
 

 
 

 البحث ممخص
يهدف البحثث للثد دسا ثا تااربثألس االثس ال بأل ثس     

اااالقثثثوا تالرااثثثا الاثثث أل و  لكثثثن  ثثثر الربسيثثثس
لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت  مثثد اكر ثثألف ال ثث   

هثثثثثثثسير لتكثثثثثثثسل  دسا ثثثثثثثا تااربثثثثثثثألس االثثثثثثثس ال  ثثثثثثثرس  
ال ر يثثسير  مثثد قثثدسة ال ساجثثا  مثثد اكر ثثألف ال ثث   

 ثثثا ترثثثخ ااربثثثألس عثثثس  الخالقثثثألت  ثثثر اثثثالن لجثثثسا  دسا
 ساجثثثا ح ثثثألبألت  04رجسيبيثثثا  مثثثد  ي ثثثا رركثثثتر  ثثثر

ب كألرب ال حأل با تال ساجخا ال اثسيا  تلدثد رتاثمت 
الدسا ثثثا للثثثد ور   ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو لم ساجثثثا 

  ك ثأل ور يجألبأل  مد قدسرت  مد اكر ثألف ال ث يؤلس ل
الرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو يثثؤلس ليجألبثثأل 

ا رهثت الدسا ثا  مد قدسرت  مد اكر ثألف ال ث   ك ثأل 
ويضثثثثأل للثثثثد تجثثثثتد رثثثثيليس   ثثثثرس  لمربسيثثثثس اااالقثثثثو 
تالرااثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت 

   مد اكر ألف ال   
 

 

 

Abstract  

                                                            

  The Research aims at studying and 

testing the direct Impact of External 

Auditor`s Moral Reasoning and Ind-

ustrial Specialization on his Ability to 

detect Fraud. besides,The Research also 

aims at studying The Combined Effect 

of These two Variables on The Aud-

itor`s Ability to detect Fraud .in order 

to test these relationships, The Rese-

archer has conducted an Empirical St-

udy on a sample of 40 Auditors at The 

Egyptian Audit Firms. The Results in-

dicated that The External Auditor`s 

Level of Moral Reasoning positively 

affects his Ability to detect Fraud. Mo-

reover, The External Auditor`s Indu-

strial Specialization positively affects 

his Ability to detect Fraud . The Results 

also indicated That There is a joint Ef-

fect of External Auditor`s Moral Re-

asoning and Industrial Specialization on 

his Ability to detect Fraud. 
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 مقدمة
ور ازديثثثثألد حثثثثأل ت اعسثثثثالل تاع  ثثثثألس تال  ثثثثن     

ال ثثثثأللو لمخديثثثثد  ثثثثر ال ثثثثسكألت سثثثثو ال ثثثث تات ااايثثثثسة 
 1442تحدتث سضيحا  سكا ل ستر لمطألقا سو  ألخ 

سثثثو الت يثثثألت ال رحثثثثدة اا سيكيثثثا ودت للثثثد ا عر ثثثثألخ 
ب  ثثلتليا ال ساجثثا الاثثألسجو  ثثر اكر ثثألف الرحسي ثثألت 

ألرجثثثثا  ثثثثر  ثثثثتا  ال ا الجتعسيثثثثا سثثثثو الدثثثثتالخ ال ألليثثثثا 
اااطأل  وت ال  ا حيث يخد ا  هيثألس ال ثأللو ل ثسكا 
ل ستر لمطألقا سو الت يثألت ال رحثدة اا سيكيثا   تسجثأل 
اثثثثألساأل ل يثثثثألب الثثثثدتس الحثثثثتك د لم ساجخثثثثا   حيثثثثث 
ار دثثثثثت لداسة  ثثثثثسكا ل ثثثثثستر  ثثثثثا ال ساجثثثثثا الاثثثثثألسجو 
بأللرال ثثثثثثب سثثثثثثو الردثثثثثثألسيس ال ألليثثثثثثا عا ثثثثثثأل  الا ثثثثثثأللس 

سو ال هأليثا للثد ا  هيثألس  ترضايخ ااسبألح تالرو ودت
سال ثثهأل و  مثثد ت ثثحألرا ا (   1442ال ثثأللو لم ثثسكا تاه

ت ثثثثر ع ثثثثثأل ةهثثثثثست وع يثثثثا تسثثثثثأل  ال ساجثثثثثا الاثثثثثألسجو 
ب  ثثثثلتليرت  ثثثثر اكر ثثثثألف الرحسي ثثثثألت الجتعسيثثثثا سثثثثو 

ا  تا  ال ألرجا  ر اااطأل  وت ال  ا الدتالخ ال ألليا 
تسل  ل أل يرسرب  ميت  ثر رح ثير   ثرت  جثتدة ودا  

ض أل  اللدا  مد ال خمت ألت الثتاسدة ال  ااد  ساجخا تاه
بثثأللدتالخ ال ألليثثا   لثثسل  بثثدوت ال  ة ثثألت ال ه يثثا سثثو 

تباثث ا األاثثا سثثو الت يثثألت ا الخديثثد  ثثر دتن الخثثأللخ
ال رحثثدة اا سيكيثثا تا جمرثثسا سثثو اراثثألس اطثثتات وكلثثس 
لدثثثثثثأل  بخثثثثثث   ايجألبيثثثثثثا لرطثثثثثثتيس  خثثثثثثألييس ال ساجخثثثثثثا تاه

اكر ثثثثألف  ال  ثثثثلتليا  مثثثثد  ساجخثثثثو الح ثثثثألبألت  ثثثثر
(ا تالرو ب تجبهأل وابح ال ساجثا 1444ال   واح دا

 الاثثثثثثثثثثألسجو   ثثثثثثثثثثلت و  ثثثثثثثثثثر ردثثثثثثثثثثديخ ريكيثثثثثثثثثثد  خدثثثثثثثثثثتن
Reasonable Assurance  بثثثألر الدثثثتالخ ال ألليثثثا

األليثثا  ثثر ال ثث  الجثثتعسؤ الثثسؤ يثثؤلس  مثثد  ثثدالرهأل 
 ( ISA NO.240ت اداقيرهأل و

 

 ,Chi and Chin)ر ألتلثثت الخديثثد  ثثر الدسا ثثألت
2011; Kerler and Killough,2009;Choi,et 

al.,2006)  الختا ثثن ال ثثؤلسة سثثو قثثدسة ال ساجثثا  مثثد
 لثثثن اسر ثثثأل  قي ثثثا ورخثثثألب ال ساجخثثثا اكر ثثثألف ال ثثث  

تالرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا ت  ثثثثثرت  الربسيثثثثثثس 
ترهثثرخ عثثس  الدسا ثثا بدسا ثثا ولثثس اااالقثثو لم ساجثثا   

كثثن  ثثر الربسيثثس اااالقثثو لم ساجثثا ت ثثد  راااثثت 
 خير وت ا أل ا  خي ا  مد قدسرت  سو  ساجخا   ألط

الدسا ثا البحثث سثو  راربس مد اكر ألف ال     ك أل 
االثثثس ال  ثثثرس  لهثثثسير ال ر يثثثسير   تيسجثثثا ا عر ثثثألخ 
بدسا ثثثثا عثثثثسير ال ر يثثثثسير للثثثثد الر ثثثثألق  سثثثثو  رثثثثألل  
الدسا ألت الرو ر ألتلت ولثس الربسيثس اااالقثو لم ساجثا 
سة  مثثد قدسرثثت  مثثد اكر ثثألف ال ثث   ثثر  ألحيثثا ا ت ثثد

اابحألث الرو ر ألتلت االس ال  رس  لهسير ال ر يسير 
 مثثد قثثثدسة ال ساجثثا  مثثثد اكر ثثثألف ال ثث   ثثثر  ألحيثثثا 
واثثس    لثثسل  رخثثد عثثس  الدسا ثثا  ثثر الدسا ثثألت الدميمثثا 
الرثثثو رحثثثألتن دسا ثثثا االثثثس ال  ثثثرس  لم ر يثثثسير  حثثثن 

الرااثثثثا  –الدسا ثثثا و الربسيثثثس اااالقثثثثو لم ساجثثثا 
سة ال ساجا  مد اكر ألف الا أل و لم ساجا (  مد قد

 ال   
 

ير لثثن الهثثدف السلي ثثو لهثثسا البحثثث سثثو دسا ثثا  
االثثثس ال بأل ثثثس لكثثثن  ثثثر الربسيثثثس اااالقثثثوا  تااربثثألس

تالرااثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت 
 مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث   تكثثثسل  دسا ثثثا تااربثثثألس االثثثس 

هثثثسير ال ر يثثثسير  مثثثد قثثثدسة ال ساجثثثا  مثثثد لال  ثثثرس  
ال ثث   ت ثثتف رر ثثألتن البألحلثثا الدسا ثثا سثثو اكر ثثألف 

وق ثثثثألخا  اعثثثثسا البحثثثثث  ثثثثر اثثثثالن رد ثثثثي ت للثثثثد وسبخثثثث
ي ثث ن الد ثثخ ااتن اعطثثألس ال ةثثسؤ تا ثثردأل  سثثست  
البحثا تير ألتن الد خ اللأل و   هجيا البحثا تي ث ن 
الد خ اللأللث  رألل  الرحمين اعحاأللوا توايسا ير ثألتن 

 الد خ السابا  رألل  ترتايألت البحث 
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طـــار النظـــرا واشـــتقاق فــــروض أوال: اإل
 البحث 

اعر ثثت الخديثثثد  ثثر الدسا ثثثألت ااكألدي يثثا بدضثثثيا 
رح ير قدسة ال ساجخير  مد اكر ألف ال ث  تالختا ثن 

 مد اكر ثألف ال ث    تقثد بي ثت رهخ ال ؤلسة  مد قدس 
 ,Kerler and Killough)بخث  الدسا ثألت    لثن

2009;Bernardi,1994)   ور الربسيثثثثثثثس اااالقثثثثثثثو
م ساجثثا يخثثد احثثد الختا ثثن ال ثثؤلسة سثثو قثثدسة ال ساجثثا ل

 مثثد اكر ثثألف ال ثث ا حيثثث يخربثثس الربسيثثس اااالقثثو 
وحثثثثد اا  ثثثثألط اعدساكيثثثثا لم ثثثثساجخير  تيخربثثثثس الثثثث  ط 
اعدساكثثو لم ساجثثا  وحثثد الااثثأللا ال ااثثيا الرثثو 

رارمثثثثثثثثثف  ثثثثثثثثثر سثثثثثثثثثسد ااثثثثثثثثثس ا ت سسثثثثثثثثثت دسا ثثثثثثثثثألت     
(Fuller and Kaplan,2004,pp.131; Ch-

an,1995,pp.24)  الثثث  ط اعدساكثثثو لم ساجثثثا  مثثثد
و ثثثا ل الطسيدثثثا الرثثثو ي ثثثراد هأل ال ثثثسد سثثثو الحاثثثتن 
دسا  تسهثثثثثثثخ ت خأللجثثثثثثثثا   مثثثثثثثد تراثثثثثثثزير تا ثثثثثثثثرخألدة تاه

تسلثثثثثث    ثثثثثثد اراثثثثثثألس الدثثثثثثساسات وت حثثثثثثن ا ال خمت ثثثثثثألت
ال  ثثثثألكن  تيخربثثثثس الثثثث  ط اعدساكثثثثو لم ساجثثثثا  ثثثثأل الو 
ا ت يطألو بير   ميا الحاثتن  مثد ال خمت ثألت ت  ميث

اراألس الدثساسات ل   ترهثرخ عثس  الدسا ثا بدسا ثا الربسيثس 
اااالقثثثثوا تسلثثثث   ةثثثثساو لكلثثثثسة الدسا ثثثثألت تاابحثثثثألث 
ااكألدي يثثثا الرثثثو ر ألتلثثثت عثثثسا الثثث  ط اعدساكثثثو   ك ثثثأل 

 (;Krishnan,2013وتضثثثثثثثثحت دسا ثثثثثثثثألت واثثثثثثثثس  

Balsam,et al.,2003)  ور الرااثا الاث أل و
لسة  مثثثد لم ساجثثثا الاثثثألسجو يخربثثثس  ثثثر الختا ثثثن ال ثثثؤ 

قثثدسة ال ساجثثا  مثثد اكر ثثألف ال ثث   لثثسل  رهثثرخ عثثس  
الدسا ثا و أل ثأل بدسا ثا ولثس كثن  ثر الربسيثس اااالقثو 
تالرااثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت 

  مد اكر ألف ال    
 

ـــي لممراجـــع الخـــارجي -1 ـــر األخالق ـــر التبري  أث
 عمى قدرته عمى اكتشاف الغش 

