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أصش انزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ ػهٗ رذغٍٛ جٕدح أداء 

 انًشاجؼخ انًشزشكخ )دساعخ يٛذاَٛخ(

 د. ربيش ٕٚعف ػجذ انؼضٚض ػهٗ انجُذ٘

 ثقغى انًذبعجخيذسط 

 جبيؼخ دهٕاٌ –كهٛخ انزجبسح ٔإداسح األػًبل 

 جبيؼخ انًجًؼخ –ٔيؼبس دبنٛبً ثكهٛخ إداسح األػًبل 

 ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

 ًهخض: ان

ٚتًخللم انٓللؼر انـ ٛنللٗ يللٍ ْللؾا انسضللج  للٗ ػؿامللن عحللـ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل       

تُل ٔل يهٓلٕو  تلى انغ ؿرٗ  هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيلتـةن  ٔنتضيٛله ْلؾا انٓلؼر

ٔعًْٛللن انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٔانُللٕاصٗ ا٠ٚز  ٛللن ٔاننللهسٛن نللّ ٔةللؾن  

عحـانتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ  هٗ رٕػة اٞػاء انًُٓٗ نهًـارعن  ةًل  تلى تُل ٔل 

يهٕٓو ٔعْؼار ٔعًْٛن ٔإٚز  ٛ ت ٔمهسٛ ت انًـارعن انًيتـةن  ٔتضؼٚلؼ ينل ًْن انتغَلٌ 

ًـار  انغ ؿرٗ  ٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيتـةن. ةً  تى إرلـاء ػؿاملن انَُ  ٗ نه

 يٛؼاَٛن ٠عتس ؿ  ـُٔ انؼؿامن.

يزتً  انؼؿامن  ٗ ةم يٍ انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ  ًك تب انًض ملسن ٔانًـارعلن ٔقؼ تًخم      

انًض ملسن  ( يهلـػة  ٔةلؾن  اٞةل ػًٍٚٛٛ  اقنل و051 ًَـ ٔ هغت صزى انعُٛن يٍ ْلؾِ انهةلن  

 كهٛ ت انتز ؿة   نز يع ت انًَـٚن ٔتضؼٚلؼا  انًتغََلٍٛ يلُٓى  لٗ انًـارعلن ٔ هغلت صزلى 

 ( يهـػة.51انعُٛن يٍ ْؾِ انهةن  

ٔتٍٕللم انس صللج يللٍ علل٣ل انؼؿامللن انًٛؼاَٛللن إنللٗ عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل       

رعلن انًيلتـةن  ٔةلؾن  انغ ؿرٗ ٚؤػٖ إنٗ تضنٍٛ عػاء ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـا

ٚن ْى  ٗ تعقٚق إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن ٔتغهلِٛ ملهسٛ تٓ  ٔؽنل  يلٍ ٔرٓلن َةـ ُٛلن 

انؼؿامن. ةً  تى انتضيه يٍ عَّ ٢ تٕرؼ إعت٣  ت يعُٕٚلن ؽات ػ٢نلن إصَل  ٛن  لٍٛ  ؿاء  ةتلٗ 

  ُٛن انؼؿامن  ياٌ  ـُٔ انسضج.

انغلل ؿرٗ  انًـارعللن انًيللتـةن  رللٕػة  انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انكهًاابد انًازبدٛااخ:

 انًـارعن.
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 انقغى األٔل

 اإلؽبس انًُٓجٗ نهجذش

 رًٓٛذ: 1/1

ٔارٓت يُٓن انًـارعن تضؼٚ ت ةسٛـة يُلؾ  ؼاٚلن انيلـٌ انضل ػ٘ ٔانعيلـٍٚ  نلسب       

اٞيـٚكٛللن نهق قللن  Enronإَٓٛلل ؿ انعؼٚللؼ يللٍ انيللـة ت انكسللـٖ ٔيُٓلل  ىللـةن إَللـٌٔ 

ن١تَل ٢ت ٔيٛـًْل   ٔةلؾن  إَٓٛل ؿ عصلؼ يك تلب  WorldComٔىـةن ٔٔؿنؼ ةلٕو 

 .Arthur Andersonانًـارعن انكسـٖ  ٗ انع نى ْٕٔ يكتب  ؿحـ عَؼؿمٌٕ 

ٔنؾن  تى إتغ ؽ يزًٕ ن يٍ ا٠رلـاءات يلٍ إًْٓل  إٍلؼاؿ انكلَٕزـك اٞيـٚكلٙ      

ٔانلؾ٘ ٚٓلؼر إنلٙ تلؼ ٛى صٛل ػ  Sarbanes–Oxley Act of 2002 (SOXقل ٌَٕ  

ل انًـار  انغ ؿرٙ ٔإنٙ تيٕٚن َةى انضٕةًن  ٙ انًُيتت ٔؽن  نت٣ ٙ تكـاؿ ٔإمتي٣

صؼٔث ا٠َضـا  ت  يٍ عل٣ل ّٔل  قٛلٕػ  هلٗ انغلؼي ت اٞعلـٖ  غل٣ر انًـارعلن 

ٔانتللٙ ٚيللؼيٓ  انًـارلل  نع٣ً للّ ٔةللؾن  إنللقاو انيللـة ت انتللٙ تتللؼأل عٔؿاقٓلل  انً نٛللن 

 ٚٓ  نز ٌ يـارعن. امٕاق اٞٔؿاق انً نٛن  ْـٔؿة عٌ ٚكٌٕ نؼ

إَٓٛلل ؿ انعؼٚللؼ يللٍ انسُللٕ   9111ةللؾن   يللؼ َللتذ  للٍ اٞفيللن انً نٛللن انع نًٛللن  لل و      

ٔانًؤمنلل ت انً نٛللن. ةللم ؽنلل  إَعكللل  هللٗ إْتللقاف انخيللن  للٙ يُٓللن انًـارعللن ٔإحلل ؿة 

انيكٕ   ياٌ إمتي٣نٛن انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ  ٔنؾن  عٍؼؿت انًهّٕٛن اٞٔؿ ٛن  ٙ 

انٕؿقن انغْـاء  عُٕاٌ  مٛ ملن انًـارعلند ػؿٔك يلٍ اٞفيلن(   9101عةتٕ ـ   و 

ٔانتللٙ إقتـصللت  للؼػا  يللٍ اٜنٛلل ت نًع نزللن انًيللك٣ت انتللٙ عآـتٓلل  اٞفيللن انً نٛللن 

انع نًٛللن  ٔيللٍ تهلل  اٜنٛلل ت ّللـٔؿة ا٠مللتع َن  للاةخـ يللٍ ىللـةن عٔ يكتللب يـارعللن 

 Joint Auditعلن انًيلتـةن ع ؿرٙ نًـارعن انتي ؿٚـ انً نٛن ْٕٔ يل  ٚعلـر   نًـار

 European Commission) ضٛج ٕٚقعٌٕ  يكم ييتـ   هٗ تيـٚـ انًـارعن. 

(EC), Octoper 2010, pp. 1-21). 

ٔٚعتسـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ عصلؼ يلؼاعم انتقلٕؿ  لٗ يً ؿملن      

يُٓن انًـارعن  ٔنؾن  ٚـٖ انس صج إيك َٛن ا٠ملته ػة يلٍ يقاٚل  انتغَلٌ انَلُ  ٗ 

نهًـارل  انغلل ؿرٗ  للٗ تضنللٍٛ رللٕػة عػاء انًـارعللن انًيللتـةن  ٔةللؾن  ا٠مللته ػة يللٍ 
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نَلللعٕ  ت انتلللٗ قلللؼ تٕارلللّ انًـارللل  يقاٚللل  انًـارعلللن انًيلللتـةن  لللٗ انتغهلللب  هلللٗ ا

 انًتغٌَ  ٔي  ُٚتذ  ٍ ؽن  يٍ تضنٍٛ نزٕػة عػاء  ًهٛن انًـارعن  َهن   ين.

 ؽجٛؼخ انًشكهخ: 1/2

تنتٓؼر يع ٚٛـ انًـارعن ّٔ  ينتٕٚ ت نٝػاء انًُٓٙ نهًـار  انغ ؿرٙ      

نًُٓٙ انتٙ انًنتيم. ٔٚتـتب  هٗ إنتقاو انًـار   ٓؾِ انًع ٚٛـ ٔينتٕٚ ت اٜػاء ا

تُقٕ٘  هٛٓ  ا٠ؿتي ء  زٕػة اٜػاء انًُٓٙ يٍ انُ صٛن انُةـٚن. إ٢ عَّ ًٚكٍ انيٕل عٌ 

ٔرٕػ ته  انًع ٚٛـ نى ٚضيه انتاحٛـ ا٠ٚز  ٙ انًـيٕب  ّٛ  ًٛ  ٚتعهه   ٠ؿتي ء  زٕػة 

 .(2، ص2002)أدًذ يذًذ َٕس، ٔآخشٌٔ، انًـارعن 

ٔ  نـيى يٍ ا٠ْتً و   نؼٔؿ انًع ٍلـ نًُٓلن انًـارعلن انغ ؿرٛلن  ٔانتلٗ آلـت      

يللٍ علل٣ل يعلل ٚٛـ انًـارعللن ٔا٠ٍللؼاؿات انؼٔنٛللن ٔانًضهٛللن إ٢ عَللّ تٕرللؼ انعؼٚللؼ يللٍ 

انتضؼٚ ت انتٙ تٕارّ رٕػة َٔقاْن ٔإمتي٣نٛن انًـار  انغ ؿرٙ يً  ُٚتذ  ُٓ  انعؼٚلؼ 

اؿ  ًَلل نش انًنللتخًـٍٚ يًلل  ٚزعهٓللى ٚهيللؼٌٔ انخيللن  للٙ يللٍ اٞفيلل ت انً نٛللن ٔا٠ّللـ

انيٕا ى انً نٛن ٔي  ٚتقهسّ ؽن  يٍ إ  ػة ٍٛ يتٓ    ٠ّ  ن إنٗ  ؼو صـٚلن انًلـارعٍٛ 

 للٗ تيللؼٚى تيـٚللـ يـارعللن ٚعكللل انّٕلل  انًلل نٗ انضلل نٗ ٔانًنللتيسهٗ  َللٕؿة ٍلل ػقن 

 .(404، ص 2013)أدًذ ركٗ دغٍٛ يزٕنٙ، 

نًسؾٔنن ٠  ػة انخين  لٗ يُٓلن انًض ملسن ٔانًـارعلن ٔيل  تيؼيلّ ٔ ٗ إٓ ؿ انزٕٓػ ا     

يٍ تي ؿٚـ ي نٛن ٔتي ؿٚـ يـارعن  َتٛزن نٝفي ت انً نٛن انًتكـؿة ٔي  إؿتسٔ  ٓل  يلٍ 

 ْ  ش ي نٛن ٔإَٓٛ ؿات نيـة ت ةسـٖ  ر ءت انؼ ٕٖ نهًـارعن انًيتـةن انتلٗ يلٍ 

خلم عْٚل   عػاة يتيؼيلن نهضٕةًلن ٔيلٍ حلى ىآَ  ػ ى ٔتعقٚق انخين  ٗ انًُٓن  ةً  عَٓ  تً

فٚ ػة حيلن انًنلتغؼيٍٛ  لٗ يُٓلن انًـارعلن ٔيل  تيؼيلّ يلٍ تيل ؿٚـ  ٔانضلؼ يلٍ ال ْـة 

انتـةق اننٕقٗ نًُٓن انًـارعن يٍ ع٣ل تـةلق يعةلى  ًهٛل ت يـارعلن انًُيلتت  لٗ 

)يُٗ يذًذ ػهٗ انشاؼجبَٗ،  ؼػ يضؼٔػ يٍ يك تب انًـارعن ٔع ٍن اٞؿ عن انكس ؿ. 

 (.1164، ص 2012

ٔٚتى تُهٛؾ يؼعم انًـارعلن انًيلتـةن يلٍ عل٣ل يلقٚذ عٔ تيلك٣ٛت يغتههلن  صٛلج     

ٚتًخللم انًللقٚذ اٞٔل  للٙ قٛلل و عحُللٍٛ عٔ عةخللـ يللٍ انًللـارعٍٛ انغلل ؿرٍٛٛ ُٚتًٛلل  إنللٗ يلل  
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(  ٔٚقهللله  هلللٗ ْلللؾا انًلللقٚذ Big4ٚنلللًٗ  ًك تلللب انًض ملللسن ٔانًـارعلللن انكسللل ؿ  

 Big4–Big4ٚذ انخ َٙ  ٛتى يٍ ع٣ل يلـارعٍٛ عل ؿرٍٛٛ ُٚتًلٙ عصلؼًْ  (  عي  انًق

(  ٔٚقهللله  هللٗ ْللؾا انًلللقٚذ Big4 يللٔ إنللٗ يك تللب انًض ملللسن ٔانًـارعللن انكسلل ؿ  

 Big4–Non Big4  ًٛعي  انًقٚذ اٞعٛـ  ٛتى يٍ ع٣ل يـارعٍٛ ع ؿرٍٛٛ ٢ ُٚت  )

 Nonٚذ  (  ٔٚقهله  هلٗ ْلؾا انًلقBig4إنلٗ يك تلب انًض ملسن ٔانًـارعلن انكسل ؿ  

Big4–Non Big4 .) ،(343، ص 2012)غشٚت ججش جٛش. 

ٔتعتسـ انغؼي ت انتٗ ٚيؼيٓ  انًـار  انغ ؿرٗ عصؼ انًضل ٔؿ انـ ٛنلٛن نسٛل ٌ يلؼٖ      

يَؼاقٛن ٔيٕحٕقٛن انتي ؿٚـ انً نٛلن ٔانًعهٕيل ت انًض ملسٛن انًُيلٕؿة نك  لن اٞٓلـار 

ًـارلل   للٗ ققلل   يضللؼػ عصللؼ ػاعهٛلل   عو ع ؿرٛلل   ٔعػٖ آللٕؿ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نه

يؼاعم انتقٕؿ  ٗ يً ؿمن يُٓن انًـارعن يخهلّ يلٍ يٓلٍ ععلـٖ يلٍ َ صٛلن  ٔيٕاةسلن 

، ثشااٛش ثكااش٘ ػجٛاات ثاابثكش)انتغٛللـات انًنللتًـة  للٗ  ٛةللن اٞ ًلل ل يللٍ َ صٛللن ععللـٖ.

 (.244، ص 2013

ٔ  نت نٗ ًٚكٍ ا٠ملته ػة يلٍ انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٙ  لٗ تضنلٍٛ      

عػاء انًـارعللن انًيللتـةن يللٍ علل٣ل ينلل ًْن انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل   رللٕػة

انغ ؿرٙ  ٙ ا٠ؿتي ء  اػاء  ـٚه انًـارعن انًيلتـةن  ٔةلؾن  ػ لى ٔتعقٚلق إٚز  ٛل ت 

 انًـارعن انًيتـةن ٔتغهِٛ مهسٛ تٓ .

ٔ ٙ ّٕء ي  مسه  ًٚكٍ ٍٛ ين ييكهن انسضج  ٙ انتن ؤل انـ ٛنلٙ انتل نٙد ْلم      

ٚلللؤػ٘ انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ نهًـارللل  انغللل ؿرٙ إنلللٗ تضنلللٍٛ رلللٕػة عػاء انًـارعلللن 

 انًيتـةن؟  ًٔٚكٍ تينٛى ْؾا انتن ؤل انـ ٛنٗ إنٗ  ؼة تن ؤ٢ت  ـ ٛن تتًخم  ٗد

رٙ  لٙ تضنلٍٛ عػاء ٔةهل ءة ي  يؼٖ ين ًْن انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿ -0

 انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعن انًيتـةن؟.

ْم ٚؤػ٘ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٙ إنٗ تعقٚق إٚز  ٛل ت انًـارعلن  -9

 انًيتـةن؟.

ْم ٚؤػ٘ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٙ إنٗ تغهِٛ ملهسٛ ت انًـارعلن  -3

 انًيتـةن؟.
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 أًْٛخ انجذش: 1/3

ضلج  لٗ عَلّ ٚتعلـُ نًّٕلٕ  صلؼٚج َنلسٛ    لٗ يزل ل انًـارعلن تتًخم عًْٛلن انس     

ْٔللٕ ػؿامللن عحللـ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تضنللٍٛ رللٕػة عػاء 

 انًـارعن انًيتـةن.

 نزنك نهجذش أًْٛخ ػهًٛخ ٔأًْٛخ ػًهٛخ فٗ َاظ انٕقذ:

 األًْٛخ انؼهًٛخ:

انؾٖ ٚتُ ٔنّ انسضج صٛلج ٚلتى تتًخم عًْٛن انسضج يٍ انُ صٛن انعهًٛن  ٗ انًّٕٕ       

انتعـُ نًّٕلٕ  ْل و ٔصلؼٚج َنلسٛ    لٗ يزل ل انًـارعلن  ٔيلٍ حلى  ل ٌ انسضلج  لٗ 

ةٛهٛللن تضنللٍٛ رللٕػة عػاء انًـارعللن انًيللتـةن يللٍ عرللم ّٔلل  إٓلل ؿ إ تًلل ػا   هللٗ 

 انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٚعؼ عيـا  ينتضؼح  . 

 األًْٛخ انؼًهٛخ:

 ًهٛ   يٍ ع٣ل تيؼٚى انتٍٕٛ ت  ٗ ّٕء ي  مٕر تنهـ  ُلّ  تتًخم عًْٛن انسضج     

َت  ذ انسضج إنٗ انًُةً ت انًغتَن  ً  ٚن  ؼ  هٗ تضيٛه عةخـ إملته ػة يلٍ انؼؿاملن 

 ٗ  ٛةن اٞ ً ل انًَـٚن. ةً  ٚهٛؼ انسضج اني  ًٍٛ  ٓؾِ انًـارعلن  هلٗ ا٠ملته ػة يلٍ 

يض ٔنن تزُلب يل  ٚلؤحـ ملهسٛ    هلٗ انزٕاَب انتٗ تضنٍ يٍ عػاء انًـارعن انًيتـةن ٔ

عػاء  ًهٓى   نيكم انؾٖ ٚن  ؼْى  هٗ فٚ ػة رٕػة انًـارعن  ٔةؾن  ٚهٛؼ انًنتغؼيٍٛ 

اٜعـٍٚ صٛج عٌ تضنٍٛ عػاء انًـارعن انًيتـةن مٕر ٚكٌٕ ٔملٛهن نقٚل ػة انخيلن  لٗ 

 تيـٚـ انًـارعن ٔتيهٛم  زٕة انتٕقع ت.

 ْذف انجذش: 1/4

 ٛنٗ يٍ ْؾا انسضج  ٗ ػؿامن عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـارل  ٚتًخم انٓؼر انـ     

انغ ؿرٗ  هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيتـةن. ْٔلؾا انٓلؼر ًٚكلٍ تينلًّٛ إنلٗ 

  ؼة عْؼار  ـ ٛن  ٔؽن   هٗ انُضٕ انت نٗد

إني ء انْٕء  هٗ انؼؿام ت انن  ين ٔانتٗ تُ ٔنت يّٕٕ  انتغَلٌ انَلُ  ٗ  -0

انًـارعللن انًيللتـةن  ٔيلل  تٍٕللهت إنٛللّ نتكللٌٕ َيقللن  نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٔةللؾن 

 انسؼاٚن نٓؾا انسضج.
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تضؼٚؼ ةٛهٛن ينل ًْن انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ  لٗ تضنلٍٛ رلٕػة  -9

 عػاء انًـارعن انًيتـةن.

 إرـاء ػؿامن يٛؼاَٛن ٠عتس ؿ  ـُٔ انسضج. -3

 فشٔع انجذش: 1/5

 انت نٛندنتضيٛه عْؼار انسضج  ئَّ مٛتى إعتس ؿ انهـُٔ 

ٕٚرللؼ تللاحٛـ إٚزلل  ٙ نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تضنللٍٛ عػاء  -0

 ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعن انًيتـةن.

 هٗ تعقٚلق إٚز  ٛل ت  ٕٚرؼ تاحٛـ إٚز  ٙ نهتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ -9

 انًـارعن انًيتـةن.

 هٗ تغهلِٛ ملهسٛ ت ٕٚرؼ تاحٛـ إٚز  ٙ نهتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ  -3

 انًـارعن انًيتـةن.

 َطبق ٔدذٔد انجذش: 1/6

تتُل ٔل ْللؾِ انؼؿامللن تلاحٛـ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تضنللٍٛ      

رٕػة عػاء انًـارعن انًيتـةن  ٔ  نت نٗ نٍ تتقـق إنٗ ػؿامن يؼاعم قٛ ك انتغٌَ 

 انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ.

 يُٓجٛخ انجذش: 1/2

ؼ انس صج  ٗ ْؾِ انؼؿامن  هلٗ إملتغؼاو ةلم يلٍ انًلُٓذ ا٠ملتُس ٓٗ ٔانًلُٓذ ٚعتً     

 ا٠متيـا ٗ ٔؽن  نهيٛ و  ُٕ ٍٛ يٍ انؼؿام ت ًْٔ د

 انذساعخ انُظشٚخ: -أ 

ٔٚتى ؽن  يٍ ع٣ل تضهٛلم يل  ٔؿػ   نكتلب ٔانلؼٔؿٚ ت ملٕاء انعـ ٛلن عٔ اٞرُسٛلن       

نًتعهيللن   نًُٓللن ٔعٚللن يَلل ػؿ ععللـٖ ٔيلل  ٔؿػ  لل نيٕاٍَٛ ٔانتيللـٚع ت ٔا٠ٍللؼاؿات ا

 نهًعـ ن ٔانًـتسقن  ًّٕٕ  انسضج.

 انذساعخ انًٛذاَٛخ: -ة 

 سعؼ عٌ ٚلتى انتٍٕلم انلٗ يزًٕ لن يلٍ انعُ ٍلـ  يلاٌ عحلـ انتغَلٌ انَلُ  ٗ      

نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تضنللٍٛ رللٕػة عػاء انًـارعللن انًيللتـةن  ٚللتى إ للؼاػ إمللتسٛ ٌ 
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ٍضن  ي٣ ًلن( ْلؾِ انعُ ٍلـ انًضلؼػة  هلٗ عٌ ٚتًخلم  انٓؼر يُّ ْٕ انتضيه يٍ يؼٖ

يزتًللل  انؼؿاملللن انًٛؼاَٛلللن  لللٗ ةلللم يلللٍ انًلللـارعٍٛ انغللل ؿرٍٛٛ  ًك تلللب انًض ملللسن 

ٔانًـارعن  ًَـ  ٔاٞة ػًٍٚٛٛ  اقن و انًض مسن  كهٛ ت انتز ؿة   نز يع ت انًَلـٚن 

 ٔتضؼٚؼا  انًتغٍََٛ يُٓى  ٗ انًـارعن.

ٔمللٕر ٚيللٕو انس صللج  تضهٛللم يللؼٖ تٕا لله اٜؿاء انًغتههللن تزلل ِ عحللـ انتغَللٌ      

انَُ  ٗ نهًـار  انغل ؿرٗ  هلٗ تضنلٍٛ رلٕػة عػاء انًـارعلن انًيلتـةن  ٔعحلـ ؽنل  

 هٗ قسٕل عٔ ؿ ِ  ـُٔ انسضج ٔؽن  يٍ ع٣ل انتضهٛم ا٠صَ  ٗ ان٣ً ى نهسٛ َ ت 

 انُ تزن  ٍ انؼؿامن.

 رقغٛى انجذش: 1/3

نتضيٛه عْؼار انسضج ٔإعتس ؿ  ـّّٔ تى تينًّٛ إنٗ عًنن عقن و ٔؽن   هٗ      

 انُضٕ انت نٗد

 انينى اٞٔلد ا٠ٓ ؿ انًُٓزٗ نهسضج.

 انينى انخ َٗد انؼؿام ت انن  ين.

انينى انخ نجد ا٠ٓ ؿ انُةـ٘ نهتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٔيلؼٖ ينل ًْتّ 

 انًيتـةن. ٙ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن 

 انينى انـا   د انؼؿامن انًٛؼاَٛن.

 انينى انغ يلد انغ٣ٍن ٔانُت  ذ ٔانتٍٕٛ ت ٔانتٕرٓ ت انسضخٛن انًنتيسهٛن.
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 انقغى انضبَٗ

 انذساعبد انغبثقخ

ٚتُلل ٔل انس صللج  للٗ ْللؾا انينللى  ـّلل   نعللؼػ يللٍ انؼؿاملل ت اننلل  ين ٔانًـتسقللن      

 ٗ يزًٕ تٍٛ  ٔؽن   هٗ انُضٕ انت نٗد  نًّٕٕ  ٔانتٗ ًٚكٍ تينًٛٓ  إن

انًجًٕػااخ األٔنااٗ: دساعاابد رُبٔنااذ انزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ  2/1

 انخبسجٗ، ٔيٍ ْزِ انذساعبد:

إنٗ قٛ ك  (232–121، ص ص2006)أيبل يذًذ ػٕع،   يؼ ْؼ ت ػؿامن     

عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار   هٗ عَ  ٌ انزٕػة نٟؿ  س انًض مسٛن نهيـة ت 

انًنزهن  ٗ مٕق اٞٔؿاق انً نٛن انًَـٖ. ٔتٍٕهت انؼؿامن إنٗ ٔرٕػ تاحٛـ 

إٚز  ٗ نهتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار   هٗ عَ  ٌ رٕػة اٞؿ  س صٛج عٌ ُْ   

ن ٔانيؼؿة انتُسؤٚن نٟؿ  س ٔ ُ ٍـ عم ك إؿته    ٗ انيًٛن ان٣ً ًن نٟؿ  س انًض مسٛ

ا٠متضي ق نهًُيتت انتٗ تـتسٔ ي  يـار  يتغٌَ  ؼؿرن يـتهعن  ٗ انيق   

انَُ  ٗ  ةً  عآـت انُت  ذ ةؾن  عٌ إؿته   انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  إنٗ 

ػؿرن يـتهعن رؼا  ٚؤػٖ إنٗ تيهٛم ػؿرن انتضهظ انًض مسٗ ٔإؿته   ػؿرن انتٕقٛت 

 يٍ قسم اٞؿ  س انًض مسٛن. Good Newsن١ تـار   َٞس ء انن ؿة  ان٣ً ى

إنٗ  (246–163، ص ص2006)أدًذ صكٗ دغٍٛ يزٕنٗ،  ةً  ْؼ ت ػؿامن     

تيٛٛى إمتـاتٛزٛن انتغٌَ انَُ  ٗ نًؤمن ت انًـارعن ّٔٔ  إٓ ؿ  كـٖ نيـس 

 ٗ نهًـار  ٔتهنٛـ انًتغٛـات انًؤحـة  هٗ قٛ ك ػٔؿ إمتـاتٛزٛن انتغٌَ انَُ 

 ٗ إػاؿة يٓ و  ًهٛن انًـارعن ي  ٓـس يزًٕ ن يٍ اٜنٛ ت نتقسٛه إمتـاتٛزٛن 

انتغٌَ انَُ  ٗ  ٗ يؤمن ت انًـارعن. ٔتٍٕهت انؼؿامن إنٗ  ؼة َت  ذ يٍ 

عًْٓ  تٕا ـ ػنٛم يٛؼاَٗ ٔتقسٛيٗ  هٗ عًْٛن إمتـاتٛزٛن انتغٌَ انَُ  ٗ 

ٚ  ٔانهـً  ُؼ ا٠متع َن  ٓ   ٗ يؤمن ت نهًـار  ٔيض ٔنن انعًم  ٓ  ٔتّٕٛش انًقا

انًـارعن انًَـٚن  ٔةؾن  ٔرٕػ  ٣قن تاحٛـٚن يغتههن نتقسٛه إمتـاتٛزٛن انتغٌَ 

انَُ  ٗ نهًـار  يٍ ع٣ل تّٕٛش ػٔؿ ْؾِ ا٠متـاتٛزٛن  ٗ تيٛٛى انًغ ٓـ 

 إَا ٓ  انًغتههن ٔتاحٛـْ   هٗ فٚ ػة رٕػة  ًهٛن انًـارعن ٔتقٕٚـ نهغؼي ت 
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اةٛؼٚن ٔفٚ ػة عتع ب انًـارعن انغ ؿرٛن  ٗ يؤمن ت انًـارعن  ُؼ انعًم  ٓ  انت

 ٔةؾن  مـ ن ا٠متز  ن نتعؼٚم انتيـٚـ.

 إنٗ )et al., 2007, pp. 25 Soo Young Kwon ,–  (55ْٔؼ ت ػؿامن     

 نهتغٌَ تاحٛـ ُْ   ْم ٔإعتس ؿ نهًـار   انَُ  ٗ انتغٌَ يّٕٕ  تُ ٔل

اني ََٕٛن؟. ٔتٍٕهت  انسٛةن ام  ٙ انًض مسٛن اٞؿ  س رٕػة  هٗ نهًـارعٍٛ انَُ  ٗ

  ٙ يتغََن يـارعن يك تب ي  ٚـتسقٌٕ انؾٍٚ انًـارعن  ٣ًء عٌ إنٗ انؼؿامن

 انتنٕٚ ت يٍ يـتهعن ٔقٛى اٞؿ  س إػاؿة ينتٕٚ ت يٍ يُغهْن يعٍٛ نؼٚٓى قٛى قق  

يتغََن.  يٛـ يـارعن  ًك تب انًـتسقٍٛ انًـارعن  ع٣ًء يي ؿَن انُضكًٛن ٔؽن 

 انسٛةن ام  ٙ اٞؿ  س رٕػة فٚ ػة  ٙ نهًـار  انَُ  ٗ انتغٌَ ٚؤحـ ةؾن 

 ي  تقٚؼ انًتغٍََٛ انًـارعٍٛ  غؼي ت ا٠متع َن  ٕا ؼ عٌ ةً  انْعٛهن  اني ََٕٛن

 إنٗ   نُنسن ٚتن  مٕر انًـارعن َق ق عٌ إنٗ ٚيٛـ ي  انْعٛهن. ْٕٔ اني ََٕٛن انسٛةن

ُ    ضؼٔث انَُ   ت انًـتسقن  ٙ ءانع٣ً   ٙ انع٣ًء يٍ عةسـ  يكم نهًـار  تي 

 انتي ّٙ. يٍ يُغهْن  ًنتٕٚ ت انًـتسقن انَُ   ت

ي    (Hsin-Yi Chi and Chen-Lung Chin, 2011, pp. 201– 229)ةً  َ قيت ػؿامن     

  نغسـة  ( تـتسBig4ٔإؽا ة َت رٕػة انًـارعن انغ ٍن   نيـة ت اٞؿ   انكسـٖ  

انًُٓٛن انَُ  ٛن نهًـار   ٔانتٙ تي ك يٍ ع٣ل ةم يٍ انيٛ ػة  هٗ ينتٕٖ انيـٚ  

انهـػ٘ ٔىـةن انًـارعن عو ٢. ٔتى انتـةٛق  هٗ  ُٛن يٍ انيـة ت انًنزهن  ٙ 

ت ٕٚاٌ  ٔتًخم انٓؼر يٍ ْؾِ انؼؿمن  ٗ إمتكي ر ي  إؽا ة َت رٕػة انًـارعن 

( تـتسٔ   نغسـة انَُ  ٛن نهًـار   ٔتي ك Big4ٖ  انغ ٍن   نيـة ت اٞؿ   انكسـ

 هٗ ينتٕٖ ةم يٍ انيـٚ  انهـػ٘ ٔىـةن انًـارعن عو ٢  ٔتٍٕهت انؼؿامن 

انتزـٚسٛن إنٗ عٌ انغسـة انَُ  ٛن نهًـار  تـةق  ٙ انًي و اٞٔل  هٗ ينتٕٖ ىـةن 

ٍٛ رٕػة انًـارعن  ٔ ًم قهٛم صتٗ اٌٜ ْٕ انؾ٘ ٚٓؼر إنٗ اٌ ٚنتكيف انع٣قن  

 انًـارعن ٔانغسـة انَُ  ٛن نهًـار   هٗ ينتٕٖ انيـٚ  انهـػ٘.

انتٕم   ٙ  )pp. 191et al. Steven F. Cahan ,2011 ,–  (222ةً  تى  ٗ ػؿامن   

انًيٛ ك انتيهٛؼ٘ اني  ى  هٗ انضَن اننٕقٛن نهتغٌَ  ٙ انَُ  ن نهًـارعٍٛ يٍ 
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انًـارعٌٕ انًتغٌََٕ يُٓٛ   انؾٍٚ ٚضَهٌٕ عرم ا٠ر  ن  هٗ اننؤال انت نٙد ْم 

 هٗ صَتٓى اننٕقٛن  ُنب يـارع ت يتس ُٚن يٍ انع٣ًء  ٙ ٍُ  ن تتي  ّ يٍ صٛج 

انًُتذ  انًـارعن( ٔانزٕػة ٔاننعـ عتع ب انًـارعن(. ٔتٕصٙ ْؾِ انتض نٛم إنٗ عٌ 

ٍهن مٕق انًـارعن ٚتًٛق  ُٕ  يٍ انتزق ن ٚيٕو يٍ ع٣نّ  عِ انًتغٍََٛ  ًٕا

إمتـاتٛزٛ ت تًٛٛق انًُتذ ي  انتـةٛق  هٗ َق ق ٔام   هٗ إةتن ب انغسـة ان٣فين 

 ًُٛ  ٚـةق  عـٌٔ  هٗ إمتـاتٛزٛ ت تغهِٛ انتكههن ٔإَت د يـارع ت عقم تكههن ٔعقم 

 رٕػة.

 – 4، ص ص 2013)ػجذ انشدًٍ يذًذ عهًٛبٌ سشٕاٌ،  ةً  ْؼ ت ػؿامن     

نعهًٙ يٍ ع٣ل انتعـر  هٗ ػٔؿ انتغٌَ  يكم ؿ ٛنٗ إنٗ انتاٍٛم ا (34

انَُ  ٙ نهًـار   ٙ تضنٍٛ ةه ءة ٔرٕػة اٞػاء نًُٓن انًـارعن  ٔتقٕٚـ اٞػاء 

انًُٓٙ نهًـارعٍٛ  ٔتيٛٛى يغ ٓـ  ًهٛن انًـارعن  ٔن١ر  ن  هٗ انتن ؤ٢ت انسضخٛن 

 ٔإعتس ؿ  ـُٔ انسضج تى إمتغؼاو انًُٓذ انٍٕهٙ انتضهٛهٙ  ٙ تّٕٛش انز َب

انُةـ٘ يٍ ع٣ل انؼؿام ت انن  ين ٔانؼٔؿٚ ت ٔانـم  م انعهًٛن  ٔتضهٛم َت  ذ 

انؼؿامن انًٛؼاَٛن ٔإعتس ؿ انهـُٔ  ئمتغؼاو اٞم نٛب ا٠صَ  ٛن انًُ مسن. ةً  تى 

إمتغؼاو ا٠متس َن ةاػاة نهسضج ٔتـى تيًٛٓ  ٔتضكًٛٓ  يٍ  ؼػ يٍ انًتغٍََٛ  ٔيٍ 

َن يٍ انًـارعٍٛ انع يهٍٛ  ًك تب انًـارعن حى ٔف ت  هٗ  ُٛن انسضج انًكٕ

يـار . ةً  عحستت َت  ذ انؼؿامن  11انغ ؿرٛن انع يهن  ٙ قق   يقة ٔانس نغ  ؼػْى 

عٌ نهتغٌَ انَُ  ٙ نهًـار  ػٔؿ  ٙ تضنٍٛ ةه ءة ٔرٕػة اٞػاء نًُٓن انًـارعن  

 . ٔتقٕٚـ اٞػاء انًُٓٙ نهًـارعٍٛ  ٔانتيهٛم يٍ يغ ٓـ  ًهٛن انًـارعن

 (264 – 242، ص ص 2013، ثشٛش ثكش٘ ػجٛت ثبثكش) ةً  ْؼ ت ػؿامن     

إنٗ انٕقٕر  هٗ يهٕٓو انتغٌَ انًُٓٗ انَُ  ٗ نهًـار   ٗ انَُ  ن انتٗ ُٚتًٗ 

إنٛٓ   ًٛم انًـارعن ٔتاحٛـِ  هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انعًم ػاعم يك تب انًـارعن  

نًُٓٗ  ٗ انَُ  ن انتٗ ُٚتًٗ إنٛٓ  ٔتضهٛم يع ٚٛـ انًـارعن انًتعهين   نتغٌَ ا

 ًٛم انًـارعن. ٔتٍٕهت انؼؿامن إنٗ عٌ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًؤمن ت 
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انًتغََن ٚن  ؼ  ٗ تكٍٕٚ انغسـات انغ ٍن   نَُ  ن انًعُٛن  ةً  ٚعًم انًـار  

 انًتغٌَ  تقٕٚـ عم نٛب انًـارعن انًـتسقن  قسٛعن َي ٓ انعًٛم.

