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 ثقة العميل علي إدارة معرفة العميل أثر أبعاد
  التجارية السعوديةالبنوك علي  تطبيقيةدراسة 

 
 ( 1) الحميد د. إبراهيم محمد عبد   

 

 

 امللخص :

 ثقثةعلثي  إدارة معرفثة العميث أبعثاد أثثر  تحديثدفثي  البحث أهداف أهم تمثلت       
لعميث  وثقثة إدارة معرفثة ا ن:ار العالقة بين حجم البنك وكال م، وكذلك اختبالعمي  
البنثوك مثن مسثلولي  استقصثا  عينثةقام الباح  ب ، ولتحقيق هذه األهدافالعمي  
، ( مفثثردة 384قوامهثثا )عمثثال  البنثثوك ( مفثثردة وكثثذلك عينثثة مثثن 124قوامهثثا )
 :إليها توص تم النتالج التي ومن أهم 

ة إدارة معرفثثة العميثث  والمتمثلثثة فثثي : المعرفثثة مثثن العميثث  ، المعرفثث دابعثثأأن  -
 والمعرفة حول العمي  تؤثر ايجابيًا علي ثقة العمي .، للعمي  

دارة معرفثثة العميثث  البنثثوك إتطبيثثق  بثثين مسثثتوياتجوهريثثة  ال توجثثد فثثرو   -
 ترجع إلي حجم البنك.ثقة العمال   اتمستويوكذلك 

 
 

  ثقة العمي ، إدارة معرفة العمي     :الدالةالكلمات 

 

 

 
 

                                                           

ويعم  حاليًا ،  جامعة سوهاج _ كلية التجارة_  د بقسم إدارة األعمالأستاذ مساع( 1)
 .جامعة الطالف - بكلية إدارة األعمال
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 متهيد: 
سثثثمات اقتصثثثاد القثثرن الواحثثثد والعةثثرين، وركيثثث ة أساسثثثية  نمثثتعثثد المعرفثثثة     

للمنظمات تعتمد عليها للتغيير والتطوير واإبداع في بيلة األعمال، ومن ثثم البقثا  
إدارة المعرفثة أداة اإدارة  وتعتبثر،  واالستمرار فثي سثو  تتسثم بالمنافسثة الةثديدة

القثثثرار فثثثي جميثثثع  لجمثثثع وتصثثثنيف وحفثثثا وتو يثثثع المعرفثثثة الال مثثثة لثثثدعم اتخثثثاذ
 منوطثة بتجميثعإدارة معرفثة العميث  فث ومثن هثذا المنطلثق ، مجاالت عمث  المنظمثة

لثث  العمثثال   وتصثثنيف وحفثثا وتو يثثع المعرفثثة المتعلقثثة بثثالعمال  ومثثن العمثثال  وا 
وتطثثثوير منتجثثثات أو خثثثدمات تةثثثبع لمواكبثثثة التغيثثثرات المسثثثتمرة لثثثد  العمثثثال  

رضثاهم وواللهثم نحثو منتجثات  صثول علثي الحومن ثثم ، لبي رغباتهم حاجاتهم وت
 .وخدمات المنظمة

يةثثير األدا التسثثويقي إلثثي أن ثقثثة العميثث  تمثثث  حجثثر ، ومثثن ناحيثثة أخثثر       
وتكثثثوين ( 153: 2013)حسثثثن،مثثثع العمثثثال  ناجحثثثة عالقثثثات ال اويثثثة فثثثي بنثثثا  

 (197: 2015،  )عبثود وخخثرون وأنها جثوهر العالقثات التبادليثة  ،االلت ام لديهم 
.    

أن التسويق الفعال للخثدمات يعتمثد  Perry&Parasuramanكما أوضح     
 Keh) العمي  علثي الخدمثة قبث  تجراتهثا  حصولوذلك لضرورة علي إدارة الثقة 

&Xie, 2009:733 ) ي تتمثثث  فثثي تثث، ومثثن هنثثا جثثا ت فكثثرة هثثذا البحثث  وال
لخثدمات المصثرفية في مجال اثقة العمي  علي معرفة العمي  أثر أبعاد إدارة دراسة 

 بالمملكة العراية السعودية.
 والدراسات السابقة:اإلطار النظري للبحث  -1

يتضمن هذا الج   التعريف بمتغير  البح  وهما إدارة معرفة العمي  وثقة     
 العمي  والمجهودات البحثية السابقة وذلك علي النحو التالي:

 Management Customer Knowledge     : إدارة معرفة العميل  1/1
 ظهرت تعريفات عديدة إدارة معرفة العمي  منها:     
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 (Rowley,2005) عرفها -
بأنها " العملية التي تعم  علي خلق ونةر  

 .واالستفادة من معرفة العمي  من أج  تحقيق األهداف الخاصة بالمنظمة
ستخدام أدوات وتقنيات ا" بأنها (Aghamirian,2013:2) كما عرفها - 

 لدعم عملية التبادل بين المنظمة والعمال  ".

احد  مهارات تعلم المنظمة من  أن إدارة معرفة العمي  هي Baker  وير   - 
العمي  واكتساا وخلق ونق  واستخدام تلك المعرفة في تطوير األدا  واإبداع في 

 .(12: ص 2016) قوقة، المنتجات والخدمات
" عملية تفاع  بين المنظمة ( بأنها 2018وعرفها ) الحافا والسليماو ، -

 والعمي  ينتج عنها من معرفة تساهم في الفهم المةترك بين المنظمة والعمي  
ومن خالل ما سبق، يمكن القول أن إدارة معرفة العمي  تهتم باالتصال       

المستمر بالعمال  واالستفادة من معرفتهم عن طريق نةر واستخدام هذه المعرفة 
لعاملين في المنظمة من ناحية وكذلك بين العاملين والعمال  من ناحية بين ا

أخر  من أج  تقديم المنتجات أو الخدمات التي تلبي احتياجات العمال  وتحقق 
 القيمة المضافة للمنظمة. 

ومثن الجثدير بالثثذكر عثدم وجثود اتفثثا  بثين البثاحثين حثثول أبعثاد إدارة معرفثثة      
أن هنثثثاك ثالثثثثة أبعثثثاد إدارة معرفثثثة العميثثث  ومثثثنهم فهنثثثاك مثثثن يثثثر  ، العميثثث  

(Desesouza& Awazu,2005  ؛Aghamirian et al.,2013  القوقثة ، 
( وهذه األبعثاد تتمثث  فثي 2018 ؛ الحافا والسليماو  ، 2016؛ قبوع ، 2016،

 المعرفة حول العمي .، المعرفة للعمي  ، و  : المعرفة من العمي 

ن هناك بعدًا رابعًا إدارة معرفة العمي  هو البنا  المةترك وهناك من ير  أ         
فقد أةار  (2011)أما أوسو (،  Jun&Jiao,2011؛ 2012للمعرفة )صاد  

  ، المعرفة حول العمي  : المعرفة للعميتتمث  في إلي أراعة أبعاد لمعرفة العمي  
 المعرفة من عمي  لعمي المعرفة من األعمال إلي العمي  ، و ، 
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وعلي هذا سوف يقتصر الباح  علي أبعاد إدارة معرفة العمي  التي حظيت       
 باتفا  معظم الباحثين وهي: 

                 Knowledge from Customer    :    المعرفة من العمي  -1
وتحليلها وتفسيرها  العمي يتم الحصول عليها من  لتيوتةير إلي البيانات ا     

ة تحص  عليها المنظمة وتستفيد منها في تحسين منتجاتها وتحويلها إلي معرف
 (Zanijani &Shahbaznhad,2009:87 ) وخدماتها 

    Knowledge for Customer       :المعرفة للعمي   -2

تضمن ت التي تقدمها المنظمة للعمي   وتوتةير إلي البيانات والمعلوما      
ح  والتطوير وكذلك معلومات عن معلومات عن المنظمة ومنتجاتها وجهود الب

األسوا  والموردين وهذه المعلومات تساعد العمي  في اتخاذ قرار الةرا  ، كما 
 أنها تؤثر علي إدراك العمي  لجودة الخدمة. 

   Knowledge about  Customer     :المعرفة حول العمي  -3

ل وكذلك توقعات فية االتصاوتةير إلي البيانات الديموجرافية للعمي  وكي     
وهذه المعرفة تساعد في الكةف عن احتياجات العمي  ورغباته وتصميم العمي ، 

  المنتجات التي تلبي هذه الرغبات.

          Customer Trust: ثقة العميل 1/2   

فثثثي  –العميثثث  والمنظمثثثة  –الثقثثثة عنثثثد اةثثثتراك طرفثثثي عمليثثثة التبثثثادل  تنةثثثأ       
ويكون هناك فهم ألهثداف كث  طثرف وكثذلك إمكانيثة مجموعة متنوعة من الخبرات 

، وهثثي مهمثثة للغايثثة لكثث  مثثن المنظمثثة أن يتنبثثأ كثث  طثثرف بسثثلوك الطثثرف األخثثر
والعميثثثث  ألنهثثثثا تةثثثثك  أسثثثثاق التعثثثثامالت المسثثثثتقبلية بثثثثين المنظمثثثثة والعميثثثث  

(Alrubaiee & Alkaaida, 2011:108) . 

ن بينها عديدة م دراسات سابقةكةفت هذا فحسا فقد ليق      
(Ndubisi,2007 ;  ( Rasheed& Abadi 2014 ثقة العمي  في عن أهمية

وأن هناك عالقة ايجابية جوهرية بين ثقة ووال  ، بنا  وال  العمي  للمنظمة
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تؤثر ايجابيًا علي رضا إلي أن الثقة  (Madjid,2015 )توص  كما ،  العمي 
 وتتعدد تعريفات ثقة العمي  ومن بينها:العمي  ، 

" معتقثثدات العميثث  فيمثثا يتعلثثق بأنهثثا ثقثثة العميثث   ) ,.Casalo et.al ( رفعثث -
 (29: 2015الدريني ، ) بجدارة وأمانة والن عة إلي الخير لد  مقدم الخدمة

تصثثورات المسثثتفيدين مثثن الخثثدمات تجثثاه سثثمات مقثثدمي الخدمثثة " :العميثث ثقثثة  -
  .(Deng et,.al.,2010:291)بةأن القدرة ، والن اهة ، واإخالص "

يث  نحثو قثدرة ماإدراكثات الكليثة لثد  العبأنهثا " Keh & Xie )   (كما  رفهاا   -
 .(30: 2015الدريني ، ))ون اهة والن عة إلي الخير لد  مقدم الخدمة " 

( أن ثقثثة العميثث  : هثثي القناعثثات التثثي 313: 2014ويثثر  ) الحديثثد وخخثثرون، -
درجثثة االعتمثثاد علثثي المنظمثثة وثقتثثه بالخثثدمات  يحملهثثا العميثث  فثثي ذهنثثه حثثول

المقدمثة ، وأن الثقثثة تتةثثك  مثن خثثالل : كفثثا ة وأهليثة المنظمثثة المقدمثثة للخدمثثة 
مثثن  مثثن ناحيثثة ، واهتمثثام المنظمثثة بمصثثلحة العميثث  ومصثثلحتها علثثي حثثد سثثوا 

 .  ناحية أخر  
ن اختلفثثثت فثثثي صثثثياغتها إال      أنهثثثا  ومثثثن المالحثثثا أن التعريفثثثات السثثثابقة وا 

أبعثثاد ثقثثة العميثث  التثثي سثثيعتمد عليهثثا بعثثأ أو كثث  علثثي  تةثثترك فثثي ةثثمولها
الباحث  فثي هثذا البحث  وهثي : الجثدارة ، الن اهثة ، والن عثة إلثي الخيثر وفيمثا يلثي 

 توضيح للمقصود  بك  بعد من هذه األبعاد.
 الجثثدارة : تةثثير إلثثي اعتقثثاد العميثث  بثثأن المنظمثثة مقدمثثة الخدمثثة لثثديها الخبثثرة -

 احتياجاته يلبيالكافية ألدا  العم  الذ  
: تةثثير إلثثي اعتقثثاد العميثث  بثثأن المنظمثثة التثثي يتعامثث  ) المصثثداقية ( الن اهثثة  -

 معها صادقة وتفي بالوعود.
اد بثثأن ةثثريك التبثثادل )المنظمثثة( يهثثتم الن عثثة إلثثي الخيثثر: تةثثير إلثثي االعتقثث -

 ر سلبيًا علي مصالحه. تخذ إجرا ات غير متوقعة تؤثولن ي، بمصالح العمي  
التثي تناولثت إدارة معرفثة العميث  أ الباح  فيما يلي أهثم الدراسثات ويستعر       
وذلك بغرأ الوقوف علثي أهثم نتالجهثا وأوجثه التةثابه واالخثتالف فيمثا بينهثا ، ، 
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وهثثو مثثا يسثثهم بثثدوره فثثي إبثثرا  الفجثثوة البحثيثثة وكثثذلك صثثياغة الفثثروأ البحثيثثة 
 لي:وذلك علي النحو التا

بثثإدارة معرفثثة العميثث  باعتبثثاره ( Murillo&Annabi,2002) اهتمثثت دراسثثة     
(  CKM) احد مكونات المعرفة التنظيمية وكذلك التميي  بين إدارة معرفثة العمثال 

دارة عالقات العمال  وتوصلت إلثي أن هنثاك مصثادر متعثددة لمعرفثة  ،( CRM) وا 
بثين العثاملين والعمثال  ومنهثا مثا العمي   منها مثا يعتمثد علثي التفاعث  الةخصثي 

 جدولة التي يتم جمعها من العمال .ميعتمد علي البيانات ال
بتحليثث  سثثجالت التعامثث  مثثع العمثثال  فثثي ثالثثثة ( Rowley,2005)  كمثثا قثثام    

منظمثثات مختلفثثة هثثي: بنثثك ، ةثثركة هثثاتف، وسثثوار ماركثثت وذلثثك بهثثدف التعثثرف 
تثثي يمكثثن للمنظمثثة االسثثتفادة منهثثا فثثي علثثي أنمثثام المعرفثثة المتعلقثثة بثثالعمال  ال

 ، وخدمة العمال ، والعروأ الترويجية.   تطوير منتجات جديدة
تساؤاًل عن العالقثة بثين إدارة معرفثة ال اثون   (2006وطرحت دراسة )صاد ،     

والتوجهثثثات السثثثوقية للمنظمثثثة ، ومثثثن بثثثين النتثثثالج التثثثي توصثثثلت إليهثثثا أن إدارة 
: تحسثثين جثثودة السثثلع أو الخثثدمات المقدمثثة للعمثثال  تسثثاعد علثثي ال اثثون معرفثثة 

 وتع ي  رضا العمي .
في تحقيق التفو  ر إدارة معرفة ال اون أث (2006، وتناولت دراسة )الجنابي     

وجود عالقة تأثير جوهر  لك  بعد من أبعاد إدارة معرفة  وتوصلت إلي، التنافسي
 .للبنك التفو  التنافسي ال اون في تحقيق

تعرف علي دور إدارة معرفة العمي  إلي ال (2008) الةرفا،هدفت دراسة و     
وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المي ة التنافسية في المصارف العاملة في قطاع 

وتوصلت إلي وجود عالقة ذات داللة إحصالية بين إدارة معرفة العمي  ، غ ة 
ا  المالي، السيطرة علي ومجاالت المي ة التنافسية وهي: جودة المنتجات، األد

 األسوا ، كفا ة العمليات واإبداع والتطوير.
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لتؤكثد علثي وجثود  (2008،  يجا ت نتالج دراسة )العريف وفي نفق السيا      
عالقة ارتبام قوية وموجبة بين إدارة معرفة العمي  وتحقيثق الميث ة التنافسثية لثد  

 .  البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية
واألدا  العالقثثثثة بثثثثين إدارة معرفثثثثة العميثثثث   (Shieh,2011) وتناولثثثثت دراسثثثثة    

ةثركات بمفثردة مثن المثديرين والعثاملين  (322)استقصثا  ومن خالل ، التنظيمي 
توصثثلت إلثثي وجثثود عالقثثة ارتبثثام موجبثثة ، التايوانيثثة العاملثثة فثثي الصثثين الخثثدمات

 بين إدارة معرفة العمي  واألدا  التنظيمي.
إلثثي تفسثثير دور إدارة معلومثثات العمثثال   (2011وهثثدفت دراسثثة ) الفقهثثا ،      

في تحسين األدا  المؤسسي لد  الةركات العامة الفلسطينية، وكةفت عن وجثود 
عالقة تأثير جوهر  إدارة معلومات العمال  علي األدا  المؤسسثي بأبعثاده الثالثثة 

 .هامش الراح -الحصة السوقية -عاتنمو المبي –
بثثأثر إدارة معرفثثة العميثث   (Madhoushi&Others,2011) واهتمثثت دراسثثة    

 ( 297)علثثي إدارة عالقثثات العمثثال  بفثثروع أحثثد البنثثوك اإيرانيثثة وتثثم استقصثثا  
مفثثردة ومثثن أهثثم نتالجهثثا أن إدارة معرفثثة العميثث  تثثؤثر جوهريثثًا علثثي إدارة عالقثثات 

 العمال .
( اتجاهثثثات العالقثثثة بثثثين إدارة معرفثثثة 2011 كمثثثا تناولثثثت دراسثثثة ) أوسثثثو ،    

( مفثثثردة مثثثن المثثثديرين 60ال اثثثون واالحتفثثثاب بال اثثثالن ومثثثن خثثثالل استقصثثثا  )
ورؤسا  األقسام في المنظمات الفندقية بمدينة دهثوك العراقيثة توصثلت إلثي وجثود 

 واالحتفاب بال االن. ال اون عالقة ايجابية بين إدارة معرفة 
( والتثثي أجريثثت علثثي الةثثركات 2013) أبثثو الثثدها ، وجثثا ت نتثثالج دراسثثة     

المقدمة لخدمات التليفون المحمثول بمصثر لتؤكثد علثي وجثود تثأثير لعمليثات إدارة 
معرفثثة العميثث  ) اكتسثثاا ، تخثث ين ، نةثثر ، واسثثتخدام ( علثثي أبعثثاد إدارة عالقثثات 

 العمال  المتمثلة في ) الثقة ، رضا ووال  العمي (.
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إدارة معرفة العميث  فثي ر بدو (  Attafar&Others,2013) واهتمت دراسة     
مثن المنتجثين مفثردة  ( 22)وتم استقصا  ، تحسين العالقة بين المنظمة والعمي  

تسثهم فثي تحسثثين إدارة معرفثة العميثث  أن  وخلصثثت إلثيبمدينثة أصثفهان اإيرانيثة 
 .العالقة بين المنظمة والعمي 

( إلثي أن المعرفثة الصثريحة 2014 ،) قحموش ، بن ساهكما توصلت دراسة     
ممثلثثة فثثي: المعرفثثة عثثن العميثث  والمعرفثثة ألجثث  العميثث  ذات تثثأثير علثثي أنةثثطة 
التعثثرف علثثي العمثثال  وتجثث لتهم والتعامثث  مثثع ةثثكاو  العمثثال  بمؤسسثثة صثثناعة 

 الكواب  ببسكرة بالج الر.
فقثثد توصثثلت إلثثي وجثثود تثثأثير  (Azam & Nodehi, 2014) أمثثا دراسثثة     
 هر   إدارة معرفة العمي  علي وال  عمال  المصارف الخاصة بطهران. جو 

اختبثثار أثثثر كثث  مثثن إدارة معرفثثة  إلثثي   (2014وهثثدفت دراسثثة )الرايعثثي ،       
للبنثثوك التجاريثثة بمدينثثة  ال اثثون وتطثثوير الخثثدمات الجديثثدة علثثي األدا  التسثثويقي

، عرفثثة ال اثثون بثثثالبنوك ، ومثثن أهثثم نتالجهثثا: ارتفثثثاع مسثثتو  تبنثثي إدارة مبغثثداد
ووجود تأثير جثوهر  إدارة معرفثة ال اثون علثي كث  مثن تطثوير المنتجثات الجديثدة 

 واألدا  التسويقي للبنك.
( التي أجريت علثي البنثوك 2016وفي نفق السيا  توصلت دراسة ) القوقة،     

ن علثي التجارية بمدينة عمان األردنية إلي وجثود تثأثير ايجثابي إدارة معرفثة ال اثو
   .للبنكاألدا  التسويقي و إدارة عالقات ال اون 

( والتثثي أجريثثت علثثي   Mehdibeigi et.al.,2016كمثثا كةثثفت دراسثثة لثثث )       
( مفثثردة مثثن العثثاملين البنثثوك الخاصثثة بثثإيران عثثن وجثثود تثثأثير 130)عينثثة قوامهثثا

 إدارة معرفة ال اون علي الفعالية التنظيمية.
والتثي أجريثت  ( Al- Hyari, 2016، توصلت دراسة ) باإضافة إلي ما سبق    

ود تثأثير ايجثابي فروع البنثك العراثي بثاألردن إلثي وجث( مفردة من مدير  38علي )
 إدارة معرفة العمي  علي اجتذاا عمال  جدد.  
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ة ( فقثثثد اهتمثثثت بمثثثد  تطبيثثثق البنثثثوك العموميثثث2017أمثثثا دراسثثثة )نجثثثا  ،    
( مفثردة  مثن مثوظفي 120ومثن خثالل استقصثا  ) ،الج الرية إدارة معرفة ال اون 

الج الريثة بثإدارة  العموميثة البنوك توصثلت إلثي أن هنثاك اهتمثام مثن جانثا البنثوك
معرفثثة ال اثثون وكثثذلك عثثدم وجثثود اختالفثثات بثثين هثثذه البنثثوك فثثي تطبيقهثثا إدارة 

 معرفة ال اون.
و  ( أن الفحثثص الثثدقيق لةثثكاHafeez et al.,2017وأوضثثحت دراسثثة )     

واقتراحات العمال  عند البد  في تطوير المنتجات كان أحد العوام  الرليسة لنجثا  
،  والتي تعد الةركة القالدة فثي قطثاع االتصثاالت فثي باكسثتان  Mobilinkةركة

 دور( إلثي وجثود 2018) الحافا والسليماو  ، وفي نفق السيا  توصلت دراسة 
يثث  بعثثأ اسثثتراتيجيات التصثثنيع الفعثثال تع  ايجثثابي ألبعثثاد إدارة معرفثثة العميثث  فثثي 
 .ومن بينها إستراتيجية تصميم المنتج 

إلثي وجثود عالقثة ايجابيثة بثين  ( Alkhalifa , 2018 ) كمثا توصثلت دراسثة    
 معرفة العمي  ووال  العمي  للمصارف التجارية السودانية.

 :خالل العرأ السابق أمكن للباح  رصد ما يليمن     

التي تناولت إدارة معرفة العمي  في البيلة السعودية  فمن خالل  ندرة الدراسات -
البيلة السعودية تعاني من النقص الواضح مراجعة الدراسات السابقة يتضح أن 

هذا إلي إجرا   هذا المجال، وهو ما دفع الباح  من الدراسات المتخصصة في
 البح .

ها من متغيرات عديدةلي إدارة معرفة العمي  عثر تناولت الدراسات السابقة أ -
، إدارة  ، تحقيق المي ة التنافسية تسويقياألدا  ال :علي سبي  المثال ال الحصر

إلي أثر أبعاد إدارة معرفة هذه الدراسات عالقات العمال  في حين لم تتطر  
والتي تناولت الثقة ( 2013الدها )استثنا  دراسة أبو بالعمي  علي ثقة العمي  

العمي  ثقة متغير في حين يتناول البح  الحالي  عالقات العمال  كأحد أبعاد إدارة
  كمتغير مجم  مكون من أبعاد ثالثة هي: الجدارة، والن اهة، والن عة إلي الخير.
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 مشكلة البحث: -2
خالل  يعتبر العمي  أحد مصادر رأق المال الفكر  الذ  تمتلكه المنظمة من     

مع  وخصوصاً الخدمات التي تقدمها المنظمة مع المنتجات أو خبراته وتعامالته 
انتةار استخدام االنترنت من جانا األفراد وتحول العالم إلي قرية صغيرة حي  

المنافسين منتجات وخدمات الوصول إلي معلومات عن  علي ادت قدرة العمال  
 .والم ايا التي يقدمونها

 Customer  العمي معرفة وير  العديد من الباحثين أن إدارة       

Knowledge Management اختصارًا بثث ةوالمعروف (CKM ) الوسيلة  هي
التي يمكن من خاللها التغلا علي الفجوة المعرفية بين المنظمة وعماللها 
وتسهي  عملية التفاع  المباةر معهم  والتعرف علي التغيرات التي قد تطرأ علي 

ت تتوافق ورغبات العمال  خدمارغباتهم ومن ثم إنتاج سلع أو احتياجاتهم و 
مةكلة البح  في محاولة   وعلي هذا تتمث،  ( 21: 2009)طالا والجنابي ،

 اإجابة علي التساؤالت التالية:
 ؟  السعودية التجاريةالبنوك بإدارة معرفة العمي  ما مستو  تطبيق  -1

 ؟ مح  البح ما مستو  ثقة العمي  في البنوك  -2

 ؟في البنك إدارة معرفة العمي تطبيق مستو   ه  يؤثر حجم البنك علي -3
 ك؟نك علي مستو  ثقة العمي  في البنه  يؤثر حجم الب -4

 ؟مح  البح البنوك  ثقة عمال إدارة معرفة العمي  علي أبعاد ما أثر  -5
 قثثام الباحثث  ،تأسيسثثًا علثثي طبيعثثة مةثثكلة البحثث  وأهدافثثهفررروا البحررث:   -3
 لتالي:النحو اصياغة فروأ البح  علي ب

 الفرا األول :
وفقثثًا إدارة معرفثة العميث  بثالبنوك  تطبيثقتوجثد فثرو  جوهريثة بثين مسثتويات ال " 

 " لمتغير حجم البنك
 الفرا الثاني :

 " وفقًا لمتغير حجم البنكالعمي   ثقةتوجد فرو  جوهرية بين مستويات ال " 
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  :الفرا الثالث
 "ثقة العمي  لعمي  علي إدارة معرفة ابعاد أل يوجد تأثير جوهر  ال " 

 وينبثق من هذا الفرأ مجموعة من الفروأ الفرعية هي: 
 "ثقة العمي  العمي  علي من معرفة لل  يوجد تأثير جوهر  ال  " -
 "ثقة العمي  علي للعمي  معرفة لل  يوجد تأثير جوهر  ال  " -
 "ثقة العمي  العمي  علي حول معرفة لل يوجد تأثير جوهر  ال "  -
 :بلورة أهداف هذا البح  فيما يلي يمكن : اف البحثأهد -4
وكثذلك ثقثة العميث  إدارة معرفة العمي   تطبيقكال من :  التعرف عل  مستو   4/1

 .السعودية التجاريةبالبنوك 
 إدارة معرفثة العميث  حجثم البنثك ومسثتو  تطبيثق طبيعثة العالقثة بثينتحديد  4/2 

 .بالبنوك
 العمي . جم البنك ومستو  ثقةح طبيعة العالقة بينتحديد  4/3

   .البنوك  علي ثقة عمال إدارة معرفة العمي  أبعاد تحديد أثر  4/4
 يمكن إبرا  أهمية هذا البح  علي النحو التالي: أهمية البحث :  -5
 من الناحية العلمية :    5/1 

 تتمث  أهمية هذا البح  من الناحية األكاديمية فيما يلي:
تعثثد مثثن  –والتثثي ينثثدرج تحتهثثا إدارة معرفثثة العميثث   -رفثثة أن إدارة المع 5/1/1

فقثثد أةثثارت تقثثارير األمثثم المتحثثدة إلثثي أن موضثثوع إدارة  ،الموضثثوعات الحديثثثة 
المعرفة ال ي ال في مراحله األولي وأنثه أحثد معوقثات التنميثة فثي البلثدان العرايثة ) 

 (.2016عذيا ، ؛ ، النعيمي 2010صبر  ، 
التثي تناولثت هثذا الموضثوع فثي البيلثة السثعودية، ومثن ثثم  ندرة الدراسثات 5/1/2

 يمث  هذا البح  إضافة للمعرفة في مجال التسويق.
فثثتح أفثثا  جديثثدة للبحثث  أمثثام البثثاحثين حيثث  يعثثد موضثثوع إدارة معرفثثة  5/1/3

العمي  أحد الموضوعات الحديثة التي تحتاج إلي الم يد من الجهثد المنهجثي بغيثة 
 تالج المترتبة علي تطبيقها.تحديد أبعادها والن
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 من الناحية التطبيقية:  5/2 
فثثي مسثثاعدة تتمثثث  أوجثثه االسثثتفادة مثثن هثثذا البحثث  مثثن الناحيثثة التطبيقيثثة      

 تطبيثثقفثثي التعثثرف علثث  مسثثتو   السثثعودية التجاريثثةالبنثثوك القثثالمين علثثي إدارة 
 هثذه البنثوكرة ومثن ثثم يمكثن إداوكذلك مستو  ثقة العمي  ،  إدارة معرفة العمي  

مسثتو  مسثتقباًل هثذا الاالرتقا  بالتي من ةأنها اإجرا ات  مجموعة من أن تتخذ 
لمثا لثه مثن تثأثير إيجثابي علثي  خاصة إذا كان هذا المستو  من التطبيق منخفضاً 

 للبنك.الكلي األدا  التسويقي 
 فيما يلي :البح  هذا تتمث  حدود حدود البحث :   -6
وذلثثك لكبثثر حجثثم  البنثثوك التجاريثثة بمحافظثثة الطثثالف علثثيالبحثث  قتصثثر ي 6/1

   مجتمع البح  والتةتت الجغرافي لمفرداته.
مثع البنثك فثي واحثدة أو أكثثر  يقتصر البح  عل  العميث  الفثرد الثذ  يتعامث  6/2

 .  البنك دون التطر  لعمال  الةركاتخدمات التي يقدمها من ال

الوصثفي التحليلثي وذلثك علثي  يعتمد هذا البحث  علث  المثنهج أسلوب البحث:  7
 :التالي النحو 

 البيانات املطلوبة للبحث 7/1
ياغة فروأ البح ، الال مة لتحديد المةكلة البحثية وص البيانات الثانوية 7/1/1

وتم الحصول عليها من خالل مراجعة ، الدراسة الميدانيةنتالج وكذلك لتدعيم 
 البحو  التي تناولت متغيرات البح . 

وتم الحصول عليها البح  فروأ  للتحقق منبيانات األولية الال مة ال 7/1/2
 .  وكذلك عمال  البنوك مح  البح ا  خرا  مسلولي خدمة العمالصمن خالل استق

 جمتمع البحث :  7/2
يتمث  مجتمع البح  في جميع البنوك : مسلولي بالنسبة لمجتمع  7/2/1

ويتضمن الجدول لطالف محافظة اب التجاريةفروع البنوك مسلولي خدمة العمال  ب
السعودية الخاضعة للبح  وعدد الفروع  التجاريةالتالي قالمة بأسما  البنوك 

 .2017في نهاية عام  الخاصة بك  بنك
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 للبح ( قالمة بأسما  البنوك الخاضعة 1جدول رقم )
إجمالي عدد  اسم البنك م

 الفروع بالمملكة
عدد الفروع 

 بمحافظة الطالف*
بنوك كبيرة  األهلي التجار                             البنك  1

 الحجم
400 7 

 15 554 لراجحيامصرف  2
 4 340 بنك الرياأ 3
  البنك العراي الوطني 4

 
بنوك 

متوسطة 
 الحجم

142 2 
 3 112 بنك البالد 5
البنك السعود   6

 الفرنسي
86 1 

 1 85 مصرف اإنما  7
 1 79 بنك الج يرة 8
البنك السعود   9

 البريطاني
77 1 

بنوك   مجموعة سامبا المالية                              10
صغيرة 
 الحجم

73 1 
 1 67 البنك األول 11
البنك السعود   12

 لالستثمار
49 1 

 38 2064 اإجمالي
  * http://www.sa/ar/.sa/Economic       المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي -

 الطائف من خالل فحص الموقع االلكتروني لكل بنكتم حصر عدد فروع البنوك ب -

 : يتمث  مجتمع البح  في جميع عمال  البنوك عمال ة لمجتمع بالنسب 7/2/2
 .البنوك مح  البح ب التج لة

 عينة البحث :  7/3
حصر علي أسلوا ال عتمد الباح االبنوك: مسلولي  لعينةبالنسبة  7/3/1
 .بمحافظة الطالف التجارية سلولي خدمة العمال  بفروع البنوك ام  لمالة
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نظرا لكبر حجم مجتمع البح  من عمال  البنوك العمال :  لعينةبالنسبة  7/3/2
وعدم لسرية البيانات الخاصة بك  بنك بة تحديد عدد العمال  في ك  بنك وصعو

نة عةوالية منتظمة من اختيار عي تمبأسمالهم وعناوينهم ، توافر إطار أو كةف 
تم تو يعها علي البنوك مح  و ( مفردة 384) البنوك قوامهاالمترددين علي 

 .البح  طبقًا لعدد فروع ك  بنك بمحافظة الطالف
 :متغريات البحث وكيفية قياسها 7/4
إدارة  تتمث  المتغيرات المستقلة في هذا البح  في متغيثر  املتغريات املستقلة :  7/4/1

 مي  وحجم البنك وتم قياسها علي النحو التالي:معرفة الع
 : إدارة معرفة العميل 7/4/1/1

مقياق إدارة معرفة العمي  من خالل االستعانة بالمقاييق  إعدادتم     
مع  يتفقالتعديالت عليها بما  إجرا المستخدمة في بعأ الدراسات السابقة بعد 

 الجنابي،  Hafeez et al., 2017  : الدراسات هذهومن ، موضوع البح  
2006  ،Aghamirian et al. 2013  ي ، الحافا والسليمان2016، القوقة
2018 .  
المعرفة من  مو عة كالتالي:عبارة ( 16ويتكون المقياق الحالي من )      

( 5، المعرفة حول العمي  )عبارات( 5، المعرفة للعمي  )عبارات ( 6العمي  )
عل  مقياق ليكرت بالبنوك مسلولي خدمة العمال  استجابات ، وتم قياق عبارات

، غير موافق =  3، محايد=4، موافق = 5خماسي الدرجات  )موافق تمامًا= 
 (.1، غير موافق تمامًا=2
 :  حجم البنك 7/4/1/2

تثثم قيثثاق متغيثثر حجثثم البنثثك مثثن خثثالل عثثدد الفثثروع التابعثثة لكثث  بنثثك بالمملكثثة 
 ي النحو التالي: وذلك علالعراية السعودية 

وتثم إعطثاؤه ،  فثرع( 75بنك صغير الحجم: وهثو البنثك الثذ  يمتلثك  أقث  مثن ) -
 . درجة واحدة
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 ( 150( إلثي أقث  مثن )75مثن )يمتلثك  بنك متوسط الحجم: وهثو البنثك الثذ   -
 وتم إعطاؤه درجتان .،  فرع

فثثرع (   150)وهثثو البنثثك الثثذ  يمتلثثك  بنثثك كبيثثر الحجثثم : وهثثو البنثثك الثثذ   -
 وتم إعطاؤه ثال  درجات .فأكثر ، 

 : ثقة العميلاملتغري التابع   7/4/2
وذلك  (2015، قياق متغير ثقة العمي  اعتمادًا علي مقياق ) الدرينيتم     

وما يتمتع به هذا المقياق من ، لماللمة المقياق لطبيعة وأهداف البح  الحالي 
عل   عبارة( 12قياق من )ويتكون الم،  0.839درجة ثبات عالية ت يد عن 

،  3، محايد=4، موافق = 5)موافق تمامًا= مقياق ليكرت خماسي الدرجات 
 (.1، غير موافق تمامًا=2غير موافق = 

 :   املقاييس املستخدمة يف البحثثبات صدق وثبات اختبار   7/5
 اختبار صدق املقاييس:  7/5/1

م لقيثثاق الخاصثثية محثث  يةثثير الصثثد  إلثث  مثثد  صثثالحية المقيثثاق المسثثتخد    
اعتمثد الباحث  علثي في هذا البح  والختبار صد  المقاييق المستخدمة ، البح  

 التالي:كوذلك  وصد  المحتو  ،  طريقتي الصد  الظاهر  
 : الصد  الظاهر   7/5/1/1

مراجعة بنثود كث  مقيثاق بغثرأ التأكثد مثن قثدرتها علثي قيثاق ب قام الباح       
هثذا فحسثا بث  تثم عثرأ قالمثة االستقصثا  علثي عثدد ، لثيق  ما يفترأ قياسه

بهثثدف اختبثثار مثثد  دقثثة وسثثالمة  مثثن المتخصصثثين فثثي مجثثال التسثثويق بالكليثثة
 . مومال متها للمستقص  منه المصطلحات المستخدمة

عثثرأ القالمثثة علثثي عثثدد محثثدود مماثثث  : قثثام الباحثث  بصثثد  المحتثثو   7/5/1/2
 تعديالت الطفيفة علي القالمة.  بعأ ال إجرا وتم ، لمفردات عينة البح  

 املقاييس: ثباتاختبار    7/5/2
  يتصف المقياق بالثبات عندما يعط  نفق النتالج إذا ما أعيد تطبيقه     
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ريان،  عل  مجموعة معينة من األفراد أو تكون االختالفات بينها طفيفة )
كرونباخ وذلك المقاييق تم استخدام اختبار ألفا لختبار ثبات ، وال( 151:2006

 الجدول التالي:كما هو موضح ب
 ( معامالت الثبات للمقاييق المستخدمة في البح 2جدول )

 المصدر : نتائج اختبار معامالت الثبات    
وتةير بيانات الجدول إلي أن معامالت الثبات للمقثاييق المسثتخدمة تتجثاو       

 (. Sekaran , 2003% ) 60الحد األدن  المتعارف عليه وهو
 :امليدانيةأسلوب مجع البيانات    7/6

وليثثة مثثن خثثالل االسثثتعانة بمجموعثثة مثثن طثثالا برنثثامج تثثم جمثثع البيانثثات األ      
وذلثثثك بعثثثد تعثثثريفهم ، الماجسثثثتير التنفيثثثذ  فثثثي إدارة األعمثثثال بجامعثثثة الطثثثالف 

( قالمثثة استقصثثا  مثثن قبثث  مسثثلولي 81بطبيعثثة وأهثثداف البحثث  ، وتثثم اسثثتيفا  )
( قالمثثة 266، فثثي حثثين تثثم اسثثتيفا  )(%65.3)عثثدل اسثثتجابة مبخدمثثة العمثثال  
 تالمعثثثدال % ،  وتعتبثثثر هثثثذه69.27مثثثال  البنثثثوك بمعثثثدل اسثثثتجابة مثثثن قبثثث  ع

مثثن البنثثوك مثثن صثثعوبات نظثثرًا ميثثع البيانثثات األوليثثة مثثا يواجثثه عمليثثة تجل مقبولثثة
 .يحيط بعم  البنوك  الذ لطابع السرية 

قالمة مثن قثوالم استقصثا   ( 26) استبعاد تمالمستردة مراجعة القوالم وأثنا       
لعثثثثدم اكتمالهثثثثا أو عثثثثدم وضثثثثو  إجابثثثثات  قثثثثوالم المسثثثثلولين ( مثثثثن6و)عمثثثثال  ال

( 75، واثثذلك يصثثبح عثثدد القثثوالم الصثثالحة للتحليثث  كالتثثالي: )المستقصثثي مثثنهم 
 .لعمال ل( قالمة 240، و)مسلولي خدمة العمال  لمة قال

عدد  المقياق المستخدم   
 العبارات

 معام  الثبات

 0.81 6 العمي   من معرفةال

 0.77 5 المعرفة للعمي  
 0.75 5 المعرفة حول العمي  

 0.77 16 مقياق إدارة معرفة العمي  كك 
 0.83 12 مقياق ثقة العمي   
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 البيانات : حتليلب اليأس  7/7
بيانات ، في تحلي  ال (SPSS)  اإحصاليعل  البرنامج  اعتمد الباح    

 األساليا اإحصالية التالية : باستخدام
 .للبح األوسام الحسابية واالنحرافات المعيارية لعرأ النتالج المبدلية  - 
ثبات الختبار   Cronbach's Alpha Coefficient معام  ألفا كرونباخ -

 .قالمتي االستقصا 
تبار الخ One Way ANOVA  تحلي  التباين أحاد  االتجاه اختبار  -

كال من: تطبيق إدارة معرفة العمي  وكذلك ثقة  جوهرية الفرو  بين متوسطات
 لحجم البنك. وفقًا  العمي 

إدارة أبعاد بين طبيعة العالقة أسلوا تحلي  االرتبام واالنحدار الخطي لتحديد  -
 . معرفة العمي  وثقة العمي 

 ت االنحدار.وذلك الختبار مد  جوهرية معامال  T .Test اختبار ) ت ( -
  :البحث اختبار فروا -8

الوصفية للبح  النتالج  فيما يلي ، يقدم الباح ختبار فروأ البح قب  التطر  ال      
،  بالبنوك التجارية بمحافظة الطالفوثقة العمي  ، إدارة معرفة العمي مستو  والمتعلقة ب

 :المبين أدناهوذلك عل  النحو البح   ذلك اختبار فروأ يلي
 النتالج الوصفية للدراسة. -
 .البح اختبار فروأ  -
 :للبحثالنتائج الوصفية  8/1

لبنثود إدارة يوضح الجدول التالي المتوسثطات الحسثابية واالنحرافثات المعياريثة     
 .معرفة العمي 
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 إدارة معرفة العمي  بنود لالحسابية واالنحرافات المعيارية ( المتوسطات  3 جدول رقم )
الوسط  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثودالبنثثثث

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار  

 الرتبة

 تتوافر لد  مسلولي خدمة العمال  المهارات والخبرات  
 العمال  منالال مة لجمع معلومات 

3.35 0.65 15 

 يوفر البنك دورات تدريبية عن كيفية استخالص المعرفة 
 من العمال 

3.85 0.96 8 

 ن علي تجميع خرا  العمال   يةجع البنك العاملي
 ه التي يقدمهاخدماتحول 

4.04 0.96 6 

 9 0.97 3.84 اللباقة وحسن المعاملةبيتمتع بموظفي البنك 
 يأخذ البنك بعين االعتبار مقترحات العمال  الخاصة 

 بالخدمات الجديدة وطريقة تقديمها
4.14 0.90 4 

 عاملين علي التعلم من تجاراهم في التعام يةجع البنك ال
 مع العمال  

3.76 1.25 11 

 يوفر البنك المعلومات المطلوبة عن خدماته المصرفية 
 لجميع العمال 

4.1 0.99 5 

 يتعام  البنك مع مةاك  العمال  ويعم  علي حلها بةك  
 فور  نهالي و 

3.75 1.08 12 

 14 0.90 3.55 العمال  لرد علي استفسارات مهارة عالية ل لد  موظفي البنكيتوافر 
 2 0.71 4.29 للرد علي ةكاو  العمال  دقيقيتوافر لد  البنك نظام 

 13 0.81 3.7 البنك والعمي يتم تبادل المعلومات الضرورية إتمام الخدمة  بين 
 1 0.83 4.46 تتوافر لد  البنك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالعمال 

 10 0.42 3.78 دراية بمتطلبات العمال البنك علي 
 7 0.95 3.88 العمال  بةك  دقيق تفصيالتيلبي البنك 

تتوافر لد  البنك خلية للتوص  مع العمال  ومعرفة الخدمات  
 المطلوبة بةك  مستمر

4.21 0.78 3 

 16 0.99 3.17 تحظي بيانات العمال  لد  البنك بسرية تامة
 --- 0.74 3.88 إدارة معرفة العمي  كك 

 لقائمة مسئولي البنوك المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي
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 يلي : ويتضح من الجدول السابق ما     
بثثثثانحراف معيثثثثار  (  3.88) الحسثثثثابي إدارة معرفثثثثة العميثثثث  بلثثثل المتوسثثثثط -

فثثو  مسثثتو  تطبيثثق إدارة معرفثثة العميثث  بثثالبنوك محثث  البحثث   ، ويعتبثثر (0.74)
 .(5القيمة القصو  للمقياق ) في حين أن( 4يقترا من ) بكثير حي المتوسط 

احتلثثت البنثثود التاليثثة قالمثثة اهتمامثثات المسثثلولين بثثالبنوك فيمثثا يتعلثثق بثثإدارة  -
 معرفة العمي  : توافر قاعدة بيانات الكترونية خاصثة بثالعمال  ، وتثوافر نظثام

  ، للثثثرد علثثثي ةثثثكاو  العمثثثال  ، ووجثثثود خليثثثة للتواصثثث  مثثثع العمثثثال دقيثثثق
الخاصثة بالخثدمات الجديثدة ، وأخيثرا قيثام البنثك واالهتمثام بمقترحثات العمثال  

،  4.46بتثثوفير المعلومثثات عثثن خدماتثثه حيثث  بلغثثت المتوسثثطات الحسثثابية 
 علي الترتيا. 4.1،  4.14،  4.21،  4.29

 كالتالي:لثقة العمي  جا ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و      

 لبنود ثقة العمي الحسابية واالنحرافات المعيارية ( المتوسطات  4 )جدول رقم 
الوسط  البنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثود

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار  

 الرتبة

 2 1.15 4.05 أةعر أن البنك جدير بالثقة
 3 0.92 3.94 يأةعر أن البنك قادر علي تلبية احتياجات

 4 0.92 3.83 لد  موظفي البنك المهارات الال مة لح  مةكالتي
 6 0.90 3.65 اعتمد علي البنك في تلبية توقعاتي 

 11 0.93 3.24 يفي البنك بالوعود تجاه العمال 
 8 1.14 3.59 بصفة عامة ليق لد  قلق في التعام  مع هذا البنك

 7 0.91 3.63 أةعر أن البنك لديه قدر كبير من الن اهة
 5 0.937 3.66 تتسم المعلومات التي ينةرها البنك بالمصداقية

 9 0.65 3.54 يستجيا البنك بسرعة لح  مةكالتي
 12 0.58 3.03 يأخذ البنك مصلحة العمي  في االعتبار  

 1 0.78 4.11 يهتم البنك بتوفير الراحة للعمال 
 10 0.53  3.34 أةعر بمساعدة موظفي البنك في التعام  معي

 --- 0.69 3.63 العمي  كك  ثقة   
 لقائمة العمالء المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي



 
 

20 

 

 ويتضح من الجدول السابق ما يلي:   
أ  ( 0.69بثانحراف معيثار  )(  3.63) الحسثابي لثقثة العميث  بلل المتوسثط -

 أنها في مستو  فو  المتوسط .
عمال  البنوك فيما يتعلق بثقثة العميث  : احتلت البنود التالية قالمة اهتمامات  -

البنثك  بقثدرة الةثعور،  البنثك جثدير بالثقثةالةعور بثأن ، توفير الراحة للعمال 
لثثد   المةثثكالتمهثثارات الال مثثة لحثث  تثثوافر ال،  علثثي تلبيثثة احتياجثثات العميثث 

حيثث  بلغثثت المعلومثثات التثثي ينةثثرها البنثثك  مصثثداقية، وأخيثثرا  البنثثك مثثوظفي
علثثثثثثي  3.66،  3.83،  3.94،  4.05،  4.11حسثثثثثابية المتوسثثثثثطات ال

 .الترتيا.

 :للبحث اختبار فروا 8/2
  الفرا األول: اختبار  /8/2/1

 :أنه  نص الفرأ األول في هذا البح  عليي      
إدارة معرفثثثة العميثثث  بثثثالبنوك  تطبيثثثقتوجثثثد فثثثرو  جوهريثثثة بثثثين مسثثثتويات ال " 

 ." حجم البنكمحافظة الطالف وفقًا لمتغير بالتجارية  
  تحليث  التبثاين أحثاد  االتجثاه والختبار صثحة هثذا الفثرأ اسثتخدم الباحث      

One Way ANOVA   ،. وذلك كما بالجدول التالي 
 البنكوفقًا لحجم  دارة معرفة العمي إ تحلي  التباين أحاد  االتجاهنتالج ( 5جدول رقم )

 مصدر التباين
مجموع 
 المراعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 المراعات

 ,.Sig (Fقيمة )

 775 2 1.55 بين المجموعات
1.41 0.25 

 549.6 72 39.57 المجموعاتداخ  

    74 41.12 التباين الكلي
   مسلولي البنوكالمصدر : نتالج التحلي  اإحصالي لقالمة 

وهي غيثر ذات داللثة  1.41تبلل ( F ) ويتضح من الجدول السابق أن قيمة      
ممثثا يةثثير إلثثي أن الفثثرو  بثين مسثثتويات تطبيثثق إدارة معرفثثة العميثث  إحصثالية ؛ 
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وترجثع إلثي   محافظة الطالف غير جوهرية وال تتأثر بحجم البنكب التجاريةبالبنوك 
وتأسيسثًا علثي هثذا يثتم قبثول الفثرأ األول والقالث  بعثدم وجثود ، عوام  الصثدفة 
محافظثثثة التجاريثثثة بإدارة معرفثثثة العميثثث  بثثثالبنوك  تطبيثثثقمسثثثتويات فثثثرو  بثثثين 

 الطالف وفقًا لمتغير حجم البنك.

   :الثاني:اختبار الفرا   8/2/2

 :علي الثانينص الفرأ ي
محافظثثة بالتجاريثثة  العميثث  بثثالبنوك  ثقثثةتوجثثد فثثرو  جوهريثثة بثثين مسثثتويات ال " 

 . " الطالف وفقًا لمتغير حجم البنك
  بثاين أحثاد  االتجثاه والختبار صحة هذا الفثرأ اسثتخدم الباحث  تحليث  الت     

One Way ANOVA . وذلك كما بالجدول التالي ، 
 ( تحلي  التباين األحاد  لمستويات ثقة العمي  وفقا لحجم البنك6جدول رقم ) 

 مصدر التباين
مجموع 
 المراعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المراعات

قيمة 
(F) 

Sig., 

 0.051 2 0.102 بين المجموعات
0.092 0.91 

 0.551 237 130.57 وعاتالمجمداخ  

    239 130.67 التباين الكلي
   العمال لقالمة  اإحصاليالمصدر : نتالج التحلي  

وهثي غيثر ذات  0.092تبلثل   ( F ) ويتضثح مثن الجثدول السثابق أن قيمثة     
بثثالبنوك  العميثث  ثقثثةفثثرو  بثثين مسثثتويات يةثثير إلثثي أن ال؛ ممثثا  إحصثثالية داللثثة

،  ، وترجثثع إلثثي عوامثث  الصثثدفة يثثة وال تتثثأثر بحجثثم البنثثكغيثثر جوهر  محثث  البحثث 
عثثثدم وجثثثود فثثثرو  بثثثين ومفثثثاده  الثثثثانيوتأسيسثثثًا علثثثي هثثثذا يثثثتم قبثثثول الفثثثرأ 

 محافظة الطالف وفقًا لمتغير حجم البنك.التجارية بالعمي  بالبنوك  ثقةمستويات 

 أنه: ينص الفرأ الثال  علي اختبار الفرا الثالث: 8/2/3

 "ثقة العمي  إدارة معرفة العمي  علي ألبعاد  ير جوهر  ال يوجد تأث" 
 وينبثق من هذا الفرأ مجموعة من الفروأ الفرعية هي: 
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 "ثقة العمي  العمي  علي من معرفة لل  ال يوجد تأثير جوهر   " -
 "ثقة العمي  علي للعمي  معرفة لل  ال يوجد تأثير جوهر   " -
 "ثقة العمي  لعمي  علي احول معرفة " ال يوجد تأثير جوهر  لل -

، وجثا ت  االنحثدار الخطثي البسثيطأسثلوا ، تم استخدام هذا الفرأالختبار و     
 النتالج كالتالي:

 أبعاد إدارة معرفة العمي  علي ثقة العمي  أثر(  7 جدول )

 المتغير
 قيمة   
(R) 

Adj. 

R2 

 قيمة 
B   

 قيمة  
t 

Sig.    

 0.000 5.489 0.779 0.289 0.538 المعرفة من العمي  

 0.000 5.566 0.862 0.295 0.543 المعرفة للعمي  

 0.000 4.113 0.492 0.186 0.431 المعرفة حول العمي 

 المصدر: نتالج التحلي  اإحصالي.
لكثث  مثثن : المعرفثثة مثثن  ايجثثابي تثثأثيرويتضثثح مثثن الجثثدول السثثابق وجثثود      

التجاريثة علثي ثقثة عمثال  البنثوك العمي  ، المعرفة للعميث  والمعرفثة حثول العميث  
علثي   4.11،   5.57،  5.49 حثوالي ( Tحي  بلغت قيمثة )  بمحافظة الطالف

 0.01الترتيا وجميعها ذات داللة إحصالية عند مستو  
جثوهر  ألبعثاد تثأثير وجثود عثدم ومفثاده  الثالث الفثرأ  يثتم رفثأوعل  هذا      

 .لفرأ البدي إدارة معرفة العمي  علي ثقة العمي  وقبول ا

 النتائج:مناقشة وتفسري  -9
حجثثم البنثثك علثثي مسثثتو   عثثدم وجثثود تثثأثير لمتغيثثر عثثن البحثث كةثثفت نتثثالج  -

وأن جميثثع تطبيثثق البنثثوك التجاريثثة بمحافظثثة الطثثالف إدارة معرفثثة العميثث  ، 
تثثدرك أهميثثة إدارة معرفثثة العميثث  ومثثد  تأثيرهثثا البنثثوك علثث  اخثثتالف أحجامهثثا 

، وتتفثق هثذه النتيجثة فسثةقدرته علثي الوقثوف فثي وجثه المناعلي أدا  البنك و 
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( والتثثي أةثثارت إلثثي عثثدم وجثثود 2017مثثع مثثا توصثثلت إليثثه دراسثثة نجثثا  ) 
 فرو  بين مستويات تطبيق البنوك العمومية الج الرية إدارة معرفة ال اون.

حجثم البنثك علثي مسثتو  ثقثة  عدم وجود تأثير لمتغير عن البح كةفت نتالج  -
  بثثالبنوك التجاريثثة العاملثثة بمحافظثثة الطثثالف ، ويثثر  الباحثث  أن هثثذه العميثث

النتيجة تتفق مع المنطق النظر  كون ثقة العميث  تتولثد مثن خثالل قثدرة البنثك 
، ومصثثداقية المعلومثثثات علثثي تلبيثثة مطالثثا العميثث  والحفثثثاب علثثي مصثثالحه 

 .لصادرة من البنك والوفا  بالوعودا
 إدارة معرفة العمي  ممثلة في أبعادها الثالثة أن نتالج البح كما أظهرت  -
تثؤثر جوهريثًا علث  ) المعرفة من العمي ، المعرفة للعميث  والمعرفثة حثول العميث (  

أبثثو الثثدها  دراسثثة مثثا توصثثلت إليثثهتتفثثق هثثذه النتيجثثة مثثع ، و  العميثث  ثقثثة
تثثؤثر بةثثك  مباةثثر علثثي  إدارة معرفثثة العميثث والتثثي تؤكثثد علثثي أن   (2013)

 .ارة عالقات العمي  والمتمثلة في ) الثقة ، رضا ووال  العمي  (أبعاد إد
مكانثات البنثك          وباإضافة لما سبق تسهم المعرفة للعمي  في إبرا  قثدرات وا 

الماديثثة والبةثثرية التثثي تؤهلثثه لتقثثديم منتجثثات وخثثدمات تلبثثي مطالثثا العميثث  
يجعثث  البنثثك وكثثذلك مثثد  ن اهثثة البنثثك وحرصثثه علثثي مصثثلحة العميثث  وهثثو مثثا 

 جدير بالثقة من وجهة نظر العمي .

 فيما يلي : هذا البح يمكن إيجا  دالالت  : دالالت البحث -10
أكدت نتالج البح  علي الدور المهم ألبعاد معرفة العمي  فثي بنثا  وتثدعيم ثقثة  -

وتعثد هثذه الداللثة بمثابثة إضثافة تسثهم فثي إثثرا  األدبيثات المتاحثة ،  ،العمي  
 قًا جديدة للبح  في مجال إدارة معرفة العمي .وتفتح أفا

أظهثثرت نتثثالج الحثث  وجثثود تثثأثير ألبعثثاد إدارة معرفثثة العميثث  علثثي تثثدعيم ثقثثة   -
عمثثثال  البنثثثوك ، ممثثثا يعطثثث  داللثثثة مهمثثثة للجهثثثود المبذولثثثة مثثثن قبثثث  إدارات 

 بمستو  تطبيق إدارة معرفة العمي .لالرتقا  البنوك السعودية  
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  :البحثتوصيات  -11
للمسثلولين عثن يقدم الباح  مجموعثة مثن التوصثيات  ،البح عل  ضو  نتالج    

 : التي ير  أنها ذات فالدة في هذا المجال البنوك التجارية السعودية
علي الرغم من االرتفاع النسبي في مستو  تطبيثق إدارة معرفثة العميث  بثالبنوك  -

بثثثإدارة معرفثثثة العميثثث  التجاريثثثة السثثثعودية ، يوصثثثي الباحثثث  ب يثثثادة االهتمثثثام 
و يثثادة قثثدرات البنثثك فثثي هثثذا المجثثال لمثثا لثثه مثثن خثثثار ايجابيثثة ملموسثثة علثثي 

،  مثثث  : ثقثثة  ورضثثا العميثث  ، والتثث ام العميثث  تجثثاه البنثثكالعديثثد مثثن الجوانثثا 
 للبنك .األدا  التسويقي و 
لحضثور لقثثا ات أو اجتماعثات مثثع  توجيثه الثدعوة إلثثي عمثال  البنثثك المتميث ين -

لمثثا لهثثذا البعثثد ات البنثثوك محثث  البحثث  واالسثثتماع إلثثي خرالهثثم ومقترحثثاتهم إدار 
 من تأثير كبير علي ثقة العمي .

يفية استخالص المعرفة من  يادة االهتمام بتدريا وحف  موظفي البنك علي ك -
للتنفيذ، وكذلك الال مة المادية والتكنولوجية المتطلبات كافة وتوفير العمي  

 تفادة من تجاراهم مع عمال  البنك. تةجيعهم علي االس
ضثثرورة العمثث  علثثي تحقيثثق التكامثث  بثثين مصثثادر المعرفثثة المختلفثثة المتعلقثثة  -

 بالعمي  ، وتنقية قاعدة المعرفة الخاصة بالعمال  بصفة دورية.
يوصثي الباحثث  بثثإجرا  الم يثد مثثن البحثثو  فثثي مجثال إدارة معرفثثة العميثث  ومثثن  -

 قباًل:النقام التي يمكن بحثها مست
أثر عمليات إدارة معرفة العميث ) اكتسثاا، تخث ين، نةثر، اسثتخدام( علثي  -أ     

 االحتفاب بالعمي .
 العالقة بين سمعة المنظمة وثقة العمي . - -ا
نتاجية أخر  مماثلة في قطاعات  بحو إجرا   -ج  .السعوديةبخدمية وا 
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 البحثمراجع                         
 املراجع العربية:

(." قيثثاق أثثثر إدارة معرفثثة العمثثال  2013أبثثو الثثدها ، محمثثد صثثبحي أحمثثد.) -
علثثي إدارة عالقثثات العمثثال  فثثي الةثثركات المقدمثثة لخثثدمات التليفثثون المحمثثول ، 

   ، كلية التجارة ببورسعيد. في إدارة األعمالرسالة ماجستير 
فثي تحقيثق (." أثثر إدارة معرفثة ال اثون 2006الجنابي، أميثرة هثاتف الحثداو .) -

رسثثثالة التفثثثو  التنافسثثثي : دراسثثثة مقارنثثثة بثثثين عينثثثة مثثثن المصثثثارف العراقيثثثة"، 
 ، كلية اإدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة. ماجستير في إدارة األعمال

(." دور 2018الحافا ،علثي عبثد السثتار؛ السثليماو  ، إبثراهيم عبثد الخثالق .) -
التصثثثثنيع الفعثثثثال: دراسثثثثة  إدارة معرفثثثثة ال اثثثثون فثثثثي تع يثثثث  بعثثثثأ اسثثثثتراتيجيات

اسثثتطالعية ارا  عينثثة مثثن المثثدرا  فثثي الةثثركة العامثثة لصثثناعة األلبسثثة الجثثاه ة 
-207( ، ص ص4، كركثثوك، العثثدد) مجلثثة كليثثة القلثثم الجامعثثةفثثي الموصثث "، 

241. 
أنثثثثق يحثثثثي ؛ ةثثثثوتر ، عثثثثامر محمثثثثد ؛ بطاينثثثثة ، عبثثثثد   قاسثثثثم  لحديثثثثد،ا -
ال  العمثال  فثي القطثاع المصثرفي األردنثي " ، (." العوام  المثؤثرة علثي و 2014.)

  325-312، ص ص 2، العدد  41، المجلد  دراسات : العلوم اإدارية
العميثث  بثثين  (." توسثثيط ثقثثة والتثث ام2015الثثدريني ، سثثارة السثثيد عبثثد   .) - 

سمعة المنظمة وقيمة العالمثة: دراسثة تطبيقيثة علثي البنثوك التجاريثة فثي مصثر"، 
 ، جامعة المنصورة.، كلية التجارةإدارة األعمالراه في رسالة دكتو 

؛ الةثيخلي، أسثامة سثمير ؛  ، أسثعود محمثد المحاميثد؛  ، ليث  سثلمان الرايعي -
(. أثثثر إدارة معرفثثة ال اثثون وتطثثوير الخثثدمات الجديثثدة 2014العثثدوان سثثامي.)

، ص 2، العثدد 41، المجلثد  دراسات ، العلثوم اإداريثةفي األدا  التسويقي" ، 
 .294-275ص 
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(." دور إدارة معرفثثثثثة العميثثثثث  وتكنولوجيثثثثثا  2008الةثثثثثرفا، سثثثثثلو  محمثثثثثد.)  -
المعلومثثات فثثي تحقيثثق الم ايثثا التنافسثثية فثثي المصثثارف العاملثثة فثثي قطثثاع غثث ة"، 

 غ ة. –، كلية التجارة، الجامعة اإسالمية رسالة ماجستير في إدارة األعمال
(." دور مدخ  إدارة معرفة العمي  فثي 2008، بسيم قالد عبده محمد.) يالعريف -

تحقيثثق الميثث ة التنافسثثية بثثالتطبيق علثثي البنثثوك التجاريثثة بالجمهوريثثة اليمنيثثة"، 
 ، كلية التجارة، جامعة عين ةمقرسالة دكتوراه في إدارة األعمال

" إدارة معلومات العمثال  وأثرهثا فثي األدا  المؤسسثي (.2011، سام .) الفقها  -
فسثثية: دراسثثة ميدانيثثة علثثي الةثثركات المسثثاهمة العامثثة الفلسثثطينية"، والميثث ة التنا

-221( ص ص1، )25مجلثثثد ،  ( مجلثثثة النجثثثا  ل)بحثثثا  ) العلثثثوم اإنسثثثانية
254. 
(. " دور 2016عثثثذيا ، عثثثامر فثثثدعوق.)  ؛النعيمثثثي، صثثثال  عبثثثد القثثثادر   -

مثثدير  : بحثث  تحليلثثي لعينثثة مثثن عمليثثات إدارة المعرفثثة فثثي التسثثويق االبتكثثار  
،  مجلثثة العلثثوم االقتصثثادية واإداريثثةالةثثركة العامثثة لصثثناعة ال يثثوت النباتيثثة" ، 

 .21-1، ص ص  89، العدد  22المجلد 
(." اتجاهثثثات العالقثثثة بثثثين إدارة معرفثثثة ال اثثثون 2011، خيثثثر  علثثثي.)أوسثثثو -

: دراسة استطالعية في عثدد مثن المنظمثات الفندقيثة فثي مدينثة واالحتفاب بال االن
، 33مجلثثد ، كليثثة اإدارة واالقتصثثاد، جامعثثة الموصثث  ،  تنميثثة الرافثثدين، " دهثثوك
 .161-145، ص ص  102العدد 
" ثقثة العميث  كمتغيثر وسثيط بثين ةخصثية (.2013.)حسن ، عبد الع يث  علثي -

العالمثثة وسثثمعتها: دراسثثة تطبيقيثثة علثثي طثثالا الجامعثثات الحكوميثثة المصثثرية"، 
 .191-151، المجلد الثاني ، العدد الرابع ص ص  ي المجلة العلمية التجارة والتمو 

 -القيثثاق -بحثثو  التسثثويق: المبثثاد (. 2006ريثثان ، عثثادل ريثثان محمثثد .) -
 .أسيوم ،  مطبعة الصفا والمروة . الطر  

التسثويق المعرفثي المبنثي علثي إدارة عالقثات (. 2012)صاد ، درمان سثلمان. -
 ة العلمية للنةر.، عمان : دار كنو  المعرفومعرفة  ال اون 
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(." واقثثثع إدارة المعرفثثثة ومتطلبثثثات اإبثثثداع 2010صثثثبر ، هالثثثة عبثثثد القثثثادر.) -
، المنظمثثثة العرايثثثة للتنميثثثة المجلثثثة العرايثثثة لثثث دارةوالتجديثثثد فثثثي اإدارة العرايثثثة"، 

 اإدارية، القاهرة، المجلد الثالثون، العدد الثاني. 

: إدارة معرفثثة  إدارة المعرفثثة. (2009الجنثثابي، أميثثرة.) ؛طالثثا، عثثال  فرحثثان  -
 دار صفا  للنةر والتو يع، عمان. ، ال اون 

( " إدارة عالقثثثثات 2015جرجثثثثور ، عثثثثال .) ؛المجنثثثثي، رانيثثثثة ؛ عبثثثثود ، طثثثثه  -
العمثال  االلكترونيثة وتأثيرهثا علثثي درجثة ثقثة عمثثال  المصثارف السثورية الخاصثثة 

الخاصثثة فثثي السثثاح  ودرجثثة التثث امهم تجاههثثا: دراسثثة ميدانيثثة علثثي المصثثارف 
، سلسثلة العلثوم االقتصثثادية  مجلثة تةثرين للبحثو  والدراسثات العلميثةالسثور " ، 

 207-189ص ص  4، العدد 37والقانونية ، المجلد 
(."أثثر اسثثتخدام ةثبكات التواصث  االجتمثاعي علثثي 2016قبثوع ، سثنان أحمثد.) -

اجسثثثتير فثثثي إدارة رسثثالة ممعرفثثة ال اثثثالن ، اكتسثثاا ال اثثثالن، واالحتفثثاب بهثثثم" ، 
 ، كلية األعمال ، جامعة الةر  األوسط. األعمال

(. "مسثاهمة المعرفثة عثن وألجث  2014قحموش، إيمان ، بن ساه  ، وسثيلة.) -
مطبقثثة علثثي إطثثارات  تقييميثثهال اثثون فثثي تحسثثين تسثثيير عالقثثات ال اثثالن: دراسثثة 

العلثوم كليثة ، ةمجلة البحو  االقتصادية والماليثمؤسسة صناعة الكواب  ببسكرة "، 
 الج الر، العدد الثاني ، ديسمبر. _ أم البواقيجامعة االقتصادية والعلوم التجارية 

دارة عالقثات ال اثون 2016، هاد  أحمثد.) قوقة - (. " أثثر إدارة معرفثة ال اثون وا 
علثثي األدا  التسويقي:دراسثثة ميدانيثثة علثثي البنثثوك التجاريثثة األردنيثثة فثثي مدينثثة 

، كليثثثة األعمثثثال ، جامعثثثة  الة ماجسثثثتير فثثثي إدارة األعمثثثالرسثثث، األردن" -عمثثثان
 الةر  األوسط.

(." تطبيثثق إدارة معرفثثة ال اثثون فثثي البنثثوك العموميثثة 2017نجثثا  ، بولثثودان .) -
 -212، ص ص  3، العثثثدد 4المجلثثثد  ، اقتصثثثاديةمجلثثثة دراسثثثات الج الريثثثة "، 

235 
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 موافق
 متاما  

غري  حمايد موافق
 موافق

 غري
 موافق

 متاما  

 :معرفة من العمي 
 تتوافر لد  مسلولي خدمة العمال  المهارات  -1

 ن العمال والخبرات الال مة لجمع معلومات م

5 4 3 2 1 

يوفر البنك دورات تدريبية عن كيفية استخالص  -2
 ة من العمال المعرف

5 4 3 2 1 

 يةجع البنك العاملين علي تجميع خرا  العمال   -3
 حول الخدمات التي يقدمها  
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 اللباقة وحسن المعاملةيتمتع بموظفي البنك ب -4
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 مقترحات يأخذ البنك بعين االعتبار  -5
 العمال  الخاصة بالخدمات الجديدة وطريقة تقديمها 

5 4 3 2 1 
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يةجع البنك العاملين علي التعلم من تجاراهم في  -6
 التعام  مع العمال 

     

 : عمي للالمعرفة 
 عن خدماته المطلوبة يوفر البنك المعلومات  -7
 المصرفية لجميع العمال  

5 4 3 2 1 

يتعام  البنك مع مةاك  العمال  ويعم  علي حلها  -8
 بةك  فور  ونهالي

5 4 3 2 1 

فر لد  موظفي البنك مهارة عالية للرد علي يتوا -9
 استفسارات العمال  

5 4 3 2 1 

للرد علي ةكاو   دقيقيتوافر لد  البنك نظام  -10
 العمال 

5 4 3 2 1 

 يتم تبادل المعلومات الضرورية إتمام الخدمة  -11
 بين البنك والعمال    

5 4 3 2 1 

 :العمي  حولالمعرفة 
 قاعدة بيانات الكترونية  تتوافر لد  البنك -12

 خاصة بالعمال 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 البنك علي دراية بمتطلبات العمال  -13
 1 2 3 4 5 يلبي البنك تفضيالت العمال  بةك  دقيق -14
 تتوافر لد  البنك خلية للتوص  مع  -15

 العمال  ومعرفة الخدمات المطلوبة بةك  مستمر
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 العمال  لد  البنك بسرية تامة تحظي بيانات -16
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 الباحث                                                                                                             

 
 



 
 

33 

 

 (   2ملحق رقم )

  قائمة استقصاء العمالء

 

                                                            سلمه هللا    سع دة المحتفم رميل البنك : 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته...

بكلية  التسويقبقسم  األستاذ المةارك  - / إبراهيم محمد عبد الحميدالدكتوريقوم      
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The Impact of Customer Knowledge Management  

Dimensions on Customer Trust An Applied Study on 

Saudi Commercial Banks 

 

Dr. Ibrahim Mohamed Abdel -Hamid 

Faculty of Commerce - Sohag University 

   
      This research aimed to determine the impact of the 

dimensions of customer knowledge management on customer 

trust in Saudi commercial banks. It also aimed to test the 

relationship between the size of the bank, and customer 

knowledge management, and customer trust. To achieve 

these objectives, the researcher investigated  a sample of 

(124 Cases) from the bank officials and  (384 Cases) from the  

bank customers in Taif Governorate. 

     The main results were: 

1- The dimensions of customer knowledge management, 

namely, knowledge from customer, knowledge for the 

customer, and knowledge about customer positively affect 

customer trust. 

2- There were no significant differences between the levels of 

customer knowledge management application and customer 

trust  due to the size of the bank. 

 

Key Words:  

Customer knowledge management, Customer trust 
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دقة تنبؤات المحللين الماليين والملكية المؤسسية للشركات المقيدة 

 بالبورصة المصرية

 أحمد بخيت محمد أحمدد. 

 بقسم المحاسبة مدرس

 يجامعة جنوب الواد -كلية التجارة 

 صملخ

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في  محاللية ابتبيار أاير الملايية الم سسيية ةلين داية  نبي ا  

المحللين الماليين بأسيعار أسيهم الكيركا  المقييدة بالبورلية الم يريةا لايد اةتميد  الدراسية 

البورلة ب( شركة من الكركا  المقيدة أسهمها 40الميدانية للبحث ةلن ةينة ماونة من ةدد )

 ( مين م سسيا  التحلييل الميال 28ةيدد ) ا باإلضافة إلن  نب ا   2014 ل ةا  الم رية بال

 ا لايد  وليل البحيث  2013لال ادرة بال ل ةا     2014لعا   بأسعار أسهم شركا  العينة

بأسيعار  إلن لجود  أاير معنوي موجب للملايية الم سسيية ةلين داية  نبي ا  المحلليين المياليين

 ييأاير معنييوي موجييب لجييود إليين باإلضييافة ا رليية الم ييريةأسييهم الكييركا  المقيييدة بالبو

للمتغيرا  الراابية أل الضابطة لالمتمثلة ف  حجم ماتب التحليل المال ا ببرة المحليل الميال ا 

 .حجم الكركةا نوع النكاطا الرافعة الماليةا لحجم ماتب المراجعة
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 ( اإلطار العام للبحث1)

 مقدمة ومشكلة البحث: 1/1

يئة األةما ل ل نوع احتياجا  ألحاب الم الح من المعلوما  إلن البحث ةين أدى  عقد ب

معايير المحاسبةا مميا أدى إلين اييادة اماتميا   نبدائل لمخرجا  النموذج التقليدي المعتمد ةل

 ,.Hu, N., et al)ليين كم در بديل للمعلوما  بالمعلوما  النا جة ةن  نب ا  المحللين الما

ضييعم مقييدرة بعييب ألييحاب الم ييالح ةليين التعامييل ميي  المعلومييا   ةللعييل مكييالا (2019

يعد من أام األسيباب التي   جعلهيم  بطريقة ةرضها كًما لكيفًا اردة بالقوائم لالتقارير الماليةالو

ا باإلضافة (Shroff, N., et al., 2014) ةلن  نب ا  المحللين الماليين يتجهون إلن امةتماد

كيلل  ظيرلف ال يناةة لم الح ةلن  حليل ظرلف الكركة لإلن ةد  مقدرة بعب ألحاب ا

 (.(Feng, X., et al., 2016 الت   عمل بها

لبناًء ةليها  مثل  نب ا  المحللين الماليين نقطة امنطالق الرئيسة للقيرارا  امسيتثمارية 

ا كميا أنهيا  عيد مين المحيددا  الرئيسية التي  (Li, W., et al., 2017)ف  أسواق رأس الميا ل 

 ,.Shroff, N., et al)عتمد ةليها ألحاب الم الح ف   قييم ادرة الكركة ةلن امستمرارية ي

التيي   عمييل ةليين  خفيييب ا اييار  ميين األدلا  التحليلييية الهاميية ا باإلضييافة إليين كونهييا(2014

مميا  االسلبية النا جة من امبتالفا  بيين ب يائص لايدرا  مسيتخدم  المعلوميا  المحاسيبية

ا (Schipper, K., 2007)   يب ةملية ا خياذ القيرارا  يب التكواا  الت يعمل ةلن  خف

ةتماد ةلن  نبي ا  امدلر  ل  امبتالفا  ف  ايادة  ةلن (So, E., 2013)لاد أكد  دراسة 

 .للمفاضلة بين البدائل امستثمارية المتاحة المحللين الماليين ةند  قدير أسعار أسهم الكركا 

بتحلييل  (Baker, H., and Haslem, J., 2015)دراسية  لفي  نفيس السيياقا ااميت

احتياجا  المستثمر األمريا  من المعلوما  المتعلقية بقيرارا  امسيتثمارا لايد أشيار  نتيائ  

الدراسيية إليين ااتمييا  المسييتثمر بالمعلومييا  التنب ييية بدرجيية أكبيير ميين المعلومييا  التيي   تعليي  

النتيائ  إلين أن المسيتثمر األمرياي  يعتميد بالماض  لالحاضر الخيا  بالكيركةا كميا أشيار  

ةليين  نبيي ا  المحللييين الميياليين لالسماسييرة كم ييدر للمعلومييا  التنب ييية  (%46,8)بنسييبة 

إليين اةتميياد المسييتثمرين بنسييبة  كييركةا فيي  حييين أشييار  النتييائ  أيًضيياالمتعلقيية بمسييتقبل ال

 القوائم المالية للكركا . نفقط ةل (9,7%)

لألسيواق الناشيئة  (MSCI Emerging Market Index) شر لم   راية م ر إلن م

  بدأ  دف  امستثمار الم سسي  األجنبي ا لمي  إليالا نصيا  لينادي  التقاةيد  2000ف  ةا  

لالقواةد الت   حام ةميل البنيوو لشيركا  التيأمينا أليبح المسيتثمرين الم سسييين المحلييين 

 .(Sourial, M., and Amico, A., 2015)أكثر نكاًطا ف  سوق رأس الما ل 
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بيين المسيتثمر الفيرد لالمسيتثمر الم سسي  مين حييث  ا لجيود ابتالفيل كير الدمئل إلن 

األسييهما حيييث  بكييأننوةييية المعلومييا  الييلين يعتمييدلن ةليهييا م خيياذ اييرارا هم امسييتثمارية 

ةتمياد لبالتيال  يمييل إلين ام ايت م القرار امستثماري للمستثمر الم سس  بأنه ارار انتقيائ 

ةلين المعلوميا   ةلن ةاس المستثمر الفرد اللي يميل إلن امةتمياد اةلن المعلوما  الخالة

 Chen, X., and)لفي  ايلا السيياق أشيار  دراسية ا (Li, W., et al., 2017) العامية

Cheng, Q., 2005)  نبيي ا  إليين اةتميياد المسييتثمرين الم سسييين ب ييورة كبيييرة ةليين 

 نا مما يفسر األداء المتفوق لهيال الملاية الم سسية للكركا . وليا  المحللين المالييل

ل عد أسعار األسهم من أام الم شرا  الت   عاس كفاءة األداء المال  الحيال  لالمسيتقبل  

للكركا ا كما أنها من أام الم شرا  المي ارة في  ايرارا  أليحاب الم يالحا ليمثيل السيهم 

لح ييو ل ةليين ح يية ميين األربيياا بعييد أداء ح يية فيي  رأس مييا ل الكييركة  ميينح الحيي  فيي  ا

الافياءة بالملايية الم سسيية  ل ير بطا (Han, J., and Tan, H., 2007)املتزاما  المتر بة 

 ,Karpaviciius) المعلوما ية ألسعار األسهم لبالة ف  ظل الملاية الم سسية طويلة األجل

S., and Suchard, J., 2018; Michal, K., et al., 2019). 

أرجح العالاة بين الملاية الم سسية لداة  نبي ا  المحلليين المياليين فيميا بيين نصريتي  ل ت

أار المضاربة لأار المراابة لمحددا  اليدلر اليلي ي دييه المسيتثمر الم سسي  في   حسيين أداء 

 Elyasiani, E., and) لبالتال  داة  نب ا  المحللين الماليينا لاد أشار  دراسا  االكركة

Jia, J., 2010; Shan, H., and Gong, G., 2017; Kim, H., et al., 2019)  إلين

لجود االاة احتمام  ةند التعرض لدراسة الملاية الم سسية للكركا  لداة  نبي ا  المحلليين 

الميياليين بأسييعار أسييهمهاا يتمثييل امحتمييا ل األل ل فيي  سيييادة أايير المراابيية بييأن  يي دي الملاييية 

نصييًرا مسييتخدا  المسييتثمرين الم سسيييين مييواردام لببييرا هم فيي   الم سسييية إليين  اييار إيجابييية

 حسييين ةمليييا  الراابيية ةليين أداء اإلدارةا ليتمثييل امحتمييا ل الثييان  فيي  سيييادة أايير المضيياربة 

األجيل  يلةد  ايا  المستثمرين الم سسيين بدلرام ف  الراابة كيونهم مين المسيتثمرين ا يير

مثل امحتما ل الثاليث في  أن يقيو  المسيتثمرين الم سسييين لليس لديهم الحافز الااف  للل ا ليت

في  اليدل ل النامييةا لبيلل   ايون كيل  بامشتراو م  اإلدارة لخدمة م الحهم الخالة لباليةً 

 ليين.اامحتمام  مفتوحة لطبيعة العالاة بين الملاية الم سسية لداة  نب ا  المحللين الم

 

البحث ف  الس ا ل حو ل: "أار الملاية الم سسيية لبناًء ةليها يمان للباحث لياغة مكالة 

 ةلن داة  نب ا  المحللين الماليين بأسعار أسهم الكركا  المقيدة بالبورلة الم رية؟ ".
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 أهداف البحث: 1/2

  ضمنت األاداف الرئيسة للبحث ما يل :     

 ةرض ل حليل أام نتائ  الدراسا  السابقة المتعلقة بمجا ل البحث. -

يييل أايير الملاييية الم سسييية ةليين دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين بأسييعار أسييهم ةييرض ل حل -

 الكركا  المقيدة بالبورلة الم رية.

بأسييعار أسييهم الكييركا   ابتبييار أايير الملاييية الم سسييية ةليين دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين -

 المقيدة بالبورلة الم رية.

 أهمية البحث: 1/3

   ف  مستويين اما:يمان ةرض أامية البحث الحال 

 ( المستوى النظري:1)

إلين ةيد   ركييز األبحيا   (Sourial, M., and Amico, A., 2015)أشيار  دراسية 

العلمية ف  م ر ةلن استاكاف دلر المستثمرين الم سسيين ف  سوق رأس الما ل الم يريا 

راسيا  الد إلين نيدرة الدراسيا  العربيية لباليةً  (2016كما أشار  دراسة )يوسم أبيوبارا 

الم ييرية التيي  اامييت ببحييث دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين بأسييعار األسييهما لفيي  حييدلد ةلييم 

لتاريخ بداية العملا يعد الا البحث األل ل ف  ابتبار أار الملاية الم سسية ةلين  حثا للفقًاالبا

 داة  نب ا  المحللين الماليين بأسعار األسهم ف  البيئة الم رية.

نصييري لاضييح بييين الدراسييا  األجنبييية التيي   ناللييت أايير الملاييية انيياو  بيياين كمييا أن 

 ,.Chan, J)الم سسية ةلن داة  نب ا  المحللين الماليين بأسعار األسهما حيث ااميت دراسية 

et al., 2018) دراسة  أكد لجهة نصر  دةم لجود  أاير إيجاب ا بينما   يتبن(Wu, Y., et 

al., 2018)  أشيار  دراسية لجيود  يأاير سيلب ا في  حيين(Abdul Wahab, E., et al., 

 إلن ةد  لجود  أاير أل ةالاة بينهماا ليسعن البحث الحال  إلين اإلسيها  في   ضييي  (2018

 .البحثية الفجوة  ل 

 ( المستوى التطبيقي:2)

ةلن الرغم من كثافة جهود المنصما  المهنية الم رية لتحسين شيفافية القيوائم لالتقيارير 

 ,Fan)أنه م  زا ل لدى المستثمرين  حفصا  كثيرة ةلين جيودة األرايا  المتضيمنة الماليةا إم 

J., and Wong, T., 2002) ا ل دةم  ل  التحفصا  أامية البحث الحال  من بيال ل مسياةدة

 المستثمرين لباا  ألحاب الم الح ف   قييم جدلى اةتمادام ةلن  نبي ا  المحلليين المياليين

ا كما  يدةم  لي  التحفصيا  أاميية البحيث الحيال  الملاية الم سسية بأسعار أسهم الكركا  ذا 
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داية  نبي ا  المحلليين   حسيين الموجهية إلينف  مساةدة المنصما  المهنيية لتطيوير اليدارا ها 

 الماليين.

يسييهم البحييث الحييال  فيي   قييييم دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين بأسييعار أسييهم الكييركا  ذا   -

 الملاية الم سسية.

عن البحث الحال  إلن  يوفير دلييل مييدان  لمسياةدة القيائمين ةلين لضي  ل طيوير معيايير يس -

بكييأن مييدى حيياجتهم إليين القيييا  بتعييديل  لاواةييد القيييد لاواةييد الحوكميية المحاسييبة لالمراجعيية

المر بطة بهيال الملاية الم سسية لالمحلليين المياليينا باإلضيافة إلين العميل  لالقواةد المعايير

ميي  العالاييا  التبادلييية بييين الملاييية الم سسييية  ليييا  حماييية المسييتثمرين  ماشيييًاط  ةليين ضييب

 ل نب ا  المحللين الماليين.

 حدود البحث: 1/4

يركز البحث الحال  ةلن ابتبار أار الملاية الم سسية للكركا  المقيدة بالبورلة الم يرية  -

نطياق البحيث األنيواع األبيرى  ةلين داية  نبي ا  المحلليين المياليينا لبالتيال  فرنيه يخيرج ةين

 .لهيال الملاية

لبالتيال  فرنيه يخيرج  اكما يركز البحث الحال  ةلن  نب ا  المحللين الماليين بأسعار األسيهم -

 ةن نطاق البحث األنواع األبرى من التنب ا  بخالف التنب ا  بأسعار األسهم.

 تنظيم البحث: 1/5

 يها سابقًا كما يل :المكار إل أادافهجاء  نصيم البحث لتحقي  

 ( امطار العا  للبحث.1)

 ( امطار النصري للبحث.2)

 ( منهجية الدراسة الميدانية.3)

 حليل البيانا  لابتبار الفرضيا .(  4)
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 للبحث النظري( اإلطار 2)  

 الدراسات السابقة: 2/1

ة  نب ا   وللت الدراسا  المر بطة بابتبار العالاة بين الملاية الم سسية للكركا  لدا

المحللييين الميياليين بأسييعار أسييهمها إليين نتييائ  متباينييةا لاييد يرجيي  اييلا التبيياين إليين المتغيييرا  

المر بطة بابتالف البيئا  أل الفترا  الزمنية للدراسةا لف  الا السياق  وللت مجموةة من 

للييين لدايية  نبيي ا  المحالدراسييا  إليين لجييود ةالايية إيجابييية بييين الملاييية الم سسييية للكييركا  

دلييل مييدان   (Sahut, J., et al., 2011)الماليين بأسيعار أسيهمهاا لكمثيا لا لجيد  دراسية 

يدةم لجود ةالاة إيجابية بين الملاية الم سسية ل قلبا  أسعار أسهم الكركا  الفرنسية نتيجة 

ايييادة ةييد   مااييل المعلومييا  بهيياا لاييد أشييار  نتييائ  الدراسيية إليين  ييأاير ذليي  سييلبًا ةليين دايية 

 (Chan, C., et al., 2016) نبي ا  المحلليين المياليين بأسيعار األسيهما كميا أشيار  دراسية 

إلن العالاة اإليجابية بيين الملايية الم سسيية ل حسيين بيئية معلوميا  التحلييل الميال  للكيركا  

ةلين لجيود نفيس العالاية  (Zhu, S., et al., 2017)المقييدة في   يايوانا لايد أكيد  دراسية 

فح يييت دراسييية  كمييياا الكيييركا  المقييييدة فييي  سيييوق األلراق الماليييية ال يييين  السيييابقة فييي 

(Eugster, N., 2018)   العالاة بين ايال الملاية لأبطاء  نب ا  المحللين الماليين للكركا

  لحتيين ةييا   2003غييير المالييية المدرجيية فيي  البورليية السويسييرية بييال ل الفتييرة ميين ةييا  

ار فياع داية  نبي ا  المحلليين المياليين للكيركا  العائليية  ا لاد أظهر  نتائ  الدراسة  2013

 بالكركا  ذا  الملاية الم سسية. مقارنةً 

ةييد  لجييود  ا  ولييلت مجموةيية أبييرى ميين الدراسييا  إليينالسييابقة ائ ةاييس النتييلةليين 

لجود ةالاة سلبية بيين الملايية الم سسيية للكيركا  لداية  نبي ا  المحلليين المياليين  ةالاة أل

ن اياكيل أ( (Feng, X., et al., 2016لضيحت نتيائ  دراسية أمهاا لكمثيا لا بأسيعار أسيه

الملاية المركزة ف  ال ين  تضمن لجود  عارض الم الح فيما بيين المسيتثمرين المسييطرين 

لغيييرام ميين المسييتثمرين األاليييةا ل ولييلت الدراسيية إليين أن  ليي  الحاليية  قييود إليين سيييطرة 

 Abdul)  الخالية بالكيركةا في  حيين أكيد  دراسية المستثمرين المسيطرين ةلن المعلوما

Wahab, E., et al., 2018)   ةيد  لجيود دلييل مييدان  ةلين العالاية بيين ملايية الم سسيا

الحاومية ف  ماليزيا لداة  نب ا  المحللين الماليينا حيث لم  جد الدراسة دليل ةلن  يأاير بعيد 

اامييت ا كمييا سييهمهاأالميياليين بأسييعار  نبيي ا  المحللييينرةاييية الم سسييا  الحاومييية ةليين دايية  

بفحييص  ييأاير ضييغوط المسييتثمرين الم سسييين لتجنييب  (He, G., et al., 2019)دراسيية 

ا إم في  المملاية المتحيدة داة  نبي ا  المحلليين المياليينل الضرائب ةلن ةمليا  إدارة األرباا

 ,.Hu, N)يد  دراسة ا لاد أأن الدراسة لم  جد دليل ميدان  يدةم لجود العالاة محل الفحص

et al., 2019)  جمي  المخاطر بالكركة ا ةلن ةمليذل  الرأي م  التركيز . 
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يجابية فيما بين ةالاة إ ل عرضت بعب الدراسا  السابقة لتفسير النتائ  الت   دةم لجود

الملاية الم سسية للكركا  لداة  نب ا  المحللين الماليين بأسيعار أسيهمهاا لكمثيا لا لضيحت 

أن امييتالو المسييتثمر الم سسيي  للافيياءة لالخبييرة يمانييه ميين  (Hassan, S., 2011)ة دراسيي

التقييم السليم للكركة من كافة الجوانب باإلضافة إلن الحد من ةد   ماال المعلوميا  لاسيتخدا  

المعلوما  الدابلية مما ي دي إلن  حسين جودة التقارير الماليةا ل حسين داة  نب ا  المحلليين 

نيه لفي  ظيل نصريية أ (Alves, S., 2012)دراسية  ن كنتيجية منطقيية ليلل ا لأضيافتالمياليي

الوكاليية فييرن الراابيية الم يياحبة للملاييية الم سسييية  مثييل فرضييية الراابيية الرشيييدةا حيييث أن 

اماانيا  المسيتثمر الم سسي   مانيه بدرجية أكبير مين المسيتثمر العيادي مين الراابية ةلين أداء 

 لجيوءإلين  (Hu, B., 2014)دراسية  بل تلوكها امنتهاايا كما سإدارة الكركة لالحد من 

المالاين الم سسيين إلن كبار المحللين الماليين كوسييلة للحيد مين مكيالة الوكالية لبالية  لي  

المتعلقة بامبتيار العاس  ل خفيب ةد   ماايل المعلوميا  المحاسيبيةا ليي دي امةتمياد ةلين 

إليين  ييدةيم العالايية اإليجابييية بييين الملاييية الم سسييية لدايية المحللييين الميياليين ميين ذلي الخبييرة 

إلين أن الحجيم الابيير لألميوا ل  (Michal, K., et al., 2019)التنب ا ا كميا أشيار  دراسية 

المستثمرة من ابل المالاين الم سسيين يمانها من استغال ل ادر ها ف  الح و ل ةلن معلوما  

مين ةيد   ماايل المعلوميا  المحاسيبية ل اياليم  من دابل لبارج الكركةا مما يسهم في  الحيد

الوكاليةا كمييا أشيار  الدراسيية إلين أن ايييادة نسييبة الملايية الم سسييية يخفيب ميين  ييدال ل رأس 

الما ل ليزيد من استقرارها مما يمنح الم سسيا  المالاية الوايت الاياف  للقييا  بالراابية لالتيأاير 

 لين الماليين بيئة مالئمة لتنب ا  دايقة.يمنح المحلمما نتيجة  فهمها لطبيعة ةمل الكركة 

الدراسيا  لتفسيير النتيائ   مجموةة أبيرى مينلةلن ةاس التفسيرا  السابقةا  عرضت 

التيي   ييدةم لجييود ةالايية سييلبية فيمييا بييين الملاييية الم سسييية للكييركا  لدايية  نبيي ا  المحللييين 

أن المسييتثمر   (Alves, S., 2012)لضييحت دراسييةالميياليين بأسييعار أسييهمهاا لكمثييا لا 

دارة لالحيد مين سيلوكها امنتهياايا اإلالم سس  يت م بالسلبية فيما يتعل  بالراابة ةلن أداء 

 نتيجة  ركيزه ةلن األداء ف  األجل الق يرااألداء المنخفب  ألسهم ذا ابي  يتخل ارار حيث 

إليين  بنيي  لجهيية نصيير  قضيي  بعييد  ميييل  (Murg, M., et al., 2016)ممييا دةييا دراسيية 

بال ل األلاا   بأسعار أسهم الكركا  ذا  الملاية الم سسيةتنب ا  المستثمرين إلن الثقة ف  ال

لجود  يأاير احتمالية  (Wu, Y., et al., 2018)لأضافت دراسة قلبا  األسواقا الع يبة ل 

ةليين دايية سييلب  لضييغط المسييتثمر الم سسيي  ةليين المحللييين الميياليين ةيين طرييي  العمييوم  

إليين أن لجييود المسييتثمرين  (Kim, H., et al., 2019)ار  دراسيية كمييا أشييا التنبيي ا 

إليين  فيياام مكييالة  عييارض الم ييالح فيمييا بييين المسيياامين  ياألجييل ييي د يالم سسيييين ا ييير

لالدائنين إلجبارام مديري الكركة ةلن ا خاذ إجراءا  لارارا  ا يرة النصر لبالية فيميا 

 اليين بيئة غير مالئمة لتنب ا  دايقة.مما يمنح المحللين الما يتعل  بفترا  القرلض



46 

التفراة بين  أاير نسب ملايية كيل  (Mintchik, M., et al., 2011)لاد حاللت دراسة 

من المستثمرين الم سسين ا يري األجل لطويل  األجل ةلين داية  نبي ا  المحلليين المياليين 

اية إيجابيية بيين ملايية ف  الوميا  المتحدة األمرياييةا لايد أظهير  نتيائ  الدراسية لجيود ةال

األجييل لدايية التنبيي ا ا حيييث  عييد دايية التنبيي ا  إشييارة إليين  يالمسييتثمرين الم سسيييين ا ييير

انخفاض  أاير التغيرا  السعرية ةلن ةمليا  التدال لا ف  حين لجيد  الدراسية دلييل مييدان  

ييث أن داية ةلن العالاة السلبية بيين المسيتثمرين الم سسييين طيويل  األجيل لداية التنبي ا ا ح

  وافقيتالتنب ا   قض  ةلن المييزة المعلوما يية للمسيتثمرين الم سسييين طيويل  األجيلا لايد 

م  نفس نتيائ  الدراسية السيابقةا في   (Borochin, P. and Yang, J., 2017)دراسة نتائ  

ةالاية غيير بطيية بيين الملايية  (Pukthuanthong, K., et al., 2017)حين لاقت دراسية 

لبطير التقاضي  الخيا  بالكيركة لداية التنبي ا ا فمي  اييادة نسيبة الملايية طويلية الم سسية 

دراسيية  دةمييت نتييائ األجييل )ا يييرة األجييل( فييرن احتمييا ل التقاضيي  يتنييااص )يزيييد(ا كمييا 

(Altinkilic, O., et al., 2018) .لجود  ل  العالاة غير الخطية ف  البنوو األمرياية 

 ,.Ackert, L., and Athanassakos, G)سية لباإلضيافة إلين ميا سيب ا ااميت درا

بفحص العالاة بيين  حييز  نبي ا  المحلليين المياليين لالملايية الم سسيية في  الومييا   (2003

المتحييدة اممريايييةا لاييد  ولييلت الدراسيية إليين لجييود ةالايية  كيياب  بييين اييرارا  المحللييين 

ن لجيود ةالاية ةاسيية بيين الماليين لالمستثمرين الم سسييينا لايد بل يت الدراسية أيًضيا إلي

 ,.Boehmer, E)نسبة الملاية الم سسية ل حيز  نب ا  المحللين الماليينا كما أكد  دراسا  

and Kelley, E., 2009; Chang, H., et al., 2013; Boone, A., and White, J., 

بل إدارة ةلن أن ار فاع نسبة الملاية الم سسية ير بط بزيادة اإلف اا المحاسب  من ا (2015

الكيركةا ممييا يعمييل ةليين الحييد ميين ةيد   مااييل المعلومييا  المحاسييبية ليعييزا ةمليييا  الراابيية 

 حسيين البيئية المعلوما يية للكيركةا مميا يعميل ةلين ليخفب من  االيم التدال لا ليعمل ةلن 

  خفيب درجة  حيز  نب ا  المحللين الماليين.

العالاة بين ايال الملايية  (Huang, W., and Wright, B., 2015)لابتبر  دراسة 

( 1298لجودة  نب ا  المحللين الماليين ف  ال ينا لذل  استنادًا إلن ةينية ماونية مين ةيدد )

 ا لاييد  ولييلت الدراسيية إليين أن النسييب المئوييية  2011  إليين  2004شييركة لألةييوا  ميين 

باحتمييام   المر فعيية للملاييية الم سسييية  عمييل ةليين  حسييين جييودة التنبيي ا  كمييا أنهييا  يير بط

منخفضة من  واعا  الهبوط ف  أسيعار األسيهم في  لايت محي  مين العيا ا في  حيين  وليلت 

إلين لجيود ةالاية طرديية بيين نسيبة الملايية الم سسيية للكيركة  (Wang, L., 2018)دراسة 

ا حيث يميل المحللين الماليين إلين أسهمهالمعد ل  غطية لداة  نب ا  المحللين الماليين بأسعار 

 من مزايا الا النوع من اياكل الملاية. لالستفادةالكركا  المملوكة ملاية م سسية   غطية
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أار الملاية الم سسية ةلن افادة  قيارير  (Frankel, R., et al., 2006)ل ناللت دراسة 

إلن لجود ةالاية طرديية  ف  الوميا  المتحدة األمريايةا لاد انتهت الدراسة المحللين الماليين

   1995افادة  قارير المحللين الماليين لنسبة الملاية الم سسية بال ل األةوا  مين  معنوية بين

أاير الملايية الم سسيية ةلين جيودة  (Azzam, I., 2010)دراسية   ا كما ابتبير  2002إلن 

لايية الم سسيية يعيد إلين أن لجيود الم الدراسة أشار التقارير المالية للكركا  الم ريةا لاد 

كما أكد   اء التقارير المالية ةلن معلوما  مناسبة ألغراض التحليل المال ةلن احتوا م شًرا

ةلين التيأاير  (Garcia-Meca, E., and Sanchez- Ballesta, J., 2011)نتيائ  دراسية 

اإليجاب  المعنوي لملاية البنوو امسبانية ةلن داة  نب ا  المحللين المياليينا لذلي  مين بيال ل 

 راابة الفعالة ةلن المديرين ل حسين البيئة المعلوما ية للكركة.ار باط ملاية البنوو بال

أن لجيود المسيتثمر  (Chuang, W., and Lee, B., 2011)كما دةميت نتيائ  دراسية 

الم سس  ف  بورلة نيويورو يساةد ةلن إنتاج المعلوما  بتالفة منخفضة مميا يسياةد ةلين 

المعلوميا  المطلوبية لتنبي ا هم بكيال كيافا   حسين داة  نب ا  المحللين الماليين نتيجية  يوافر

 باإلضافة إلن العالاة بين لجود المستثمر الم سس  لحسين إدارة لراابية الكيركا ا في  حيين

بابتبار العالاة بين الملاية الم سسية ل غطيية لداية  (How, J., et al., 2014)اامت دراسة 

 ا لايد  2009  لحتين ةيا   1999ةيا   نب ا  المحللين الماليين ف  ماليزيا بال ل الفترة مين 

 .مستثمر الم سس للأيد  نتائ  الدراسة لجود ةالاة إيجابية نا جة من الدلر الحوكم  

 يأاير ضيغط المسيتثمرين الم سسييين  بابتبار (Gu, Z., et al., 2013)دراسة  لااتمت

ضياع اسيهمهما ةلن المحللين الماليين من بال ل العموم  بغرض إلدار  راء متفائلة  دةم أل

لاد دةمت نتائ  الدراسة لجود ذل  التأاير لاللي يقود ف  النهاية إلن  راء متحيزة  خفب من 

 ,Liao, M., and Chang)ا كما ركز  دراسة بأسعار أسهم الكركا  ال ينية همداة  نب ا 

C., 2014) سي  ةلن فحص العالاة بين داة  نب ا  المحللين الماليين لسلوو المستثمر الم س

البنوو يزييد مين  ف   ايوانا لاد بل ت الدراسة إلن أن ايادة نسبة ملاية الم سسا  لبالةً 

الضغوط ةلن المحللين المياليين إلنتياج  ولييا  متفائلية بكيأن أسيعار األسيهم مميا يي دي إلين 

 Song, X., and)انخفاض داة التنب ا  لايادة  حيزااا لف  نفيس السيياقا أشيار  دراسية 

Zheng, W., 2014)  ضعم مين اسيتقاللية  ف  ال ينإلن أن ايادة نسب الملاية الم سسية 

 ,.Deng, B., et al)المحلليين المياليين مميا يي ار بالسيلب ةلين  نبي ا هما كميا ااميت دراسية 

داية  نبي ا  المحلليين لبفحص العالاة بين ملاية الم سسا  األجنبيية لسييولة األسيهم  (2018

 ا لايد أظهير   2014  حتين ةيا   2000( دللة مين ةيا  39دد )الماليينا لاد  م  ضمين ة

نتائ  الدراسة لجود ةالاة سلبية اويية بيين ملايية الم سسيا  األجنبيية لداية  نبي ا  المحلليين 

 الماليين لشيوع سيولة األسهم ةالميًا.
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ألسييهم  ذا هييا ل عرضييت بعييب الدراسييا  السييابقة ألايير ملاييية م سسييا  التحليييل المييال 

 الرئيسيية نتييائ ال وافقييت ةليين دايية التنبيي ا  بأسييعار أسييهمهاا لةليين سييبيل المثييا لا الكييركا  

العالاية فحيص ب ةنيد ايامهيا (Bradley, D., 2018; Chan, J., et al., 2018)دراسيا  ل

ر األسييهم فيي  الوميييا  المتحييدة بأسييعا سييا  التحليييل المييال  لدايية التنبيي ا بييين ملاييية م س

أن  ا لجيد  الدراسيا حيث بينهما إلن لجود ةالاة طردية ا مريايةا لاد  وللت الدراساأل

لون لليبي بعونها يقدمون  وليا  أكثير إفيادةالمحللين الماليين اللين يملاون أسهم ف  شركة يتا

ر داة التنبي ا   أا احتماليةإلن  ا نتائ  الدراس كما أشار يةا تغطالمزيد من الجهد ف  ةملية 

دراسيية نتييائ   أكييد للتحيييز الت يياةدي ألسييعار األسييهما لاييد  نتيجيية  حفييز المحللييين الميياليين

(Chan, J., et al., 2018) لايتهيامين م سسيا  التحلييل الميال   نهي  م (%56)ن نسيبة أ 

 .م  لجود  ولية شراء معلقة لألسهم

 استخال  ما يل : للباحث لمن العرض الساب  للدراسا  السابقةا يمان

راسا  السيابقة فيميا يتعلي  بيأار الملايية الم سسيية للكيركا  اناو  باين لاضح ف  نتائ  الد -

 ,.Michal, K) وليلت دراسية ةلن داة  نب ا  المحللين الماليين بأسعار أسهمهاا لكمثيا لا 

et al., 2019)  وليلت دراسية إلن لجود ةالاة طرديةا بينميا (Kim, H., et al., 2019) 

إلين ةيد  لجيود  (He, G., et al., 2019)  وليلت دراسيةإلن لجود ةالاة سلبيةا ف  حيين 

 .ةالاة من األساس

لم ينل موضوع الملاية الم سسية للكركا  لداية  نبي ا  المحلليين المياليين بأسيعار أسيهمها  -

 -ااتما  الباحثين ف  البيئة الم ريةا لاد محظ الباحيث لفقًيا لتياريخ بدايية العميل بهيلا البحيث 

 ناللت ابتبار أار الملايية الم سسيية ةلين داية  نبي ا   ةد  لجود دراسا  - ف  حدلد ةلمهل

 ,.Sourial, M)أشيار  دراسية  لايدالمحلليين المياليين بأسيعار األسيهم في  البيئية الم يريةا 

and Amico, A., 2015)   ف دلر المسيتثمر استاكيابفي  م ير  البياحثين ااتميا إلين ةيد

( إلين 2016يوسيم أبيوبارا ف  سوق رأس الميا ل الم يريا كميا أشيار  دراسية ) الم سس 

داية  نبي ا   موضيوع ندرة الدراسا  العربية لبالةً الدراسيا  الم يرية التي  ااميت ببحيث

  .المحللين الماليين بأسعار األسهم
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 دقة تنبؤات المحللين الماليين والملكية المؤسسية: 2/2

 :عمل المحللين الماليينوأساليب  طبيعة 2/2/1

 حسين فاةلية المعلوما  الهادفة إلن  ام  المعرفة امجتماةيةيعد التحليل المال  أحد مج 

مين التحلييل الميال  ا لييتم ا كمدبال  لنماذج القرارا  المختلفية ألليحاب الم يالح بالكيرك

بال ل ايا  المحللين الماليين بعملية  كغيل المعلوما  الت  يتم  جميعهيا مين مختليم الم يادرا 

ورة  نبيي ا   خييص األداء المييال  أل  وليييا  مباشييرة ل اييون نتييائ  ةملييية التكييغيل فيي  ليي

ا لاد ةملت الهيئة العامة للراابة المالية ةلن  دةيم (Dhole, S., et al., 2013)للمستثمرين 

موايم المحللييين المياليين حيييث الزميت الكييركا  المقييدة بتقييديم كيل البيانييا  لالمعلوميا  إليين 

بالكييركا  التيي   عمييل فيي  مجييا ل األلراق الماليييةا المحللييين الميياليين لإدارة البحييو  الملحقيية 

( 28لذل  لتماينهم من إةداد البحو  الالامة ةن الكركا ا لم  ذل  فقد أشار  المادة رام )

ا لال ييادرة ةيين الهيئيية العاميية ميين اواةييد ايييد لشييطب األلراق المالييية بالبورليية الم ييرية

ة اإلدمء ببيانا  أل معلوما  جوارية   إلن أنه "يحصر ةلن الكرك 2018 للراابة المالية ةا 

 ةن ألضاةها لمركزاا المال  لبالة إلن المحللين الماليين ابل إ احتها للجمهور".

 تمثييل الوظيفيية  رئيسييتينا قييو  المحلييل المييال  بييوظيفتينيلبغييرض التنبيي  بأسييعار األسييهم 

بينميا  تمثيل الوظيفية  بيال ل التعاميل مي  البيانيا  رياضييًاامين ل يتم األللن ف  الوظيفية الفنيية 

 ,Personne, K., and)الثانية ف  الوظيفة التفسيرية للنتائ  المستخل ة من الوظيفة األللن 

Papjarui, K., 2013). 

  تم ةملية التحليل المال  من بال ل اسلوبين اما:كما 

 ( التحليل األساسي:1)

بييال ل  قييييم المتغيييرا  يهييدف إليين التنبيي  بيياألداء المسييتقبل  ألسييهم الكييركةا ليييتم ميين ل 

ا كمييا يعتمييد ةليين فحييص القييوائم المالييية للتأكييد ميين سييالمتهاا لالبيئييية المحيطيية امات ييادية

باإلضييافة إليين القيييا  بعملييية  قييييم أداء إدارة الكييركةا ليركييز التحليييل األساسيي  ةليين  وجيييه 

 ;McClure, B., 2010) محيددة ماليية ايرارا  امسيتثمار ةين طريي  بيي  أل شيراء ألراق

Vanem, E., 2012). 

 ( التحليل الفني:2)

ليهدف إلن التنب  باألداء المستقبل  ألسهم الكركةا ليتم ذل  من بال ل  حليل العالاة بين  

أداء األسييهم لبعييب المتغيييرا  المتمثليية فيي  حجييم لكمييية لسييعر التييدال لا لالمعييد ل الزمنيي  

ني  ةلين  حدييد التواييت المناسيب ا ليركز التحلييل الف(Vanem, E., 2012) لحدل  التدال ل

 (.2016للتعامل م  أسهم الكركة محل التحليل )يوسم أبو بارا 
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 محددات دقة تنبؤات المحللين الماليين: 2/2/2

 هيكل الملكية )الملكية المؤسسية(:( 1)

 للاثيير مين القضيايا لالمتغييرا  المتعلقية بالكيركا  رئييس يستخد  ايال الملاية كمحدد 

(Stagliano, R., et al., 2018) ا ل تنوع أشاا ل الملاية فيما بيين الملايية المكيتتة لالملايية

ل عيد ا المركزة لالت   كتمل ةلن الملاية الم سسية لالعائليية لاإلداريية لالحاوميية لاألجنبيية

مينا كييير إليين ملاييية البنييوو لشييركا  التييأ الملاييية الم سسييية أحييد أنميياط الملاييية المركييزةا ل

 ن ملاية لنادي  امستثمار المكتركة للنادي  التقاةد لالمعاشا .باإلضافة إل

يمثيل لاد ااد  نسب الملاية الم سسية بكيال كبيير بيال ل العقيود القليلية الماضييةا حييث 

%( من القيمة السواية لألسهم المقييدة بالبورلية 45المستثمرين الم سسيين المحليين حوال  )

 ,Sourial)%( منهيا  42لم سسيين األجانيب حيوال  )يمثل المستثمرين ا ف  حينالم ريةا 

M., and Amico, A., 2015)الملاييية الم سسييية لألسييهم األمرياييية ميين  ااد  ا بينمييا

 ,.Karpavicius, S., and Yu, F)   2009ةيا   (%42,9)  إلين  1980ةا   (9,4%)

األمرياييية ميين ااد  نسييبة ملاييية ا حيياد لييناةا  األلراق المالييية ميين األسييهم  كمييا ا(2017

 ,.Boehmer, E., and Kelley, E)   2001ةيا   (%61)  إلين  1965ةيا   (16%)

ميين األسييهم المقيييدة فيي  أسييواق األلراق المالييية فيي  بريطانيييا  (%80)كمييا أن نسييبة ا (2009

 .(Mallin, C., et al., 2005)لاها المستثمرين الم سسيين تيم

لال يادر ةين الهيئية العامية للراابية الماليية لاد أشار الدليل الم يري لحوكمية الكيركا  

  إليين أنييه "ميين أاييم مهييا  لظيفيية ةالاييا  المسييتثمرين بالكييركا  التوالييل ميي   2016ةييا  

المحللين الماليين لتوفير المعلوميا  التي   سياةد ةلين الحيد مين الكيائعا  الم ديية إلين  قلبيا  

( إلن أن المحلليين 2014لالاا ميهاب أحجا  التدال ل لأسعار األسهم"ا كما أشار  دراسة )

الماليين يولون ااتماًما كبيًرا بهيال الملايةا حيث أكد  نتائ  الدراسة جوارية  أاير اإلف اا 

المحللييين الميياليين  دايية  نبيي ا المر بطيية بهياييل الملاييية ةليين غييير المالييية لةيين المعلومييا  

 .للكركا  المختلفة

ا  المحلليين المياليين فيميا بيين البليدان الناميية ايايل الملايية ةلين داية  نبي  ليختلم  أاير

 ,Wang, J., and Yu)درجية الحمايية المقدمية للمسيتثمرين لالمتقدمةا لذل  نتيجة ابتالف 

W., 2017) ا حيث  عد اياكيل الملايية مين أايم ا لييا  المسيتخدمة لتخفييب  اياليم الوكالية

ا (Mallin, C., et al., 2005)ح النا جة ةن انف ا ل الملايية ةين اإلدارة ل عيارض الم يال

ايايل إلن الدةوة إلن  اثيم الجهيود لتحلييل  (Beaver, W., et al., 2008)مما دف  دراسة 

  نب ا  المحللين الماليين بأسعار أسهم الكركا .كمحدد لداة  الملاية
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 ( جودة اإلفصاح )الشفافية والحوكمة(:2)

 ,Schipper)ساسيين لفإف اا المحاسب  المستخدمين األ فئا  ن أامم ال الم يعد المحل

K., 2007)ل ي ار بيئية المعلوميا  الخالية بالكيركا  ةلين داية  نبي ا  المحلليين المياليين  ا

 ,Personne) لف  ايلا السيياق أشيار  دراسيةا (Zhu, H., et al., 2015)بأسعار اسهمها 

K., and Paajarvi, K., 2013) ودة اإلف ياا إلين لجيود ةالاية طرديية بيين شيفافية لجي

المحاسب  لداة ل طاب   نب ا  المحللين الماليين بأسعار أسهم الكيركا ا حييث يعتميد المحليل 

المييال  ةليين المعلومييا  المف ييح ةنهييا فيي  إةييداد التنبيي ا ا لبالتييال  فالمييا ااد  جييودة  ليي  

 ,.Ravi, R., and Hong, Y)المعلوما  ااد  كلل  جيودة التنبي ا ا كميا أشيار  دراسية 

إلين لجيود ةالاية ةاسيية بيين درجية ةيد   ماايل المعلوميا  المحاسيبية لداية  نبيي ا   (2014

المحللين الماليينا حيث ي ار ةد  التماال ةلن مدى السعر المر بط بياأللراق الماليية للكيركةا 

 .كما أنه يعمل ةلن ايادة درجة التكتت ف  التنب ا 

ة معنوييية ةاسييية بييين شييفافية ( إليين لجييود ةالايي2016لانتهييت دراسيية )يوسييم أبييوبارا 

اإلف يياا بالتقييارير المالييية لأبطيياء  نبيي ا  المحللييين الميياليينا حيييث  مايين الكييفافية المحللييين 

طبيعيية األداء المييال  لالتكييغيل  المر بطيية بمعلومييا  الالميياليين ميين امسييتفادة بكييال أكبيير ميين 

ادة داة  نب ا  المحلليين اي (Chen, T., et al., 2017)للكركةا ف  حين أكد  نتائ  دراسة 

الماليين بالنسبة للكركا  ذا  جودة اإلف اا العالييةا كميا أن  لي  الكيركا   تسيم بت يورا  

 ل واعا  جيدة من ناحية المستثمرين مما ي ار ةلن كفاءة القرارا  امستثمارية بها.

قوائم ليأ   اإلف اا ةن المعلوما  غيير الماليية كعن ير ماميل لفإف ياحا  اليواردة بيال

الماليةا ل ساةد ايادة اإلف اا غير المال  ةلن  حسين داة  نب ا  المحللين الماليين كم يدر 

ا لبالية في  الكيركا  ذا  معيدم  رئيس مين م يادر المعلوميا  ةنيد القييا  بعمليية التنبي 

 Hussainey, K., and Walker, M., 2009) النمييو المر فعيية لالمخيياطرة المنخفضيية

العالايية  (Dhaliwal, D., et al., 2012)ا كمييا أيييد  دراسيية (2014ميهيياب لييالاا 

اإليجابية بين اإلف اا ةن المعلوما  غير المالية لداة  نب ا  المحللين المياليينا لايد دةميت 

 ;Orens, R., and Lybaert, N., 2007; Beccalli, E. et al., 2009) نتيائ  دراسيا 

Simpson, A., 2010) يجابية.لجود  ل  العالاة اإل 

افتيراض العالاية اإليجابيية بيين نسيب  (Li, F., et al., 2017)كما دةمت نتيائ  دراسية 

الملاية الم سسية ل حسيين بيئية معلوميا  الكيركة لسييولة األسيهما لفي  ذا  السيياق ا جهيت 

العالاة اإليجابية بين شفافية اإلف ياا افتراض إلن  دةيم  (Fosu, S., et al., 2017)دراسة 

كا  القابضييية للبنيييوو األمريايييية لداييية  نبييي ا  المحلليييين المييياليين لدرجييية المخييياطرة بالكييير

 ةلن ذل . (Fosu, S., et al., 2018)نتائ  دراسة لاد أكد  المر بطة بامةتماد ةليهاا 
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 كما أن اناو دلر إيجاب  لفإف اا لالكيفافية في  ظيل حوكمية الكيركا  في   حسيين داية

 Bhat, G., et)في  اليدل ل ذا  البيئية القانونيية الضيعيفة  ةً بالي نب ا  المحلليين المياليينا ل

al., 2006; Alfaraih, M., et al., 2012) لف  ايلا السيياق أشيار  دراسية ا(Yu, M., 

إليين فهييم لإدراو المحللييين الميياليين لتييأايرا  املتييزا  بمبييادت حوكميية الكييركا  ةليين  (2010

ضيييافة إلييين أن اييييادة كميييية اإلف ييياا المر بطييية باإل االتيييدفقا  النقديييية المسيييتقبلية للكيييركا 

بالحوكميية  عمييل ةليين  حسييين دايية  نبيي ا هم لايييادة متييابعتهم للكييركةا باإلضييافة إليين  خفيييب 

 ,.Christopher, V)دراسيية السييياق  ولييلت  ذا لفيي  درجية  كييتت التنبيي ا  ال ييادرةا 

  لداية  نبي ا  إلن لجود ةالاة طردية بين اإلف ياا ةين معلوميا  حوكمية الكيركا (2015

المحللين الماليينا لاد أشار  نتائ  الدراسة إلن أن حوكمة الكركة القوية  قود إلين اييادة داية 

 البيئا  القانونية الضعيفة. بالةً ف التنب ا ا 

ةالايية إيجابييية بييين  بنيي  إليين لجييود  (Cotter, J., et al., 2010)دراسيية  لانتهييت

ين الميياليين ن دايية  نبيي ا  المحلليييالمالييية الدللييية ل حسيي الكييركا  امسييترالية لمعييايير التقييارير

 (Bernardi, C., and Stark, A., 2018)اامييت دراسية  بأسيعار أسييهم الكيركا ا كمييا

بفحص  أاير  غيير نصا  التقيارير إلين التقيارير المتااملية في  جنيوب افريقييا ةلين داية  نبي ا  

  لاد أكد  نتائ  الدراسة إلن  2012ن ةا    إل 2008المحللين الماليين بال ل الفترة من ةا  

 حسن داة  نب ا  المحللين الماليين نتيجة اييادة ل نيوع ةنالير اإلف ياا المحاسيب  في  ظيل 

  بن  التقارير المتااملة.

 ربحية الشركة )جودة األرباح المحاسبية(:( 3)

 لمعلومييا ل ةليين دايية التحليييل المييال بكييال رئيييس  عتمييد دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين 

لاألربياا الجييدة اي   لي   ا(Ravanpak, N., et al., 2015) الربح المحاسيب بي الخالية

يي دي األرباا القادرة ةلن التعبيير ةين األداء الحقيقي  لالتنبي  باألربياا المسيتقبلية للكيركةا ل

رى يدة إلن ايادة داة  ل  التنب ا  لالعاسا لمين جهية أبيمةتماد ةلن معلوما  األرباا الجا

م ييدااية إدارة   سييهم األربيياا مر فعيية الجييودة فيي   ييدةيم سييمعة لاقيية المحللييين الميياليين فيي 

 عد القدرة التنب ية لألرباا من أايم م شيرا  جود هيا بالنسيبة المحلليين المياليينا الكركة. كما 

 هم المسيتقبليةاحيث  تزايد حاجيا هم إلين معلوميا  ذا  ايدرة  نب يية ةاليية لتحسيين داية  نبي ا 

 نبي ا  متحييزة في  حالية القيدرة التنب يية المنخفضيةا كميا يسيتخد   الميال  لحيث ي در المحل

لأسعار األسهم مفهو  جودة األرباا المحاسبية لتحديد العالاا  التبادلية بين األرباا المحاسبية 

ا لفييي  ايييلا السيييياق أكيييد  نتيييائ  دراسييية (Salerno, D., 2014) لالتيييدفقا  النقديييية

(Ravanpak, N., et al., 2015)  ةلن أن لجود امستحقااا  ضمن نوةية األرباا يخفب

 ن داة  نب ا  المحللين الماليين.من فائدة التقارير المالية لي ار بالسلب ةل
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ربحية الكركة مين المي ارا  الهامية ةلين داية  نبي ا  المحلليين المياليين بأسيعار  كما  عد

 ,.Wang, K., and Claiborne, M)اسية درافترضيت  لفي  ايلا الكيأنأسيهم الكيركا ا 

أداء الكيركة  أن الكركا  ذا  الربحية المر فعة  ميل إلن  وفير المعلوما  الت   مييز (2008

المعلومييا  التيي   سييتخد  ألغييراض  ا لبالييةً  ليي بييرى المنافسيية لهيياةيين أداء الكييركا  األ

ةيد   يوفير  لي  المعلوميا  التحليل المال ا بينما  مييل الكيركا  ذا  الربحيية المنخفضية إلين 

إلن لجيود  (Khlif, H., and Souissi, M., 2010) ف  حين أشار  دراسة ابالقدر الااف 

لجهيية نصيير أبييرى  بنيين ةليين أن الكييركا  ذا  الربحييية المنخفضيية لييديها الحييوافز لتييوفير 

 المعلوما  الاافية ألغراض التحليل المال  لمسببا  انخفاض األرباا بالكركة.

 ائص األسهم:خص( 4)

ب يائص األسيهم ةلين امنحرافيا  فيميا بيين  نبي ا  ل ولييا  المحلليين المياليين    ار

 لف  ايلا السيياقا (Corredor, P., et al., 2019) بال ل الفترا  الجيدة ف  السوق لبالةً 

لهما أشيد  ا فترة التنب ل األسهم ب ائصأن  ةلن  (Nolte, I., et al., 2019)أكد  دراسة

 ةلين (Schutte, M., and Unlu, E., 2009)ا في  حيين ركيز  دراسية اةلن داتهي التأاير

 وليا  المحللين الماليين ذا هم ف   حديد ب يائص األسيهم باإلضيافة تنب ا  لالدلر الابير ل

. الولو ل إلن التخ ييص األمثيل ليرأس الميا للسعار األإلن الحد من التقلبا  غير العادية ف  

اليدلر اليلي   دييه الكيفافية الماليية في  األسيواق في  اسيتقرار أسيعار  الا ل جيدر اإلشيارة إلين

إلن ايادة داة  نب ا  المحللين الماليين باإلضافة إلن التأاير اإليجاب  لداة  ذل  ي ديلاألسهما 

 .(Han, J., and Tan, H., 2007)التنب ا  المالية ةلن أسعار لب ائص األسهم ذا ها 

السيببية المفترضية  العالايا  (Fernando, C., et al., 2012)ف  حين رفضت دراسة 

 أسييعارالسييببية بييين  يةا لدةييت إلين التركيييز ةليين العالايا بيين سييعر السييهم لالملايية الم سسيي

إلين  ضيا  ل الضيغط ةلين الكيركا  لتحدييد أسيعار  يًضيالسيولتهاا لأشار  الدراسة أ األسهم

أكيد   كميا االمر بطية بالملايية الم سسيية أسهم أال لجلب المحللين المياليين مين بيال ل الراابية

أن العالاية بيين الملايية الم سسيية لداية  نبي ا   ةلين (Jiang, C., et al., 2011)دراسية 

 حجم السيولة المالية بالكركة.ب ائص األسهم لالمحللين الماليين  تأار من بال ل 

 تنبؤات اإلدارة:( 5)

بالة ةين الكيركة بخيالف غيرايا مين   عد  نب ا  اإلدارة ف  ضوء حياا ها لمعلوما  

ا كما  عتمد اإلدارة ف  إةداد  ل  (Kramer, L., and Liao, C., 2016) ألحاب الم الح

ل عيد ال  لالمسيتقبل  للكيركةا بالعوامل الم ارة ةلن األداء الح التنب ا  ةلن ببر ها لدرايتها

ا بأسييعار األسييهم المحللييين الميياليين نبيي ا  اإلدارة ميين العوامييل الهاميية التيي   يي ار ةليين دايية  نبيي ا  
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 ,Aman)المتابعين للكركةا لف  ايلا الكيأن أكيد  نتيائ  دراسية باإلضافة إلن ةدد المحللين 

H., et al., 2019) .ةلن العالاة اإليجابية بين  نب ا  اإلدارة لداة  نب ا  المحللين 

بعمليية  اياميهدارة بدمً مين بمساةدة  نب ا  اإل  هلل المال  بتعديل ل نقيح  نب ايقو  المحل

 ,.Chi, Y)لايد أشيار  دراسية قبليةا لبططها الحاليية لالمسيت التخمين بكأن طريقة  فايراا

and Ziebart, A., 2014)  إليين لجييود ةالايية جوارييية طردييية بييين  نبيي ا  اإلدارة لدايية

ادة دايية ا  اإلدارة إليين ايييايييادة اإلف يياا ةيين  نبيي  ييي دي حيييث نبيي ا  المحللييين الميياليينا 

ا كمييا هم كييتت  نبيي ا  ا فيي  حييين أن نقييص اإلف يياا ةيين  نبيي ا  اإلدارة ييي دي إليينهم نبيي ا 

بعيد نكير  نبي ا    عديل المحلل الميال  لتنب ا يه (Blonin, M., 2012)أظهر  نتائ  دراسة 

اإلدارةا كما  وللت الدراسة إلن أن نكر  نب ا  اإلدارة يعمل ةلن  خفييب أبطياء المحلليين 

  دراسة ر السارة ةن الكركا  محل التحليلا كما أشارين لبالة ةند نكر األببار غيالمالي

(Brown, L., and Zhou, L., 2015)  إليين ا جيياه المحللييين الميياليين لمراجعيية ل نقيييح

 نبيي ا هم بعييد مراابيية  نبيي ا  اإلدارة حيييث يمتليي  المييديرين اييدرة أكبيير ةليين دميي  المعلومييا  

 علقة بعوائد األسهم من المحللين الماليين.المالية لالمعلوما  المت

 ( تغطية المحللين الماليين:6)

الكيييركة  لرأس ميييا ل فييي   عزييييز سيييمعة دلًرا ااًميييا  قيييارير المحلليييين المييياليين  ييي دي

(Abhayawansa, S., and Guthrie, J., 2016) ن تغطيية المحللييل أن انياو دلر كمياا

أشيار  دراسية ا لاد (Chun, H., and Shin, S., 2018)الماليين للكركة ف   عزيز أدائها 

(Hirshleifer, D., et al., 2019)  إلن انخفاض جودة ارار المحللين الماليين اللين يقومون

برلدار الاثير من التنب ا  ف  ييو  لاحيد  ير من الكركا ا حيث يقومون غالبًابتغطية ةدد كب

 .أحاامهم ار بالسلب ةلن داة " لالت   ا القرار أل ملل فيما يعرف بصاارة "ارااق

دلييل   (Personne, K., and Paajarvi, K., 2013)دراسية لجيد السيياقا  الالف  

يين الييلين يتييابعون ميييدان  ةليين أن دايية التنبيي   اييون أفضييل ةنييدما ياييون ةييدد المحللييين المييال

إلين  (Wang, L., 2018)أشيار  دراسية  اكميالكيركة مر فعًيا لحجيم الكيركة يايون أكبيرا 

لجود ةالاة طردية بين ايادة نسبة الملاية الم سسية ل غطية لداية  نبي ا  المحلليين المياليين 

 األجانب للكركةا ل ليد اوة  ل  العالاة ف  الكركا  كبيرة الحجم.