رتجد  دة رخسي ألت لمربسيثس اااالقثوا سدثد ار دثت  
 ;Schatzberg,et al.,2005,pp. 236)دسا ألت 

 Brandon, et al, 2007, pp.61)  مثد رخسيثف 
الربسيس اااالقو  مد و ا ير لن سو ل ا  ثرساريجيألت 
الرثثثثو ي ثثثثراد هأل ال ثثثثسد سثثثثو حثثثثن ال  ثثثثألكن وت اراثثثثألس 

القيثثثثثا  الدثثثثثساسات تسلثثثثث    ثثثثثد  تاجهثثثثثا الدضثثثثثأليأل ااا
رر لثثن الدضثثأليأل اااالقيثثا سثثو ال  ثثألكن الرثثو رةهثثس ت 

  ثثثد أل يتاجثثثت ال ثثثسد اثثثسا أل بثثثير ال خثثثألييس اااالقيثثثا 
   (Menestrel, 2002)تال امحا ا قراألديا 

 

 ألو   تسجثثثثثثثث 2191سثثثثثثثثو  ثثثثثثثثألخ  Kohlbergقثثثثثثثدخ ت 
  ثثثرتيألت  ارم ثثثا  المربسيثثثس اااالقثثثو حثثثدد سيثثثت لاللثثث

 ثثثثر الربسيثثثثس اااالقثثثثو تالرثثثثو رر لثثثثن سثثثثو كثثثثن  ثثثثر  
(Jeffrey, et al.,2004; Windsor and As-
hkanasy,1995 Abdolmohammadi and 

Ariail,2009; Schatzberg, et al.,2005;) 
-Preconve المســتوم مــا قبــل التقميـــدا -أ

ntional Level  أو المنخفض من التبريـر
 األخالقي: 

ال ثثسد   ثثد عثثسا ال  ثثرت  برحديثث  ال اثثمحا يهثثرخ 
بثثثثثأل اسير تسلثثثثث    ثثثثثد اراثثثثثألس  الساريثثثثثا دتر ا عر ثثثثثألخ

  تيثثثثرخ رحديثثثثد  ثثثثد  واالقيثثثثا الراثثثثسسألت  ثثثثر الدثثثثساس
طسيثثثثثثث  ال كألسثثثثثثثلت تالخدتبثثثثثثثألت الرثثثثثثثو رثثثثثثثسربط بهثثثثثثثس  

  د عسا ال  رت   ثر ا الراسسألت   لسل  يخر د ال سد
لاثداس  مثد الدتا ثد تالدثتا ير سثو  االربسيس اااالقو

 الدضأليأل اااالقيا  ااحكألخ سو
ــــــــــدا -ب  conventionalالمســــــــــتوم التقمي

Level األخالقي: أو المتوسط من التبرير 
يهثثثرخ ال ثثثسد   ثثثد ال  ثثثرت  ال رت ثثثط  ثثثر الربسيثثثس 
اااالقثثثثثثو ب  ثثثثثثأل س ترتقخثثثثثثألت ا اثثثثثثسير تبرح ثثثثثثير 
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اتسرت ت كأل رت و ألخ ا اسيرا حيث يثرخ رحديثد  ثد  
طسيثثثث   دألس ثثثثا الراثثثثسسألت واالقيثثثثا الراثثثثسسألت  ثثثثر 

 ألو برتقخثثثثثألت ا اثثثثثسيرا تار  ثثثثثأل ي كثثثثثر ا ربثثثثثألس  راثثثثثسس
عثثثثت الراثثثثسف الثثثثسؤ يرطثثثثألب   ثثثثا رتقخثثثثألت  ألو واالقيثثثث

ا اثثسير سثثو ال جر ثثا  ب ثثألر ال ثثمتكيألت تالراثثسسألت 
 ال دبتلا  

ــد التقميــدا  -ت ــا بل -Post Coالمســتوم م
nventional Level  أو المرتفـــــــع مـــــــن

التبريـــر األخالقـــي أو التبريـــر القـــائم عمـــى 
 المبادئ:

يخر ثثد سيثثت ال ثثسد  مثثد الدثثيخ تال بثثألد  الخأل ثثا سثثو 
تسل   ا الدضأليأل اااالقيا لاداس الحكخ   د  تاجها

 لكو يان للد وحكألخ واالقيا احيحا   
 

-Gaffikin and Lind)دسا ثثألت  تا ثثرهدست
awati,2012;Liyanarachchi and Newd-

ick,2009) الثثثس   ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو  ااربثثثألس
لم ثثساجخير  مثثد قثثساسات تراثثسسألت ال ثثساجخير   تقثثد 

رثثثثزداد دسجثثثا ت ثثثثد  و ثثثتار دثثثت عثثثثس  الدسا ثثثألت  مثثثثد 
دسا  ال ثثثثثساجخير ل ثثثثثد  وع يثثثثثا الدتا ثثثثثد تال بثثثثثألد   تاه
ال تجثثثثتدة سثثثثو د ثثثثرتس لداب ت ثثثثمت  ال ه ثثثثا ترثثثثزداد 

تال بثثثألد  تسلثثث   دسجثثا الرثثثزا هخ برطبيثث  عثثثس  الدتا ثثد
بألل  ثثثثثبا لم ثثثثثساجخير   ثثثثثد ال  ثثثثثرتيألت ال سر خثثثثثا  ثثثثثر 

تقثثثد ارضثثثح ور الرثثثزاخ ال ثثثساجخير   الربسيثثثس اااالقثثثو
برطبيث  الدتا ثثد تال بثثألد  ال تجثثتدة سثثو د ثثرتس لداب 
ت ثثثثثثمت  ال ه ثثثثثثا  ثثثثثثتف ي ثثثثثثر    ثثثثثثا قيثثثثثثألخ ال ساجثثثثثثا 
ب ثثثثمتكيألت تراثثثثسسألت واالقيثثثثا تسلثثثث    ثثثثد  تاجهثثثثا 

 الدضأليأل اااالقيا 
  ,.Schatzberg, et al)ترتاثمت دسا ثألت  

2005 ; Bay and Greenberg, 2001)  للثد
 رثثألل   رخألسضثثا  ثثا  رثثألل  الدسا ثثألت ال ثثألبداا حيثثث 

( Schatzberg, et al,2005رتاثثمت دسا ثثا و 

للثثثثثد ور ال ثثثثثساجخير   ثثثثثد ال  ثثثثثرتيألت ال سر خثثثثثا  ثثثثثر 
الربسيثثثثس اااالقثثثثو ي يمثثثثتر للثثثثد الديثثثثألخ بردثثثثديخ ردسيثثثثس 
 ضمن ب ثألر  رثألل  و  ثألن ال ثسكا للثد الج هثتس سثو 

ر   ثثثثد ت ال ساجخثثثث بي  ثثثثأل ي يثثثثن ثثثثت  ااتسا  ال ألليثثثثا  
ال  ثثثثرتيألت ال  ا ضثثثثا  ثثثثر الربسيثثثثس اااالقثثثثو للثثثثد 

 ألن ال سكا  الردسيس باد  تو أل ا  ر  رألل  و  
 

( Bay and Greenberg,2001و ثأل دسا ثا و 
سدثثثثثثثد وتضثثثثثثثحت ور الخالقثثثثثثثا بثثثثثثثير   ثثثثثثثرت  الربسيثثثثثثثس 
اااالقثثثو لم ساجثثثا تال ثثثمت  ييثثثس اااالقثثثو  القثثثا 
جتعسيثثثثثثثثا ييثثثثثثثثس اطيثثثثثثثثاا و  ور ال ثثثثثثثثساجخير   ثثثثثثثثد 

 ثثثثثر الربسيثثثثثس  اوت ال سر خثثثثثا اال  ثثثثثرتيألت ال  ا ضثثثثثا
اااالقثثثثو  ثثثثر ال ثثثثسجح ور يدت ثثثثتا براثثثثسسألت ييثثثثس 

 القيا  وا
 

( ور Bernardi,1994ك ثثثثثأل وضثثثثثألست دسا ثثثثثا و 
قثدسة ال ثثساجخير   ثثد ال  ثرتيألت ال سر خثثا  ثثر الربسيثثس 
اااالقو  مثد اكر ثألف ال ث  رخربثس و مثد  ثر قثدسة 
ال ثثثساجخير   ثثثد ال  ثثثرتيألت ال  ا ضثثثا  ثثثر الربسيثثثثس 
اااالقثو  مثد اكر ثألف ال ث    بي  ثأل اارم ثت  خهثثأل 

( تالرثثثو Kerler and Killough,2009دسا ثثثا و
رتاثثمت للثثد  ثثدخ تجثثتد  القثثا بثثير   ثثرت  الربسيثثس 
اااالقو لم ساجا ت د  لدرت سثو لداسة الخ يثن ترديثيخ 
ال ساجا لاطس ال    تيسجثا سلث  عدسا  ال ثساجخير 
اع يثثثثا   ألس ثثثثثا ال ثثثثث  ال ه ثثثثو   ثثثثثد ودا  اثثثثثد ألت 
 ساجخا الدتالخ ال ألليا تااضساس تال رألل  ال مبيا الرثو 

 كثثثر ور ررسرثثثب  مثثثد لدثثثا ال ساجثثثا سثثثو لداسة    ثثثألة ي
 الخ ين 

لثثثس والدسا ثثثألت الرثثثو ر ألتلثثثت  رحميثثثنت ثثثر اثثثالن 
الثث  ط اعدساكثثو الاثثألا بثثأللربسيس اااالقثثو لم ساجثثا 
 مثثثد قدسرثثثت  مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث  ا رامثثثا البألحلثثثا 

 سو  رألل  الدسا ألت ب ثير رثيليس رضألسبألو للد ور ع أل  
اجثثثثثا  مثثثثثد قثثثثثساسات   ثثثثثرت  الربسيثثثثثس اااالقثثثثثو لم س 
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تالرو رثؤلس بأللربخيثا ا ت متكيألت تراسسألت ال ساجخير
 مثثثثثد قثثثثثدسة ال ساجثثثثثا  مثثثثثد اكر ثثثثثألف ال ثثثثث    تقثثثثثد 

( ور الرثثزاخ ال ساجثثا 1422وتضثثحت دسا ثثا و  ت ثثوا
بألل بثثثثألد  تالدتا ثثثثد اااالقيثثثثا ال تجثثثثتدة سثثثثو د ثثثثرتس 

قيثثألخ ال ساجثثثا  تلداب ت ثثمت  ال ه ثثا تالثثسؤ ي ثثر    ثث
القيثا يثؤلس ليجألبثأل  مثد تسثأل  ب متكيألت تراسسألت وا

ال ساجثثثا ب  ثثثلتليرت  ثثثر ك ثثثف الرحسي ثثثألت الجتعسيثثثا 
ال ألرجثثثثا  ثثثثر ال ثثثث  ا ال تجثثثثتدة سثثثثو الدثثثثتالخ ال ألليثثثثا

 و  لثن تالردسيس   هأل   سدد رتامت بخ  الدسا ألت
; Gaffikin and Lindawati, 2012 Liyan-) 

arachchi and Newdick,2009)  للثثثثثد قيثثثثثألخ
ال ثثثثثساجخير   ثثثثثد ال  ثثثثثرتيألت ال سر خثثثثثا  ثثثثثر الربسيثثثثثس 
اااالقو بألراألس قساسات تراسسألت وكلس واالقيا   د 

تسلث   دألس ثا بثألل ساجخير  ا تاجها الدضثأليأل اااالقيثا
  ثثثد ال  ثثثرتيألت ال  ا ضثثثا  ثثثر الربسيثثثس اااالقثثثوا 

  (Schatzberg, et al., 2005)ابي  أل رتامت دسا 
للثثثد ور ال ثثثساجخير   ثثثد ال  ثثثرتيألت ال  ا ضثثثا  ثثثر 
الربسيثثثثثثس اااالقثثثثثثو ي يمثثثثثثتر للثثثثثثد الديثثثثثثألخ ب ثثثثثثمتكيألت 

ر   ثثثثثد ال  ثثثثثرتيألت ت واالقيثثثثثاا بي  ثثثثثأل ي يثثثثثن ال ساجخثثثثث
ال سر خثثا  ثثر الربسيثثس اااالقثثو للثثد الديثثألخ ب ثثمتكيألت 

-Bay and Gr)اييس واالقيا  ك أل وتضحت دسا ث
eenberg,2001)   ثثثرتيألت ور ال ثثثساجخير   ثثثد ال 

ال  ا ضثثثثا وت ال سر خثثثثا  ثثثثر الربسيثثثثس اااالقثثثثو  ثثثثر 
 ال سجح ور يدت تا براسسألت ييس واالقيا  