 قخ ٔانزٙ رُبٔنذ انزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ:رذهٛم ٔرقٛٛى انذساعبد انغبث

 ُلل ء   هللٗ يلل  رلل ء  عللـُ َتلل  ذ انؼؿاملل ت اننلل  ين ٔانتللٙ تُ ٔنللت انتغَللٌ      

 انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ًٚكٍ انتٍٕم إنٗ انُي ٓ انت نٛند

عصؼث انؼؿام ت  ي  انعهى عَّ تتٕا ـ  ؼػ يٍ   عْ    يؼ إةتهٗ انس صج  عـُ  -1

 Vincent E., William)أيضهخ ػهاٗ ْازِ انذساعابد: ام ت ةسٛـ يٍ انؼؿ

F., and John G., 2002, pp. 883-900;  Carcello, J. V., and 

A. L. Nagy, 2002, pp.94-118;   ،ص 2003نٛهاٗ ػضٚاض طاهٛت ،

 ;Low, Kin Yew, 2004, pp. 201-219  ;416 – 363ص 

Kimberly A. Dunn, 2004, pp. 35–58;عابَٕٛط، ، ثاذس َجٛاّ أس

، ص 2005، خبنااذ يذًااذ ػجااذ انًااُؼى نجٛاات، 341-330، ص ص 2004

 .(133 – 33ص 

إتهيللت يعةللى انؼؿاملل ت اننلل  ين  هللٙ عًْٛللن انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل   -9

اٞ ًلل ل ٔإمللتغؼو اَٞةًللن   ٛةللن تعيللؼ إنللٗ انغلل ؿرٙ ٔنعللم ؽنلل  ؿارعلل   

ن إنلٗ عٌ ؽنل  ا٠نكتـَٔٛن انًنتغؼين  لٗ يع نزلن انسٛ َل ت انًض ملسٛن   ٠ّل  

ٚؤػ٘ إنٙ ا٠ؿتي ء  كه ءة عػاء انًـار   ٙ إةتي ر ٔيٕارٓن ص ٢ت انت٣ لب 

 للٙ انيللٕا ى انً نٛللن إ٢ عٌ ْللؾِ انؼؿاملل ت نللى تتقللـق نهعؼٚللؼ يللٍ انًّٕللٕ  ت 

انسضخٛلللن ٔيُٓللل  ؿ لللٔ انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ  تضنلللٍٛ رلللٕػة عػاء انًـارعلللن 

 انًيتـةن.

انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٙ  ةً  عى ؿت  عِ انؼؿام ت إنلٗ عٌ انتغَلٌ -3

عٍللسش عصللؼ ا٠تز ْلل ت انًتعلل ؿر  هٛٓلل   للٙ انعؼٚللؼ يللٍ انللؼٔل انًتيؼيللن يخللم 

 ان٢ٕٚ ت انًتضؼة اٞيـٚكٛن ٔإَزهتـا.

إتهيت يعةى انؼؿام ت  هٙ عٌ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٙ عٍسش  -4

 عيـا  ّـٔؿٚ   نتضنٍٛ رٕػة  ًهٛن انًـارعن ٔرٕػة انتي ؿٚـ انً نٛن.



 

 المشتركة )دراسة ميدانية(  لمراجعةالتخصص الصناعى للمراجع الخارجى على تحسين جودة أداء ا  أثر

  على الجندي  يزيوسف عبد العز   تامر/د

 042                                                                               9102  اٞٔلانعؼػ 

 

عَّ تٕرؼ ػؿام ت تُ ٔنت انتغٌَ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٙ ٔعحلـ ؽنل   -5

 هٗ رٕػة انًـارعن ٔنكُٓ  تًت  ٙ  ٛةن ع ً ل يغتههن  ٍ  ٛةلن اٞ ًل ل  لٙ 

 رًٕٓؿٚن يَـ انعـ ٛن.

نى تتُ ٔل عٖ يلٍ انؼؿامل ت اننل  ين انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ  -6

انًيللتـةن  ْٔللؾا يلل  مللٕر ٚتُ ٔنللّ ٔعحللـِ  هللٗ تضنللٍٛ رللٕػة عػاء انًـارعللن 

 انس صج  ٗ ْؾِ انؼؿامن.

انًجًٕػااخ انضبَٛااخ: دساعاابد رُبٔنااذ انًشاجؼااخ انًشاازشكخ، ٔيااٍ ْاازِ  2/2

 انذساعبد:

عحلللـ  (Sophie Marmousez,2009, pp. 1–12فقاااذ رُبٔناااذ دساعاااخ )     

 ؿ  هلٗ انًـارعن انًيتـةن يٍ ع٣ل إمتغؼاو إحٍُٛ يٍ يك تب انًـارعلن اٞؿ علن انكسل

رٕػة انتي ؿٚـ انً نٛن يي مّ  ؼؿرن تضهظ اٞؿ  س انًض مسٛن  ٔتًت انؼؿامن  هٗ  ُٛن 

  9113ػٚنللًسـ  و  30ىللـةن  ـَنللٛن ينللزهن  للٙ انسٕؿٍللن  للٗ  011يكَٕللن يللٍ 

ٔتٍٕللهت انؼؿامللن إنللٗ عٌ ُْلل   إَغهلل ُ  للٙ رللٕػة انتيلل ؿٚـ انً نٛللن نهيللـة ت انتللٙ 

( يي ؿَللن  سلل قٙ Big4رعللن اٞؿ عللن انكسلل ؿ تـارلل  يللٍ قسللم إحُللٍٛ يللٍ يك تللب انًـا

انيـة ت  ٔ نـت ؽنل   لاٌ إملتغؼاو إحُلٍٛ يلٍ يك تلب انًـارعلن انكسل ؿ ٚتـتلب  هٛلّ 

إَغه ُ انتع ٌٔ ٔانتُنٛه  ًُٛٓ  َٞٓى مٛكٌَٕٕ عةخـ ُ ـّلن ن١ تًل ػ  هلٗ  عْلٓى 

 انسعِ  ٔ  نت نٙ مٛكٌٕ نؼٚٓى صٕا ق عقم نتٕ ٛـ عقَٗ رٓؼ.

إنلٗ ( Mikko Zerni, et al., 2012, pp. 731 – 765عاخ )ٔعاؼذ  دسا      

إعتس ؿ عحـ إمتغؼاو انًـارعلن انًيلتـةن  َلٕؿة ٕٓ ٛلن عٖ ػٌٔ إنتلقاو قل ََٕٗ  هلٗ 

رٕػة انًـارعن  ٙ انيـة ت انع ين ٔانغ ٍلن  لٗ اننلٕٚؼ  ٔتٍٕلهت انؼؿاملن إنلٗ عٌ 

تتنللى عؿ  صٓلل  انيللـة ت انتللٙ تغتلل ؿ ٕٓا ٛللن انغْللٕ  نعًهٛلل ت انًـارعللن انًيللتـةن 

 كَٕٓ  عةخـ تضهة    ٔتَُٛه ت إ تً َٛن ع ْم ٔعقـ عقلم ن١ ل٣ك يي ؿَلن   نيلـة ت 

  للٙ ةسٛللـة فٚلل ػةاٞعللـٖ  ٔعٌ انتقسٛلله ا٠عتٛلل ؿ٘ نهًـارعللن انًيللتـةن ٚللؤػ٘ إنللٗ 

 ٔينتٕٖ ع هٗ يٍ رٕػة انًـارعن. انعًٛم ىـةن تؼ عٓ  انتٙ اٞتع ب
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إنلٗ ( Ratzinger-Sakel, et al., 2013, pp. 175 – 199ٔرشٛش دساعخ )      

عٌ انًـارعن انًيتـةن ُٚسغٙ إ تس ؿْ   نٛن ُيْلًُن  لٙ ملٛ ق يؤمنلٙ عٔمل  ٢ٔ ٚلتى 

انُةـ إنٛٓ   ًعقل  ٍ انعٕايم اٞعـٖ انتٙ قؼ تؤحـ  هٗ مٕق انًـارعلن  ٔتٍٕلهت 

انؼؿاملللن إنلللٗ عٌ  ًهٛللل ت انًـارعلللن انًيلللتـةن ًٚكلللٍ عٌ تعلللقف انًُ  نلللن  لللٙ ملللٕق 

ًـارعن يٍ ع٣ل اننً س نيـة ت انًـارعن اٍٞلغـ صزًل     نضهل ا  هلٗ صَلٌ ان

 عةسـ  ٙ اننٕق  ةً  عَّ نى ٚتى إحس ت انتاحٛـ ؽ٘ انَهن  هٗ رٕػة انًـارعن  ّٕٕس.

إنلٗ  (454 – 401، ص ص2013ْٔذفذ دساعخ )أدًذ ركاٗ دغاٍٛ يزإنٙ،       

انضللؼ يللٍ إ لل ػة ٍللٛ ين انيللٕا ى تّٕلٛش انع٣قلل ت انتاحٛـٚللن نهًـارعللن انًيللتـةن  هلٗ 

انً نٛللن ٔتضيٛلله ػقللن تيـٚللـ انًـارلل  انغلل ؿرٗ ٔ  نتلل نٗ عحـْلل   هللٗ عمللع ؿ اٞمللٓى 

نهيـة ت انًيٛؼة  ٗ انسٕؿٍن انًَـٚن  ٔتى إرـاء ػؿاملن يٛؼاَٛلن  هلٗ  ُٛلن يكَٕلن 

يهلللـػة يٕف لللن  هلللٗ عؿ علللن يزًٕ للل ت تًخهلللت  لللٗ ىلللـة ت انًـارعلللن  051يلللٍ 

نيللٕا ى انً نٛللن ٔاٞةلل ػًٍٚٛٛ نهتعللـر  هللٗ يللؼٖ إيك َٛللن تهعٛللم ٔانًنللتخًـٍٚ ٔيعللؼ٘ ا

 ـايذ انًـارعن انًيتـةن  ٙ انسٛةن انًَـٚن  ةً  تى إرـاء ػؿامن تقسٛيٛن  هٗ  ُٛن 

ىـةن يٍ انيـة ت انًؼؿرن   نسٕؿٍن انًَـٚن ع٣ل انهتـة يٍ  ل و  01تتكٌٕ يٍ 

ةن  هللٗ عمللع ؿ اٞمللٓى  نيٛلل ك إَعك ملل ت انًـارعللن انًيللتـ 9109إنللٗ  لل و  9114

ٔتٍٕهت انؼؿامن إنٗ ٔرلٕػ  ٣قلن ٓـػٚلن ٔؽات ػ٢نلن إصَل  ٛن  لٍٛ تقسٛله  لـايذ 

انًـارعللن انًيللتـةن ٔةللم يللٍ انضللؼ يللٍ إ لل ػة ٍللٛ ين انيللٕا ى انً نٛللن ٔػقللن تيـٚللـ 

  انًـارعن  يً  ٚعُٙ عٌ انًـارعن انًيتـةن تؤحـ  ٙ عمع ؿ اٞمٓى.

 – Mingcherng Deng ,et al., 2014, pp. 1029ٔقبياذ دساعاخ )      

 تضؼٚؼ ْم تعًم  ًهٛ ت انًـارعن انًيتـةن  هٗ تضنٍٛ رلٕػة انًـارعلن عٔ  (1060

إّع  ٓ ؟  ٔؽن  يٍ ع٣ل يي ؿَن عػنن انًـارعن  لٙ الم ح٣حلن يلؼاعم ٚتًخلم انًلؼعم 

اٞٔل  للٗ انًـارعللن انهـػٚللن يللٍ علل٣ل عصللؼ ىللـة ت انًـارعللن يللٍ اٞؿ عللن انكسلل ؿ  

خللم انًللؼعم انخلل َٗ  للٗ انًـارعللن انًيللتـةن يللٍ علل٣ل ةًَٕٓلل  يللٍ عصللؼ ىللـة ت ٔٚتً

انًـارعن يٍ اٞؿ عن انكس ؿ  ٔٚتًخم انًلؼعم انخ نلج  لٗ انًـارعلن انًيلتـةن  هلٗ عٌ 

ٚكللٌٕ إصللؼاًْ  يللٍ عصللؼ ىللـة ت انًـارعللن اٞؿ عللن انكسلل ؿ ٔاٜعللـ يللٍ يٛللـ ىللـة ت 
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 ؼو ٔرلٕػ  لـٔق  لٙ عػنلن انًـارعلن  انًـارعن اٞؿ عن انكس ؿ  ٔتٍٕهت انؼؿامن إنٗ

 ٍٛ انًلؼعهٍٛ اٞٔل ٔانخل َٗ  ةًل  تٍٕلهت انؼؿاملن إنلٗ عَلّ تكلٌٕ عػنلن انًـارعلن  لٗ 

انًللؼعم انخ نللج عقللم ػقللن يللٍ انًللؼعم اٞٔل ٔؽنلل  نةٓللٕؿ ييللكهن انـةٕ للن انًز َٛللن عٔ 

ٍ ٔي  نؾن  يٍ تاحٛـ مهسٗ  هٗ ػقن عػنن انًـارعن ْٔٚلعف يل Free Riderا٠تك نٛن 

 رٕػة انًـارعن.

ػنٛللم  (34–14، ص ص 2014ٔقااذيذ دساعااخ )يذًااذ ػجااذ انقاابدس انذٚغااطٙ،       

 ًهٙ  ئمتغؼاو انسٛ َ ت انهعهٛن نهيـة ت انًن ًْن انًَـٚن  ٍ يؼٖ تيٛٛؼ يً ؿم ت 

إػاؿة اٞؿ  س ةًؤىـ نكم يٍ رٕػة انًـارعن ٔرٕػة انتيـٚـ انً نٙ  ٙ ام انًـارعن 

ي  انًـارعن انهـػٚلن يلٍ عل٣ل إملتغؼاو انًنلتضي ت يٛلـ انع ػٚلن انًيتـةن   نًي ؿَن 

نهتعـر  هٗ يؼٖ تيٛٛؼ يً ؿمل ت إػاؿة اٞؿ ل س  ٔنلى تةٓلـ انُتل  ذ ٔرلٕػ إعت٣ ل ت 

 ٙ رٕػة انًـارعن  ٙ ام إمتغؼاو انًـارعن انهـػٚلن ٔانًـارعلن انًيلتـةن عٔ ٔرلٕػ 

ًيلتـةن انتلٙ ٚيل ؿ   ٛٓل  عصلؼ إعت٣  ت  ٙ رٕػة انًـارعن  ٍٛ  ًهٛل ت انًـارعلن ان

 يك تب انًـارعن انع نًٛن انكسـٖ ٔانتٙ ٢ ٚتٕارؼ  ٛٓ  ع٘ يٍ ْؾِ انًك تب.

، ص 2014ْٔذفذ دساعخ )ٚذٗ ثٍ ػهاٗ انججاش، َبطاش ثاٍ يذًاذ انغاؼذٌٔ ،       

إنلللٗ ػؿاملللن تلللاحٛـ انًـارعلللن انًيلللتـةن  هلللٗ رلللٕػة اٞؿ للل س  (303 – 233ص 

 ٗ مٕق اٞٔؿاق انً نٛلن اننلعٕػٖ  ٔتٍٕلهت إنلٗ  لؼو انًض مسٛن نهيـة ت انًنزهن 

ٔرٕػ تاحٛـ نهًـارعن انًيتـةن  هٗ رٕػة اٞؿ  س انًض ملسٛن  يلكم  ل و  ةلؾن   لؼو 

ٔرٕػ تاحٛـ نهًـارعن انًيتـةن  هٗ رٕػة اٞؿ  س صتٗ ي  يي ؿةن يك تب انًـارعن 

نؼؿاملن  ضنلب إنقايٛلن انكسـٖ  ٗ تُهٛؾ انًـارعن انًيتـةن. إ٢ عَّ  ُلؼ تينلٛى  ُٛلن ا

انًـارعن انًيتـةن عآـت انُت  ذ ٔرٕػ تاحٛـ مهسٗ نهًـارعلن انًيلتـةن  هلٗ رلٕػة 

عؿ  س انيـة ت انًهقين َة ي     نًـارعن انًيتـةن  ٗ صٍٛ نى ٚةٓـ تاحٛـ  هٗ رلٕػة 

 عؿ  س انيـة ت انتٗ تيٕو   نًـارعن انًيتـةن ٕٓا ٛن.

إنللٗ  (1122–1114، ص ص2016يُااذٔس، ٔعااؼذ دساعااخ )يذًااذ إثااشاْٛى        

تضؼٚللؼ عحللـ انتقسٛلله ا٠عتٛلل ؿ٘ نًللؼعم انًـارعللن انغ ؿرٛللن انًيللتـةن  للٙ انضللؼ يللٍ 

يً ؿملل ت إػاؿة اٞؿ لل س يللٍ علل٣ل ا٠مللتضي ق ت ٔإػاؿة اٞؿ لل س يللٍ علل٣ل انعًهٛلل ت 
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انضيٛيٛللن يي ؿَللن  تقسٛلله يللؼعم انًـارعللن انغ ؿرٛللن انهـػٚللن  ٔتٍٕللهت انؼؿامللن إنللٗ 

تاحٛـ إٚز  ٙ يعُٕ٘ نًؼعم انًـارعلن انًيلتـةن  هلٗ إػاؿة اٞؿ ل س يلٍ عل٣ل ٔرٕػ 

ا٠متضي ق ت ا٠عتٛ ؿٚلن يي ؿَلن  ًلؼعم انًـارعلن انهـػٚلن  ْٔلٕ يل  ٚعُلٙ عٌ انتقسٛله 

ا٠عتٛ ؿ٘ نًلؼعم انًـارعلن انًيلتـةن ٚعقلٙ انهـٍلن ٠ػاؿة انيلـة ت نهت٣ لب  لٙ 

  ٔقللؼ ٚـرلل  ؽنلل  نةٓللٕؿ ييللكهن انـةٕ للن اٞؿ ل س يللٍ علل٣ل ا٠مللتضي ق ت ا٠عتٛ ؿٚللن

انًز َٛن عٔ ا٠تك نٛن عٔ  ؼو ٔرلٕػ تعل ٌٔ  لٍٛ انًلـارعٍٛ عٔ آلٕؿ يل  ٚنلًٗ  يلـاء 

انـع٘  ةً  تٍٕلهت إنلٗ  لؼو ٔرلٕػ تلاحٛـ إٚزل  ٙ نتهعٛلم يلؼعم انًـارعلن انًيلتـةن 

 هللٗ يً ؿملل ت إػاؿة اٞؿ لل س يللٍ علل٣ل انعًهٛلل ت انضيٛيٛللن يي ؿَللن  تهعٛللم يللؼعم 

نًـارعن انهـػٚن  ٔعٍٔت انؼؿامن  ْلـٔؿة قٛل و انزٓل ت انًُةًلن نًُٓلن انًـارعلن ا

 للٙ يَللـ  ئٍللؼاؿ يعٛلل ؿ يـارعللن ٚتُلل ٔل ينللؤٔنٛ ت انًللـارعٍٛ انيلل  ًٍٛ  عًهٛللن 

 انًـارعن انًيتـةن.

 (160–113، ص ص2016ْٔذفذ دساعخ )َجإٖ يذًإد أدًاذ أثإ ججام،        

إنٗ يض ٔنن انكيف  ٍ يؼٖ انتاحٛـ انزْٕـٖ نهع٣قن  لٍٛ تهعٛلم انًـارعلن انًيلتـةن 

ٔتضنللٍٛ رللٕػة  ًهٛللن انًـارعللن  للٗ  ٛةللن انًً ؿمللن انًُٓٛللن  للٗ يَللـ  ٔإ تًللؼت 

انؼؿامللن  هللٗ  ٛ َلل ت  ُٛللن  يللٕا ٛن يللٍ انيللٕا ى انً نٛللن ٔتيلل ؿٚـ انًـارعللن نهيللـة ت 

ا٠مللكُؼؿٚن. ٔتٍٕللهت انؼؿامللن إنللٗ تعللؼػ انًَللـٚن انًنللزهن  للٗ  ٕؿٍللتٗ انيلل ْـة ٔ

 نٛل ت تهعٛلم انًـارعلن انًيللتـةن ٔتضنلٍٛ رلٕػة  ًهٛلن انًـارعللن  لٗ  ٛةلن انًً ؿمللن 

انًُٓٛن  ٗ يَـ  ةؾن  ٔرٕػ إعت٣ر  ٗ رٕػة انًـارعن  ٗ ام ٔرلٕػ عصلؼ يك تلب 

انًـارعللن انع نًٛللن انكسللـٖ ّللًٍ ٓـ للٗ انًـارعللن  ةًلل  تٍٕللهت إنللٗ ٔرللٕػ تللاحٛـ 

نتقللٕٚـ انًـارعللن انًيللتـةن  هللٗ قٛلل و انًـارلل   ئةتيلل ر تضـٚهلل ت  لل نيٕا ى  إٚزلل  ٗ

 انً نٛن َ تزن  ٍ يً ؿم ت إػاؿة اٞؿ  س ٔنكٍ نى تؤحـ  هٗ ػقن تيـٚـ انًـارعن. 

إنٗ  (645 – 654، ص ص 2012 ْذٖ يذًذ يذًذ انشٛخ،ْٔذفذ دساعخ )       

انعٕايللم انتللٗ تلؤػٖ إنللٗ  زللٕة تضهٛلم ػٔؿ يللؼعم انًـارعللن انًيلتـةن  هللٗ انضللؼ يلٍ 

انتٕقع ت ٔػٔؿْ   ٗ تضنٍٛ رٕػة  ًهٛن انًـارعن  ٔتٍٕهت انؼؿامن إنٗ ٔرٕػ عحلـ 

إٚز  ٗ ٠متغؼاو انًـارعن انًيلتـةن  لٗ انضلؼ يلٍ  زلٕة انتٕقعل ت  عًهٛلن انًـارعلن  
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ٔةللؾن  ٔرللٕػ عحللـ إٚزلل  ٗ ٠مللتغؼاو انًـارعللن انًيللتـةن  للٗ تضنللٍٛ رللٕػة  ًهٛللن 

ةً  تٍٕهت إنٗ ٔرلٕػ عحلـ إٚزل  ٗ ٜنٛل ت انًـارعلن انًيلتـةن يلٍ عل٣ل انًـارعن  

 انضؼ يٍ  زٕة انتٕقع ت نهتضنٍٛ يٍ رٕػة  ًهٛن انًـارعن.

إنلٗ قٛل ك  (434 – 344، ص ص 2012 ،ْٔذفذ دساعاخ )غشٚات ججاش جٛاش       

عحـ تقسٛه يؼعم انًـارعن انًيتـةن  هٗ رٕػة  ًهٛلن انًـارعلن  ٔتلى إرلـاء ػؿاملن 

ٛؼاَٛن ٔتقسٛيٛن  هٗ يزًٕ ن يٍ انيـة ت انًيٛؼة   نسٕؿٍن انًَـٚن  ٔقؼ عمهـت ي

َتللل  ذ انؼؿاملللن إنلللٗ إتهللل ق يعةلللى  ؿاء انًنتيَلللٗ يلللُٓى  هلللٗ عٌ يلللؼعم انًـارعلللن 

انًيللتـةن ٚللؤػٖ إنللٗ تعقٚللق إمللتي٣نٛن انًـارلل  انغلل ؿرٗ يًلل  ٚقٚللؼ يللٍ رللٕػة  ًهٛللن 

ٍٛ تقسٛلله يللؼعم انًـارعللن انًيللتـةن انًـارعللن  ٔةللؾن  ٔرللٕػ  ٣قللن إؿتسلل ٓ قٕٚللن  لل

ٔ ٍٛ رٕػة  ًهٛلن انًـارعلن  ٔنكلٍ تغتهلف ػؿرلن تاحٛـْل   لئعت٣ر يلقٚذ عٔ تيلكٛهن 

 انًـارعن انًيتـةن.

 – 1142، ص ص 2012 ،ْٔااااذفذ دساعااااخ )يُااااٗ يذًااااذ ػهااااٗ انشااااؼجبَٗ       

إنٗ تضهٛم ػٔؿ رهنل ت انعَلف انلؾُْٗ ا٠نكتـَٔلٗ نهًلـارعٍٛ  لٗ تضنلٍٛ  (1204

ة عػاء انًـارعن انًيتـةن  يٍ ع٣ل انتعلـر  هلٗ ػٔؿ رهنل ت انعَلف انلؾُْٗ رٕػ

ا٠نكتـَٔٗ  ٗ تعقٚق ٔتًُٛن عسلـات انًلـارعٍٛ انًيل ؿةٍٛ ٔتضنلٍٛ ٔتُنلٛه عػا ٓلى 

ع٣ل عػاء  ًهٛن انًـارعن انًيتـةن  ٔإَعك ك ؽن   هٗ تضنلٍٛ ةهل ءة ٔ   هٛلن يٓل و 

ػؿا  نهةتلللٗ  ُٛلللن انؼؿاملللن  يك تلللب انًـارعلللن. ٔتٍٕلللهت انؼؿاملللن إنلللٗ عٌ ُْللل   إ

انًـارعللن انكسٛللـة ٔيك تللب انًـارعللن انًتٕمللقن( ًْٞٛللن ينلل ًْن إمللتغؼاو رهنلل ت 

انعَف انؾُْٗ ا٠نكتـَٔٗ  ٗ ا٠ؿتي ء  اػاء  ـٚه انًـارعن انًيلتـةن  صٛلج تنل ْى 

علن  ٗ تٕنٛؼ انًقٚؼ يٍ اٞ ك ؿ انزٛؼة  ٍ اٞيٕؿ انًغتههن انتلٗ ٚٓلتى  ٓل   ـٚله انًـار

انًيللتـةن  ةًلل  عَٓلل  عػاة نُيللم انًعـ للن  للٍٛ ع ْلل ء  ـٚلله انًـارعللن انًيللتـةن  يللاٌ 

تضؼٚؼ انًغ ٓـ انًتعهين  عًهٛن انًـارعن. ةً  عٌ ُْ    ٣قن  ٍٛ إملتغؼاو انًلـارعٍٛ 

انًيلللتـةٍٛ نتيُٛلللن انعَلللف انلللؾُْٗ ا٠نكتـَٔلللٗ ٔ لللٍٛ تغهلللِٛ ملللهسٛ ت انًـارعلللن 

ـ صٕل تغهلِٛ تكل نٛف  ًهٛلن انًـارعلن  يلٍ عل٣ل انًيتـةن  ٔة َت اٞٔنٕٚن اٞةس

انضَٕل  هٗ تُةلٛى ع ْلم نعًهٛلن انًـارعلن  لٍٛ انًلـارعٍٛ انًيلتـةٍٛ ٔا٠ملتز  ن 
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انتٗ تيًم ٓسٛعن ٔتٕقٛت ٔيؼٖ إعتس ؿات انًـارعن  ٔةؾن  تُنٛه رٕٓػ انًلـارعٍٛ 

يُٓلٗ  ٔتزُب إعت٣ر انًـارعٍٛ انًيتـةٍٛ  ٗ  ًهٛن انًـارعن ٔانٍٕٕل إنلٗ ؿعٖ

يٕصللؼ  ةًلل  عآللـت انُتلل  ذ ٔرللٕػ  ٣قللن  للٍٛ إمللتغؼاو انًللـارعٍٛ انًيللتـةٍٛ نتيُٛللن 

انعَلللف انلللؾُْٗ ا٠نكتـَٔلللٗ ٔ لللٍٛ تعقٚلللق إٚز  ٛللل ت انًـارعلللن انًيلللتـةن  ٔة َلللت 

اٞٔنٕٚللن اٞةسللـ صللٕل فٚلل ػة إصتً نٛللن إةتيلل ر اٞعقلل ء ٔانغللو ٔ  نتلل نٗ ؿ لل  ةهلل ءة 

  ًهٛن انًـارعن.

 (1300 – 1230، ص ص 2013عخ )أششف أدًذ يذًذ غبنٗ، ْٔذفذ دسا       

إنٗ قٛ ك عحـ يؼعم انًـارعن انًيلتـةن  هلٗ انع٣قلن  لٍٛ ينلتٕٖ انلتضهظ انًض ملسٗ 

  ٔتعتًللؼ يُٓزٛللن انؼؿامللن (EGX100)ٔقًٛللن انيللـةن انًؼؿرللن   نًؤىللـ انًَللـٖ 

ة نعُٛلن  هٗ عمهٕب تضهٛم انًضتٕٖ صٛلج تلى  ضلٌ ٔتضهٛلم انتيل ؿٚـ انً نٛلن انًُيلٕؿ

ىلللـةن تُتًلللٗ  49تتكلللٌٕ يلللٍ  (EGX100)يللٍ انيلللـة ت انًؼؿرلللن ّلللًٍ يؤىللـ 

نيق   ت يغتههن  ٔانؾٖ ٚيًم  ٛ َ ت  عهٛن  هلٗ يلؼاؿ مهنلهن فيُٛلن تًتلؼ إنلٗ حً َٛلن 

 336 ئرًللل نٗ ييللل ْؼات  9101صتلللٗ  للل و  9101ملللُٕات عللل٣ل انهتلللـة يلللٍ  للل و 

سلن ٔؽات تلاحٛـ يعُلٕٖ  لٍٛ يي ْؼة. ٔتٍٕهت انؼؿامن إنلٗ ٔرلٕػ  ٣قلن إؿتسل ٓ يٕر

  ْٔلٕ يل  ٚيلٛـ MTBيؼعم انًـارعن انًيتـةن ٔينتٕٖ انتضهظ انًض مسٗ  ًيٛل ك 

إنٗ عٌ فٚ ػة ينتٕٖ انتضهظ انًض مسٗ تـتسٔ  تهعٛم يلؼعم انًـارعلن انًيلتـةن  ةًل  

تٍٕللهت إنللٗ ٔرللٕػ  ٣قللن إؿتسلل ٓ يٕرسللن ٔؽات تللاحٛـ يعُللٕٖ  للٍٛ ينللتٕٖ انللتضهظ 

  ةًل  تٍٕلهت إنلٗ ٔرلٕػ عحلـ إٚزل  ٗ Tobin's Qـةن  ًيٛل ك انًض مسٗ ٔقًٛلن انيل

ٔؽٔ تاحٛـ يعُٕٖ نًؼعم انًـارعن انًيتـةن  هٗ ًَٕؽد انع٣قن  لٍٛ ينلتٕٖ انلتضهظ 

 انًض مسٗ ٔقًٛن انيـةن. 

إنللللٗ  (403 – 363، ص ص 2013ْٔاااذفذ دساعاااخ )أدًاااذ عاااهٛى يذًاااذ،        

سٛلله انًـارعللن انًيللتـةن  ُٕ ٛٓلل  انٍٕللٕل إنللٗ ػنٛللم تقسٛيللٗ نتهنللٛـ انع٣قللن  للٍٛ تق

ا٠نقايٗ ٔا٠عتٛ ؿٖ ٔانًـارعن انًقػٔرن ٔ ٍٛ تضيه رٕػة اٞؿ ل س ٔؽنل   ل نتقسٛه 

 هللٗ انيللـة ت انًنللزهن  للٗ مللٕق اٞٔؿاق انً نٛللن انًَللـٖ  ٔقللؼ تللى  ُلل ء انؼؿامللن 

إنلٗ  ل و  9111ىلـةن عل٣ل انهتلـة انقيُٛلن يلٍ  ل و  10انتقسٛيٛن  هٗ  ٛ َل ت  لؼػ 
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ييلل ْؼة. ٔتٍٕللهت انؼؿامللن إنللٗ  للؼو ٔرللٕػ  للـٔق  431ئرًلل نٗ ييلل ْؼات   9106

يعُٕٚن  لٍٛ تقسٛله عملهٕب انًـارعلن انًيلتـةن  ُٕ ٛٓل  ا٠نقايلٗ ٔا٠عتٛل ؿٖ ٔ لٍٛ 

انًـارعن انهـػٚن  ٗ تٕرّٛ إػاؿة انيلـة ت َضلٕ إػاؿة عؿ  صٓل  ٔؽنل  يي ؿَلن  تقسٛله 

اٞؿ ل س  ُلؼ تقسٛله انًـارعلن  انًـارعن انًقػٔرن  ةً  تٍٕهت إنلٗ عٌ تضيله رلٕػة

انًيتـةن  ُٕ ٛٓ  ا٠نقايلٗ ٔا٠عتٛل ؿٖ ٔؽنل   ُلؼ إملتغؼاو ا٠ملتضي ق ت ا٠عتٛ ؿٚلن 

ٔصزى يكتب انًـارعن ةًي ٚٛل نتضيه انزٕػة  لٗ صلٍٛ نلى تتضيله رلٕػة اٞؿ ل س  ُلؼ 

تقسٛه انًـارعن انًيتـةن  ُٕ ٛٓ  ا٠نقايٗ ٔا٠عتٛ ؿٖ  ُؼ إمتغؼاو ييل ٚٛل ععلـٖ 

م َلٕ  تيـٚلـ انًـارعلن ٔانتيـٚلـ  لٍ ا٠ملتًـاؿٚن ٔإ ل ػة إٍلؼاؿ انيلٕا ى انً نٛلن  يخ

ٔععٛللـا  تٍٕللهت انؼؿامللن إنللٗ إعللت٣ر اٞحللـ  للئعت٣ر انيقلل   ا٠قتَلل ػٖ ٔٓسٛعللن 

انًهكٛللن صٛللج تضنللُت رللٕػة اٞؿ لل س  ُللؼ تقسٛلله انًـارعللن انًيللتـةن ا٠نقايٛللن  للٗ 

 نًي ؿَن   نسُٕ  ؽات انًهكٛن انغ ٍن.انسُٕ  ؽات انًهكٛن انع ين ٔانًغتهقن   

 – 643، ص ص 2013ْٔاااذفذ دساعاااخ )يٕعاااٗ َااابٚف ػًٛاااشِ انٛغااابسٖ،        

إنللٗ انتعللـر  هللٗ ػٔؿ انًـارعللن انًيللتـةن  للٗ إةتيلل ر انت٣ للب  للٗ انيللٕا ى  (626

انً نٛن  ٔتًخم يزتً  انؼؿامن  ٗ رًٛ  يٕاهٗ انيةٌٕ انً نٛن ٔانًـارعن انؼاعهٛن  ٗ 

انَُ  ٛن ٔانقؿا ٛن انًنزهن  لٗ ملٕق انعلـاق نلٟٔؿاق انً نٛلن    ٠ّل  ن انيـة ت 

إنللٗ يك تللب انًـارعللن انًـعَللن  للٗ انعللـاق  ٔةللؾن  ع ْلل ء ْٛةللن انتللؼؿٚل  ينللى 

انًض مللسن  كهٛللن ا٠ػاؿة ٔا٠قتَلل ػ ر يعللن  غللؼاػ ٔر يعللن انكٕ للن  ٔتللى مللضب  ُٛللن 

 029ا ى انَلل نضن نهتضهٛللم يهللـػة  هغللت يُٓلل   للؼػ انيللٕ 911 يللٕا ٛن ٓسيٛللن صزًٓلل  

ق  ًن إمتس َن. ٔتٍٕهت انؼؿامن إنلٗ عٌ ُْل   عًْٛلن نتقسٛله انًـارعلن انًيلتـةن  لٗ 

انسٛةن انعـاقٛلن ٔعَٓل  ملتهعب ػٔؿا   ل ؿفا   لٗ  ًهٛلن إةتيل ر انت٣ لب  ل نيٕا ى انً نٛلن 

   نيـة ت انًنزهن  ٗ مٕق انعـاق نٟٔؿاق انً نٛن.