 ( محددات أخرى:7)

اناو مجموةة أبرى من المحددا  المر بطة بداة  نبي ا  المحلليين المياليينا لايد فضيل 

ا ضييمن القسييم الخييا  بمنهجييية الدراسيية الميدانيييةا لذليي  مسييتخدامها حقًييالباحييث ةرضييها م

 كمتغيرا  راابية أل ضابطة.
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( منهجية الدراسة الميدانية3)  

 فرضية الدراسة الميدانية: 3/1

 وللت الدراسا  الموجهة نحو ابتبار أار الملاية الم سسية ةلين داية  نبي ا  المحلليين 

 ,.Bradley, D)تائ  متباينةا لف  الا السياق  وللت دراسا  إلن ن بأسعار األسهم الماليين

2018; Chan, J., et al., 2018)   إلن لجود ةالاة طردية بين الملاية الم سسيية للكيركا

 ;Liu, et al., 2013)لداة  نب ا  المحللين الماليين بأسعار اسهمهاا بينما  وللت دراسا  

Wu, Y., et al., 2018)  ميدانيية  يدةم لجيود ةالاية ةاسيية بيين الملايية إلين لجيود أدلية

 تنب ا .داة الالم سسية ل

 اا  الباحث ب ياغة فرضية الدراسة الميدانية ةلن النحو التال : البناًء ةليه

Ho : م يوجد  أاير معنوي للملاية الم سسية ةلن داة  نب ا  المحلليين المياليين بأسيعار أسيهم

 ة.الكركا  المقيدة بالبورلة الم ري

 الدراسة: فيالنموذج المستخدم  3/2

يهدف نموذج الدراسة إلن ابتبار أار الملاية الم سسية ةلن داة  نب ا  المحللين الماليين 

بأسييعار أسييهم الكييركا  المقيييدة بالبورليية الم ييرية لالمدرجيية فيي  ةينيية الدراسيية الميدانيييةا 

 ليتاون نموذج الدراسة الحالية مما يل :

AFAit = B0+B1 INSOWit+B2 ANSit+B3 ANEit+B4 FSit+B5 ACTit+B6 

LEVit+B7 AUSit+Eit. 

 حيث أن:

B0 ل مثل اابت نموذج امنحدارا ليعبر ةن محددا  داة  نبي ا  المحلليين المياليين لالتي  م :

 المتغيرا  المستقلة أل الراابية. تأار ب

AFAit( داة  نب ا  المحللين الماليين بسعر سهم الكركة :iف  ال )( فترةt.) 

INSOWit( نسبة الملاية الم سسية للكركة :i( ف  الفترة )t.) 

ANSit( حجم ماتب التحليل المال  للكركة :i( ف  الفترة )t.) 

ANEit  ل: ببرة المحلل المال( لكركةi( ف  الفترة )t.) 

FSit( حجم الكركة :i( ف  الفترة )t.) 

ACTit( نوع نكاط الكركة :i( ف  الفترة )t.) 

LEVit( الرافعة المالية للكركة :i( ف  الفترة )t.) 

AUSit( حجم ماتب المراجعة للكركة :i( ف  الفترة )t.) 

Eit( بواا  نموذج امنحدار للكركة :i( ف  الفترة )t.) 
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 متغيرات الدراسة: 3/3

 دقة تنبؤات المحللين الماليين: 3/3/1 

ين ةلن التناسب العاس  بيين بطيأ التنبي  اةتمد الباحث لقياس داة  نب ا  المحللين المالي 

لداتييها لاييد  ييم اييياس دايية التنبيي ا  ميين بييال ل النسييبة المئوييية المطلقيية المامليية لخطييأ التنبيي  

 لالمتمثل ف  الفرق بين القيم الفعلية لالتنب ية لسعر السهما لذل  من بال ل المعادلة التالية:

 

𝐀𝐅𝐀it = 𝟏 −
 𝐀𝐒𝐏it − 𝐅𝐒𝐏it

𝐀𝐒𝐏it
× 𝟏𝟎𝟎 

 حيث أن:

AFAit ا  النسبة المئوية المطلقة لداة  نب ا  المحللين الماليين بسيعر سيهم الكيركة :(i)   في

 (.t)الفترة 

ASPit  الفعل  لسهم الكركة  متوسط السعر: ا(i)  بال ل الفترة(t). 

FSPit ا  متوسط السعر التنب ي لسهم :( الكركةi( بال ل الفترة )t.) 

 

 كما يل : للسهم السعر التنب ي لكمثا ل متوسط ا امتوسطالليتم حساب  

 

𝐅𝐒𝐏it =
𝐌𝐀𝐗 𝐅𝐒𝐏it − 𝐌𝐈𝐍 𝐅𝐒𝐏it

𝟐
 

 حيث أن: 

FSPit ا  متوسط السعر التنب ي لسهم الكركة :(i( بال ل الفترة )t.) 

:MAX FSPit  ا  أةلن سعر  نب ي لسهم الكركة(i( بال ل الفترة )t.) 

MIN FSPit م الكركة لسه ي: ا  أدنن سعر  نب(i( بال ل الفترة )t.) 

 نسبة الملكية المؤسسية: 3/3/2

 اةتمد الباحث لقياس نسبة الملاية الم سسية ةلن المعادلة التالية:

 .100 × اجمال  ةدد األسهم العادية للكركة÷ إجمال  ةدد األسهم المملوكة للم سسا  
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 :أو الضابطة ةيمتغيرات الرقابال 3/3/3

بخيالف  داية  نبي ا  المحلليين المياليين بأسيعار األسيهم في د   ار متغيرا  أبرى ا وجد 

 يلن: كماأامها  يمان للباحث ةرض الم سسيةاالملاية 

 حجم مكتب التحليل المالي:( 1)

حجييم ماتييب التحليييل المييال  ةامييل مييي ار فيي   حديييد دايية  نب ا ييه لمييدى اةتمييياد  يعييد 

سيييعار أسيييهم الكيييركا  محيييل التحلييييل بأالمسيييتثمرين ةليهيييا ةنيييد ا حييياذ ايييرارا هم المتعلقييية 

(Clement, M., and Tse, S., 2003) ما أشيار  دراسية كا(Kerl, A., and Ohlert, 

M., 2012) لالم نفين ةالميًا  حت فئية إلن أن المحللين الابار "Star-Analysts"  كميا  يم

 يتمتعيون "Thomson Reuters, Starmine Awards" ااةيدة بيانيا   حديدام مين بيال ل

بغيييرام ميين المحللييينا لذليي  نتيجيية اسييتعانتهم بعييدد أكبيير ميين  أةليين مقارنييةً  يييةبقييدرا   نب 

 المحللين الماليين لبالة من ذلي الخبرة لالمهارة ف  مجا ل ةمل مختلم الكركا .

ليتم حساب حجم ماتب التحليل المال  ةن طري  متوسط ةدد المحللين الماليين العياملين 

 المال  محل التحليل. لدى الماتب بال ل العا 

 :المحلل المالي خبرة( 2)

لاد أشار  المعايير الم رية للتقييم المال  للمنكآ  لال ادرة ةن الهيئة العامية للراابية 

التقييييم المييال  عمليييا  التنبيي  لب ين  إليين متطلبييا  الافيياءة المهنييية للقييائم 2017المالييية ةييا  

يل العلم  لالمهن  باإلضافة إلن الخبيرة العمليية للكركا ا حيث اشترطت المعايير  وافر التأا

التقييم الميال ا عمليا  التنب  للالتخ ص م  ضرلرة بل ل ةناية الرجل الحريص أاناء القيا  ب

ةلين لجيود  يأاير  اميلي  كبيير  (jung, J., et al., 2019)لفي  ايلا السيياق أكيد  دراسية 

 دراسييية نب ا يييها كميييا  وليييلت  للخ ييائص الكخ يييية لالمهنيييية للمحليييل الميييال  ةليين جيييودة

(Abdul Shukor, Z., et al., 2011)   إلين لجيود ةالاية طرديية بيين ببيرة المحليل الميال

لدايية  نب ا ييها حيييث يسييتطي  المحلييل المييال  ذل الخبييرة المر فعيية  حديييد أامييية المعلومييا  

كما أكد  دراسة ب ا المحاسبية الواردة بالقوائم لالتقارير المالية للكركة ةند ا خاذ ارارا  التن

(Merkley, K., et al., 2018) داية التنبي ا  الماليية ال يادرة ةين أشيخا   اييادة ةلين

م الين من ذلي العناية المهنية الالامة للتعامل مي  الامييا  الابييرة مين البيانيا  التي   يدبل 

ب الرياضيية ف  ةملية التنب ا باإلضافة إلن ضرلرة  وافر الخبرا  الالامة مسيتخدا  األسيالي

 لاإلح ائية لغيراا من األساليب الت  يتم امةتماد ةليها ف  الا السياق.

الخ يائص المر بطية  بفحص أاميية (Ramnath, S., et al., 2008) دراسة اامتلاد 

 وليلت الدراسيية إلين أن دايية التنبي ا   ختلييم لبيالمحللين الميياليين في   حسييين داية  نبيي ا هما 
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ئص المحليل القيائم بهياا كميا أشيار  الدراسية إلين لجيود ةالاية بكال منهج  بيابتالف ب يا

امسييتثمار الم سسيي  نتيجيية اةتميياد المسييتثمرين إيجابييية بييين دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين ل

لايم يتفوايون ةلين  "Star-Analysts"ةلن ببراء التنبي  المعيرلفين باسيم  الم سسيين غالبًا

 Clemet, M., and) ا ا لاد ا فقت دراسا  ة التنبن الماليين من حيث داغيرام من المحللي

Tse, S., 2003; Kim, Y., et al., 2011; John, L., et al., 2014; Lorenz, T., 

and Homburg, C., 2018)  م  العالاا  اإليجابية بين الملاية الم سسية لببيرة المحلليين

 الماليين لداة  نب ا هم.

" "Zacks Investment Research Database  يمان اسيتخدا  ااةيد   بيانياالا ل 

ليييتم مسييتوى الخبييرةا لتحديييد ب ييائص المحللييين الميياليين ميين حيييث الحجييم ل "I/B/E/S"ل

 ف  مجا ل الكركة. حساب ببرة المحلل المال  ةن طري  متوسط ةدد سنوا  العمل

 حجم الشركة: (3)

لمحللييين الميياليين إليين ضييغوط أكثيير ميين جانييب ا اغالبًييالكييركا  كبيييرة الحجييم   تعييرض

لالم سسا  المالية المالاة للكركا ا مما يي دي إلين اييادة اف ياحها لمقابلية  لي  امحتياجيا  

لفيي  اييلا السييياق ا (Agyei-Mensah, B., 2012) إليين ايييادة دايية التنبيي ا  يممييا ييي د

 Flostrand, P., and Storom, N., 2006; Personne, and)  وليلت دراسيا 

Paajarni, K.2013)  إليين لجييود ةالايية طردييية بييين حجييم الكييركة لدايية  نبيي ا  المحللييين

حيث يزيد ةدد المحللين الماليين المتابعين للكركا  ذا  الحجم الابير باإلضيافة إلين  االماليين

 خفاض التااليم ل وافر الخبرا .للكركا  كبيرة الحجم نتيجة ان المحاسب  فعالية اإلف اا

إلن  فضيل المحللين المياليين  غطيية الكيركا   (Wang, L., 2018)كما أشار  دراسة 

كبيييرة الحجييما بغييرض امسييتفادة ميين  ييوافر السيييولة ألسييهمها باإلضييافة إليين امسييتفادة ميين 

سيين دايية  نبيي ا  الحجييم الابييير ممييا ييي دي إليين  ح بمزايييااإلف يياحا  امبتيارييية المر بطيية 

( ةلين أن كبير حجيم (Tanaka, M., et al., 2019المحلليين المياليينا كميا أكيد  دراسية 

الكركة محيل التحلييل يسياةد في  اييادة احترافيية المحليل الميال  ةنيد إليدار التنبي ا  الماليية 

 الخالة بأسعار األسهم.

دلييل  (Ayers, B, and Freeman, R., 2003)لةلن العاس من ذلي  ليم  جيد دراسية 

لذلي   اللين الماليين بأسعار اسهمهاةلن  أاير حجم الكركة ةلن داة  نب ا  المحميدان  مالئم 

 ف  ظل لجود امستثمار الم سس .

حييث يتوايم لألليو لا لوغياريتم الطبيعي  ليعتمد الباحث ف  اياس حجم الكيركة ةلين ال

ليقيو   ابيين الثابيت لالمتغييرفيميا ةلن التااليم التكغيلية  بالكركا  امات ادييل غحجم التك

مكيالة ابيتالف  بياين الخطيأ في   نفيالكميا يترلق الحجيما لطبيع  بعملية ضبط لفا اللوغاريتم

 .انحدار متغيرا  الدراسة الميدانيةنموذج 
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 :الشركة نوع نشاط( 4)

تأار داة  نب ا  المحللين الماليين بدرجة كبيرة بنوع نكاط الكركة لال ناةة الت   نتم   

مسيترا يجيا  الحاليية إليهـاا حيث  ختليم الكيركا  فيميا بينهيا مين حييث درجيا  المنافسية لا

 ,Groysberg)التاياليم لذلي  طبقياً لنيوع نكياطها لالمستقبلية لاملتزاما  القانونية لأنماط 

B., et al., 2011) أكد  دراسة ا لف  الا السياق(Ayres, D., et al., 2017)  ةلن  أاير

دراسيية  أشييار ليين دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليينا كمييا ة بكييال كبييير نييوع نكيياط الكييركة

(Hussainey, K., and Walker, M., 2009)  إلن ابتالف نوع النكياط مين حييث درجية

لبناًء ةليه  تأار داة  نب ا  المحلليين المياليين بصيرلف  االتأار بالصرلف امات ادية المحيطة

 اإلضافة إلن  حليل ظرلف المنافسة.كل لناةة من حيث معدم  النمو لالعائد ب

أن الكيركا  ال يناةية  ير بط بتغطيية  (Haw, I., et al., 2015)ف  حين  رى دراسة 

أكبر من جانب المحللين الماليينا كما  ر بط بداية  نبي  أةلين ألسيعار اسيهمهاا لذلي  مميتالو 

 ,Harris, R., and Wang)دراسية  ل  الكركا  اوة  سعيرية أةلن من غيرااا كما أكد  

P., 2018) ة اةتماد داة  نب ا  المحللين الماليين ب ورة كبيرة ةلن الخ ائص الخالي ةلن

نفيس اليرأي السياب   (Choi, H., 2018)كما أيد  دراسة بالكركة مثل الحجم لنوع النكاطا 

م  إضافة أن المحللين المياليين يخ  يون لايت لجهيد أايل لتجميي  المعلوميا  الخالية ةين 

 اض األسعار.الكركا  الت   عان  من ضغوط انخف

( للنكييياط ال يييناة ا 1لييييتم ايييياس نيييوع النكييياط بمتغيييير لامييي  بتخ ييييص القيمييية )

 ل خ يص القيمة )لفر( لخالف ذل .

 الرافعة المالية:( 5)

 حييدد الرافعيية المالييية للكييركة مييدى اةتماداييا ةليين م ييادر التمويييل الخارجيييةا كمييا  عييد 

 ,.Whiting, R) أشيار  دراسيةمنكياةا لايد الرافعة المالية م شًرا ااًما لحجم السيولة لدى ال

and Woodcock, J., 2011)  إلين لجيود ةالاية طرديية بيين الرافعية الماليية لاييادة جيودة

اإلف اا المحاسب  لتحسين داة  نب ا  المحللين الماليينا حيث  زيد درجة الراابة المفرلضية 

يب  ايياليم الوكالييةا ةليين الكييركة ميين ابييل الييدائنين ميي  ايييادة درجيية اإلف يياا بغييرض  خفيي

 نب ا  المحللين المياليين للمسياةدة في   قيييم المخياطر التي   نباإلضافة إلن ايادة امةتماد ةل

 تعييرض لهييا الكييركة نتيجيية ايييادة الرافعيية المالييية لييديها أل مةتماداييا ةليين م ييادر التمويييل 

 .خارجيةال

 إلن إجمال  األلو ل. ليتم اياس نسبة الرافعة المالية باستخدا  إجمال  املتزاما 
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 حجم مكتب المراجعة: (6)

يي دي ماتيب حييث  ير بط حجم ماتب المراجعة طرديًا م  داة  نب ا  المحللين الماليينا 

المراجعة دلر رااب    حيح  للتأكيد ةلن داة محتويا  القيوائم المالييةا لبالتيال  يمثيل رأييه 

يييد ةليين حييدلد اسييتمرارية الكييركة محييل أداة لتحسييين دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين لالتأك

المراجعةا باإلضافة إلن  أاير التأكيدا  المر بطية بالتقيديرا  المحاسيبية لبليو القيوائم الماليية 

ا  المعايير الم رية للمراجعة لالفحيص المحيدلد لمهيا  التأكيد األبيرىمن الغش لالتحريم )

سييييياق أكييييد  دراسييييا  ا لفيييي  اييييلا ال ( 2015 ؛ معييييايير المحاسييييبة الم ييييريةا  2008

(Simpson, A., 2010; Agyei-Mensah, B., 2012; Michal, K., et al., 2019) 

ب يورة  أن مراجعة حسابا  الكركة من ابل أحد ماا ب المراجعة األربعة الابار يسياةدةلن 

 ةلن  حسين داة  نب ا  المحللين الماليين بأسعار أسهمها.مباشرة أل غير مباشرة 

( في  حالية مراجعية 1ماتب المراجعة بمتغير لامي  بتخ ييص القيمية ) ليتم اياس حجم

فيي  حييين  ييم ا (Big 4)حسييابا  الكييركة ميين بييال ل أحييد ماا ييب المراجعيية األربعيية الابييار 

بيييان بماا ييب المراجعيية ( 1ليعييرض الجييدل ل راييم )ا  خ يييص القيميية )لييفر( لخييالف ذليي 

  ر.اركة لهم ف  ملالماا ب المك (Big 4)األربعة الابار 

 

لالماا ب المكاركة لهم ف   (Big 4)(: "بيان بماا ب المراجعة األربعة الابار 1جدل ل رام )

 "م ر

 م رالماا ب المكاركة لهم ف   (Big 4)ماا ب المراجعة األربعة الابار   

1 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 -لالح لبرسو  لةبد العزيز 

(Deloitte) 

2 Price Water houses Coopers (PWC) 
من ور لشركاام برايس ل راالس 

 (PWC) -كوبرا 

3 Ernst & Young (E & Y) 
 -محاسبة لالمراجعة للالمتضامنون 

Ernst & Young 

4 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)  حاا  حسن- (KPMG) 

 (Bloomberg, 2013; Bloomberg, 2014)الم در: من إةداد الباحث بامةتماد ةلن: 
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 :الميدانية لدراسةعينة ا 3/4

اييا  الباحييث بابتيييار ةينيية الدراسيية ميين بييين الكييركا  العامليية فيي  م يير لالتيي  حققييت  

 الكرلط التالية:

 أن  اون الكركة من الكركا  المقيدة بالبورلة الم رية. -1

 أن  قو  الكركة بنكر اوائمها المالية بالجنيه الم ري. -2

نا  المالية لغير المالية للكركة بال ل فترة الدراسيةا لباليةً البيانيا  أن  توافر البيا -3

 المتعلقة بتنب ا  المحللين الماليين بأسعار األسهم.

لبعد ايا  الباحث بتطبي  الكرلط السابقة ةلن الكركا  المقيدة بالبورلة الم رية ةا   

( 40ةلن ةينة  تايون مين ةيدد ) ا لبعد استبعاد القيم الكاذة أل المتطرفةا  م التطبي   2014

( مين م سسيا  التحلييل الميال  28ةيدد )شركةا لبلل  يايون الباحيث ايد اةتميد ةلين  نبي ا  

لبيانيا  اإلين  ا باإلضيافة  2013  لال يادرة ةيا   2014بأسعار أسيهم شيركا  العينية لعيا  

  . 2014المالية لغير المالية الفعلية لكركا  ةينة الدراسة ةا  

كيركا  ل (Reuters Code) رليتيرا ( اائمية بأسيماء لأكيواد1لحي  رايم )ليتضيمن الم

( اائمية بأسيماء م سسيا  التحلييل الميال  2ةينة الدراسة الميدانيةا كما يتضيمن الملحي  رايم )

 العينة.لكركا  

 مصادر الحصول على بيانات الدراسة الميدانية: 3/5

 :(2المعرلضة بالجدل ل رام )اةتمد الباحث ةلن الم ادر 

 م ادر الح و ل ةلن بيانا  الدراسة الميدانية""(: 2جدل ل رام )

 بيان  

 ((.2(ا )1)ملح  رام )  لم سسا  التحليل المال المواا  اإللاترلنية لكركا  ةينة الدراسة الميدانية 1

 https://www.mubasher.info/countries/eg موا  معلوما  مباشر. 2

 /http://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx موا  البورلة الم رية. 3

 /http://www.egidegypt.com/arabic موا  م ر لنكر المعلوما . 4

 https://www.argaam.com/ موا  شركة أراا  للمعلوما . 5

 Refinitivااةيييييدة بيانيييييا   6

(I/B/E/S). 

 

https://www.refinitiv.com/ 

 /Reuters. https://www.reuters.comااةدة بيانا   7

 /Bloomberg. https://www.bloomberg.comشباة  8

 /Market Screener. https://www.marketscreener.comشباة  9

https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/institutional-brokers-estimate-system-ibes
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/institutional-brokers-estimate-system-ibes
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 ضياتالفرتحليل البيانات واختبار ( 4)

 حصائي:يل اإلاختبار مدى مالءمة بيانات الدراسة للتحل 4/1

بغرض فحص مدى بضوع بيواا  نميوذج   "Shapiro-Wilk"استخدا  الباحث ابتبار 

 (.3كما بالجدل ل رام )امنحدار للتواي  الطبيع  أل امةتدال  لاد جاء  النتائ  

 " Shapiro-Wilk(: "نتائ  ابتبار3جدل ل رام )

Shapiro-Wilk Test of Normality 

Sig. DF. Statistic V. 

0.726 39 0.829 Unstandardized Residual 

مسييتوى المعنوييية أل الجوارييية أل الدمليية  ايمييةل كييير نتييائ  امبتبييار السييابقة إليين أن 

(ا ممييا يييد ل ةليين أن بييواا  نمييوذج انحييدار 0,05اإلح ييائية لالبتبييار أكبيير ميين مسييتوى )

 ةن التواي  الطبيع  أل امةتدال . سة م  ختلم معنويًامتغيرا  الدرا

 اختبار االرتباط الذاتي بين متغيرات نموذج الدراسة: 4/2

لفحص لجود مكيالة امر بياط اليلا   بيين  "Durbin Watson"استخد  الباحث ابتبار 

امبتبيار  متغيرا  نموذج امنحدار المستخد  ف  الدراسة الميدانية من ةدمها لاد جاء  نتائ 

 (.4بالجدل ل رام )كما 

 " Durbin Watson(: "نتائ  ابتبار4جدل ل رام )

Durbin Watson Test - Model Summary 

D - W Model No. 

2.016 1 

(ا 2,016المحسييوبة  سييالى ) D - Wل صهير نتييائ  امبتبييار السييابقة أن ايميية ابتبييار 

مميا ييد ل ةلين ةيد   ا(2,500ا  1,500لان  ق  ضيمن النطياق المقبيو ل فيميا بيين القيمتيين )

 داة النتائ .   الدراسة ليدةم افتراضلجود مكالة امر باط اللا   لمتغيرا
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 :لمتغيرات الدراسة الوصفية اإلحصاءاتنتائج  4/3

 ( اإلح اءا  الولفية لمكاادا  شركا  ةينة الدراسة الميدانية:5يبين الجدل ل رام ) 

   الولفية لمتغيرا  الدراسة".(: "نتائ  اإلح اءا5جدل ل رام ) 

Max Min Std. Dev. Mean Model Variables 

0.986 0.651 0.231 0.820 AFA. 

0.989 0.000 0.206 0.526 INSOW. 

25.000 5.000 6.068 11.275 ANS. 

19.000 3.000 4.579 10.206 ANE. 

12.562 6.920 0.642 8.236 FS. 

1.000 0.000 0.490 0.625 ACT. 

11.261 1.020 2.470 10772 LEV. 

1.000 0.000 0.498 0.446 AUS. 

 ( إلن ما يل :5اردة بالجدل ل رام )ل كير نتائ  اإلح اءا  الولفية الو

لان نسيبة  عيد  ا%(82,0بلغ متوسط داة  نب ا  المحللين الماليين لكركا  ةينة الدراسة ) -

%( ةلين 98,6% ا 65,1داية التنبي ا  )مر فعةا بينما بلغ الحدين األدنن لاألةلين لمسيتوى 

التييوال ا ليييد ل ذليي  ةليين لجييود ابتالفييا  نسييبية فيمييا يتعليي  بدايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين 

%( ل يد ل ايمية 23,1بأسعار أسهم شركا  ةينية الدراسيةا لذلي  بيانحراف معيياري مقيداره )

داة التنب ا ا كما يالحيظ ال  النسب  لكركا  العينة فيما يتعل  بامنحراف المعياري ةلن التف

 أيًضا انخفاض ايمة امنحراف المعياري مقارنةً بقيمة المتوسط.

%(ا بينما بليغ الحيد األةلين لنسيبة 52,6بلغ متوسط نسبة الملاية الم سسية لكركا  ةينة الدراسة ) -

ة الملايييي نحيييو  زاييييد  ركيييز ل  ييييد ام جييياه %( لاييين نسيييبة مر فعييية جيييدًاا98,9سيييية )الملايييية الم س

%(ا ل ييد ل ايميية امنحييراف المعييياري 20,6الم سسيية فيي  م ييرا لذليي  بييانحراف معيياري مقييداره )

 ةلن التفال  النسب  لكركا  العينة فيما يتعل  بنسبة الملاية الم سسية ألسهمها.

( لبييانحراف معييياري 11,275بلييغ متوسييط حجييم ماا ييب التحليييل المييال  لكييركا  العينيية ) -

( 25,000ا  5,000ا بليغ الحيدين األدنين لاألةلين لحجيم الماا يب )(ا بينمي6,068)  مقيداره

ةلن التوال  مما يد ل ةلن لجيود  فيال  في  أحجيا  الماا يب مين حييث متوسيط ةيدد المحلليين 

 الماليين بال ل فترة الدراسة.

( لبييانحراف معييياري 10,206بلييغ متوسييط ببييرة ماا ييب التحليييل المييال  لكييركا  العينيية ) -

( ةلييين 19,000ا 3,000بينميييا بليييغ الحيييدين األدنييين لاألةلييين للخبيييرة ) (ا4,579مقيييداره )

 .للمحللين الماليينالتوال ا ليد ل ذل  ةلن ا ساع مدى متوسط سنوا  الخبرة 
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(ا بينميا بليغ 0,642( لبانحراف معيياري مقيداره )8,236بلغ متوسط حجم شركا  العينة ) -

كير ذل  إلن لجود نسبة من التفيال  ا لي(12,562ا 6,920الحدين األدنن لاألةلن للحجم )

 ف  أحجا  شركا  العينة.

( مما 0,490( لبانحراف معياري مقداره )0,625بلغ متوسط نوع النكاط لكركا  العينة ) -

 شركا  العينة كانت من الكركا  ال ناةية.من  النسبة األكبرأن   يعن

(ا 2,470اف معياري مقيداره )( لبانحر1,772بلغ متوسط الرافعة المالية لكركا  العينة ) -

مميا ييد ل ةلين التفيال  النسيب  في  ا (11,261ا  1,020بينما بليغ الحيدين األدنين لاألةلين )

 اةتماد شركا  العينة ةلن م ادر التمويل الخارج .

( لبييانحراف معييياري مقييداره 0,446بلييغ متوسييط حجييم ماا ييب المراجعيية لكييركا  العينيية ) -

لغيير  (Big 4)كا  العينية ةلين ماا يب المراجعية الابيرى (ا مما يعنين اةتمياد شير0,498)

 الابرى بنسبة متقاربة.

 :نتائج انحدار متغيرات نموذج الدراسة 4/4

أاير الملايية الم سسيية ةلين داية  نبي ا  المحلليين المياليين  مبتبارجاء  نتائ  امنحدار 

لمجموةيية المتغيييرا   بأسييعار أسييهم الكييركا  المدرجيية فيي  ةينيية الدراسيية الميدانييية باإلضييافة

 (.6الراابية أل الضابطةا كما او موضح بالجدل ل رام )

 (: "نتائ  انحدار متغيرا  نموذج الدراسة".6جدل ل رام )

Sig. T B Model Variables 

0.715 0.326 0.028 B0 (Model Constant) 

0.000 0.627 2.551 INSOW. 

0.000 1.257 0.021 ANS. 

0.000 0.826 0.036 ANE. 

0.001 1.502 0.040 FS. 

0.041 0.261 0.013 ACT. 

0.036 0.625 0.034 LEV. 

0.003 0.421 0.025 AUS. 

0.745 

4.845 

0.000 

Adjusted R
2

 

F 

Sig. 

 ( ما يل :6ليبين الجدل ل رام )
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التي  %( مين التغييرا  74,5 قو  المتغيرا  المستخدمة ف  نموذج الدراسية بتفسيير نسيبة ) -

ة دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين بأسييعار أسييهم الكييركا  المقيييدة بالبورليية سييبفيي  ن حييد  

 .لالمدرجة ف  ةينة الدراسة الميدانية الم رية

ةليين معنوييية أل جوارييية  ييأاير  ( ممييا يعييد م شييًرا0,000) Fبلييغ مسييتوى المعنوييية لقيييم  -

المحللييين الميياليين  بة دايية  نبيي ا المتغيييرا  المدرجيية فيي  نمييوذج الدراسيية الميدانييية ةليين نسيي

لبنياًء ةلييها نسيتطي  القيو ل أنيه برمااننيا ا م يريةبأسعار أسهم الكيركا  المقييدة بالبورلية ال

 عميم نتائ  الدراسة من العينة إلن المجتم ا لذل  لفقًا لنسبت  الثقة لالخطأ المحيدد ين بمقيدار 

 %( ةلن التوال .5%(ا )95)

موجب لمعنوي مما ييد ل ةلين العالاية  للكركا   سسيةجاء معامل انحدار متغير الملاية الم -

اإليجابية المعنوية بين الملايية الم سسيية للكيركا  المقييدة بالبورلية الم يرية لداية  نبي ا  

 .المحللين الماليين بأسعار اسهمها

ببرة المحلل المال ا  احجم ماتب التحليل المتمثلة ف أل الضابطة الراابية  متغيرا الجاء   -

نوع النكاطا الرافعة الماليةا لحجيم ماتيب المراجعية بمعيامال  انحيدار موجبية  الكركةحجم ا

 نب ا  المحللين تل  المتغيرا  ةلن داة مما يد ل ةلن لجود  أاير إيجاب  لمعنوي ل المعنوية

 .الماليين بأسعار أسهم الكركا  المقيدة بالبورلة الم رية

 ليي  المتغيييرا  المتعلقيية بخ ييائص  ةً طة معنوييي  الراابييية أل الضييابكانييت أكثيير المتغيييرا -

جاء متغير نوع (ا بينما 0,000)ةند معنوية  المحللين الماليين من الحجم لالخبرة حيث جاء 

ليسبقه ف  التر يب متغير  ا(0,041) ةً ةندالنكاط كأال المتغيرا  الراابية أل الضابطة معنوي

 (.0,036) لاو معنوي ةندالرافعة المالية 

 ًء ةليها  دةم نتائ  امنحدار النتائ  التالية:لبنا 

يوجد  أاير معنوي موجب للملاية الم سسية ةلن داة  نب ا  المحللين الماليين بأسعار أسيهم  -

 الكركا  المقيدة بالبورلة الم رية. 

ةلن داة  نب ا  المحللين الماليين  يوجد  أاير معنوي موجب للمتغيرا  الراابية أل الضابطة -

 سعار أسهم الكركا  المقيدة بالبورلة الم رية.بأ
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 الخالصة والنتائج والتوصيات

 مثل الهدف اليرئيس للبحيث في  محاللية ابتبيار أاير الملايية الم سسيية ةلين داية  نبي ا  

المحللين الماليين بأسعار أسهم الكركا  المقيدة بالبورلة الم ريةا لاد ا بي  البحيث منهجيية 

ليل نتائ  الدراسا  السابقة الخالة بمجاله البحث ا ايم ةيرض ل حلييل  بدأ بعملية ةرض ل ح

أايير الملاييية الم سسييية ةليين دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليينا لبغييرض ابتبييار أايير الملاييية 

الم سسية ةلن داة  نب ا  المحللين المياليين بأسيعار األسيهما انتهين البحيث بعيرض المنهجيية 

( شركة مقييدة 40لالت   مت باستخدا  ةينة ماونة من ةدد )  المستخدمة ف  الدراسة الميدانية

ميين  (28ةييدد ) ا باإلضييافة إليين  نبيي ا   2014البورليية الم ييرية بييال ل ةييا  بأسييهمها 

لال ييادرة بييال ل ةييا     2014لعييا   بأسييعار أسييهم شييركا  العينييةم سسييا  التحليييل المييال  

لولفيةا ام ةرض ل حليل نتائ   ا لاد اا  البحث بعرض ل حليل نتائ  اإلح اءا  ا 2013

 نموذج امنحدار الخا  بمتغيرا  الدراسة بغرض ابتبار فرضية البحث الرئيسة.

 ل تمثل أام نتائ  البحث فيما يل :

 النتائج على المستوى النظري:( 1)

 ولييل البحييث إليين لجييود  بيياين فيي  لجهييا  نصيير الدراسييا  السييابقة بكييأن أايير الملاييية 

ب ا  المحللين الماليين بأسعار األسيهما حييث ييرى اليبعب أن المسيتثمر الم سسية ةلن داة  ن

الخبرة الت   مانه من اللجوء إلن كبار المحللين الماليين كوسييلة الموارد ليمتل  من   الم سس

سييادة فرضيية الراابية ا باإلضيافة إلين كالة ل خفيب ةد   ماال المعلوما للحد من مكاكل الو

ةلين  للملايية الم سسيية لملاية الم سسيةا مميا ييدةم التيأاير اإليجياب الرشيدة لالت    احب ا

 داة  نب ا  المحللين الماليين.

ف  حين يرى البعب ا بر أن المستثمر الم سسي  يت يم بالسيلبية فيميا يتعلي  بالراابية 

ةلن أداء إدارة الكركة لالحد من سيلوكها امنتهياايا لذلي  نتيجية  ركييزه ةلين األداء الميال  

فيي  األجييل الق يييرا باإلضييافة إليين ايييادة ضييغط المييالاين الم سسييين ةليين المحللييين الميياليين 

 التنب ا .مما يقود إلن التأاير السلب  ةلن داة  اإللدار  نب ا  ل وليا   دةم م الحهم

اييل ميين الملاييية الم سسييية لدايية لكمييا  ولييل البحييث إليين اسييتخدا  مقييياس مالئييم لقييياس 

 ليين بأسعار األسهم. نب ا  المحللين الما

 ( النتائج على المستوى التطبيقي:2) 

داية ن ةلينسبة الملاية الم سسيية لأظهر  النتائ  اإلح ائية لجود  أاير معنوي موجب  

 نب ا  المحللين الماليين بأسعار اسهم الكركة المقيدة ف  البورلة الم ريةا باإلضافة للتأاير 

أل الضيابطة لالمتمثلية في  حجيم ماتيب التحلييل الميال ا المعنوي الموجب للمتغييرا  الراابيية 

 ببرة المحلل المال ا حجم الكركةا نوع النكاطا الرافعة الماليةا لحجم ماتب المراجعة.
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 لبناًء ةليها يول  الباحث بما يل : 

المعييايير : معييايير المحاسييبة الم ييريةا العمييل ةليين  طييوير اإللييدارا  ذا  العالايية مثييل -

ا اواةييد ايييد لشييطب األلراق اجعيية لالفحييص المحييدلد لمهييا  التأكييد األبييرىالم ييرية للمر

المالييية بالبورليية الم ييريةا لاواةييد حوكميية الكييركا  المقيييدة بالبورليية الم ييريةا لذليي  

بغرض  دةيم الملاية الم سسية ل حسين داية  نبي ا  المحلليين المياليينا باإلضيافة إلين  يدةيم 

دة من العالاا  التبادلية بين ايال الملايية الم سسيية لداية ادرة ألحاب الم الح ةلن امستفا

  نب ا  المحللين الماليين.

ايييا  الهيئييا  المعنيييةا لفيي  مقييدمتها الهيئيية العاميية للراابيية المالييية بتقييديم كييل مييا يلييز  لييدةم  -

ة رشيياديإلدليية ااأل  اثيييمالمنيياا المالئييم لتحسييين دايية  نبيي ا هما ميي   ل هيئييةالمحللييين الميياليين 

لتوجيه ألحاب الم الح نحو كيفية امستفادة من  نبي ا  المحلليين المياليين كميدبال  لنمياذج 

 ارارا هما لبالة ف  ظل لجود نسب الملاية الم سسية بالكركا .

لاارة امسييتثمار با خيياذ كييل مييا يلييز  لتييدةيم نمييو الملاييية  ةً ايييا  الجهييا  المعنييية لباليي -

ا ضييح للدراسيية الحالييية  أايراييا اإليجيياب  ةليين البيئيية الم سسييية للكييركا  الم ييريةا حيييث 

لبالتييال   حسييين دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين بمييا يسييهم فيي   حسييين  االمعلوما ييية للكييركا 

 الافاءة المعلوما ية لسوق الما ل الم ري.

 :الملاية الم سسية لداة  نب ا  المحللين الماليين مثلب اثيم البحو  المحاسبية المر بطة  -

أايير الملاييية الم سسييية ةليين دايية  نبيي ا  المحللييين الميياليين بييالمتغيرا  األبييرى بخييالف  (1)

 أسعار أسهم الكركا .

 أار اياكل الملاية األبرى بخالف الملاية الم سسية ةلن داة  نب ا  المحللين الماليين. (2)

 أار الملاية الم سسية ةلن جودة التقارير المالية. (3)

 المحللين الماليين ةلن  قلبا  أسعار األسهم. ( أار  نب ا 4)

 أار  نب ا  المحللين الماليين ةلن ارارا  المستثمرين. (5)

 أار  نب ا  اإلدارة ةلن داة  نب ا  المحللين الماليين. (6)

  نب ا  المحللين الماليين.أار الملاية الم سسية ةلن  حيز  (7)

   المحللين الماليين.أار الملاية الم سسية ةلن  كتت  نب ا (8)

 أار ب ائص المحلل المال  ةلن داة  نب ا ه. (9)

 لن داة  نب ا  المحللين الماليين.أار ب ائص الكركة ة (10)
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   :ملخص البحث
تواجههم مةنههة المراجعههة وهه ا ايونههة األويههرة حههدداخ مههب التحههديات وا ههة بعههد : بحككثإشكككالية ال

، وتله  للهس سه وط أحهد Enronاالنةيارات المالية التي شةدتةا كثير مهب الشهركات العم  هة مثهك شهركة 
لثبهوت تورههم فهي الت حبهات الماليهة التهي تمهت  Arthur Andersonأكبر ومهس مكاتهم مراجعهة وههو 

، للهس األمهر الهلد أدل  له   ثهارة كثيهر مهب التسها الت الممارسات السهلبية الدارة األراها  بم بالشركة بس
حههوا اسههت  ا مراجهها الحسههابات، وجههودة أدا  المراجعههة و  ههور برامجةهها، ممهها دفهها المن مههات العلميههة 

عهههة ، وتعهههد المراجههههلل الممارسهههاتوالمةنيهههة  لههه  البحهههي حهههب أسهههاليم والليهههات يمكهههب مهههب و لةههها ت ييهههد 
ال ههادر حهها   Green Paperالمشههتركة أحههد ايليههات التههي ا ترحتةهها الموويههية األوروايههة فههي ت ر رههها 

ودحه  اسهت  لية  تحسهيب جهودة المراجعهةبعنواب "سياسهة المراجعهة: دروس مهب األزمهات"، بةهد   2010
المسهت ليب  اجعهةمكاتهم المر ، وتعتمد المراجعة المشتركة حل   يها  اثنهيب أو أكثهر مهب مراجع  الحسابات

راجعههة ال ههوال  الماليههة لشههركة حميههك المراجعههة وامحههداد ت ر ههر مراجعههة واحههد ويكونههاب مسههلوالب بالتيههامب بم
، و د تباينت ايرا  حوا ل  تكتشف التي الجوهر ةحب األوها  ر المراجعة و  حب المعلومات الواردة بت ر 

يمكهب  هيا ة مشهكلة البحهي فه  " حهد   حليهم  وانها أثر تهبيق المراجعة المشتركة حل   دارة األراها ، 
 ويو  أثر تهبيق المراجعة المشتركة حل  ادارة األراا "

ادارة األراا  بالتهبيق حل  حينة مب الشركات المراجعة المشتركة حل    ياس أثر تهبيق: هدف البحث 
  اإلسههتح ا ات (، باسههتودا2017-2016الم يههدة فهه  سههوا األوراا الماليههة الم ههرل وهه ا الوتههرة مههب  

 .الت دير ة كم شر يعكس الممارسات السلبية إلدارة األراا  ف  الشركات محك البحي

 .، المراجعة المشتركة دارة األراا : الكلمات المفتاحية
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 دار  ارأراا إلالسلبية ممارسات ال علي مشتركةالالمراجعة أثر 
 اًل: مشكلة البحث:أو 

حهههدوي السهههنوات ال ليلههة المايهههية  لهه  العديهههد مهههب اإلنت ههادات بسهههبم مةنهههة المراجعههة فههه   تتعريهه
وكاب مهب أبرزهها ، والعم  ة مب الشركات الكبرل  كثيرحاالت الوشك وانةيار وانتشار  أزمات مالية كبيرة

 مكاتم مراجعهة حله  مسهتول العهال  وههو س وط أحد أكبر ومست  للس   2001( حا  Enronشركة  
األمهر  المشك ت الماليهة الته  تعريهت لةها الشهركات،( لثبوت تورهم في Arthur Andersen  مكتم

الهههلل أدل  لههه  يهههعف الث هههة فههه  مةنهههة المراجعهههة ب هههوة حامهههة وبمكاتهههم المحاسهههبة والمراجعهههة ب هههوة 
 وا ة.

يههعف  األزمههات الماليههة والتهه  كههاب مههب أهمةهها: الهه  هههلة التهه  أدت سههبام حلههي األوأجمهها الكتههام 
، واالف ا  المحاسب الشوافية تحك  متهلبات  ةحد  وجود معايير محاسبية محددو ، المحاسبياإلف ا  
 دارة بهههه " تمةيهههد الهههدوك وادارة األراهها  و يرهههها مهههب الممارسههات التههه  تسهههم لالشههركات  اتجهههال  لههه  يههافة 
 ورة يستود  فيةا المحاسبوب مةاراتة  ومعرفتة  المحاسبية ب التيالعملية "تعر  بأنةا   التيو ، "األراا 

ال هوال  الماليهة للشهركات لتح يهق م هال  فلهة معينهة حله  حسهام  فهياألر ا  الهواردة  في انونية للت حم 
 دارة  أسههاليمممارسههة  فهه ب(، واههللس Amat, et al., 1998الم ههلحة"   أ ههحام األوههرل الولههات 
 فهييير وأب المشهكلة تسهم  بةها تلهس المعها التهي للمرونهةليسهت موالوهة للمعهايير المحاسهبية ن هراخ  األراها 

 فههيمها تتعلهق بويهو  تأثيرهها واإلف ها  حنةها  رهر  هة معالجهة البيانهات ب هد فهيتلهس الممارسهات ليسهت 
 ال وال  المالية.

ومسهلولي الحوكمهة دارة االل هوال  الماليهة ي ها حله  حهاتق فه  ا العهادابالر   مب أب تح يق العرض و     
السههلبية ممارسههات الوت ييههد  منهها ج  ي هها حلههي حات ههة مةمههةالوههار أب مراجهها الحسههابات   ال  الشههركةفهه  
، وللهس مهب وه ا أدا  لتلهس الممارسهاتالمحهدد  أوحب هر ق ال يا  بهدور الهرادع   دارة األراا  لمحاسبةل

بالمعهايير المتعهار  حليةها مها ممارسهة مهب وه ا بهلا العنايهة المةنيهة الواجبهة واإللتهزا   المراجعهة أحماا
  .لمةن مب الشس ا مستول 

دارة إلبتههههدحي  دور مراجهههها الحسههههابات لمواجةههههة الممارسههههات السههههلبية  الوكههههر المحاسههههبياهههههت   و ههههد 
، وللهههس نتيجهههة لعهههد  كوايهههة ايبتزايهههد مسهههتمر حتههه   فهههي ل الممارسهههاتههههلالم حهههن اب  أب   ال، األراههها 
اسههههت  ا المراجعههههة، ويههههعف الورديههههة، وانووههههاض مسههههتول جههههودة حمليههههة الوارجيههههة المراجعههههة   جههههرا ات
دارة إل السهلبية اتممارسهاللمواجةة  الوارجية المراجعة أساليمتهو ر اهمية وا ة ل مما اوجد ، المراجا
 .األراا 
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ت ر رهههها  فهههيروايهههة و الموويهههية األت المراجعهههة المشهههتركة كأحهههد ايليهههات  التههه    ترحتةههها  ةهههر ول هههد 
Green paper  والت  تةد   ل   ،ب األزمات"دروس مالمراجعة: "سياسة  بعنواب 2010ال ادر سنم

 تحسيب جودة المراجعة واستعادة الث ة ف  الت ار ر المالية والحد مب تركيز سوا ودمات المراجعة.

 مكاتههههم المحاسههههبة والمراجعههههة أكثههههر( مههههب  أو يهههها  اثنههههيب  مههههب وهههه ا  المراجعههههة المشههههتركة وتههههت  حمليههههة
، وال يههها  بالر ابهههة وال  الماليههة لشهههركة العميهههكبمراجعهههة ال ههه -أيهههاخ كهههاب حجههه  مكتبهه  المراجعهههة –المسههت ليب 
المعلومهات بالتيهامب حهب  مسلوليبسوياخ، ويكوناب  محلي بحد يو عامو ت ر ر مراجعة  وام دار المتبادلة،

 ;Zerni, 2012 2015 ي،حل؛ 2019حسيب،   الواردة بت ر ر المراجعة وحب األوها  الت  ل  تكتشف
Bisogno & De luca, 2016). فه  كثيهر مهب الهدوا ومنةها م هر، بيهق المراجعهة المشهتركة و ت  ته

  حيي يت  الجما بيب التهبيق اإللزامي واإلوتيارل.

دارة األراهها  كأحههد  ههور حلههي   -بشههكك حهها  –تباينههت ايرا  حههوا أثههر تهبيههق المراجعههة المشههتركة و ههد 
؛ الديسههههه ، 2016 مندور، مجموحههههة مههههب الدراسههههات تحيههههي تو ههههل ، حيههههةا المحاسههههبة اإلبدممارسههههات 

 لهه  وجههود تههأثير ايجههاب  للمراجعههة المشههتركة حلهه   دارة األراهها  مههب وهه ا  (Lesage,2012؛ 2014
تههأثير أو  وجههود حههد   اإلسههتح ا ات الت دير ههة، وفهه  الم ابههك تو ههلت مجموحههة أوههرد مههب الدراسههات  لههي

 Bisogno )؛2019؛ حسيب، 2017 محمود، حل   دارة األراا  تأثير سلب  للمراجعة المشتركة وجود
& De luca, 2016     المراجعهة المشهتركة حلهي  دارة ثنهال ، كمها تباينهت ايرا  بشهأب تهأثير اوهت 

 لهي وجهود انووهاض  ;Francis, et al., 2009) ،2018األراا  حيي تو هلت دراسهة كهك مب نبيلهة، 
هر هق اثنهيب مهب مكاتهم  ف  اإلستح ا ات الت دير ة ف  الشركات الت  يت  مراجعتةا مراجعة مشتركة حب

 ,Paugam & Casta, 2012; Loboالمراجعة األراعهة الكبهرد، فه  حهيب تو هلت دراسهة كهك مهب  
et al., 2014;   لهي أب أدا  المراجعهة المشهتركة بواسههة اثنهيب مهب مراجعه  الحسهابات الهلد ينتمه  )

 ا ات حنووهههاض اإلسهههتأحهههدهما  لههه  مكاتهههم المراجعهههة األراعهههة الكبهههرل وايوهههر مهههب  يرهههها يههه دد  لههه  ا
ل  انووهههاض ممارسهههات  دارة األراههها ، وبهههالر   مهههب للهههس ف هههد تو هههلت دراسهههة كهههك مهههب الت دير هههة وبالتههها

مهز   المراجعهة المشهتركة حله  ادارة    لي حد  وجود تهأثير الوهت ;Benali, 2013) 2019 حسيب، 
 األراا  والث ة ف  الت ر ر المالي.

"عككدو وءككو  أثككر تطبيككق المراجعككة  فككيالبحككث  تلخككيص مشكككلةيمكككن  فككى ءككو  مككا سككبق و 
، باإلءككافة إلككي عككدو وءككو  أثككر اخككترف ثنككا ى المراجعككة إدار  ارأراككا المشككتركة علككى ممارسككات 

 ".إدار  ارأراا  المشتركة على الممارسات السلبية لمحاسبة
 و نبثق مب مشكلة البحي هلل س اليب كايت :

 ؟دارة األراا إلالممارسات السلبية  ما هو أثر تهبيق المراجعة المشتركة حل  -1
 ؟دارة األراا إلما هو أثر اوت   ثنال  المراجعة المشتركة حل  الممارسات السلبية  -2
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 العدو" كما يلى: يالبحث فى صور  "فرء ت صياغة فرءيتم أس لة البحثعن  ولإلجابة   

 .رة األراا داإلالسلبية ممارسات الثير معنود للمراجعة المشتركة حل  ال يوجد تأ -1

دارة إلال يوجههههد تههههأثير معنههههود الوههههت   ثنههههال  المراجعههههة المشههههتركة حلهههه  الممارسههههات السههههلبية  -2
 .األراا 

 ثانيًا: هدف البحث:

 يههاس اثههر تهبيههق المراجعههة المشههتركة حلههي  دارة األراهها ، و توههرع مههب الةههد   لههي يةههد  البحههي 
 للبحي مجموحة مب األهدا  الورحية كايت :  الرليس

 ممارستةا. هرا ، و  دارة األراا  هبيعةد تحدي -1

 م ر. فيالتعر  حل  المراجعة المشتركة ومداوك تهبي ةا، ووا ا ممارستةا  -2

 .دارة األراا إلالسلبية  ممارسات حلي الاإلوتيار ة ثر تهبيق المراجعة المشتركة أ ياس  -3
 ية البحث:أهمثالثًا:  

 ترجا أهمية البحي ال  ما يل :

 لة الكتابات الت  تناولت هلا المويوع وا ة حل  المستول المحل ، تم مب يستمد البحي أهمي -1
همية المويوع اللل أ المةنية، ومب  كونم يساير االهتمامات الحالية للمن ماتباإليافة  لي 

مب أه  المسببات الت  ادت ال  حدوي الكثير مب   دارة األراا تعالجم حيي تعتبر ممارسات 
 .  ايونة االويرةواالنةيارات ف الويال 

 ال  ما ي دل  لي دفا الشركات م ل ا  اليو  حل  مزايا المراجعة المشتركة ومداوك تهبي ةا  -2
 تهبي ةا ودح  الث ة ف  أرااحةا وت ار رها المالية المنشورة.

 منهج البحث:رابعًا: 

 يعتمد البحي حل  الجما بيب المنةجيب التالييب:

الدراسات الت  تناولةا األدم المحاسب  ف  مجاا   را استست رال : حب هر ق المنة  اال - أ
دارة األراا و المراجعة المشتركة   ، وتحليلةا وتبوايةا بةد  بنا  الجانم الن رل للبحي. ام

 دارة ستنباه : حب هر ق استنتاج الع  ة بيب المراجعة المشتركة وممارسات المنة  اال - م
 .لبحيا ييوللس مب و ا اوتبار فر  األراا 
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 ًا: حدود البحث:امسخ

ة حله  الممارسهات اإللزاميهالمشهتركة الوارجيهة نهاا البحي دراسة أثهر تهبيهق المراجعهة  حبيورج 
كمههها يوهههرج حهههب نههههاا البحهههي مهههب الناحيهههة التهبي يهههة تلهههس الشهههركات التههه  يهههت   ،دارة األراههها إل السهههلبية 

  م رد.مراجعتةا مراجعة مشتركة و ير الم يدة ف  سوا األوراا المالية ال

 ًا: خطة البحث:سادس 
 يتي:ايتيمب البحي حدة محاور ك -

 . دارة األراا هبيعة المحور األوا: 
 ومداوك تهبي ةا.المراجعة المشتركة  المحور الثاني:
دارة األراا و المراجعة المشتركة تحليك الع  ة بيب المحور الثالي:   .ام
 .دارة األراا إلالسلبية  ممارساتال حلي ياس أثر تهبيق المراجعة المشتركة المحور الرابا: 

 :إدار  ارأراا طبيعة :ولور ارأ حالم
تمارس ادارة بعض الشركات سياسة ادارة األراا  لتح يق حدد مب األهدا  مثك الو وا ال         

مستول الرا  المتنبأ بم  بك االح ب حنم، أو لتجنم االح ب حب الوسالر، أو للح وا حل  بعض 
 .(Hoogendoorn, 2011, p.13)لمرتبهة باألراا  المرتوعة مثك المكافآت والعموالت المزايا ا

وتعر   دارة األراا  حل  أنةا التدوك المتعمد مب  بك اإلدارة في حملية  حداد الت ار ر المالية   
فالمبادئ المحاسبية الم بولة  بوال  (،,Schipper, 1989بةد  تح يق بعض المكاسم الوا ة 

تسم  إلدارة الشركة بممارسة الحك  الشو ي و ا حملية  حداد الت ار ر المالية ال زمة  حاماخ 
لتو يك المعلومات حب أدا  الشركة لألهرا  الوارجية. واللس فاب ادارة األراا  سو  تحدي 

حملية  حداد الت ار ر المالية  اثنا  حندما تستغك اإلدارة سلهتةا في استودا  الت دير الشو   
و د سميت حمليات  (Healy and Wahlen,1999,P:368). في ر   الرا  المعلب غرض التأثيرب

الت حم في ر   الرا  بالعديد مب المسميات مثك: تمةيد الدوك،  دارة األراا ، التهويا الم هنا 
 .لألراا 

يتبههههيب مههههب وهههه ا التعر ههههف السههههابق إلدارة األراهههها  أنةهههها ترتكههههز حلهههه  مجموحههههم مههههب الو ههههال  
 الم ومات كما يل : و 

 المحاسبية.في المعلومات المتعمد  دارة األراا  شكك مب أشكاا الت حم ممارسات تعد  -1

تعتمههد  دارة األراهها  حلهه  المرونههة التههي تسههم  بةهها المعههايير والسياسههات المحاسههبية المتعههار  حليةهها  -2
 لتح يق م ال  فلة معينة حل  حسام با   الولات لات الم لحة.
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  دارة األراا  مب جانبيب هما:ممارسات  ل  يمكب الن ر  -3

: و تمثك في ايجاد حلوا و ت األزمات مب و ا التجديد والتهو ر في ةاإليجابي الممارسات -
 استودا  السياسات المحاسبية، والمساحدة في اتوال  رارات ا ت ادية  حيحة.

محاسبية مب جانم معدد : و تمثك في  تاحة الور ة للت حم في األر ا  اليةالسلب لممارساتا -
ال وال  المالية إلووا  ح ي ة األحداي التي تمت بالشركة، وما ينت  حب للس مب تح يق مزايا معينة 

 لولة مب المستودميب حل  حسام الولات األورل.
وتعتمد دوافا االدارة في ممارستةا إلدارة األراا  حل  ركيزتيب أساسيتيب هما: االول  إل ةار     

سنة الحالية بر   مرتوا حل  حسام السنوات المايية والسنوات الم بلة، والثانية إل ةار اراا  أراا  ال
وكلتا Khalil,2010) السنة الحالية بر   منووض لحسام السنوات المايية والسنوات الم بلة 

الحالتيب تكوب بةد  تيليك بعض االهرا  أ حام الم لحة حب األدا  اال ت ادد الح ي ي 
أو للتأثير حل  التعا دات الت  تعتمد حل  األر ا  المحاسبية المعلنة والت  يعد مب أهمةا هو  للشركة

 (.2019 حسيب،  ر   األراا  المعلنة

 أهمةا:تباع هرا حديدة ب ويمكب أب تت   دارة األراا      
ت الت حههم بحسههابات المسههتح ات المحاسههبية، ونتيجههة لههللس فسههو  تنشههأ حسههابات تمثههك مسههتح ا  -1

للشركة لدل الغير أو مستح ات حليةا ل ال  الغير نتيجة اوت   فترة االحترا  ببعض االيرادات 
والم هههروفات وتسههههجيلةا فهههه  الهههدفاتر المحاسههههبية حههههب فتهههرة تح ههههيك تلههههس االيهههرادات أو سههههداد تلههههس 

 (،  Khalil, 2010, P:16الم روفات ف  شكك ن دل  

والتغيهههرات ، حمليهههات التمو هههك وهههارج الميزانيهههة وتتيهههمب :ف ههها اإلبالمتعل هههة   دارة األراههها  أسهههاليم -2
 يتغييههر الشههكك ال ههانون أوالت ههديرات المحاسههبية  أوالسياسههات المحاسههبية المتبعههة  فههيمهها المحاسههبية  

 للوحدة المحاسبية.

يراديههة والعكههس، وتغييههر الت ههدير: وتتيههمب سياسههة رسههملة الم ههروفات اإل فههي  دارة األراهها  أسهاليم -3
، وههرا ت يهي  الموهزوب الشهةرة والع مهات التجار هة وامه س، ةتة س األ وا الثابتهرا حسام اس

 ت لبات األراا . في، وللس بةد  التحك  يالسلع

 ب تبهاعيمكهب أب تهت   دارة األراها إل ةأب الممارسهات السهلبي  له  ةالباحثه وله تيو  ما سهبق  فيو 
 تو يهههت االحتهههرا  بهههاإليرادات والم هههروفات فهههيموتلوهههة، يعهههد أكثرهههها اسهههتوداماخ ههههو الت حهههم  أسهههاليم

تههوفر  التههي، وللههس حله  الههر   مههب وجهود المبههادئ والمعهايير المحاسههبية المتعههار  حليةها و  االسهتح ا ات(
تسهم  بةها المبهادئ والمعهايير المحاسهبية  التهي المرونهةأب   ال، االستح ا اترشادات للمحاسبة حب تلس  

وا أب ، واهههللس يمكهههب ال هههر ههه  الهههرا  فهههيللتهههأثير  السهههتح ا اتاتلهههس  فهههيأحههههت اإلدارة حر هههة الت هههر  
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تحتو ةهها الت ههار ر  التههياألر هها  المحاسههبية  متشههوي  لهه يمكههب أب تهه دل  دارة األراهها الممارسههات السههلبية إل
 ت درها الشركات. التيالمالية 

لةيلهة العامهة  ا وبالر   مب أب تح يهق العهرض المحايهد لل هوال  الماليهة ي ها حله  حهاتق ادارة الشهركة
(،  ال أب مراجا الحسهابات يمكهب أب يكهوب 500، معيار المراجعة الم رل ر    2008للر ابة المالية، 

حهب هر هق ال يها  بهدور الهرادع أو المحههدد   دارة األراها لهم دور  يجهابي وفعهاا فهي منها وت ييهد ممارسههات 
سهههة مسهههتول مع هههوا مهههب الشهههس لتلهههس الممارسهههات، وللهههس مهههب وههه ا أدا  أحمهههاا المراجعهههة فهههي  هههك ممار 

 (.Bunget, et al., 2009المةن   

حلهه  تههدحي  دور مراجهها  فهه  مجههاا المراجعههة حر ههت الةيلههات العلميههة والمةنيههةونتيجههة لههللس، ف ههد 
، حيههي تسههتلز  المعههايير المةنيههة  دارة األراهها  الحسههابات فهه  الكشههف حههب الممارسههات السههلبية للمحاسههبة

اجهها الحسههابات مهها لجنههة المراجعههة، و تنهها ج معةهها بشههأب جههودة تهبيههق للمراجعههة يههرورة اب يتوا ههك مر 
المعايير المحاسبية مب  بك العميك وليس ف ه  مجهرد مع وليهة تهبي ةها، وللهس للتح هق مهب حدالهة حهرض 

   .(2015 حبية،  الح ي ية لشركة العميك اال ت اديةال وال  المالية، وأنةا تعكس النتال  التشغيلية وال رو  

فاب ما تعريت لم مةنة المراجعة و ا ايونة األويرة مهب تحهديات وا هة بعهد  وبالر   مب للس،     
، وتله  للهس سه وط أحهد Enronاالنةيارات المالية التي شةدتةا كثير مهب الشهركات العم  هة مثهك شهركة 

مهت لثبهوت تورههم فهي الت حبهات الماليهة التهي ت Arthur Andersonأكبر ومهس مكاتهم مراجعهة وههو 
أدل  لهه   ثههارة كثيههر مههب التسهها الت حههوا اسههت  ا مراجهها  ، دارة األراهها  بالشههركة بسههبم اتبههاع أسههاليم

األمر اللل ادل ال  يعف الث ة ف  مةنة المراجعهة  الحسابات، وجودة أدا  المراجعة و  ور برامجةا،
 وما ينت  حنةا مب ت ار ر.

حله  بهلا مراجها الحسهابات  حهر ب   مهحله  الهر  له  أنهم   ةوله  الباحثهوف  يو  مها سهبق، ت
 باكتشها  والحهد مهبعم والت اي ، واهتمامم مالعناية المةنية الواجبة لتجنم التعرض لمواهر ف داب الس

بسهههبم وللهههس  بتزايهههد مسهههتمر حتههه  اي فهههياال أب ههههلل الممارسهههات  ، دارة األراههها إل الممارسهههات السهههلبية
حد  وجود تشر عات تمنا المراجا مب  بهوا ت هدي   ووا ة في  كيعف است  لية مراجع  الحسابات 

حله   ، باإليهافة  لهي حهد   هدرة مراجها الحسهاباتودمات أورل بو   المراجعة لنوس حميهك المراجعهة
واإلحتمههاد حلهه  الت ههدير  ممارسههة مسههتول مناسههم مههب الشههس المةنهه  فهه   ههك تهبيههق المراجعههة الورديههة،

 لمراجعة.سلوم العينات حند أدا  أحماا االشو   وأ

 :ومداخل تطبيقها المراجعة المشتركة :المحور الثاني
تعد المراجعة المشتركة  حدل مداوك المراجعة الوارجية، و رجا بداية  ةورها  ل  حشر نيات 

 ، ث  ُهب ت بشكك اوتيارل بدايةخ 1923ال رب المايي، حيي ُهب ت في كندا بشكك  لزامي منل حا  
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 -Ratzinger) 1966 لزامي في الشركات الورنسية منل حا   ، وُهب ت بشكك 1991مب حا  

sakel, et al., 2012, P.177; Francis, et al., 2009, P.32)  وف  بعض الدوا العراية ،
ومنةا م ر ُهب ت بشكك  لزامي حل  بعض ال هاحات وبشكك اوتيارد حل   هاحات أورل  نا ر 

، وفيما يلي حرض موةو  (2015 ان  محمود، ، محمود 2014محمد السعدوب، يحي  حل  الجبر، 
 م ر.المراجعة المشتركة ، ووا ا ممارستةا بشكك اوتيارل ف  

 :المشتركةالمراجعة مفهوو  -1
 احتبههههار حههههوا روكانههههت جميعةهههها يههههدو لههههت موةههههو  المراجعههههة المشههههتركة و اتن التههههيتعههههددت التعههههار ف 

بمراجعهة ال هوال  الماليهة  ةالمسهت ل مراجعهةمكاتهم الأكثهر( مهب  أوتتيهمب  يها  اثنهيب   المشهتركةالمراجعة 
سهوياخ، ويكونهاب  ميو عها حليه موحهد هدار ت ر هر مراجعهة ام و واإللتهزا  بآليهة الر ابهة المتبادلهة، لشركة العميك 

حسههيب،   المعلومههات الههواردة بت ر ههر المراجعههة وحههب األوههها  التهه  لهه  تكتشههفوليب بالتيههامب حههب لمسهه
 ;EC, 2010; Alanezi, et al., 2012 2018، ابههراهي ؛ ؛ 2015؛ الةر ههدل، 2019

Ratzinger- Sakel, et al., 2013; elassy, 2015.) 

التهه   يتيهه  مههب التعر ههف السههابق للمراجعههة المشههتركة أنةهها تعتمههد حلههي مجموحههة مههب الو ههال 
 ايت : تميزها حب المراجعة الوردية، وتتمثك تلس الم ومات ف 

 .مراجع  الحسابات المست ليبالمشاركة بيب اثنيب  أو أكثر( مب  -1
 المعلومات الواردة بت ر ر المراجعة، وحب األوها  الت  ل  تكتشف.المسلولية التيامنية حب   -2
 .تهبيق اللية الر ابة المتبادلة  -3
 ح د جلسات الع ف اللهني. -4
  حداد ت ر ر مراجعة واحد.  -5

 النةهها تسههة  فهه  تههدحي س المشههتركة بأنةهها تهه دل  لهه  تحسههيب جههودة المراجعههة وللهه المراجعههةتتميههز 
تعمهك حله  ت فه  مشهكلة . و (Lobo, et al., 2014; Ec, 2010)مراجعهي الحسهابات  يةاسهت  ل

المحاف ة حل  الوبرة التهي اكتسهبةا اإللتزا  ب احدة التغيير اإللزام  لمراجا الحسابات ألنةا تعمك حل  
حلهه  الحههد مههب مشههكلة تركيههز سههوا كمهها تسههاحد المراجعههة المشههتركة  ،المراجهها فههي مجههاا نشههاط العميههك

( وتشههههجيا الشههههركات المتوسهههههة Big4وهههدمات المراجعههههة فههههي يههههد شههههركات المراجعهههة األراعههههة الكبههههرل  
 (.EC, 2010; Francis, et al., 2009; Lobo, et al., 2014)وال غرل حل  التوسا والنمو 

المراجعكككة  هههد موي حلههه  نحهههو اوتيهههارل، و  يلزامههه و هههت  تهبيهههق المراجعهههة المشهههتركة حلههه  نحهههو 
أب تهبيههههق المراجعهههة المشهههتركة فههههي الشهههركات يهههت  بحكهههه  ال هههانوب المهههن   لةههههلل المشكككتركة اإللياميكككة: 

الشهركات، أو كشههرط أساسههي السهتمرار نشههاهةا، واههللس نجهد أب هههلا المههدوك يعهه  شههرحية واسههت  لية 
ة، وبهالر   مهب للهس وسلهة أكبر للمهراجعيب، األمهر الهلل يهدح   يهامة  بمةهامة  المو  هة لةه  بكوها 



95 
 

المراجعكككة ف ههد يكهههوب تنويههل المراجعهههة المشهههتركة فههي  هههك ههههلا المههدوك مجهههرد اسهههتيوا  للشههكك ف ههه . أمهها 
في  د بةا أب يت  تهبيق المراجعهة المشهتركة مها حهد  وجهود  لهزا   هانوني لهللس، المشتركة االختيارية: 

ف نم كلما كاب هناس  درة حل  اوتيهار واللس  و ترس االوتيار للشركة لت رر مدل حاجتةا  ل  التهبيق،
تهبيهههق المراجعهههة المشهههتركة، كلمههها كهههاب هنهههاس فاحليهههة فهههي أدا  المهههراجعيب لمةهههامة  وأحمالة  حسهههيب، 

2019) 

 :فى مصر اإلختيارية المراجعة المشتركة -2
 المساهمةب ورة اوتيار ة حل  كك مب الشركات ف  م ر يت  تهبيق المراجعة المشتركة   

وفيما يل  حرض تو يلي للمواد ال انونية التي تجيز تهبيق المراجعة المشتركة ف   ي وشركات التو 
 تلس الشركات: 

 1981( لسنة 159( مب  انوب الشركات ر    103وللس وف اخ لن  المادة   :الشركات المساهمة  - أ
و  حل  أنم" يكوب للشركة المساهمة مرا م حسابات أو أكثر، ممب تتوافر فية  الشروط المن 

حليةا ف   انوب مزاولة مةنة المحاسبة والمراجعة، تعينم الجمعية العامة وتحدد أتعابم، وف  حالة 
ستثنا  مب للس يعيب م سسو الشركة المرا م  تعدد المرا بيب يكونو مسلوليب بالتيامب، وام

ر   نوب ( مب ال لحة التنويلية مب ال ا265وتن  المادة  (، 1981لسنة  159 انوب ر   ال األوا"
حل  أنم "ف  حالة تعدد مرا بي الحسابات، يجوز لكك منة  أب ي و  بااله ع 1981لسنة  159

حل  دفاتر الشركة، وهلم البيانات واإليياحات وتح يق الموجودات واإللتزامات حل   نوراد، وما 
ينةما يجم أب للس يجم أب ي د  جميا مرا بي الحسابات ت ر راخ موحداخ، وف  حالة اإلوت   فيما ب

 أوجم الو   ووجةة ن ر كك منة ". يوي  الت ر ر
( مهب  هرار مجلهس  دارة الةيلهة العامهة للر ابهة 18: وللهس وف هاخ لهن  المهادة ر ه   شركات التخصكيو - م

بشهأب اليهواب  التن يميهة والر ابيهة لنشهاط التو هي  حله  أنهم "يكهوب  2013( لسهنة 72المالية ر   
ات أو أكثر، يتول  مراجعة حساباتةا وف اخ لمعايير المراجعة الم ر ة، لشركة التو ي  مراجا حساب

و جههههم أب يكههههوب مههههب بههههيب الم يههههديب لههههدل الةيلههههة العامههههة للر ابههههة الماليههههة فهههه  السههههجك المعههههد لةههههلا 
 ((.72، ال رار ر   2013الغرض" الةيلة العامة للر ابة المالية، 

دار  ارأراا تركة المراجعة المشتحليل العرقة بين المحور الثالث:   .وا 

دارة األراا اتجم الوكر المحاسب   لي دراسة الع  ة بيب المراجعة المشتركة و  وللس ف  اتجاهيب  ام
 يت  تناولةما كما يل :



96 
 

دراسة  حيي تو لت :اإلتجاه ارأول: أثر المراجعة المشتركة على ممارسات إدار  ارأراا 
 Francis, et al., 2009) ي لديةا حد  تماثك معلومات ب ورة كبيرة تميك  ل   ل  أب الشركات الت

تعييب واحد حل  األ ك مب شركات المراجعة الكبرل حند  جرا  المراجعة وف اخ لمدوك المراجعة 
 ل  وجود ح  ة  يجابية معنوية بيب جودة األراا  ومز   المراجعة المكوب مب  باإليافةالمشتركة، 

 رل مب  يرها. حدل شركات المراجعة الكبرل واألو
حهههد  وجهههود ح  هههة لات داللهههة اح هههالية بهههيب  (Lesage, et al., 2011 دراسهههة  وأثبتهههت

االستح ا ات  ير العادية والمراجعة المشتركة في الدوا الث ثة بالر   مب اوهت   مهداوك التهبيهق فهي 
التهي يهت  ممارسهتةا تلس الدوا، األمر اللد يشير  ل  أب ادارة األراا  فهي الهدنمارس ال توتلهف حهب تلهس 

فههي فرنسهها وألمانيهها، ممهها يعنههي أب مههدوك المراجعههة المشههتركة لههيس لديههم ال ههدرة حلهه  الحههد مههب ممارسههات 
  دارة األراا .

( أب اسههتودا  اثنههيب مههب Ittonen & Tronnes, 2012 دراسههة وأثبتههت النتههال  التجر بيههة ل 
بيههة بارتوههاع جههودة األراهها  وكههللس ارتوههاع مراجعههي الحسههابات إلجههرا  أحمههاا المراجعههة يههرتب  ب ههورة  يجا

أتعهام المراجعهة وتح يهق جهودة ال هوال  الماليههة، وانووهاض الم هروفات واالحتهرا  بالوسهالر اال ت ههادية 
 في التو يت المناسم.

(  ل  حد  وجود فرو اخ معنوية في جودة المراجعة بيب استودا  2014 الديسه ، دراسة وتو لت 
 ر ة لودمات المراجعة المشتركة واستودامةا لودمات المراجعة الوردية.الشركات المساهمة الم 

 ,Bisogno & De luca؛ 2014السعدوب & الجبر، دراسة كك مب   تو لتاالتجال  نوسوفي 
 لهه  حههد  وجههود تههأثير معنههود للمراجعههة المشههتركة حلهه  جههودة األراهها  المحاسههبية فههي الشههركات ( 2016

وجهود ح  هة  يجابيهة  مالية السعودية، في حيب تو لت الدراسة الثانيهة  له الم يدة في بور ة األوراا ال
كمهها أثبتههت الدراسههة أب تهبيههق المراجعههة المشههتركة  ، ويههة بههيب ن هها  المراجعههة المشههتركة وجههودة األراهها 

 يساحد حل  ت دي   وال  مالية حل  درجة حالية مب الموثو ية ما يماب ت ييد ممارسات  دارة األراا ، 

( وجهود تههأثير  يجههابي معنههود لمهدوك المراجعههة المشههتركة حلهه  ادارة 2016 منههدور،  ثبتهت دراسههةوا
االراهها  مههب وهه ا االسههتح ا ات االوتيار ههة م ارنههة بمههدوك المراجعههة الورديههة، وهههو مهها يعنهه  أب التهبيههق 

 .الت دير ة االوتيارد لمدوك المراجعة المشتركة يعه  الور ة إلدارة األراا  مب و ا االستح ا ات

( ال  وجود ح  هة معنويهة سهالبة بهيب تهبيهق المراجعهة المشهتركة 2017دراسة  محمود،  وتو لت
ادارة األراههها ، وههههلا يشهههير الههه  انووهههاض ممارسهههات ادارة األراههها  فههه   هههك تهبيهههق المراجعهههة المشهههتركة، 

 بالشركة.راا  األمر اللل ينعكس باإليجام حل  جودة األ
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اوههت   ايرا  بشههأب أثههر تهبيههق المراجعههة المشههتركة حلهه  ادارة األراهها  فهه  يههو  مهها سههبق يتبههيب 
 واللس يمكب اشت اا الورض األوا للبحي كما يل :

 ال يوجد تأثير ايجابى معنوي للمراجعة المشتركة على الممارسات السلبية إلدار  ارأراا ". "

 :دارة األراا السلبية إلرسات مماالأثر اوت   ثنال  المراجعة المشتركة حل  اإلتجال الثان : 
 ,.Francis, et al., 2009; Ittonen & Tronnes, 2012; Zerni, et al  أكدت دراسهة كهك مهب

2012; Benali, 2015) ا المشهههاركة بهههيب اثنهههيب مهههب حلههه  أب تهبيهههق المراجعهههة المشهههتركة مهههب وههه 
نووههاض االسههتح ا ات لهه  امراجعههة األراعههة الكبههرل يهه دل  مكاتههم ال الحسههابات المنتمههيب  لهه  مراجعههي

 يههر العاديههة، والههلل يعههد م شههراخ حلهه  ت ييههد ممارسههات  دارة األراهها ، و ههدح  الث ههة فههي الت ههار ر الماليههة، 
 ;Paugam & Casta, 2012 ؛2015م ههو ،  ؛2018وف  الم ابك، ت كد دراسة كك مب   بهراهي ، 

Lobo, et al., 2013; Muraz & Ziesenib, 2014 كة والتعهاوب بهيب اثنهيب مهب ( حله  أب المشهار
الحسابات ينتم  أحدهما  ل  مكاتم المراجعة الكبرل، وايوهر ينتمه  لمكاتهم المراجعهة األ هك  يمراجع

شههركة العميههك حلهه  تبنهه  سياسههات وممارسههات  ييههد ممارسههات  دارة األراهها ، و ههدفاحجمههاخ يهه دل  لهه  ت 
. وبهالر   مهب للهس نجهد أب دراسهة كهك اها االر محاسبية أكثر تحو هاخ، و ه دل  له  ز هادة مسهتول وجهودة 

( تثبهت Haapamaki, et al., 2012; Bisogno & Iuca, 2016 ؛2015 مهب  محمهود أحمهد أحمهد،
 .ادارة األراا مز   المراجعة المشتركة حل  وت   حد  وجود تأثير معنود ال

 كما يل : للبحي الفرض الثانىت اا و يا ة وف  يو  ما سبق يمكب اش

 ."تأثير معنوي الخترف ثنا ى المراجعة المشتركة على الممارسات السلبية إلدار  ارأراا  ال يوجد"

االوتيار هة إلجهرا  محاولهة للتعهر  حله  تهأثير المراجعهة المشهتركة  ةسع  الباحثهتومب هلا المنهلق 
ا كانهت في بيلة الممارسة المةنيهة الم هر ة، مهب أجهك الو هو  حله  مها ال  دارة األراا حلي ممارسات 

ومهها  لا كههاب اوههت    ؟أ  ال  دارة األراهها رسههات تهه ثر ايجابيههاخ حلهه  ممااالوتيار ههة المراجعههة المشههتركة 
ثنال  المراجعة المشتركة لم تأثير حل  الممارسهات السهلبية إلدارة األراها  أ  ال ؟ وههلا مها سهيت  تناولهة 

 ف  الجز  التال  مب البحي.
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 : إدار  ارأراا ة المشتركة االختيارية على ممارسات قياس أثر تطبيق المراجع :اً رابع

 منهجية الدراسة الميدانية: -1

واألساليم تعتمد منةجية الدراسة الميدانية حل  تحديد متغيرات البحي، ومجتما وحينة البحي،       
 واللس فاب الجز  الحال  مبوتحليك البيانات، اإلح ا ات الو وية  اإلح الية المستودمة ف  حسام

 البحي، سو  يتناوا حرض منةجية الدراسة الميدانية وف اخ لآلت :

 متغيرات البحث: - أ
 ، يبمست ل  بكمتغير واوت   ثنالي المراجعة المشتركة المراجعة المشتركة حل  يعتمد البحي      

دارة األراا و  رفا ومجموحة مب المتغيرات الر ابية المتمثلة ف : حج  الشركة، ونسبة التابا كمتغير  ام
، ت  تعر ف تلس المتغيرات و ياسةا المال ، ومعدا العالد حل  األ وا، ومعدا العالد حل  المبيعات

 :حلي النحو التالي
 المراجعة المشتركة: -

المشاركة بالمست ليب  مكاتم المراجعة يا  اثنيب  أو أكثر( مب المراجعة المشتركة تعن          
، وامحداد ت ر ر مراجعة واحد يو عاب حليم شركة حميك المراجعةمراجعة ال وال  المالية لف  حمليات 

 .ت ر ر وحب األوها  الت  ل  تكتشفسوياخ، ويكوناب مسلوليب بالتيامب حب المعلومات الواردة بال
( ف  حالة ما  لا 1و ت   ياس للس المتغير مب و ا استودا  متغير ثنالي يأول ال يمة         

عة ت و  بتهبيق المراجعة المشتركة االوتيار ة، وال يمة   ور( في حالة  لا كانت الشركة محك المراج
 ما كانت الشركة محك المراجعة ت و  بتهبيق األنواع األورل بو   المراجعة المشتركة .

 المراجعة المشتركة: ثنا ياخترف -ب

يعبر اوت   ثنال  المراجعة المشتركة حب اوت   حج  مكتب  أو مكاتم المراجعة الليب ت       
تكليوةما بأدا  حملية المراجعة المشتركة، و ت   ياس هلا المتغير باستودا  متغير ثنال  يأول ال يمة 

الحسابات ( الا كانت الشركة ت و  بتهبيق المراجعة المشتركة حب هر ق مز   مب مراجع  1 
المنتميب ألكبر اراعة شركات مراجعة، أو بواسهة مز   مب مراجع  الحسابات المنتميب لشركات 
أو مكاتم المراجعة االورل بو   أكبر أراعة شركات مراجعة، أو مب و ا مز   مب مراجع  

يما حدا الحسابات المنتميب ال  أكبر أراعة شركات مراجعة، واالور مب  يرها،  وال يمة   ور( ف
 للس.
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 :إدار  ارأراا  -
التدوك المتعمد مب جانم العملية التي  المتغير التابا ف  البحي، وتعني  دارة األراا تمثك       

، و ت   ياس هلا المتغير حب في األر ا  الواردة في ال وال  المالية للشركات دارة الشركة للت حم 
ح ا ات  ير العادية كنالم حب الممارسات هر ق نمولج جونز المعدا، حيي يعتمد حل  اإلست

مب و ا ، و ت   ياس اإلستح ا ات  ير العادية مب و ا نمولج جونز المعدا دارة األراا السلبية إل
 :الوهوات التالية

قياس اإلستحقاقات اإلجمالية لكل شركة من شركات عينة البحث من خرل المعادلة الخطو  االولي:  
 التالية:

            TAi,t= Nii,t- OCFi,t   
 حيي أب:

TAi,tتشير  لي  جمالي اإلستح ا ات للشركة : i  ف  السنةt. 
Nii,t تشير  لي  افي دوك الشركة :i  ف  السنةt. 

OCFi,t :صافي التدفقات النقدية الناتجة من النشاط التشغيلي للشركة  تشير إليi  فى السنةt. 

 ج لكل شركة من شركات العينة من خرل المعادلة التالية:تقدير معلمات النموذالخطو  الثانية: 
-i,t/Ai,tPPE3α +1-t)/Ai,i,tREC ∆ -i,tREV ∆(2α)+i,t(1/A1α=1-t/ Ai, i,tTA

1+έi,t 
 حيث أن:

TAi,t تشير  لي اإلستح ا ات اإلجمالية بالشركة :i  ف  السنةt. 
i,tREV∆ تشير  لي الورا بيب  افي االيرادات بالشركة :i لسنة ف  اt 1والسنة - .t   
i,tREC∆ تشير  لي األ وا الثابتم ال ابلة لإله س بالشركة :i  ف  السنةt. 

Ai,t-1 تشير  لي  جمالي أ وا الشركة :i وفي السنةt-1  . 
α1, α2, α3 .تشير  لي معلمات النمولج لكك شركة : 

έi,tدارة األراا ة الت  تعبر حب ممارسات : تمثك بوا ي النمولج والت  تشير  لي اإلستح ا ات  ير العادي . 
لكك سنة مب سنوات الدراسة وللس ف  يو  (   DA حسام اإلستح ا ات  ير العادية الوهوة الثالثة:  

 المعادلة التالية:
-i,t/Ai,tPPE3+ α1-t)/Ai,i,tREC ∆ -i,tREV ∆(2)+αi,t(1/A1α [-i,t/Ai,t = TAi,tDa

1]   

 متغيرات الرقابة: - أ
مب و ا هلا المتغير  و ت   ياسي  د بحج  الشركة  جمال  ُأ ولةا،  :SIZEحج  الشركة  - م
 .جم ل  األ وا لكك شركة و ا سنوات الدراسة يجاد لو ار ت   
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ي  د بالرفا المال  مدل  درة الشركة حل  الوفا  بالتزاماتةا  :Leverageنسبة الرفا المالي - ت
 د ت   ياسةا مب و ا و   تمو ك احتياجاتةا، هو لة األجك، ومدل احتمادها حل  أمواا الغير ف

 . وال  األُ اجم ل  اإللتزامات  ل  اجم نسبة 
مدل  درة الشركة حل  استثمار أ ولةا، و ت  عبر حب ي :ROA معدا العالد حلي األ وا -جه

األ وا لكك شركة و ا سنوات   جماليمب و ا نسبة  اف  الرا   بك الير بة  ل    ياسم
 .الدراسة

يعبر حب ماتب   مب المبيعات بكونم  اف  الرا  ال ابك  : ROSعدا العالد حلي المبيعاتم - د
 .مب و ا نسبة  اف  الرا   بك الير بة  ل   اف  المبيعات مو ت   ياسللتوز ا، 

 مجتمع وعينة البحث: -د
ف  يتكوب مجتما الدراسة مب الشركات الم يدة ف  سوا األوراا المالية الم رل، والم يدة 

شركة منةا  30(، والغت حينة الدراسة 2017 – 2016وللس و ا الوترة مب    EGX المؤشر
شركة ت و  بتهبيق المراجعة الوردية،  17شركة ت و  بتهبيق المراجعة المشتركة اإلوتيار م، و 13

 مشاهدة. 90= 3×30 واللس ف د بلغ حدد المشاهدات

 :أساليب التحليل اإلحصا ى للبيانات -ه

  .المتوس  الحساب ، واالنحرا  المعيارل  وتتمثك ف  قاييس اإلحصا ية الوصفية: الم - أ
لتحديهد أثهر تهبيهق المراجعهة المشهتركة االوتيار هة حله   :تحليل اإلنحدار الخطى المتعكدد  -جهه - م

، وأثر اوت   ثنال  المراجعة المشتركة حل  الممارسات السهلبية الدارة  دارة األراا ممارسات 
 .األراا 

 نموذج البحث: -و

Dai,t = β0+ β1 Joint A+ β2 Size+ β3 Leverage+ β4 ROA+ β5 ROS+ Ɛt 

 حيي  ب:

DA اإلستح ا ات  ير العادية: تعبر حب. 
Joint A المراجعة المشتركة.: تعبر حب 

Size.تعبر حب حج  الشركة  : 
Leverageل ا: تعبر حب نسبة الرفا الم.  

ROA األ وا.  : تعبر حب معدا العالد حل 
ROSتعبر حب معدا العالد حل  المبيعات :. 



101 
 

 :ض البحثو فر  اتاختبار ثانيًا: 
الختبار أثر كل من تطبيق المراجعة المشتركة واخترف ثنا ى المراجعة المشتركة على ممارسات ادار  

ارأراا  يتو حساب اإلحصا ات الوصفية لمتغيرات البحث وتحليل نتا ج نموذج اإلنحدار المتعدد 
 لفرءى الدراسة وذلك كما يلى:

 :لمتغيرات البحث حصا ات الوصفيةنتا ج اإل (1)
 وللس كما هو موي  ف  الجدوا التال :لمتغيرات البحي ت  حسام المتوس  واالنحرا  المعيارد     

 البحث.لمتغيرات ( نتا ج التحليل اإلحصا ى الوصفى 1الجدول رقو)

 

 المتغيرات   

 اإلجماليةالعينة  نة المراجعة الفرديةعي عينة المراجعة المشتركة

االنحراف  المتوسط

 المعيارى

االنحراف  المتوسط

 المعيارى

االنحراف  المتوسط

 المعيارى

 0.23 0.30 0.32 التقديريةاالستحقاقات 

 

0.2 

 

0.2 

 

0.3 

 

حجم الشركة محل 

 المراجعة

9.03 

 

0.7 

 

8.8 

 

0.96 

 

8.9 

 

0.8 

 

 0.36 نسبة الرفع المالي

 

0.13 

 

0.41 

 

0.2 

 

0.4 

 

0.17 

 

 0.06 معدل العائد على االصول

 

0.051 

 

0.05 

 

0.07 

 

0.05 

 

0.06 

 

 0.16 معدل العائد على المبيعات

 

0.08 

 

0.2 

 

0.3 

 

0.2 

 

0.3 

 

 و تي  مب الجدوا السابق ما يل :

كاب أحل  مب متوس  حج   مراجعة مشتركةأب متوس  حج  الشركات الت  يت  مراجعتةا   - أ
فردية وهلا يعن  أنم كلما زاد حج  الشركة محك المراجعة كلما  مراجعةكات الت  يت  مراجعتةا الشر 

  ز ادة الهلم حل  ودمات المراجعة المشتركة.اتجةت الشركة  ل  
أب متوس  نسبة الرفا المال  ف  الشركات الت  يت  مراجعتةا باستودا  المراجعة المشتركة أ ك   - م

فردية، وهلا يعن  أب مراجعة مال  ف  الشركات الت  يت  مراجعتةا مب متوس  نسبة الرفا ال
ك مب تلس لديةا ت نيف التمان  أ  مراجعة مشتركةالشركات الت  يت  مراجعة  والمةا المالية 

 تةا مراجعة فردية.الشركات الت  يت  مراجع
و ا المراجعة أب متوس  معدا العالد حل   األ وا ف  الشركات الت  يت  مراجعتةا مب   -جه

  .المشتركة أحلي مب تلس الت  يت  مراجعتةا مب و ا المراجعة الوردية
أب متوس  معدا العالد حل  المبيعات ف  الشركات الت  يت  مراجعتةا مب و ا المراجعة المشتركة  -د

  .أ ك مب تلس الت  يت  مراجعتةا مب و ا المراجعة الوردية
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لمعيارل للمتغيرات المست لة المتمثلة ف  حج  الشركة محك المراجعة، يوجد اوت   ف  االنحرا  ا -ه
ونسبة الرفا المال  ومعدا العالد حل  األ وا، ومعدا العالد حل  المبيعات ف  كك مب الشركات 

حد  األمر اللل يعن   ،مراجعة الورديةتلس الت  يت  مراجعتةا مشتركة و مراجعة الت  يت  مراجعتةا 
 تبايب  ي  المتغيرات المست لة ف  المجموحتيب مب الشركات.وجود تماثك ف  

 :الختبار الفرض ارأول نتا ج نموذج اإلنحدار الخطى المتعدد (2)
 أ ةرت نتال  تشغيك نمولج اإلنحدار الوهي المتعدد النتال  الواردة بالجدوا التال .

 ول.الختبار الفرض ارأ  ( نتا ج نموذج االنحدار الخطي المتعدد2الجدول رقو )

السلبية ممارسات العة المشتركة على أثر تطبيق المراج النموذج
 دار  ارأراا إل

Std. Coefficients P. Value 
Constant  .332 

Joint A .167 .528 
Size -.040- .723 
Leve -.310- .163 
ROA .114 .472 
ROS .354 .126 

R2 .45 
Adjusted R2 .032 

P. Value  321. للنموذجa 
Std. Erorr 0.24 

 (البحثحق مر، نتا ج التحليل اإلحصا يمن إعداد الباحثة اعتمادًا على : المصدر)    

 يوي  الجدوا السابق ايت :
( وه  ت ترم مب ال ور هلا يعن  أب ارتواع ال درة التنب ية 0.24بلغت  يمة الوهأ المعيارل   - أ

 للنمولج ككك.
 ( وهلا يعن  حد  معنوية النمولج ككك0.321aللنمولج   P. Valueبلغت  يمة  - م
وهلا يعن  أب التغير ف  كك مب المراجعة المشتركة وحج  الشركة (R2) (0.45) بلغت  يمة   -جه

محك المراجعة، ونسبة الرفا المال ، ومعدا العالد حل  األ وا ومعدا العالد حل  المبيعات يوسر 
 . دارة األراا % مب التغير ف  ممارسات 45
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ك المراجعة، ونسبة الرفا لكك مب المراجعة المشتركة وحج  الشركة مح P. Valueبلغت  يمة   -د
  ،0.723، 0.528، 0.332ومعدا العالد حل  األ وا ومعدا العالد حل  المبيعات   المال ،
( وهلا يعن  حد  وجود تأثير معنول 0.05( وه  جميعةا أكبر مب  0.126 ،0.472 ،0.163

المشتركة الوارجية وبالتال  فاب تهبيق المراجعة  كة حل  اإلستح ا ات  ير العادية،تر للمراجعة المش
، واللس يت  م ارنة بالمراجعة الوردية  دارة األراا  ال ي دد  ل  ت ييد الممارسات السلبية للمحاسبة

ممارسات ال" حد  وجود تأثير معنود للمراجعة المشتركة االوتيار ة حل  به   بوا فرض العد  ال الك
 ."دارة األراا السلبية إل

 :الثانيالختبار الفرض  نتا ج نموذج اإلنحدار الخطى المتعدد -2

المشتركة ي ثر حل   المراجعة  لا كاب اوت   ثنال نحدار للتح ق مما  ت  تشغيك معلمات نمولج اال   
 .وا التاليلجدا انت نتال  النمولج كما هو موي  فيوكالممارسات السلبية إلدارة األراا ، 

 الثانينتا ج اختبار الفرض  :(3جدول رقو )

 النموذج
 الممارسات السلبية إلدار  ارأراا المراجعة المشتركة على  ثنا ىأثر مدى اخترف 

VIF Std. Coefficients P.Value 

Constant   0,000 

JA (BIG4-BIG4) 2.438 -0.03 0.553 

JA (NonBIG4-NonBIG4) 1.05 0.335- 0.083 

JA (BIG4-NonBIG4) 2.520 0.033 0.962 

R
2  0.34   

Adjusted R
2 0,025  

P. Value 0.187 للنموذج  

Std. Erorr 0.23  

 (البحثحق مر، نتا ج التحليل اإلحصا يمن إعداد الباحثة اعتمادًا على : المصدر)    

 ( كانهههت أكبهههر مهههب0.187ر  لنمهههولج االنحهههدا P.Valueاتحليهههك الجهههدوا السهههابق تبهههيب أب  يمهههة و  -3
-P%(، كمهها بلغههت  يمههة 5(، ممهها يشههير  لهه  حههد  معنويههة النمههولج ككههك حنههد مسههتول معنويههة  0.05 
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Value مراجعة، والمز   الحسابات المنتميب ألكبر أراعة مكاتم  يلكك مب المز   المكوب مب مراجع
الكبههرل، والمههز   راعههة األ  وههرل بوهه الحسههابات المنتمههيب لمكاتههم المراجعههة األ يالمكههوب مههب مراجعهه

الحسهابات الهليب ينتمه  أحهدهما لمكاتهم المراجعهة األراعهة الكبهرل وايوهر ينتمه   مراجعهيالمكوب مب 
 د ، ممهههها يشههههير  لهههه  حههههد  وجههههود تههههأثير معنههههو يلاحلهههه  التههههو  (0.962  ،(0.083  (،0.553  لهههه   يرههههها 

 .األراا   دارة المراجعة المشتركة حل  ثنال وت   ال

ت تههرم مههب ال ههور، ممهها يههدا حلهه  ارتوههاع ( 0.23للنمههولج   يب أب  يمههة الوهههأ المعيههارد و ههد تبهه -4
Rكانههت ال ههدرة التوسههير ة للنمههولج ال ههدرة التنب يههة للنمههولج ككههك، بينمهها 

، ممهها يعنهه  أب (0.34  2
كمها  ،االسهتح ا ات الت دير هة يغيهر فه%( مهب الت34المراجعهة المشهتركة يوسهر   ثنهال  يالتغير ف
 يفههه د ههههو مههها يعنههه  حهههد  وجهههود اوهههت   معنهههو و  (0.025مهههة معامهههك التحديهههد المعهههدا  بلغهههت  ي

الحسههابات المنتمههيب  يالمكههوب مههب مراجعهه ثنههال  المراجعههة يب كههك مههببهه اإلسههتح ا ات الت دير ههة
الحسهابات  المكهوب مهب مراجعهي ثنهال ، وال(Big4 & Big4 لمكاتهم المراجعهة األراعهة الكبهرل 

، (NonBig4 & NonBig4 اأُلوهههرل بوههه   األراعهههة الكبهههرل  المنتمهههيب لمكاتهههم المراجعهههة
الحسههابات الههلل ينتمه  أحههدهما لمكاتههم المراجعههة األراعههة الكبههرل  المكههوب مههب مراجعههي والثنهال 

 (.Big4 & NonBig4 واألور ينتم   ل  مكاتم المراجعة األورل 

 البحث:نتا ج 
لت  تت  حب هر ق المشاركة بيب اثنيب أو تعد المراجعة المشتركة أحد مداوك المراجعة الوارجية ا -1

وامحداد ت ر ر مراجعة واحد، و ت  تهبيق المراجعة ب ورة  لزامية  أكثر مب مراجع  الحسابات
مكوب مب اثنيب أو اكثر مب مراجع  الحسابات مز   وب ورة اوتيار ة كما تت  حب هر ق 

ت المراجعة األورل بو   أكبر المنتميب  ل  مكاتم المراجعة الكبرل، أو مز   مكوب مب شركا
اراعة مكاتم مراجعة أو مز   ينتم  أحدهما  ل  مكاتم المراجعة الكبرل و ايور مب المكاتم 

 األورل بو   للس.
دح  است  لية مراجعة الحسابات والمحاف ة حل  المعرفة المشتركة الوارجية تةد  المراجعة  -2

  ف  دح  الث ة ف  الت ار ر المالية وتحسيب جودة والوبرة المةنية لمراجا الحسابات، كما تسة
 المراجعة.

تباينت الرا  الباحثيب حوا أثر كك مب تهبيق المراجعة المشتركة وأثر اوت   ثنال  المراجعة  -3
 المشتركة حل  الممارسات السلبية إلدارة األراا . 
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راجعة المشتركة حد  وجود تأثير معنود للمللورض األوا اثبتت نتال  التحليك اإلح ال   -4
حد  األمر اللد يشير  لي واللس ف د ت   بوا فرض العد ،   دارة األراا حل  ممارسات االوتيار ة 

واللس ف د  دارة األراا ت ييد الممارسات السلبية إلالمشتركة االوتيار ة حل  الوارجية  درة المراجعة 
المشتركة حل  الممارسات السلبية إلدارة ت   بوا فرض العد  ال الك " ال يوجد تأثر معنول للمراجعة 

 .األراا "
اثبتت نتال  التحليك اإلح ال  للورض الثان  حد  وجود تأثير ايجاب  ومعنول الوت   ثنال   -5

المراجعة المشتركة حل  اإلستح ا ات الت دير ة وهلا يعن  أب اوت   ثنال  المراجعة المشتركة ال 
إلدارة األراا  وحلية ف د ت   بوا فرض العد  ال الك" ال يوجد  ي دل  ل  ت ييد الممارسات السلبية

 تأثير الوت   ثنال  المراجعة المشتركة حل  الممارسات السلبية إلدارة األراا .
تو ي الباحثة بيرورة البحي حب األدوات واألساليم الت  أهدا  البحي ونتالجم وف  يو  

 جعة المشتركة ف  بيلة الممارسة المةنية الم ر ة.لمراالو يو  ل دورال تدحي يمكب مب و لةا 
 مجاالت البحث المقترحه:

يرورة وجدود البحوي المست بلية ف   نتال  ترل الباحثة ليم البحي مب  يو  ما تو كف  
 مويوحات أهمةا:

ف  بيلة الممارسة المةنية  تهو ر برام  المراجعة المشتركة الر ابة المتبادلة ف دور  -1
 . الم ر ة

اإلف ا  بالتهبيق حل   جودةحلي  المشتركة اوت   درجة اإللزا  بتهبيق المراجعةثر أ -2
  .الشركات الم يدة ف  سوا األوراا المالية الم رد 
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 البحث مراجع

 اًل: مراجع باللغة العراية:أو 
ة أثر تطبيق المراجعة المشتركة على جود  ارأراا  المحاسبية وقيم (،2018ابراهي ، نبيلة سامي   -

 "، رسالة ماجستير ف  المحاسبة، كلية التجارة، جامعة ال اهرة.المنشأ : دراسة نظرية تطبيقية
(، أثر توعيك مدوك المراجعة المشتركة حل  كوا ة مرا م الحسابات 2015، حناب محمد  اسماحيك −

معة ، كلية التجارة جامجلة الفكر المحاسبىف  الكشف والت ر ر حب الغج ف  ال وال  الماليم، 
 .503-437االسكندر ة، العدد الثان   الجز  األوا(، السنة التاسعة حشر،     

(، "أثههر المراجعههة المشههتركة حلهه  جههودة 2014الجبهر، يحيهه  بههب حلهه  والسههعدوب، نا ههر بهب محمههد   −
، مجلكككة اإلدار  العامكككةراا الماليهههة السهههعودل"، و سهههوا األ فهههياألراههها  المحاسهههبية للشهههركات المسهههجلة 

 .303-282ابا والومسوب، العدد الثان ،   المجلد الر 

م ابك المراجعة الوردية: دراسة  في(، "المراجعة المشتركة 2014الديسه ، محمد محمد حبد ال ادر   −
"، المسهاهمةالشهركات  فهيتهبي ية حب مدل ت ييد مكاتم المراجعة الم ر ة لممارسهات  دارة األراها  

 .39-19كلية التجارة، جامعة المن ورة،   

وشههههركات التو ههههية  المسههههاهمة  الوهههها  ب  ههههدار  ههههانوب شههههركات 1981لسههههنة  159ال ههههانوب ر هههه   −
 .2704-2627،  :40 ، العددالجريد  الرسمية باألسة  والشركات لات المسلولية المحدودة،

(، "تهههههأثير المراجعهههههة المشهههههتركة حلههههه  جهههههودة الت هههههار ر 2015  ويالةر هههههدل، حلههههه  محمهههههود م هههههه −
مجلة كليكة التجكار  راا المالية"، و حل  البنوس الم ر ة الم يدة في بور ة األالمالية:دراسة تهبي ية 

 .151-111ا، المجلد الثان  والومسوب،  و ، جامعة اإلسكندر ة، العدد األللبحوث العلمية

( 72قكرار مجلكس ادار  الهي كة العامكة للرقابكة الماليكة رقكو )(، 2013  الةيلة العامة للر ابة المالية −
 .http://www.efsa.gov.egمتا  حل : ، بط التنظيميه والرقابية لنشاط التخصيوبشأن الءوا

المملكهة  فهي المسهاهمةات كالشهر  فهي  دارة األراها  أسهاليم(، دوافها و 2010بب حل ، ميسوب محمهد  −
واإلدارة، جامعهة  اال ت هادكليهة  ،المحاسكبة فكي"، رسكالة ماجسكتير العراية السعودية" دراسة ميدانية

 الملس حبد العز ز.
مجلككة المبتكههرة لتجميههك  ههورة الههدوك،  سههاليم: الموههاهي  واأل دارة األراهها (، 2012تيجههان ، بههالر    −

 (.12، العدد  وعلوو التسيير االقتصاديةالعلوو 
ر الماليههة، (، دور المراجعههة المشههتركة فهه  دحهه  الث ههة فهه  الت ههار 2019حسههيب، أمههك حسههيب محمههد،  −

 ، كلية التجارة، جامعة جنوم الوادل.رسالة دكتورا  فى المحاسبة

http://www.efsa.gov.eg/
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(، "أثر المراجعة المشتركة حل  جودة المراجعهة ودرجهة التركيهز 2015  وي ال ، أبو الحمد م ه −
، كليهة التجهارة، مجلكة البحكوث التجاريكة المعاصكر في سوا ودمات المراجعهة فهي البيلهة الم هر ة"، 

 .101 -71العدد الثان ،   جامعة سوهاج، 

(، "المراجعة المشهتركة كهأداة لز هادة جهودة حمليهة المراجعهة: دراسهة 2013حبد الحميد، أحمد أشر    −
، كلية التجارة، جامعة المن ورة، العهدد الرابها، المجلهد المجلة المصرية للدراسات التجاريةميدانية"، 

 .219-165الثامب والث ثوب،   

(، "دراسهة واوتبهار الع  هة بهيب توعيهك مهداوك المراجعهة الوارجيهة 2015مهد  حل ، محمهود أحمهد أح −
، كليهههة مجلكككة كليكككة التجككار  للبحكككوث العلميككةوجههودة الت ههار ر الماليههة للشهههركات الم يههدة بالبور ههة"، 

 .391-357التجارة، جامعة االسكندر ة، العدد الثاني، المجلد الثان  والومسوب،  

( حلهه  Joint Audit  " يههاس أثههر تهبيهق بههرام  المراجعههة المشههتركة(، 2013متهول ، أحمههد زكهه    −
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 .459 -401هنها، العدد الثاني،   
ية دراسة أثر المراجعة المشتركة على جود  وتكاليف عمل(، 2017محمود، محمود حراب  حزم   −

 ، رسالة ماجستير في المحاسبة، كلية التجارة، جامعة ال اهرة.المراجعة
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مجلكة الفككر ممارسات ادارة األراا : دراسة تهبي يهة حله  الشهركات الم يهدة فهي البور هة الم هر ة، 
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 مرحق البحث

أواًل: نتا ج اختبار الفرض ارأول:     
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .471a .45 .032 .243083 

a. Predictors: (Constant), ROE, jointA, leveragr, ROA, Size 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .515 5 .103 1.369 .321a 

Residual 1.806 24 .075   

Total 2.321 29    

a. Predictors: (Constant), ROE, jointA, leveragr, ROA, Size   

b. Dependent Variable: DA     

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .421 .597 
 

.705 .332 
     

Joint A .093 .114 .167 .812 .528 .151 .164 .146 .768 1.302 

Size 
-.013- .077 -.040- 

-

.175- 
.723 -.057- -.036- -.031- .617 1.620 

Leverage 

-.494- .361 -.310- 

-

1.368

- 

.163 -.250- -.269- -.246- .630 1.588 

ROA .525 .939 .114 .559 .472 .201 .113 .101 .784 1.275 

ROS .370 .226 .354 1.635 .126 .265 .317 .294 .690 1.449 

a. Dependent Variable: DA 
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:اختبار الفرض الثانيًا: نتا ج ثاني    
 

Variables Entered/Removed
a

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
nonBig4&nonBig4, 
Big4&Big4

b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: DA 

b. All requested variables entered. 
 

 Model Summary  

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

1 .330
a

 .34 .025 .23 

a. Predictors: (Constant), nonBig4&nonBig4, Big4&Big4 

ANOVA 

ER 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .313 2 .156 1.770 .187 

Within Groups 2.564 29 .088   

Total 2.877 31    

 

Coefficients
a

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .407 .066  6.113 .000 

Big4&Big4 -.021- .124 -.030- -.166- .553 

nonBig4&nonBig4 -.304- .163 -.335- -1.865- .083 

mix .021 .124 .033 .166 .962 
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عدم تماثل من  ودورها في الحدتقييم الجهود المصرية في مجال التوسع في اإلفصاح 
 سوق األوراق المالية وزيادة كفاءةالمعلومات 

 د. رمضان عارف رمضان محروس                                                       
 درس بقسم المحاسبة والمراجعةم                                                        
 جامعة جنوب الوادي -كلية التجارة                                                        

 ملخص
البورصة المصرية ووزارة تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جهود كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و     

ي سوق األوراق المالية، ومدى نجاح تلك الجهود في الحد من تحقيق اإلفصاح والشفافية ففي  ،االستثمار
شركة من القطاعات غير المالية  35عدم تماثل المعلومات وزيادة كفاءة السوق. وتمت الدراسة على 

. واستخدمت الدراسة القيمة المالئمة 2018حتى  2012المصرية في الفترة من  السوق المقيدة في 
تم استخدام مدى السعر كمؤشر لقياس و لقياس كمية وجودة اإلفصاح، للمعلومات المحاسبية كمؤشر 
تم استخدام حجم التداول كمؤشر لقياس كفاءة سوق األوراق المالية. كما مستوى عدم تماثل المعلومات، 

ومن خالل تطبيق تحليل االنحدار المتعدد لقياس القيمة المالئمة للمعلومات المحاسبية توصلت الدراسة 
ومعايير  2014تأثير إيجابي معنوي إلصدار كل من قواعد القيد والشطب المعدلة في إلى وجود 

على القيمة المالئمة حيث ارتفعت القيمة المالئمة للمعلومات  2015المحاسبة المصرية المعدلة في 
 ، كما ارتفعت أيضا وبشكل أكبر بعد إصدار معاييرالمحاسبية في الفترة التالية إلصدار قواعد القيد

. وتم استخدام تحليل التباين األحادي للمقارنة بين مدى السعر خالل فترات 2015المحاسبة المعدلة في 
الدراسة حيث تبين من التحليل وجود اختالف معنوي في مدى السعر في الفترة التالية إلصدار معايير 

باستخدام تحليل التباين عن الفترات السابقة إلصدار المعايير. و  2015المحاسبة المصرية المعدلة في 
المصرية في الفترة التالية إلصدار  بالسوق األحادي أيضا تبين وجود اختالف معنوي في حجم التداول 

عن الفترة السابقة إلصدار المعايير. وتشير نتائج الدراسة إلى نجاح  2015معايير المحاسبة المعدلة في 
الحد من عدم  مما أدى إلىسوق األوراق المالية الجهود المصرية في زيادة كمية وجودة اإلفصاح في 

 تماثل المعلومات وزيادة كفاءة السوق المصرية.
التوسع في اإلفصاح، عدم تماثل المعلومات، كفاءة سوق األوراق المالية، قواعد المصطلحات األساسية: 

 القيد والشطب المعدلة، معايير المحاسبة المصرية المعدلة.
 
 
 
 



 

 
114 

عدم تماثل من صرية في مجال التوسع في اإلفصاح ودورها في الحد تقييم الجهود الم
 المعلومات وزيادة كفاءة سوق األوراق المالية

 مقدمة: -1
يشييير عييدم تماثييل المعلومييات إلييى عييدم المسيياواة بييين األطييراف المتعاقييدة والمهتميية بنشييا  المنشييأة فييي      

ممثلييية فيييي إدارة  ييييث تمليييك األطيييراف الداخليييية(. ح2017كميييية ونوعيييية المعلوميييات المتاحييية لهيييم  محميييد، 
حصيل األطيراف الخارجيية القدرة على الدخول إلى المعلوميات الخاصية ذات الجيودة العاليية، بينميا ت المنشأة

  .(Watrin and Ullmann, 2012)األخرى على المعلومات من المصادر العامة المتاحة للجمهور 

علييى مالح يية التفييير فييي إنتاجييية االسييتثمار باسييتمرار ون قييادرة إضييافة إلييى أن األطييراف الداخلييية تكيي     
عليى مسيتوى األصيل الواحيد، بينميا تكيون المعلوميات المتاحية لخطيراف الخارجيية تجميعيية وعامية وال تتيياح 

إليى فيي كثيير مين األحييان وهيذا ييؤدي  .(Joseph and Wintoki, 2013)إال فيي فتيرات زمنيية محيددة 
 منافع ذاتية على حساب األطراف األخرى.ية المطلعة على المعلومات الداخلتحقيق األطراف 

المعلومات أيضا كنتيجة لعدم قدرة بعي  المسيتثمرين عليى معالجية وتحلييل تماثل كما قد يحدث عدم      
. لييذا يمكيين القييول أن عييدم تماثييل المعلومييات ال (Chung and Wang, 2016)البيانييات والمعلومييات 
 Ravi and)والمسيتثمرين فقي ، ولكنيح يحيدث أيضيا بيين الفئيات المختلفية للمسيتثمرين يحيدث بيين اإلدارة 

Hong, 2016). 

ويترتب على عدم تماثل المعلومات كثير من النتائج السلبية على مستوى المنشأة وعلى مستوى سوق      
زيييادة تكلفيية رأس يييؤدي عييدم تماثييل المعلومييات إلييى  األوراق المالييية واالقتصيياد القييومي بشييكل عييام. حيييث

. (Francis et al., 2005; Ali and Abdelfettah, 2016)الميال وسيوء تخصييو ميوارد المنشيأة 
. وانخفييا  سيييولة السييوق وأحجييام التييداول (Kim et al., 2012)وزييادة تقلبييات عوائييد وأسييعار األسييهم 

. وعيدم كفياءة (Brown et al., 2009)(. واخيتالل التيوازن التجياري بيين المسيتثمرين 2014 حسيانين، 
 .(Yoon et al., 2011)سوق المال 

ون ييرا لاثييار السييلبية التييي تترتييب علييى ارتفيياا مسييتوى عييدم تماثييل المعلومييات، فقييد تناولييت الدراسييات     
الحلول التوسع في اإلفصاح المحاسبي كأحد مع تركيز االهتمام على  ،طرق الحد من تلك ال اهرةالسابقة 

إلى أن  (Watrin and Ullmann, 2012). حيث أشارت دراسة م تماثل المعلوماتالمقترحة لمشكلة عد
المعلومييات يتطلييب سييد فجييوة المعلومييات بييين األطييراف الداخلييية المطلعيية واألطييراف  الحييد ميين عييدم تماثييل

ويرى  األخرى غير المطلعة على المعلومات، من خالل زيادة كمية وجودة اإلفصاحات المنشورة للجمهور.
(Dai et al., 2013) حيييث يييؤدي  .أن ن ييام اإلفصيياح الفعييال يجييب أن يييوفر معلومييات عالييية الجييودة

ر السيييلبي عليييى انخفيييا  جيييودة المعلوميييات المنشيييورة إليييى زييييادة مسيييتويات عيييدم تماثيييل المعلوميييات والتيييأثي
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. وهيذا يييدعم الحاجيية إليى بيئيية تن يمييية ومؤسسييية (Voinea and Dimitriu, 2014)و يائ  السييوق 
 .(Gao and Zhu, 2015)إفصاح قوية  ون م

عييدم  مشييكلةالبورصيية المصييرية تعيياني ميين  فيي نوفيمييا يتعلييق بالوضييع فييي جمهورييية مصيير العر ييية،       
ويبييدو ذلييك واضييحا ميين نتييائج الدراسييات التييي أجريييت بفيير  قييياس ، تماثييل المعلومييات وقصييور اإلفصيياح

؛ الفرارجيييي، 2017محميييد، ؛ 2013  عقيليييي،مسيييتوى عيييدم تماثيييل المعلوميييات وتقيييييم ممارسيييات اإلفصييياح 
الهيئة العامية للرقابية الماليية والحكومية المصيرية ممثلية فيي وزارة االسيتثمار، اهتمام  أدى إلىمما . (2017

تييوفير بيئيية اسييتثمار مالئميية والحييد ميين  يياهرة عييدم تماثييل بهييدف  والشييفافية، اإلفصيياحبتييدعيم ممارسييات 
بشيأن تعيديل قواعيد  2014( لسينة 11القيرار رقيم   امية للرقابية المالييةالمعلومات. حييث أصيدرت الهيئية الع

( 10بالبورصة المصرية. كما أصدر وزيير االسيتثمار القيرار رقيم   قيد واستمرار قيد وشطب األوراق المالية
 بشأن معايير المحاسبة المصرية المعدلة. 2015لسنة 

 مشكلة الدراسة: 1/1
من حيث طيرق قياسيها وااثيار المترتبية عليهيا عدم تماثل المعلومات  شكلةمتناولت الدراسات السابقة      

 التوسييع فييي اإلفصيياحإلييى أن تلييك الدراسييات توصييلت و وطييرق تخفييي  مسييتوياتها فييي البورصيية المصييرية، 
. وفي  يل قييام الهيئية العامية للرقابية الماليية عدم تماثل المعلومات الحد منالمحاسبي يعد أحد أهم وسائل 

صييدار  ب صيدار لمعييايير المحاسيبة المصييرية  ارة االسيتثماروز قواعييد القييد المعدليية فيي البورصيية المصيرية، وا 
بهدف التوسع في كمية وجودة اإلفصياح، تكيون مشيكلة الدراسية الحاليية هيي تقيييم ميدى نجياح تليك  المعدلة

ليى كفياءة سيوق وانعكياس ذليك ععيدم تماثيل المعلوميات  والحيد مينمجيال التوسيع فيي اإلفصياح الجهود في 
 المصرية.األوراق المالية 

المعدليية قواعييد القيييد  نجيياح كييل ميينويمكيين صييياغة مشييكلة الدراسيية فييي تسيياؤل رئيسييي هييو  مييا مييدى      
زيييادة كمييية وجييودة فييي  2015عييام  المعدلييةومعييايير المحاسييبة المصييرية  2014بالبورصيية المصييرية عييام 

؟ ، ويمكين تقسييم المصيرية السيوق  وكفياءةل المعلوميات ، وما انعكاس ذلك على مستوى عيدم تماثياإلفصاح
 :هذا التساؤل الرئيسي إلى التساؤالت الفرعية التالية

 في توفير إفصاحات كافية وذات جودة مرتفعة؟ 2014ما مدى نجاح قواعد القيد الصادرة عام  -1
كافيية وذات جيودة  في توفير إفصاحات 2015ما مدى نجاح معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام  -2

 مرتفعة؟
بعييد إصييدار قواعييد القيييد  وأداء البورصيية المصييرية مسييتوى عييدم تماثييل المعلومييات كييل ميين هييل اختليي  -3

 ؟عن الفترة السابقة إلصدار تلك القواعد 2014عام 
بعيييد إصيييدار معيييايير وأداء البورصييية المصيييرية مسيييتوى عيييدم تماثيييل المعلوميييات كيييل مييين هيييل اختلييي   -4

 عن الفترة السابقة إلصدار المعايير؟ 2015دلة عام محاسبة المعال
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 الدراسة: أهداف 1/2
قواعد القيد بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة العامية للرقابية الماليية تهدف هذه الدراسة إلى تقييم      
تليييك القواعيييد  نجييياح، وميييدى 2015، وكيييذلك تقيييييم معيييايير المحاسيييبة المصيييرية المعدلييية عيييام 2014عيييام 

وانعكاس ذلك على مستوى عيدم تماثيل المعلوميات وأداء  ،في توفير إفصاحات كافية وذات جودةالمعايير و 
 وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية: البورصة المصرية،

 بالبورصة المصرية من من ور التوسع في اإلفصاح. والشطبتحليل ودراسة قواعد القيد  -1

 من من ور التوسع في اإلفصاح. 2015عام المعدلة لمحاسبة المصرية تحليل ودراسة معايير ا -2

قياس تأثير كل من قواعيد القييد ومعيايير المحاسيبة عليى كميية وجيودة اإلفصياحات المنشيورة بالبورصية  -3
 المصرية.

الحاليييية التيييي نتجيييت عييين تطبييييق قواعيييد القييييد و مسيييتوى عيييدم تماثيييل المعلوميييات االختالفيييات فيييي  قييياس -5
 ر المحاسبة المعدلة.ومعايي

قياس االختالفات في أداء البورصة المصرية والتي نتجيت عين تطبييق قواعيد القييد الحاليية ومعيايير  - -6
 المحاسبة المعدلة.

 الدراسة: أهمية 1/3

 تكتسب الدراسة الحالية أهميتها مما يلي:     
مسيتويات عيدم تماثيل المعلوميات  ع في اإلفصاح المحاسبي كأحد وسائل تخفي تزايد االهتمام بالتوس -1

 في سوق األوراق المالية.

تزايد اهتمام الجهات المن مة لسوق األوراق المالية والحكومة المصرية في الفتيرة األخييرة بتيوفير البيئية  -2
 المالئمة لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية إلى سوق المال.

ي للجهييود المتتالييية للهيئيية العاميية للرقابيية المالييية والبورصيية األثيير التراكمييالسييابقة لييم تتنيياول الدراسييات  -3
المصرية ووزارة االستثمار في مجيال التوسيع فيي اإلفصياح، حييث اقتصيرت مع يم الدراسيات عليى تقيييم 

دون االهتميييام بالتيييأثير ، ر المحاسيييبة المصيييرية المعدلييية فقييي قواعيييد القييييد الجدييييدة فقييي ، أو تقيييييم معيييايي
وهيذا ميا سيوف تركيز  وكأن تأثير تلك القواعد في معزل عن ااخر، دارات المتتالية،التراكمي لتلك اإلص
 عليح الدراسة الحالية.

توفير أدلة تجريبية من واقيع البيئية المصيرية تسيهم فيي إلقياء الضيوء عليى أهميية التوسيع فيي اإلفصياح  -4
 المحاسبي كأحد أدوات الحد من عدم تماثل المعلومات.
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 ة:الدراس تنظيم 1/4
تم تن يم ما تبقى من هذه الدراسة ليشمل، الجزء الثاني ويتناول اإلطار الن ري للدراسة، الجزء الثالث      

، الجزء الخامس ، الجزء الرابع ويناقش تفسير نتائج التحليل اإلحصائيمنهجية الدراسة التطبيقيةويتناول 
 .والدراسات المستقبلية النتائج والتوصياتويتناول 

 ار النظري:اإلط -2

 الدراسات السابقة: 2/1
 يمكن تقسيم الدراسات السابقة التي تناولت موضوا الدراسة الحالية إلى قسمين:     

 :ةسوق األوراق الماليفي  باإلفصاح المرتبطة القواعددراسات ركزت على تقييم  2/1/1

ابة المالية  الهيئة العامية لسيوق ( إلى تحليل وتقييم دور الهيئة العامة للرق2005هدفت دراسة  عقل،      
شيركة مقييدة بالبورصية المصيرية فيي  30ل اإلفصياح والشيفافية. وتميت الدراسية عليى االمال آنذاك( في مج

قيارير . وتوصلت إلى وجود تحسن في اإلطار الحاكم لإلفصاح والشيفافية بالت2004إلى  2001الفترة من 
د وشيييطب األوراق الماليييية. إال أن الدراسييية وجيييدت بعييي  قواعيييد قييييد واسيييتمرار قيييي إصيييدارالماليييية، نتيجييية 

تلييييك  قواعيييد القييييد بالبورصييية المصيييرية، وشيييملتلتطبييييق السيييليم لالممارسيييات العمليييية التيييي ال تتسيييق ميييع ا
 د ونشر القوائم المالية األساسية.إعداالممارسات 

اردة بقانون التقريير إلى قياس أثر متطلبات اإلفصاح الو  (Habib and Weil, 2008)هدفت دراسة و     
في نيوزيلنيدا عليى القيمية المالئمية للمعلوميات المحاسيبية. وتميت الدراسية عليى  1993المالي الصادر عام 

. وتوصييلت الدراسيية إلييى عييدم 1993إلييى  1990شييركة مقيييدة بسييوق األوراق المالييية خييالل الفتييرة ميين  38
معلومات المحاسبية المنشورة، وذلك من خالل وجود تأثير جوهري إلصدار التشريع على القيمة المالئمة لل

 مقارنة القيمة المالئمة للمعلومات المحاسبية قبل وبعد إصدار التشريع. 

صييدار قييانون  (Hasan et al., 2008)واختبييرت دراسيية      أثيير إنشيياء لجنيية تييداول األوراق المالييية وا 
ركة مقييدة فيي سيوق بينجالديش لخسيهم شي 86الشركات على االلتزام بقواعد اإلفصاح. وتمت الدراسة على 

. وتوصييلت إلييى وجييود زيييادة فييي درجيية االلتييزام بقواعييد اإلفصيياح خييالل 1998إلييى  1991فييي الفتييرة ميين 
الفتييرة التالييية لتلييك التفيييرات التن يمييية. كمييا وجييدت الدراسيية تييأثير إيجييابي لحجييم مكتييب المراجعيية وسييمعتح 

 المهنية على درجة االلتزام.  

تحديد العالقية بيين كيل مين التن ييم المحاسيبي وحوكمية  (AlAkra et al., 2010)ولت دراسة كما تنا    
الشركات وتفير هيكل الملكية الناتج عن تطبيق برنامج الخصخصة ودرجية االلتيزام باإلفصياح المحاسيبي. 

 . وتوصييلت2004إلييى  1996شييركة مقيييدة بسييوق األردن لخسييهم فييي الفتييرة ميين  80وتمييت الدراسيية علييى 
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إلى زيادة درجة االلتزام باإلفصاح وفقا لمعايير التقرير المالي الدولية خالل الفتيرة التاليية لتن ييم اإلفصياح. 
 كما أن اإللزام بتكوين لجنة المراجعة يعتبر أحد المحددات األساسية لاللتزام بمتطلبات اإلفصاح. 

جيودة أعميال مراقبيي الحسيابات التابعية  وحدة الرقابية عليى( تحديد دور 2012تناولت دراسة  على، و       
تحسييين جييودة أداء مكاتييب المراجعيية المصييرية، وتمييت الدراسيية باسييتخدام أسييلوب لهيئيية الرقابيية المالييية فييي 

االستقصيياء الموجييح لعينيية ميين مراقبييي الحسييابات المسييجلين لييدى الهيئيية العاميية للرقابيية المالييية. وتوصييلت 
جيودة أداء مكاتيب المراجعية  عليى تليك الوحيدةألنشيطة و غير مباشر الدراسة إلى عدم وجود تأثير مباشر أ

 المصرية في تلك الفترة.

تقيييم أثير التعيديالت التشيريعية التيي تيم تطبيقهيا فيي  (Gao and Kling, 2012)تناوليت دراسية كميا     
فصييياح الصييين بهييدف تحسييين حوكميية الشييركات وزيييادة جيييودة المراجعيية علييى درجيية االلتييزام بمتطلبييات اإل

مشاهدة للشركات المقيدة بسوق الصين لخوراق المالية في الفتيرة مين  8864اإللزامي. وتمت الدراسة على 
. وتوصييلت إلييى أن آراء المراجعيية وتفعيييل الحوكميية الداخلييية قييد أدت إلييى زيييادة درجيية 2007إلييى  2001

ة لييح تييأثير إيجييابي علييى درجيية بقواعييد اإلفصيياح اإللزامييي. كمييا أن تطييوير البيئيية المؤسسييي لتييزام الشييركاتا
 االلتزام بقواعد اإلفصاح.

( إلييى تحديييد دور هيئيية سييوق المييال السييعودية فييي تييدعيم ممارسييات 2013وهييدفت دراسيية  الفمييالس،     
شركة مقيدة بسوق المملكة العر ية السعودية لخسهم في الفترة  62اإلفصاح والشفافية. وتمت الدراسة على 

وصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لعدد القرارات السنوية التيي تصيدر عين . وت2008إلى  2001من 
فيي مسيتوى اإلفصياح فيي الفتيرة التاليية تحسن حيث وجدت الدراسة  ،الهيئة في مستوى اإلفصاح المحاسبي
نتيائج لإلعيالن عين ال ة. وأوصيت الدراسية بتقلييو الفتيرة الزمنيية المحيددإلنشاء الهيئة مقارنة بالفترة السابقة

 المالية، وزيادة قيمة الفرامات التي تفر  عند مخالفة قواعد اإلفصاح.