سثثثو  رثثثألل   رضثثثألسبألو ك ثثثأل ارضثثثح ويضثثثأل ور ع ثثثأل  
الدسا ثثثثثألت ب ثثثثثألر رثثثثثيليس   ثثثثثرت  الربسيثثثثثس اااالقثثثثثو 

 مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث  ا حيثثثث  رثثثتلم ساجثثثا  مثثثد قدس 
( للثثثثثثد تجثثثثثثتد Bernardi,1994و دسا ثثثثثثارتاثثثثثثمت 
سديثا جتعسيثا بثير   ثرت  الربسيثس اااالقثثو  القثا ط

لم ساجثثثا تقثثثدسة ال ساجثثثا  مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث ا بي  ثثثأل 
( Kerler and Killough,2009وارتاثثمت دسا ثث

للد  ثدخ تجثتد  القثا بثير   ثرت  الربسيثس اااالقثو 
لم ساجثثا ت ثثد  لدرثثت سثثو لداسة الخ يثثن ترديثثيخ ال ساجثثا 

تن لاطس ال  ا لسل   تف يثرخ اثيأليا ال ثس  اا
 مثثد و ثثثألل تجثثتد رثثثيليس ل  ثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو 
لم ساجا  مد قدسة ال ساجا  مد اكر ألف ال   تلكثر 
       ألو دتر رحديثثثثثد  ثثثثثت  عثثثثثسا الرثثثثثيليس  ثثثثثتا  كثثثثثألر ايجألبيثثثثث

ويمكــن صــيارة فــرض البحــث األول عمــى ا ألو وخ  ثثمبي
 النحو التالي:

يوجد تأثير جوهرا لمستوم التبرير األخالقي 
 قدرته عمى اكتشاف الغش .لممراجع عمى 

 

أثر التخصص الصـناعي لممراجـع الخـارجي  -2
 عمى قدرته عمى اكتشاف الغش:

ي كثثثثثر رخسيثثثثثف الرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا 
الاألسجو  مد و ا ل ا رال  ال ساجا الاألسجو ل خسسا 
 رخ دثثا تابثثثسة طتيمثثا سثثثو الاثثث أل ا الرثثو يخ ثثثن بهثثثأل 

سكألت الرثثو الخ يثثن تكي يثثا ل ثثداد الردثثألسيس ال ألليثثا لم ثث
رخ ثثثن سثثثو عثثثس  الاثثث أل اا تكثثثسل  لل أل ثثثا ب س ثثثألدات 
ت خثثثثثألييس اادا  ال ه ثثثثثو الاألاثثثثثا ب ه ثثثثثا ال ساجخثثثثثا 
تو ثثألليب ال ساجخثثا الرثثو يثثرخ ا ثثرادا هأل سثثو  ساجخثثا 

-Sarwoko and Ag)  ثألط وت اث أل ا  خي ثا ل  
oes,2014,pp.272) دثال  ثر (Arens,et al., 

2011,pp.237)   
 

 ;Nagy,2002)الدسا ثألتتار دثت  ج ت ثا  ثر 
Krishnan, 2003;Carcello and ;Sarwoko 
and Agoes,2014;Knechel,et al.,2013; 

Rusmin,2010; Gunny,et al.,2007)  مثد 
ور ابسة ال ساجا بأللا أل ا الرثو ر ر ثو لليهثأل ال   ثألة 

د  ثثثثثثر احر ثثثثثثألن امثثثثثثت الدثثثثثثتالخ  حثثثثثثن ال ساجخثثثثثثا رزيثثثثثث
ألت  ثثثثثثثثثر الرحسي ثثثثثثثثثا الرو ر ثثثثثثثثثت  ساجخرهثثثثثثثثثألاال ألليثثثثثثثثثا

الجتعسيثثثاا حيثثثث ارضثثثح ور ابثثثسة ال ساجثثثا باثثث أل ا 
الخ يثثثثن رزيثثثثد  ثثثثر قدسرثثثثت  مثثثثد اكر ثثثثألف الرحسي ثثثثألت 
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الجتعسيثثثا ال تجثثثتدة سثثثو الدثثثتالخ ال ألليثثثا ال ألرجثثثا  ثثثر 
ال ثثثثث ا لثثثثثسل  سثثثثثألر الرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا 
ي ثثثأل د  مثثثد الحثثثد  ثثثر قيثثثألخ اعداسة برحسيثثثف الدثثثتالخ 

الاثثثث أل يا ال ألليثثثثا  ك ثثثثأل ور ال ثثثثساجخير ست  الابثثثثسة 
يكت تر وكلس سه أل لم  ألكن تالدضثأليأل ال تجثتدة دااثن 

يرثثتاسس  س  ثثتالاثث أل ا الرثثو راااثثتا سيهثثألا تبأللرثثأللو 
دسا  ال  ثثثثثألسج ال سيثثثثثدة  لثثثثثديهخ الدثثثثثدسة  مثثثثثد  خسسثثثثثا تاه
الاألاثثثثثثثا بأللرحسي ثثثثثثثألت ال تجثثثثثثثتدة بثثثثثثثأللدتالخ ال ألليثثثثثثثا 
تال سربطثثثا بأللاثثث أل ا   تعثثثت  ثثثأل ي كثثث هخ  ثثثر الديثثثألخ 

 ة تسخألليثثا سي ثثأل يرخمثث  بألكر ثثألف بثث جسا ات وكلثثس ك ثثأل
عس  الرحسي ألتا   أل ي خكل سل  ليجألبأل  مثد   ثرت  

 جتدة   ميا ال ساجخا  
 

( Romanus,et al,2008وك أل وضألست دسا ا 
ور الرااثثثثا الاثثثث أل و لم ساجثثثثا ي ثثثثأل د سثثثثو سسثثثثا 

ت ثر لثخ زيثألدة جثتدة ا   رت  جثتدة   ميثا ال ساجخثا 
تسلثثث   ثثثر اثثثالن ا ا ثثثأل  حثثثأل ت  الردثثثألسيس ال ألليثثثا

ل ألدة اعاثداس الرثو رثؤلس  مثد الح ثألبألت السلي ثياا 
  لن اعيسادات تركم ا ال بيخثألت ت اثستسألت الر ث ين

( ويضثأل Kim,et al.,2015  ك ثأل وتضثحت دسا ثا و
ور ا ثثثراداخ  ثثثساجخير لثثثديهخ ابثثثسة باثثث أل ا الخ يثثثن 
لردثثثديخ اثثثد ألت ال ساجخثثثا يثثثؤد  للثثثد اسر ثثثأل    ثثثرت  

د ألت ال ساجخثثا ا تار اسر ثثأل    ثثرت  جثثتدة جثثتدة اثث
قيثألخ اعداسة ب  ثداد  تاد ألت ال ساجخا  تف ي ر    

تردثثديخ ردثثألسيس  ألليثثا  سر خثثا الجثثتدة ا تكثثسل   ثثتف 
ي ثثثثألعخ سثثثثو الحثثثثد  ثثثثر قيثثثثألخ اعداسة ب  ثثثثأل ة ا ثثثثراداخ 

 Cash Holdingsألل دديثثا ب ا حر ثثألةاااثثتن وت 
هأل تسلثثث   ثثثر اثثثالن ا ثثثرادا هأل سثثثو رحديثثث   اثثثأللح

ال ااثثثثياا   ثثثثأل يثثثث خكل سلثثثث   مثثثثد اسر ثثثثأل  الدي ثثثثا 
حيث يخكل الردييخ ال تقو  اال تقيا لألاتن ال دديا

ب ثثألر الكي يثثا ا لألاثتن ال دديثثا رتقخثثألت ال  ثرل سير 
  الرو يرخ بهأل ا راداخ اااتن ال دديا سو ال سكا 

 
 

 Carcello) ر  ألحيثا واثس  وتضثحت دسا ثا ت 
and Nagy,2004)  ر الرااثثا لر الخالقثثا بثثي

الاث أل و لم ساجثا تاه ثداد ردثألسيس  ألليثا بهثأل رحسي ثثألت 
جتعسيثثثا يرتقثثثف  مثثثد حجثثثخ    ثثثألة الخ يثثثن   حيثثثث 
ارضح ور الخالقا الخك يا بثير الرااثا الاث أل و 
لم ساجثثثا تاه ثثثداد ردثثثألسيس  ألليثثثا بهثثثأل رحسي ثثثألت جتعسيثثثا 

    با ل   ثألت الخ ثال  كبيثسة الحجثخرخربس ضخي ا بألل
ت الخ ثثثال  كبيثثثسة الحجثثثخ تيسجثثثا سلثثث  للثثثد ور    ثثثأل

ق ثثأل  هخ لثثديهأل الدثثدسة  مثثد الر ثثألت   ثثا ال ثثساجخير تاه
الرثثثثو ر ثثثثأل دعأل  ابأل ثثثثرادا هأل لم خأللجثثثثألت ال حأل ثثثثبيا

 مثثد رحديثث  ااسبثثألح ال سيثثتب سيهثثأل حرثثد لثثت كأل ثثت 
ر وا ت راثثأللف ال بثثألد  ال حأل ثثبيا ال دبتلثثا قبثثت و  أل ثثألو 

عثثس  ال خأللجثثثألت ال حأل ثثبيا  ثثثتف ي ثثر    هثثثأل ل ثثثداد 
 ثر الاثخب  و ثتردألسيس  ألليثا  حسسثاا بألعضثألسا للثد 

 مد ال ساجا ور ي رم  ابسة سو الا أل ا الرو رخ ن 
سيهأل    ألت الخ ال  كبيسة الحجخ ا حيثث ور    ثألت 
الخ ثثثثال  كبيثثثثسة الحجثثثثخ يأللبثثثثألو رخ ثثثثن سثثثثو وكلثثثثس  ثثثثر 

 ثثثألت رخ ثثثن سثثثو  ثثثالتة  مثثثد ور عثثثس  ال  ااثثث أل ا 
 ا أل ألت  خددة   

 ,Dunn and Mayhew)دسا ثثا  ترتاثمت
للد ور ا راداخ  كرب ال ساجخثا  رااثا  (2004

 ساجخثثثا الدثثثتالخ  اسثثثو الدطثثثأل  الاثثث أل و لردثثثديخ اد ثثث
ال ألليا يؤد  للثد اسر ثأل    ثرت  جثتدة اعساثألح سثو 

تسثثو عثثسا الاثثدد قأل ثثت  ج ت ثثا  ثثر     ثثألة الخ يثثنا
 ,Balsam,etal.,2003;Krishnan)الدسا ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثألت

2003; Darabi,et al.,2012;Innam,et al., 
2012; Gerayli,et al.,2011;Rusmin,2010                                 
Jaggi,et al.,2015;Huang and Liang, 

بدسا ثثا الخالقثثا بثثثير الرااثثا الاثثث أل و   (2014
تجثثثثتدة  اك حثثثثدد لجثثثثتدة   ميثثثثا ال ساجخثثثثا الم ساجثثثثا
و رثثثخ قيأل ثثثهأل بأل ثثثراداخ الدي ثثثا ال طمدثثثا تالرثثث اااسبثثثألح
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ا Discretionary  Accrualsلم  رحدألت ا اريألسيثا 
حيثث ر ثثرادخ ا  ثثرحدألقألت ال حأل ثثبيا سثثو كليثثس  ثثر 
ااحيثثثثألر كيحثثثثد الت ثثثثأللن عداسة ااسبثثثثألح ا تررضثثثث ر 

يكثثثتر  ثثثر تالرثثثو ردثثثديسات ررطمثثثب وحكأل ثثثأل  ااثثثيا 
الاثثثخب  مثثثد ال ثثثساجخير سحاثثثهأل ب تضثثثت يا قبثثثن 

بألعضثثألسا للثثد ور عثثس  الردثثديسات رثثؤلس رحددهثثأل سخثثال  
 ب كن جتعسؤ  مد ااسبألح ال خم ا  

 

تار دثثثت عثثثس  الدسا ثثثألت  مثثثد ور ال   ثثثألت الرثثثو 
رثثسربط ب ثثساجخير  راااثثير سثثو الدطثثأل  الاثث أل و 
يدثثثثد تر جثثثثتدة وسبثثثثألح و مثثثثد ا حيثثثثث رتاثثثثمت عثثثثس  

يدثثن  خثثد ت الديثثألخ بخ ميثثألت لداسة و ثثت الدسا ثثألت للثثد 
ألح سثثثثثثثثو ال   ثثثثثثثثألت الرثثثثثثثثو رثثثثثثثثسربط ب ثثثثثثثثساجخير ااسبثثثثثثثث