 ثقخ ٔانزٙ رُبٔنذ انًشاجؼخ انًشزشكخ:رذهٛم ٔرقٛٛى انذساعبد انغب

 ُللل ء   هلللٗ يللل  رللل ء  علللـُ َتللل  ذ انؼؿامللل ت اننللل  ين ٔانتلللٙ تُ ٔنلللت انًـارعلللن      

 انًيتـةن ًٚكٍ انتٍٕم إنٗ انُي ٓ انت نٛند
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تُ ٔنللت يعةللى انؼؿاملل ت عحللـ انًـارعللن انًيللتـةن  هللٗ تضنللٍٛ رللٕػة  ًهٛللن  -0

 Sophie)انًـارعلللللللن ٔرلللللللٕػة انتيللللللل ؿٚـ انً نٛلللللللن  ٔيُٓللللللل  ػؿاملللللللن 

Marmousez,2009 )ٔػؿاملن (Mikko Zerni, et al., 2012) ٔػؿاملن 

 ,.Mingcherng Deng ,et al) ٔػؿامن( 2013)أدًذ ركٗ دغٍٛ يزٕنٙ، 

)َجإٖ يذًإد ٔػؿاملن ( 2014جذ انقبدس انذٚغطٙ، )يذًذ ػ ٔػؿامن( 2014

ٔدساعاخ )يٕعاٗ  (2012)غشٚات ججاش جٛاش،  ٔػؿاملن (2016أدًذ أثٕ ججم، 

  (.2013َبٚف ػًٛشِ انٛغبسٖ، 

عَّ تٕرؼ ػؿام ت تُ ٔنت انًـارعن انًيتـةن ٔاٞحـ  هٗ رٕػة انًـارعن ٔنكُٓل   -2

تًت  ٙ  ٛةن ع ً ل يغتههن  ٍ  ٛةن اٞ ً ل  ٙ رًٕٓؿٚن يَـ انعـ ٛلن  ٔيُٓل  

 ,.Mikko Zerni, et al) ٔػؿامن( Sophie Marmousez,2009)ػؿامن 

ٔػؿاملللللن ( Ratzinger-Sakel, et al., 2013) ٔػؿاملللللن (2012

(Mingcherng Deng, et al., 2014 )ٚذااٗ ثااٍ ػهااٗ انججااش،  ٔػؿامللن(

)يٕعااٗ َاابٚف ػًٛااشِ انٛغاابسٖ،  ٔػؿامللن( 2014َبطااش ثااٍ يذًااذ انغااؼذٌٔ ،

2013.) 

تُ ٔنللت  للؼػ يللٍ انؼؿاملل ت انًـارعللن انًيللتـةن ٔؿ قٓلل   ًّٕللٕ  ت يتُٕ للن  -3

 (2014)ٚذاٗ ثاٍ ػهاٗ انججاش، َبطاش ثاٍ يذًاذ انغاؼذٌٔ،صٛج تُ ٔنت ػؿامن 

ـ انًـارعن انًيلتـةن  هلٗ رلٕػة اٞؿ ل س انًض ملسٛن نهيلـة ت  ةًل  تُ ٔنلت تاحٛ

تضؼٚلللؼ عحلللـ انتقسٛللله  (2016)يذًاااذ يذًاااذ يذًاااذ إثاااشاْجى يُاااذٔس، ػؿاملللن 

ا٠عتٛ ؿ٘ نًؼعم انًـارعن انًيتـةن  ٙ انضلؼ يلٍ يً ؿمل ت إػاؿة اٞؿ ل س يلٍ 

يي ؿَللن  تقسٛلله علل٣ل ا٠مللتضي ق ت ٔإػاؿة اٞؿ لل س يللٍ علل٣ل انعًهٛلل ت انضيٛيٛللن 

 ْذٖ يذًذ يذًذ انشٛخ،) ػؿامن يؼعم انًـارعن انغ ؿرٛن انهـػٚن  ةً  تُ ٔنت

تضهٛم ػٔؿ يؼعم انًـارعن انًيتـةن  هٗ انضؼ يٍ انعٕايم انتٗ تلؤػٖ  (2012

إنٗ  زٕة انتٕقع ت ٔػٔؿْ   ٗ تضنلٍٛ رلٕػة  ًهٛلن انًـارعلن  ٔتُ ٔنلت ػؿاملن 

ٛلللم ػٔؿ رهنللل ت انعَلللف انلللؾُْٗ تضه (2012)يُاااٗ يذًاااذ ػهاااٗ انشاااؼجبَٗ، 

ا٠نكتـَٔللٗ نهًللـارعٍٛ  للٗ تضنللٍٛ رللٕػة عػاء انًـارعللن انًيللتـةن  ٔتُ ٔنللت 



 

 المشتركة )دراسة ميدانية(  لمراجعةالتخصص الصناعى للمراجع الخارجى على تحسين جودة أداء ا  أثر

  على الجندي  يزيوسف عبد العز   تامر/د

 051                                                                               9102  اٞٔلانعؼػ 

 

قٛ ك عحـ يلؼعم انًـارعلن انًيلتـةن  (2013)أششف أدًذ يذًذ غبنٗ، ػؿامن 

 هللٗ انع٣قللن  للٍٛ ينللتٕٖ انللتضهظ انًض مللسٗ ٔقًٛللن انيللـةن انًؼؿرللن   نًؤىللـ 

انٍٕلٕل  (2013)أدًذ عاهٛى يذًاذ،    ٔتُ ٔنت ػؿامن(EGX100)انًَـٖ 

إنٗ ػنٛم تقسٛيٗ نتهنٛـ انع٣قن  ٍٛ تقسٛه انًـارعن انًيتـةن  ُٕ ٛٓ  ا٠نقايلٗ 

 ٔا٠عتٛ ؿٖ ٔانًـارعن انًقػٔرن ٔ ٍٛ تضيه رٕػة اٞؿ  س.

 للٗ صللؼٔػ  هللى  –ٔرللٕػ َللؼؿة  للٗ انؼؿاملل ت  هللٗ انًنللتٕٖ انعـ للٗ صتللٗ اٌٜ  -4

ة عػاء انًـارعن انًيتـةن يٍ عل٣ل تضنلٍٛ ٔانتٙ إْتًت  تضنٍٛ رٕػ –انس صج 

عػاء ٔةهل ءة انًلـارعٍٛ عل٣ل  ًهٛلن انًـارعللن انًيلتـةن ٔانًنل ًْن  لٙ تعقٚللق 

إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن ٔتغهِٛ مهسٛ تٓ   ٓؼر فٚ ػة ةه ءة ٔ ع نٛن  ًهٛلن 

حٛـٚلن انًـارعن. ٔ  نت نٗ تةٓـ عًْٛن انؼؿامن انض نٛن  لٙ عَٓل  تتُل ٔل انع٣قلن انتا

نهتغَلللٌ انَلللُ  ٗ نهًـارللل  انغللل ؿرٙ  هلللٗ تضنلللٍٛ رلللٕػة عػاء انًـارعلللن 

انًيلللتـةن يلللٍ عللل٣ل تضنلللٍٛ عػاء ٔةهللل ءة انًلللـارعٍٛ عللل٣ل  ًهٛلللن انًـارعلللن 

انًيتـةن ٔانًن ًْن  ٙ تعقٚق إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن ٔتغهِٛ ملهسٛ تٓ   

 ٕػة  ًهٛن انًـارعن.ٔي  ًٚكٍ عٌ ٚضييّ تقسٛيًٓ  يع   يٍ تاحٛـ إٚز  ٙ  هٗ ر
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 انقغى انضبنش

اإلؽبس انُظش٘ نهزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ ٔيذٖ يغبًْزّ 

 فٙ رذغٍٛ جٕدح أداء انًشاجؼخ انًشزشكخ

ٚعتسللـ انتغَللٌ انًُٓللٗ انللؼقٛه  للٗ عٖ يُٓللن يللٍ انًٓللٍ انًغتههللن يهٛللؼ  ًهٛلل        

٠ةنلل ب ع ْلل  ٓ  عسللـات يُٓٛللن  للٕق انًعتلل ػة  يًلل  ٚنلل  ؼْى  هللٗ عػاء يٓلل يٓى 

 ًنللتٕٖ عػاء عةخللـ ةهلل ءة ٔ ع نٛللن  ٔ هللٗ انللـيى يللٍ إؿتكلل ف ةخٛللـ يللٍ انًٓللٍ  هللٗ 

ًلـارعٍٛ  لٗ انيقل   انَلُ  ٗ تعلٕػ انتغٌَ انؼقٛه  ٔعٌ عًْٛن انغسـة انًتًٛلقة نه

إنٗ عةخـ يٍ  يؼٍٚ  إ٢ عٌ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ  ٗ انَُ  ن انتلٗ 

ُٚتًٗ إنٛٓ   ًٛم انًـارعن آـ  يكم عم مٗ  ٗ َٓ ٚن انيـٌ انً ّلٗ ٔ ؼاٚلن انيلـٌ 

انض نٗ  َتٛزن انًي ةم انتلٗ تعـّلت نٓل   ٛةلن اٞ ًل ل انًع ٍلـة  ٔإَٓٛل ؿ ىلـة ت 

ـٖ  هللٗ ينللتٕٖ انعلل نى  ٔانتقللٕؿات انٓ  هللن  للٗ يزلل ٢ت تكُٕنٕرٛلل  انًعهٕيلل ت ةسلل

ٔإَهتلل س اٞمللٕاق ٔفٚلل ػة صللؼة انًُ  نللن   نًٛلل    يًلل  عػٖ إنللٗ فٚلل ػة انتنلل ؤ٢ت صللٕل 

ةٛهٛن يٕاةسن يُٓن انًـارعن نٓؾِ انعٕايلم ٔانًتغٛلـات ٔصلٕل انُٓلُٕ  لؼٔؿْ  تزل ِ 

ٔانًُٓٛللن ٔاٞة ػًٚٛللن  هللٗ ػؿامللن مللسم  تهلل  اٞفيلل ت   عًهللت انزٓلل ت انتُةًٛٛللن

ا٠ؿتيلل ء   نغللؼي ت انتللٗ ٚيللؼيٓ  انًـارلل   ةٓللـت إمللتـاتٛزٛن انتغَللٌ انَللُ  ٗ 

 (.122، ص 2006)أيبل يذًذ ػٕع، ةاصؼ انٕم  م انٓ ين نتضيٛه ؽن .

ٔمٕر ٚتُ ٔل انس صج  ٗ ْؾا انينى انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ يلٍ      

صٛللج انًهٓللٕو ٔاًْٞٛللن ٔانُللٕاصٗ ا٠ٚز  ٛللن ٔاننللهسٛن نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  

انغللل ؿرٗ  حلللى تُللل ٔل انًـارعلللن انًيلللتـةن يلللٍ صٛلللج انًهٓلللٕو ٔاْٞلللؼار ٔاًْٞٛلللن 

٠ملللته ػة يللٍ انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ ٔا٠ٚز  ٛلل ت ٔاننلللهسٛ ت  ٔععٛللـا  تُللل ٔل ةٛهٛللن ا

 نهًـار  انغ ؿرٗ  ٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيتـةن.

 يإٓو انزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ: 3/1

ٔؿػ  يللاٌ يهٓللٕو انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  للؼة تعـٚهلل ت  صٛللج      

ؼٚٓى ٚللـٖ انللسعِ  للاٌ انًللـارعٍٛ انًتغََللٍٛ ٍللُ  ٛ    للآَى انًللـارعٍٛ انللؾٍٚ نلل

يً ؿمن يُٓٛن ةسٛـة ع ٍن  يق   ت يعُٛن.
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(Owhoso V.E., W.F. Messier, and J.G.Lynch, 2002, p. 884).
 

ٔ ـر ععـ انًـارعٍٛ انًتغٍََٛ ٍلُ  ٛ    لآَى ْلؤ٢ء اٞ لـاػ انًعُٛلٍٛ يلٍ      

قسم يك تب انًـارعن نًـارعن  ٣ًء قق   عٔ ٍُ  ن يعُٛن  ٔٚكٌَٕٕ يٍ انض ٍهٍٛ 

 ٔؿات تؼؿٚسٛن عٔ يٍ عٍض ب انغسـات انكسٛـة  ؾن  انيق   عٔ ته  انَُ  ن. هٗ ػ

(Jacqueline.S. Hammersley, 2006, p. 312).
 

ٔٚـٖ ععـ  لاٌ انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ ْلٕ قٛل و انًـارل   لاػاء      

عؼي ت انًـارعن انًنتيهن إنلٗ  ًل٣ء ُٚتًلٌٕ إنلٗ ققل   ٍلُ  ٗ ٔاصلؼ  ًل  ٚتْلًٍ 

تً حم ٓسٛعن انعًهٛ ت انتٗ تيٕو  ٓ  انًُيتت  ٗ َهل انيق    ٔإيك َٛن انضَلٕل  ؽن 

 هٗ انًع ؿر ٔانغسـات انًتعهين  قسٛعن ته  انعًهٛ ت.
 

 ،2006)أيبل يذًذ ػٕع، 

(. 133ص 
 

ٔٚـٖ ععلـ انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل   اَلّ تغَلٌ انًـارل   لٗ ققل             

ثشاٛش ثكاش٘ ) يعٍٛ يٍ اَٞيقن ا٠قتَ ػٚن نكٗ ٚيٕو  عًهٛن انًـارعن  ؼقلن ٔملٕٓنن.

 .(244، ص 2013، ػجٛت ثبثكش

 ٔثزذهٛم انزؼشٚابد انغبثقخ، ٚشٖ انجبدش أَٓب رٕػٛخ نزٕطٛف انًشاجغ انًزخظض ثأَّ:

اء عؼي ت انًـارعن إنٗ  ٣ًء ُٚتًٌٕ إنٗ قق   ٍُ  ٗ ٔاصؼ.ٚيٕو  اػ -0
 

 

ًٚته  انًعـ ن انًتًٛقة ٔانغسـة ٔانؼؿاٚن انعًهٛن  ًٓ و  ًهٛن انًـارعن. -2
 

 

 ٚـتسٔ  ٕرٕػ يً ؿمن ينتًـة  ياٌ قق   ت يعُٛن. -3

ٔيًللل  ملللسه ٚتْلللش عٌ يهٓلللٕو انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ ٚلللـتسٔ  للل نغسـة انًُٓٛلللن      

انًـار   اػاء عؼي ت انًـارعن إنٗ  ٣ًء ُٚتًلٌٕ إنلٗ ققل    انًتغََن  صٛج قٛ و

ٍُ  ٗ ٔاصؼ  ٔعٌ ٚكٌٕ انًـارل  نؼٚلّ يعـ لن ٔعسلـة يُٓٛلن  يقل   يعلٍٛ  ل نتعهى عٔ 

  نًً ؿمن انًُٓٛن.
 
 

ٔ  نت نٗ  ئٌ انٓؼر يٍ إتز ِ انًـارعٍٛ ٔىـة ت انًـارعن َضلٕ تـةٛلق عَيلقتٓ       

نلعٗ َضلٕ تيلؼٚى علؼي ت انًـارعلن  ًنلتٕٚ ت  هٗ عم ك يٍ انتغَلٌ انَلُ  ٗ نه

ةه ءة   نٛن  ٔفٚ ػة ػؿرن حين انًـار  انغ ؿرٗ  ٗ عػا ّ  ً  ُٚعكل  ٗ انُٓ ٚلن  هلٗ 

 (.205، ص 2003)يذًذ انغٛذ يذًذ انظغٛش،  رٕػة ٔػقن  ًهٛن انًـارعن.
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ٔٚتْللش يللٍ ؽنلل  عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٚنلل  ؼ  هللٗ عػاء      

عللؼي ت انًـارعللن  كهلل ءة   نٛللن ٔفٚلل ػة ػؿرللن انخيللن  للٗ انًـارلل   ُللؼ عػا للّ نعًهٛللن 

انًـارعن ٔؽن  ٠نً يّ  َٕؿة ة  ٛن  يقل   انعًٛلم يضلم انًـارعلن  ٔةلم ؽنل  ٚعلٕػ 

  ؼ  هلٗ تضنلٍٛ رلٕػة عػاء انًـارعلن   نُه   هٗ انًُٓن ٔ هٗ انًلـارعٍٛ ٔةلؾن  ٚنل

انًيللتـةن صٛللج عٌ عػاء انًـارعللن انًيللتـةن يللٍ علل٣ل يللـارعٍٛ يتغََللٍٛ  للٗ 

انَُ  ن ٚضنٍ يلٍ رلٕػة عػاء  ًهٛلن انًـارعلن ٔؽنل  يلٍ عل٣ل ا٠ملته ػة يلٍ يقاٚل  

 انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ.

 انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ: انزخظض أًْٛخ 3/2

 تتًخم عًْٛن انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ  ٙ انُي ٓ انت نٛند     

 (Oreilly, Dennis M. & Reisch, John T., 2002, p.42) 

 ٔيتقهسل ت ٔانًـارعلن انًض ملسن ػقٛيلن ٔعةسلـ  ًعل ٚٛـ يعـ لن  هلٗ انضَلٕل -0

 لٗ عػاء انغؼيلن  يتغَلٌ انًـارل  ٚكلٌٕ انتلٙ ْلؾِ انَلُ  ن  لٙ انتيل ؿٚـ

  لٙ انًـارعلن نتع قلؼات ان٣فين انًٓ ؿات تقٕٚـ نع يهٍٛ  ٓ   ٔةؾن نهع٣ًء ا

  . انَُ  ن ْؾِ

 ا٠ػاؿة  ٓل  تيلٕو انتلٙ ٔا٠رلـاءات انعًهٛ ت  ضٌ  ُؼ انًـار  يًٓن تنٓٛم -9

 إصتًل ٢ت انيغَٙ  ٔي  ُٚتذ  ٍ ؽنل  يلٍ تغهلِٛ انتيؼٚـ  هٗ ٔانتٙ تعتًؼ

 رْٕـٚن. ععق ء  هٗ انً نٛن انيٕا ى إصتٕاء  ؼو إةتي ر ٔ ـً

 عؼي ت  تيؼٚى انًـتسقن انًـارعن يك تب مًعن يٍ انَُ  ٗ انتغٌَ ٚعقف -3

 عؼي تٓ   صٛج َق ق يٍ تٕمٛ  عْٚ    ٔ ٗ َهل انٕقت ًٚكُٓ    نٛن ؽات رٕػة

 انتاةٛلؼ يلٍ  ل نٗ ينلتٕٖ ؽات علؼي ت تيلؼٚى انتغَلٌ انَلُ  ٗ  لٍ ُٚلتذ

  انًـارعن.  كه ءة ٔٚـتيٙ

 يلٍ يزًٕ لن  ًل٣ء عةسلـ انغ ٍن  َُ  ن يعُٛن  هٗ انتؼؿٚب تك نٛف تٕفٚ  -4

، ص 2006)أدًااذ صكااٗ دغااٍٛ يزاإنٗ،  .انًتغََللن ر َللب انًؤمنلل ت

122.) 
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عٌ تهٓى انًـار  نقسٛعن انَُ  ن انتٗ تعًم  ٓ  انًُياة يضم انًـارعلن ٚنل  ؼ  -5

)جًابل   يكم ةسٛـ  هلٗ عػاء ةلم عرلقاء  ًهٛلن انًـارعلن  هلٗ انٕرلّ اٞةًلم.

 (.303، ص 2013عؼذ خطبة، 

إةن ب انًـار  عسـة   نٛن نتيٛٛى اٞعق ء انًًٓن  ٔإٚز ػ انضهٕل انًًكُن نٓل    -6

)ػجذ انشدًٍ يذًذ عهًٛبٌ سشٕاٌ، . ٔؽن  يي ؿَن   نًـار  يٛـ انًتغٌَ

 (.13، ص 2013

 انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ: نهزخظض انُٕادٗ اإلٚجبثٛخ 3/3

ًٚكلللٍ تهغلللٌٛ إٚز  ٛللل ت انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ نهًـارللل   لللٗ انُيللل ٓ انت نٛلللند      

(Mayhew, B.  W., & Wilkins, M.S. 2003, pp. 33-52)  :ٍَقاًً ػا

 (.122 – 126، ص ص 2006أدًذ ركٗ دغٍٛ يزٕنٗ، 

تنتقٛ  يؤمن ت انًـارعن انًتغََن تكٍٕٚ ْٛكلم يعـ لن ٔعسلـات ع ٍلن  -0

 .ؼٚى عؼي ت ؽات ينتٕٚ ت   نٛن يٍ انزٕػة َُ  ن يعُٛن  ٔ  نت نٗ تي

تٕفٚ  تكل نٛف انتلؼؿٚب  َلُ  ن يعُٛلن  هلٗ يزًٕ لن ةسٛلـة يلٍ انعًل٣ء يلٍ  -9

 .ر َب انًؤمن ت انًتغََن يً  ٚن  ؼ  هٗ ا٠مته ػة يٍ ٔ ٕؿات انضزى

تنٓٛم يًٓن انًـار   ُؼ  ضلٌ انعًهٛل ت ٔا٠رلـاءات انتلٙ تيلٕو  ٓل  ا٠ػاؿة  -3

يؼٚـ انيغَٗ يًل  ٚلؤػٖ إنلٗ تغهلِٛ إصتًل ٢ت ٔ لـً ٔانتٙ تعتًؼ  هٗ انت

  ؼو إةتي ر إصتٕاء انيٕا ى انً نٛن  هٗ ععق ء رْٕـٚن.

تغهلله يؤمنللن انًـارعللن انًتغََللن  ـٍلل   قٕٚللن نتهسٛللن إصتٛ رلل ت انعًلل٣ء  -4

 . َٕؿة يتًٛقة  ٔ  نت نٗ تضيٛه  ٕا ؼ إقتَ ػٚن يـتهعن

ٚعللقف انتغَللٌ انَللُ  ٗ نًؤمنللن انًـارعللن يللٍ مللًعتٓ  انًـتسقللن  تيللؼٚى  -5

عؼي ت ؽات رٕػة يـتهعلن ٔتٕملٛ  َقل ق ْلؾِ انغلؼي ت  صٛلج ُٚلتذ  لٍ ؽنل  

 . Assuranceتيؼٚى انًكتب انًتغٌَ نًنتٕٖ يـته  يٍ انتاةٛؼ 

 .تضنٍ يعـ ن انًـارعٍٛ نَُ  ن انعًٛم يٍ تيؼٚـاتٓى نهًغ ٓـ -6

 ٌ ُٚغهِ نؼّٚ إصتً ل انعقل يٍ ر َب انعًٛم.عٌ انًـار  انًتغَ -1
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 انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ: نهزخظض انُٕادٗ انغهجٛخ 3/4

)يذًااذ ًٚكللٍ تهغللٌٛ مللهسٛ ت انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل   للٗ انُيلل ٓ انت نٛللند      

 (.206، ص 2003انغٛذ يذًذ انظغٛش، 

ج يٍ انًتٕق  انتٓؼٚؼ انًضتًم ٠متي٣ل ٔيّٕٕ ٛن انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ  صٛ -0

عٌ ٚتقاٚؼ إ تً ػ انًـارعٍٛ  هٗ  ٣ً ٓى  ٙ َي ٓ إقتَل ػٖ يعلٍٛ  ٔانلؼعٕل 

 يعٓى  ٙ عؼي ت  غ٣ر عؼي ت انًـارعن.

ٔٚـٖ انس صج عَّ ًٚكٍ انتغهب  هلٗ ْلؾِ اننلهسٛن يلٍ عل٣ل يُل  قٛل و َهلل      

يلّ انًـار  انؾٖ ٚتٕنٗ ع ً ل يـارعن انيٕا ى انً نٛلن ٠صلؼٖ انيلـة ت يلٍ قٛ 

 للاػاء عللؼي ت إمتيلل ؿٚن ععللـٖ  غلل٣ر انًـارعللن ٔؽنلل  يلل  مللسه ٔعىلل ؿ إنٛللّ 

نهضهللل ا  هلللٗ إملللتي٣نٛن ٔيّٕلللٕ ٛن  9119قللل ٌَٕ مللل ؿ ُٛق عٔةنلللهٗ  للل و 

 انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ.

قلللـؼ ٚيلللكم انتغَلللٌ انَلللُ  ٙ نهًـارللل  عصلللؼ قٛلللٕػ انقهلللب  هلللٗ انًـارللل   -9

 ٣ق ت ىغَٛن انًتغٌَ صٛـج عٌ انًُيتت ٍغٛـة انضزى قؼ تهْم ٔرٕػ 

ي  انًـار  انؾ٘ نؼّٚ ق  ؼة يٍ انع٣ًء عٔ انًُيتت ٍغٛـة انضزى  يكم عةسلـ 

 يٍ انًـار  انؾٖ ٚعـُ تغََ   ٍُ  ٛ    يكم   و.

قلللـؼ تًخلللـم ييلللـكهن تلللـنـب انًعهٕيللل ت إنلللٗ انًُ  نلللٍٛ عصلللؼ قٛلللٕػ انتغَلللٌ  -3

  نلٛٓ  انَُ  ٙ نهًـار  ٔانتٙ قؼ تضٕل ػٌٔ إؿتس ٓ انًـارل  يل  انًُيلاة ٔيُ

 . ٙ َهل انيق   انَُ  ٙ

ٔٚـٖ انس صج عَلّ ًٚكلٍ انتغهلب  هلٗ ْلؾِ اننلهسٛن يلٍ عل٣ل ا٠ملته ػة يلٍ      

يؼعم انًـارعن انًيتـةن صٛج عٌ ٔرٕػ إحٍُٛ يٍ انًـارعٍٛ ملٕر ًُٚل  يلٍ 

إَهللـاػ يـارلل  ٔاصللؼ  ًعهٕيلل ت انعًٛللم ٔ  نتلل نٗ تزُللب إيك َٛللن تنللـٚسٓ  إنللٗ 

 انًُ  نٍٛ.
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انزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٙ ػهاٗ جإدح األداء انًُٓاٗ أصش  3/5

  نهًشاجؼخ:

تعٕػ عًْٛن انتغٌَ  ٙ يُٓن انًـارعلن ع٘ تغَلٌ انًـارل   لٙ ققل   يضلؼػ      

يللٍ اَٞيللقن  يخللم يـارعللن انسُللٕ  عٔ انيللـة ت انَللُ  ٛن أ انتز ؿٚللن ٔيٛـْلل  إنللٙ
 
 

تغهلِٛ تكل نٛف انًـارعلن ٔؽنل  يلٍ عل٣ل تقلٕٚـ يعـ لن ٔعسلـة انًلـارعٍٛ  ُيلل ٓ 

 إقتَ ػ٘ يعٍٛ يً  ٚزعهٓلى يتًكُلٍٛ يلٍ يع نزلن انًيلك٣ت انتلٙ تلٕارٓٓى  ٔتٕفٚل 

 يلٍ ٚنل  ؼ يًل  انعًل٣ء  يٍ ةسٛـة يزًٕ ن انتؼؿٚب انغ ٍن   نَُ  ن  هٗ تك نٛف

انعًٛلم نًـارل  يتغَلٌ ٚعلٕػ   نه  لؼة ةً  عٌ إعتٛل ؿ  .ٔ ٕؿات انضزى يٍ ا٠مته ػة

 هللٙ ةللم يللٍ انعًٛللم ٔانًـارلل د ٔؽنلل  يللٍ علل٣ل  للؾل انعًٛللم رٓللؼا  عقللم  للٙ تعـٚللف 

 انًـار   قسٛعن انُي ٓ ةً  ٚضيه انًـار  ؿّ  انعًٛم ُٔٚضنٍ يٍ رٕػة انًـارعن.

(Mayhew , B.W. & Wilkins ,M.S., 2003, pp. 35-36). 

نللٗ يزًٕ للن يللٍ انُتلل  ذ َتٛزللن تغَللٌ انًـارلل  ٔتٍٕللهت إصللؼٖ انؼؿاملل ت إ     

ٔ  نتلل نٙ إؿتهلل   رللٕػة َتلل  ذ انًـارعللن  َللهن   يللن  ُللؼي  ٚللتى ا٠ؿتسلل ٓ يلل  يـارلل  

 يتغٌَ ٔة َت ع ـف ْؾِ انُت  ذ ي  ٚهٙد 

(Dunn K.A & Mayhew B.W., March 2004, pp. 35-58). 

انـ ٛنللٛن نزللٕػة تًخلم انغسللـة ٔانًعـ لن  للٙ انيقلل   انَلُ  ٙ نهًـارلل  انغ ٍلٛن  -0

 انًـارعن.

ٚيؼو انًـار  انًتغٌَ  ٙ ققل   ٍلُ  ٙ عػاء يُٓلٙ ؽٔ رلٕػة ع هلٗ يلٍ يٛلـ  -9

 انًتغٌَ.

ٚللؤحـ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل   للٙ ؿ لل  ةهلل ءة يًٓللن  ًهٛللن انًـارعللن  للٍ  -3

انًـار  يٛـ انًتغٌَ ٍُ  ٛ    ةً  ٚتقهب انًـار  انًتغٌَ ٔقت عقم يلٍ 

 قم  يكم   و. انًنتٓؼر ٔإعتس ؿات يـارعن ع

تللقػاػ رللٕػة انًـارعللن  تقاٚللؼ انضَللن اننللٕقٛن نهًـارلل   للٙ انيقلل   انَللُ  ٙ  -4

 انًتغٌَ.
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ٚن ْى انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـارل   لٙ تغهلِٛ يغل ٓـ  لؼو تً حلم انًعهٕيل ت  -5

 صٕل انًُياة.

ٔق يت انعؼٚؼ يٍ انؼؿام ت انسضخٛن  ئمتغؼاو انتغٌَ انَُ  ٗ ةًيٛ ك  ؼٚم      

ًُٓٗ نهًـار . ٔتيٛـ َت  ذ ْؾِ انؼؿام ت  يكم   و  إنٗ عٌ رٕػة نزٕػة اٞػاء ان

انًـارعن تـتسٔ إٚز  ٛ    تغٌَ انًـار   ٗ انيق   انَُ  ٗ.    تسـت انتغٌَ 

انَُ  ٗ نهًـار    يم تًٛق ن١ تـار  زٕػة انًـارعن يٍ قسم انع٣ًء  ٔانًزتً  

   يك مب إّ  ٛن  ٗ  ًهٛ ت  يكم   و.  يؼيت ْؾِ انؼؿام ت َت  ذ تتنه ي  عٌ ُْ

انًـارعن َتٛزن تغٌَ انًـار   ٔ  نت نٗ إؿته   رٕػة َت  ذ انًـارعن  ُؼي  ٚتى 

ا٠ؿتس ٓ ي  يـار  يتغٌَ. ٔ ُ ء   هّٛ  عٚؼت َت  ذ ْؾِ انؼؿام ت انتٕرّ انض نٗ 

، ص ص 2006)أيبل يذًذ ػٕع،   ٗ يك تب انًـارعن َضٕ انتغٌَ انَُ  ٗ.

141 – 142.) 

ٔٚتهه انس صج ي  انُت  ذ انن  ين ٔي  تؤةؼِ  هٗ انع٣قن ا٠ٚز  ٛن  ٍٛ ةم يٍ 

رٕػة  ًهٛن انًـارعن  َهن   ين ٔتغٌَ انًـار   يق   يعٍٛ ٔانيٛ ك  هٗ ؽن  

 يٍ ةم  زٕػة اٞػاء انًُٓٗ نغؼي ت انًـارعن صٛج ٚتْش يؼٖ انع٣قن انقـػٚن  ٍٛ

  هٛٓ   انًتع ؿر انًـارعن  ًع ٚٛـ انًـار  وانعًهٛن ٔإنً  انعهًٙ ٔانغسـة انتاْٛم

 ٔإرـاءات عتع  ّ  ٔتيؼٚـ انًـار  ٔإمتي٣ل انًـارعن  ٔصزى ٔمًعن ٔىٓـة يكتب

 نهعًٛم ٔ ٍٛ رٕػة انؼاعهٛن انـق  ن َة و انًـارعن ٔقٕة ٔم٣ين  ًهٛن ٔتُهٛؾ تغقٛٔ

 اٞػاء انًُٓٗ نغؼي ت انًـارعن.

انخبسجٗ فٗ رذغٍٛ جٕدح أداء  دٔس انزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ 3/6

 انًشاجؼخ انًشزشكخ:

َةللـا  ٌٞ رللٕػة انًـارعللن تيللٛـ إنللٗ إصتًلل ل قٛلل و انًـارلل   ئةتيلل ر انتضـٚهلل ت      

انزْٕـٚن انًٕرٕػة  ٗ انيٕا ى انً نٛن ٔانغهم انًٕرٕػ  ٙ انُة و انًض مسٙ نؼٖ يُياة 

انعًٛللم  ٔانتيـٚلللـ ٍ ؽنلل   ٔٚتٕقلللف قٛلل و انًـارللل  انغلل ؿرٗ  ئةتيللل ر انتضـٚهللل ت 

انً نٛن  هٗ ةه ءتّ   ًُٛ  ٚتٕقف قٛ و انًـار   ل نتيـٚـ انزْٕـٚن انًٕرٕػة  ٗ انيٕا ى 

 ٍ انتضـٚه ت انزْٕـٚن انًٕرٕػة  ٗ انيٕا ى انً نٛن  هٗ إملتي٣نّ ٔٚتٕقل  عٌ ٚتـتلب 
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 هٗ تقسٛه انًـارعن انًيتـةن انتاحٛـ هٗ ةم يٍ ةه ءة ٔإمتي٣ل انًـار  انغ ؿرٙ  

 ؿرٛللن يي ؿَللن  ًللؼعم انًـارعللن ٔ  نتلل نٗ انتللاحٛـ إٚز  ٛلل   هللٗ رللٕػة انًـارعللن انغ

 . (1133، ص2016)يذًذ إثشاْٛى يُذٔس،  انهـػٚن.

ٔفٗ ْزا انجضء يٍ انجذش عإف ٚازى رُابٔل يآإو ٔأْاذاف ٔأًْٛاخ ٔإٚجبثٛابد      

ٔعاااهجٛبد انًشاجؼاااخ انًشااازشكخ، ٔرذذٚاااذ يغااابًْخ انزخظاااض انظاااُبػٗ نهًشاجاااغ 

 رنك ػهٗ انُذٕ انزبنٗ:انخبسجٗ فٗ رذغٍٛ جٕدح أداء انًشاجؼخ انًشزشكخ، ٔ

 يإٓو انًشاجؼخ انًشزشكخ: 3/6/1

 يللؼ تللى تعـٚللف انًـارعللن انًيللتـةن  آَلل  تعٛللٍٛ يللـارعٍٛ ينللتيهٍٛ نٛيٕيلل  يعلل        

)أدًاذ أشاشف  تغقٛٔ ٔعػاء  ًهٛن انًـارعلن ٔتهنلٛـ انُتل  ذ ٔإٍلؼاؿ تيـٚلـ يٕصلؼ. 