( تقيييم دور التن ييم المحاسيبي لإلفصياح فيي الحيد مين عيدم تماثيل 2013تناوليت دراسية  عقيليي، كما     
شيركة مقييدة بالبورصية المصيرية فيي الفتيرة مين  57المعلومات في البورصة المصرية. وتمت الدراسة على 

. وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها وجود قصور في قواعد القيد خالل تلك الفترة في الحد 2010إلى  2007
ميين عييدم تماثييل المعلومييات، ميين حيييث القواعييد المتعلقيية بالحييد ميين المعلومييات الداخلييية وأوجييح اسييتفاللها، 

 وكذلك كمية وجودة المعلومات المنشورة في البورصة المصرية.   

بقيياس أثير تطبييق التعيديالت التشيريعية المرتبطية بمتطلبيات  (Akyol et al., 2014) وقاميت دراسية    
شييركة  3677حوكميية الشييركات فييي زيييادة الشييفافية وتحسييين جييودة التقييارير المالييية. وتمييت الدراسيية علييى 

. وتوصيلت الدراسية إليى 2012إليى  1998دولة من دول اإلتحياد األورو يي فيي الفتيرة مين  18تنتمي إلى 
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تحسن حوكمة الشركات أدى إلى زيادة مستوى الشفافية وتقليل عدم تماثل المعلومات، حيث ترتب على  أن
 التعديالت التشريعية تقليل فجوة المعلومات بين المستثمرين المطلعين وغير المطلعين.

أثيير تعيديل قواعييد اإلفصيياح الصيادرة عيين لجنيية  (Gong and Marsden, 2014)واختبيرت دراسيية     
شيركة مقييدة فيي سييوق  987ول األوراق الماليية فيي الصيين عليى بيئية المعلوميات. وتميت الدراسية عليى تيدا

. وتوصييلت إلييى وجييود تييأثير إيجييابي لقواعييد اإلفصييياح 2008إلييى  2005الصييين لخسييهم فييي الفتييرة ميين 
المعدليييية علييييى بيئيييية المعلومييييات، حيييييث أثبتييييت الدراسيييية أن هنيييياك زيييييادة كبيييييرة فييييي اإلفصيييياح عيييين بعيييي  

 المعلومات التي لها تأثير على أسعار األسهم في الفترة التالية إلصدار القواعد المعدلة. 

فيييي مسيييتوى  2014( بحيييث ميييدى تيييأثير قواعيييد القييييد الصيييادرة عيييام 2015، صيييال وحاوليييت دراسييية      
اإلفصييياح المحاسيييبي بالبورصييية المصيييرية. وتميييت الدراسييية باسيييتخدام قيييوائم االستقصييياء الموجهييية لمراجعيييي 
الحسييابات وسماسييرة األوراق المالييية واألكيياديميين. وتوصييلت إلييى وجييود قصييور فييي قواعييد القيييد فيمييا يتعلييق 
بمتطلبات اإلفصاح والشفافية، حيث أشارت الممارسات الفعلية لإلفصاح إلى عدم كفاية معلومات التقيارير 

بالبورصييية المصيييرية لتحسيييين الماليييية المنشيييورة، وأوصيييت الدراسييية ب عيييادة الن ييير فيييي قواعيييد القييييد والشيييطب 
 اإلفصاح والشفافية وحماية صفار المستثمرين.  

أثر تعديالت قواعد القييد فيي السيوق األمريكيية عليى عيدم  (Chen et al., 2015)دراسة  كما فحصت    
والمرتبطة بتعديل  20F- Reconciliationتماثل المعلومات، وذلك من خالل دراسة اثر استبعاد القاعدة 

الشييركات األجنبييية لتتوافييق مييع المعييايير األمريكييية، علييى مسييتوى عييدم تماثييل المعلومييات. وتمييت تلييك  قييوائم
. وتوصيلت الدراسية 2008إليى  2005شركة مقيدة بالبورصية األمريكيية فيي الفتيرة مين  460الدراسة على 

 دة التقارير المالية.   إلى أن تعديل قواعد القيد قد أدى إلى انخفا  مستوى عدم تماثل المعلومات وزيادة جو 

مييدى وجييود اختالفييات فييي ممارسييات اإلفصيياح فييي سيييوق  (Omar, 2015)واختبييرت أيضييا دراسيية     
بمييا يحتويييح ميين متطلبييات جديييدة لإلفصيياح، عيين  1997األردن لخسييهم بعييد صييدور قييانون األسييهم لسيينة 

 1996ببورصيية عمييان لعييامي شييركة مقيييدة  60الفتييرة السييابقة إلصييدار ذلييك القييانون. وتمييت الدراسيية علييى 
فييي مسييتوى اإلفصيياح اإللزامييي للشييركات فييي عييام  تحسيين جييوهري . وتوصييلت الدراسيية إلييى وجييود 2003و

. كمييييا وجيييييدت الدراسيييية عالقيييية إيجابييييية بيييييين اإلفصيييياح اإللزامييييي واإلفصييييياح 1996مقارنيييية بعييييام  2003
 فصاح االختياري.االختياري مما يشير إلى أن التشريع الجديد يؤثر إيجابيا في مستوى اإل

 الدراسات السابقة ما يلي:هذا القسم من ويبدو من خالل عر  وتحليل     
صييييدار القواعييييد  -1 زيييييادة االهتمييييام ميييين جانييييب الحكومييييات والهيئييييات المن ميييية ألسييييواق المييييال بمراجعيييية وا 

 والتشريعات التي تعمل على زيادة مستويات اإلفصاح والشفافية في أسواق المال.
نتييائج الدراسييات الدولييية متسييقة ميين حيييث فعالييية التشييريعات والقواعييد فييي زيييادة مسييتوى  جيياءت مع ييم -2

 اإلفصاح والشفافية والحد من عدم تماثل المعلومات.
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تناولت بع  الدراسات المحلية ميدى فعاليية جهيود هيئية الرقابية الماليية فيي مجيال اإلفصياح والشيفافية  -3
الحاليية، وتوصييلت تلييك الدراسيات إلييى وجييود قصيور بقواعييد القيييد  فيي الفتييرة السييابقة إلصيدار قواعييد القيييد

مما يتطلب إجراء  ،فيما يتعلق باإلفصاح والشفافية وجودة التقارير المالية 2002والشطب الصادرة عام 
 .تعديالت على قواعد القيد والشطب السابقة

إال أن الدراسييية اسيييتخدمت ، 2014يم قواعيييد القييييد المعدلييية عيييام ( تقيييي2015، صيييال تناوليييت دراسييية   -4
وليم تتعيير  لميا تالهييا ، 2014الصيادرة فييي ينياير أسيلوب االستقصياء، وقامييت بتقيييم النسيخة األصييلية 

. وسوف تقوم الدراسة الحالية باستخدام بيانات القوائم المالية عند تقييم قواعد القيد المعدلة، من تعديالت
حييث تعيدت التعيديالت  ديالت التالية إلصيدار القواعيد،كما سوف تأخذ الدراسة الحالية في الحسبان التع

 2016و 2015و 2014خيالل أعيوام  ،تعيديل 30ما يزيد عين  2014الصادرة في يناير  على القواعد
   .2017و

 دراسات ركزت على تقييم المعايير المحاسبية: 2/1/2

فييي  1997الصييادرة عييام  ( إلييى تقييييم دور معييايير المحاسييبة المصييرية2005، السيييدهييدفت دراسيية       
زيييييادة كمييييية وجييييودة المعلومييييات المنشييييورة فييييي التقييييارير المالييييية وانعكيييياس ذلييييك علييييى مسييييتوى عييييدم تماثييييل 

شييركة مقيييدة بالبورصيية المصييرية فييي الفتييرة  46المعلومييات فييي سييوق األوراق المالييية. وتمييت الدراسيية علييى 
المحاسبية أدى إلى التوسيع فيي كميية . وتوصلت الدراسة إلى أن إصدار المعايير 1999حتى  1996من 

وجودة المعلومات المنشورة، وقد ترتب على ذلك انخفا  مدى سعر األوراق المالية المتداولة بالسوق. أي 
 أن التوسع في اإلفصاح ارتب  بانخفا  مستوى عدم تماثل المعلومات.

ير التقرير الميالي الدوليية عليى ( إلى اختبار أثر التحول إلى تطبيق معاي2012هدفت دراسة  الزمر، و     
شركة تأمين مقيدة بسيوق المملكية العر يية السيعودية لخسيهم  21جودة التقارير المالية. وتمت الدراسة على 

زاد مسيتوى إدارة  IFRS. وتوصلت إلى أنح عند بدء التحيول إليى تطبييق 2010إلى  2008في الفترة من 
قيييد انخفييي  خيييالل تليييك الفتيييرة. وميييع اسيييتقرار التحيييول إليييى  األر ييياح إال أن مسيييتوى عيييدم تماثيييل المعلوميييات

فقد انخف  مستوى إدارة األر اح إال أن مستوى عدم تماثل المعلومات قد ازداد خالل الفترة  IFRSتطبيق 
 التالية للتطبيق.

( مييدى تييوافر خاصييية العيير  العييادل فييي التقييارير المالييية المنشييورة 2013واختبييرت دراسيية  هاللييي،     
إليى  2006شركة مقيدة بالبورصية المصيرية فيي الفتيرة مين  30األوراق المالية. وتمت الدراسة على  بسوق 
. وتوصلت الدراسة إلى انخفا  مستوى العر  العادل لمعلومات التقارير المالية بل وتناقو هذا 2013

لمحاسييبي والتحيييز فييي المسييتوى عبيير الفتييرات الزمنييية المتتالييية، وأشييارت الدراسيية إلييى أن التمسييك بييالتحف  ا
 بع  المعالجات يعد من أسباب تناقو العر  العادل.    
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تقييييم االخييتالف فييي سييلوك المحللييين الميياليين قبييل وبعييد  (Wang et al., 2012)تناولييت دراسيية و      
تعيييديل معيييايير المحاسيييبة فيييي الصيييين، حييييث بيييدأت الصيييين بتطبييييق معيييايير التقريييير الميييالي الدوليييية عيييام 

مشياهدة للشيركات المقييدة فيي سيوق الصيين لخسيهم فيي  38140تخدمت الدراسية عينية بلفيت . واس2007
. وتوصييلت الدراسيية إلييى انخفييا  أخطيياء التنبييؤات الصييادرة عيين المحللييين 2008إلييى  2002الفتييرة ميين 

تطبييق مقارنة بالفترة السابقة للتطبيق. وتشير تليك النتيائج إليى أن  IFRSالماليين في الفترة ما بعد تطبيق 
IFRS  .قد أدى إلى تخفي  عدم تماثل المعلومات 

 IFRSأثير التحيول نحييو تطبييق معيايير التقرييير الميالي الدولييية  (Cormier, 2013)وبحثيت دراسية      
شيركة  360القيمة المالئمة لخر اح، وتمت الدراسة عليى زيادة إلزاميا في الحد من عدم تماثل المعلومات و 

قييد  IFRS. وتوصيلت إليى أن تطبييق 2011إليى  2009راق الماليية فيي الفتييرة مين مقييدة بسيوق كنيدا ليخو 
تأثر بمستوى جودة حوكمة الشيركات، حييث أدى تطبييق تليك المعيايير إليى ارتفياا القيمية المالئمية لخر ياح 
وتخفييي  عييدم تماثييل المعلومييات فييي الشييركات ذات الحوكميية القوييية فقيي . وتلييك الدراسيية أوضييحت أهمييية 

وعدم تماثل المعلومات والقيمية  IFRSودة حوكمة الشركات عند دراسة العالقة بين كل من تطبيق تقييم ج
 المالئمة لخر اح. 

( علييى مييدى وجييود فييروق جوهرييية بييين معييايير المحاسييبة المصييرية 2014ركييزت دراسيية  الصييياد، و      
ات ذلييك التوافييق. وباسييتخدام قييوائم والمعييايير الدولييية، والمنييافع المتوقعيية ميين تحقيييق التوافييق بينهمييا ومعوقيي

االستقصاء، توصلت الدراسة إلى أن زيادة مستوى التوافق بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية 
أصيييب   IFRSسيييوف ييييؤدي إليييى زييييادة السييييولة بالسيييوق، كميييا أن تطبييييق معيييايير التقريييير الميييالي الدوليييية 

إليى زييادة جيودة  IFRSدي فيي مصير، حييث ييؤدي تطبييق ضرورة حتمية لنجاح مسار اإلصالح االقتصا
 التقارير المالية وتخفي  مستويات عدم تماثل المعلومات.

( أثيير تطبيييق معييايير التقرييير المييالي الدولييية فييي تحقيييق جييودة األر يياح 2015واختبييرت دراسيية  علييي،      
شييركة بقطيياا التييأمين مقيييدة   20المحاسييبية والحييد ميين عييدم تماثييل المعلومييات. وتمييت تلييك الدراسيية علييى 

أدى إلييى زيييادة  IFRS. وتوصييلت إلييى أن تطبيييق 2012حتييى  2007بالبورصيية السييعودية فييي الفتييرة ميين 
 جودة األر اح المحاسبية وتخفي  مستويات عدم تماثل المعلومات.

فعيية أثيير معييايير المحاسييبة والبيئيية التشييريعية علييى من (Eiler et al., 2015)كمييا اختبييرت دراسيية     
المعلومييات المحاسييبية، فييي  ييل إلييزام الشييركات فييي المكسيييك بتطبيييق دليييل حوكميية الشييركات والتوافييق مييع 

IFRS فيييي الفتيييرة مييين  سيييوق األوراق المالييييةمشييياهدة للشيييركات المقييييدة فيييي  1163، وتميييت الدراسييية عليييى
ارتبطيت بزييادة والبيئية التشيريعية  IFRS. وتوصيلت تليك الدراسية إليى أن التحيول نحيو 2011إليى  1998

المحتوى اإلعالمي لخر اح المعلنة، وبالتالي زييادة رد فعيل السيوق تجياه إعالنيات األر ياح، وهيذا يشيير إليى 
 يزيد شفافية السوق ويحد من عدم تماثل المعلومات. IFRSأن تطبيق 
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 2015عيام المصيرية ( إليى قيياس أثير تحيديث معيايير المحاسيبة 2016هدفت دراسية  عبيد المينعم، و      
خيالل عيامي  بسيوق األوراق المالييةشيركة مقييدة  45في تحسين جودة القوائم الماليية. وتميت الدراسية عليى 

. وتوصييلت إلييى أن تطبيييق معييايير المحاسييبة المعدليية أدى إلييى زيييادة جييودة القييوائم المالييية 2016و 2015
، والقيمييية المالئميية للمعلوميييات، ميين حيييث جيييودة االسييتحقاقات، واسيييتمرارية اليير  ، والقييدرة التنبؤيييية لخر يياح

 وانخفا  الميل لتمهيد الدخل. 

( أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلية عليى جيودة التقيارير الماليية، 2017، صال دراسة   وتناولت     
. 2016و 2015خييالل عييامي  كة مقيييدة بسييوق األوراق الماليييةشيير  43وتمييت تلييك الدراسيية علييى بيانييات 

ود تأثير لتطبيق المعيايير المحاسيبية المعدلية عليى االسيتحقاقات غيير العاديية، بينميا وتوصلت إلى عدم وج
 وجدت الدراسة تأثير موجب لتطبيق المعايير المعدلة على القيمة المالئمة لخر اح المحاسبية. 

ميدى وجيود اختالفيات فيي القيمية المالئمية وعيدم تماثيل  (ELbakry et al., 2017)دراسية  واختبيرت    
شيركة مقييدة بسيوق انجلتيرا ليخوراق الماليية  133، وتمت الدراسية عليى IFRSلمعلومات قبل وبعد تطبيق ا
. وتوصيلت تليك الدراسية إليى أن تطبييق 2007إليى  2002شركة مقيدة بسيوق ألمانييا فيي الفتيرة مين  96و

IFRS  ميات والتالعيب أدى إلى تحسين القيمة المالئمة للمعلومات، وتخفي  مسيتويات عيدم تماثيل المعلو
  باألر اح.

إلى اختبار أثر التطبيق اإللزاميي لمعيايير التقريير الميالي الدوليية  (Harakeh, 2017)وهدفت دراسة      
مشياهدة  7465على سياسات توزييع األر ياح والقيمية المالئمية للمعلوميات المحاسيبية. وتميت الدراسية عليى 

. 2008إليييى  2001وراق الماليييية خيييالل الفتيييرة مييين للشيييركات المقييييدة فيييي سيييوق انجلتيييرا وسيييوق فرنسيييا ليييخ
لح تأثير على سياسات توزيع األر اح في فرنسا في  ل انخفيا   IFRSوتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق 

أدى إلييييى  IFRSمسيييتويات عيييدم تماثييييل المعلوميييات وزيييييادة القيمييية المالئميييية للمعلوميييات، كمييييا أن تطبييييق 
 ثل المعلومات.انخفا  أنشطة إدارة األر اح وعدم تما

إلييى التحقييق ميين أثيير معييايير المحاسييبة فييي تحسييين  (Sanchez et al., 2017)كمييا هييدفت دراسيية     
 141القيميية المالئميية للمعلومييات المالييية وانعكيياس ذلييك علييى عييدم تماثييل المعلومييات، وتمييت الدراسيية علييى 

لت إليى أن التحيول مين . وتوصي2013حتيى  2000شركة مقيدة في سوق المكسيك لخسهم في الفتيرة مين 
المعييييايير المحلييييية المطبقيييية إلييييى معييييايير التقرييييير المييييالي الدولييييية أدى إلييييى زيييييادة القيميييية المالئميييية وجييييودة 

 .األوراق المالية المعلومات المالية، وترتب على ذلك تخفي  مستويات عدم تماثل المعلومات في سوق 

المعييايير المصييرية المعدليية والمقابليية لمعييايير مييدى مالءميية تطبيييق  (2018ي، دراسيية  هالليي اختبييرتو      
. وتمييت الدراسيية باسييتخدام االستقصيياء الموجييح لعينيية ميين المييديرين للبيئيية المصييرية ةالتقرييير المييالي الدولييي

الماليين والمحللين والمراجعين للشركات المقيدة بالبورصة المصيرية. وتوصيلت إليى مالءمية تطبييق معيايير 
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ميين وجهيية ن يير المتعيياملين فييي السييوق، حيييث يتييوافر فييي المعييايير المعدليية العيير   التقرييير المييالي الدولييية
العييييادل لمحتويييييات المعيييييار، والتعبييييير الصييييادق للتقييييارير المالييييية الناتجيييية عيييين تطبيقهييييا، وتحسييييين القابلييييية 

د مين للمقارنة، وتحقيق كفاية اإلفصاح المحاسبي. إال أن الدراسة وجدت أن تلك المعايير ال تسهم فيي الحي
 إدارة األر اح، وأنها ال تناسب الوقت الحالي مما يتطلب التطبيق التدريجي لها في المستقبل.

 ويبدو من خالل عر  وتحليل هذا القسم من الدراسات السابقة ما يلي:    
اتجاه مع م دول العالم نحو تطبيق معايير التقرير المالي الدوليية، بهيدف تحسيين مسيتويات اإلفصياح  -1

 فافية.والش
فعالية معايير التقريير الميالي الدوليية فيي تحقييق جاءت مع م نتائج الدراسات الدولية متسقة من حيث  -2

عييدم تماثييل انخفييا  مسييتوى  إلييى ذلييك أدىجييودة التقييارير المالييية، وزيييادة القيميية المالئميية للمعلومييات و 
 المعلومات.

اإلفصيياح زيييادة مجييال  محاسييبة المصييرية فيييمعييايير التناولييت بعيي  الدراسييات المحلييية مييدى فعالييية  -3
المعيايير الحاليية، إال أن نتيائج تليك الدراسيات جياءت متباينية حييث والشفافية في الفتيرة السيابقة إلصيدار 

توصيييلت بعييي  الدراسيييات إليييى فعاليييية معيييايير المحاسيييبة المصيييرية فيييي زييييادة كميييية وجيييودة المعلوميييات 
تماثييل المعلومييات. بينمييا جيياءت نتييائج دراسييات أخييرى  ممييا أدى إلييى انخفييا  مسييتوى عييدم ،المحاسييبية

جودة المعلومات الناتجة عن تطبيق تليك المعيايير. كميا تناوليت مجموعية مين الدراسيات لتثبت انخفا  
 ها ومدى مالءمتها للبيئة المصرية.تحليل معايير التقرير المالي الدولية ومنافع تطبيق

نتيائج التقيييم ، إال 2015المعدلية عيام تقييم معايير المحاسيبة  عدة دراسات في البيئة المصريةتناولت  -4
جاءت متباينة. حيث جاءت بع  النتائج لتيدعم دور المعيايير المعدلية فيي زييادة جيودة التقيارير الماليية 
والحد من عدم تماثل المعلومات، بينما لم تتوصيل بعي  الدراسيات ألدلية تيدعم وجيود عالقية بيين جيودة 

لذا سوف تركز الدراسة الحاليية عليى اسيتخدام عيدة  ومعايير المحاسبة المصرية المعدلة. التقارير المالية
مؤشيييرات وزييييادة الفتيييرة الزمنيييية لبحيييث العالقييية بيييين معيييايير المحاسيييبة المعدلييية وجيييودة التقيييارير الماليييية 

 عدم تماثل المعلومات. وانعكاسها على مستوى 
 ظاهرة عدم تماثل المعلومات: 2/2
 :وطرق قياسه اهية عدم تماثل المعلوماتم 2/2/1

يعييييد عييييدم تماثييييل المعلومييييات أحييييد التصييييرفات المتعمييييدة ميييين قبييييل األطييييراف الداخلييييية المطلعيييية علييييى     
المعلومييات، بهييدف تحقيييق عوائييد غييير عادييية ومصييال  ذاتييية، فقييد تلجييأ اإلدارة إلييى تييأخير اإلفصيياح عيين 

ع شخصييية علييى حسيياب األطييراف غييير المطلعيية، أو بعيي  المعلومييات أو حجبهييا بشييكل تييام لتحقيييق منيياف
 (.2008؛ الدهراوي، 2005، السيدعدم اإلضرار بالمركز التنافسي للشركة  
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وبالتيييالي يمكييين القيييول أن عيييدم تماثيييل المعلوميييات هيييو حييييازة أحيييد الفئيييات المتعاملييية فيييي سيييوق األوراق     
المرتفعة، والتي تؤثر على قرارات التعامل أو المالية دون الفئات األخرى لكمية من المعلومات ذات الجودة 

(. وقيد تكيون تليك الفئيات هيي األطيراف الداخليية متمثلية 2012عدم التعامل في األوراق المالية  الرشيدي، 
فييي اإلدارة والعيياملين ميين ناحييية واألطييراف الخارجييية ميين ناحييية أخييرى، أو األطييراف الخارجييية مييع بعضييها 

لعييييين علييييى المعلومييييات وصييييفار المسييييتثمرين أو المسييييتثمرين المحليييييين الييييبع  مثييييل كبييييار المييييالك المط
 (.Batten and Vinh, 2015; Ravi and Hong, 2016؛ 2005، السيدوالمستثمرين األجانب  

ل ياهرة فيي لتليك اعلى الرغم من صعوبة القياس المباشير وفيما يتعلق بقياس عدم تماثل المعلومات، ف     
 أن هناك عدة متفيرات قابلة للمالح ة والقياس يمكن من خاللها تحديد المسيتوى سوق األوراق المالية، إال

عيدة مقياييس شيائعة االسيتخدام للحكيم  وهنياك(. 2015السائد لعدم تماثل المعلوميات فيي السيوق  الميهيي، 
(. ويتمثيل 2017على مستوى عدم تماثل المعلومات، وال يمكن القول بأفضلية مقياس عليى آخير  جمعية، 

يعبيير عيين الفييرق بييين أعلييى طلييب وأدنييى عيير  للورقيية المالييية،  هييم تلييك المقيياييس فييي مييدى السييعر والييذيأ 
بأحييد طييريقتين ويييرتب  مييدى السييعر بعالقيية طردييية مييع مسييتوى عييدم تماثييل المعلومييات، ويمكيين أن يطبييق 

 :(2005، السيد 
الورقة المالية خالل فترة المدى المطلق للسعر، وهو يمثل الفرق بين أعلى طلب وأدنى عر  لسعر  -أ

 القياس.
المدى النسبي للسعر، وهو يمثل الفرق بين أعليى طليب وأدنيى عير  لسيعر الورقية الماليية منسيوبا  -ب

 إلى المتوس  الخاو بهما خالل فترة القياس.
 آثار عدم تماثل المعلومات: 2/2/2

توى الشيركة وسيوق األوراق الماليية يؤدي عدم تماثل المعلوميات إليى كثيير مين ااثيار السيلبية عليى مسي    
وكييذلك االقتصيياد القييومي. فعلييى مسييتوى الشييركة يترتييب علييى عييدم تماثييل المعلومييات ارتفيياا كييل ميين تكلفيية 
حقييوق الملكييية وتكلفيية الييديون، حيييث تييرتب  تكلفيية حقييوق الملكييية وتكلفيية الييديون بمسييتويات عييدم التأكييد فييي 

توى عييدم تماثييل المعلومييات يييزداد مسييتوى عييدم التأكييد وتييزداد المعلومييات المتعلقيية بالشييركة، ومييع زيييادة مسيي
. كميا ييؤدي ارتفياا  (He et al., 2013; Derrien et al., 2016)تكلفية حقيوق الملكيية وتكلفية اليديون 

مستوى عدم تماثل المعلومات إلى عيدم قيدرة السيوق عليى الوصيول إليى األسيعار الحقيقيية ليخوراق الماليية، 
ة تذبذب أسعار األوراق المالية شيوا حالة من القليق وعيدم الثقية فيي السيوق، وييؤدي حيث يترتب على زياد

ذليك إلييى انخفييا  قيميية وحجيم التييداول، والتييأثير سييلبا علييى مسيتويات السيييولة وكفيياءة االسييتثمار، وبالتييالي 
 (.2014عدم كفاءة سوق األوراق المالية  حسانين، 

ق األوراق الماليية دورا هاميا فيي تجمييع الميدخرات وتوجيههيا وعلى مستوى االقتصاد القومي، تؤدي سو     
نحيييو االسيييتثمارات المناسيييبة، بميييا يحقيييق كفييياءة تخصييييو الميييوارد المحليييية وجيييذب االسيييتثمارات األجنبيييية. 
وتعتمييد السييوق فييي ذلييك علييى تييوافر المعلومييات عالييية الجييودة، وتييوافر درجيية عالييية ميين الحماييية لصييفار 
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مستوى عدم تماثل المعلومات تفقد المعلومات المتاحة خاصية الجودة، كما يحقق  المستثمرين. ومع ارتفاا
كبيييار الميييالك واألطيييراف المطلعييية عليييى المعلوميييات مصيييالحهم الذاتيييية بفييي  الن ييير عييين مصيييال  صيييفار 
المسيييتثمرين، وهيييذا ييييؤدي إليييى نقيييل الملكيييية مييين األطيييراف غيييير المطلعييية عليييى المعلوميييات إليييى األطيييراف 

ع ذلك سوء تخصيو الموارد المحلية وهيروب االسيتثمارات األجنبيية إليى أسيواق أخيرى تتسيم المطلعة، ويتب
 (.2017؛ جمعة، 2013؛ عقيلي، 2005، السيدبالشفافية وتوافر المعلومات عالية الجودة  

 اإلفصاح المحاسبي وعدم تماثل المعلومات: 2/2/3
في عدم اإلفصياح عين جمييع المعلوميات المتاحية مشكلة عدم تماثل المعلومات من رغبة اإلدارة تنتج      

لديها، وتستخدم في ذلك أساليب متنوعة منها الحجب التام لتلك المعلومات عن الجمهور، أو التالعب في 
 (.2017أو تأخير اإلفصاح عن المعلومات  محمد،  األرقام المحاسبية المنشورة،

مييات تييرتب  بكفيياءة ن ييم اإلفصيياح والشييفافية، حيييث وبالتييالي يمكيين القييول أن مشييكلة عييدم تماثييل المعلو     
يتأثر اتخاذ القرار فيي سيوق األوراق الماليية بكميية وجيودة المعلوميات وتوقييت نشيرها، وبالتيالي يعيد التوسيع 

 ;Yoon et al., 2011)في اإلفصاح المحاسبي أحد أهم وسائل تخفي  مسيتوى عيدم تماثيل المعلوميات 

Dai et al., 2013; Voinea and Dimitriu, 2014). 
إن اإلفصاح المحاسبي لديح القدرة على إحداث تعديل في توزيع المعلومات، مما يؤدي إلى سيد فجيوة      

المعلومات بين المطلعين وغير المطلعين على المعلومات، وذلك من خالل زيادة كمية المعلومات المتاحة 
 ,Bahmani)وثوقيية تليك المعلوميات . وزييادة جيودة وم(Watrin and Ullmann, 2012)للجمهيور 

. وتحويييل المعلومييات الخاصيية إلييى معلومييات عاميية متاحيية لجميييع المتعيياملين فييي التوقيييت المالئييم (2014
 (.2015؛ عبد الفني، 2005، السيد 

وال يقتصييير التوسيييع فييييي اإلفصييياح عليييى المعلومييييات الماليييية فقيييي ، بيييل يجيييب أن يشييييمل التوسيييع فييييي      
لومييات المالييية وغييير المالييية، ميع التركيييز علييى اإلفصيياح اإللزامييي، لمييا يترتييب علييى اإلفصياح كييل ميين المع

إخفييياء عناصييير اإلفصييياح اإللزاميييي مييين آثيييار سيييلبية كبييييرة عليييى المسيييتثمرين وأصيييحاب المصيييال   محميييد، 
تيتمكن الهيئيات المشيرفة عليى أسيواق الميال مين إليزام  (. ومن خيالل المتطلبيات التشيريعية لإلفصياح2017
كات بنشر بع  المعلومات التفصييلية المرتبطية بعوائيد األسيهم والمخياطر، مميا يترتيب علييح تخفيي  الشر 

 . (Ali and Abdelfettah, 2016)مستوى عدم تماثل المعلومات 
وقد أثبتت نتائج كثير من الدراسات أن التوسع في اإلفصاح المحاسبي مين حييث كميية اإلفصياحات،      

وميييات، ييييؤدي إليييى تخفيييي  مسيييتوى عيييدم تماثيييل المعلوميييات فيييي سيييوق األوراق وجيييودة وتوقييييت نشييير المعل
 ,.Francis et al., 2005;  Dai et al؛ 2017؛ جمعية، 2015؛ عبيد الفنيي، 2005، السييدالماليية  

(2013;  Bahmani, 2014; Voinea and Dimitriu, 2014 . 
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 تقييم جهود التوسع في اإلفصاح: 2/3

ة للرقابيية المالييية ووزارة االسييتثمار جهييودا كبيييرة فييي مجييال التوسييع فييي اإلفصيياح، بييذلت الهيئيية العاميي      
 وتمثلت أهم تلك الجهود في: اثل المعلومات في السوق المصرية،كأحد وسائل الحد من  اهرة عدم تم

لسييينة  11الصيييادرة بقيييرار رقيييم بالبورصييية المصيييرية قواعيييد قييييد واسيييتمرار قييييد وشيييطب األوراق الماليييية  -1
. وحليت تليك القواعيد محيل القواعيد السيابقة 2014والتي تم العمل بها اعتبيارا مين شيهر فبرايير  2014

 30رقييم   الهيئيية العاميية لسييوق المييال سييابقا( الهيئيية العاميية للرقابيية الماليييةالصييادرة بقييرار مجلييس إدارة 
لسيينة  94رقييم ر والقييرا 2رقييم والقييرار ، 2007لسيينة  127رقييم  ، والتييي تييم تعييديلها بييالقرار2002لسيينة 
2008. 

والتيي تيم  2015لسينة  110والصيادرة بقيرار وزيير االسيتثمار رقيم معايير المحاسبة المصرية المعدلة،  -2
، والتيي تضيمنت تعيديالت عليى المعيايير السيابقة بميا يجعلهيا أكثير 1/1/2016العمل بها اعتبارا مين 

ل معيايير المحاسيبة الصيادرة بقيرار وزيير وحليت تليك المعيايير محيتوافقا مع معايير المحاسيبة الدوليية. 
محيل والتيي حليت ، 2008لسينة  234والمعدلة بالقرار الوزاري رقيم  2006لسنة  243االستثمار رقم 

وتعيييديالتها عيييام  1997لسييينة  503معيييايير المحاسيييبة المصيييرية الصيييادرة بقيييرار وزيييير االقتصييياد رقيييم 
2002. 

من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق المالية، ومعايير وسوف يتناول الباحث فيما يلي تقييم كل      
 .2015محاسبة المصرية المعدلة عام ال
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ي تقسيييم مراحييل تطييور قواعييد القيييد فييي البورصيية المصييرية لمييرحلتين أساسيييتين همييا، الفتييرة التيييمكيين      
ب صييدار  2002لسيينة  30حيييث أصييدرت الهيئيية العاميية لسييوق المييال آنييذاك القييرار رقييم  2014تسييبق عييام 

قواعيد قيييد واسيتمرار قيييد وشييطب األوراق الماليية بالبورصيية المصيرية والتييي أجريييت عليهيا بعيي  التعييديالت 
ب صييدار  2014. والفتييرة التييي بييدأت فييي فبراييير 2008لسيينة  94ورقييم  2007لسيينة  127بييالقرارين رقييم 
قضيييتي اإلفصيياح وحوكميية الشييركات، حيييث أفييردت البيياب جديييدة والتييي أولييت اهتمامييا كبيييرا لقواعييد القيييد ال

والقيوائم وحمايية حقيوق األقليية الثالث من القواعد لمتطلبات اإلفصاح والباب الرابع لقواعد حوكمية الشيركات 
اإلفصياح والشيفافية والعميل بسوق المال المصرية  المالية، مما يشير إلى تنامي اهتمام الهيئة المشرفة على

 على تفعيل حوكمة الشركات.

 :2014الفترة ما قبل 

بهييدف  2002تقييييم قواعييد القيييد الصييادرة عييام  تناولييت مجموعيية ميين الدراسييات علييى المسييتوى المحلييي     
 مييرقس،  ت دراسييةر الوقييوف علييى أهييم النقييا  اإليجابييية وأوجييح القصييور التييي تواجييح تلييك القواعييد. حيييث أشييا
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( إلى أن هناك أهمية كبرى لتلك القواعد فيي تيوفير الشيفافية ونشير المعلوميات للمتعياملين فيي سيوق 2008
أن إصدارات الهيئة العامية للرقابية الماليية وفيي إلى ( 2011 اسكندر،  كما توصلت دراسة. األوراق المالية

 ية والحد من التالعب بالمعلومات المالية.مقدمتها قواعد القيد تؤدي إلى توفير اإلفصاح والشفاف

اليرغم مين قييام الهيئية العامية للرقابية الماليية بي لزام الشيركات المقييدة باإلفصياح عين كيل عنصير  وعلى     
من عناصر المخاطر المتوقعة، وبصفة خاصة ذات التأثير الجوهري عليى نتيائج التشيفيل وأسيعار األوراق 

صيياح وفقييا لقواعييد القيييد لييم تلييزم الشييركات المقيييدة باإلفصيياح عيين المعلومييات المالييية، إال أن متطلبييات اإلف
اإلضيافية الالزميية لمسياعدة المسيتثمرين فييي تقيدير المخيياطر السيوقية ليخوراق المالييية، ومين هييذه المحاسيبية 

المعلومييات طبيعيية عمليييات الشييركة ومركزهييا التنافسييي، كمييا أن هنيياك بعيي  الممارسييات العملييية التييي ال 
سيق ميع التطبيييق السيليم لقواعييد القييد، وقييد يرجيع ذلييك إليى عييدم وجيود هيئيية للرقابية واإلشييراف عليى جييودة تت

 .(2005 عقل، خدمات المنشآت المهنية المتخصصة المستقلة للمحاسبة والمراجعة في مصر

 ن ضييع  اإلمكانييات المتاحيية للجهييات الرقابييية علييى سييوق المييال وضييع  شييرو  القيييد وقواعييدأكمييا      
اإلفصاح وغيياب القواعيد القانونيية الرادعية، قيد مثيل ثفيرة مكنيت اليبع  مين التالعيب وعيدم االلتيزام بقواعيد 

وعلييى الييرغم ميين صييدور قييرار مجلييس إدارة  .(2009 النجييار،  قيييد واسييتمرار قيييد وشييطب األوراق المالييية
جيودة أداء مراقبيي الحسيابات  بتأسيس وحيدة الرقابية عليى 2008لسنة  84الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

واليذي حيدد اختصاصيات  2009لسينة  24المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة، والمعدل بيالقرار رقيم 
وسلطات تلك الوحدة، إال أن المتتبع لنشياطها يالحي  عيدم وجيود تيأثير مباشير أو غيير مباشير لجهيود تليك 

 (.2012الوحدة على أداء مكاتب المراجعة المصرية  علي، 

قييد تركييت لقييانون سييوق رأس المييال تحديييد كمييية وتوقيييت نشيير ( أن قواعييد القيييد 2013  يليييعق ويييرى      
المعلومات المحاسبية، حييث ليم تتعير  قواعيد القييد للمعلوميات المحاسيبية الواجيب اإلفصياح عنهيا إال فيي 

ا تقرير مجلس إدارة الشيركة وتقريير والتي تلزم الشركات بتسليم نسخة من القوائم المالية مرفقا به 20المادة 
وكييييذلك نسييييخة ميييين القييييوائم ر ييييع السيييينوية مرفقييييا بهييييا تقرييييير الفحييييو المحييييدود لمراجييييع  ،مراجييييع الحسييييابات

والتيي تطلبيت إعيداد  21الحسابات، كما تعرضت القواعد لجيودة المعلوميات المحاسيبية المنشيورة فيي الميادة 
حيق الالئحية التنفيذيية لقيانون سيوق رأس الميال ومراجعتهيا طبقيا القوائم الماليية طبقيا لمعيايير المحاسيبة ومال

لمعييايير المراجعيية وأن يييتم نشييرها طبقييا ألحكييام القييانون، و ييذلك فيي ن قواعييد القيييد لييم تتعيير  لتوقيييت نشيير 
( أن ما ورد بقواعيد القييد فيميا يتعليق بحييازة المعلوميات الداخليية 2013  عقيليالقوائم المالية، كما يضي  

لها وعيدم تسييريبها ال يعيد كافييا، حيييث ليم تتضيمن قواعييد القييد جيزاءات قانونييية رادعية، كميا أن فتييرة واسيتفال
 .نشر القوائم المالية تعد فترة طويلة نسبيا، مما يؤدي إلى ارتفاا مستوى عدم تماثل المعلومات

هيا كانيت تعيد خطيوة مين انتقيادات إال أن 2002وعلى الرغم مما تعرضت لح قواعد القيد الصيادرة عيام      
تدريجيية عليى االتجياه الصيحي  نحيو االهتميام باإلفصياح والشيفافية وحوكمية الشيركات، وييدل عليى ذليك ميا 
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وحوكميية الشييركات خييالل تلييك  صييدر ميين تقييارير ودراسييات تشييير إلييى تحسيين مسييتويات اإلفصيياح والشييفافية
 (.2005، عقل؛ 2003 فوزي، الفترة 

يييية ال تعنيييي قيييدرة تليييك القواعيييد بميييا احتيييوت علييييح مييين متطلبيييات لإلفصييياح إال تليييك التقييميييات اإليجاب     
والشييفافية والحوكميية علييى تخفييي  مسييتويات عييدم تماثييل المعلومييات فييي سييوق األوراق المالييية المصييرية. 

الدراسات التيي أجرييت خيالل تليك الفتيرة إليى ارتفياا مسيتويات عيدم تماثيل المعلوميات  بع حيث توصلت 
(، ممييا يييدعوا إلييى مزيييد ميين متطلبييات اإلفصيياح والشييفافية وحوكميية 2013عقيلييي،   فييي السييوق المصييرية

 الشركات.
 :2014الفترة بداية من 

الهيئيية العاميية للرقابيية المالييية تالفييي أوجييح القصييور واالنتقييادات التييي وجهييت لقواعييد القيييد فييي  حاولييت     
صييدار القييرار رقييم البورصيية المصييرية، ميين خييالل إجييراء مراجعيية شيياملة لتلييك القواعييد   2014لسيينة  11وا 

وفي مجال تقييم تليك القواعيد ييرى الباحيث  .لتحل محل القواعد السابقة المتعلق ب صدار قواعد القيد المعدلة
كثييير ميين النصييوو التييي تييدعم كمييية وجييودة اإلفصيياح فييي التقييارير قواعييد القيييد المعدليية احتييوت علييى  أن

 :ما يليتلك النصوو  حيث تناولتورصة المصرية، الببلشركات المقيدة نشورة لالمالية الم
 النشر االلكتروني للمعلومات: -1

أعطيت قواعييد القييد أهمييية خاصيية للنشير اإللكترونييي للمعلوميات، حيييث اعتبييرت القواعيد امييتالك الشييركة     
نو لموقع إلكتروني عليى شيبكة المعلوميات الدوليية أحيد شيرو  القييد فيي البورصية المصيرية، وذليك وفقيا لي

( لسينة 122  القيرار رقيم و 2014( لسينة 170المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم   ( فقره  هي(7المادة  
إلصييدار قواعييد القيييد  . كمييا قامييت البورصيية المصييرية فييي الفتييرات التالييية2018( لسيينة 92 القييرارو  2017

مات وزيادة التزام الشركات باإلفصاح اتخاذ مجموعة من التدابير التي تدعم زيادة النشر اإللكتروني للمعلو ب
 روني وتحديث مواقعها االلكترونية.اإللكت

تشفيل أول ن ام لإلفصاح اإللكترونيي يسيم  للشيركات في  2015أهم التعديالت خالل عام وتمثلت      
علييى تخفييي  الييزمن سيياعد ممييا المقيييدة باإلفصيياح المباشيير عيين األخبييار الجوهرييية علييى شاشييات التييداول، 

عر  األخبار الخاصة بشاشات التداول على الموقع اإللكتروني للبورصة  ، باإلضافة إلىإلفصاحلزم الال
 التقرير  للسماح لكافة المستثمرين بمتابعة األخبار لح يا وبعدالة فيما يتعلق بتوقيت التعرف على األخبار

  .(2015السنوي للبورصة المصرية، 

خييالل  لتييزام الشييركات المقيييدة باإلفصيياح علييى مواقعهييا االلكترونيييةاسييتمرت عملييية متابعيية مييدى اكمييا      
 51عيييدد الشيييركات غيييير الملتزمييية بتحيييديث مواقعهيييا مييين  تخفيييي أدى إليييى مميييا ، 2017و 2016عيييامي 

كميا  لتحيديث مواقعهيا االلكترونيية، 2018شركات فق ، مع تحديد مهلة حتى منتصي  ينياير  4شركة إلى 
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كميا ، ت المقييدة ليديها مواقيع إلكترونييةاقيع الكترونيية لهيا لتصيب  جمييع الشيركاشركات ب نشاء مو  9تم إلزام 
تييم وضييع جييدول زمنييي اللتييزام جميييع الشييركات المقيييدة باإلفصيياح االلكترونييي، وأدى ذلييك إلييى ارتفيياا عييدد 

 التقرييير السيينوي  2017شييركة بنهاييية عييام  177الشييركات التييي تتعامييل بن ييام اإلفصيياح اإللكترونييي إلييى 
 .(2017ورصة المصرية، للب

يؤدي إلى زيادة الشفافية وتخفي  عيدم تماثيل  االلكترونيأن اإلفصاح  Yoon et al. (2011)ويرى     
التقييارير المالييية ( إلييى أن نشيير 2008، يعبيييدالأشييارت دراسيية   كمييا المعلومييات فييي سييوق األوراق المالييية.

دراسية  كما وجيدت .ات في سوق األوراق الماليةت عدم تماثل المعلوميعمل على تخفي  مستويا إلكترونيا
(Gajewski and Lili, 2015)  أدى إلييى زيييادة مسييتويات الشييفافية وخفيي   اإللكترونيييأن اإلفصيياح

 وأثبتيتالبورصية الفرنسيية.  بيالتطبيق عليى عينية مين الشيركات المقييدة فييمستويات عدم تماثل المعلومات 
اإلفصاح المالي وغير المالي اإللكتروني قيد أدى إليى تخفيي  أن التوسع في  (2016دراسة  عبد الملك، 

يحييد ميين عييدم تماثييل اإلفصيياح اإللكترونييي تذبييذب أسييعار األسييهم فييي البورصيية السييعودية، ممييا يعنييى أن 
  المعلومات.

وغيييير الماليييية مييين خيييالل إليييزام ويعتقيييد الباحيييث أن التوسيييع فيييي النشييير اإللكترونيييي للمعلوميييات الماليييية      
زييادة كميية سيوف يعميل عليى ، وتحديثها بشيكل مسيتمرمواقع إلكترونية  قيدة بامتالكللشركات الم البورصة

تحسين توقيت إتاحة المعلومات لكافة المتعاملين في سوق األوراق المالية، مميا ييؤدي المعلومات المتاحة و 
 عدم تماثل المعلومات.الحد من إلى 

 تغاللها:حظر التالعب بالمعلومات الداخلية أو اس -2

تعييد حيييازة واسييتفالل المعلومييات الداخلييية ميين قبييل األطييراف الداخلييية فييي الشييركة أحييد أهييم المشييكالت      
التييي تواجييح المتعيياملين فييي سييوق األوراق المالييية، وقييد تضييمنت قواعييد القيييد الحالييية عييدة ضييواب  تحييد ميين 

 حيازة واستفالل واالتجار بتلك المعلومات.

علييى ح يير اإلدالء بييأي بيانييات أو  ،2016( لسيينة 47والمعدليية بييالقرار  ( 28 حيييث نصييت المييادة      
كمييا  معلومييات تييؤثر فييي األوضيياا والمركييز المييالي للشييركات ألي أطييراف قبييل اإلفصيياح عنهييا للجمهييور.

تجيييار بهيييا، وتمثليييت تليييك ( عيييدة ضيييواب  للحيييد مييين اسيييتفالل المعلوميييات الداخليييية أو اال38حيييددت الميييادة  
خطييييار و  يين علييييى األوراق المالييييية المصييييدرة،حديييييد الوقييييت المسييييموح بييييح لتعيييامالت الييييداخلتالضيييواب  فييييي  ا 

 باإلضييافة إلييى البورصيية بتعييامالت المسيياهمين الرئيسيييين والمجموعييات المرتبطيية بهييم قبييل تنفيييذ الصييفقات.
قيييام كمييا نصييت القواعييد علييى  تحديييد موعييد لتنفيييذ تعييامالت الييداخليين بعييد إخطييار البورصيية بالتعييامالت.

 البورصة بنشر بيانات التعامالت عقب التنفيذ مباشرة حتى إن كان التنفيذ جزئيا.
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( إلييى أن عيييدم تماثيييل المعلوميييات يحييدث نتيجييية انخفيييا  جيييودة 2008وقييد أشيييارت دراسييية العبييييدي       
وميات التقارير المالية المنشيورة، ووجيود معلوميات داخليية أو خاصية تيؤدي إليى زييادة حيدة عيدم تماثيل المعل

أن أحييد األسييباب األساسييية لحييدوث عييدم  Chung and Wang (2016)ويييرى  بييين الفئييات المختلفيية.
يمكيين تخفييي  تماثييل المعلومييات هييي عييدم القييدرة المسييتثمرين علييى الحصييول علييى المعلومييات الخاصيية. و 

 ، وهذارتحويل المعلومات الخاصة إلى معلومات متاحة للجمهو  مستويات عدم تماثل المعلومات من خالل
  يعميييل عليييى تخفيييي  درجييية االخيييتالف فيييي كميييية وجيييودة المعلوميييات بيييين المطلعيييين وغيييير المطلعيييين

(Ballesteros et al., 2017). 

كثيييير مييين الضيييواب  التيييي تعميييل عليييى زييييادة جيييودة  تتضيييمنالباحيييث أن قواعيييد القييييد الحاليييية  ويعتقيييد    
فعالييية ار بالمعلومييات الداخليية، وهييذا يشييير إلييى اإلفصياح، والحييد ميين اسييتفالل األطيراف الداخلييية أو االتجيي

 .ةعدم تماثل المعلومات في السوق المصري قواعد القيد الحالية في الحد من

 طلب إفصاحات إضافية: -3

صييييب فييييي مصييييلحة زيييييادة كمييييية تضييييمنت قواعييييد القيييييد الحالييييية عييييدة متطلبييييات إضييييافية لإلفصيييياح، ت     
حصييائيات إليى ارتفيياا متوسيي  عييدد اإلفصيياحات التييي تنشييرها تشييير اإلو البورصيية المصييرية. اإلفصياح فييي 

إفصياح مقارنية  9300حيث بلفيت تليك اإلفصياحات  2014إلى  2012الشركات المقيدة خالل الفترة من 
حييث  (.2014إفصاح في السنوات السابقة لتلك الفتيرة  التقريير السينوي للبورصية المصيرية،  5400بنحو 

 ادة كمية اإلفصاح من خالل النو على ااتي: ركزت القواعد الحالية على زي

 تعامالت المساهمين الرئيسيين واألطراف ذات الصلة.اإلفصاح عن  - 

 اإلفصاح الدوري عن هياكل الملكية. -

 اإلفصاح عن قرارات الجمعية العامة ومجلس اإلدارة. -

 اإلفصاح عن التوزيعات. -

 اإلفصاح عن األحداث الجوهرية. -

 مجلس اإلدارة.نشر تقرير  -

ويييرى الباحييث أن النصييوو الييواردة فييي قواعييد القيييد الحالييية تييوفر كمييية كبيييرة ميين اإلفصيياحات مقارنيية     
بالفترة السابقة لتلك القواعد، فلم يكن في القواعد السيابقة متطلبيات باإلفصياح عين هياكيل الملكيية أو تقيارير 

وف ييدعم التوسيع فيي اإلفصياح مين حييث الكميية، أن إتاحية تليك المعلوميات سيفي مجلس اإلدارة، وال شك 
 وسوف ينعكس على مستويات عدم تماثل المعلومات في البورصة المصرية.
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 فحص ونشر القوائم المالية: -4

 2017لسيينة  76المعدليية بقييرار مجلييس إدارة الهيئيية العاميية للرقابيية المالييية رقييم  (35تضييمنت المييادة      
ضيييواب  فحيييو ونشييير القيييوائم  10/6/2018بتييياري   2018لسييينة  92والقيييرار رقيييم  30/5/2017بتييياري  
 ؤدي إلى زيادة جودة التقارير المالية من خالل ما يلي:تلك الضواب  سوف تويعتقد الباحث أن . المالية

بقيام خبراء هيئة الرقابة المالية النو على  -  اء ما بها من مالح ات.دبفحو القوائم المالية وا 

لهيئيية التقييارير المالييية ميين خييالل تخفييي  المهليية القانونييية إلرسييال القييوائم المالييية تحسييين توقيييت نشيير  -
حيييث تييم إقييرار تعييديل ييينو علييى  إيقيياف الشييركات عيين التييداول حييال تأخرهييا عيين إرسييال  .الرقابيية المالييية

فتييرة مالييية  يومييا ميين انتهيياء المهليية القانونييية المحييددة إلرسييال القييوائم المالييية عيين 45القييوائم المالييية خييالل 
 15بدال من النو السابق والذي كيان ال يسيم  ب يقياف الشيركات عين التيداول إال بعيد ميرور مهلية  واحدة 

 .يوم في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين

الجمعييية  يييوم قبييل انعقيياد 21يييوم إلييى  15زيييادة المييدة الالزميية لنشيير القييوائم المالييية فييي الصييح  ميين  -
 العمومية.

إدارة جديييدة تخييتو بالمراجعيية المحاسييبية لإلفصيياحات المقدميية فييي  المصييرية اسييتحدثت البورصييةكمييا     
الشركات سواء أثناء عملية القيد أو بعد القيد إلخطيار المسيتثمرين بميدى وجيود انحرافيات فيي هيذا النطياق، 

 التقرييير السيينوي للبورصيية المصييرية،  صيياحوذلييك بهييدف تحسييين مسييتويات حماييية المسييتثمرين وجييودة اإلف
2017). 

ويعتقيد الباحييث أن تلييك التعييديالت سييوف تسييهم فييي زيييادة جييودة اإلفصيياح ميين خييالل التييأثير فييي توقيييت    
من خيالل قييام خبيراء الهيئية والبورصية المصيرية بفحيو ومراجعية القيوائم  وزيادة جودة المراجعة ،اإلفصاح

 سوق األوراق المالية.عدم تماثل المعلومات في  الحد منمل على ، وهذا سوف يعالمالية للشركات
 االلتزام بتكوين لجان المراجعة: -5

 2016( لسيينة 35المعدليية بقييرار مجلييس إدارة الهيئيية العاميية للرقابيية المالييية رقييم   (37حييددت المييادة       
المراجعيييية  ضييييواب  تكييييوين لجييييان 27/3/2018فييييي  2018لسيييينة  13والقييييرار رقييييم  23/3/2016فييييي 

، وتقييديم تقييارير ابالشييركات ميين حيييث حجييم اللجنيية، وخصييائو األعضيياء المشيياركين بهييا، واختصاصيياته
اللجنة لمجلس اإلدارة ومتابعة ما تم بشأن تلك المالح ات. كما قامت الهيئة العامة للرقابية الماليية بضيب  

كييذلك نصييت علييى أن تحتييوى و  التعرييي  الخيياو بعضييو مجلييس اإلدارة المسييتقل والييذي كييان مسييار جييدال.
 اللجنة على اثنين من األعضاء المستقلين بدال من عضو واحد.
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مميا ييدعم جيودة  تؤكيد عليى ضيمان اسيتقالل وفعاليية لجنية المراجعية تلك التعيديالتيمكن القول أن و       
 .مصريةالبورصة العدم تماثل المعلومات في  الحد منإلى ذلك يؤدي  وسوفالتقارير المالية للشركات، 

 االهتمام بجودة المراجعة: -6

أن مسييتويات عييدم تماثييل المعلومييات تتييأثر بجييودة خييدمات  Ballesteros et al. (2017)يييرى      
التأكيييد، و وجييح خيياو عنييد تأدييية خييدمات المراجعيية بواسييطة محاسييبين محتييرفين وذوي كفيياءة عالييية. ولقييد 

 عة الخارجية للقوائم المالية ومنها:احتوت قواعد القيد على عدة نصوو تدعم جودة المراج

 ( من القواعد طلبت إخطار البورصة بتفيير مراجع الحسابات.30مادة   -

بيييداء المالح يييات الالزمييية 35ميييادة   - ( قييييام الهيئييية بفحيييو القيييوائم الماليييية وتقريييير مراجيييع الحسيييابات وا 
 عليهما.

بيداء اليرأ37مادة   - ي بشيأن بتقيديم خيدمات استشيارية، وتحدييد ( جعلت اقتيراح تعييين مراجيع الحسيابات وا 
األتعاب من اختصاو لجنة المراجعة. وكذلك مناقشة التقريير ميع المراجيع ومتابعية ميدى اسيتجابة الشيركة 

 لمالح ات وتوصيات المراجع.

إلييى  اإلشييارة( تطلبييت أن يييتم مراجعيية القييوائم المالييية وفقييا لمعييايير المراجعيية المصييرية وان يييتم 45مييادة   -
 صراحة في تقرير المراجع. ذلك

ويييرى الباحييث أن تلييك النصييوو تييدعم جييودة المراجعيية ميين خييالل اإلعييالن عيين تفيييير المراجييع وقيييام    
وضييع تحديييد الهيئيية بفحييو تقرييير المراجعيية، باإلضييافة إلييى زيييادة اسييتقالل المراجييع الخييارجي ميين خييالل 

دي إلى زيادة جودة القيوائم الماليية والحيد مين أتعابح واقتراح تعيينح ضمن صالحيات لجنة المراجعة، مما يؤ 
 عدم تماثل المعلومات.

 :2015المعدلة في  معايير المحاسبة المصرية تقييم 2/3/2

مرت معايير المحاسبة المصرية بمرحلتين أساسيتين للتطور، حيث شهدت الفترة السابقة إلصدار      
ب صدار معايير المحاسبة المصرية  1997لسنة  503المعايير الحالية إصدار قرار وزير االقتصاد رقم 

، ثم حل محلها معايير المحاسبة الصادرة بقرار وزير 2002لسنة  345والتي تم تعديلها بالقرار رقم 
والتي استمر العمل بها حتى  2008لسنة  243والمعدلة بالقرار رقم  2006لسنة  243االستثمار رقم 

التحول من تطبيق تلك المعايير إلى معايير المحاسبة المصرية  تم والفترة الحالية حيث. 31/12/2015
والتي سرى العمل بها بداية من  2015لسنة  110المعدلة والصادرة بقرار وزير االستثمار رقم 

1/1/2016. 
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 :لتعديل المعاييرالفترة السابقة 

بهدف فترة خالل تلك التناولت عدة دراسات على المستوى المحلي تقييم معايير المحاسبة المصرية     
( إلى أن معايير المحاسبة المصرية 2011، حيث توصلت دراسة  هاللي، تحديد نقا  القوة والضع 

تتميز باتساق محتوياتها مع معايير المحاسبة الدولية مما يعني أنها تحقق التوافق الدولي، كما أنها تحقق 
لناتجة عن تطبيقها، باإلضافة إلى أنها قد تسهم في الشفافية من خالل توفير القيمة المالئمة للمعلومات ا

الحد من ممارسات إدارة األر اح من خالل عدم السماح بهيكلة العمليات، إال أن هناك عدة نواحي قصور 
في معايير المحاسبة المصرية تتمثل في عدم ثبات السياسات المحاسبية وتفاوت الشركات في ترتيب 

ي إلى ضع  القابلية للمقارنة، كما أن المعايير ال توفر العر  العادل عر  القوائم المالية مما يؤد
بسبب زيادة مساحة االختيار المحاسبي الممنوحة لإلدارة، وهذه المساحة الممنوحة لإلدارة من حرية 

الحد  القدرة علىلمصرية فقد معايير المحاسبة اتاالختيار باإلضافة إلى زيادة نطاق التقديرات المحاسبية 
  .ةالمحاسبين إدارة األر اح م

( إلى أن معايير المحاسبة المصرية لم تؤدي إلى 2013وفي نفس السياق توصلت دراسة  عقيلي،     
حدوث توسع في اإلفصاح المحاسبي وزيادة كمية المعلومات، وذلك بسبب عدم توافقها الكامل مع 

د توقيت نشر القوائم المالية لإلدارة من خالل احتياجات البيئة المصرية، كما أن المعايير تركت حرية تحدي
المقارنة بين التوقيت المناسب لنشر القوائم والثقة في المعلومات الواردة بتلك القوائم، وقد أدى ذلك إلى 
تركيز اإلدارة على الثقة في معلومات القوائم المالية على حساب توقيت النشر مما أفقد القوائم المالية 

لمناسب، باإلضافة إلى ذلك ف ن مساحة الحرية التي توفرها المعايير لإلدارة فيما يتعلق خاصية التوقيت ا
بالتقديرات الحكمية وعدم المطالبة باإلفصاح الكافي عن تلك التقديرات قد أثر بشكل سلبي على مصداقية 

 .القوائم المالية

ومات الداخلية، حيث اعترفت مقدما كما أن معايير المحاسبة المصرية لم تعالج مشكلة حيازة المعل     
ب مكانية حيازة اإلدارة للمعلومات الداخلية، وأتاحت إعداد بع  المعلومات وعدم اإلفصاح عنها، ومكنت 
معايير المحاسبة اإلدارة في بع  الحاالت من اإلفصاح عن البنود بشكل إجمالي واالحتفاظ بالتفصيالت 

  (.2013وفرها المعايير عقيلي، كمعلومات داخلية في  ل المرونة التي ت

( إلى عدم وجود تأثير لمعايير المحاسبة المصرية في الحد من 2014وقد توصلت دراسة  مصطفى،     
إدارة األر اح المحاسبية، بل أن المعايير تدعم إدارة األر اح من خالل استخدام أساس االستحقاق، 

ي، األهمية النسبية، إدارة اإلفصاح المحاسبي وعدم التقديرات الحكمية، تعدد بدائل االختيار المحاسب
 .االكتمال
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، IFRSوخالل هذه الفترة أيضا تناولت عدة دراسات منافع تطبيق معايير التقرير المالي الدولية     
بهدف تطوير معايير المحاسبة المصرية واالستفادة من المزايا التي يوفرها تبني تلك المعايير  الصياد، 

(. حيث يؤدي تطبيق معايير التقرير المالي 2016سامي،  ؛2015؛ علي، 2015هي، ؛ المي2014
الدولية إلى توفير معلومات مكتملة وفي التوقيت المالئم، كما أنح يحسن من جودة المعلومات المحاسبية 

 ,.Eiler et al) والقيمة المالئمة لها، وهذا يؤدي إلى الحد من عدم تماثل المعلومات في األسواق المالية

2015; Ali and Abdelfettah, 2016; Sanchez et al., 2017). 

بناء على ذلك، تكش  دراسة الفترة السابقة إلصدار معايير المحاسبة المصرية الحالية عن النقا      
 التالية: 

رة، إال على الرغم من توافق معايير المحاسبة المصرية مع المعايير الدولية إلى حد كبير في تلك الفت -1
 أنها لم تتوافق بشكل كامل مع متطلبات البيئة المصرية.

هناك قصور في معايير المحاسبة المصرية خالل تلك الفترة من حيث كمية وجودة المعلومات  -2
 المحاسبية وانعكس ذلك على ممارسات إدارة األر اح المحاسبية وزيادة عدم تماثل المعلومات.

ير المحاسبة المصرية لتتسق مع معايير التقرير المالي الدولية وذلك هناك حاجة إلى تطوير معاي -3
لالستفادة من مزايا المعايير الدولية في مجال جودة المعلومات المحاسبية والحد من عدم تماثل 

 المعلومات.

 :الحاليةالفترة 

ة مع إجراء بع  تبنت جمهورية مصر العر ية معايير التقرير المالي الدولية خالل الفترة الحالي    
متوافقة إلى حد كبير  2015تعتبر معايير المحاسبة المصرية الصادرة عام لذا  .التعديالت الطفيفة عليها

 The European Bank for Reconstruction and) مع معايير التقرير المالي الدولية

Development, 2016) .معايير محاسبية  وتعد معايير التقرير المالي الدولية أحد محاوالت وضع
عالية الجودة، حيث اتخذت خطوات في إعدادها لحذف البدائل المحاسبية بهدف زيادة جودة التقارير 

 (.2012المالية وزيادة منفعة المستثمرين وزيادة كفاء سوق األوراق المالية  الزمر، 

ايير التقرير المالي الدولية وعلى الرغم من إعداد معايير المحاسبة المصرية الحالية باالعتماد على مع    
إال أن ذلك ال يعني االتفاق الكامل بينهما، حيث خرجت المعايير المصرية عن المعايير الدولية في عدة 

 عر   1نقا ، منها معالجة توزيعات األر اح على العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة في المعيار رقم 
بتلك المعالجة، كما تم صياغة معيار التأجير التمويلي بشكل القوائم المالية  والمعايير األخرى ذات الصلة 

مختل  عن المعايير الدولية، باإلضافة إلى إلزام المعايير المصرية ب عداد قائمتين منفصلتين هما قائمة 
 الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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ودة في بع  المعايير ويمكن القول أن معايير المحاسبة المصرية الحالية لم تتأثر بالتعقيدات الموج    
 (.2015الدولية مثل األدوات المالية، ن را ألن هذه األدوات المالية ال تتداول في السوق المصري  خلح، 

كما حاولت معايير المحاسبة المصرية تضييق نطاق االختيارات الممنوحة لإلدارة، والتي تستخدمها في 
ث ألفت المعايير المصرية نموذج إعادة التقييم عند بع  األحيان لممارسة إدارة األر اح المحاسبية، حي

معالجة األصول الثابتة وا هالكاتها واألصول غير الملموسة، مما أدى إلى وجود بديل واحد هو استخدام 
 نموذج التكلفة فق  عند التقييم. 

ملكية في وفي نفس السياق ألفت معايير المحاسبة المصرية الحالية بديل استخدام طريقة حقوق ال     
القوائم المالية المستقلة، كما ألفت استخدام نموذج القيمة العادلة عند معالجة االستثمارات العقارية واكتفت 
باستخدام نموذج التكلفة فق  في معالجة تلك االستثمارات. كما ألفت معايير المحاسبة المصرية الحالية 

 ع النسبي في قياس المشروعات المشتركة.المعالجة القياسية لتكالي  االقترا ، وطريقة التجمي

 تتميز بما يلي:بناء على ما سبق يمكن القول أن معايير المحاسبة المصرية الحالية     

في  ل اتفاق مع م ، زيادة درجة التوافق مع معايير التقرير المالي الدولية اتجهت بشكل كبير نحو -1
في زيادة جودة  عايير التقرير المالي الدوليةت على فعالية مالدراسات التي أجريت في عدة بيئا

وهذا يساعد جميع  المعلومات وتوفير الشفافية والحد من عدم تماثل المعلومات في األسواق المالية.
المتعاملين في سوق األوراق المالية على فهم القوائم المالية واتخاذ القرارات االقتصادية على أساس 

 سليم. 

ة في الحسبان من خالل الخروج عن معايير التقرير ي روف البيئالأخذ صرية حاولت المعايير الم -2
  .المالي الدولية في بع  النقا 

وحة لإلدارة، من خالل إلفاء بع  الممندرجة المرونة بتخفي  معايير المحاسبة المصرية قامت  -3
وسوف يؤدي ح المحاسبية، ممارسة إدارة األر ا ، مما يحد من قدرة اإلدارة علىاالختيارات المحاسبية

 زيادة قيمة المعلومات المحاسبية والحد من عدم تماثل المعلومات.ذلك إلى 

وقد تناولت عدة دراسات تقييم معايير المحاسبة المصرية الحالية من حيث تأثيرها على جودة القوائم     
معيار المحاسبة عن  ( إلى أن تطوير2016والمحتوى اإلعالمي، حيث توصلت دراسة  عو ، المالية، 

اإليرادات يؤثر إيجابيا على المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية، وذلك من خالل تحسين الخصائو 
( إلى أن تطبيق معيار قائمة الدخل 2016النوعية للمعلومات المحاسبية. كما توصلت دراسة  الرشيدي، 

( 2017فية. كما أثبتت دراسة  الجرف، في مشروعات المقاوالت سيترتب عليح مزيدا من اإلفصاح والشفا
أن تطوير معايير المحاسبة قد أدى إلى الحد من إدارة األر اح المحاسبية في الشركات المقيدة بالبورصة 
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( أن تطبيق معايير المحاسبة المعدلة 2017، صال ؛ 2016عبد المنعم،   كما وجدت دراسة المصرية.
 ة.قد أدى إلى تحسين جودة التقارير المالي

 :كفاءة سوق األوراق الماليةعلى التوسع في اإلفصاح جهود أثر  2/4

 ،قيرارات بتعيديل بعيد النصيوووميا تالهيا مين  2014القييد المعدلية عيام  قواعدإصدار يمكن القول أن     
صدار معايير المحاسبة المصيرية المعدلية عيام  دة المعلوميات المحاسيبية عليى كميية وجيو  قيد أثير ،2015وا 

والييذي أدى بييدوره إلييى  عييدم تماثييل المعلومييات فييي البورصيية المصييرية ، وترتييب علييى ذلييك تخفييي المنشييورة
مؤشييرات األداء المعلنيية ميين قبييل مجلييس إدارة البورصيية المصييرية يتضيي  ميين وهييذا مييا  ،زيييادة كفيياءة السييوق 

 وكذلك تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

تحقيييق أعلييى مسييتوى ألحجييام التييداول علييى مييدار تيياري  البورصيية المصييرية،  2014حيييث شييهد عييام     
، وهذا يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين 2011وسجلت صافي شراء لتعامالت األجانب ألول مرة منذ ثورة 

يير  ممارسية في السوق المصرية، كما تحسن ترتييب مصير فيي مؤشير منيام األعميال بدرجية واحيدة فيي تقر 
 (.2014 التقرير السنوي للبورصة المصرية،  2014األعمال  عن عام 

، 2014اني أفضيل أداء بعيد عيام ثي 2015عيام البورصية المصيرية  توللعام الثاني على التيوالي، حققي    
حيث أسهمت التعديالت التي قامت بهيا البورصية عليى قواعيد القييد واإلفصياح إليى تحسين منيام االسيتثمار 

مصر، حيث صنفت مصر ضمن أفضل ست دول في العالم نفذت إجراءات ملموسة في مجال حماية في 
، كميييا أشيييار التقريييير إليييى تحسييين مسيييتوى 2015حقيييوق المسييياهمين وفقيييا لتقريييير  ممارسييية األعميييال  لعيييام 

 10درجيات مين إجميالي  8بلي   اإلفصاح والشفافية في البورصة المصرية حيث حصلت مصر عليى تقيييم
درجيية ليدول من مية التعيياون  6.4درجية لمنطقية الشييرق األوسي  ككيل، و 5.8مقارنية بمتوسي  بليي   ،درجيات

االقتصييادي والتنمييية، وهييذا يعكييس درجيية التطييور المرتفعيية التييي شييهدتها من وميية اإلفصيياح فييي البورصيية 
  (.2015 التقرير السنوي للبورصة المصرية،  المصرية

، حيييث حققييت أعلييى حجييم تييداول منييذ سييبع 2016شييراتها لعييام كمييا اسييتمر تحسيين أداء البورصيية ومؤ      
% عيين متوسيي  قيميية التعييامالت الر ييع سيينوية، 147سيينوات، وسييجل الر ييع األخييير ميين العييام زيييادة بلفييت 

وفيييي تقريييير وكانيييت صيييافي تعيييامالت األجانيييب أحيييد أعليييى قييييم التعيييامالت فيييي تييياري  البورصييية المصيييرية، 
عليى  26مرتبة في مؤشر حماية األقلية، واحتلت المركز  15صر قفزت م 2016 ممارسة األعمال  لعام 

درجيات، وقيد أوضي  التقريير أن أهيم  10درجات من أصل  8مستوى العالم في مؤشر اإلفصاح بتقييم بل  
اإلصالحات التي تمت خالل ذلك العام هي زيادة درجة حمايية حقيوق المسياهمين ومشياركتهم فيي القيرارات 

لى االلتزام باإلفصاح عن نسب الملكية وهيكل المساهمين  التقرير السنوي للبورصية المصيرية، باإلضافة إ
 (.2016المصرية، 
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ارتفعت أحجام التداول فيي البورصية المصيرية بشيكل ملحيوظ، حييث سيجلت ارتفاعيا  2017وفي عام      
، وقيد أشيار 2009% عن العام السابق، وكان ذلك أعليى حجيم تيداول حققتيح البورصية منيذ عيام 41بنسبة 

تقرييير  ممارسيية األعمييال  إلييى أن مصيير قييد عييززت إجييراءات حماييية حقييوق مسيياهمي األقلييية، ودورهييم فييي 
مراكز في مؤشر ممارسة األعميال،  6اتخاذ القرارات الرئيسية بالشركات، إال أن التقرير أعلن تراجع مصر 

راجيع ناتجييا عين خلييل فييي وليم يكيين هييذا الت، 2016عييام  122بييدال عين  128حييث احتلييت مصير المركييز 
وأضيياف التقرييير أن تسييجيل الملكييية قييد أصييب  قواعييد اإلفصيياح أو حماييية المسييتثمر ولكيين ألسييباب أخييرى، 

 .(The World Bank, 2018)أكثر صعوبة كما زادت تكلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع 

% ليصييل إلييى 52.8عييا بنسييبة كمييا أشييار تقرييير البورصيية السيينوي إلييى أن حجييم التييداول قييد حقييق ارتفا   
 106مقارنة بحجم تداول بل   2018حتى ديسمبر  2016مليار ورقة مالية خالل الفترة من نوفمبر  161

، كميا زاد صيافي مشيتريات األجانييب 2016حتيى أكتييو ر  2014ملييار ورقية ماليية عين الفتييرة مين سيبتمبر 
 التقرييير  ليييار جنيييح فييي الفتييرة السييابقةم 2.04مليييار جنيييح مقابييل  21.98خييالل نفييس الفتييرة ليصييل إلييى 
 (.2018السنوي للبورصة المصرية، 

 منهجية الدراسة التطبيقية: -3
 فروض الدراسة: 3/1

تهدف الدراسة التطبيقية إلى تقييم مدى تأثير قواعد القيد والشطب والمعايير المحاسبية في تطوير     
لحد من عدم تماثل المعلومات وزيادة كفاءة السوق، اإلفصاح بالبورصة المصرية، ودور تلك الجهود في ا
 وذلك من خالل التحقق من صحة الفرو  التالية:

HO1 : ال يوجد تأثير لقواعد القيد الحالية ومعايير المحاسبة المعدلة في تطوير اإلفصاح في سوق األوراق
 المالية المصرية.

HO2 : في سوق األوراق المالية المصرية خالل ال توجد اختالفات بين مستوى عدم تماثل المعلومات
الفترة قبل إصدار قواعد القيد الحالية ومعايير المحاسبة المعدلة والفترة التالية إلصدار تلك القواعد 

 والمعايير.
HO3 : ال توجد اختالفات بين أداء سوق األوراق المالية المصرية خالل الفترة قبل إصدار قواعد القيد

 حاسبة المعدلة والفترة التالية إلصدار تلك القواعد والمعايير.الحالية ومعايير الم

 مجتمع وعينة الدراسة: 3/2
يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية خالل الفترة   

ي الصادر شركة وفقا لتقرير البورصة السنو  222 عددهاوالتي وصل  2018حتى عام  2012من عام 
 وقد راعى الباحث عند اختيار عينة الدراسة الشرو  التالية:، 2017عام 
 أن تكون من الشركات النشطة والتي تتداول أسهمها خالل فترة الدراسة. -1
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أال تتبع قطاعي البنوك والخدمات المالية باستثناء البنوك ن را ألنها ذات نشا  متخصو ولها  -2
كات األخرى، كما أنها تخضع لبع  القوانين الخاصة مثل قانون البنك سمات خاصة تميزها عن الشر 

والقانون  1981لسنة  10. وكذلك القانون رقم 2003لسنة   88المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 
 في شأن شركات التأمين. 2008لسنة  118رقم 

 من كل عام. 31/12أن تنتهي السنة المالية لها في  -3
 .2018حتى  2012ات التقارير المالية للشركات و يانات التداول عن الفترة من توافر بيان -4

 عدةشركة موزعة على  35و ناء على ما سبق وباستخدام أسلوب العينة العشوائية فقد تم اختيار عدد     
 (:1الجدول رقم  ب هو مبين، كما ةقطاعات بالسوق المصري

 لسوق ( توزيع العينة على قطاعات ا1جدول رقم  

 القطاع
عدد 

 الشركات

نسبة تمثيل 

 القطاع في العينة

 %25.8 9 العقارات

 %20 7 التشييد ومواد البناء

 %14.28 5 األغذية والمشروبات

 %11.4 4 الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

 %11.4 4 الكيماويات

 %5.72 2 المنتجات المنزلية والشخصية

 %2.86 1 سياحة وترفيه

 %2.86 1 مإعال

 %2.86 1 اتصاالت

 %2.86 1 الموارد األساسية

 %100 35 اإلجمالي

إلى  2012ويرجع اختيار فترة الدراسة الحالية والتي تشمل بيانات التقارير المالية والتداول للفترة من     
 لعدة أسباب تتمثل في: 2018

صة المصرية في مجال التوسع في اإلفصاح من هيئة الرقابة المالية والبور  الجهود الكبيرة التي تبذلها -1
خالل إصدار قواعد القيد الحالية وتعديالتها، وما اتخذتح من إجراءات وتدابير في مجال تفعيل تلك 

 القواعد.
جهود وزارة االستثمار المصرية في مجال زيادة جودة اإلفصاح من خالل إصدار معايير المحاسبة  -2

 والتي تتسق إلى حد كبير مع معايير التقرير المالي الدولية.  المصرية المعدلة وتعديالتها،
وقد تم الحصول على البيانات المالية و يانات التداول لشركات الدراسة من خالل موقع معلومات      

مباشر مصر، وموقع البورصة المصرية، والمواقع االلكترونية الخاصة بالشركات على شبكة المعلومات 
( على بيان بأسماء الشركات التي تمت 1مصر لنشر المعلومات. ويحتوي الملحق رقم  الدولية، وشركة 
 عليها الدراسة.
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 الدراسة: قياس متغيرات 3/3
 تتمثل المتفيرات المستخدمة في الدراسة في كل من:    
 التوسع في اإلفصاح المحاسبي بالبورصة المصرية. -1
 صرية.مستوى عدم تماثل المعلومات بالبورصة الم -2
 أداء البورصة المصرية. -3

وتم قياس التوسع في اإلفصاح المحاسبي في البورصة المصرية من خالل تقدير القيمة المالئمة     
للمعلومات المحاسبية كمؤشر لمدى التوسع في اإلفصاح. حيث يؤدي التوسع في اإلفصاح المحاسبي من 

معلومات المحاسبية في السوق. وقد تم استخدام نموذج حيث الكمية والجودة إلى زيادة القيمة المالئمة لل
(Barth and Clinch, 1998) :لقياس القيمة المالئمة، حيث يأخذ هذا النموذج الصيفة التالية 

P = β0 + β1 BE + β2 NI + € 

 حيث:
P.متوس  سعر السهم خالل فترة الدراسة : 
β0.ثابت نموذج االنحدار :  

Β2, β1حدار.: معامالت نموذج االن 
BVE.القيمة الدفترية للسهم خالل فترة الدراسة : 

NI.صافي الدخل التشفيلي للسهم خالل فترة الدراسة : 
 : الخطأ العشوائي.€

وتم قياس مستوى عدم تماثل المعلومات في البورصة المصرية خالل فترة الدراسة باستخدام مقياسين     
 الفرق بين أعلى سعر تداول للسهم وأدنى سعر للتداولهما، المدى المطلق لسعر السهم والذي يعبر عن 

 ، والمدى النسبي والذي يعتمد على نسبة المدى المطلق لسعر السهم إلى متوس  سعر السهمخالل السنة
 .خالل السنة

كما تم قياس أداء السوق من خالل استخدام متوس  أحجام التداول اليومية للشركات، وذلك باستخراج     
يومي ألحجام التداول لشركات العينة خالل فترة الدراسة  مجموا أحجام التداول خالل العام المتوس  ال

 (.365مقسوما على 
 المعالجة اإلحصائية للبيانات: 3/4

إلجراء العمليات الحسابية،  Excelتم معالجة البيانات من خالل تجميع البيانات وتفريفها في برنامج     
إلجراء التحليالت اإلحصائية  SPSS for Windowمستخرجة إلى برنامج ومن ثم إدخال البيانات ال

 التالية:



 

 
140 

: تم استخدام اإلحصاءات الوصفية لوص  البيانات مثل الوس  الحسابي واالنحراف اإلحصاءات الوصفية
 المعياري.

لمحاسبية من القيمة المالئمة للمعلومات اتحليل االنحدار المتعدد لقياس : تم استخدام اإلحصاء التحليلي
. ويعتمد هذا التحليل في تفسير النتائج على قيمة معامل (Barth and Clinch, 1998)خالل نموذج 

Rالتحديد 
والذي يقيس نسبة التفير في المتفير التابع الناتجة عن التفيرات في المتفيرات المستقلة،  2
بر النموذج دال إحصائيا إذا كانت وهي تشير إلى الداللة اإلحصائية الكلية للنموذج حيث يعت Fوقيمة 
وهي قيم يتم تقديرها لتستخدم في تحديد القيم المقدرة للمتفير   βمعنوية، ومعامالت االنحدار  Fقيمة 

 Tالتابع، وللحكم على الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار يتم استخدام مستوى المعنوية المقابل لقيمة 
 المنا رة لمعامالت االنحدار. 

، ويعتبر هذا االختبار تعميما One Way ANOVAكما تم استخدام تحليل التباين في اتجاه واحد     
حيث يختبر تحليل التباين مدى وجود اختالفات بين عدة متوسطات لمتفير ما يمكن تصني   Tالختبار 

ق بين مشاهداتح تبعا لمتفير تصنيفي معين. ويعتمد تحليل التباين في الحكم على معنوية الفرو 
يتم رف  فر  العدم وقبول الفر  البديل، بحيث  Fوفي حالة معنوية قيمة  Fالمتوسطات على قيمة 

يشير ذلك إلى وجود فرق معنوي بين زوج واحد على األقل من المتوسطات محل الدراسة، وعند قبول 
 Post-Hocددة الفر  البديل يتم تحديد السبب في معنوية الفروق من خالل اختبار المقارنات المتع

Multiple Comparison. 
 تفسير نتائج التحليل اإلحصائي: -4

 :للمعلومات المحاسبية في البورصة المصرية قياس القيمة المالئمة 4/1

 :التحليل الوصفي -أ

للمتفيرات المستخدمة في قياس القيمة المالئمة للمعلومات لشركات ( مقارنة 2يتي  الجدول رقم      
ت مبدئية حول مدي وجود اختالف في قيم تلك وذلك للتوصل إلي مؤشراترة الدراسة، العينة خالل ف

 .المتفيرات
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 لمتغيرات قياس القيمة المالئمة ( اإلحصاءات الوصفية2جدول رقم )

 السنة
 صافي الدخل التشغيلي للسهم سهمالقيمة الدفترية لل سهممتوسط سعر ال

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ط الوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2012 6.838 7.036 6.609 6.037 0.616 1.215 

2013 8.407 6.939 6.508 5.232 0.685 0.937 

2014 6.744 6.989 4.484 4.582 0.539 1.138 

2015 5.734 5.185 6.068 7.600 0.390 0.623 

2016 7.990 6.894 6.093 7.361 0.390 0.768 

2017 8.918 7.765 6.015 5.009 0.640 0.789 

تفاوت متوس  ويتض  من الجدول السابق وجود اختالف بين قيم المتفيرات خالل فترة الدراسة حيث     
تفير القيمة الدفترية للسهم وصافي الدخل التشفيلي، وذلك ل استجابةخالل سنوات الدراسة أسعار األسهم 

 كما يلي:
ومتوس  صافي دخل  6.609في  ل متوس  قيمة دفترية للسهم  6.838ل  متوس  سعر السهم ب -1

 .2012عام وفقا للبيانات المالية المنشورة عن  0.616تشفيلي للسهم 
عندما بل  متوس  القيمة الدفترية للسهم  8.407سجل متوس  سعر السهم ارتفاعا ليصل إلى  -2

 .2013عام وفقا للبيانات المالية المنشورة عن  0.685ومتوس  صافي دخل تشفيلي  6.508
وذلك في  ل انخفا  كل من القيمة الدفترية للسهم  6.744انخف  متوس  سعر السهم ليسجل  -3

وفقا للبيانات  0.539و 4.484لى التوالي وصافي الدخل التشفيلي حيث بل  متوس  كل منهما ع
 .2014عام المالية المنشورة عن 

على الرغم من ارتفاا متوس  القيمة الدفترية  5.734سعر السهم انخفاضح ليصل إلى  واصل متوس  -4
لتشفيلي للسهم ولكن ذلك كان تزامنا مع انخفا  متوس  صافي الدخل ا 6.068للسهم لتصل إلى 

 .2015عام وفقا للبيانات المالية المنشورة عن  0.390ليصل إلى 
مع زيادة متوس  القيمة الدفترية للسهم لتصل  7.990لى عاود متوس  سعر السهم ارتفاعح ليصل إ -5

عام وفقا للبيانات المالية المنشورة عن  0.390الدخل التشفيلي للسهم عند  وثبات متوس  6.093إلى 
2016. 

على الرغم من االنخفا  البسي  لمتوس   8.918استمر متوس  سعر السهم في ارتفاعح ليصل إلى  -6
ولكن ما دعم ذلك االرتفاا في متوس  سعر السهم  6.015حيث بل  المتوس   القيمة الدفترية للسهم

 .2017عام وفقا للبيانات المالية المنشورة عن  0.640هو زيادة متوس  الدخل التشفيلي ليصل إلى 
 نتائج نماذج االنحدار: -ب

اسة فقد تم صياغة قياس القيمة المالئمة للمعلومات المحاسبية وتطورها خالل فترة الدر في مجال     
، وقد سعر السهم وكل من القيمة الدفترية للسهم وصافي الدخل التشفيلي للسهم نموذج انحدار ير   بين

 جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:
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 ( نتائج نماذج االنحدار3جدول رقم )

 البنود السنة
المعامالت 

B 
 المعنوية
Sig. 

 Fقيمة 
معنوية 

 Fقيمة 
R

2 R
2
Adj. 

2012 
 الثابت

 القيمة الدفترية للسهم
 صافي الدخل التشغيلي للسهم

3.137 
0.312 
2.666 

0.058 
0.161 
0.020 

9.216 0.001 0.424 0.378 

2013 
 الثابت

 القيمة الدفترية للسهم
 صافي الدخل التشغيلي للسهم

4.667 
0.086 
4.642 

0.110 
0.695 
0.001 

9.323 0.001 0.427 0.381 

2014 
 الثابت

 القيمة الدفترية للسهم
 صافي الدخل التشغيلي للسهم

1.416 
1.116 
0.601 

0.241 
0.000 
0.466 

20.391 0.000 0.602 0.572 

2015 
 الثابت

 القيمة الدفترية للسهم
 صافي الدخل التشغيلي للسهم

2.594 
0.381 
2.120 

0.005 
0.001 
0.117 

16.694 0.000 0.544 0.511 

2016 
 الثابت

 ترية للسهمالقيمة الدف
 صافي الدخل التشغيلي للسهم

2.300 
0.665 
4.203 

0.012 
0.000 
0.000 

45.706 0.000 0.759 0.743 

2017 
 الثابت

 القيمة الدفترية للسهم
 صافي الدخل التشغيلي للسهم

3.382 
0.087 
7.833 

0.025 
0.769 
0.000 

26.547 0.000 0.707 0.680 

 يتض  من الجدول السابق ما يلي:   

في جميع نماذج قياس القيمة المالئمة  0.05قيما أقل من  Fسجل مستوى المعنوية المنا ر لقيمة  -1
والتي تم تقديرها خالل فترة الدراسة، مما يعني أن تلك النماذج صالحة لتفسير العالقة بين المتفير 

 التابع والمتفيرات المستقلة.
R)بلفت قيمة معامل التحديد المعدل  -2

2
Adj.) 0.378 مما  2013و 2012عامي خالل  0.381و

% فق  من 38.1% و37.8يعني أن كل من القيمة الدفترية للسهم وصافي الدخل التشفيلي يفسران 
 التفيرات في سعر السهم خالل العامين.

على  2015، و2014خالل عامي  0.511و  0.572إلى  ارتفعت قيمة معامل التحديد المعدل -3
فاا القيمة المالئمة للمعلومات المحاسبية حيث أن ارتفاا قيمة معامل التحديد التوالي، وهذا يعني ارت

يشير إلى استجابة أسعار األسهم بدرجة أكبر  2013و 2012خالل العامين مقارنة بعامي المعدل 
 للمعلومات المالية المنشورة. 

اعد القيد الحالية بما تحتويح من بناء على ذلك يمكن القول أن إصدار هيئة الرقابة المالية المصرية لقو     
متطلبات تدعم التوسع في اإلفصاح قد أدت إلى زيادة القيمة المالئمة لمعلومات القوائم المالية، حيث 

 ،بنشر المعلومات المتعلقة بهياكل الملكية وتقارير مجالس اإلدارةتضمنت القواعد الحالية نصوصا تلزم 
فصاحات زيادة كمية اإلمما يؤدي إلى  ،حديث تلك المواقع باستمرارامتالك الشركات لمواقع إلكترونية وتو 
تخفي  توقيت نشر التقارير المالية، كذلك ف ن تأكيد القواعد على ضمان جودة أداء لجنة المراجعة كان و 
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في زيادة جودة تلك التقارير، باإلضافة إلى احتواء القواعد على كثير من الضواب  التي تعمل على  هلح أثر 
 .االتجار بالمعلومات الداخليةحيازة واستفالل و حد من ال
على التوالي، مما  2017و 2016عامي  0.680و 0.743ارتفعت قيمة معامل التحديد المعدل إلى  -4

يعني زيادة القيمة المالئمة للمعلومات المحاسبية، حيث أن ارتفاا قيمة معامل التحديد المعدل خالل 
سابقة يشير إلى استجابة أسعار األسهم بدرجة أكبر للمعلومات المالية العامين مقارنة باألعوام ال

 المنشورة.
بناء على ذلك يمكن القول أن إصدار وزارة االستثمار لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة وتطبيقها     

ل مقارنة كان لح تأثير إيجابي على القيمة المالئمة للمعلومات المحاسبية، فمن خال 2016بداية من عام 
نسبة استجابة أسعار األسهم لمعلومات التقارير المالية خالل الفترة التالية إلصدار المعايير بالفترة السابقة 
إلصدارها يتبين وجود زيادة كبيرة في القيمة المالئمة للمعلومات، ويمكن تبرير ذلك بقدرة معايير المحاسبة 

الية الجودة ن را التساقها مع معايير التقرير المالي المصرية المعدلة على توفير معلومات محاسبية ع
الدولية، وتخفي  درجة الحرية الممنوحة لإلدارة من خالل تخفي  بدائل االختيار المحاسبي، وهذا يدعم 

 جودة ومصداقية التقارير المالية.
ير المحاسبة المعدلة ال يوجد تأثير لقواعد القيد الحالية ومعاي " يرف  فر  العدم األول القائل النتيجة:

يوجد تأثير لقواعد  . ويقبل الفر  البديل القائل  في تطوير اإلفصاح في سوق األوراق المالية المصرية
 . القيد الحالية ومعايير المحاسبة المعدلة في تطوير اإلفصاح في سوق األوراق المالية المصرية

 في البورصة المصرية: قياس عدم تماثل المعلومات 4/2

 التحليل الوصفي: -أ

لشركات العينة، بعد تقسيم  مدى السعر المطلق ومدى السعر النسبي( مقارنة 4يبين الجدول رقم       
وهي الفترة التي  2013و 2012فترة الدراسة إلى ثالث فترات، األولى وتمثل مدى السعر خالل عامي 

 2015و 2014لسعر خالل سنوات تسبق إصدار قواعد القيد الحالية، والفترة الثانية وتمثل مدى ا
إصدار القوائم المالية وفقا للمعايير وهي الفترة التالية إلصدار قواعد القيد الحالية وتسبق  2016و

وهي الفترة التي  2018و 2017المحاسبية المعدلة، والفترة الثالثة والتي تمثل مدى السعر خالل عامي 
حول  وذلك للتوصل إلى مؤشرات مبدئيةالمحاسبية المعدلة. أصدرت فيها قوائم مالية معدة وفقا للمعايير 
 مستوى عدم تماثل المعلومات.من حيث  مدى وجود اختالفات فيما بين الثالث فترات
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 لمدى السعر ( اإلحصاءات الوصفية4جدول رقم )

 الفترات
 المدى النسبي للسعر المدى المطلق للسعر

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

االنحراف  سط الحسابيالو
 المعياري

 0.201 0.697 4.667 5.381 (2013-2012األولى )

 0.212 0.689 4.906 5.254 (2016-2014الثانية )

 0.206 0.655 4.103 4.277 (2018 -2017الثالثة )

ويالح  من الجدول السابق وجود اختالفات بين الفترات الثالث فيما يتعلق بكل من مدى السعر      
 لمطلق ومدى السعر النسبي كمؤشرين لمستوى عدم تماثل المعلومات، حيث تبين ااتي:ا
وكذلك سجل متوس  المدى النسبي  5.381بل  متوس  المدى المطلق للسعر خالل الفترة األولى  -1

 .0.697للسعر 
فترة التالية انخف  كل من المدى المطلق للسعر والمدى النسبي للسعر خالل الفترة الثانية، وهي ال -2

ومتوس  المدى النسبي  5.254إلصدار قواعد القيد الحالية، حيث سجل متوس  المدى المطلق للسعر 
 .0.689للسعر 

مقارنة بالفترة األولى والثانية فقد انخف  كل من المدى المطلق والمدى النسبي للسعر في الفترة  -3
بية المعدلة، حيث بل  متوس  المدى المطلق للسعر الثالثة، وهي الفترة التالية إلصدار المعايير المحاس

. ويالح  أن انخفا  مدى السعر في الفترة الثالثة 0.655ومتوس  المدى النسبي للسعر  4.277
 مقارنة بالفترة الثانية أكبر من انخفا  الفترة الثانية عن الفترة األولى.

 اإلحصاء التحليلي: -ب

 تحليل التباين للمدى المطلق -

باستخدام  الدراسة فتراتبين  عدم تماثل المعلوماتي مجال اختبار معنوية االختالفات في مستوى ف    
، فقد تم تطبيق اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد، وقد كانت نتائج التحليل كما المدى المطلق للسعر

 هي موضحة في الجدول التالي:
 ANOVA ( تحليل التباين للمدى المطلق5جدول رقم )

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

 .Sigالمعنوية  Fقيمة  مربع الوسط

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

129.226 
5062.156 
5191.382 

2 
242 
244 

64.613 
20.918 

3.089 0.047 

ل عدم تماثيتبين من نتائج تطبيق تحليل التباين أحادي االتجاه وجود اختالفات معنوية بين مستوى      
إلى وجود نسبة من  F، حيث تشير قيمة المعلومات وذلك باستخدام مقياس المدى المطلق للسعر

أقل من مستوى المعنوية  .Sigاالختالفات ناتجة عن االختالفات بين المتوسطات، كما  هرت قيمة 
0.05. 
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وكانت  Post-Hocالثالث يختل  جوهريا عن ااخر تم تطبيق اختبار  الفتراتولتحديد أي من      
 نتائجح كما هي مبينة في الجدول التالي:

 LSD( المقارنات المتعددة للمدى المطلق 6جدول رقم )

 .Sigالمعنوية  الخطأ المعياري اختالف الوسط الفترات

 الثانية األولى
 الثالثة

-0.172 
1.104 

0.554 
0.556 

0.756 
0.048 

 األولى الثانية
 الثالثة

0.172 
1.276 

0.554 
0.556 

0.756 
0.022 

 األولى الثالثة
 الثانية

-1.104 
-1.276 

0.556 
0.556 

0.048 
0.022 

الفتححرخ ويتضححم مححر إجححراء تلميححل المقارنححات المتعححددخ عححدم وجححود انتالفححات معنويححة بححير كححل مححر      

، وكححام مصححدر األولححا السححابقة إل ححدار اواعححد القيححد اللاليححة والفتححرخ التاليححة إل ححدار تمحح  القواعححد

كحل محر الفتحرخ الثالثحة واألولحا، وكحذل  هو وجحود انحتالد داإ إحصحا يا بحير  الفتراتفات بير االنتال

ممحا يعنحي أم تطبيحع معحايير الملاسحبة .  0.05بقيمة أاحل محر  .Sigالفترخ الثالثة والثانية حيث سجمت 

ورا  المصرية المعدلة اد أدى إلا تخفيض داإ إحصا يا لمستوى عحدم تمالحل المعمومحات فحي سحو  األ

 المالية المصرية.

 :تحليل التباين للمدى النسبي -

باستخدام  الدراسة فتراتبين  عدم تماثل المعلوماتفي مجال اختبار معنوية االختالفات في مستوى     
، فقد تم تطبيق اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد، وقد كانت نتائج التحليل كما للسعر النسبيالمدى 

 (.7رقم  جدول هي موضحة في ال
 ANOVA النسبي( تحليل التباين للمدى 7جدول رقم )

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

المعنوية  Fقيمة  مربع الوسط
Sig. 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

0.282 
10.406 
10.688 

2 
242 
244 

0.141 
0.043 

3.296 0.038 

عدم تماثل المعلومات خالل بين مستوى  دالة إحصائياوجود اختالفات  الجدول السابقيتبين من      
إلى وجود نسبة من  F، حيث تشير قيمة الثالث فترات وذلك باستخدام مقياس المدى النسبي للسعر

أقل من مستوى المعنوية  .Sigاالختالفات ناتجة عن االختالفات بين المتوسطات، كما  هرت قيمة 
0.05. 
وكانت  Post-Hocثالث يختل  جوهريا عن ااخر تم تطبيق اختبار ال الفتراتولتحديد أي من      

 نتائجح كما هي مبينة في الجدول التالي:
 



 

 
146 

 LSD النسبي( المقارنات المتعددة للمدى 8جدول رقم )

 .Sigالمعنوية  الخطأ المعياري اختالف الوسط الفترات

 الثانية األولى
 الثالثة

0.007 
0.042 

0.0177 
0.0177 

0.681 
0.017 

 األولى الثانية
 الثالثة

-0.007 
0.035 

0.0177 
0.0174 

0.681 
0.045 

 األولى الثالثة
 الثانية

-0.042 
-0.035 

0.0177 
0.0174 

0.017 
0.045 

هو وجود انحتالد  الفتراتمصدر االنتالفات بير  أمويتضم مر إجراء تلميل المقارنات المتعددخ     

ايمحة  .Sigواألولا، وكذل  الفتحرخ الثالثحة والثانيحة حيحث سحجمت  كل مر الفترخ الثالثةداإ إحصا يا بير 

ممححا يعنححي أم تطبيححع معححايير الملاسححبة المصححرية المعدلححة اححد أدى إلححا تخفححيض داإ .  0.05أاححل مححر 

 إحصا يا لمستوى عدم تمالل المعمومات في سو  األورا  المالية المصرية.

كام له تألير إيجابي فحي  2015الملاسبية المعدلة في  بناء عما ذل  يمكر القوإ أم تطبيع المعايير    

اللد مر عدم تمالل المعمومات فحي البور حة المصحرية، فمحر نحالإ مقارنحة محدى السحعر نحالإ الفتحرخ 

. إال أم مدى السعر كمؤشر لعدم تمالل المعموماتيتبير انخفاض بالفترخ السابقة التالية لتطبيع المعايير 

نخفاض فحي محدى السحعر هحو امتحداد لمحا ححدت فحي الفتحرخ الثانيحة والتحي شح دت الباحث يعتقد أم هذا اال

مما يعني أم الج حود التراكميحة لمتوسحي فحي اإلفصحاي بدايحة بق حدار اواعحد تطبيع اواعد القيد المعدلة، 

القيد واستكماال بق دار معايير الملاسبة المعدلة اد أتت بثمارها، ولحي  محر اإلنصحاد تجاهحل التحألير 

 . 2015يجابي لقواعد القيد والقوإ بأم التلسر اد نتج فقط عر تطبيع معايير الملاسبة المعدلة في اإل

: يرفض فرض العدم الثاني القا ل "ال توجد انتالفحات بحير مسحتوى عحدم تمالحل المعمومحات فحي النتيجة

ر الملاسحبة المعدلحة سو  األورا  المالية المصرية نالإ الفترخ ابل إ دار اواعد القيد اللاليحة ومعحايي

توجحد انتالفححات بححير  ويقبححل الفحرض البححديل القا ححل " .والفتحرخ التاليححة إل حدار تمحح  القواعححد والمعحايير"

مستوى عدم تمالل المعمومات في سو  األورا  المالية المصرية نالإ الفترخ ابل إ حدار اواعحد القيحد 

 ار تم  القواعد والمعايير".اللالية ومعايير الملاسبة المعدلة والفترخ التالية إل د

 :أحجام التداول كمؤشر ألداء البورصة المصريةقياس  4/2/3
 التحليل الوصفي: -أ

لشركات العينة، بعد تقسيم فترة الدراسة إلى ثالث فترات، أحجام التداول ( مقارنة 9يبين الجدول رقم       
رة التي تسبق إصدار قواعد القيد وهي الفت 2013و 2012خالل عامي  أحجام التداولاألولى وتمثل 

وهي الفترة التالية  2016و 2015و 2014خالل سنوات  أحجام التداولالحالية، والفترة الثانية وتمثل 
إلصدار قواعد القيد الحالية وتسبق إصدار القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية المعدلة، والفترة الثالثة 

وهي الفترة التي أصدرت فيها قوائم مالية معدة  2018و 2017عامي  خالل أحجام التداولوالتي تمثل 
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وفقا للمعايير المحاسبية المعدلة. وذلك للتوصل إلى مؤشرات مبدئية حول مدى وجود اختالفات فيما بين 
 .أداء البورصة المصريةالثالث فترات من حيث 

 ألحجام التداول ( اإلحصاءات الوصفية9جدول رقم )

 الفترات
 لتداول حجم ا

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 393679 284950 (2013-2012األولى )

 579328 354790 (2016-2014الثانية )

 1322700 741950 (2018 -2017الثالثة )

كمؤشر بأحجام التداول ويالح  من الجدول السابق وجود اختالفات بين الفترات الثالث فيما يتعلق      
 ، حيث تبين ااتي:وراق المالية المصريةألداء سوق األ

  السابقة إلصدار قواعد القيد الحالية( خالل الفترة األولى أحجام التداول اليوميةبل  متوس   -1
 ورقة مالية. 393679ورقة مالية بانحراف معياري  284950

صدار قواعد القيد الحالية( هناك زيادة في متوس  أحجام التداول اليومية خالل الفترة الثانية  التالية إل -2
 579328بانحراف معياري  354790 أحجام التداول اليوميةمتوس   سجلحيث مقارنة بالفترة األولى 

 ورقة مالية.
ارتفع متوس  أحجام التداول اليومية لشركات العينة خالل الفترة مقارنة بالفترة األولى والثانية فقد  -3

أحجام حيث بل  متوس  لمحاسبة المصرية المعدلة( بدرجة كبيرة، الثالثة  التالية إلصدار معايير ا
زيادة أحجام التداول ويالح  أن ورقة مالية،  1322700بانحراف معياري  741950التداول اليومية 

الفترة الثانية عن الفترة  زيادة أحجام التداول فيالفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية أكبر من  خالل
 األولى.

 اإلحصاء التحليلي: -ب

فقد تم تطبيق اختبار  الدراسة فتراتبين أحجام التداول في مجال اختبار معنوية االختالفات في     
 تحليل التباين في اتجاه واحد، وقد كانت نتائج التحليل كما هي موضحة في الجدول التالي:

 ANOVA ألحجام التداول( تحليل التباين 10جدول رقم )

مجموع  
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

المعنوية  Fقيمة  مربع الوسط
Sig. 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

4.823E12  
1.823E12 
1.438E14 

2 
242 
244 

2.823E12  
5.741E11  

 

4.200 0.017 

 أحجام التداول خالل الثالث فترات،بين  دالة إحصائياوجود اختالفات  (10الجدول رقم  يتبين من      
إلى وجود نسبة من االختالفات ناتجة عن االختالفات بين المتوسطات، كما  هرت  Fشير قيمة حيث ت
 .0.05أقل من مستوى المعنوية  .Sigقيمة 
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وكانت  Post-Hocالثالث يختل  جوهريا عن ااخر تم تطبيق اختبار  الفتراتولتحديد أي من      
 (.11رقم  نتائجح كما هي مبينة في الجدول 
 LSD( المقارنات المتعددة ألحجام التداول 11) جدول رقم

 .Sigالمعنوية  الخطأ المعياري اختالف الوسط الفترات

 الثانية األولى
 الثالثة

-69835 
-457000 

138641 
171614 

0.615 
0.008 

 األولى الثانية
 الثالثة

69835 
-387164 

138641 
150255 

0.615 
0.011 

 األولى الثالثة
 الثانية

457000 
387164 

171614 
150255 

0.008 
0.011 

هحو وجحود انحتالد داإ إحصحا يا  الفتحراتمصدر االنتالفحات بحير  أمتلميل المقارنات المتعددخ ويبير 

.  0.05ايمة أال مر  .Sigكل مر الفترخ الثالثة واألولا، وكذل  الفترخ الثالثة والثانية حيث سجمت بير 

رية المعدلة اد أدى إلا حدوت زيادخ دالحة إحصحا يا ألحجحام مما يعني أم تطبيع معايير الملاسبة المص

 التداوإ في سو  األورا  المالية المصرية.

كحام لحه تحألير إيجحابي عمحا أداء  2015بناء عما ما سبع، فأم تطبيع معايير الملاسبة المعدلحة فحي     

بيححع المعححايير بححالفترخ البور ححة المصححرية، فمححر نححالإ مقارنححة أحجححام التححداوإ نححالإ الفتححرخ التاليححة لتط

السابقة يتبير زيادخ أحجام التداوإ بالسو . إال أم الباحث يعتقد أم هذا االرتفاع في أحجحام التحداوإ هحو 

امتداد لمتلسر الذي حدت في الفترخ الثانية والتي ش دت تطبيع اواعد القيد المعدلحة، ممحا يشحير إلحا أم 

صحاي، وال يمكحر تجاهحل التحألير اإليجحابي لقواعحد القيحد هذا التلسر جاء كاستجابة تدريجية لج حود اإلف

 . 2015عر تطبيع معايير الملاسبة المعدلة في فقط واعتبار أم هذا التلسر اد نتج 

سو  األورا  المالية المصحرية  أداءالقا ل "ال توجد انتالفات بير  الثالث: يرفض فرض العدم النتيجة

اليحة ومعحايير الملاسححبة المعدلحة والفتحرخ التاليححة إل حدار تمحح  نحالإ الفتحرخ ابححل إ حدار اواعحد القيححد الل

سححو  األورا  الماليححة  أداءالقواعححد والمعححايير". ويقبححل الفححرض البححديل القا ححل " توجححد انتالفححات بححير 

المصرية نالإ الفترخ ابل إ دار اواعد القيد اللالية ومعايير الملاسبة المعدلة والفترخ التالية إل دار 

 .د والمعايير"تم  القواع

 :والدراسات المستقبلية النتائج والتوصيات -5

 نتائج الدراسة: 5/1

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جهود هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ووزارة االستثمار في      
مجال التوسع في اإلفصاح المحاسبي في السوق المصرية، وانعكاسات ذلك على مستوى عدم تماثل 
المعلومات وأداء السوق، وذلك من خالل عر  وتحليل قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية 

. واستخدمت الدراسة أسلو ي التحليل 2015، ومعايير المحاسبة المصرية المعدلة في 2014الصادرة في 
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التداول في البورصة االختبارية بالتطبيق على بيانات القوائم المالية المنشورة و يانات الن ري والدراسة 
 .2018حتى  2012شركة من عدة قطاعات خالل الفترة من  35المصرية لعينة تكونت من 

 وقد توصلت الدراسة في جانبها الن ري إلى النتائج التالية:    
تعاني سوق األوراق المالية المصرية مثل غالبية األسواق الناشئة من  اهرة عدم تماثل المعلومات،  -1

شأ عن عدم المساواة بين األطراف الداخلية واألطراف الخارجية بل وفي بع  األحيان بين والتي تن
 من حيث كمية وجودة المعلومات المالية المتاحة في السوق.  ،األطراف الخارجية وبعضها البع 

أهم  لمالية المنشورة، أحديعد التوسع في اإلفصاح المحاسبي من حيث زيادة كمية وجودة المعلومات ا -2
 عدم تماثل المعلومات في سوق األوراق المالية. وسائل الحد من

بذلت كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ووزارة االستثمار خالل الفترة الماضية جهودا  -3
كبيرة، في مجال زيادة كمية وجودة المعلومات المالية المنشورة، وذلك من خالل تعديل قواعد القيد 

 .2015، وتعديل معايير المحاسبة المصرية عام 2014في البورصة المصرية عام  والشطب
مقارنة بالقواعد السابقة،  2014تقييم قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية الصادرة عام  كش  -4

أن هذه القواعد استحدثت كثير من المتطلبات التي تدعم زيادة اإلفصاح والشفافية في السوق من خالل 
التأثير في كل من كمية وجودة المعلومات المالية المنشورة، حيث تضمنت القواعد المعدلة ضواب  
ترتب  بالنشر االلكتروني للمعلومات، وح ر التالعب بالمعلومات الداخلية أو استفاللها، والتوسع في 

راجعة واالهتمام طلب إفصاحات إضافية، وقواعد ترتب  بفحو ونشر القوائم المالية، وتكوين لجان الم
 بجودة المراجعة.

مقارنة بمعايير المحاسبة السابقة، أن  2015اتض  من تقييم معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام  -5
هذه المعايير اتجهت بدرجة أكبر نحو التوافق مع معايير التقرير المالي الدولية، مما يتي  االستفادة من 

أخذت في حسبانها  2015 عايير الدولية، كما أن المعايير الصادرة فيالمرونة وعدم التعقيد الوارد بالم
 روف البيئة المصرية عندما خرجت في بع  النقا  عن المعايير الدولية، باإلضافة إلى أن معايير 

 ،خفضت من بدائل االختيار المحاسبي في بع  المعالجات 2015المحاسبة المصرية الصادرة في 
رة بالتالعب في بع  األحيان بالمعلومات المالية المنشورة، وبالتالي ف ن والتي كانت تسم  لإلدا

 معايير المحاسبة المصرية أدت إلى زيادة جودة المعلومات المالية المنشورة. 
صدارات البو  -6 صة المصرية خالل فترة الدراسة، أن هناك تحوالت إيجابية ر يتض  من متابعة نشرات وا 

يشير إلى وجود تأثير إيجابي للجهود المبذولة في مجال  مماصرية، في مؤشرات أداء السوق الم
قد انعكس و زيادة كمية وجودة المعلومات المالية المنشورة، من حيث التوسع في اإلفصاح المحاسبي 

 . في السوق المصرية مستوى عدم تماثل المعلومات ذلك على
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:يقي، فقد ومن خالل التحقق من فرو  الدراسة في جانبها التطب      
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يوجد تأثير لقواعد القيد الحالية ومعايير المحاسبة المعدلة في تطوير تم قبول الفر  البديل القائل   -1
. حيث أدى التوسع في اإلفصاح المحاسبي خالل فترة  اإلفصاح في سوق األوراق المالية المصرية

 الئمة للمعلومات المالية المنشورة. الدراسة إلى زيادة القيمة الم
القائل  توجد اختالفات بين مستوى عدم تماثل المعلومات في سوق األوراق البديل الفر  تم قبول  -2

المالية المصرية خالل الفترة قبل إصدار قواعد القيد الحالية ومعايير المحاسبة المعدلة والفترة التالية 
حيث أدى التوسع في اإلفصاح المحاسبي خالل فترة الدراسة إلى  إلصدار تلك القواعد والمعايير .

المتداولة في سوق األوراق المالية  انخفا  كل من المدى المطلق والمدى النسبي ألسعار األسهم
 المصرية.

توجد اختالفات بين أداء سوق األوراق المالية المصرية خالل الفترة قبل   القائلالبديل تم قبول الفر   -3
 . ر قواعد القيد الحالية ومعايير المحاسبة المعدلة والفترة التالية إلصدار تلك القواعد والمعاييرإصدا

زيادة أحجام التداول في سوق حيث أدى التوسع في اإلفصاح المحاسبي خالل فترة الدراسة إلى 
 األوراق المالية المصرية.

 توصيات الدراسة: 5/2

 احث بما يلي:في ضوء نتائج الدراسة يوصي الب    

المتابعة الدورية من جانب هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لتطبيق قواعد القيد والشطب، مع  -1
 إجراء تحديث ومراجعات دورية لتلك القواعد، وزيادة الجزاءات والعقوبات على الشركات المخالفة.

سبة المصرية لتتماشي مع التفيرات ضرورة االهتمام بالمراجعة والتحديث المستمر لمعايير المحا -2
 البيئية المستمرة، واالتجاه نحو التوافق بدرجة أكبر مع معايير التقرير المالي الدولية.

، ومعايير 2014توجيح أن ار الباحثين نحو دراسة وتقييم أثر تطبيق قواعد القيد المعدلة في  -3
 صادية التي لم تتضمنها الدراسة الحالية.على القطاعات االقت 2015المحاسبة المصرية المعدلة عام 

 الدراسات المستقبلية: 5/3

استخدمت الدراسة مقياس القيمة المالئمة لتقييم جهود اإلفصاح في البورصة المصرية، على الرغم  -1
من وجود عدة مداخل أخرى للتقييم، مثل قياس مستوى إدارة األر اح وقياس جودة األر اح مما يعد 

 المستقبلية.مجاال للبحوث 
لم تتضمن عينة الدراسة كل من قطاا البنوك وقطاا الخدمات المالية باستثناء البنوك، مما يعد  -2

 مجاال للبحث عن أثر تلك القواعد والمعايير على جودة المعلومات المالية المنشورة لهذين القطاعين.
تبطة بالتعامل في سوق األوراق المالية، لم تتناول الدراسة الحالية تأثير التعديالت في القوانين المر  -3

عدم  والحد منمما يعتبر مجاال للبحث المستقبلي في أثر تلك التعديالت القانونية على جهود اإلفصاح 
 تماثل المعلومات.



 

 
151 

 قائمة المراجع:

 أوال: مراجع باللغة العربية:

الرقابية في الحد من التالعب تحليل أثر اإلصدارات والتشريعات (، 2011اسكندر، فريد فوزي لوندي   -
 ، رسالة دكتوراه، كلية التجارة باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس.في القوائم المالية

. متاحة على: 2018، 2017، 2016، 2015، 2014التقرير السنوي للبورصة المصرية، لسنوات  -
www.egx.com.eg/ar/services_Reports.aspx 

(، أثر التطورات في معايير المحاسبة المصرية على مستوى 2017محمد  الجرف، ياسر أحمد السيد  -
، البحوث المحاسبية مجلةإدارة األر اح: دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، 

 .136-62: 2كلية التجارة، جامعة طنطا، 
ولى، المكتب الجامعي ، الطبعة األالمحاسبة والمراجعة(، 2008الدهراوي، كمال الدين مصطفى   -

 الحديث للطباعة والنشر، اإلسكندرية.
(: 15(، أثر تطبيق المعيار التقارير المالية الدولي رقم  2016الرشيدي، طارق عبد الع يم يوس    -

، كلية التجارة، جامعة مجلة الفكر المحاسبيدراسة تطبيقية،  -قائمة الدخل في شركات المقاوالت
 .296-257(: 3  20عين شمس، 

مجلة  (، دراسة تحليلية ألساليب تقييم جودة التقارير المالية،2012الرشيدي، ممدوح صادق محمد   -
 .60-1(: 2  26، كلية التجارة، جامعة سوهاج، البحوث التجارية المعاصرة

جودة  دولية عليدراسة تطبيقية ألثر التحول إلي معايير التقارير المالية ال(، 2012 عماد سعيد الزمر،  -
(: 4  3، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، التقارير المالية

1228-1282. 
(، التوسع في اإلفصاح المحاسبي وعدم تماثل المعلومات بالبورصة 2005السيد، صفا محمود   -

 .49-1(: 1  19، كلية التجارة، جامعة سوهاج، مجلة البحوث التجارية المعاصرةالمصرية، 
(، دراسة معوقات التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير 2014الصياد، علي محمد علي   -

، كلية التجارة، جامعة مجلة البحوث المحاسبية: دراسة ميدانية، IFRSالتقرير المالي الدولية 
 .36-1: 1طنطا، 

ترشيد قرارات االستثمار في سوق مسقط اإلفصاح االلكتروني وأثره في (، 2008العبيدي، صال    -
 www.google.lq.?url=t&rct=e&src=s&frm، ورقة عمل. متاحة على: لألوراق المالية

(، دور هيئة السوق المالية في تحسين اإلفصاح والشفافية 2013الفمالس، محمد بن عبد هللا   -
(: 1  12عودية للمحاسبة، ، الجمعية السمجلة البحوث المحاسبيةللشركات المدرجة السعودية، 

39-73. 



 

 
152 

(، قياس أثر استخدام جودة االستحقاق كمقياس وصفي لجودة اإلفصاح 2017الفرارجي، محمد محمد   -
، كلية التجارة، جامعة مجلة الفكر المحاسبيعلى عدم تماثل المعلومات بسوق األوراق المالية، 

 .258-217(: 1  21عين شمس، 
(، مدخل مقترح للحد من  اهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية 2015يد  الميهي، رمضان عبد الحم -

: دراسة ميدانية على IFRSلتحسين جودة التقارير المالية في ضوء المعايير الدولية للتقرير المالي 
، كلية المجلة المصرية للدراسات التجاريةالشركات المقيدة بسوق األوراق المالية المصرية، 

 .698-619(: 4  39ة المنصورة، التجارة، جامع
الشفافية واإلفصاح في األزمة المالية واالقتصادية العالمية وتأثيرها (، 2009النجار، أحمد السيد   -
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 القيمة المقاييس الهادفة لقياس المقاييس المحاسبية و إطار مقترح من 

 كمدخل لدعم اإلفصاح المحاسبي 
 بقطاع المواد األساسية بسوق المال السعودي على الشركات المقيدة  ةختباريادراسة 

A suggested Framework from Accounting- Based Performance Measures and 
Value – Based Performance Measures  

As an Approach to Support Accounting Disclosure  
An Empirical Study on Companies Listed on Materials Sector  

 د/ سلطان عمر الطس
 عبد العزيزجامعة الملك  –استاذ مساعد بكلية األعمال 

 

 :منهجية البحث األول:القسم 
 :ملخص البحث

تقييم األداء الملبي الحتياجات المستثمرين واحدًا من أهم التحديات التي تواجه س تحديد مقيايعتبر 
، خاصة مع ما تتعرض له المقاييس المحاسبية التقليدية من انتقادات مستمرة حيث يؤدي  الشركات حالياً 
أسعار يرات بلتقارير المالية على تفسير التغالحد من قدرة ا إلىلتقييم األداء كمقاييس  االعتماد عليها
مصادر  إلىالمستثمرين  التجاه نصف هذه التغيرات ، وكان ذلك دافعاً  ال يتعدى إلى ماوعوائد األسهم 

 المعلومات البديلة للحصول على معلومات عن المقاييس األكثر قدرة على تفسير التغيرات بأسعار وعوائد
لية كمصدر رئيسي للمعلومات ، وتتمثل المقاييس من القدرة التنافسية للتقارير الما ما حد كثيراً األسهم وهو 
وهي القيمة التي يتم التوصل  لهممن المستثمرين في المقاييس الهادفة لقياس القيمة المحققة  األكثر طلباً 

، وقد تم إليها عند تحقيق الشركة لعوائد تفوق تكلفة األموال المستخدمة بشقيها المملوك والمقترض 
يس من خالل الشركات االستشارية الكبرى وبدعم العديد من الدراسات األكاديمية ، تلك المقاي التوصل إلى

 محاولة تطوير التقارير المالية من خالل دعم مستوى اإلفصاح الحالي فيعليه يتحدد هدف البحث  اً وبناء
من خالل  وذلك زيادة قدرة التقارير المالية على تفسير التغيرات بعوائد األسهمإليه ذلك من  وما يؤدي

المقاييس إلى تصميم إطار مقترح يكفل تلبية حاجة المستثمرين من مقاييس تقييم األداء التقليدية إضافة 
 . الهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين

 

قطاع المواد األساسية بسوق المال التقارير المالية  المنشورة لشركات  على ةاإلختباريتم إجراء الدراسة قد و 
المقاييس المحاسبية على أن االعتماد  ، وتوصل الباحث إلىبهدف اختبار جدوى اإلطار المقترح يالسعود

 علدىالتقليدية بمفردها يرتبط بانخفاض القدرة التفسيرية للتقارير المالية على تفسير التغيرات بعوائدد األسدهم 
أن اإلطدار المقتدرح إلدى ث %  ، كمدا توصدل الباحد56.2إلدى مستوى المجتمع حيث تصل القدرة التفسيرية 
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توفير المقاييس المحاسبية التقليدية والمقاييس الهادفة لقيداس القيمدة المحققدة للمسدتثمرين يعمدل على والقائم 
قدددرة التقددارير الماليددة علددى تفسددير التغيددرات بعوائددد األسددهم  وزيددادة  مسددتوى اإلفصدداح المحاسددبي دعددمعلددى 

القدددرة التفسدديرية علددى % متفوقددة 71.6مسددتوى المجتمددع علددى لماليددة حيددث بلغددت القدددرة التفسدديرية للتقددارير ا
أن  ، كمدا تدم التوصدل إلدىييس المحاسدبية التقليديدة بمفردهدااالعتمداد علدى المقدا القائم علدى  لنموذج األولل

تسدعة مدن أصدل  اً مقياسد عشدر اثنديالمقاييس األكثر قددرة علدى تفسدير التغيدرات بعوائدد األسدهم  تتحددد فدي 
سددتة التقليديددة و مقدداييس مددن المقدداييس المحاسددبية  ًا ، وتتحدددد هددذه المقدداييس فددي سددتةمقترحدد اً ياسددمقعشددر 

عليدده يوصددي الباحددث بضددرورة  اً مقدداييس مددن المقدداييس الهادفددة لقيدداس القيمددة المحققددة للمسددتثمرين ، وبندداء
مايددة المسددتثمرين تلددك المقدداييس بهدددف زيددادة كفدداءة عمليددات تخصدديت المددوارد وبالتددالي حالشددركات لتددوفير 

 من خالل توفير ما يحتاجونه من معلومات تساعد على تفسير التغيرات في أسعار وعوائد األسهم.
 المقاييس الهادفة لقياس القيمة  التقليدية،المقاييس المحاسبية  األداء،الكلمات االفتتاحية: تقييم 
 المحققة للمستثمرين                       
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 مقدمة 1/1
ولكن هذا الدور يصطدم ، أحد أهدافها الرئيسية تقييم أداء األعمال  فيالدور الهام للتقارير المالية يعتبر 

-Luzi, Haill, Nov 2012, P.p. 329)المالية  بأزمات مالية متالحقة وقصور مستمر بتلك التقارير
للمعلومات المساعدة على تقييم المستثمرين  احتياجاتتوفير  على ارير الماليةالتققصور قدرة ن إ ، (331
أن ما تحويه تلك التقارير من إفصاح مرتبط إلى المؤدية تؤيده العديد من األدلة بواقع األعمال األداء 

أن  إدراك التقارير المالية من خالليحتم ضرورة تطوير  وهو ما، بتقييم األداء ال يصلح لما قدم من أجله 
التغيرات  هيو األعمال  بيئة  فيالتغيرات المستمرة مع  كبيراً ترتبط ارتباطًا  دائمةالتقرير المالي عملية 

ويعتبر من أهم مسببات ،  (ICAEW, Dec 2009,P.p. 8- 9) المالية بالتقاريرالتي يجب أن يعبر عنها 
المستثمرين جات احتيامن معلومات و التقارير المالية  ما توفرهلفجوة بين االتقارير المالية القصور الحالي ب
  IASBالدولية  مجلس معايير المحاسبةالسابق لرئيس ال David Tweedieوهو ما دفع الفعلية منها،  

دورها بشكل جيد جدًا وهو ما يحتم ضرورة  ال تؤديبوضعها الحالي أن التقارير المالية  لتأكيد علىل
 IFAC, March)علية من المعلوماتالمستثمرين الفتلبية حاجات ليتم الوصول للغة عالمية باإلفصاح 

2011, P.p. 3 –4) . 
 