 راااثثير سثثو الدطثثأل  الاثث أل و  تقثثد ارضثثح عثثسا 
 ر اثالن ا ا ثأل  حجثخ ال  ثرحدألت ا اريألسيثا سثو 
ال   ثثثثألت الرثثثثو رثثثثسربط ب ثثثثساجخير  راااثثثثير سثثثثو 
الدطثثأل  الاثث أل و  ثثر حجثثخ ال  ثثرحدألت ا اريألسيثثا 
سو ال   ألت الرو رسربط ب ثساجخير ييثس  راااثير 

عثثثسا ور الرااثثثا يخ ثثثو أل و   ت سثثثو الدطثثثأل  الاثثث 
الا أل و لم ساجثا ي ثأل د  مثد الحثد  ثر قيثألخ اعداسة 
بخ ميثثثثثثثثألت لداسة ااسبثثثثثثثثألح   تيسجثثثثثثثثا سلثثثثثثثث  للثثثثثثثثد ور 
ال ثثثثساجخير الثثثثسير لثثثثديهخ ابثثثثسة سثثثثو اثثثث أل ا الخ يثثثثن 
يدثثثد تر اثثثثد ألت  ساجخثثثثا بجثثثتدة  سر خثثثثاا حيثثثثث ور 
ابثثسة ال ساجثثا باثث أل ا الخ يثثن رزيثثد  ثثر قدسرثثت  مثثد 

ال تجثثتدة سثثو الدثثثتالخ  ا ثثألت الجتعسيثثثااكر ثثألف الرحسي
تاكر ألف   ميألت لداسة ااسبألح  ابا ا  أل ااال ألليا 

باثثثث ا األاثثثثا  لثثثثسل  يثثثثسربط الرااثثثثا الاثثثث أل و 
ا   رتيألت  سر خا  ثر جثتدة ااسبثألح لم ساجا برحدي 

حيثثثثثثث ور الرااثثثثثثثا الاثثثثثث أل و يزيثثثثثثثد  ثثثثثثر قثثثثثثثدسة 
قيثثثثألخ اعداسة  اتالحثثثثد  ثثثثر اال ثثثثساجخير  مثثثثد اكر ثثثثألف

 داسة ااسبألح بخ ميألت ل
 

( Chi and Chin,2011ك ثأل وضثألست دسا ثا و
ور ع ثثثثأل   القثثثثا  ك ثثثثيا جتعسيثثثثا بثثثثير الرااثثثثا 
الاثثثثثثثث أل و ل ثثثثثثثثسكأل  ال ساجخثثثثثثثثثا تالدي ثثثثثثثثا ال طمدثثثثثثثثثا 

 لم  رحدألت ا اريألسيا 
 

 ,Krishnan) ثثثر  ألحيثثثا واثثثس ا ر ألتلثثثت دسا ثثثا 
الخالقثثثا بثثثير الرااثثثا الاثثث أل و لم ساجثثثا  2013

دساكثثثثثثألت ال  ثثثثثثرل سير ل  ثثثثثثرت  جثثثثثثتدة ال خمت ثثثثثثألت  تاه
تالرو  تف يرخ قيأل هأل  ثر اثالن ركم ثا ا ال حأل بيا 

ترتاثثثثمت الدسا ثثثثا للثثثثد   و ثثثثهخ سول ال ثثثثألن الخألديثثثثا
ال ساجخثا تسلث  سثو حأللثا  ااسر أل    ثرت  جثتدة اد ث

ا ثثثراداخ  ثثثساجخير لثثثديهخ ابثثثسة سثثثو اثثث أل ا الخ يثثثن 
ال ساجخثثثا   تار اسر ثثثأل    ثثثرت  جثثثتدة  الردثثثديخ اد ثثث

زيثثثثألدة  اثثثثداقيا  تال ساجخثثثثا  ثثثثتف ي ثثثثر    ثثثث ااد ثثثث
تتضثثثثثتح تدقثثثثثا ال خمت ثثثثثألت ال ألليثثثثثا تزيثثثثثألدة ل كأل يثثثثثا 
ا  ر ثثثألد  ميهثثثأل ترح ثثثير   ثثثرت  جثثثتدة تدقثثثا وسبثثثألح 
ال ثثثسكا ا   ثثثأل يثثث خكل سلثثث   مثثثد را ثثثي    ثثثرت  

تالثثسؤ  ثثتف يثثؤد  للثثد ا ا ثثأل   ااطثثس ال خمت ثثألت
 تدن الخأللثثد  مثثد اا ثثهخ الثثسؤ  ثثتف يطمبثثت حثثأل م خثث

   أل  ركم ا و هخ سول ال ألن الخألدياوت ا ا ااا هخ 
لثثس والرثثو ر ألتلثثت ا الدسا ثثألت رحميثثنت ثثر اثثالن 

الرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت 
 مثثد اكر ثثألف ال ثث ا رامثثا البألحلثثا للثثد ور ابثثسة 

ال   ثثألة    ثثألة ال ساجخثثا بأللاثث أل ا الرثثو ر ر ثثو لليهثثأل 
ا  حن ال ساجخثا رزيثد  ثر احر ثألن امثت الدثتالخ ال ألليثا

   ثثثثثر الرحسي ثثثثثألت الجتعسيثثثثثاا الرثثثثثو ر ثثثثثت  ساجخرهثثثثثأل
تيسجثا سلثث  للثد ور ال ثثساجخير الثسير لثثديهخ ابثسة سثثو 
الاثثث أل ا الرثثثو يخ ثثثثن بهثثثأل الخ يثثثثن يدثثثد تر اثثثثد ألت 
ال ساجخثثثثا بجثثثثتدة  سر خثثثثا ا حيثثثثث ور ابثثثثسة ال ساجثثثثا 

سرثثثثثت  مثثثثثد اكر ثثثثثألف باثثثثث أل ا الخ يثثثثثن رزيثثثثثد  ثثثثثر قد
الرحسي ثثثثألت الجتعسيثثثثا ال تجثثثثتدة سثثثثو الدثثثثتالخ ال ألليثثثثا 
ال ألرجثثا  ثثر ال ثث ا لثثسل  سثثألر الرااثثا الاثث أل و 
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لم ساجثثا ي ثثأل د  مثثد الحثثد  ثثر قيثثألخ اعداسة برحسيثثف 
الدثثثثثثثتالخ ال ألليثثثثثثثاا ك ثثثثثثثأل ور ال ثثثثثثثساجخير ست  الابثثثثثثثسة 
الاثثثثث أل يا يكت ثثثثثتر وكلثثثثثس سه ثثثثثألو لم  ثثثثثألكن تالدضثثثثثأليأل 

أل ا الرثثثثثو راااثثثثثتا سيهثثثثثأل  ال تجثثثثثتدة دااثثثثثن الاثثثثث 
دسا   تبأللرثثأللو س  ثثت يرثثتاسس لثثديهخ الدثثدسة  مثثد  خسسثثا تاه
ال  ألسج ال سيدة الاألاا بأللرحسي ألت ال تجثتدة بثأللدتالخ 
ال ألليثثثا تال سربطثثثا بأللاثثث أل ا   تعثثثت  ثثثأل ي كثثث هخ  ثثثر 
الديثثثثألخ بثثثث جسا ات وكلثثثثس ك ثثثثأل ة تسخألليثثثثا سي ثثثثأل يرخمثثثث  

 بألكر ألف عس  الرحسي ألت  
 

لثثثا ويضثثثأل للثثثد ور الرااثثثا البألح رامثثثاك ثثثأل 
الاثث أل و لم ساجثثثا يثثثسربط برحديثثث    ثثثرتيألت  سر خثثثا 

 خثثثد ت الديثثثألخ  يثثث ا   ثثثر جثثثتدة ااسبثثثألحا حيثثثث 
بخ ميثثثثثألت لداسة ااسبثثثثثألح سثثثثثو ال   ثثثثثألت الرثثثثثو رثثثثثسربط 
ب ثثثثثثثساجخير  راااثثثثثثثير سثثثثثثثو الدطثثثثثثثأل  الاثثثثثثث أل وا 

عثثثسا  ثثثر اثثثالن ا ا ثثثأل  حجثثثخ ال  ثثثرحدألت ارضثثثح ت 
رثثثثثثسربط ب ثثثثثثساجخير ا اريألسيثثثثثثا سثثثثثثو ال   ثثثثثثألت الرثثثثثثو 

 راااثثثثثثير سثثثثثثو الدطثثثثثثأل  الاثثثثثث أل و  ثثثثثثر حجثثثثثثخ 
ال  ثثثثثرحدألت ا اريألسيثثثثثا سثثثثثو ال   ثثثثثألت الرثثثثثو رثثثثثسربط 
ب ثثساجخير ييثثس  راااثثير سثثو الدطثثأل  الاثث أل و  
تيسجثثثا سلثثث  للثثثد ور ابثثثسة ال ساجثثثا باثثث أل ا الخ يثثثن 
رزيثثثد  ثثثر قدسرثثثت  مثثثد اكر ثثثألف الرحسي ثثثألت الجتعسيثثثا 

تاكر ثثألف ا ال تجثثتدة سثثو الدثثتالخ ال ألليثثا باثث ا  أل ثثا
  ميثثثثثألت لداسة ااسبثثثثثألح باثثثثث ا األاثثثثثا  لثثثثثسل  سثثثثثألر 
الرااثثا الاثث أل و يزيثثد  ثثر قثثدسة ال ثثساجخير  مثثد 

قيثثثثثثألخ اعداسة بخ ميثثثثثثألت لداسة  اتالحثثثثثثد  ثثثثثثرا اكر ثثثثثثألف
ااسبثثثثثألح  تب ثثثثثأل   مثثثثثد  ثثثثثأل  ثثثثثب  ررتقثثثثثا الدسا ثثثثثا ور 
الرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا يزيثثد  ثثر قدسرثثت  مثثد 

ض الثـاني وبذلك يمكن صيارة الفـر  اكر ألف ال  ا
 عمى النحو التالي:

يؤثر التخصص الصـناعي لممراجـع إيجابـال عمـى 
 قدرته عمى اكتشاف الغش .

 

األثــر المشــترك لكــل مــن التبريــر األخالقــي  -3
والتخصــــص الصــــناعي لممراجــــع الخــــارجي 

 عمى قدرته عمى اكتشاف الغش: 
ارضثثثح لمبألحلثثثا  ثثثر اثثثثالن رحميثثثن ال رثثثألل  الرثثثثو 
رتاثثمت لليهثثأل الدسا ثثألت ب ثثألر رثثيليس   ثثرت  الربسيثثس 
اااالقثثو لم ساجثثا  مثثد قدسرثثت  مثثد اكر ثثألف ال ثث ا 

( رتاثثثثثثثثثمت للثثثثثثثثثد ور Bernardi,1994ودسا ثثثثثثثثثاور 
  رت  الربسيس اااالقو لم ساجا يثؤلس ب ثكن  بأل ثس 
 مثثثثد قدسرثثثثت  مثثثثد اكر ثثثثألف ال ثثثث   كثثثثسل  رتاثثثثمت 

 ;Brandon,et al.,2007)دسا ثثألت واثثس   لثثن
Schatzberg, et al.,2005)     للثد ور   ثرت

الربسيثثثثثس اااالقثثثثثو يثثثثثؤلس  مثثثثثد قثثثثثساسات ت ثثثثثمتكيألت 
تالرثثو رثثؤلس بأللربخيثثا  مثثد قدسرثثت اتراثثسسألت ال ساجثثا 

 مد اكر ألف ال     ك ثأل ارضثح لمبألحلثا  ثر اثالن 
                                                                                                      لثثثن  ارحميثثثن ال رثثثألل  الرثثثو رتاثثثمت لليهثثثأل الدسا ثثثألت  

(Innam,et al.,2012;Gerayli,et al.,2011; 
Rusmin,2010;Krishnan,2003 Knechel, 

et al.,2013)  ب ثثألر رثثيليس الرااثثا الاثث أل و
لم ساجثثثثثثا  مثثثثثثد قدسرثثثثثثت  مثثثثثثد اكر ثثثثثثألف ال ثثثثثث  ا ور 

رااا الا أل و لم ساجا يؤلس ليجألبألو  مد قدسرت ال
 مد اكر ألف ال ث    لثسل  ررتقثا البألحلثا ب ثأل   مثد 

 تا  ب ألر  اال رألل  الرو رتامت لليهأل عس  الدسا ألت
ولثثثس   ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو لم ساجثثثا  مثثثد قدسرثثثت 

وت ولثثس الرااثثثا الاثثث أل و ا  مثثد اكر ثثثألف ال ثثث 
ا ور يكثثتر لم ساجثثا  مثثد قدسرثثت  مثثد اكر ثثألف ال ثث 

ع أل  ريليساو   رسكألو لكن  ر   رت  الربسيس اااالقو 
لم ساجثثا تالرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا  مثثد قدسرثثت 