 (.120، ص2014ػجذ انذًٛذ ، 

ٔ ـ ٓ  ععـ  آَ  تيٛـ إنٗ انًـارعن انتٗ تتى يٍ ع٣ل إحٍُٛ عٔ عةخـ يلٍ يك تلب      

انًـارعن ٚلتى انتُنلٛه  ًٛل   ٛلُٓى نتٕفٚل  انًٓل و انًـتسقلن   نًـارعلن ٔإٍلؼاؿ تيـٚلـ 

 )أثٕ انذًذ يظطاٗ طبنخ، ييتـ  ٔٚكٌَٕٕ ينةٕنٍٛ   نتْ يٍ  ٍ َت  ذ انًـارعن.

 (.31، ص2015

تى تعـٚهٓ   آَ  عػاء  ًهٛن انًـارعن يٍ قسلم يك تلب نهًـارعلن ٔ عيلؼٍٚ  ةؾن   يؼ     

.)طاابنخ دبيااذ يغتههللٍٛ ٚعًلل٣ٌ  يللكم ييللتـ  ُٔٚعللؼاٌ تيـٚللـ ٔاصللؼ نعًهٛللن انًـارعللن

 (.144، ص 2016يذًذ ػهٗ، 

ٔٚتْش يٍ ؽن  عٌ انًـارعن انًيتـةن ي  ْٗ إ٢ تعل ٌٔ  لٍٛ يلـارعٍٛ ٚيلتـة ٌ      

ـارعلن نًُيلاة يعُٛلن  عيلؼٍٚ  ٔؽنل   ٓلؼر تينلٛى إرلـاءات ٔع ًل ل يع    ٗ  ًهٛن انً

انًـارعللن  ًٛلل   ًُٛٓلل   ُلل ء   هللٗ انتغقللٛٔ انًيللتـ  يًُٓلل   للٗ  ًهٛللن انًـارعللن   ًلل  

 ٚن  ؼْى  ٗ انُٓ ٚن إنٗ انٍٕٕل إنٗ ؿعٖ يٕصؼ  ٗ تيـٚـ يٕصؼ.

نهتعـٚللف  ٔ ُلل ء   هللٗ ؽنلل  ًٚكللٍ تضؼٚللؼ عْللى عَلل  ٌ انًـارعللن انًيللتـةن ٔ يلل        

انن  ه  ٙ عٌ انًـارعن انًيلتـةن تلتى يلٍ عل٣ل إحُلٍٛ عٔ عةخلـ يلٍ يك تلب انًـارعلن 

انًنتيهن  ةً  تتقهب انًـارعن انًيتـةن ّـٔؿة انتُنٛه  ٍٛ انًلـارعٍٛ انًيلتـةٍٛ 

 ٙ  ًهٛن انًـارعلن  ةًل  تتْلًٍ انًـارعلن انًيلتـةن إٍلؼاؿ تيـٚلـ يـارعلن يٕصلؼ 
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انًللـارعٍٛ ينللةٕنٍٛ ينللةٕنٛن تْلل يُٛن  للٍ َتلل  ذ  ٔييللتـ   يلل  يـا لل ة عٌ ٚكللٌٕ

 انًـارعن.

ٔانتللٗ تتْللًٍ  Joint Auditٔ ـقللت ػؿاملل ت  ؼٚللؼة  للٍٛ انًـارعللن انًيللتـةن      

انتغقلللٛٔ انًيلللتـ  نعًهٛلللن انًـارعلللن ٔتينلللٛى ع ًللل ل ٔإرلللـاءات انًـارعلللن  لللٍٛ ةللل٣ 

ارعٍٛ ٔٚللتى انًللـارعٍٛ  ًلل  ْٚللًٍ  للؼو تكللـاؿ يٓلل و  ًهٛلل ت انًـارعللن يللٍ قسللم انًللـ

ْٔلٗ تعُلٗ   Double Auditإٍؼاؿ تيـٚـ يـارعن ييتـ  ٔ ٍٛ انًـارعن انًقػٔرلن 

إرللـاء  ًهٛلل ت انًـارعللن يللـتٍٛ يللٍ قسللم يللـارعٍٛ يغتههللٍٛ ٔ للٍٛ انًـارعللن انخُ  ٛللن 

Dual Audit  ٔانتٗ ٚيٕو  ٛٓ  ةم يـار   ًـارعن رقء يٍ انًعهٕي ت انً نٛن ٔإٍؼاؿ

)أدًاذ صكاٗ ات انتلٗ تًلت يـارعتٓل  يلٍ قسلم ةلم يـارل . تيـٚـٍٚ يُهَلهٍٛ  ل ٠رـاء

 (.412، ص2013دغٍٛ يزٕنٗ، 

 أْذاف ٔأًْٛخ انًشاجؼخ انًشزشكخ: 3/6/2

 Sophie Audousset-Coulier, 2012, pp) يؼ عى ؿت إصلؼٖ انؼؿامل ت       

إنللٗ عٌ عْللؼار  (413، ص2013أدًااذ ركااٗ دغااٍٛ يزاإنٙ، َقااًً ػااٍ:  (55–1.

 ٔعًْٛن انًـارعن انًيتـةن ًٚكٍ تضؼٚؼْ   ٙ انُي ٓ انت نٛند

تعًٛه انضَٕل  هٗ تاةٛؼ يعيٕل صٕل ي  إؽا ة َت انتي ؿٚـ انً نٛن ةكم ع نٛن يٍ  -0

انتضـٚف انً ػ٘ مٕاء  نلسب انغلو عٔ انغقلا ٔٚكلٌٕ ْلؾا انتاةٛلؼ عةخلـ  ع نٛلن  لٙ 

 ػٚن.انًـارعن انًيتـةن  ُّ  ٙ انًـارعن انهـ

فٚلل ػة  ع نٛللن انتغقللٛٔ ٔانتُنللٛه ٔانتعلل ٌٔ  للٙ عػاء  ًهٛللن انًـارعللن  ًٛلل   للٍٛ  -9

يًلل  ٚقٚللؼ يللٍ    هٛللن ؿق  للن  Big4ىللـة ت انًـارعللن  هللٗ عٌ ٚكللٌٕ إصللؼاْ  يللٍ 

 انزٕػة انًتس ػنن  ٔإٍؼاؿ تيـٚـ يـارعن ٔاصؼ قٕ٘.

ا٠قتَل ػ٘ إمتغؼاو َي ٓ انيٕة انًضؼػة ٔعسـة ع ْ ء انهـٚه مٕاء عسلـاء انتيٛلٛى  -3

 عٔ عسـاء انَُ  ن يٍ ا٠ػاؿات انًغتههن نقٚ ػة    هٛن انًـارعن انًيتـةن.

ػ ى ٔتعقٚق إمتي٣ل انًـار  انغ ؿرٙ ٔتضيٛه ينلتٕٖ يـتهل  يلٍ رلٕػة  ًهٛلن  -4

 انًـارعن يٍ ع٣ل تضنٍٛ انغؼي ت انًيؼين نهيـةن يضم انًـارعن.

 ٛن ييتـةن.إٍؼاؿ تيـٚـ يـارعن ييتـ   زٓؼ ييتـ  ٔتضًم ينةٕن -5
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تقسٛه ع ْم ٠رـاءات انًـارعن ي  ا٠متع َن  غسـة ييتـةن  لٙ ا٠ تًل ػ  هلٗ  -6

 يع ٚٛـ يـارعن ييسٕنن انتقسٛه.

ٔ  نت نٗ تتْش عًْٛلن انًـارعلن انًيلتـةن  لٙ قٛ يٓل   تلؼ ٛى إملتي٣ل انًلـارعٍٛ      

ـا  إحُلٍٛ انغ ؿرٍٛٛ ٔتضنٍٛ رٕػة عػاء  ًهٛلن انًـارعلن  ْلؾا   ٠ّل  ن إنلٗ عٌ إىلت

يٍ انًـارعٍٛ  ٗ  ًهٛلن انًـارعلن ٚلؤػٖ إنلٗ ا٠ملته ػة يلٍ عسلـاتٓى ٔ  نتل نٗ انيلؼؿة 

 هٗ انٍٕٕل إنٗ صم ع ْم نهًيك٣ت انتٙ ٚتقهب انتيـٚـ ُٓل . ةًل  عَلّ يلٍ ع٣نٓل  

ٚيلٕو ةللم يـارلل   لل نتضيه يلٍ يللؼٖ ي٣ ًللن إرللـاءات  ًهٛلن انًـارعللن انتللٙ ٚيللٕو  ٓلل  

 انًـار  اٜعـ.

ٔقللؼ عىلل ؿت إصللؼٖ انؼؿاملل ت  للٗ تيـٚـْلل  إنللٗ ّللـٔؿة تهعٛللم إمللتـاتٛزٛن انتغَللٌ      

انَُ  ٗ  ئ تس ؿْ  انًهت س اني  ى  ٍٛ ينتٕٚ ت انًـارعن انًغتههلن  لٗ انعؼٚلؼ يلٍ انَلُ   ت 

صٛلج ٚلؤػٖ انتغَلٌ انَلُ  ٗ إنلٗ فٚلل ػة انضَلن اننلٕقٛن نهًـارل  ٔيل  تهعٛلم يتقهسلل ت 

 ٍٛ انًـارعٍٛ انًتغٍََٛ  ٗ ٍلُ  ن يعُٛلن ملٕر ٚلؤػٖ ؽنل    ـايذ انًـارعن انًيتـةن

  نْللـٔؿة إنللٗ فٚلل ػة انضَللن اننللٕقٛن نيللـة ت انًـارعللن انًتغََللن صٛللج تللؤحـ َللٕ  

انَُ  ن انتٗ ُٚتًٗ إنٛٓ  انعًٛم  هٗ إرـاءات انًـارعن ٔعهَلت انؼؿاملن إنلٗ عٌ ىلـة ت 

تكلللٌٕ عةخلللـ إملللتضٕاؽا   Big4انًـارعلللن انًتغََلللن انًيلللتـةن  ُلللؼي  تكلللٌٕ ة٣ًْللل  يلللٍ 

  Non Big4.ٔاٞعلللـٖ  Big4ٔتـةٛلللقا   لللٗ ملللٕق انغلللؼي ت  ًللل  نلللٕ ة َلللت عصلللؼًْ  

Abdelhakim Benalh, 2013)  :ٍ414، ص2013أدًذ ركٗ دغٍٛ يزٕنٙ، َقًً ػ). 

 إٚجبثٛبد ٔعهجٛبد انًشاجؼخ انًشزشكخ: 3/6/3

تعًم انًـارعن انًيتـةن  هٗ تضنٍٛ رلٕػة  ًهٛلن انًـارعلن ٔانتيل ؿٚـ انَل ػؿة      

 نسب ٔرٕػ انغسـة انتيُٛن  هٗ عٔم  َق ق  ُْٔ   يٛلقة ععلـٖ نهًـارعلن انًيلتـةن 

تكًٍ  ٗ عٌ انًلـارعٍٛ قلؼ ٚكلٌٕ نٓلى يزل ل تغَلٌ ػاعهلٗ يًل  ٚلؤػٖ إنلٗ تضنلٍٛ 

ا٠ٚز  ٛ ت انـ ٛنٛن نهًـارعن انًيتـةن  ًٛ  رٕػة عػاء  ًهٛن انًـارعن  ًٔٚكٍ تضؼٚؼ 

 .(1163، ص 2012 ،)يُٗ يذًذ ػهٗ انشؼجبَٗ ٚهٗد

فٚلل ػة عسللـة انًللـارعٍٛ ٔا٠ٓلل٣   هللٗ عملل نٛب رؼٚللؼة  للٗ انًـارعللن يللٍ علل٣ل  -0

 ا٠صتك   ٔتس ػل ٔتك يم عسـاتٓى انهُٛن.
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صللؼْى انضهلل ا  هللٗ انًعهٕيلل تد  تعٛللٍٛ عةخللـ يللٍ يـارلل  ٚتللٛش انهـٍللن نتغٛٛللـ ع -9

ٔا٠صته ا   ٞعـ ٔ  نت نٗ انضه ا  هٗ عسـة انًلـارعٍٛ ٔيعـ تلّ  قسٛعلن َيل ٓ 

 انيـةن  ٔ  نت نٗ تزُب مهسٛ ت تؼٔٚـ انًـار .

تيـٚللـ انًـارعللن انًيللتـةن ٚكللٌٕ ع ْللم ٔعقللٕٖ صٛللج عَللّ َٚللؼؿ  للٍ يزًللٕ   -3

عسـات انًـارعٍٛ انهُٛن ٔانً نٛلن  ٢ٔ ىل  عٌ يزًلٕ  عسلـاتٓى تكلٌٕ عةسلـ يلٍ 

 ة يـار  ٔاصؼ.عسـ

 فٚ ػة إمتي٣نٛن انًـارعٍٛ انًيتـةٍٛ. -4

ةًلل  ًٚكللٍ تضؼٚللؼ مللهسٛ ت انًـارعللن انًيللتـةن  للٗ إصتً نٛللن فٚلل ػة تكلل نٛف  ًهٛللن      

انًـارعن  تكههن عةخـ يٍ يـار   ٗ انغ نب متكٌٕ عةخـ يٍ تكههلن يـارل  ٔاصلؼ  ةًل  

تٍٕللم نللـعٖ يٕصللؼ عٌ إعللت٣ر انًللـارعٍٛ  للٗ  عللِ انضلل ٢ت قللؼ ٚللؤػٖ إنللٗ  للؼو ان

ْٔلٗ إتكل ل عصلؼ   Free Riderٔتاعٛـ انتيـٚـ  ٔةؾن  إصتً ل ٔرٕػ ييكهن ي  ٚنًٗ

 Opinionانًللـارعٍٛ  هللٗ اٞعللـ  ٔإصتًلل ل صللؼٔث الل ْـة تنللٕٚه ؿعٖ انًـارلل  

Shopping .ّ2012 ،)يُٗ يذًذ ػهٗ انشؼجبَٗ ْٕٔ ي  ُٚعكل مهسٛ    هٗ إمتي٣ن ،

 (.1164ص 

نظاُبػٗ نهًشاجاغ انخابسجٙ فاٙ رذغاٍٛ جإدح إعٓبو انزخظض ا 3/6/4

 أداء انًشاجؼخ انًشزشكخ:

ٚزؼااخ يااٍ خااًل رُاابٔل يآاإو ٔأًْٛااخ انزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ انخاابسجٗ      

ٔانُاإادٗ اإلٚجبثٛااخ ٔانغااهجٛخ نااّ ٔأصشانزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ انخاابسجٗ ػهااٗ 

ٛااخ ٔإٚجبثٛاابد جاإدح األداء انًُٓااٗ نهًشاجؼااخ ٔكاازنك رُاابٔل يآاإو ٔأْااذاف ٔأًْ

ٔعااهجٛبد انًشاجؼااخ انًشاازشكخ، يااذٖ اإلعاازابدح يااٍ انزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ 

 انخبسجٗ فٗ رذغٍٛ جٕدح أداء انًشاجؼخ انًشزشكخ يٍ خًل انُقبؽ انزبنٛخ:

رذغاااااٍٛ أداء ٔكاااااابءح انًاااااشاجؼٍٛ خاااااًل ػًهٛاااااخ انًشاجؼاااااخ  3/6/4/1

 انًشزشكخ:

فاااٗ رذغاااٍٛ أداء ٔكاااابءح  انظاااُبػٗ نهًشاجاااغ انخااابسجٗ انزخظاااض ٚغااابػذ     

 انًشاجؼٍٛ خًل ػًهٛخ انًشاجؼخ انًشزشكخ، ٔرنك يٍ خًل انؼُبطش انزبنٛخ:
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 ٍلُ  ن  لٙ  ٓلى ع ًله نلؼٚٓى انلؾٍٚ انًـارعلن  ل نًـارعٍٛ ٔ ع نٛلن ةهل ءة فٚل ػة -0

انًيل ةم انزْٕـٚلن ٔ  نتل نٗ  يل   زؼٚلن انتع يلم  هلٗ مٛكٌٕ نلؼٚٓى انيلؼؿة يعُٛن

 . ًنتٕٚ ت ةه ءة   نٛنتيؼٚى عؼي ت انًـارعن 

يعـ ن انًـارل  نهًعهٕيل ت انًتغََلن  كلم َيل ٓ ٚنل ْى  لٙ تغهلِٛ يغل ٓـ  -9

  ًهٛن انًـارعن. 

انًعـ للن انهُٛللن نكللم َيلل ٓ تللؤحـ  هللٙ ا٠رللـاءات انؼاعهٛللن  للٙ انًُيللاة ٔتنلل  ؼ  -3

 انًـار  انًتغٌَ  ُؼ تغقٛٔ ٔتُهٛؾ  ًهٛن انًـارعن.

انغ ؿرٙ انًتغٌَ  ٙ َي ٓ انعًٛم  هلٙ تقٕٚل  تقػاػ انيؼؿة انًُٓٛن نهًـار   -4

ٔتعللؼٚم ا٠رللـاءات انًغققللن نعًهٛللن انًـارعللن  للٍ يٛللـِ يللٍ انًللـارعٍٛ يٛللـ 

 انًتغٍََٛ.

تكـاؿ  ًهٛن انًـارعن نُهل انُي ٓ تكنب انًـارعٍٛ انغسـة ٔانًعـ لن  ًلٕآٍ  -5

 انْعف. 

نغلو ٔا٠صتٛل ل تضنٍٛ ػؿرن انكه ءة انًُٓٛن نهًـار  انغل ؿرٙ  لٙ يزل ل إةتيل ر ا -6

 انً نٙ ٔعم نٛب إػاؿة اٞؿ  س.

فٚ ػة حين انًـار   ًٛ  إَتٓٙ انّٛ يٍ تيؼٚـات نهغقـ ان٣ًفو مٕاء  هٙ ينتٕ٘  -1

انضنلل   ت أ  هللٙ ينللتٕ٘ انيللٕا ى انً نٛللن ةكللم  ٔفٚلل ػة ػؿرللن ػقللن انتيللؼٚـات 

   نُنسن نهًغ ٓـ انضتًٛن نعًهٛ ت انًـارعن.

 للٙ ؿ لل  ةهلل ءة يًٓللن  ًهٛللن انًـارعللن  للٍ  ٚللؤحـ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  -1

 انًـار  يٛـ انًتغٌَ ٍُ  ٛ  . 

ٚتقهللب انًـارلل  انًتغَللٌ ٔقللت عقللم يللٍ انًنللتٓؼر ٔإعتسلل ؿات يـارعللن عقللم  -2

  يكم   و.

تقٕٚـ يعـ ن ٔعسـة انًـارعٍٛ انًيلتـةٍٛ  ُيل ٓ إقتَل ػٖ يعلٍٛ يًل  ٚزعهٓلى  -01

 يتًكٍُٛ يٍ يع نزن انًيك٣ت انتٗ تٕارٓٓى.
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 رؼضٚض إٚجبثٛبد انًشاجؼخ انًشزشكخ: 3/6/4/2

ٚغاابْى انزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ انخاابسجٙ فااٗ رؼضٚااض إٚجبثٛاابد انًشاجؼااخ      

 انًشزشكخ، ٔرنك يٍ خًل انؼُبطش انزبنٛخ:

تللقػاػ رللٕػة انًـارعللن  تقاٚللؼ انضَللن اننللٕقٛن نهًـارلل   للٙ انيقلل   انَللُ  ٙ  -0

 انًتغٌَ.

تيـٚلـ انًـارعلن يلٍ عل٣ل تٕا له  إٍؼاؿ تيـٚـ يـارعن ٔاصؼ ي  تضنلٍٛ ػقلن -9

 اٜؿاء  ٍٛ انًـارعٍٛ انًيتـةٍٛ.

تزُللب انًنللانن اني ََٕٛللن يللٍ علل٣ل تيهٛللم إصتًلل ل ٔقللٕ  ععقلل ء يللٍ ر َلللب  -3

 انًـارعٍٛ انًيتـةٍٛ.

 تضنٍٛ ا٠تَ ل ٔتس ػل انغسـات  ٍٛ ع ْ ء  ـٚه انًـارعن انًيتـةن. -4

ؼقللن  للٗ عػاء انعًهٛلل ت تيللؼٚى عللؼي ت انًـارعللن  ًنللتٕٚ ت ةهلل ءة   نٛللن يلل  ان -5

 انًغتههن عحُ ء انيٛ و  عًهٛن انًـارعن.

َيللم انًعـ للن  للٍٛ ع ْلل ء  ـٚلله انًـارعللن انًيللتـةن  يللاٌ تضؼٚللؼ انًغلل ٓـ  -6

 انًتعهين  عًهٛن انًـارعن.

 يلٍ انتنٕٚيٛن رٕٓػْ  تـةٛق يٍ انًـارعن يؤمنن ًٚكٍ انَُ  ٗ انتغٌَ -1

ؿ ضٛتٓل    ٔفٚل ػة ارعلنانًـ يؤمنل ت  لٍٛ انتُ  نلٙ يـةقْل  عل٣ل تلؼ ٛى

انيلؼايٗ    ل نع٣ًء ا٠صتهل ا يل  انَلُ  ن ْلؾِ  لٙ رؼػ  ٣ًء  هٗ ٔانضَٕل

يزل ل   لٙ انًـارعلن علؼي ت عل٣ل يلٍ   نٛلن ي نٛلن  ٕا لؼ  هلٗ ٔانضَلٕل

 . انًتغََن انًُ  نن يٛـ انًـارعن  ًؤمن ت انَُ  ٗ يي ؿَن تغََٓ 

 ؿ   ةه ءة  ًهٛن انًـارعن. فٚ ػة إصتً نٛن إةتي ر اٞعق ء ٔانغو ٔ  نت نٗ -1

ع ٍن   نَلُ  ن انتلٙ تتغَلٌ  ٛٓل  ٔ  نتل نٙ تنلتقٛ  تكلٍٕٚ  عسـات تكٍٕٚ -2

 انًُٓٙ. اٞػاء  ٙ ع هٗ رٕػة ؽات عؼي ت نٓ   ٔيٍ حى تيؼٚى يعـ ن ْٛكم
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 انتي ؿٚـ ٔيتقهس ت انًض مسن ػقٛين ٔعةخـ إتن      ًع ٚٛـ يعـ ن  هٗ انضَٕل -01

  ٛٓ . يتغٌَ نًـار ا ٚكٌٕ انتٙ ْؾِ انَُ  ن  ٙ

 انتغٌَ انَُ  ٗ ْٚهٙ انًقٚؼ يٍ انًَؼاقٛن ٔا٠ تً ػٚن  هٙ انيٕا ى انً نٛن. -00

ٚن ْى انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار   ٙ تغهِٛ يغ ٓـ  ؼو تً حم انًعهٕي ت  -09

 صٕل انًُياة.

 عؼي تٓ . َق ق يٍ تٕمٛ  انًـارعن يؤمنن انَُ  ٗ انتغٌَ ًٚكٍ -03

 انًشزشكخ: رخاٛغ عهجٛبد انًشاجؼخ 3/6/4/3

ٚغاابْى انزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ انخاابسجٙ فااٗ رخاااٛغ عااهجٛبد انًشاجؼااخ      

 انًشزشكخ، ٔرنك يٍ خًل انؼُبطش انزبنٛخ:

تزُب يي ةم انتُنٛه  ًٛ  ٚتعهه  ًٓ و ٔعػاء  ًهٛن انًـارعن انًيلتـةن ٔ  نتل نٗ  -0

 انٍٕٕل إنٗ ؿعٖ يٕصؼ.

 ا٠ػاؿة.انضؼ يٍ  ًهٛن تنٕٚه عٔ ىـاء انـعٖ يٍ ر َب  -9

تزُب ييكهن انـةٕ ن انًز َٛلن عٔ ا٠تك نٛلن عٖ إتكل ل عصلؼ انًلـارعٍٛ انًيلتـةٍٛ  -3

 . ٗ  ًهٛن انًـارعن  هٗ انًـار  اٞعـ

 ا٠ػاؿة  ٓل  تيلٕو انتلٙ ٔا٠رلـاءات انعًهٛل ت  ضلٌ  ُلؼ انًـارل  يًٓلن تنٓٛم -4

 لؼو  ٔ لـً إصتًل ٢ت انيغَلٙ  ٔ  نتل نٗ تغهلِٛ انتيلؼٚـ  هلٗ ٔانتلٙ تعتًلؼ

 رْٕـٚن. ععق ء  هٗ انً نٛن انيٕا ى إصتٕاء تي رإة

تغهِٛ تك نٛف  ًهٛن انًـارعن   نتغٌَ انَُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ ٚلؤػٖ  -5

 إنٗ ع ْم عػاء  ياٌ ٓسٛعن ٔتٕقٛت رًٛ  يـاصم عػاء  ًهٛن انًـارعن.
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ٔٚهخااض انجبدااش يااٍ خااًل انشااكم انزٕػااٛذٙ انزاابنٗ أصااش انزخظااض انظااُبػٗ      

 بسجٙ ػهٗ رذغٍٛ جٕدح أداء انًشاجؼخ انًشزشكخ:نهًشاجغ انخ

 

 انزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ   

 

 ٚغبػذ ػهٗ:                                                  

 

 

       

 رخاٛغ عهجٛبد   رؼضٚض إٚجبثٛبد               ٍٛ أداء ٔكابءح انًشاجؼٍٛ       رذغ       

 انًشاجؼخ انًشزشكخ     انًشاجؼخ انًشزشكخ         خًل ػًهٛخ انًشاجؼخ انًشزشكخ           

 
 

 

 كم رنك ٚؤدٖ إنٗ          

 

 

 رذغٍٛ جٕدح أداء انًشاجؼخ انًشزشكخ           

 

 انًظذس : انجبدش
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 انقغى انشاثغ

 انذساعخ انًٛذاَٛخ

ٚتًخللم انٓللؼر انـ ٛنللٗ يللٍ ْللؾِ انؼؿامللن  للٗ ػؿامللن عحللـ انتغَللٌ انَللُ  ٗ      

نهًـار  انغ ؿرٗ  هٗ تضنلٍٛ رلٕػة عػاء انًـارعلن انًيلتـةن  ٔنتضيٛله ْلؾا انٓلؼر 

   ئَّ مٛتى إعتس ؿ انهـُٔ انت نٛند

ٕٚرللؼ تللاحٛـ إٚزلل  ٙ نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تضنللٍٛ عػاء  -0

 ع٣ل  ًهٛن انًـارعن انًيتـةن.ٔةه ءة انًـارعٍٛ 

 هٗ تعقٚلق إٚز  ٛل ت  ٕٚرؼ تاحٛـ إٚز  ٙ نهتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ -9

 انًـارعن انًيتـةن.

ٕٚرؼ تاحٛـ إٚز  ٙ نهتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ  هٗ تغهلِٛ ملهسٛ ت  -3

 انًـارعن انًيتـةن.

 يجزًغ ٔػُٛخ انذساعخ: 4/1

ؼاَٛن  ٗ ةم يٍ انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ  ًك تب انًض مسن ٚتًخم يزتً  انؼؿامن انًٛ     

ٔانًـارعن  ًَـ  ٔاٞة ػًٍٚٛٛ  اقن و انًض مسن  كهٛ ت انتز ؿة   نز يع ت انًَلـٚن 

 ٔتضؼٚؼا  انًتغٍََٛ يُٓى  ٗ انًـارعن.

( يهلـػة   نُنلسن نهًلـارعٍٛ 051ٔا تًؼ انس صج  هٗ مضب  ُٛن ُصكًٛلن  هغلت       

( يهلـػة   نُنلسن نٟةل ػًٍٚٛٛ 51انًض ملسن ٔانًـارعلن  ًَلـ  ٔ  انغ ؿرٍٛٛ  ًك تلب

  اقن و انًض مسن  كهٛ ت انتز ؿة   نز يع ت انًَـٚن.

  :()رظًٛى قبئًخ اإلعزجٛبٌ 4/2

َةـا  ٌٞ إعتس ؿ  ـُٔ انؼؿامن ٚتقهب انضَٕل  هٗ يزًٕ ن يٍ انسٛ َ ت      

انٍٕهٛن  ٔانًتًخهن  ٙ عؿاء يهـػات انؼؿامن انًٛؼاَٛن صٕل عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ 

نهًـار  انغ ؿرٗ  هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيتـةن  ٔيٍ حى ٚتًخم 

إ ؼاػ ق  ًن إمتسٛ ٌ  ٔ ُ ء   هٗ ؽن   اٞمهٕب ان٣ً ى نهضَٕل  هٗ ْؾِ انسٛ َ ت  ٙ

                                           
  ( 1يمكن الرجوع فى ذلك إلى الممحق رقم). 
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تى تًَٛى ق  ًن إمتسٛ ٌ تضتٕٖ  هٗ  ؼػ يٍ انعُ ٍـ ان٣فين نتضنٍٛ رٕػة عػاء 

 انًـارعن انًيتـةن.

 Likert Scaleٔقلؼ تلى ٍلٛ ين عملةهن ا٠ملتسٛ ٌ صنلب ييٛل ك نٛكلـت انغً ملٙ      

  هٗ انُضٕ انًّٕش   نزؼٔل انت نٗد

 انخًبعٙ(دسجبد يقٛبط )نٛكشد 

يغزٕٖ 

 انًٕافقخ

أٔافق 

 ثشذح

ال أٔافق  ال أٔافق  يذبٚذ أٔافق

 ثشذح

 1 2 3 4 5 انذسجبد

َٔةـا  ٌٞ انٓؼر يٍ ْؾا انزقء ْٕ تضهٛم يؼٖ تٕا ه اٜؿاء انًغتههن تز ِ           

عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ  هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن 

انًيتـةن  ٔعحـ ؽن   هٗ قسٕل عٔ ؿ ِ  ـُٔ انسضج ٔؽن  يٍ ع٣ل انتضهٛم 

 يؼ تُ ٔل انس صج ؽن  يٍ ع٣ل ح٣حن  ا٠صَ  ٗ ان٣ً ى نهسٛ َ ت انُ تزن  ٍ انؼؿامن 

 عمةهن  هٗ انُضٕ انت نٗد

انَُ  ٗ نهًـار   انتغٌَٔانٓؼر يُّ ْٕ انتضيه يٍ عٌ اننؤال اٞٔل  -0

انغ ؿرٗ ٚؤػٖ إنٗ تضنٍٛ عػاء ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعن 

 انًيتـةن.

انَُ  ٗ نهًـار  اننؤال انخ َٗ ٔانٓؼر يُّ ْٕ انتضيه يٍ ين ًْن انتغٌَ  -9

 انغ ؿرٙ  ٗ تعقٚق إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن.

اننؤال انخ نج ٔانٓؼر يُّ ْٕ انتضيه يٍ ين ًْن انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار   -3

 انغ ؿرٙ  ٗ تغهِٛ مهسٛ ت انًـارعن انًيتـةن.

 رٕصٚغ قٕائى اإلعزجٛبٌ ٔرهقٙ انشدٔد:  4/3

ٚه يكتب انسـٚؼ   ٠ّ  ن إنٗ انًي  ٣ت ق و انس صج  ئؿم ل قٕا ى ا٠متسٛ ٌ  ٍ ٓـ    

 يلؼ تلى  انيغَٛن ٔؽن    نُنسن نهةن انًلـارعٍٛ انغل ؿرٍٛٛ  ٔ  نُنلسن نهةلن اٞةل ػًٍٚٛٛ
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  ٠ّلل  ن إنللٗ انًيلل  ٣ت إؿملل نٓ  نٓللى  للٍ ٓـٚلله انسـٚللؼ ا٠نكتـَٔللٗ انغلل ً  ٓللى 

 .انيغَٛن

ؼ يلٍ إةتً نٓل  ٍٔل٣صٛتٓ  ٔ عؼ تزًٛ  قٕا ى ا٠متسٛ ٌ ق و انس صج  ًـارعتٓ  نهتاة     

٠ػع ل انسٛ َ ت ٔإرـاء انتضهٛم ا٠صَ  ٙ نٓ  صٛج تى إمتسع ػ انيلٕا ى انتلٙ ٢ تتلٕا ـ 

 ٓللل  انيلللـٔٓ ان٣فيلللن  ّٕٔٚلللش انزلللؼٔل انتللل نٗ  لللؼػ انيلللٕا ى انًٕف لللن ٔانًنلللتهًن 

 ٔانًنتسعؼة ٔانَ نضن نهتضهٛم ا٠صَ  ٙد

 ذح ٔانظبنذخ نهزذهٛم اإلدظبئٙقٕائى اإلعزجٛبٌ انًٕصػخ ٔانًغزهًخ ٔانًغزجؼ

انقٕائى  فئبد انؼُٛخ

 انًٕصػخ

انقٕائى 

 انًغزهًخ

انقٕائى 

 انًغزجؼذح

انقٕائى انظبنذخ 

 نهزذهٛم اإلدظبئٙ

َغجخ اإلعزجبثخ نإلعزًبساد 

 انظبنذخ نهزذهٛم

انًااااااشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
150 123 2 121 62.30 % 

 % 32 41 3 44 50 األكبدًٍٚٛٛ

 % 31 162 10 122 200 اإلجًبنٙ 

% 19%   نُنللسن نهةللن انًللـارعٍٛ انغلل ؿرٍٛٛ  ٔ 61.11ٔتعتسللـ َنللب ا٠مللتز  ن انًتًخهللن  للٗ    

% ةُنللسن إرً نٛللن  ًخ  للّ َنللب رٛللؼة  للٙ ا٠مللتسٛ ٌ تكهللٙ 10  نُنللسن نهةللن اٞةلل ػًٍٚٛٛ  ٔ

انتٕفٚل  انتكلـاؿ٘ ّٕٚش انزؼٔنٍٛ انتل نٍٛٛ ٠متغؼاو  ٛ َ تٓ  ةام ك نتضهٛم  ؿاء انًي ؿةٍٛ  ٔ

 ٔانُنسٙ نهًؤْم انعهًٙ ٔيؼة انغسـة نهةتٗ  ُٛن انؼؿامند

 انزٕصٚغ انزكشاس٘ ٔانُغجٙ نهًؤْم انؼهًٙ نائزٗ ػُٛخ انذساعخ

 َغجخ انزكشاس انزكشاس انًؤْم انؼهًٙ

 %5.34 64 ثكبنٕسٕٚط

 %2.14 23 دثهٕو دساعبد ػهٛب

 %2.11 14 يبجغزٛش

 %6.34 56 دكزٕساِ

 % 100 162 اإلجًبنٙ
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 انزٕصٚغ انزكشاس٘ ٔانُغجٙ نًذح انخجشح نائزٗ ػُٛخ انذساعخ

 َغجخ انزكشاس انزكشاس يذح انخجشح

 %3.12 23 عُٕاد 5أقم يٍ 

 %3.14 24 عُٕاد 10عُٕاد إنٗ  5يٍ 

 %24 42 عُخ 15عُٕاد إنٗ  10يٍ 

 %4.33 63 عُخ 15أكضش يٍ 

 % 100 162 اإلجًبنٙ

ٔٚتْش يٍ انزلؼٔنٍٛ اننل  يٍٛ  يلاٌ انتٕفٚل  انتكلـاؿ٘ ٔانُنلسٙ نهًؤْلم انعهًلٙ      

ٔيؼة انغسـة نهةتٗ  ُٛن انؼؿاملن ٔرلٕػ تُلٕ  نهًلؤ٣ْت انعهًٛلن ٔةلؾن  نًلؼة انغسلـة  

ٔ  نتلل نٗ ًٚكللٍ ا٠ تًلل ػ  هللٗ يلل  مللٕر ٚللتى انضَللٕل  هٛللّ يللٍ إر  لل ت نهةتللٗ  ُٛللن 

 انؼؿامن  ُؼ إعتس ؿ  ـُٔ انؼؿامن.