 بي لالستثمار المستدامو للمركز األور دراسة الحاجة لتطوير التقارير المالية ما توصلت إليه  ويؤكد على
Eurosif دراساتهم على التقارير المالية نظرًا لعدم  فيال يعتمدون % من المحللين الماليين 80 من أن

أن  فيًا رئيسي اً سبب وكان ذلك،  (EUROSIF, Jan 8, 2011, P. 4) دقيق استثماري ار كفايتها لبناء قر 
ق المال إلى صناديق االستثمار لعدم تمكنهم من من سو قاموا بتحويل استثماراتهم العديد من المستثمرين 

 ,Sara Aliabadi, Alireza Dorestani)  لما يحتاجونه من معلومات تلبيتهافهم التقارير المالية وعدم 
Nauzer Balsara, Oct,2013, P.24 )  ،  تلبية حاجة سوق المال من  الحاليتطوير اإلفصاح ويتطلب

 الفعلية منها واالحتياجاتمن معلومات التقارير المالية حداث توافق بين ما توفره خالل إالمعلومات من 
، لي من خالل التقارير المالية الماوجهة نظر غير متحيزة لألداء  صياغة يساعد المستثمرين على بما
التقارير الصادرة عن محللين وشركات استثمارية إلى الحد من لجوء المستثمرين  بما يؤدي إلىذلك كو 

 Shadow Reportsتقارير الظل بهي التقارير التي تعرف للحصول على ما يحتاجونه من معلومات و 
كان قد على معايير أو إجراءات متعارف عليها و  إعدادها فيمدققة وال تعتمد غير ما تكون  غالباً  التي

  وهو ما أدى التقارير الماليةب توفير ما يحتاجونه من معلوماتلعدم  نظراً لتلك التقارير  المستثمرينلجوء 
ريادتها  للحفاظ على هايحتم ضرورة تطوير ، األمر الذي  تلك التقاريراالعتماد على  فيإلى خلل حقيقي 

  .(IFAC, Aug, 2010,P.p. 2-3)مات كمصدر رئيسي للمعلو 
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 الدراسات السابقة : 1/2
حددول مددنح التفددوق للمقدداييس المحاسددبية التقليديددة المعتمدددة علدددى  تشددهد الدراسددات المحاسددبية تضدداربًا كبيددرا  

 ويتضح هذا التضارب فيما يلي:  ،للمستثمريناألرباح أو المقاييس الهادفة لقياس القيمة المحققة 
 -المؤكدة على تفوق المقاييس المحاسبية التقليدية :الدراسات  -أ

بالمقدداييس الهادفددة لقيدداس القيمددة  ةيديددة مقارنددهندداك العديددد مددن الدراسددات المؤكدددة علددى تفددوق المقدداييس التقل
و  1998و  1997فدي عدامي  Chen & Doddفدي تسدعينيات القدرن الماضدي خاصدة دراسدات وذلدك 

، ويعدرض الباحدث فيمدا يلدي  1997فدي عدام   Biddles , Bowen, Wallace كدل مدن كدذلك دراسدة
 الدراسات األكثر حداثة المؤكدة التجاه تفوق المقاييس التقليدية على المقاييس الهادفة لقياس القيمة: 

   Dimitrios, Zeljko, Nikoleosدراسة  -
(Dimitrios Madditions, Zeljko sevic, Nikolaos Theriou, Dec 2006, P.p. 1-38) 

إلدددى  1992يندددا دأحدددد األسدددواق الناشدددئة  بدددالفترة مدددن شدددركة مدرجدددة ببورصدددة أث 167اسدددة علدددى أجريدددت الدر 
، وذلك لتحديد قدرة مقاييس القيمة المحققة للمستثمرين على تفسير عوائد األسهم مقارنة بالمقاييس  2001

اط بعوائدددد األسدددهم مدددن حيدددث االرتبددد EPSتفدددوق  إلدددى، وتدددم التوصدددل  ROIو  EPSالتقليديدددة الممثلدددة فدددي 
 مقياس القيمة المحققة للمستثمرين. وأخيراً  ROIوكذلك القدرة على تفسير التباين بتلك العوائد يليه 

 
 Dumitru Andreeaدراسة  -

(Dumitru Andreea paula, Dumitru Cristina Elena, 2009, P.p. 93-102) 
االرتباط بين  عالقة، وذلك لدراسة  2004إلى  1994شركة صناعية بالفترة من  89أجريت الدراسة على 

مقيداس القيمدة و  OCF ، ROAوالتددفقات النقديدة التشدغيلية ، مدن ناحيدة  MVAالقيمدة السدوقية المضدافة 
 ، وتم التوصل إلى تفدوق المقداييس التقليديدة التدي كاندت أكثدر ارتباطداً  المحققة للمستثمرين من ناحية أخرى 

% وأخيرًا مقياس القيمة المحققة 15بنسبة  ROA% يليه 38بنسبة  DCFوكان ترتيب االرتباط   MVAبد
 %.18 بنسبة للمستثمرين

 

  Khan , Shah,  Rehmanدراسة  -
(Muhammad Assad Khan, Naveed Hussain Shah, Attaur Rehman, 2012, P.p. 1-10) 

باط بين تغيرات راسة االرتوذلك لد 2010إلى  2004بالفترة من  ةشركة باكستاني 60أجريت الدراسة على 
مقدداييس القيمددة المحققددة للمسددتثمرين والمقدداييس المحاسددبية التقليديددة مثددل صددافي مددن  أسددعار األسددهم وكددل

توصدددلت الدراسدددة لضدددملة عالقدددة مقيددداس القيمدددة وتفدددوق المقددداييس قدددد الددددخل والتددددفق النقددددي التشدددغيلي ، و 
 المحاسبية.
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 -لهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين:مقاييس االالدراسات المؤيدة لتفوق  -ب
في مقابل الدراسات السابقة ، توصدلت العديدد مدن الدراسدات األخدرى لتفدوق المقداييس الهادفدة لقيداس القيمدة 

 المحققة للمستثمرين مقارنة بالمقاييس التقليدية ، وذلك كما يلي :
  Wibow , Barasateguiدراسة  -

(Pratiwi Putri Wibow, Ruben Gracia Berasategui, Nov 1, 2008, P .p. 2189-2196) 
دأحدد أسدواق المدال الناشدئة  بدالفترة مدن  إندونيسدياشدركة مدرجدة بسدوق المدال فدي  40أجريت الدراسدة علدى 

قددد و ، ، وذلددك بهدددف التوصددل ألفضددل اسددتخدام لمقدداييس األداء الهادفددة لقيدداس القيمددة  2007إلددى  2004
مدن  MVA يداس القيمدة المحققدة للمسدتثمرين ومقيداس القيمدة السدوقية المضدافةتوصدلت الدراسدة إلدى أن مق

 .بهاتغيرات ال% من 80.6أكثر المقاييس ارتباطًا باألرباح حيث يفسران 
 

  Holian , Rezaدراسة  -
(Matthew J. Holian, Ali M. Reza, March, 3, 2010, P.p. 1-8) 

،  2003إلدى  1989بدالفترة مدن  Compustatشدركات شركة مدرجة بقاعددة  331أجريت الدراسة على 
، المحققدة للمسدتثمرينومقيداس القيمدة  ROAمن المقياس التقليددي   بكلوذلك لدراسة عالقة عوائد األسهم 

مدن حيدث قدوة  ROAتم التوصل إلى تفوق مقياس القيمدة المحققدة للمسدتثمرين علدى المقيداس التقليددي قد و 
 شركة. 331 أصل شركة من 214سهم في االرتباط بالتغيرات بأسعار األ

 

  Venanziدراسة  -
(Daniela Venanzi, Dec 27, 2010, P .p. 1-36) 

 دعم مستوى  المحققة للمستثمرين يتحدد فيالمقاييس الهادفة لقياس القيمة الهدف من  أكدت الدراسة أن
الدراسة التأكيد على تفوق  ، وتناولتوبالتالي زيادة كفاءة عمليات تخصيت الموارد كفاءة سوق المال 

 -المقاييس الهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين من خالل كونها:
 التي تعتبر أحد أهم المقاييس السوقية . MVAأكثر ارتباطًا مع القيمة السوقية المضافة  -أ

 ية مقارنة بالمقاييس المحاسب DCFأكثر ارتباطًا بمنهجية التدفقات النقدية المخصومة  -ب 
 التقليدية.      
 تكلفة رأس المال التي تمثل المتغير الذي يعبر عن المخاطر المحيطة بالشركة،  يتراع -ج 

 المقاييس التقليدية. علىيتفوق محتواها من المعلومات  وبالتالي       
 

مة يتضح  محد  على ما تظهره الدراسات المؤيدة للمقاييس التقليدية أو تلك المؤيدة لمقاييس القي ا  وبناء
، وهنددداك مدددن يرجدددع هدددذه النتدددائ  المختلطدددة  التضحححارب ححححول المقحححاييس المتفوسحححة بالدراسحححات األكاديميحححة

اخددتالف محددددات كفدداءة سددوق المددال  إلددى Mixed and Controversy Resultsوالمتضدداربة 
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لمدال بالددول مدن أسدواق المدال بالددول المتقدمدة و أسدواق ا بدين كدلواختالف المؤثرات علدى أسدعار األسدهم 
، وهدو مدا يمكدن التعليدق عليده  (Mehdi Arabsalehi, Iman Mahmoodi, 2011, P.p.52-53)الناشدئة 

الددول الناشدئة ، وهدو مدن أسدواق المدال بالددول المتقدمدة و  السابقة تظهر تضارب النتائ  بكدل بأن الدراسات
كال الندوعين إلى ة المستثمرين ضرورة دراسة الوضع بسوق المال المصري لتحديد مدى حاجما يؤكد على 

 .من المقاييس التقليدية والهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين 
 

 :البحث  مشكلة 1/3
أن تكون كذلك معلومات ذات فائدة لمستخدميها و ما تحويه من كون أن يفي جوهر التقارير المالية يتحدد  

إال أنه ورغم جهود التطوير الجارية ن الفعلية ، ثمريلضمان تلبيتها لحاجات المستمفهومة وموثقة معلومات 
المعلومددات المفصددح  حيددث أن التطددوير ال يتحقددق بزيددادة كددم، لتلددك التقددارير فدددن فائدددتها لددم تتحسددن كثيددرًا 

ن مددن معلومددات يدددفعهم عدددم توافرهددا بالتقددارير الماليددة المسددتثمرو مددا يددرتبط بتددوفير مددا يحتاجدده عنهددا بقدددر 
وقدد ارتبطدت الرغبدة فدي تطدوير  ، (IFAC, February 2009 , P.p. 21-24)البديلدة  لمصادر المعلومدات
مجتمددع األعمددال حاليددًا مددن جدددل كبيددر حددول مددا يجددب أن تركددز األعمددال علددى  هشددهديالتقددارير الماليددة بمددا  

 Profit هحححدع تعظحححيم األربحححاحخدمتددده ، حيدددث يؤيدددد الدددبعض أن يكدددون الهددددف الرئيسدددي لألعمدددال هدددو 
Maximization اآلخددر والددبعض لوجددود األعمددال ، ربدداح يمثددل التبريددر االقتصدداديومددؤداه أن تحقيددق األ 

 Shareholders Value هحدع تحقيحا القيمحة للمسحتثمرينأن يكدون الهددف الرئيسدي لألعمدال  يدرى 
Creation (SVC)  إال لحو حققحت الشحركة عوا حد  للمستثمرين القيمة لن تتحقا هذا الهدع أن ومؤد

ويمثحل تحراكم هحذه القحيم الثحروة المحققحة ، األمحوال المسحتخدمة بشحقيها المملحوك والمقتحر   تفوق تكلفة
فددي ظددل حقيقددة أندده القيمددة المحققددة للمسددتثمرين وتتضددح أهميددة احتسدداب  ،للمسححتثمرين نظيححر اسححتثماراتهم 

بالشركات ك وذلتريليون دوالر  4.5دمرت موارد مملوكة للمستثمرين تقدر بد  2010إلى  1991بالفترة من 
تحقيقهدددا ظهدددر هدددذه الشدددركات المددددمرة للقيمدددة ت  نتيجدددة أعمدددال علمدددًا بدددأن ،  S&P500المدرجدددة فدددي مؤشدددر 

ربدداح ولكددن لددو تددم اسددتبعاد تكلفددة رأس المددال المملددوك مددن هددذه األربدداح المحاسددبية يتضددح أنهددا شددركات أل
 Pablo Fernandez, November)خاسدرة ومددمرة للقيمدة وال تحقدق لمالكهدا عوائدد فعليدة تبدرر االسدتثمار 

18, 2013, P.1)  . 
 وبناءا   على ما سبا تتحدد مشكلة البحث

لزيددادة اعتمدداد المسددتثمرين علددى  قصددور مسددتوى اإلفصدداح الحددالي بالتقددارير الماليددة وهددو مددا كددان دافعدداً  فددي 
 لتدددؤديليددة تطددوير التقدددارير المااسدددتمرار جهددود يتطلدددب ضددرورة ، األمددر الددذي مصددادر المعلومددات البديلدددة 

دعم مستوى اإلفصاح الحالي بهدا من خالل  تطوير التقارير المالية يةيعتقد الباحث بدمكان، و دورها بكفاءة 
، ويددأتي ذلددك المحققددة للمسددتثمرين الهادفددة لقيدداس القيمددة تددوفير مقدداييس تقيدديم األداء وهددو مددا يمكددن تحققدده ب

 ي :ما يل ىعل اعتماداً االقتراح 
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و  ارير الماليددة البددد أن يقتددرن بتطددوير نظددم قيدداس وتقيدديم األداء المددوفرة حاليدداً االقتددراح بتطددوير التقدد -
 ,Jonanes J de klerk, Feb26)التي ال توفر معلومات تعكس القيم الفعلية المحققة للمستثمرين

2012, P.p. 1-8) .  
يمثدل عددم تدي الهادفدة لقيداس القيمدة المحققدة للمسدتثمرين والالمقداييس  ىتزايد طلب المستثمرين علد -

للحصدددول علدددى تلدددك  لمصدددادر المعلومدددات البديلدددة  جدددوئهمرهدددا بالتقدددارير الماليدددة سدددببًا رئيسددديًا للتوف
 .بناء قرارات أكثر دقة  من أجلالمقاييس 

الهادفدددة لقيددداس القيمدددة مقددداييس تقيددديم األداء  بتطدددوير التقدددارير الماليدددة مدددن خدددالل تدددوفيراالقتدددراح   -
أولويدة  اتجداهمتطلبدات االستجابة ل ىعلالتقارير المالية قدرة زيادة  فيالمحققة للمستثمرين سيساهم 

 .توفير حاجات المستثمرين من المعلومات 
والتابعدة لهيئدة تنظديم تدداول األوراق الماليدة  21ما تناولته دراسة  لجندة مبدادرة اإلفصداح بدالقرن الدد  -

لدددى أسدددواق عادلدددة ومنظمدددة مدددن أن االتجددداه نحدددو مزيدددد مدددن الشدددفافية والحفددداظ ع SECاألمريكيدددة 
يتطلدددب حمايدددة المسدددتثمرين مدددن خدددالل تطدددوير اإلفصددداح المحاسدددبي الدددذي يجدددب أن يكدددون كددداماًل 
وعددداداًل وبمدددا يتددديح المعلومدددات التدددي يحتاجهدددا المسدددتثمرون بالوقدددت المناسدددب وبأقدددل جهدددد وتكلفدددة 

(SEC, Jan 2009, P. 5) . 
 

سدتثمرين توفير مقاييس القيمة المحققدة للممدخل  االقتراح بتطوير التقارير المالية من خالل اعتماد -
تفسدددير علدددى زيدددادة قدددرة التقدددارير الماليدددة اإلفصدداح المحاسدددبي وبالتدددالي  دعدددم مسدددتوى فدددي اهم سددسي

ال تتمكن من خالل تحليدل  بأن الدراسات األكاديمية حالياً  التغيرات بعوائد و أسعار األسهم ، علماً 
 ,ICAEW) أسعار وعوائد األسهم السوقية فيمن نصف التباين التقارير المالية إال من تفسير أقل 

November 24th, 2013, P .10). 
 

 :القسم  الثاني 
 للمستثمرين  ء بين تعظيم الرب  وتحقيا القيمةتقييم األدا

 ما يلي : من البحث  القسمهذا  فييتناول الباحث 
 . األداءتقييم  وأهميةمفهوم :  أوال  
 .ي قياس األهم : التركيز عل ثانيا  
 . : تعظيم األرباح أم تحقيق القيمة للمستثمرين ثالثا  

 

 األداء:  وأهمية تقييممفهوم  -أوال  
، وهدو مدا يتحقدق تحقيدق أهددافها  فيساسية للتعرف على مدى نجاح األعمال الركيزة األيمثل تقييم األداء  

الحددددوافز  عددددنن سددددتثماراتهم والمددددديريالمحققددددة علددددى االعوائددددد  عددددنن يالمسددددتثمر  مددددنمددددات لكددددل بتددددوفير معلو 
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 مثدلوت،  Pramod Kumar, Hine Agarwal, February 25,2012, P .p. 2-3))  المسدتحقة لهدم
تسدداعد المسددتثمرين  التددياألداء باعتبارهددا تمثددل األداة  تقيدديماألداء األدوات الرئيسددية ألنظمددة تقيدديم مقدداييس 

حددداث تغيددرات مدددى الحاجددة إلوبالتددالي تحديددد  لمطلوبددةتنفيددذ الشددركات لالسددتراتيجيات ا ىتحديددد مددد ىعلدد
توقعددداتهم ن لالمسددتثمريصدددياغة تلددك المقددداييس عنددد  ىجذريددة باسددتثماراتهم الحاليدددة ، كمددا يدددتم االعتمدداد علددد

وما ينت  عنه من مقاييس تمثل أدوات هامه تسداعد  ن تقييم األداءباألداء المستقبلي ، وبالتالي فد المرتبطة
 Dimitrios Madhions, Zelkko Sevicond Nikolaos)المستقبل بناء نظرة مثمرة على لمستثمرين علىا

Theriou, Op. Cit, P. 3) ،  يلي وتتضح أهمية تقييم األداء في إطار ما : 
مقيدددداس المناسددددب والملبددددي الحتياجددددات المسددددتثمرين واحدددددًا مددددن أهددددم التحديددددد يعتبددددر تقيدددديم األداء و   1

، حيددث أن المقدداييس غيددر الملبيددة لحاجددات المسددتثمرين و  حاليدداً  التحددديات التددي تواجدده الشددركات
، ومددا يددرتبط  فيهددالخلددق إشددارات خاطئددة واتخدداذ قددرارات غيددر مرغددوب  المختددارة بشددكل سددي  تددؤدي

ن في شكل قرارات استحواذ أو تخلى خاطئة ألنها و بذلك من تكاليف هائلة يتحملها عادة المستثمر 
ن نجدداح ، ولددذا فدددهددا لتكددون متسددمة بالديناميكيددة والتجدددد م بناؤ لددم يددتاعتمدددت علددى مقدداييس رديئددة 

الشركة في التحدي المتمثل في تحديد مقاييس األداء التدي يجدب توفيرهدا للمسدتثمرين يتطلدب منهدا 
، وعلى سبيل المثدال  أن تدرك أن لكل فترة معاييرها الخاصة فيما يتعلق بالمقاييس المناسبة للفترة

وح االهتمام مندذ السدبعينيات بدين مقداييس الربحيدة ومقداييس التددفقات النقديدة في القرن الماضي ترا
اآلن برز االهتمام بمفهوم القيمة المحققة للمسدتثمرين بهددف تدوفير  ىومنذ نهاية القرن الماضي إل

المعلومات عن العوائد الفعلية المحققدة وبيدان مددى قددرة الشدركة علدى إدارة المدوارد المتاحدة لهدا أو 
 .Daniela Venanzi, Op. Cit ,P.p) وبالدولدة ارها كجدزء مدن إدارة التنميدة المسدتدامة بالشدركات إهد

1-36) (Dimhrios Madhions, Zeljkoseric, Nikdaos Theriou, Op. Cit, P.p. 3-4) 
 

العالقددة بددين العائددد المحاسددبي التقليدددي وهددو األربدداح المحاسددبية ومددا يددرتبط بهددا مددن مقدداييس مددن   2
تمثل واحدًا من أهم مجاالت البحث في البحوث المحاسبية  ى وأسعار األسهم من ناحية أخر ناحية 

شددركة بنيويددورك  261التددي أجريددت علددى  1968فددي عددام  Ball & Brownوذلدك منددذ دراسددة 
وتوصدددلت إلدددى وجدددود عالقدددة ارتبددداط موجبدددة بدددين العوائدددد السدددوقية  1965إلدددى  1957بدددالفترة مدددن 

عليددده صدددار هدددذا الموضدددوع مدددن أكثدددر الموضدددوعات التدددي خضدددعت  اً نددداءواألربددداح المحاسدددبية ، وب
اختبدددار العالقدددة بدددين  ن تاريخددده وحتدددى اآلن حيدددث يجدددري للدراسدددة فدددي مجدددال البحدددث المحاسدددبي مددد

العوائدد السددوقية والددربح المحاسددبي ومقاييسدده التقليديددة المختلفددة والتددي تمثددل مخرجددات لوظيفددة تقيدديم 
 ,Dechow, Patricia M. and Sloan) (Ibrahim Elsayed Ebaid, 2012, P. 74)األداء 

Richard G. and Zha, Jenny, December 2014, P.p. 343 -363) 



 
 

167 

المسدددتثمرون وغيدددرهم مدددن  اتقيددديم األداء أدوات رئيسدددية يعتمدددد عليهدددعدددن تمثدددل المقددداييس الناتجدددة   3
المقداييس يجدب أن  أصحاب المصالح عند بناء قرار االستثمار وغيره من القرارات ، ولذا فددن تلدك

تكون مالئمة ومفيدة ولها قدرة على مساعدة المستثمرين على التنبدؤ بأسدعار األسدهم اعتمدادًا علدى 
مدن ضدرورة أن  FASBما نت عليده المفهدوم الخدامس مدن مفداهيم التقدارير الماليدة الصدادر عدن 

حداث فارق بقرارات لصنع القرار من خالل قدرتها على إتكون األرقام المحاسبية مرتبطة ومالئمة 
 Value – Relevance  (Sara Aliabadi, Alireza Dorestani, Nauzerالمسدتثمرين

Balsara, Op. Cit, P.p. 24-25)  . 
            

 مددخل ،هدي مددخل التكلفدة أساسدية  مدداخلثالثدة  فديتحديد القيمة السدوقية للشدركة تتمثدل  مداخل  4
 ىحديدد القيمدة السدوقية للشدركة مدن خدالل االعتمداد علدت ىالدذي يقدوم علد مدخل الددخلو التدفقات 

 Ali Atilla perek, Seda)مخرجات وظيفدة تقيديم األداء الممثلدة فدي العوائدد المحققدة للمسدتثمرين 
Perek, Nov, 2, 2012, P. 57) (Tuen ye yu Chucan Chen,  September 15, 2013, 

P. 362) . 
 

يم أداء الشدددركات يمثددل أحدددد أهددم أدوات تحديدددد كفدداءة اقتصددداد أداء التقددارير الماليدددة لدددورها فدددي تقيدد (5
السددددوق بددددداًل مددددن التسددددليم بددددأن سددددوق المددددال فددددي حالددددة تددددوازن بكددددل لحظددددة علددددى المدددددى الطويددددل 

(Matthew J. Holian, Alim Reza, Op. Cit, P. 2) . 
 

 -التركيز على سياس األهم : -ثانيا  
االقتصادية واألنظمة المحاسبية وهو ما يحتم عدم التركيز األداء باختالف الظروف  تقييم مقاييستختلف  

األهدم بدل البدد مدن الدراسدة لتحديدد مجموعدة المقداييس  األفضدلعلى مقياس معين لألداء باعتبداره المقيداس 
 الددذيمقيدداس الاألداء األهددم هددو تقيدديم ن مقيدداس إ ، للسددمات األكثددر طلبددًا مددن المسددتثمرين لددألداء والمددوفرة
ثباتده مدن وهو ما تدم إمات بشكل مباشر ويوفر معلومات عن التدفقات المتوقعة من االستثمار يلتقط المعلو 

وذلدددك  2005إلدددى  1996بدددالفترة مدددن  اً بلدددد 46 فددديشدددركة  2000بالتحليدددل بياندددات  تناولدددت دراسدددةخدددالل 
 بددينيدر األداء تختلددف بشدكل كبتقيديم إلددى أن أهميدة مقداييس الدراسدة توصدلت قددد و ، لتحديدد المقيداس األهدم 

 فديمقياس الددخل بعدد الضدريبة هدو األكثدر أهميدة أنه بالرغم من التوصل لكون حيث   البالد محل الدراسة
بوجده عدام تمثددل  المعتمددة علدى الدربح المحاسدبيمقدداييس المدن الددول محدل الدراسدة إال أن كفداءة دولدة  25

بعدم التركيز على مقيحاس بعينحه  أوصت الدراسة عليه ا  وبناء ، األخدرى  العديد من الدول فيمحل تساؤل 
 التحيللخصحا ص  مجموعحة المقحاييس الملبيحةتحوفير التركيحز علحى  البد من األفضل بل المقياس باعتباره

-Jan Barton, Bowe Hansen, Grace Pownall, May, 2010, P.p.753)ن ويهحتم بهحا المسحتثمر 
 الواقدع أن  ىالتأكيدد علد ICAEW  را وويلدزلمعهدد المحاسدبين القدانونيين بدانجلت دراسةتناولت  قدو ،  (789
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اء وكددل منددا يختددار يمكددن االعتمدداد علددى أحدددها لقيدداس األد التدديالعديددد مددن الطددرق الممكنددة  يشددتمل علددى
يجب أن نكون واضحين بخصوت ما  يعلى طبيعة القرار لذا فدننا كمجتمع مال اً له بناءالطريق المناسب 

 (ICAEW, November 24th, Op. Cit, P. 3)   يجب أن يقاس والطريق الواجب اتخاذه
In fact, of course, there are many possible roads one could take when 
trying to measure firm performance and each one may have its merits 
 

ياجححححات عليحححه يعتقحححد الباحححححث أن تحديحححد مجموعحححة المقحححاييس األكثححححر أهميحححة و م ءمحححة الحت ا  وبنحححاء 
ن لتحقيقده مدن اسدتثماراتهم بحيدث يمكدن ى المسدتثمرو الدذي يسدعالمستثمرين يرتبط بتحديد الهدع النهحا ي 

تحديددد مجموعددة مقدداييس تقيدديم األداء التددي تتدديح مسدداعدة المسددتثمرين علددى تحديددد مدددى النجدداح فددي تحقيددق 
 هما : بين هدفين األعمال حالياً  ويتحدد هدفهدفهم المحدد مسبقًا ، 

وهدو الهددف الدذي سداد االعتقداد طدوياًل   Profit Maximization الحرب هحدع تعظحيم  :هحدع األولال 
لالقتصاد الجزئي يستنت  أن الهدف الرئيسي للشدركة  القارئ  نإيمثل الهدف االستراتيجي للشركات بل  هبأن

، كما يمثل أي نشاط  هو تعظيم األرباح اعتمادًا على كون الربح يمثل التبرير االقتصادي لوجود واستمرار
مؤشددر تددم االعتمدداد عليدده طددوياًل لبيددان مدددى كفدداءة اسددتخدام مصددادر األمددوال ومدددى فاعليددة القددرارات الددربح 

 ,Lie Dharma Putra)اإلدارية ، وهو ما ارتبط بدوره بدأن تكدون األربداح هدي الهددف الرئيسدي للمسدتثمرين
March 30, 2010, P.p.1-2). 

 

            Shareholders Value Creation (SVC) ينللمسحتثمر  قيحا القيمحةهحدع تح الهحدع الثحاني : 
هددذا االتجدداه علددى أن القيمددة المحققددة للمسددتثمرين لددن تتحقددق إال لددو حققددت الشددركة عوائددد تفددوق تكلفددة  ي بنددى

ظيددر ويمثددل تدراكم هددذه القديم الثددروة المحققدة للمسددتثمرين ن، األمدوال المسددتخدمة بشدقيها المملددوك والمقتدرض 
اسدددتثماراتهم وهدددو مدددا يحدددتم السدددعي باسدددتمرار نحدددو الفدددرت االسدددتثمارية الجيددددة واالبتعددداد عدددن االسدددتثمارات 

ال   ,Sanjay Borad)ن القيمة الواجب تحققها للمستثمرين لن تتحقق بل وسدوف تددمر  مدواردهمفدالسيئة وا 
Jan 6, 2011, P.1) (Bhojwani Vinar, Thakkar Manojk, June 2014, P.p.273-274) . 

 

 األربدداح المحاسددبية التقليديددة كاتجدداهتعظدديم  أحححدهماهدددفين  أن مجتمددع األعمددال يتددراوح اهتمامدده بددين أي  
ضدرورة تدوفير معلومدات لديس عدن الدربح  ىقائم عل آخرواتجاه مارسة عليه لسنوات عديدة الم بيئةاستقرت 

والتدي تتحددد المحقدق مدن االسدتثمار  الفعلدي تمثل العائدد التيللمستثمرين المحاسبي بل عن القيمة المحققة 
لدربح  مدا يعندي أن الشدركة قدد تكدون محققدة وهدو مدن الدربح المحاسدبي بعد استبعاد تكلفدة لألمدوال المسدتثمرة

ويقتضدي محاسبي ولكنها ال تحقق قيمة موجبة لمستثمريها ألن تكلفة رأس المال تتجاوز الدربح المحاسدبي، 
تعظديم الدربح  أن يكون هددف ىي هو تحقيق القيمة المحققة للمستثمرين علما سبق أن يكون الهدف الرئيس

وهدو مدا أكدد عليده مدا ،  (Sanjay Borad, Dec 31, 2009, P.p. 1-2) للهددف الرئيسدي كهددف فرعدي
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واعتبددار هدددف تعظدديم  شددهده بدايددة القددرن الحددالي مددن زيددادة التركيددز علددى هدددف تحقيددق القيمددة للمسددتثمرين
ويتندداول ،   (Perways Alam, Mohammed Nizam- Dec, 2012, P.160)م األربدداح كهدددف قدددي

 ، االتجددداه الحدددالي لبيئدددة الممارسدددة بالتحليدددل بهددددف تحديددددو مقاييسدددهما  الباحدددث فيمدددا يلدددي هددددفي األعمدددال
علددددى تلبيددددة حاجددددات المسددددتثمرين مددددن التقددددارير الماليددددة قدددددرة تحديددددد أي الهدددددفين يكفددددل زيددددادة  ىإضددددافة إلدددد

 المعلومات .
 

 : تعظيم األرباح أم تحقيا القيمة للمستثمرينثالثا  
 :التقليدية باستخدام مقاييس األداء المحاسبية األرباح والقياستعظيم :  1/ثالثا  

Accounting – Based Performance Measures 
مسدداعدة أن الهدددف الرئيسددي للتقددارير الماليددة هددو تددوفير المعلومددات ل ىالتأكيددد علدد Ebaidدراسددة  تناولددت  

 ROA ,وذلك باسدتخدام المقداييس المحاسدبية لتقيديم األداء مثدل  الحاليالمستخدمين على فهم أداء الشركة 
, ROE EPS قيديم ترين وغيرهم من األطراف المهتمة لتستخدم من المديرين والمستثم التيالمقاييس  وهي

ر بعوائدد األسدهم بحيدث يمكدن شدرح إضافة إلدى كدون تلدك المقداييس تدرتبط بشدكل كبيد،  الحاليأداء الشركة 
 Ibrahim El-Sayed)هددذه المقدداييس  فدديعوائددد األسددهم اسددتنادًا إلددى االختالفددات  فدديوتفسددير التغيددرات 

Ebaid, Op. Cit, P.p. 69-70) ال مجد هدياألربداح المحاسدبية  أن ى، وهدو مدا يمكدن معده التأكيدد علد
 Pratiwi Putri)لهدددم المحققدددةعوائدددد العبدددر عدددن االهتمدددام الرئيسدددي للمسدددتثمرين باعتبارهدددا المتغيدددر الم

Wibowo,Ruben Garcia Berasategui, Nov 2008, P. 2190)   ًىبأن المقاييس المعتمدة عل ، علما 
قددد ظهددرت بددأواخر عددام  ROI والعائددد علددى االسددتثمار ROE, ROA, EPSاألربدداح المحاسددبية مثددل 

 Dimitrios)بالشركات على مستوى دول العالم  اليالمتقييم األداء  فيواستخدمت منذ ذلك الحين  1910
Maditions, Zeljkosevic, Nikolaos Theridls, Op. Cit, P. 2) .  

قد تناولت العديد من الدراسات التأكيد على تفوق األرباح المحاسبية كهدف من خالل إظهار تأثيرها على و 
 المقداييسفحدت العالقدة بدين التدي تناولدت  Devalleدراسدة  ومدن هدذه الدراسدات ، لألسهمالعوائد السوقية 

شددركة 3721حيددث تددم فحددت عينددة مكونددة مددن لألسددهم والعوائددد السددوقية  األربدداحالقائمددة علددى  المحاسددبية
بددالفترة مددن وذلددك لندددن  –مدديالن  –بدداريس  –مدريددد  –فرانكفددورت هددي بيددة و بورصددات أور  خمددس فدديمقيدددة 
إلددى هيمنددة  أدى ق معددايير التقريددر المددالي الدوليددة قدددأن تطبيدد تددم التوصددل إلددىقددد و ،  2007إلددى  2002

 Devalle) لجميع شدركات العيندة كمتغير مفسر للتباين بالعوائد السوقية األرباح بحيث زادت أهمية األرباح
A.,Onli E., Magarini, R., 2010, P.p. 1-20)  ،شدركة  302أجريت على  أخرى دراسة  كما توصلت

ومرتفدع بدين المقداييس المحاسدبية المعتمددة  يإلدى ارتبداط كداف 2009إلدى  2006سنوات مدن  4على مدار 
تدم  ، وبالتداليارتبداط مدع العوائدد السدوقيةأعلى عالقدة  ROAوأظهر مقياس و العوائد السوقية على األرباح 

 Sara)ومقدداييس األداء المحاسددبية المعتمدددة علددى األربدداح السددوقيإثبددات العالقددة القويددة بددين أداء السددهم 
Aliabadi, Alireza Dorestani, Nauzer Balsara, Op. Cit, P.p. 22-34) . 
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 إلدىيشدير  لديالفعوغيرهدا مدن أهميدة األربداح المحاسدبية يبقدى أن الواقدع السابقة ورغم ما أظهرته الدراسات  

يديددة المقدداييس التقل ن ووسددائل اإلعددالم عددن االعتمدداد علددىيالمسددتثمر ، ن يالمددالي المحللددين الكثيددر مددن تخلددي
ن عليهددا يتركيددز المدددير  كددان التدديو ، الهادفددة لمتابعددة األربدداح  EPS, ROE, ROA مثددلألداء تقيدديم ال

الحفداظ علدى أو زيدادة سدعر  فديسيسداعد علدى المددى القصدير اعتقادهم أن تلبيدة توقعدات األربداح مرتبطًا ب
 Earningsربدداح عددرف بجنددون األمددا  ىإلدد وهددو مددا أدىالسددهم بمددا يعددزز مددن سددمعة الفريددق اإلداري 

Obsession تعظدديم األربدداح  ىيددرتبط التركيددز علددحيددث للمسددتثمرين تدددهور القيمددة المحققددة رتددبط ذلددك بوا
ممدا  تكلفة األموال المستثمرةعن لو كانت تلك األرباح تقل  حتىالمحققة لربح محاسبي  االستثماراتقبول ب

وتجددر اإلشدارة إلدى ،  (Daniela Venanzi, Op. Cit, P.p. 2-3) المسدتثمرينر ثدروات يتددم  ىيدؤدي إلد
 هادراسة له حدول األزمدة الماليدة قدد أكدد علدى أن أحدد أهدم مسدببات في IFAC االتحاد الدولي للمحاسبين أن

هدددو المددددى القصدددير لحفصددداح المحاسدددبي الندددات  عدددن التركيدددز علدددى األربددداح المحاسدددبية كمقيددداس أساسدددي 
اسددي أو هنيددة والشددركات علددى الددربح المحاسددبي كمقيدداس أستركيددز المنظمددات الم IFAC ، وقددد أرجددعلددألداء

-IFAC, June 2010, , P.p. 3)ث ينصب تركيزهم على المدى القصير ن حيوحيد لألداء إلى المستثمري
تركيددز يتعلددق ب السددبب الرئيسددي فيمدداالمسددتثمرين اعتبددار  ىإلدد IFACتجدداه ابعدددم دقددة يعتقددد الباحددث و ،  (4

أن الشدركات لدم تدوفر  ىعلد وذلك اعتمداداً رباح ومقاييسها التقليدية األ ت عن توفير المعلوما علىالشركات 
 علدى المدالياسدتقرت عمليدة التقريدر  التديالربح المحاسبي  ىالقائمة علألداء تقييم ا مقاييس إال للمستثمرين

لتددفقات أو ا نالمحققة للمسدتثمري القيمةالهادفة لقياس حين أن المقاييس األخرى  في، س األهم يياا المقهأن
فقددد تعرضددت األربدداح  مددا سددبق ىعلدد ، وتأكيددداً  الددداخليعلددى االسددتخدام عددادة يقتصددر اسددتخدامها النقديددة 

لتقيديم  الحد من االعتمداد عليهدا كمقداييس وحيددة فيساهمت  التيومقاييسها التقليدية للكثير من االنتقادات 
 : يليوتتحدد تلك االنتقادات فيما ، ألداءا
 

 التقليدية لمقاييس المحاسبية المد  القصير لألول: االنتقاد ا
 ىالعائدد علدمقيداس مثدل القائمدة علدى الدربح المحاسدبي المقاييس المحاسبية التقليديدة  على االعتمادي عرف  

من  حاليأكبر قدر  القائمة على تحقيق Harvesting Strategyالحصاد  بدستراتيجية ROI االستثمار
وذلدك ، اظ علدى أمدوالهم ومددى الحفد للمستثمرينمدى تحقق قيمة موجبة من  لكاألرباح بغض النظر عن 

لعددددد محددددود مدددن السدددنوات يصددداحبه أو يتبعددده عدددادة تنددداقت وتددددهور القيمدددة المحققدددة  ROIالتزايدددد بدددد ألن 
كمدا أن التركيدز علدى تعظديم األربداح والتضدحية تب على ذلدك مدن تددمير اسدتثماراتهم ، تر ي وماللمستثمرين 

 وهدي R&D مة الواجب تحققها مستقباًل غالبدًا مدا يقدود لعددم االهتمدام باإلنفداق علدى البحدوث والتطدويربالقي
  .Daniela Venanzi, Op. Cit, P.p)نفقات تتطلب وقت طويل حتى يتم تحقق عوائد من اإلنفاق عليها 

 التقليدية باعتبارها مقاييسالعديد من الدراسات لالنتقاد الموجه إلى المقاييس المحاسبية  وثقتوقد ،  (6-7
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 توصدلتقدد و ، على عينة من كبار المديرين بشدركات االتصداالت الكبدرى تمت  دراسةومنها قصيرة المدى 
كمقداييس وحيددة لدألداء المحاسدبية المبنيدة علدى األربداح المحاسدبية إلى أن االعتماد على المقاييس الدراسة 
، وقدددد أوصدددت االعتبدددارات طويلدددة األجدددل  يصدددير ال تراعدددن لقدددرارات ذات مددددى قيإلدددى اتخددداذ المددددير  يدددؤدي

 Marginson)  دعم المقاييس المحاسبية بمجموعة أخرى من المقداييس للتغلدب علدى هدذا االنتقدادالدراسة ب
D., McAulay, L., Roush M., Van zijl, T., 2010,P.p. 353-370) . 

 

 -: عدم دسة وموضوعية األرسام المحاسبية :الثانياالنتقاد 
المقدداييس المحاسددبية التقليديددة باالعتمدداد علددى الددربح المحاسددبي المتوصددل إليدده مددن خددالل التقددارير  ت بنددى  

 المداليبدي الستشدارات التقريدر و المركز األور دراسة  أكدت عليهوهو ما  ، المالية التي تتسم بياناتها بالتعقيد
EFRAG أكددت، حيدث ألمانيدا وإيطاليدا  ،إنجلترا  ،فرنسا في مثل به مجالس المعايير المحاسبية ي   والذي 
مددن البيانددات كبيددر مددن خددالل القدددر الوهددو مددا يتضددح أن التقددارير الماليددة أصددبحت معقدددة للغايددة  الدراسددة

ممددا يددؤثر علددى فهمهددم لهددا ويقددف عائقددًا أمددام التواصددل والمقدداييس غيددر المالئمددة الحتياجددات المسددتثمرين 
-EFRAG, Op. Cit, P.p.1)لدى قدرارات تخصديت المدوارد السدلبي ع الفعدال مدع الشدركة وبالتدالي التدأثير

 Sara Aliabadi, Alireza)مدا يلديفيبالتقدارير الماليدة  الحداليلتعقيدد ل المسدببات الرئيسدية وتتحددد،  (16
Dorestani, Nauzer Balasara, Op. Cit, P. 2) (SEC, Aug 2008, P.p.20-21) (Garaham 

J.R, C.R. Harvey and S. Rajgopal, 2005, P.p.1-3) : 
 عدم توفير معلومات عن المخاطر. -
 التقديرات. بناء عدم توفير معلومات عن أسس -
 .الفكري عدم توفير معلومات عن رأس المال  -
 التضخم. يال تراعتوفير مقاييس مشوهة  -
 صعوبة المقارنة الختالف الطرق المحاسبية المتبعة. -
، وهدددو مدددا مدددن أجدددل تلبيدددة معدددايير الربحيدددة المطلوبدددة  البياندددات المحاسدددبية بطدددرق مختلفدددةتعدددديل  -

% مدنهم أنهدم ال  80د أك حيثبأمريكا  الماليينمن المديرين  400على تمت دراسة توصلت إليه 
، البحددوث والتطددوير  الرئيسددية للقيمددة مثددل محركدداتال علددى المسددتقبلي تقليددل اإلنفدداقيمددانعون مددن 

أكددد أكثددر مددن نصددفهم أنهدددم ال ، كمددا قعدددات األربدداح مقابددل تلبيددة تو وذلددك فددي اإلعددالن والصدديانة 
الممكدن تحققهدا  قيمةبزيادة العلى التضحية  ينطوي تأخير مشروع جديد حتى لو كان  منيمانعون 
ما يعرف باالقتراض من المستقبل لتلبيدة توقعدات األربداح  يمارسون نهم أ أي، للمستثمرين  مستقبالً 
 اليوم

They borrow from the future to satisfy today earnings expectations. 
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 -:المحاسبية التقليديةاالنتقاد الثالث: مد  تنافسية المقاييس 
مدن  التقليديدة تدؤدي دورًا جوهريدًا  فدي مسداعدة كدالً  المحاسدبية األداء تقيديم مقداييسبينما يسود اعتقاد بكون 

 فدددديإال أندددده  بندددداء خطددددط الحددددوافز ، عنددددد المسددددتثمرين عنددددد بندددداء القددددرارات وكددددذلك مسدددداعدة إدارة الشددددركات
وأكدد ، % منهم فقط أن المقداييس المحاسدبية دعمدت عمدل اإلدارة 15الماليين أكد  استقصاء على المديرين

% مدددنهم علدددى الحاجدددة إلدددى  60أكدددد يس ملبيدددة لحاجدددات المسدددتثمرين ، كمدددا % مدددنهم أنهدددا كاندددت مقددداي43
ألداء تقيدددديم االمقدددداييس التقليديددددة ل دعددددمالعمددددل علددددى  وضددددرورةالحاليددددة لددددنظم تقيدددديم األداء  جددددذري إصددددالح 

-IMA, 1997, P.p.1) المسدتثمرينالحتياجدات  مدةمالءكثدر األ األداءتقيديم االبتكدارات الحديثدة لمقداييس ب
 &Yvonneدراسدة  هتناولتدقد أكد على انخفاض القدرة التنافسية للمقاييس المحاسبية التقليدية مدا و ،  (41

 Micheal  ألداء المعتمددة كليدًا علدى األربداح المحاسدبية ال تقيديم اد علدى أن المقداييس التقليديدة لالتأكيدمن
وقددد تغلبدت أسددواق بدقدة ، مدن تقيدديم األداء ن تمكددن المسدتثمريال وبالتدالي لألعمددال  الفعلديتعبدر عدن الواقددع 

المحققددة يمددة الق يدداسالهادفددة لقالمددال علددى تلددك المشددكلة مددن خددالل االتجدداه إلددى مقدداييس األداء االقتصددادية 
 تفسدددير ىعلددد أكثدددر دقدددة وقددددرةمتغيدددر تمثدددل القيمدددة ن المحاسدددبي اعتمدددادًا علدددى أ ولددديس الدددربح للمسدددتثمرين 
القيمدة المحققدة  مقداييسإضدافة إلدى أن  المسدتثمرين ،عوائد األسدهم وقيداس التدراكم الحدادث بثدروة التغيرات ب
تقيددديم أداء الشدددركة المددداليين للدددتمكن مدددن  المحللدددين س األكثدددر طلبدددًا مدددنباتدددت تمثدددل المقدددايي قدددد للمسدددتثمرين

 ,Yvonne J. Acheampong, Micheal Ewestzstein, Jan2001)بشدكل أكثدر دقدة  وتحديدد قيمتهدا
P.p.1-3)  ،مع توسع  دراك مجتمع األعمال النخفاض القدرة التنافسية للمقاييس التقليدية متزامناً وقد جاء إ

لكبدرى فدي اسدتخدام المقداييس القائمدة علدى مفهدوم القيمدة بهددف قيداس القيمدة الكثير من الشركات العالمية ا
الفعليددة المحققددة للمسددتثمرين ، خاصددة مددع مددا تتسددم بدده هددذه المقدداييس مددن قدددرة عاليددة علددى تلبيددة حاجددات 

 مفهددوم المسدداءلة لتحديددد مددا إذا كددان قددد تددم االلتددزام ىالمسددتثمرين مقارنددة بالمقدداييس التقليديددة المصددممة علدد
بالخطط أم ال وهو المفهوم الذي فشل خالل العقدين الماضيين في القيام بدوره في مساعدة التقارير المالية 

 Dimitrios Maditions, Zeljko)الوفدداء بدددورها كددأداة لحنددذار المبكددر مددن حدددوث أزمددات ماليددة   ىعلدد
sevicand Nikolaos Theriou, Op. Cit, P.p.2-3) . 

 

فقددد تزايددد تخلددي الشددركات عددن  بيانححه مححن انتقححادات للمقححاييس المحاسححبية التقليديححة مححا سححبا ا  علححىوبنححاء
هددددف تحقيدددق القيمدددة  تقليديدددة واالتجددداه لتبنددديمحاسدددبية هددددف تعظددديم األربددداح ومدددا يدددرتبط بددده مدددن مقددداييس 

يلجددأ  التدديأهددم المعلومددات ومقاييسددها تمثددل المعلومددات عددن القيمددة المحققددة  كددون خاصددة مددع للمسددتثمرين 
  .وهو ما يتناوله الباحث فيما يلي ،تثمرون لمصادر المعلومات البديلة للحصول عليها المس
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                القيمةالهادفة لقياس باستخدام مقاييس األداء  والقياس للمستثمرينالقيمة  : تحقيا 2/ ثالثا  
Based Performance Measures                                                      

Value –  
ذلدك مدا  ىيحتل موضوع تحقيق القيمة للمستثمرين جانبًا كبيرًا من النقاش في مجتمع األعمدال ، ويؤكدد علد

شدددهدته العقددددود الثالثدددة الماضددددية مدددن تزايددددد الضددددغوط علدددى الشددددركات إلظهدددار قدددددرتها علدددى تحقيددددق قيمددددة 
مستوى العالم باتت تتعامل مع حقيقة أن أن الكثير من الشركات على  ىإل أدى للمستثمرين ، األمر الذي 

 Scott)دارة المدوارد المتاحدة لهدا لمسدتثمرين لبيدان مددى كفاءتهدا فدي إتحقيق القيمدة ل هيمهمتها األساسية 
Lichtenstein, Autumn 2007, P.p. 15-16)   ، القيمددة تحقيددق هدددف فيمددا يلددي ويتندداول الباحددث

 : من خالل تناول النقاط التاليةللمستثمرين 
 .للمستثمرينمفهوم القيمة المحققة   1
 .للمستثمرينيل التاريخي لمفهوم القيمة المحققة التأص  2
 تعظيم الثروة.تحقيق القيمة للمستثمرين و هدف  فالفرق بين هد  3

 

 -:للمستثمرينمفهوم القيمة المحققة  -1
Shareholders Value Creation (SVC) 

بزيادة  تلبية حاجات المستثمرين من المعلوماتتجاه أولوية ا يلتبن توجه المنظمات المهنيةتزايد ارتبط  
ويتأسس هذا  ، بموضوع القيمة المحققة للمستثمرينوالدراسات األكاديمية  األعمالكاًل من مجتمع  اهتمام
عوائد تفوق تكلفة األموال  تحققتكون لها القدرة على المنافسة يجب أن  لكيشركة ال أن ىعل المفهوم

وهو ما  القيمةمقاييس ل من خالل توفيرهاالمالية  التقاريرللمطالبة بتطوير وهو ما كان دافعًا ،  المستثمرة
وهو ما ال توفره  القيمة الفعلية للشركةمن العوائد الفعلية المحققة لهم و  كل نظرة ثاقبة عنللمستثمرين  يتيح

أن للمستثمرين في  حقيا القيمةويتحدد االفترا  األساسي لهدع ت،  المقاييس التقليدية بذات الدقة
وبالتالي البد من  ، من التكلفة يا  خال ا  مجاني ا  اعتباره استخدام ا  مكنلم يعد م استخدام أموال المستثمرين

احتساب تكلفة فرصة بديلة مقابل استخدام أموال المستثمرين كما يتم احتساب فوا د على األموال 
األسلوب لتقييم األداء ال يمثل طريقة جديدة لتقييم أداء الشركة أن هذا  ىتجدر اإلشارة إلو ،   المقترضة

هذا المفهوم تحت وقت سابق على القرن العشرين استخدمت  فيألن المدرسة االقتصادية الكالسيكية 
مسمى الرب  االستصادي الذي يقوم على ضرورة أن تحقا الشركة عوا د تفوق تكلفة رأس المال 

ال حالة تحقيا عا د يقل عن تكلفة المال في  كانت مدمرة لثروات المستثمرين المستثمر لتكون مربحة وا 
 . (Johannes J de klerk, Op. Cit, P.p. 1-3) المستثمر

 



 
 

174 

دافعًا لتلك  تحقيا القيمة للمستثمرين فيوسد كان تزايد تبنى الشركات للهدع الثاني لألعمال والمتمثل  
 Value – Based القيمةتلك قياس ل الهادفة يس المقاي لشركات على مستوى العالم لتبنيا

Performance Measures   بعيدًا عن المقاييس المحاسبية التقليدية Accounting– Based 
Performance Measures   تحديد كذلك و لمالكها وذلك بهدف قياس قدرة الشركة على تحقيق قيمة

 .Yvonne J)ثروة المستثمرين عن اإلضافة المحققة ل تعبر التيالقيمة اإلجمالية المضافة لقيمة المنشأة و 
Acheampong, Michael E. Wetzstein, Op. Cit,  P.p.  1-2) ، وتعرع القيمة المحققة

من توزيعات أرباح وكذلك  المستثمرينيحصل عليها  التيبأنها إجمالي العوائد  للمستثمرين محاسبيا  
المحققة للمستثمرين  المفهوم االستصادي للقيمةهم، أما مكاسب رأسمالية مرتبطة بارتفاع أسعار األس

العائد المحقق للمستثمرين بعد تغطية  تكلفة األموال الذي يعبر عن  الرب  االستصاديفيتمثل في 
من مجتمع األعمال والكثير  كل فياستقرت بيئة الممارسة عليه  الذيمفهوم هو ما يمثل الو المستثمرة ، 

يمثل  الذي Residual Incomeمفهوم الدخل المتبقي وذلك فيما يعرف ب ةالدراسات األكاديميمن 
بأنه: الدخل المولد من الشركة  الدخل المتبقي يعرفالتوظيف المحاسبي لمفهوم الربح االقتصادي ، حيث 

 Sergi Vasilievich)كما يلي ويحتسب ، بعد استبعاد التكلفة الفعلية لألموال المستثمرة المملوكة
Cheremushkin, Jan 2008, P.p. 1-5) (Dimitrios Maditinos,Zeljkosevic, Nikolaos 

Theriou, Op. Cit, P.p. 1-3) (ICAEW, November 24th, 2013,Op. Cit,P.18)     : 
Residual Income = Net Income – (R× B-1 )  

  : حيث
R    ألصول الرأسمالية لنموذج تسعير ا المملوك المحسوبة عادة وفقاً تكلفة رأس المالCPAM  
B-1 رأس المال المملوك بداية الفترة 

 

الدراسددات المحاسددبية كمقيدداس  فدديفكددرة محاسددبية اسددتخدمت علددى نطدداق واسددع  RI المتبقدديالدددخل ويمثددل 
مفهددوم احتسدداب يعبددر عددن العوائددد الفعليددة المحققددة للمسددتثمرين المحسددوبة فددي إطددار توظيددف لددألداء  دوري 

يساعد علدى عدرض بما عتباره مورد غير حر والبد من احتساب تكلفة مقابل استخدامه تكلفة لرأس المال با
هناك مدن يدرى و ،  (Carlo Alberto Magni, Jan 30, 2010,P.p. 1 – 48)رؤية أكثر وضوحًا للمشروع 

و  1991و  1990أعدوام  فدي Ohlsonكتابدات  فدي يتضح المتبقياألساس المحاسبي لمفهوم الدخل إن 
حيددث تددم تقددديم إطددار لالرتبدداط بددين البيانددات  Feltham & Ohlson 1995ك كتابددات وكددذل 1995

حددين يكددون العائددد علددى فقددط حاليددة موجبددة علددى أن المشددروع يحقددق قيمددة  قائمددا  المحاسددبية وأسددعار األسددهم 
 ,ICAEW, November 24th, 2013, Op. Cit)متجداوزًا لتكلفدة رأس المدال المسدتثمر ROIاالسدتثمار 

P.p. 17-20)  ن بسدبب مدا غالبيدة األكداديميي اسدتخدام مقيداس الددخل المتبقدي وندال استحسدان نتشرا، وقد
مددن األربدداح والقيمددة الدفتريددة باعتبارهدا مفدداهيم محاسددبية أساسددية مرتبطددة  ظهدره مددن عالقددة مباشددرة مددع كدلي
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 الددذيديددة المخصددومة مفهددوم التدددفقات النقتقيدديم األداء باسددتخدام بأسدداس االسددتحقاق المحاسددبي بعيدددًا عددن 
 : (Ali Atilla Perek, Seda perek, Op.Cit, P. 59) النظرية المالية في جذورهتمتد 

Accounting academicians mostly prefer residual income methodology 
because its direct relations to earnings and book value that are central 
concepts in accrual accounting whereas cash flow valuation that its roots 
in finance theory.  

لها جذور بالفكر المحاسبي ممثلة  للمستثمرينعلى ما سبق يمكن التأكيد على أن القيمة المحققة  اً وبناء  
قية البداية الحقي تمثل Feltham, Ohlsonولكن هل كانت جهود كاًل من ،  المتبقيمفهوم الدخل  في

بالفكر المحاسبي ، يعتقد الباحث أن إيضاح التأصيل للمستثمرين لمحاولة اعتماد مفهوم القيمة المحققة 
سيمثل عاماًل مساعدًا للتعرف على جذور مفهوم القيمة  لمفهوم القيمة المحققة للمستثمرين التاريخي
 بالفكر المحاسبيللمستثمرين المحققة 

 

 -:للمستثمرين البة بقياس القيمة المحققة الدوافع األساسية للمط:  رابعا
جميددع أنحدداء العددالم خاصددة مددع تحددول  فددي حيددوي موضددوع مناقشددة للمسددتثمرين مفهددوم القيمددة المحققددة  بددات

هدو مدا كدان دافعدًا و فعليده لحملدة أسدهمها  للتركيز علدى قيداس مدا تحققده مدن قديم الكبرى  العديد من الشركات
 ,Bohjwanivina R, Thakkar Manojk)هادفدة لقيداس تلدك القديم لمقداييس الطرح مجموعدة متنوعدة مدن ال

Op.Cit, P. 273) لمعهدد المحاسدبين  فيمدا أكدتده دراسدةضرورة قياس القيمة المحققة للمسدتثمرين ، وتتضح
أن  يعندديللمسددتثمرين مقدداييس تحدددد القيمددة المحققددة  أن عدددم تبنددي مددن ICAEW القددانونيين بددانجلترا وويلددز

المسددتخدمة  المحركدداتوضددع سددي  مقارنددة بحالددة قيدداس تلددك القيمددة ومعرفددة  فدديالشددركة ومددديري  مسددتثمري 
المطالبددات  علددى أن ويؤكددد الباحددث، (ICAEW, November 24th, 2013,Op.Cit, P.27) إلداراتهددا

أوجدت تلك التي دوافع العديد من التقف خلفه  ثمرينتلمسلالمتزايدة بضرورة قياس ما تحقق من قيمة فعلية 
الدافعين وباستقراء العديد من الدراسات المرتبطة بهذا الصدد يمكن تحديد ، الة من المطالبات المستمرة الح

 : Shareholder Value Creation (SVC) لتزايد المطالبة بقياسالتاليين 
 

 -: حاجة أسواق المال لمقاييس أداء أكثر ارتباطا  بعوا د وأسعار األسهم : 1/رابعا 
كون  فيضاؤل العالقة بين المقاييس المحاسبية التقليدية وأسعار األسهم بسوق المال يتضح تضارب وت

 Appleالتقارير المالية بما توفره من مقاييس تقليدية لتقييم األداء ال تستطيع أن تفسر لماذا تكون شركة 
سوقية % في حين أن أسعار أسهمها ال 4.83يبلغ ROI محققة لعائد على االستثمار  2013في عام 

% من قيمة أسهمهم ، و يؤكد ذلك على الحاجة إلى مقاييس أكثر  39.75سجلت فقدان المستثمرين لد 
حداث لمحققة للمستثمرين التي تسهم في إارتباطًا بأسعار وعوائد األسهم وهو ما تحققه مقاييس القيمة ا

من  المال فعلياً  التوافق بين ما توفره التقارير المالية من معلومات وبين ما يحتاجه سوق 
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ن ، إ  (Eking. 2009, P.p. 1-2) (ICAEW, November 24th, 2013,Op. Cit, P.p. 3-4)معلومات
ما تساهم به تلك المعلومات من  قيمة المحققة للمستثمرين يرجع إلىسوق المال للمعلومات عن ال حاجة

، كما أنها تمثل مؤشرًا بالموارد المتاحة زيادة فهم المستثمرين ألداء الشركة ومدى كفاءة اإلدارة في التحكم 
 كما،  (CFA Institute, Jan,29,2015,P.p.1-3) استمرارية العوائد المستقبلية للشركة  أفضل لمدى

تنبع حاجة سوق المال للمقاييس بخالف المقاييس المحاسبية التقليدية من خالل ما تقدمه من مساعدة 
ييس التقليدية ، إضافة لما لها من قدرة على مساعدة المستثمرين على تقييم األداء بشكل أفضل من المقا

ضافية لما تقدمه تلك المقاييس من رؤية إلبناء تنبؤات أكثر دقة عن التدفقات المستقبلية المتوقعة نظرًا 
 . (PWC,July 2014,P.p1-4)لألعمال بخالف تلك الرؤية المقدمة من خالل المقاييس التقليدية لألداء 

 -:القيمة المحققة للمستثمرين: عدم سدرة المقاييس المحاسبية التقليدية على سياس  2/رابعا 
مستمرة وهو ما لم ت عد المقاييس المحاسبية التقليديدة  و عملية طويلة األجلللمستثمرين ق القيمة تحقعملية 

-Dumitru Andrea Paula, Dimitru Cristina Elena, Op. Cit, P.p. 93) لكونهدا نظدراً  هللتعامدل معد
94)(Lokanandha Reddy Irela, Raghunatha Reddy, 2012, P.p 4-5) : 

 . قصيرة األجلمقاييس  -
 .من أن تكون مرتبطة بالمستقبل  بدالً هو البعد التاريخي مقاييس ذات بعد واحد  -
وكدذلك  ،ةباعتبارها مؤشرات تشدير لدألداء وفقدًا للخطدط السدابقLagged Indicators مقاييس متأخرة  -

توقددع ى عمليددة اتخدداذ القددرارات وعلددى باعتبارهددا غالبددًا مددا تصددل متددأخرة للمسددتثمرين ممددا يضددعف تأثيرهددا علدد
 .المستقبلياألداء 

، القيمة المحققة للمستثمرين ر أساسي عند حساب االعتبار تكلفة رأس المال كمتغي فيمقاييس ال تأخذ  -
 ,EPS, ROI, ROEرك بكل المقاييس المحاسدبية التقليديدة ويعتبر استبعاد تكلفة رأس المال مفهوم مشت

ROA. 
قبول االستثمار  القائم على رتبطة بهدف تحقيق القيمة ولكنها مرتبطة بهدف تعظيم الربحمقاييس غير م -

أن تكدون إمكدان  يعندي وهدو مدا، رباح بغدض النظدر عدن تجداوز هدذه األربداح لتكلفدة رأس المدال ألالمحقق ل
 حين أنها تبدو وفقًا للتقارير المالية محققة ألرباح دفترية . فيموال مستثمريها الشركة مدمرة أل

 التدديالتقليديددة دافعددًا أساسدديًا إلددى االتجدداه إلددى المقدداييس المحاسددبية لمقدداييس لاالنتقددادات المتزايدددة  وقدد كانددت
 Value-based performanceبد  ةوالمعروفالقيمة المحققة للمستثمرين تتوافر لها القدرة على قياس 

Measures جهة نظر المستثمرين من و تقييم األداء الحقيقي للشركة تكفل  التيالمقاييس  وهي(Ibid, P. 
3) (E king, Op.Cit, P.p. 7-8) . 

ظدل انتقددادات  فدديعددن القيمدة المحققددة للمسدتثمرين  عليده يتضددح مددى حاجددة سدوق المددال للمعلومدات اً وبنداء
 ن من معلومات .ها على توفير ما يحتاجه المستثمرو ية التقليدية وعدم قدرتمتزايدة للمقاييس المحاسب

 



 
 

177 

 -:للمستثمرينالمحققة العوا د : المقاييس السا دة لقياس خامسا
توفير في المالية التقارير  راستمراللمستثمرين بالقيمة المحققة  عن سوق المال للمعلومات ارتبطت حاجة  

أو محركدات القيمدة المحققدة للمسدتثمرين مصممة لتوفير معلومدات عدن الغير المقاييس المحاسبية التقليدية 
بالدددور الرئيسددي للقيددام عديددد مددن الشددركات االستشددارية الكبددرى األمددر الددذي مثددل دافعددًا قويددًا لل،  تلددك القيمددة
وما ت ن من معلوماو ك الفجوة بين ما يحتاجه المستثمر اآلثار السلبية الناتجة عن تل الحد من  ىالهادف إل

مجموعدة مدن المقداييس تلدك الشدركات االستشدارية وجدت صممت ور  حيث منها ، فعالً  توفره التقارير المالية
اسددتخدامها بالعديددد مددن الشددركات جددرى  التدديالمقدداييس  وهدديين ، ة المحققددة للمسددتثمر الهادفددة لقيدداس القيمدد

 Pablo)إدارة محركاتهددددا فدددديالنجدددداح  كددددذلك تحديددددد مدددددىو  تلددددك القيمددددةالعالميددددة الكبددددرى بهدددددف تحديددددد 
Fernandez, Nov 12, 2013, Op. Cit, , P.p .1-12) (Rauf Ibragimv, Ignacio velez-pareja, 

Joseph Tham, June 6., 2013, P.p .9-11) - ،  المقدداييس األكثددر  يلدديويتندداول الباحددث فيمددا
-IMA, Op. Cit, P.p. 9) رئيسدية مجموعدات يمكدن تقسديمها إلدى ثدالث التيو  ، ق المالسو  فياستخدامًا 

17) : 
 

 للمستثمرينمقاييس القيمة المحققة : المجموعة األولى 1/ خامسا
Shareholders Value Creation Measures  

 للمستثمرينمقاييس الثروة المحققة : المجموعة الثانية 2/خامسا 
Shareholders Wealth Creation Measures   

  مقاييس المختلطة للقيمة والثروةلا: المجموعة الثالثة 3/خامسا 
Hybrid Value / Wealth – Creation  Measures  

 
 للمستثمرين : مقاييس القيمة المحققة المجموعة األولى:  1/  خامسا

Shareholders Value Creation Measures 
تحديحد القحيم المحققحة عتمد على المعلومات الواردة بالتقارير المالية لتقيحيم األداء و ي تتالمقاييس الوهى 

يتطلدب و و تشترك مقاييس المجموعة األولى فدي اعتبارهدا مقداييس دوريدة لدألداء التشدغيلي ، ، للمستثمرين 
بعددض هددذه المقدداييس إجددراء مجموعددة مددن التعددديالت علددى مكونددات التقددارير الماليددة لضددمان قيدداس دقيددق 

األربداح  ىاالعتمداد علدثدار السدلبية الناتجدة عدن الحدد مدن اآل قياسدها  يكفدلالتي للمستثمرين للقيمة المحققة 
حدين ي دفتريدة فدبداح ألن الشدركات قدد تظهدر أر  The bottom Lineال االهتمام األساسدي الدفترية كمج

ال مددا أظهرتدده التقددارير الماليددة إلحدددى كبددرى سددبيل المثدد لثددروات مسددتثمريها ، وعلددى أنهددا قددد تكددون مدددمرة
 تكلفدددة رأس المدددال عندددد احتسدددابمليدددون دوالر إال أنددده  514أربددداح   مدددن تحقدددقللبتدددرول  الشدددركات الكنديدددة

أن تكلفدددة رأس المدددال  أيمليدددون دوالر  492مدددرت للمسدددتثمرين تبدددين أن الشدددركة دالقيمدددة المحققدددة لتحديدددد 
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مليون دوالر تمثل أموال المسدتثمرين المددمرة ، وتتحددد المقداييس المسدتخدمة  492بد  الدفترى تتجاوز الربح 
 -المقاييس التالية: فيالمحققة للمستثمرين قيمة لقياس ال
 : Measures   Economic Valueالقيمة االقتصاديةمقاييس   1

 :التالية  الثالث من خالل المقاييس التي تقاس
  Shareholder Value Added (SVA) للمستثمرينالقيمة المضافة مقياس  -1/ 1        
 Created Shareholder Value (CSV)لمستثمرين القيمة المحققة  لمقياس  - 1/2        
  Residual Incomeالدخل المتبقي مقياس  -3/ 1        
   Equity Spreadفائض القيمة مقياس   2
  Cash Value Added (CVA)المضافة القيمة النقدية مقياس   3
  Cash Flow Return on Investment  (CFROI)على االستثمار النقديالعائد مقياس   4

 : التاليو ما يمكن صياغته بالشكل وه
 

Value Creation Measures 
 

 
  النقدي  العائد -4   لنقدية ا القيمة-3     القيمة   فائض  -2االقتصادية          مقاييس القيمة  -1

المضافة               علي االستثمار                    Equity Spread               Economic value   
        (CFROI)          (CV A)                                                       Measures        

 
 

1/ 1                  1/ 2               1 /3                                       
الدخل المتبقي المحققة   القيمة المضافة     القيمة   

مرين         للمستثمرين                للمستث   
                 (RI)             (CSV)               (SVA ) 

 
: تحديدهاوكيفية  مفهوم تلك المقاييسلإيضاح  يليويتناول الباحث فيما   

 

  Measures  alueEconomic V القيمة االستصادية مقاييس -1
ويعددود  ، مؤشددر لددألداء أمددر واسددع االنتشددار خاصددة بالشددركات الكبددرى كأصددبح اسددتخدام القيمددة االقتصددادية 

بهددف تحديدد عوائددد االسدتثمار الفعليددة  1800عددام  فدي Ricardoإلدى  Economic Valueمصدطلح 
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للقيمدددة االقتصدددادية  وتتميدددز المقددداييس الدددثالث ،  الحددداليوتدددال ذلدددك تطدددورات تاريخيدددة متالحقدددة إلدددى الوقدددت 
 : (Ibid, P. 10)بالمزايا التالية 

 مراعاة تكلفة رأس المال المستثمر عند تقييم األداء.  1
 الربط بين محركات القيمة والقيمة المحققة للمستثمرين.  2
 . للمستثمرينالقياس الدوري لألداء بما يساعد على تقييم القدرة على تحقيق عوائد   3

 :يلي بمامقاييس تلك الوتتحدد 
 

 
  dded (SVA)holder Value AShare للمستثمرينافة القيمة المض -1/1

 (Daniela Venanzi, Op. Cit, P.p. 15-16) (Paplo Fernandez, Nov 18, 2013, Op.Cit , 
P.p. 1-2) (Paplo Fernandez, Nov, 20, 2013, P.p. 1-10) 

 Alfred Rappaport  Alcar Consulting group & مدنتم صدياغة هدذا المقيداس بواسدطة  كدل 
 كما يلى:  SVAللمستثمرين القيمة االقتصادية المضافة  وتقاس، 1986عام  في

SVA = Increase of equity market value – Payment from shareholder +  
           Dividends + Outlays for capital increases, exercise of options –  
           Conversions 

أن : أي  
+  مدفوعات من المستثمرين –الزيادة بالقيمة السوسية للشركة القيمة المضافة للمستثمرين = 

الصكوك القابلة للتحويل ألسهم  – نفقات زيادة رأس المال وممارسة الخيارات –التوزيعات   
: يليهذا المقياس بما  تتحد مزاياو   

 .مقياس بسيط وواضح -
 المخاطر المحيطة باالستثمار. يراعي -
 قيمة الشركة. في التغيرقياس االستخدام ل يةإمكان -

  .القيمة السوقية للشركة فيالتغيرات خاصة عند تحديد ولكنه ينتقد بدمكان وصفه بالذاتية 
 

  hareholder ValueCreated S (CSV) للمستثمرينالقيمة المحققة  -1/2
(Ibid, P.6) (Paplo Fernadez, Nov, 18, 2013, Op.Cit, 2013, P. 2) 

مقدداييس أهددم يمثددل أحددد ، و  1998فددي عددام  Alfred Rappaportة  تددم صددياغة هددذا المقيدداس بواسددط
 كما يلي :  القيمة المحققة للمستثمرينوتقاس ، للمستثمرين القيمة المحققة 
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CSV =  
      Shareholder value added SVA (SVA) – [Equity market value × Ke] 

 : حيث
SVA  ة تحديدها يوالسابق بيان كيفللمستثمرين القيمة المضافة. 
EMV .القيمة السوقية لرأس المال المملوك بداية الفترة 

Ke  تكلفة الملكية دمعدل العائد المطلوب المحسوب وفقًا لمعادلةCAPM 
رأس المددال نظددرًا السددتبعاد تكلفددة للمسددتثمرين وبددالطبع فدددن نددات  هددذا المقيدداس يمثددل القيمددة الفعليددة المحققددة 

أن هدذا المقيداس ال يمكدن اسدتخدامه  ىإلد اإلشدارةوتجددر  ، لمحققدة للمسدتثمرينمن القيمة المضدافة االمملوك 
 Shareholder مقيححاس القيمححة المضححافة للمسححتثمرينحيددت أن  السددابقبشددكل منفصددل عددن المقيدداس 

value added SVA (SVA) القيمحة  مقيحاسحدين أن  فديقديس إجمدالي العوائدد المحققدة للمسدتثمرين ، ي
القيمددة المحققددة مددن خددالل  يقدديس Created shareholder Value (CSV)المحققححة للمسححتثمرين 

 يمكن أن تقاس أيضًا بالمعادلة التالية:  CSV، علمًا بأن SVAاستبعاد تكلفة رأس المال من 
CSV = EMV × (Shareholder return – Ke)→ معدل القيمة المحققة للمستثمرين   

  للمستثمرين الذي يقاس كما يلي : محققعدل العائد الم Shareholder returnحيث تمثل 
Shareholder Return =                       SVA 
                                                         EMV  
 

  Residual Income (RI) المتبقيالدخل  - 1/3
قرت المقياس الذي است متبقيالسبق أن تناوله الباحث وعرض طريقة حسابه كما تم التوصل لكون الدخل  

عددام  Marshalالمتوصددل إليدده مددن خددالل الددربح االقتصددادي عددن للتعبيددر  بيئددة الممارسددة المحاسددبية عليدده
مقيداس القيمدة االقتصدادية همدا  المتبقديبالدخل  نيرتبطاين مقياس ويعتقد الباحث بضرورة عرض ، 1890

 : ويتناولهما الباحث فيما يلي،   REVAلة ومقياس القيمة االقتصادية المضافة المعد EVAالمضافة 
 

  dded (EVA)Economic Value A  القيمة االستصادية المضافة مقياس 1/3/1
تدم التدروي  ، وقدد  1989بنيويورك عدام  Stern & Stewartعالمة تجارية مسجلة بواسطة شركة مثل ي

إجدراء تعدديالت  EVAويتطلدب قيداس  ،ين للمستثمر لهذا المقياس باعتباره المقياس الحقيقي للقيمة المحققة 
عدد محدود مدن  إال أن الواقع يشير إلجراء، تعدياًل  160تتجاوز  الماليالدخل والمركز  قائمتيعلى بنود 

 Paplo)  بالمعادلددددة التاليددددة EVAوتقدددداس ،  مددددن رقددددم الددددربح ورقددددم رأس المددددال التعددددديالت علددددى كددددل
Fernandez, Nov 12, 2013, Op.Cit,  P. 11) (Daniela Venanzi, Op. Cit, P.p. 11-12) : 

EVA = Adjustment Nopat – (WACC × Adjustment invented capital)  
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 : أي أن
× المتوسحط المحرج  لتكلفحة رأس المحال  )–دخحل التشحليل المعحدل  في= صحاالقيمة االستصادية المضافة 

  .( رأس المال )مملوك ومقتر ( المعدل
  
  قيمة االستصادية المضافة المعدلةمقياس ال  - 1/3/2

Refined Economic Value Added (REVA)     
 فددييتمثددل  EVAوالفددارق بيندده وبددين  1997عددام  فددي  Bacidoreتددم صددياغة هددذا المقيدداس بواسددطة 

لددرأس الدفتريددة  أسدداس القيمددة ىولدديس علددعلددى القيمددة السددوقية لدرأس المددال  اً احتسداب تكلفددة رأس المددال بندداء
 .EVAما يتم عند احتساب المال ك

 

 :preadS Equityفا   القيمة مقياس  -2
القيمددة  ىإجمددالويقصددد بفددائض القيمددة  Marcon Associateتددم صددياغة هددذا المقيدداس بواسددطة شددركة 

 : (IMA, Op.Cit,  P. 11) يليوتقاس كما ، بعد تغطية تكلفة األموال المملوكة للمستثمرين المحققة 
Equity Spread = (ROE – Ke) ×  Equity Capital  

 : حيث
ROE    .معدل العائد على األموال المملوكة 
Ke       .تكلفة األموال المملوكة 

وكلما زادت إيجابية هذا الفارق كلما كدان االسدتثمار  Keو  ROEويتحدد معدل فائض القيمة بالفارق بين 
 .رين من حيث القدرة على تحقيق قيمة للمستثم بالشركة أكثر إيجابية

 

  dded (CVA)Cash Value Aمقياس القيمة النقدية المضافة  -3
القيمدة  وتحتسدب  ، Boston Associateشدركة بوسدطن االستشدارية تم صدياغة هدذا المقيداس بواسدطة 

 : (Paplo Fernandez, Nov 12, 2013, Op.Cit,  P.p. 4-10)يلي كما النقدية المضافة 
CVA = Nopat + Accounting Depreciation – Economic Depreciation – 
(Debit + Equity) × WACC 

 أي أن :
اإله ك  –+ اإله ك المحاسبي  بعد الضرا ب دخل التشليل فيالقيمة النقدية المضافة = صا

معدل المتوسط المرج  لتكلفة رأس المال× )الديون + الملكية (  –االستصادي   
كما يلى:  االقتصادييحتسب اإلهالك  و   

Economic Depreciation = 1WACC)(1

WACCassetfixed Gross
years(t) 
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 عا د التدفقات النقدية على االستثمار: مقياس  -4
(CFROI)  Cash Flow Return on Investment 

، ويقددوم هددذا  Bostonتددم تسددويقه مددن خددالل مؤسسددة و   Holtشددركة تددم صددياغة هددذا المقيدداس بواسددطة 
التدددفقات مددن عائددد مددع نجدداح الشددركة تحقيددق  إالين ال تتحقددق للمسددتثمر القيمددة المحققددة أن  ىعلدد المقيدداس

 Gabler, Annette) (IMA, Op. Cit,P.p. 12-15) يلديكمدا ، ويتحددد النقديدة يفدوق تكلفدة رأس المدال 
Holler, , 2009,P.37) :   

CEROI =           Gross Operating Cash Flow -  Economic Depreciation 
                                                Gross Investment 

 

معددددل يجدددب أن يزيدددد عدددن   الدددذيويمثدددل المعددددل المحقدددق معددددل عائدددد التددددفقات النقديدددة علدددى االسدددتثمار 
ويالحظ أن هذا المقياس للقيمة يعتمد القيمة للمستثمرين ،  لكي تتحقق لتكلفة رأس المال المتوسط المرجح 

 دفددع الددبعض للتأكيددد علددى كوندده يحقددق التماثددل بددين كددل مددنيس األربدداح وهددو مددا ات النقديددة ولددعلددى التدددفق
مقدرة المنشدأة علدى تحقيدق تددفقات نقديدة فعليدة التركيز على لمستثمرين من خالل امنظور و  منظور اإلدارة

نيدة الجاندب اآلخدر يعتقدد الدبعض أن المقداييس المب ىعلدو  ،ومقاييسدها التقليديدة  األربداح ىالتركيز عل وليس
نها قد تصبح معقدة جه القصور بالتقارير المالية بل إعلى التدفقات النقدية ال يجوز النظر إليها كعالج ألو 

للغاية وبعيدة عن فهم المستثمرين ، ورغم تضارب وجهات النظر حول هدذا المقيداس إال أن بيئدة الممارسدة 
 ت اإلفصاح األساسية.ضمن متطلبا CFROIأكدت على أن الكثير من الشركات أصبحت تعتبر 

 للمستثمرين المجموعة الثانية: مقاييس الثروة المحققة :  2/  خامسا
Shareholders Wealth Creation Measures   

علحى بيانحات سحوق الثروة المحققحة للمسحتثمرين  المصممة لقياس تعتمد هذه المجموعة من المقاييس  
تدددداول تدددي تصدددالحة للتطبيدددق بالشدددركات ال فهدددي وبالتدددالي ، لبيانحححات الماليحححةأي تحليحححل لالمحححال وال تتطلحححب 

 فديوالمبددأ األساسدي لتلدك المقداييس يتحددد ، ال تتداول أسدهمها  التيبالشركات بسوق المال وليس  أسهمها
تحديدد السدعر المتوقدع للسدهم بنداء علدى قددرة  يدتمحيدث تسدعير األسدهم بكفداءة كون أسواق المال قادرة علدى 

للمسدتثمرين  المحققدةلثدروة األكثدر اسدتخداما لقيداس امقداييس ال وتتحددد، ائد لمالكهدا الشركة على تحقيق عو 
 : (IRRCI, 2014, P.p.1-82) (IMA, Op. Cit, P.p. 14-16)نوعين من المقاييس هما  في

  Total Shareholder Return (TSR)للمستثمر  اإلجماليالعائد   1
  Annual Economic Return (AER) السنوي  االقتصاديالعائد   2

ويتنداول الثروة يستبعدان تمامًا تكلفة رأس المال ويعتمدان على قيم ومتغيرات سوقية ،  يويالحظ أن مقياس
 : ن فيما يليالباحث المقياسي
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  TSR اإلجمالي للمستثمرالعا د مقياس  -1
دم الصديت حيدث يسدتخذائدع وهدو مقيداس  Boston Associateشدركة تم صياغة هذا المقياس بواسطة 

لهدذا المقيداس فدي  وتتحددد العوائدد المحققدة للمسدتثمرين وفقداً  ، S&P500ؤشر دددلم اإلجمداليالعائد  لحساب
 نوعين من العوائد: 

 المكاسب الرأسمالية الناتجة عن تغير سعر السهم. العا د األول:
 : التوزيعات التي يتم الحصول عليها من الشركة العا د الثاني

 : يليما هذا المقياس ك ويتحدد 
TSR =                   P1 – P0  +   D 

                                  P0 

: حيث  
P1    نهاية العام.سعر السهم 
P0    .سعر السهم بداية العام 
D    يعاتالتوز 

ضدطرابات الكبيدر با هر نظدرًا لتدأثاإلدارة هذا المقياس عدم إمكانية االعتماد عليه كأداة لمساءلة  ىو يؤخذ عل
ال يدزال  TSR ، ورغم هذا فدن مقيداس العائدد اإلجمدالي للمسدتثمرتخرج عن تحكم اإلدارة التي ق المال سو 

 .تحقيق عوائد لمستثمريها ىعلللتعبير عن مدى قدرة أداء الشركة  اً يمثل أحد أكثر المقاييس انتشار 
 
  )AER( السنوي  االستصاديالعا د  مقياس -2

 :يليويحتسب كما  ، للمستثمرينة المحققة يمثل أحد مقاييس الثرو 

AER =   1
MV

DERMV

1t

t 




 

:حيث   
  MVt        القيمة السوقية للشركة نهاية العام . 

   MVt-1  القيمة السوقية للشركة بداية العام . 
ER         خالل العام رأس المالب قيمة الزيادة . 
D           التوزيعات . 

ذا كانت ال  تحقيق ثروات إضافية لمالكها. فينجحت قد الشركة  تكون صحيح قيمة تفوق الواحد وا 
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 -المجموعة الثالثة: المقاييس المختلطة للقيمة والثروة : -3/ خامسا
Hybrid Value / Wealth – Creation  Measures  

والمقيداس األكثدر شدهرة ،  يانات التقارير المالية وبيانات سحوق المحالمن ب تعتمد تلك المقاييس على كل 
لده  ويدتم وفقداً  Market value added (MVA)بهدذه المجموعدة هدو مقيداس القيمدة السدوقية المضدافة 

الفرق بين القيمتين السوقية والدفتريدة الل تحديد من خ تحقيق ثروة للمستثمرين في نجاح الشركة ىمدتقييم 
مدن أن  Paule & Elenaمدن  أكدده كدل فيمدا MVAوتتضح أهمية ،   (IMA, Op. Cit, P. 16) للشركة
MVA  للشركة حيث يعبر عن مقياس مجمع   الخارجييمثل أفضل مقياس لتقييم األداءCumulative 

Measure الفدددرق بدددين القيمتدددين السدددوقية والدفتريدددة هدددو محصدددلة لتدددراكم القددديم المتوقدددع تحققهدددا  وذلدددك ألن
يؤكد الباحث ، و  (Dimitru Andreea paula, Dimitru Cristina Elena, Op. Cit, P. 94)  للمستثمرين

على وجود تفاوت كبير بالدراسات المحاسبية والمالية عمومدًا حدول مفهدوم الثدروة فهنداك مدن يدرى أن الثدروة 
روة مفهدوم يسدتند علدى التددفقات  ، وأيضًا هناك من يرى أن الثد، الفرق بين القيمتين السوقية والدفترية  هي

 : كما يلي لمفهوم الثروة السابقين من خالل االتجاهين ة المضافة  وتقاس القيمة السوقي
 رق بين القيمة السوسية للشركة وسيمتها الدفترية:االتجاه األول: الف

MVA = (MV of stock + MV of debt) – (BV of stock + BV of Equity) 
 أي أن :

) القيمة الدفترية  –السوسية للديون (  القيمة السوسية المضافة = )القيمة السوسية لألسهم + القيمة
  للملكية + القيمة الدفترية للديون(

 ونظرًا ألن القيمة الدفترية للديون عادة ما تعادل قيمتها السوقية فيمكن القول بأن: 
MVA = MV of stock – BV of stock 

 أي أن :
رية للملكية القيمة الدفت  –القيمة السوسية المضافة = القيمة السوسية لألسهم   

 
 -:القيمة الحالية لألرباح المستقبلية : الثانياالتجاه 

من خالل احتساب القيمة الحالية لجميع األرباح االقتصادية حيث يتم قياس القيمة السوقية المضافة 
 وذلك كما يلي:، حقيقها مستقباًل المتوقع ت

MVA = PV (Ke : EP)  
 حيث:
MVA  القيمة السوقية المضافة. 

Ke   تكلفة رأس المال المملوك. 
EP  الربح االقتصادي.  
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 : الثالثالقسم  
المحققة  الهادفة لقياس القيمةاإلطار المقترح للدمج بين المقاييس المحاسبية التقليدية والمقاييس 

 للمستثمرين
 من البحث :القسم هذا الباحث في يتناول 
  عليها اإلطار المقترح يعتمد: الدعائم التي  أوال  
 : اإلطار المقترح . ثانيا  

 

 : اإلطار المقترح أوال  
 الددم  بدين المقداييس المحاسدبية التقليديدة ىفي صياغة إطار مقترح للمقاييس يقدوم علد البحث اقتراحيتحدد 

 يم ذو األربدعنمدوذج التقيدبالمرحلدة الثانيدة المحققة للمسدتثمرين وذلدك ضدمن القيمة  الهادفة لقياسوالمقاييس 
الدذى يعتبدرمن أكثدر النمداذج  شدهرة بدالفكر المحاسدبي ،  Four stage valuation model  مراحدل

ويتحدددد مضددمونه بددافتراض وجددود عالقددة مباشددرة بددين محركددات القيمددة وأداء الشددركة معبددرًا عندده بالمقدداييس 
 ,Zang E. & Rezaee. Z) (Dowling, 2006, P. p. 134-143)المحاسدبية التقليديدة بمفردهدا 

2009,P.p. 221-237) (Sara Aliabadi, Alireza Dorestani, Nauzen Balsara, Op. Cit, P.p. 
 دعدددم مسدددتوى مدددن خدددالل سددديترتب عليددده تطدددوير التقدددارير الماليدددة  ، وهدددو مدددا يعتقدددد الباحدددث بأنددده:  (26-27

مدن ذلدك إدارة محركدات القيمدة داخدل الشدركة و  فديمددى النجداح اإلفصاح المحاسدبي بتدوفير معلومدات عدن 
كمددا يتوقددع مددن الدددم  المقتددرح زيددادة ،  العوائددد الفعليددة المحققددة للمسددتثمرين ل تددوفير مقدداييس تعبددر عددنخددال

أشددارت دراسددات سددابقة أنهددا ال تفسددر إال  والتدديقدددرة التقددارير الماليددة علددى تفسددير التغيددرات بعوائددد األسددهم 
فيمدا أكدددت  مدن المقداييس يحكدم تدوفير كددال الندوعينوتتضدح أهميددة وجدود إطدار ،  % مدن تلدك التغيدرات50

 The International Organization of Securities Commissionsعليدده دراسددة لددد 
(IOSCO)   لهدم نظدرة  حهامًا في تقديم إفصاح واضح ومفيد للمسدتثمرين وتتدي المقاييس تؤدي دوراً أن من

 األمر الدذيارة والمسدتثمرين،مرونة بالتواصدل بدين اإلد ىمما يؤدي إل موضوعية عن األداء المالي بالشركة
تددوفير  ىضددرورة وجددود مبددادئ توجيهيددة تحكددم تددوفير تلددك المقدداييس وذلددك لتجنددب مددا يترتددب علدد ىعلدديؤكددد 

اإلفصدداح المضددلل و عدددم القابليددة للمقارنددة ، المقدداييس دون وجددود مبددادئ تحكددم توفيرهددا مددن عدددم االتسدداق 
خدام تلدددددددددددددك المقددددددددددددداييس الدددددددددددددذي يسدددددددددددددتدعي المزيدددددددددددددد مدددددددددددددن الحدددددددددددددذر مدددددددددددددن المسدددددددددددددتثمرين عندددددددددددددد اسدددددددددددددت

(IOSCO,Sep,2014,P.p.1-7)  ، تناولتده دراسدة لدد وذات األمدر The European Securities 
and Markets Authority (ESMA)قدداييس بخددالف لماألهميددة المتزايدددة  ل أن ىأكدددت علدد التددي

 مرشد عند تدوفيرتعمل ك  guidelinesتوجيهية  حتم وجود مبادئي هاستخداموانتشار االمقاييس التقليدية 
وبالتددالي تقددديم صددورة حقيقيددة وعادلددة عددن زيددادة قابليتهددا للفهددم و بمددا يددؤدي لتعزيددز شددفافيتها تلددك المقدداييس 
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بنداء  ىومسداعدتهم علد حمايدة المسدتثمرين  ى، وهدو مدا يدؤدي إلد األداء مدن خدالل مقداييس موحددة ومتسدقة
 (ESMA, May 14  , 2014. P.p.1-28) توقعات أكثر دقة

 

 -:فيما يلي  مكونات اإلطار المقترحدد وتتح
والمقددداييس الهادفدددة لقيددداس القيمدددة المحققدددة تتحددددد المكوندددات الرئيسدددية لحطدددار المقتدددرح للمقددداييس التقليديدددة 

 -:للمستثمرين فيما يلي
 .هدف اإلطار المقترح -1/ ثانيا  
 المبادئ الحاكمة لحطار المقترح. -2/ثانيا  
 .المقترح اسية لعمل مكونات اإلطارالمتطلبات األس  -3/ثانيا  
 المقاييس المقترحة كمكونات لحطار المقترح.  -4/ثانيا  

 

 هدع اإلطار المقترح -1/ثانيا  
تطوير التقارير المالية وذلك بددعم مسدتوى اإلفصداح المحاسدبي مدن خدالل  فييتحدد هدف اإلطار المقترح 

، المحققدة للمسدتثمرين ليديدة والمقداييس الهادفدة لقيداس القيمدة توفير التقارير المالية للمقداييس المحاسدبية التق
تفسددير التغيددرات  ىلتقددارير الماليددة علددقدددرة ا زيددادةإلددى  ث أن مكونددات اإلطددار المقتددرح سددتؤديويعتقددد الباحدد

 ومدا يترتدب علدى ذلدك مدن مقارنة بالوضع الحالي القائم علدى تدوفير المقداييس التقليديدة فقدط بعوائد األسهم 
 وبالتالي زيادة كفاءة عمليات تخصيت الموارد . فاءة سوق المال كدعم 

 

 -:لإلطار المقترحالمبادئ الحاكمة  -2/ثانيا  
المقترح وذلك  بما  لحطاروتوفير المقاييس المكونة  ءبنااعتمادًا عليه يتم  الذيتمثل تلك المبادئ األساس 
 -: يليتلك المبادئ بما وتتحدد يكفل تحقيق الهدف منه ، 

  -: المستثمرين: أولوية  المبدأ األول
المسدتثمرين هدو تلبيدة حاجدات اإلطدار المقتدرح نداء الدذي يجدب أن يحكدم بالباحث بأن المبدأ الرئيسدي يعتقد 

يؤكدد  و، مصدادر المعلومدات بخدالف التقدارير الماليدة الحصدول عليهدا مدن خدالل  يدتم من المعلومدات التدي
تلبيددة حاجددة المسددتثمرين  لدراسددات دالسددابق بيانهددا  والتددي أكدددت علددى أنالباحددث علددى مددا ورد بالعديددد مددن ا

  . تلبية حاجات الفئات األخرى من المستخدمين من المعلومات دعم و ترتب عليه يمن المعلومات س
 -الوست المناسب : –الموثوسية  –مة : الم ء الثانيالمبدأ 

(IFAC, May 2011, Op.Cit, P. 10) 
ومسدداعدة المسددتثمرين يجددب أن تكددون مالئمددة ومددوفرة الحتياجددات ضددمن اإلطددار المقتددرح المددوفرة المقدداييس 

 هدداتوفير ويددرتبط مددا سددبق بضددرورة ، بدده  اً وموثوقدد اً دقيقدد اً قياسددها قياسدد يددتم وكددذلك يجددب أن ،لهددم علددى التنبددؤ
  بالوقت المناسب.
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 -: القابلية للمقارنة : الثالثدأ المب
(ESMA, Op. Cit, P.p.14 -15)     

 ع ذات المقداييس بدالفترات الماضديةيجب أن تكون قابلدة للمقارندة مدالموفرة ضمن اإلطار المقترح المقاييس 
يددر يتغأي  إدخددالوفددي حالددة ،  األسددلوبمددع ضددرورة احتسدداب المقدداييس الحاليددة والسددابقة باسددتخدام ذات ، 
مقداييس ال ىالحساب عل جراء ذات التعديل بطريقةمقياس يجب إيضاح سبب ذلك وا   أي تحديد ةطريق ىعل

 . بيان أثر التعديل على محتوى معلومات المقياسالمعدلة بالفترة السابقة مع 
 -التوافا :  :الرابع المبدأ 

المخاطر وفرت ،  أن قدرة المقاييس الموفرة على التنبؤ بالربحيةن التوافق يعني فدICAEW لدراسة  وفقاً  
التوافدق بدين أحكدام مدن ضدرورة سدنة  80 ذمند Ben Graham مدا أكدد عليدهتعتمدد علدى النمو المسدتقبلية 

 (ICAEW, November 24th, 2013,Op. Cit, P. 31) السوق وأحكام الشركة
Verdict from the Fields agree with the verdict from the ivory tower 

   

لمعلومددات الددواردة ضددوء ا فدديالمقدداييس  بنددىت  أن هددو أن المقصددود بددالتوافق  ESMA دراسددة حددين تددرى  فددي
 .  (ESMA, Op. Cit, P P.p.11-12) بالتقارير المالية وأن تتوافق مع ما بها من معلومات موثقة

من اإلطدار المقتدرح بدأن تكدون المقداييس المدوفرة ضدأن كال االتجاهين يمكدن االعتمداد عليده الباحث  ويعتقد
ق مدددع مدددا ورد بالتقدددارير الماليدددة مدددن وكدددذلك التوافددد، أحكدددام ومتطلبدددات سدددوق المدددال مدددن  متوافقدددة مدددع كدددل

 .معلومات 
 

 -: االرتباط بقيمة الشركة : الخامسالمبدأ 
(Lokanandha Reddy Irela, Raghunathe, Reddy, Op. Cit, P. 5) 

يجددب أن تكددون مرتبطددة بقيمددة الشددركة وأن يكددون لهددا القدددرة المددوفرة ضددمن اإلطددار المقتددرح مقدداييس األداء  
            .دوري الشدددددركة لتدددددوفير إشدددددارات عدددددن مددددددى تحقدددددق الثدددددروة بشدددددكل  الدوريدددددة بقيمدددددة علدددددى تفسدددددير التغيدددددرات

                                                                                             
An appropriate measure of corporate performance is believed to be highly 
correlated to firm value one hand and should be able to signal the extent 
of periodic wealth creation on the other. 

 اإلداري : الص حية ل ستخدام السادس المبدأ 
 (IMA Op. Cit, P.  21)(Sara Aliahadi, Alireza Dorestani, Nauzer Balsara, Op. Cit, P.3) 

أن تكدددون قدددادرة علدددى إظهدددار مددددى التقددددم بجواندددب األداء  يجدددبطدددار المقتدددرح المدددوفرة ضدددمن اإل المقددداييس
 ى، وبالتددالي يددتم االعتمدداد علدد صددورة نمطيددة لددألداء تعطددي المختلفددة بددداًل مددن المقدداييس التقليديددة فقددط التددي

 .وتقييم أداء األقسام اإلدارية المديرين والموظفين مكافأة عندمقاييس اإلطار المقترح 
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 التكلفة والعا د: بعالساالمبدأ 
(ESMA, Op. Cit, P, p.18 -20)     

القدائم  تتحدد تكداليف تطبيدق اإلطدار المقتدرحالمقترح ، و تطبيق اإلطار ضرورة الموازنة بين تكاليف وعوائد 
 : التكاليف الدم  بين المقاييس التقليدية ومقاييس القيمة في نوعين منعلى 

  تكاليف تنفا لمرة واحدة -أ
المقدداييس ال تحديددد ن متغيددرات تكدداليف ال يتوقددع أن تكددون كبيددرة ألوهددي تكدداليف إعددداد النظددام  يفدد تتمثددل

تكدداليف تدددريب وتثقيددف المددوظفين حددول مفهددوم تلددك المقدداييس وكيفيددة  ىإضددافة إلددتتغيددر بمددرور الددزمن ، 
 .حسابها

  تكاليف جارية -ب
 .س تجهيز البيانات الالزمة لحساب تلك المقاييتتمثل في تكاليف 

 
 تطبيق اإلطار المقترح فتتمثل في نوعين من العوائد : الناتجة عن أما العوائد

  عوا د مباشرة -أ 
مدددن معلومدددات ومدددا يحتاجددده  رباإلفصددداح بدددين المدددوف الحاليدددةالحدددد مدددن اآلثدددار السدددلبية للفجدددوة  تتمثدددل فدددي

ليددددة وبالتددددالي دعددددم ثقددددة ذلددددك مددددن زيددددادة شددددفافية التقددددارير الما ىمنهددددا ، ومددددا يترتددددب علدددد ن فعددددالً مرو ثالمسددددت
 المستثمرين بها.

  عوا د غير مباشرة-ب
المددى الطويدل فينتظدر  ى، أمدا علدانخفاض تكلفة اتخاذ القرار بسوق المدال  تتمثل في المدى القصير ىعل
إلجددددراء تقيدددديم أفضددددل لمسددددتوى  تددددوفير المقدددداييس بنوعيهددددا خفددددض تكلفددددة رأس المددددال نظددددراً  يترتددددب علددددى أن

  ستثمار.المخاطر المحيطة باال
 -:وعدم التكرار التوازن : الثامن  المبدأ

كافدددة وذلدددك بمدددا يكفددل التعبيدددر عددن أثدددر متوازنددة المقدداييس المدددوفرة ضددمن اإلطدددار المقتدددرح يجددب أن تكدددون 
متوصدل إليهدا بمقيداس معدين مدن عدم تكرار مضمون نتيجدة  ىالعمل علمع ، على األداء محركات القيمة 

 . خالل مقياس آخر
 -: اإلفصاح :اسع  الت المبدأ

(ESMA, Op. Cit, P.p.16 -17) (IOSCO, Op. Cit, P.5)    
المقداييس المكوندة من ضدرورة تدوفير   IOSCO, ESMAمن  يتفق الباحث مع ما اتجهت إليه دراسة كالً 

 فهدم أفضدل لدألداء ىضمن تقارير إدارية مرفقة بالتقارير المالية بمدا يسداعد المسدتثمرين علدلحطار المقترح 
 المستقبلية للعوائدصياغة تقديرات أكثر دقة  ىوبالتالي زيادة القدرة عل
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 -يبنى عليها المقياس: التىالمبدأ العاشر: موضوعية البيانات 
يعتقد الباحث أن هذا المبدأ سيظل مبدأ نظريًا ما لم يتم العمل علدى تطدوير التقدارير الماليدة خاصدة مدع مدا 

عددم موضدوعية المقداييس المعتمددة  ىتفقدها موضوعيتها وهو مدا يدؤدي إلد من انتقاداتالتقارير يوجه لتلك 
ضرورة العمل على تطوير تلك التقارير والحد من تزايد التعقيدد ما سبق يتطلب و على بيانات تلك التقارير، 

 بها.
 -مكونات اإلطار المقترح :المقاييس المقترحة ك - 3/ثانيا  

القدددائم علدددى الددددم  بدددين المقددداييس المحاسدددبية   حطدددار المقتدددرحندددات ليقتدددرح الباحدددث المقددداييس التاليدددة كمكو 
 :التقليدية والمقاييس الهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين

 -المقاييس المحاسبية التقليدية : -1
 فدديالتقليديددة وأكثرهددا طلبددًا المحاسددبية  تضددمنت الدراسددات السددابقة المقدداييس التاليددة باعتبارهددا أهددم المقدداييس 

 -: ، وتتحدد تلك المقاييس التقليدية فيما يليسوق المال 
 . ROE  العا د على الملكية مقياس -1
             .   EPS ربحية السهم مقياس -2
  .  ROI  العا د على االستثمار مقياس -3
 ن،المستثمري ىله شعبية لديعتبر مقياسًا ،  Stock Price / EPS (P/E)  مضاعف الربحية مقياس -4

 انخفض كان حافزًا على الشراء. وكلما     
 . ROA العا د على األصول مقياس -5
 . BV/S القيمة الدفترية للسهم -6
ويعتبدر أحدد األدوات الهامدة للتنبدؤ  Jomes Tobinالموضدوع بواسدطة ،  Tobin’s Q   مقيحاس -7

ذا كدان ، لشركة وتكلفتها االسدتبدالية بالربحية المستقبلية وذلك بديجاد النسبة بين القيمة السوقية ألصول ا وا 
تقيديم أسدهم الشدركة بدأعلى مدن قيمتهدا و  األداء الجيدد يكدون ذلدك دلدياًل علدى الواحدد صدحيحالمقيداس يفدوق 

فيكون ذلك داللة على األداء  الواحد صحيحلوجود أصول بالشركة غير معترف بها ، أما إذا كان أقل من 
المقيداس باسدتخدام القيمدة الدفتريدة هدذا تطدوير  المسدتثمرين ، وقدد تدمارد السلبي وعدم القدرة علدى تعظديم مدو 

  Approximate Qاالستبدالية لقياس  التكلفة بداًل من
  .  DPS   للسهم النقديالتوزيع  مقياس -8
 .جودة األرباح المحاسبيةل اً مقياسيعتبر ،  OCF  نسبة النقدية التشليلية مقياس -9

قددددرة علدددى مواجهدددة لتحديدددد اليعتبدددر مقياسدددًا ،  OCFG  نقحححد محححن التشحححليلال فينمحححو صحححا مقيحححاس -10
 .ل دون اللجوء لمصادر تمويل أخرى التزامات قصيرة األج
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 -:المقاييس الهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين -2
س كمدا سدبق وتتحدد تلك المقدايي، الثروة والمقاييس المختلطة ، من القيمة  حث توفير مقاييس كليقترح البا

 -عرضه فيما يلي:
 . SVA للمستثمرين القيمة المضافة مقياس -1
 . CSVللمستثمرين القيمة المحققة  مقياس -2
         .RI  المتبقيالدخل  مقياس -3
 . ES  فا   القيمة مقياس -4
 . CVA   القيمة النقدية المضافة مقياس -5
 .  CFROIعا د التدفقات النقدية على االستثمار مقياس -6
 .  TSR العا د اإلجمالي للمستثمر مقياس -7
                     .AER   السنوي  االستصاديالعا د  مقياس -8
 . MVA  القيمة السوسية المضافة مقياس -9

 : الرابعالقسم  

 ةاإلختباريالدراسة  

المواد األساسية وذلك بالفترة بقطاع شركات المدرجة التقارير المالية للعلى  ةاإلختبارييتم إجراء الدراسة 
، ويتضمن  GICS المعيار العالمي للقطاعات وفقا لتصنيف  شركة 42و عددها  2017الي  2013من 

،  التغليف، الحاويات ، مواد البناء، المواد الكيميائية باألنشطة التالية  شركة 41قطاع المواد األساسية عدد 
د بيان شركات القطاع التي أجريت عليها الدراسة  الخشبيةالمنتجات الورقية و ، التعدين ، المعادن 

 -: يليبما  ةاإلختباريالدراسة وتتحدد منهجية بالمالحق  ، 
 الهدع : -1

اإلطار المقتدرح القدائم علدى الددم  بدين المقداييس المحاسدبية التقليديدة والمقداييس الهادفدة لقيداس  دراسة تأثير
 ىقددرة التقدارير الماليدة علد ستوى اإلفصاح المحاسدبي وبالتدالي زيدادةم دعم ىالقيمة المحققة للمستثمرين عل
 تفسير التغيرات بعوائد األسهم.

 -المتليرات المستخدمة : -2
 المتليرات المستقلة :

 مقاييس . عشرةد المحددة باإلطار المقترح مجموعة المقاييس المحاسبية التقليدية  1
 تسدددعةدالمحدددددة باإلطدددار المقتدددرح ققدددة للمسدددتثمرين المقددداييس الهادفدددة لقيددداس القيمدددة المحمجموعدددة   2

 مقاييس .
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 المتلير التابع: 
 -الدراسة وسيتم قياسه كما يلي: فيللسهم المتغير التابع  الشهري يمثل العائد 

1i

1ii
it

P

PP
R




  

: حيث  

Rit  خالل شهر  في= عائد السهم لشركةt 
Pit  خالل شهر  في= سعر السهم لشركةt  

Pit-1 =  خالل شهر  فيسعر السهم لشركةt-1 
 .السنوي شهر ليمثل العائد  12احتساب العائد المجمع لمدة  الشهري  السوقياحتساب العائد  ويلي
 
 -تصميم الدراسة والبيانات : -3

و تددم بقطدداع المددواد األساسددية علددى التقددارير الماليددة لشددركات اإلختباريددة الدراسددة  عنددد إجددراء تددم االعتمدداد 
 . مواقع الشركات األلكترونية -موقع مباشر ،Investingليها من من موقع الحصول ع

 
 اختبار صحة الفرو  : -4

 . ثانيا   بالم حا مدرجة  نتائ  التحليل اإلحصائي كاملة
 ختبار الفر  األول : ا1/ 4

 ألسهمتفسير التليرات بعوا د ا ىالمقاييس المحاسبية التقليدية من سدرة التقارير المالية علتحد 
 لتحديد القوة التفسيرية للمقاييس التقليديةيستخدم الباحث أسلوب االنحدار المتعدد 

Y it = a + BX it +  + e it  
 حيث: 

 Y it                للشركة  عائد السهم  ) المتغير التابعi  فى العامt . 
a            الثابت . 

X it   للشركة  المتغير المستقلi  فى العامt . 
e it    خطأ النموذج. 

 :كما يلي الختبار الفرض األول وتكون معادلة االنحدار 
R it  = a+  B1 ROE it  + B2 EPS it  + B3 ROI it  + B4 P/E it  + B5 ROA it  +  
       B6 BV/S it  + B7TQ it  + B8 DPS it  + B9 OCF it  + B10 OCFG it  +  e it  
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: ي النتا ج التاليةوسد أظهر التحليل اإلحصا  
 ملخص النموذج

مستوي 
 المعنوية 

Sig. 

F  الخطأ
 المعياري 

 

Adjusted  
R2 

 معامل التحديد
R2 

معامل 
 االرتباط

R 

 النموذج

0.000 16.8597   

 األول 0.554 0.562 0.576 2.080

 
a. Predictors: (Constant), x10, x5, x2, x1, x7, x8, x9, x4, x6, x3 
b. Dependent Variable: y 

 نتا ج تحليل االنحدار المتعدد
 

 

 : ما يلي النتا ج وتظهر
ن معنوي بالنموذج ألغير متغير   ROAالعائد على األصول  فيوالممثل   x5المتغير المستقل  -1
 . المجتمع هذا المقياس غير معنوي على مستوى  ما يعني أن وهو %5كبر من أ  Sig ةقيم
المجتمع  التقليدية  لها معنوية على مستوى  المقاييس المحاسبية فيباقي المتغيرات المستقلة والممثلة  -2
 .  16.8597 تساوي   fقيمة  نأمعنوية النموذج ككل كبيرة حيث كما أن  ، 

 النموذج
 األول

معامل 
 االنحدار

B 

الخطأ 
 المعياري 

SE 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

 سيمة
T 

 مستوي المعنوية
Sig. 

 0.006 3.456 0.127 0.064 0.063 الثابت
(X1)  ROE   0.356 1.456 0.343 2.348 0.001 
(X 2)  EPS     0.306 0.033 0.069 1.876 0.029 

(X 3)  ROI    0.415 0.081 0.238 2.679 0.0438 

(X 4) P/E    0.003 0.064 -0.102 1.876 0.00587 
(X 5)  ROA -0.237 1.678 -0.108 4.773 0.00995 
(X 6)  BV/S 2.31 0 0.222 2.547 0.051 

(X 7)  TQ       0.631 0.064 0.244 1.912 0.026 

(X 8)  DPS  -3.82 1.324 0.828 3.8921 0.000 

(X 9)  OCF 0.0667 0.033 -0.102 2.227 0.007 

(X 10) OCFG  2.557 0.987 -0.258 4.567 0.000 



 
 

193 

% من 56.2المتغيرات المستقلة تفسر  أن يعني و ماهو  0.562 للنموذج يساوي  R2معامل التحديد  -3
بر أكثر تتع Adjusted R2حين أن  فيمستوى المجتمع ، حدث في المتغير التابع على ت التيالتغيرات 

 أنمما يعنى  0.576 تصل إلى والتيمناسبة لتحديد القدرة التفسيرية للنموذج على مستوى العينة 
تحدث في المتغير التابع على مستوى  التي%  من التغيرات 57.6 تهنسبالمتغيرات المستقلة تفسر ما 

 . العينة
  األول على ما سبا تتض  صحة الفر ا  وبناء

وذلك عند االعتماد علي  للتقارير المالية على تفسير التليرات بعوا د األسهممن حيث القدرة المحدودة 
للتقارير المالية على القدرة المحدودة أن  احث علىويؤكد الب،  بمفردهالمقاييس المحاسبية التقليدية ا

مستوى المجتمع  ىعلبمفردها والمقدرة لمقاييس التقليدية ا عند االعتماد علىتفسير التغيرات بعوائد األسهم 
ن االعتماد على المقاييس التقليدية بمفردها ال ات السابق عرضها من أمع ما ورد بالدراس تتفق%56.2بد

 . أقل من نصف التباين في أسعار وعوائد األسهم السوقيةالمالية إال تفسير يتيح للتقارير 
 
 : اختبار الفر  الثاني 2/ 4

دعم يؤدي اإلطار المقترح للمقاييس التقليدية والمقاييس الهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين إلى  
 على تفسير التليرات بعوا د األسهم .اإلفصاح المحاسبي وبالتالي زيادة سدرة التقارير المالية مستو  

 كما يلي : الثانيوتكون معادلة االنحدار الختبار الفرض 
R it  = a+  B1 ROE it  + B2 EPS it  + B3 ROi it  + B4 P/E it  + B5 ROA it  +   
        B6 BV/S it  + B7TQ it  + B8 DPS it  + B9 OCF it  + B10 OCFG it   +   
       B11 SVA it  + B12 CSV it  + B13 Ri it  + B14 ES it  + B15 CVA it  +  
      B16 CFROI it  + B17 TSR it  + B18 AER it  + B19 MVA it  +  e it   
 

  :وسد أظهر التحليل اإلحصا ي النتا ج التالية
 ملخص النموذج

مستوي 
 المعنوية 

Sig. 

F  الخطأ
 المعياري 

 

Adjusted  
R2 

دمعامل التحدي  
R2 

 معامل االرتباط
R 

 النموذج

0.000 43.119 
   

 الثاني 0.759 0.716 0.761 0.115
a. Predictors: (Constant), x19, x5, x17, x8, x14, x11, x4, x2, x9, x18, x13, x6, x15, x7, x12, x16, x1, x3  
b. Dependent Variable: y 
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 نتا ج تحليل االنحدار المتعدد

 

 ويتض  من النتا ج :
 أن المتغيرات المستقلة الممثلة فيما يلي : -1

                      X3 -  العائد على االستثمار  ROI 
 x4 -                       مضاعف الربحية  P/E 

X6 -                         القيمة الدفترية للسهمBV/S 

  النموذج
 ولاأل 

 االنحدارمعامل 
B 

الخطأ 
 المعياري 

SE 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

 سيمة 
T 

 مستوي المعنوية 
Sig. 

 0 3.233 0.456 0.032 0.034 الثابت
(X1)  ROE   5.235 1.106 0.324 5.879 0.012 
(X 2)  EPS    2.227 0.062 0.654 3.372 0.048 

(X 3)  ROI   0.675 1.565 0.034 5.423 0.006 
(X 4) P/E    1.0321 1.106 0.015 4.773 0.001 
(X 5)  ROA 2.345 0.017 -0.108 2.547 0.029 
(X 6)  BV/S 0.567 0.02 0.222 1.912 0 
(X 7)  TQ       1.876 0 0.244 3.8921 0 
(X 8)  DPS  2.679 0 0.828 2.227 0 
(X 9)  OCF 0.128 0.062 0.196 5.423 0.106 

(X 10) OCFG  1.2001 1.231 1.458 4.773 0 
(X 11) SVA 0.082 0 0.19 2.547 0 
(X 12) CSV 0.0034 0.017 0.211 1.912 0.688 

(X 13) RI 0.082 0 0.151 3.8921 0.456 
(X 14) ES 2.0321 0 -0.234 5.423 0.049 
(X 15) CVA 1.042 0 -0.102 4.773 0.709 
(X 16) CFROI 0.151 0.064 -0.108 1.876 0 
(X 17) TSR -0.108 1.456 0.222 2.679 0.0345 
(X 18) AER 0.006 0.033 0.244 1.876 0 
(X 19) MVA 

 

0.265 0.081 0.828 4.773 0.789 
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وهو ما يعني أن تلك المقاييس غير ،  %5كبر من لها أ Sig ةن قيمة بالنموذج ألمعنويغير متغيرات 
 المجتمع . ى معنوية على مستو 

الهادفة لقياس القيمة المحققة  التقليدية و المقاييس ي المقاييسباقي المتغيرات المستقلة والممثلة ف -2
  f قيمة نأمعنوية النموذج ككل كبيرة حيث ، كما أن المجتمع  مستوى  ىللمستثمرين لها معنوية عل

 .  43.119 تساوي 
% من 71.6المتغيرات المستقلة تفسر  أن و هذا يعني 0.716 للنموذج يساوي  R2معامل التحديد  -3
بر أكثر تتع Adjusted R2غيرات التي تحدث في المتغير التابع على مستوى المجتمع ، في حين أن الت

أن  يعني مما 0.761 ىمناسبة لتحديد القدرة التفسيرية للنموذج على مستوى العينة والتي تصل إل
لى مستوى %  من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع ع76.1 تهالمتغيرات المستقلة تفسر ما نسب

 العينة .
يعتقد الباحث بضرورة ترتيب المتغيرات المستقلة لتحديد أكثرها  اإلحصائيضوء ما أظهره التحليل  في -4

 Standardized Coefficientsقيمة  ىعوائد األسهم وذلك باالعتماد علقدرة على تفسير التغيرات ب
(Beta)  ،ة غير المعنوية وذات االرتباط العكسي ، من المتغيرات المستقلة ذات العالق مع استبعاد كل

  يلي :ترتيب المتغيرات المستقلة من حيث القدرة على تفسير التغيرات بعوائد األسهم كما وهو ما يظهر 
 
 الترتيب

 
 المتلير المستقل

Standardized 
Coefficients 

(Beta) 

Sig. 

 OCFG 1.325 0.000نمو صافي النقد من التشغيل مقياس  1

 ROE 0.324 0.000  العائد على الملكيةس مقيا 2

 AER  0.265 0.000  العائد االقتصادي السنوي مقياس  3

 TSR 0.214 0.000  المستثمرإجمالي عائد مقياس  4

 Tobin’s Q 0.198 0.000مقياس    5

 OCF 0.196 0.000نسبة النقدية التشغيلية   مقياس  6

 SVA 0.177 0.000    للمستثمرينالقيمة المضافة مقياس  7

 DPS 0.146 0.000التوزيع النقدي للسهم  مقياس  8

 EPS 1.44 0.000  ربحية السهممقياس  9

 RI 0.136 0.000مقياس الدخل المتبقي  10

 MVA 0.128 0.000 مقياس القيمة السوقية المضافة  11

 CSV 0.87 0.000مقياس القيمة المحققة للمستثمرين  12
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 وبناءا   على ما سبا تتض  صحة الفر  الثاني وبالتالي جدو  اإلطار المقترح 
الهادفة لقياس القيمة القائم على توفير المقاييس المحاسبية التقليدية والمقاييس حيث أن اإلطار المقترح 

زيادة قدرة التقارير المالية  مستوى اإلفصاح المحاسبي حيث ترتب عليهدعم ساهم في المحققة للمستثمرين 
 ى% متفوقة عل71.6 تصل إلى مستوى المجتمع ىعلبقدرة تفسيرية تفسير التغيرات بعوائد األسهم على 

 ىتحديد القدرة التفسيرية للتقارير المالية من خالل االعتماد علبالخات و القدرة التفسيرية للنموذج األول 
% ، 56.2مستوى المجتمع  على للنموذج األولتفسيرية القدرة حيث بلغت الالمقاييس التقليدية بمفردها 

، وفيما يتعلق بالمقاييس األكثر قدرة على  اإلطالق ىيعتبر األفضل عل الثانيمما يعني أن النموذج 
قدرة تفسيرية وارتباط  لهم عشر مقياساً  اثنيتفسير التغيرات بعوائد األسهم يتضح من الجدول السابق وجود 

في تلك المقاييس  وتمثلت، تسعة عشر مقياسًا مقترحاً من أصل  طردي مع التغيرات بعوائد األسهم وذلك
                                     :خليط من

 أ- المقاييس المحاسبية التقليدية :
                         مقاييس .    عشرةمقاييس من أصل ستة تم أثبات معنوية وقدرة تفسيرية عالية ل

  ب- المقاييس الهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين 
                               .مقاييس تسعةمقاييس من أصل ت معنوية وقدرة تفسيرية عالية لستة ثباتم إ
من خالل زيادة قدرتها على تفسير  تطوير التقارير الماليةاإلطار المقترح في ما سبق على مساهمة يؤكد و  

توفير كل من باإلفصاح المحاسبي مستوى  دعممن خالل  التغيرات في عوائد األسهم ، وهو ما تحقق 
                . المقاييس المحاسبية التقليدية والمقاييس الهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين

                                                                                           
 خ صة البحث :

محاولددة تطددوير التقددارير الماليددة مددن  خددالل دعددم مسددتوى اإلفصدداح الحددالي وذلددك  فدديدف البحددث تمثددل هدد
المقداييس  إلدىبتصميم إطار مقترح يكفل تلبية حاجة المستثمرين من مقاييس تقييم األداء التقليديدة إضدافة 

للمطالبدة بقيداس القيمدة  كما تناول البحث بيان الدوافع األساسيةالهادفة لقياس القيمة المحققة للمستثمرين ،
المحققددة للمسددتثمرين و كددذلك الدددعائم الرئيسددية لقياسددها  وذلددك فددى ظددل تحديددد الدددعائم التددي يعتمددد عليهددا 

جدددوى اإلطددار المقتددرح وذلددك مددن خددالل اختبددار لتحديددد  اإلطددار المقتددرح ، كمددا تددم اختبددار صددحة الفددروض
 بقطدداع المددواد األساسدديةليددة للشددركات المدرجددة أثددره علددى دعددم مسددتوى اإلفصدداح المحاسددبي بالتقددارير الما

وما يترتب عليه من دعم قدرة التقارير المالية على تفسير التغيرات بعوائدد  2017إلى   2013بالفترة من 
 .األسهم 
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 الم حا
 - الشركات المدرجة في سطاع المواد األساسية

 
 الرمز إسم الشركة
 1301 أس ك

 2200 ابيبأن
 3050 اسمنت الجنوبيه
 3091 اسمنت الجوع
 3030 اسمنت السعوديه
 3080 اسمنت الشرسية
 3004 اسمنت الشمالية
 3040 اسمنت القصيم
 3003 اسمنت المدينة
 3020 اسمنت اليمامة
 3005 اسمنت ام القر  
 3090 اسمنت تبوك
 3001 اسمنت حا ل
 3002 اسمنت نجران
 3060 اسمنت ينبع

 1320 األنابيب السعودية
 3010 االسمنت العربية
 2060 التصنيع

 2090 الجبس األهلية
 2240 الزامل للصناعة
 2150 الزجاجية الوطنية

 2170 اللجين
 2330 المتقدمة

 2250 المجموعة السعودية
 1304 اليمامة للصناعات الحديدية

 2002 بتروكيم
 1210 بي سي آي
 3007 تجارةزهرة الواحة لل
 2010 سابك
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 2020 سافكو
 2310 سبكيم العالمية
 1201 شركة تكوين
 2300 صناعة الورق 

 2180 فيبكو
 2350 كيان السعودية
 2001 كيمانول
 1211 معادن
 2220 معدنية
 1202 ميبكو

 2210 نماء للكيماويات
 2290 ينساب
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 :البحثخص مستل
ف على واقع تقييم األداء تقييم  للعاملين بشركة كهرباء السعودية، الوقوف على إلى التعر  البحث هدف   

أثر نظام الرقابة االدارية في تجويد تقييم األداء للعاملين بشركة كهرباء السعودية، تحديد دور  األنماط 
حديثة في تجويد السلوكية ألداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية، التعرف على دور استخدام التقنيات ال

وتناولت الدراسة في المبحث عملية تقييم األداء بشركة الكهرباء السعودية، وانتهجت المنهج الوصفي، 
األول  تقيم االداء للعاملين بشركة الكهرباء السعودية وتم عرض مفهوم تقييم أداء العاملين.، أهمية عملية 

يم أداء العاملين، عناصر و محددات األداء، شروط تقي تقييم أداء العاملين، أهداف عملية تجويد تجويد
تقييم أداء العاملين وتناول المبحث  األداء للعاملين، مراحل  وخطوات تجويد تقييم ومعايير عملية تجويد 

الثاني العوامل المؤثرة في تقييم األداء للعاملين بشركة الكهرباء السعودية، واشتمل أثر العوامل الفنية 
عينة مكونة تقييم أداء العاملين وتم إجراء الدراسة التطبيقية على  ام التقنيات الحديثة فيالخاصة باستخد

، وتوصلت  باستخدام استبانة لجمع بيانات الدراسة ( من العاملين بشركة الكهرباء السعودية163من )
تغير التقنيات الحديثة نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، وم

 % .  25% من التباين في تقييم اداء العاملين بينما متغير األنماط السلوكية فسر ما يعادل  28فسر ما يعادل 
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Abstract 
The objective of the research is to identify the reality of the performance 
evaluation. Evaluate the employees of the Saudi Electricity Company, to 
evaluate the impact of the administrative control system in improving the 
performance evaluation of the employees of the Saudi Electricity Company, to 
determine the role of behavioral patterns for the performance of employees in 
the Saudi Electricity Company. Saudi Electricity Company, and took the 
descriptive approach, and dealt with the study in the first section assess the 
performance of the employees of the Saudi Electricity Company was introduced 
the concept of performance evaluation of employees, the importance of the 
process of improving the evaluation of the performance of employees, Factors 
and Factors in Evaluating the Performance of the Employees of the Saudi 
Electricity Company. The impact of the technical factors related to the use of 
modern techniques in evaluating the performance of the employees and 

conducting the applied study on a sample of (163) employees of the Saudi 
Electricity Company using a questionnaire to collect the study data. The results 
of the study revealed a positive relationship between the independent variables 
and the dependent variable, and the variable of the new technologies explained 

the equivalent of 28 %In the evaluation of the performance of employees while 
the variable behavioral patterns interpreted the equivalent 25.% 
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 اإلطار العام للبحث
 :مقدمة
تعتبر عملية تجويد تقييم األداء  أحد أهم مكونات ادارة الموارد البشرية للشركة ، وتعتبر مخرجات     

عملية التقييم أحد المدخالت األساسية التي تستند عليها االدارة العليا للشركة في وضع البرامج الالزمة 
يتها بالشكل المطلوب مثل خطة الموارد البشرية على المدى القصير لتخطيط الموارد البشرية وادارتها وتنم

والمتوسط وما يتفرع عنها من خطط اإلحالل والتعاقب والدورات الوظيفية ، وتحديد االحتياجات التدريبية 
لتنمية كفايات العاملين ،اضافة الى أهمية مخرجات التقييم في تحديد جوانب القوة والضعف على مستويي 

 ء الفردي والمؤسسي للوحدة التنظيمية التي يعمل بها. األدا
( تجويد تقييم أداء العاملين بأنها " مجموعة من العمليات واالجراءات 2008النصر)وقد عرف أبو      

تهدف إلى مراجعة واستعراض األداء على أسس واضحة وبرنامج منظم كوسيلة دافعة  المنظمة التي
 (38ن للوصول إلى أقصى إمكانياتهم )صلتطوير العمل وتحفيز العاملي

تهدف  وتعد عملية تقييم أداء العاملين عملية ضرورية ال يمكن االستغناء عنها في أي مؤسسة        
إلى النمو والتطور، حيث يترتب على هذه العملية قرارات كثيرة في مجال إدارة الموارد البشرية مثل: 

درجاتهم أو حتى االستغناء عنهم، وتتم هذه العملية بطرق ووسائل ، وتنزيل رواتبهم أو الترقية، التدريب
 عديدة ومعايير مختلفة.