وبذلك يمكـن صـيارة الفـرض  مد اكر ألف ال ث    
 الثالث عمى النحو التالي:
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يوجــد تــأثير مشــترك لمســتوم التبريــر األخالقــي 
والتخصص الصناعي لممراجع عمـى قدرتـه عمـى 

 لغش.اكتشاف ا
 

 بحثثانيا: منهجية ال
رثثخ ا ثثراداخ الرجثثألسب ال يدا يثثا سثثو عثثسا البحثثث  
ا رادا هأل سو الخديد  ر الدسا ألت الهأل ثا  لكلسة ةساو 

الرو ررخم  بثأللربسيس اااالقثو تالرااثا الاث أل و 
لم ساجثثثثا الاثثثثألسجو ا تقثثثثدسة ال ساجثثثثا  مثثثثد اكر ثثثثألف 

-Kerler and Killough ,2009; Bra)ال ث    
ndon,et al,2007; Jeffrey ,et al,2004)  ترثخ
 ثثثثثر لجثثثثثسا  الرجسبثثثثثا ال يدا يثثثثثا  مثثثثثد  ي ثثثثثا رركثثثثثتر 

 ج ت ثثا  ثثر  ساجخثثو الح ثثألبألت ب كألرثثب ال حأل ثثبا 
  ب دي ا اع ك دسيا ت دي ثا د  هثتستال ساجخا التاقخا 

تلثثثثثخ ردراثثثثثس عثثثثثس  الخي ثثثثثا  مثثثثثد الخثثثثثأل مير ب كألرثثثثثب 
ال حأل ثثثثثبا تال ساجخثثثثثا الكبيثثثثثسة سات الاثثثثثما ب كألرثثثثثب 

 مد ويضأل (ا تاه  أل ا ر مت Big 4ال ساجخا الخألل يا و
 ثثثساجخير سثثثو  كألرثثثب ال ساجخثثثا ال رت ثثثطا تاثثث يسة 

 الحجخ  
 

(  ثثثثثر قثثثثثتالخ 0قأل ثثثثثت البألحلثثثثثا براثثثثث يخ  ثثثثثدد وت 
ا  رداثثأل  تسلثث  لمرخثثسف  مثثد ارجألعثثألت ال ثثساجخير 
 حثثت رثثيليس الربسيثثس اااالقثثو تالرااثثا الاثث أل و 

كر ثثألف ال ثث   لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت  مثثد ا
 – برتزيا قتالخ ا  رداأل  ااسبخثا قأل ت البألحلاك أل 

   مد وسساد الخي ا باتسة   ثتاليا - التاسدة بألل مح 
حيثثثث ر د ثثثخ كثثثن قألل ثثثا  ثثثر عثثثس  الدثثثتالخ للثثثد لاللثثثا 

 اثثثثثثثثثثثا الخ مياا تاا لمثثثثثثثثثأللثثثثثثتا الحثثثثثثوق ألخا بيأل ألت  أل 
 
 
 

ترارمثف قثتالخ ا  رداثأل  ااسبخثا الالحدا لمرجسبثا   
 ثثر بخضثثهأل الثثبخ  سثثو الد ثثخ اللثثأل و سدثثط الاثثألا 

 بأللحأللا الخ ميا 
( تالثثثسؤ 1×1تقثثثد رثثثخ ا ثثثراداخ الراثثث يخ الرجسيبثثثو و

يخر د  مد رد ثيخ كثن  ر يثس  ثر ال ر يثسات ال  ثردما 
تالثسؤ  ثثتف يثرخ قيأل ثثت  و الربسيثس اااالقثثو  لمدسا ثا

ا DIT (Brandon,et al.,2007(بأل راداخ ااربألس 
ا تالسؤ  تف الرااا الا أل و لم ساجا الاألسجو

الحاثثثا ال ثثثتقيا لم ساجثثثا سثثثو  خيثثثرخ قيأل ثثثت بأل ثثثرادا
قطثثأل  اثث أل و  حثثدد تالرثثو ررحثثدد  ثثر اثثالن  ثثدد 

 ,Balsam)الخ ثال  سثو الدطثأل  الاث أل و ال حثدد 
ومــن ثــم تحتــوم للثثد   ثثرتييرا  et al., 2003و

 التجربة عمى أربلة مجموعات ملالجة:
        ثثثثثثثرت   ثثثثثثث ا   مجموعـــــــة الملالجـــــــة األولـــــــى:

  ر الربسيس اااالقوا تجتد ابسة ا أل يا  
ـــة    ثثثرت   ثثث ا    ثثثر  مجموعـــة الملالجـــة الثاني

 الربسيس اااالقوا  دخ تجتد ابسة ا أل يا 
   رت   سر ا  ر الربسيثس  مجموعة الملالجة الثالثة

 اااالقوا تجتد ابسة ا أل يا  
   رت   سر ا  ر الربسيس  لرابلةمجموعة الملالجة ا

 اااالقوا دخ تجتد ابسة ا أل يا 
 ثثثتف يثثثرخ لجثثثسا   ثثثرا  دألس ثثثألت بثثثير  ج ت ثثثألت 

ا بيألر الس كن  ر الربسيس اااالقوال خأللجا ااسبخا ل
الرااثثثثا الاثثثث أل و لم ساجثثثثا الاثثثثألسجوا تالرثثثثثيليس 

 مثثثثد قثثثثدسة ال ساجثثثثا الاثثثثألسجو  مثثثثد  ألال  ثثثثرس  له ثثثث
( عثثثثثس  2اكر ثثثثثألف ال ثثثثث   تيتضثثثثثح الجثثثثثدتن سقثثثثثخ و

 ال دألس ألتا تسل   مد ال حت الرأللو  
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 ( المقارنات بين مجموعات الملالجة1الجدول رقم )

 

 إلحصائيثالثا: نتائج التحميل ا
قأل ثثثت البألحلثثثا برتزيثثثا قثثثتالخ ا  رداثثثأل  ااسبخثثثا 
 مثثثثثثد  ساجخثثثثثثو الح ثثثثثثألبألت الثثثثثثسير ي ألس ثثثثثثتر  ه ثثثثثثا 
ال ساجخثثثثثثا سثثثثثثو  كألرثثثثثثب ال ساجخثثثثثثا التاقخثثثثثثا ب دي ثثثثثثا 

 ي ثثثثا اع ثثثثك دسيا ت دي ثثثثا د  هثثثثتس  تقثثثثد ارضثثثثح ور 
 ساجثثثثا  تيالحثثثثة ور  ي ثثثثا  04الدسا ثثثثا رركثثثثتر  ثثثثر

الدسا ثثثثثا ررضثثثثث ر  ثثثثثساجخير  ثثثثثر   ثثثثثرتيألت تةي يثثثثثا 
و  ثثسي  ا  ثثديس  ساجخثثا ا   ثثسفا  ساجثثاا  ارم ثثا 

 ساجثثثا رحثثثت الر ثثثسير (  ك ثثثأل ور يأللبيثثثا ال ثثثساجخير 
 ثثثث تات ا تار سبثثثثا  ثثثثدد  24للثثثثد 3لثثثثديهخ ابثثثثسة  ثثثثر

 24( لثثثثديهخ ابثثثثسة وكلثثثثس  ثثثثر 21ال ثثثثساجخير ردسيبثثثثألو و
 ثثثثث تات   ثثثثثأل يثثثثثؤد  للثثثثثثد زيثثثثثألدة اللدثثثثثا سثثثثثو وسالهثثثثثثخ 
تا ثثثثري أللهخ لدألل ثثثثا ا  رداثثثثأل   ك ثثثثأل ور ال ثثثثساجخير 

  ثثثثثثألسكير سثثثثثثو الدسا ثثثثثثا  ثثثثثثر ح مثثثثثثا البكثثثثثثأللتسيتل ال
 تالبخ    هخ يح ن  هألدات واس    تار  اف 

 

 
 ساجثثثا( لثثثديهخ  ضثثثتيا  10 ثثثدد ال ثثثساجخير ردسيبثثثألو و

 سو ج خيألت  ه يا  ارم ا 
و ثثأل بألل  ثثبا لرحميثثن بيأل ثثألت الحأللثثا الخ ميثثا ا سدثثد 
قأل ثثثثثثثثثثت البألحلثثثثثثثثثثا سثثثثثثثثثثو البدايثثثثثثثثثثا بثثثثثثثثثث جسا  ااربثثثثثثثثثثألس 

 ثثثث يس  ثثثثتف تسلثثثث  ل خسسثثثثا الرتزيثثثثا  -كمت ثثثثتجستف
ا حر ثثأللو لم جر ثثا الثثسؤ  ثثحبت  ثثر الخي ثثا  ب خ ثثد 
واسا رحديد  أل لسا كأل ت الخي ثا   ثحتبا  ثر  جر ثا 
رربثثثثثا بيأل ألرثثثثثت الرتزيثثثثثا الطبيخثثثثثو وخ    تيرضثثثثثح  ثثثثثر 

 P-Valueاالن  رألل  الرحميثن اعحاثأللو ور قي ثا 
تعثثثثسا يخ ثثثثد سسثثثث  سثثثثس  الخثثثثدخ ا  40 4اقثثثثن  ثثثثر 
س  البثثثدين الثثثسؤ يثثث ا  مثثثد ور الخي ثثثا تقبثثثتن ال ثثث

   ثحتبا  ثر  جر ثا   رربثا بيأل ألرثت الرتزيثا الطبيخثو
 ك أل يمو 

  
 
 

رقم 
 المقارنة

 مجموعتي الملالجة
 فرض البحث أثيرـــــالت المقارنةمحل 

2 
 ااتلد تاللأل يا

الثثس الرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو تسلثث  سثثو ةثثن 
 ا ا أل    رت  الربسيس اااالقو 

 اللأل و

 ااتن الس الربسيس اااالقو تسل  سو ةن تجتد ابسة ا أل يا ااتلد تاللألللا 1
3 

 ااتلد تالسابخا
االثثثثثس ال  ثثثثثرس  لكثثثثثن  ثثثثثر الربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا 

 الا أل و لم ساجا الاألسجو 
 اللأللث

0 
 اللأل يا تاللألللا

االثثثثثس ال  ثثثثثرس  لكثثثثثن  ثثثثثر الربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا 
 الا أل و لم ساجا الاألسجو

 اللأللث

0 
 اللأل يا تالسابخا

الثثثثس الربسيثثثثثس اااالقثثثثو تسلثثثثث  سثثثثو ةثثثثثن  ثثثثدخ تجثثثثثتد ابثثثثثسة 
 ا أل يا

 ااتن

9 
 اللألللا تالسابخا

الثثس الرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو تسلثث  سثثو ةثثن 
 اسر أل     رت  الربسيس اااالقو 

 اللأل و
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  samples 

N 200 

Normal Parameters
a
 Mean 2.7350 

Std. Deviation 1.37632 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .218 

Positive .218 

Negative -.151- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.088 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal.  