ٔقسللم إػعلل ل انسٛ َلل ت  للٗ انسـَلل يذ ا٠صَلل  ٗ انًنللتغؼو  يللؼ تللى تكٕٚللؼ  تـيٛللق(      

انعُ ٍللـ  انعُ ٍللـ ٔانسٛ َلل ت حللى تهـٚغٓلل    نض مللب اٜنللٙ  ّٕٔٚللش انزللؼٔل انتلل نٗ

 ٔانـيٕف انتٙ تى إمتغؼايٓ د

انجشَاابيا انًغاازخذو فااٗ إدخاابل انجٛبَاابد ٔأعاابنٛت انزذهٛاام اإلدظاابئٙ  4/4

 انًغزخذيخ:

تى إػع ل انسٛ َ ت  ٗ  ـَ يذ انضقين ا٠صَ  ٛن نهعهٕو ا٠رتً  ٛن ا٠ٍؼاؿ      

 Statistical Package for Social Sciences (SPSS Vol. 18)انخ يٍ  يـ 

 ٔؽن  نيٛ ك انًتغٛـات انًنتغؼين يٍ ع٣ل اٞم نٛب ا٠صَ  ٛن انت نٛند

 انشيٕص انؼُبطش 

ػُبطش انغؤال األٔل ٔػاذدْب 

 ػششح ػُبطش.

نهؼُظااش  A2نهؼُظااش األٔل، ٔانشيااض  A1رااى إػطاابء انشيااض 

 نهؼُظش انؼبشش. A10انضبَٗ، ......... ْٔكزا إنٗ انشيض 

ػُبطش انغؤال انضبَٗ ٔػذدْب 

 صًصخ ػشش ػُظش.

نهؼُظااش  B2نهؼُظااش األٔل، ٔانشيااض  B1رااى إػطاابء انشيااض 

 نهؼُظش انضبنش ػشش. B13انضبَٗ، ......... ْٔكزا إنٗ انشيض 

ٔػذدْب ػُبطش انغؤال انضبنش 

 خًغخ ػُبطش.

نهؼُظااش  C2نهؼُظااش األٔل، ٔانشيااض  C1رااى إػطاابء انشيااض 

 نهؼُظش انخبيظ. C5انضبَٗ، ......... ْٔكزا إنٗ انشيض 
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تى ا٠ تً ػ  هٗ يع يم  إمتغؼاو إعتس ؿات يع يم انخس ت ٔيع يم انَؼق  ٔقؼ -0

(  ٔؽنلل  نتضؼٚللؼ يللؼٖ إيك َٛللن ا٠ تًلل ػ Alpha Cronbachعنهلل  ةـَٔسلل ط  

 هلللٗ َتللل  ذ تضهٛلللم  ٛ َللل ت ق  ًلللن ا٠ملللتسٛ ٌ  ًعُلللٗ تزللل َل ا٠ر  للل ت  لللٍٛ 

 انًنتيَٗ يُٓى ٔيؼٖ إيك َٛن تعًٛى َت  زٓ   هٗ انًزتً .

ٕل  هلللٗ إملللتغؼاو انٕملللٔ انضنللل  ٙ ٔا٠َضلللـار انًعٛللل ؿ٘  ٔؽنللل  نهضَللل -9

يعهٕيلل ت  للٍ عَلل  ٌ انسٛ َلل ت انؼاعهللن  للٙ انتضهٛللم  ٓللؼر تضؼٚللؼ مللً ت 

 ٔعَ  ٌ ٔإتز ْ ت  ُٛن انسضج َضٕ  ـُٔ انؼؿامن.

 ئملللتغؼاو ةلللم يلللٍ  Tests of Normalityإعتسللل ؿ انتٕفٚللل  انقسٛعلللٗ  -3

ملللللللللللًُـٔر(  – ةهٕيلللللللللللٕرـٔر  Kolmogorov-Smirnovإعتسللللللللللل ؿ

 ٔٚهٛ (.  – ى  ٛـٔ Shapiro-Wilkٔإعتس ؿ

غؼاو إعتسلللل ؿ يلللل ٌ ٔٚتُللللٗإملللل -4
 

(Mann-Whitney)  ٍٛ٠عتسلللل ؿ انهللللـق  لللل

يتٕملقٍٛ  ْٔلٕ إعتسل ؿ ٢يعهًلٗ ٠عتسل ؿ يلؼٖ ٔرلٕػ  لـٔق  لٍٛ  ؿاء  ةتلٗ 

  ُٛن انؼؿامن.

 إخزجبس انضجبد ٔانظذق انزارٙ ألداح انذساعخ: 4/5

ٔانتٗ تعتًلؼ  هلٗ  Cronbach Alpha انتس ٍٚ نـ عنه  ةـَٔس طٓـٚين تى إمتغؼاو      

تس ُٚلل ت عمللةهن ا٠عتسلل ؿ  ٔتيللتـٓ عٌ تيللٛل  يللـات ا٠عتسلل ؿ مللًن ٔاصللؼة  يللٔ نهسُعللؼ 

انٕاصؼ  ٔةهً  إقتـ ت قًٛن يع يم عنه  يلٍ انٕاصلؼ انَلضٛش ةل ٌ ْلؾا يؤىلـا   هلٗ عٌ 

ٔانزللؼٔل انتلل نٗ نللؼُٚ  حسلل ت قللٕٖ  ٔةهًلل  إقتـ للت يللٍ انَللهـ ةلل ٌ ُْلل    للؼو حسلل ت  

 انخس ت ٔانَؼق ٞمةهن ق  ًن ا٠متسٛ ٌ. ّٕٚش َت  ذ يع يهٙ
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 َزبئا يؼبيهٙ انضجبد ٔانظذق ألعئهخ قبئًخ اإلعزجٛبٌ

ػذد  يؼًٌٕ انغؤال انغؤال

 انؼُبطش

 Alphaيؼبيم انضجبد
 

 يؼبيم انظذق انزارٙ 

ثبنُغجخ 

نهًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ

ثبنُغجخ 

 نألكبدًٍٚٛٛ

ثبنُغجخ 

نهًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ

ثبنُغجخ 

 نألكبدًٍٚٛٛ

 انزخظااض ٚغاابػذ األٔل

انظاااااااُبػٗ نهًشاجاااااااغ 

انخااابسجٗ فاااٗ رذغاااٍٛ 

أداء ٔكاااااااااااااااااااااااااااااابءح 

انًاااااااااشاجؼٍٛ خاااااااااًل 

ػًهٛاااااااااخ انًشاجؼاااااااااخ 

 انًشزشكخ.

10 0.433 0.432 0.441 0.463 

 انزخظااض ٚغاابْى انضبَٙ

انظاااااااُبػٗ نهًشاجاااااااغ 

انخاااابسجٗ فااااٗ رؼضٚااااض 

إٚجبثٛاااااابد انًشاجؼااااااخ 

 انًشزشكخ.

13 0.423 0.402 0.434 0.452 

 انزخظااض ٚغاابْى انضبنش

انظاااااااُبػٗ نهًشاجاااااااغ 

انخاابسجٗ فااٗ رخاااٛغ 

عااااااااهجٛبد انًشاجؼااااااااخ 

 انًشزشكخ.

5 0.453 0.330 0.424 0.411 

ٔٚتْللش يللٍ انزللؼٔل اننلل  ه عٌ قللٛى يع يللم انخسلل ت ٔيع يللم انَللؼق ييسٕنللن نزًٛلل     

( نعُ ٍـ اننؤال اٞٔل  1.213اٞمةهن  صٛج  هغت قًٛن يع يم انخس ت عنه  ةـَٔس ط  

( نعُ ٍلـ اننلؤال انخ نلج  1.251( نعُ ٍـ اننلؤال انخل َٗ  ٔ هغلت  1.211ٔ هغت  

( نعُ ٍللـ اننللؤال اٞٔل  1.231ةًلل   هغللت  ٔؽنلل    نُنللسن نهًللـارعٍٛ انغلل ؿرٍٛٛ. 

( نعُ ٍلـ اننلؤال انخ نلج  1.131( نعُ ٍـ اننلؤال انخل َٗ  ٔ هغلت  1.211ٔ هغت  

ٔؽن    نُنسن نٟة ػًٍٚٛٛ  اٞيـ انؾ٘ إَعكل عحـِ  هٗ انَؼق انؾاتٗ صٛج  هغ يع يم 

َٗ  ( نعُ ٍلـ اننلؤال انخل 1.212( نعُ ٍـ اننلؤال اٞٔل  ٔ هغلت  1.220انَؼق  

( نعُ ٍلـ اننلؤال انخ نلج  ٔؽنل    نُنلسن نهًلـارعٍٛ انغل ؿرٍٛٛ. ةًل  1.212ٔ هغت  
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( نعُ ٍللـ اننللؤال انخلل َٗ  1.259( نعُ ٍللـ اننللؤال اٞٔل  ٔ هغللت  1.261 هغللت  

( نعُ ٍـ اننؤال انخ نج  ٔؽن    نُنسن نٟة ػًٍٚٛٛ  ٔٚتْلش يلٍ ْلؾِ 1.200ٔ هغت  

ٚل    هلٗ ا٠تنل ق انلؼاعهٗ نزًٛل   ُ ٍلـ اٞملةهن انُت  ذ عٌ ُْ   يؤىلـا  ٔاّلض   ٔقٕ

ٔ  نت نٙ ًٚكٍ انيلٕل عَٓل   ُ ٍلـ ؽات ػ٢نلن رٛلؼة ٞيلـاُ انسضلج ًٔٚكلٍ ا٠ تًل ػ 

  هٛٓ   ٙ تعًٛى انُت  ذ.

ًٔٚكٍ تهغٌٛ َت  ذ إعتس ؿات انخس ت ٔانَؼق ٔانتلٗ عرـٚلت  هلٗ انعُٛلن  ك يلم      

انعُ ٍـ نهةتٗ  ُٛن انؼؿامن انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ ٔاٞة ػًٍٚٛٛ  ًٔٚكٍ تّٕٛش ؽن  

 دانت نٗيٍ ع٣ل انزؼٔل 

 معامل الثبات والصدق الذاتي لمحاور الدراسة
 Alphaمعامل الثبات  معامل الصدق

عدد 
 العناصر

بالنسبة 
 لألكاديميين

بالنسبة لممراجعين 
 الخارجيين

بالنسبة 
 لألكاديميين

بالنسبة لممراجعين 
 الخارجيين

389.0 38990 38900 38990 0. 

      

ٔٚتْللش يللٍ انزللؼٔل اننلل  ه عٌ يع يللم عنهلل  ةـَٔسلل ط نًضتللٕٖ انؼؿامللن قللؼ  هللغ      

نهًلـارعٍٛ انغل ؿرٍٛٛ  ٔ هلغ يع يلم (   نُنسن نزًٛ   ُ ٍـ اٞمةهن   نُنسن 1.229 

(   نُنللسن نزًٛلل   ُ ٍللـ اٞمللةهن   نُنللسن 1.266عنهلل  ةـَٔسلل ط نًضتللٕٖ انؼؿامللن  

نٟةلل ػًٍٚٛٛ  اٞيللـ انللؾ٘ إَعكللل عحللـِ  هللٗ انَللؼق انللؾاتٗ صٛللج  هللغ يع يللم انَللؼق 

(   نُنللسن نزًٛلل   ُ ٍللـ اٞمللةهن   نُنللسن نهًللـارعٍٛ انغلل ؿرٍٛٛ  ةًلل   هللغ 1.226 

(   نُنسن نزًٛ   ُ ٍـ اٞملةهن   نُنلسن نٟةل ػًٍٚٛٛ يًل  ٚلؼل 1.213نَؼق  يع يم ا

 هللٗ انخسلل ت انًـتهلل  نيٛلل ك حسلل ت انًضتللٕٖ نًتغٛللـات انؼؿامللن  هللٗ ينللتٕ٘  ُٛللن 

 انسضج.
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 إخزجبس طذخ اناشٔع انجذضٛخ: 4/6

ٚقٕو انجبدش فٗ ْزا انجضء يٍ انجذش ثؼاشع ٔرذهٛام َزابئا انزذهٛام اإلدظابئٗ      

 نجٛبَبد انجذش، ٔرنك ػهٗ انُذٕ انزبنٗ:

إخزجبس اناشع انجذضٗ األٔل ٔانزٖ ُٚض ػهٗ أَّ: " ٕٚجاذ راأصٛش  4/6/1

إٚجبثٙ نهزخظاض انظاُبػٗ نهًشاجاغ انخابسجٗ ػهاٗ رذغاٍٛ أداء 

 انًشاجؼخ انًشزشكخ". ٔكابءح انًشاجؼٍٛ خًل ػًهٛخ

انتغَلٌ انَلُ  ٗ انتضيه يلٍ عٌ  يٍ ا٠متسٛ ٌ إنٗ فقذ إعزٓذف انغؤال األٔل     

نهًـار  انغل ؿرٗ ٚلؤػٖ إنلٗ تضنلٍٛ عػاء ٔةهل ءة انًلـارعٍٛ عل٣ل  ًهٛلن انًـارعلن 

انًيللتـةن  ٔٚعللـُ انزللؼٔل انتلل نٗ َتلل  ذ ا٠صَلل ء انٍٕللهٙ ٔانًتًخللم  للٗ إمللتغؼاو 

َضللـار انًعٛلل ؿ٘ ٔانتـتٛللب نههللـُ اٞٔل نهةتللٗ  ُٛللن انؼؿامللن انٕمللٔ انضنلل  ٙ ٔا٠

  انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ ٔاٞة ػًٍٚٛٛ(.

َزبئا اإلدظبء انٕطاٙ ٔانًزًضم فٗ إعزخذاو انٕعؾ انذغبثٙ ٔاإلَذشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانزشرٛت نهاشع األٔل نائزٗ ػُٛخ انذساعخ )انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ ٔاألكبدًٍٚٛٛ(

 األكبدًٍٚٛٛ جؼٍٛ انخبسجٍٛٛانًشا انؼُبطش و

انٕعؾ 

 انذغبثٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕعؾ  انزشرٛت

 انذغبثٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛبس٘

 انزشرٛت

ٔفؼبنٛاااخ  كاااابءح صٚااابدح 1

انًشاجؼااااااخ فاااااابنًشاجؼٍٛ 

فٓااى أػًااق  نااذٚٓى انازٍٚ

 يؼُٛخ عٛكٌٕ طُبػخ فٙ

 انزؼبيم انقذسح ػهٗ نذٚٓى

يااااغ انًشاااابكم  ثجذٚااااخ

رقااذٚى انجْٕشٚااخ ٔثبنزاابنٗ 

خااااااااااااذيبد انًشاجؼااااااااااااخ 

 .ثًغزٕٚبد كابءح ػبنٛخ

4.5202 0.51354 1 4.5610 0.50243 5 

يؼشفااخ انًشاجااغ نهًؼهٕياابد  2

انًزخظظااااااخ ثكاااااام َشاااااابؽ 

ٚغاابْى فااٙ رخاااٛغ يخاابؽش 

 ػًهٛخ انًشاجؼخ. 

4.5455 0.56223 4 4.4323 0.50606 4 
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انًؼشفاااخ اناُٛاااخ نكااام َشااابؽ  3

راااااااؤصش ػهاااااااٙ اإلجاااااااشاءاد 

انًُشااااااااأح انذاخهٛااااااااخ فااااااااٙ 

ٔرغااااااااااااااابػذ انًشاجاااااااااااااااغ 

انًزخظاااااض ػُاااااذ رخطاااااٛؾ 

 ٔرُاٛز ػًهٛخ انًشاجؼخ.

4.5202 0.52323 2 4.5122 0.55326 3 

راااااضداد انقاااااذسح انًُٓٛاااااخ  4

نهًشاجاااااااااااغ انخااااااااااابسجٙ 

انًزخظااااض فااااٙ َشاااابؽ 

انؼًٛاااااام ػهااااااٙ رطٕٚااااااغ 

ٔرؼااااااااااذٚم اإلجااااااااااشاءاد 

انًخططاااااااااااااخ نؼًهٛاااااااااااااخ 

انًشاجؼااخ ػااٍ غٛااشِ يااٍ 

انًااااااااااااااشاجؼٍٛ غٛااااااااااااااش 

 انًزخظظٍٛ.

4.5234 0.52342 6 4.5323 0.55326 4 

ركاااشاس ػًهٛاااخ انًشاجؼاااخ  5

ناااااُاظ انُشااااابؽ ركغااااات 

انًاااااااااااشاجؼٍٛ انخجاااااااااااشح 

ٔانًؼشفاااااااااااخ ثًااااااااااإاؽٍ 

 انؼؼف. 

4.5532 0.54642 3 4.6043 0.44336 3 

رذغاااااٍٛ دسجاااااخ انكاااااابءح  6

انًُٓٛااخ نهًشاجااغ انخاابسجٙ 

فاٙا يجااابل إكزشااابف انغااا  

ٔاإلدزٛاابل انًاابنٙ ٔأعاابنٛت 

 إداسح األسثبح.

4.5124 0.54324 3 4.4340 0.54362 10 

صٚاابدح صقااخ انًشاجااغ فًٛااب  2

إَزٓااٙ انٛااّ يااٍ رقااذٚشاد 

نهخطاااااش انًاااااًصو عااااإاء 

ػهااٙ يغاازٕ٘ انذغااابثبد 

أ ػهااٙ يغاازٕ٘ انقاإائى 

انًبنٛااااااخ ككاااااام، ٔصٚاااااابدح 

دسجاااااخ دقاااااخ انزقاااااذٚشاد 

ثبنُغجخ نهًخبؽش انذزًٛاخ 

 نؼًهٛبد انًشاجؼخ.

 

4.5620 0.53061 2 4.5610 0.54444 6 
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ٚؤصش انزخظض انظُبػٗ  3

نهًشاجااغ فااٙ سفااغ كااابءح 

يًٓاااخ ػًهٛااااخ انًشاجؼااااخ 

ػااااااااٍ انًشاجااااااااغ غٛااااااااش 

 انًزخظض طُبػٛبً. 

4.4454 0.54335 10 4.5366 0.50435 2 

ٚزطهاااااااااااااات انًشاجااااااااااااااغ  4

انًزخظض ٔقاذ أقام ياٍ 

انًغااااازٓذف ٔإخزجااااابساد 

 يشاجؼخ أقم ثشكم ػبو.

4.5322 0.54335 5 4.6535 0.43004 1 

ٔخجاااااشح رطااااإٚش يؼشفاااااخ  10

انًاااااشاجؼٍٛ انًشااااازشكٍٛ 

ثُشاااابؽ إقزظاااابدٖ يؼااااٍٛ 

يًب ٚجؼهٓاى يزًكُاٍٛ ياٍ 

يؼبنجاااخ انًشاااكًد انزاااٗ 

 رٕاجٓٓى.

4.5041 0.56456 4 4.6341 0.53121 2 

  4ٔٚتْش نهس صج يٍ ع٣ل انزؼٔل انن  ه عٌ يتٕمٔ رًٛل  انعُ ٍلـ عةسلـ يلٍ      

ْٔللؾا ٚللؼل  هللٗ عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٚللؤػٖ إنللٗ تضنللٍٛ عػاء 

ٔةهللل ءة انًلللـارعٍٛ عللل٣ل  ًهٛلللن انًـارعلللن انًيلللتـةن ٔؽنللل  يلللٍ ٔرٓلللن َةـ ُٛلللن 

ٛلل  انعُ ٍللـ عقللم يللٍ انٕاصللؼ انؼؿامللن  ةًلل  ٣ٚصللظ عْٚلل   عٌ ا٠َضللـار انًعٛلل ؿ٘ نزً

انَضٛش  ٔؽن  ٚؼل  هٗ إَغه ُ انتيتت  ٙ إمتز   ت  ُٛلن انؼؿاملن نٓلؾِ انعُ ٍلـ 

 ٔ  نت نٙ ٔرٕػ إتن ق ٔتي ؿب  ٙ إر   ت يهـػات انعُٛن.

ةً  ٚتْش يٍ انزلؼٔل اننل  ه عٌ إتز ْل ت يهلـػات  ُٛلن انًلـارعٍٛ انغل ؿرٍٛٛ      

 هلٙ عٌ انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ  عآـت إتز ْل     يل   َضلٕ انًٕا يلن

ٚؤػٖ إنٗ تضنٍٛ عػاء ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعلن انًيلتـةن  ٔةل ٌ يلٍ 

انًـارعللن  ٔ ع نٛللن ةهلل ءة عةخللـ انعُ ٍللـ عًْٛللن  للٙ ا٠ر  للن  هللٗ انتـتٛللب فٚلل ػة

 انتع يم  هٗ انيؼؿة نؼٚٓى مٛكٌٕ يعُٛن ٍُ  ن  ٙ  ٓى ع ًه نؼٚٓى انؾٍٚ   نًـارعٍٛ

انًي ةم انزْٕـٚن ٔ  نت نٗ تيؼٚى علؼي ت انًـارعلن  ًنلتٕٚ ت ةهل ءة   نٛلن   زؼٚن ي 

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب  1.50352ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.5119 ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

اٞٔل  ٔٚهٛللّ  للٗ انتـتٛللب فٚلل ػة حيللن انًـارلل   ًٛلل  إَتٓللٙ انٛللّ يللٍ تيللؼٚـات نهغقللـ 
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ٔ  هللٙ ينللتٕ٘ انيللٕا ى انً نٛللن ةكللم  ٔفٚلل ػة انًلل٣فو مللٕاء  هللٙ ينللتٕ٘ انضنلل   ت ع

ػؿرللن ػقللن انتيللؼٚـات   نُنللسن نهًغلل ٓـ انضتًٛللن نعًهٛلل ت انًـارعللن  ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب انخلل َٗ  ٔٚهٛللّ  للٗ  1.53160ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.5691

انتـتٛللب تكللـاؿ  ًهٛللن انًـارعللن نللُهل انُيلل ٓ تكنللب انًللـارعٍٛ انغسللـة ٔانًعـ للن 

 يلؼ صَلم  1.54621ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.5531ٍٓ انْعف  ًتٕمٔ صن  ٗ  ًٕا

 هٗ انتـتٛب انخ نج  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛلب يعـ لن انًـارل  نهًعهٕيل ت انًتغََلن  كلم 

ٔإَضـار  4.5455َي ٓ ٚن ْى  ٙ تغهِٛ يغ ٓـ  ًهٛن انًـارعن  ًتٕمٔ صن  ٗ 

نتـتٛب ٚتقهب انًـار   يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انـا    ٔٚهّٛ  ٗ ا 1.56913يعٛ ؿٖ 

انًتغَللٌ ٔقللت عقللم يللٍ انًنللتٓؼر ٔإعتسلل ؿات يـارعللن عقللم  يللكم  لل و  ًتٕمللٔ 

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب انغلل يل   1.54135ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.5319صنلل  ٗ 

ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب تقػاػ انيؼؿة انًُٓٛن نهًـار  انغ ؿرٙ انًتغٌَ  ٙ َي ٓ انعًٛلم 

ًغققن نعًهٛلن انًـارعلن  لٍ يٛلـِ يلٍ انًلـارعٍٛ  هٙ تقٕٚ  ٔتعؼٚم ا٠رـاءات ان

 يلللؼ  1.51149ٔإَضلللـار يعٛللل ؿٖ  4.5912يٛلللـ انًتغََلللٍٛ  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ 

صَم  هٗ انتـتٛب انن ػك  ٔٚهّٛ  لٗ انتـتٛلب انًعـ لن انهُٛلن نكلم َيل ٓ تلؤحـ  هلٙ 

ا٠رـاءات انؼاعهٛن  ٙ انًُياة ٔتن  ؼ انًـار  انًتغٌَ  ُؼ تغقٛٔ ٔتُهٛؾ  ًهٛن 

 يلؼ صَلم  هلٗ  1.51111ٔإَضلـار يعٛل ؿٖ  4.5911ًـارعن  ًتٕملٔ صنل  ٗ ان

تضنلٍٛ ػؿرلن انكهل ءة انًُٓٛلن نهًـارل  انغل ؿرٙ  لٙ انتـتٛب انن     ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛلب 

 4.5094 ًتٕملٔ صنل  ٗ  يز ل إةتي ر انغو ٔا٠صتٛ ل انً نٙ ٔعم نٛب إػاؿة اٞؿ ل س

تٛللب انخلل يٍ  ٔٚهٛللّ  للٗ انتـتٛللب  يللؼ صَللم  هللٗ انتـ 1.52394ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ 

تقللٕٚـ يعـ للن ٔعسللـة انًللـارعٍٛ انًيللتـةٍٛ  ُيلل ٓ إقتَلل ػٖ يعللٍٛ يًلل  ٚزعهٓللى 

ٔإَضللـار  4.5140يتًكُللٍٛ يللٍ يع نزللن انًيللك٣ت انتللٗ تللٕارٓٓى  ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

 يلللؼ صَلللم  هلللٗ انتـتٛلللب انت مللل   ٔٚهٛلللّ  لللٗ انتـتٛلللب ٚلللؤحـ  1.56456يعٛللل ؿٖ 

ؿ   ةه ءة يًٓن  ًهٛن انًـارعن  لٍ انًـارل  يٛلـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار   ٙ 

 يللؼ  1.52335ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.4252انًتغَللٌ ٍللُ  ٛ    ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

 صَم  هٗ انتـتٛب انع ىـ.
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ةًلل  ٚتْللش يللٍ انزللؼٔل اننلل  ه عٌ إتز ْلل ت يهللـػات  ُٛللن اٞةلل ػًٍٚٛٛ عآللـت إتز ْلل        

ـارل  انغل ؿرٗ ٚلؤػٖ إنلٗ تضنلٍٛ عػاء   ي   َضلٕ انًٕا يلن  هلٙ عٌ انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهً

ٔةهلل ءة انًللـارعٍٛ علل٣ل  ًهٛللن انًـارعللن انًيللتـةن  ٔةلل ٌ يللٍ عةخللـ انعُ ٍللـ عًْٛللن  للٙ 

ا٠ر  للن  هللٗ انتـتٛللب ٚتقهللب انًـارلل  انًتغَللٌ ٔقللت عقللم يللٍ انًنللتٓؼر ٔإعتسلل ؿات 

 يلؼ صَلم  1.41112ٔإَضلـار يعٛل ؿٖ  4.6515يـارعن عقم  يكم   و  ًتٕمٔ صنل  ٗ 

انتـتٛب اٞٔل  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب تقلٕٚـ يعـ لن ٔعسلـة انًلـارعٍٛ انًيلتـةٍٛ  ُيل ٓ   هٗ

إقتَ ػٖ يعٍٛ يًل  ٚزعهٓلى يتًكُلٍٛ يلٍ يع نزلن انًيلك٣ت انتلٗ تلٕارٓٓى  ًتٕملٔ صنل  ٗ 

 يؼ صَلم  هلٗ انتـتٛلب انخل َٗ  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب  1.51090ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.6340

نُيل ٓ تكنلب انًلـارعٍٛ انغسلـة ٔانًعـ لن  ًلٕآٍ انْلعف تكـاؿ  ًهٛلن انًـارعلن نلُهل ا

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب انخ نللج   1.42316ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.6121 ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب تقػاػ انيؼؿة انًُٓٛن نهًـار  انغل ؿرٙ انًتغَلٌ  لٙ َيل ٓ انعًٛلم  هلٙ 

يلللٍ انًلللـارعٍٛ يٛلللـ  تقٕٚللل  ٔتعلللؼٚم ا٠رلللـاءات انًغققلللن نعًهٛلللن انًـارعلللن  لللٍ يٛلللـِ

 يللؼ صَللم  هللٗ  1.55396ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.5111انًتغََللٍٛ  ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

 ٓلى  نلؼٚٓى انلؾٍٚ انًـارعلن  ل نًـارعٍٛ ٔ ع نٛن ةه ءة انتـتٛب انـا    ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب فٚ ػة

انًيل ةم انزْٕـٚلن   زؼٚلن يل  انتع يلم  هلٗ انيلؼؿة نلؼٚٓى ملٛكٌٕ يعُٛلن ٍلُ  ن  لٙ ع ًله

ٔإَضلـار  4.5601ٗ تيؼٚى عؼي ت انًـارعن  ًنتٕٚ ت ةه ءة   نٛلن  ًتٕملٔ صنل  ٗ ٔ  نت ن

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انغ يل  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب فٚل ػة حيلن انًـارل   1.51943يعٛ ؿٖ 

 ًٛ  إَتٓٙ انٛلّ يلٍ تيلؼٚـات نهغقلـ انًل٣فو ملٕاء  هلٙ ينلتٕ٘ انضنل   ت أ  هلٙ ينلتٕ٘ 

ػؿرن ػقن انتيؼٚـات   نُنسن نهًغل ٓـ انضتًٛلن نعًهٛل ت انًـارعلن انيٕا ى انً نٛن ةكم  ٔفٚ ػة 

 يلؼ صَلم  هلٗ انتـتٛلب اننل ػك   1.54224ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.5601 ًتٕمٔ صن  ٗ 

ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب ٚؤحـ انتغٌَ انَلُ  ٗ نهًـارل   لٙ ؿ ل  ةهل ءة يًٓلن  ًهٛلن انًـارعلن 

ٔإَضلللـار يعٛللل ؿٖ  4.5366 لللٍ انًـارللل  يٛلللـ انًتغَلللٌ ٍلللُ  ٛ    ًتٕملللٔ صنللل  ٗ 

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انن     ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب انًعـ ن انهُٛلن نكلم َيل ٓ تلؤحـ  1.51415

 هٙ ا٠رـاءات انؼاعهٛن  ٙ انًُياة ٔتن  ؼ انًـار  انًتغَلٌ  ُلؼ تغقلٛٔ ٔتُهٛلؾ  ًهٛلن 

 يلؼ صَلم  هلٗ انتـتٛلب  1.55396ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.5099انًـارعن  ًتٕمٔ صن  ٗ 

 يٍ  ٔٚهٛللّ  للٗ انتـتٛللب يعـ للن انًـارلل  نهًعهٕيلل ت انًتغََللن  كللم َيلل ٓ ٚنلل ْى  للٙ انخلل

 1.51616ٔإَضلـار يعٛل ؿٖ  4.4111تغهِٛ يغ ٓـ  ًهٛلن انًـارعلن  ًتٕملٔ صنل  ٗ 
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ٍ ػؿرللن انكهلل ءة انًُٓٛللن نهًـارلل   يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب انت ملل   ٔٚهٛللّ  للٗ انتـتٛللب  تضنلٛل

 ًتٕمللٔ صنلل  ٗ  تٛلل ل انًلل نٙ ٔعملل نٛب إػاؿة اٞؿ لل سانغلل ؿرٙ  للٙ يزلل ل إةتيلل ر انغللو ٔا٠ص

  يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انع ىـ.  1.52361ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.4321

ٔٚللـٖ انس صللج عَللّ ٓ نًلل  تٕرللؼ  ُٛتللٍٛ ينللتيهتٍٛ  ٛزللب إرللـاء إعتسلل ؿ إصَلل  ٗ      

نهتضيه يٍ يؼٖ ٔرٕػ إعت٣  ت ؽات ػ٢نن إصَل  ٛن  لٍٛ يتٕملٔ  ؿاء  ُٛلن انؼؿاملن 

انًٕا ين  هٙ عٌ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ ٚلؤػٖ إنلٗ تضنلٍٛ عػاء  َضٕ

ٔةه ءة انًـارعٍٛ عل٣ل  ًهٛلن انًـارعلن انًيلتـةن  ٔنتضؼٚلؼ ؽنل  ٚزلب ع٢ٔ  إعتسل ؿ 

-Kolmogorov ئملتغؼاو ةلم يلٍ إعتسل ؿ Tests of Normalityانتٕفٚ  انقسٛعٗ 

Smirnov  مًُـٔر( ٔإعتس ؿ – ةهٕيٕرـٔرShapiro-Wilk ٔٔٚهٛل (  – ى  ٛـ

 نتضؼٚؼ ي  إؽا ة َت  ٛ َ ت  ُٛن انؼؿامن تتس  انتٕفٚ  انقسٛعٗ عو ٢. 

 Tests of Normalityٕٔٚػخ انجذٔل انزبنٗ َزابئا إخزجابس انزٕصٚاغ انطجٛؼاٗ      

عاًُشٔف(  –)كهٕيإجشٔف  Kolmogorov-Smirnovثئعزخذاو كام ياٍ إخزجابس

 ٔٚهٛك(: –)شبثٛشٔ Shapiro-Wilk ٔإخزجبس 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

A1 .379 162 .000 .650 162 .000 

A2 .361 162 .000 .693 162 .000 

A3 .356 162 .000 .700 162 .000 

A4 .383 162 .000 .676 162 .000 

A5 .378 162 .000 .670 162 .000 

A6 .347 162 .000 .713 162 .000 

A7 .374 162 .000 .673 162 .000 

A8 .350 162 .000 .704 162 .000 

A9 .378 162 .000 .670 162 .000 

A10 .366 162 .000 .693 162 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

ٔٚتْللللش يللللٍ َتلللل  ذ انزللللؼٔل اننلللل  ه عٌ ينللللتٕٖ انًعُٕٚللللن نكللللم يللللٍ إعتسلللل ؿ      

يً  ٚؼل  هلٗ  1.15ٔٚهٛ (  عقم يٍ  –مًُـٔر( ٔإعتس ؿ  ى  ٛـٔ  – ةهٕيٕرـٔر 

 ؼو إتس   انسٛ َ ت نهتٕفٚ  انقسٛعٙ ٔ  نتل نٙ إيك َٛلن إملتغؼاو ا٠صَل ءات ان٣يعهًٛلن 

غؼاو إعتسللل ؿ يللل ٌ ٔٚتُلللٗ لللٙ إعتسللل ؿ انهلللـُٔ  ٔ  نتللل نٗ ملللٕر ٚلللتى إملللت
 

(Mann-
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Whitney)  ٠عتس ؿ انهـق  ٍٛ يتٕمقٍٛ  ْٕٔ إعتس ؿ ٢يعهًٗ ٠عتسل ؿ يلؼٖ ٔرلٕػ

  ـٔق  ٍٛ  ؿاء  ةتٗ  ُٛن انؼؿامن.

ٕٔٚػخ انجذٔل انزبنٗ َزبئا إخزجابس يابٌ ٔٚزُاٗ     
 

(Mann-Whitney)  نهااشع

 ًٍٛٛ(:األٔل نائزٗ ػُٛخ انذساعخ )انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ ٔاألكبدٚ

يجًٕػخ  انؼُبطش و

 انؼُٛخ

يزٕعؾ  انؼذد

 انشرت

يغزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

َٕع 

 اإلخزًف

 انازٍٚ انًشاجؼاخ فابنًشاجؼٍٛ ٔفؼبنٛاخ كاابءح صٚابدح 1

 ناذٚٓى عاٛكٌٕ يؼُٛاخ طاُبػخ فاٙ فٓاى أػًاق ناذٚٓى

انًشابكم انجْٕشٚاخ  ياغ ثجذٚاخ انزؼبيام ػهاٗ انقاذسح

كااابءح ٔثبنزاابنٗ رقااذٚى خااذيبد انًشاجؼااخ ثًغاازٕٚبد 

 .ػبنٛخ

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 81.29 

 82.12 41 األكبدًٍٚٛٛ غٛش يؼُٕٖ 909.

  162 إجًبنٗ

يؼشفااخ انًشاجااغ نهًؼهٕياابد انًزخظظااخ ثكاام َشاابؽ  2

 ٚغبْى فٙ رخاٛغ يخبؽش ػًهٛخ انًشاجؼخ. 

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 82.74 

 غٛش يؼُٕٖ 506.
 77.84 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ

انًؼشفاااخ اناُٛاااخ نكااام َشااابؽ راااؤصش ػهاااٙ اإلجاااشاءاد  3

انذاخهٛااخ فااٙ انًُشااأح ٔرغاابػذ انًشاجااغ انًزخظااض 

 ػُذ رخطٛؾ ٔرُاٛز ػًهٛخ انًشاجؼخ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 81.85 

 غٛش يؼُٕٖ 853.
 80.48 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ

4 

نهًشاجااغ انخابسجٙ انًزخظااض راضداد انقااذسح انًُٓٛاخ 

فاااٙ َشااابؽ انؼًٛااام ػهاااٙ رطٕٚاااغ ٔرؼاااذٚم اإلجاااشاءاد 

انًخططخ نؼًهٛخ انًشاجؼخ ػاٍ غٛاشِ ياٍ انًاشاجؼٍٛ 

 غٛش انًزخظظٍٛ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 78.44 

 غٛش يؼُٕٖ 095.
 90.52 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ

ركاااااشاس ػًهٛاااااخ انًشاجؼاااااخ ناااااُاظ انُشااااابؽ ركغااااات  5

 انًشاجؼٍٛ انخجشح ٔانًؼشفخ ثًٕاؽٍ انؼؼف. 