( أن فحححي أ لحححب األحيحححان قحححد يتجحححت بعحححض الرؤسحححاء لتقيحححيم المرؤوسحححين 2013أوضححححت دراسحححة السحححعدون )و 
محدى متأثرين بقيمت الشخصية وكره وحقد، وبانطباعاتت  ير الموضوعية. فالتقييم هنا ال يقحوم علحى أسحاس 

نمححا علححى العواطححف واالتجاهححات الشخصححية للححرئيس،  إسححهام أداء المرؤوسححين فححي تحقيححا أهححداف الشححركة، واو
وهكذا يتأثر التقييم بعوامل مثل: جنس أو أصل المرؤوس االجتماعي وجاذبيتت الشخصية، وأسلوب تعاملت 

 مع زمالئت وزميالتت ويتولون تقييم بالنظرة الشخصية للرئيس.
وجحد الباححث أن هنحاو عوامحل تحؤثر  منهحا،علحى الفحرد  ومحا يعحودية مخرجات عملية التقييم ومن منطلا أهم

التحي تتححدث عحن  ولقلحة الدراسحاتقبل المتأثرين منها.  والمرجو منفي اخراج هذه العملية بشكلها الصحيح 
ححث هحذه البحذرة العوامل التي تؤثر علحى عمليحة تقيحيم أداء العحاملين فحي شحركة الكهربحاء السحعودية وضحع البا

من عوائد بسبب عوامل تؤثر عليت و هذا ما  وما يخلفتحتى تكون بداية لتصحيح النظر في عملية التقييم 
دفع الباحث إلى ضرورة القيام بموضوع الدارسة الحالية وهو )بعض العوامل التي تساهم في تجويحد عمليحة 

 عودية.تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء الس
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 الدراسة:مشكلة 
 البد التقييم وانتالقائمين بعملية  وعدم إدراوتنبع المشكلة من عدم قناعة العاملين بما ُيقيمون عليت  

من وجود نظام تقييم أداء للعاملين متكامل يضمن عائدا واقعيا حقيقيًا سليما يتحقا من خاللت عدة معايير 
ة موضححححوعية بعيححححدة عححححن االهححححواء والميححححول موضححححوعية يشححححعر مححححن خاللهححححا العححححاملين بححححان تقيححححيمهم تححححم باليحححح

التوصححل الححى وجححود بعححض العوامححل فححي تجويححد  واالسححتطالع تححمالشخصححية. ومححن خححالل الدراسححات السححابقة 
وفححي ضححوء مححا سححبا تححم صححيا ة مشححكلة الدراسححة فححي ، عمليححة تقيححيم أداء العححاملين بشححركة الكهربححاء السححعودية

  محاولة اإلجابة على األسئلة اآلتية
 دراسة أسئلة ال

السؤال الرئيس التالي: ما بعض العوامل التي تساهم في تجويد عملية تقييم أداء العاملين بشركة 
 ؟الكهرباء السعودية

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 ما واقع تقييم األداء للعاملين بشركة كهرباء السعودية؟ .1
 لية تقييم األداء بشركة الكهرباء السعودية؟ما أثر استخدام التقنيات الحديثة في تجويد عم .2
 السعودية؟ما أثر نظام الرقابة االدارية في تقييم األداء للعاملين بشركة كهرباء  .3
 ما أثر األنماط السلوكية ألداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية؟ .4

 هدف الدراسة:
عليها من  وما يؤثرلين أهمية عملية تقييم أداء العامتصور عن  إلعطاءتهدف هذه الدراسة 

 ومضافا الى ذلو االنماط السلوكية لألفراد.  وأعمال اداريةعوامل تقنية 
تنبع أهمية الدراسة من اهمية الموضوع الذي تتناولت بالدراسحة والتحليحل وهحو بعحض العوامحل التحي أهمية الدراسة: 

 ةتساهم في تجويد عملية تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودي
 يمكن إبراز اهمية الدراسة في النقاط التالية:

 أهمية نظرية ( أ
تهدف الى سد ثغرة فيما يتعلا بالعوامل التي تساهم في تجويد عملية تقييم أداء العاملين بشركة  -

 الكهرباء السعودية
تهدف الى سد النقص في الدراسات المحلية في مجال العوامل التي تساهم في تجويد عملية تقييم أداء  -

 العاملين بشركة الكهرباء السعودية.
تعد الدراسة الحالية تلبية لما أوصت بت بعض الدراسات والمؤتمرات في ضرورة االهتمام بدراسة العوامل التي  -

 تساهم في تجويد عملية تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية
اداء العاملين بشركة  وتحسين تقيم في تطويراقتراح بعض التوصيات التي تسهم : األهمية التطبيقية ( ب

 .الكهرباء السعودية
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 النظري  اإلطار
 السعودية:تقيم االداء للعاملين بشركة الكهرباء 

 يبديت الذي السلوو من النمط ذلو أن األداء (2003) السلمي يرى أوال: مفهوم تقييم أداء العاملين: 
 ألن مقحدما بمؤشحرات مححددة الفعلحي األداء ةمقارنح هحو األداء تقيحيم العمحل أن فحي مجحال البشحري  العنصحر
 (.20ألهدافها)ص تحقيقها درجة طريا عن تتحد معينة لمؤسسة الواقعية الفاعلية

 القحوة نقحاط علحى الموظحف خاللهحا محن يتعحرف وسحيلة التقيحيم عملية تعد أنفسهم الموظفين مستوى  وعلى   
 بتطوير يقوم عندها المنظمة، طرف من ييمالتق نتائج عن الموظف إعالن وخاصة عند أدائت في والضعف

 (378، ص2007برنوطي، أدائت )تحسين  إلى يؤدي مما الضعف نقاط ومعالجة القوة نقاط
 أهمية تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية:ثانيا: 
تقيححيم  ( إلححى أن أهميححة عمليححة تجويححد170، ص2009نصححر ) ) (،153، ص2007خضححير )أشححار     
 ء العاملين تتحدد في عدة نقاط يمكن عرضها كالتالي:أدا
o وتطحوير تنميحة فحي فحاعليتهم ومحدى والمحدراء المشرفين تقييم من المؤسسة إن عملية تقييم األداء تمكن 

 تحت إشرافهم. يعملون  الذين الفريا عطاء
o .تزويد الشركة بمؤشرات عن أداء وأوضاع العاملين ومشكالتهم 
o ة نقط ضعفهم وقوتهم في أعمحالهم والعمحل علحى الحتخلص محن جوانحب القصحور يمكن العاملين من معرف

 والضعف. 
o  تتطلبحت محن تنميحة وتحدريب وتحوفيرك المكافححت والححوافز  للمنشحأة ممحايساهم في رسحم خطحة القحوى العاملحة

 للعامُلين.
o لزيححادة  يسححاعد فححي الكشححف عححن الطاقححات والقححدرات الكامنححة لححدى األفححراد مححن اجححل اسححتغاللها وتوظيفهححا

 مستوى األداء الحالي.
o يساهم تقييم األداء في تحديد االحتياجات التدريبية والتنموية على أساس جوانب الضعف في األداء 
o أخحرى  أعمحال أداء علحى وكحذلو الحاضحر، فحي عملحت أداء علحى الفحرد لقحدرة مقيحاس تقيحيم األداء يعحد 

، وآخحرون الخراشحة والترقيحة. ) النقحل قحرارات اتخحاذ فحي ليسحاعد وبالتحالي المسحتقبل،فحي  نسحبيا مختلفحة
 (152، ص2013
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 االحتياجححات يسححتخلص أن أهميححة تقيححيم األداء للعححاملين بشححركة كهربححاء السححعودية تظهححر فححي تحديححدو     
 على تستند للعامل المعطاة المكافحت إن :والمكافحت للحوافز عادل نظام التدريبية للعاملين بالشركة، وضع

 محن قبحل والمكافححت للححوافز التوزيحع عدالحة العحاملين لحدى يعحزز محا وهحذا األداء تحقيحا فحي جحزالجهحد المن
 بتحوفير العحاملين أداء تقيحيم للشحركة ، يسحاهم واالنتماء الوالء تعما أن شأنها من المنظمة في العليا اإلدارة
جحراءات  والبحرامج والسياسحات اللحوائح فحي الضحعف أو الخلل بمكامن العليا لمعرفة اإلدارة المناسبة الفرص واو
 والترقية. النقل عمليات العمل كما يساهم  تجويد تقييم االداء في إنجاز ومشاكل معوقات معرفة

 ثالثا: عناصر ومحددات تقييم األداء للعاملين بشركة الكهرباء السعودية:
جويد تقييم اداء ( أن هناو مجموعة من العناصر والمحددات الخاصة بت33، ص2004يرى مبارو )     

 العاملين يمكن عرضها كالتالي:
 العامة والخلقية الفنية والمعارف المهارات : وتشمل هذه المعرفةالعمل بالشركة بمتطلبات المعرفة .1

 .يؤدونت الذي العمل عن خبرات من العاملين يمتلكت أيما بها المرتبطةواآلالت  الوظيفة عن
 العاديحة الظحروف فحي ينجحزه أن العامحل يسحتطيع الحذي عمحلال مقحدرا بهحا يقصحد :المنجـ  العمل كمية .2

 يبحذلها التحي والنفسحية الجسحمية، العقليحة، الطاقحة عحن تعبحر أنهحا أي اإلنجحاز هحذا ومقدار سرعة للعمل،
 .مهامت أداء أثناء معينة زمنية خالل فترة عملت منصب في الفرد

 العمحل وتنفيحذ تنظحيم علحى القحدرة نحي،الف والتمكحين اإلتقحان النظحام، الدقحة، وتشحمل :العمـل نوعيـة .3
 .األخطاء واكتشاف

نجاز العمل المسؤولية تحمل على والقدرة العمل في والجدية التفاني فيها يدخل :والوثوق  المثابرة .4  واو
 لتقيحيم المشحرفين قبحل محن والتوجيحت لإلرشحاد الموظحف هحذا حاجحة ومحدى المححددة، فحي مواعيحدها المهحام
 عملت. نتائج
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 أهداف تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعوديةرابعا: 

مجموعحة محن األهحداف المتعحددة يمكحن عرضحها  للعاملين لهحاعملية تقييم األداء  أن (2008) يرى الشوابكة
 كالتالي: 

فححي الشححركة بمعلومححات عححن أداء العححاملين وهححل هححو أداء مححرض أو  اتخححاذ القححراراتعلححى  تححزود القححائمين .1
  ير مرض.

المسؤولين في الشركة على الحكم على مدى إسهام العاملين فحي تحقيحا أهحداف المنظمحة وعلحى تساعد  .2
 إنجازاتهم الشخصية.

يشكل تجويد تقييم أداء العاملين أداة لتقويم ضعف العاملين واقتراح إجراءات لتحسين أدائهم، وقد يأخذ  .3
 التحسين شكل تدريب داخل المنظمة أو خارجها.

مكافححت الماليحة المناسحبة للعحاملين، ففحي ضحوء المعلومحات التحي يتحصحل عليهحا محن تساعد في اقتحراح ال .4
 العملية يمكن زيادة رواتب العاملين أو تخفيضها، بل ويمكن إقتراح نظام حوافز لديهم.

 تكشف عن قدرات العاملين واقتراح إلمكانية ترقيتهم وتولي مناصب قيادية أعلى. .5

 لين بشركة الكهرباء السعودية:خامسا: خطوات تقييم األداء للعام
 ( أن عملية تقييم األداء للعاملين تمر بثالثة خطوات هي كالتالي:120، ص2006يرى المرسي )

  وضع معايير األداء 
   إبالغ العاملين بالمعايير 
   قياس األداء الفعلي 
  . مقارنة األداء الفعلي بالمعايير الموضوعة 

 للعاملين بشركة الكهرباء السعودية:األداء  سادسا: شروط ومعايير تقييم

، 2006(، وبرنحوطي )33، ص2008) الصحيرفي (التقيحيم عليهحا يقحوم التحي أهحم الشحروط والمعحايير تتمثحل
 (380ص
 دقيا. نحو على العاملين أداء تقييم ومجاالت أهداف تحديد .1
 يحتم تقيمهحاايير التحي المع سبيل فعلى اإلمكان بقدر بالوظيفة الصلة وثيا األداء تقييم نظام يكون  ان  .2

 الوظيفة. طبيعة ضوء يجب أن تكون محسوبة على وكمية المواظبة مثل
 .فيها األداء ومعايير وظيفة كل لواجبات والدقيا الواضح التعريف .3
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 ونماذجت. التقييم وأساليب نظام استخدام على كافيا تدريبا بالتقييم القائمين تدريب .4
 . تقييمهم يتم الذين العاملين مع حقيقي يومي لاتصا على بالتقييم القائمون  يكون  ان .5
 مقيحاس كحل وزن  فحان) الكميحة. الجحودة.الحضحور(مثحل األداء مقحاييس من بالعديد يتعلا التقييم كان اذا .6

 . التقييم وقت مدار على ثابتا يكون  أن يتعتُ  الكلي بالعمل فيما يتعلا
 .مستقل بشكل تقييم كل يتم وان ، واحد شخص من أكثر طريا عن التقييم يتم أن .7

 األداء. هذا ومستوى  أدائهم كيفية عن بوضوح عكسية بتغذية العاملين تزويد .8

 اختيار يتم أن يجب المعايير تحديد يرى الباحث أن بعد عملية  :األداء تقييم وأساليب سابعا: طرق 
 :ما يلي الطرق  أهم ومن التقييم وأسلوب طريقة

 :التقليدية الطرق  أوال:
 علحى خحط صحفاتت أو الموظحف أداء تقحدير أسحاس علحى الطريقحة هحذه تقحوم :البيـاني جالتـدري طريقة . أ

 متوسحط، التقديرات)ضحعيف، تكحون  كحأن مرتفع، بتقدير وينتهي منخفض بتقدير يبدأ مقياس أو متصل
 بأرقام عنها يعبر والتي فيت، هذه الخصائص من كال توفر درجة حسب وذلو ممتاز( جًدا، جيد جيد،
 التقيحيم بعمليحة القحائم يعتقحد الذي للمستوى  ممثال ويصبح المجموع التقديرات تلو جمع يتم ثم نقاط، أو
 يعبحر والتحي التحالي، الجحدول فحي هحي كمحا الدراسحة موضع الصفات قد تكون  فمثال .الفرد هذا يمثل أنت
 = جًدا جيد ،3 = جيد ،2 = متوسط ،1 = ضعيف أي) (5) إلى (1) من برقم منها، كل تقدير عن
الجحدول  فحي المبينحة التقحديرات علحى ج ب، أ، األفحراد يحصحل فقحد األسحاس هحذا ( وعلحى5 = ،ممتحاز 4

 التالي:
 )ج ب، أ،( الموظفين تقديرات يوضح (1جدول رقم)

 الموظف)ج( الموظف)ب( الموظف)أ( الصفات
 5 3 2 التعاون مع الزمالء

 3 2 3 التعامل مع المرؤوسين
 1 5 4 العالقة مع الرؤساء
 1 4 4 الدقة في المواعيد

 2 3 2 السرعة في انجاز العمل
 3 1 2 القدرة على التفاهم
 15 18 17 المجموع الكلي



215 
 

 تمثحل ( والتحي1رقحم ) فحي الجحدول المبينحة التقحديرات علحى ج ب، أ، األفحراد يحصحل فقحد األسحاس هذا وعلى
 ( 89 ص ،2005 والبساطة)شاويش،  بالسهولة بأنها الطريقة هذه منهم وتتميز لكل النسبية الكفاية

وهححذه الطريقححة تححتلخص ببسححاطة فححي أن يطلححب مححن كححل مشححرف القيححام بترتيححب األفححراد  طريقــة الترتيــب: . ب
التابعين لحت ترتيًبحا تنازلًيحا محن األحسحن إلحى األسحوأ واألسحاس فحي الترتيحب هنحا لحيس خصحائص معينحة أو 

لكححن ثمححة صححعوبة فححي تطبيححا هححذه الطريقححة صححفات محححددة، ولكححن األسححاس هححو األداء العححام للعمححل . و 
عنححدما يزيحححد عححدد العحححاملين فحححي إدارة أو قسححم عحححن عشحححرين شخًصححا. كحححذلو ف نحححت مححن السحححهل تقيحححيم أداء 

، ص 2008العححاملين البححارزين أو الضححعفاء، أمححا تقيححيم أداء المتوسححطين فيكححون أكثححر صححعوبة)عباس، 
55) 

كل رئيس مجبًرا )نسحبًيا( علحى توزيحع مرؤوسحيت علحى : وفي هذه الطريقة يكون طريقة التو يع اإلجباري  . ت
درجات تقييم الكفاءة بشكل تحدده المؤسسة. ويأخذ هذا الشكل محا يطلحا عليحت بحالتوزيع الطبيعحي، وهحو 
توزيححححع يححححرى أن  البيححححة المححححوظفين يأخححححذون درجححححة وسححححيطة مححححن التقيححححيم، وتأخححححذ نسححححبة المححححوظفين فححححي 

، 2006سححححيطة، سححححواء باالرتفححححاع أم باالنخفاض)مححححاهر، االنخفححححاض كلمححححا بعححححدنا عححححن هححححذه الدرجححححة الو 
 (.169ص

ــين العــاملين . ث ــة الم دوجــة ب بموجححب هححذه الطريححا، يقححوم المقححيم بمقارنححة أداء كححل  :طريقــة المقارن
موظف مع باقي المحوظفين، وذلحو بتقسحيم المحوظفين فحي الوححدة التنظيميحة إلحى أزواج، فمحثال لحو كانحت 

ين، وأريحد تقيحيم أدائهحم بهحذه الطريقحة تكحون عمليحة المقارنحة علحى هناو مجموعة مؤلفة من خمسة محوظف
، 2007النحححححححححححححو التححححححححححححالي: أب، ب ج، ج د، د     أ ج، ب د، ج     أ د، ب     أ  )عقيلححححححححححححي، 

 (.142ص
ــر . ج ــة التعبي ــيم بحري ــة التقي إن اسححتخدام هححذه الطريقححة لتقيححيم أداء العححاملين ال يتطلححب اسححتعمال : طريق

أو أيححححة وسححححائل أخححححرى. إنهححححا بكححححل بسححححاطة تتطلححححب أن يقححححوم المشححححرف بكتابححححة جححححداول أو قححححوائم محححححددة 
 (.95، ص  2005)شاويش،  تت عن الفرد على صحيفة من الورق انطباعا

تعتمد هذه الطريقة بشكل رئيس على دراسة كل نوع من الوظائف، وذلو لتحديد قائمة  قوائم المراجعة: . ح
التي تصف األداء الجيد للعمل، وليس هنحاو عحدد  من األسئلة تتضمن مجموعة من العبارات الوصفية

محححدد مححن هححذه األسححئلة، بححل أن عححددها يتحححدد وفححا نححوع الوظيفححة وماهيتهححا وطبيعتهححا. ومححن الضححروري 
تحديد قيم عددية متفاوتة للصفات أو لألسحئلة حسحب أهميحة كحل منهحا للوظيفحة، وتكحون هحذه القحيم سحرية 

ن المقحححيم اإلجابححة علححى هححذه األسححئلة ب "نعححم" أو "ال" علحححى ال يطلححع عليهححا سححوى اإلدارة، ثححم يطلححب محح
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حسب ما يراه منطبًقا على الموظف المراد تقييم أدائت. وبعد االنتهحاء محن اإلجابحة تجمحع الحدرجات التحي 
 (.239 ص ، 2000 شيخة حصل عليها الموظف وتحول إلى قيمة وصفية لتعبر عن أدائت)أبو

 داء:ثانيا: الطرق الحديثة في تقييم األ
( إلى طريقحة التقيحيم التقليديحة وجهحت انتقحادات كثيحرة العتمادهحا  303، ص 2000الباقي )يشير عبد      

علححى السححمات الشخصححية للمرؤوسححين بححدال مححن اعتمادهححا علححى األهححداف الممكححن قياسححها لححألداء. كمححا أنهححا 
التقليدية لتصبح طحرق أفضحل  وبالتالي بدأ التفكير في تطوير الطرق  للرؤساء،تعاني من التحيز الشخصي 

 يلي:لتقييم أداء األفراد، ومن بين تلو الطرق الحديثة ما 
تعتبححر هححذه الطريقححة مححن أحححدث طححرق تقيححيم األداء، إذ يححتم بموجبهححا جمححع  :طريقــة الوقــائع الحرجــة . أ

أكبر عدد ممكحن محن الوقحائع التحي تحؤثر فحي أداء الموظحف، ويطلحب محن المقحيم أن يقحوم بمالحظحة أداء 
ؤوسححيت بشححكل دقيححا ليحححدد أًيححا مححن هححذه الوقححائع حححدثت خححالل تححأديتهم واجبححات ومسححئوليات وظححائفهم. مر 

وبعد االنتهاء من ذلو تقوم اإلدارة بتقييم أداء الموظف، وذلو على أساس عدد الوقائع التي حدثت في 
 (. 146، ص2008أدائت)عباس، 

 :ليالطريقة كالتا مميزات هذه( 239، ص2003ويرى أبو شيخة )
 تقلل من عنصر التحيز في التقييم. .1
تحسن محن مسحتوى اإلشحراف، ألنهحا تجبحر الحرئيس المباشحر علحى مالحظحة أداء مرؤوسحيت بشحكل دقيحا،  .2

 لتحديد أي الوقائع حدثت في أدائت لوظيفتت.
 تعطي فكرة واضحة ودقيقة عن أداء الموظف. .3
المباشححرين، إذ تتطلححب مححنهم مالحظححة تحتححاج هححذه الطريقححة إلححى مقححدرة وكفححاءة عاليححة مححن قبححل الرؤسححاء  .4

 بهححا مرؤوسححهمدقيقححة ألداء مرؤوسححيهم، وذلححو للوقححوف علححى واجبححات ومسححئوليات الوظححائف التححي يقححوم 
 بنجاح أو إخفاق، وتحليل األسباب ومقارنة ذلو مع الوقائع المحددة

مجمحوع أربحع  تقوم هذه الطريقة على أساس اختيار المقحيم لعبحارتين محن: طريقة االختيار اإلجباري   . ب
عبارات تصف صفة معينة بالفرد بحيث تصحف أححد العبحارات المختحارة الفحرد بأفضحل محا يكحون والعبحارة 

 األخرى أبعد ما تكون عن وصف الفرد كما يوضح المثال التالي:
 . يحب المسئولية.2. يتصف بالجرأة. 1المجموعة االولى: 
 لمسئولية.. ال يحب ا2. يتصف بالسلبية. 1المجموعة الثانية: 

: تعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي علحى المشحاركة الفعالحة محن قبحل إدارة األفحراد طريقة البحث الميداني . ت
في عملية تقييم أداء العاملين في المؤسسة. وتطبيا هذه الطريقة يتمثل في قيحام ممثحل أو ممثلحين عحن 

حصححححول علححححى إجابححححات عنهححححا إدارة األفححححراد بمقابلححححة كححححل رئححححيس فححححي مكتبححححت وتوجيححححت بعححححض األسححححئلة وال
بخصححوص كححل فححرد يعمححل تحححت إشححراف هححذا الححرئيس. وبعححد عححودة ممثححل إدارة األفححراد إلححى مكتبححت يقححوم 
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بصححيا ة هححذه اإلجابححات التححي حصححل عليهححا بشححكل وصححفي مكتححوب، حيححث يححتم إرسححال نسححخة منهححا فححي 
ي، وعندئحذ يحتم ترتيحب شكلها األولي، لتراجع من قبل الرئيس، وبعد ذلو يتم صيا تها فحي شحكلها النهحائ

األفححراد الححذين يححتم تقيحححيم أدائهححم علححى أسحححاس أحححد التقححديرات )ممتححاز، جيحححد، مححرض  أو مقبححول، أو  يحححر 
 (.123، ص2007عقيلي، مرض )

: عند استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف لتقييم أداء العاملين فقد أصبح من أسلوب اإلدارة باألهداف . ث
نجازهححا، أو المححألوف أن يشححترو العححاملون مححع ر  ئيسححهم فححي تحديححد األهححداف التححي سححيقومون بتحقيقهححا واو

حتى قد يطلب من العاملين وضع هذه األهداف والتي تعبر عن معايير اإلنجاز أو أداء األعمال. وقد 
أصحبح هححذا األسححلوب شححائع االسححتخدام خححالل السححنوات األخيححرة لدرجححة أنححت أصححبح ينظححر إليححت فححي بعححض 

( أو بدعححة تلححو الفتححرة، حيححث لححم يكححن مححن المقبححول أن يقححوم العححاملون فححي المؤسسححات باعتبححاره )موضححة
المسححتويات التنظيميححة الححدنيا بتحديححد ووضححع أهححدافهم فححي العمححل، ولكححن عنححد اسححتخدام وتطبيححا أسححلوب 

، 2004اإلدارة باألهحححداف فقحححد أصحححبح يطلحححب محححن العحححاملين وبشحححكل إجبحححاري القيحححام بحححذلو) المحتسحححب، 
  (148ص
 المؤثرة في أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية العوامل الثاني:المبحث 

 :مفهوم ونشأة استخدام التقنيات الحديثة في تقييم األداء للعاملين . أ
ويتمثل اسحتخدام التقنيحات الحديثحة فحي العديحد محن مجحاالت تطحوير تقيحيم األداء للعحاملين والبحرامج المتطحورة  

كسحححترانت والبريحححد االلكترونحححي وتكنولوجيحححا والمعلومحححات االتصحححاالت الخاصحححة بقواعحححد البيانحححات واالنترنحححت واال
البعيدة. وفي هذا اإلطار نجحد التقنيحات الحديثحة تعتمحد وبشحكل أساسحي علحى اسحتخدام تكنولوجيحا المعلومحات 

كمححا تعتمححد تطبيقاتهححا علححى عححدة مراحححل انطالقححا مححن الحصححول علححى البيانححات مححن   وبححرامج الحاسححب اآللححي،
اقبتهححا، ثححم عمليححة معالجححة البيانححات والتححي تتضححمن التنظححيم والتبويححب والتخححزين والترميححز والتحليححل ومر   البيئححة

لنصل إلى النتائج المترتبة عن مرحلة المعالجة لالستفادة منها في الوقت والشكل المناسبين. وبهحذا نالحح  
تخدم كبححديل لهححا فححي أحيححان أن تكنولوجيححا المعلومححات تمثححل الجانححب التكنولححوجي لنظححام المعلومححات )كمححا تسحح

 (.121، ص2008عقيلي، أخرى )
البيانات الخاصة بالمحاسحبة وتقيحيم أداء  وقواعد والبرمجيات األجهزة الحديثة هيالتقنيات  أن الباحث ويرى 

 للعاملين(. تقييم األداءمعدل تجويد  لزيادة تنافسية ميزة لتحقيا المنظمات العاملين تستخدمها
 نيات الحديثة في تقييم اداء العاملين شركة كهرباء السعودية.التق أهمية استخدام . ب
  فيما يلي: األداء تتمثل( إلى أهمية التقنيات الحديثة في تجويد تقييم 2009يشير الشيشاني )    
   الحصحول علحى المعلومحات المطلوبحة لتقيحيم  والشحركات فحييساعد استخدام التقنيات الحديثة المنظمات

 ل مناسب ومميز.ألداء أعمالها بشك
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  تعتبححر القاعححدة األسححاس التححي تبنححي  للعححاملين يسححاعد الشححركة فححي إيجححاد أسححاليب جديححدة فححي تقيححيم األداء
على ضوئها المنظمات اإلدارية ميزتها التنافسية لما تحتلت هحذه التكنولوجيحا محن دور فاعحل ورئحيس فحي 

 إنجاح تلو المنظمات.
 ي تعمل بها المنظمات واوعادة تشكيل منتوجاتها وخدماتها.تعمل على تغيير طريقة تقييم األداء الت 
 ن العحاملين،لنشحاط للشحركة وخاصحة تقيحيم أداء  الحيحوي  يعد استخدام التقنيحات الحديثحة العصحب  عحدم واو

 (2007 ، التميمي (الصحيحة القرارات اتخاذ يؤدي إلى ضعف وجودها
 :  أثر استخدام التقنيات الحديثة في تقييم األداء للعاملين . ت

 منها للعاملينفي تقييم األداء  تقوم بأدوار عديدة أن التقنيات الحديثة (Turban،2009، p42) يرى تربن
 ما يلي: 

 دعم عمليات تقييم أداء العاملين بالشركة. .1
 دعم عمليات صنع القرار اإلداري المتعلا بتقييم أداء العاملين بالشركة.  .2
داء، إدخال اإلنترنت ومفاهيم االقتصاد اإللكتروني على مجحال دعم الميزة التنافسية الخاصة بتقييم األ  .3

النشاط، دعم المستخدم النهائي، إقامة تحالفحات محع إدارات نظحم معلومحات أخحرى، تحدريب العحاملين فحي 
التححي تسححاعد فححي تجويححد  االسححتراتيجيةنظححم خاصححة للمعلومححات  وتصححميم مجححال نظححم المعلومححات، إعححداد 

 ي الشركة.تقييم االداء للعاملين ف
مكانيحات وقحدرات األجهحزة اإلداريحة المنوطحة  .4 تحقيا التكامحل بحين المتغيحرات الخارجيحة وبحين احتياجحات واو

بتقييم االداء، وهناو عديحد محن االتجاهحات فحي األجهحزة اإلداريحة تبحرز الحاجحة إلحى ضحرورة وجحود نظحام 
ر أسححاليب جديححدة فححي اتخححاذ للمعلومححات مححن أهمهححا االتجححاه إلححى زيححادة التخصححص وتقسححيم العمححل، وظهححو 

القححرارات، واالتجححاه نحححو الالمركزيححة فححي اإلدارة، والتوظيححف المؤقححت لالسححتفادة مححن مهححارات معينححة وألداء 
 مهام محددة، وبروز ظاهرة العولمة والتحول نحو اقتصاد الخدمات. 

 مكونات التقنيات الحديثة المستخدمة في تقييم أداء العاملين: . ث
( أن مكونحات 11، ص2009) والشحرايعة الزعبحي، (Turban، E،  Miclean 2009يحرى )   

التقنيححات الحديثحححة تتمثححل فحححي الحواسححيب بأجزائهحححا الماديحححة و يححر الماديحححة )كححالبرامج( والشحححبكات المحليحححة 
والعالمية والبيانات فضال عن معرفة كيفية االستخدام والتطبيا من قبحل المسحتخدمين بشحكل كفحؤ يخحدم 

 ا أفضل أداء ومن هذه المكونات ما يلي:. المنظمة ويحقا له
أي تقنية حديثحة يجحب أن يححوي علحى حواسحيب آليحة سحواء شخصحية أو متوسحطة الحجحم أو األجـهـ ة:  .1

 كبيرة أو شبكة من الحواسيب المتنوعة.
وهي األنظمة التي تشتغل بواسطتها الحواسيب وتنقسحم إلحى قسحمين همحا برمجيحات الحنظم البرمجيات:  .2

البححرامج التححي تسححاعد علححى تنفيححذ العمليححات مثححل تحححرتيب البيانححات واسححترجاعها مححن الححذاكرة، وتعنححي تلححو 
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أداء العحاملين واألجحور  برامج تقييموبرمجيات التطبيقات وهي التي تحقحوم بحتحشحغيل بحيانات المنظمة مثل 
 .(123، ص2006)البغدادي،  والمحاسبة وبرامج التصنيع

ــــيانات:  .3 عحححة محححن البيانحححات المرتبطحححة ببعضحححها والمنظمحححة بطريقحححة تحححتالءم محححع وهحححي مجمو قـواعــــد الب
 احتياجات ومتطلبات المستخدمين.

هحححححي عمليححححات تحححححقوم بوصححححف وترتيححححب مجمححححوع الخطححححوات والتعليمححححات المحححححددة إلنجححححاز : اإلجـــــراءات .4
 الحعمليات الحاسحوبية، وتسمى بخريطة مسار النظام وتقوم بشرح ما الذي يجب عملت.

ـــراد .5 و الحححمورد األساسححي لتشححغيل المكونححات األخححرى والسححيطرة عليهححا، ويعتبححر مححن أهححم عناصححر هححح: األف
دارة نظم المعلومات.     النظام حيث يقوم بتحليل المعلومات و وضع البرامج واو

 محن تتحألف إذ ، وتلقيهحا والمعلومحات البيانحات إلرسحال المسحتخدمة الوسحيلة هحي: االتصـال  شـبكات .6
 إجحراء للمسحتفيد تتحيح بوسحائط بعضحها محع ومرتبطحة مختلفحة مواقحع فحي اجحدتتو  محن المحطحات مجموعحة

المناسحبة  (نحت واإلكسحترانت اإلنترنحت) الشحبكات نحوع الشحركات تقحرر أن والتلقحي ويجحب عمليحة اإلرسحال
 &.Guna Sekaran A باسحتمرار المعلومحات تقانحة فحي مهحارات موظفيهحا تطحوير ضحرورة مع لعملها
Ngait،2004:289)) 

 األداء للعاملين:قة استخدام التقنيات الحديثة بتقييم عال . ج
 وتقيححححيم األداء( أن العالقححححة القائمححححة مححححا بححححين اسححححتخدام التقنيححححات الحديثححححة 122، ص2003يححححرى جبححححوري )

 التالي:الوظيفي للعاملين على النحو 
 تسحححببت إلحححى ححححد كبيحححر فحححي تحسحححين تقيحححيم األداء الحححوظيفي وذلحححو محححن خحححالل تخطحححي القيحححام بكثيحححر محححن .1

 األعمال بسرعة وكفاءة ودقة متناهية وتكلفة قليلة. إنجاز مناألعمال الروتينية وما يترتب عليت، 
تسححببت فححي تقليححل األعبححاء الوظيفيححة الروتينيححة الملغححاة علححى عححاتا المححدراء، ممححا يتححيح لهححم اسححتغالل هححذا  .2

رفححع كفححاءة وفعاليححة الوقححت فححي التخطححيط االسححتراتيجي ورسححم السياسححات العامححة للمنظمححة، ممححا أسححهم فححي 
 اإلدارة العلي.

تسببت في التأثير على الجانب المعنوي لدى العاملين باتجاه زيادة والئهم وانتمائهم للمنظمة من خالل  .3
ما تحوفره محن فحرص لالطحالع علحى المعلومحات بشحكل سحهل ممحا يسحهم فحي تعزيحز مشحاركتهم فحي عمليحة 

 صنع القرار.
لميححزة التنافسححية يححدفعها نحححو اسححتخدام تكنولوجيححا المعلومححات، ممححا إن اهتمححام المنظمححات بالتوجححت نحححوا ا .4

 يبرز زيادة االهتمام بالبحث والتطوير والتدريب، الذي يسهم في بناء وتنمية القدرات الفردية.
إن الثقافححة التنظيميححة والتوجيهححات اإلداريححة فححي المسححتويات العليححا فححي أي منظمححة مهمححا كانححت مخرجححات  .5

لهححا دور هححام فححي التوجححت صححوب اسححتخدام التقنيححات الحديثححة ممححا يححنعكس علححى شححكل عملياتهححا اإلداريححة 
 البيئة التنظيمية للعمل وتبنى وتفعل وتطور العملية اإلدارية برمتها.
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يستخلص الباحث في ضوء ما سبا أن هناو عالقة وثيقة بين اسحتخدام التقنيحات الحديثحة وبحين تقيحيم      
المؤسسححات، أن اسححتخدام هححذه التقنيححات  اليححزال بعيححدا عححن ركححب التطححورات األداء للعححاملين فححي الشححركات و 

العالمية التي تحدث في هذا المجال، وقد يرجع السبب في ذلحو عحدم إدراو بعحض المحدراء ألهميحة التقنيحات   
واوهمالهححححا أو عححححدم إعطائهححححا األهميححححة المطلوبححححة فححححي المؤسسححححات فينبغححححي بالفعححححل بتوظيححححف المححححوارد البشححححرية 

صة في استخدام التقنيات الحديثة بالقدر الكحافي، كمحا أن مكونحات التقنيحات الحديثحة هحي األجحهححزة، المتخص
البشححرية، شححبكات االتصححال، وتسححاعد التقنيححات الحديثححة فححي  مهححارات المححواردوالبرمجيححات، قحواعحححد البحححيانات، 

خحالل عحرض البيانحات الخاصحة  تقييم االداء وبصحورة تتميحز بالحيحاد والموضحوعية محن  وفاعلية كفاءة زيادة
 الطباعحة فحي السحرعة ودقيقحة تفيحد فحي التقيحيم، باإلضحافة إلحى  واضححة بصحورة بالعحاملين وأداء اعمحالهم 

 وتحرير التقارير الخاصة بتقييم االداء.
 أثر الرقابة االدارية في تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية: ثانيا:

   مفهوم الرقابة االدارية. . أ
 الفعلي األداء العمل وقياس مراقبة إلى تهدف اإلدارية العملية وظائف عناصر إحدى بأنها وتعرف الرقابة

 يحتم المقارنحة نتحائج ضحوء وفحي األداء هحذا بهحا يقحارن  معحايير رقابيحة باسحتخدام مخطحط هحو محا محع ومقارنتحت
 ،مستقبال وتجنبها تصحيحها يجب لتيا السلبية يجب تعزيزها واالنحرافات التي اإليجابية االنجازات تحديد

 (.301، ص2006حسين، المطلوبة ) األهداف تحقيا وبالتالي
المنشحودة أهحداف وخطحط الشحركة  أن محن التأكحد إلحى ويحرى الباححث أن الرقابحة هحي عمليحة اداريحة تسحعى   

 المحققحة النتحائج الرقابحة أن تعنحي كمحا وعنايحة وكمحا ينبغحي أن يكحون، بدقحة تنفحذ إنهحا الموجهحة وتعليماتهحا
 .إليت وتصبوا اإلدارة تتوقعت ما تماما تطابا
 أهمية الرقابة االدارية في تقييم أداء العاملين: . ب
( إلحى أهميحة الرقابحة االداريحة فحي 195ص ، 2007 عليحان) (،2 ص ،2007وآخحرون ) أشحار العتيبحي   

 تقييم أداء العاملين تتمثل في عدة نقاط يمكن عرضها كالتالي: 
 م الرقابة االدارية في اكتشاف األخطاء بمجرد وقوعها واإلسراع في معالجتها في الوقت المناسب.تساه .1
وباسحتخدام التأكد من قيام المرؤوسين والعاملين بالعمل المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسحب  .2

 المناسبة. الموارد
 .الخطة واجتت قد التي الصعوبات ومعرفة بالمستقبل التنبؤ بواسطتها يمكن .3
 .بشكل سيء يعمل أن للفرد يسمح حيث المؤسسة في العمل تسود الفوضى في الرقابة  ياب .4
لحاضحححر وبالتحححالي االحتيحححاط تعطحححي الرقابحححة االداريحححة المنظمحححة خبحححرة االسحححتفادة محححن أخطحححاء الماضحححي وا .5

 (.110ص ،2009 ،)السحيمات للمستقبل
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 للعاملين:داء أهداف الرقابة االدارية التي تساعد في تقييم اال . ت
o في العمل وسير النشاط، مراقبة عن طريا ذلو ويتم .الرقابة محور يعتبر والذي العام، الصالح حماية 

 وتحديحد االنحرافحات .المرجحوة األهحداف يحقحا تكحاملي بشحكل وذلحو داخحل المنظمحة، المسحتويات كافحة
 .عنها اإلدارية والمسؤولية

o لتقيحيم قحرارات محن يلحزم محا العحام، واتخحاذ الصحالح لحمايحة ريعالسح التحدخل إلحى اإلداريحة القيحادة توجيحت 
 .مسبقا المحددة األهداف نحو تحقيا النشاط وتوجيت األخطاء،

o طريا عن سواء منها التقليل أو كشف االنحرافات في ساهمت التي الوظيفية العناصر ومكافأة تحفيز 
 .المعارضة لها أو اإلبالغ،

 للعاملين:لة التي تساعد في تقييم األداء خصائص الرقابة االدارية الفعا . ث
 فعحاال الرقابحة نظحام يكحون  أن لكحي( إلحى 216ص ،2010العحالق ) (،22، ص2006يشحير الصحباح )   

 يتميز بمجموعة من الخصائص منها ما يلي: أن يجب ف نت أجلها من صمم التي لألهداف وحققا
وأهحدافها  وحجمهحا المنظمحة نشحاط طبيعحة محع الرقحابي النظحام يحتالءم أن الضحروري  محن حيحث المالءمحة .1

 الخحدمات المقدمحة أو السحلع وطبيعحة العمحالء ونحوع فيهحا التحي الصحناعة ونحوع المسحتقبلية وتطلعاتهحا
 بينمحا ،وشحامل معقحد رقحابي نظحام إلحى بالتأكيحد تحتاج النشاط والمعقدة الحجم الكبيرة فالمنظمة ،و يرها

 مبسط رقابي ظامن إلى إال الصغيرة الشركة تحتاج ال قد
 العمليحة حتحى تحنجح الرقابحة لعمليحة يخضحع ومحن بالرقابحة يقحوم محن بحين الوثيحا التعحاون  علحى االعتمحاد .2

 (133 ص ،2011 )هاشم، .الرقابية
 خطوات تنفيذ الرقابة االدارية: . ج
الخطط هي األساس الذي ينشا منت أي نظام للرقابة، ومن ثم فمحن  إن :والمعايير األهداف تحديد .1

قي أن تكون أول خطوة في العملية الرقابية هي وضع الخطحط فحي المجحاالت الوظيفيحة المختلفحة، المنط
ولكن من ناحية أخرى ف ن هحذه الخطحط تختلحف فيمحا بينهحا فحي درجحة التفاصحيل الالزمحة ودرجحة تعقحدها 

 (.147، ص2004ص خضير،بما ال يمكن المديرين من مالحظة كل شيء في الخطة، )
هحي عمليحة تشحير إلحى قيحاس األداء فحي ضحوء المعحايير واألنمحاط الموضحوعة  :علـيالف األداء قيـاس .2

العملي تظهر الكثير من االختالفات في تنفيذ المهام عما كان مخططا لها سواء فحي  وفي الواقعسلفا، 
مسححتوى أداء األفححراد أو اإلدارات المختلفححة، ومهمححة القيححاس فححي هححذه الحالححة هححي التأكححد مححن قيححام األفححراد 

 (.30 ص ،2007 الشماع،) والمهام المطلوبةبتنفيذ الخطط اإلدارات و 
 اإليجابية االنحرافات لنا توضح المقارنة عملية إن :واألهداف المعايير مع الفعلي األداء مقارنة .3

 عملية الواقع في هي المقارنة وعملية بت، المكلفين العمل من تنفيذ خالل وقعت التي والسلبية النافعة
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 محدى علحى ونجاحهحا التقيحيم عمليحة وتتوقحف .لحت هحو مخطحط محا محع الفعلحي االنجحاز أو داءلحأل تقيحيم  .4
 التحي المعلومحات وفحرة علحى وكحذلو المسحتخدمة، المعحايير وعلحى دقحة المقارنحة، عمليحة فحي الموضحوعية

 االنحرافات حدوث إلى أدت التي األسباب دراسة من البد التقييم عملية القياس وفي طريا عن جمعها
 عحن المسحؤول هحو محن تحديحد وكحذلو عنهحا، كاملحة صحورة وتكحوين وتحليلهحا وااليجابيحة أيضحا السحلبية

 (.4، ص2002حدوثها )عقيلي،
تححأتي هححذه الخطححوة فححي أعقححاب اكتشححاف األخطححاء أو االنحرافححات  :التصــحيحية اإلجــراءات اتخــاذ .5

أسحباب  ومعالجة هذه االنحرافات أسبابها والعوامل التي أدت إلها، ثم تصحح  ودراستها وتحللها لمعرفة
 (1 ص ،2005 القصور في أداء األعمال، وهي معالجة وتصحيح األخطاء التي وقعت )الضالعين،

لعـاملين بشـركة كهربـاء ثالثا: تأثير األنمـاط القياديـة والسـلوكية للمـديرين فـي تقيـيم األداء ل
 السعودية.

ــي . أ توجححد مجموعححة مححن  م اداء العــاملين:أهــم األنمــاط الســلوكية القياديــة التــي تــؤثر فــي تقي
 :األنماط القيادية يمكن عرضها كالتالي

يطلا عليها القيادة التسلطية أو االستبدادية، و يدور هذا النمط من القيحادة  األوتوقراطية:أوال: نمط القيادة 
م الرئاسحة، حول محور واحد هو إخضاع األمور كافية في التنظحيم لسحلطة القائحد الحذي يقحود المنظمحة بمفهحو 

فيحتكححر سححلطة اتخححاذ القححرار فححي هححذا الححنمط مححن أنمححاط القيححادة يعتمححد القائححد علححى سححلطتت الممنوححححة لحححت محححن 
المؤسسحة الرسمية، ويستخدم هذه السحلطة إلجبحار مرؤوسحيت علحى انجحاز العمحل، ويصحدر أوامححر وتعليمححات. 

اصححيل الدقيقححة بنفسححت ودون مناقشحححة، ويميححل تتضححمن تفاصححيل دقيقححة، والقائححد يؤكححد ويقححوم بمتابعححة جميححع التف
القائد في هذا النمط إلى اإلشحراف المحكحم والمباشحر علحى المرؤوسحين لعحدم ثقتحت بهحم، بححل يكحون دائحم الشحو 

والقائد في هذا النمط دائم التركيز على  .و ير مدرو لما قد يولده الشو وعدم الثقة من توتر لدى مرؤوسيت
راد جماعتحت وقحد ينسحب جميحع محا يتحقحا محن انجحاز ونجحاح لنفسحت، ويعحزو أي نفست وموقعت على حساب أف

ويتميحز الحنمط الحديكتاتوري بصحالحيتت فحي ححاالت  .فشل لعدم إطاعة مرؤوسيت ألوامحره وعدم تنفيحذ تعليماتحت
ون الطوارئ التي يمر بهحا التنظححيم والتححي تتطلحب الححزم وعحدم التهحاون، ويصحلح هحذا الحنمط أيضحًا عنحدما تكح

 (.14، ص2013طالل،  (مجموعة العمل  ير قحادرة على المبادرة وتحبذ االنقياد
أن الححنمط الححديكتاتوري: مفضححل علححى الحححنمط الحححديمقراطي فحححي ححححاالت انجحححاز  Brennen،2002) ويححرى) 
ضحعاف الحروح الم  المهمحة  عنويحة ومن أهم عيوب هذا النمط انت يؤدي الى اعتماد العحاملين علححى القائححد، واو

ضعاف روح المبادرة واالبتكار.  واو
عرضحها  األوتوقراطيحة يمكحنهنحاو ثالثحة أشحكال رئيسحة محن نمحط القيحادة  :األوتوقراطيةأشكال القيادة  . أ

 كالتالي:
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الصحارمة للمرؤوسحين،  ويعطحي األوامحرالذي يتفرد بشؤون التنظحيم، : القائد األوتوقراطي المتشدد .1
 .حياتت لجعل األمور كافة تحت السيطرةتوسيع نطاق سلطاتت صال ويحاول دائما

ـــرالقائـــد األوتوقراطيـــة  .2 يححححاول أن يسحححتخدم كثيحححرا محححن األسحححاليب المرتبطحححة بالقيحححادة  الحححذي: الخي
قراراتححت العقححاب حتححى يضححمن والء المرؤوسححين لتنفيححذ  وقلححيال مححنوالثنححاء  ويسححتخدم اإلطححراءااليجابيححة 
  .ردود الفعل السلبية التي قد تظهر بينهم تحقيا

الذي يحوهم مرؤوسحيت أن بوسحعهم مشحاركتت صحنع القحرار فحي : القائد األوتوقراطي النادر أو اللبق .3
بححداء  وأن أجحزاءمعهححم، يعقححدها  واللقححاءات التحياالجتماعحات  العمححل معحت تتححيح لهححم حريحة المنافسححة واو
       .فيما بعد ينفرد باتخاذ القرارات الرأي لكنت

جراءاته  منهجية البحث وا 
جحححححراءات تصححححميم أدواتححححت، واألسحححححاليب  يتضححححمن هححححذ الجحححححزء وصححححف مححححنهج البححححححث، ومجتمعححححت، وعينتححححت، واو

 اإلحصائية المستخدمة
 استخدام المنهج الوصفي  تم: البحث أواًل: منهج
ب دارة  العاملين بشركة الكهرباء السعودية على الدراسة مجتمع شملا :البحث مجتمع وعينةثانيًا: 

 عاملين بشركة الكهرباء السعودية.( ال163من) ت العينةوتكون، نقل بمدينة مكة وجدةال
 عينة آراء لمعرفة واحدة استبانة وتم استخدام للدراسة كأداة االستبانة استخدام :الدراسة : أداةثالثاً 

من العاملين بشركة الكهرباء السعودية في بعض العوامل التي تساهم في تجويد عملية تقييم أداء  الدراسة
 صورتها في مفردة   (46) عدد االستبانة من الدراسة أداة وتكونت كة الكهرباء السعودية،العاملين بشر 

 :وهي ثالثة محاور على موزعة النهائية
 األول: دور األنماط السلوكية في تجويد تقييم أداء لعاملين بشركة الكهرباء السعودية.  المجال
 م أداء العاملين بشركة الكهرباء السعوديةالثاني: دور التقنيات الحديثة في تجويد تقيي المجال
 الثالث: أثر الرقابة اإلدارية على تجويد عملية تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية. المجال
 تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية. الرابع:المجال 

 (دائما- البا-أحيانا-نادرا-خماسي )أبداوكان مقياس  
 تم استخدام األساليب والمعالجات االحصائية التالية: :والمعالجات االحصائيةاألساليب 

 التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص العينة. .1
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لترتيب العبارات وترتيب محاور االستبانة. .2
 لقياس ثبات االستبانة. كرو نباخمعامل ألفا  .3
 س صدق االتساق الداخلي بين عبارات االستبانة ومحاورها.معمل ارتباط بيرسون لقيا .4
 معامل االنحدار المتعدد  .5
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 النتائج والتوصيات والمقترحات
 وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي:

ما واقع تقييم األنماط  ومناقشة إجابة السؤال األول والذي نصه: الدراسة نتائج وتحليل أوال: عرض
 العاملين بشركة الكهرباء السعودية؟السلوكية للمدراء لدى 

ولإلجابة على هذا السؤال تم تحليل نتائج عبارات االستبيان في محوريت األول والثاني من خالل    
( عاماًل بشركة الكهرباء السعودية، كما 163التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة وقوامها)

 يتضح من الجدولين التالي:
 (1جدول )

" تقييم األنماط السلوكية ألداء الكلية للمحور األول الدراسة عينة الستجابات التكراري  التو يع يوضح
 (.163العاملين بشركة الكهرباء السعودية " )ن=

رقم 
 العبارة

الو ن  دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 النسبي

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 9 4.97 16 8.84 28 15.47 57 31.49 53 29.28 3.79 1 
2 16 8.80 44 24.30 66 36.50 24 13.30 13 7.20 2.84 8 
3 6 3.30 12 6.60 48 26.50 57 31.50 40 22.10 3.69 2 
4 8 4.40 26 14.40 44 24.30 57 31.50 28 15.50 3.44 4 
5 43 23.80 20 11.00 67 37.00 24 13.30 9 5.00 2.61 10 
6 36 19.90 32 17.70 44 24.30 30 16.60 21 11.60 2.80 9 
7 12 6.60 39 21.50 38 21.00 49 27.10 25 13.80 3.22 6 
8 28 15.50 43 23.80 35 19.30 41 22.70 16 8.80 2.84 8 
9 15 8.30 20 11.00 36 19.90 41 22.70 51 28.20 3.57 3 
10 25 13.80 28 15.50 43 23.80 38 21.00 29 16.00 3.11 7 
11 17 9.40 31 17.10 37 20.40 33 18.20 45 24.90 3.36 5 

  3.21 16.58 330 22.67 451 24.41 486 15.61 311 10.80 215 المجموع
  

يتضح من الجدول السابا أن تقييم العاملين بشركة الكهرباء السعودية لألنماط السلوكية لهم مع مدراءهم  
في العبارة التي تشير إلى "أستطيع التواصل مع االدارة بسهولة تراوحت درجة موافقتهم عليها ما بين  البًا 

وبين أحيانًا في العبارة التي تشير إلى"عدم وضوح الواجبات المسندة الي  3.79ويسر" وزن نسبي قيمتت 
، بينما بلغ الوزن النسب للموافقة على إجمالي 2.61تسبب لي بقتل الشغف في العمل بوزن نسبي قيمتت 

 أي أن تقييم األنماط السلوكية ألداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية بشكل  3.21ور األول عبارات المح
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عام يقع في درجة متوسطة )أحيانًا(، وقد بين الترتيب والوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة أن تقييم 
توسطة فقد جاءت الثالث العاملين بشركة الكهرباء السعودية لألنماط السلوكية لهم مع مدراءهم بدرجة م

فقرات التي حصلت على أعلى وزن نسبي في الترتيب األول على التوالي والتي تشير إلى أستطيع 
(، ألمس من اإلدارة التقدير لظروفي الخاصة التي أمر 3.79التواصل مع االدارة بسهولة ويسر)

( وهذه النتيجة تتفا 3.57أي اهتمام)(، يعاملني مديري المباشر باحترام وال ُيعير عامل القرابة 3.69بها)
(  التي توصل الى المدير يشجع العاملين على المشاركة في 2017مع جاءت بت نتائج دراسة كال حمد )

صنع القرارات عدالة نظام التقييم لألداء ال يفرق المدير في تعاملت مع أفراد فريا العمل. وكذلو تحقيا 
األداء. وكل الظروف المحيطة بالعمل جيدة. وعالوة وتعويض  العدالة يدفع العاملين إلى رفع مستوى 

( أن هناو تقصير في 2017مخاطر العمل مرضية، ومتفقت مع ما أشارت دراسة إليت دراسة الد يمات)
تفويض الصالحيات وفي مشاركة العاملين في اتخاذ القرار، أنت ال يوجد أثر لخبرة العاملين في إدراكهم 

 ئد لدى مدراءهم، للسلوو القيادي السا
التي تشير إلى "يعاملني مديري  على التوالي على أقل نسبة متوسط  فقرات الثالث كما احتلت 

(، أجد صعوبة في التأقلم مع رؤساء العمل بوزن نسبي 3.11المباشر بشفافية واضحة بوزن نسبي)
 بوزن نسبي ير،  استطيع ان اعبر عن رأيي بحرية وبدون خوف من النمط السلوكي للمد(2.84)
( إلى أن  2006(، وبرنوطي )2008) الصيرفي كما اتفقت هذه النتائج مع ما أشار إليت (2.80)

 تدريبا بالتقييم القائمين فيها، تدريب األداء ومعايير وظيفة كل لواجبات والدقيا الواضح التعريف
 يومي اتصال على بالتقييم القائمون  يكون  ان ونماذجت التقييم وأساليب نظام استخدام على كافيا
 .تقييمهم يتم الذين العاملين مع حقيقي

 (2جدول )
الكلية للمحور الثاني " العالقات  الدراسة عينة الستجابات التكراري  يوضح التو يع

 االجتماعية لدى العاملين بشركة الكهرباء السعودية "
رقم 
 العبارة

الو ن  دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 تيبالتر  النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
1 4 2.20 3 1.70 47 26.00 58 32.00 51 28.20 3.91 1 
2 8 4.40 14 7.70 46 25.40 53 29.30 42 23.20 3.66 3 
3 8 4.40 12 6.60 37 20.40 55 30.40 50 27.60 3.76 2 
4 39 21.50 29 16.00 54 29.80 26 14.40 14 7.70 2.66 3 

  3.50 21.68 157 26.53 192 25.40 184 8.00 58 8.13 59 المجموع
يتضح من الجدول السابا أن تقييم العاملين بشركة الكهرباء السعودية لعالقتهم االجتماعية مع 

وبين  (3.91بوزن نسبي قيمتت ) 1مدراءهم تراوحت درجة موافقتهم عليها ما بين  البًا في العبارة رقم 
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(، بينما بلغ الوزن النسب للموافقة على إجمالي عبارات 2.66نسبي قيمتت )بوزن  4أحيانًا في العبارة أرقام 
( أي أن تقييم العالقات االجتماعية للعاملين بشركة الكهرباء السعودية مع مدراءهم 3.50المحور الثاني)

ن بشكل عام يقع في درجة مرتفعة ) البًا(، وقد بين الترتيب والوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة أ
تقييم العاملين بشركة الكهرباء السعودية لعالقتهم االجتماعية مع مدراءهم كانت بدرجة مرتفعة فقد جاءت 
الثالث فقرات التي حصلت على أعلى وزن نسبي في الترتيب األول على التوالي والتي تشير إلى اتفاق 

التواصل مع زمالء العمل (، أشعر بالراحة عند 3.91االسلوب االداري مع أسلوب حياتي بوزن نسبي )
(، التواصل بين العاملين خارج نطاق العمل 3.76عند التواجد معهم خارج أوقات العمل بوزن نسبي )

واتفقت هذه النتيجة تتفا مع ما  (3.66يدفع الى تسهيل مع ما يتم من أعمال داخل المنظمة بوزن نسبي )
( أن التفاهم والتعاون بين القائد 2013يب)(، الط2002عبد الباقي)، (2008أشار إليت كال من عباس)

ومرؤوسحيت، ويحؤدي الى شعور العاملين باألمن والراحة واالستقرار بالعمل وخارجت ، ويؤدي لوجود رابطحة 
جاءت في الترتيب األخير الفقرة التي قويحة بين القائد والعاملين ويسمح لألفراد بالتطور والتقدم بالعمل، وقد 

مفهوم التكاملية بين االفراد حتى يتم اخراج المنتج العائد بشكل الئا بهم بوزن نسبي تشير إلى تحقيا 
( أن خلا حالة 2006،كنعان ) (2013واتفقت هذه النتيجة مع ما أشارت إلية دراسة طالل )  (2.66)

واإلبداع يقتل روح المبادرة  من التوتر واالضطراب النفسي لدي المرؤوسين الذين يخشون إيقاع العقاب بهم
لديهم، ف صدار التعليمات واألوامر بشكل مفصل، والمطالبة بتنفيذها بحذافيرها ال يتيح للمرؤوسين فرصة 
ممارسة مهاراتهم في االبداع واالبتكار التكامل، و إظهار المواهب مما يولد لديهم حالة من القلا 

مترابطة ويدعم شعور االلتزام لدي  واالضطراب النفسي تؤثر سلبا علي أدائهم وقلة فرص تكوين فرق عمل
 العاملين، الي ارتفاع معدالت كل من اإلنتاج والرضا الوظيفي.

ما  :ومناقشة إجابة السؤال الثاني والذي نصه الدراسة نتائج وتحليل ثانيا: عرض
 واقع دور التقنيات الحديثة لدى العاملين بشركة الكهرباء السعودية؟

م تحليل نتائج عبارات االستبيان في محوره الثالث "دور التقنيات الحديثة" ولإلجابة على هذا السؤال ت  
( عاماًل بشركة الكهرباء 163من خالل التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة وقوامها)

 السعودية، كما يتضح من الجدول التالي:
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 (3جدول )
الكلية للمحور الثالث " دور التقنيات الحديثة في أداء  ةالدراس عينة الستجابات التكراري  يوضح التو يع

 " العاملين بشركة الكهرباء السعودية
رقم 
 العبارة

الو ن  دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
1 5 2.80 14 7.70 43 23.80 68 37.60 33 18.20 3.67 3 

2 1
0 5.50 14 7.70 45 24.90 51 28.20 43 23.80 3.63 4 

3 8 4.40 14 7.70 37 20.40 65 35.90 39 21.50 3.69 2 
4 7 3.90 15 8.30 27 14.90 64 35.40 50 27.60 3.83 1 
5 23 12.70 15 8.30 39 21.50 47 26.00 39 21.50 3.39 6 
6 15 8.30 20 11.00 33 18.20 51 28.20 44 24.30 3.55 5 

  3.63 22.82 248 31.88 346 20.62 224 8.45 92 6.27 68 المجموع
   
يتضح من الجدول السابا أن تقيحيم العحاملين بشحركة الكهربحاء السحعودية لحدور التقنيحات الحديثحة فحي أدائهحم  

تراوحت درجة موافقتهم عليها ما بين  البًا في العبارة التي تشير" وجود التطبيقات الحديثة ساهم فحي تقليحل 
بححوزن نسححبي  5وبححين أحيانححًا فححي العبححارة رقححم  3.69إلصححالح االعطححال " بححوزن نسححبي قيمتححت  المححدة الزمنيححة

أي أن تقييم دور  3.63، بينما بلغ الوزن النسب للموافقة على إجمالي عبارات المحور الثالث 3.39قيمتت 
تفعحة ) البحًا(، وقحد التقنيات الحديثة في أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية بشكل عام يقع في درجة مر 

بححين الترتيححب والححوزن النسححبي السححتجابات عينححة الدراسححة أن تقيححيم العححاملين بشححركة الكهربححاء السححعودية لححدور 
التقنيححات الحديثححة فححي أدائهححم كانححت بدرجححة مرتفعححة، فقححد احتلححت الترتيححب األول والثححاني والثالححث الفقححرات التححي 

بالعمححل بعحد اسححتخدام التكنولوجيححا مقارنححة محع مرحلححة مححا قبححل تشحير إلححى نسححبة انجححاز ا حالق االمححور المتعلقححة 
(، مححححدى تححححأثير وجححححود التطبيقححححات علححححى التجححححاوب خححححارج وقحححححت 3.83اسححححتخدام التكنولوجيححححا بححححوزن نسححححبي)

 (، هححذه النتححائج مححع مححا توصححلت إليححة دراسححة3.67(، ُحُسححُن مسححاهمة التقنيححة فححي اخححراج العمححل)3.69العمححل)
اسحححتخدام التقنيحححات الحديثحححة عحححامال محفحححزا للشحححركات الباحثحححة عحححن أن ى (،  التحححي أكحححدت علححح2007القضحححاة)

محن خلحا فحرص  يحر مسحبوقة فحي  المنافسة والتميز في إنتاجها ومخرجاتها وعن الكفاءة والفعالية في أدائها
مجحححاالت عحححدة مثحححل رفحححع مسحححتوى األداء الحححوظيفي وتحسحححين القحححرارات اإلداريحححة وتبسحححيط وتسحححهيل اإلجحححراءات 

 األمثل للقوى العاملة واالستغالل 
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بينمححا احتلححت الترتيححب األخيححر مححدى مسححاهمة تطبيححا الشححركة وذلححو ب كمححال عمليححات االعتمححاد فححي عححدم     
أن اسحتخدام  (2008دراسحة عبحاس) إليحت ( وهحذا محا أشحات3.39تواجدهم في المكاتب خالل الدوام الرسمي)

يحححة وذلحححو محححن خحححالل القيحححام باألعمحححال المطلوبحححة تحسحححين الكفحححاءة وزيحححارة الفعالالتقنيحححات الحديثحححة تسحححاعد فحححي 
بالطريقة الصحيحة مع زيادة القدرة علحى التنسحيا بحين الحدوائر واألقسحام االداريحة اإلداريحة المختلفحة فحي عحدم 

 الرسمي.اعتماد على تواجدهم خالل الدوام 
قع دور ما واومناقشة إجابة السؤال الثالث والذي نصه:  الدراسة نتائج وتحليل عرض ثالثا:

 الرقابة اإلدارية لدى العاملين بشركة الكهرباء السعودية؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم تحليل نتائج عبارات االستبيان في محوره الرابع "دور الرقابة اإلدارية" من   

ة عاماًل بشركة الكهرباء السعودي 163خالل التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة وقوامها 
 كما يتضح من الجدول التالي:

 (4جدول )
الكلية للمحور الرابع " دور الرقابة  الدراسة عينة الستجابات التكراري  يوضح التو يع

 "اإلدارية في أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية 
رقم 
 العبارة

الو ن  دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
1 9 5.00 20 11.00 48 26.50 51 28.20 35 19.30 3.51 2 
2 6 3.30 21 11.60 50 27.60 53 29.30 33 18.20 3.53 1 
3 26 14.40 31 17.10 40 22.10 34 18.80 32 17.70 3.09 5 
4 17 9.40 33 18.20 42 23.20 47 26.00 24 13.30 3.17 4 
5 18 9.90 24 13.30 62 34.30 44 24.30 15 8.30 3.09 5 
6 15 8.30 20 11.00 43 23.80 52 28.70 33 18.20 3.42 3 

  3.30 15.83 172 25.88 281 26.25 285 13.70 149 8.38 91 المجموع
يتضح من الجدول السابا أن تقييم العاملين بشركة الكهرباء السعودية لدور الرقابة اإلدارية في أدائهم 

بين  البًا في العبارة التي تشير إلى "تؤثر المراقبة اإلدارية في تحسين  تراوحت درجة موافقتهم عليها ما
وبين أحيانًا في العبارتين التي تشير إلى" تساهم الرقابة  3.51الُمخرج من المنظمة"  بوزن نسبي قيمتت

لمدير االدارية الوقائية )التنبؤ أو توقع الخطأ واكتشافت قبل وقوعت( في تحقيا اهداف المنظمة، يقوم ا
بالزيارة الميدانية، ومالحظاتت الشخصية تعتبر كأداة رقابية  في حصولت على معلومات ال تشملها التقارير 

، بينما بلغ الوزن النسب للموافقة على إجمالي عبارات المحور 3.09الشفوية والمكتوبة، بوزن نسبي قيمتت 
عاملين بشركة الكهرباء السعودية بشكل عام يقع أي أن تقييم دور الرقابة اإلدارية في أداء ال 3.30الرابع 
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في درجة متوسطة )أحيانا(، وقد بين الترتيب والوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة أن تقييم العاملين 
بشركة الكهرباء السعودية لدور الرقابة اإلدارية في أدائهم كانت بدرجة متوسطة فقد جاءت الثالث فقرات 

زن نسبي في الترتيب األول على التوالي والتي تشير إلى توفر تقارير الرقابة التي حصلت على أعلى و 
(، تؤثر المراقبة اإلدارية في تحسين الُمخرج 3.53االدارية يساهم في تحقيا اهداف المنظمة بوزن نسبي )

افت قبل (، تساهم الرقابة االدارية الوقائية )التنبؤ أو توقع الخطأ واكتش3.51من المنظمة بوزن نسبي )
 ( واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليت دراسة3.42وقوعت( في تحقيا اهداف المنظمة بوزن نسبي )

( أنت عن طريا الرقابة 2009، السحيمات ) ( 2007( ، عليان)2007 وآخرون) كال من العتيبي
 الخطة. تواجت قد التي الصعوبات ومعرفة بالمستقبل التنبؤ يمكن االدارية 
ما واقع تقييم : إجابة السؤال الرابع والذي نصه ومناقشة الدراسة نتائج وتحليل ضعر  رابعا

 أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية؟
تقييم أداء العاملين "  ولإلجابة على هذا السؤال تم تحليل نتائج عبارات االستبيان في محوره الخامس "   

عاماًل بشركة الكهرباء  163عينة الدراسة وقوامها  من خالل التكرارات والنسب المئوية الستجابات
 السعودية، كما يتضح من الجدول التالي:

 (5جدول )
الكلية للمحور الثاني " تقييم أداء العاملين  الدراسة عينة الستجابات التكراري  يوضح التو يع

 "بشركة الكهرباء السعودية 
رقم 
 العبارة

الو ن  دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
1 9 5.00 14 7.70 53 29.30 65 35.90 22 12.20 3.47 7 
2 3 1.70 16 8.80 37 20.40 63 34.80 44 24.30 3.79 5 
3 4 2.20 9 5.00 39 21.50 64 35.40 47 26.00 3.87 4 
4 4 2.20 7 3.90 31 17.10 65 35.90 56 30.90 3.99 1 
5 4 2.20 6 3.30 29 16.00 78 43.10 46 25.40 3.96 2 
6 23 12.70 30 16.60 33 18.20 44 24.30 33 18.20 3.21 9 
7 7 3.90 13 7.20 39 21.50 68 37.60 36 19.90 3.69 6 
8 6 3.30 10 5.50 46 25.40 68 37.60 33 18.20 3.69 6 
9 7 3.90 5 2.80 33 18.20 73 40.30 45 24.90 3.88 3 
10 9 5.00 10 5.50 43 23.80 61 33.70 40 22.10 3.69 6 
11 17 9.40 25 13.80 43 23.80 51 28.20 27 14.90 3.28 8 

  3.68 21.55 429 35.16 700 21.38 426 7.28 145 4.68 93 المجموع
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يتضح من الجدول السابا أن تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية ألنفسهم تراوحت درجة 
افقتهم عليها ما بين  البًا في العبارة التي تشير إلى" مدى سرعة  الموظف  لإلفادة  بالمطلوب" بوزن مو 

وبين أحيانًا في العبارة التي تشير إلى" انجاز المطلوب  حسب الجدول المخطط   3.99نسبي قيمتت 
 3.68ارات المحور الرابع ، بينما بلغ الوزن النسب للموافقة على إجمالي عب3.21لذلو" بوزن نسبي قيمتت 

أي أن تقييم دور الرقابة اإلدارية في أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية بشكل عام يقع في درجة 
مرتفعة )أحيانا(، وقد بين الترتيب والوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة أن تقييم أداء العاملين بشركة 

رتفعة )أحيانا(،فقد جاءت الثالث فقرات التي حصلت على أعلى الكهرباء السعودية ألنفسهم كانت بدرجة م
 التعاون حين يتم االستدعاء خارج أوقات الدواموزن نسبي في الترتيب األول على التوالي والتي تشير إلى 

(، التمكن من 3.96(، التعاون مع االفراد إلنجاز المهام التي تسند اليهم بوزن نسبي )3.99)بوزن نسبي 
( وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة كال دراسة 3.88ريا بنجاح في مهمات العمل بوزن نسبي )قيادة  ف
( يشجع المدير العاملين على المشاركة في 2017( دراسة حمد )2016(، دراسة عباس )2012بوبرطخ )

حصلت وقد  ،مع أفراد فريا العمل صنع القرارات عدالة نظام التقييم لألداء ال يفرق المدير في تعاملت
الفقرات على أقل متوسط حسابي وزن نسبي على التوالي التي تشير إلى االستفادة من  ما يمكن من مواد 

(،كمية ما يتم من حلول على العوائا من قبل 3.69تم احاللها إلصالح أعطال مستقبلية وزن نسبي )
د أنظمة  (، مقدار ما يسجل على الموظف من عقوبات ومخالفات ض7 3.4الموظف وزن نسبي )
( وهذه النتائج متفقة مع ما ذكره 3.21(، الوالء الوظيفي للموظف وزن نسبي )3.28الشركة وزن نسبي )

 الذي النتائج تقييم أسلوب استخدام العاملين أداء تقييم يتضمن ( أن2008(، والشوابكة)2006المرسي )
 . السلوكية والسمات الصفات على يركز الذي السلوو وأسلوب تقييم األداء تخطيط على يركز

 نتائج السؤال الخامس
ما أثر العوامل الديمو رافية )الجنس، المؤهل العلمحي، سحنوات الخبحرة، المرتبحة الوظيفيحة، المنصحب 

 الوظيفي، نوع العمل، طبيعة العمل، جهة العمل( على تقييم أداء العاملين بالشركة السعودية للكهرباء؟
الفحروق بحين متوسحطات اسحتجابات أفحراد العينحة )المتوسحطات  ولإلجابة على هذا السحؤال تحم حسحاب

واالنحرافات المعيارية واختبار محان ويتنحي لعينتحين مسحتقلتين وتحليحل التبحاين أححادي االتجحاه( علحى عبحارات 
االسححتبيان وفححا العوامححل الديمو رافيححة التححي وجححد بهححا تبححاين وهححي: المؤهححل العلمححي، سححنوات الخبححرة، المرتبححة 

المنصححب الححوظيفي، نححوع العمححل، طبيعححة العمححل، وقححد تححم اسححتبعاد عامححل الجححنس نظححرا ألن جميححع  الوظيفيححة،
 المستجيبين ذكور كما تم استبعاد جهة العمل نظرا لكون جميع المستجيبين من فئة "نقل". 

وقححد قححام الباحححث باسححتخدام اختبححار مححان ويتنححي لعينتححين مسححتقلتين إليجححاد الفححروق بححين متوسححطات 
ت وفحا متغيحر طبيعحة العمحل نظحرا للتبحاين الكبيحر فحي حجحم العينحات والحذي يصحعب معحت اسحتخدام االستجابا

 اختبار ت لعينتين مستقلتين، بينما تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه مع باقي المتغيرات.
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 (6جدول)
ت الحديثة، معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة )األنماط السلوكية، استخدام التقنيا

 (163الرقابة اإلدارية( والمتغير التابع )تقييم اداء العاملين( )ن = 

 المتغيرات المستقلة

 تقييم أداء العاملينالمتغير التابع: 
 8.486االنحراف المعياري =  -   40.53المتوسط = 

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

معامالت 
 نوع االرتباط قيمة الداللة االرتباط

 ارتباط موجب 0.000 0**504. 8.405 49.26 ماط السلوكيةاألن

 ارتباط موجب 0.000 0**529. 5.393 21.77 استخدام التقنيات الحديثة
 ارتباط موجب 0.000 0**451. 5.856 19.80 الرقابة اإلدارية

األنماط  بين 0.01يتضح من الجدول السابا أنت توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى 
(، كما أنت توجد عالقة ارتباطية 0.504السلوكية وتقييم أداء العاملين بالشركة السعودية للكهرباء )ر = 

بين استخدام التقنيات الحديثة وتقييم أداء العاملين بالشركة  0.01موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى 
 0.01موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى  (، كما أنت توجد عالقة ارتباطية0.529السعودية للكهرباء )ر= 

(. وهذه النتائج تعد 0.451بين الرقابة اإلدارية وتقييم أداء العاملين بالشركة السعودية للكهرباء )ر = 
مؤشرًا على أنت كلما زاد معدل األنماط السلوكية واستخدام التقنيات الحديثة والرقابة اإلدارية زاد تقييم أداء 

أن  (2012كهرباء السعودية، وتتفا هذه النتيجة مع ما أشارت إليت دراسة موساوي )العاملين بشركة ال
كلما ذاد استخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات في  الشركات والمؤسسات كلما ذاد معدل أنماط 

عاملين وللتعرف على كيفية التنبؤ بمعدل تقييم أداء الالسلوكية مما يؤثر ايجابيا مستوى تقييم األداء، 
بشركة الكهرباء السعودية من خالل معدل األنماط السلوكية واستخدام التقنيات الحديثة والرقابة اإلدارية تم 
استخدام تحليل االنحدار المتعدد، حيث يوضح الجدول التالي نتائج تحليل التباين األحادي لمستوى تنبؤ 

الل معدل األنماط السلوكية واستخدام التقنيات معدل تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية من خ
 الحديثة والرقابة اإلدارية.
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 ( 7جدول)
نتائج تحليل التباين األحادي لمعدل تنبؤ معدل تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية 

 (163من خالل معدل األنماط السلوكية واستخدام التقنيات الحديثة والرقابة اإلدارية )ن = 

 المتغيرات المتنبئة
مصدر 
 التباين

 مجموع المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

استخدام التقنيات 
 الحديثة

 000. 62.703 3270.123 1 3270.123 االنحدار

   52.152 161 8396.503 المتبقي

    162 11666.626 المجموع

استخدام التقنيات 
اط الحديثة، األنم
 السلوكية

 000. 42.896 2036.076 2 4072.152 االنحدار

   47.465 160 7594.474 المتبقي
    162 11666.626 المجموع

الستخدام التقنيات الحديثة على  0.05يتبين من الجدول السابا وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
(، كما يتضح وجود أثر ذو داللة إحصائية F  =62.703تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية )

الستخدام التقنيات الحديثة مع األنماط السلوكية على تقييم أداء العاملين بشركة  0.05عند مستوى 
(، وقد تم استبعاد المتغيرات األخرى وذلو نظرا ألن االرتباط الجزئي F  =42.896الكهرباء السعودية )

 من الجدول التالي:، كما يتضح 0.1لهما أكبر من 
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 (8جدول)
المتغيرات المستبعدة من تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لمعدل تنبؤ معدل تقييم أداء 
العاملين بشركة الكهرباء السعودية من خالل معدل األنماط السلوكية واستخدام التقنيات الحديثة 

 (163والرقابة اإلدارية )ن = 

معامل االنحدار  المتغيرات المتنبئة
 (Betaالمعياري )

( الختبار معامل tقيمة )
 مستوى الداللة االنحدار

معامل 
االرتباط 
 الج ئي

األنماط السلوكية 
 309. 000. 4.111 310. واستخدام التقنيات الحديثة

الرقابة اإلدارية واستخدام 
 التقنيات الحديثة

.202 2.422 .017 .188 

الرقابة اإلدارية واستخدام 
التقنيات الحديثة واالنماط 

 السلوكية
.109 1.279 .203 .101 

ويتضح من الجدول السابا أنت على الر م من داللة أثر األنماط السلوكية واستخدام التقنيات الحديثة عند 
(، إال t  =0.017(، وكذلو أثر الرقابة اإلدارية واستخدام التقنيات الحديثة )t  =0.000) 0.05مستوى 
، ومن ثم يتم استبعاد أثرهم من تحليل االنحدار، كما ان 0.1االرتباط الجزئي لكليهما أكبر من  أن معامل

( فضاًل عن أن معامل t  =0.203أثر المتغيرات مجتمعة على تقييم أداء العاملين  ير دال احصائيًا )
تحليل االنحدار المتعدد  ، وبالتالي تم استبعاد اثر هذه المتغيرات من0.1االرتباط الجزئي ايضًا أكبر من 

التدريجي نظرا لضعف قدرتها على التنبؤ بمعدل تقييم أداء العاملين. ويوضح الجدول التالي قدرة كل 
متغير من المتغيرات على التنبؤ بتقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية من خالل تحليل االنحدار 

 المتعدد.
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 (9جدول)
تنبؤ معدل تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية دار المتعدد التدريجي لمعدل نتائج تحليل االنح

 (163)ن =  من خالل معدل األنماط السلوكية واستخدام التقنيات الحديثة والرقابة اإلدارية

 المتنبئات

معامل 
االنحدار 
غير 

المعياري 
(B) 

معامل 
االنحدار 
المعياري 

(Beta) 

معامل 
االرتباط 

 (Rتعدد)الم

التباين 
المفسر 
التراكمي 

(R2) 

التباين 
المفسر لكل 
متغير 

(Adjusted 
R2 ) 

قيمة 
(t )

الختبار 
معامل 
 االنحدار

مستوى 
 الداللة

 0.000 9.492     22.393 الثابت
استخدام التقنيات 

 0.000 7.919 0.276 0.280 0.529 0.529 0.833 الحديثة

 0.000 3.865     12.640 الثابت
تخدام التقنيات اس

 0.000 4.831 0.341 0.349 0.591 0.364 0.573 الحديثة

 0.000 4.111    0.310 0.313 األنماط السلوكية
 

يتضح من نتائج الجدول السابا أن استخدام معدل استخدام التقنيات الحديثة مع األنماط السلوكية  كان 
%  من التباين في تقييم 34.1ن حيث أنت يفسر نسبة أكثر المتغيرات قدرة على التنبؤ بتقييم أداء العاملي

% 27.6أداء العاملين، وكانت قدرة تنبؤ استخدام التقنيات الحديثة منفردة على تقييم أداء العاملين بنسبة 
، ومن 0.05الختبار معامل االنحدار دالة احصائيًا عند مستوى  t، كما يتضح من الجدول أن جميع قيم 

معدل استخدام التقنيات الحديثة مجتمعا مع معد األنماط السلوكية ، وكذا معدل  ثم يتضح أن كالم من
استخدام التقنيات الحديثة يمكنهما التنبؤ بمعدل تقييم أداء العاملين بشركة الكهرباء السعودية، واتفقت هذه 

قنيات ( التي توصلت إلى أن استخدام الت2016(، ودراسة العربي )2012النتيجة مع دراسة حسين )
 الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ويمكن من خاللت التنبؤ بمعد تقييم أداء العاملين. 

 بالشركة السعودية للكهرباء؟أثر المؤهل العلمي على تقييم أداء العاملين  -1
 
 
 



235 
 

 (10جدول)
أفراد العينة وفق متغير المؤهل العلمي )دبلوم  المعيارية الستجاباتيوضح المتوسطات واالنحرافات 

 فأقل/بكالوريوس/ماجستير فأعلى(

عدد  المؤهل العلمي عدد العبارات المحور
االنحراف  المتوسط العينة

 المعياري 

 11 األول
 6.041 35.65 98 بكالوريوس
 6.319 35.42 45 دبلوم فأقل

 9.594 33.05 20 ماجستير فأعلى

 4 الثاني
 2.538 14.31 98 بكالوريوس
 3.123 13.56 45 دبلوم فأقل

 4.005 13.40 20 ماجستير فأعلى

 6 الثالث
 5.585 21.44 98 بكالوريوس
 4.531 22.13 45 دبلوم فأقل

 6.295 22.55 20 ماجستير فأعلى

 6 الرابع
 5.757 19.70 98 بكالوريوس
 5.656 19.69 45 دبلوم فأقل

 6.962 20.55 20 ماجستير فأعلى

 11 الخامس
 7.865 39.57 98 بكالوريوس
 7.777 43.13 45 دبلوم فأقل

 11.659 39.35 20 ماجستير فأعلى

الدرجة 
 38 الكلية

 21.343 130.67 98 بكالوريوس
 19.246 133.93 45 دبلوم فأقل

 33.930 128.90 20 ماجستير فأعلى
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 (11) جدول
تجابات أفراد العينة وفق لمتوسطات اس One-way ANOVAيوضح تحليل التباين أحادي االتجاه 

 متغير المؤهل العلمي )دبلوم فأقل/بكالوريوس/ماجستير فأعلى(

عدد  المحور
مجموع  مصدر التباين العبارات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 11 األول

 277. 1.294 56.995 2 113.991 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
7046.132 160 44.038   

    162 7160.123 المجموع

 4 الثاني

 229. 1.487 12.624 2 25.248 بين المجموعات
داخل 

   8.492 160 1358.727 المجموعات

    162 1383.975 المجموع

 6 الثالث

 612. 493. 14.429 2 28.858 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
4682.283 160 29.264   

    162 4711.141 لمجموعا

 6 الرابع

 833. 183. 6.352 2 12.705 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
5543.013 160 34.644   

    162 5555.718 المجموع

 11 الخامس

 052. 3.009 211.438 2 422.876 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
11243.750 160 70.273   

    162 11666.626 المجموع

الدرجة 
 38 الكلية

 637. 452. 232.605 2 465.211 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
82360.151 160 514.751   

    162 82825.362 المجموع
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يتضححح مححن الجححدول السححابا عححدم وجححود فححروق دالححة إحصححائيًا بححين متوسححطات اسححتجابات أفححراد العينححة وفححا 
اور والدرجحححة الكليحححة وهحححذه النتيجحححة اتفقحححت محححع محححا توصحححلت إليحححت دراسحححة متغيحححر المؤهحححل العلمحححي علحححى المحححح

( أنت ال يوجد أثر دال احصائيا لمؤهل العاملين )دبلحوم فأقل بكالوريوس ماجسحتير فحأعلى 2017الد يمات)
فححي إدراكهححم للسححلوو القيححادي السححائد لححدى مححدراءهم وتقححيم اداء العححاملين، وقححد  يرجححع السححبب فححي ذلححو إلححى 

جراءات العمل. وضوح قوا   عد وأنظمة واو
 بالشركة السعودية للكهرباء؟أثر سنوات الخبرة على تقييم أداء العاملين  -2

 (12جدول )
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتوسطات استجابات أفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة 

 ت()أقل من خمس سنوات/ أكثر من خمس سنوات/ما بين خمس إلى تسع سنوا
 االنحراف المعياري  المتوسط عدد العينة سنوات الخبرة عدد العبارات المحور

 11 األول

 5.436 36.5 12 أقل من خمس سنوات
 7.123 35.43 106 أكثر من خمس سنوات
ما بين خمس إلى تسع 

 سنوات
45 34.56 5.767 

 4 الثاني

 3.593 14 12 أقل من خمس سنوات
 2.918 13.98 106 أكثر من خمس سنوات
ما بين خمس إلى تسع 

 سنوات
45 14 2.812 

 6 الثالث

 5.527 21 12 أقل من خمس سنوات
 5.826 21.71 106 أكثر من خمس سنوات
ما بين خمس إلى تسع 

 سنوات
45 22.11 4.26 

 6 الرابع

 3.848 19.58 12 أقل من خمس سنوات
 5.887 19.46 106 أكثر من خمس سنوات

بين خمس إلى تسع  ما
 سنوات

45 20.67 6.23 

 11 الخامس

 9.165 44 12 أقل من خمس سنوات
 9.184 39.56 106 أكثر من خمس سنوات
ما بين خمس إلى تسع 

 سنوات
45 41.89 5.951 

 38 الدرجة الكلية
 21.803 135.08 12 أقل من خمس سنوات
 25.078 130.14 106 أكثر من خمس سنوات

 15.871 133.22 45ن خمس إلى تسع ما بي
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 االنحراف المعياري  المتوسط عدد العينة سنوات الخبرة عدد العبارات المحور
 سنوات

يتضح من الجدول السابا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفا 
دراسة متغير سنوات الخبرة على المحاور والدرجة الكلية، وهذه النتيجة توصلت  ليها 

املين في إدراكهم للسلوو القيادي السائد ال يوجد أثر دال احصائيا لخبرة الع ( أنت2017الد يمات)
لدى مدراءهم وقد يرجع السبب في ذلو إلى تفهم العاملين نظم وخطوات سير العمل ونظام تقارير 

 الرقابة الداخلية المكتوبة والشفهية أثناء تنفيذ العمل وسيره.
 (13جدول)

راد العينة وفق متغير لمتوسطات استجابات أف One-way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 
 سنوات الخبرة )أقل من خمس سنوات/ أكثر من خمس سنوات/ما بين خمس إلى تسع سنوات(

عدد  المحور
مجموع  مصدر التباين العبارات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 11 األول

 611. 494. 21.987 2 43.974 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
7116.149 160 44.476   

    162 7160.123 المجموع

 4 الثاني

 999. 001. 007. 2 013. بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
1383.962 160 8.650   

    162 1383.975 المجموع

 6 الثالث

 805. 217. 6.381 2 12.763 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
4698.378 160 29.365   

    162 4711.141 المجموع

 6 الرابع

 511. 675. 23.226 2 46.452 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
5509.266 160 34.433   

    162 5555.718 المجموع

 11 الخامس

 102. 2.314 164.010 2 328.021 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
11338.605 160 70.866   

    162 11666.626 المجموع
 628. 466. 239.895 2 479.790 بين المجموعات 38الدرجة 
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عدد  المحور
 العبارات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

داخل  الكلية
 المجموعات

82345.572 160 514.660   

    162 82825.362 المجموع
يتضححح مححن الجححدول السححابا عححدم وجححود فححروق دالححة إحصححائيًا بححين متوسححطات اسححتجابات أفححراد العينححة وفححا 

ل من خمس سنوات  أكثر من خمس سنوات ما بين خمحس إلحى تسحع سحنوات(على متغير سنوات الخبرة )أق
 المحاور والدرجة الكلية.

 التوصيات:
في ضوء ما توصلت إلية نتائج الدراسة قدم الباححث مجموعحة التوصحيات التحي تسحاعد فحي تفعيحل بعحض    

لسحعودية محن وجهحة نظحر عينحة العوامل التي تساهم فحي تجويحد عمليحة تقيحيم أداء العحاملين بشحركة الكهربحاء ا
 الدراسة يمكن عرضها كالتالي:

  اهتمحححام ادارة الشحححركة بوضحححوح الواجبحححات والمهحححام المسحححندة للعحححاملين محححن أنجازهحححا بأقحححل جهحححد ووقحححت
 وتكلفة وأقل أخطاء.

  في تحقيا اهداف  وقوعت(قبل  الخطأ واكتشافتتفعيل نظام الرقابة االدارية الوقائية )التنبؤ أو توقع
 .مةالمنظ

 .زيادة اهتمام ادارة الشركة بتسهيل وتيسير عملية التواصل بين العاملين واالدارة 
  تمححححر بالعامححححل مححححع مراعححححاة  التححححي قححححداهتمححححام اإلدارة بالجانححححب االنسححححاني وتقححححدير الظححححروف الخاصححححة

 العالقات االنسانية.
 مقترحات الدراسة

 لكهرباء السعودية.شركة امعوقات االتصال اإلداري المؤثرة على أداء العاملين ب .1
المعرفة التسويقية وتكنولوجيا المعلومات وأثرهما في األداء تقييم االداء للعاملين بشركة  .2

 الكهرباء السعودية.
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 قائمة المراجع:
 أوال: المراجع العربية:

 (: نظم المعلومات اإلدارية، الدار الجامعية، اإلسكندرية.2005إبراهيم سلطان) -
(: األداء اإلداري المتميحححز، المجموعحححة العربيحححة للتحححدريب والنشحححر، الطبعحححة 2008دحت )أبحححو النصحححر، مححح -

 األولى، القاهرة، مصر.
 (: إدارة الموارد البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.2000أبو شيخة نادر أحمد) -
 ،(: إدارة الموارد البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان2003أبو شيخة نادر أحمد) -
 ،القاهرة، مصر.-اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري  -(،إدارة الموارد البشرية2007أحمد، سيد مصطفى ) -
( معوقحححات االتصحححال اإلداري المحححؤثرة علحححى أداء 2011آل الشحححيخ، عبدالمجيحححد يحححد بحححن عبحححد المحسحححن ) -

راسحححات العليحححا ، العحححاملين فحححي جحححوازات مدينحححة الريحححاض، رسحححالة ماجسحححتير فحححي العلحححوم اإلداريحححة، كليحححة الد
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض. 

(: دور إعححادة هندسححة العمليححات اإلداريححة فححي تحسححين األداء اإلداري فححي 2015البحيححري عبححد ) سححمير) -
 وزارة الصحة الفلسطينية

 توزيع، ،عمان.(:إدارة الموارد البشر ٌة و إدارة األفراد"،دار وائل للنشر وال2007برنوطي، سعاد نايٌف) -
(: تسحيير المحوارد البشحرية" مفحاهيم أساسحية وححاالت تطبيقيحة"، دار الهحدى، 2011عبد الفتاح بحوخمخم ) -

 عين مليلة، الجزائر. 
دارة المعلومات وأثرها في تحقيا 2006عادل هادي حسين) البغدادي، - (:العالقة بين التعلم التنظيمي واو

لسحفة فحي إدارة األعمحال مقدمحة للجامعحة المستنصحرية ، كليحة قيمة ألعمال المنظمحة"، أطروححة دكتحوراه ف
 اإلدارة واالقتصاد

(:دراسحححة فعاليحححة نظحححام تقيحححيم أداء العحححاملين فحححي المؤسسحححات االقتصحححادية " 2012بحححوبرطخ، عبحححدالكريم ) -
 دراسة حالة مؤسسة الجرارات الفالحية، رسالة ماجستير ، جامعة منتوري، الجزائر.

لرقابحححة التنظيميحححة ودورهحححا فحححي تقيحححيم أداء العمحححال" مؤسسحححة الخحححزف الصححححي (: ا2016بوسحححفط، آمحححال ) -
 بجيجل أنموذجا"، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر، بسكرة

 (: العالقة بين القيم الثقافية وتقانة المعلومات وأثرها في صنع 2007التميمي ، وسام خالد ) -
والعححححاملين، دار قبححححاء للطبححححع والتوزيححححع،  كاتالعححححاملين والشححححر (: كيفيححححة تقيححححيم أداء 2001ثابححححت، زهيححححر)  -

 .القاهرة
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(:اثحححر تكنولوجيحححا المعلومحححات فحححي األداء المنظمحححي، دراسحححة ميدانيحححة فحححي 2003جبحححوري نحححدى إسحححماعيل ) -
 الشركة العامة للصناعات الكهربائية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد

ظيفي فححححي الهيئححححات المحليحححححة (: دور اإلبححححداع اإلداري فححححي تحسححححين األداء الححححو 2008الجعبححححري عنححححان ) -
الفلسححطينية ، دراسححة تطبيقيححة علححى شححركة كهربححاء الخليححل ، رسححالة. ماجسححتير فححي إدارة األعمححال ، كليححة 

 الدراسات العليا والبحث العلمي ، جامعة الخليل فلسطين.
عحة (:مقدمة فحي نظحم المعلومحات اإلداريحة، دار الجام2003جالل إبراهيم العبد ، ومنال محمد الكردي ) -

 الجديدة، اإلسكندرية.
دارة المعلومات وأثرها في تحقيا 2006حسين، عادل هادي حسين) - (:العالقة بين التعلم التنظيمي واو

قيمة ألعمال المنظمة"، أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال مقدمة للجامعة المستنصرية ، كلية 
 اإلدارة واالقتصاد.

حالة مؤسسة –الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية  (: استراتيجية تنمية2006حسين يرقي) -
 ، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة الجزائر.-سوناطراو

(: تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها في تحسين مستوى أداء الخدمة الفندقية 2012حسين يسرى محمد ) -
 والثمانون. )دراسة تطبيقية في فندق السدير(، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد الخامس

( بعنحوان: أثحر القيحادة اإلداريحة فحي تقيحيم أداء العحاملين بشحركة زيحن للهحاتف، 2017حمد يوسف عبحد)) -
 (.2( ، )ع7جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا

(:تقانة المعلومات الصحيحة وانعكاساتها في الرضا الوظيفي" 2006الحيالي ، سندس مروان سلطان ) -
 ير في اإلدارة مقدمة لجامعة الموصل ، كلية اإلدارة واالقتصاد، رسالة ماجست

 ( إدارة الموارد البشرية، دار المسيرة للنشر،2013الخراشة، كاسب ، خضير كاظم محمود، ) -
 ،دار الميسرة . 1(:ادارة الموارد البشرية، الطبعة 2007خضيٌر كاظم حمود وأخر) -
ية المنظمة دراسة مقارنة بين الكليحات العلمية (:االلتزام التنظيمي وفاعل2004خضير، نعمة ) -

-واإلنسانية في جامعة بغداد، مجلة اتحاد الجامعات العربيحة، األمانحة العامة التحاد الجامعات العربية
  31عمان، )

(: إدراو العححححاملين لنظححححام تقححححويم األداء وعالقتححححت بححححبعض العوامححححل الشخصححححية 2008درويححححش، يوسححححف) -
 . 3ارة العامة، المجلد األربعون العدد والتطبيقية، مجلة اإلد

(:أثر السلوو  القيادي لمديري  المدارس على أداء العاملين محن وجهحة 2017الد يمات، حسين خليل) -
 (12نظر العاملين في مداس لواء اال وار الجنوبية، مجلة كلية التربية ، بوسعيد، العدد)

معلومحات بفاعليحة إدارة المحوارد البشحرية وآثارهحا (:تحليحل عالقحة تقانحة ال2006الدليمي، احسان عالوي ) -
في بناء الكيفيات الجوهرية، دراسة ميدانية في عينة مختارة من كليحات جامعحة بغحداد، أطروححة دكتحوراه 

 في فلسفة اإلدارة العامة، جامعة بغداد.
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والبيئححة، السححلوكي أحححد مفححردات الشخصححية التححي تتححأثر بالوراثححة  (: الححنمط2013الححذهبي، احمححد عبححاس ) -
 مكتبة الرياض.

 الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة. للشخصية، عالم السلوكية (: األنماط2008راجح، أحمد عزت) -
 (، إدارة الموارد البشرية، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع.2003ربابعة على محمد، ) -
محمححد بححالل والشححرايعة ، أحمححد وقطيشححات ، منيححب ،" الحاسححوب والبرمجيححات الجححاهزة" ، دار الزعبححي ،  -

 2004وائل للطباعة والنشر ، 
(:" الرقابة اإلداريٌة  فحي منشححت األعمحال  طحرق و أسحاليٌب  واسٌاسحيات اسحتراتيجية  2000الز بي فليٌز) -

 "، دار الهدى، عمان.
 حالحة العحاملين دراسحة كفحاءات تنميحة ودورهحا فحي  القياديحة ( بعنحوان: األنمحاط2013زوانحي وهيبحة  ) -

 ورقلة، بحث في جامعة قاصد مرباح. بمديرية الجزائر اتصال مؤسسة
 ( إدارة الموارد البشرية، عالم الكتب الحديث2006السالم مؤيد سعيد، وصالح عادل حروش:) -
 ة، عمان.  (: مفاهيم جديدة في علم اإلدار 2009السحيمات، ختام عبد الرحيم ) -
(: دور البرامج التدريبية التخصصية فحي تحسحين أداء العحاملين ، رسحالة 2013السعدون، فهد بن حمد) -

 ماجستير في العلوم اإلدارية،كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض.
 ريب للنشر، القاهرة.(  إدارة الموارد البشرية واإلستراتيجية، دار  2001السلمي ،علي ) -
 ( إدارة السلوو اإلنساني، دار  ريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.2002السلمي، علي ) -
م(: "اإلدارة العامة )المفاهيم ح 2011السواط، طارق عوض )، وطلعت السندي، وطالل الشريف ) -

 الوظائف ح األنشطة"، دار حاف  للنشر والتوزيع، جدة.
 (: إدارة الموارد البشرية، إدارة األفراد، دار الشروق القاهرة2005يب)شاويش مصطفى نج -
( بعنوان: العالقة بين أنماط السلوو القيادي وأنماط االتصال لحدى 2012شحادة، رائف شحادة نايف ) -

اإلداريححححين األكححححاديميين مححححن وجهححححة نظححححر أعضححححاء هيئححححة التححححدريس فححححي الجامعححححات الفلسححححطينية، رسححححالة 
 دراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.ماجستير، كلية ال

 (: التقرير السنوي لمنطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.2010شركة الكهرباء ) -
( بعنححححوان: الرقابححححة االداريححححة وعالقتهححححا بححححاألداء الححححوظيفي لححححدى مححححديري المححححدارس 2016شححححكري، علححححي) -

ة محححن وجهحححة نظحححر المحححديرين أنفسحححهم، رسحححالة ماجسحححتير، الحكوميحححة فحححي محافظحححات شحححمال الضحححفة الغربيححح
 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

دار المسحيرة،  5( مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمحال، ط2007الشماع، خليل محمد حسن:) -
 للنشر والتوزيع، عمان.

http://www.forum.topmaxtech.net/t44914.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t44914.html
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يحححة واألداء الحححوظيفي، دراسحححة ( العالقحححة بحححين تطبيحححا الحكومحححة االلكترون2008الشحححوابكة، خالحححد محمحححد ) -
ميدانية من خالل اتجاهات موظفي الحدوائر الحكوميحة فحي المملكحة األردنيحة الهاشحمية، رسحالة ماجسحتير 

 .في اإلدارة العامة الجامعة األردنية
(: اإلدارة اإللكترونيحة وتأثيرهحا فحي تطحوير تقيحيم األداء الحوظيفي وتحسححينت، 2016شحواي أححالم محمحد ) -

 .24لعلوم اإلنسانية، مج مجلة بابل ل
(: اثحححر تكنولوجيحححا المعلومحححات وتكنولوجيحححا االتصحححاالت 2004الشيشحححاني، عحححامر شحححرف الحححدين طيحححب ) -

المتطورة في إكساب ميزة تنافسية، دراسة ميدانية على الشركة األردنية لالتصاالت الخلويحة موبحايلكوم، 
 رسالة ماجستير في إدارة األعمال، جامعة آل البيت، األردن.

" الححدار العلميححة ومكتبححة دار الثقافححة  1(: علححم المعلومححات " ، ط 2002الصححباغ، عمححاد عبححد الوهححاب ) -
 للنشر والتوزيع ، عمان

(: مراحل العملية التدريبية كمدخل لتقييم فعالية بحرامج التحدريب 2006الصباح، الفضلي فضل ) -
 (.34لريحاض، )ا-والتنمية اإلدارية، اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامحة

،مؤسسة حورس الدول ٌة،  1(: قياس وتقويم أداء العاملين،" الطبعة 2008الصيرفي محمد) -
 اإلسكندرية.

 دار يزيد للنشر و التوزيع،   2( أساسيات في إدارة األعمال، ط2005الضالعين، على :) -
ارة الموارد البشرية ( أثر اإلبداع اإلداري على تحسين مستوى أداء إد2013طالل نصير، نجم العزاوي) -

–في البنوو التجارية األردنية، الملتقى الدولي حول: اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة 
 ، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر.-دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية

المكتحب الجامعي الحديث،  (: اإلدارة التعليميحة وأصحولها وتطبيقاتهحا المعاصحرة.2003الطيحب، احمحد. ) -
 مصر، اإلسكندرية.

(: عادات العقل وعالقاتها مستوى األداء المهني لدى معلمات رياض 2011عباس، ايمان الخفاف ) -
 األطفال، دار المناشر للنشر والتوزيع، القاهرة.

 .1، ط( الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان2008عباس، علي:) -
 ( إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية للنشر، عمان.2003عبد الباقي صالح الدين) -
( السلوو الفّعال فحي المنظمحات. دار الجامعحة الجديحدة للنشر، 2002عبد الباقي، صالح الدين. ) -

 اإلسكندرية.
 دار اليازوري عمان( العملية اإلدارية مبادئ وأصول وعلم و فن، 2007العتيبي، ضرار وآخرون: ) -
م(:" التدريب التربوي واألساليب القيادية الحديثة 2011عريقات، عبد الهادي، وأحمد يوسف ) -

 وتطبيقاتها التربوية. 
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(:إدارة المشروعات العامة دراسة تحليليحة، عمحان: دار مجدالوي 2003العساف، عبد المعطي محمد ) -
 .للتوزيع

، دار وائل للنشر -بعد استراتيجي–ارد البشرية المعاصرة (: إدارة المو 2002عقيلي، عمر وصفي ) -
  1والتوزيع، عمان، ط

دارة العالقات العامة، دار اليازوري، عمان.2010العالق، بشير: ) -  ( تنظيم واو
 (: أسس اإلدارة المعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.2007عليان، ربحي مصطفى) -
(: مبحادئ إدارة األعمحال، دار إثحراء للنشحر والتوزيحع، عمحان، 2008خضير كاظم حمود، موسحى سحالمة اللحوزي) -

 .1ط
 .(: التخطيط و المراقبة اإلدارية، اإلسكندرية2013عواد، أحمد محمود) -
(:القيحادة اإلداريحة التححول نححو نمحوذج القيحادي العحالمي ، الريحاض ، 2008القحطاني. سالم بن سعيد ) -

 مكتبحة الملو فهد الوطنية.
 -م(: "القيادة اإلدارية وادارة االبتكار"، دار الفكر للنشر، عمان 2009ء محمد سيد )قنديل، عال -

 األردن، الطبعة األولى. 
 (: القيادة اإلدارية، الطبعة الرابعة، عمان : مكتبة دار الثقافة، للنشر و التوزيع، عمان.20.6كنعان، نواف ) -
 امعية، طبع، نشر، توزيع، القاهرة.(: إدارة الموارد البشرية، الدار الج2006ماهر أحمد) -
( ، التغيير التنظيمي وعالقتت بأداء العاملين ، دراسة مسحية على 2012مبارو بنية ضامن العنيزي) -

العاملين في إدارة مرور الرياض ، رسالة ماجستير كلية، الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم 
 سعودية.األمنية ، الرياض ) المملكة العربية ال

( العوامل المؤثرة في تطوير أداء موظفي البنوو وعالقتها 2004المحتسب، لينا، وجلعود، مروان) -
 . 2ع  19بالرضى الوظيفي، مجلة االقتصاد واإلدارة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الملو عبد العزيز، مج 

ات العاملين دراسة استطالعية أنماط القيادية ودور ها في التنمية مهار (: 2012محمد، دينا مناف) -
لآلراء عينة من قيادات االدارات والعاملين في مديرية شبكة الكهرباء نينوى، دبلوم عالي، جامعة 

 الموصل العراق
 (: اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية، اإلبراهيمية، الدار الجامعي2006المرسي جمال الدين محمد، ) -
 نظم إدارة التقييم في المؤسسات واإلدارة، دار الرضا للنشر، دمشا.(: دليل 2007مرعي محمد مرعي) -
(: أثر استخدام نظم المعلومات على أداء المؤسسات االقتصادية دراسة 20112موساوي، عبد النور ) -

تطبيقية على شركات التأمين في الجزائر، دراسة مقدمة إلى المؤتمر الثاني لكلية األعمال بجامعة 
الُمِلّحة لالقتصاديات الناشئة في بيئة األعمال الحديثة" وذلو في الفترة الواقعة بين  األردن "القضايا

 نيسان )ابريل(. 15و  14
 نصر ) حنا،"ادارة الموارد البشريٌة"، دار زهران للنشر ،جامعة زٌتونة، االردن.  -
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  1والتوزيع، عمان، ط(: تنمية وبناء نظم الموارد البشرية، دار الراية للنشر 2011هاشم حمدي رضا) -
 (: نظم المعلومات اإلدارية"، دار اليازور العلمية للنشر والتوزيع ، عمان.2003ياسين، سعد  الب ) -
("أثر تقانة المعلومات و رأس المال الفكري في تحقيا األداء 2005يوسف، بسام عبد الرحمن ) -

 الموصل ، كلية اإلدارة واإلقتصاد. أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال مقدمة لجامعة "،المتميز
 ثانيا: المراجع األجنبية:

- Brennen  ،  M. 2002. leadership style educational Administration & 
supervision Retrieved. htt://www.soencouragement.org/ Leadership- 
styles.htm. 

- Daft،Richard.L.،"Organization Theory and Design"، 7th ed.،South 
Western College Publishing، U.S.A.،2001 

- Guna sekaran A. and E.W.Y. Ngai، " Informaion Systems In Supply 
Chain Integration and Management"، European Journal of Operation 
Research 159، 2004 

- Turban، E، & Miclean، E، & we Therbey، j (2009) information، 
Téchnology for Management، Making، connections for Stratégic 
Advantege، 2 nd ed، john wiley & sons، lnc، new york، p 103. 
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 وأثره على رضاهم الوظيفي للموظفينالنفسي  تمكينال

 دراسة على موظفي وزارة الصحة السعودية بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف

 

 :الباحث
 مالح أبو عمر بن عوض

 المملكة العربية السعودية -جامعة الطائف -كلية إدارة األعمال -قسم اإلدارة

 

 ملخص

التعرف على التمكين النفسي وأثره على الرضا الوظيفي لدى موظفي وزارة الصحة تهدف هذه الدراسة إلى 
 200السعودية ولتحقيق أهداف الدراسة اسُتخدمت استبانة لجمع البيانات ووزعت على عينة بلغ حجمها 

استبانة. وقد تم اتباع عدة أساليب في التحليل  154موظف وكان عدد االستبانات الصالحة للتحليل 
صائي للبيانات تضمنت المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بيرسون، وقد اإلح

توصلت نتائج الدراسة إلى أن المتغير المستقل )التمكين النفسي( ومجاالته األربعة )مجال المعنى، 
 الرضا الوظيفي(.الكفاءة، تقرير المصير، ومجال التأثير( له أثر ذو دالله إحصائية على المتغير التابع )

Abstract 

The aim of this study is to identify the psychological empowerment and its impact on job 
satisfaction among the employees of the Ministry of Saudi Health. To achieve the objectives 
of the study, a questionnaire was used to collect the data and was distributed to a sample of 
200 employees. The number of valid questionnaires was 154. A number of methods were 
used in the statistical analysis of the data including arithmetic mean, standard deviation and 
Pearson correlations. The results of the study showed that the independent variable 
(psychological empowerment) and its four domains (meaning, efficiency, self-determination, 
and influence) has a statistically significant effect on dependent variable (job satisfaction). 

 التمكين النفسي، الرضا الوظيفي، المعنى، الكفاءة، تقرير المصير، التأثير.الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:

(. Paille, 2011من العوامل التي تؤثر على األداء التنظيمي ) العمليعتبر مستوى رضا الموظفين عن 
التزام واهتمام بمنظماتهم  حيث تشير الدراسات السابقة إلى أن الرضا الوظيفي يجعل الموظفين أكثر

(;Olcer, 2015 Top et al., 2015 وقد حدث الكثير من المناقشات بين العلماء، بأن الرضا .)
الموظف باالستقالل  شعورالوظيفي ال يتحقق فقط بالعوامل المادية كالمكافأت والترقيات، بل يعكس أيضا 

(. والمنظمة التي Aida et al., 2018كنتيجة للتمكين ) هتنفيذعند اتخاذ القرار و الذاتي الذي يتمتع به 
ترى نفسها تمكينيه تشدد على تبادل المعلومات، التقدير، والمشاركة الفردية للموظفين مما يعزز شعور 

  (.Joo and Shim, 2010الموظفين بالثقة بالنفس )

شعور الموظفين باالزدهار ( يقترحون بأن التمكين يؤدي إلى تحسين Li et al., 2016وفي دراسة ل )
وهذا يفسر سبب االهتمام البحثي لدى  في العمل، مما يزيد أيضا من درجة الرضا الوظيفي لديهم.

الباحثين عن اكتشاف العالقة بين تمكين الموظف والرضا الوظيفي وبالذات خالل العشرين سنة الماضية 
(Olcer, 2015 ; Pelit et al., 2011 ; ; Seibert et al., 2004 Carless 2004.)  وتمكين

الموظفين سواء في القطاع العام او الخاص يعتبر من مضامين وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 
وبالنظر إلى العالقة بين التمكين والرضا  (.2018، 2030)رؤية المملكة العربية السعودية  2030

الوظيفي، فإن القادة الذين يمكنون موظفيهم يبدو أنهم يتمتعون بفرصة أفضل الكتساب التعاون من 
 (.Aida et al., 2018موظفيهم عندما تشهد المنظمة تحديات في المستقبل )

 واالبتكاريقل لديهم التغيير وتعتبر هذه المسألة في غاية األهمية بالذات للدول النامية حيث 
(Chiaburu, 2006.)  باإلضافة إلى ذلك، هناك عوامل محددة تؤثر في بيئة العمل كدعم االدارة

 ,Baird and Wang, 2010; Chiang and Hsiehونوعية االتصال على التمكين والرضا الوظيفي )
 .مكين ورضا الموظفينالت(. وهذا يعزز أهمية هذا المحتوى عند دراسة العالقة بين 2012

 :مشكلة الدراسة

القطاعات الحكومية في اآلونة االخيرة تعاني من مشاكل عديدة كانتهاج االدارة المركزية وعدم تفويض 
السلطة مما أدى إلى طول اجراءات العمل ونقص المعلومات عن الموظفين بسبب حجبها وتأخر عملية 

ومن أجل التغلب  اتخاذ القرارات وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض انتاجية الموظف بشكل عام.
 على هذه المشاكل ورفع مستوى أداء القطاعات الحكومية فقد أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية
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طالق الكثير من  2020وبرنامج التحول الوطني  2030  والتي من أهدافها تقليص االجراءات الطويلة وا 
الفساد. وإلنجاح هذه الرؤية يعتبر تمكين  الخدمات الحكومية االلكترونية وانتهاج سياسة الشفافية ومحاربة

(. حيث أن معظم الدراسات تشير إلى أن 2005الموظفين أحد المتطلبات األساسية لذلك )العتيبي، 
المنظمات التي تنتهج سياسة تمكين موظفيها قد تحسن مستوى أدائها وكذلك جودة خدماتها )ابن 

لحرية في أدائهم ألعمالهم ومنحهم الصالحيات يهدف إلى منحهم ا(. وتمكين الموظفين 2008نحيت،
الالزمة دون تدخل االدارة، مما يؤثر على ارتفاع روحهم المعنوية وبالتالي زيادة مستوى التزامهم وبقائهم 

 226 حواليهـ( إلى أن هناك 1437في منظماتهم. حيث تشير احصائيات هيئة الرقابة والتحقيق عام )
حيث كانت هناك أربع وزارات حكومية كان  م وعدم التزامهم بأعمالهمألف موظف حكومي تم رصد غيابه

 48(، وزارة الصحة )ألف 112موظفوها هم األكثر تسيبا وهذه الوزارات على النحو التالي: وزارة التعليم )
. وفي تقرير (2015)العيسى،  (ألف 30(، ووزارة العدل )ألف 36(، وزارة الشؤون البلدية والقروية )ألف
أن هناك ضعف باإلحساس بالمسؤولية من قبل  وان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية يبينلدي

 هـ(.1440الموظفين وسوء استخدام واستغالل الموارد المالية للدولة )موقع ديوان المراقبة العامة، 

ما أن المملكة العربية السعودية تعتبر دولة سريعة النمو، فإن موضوع دراسة العالقة بين تمكين بو 
الذين السعودية المنظمات إلصحاب العمل في الموظف والرضا الوظيفي له أهمية خاصة بالنسبة 

املة الماهرة يواجهون تحديدات متزايدة خاصة في المدن الرئيسية، حيث توجد منافسة شديدة على القوى الع
أصبحت القدرة على إدارة المواهب واالحتفاظ بها وتقليل معدالت  والخاص، فقدبين القطاعين العام 

 ;2019الدوران للموظفين وهجرة األدمغة من األمور الحاسمة بالنسبة للمنظمات في السعودية )المدينة، 
هذه الدراسة تهدف لإلجابة على إن ونظرا لقلة الدراسات العربية فوفي ضوء ما سبق  (.2016مكة، 

ي هذا الشأن فقد أدرك الباحث بأن هناك فجوة بحثية البد من دراستها، لذا فإن مشكلة أسئلة البحث التالي
 :الدراسة تتمثل في السؤال التالي

بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي  0.05عند مستوى داللة  هل توجد عالقة ذات داللة احصائية
 اع الصحي بمدينة الطائف؟لموظفي القط

 وينبثق من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية على النحو التالي:

 ما مستوى تمكين موظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف من وجهة نظرهم؟ -1
مستوى الرضا الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف من  ما -2

 وجهة نظرهم؟
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 نموذج وفروض الدراسة:

 المتغير التابع                                             المتغير المستقل                   

 

 

 

 

 وبناء على ما سبق، يمكن صياغة فرضيات الدراسة كالتالي:

بين التمكين النفسي    0.05الفرضية الرئيسية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 والرضا الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

بين المعنى والرضا    0.05الفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

بين الكفاءة والرضا    0.05الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

بين تقرير المصير    0.05الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 والرضا الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

بين التأثير والرضا    0.05الفرضية الفرعية الرابعة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

 أهداف الدراسة:

 هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:تهدف 

 وزارة الصحة بالمستشفيات الحكومية التابعة لهاالتعرف على مستوى التمكين النفسي لدى موظفي  -1
 بمدينة الطائف.

 التمكين النفسي               

 المعنى

 الكفاءة 

 تقرير المصير

 التأثير

 

 الرضا الوظيفي
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بمدينة وزارة الصحة بالمستشفيات الحكومية التابعة لها التعرف على مستوى رضا موظفي  -2
 الطائف.

وزارة الصحة والرضا الوظيفي لدى موظفي  التعرف على العالقة بين التمكين النفسي -3
 بمدينة الطائف.بالمستشفيات الحكومية التابعة لها 

الخروج بمجموعة من التوصيات واالقتراحات تفيد المسؤولين وتساعدهم من تطبيق التمكين  -4
 النفسي لمرؤوسيهم وأثره على رضا الوظيفي للموظفين.

 أهمية الدراسة:

 المستوى العلمي والعملي على النحو التالي: تكمن أهمية هذه الدراسة على

تنبع أهمية هذا البحث على المستوى العلمي لتطرقه لموضوع التمكين النفسي وأثره على رضا الموظفين 
وذلك نظرا لقلة الدراسات التي تناولته سواء في الوطن العربي أو المجتمع السعودي على وجه 

رفي لدى المكتبة العربية واثراء المعرفة لدى الباحثين الخصوص، مما يسهم في زيادة المجال المع
 والمهتمين في هذا المجال. لذلك تعد هذه الدراسة مساهمة جديدة ضمن البيئة السعودية.

اما على المستوى العملي فإن هذا البحث يكتسب أهميته من كونه يركز على موظفي القطاع الصحي 
ولة حيث يخدم موظفي هذا القطاع شريحة كبيرة من حيث يعتبر هذا القطاع من أهم قطاعات الد

المواطنين والمقيمين الذين يستفيدون من خدماته، وحيث أن تمكينهم ورضاهم سيضاعف من جهودهم 
من االرتقاء بمستوى الخدمات 2030المبذولة في خدمة المجتمع وهو ما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 

صحي فعال وذو اسلوب مبتكر وتحسين الكفاءة والفاعلية والجودة  الصحية وجودتها وغايتها وايجاد قطاع
واالنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة. حيث بإمكان مسؤولي القطاع الصحي من االستفادة من 

 تطبيق النتائج واالخذ بالتوصيات والمقترحات التي تم التوصل اليها في هذا البحث.

 حدود البحث:

صر هذا البحث على دراسة التمكين النفسي للموظفين وأثره على رضاهم الحدود الموضوعية: اقت
 الوظيفي.

بمدينة الطائف التابعة لوزارة الصحة  المستشفيات الحكوميةالحدود المكانية: تم اجراء هذه الدراسة على 
 في المملكة العربية السعودية.

 ه.1440الحدود الزمنية: أجريت هذه الدراسة في عام 



 

252 

 

 شرية: تم تطبيق هذا البحث على الموظفين االداريين في القطاع الصحي.الحدود الب

 مصطلحات البحث:

التمكين النفسي: عملية تعزيز إحساس العاملين بالكفاءة الذاتية من خالل التعرف على الظروف التي 
ي تعزز اإلحساس بالضعف والتخلص منها عن طريق الممارسات التنظيمية الرسمية وغير الرسمية الت

 .(Conger and kanungo,1988:474)تعتمد على تقديم معلومات عن الكفاءة الذاتية 

الرضا الوظيفي: ُيعرف بأنه مقدار التواصل الملحوظ بين ما يطلبه الموظف من وظيفته وبما تم اعطائه 
 (.Lund. , 2003من قبل المنظمة )

 النظري: اإلطار

 تمكين الموظفين:

مكانيات الموظفين على أساس الثقة. حيث ( Boren., 1994عرف بورن ) التمكين بأنه تعزيز قدرات وا 
 Ashcraft andتمكين الموظف يقصد به القوة التي تعزز شعور الموظف بالسيطرة والكفاءة )

Kedrowicz, 2002 عندما يتم تمكين الموظف، غالبا ما يكون متحفز ذاتيا وملتزم ويبذل أقصى جهد .)
(. دراسة أخرى تؤكد أن القيادة التمكينية تزيد من شعور الموظفين Ke and Zhang, 2010في علمه )

(. حيث يعتقد Li et al. 2016باالزدهار في العمل مما يحفزهم لممارسة سلوكيات جيدة )
(Dimitriades., 2005 أن التمكين قد يكون وسيلة للمنظمات لتعزيز رفاهية الموظفين لديها أو تقليل )

 ج السلبية الغير المقصودة.النتائ

تشير الدراسات السابقة إلى أن هناك نوعين رئيسين لتمكن الموظف، هما التمكين الهيكلي والتمكين 
النفسي. حيث يشير التمكين الهيكلي إلى االليات التنظيمية التي تتيح تفويض المسؤوليات وسلطات اتخاذ 

، والتمكين النفسي يشير إلى الزيادة في تعزيز مشاعر (Kanter, 1993القرار من اإلدارة إلى الموظفين )
(. من Zhang and Bartol, 2010الكفاءة الذاتية من خالل تلبية حاجة الموظف لتقرير المصير )

الناحية الهيكلية، يزيل التمكين الحواجز بين المديرين والموظفين، مما يؤدي إلى تحسين التواصل وتبادل 
 ;Baird andWang, 2010ظفين بالمشاركة في عمليات صنع القرار )المعلومات الذي يسمح للمو 

Haas, 2010 من ناحية أخرى، فإن التمكين النفسي يبني شعوًرا باالنتماء مما يجعل الموظفين أكثر .)
 (. Fock et al. ,2011انشغااًل في أماكن عملهم )
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 التمكين الهيكلي:

المستوى الهيكلي يشمل تحسين الفعالية التنظيمية ، ( أن التمكين على Zimmerman., 1995يقترح )
وكذلك العمليات والهياكل التي تحسن مهارات الموظفين وتوفر لهم الدعم الالزم لتعزيز التغيير. حيث 

(. تؤكد األدبيات الحديثة على Chebat and Kollias., 2000يعتبر التمكين أداة تحكم إدارية فعالة )
ستخدام سياسات وممارسات اإلدارة التي تهدف إلى توفير القوة والسيطرة والسلطة أن التمكين الهيكلي هو ا

(، كما هو موضح على Kazlauskaite et al., 2012; Abu Kassim et al., 2012للموظفين )
 النحو التالي:

الوصول إلى المعلومات: حيث تعتبر أحد مصادر القوة الرئيسية لألفراد، حيث أنه بدون معلومات  -
 ,Kouzes and Posnerن الناس لن تكون مستعدة لإلبداع وال تحمل المزيد من المسؤولية )فإ

(. حيث أن الوصول إلى المعلومات يشير إلى التوجهات االستراتيجية للمنظمة ويعتبر أمر 2003
في غاية األهمية في عملية التمكين ألن ذلك يساعد الفرد على تكوين تصور للمعنى والغرض 

(Conger and Kanungo, 1988 وكذلك يزيد من قدرة الموظف على اتخاذ القرارات التي )
 (.Lawler, 1992تتوافق مع أهداف ورسالة المنظمة)

الوصول إلى الموارد التنظيمية: حيث تعتبر مصدر مهم للقوة بالنسبة للموظفين، حيث هذه  -
(، حيث Spreitzer, 1996الخطوة تسهل على األفراد تحمل مسؤولية قراراتهم وأفكارهم )

يشعرون بالثقة في أن لديهم القدرة على الوصول إلى جميع الموارد الالزمة التي يحتاجون إليها 
(Bowen and Lawler, 1992 ،مثل الميزانية، المواد، رأسمال، الوقت، الموارد البشرية )

 (.Spreitzer, 1996المعرفة، والمباني والمعدات)
والمعرفة للموظفين: حيث أن تدريبهم وتوجيههم يمكن أن يحقق الثقة االستثمار في التدريب  -

(. والمعرفة تتيح للموظفين فهم Voegtlin et al., 2015بالنفس ونجاح استراتيجية التمكين )
األداء المؤسسي والمساهمة فيه حيث تعد قدرة الموظفين على التكيف أحد المتغيرات الرئيسية 

 (.Chebat and Kollias, 2000دريب المطلوب )التي تؤثر على أدائهم والت
الدعم: حيث يعتبر أداة أساسية لممارسات التمكين والتي تشمل كافة أنواع الدعم كالمساعدة  -

(. حيث غالبًا ما يستخدم المدراء والمشرفون التشجيع Kanter., 1983والموافقة والشرعية )
 ,Ro and Chenماعي لتمكين مرؤوسيهم )والتعليقات اللفظية وغيرها من أشكال اإلقناع االجت

2010.) 
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المكافآت:  عندما تتجاهل المنظمات المكافآت التي يستحقها موظفيها أو عندما ال يتم تقديمها  -
 Congerوفقا لكفاءاتهم أو مبادراتهم، سوف يؤدي ذلك إلى زيادة العجز من جانب الموظفين )

and Kanungo, 1988( وفي دراسة ل .)Spreitzer., 1995 أن المكافآت تتيح لألفراد أن )
 يكونوا أكثر استعدادا للمشاركة في اتخاذ القرارات وزيادة اهتمامهم بنجاح منظماتهم. 

مناخ تنظيمي تشاركي: حيث يعتمد التمكين على هذه الخطوة حيث تشجع المنظمة القوى العاملة  -
 اتخاذ القرارات للموظفين.( ويتم تفويض سلطة Lin, 2002على تحديد واقتراح التحسينات )

على هذا النحو، توفر المنظمة مجموعة متماسكة من النظم والعمليات التنظيمية لدعم القوة المتزايدة 
 الممنوحة للموظفين.

 التمكين النفسي:

(. Baird and Wang, 2010يركز منهج التمكين النفسي على ايمان الموظف وخبرته في التمكين )
( التمكين بأنه "الحالة المعرفية من السيطرة المتصورة، والكفاءة Menon. , 1995حيث يصف )

( Thomas and Penthouse. , 1990; Spreitzer. , 1995المتصورة واستيعاب الهدف". وعرف )
هذه الظاهرة على أنها زيادة في تحفيز المهام الجوهرية، معبرا عنها في مجموعة من أربعة مدارك على 

 النحو التالي:

المشروع المحدد يتوافق مع أو  العمل عنى: ويقصد به أن يتصور الموظف بأن المهمة أوالم (1
(. وهذا البعد يشير إلى Thomas and Velthouse, 1990معتقدات الموظف ومواقفه وقيمه )

قيمة الهدف أو الغرض من المهمة، حيث تعتبر المهام ذات مغزى عندما يهتم الموظفون بها 
 (.Spreitzer, 1995ويرون أنها مهمة )

 Thomas andبنجاح )الكفاءة: حيث تشير إلى إيمان األفراد بقدراتهم على أداء المهمة  (2
Velthouse. , 1990( وذلك على غرار مفهوم الكفاءة الذاتية الذي قدمه ،)Conger and 

Kanungo., 1988 حيث أن اإلحساس بالكفاءة من قبل الموظفين في اختيار األنشطة ُيشكل .)
 Bandura andسلوكهم ودرجة تفانيهم وجهدهم ومثابرتهم في مواجهة العقبات والتجارب السيئة )

Adams, 1977 ،ولكي يكون الموظفين على استعداد للتطوير وقبول المزيد من االستقاللية .)
 يحتاجون إلى الشعور بالكفاءة والثقة في أنفسهم، حيث كلما زادت الثقة في عملهم، زاد استعدادهم

 (.Greasley et al., 2008لقبول المزيد من المسؤوليات )
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تقرير المصير: ويقصد به التصور من قبل الموظف بأن لديه استقاللية للقيام بالمهام وأنه يمكن  (3
(. وعرف Thomas and Velthouse, 1990أن يختار كيفية التصرف في المواقف المختلفة )

(Deci et al., 1989 تقرير المصير بأنه ) شعور الموظف باالختيار في بدء وتنظيم اجراءاته
 الخاصة والعمل.

التأثير: ويشير إلى الدرجة التي ٌينظر إلى سلوك العمل على أنها تحدث فرقا من حيث إنجاز  (4
 Thomas andغرض المهمة، أي إنتاج التأثيرات المقصودة في بيئة عمل الفرد )

Velthouse, 1990رجة التي يمكن أن يؤثر بها الفرد على النتائج (. وهذا البعد ُيشير إلى الد
 (.Spreitzer,1995االدارية أو االستراتيجية او التشغيلية في العمل ويتأثر بسياق العمل )

( تشير إلى ممارسات اإلدارة هي شروط لتمكين الموظفين. Voegtlin et al., 2015في دراسة ل )
 Seibertجهود المديرين لخلق وتوصيل التمكين الهيكلي )وبالتالي، فإن التمكين النفسي نتيجة منطقية ل

et a., 2011 ومهما كان التمكين الهيكلي، فقد ال يشعر الموظفون بالتمكين. ويصبح الشعور بالتمكين .)
حقيقيا وفعاال فقط إذا رأى األفراد تلك الممارسات واستخدموها وذلك عندما يقوم المديرون بتهيئة الظروف 

فين من خالل تزويدهم بالموارد والمعرفة الالزمة، من خالل دعمهم وتقديم المالحظات، لمشاركة الموظ
 (.Proenca et al., 2019ومنحهم صوتا في قضايا المنظمة )

 رضا الموظفين:

(. Brief & Weiss, 2002الرضا الوظيفي يعتبر حالة عاطفية ممتعة ناتجة عن تقييم وظيفة الموظف )
( الرضا الوظيفي بأنه مقدار التواصل الملحوظ بين ما يطلبه الموظف من Lund. , 2003حيث عرف )

 Gunlu, Aksarayli and Sahinوظيفته وبما تم اعطائه من قبل المنظمة. وقد أوضح كل من )
Perçin., 2010 أن الرضا الوظيفي يعتبر نوع من ردة فعل الموظف على وظيفة معينة أو مسألة )

(، فإن الرضا الوظيفي يشير إلى رضا Antoncic and Antoncic. , 2011)تتعلق بالوظيفة. ووفقا ل 
الموظفين عن وظيفتهم ومقدار االهتمام باألنشطة المتعلقة بالوظيفة. والرضا الوظيفي يشير إلى شعور 

 ;Olcer, 2015الموظفين بالرضا واالستمتاع في مكان العمل، ويحدد التزامهم واهتمامهم بالمنظمة )
Top et al., 2015 والرضا الوظيفي المنخفض يؤدي إلى آثار سلبية مثل السلوك المعزول، زيادة .)

(. ويشمل Abdulla, Djebarni & Mellahi, 2011التكلفة، انخفاض األرباح وعدم رضا العمالء )
 (.Vitell & Davis, 1990الرضا الوظيفي كل من الرضا عن العمل وزمالء العمل والعمل واإلشراف )
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( أن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على رضا الموظف عن وظيفته، حيث أن 2003عباس ) ويذكر
بعض هذه العوامل تتعلق بالفرد نفسه والبعض االخر يتعلق بالتنظيم الذي يعمل في الموظف. وتنقسم هذه 

 العوامل إلى ثالث مجموعات، على النحو التالي:

ات الموظفين أنفسهم ويمكن قياسها ومعرفتها عن العوامل الشخصية: حيث تتعلق بقدرات ومهار  (1
طريق تحليل السمات والخصائص المميزة لمجتمع الموظفين مثل )العمر، درجة التعليم، المركز 

 الوظيفي، وسنوات الخبرة( وغيرها.
يتعلق به من أوضاع او عالقات  ق هذه العوامل بالتنظيم نفسه وماالعوامل التنظيمية: وتتعل (2

وظيفية ترتبط بالموظف والوظيفة كالرضا عن الوظيفة، الرضا عن األجر، الرضا عن أسلوب 
 القيادة واإلشراف، الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي، والرضا عن مجموعة العمل(.

ب انتمائه االجتماعي، العوامل البيئية: وهذه العوامل ترتبط بالبيئة وتأثيرها على الموظف من جان (3
 نظرة المجتمع للموظف، وكذلك الرضا العام عن الحياة.