 

ا راداخ ا اربألسات الال خم يثا   تف يرخلسل  
سثثثو عثثثثس  الحأللثثثا عجثثثثسا  ال دألس ثثثألت بثثثثير  ج ت ثثثثألت 
ال خأللجثثثا ااسبخثثثا تالرثثثو رر لثثثن سثثثو كثثثن  ثثثر ااربثثثألس 

ا ثثراد ت ت  تير ثثو  –تالثثل تااربثثألس  ثثألر -كست ثكألن
تالثثثل تسلثثث   –البألحلثثثا بخثثثد سلثثث  ااربثثثألس كست ثثثكألن 

 اربثثألس رطثثألب  رتزيخثثألت ال جر خثثألت وال خأللجثثألت(   
ب خ ثثثثثثد واثثثثثثسا لجثثثثثثسا   دألس ثثثثثثا بثثثثثثير  ج ت ثثثثثثألت وت 

دسيثثثثثس  ثثثثثأل لسا كثثثثثألر ع ثثثثثأل  سثثثثثس  ال خأللجثثثثثا ااسبخثثثثثا لر
  تيرضثح  ثر اثثالن  رثألل  الرحميثن اعحاثثأللو بي ه ثأل

  تعثثثثثسا يخ ثثثثثد 40 4اقثثثثثن  ثثثثثر  P-Valueور قي ثثثثثا 
سس  سس  الخدخا تقبتن ال س  البدين السؤ يث ا 
 مثثثثثثد تجثثثثثثتد ااثثثثثثرالف بثثثثثثير  ج ت ثثثثثثألت ال خأللجثثثثثثا 

اثثرالف بثثير  ج ثثت رير  مثثد اع ثثأل   وروت ااسبخثثاا 
ااقثثثن  ثثثر  ج ت ثثثألت ال خأللجثثثا ااسبخثثثا   تل خسسثثثا 
 اثثثدس عثثثسا ا اثثثرالف ا سأل ثثثت  ثثثتف يثثثرخ ا ثثثراداخ 

تير ثثو تسلثث  عجثثسا   دألس ثثا بثثير كثثن  –ااربثثألس  ثثألر 
 ج ثثثت رير  ثثثر  ج ت ثثثألت ال خأللجثثثا ااسبخثثثاا لثثثسل  

ا  دألس ألت بأل راداخ عسا ا اربألس تف يرخ لجسا   ر
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 codes N Mean Rank 

samples 

1 50 102.68 

2 50 103.50 

3 50 119.85 

4 50 75.97 

Total 200  
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                       Test Statisticsa,b 
 samples 

Chi-Square 15.615 

df 3 

Asymp. Sig. .001 

 

a. Kruskal Wallis Test  

b. Grouping Variable: codes 

 اختبار فرض البحث األول  -1
يدرثثسح سثثثس  البحثثثث ااتن تجثثثتد رثثثيليس جثثثتعسؤ 

اااالقثو لم ساجثا  مثد قدسرثت  مثد  ل  ثرت  الربسيثس
اكر ثثألف ال ثث   تي كثثر ااربثثألس سثثس  البحثثث ااتن 

وذلــك اللأل يثثا تالاأل  ثثا  رير ثثر اثثالن لجثثسا  ال دثثألس 
 عمى النحو التالي :

 المقارنة الثانية:
رهثثثثدف عثثثثس  ال دألس ثثثثا للثثثثد  خسسثثثثا الثثثثس   ثثثثرت  
 الربسيس اااالقو لم ساجا  مد قدسرت  مد اكر ألف 

 

 
ال ثث  تسلثث  سثثو ةثثن تجثثتد ابثثسة اثث أل يا   تلثثسل  
رثثثثرخ عثثثثس  ال دألس ثثثثا بثثثثير  ج ت ثثثثا ال خأللجثثثثا ااتلثثثثد 

ابثسة و  رت    ا    ر الربسيس اااالقو ا تجثتد 
ا أل يا( ت ج ت ا ال خأللجا اللألللا و   ثرت   سر ثا 
 ثثثثر الربسيثثثثس اااالقثثثثو ا تجثثثثتد ابثثثثسة اثثثث أل يا (   
تعجثثثثثثسا  ال دألس ثثثثثثا بثثثثثثير ال ج ثثثثثثت رير ا رثثثثثثخ رحميثثثثثثن 
البيأل ثثثثثألت الرثثثثثثو رثثثثثثخ الحاثثثثثتن  ميهثثثثثثأل  ثثثثثثر لجألبثثثثثثألت 
ال  ألسكير  مد الحأللا الخ ميا بأل ثراداخ ااربثألس  ثألر 

 تير و   –

األولى والثالثة(الملالجة المقارنة الثانية) المقارنة بين مجموعتي   
Mann-Whitney Test 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 955.500 

Wilcoxon W 2.230E3 

Z -2.093- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .036 

a. Grouping Variable: codes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranks 

 codes N Mean Rank Sum of Ranks 

samples 

1 50 44.61 2230.50 

3 50 56.39 2819.50 

Total 100   
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تيرضح  ر االن  رألل  الرحميثن اعحاثأللو ور قي ثا 
P-Value  تعثثسا يخ ثثد ا ثثت ي كثثر  40 4اقثثن  ثثر  

% ور ع ثثثثثثثثأل  اارالسثثثثثثثثألو  خ تيثثثثثثثثألو 10الدثثثثثثثثتن بدسجثثثثثثثثا 
وجتعسيثثثألو( بثثثير لجألبثثثألت  ج ثثثت رو ال خأللجثثثا ااتلثثثد 
تاللألللثثا   تردثثدخ عثثس  ال ريجثثا دلثثيالو  مثثد تجثثتد رثثيليس 
ل  ثثرت  الربسيثثس اااالقثثو لم ساجثثا  مثثد قدسرثثت  مثثد 

تسلثث   ايااكر ثثألف ال ثث  سثثو ةثثن تجثثتد ابثثسة اثث أل 
لسا لثثخ يكثثر ع ثثأل  رثثيليس لختا ثثن واثثس    ك ثثأل يرضثثح 

( 31 09ور  رت ط سرب  ج ت ثا ال خأللجثا اللألللثا و
اكبثثثثثثثثثس  ثثثثثثثثثر  رت ثثثثثثثثثط سرثثثثثثثثثب  ج ت ثثثثثثثثثا ال خأللجثثثثثثثثثا 

سو ةثن تجثتد   ثط  ل ت(  تعسا يخ د 92 00ااتلدو
ال يطسة الدااميا ا ركتر قدسة ال ساجا الاألسجو  مثد 

أل    رت  الربسيثس سو حأللا اسر  ااكر ألف ال   اكبس

  هأل سثو حأللثا ا ا ثأل    ثرت  ا اااالقو لم ساجا 
 الربسيس اااالقو لم ساجا  

 المقارنة الخامسة 
رهثثثثدف عثثثثس  ال دألس ثثثثا للثثثثد  خسسثثثثا الثثثثس   ثثثثرت  
الربسيثثس اااالقثثو لم ساجثثا  مثثد قدسرثثت  مثثد اكر ثثألف 
ال ثثث  تسلثثث  سثثثو ةثثثن  ثثثدخ تجثثثتد ابثثثسة اثثث أل يا   

 ج ت ا ال خأللجثا اللأل يثا  تلسل  ررخ عس  ال دألس ا بير
و  رت    ا    ر الربسيس اااالقثو ا  ثدخ تجثتد 
ابسة اث أل يا( ت ج ت ثا ال خأللجثا السابخثا و   ثرت  
 سر ثثثثثا  ثثثثثر الربسيثثثثثس اااالقثثثثثوا  ثثثثثدخ تجثثثثثتد ابثثثثثسة 
اثث أل يا (  تعجثثسا  ال دألس ثثثا بثثير ال ج ثثت رير ا رثثثخ 
رحميثن البيأل ثثألت الرثثو رثثخ الحاثتن  ميهثثأل  ثثر لجألبثثألت 

ير  مد الحأللا الخ ميا بأل ثراداخ ااربثألس  ثألر ال  ألسك
 تير و   –

 

الثانية والرابلة( الملالجة المقارنة الخامسة )المقارنة بين مجموعتي  
Mann-Whitney Test 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.162E3 

Wilcoxon W 2.438E3 

Z -.641- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .521 

a. Grouping Variable: codes 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ranks 

 codes N Mean Rank Sum of Ranks 

samples 2 50 52.25 2612.50 

4 50 48.75 2437.50 

Total 100   
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تيرضثثح  ثثر اثثالن  رثثألل  الرحميثثن اعحاثثأللو ور 
  تعثثثثسا يخ ثثثثد ا ثثثثت 40 4اكبثثثثس  ثثثثر P-Valueقي ثثثثا 

% ا ثثثت لثثثيل ع ثثثأل  اارالسثثثألو 10ي كثثثر الدثثثتن بدسجثثثا 
 خ تيثثثألو وجتعسيثثثألو( بثثثير لجألبثثثألت  ج ثثثت رو ال خأللجثثثا 
اللأل يثثا تالسابخثثا  ت  ثثر ر   ثثر سلثث  ا ثثت سثثو ةثثن  ثثدخ 

  يتجد ريليس ل  رت  الربسيس  رتاسس الابسة الا أل ياا
ال ثث   اااالقثثو لم ساجثثا  مثثد قدسرثثت  مثثد اكر ثثألف 

 رت ثثثثثط سرثثثثثب  ج ت ثثثثثا ال خأللجثثثثثا  ور ك ثثثثثأل يرضثثثثثح
( اكبثثثثس  ثثثثر  رت ثثثثط سرثثثثب  ج ت ثثثثا 10 01اللأل يثثثثاو

(   ت ةثساو  ر ال رثألل  ربثير 80 02ال خأللجا السابخا و
ور الخالقثثثا بثثثير   ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو لم ساجثثثثا 
تقدسرثثت  مثثد اكر ثثألف ال ثث  ييثثس  خ تيثثا لحاثثألليألوا 

أل   تا ثثن واثثس  سأل ثثت ي كثثر الدثثتن بي ثثا قثثد ركثثتر ع ثث
ي كر ور ر  س قدسة ال ساجثا الاثألسجو  مثد اكر ثألف 

 ال    
يرضح   أل  ب  ا ثت ي كثر ااربثألس سثس  البحثث 
ااتن تالثثسؤ يرخمثث  برثثيليس   ثثرت  الربسيثثس اااالقثثو 
لم ساجثا  مثثد قدسرثت  مثثد اكر ثثألف ال ث ا تسلثث   ثثر 

 اللأل يثا تالاأل  ثا ريرتير و لم دألس – ألر ااربألس االن
 رألل  الدسا ثا ور ع ثأل  ااثرالف سثو قثدسة    سدد بي ت

ال ساجا  مثد اكر ثألف ال ث   ريجثا ااثرالف   ثرت  
تيكثثثثتر عثثثثسا ا اثثثثرالف   الربسيثثثثس اااالقثثثثو لم ساجثثثثا

جتعسيثثثثألو سثثثثو حأللثثثثا تجثثثثتد ابثثثثسة اثثثث أل يا وال دألس ثثثثا 
اللأل يثثا( ا تلك ثثا ييثثس جثثتعسؤ سثثو حأللثثا  ثثدخ تجثثتد 

كثثثر ابثثثسة اثثث أل يا وال دألس ثثثا الاأل  ثثثا(  تبأللرثثثأللو ي 
لدبثثثثثثتن ال ثثثثثثس  ااتن سثثثثثثو  الدثثثثثثتن ور ع ثثثثثثأل  دلثثثثثثيالو 

  ي كر قبتلت سو ال دألس ثا الاأل  ثا ال دألس ا اللأل يا ت 
تلدثثثثد و ثثثثألست  رت ثثثثطألت سرثثثثب ال خأللجثثثثألت لم دألس ثثثثا 
اللأل يثثا للثثد ور قثثدسة ال ساجثثا الاثثألسجو  مثثد اكر ثثألف 

كبثثثس سثثثو حأللثثثا اسر ثثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس وال ثثث  ركثثثتر 
حأللثثا ا ا ثثأل    ثثرت  اااالقثثو لم ساجثثا   هثثأل سثثو 

تعسا  أل يؤيد سس  البحث  االربسيس اااالقو لم ساجا
تيتضح ور   رت  الربسيس اااالقثو لم ساجثا  اااتن

   تو ألستألو  مد قدسرت  مد اكر ألف ال  يؤلس ليجألب
 رت ثثثطألت سرثثثب ال خأللجثثثألت لم دألس ثثثا الاأل  ثثثا للثثثد  

ا ت قد ركتر ع أل   تا ن واس  ي كثر ور ر  ثس قثدسة 
تيرضثح  ثثر   ال ساجثا الاثألسجو  مثد اكر ثثألف ال ث 

 ريجثثا ااربثثألس سثثس  البحثثث ااتن و هثثأل رر ثث   ثثا  ثثأل 
 Gaffikin)رتاثثمت لليثثا الدسا ثثألت ال ثثألبدا   لثثن 

and Lindawati, 2012; Bernardi, 1994)  
ب ثثثثألر تجثثثثتد  القثثثثثا طسديثثثثا جتعسيثثثثثا بثثثثير   ثثثثثرت  

لم ساجثثثثثا تقدسرثثثثثت  مثثثثثد اكر ثثثثثألف  الربسيثثثثثس اااالقثثثثثو
ا لثثثسل  رثثثس  البألحلثثثا و ثثثت يجثثثب ا عر ثثثألخ بسسثثثا ال ثثث 

  رت  الربسيس اااالقو ل  ألس و ال ه اا طألل أل ا ثت 
ا  ث  تف يؤلس ليجألبأل  مد قدسرهخ  مثد اكر ثألف ال
زا ثثثثألرهخ ت ثثثثر لثثثثخ  ثثثثتف ي ثثثثأل دعخ  مثثثثد التسثثثثأل  بأللر

                ال ه يا ت  لتليألرهخ ا جر أل يا  

 اختبار فرض البحث الثاني  -2
يدرثثسح سثثس  البحثثث اللثثأل و تجثثتد رثثيليس جثثتعسؤ 
لمرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت 
 مثثد اكر ثثألف ال ثث   تي كثثر ااربثثألس سثثس  البحثثث 

ااتلثثد تال ألد ثثا  ريراللثثأل و  ثثر اثثالن لجثثسا  ال دثثألس 
       مد ال حت الرأللوتسل

 