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 80.66 

 غٛش يؼُٕٖ 649.
 83.98 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ

رذغااٍٛ دسجااخ انكااابءح انًُٓٛااخ نهًشاجااغ انخاابسجٙ فاٙا  6

ٔأعاابنٛت إداسح يجاابل إكزشاابف انغاا  ٔاإلدزٛاابل انًاابنٙ 

 األسثبح.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 82.94 

 غٛش يؼُٕٖ 446.
 77.26 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ
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صٚاابدح صقاااخ انًشاجااغ فًٛاااب إَزٓااٙ انٛاااّ يااٍ رقاااذٚشاد  2

نهخطش انًًصو عٕاء ػهٙ يغزٕ٘ انذغبثبد أ ػهٙ 

يغااازٕ٘ انقااإائى انًبنٛاااخ ككااام، ٔصٚااابدح دسجاااخ دقاااخ 

ثبنُغاااااجخ نهًخااااابؽش انذزًٛاااااخ نؼًهٛااااابد  انزقاااااذٚشاد

 انًشاجؼخ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 81.43 

 81.71 41 األكبدًٍٚٛٛ غٛش يؼُٕٖ 970.

  162 إجًبنٗ

ٚااؤصش انزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ فااٙ سفااغ كااابءح  3

يًٓخ ػًهٛخ انًشاجؼخ ػٍ انًشاجغ غٛاش انًزخظاض 

 طُبػٛبً.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 81.21 

 غٛش يؼُٕٖ 878.
 82.35 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ

ٚزطهت انًشاجغ انًزخظض ٔقذ أقام ياٍ انًغازٓذف  4

 ٔإخزجبساد يشاجؼخ أقم ثشكم ػبو.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 79.35 

 غٛش يؼُٕٖ 242.
 87.85 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ

انًشاازشكٍٛ ثُشاابؽ رطاإٚش يؼشفااخ ٔخجااشح انًااشاجؼٍٛ  10

إقزظاابدٖ يؼااٍٛ يًااب ٚجؼهٓااى يزًكُااٍٛ يااٍ يؼبنجااخ 

 انًشكًد انزٗ رٕاجٓٓى.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 78.76 

 غٛش يؼُٕٖ 141.
 89.59 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ

ٔٚتْللش يللٍ َتلل  ذ إعتسلل ؿ يلل ٌ ٔٚتُللٗ     
 

(Mann-Whitney)  للٙ ّللٕء انزللؼٔل 

  يً  ٚؼل  هٗ  لؼو ٔرلٕػ 1.15انن  ه عٌ ينتٕٖ انًعُٕٚن نزًٛ  انعُ ٍـ عةسـ يٍ 

إعت٣ للل ت ؽات ػ٢نلللن إصَللل  ٛن  لللٍٛ يتٕملللٔ  ؿاء انعُٛلللن نزًٛللل  انعُ ٍلللـ  يلللاٌ عٌ 

انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٚللؤػٖ إنللٗ تضنللٍٛ عػاء ٔةهلل ءة انًللـارعٍٛ 

  يً  ٚؼل  هٗ ٍضن انهـُ اٞٔل ٔانؾٖ ٌُٚ  هٗ ع٣ل  ًهٛن انًـارعن انًيتـةن

عَللّد وٕٚرللؼ تللاحٛـ إٚزلل  ٙ نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تضنللٍٛ عػاء 

 ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعن انًيتـةنو.
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إخزجبس اناشع انجذضٗ انضبَٗ ٔانزٖ ُٚض ػهٗ أَّ: "ٕٚجاذ راأصٛش  4/6/2

نهًشاجااااغ انخاااابسجٗ ػهااااٗ رؼضٚااااض إٚجاااابثٙ نهزخظااااض انظااااُبػٗ 

 إٚجبثٛبد انًشاجؼخ انًشزشكخ".

انتغَللٌ انتضيلله يللٍ ينلل ًْن  يللٍ ا٠مللتسٛ ٌ إنللٗ فقااذ إعاازٓذف انغااؤال انضاابَٗ     

انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  للٗ تعقٚللق إٚز  ٛلل ت انًـارعللن انًيللتـةن  ٔٚعللـُ 

انضنللل  ٙ انزلللؼٔل انتللل نٗ َتللل  ذ ا٠صَللل ء انٍٕلللهٙ ٔانًتًخلللم  لللٗ إملللتغؼاو انٕملللٔ 

ٔا٠َضلللـار انًعٛللل ؿ٘ ٔانتـتٛلللب نههلللـُ انخللل َٗ نهةتلللٗ  ُٛلللن انؼؿاملللن  انًلللـارعٍٛ 

 انغ ؿرٍٛٛ ٔاٞة ػًٍٚٛٛ(.

َزبئا اإلدظبء انٕطاٙ ٔانًزًضم فٗ إعزخذاو انٕعؾ انذغبثٙ ٔاإلَذشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانزشرٛت نهاشع انضبَٗ نائزٗ ػُٛخ انذساعخ )انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ ٔاألكبدًٍٚٛٛ(

 األكبدًٍٚٛٛ انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ انؼُبطش و

انٕعؾ 

 انذغبثٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕعؾ  انزشرٛت

 انذغبثٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛبس٘

 انزشرٛت

رااااااضداد جاااااإدح انًشاجؼااااااخ  1

ثزضاٚاااااذ انذظاااااخ انغااااإقٛخ 

نهًشاجاااااااغ فاااااااٙ انقطااااااابع 

 انظُبػٙ انًزخظض.

4.5532 0.56200 2 4.6341 0.53642 2 

يشاجؼاخ ٔادااذ إطاذاس رقشٚااش  2

ياااااغ رذغاااااٍٛ دقاااااخ رقشٚاااااش 

انًشاجؼااخ ياااٍ خااًل رٕافاااق 

اٜساء ثاااااااااٍٛ انًاااااااااشاجؼٍٛ 

 انًشزشكٍٛ.

4.5450 0.54122 2 4.2305 0.41406 1 

رجُت انًغأنخ انقبََٕٛخ يٍ  3

خًل رقهٛم إدزًبل ٔقٕع 

أخطبء يٍ جبَت انًشاجؼٍٛ 

 انًشزشكٍٛ.

4.5202 0.56420 10 4.6535 0.43004 6 

اإلرظااااابل ٔرجااااابدل رذغاااااٍٛ  4

انخجااشاد ثااٍٛ أػؼاابء فشٚااق 

 انًشاجؼخ انًشزشكخ.

 

4.5363 0.55231 3 4.6043 0.44336 3 



 

 المشتركة )دراسة ميدانية(  لمراجعةالتخصص الصناعى للمراجع الخارجى على تحسين جودة أداء ا  أثر

  على الجندي  يزيوسف عبد العز   تامر/د

 012                                                                               9102  اٞٔلانعؼػ 

 

رقاااااذٚى خااااااذيبد انًشاجؼااااااخ  5

ثًغاازٕٚبد كااابءح ػبنٛااخ يااغ 

انذقااااااخ فااااااٗ أداء انؼًهٛاااااابد 

انًخزهاخ أصُابء انقٛابو ثؼًهٛاخ 

 انًشاجؼخ.

4.6033 0.44125 1 4.2561 0.43422 2 

أػؼااابء َقااام انًؼشفاااخ ثاااٍٛ  6

فشٚاااق انًشاجؼاااخ انًشااازشكخ 

ثشاااااااأٌ رذذٚاااااااذ انًخااااااابؽش 

 انًزؼهقخ ثؼًهٛخ انًشاجؼخ.

4.5202 0.44210 5 4.2023 0.51205 4 

 ًٚكاٍ انظاُبػٗ انزخظاض 2

 رشكٛض يٍ انًشاجؼخ يؤعغخ

خًل  يٍ انزغٕٚقٛخ جٕٓدْب

 ثٍٛ انزُبفغٙ يشكضْب رذػٛى

 ٔصٚابدح انًشاجؼاخ يؤعغبد

 ػهااٗ سثذٛزٓاب، ٔانذظاإل

 ْاازِ فااٙ جااذد ػًااًء

 اإلدزاااب  يااغ انظااُبػخ

 انقذايٗ، ٔانذظٕل ثبنؼًًء

 ياٍ ػبنٛاخ يبنٛخ ػٕائذ ػهٗ

 فاٙ انًشاجؼاخ خاذيبد خاًل

انظااُبػٗ  يجاابل رخظظاآب

 انًشاجؼخ ثًؤعغبد يقبسَخ

 . انًزخظظخ انًُبفغخ غٛش

4.4326 0.60212 13 4.5122 0.63226 12 

صٚااااابدح إدزًبنٛاااااخ إكزشااااابف  3

 األخطاااابء ٔانغاااا  ٔثبنزاااابنٗ

 سفغ كابءح ػًهٛخ انًشاجؼخ.

4.4454 0.56456 12 4.5610 0.54444 10 

خبطاااخ  خجاااشاد ركااإٍٚ 4

ثبنظاااُبػخ انزاااٙ رزخظاااض 

فٛٓاااااب ٔثبنزااااابنٙ رغااااازطٛغ 

نٓااب،  يؼشفااخ ركاإٍٚ ْٛكاام

 راد خاذيبد ٔيٍ صى رقاذٚى

 األداء فااٙ أػهااٗ جاإدح

 انًُٓٙ.

 

 

4.5124 0.54324 11 4.5354 0.54053 4 
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دقٛقاخ  يؼشفاخ ػهاٗ انذظإل 10

 ٔأكضااااش إرغاااابػبً ثًؼاااابٚٛش

 ٔيزطهجاااابد انًذبعااااجخ

 ْازِ انظاُبػخ فاٙ انزقابسٚش

 انًشاجاااغ ٚكااإٌ انزاااٙ

 فٛٓب. يزخظض

4.5235 0.52326 4 4.6324 0.42112 5 

انزخظااض انظااُبػٗ ٚؼاااٙ  11

انًضٚاااااااذ ياااااااٍ انًظاااااااذاقٛخ 

ٔاإلػزًبدٚااااخ ػهااااٙ انقاااإائى 

 انًبنٛخ.

4.5620 0.45604 6 4.2312 0.44352 3 

انزخظاض انظااُبػٗ ٚغابْى  12

نهًشاجاااااااغ فاااااااٙ رخااااااااٛغ 

يخااااااااابؽش ػاااااااااذو رًبصااااااااام 

 انًؼهٕيبد دٕل انًُشأح.

4.5455 0.56223 3 4.5366 0.50435 11 

انظاُبػٗ  انزخظاض ًٚكاٍ 13

ياااٍ  انًشاجؼاااخ يؤعغاااخ

 خذيبرٓب. َطبق رٕعٛغ

4.5234 0.56333 4 4.4323 0.50606 13 

  4رًٛل  انعُ ٍلـ عةسلـ يلٍ ٔٚتْش نهس صج يٍ ع٣ل انزؼٔل انن  ه عٌ يتٕمٔ      

ْٔؾا ٚؼل  هٗ عٌ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٚنل ْى  لٗ تعقٚلق إٚز  ٛل ت 

انًـارعن انًيتـةن ٔؽن  يٍ ٔرٓن َةـ ُٛن انؼؿامن  ةً  ٣ٚصظ عْٚ   عٌ ا٠َضـار 

انًعٛ ؿ٘ نزًٛ  انعُ ٍـ عقم يٍ انٕاصؼ انَلضٛش  ٔؽنل  ٚلؼل  هلٗ إَغهل ُ انتيلتت 

ُٛن انؼؿامن نٓؾِ انعُ ٍـ ٔ  نتل نٙ ٔرلٕػ إتنل ق ٔتيل ؿب  لٙ إر  ل ت  ٙ إمتز   ت  

 يهـػات انعُٛن.

ةً  ٚتْش يٍ انزلؼٔل اننل  ه عٌ إتز ْل ت يهلـػات  ُٛلن انًلـارعٍٛ انغل ؿرٍٛٛ      

عآـت إتز ْل     يل   َضلٕ انًٕا يلن  هلٙ عٌ انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ 

نًيلتـةن  ٔةل ٌ يلٍ عةخلـ انعُ ٍلـ عًْٛلن  لٙ ٚن ْى  ٗ تعقٚلق إٚز  ٛل ت انًـارعلن ا

ا٠ر  ن  هٗ انتـتٛب تيؼٚى عؼي ت انًـارعن  ًنتٕٚ ت ةه ءة   نٛلن يل  انؼقلن  لٗ عػاء 

ٔإَضلـار  4.6133انعًهٛ ت انًغتههلن عحُل ء انيٛل و  عًهٛلن انًـارعلن  ًتٕملٔ صنل  ٗ 

ؿ تيـٚلـ  يؼ صَم  هٗ انتـتٛب اٞٔل  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب إٍلؼا 1.42095يعٛ ؿٖ 
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يـارعن ٔاصؼ ي  تضنٍٛ ػقن تيـٚـ انًـارعن يٍ عل٣ل تٕا له اٜؿاء  لٍٛ انًلـارعٍٛ 

 يلؼ صَلم  هلٗ  1.54091ٔإَضـار يعٛل ؿٖ  4.5251انًيتـةٍٛ  ًتٕمٔ صن  ٗ 

انتـتٛب انخ َٗ  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب تضنٍٛ ا٠تَ ل ٔتس ػل انغسـات  ٍٛ ع ْل ء  ـٚله 

 يللؼ  1.55110ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.5161انًـارعللن انًيللتـةن  ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

ػقٛيلن ٔعةخلـ  يعـ لن  هلٗ صَلم  هلٗ انتـتٛلب انخ نلج  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب انضَلٕل

 انًـارل  ٚكلٌٕ انتلٙ ْلؾِ انَلُ  ن  لٙ انتيل ؿٚـ ٔيتقهسل ت انًض ملسن إتن      ًع ٚٛـ

 يلؼ صَلم  1.51316ٔإَضلـار يعٛل ؿٖ  4.5115يتغٌَ  ٛٓ   ًتٕملٔ صنل  ٗ 

انـا لل   ٔٚهٛللّ  للٗ انتـتٛللب َيللم انًعـ للن  للٍٛ ع ْلل ء  ـٚلله انًـارعللن  هللٗ انتـتٛللب 

 4.5119انًيتـةن  ياٌ تضؼٚلؼ انًغل ٓـ انًتعهيلن  عًهٛلن انًـارعلن  ًتٕملٔ صنل  ٗ 

 يلؼ صَلم  هلٗ انتـتٛلب انغل يل  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب  1.42101ٔإَضـار يعٛل ؿٖ 

ٙ انيللٕا ى انً نٛللن انتغَللٌ انَللُ  ٗ ْٚللهٙ انًقٚللؼ يللٍ انًَللؼاقٛن ٔا٠ تً ػٚللن  هلل

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب  1.45612ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.5691 ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

انن ػك  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب تقػاػ رٕػة انًـارعن  تقاٚلؼ انضَلن اننلٕقٛن نهًـارل   لٙ 

ٔإَضللللـار يعٛلللل ؿٖ  4.5531انيقلللل   انَللللُ  ٙ انًتغَللللٌ  ًتٕمللللٔ صنلللل  ٗ 

ّ  للٗ انتـتٛللب ٚنلل ْى انتغَللٌ  يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب اننلل     ٔٚهٛلل 1.56911

انَُ  ٗ نهًـار   ٙ تغهِٛ يغل ٓـ  لؼو تً حلم انًعهٕيل ت صلٕل انًُيلاة  ًتٕملٔ 

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انخ يٍ  ٔٚهّٛ  1.56913ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.5455صن  ٗ 

علؼي تٓ   َقل ق يلٍ تٕملٛ  انًـارعلن انَلُ  ٗ يؤمنلن انتغَلٌ  ٗ انتـتٛب ًٚكٍ

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب  1.56313َضللـار يعٛلل ؿٖ ٔإ 4.5912 ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

انت م   ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب تزُب انًنانن اني ََٕٛن يٍ ع٣ل تيهٛم إصتً ل ٔقٕ  ععقل ء 

ٔإَضلللـار يعٛللل ؿٖ  4.5911يلللٍ ر َلللب انًلللـارعٍٛ انًيلللتـةٍٛ  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ 

ع ٍلن  عسلـات  يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انع ىـ  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛلب تكلٍٕٚ 1.56491

 نٓ   ٔيٍ حى تيلؼٚى يعـ ن نَُ  ن انتٙ تتغٌَ  ٛٓ  ٔ  نت نٙ تنتقٛ  تكٍٕٚ ْٛكم  

ٔإَضلـار  4.5094انًُٓلٙ  ًتٕملٔ صنل  ٗ  اٞػاء  لٙ ع هلٗ رلٕػة ؽات علؼي ت

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛلب انضل ػٖ  يلـ  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب فٚل ػة  1.52394يعٛ ؿٖ 
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ة  ًهٛن انًـارعن  ًتٕمٔ صن  ٗ إصتً نٛن إةتي ر اٞعق ء ٔانغو ٔ  نت نٗ ؿ   ةه ء

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛلب انخل َٗ  يلـ  ٔٚهٛلّ  1.56456ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.4252

 انتنٕٚيٛن رٕٓػْ  تـةٛق يٍ انًـارعن يؤمنن ًٚكٍ انَُ  ٗ  ٗ انتـتٛب انتغٌَ

 ؿ ضٛتٓ   ٔانضَٕل ٔفٚ ػة انًـارعن يؤمن ت  ٍٛ انتُ  نٙ يـةقْ  ع٣ل تؼ ٛى يٍ

  هلٗ انيلؼايٗ  ٔانضَلٕل  ل نع٣ًء ا٠صتهل ا يل  انَلُ  ن ْلؾِ  لٙ ػرلؼ  ٣ًء  هٗ

 انَلُ  ٗ يي ؿَلن يز ل تغََلٓ   ٙ انًـارعن عؼي ت ع٣ل يٍ   نٛن ي نٛن  ٕا ؼ

ٔإَضلـار  4.4116 ًتٕملٔ صنل  ٗ  انًتغََلن انًُ  نلن يٛـ انًـارعن  ًؤمن ت

  يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انخ نج  يـ. 1.61109يعٛ ؿٖ 

ةًلل  ٚتْللش يللٍ انزللؼٔل اننلل  ه عٌ اتز ْلل ت يهللـػات  ُٛللن اٞةلل ػًٍٚٛٛ عآللـت      

إتز ْ     ي   َضٕ انًٕا ين  هٙ عٌ انتغٌَ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ ٚنل ْى  لٗ 

تعقٚق إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن  ٔة ٌ يٍ عةخـ انعُ ٍـ عًْٛلن  لٙ ا٠ر  لن  هلٗ 

تضنٍٛ ػقن تيـٚـ انًـارعن يلٍ عل٣ل تٕا له  انتـتٛب إٍؼاؿ تيـٚـ يـارعن ٔاصؼ ي 

ٔإَضلللـار يعٛللل ؿٖ  4.1115اٜؿاء  لللٍٛ انًلللـارعٍٛ انًيلللتـةٍٛ  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ 

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛب اٞٔل  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛلب تيلؼٚى علؼي ت انًـارعلن  1.40216

نًـارعلن  ًنتٕٚ ت ةه ءة   نٛن ي  انؼقن  ٗ عػاء انعًهٛ ت انًغتههن عحُ ء انيٛ و  عًهٛلن ا

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب  1.43411ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.1560 ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

انخللل َٗ  ٔٚهٛلللّ  لللٗ انتـتٛلللب انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ ْٚلللهٙ انًقٚلللؼ يلللٍ انًَلللؼاقٛن 

ٔإَضلللـار يعٛللل ؿٖ  4.1301ٔا٠ تً ػٚلللن  هلللٙ انيلللٕا ى انً نٛلللن  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ 

َيم انًعـ ن  ٍٛ ع ْ ء  يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انخ نج  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب  1.44151

 ـٚلله انًـارعللن انًيللتـةن  يللاٌ تضؼٚللؼ انًغلل ٓـ انًتعهيللن  عًهٛللن انًـارعللن  ًتٕمللٔ 

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انـا    ٔٚهّٛ  1.50915ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.1113صن  ٗ 

 ٔيتقهسل ت انًض ملسن ػقٛيلن ٔعةخلـ إتنل      ًعل ٚٛـ يعـ لن  هلٗ  ٗ انتـتٛب انضَٕل

 ٛٓل   ًتٕملٔ صنل  ٗ  يتغَلٌ انًـارل  ٚكلٌٕ انتلٙ انَلُ  نْلؾِ   لٙ انتيل ؿٚـ

 يؼ صَم  هلٗ انتـتٛلب انغل يل  ٔٚهٛلّ  لٗ  1.41009ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.6192

انتـتٛللب تزُللب انًنللانن اني ََٕٛللن يللٍ علل٣ل تيهٛللم إصتًلل ل ٔقللٕ  ععقلل ء يللٍ ر َللب 
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 يلؼ  1.41112ٔإَضلـار يعٛل ؿٖ  4.6515انًـارعٍٛ انًيلتـةٍٛ  ًتٕملٔ صنل  ٗ 

َم  هٗ انتـتٛب انن ػك  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب تلقػاػ رلٕػة انًـارعلن  تقاٚلؼ انضَلن ص

 4.6340اننلللٕقٛن نهًـارللل   لللٙ انيقللل   انَلللُ  ٙ انًتغَلللٌ  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ 

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب اننلل     ٔٚهٛللّ  للٗ انتـتٛللب  1.53641ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ 

انًيللتـةن  ًتٕمللٔ تضنللٍٛ ا٠تَلل ل ٔتسلل ػل انغسللـات  للٍٛ ع ْلل ء  ـٚلله انًـارعللن 

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انخ يٍ  ٔٚهّٛ  1.42316ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.6121صن  ٗ 

ع ٍلن   نَلُ  ن انتلٙ تتغَلٌ  ٛٓل  ٔ  نتل نٙ تنلتقٛ   عسلـات  لٗ انتـتٛلب تكلٍٕٚ

انًُٓلٙ  اٞػاء  لٙ ع هلٗ رلٕػة ؽات علؼي ت نٓل   ٔيلٍ حلى تيلؼٚى يعـ لن تكلٍٕٚ ْٛكلم

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب  1.52151يعٛلل ؿٖ ٔإَضللـار  4.5154 ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

انت م   ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب فٚ ػة إصتً نٛن إةتي ر اٞعق ء ٔانغو ٔ  نتل نٗ ؿ ل  ةهل ءة 

 يلؼ صَلم  1.54224ٔإَضلـار يعٛل ؿٖ  4.5601 ًهٛن انًـارعن  ًتٕمٔ صن  ٗ 

 هللٗ انتـتٛللب انع ىللـ  ٔٚهٛللّ  للٗ انتـتٛللب ٚنلل ْى انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل   للٙ 

 4.5366يغللل ٓـ  لللؼو تً حلللم انًعهٕيللل ت صلللٕل انًُيلللاة  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ تغهلللِٛ 

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب انضلل ػٖ  يللـ  ٔٚهٛللّ  للٗ  1.51415ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ 

 يٍ انتنٕٚيٛن رٕٓػْ  تـةٛق يٍ انًـارعن يؤمنن ًٚكٍ انَُ  ٗ انتـتٛب انتغٌَ

 ٔانضَلٕل ؿ ضٛتٓل   ٔفٚل ػة انًـارعلن يؤمنل ت  لٍٛ انتُ  نلٙ يـةقْ  ع٣ل تؼ ٛى

  هلٗ انيلؼايٗ  ٔانضَلٕل  ل نع٣ًء ا٠صتهل ا يل  انَلُ  ن ْلؾِ  لٙ رلؼػ  ٣ًء  هٗ

 انَلُ  ٗ يي ؿَلن يز ل تغََلٓ   ٙ انًـارعن عؼي ت ع٣ل يٍ   نٛن ي نٛن  ٕا ؼ

ٔإَضلـار  4.5099انًتغََلن انًُ  نلن  ًتٕملٔ صنل  ٗ  يٛـ انًـارعن  ًؤمن ت

  َٗ  يلـ  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب ًٚكلٍ يؼ صَلم  هلٗ انتـتٛلب انخل 1.63196يعٛ ؿٖ 

علؼي تٓ   ًتٕملٔ صنل  ٗ  َقل ق يلٍ تٕملٛ  انًـارعلن انَلُ  ٗ يؤمنلن انتغَلٌ

  يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انخ نج  يـ. 1.51616ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.4111

ٔٚللـٖ انس صللج عَللّ ٓ نًلل  تٕرللؼ  ُٛتللٍٛ ينللتيهتٍٛ  ٛزللب إرللـاء إعتسلل ؿ إصَلل  ٗ      

نهتضيه يٍ يؼٖ ٔرٕػ إعت٣  ت ؽات ػ٢نن إصَل  ٛن  لٍٛ يتٕملٔ  ؿاء  ُٛلن انؼؿاملن 

َضللٕ انًٕا يللن  هللٙ عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٚنلل ْى  للٗ تعقٚللق 
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 Testsع٢ٔ  إعتس ؿ انتٕفٚ  انقسٛعٗ  إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن  ٔنتضؼٚؼ ؽن  ٚزب

of Normality ئمتغؼاو ةم يٍ إعتس ؿ Kolmogorov-Smirnov  ةهٕيٕرـٔر 

ٔٚهٛ ( نتضؼٚلؼ يل  إؽا ة َلت  ٛ َل ت  – ى  ٛـٔ Shapiro-Wilkمًُـٔر( ٔإعتس ؿ –

  ُٛن انؼؿامن تتس  انتٕفٚ  انقسٛعٗ عو ٢. 

 Tests of Normalityٕٔٚػخ انجذٔل انزبنٗ َزابئا إخزجابس انزٕصٚاغ انطجٛؼاٗ      

عاًُشٔف(  –)كهٕيإجشٔف  Kolmogorov-Smirnovثئعزخذاو كام ياٍ إخزجابس

 ٔٚهٛك(: –)شبثٛشٔ Shapiro-Wilk ٔإخزجبس 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

B1 .383 162 .000 .676 162 .000 

B2 .416 162 .000 .635 162 .000 

B3 .372 162 .000 .680 162 .000 

B4 .392 162 .000 .664 162 .000 

B5 .414 162 .000 .606 162 .000 

B6 .395 162 .000 .640 162 .000 

B7 .351 162 .000 .715 162 .000 

B8 .351 162 .000 .698 162 .000 

B9 .366 162 .000 .699 162 .000 

B10 .399 162 .000 .660 162 .000 

B11 .397 162 .000 .655 162 .000 

B12 .366 162 .000 .684 162 .000 

B13 .353 162 .000 .691 162 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

ٔٚتْللللش يللللٍ َتلللل  ذ انزللللؼٔل اننلللل  ه عٌ ينللللتٕٖ انًعُٕٚللللن نكللللم يللللٍ إعتسلللل ؿ      

يً  ٚؼل  هلٗ  1.15ٔٚهٛ (  عقم يٍ  –مًُـٔر( ٔإعتس ؿ  ى  ٛـٔ  – ةهٕيٕرـٔر 

 ؼو إتس   انسٛ َ ت نهتٕفٚ  انقسٛعٙ ٔ  نتل نٙ إيك َٛلن إملتغؼاو ا٠صَل ءات ان٣يعهًٛلن 

غؼاو إعتسللل ؿ يللل ٌ ٔٚتُلللٗ لللٙ إعتسللل ؿ انهلللـُٔ  ٔ  نتللل نٗ ملللٕر ٚلللتى إملللت
 

(Mann-

Whitney)  ٠عتس ؿ انهـق  ٍٛ يتٕمقٍٛ  ْٕٔ إعتس ؿ ٢يعهًٗ ٠عتسل ؿ يلؼٖ ٔرلٕػ

  ـٔق  ٍٛ  ؿاء  ةتٗ  ُٛن انؼؿامن.
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ٕٔٚػخ انجذٔل انزبنٗ َزبئا إخزجابس يابٌ ٔٚزُاٗ     
 

(Mann-Whitney)  نهااشع

 انضبَٗ نائزٗ ػُٛخ انذساعخ )انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ ٔاألكبدًٍٚٛٛ(:

يجًٕػخ  انؼُبطش و

 انؼُٛخ

يزٕعؾ  انؼذد

 انشرت

يغزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

َٕع 

 اإلخزًف

رضداد جٕدح انًشاجؼخ ثزضاٚذ انذظخ  1

انغٕقٛخ نهًشاجغ فٙ انقطبع انظُبػٙ 

 انًزخظض.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 80.00 

.415 
 غٛش

 85.91 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

إطذاس رقشٚش يشاجؼخ ٔادذ يغ رذغٍٛ دقخ  2

رقشٚش انًشاجؼخ يٍ خًل رٕافق اٜساء ثٍٛ 

 انًشاجؼٍٛ انًشزشكٍٛ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 78.10 

.054 
غٛش 

 91.55 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

انقبََٕٛخ يٍ خًل رقهٛم رجُت انًغأنخ  3

إدزًبل ٔقٕع أخطبء يٍ جبَت انًشاجؼٍٛ 

 انًشزشكٍٛ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 79.12 

.198 
غٛش 

 88.52 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

4 

رذغٍٛ اإلرظبل ٔرجبدل انخجاشاد ثاٍٛ أػؼابء 

 فشٚق انًشاجؼخ انًشزشكخ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 81.44 

.975 
غٛش 

 81.67 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

رقاااذٚى خاااذيبد انًشاجؼاااخ ثًغااازٕٚبد كاااابءح  5

ػبنٛااخ يااغ انذقااخ فااٗ أداء انؼًهٛاابد انًخزهاااخ 

 أصُبء انقٛبو ثؼًهٛخ انًشاجؼخ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 78.37 

.079 
غٛش 

 90.74 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

َقااام انًؼشفاااخ ثاااٍٛ أػؼااابء فشٚاااق انًشاجؼاااخ  6

انًشااازشكخ ثشاااأٌ رذذٚاااذ انًخااابؽش انًزؼهقااااخ 

 ثؼًهٛخ انًشاجؼخ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 78.40 

.088 
غٛش 

 90.63 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

 انًشاجؼاخ يؤعغخ ًٚكٍ انظُبػٗ انزخظض 2

 رذػٛىخًل  يٍ انزغٕٚقٛخ جٕٓدْب رشكٛض يٍ

 انًشاجؼاخ يؤعغابد ثاٍٛ انزُبفغاٙ يشكضْاب

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 80.87 

.739 
غٛش 

 يؼُٕٖ
 83.35 41 األكبدًٍٚٛٛ
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 جاذد ػًاًء ػهٗ سثذٛزٓب، ٔانذظٕل ٔصٚبدح

 ثابنؼًًء اإلدزااب  ياغ انظاُبػخ ْازِ فاٙ

 ػبنٛاخ يبنٛاخ ػٕائاذ ػهاٗ انقذايٗ، ٔانذظإل

يجاابل  فااٙ انًشاجؼااخ خااذيبد خااًل يااٍ

 ثًؤعغاابد انظااُبػٗ يقبسَااخ رخظظاآب

 . انًزخظظخ انًُبفغخ غٛش انًشاجؼخ

  162 إجًبنٗ

صٚاااابدح إدزًبنٛااااخ إكزشاااابف األخطاااابء ٔانغاااا   3

 ٔثبنزبنٗ سفغ كابءح ػًهٛخ انًشاجؼخ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 80.30 

.521 
غٛش 

 85.05 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

خبطخ ثبنظُبػخ انزٙ  خجشاد ركٍٕٚ 4

رزخظض فٛٓب ٔثبنزبنٙ رغزطٛغ ركٍٕٚ 

 راد خذيبد نٓب، ٔيٍ صى رقذٚى يؼشفخ ْٛكم

 انًُٓٙ. األداء فٙ أػهٗ جٕدح

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 80.09 

.448 
غٛش 

 85.67 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

ارغاابػبً دقٛقاخ ٔأكضااش  يؼشفاخ ػهاٗ انذظإل 10

ْازِ  فاٙ انزقبسٚش ٔيزطهجبد انًذبعجخ ثًؼبٚٛش

 فٛٓب. يزخظض انًشاجغ ٚكٌٕ انزٙ انظُبػخ

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 79.94 

.386 
غٛش 

 86.11 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

انزخظاااااض انظاااااُبػٗ ٚؼااااااٙ انًضٚاااااذ ياااااٍ  11

 انًظذاقٛخ ٔاإلػزًبدٚخ ػهٙ انقٕائى انًبنٛخ.

 

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 78.39 

.086 
غٛش 

 90.67 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

ٚغااابْى انزخظاااض انظااااُبػٗ نهًشاجاااغ فااااٙ  12

رخااٛغ يخاابؽش ػااذو رًبصام انًؼهٕياابد داإل 

 انًُشأح.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 82.05 

.769 
غٛش 

 79.89 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

 انًشاجؼاخ يؤعغخ انظُبػٗ انزخظض ًٚكٍ 13

 خذيبرٓب. َطبق يٍ رٕعٛغ

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 82.67 

.530 
غٛش 

 78.04 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

ٔٚتْش يٍ َت  ذ إعتس ؿ ي ٌ ٔٚتُلٗ     
 

(Mann-Whitney)  لٙ ّلٕء انزلؼٔل اننل  ه 

  يًل  ٚلؼل  هلٗ  لؼو ٔرلٕػ إعت٣ ل ت 1.15عٌ ينتٕٖ انًعُٕٚن نزًٛ  انعُ ٍـ عةسـ يٍ 
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ؽات ػ٢نن إصَ  ٛن  ٍٛ يتٕمٔ  ؿاء انعُٛن نزًٛ  انعُ ٍـ  ياٌ عٌ انتغٌَل انَلُ  ٗ 

نهًـار  انغ ؿرٗ ٚن ْى  لٗ تعقٚلق إٚز  ٛل ت انًـارعلن انًيلتـةن  يًل  ٚلؼل  هلٗ ٍلضن 

انخ َٗ ٔانؾٖ ٌُٚ  هٗ عَلّد وٕٚرلؼ تلاحٛـ إٚزل  ٙ نهتغٌَل انَلُ  ٗ نهًـارل  انهـُ 

 انغ ؿرٗ  هٗ تعقٚق إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةنو.

إخزجبس اناشع انجذضٗ انضبناش ٔانازٖ ٚاُض ػهاٗ أَاّ: "ٕٚجاذ راأصٛش إٚجابثٙ  4/6/3

نهزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ انخاابسجٗ ػهااٗ رخاااٛغ عااهجٛبد انًشاجؼااخ 

 انًشزشكخ".

انتغَللٌ انتضيلله يللٍ ينلل ًْن  يللٍ ا٠مللتسٛ ٌ إنللٗ فقااذ إعاازٓذف انغااؤال انضبنااش     

انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  للٗ تغهللِٛ مللهسٛ ت انًـارعللن انًيللتـةن  ٔٚعللـُ 

انزلللؼٔل انتللل نٗ َتللل  ذ ا٠صَللل ء انٍٕلللهٙ ٔانًتًخلللم  لللٗ إملللتغؼاو انٕملللٔ انضنللل  ٙ 

انؼؿامللن  انًلللـارعٍٛ  ٔا٠َضللـار انًعٛلل ؿ٘ ٔانتـتٛلللب نههللـُ انخ نلللج نهةتللٗ  ُٛلللن

 انغ ؿرٍٛٛ ٔاٞة ػًٍٚٛٛ(.