 تمكين الموظفين والرضا الوظيفي

تؤكد على مشاركة المعلومات وحرية التصرف والمشاركة الفردية للموظف مما يؤدي  المنظمات التمكينية
 ,Joo and Shimإلى تعزيز شعور الموظف بالثقة والرفاهية وبالتالي زيادة مستوى رضاه الوظيفي )

( أن التمكين يزيد الرضا الوظيفي عن طريق تشجيع Fock et al., 2011(. وقد اقترح )2010
( أن تمكين Reeves., 2010التفاعل مع مديريهم وزمالئهم. عالوة على ذلك، اقترح )الموظفين على 

الموظف يخلق عالقة قوية بين الموظفين و المدراء، حيث يمكن تحقيق تأثير إيجابي على الرضا 
 الوظيفي من خالل زيادة االتصاالت وسياسات الباب المفتوح والتغذية الراجعة الصادقة.

( أن التمكين في مكان العمل له تأثير على الرضا الوظيفي. Laschinger et al., 2004وقد صرح )
( عن وجود عالقة إيجابية بين تمكين Hamed. , 2010; Mushipe., 2011وقد عبر كل من )

( في دراسته إلى أن التمكين Kazlauskaite et al., 2012الموظف والرضا الوظيفي. حيث لخص )
( أن العالقة Elnaga and Imran. , 2014لرضا الوظيفي. وفي دراسة ل )التنظيمي له تأثير على ا

بين تمكين الموظف والرضا الوظيفي عن طريق مراجعة وتحديد جميع العوامل التي تؤثر على هذه 
 العالقة. وقد وجدوا أن التمكين يمكن أن يؤدي إلى الرضا الوظيفي.

بي مباشر بين تمكين الموظف والرضا الوظيفي في وتشير عدد من الدراسات إلى أن هناك ارتباط إيجا
(. ففي أمريكا، تم Bordin et al., 2007; Laschinger et al., 2001منظمات الدول المتقدمة )
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وأثبتت أدلة تجريبية قوية على وجود عالقة إيجابية مباشرة بين  Fortune 100فحص عينة من موظفي 
( أن Nikpour., 2018(. وأشارت نتائج دراسة )Seibert et al., 2004التمكين والرضا الوظيفي )

 التمكين النفسي للموظف له تأثير إيجابي وهام على رضاه الوظيفي. 

يشير العلماء إلى أن  (Aziri, 2011; George, 2008; Spector, 2008وفي دراسات أخرى )
ة، ولكن أيًضا يرجع أيضا إلى مدى الرضا الوظيفي ال يرجع فقط إلى العوامل المادية، مثل المكافأة والترقي

االستقاللية التي يتمتع بها الموظفون في عمليات صنع القرار والتنفيذ نتيجة التمكين حيث أن مزج 
التمكين الهيكلي مع النفسي، يشعر الموظفون عادة بأنهم على اتصال بالمنظمة، ومن المتوقع أن يحسن 

 اء المهمة لهم.هذا من نظرتهم إلى أي مدى يوفر عملهم األشي

على النقيض من ذلك، فإن هذه العالقة تحتاج الى استكشاف في منظمات الدول النامية، حيث تواجه تلك 
، (ESI International Asia Pacific, 2014)  المنظمات تحديات هائلة في االحتفاظ بالموظفين 

أصبح  حيثهذه المنظمات. على الرضا الوظيفي هو موضوع الدراسة في  النفسي فإن تأثير التمكين
وأثره على الرضا الوظيفي يمثالن مشكلة حرجة للمنظمات في الدول النامية حيث تتركز  النفسي التمكين

 .األنشطة االقتصادية وتحدث التغييرات بسرعة في بيئة العمل

 البحث: وأداة منهجية

 والمتبع لهذا النوع من البحوث،السائد اعتمد هذا البحث على المنهج المسحي الوصفي باعتباره المنهج 
لمستخدمة في الدراسات االجتماعية. حيث يمهد الطريق لدراسات أكثر والذي يعد من أنسب الطرق ا

، ويستطيع الباحث من خالل استخدام المنهج الوصفي الحصول على معلومات دقيقة وتعمقاتوسعا 
 التوصيات والنتائج وتعميمها.لتشخيص الواقع واالسهام في تحليل الظواهر وبالتالي صياغة 

والمنهج الوصفي ُيعرف بأنه أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة ما 
 (.2002وتصويرها بشكل كمي عن طريق جمع البيانات عنها وتصنيفها وتحليلها بشكل دقيق )ملحم، 

 أجزاء وهي: ثالثةتتكون من حيث بحث ويمكن إيجاز مكونات منهج هذا البحث من خالل استبانة ال

على  الجزء األول حيث يشمل على البيانات البيوغرافية للموظف المشارك في تعبئة االستبيان - أ
 .)الجنس، العمر، الخبرة، والمؤهل العلمي( التوالي
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أربعة مجموعات ثالثة عشر فقرة لقياس التمكين النفسي من خالل الجزء الثاني ويشمل على  - ب
 & Spreitzer, 1995; Menonاستخدام المقاييس التي تم تطويرها من قبل )حيث تم 

Hartmann, 2002) :على النحو التالي 
 PE4إلى  PE1قياس المعنى: وتقيسه الفقرات من  .1
 PE7إلى   PE5قياس الكفاءة: وتقيسه الفقرات من  .2
 .PE10إلى  PE8قياس تقرير المصير: وتقيسه الفقرات من  .3
 PE13إلى  PE11يسه الفقرات من قياس التأثير: وتق .4

من  بالقطاع الصحيقياس مدى رضا الموظفين فقرة ل 33 ويشمل على الثالث واألخيرالجزء  - ت
( وذلك 2003خالل ستة مجموعات حيث تم استخدام المقاييس التي تطويرها من قبل عباس )

 على النحو التالي:
 .JS6إلى  JS1وتقيسه الفقرات من الوظيفة: قياس الرضا عن  .1
 .JS11إلى  JS7قياس الرضا عن األجر: وتقيسه الفقرات من  .2
 JS16إلى   JS12قياس الرضا عن بيئة العمل: وتقيسه الفقرات من  .3
 .JS22إلى  JS17قياس الرضا عن الزمالء في العمل: وتقيسه الفقرات من  .4
 .JS28إلى  JS23قياس الرضا عن االستقرار الوظيفي: وتقيسه الفقرات من  .5
 JS33إلى  JS29قياس الرضا عن النمو واالرتقاء في العمل: وتقيسه الفقرات من  .6

لتحليل  SPSSتبويبها وعرضها باستخدام البرنامج االحصائي  تموبعد االنتهاء من جمع البيانات،  
 البيانات.

 مجتمع وعينة الدراسة:
يمثل مجتمع الدراسة الموظفين االداريين في القطاع الصحي الحكومي بمدينة الطائف من مختلف 
المستويات االدارية )مدير، رئيس قسم، موظفين اداريين( وقد شملت الدراسة المستشفيات التابعة لوزارة 

استبانة  154تم الحصول على بعد اسبوع من توزيع االستبانات استبانة و  200الصحة، تم توزيع 
حيث  ،(1يوضح الجدول رقم ) % كما77صالحة للتحليل االحصائي أي أن نسبة االسترداد بلغت 

( لما يؤكده 2004تعتبر هذه النسبة مقبولة ألغراض البحث العلمي، حيث يشير القحطاني واخرون )
تحليل، % يعتبر كافيا للبدء في ال50(، بأن تحقيق معدل استجابة ال يقل عن 1992أيرل بابي )

  % حيث تعتبر هذه النسبة جيده جدا.77حيث أن هذه الدراسة حققت
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 بمدينة الطائف( توزيع االستبانة على مستشفيات وزارة الصحة 1جدول رقم )

 عدد االستبيانات القابلة للتحليل عدد االستبيانات الموزعة المستشفى
 42 50  عبد العزيزمستشفى الملك 

 40 50 مستشفى الملك فيصل
 44 50 مستشفى األطفال

 28 50 مستشفى الصحة النفسية
 154 200 المجموع

 ( يبين توزيع عينة الدراسة.2والجدول )

 ( توزيع عينة الدراسة حسب بياناتهم الشخصية2جدول رقم )

 النسبة المئؤية التكرار الفئة المتغير
 54.5 % 84 ذكر الجنس

 45.5 % 70 أنثى

 
 
 العمر

 %  20.8 32 سنة.25أقل من 
 % 77.3 119 سنة. 26-35
 % 3 3 سنة. 36-45
 % 0 0 سنة 46-60

 % 0 0 سنة.60أكبر من 
 
 الخبرة

 % 2.6 5 سنوات 5أقل من 
 % 4.5 7 سنوات 10-5من 

 % 92.9 143 سنوات 10أكثر من 
 
 

 المؤهل العلمي

 % 0 0 ثانوي 
 % 0 0 دبلوم

 % 16.2 25 بكالوريوس
 % 50.6 78 عالي دبلوم

 % 33.1 51 ماجستير
 % 0 0 دكتوراه
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 54.4من الجدول أعاله، يالحظ أن العدد األكبر من عينة الدراسة من فئة الذكور بنسبة بلغت 
%، وهذا ُيشير إلى أن  77سنة( بنسبة بلغت  35-26%. وعينة الدراسة تقع أعمارهم ما بين )

غالبية الموظفين هم من فئة الشباب. ويالحظ أن الخبرة لدى أغلب عينة الدراسة يملكون سنوات 
%، وهذا مؤشر إلى أن أغلبية عينة  92.9سنوات بنسبة بلغت  10خبرة تجاوزت أكثر من 

 الدراسة لديهم خبرة تمنحهم المعرفة والدراية بإجراءات العمل.
 

  داة الدراسة:صدق وثبات أ

 قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 الطريقة األولى: الصدق الظاهري وذلك من خالل اآلتي:

 صدق المحكمين:-1

( على أداة البحث، من خالل عرضها على لجنة Reliability & Validityتم قياس الثقة والمصداقية )
بجامعة  إدارة األعمال متخصصين في علم اإلحصاء بكلية والتحكيم تتكون من اثنين من المحكمين 

بمحافظة  موظفي وزارة الصحة بأحد المراكز الصحيةالطائف، كما تم اختبار االستبيان على مجموعة من 
؛ وذلك للكشف عن أي غموض، أو وجود فقرات مبهمة، أو غير واضحة للمشارك في االستبيان، الطائف

وقام بإجراء  المصغرة التي تم اختيارها بشكل مبدئيلمحكمين والعينة وقد  استجاب الباحث آلراء ا
التعديالت الالزمة على النسخة األخيرة، التي جَرى توزيُعها على عينة الدراسة، كما تم قياس الوقت 

 لمعرفة الزمن، الذي يستغرقه المشارك في االستبيان لإلجابة.

 صدق المقياس:-2
 :Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل 
 فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
د األداة قق األهداف التي ترييعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تح

 ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة. الوصول إليها، ويبين مدى
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 : Reliabilityثبات االستبانة 

 قد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة لجميع مجاالت االستبانة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ
 وذلك كما يلي:

 (Reliability Statistics) احصائيات الثبات 

 عدد عناصر االستبانة معامل ألفا كرونباخ

.884 46 

لكل مجال من مجاالت الدراسة،  االستبانةوبالتفصيل استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
 (.3وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول )

 لكل مجال (: يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة3جدول )

 معامل ألفا كرونباخ المجال م 

 706. التمكين النفسي للموظفين 1

 834. الموظفينرضا  2

 884. جميع مجاالت االستبانة

قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة  أعاله أن( 3واضح من النتائج الموضحة في الجدول )
( وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع، وتكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة للتوزيع. 0.884كانت )

وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة 
 واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.وصالحيتها لتحليل النتائج 

 :أداة الدراسة

تم إعداد استبانة عن " التمكين النفسي للعاملين وأثره على رضاهم الوظيفي" من خالل دراسة تطبيقية 
على الموظفين العاملين بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة. وتتكون استبانة الدارسة من قسمين 

 على النحو التالي: رئيسيين
والمؤهل العلمي(. -الخبرة-العمر-القسم األول: وهو عبارة عن السمات الشخصية عن المستجيب )الجنس

فقرة موزعة على مجالين رئيسيين  46القسم الثاني: وهو عبارة عن مجاالت الدراسة وتتكون االستبانة من 
 هما:

 ( فقرة.13) المجال األول: التمكين النفسي للموظفين وتتكون من
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 ( فقرة.33المجال الثاني: رضا الموظفين ويتكون من )
تمثل عينة البحث الموظفين العاملين بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بمدينة الطائف، حيث و 

استبانة. وقد استعان الباحث بالطالب المسجلين لديه في مقرر البحث، الذي يتولى  200تم توزيع 
يع االستبانة على عينة الدراسة وجمعها، وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني لعام تدريسه لتوز 

 هـ.1439/1440
 األساليب المستخدمة لتحليل البيانات:

 تم االستعانة بعدة أساليب واختبارات بغرض تحليل بيانات هذه الدراسة وذلك على النحو التالي:

الحسابي: ويتم استخدامه من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة المتعلقة بمستوى التمكين  المتوسط (1
النفسي لدى موظفي وزارة الصحة بالمستشفيات الحكومية التابعة لها بمدينة الطائف، وكذلك 

وقد تم استخدام مقياس ليكارت الخماسي لقياس استجابات المشاركين لفقرات مستوى رضاهم. 
 سب جدول التالي:االستبيان ح

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 بعد ذلك تم حساب المتوسط الحسابي )المتوسط المرجح(، ثم ُحدد االتجاه حسب قيم المتوسط المرجح كما 
 في الجدول التالي:

 المستوى  المتوسط المرجح
 بشدةغير موافق  1,79إلى  1من 
 غير موافق 2,59إلى  1,80من 
 محايد 3,39إلى  2,60من 
 موافق 4,19إلى  3,40من 
 موافق بشدة 5إلى  4,20من 

 

 االنحراف المعياري للتعرف على مستوى تشتت اجابات أفراد العينة عن الوسط الحسابي. (2
العالقة بين ( وذلك من أجل التحقق من Pearson correlationمعامل االرتباط لبيرسون ) (3

 متغيرات الدراسة.
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 عرض ومناقشة نتائج البحث:

 أوال: اإلجابة على أسئلة الدراسة

ما مستوى تمكين موظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف من السؤال األول: 
 وجهة نظرهم؟
متغير التمكين (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة على 4جدول )

 النفسي بحسب المتوسط الحسابي

المتوسط  الفقرة/ العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ترتيب 
 األهمية

مستوى 
 الموافقة

 موافق 1 73. 4.14 مجال المعنى
 موافق بشدة 1 73. 4.21 أشعر بأنني استخدم وقتي في تنفيذ عمل مهم.

 موافق بشدة 1 73. 4.21 المستشفى.يعتبر عملي من األعمال الهامة في 
 موافق 3 72. 4.01 يجعلني عملي أشعر بالمسؤولية نحو مؤسستي.
 موافق 2 67. 4.12 أمارس أثناء عملي نشاطات ذات قيمة عالية.

 موافق 2 56. 4.10 مجال الكفاءة
 موافق 1 68. 4.12 لدي الثقة بالنفس والتصميم إلنجاز عملي بكفاءة.

 موافق 1 70. 4.12 والمهارة الضرورية ألداء عملي.لدي الخبرة 
 موافق 2 74. 4.06 أستطيع مواجهة التحديات أثناء قيامي بعملي.

 موافق 4 45. 3.97 مجال تقرير المصير
 موافق 2 40. 3.91 يتوفر لدي الصالحيات للتصرف في مهام عملي.

 موافق 2 40. 3.91 أبدي رأيي في األمور الخاصة في عملي.
 موافق 1 70. 4.08 أستطيع أن أقرر كيف أنجز عملي.

 موافق 3 47. 4.02 مجال التأثير
 موافق 1 72. 4.04 أستطيع التأثير على القرارات في قسمي.

 موافق 2 75. 4.01 لدي تأثير كبير حول ما يحدث في قسمي. 
 موافق 2 73. 4.01 لدي تأثير في التطورات التي تحدث في المستشفى.

 موافق - 319. 4.06 .لمتغير التمكين النفسيالمتوسط العام 
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المتوسط العام للتمكين النفسي لموظفي وزارة الصحة العاملين بالمستشفيات ( أن 4يتبين من الجدول )
أما فيما يخص مجاالت التمكين النفسي فقد (. 4.06) التابعة لها بمدينة الطائف جاء موافق حيث بلغ

بلغ المتوسط الحسابي  كان المتوسط الحسابي لجميعها موافق ففي مجال المعنى جاءت متقاربة، حيث
 (. 3.97(، أما مجال تقرير المصير فقد بلغ )4.02(، وفي مجال التأثير )4.10(، وفي مجال الكفاءة )4.14)

( أعاله، أن مجال المعنى جاء في الترتيب األول من حيث أهميته لدى عينة 4كما ُيشير الجدول )
لدراسة، حيث كانت اجابات عينة الدراسة على فقراته موافق بشدة ما عدا الفقرتين )يجعلني عملي أشعر ا

بالمسؤولية نحو مؤسستي، أمارس أثناء عملي نشاطات ذات قيمة عالية( فقد جاءت بدرجة موافق. ومن 
للتمكين النفسي  هذه النتائج يستطيع الباحث أن يفسرها بأن وزارة الصحة تدرك أهمية مجال المعنى

 للموظفين لديها.

الكفاءة، حيث أما المجال الذي حصل على الترتيب الثاني من حيث أهميته لدى عينة الدراسة فهو مجال 
كانت اجابات عينة الدراسة على فقراته موافق وبمتوسطات حسابية قريبة حيث حصلت الفقرتين األولى 

(. ويتضح من هذه النتائج أن وزارة 4.06خيرة حصلت على )( والفقرة اال4.12والثانية على نفس الدرجة )
 الصحة أيضا تدرك أهمية مجال الكفاءة للتمكين النفسي لموظفيها.

المجاالت األربعة لمتغير التمكين  األخير بينتقرير المصير( على الترتيب الثالث )وحصل المجال 
حيث حصلت  موافق،اجابات عينة الدراسة على فقراته  (، وكانت3.97النفسي، حيث حصل على درجة )

(، والفقرتين 4.08( على متوسط حسابي بلغ )أستطيع أن أقرر كيف أنجز عملياالخيرة منه ) الفقرة
( على أبدي رأيي في األمور الخاصة في عملي، يتوفر لدي الصالحيات للتصرف في مهام عملي)

هذا المجال هو أن الوزارة تدرك أهمية مجال تقرير  نتيجة. ويتضح من 3.91)متوسط حسابي بلغ )
 والتأثير(.المصير لموظفيها ولكن ليس كالمجاالت األخرى للتمكين النفسي )المعنى، الكفاءة، 

والمجال األخير للتمكين النفسي هو مجال التأثير حيث حصل على الترتيب الثالث بين مجاالت متغير 
(، وكانت اجابات عينة الدراسة على 4.02متوسط الحسابي له )التمكين النفسي، حيث كانت درجة ال

(، والفقرتين المتبقية 4.04فقراته أيضا موافق، حيث حصلت الفقرة األولى منه على متوسط حسابي بلغ )
(. وتشير نتائج هذا المجال 4.01حصلت على نفس المتوسط الحسابي حيث كانت درجة كل منها )

حة أيضا تدرك أهمية هذا المجال حيث كانت اختيارات عينة الدراسة على )التأثير( على أن وزارة الص
 فقرات هذا المجال )موافق(.
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والذي جاء فيها أن مستوى  2015)دراسة العتيبي )وتتفق النتائج المتحققة من هذه الدراسة مع نتائج 
أشارت إلى أن  ( والتي2018التمكين كان مرتفعا. وتختلف نتائجها مع نتائج دراسة علي وآخرون )

(، ودراسة 2018مستوى التمكين منخفض. وتقترب نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )المطيري، 
 ( حيث كانت نتائج دراستهم أن مستوى التمكين كان متوسط.2015)طموس،

ما مستوى الرضا الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة السؤال الثاني: 
 من وجهة نظرهم؟ الطائف

(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة على متغير الرضا 5جدول )
 الوظيفي بحسب المتوسط الحسابي

المتوسط  الفقرة/ العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ترتيب 
 األهمية

مستوى 
 الموافقة

 موافق 1 409. 4.13 مجال الرضا عن الوظيفة
 موافق بشدة 1 726. 4.25 وظيفتي بالمستشفى من النوع المهم.أرى 

 موافق بشدة 2 739. 4.23 أشعر بالرضا عن شروط وظيفتي في المستشفى.
 موافق 6 723. 3.97 أجد متعة حقيقية في أدائي لعملي.

 موافق 5 662. 4.08 أشعر بالسعادة أثناء وقت عملي كثيرا.
 موافق 3 634. 4.13 أشعر بالملل أو ضيق من وظيفتي. ال

 موافق 4 658. 4.10 حققت أملي ألنني حصلت على وظيفتي بتخصصي.
 موافق 6 494. 4.03 مجال الرضا عن األجر

 موافق 1 716. 4.10 أرى أن راتبي يناسب جهدي بالوظيفة.
 موافق 3 407. 3.94 يتناسب راتبي مع مؤهلي العلمي الذي أحمله.

 موافق 3 407. 3.94 راتبي يشجعني على القيام بالعمل بشكل أفضل.
 موافق 1 697. 4.10 دخلي يكفي إلشباع احتياجاتي

 موافق 2 700. 4.08 راتبي يساعدني على مواجهة المشكالت المعيشية.
 موافق 3 400. 4.08 مجال الرضا عن بيئة العمل

تتناسب الظروف العمل المادية مع عملي كالتكييف 
 والتدفئة ...الخ.

4.00 .758 
 موافق 3

تقدم إدارة المستشفى االمكانيات والتسهيالت المطلوبة 
 )مكاتب، كراسي، اضاءة... الخ(.

3.99 .732 
 موافق 4

 بشدة موافق 1 729. 4.21 يتوفر للموظف كل عناصر األمان والحماية من األخطاء المهنية.
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 موافق بشدة 1 729. 4.21 أشعر أن ساعات العمل مناسبة.
توفر االدارة وسائل مواصالت لنقل الموظفين لمكان 

 عملهم وبالعكس.
4.01 .719 

 موافق 2

 موافق 5 391. 4.04 مجال الرضا عن الزمالء في العمل
 موافق 1 670. 4.12 يوجد تعاون بين الزمالء إلنجاز العمل.
 موافق 1 680. 4.12 يساعد زمالئي بالقسم بعضهم البعض.

 موافق 1 704. 4.12 أشعر بالمودة والتفاهم المتبادل بيني وبين زمالئي في العمل.
 موافق 2 743. 4.06 يتوفر جو من األلفة واالنسجام بين الموظفين.

يوجد حلول ايجابية للمشاكل التي ترتبط بأساليب التعامل مع 
 زمالئي.

 موافق 2 402. 3.91

أتبادل االتصاالت والمجامالت االجتماعية وزمالئي 
 بالقسم مع باقي أقسام المستشفى.

3.91 .402 
 موافق 3

 موافق 4 378. 4.07 مجال الرضا عن االستقرار الوظيفي
تتوفر خدمات صحية لعالج موظفي القسم بالمستشفى 

 وأسرهم.
4.08 .704 

 موافق 2

أشعر باالطمئنان الستمراري بالعمل في قسمي 
 بالمستشفى.

4.04 .694 
 موافق 5

 موافق 4 717. 4.05 يتوفر راتب تقاعدي في حالة التقاعد.
 موافق 3 733. 4.07 يكفي حجم المكافآت في نهاية الخدمة.

تتوفر درجة األمان الوظيفي في حالة حدوث مرض أو 
 عجز صحي.

4.05 .726 
 موافق 4

 موافق 1 719. 4.11 يوجد صندوق ضمان اجتماعي في قسمي بالمستشفى.
 موافق 2 374. 4.09 الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

 موافق 3 723. 4.08 أتوقع التقدم في عملي بالقسم.
أتوقع نظرة أفضل لممارسة نوع وظيفتي بالمستشفيات في 

 المستقبل.
4.19 .739 

 موافق 1

المستشفى على تنمية قدرات الموظفين تعمل ادارة 
 باستمرار.

4.10 .756 
 موافق 2

 موافق 5 705. 4.00 تقوم عملية الترقية بالقسم على كفاءة الموظف.
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 موافق 4 698. 4.06 تضع ادارة المستشفى البرامج الالزمة لتطوير اداء الموظفين.
 موافق - 272. 4.07 الرضا الوظيفيالمتوسط العام لمتغير 
لموظفي وزارة الصحة العاملين بالمستشفيات  للرضا الوظيفي( أن المتوسط العام 5يتبين من الجدول )

فقد  الرضا الوظيفيأما فيما يخص مجاالت (. 4.07) التابعة لها بمدينة الطائف جاء موافق حيث بلغ
بلغ المتوسط  الوظيفةالرضا عن جاءت متقاربة، حيث كان المتوسط الحسابي لجميعها موافق ففي مجال 

 (،4.08) الرضا عن بيئة العمل(، وفي مجال 4.03) الرضا عن األجر(، وفي مجال 4.13الحسابي )
(، 4.07(، وفي مجال الرضا عن االستقرار الوظيفي )4.04وفي مجال الرضا عن الزمالء في العمل )

 (. 4.09فقد بلغ ) الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفيأما مجال و 

جاء في الترتيب األول من حيث أهميته لدى  الرضا عن الوظيفة( أعاله، أن مجال 5ُيشير الجدول )كما 
أرى وظيفتي اجابات عينة الدراسة على فقراته موافق ما عدا الفقرتين )أغلب عينة الدراسة، حيث كانت 
 بدرجة موافق( فقد جاءت أشعر بالرضا عن شروط وظيفتي في المستشفى، بالمستشفى من النوع المهم

الرضا عن . ومن هذه النتائج يستطيع الباحث أن يفسرها بأن وزارة الصحة تدرك أهمية مجال بشدة
 للموظفين لديها. الوظيفة لمتغير الرضا الوظيفي

الرضا عن أما المجال الذي حصل على الترتيب الثاني من حيث أهميته لدى عينة الدراسة فهو مجال 
ت حسابية قريبة حيث كانت اجابات عينة الدراسة على فقراته موافق وبمتوسطا ،النمو واالرتقاء الوظيفي

الثالثة حصلت  ( والفقرة4.19الثانية على درجة )الفقرة و  (4.08على درجة ) األولى حيث حصلت الفقرة
(. ويتضح 4.06االخيرة حصلت على )(، أما الفقرة 4.00(، والفقرة الرابعة حصلت على )4.10على )

للرضا  الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفيمن هذه النتائج أن وزارة الصحة أيضا تدرك أهمية مجال 
 لموظفيها. الوظيفي

وحصل مجال الرضا عن بيئة العمل على الترتيب الثالث من حيث األهمية لدى عينة الدراسة، حيث 
هذا المجال موافق ماعدا الفقرات التالية  كانت أغلب اجابات العينة المشاركة في الدراسة على فقرات

)يتوفر للموظف كل عناصر األمان والحماية من األخطاء المهنية، أشعر أن ساعات العمل مناسبة( فقد 
حصلت على درجة موافق بشدة. وهذه النتائج ُتشير إلى إدراك وزارة الصحة ألهمية مجال الرضا عن بيئة 

  ضا الوظيفي الكامل.العمل للموظفين لتحقيق جزء من الر 

(، 4.07حيث حصل على درجة ) ومجال الرضا عن االستقرار الوظيفي فقد حصل على المرتبة الرابعة
من حيث األهمية  وكذلك حصل مجال الرضا عن الزمالء في العمل فقد حصل على الترتيب الخامس
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ات اجابات المشاركين (، وكان متوسط اختيار 4.04لدى المشاركين في الدراسة حيث حصل على درجة )
 على فقرات هذين المجالين )موافق(. 

، حيث الرضا الوظيفيلمتغير  الستةبين المجاالت وحصل مجال الرضا عن األجر على الترتيب األخير 
أرى ) ت عينة الدراسة على فقراته موافق، حيث حصلت الفقرتين(، وكانت اجابا4.03حصل على درجة )

(. 4.10على متوسط حسابي بلغ )( يفة، دخلي يكفي إلشباع احتياجاتيأن راتبي يناسب جهدي بالوظ
بينما الفقرة )راتبي يساعدني على مواجهة المشكالت المعيشية( فقد حصلت على متوسط حسابي 

وأما الفقرات التالية واالخيرة )يتناسب راتبي مع مؤهلي العلمي الذي أحمله، راتبي يشجعني على (، 4.08)
 (.3.94بشكل أفضل( فقد حصلت على متوسط حسابي بلغ )القيام بالعمل 

 2013)وتقترب النتائج المتحققة من هذه الدراسة في مجال الرضا الوظيفي مع نتائج دراسة ألعبيدي )
هذه  وتختلف نتائج(. 3.08والذي جاء فيها أن درجة المتوسط الحسابي لمستوى الرضا الوظيفي كان )

(، 2.55الرضا عن الوظيفة بلغ )إلى أن مستوى  ( والتي أشار2002) الشهري دراسة نتائج  الدراسة مع
(، والرضا عن االستقرار والرضا عن 3.63(، والرضا عن بيئة العمل)2.17والرضا عن األجر بلغ )

 (.3.01النمو واالرتقاء الوظيفي بلغ )
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 ثانيا: اختبار فروض الدراسة:

بين التمكين النفسي    0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الرئيسية:
 والرضا الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

ويتفرع من هذه الفرضية أربعة فرضيات فرعية وللتحقق من صحة هذه الفرضيات فقد تم استخدام معامل 
ين متغيرات الدراسة )التمكين النفسي بشكل عام وبمجاالته األربعة: المعنى، بيرسون لقياس العالقة ب

الكفاءة، تقرير المصير، والتأثير( كمتغيرات مستقلة والرضا الوظيفي كمتغير تابع. وسيتم الحكم على 
. حيث يتم +r ≤ 1 ≥-1أي أن  +1و-1 معامل ارتباط بيرسون بين نتائج االختبار بناًء على قيمة 

القيمة من  اقتربتالحكم على قوة العالقة الخطية بالنظر للقيمة المطلقة لمعامل االرتباط بيرسون، فكلما 
الواحد الصحيح الموجب دل ذلك على وجود عالقة طردية قوية والعكس صحيح كلما اقتربت القيمة 

لى وجود عالقة عكسية. وعندما المطلقة لمعامل االرتباط بيرسون من الواحد الصحيح السالب دل ذلك ع
 ذلك يدل على عدم وجود عالقة. يكون معامل االرتباط لبيرسون مساويا للصفر، فإن

 للكشف عن العالقة بين المتغيرات: وقيما يلي نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية

بين    0.05داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى اختبار الفرضية الرئيسية:  -1
 التمكين النفسي والرضا الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

 ( نتائج تحليل االرتباط بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي.6ويبين الجدول )
 ( نتائج معامالت )ارتباط بيرسون( بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي6جدول رقم )

Correlations 
 رضا الموظفين التمكين النفسي 

 التمكين النفسي

Pearson 
Correlation 

1 .805 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 154 154 

 رضا الموظفين

Pearson 
Correlation 

.805 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 154 154 
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لة احصائية بين التمكين النفسي والرضا ( وجود ارتباط ذو دال6الجدول رقم ) الواردة فييتضح من النتائج 
( وهي ذات اتجاه ايجابي طردي، بمعنى 0.805الوظيفي بشكل عام، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون )

أنه كلما زادت درجة التمكين النفسي زادت تبعا لذلك درجة الرضا الوظيفي. وبناًء على ذلك يتم قبول هذه 
 فرضية والتي تنص على وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي.ال

بين المعنى والرضا    0.05الفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( نتائج تحليل 7ويبين الجدول ) الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

 االرتباط بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي.

 ( نتائج معامالت )ارتباط بيرسون( بين المعنى والرضا الوظيفي7جدول رقم )

 
Correlations 
 رضا الموظفين المعنى 

 المعنى

Pearson 
Correlation 

1 .449 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 154 154 

 رضا
 الموظفين

Pearson 
Correlation 

.449 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 154 154 
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( وجود ارتباط ذو داللة احصائية بين المعنى والرضا 7يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )
( وهي ذات اتجاه ايجابي طردي، بمعنى 0.449الوظيفي بشكل عام، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون )

كلما زادت درجة المعنى زادت تبعا لذلك درجة الرضا الوظيفي. وبناًء على ذلك يتم قبول هذه الفرضية أنه 
 والتي تنص على وجود عالقة ذات داللة احصائية بين المعنى والرضا الوظيفي.

بين الكفاءة والرضا    0.05الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( نتائج تحليل 8ويبين الجدول ) الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

 والرضا الوظيفي. الكفاءةاالرتباط بين 

 والرضا الوظيفي الكفاءة( نتائج معامالت )ارتباط بيرسون( بين 8جدول رقم )

Correlations 
الموظفين رضا الكفاءة   

 الكفاءة

Pearson 
Correlation 

1 .612 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 154 154 

رضا 
 الموظفين

Pearson 
Correlation 

.612 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 154 154 
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( وجود ارتباط ذو داللة احصائية بين الكفاءة والرضا 8يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )
( وهي ذات اتجاه ايجابي طردي، بمعنى 0.612الوظيفي بشكل عام، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون )

أنه كلما زادت درجة الكفاءة زادت تبعا لذلك درجة الرضا الوظيفي. وبناًء على ذلك يتم قبول هذه الفرضية 
 والتي تنص على وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الكفاءة والرضا الوظيفي.

بين تقرير المصير    0.05الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( نتائج 9ويبين الجدول ) والرضا الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

 تحليل االرتباط بين تقرير المصير والرضا الوظيفي.

 معامالت )ارتباط بيرسون( بين تقرير المصير والرضا الوظيفي ( نتائج9جدول رقم )

Correlations 
تقرير  

 المصير
رضا 
 الموظفين

 تقرير المصير

Pearson 
Correlation 

1 .588 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 154 154 

 رضا الموظفين

Pearson 
Correlation 

.588 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 154 154 
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( وجود ارتباط ذو داللة احصائية بين تقرير المصير والرضا 9يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )
( وهي ذات اتجاه ايجابي طردي، بمعنى 0.588الوظيفي بشكل عام، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون )

لى ذلك يتم قبول هذه أنه كلما زادت درجة تقرير المصير زادت تبعا لذلك درجة الرضا الوظيفي. وبناًء ع
 الفرضية والتي تنص على وجود عالقة ذات داللة احصائية بين تقرير المصير والرضا الوظيفي.

بين التأثير والرضا    0.05الفرضية الفرعية الرابعة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( نتائج تحليل 10ويبين الجدول ) الوظيفي لموظفي وزارة الصحة بالمستشفيات التابعة لها بمدينة الطائف.

 االرتباط بين التأثير والرضا الوظيفي.

 ( نتائج معامالت )ارتباط بيرسون( بين التأثير والرضا الوظيفي10جدول رقم )

Correlations 
الموظفين رضا التأثير   

 التأثير

Pearson 
Correlation 

1 .469 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 154 154 

رضا 
 الموظفين

Pearson 
Correlation 

.469 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 154 154 

( وجود ارتباط ذو داللة احصائية بين التأثير والرضا 10يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )
( وهي ذات اتجاه ايجابي طردي، بمعنى 0.469الوظيفي بشكل عام، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون )

أنه كلما زادت درجة التأثير زادت تبعا لذلك درجة الرضا الوظيفي. وبناًء على ذلك يتم قبول هذه الفرضية 
 والتي تنص على وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التأثير والرضا الوظيفي.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي تناولت التمكين وأثره على الرضا 
 Laschinger ؛Cho et al., ،2006؛ 2008؛ البلوشي، 2006الوظيفي للموظفين كدراسة )العساف، 

et al. ،2001 ؛Patrick & Laschinger  ،2006 ؛Liu et al ،2006 ؛Laschinger et al., ،
، Manojlovich & Laschinger؛ Lautizi et al., ،2009؛ Davies et al., ،2006؛ 2007
2002). 
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 النتائج والتوصيات:

في هذه الفقرة ملخصا ألهم النتائج التي تم التوصل إليها من هذه الدراسة، كما تتضمن أيضا العديد من 
والقطاعات الحكومية األخرى في تحسين عملية التوصيات التي يأمل الباحث أن تأخذ بها وزارة الصحة 

 .2030التمكين النفسي وأثره على الرضا الوظيفي للموظفين لتحقيق رؤية المملكة 

 أوال: نتائج الدراسة:

 الدراسة وذلك على النحو التالي: بمجاالتهذه الدراسة أظهرت العديد من النتائج المتعلقة 

نتائج هذه الدراسة إلى وجود مستوى عال من التمكين النفسي لدى موظفي وزارة الصحة  توصلت -1
بالمستشفيات الحكومية التابعة لها بمدينة الطائف. وهذه النتائج تؤكد على أن وزارة الصحة تدرك 

( وكذلك برنامج التحول الوطني 2030أهمية التمكين النفسي وذلك تماشيا مع رؤية المملكة )
(2020.) 

فيما يخص مجاالت التمكين النفسي، أظهرت النتائج مستوى المتوسط الحسابي لجميع مجاالت  -2
التمكين النفسي )موافق( وهو يميل الى مستوى عال فيما يتعلق بمجال المعنى، مجال الكفاءة، 
مجال تقرير المصير، مجال التأثير. وهذا ُيشير إلى اهتمام وزارة الصحة بمجاالت التمكين 

تمكين موظفيها وتشعرهم بأهمية أعمالهم سي، كما يتبين اهتمام وزارة الصحة وحرصها على النف
وأهمية األدوار التي يقومون بها ومنحهم الثقة بالنفس إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومواجهة التحديات 

ين التي تواجههم أثناء قيامهم بعملهم، باإلضافة الى سعي الوزارة إلى توفير الصالحيات للموظف
لكي يستطيعوا أن يقرروا كيف يمكنهم إنجاز عملهم وذلك مكن الموظفين بالمستشفيات التابعة 

إلى التطورات اإليجابية التي تحدث في أثير في مواقع عملهم وهو ما أدى على التلوزارة الصحة 
 تلك المستشفيات.

الرضا الوظيفي،  يشعرون بمستوى عال منأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن موظفي وزارة الصحة  -3
وهذه النتيجة تعكس مدى اخالصهم وتفانيهم في عملهم والمحافظة على سمعة وزارة الصحة 
والعمل على تحقيق أهدافها ورؤيتها بالمستشفيات التي يتبعون لها، باإلضافة إلى رغبتهم في 

 االستمرار بمواقع عملهم وارتفاع والئهم لوزارة الصحة.
ود عالقة طردية موجبة بين التمكين النفسي بمجاالته األربعة والرضا نتائج الدراسة كشفت عن وج -4

على رضا  مجاالتهالوظيفي، وهذا ُيشير ويؤكد على الدور الذي يلعبه التمكين النفسي بجميع 
الموظفين العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمدينة الطائف. والباحث ُيرجع ذلك إلى أن 
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مهام عمله واالهتمام بتدريبه وتنميته  إلنجازومنحه الصالحيات الالزمة االهتمام بالموظف 
بيئة العمل المناسبة وتحقيق االستقرار الوظيفي له يؤدي إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي وتوفير 
 لديه.

 التوصيات:

 بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها من هذا البحث، فإن الباحث يوصي بما يلي:

من وزارة الصحة المحافظة على مستوى التمكين النفسي بجميع مجاالته والعمل على رفع  يتطلب -
الصالحيات والحرية  المزيد من هذا المستوى إلى مستوى متقدم وذلك من خالل زيادة الثقة ومنح

 .2030في العمل للموظفين حتى تستطيع الوزارة تحقيق رؤية المملكة 
فين بأن مجال رضا الموظفين عن األجر كان متوسطه الحسابي ُتشير النتائج لُبعد رضا الموظ -

األخرى، وحيث أن رواتب وزارة الصحة تتبع نظام الخدمة  الوظيفي أقل من مجاالت الرضا
المدنية إال أنها تستطيع البحث عن حوافز مالية وبدائل أخرى لكسب رضا الموظفين في هذا 

 الجانب.
في  بأن مجال الرضا عن الزمالء في العمل أيضا كانيالحظ من نتائج ُبعد رضا الموظفين  -

ويوصي الباحث المسؤولين في  الموقع قبل األخير بالنسبة لمجاالت الرضا الوظيفي األخرى،
وزارة الصحة بتكريس جهودها في الفترة القادمة بحيث تهتم بفرق العمل وتشجيعها ودعمها وأن 

 ق كامل بدون تخصيص شخص معين.يكون االنجاز وتحقيق األهداف ينسب إلى الفري
ينصح الباحث إجراء المزيد من البحوث حول مفهوم التمكين النفسي والرضا الوظيفي وربطها مع  -

 .متغيرات أخرى وتعميم الدراسة على وزارة الصحة بجميع مناطق المملكة العربية السعودية
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 المراجع:المصادر و 

 أوال: المراجع العربية:

(. تمكين العاملين وعالقته بتطوير أداء المنظمات األمنية، رسالة 2008أيوب )ابن نحيت،  -
 دكتوراه غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

دراسة -(. دور بيئة العمل في تعزيز الرضا الوظيفي2013ألعبيدي، المدرس بشرى عبد العزيز ) -
معمل بغداد للغازات، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد السادس تطبيقية في 

 .254-278والثالثون، ص ص 
(. مستوى التمكين اإلداري لدى أعضاء الهيئة التدريسية بكليات الشرطة 2008البلوشي، علي ) -

اليرموك، أربد، في دولة اإلمارات وعالقته برضاهم الوظيفي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة 
 األردن.

دراسة تطبيقية لموظفي جمارك -(. الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية2002الشهري، علي يحي ) -
منطقة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 المملكة العربية السعودية.
عالقته بااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات (. التمكين اإلداري و 2015طموس، ايمان ) -

 المحلية الكبرى في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
 (. إدارة الموارد البشرية، عمان: دار وائل.2003عباس، سهيلة محمد ) -
مل مقدمة إلى الملتقى (. إدارة الجودة جوهر تمكين العاملين، ورقة ع2005العتيبي، سعد ) -

أبريل، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية  18-17السنوي العاشر إلدارة الجودة 
 السعودية.

دراسة ميدانية من وجهة  –التمكين اإلداري على االلتزام التنظيمي  (. أثر2015العتيبي، مسلط ) -
نظر العاملين بالوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
اديمية في الجامعات األردنية (. التمكين الوظيفي لدى القيادات األك2006العساف، حسين ) -

العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي لدى أعضاء هيئاتها التدريسية، رسالة 
 دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن.
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ين التمكين (. العالقة ب2018علي، أسماء، السيد، سحر، الشاذلي، منى، عبدالرحمن، صفا ) -
وااللتزام التنظيمي لدى الممرضين العاملين في مستشفى المنيا الجامعي والعام، مجلة التمريض 

 .17-24(، ص ص 7( العدد )1وعلوم الصحة، مجلد )
(. العالقة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي لدى موظفي 2018المطيري، ضيف هللا عبيد ) -

لعربية السعودية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية وزارة االسكان في المملكة ا
 .27-54(، ص ص 1( العدد )27واإلدارية، مجلد )

، عمان، دار المسيرة للنشر 2ملحم، سامي محمد: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط -
 م.2002هـ/ 1423والتوزيع والطباعة، 

 :اإللكترونيةثانيا: المواقع 

 2018ة العربية السعودية، رؤية المملك -
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Saudi_Vision2030_AR%20(1).p

df). 
 (madina.com/article/301466-https://www.al) 2019المدينة،  -
 2016مكة،  -

https://makkahnewspaper.com/article/580710/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D
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فصا  في القوام  المالية على القياس واإل 2015أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة في 
 المصرية" دراسة حالة "المنشورة لشركات التأمين المسجلة بالبورصة 

 2د. محمد محمود هاش 1               د. ناصر فراج مصطفى
 ملخص البحث:
المعايير المحاسبية  عن 2006ول عام صدارها األإالمحاسبية المصرية في معايير اختلفت 

م باعتماد المعايير 2015( لسنة 110قرار وزير االستثمار رقم )إلى أن صدر  بشكل كبير الدولية
منظومة المعايير المحاسبية المصرية متفقة  أصبحت ذلكبو  ،الدولية الجديدة للتطبيق في مصرالمحاسبية 

عداد دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين إ تم وفي ضوء ذلك  .مع المعايير الدولية
  .2015في عام  الجديدة المعدلة المحاسبية ليتماشى مع المعايير

 (EAS) المعدلة لمعايير المحاسبة المصرية ) نسخةال تطبيق تأثير يقوم هذا البحث علي دراسةو  
قطاع التأمين على القواعد المتعلقة بالقياس واإلفصاح في في ودليل تطبيقها  2015التي صدرت في عام 

 .لشركات التأمين المسجلة بالبورصة المصرية المنشورة المالية قوائمال
 ساسيين: قيق هدف الدراسة ت  صياغة فرضين أولتح

علي  2015معايير المحاسبة المصرية المعدلة في  تطبيق تاثير بدراسة ولاأل الفرض يتعلق
معايير المحاسبة المصرية المعدلة في  تطبيق تاثيربدراسة  يتعلق ، بينما الفرض الثاني القياس المحاسبي

ة لشركات التامين المسجلة بالبورص علي االفصاح المحاسبي في القوائم المالية المنشورة 2015
 المصرية".
حدي الشركات العريقة في مجال التامين علي البيانات المالية المنشورة إلوتم عمل دراسة حالة  

م 2012 ما بين عاميمين في الفترة وهي شركة الدلتا للتأ 1985والمدرجة بالبورصة المصرية منذ عام 
 .م2018وحتي 

ذو  تأثير معنوي وجود ثبتت الدراسة أ ول حيثقبول الفرض ال لي إنتامج الدراسة توصلتولقد 
صافى الدخل من االستثمارات قيم ثر أ: الجوانب المرتبطة بالقياس المحاسبي مثل منلعدد داللة احصائية 

رباح الفترة قبل أديون مشكوك فى تحصيلها على صافى غير المخصصة، ومخصص اضمحالل 
احتياطى خاص من ، و واالستثمارات المالية المتاحة للبيعصول األقيم لكل من: قيم  ثرأكذلك ، و  الضرائب

صول األكل من: قيم ثر أ واخيرا جمالى الدخل الشامل عن الفترة.إفروق ترجمة العمالت الجنبية على 
واألوراق المالية  ،مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، األوراق المالية المتاحة للبيعالمالية ال

 على إجمالى االستثمارات. ،المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
من تتبع القوائم نه أثبتت الدراسة أ قبول الفرض الثاني حيث ليإ نتامج الدراسة توصلتكذلك  

تبين  2015المالية المنشورة للشركة محل الدراسة قبل وبعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة في 
يير ن هناك افصاحات وقوائم وبنود لم يكن يتم االفصاح عنها قبل صدور النسخة المعدلة من المعاأ

 .ثر التطور في معايير المحاسبة المصرية المعدلةمسمياتها لتعكس أ ن هناك بنود تم تعديلالمصرية وأ
المحاسبي ، االفصاح ، القياس  2015معايير المحاسبة المصرية المعدلة  فتتاحية:الكلمات اإل

 .المصرية المحاسبي ، شركات التأمين المدرجة بالبورصة
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The impact of the application of the Egyptian accounting standards 

(amended in 2015) on the Accounting measurement and disclosure in 

the published financial statements of the insurance companies listed on 

the Egyptian Stock Exchange"Case Study" 

Abstract 
 The Egyptian accounting standards in their first issuance in 2006 were different from 

international accounting standards (IFRS) until the decision of the Minister of Investment No 
(110) for the year 2015 by issuing the new version of accounting standards for application in 
Egypt. The new accounting standards included 38 accounting standards that replaced the 
previous ones, including new ones that were not previously effective. Accordingly the 
Egyptian Accounting Standards Implementation Guide for the Insurance Sector has been 
prepared to comply with the new accounting standards amended in 2015. 

The study investigates how the revised Egyptian Accounting Standards (EAS) issued in 
2015 and the Implementation Guide for the Insurance Sector affects the rules related to 
measurement and disclosure in the puplished financial statements of insurance companies 
registered on the Egyptian stock exchange. 

To achieve the objective of the study, two basic hypotheses were formulated: 
The first hypothesis is related to the effect of the application of the Egyptian 

accounting standards revised in 2015 on the accounting measurement, whereas The second 
hypothesis is related to the effect of the application of the Egyptian accounting standards 
revised in 2015 on the disclosure of accounting in the published financial statements of 
insurance companies registered on the Egyptian stock exchange. 

A case study was conducted on the published financial statements of one of the oldest 
companies in the field of insurance and listed on the Egyptian Stock Exchange since 1985, 
Delta Insurance Company from the period from 2012 to 2018. 

The results of the study showed the acceptance of the first hypotheses that there is a 
statistically significant effect for number of items related to accounting measurement like;the 
effect of amounts of net income from unremarked investments and provision for impairment 
of doubtful debts on net profit before taxes, the effect of the amounts of available-for-sale 
financial assets, investments and special reserve of foreign currency translation differences on 
total comprehensive income for the period, and the effect of the financial assets at fair value 
through profit or loss, available-for-sale securities and held-to-maturity securities on total 
investments. 

The results of the study also showed the acceptance of the results of the second 
hypotheses. It noted that there are statements and items that were not disclosed before the 
issuance of the amended version of the Egyptian standards and that there are items that have 
been modified to reflect the impact of the development of standards. 

Key words: Egyptian Accounting Standards (EAS), Accounting measurement and 
disclosure, insurance companies registered on the Egyptian stock exchange. 
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 :ـمقدمة البحث ـ 1
ع المدخرات يتجمحيث تقوم علي في اقتصاديات الدول النامية ، تلعب صناعة التأمين دورًا هامًا  

تعيد استثمارها ، فضاًل عن كونها الحارس سواء من األفراد أو المؤسسات في صورة أقساط التأمين ثم 
المنظومة على أكمل وجه ال ولكي تكتمل األمين على الممتلكات وحمايتها من األخطار التى تتعرض لها.

 .موال في هذا القطاعحركة األبد من وجود معايير حاكمة تنظم هذا العمل وتوضح بشفافية 
االفصاح القياس و و معايير المحاسبة الدولية هي اإلطار المنظم للسياسات المحاسبية ولما كانت  

فان ذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة تمكن كل األطراف من اتخاالعداد قوائم مالية على أسس سليمة 
صحاب المصالح في هذا لصيانة حقوق أ ايير المحاسبية في قطاع التامين أصبح ال بديل عنةتطبيق المع

 القطاع من ناحية ولترشيد القرارات من ناحية اخري. 
مع المعايير الدولية للتقارير  يتفقبالشكل الذي  في مصرالمعايير المحاسبية لقد بدأ تطبيق و  
المعايير وكانت تلك النسخة الجاري استخدامها تستند بصفة أساسية إلى م، 2006عام في IFRS المالية

لسنة  243بشأنها حينئذ قرار وزير االقتصاد رقم  م والتي صدر2003ير المالية لسنة الدولية للتقار 
 .م2006
و القطاعات االخري تعتمد علي هذه النسخة ت سواء العاملة في قطاع التامين أالشركا توظل 

وتم  االقتصاد العالمي مستوى على استحدث فيها مستجدات كثيرة  نسبيا فترة طويلةوهي  2015حتي عام 
واستحدثت معايير جديدة وتم تعديل العديد من  ،فيها تطور كبير في المعايير الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية واكب لت معايير المحاسبة المصرية حاجة ماسة الى تحديثالاصبحت  ثم المعايير. ومن
والتقدم العلمي والفني سواء على مستوى الشركات القتصادية افي االعتبار المتغيرات والتى تطورت لتأخذ 

 .بهاوأداء أعمالها أو على مستوى النظم المحاسبية 
السابقة ومن بينها معايير المحاسبية محل ال حلت محاسبياً  معياراً  38يير الجديدة وقد تضمنت المعا 

 لي حد كبيرإ متفقةمعايير جديدة لم يكن معمواًل بها من قبل وذلك لتصبح منظومة المعايير المحاسبية المصرية 
 . للتقارير المالية مع المعايير الدولية

عداد دليل تطبيق معايير المحاسبة إ تم  وتمشيًا مع هذا التطور في تطبيق المعايير المحاسبية المصرية 
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة  صدر في ضوء معايير المحاسبة المصريةمصرية على قطاع التأمين ال

أحكام قانون اإلشراف والرقابة أخذًا في االعتبار  1".التأمين 21/6/2016بتاريخ  2016لسنة  70المالية رقم 
والقواعد الصادرة عن الهيئة م وتعديالته والئحته التنفيذية وكذلك األسس 1981لسنة  10على التأمين رقم 
 للرقابة على التأمين.المصرية العامة 

 

                                                           

جريدة الوقائع في والمنشور  21/6/2016بتاريخ  2016لسنة  70قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  -1
 www.fra.gov.egللهيئة العامة للرقابة على التأمينلكتروني المصرية وعلى الموقع اإل
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 مشكلة البحث :ـ1/1
م بشأن معايير المحاسبة المصرية 2015( لسنة 110مع صدور قرار وزير االستثمار رقم ) 

معايير لتواكب التغيرات التي من الالمعدلة ، تناولت تحديثات معايير المحاسبة المصرية تعديل عدد كبير 
ض المعايير هذه التحديثات الغاء بعجراؤها على المعايير الدولية للتقارير المالية بحيث شملت إتم 

، ومعايير جديدة تم بعض المعايير بأخرى جديدة ، ومعايير تم تقسيمها بين أكثر من معيار واستبدال 
 .ذكره الحقًا في البحث على النحو الذى سيردتقديمها ألول مرة 

خصصة للعمليات التي تزاولها شركات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه نظرُا للطبيعة المت
سس والقواعد تختلف في بعض األحوال األالتأمين وا عادة التأمين عن تلك التي تزاولها المنشآت االخرى 

ضمن القوائم المالية لشركات التأمين وا عادة التأمين بعض تتالمحاسبية الخاصة بالقياس واالفصاح ،كذلك 
المفيدة لحملة الوثائق باإلضافة إلى المعلومات األخرى الضرورية ضافية اإلالقوائم واإليضاحات 

 لمستخدمي القوائم المالية.
ل تطبيق معايير يصدار دلإبشأن ومع صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية  

شركات التأمين  "التزام علىى والذى نص في مادته األول" المحاسبة المصرية المعدلة على قطاع التأمين
نون رقم الخاضعة ألحكام قانون اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقا وا عادة التأمين

إدارة منشآت  تعتبر "بالدليل المرفق لهذا القرار عند تطبيق معايير المحاسبة المصرية م1981( لسنة 10)
سنة إنشاؤها مسؤلة عن وا عادة التأمين في مصر أيًا كانت التأمين المرخص لها مزاولة أنشطة التأمين 

 قوائمها المالية وفقًا لما ورد بمعايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين في مصر.إعداد 
وبناء على ذلك تتلخص مشكلة البحث في دراسة التطور والتحديث في معايير المحاسبة المصرية  

، وأثر ذلك على كاًل من القياس واالفصاح في القوائم المالية  2015وفقًا للنسخة األخيرة المعدلة في 
لهذه الشركات والتى تميزها عن غيرها من المنشآت لشركات التأمين وبما يتالئم مع الطبيعة الخاصة 

 األخرى. 
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 :ويمكن تصوير مشكلة البحث في الشكل اآلتي

 
 

  



 290 
 

 فروض البحث :1/2
 في ضوء ما سبق يمكن صياغة فروض البحث كما يلي : 

 : الفرض البحثى الول1/2/1
 الفرض على ما يلى:  هذا ينص

علي القياس المحاسبي  2015معايير المحاسبة المصرية المعدلة في  يوجد تأثير معنوي لتطبيق
 لشركات التامين المسجلة بالبورصة المصرية".  في القوائم المالية المنشورة

 فروض فرعية هي على النحو التالي: ثالثة يوينبثق من هذا الفرض البحثي الرئيس
 الفرض الفرعي الول :  1/2/1/1

صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة، ومخصص قيم "يوجد تأثير معنوي لكل من:  
 رباح الفترة قبل الضرائب"أون المشكوك فى تحصيلها على صافى اضمحالل الدي

 الفرض الفرعي الثاني :  1/2/1/2
االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع، واحتياطى خاص من قيم يوجد تأثير معنوي لكل من:  

 جمالى الدخل الشامل عن الفترة.إفروق ترجمة العمالت الجنبية على 
 الفرض الفرعي الثالث :  1/2/1/3

المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح األصول قيم يوجد تأثير معنوي لكل من:   
على  ،واألوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،والخسائر، األوراق المالية المتاحة للبيع

 إجمالى االستثمارات.
 : الفرض البحثى الثاني 1/2/2

االفصاح المحاسبي في علي  2015معايير المحاسبة المصرية المعدلة في  " يوجد تأثير لتطبيق
 لشركات التامين المسجلة بالبورصة المصرية".  القوائم المالية المنشورة

 أهداف البحث  1/3
 يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية :

  ومدى التزام  2015القاء الضوء على أهم مالمح التغيرات في معايير المحاسبة المصرية المعدلة في
 .في السوق المصري بها شركات التأمين العاملة

  في القوائم  المحاسبي على القياس 2015بيان أثر التغيرات في معايير المحاسبة المصرية المعدلة في
 .المالية المنشورة لشركات التأمين المسجلة بالبورصة المصرية

  المالية على االفصاح في القوائم  2015بيان أثر التغيرات في معايير المحاسبة المصرية المعدلة في
 .المنشورة لشركات التأمين المسجلة بالبورصة المصرية
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  دراسة مدى التزام شركات التأمين المسجلة بالبورصة المصرية بتطبيق معايير المحاسبة المصرية
المعدلة من خالل دراسة حالة إلحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصري والمسجلة في بورصة 

  .ة وهي شركة الدلتا للتأميناألوراق المالية المصري
 أهمية البحث 1/4

للبحث أهمية خاصة لكونه يلقي الضوء على أهم ممارسات وتطبيقات معايير المحاسبة المصرية 
هذه المعايير هي العامل الحاكم في درجة سالمة وصحة القوائم المالية المنشورة،  المعدلة إلنفي نسختها 

وهي المرجع للحكم على هذه القوائم وأيضًا لتركيز هذا البحث على قطاع هام من قطاعات اإلقتصاد وهو 
 .قطاع التأمين

التي تناولت أثر  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تزداد أهمية هذا البحث ألنه من األبحاث القليلة
م لتواكب المعايير الدولية للتقارير 2015المعايير المحاسبية على القوائم المالية بعد تحديثها في عام 

المالية ، ودراسة ذلك في ضوء دليل تطبيق معايير المحاسبة الجديدة الصادر عن الهيئة العامة للرقابة 
على استخدام تخدمي القوائم المالية المنشورة ومس المالية مما يساعد على تحسين قدرة المستثمرين

المعلومات المحاسبية في اتخاذ قراراتهم هذا فضاًل عن القبول االقليمى والدولى للقوائم المالية للشركات 
 .المصرية العاملة فى مجال التأمين واعادة التأمين

 حدود البحث 1/5
 يمكن تلخيص حدود البحث في جانبين

  دراسته على التحديثات التي تمت على معايير المحاسبة المصرية في نسختها اقتصار البحث في
 .م دون باقي المعايير2015عدلة في األخيرة الم

  تركيز البحث على قطاع الشركات العاملة في سوق التأمين المصري من خالل دليل تطبيق معايير
 .دون باقي القطاعات رقابة الماليةالمحاسبة المصرية في قطاع التأمين الصادر عن الهيئة العامة لل

 منهجية البحث 1/6
 عدة خطوات منهجية : انبع الباحثاتتحقيقًا لهدف البحث 

 هج االستقرائي : من خالل استعراض أدبيات البحث المحاسبي والتأميني المرتبطة بموضوع البحث نالم
 استقراء العديد من الدراسات السابقة في مجال البحث.و 
 ثرها على القياس أايير المحاسبة المصرية المعدلة و دراسة مدى امكانية تطبيق مع :التطبيقيهج نالم

واالفصاح في القوائم المالية المنشورة من خالل دراسة حالة إلحدى الشركات العاملة في قطاع التأمين 
 والمسجلة ببورصة األوراق المالية المصرية.
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 : الدراسات السابقةـ 2
أهم الدراسات التي تعرضت لتطبيق المعايير المحاسبية على  الباحثان تناوليفي هذا الجزء سوف 

 قطاع التأمين في بعض دول العالم المختلفة ثم التعليق عليها :
 2008دراسة عبدالبديع, أشرف محمد  2/1
   قامت الدراسة على تقييم محتوى الدليل األول لتطبيق معايير المحاسبة المصرية في قطاع التأمين

م بتطبيق 2006لسنة  243م بعد صدور قرار وزير االستثمار رقم 2007المصري الصادر في 
راسة معايير المحاسبة المصرية ، وماهية بعض العوامل المحتمل تأثيرها على عملية التطبيق، وأخيرًا د

على القوائم المالية المنشورة في شركات التامين أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية ودليل تطبيقها 
لشركات قطاع التأمين في نهاية الفترة المالية المنشورة لشركات قطاع التأمين في نهاية الفترة المالية 

 األولى للتطبيق.
 ث مجموعات ترتبط المجموعة األولى ة في ثالوقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج مبوب

إلى أنه رغم  ،وأنتهتبنتائج تقييم دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية في قطاع التامين حيث 
عداد الدليل بما يتفق مع أحكام القرار الوزاري إ سس والمرجعيات التي تم في ضوئها سالمة ومنطقية األ

اآلثار السلبية التي تتمثل في بعض الجوانب المرتبطة  م إال أن هناك بعض1999لسنة  157رقم 
 بتبويب األوراق المالية والقروض واإلستثمارات العقارية وغيرها من عناصر اإلستثمارات.

 على  أما المجموعة الثانية من النتائج ترتبط بالعوامل المؤثرة على تبني المعايير المحاسبية ودليلها
سة إلى أنه لم يؤثر هيكل الملكية في شركات القطاع التأميني وكذا شركات التأمين وقد خلصت الدرا

 نوع النشاط الذي تمارسه تلك الشركات تأثيرًا جوهريًاعلى تبني المعايير المحاسبية المصرية ودليلها 
  توصلت الدراسة إلى اتفاق آراء غالبية شركات القطاع على األهمية القصوى  في المجموعة الثالثةو

 .ايير المحاسبية المصرية في تلك الشركاتلتبني المع
 المحاسبةولي من معايير أنها ركزت علي النسخة ال  الوعلي الرغ  من أهمية هذة الدراسة إ

وبالتالي  صدار النسخة المعدلةوذلك لكونها أعدت قبل إ مينودليل تطبيقها في شركات التأ المصرية
وهو ما تركز  2015الجديدة من المعايير المعدلة في نها تفقد الكثير من جدواها مع صدور النسخة فإ

 علية الدراسة الحالية.
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 2015دراسة العراقي , السيد السعيد  2/2
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تقديم اطار مقترح للقياس واالفصاح لعقود التأمين في  

التعرف على مدى إلتزام شركات التأمين بنشر التقارير مع IFRSضوء معايير التقارير المالية الدولية 
  .( عقود التأمين4والقوائم المالية من خالل إتباع معيار التقارير المالية الدولية رقم )

وقد ركزت الدراسة على الصعوبات التي تواجه القياس واالفصاح المحاسبي لعقود التأمين في 
 شركات التأمين ومن أمثلتها :

  تكوين المخصصات الفنية الكافية لمقابلة المخاطر في نشاط التأمين.مشكلة 
 .مشكلة تقييم األصول وااللتزامات في شركات التأمين 
 .مشكلة مخاطر عمليات إعادة التأمين 
 مشكلة التعامالت بعمالت أجنبية. 
 لتأمين.مشكلة عدم االلتزام الكافي بمعايير التقارير الدولية في القياس واالفصاح عن عقود ا 

ر الدولية ورفع وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط طردي بين تطبيق معايير التقاري
 فصاح لعقود التأمين.مستوى القياس واإل

وتناولها لجانبي القياس واالفصا  في القوام  المالية يضا أ همية هذة الدراسةالرغ  من أعلي 
( عقود 4رق  )الدولي معيار التقارير المالية الدولية  ركزت فقط علي المنشورة لقطاع التامين االانها

ولي من معايير إعدادها ركزت علي النسخة ال  توقيتل وفقانها أ كمادون باقي المعايير , التأمين
نها تفقد الكثير من جدواها مع صدور النسخة اسبة ودليل تطبيقها في شركات التأمين وبالتالي فإالمح

 الدراسة الحالية. وهو ما تركز عليه 2015المعدلة في الجديدة من المعايير 
  Yigit Bora , Senyigit 2012دراسة  2/3

ي صناعة التأمين في أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ف فحصإلى تهدف هذه الدراسة 
في شركات  IFRSوعرض أثر التطور في التقارير المالية القائمة على معايير التقارير الدولية  تركيا

 التأمين التركية.
وقد شملت نتائج الدراسة أنه ليس هناك تغير في هيكل حقوق الملكية قبل المعايير وبعدها كذلك 

ق التركي وأثارت بعض القضايا أشارت الدراسة إلى أن تطبيق معايير التقارير المالية الدولية في السو 
 الهامة منها :ـ

 .قياس مفهوم القيمة العادلة 
 .المزيد من االفصاحات لمتخذي القرار 
 مكانية مقارنة القوائم المالية لشركات التأمين بعد تطبيق المعايير مما يجعل السوق أكثر إ

 كفاءة أمام المسثمرين للمقارنة بين الشركات.
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برزت الدراسة بعض الجوانب الهامة المرتبطة بالقياس واالفصا  المحاسبي مثل مفهو  أوقد  
القيمة العادلة , إال أنها ل  تتطرق إلى بعض الجوانب الخرى الهامة أيضًا والمرتبطة بتطبيق المعايير 

 معايير الدوليةفي النسخة الخيرة لل هاذكر ت   والتيالدولية مثل بند اإلستثمارات أو الدوات المالية 
هذا عالوة  . 2015 نسختها المعدلة في والمعايير المحاسبية المصرية المعدلة في للتقارير المالية

على أن هذه الدراسة ركزت على طبيعة خاصة وهي سوق التأمين التركي وهو سوق حديث العهد 
 بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.

 Rahman ,iamMid2017 دراسة2/4
تقوم هذه الدراسة على بيان ممارسات تطبيق معايير التقارير المالية الدولية في شركات التأمين في 

ألنها تعطي دلياًل على جودة  IFRSركزت على أهمية االعتماد على المعايير الدولية قد و  .بنجالديش
( والذي يتطلب من شركات التأمين 4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) خصوصاً المعلومات المحاسبية 

 .التوافق مع معايير التقاريير المالية لتعطي معلومات أفضل وممارسات أحسن في قطاع التأمين
من أهم االفصاحات التي يجب  ن هناك نحو تسعة عشرأوخلصت الدراسة إلى ذكر نحو 

ين التي تطبق معايير التقاريير المالية الدولية في بنجالديش منها على االفصاح عنها في شركات التأم
سبيل المثال السياسات المحاسبية لعقود التألمين من حيث االعتراف باألصول واإللتزامات واإليرادات 
والمصروفات ، وكذلك أرباح وخسائر عقود إعادة التأمين ومعلومات عن درجة عدم التأكد المرتبطة 

 ت النقدية ومخاطر عقود التأمين.بالتدفقا
جانب االفصا  علي بشكل أساسي وبالرغ  من القيمة المضافة لهذه الدراسة اال انها ركزت 

بدرجة أكبر من التركيز على جانب القياس ومشكالته باإلضافة إلى كونها تركز على المحاسبي 
عن  يختلف كثيراً  وما قدوه المشكالت المرتبطة بسوق التأمين في بنجالديش على وجه الخصوص

 .السوق المصري 
 Muhamed  ,Usman2015 دراسة 2/5

( الخاص بعقود 4تهدف هذه الدراسة إلى تقدير مستوى التوافق مع معيار التقارير الدولية رقم )
العوامل التي تؤثر على درجة والمدرجة بسوق األوراق المالية و التأمين في شركات التأمين في نيجيريا 

 .بتطبيق هذا المعيار والمتمثلة في حجم الشركة ،عمرها ، درجة الربحية، ونوع مكتب المراجعة االلتزام
ز على درجة اإللتزا  بتطبيق معيار التقارير يتركهميتها من التستمد أويالحظ أن هذه الدراسة 

العوامل التي تؤثر علي  مع تناول( والخاص بعقود التأمين في سوق التأمين النيجيري 4الدولية رق  )
من االفصا  والقياس المحاسبي في  على كل  تطبيق ذلك المعيار  إلى أثرالتطرق  دون هذا االلتزا  

 القوام  المالية.
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 Kabiru,Jahn and Mwangangi,Georgeg 2012 دراسة2/6
الوارد في شركات التأمين  وتهدف هذه الدراسة إلى مراجعة ممارسات التقارير المالية واالفصاحات

 في كينيا بهدف تحديد أي فجوات بينها وبين معايير التقارير المالية.
 .بشكل كبير على جانب االفصاح في التقارير المالية لشركات التأمين في كينيا وقد ركزت

ية وبين ورصدت أن هناك فجوة كبيرة بين متطلبات االفصاح كما وردت بمعايير التقاريير المالية الدول
 .مستوى االفصاح في التقارير المالية لشركات التأمين العاملة في السوق الكيني

جانب االفصا  علي بشكل أساسي نها ركزت من القيمة المضافة لهذه الدراسة إال أالرغ  وأيضًا ب
بدرجة أكبر من التركيز على جانب القياس ومشكالته باإلضافة إلى كونها تركز على المحاسبي 

عن السوق  وهو ماقد يختلف كثيراً  على وجه الخصوص الكينيالمشكالت المرتبطة بسوق التأمين 
 .المصري 

  Rigot,Sandra &Denaria , Samira 4201 دراسة 7 /2
تقوم هذه الدراسة على هدف أساسي هو اإلجابة على تساؤل حول ما إذا كانت المحاسبة القائمة 

طويلة األجل في سوق التأمين لها تأثير على اإلستثمارات  IFRSمعايير التقارير المالية الدولية على 
 الفرنسي؟

تطبقها المعايير الدولية التي قواعد الآراء المستقصى منهم أوضحت أن  نأ وتوصلت الدراسة إلى
ولكنها بينت أن هناك بعض من التعارض بين تطبيق عادل لألنشطة اللعرض ا تؤدي اليالمالية  للتقارير
فيما يتعلق ( والخاص بعقود التأمين 4( والمعيار الدولي رقم )39األدوات المالية الدولي رقم )معيار 

كبير في تطبيق مفهوم  تماثلكذلك بينت الدراسة أن هناك عدم  .باالستثمار في األصول طويلة األجل
 .القيمة العادلة

القياس علي أثر  عليبشكل أساسي نها ركزت وتتضح القيمة المضافة لهذه الدراسة إلى أ
بدرجة أكبر من التركيز على جانب القياس ومشكالته باإلضافة إلى  االستثمار في الصول طويلة الجل

وهو ماقد يختلف  على وجه الخصوص فرنسيالكونها تركز على المشكالت المرتبطة بسوق التأمين 
 .عن السوق المصري  كثيراً 
 Wagner ,Dary2016 دراسة 2/8

على ( بعنوان األدوات المالية 9وتركز هذه الدراسة على أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
وأثره على رتبط بتطبيق معيار االدوات المالية راسة على تبويب وقياس التحوط المعقود التأمين وركزت الد

( 9الدولي رقم )ة وفقًا للمعيار عقود التأمين ، كذلك أشارت الدراسة إلى معالجة اضمحالل األصول المالي
 .الخاص باألدوات المالية
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ن المعايير الدولية وهو معيار الدوات همية هذة الدراسة وتناولها لجانب ها  من أعلي الرغ  م
تطبيق هذا المعيار إال ثرة علي عقود التأمين ودراسة العوامل التي تؤثر علي هذا ( وأ9المالية رق  )

من االفصا  والقياس المحاسبي في القوام   على كل  تطبيق ذلك باقي المعايير  أثرإلى نها ل  تتطرق أ
 المالية.

 : ـالسابقة  نتامج الدراساتالتعليق على 
تناولت الدراسات السابقة العالقة بين تطبيق المعايير الدولية وأثرها على أداء شركات التأمين في  
 الدراسات نستخلص: ومن هذة ،دوليةمحلية و تجارب 

كانت تتحدث عن النسخة األولى من معايير المحاسبة ن الدراسات التي تمت في البيئة المصرية أ  -
ختلف في كثير من المعالجات ت والتي 2015م المصرية قبل إصدار النسخة الجديدة المعدلة في 

 .الكثير من المعايير التي لم تكن موجودة في النسخة األولى تضمنوت
ركزت بعض هذه الدراسات على أثر العوامل الحاكمة في تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية مثل  -

 أأأهذه المتغيرات تخرج عو ية، ونوع مكتب المراجعة ــــــرها ، درجة الربحـــحجم الشركة ،عم
 اق البحث الحالي.ـــن نط -
دراسة التي الأو معايير بعينها مثل  بعض هذه الدراسات قد ركزت على أحد جوانب تطبيق المعيار -

 .اهتمت بأثر المعايير الدولية للتقارير الدولية على االستثمارات طويلة األجل في سوق التأمين الفرنسي
مختلفة مثل تركيا وبنجالديش ونيجيريا وفرنسا وهي من هذة الدراسات تم تطبيقها في بيئات  اً ن كثير أ -

شركات التأمين في هذه البلدان ، وهي بالطبع تختلف عن البيئة  تعكس ممارسات تطبيق المعايير على
 .المصرية

في الجانب  ستفادة من هذه الدراسات كالً من اإليمكن القول بأنه بالرغ   ما سبقوفي ضوء  
 الذي يركز عليه فإنه لتحقيق هدف البحث سيت  تناول الموضوعات التالية :

 حول تطور معايير المحاسبة المصرية وأهم المعايير التي تتأثر بها شركات التأمين في القياس  مدخل
 .واإلفصاح المحاسبي

  أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة على القياس المحاسبي في القوائم المالية لشركات
 .التأمين المسجلة بالبورصة المصرية

 مصرية المعدلة على االفصاح المحاسبي في القوائم المالية لشركات أثر تطبيق معايير المحاسبة ال
 .التأمين المسجلة بالبورصة المصرية

  ) الدراسة التطبيقية ) دراسة حالة 
 النتائج والتوصيات. 
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مدخل حول تطور معايير المحاسبة المصرية وأه  المعايير التي تتأثر بها  ـ3
 :المحاسبي شركات التأمين في القياس واإلفصا  

  :2015أه  مالمح التغيرات المرتبطة بتحديثات معايير المحاسبة المصرية المعدلة في  3/1
تعديل في عدد  عليأ  2015في نسختها المعدلة في تناولت تحديثات معايير المحاسبة المصرية 

المالية بحيث شملت هذه كبير من المعايير لتواكب التغيرات التي تم إجراؤها على المعايير الدولية للتقارير 
 : ، بدون ناشر( 2016لمعتز ، محمد ، معايير المحاسبة المصرية المعدلة ، ا)التحديثات ما يلي

 أواًل : معايير ت  إلغاؤها :ـ
"اإلفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات  (19حيث تم إلغاء معيار المحاسبة المصري رقم )

حيث لم يعد هناك لهذا المعيار في ظل وجود معايير  IAS30المالية المشابهة " المقابل للمعيار الدولي 
 .خاصة باألدوات المالية

 ثانيًا : معايير ت  إلغاؤها واستبدالها بمعايير جديدة :
( "حصص الملكية في المشروعات المشتركة" المقابل 27تم إلغاء معيار المحاسبة المصرية رقم )

( الترتيبات المشتركة للمعيار الدولي 43واستبداله بالمعيار رقم ) IAS 31لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
( التقارير القطاعية المقابل 33، كذلك تم إلغاء معيار المحاسبة المصري رقم ) IFRS 11للتقارير المالية 

( القطاعات التشغيلية المقابل للمعيار 41واستبداله بالمعيار رقم ) IFRS 14لمعيار المحاسبة الدولي 
 .IFRS8 الدولي للتقارير المالية

 ثالثًا : معايير ت  تقسيمها بين أكثر من معيار :
( " القوائم المالية المجمعة والمستقلة "المقابل لمعيار 17عيار المحاسبة المصري رقم )تم تقسيم م
( 42حيث تم فصل الجزء الخاص بالقوائم المالية المجمعة في معيار رقم ) IAS 27المحاسبة الدولي 

معيار رقم وتخصيص ال IFRS 10القوائم المالية المجمعة المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .( للقوائم المالية المستقلة فقط17)

( "األدوات المالية" اإلفصاح والعرض المقابل 25كذلك تم تقسيم معيار المحاسبة المصري رقم )
حيث تم فصل الجزء الخاص باإلفصاح عن األدوات المالية في  IAS32 لمعيار المحاسبة الدولي رقم

 IFRS 7احات المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية اإلفص –( األدوات المالية 40معيار رقم )
 .( لمتطلبات عرض األدوات المالية فقط25ويخصص معيار )

 رابعًا :معايير جديدة ت  تقديمها لول مرة :
(" اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى" 44تم تقديم معيار المحاسبة المصري رقم )

( " قياس القيمة 45وكذلك معيار المحاسبة المصري رقم ) IFRS 12المقابل لمعيار التقارير الدولية 
 .IFRS 13العادلة " المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه نظرًا للطبيعة المتخصصة للعمليات التي تزاولها شركات 
األسس  ـ في بعض األحوال ـ األخرى حيث تختلفالتأمين وا عادة التأمين عن تلك التي تزاولها المنشآت 

اقتضى األمر تضمين القوائم المالية لشركات التأمين فقد والقواعد المحاسبية الخاصة بالقياس واإلفصاح 
وا عادة التأمين بعض القوائم واإليضاحات اإلضافية المفيدة لحملة الوثائق باإلضافة إلى المعلومات 

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كما وردت في لقوائم المالية رورية لمستخدمي ااألخرى الض
والذي نص  ليهوالسابق اإلشارة إ بشأن إصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين

في  على أنه على شركات التأمين وا عادة التأمين الخاضعة ألحكام قانون اإلشراف والرقابة على التأمين
م االلتزام بالدليل المرفق لهذا القرار عند تطبيق معايير 1981( لسنة 10مصر الصادر بالقانون رقم )

     المحاسبة المصرية
وبناءًا على تلك التحديثات التي تمت في المعايير المحاسبية في نسختها المعدلة وعلى التزام 

نه ينبغي إف محاسبة المصرية على قطاع التأمينتطبيق معايير ال دليلشركات التأمين بتطبيق ما ورد في 
أن يتم عرض مختصر ألهم المعايير التي تتأثر بها شركات التأمين في القياس واإلفصاح في القوائم 

 .المالية المنشورة وهذا ما سوف يتم تناوله في البند التالي
  أه  المعايير التي تتأثر بها القوام  المالية لشركات التأمين 3/2 

للتقارير  حرصت المعايير المحاسبية المصرية المعدلة والمعدة في ضوء معايير المحاسبة الدولية
على وضع القواعد المحاسبية التي تحكم القياس واإلفصاح في شركات التأمين وذلك من خالل  المالية

القابلية للمقارنة بها باإلضافة إلى المعايير األخرى تؤدي إلى مزيدًا من الشفافية و  ةخاص اييروضع مع
 وتقديم معلومات مالية أكثر مصداقية وثقة لدى المستثمرين واألطراف األخرى ذات العالقة.
 : التالي النحوعلى وبناءًا على ذلك يمكن القول بأن أهم المعايير التي تتأثر بها شركات التأمين هي 

 

 ( المعدل 1معيار المحاسبة المصري رقم )القوائم المالية عرض 2015. 
 ( المعدل 37معيار المحاسبة المصري رقم )عقود التأمين 2015. 
 ( المعدل 25معيار المحاسبة المصري )األدوات المالية : العرض 2015. 
 ( المعدل 26معيار المحاسبة المصري )األدوات المالية االعتراف والقياس 2015. 
 ( المعدل 40معيار المحاسبة المصري )االفصاح.ات المالية األدو  2015 
 ( المعدل 45معيار المحاسبة المصري )قياس القيمة العادلة. 2015 
  وفيما يلي أهم التحديثات التي وردت بالمعايير السابقة كما وردت في دليل تطبيق معايير المحاسبة

 ( :2016)دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية في قطاع التامين  المصرية على قطاع التأمين
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 ( المعدل "عرض القوام  المالية" 1معيار المحاسبة المصري ) 3/2/1
 وقد شمل هذا المعيار التحديثات التالية :

 .سم الميزانية إلى قائمة المركز الماليإتم تغيير  -
 .تم إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى قائمة الدخل الشامل -
وأسس تأجيل ورسملة جزء منها على أساس المنافع تغيير سياسة االعتراف بتكاليف اإلنتاج  -

 .االقتصادية المستقبلية
 .الفصل بين األوعية التأمينية واألوعية االدخارية في منتجات وحدات التأمين االستثمارية -

 ( الدوات المالية "العرض"25معيار المحاسبة المصري المعدل ) 3/2/2
 وقد شمل هذا المعيار التحديثات التالية : 
 عرض أكثر تفصياًل عن المعلومات وأسلوب العرض لألدوات المالية  -
الفصل بين أدوات حقوق الملكية التي تصدرها المنشأة وااللتزامات المالية في األدوات المالية  -

 .إن وجدت المركبة
 ( الدوات المالية االعتراف والقياس26معيار المحاسبة المصري المعدل ) 3/2/3

 :التحديثات التاليةشمل هذا المعيار و  
 تبويب األدوات المالية  -
 .تأسيس محاسبة التغطية للمخاطر المالية -
الربط بين األدوات المالية بالمركز المالي وقائمة الدخل واالفصاحات المتعلقة بالمخاطر  -

 .التأمينية
 .اإلفصاح عن سياسة إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة شراء عقود التأمين الصادرة -
 ن وجدت.إاالعتراف بالضمانات المالية  -
 اضمحالل االصول المالية -

  



 300 
 

 ( الدوات المالية اإلفصاحات40معيار المحاسبة المصري المعدل )3/2/4
 قد شمل هذا المعيار التحديثات التالية :و  
 اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية لألدوات المالية. -
 المخاطر التأمينية.اإلفصاح عن  -

 ( قياس القيمة العادلة45معيار المحاسبة المصري المعدل ) 3/3
 قد شمل هذا المعيار التحديثات التالية :و  
تغيير مفهوم القيمة العادلة ليمثل القيمة التي يمكن استالمها أو سدادها لألصل أو االلتزام  -

 .المالي
 لقياس القيمة العادلة. اإلفصاح عن المستويات المختلفة -

 ( "عقود التأمين"37معيار المحاسبة المصري المعدل ) 3/4
 محاسبية المتعلقة بقطاع التأمينويعد هذا المعيار األهم من خالل إجراءات تحديث المعايير ال

شمل هذا  قدو  .اع التأمين والخدمات الماليةحيث أن المعيار جاء متفاعاَل مع كافة المعايير الخاصة بقط
 المعيار التحديثات المرتبطة بـ 

 فصل المكون اإليداعى عن التأميني. -
 إنقاص قيمة أصول إعادة التأمين )االضمحالل (  -
 مبدأ محاسبة الظل. -
 عقود التأمين. مخاطر اإلفصاح عن  -

على كفاءة القياس المحاسبي  2015أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة  ـ4
 : في القوام  المالية المنشورة في شركات التأمين المصرية

 يعتبر القياس المحاسبي أهم المراحل الرئيسية عند إعداد القوائم المالية
 ماهية القياس المحاسبى فى القوام  المالية : 4/1

 البنود وتسجيل تقييماالعتراف و  يتم حيث المالية، القوائم إعداد مراحل أهم المحاسبي القياس يعتبر
 اتخاذ للمساعدة في القوائم هذه مستخدمي لمختلف عرضهاو  نشرها دفبه المالية القوائم في الواردة
 .اتالقرار 

 عن ومعبرة مصداقية ذات المالية القوائم جعل في دور من له وما المحاسبي القياس ألهمية ونظرا 
بحيث تستوي  المحاسبية المعايير إعداد إلى الدولية المحاسبية والمنظمات الهيئات سعت المؤسسة واقع

 .تلك البنود شروط االعتراف والتسجيل المحاسبي السليم
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 عن عبارة" بأنه المحاسبي القياس (FASB) األمريكية المالية المحاسبة معايير مجلس يعرف 
 على الحصول إلى دفته مقارنة عملية انه كما محددة، لقواعد وفقا األحداث أو لألشياء أرقام تخصيص
 2006شرويد ريتشارد ، نظرية المحاسبة ،  (القرار اتخاذ حالة في وآخر بديل بين للتمييز دقيقة معلومات

 (185ص 
 عن التعبير عملية هي عام بشكل القياس عملية إن" القياس لعملية تحديدا التعريفات أكثرومن 

 ويستخدم موضوع على يقع فالقياس القياس، بأساليب القياس لموضوع خصائص مجموعة أو ما خاصية
 الوصول بغية وذلك المقاييس هذه استخدام في القياس أساليب وتتبع المقاييس أدوات القياس عملية في
محمد سمير اصول القياس )عبد الحي مرعي ، الصبان،  ."القياس عملية من المرغوب الهدف إلى

 (.75واالتصال المحاسبي ، ص 
 تحديده، أو تقديره أو قياسه مطلوب شيء وجود في ينحصر بانه المحاسبي القياس وعرف اخر

 نظام ضوء في الشيء هذا تحديد أو تقدير أو لقياس كمعيار يستخدم أن يمكن عليه متفق مقياس ووجود
 المالية القوائم في المحاسبي واإلفصاح القياس،  شادو اللطيف عبد .(القياس عملية تتم بمقتضاه معين
 (. 8ص ،الدولية المحاسبية المعايير وفق

وهناك تعريف اخر للقياس بأنه " عملية تحديد وتبويب العمليات لمختلف األنشطة األقتصادية التى 
شكل وأرقام وبيانات واضحة بهدف توفير المعلومات التى من شأنها  والتعبير عنها فى ،تقوم بها المؤسسة

التوحيد المحاسبى الدولى بين المأمول  ,مسعود صديقى أن تسهل اتخاذ القرارات االقتصادية ")
 (3ص  2010 ,الملتقى الدولى االول حول النظا  المحاسبى المالى الجديد ,والموجود
المحاسبي كما ورد في مضمون ومحتوي كافة معايير التقارير  واذا مانظرنا الي المقصود بالقياس 
فاننا نجد عملية القياس  2015ومعايير المحاسبة المصرية في نسختها المعدلة في  IFRSالدولية 

 المحاسبي تمر بثالث مراحل اساسية:
 المرحلة االولي:

االيراد والشروط الالزمة لهذا و رحلة االعتراف سواء االعتراف باألصل أو االلتزام أو المصروف أم
 االعتراف.

 المرحلة الثانية:
عداد التقارير س الالحق في تاريخ إ و القياوهي مرحلة القياس سواء القياس األولي عند التسجيل أ

 .المالية
 الثالثة: المرحلة

 .و االنقضاءمرحلة االستبعاد سواء بالبيع أ
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مطلوب قياسه أو تقديره  بند ما فى وجود يتلخصن مكن أويتضح مما سبق أن القياس المحاسبى ي
هذا  تقييمأو  ولياأل لقياسوالالعتراف أستخدم كمعيار تيمكن أن  امتفق عليه سسأووجود  ،أو تحديده

  .فى ضوء نظام معين بمقتضاه تتم عملية القياسعداد التقارير المالية في تاريخ إ البند
 القياس المحاسبى: معايير 4/2

عند القيام بعملية القياس البد من األخذ بعين االعتبار بعض المعايير التى تحكم عمليات تسجيل 
البيانات المحاسبية ضمن القوائم المالية وهى تتكون من أربعة معايير أساسية مرئية حسب درجة أهميتها 

 كما يلى : 
 الصالحية للغرض المستهدف:4/2/1

ظهار حقيقة المركز المالى هما الهدفان األساسيان من القياس المحاسبى لخدمة إ ن قياس الربح وا 
المعلومات المالية الناتجة من المحاسبة المالية  تكون يقتضى هذا المعيار أن المستفيدين ، و بموجب ذلك 

 ومات الماليةحتياجات كل منهم من المعلإ حسبمتعددة لمجموعات المستفيدين ال األهدافً تخدم 
 (30ص  ،2003 ،ومحمد عباس مقدمة فى أصول المحاسبة المالية ،مرعى بدوى  ،عبدالحى)
 القابلية للتحقق: 4/2/2

محددة ومعينة ولها استقاللها الذاتى للمعلومات المحاسبية بصرف النظر عن  دلةأيعنى ذلك وجود 
استناد المعلومات إلى مصدر موثوق فيه يتمثل  وذلكمن هذه المعلومات الشخص الفاحص أو المستفيد

عادة فى مجموعة من المستندات واإلجراءات التى يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة هذه المعلومات 
 (31ص ، المرجع السابقمرعى بدوى ومحمد عباس  ،عبدالحى)ومطابقتها للمصدر

 الموضوعية :4/2/3
شرط الموضوعية هو قياس اليمكن قبول نتائجه أو االعتماد  إن القياس المحاسبى الذى اليفى 
وعدم موضوعية القياس المحاسبى تؤدى إلى تعرض منافع بعض فى اتخّاذ القرارات المختلفة ،  عليها

بمعنى أنه يستند إلى مستخدمى القوائم المالية للخطر لذلك يجب التأكد من توافر الموضوعية فى المحاسبة
 صحيحة وان يكون خاليا من التحيز الشخصى للقائم بعملية القياس. عناصر مثبتة وأدلة

 القابلية للقياس الكمى : 4/2/4
ًا كان أصل أو ويشترط في البند سواء ،تعتبر الوحدة النقدية أفضل مقياس لقياس األحداث المالية 

أن استخدام وبالرغم من  .للقياس النقدي لكي يمكن تسجيلة ن يكون قابالً إلتزام أو مصروف أو إيراد أ
كثيرًا من المشاكل بسبب ما يطرأ عليها من تغير فى قواتها الشرائية  ثارأوحدة النقد كأساس للقياس قد 

إال أنها مازالت هي  من انخفاض )فى حالة التضخم( أو ارتفاع )فى حالة االنكماش( ،على مدار الزمن
   .كثر قبوال في القياس المحاسبيالمقياس األ
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أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة على القياس المحاسبي في القوام   4/3
 المالية المنشورة في شركات التأمين المصرية

بعدد من اآلثار الهامة  2015المعدلة  في نسختها ارتبط تطبيق معايير المحاسبة المصرية
كاساتها على عدالة حساب نتائج األعمال والعرض عبي والتي لها انسالواضحة على القياس المحا

 الصحيح لقيم وعناصر األصول وااللتزامات وحقوق الملكية على النحو اآلتي :
أثر استخدا  معالجات محاسبية جديدة على بعض بنود الصول المتداولة ) دليل تطبيق معايير  4/3/1

 (2016المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ,يوليو,
 ( إلى :ـ 26) طبيق معيار المحاسبة المصري المعدل رقمأدى ت

 فصل النقدية بالخزينة والبنوك عن األوعية االدخارية األخرى بالبنوك. 
  إجراء اختبار لمؤشرات االضمحالل لبند النقدية وما في حكمها في تاريخ المركز المالي

حالل على أساس قيمة االنخفاض في حالة تواجد مؤشرات لهذا االضمحالل ، ويتم حساب خسارة االضم
تدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها عن القيمة الدفترية وتحميل الفرق ) لل في صافي القيمة الحالية
قائمة الدخل أو قائمة اإليرادات والمصروفات على حسب األحوال تحت بند الربح او الخسارة( علي 

إضافته إلى نفس البند في حدود ما سبق تحميله على فترات خسائر االضمحالل ، وفي حالة االرتفاع يتم 
 سابقة.

أثر استحداث معالجات محاسبية جديدة على الدوات المالية فيما يتعلق ببعض البنود ) دليل  4/3/2
 مثل:  (2016تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ,يوليو,

 : بوضوح أن  2015ت معايير المحاسبة لمالية المعدلة حيث أبرز  القياس الولي لألدوات المالية
كافة األدوات المالية )األصول وااللتزامات ( تقاس عند القياس األولي لها بالقيمة العادلة مع إضافة كافة 

 المصاريف الناتجة عن تلك العملية.
 : ل رقم حيث نتج عن تطبيق معيار المحاسبة المصري المعد القياس الالحق لألدوات المالية
 ( بتبويب وتقييم األدوات المالية على النحو اآلتي:26)
األدوات المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر حيث يتم تقييم هذه األدوات بالقيمة  -

العادلة والتي تمثل سعر السوق في تاريخ التقييم على أن يتم االعتراف بفروق التقييم ببند صافي 
 .االستثمارات بقائمة الدخل أو قوائم اإليرادات والمصروفات حسب األحوالالدخل من 

األوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق حيث يتم تقييم هذه األوراق عند القياس الالحق في  -
 القيمة االسمية مضافًا لها عالوة بالتكلفة المستهلكة والتي تتمثل فيتاريخ إعداد القوائم المالية 
صدار ن يتم استهالك عالوة اإلأحسب االحوال علي خصم اإلصدار  اإلصدار أو مستبعدًا منها
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بطريقة معدل الفائدة الفعلية ويدرج االستهالك بصافي الدخل من االستثمارات بقائمة  صداروخصم اإل
 اإليرادات والمصروفات أو قائمة الدخل حسب األحوال.

أجنبية بسعر  ضرورة تقييم السندات المشتراه بعملة 2015كما نتج عن تطبيق المعايير المعدلة  -
الصرف الساري في تاريخ المركز المالي على أن يتم االعتراف بفروق العملة في التقييم وقائمة 
الدخل أو قوائم اإليرادات والمصروفات حسب األحوال ببند التسويات الخاصة بعالوة أو خصم 

 اإلصدار. 
( إلى 26األصول المالية المتاحة للبيع : حيث أدى تطبيق معيار المحاسبة المصري المعدل رقم ) -

التفرقة بين األصول المالية المتاحة للبيع والمقيدة ببورصة األوراق المالية ويوجد تعامل نشط عليها 
مسجلة وال يوجد عليها تعامل نشط وبين تلك األصول المالية المتاحة للبيع وغير مسجلة بالبورصة أو 

، ونتج عن ذلك تقييم األصول المالية المتاحة للبيع والمقيدة ببورصة األوراق المالية ويوجد تعامل 
نشط عليها بالقيمة العادلة المتمثلة في سعر السوق لكل أصل على حدة ويتم االعتراف بفروق القيمة 

أما بالنسبة لألصول المالية المتاحة  .طي القيمة العادلةالعادلة بقائمة الدخل الشامل تحت بند احتيا
للبيع وغير مسجلة بالبورصة أو المسجلة وال يوجد عليها تعامل نشط فتسجل بالتكلفة باعتبارها أفضل 

 تعبير عن القيمة العادلة في غياب سوق المعامالت
) دليل تطبيق معايير  أثر استحداث معالجات محاسبية جديدة على مدينو عمليات التأمين 4/3/3

 ( 2016المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ,يوليو,
( إلى قياس مدينو عمليات التأمين في 26أدى تطبيق معيار المحاسبة المصرية المعدل رقم )

صورة أقساط تحت التحصيل أو حسابات جارية للمؤمن لهم الحقًا بالتكلفة المستهلكة بعد استبعاد رصيد 
 .االضمحالل إن وجدتمجمع خسائر 

عادة  4/3/4  أثر استحداث معالجات محاسبية جديدة على بعض الرصدة المدينة لشركات التأمين وا 
  (2016التأمين) دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ,يوليو,

مدينة لشركات ( فإن المعالجة المحاسبية لألرصدة ال26كما ورد في معيار المحاسبة المصري رقم )
ن تقاس تلك أالتامين علي  التأمين وا عادة التأمين تتفق مع نفس المعالجة السابقة الخاصة بمدينو عمليات

 ن وجدتإمنها رصيد مجمع خسائر االضمحالل بالتكلفة المستهلكة مخصوما  رصدة الحقاً األ
أثر استحداث معالجات محاسبية جديدة على تطبيق مفهو  االضمحالل ) دليل تطبيق معايير  4/3/5

  (2016المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ,يوليو,
نظرًا ألهمية مفهوم االضمحالل في شركات التأمين نتيجة للطبيعة الخاصة لتلك الشركات ، فقد 

ًا لالضمحالل تم تعديله في المعايير المعدلة وقد برزت أهم آثار أفردت المعايير المحاسبية معيارًا خاص
هذا التطبيق على االضمحالل في األصول المالية المتاحة للبيع حيث أفادت المعايير أنه في حالة وجود 
اضمحالل في قيمة األصل المالي المتاح للبيع يتم االعتراف بكافة الخسائر المتراكمة والناتجة عن 
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بقائمة الدخل الشامل ببند صافي الدخل من االستثمارات أو قوائم اإليرادات والمصروفات االضمحالل 
حسب األحوال وفي حالة ارتفاع القيمة يتم رد خسائر االضمحالل بنفس البند وبنفس القيمة السابقة 

 بها. فيضالتخ
 محاسبة الظل 4/3/6

فى بعض النماذج نه حيث ذكر أ " مفهوم محاسبة الظل37ورد معيار المحاسبة المصري رقم "أ
ر مباشر على قياس بعض أو المحققة على أصول شركة التأمين أثيكون لألرباح أو الخسائر  ،المحاسبية
 كل من

  .)أ( االلتزامات التأمينية 
  .)ب( تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة

  .)ج( األصول المعنوية ذات الصلة
ن تغير سياستها المحاسبية بحيث يؤثر الربح أو الخسارة ـ أولكن ال يلزمها ـ ويجوز لشركة التأمين 

ويتم  .المسجلة وغير المحققة على تلك القياسات بذات الطريقة التى تؤثر بها األرباح أو الخسائر المحققة
( ضمن بنود إثبات التعديل الخاص بااللتزامات التأمينية )أو تكاليف االقتناء المؤجلة أو األصول المعنوية

الدخل الشامل األخرى ويقتصر ذلك على حالة ما إذا كانت المكاسب أو الخسائر غير المحققة تم إثباتها 
  .وأحيانًا ما توصف هذه الممارسة بـ"محاسبة الظل" .ضمن بنود الدخل الشامل األخرى 

 على اإلفصا  المحاسبي في 2015ـ أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة 5
 القوام  المالية المنشورة في شركات التأمين المصرية :

 ماهية اإلفصا   5/1
شمول " االفصاح بأنه (322نظرية المحاسبة ص ،مهدى عباس ،الشيرازى حد الكتاب)عرف أ

التقارير المالية على جميع المعلومات الالزمة إلعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن 
 ."الوحدة المحاسبية

اإلفصاح بشكل عام بأنه بث للمعارف أو نقل للمعلومات من مصادر إنتاجها خر آكاتب رف وع
إلى مستقر االستفادة منها أو استخدامها في اإلفصاح وهو نقل هادف للمعلومات مما يعلمها لمن ال 

 (2006سمير محمد ،الصبان ، يعلمها ) 
التكييف مع متطلبات اإلفصاح وفق المعايير خيار ، زغدار  ،أحمد سفيرحد الباحثين )ويعرف أ

على أنه عملية إظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية االفصاح  (84ص  2010المحاسبية الدولية 
مما يجعل القوائم  ،فى الوقت المناسبأو في الملحقات والجداول المكملة أو وصفية فى القوائم المالية 

دمى القوائم المالية من األطراف الخارجية والتى لها حق اإلطالع على المالية غير مضللة ومالئمة لمستخ
 الدفاتر والسجالت للشركة.
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أما فيما يتعلق باإلفصاح المحاسبي في شركات التأمين فإنه يحتل دورًا هامًا للحفاظ على أموال  
وبناءًا عليه  .اذ القراراتفي اتخ لمستخدمى القوائم المالية المستثمرين وحملة الوثائق حيث أصبح أداة فعالة

   .2015سيتم التعرض ألهم متطلبات اإلفصاح كما ورد في معايير المحاسبة المصرية المعدلة 
 اإلفصا  في ظل معايير المحاسبة المصرية والقوام  المالية الواجب اإلفصا  عنها  5/2

وكيفية عرض القوائم المالية من  مر اليوجد معيار واحد فقط يتناول اإلفصاح المحاسبىفي واقع األ
وبالطبع فإن جميع معايير المحاسبة  ،حيث شكل ومحتوى وهيكل القوائم المالية والسياسات المحاسبية

 الدولية تحدد بعض اإلفصاحات المطلوبة ويذكر الكثير منها مستوى االفصاح المطلوب ) مثل
تفقت هناك جوانب أساسية إ نلها ( إال أ ةمتمم اتفى صلب القائمة األساسية وليس إيضاح االفصاحات

 .عليها هذة المعايير
 وكذلك أسس عرض القوائم المالية 2015( المعدل 1)المصري رقم  معيار المحاسبةوضح وقد أ

مين السوق المصري بمافيها شركات التأ هم االفصاحات الواجب االلتزام بها من قبل الشركات العاملة فيأ 
 مايلي: هذا المعياروتضمن 

 القوام  المالية الواجب اإلفصا  عنها : 5/2/1
تشكل القوائم المالية فى مجملها مخرجات نظام المعلومات المحاسبية وهى القوائم التى يتعين على  

 :ـ الوحدات أن تقوم بإعدادها واإلفصاح عنها بشكل دورى حتى تخدم أصحاب الصلة والمستفيدين وهى
 قائمة المركز المالى  -
 قائمة الدخل -
 الشامل قائمة الدخل -
 قائمة األرباح المحتجزة  -
 قائمة التدفقات النقدية  -

 المعلومات التى يجب عرضها فى صلب الميزانية العمومية : 5/2/2
 يجب أن تحتوى الميزانية العمومية فى صلبها كحد أدنى على البنود التى تعرض المبالغ التالية :

 األصول الثابتة. -
 العقارية. االستثمارات -
 األصول غير الملموسة. -
 األصول المالية. -
 .االستثمارات التى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية -
 األصول البيولوجية. -
 المخزون. -
 العمالء والمديونيات األخرى المستحقة على الغير. -
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 النقدية وما فى حكمها. -
 .أنها محتفظ بها بغرض البيع إجمالي األصول المبوبة على -
 الموردين والمديونيات األخرى المستحقة للغير. -
 المخصصات. -
  .االلتزامات المالية -
  .األصول وااللتزامات الضريبية  -
  .االلتزامات الضريبية المؤجلة واألصول الضريبية المؤجلة الجارية -
  .االلتزامات ضمن المجموعات المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع -
 وق األقلية / الحقوق غير المسيطرة المدرجة ضمن حقوق الملكية.حق -
 رأس المال المصدر واالحتياطيات التى تخص مالك الشركة األم. -

 المعلومات التى تعرض إما فى صلب الميزانية العمومية أو فى اإليضاحات : 5/2/3
إيضاحات الميزانية  يجب على المنشأة أن تفصح إما فى صلب الميزانية العمومية أو فى -

 ،العمومية عن تصنيفات فرعية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة
ويجب  ،ويجب أن يتم تصنيف كل بند إلى أنواع فرعية حينما يكون ذلك مناسبًا حسب طبيعته
ة والزميلة اإلفصاح بشكل مستقل عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشأة األم والشركات التابع

 .واألطراف األخرى ذات العالقة
يعتمد التفصيل الوارد فى التصنيف الفرعى إما فى صلب الميزانية العمومية أو فى األيضاحات  -

 .على متطلبات معايير المحاسبة الدولية وعلى حجم وطبيعة وعمل المبالغ ذات الصلة
 عمومية أو فى اإليضاحاتيزانية اليجب على المنشأة أن تفصح عما يلى إما فى صلب الم -

 : بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم
 عدد األسم المصرح بها. 
 وعدد األسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل ،عدد االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل. 
 القيمة األسمية لكل سهم أو أن األسهم ليست لها قيمة اسمية.  
 مطابقة لعدد االسهم غير المسددة فى بداية ونهاية السنة. 
  الحقوق واالفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما فى ذلك القيود على توزيع أرباح األسهم

 .وتسديد رأس المال
 أسهم المنشأة التى تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الزميلة. 
 األسهم المحتفظ بها إلصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما فى ذلك الشروط والمبالغ. 
 لكيةوصف لطبيعة وغرض كل احتياطى ضمن حقوق الم. 
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  مبلغ أرباح األسهم الموزعة المقترحة أوالمصرح عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية لكن قبل
 .المصادفة على إصدار البيانات المالية

 المعلومات التى تقد  فى صلب قاممة الدخل : 5/2/4
 يجب أن يشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التى تعرض المبالغ التالية : -
 اإليراد. 
 نتائج األنشطة. 
 تكاليف التمويل. 
  حصة الشركة الزميلة والمشاريع المشتركة فى األرباح والخسائر التى تمت محاسبتها بأستخدام

 .طريقة حقوق الملكية
 المصروف الضريبى. 
 الربح أو الخسارة من األنشطة العادية. 
 البنود غير العادية. 
 حصة األقلية. 
 صافى الربح أو الخسارة للفترة. 

 المعلومات التى يجب عرضها فى صلب قاممة الدخل أو فى اإليضاحات : 5/2/5
إيضاحات قائمة الدخل تحلياًل  يجب على المنشأة أن تعرض إما فى صلب قائمة الدخل أو فى -

 .للمصروفات باستخدام تصنيف مبنى إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة
يتم إجراء تقسيم فرعى لبنود المصروفات من أجل إبراز سلسلة من أجزاء األداء المالى التى قد  -

مكانية الربح أو الخسارة وإلمكانية التنبؤ  .بها تختلف من ناحية الثبات وا 
يجب على المنشأة أن تفصح إما فى صلب قائمة الدخل أو فى اإليضاحات عن مبلغ ربح السهم  -

 المعلن أو المقترح للفترة التى تغطيها البيانات المالية 
 المعلومات التى يجب عرضها فى صلب قاممة التغيرات فى حقوق الملكية :  5/2/6

( ويشترط عرض قائمة IASها المالية قائمة )يجب على المنشأة أن تعرض كجزء مستقل لبيانات
 بالتغيرات فى حقوق الملكية بحيث يظهر فى صلب هذه القائمة ما يلى :

 صافى الربح او الخسارة للفترة. 
  كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التى يتم االعتراف بها حسب

 .حقوق المساهمين إجمالى هذه البنود متطلبات المعايير االخرى بشكل مباشر فى
  األثر التراكمى للتغيرات فى السياسة المحاسبية وتصحيح األخطاء الرئيسية التى تم التعامل

 (.8معها بموجب المعالجات القياسية فى معيار المحاسبة الدولى رقم )
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أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة على اإلفصا  المحاسبي في  5/3
 قوام  المالية المنشورة في شركات التأمين المصريةال

اآلثار الهامة على اإلفصاح  عددًا من 2015أفرزت تعديالت معايير المحاسبة المصرية  
فصاحًا لدى  المحاسبي الوارد بالقوائم المالية المنشورة في شركات التأمين بما يعطي صورة أكثر شفافية وا 

 .القوائممتخذي القرار ومستخدمي هذه 
) دليل أثر استحداث معالجات محاسبية جديدة على عرض بنود اإليرادات والمصروفات  5/3/1

 .(2016تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ,يوليو,
( قد تم عرض بنود اإليرادات 1في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري المعدل رقم ) 

منفصلتين إحداهما قائمة الدخل وهي تظهر مكونات األرباح والخسائر وقائمة والمصروفات في قائمتين 
أخرى وهي قائمة الدخل الشامل وهي تبدأ بالربح أو الخسارة الظاهرة في قائمة الدخل ثم تعديلها ببنود 

 الدخل الشامل األخرى والتي تشمل على سبيل المثال:
 احتياطي فروق ترجمة عمالت أجنبية. -
 يم أصول مالية متاحة للبيع.احتياطي تقو  -
 األرباح والخسائر اإلكتوارية. -

وقد ترتب على ذلك إظهار نتائج األعمال المرتبطة بنشاط الشركة بشكل منفصل عن اإليرادات 
 األخرى التي تمثل في معظمها أرباحًا أو خسائر غير محققة والتي تظهر في قائمة الدخل الشامل.

) دليل تطبيق معايير الدوات المالية  االفصا  وعرض محاسبية علىأثر استحداث معالجات  5/3/2
  (2016المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ,يوليو,

( 40، 26، 25أدى تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة المتعلقة باألدوات المالية )معيار 
المالية بحيث شملت األخيرة بنودًا أكثر إيضاحًا عنوان االستثمارات المالية إلى عنوان األدوات تغيير إلى 

 على النحو التالي :
  : ت  تقسي  الدوات المالية إلى أصول مالية والتزامات مالية 5/3/2/1

 : األصول المالية وتشمل كافة األصول المالية مثل 
 أسهم وسندات الشركات ومحافظ االستثمار. -
 وثائق صناديق االستثمار. -
 القروض والمديونيات للعمالء وشركات التأمين وا عادة التأمين. -
 مدينو عمليات التأمين والمدينون اآلخرون. -
 شهادات االستثمار واألوراق الحكومية األخرى والصكوك وأوراق القبض. -
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  االلتزامات المالية وتشمل كافة االلتزامات المالية مثل 
 دوات االقتراض والسندات المصدرةأ -
 الدفع وارصدة الدائنون وراق أ -
 ميناألرصدة الدائنة لشركات التأمين وا عادة التأ -

 لي المجموعات التالية:تبويب الدوات المالية إ 5/3/2/2
 صول المالية وتشمل:األ 

 .رباح والخسائرالقيمة العادلة من خالل األمبوبة بالمالية الصول األ -
 صول مالية متاحة للبيع.أ -
 بها حتي تاريخ االستحقاق.محتفظ  استثمارات مالية -
 مين.مدينو عمليات التأ -
 مين.مديونيات شركات التأمين وا عادة التأ -
 القروض والمديونيات. -

 :االلتزامات المالية وتشمل 
 .التزامات مالية بالقيمة العادلة -
 .مينمالية عن شركات التأمين وا عادة التأ التزامات -
 .االقتراض والسندات المصدرة -
 الدائنون  -

  الدراسة التطبيقية )دراسة حالة(الدراسة التطبيقية )دراسة حالة(ـ ـ 66
مين وهي شركة الدلتا للتأ مين المصري الشركات العاملة في قطاع التأ ىحدإاختار الباحثان 
جراء التحليل االحصائي للبيانات الخاصة بالقوائم وذلك لدراسة فروض البحث وا   بفرعيها الحياة والممتلكات

تعد و  .وهي فترة ست سنوات 2018ول من الربع األوحتي  2012في الفترة من  لها المالية المنشورة
 وراق المالية.والمدرجة بسوق األ ى شركات التأمين العاملة فى مصرشركة الدلتا للتأمين واحدة من كبر 

 مرحلتين من تطبيق معايير المحاسبة المصرية الدراسة قد شملت فترةو  
 وهي  م2016عام ول من الربع األم وحتي 2012عامول من من الربع األ ولي بدءاً الفترة األ

 .ولير المحاسبة المصرية في نسختها األالفترة التي كانت تطبق فيها معايي
  ًم 2018ول من عام م وحتي الربع األ 2016من الربع الثاني من عام  الفترة الثانية بدءا 

 .لمحاسبة المصرية في نسختها المعدلةوهي الفترة التي كانت تطبق فيها معايير ا
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  نبذه عن الشركة محل الدراسةنبذه عن الشركة محل الدراسة  11//66
 26فى ظل سريان القانون رقم  28/9/1980( بتاريخ  م .م .تأسست شركة الدلتا للتأمين ) ش

بشأن  1981لسنة  10وهى تخضع للقانون رقم  .1981لسنة  159الذى حل محله القانون  1954لسنة 
 )www.deltains.orgالرسمي للشركةالرسمي للشركةالموقع الموقع ))اإلشراف والرقابة على التأمين فى مصر وتعديالته

وتقوم الشركة وفقًا لقرار إنشائها والترخيص الصادر لها بمزاولة عمليات التأمين وا عادة التأمين فى 
فروع تأمينات األشخاص وتكوين األموال وكذا تأمينات الممتلكات والمسئوليات وذلك من خالل مركزها 

 فرعًا منتشرًا بأنحاء جمهورية مصر العربية. 17الرئيسى بشارع حسن محمد الرزاز بمدينة الجيزة وكذا 
مليون جنيه  90 مليون جنيه والمصدر والمدفوع بالكامل 150ويبلغ رأس المال المرخص به 

 جنيهات مصرية للسهم. 4مليون سهم بقيمة إسمية  22.5موزعة على 
ن واحدة من كبرى شركات التأمين العاملة فى مصر، حيث بدأت نشاطها تعد شركة الدلتا للتأميو 

صالحات إلكشركة مساهمة مصرية، وكنتيجة لموجة ا 1981فى سوق التأمين المصرى فى عام 
الشركة المصرية الكويتية القابضة بشراء  ، قامت2004االقتصادية التى شهدتها مصر بدءا من عام 

 بتطوير مصحوبة الشركة فى كثيرة هيكلية تغيرات حدوث ذلك عن نتج وقد الشركة أسهم من 20٫5٪
 التأمين شركات أقوى  من واحدة تكون  أن لىٳل لكافة الخدمات التى تؤديها والتى تهدف من خاللها شام

 .العصر متطلبات مواجهة على قادرة بشرية وكوادر مكانياتٳو خبرات من تمتلكه بما المنطقة، فى العاملة
 لىٳية التأمين الخدمات بفضل المصرى  التأمين بسوق  مرموقة مكانة للتأمين الدلتا حتلتٳوقد 

 ..فرعا 18 من أكثر عددها والبالغ الجمهورية أنحاء فى المنتشرة فروعها فى عمالئها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deltains.org/
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 بيانات أساسية عن الشركة: 

 شركة الدلتا للتأمين ش. .  اس  الشركة

جميع عمليات التأمين و إعادة التأمين لكافة أنواعها و مدتها مزاوله  غرض الشركة و مدتها
 عام 50

 مزاولة جميع عمليات التأمين وا عادة التأمين سابقة أعمال الشركة

 2/2/1985 تاريخ القيد بالبورصة

 1981لسنة  159القانون  القانون الخاضعة له الشركة

 أربعة جنية القيمة االسمية للسهم

 مليون سهم 25 عدد األسهم

 مليون جنية 150 رأس المال المرخص به

 مليون جنية100 رأس المال المصدر

 مليون جنية100 رأس المال المدفوع

رقم و تاريخ القيد بالسجل 
 2/10/1980 بتاريخ 51626 رقم التجاري 

  التحليل اإلحصامي للبيانات الولية التحليل اإلحصامي للبيانات الولية 22//66
  تمهيدتمهيد  11//22//66  

بتناول إجراءات التحليل اإلحصائي واألساليب التي تم استخدامها في تحقيق  انلقد قام الباحث
عها في كل من ااتبتم أهداف البحث وفروضه، ويبدأ بتحديد إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي التي 

حيث تم تناول المقاييس اإلحصائية الوصفية لكل  ،واإلحصاء اإلستداللى ،المقاييس اإلحصائية الوصفية
لتحديد خصائص وشكل  ،معامل التفرطح ،معامل اإللتواء ،اإلنحراف معيارى  ،: المتوسط الحسابىمن

ختبار  لقياس مدى إعتدالية توزيع المتغيرات البحثية  Jarque-Beraالتوزيع لمتغيرات عينة البحث، وا 
مخصص اضمحالل ديون مشكوك  ،لمؤشرات كل من: صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة

ن فروق ترجمة العمالت احتياطى خاص م ،االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع ،فى تحصيلها
صول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، األوراق المالية المتاحة للبيع، أ ،جنبيةاأل
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قبل الضرائب، اجمالى الدخل األوراق المالية المحتظف بها حتى تاريخ االستحقاق، صافى ارباح الفترة 
 الشامل عن الفترة، اجمالى االستثمارات.

للمتغيرات المستقلة والتابعة على مستوي  Unit Root Testإختبار استقرار السالسل الزمنية وأيضاً 
إختبار تكامل  ،وتحديد درجة استقرارها حتى نحصل على معلمات نماذج إنحدار حقيقية ،الفروض الفرعية

بين متغيرات الدراسة للتعرف على العالقات التوازنية في األجل  CointegrationTestزمنية السالسل ال
 الطويل والحصول على معلمات انحدار حقيقية تساعد فى تعظيم القدرة التنبؤية للنماذج.

(، م2018-م2013خالل الفترة من ) اإلنحدار اللوغاريتمي المتعدد نموذجومن ثم تم إعدادى
 يالبحثي الرئيس الفرض(، لقياس م2016-6-30سنوية تغطي الفترة الزمنية قبل وبعد )لبيانات ربع 

علي القياس المحاسبي في القوائم م  2015معايير المحاسبة المصرية المعدلة في  المتعلق بتاثير تطبيق
لقة بكل من خالل مؤشرات النموذج المتع ،لشركات التامين المسجلة بالبورصة المصرية المالية المنشورة

اختبار معنوية كل متغير مستقل على ، F-Test اختبار معنوية جودة توفيق نموذج األنحدار، R2من: 
اإلرتباط إلعتدالية األخطاء، إختبار  jarque-bera، إختبار (VIF)، معامل تضخم التباين t-test حدة

-Breuschإختبار ، correlogram of residuals squared الذاتي واإلرتباط الذاتى الجزئي للبواقي
Godfrey Serial Correlation LM Test  لقياس اإلرتباط التسلسلى، اختبارHeteroskedasticity 

Test لثبات تباين األخطاء، اختبار Ramsey RESET Test ،لكفاية وتوصيف ودقة متغيرات النموذج
 ذج.لثبات معلمات النمو  Recursive Estimationاختبار 

 :ـ إجراءات وأساليب التحليل اإلحصامي 6/2/2 
 اإلجراءات التالية إلتمام التحليل اإلحصائي للبحث: اناتبع الباحث

 :ـ  مرحلة إدخال ومعالجة البيانات 6/2/2/1
للمتغيرات البحثية المتصلة المتعلقة بكل من:  بعد إدخال البيانات بإجراء اسكتشاف انقام الباحث

 ،مخصص اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها ،صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة
صول أ ،جنبيةاص من فروق ترجمة العمالت األاحتياطى خ ،االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع

مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، األوراق المالية المتاحة للبيع، األوراق المالية 
بها حتى تاريخ االستحقاق، صافى ارباح الفترة قبل الضرائب، اجمالى الدخل الشامل عن الفترة،  المحتفظ

ذف حثم  ،متطرفة بكل متغير على حدهلللتعرف على وجود بعض القيم الشاذة وا اجمالى االستثمارات،
ومن ثم العمل على استكمالها  ،Box-and-Whisker Plotsإن وجدت بناًء على  ،تلك القيم المتطرفة

 وفي إطار ذلك تم تكوين المتغيرات التالية: ،(SPSS version 23)من خالل البرنامج اإلحصائي 
 
 
 



 314 
 

 المتغيرات المستقلة : )أ( 
 صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة، ويرمز له بالرمز  لوغاريتمLnx1. 
  لوغاريتم مخصص اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها، ويرمز له بالرمزLnx2. 
  لوغاريتم االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع، ويرمز له بالرمزLnx3. 
  ويرمز له بالرمز ، جنبيةخاص من فروق ترجمة العمالت األلوغاريتم احتياطىLnx4. 
  لوغاريتم اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، ويرمز له بالرمز

Lnx5. 
 ويرمز له بالرمز  ،لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيعLnx6. 
  بها حتى تاريخ االستحقاق، ويرمز له بالرمز  المحتفظلوغاريتم األوراق الماليةLnx7. 
ر في القياس المحاسبي في القوائم المالية المنشورةالمتغير التابع: )ب(   ويتمثل المتغير التابع المُفسَّ

 لشركات التامين المسجلة بالبورصة المصرية، لكل من:
  لوغاريتم صافى ارباح الفترة قبل الضرائب، ويرمز له بالرمزLny. 
 ه بالرمز ويرمز ل ،لوغاريتم اجمالى الدخل الشامل عن الفترةLnz. 
 ويرمز له بالرمز ،لوغاريتم اجمالى االستثماراتLnL. 
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 الساليب اإلحصامية المستخدمة: 6/2/2/2
 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 ( :  (Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفى  أواًل:
اإلنحراف معيارى، ومعامل  ،تشمل المقاييس اإلحصائية الوصفية كل من: المتوسط الحسابى

 لتحديد خصائص وشكل متغيرات عينة البحث. ،ومعامل التفرطح ،اإللتواء
 :Jarque-Beraأسلوب إختبار  ثانيًا:

 المستقلة والتابعة آنفة الذكر.لقياس مدى إعتدالية توزيع المتغيرات البحثية  
 :Unit Root Testاستقرار السالسل الزمنية إختبار ثالثًا :

كما ان التغاير  ،يشترط إلستقرار السالسل الزمنية أن المتوسط الحسابي والتباين ثابت عبر الزمن
ضرورة اختبار استقرار هذه  ومن ثم ،يعتمد على المسافة بين نقطتين زمنيتين وال يرتبط بالفترة الزمنية

 ،spurious regression  السالسل وتحديد درجة استقرارها حتى ال نحصل على نماذج إنحدار زائفة
-Philipsاختبار  ،Dickey-Fullerباستخدام إختبارات عدة من أهمها: اختبار 

Perron(،Gujarati,2012.) 
 :Cointegration Testتكامل السالسل الزمنية إختبار رابعًا:

يمكن إعتبار السالسل الزمنية بينها تكامل مشترك إذا كانت كاًل منها متكاملة من الرتبة األولى
)1(IX it  0(وأن البواقى الناتجة من تقدير العالقة الخطية بينها متكاملة من الرتبة صفر(IU t ،  ومن

محمد عبد السميع, ثم تحقيق التوازن فى األجل الطويل والحصول على معلمات إنحدار حقيقية )
-Phillipsبأستخدام إختبار  الخارجية والداخليةاختبار التكامل المشترك بين المتغيرات (، وقد تم 2011

Ouliaris. 
 :Logarithmic Multiple Regressionنموذج اإلنحدار اللوغاريتمي المتعدد  خامسًا:

(، لبيانات ربع سنوية تغطي 2018-2013خالل الفترة من ) اإلنحدار اللوغاريتمي المتعددنموذج
معايير المحاسبة المصرية المعدلة في  لقياس تأثير تطبيق(، 2016-6-30الفترة الزمنية قبل وبعد )

 لشركات التامين المسجلة بالبورصة المصرية. علي القياس المحاسبي في القوائم المالية المنشورة 2015
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 :ياختبار صحة الفرض البحثي الرميس 6/2/3
 :ي: الفرض البحثى الرميس 6/2/3/1

 ينص الفرض البحثى الرئيس على ما يلى:
علي القياس  2015معايير المحاسبة المصرية المعدلة في  " يوجد تأثير معنوي لتطبيق
 لشركات التامين المسجلة بالبورصة المصرية".  المحاسبي في القوام  المالية المنشورة
 فروض فرعية هي على النحو التالي: ثالثةيينبثق من الفرض البحثي الرئيس

H1.1 يوجد تأثير معنوي لكل من: صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة, ومخصص :
 اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها على صافى اربا  الفترة قبل الضرامب.

H1.2احتياطى , و : يوجد تأثير معنوي لكل من: االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع
 ى اجمالى الدخل الشامل عن الفترة.خاص من فروق ترجمة العمالت الجنبية عل

3.H1   يوجد تأثير معنوي لكل من: اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل الربا
على  ,والوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ,والخسامر, الوراق المالية المتاحة للبيع

 إجمالى االستثمارات.
 الفرض البحثي الفرعي الول: متغيرات

 تنقسم متغيرات الفرض البحثي الفرعي األول إلى:
 متغيرات مستقلة تفسيرية:  ( أ)

  لوغاريتم صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة، ويرمز له بالرمزLnx1. 
  لوغاريتم مخصص اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها، ويرمز له بالرمزLnx2. 
 (1،0المتغير الوهمي)، ( 2016-6-30قبل وبعد.) 