 المقارنة األولى:
رهثثدف عثثس  ال دألس ثثا للثثد  خسسثثا الثثس الرااثثا 
الاثثثثثث أل و لم ساجثثثثثثا الاثثثثثثألسجو  مثثثثثثد قدسرثثثثثثت  مثثثثثثد 
اكر ثثثثألف ال ثثثث  تسلثثثث  سثثثثو ةثثثثن ا ا ثثثثأل    ثثثثرت  
الربسيثثثس اااالقثثثو  ترثثثرخ عثثثس  ال دألس ثثثا بثثثير  ج ت ثثثا 
ال خأللجثثثثثا ااتلثثثثثد و  ثثثثثرت   ثثثثث ا    ثثثثثر الربسيثثثثثس 

ابسة ا أل يا( ت ج ت ا ال خأللجا اااالقو ا تجتد 
اللأل يا و   رت    ا    ر الربسيس اااالقوا  ثدخ 
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  يا(   تيثثثثرخ لجثثثثسا  ال دألس ثثثثا بثثثثيرتجثثثثتد ابثثثثسة اثثثث أل
 تير و  –ال ج ت رير بأل راداخ ااربألس  ألر 

 

 
األولى والثانية( الملالجة المقارنة األولى )المقارنة بين مجموعتي  

 

Mann-Whitney Test 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.243E3 

Wilcoxon W 2.518E3 

Z -.050- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .960 

a. Grouping Variable: codes 

تيرضثثح  ثثر اثثالن  رثثألل  الرحميثثن اعحاثثأللو ور 
  تعثثسا يخ ثثد ا ثثت  40 4اكبثثس  ثثر  P-Valueقي ثثا 

% ا ثثثت لثثثيل ع ثثثأل  اارالسثثثألو 10ي كثثثر الدثثثتن بدسجثثثا 
 خ تيثثثألو وجتعسيثثثألو( بثثثير لجألبثثثألت  ج ثثثت رو ال خأللجثثثا 
ااتلثثثثد تاللأل يثثثثا  ت  ثثثثر ر   ثثثثر سلثثثث  ا ثثثثت سثثثثو ةثثثثن 
ا ا ثثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثوا   يتجثثثد رثثثيليس 
لمرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت 

ف ال ثث    ك ثثأل يرضثثح ور  رت ثثط سرثثب  مثثد اكر ثثأل
( اكبثثثثثثس  ثثثثثثر 90 04 ج ت ثثثثثثا ال خأللجثثثثثثا ااتلثثثثثثد و

(   39 04 رت ثثط سرثثب  ج ت ثثا ال خأللجثثا اللأل يثثا و
ت ةثثثساو  ر ال رثثثألل  ربثثثير ور الخالقثثثا بثثثير الرااثثثا 
الاثثث أل و لم ساجثثثا الاثثثألسجو تقدسرثثثت  مثثثد اكر ثثثألف 

ال ثث  ييثثس  خ تيثثا لحاثثألليألوا سأل ثثت ي كثثر الدثثتن بي ثثا 
ع ثثثأل   تا ثثثن واثثثس  ي كثثثر ور ر  ثثثس قثثثدسة  قثثثد ركثثثتر

 ال ساجا الاألسجو  مد اكر ألف ال    
 المقارنة السادسة:

الرااثثا  رهثثدف عثثس  ال دألس ثثا للثثد  خسسثثا الثثس
الاثثثثثث أل و لم ساجثثثثثثا الاثثثثثثألسجو  مثثثثثثد قدسرثثثثثثت  مثثثثثثد 
اكر ألف ال ث  تسلث  سثو ةثن اسر ثأل    ثرت  الربسيثس 
اااالقثثثثو  تلثثثثسل  رثثثثرخ عثثثثس  ال دألس ثثثثا بثثثثير  ج ت ثثثثا 

  ثثثثثثثثرت   سر ثثثثثثثثا  ثثثثثثثثر الربسيثثثثثثثثس ال خأللجثثثثثثثثا اللألللثثثثثثثثا و
ا تجتد ابسة ا أل يا ( ت ج ت ا ال خأللجا اااالقو

السابخثثثا و   ثثثرت   سر ثثثا  ثثثر الربسيثثثس اااالقوا ثثثدخ 
تجثثثثثثثتد ابثثثثثثثسة اثثثثثثث أل يا(  تعجثثثثثثثسا  ال دألس ثثثثثثثا بثثثثثثثير 

Ranks 

 codes N Mean Rank Sum of Ranks 

samples 1 50 50.64 2532.00 

2 50 50.36 2518.00 

Total 100   
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ال ج ثثثت ريرا رثثثخ رحميثثثن البيأل ثثثألت الرثثثو رثثثخ الحاثثثتن 
لخ ميثثثا  ميهثثثأل  ثثثر لجألبثثثألت ال  ثثثألسكير  مثثثد الحأللثثثا ا

 تير و   –بأل راداخ ااربألس  ألر 

 
 المقارنة السادسة ) المقارنة بين مجموعتي الملالجة الثالثة والرابلة(

Mann-Whitney Test 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 674.000 

Wilcoxon W 1.949E3 

Z -4.085- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: codes 

 

تيرضثثح  ثثر اثثالن  رثثألل  الرحميثثن اعحاثثأللو ور 
  تعثثثثسا يخ ثثثثد ا ثثثثت  40 4اقثثثثن  ثثثثر P-Valueقي ثثثثا 

% ور ع ثثأل  اارالسثثثألو  خ تيثثثألو 10ي كثثر الدثثثتن بدسجثثثا 
وجتعسيثثثألو( بثثثثير لجألبثثثثألت  ج ثثثت رو ال خأللجثثثثا اللألللثثثثا 
تالسابخثثا  تردثثدخ عثثس  ال ريجثثا دلثثيالو  مثثد تجثثتد رثثيليس 
لمرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت 
 مثثد اكر ثثألف ال ثث  سثثو ةثثن اسر ثثأل    ثثرت  الربسيثثس 

ا لثثثثثخ يكثثثثثر ع ثثثثثأل  رثثثثثيليس لختا ثثثثثن االقثثثثثو تسلثثثثث  لساا
 ا ثثثثثثط سرب  ج ت ثثثثثثثح ور  رت ثثثثثثثثأل يرضثثثثثث  ك س ثثثثثثوا

( اكبثثثس  ثثثر  رت ثثثط سرثثثب 41 91ال خأللجثثثا اللألللثثثا و
(   تعسا يخ د ا ت 12 32 ج ت ا ال خأللجا السابخا و

سو ةن اسر أل    رت  الربسيس اااالقو ا ركتر قدسة 
 الاألسجو  مد اكر ألف ال   اكبس سو حأللا  ال ساجا

 
تجتد ابسة اث أل يا   هثأل سثو حأللثا  ثدخ تجثتد ابثسة 

 ا أل يا 
يرضح   أل  ب  ا ثت ي كثر ااربثألس سثس  البحثث 
اللثثثثأل و تالثثثثسؤ يرخمثثثث  برثثثثيليس الرااثثثثا الاثثثث أل و 
لم ساجا الاثألسجو  مثد قدسرثت  مثد اكر ثألف ال ث  ا 

 تير ثثثثو لم دألس ثثثثألت–تسلثثثث   ثثثثر اثثثثالن ااربثثثثألس  ثثثثألر 
ااتلد تال ألد ا   سدثد بي ثت  رثألل  الدسا ثا ور ع ثأل  
اارالف سو قدسة ال ساجا  مد اكر ثألف ال ث   ريجثا 
تجثثثتد وت  ثثثدخ تجثثثتد الابثثثسة الاثثث أل يا  تيكثثثتر عثثثسا 
ا اثثثرالف جتعسيثثثألو سثثثو حأللثثثا اسر ثثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس 
اااالقو وال دألس ا ال ألد ا(ا تلك ا ييس جتعسيألو سو 

بسيثثثس اااالقثثثو وال دألس ثثثا حأللثثثا ا ا ثثثأل    ثثثرت  الر
ااتلد (  تبأللرثأللو ي كثر الدثتن ور ع ثأل  دليثن لدبثتن 

Ranks 

 codes N Mean Rank Sum of Ranks 

samples 

3 50 62.02 3101.00 

4 50 38.98 1949.00 

Total 100   
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ال ثثس  اللثثأل و سثثو ال دألس ثثا ال ألد ثثا ت  ي كثثر قبتلثثت 
سثثثو ال دألس ثثثا ااتلثثثد  ك ثثثأل و ثثثألست  رت ثثثطألت سرثثثب 
ال خأللجثثثألت لم دألس ثثثا ال ألد ثثثا للثثثد ور قثثثدسة ال ساجثثثا 
الاثثألسجو  مثثد اكر ثثألف ال ثث  ركثثتر اكبثثس سثثو حأللثثا 

ابسة اث أل يا   هثأل سثو حأللثا  ثدخ تجثتد ابثسة  تجتد
اث أل يا تعثثسا  ثثأل يؤيثثد سثس  البحثثث اللثثأل و تيتضثثح 
ور الرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا الاثثثثثألسجو يثثثثثؤلس 
ليجألبثثثألو  مثثثثد قدسرثثثثت  مثثثد اكر ثثثثألف ال ثثثث   تو ثثثثألست 
 رت ثثطألت سرثثب ال خأللجثثألت لم دألس ثثا ااتلثثد للثثد ا ثثت 
قثثثد ركثثثتر ع ثثثأل   تا ثثثن واثثثس  ي كثثثر ور ر  ثثثس قثثثدسة 

 اجا الاألسجو  مد اكر ألف ال    ال س 
تيرضثثح  ثثر  ريجثثا ااربثثألس سثثس  البحثثث اللثثأل و 
 و هأل رر    ا  أل رتامت لليا الدسا ألت ال ألبدا و لن 
Sarwoko and Agoes,2014;Knechel,et 

al,2013 ب ثثألر تجثثتد  القثثا طسديثثا جتعسيثثا بثثير )
الرااا الاث أل و لم ساجثا الاثألسجو تقدسرثت  مثد 

رثثثثثثثس  البألحلثثثثثثثا ضثثثثثثثستسة اكر ثثثثثثثألف ال ثثثثثثث    لثثثثثثثسل  
رااثثثثيا ال هثثثثألخ ال خدثثثثدة تالرثثثثو رحرثثثثألج للثثثثد ابثثثثسة 
  لم ثثثساجخير الابثثثسا  تالثثثسير لثثثديهخ  خسسثثثا  راااثثثا
سثثثو  جثثثأل ت ال ساجخثثثااحيث ور عثثثس  الابثثثسة  ثثثتف 

 ر ك هخ  ر ودا  عس  ال هألخ بجتدة  سر خا  

 اختبار فرض البحث الثالث: -3
يدرسح سس  البحث اللأللث تجتد رثيليس   ثرس  
ل  ثثثثثثرت  الربسيثثثثثثس اااالقثثثثثثو لم ساجثثثثثثا تالرااثثثثثثا 
الاثثثثثث أل و لم ساجثثثثثثا الاثثثثثثألسجو  مثثثثثثد قدسرثثثثثثت  مثثثثثثد 
اكر ألف ال     تي كر ااربألس سثس  البحثث اللأللثث 

وذلك عمـى  ر االن لجسا  ال دألس ألت اللألللا تالسابخا 
 النحو التالي:

 المقارنة الثالثة:
ال  ثثرس   دألس ثثا للثثد  خسسثثا االثثسرهثثدف عثثس  ال 
اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا الاثثثثث أل و  ل  ثثثثرت  الربسيثثثثثس

لم ساجثثا الاثثثألسجو  مثثثد قدسرثثت  مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث  
 تلثثثثسل  رثثثثرخ عثثثثس  ال دألس ثثثثا بثثثثير  ج ت ثثثثا ال خأللجثثثثا 
ااتلثثثثد و  ثثثثرت   ثثثث ا    ثثثثر الربسيثثثثس اااالقثثثثوا 
تجثثثثتد ابثثثثسة اثثثث أل يا( ت ج ت ثثثثا ال خأللجثثثثا السابخثثثثا 

الربسيس اااالقوا دخ تجتد ابثسة و  رت   سر ا  ر 
اثثث أل يا (  تعجثثثسا  ال دألس ثثثا بثثثير ال ج ثثثت ريرا رثثثخ 
رحميثن البيأل ثثألت الرثثو رثثخ الحاثتن  ميهثثأل  ثثر لجألبثثألت 

الخ ميا بأل ثراداخ ااربثألس  ثألر ال  ألسكير  مد الحأللا 
 تير و  –

الملالجة األولى والرابلة(المقارنة الثالثة )المقارنة بين مجموعتي   
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 
codes N Mean Rank Sum of Ranks 

samples 

1 50 57.12 2856.00 

4 50 43.88 2194.00 

Total 100   
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Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 919.000 