َزبئا اإلدظبء انٕطاٙ ٔانًزًضم فٗ إعزخذاو انٕعؾ انذغبثٙ ٔاإلَذشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانزشرٛت نهاشع انضبنش نائزٗ ػُٛخ انذساعخ )انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ ٔاألكبدًٍٚٛٛ(

 األكبدًٍٚٛٛ انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ انؼُبطش و

انٕعؾ 

 انذغبثٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕعؾ  انزشرٛت

 انذغبثٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛبس٘

 انزشرٛت

رجُت يشبكم انزُغٛق فًٛاب  1

ٚزؼهااق ثًٓاابو ٔأداء ػًهٛااخ 

انًشاجؼااااااااااخ انًشاااااااااازشكخ 

ٔثبنزبنٗ انٕطإل إناٗ سأٖ 

 يٕدذ.

4.5202 0.54503 2 4.6324 0.42112 2 

انذااذ يااٍ ػًهٛااخ رغاإٚق أٔ  2

شااااشاء اناااااشأٖ ياااااٍ جبَااااات 

 اإلداسح.

4.5124 0.56444 4 4.6535 0.43004 3 

رجُاااااات يشاااااااكهخ انشكٕثاااااااخ  3

انًجبَٛاااااااخ أٔ اإلركبنٛاااااااخ أٖ 

إركااااااابل أداااااااذ انًاااااااشاجؼٍٛ 

انًشااااااازشكٍٛ فاااااااٗ ػًهٛاااااااخ 

انًشاجؼاااااخ ػهاااااٗ انًشاجاااااغ 

 .األخش

4.5235 0.54344 1 4.6341 0.43265 4 
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 ػُاذ انًشاجاغ يًٓاخ رغٓٛم 4

 ٔاإلجشاءاد انؼًهٛبد فذض

ٔانزاٙ  اإلداسح ثٓاب رقإو انزٙ

 انزقاااذٚش ػهاااٗ رؼزًاااذ

 انشخظٙ، ٔثبنزبنٗ رخاٛغ

ػاااذو  ٔفاااشص إدزًااابالد

 انقاإائى إدزاإاء إكزشاابف

 أخطااابء ػهاااٗ انًبنٛاااخ

 جْٕشٚخ.

4.4326 0.52402 5 4.6043 0.44336 5 

رخاااااااٛغ ركاااااابنٛف ػًهٛااااااخ  5

انًشاجؼااااااااااخ فبنزخظااااااااااض 

انظُبػٗ نهًشاجغ انخابسجٗ 

ٚؤدٖ إناٗ أفؼام أداء ثشاأٌ 

يشادام ؽجٛؼخ ٔرٕقٛذ جًٛغ 

 أداء ػًهٛخ انًشاجؼخ.

4.5202 0.54423 3 4.2023 0.46065 1 

  4ٔٚتْش نهس صج يٍ ع٣ل انزؼٔل انن  ه عٌ يتٕمٔ رًٛل  انعُ ٍلـ عةسلـ يلٍ      

 لٗ تغهلِٛ ملهسٛ ت  ٚنل ْىْٔؾا ٚؼل  هٗ عٌ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ 

٣ٚصظ عْٚ   عٌ ا٠َضـار انًـارعن انًيتـةن ٔؽن  يٍ ٔرٓن َةـ ُٛن انؼؿامن  ةً  

انًعٛ ؿ٘ نزًٛ  انعُ ٍـ عقم يٍ انٕاصؼ انَلضٛش  ٔؽنل  ٚلؼل  هلٗ إَغهل ُ انتيلتت 

 ٙ إمتز   ت  ُٛن انؼؿامن نٓؾِ انعُ ٍـ ٔ  نتل نٙ ٔرلٕػ إتنل ق ٔتيل ؿب  لٙ إر  ل ت 

 يهـػات انعُٛن.

ٍٛٛ ةً  ٚتْش يٍ انزلؼٔل اننل  ه عٌ إتز ْل ت يهلـػات  ُٛلن انًلـارعٍٛ انغل ؿر     

عآـت إتز ْل     يل   َضلٕ انًٕا يلن  هلٙ عٌ انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ 

 ٗ تغهلِٛ ملهسٛ ت انًـارعلن انًيلتـةن  ٔةل ٌ يلٍ عةخلـ انعُ ٍلـ عًْٛلن  لٙ  ٚن ْى

ا٠ر  لللن  هلللٗ انتـتٛلللب تزُلللب ييلللكهن انـةٕ لللن انًز َٛلللن عٔ ا٠تك نٛلللن عٖ إتكللل ل عصلللؼ 

ن  هللٗ انًـارلل  اٞعللـ  ًتٕمللٔ صنلل  ٗ انًللـارعٍٛ انًيللتـةٍٛ  للٗ  ًهٛللن انًـارعلل

 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب اٞٔل  ٔٚهٛللّ  للٗ  1.54324ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.5115

انتـتٛللب تزُللب ييلل ةم انتُنللٛه  ًٛلل  ٚتعهلله  ًٓلل و ٔعػاء  ًهٛللن انًـارعللن انًيللتـةن 

ٔإَضلللـار يعٛللل ؿٖ  4.5119ٔ  نتللل نٗ انٍٕلللٕل إنلللٗ ؿعٖ يٕصلللؼ  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ 

انتـتٛب انخ َٗ  ٔٚهّٛ  لٗ انتـتٛلب تغهلِٛ تكل نٛف  ًهٛلن   يؼ صَم  هٗ 1.54511
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انًـارعن   نتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٚؤػٖ إنٗ ع ْلم عػاء  يلاٌ ٓسٛعلن 

ٔإَضللـار  4.5911ٔتٕقٛللت رًٛلل  يـاصللم عػاء  ًهٛللن انًـارعللن  ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

ٍ  ًهٛلن  يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انخ نج  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛب انضؼ ي 1.54293يعٛ ؿٖ 

ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.5094تنٕٚه عٔ ىـاء انـعٖ يٍ ر َب ا٠ػاؿة  ًتٕمٔ صن  ٗ 

 انًـارل  يًٓلن  يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انـا    ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛلب تنلٓٛم 1.56444

 انتيلؼٚـ  هلٗ ٔانتلٙ تعتًلؼ ا٠ػاؿة  ٓل  تيلٕو انتلٙ ٔا٠رلـاءات انعًهٛل ت  ضلٌ  ُلؼ

 انً نٛلن انيلٕا ى إصتلٕاء  لؼو إةتيل ر ٔ لـً إصتًل ٢ت انيغَٙ  ٔ  نتل نٗ تغهلِٛ

 يلؼ  1.51219ٔإَضلـار يعٛل ؿٖ  4.4116رْٕـٚلن  ًتٕملٔ صنل  ٗ  ععقل ء  هلٗ

 صَم  هٗ انتـتٛب انغ يل.

ةًلل  ٚتْللش يللٍ انزللؼٔل اننلل  ه عٌ اتز ْلل ت يهللـػات  ُٛللن اٞةلل ػًٍٚٛٛ عآللـت      

 لٗ  ٚنل ْىإتز ْ     ي   َضٕ انًٕا ين  هٙ عٌ انتغٌَ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ 

تغهِٛ مهسٛ ت انًـارعن انًيتـةن  ٔة ٌ يٍ عةخـ انعُ ٍـ عًْٛلن  لٙ ا٠ر  لن  هلٗ 

  نتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ انتـتٛللب تغهللِٛ تكلل نٛف  ًهٛللن انًـارعللن 

ٚؤػٖ إنٗ ع ْم عػاء  ياٌ ٓسٛعن ٔتٕقٛت رًٛ  يـاصم عػاء  ًهٛن انًـارعن  ًتٕمٔ 

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛب اٞٔل  ٔٚهّٛ  1.46165ٔإَضـار يعٛ ؿٖ  4.1113صن  ٗ 

 ٗ انتـتٛب تزُب يي ةم انتُنٛه  ًٛل  ٚتعهله  ًٓل و ٔعػاء  ًهٛلن انًـارعلن انًيلتـةن 

ٔإَضلللـار يعٛللل ؿٖ  4.6192نتللل نٗ انٍٕلللٕل إنلللٗ ؿعٖ يٕصلللؼ  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ ٔ  

 يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انخ َٗ  ٔٚهّٛ  ٗ انتـتٛلب انضلؼ يلٍ  ًهٛلن تنلٕٚه  1.41009

ٔإَضلللـار يعٛللل ؿٖ  4.6515عٔ ىلللـاء انلللـعٖ يلللٍ ر َلللب ا٠ػاؿة  ًتٕملللٔ صنللل  ٗ 

ييلكهن انـةٕ لن   يؼ صَم  هٗ انتـتٛب انخ نج  ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب تزُلب 1.41112

انًز َٛلن عٔ ا٠تك نٛللن عٖ إتكل ل عصللؼ انًللـارعٍٛ انًيلتـةٍٛ  للٗ  ًهٛلن انًـارعللن  هللٗ 

 يلؼ صَلم  1.41165ٔإَضلـار يعٛل ؿٖ  4.6340 ًتٕملٔ صنل  ٗ  انًـار  اٞعـ

 انعًهٛل ت  ضلٌ  ُلؼ يًٓلن انًـارل   هٗ انتـتٛب انـا    ٔٚهٛلّ  لٗ انتـتٛلب تنلٓٛم

انيغَلٙ  ٔ  نتل نٗ  انتيلؼٚـ  هلٗ ٔانتلٙ تعتًلؼ ٠ػاؿةا  ٓل  تيلٕو انتلٙ ٔا٠رلـاءات

رْٕـٚلن  ععقل ء  هلٗ انً نٛلن انيلٕا ى إصتلٕاء  ؼو إةتيل ر ٔ ـً إصتً ٢ت تغهِٛ
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 يللؼ صَللم  هللٗ انتـتٛللب  1.42316ٔإَضللـار يعٛلل ؿٖ  4.6121 ًتٕمللٔ صنلل  ٗ 

 انغ يل.

إصَلل  ٗ ٔٚللـٖ انس صللج عَللّ ٓ نًلل  تٕرللؼ  ُٛتللٍٛ ينللتيهتٍٛ  ٛزللب إرللـاء إعتسلل ؿ      

نهتضيه يٍ يؼٖ ٔرٕػ إعت٣  ت ؽات ػ٢نن إصَل  ٛن  لٍٛ يتٕملٔ  ؿاء  ُٛلن انؼؿاملن 

 للٗ تغهللِٛ  ٚنلل ْىَضللٕ انًٕا يللن  هللٙ عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ 

 Testsمهسٛ ت انًـارعن انًيتـةن  ٔنتضؼٚؼ ؽن  ٚزب ع٢ٔ  إعتسل ؿ انتٕفٚل  انقسٛعلٗ 

of Normality ؿ ئمتغؼاو ةم يٍ إعتس Kolmogorov-Smirnov  ةهٕيٕرـٔر 

ٔٚهٛ ( نتضؼٚلؼ يل  إؽا ة َلت  ٛ َل ت  – ى  ٛـٔ Shapiro-Wilkمًُـٔر( ٔإعتس ؿ –

  ُٛن انؼؿامن تتس  انتٕفٚ  انقسٛعٗ عو ٢. 

 Tests of Normalityٕٔٚػخ انجذٔل انزبنٗ َزابئا إخزجابس انزٕصٚاغ انطجٛؼاٗ      

عاًُشٔف(  –)كهٕيإجشٔف  Kolmogorov-Smirnovثئعزخذاو كام ياٍ إخزجابس

 ٔٚهٛك(: –)شبثٛشٔ Shapiro-Wilk ٔإخزجبس 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

C1 .394 162 .000 .658 162 .000 

C2 .369 162 .000 .682 162 .000 

C3 .390 162 .000 .661 162 .000 

C4 .355 162 .000 .696 162 .000 

C5 .378 162 .000 .670 162 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

ٔٚتْللللش يللللٍ َتلللل  ذ انزللللؼٔل اننلللل  ه عٌ ينللللتٕٖ انًعُٕٚللللن نكللللم يللللٍ إعتسلللل ؿ      

يً  ٚؼل  هلٗ  1.15ٔٚهٛ (  عقم يٍ  –مًُـٔر( ٔإعتس ؿ  ى  ٛـٔ  – ةهٕيٕرـٔر 

 ؼو إتس   انسٛ َ ت نهتٕفٚ  انقسٛعٙ ٔ  نتل نٙ إيك َٛلن إملتغؼاو ا٠صَل ءات ان٣يعهًٛلن 

ؼاو إعتسللل ؿ يللل ٌ ٔٚتُلللٗ لللٙ إعتسللل ؿ انهلللـُٔ  ٔ  نتللل نٗ ملللٕر ٚلللتى إملللغ
 

(Mann-

Whitney)  ٠عتس ؿ انهـق  ٍٛ يتٕمقٍٛ  ْٕٔ إعتس ؿ ٢يعهًٗ ٠عتسل ؿ يلؼٖ ٔرلٕػ

  ـٔق  ٍٛ  ؿاء  ةتٗ  ُٛن انؼؿامن.
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ٕٔٚػخ انجذٔل انزبنٗ َزبئا إخزجابس يابٌ ٔٚزُاٗ     
 

(Mann-Whitney)  نهااشع

 انضبنش نائزٗ ػُٛخ انذساعخ )انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ ٔاألكبدًٍٚٛٛ(:

يجًٕػخ  انؼُبطش و

 انؼُٛخ

يزٕعؾ  انؼذد

 انشرت

يغزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

َٕع 

 اإلخزًف

رجُاات يشاابكم انزُغااٛق فًٛااب ٚزؼهااق ثًٓاابو ٔأداء  1

ػًهٛخ انًشاجؼخ انًشزشكخ ٔثبنزبنٗ انٕطٕل إناٗ 

 سأٖ يٕدذ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 79.54 

.280 
غٛش 

 يؼُٕٖ
 87.29 41 األكبدًٍٚٛٛ

 162 إجًبنٗ
 

 

انذذ يٍ ػًهٛخ رغٕٚق أٔ ششاء اناشأٖ ياٍ جبَات  2

 اإلداسح.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 78.95 

.169 
غٛش 

 89.02 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

اإلركبنٛخ أٖ رجُت يشكهخ انشكٕثخ انًجبَٛخ أٔ  3

إركبل أدذ انًشاجؼٍٛ انًشزشكٍٛ فٗ ػًهٛخ 

 .انًشاجؼخ ػهٗ انًشاجغ األخش

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 80.68 

.653 
غٛش 

 83.91 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

4 

 انؼًهٛابد فذاض ػُاذ انًشاجاغ يًٓاخ رغآٛم

 ٔانزاٙ رؼزًاذ اإلداسح ثٓاب رقإو انزاٙ ٔاإلجاشاءاد

 انشخظااٙ، ٔثبنزاابنٗ رخاااٛغ انزقااذٚش ػهااٗ

 انقإائى إدزإاء ػاذو إكزشابف ٔفاشص إدزًابالد

 جْٕشٚخ. أخطبء ػهٗ انًبنٛخ

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 79.51 

.288 
غٛش 

 يؼُٕٖ
 87.37 41 األكبدًٍٚٛٛ

  162 إجًبنٗ

رخاااااٛغ ركاااابنٛف ػًهٛااااخ انًشاجؼااااخ فبنزخظااااض  5

أفؼام أداء  انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ ٚؤدٖ إناٗ

ثشااأٌ ؽجٛؼااخ ٔرٕقٛااذ جًٛااغ يشاداام أداء ػًهٛااخ 

 انًشاجؼخ.

انًشاجؼٍٛ 

 انخبسجٍٛٛ
121 78.03 

.060 
غٛش 

 91.73 41 األكبدًٍٚٛٛ يؼُٕٖ

  162 إجًبنٗ

ٔٚتْش يٍ َت  ذ إعتس ؿ ي ٌ ٔٚتُلٗ     
 

(Mann-Whitney)  ٌلٙ ّلٕء انزلؼٔل اننل  ه ع 

  يًل  ٚلؼل  هلٗ  لؼو ٔرلٕػ إعت٣ ل ت ؽات 1.15ينتٕٖ انًعُٕٚن نزًٛ  انعُ ٍلـ عةسلـ يلٍ 

ػ٢نلللن إصَللل  ٛن  لللٍٛ يتٕملللٔ  ؿاء انعُٛلللن نزًٛللل  انعُ ٍلللـ  يلللاٌ عٌ انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ 

نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٚنلل ْى  للٗ تغهللِٛ مللهسٛ ت انًـارعللن انًيللتـةن  يًلل  ٚللؼل  هللٗ ٍللضن 

خ نللج ٔانللؾٖ ٚللٌُ  هللٗ عَللّد وٕٚرللؼ تللاحٛـ إٚزلل  ٙ نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انهللـُ ان

 انغ ؿرٗ  هٗ تغهِٛ مهسٛ ت انًـارعن انًيتـةنو.
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 انقغى انخبيظ

 انخًطخ ٔانُزبئا ٔانزٕطٛبد ٔانزٕجٓبد انجذضٛخ انًغزقجٛهخ

 انخًطخ ٔانُزبئا: 5/1

ٚتًخم انٓؼر انـ ٛنٗ يٍ ْؾا انسضج  ٗ ػؿامن عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار       

تُل ٔل  تلى انغ ؿرٗ  هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيلتـةن  ٔنتضيٛله ْلؾا انٓلؼر

يهٕٓو ٔعًْٛن انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٔانُٕاصٗ ا٠ٚز  ٛن ٔاننهسٛن نلّ 

نغ ؿرٗ  هٗ رٕػة اٞػاء انًُٓٗ نهًـارعن  ٔةؾن  عحـانتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  ا

ةً  تى تُ ٔل يهٕٓو ٔعْؼار ٔعًْٛن ٔإٚز  ٛ ت ٔمهسٛ ت انًـارعن انًيلتـةن  ٔتضؼٚلؼ 

ينلل ًْن انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  للٗ تضنللٍٛ رللٕػة عػاء انًـارعللن 

 انًيتـةن. ةً  تى إرـاء ػؿامن يٛؼاَٛن ٠عتس ؿ  ـُٔ انؼؿامن.

 انقغاى األٔل اإلؽابس انًُٓجاٗ نهجذاش:انسضلج إنلٗ عًنلن عقنل و  تُل ٔل  ٔتى تينٛى     

ٔ ٛللّ تًكللٍ انس صللج يللٍ ٍللٛ ين انٓللؼر انـ ٛنللٗ نهسضللج ٔانللؾٖ تًخللم  للٗ ػؿامللن عحللـ 

انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ  هلٗ تضنلٍٛ رلٕػة عػاء انًـارعلن انًيلتـةن  

 ٔق و انس صج ةؾن   َٛ ين  ـُٔ انسضج انت نٛند

ـ إٚز  ٙ نهتغٌَ انَُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ  هلٗ تضنلٍٛ عػاء ٕٚرؼ تاحٛ -0

 ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعن انًيتـةن.

 هللٗ تعقٚللق  ٕٚرللؼ تللاحٛـ إٚزلل  ٙ نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ -9

 إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن.

ٕٚرللؼ تللاحٛـ إٚزلل  ٙ نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تغهللِٛ  -3

 نًـارعن انًيتـةن.مهسٛ ت ا

ٔ ٛلّ تُل ٔل انس صلج  ـّل   نعلؼػ يلٍ  انقغى انضبَٗ انذساعابد انغابثقخ:ةً  تُ ٔل      

انؼؿاملل ت اننلل  ين ٔانًـتسقللن   نًّٕللٕ  يللٍ علل٣ل تينللًٛٓ  إنللٗ يزًللٕ تٍٛ  صٛللج 

تًُْت انًزًٕ ن اٞٔنٗ ػؿام ت تُ ٔنلت انتغَلٌ انَلُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ. 

 َٛن ػؿام ت تُ ٔنت انًـارعن انًيتـةن. ٔقلؼ إتْلش ٔرلٕػ ةً  تًُْت انًزًٕ ن انخ
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ٔانتلٙ  – ٗ صلؼٔػ  هلى انس صلج  –َؼؿة  ٗ انؼؿام ت  هٗ انًنتٕٖ انعـ ٗ صتٗ اٌٜ 

إْتًلللت  تضنلللٍٛ رلللٕػة عػاء انًـارعلللن انًيلللتـةن يلللٍ عللل٣ل تضنلللٍٛ عػاء ٔةهللل ءة 

ٛل ت انًـارعلن انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعن انًيتـةن ٔانًن ًْن  ٙ تعقٚلق إٚز  

انًيللتـةن ٔتغهللِٛ مللهسٛ تٓ   ٓللؼر فٚلل ػة ةهلل ءة ٔ ع نٛللن  ًهٛللن انًـارعللن. ٔ  نتلل نٗ 

تةٓللـ عًْٛللن انؼؿامللن انض نٛللن  للٙ عَٓلل  تتُلل ٔل انع٣قللن انتاحٛـٚللن نهتغَللٌ انَللُ  ٗ 

نهًـار  انغ ؿرٙ  هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعلن انًيلتـةن يلٍ عل٣ل تضنلٍٛ عػاء 

ل  ًهٛلن انًـارعلن انًيلتـةن ٔانًنل ًْن  لٙ تعقٚلق إٚز  ٛل ت ٔةه ءة انًلـارعٍٛ عل٣

انًـارعن انًيلتـةن ٔتغهلِٛ ملهسٛ تٓ   ٔيل  ًٚكلٍ عٌ ٚضييلّ تقسٛيًٓل  يعل   يلٍ تلاحٛـ 

 إٚز  ٙ  هٗ رٕػة  ًهٛن انًـارعن.

انقغاى انضبناش اإلؽابس انُظاش٘ نهزخظاض انظاُبػٗ نهًشاجاغ انخابسجٗ ةً  تُل ٔل      

ٔ ٛللّ تُلل ٔل انس صللج  جاإدح أداء انًشاجؼااخ انًشاازشكخ، ٔيااذٖ يغاابًْزّ فااٙ رذغااٍٛ

انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ يٍ صٛج يهٕٓو ٔعًْٛلن انتغَلٌ انَلُ  ٗ 

نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٔانُللٕاصٗ ا٠ٚز  ٛللن ٔاننللهسٛن نللّ ٔةللؾن  عحـانتغَللٌ انَللُ  ٗ 

ؼار نهًـار  انغ ؿرٗ  هٗ رٕػة اٞػاء انًُٓلٗ نهًـارعلن  ةًل  تلى تُل ٔل يهٓلٕو ٔعْل

ٔعًْٛن ٔإٚز  ٛ ت ٔمهسٛ ت انًـارعن انًيتـةن  ٔتضؼٚؼ ين ًْن انتغٌَ انَُ  ٗ 

 نهًـار  انغ ؿرٗ  ٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيتـةن.

ٔتًخم انٓؼر انـ ٛنٗ يٍ ْؾِ انؼؿامن  انقغى انشاثغ انذساعخ انًٛذاَٛخ:ةً  تُ ٔل      

 لللٗ ػؿاملللن عحلللـ انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ نهًـارللل  انغللل ؿرٗ  هلللٗ تضنلللٍٛ رلللٕػة عػاء 

  انًـارعن انًيتـةن  ٔنتضيٛه ْؾا انٓؼر  يؼ تى إعتس ؿ انهـُٔ انت نٛند

ٕٚرؼ تاحٛـ إٚز  ٙ نهتغٌَ انَُ  ٗ نهًـارل  انغل ؿرٗ  هلٗ تضنلٍٛ عػاء  -0

 هٛن انًـارعن انًيتـةن.ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ً

 هللٗ تعقٚللق  ٕٚرللؼ تللاحٛـ إٚزلل  ٙ نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ -9

 إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن.

ٕٚرللؼ تللاحٛـ إٚزلل  ٙ نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تغهللِٛ  -3

 مهسٛ ت انًـارعن انًيتـةن.
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 ًك تللب انًض مللسن يزتًلل  انؼؿامللن  للٗ ةللم يللٍ انًللـارعٍٛ انغلل ؿرٍٛٛ ٔقللؼ تًخللم      

( يهـػة  ٔةلؾن  اٞةل ػًٍٚٛٛ 051ٔانًـارعن  ًَـ ٔ هغت صزى انعُٛن يٍ ْؾِ انهةن  

 اقن و انًض مسن  كهٛ ت انتز ؿة   نز يع ت انًَلـٚن ٔتضؼٚلؼا  انًتغََلٍٛ يلُٓى  لٗ 

 ( يهـػة.51انًـارعن ٔ هغت صزى انعُٛن يٍ ْؾِ انهةن  

ٔرنك نقٛبط انًزغٛشاد  SPSS Vol.18ٔرى إدخبل انجٛبَبد فٗ ثشَبيا      

انًغزخذيخ يٍ خًل يجًٕػخ يٍ األعبنٛت اإلدظبئٛخ، ٔرى انزٕطم إنٗ انُزبئا 

 انزبنٛخ:

( نيٛل ك حسل ت Alpha Cronbachعَّ  ئمتغؼاو يع يم انخس ت عنه  ةـَٔسل ط   -0

انًضتٕٖ نًتغٛـات انؼؿامن ٚتْش عٌ يع يلم عنهل  ةـَٔسل ط نًضتلٕٖ انؼؿاملن 

(   نُنللللسن نزًٛلللل   ُ ٍللللـ اٞمللللةهن   نُنللللسن نهًللللـارعٍٛ 1.229قللللؼ  هللللغ  

(   نُنللسن 1.266انغلل ؿرٍٛٛ  ٔ هللغ يع يللم عنهلل  ةـَٔسلل ط نًضتللٕٖ انؼؿامللن  

نزًٛلل   ُ ٍللـ اٞمللةهن   نُنللسن نٟةلل ػًٍٚٛٛ  اٞيللـ انللؾ٘ إَعكللل عحللـِ  هللٗ 

(   نُنللسن نزًٛلل   ُ ٍللـ 1.226انَللؼق انللؾاتٗ صٛللج  هللغ يع يللم انَللؼق  

( 1.213سن نهًللـارعٍٛ انغلل ؿرٍٛٛ  ةًلل   هللغ يع يللم انَللؼق  اٞمللةهن   نُنلل

  نُنللسن نزًٛلل   ُ ٍللـ اٞمللةهن   نُنللسن نٟةلل ػًٍٚٛٛ يًلل  ٚللؼل  هللٗ انخسلل ت 

 انًـته  نيٛ ك حس ت انًضتٕٖ نًتغٛـات انؼؿامن  هٗ ينتٕ٘  ُٛن انسضج.

عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ ٚللؤػٖ إنللٗ تضنللٍٛ عػاء ٔةهلل ءة  -9

عللل٣ل  ًهٛلللن انًـارعلللن انًيلللتـةن ٔؽنللل  يلللٍ ٔرٓلللن َةـ ُٛلللن انًلللـارعٍٛ 

ةًلل  ٣ٚصللظ عْٚلل   عٌ  4انؼؿامللن  صٛللج عٌ يتٕمللٔ رًٛلل  انعُ ٍللـ عةسللـ يللٍ 

ا٠َضـار انًعٛ ؿ٘ نزًٛ  انعس ؿات عقم يٍ انٕاصؼ انَضٛش  ٔؽن  ٚؼل  هلٗ 

إَغه ُ انتيلتت  لٙ إملتز   ت  ُٛلن انؼؿاملن نٓلؾِ انعسل ؿات ٔ  نتل نٙ ٔرلٕػ 

 تي ؿب  ٙ إر   ت يهـػات انعُٛن.إتن ق ٔ

عٌ إتز ْ ت يهـػات  ُٛن انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ ٔةلؾن  اٞةل ػًٍٚٛٛ عآلـت  -3

إتز ْلل     يلل   َضللٕ انًٕا يللن  هللٙ عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ 

ٚؤػٖ إنٗ تضنلٍٛ عػاء ٔةهل ءة انًلـارعٍٛ عل٣ل  ًهٛلن انًـارعلن انًيلتـةن  
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ٔ ئمتغؼاو إعتس ؿ ي ٌ ٔٚتُٗ
 

(Mann-Whitney)  ةئعتس ؿ ٢يعهًٗ ٠عتس ؿ

يللؼٖ ٔرللٕػ  للـٔق  للٍٛ  ؿاء  ةتللٗ  ُٛللن انؼؿامللن  يللؼ إتْللش يللٍ َتلل  ذ ْللؾا 

  يًل  ٚلؼل  هلٗ 1.15ا٠عتس ؿ عٌ ينتٕٖ انًعُٕٚن نزًٛ  انعُ ٍـ عةسلـ يلٍ 

 للؼو ٔرللٕػ إعت٣ لل ت ؽات ػ٢نللن إصَلل  ٛن  للٍٛ يتٕمللٔ  ؿاء انعُٛللن نزًٛلل  

انَُ  ٗ نهًـار  انغل ؿرٗ ٚلؤػٖ إنلٗ تضنلٍٛ  انعُ ٍـ  ياٌ عٌ انتغٌَ

عػاء ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعن انًيتـةن  يً  ٚؼل  هلٗ ٍلضن 

انهـُ اٞٔل ٔانؾٖ ٌُٚ  هٗ عَّد وٕٚرؼ تاحٛـ إٚز  ٙ نهتغٌَ انَُ  ٗ 

نهًـار  انغ ؿرٗ  هٗ تضنٍٛ عػاء ٔةه ءة انًـارعٍٛ ع٣ل  ًهٛن انًـارعلن 

 انًيتـةنو.

نتغَلللٌ انَلللُ  ٗ نهًـارللل  انغللل ؿرٗ ٚنللل ْى  لللٗ تعقٚلللق إٚز  ٛللل ت عٌ ا -4

انًـارعللن انًيللتـةن ٔؽنلل  يللٍ ٔرٓللن َةـ ُٛللن انؼؿامللن  صٛللج عٌ يتٕمللٔ 

ةًل  ٣ٚصلظ عْٚل   عٌ ا٠َضلـار انًعٛل ؿ٘ نزًٛل   4رًٛ  انعُ ٍـ عةسلـ يلٍ 

انعُ ٍللـ عقللم يللٍ انٕاصللؼ انَللضٛش  ٔؽنلل  ٚللؼل  هللٗ إَغهلل ُ انتيللتت  للٙ 

نؼؿامللن نٓللؾِ انعسلل ؿات ٔ  نتلل نٙ ٔرللٕػ إتنلل ق ٔتيلل ؿب  للٙ إمللتز   ت  ُٛللن ا

 إر   ت يهـػات انعُٛن.

عٌ إتز ْ ت يهـػات  ُٛن انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ ٔةلؾن  اٜةل ػًٍٚٛٛ عآلـت  -5

إتز ْلل     يلل   َضللٕ انًٕا يللن  هللٙ عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ 

و إعتس ؿ يل ٌ ٔٚتُلٗٚن ْى  ٗ تعقٚق إٚز  ٛ ت انًـارعن انًيتـةن  ٔ ئمتغؼا
 

(Mann-Whitney)  ةئعتس ؿ ٢يعهًٗ ٠عتس ؿ يلؼٖ ٔرلٕػ  لـٔق  لٍٛ  ؿاء

 ةتللٗ  ُٛللن انؼؿامللن  يللؼ إتْللش يللٍ َتلل  ذ ْللؾا ا٠عتسلل ؿ عٌ ينللتٕٖ انًعُٕٚللن 

  يً  ٚؼل  هٗ  ؼو ٔرٕػ إعت٣  ت ؽات ػ٢نن 1.15نزًٛ  انعُ ٍـ عةسـ يٍ 

 ٍلللـ  يلللاٌ عٌ انتغَلللٌ إصَللل  ٛن  لللٍٛ يتٕملللٔ  ؿاء انعُٛلللن نزًٛللل  انعُ

انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٚن ْى  ٗ تعقٚق إٚز  ٛل ت انًـارعلن انًيلتـةن  

يً  ٚؼل  هٗ ٍضن انهـُ انخ َٗ ٔانؾٖ ٌُٚ  هٗ عَّد وٕٚرؼ تاحٛـ إٚزل  ٙ 
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نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارللل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تعقٚلللق إٚز  ٛلل ت انًـارعلللن 

 انًيتـةنو.

 لللٗ تغهلللِٛ ملللهسٛ ت  ٚنللل ْى عٌ انتغَلللٌ انَلللُ  ٗ نهًـارللل  انغللل ؿرٗ -6

انًـارعللن انًيللتـةن ٔؽنلل  يللٍ ٔرٓللن َةـ ُٛللن انؼؿامللن  صٛللج عٌ يتٕمللٔ 

ةًل  ٣ٚصلظ عْٚل   عٌ ا٠َضلـار انًعٛل ؿ٘ نزًٛل   4رًٛ  انعُ ٍـ عةسلـ يلٍ 

انعُ ٍللـ عقللم يللٍ انٕاصللؼ انَللضٛش  ٔؽنلل  ٚللؼل  هللٗ إَغهلل ُ انتيللتت  للٙ 

نلل ق ٔتيلل ؿب  للٙ إمللتز   ت  ُٛللن انؼؿامللن نٓللؾِ انعسلل ؿات ٔ  نتلل نٙ ٔرللٕػ إت

 إر   ت يهـػات انعُٛن.

عٌ إتز ْ ت يهـػات  ُٛن انًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ ٔةلؾن  اٜةل ػًٍٚٛٛ عآلـت  -1

 إتز ْلل     يلل   َضللٕ انًٕا يللن  هللٙ عٌ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ

 ٗ تغهِٛ مهسٛ ت انًـارعن انًيتـةن  ٔ ئمتغؼاو إعتس ؿ يل ٌ ٔٚتُلٗ ٚن ْى
 

(Mann-Whitney) ؿ ٢يعهًٗ ٠عتس ؿ يلؼٖ ٔرلٕػ  لـٔق  لٍٛ  ؿاء ةئعتس 

 ةتللٗ  ُٛللن انؼؿامللن  يللؼ إتْللش يللٍ َتلل  ذ ْللؾا ا٠عتسلل ؿ عٌ ينللتٕٖ انًعُٕٚللن 

  يً  ٚؼل  هٗ  ؼو ٔرٕػ إعت٣  ت ؽات ػ٢نن 1.15نزًٛ  انعُ ٍـ عةسـ يٍ 

إصَللل  ٛن  لللٍٛ يتٕملللٔ  ؿاء انعُٛلللن نزًٛللل  انعُ ٍلللـ  يلللاٌ عٌ انتغَلللٌ 

ؿرٗ ٚن ْى  ٗ تغهِٛ ملهسٛ ت انًـارعلن انًيلتـةن  انَُ  ٗ نهًـار  انغ 

يً  ٚؼل  هٗ ٍضن انهـُ انخ نج ٔانؾٖ ٌُٚ  هٗ عَّد وٕٚرؼ تاحٛـ إٚزل  ٙ 

نهتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٗ  هللٗ تغهللِٛ مللهسٛ ت انًـارعللن 

 انًيتـةنو.

انقغى انخبيظ انخًطخ ٔانُزبئا ٔانزٕطٛبد ٔانزٕجٓبد انجذضٛخ ةً  تُ ٔل      

ٔ ّٛ تًكٍ انس صج يٍ إمتغ٣ً  عِ انُت  ذ ٔانتٗ تى ؽةـْ  م  ي     غزقجهٛخ:انً

 ٔتيؼٚى  ؼػ يٍ انتٍٕٛ ت ٔانتٕرٓ ت انسضخٛن انًنتيسهٛن. 

 انزٕطٛبد: 5/2

ّـٔؿة قٛ و انٓٛةن انع ين نهـق  ن انً نٛن ٔانزٓ ف انًـةقٖ نهًض مس ت  -0

ـٚن ٔةم رٓن ٔانسٕؿٍن انًَـٚن ٔرًعٛن انًض مسٍٛ ٔانًـارعٍٛ انًَ
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يـتسقن  َٕؿة يس ىـة عٔ يٛـ يس ىـة  ًُٓن انًـارعن  ٗ يَـ   نعًم  هٗ 

َيـ انٕ ٗ نؼٖ انيـة ت انًيٛؼة   نسٕؿٍن انًَـٚن  ئًْٛن انتغٌَ 

 انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٔةؾن  انًـارعن انًيتـةن.