ر فى لوغاريتم صافى ارباح الفترة قبل الضرائب، ويرمز له )ب(المتغير التابع:   يتمثل المتغير التابع المُفسَّ
 .Lnyبالرمز 

 السلوب اإلحصامى المستخد :
لقياس التأثير المعنوي للوغاريتم صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة، و لوغاريتم 

تم  ،ل ديون مشكوك فى تحصيلها على لوغاريتم صافى ارباح الفترة قبل الضرائبمخصص اضمحال
 ج نموذج اإلنحدار اللوغاريتمي المتعدد.استخدام نموذ

 إتخاذ القرار اإلحصامي:
لقياس التأثير المعنوي لكل متغير مستقل من المتغيرات t-Statistic بناًء على معنوية إختبار

المتعلقة بكل من: لوغاريتم صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة، لوغاريتم مخصص 
(، فإنه يمكن 2016-6-30قبل وبعد ) ،(1،0والمتغير الوهمي) ،اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها
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فى  ،للمتغيرات المستقلة على صافى ارباح الفترة قبل الضرائبقبول فرض العدم القائل بأنه ال يوجد تأثير 
رفض فرض  كذلك يمكن ،(0.05حالة ما إذا كان مستوى المعنوية لتلك المتغيرات المستقلة أكبر من )

(، سواء إلحداهما أو 0.05العدم فى حالة ما إذا كان مستوى المعنوية لتلك المتغيرات المستقلة أقل من )
البحثى الفرض نتائج وفيما يلى  م قبول صحة الفرض البحثي الفرعي األول جزئيًا أو كليًا.ومن ث ،لكالهما

 الفرعي االول:
 نتامج اختبار الفرض الفرعي الول: 6/2/3/1/1 
 :لقياس إعتدالية مؤشرات البحث Jarque-Beraإختبار  6/2/3/1/1/1

 (1جدول رق  )
مؤشرات التأثير المعنوي لصافى الدخل من االستثمارات غير  لقياس إعتدالية Jarque-Beraإختبار  

 المخصصة, ومخصص اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها على صافى اربا  الفترة قبل الضرامب
 المقاييس
 الموشرات

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
اإلنحراف 
 المعياري 

معامل 
 اإللتواء

معامل 
 التفرطح

Jarque-
Bera 

مستوى 
 العدد المعنوية

لوغاريتم صافى الدخل من 
 االستثمارات غير المخصصة

14.82 14.97 1.04 -1.13  4.71 7 *0.03  21 

لوغاريتم مخصص اضمحالل 
 ديون مشكوك فى تحصيلها

14.79 15.05 0.99 -0.32  1.95 1.32 0.52 21 

لوغاريتم صافى ارباح الفترة قبل 
 الضرائب

16.72 16.75 0.84 0.24 2.93 0.21 0.90 21 

 (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )* 
 ( مايلى:1يتضح من الجدول رق  )

  بإستخدام إختبار أنهJarque-Bera،  قد إتضح إعتدالية توزيع مؤشرات كل من: لوغاريتم مخصص
، عند مستوى م صافى ارباح الفترة قبل الضرائبولوغاريت ،اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها

 (.0.05معنوية أكبر من )
  بإستخدام إختبار أنهJarque-Bera،  قد إتضح عدم إعتدالية لوغاريتم توزيع صافى الدخل من

 (.0.05عند مستوى معنوية أقل من ) ،االستثمارات غير المخصصة
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 :Unit Root Testإختبار استقرار السالسل الزمنية  6/2/3/1/1/2
 (2جدول رق  )

جذر الوحدة لمؤشرات التأثير المعنوي لصافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة, نتامج إختبارات 
 ومخصص اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها على صافى اربا  الفترة قبل الضرامب

القيمة  اإلختبارات
 القرار اإلحصامى مستوى المعنوية المحسوبة

Levin, Lin & Chu t -7.84955 0.001***  رفضH0 
Im, Pesaran and Shin W-

stat -6.78261 0.001***  رفضH0 

ADF - Fisher Chi-square 45.0424 0.001***  رفضH0 
PP - Fisher Chi-square 45.4950 0.001***  رفضH0 

 0.001دالة عند مستوى معنوية أقل من  *** 
 أن القيمة المحسوبة إلحصاءة إختبارات كل من:( 2يتضح من الجدول رق  )

LLC,IPSW,ADF,PP ,( 0.001دالة عند مستوى معنوية أقل من)،  ومن ثم رفض فرض العدم القائل
بوجود جذر الوحدة، األمر الذى يدل على سكون السالسل الزمنية للمتغيرات المالية المتعلقة بكل : 

ى لوغاريتم صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة، لوغاريتم مخصص اضمحالل ديون مشكوك ف
وفقًا لحالة حد  I ~ (0واستقرارها عند المستوى ) ،و لوغاريتم صافى ارباح الفترة قبل الضرائب ،تحصيلها

 ثابت فقط.
 إختبار التكامل المشترك بين متغيرات البحث: 6/2/3/1/1/3

إختبار بإستخدام  تم إختبار التكامل المشترك بين مؤشرات البحث المستقلة والمعدلة والتابعة،
Phillips-Ouliaris،  :وذلك على النحو التالي 

 (3جدول رق  )
نتامج اختبار التكامل المشترك بين التأثير المعنوي لصافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة, ومخصص 

 اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها على صافى اربا  الفترة قبل الضرامب

 المؤشرات
tau-

statistic 
 مستوى 
 المعنوية

z-statistic  مستوى 
 المعنوية

لوغاريتم صافى الدخل من 
 *0.0179 21.19638- 0.0201 4.709338- االستثمارات غير المخصصة

لوغاريتم مخصص اضمحالل ديون 
 0.1892 14.31950- 0.1683 3.429353- مشكوك فى تحصيلها

لوغاريتم صافى ارباح الفترة قبل 
 ***0.001 35.51008- 0.0000 10.23198- الضرائب

 0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من  * 
 0.001دالة عند مستوى معنوية أقل من  *** 
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-tau-statistic، zأن القيمة المحسوبة إلحصاءة كل من :  (3اتضح من الجدول رق  )
statistic، ( 0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من)،  ومن ثم رفض فرض العدم القائل بعدم وجود
توازنية في األجل الطويل بين مؤشرات البحث المستقلة والتابعة، لمؤشرات كل من: لوغاريتم عالقات 

مما يدل  ،و لوغاريتم صافى ارباح الفترة قبل الضرائب ،صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة
لمات وجود عالقات توازنية طويلة األجل بين تلك المتغيرات محل البحث، بما يضمن الحصول على مع

 نماذج اإلنحدار اللوغاريتمي بصفة حقيقية.
نموذج اإلنحدار لتأثير صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة, ومخصص  6/2/3/1/1/4

 اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها على صافى اربا  الفترة قبل الضرامب:
 (4جدول رق  )

نموذج االنحدار اللوغاريتمي المتعدد لتحديد تأثير صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة, 
 ومخصص اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها على صافى اربا  الفترة قبل الضرامب

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. VIF 
 D01 0.056711 0.328350 0.172715 0.8652 1.349829(:2016-6-30قبل وبعد )

صافى الدخل من االستثمارات غير لوغاريتم 
 Lnx1المخصصة: 

0.394756 0.145261 2.717570 0.0159* 1.180836 

لوغاريتم مخصص اضمحالل ديون مشكوك 
 Lnx2 فى تحصيلها:

0.003423 0.153174 0.022345 0.9825 1.196446 

LNY1(-1) -0.619679 0.173194 -.577939 0.0027** 1.087108 
C 21.20470 3.623856 5.851420 0.001*** - 

R2=57% F-test= 4.98 sig=0.009** AIC = 2.09SC= 2.34HQC= 2.14 RMSE=0.53 U= 0.016 
DW=2.02 J.B=0.526 

Breusch-Godfrey=0.164 sig=0.85 Heteroskedasticity ARCH=0.819 sig=0.37 Ramsey RESET= 
0.011 SIG.=0.92 

LNY1 = 0.0567110072769*D01 + 0.394755728888*LNX1 + 0.00342264850612*LNX2 - 
0.619678914217*LNY1(-1) + 21.2047048027 

 (.0.001دالة عند مستوى معنوية أقل من )***    (.0.05*دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 (.0.01**دالة عند مستوى معنوية أقل من )

 (R2)معامل التحديد  )أ(
%( من التغير الكلي في المتغير التابع: لوغاريتم صافى 57نجد أن المتغيرات المستقلة تفسر )

ارباح الفترة قبل الضرائب. وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أوربما لعدم إدراج 
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الختالف طبيعة نموذج االنحدار متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج أو 
 عن النموذج الخطي.

 : F-Test اختبار معنوية جودة توفيق نموذج النحدار )ب(
 F)وحيث أن قيمة اختبار  ،(F-test)الختبار معنوية متغيرات النموذج ككل تم استخدام اختبار 

test) ( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل4.98هي ) ( مما يدل على تأثير المتغيرات 0.01من )
 على صافى ارباح الفترة قبل الضرائب. ،المستقلة ككل

  .t-testاختبار معنوية كل متغير مستقل على حدة )جـ(
نجد أن المتغيرات المستقلة ذات المعنوية في نموذج االنحدار  (t.test)باستخدام اختيار 

لوغاريتم صافى  ،المتعدد هي : لوغاريتم صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة اللوغاريتمي
، ومن ثم قبول (0.05وذلك عند مستوى معنوية أقل من ) ،ارباح الفترة قبل الضرائب بفترة إبطاء واحدة

 .صحة الفرض الفرعي األول جزئياً 
 (VIF)معامل تضخ  التباين  )د(

المستقلة وبعضها البعض تم  بين المتغيرات Multicollinearityلتحديد مدى وجود ازدواج خطى 
لكل متغير مستقل على حده مع باقى  Variance Inflation Factorوهي اختصار  (VIF)حساب 

المتغيرات المستقلة، وقد اتضح أن المتغيرات المستقلة المقبولة ضمن نموذج االنحدار الخطي المتعدد 
أقل من  VIFاالزدواج الخطي في أيا من هذه المتغيرات حيث أن قيم  التدريجي ال تعاني من مشكلة

 ( مما يدل على عدم وجود مشكلة ازدواج خطي خطير بالنموذج.10)
 إلعتدالية الخطاء: jarque-beraاختبار  )هـ(

أتضح أن القيمة  ،لقيم األخطاء بنموذج اإلنحدار المتعدد Jarque-Bera Testبإجراء اختبار 
مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على  ،(0.768( وبمستوى معنوية )0.526المحسوبة )

 إعتدالية توزيع أخطاء النموذج. 
 لقياس اإلرتباط التسلسلى: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testإختبار  )و(

 (5جدول رق  )
 اختبار اإلرتباط التسلسلىنتامج 

 القرار اإلحصامى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات
F-statistic 0.163654 0.8508  رفضH0 

Obs*R-squared 0.491185 0.7822  قبولH0 

أنه ال يوجد إرتباط  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testيتضح من إختبار 
وهى غير دالة عند  ،لوغاريتم صافى ارباح الفترة قبل الضرائبللمتغير التابع :تسلسلى فى سلسلة البواقي 
 (.0.05مستوى معنوية أكبر من )
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 لثبات تباين الخطاء: Heteroskedasticity Testاختبار  )ز(
 (:6جدول رق  )

 اختبار ثبات تباين الخطاءنتامج 
 القرار اإلحصامى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 0.819441 0.3780  قبولH0 

Obs*R-squared 0.873730 0.3499  قبولH0 

، اإلنحادار المتعددلقيم األخطاء بنموذج  Heteroskedasticity Test: ARCHبإجراء اختبار 
(، 0.05أكبر من ) ،F-statistic، Obs*R-squaredأتضح أن مستوى المعنوية إلختبارات كل من : 

 اإلنحدار.مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على ثبات تباين أخطاء نموذج 
 :Ramsey RESET Test اختبار : ) (

أكبر , F-statistic أتضح أن مستوى المعنوية إلختبار ,Ramsey RESETبإجراء اختبار 
مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على كفاية ومالئمة المتغيرات المستقلة  ،(0.05من )

 وفق الصيغة اللوغاريتمية. ودقة توصيف النموذج ،بالنموذج
االول  قبول صحة الفرض البحثي الفرعييمكن نتامج اختبار الفرض الفرعي الولوبناء علي 

االستثمارات غير المخصصة, ومخصص تأثير معنوي لكل من: صافى الدخل من  القامل بوجود
 اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها على صافى اربا  الفترة قبل الضرامب

 متغيرات الفرض البحثي الفرعي الثاني:
 تنقسم متغيرات الفرض البحثي الفرعي الثاني إلى:

 متغيرات مستقلة تفسيرية:  ( أ)
  لوغاريتم االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع، ويرمز له بالرمزLnx3. 
  لوغاريتم احتياطى خاص من فروق ترجمة العمالت الجنبية، ويرمز له بالرمزLnx4 وقد تم استبعاده ،

 من التحليل اإلحصائي لندرة عدد حاالته.
 (1،0المتغير الوهمي)، ( 2016-6-30قبل وبعد.) 

ر فى لوغاريتم اجمالى الدخل الشامل عن الفترة)ب( المتغير التابع:  ويرمز له  ،يتمثل المتغير التابع المُفسَّ
 .Lnzبالرمز 
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 السلوب اإلحصامى المستخد :
لقياس التأثير المعنوي للوغاريتم صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة، و لوغاريتم 

تم  ،تحصيلها على لوغاريتم اجمالى الدخل الشامل عن الفترة مخصص اضمحالل ديون مشكوك فى
 ج نموذج اإلنحدار اللوغاريتمي المتعدد.استخدام نموذ

 إتخاذ القرار اإلحصامي:
لقياس التأثير المعنوي لكل متغير مستقل من المتغيرات t-Statistic بناًء على معنوية إختبار

قبل وبعد  ،(1،0والمتغير الوهمي) ،ارات المالية المتاحة للبيعالمتعلقة بكل من: لوغاريتم االصول واالستثم
(، فإنه يمكن قبول فرض العدم القائل بأنه ال يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على 30-6-2016)

فى حالة ما إذا كان مستوى المعنوية لتلك المتغيرات المستقلة  ،لوغاريتم اجمالى الدخل الشامل عن الفترة
رفض فرض العدم فى حالة ما إذا كان مستوى المعنوية لتلك المتغيرات  كذلك يمكن ،(0.05أكبر من )

ومن ثم قبول صحة الفرض البحثي الفرعي الثاني  ،(، سواء إلحداهما أو لكالهما0.05المستقلة أقل من )
 البحثى الفرعي الثاني:الفرض نتائج وفيما يلى  جزئيًا أو كليًا.

 اختبار الفرض الفرعي الثاني: نتامج 6/2/3/1/2
 :لقياس إعتدالية مؤشرات البحث Jarque-Beraإختبار  6/2/3/1/2/1

 (7جدول رق  )
لقياس إعتدالية مؤشرات التأثير المعنوي لالصول واالستثمارات المالية  Jarque-Beraإختبار 

 على اجمالى الدخل الشامل عن الفترة ,المتاحة للبيع
 المقاييس
 الموشرات

المتوسط 
اإلنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري 
معامل 
 اإللتواء

معامل 
 التفرطح

Jarque-
Bera 

مستوى 
 العدد المعنوية

لوغاريتم اجمالى الدخل 
 9 0.82 0.4 2.32 0.39 1.37 17.24 17.6 الشامل عن الفترة
لوغاريتم االصول 

واالستثمارات المالية المتاحة 
 للبيع

14.16 14.69 1.39 -0.32  1.41 1.1 0.58 9 

 (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )* 
 ( مايلى:7يتضح من الجدول رق  )

  بإستخدام إختبار أنهJarque-Bera،  قد إتضح إعتدالية توزيع مؤشرات كل من: االصول
عند مستوى معنوية أكبر من  ،واجمالى الدخل الشامل عن الفترة ،واالستثمارات المالية المتاحة للبيع

(0.05.) 
 :Unit Root Testإختبار استقرار السالسل الزمنية  6/2/3/1/2/2



 323 
 

 (8جدول رق  )
جذر الوحدة لمؤشرات التأثير المعنوي لالصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع على نتامج إختبارات 

 اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

 القيمة اإلختبارات
 المحسوبة

 مستوى 
 القرار اإلحصامى المعنوية

Levin, Lin & Chu t -2.96315 0.002**  رفضH0 

Im, Pesaran and Shin W-stat -0.98298 0.1628  قبولH0 

ADF - Fisher Chi-square 7.27009 0.1223  قبولH0 

PP - Fisher Chi-square 8.45814 0.0762  قبولH0 

 0.002معنوية أقل من دالة عند مستوى  ** 
، دالة Levin, Lin & Chu tأن القيمة المحسوبة إلحصاءة إختبار  (8يتضح من الجدول رق  )
ومن ثم رفض فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة، األمر الذى  ،(0.002عند مستوى معنوية أقل من )

غاريتم االصول واالستثمارات المالية يدل على سكون السالسل الزمنية للمتغيرات المالية المتعلقة بكل : لو 
وفقًا لحالة  I ~ (0واستقرارها عند المستوى ) ،و لوغاريتم اجمالى الدخل الشامل عن الفترة ،المتاحة للبيع

 حد ثابت فقط.
 إختبار التكامل المشترك بين متغيرات البحث: 6/2/3/1/2/3

إختبار بإستخدام  التكامل المشترك بين مؤشرات البحث المستقلة والمعدلة والتابعة، تم إختبار
Phillips-Ouliaris،  :وذلك على النحو التالي 

 (9جدول رق  )
لالصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع على نتامج اختبار التكامل المشترك بين التأثير المعنوي 

 رةاجمالى الدخل الشامل عن الفت

 المؤشرات
tau-

statistic 
 مستوى 
 المعنوية

z-
statistic 

 مستوى 
 المعنوية

لوغاريتم اجمالى الدخل الشامل عن 
 الفترة

-
2.523291 

0.3437 -
6.214368 

0.4906 

لوغاريتم االصول واالستثمارات المالية 
 المتاحة للبيع

-
2.246229 

0.4500 
-

5.175491 
0.6375 

-tau-statistic، zأن القيمة المحسوبة إلحصاءة كل من :  (9اتضح من الجدول رق  ) 
statistic، ( 0.05غير دالة عند مستوى معنوية أكبر من)،  ومن ثم رفض فرض العدم القائل بعدم وجود
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لوغاريتم االصول  عالقات توازنية في األجل الطويل بين مؤشرات البحث المستقلة والتابعة، المتعلقة بتأثير
مما يدل عدم وجود  ،على لوغاريتم اجمالى الدخل الشامل عن الفترة المالية المتاحة للبيعواالستثمارات 

 عالقات توازنية طويلة األجل بين تلك المتغيرات محل البحث.
جمالى الدخل إارات المالية المتاحة للبيع على صول واالستثمنموذج اإلنحدار لتأثير ال 6/2/3/1/2/4

 الشامل عن الفترة:
 (10رق  )جدول 

نموذج االنحدار اللوغاريتمي المتعدد لتحديد تأثير االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع على 
 اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. VIF 
 D01 -0.448300 0.794437 -0.564298 0.5930 1.142013(:2016-6-30قبل وبعد )

لوغاريتم االصول واالستثمارات 
 Lnx3المالية المتاحة للبيع:

0.918141 0.190574 4.817756 **0.0029 1.142013 

C 4.999873 2.548192 1.962126 0.0974 -- 

R2=80.4% F-test= 12.34 sig=0.007** AIC = 2.39 SC= 2.45 HQC= 2.25 RMSE=0.57 U= 
0.016 DW=1.78 J.B=1.45 
Breusch-Godfrey=1.71 sig=0.29 Heteroskedasticity ARCH=1.92 sig=0.38 Ramsey 
RESET= 0.56 SIG.=0.48 
LNZ = -0.448299598447*D01 + 0.918141230287*LNX3 + 4.99987255912 

 (.0.001دالة عند مستوى معنوية أقل من )***    (.0.05*دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 (.0.01عند مستوى معنوية أقل من ) **دالة 

 (R2)معامل التحديد  )أ(
%( من التغير الكلي في المتغير التابع: لوغاريتم اجمالى 80نجد أن المتغيرات المستقلة تفسر )

لعدم إدراج متغيرات  الدخل الشامل عن الفترة. وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أوربما
مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج أو الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج 

 الخطي. 
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 : F-Test اختبار معنوية جودة توفيق نموذج النحدار )ب(
 F)وحيث أن قيمة اختبار  ،(F-test)الختبار معنوية متغيرات النموذج ككل تم استخدام اختبار 

test) ( مما يدل على تأثير المتغيرات 0.01( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )12.34هي )
 على لوغاريتم اجمالى الدخل الشامل عن الفترة. ،المستقلة ككل

  .t-testاختبار معنوية كل متغير مستقل على حدة)جـ(
ة في نموذج االنحدار نجد أن المتغيرات المستقلة ذات المعنوي (t.test)باستخدام اختيار 

وذلك عند مستوى معنوية  ،المتعدد هي : لوغاريتم االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع اللوغاريتمي
 .ومن ثم قبول صحة الفرض الفرعي الثاني جزئياً  ،(0.05أقل من )

 (VIF)معامل تضخ  التباين  )د(
المستقلة وبعضها البعض تم  بين المتغيرات Multicollinearityلتحديد مدى وجود ازدواج خطى 

لكل متغير مستقل على حده مع باقى  Variance Inflation Factorوهي اختصار  (VIF)حساب 
المتغيرات المستقلة، وقد اتضح أن المتغيرات المستقلة المقبولة ضمن نموذج االنحدار الخطي المتعدد 

أقل من  VIFي أيا من هذه المتغيرات حيث أن قيم التدريجي ال تعاني من مشكلة االزدواج الخطي ف
 ( مما يدل على عدم وجود مشكلة ازدواج خطي خطير بالنموذج.10)

 إلعتدالية الخطاء: jarque-beraاختبار  )هـ(
أتضح أن القيمة  ،لقيم األخطاء بنموذج اإلنحدار المتعدد Jarque-Bera Testبإجراء اختبار 

مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على إعتدالية  ،(0.48معنوية )( وبمستوى 1.45المحسوبة )
 توزيع أخطاء النموذج. 

 لقياس اإلرتباط التسلسلى: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testإختبار  )و(
 (11جدول رق  )

 اختبار اإلرتباط التسلسلىنتامج 
 القرار اإلحصامى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات

F-statistic 1.707259 0.2910  قبولH0 
Obs*R-squared 4.144661 0.1259  قبولH0 

أنه ال يوجد إرتباط  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testيتضح من إختبار 
وهى غير دالة عند  ،اجمالى الدخل الشامل عن الفترةللمتغير التابع :لوغاريتم تسلسلى فى سلسلة البواقي 
 (.0.05مستوى معنوية أكبر من )
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 لثبات تباين الخطاء: Heteroskedasticity Testاختبار )ز( 
 (12جدول رق  )

 اختبار ثبات تباين الخطاءنتامج 
 القرار اإلحصامى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات

F-statistic 0.813080 0.4870  قبولH0 

Obs*R-squared 1.919110 0.3831  قبولH0 

لقيم األخطاء  Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfreyبإجراء اختبار 
-F-statistic، Obs*R، أتضح أن مستوى المعنوية إلختبارات كل من : اإلنحادار المتعددبنموذج 

squared، ( مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على ثبات تباين أخطاء 0.05أكبر من ،)
 اإلنحدار.نموذج 

 :Ramsey RESET Test اختبار : ) ( 
أكبر  ,F-statistic أتضح أن مستوى المعنوية إلختبار ,Ramsey RESETبإجراء اختبار 

مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على كفاية ومالئمة المتغيرات المستقلة  ،(0.05من )
 وفق الصيغة اللوغاريتمية. ودقة توصيف النموذج ،بالنموذج

الثاني  قبول صحة الفرض البحثي الفرعييمكن ثانينتامج اختبار الفرض الفرعي الوبناء علي 
احتياطى خاص , و تأثير معنوي لكل من: االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيع يوجدالقامل بوجود

 من فروق ترجمة العمالت الجنبية على اجمالى الدخل الشامل عن الفترة.
 متغيرات الفرض البحثي الفرعي الثالث:

 تنقسم متغيرات الفرض البحثي الفرعي الثالث إلى:
 متغيرات مستقلة تفسيرية:  ( أ)

 م اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، ويرمز له بالرمز لوغاريت
Lnx5. 

 ويرمز له بالرمز  ،لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيعLnx6. 
  بها حتى تاريخ االستحقاق، ويرمز له بالرمز  المحتفظلوغاريتم األوراق الماليةLnx7. 
 (1،0المتغير الوهمي)،  (.2016-6-30)قبل وبعد 

ر فى لوغاريتم اجمالى االستثمارات)ب( المتغير التابع:  ويرمز له  ،يتمثل المتغير التابع المُفسَّ
 .LnLبالرمز
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 السلوب اإلحصامى المستخد :
لقياس التأثير المعنوي لمؤشرات الفرض الفرعي الثالث المتعلقة بكل من: لوغاريتم اصول مالية 

خالل األرباح والخسائر، لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيع، لوغاريتم األوراق  مبوبة بالقيمة العادلة من
( على 2016-6-30قبل وبعد ) ،(1،0المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، والمتغير الوهمي)

 تم استخدام نموذج نموذج اإلنحدار اللوغاريتمي المتعدد. ،لوغاريتم اجمالى االستثمارات
 القرار اإلحصامي: إتخاذ

لقياس التأثير المعنوي لكل متغير مستقل من المتغيرات t-Statistic بناًء على معنوية إختبار
المتعلقة بكل من: لوغاريتم اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، لوغاريتم 

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، المتغير األوراق المالية المتاحة للبيع، لوغاريتم األوراق المالية ال
(، فإنه يمكن قبول فرض العدم القائل بأنه ال يوجد تأثير 2016-6-30قبل وبعد ) ،(1،0الوهمي)

فى حالة ما إذا كان مستوى المعنوية لتلك المتغيرات  ،للمتغيرات المستقلة على اجمالى االستثمارات
فرض العدم فى حالة ما إذا كان مستوى المعنوية لتلك رفض  كذلك يمكن ،(0.05المستقلة أكبر من )

ومن ثم قبول صحة الفرض البحثي  ،(، سواء إلحداهما أو لكالهما0.05المتغيرات المستقلة أقل من )
 البحثى الفرعي الثالث:الفرض نتائج وفيما يلى  الفرعي الثاني جزئيًا أو كليًا.

 نتامج اختبار الفرض الفرعي الثالث: 6/2/3/1/3
 :لقياس إعتدالية مؤشرات البحث Jarque-Beraإختبار  6/2/3/1/3/1

 (13جدول رق  )
مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل  لقياس إعتدالية مؤشرات تأثير:اصول Jarque-Beraإختبار 

 ,الربا  والخسامر, الوراق المالية المتاحة للبيع, الوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 على اجمالى االستثمارات

 المقاييس
 الموشرات

المتوسط 
اإلنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري 
معامل 
 اإللتواء

معامل 
 التفرطح

Jarque-
Bera 

مستوى 
 العدد المعنوية

 7 0.54 1.23 2.92 1.03 0.24 20.5 20.58 لوغاريتم اجمالى االستثمارات
لوغاريتم اصول مالية مبوبة بالقيمة 
 7 0.33 2.23 3.39 1.37- 2.04 18.55 17.44 العادلة من خالل األرباح والخسائر
 15 0.33 2.23 2.52 0.91 0.49 15.36 15.6 لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيع
لوغاريتم األوراق المالية المحتفظ بها 

 15 *0.02 8.08 4.37 1.66 0.49 19.38 19.56 حتى تاريخ االستحقاق

 (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )* 
 ( مايلى:13يتضح من الجدول رق  )
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  بإستخدام إختبار أنهJarque-Bera، توزيع مؤشرات كل من: لوغاريتم اجمالى  قد إتضح إعتدالية
واألوراق المالية  ،لوغاريتم اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ،االستثمارات

 (.0.05المتاحة للبيع، عند مستوى معنوية أكبر من )
  بإستخدام إختبار أنهJarque-Bera، األوراق المالية  لوغاريتم قد إتضح عدم إعتدالية توزيع مؤشر

 (.0.05عند مستوى معنوية أقل من ) ،المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 :Unit Root Testإختبار استقرار السالسل الزمنية  6/2/3/1/3/2

 (14جدول رق  )
مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل الربا   جذر الوحدة لمؤشرات تأثير:اصولنتامج إختبارات 

على  ,والخسامر, الوراق المالية المتاحة للبيع, الوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 اجمالى االستثمارات

القرار  مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات
 اإلحصامى

Levin, Lin & Chu t -3.49410 ***0.0001  رفضH0 

Im, Pesaran and Shin W-stat -1.05020 0.1468  قبولH0 

ADF - Fisher Chi-square 22.7513 ** 0.0037  رفضH0 

PP - Fisher Chi-square 26.3410 ***0.0001  رفضH0 

 0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من  ** 
 0.001***دالة عند مستوى معنوية أقل من 
 ،Levin, Lin & Chu tأن القيمة المحسوبة إلحصاءة إختبارات  (14يتضح من الجدول رق  )

ADF - Fisher Chi-square، PP - Fisher Chi-square،  دالة عند مستوى معنوية أقل من
ومن ثم رفض فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة، األمر الذى يدل على سكون السالسل  ،(0.01)

قة بكل : لوغاريتم اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح الزمنية للمتغيرات المالية المتعل
والخسائر، لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيع، لوغاريتم األوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

 فقط. وفقًا لحالة حد ثابت I ~ (0واستقرارها عند المستوى ) ،و لوغاريتم اجمالى االستثمارات ،االستحقاق
 إختبار التكامل المشترك بين متغيرات البحث: 6/2/3/1/3/3

إختبار بإستخدام  تم إختبار التكامل المشترك بين مؤشرات البحث المستقلة والمعدلة والتابعة،
Phillips-Ouliaris،  :وذلك على النحو التالي 
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 (15جدول رق  )
اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من نتامج اختبار التكامل المشترك بين التأثير المعنوي لمؤشرات 

خالل الربا  والخسامر, الوراق المالية المتاحة للبيع, الوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 
 على اجمالى االستثمارات ,االستحقاق

 المؤشرات
tau-

statistic 
 مستوى 
 المعنوية

z-statistic  مستوى 
 المعنوية

 0.4844 7.193599- 0.2241 4.263442- لوغاريتم اجمالى االستثمارات
لوغاريتم اصول مالية مبوبة بالقيمة 
 العادلة من خالل األرباح والخسائر

-2.770815 0.6152 -5.806164 0.3482 

 0.3516 6.069005- 0.4059 3.432522- لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيع
لوغاريتم األوراق المالية المحتفظ بها 

 حتى تاريخ االستحقاق
-3.842882 0.3027 -6.147037 0.6707 

-tau-statistic، zأن القيمة المحسوبة إلحصاءة كل من :  (15اتضح من الجدول رق  ) 
statistic، ( 0.05غير دالة عند مستوى معنوية أكبر من)،  ومن ثم رفض فرض العدم القائل بعدم وجود

لوغاريتم اصول  عالقات توازنية في األجل الطويل بين مؤشرات البحث المستقلة والتابعة، المتعلقة بتأثير
مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيع، لوغاريتم 

مما يدل عدم  ،على لوغاريتم اجمالى االستثمارات ،لمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاألوراق المالية ا
 وجود عالقات توازنية طويلة األجل بين تلك المتغيرات محل البحث.
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مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل الربا   نموذج اإلنحدار لتأثير مؤشرات:اصول 6/2/3/1/3/4
على  ,والخسامر, الوراق المالية المتاحة للبيع, الوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 اجمالى االستثمارات:
 (16جدول رق  )

العادلة من اصول مالية مبوبة بالقيمة نموذج االنحدار اللوغاريتمي المتعدد لتحديد تأثير مؤشرات: 
خالل الربا  والخسامر, الوراق المالية المتاحة للبيع, الوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

 على اجمالى االستثمارات ,االستحقاق
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 *D01 -0.411457 0.049252 -8.354137 0.0140(:2016-6-30قبل وبعد )

لوغاريتم اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من 
 Lnx5خالل األرباح والخسائر:

-0.053000 0.020626 -2.569611 0.1239 

 *Lnx6 -0.693434 0.146314 -4.739340 0.0418لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيع:
لوغاريتم األوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

 Lnx7 0.431704 0.161107 2.679612 0.1156االستحقاق:

C 24.15857 2.026727 11.91999 0.0070** 
R2=97.2% F-test= 17.14 sig=0.002** AIC = -2.34 SC= -2.38 HQC= -2.82 RMSE=0.037 
U= 0.001 DW=3.1 J.B=0.54 
Breusch-Godfrey=0.99 sig=0.50 Heteroskedasticity BPG=0.66 sig=0.68 Ramsey RESET= 
164 SIG.=0.05 
LNL_1 = -0.411456840444*D01 - 0.0530003479928*LNX7_1 - 
0.693433883962*LNX8_1 + 0.431704391829*LNX9_1 + 24.1585715386 

 (.0.01**دالة عند مستوى معنوية أقل من ) (.0.05*دالة عند مستوى معنوية أقل من )

 (R2)التحديد  معامل )أ(
%( من التغير الكلي في المتغير التابع: لوغاريتم اجمالى 97نجد أن المتغيرات المستقلة تفسر )

لعدم إدراج متغيرات مستقلة  االستثمارات. وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أوربما
أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج أو الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج 

 الخطي. 
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 : F-Test اختبار معنوية جودة توفيق نموذج النحدار )ب(
 F)وحيث أن قيمة اختبار  ،(F-test)الختبار معنوية متغيرات النموذج ككل تم استخدام اختبار 

test) ( مما يدل على تأثير المتغيرات 0.01( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )17.14هي )
 على لوغاريتم اجمالى االستثمارات. ،المستقلة ككل

  .t-testاختبار معنوية كل متغير مستقل على حدة)جـ(
االنحدار نجد أن المتغيرات المستقلة ذات المعنوية في نموذج  (t.test)باستخدام اختيار 

وذلك عند  ،(، لوغاريتم األوراق المالية المتاحة للبيع2016-6-30اللوغاريتمي المتعدد هي : قبل وبعد )
 .ومن ثم قبول صحة الفرض الفرعي الثالث جزئياً (، 0.05مستوى معنوية أقل من )

 إلعتدالية الخطاء: jarque-beraاختبار  )د(
أتضح أن القيمة  ،لقيم األخطاء بنموذج اإلنحدار المتعدد Jarque-Bera Testبإجراء اختبار 

مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على  ،(0.763( وبمستوى معنوية )0.542المحسوبة )
 إعتدالية توزيع أخطاء النموذج. 

 لقياس اإلرتباط التسلسلى: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testإختبار  )هـ(
 (17جدول رق  )

 اختبار اإلرتباط التسلسلىنتامج 
 القرار اإلحصامى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات

F-statistic 0.989091 0.5017  قبولH0 

Obs*R-squared 3.480805 0.0621  قبولH0 

أنه ال يوجد إرتباط  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testيتضح من إختبار 
وهى غير دالة عند مستوى  ،لوغاريتم اجمالى االستثماراتللمتغير التابع :سلسلة البواقي  تسلسلى فى

 (.0.05معنوية أكبر من )
 لثبات تباين الخطاء: Heteroskedasticity Testاختبار  )و(

 اختبار ثبات تباين الخطاء(: نتامج 18جدول رق  )
 القرار اإلحصامى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات

F-statistic 0.813080 0.4870  قبولH0 

Obs*R-squared 1.919110 0.3831  قبولH0 

لقيم األخطاء بنموذج  Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfreyبإجراء اختبار 
 ،F-statistic، Obs*R-squared، أتضح أن مستوى المعنوية إلختبارات كل من : اإلنحادار المتعدد

 اإلنحدار.(، مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على ثبات تباين أخطاء نموذج 0.05أكبر من )



 332 
 

 :Ramsey RESET Test اختبار : )ز(
أكبر من  ,F-statistic أتضح أن مستوى المعنوية إلختبار ,Ramsey RESETبإجراء اختبار 

 ،مما يدل على قبول فرض العدم الذى ينص على كفاية ومالئمة المتغيرات المستقلة بالنموذج ،(0.05)
 وفق الصيغة اللوغاريتمية. ودقة توصيف النموذج

الثالث القامل  قبول صحة الفرض البحثي الفرعييمكن ثالثنتامج اختبار الفرض الفرعي الوبناء علي 
لكل من: اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل الربا   ذو داللة احصامية تأثير معنوي  بوجود

على  ,تحقاقوالوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االس ,والخسامر, الوراق المالية المتاحة للبيع
 إجمالى االستثمارات.

 : الفرض البحثى الثاني 6/2/4
علي االفصاح المحاسبي في القوائم  2015 معايير المحاسبة المصرية المعدلة في " يوجد تأثير لتطبيق 

 لشركات التامين المسجلة بالبورصة المصرية".  المالية المنشورة
ثر تطبيق المعايير المصرية في نسختها المعدلة في تتبع أأسلوب تحليل المشاهدات حثان ولقد اتبع البا

 . االيضاحات المرفقة فياو في  صلب القوائم المالية علي االفصاح المحاسبي سواء في 2015
تطبيق معايير المحاسبة المصرية  ومن تتبع القوام  المالية المنشورة للشركة محل الدراسة قبل وبعد

 تي:الحظ الباحثان اآل 2015المعدلة في 
  :قوام  وبنود مستحدثة 6/2/4/1

 2015نسختها المعدلة المعايير المصرية في وتشمل قوائم وبنود مستحدثة لم يتم االفصاح عنها قبل تطبيق
  قوام  مستحدثة: 6/2/4/1/1
ثبت تتبع القوائم المالية المنشورة للشركة محل الدراسة قبل وبعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة أ

 :استحداث القوائم التالية
 قائمة الدخل الشامل 
  بالشركة بما يعكس اثر قوائم مالية لحسابات االيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التامين

 التحديثات الواردة بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية في قطاع التامين.
 ايضاحات مستحدثة6/2/4/1/2

كذلك اثبت تتبع القوائم المالية المنشورة للشركة محل الدراسة قبل وبعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية 
 استحداث االيضاحات التالية:المعدلة 

  االفصاح عن المخاطر التأمينية وما يرتبط بها من معلومات مثل معدل خطر الفائدة ومعدل خطر
 .االئتمان ومخاطر السوق المرتبطة بعفود التامين

  اعادة شراء عقود التاميناالفصاح عن سياسة اثبات االرباح والخسائر الناتجة عن. 
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 العادلةصل ناتج عن مفاهيم القيمه التغير في أي التزام أو أ. 
الفروض المستحدثة في قياس االصول وااللتزامات التاتجة عن عقود التامين واعادة التامين)محاسبة  -1

 الظل (
 بنود قديمة باسماء مستحدثة 6/2/4/2
 القوائم المالية المنشورة للشركة محل الدراسة بعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلةحيث اشتملت 

بنود كانت موجودة باسم مختلف قبل تطبيق معايير المحاسبة المصرية في نسختها المعدلة ودليل تطبيقها 
 في قطاع التامين وتم تعديلها تم ادراجه في الجدول التالي:
 (19جدول رق  )

 مقارنة بعض بنود القوام  المالية قبل وبعدتطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة
البند بعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية  تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة البند قبل

 المعدلة
 قائمة المركز المالي الميزانية العمومية

اصول مالية مبوبة بالقيمة الغادلة من خالل  اوراق مالية بغرض المتاجرة
 االرباح والخسائر

متاحة صافي االرباح الغير محققة من اوراق مالية 
 للبيع

احتياطي القيمة العادلة لالصول المالية متاحة 
 للبيع

 حقوق المساهمين حقوق الملكية
 الحصص غير المسيطرة حقوق االقلية
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 :النتامج والتوصيات ومجاالت البحث المقرحةـ  7
 :نتامج البحث 7/1

 طار هدف ومنهج البحث توصل الباحثان إلى مجموعة من النتامج :في إ
 نتامج الدراسة النظرية: 7/1/1

 اوال نتامج تتعلق بالقياس المحاسبي للقوام  المالية المنشورة لشركات التامين
معالجات محاسبية جديدة  في وجود2015اثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية في نسختها المعدلة  -1

 .على بعض بنود األصول المتداولة
استحداث معالجات محاسبية الي 2015ي نسختها المعدلة ادي تطبيق معايير المحاسبة المصرية ف -2

 .جديدة على األدوات المالية
 .استحداث معالجات محاسبية جديدة على مدينو عمليات التأمين -3
 .استحداث معالجات محاسبية جديدة على بعض األرصدة المدينة لشركات التأمين وا عادة التأمين -4
 .معالجات محاسبية جديدة على تطبيق مفهوم االضمحالل استحداث -5

 في شركات التامينمحاسبة الظل  تطبيق مفهوم -6

 ثانيا نتامج تتعلق باالفصا  المحاسبي للقوام  المالية المنشورة لشركات التامين
بنود اإليرادات والمصروفات في قائمتين منفصلتين إحداهما قائمة الدخل وهي تظهر مكونات  عرض -7

األرباح والخسائر وقائمة أخرى وهي قائمة الدخل الشامل وهي تبدأ بالربح أو الخسارة الظاهرة في 
 قائمة الدخل ثم تعديلها ببنود الدخل الشامل األخرى 

 لى عنوان األدوات المالية بحيث شملت األخيرة بنودًا أكثر إيضاحًا عنوان االستثمارات المالية إتغيير  -8
 االلتزامات المالية و االصول المالية هما  مجموعتين رئيسيتين تبويب االدوات المالية الي-9
 نتامج الدراسة التطبيقية: 7/1/2
 التالي: ول والثاني علي النحوطبيقية قبول نتائج فرضي البحث األوضحت نتائج الدراسة التأ
 :ـ ولما يتعلق بنتامج الفرض البحثي ال : في والً أ
لكل من: صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة، ذو داللة احصائية  تأثير معنوي  يوجدنه أ  -1

 ومخصص اضمحالل ديون مشكوك فى تحصيلها على صافى ارباح الفترة قبل الضرائب
، من: االصول واالستثمارات المالية المتاحة للبيعلكل ذو داللة احصائية  تأثير معنوي  يوجدانه  -2

 احتياطى خاص من فروق ترجمة العمالت الجنبية على اجمالى الدخل الشامل عن الفترة.و 
لكل من: اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل  ذو داللة احصائية تأثير معنوي  يوجدانه  -3

 ،واألوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،بيعاألرباح والخسائر، األوراق المالية المتاحة لل
 على إجمالى االستثمارات.
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لصافى الخسائر غير المحققة من ارواق مالية متاحة للبيع،  ذو داللة احصائية تأثير معنوي يوجد انه  -4
 على اجمالى حقوق الملكية.

انه الخامس  البحثي الفرعي قبول صحة الفرضيمكن خامسنتائج اختبار الفرض الفرعي البناء علي  -5
إلحتياطى القيمة العادلة لالصول المالية المتاحة للبيع،  ذو داللة احصائية تأثير معنوي  يوجد

 علىاجمالى حقوق المساهمين
 ثانيا : فيما يتعلق بنتامج الفرض البحثي الثاني

المعدلة  معايير المحاسبة المصريةمن تتبع القوائم المالية المنشورة للشركة محل الدراسة قبل وبعد تطبيق 
ن هناك قوائم وبنود لم يكن يتم االفصاح عنها قبل صدور النسخة المعدلة من الحظ الباحثان أ 2015في 

ثر التطور في المعايير المصرية في ك بنود تم تعديل مسمياتها لتعكس أالمعايير المصرية وان هنا
 .نسختها المعدلة

 توصيات البحث7/2
مستمر لمعايير المحاسبة المصرية بشكل دوري ليواكب التطور والتحديث في المعايير التطوير ال -1

 الدولية للتقارير المالية لتعكس أية تطورات اقتصادية عالمية أو محلية.
تطوير دليل التطبيق المهنيلقطاع التأمين لتطبيق معايير المحاسبة المصرية ليعكس التطوير المستمر  -2

العالمية والمحلية لهذاالقطاع من قطاعات االقتصاد بما يعكس كل التطورات في المعايير المصرية 
 .القومي

ضرورة التزام جميع شركات الـتأمين العاملة بالسوق المصري بتطبيبق دليل معايير المحاسبة المصرية  -3
 لشركات التأمين لما لذلك من أثر على القياس واالفصاح المحاسبي مع ضرورة المتابعة من الهيئة

 .العامة للرقابة المالية
تطوير المناهج والمقررات الدراسية بكليات التجارة بالجامعات المصرية والمعاهد العليا لتعكس  -4

 .التطورات المستمرة في معايير المحاسبة المصرية والدولية النتاج خريجين مواكبين لسوق العمل
عمل ندوات ومؤتمرات مستمرة للمحاسبين الممارسين وكافة المهنيين للتوعية باهم التطورات في  -5

 معاييرالمحاسبة المصرية والدولية. 
 مجاالت البحث المقترحة 7/3

 بناء علي نتائج البحث ووفقا لحدةد البحث يمكن اقتراح عدد من البحوث المستقبلية مثل:
بة المصرية المحدثة وفقا للمعايير الدولية علي قطاعات اخري مثل دراسة اثر تطبيق معايير المحاس -1

 قطاع البنوك واالتصاالت والبترول......الخ
دراسة مدي تطبيق معايير المحاسبة المصرية المحدثة وفقا للمعايير الدولية عل قطاع االعمال العام  -2

 في مجال التامين
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نوايا العمالء  على فى التأثير دور خصائص مواقع التواصل االلكترونى 

" دراسة ميدانية بالتطبيق على الشرائية من المتجر أو عبر االنترنت 

 " طالب جامعة أسيوط
 ألستاذ الدكتورا

 عادل ريان محمد ريان
 أستاذ إدارة األعمال المتفرغ
وعميد كلية إدارة األعمال 

واإلنسانيات بالجامعة المصرية 
 اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 

 األستاذ الدكتـور
 نادية أمين محمد على

 أستاذ إدارة األعمال المتفرغ
كلية التجارة ـ جامعة 

 أسيوط

 الدكتـور
 عبد الناصر طه إبراهيم محمد

 إدارة األعمال المساعد أستاذ
 كلية التجارة ـ جامعة أسيوط

 الباحث
 أحمد حمدي زكى محمدأ.

المعيد بقسـم إدارة 
كلية التجارة  األعمال

 جامعة أسيوط
 م2019هــ  ـــ 1440

 ملخص الدراسة:

محل  استهدفت هذه الدراسة التعرف على طبيعة العالقة بين خصائص مواقع التواصل االلكترونى
الدراسة والنية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت بالتطيبق على عينة من طالب جامعة أسيوط 

( مفردة, 421عينة عشوائية طبقية تكونت من ) كمترددين فى هذه المواقع, وقد تم إجراء هذه الدراسة على
بين خصائص مواقع التواصل  اللة إحصائيةدراسة أن هناك عالقة موجبة ذات دوقد أظهر نتائج ال

االلكترونى محل الدراسة والنية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت, كما توصلت الدراسة نتائج 
فى بُعد التفاعل من قبل  تتمثلالتنبؤ بالنية الشرائية للعمالء أسهمت فى الدراسة إلى أن أهم األبعاد التى 

ذلك بُعد مشاركة المحتوى من قبل العميل, ثم البُعد الخاص بالمجتمعات  تاله فىالشركات مع العمالء, 
االفتراضية عبر االنترنت, وأخيرًا بُعد إمكانية الوصول, وبناًء على هذه النتائج تم تقديم مجموعة من 

 التوصيات, عالوة على اقتراح بعض الدراسات المستقبلية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
Abstract: 

This study aimed at identifying the relationship between characteristics of social 

media sites and the intent of the customer to purchase from the store or online. A 

sample of (421) student from Assiut University has been selected.  

According, the results of the study showed that there was a positive significant 

relationship between characteristics of social media sites and the intent of the 

customer to purchase from the store or online. Also it showed that interaction, 

sharing of content were the most important dimensions that contributed 

significantly in predicting the intent of the customer to purchase. Based on these 

results, was proposed set of recommendations, as well as some future relevant 

studies. 
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  ـ تقديم:1
 ,الثقافيةو  االجتماعية, أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة, نقلة نوعية في كافة مجاالت الحياة

 شهدتفاقًا جديدة أمام عدة مفاهيم ولعل من أبرزها شبكة اإلنترنت, التي ا  واالقتصادية كما فتحت  والفكرية,
لتصبح عالمًا واحدًا متصاًل, وأصبحت أيضًا مختلف دول العالم وربطت بين  دولانتشارًا كبيرًا في كافة ال

, حيث أتاحت بذلك سرعة وسهولة التواصل والتعارف بين األفراد حديثةحياة المجتمعات ال جزًء هامًا فى
والجماعات, ومكنت من مشاركة وتبادل األفكار والخبرات فيما بينهم, وأصبحت بذلك أفضل وسيلة لتحقيق 

ولعل ظهور الجيل الثاني لإلنترنت أو ما يعرف بـ  (.2014التواصل بين األفراد والمجتمعات) نور الدين,
(Web2,0 أكبر وأعظم فرصة إلحداث هذا االتصال والتواصل من خالل إتاحة مواقع التواصل )

ة فقط, والتي خلقت االلكتروني, والتي مكنت المستخدمين من المشاركة والمبادرة بداًل من التصفح والمتابع
بين أصحاب المواقع ومستخدميها من جهة, وبين مستخدميها أنفسهم من جهة  الفعال نوعًا من التواصل
 (. 2013 ,أخرى) عبد الناصر

مواقع التواصل االلكتروني المختلفة, فقد لجأت العديد من الشركات لونظرًا لالنتشار والرواج الكبير 
هذه المواقع لما تزخر به من مجتمع كبير  منصات إلى التواجد عبر تجاالالعاملة في العديد من الم

سبياًل وقناة جاذبة  إلى وجود من قبل الشركات وأدى التوجه إليها واستعمال هذه المواقع والشبكات ,ومتنوع
  (.Harshini,2015) من خالل هذه المنصات لها لعرض مختلف النشاطات والبرامج والخطط التسويقية

من التحديات التي يواجهها معظم  تحدى التأثير في السلوك الشرائي للمتسوقين عبر اإلنترنتيمثل و 
من خالل حجم المبيعات التي  يتحددتجار التجزئة االلكترونية, حيث أن نجاح أي بائع عبر اإلنترنت 

في تسويق  من الضروري للبائعين عبر اإلنترنت البحث عن أداة جديدةلذلك تتحقق عن طريق اإلنترنت, 
مواقع التواصل  وتمثلت هذه األداة فىبشكل يحقق مزايا تسويقية عديدة  وعالمتهم التجارية منتجاتهم

 (.2015,)عبد القادرعمالءلل ئيةنوايا الشراالإيجابي كبير على تأثير االلكتروني والتي يكون لها 
خصائص مواقع التواصل وبناًء على ما سبق فإن هدف هذه الدراسة هو التعرف على مدى تأثير 

مترددين ك من المتجر أو عبر االنترنت االلكتروني محل الدراسة في النية الشرائية لدى طالب جامعة أسيوط
 هذه المواقع. على
موضوع الدراسة:ـ  2  

مواقع  عبر في التسويق ومنظمات األعمال المختلفة للشركات ملحوظاً  استثماراً  خيرةاأل السنوات شهدت
 تسمح جديدة إعالنية منصات باعتبارها عالمتها التجارية,و  عن منتجاتها لإلعالن االلكترونىالتواصل 

 أداة وهي معها, واإلنخراط التجارية العالمات على البعض, والتعرف بعضهم مع التواصل للمستخدمين
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 دون  تلقائية بطريقةالحاليين والمحتملين العمالء  إلى والوصول لجذب محاولة التسويقية التقليدية في مكملة للجهود
إهتمامات هؤالء العمالء) بهجت,  على التعرفكذلك يدوية, و  أو نشر المحتوى بطريقة لتحديث المستمرة الحاجة
2016.)  
مختلفة لتسويق منتجاتها للعمالء الذين يعتبرون  اً تقدم مواقع التواصل االلكتروني للشركات طرقو  

غير عدواني, حيث يعتبر ذلك بشكل على اإلقناع و  أسلوب قائممبادرين ومراقبين من خالل عمالء آخرين, ب
موقع  يعدو  .Holzner,2009))القرن الحادى والعشرينمن المتطلبات األساسية للتسويق الناجح في 

عدد حيث يصل ًا, الموجودة حاليلكترونى مواقع التواصل اال بر وأهمواحدًا من أك  Facebook فيسبوك
( 1يوضح الجدول التالى رقم )و  .دم شهريًا, ومليار مستخدم يومياً مستخ إلى أكثر من ملياري  همستخدمي

مواقع التواصل االلكتروني في مصر في الفترة من  موقع الفيسبوك كأحدى التطور في أعداد مستخدمي
 .م2018ـ  2014

 :(1جدول رقم )
 م.2018:2014فى مصر فى الفترة بين  الفيس بوكالتطور فى أعداد مستخدمى موقع 

 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

أعداد مستخدمى 

 الفيسبوك فى مصر

23.24.0000 28.000.000 32.000.000 33.000.000 35.000.000 

.internetworldstats.comttp://wwwhSource:  

إلى  2014الفيس بوك فى الفترة األخيرة من عام موقع ويتضح من الجدول السابق تزايد أعداد مستخدمى 
عداد أ من إجمالى  %71.1ونسمة  99.375.741المقدر ب من إجمالى عدد السكان % 35.2بنسبة  م2018

دفع الكثير من ما  م وهذا 2018عام  فى شهر يونيو فى مصر 49,231,493المقدر ب مستخدمى االنترنت 
مواقع, حيث تقدم هذه هذه ال منصاتالشركات إلى تطوير أساليبها التسويقية التقليدية لتضع مزيجًا ترويجيًا مرتبطًا ب

ونظرًا ألهمية  المواقع أسلوب مميز وجديد فى سبيل الوصول إلى العميل أينما كان بدون قيود زمنية أو مكانية.
 & Mangoldمواقع التواصل االلكتروني كوسيلة ترويجية اقترح كل من منصات استخدام  التزايد الكبير فى

Faulds,(2009 ); Chik&Iwa,(2012)  أن تضاف هذه المواقع كأحد عناصر المزيج الترويجي الجديد للشركات
 (.1موضح بالشكل رقم ) وكما ه
 
 

 
 

 
 .عناصر المزيج الترويجي الجديد  (1شكل رقم )

 عناصر المزيج  الترويجي الجديد

 العامة العالقات اإلعالن البيع الشخصي
 والنشر

التسويق المباشر 

 وتنشيط المبيعات

 مواقع التواصل االلكتروني

 )الفيس بوك, وتوتير, ويوتيوب,

(وجوجل بلس  

http://www.internetworldstats.com/
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Source: Mangold &.Faulds,(2009)" pp,357-365. 

كذلك الشراء, و  اتاتخاذ قرار  مساعدة العمالء فىدورًا مهمًا في  وتؤدى مواقع التواصل االلكترونى
تساعد الشركات  , وكذلكهاوالعروض المقدمة من منتجات الشركاتتشجيعهم على إجراء المناقشات حول 

, كما تساعد الشركات أيضًا على تقديم أفضل خدمة والعالمات المنتجاتهذه  عمالء عنمعرفة أراء ال على
وبالتالي تظهر أهمية استخدام وعالمتها التجارية من خالل معالجة التعليقات السلبية حول منتجاتها عمالء لل

 .(Alsubagh,2015)في تشجيع المستهلكين على الشراء عبر اإلنترنت الشركات قبلمن  مواقعهذه ال
دراسة النية الشرائية إلى التعرف على ما يمكن أن تكون عليه األنماط الشرائية فى المستقبل, حيث تهدف 

ولذا تعتبر النية الشرائية من أهم األدوات التى تتطلبها عملية تخطيط السياسات واالستراتيجيات التسويقية, 
رائى الفعلى, فإن االنحرافات بينهمًا تكون تعتبر النية الشرائية سلوكًا شرائيا متوقعًا وبمقارنتها مع السلوك الشو 

 (.2011,)مجاهدى العمالءمؤشرات صادقة لألداء الفعلى فى السوق وأتجاهات وميول االستهالك لدى 
وقد أشارت نتائج الكثير من الدراسات التي تناولت العالقة بين خصائص مواقع التواصل االلكتروني 

 & e.g.; Ioanas & Stoica,2014;Gula et al,2014; Biail et al, 2014; Richard) للعمالء والنية الشرائية

Guppy,2014; Harshini,2015; Alalwan,2018)   مباشرة بين الخصائص المميزة  موجبةإلى وجود عالقة
الدراسات التي من تلك توصلت البعض األخر كما . للعمالءلمواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائية 

 ;e.g.; Schivinski,2014)للعمالء العالقة بين خصائص مواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائيةتناولت 

Kosarizadeh&Hamdi,2015; Ahmed & Zahid ,2014)  , هذه غير مباشرة بين  موجبةإلى وجود عالقة
ائص المميزة لمواقع الخص أن , بمعنىللعميل الخصائص المميزة لمواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائية

ومن هنا  ال من خالل وجود متغيرات وسيطة.إ للعميل التواصل االلكترونى ال تؤثر على النية الشرائية
والنية  محل الدراسة بين خصائص مواقع التواصل االلكترونىمعرفة طبيعة العالقة  هذه الدراسة إلى هدفت

الدراسات تلك البيئة المصرية وهى تختلف عن البيئات االجنبية التى أجريت فيها  فىللعمالء الشرائية 
 السابقة.

 e.g.; Guli et al ,2015;Leung &Baloglu,2016) وقد الحظ الباحث من مراجعة معظم الدراسات السابقة

 Dehgani& tumer,2015; Harshini,2015) االلكتروني  التى تناولت العالقة بين خصائص مواقع التواصل
مواقع التواصل, وسهولة  برتركيزها على أبعاد مثل:ـ الوجود االجتماعي للشركات ع عمالءوالنية الشرائية لل

االستخدام, والكلمة المنقولة الكترونيًا, ودعم المستهلك, وتقييم المنتج, وتبادل المعلومات, والتفاعل, 
قياس خصائص مواقع التواصل االلكتروني في حين وغيرها من األبعاد في , والترفية ومشاركة المحتوى 

 أخرى أبعاد   (e.g.; Asa’ad and Anas,2014; Karman,2015)تناولت بعض الدراسات السابقة 
عبر االنترنت,  المجتمعات االفتراضية: فى تفي قياس خصائص مواقع التواصل االلكتروني وتتمثل
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 والمصداقية ,, وأمكانية الوصولالعميل قبلمن  المحتوى , ومشاركة الشركات مع العمالء قبلمن  والتفاعل
يمكن بلورة موضوع و وهذه األبعاد هى التى سوف يتم التركيز عليها فى الدراسة الحالية, من قبل الشركات

هل تؤثر خصائص مواقع  :الدراسة في التساؤل البحثي التالي التي تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عنه
الشركات مع  قبلمن  المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت, والتفاعل: االلكتروني المتمثلة فيالتواصل 
مكانية الوصول من قبل العميل, ومشاركة المحتوى  ,العمالء في النية الشرائية لدى طالب  ,والمصداقية, وا 

 هذه المواقع. على مترددينك من المتجر أو عبر االنترنت جامعة أسيوط
  :ال تيةف ااهدتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األالدراسة: ف اهدأـ  3

من  النية الشرائية على محل الدراسة خصائص مواقع التواصل االلكترونيـ التعرف على أثر 3/1
 هذه المواقع. على مترددينكلدى طالب جامعة أسيوط  المتجر أو عبر االنترنت

المجتمعات : فيخصائص مواقع التواصل االلكتروني المتمثلة ـ التعرف على األهمية النسبية ل3/2
 من قبل العميل, ومشاركة المحتوى  ,من قبل الشركات مع العمالء االفتراضية عبر االنترنت, والتفاعل

مكانية الوصول من المتجر أو عبر  النية الشرائية فى تأثيرها على من قبل الشركات والمصداقية, وا 
 .هذه المواقع على مترددينلدى طالب جامعة أسيوط ك االنترنت

فى كيفية استخدام  فى الشركات ـ التوصل إلى بعض المقترحات التى يمكن أن تفيد المسوقين 3/3
 وعالمتهم التجارية. هممواقع التواصل االلكترونى ومنصاتها المختلفة فى تسويق منتجات

 

 إلى:ـترجع أهمية هذه الدراسة  أهمية الدراسة: ـ4
على الرغم من وجود دراسات عديدة في مجال التسويق االلكترونى إال أنها ما زالت محدودة فيما  ـ4/1

التسوق, وهذا يبرر الحاجة إلى التسويق و يتعلق باستخدام مواقع التواصل االلكتروني كوسيلة حديثة في 
 القيام بدراسات إضافية في هذا المجال.

تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين فى البيئة العربية بصفة عامة والبيئة المصرية بصفة  ـ4/2
في استخدام مواقع التواصل االلكترونى باعتبارها أداة تسويقية حديثة لمديرى التسويق فى البحث خاصة 

هة نظر الباحث المستهدفين, حيث تعتبر هذه الدراسة من وج العمالءللوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
 إضافة للمكتبة المصرية في مجال التسويق.

نقص األبحاث والدراسات العربية والمصرية التى تناولت العالقة بين خصائص مواقع التواصل  ـ4/3
)وذلك فى حدود علم  و عبر االنترنتللعمالء من المتجر أ النية الشرائيةو  محل الدراسة االلكترونى

خصائص مواقع التواصل محاولة المساهمة فى عالج الفجوة المعرفية المتعلقة ب الباحث(, وبالتالى
 .للعمالء والنية الشرائيةااللكترونى 
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 اإلطار النظرى والدراسات السابقة:ــ 5
 :للعميل تناولت العالقة بين خصائص مواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائية التى دراساتالـ 5/1

مواقع التواصل االلكتروني  خصائص عرضًا للدراسات السابقة التي تناولت العالقة بينتضمن هذا الجزء 
وفيما يلى توضيح ألهداف تلك الدراسات والمنهج المتبع فى كل دراسة, وما أسفرت , للعمالء والنية الشرائية
 .وأخيرًا ينتهي بتعقيب الباحث على هذه المجموعة من الدراسات عنه من نتائج,

مواقع خصائص معرفة تأثير  ,Farooq&Jan((2012كل من  أجراهاهدفت الدراسة الميدانية التى 
 ية,, والتغذية العكسالكلمة المنقولة الكترونياً و الخصوصية واألمن, والثقة, : التواصل االلكترونى المتمثلة فى

( مفردة من طالب جامعة 100عبر االنترنت, وذلك بإستقصاء عينة مكونة من )عمالء للعلى نوايا الشراء 
Bahria  فيKarachi باكستان, وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن أبعاد مواقع التواصل االلكتروني ب

على  موجبلها أثر  ,الكلمة المنقولة الكترونيًا, والتغذية العكسيةو الخصوصية واألمن, والثقة,  :المتمثلة فى
تأثير  معرفة Mikalef et al, (2013) الدراسة التى قام بها وتناولت عبر اإلنترنت.عمالء النية الشرائية لل
فى االختيار  العمالءامام بدائل , وتعدد الالمتمثلة فى: إمكانية الوصول واقع التواصل االلكترونيخصائص م

عينة  والتوصية بالكلمة المنقولة وذلك بإستقصاءعمالء بين المنتجات وأثرها على كل من النية الشرائية لل
وجود ( مفردة من مستخدمي مواقع التواصل االلكتروني,  وقد توصلت هذه الدراسة إلى 165مكونة من )

امام بدائل , وتعدد الالمتمثلة فى: إمكانية الوصولمواقع التواصل االلكتروني  لخصائصتأثير إيجابى 
 وتشجيعهم على الشراء عبر االنترنت. عمالءعلى زيادة النية الشرائية لل, فى االختيار بين المنتجات العمالء

التعرف على العوامل المؤثرة في استخدام العمالء إلى ( 2013),وفى نفس السياق هدفت دراسة الهنداوى 
 Faceااللكترونيين لمواقع التواصل االلكتروني في التسوق بإجراء دراسة حالة على التسوق عبر موقع 

book  ( مفردة من طالب جامعة دمياط وقد تم جمع البيانات 384وذلك بإستقصاء عينة مكونة من )
باستخدام المقابلة الشخصية, وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك اختالفًا في ترتيب األهمية النسبية 

الفائدة المدركة, وسهولة االستخدام,  :لمحددات استخدام مواقع التواصل االلكتروني في التسوق والمتمثلة فى
قع التواصل االلكتروني والمتمثلة اوتوصلت هذه الدراسة أيضًا إلى أن محددات مو  , هذه المواقعوالثقة في 

النية الشرائية في  موجبتؤثر بشكل  ,الستخدام, والثقة في هذه المواقعالفائدة المدركة, وسهولة ا: فى
 نحو التسوق عبر هذه المواقع. عمالءلل

التواصل استخدام مواقع  معرفة تأثيرإلى  Schivinski,(2014)كما هدفت الدراسة التى قام بها 
عبر االنترنت من خالل عمالء على النية الشرائية لل من قبل الشركات فى أنشطتها التسويقية االلكتروني

( مفردة من مستخدمي هذه المواقع, وقد 504وساطة قيمة العالمة, وذلك بإستقصاء عينة مكونة من)
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على النية الشرائية  وموجب الدراسة إلى أن مواقع التواصل االلكتروني تؤثر بشكل مباشرتوصلت نتائج هذه 
عبر االنترنت, كما توصلت هذه الدراسة أيضًا إلى أن هناك وساطة جزئيه لقيمة العالمة في عمالء لل

عبر للعمالء العالقة بين االتصاالت المقدمة من الشركة عبر مواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائية
المستهلك عبر  قبلاالنترنت, وأن هناك وساطة كلية لقيمة العالمة في العالقة بين االتصاالت المقدمة من 

الدراسة نتائج عبر االنترنت, واتفق معه في هذه النتيجة عمالء مواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائية لل
( مفردة  من مستخدمي مواقع 122ة قوامها )والتي طبقت على عين  Karman,(2015)التى قام بها

 خصائصالتواصل االلكتروني حيث هدفت إلى معرفة دور قيمة  العالمة كمتغير وسيط في العالقة بين 
 Star bucks عبر االنترنت للعالمة التجارية لشركة عمالءمواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائية لل

مواقع التواصل  لخصائصتأثير مباشر تائج هذه الدراسة إلى أن هناك للقهوة في اندونيسيا, وقد توصلت ن
, ومشاركة الشركات قبلمن  المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت, والتفاعل :االلكتروني والمتمثلة فى

أيضًا وقد توصلت نتائج هذه الدراسة  ,عبر االنترنت عمالءعلى النية الشرائية للالعميل  قبلمن  المحتوى 
 ,إمكانية الوصول :مواقع التواصل االلكتروني والمتمثلة فى لخصائصتأثير مباشر وجود  عدمإلى 

إلى وجود تأثير غير  توصلت هذه الدراسة أيضاً , كما عبر االنترنتعمالء على النية الشرائية لل المصداقيةو 
عبر االنترنت من عمالء جمالي على النية الشرائية للإمواقع التواصل االلكتروني كمتغير لخصائص مباشر 

 ) قيمة العالمة(. خالل المتغير الوسيط
إلى معرفة تأثير خصائص موقع  Richard & Guppy,(2014)وتطرقت أيضًا الدراسة التى قام بها 

مكانية نشر التعليق, : الفيسبوك والمتمثلة فى إعجابات األصدقاء, وخدمة تعدد االختيار بين المنتجات, وا 
( مفردة 216, وذلك بإستقصاء عينة قوامها )عمالءعلى النية الشرائية لل العميل قبلمشاركة المحتوى من و 

من مستخدمي موقع الفيسبوك وقد تم إجراء االستبيان االلكترونى على صفحات الشركة على موقع الفيسبوك 
الفيسبوك والمتمثلة , وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن خصائص موقع 2012خالل شهر أغسطس 

مكانية نشر التعليق, و : فى مشاركة المحتوى من إعجابات األصدقاء, وخدمة تعدد االختيار بين المنتجات, وا 
هدفت الدراسة التى قام كما  عبر االنترنت.عمالء ومعنوى على النية الشرائية لل موجبلها تأثير  العميل, قبل
معرفة تأثير خصائص مواقع التواصل االلكترونى المتمثلة فى: التفاعلية, إلى   Han,(2014)بها

والمعلوماتية, وسهولة االستخدام على ثقة مستخدمى هذه المواقع والنية الشرائية للعمالء الصينين عبر 
( فى Nanjing) ( مفردة من طالب الجامعات فى مدينة212االنترنت, وذلك بإستخدام عينة مكونة من )

هذه الدراسة  نتائج توصلتو , Weibo, وقد تم إجراء االستقصاء عبر البريد االلكترونى على موقع الصين
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إلى أن خصائص مواقع التواصل االلكترونى المتمثلة فى: المعلوماتية, وسهولة االستخدام, ال تؤثر على 
 نخفضة المشاركة.عبر االنترنت فى المنتجات عالية المشاركة والمنتجات م العمالء الشرائيةنوايا 

 خصائصتأثير  معرفةإلى  Meoyan et al,(2014)الدراسة التى قام بها هدفت وفى نفس السياق 
, والخبرة جتمعات االفتراضية عبر االنترنتوالمأنشطة التسويق,  :مواقع التواصل االلكتروني المتمثلة فى

, وذلك بإستقصاء عينة مكونة عبر االنترنتللعمالءعلى النية الشرائية  الشركات قبلمن  التسويقية, والتفاعل
غير مباشرة بين موجبة  توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقةو ( مفردة من طالب الجامعات. 177من )

عبر االنترنت من خالل المتغيرات الوسيطة) عمالء مواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائية للخصائص 
مواقع خصائص مباشر لالوالمخاطر المدركة( وذلك يعكس االتجاه السائد في التأثير غير  المدركة, القيمة

وأتفق معه فى نفس النيجة دراسة  , عبر االنترنتعمالء التواصل االلكتروني على النية الشرائية لل
(Dehgani& tumer,2015).  

(  إلى اختبار أثر التسويق عبر مواقع 2016),ن و كما تطرقت الدراسة الميدانية التى قام بها بهجت وآخر 
عبر عمالء لل ئيةنوايا الشراالالتواصل االلكتروني من خالل بعدى محتوى الشركة ومحتوى المستخدم على 

االنترنت في األردن واستخدمت هذه الدراسة العينة الحكمية من أجل الوصول إلى األشخاص الذين 
( مفردة من مستخدمي هذه 394ألغراض تسويقية مكونة من )يستخدمون مواقع التواصل االلكتروني 

محتوى و محتوى الشركة لكل من: المواقع, وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية 
 توصلت هذه كماعبر االنترنت,  العمالءالمستخدم في مواقع التواصل االلكتروني على نية الشراء لدى 

للتسويق عبر مواقع التواصل االلكتروني كمتغير إجمالى من خالل بعدى  موجبأثير الدراسة إلى وجود ت
 Chen etدراسة  هدفتكما  عبر االنترنت. العمالءمحتوى الشركة ومحتوى المستخدم على نية الشراء لدى 

al,(2018) سياق التسوق عبر مواقع التواصل  فى عمالءإلى تحديد العوامل المؤثرة فى النية الشرائية لل
االلكترونى والمتمثلة فى: متابعة صفحات الشركة على مواقع التواصل, والمتعة والفوائد المدركة والمخاطرة 

عميل المدركة, والتضحية المدركة بغرض استشكاف النوايا السلوكية االجمالية استنادًا إلى التقييم المعرفى لل
هذه نتائج توصلت و من طالب الجامعات والدراسات العليا,  ( مفردة281من) وذلك باستقصاء عينة مكونة

الدراسة إلى أن خصائص مواقع التواصل االلكترونى المتمثلة فى: المتابعة والمتعة والفوائد المدركة 
على وتعتبر المتعة هى أكثر األبعاد تأثيرًا  للعميل والتضحية المدركة تؤثر بشكل موجب على النية الشرائية

 عبر االنترنت.عمالء النية الشرائية لل
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 في ضوء نتائج الدارسات التي تناولت العالقة بين خصائص مواقع التواصل االلكتروني والنية الشرائية
 , توصل الباحث إلى عدد من الدالالت والنتائج يمكن توضيحها في النقاط التالية:للعميل
   على الرغم من تعدد الدراسات األجنبية التي تناولت العالقة بين خصائص مواقع التواصل االلكتروني

إال أنه يالحظ ندرة الدراسات العربية بشكل عام والدراسات المصرية بشكل خاص  للعميل والنية الشرائية
دراسة هذه الخصائص مما يدلل على أن جهود الباحثين لم تمتد لتشمل  التي تناولت هذه العالقة,

وهو ما سوف تتناوله هذه  ئية من المتجر أو عبر االنترنتالشرا العمالء بالقدر الكافي في عالقتها بنوايا
 داة تسويقية حديثة. أبإعتبارها  الدراسة

  التي تناولت األهمية النسبية ألبعاد خصائص مواقع التواصل  السابقة وجود ندرة نسبية في الدراسات
من قبل  المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت, والتفاعلوالمتمثلة فى: محل الدراسة االلكترونى 

مكانية الوصول من قبل العميل, ومشاركة المحتوى  ,مع العمالء الشركات من قبل  والمصداقية ,وا 
تتناوله هذه  وهو ما سوف ئية من المتجر أو عبر االنترنتالشراالعمالء في تأثيرها على نوايا  الشركات
 .الدراسة

   تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين خصائص مواقع التواصل
حيث تناولت بعض  ة الحاليةدراسناولها التتسوف في األبعاد التي للعميل االلكتروني والنية الشرائية 

 للعميل إجمالى وأثرها على النية الشرائيةخصائص مواقع التواصل االلكترونى كمتغير السابقة الدراسات 
(e.g.; Kosarizadeh & Hamdi,2015; Ioanas & Stoica,2014)  والبعض اال خر من

المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت, والتفاعل, والكلمة : الدراسات تناول بعض الخصائص فقط مثل
, وامكانية الوصول, وغيرها من يةية االجتماعالهو المنقولة الكترونيًا, والترفية, والوجود االجتماعى, و 

 &e.g. ; Guli et al ,2015;Leung & Baloglu,2016 ;Dehgani)الخصائص لهذه المواقع 
tumer,2015; Harshini,2015)    خمسة خصائص سوف تتناول  الدراسة الحالية أنفى حين
من قبل  عبر االنترنت, والتفاعلالمجتمعات االفتراضية  :لمواقع التواصل االلكترونى وتتمثل فى

مكانية الوصولمن قبل العميل , ومشاركة المحتوى مع العمالء الشركات من قبل  والمصداقية ,, وا 
 Karman,(2015)بأستثناء دراسة  للعميل  على النية الشرائية مجتمعهحيث لم يتم دراستها  الشركات,

و قيمة العميل أحيث ركزت أغلب الدراسات السابقة على دراسة هذه الخصائص وعالقتها بقيمة العالمة 
, وهو ما يمثل فجوة بحثية يحاول الباحث  (e.g.; Asa’ad & Anas,2014)و متغيرات ا خرى أ

 سدها فى الدراسة الحالية.
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بين خصائص مواقع  ةى طبيعة العالقالحالية التعرف علوفي ضوء المالحظات السابقة تحاول الدراسة 
مع  الشركات قبلمن  والتفاعل, المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت: التواصل االلكتروني المتمثلة فى

مكانية الوصولالعميل قبلمن  , ومشاركة المحتوى العمالء والنية الشرائية  من قبل الشركات, والمصداقية,, وا 
في البيئة المصرية, والتعرف على األهمية النسبية لكل خاصية من هذه الخصائص في التأثير على عمالء لل

  .طالبالالنية الشرائية لدى 
 :Characteristics of Social Media Sites  ـ خصائص مواقع التواصل اإللكترونى5/2

الباحثين للوقوف على طبيعته,  قبلأهمية خاصة من  ـ وما يزال ـنال موضوع مواقع التواصل اإللكترونى 
 همقات بينوأهميته فى مجال التسويق, لما توفره من أفكار ومعلومات عن سلوك العمالء اإللكترونيين, والعال

على المسوقين النظر فى أهمية مضمون تلك  مما يفرض, وبين منتجات الشركات وعالمتها التجارية
, واعتبار أن محتوى ومضمون هذه المحادثات هذه المواقع المحادثات وردود وتعليقات العمالء على منصات

, وتقدير قوة عالقات العمالء االجتماعية العميل مع تصاالتفعالية االعلية بين العمالء موردًا قيمًا لالتفا
 (Quinton & Harridage ,2010)عبر االنترنت 

 ـ مفهوم مواقع التواصل االلكترونى: 5/2/1
 ونةالباحثين فى اال   قبلمن  اً كبير  اً هتماما التى القت الحديثة االلكترونى من المفاهيم تعد مواقع التواصل 

 خيرة لدراستها ومن بين هذه التعاريف ما يلى:ـاال  
مجموعة من  :مواقع التواصل االلكترونى أيضًا بأنها Richter&Koch,(2007)كل من  هاعرف

ووسائل اإلعالم عبر شبكة اإلنترنت التى تهدف إلى تسهيل التفاعل  Platformsالتطبيقات والمنابر 
من  بين المستخدمين والشركاتمن جانب, و  والتعاون وتبادل المعلومات بين المستخدمين بعضهم البعض

السلوكيات و بأنها "األنشطة والممارسات  Erdogmus & Cicek,(2013) كما عرفها كل من  .جانب ا خر
االنترنت لتبادل المعلومات, والمعرفة واال راء باستخدام وسائل واصلون عبر يتيقوم بها االشخاص الذين  التى

" بأنها  Abu-Rumman & Alhadid,(2014)كما عرفها .Conversational media الحواريةاإلعالم 
ت, والحديث حول تلك المنصات واالدوات التى تسمح للمستخدمين بتبادل المحتوى, والتوصية بالمنتجا

يخلص  ومن استعراض مجموعة التعاريف السابقةالسلبية مع الشركات  وأيجابية اإل العمالءمشاركة 
 الباحث ما يلى:ـ

دوات اجتماعية على شبكة االنترنت تعمل على تحقيق التواصل الفعال بين أنها شبكات وتطبيقات وأ -ا
 األعضاء وأعضاء ا خرين لهم نفس االهتمامات.
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خدمة تقدم على شبكة االنترنت لبناء عالقات اجتماعية وعاطفية بين المستخدمين بعضهم  أنهاـ 2
 ا خر. جانبوبين الشركات والمستخدمين من  من جانب البعض

 والمعرفة واال راء. واالفكار ممارسات سلوكية على شبكة االنترنت من أجل تبادل المعلومات أنهاـ 3
منصات على شبكة االنترنت تسمح بتبادل المحتوى والفيديوهات, والصور, والمشاركات عن  أنهاـ 4

 الشركات ومنتجاتها وعالمتها التجارية.
لمواقع التواصل االلكترونى بأنها " عبارة عن تطبيقات  اإلجرائى التعريف يمكن تحديد وبناًء على ما سبق

مستخدمين بعضهم البعض, وبين المستخدمين والشركات, االنترنت تتيح التفاعل بين ال تكنولوجية عبر
وتسمح بنقل وتبادل البيانات اإللكترونية بسهولة, وتوفر للمستخدمين إمكانية العثور على مستخدمين ا خرين 

وعالمتها  اتمشتركين فى نفس المصالح, واالهتمامات والحصول على معلومات عن منتجات الشرك
 التجارية".

 خصائص مواقع التواصل االلكترونى: ـ5/2/2
 وفقا لما ذكرته بعض الدراسات التالية العناصر فىمواقع التواصل االلكترونى لتتمثل الخصائص المميزة 

(e.g.; Asa’ad & Anas, 2014; Karman, 2015) ,وهى على النحو التالى: 
 :Online Communitiesالمجتمعات االفتراضية عبر االنترنت ـ 5/2/2/1

هى مجتمعات تقوم الشركات بإنشاها من خالل جهة مختصة داخلها تتكون من فريق عمل على دراية 
بأعمال التسويق اإللكترونى, وتحتوى هذه المجتمعات على معلومات عن منتجاتها وعالمتها التجارية, 

ة فى هذه وتعمل هذه المعلومات على جذب المستهلكين الحاليين والمستهدفين وتشجيعهم على المشارك
  (.2012سماعيل,ا) المجتمعات

 : Interactionالشركات مع العمالء قبلمن  التفـاعـلـ  5/2/2/2
مواقع التواصل االلكترونى وكذلك تبادل  برصفحاتها ع علىيتمثل فى تفاعل الشركات مع مستخدميها 

 مدى“ ويمكن تعريفه أيضًا بأنه (.Kim & Ko.,2012المعلومات واال راء حول منتجاتها وعالمتها التجارية )
قدرة الشركة على توفير التفاعالت الشخصية والمعلوماتية عبر منصات مواقع التواصل االلكترونى مع 

 (.Chou, 2014) "عمالئها, وأيضًا تبادل المعلومات
  Sharing Of Content:العميل قبلمن  مشاركة المحتوى   ـ1/5/2/2/3

تفاعل بين طرفين أو أكثر  مع الالعميل تتمثل فى  قبل, بأن مشاركة المحتوى من Chen,(2014)يرى 
منشورات الشركة عن منتجاتها وعالمتها التجارية عبر منصات مواقع التواصل االلكترونى بداًل من 

جات عجاب أو تقديم مالحظات حول المنتاإلالمالحظة السلبية للمنشورات وذلك من خالل القيام بالتعليق أو 
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والخدمات التى تقدمها, حيث يمكن للشخص أن يكون مبدع أو مراسل أو قارئ أو مستهلك  للمحتويات 
 الموجودة عبر منصات هذه المواقع للشركات.

 

 :Accessibilityإمكانية الوصول ـ  ـ5/2/2/4
مكان أو زمان لمنصات  وصول أى شخص فى أىإمكانية تتمثل فى بأنها  Chen,(2014)عرفها 

مواقع التواصل االلكترونى للشركات بسرعة طالما أنه متصل باالنترنت, وأيضًا إمكانية االنضمام لمنصات 
وبدون قيود وذلك للتفاعل مع المحتوى والتواصل مع الشركة وأيضًا الوصول إلى  اً هذه المواقع مجان

 بمجرد نشرها من خالل تحديث اإلشعارات. المحتويات المنشورة عبر هذه المواقع للشركات بسرعة
 :Credibilityالمصداقية ـ 5/2/2/5

تتمثل فى قيام الشركات التجارية بإيصال رسائلها التسويقية المختلفة عن منتجاتها وعروضها الجديدة إلى 
, وأن تكون الشركة صادقة مختلف فئات المستهلكين بشكل واضح عبر منصات مواقع التواصل االلكترونى

فيما تفعله, والعمل أيضًا على ربط رسائلها التسويقية بشكل عاطفى مع جمهورها من و فيما تقوله 
المستهلكين, مما يشجعهم على التعامل مع هذه الشركات عبر االنترنت وزيادة والءهم لمنتجاتها وعالمتها 

 .(Taprial & Kanwar.,2012)  التجارية
  :Buying Intention لشرائيةالنية اـ 5/3

لقد القت دراسة نوايا الشراء اهتمامًا كبيرًا فى أدبيات التسويق, ولقد بينت الكثير من تلك األدبيات فى 
إيجابية نحوه ال يعنى  ن مجرد التعرف على المنتج أو حتى تكوين أتجاهاتأمجال السوق والتسويق 

فالنية الشرائية  Shin et al.,2011)بالضرورة أن المستهلك سيقوم بشرائه إال إذا توافرت لديه النية لذلك)
هى إحدى المكونات المعرفية المرتبطة بماذا أو لماذا يريد أن يشترى أو يختار ماركة ما دون للمستهلك 

نما هى إعداد وتحضير ذهنى للفرد للقيام بالتصرف السلوكى  حد ذاتها ال تمثل سلوكاً فى غيرها, لذا فهى  وا 
مستقبلى لتصرف سلوكى  ةالة ذهنية تعكس عملية تخطيط حاليوعلى ذلك تشير النية الشرائية إلى ح

(Mikalef et al.,2013).  
 مفهوم النية الشرائية:ـ 5/3/1

كما  بأنها "احتمالية شراء المستهلك للمنتج أو الخدمة فى المستقبل". Kim & Ko,(2010عرفها ) حيث
المستهلك لشراء منتج ما أو خدمة ما ألنه يحتاج  "تفضيلبأنها  Wang & Yang,(2011)يرى كل من 

من  مزيج“ النية الشرائية بأنها Kim & Ko,(2012يعرف كل من)و  إلى هذا المنتج أو الخدمة بعينها".
مكانية شرائهم للمنتج فى المستقبل و يرتبط بقوة بمواقفهم وتفضيالتهم للعالمة أو اهتمام المست هلكين وا 
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التعريف اإلجرائى للنية الشرائية على أنها: " احتمالية شراء  يمكن تحديدوبناًء على ما سبق  ".المنتج
 و عبر االنترنت".أالعميل للمنتج أو الخدمة فى المستقبل من المتجر 

 

 الدراسة:منهجية ـ 6
 نموذج وفروض الدراسة:ــ 6/1

 e.g.; Ioanas & Stoica,2014;Gu et al,2014; Korarizadeh) الدراسات السابقةنتائج العديد من  بناًء على

& Hamdi,2015;Richard& Guppy,2014; Harshini,2015;Lin-Hsu et al,2017;Alalwan ,2018)  التى

)متغير خصائص مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة مباشرة بين موجبة عالقة إلى وجود توصلت 
أهداف الدراسة تم اقتراح نموذج الدراسة وفروضها لتحقيق و  ,تابع( )متغير النية الشرائية للعمالءمستقل( و 

 على  النحو التالى:ـ
 

 أواًل: نموذج الدراسة:
 المستقل                                                         المتغير التابع المتغير        

 
 
 
 
 

 
 (2الشكل رقم )

 .نموذج الدراسة
 

 : للدراسة ىالفرض الرئيسثانيًا: 
والنية محل الدراسة  يهدف هذا الفرض إلى اختبار العالقة بين خصائص مواقع التواصل االلكترونى

بنى هذا و  هذه المواقع علىكمترددين لدى طالب جامعة أسيوط  من المتجر أو عبر االنترنت الشرائية
 e.g.; Ioanas & Stoica,2014 ;Gula et) نتائج بعض الدراسات السابقةالفرض على ما توصلت إليه 

al,2014; Korarizadeh & Hamdi,2015; Richard& Guppy,2014; Harshini,2015 ;Lin-Hsu et 

al,2017;Alalwan ,2018)  ,بين خصائص مواقع التواصل االلكترونى  ارتباطية موجبةأن هناك عالقة  فى
 تم صياغة هذا الفرض على النحو التالى:وبناًء عليه  للعميل والنية الشرائية

خصائص مواقع التواصل 
 االلكترونى.
 االنترنت. ـ المجتمعات االفتراضية عبر

 ــ  تفاعل الشركات مع العمالء.
 العميل.  قبلـ  مشاركة المحتوى من 

 ـ  إمكانية الوصول .
 الشركات. قبلـ  المصداقية من 

 

 

النية الشرائية 
 للعميل

 

H

1 
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موجبة ذات داللة إحصائية بين خصائص مواقع التواصل االلكتروني محل الدراسة  ية" توجد عالقة إرتباط
 .هذه المواقع" علىلدى طالب جامعة أسيوط كمترددين  من المتجر أو عبر االنترنت والنية الشرائية

 أسلوب القياس:ـ: ثالثاً 
ختبار صحة الفروض, وتتضمن هذه أو  دراسةتم تصميم قائمة االستقصاء لجمع البيانات الالزمة لل

وذلك على النحو أجزاء, ثالثة  المقاييس المستخدمة لقياس متغيرات الدراسة وقد تم تقسيمها إلى القائمة
 :التالى
  خصائص مواقع عبارة لقياس المتغير المستقل األول وهو  (29)تضمن هذا الجزء : ألولالجزء ا

, المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت( 6-1بحيث تقيس العبارات من ) التواصل االلكترونى,
تقيس العبارات من  وأيضا الشركات مع العمالء, قبلالتفاعل من ( بعد 12-7تقيس العبارات من )و 
إمكانية ( بعد 23-17بينما تقيس العبارات من ) العميل, قبلمشاركة المحتوى من ( بعد 13-16)

من  المصداقية ( بعد29-24تقيس العبارات من )وأخيرًا  ,18الوصول ويتضمن عبارة عكسية رقم 
 ;e.g.; Laroche & Habibi & Richard, 2012) 28,26 تين عكسية رقموتتضمن عبار  قبل الشركات

Chen, 2014; Al-Rasheed& El-garaihy, 2014).. 

 النية الشرائية للعميل,لقياس المتغير التابع المتمثل في  ( عبارات7): تضمن هذا الجزء ثانىالجزء ال 
 . (Toor et al, 2017) نية الشرائية للعمالءد ال( بع  54-48بحيث تقيس العبارات من )

  والدخل الشهرى : النوع: يشمل هذا الجزء أسئلة عن بيانات المستقصي منه مثلثالثالجزء ال ,
 .قامة الدائملألسرة, ومحل اإل

 الدراسة: وعينة مجتمع :رابعاً 
 في جميع طالب جامعة أسيوط التابعين لكٍل من الكليات النظرية والعمليةالدراسة وعينة مجتمع يتمثل 

, باعتبارهم أحد الفئات التي تتعامل مع منصات مواقع التواصل (2كما هو موضح بجدول رقم )
وفقًا لبيانات النشرة اإلحصائية السنوية لجامعة أسيوط والبالغ عددهم  ,اإللكتروني المختلفة

 على أسلوب المعاينة بداًل من الحصر الشامل وذلكاعتمد الباحث  ( مفردة.80211م ) 2018/2019
تبين أن حجم  حجم العينةالجداول اإلحصائية لتحديد إلى وبالرجوع بسبب كبر حجم مجتمع الدراسة, 

%( 5قدره ) %( ومستوي معنوية95) وذلك بمعامل ثقة قدره, (2013( مفردة )ريان, 382) بلغالعينة 
حجم عينة يزيد عن المنصوص استخدامه, ويرجع  ووه (مفردة 500)تقرر أن يكون حجم العينة ولكن 

والتي  المستقصي منهم فيما يتعلق ببحوث العلوم االجتماعية واالنسانية ردودذلك إلى انخفاض معدالت 
 (79)استبعاد  تموقد  .((Baruch and Holtom.,2008% في أغلب الحاالت 52.7تصل إلى 
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إلجراء التحليل اإلحصائي  القابلة وبناًء على ذلك أصبح عدد القوائم الصحيحة غير صالحة, قائمة
 عينة مفرداتالقوائم الموزعة على عدد الي %( من إجم84.2)بنسبة  , وذلكصحيحة ( قائمة421)

 الدراسة
 :(2جدول رقم )

 عينة الدراسةمجتمع و  
 العدد النسبة المئوية  أعداد الطالب الكلية 

 التجارة

 الحقوق

 الخدمة االجتماعية 

 االًداب

 التربية الرياضية 

 التربية النوعية 

 رياض أطفال 

 فنون جميلة 

15730 

12989 

4730 

13474 

3025 

1891 

1073 

509 

19.7%  

16.3%  

5.7%  

16.8%  

3.8%  

2.4%  

1.3%  

0.63% 

98 

81 

29 

84 

19 

12 

7 

3 

%66.6 53421 الكليات النظرية   333 

 العلوم 

 الهندسة 

 الزراعة 

 الطب

 الصيدلية 

 الطب البيطرى

 التربية 

 التمريض 

 الحاسبات والمعلومات

 طب اسنان

1759 

3287 

1235 

3182 

3335 

977 

8759 

1955 

1238 

1063 

2.2%  

4.11%  

1.5%  

3.9%  

4.2%  

1.22%  

10.9%  

2.4%  

1.5%  

1.33%  

11 

20 

8 

19 

21 

6 

55 

12 

8 

7 

%33.4 26790 الكليات العملية  167 

%100 80211 االجمالى  500 

م.2018/2019النشرة اإلحصائية السنوية لجامعة أسيوط عن العام الدراسي وفقاً  المصدر: من اعداد الباحث      

 : مراجعة وترميز البيانات:خامساً 
بمراجعتها,  ئم االستقصاء قام الباحثبعد االنتهاء من جمع قوافوفيما يتعلق بمراجعة البيانات وترميزها, 

 إلجراء التحليل اإلحصائي, وقد استخدم الباحث معيارين الستبعاد قائمةواستبعاد غير الصالح منها 
 معينة من التحليل, وهذان المعياران هما: استقصاء

 تحيز المستقصي منه في اإلجابة عن قائمة االستقصاء في اتجاه واحد. -

 بقائمة االستقصاء.عدم اكتمال اإلجابة عن األسئلة الواردة  -
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وبعد مراجعة البيانات الواردة في هذه القوائم, تم ترميز  ,قائمة (79)استبعاد  عنوقد أسفرت هذه المراجعة   
مجموعة من األساليب  استخدامثم تم  لهذا الغرض. خصيصاً  أعدت جداولهذه البيانات وتفريغها في 

 االحصائى ومن هذه األساليب ما يلى:ـ ليل االحصائية للتأكد من مدى جاهزية هذه البيانات للتح
يعتمد تأثير , و تعتبر البيانات المفقودة مشكلة شائعة في تحليل البيانات :Missing Data القيم المفقودة   -

حلول مختلفة وتوجد  ,المفقود( والسبب الكامن وراء فقدها رقمالبيانات المفقودة على نمطها وحجمها )ال
 متعددةكانت البيانات المفقودة  يتم تجاهل البيانات المفقودة إذا :الً أو متاحة للتعامل مع البيانات المفقودة. 

على  3وهو يساوى  المستخدم المقياسوغير عشوائية. ثانيًا, يمكن استبدال البيانات المفقودة بمتوسط 
, وبناًء على ذلك تم اكتشاف بعض البيانات المفقودة وتم التعامل معها من خالل مقياس ليكرت الخماسى

 .(Tabachnick and Fidell,2013) 3أعطائها متوسط المقياس المستخدم وهو 
إلى األخطاء التي قد تحدث عند إدخال بيانات الصف تشير  :Aberrant Values القيم العارضة  -

والدنيا لكل متغير بما أن جميع العناصر في الدراسة دود العليا ويمكن معرفتها من خالل معرفة الح
 5أكبر من  أو 1, فإن أي قيمة أقل من 5إلى  1الحالية قد تم قياسها باستخدام مقياس ليكرت من 

عارضة, وبناًء على ذلك تم اكتشاف بعض القيم العارضة  )خارج هذا النطاق( تم التعامل معها كقيمة
 Hair et) ن خالل الرجوع الى القوائم الخاصة بها ومعرفة القيم الحقيقية لهاوتم التعامل معها م

al,2014.) 
تشوه  قدتركيبة  أوهي عنصر شاذ وخارج عن النسق المميز لمجموعة  :Outliersالقيم الشاذة والمتطرفة  -

, وبناًء نتائج التحليل اإلحصائي عن طريق زيادة تباين األخطاء, والحد من قوة االختبارات اإلحصائية
على ذلك تم اكتشاف قيمتين شاذتين فى البيانات وتم التعامل معها من خالل اعطاءها متوسط لكى 

 .(Tabachnick and Fidell,2013) تكون متناسقة مع االجابات األخرى 
أسلوب إحصائي يستخدم في قياس العالقة بين متغيرين يقصد به  :Linearity Testر الخطى االختبا -

تابع( واآلخر )متغير مستقل( وهو المتسبب في , يسمى أحد المتغيرات )متغير دالة على هيئة عالقة
, وبناًء تغير المتغير التابع, واالنحدار الخطي كأداة للقياس ال ُتحّدد أي المتغيرات يكون تابع أو مستقل

 Tabachnick and)أن العالقة بين البيانات عالقة خطية  من على هذا االختبار تم التأكد
Fidell,2013)  ,ذه االساليب تم التأكد من جاهزية هذه البيانات للتحليل وبعد أن تم إجراء ه

 االحصائى.

 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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 أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات:ـ  7

جراء التحليالت اإلحصائية باستخدام الحزمة  تيتم تبويب وتحليل البيانا باستخدام الحاسب اآللي, وا 
اإلحصائية التالية لتحليل بيانات , حيث سيتم استخدام األساليب SPSS اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 الدراسة:
 Reliability & Validity Analysis Alpha تحليل الثبات والصدق وفقًا الختبار ألفا كرونباخ -

Scale.وذلك لتحديد معامل ثبات وصدق أداة الدراسة , 

, وذلك بغرض تحديد األوساط Descriptive Statistics Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي  -
حسابية, واالنحرافات المعيارية, كوسيلة لعرض البيانات في صورة أكثر تقدمًا إلعطاء قراءة مبدئية ال

 لمتغيرات الدراسة.

 بين متغيرات الدراسة. Correlationsمعامالت االرتباط الخطى الثنائي  -

 Simple Regression Analysis. تحليل االنحدار البسيط  -

 .Multiple Regression Analysis (stepwise)  التدريجىتحليل االنحدار المتعدد  -

 (3جدول رقم )
 معامالت الثبات والصدق لمتغيرات الدراسة

 المـتـغـيــــرات
معامالت 

 الثبات

معامالت 

 الصدق

   المتغيرات المستقلة:

 0.93 0.87 معامل ثبات خصائص مواقع التواصل االلكترونى.

 0.86 0.74 المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت.  -1

 0.88 0.77 . مع العمالء الشركات قبلالتفاعل من  -2

 0.87 0.76 العميل.  قبلمشاركة المحتوى من  -3

 0.86 0.74 إمكانية الوصول. -4

 0.82 0.67 الشركات. قبلـ المصداقية من 5

 المتغير التابع: 

 0.88 0.78 معامل ثبات النية الشرائية للعميل 

 مفردة   50ن=         لبيانات الدراسة الميدانية    المصدر: من إعداد الباحث بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي       
 . معامل الثباتمعامل الصدق= **      

ارتفاع معامالت ثبات المقياس المستخدم في الدراسة الحالية  (3رقم) ويتضح من الجدول السابق
ذا أخذنا في  قبل( لمتغير المصداقية من 67,0حيث كانت أقل قيمة مسجلة لمعامل الثبات ) الشركات, وا 

وأن معامالت  (Tull & Hawkins, 1987)(60,0االعتبار أن أقل نسبة يمكن قبولها لمعامل الثبات )
النسبة لجميع المتغيرات المقاسة, فإن ذلك من شأنه أن يدلل على الثبات النسبي الصدق كانت مرتفعة ب

 ألداة القياس المستخدمة وصالحياتها من الناحية اإلحصائية, والواقعية لجمع بيانات الدراسة. 
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 تحليل نتائج الدراسة:ـ ـ8
 ة الدراسة:نـ توصيف عي8/1
 يتناول هذا الجزء عرضًا لتحليل نتائج الدراسة الميدانية وذلك على النحو التالى:ـ  
 عينة الدراسة:توصيف نتائج ( 4يبين الجدول التالي رقم ) 

 (:4جدول رقم )
 نتائج توصيف عينة الدراسة:

 النسبة من إجمالى العينة العدد المتغيرات الديموجرافية

 النوع: 

 ـ  ذكور.1

 ـ إناث. 2

 

190 

231 

 

45% 

55% 

 %100 421 إجمالى

 محل االقامة:

 ـ  ريف.1 

 ـ  حضر.2 

 

222 

199 

 

53% 

47% 

 %100 421 إجمالى

 الدخل الشهرى لالسرة:

 ج1000ـ  أقل من 1

 ج.2000ألقل من  1000ـ من  2

 ج.4000ألقل من  2000ـ من  3

 ج فأكثر. 4000ـ من  4

 

51 

103 

153 

114 

 

12% 

25% 

36% 

27% 

 %100 421 إجمالى

 عدد سنوات التواجد على هذه المواقع:

 ـ أقل من سنة.1

 ـ سنة. 2

 ـ سنتين. 3

 ـ أكثر من سنتين. 4

 

22 

18 

43 

338 

 

5% 

4% 

10% 

81% 

 %100 421 إجمالى

 مفردة( 421)ن=                         .المصدر: التحليل اإلحصائى لبيانات الدراسة              
 :يمكن استخالص النتائج اآلتية( 4بيانات الجدول السابق رقم ) راءةومن ق
من  %(45) حوالى ونسبة الذكورمن إجمالى العينة %( 55) حوالى للنوع كانت نسبة اإلناث بالنسبة -

من  (53%) حوالى ن نسبة الطالب المقيمين فى الريفإفيتعلق بمحل اإلقامة  ماإما في إجمالى العينة,
, ويتضح من إجمالى العينة (47)% حوالى ن فى الحضرميوكانت نسبة الطالب المقي, إجمالى العينة

 حضر.ن فى اليعدد الطالب المقيمريف و ن فى اليبين عدد الطالب المقيم تباينمن ذلك عدم وجود 
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العينة  أفراد من إجمالى (36%) حوالىأن  الجدول السابقيتضح من  لدخل الشهرى لألسرةل بالنسبةإما   -
%( من إجمالى العينة 27)نسبة و  ,هجني 4000إلى أقل من  جنيه 2000سرة لهم من وح دخل األايتر 

 لهم سرةالعينة يترواح دخل األ أفرادإجمالى %( من 25)و, هجني 4000أكبر من  لهم سرةدخل األ يكون 
 لهم سرةالعينة يترواح دخل األ أفراد%( من إجمالى 12)نسبة وأخيرًا  جنيه 2000إلى  جنيه 1000من 

فى مستوى الدخل الشهرى لألسرة بين أفراد  كبير تباينويتضح من ذلك عدم وجود ه, جني 1000أقل من 
 .العينة

منصات مواقع التواصل االلكترونى, فكانت نسبة الطالب  بعدد سنوات التواجد علىفيما يتعلق وأخيرًا    -
ويرجع  من إجمالى العينة %(81) حوالىالذي كانت مدة تواجدهم على هذه المنصات أكثر من سنتين 

 أفراد العينةزيادة وعى قوة وتنوع المحتويات الترفيهية والتجارية المقدمة عبر هذه المواقع, وأيضًا  ذلك إلى
لشركات لمعلومات سريعة وصادقة عن العالمات التجارية الحصول على مواقع فى هذه الودرايتهم بأهمية 

أغلب الشركات نحو التواجد عبر لدى العام الحالى  هالتوجمدى ذا يظهر تمام عملية الشراء, وهإقبل 
من خالل  عمالئهم الحاليين أو المحتملينمع  الدائمة تعزير العالقاتمنصات مواقع التواصل من أجل 

إلى الدور الكبير الذى  اأشار  انذلال Ahmed&Zahid,(2014)هذه المنصات وهذا يتفق مع دراسة 
 قع فى بناء عالقات طويلة اال جل مع العمالء.تؤديه هذه الموا

تمثل هذه النتائج خصائص عينة الدراسة, والتى تمثل انعكاسًا طبيعيًا لواقع مجتمع الدراسة, والتى قد يكـون و 
 لها تأثير في النتائج التي سيتم الحصول عليها. 

 نتائج توصيف متغيرات الدراسة: ـ8/2

( توصيف المتغيرات الداخلة في الدراسة ممثلة في المتوسطات الحسابية 5يوضح الجدول التالي رقم )
خماسي الدرجات, وانحرافاتها المعيارية, باإلضافة إلى معامالت االرتباط  Likertمقاسه على مقياس 

الخطى الثنائى بين متغيرات الدراسة, بهدف استخالص بعض النتائج التى يمكن أن تفيد فى تفسير نتائج 
 ت الفروض فى مرحلة تالية من الدراسة, وذلك على النحو التالى:اختبارا
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 :(5جدول رقم )
 توصيف متغيرات الدراسة

            )المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, ومعامالت االرتباط الخطي الثنائي(   
 مفردة421ن=

متغيرات  م
 الدراسة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى 

 معامالت االرتباط الخطى الثنائى

1 2 3 4 5 6 7 

1 

خصائص 
مواقع 
التواصل 
 االلكترونى

3.8 0.69 - 0.763
**

 0.821
 **

 0.724
**

 0.792
**

 0.692
**

 0.572
**

 

2 
المجتمعات 
االفتراضية 
 عبر االنترنت.

3.9 0.73  - 0.573**  0.473**  0.473**  0.401**  0.456
**

 

التفاعل من  3
الشركات.قبل   3.8 0.68   - 0.521**  0.552**  0.434**  0.485

**
 

4 
مشاركة 

المحتوى من 
العميلقبل   

3.6 0.80    - 0.446**  0.399**  0.455
**

 

إمكانية  5
**0.438 -     0.64 3.9 الوصول.  0.422

**
 

6 
المصداقية 
من قبل 
 الشركات

3.8 0.60      - 0.420
**

 

7 
النية الشرائية 

 للعميل.
3.9 0.75       - 

 *** P<.001,  **P<.01, * P<.05  نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات الدراسة الميدانيةالمصدر :.   
      

 :يمكن استخالص النتائج اآلتية( 5بيانات الجدول السابق رقم )من قراءة 
, وتعكس هذه القيم إدراك العمالء لخصائص 3.9إلى  3.6قيم متوسطات متغيرات الدراسة من  تترأوح -

حيث (, 3مواقع التواصل االلكترونى والنية الشرائية للعمالء, وجميعها أكبر من الوسط الفرضى والبالغ )
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ع قص موانة أن قيم المتوسط الحسابى لمتغيرات الدراسة وهى خصائيأظهرت نتائج الدراسة الميدا
يتوفر لدى  مما يوضح أنهوالنية الشرائية للعمالء كانت فوق المتوسط, محل الدراسة التواصل االلكترونى 

بوسط حسابى ائص مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة صخلدراك اإلالعمالء مستوى عالى من 
(, 3.9)حوالى بوسط حسابىت (, وكذلك مستوى النية الشرائية لهم من المتجر أو عبر االنترن3.8)حوالى
 يبرز ضرورة االهتمام بزيادة هذه المستويات أو على االقل الحفاظ عليها عن هذا الحد. وهذا

تشير قيم اإلنحراف المعيارى لمتغيرات الدراسة, إلى وجود قدر من االتفاق بين العمالء فى إدراكهم و   -
فراد عينة الدراسة حول أالمنخفض فى استجابات لهذه المتغيرات, ويالحظ من النتائج السابقة أن التشتت 

يعكس مدى التقارب فى  للعمالء خصائص مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة, والنية الشرائية
عينة حول مستوى أهمية خصائص مواقع التواصل االلكترونى, والنية الشرائية الوجهات النظر لدى أفراد 

هو عصر التكنولوجيا الحديثة وكذلك اعتقاد  نيالقرن الحادى والعشر  بأنوهذا يتفق مع الفكر الحديث 
 .أفراد العينة بأهمية هذه المواقع وتأثيرها عليهم سواء فى حياتهم االجتماعية أوالشخصية

معنويـة اإلرتبـاط بـين متغيـرات قـوة واتجـاة و تم إجراء اختبار اإلرتبـاط الثنـائى لبيرسـون, وذلـك لتحديـد كما 
 قيم ذلك اإلرتباط, ويتضح من معامالت اإلرتباط ما يلى:أيضًا ( 5رقم ) سابقرض الجدول الالدراسة ويع

معنوى موجب بين خصائص مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة متوسط وجود عالقة ارتباط   -
 (0.001وبين النية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت عند مستوى معنوية ) مجملكمتغير 

 (.0.572حيث بلغ معامل االرتباط بينهما )
المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت, والتفاعل كل من )معنوى موجب بين ضعيف وجود عالقة ارتباط   -

مكانية الوصول, والمصداقية ( كأبعاد من قبل الشركات مع العمالء, ومشاركة المحتوى من قبل العميل, وا 
  من جانب ا خر. وبين النية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنتلخصائص مواقع التواصل من جانب 

 :الدراسة: فرضيةنتائج اختبار صحة ـ  8/3

موجبة ذات داللة إحصائية بين  توجد عالقة إرتباطية "على أنه  الرئيسى للدراسة ينص هذا الفرض
خصائص مواقع التواصل االلكتروني محل الدراسة )المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت, والتفاعل من 

مكانية الوصول, والمصداقية من قبل  قبل الشركات مع العمالء, ومشاركة المحتوى من قبل العميل, وا 
 هذه المواقع" علىكمترددين ( والنية الشرائية لدى طالب جامعة أسيوط الشركات
للنية الشرائية للعميل كمتغير  وإلختبار هذا الفرض تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطى البسيط    

تابع على خصائص مواقع التواصل االلكترونى كمتغير مستقل, كما تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار 
للنية الشرائية للعميل كمتغير تابع على أبعاد خصائص مواقع التواصل االلكترونى  المتعدد التدريجى
 كمتغيرات مستقلة.
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للنية الشرائية للعميـل كمتغيـر   ( مراحل تحليل االنحدار الخطى البسيط7),(6)ين رقمى يوضج الجدولو      
ئى لمعادلــة اإلنحــدار البســيط تــابع علــى خصــائص مواقــع التواصــل االلكترونــى كمتغيــر مســتقل, والشــكل النهــا

  للنية الشرائية للعميل على خصائص مواقع التواصل االلكترونى وذلك على النحو التالى:
(6جدول رقم )  

مراحل تحليل االنحدار الخطى البسيط  للنية الشرائية للعميل كمتغير تابع على خصائص مواقع التواصل 
 االلكترونى كمتغير مستقل.

رقم 

 المرحلة
 R المتغير المستقل الداخل

Adjusted 

R
2

 
∆ R

2
 F 

Sig. F 

خصائص مواقع التواصل  1

 االلكترونى
0.571 0.324 0.326 202.471 0.000 

                      P<0.001*** مفردة(           421المصدر: التحليل اإلحصائى لبيانات الدراسة.              )ن=
 :يمكن استخالص النتائج اآلتية( 6السابق رقم )ومن قراءة بيانات الجدول 

إلى وجود ارتباط معنوى موجب بين خصائص مواقع التواصل  (R)أشارت قيمة معامل االرتباط   -
 االلكترونى والنية الشرائية للعميل.

محل الدراسة تفسر إلى أن خصائص مواقع التواصل االلكترونى  (Adjusted R2)كما أشارت قيمة   -
والباقى يرجع , المتجر أو عبر االنترنتمن  الشرائية العمالء التباين الحادث فى نيةمن  %(32.4)نسبة 

 إلى عوامل أخرى. 
(7جدول رقم )  

 الشكل النهائى لمعادلة االنحدار البسيط للنية الشرائية للعميل على خصائص مواقع التواصل االلكترونى.
 β Beta T, value Sig. T 

 **3.601  2.596 0.010 (α) المعامل الثابت

خصائص مواقع التواصل 

 االلكترونى 

0.177 0.571 14.229 0.000** 

Adjusted Rمعامل التحديد المعدل )
2

) 

 (Fقيمة )

 (Sig, Fمعامل جوهرية النموذج )

0.324 

202.471 

0.000** 

 P<0.001***مفردة(                          421)ن=  .المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة
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 :يمكن استخالص النتائج اآلتية( 7ومن قراءة بيانات الجدول السابق رقم )
لذلك تكون العالقة بين المتغيرين عالقة إرتباطية موجبة ذات إلى معنوية معلمات النموذج,  (Tنتائج ) أشارت  -

 (.0,001( إلى معنوية هذه النتائج عند مستوى معنوية قدره )Sig.Fجوهرية النموذج )كما يشير معامل  داللة إحصائية.
محل الدراسة على النية  خصائص مواقع التواصل االلكترونىلالتأثير الموجب إلى  (Bقيمة )كما أشارت   -

محل  إدراك العمالء لخصائص مواقع التواصل االلكترونى وهذا يعني أنه كلما زادالشرائية للعمالء 
 .نيتهم الشرائية من المتجر أو عبر االنترنتالدراسة زادت 

( 202.471) (F)أن مستوى داللة االنحدار بالنسبة لمتغير خصائص مواقع التواصل االلكترونى قيمة   -
( األمر الذى يعنى أن متغير خصائص مواقع التواصل االلكترونى يسهم 0.001عند مستوى معنوية )
 لة فى تفسير النية الشرائية للعميل من المتجر أو عبر االنترنت.بمستوى عالى من الدال

الذى ينص  للدراسة الرئيسى قبول صحة الفرضيتم  (7(, )6ومن النتائج الواردة بالجدولين السابقين رقم )
موجبة ذات داللة إحصائية بين خصائص مواقع التواصل االلكتروني محل  توجد عالقة إرتباطيةعلى أنه " 

 .  "هذه المواقع علىالدراسة والنية الشرائية لدى طالب جامعة أسيوط كمترددين 
أبعـــاد خصـــائص مواقـــع التواصـــل االلكترونـــى محـــل  األهميـــة النســـبية لتـــأثير ولكـــي يمكـــن التعـــرف علـــى

ــــىالدراســــة  ــــة الشــــرائية للعميــــل عل ــــدريجي( الني ــــل االنحــــدار المتعــــدد )الت ــــم اســــتخدام تحلي  Multiple, ت
Regression Analysis (stepwise) ( مراحـل إدخـال أبعـاد خصـائص 8, ويظهـر الجـدول التـالي رقـم )

مـنهم فـي  مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة طبقـًا ألهميتهـا النسـبية فـي تفسـير التبـاين بـين المستقصـى
 :من المتجر أو عبر االنترنتالنية الشرائية للعميل 

 ( 8جدول رقم )
على أبعاد خصائص مواقع التواصل كمتغير تابع مراحل تحليل االنحدار المتعدد التدريجى للنية الشرائية للعميل 

 .كمتغيرات مستقلة االلكترونى
رقم 

 المرحلة

R R المتغيرات المستقلة الداخلة
2

 Adjuste

d R
2

 

F ∆ R2 Sig. F 

0.48 التفاعل من قبل الشركات 1

5 

0.23

5 

0.233 128.842 - 0.000*

* 

مشاركة المحتوى من قبل  2

 العميل

0.54

0 

0.29

1 

0.288 33.220 0.05

6 

0.000*

* 

المجتمعات االفتراضية عبر  3

 االنترنت

0.56

2 

0.31

6 

0.311 14.832 0.02

4 

0.000*

* 

0.57 إمكانية الوصول 4

2 

0.32

7 

0.321 7.197 0.01

2 

0.008*

* 

 P<0.010***مفردة(                          421)ن=  المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة 



  

 
 

362 
 

 

 :يمكن استخالص النتائج اآلتية( 8اءة بيانات الجدول السابق رقم )ومن قر 
إلى وجود ارتباط معنوي موجب بين أربع أبعاد من خصائص مواقع  (R)تشير قيم معامالت االرتباط   -

ومشاركة المحتوى من قبل العميل, والمجتمعات  ,التفاعل من قبل الشركات :التواصل االلكترونى هما
م, االفتراضية عبر االنترنت  من قبل وبين النية الشرائية للعميل من المتجر أو عبر , كانية الوصولوا 

فلم ل آخر, وبذلك يكون قد تم استبعاد الُبعد الخامس وهو المصداقية من قبل الشركات االنترنت من قب
 .التي تجعله يدخل في النموذجالكافية يكن بالقوة التفسيرية 

التفاعل من قبل الشركات يمثل أهم ُبعد فى  دإلى أن ُبع (Adjusted R2)أشارت قيمة معامل التحديد   -
نحو  دُبعهذا الالنية الشرائية للعميل من المتجر أو عبر االنترنت, حيث يفسر  تفسير التباين فى

فى  مشاركة المحتوى من قبل العميل ديأتى ُبعثم %( من التباين فى النية الشرائية للعميل, 23.3)
لمتجر أو التفاعل من قبل الشركات من حيث تأثيره على النية الشرائية للعميل من ا دالمرتبة الثانية بعد ُبع

 د%( من التباين الحادث فى النية الشرائية للعميل, ويأتى ُبع5.5عبر االنترنت حيث فسر حوالى )
مشاركة المحتوى من قبل العميل من  دالمجتمعات االفتراضية عبر االنترنت فى المرتبة الثالثة بعد ُبع

باين الحادث فى النية الشرائية %( من الت2.3حيث تأثيره على النية الشرائية للعميل حيث فسر حوالى )
%( من التباين فى النية الشرائية للعميل من 31.1ساهم المتغيرات الثالثة معًا فى تفسير نحو )تللعميل, و 

%( من 1إمكانية الوصول والذى يفسر نحو ) دُبعيأتى المتجر أو عبر االنترنت, ثم يأتى فى النهاية 
نحو  ربعة على تفسيرالمتغير المستقل األأبعاد تصبح قدرة  التباين فى النية الشرائية للعميل بحيث

 التباين فى المتغير التابع.من %( 32.1)
على  كمتغير تابع الشكل النهائى لمعادلة انحدار النية الشرائية للعميل (9كما يوضح الجدول التالى رقم )

 :كمتغيرات مستقلة أبعاد خصائص مواقع التواصل االلكترونى
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(9جدول رقم )  
على أبعاد خصائص مواقع  كمتغير تابع الشكل النهائى لمعادلة االنحدار المتعدد للنية الشرائية للعميل

 كمتغيرات مستقلة التواصل االلكترونى
 Β Beta T, value Sig. T 

 **5.327  3.993 0.000 (α) المعامل الثابت

 **0.000 3.720 0.205 0.224 التفاعل من قبل الشركات

 **0.000 4.223 0.208 0.291 مشاركة المحتوى من قبل العميل

 **0.001 3.313 0.170 0.208 المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت

 **0.008 2.683 0.135 0.134 إمكانية الوصول

Adjusted Rمعامل التحديد المعدل )
2

) 

 (Fقيمة )

 (Sig, Fمعامل جوهرية النموذج )

0.321 

7.197 

0.000** 

 P<0.010***مفردة(                          421المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة   )ن=
 :يمكن استخالص النتائج اآلتية( 9اءة بيانات الجدول السابق رقم )ومن قر 
ألبعاد كل ( على العالقة المعنوية الموجبة (β, Betaتؤكد اإلشارات الموجبة لمعلمات النموذج المقدرة   -

من التفاعل من قبل الشركات, ومشاركة المحتوى من قبل العميل, والمجتمعات االفتراضية عبر 
مكانية الوصول مع النية الشرائية عبر االنترنت من المتجر أو عبر االنترنت  .االنترنت, وا 

إلى  (Sig. f) جوهرية النموذج معامليشير إلى معنوية معلمات النموذج, و  (T) اختبار تشير نتائج  -
 (.0.001)معنوية هذه النتائج عند مستوى داللة 

 جزيئاً لرئيسى للدراسة االفرض قبول صحة يمكن ( 9(, )8ومن النتائج الواردة بالجدولين السابقين رقم )
الخمسة محل  موجبة بين أربع أبعاد من خصائص مواقع التواصل االلكترونى يةبالنسبة لوجود عالقة ارتباط

وهما ُبعد التفاعل من قبل الشركات, ومشاركة المحتوى من قبل العميل, والمجتمعات االفتراضية  الدراسة
مكانية الوصول وبين النية الشرائية عبر االنترنت من المتجر أو عبر االنترنت, في حين  عبر االنترنت, وا 

ُبعد المصداقية من قبل  وهو مع الُبعد الخامس واال خير,يرفض هذا الفرض بالنسبة لوجود مثل هذه العالقة 
 الشركات.  

 9ـ مناقشة نتائج اختبار فرضية الدراسة:
موجبة ذات داللة إحصائية بين خصائص  ية" توجد عالقة إرتباطالفرض على أنه  هذا ينص

لدى طالب جامعة  من المتجر أو عبر االنترنت مواقع التواصل االلكتروني محل الدراسة والنية الشرائية
 هذه المواقع" علىأسيوط كمترددين 
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خصائص مواقع التواصل رتباط معنوى موجب بين إعن وجود  البسيطنحدار أسفرت نتائج تحليل اإل  
, حيث بلغت قيمة معامل من المتجر أو عبر االنترنتللعمالء  والنية الشرائيةااللكترونى كمتغير إجمالى 

خصائص مواقع التواصل االلكترونى تفسر  نأ%(, وتدل هذه النتيجة على 32,4( نحو )adj R2التفسير )
 .  % من التباين فى النية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت32.4حوالى 

 e.g.; Allkoms)  من الدراســـات نتائج العديدالفرض مع ما توصلت إليه  هذانتائج اختبار صحة  تتفقو 

&Alnsour . 2013;  Reinidez  &Jones,2012; Ab Hamid et al ,2013; Pasharibu & 

Puruiati,2013, Nihan & Burcu,2013, Pour et al,2014, Schivinski,2014, Seng & keat. ,2014, 

Kosarizadeh & Hamdi,2015, Hudson et al,2015; Christou ,2015 ;Habbibi et al,2014; 

Karman ,2015)   متغير موجبة ذات داللة إحصائية بين  عالقةالدراسات إلى أن هناك حيث توصلت تلك
. ولكنها خصائص مواقع التواصل االلكترونى ومتغير النية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت

خصائص مواقع بين  معنويةوالتي توصلت إلى عدم وجود عالقة  Han, (2014)دراسة  نتائج مع اختلفت
االلكترونى والنية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت, ويعزى الباحث ذلك االختالف إلى التواصل 

البيئة التى تم فيها التطبيق حيث طبقت هذه الدراسة فى الصين ونجد أن هناك قواعد حاكمة وصارمة 
واقع, وكذلك رفع تكلفة تفرضها الحكومة الصينية على األفراد عند التعامل أو الدخول على منصات هذه الم

من استخدام هذه المواقع من جانب, أو استخدامها فى التسوق من  ه المواقع بشكل عام مما حداستخدام هذ
 جانب ا خر. 