 هٗ انزٓ ت انًُةًن نًُٓن انًـارعن  ٗ يَـ إ ؼاػ يزًٕ ن يٍ انسـايذ  -9

نؼٔؿات انتؼؿٚسٛن ٔٔؿه انعًم ٞ ْ  ٓ  ٔةؾن  نهًـارعٍٛ انغ ؿرٍٛٛ تتعهه ٔا

  نتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٔةؾن  انًـارعن انًيتـةن نً  نًٓ  يٍ 

 عحـ  هٗ فٚ ػة رٕػة  ًهٛن انًـارعن ٔةؾن  فٚ ػة رٕػة انتي ؿٚـ انً نٛن.

انتؼؿٚسٛن نهًـارعٍٛ  هٗ يك تب انًـارعن  ٗ يَـ إ ؼاػ يزًٕ ن يٍ انسـايذ  -3

انغ ؿرٍٛٛ  ٓ  تتعهه   نتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٔةؾن  انًـارعن 

انًيتـةن يٍ عرم تقٕٚـ قؼؿاتٓى ٔتاْٛهٓى  ًهٛ    ً  ٚت٣ ى ي  يتقهس ت 

 انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٔةؾن  انًـارعن انًيتـةن.

نًـارعن انًيتـةن إػؿاد ةم يٍ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٔا -4

ًٍّ ييـؿات ي ػة انًـارعن انتٙ تؼؿك  ٙ ةهٛ ت انتز ؿة   نز يع ت 

 انًَـٚن ٔةؾن  انًع ْؼ انًَـٚن انتٗ ٚتى  ٛٓ  تؼؿٚل ييـؿ ي ػة انًـارعن.

 انزٕجٓبد انجذضٛخ انًغزقجهٛخ: 5/3

إعتس ؿ عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ي  إمتغؼاو رهن ت انعَف  -0

 ٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيتـةن.انؾُْٗ  ه

ا٠مته ػة يٍ انتك يم  ٍٛ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ٔانًـارعن  -9

 انًيتـةن ٔعحـًْ   هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء  ًهٛن انًـارعن .

إعتس ؿ عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ ي  إمتغؼاو رهن ت انعَف  -3

 انؾُْٗ  هٗ رٕػة انتي ؿٚـ انً نٛن.

إعتس ؿ عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٗ  هٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء  -4

 انًـارعن انًيتـةن   نُنسن نهغؼي ت اٞعـٖ  غ٣ر انًـارعن.
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 انًشاجغ 

 أٔالً: يشاجغ ثبنهغخ انؼشثٛخ:

 انكزت: –أ 
دساعابد يزقذياخ فاٙ: ػ. عصًؼ يضًؼ َٕؿ  ػ. صنٍٛ عصًلؼ  سٛلؼ  ػ. ىلض تن اننلٛؼ ىلض تن  و -0

 .9111و  انؼاؿ انز يعٛن  ا٢مكُؼؿٚن  انذغبثبديشاجؼخ 

 انذٔسٚبد: –ة 
ػ. ع ٕ انضًؼ يَقهٗ ٍ نش  وعحـ انًـارعن انًيتـةن  هٗ رٕػة انًـارعن ٔػؿرلن انتـةٛلق  -1

  ةهٛلن يجهاخ انجذإس انزجبسٚاخ انًؼبطاشح ٙ مٕق علؼي ت انًـارعلن  لٙ انسٛةلن انًَلـٚنو  

 .019 – 10  ً ً 9105انخ َٗ  ػٚنًسـ   انعؼػ 92انتز ؿة  ر يعن مْٕ د  يزهؼ

ػؿامللن  ػ. عصًللؼ عىللـر  سللؼ انضًٛللؼ  وانًـارعللن انًيللتـةن ةللتػاة نقٚلل ػة رللٕػة انًـارعللند -2

  31ةهٛن انتزل ؿة  ر يعلن انًَُلٕؿة  يزهلؼ  ، انًجهخ انًظشٚخ نهذساعبد انزجبسٚخ،يٛؼاَٛنو

. 902 – 065  ً ً 9104انعؼػ انـا    
 

وًَللٕؽد ييتللـس نيٛلل ك انع٣قللن  للٍٛ إمللتـاتٛزٛن انتغَللٌ ػ. عصًللؼ فةللٗ صنللٍٛ يتللٕنٗ   -3

، تقسٛيٛلنو –انَُ  ٗ نهًـار  ٔانعٕايم انًؤحـة  ٙ إػاؿة  ًهٛلن انًـارعلند ػؿاملن يٛؼاَٛلن 

 – 063  ً ً 9116ةهٛن انتز ؿة  ر يعلن ُٓقل   انعلؼػ اٞٔل   يجهخ انزجبسح ٔانزًٕٚم،

946 .
 

 Joint Audit لـايذ انًـارعلن انًيلتـةن  ػ. عصًلؼ فةلٙ صنلٍٛ يتلٕنٙ و قٛل ك عحلـ تقسٛله -4

  ةهٛلن انتزل ؿة  يجهاخ انزجابسح ٔانزًٕٚام هٗ عمع ؿ اٞمٓىد ػنٛم يلٍ انسٕؿٍلن انًَلـٚنو  

 .452 – 410  ً ً 9103ر يعن ُٓق   انعؼػ انـا    

ػ. عصًؼ مهٛى يضًؼ  و ٣قن انًـارعن انًيتـةن ٔانًـارعن انًقػٔرن  زٕػة اٞؿ  سد ػؿامن  -5

قنلى انًض ملسن  ةهٛلن انتزل ؿة  ر يعلن  لٍٛ ىلًل  اننلُن  يجهاخ اناكاش انًذبعاجٗ، و تقسٛيٛن

 .213 – 161  ً 9101ًانخ َٛن ٔانعيـٌٔ  انعؼػ اٞٔل  إ ـٚم 

ػ. عىـر عصًؼ يضًؼ ي نٗ  وقٛ ك عحـ يؼعم انًـارعن انًيتـةن  هلٗ انع٣قلن  لٍٛ ينلتٕٖ  -6

يللـة ت انًؼؿرللن   نًؤىللـ انًَللـٖ انللتضهظ انًض مللسٗ ٔقًٛللن انيللـةند ػنٛللم تقسٛيللٗ يللٍ ان

EGX 100 قنللى انًض مللسن  ةهٛللن انتزلل ؿة  ر يعللن  للٍٛ ىللًل   يجهااخ اناكااش انًذبعااجٗ، و

 .0311 – 0931  ً 9101ًاننُن انخ َٛن ٔانعيـٌٔ  انعؼػ انـا    ػٚنًسـ 

ػ. عي ل يضًؼ يضًؼ  ُٕ  و قٛ ك عحـ انتغٌَ انَُ  ٗ نًـارل  انضنل   ت  هلٗ رلٕػة  -2

، انًجهاخ انًظاشٚخ نهذساعابد نهيـة ت انًنزهن  ٗ مٕق اٞٔؿاق انً نٛن انًَـٖواٞؿ  س 
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 – 010  ً ً 9116  انعلؼػ اٞٔل  31ةهٛن انتز ؿة  ر يعن انًَُٕؿة  يزهؼ  انزجبسٚخ،

931 .
 

ػ.  للؼؿ َسٛللّ عؿملل َٕٛك  وػؿامللن عحلل ؿ انتغَللٌ انَللُ  ٙ نهًللـارعٍٛ  هللٙ ةهلل ءة ٔ ع نٛللن  -3

يجهااخ انذساعاابد ػؿامللن تضهٛهٛللن ٔتقسٛيٛللنو   –ٛٔ انًـارعللن قللـاؿات تيللؼٚـ يغلل ٓـ ٔتغقلل

  ً 9114  ةهٛن انتز ؿة  ر يعن اني ْـة   ـ   ُٙ مٕٚف  انعؼػ انخ نلج  انًبنٛخ ٔانزجبسٚخ

 .ً331-320. 

 ػ.  يٛـ  كلـ٘  زٛلب  ل  كـ  وػٔؿ انتغَلٌ انَلُ  ٙ نهًـارل  نلؼ ى انًٛلقة انتُ  نلٛنو  -4

مللسن  ةهٛللن انتزلل ؿة  ر يعللن  للٍٛ ىللًل  اننللُن انخ َٛللن قنللى انًض  يجهااخ اناكااش انًذبعااجٗ،

 .164 – 149  ً 9101ًٔانعيـٌٔ  انعؼػ اٞٔل  إ ـٚم 

ٔإػاؿة اٞؿ ل س  ػ. رً ل معؼ عق ب  وانع٣قن انتيل  كٛن  لٍٛ انتغَلٌ انُلٕ ٙ نهًلـارعٍٛ -10

قنللى  يجهااخ اناكااش انًذبعااجٗ، نًُيللتت اٞ ًلل لو  ٔإَعك ملل ت ؽنلل   هللٗ اٞػاء اننللٕقٙ

مللسن  ةهٛللن انتزلل ؿة  ر يعللن  للٍٛ ىللًل  اننللُن اننلل  عن  يللـ  انعللؼػ انـا لل   ػٚنللًسـ انًض 

9103ً ً  923 – 360. 

ػ. ع نؼ يضًلؼ  سلؼ انًلُعى نسٛلب  وػٔؿ انتغَلٌ انيقل  ٗ  لٙ تضنلٍٛ ةهل ءة اٞػاء انًُٓلٗ  -11

ةهٛللن  ، يجهااخ كهٛااخ انزجاابسح نهجذاإس انؼهًٛااخ،ػؿامللن تقسٛيٛللن يي ؿَللنو  –نهًـارلل  انغلل ؿرٗ 

. 013 – 13  ً 9115ًتز ؿة  ر يعن ا٢مكُؼؿٚن  انعؼػ اٞٔل  ي ؿك ان
 

ػ. ٍلل نش ص يللؼ يضًللؼ  هللٙ  وإمللتغؼاو انًـارعللن انًيللتـةن  ًك تللب انًـارعللن انغ ؿرٛللن  -12

  ةهٛلن انًجهخ انؼهًٛخ نهذساعبد انزجبسٚاخ ٔانجٛئٛاخٔ ٣قتّ  هزٕة انتٕقع تد ػؿامن يٛؼاَٛنو  

  ً ً 9106  انعلؼػ اٞٔل  يل ؿك 1 ة اننلٕٚل  انًزهلؼ انتز ؿة   ٠مً  ٛهٛن  ر يعن قُل

012 – 999 .
 

ػٔؿ انتغٌَ انَُ  ٙ نهًـار   لٙ تضنلٍٛ ةهل ءة ػ.  سؼ انـصًٍ يضًؼ مهًٛ ٌ ؿىٕاٌ  و -13

  ر يعلن رلـه  يزهلؼ يجهاخ انًذبعاجخ ٔانزاذقٛق ٔانذٕكًاخٔرٕػة اٞػاء نًُٓن انًـارعنو  

 . 32 – 2  ً ً 9101  انعؼػ انخ َٗ  3

ـٚب رسـ رٛـ  و قٛ ك عحـ تقسٛه يؼعم انًـارعن انًيتـةن  هٗ رٕػة انًـارعند ػنٛم ػ. ي -14

  قنلى انًض ملسن  ةهٛللن انتزل ؿة  ر يعللن يجهاخ انجذإس انًذبعااجٛخيلٍ انسٕؿٍلن انًَللـٚنو  

 .434 – 324  ً 9101ًُٓق   انعؼػ اٞٔل  

نًـارعللنو  ػ. نٛهللٗ  قٚللق ٍللهٛب  وعحللـ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل   هللٗ تيهٛللم عقللـ ا -15

  انعللؼػ 91  ةهٛللن انتزلل ؿة  ر يعللن انًَُللٕؿة  يزهللؼ انًجهااخ انًظااشٚخ نهذساعاابد انزجبسٚااخ

.406 – 361  ً ً 9113اٞٔل  
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ػ. يضًـؼ اننـٛؼ يضًؼ انَغٛـ و ػٔؿ انتغَلـٌ انَُ  لـٙ نًـارلـ  انضنلـ   ت انغ ؿرلـٙ  -16

  ةهٛلـن انتزلـ ؿة  بطاشحيجهاةخ انجذإس انزجبسٚاخ انًؼ ٙ تهعٛـم قٕا ـؼ صكٕيـن انلـيـة تو  

 .946 – 020  ً 9111ً  انعـؼػ انخ َٗ  ػٚنًسـ 99ر يعـن عمٕٛٓ  انًزهؼ 

ػ. يضًؼ يضًؼ  سؼ اني ػؿ انؼٚنقٙ  وانًـارعن انًيتـةن  ٙ يي  م انًـارعن انهـػٚند ػؿامن  -12

تقسٛيٛن  هلٗ يلؼٖ تيٛٛلؼ يك تلب انًـارعلن انًَلـٚن نًً ؿمل ت إػاؿة اٞؿ ل س  لٙ انيلـة ت 

  ةهٛللن انتزلل ؿة  ر يعللن انًَُللٕؿة  انعللؼػ انًجهااخ انًظااشٚخ نهذساعاابد انزجبسٚااخنلل ًْنو  انً

 .32 – 02  ً 9104ًاٞٔل  

ػ. يضًؼ يضًؼ يضًؼ إ ـاْسى يُؼٔؿ  وعحـ انتهعٛم ا٠عتٛ ؿ٘ نًؼعم انًـارعن انًيتـةن  هٗ  -13

يً ؿملل ت إػاؿة اٞؿ لل سد ػؿامللن تقسٛيٛللن  هللٗ انيللـة ت انًيٛللؼة  للٙ انسٕؿٍللن انًَللـٚنو  

  قنلى انًض ملسن  ةهٛلن انتزل ؿة  ر يعلن  لٍٛ ىلًل  اننلُن انعيلـٌٔ  يجهخ اناكش انًذبعجٙ

 .0019 – 0002  ً 9106ًٕنٕٛانعؼػ انخ َٗ  ٚ

ػ. يُٗ يضًؼ  هٗ انيعس َٙ  وػٔؿ رهن ت انعَف انؾُْٙ ا٠نكتـَٔلٙ نهـٚله انًـارعلن  لٙ  -14

يجهاخ اناكاش  تضنٍٛ رٕػة عػاء انًـارعن انًيتـةند ػؿاملن إمتكيل  ٛن  لٙ انسٛةلن انًَلـٚنو 

نعيلـٌٔ  انعلؼػ قنى انًض مسن  ةهٛن انتز ؿة  ر يعن  ٍٛ ىًل  اننُن انض ػٚلن ٔا انًذبعجٗ،

 .0914 – 0041  ً 9101ًاٞٔل  إ ـٚم

ػ. يٕمٗ َ ٚف  ًٛـِ انٛن ؿٖ  وعحـ انًـارعلن انًيلتـةن  لٙ انكيلف  لٍ انت٣ لب  ل نيٕا ى  -20

  ةهٛلللن انتزللل ؿة انًجهاااخ انؼهًٛاااخ نهذساعااابد انزجبسٚاااخ ٔانجٛئٛاااخ انً نٛلللند ػؿاملللن يٛؼاَٛلللنو 

 .616 – 641  ً 9101ًػ انخ نج    انعؼ2  ٠مً  ٛهٛن  ر يعن قُ ة اننٕٚل  انًزهؼ 

ػ. َزٕٖ يضًٕػ عصًؼ ع ٕ رسلم  و عحلـ انًـارعلن انًيلتـةن  هلٗ رلٕػة  ًهٛلن انًـارعلن  لٙ  -21

  قنلى انًض ملسن  يجهخ انجذٕس انًذبعجٛخ ٛةن انًً ؿمن انًُٓٛن  ٙ يَـد ػؿامن تقسٛيٛنو  

 .061 – 003  ً 9106ًةهٛن انتز ؿة  ر يعن ُٓق   انعؼػ اٞٔل  

ٖ يضًؼ يضًؼ انيٛظ  وتاحٛـ يؼعم انًـارعن انغ ؿرٛن انًيلتـةن  هلٗ انضلؼ يلٍ  زلٕة ْؼػ.  -22

قنللى  ،يجهااخ اناكااش انًذبعااجٙانتٕقعلل ت نتضنللٍٛ رللٕػة  ًهٛللن انًـارعللند ػؿامللن يٛؼاَٛللنو  

اننلللُن انض ػٚلللن ٔانعيلللـٌٔ  انعلللؼػ انخ نلللج   انًض ملللسن  ةهٛلللن انتزللل ؿة  ر يعلللن  لللٍٛ ىلللًل 

 .625 – 654  ً ً 9101عةتٕ ـ

ػ. ٚضٗ  ٍ  هٗ انزسـ  ػ. َ ٍلـ  لٍ يضًلؼ اننلعؼٌٔ  وعحلـ انًـارعلن انًيلتـةن  هلٗ رلٕػة  -23

يجهااخ اإلداسح اٞؿ لل س انًض مللسٛن نهيللـة ت انًنللزهن  للٗ مللٕق اٞٔؿاق انً نٛللن اننللعٕػ٘و  

 .313 – 913  ً 9104ً  انًزهؼ انـا   ٔانغًنٌٕ  انعؼػ انخ َٗ   سـاٚـانؼبيخ
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 (1يهذق سقى )

 قبئًخ اإلعزجٛبٌ

                              
 كهٛخ انزجبسح ٔإداسح األػًبل    

 قغى انًذبعجخ       

 قبئًخ إعزجٛبٌ

 انغٛذ األعزبر /

 رذٛخ ؽٛجخ ٔثؼذ،،،

ٚقٕو انجبدش ثئجشاء دساعخ يٛذاَٛخ كجضء يٍ ثذش ثؼُٕاٌ "أصش انزخظض      

انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٗ ػهٗ رذغٍٛ جٕدح أداء انًشاجؼخ انًشزشكخ: دساعخ 

 يٛذاَٛخ".

ٔٚزًضاام انٓااذف انشئٛغااٗ يااٍ ْاازا انجذااش فااٗ دساعااخ أصااش انزخظااض انظااُبػٗ      

نهًشاجغ انخبسجٗ ػهٗ رذغٍٛ جٕدح أداء انًشاجؼخ انًشزشكخ، ٔرنك يٍ خاًل إنقابء 

انؼٕء ػهٗ انذساعبد انغبثقخ ٔانزٗ رُبٔنذ يٕػٕع انزخظاض انظاُبػٗ نهًشاجاغ 

ٌٕ َقطاخ انجذاٚاخ نٓازا انجذاش، انخبسجٗ ٔانًشاجؼخ انًشزشكخ، ٔياب رٕطاهذ إنٛاّ نزكا

ٔرذذٚااذ كٛاٛااخ يغاابًْخ انزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ انخاابسجٗ فااٗ رذغااٍٛ أداء 

 انًشاجؼخ انًشزشكخ، ٔأخٛشاً إجشاء دساعخ يٛذاَٛخ إلخزجبس فشٔع انجذش.

ٔنًااب كبَااذ قًٛااخ انجذااش انؼهًااٙ ال رزذقااق إال يااٍ خااًل سثااؾ انجٕاَاات انؼهًٛااخ      

ٚذابٔل انجبداش ياٍ خاًل ْازِ انقبئًاخ انزؼاشف ػهاٗ آسائكاى  ثبنجٕاَت انؼًهٛاخ، نازنك

ٔٔجٓخ َظشكى دٕل يٕػٕع انجذش، ٔرناك ياٍ خاًل اإلجبثاخ ػهاٗ انزغابتالد انزاٙ 

رذزٕٚٓب قبئًخ اإلعزجٛبٌ، يغ انزأكٛذ أٌ كم يب رقذيَّٕ يٍ آساء ٔٔجٓبد َظش عٕف 

 رغزخذو فٙ أغشاع انجذش انؼهًٙ فقؾ.
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بدركى ثخبنض انشكش نزؼبَٔكى انظبدق فٙ خذيخ انجذش ٔأخٛشاً أرقذو إنٗ عٛ     

انؼهًٙ، كًب أػززس ػهٗ يب قذ أُعججُّ نكى يٍ يشقخ ٔرؼذٛخ ثجضء صًٍٛ يٍ ٔقزكى 

إلعزٛابء ْزا اإلعزجٛبٌ، ساجٛبً هللا ػض ٔجم أٌ ٚجضٚكى خٛش انجضاء، ٔأٌ رذقق 

جؼخ ثظاخ ػبيخ، َزبئا ْزِ انذساعخ إػبفخ إٚجبثٛخ رؼٕد ثبنُاغ نظبنخ يُٓخ انًشا

 ٔنظبنخ انششكبد انًغبًْخ انًظشٚخ ثظاخ خبطخ.

 انجبدش                                                                  

 د. ربيش ٕٚعف ػجذ انؼضٚض ػهٗ انجُذ٘                                       

 يذسط ثقغى انًذبعجخ                                        

 جبيؼخ دهٕاٌ –كهٛخ انزجبسح ٔإداسح األػًبل                                         

 جبيؼخ انًجًؼخ –ٔيؼبس دبنٛبً ثكهٛخ إداسح األػًبل                                          

 ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ                                           
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 ثٛبَبد شخظٛخ

 ..................................................................اإلعى )إخزٛبس٘(:   -1

 .....................................................................انًؤْم انؼهًٗ:  -2

 

 

 ............................................................................. انٕ ٛاخ:  -3

 ....................................................................... عُٕاد انخجشح: -4

 

 

 

 يقذيخ: 

انًـارعللن انًيللتـةن يلل  ْللٗ إ٢ تعلل ٌٔ  للٍٛ يللـارعٍٛ ٚيللتـة ٌ يعلل    للٗ  ًهٛللن      

انًـارعن نًُياة يعُٛن  عيلؼٍٚ  ٔؽنل   ٓلؼر تينلٛى إرلـاءات ٔع ًل ل انًـارعلن  ًٛل  

ن انًـارعن   ً  ٚن  ؼْى  ٗ انُٓ ٚن  ًُٛٓ   ُ ء   هٗ انتغقٛٔ انًيتـ  يًُٓ   ٗ  ًهٛ

 إنٗ انٍٕٕل إنٗ ؿعٖ يٕصؼ  ٗ تيـٚـ يٕصؼ.

ًٔٚكٍ ا٠مته ػة يٍ انتغٌَ انَُ  ٗ نهًـار  انغ ؿرٙ  ٗ تضنٍٛ رٕػة عػاء      

انًـارعلن انًيللتـةن يللٍ علل٣ل ينلل ًْن انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهًـارلل  انغلل ؿرٙ  للٙ 

ا٠ؿتيلل ء  للاػاء  ـٚلله انًـارعللن انًيللتـةن  ٔةللؾن  ػ للى ٔتعقٚللق إٚز  ٛلل ت انًـارعللن 

انَللُ  ٗ ٚللـتسٔ  لل نغسـة انًُٓٛللن  انًيللتـةن ٔتغهللِٛ مللهسٛ تٓ  َةللـا  ٌٞ انتغَللٌ

انًتغََن  صٛج قٛ و انًـار   اػاء عؼي ت انًـارعن إنٗ  ٣ًء ُٚتًلٌٕ إنلٗ ققل   

ٍُ  ٗ ٔاصؼ  ٔعٌ ٚكٌٕ انًـارل  نؼٚلّ يعـ لن ٔعسلـة يُٓٛلن  يقل   يعلٍٛ  ل نتعهى عٔ 

  نًً ؿمن انًُٓٛن  ٔ  نت نٗ  ئٌ انٓؼر يٍ إتز ِ انًلـارعٍٛ ٔىلـة ت انًـارعلن َضلٕ 

تـةٛللق عَيللقتٓ   هللٗ عملل ك يللٍ انتغَللٌ انَللُ  ٗ نهنللعٗ َضللٕ تيللؼٚى عللؼي ت 

انًـارعن  ًنتٕٚ ت ةه ءة   نٛلن  ٔفٚل ػة ػؿرلن حيلن انًـارل  انغل ؿرٗ  لٗ عػا لّ  ًل  

  ُٚعكل  ٗ انُٓ ٚن  هٗ رٕػة ٔػقن  ًهٛن انًـارعن.

 دكتوراه ماجستير دراسات عميا دبموم بكالوريوس

 5أقل من 
 سنوات

 03سنوات إلى  5من 
 سنوات

 05سنوات إلى  03من 
 سنة

 

 سنة 05أكثر من 
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 أعئهخ اإلعزجٛبٌ

يااٍ عااٛبدركى اإلجبثااخ  رشااًم قبئًااخ اإلعاازجٛبٌ يجًٕػااخ يااٍ األعاائهخ، ٔانًطهاإة     

( أياابو انؼًاإد اناازٖ ًٚضاام ػهااٗ جًٛااغ األعاائهخ يااٍ ٔاقااغ خجااشاركى ثٕػااغ ػًيااخ )

 سأٚكى ثبنُغجخ نكم ػُظش فٗ اإلعزجٛبٌ. 

انظااُبػٗ نهًشاجااغ انخاابسجٗ فااٗ  ضاألٔل: ًٚكااٍ رذذٚااذ يغاابًْخ انزخظاا انغااؤال

 رذغٍٛ أداء ٔكابءح انًشاجؼٍٛ خاًل ػًهٛاخ انًشاجؼاخ انًشازشكخ، ٔرناك

 يٍ خًل انؼُبطش انزبنٛخ؟.

 
 و

 
 انؼُبطش

أٔافق 
 ثشذح

ال  يذبٚذ أٔافق
 أٔافق

ال 
أٔافق 
 ثشذح

 انًشاجؼخ فبنًشاجؼٍٛ ٔفؼبنٛخ كابءح صٚبدح 1
 يؼُٛاخ طاُبػخ فاٙ نذٚٓى فٓى أػًاق انزٍٚ

 ثجذٚاخ ػهاٗ انزؼبيام انقاذسح ناذٚٓى عٛكٌٕ
انًشااابكم انجْٕشٚاااخ ٔثبنزااابنٗ رقاااذٚى  يااغ

 .ثًغزٕٚبد كابءح ػبنٛخخذيبد انًشاجؼخ 

     

يؼشفاااخ انًشاجاااغ نهًؼهٕيااابد انًزخظظاااخ  2
ثكااام َشااابؽ ٚغااابْى فاااٙ رخااااٛغ يخااابؽش 

 ػًهٛخ انًشاجؼخ. 

     

انًؼشفااااخ اناُٛااااخ نكاااام َشاااابؽ رااااؤصش ػهااااٙ  3
اإلجااشاءاد انذاخهٛااخ فااٙ انًُشااأح ٔرغاابػذ 
انًشاجااغ انًزخظااض ػُااذ رخطااٛؾ ٔرُاٛااز 

 ػًهٛخ انًشاجؼخ.

     

انقااذسح انًُٓٛااخ نهًشاجااغ انخاابسجٙ رااضداد  4
انًزخظاض فاٙ َشابؽ انؼًٛام ػهاٙ رطٕٚاغ 
ٔرؼاااااذٚم اإلجاااااشاءاد انًخططاااااخ نؼًهٛاااااخ 
انًشاجؼااخ ػااٍ غٛااشِ يااٍ انًااشاجؼٍٛ غٛااش 

 انًزخظظٍٛ.

     

ركااااشاس ػًهٛااااخ انًشاجؼااااخ نااااُاظ انُشاااابؽ  5
ركغااااات انًااااااشاجؼٍٛ انخجااااااشح ٔانًؼشفااااااخ 

 ثًٕاؽٍ انؼؼف. 
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ٍ دسجااااخ انكااااابءح 6 انًُٓٛااااخ نهًشاجااااغ  رذغاااٛا
انخبسجٙ فٙ يجبل إكزشابف انغا  ٔاإلدزٛابل 

 انًبنٙ ٔأعبنٛت إداسح األسثبح.

     

صٚاابدح صقااخ انًشاجااغ فًٛااب إَزٓااٙ انٛااّ يااٍ  2
رقااااذٚشاد نهخطااااش انًااااًصو عاااإاء ػهااااٙ 
يغزٕ٘ انذغبثبد أ ػهٙ يغزٕ٘ انقإائى 
انًبنٛخ ككام، ٔصٚابدح دسجاخ دقاخ انزقاذٚشاد 

انذزًٛااااااخ نؼًهٛاااااابد ثبنُغااااااجخ نهًخاااااابؽش 
 انًشاجؼخ.

     

ٚؤصش انزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ فٙ سفاغ  3
كابءح يًٓخ ػًهٛخ انًشاجؼخ ػاٍ انًشاجاغ 

 غٛش انًزخظض طُبػٛبً. 

     

ٚزطهات انًشاجاغ انًزخظاض ٔقاذ أقام يااٍ  4
انًغاازٓذف ٔإخزجاابساد يشاجؼااخ أقاام ثشااكم 

 ػبو.

     

رطااااااإٚش يؼشفاااااااخ ٔخجاااااااشح انًاااااااشاجؼٍٛ  10
ثُشااابؽ إقزظااابدٖ يؼاااٍٛ يًاااب انًشااازشكٍٛ 

ٚجؼهٓاااى يزًكُاااٍٛ ياااٍ يؼبنجاااخ انًشاااكًد 
 انزٗ رٕاجٓٓى.

     

 

انغؤال انضبَٗ: ًٚكٍ رذذٚذ يغبًْخ انزخظض انظُبػٗ نهًشاجغ انخبسجٙ فٗ رؼضٚض 
 إٚجبثٛبد انًشاجؼخ انًشزشكخ، ٔرنك يٍ خًل انؼُبطش انزبنٛخ؟.

 
 و

 
 انؼُبطش

أٔافق 
 ثشذح

ال  يذبٚذ أٔافق
 أٔافق

 ال
أٔافق 
 ثشذح

رضداد جٕدح انًشاجؼخ ثزضاٚذ انذظخ  1
انغٕقٛخ نهًشاجغ فٙ انقطبع انظُبػٙ 

 انًزخظض.

     

إطذاس رقشٚش يشاجؼخ ٔادذ يغ رذغٍٛ  2
دقخ رقشٚش انًشاجؼخ يٍ خًل رٕافق 

 اٜساء ثٍٛ انًشاجؼٍٛ انًشزشكٍٛ.

     

رجُت انًغأنخ انقبََٕٛخ يٍ خًل رقهٛم  3
أخطبء يٍ جبَت إدزًبل ٔقٕع 

 انًشاجؼٍٛ انًشزشكٍٛ.

     



 

 المشتركة )دراسة ميدانية(  لمراجعةالتخصص الصناعى للمراجع الخارجى على تحسين جودة أداء ا  أثر

  على الجندي  يزيوسف عبد العز   تامر/د

 902                                                                               9102  اٞٔلانعؼػ 

 

رذغاااٍٛ اإلرظااابل ٔرجااابدل انخجاااشاد ثاااٍٛ  4
 أػؼبء فشٚق انًشاجؼخ انًشزشكخ.

     

رقذٚى خذيبد انًشاجؼخ ثًغازٕٚبد كاابءح  5
ػبنٛاااااخ ياااااغ انذقاااااخ فاااااٗ أداء انؼًهٛااااابد 

 انًخزهاخ أصُبء انقٛبو ثؼًهٛخ انًشاجؼخ.

     

انًشاجؼاخ َقم انًؼشفخ ثٍٛ أػؼابء فشٚاق  6
انًشزشكخ ثشأٌ رذذٚاذ انًخابؽش انًزؼهقاخ 

 ثؼًهٛخ انًشاجؼخ.

     

 يؤعغااخ ًٚكااٍ انظااُبػٗ انزخظااض 2
 انزغإٚقٛخ جٕٓدْاب رشكٛاض يٍ انًشاجؼخ

 ثاٍٛ انزُبفغاٙ يشكضْاب خاًل راذػٛى ياٍ
سثذٛزٓااب،  ٔصٚاابدح انًشاجؼااخ يؤعغاابد
 ْازِ فاٙ جاذد ػًاًء ػهاٗ ٔانذظإل
انقاذايٗ،  ثابنؼًًء اإلدزااب  ياغ انظُبػخ

 ياٍ ػبنٛاخ يبنٛاخ ػٕائاذ ػهاٗ ٔانذظإل
يجاابل  فااٙ انًشاجؼااخ خااذيبد خااًل

 ثًؤعغابد انظاُبػٗ يقبسَاخ رخظظآب
 . انًزخظظخ انًُبفغخ غٛش انًشاجؼخ

     

صٚبدح إدزًبنٛاخ إكزشابف األخطابء ٔانغا   3
 ٔثبنزبنٗ سفغ كابءح ػًهٛخ انًشاجؼخ.

     

خبطخ ثبنظُبػخ انزٙ  خجشاد ركٍٕٚ 4
فٛٓب ٔثبنزبنٙ رغزطٛغ ركٍٕٚ  رزخظض

 خذيبد نٓب، ٔيٍ صى رقذٚى يؼشفخ ْٛكم
 انًُٓٙ. األداء فٙ أػهٗ جٕدح راد

     

دقٛقاخ ٔأكضاش إرغابػبً  يؼشفاخ ػهاٗ انذظإل 10
 فاٙ انزقابسٚش ٔيزطهجابد انًذبعاجخ ثًؼابٚٛش

 يزخظض انًشاجغ ٚكٌٕ انزٙ ْزِ انظُبػخ
 فٛٓب.

     

يااااٍ  انزخظااااض انظااااُبػٗ ٚؼاااااٙ انًضٚااااذ 11
 انًظذاقٛخ ٔاإلػزًبدٚخ ػهٙ انقٕائى انًبنٛخ.

     

ٚغااابْى انزخظاااض انظاااُبػٗ نهًشاجاااغ فاااٙ  12
رخاٛغ يخبؽش ػذو رًبصام انًؼهٕيابد دإل 

 انًُشأح.

     

 انًشاجؼخ يؤعغخ انظُبػٗ انزخظض ًٚكٍ 13
 خذيبرٓب. َطبق يٍ رٕعٛغ
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نهًشاجااغ انخاابسجٙ فااٗ انغااؤال انضبنااش: ًٚكااٍ رذذٚااذ يغاابًْخ انزخظااض انظااُبػٗ 
 رخاٛغ عهجٛبد انًشاجؼخ انًشزشكخ، ٔرنك يٍ خًل انؼُبطش انزبنٛخ؟.

 
 و

 
 انؼُبطش

أٔافق 
 ثشذح

ال  يذبٚذ أٔافق
 أٔافق

ال 
أٔافق 
 ثشذح

رجُت يشبكم انزُغٛق فًٛاب ٚزؼهاق ثًٓابو  1
ٔأداء ػًهٛاااااااخ انًشاجؼاااااااخ انًشااااااازشكخ 

 ٔثبنزبنٗ انٕطٕل إنٗ سأٖ يٕدذ.

     

ػًهٛااخ رغاإٚق أٔ شااشاء انااشأٖ انذااذ يااٍ  2
 يٍ جبَت اإلداسح.

     

شاااااكهخ انشكٕثاااااخ انًجبَٛاااااخ أٔ رجُااااات ي 3
أٖ إركاااااابل أدااااااذ انًااااااشاجؼٍٛ  اإلركبنٛااااااخ

انًشااازشكٍٛ فاااٗ ػًهٛاااخ انًشاجؼاااخ ػهاااٗ 
 .انًشاجغ األخش

     

 فذااض ػُااذ انًشاجااغ يًٓااخ رغاآٛم 4
 ثٓاب رقإو انزاٙ ٔاإلجاشاءاد انؼًهٛابد
 انزقااذٚش ػهااٗ ٔانزااٙ رؼزًااذ اإلداسح

 إدزًابالد انشخظاٙ، ٔثبنزابنٗ رخااٛغ
 انقإائى إدزإاء ػاذو إكزشابف ٔفاشص
 جْٕشٚخ. أخطبء ػهٗ انًبنٛخ

     

رخاااااااٛغ ركاااااابنٛف ػًهٛااااااخ انًشاجؼااااااخ  5
فبنزخظااض انظااُبػٗ نهًشاجااغ انخاابسجٗ 
ٚااااؤدٖ إنااااٗ أفؼاااام أداء ثشااااأٌ ؽجٛؼااااخ 
ٔرٕقٛااااااذ جًٛااااااغ يشاداااااام أداء ػًهٛااااااخ 

 انًشاجؼخ.

     

 
 

 