فر خصــائص مواقــع التواصــل االلكترونــى ابتــو  العمــالءإدراك  كلمــا زاد هويمكــن تفســير تلــك النتيجــة بأنــ
مــدى تــوافر مجتمعــات للعالمــة التجاريــة للشــركات التــى يرغبــون فــى شــراء منتجاتهــا  محــل الدراســة ممثلــة فــى

علــى منصــات هــذه المواقــع التــى تــوفر المشــاركة النشــطة بــين العمــالء بعضــهم الــبعض والتــى تســاعدهم علــى 
ا تبــادل المحتــوى, وكــذلك زيــادة إدراكهــم لمــدى تــوافر التفاعــل النشــط مــن قبــل الشــركات معهــم  ومــدى اهتمامهــ

بتوفير كافـة المعلومـات الصـادقة عـن منتجاتهـا وعالمتهـا التجاريـة, وباإلضـافة إلـى ذلـك زيـادة إدراكهـم لمـدى 
إتاحــة فرصـــة المشـــاركة الفعالـــة أمـــام العمــالء عبـــر هـــذه المجتمعـــات علـــى مواقــع التواصـــل مـــن خـــالل حريـــة 

تاحـة عمليـة مشـاركتهم إرية, وأيضـًا بداء مالحظاته حول منتجات الشركة وعالمتها التجاوا   مالتعبير عن ارائه
لمنشورات الشركات عن منتجاتها وعالمتها التجارية على صفحاتهم الشخصية عبر منصات مواقـع التواصـل 
الخاصة بهم وأخيرًا زيادة إدراكهم لمدى سهولة الوصول إلى تلـك المجتمعـات بسـرعة وبأقـل تكلفـة ممكنـة هـذا 

 .هم الشرائية لمنتجات هذه الشركات من المتجر أو عبر االنترنتكله من شأنه أن يؤدى إلى زيادة نوايا
خصــائص مواقــع لمعرفــة تــأثير باإلضــافة إلــى ذلــك, تبــين مــن خــالل اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد 

المجتمعات االفتراضية عبـر االنترنـت, والتفاعـل مـن المتمثلة فى:  التواصل االلكترونى الخمسة محل الدراسة
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مكانيـــة الوصـــول, والمصـــداقيةقبـــل الشـــركات  كمتغيـــر  مـــع العمـــالء, ومشـــاركة المحتـــوى مـــن قبـــل العميـــل, وا 
النيـــة الشـــرائية للعمـــالء مـــن المتجـــر أو عبـــر االنترنـــت لتحديـــد األهميـــة النســـبية لتلـــك األبعـــاد علـــى تفصـــيلى 

كل لداللة إحصائية  ذوجبة مو  تأثير, أن هناك عالقة ومعرفة أيها أكثر تأثيرًا وارتباطًا بالنية الشرائية للعمالء
المجتمعــات االفتراضــية و  ,العميــل قبــلالشــركات مــع العمــالء, ومشــاركة المحتــوى مــن  قبــلالتفاعــل مــن )مــن 

مكانيـة الوصـول النيـة الشـرائية للعمـالء مـن هـا علـى النسـبية فـى مـدى تأثير  تهـا( طبقـًا لألهميعبر االنترنـت, وا 
علـى بُعد المصداقية من قبـل الشـركات ل التأثير. وأشارت أيضًا إلى عدم وجود نفس المتجر أو عبر االنترنت

 النية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت.
وقد تبين  أيضًا من نتائج التحليـل أن بُعـد التفاعـل مـن قبـل الشـركات مـع العمـالء كـان أكثـر خصـائص 

, ويعـزى الباحــث ة الشـرائية للعمـالء مـن المتجــر أو عبـر االنترنـتالنيـمواقـع التواصـل االلكترونـى تـأثيرًا علــى 
ذلك إلى أنه كلما زاد إدراك العمالء ألهمية التفاعل والتواصل النشط من قبل الشركة معهـم وكـذلك الـرد علـى 

ل وقـت ممكـن هــذا مـن شـأنه أن يــؤدى إلـى خلــق اتهم والعمــل علـى حـل مشــاكلهم فـى أقــاستفسـاراتهم ومالحظـ
لثقــة والرضــا عــن الشــركة وعالمتهــا التجاريــة ويعمــل أيضــًا علــى بنــاء عالقــات عاطفيــة قويــة بــين حالــة مــن ا

وبالتـالى يزيـد مـن النيـة  ,الشركة وعمالئهـا مـن جانـب وبـين العميـل والعالمـة التجاريـة للمنـتج مـن جانـب ا خـر
النيـة الشـرائية للعمـالء بُعـد  الشرائية لهم لهذه المنتجات من المتجـر أو عبـر االنترنـت. ويليـه فـى التـأثير علـى

تاحـــة راك العـــالى مـــن قبـــل العمـــالء لمـــدى إويعـــزى الباحـــث ذلـــك أن اإلد ,مشـــاركة المحتـــوى مـــن قبـــل العميـــل
مـن خـالل حريـة  الشركة لفرصة المشاركة الفعالـة لهـم علـى صـفحاتها عبـر مواقـع التواصـل االلكترونـى وذلـك

ركة فــى شــكل صــور أو فيــديوهات عــن منتجاتهــا وعالمتهــا مكانيــة مشــاركة منشــورات الشــالتعليــق والســماح بإ
هذا من شأنه أن يؤدى إلى زيادة نواياهم الشـرائية تجـاه  ,التجارية على صفحاتهم الشخصية عبر هذه المواقع

هــذه المنتجــات ســواء مــن المتجــر أو عبــر االنترنــت, ثــم يليــه بعــد ذلــك فــى عمليــة التــأثير علــى النيــة الشــرائية 
المجتمعــات االفتراضــية عبــر االنترنــت ويعــزى الباحــث ذلــك إلــى قيــام الشــركات بإنشــاء  صــفحة للعمــالء بُعــد 

للعالمة التجارية لها على منصات مواقع التواصل االلكترونى لتوفير معلومات دقيقة عن منتجاتهـا وعالمتهـا 
صــدقائهم عبــر أ حــول هــذه المنتجــات والعالمــات مــع التجاريــة وكــذلك تشــجيع العمــالء علــى مشــاركة خبــراتهم

وهـذا مـن شـأنه يـؤدى إلـى زيـادة نوايـاهم الشـرائية لهـذه المنتجـات مـن المتجـر أو  ,صفحاتها على هـذه المواقـع
عبـــر االنترنـــت, وأخيـــرًا يـــأتى بُعـــد إمكانيـــة الوصـــول فـــى المرتيـــة األخيـــرة فـــى عمليـــة تـــأثير خصـــائص مواقـــع 

ويعـــزى الباحــــث ذلـــك إلـــى أن ســــهولة وصـــول العمــــالء  ,التواصـــل االلكترونـــى علــــى النيـــة الشـــرائية للعمــــالء
لصـفحات الشـركات علـى منصـات هـذه المواقـع وكــذلك المعلومـات المنشـورة عـن منتجاتهـا وعالمتهـا التجاريــة 
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التى يرغبون فى شرائها بسـرعة وبتكلفـة رمزيـة مـن شـأنه أن يـؤدى إلـى زيـادة نوايـاهم الشـرائية لهـذه المنتجـات 
 و عبر االنترنت.   والعالمات من المتجر أ

 الشـركات مـع عمالئهـا قبـلالتفاعـل مـن  أنر إلـى حيـث أشـا  Kim and Ko,(2010)وقـد أكـد ذلـك 
 النيـةيمثـل أكثـر العوامـل المـؤثرة علـى عبر صفحاتها على مواقع التواصل االلكترونى  الحاليين أو المحتملين

 أو عبر االنترنت. متجرمن الللعمالء الشرائية 
 ;.e.g)  من الدراســـات نتائج العديدمع ما توصلت إليه جزيئًا الفرض  هذانتائج اختبار صحة  تتفقو 

Mikalef et al ,2013; Duffett,2014; Meoyan et al,2014;; Richard & Guppy,2014; Dehgani& 

Tumer,2015; Harshini,2015; Guli et al,2015; Leung & Baloglu,2016 ,وى, الهندا  ,2015عبد القادر

موجبة ذات داللة إحصائية بين واحد أو اثنين من  عالقةحيث توصلت تلك الدراسات إلى أن هناك  ( 2013
 .خصائص مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة والنية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت

 Karman,(2015) نتـائج دراسـةمع ما توصلت إليه جزيئًا الفرض  هذانتائج اختبار صحة أيضًا  تتفقو 
خصـائص مواقـع التواصـل موجبـة ذات داللـة إحصـائية بـين  عالقـةيث توصلت تلـك الدراسـة إلـى أن هنـاك ح

الشـركات  قبـلالتفاعـل مـن و  ,العميـل قبـلمشاركة المحتـوى مـن االلكترونى الثالثة محل الدراسة المتمثلة فى: 
( طبقــًا لألهميــة النســبية لتــأثير هــذه األبعــاد علــى النيــة تراضــية عبــر االنترنــتالمجتمعــات االفو مــع العمــالء, 

الشــرائية للعمــالء مـــن المتجــر أو عبــر االنترنـــت, ويظهــر ذلــك مـــدى االخــتالف فــى ترتيـــب األهميــة النســـبية 
ويعـــزى الباحـــث ذلـــك إلـــى اخـــتالف قطـــاع مجـــال  ,عـــن الدراســـة الحاليـــة ةلألبعـــاد الثالثـــة فـــى الدراســـة الســـابق

بـين  واتجاهـاتهم التطبيق فى الدراسة السابقة وعألوة على ذلك قـد يرجـع ذلـك إلـى اخـتالف اهتمامـات العمـالء
فــى عــدم تــأثير بُعــد المصــداقية مــن قبــل الشــركات علــى  Karman,(2015). وكــذلك اتفقــت مــع دراســة البيئتــين

العمــالء يعتقــدون دائمــا بـأن الشــركات تكــون غيــر صــادقة أن الباحــث ذلـك إلــى  النيـة الشــرائية للعمــالء ويعــزى 
عنــد حــديثها عــن منتجاتهــا وعالمتهــا التجاريــة علــى صــفحاتها عبــر مواقــع التواصــل وال يقــدمون المعلومــات 

فى مدى وجود تأثير موجب معنوى   Karman,(2015)وأخيرًا تختلف الدراسة الحالية عن دراسة ,الكاملة عنها
ويفســر الباحــث ذلــك أن  ,د إمكانيــة الوصــول علــى النيــة الشــرائية للعمــالء مــن المتجــر أو عبــر االنترنــتلبُعــ

ســهولة وصــول العميــل للمعلومــات عــن منتجــات الشــركات وعالمتهــا التجاريــة التــى يرغــب فــى شــرائها بســرعة 
حـدود زمانيـة أو مكانيـة  وبأقل التكـاليف عبـر صـفحاتها علـى هـذه المواقـع وكـذلك سـهولة اسـتخدامها دون أى

يزيد ذلك من ثقته فى هذه المواقع وكذلك من عدم رغبة الشـركة فـى اسـتغالله, وهـذا مـن شـأنه أن يـؤدى إلـى 
 زيادة نيته الشرائية لمنتجات الشركة وعالمتها التجارية سواء من المتجر أو عبر االنترنت.   
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 استنتاجات الدراسة ودالالتها:ـ 10

خالل المناقشة السابقة لنتائج الدراسة الميدانية يمكن التوصل إلى عدد من االستنتاجات والدالالت والتي  من
  يمكن إيجازها فيما يلي:

 

 :إستنتاجات الدراسة ـ10/1
 أسفرت مناقشة الدراسة الحالية عن وجود مجموعة من اإلستنتاجات كما يتضح فيما يلى: 

خصائص مواقع التواصل االلكترونى لالدراسة الحالية وجود تأثير معنوى موجب  نتائجتبين من  ـ10/1/1
بحيث يمكن زيادة نوايا العمالء  ,النية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنتعلى محل الدراسة 

فى خصائص مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة المتمثلة بعض الشرائية من خالل توفير الشركات ل
توفير مجتمعات لعالمتها التجارية لها عبر منصات هذه المواقع والتى تشجع على تحقيق التفاعل النشط من 
قبل الشركات مع عمالئها وكذلك تشجيع العمالء على المشاركة الفعالة مع منشورات الشركات عن منتجاتها 

 وعالمتها التجارية.
د التفاعل من قبل الشركات مع عمالئها الحاليين والمحتملين بعُ الدراسة الحالية أن  نتائجتبين من  ـ10/1/2

خصائص مواقع التواصل االلكترونى تأثيرا  وارتباطًا بنوايا العمالء الشرائية لمنتجات الشركات  هو أكثر أبعاد
, حيث أن هذا وعالمتها التجارية المعروضة على منصات هذه المواقع سواء من المتجر أو عبر االنترنت

القائمين على التسويق االلكترونى يعملون  ر األبعاد قربًا من عملية التسويق, باالضافة إلى أنثد أكالبع
ُتمكنهم من بطريقة واإلتصال الدائم بعمالئهم  من قبل الشركات النشط التفاعل بشكل مستمر على تحقيق

لى تقديم خدمة يدركها عمالئهم بأنها معرفة رغباتهم الحالية والتنبؤ بإحتياجاتهم المستقبلية وتجعلهم األجدر ع
 .الشركة وعالمتها التجارية عن ورضائهم العمالءثقة ذات جودة عالية, وهو ما يؤدى إلى زيادة 

 :دالالت الدراسةـ  10/2
 الدالالت النظريـة والتطبيقيـة والتـى بعضيمكن اإلشارة إلى  من واقع تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الحالية

 أفرزتها الدراسة الحالية, وتتمثل تلك الدالالت فى اآلتي:
 النظرية )العلمية(:الداللة  ـ10/2/1

المجتمعات والتى تمثلت فى: خصائص مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة إن التأثير الواضح ل
 ,العميل قبلالشركات مع العمالء, ومشاركة المحتوى من  قبلاالفتراضية عبر االنترنت, والتفاعل من 

مكانية الوصول خصائص يؤكد على أهمية تبنى على النية الشرائية للعمالء من المتجر أو عبر االنترنت  وا 
 النية الشرائية للعمالءلما لها من نتائج إيجابية تنعكس على مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة 

, ولعل فى ذلك إضافة إلى أدبيات ت وعالمتها التجارية سواء من المتجر أو عبر االنترنتلمنتجات الشركا
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تعد واحدة من العناصر الرئيسية التسويق عبر مواقع التواصل االلكترونى  الفكر التسويقى مؤداها أن فلسفة
 . على المدى الطويلمنها للحصول على عوائد مرغوبة  الشركاتالتى تستهدفها العديد من 

 

 التطبيقية )العملية(: الداللة ـ10/2/2
إن ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية من وجود عالقة موجبة معنوية بين خصائص مواقع التواصل 

, يعطى داللة تطبيقية مهمة عبر االنترنت أومن المتجر  للعمالءنية الشرائية الااللكترونى محل الدراسة و 
تتعلق بضرورة اهتمام الشركات بخصائص مواقع التواصل االلكترونى محل الدراسة والعمل على توفيرها 

 العمالءثقة وهذا من شأنه يزيد من على منصاتها على مواقع التواصل االلكترونى المختلفة بصفة مستمرة 
لمنتجات هذه الشركات  عبر االنترنت أونية الشرائية لهم من المتجر ال, وبالتالى يزيد من مواقعهذه الفى 

 . وعالمتها التجارية
 :توصيات الدراسة ـ11

يمكن لتى توصلت إليها الدراسة الحالية, والسابق استعراضها ومناقشتها اوالدالالت فى ضوء النتائج 
ثقة العمالء فى منتجاتها وعالمتها يمكن أن تساعد الشركات على زيادة  تقديم مجموعة من التوصيات التى

من  للعمالء لهذه المنتجات نية الشرائيةال, وبالتالى زيادة التجارية المعروضة على مواقع التواصل االلكترونى
 وتتمثل تلك التوصيات فى النقاط اآلتية: .عبر االنترنت أوالمتجر 

بصـــفة خاصـــة  Facebookــــ يجـــب علـــى الشـــركات إنشـــاء مجتمعـــات للعالمـــات التجاريـــة لهـــا علـــى موقـــع 1
بأعتبـــاره الموقـــع األكثـــر اســـتخدامًا فـــى مصـــر, وذلـــك لتـــوفير كافـــة المعلومـــات التـــى يحتاجهـــا العمـــالء عـــن 

عـات علـى تحسـين منتجاتها وعالمتها التجارية التى يرغبون فـى شـرائها, وأيضـًا العمـل مـن خـالل هـذه المجتم
وكذلك العمل على تسويق هذه المجتمعات من أجل الوصول إلى  الصورة الذهنية للشركة وعالمتها التجارية,

 أكبر عدد ممكن من األعضاء التى لديهم نفس االهتمامات والخصائص المشتركة من أجل تبادل المحتوى.
فيهية تفاعلية تساعد علـى تحقيـق التفاعـل ـ يجب على الشركات تصميم رسائل ترويجية وتقديم محتويات تر 2

النشط من قبل الشركة مع عمالئها وذلك من أجـل التعـرف علـى أتجاهـات العمـالء والسـوق وكـذلك الحصـول 
ـــى حـــل  ـــة والعمـــل عل ـــة العكســـية ومعرفـــة أرائهـــم وردود أفعـــالهم تجـــاة منتجاتهـــا وعالمتهـــا التجاري علـــى التغذي

لــق روابــط عاطفيــة قويــة بــين الشــركات وعمالئهــا مــن جانــب وبــين مشــاكلهم بصــفة مســتمرة وذلــك مــن شــأنه خ
 العميل والعالمة التجارية للمنتج من جانب ا خر.

, ومعرفــة كيفيــة تطبيــق هــذه مواقــع التواصــل االلكترونــىدوات أبوظــائف لشــركات باالمســوقين وعــي زيــادة  ـــ3
وذلــك مــن  للعمــالء, ير علــى قــرار الشــراءجــل تحســين التفاعليــة للموقــع االلكترونــي والتــأثأدوات بكفــاءة مــن األ

جوانــب التــي تزيــد مــن علــى ال التركيــزمناســبة للموقــع, و المرتبطــة و ال لكترونــىدوات التواصــل االخــالل تحديــد أ
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التفاعـــل النشـــط مـــن قبـــل الشـــركات مـــع العمـــالء وكـــذلك تشـــجعهم علـــى مشـــاركة المحتـــوى والتوصـــية بالكلمـــة 
  المنقولة.

, مصــريةكونهــا تعــد عينــة ممثلــة لطــالب الجامعــات المــن جامعــة أســيوط  الدراســة طالبــاً لقــد شــملت عينــة  ـــ4
ن فئــة أوهــي فئــة الشــباب, ومــن المعــروف ســنة 24ـــ 18 مــنمصــرية ح اعمــار الطلبــة فــي الجامعــات الو اوتتــر 

ك , لــذلمواقــع التواصــل االلكترونــى بصــفة خاصــةو  بصــفة عامــة لألنترنــت اً كثــر اســتخدامالشــباب هــم الفئــة األ
ن أبأن تتوجه جهود التسويق بشكل مكثف نحو تلك الفئات العمرية كونها الفئة التي تستطيع احث يوصي الب

ن ينصــب أمســتهدفة , لــذلك يجــب  كبــر, ويمكــن اعتبــار هــؤالء ســوقاً أتتفاعــل مــع المواقــع االلكترونيــة بشــكل 
كثر فاعلية للتـأثير فـي القـرار ائص األالتركيز على تصميم المواقع االلكترونية التي تزيد من التفاعلية والخص

 .لهم الشرائي
ع العمالء على المشـاركة الفعالـة علـى صـفحاتها عبـر منصـات مواقـع التواصـل ييجب على الشركات تشج ـ5

االلكترونى من خالل وضع محتويات جذابة ويجب أن تحتوى هـذه المحتويـات علـى صـور وفيـديوهات ألنهـا 
وكــذلك عــدد التعليقــات وأيضــًا إعــادة النشــر والمشــاركة علــى صــفحاتهم تحظــى بــأعلى عــدد مــن اإلعجابــات 

 الشخصية عبر هذه المواقع.
مواقــع التواصــل االلكترونــى فــى  المســتخدمة علــى منصــات تنويــع األدوات التســويقيةيجــب علــى الشــركات  ـــ6

المجــالت اإللكترونيــة, الكتالوجــات, الكتيبــات,  بشــكل أفضــل وبســرعة أكبــر مثــل: للعمــالءتقــديم المعلومــات 
دوات خلــق تجربــة التعــايا المكــاني , وكــذلك تــوفير انــوادي االنترنــت, غــرف الدردشــة والمســابقات االلكترونيــة

مع الشركة من خالل تطبيقات نظـم المعلومـات الحديثـة, والتـي تتـيح العـرض التفصـيلي للمنتجـات والخـدمات 
 بط عاطفية قوية بين الشركة وعمالئها.وذلك من أجل خلق روا التى تقدمها لمتصفحي الموقع

يجـــب علـــى اإلدراة العليـــا للشـــركات االعتـــراف بأهميـــة مواقـــع التواصـــل االلكترونـــى فـــى تســـويق منتجاتهـــا   ــــ7
وعالمتهــا التجاريــة وكــذلك تحســين الصــورة الذهنيــة للعالمــة مــن خــالل زيــادة المخصصــات الماليــة للحمــالت 

 م باختيار األفراد القائمين على إدارة هذه المواقع بعناية كبيرة.االعالنية عبر هذه المواقع واالهتما
 حدود الدراسة:  ـ 12

 اشتملت الدراسة على عدد من المحددات يمكن عرضها كما يلي:
ــــى: 12/1 ــــة ف ــــى متمتثل ــــع التواصــــل االلكترون ــــة لخصــــائص مواق ــــى خصــــائص معين ــــ اقتصــــرت الدراســــة عل ـ

مكانيــــة الوصــــول ,مــــن  قبــــل الشــــركات مــــع العمــــالء والتفاعــــلالمجتمعــــات االفتراضــــية عبــــر االنترنــــت,  , وا 
مــن  قبــل العميــل, وبــذلك يمكــن لبــاحثين ا خــرين اســتخدام خصــائص أخــرى  والمصــداقية, ومشــاركة المحتــوى 
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لمواقــع التواصــل مثــل التخصــيص, والتفاعــل, والكلمــة المنقولــة الكترونيــًا, ومواكبــة االتجــاة العــام, والترفيــة فــى 
 متغيرات الدارسة. العالقة بين

, وعلـى الـرغم مــن لجمــع بيانـات الدراسـة الحاليــة واحـدةكـأداة اعتمـدت الدراســة الحاليـة علـى االســتبيان ــ 12/2
المالحظات التى قد تثار حول هذا األسلوب, إال أنه ال يزال أسلوبًا معتمدًا للقياس والبحث العلمى فى مجـال 

ــــة واإلنســــائية ــــوم االجتماعي ــــدعم هــــذا االســــتخدام العل ــــات ةتحقــــق الباحــــث مــــن مصــــداقي, وي ــــاس  وثب أداة القي
 المستخدمة.

طالب جامعة أسيوط, ولـم تأخـذ فـى االعتبـار الطـالب فـى الجامعـات  علىـ اقتصرت الدراسة الحالية 12/3 
تشابهت األخرى, وبالتالى فال يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على جامعات أخرى غير جامعة أسيوط إال إذا 

 نفس الظروف.
 :دراسات مستقبلية مقترحة ـ13

التجارة االلكترونية ومواقع التواصل  بعد مناقشة نتائج وتوصيات الدراسة الحالية تبين أن مجال
من المجاالت الخصبة لألبحاث المستقبلية ويمكن أن تركز األبحاث المستقبلية  االلكترونى)االجتماعى(

 على:
 .الدراسة الحالية على طالب الماجستير والدكتوراة بالجامعة ضيةتطبيق نفس فر  ـ13/1
الدراسة نفسها باستخدام مقاييس أخرى لخصائص مواقع التواصل االلكترونى بأبعاده  ضيةاختبار فر  ـ13/2

 المختلفة السابق اإلشارة إليها.

ع التواصل االلكترونى خصائص مواقبين المباشرة كمتغير وسيط فى العالقة  قيمة العميلدور  دراسة ـ13/3
 .و عبر االنترنتأالنية الشرائية له من المتجر و  محل الدراسة

خصائص مواقع التواصل بين المباشرة كمتغير وسيط فى العالقة  العالمة   قيمةدور  دراسة ـ13/4
 .و عبر االنترنتأالنية الشرائية للعمالء من المتجر و  االلكترونى محل الدراسة
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 بكليةأستاذ المحاسبة 
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 سارة عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح . أ
 بكلية بقسم المحاسبة المعيد

 جامعة سوهاج - التجارة

 

 أوال: مقدمة ومشكلة الدراسة:     
اآلو دد رالرةددهزرفىثتدد ريقدد ر ت قدد ر ت دد رربددقرقعددألعرال تددألهرفى دده ر دد رالتهاجعدد قددمرتددهنرت  دد ر

التعبةهر   ألرفىثت رأرالق ألنر ألفع رت ر  عهزرالجشعروالتصأللحرالرألصد راليد ق رفصدوهزروايدل ر  د ر
ررتدد ر2001جددثكر بةددهرتدد رقددعارالقعددألعر ددارترت ددفرموهرالعددأللركر  عددمرا   ددألهرشدده  را ددهو ر  أل دد ر ددألرر

لعواتدقرتد رأبهثقدألر دمررتعبةدارأورا عدماررأرالق دألنرأبهثروأرهرالشه ألنرالتار قعنر تةج رالعمةمرت را
 (2006إحسان بن صالح المعتاز,)د.الت   روال تألهر

إ ر شددقرلج دد رالتهاجعدد ر ددارالتقهمددهر دد رالترأللفددألنرالاألت دد ر ددارشدده  را ددهو ررل ددعق وقددمرةتددواهمر
وغةهقددألر ددأل رف ددباريددعفرالتتع فددألنرال ذألت دد ر ددارقددعارالرصددو رولادد رأاددمنرالعمةددمرتدد رالمها ددألنر

أ رلج د رر(Felo, J., Mahoney, D, P.,& Solieri, S, A., 2002, P.52))وت  دألرمها د ر
وا قدد رتددعرتتع فددألنربوهصدد رالوهاةرالتألل دد روووهصدد ر ةومددوهشرلدد وهاةرالتهاجعدد ربت ددشرالشدده ألنر أل ددنرتت

التألل دد كرتتددألرةددمهر  دد رأ رالقيدد  رل  ددنرقيدد  رقددوا ة روتتع فددألنر ذألت دد رولادد رالقيدد  رتبددمورأرالق دد ر
رإلارلمرفعةم.

أ رشده  رر(Tonge, A., Greer, L.,& Lawton, A., 2003, P.4)و ار فسرال  ألةرأادمرر
صوهمأل"ر ذألررللو ت رالشه ألنر شتقرتةيألقألرأرالق دألرولج د رتهاجعد كرغةدهرا دءر شداكرا هو رتواجمرب ألر"

رت رعلشرلق قار أل رتوجومًار   راهضرالواقع.

أ روقدوعرت ددشرا    دألهانرلدرر  دد ررمها دتء(ر ددارWilliam, W, B., 2003, P.1023)وأادمر
ف بارالتفألمئروالقوا مروأ رق ألشررعىر ارتشر  رالتش   كروأ رالتش   راللق ق  رتات ر ارالتتأله  ر

أ ددءر رتوجددمرإت أل  دد رر(2006)د.ظااا ر شااا ر القشاا ,والتعبةدارول  ددنر ددارالت ذةددهكرأ يددألرأاددمنرمها دد ر
 ف رأورتعألةةهرالتهاجعد رالتعتدوهرب دألرولاد رالتشد   رلت عرتألرلمثروأ رالتش   ر رتتع ارفتعألةةهرالتلأل

رالهئ    رت لصهر ارأرالق ألنرالت   رعات أل.
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وتتألر بار ت  رالقوهرفى ر شقرتهاجدعرالل دألفألنر داراءم كربدهأدرصدألمةرو دألمهر د رتشدألاقر
صهروترأللفألنرالشه ألنرالت ألقت روتألرب ألرت رارتال ألنروالعدر ع ار قمرالتهاجعرلع صهًارقألتألرت ر  أل

 ت   رالتهاجعد روقدورا  دتقالهرةهجدعرلدعانرالتهاجدعروأرالق ألتدءرويدتةه رول  دنرل قوا دمروالقدوا ة ر قد كر
, 2018اشااارا ساااالا كباااد ال اااا  , د.)رلجدددهرالثاو ددد رلت  دددءرالتهاجعددد الل دددألفألنرتهاجدددعرر عدددمرا دددتقاله 

 ( 23, ص2011, حسنمحمد أحمد  -16ص

لةددثرفرك تددألرتف وتددء  و ددأل رتدد را  ددتقالهرلاددقرتق ددألشرروقددمراتفددار يةددهرتدد رالفددأللية ر  دد رأ 
 ( 12, ص2005)د.أمين السيد أحمد لطف ,ر:  و أل رتعألرتف وررا  تقالهروقتأل

 قصمرب ألرلأللءرت رصفألكرالعق رت تحربإبماكرهأىرر:االستقالل من حيث الجو ر ) الواقع (    -1
ب ثاقددد ربدددمو رأدريددد وؤرقدددمرتدددميهر  ددد رالل دددررالشرصدددارالت  دددارل فدددهمروت دددتحرلدددءرفأللعتدددقر

وتويدددو   روتتأله ددد رالشدددشرالت  ددداكرلةدددثرفتوجفدددءرةتعدددة رأ رةتدددوا هرلدددمدرالتهاجدددعرال ثاقددد ر
Integrityكروالتويو   رObjectivityكروالتأل  رHonestyلةثركرو مررالتUnbiasلعهفرر

التا ةدددفروا  دددمامرتقهمدددهرروا  جدددألث  دددمرقبدددوهررNeturalityكروالل ألم ددد رتعدددة ريدددمرعدددهفرأرددده
 التهاجع ر.

ب دددألرا بتعدددألمر ددد رالوقدددألئعرأورالذدددهوفرر قصدددم الشاااك  ) المظ(ااار (: حياااثمااان االساااتقالل  -2
  ددار ثاقدد روتويددو   ررالتددىيةهت  ددألرعددهفررددألهجارأ ددءرقددمرتددررر  ددتر  الجوقهمدد رالتددارقددمر

وقع راللأللد رتد رر ت   رالتهاجع كالتهاجع رأورلعيورت رأ يألكر همارلت تاروالششرالت  ار
)د.ليلاااب كباااد الحمياااد ا  دددتقالهروالل دددألمرتعتتدددمر  ددد ر دددو ة رأ أل دددةة رتددد رالتقوتدددألنرقتدددأل:ر

 (108-107, ص1995لطف ,

وق رت شرالتقوتألنرالتدارتتع داربدعانرتهاجدعرالل دألفألنرأدرتتع دارالمقومات الذاتيااااااااة:  - أ
 الع تاروالعت ار.فشرص  رالتهاجعروتاوم ءر

تتتيدددقرت دددشرالتقوتدددألنر  تدددألرتتيدددت ءرالتشدددهمعألنروتدددألرتصدددمه ررالمقوماااات الموياااوك ة:  - ب
ال ةئألنرالت    رت رأل ألرروقوا مرويتأل ألنرتلممروت ذررالتوهرالعألت رالتارتل رر تقر

 ل ألفألن.تهاجعرال
ر
ر
ر
ر
ر
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 اعتبار المدخل  عن إمكانيةوعلى ضوء ما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل       
 ؟هاستقاللأداه لدعم لمراجع الحسابات الخارجي األخالقي         

روقعاربموه رةتع اراءجألف ر   رالت ألم نراآلت  :رررر
المدخ  األخالق  وتقس ماته ومصادره المختلفة وما    مدي الحاجة لذلك المدخ  بصفة كامة ولم(نة  ما  ة -1

 مراجعة الحسابات بصفة خاصة؟ 

 ما  و دور و أدوات المدخ  األخالق  لدكا استقالل مراجع الحسابات الخارج  ؟ -2

 ما    آل ات تدك ا الجوانب األخالق ة لمراقب الحسابات ؟ -3

 الدراسات السابقة:ثانيا:     
 (2015دراسة )محمد مصطف  احمد الزراري,  -1

المها  رالتعهفر  د رأرالق دألنرت  د رالتلأل دف روالتهاجعد ر دارالعدهاةروالوقدوفر  د ررقع را ت م ن
التلدددم ألنرالتدددارتواج  دددألر دددارالتعبةدددارتددد رقبدددقرالتلأل دددبة روالتدددهاجعة رب دددمفرتعدددومهرت  ددد رالتلأل دددف ر
والتهاجعدد رتدد ررددالهرإجددهاكرالتقأله دد ربددة رتوايةددارالددموهرالتتقمتدد روالتةيددألةرالعهاقددارل تلأل ددف ر تلألولدد ر

عثمثراليق ربت شرالت   رلت ر ت  را  تتألمر  ة ألرت رقبقرالت تيتهم روالت ترمتة رل تع وتألنرالتألل  رلت
روعلشر  رعهمارتلمةمر واتقراليعفر ارالتةيألةرالرالقاروال  وشرالت  ار ارالعهاة.

رإلدار دمزر تدألئهرأقت دألرأ رتةيدألةرال د وشرالت  دار عدمرتهشدمارل يدألكرالت  د ر لدورالمها د توص نر
ال دد وشرالت أل ددارالددعدرة بددارالتتع فددألنرالرالق دد رالتددارة شددمقألرالتجتتددعروالتددارة ف ددارأ رةتت ددشرب ددألر
ال يددألكروفأللتددأللارتدد راليددهوهدرإجددهاكرتعددم النر  دد رقوا ددمرال دد وشرالت  ددارالعهاقددارفتددألرةت أل ددارتددعر

رالويعراللأللارل ب م.
 (2017دراسة ) ش ماء كبد الرح ا صالح,  -2

هفر  دددد رتف ددددورروأقددددمافروتقوتددددألنروتشدددد النرالتع دددد ررالتلأل ددددباروو ددددأل رالتعددددرالمها دددد ا ددددت م نر
التعددألةةهروالت دددألهانروالتعدددألهفرال أل دد  رل تع ددد ررالتلأل دددباربجأل ددارإلقدددألكراليدددوكر  دد رأرالق دددألنرت  ددد ر

رالتلأل ف روالتهاجع .

إلددارأ رت ددألقهرالتع دد ررالتلأل ددبارتددثومرالعددالارتددثومرالعددالارفأللت ددألهانرالت   دد ررالمها دد توصدد نر
التع وفددد رل تتأله ددد رالت   ددد ر تدددألرأ رأتأل ددد رو ثاقددد رالتهاجدددعرت دددأل مر دددارتلقةدددارجدددومزرالتتأله ددد رالت   ددد ر

لشروأ يألرت أل مرالبةئ رالرألهج  رل تهاجع رتد رلةدثرا لتدثاررفدأللقوا ة ر  د رجدومزرالتتأله د رالت   د رو دع
رةميهريعفر ي رقةئ رالتمهمسرأاألم ت ألرتىيةهًار  ب أًلر   رترهجألنرالتع  ررالتلأل با.

ر
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 (2018دراسة ) د.اشرا سالا كبد ال ا  ,  -3

ا ددت م نرالمها دد رتلمةددمروتل ةددقرالعواتددقرالتددميهزر  دد را ددتقالهرول ددألمرتهاجددعرالل ددألفألنرالرددألهجار
التهاجعدد ر ددارلةب ددألروتدد رأقددررقددع رالعواتددق رلجددرروارتفددألهرتددىيةهرقددع رالعواتددقر  دد را ددتقاللةتءر دداربةئدد ر

ت تارالتهاجع كرالت أل  د ربدة رت ألتدارالتهاجعد كرتقدم ررالتهاجدعرردمتألنرأردهدربجأل داررمتد رالتهاجعد كر
رعوهر تهزراهتفألؤرالتهاجعرتعرالعتةقكرالتصأللحرالتألل  روالعالقألنرالشرص  (

لمها د رلدوهروجدومرتدىيةهرعورم لد رتوص نرالمها  رإلاراتفدألةروج دألنر ذدهرجت دعرالتشدأله ة ر دارا
رإلصألئ  ربة رالعواتقرال ألبارع هقألرووة را تقالهرتهاجعرالل ألفألن.

 ثالثا: أ داا الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة فيي محاولية توضييد ميدك إمكانيية اعتبيار الميدخل األخالقيي         

هييدف مجموعيية ميين األ ييداف  أداه لييدعم اسييتقالل مراجييع الحسييابات الخييارجي ح ويتهلييب تحقيييق  ييذا ال  
 الفرعية تتمثل في األتي:

رتوي حرالجوا ارالترت ف رل تمرقرالرالقارلت   رالتهاجع ر. -1

رتوي حرأموانرالتمرقرالرالقارلم ررا تقالهرتهاجعرالل ألفألن. -2

 تلألول رالوصوهرآلل ألنرلتم  ررالجوا ارالرالق  رلتهاجعرالل ألفألن. -3

 :المها  رأقتةت ألرت راآلتات تتمر رابعا: أ م ة الدراسة:
ر -:تتتيقر اراآلتا :األ م ة النظرية -1

وقدددورالعتدددومرالفقدددهدرلجدددهرالثاو ددد رلت  ددد رالتهاجعددد كرر  دددور عتبددده أقت ددد را دددتقالهرتهاجدددعرالل دددألفألن -
 .ل ت   

المها دددد ر ددددارتويدددد حرموهرا  تفددددألهانرالرالق دددد رالشرصدددد  ر ددددارالتلأل ذدددد ر  دددد را ددددتقالهررت دددد ر -
التهاجدددددعكروتويددددد حرفعدددددضراآلل دددددألنرلتدددددم  ررا دددددتقالهرالتهاجدددددعر  تدددددألرةرددددد رال دددددوالارالرالق ددددد ر

 والشرص  .
 -:تتتيقر ارالتا :األ م ة التطب ق ة -2

ر.الرالقار   را تقالهرالتهاجعرقرالتوصقرإلار تألئهرل مها  رالتةما   رتويحرايهرالتم

ر

ر
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 خامسا: أسلوب الدراسة:
رر  ر ال ذهم (روالمها  رالتعب ق  تعتتمرالمها  ر   رأ  ووارالمها  رالت تب

  سادسا: تبويب الدراسة:
 تلق قألرلقمافرالمها  ر قمرتررتق  ت ألرإلاريالثرأق ألر:

رإعألهر ذهدرل رالةر ارالف هرالتلأل بار-القسا األول:

رالتمرقرالرالقارلت   رالتلأل ف روالتهاجع روا تقالهرتهاجعرالل ألفألنر-القسا الثان :

رالمها  رالتةما   ر-القسا الثالث:

رإطار نظري لألخالق    الفكر المحاسب  -القسا األول:
 االجتماك ة العلوا    األخالق مف(واأوال: 

   دألشرتد ر ه  دألرفى  دألرتجتو د ررةتتعممرتعهمفألنرالردالةر  دررةدتررويدعرتعهمدفرتلدممرل ردال
 )وق ألشرت ر ه  ألرفى  ألرتجتو  رت رالتفألمئر( 21, ص2009) خالد بن جمعة بن كثمان, ت رالصفألن

 (.162ص  ,2004لعال, اد.طارق كبد  -13ص ,2008د.أمين السيد أحمد لطف ,

نرشدةئألرو عتبهرأ يقرتعهمفرل رالةررأ  ألرلألل رفألع   رأورشاكرةتصقربفألع راء  أل رول  در
ذألقهمددألرولادد ر عتبددهرال دد وشرقددورالتذ ددهرالددعدرةددمل ألر  دد رت ددشراللأللدد رالفألع  دد كر ألل دد وشرقددورالتذ ددهر
الرددألهجارل ر دداكر دد ل ر  ددتمهرتدد رال دد وشرالت ددتتهرلشددر رتددألر  دد رر قددءرو شددتهؤرأ ر  ددو رال دد وشر

شرل د ألرمهر  د رت تتهارلت رةمهر   رالر ار ألل  وشرملةقرالر اكروهتثرلءكرو  وا ءكر إعار أل رال د ور
 ,أحماااد أماااين.د )ر دددارل ددد رتتألتدددألر أللشدددجهزرتعدددهفرفألليتدددألهر  دددعلشرالر دددار عدددهفرفألل ددد وشروال تدددأله.ر

 (51ص ,2000د.محمد كبد الحل ا كمر, -5, ص1930

 الق ا األخالق ة لم(نة مراجعة الحسابات.ثان ا: 

 دمزرت دت ألنرر د   رالق دألنرإ ر  تد رالردالةرتيدألفرلرال ألفق رالترت ف رالتعألهفرت  اللظر
الايددهرإ رأ رفعددضرالفددأللية رةددهىرأ ر  تدد رالقدد ررقدداررقوا ددمر(كر–ئتفددألمر–قدد رر–أل ددألرر– ددألر تعددألةةهت 

رتوا قألرتعرتف ورر

قدددارالدددمررالردددالة تددد ر عتقدددمرأ رر يددد ف ألرالشدددر ر  ددد رشدددارتدددألرالتدددارالقت ددد  دددأللق ررقدددار
ر.(46, ص 1991, منصور ن)د.سعد أميو  رالجوا ارال ألت ر ارل ألتءرتاو رلم ءرق ررأرالق  رق

التارةتقب  دألر ق  دأًلروت عق دأًلررئفءرالفهمرو قأًلرل ل ألرروالتفألمالق ررالرالق  ر  وشر قورررتعتبه تألر
وتمدر  تءرل ألرفلةثرتصفحرتهشمًارلءركر ألل  وشرالرالقار ألتهر د رالتعدألةةهرالعات د رلدمدرالفدهمروالتدار



 

382 

 

كر أللعالقدألنرععدارل ف دءرلقدأًلر ر ت لدءرلنردهم  دى ر رالردألع أًلرل  و ءروتلمرت رال  وشرتععاريألفع
اء  أل   رال   ت ر رتقدورر  دارا دت الهراآلردهم رلدعلشر دإ رموا دعرواقتتألتدألنرالفدهمرت عدارموهًارقألتدأًلر دار
ارت دددألهرتصددده ألتءكر أللقأل ددددمزرالعقب ددد ررتشدددةهرإلددددارأ رالفدددهمرةجددددارأ ر ىردددعر دددارالل ددددفأل رجت دددعرلقددددوةر

 ع تءر قرتألرت رشى ءرأ ر لقاراابهرقمهرت راءشفألعرال ف اروأققرقمهرت رراآلرهم كر تفأل  ءرتعربةئتء
كروق ددألر ددهدرا ثمواج دد ربددة رالق دد رفتيألفدد ر ت  دد رتقددو ررت ددتتهزا  ددت ألكرا جتتددأل ارلددعلشرتعددمرالقدد ررالر

)د.و ادان محماد رشااد رالردالةةدميهر داررأ يدألروال د وشر أللرالةرتميهر ارال  وشكرالرالةروال  وشك
ررر( 87ص , 1994يق, تو 

را قتتددألركر الت ددئول   كرلفددظرالو ددم , ا  ددتقألت رالتيددأله  ددبةق    دد  ت  ددأل الرالق دد  القدد ر تتعددممور
د.أمااين ) الددو كرواءرددال , التيددألبهزروال ددعار لددورالتفددوةر كا لتددثاررفأللتواع دد روالقددوا ة  ,والتددهارراآلرددهم 
 (2012,سلطان  كبد الرحمن مخلد -2011,صداا محمد محمود و آخرون  -2008السيد احمد لطف ,

القدد ررل ددألرموهر دددارالتلأل ددف روالتهاجعدد رأ رأ رق دددألشرياليدد رتدد رالقددد رررقدددع و  دد رالددهغررتدد رأ ر
 : ارالتلأل ف روالتهاجع روق ررألص رل ألرقوزرتىيةهروأقت  رالرالق  

لءرو رة ق رت ررققرأور يهرو ر ىرعرأايهرتتألرصأللفءهمر قرلارإل روتع ار ق مة األمانة:  -أ
 ( 11, ص2004.)سحر حمدي ,ت تلقألنراآلرهم 

تقم رراللارشفألق ءرو تألفءكروقورت رالق ررالرالق  رال ألت كربقررل و ألًر قصمرفأللصمةرر:ق مة الصدق -ب
ر(171, ص2001)د.خالد محمد حلم , ت  را تفأله رق ب ألر بوجوم رت تق ررفألقارالق ر.ر

التواث روالتمقةاروويعرالتوهر ار صألب ألكروقوريمرالجوهروالتةقكررل و ألًررفأللعمه قصمر: ق مة العدل -ج
 (173, ص2001.)د.خالد محمد حلم ,و   ءر أللتع ارال  ودرل عمهرقورا تصألفرفألل صألف

العمهر ق ت رأرالق  رتع  رإ عألكر قرعدرلارلقءروالعمهرل سرتع أل رالت ألوازرالتع قد كر أللت دألوازربدة رور
 ربة رالتتتألي ة ر القتألرل سرت رالعمهر أللعدمهرأ رت دوىربدة رالتتتدألي ة رفقدمهرتتدألي  رر أللتفهقرالترت فة 

 ( 13, ص2004,حمدي )سحروتشألفءرذهو  رروا رتفهةربة رالترت فة رفقمهرارتال  رروتفألة رذهو  رر

 ثالثا: مصادر الق ا االخالق ة    الفكر المحاسب :

  د روجدومر القد روارأ يدألرأادموررالقد ررالرالق د رأشألهرالايةهم ر ارالف هرالتلأل بارإل رتصدألمه
   رر القأل و (أقت  رل  ذررالويع  روت  ررت رةهىركرالرالقارقو  ربة رالتعتقمرالمة ارلإل  أل رو  و ء

 ,2006)د.إحسااان باان صااالح ,:رهرإلدداهرالتصددألمت ددشرالرالقدداكروفأللتددأللار ت دد رتق دد رر دد وشراء  ددأل ر
 (8ص ,2012أسامه سالا,حساا كبد الجبار, -5ص
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  المصادر الويع ة المحل ة والدول ة )المدخ  القانون (: - أ

ةوجءررأ أورالتمرقرالقأل و ارو قوررقعارالتمرقر   ر  هزرر(اليقأل  رالت ذ ت   و ع ار  ة ألرأ يأل
قوا دمررالقوا دمرالهقألب د كرالفهمر لورالق ألررفأللتصه ألنرأورالرالق ألنرال  و   رت رردالهرالقوا دمرالقأل و  د ك

 ارذقرقدعارالتدمرقررالرالقا ألل  وشركرال  وشرالت  اروالتارتعتقر   رتلمةمرال  وشرالواجارإتفأل ء
ر.قورعلشرال  وشرالعدرةتفارتعرالقوا مرالتار لممقألرالقأل و رأورقوا مرال  وشرالت  ا

 المصادر الشخص ة )المدخ  الشخص  أو الشعوري(: - ب

 ت ددد رت ذ ت دددألر قددد رفدددأللقوا ة روقوا دددمرال ددد وشرو قدددوررقدددعارالتدددمرقر  ددد ر  دددهزرأ رالردددالةر ر
 ق ألررالفهمربتصهفرراللمرالم  رول سراللمرالقص ك   ع رالقوا مرالقأل و   روالهقألب  رتألرقارإ رالت  اك

التع و  روالشعوهم رالتارةتب ألقألرالفهمروالتاررئأور  وشرتألرإ تألر عثىر ارالتقألررالوهرإل رالق ررأورالتفألم
 تدأل ررقداالتع و د رأورالشدعوهم ررئت دشرالقد رروالتفدألمرك رألعرألرتألرقورصل حروتألرقو لمثر   رأ أل  
تعتقمانكويقأل  رقدعارالفدهمروالتدارتر دارلم د راتجألقدألنرتعة د ر  دمرق ألتدءرفعتدقرتقدمةهانررالتفأل قربة رق رك

وتم عددءرفأللتفع دد ر لددورالق ددألررف دد و  ألنروتصدده ألنرتعة دد رلددألهررأورأل ددألرربرصددو رالتواقددفرالترت فدد ك
 .اترألعرالقهاهانر ارت شرالتواقف

 ت    المحاسبة والمراجعة:أخالق امدى الحاجة إلب رابعا: 

والتهاجعدد ررالتلأل ددف  ددار  ددرررأقت دد رالرالق ددألنإلدد رأقددررالعواتددقرالتددارتبددهثرر ددممرتدد رالمها ددألنأشددألهرر
ر:التاو ت  رتوي ل ألر ار

أ عدألهرتعبدهرر  داتتألهسرالتلأل ف رت ررالهرتجتو  رت راءجهاكانر قوررب ألرالتلأل بو كروفأللتأللار -1
 د ر دد وشروقددمر ددبارالقددوهرفىقت دد رالرددالةرلتهشدةمرال دد وشراء  ددأل ارفشدد قر ددألررالتددهرالددعدرةم ددمر

 .(5ص ,2010دان وآخرون ,ي)د.إبرا  ا اللحالرالةرلتهشةمرال  وشرالتلأل باريهوهز

ترددمررعه ددأًلريألليددأًلررددالفرالعتةددقرالددعدرةتعألقددمرتعددءرالتلأل ددار ددواكر أل ددنرالشدده  ررالتهاجعدد إ رت  دد ر -2
رت ددترمرر ددمزالتددار عتددقرب ددألرأورالت ددألقتة رالددعة رةهاجددعرل ددررل ددألفألنرالشدده  كرل رق ددألشرأعها ددأًلر

التع وتددألنرالتلأل ددب  ر دداراترددألعرقددهاهات ررمو رأ ر  و ددوارتتعألقددمة رتددعرالتلأل ددارتيددقرالعددألت ة ر ددار
تشهوعروالعتالكروالتوهمة روتأل لارا ئتتأل روالج ألنرالل وت  روالت دتيتهم رالدعة ر عتتدمو ر  د رال

تويو   رالتلأل بة ر ارإ مامروتهاجع رالتع وتألنرالتلأل بة كروقرربعلشر عتبهو ر ارل ررالشألقمر
  و  رررأورالقأليارالعدر لممراللقوةروا لتثاتألنرومربهرفتع وتألنرفتألرة ثررتعءريهوهزرأ رةتتةث

 ددارأماكر ت  ددركرو ددعارالتع وتددألنرالتددار قددمتو  ألرفأللصددمةروالعمالدد روالتأل دد ر ددواكربويددعرالتعددألةةهر
)د.محماد رالتلأل ب  رالتارتممىرإل رعلشكرأورفدأللتاوم رالدعاتارل تلأل دبة كرأورقوا دمرال د وشرالت  دا.

 (2000كبد الحل ا كمر,
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ئرأورقوا مرتصألغرفعدمرعلدشر دارصدوهزرتعدألةةهر   روجومرتفألمرأورالتهاجع رتقورإعار أل نرالتلأل ف ر -3
 عتتددمر  ة ددألر ددارإ ددمامرالب أل ددألنكروتدد رأجددقرأ رتاددو رقددع رالب أل ددألنررأورتعددألةةهرل تهاجعدد رتلأل ددب  

تفةدددمزر البدددمرأ رةتدددوا هر ة دددألرقددد ررالصدددمةروالعمالددد روالتأل ددد رالتدددهرالدددعدرةتع دددار  دددمرإ دددمامرتعدددألةةهر
. وقدددورتدددألرةدددو ه رالتدددمرقرالرالقدددارل ذهمددد رالتلأل دددف رالتلأل دددف روالتهاجعددد رتها دددألزرالقددد ررالرالق ددد 

 (5ص ,2010دان وآخرون ,ي)د.إبرا  ا اللح
إعار أل نرالتعألةةهرالتلأل ب  رتعمزر   رأ ألسرأرالقاكر إ ءرتفقد رت عقد رلدهزر دار د وشرالتلأل دار -4

 ددألنر ر ت دد رل ددع رالتعددألةةهرت تددألر أل ددنرمقت ددألروتفصدد الت ألرأ رتعول ددألرومفقدد رالتددهرتهقو ددأًلرفىرالق
التلأل اكروتيألهرعلشرالتلأل ارالدعدر ع دررأ رق دألشرهشدألوىرم عت دألرالشده  كروتدعرعلدشر  دج  ألر دار
الم ألتهر   رأ  ألر تو نرأورإاهات دألنرو دعلشرالتب عدألنرالصدوهم رالتدارتدترر دارأردهرالعدألررتد رأجدقر

واقع د ر يةدهرثمألمزرالهوحريررت جقر اربما  رالعألررالتأللارتدهمومانرتب عدألنكروغةدهرعلدشرتد رالتي د رال
دان وآخاارون ياا)د.إباارا  ا اللحرو ر ددبةقرإلدد رتال ة ددألرإ رفددأللتثاررالتلأل ددارالددعاتارفددأللرالةراللتةددمز.

 (5ص ,2010,

التعددددوهانرالتتاللقدددد رالتددددار شدددد مقألرالعددددأللرراآل رتم ددددمر  دددد ريددددهوهزرا قتتددددألررفأللجأل ددددارالرالقددددار -5
د.رمياان كلاب الشارا   -10-2ص ,2009بن ناصر الحماود , إبرا  ا)د.:ل تلأل ف رتيألهرعلشرتألرة دا

 (15, ص2009,
 رتتع فألنر رت  روالتا را قتصألمد رالف ألم رتصع ح ر ا رتجتع ر ةئ  رأرالق   رق ر روا تشأله ذ وه

رالف ألمرتألر عهفرفأللشفأل   ر تقم ررتع وتألنر ألت  روأت   روصألمق ر  رالتصه ألنررأدتواج  رقعا
 مهرالهئ  ارل ع رالتع وتألن.ا قتصألم  كروالتلأل ب  رتتيقرالتص

 ر رالقه  ربما   رش متء رراللألمدتأل رالشه ألن ر بهى را   أله رت  راليققررالتهم   والعشهو  عان
ر رشه ء رتيق رEnronا قتصألمد ر2001 ألر رWorldcomوشه ء رقعار2002 ألر راهتف  روقم ك

 اروالمزررالتهم   ر لتهاجعاهؤر بهىرت ألتارا    ألهرففيألئحرتلأل ب ءر بةهزرلت شرالشه ألنرووتور
 أورأايهرت رقع رالفيألئحر
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 المدخ  األخالق  لم(نة المحاسبة والمراجعة واستقالل مراجع الحسابات -القسا الثان :

ها ر ر ارال فسكروا ءرصف رفألع   ر ر ت د رإمهاا دألرإ رتد رردالهررالر ار تألر بارالقوهرقةئ 
تذ هررألهجارةتتيقر ارال  وشراء  أل اكروأ  ألرإعارأهم دألر د و ألرل د ألرتد رالتهاجدعر البدمرأ ر عتدقرأو ر

ت رصالحرالفألع "كروفأللهغررت رإت أل  د رالل درر  د ررالذألقه  ارإصالحرالفألع ر تألرجألك"رأ رصالحر
بوا ددع رالتعددألةةهروالقوا ددمرواآلماارالرالق دد رإ را ددءرتدد رالصددعارالل ددرر  دد رالفددألع رال دد وشرالذددألقهر

كروفأللتددأللار ت   ددألرتق دد رر(35, ص2000د.محمااد كبااد الحلاا ا كماار,)الددعدر ل تددءريددتةهروعانرالتهاجددعر
رالتمرقرالرالقارلت   رالتهاجع رإلار:

والقوا ة رالت ذت رل ت   روالتتتي  ر ارالتوايةاررالقوا موقوررالمدخ  األخالق  الم(ن )القانون (: -رأ
 الرالق  رل ت   .

م رالتارةتب ألقألرالفهمروالتارالتع و  روالشعوهررئالتفألموقورر:()الشخص المدخ  األخالق  الذات   -را
ر. رألعر   رأ أل  ألرتألرقورصل حروتألرقورلمم 

و ددارإعددألهرتىاةددمقألر  دد رتى دد سرتقهمددهرالتهاجددعر  دد رقدد ررالصددمةروالعددمهررالت  دد روقددمرلألولددن
والتأل  رتو ةهرم ألت رأ أل   رتقألرر  ة ألرقع رالق ركرتتتيقرت شرالم ألت ر ارا تقالهرالتهاجدعرلةدثر تيدقر

)د.كااااادل كبااااد الاااارحمن لجددددهرالثاو دددد رلت  دددد رالتهاجعدددد رو ألتددددقرأ أل ددددارلتددددو ةهرالتصددددماق  ر ددددارتقهمدددده ر
 (  26, ص1999احمد,

و عتتمرا تقالهرتهاجعرالل ألفألنر   ر و ة رت رالتقوتدألنر تدألر دبارالقدوهر دارالفصدقراليدأل ار
ر(108-107, ص1995)د.ليلب كبد الحميد لطف , رل مها  روقتأل:

 روتتلقدددارتددد رردددالهرا لتدددثاررفأللتدددمرقرالرالقدددارالت  دددارأدرالتدددثاررةااااااالمقوماااات المويوكي:
الت   دددد روقددددورتددددألر يددددت رتلقةددددارال ددددوعرالوهرلال ددددتقالهروقددددورالتهاجددددعرفأللقوا ددددمروالقددددوا ة ر

 ا  تقالهر ارالتذ ه.
 وتتلقدارتد رردالهرالتدثاررتهاجدعرالل دألفألنرفأللتدمرقرالرالقدارالدعاتار: ةاااااااات الذاتيااااااالمقوم

أدرا لتددددثاررفأللتفددددألمئروالقدددد ررالشرصددددد  روالرالق دددد روقددددورتددددألر يدددددت رتلقةددددارال ددددوعراليدددددأل ار
 ا  تقالهر ارالواقعر اللق قا(.لال تقالهروقور
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تناااول  اساتقالل مراجاع الحساابات مان خاالل  ا  دكاااو مكان تويا ح دور المادخ  األخالقا  
 -النقاط التال ة:

 رقأل و ا(روا تقالهرتهاقارالل ألفألن.الروالتمرقرالرالقارالت  ا تمرقرالقوا مرأ

 الرالقارالعاتا الشرصارأورالشعوهد(روا تقالهرتهاجعرالل ألفألنرالتمرق. 
 القانون ( واستقالل مراقب الحسابات: والمدخ  األخالق  الم(ن )مدخ  القواكد أأوال: 

ل ت  ددد روالتتتي ددد ر دددارالتةيدددألةررالت ذتددد ةتتيدددقرالتدددمرقرالرالقدددارالت  دددار دددارالقوا دددمروالقدددوا ة ر
تلددألوهرهقألفدد رأ يددألئ ألربإ ددمامررالت  دد أ رر(Loeb.E.,1978,PP4-5الرالقددارالت  دداكروقددمرأويددحر 

روت فةعرالم توهرالرالقارالعدر تيقرآل  رهقألف راجتتأل   كر

, 1999د.كمااال خل فااة أبااو زيااد, -62, ص1992)د.احمااد نااور,وقددمرأاددمنرالعمةددمرتدد رالمها ددألنر
أ رالقوا مرالرالق  رل ت   رتعتبهرتصمهرقوزرل تهاجدعرتدم ررتد را دتقاللءكروا ريدعفرقدع رر(1348ص

و عتبهرالتةيألةرالرالقارالدمولارتد رأ يدقررالقوا مرو مررا لتثاررب ألرةممدرفالرششرإلاريعفرالت   .
راروج ددنرلددءكتوايةددارالرددالةرالصددألمهزر دد رالت ذتددألنرالت   دد روأايهقددألرقبددو رفددأللهغررتدد را  تقددألمانرالتدد

و ت د ررالتارةجارأ رة تثررب ألرتهاقدارالل دألفألن شتتقرالجثكرالوهرت ءر  ارقوا مرال  وشرالرالقارر
ر(1 هقررتوي حرالش قرالعألررل تةيألةرت ررالهرالش ق

التاا  أشااتم  كلي(ااا ميثاااق الساالوك الم(ناا  الاادول  والتاا   المباااد  و مكاان تقساا ا القواكااد أو
 تؤثر تأثير مباشر كل  استقالل المراجع إل :

وقارالتارتتيت رتجتو  رالتفألمئرالرالق  رالتدارةجدارأ ر تتيدقرل دألر: مباد  أو قواكد أخالق ة  -أ 
ءرتهاقدددارالل دددألفألنكروتشدددتقرت دددشرالتفدددألمئ:رفعددددضرالصدددفألنرالشرصددد  رلتهاقدددارالل دددألفألنرو ثاقتدددد

تويددو ةتءرو ددهم رالتع وتددألنرالتددار لصددقر  ة ددألر رأتأل تددء(كروتتيددقرقددع رالقوا ددمرفعددضرالتقوتددألنر
العات دد رالتددارةجددارأ رةتل دد رب ددألرالتهاجددعروالتددار ذ ددهرتىيةهقددألر  ددارا  ددتقالهرالددعاتارلددءر ذألقهمددألر

التفألمئرل دألرر ق (كرلررةتررالتعهةرإلارالع أل  رالواجف روالافألكزرالت    روال  وشرالت  ارلةثرأ رت ش
تىيةهراابهر   رجومزرل تءرالت  اروجومزر ت   رالتهاجع رأايهرت رتىيةهقألر   را دتقاللءكرو ت د ر

  -ت ألوهرت شرالتفألمئرفألرتصألهر تألرة ا:

 النزا ة:/ المبدأ األخالق  األول  -

  :هفرالفعضرال ثاق ربوجءر ألرر   رأ  ألر"رال ت رأورالصف رالتدارةتل د رب دألرمف(وا النزا ة 
ال هامروم تهر   ألرتاألتقرشرص  رالفهم"رأورأ  ألر"رقمهزرتهاقارالل ألفألنر  د راتردألعرالقدهاهانر
الرالق دد ر لدددوهرتدددألرقدددورصدددواارأوررعدددى(ر دد رعهمدددارتعبةدددارقوا دددمرال ددد وشرالرالقدددار دددار

   رتلقةدارالتدواث ر دارالتدوهرفعهمقد رتلألةدمزرتد روج دءر ذدهراللأل نرالترت ف كرأدرالقمهزر
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جت ددعرالعددهافرالتددارقددمرتتددىيهرب ددع رالقددهاهان"كروتقددألسرال ثاقدد ر دد رعهمددارتددألر عددهفرفددألللار ر
 (James, C, G., 2007, pp27)الصمةروالتأل  (روالعمه.ر

 :وشر قصدددمربتصدددهفرالفدددهمرب ثاقددد رتتأله دددتءرلتعدددمهراابدددهرتددد رال دددرك ف اااة التصااارا بنزا اااة 
 ,James) الشرصارالتعتألمكرو فهضر   ر ف ءرقوا مرالردالةروال د وشرالرالق د راآلت د :

C, G., 2007, pp27) 
 ات ألررتهاقارالل ألفألنرفأللتأل  روالعمال روالصمة. -

 تج اراللأل نرالتارت رشى  ألرإيعألفرتويو   روا تقالل  رتهاقارالل ألفألنر. -

 و قألرلتعمهراابهرت رال  وشرالشرصارالتعتألم.رالتصهف -
 المويوك ة:المبدأ األخالق  الثان /  -

 :تعدهفرالتويدو   رفدى ر  دو رتهاجدعرالل دألفألنر ثم دألرة تدثررالصدمةر دار مف(وا المويوك ة
هأ ءكرو  شفراللق ق ر ارتقهمه كر رةجألتقكرو رةماهدكرو رةتىيهرفتصد ل رشرصد  رأورتلفد ر

و رةبددمدرهأ ددءرالف ددارالتلألةددمرإ رفعددمراقت ددألعرو قددة كر ددى رعألبددنر ف ددءرلتددألرأور فددوعرأور ددماوزكر
ا دتر  رتد رهأدر ر صدحرأ ر  تتدءرأور لدهفر  دءكرأورةرفدارتدألر صدقرإل دءرتد ر ت دءرتدد ر

 (.46, ص2011)احمد محمد خلف,وقألئعرأورا لها ألنرأورترأللفألن

أورالتدددىيةهرالتفدددهؤرر أللتويدددو   رتع دددارأ ر ر  دددتحرالتهاجدددعرفدددأللتلةثرأورتيدددألهارالتصدددأللح
لنرددهم رلتجددألوثرالل ددألررالت   دد رأورالتجألهمدد ركرو دد رملةددقرقوا ددمرال دد وشرالرالقددارالددمولار

ر-ل تلأل بة رالت  ةة ر   رالتا:

 فهضرتبمأرالتويو   رالتثاتأًلر   رجت عرالتلأل بة رالت  ةة رفى ر رةت ألو وار ارل ت رر -
 تصأللحرأورالتىيةهرغةهرالتفهؤرلنرهم ر.الت  ارأورالتجألهدرف بارالتلةثرأورتيألهارال

 ت  رأ رةتعهضرالتلأل ارالت  ارللأل نرقمرتيعفرت رتويو ةتءروت رغةهرالتت  ر -
تلمةددمرووصددفرجت ددعرت ددشراللددأل نكروم ف ددار  دد رالتلأل ددارالت  ددار ددمررتقددم ررالرمتدد ر
رالت   ددد رإعار أل دددنرالعالقددد رأورالذدددهفرتتلةدددثارأورتدددميهرفشددد قرتفدددهؤر  ددد رالل دددررالت  دددا

 .ل تلأل ار  تألرةتع اربت شرالرمت .ر
رالسرية: المبدأ األخالق  الثالث /  -

 :  عتبهرتهاقارالل ألفألنرت ئو ر  را لتدثاررف دهم رتع وتدألنررمف(وا سرية معلومات العمي 
 تة ددءرأي ددألكرتتأله ددتءرلعت ددءرالت  دداكرلةددثر رةجددوثراء صددألحر دد رالتع وتددألنرالتددارلصددقر
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  ة ددألرإ ر ددارلأللدد راللصددوهر  دد رتوا قدد رتدد ر تة ددءرأورالج دد رالترتصدد ربددعلشروعلددشرتلق قددألر
 (47, ص2010.)د. ادي كمر طه,لتبمأرالتأل  رالت    رلعتةقرالتهاجع ر

تتيددددت رتجتو دددد رال دددد وشروالتصدددده ألنرالتددددارةجددددارأ ر  دددد ا ألرتهاقددددارروقددددارالقواكااااد الساااالوك ة: -ار
 -رالق  روت ق ررت شرالقوا مرإلارتألرة ا:الل ألفألنكرلةثرتعتبهرتعبةارل تفألمئرال

  ,تيدقرقواكد سلوك ة تتعلق بمدى التزاا مراقب الحسابات بالمعايير والمباد  والتشريعات والقوانين
التثاتءرفأللتعألةةهرالعألت روالت    روق ألتءربإبدماكرهأدريدأل ارفشدى رتف دةهرالتفدألمئرالتلأل دب  رالتقبولد ر

القوا ددمرال ددد و   ر ر ذ ددهرتدددىيةه رفشدد قرتفألشدددهر  دد را دددتقالهرقبددو ر ألتدددألكرولادد رعلدددشرال ددوعرتددد ر
تهاجعرالل ألفألنر  ورةميهرفش قرتفألشهر   رجومزرالل ررالت  دارلتهاقدارالل دألفألنرلدعلشرلدررةدترر

 التعهةرلءرفشارت رالتفصةقرو وفر  تفارفألل وعرالرهرت رالقوا مرال  و   .
  وقارتتتيقر ارو ألئقرلتأل  را  دتقالهرتد رالت مةدمانرالتدارقواكد سلوك ة تتعلق بممارسة الم(نة

 تواجءرتهاقارالل ألفألنروالتارت شىرت رالعواتقرالتميهزر   را  تقالهر

رالمدخ  األخالق  الذات )الشخص  أو الشعوري( واستقالل مراجع الحسابات:ثان ا: 

ركة روقوا مرال د وشرالت  دافأللقوا ر قوررقعارالتمرقر   ر  هزرأ رالرالةر ر ت  رت ذ ت ألر ق 
 ق ددألررالفددهمربتصددهفرأورر  ددع رالقوا ددمرالقأل و  دد روالهقألب دد رتددألرقددارإ راللددمرالم دد رولدد سراللددمرالقصدد ك

التع و د روالشدعوهم رالتدارةتب ألقدألرالفدهمروالتداررئلتقدألررالوهرإلد رالقد ررأورالتفدألم  وشرتألرإ تألر عدثىر دارا
 تدأل ررقداالتع و د رأورالشدعوهم ررئت دشرالقد رروالتفدألمرك رألعروتألرقور لمثر   رأ أل  ألرتألرقورصل ح

ويقأل  رقعارالفهمروالتارتر ارلم د راتجألقدألنرتعة د ر  دمرق ألتدءرفعتدقرتقدمةهانررتعتقمانكركالتفأل قربة رق ر
وتم عددءرفأللتفع دد ر لددورالق ددألررف دد و  ألنروتصدده ألنرتعة دد رلددألهرركأورأل ددألرربرصددو رالتواقددفرالترت فدد 

 (2012,حمود حساا كبد الجبارو  شا ر أسامه سالا)اترألعرالقهاهانر ارت شرالتواقفر

التقوتدددألنرالتدددارتتع ددداربدددعانرتهاجدددعرالل دددألفألنرأدرتتع دددارر  دددارالتدددمرقو صدددارتدددىيةهرقدددعارر
ررر(107,ص1995د.ليلب كبد الحميد لطف ,.)فشرص  رالتهاجعروتاوم ءرالع تاروالعت اروالر قا

ا ددءر ت دد رتددم  ررا ددتقالهرتهاجددعرالل ددألفألنرتدد ررددالهرالتددمرقرالرالقدداررالقددوهوفأللتددأللار ت   ددألر
وقدددارأموانرالتدددمرقرركالدددعاتاروعلدددشرفأل قتتدددألررفدددأللتت ةهانرال أل ددد  رل تدددمرقرالرالقدددارالدددعاتارل تهاجدددع

ر-ول ألرفشاكرت رالتفصةقر تألرة ا:الرالقارلم ررا تقالهرتهاجعرالل ألفألنرو ت  رت أل

ر

ر

ر
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 -:أدوات المدخ  األخالق  لدكا استقالل مراجع الحساباتثالثا: 
 التوج ه اإلسالم  للمراجعة كأداة لدكا استقالل مراجع الحسابات:( 1

كرلةددثرتدد ع سربويددوحر  ددارألتددأًلر ددارالتاددوم راليقددأل ارل تجتتددعالمة  دد رموهًارقرالتعتقددمانت عددار
 -Angelidis, J, and Ibrahim, N., 2004, PP.119)ال دهامر دارالتجتتدع وشرواتجألقدألنر د

Johan, G., Corrie, M., And Aziza, Y., 2006, PP.390)ر
 تيدددقرالدددواثعرالدددمة اروالرالقدددار دددارالايةدددهرتددد رالتجتتعدددألنرال دددألسرالهئ  دددارتددد رتقوتألت دددألر ر

مة دارتعدة كروشدعألئهروعقدوسرمة  د رتعتقدمرر-ف ضرال ذهر  رب ألكرته ةبتدءر-التع و  كرإعرلاقرتجتتعر
و يةدددهرتددد رالفدددأللية را جتتدددأل ةة ر ع تدددألكركروأعدددهرأرالق ددد رتعة ددد كرتتعدددممرت دددت ألت ألروعهائدددارتتأله دددت أل

ر.ال فسروا جتتألعروالعالقألنراء  أل   رةجتعو ر   رأقت  رالمة روالرالةر ارل ألزراء  أل 
 مف(وا التوج ه اإلسالم : -أ

 عهمارإل  وق ألمتء إهشألم  عهما    ت أله  لتصل ح الرألهجا التمرق " الشاك " بتوج ء  قصم
ر(2, ص2000د.كصاا كبد ال(ادي,(.والصالح وا  تقألت  الرةه

 أ م ة التوج ه اإلسالم  للمراجعة: -ب

 وت  د    درربدة  والتدثاو  والتاألتدق التدهاف  تلقةدا  دا ل تهاجعد  اء دالتا التوج دء أقت د  تذ ده
 واجفألتدء أماك   د رالقدألمه التهاقا تو ةه و عا الت  رك ل تجتتع الرالق  ور اء تأل    الق ر ووة  التهاجع 
كرتتدألر يدت رتلقةدارالت د ر التجتتدع فأللت ألجدألن و فدا وه دولء هللا ةهيد  الدعد الوجدء   د  الت   د 

 التدا:تتةثانرالت  هراء التار ارب ألكرتوايةارأرالق  رل تلأل ف روالتهاجع روتتتيقرت شرالتتةثانر دار
ر()د.حسين حسين شحاتة, تاريخ غير معلوا

 :المحاور األساس ة للتوج ه اإلسالم   -ج

د.حساين  -2010د.انتصار زيان العابادين ,) ة,ةاإل مان  بالق ا المراجعة وم(نة كلا ربط  :األول المحور -
 أو اليألبدن الصق اء تأل    الق ر تتيقلةثرر(ر2007د.حسين حسين شحاته , -2005حسين شحاته ,

ركاء التا الت  ه  ا ل فشهم  ال أل ع  الع وررت  وغةه رالتهاجع ك   ر    ء ةهتاث العد الها خ ال ألس
 - القد ررتد    ةهقدأل - ل  دن القد ر قدع  أ  إلد  اء تأل  د  فأللق ر التهاجع  وت      ر هو  أقت   تهجعور

 إلد  تفيدا قد رقار وا  تأل الم  ألك الل ألز  ا  ت ا فىيه عبورتت غةه ق با تصمةا أو عق ا إمهاش تجهم
رالتهاجدع  د وش و دعارالتهاجعد ك لت دأله اء دالتا التهشدةم رداله تد    دء وتدميه فدء وتدهتف  العتدق

 ر-: ار ارالف هراء التاروتت ر رالق رراء تأل   رل تهاجع

ر
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 اإل مان بأن المال الذي يراقبه ملك هلل ويجب المحا ظة كل ه.  -
 وتفعي  الرقابة الذات ة. استشعار مراقبة هللا -
 استحيار ن ة اإلخالص    العم . -
 اإل مان بالمحاسبة والمساءلة األخرو ة أماا هللا. -

د. خالاد محماد كباد المانعا , ) اإلساالم ة األخالق اة باالق ا المراجعة كلا ربط : الثان  المحور -
 ( 2004د.مصاااااطف  حلمااااا  , -2002د.كصاااااا كباااااد ال(ااااادي أباااااو النصاااار, -177ص 1996

 و  ال دوىر تدعرتتةدق     دا يدر وتد  العقةدمزك تد   ألفعد  أردالة اء دالتا الت  ه  ا  أللرالة
ل تهاجددعر ددارالف ددهررالرالق دد القدد ررركروتددت ر ةالرددال تدد    ةهقددأل الغددهاض تددع ت لددهف

 ر-: اراء التا
رالتأل  ر   رتألرلم ءرت رب أل ألنروتع وتألنروأ هاه. -
 التصماق  ر  تألر  تفءرت رإ يأللألنروتاللذألنروتقألهمه. -
 المق ر ارأماكر ت ءرو قألرل  سروالتعألةةهرالت    . -
هشألمانروتقألهمه. -  الشفأل   ر  تألر عهيءرت رب أل ألنروتع وتألنروا 
 الو ألكرفأللعقومروالع ومروالتلأل ذ ر   رالتقأللةمروال هاف. -
 وا  تقاله.العثزروالعف روال ثاق رفتألر لأل ظر   راللةمزر -
 التويو   رالفعةمزر  رقوىرال فسروالعواعفروالتجألتالن. -
 الافألكزرالف   رالتارتلقارجومزرالعتق. -

ر(ر2008 تعددألوعرال ددعةمرال ددةمرتعددألوعكرالمحااور الثالااث: ساالوك ات المراجااع  اا  الفكاار اإلسااالم 
 ر-ة ا:رت رأقررالق ررال  و   رالتارةجارأ رة تثررب ألرالتلأل ار ارالف هراء التارتألور

رالتعألو رتعراآلرهم ر ار بةقرتلقةارالتقألصم. -
 التوج ءرواءهشألمروتقم ررال صألئحرال أل ع . -
 الل رروال ألزرو ع رالصمهروالت ألتح. -
رالتهاررالت   رالتارة تتارإلة أل. -

ر

ر

ر

ر

ر
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 ت ررالهرالششرا تقالهرتهاجعرالل ألفألنر ارم رالتمرقرالرالقارموهرو ت  رت ر  ر

 
 ( دورالمدخ  األخالق     دكا استقالل مراجع الحسابات1شك  رقا )

 الباحثة إكداد
 
 
 

 المدخل األخالقي لمهنة مراجعة الحسابات

 المدخل األخالقي المهني )القانوني(:

يتمثل في القواعد والقوانين التي 

تضعها المنظمات المهنية وتحدد 

 سلوك الفرد الظاهري وتنقسم إلي:

 المدخل األخالقي الذاتي )الشخصي (:

يتمثلللللل فلللللي القللللليم والم لللللاد  الذاتيلللللة  و 

يت ناهلا الفلرد وتنلول العا لل  المعنوية التي

 األساسي للتأثير على سلوكه الظاهر 

 سلوكية: قواعد

وهي قواعد وضعتها المهنة 

لتحنم سلوكيات وتصرفات 

المراجعين لحماية االستقالل 

  ن تهديداته وتنقسم إلي:

  قواعد تتعلق بمدي االلتزام

بالمعايير والم اد  

 والتشريعات 

  قواعد سلوكية تتعلق

 بممارسة المهنة 

 

 

إذا التلللللزم بهلللللا  راقللللل  

الحسللللابات  للللاف  علللللى 

االسلللللتقالل اللللللذاتي فلللللي 

ظللاهر) ) لتللزم ذاتيللا فللي 

 ظاهر) فقط(

إذا التزم بها  راق  الحسلابات 

 لللاف  عللللى االسلللتقالل اللللذاتي 

فلللي با نللله )وهلللو  لللا يضلللمن 

االسلللتقالل اللللذاتي فلللي ظلللاهر) 

 وبا نه(

 تحقيق االستقالل المتكامل لمراقب الحسابات

  خالقية : قواعد

هي الم اد  األخالقية التي 

 ددنها المنظمات المهنية  

في  واثيق السلوك 

المهني وهي تخص ذات 

  راق  الحسابات وهي:

 النزاهة 

 الموضوعية 

 السرية 

 

إذا التللللللللزم بهللللللللا  راقلللللللل  

الحسلللللللابات  لللللللاف  عللللللللى 

االسللللللتقالل فللللللي السلللللللوك 

والتصلللللللرفات )االسلللللللتقالل 

 (الموضوعي

تتمثل  دوات المدخل 

األخالقي الذاتي لدعم 

استقالل المراجع في 

  ا يلي:

 التوجيه اإلسال ي للمراجعة:

  االلتزام بالقيم اإليمانية 

  األخالقيةااللتزام بالقيم 

 بالقيم السلوكية االلتزام 

 

االلتزام بنظام 

 الرقابة  الذاتية

 االستقالل في الشنل )المظهر( االستقالل في الواقع )الحقيقة(
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 آل ات تدك ا المدخ  األخالق :
 :   دكا أخالق ات الم(نة(  المنا ج التعل م ة دور)

ت رالعواتقرال ألت رأ يألرالتارتميهر   رالتوجءرالرالقارل فهمرقورتدمىرتدألرلصدقر   د رقدعارالفدهمر
 دمرر فأل د ركروق ألر قمراجتعر ممر بةدهرتد رالمها دألنر  د ر رر  تألرةرت رفألل والارالرالق  ت رتع 

التقههانرالرألص ر ارالتعألقدمرالتع  ت د ر أل د رورألصد ر دارالو  دألنرالتتلدمزرالتدارشد منرا    دألهانر
التألل  رالعتالق روا راغ ارت شرالتقههانرإ تدألرةه دثر دارالتقدألررالوهر  د رقوا دمرال د وشرالت  دارو ر

 تدألرركف رالتلأل ف روالتهاجعد فىماكروذ ر  عارالجوا ارالرالق  رل تلأل بة روالتهاجعة رلألهرق ألت ر
)د.إحساان بان صاالح رأوصدنرفتدألرة دا:رالتالذةنرقع رالتش   رفألقتتألررالتجألتعرالت    رالتهم   ر

 (15, ص2006المعتاز,

بترصددد  ر ددأل ألنرمها دد  رل ت عدداروالرددالةريدددت رر(AAA) أوصددنرجتع دد رالتلأل ددف رالتهم  دد -
 . تتع فألنرالا   

الت دددئول  رتجدددأل ر تع دددمرالتلأل دددبة رالقدددأل و ةة رالتهم دددارفيدددهوهزرتدددمهمسرالردددالةروت ت ددد رأوصدد  -
 .التلأل بدة ر   رالفية  روالق ررالرالق   التجتتعروالت   ر ارتهل  رتف هزرت رالتع  ررلت شئ 

 . أوصنرلج  ربم وهمرفيهوهزرت ت  رالقوا مرالرالق  ر ار فوسرالعالا -

)د.محمااد :ا  دد ر  دد رالتم  ددألنرالتع  ت دد رالتلأل ددب  رالتهم  دد كروأويددلنرتددألرة دداتةمرمها ددألن تددألرتتددنر ددمزر
 (20, ص2004نظم  كبد النب ,

 . أ رمها  رالرالةرلررت  َّرفش قر ألفرةت أل ارتعرلةو  روأقت  رقعارالتويوع -
مر   رأ رالعالار ارلألج رء مامرتالئررلمها  رالجوا ارالرالق  ؛ر ذًهار هتفألع ألرفأللع ارالتتثاة -

 . الت   

 دألرر دار العهو د رغأللًفدألرتدألرتلدعورلدعورالجألتعدألنرالتهم  د رفشد قالهغررت رأ رالجألتعدألنر و   
قددارت ددمررالت عقدد رالعهو دد  ترت ددفرالع ددوررالتلأل ددب  رواءماهمدد رفشدد قررددأل كروفددأللهغررأ ًيددألرتدد رأ 

والفيدددألئقرالهاق ددد روت ددددألهرر أل ددد رالقدددد ررالعألل ددد ررعإتفدددألتلددددضر  ددد ررالتددداالليدددألهانروالم دددأل رال دددتألو  ر
ورألصد ر دار   دألنرالتجدألهزرأورر   رصعةمرالبةئ رالتصهم ةوجمراقتتألرر ألفر كر إ ءرهغررعلشر الرالة

بقر مرروجومرتقههانرأصالرترت رال والارالرالق  ر ارالتع  رررالرالةرلعالب ألبتمهمسرتألرة ألذهقألر
رالجألتعار ارتجألهرالتجألهز.

أ ر  ددو رلت ددألقهرتع دد ررالتلأل دف روالتهاجعدد رموهر بةددهر دداربددثرالددو اررالتفتددهضو شدشرأ رتدد ر
لددمىرالماه ددة روالماه ددألنر ددارترصصدددألنرالتلأل ددف روغةهقددألرتدد رالع دددوررالتألل دد رفأللددموهرالت ددررل تفدددألمئر
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الرالق  روتةيألةرشهفرالت   ر اروجومروقأل  ر عألل رت رالوقوعرأورا  ث ةر ارت دألودرال دوروالتال دار
 (16, ص2006)د.إحسان بن صالح المعتاز,أل  رالتأل  .روا رتالسرور 

أ دأللةاررالدم(رأ رCooper, D., Everett, J., & Neu, D., 2005,P.373)وقدمربدة ر
لالثتدددألنرالتألل ددد رالرةدددهزرقدددور"إل دددألكرالرالق دددألن"روأشدددألهرإلدددارج دددومرالعمةدددمرتددد رر ا  دددتجألف رالاألم ت ددد

تدمرهارتد رإ شدألكرته دثرر الجألتعألنرالتهم   ر ارقعارالرصو كروت رعلدشرتدألرقألتدنرفدءرجألتعد رفدأله  
به ألتجددددألرجمةددددمارل ددددم توها ر ددددارر2004ل ت ددددمول  ر دددد رال تددددألهر ددددارلددددة ربددددمأنرجألتعدددد رواهتددددو ر ددددألرر

ر.ا ألنرالقأل و   ر ارتجألهرالتشهو ألنروال تألهالرالق ألنروالمهر

أتددألرجألتعدد رقأله ددألهمر قددمرأيددأل نرتقددههارإجفألهمددألر دد رأرالق ددألنرال تددألهريددت ربددهاتهرتألج ددتةهرر
كروتتددألرةجددمهرع دده رأ يددألر ددارقددعارالتجددألهرتددألرقألتددنرفددءر2003(روعلددشرت ددعر ددألررMBAإماهزرال تددألهر 

 عددمرالته دددثرفتيألفدد رالتذ ددد رلجت ددعرال شدددألعألنرجألتعدد ر ولوتب ددألرتددد رإ شددألكرته دددثرلرالق ددألنرال تدددألهرور
الع ت د رالتدارتجدهىر ددارهلدألار   د رإماهزرال تددألهربجألتعد ر ولوتب دألكروتد ر شددألعألنرالته دثرالدم وزرإلدد ر

الل د ر لددقرل تشددألاقرالتددارروال دد وشإ دألمزرإل ددألكرالتعددألل ررالمة  د رال صددها   رالتتع قدد رفدألآلمااروالرددالةر
 دد رأقت دد رر2006التت ادد رالتتلددمزر قددمرتددررإصددماهرتقهمددهر ددارأاتددووهرتواجددءرت  دد رالتلأل ددف كروأتددألر ددار

 (17ص ,2006)د.إحسان بن صالح المعتاز,تمهمسرالرالق ألنر ارتم  ألنرالتع  ررالعأللا.
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 الدراسة الميدان ة -القسا الثالث:

 :أواًل: أ داف الدراسة الميدانية
 -ت(دا الدراسة الميدان ة إل  ما يل :

ر.تهاجعرالل ألفألنرفأللقوا مروالتفألمئرالرالق  روال  و   رالواهمزرفأللتوايةارالت    رتمىرالتثاررتلمةم -1
أقت  رالق رروالتفألمئرالعات  ر التوج ءراء التا(رالتارةتب ألقألرالتهاجعر ارالتىيةهر   ر  و ءرالتعهفر   ر -2

ر.الذألقه
ا تتدألمرا دتقالهرتهاجدعرالل دألفألنر  د ر دو ة رتد رالتقوتدألنروقدارمها  رأهاكر ئألنرتجتتدعرالمها د رلدوهر -3

ا  ددتقالهر ددارالتذ ددهرلتهاجددعرالل ددألفألنرفأللمهجدد رالولددار  دد روا تتددألمرالتقوتددألنرالعات دد روالتويددو   كر
رول سرالع س.را  تقالهر ارالجوقه

لق قددارالهرالالتددمرقرالرالقددارفشددق ء الت  اروالددعاتا(روا  ددتقرالتعددهفر  دد رتددمدرتددىيةهرأوراهتفددألؤ -4
ر.والتويو ارلتهاجعرالل ألفألن

 ثانيا: فروض الدراسة الميدانية:
تد رردالهرا  ددتعأل  رفدأللت  هروال دأللةاراءلصددألئ  ررالعدمرر ددهض دهوضرالمها دد ر دارصدوهزر صد ألغ  تدر

رصل رالفهوض.ر ارالتلقارت 
 الفرض الرئ س  للدراسة: ويتمث     اآلت :

  ددد رالتدددمرقرالرالقدددارفشدددق ءررتدددىيةهتوجدددمرارتال دددألنرمالددد رإلصدددألئ  ربدددة رالت تقصدددارتددد  ررفشدددى ر ر
راروالتويو ارلتهاجعرالل ألفألن.ا  تقالهراللق ق

 يتا اختبار الفرض الرئ س  من خالل الفروض الفرك ة اآلت ة:
ال توجد اختال ات دالة إحصائ ة بين المستقص  من(ا بشأن مدي التزاا مراجاع  الفرض الفرك  األول:

الحساااابات بالقواكاااد األخالق اااة والسااالوك ة الاااواردة باااالمواثيق الم(ن اااة  ااا  التاااأثير كلاااب االساااتقالل 
 المويوك  للمراجع.

ة القاا ا اختال ااات دالااة إحصااائ ة بااين المستقصاا  ماان(ا بشااأن أ م اا د: ال توجااالفاارض الفركاا  الثااان 
 والمباد  الذات ة الت  يتبنا ا الفرد    التأثير كلب سلوكه الظا ر.

: ال توجد اختال ات دالة إحصائ ة بين المستقص  من(ا بشأن اكتماد االستقالل الفرض الفرك  الثالث
 المويوك  لمراجع الحسابات بالدرجة األول  كلب االستقالل الذات  للمراجع.

 دراسة.ثالثًا: مجتمع وعينة ال
تررتها ألزرأ رةتاو رتجتتعرالمها  رت ر ئألنرتتعممزر تلألول رل تعدهفر  د راتجدأل رمجتمع الدراسة:  -رأ

رأهاكر قر ئ روا  تفألمزرت رالترص روعب ع رالعتقر ارتجألهرا  تقصألكرلغهاضرالفلث.
ر
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رةتتيقرتجتتعرالمها  ر اريالثر ئألنرقا:
تدررارت دألهرفعدضرت ألتدارالتلأل دف روالتهاجعد رفعة د ررقدم رالم(نيون) مكاتب المحاسابة والمراجعاة (:رر-

 : المها  رمو رغةهقألرل  فألاراآلت 

 فعددددضرأ يددددألكرقددددع رالت ألتددددارأ يددددألكر ددددارال ةئددددألنرالع ت دددد ر ددددارتصددددهرتيددددقرجتع دددد رالتلأل ددددف ر
 والتهاجع رالتصهم .

 .اغ ارقع رالت ألتارعور تع رل   رو   رقمهرت رالش هزر 

التدأللاة رلت ألتددارر وقدمرتدررالته ةدثر  د رفعدضرالادألم تةةرس (:األ ااد ميون ) أكيااء  يئاة التادري -
روعلشرل  فألاراآلت  :تهاجع ر
 . فأل تفألهقألرالفئ رالتارتيع عربت ذةهر  ررالتهاجع روتعومه 

 الفئددألنرالتاألاددأًلرببةئدد رالتهاجعدد رالع ت دد روالعت  دد رتتددألر  ددأل مقرر  دد رمها دد رتشدد النررأايدده
 الت   ر ارالواقعريررإةجألمرل وهرل ألرت ررالهرأفلألي ر.

وقدمروقدعرارت دألهرالفأللدثر  د رفعدضرالعدألت ة رفأللج دألثرمو ررالعاملون بالج(از المركزي للمحاسابات: -
التلأل ف روالتهاجع رتيقرمهجتارالتألج تةهروالم توها ررغةهقررللصول رر   رمهجألنر  ت  ر ارتجأله

ل  دألرالفئد رالتدارتعدأل ورالواقددعرروودعلشر  دررةجتعدو ربدة رالر ف د رالاألم ت د روالتتأله دد رالعت  د روأ يدأل
رالعت   .تتألرةيققرت رربهت رر

 كينة الدراسة: -ب
%(رلادقر ئد ر50العة د ر وتتاو رت ر ة  ر شوائ  رت رالفئألنرالت و  رلتجتتعرالمها د رومب دحرلجدرر

ر.(2014وقوراابهرالتتألهرل لصوهر   راابهرلجررل عة  ر ش ةارفشتأل اكر
رر.(2014ول تىامرت رلجررالعة  رتررتعبةارالتعألمل رالتألل  ر ش ةارفشتأل اكر
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رلةث:
n).  ر(:رلجررالعة
K)ر(:رلجررالتجتتع.ر
A)1(:روت ألودر-K 

(H)ال ة ارل ت ل  رالتعتمهرالعدر قألععرت ألل :راءلماثر αر  مر1,96ت رالعة ة رو  ألودر"ر"
ر%ر.95تعألتقريق ر

(D)ر%ر".15:رالرعىرالت توحرفءرو  ألوىر"ر
 N"ر%ر"ر50(:ر  ف رالتفهمانرالتارتتوا هر ة ألرالرصألئ رتويعرالمها  روت ألود
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همانرالعة  روالقوائررالتارا تفعمنرومويحرالجموهرالتار ممرالقوائررالته   روالقوائررالت ت ت رلتف
ريأل  ألرل تل ةقراللصألئ ررفعمرتعبةارالتعألمل ر ت رالتل ةقراءلصألئاروالقوائررالتارتررتفهم  ألروا 

رال ألفق :
ر(1جموهرهقرر 

 كينة الدراسة الميدان ة
 مفردات العينة

 
 

كدد القوائا 
 المرسلة

كدد القوائا 
 المستلمة

كدد القوائا الت  
 تا استبعاد ا

كدد القوائا الت  أجري 
 كلي(ا التحلي 

مكاتااااااااااب المحاساااااااااابة 
 والمراجعة

 األ اد ميون 
العاااااااااااملون بالج(اااااااااااز 

 المركزي للمحاسبات

100 
50 
80 

77 
50 
50 

27 
2 
10 

50 
48 
40 

 138 39 177 230 المجموع

 رابعا: أسلوب جمع البيانات:
ر تفهمانرالعة  روعلشرف هضراللصوهر   رالب أل دألنرالالثتدروث نر   تررتصت ررقألئت را تقصألكروقمر

لتلقةدارأقدمافرالمها د روتدررا دتالررفعيد ألر د رعهمدارالتقدألفالنرالشرصد  روالدفعضر د رعهمدارالبهمدمر
را لاتهو ا.

 خامسًا: المعالجة اإلحصائية للبيانات.
رالتأللا:ال لور   رررSPSS 22نرالتعأللج راءلصألئ  رل ب أل ألنرفأل ترمارربه ألتهرتت
اءلصددألكانرالوصددف  روال  ددارالتئو دد رلةددثرأ  ددألرأايددهرم لدد ر ددارتف ددةهرالب أل ددألنر دد ررا ددترمارتددررر-1

 ررا ترماررالتاهاهان
رددددالهرا ددددترماررارتفددددألهرراءلصددددألكرالالفددددألهاتتةهىر رتفددددألهر ددددهوضرالمها دددد روعلددددشرتدددد را ددددترمارتددددررر-3

ل اشفر د روجدومرارتال دألنررMan Watnyوارتفألهرتأل رومت ارر Kruskal-Wallis هو  ألهروالةث
 بة رالت تقصارت  رر   رت توىرالعة  روعلشر   رال لورالتأللا:

 ر رتعة رر- هو  ألهرإرتفأله  ترمر رتت ةه رت  رالعة   ر ئألن رالفهوضربة  ر   رل اشف والةث
ر ار راللألمدرا تجأل  رالتفألة  رلتل ةق ربمةق رالفئألنروقو رأ هام رهتارلجت ع ر   رإ عألك و عتتم

رارتالفربة رال أللةارالفألهات رأدرأ را رتفألهر  شفر  روجوم رالفئألنرالتجتتع  رآتهم ك هاك
ر ربه ألته رعهما ر   راءلصألئا رالتل ةق رذ ه ر إعا رتعة ك رتت ةه فألرتفألهررSpssفشى 

  عار ع اره ضر هضرر0.05اققرت ررAsymp-Sigوالةثرأ رالم ل راءلصألئ  رر- هو  أله
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   تمهربعلشر   رقبوهر هضرالعمرررر0.05ت ررالعمركرأتألرإعار أل نرالم ل راءلصألئ  راابه
 فتع  را ءر رتوجمرارتال ألنر ارآهاكرالعة  رفشى رتت ةهرتعة .

 تأل روتة اررارتفألهر  ترمرMan Watnyل تقأله  ربة ر ئتة رت تق تة رلة تألرتاو رب أل ألنر قرر
ر رتتوا هرشهوؤرارتفألهررT ة  ر ارصوهزرهتاروقوربمةقر رتفأله تماهرورألص را رT  متأل

را رتفألهر رتفألهرالفهضراءلصألئارالعدر شةهرإلاروجومرارتالفرأور التوثمعرو  ترمررقعا
را هتفألؤر رتعألتق رت  رقهما را رتفأله روقعا رت تق تة ك ر ئتة  ربة  رإلصألئ   رم ل  رعان  هوة

  عار ع اره ضر هضرر0.05اققرت ررر Asymp-Sigالم ل راءلصألئ  لبةه و كر إعار أل نر
ر   تمهربعلشر   رقبوهر هضرالعمر.رر0.05عار أل نرالم ل راءلصألئ  راابهرت رالعمركرأتألرإ

 نتائج اختبارات الفروض سادسا:
 ةتررارتفألهرالفهوضرالفه   رل تىامرت ر تةج رالفهضرالهئ  اروعلشر   رال لورالتأللا:ر
وتااأثيره كلااب  مراجااع الحسااابات بالقواكااد األخالق ااة والساالوك ة الااواردة بااالمواثيق الم(ن ااة االتاازا (1

 :االستقالل المويوك  للمراجع
تددمدررتوجددمرارتال ددألنرمالدد رإلصددألئ  ربددة رالت تقصددارتدد  ررفشددى تددررارتفددألهرالفددهضرالفه ددارالوه:ر ر

فأللتوايةارالت    ر ارالتدىيةهر  د را  دتقالهررالتثاررتهاجعرالل ألفألنرفأللقوا مرالرالق  روال  و   رالواهمز
رالتويو ارل تهاجعرت ررالهراآلتا:

 نتائج اإلحصاءات الوصف ة:  -أ
تددررا  ددتم هرتدد ررددالهرتفددهمانرالعة دد ر  دد رال ددماهرالرددأل رفتددمىرالتددثاررتهاجددعرالل ددألفألنرفأللقوا ددمر

رالتل ةقرالوصفاراآلتاالرالق  روال  و   رالواهمزرفأللتوايةارالت    روالعدراذ هر
 (2جدول رقا)

اإلحصاء الوصف  لمدي التزاا مراجع الحسابات بالقواكد والمباد  األخالق ة والسلوك ة الواردة بالمواثيق 
 الم(ن ة وتأثيره كلب االستقالل المويوك  للمراجع

مؤثر  المتغير
 جدا

متوسط  مؤثر
 التأثير

قلي  
 التأثير

غير مؤثر 
 مطلقا

 المتوسط

تأثير التزاا مراجع الحسابات 
بالمباد  األخالق ة والسلوك ة 
الواردة بمواثيق السلوك الم(ن  
كلب االستقالل المويوك  

 للمراجع الخارج .
32,6% 

 

36,2% 16,7% 9,4% 5,1% 3,82 
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ةويدددحرالجدددموهرأ رالتدددثاررتهاجدددعرالل دددألفألنرالردددألهجارفأللتفدددألمئروالقوا دددمرالرالق ددد روال ددد و   رالدددواهمزر
ر3,82فددأللتوايةارالت   دد ر يددت رتلقةددارا  ددتقالهرالتويددو ارل تهاجددعروقددعارتددألرةم ددم رالتتو دد رفق تدد ر

رمهجألن.ر5وقاررLikertوقارقهمف رجمارت رأقصارمهج رل قت  رعفقألرلتق ألسر
 ر:اإلحصائ رالتحلي رنتائجرر-ا

  بة رالت تقصارت  رررإلصألئ  توجمرارتال ألنرمال رالفهضرالفه ارالوهر  اراآلتا:ر" رينص
وتدىيةه رر و   رالدواهمزرفدأللتوايةارالت   د وال درالرالق د التثاررتهاجعرالل دألفألنرفأللقوا دمررلوهرتمى

وهربتعبةدددددارارتفدددددألهر  دددد را  دددددتقالهرالتويدددددو ارل تهاجدددددع"رورتدددددررارتفددددألهرالفدددددهضرالفه دددددارال
 والةثكروالعدراذ هرال تألئهراءلصألئ  راآلت  :ر- هو  أله

 (3جدول رقا)
واليز لب ان مدي التزاا مراجع الحسابات بالقواكد والمباد  األخالق ة والسلوك ة الواردة -اختبار كروسكال

 بالمواثيق الم(ن ة    التأثير كلب االستقالل المويوك  للمراجع
 X2واليز  -كروسكال المتغير

 
d.f   

 درجات الحرية
Asymp.Sig  

مستوى الداللة  
 اإلحصائ ة

تأثير التزاا مراجع الحسابات بالمباد  األخالق ة 
والسلوك ة الواردة بمواثيق السلوك الم(ن  كلب 

 االستقالل المويوك  للمراجع الخارج .

0,756 2 0,685 

وقعار ع ارقبدوهر دهضرالعدمركرر0,05ةتيحرت رالجموهرال ألبارأ رت توىرالم ل راءلصألئ  راابهرت ر
التددثاررتهاجددعرالل ددألفألنرفأللقوا ددمرالرالق دد رأدرأ رالت تقصددارتدد  ررةتفقددو ر  دد رهأدرتلددممرلددوهرتددمىر

تلقارت رتمىروجومر و   رالواهمزرفأللتوايةارالت    روتىيةه ر   را  تقالهرالتويو ارل تهاجعكرول وال 
 هوةرأورارتال ألنرعانرم ل رإلصألئ  ربة رأهاكر ئألنرالعة  رتررتعبةدارارتفدألهرتدأل رومت دارالدعدراذ دهر

رال تألئهراآلت  :
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 (4جدول رقا)
اختبار مان ويتن  لب ان مدي التزاا مراجع الحسابات بالقواكد والمباد  األخالق ة والسلوك ة الواردة بالمواثيق 

 الم(ن ة    التأثير كلب االستقالل المويوك  للمراجع
درجة كدا االختالا بين  ئات        

 العينة           
            

 المتغير             

مكاتب المحاسبة 
والمراجعة و 
 األ اد ميون 

مكاتب المحاسبة 
والمراجعة والعاملون 
 بالج(از المركزي 

األ اد ميون والعاملون 
 المركزي بالج(از 

تأثير التزاا مراجع الحسابات بالمباد  
األخالق ة والسلوك ة الواردة بمواثيق 
السلوك الم(ن  كلب االستقالل 

 المويوك  للمراجع الخارج .

0,388 0,535 0,913 

ةتيددحرتدد رالجددموهرال ددألبارأ رت ددتوىرالم لدد راءلصددألئ  رآلهاكر ئددألنرالعة دد رلددوهرتددمدرالتددثاررتهاجددعر
فأللتفألمئروالقوا مرالرالق  روال  و   روتىيةهقألر   را  دتقالهرالتويدو ارل تهاجدعرأابدهرتد رالل ألفألنر

رو  تمهربعلشر   ر مرروجومرارتال ألنرعانرم ل رإلصألئ  ربة رآهاكر ئألنرالعة  .رر0,05
رةوجددمراتفددألةربددة ر ئددألنرتجتتددعرالمها دد ر  دد رأ رالتددثاررتهاجددعرالل ددألفألنرفأللقوا ددمرالرالق دد رالنتيجااة:

وال  و   رالواهمزرفدأللتوايةارالت   د ر صدارتدىيةه ر  د را  دتقالهرالتويدو ارلتهاجدعرالل دألفألنكروودعلشر
 ةتررقبوهرالفهضرالفه ارالوه.

ماادى أ م ااة القاا ا والمباااد  الذات ااة )التوج ااه اإلسااالم ( التاا  يتبنا ااا المراجااع  اا  التااأثير كلااب  (2
 :سلوكه الظا ر

تددمىررارتال ددألنرمالدد رإلصددألئ  ربددة رالت تقصددارتدد  ررفشددى رمتوجددر تددررارتفددألهرالفددهضرالفه دداراليددأل ا:ر
رت ررالهراآلتا:أقت  رالق رروالتفألمئرالعات  رالتارةتب ألقألرالفهمر ارالتىيةهر   ر  و ءرالذألقهر

 نتائج اإلحصاءات الوصف ة:  -أ
العات د ر التوج دءرتمىرأقت  رالقد رروالتفدألمئرتررا  تم هرت ررالهرتفهمانرالعة  ر   رال ماهرالرأل رف

روالعدراذ هرالتل ةقرالوصفاراآلتا:راء التا(رالتارةتب ألقألرالتهاجعر ارالتىيةهر   ر  و ءرالذألقه
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 (5جدول رقا)
اإلحصاء الوصف  لمدى أ م ة الق ا والمباد  الذات ة )التوج ه اإلسالم ( الت  يتبنا ا المراجع    التأثير 

 االستقالل الذات  للمراجع(كلب سلوكه الظا ر ) أي يمان 
متوسط  مؤثر مؤثر جدا المتغير

 التأثير
غير مؤثر  قلي  التأثير

 مطلقا
 المتوسط

مدى أ م ة التزاا المراجع 
بالق ا اإل مان ة الواردة 
بالتوج ه اإلسالم     
التأثير كلب سلوكه 

 الظا ر.
29% 
 

29% 23,9% 10,9% 7,2% 3,62 

مدى أ م ة التزاا المراجع 
بالق ا األخالق ة الواردة 
بالتوج ه اإلسالم     
التأثير كلب سلوكه 

 الظا ر.

33,3% 24,6% 23,9% 10,9% 7,2% 3,66 

مدى أ م ة التزاا المراجع 
بالق ا السلوك ة الواردة 
بالتوج ه اإلسالم     
التأثير كلب سلوكه 

 الظا ر.

39,2% 21,7% 23,9% 10,9% 7,2% 3,69 

ةويحرالجموهرأ رالق رروالتفألمئرالعات  رالتارةتب ألقألرالتهاجعررل ألرتىيةهر بةهر   ر د و  ألنروتصده ألنر
التدددهاجعة روفأللتدددأللارت دددشرالقددد ررتيدددت رتلقدددارا  دددتقالهرالدددعاتارل تهاجدددعروقدددعارتدددألرةم دددم رالتتو ددد رفقددد رر

رمهجألن.ر5وقاررLikertالتويل رفأللجموهروقارقهمف رت رأقصارمهج رل قت  رعفقألرلتق ألسر
 :اإلحصائ رالتحلي رنتائجرر-ا

بة رالت تقصارت  رررإلصألئ  توجمرارتال ألنرمال ر شةهرالفهضرالفه اراليأل ارإلاراآلتا:ر"ر ر
اجددعر ددارالتددىيةهر  دد رلددوهرأقت دد رالقدد رروالتفددألمئرالعات دد ر التوج ددءراء ددالتا(رالتددارةتب ألقددألرالتهر

والةدددثكروالدددعدرر-كروتدددررارتفدددألهرالفدددهضرالفه ددداراليدددأل اربتعبةدددارارتفدددألهر هو ددد أله ددد و ءرالذدددألقه
راذ هرال تألئهراءلصألئ  راآلت  :
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 (6جدول رقا)
واليز لب ان مدي التزاا مراجع الحسابات بالقواكد والمباد  األخالق ة والسلوك ة الواردة -اختبار كروسكال

 ل المويوك  للمراجعبالمواثيق الم(ن ة    التأثير كلب االستقال 
واليز  -كروسكال المتغير

X2 
 

d.f   
درجات 
 الحرية

Asymp.Sig  
مستوى الداللة  

 اإلحصائ ة
مدى أ م ة التزاا المراجع بالق ا 
اإل مان ة الواردة بالتوج ه اإلسالم     

 التأثير كلب سلوكه الظا ر
0,781 2 0,677 

مدى أ م ة التزاا المراجع بالق ا 
الواردة بالتوج ه اإلسالم     األخالق ة 

 التأثير كلب سلوكه الظا ر
0,085 2 0,958 

مدى أ م ة التزاا المراجع بالق ا 
السلوك ة الواردة بالتوج ه اإلسالم     

 التأثير كلب سلوكه الظا ر
0,148 2 0,929 

وقعار ع ارقبدوهر دهضرالعدمركرر0,05ةتيحرت رالجموهرال ألبارأ رت توىرالم ل راءلصألئ  راابهرت ر
لدوهرأقت د رالقد رروالتفدألمئرالعات د ر التوج دءراء دالتا(رأدرأ رالت تقصارت  ررةتفقو ر  د رهأدرتلدممر

كرول تلقدار تهاجدع(ا  دتقالهرالدعاتارليدتأل رأدر  د ر د و ءرالذدألقهر التارةتب ألقألرالتهاجدعر دارالتدىيةهر
تدد رتددمىروجددومر ددهوةرأورارتال ددألنرعانرم لدد رإلصددألئ  ربددة رأهاكر ئددألنرالعة دد رتددررتعبةددارارتفددألهرتددأل ر

رومت ارالعدراذ هرال تألئهراآلت  :
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 (7جدول رقا)
لمواثيق اختبار مان ويتن  لب ان مدي التزاا مراجع الحسابات بالقواكد والمباد  األخالق ة والسلوك ة الواردة با

 الم(ن ة    التأثير كلب االستقالل المويوك  للمراجع

مهج ر مررا رتالفربة رررررررررر
ر ئألنرالعة  ررررررررررر

رررررررررررر
رالتت ةه

ت ألتار
التلأل ف ر

والتهاجع رور
رالاألم تةو ر

ت ألتارالتلأل ف ر
والتهاجع ر
والعألت و ر

رفأللج ألثرالته ثدر

الاألم تةو ر
والعألت و رفأللج ألثر

رالته ثدر

رفأللق رر رالتهاجع رالتثار رأقت   تمى
راء التار رفأللتوج ء رالواهمز اء تأل   

ر ارالتىيةهر   ر  و ءرالذألقه
ر0,828ر0,355ر0,593

رفأللق رر رالتهاجع رالتثار رأقت   تمى
راء التار رفأللتوج ء رالواهمز الرالق  

ر ارالتىيةهر   ر  و ءرالذألقه
 0,828ر0,769ر0,985

ر رالتثار رأقت   رفأللق ررتمى التهاجع
راء التار رفأللتوج ء رالواهمز ال  و   

ر ارالتىيةهر   ر  و ءرالذألقه
 0,828ر0,899ر0,698

لدوهرأقت د رالقد رروالتفدألمئرةتيحرتد رالجدموهرال دألبارأ رت دتوىرالم لد راءلصدألئ  رآلهاكر ئدألنرالعة د ر
و  تمهرر0,05أابهرت ر   ر  و ءرالذألقهرالعات  ر التوج ءراء التا(رالتارةتب ألقألرالتهاجعر ارالتىيةهر

ربعلشر   ر مرروجومرارتال ألنرعانرم ل رإلصألئ  ربة رآهاكر ئألنرالعة  .ر
أقت د رالقد رروالتفدألمئرالعات د ر التوج دءراء دالتا(رةوجمراتفألةربة ر ئدألنرتجتتدعرالمها د ر  د ررالنتيجة:

رةتررقبوهرالفهضرالفه اراليأل ا.كرووعلشر   ر  و ءرالذألقهالتارةتب ألقألرالتهاجعر ارالتىيةهر
تدرراكتماد االستقالل    المظ(ر لمراجاع الحساابات بالدرجاة األولا  كلاب االساتقالل  ا  الجاو ر  (3

ارتفدددألهرالفدددهضرالفه دددارالردددألتس:ر رتوجدددمرارتال دددألنرمالددد رإلصدددألئ  ربدددة رالت تقصدددارتددد  ررفشدددى ر
ا  دتقالهرالدعاتارل تهاجدعرتد ررا تتألمرا  تقالهرالتويو ارلتهاجعرالل ألفألنرفأللمهج رالولار   

ررالهراآلتا:
 نتائج اإلحصاءات الوصف ة:  -أ

أل تتددألمرا  ددتقالهر ددارالتذ ددهرلتهاجددعرفتددررا  ددتم هرتدد ررددالهرتفددهمانرالعة دد ر  دد رال ددماهرالرددأل ر
روالعدراذ هرالتل ةقرالوصفاراآلتا:الل ألفألنرفأللمهج رالولار   را  تقالهر ارالجوقهر

ر
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 (8جدول رقا)
اإلحصاء الوصف  الخاص باكتماد االستقالل    المظ(ر لمراجع الحسابات بالدرجة األول  كلب االستقالل 

ر   الجو ر
موا ق  المتغير

 تماما
موا ق إل   موا ق

 حد ما
غير موا ق  غير موا ق

 تماما
 المتوسط

اكتماد االستقالل    
المظ(ر لمراجع 

الحسابات بالدرجة 
األول  كلب االستقالل 

 الجو ر.   

25,4
% 

43,5
% 

21,7% 9,4% - 3,85 

ا تتددددألمرا  ددددتقالهر ددددارالتذ ددددهرلتهاجددددعرالل ددددألفألنرفأللمهجدددد رالولددددار  دددد رةويددددحرالجددددموهرال ددددألبارأ ر
ا  تقالهر ارالجدوقهرفتع دارا دءرفيدتأل رتلقدارا  دتقالهرالدعاتارةتلقدارأ يدألرا  دتقالهرالتويدو ار

وقددارقهمفدد رجددمارتدد رأقصددارمهجدد رل قت دد رعفقددألرر3,85وقددعارتددألرةم ددم رالتتو دد رفق تدد ررولدد سرالع ددس
رمهجألن.ر5وقاررLikertلتق ألسر

 ر:اإلحصائ رالتحلي رنتائجرر-ا
توجمرارتال ألنرمال رإلصألئ  ربة رالت تقصارت  رر رر شةهرالفهضرالفه ارالرألتسرإلاراآلتا:

الل ددألفألنرفأللمهجدد رالولددار  دد را  ددتقالهرالددعاتارا تتددألمرا  ددتقالهرالتويددو ارلتهاجددعرفشددى ر
والةددثكروالددعدراذ ددهرر-كروتددررارتفددألهرالفددهضرالفه ددارالرددألتسربتعبةددارارتفددألهر هو دد ألهل تهاجددع

رال تألئهراءلصألئ  راآلت  :
 (9جدول رقا)

لب ان مدي اكتماد االستقالل    المظ(ر لمراجع الحسابات بالدرجة األول  كلب  واليز-اختبار كروسكال
 االستقالل    الجو ر.

 X2واليز  -كروسكال المتغير
 

d.f   
 درجات الحرية

Asymp.Sig  
مستوى الداللة  

 اإلحصائ ة
اكتماد االستقالل    المظ(ر لمراجع الحسابات  

 .الجو ربالدرجة األول  كلب االستقالل    
7,606 2 0,022 

وقعار ع ارقبدوهر دهضرالعدمركرر0,05ةتيحرت رالجموهرال ألبارأ رت توىرالم ل راءلصألئ  راابهرت ر
ا تتدألمرا  دتقالهر دارالتذ دهرلتهاجدعرالل دألفألنرأدرأ رالت تقصارت  ررةتفقدو ر  د رهأدرتلدممرلدوهر

فأللمهجدد رالولددار  دد را  ددتقالهر ددارالجددوقهرفتع ددارا ددءرفيددتأل رتلقددارا  ددتقالهرالددعاتارةتلقددارأ يددألر
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كرول تلقارت رتدمىروجدومر دهوةرأورارتال دألنرعانرم لد رإلصدألئ  را  تقالهرالتويو ارول سرالع س
ر رومت ارالعدراذ هرال تألئهراآلت  :بة رأهاكر ئألنرالعة  رتررتعبةارارتفألهرتأل

 (10جدول رقا)
اختبار مان ويتن  لب ان مدي التزاا مراجع الحسابات بالقواكد والمباد  األخالق ة والسلوك ة الواردة بالمواثيق 

 الم(ن ة    التأثير كلب االستقالل المويوك  للمراجع
 مررا رتالفربة ررمهج ر          

ر ئألنرالعة  ررررررررررر
رررررررررررر

رالتت ةه

مكاتب 
المحاسبة 
والمراجعة و 
 األ اد ميون 

مكاتب المحاسبة 
والمراجعة 

والعاملون بالج(از 
 المركزي 

األ اد ميون والعاملون 
 بالج(از المركزي 

اكتماد االستقالل    المظ(ر لمراجع 
الحسابات بالدرجة األول  كلب 

 االستقالل    الجو ر.
0,699 0,013 0,020 

أل تتدألمرا  دتقالهر دارفةتيحرت رالجموهرال ألبارأ رت توىرالم ل راءلصألئ  رآلهاكر ئألنرالعة  رلدوهر
التذ دددهرلتهاجدددعرالل دددألفألنرفأللمهجددد رالولدددار  ددد را  دددتقالهر دددارالجدددوقهرفتع دددارا دددءرفيدددتأل رتلقدددار

و  دتمهربدعلشر  د رر0,05أابهرتد ررالتويو ارول سرالع سا  تقالهرالعاتارةتلقارأ يألرا  تقالهر
ر مرروجومرارتال ألنرعانرم ل رإلصألئ  ربة رآهاكر ئألنرالعة  .ر

ا تتدألمرا  دتقالهر دارالتذ دهرلتهاجدعرالل دألفألنرةوجمراتفألةربدة ر ئدألنرتجتتدعرالمها د ر  د ررالنتيجة:
رالفهضرالفه ارالرألتس.كرووعلشرةتررقبوهرفأللمهج رالولار   را  تقالهر ارالجوقه

ال توجد اختالفات دالة إحصائية بيين  بناًء على ما سبقح تم قبول الفرض الرئيسي للدراسة بأنه  
المستقصي منهم بشأن تيأثير الميدخل األخالقيي بشيقيه عليى االسيتقالل الحقيقيي والموضيوعي         

 لمراجع الحسابات.
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 خالصة و نتائج و توصيات الدراسة
 الدراسة: أوال  : خالصة

رور صنرالفأللي رت رالمها  رال ذهم روالتةما   رإلارا تا:
 كلب مستوى الدراسة النظرية: - أ

 

ر -1 رالرالق   روالتفألمئ رالق ر رت  أل رت تتم رالتا رالتصألمه رتتعمم رأقت أل رالتل   ر ت  رالويع   التصألمه
أتألرفألل  ف رل عواتقررالتصألمهرالشرص  ر التمرقرالشرصارأورالشعوهد(ورروالمول  ر التمرقرالقأل و ا(

التميهزر   رال  وشرأورالتوجءرالرالقاروالتار ت  را ت فألع ألرت رالتصألمهرال ألفق ر  جمرإ رتقمةهر همر
تألرلتمىرأرالق  رأور مررأرالق  رتصهفرتألرأ تألرةتلممر اريوكرتجتو  رت رالعواتقرت  ألرق ررقعار

والتارت ص هرجت عألر اررCultureكريقأل تءررAttitudesكراتجألقألتءررBeliefsكرتعتقماتءررvaluesالفهمر
رالرالقا رفأللتوجء ر  ت  رتأل رلتاو  روالمز رفأللةملوج  رر Ethical Orientationبوتق  ر ع ار  ة أل أو

 .Ethical Ideologyالرالق  رر
رركا قتتألرروالتهارراآلرهم ركا لتثا الو كرواءرال  لفظرالو م ا  تقألت كتتعممرالق ررالرالق  ر ت  ألر -2

رألص ررأقت  فأللتواع  روالقوا ة ركالتيألبهزركال عار لورالتفوةكالت مول  كولا رق ألشريالي رت رالق ررل ألر
  ارالتلأل ف روالتهاجع روق رق ت رالتأل  ركق ت رالصمةكق ت رالعمه

 والتقوتألنرالتويو   (ر-ق ألشر و أل رت رتقوتألنرا تقالهرتهاجعرالل ألفألنروقتأل:ر التقوتألنرالعات  ر -3
 مستوى الدراسة الميدان ة: كلب - ب

  دددد رتددددمرقرالرالقددددارفشددددق ء الت  اروالددددعاتا(رل رتددددىيةهوجددددومرالتتع دددداربتددددررقبددددوهرالفددددهضرالهئ  ددددارل مها دددد رر
ا  تقالهراللق قاروالتويو ارلتهاجعرالل ألفألنروفأللتدأللار ت د را تفدألهرالتدمرقرالرالقدارآما رلدم ررا دتقالهر

رتهاجعرالل ألفألنك
 ثانيا : نتائج الدراسة:

 :تتي نر تألئهرالمها  رال ذهم روالتةما   ر  تألرة ا
 نتائج الدراسة النظرية:  - أ

رالت  ا القأل و ا(ر -1 رالرالقا رالتمرق رإلا: رالتهاجع  رلت    رالرالقا رالتمرق رتق  ر  ت  
 والتمرقرالرالقارالعاتار الشرصارأورالشعوهد.

ر -2 رأ يق رالمولارت  رالتةيألةرالرالقا رالت ذتألنرالت    ررتوايةا عتبه ر   الرالةرالصألمهز
 .وأايهقألرقبو رفأللهغررت را  تقألمانرالتاروج نرلءك

رالتويو   ر -3 ر:التقوتألن رقتأل رالتقوتألن رت  ر و ة  ر    رالل ألفألن رتهاجع را تقاله  عتتم
 والتقوتألنرالعات  (.
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التوج ءراء التار ا:العاتارلم ررا تقالهرتهاجعرالل ألفألنر رالرالقارأموانرالتمرقوتتتيقر -4
   رربة  والتثاو  والتاألتق التهاف  تلقةا  ا ل تهاجع  اء التا التوج ء أقت   تذ هورل تهاجع ر

 .الت  ر ل تجتتع والرالق   اء تأل    الق ر ووة  التهاجع  وت   
 :الميدان ة الدراسة نتائج - ب

ر عتدقر  د الرالق د روال د و   رالدواهمزرفدأللتوايةارالت   د ررتهاجدعرالل دألفألنرفأللقوا دمروالتفدألمئرالتثار -1
ر.يتأل رتلقةارا  تقالهرالتويو ارلتهاجعرالل ألفألن

أقت ددد رالقددد رروالتفدددألمئرالعات ددد ر التوج دددءراء دددالتا(رالتدددارةتب ألقدددألرالتهاجدددعر دددارالتدددىيةهر  ددد ر ددد و ءر -2
ر.الذألقهر أدريتأل را  تقالهرالعاتارل تهاجع(

الل ددألفألنر  دد ر ددو ة رتدد رالتقوتددألنروقددارالتقوتددألنرالعات دد روالتويددو   كررا تتددألمرا ددتقالهرتهاجددع -3
را  دتقالهر دارالتذ دهرلتهاجدعرالل دألفألنرفأللمهجد رالولدار  د را  دتقالهر دارالجدوقه عتتمرتلقدار
 ول سرالع س.

 :توصيات الدراسة ثالثا  : 

 

ر   ريوكر تألئهرالمها  رتوصارالفأللي رفتألرة ا:
 ت ر أل  رروا قتتألرالتثممرت رالع أل  رروال تألهو  و  ألنرالت   ررأرالق ألنتويوعررإ عألك

ر رل لمةثرروالاألم ت  الج ألنراله ت   رال موانروالتمتتهان رت  روترص  رالعمةم والت    ك
    أل.

 ر رالتفألمئ رهو  رال وروا رتالسرفتفألمئررالرالق  يهوهز روقوع رمو  رتلوه راء الروالتا
التأل عراللق قارمو روقوعرالر أل  ررل  ألءرصقرهللار   ءرو  ررالت تتمزرت ر تألارهللارو  ءر ب 

 وال و.
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 مراجع الدراسة

 أوال : المراجع العربية
كرواقعرتعبةارتهاجعارالل ألفألنرالرألهجةة ر2010م.رإبهاق ررال لةما كراتجمرالشه ألككرالتمر  بوتءكر -1

را جتتأل    رالتهاجع  رلتف ور رال عوم   رالعهو   رالتت ا  رالعهو  رجامعة المجمعة,  ا رالتت ا  ك
 .28-1 ر,ال عوم  

ر -2 رب ر ألصهراللتومك رإبهاق ر رالثتألنرالتألل  كر2009م. رلتعأللج  رالل وهراء الت   المؤتمر العلم  ك
 .46-1    راللقوةكرجألتع رالت صوهزكر السنوي الثالث كشر, 

ر -3 رالوقألاك ر بم رعء ر2005م.ابهاق ر ر    رالعمل ةالمراجعة النظرية والممارسة ك را ولاك رالعفع  ك
 التجألهزكرجألتع رالت صوهز.ر

 تع وررغةهرال ألشهكرال ألم  رالعفع راصول المراجعة:كر2007كرشألقة ر يتأل رابهاق رم.ر -4
 كرتعفع رماهرالاتارالتصهم رفأللقألقهزكرالقألقهز.الطبعة الثان ةكركتاب األخالقكر1930م.رالتمراتة كر -5
ر–كرايهرأتعألارالرمتألنرا  تشألهم ر   رتويو   رتهاجعرالل ألفألن2011تلتمرر فرتلتمكررالتم -6

     رالتجألهزكرجألتع رالقألقهز.رسالة ماجستير غير منشورة, مها  رتعب ق  كر
كرا لتثاتألنرالرالق  روقوا مرال  وشرالت  ار2012ا ألتءر أللررشألاهرورل ألرر بمرالجفألهرلتومكر -7

 .28-1    راءماهزروا قتصألمكرجألتع رالتوصقكر بحث تخرج, ثر ذهدكرفلر-لتمققارالل ألفألن
ر -8 رهللاك ر عأل رهيأل ر2000ا ألتء رت ترمت ءك رتوقعألن رلتلقةا رالتهاجع رتقهمه ر أل     رتعومه رسالة ك

     رالتجألهزكرجألتع ر ة رشتس.ماجستير غير منشورة, 
موهرالتع  ررالتلأل بار اررك2014م.رأ ألتءر بمرال عةفرتلتومكرل ألررالمة ررماوكرتلتومر صألهكر -9

رالف ألم رت  رواللم روالتمقةا رالتلأل ف  رلت    رالرالق   رالتتأله ألن ر   رر-ته ةخ رتعب ق   مها  
ر رالهم   كر مجلة جامعة العلوا التطب ق ة الخاصةالجألتعألنرالهم   ك را قتصألم ر     , 13ر-1ك

 www.arabinternalauditors.comمتا     
كرق ألسرايهر جوزرالتوقعألنر ارالتهاجع ر   رالت تيتهم ر ار وةر2011إ الرر بمرالفتألحرتلفوظكر -10

     رالتجألهزكرجألتع رب  أل.ررسالة ماجستير غير منشورة, مها  رتةما   كرر-الوهاةرالتألل  ر ارتصه
رالاأل ار بمر أللرراشهفم. -11 ر2018ك رت رالرألهجارالل ألفألنرتهاجعرا تقالهر   رالميهزرالعواتقك

رلةب ألر ارالرألهجة رالل ألفألنرتهاجعار ذهروج ء رمجلة الدراسات االقتصاد ةك كرا قتصألمر    ك
 38-16 كرا وهرالعممكر هنرجألتع 

http://www.arabinternalauditors.com/
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كرتمدرتقةةمرتمققارالل ألفألنرالرألهجةة رفقوا مرال  وشرالت  ار ار2004اشهفر بمرالل  ررتلتومكر -12
رالهم روالو ألئ رب ألك ر   را لتثار رالتارتشجع ر كربحث مقدا  است ماال لمتطلبات درجة الدكتوراهق

 جألتع ر تأل رالعهو  رل مها ألنرالع  أل.
 الماهرالجألتع  كراء   مهم .مراجعة وتدقيق نظا المعلومات, كر2005م.راتة رال ةمرالتمرلعفاكر -13
ر -14 رلعفاك رالتم رال ةم راتة  ر2008م. , Sarbanes-Oxleyالمراجعة وخدمات التأ د بعد قانون ك

 الماهرالجألتع  كرا    مهم .
جألتعءررمجله كل ه اآلداب,العألت ر اراء الركررالرالق ألنكر2010م.را تصألهرثم رالعألبمة رش فألهكر -15

 667-638كر 101العمم,ف مام
 ارتجألهرالتلأل ف كرتتألحركرتوجفألنرا قتتألررفأللق رروالرالةر2013م.رجة أل ر بمرال ألمدرتو اكر -16

 /alkhaleej.com-http://www.akhbar ار
كراءعألهرالعألررلتةيألةرق ررورأرالةرالتلأل ار ارالف هرورالتعبةار2005م.رل ة رل ة رشلألت كر -17

ر اررسلسلة بحوث ودراسات    الفكر االقتصادي اإلسالم , اء التاك تتألح
www.darelmashora.com.ر 

ر -18 رور2007دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك رالع تا رالتىقةق راء التا" رالقأل و ا رالتهاجع رو رالتلأل ا ك
ر رالت  ا"ك ر ارردي اإلسالم ,سلسلة بحوث ودراسات    الفكر االقتصااء مام تتألح

www.darelmashora.com. 
 

 .كرت تفءرأققراليهرل  شهرورالتوثمعكرالاومنموسوكة األخالقكر2009م.ررأللمرب رجتعءرب ر يتأل كر -19
رالتعألقم  كركرا  تقالهرالعاتاروالتويو ارلتهاقارالل ألفألنر ارذقرالعالقألن2003رأللمرهشألمر   ركر -20

     رالتجألهزكرجألتع رع عأل.سالة ماجستير غير منشورة, ه
كرتهشةمراء فألةر ارالولمانرغةهرال ألم  رل هوحر ارإعألهرالف هر2001رأللمرتلتمرل تارال صألهدكر -21

ر راء التاك رالف ه رو رج واررسالة دكتوراه غير منشورهالتلأل با رجألتعء رف وقأل ك رالتجألهز ر   ء ك
 .الوامد

كراءعألهرالع تارلتعألةةهرالتاوم رالعاتاروت ئول  رتهاقارالل ألفألنر1996بمرالت عركررأللمرتلتمر  -22
     رالتجألهزكرجألتع رالقألقهز.رسالة دكتوراه غير منشورة, بة رال ذررالويع  روالف هراء التاكر

كرق ألسروتف ةهرايهرملةقرآماارو  و  ألنرالت   ر   رجومزرالل ررالت  ار2012مال ألر تلارلألتمكر -23
     رالتجألهزكرجألتع ر ة رشتس.ررسالة ماجستير غير منشورة, تهاقارالل ألفألن"رمها  رتةما   "كرل
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 الحق الدراسةييم
 قائمة االستقصاء

التزاا مراجع الحسابات بالقواكد والمبااد  األخالق اة والسالوك ة تأثير : من وج(ة نظرك ما مدي 1س
 ؟ وذلك من حيث كلب االستقالل المويوك  للمراجع الواردة بالمواثيق الم(ن ة
مؤثر رالتت ةه

 جدا
متوسط  مؤثر

 التأثير
غير مؤثر  قلي  التأثير

 مطلقا
التزاا مراجع الحسابات بالقواكد أو المباد   -

األخالق ة الواردة بمواثيق السلوك الم(ن  
 -و  :

     

  النزا ة      

 المويوك ة      

 السرية      

التزاا مراجع الحسابات بالقواكد السلوك ة  -
 -الواردة بالمواثيق الم(ن ة و  :

     

 التزامه بالمعايير العامة والم(ن ة      

  التزاماااه باباااداء رأي ثاااان  بشاااأن تفساااير
 المباد  المحاسب ة المقبولة قبوال كاما  

     

التزاا مراجع الحسابات بالقواكد السلوك ة  -
الواردة بالمواثيق الم(ن ة والمتعلقة بممارسة 
الم(نة والمتمثلة    وسائ  حما ة االستقالل 

 -:وتتيمن

     

 وسائ  الحما ة العامة      

  وسائ  الحما ة من ت(ديدات  قد االستقالل
وتنقسااااااااا إلااااااااب:) ت(دياااااااادات المصاااااااالحة 
الشخصااااا ة, ت(ديااااادات الفحاااااص الاااااذات , 
ت(ديدات اتخاذ المراجع موقف المادا ع كان 
العمياااااا , ت(دياااااادات العالقااااااات العائل ااااااة, 
ت(دياااادات الخااااوا ماااان العاااازل أو  قاااادان 

 العمي (
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التاا  يتبنا ااا  ) التوج ااه اإلسااالم ( القاا ا والمباااد  الذات ااة أ م ااةماان وج(ااة نظاارك مااا ماادى : 2س

 ؟االسااتقالل الااذات  للمراجااع  ياامانوبالتااال   الفرد)المراجااع(  اا  التااأثير كلااب ساالوكه الظااا ر
 وذلك من حيث 

تميهر التت ةه
رجما

تتو  ررتميه
رالتىيةه

ق ةقر
رالتىيةه

غةهرتميهر
رتع قألًر

تىيةهرا لتثاررفأللق رراء تأل  د رالدواهمزرفأللتوج دءرر
راء التارل تهاجع روت رأقت أل:

     

 راء تأل رفى رالتألهرالعدرةهاقفءرت شرهللر     

 .  را تشعألهرتهاقف رهللاروتفعةقرالهقألف رالعات     

 .را تليألهر   راءرال ر ارالعتق     

 اء تأل رفأللتلأل ف روالت ألكل رالرهو  ر 
رأتألررهللا.

     

 اء تدددددأل رفددددددى رالبه دددددد ر دددددارالتعددددددألارتشددددددهوؤر
ربتعبةارشهعرهللا.

     

ا لتددددددثاررفددددددأللق ررالرالق ددددددد رالددددددواهمزرفأللتوج دددددددءر
راء التارل تهاجع روت رأقت أل:

     

 الشفأل   ورالتصماق  ر  تألر  تفءرورالتأل  ر 
ر  تألر عهيء

     

 المق ر ارأماكر ت ءرو قألرل  سروالتعألةةهر 
رالت    .

     

 اللار ارورالو ألكرفأللعقومروالع ومر 
رالتويو   رالفعةمزر  ورب أل راللقوةر

رقوىرال فسروالعواعفرر

     

 الافألكزرالف   رالتارتلقارورالعثزروالعف روال ثاق ر 
رجومزرالعتق.
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  -: ما مدى موا قتك كلب:4س
 

توا اررالتت ةه
رتتألتأل

إل ررتوا ارتوا ا
رلمرتأل

غةهر
رتوا ار

رغةهرتوا ارتتألتأل

ا تتألمرا  تقالهر ارالتذ هرلتهاجعر
ر   ر رالولا رفأللمهج  الل ألفألن
را ءر رفتع ا رالجوقه ر ا ا  تقاله
رالعاتار را  تقاله رتلقا فيتأل 
رالتويو ار را  تقاله رأ يأل ةتلقا

رول سرالع س

ررررر

 

 

ا لتدددددددثاررفدددددددأللق ررال ددددددد و   رالدددددددواهمزرفأللتوج دددددددءر
 دددارال قدددألؤرراء دددالتارل تهاجعددد روتدددت ر 

ر-اآلت  :

     

 التوج ءرواءهشألمرورالتعألو ر 
ر

     

  هوحراللاروالتآلفروالتومزرتعراآلرهم 
ر

     