Wilcoxon W 2.194E3 

Z -2.371- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .018 

a. Grouping Variable: codes 
 

تيرضح  ر االن  رألل  الرحميثن اعحاثأللو ور قي ثا 
P-Value  تعثثسا يخ ثثد ا ثثت ي كثثر  40 4اقثثن  ثثر  

% ور ع ثثثثثثثثأل  اارالسثثثثثثثثألو  خ تيثثثثثثثثألو 10الدثثثثثثثثتن بدسجثثثثثثثثا 
وجتعسيثثثألو( بثثثير لجألبثثثألت  ج ثثثت رو ال خأللجثثثا ااتلثثثد 
تالسابخا   ت ر لخ يرضح تجتد ريليس   رس  ل  رت  
الربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا 
الاألسجو  خألو  مثد قدسرثت  مثد اكر ثألف ال ث  تسلث  

لثثخ يكثثر ع ثثأل  رثثيليس لختا ثثن واثثس    ك ثثأل يرضثثح لسا 
( 21 08ور  رت ط سرب  ج ت ا ال خأللجا ااتلد و

اكبثثثس  ثثثر  رت ثثثط سرثثثب  ج ت ثثثا ال خأللجثثثا السابخثثثا 
(   تعثثثسا يخ ثثثد ور قثثثدسة ال ساجثثثا الاثثثألسجو 22 03و

 مد اكر ألف ال   ركتر اكبس سو حأللثا تجثتد ابثسة 
أل اثثث أل يا تا ا ثثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو   هثثث

سثثو حأللثثا  ثثدخ تجثثتد ابثثسة اثث أل يا تاسر ثثأل    ثثرت  
 الربسيس اااالقو   
 المقارنة الرابلة:

رهثثثثثدف عثثثثثس  ال دألس ثثثثثا للثثثثثد  خسسثثثثثا االثثثثثس ال  ثثثثثرس  
ل  ثثثثرت  الربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا الاثثثثث أل و 
لم ساجا الاألسجو  مد قدسرت  مد اكر ثألف ال ث     

 ثثثثا بثثثثير  ج ت ثثثثا ال خأللجثثثثا اللأل يثثثثا ترثثثثرخ عثثثثس  ال دألس 
و  رت    ا    ر الربسيس اااالقثو ا  ثدخ تجثتد 
ابثثسة اثث أل يا( ت ج ت ثثا ال خأللجثثا اللألللثثا و   ثثرت  
 سر ا  ر الربسيس اااالقو ا تجتد ابسة ا أل يا (  
تعجسا  ال دألس ا بثير ال ج ثت رير ا رثخ رحميثن بيأل ثألت 

ير ثثثثثو  ت –الحأللثثثثثا الخ ميثثثثثا بأل ثثثثثراداخ ااربثثثثثألس  ثثثثثألر 

المقارنة الرابلة) المقارنة بين مجموعتي الملالجة الثانية والثالثة(  

 
 

Mann-Whitney Test 
 
 
 
 
 
 
 

Ranks 

 

codes N Mean Rank Sum of Ranks 

samples 

2 50 43.10 2155.00 

3 50 57.90 2895.00 

Total 100   
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Test Statistics
a 

 samples 

Mann-Whitney U 880.000 

Wilcoxon W 2.155E3 

Z -2.621- 
Asymp. Sig. (2-tailed) .009 

          a. Grouping Variable: codes
تيرضثثح  ثثر اثثالن  رثثألل  الرحميثثن اعحاثثأللو ور 

  تعثثثثسا يخ ثثثثد ا ثثثثت 40 4اقثثثثن  ثثثثر  P-Valueقي ثثثثا 
% ور ع ثثأل  اارالسثثثألو  خ تيثثثألو 10ي كثثر الدثثثتن بدسجثثثا 

وجتعسيثثثألو( بثثثير لجألبثثثألت  ج ثثثت رو ال خأللجثثثا اللأل يثثثثا 
لسا لثثثخ يكثثثر  –تاللألللثثثا  تيرضثثثح  ثثثر  رثثثألل  الرحميثثثن 

ا ثت ي كثر سد ا اثرالف  –ع أل  رثيليس لختا ثن واثس  
رس  بير لجألبألت  ج ت رو ال خأللجا للد الريليس ال  ث

لمربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا 
الاثثثثألسجو  مثثثثد قدسرثثثثت  مثثثثد اكر ثثثثألف ال ثثثث    ك ثثثثأل 
يرضثثثح ور  رت ثثثثط سرثثثثب  ج ت ثثثثا ال خأللجثثثثا اللألللثثثثا 

( اكبس  ثر  رت ثط سرثب  ج ت ثا ال خأللجثا 14 08و
(   تعسا يخ د ا ت رزداد قدسة ال ساجا 24 03اللأل يا و

و حأللثا الاألسجو  مثد اكر ثألف ال ث  بدسجثا اكبثس سث
اسر ثثثثثثأل    ثثثثثثرت  الربسيثثثثثثس اااالقثثثثثثو تتجثثثثثثتد ابثثثثثثسة 
اثثث أل يا   هثثثأل سثثثو حأللثثثا ا ا ثثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس 

 اااالقو ت دخ تجتد ابسة ا أل يا  
يرضح   أل  ب  ا ثت ي كثر ااربثألس سثس  البحثث 
اللأللث تالسؤ يرخم  بألالس ال  رس  لمربسيس اااالقو 
تالرااثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت 

د اكر ثثألف ال ثث  ا تسلثث   ثثر اثثالن ااربثثألس  ثثألر  مثث
تير ثثو لم دألس ثثألت اللألللثثا تالسابخثثا   سدثثد بي ثثت  رثثألل  –

الدسا ثثثا ور ع ثثثأل  ااثثثرالف سثثثو قثثثدسة ال ساجثثثا  مثثثد 
اكر ثثثثثثألف ال ثثثثثث   ريجثثثثثثا لمرثثثثثثيليس ال  ثثثثثثرس  لمربسيثثثثثثس 
اااالقو تالرااثا الاث أل و لم ساجثا الاثألسجو   

ن ال ثثثس  تبأللرثثثأللو ي كثثثر الدثثثتن ور ع ثثثأل  دليثثثن لدبثثثت 
 السابا سو ال دألس ألت اللألللا تالسابخا  

 

ك ثثثثثثثثأل و ثثثثثثثثألست  رت ثثثثثثثثطألت سرثثثثثثثثب ال خأللجثثثثثثثثألت 
لم دألس ثثثثثثألت اللألللثثثثثثا تالسابخثثثثثثا للثثثثثثد ور قثثثثثثدسة ال ساجثثثثثثا 
الاألسجو  مد اكر ثألف ال ث  رثزداد بدسجثا اكبثس سثو 
حأللثثا تجثثتد ابثثسة اثث أل يا تا ا ثثأل    ثثرت  الربسيثثس 
ا اااالقثثو   هثثأل سثثو حأللثثا  ثثدخ تجثثتد ابثثسة اثث أل ي

تاسر ثثأل    ثثرت  الربسيثثس اااالقثثو   ك ثثأل رثثزداد قثثثدسة 
ال ساجثثا الاثثألسجو  مثثد اكر ثثألف ال ثث  بدسجثثا اكبثثس 
سثثثو حأللثثثا اسر ثثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو تتجثثثتد 
ابثثثثسة اثثثثث أل يا   هثثثثأل سثثثثثو حأللثثثثا ا ا ثثثثثأل    ثثثثثرت  

تيرضثح الربسيس اااالقو ت دخ تجتد ابسة ا أل يا  
هثأل رر ث   ثا  ر  ريجا ااربألس سس  البحثث اللأللثث و 

رتقخألت البألحلا تالرثو رتاثمت لليهثأل ب ثأل   مثد  رثألل  
 (Brandon, et al, 2007الدسا ثثثثثثثثثثثثألت ال ثثثثثثثثثثثثألبدا 

;Knechel,et al,.2013;Innam,et al., 20-
 ثثثثتا  ب ثثثثألر ولثثثثس   ثثثثرت  الربسيثثثثس اااالقثثثثو  ا(12

لم ساجثثثا  مثثثد قدسرثثثت  مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث ا وت ولثثثس 
الرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا  مثثثثثد قدسرثثثثثت  مثثثثثد 
اكر ثثألف ال ثث ا بثثألر يكثثتر ع ثثأل  رثثيليساو   ثثرسكألو لكثثن 
 ثثثر   ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو لم ساجثثثا تالرااثثثا 
 الا أل و لم ساجا  مد قدسرت  مد اكر ألف ال   

 
 



 ………الخارجي على وفاء المراجع األخالقي والتخصص الصناعي للمراجع  أثر التبرير        بوسي حمدي حسن موسى أ/

20 
 

 إضافي الختبار فروض البحث  ميلتح -4
ا راد ت البألحلا اا لما ااتلد تاللأل يا تاللألللثا 

 ثأل د  مثد ااربثألس اثحا يسو الديألخ برحميثن لضثألسو 
 رثثثألل  الدسا ثثثا   تيرضثثثح  ثثثر اثثثالن  رثثثألل  الرحميثثثن 

با 1تا 2و ا2اعحاأللو ور قي ا الت ثيط لأل ثلما 
ا تعثثثسا يخ ثثثو  تاسدثثثا ال  ثثثألسكير 3اكبثثثس  ثثثر  3ثا1

سو ا  رداأل   مد ور قثدسة ال ساجثا الاثألسجو  مثد 
اكر ثثثألف ال ثثثث  رثثثثزداد سثثثو الحثثثثأل ت الرألليثثثثا    ثثثثد أل 

يس اااالقو  سر ا ا   ثد أل ي رمث  يكتر   رت  الربس 

ال ساجا ابثسة سثو الاث أل ا الرثو يخ ثن بهثأل الخ يثن   
تار قثثثثدسة ال ساجثثثثا الاثثثثألسجو  مثثثثد اكر ثثثثألف ال ثثثث  
رثث ا   سثثو الحثثأل ت الرألليثثا     ثثد أل يكثثتر   ثثرت  
الربسيس اااالقو   ا   ا   د أل   ي رم  ال ساجثا 

ر ث  ابسة سو الا أل ا الرو يخ ن بهأل الخ ين   ك ثأل ا
ال  ثثثثألسكير سثثثثو الدسا ثثثثا  مثثثثد تجثثثثتد رثثثثيليس   ثثثثرس  
لمربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا 
الاثثثثثثثألسجو  مثثثثثثثد قدسرثثثثثثثت  مثثثثثثثد اكر ثثثثثثثألف ال ثثثثثثث   

Statistics 

  Q1أ Q1ب Q1ت Q1ث 

N Valid 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.9250 2.0250 4.0500 2.0750 

Median 4.0000 2.0000 4.0000 2.0000 

Mode 5.00 1.00 5.00 1.00 

Std. Deviation 1.34712 1.14326 1.03651 1.26871 

Sum 157.00 81.00 162.00 83.00 

 
Statistics 

  Q2أ Q2ب Q2ت Q2ث Q3 Q4 

N Valid 40 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.9750 3.7500 2.0000 2.8500 3.3750 3.6000 

Median 2.0000 4.0000 2.0000 4.0000 4.0000 4.0000 

Mode 1.00 4.00 2.00 1.00 5.00 4.00 

Std. Deviation 1.16548 1.25576 1.08604 1.77663 1.58012 1.23621 

Sum 79.00 150.00 80.00 114.00 135.00 144.00 

 
ثا 2اب 2ك أل ارضثح ور قي ثا الت ثيط لأل ثلما 

 ا ثثثتاسدثثثثثثثثثثثدخ  ثثثثثثو  ثثثسا يخ ثثثثثثثثثثا تع3ر ثثثت وقن  1وا 1

 
ال  ثثثثثثألسكير سثثثثثثو الدسا ثثثثثثا  مثثثثثثد ور قثثثثثثدسة ال ساجثثثثثثا 
الاثثثألسجو  مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث  رثثثزداد سثثثو الحثثثأل ت 
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الرألليثثثثثثا    ثثثثثثد أل يكثثثثثثتر   ثثثثثثرت  الربسيثثثثثثس اااالقثثثثثثو 
 ثثثثثث ا   ا   ثثثثثثد أل   ي رمثثثثثث  ال ساجثثثثثثا ابثثثثثثسة سثثثثثثو 

و يخ ثثن بهثثأل الخ يثثن   ك ثثأل ارضثثح  ثثدخ الاثث أل ا الرثث
 تاسدثثثثثا ال  ثثثثثألسكير سثثثثثو ا  رداثثثثثأل   مثثثثثد ور قثثثثثدسة 
ال ساجثثا الاثثألسجو  مثثد اكر ثثألف ال ثث  رثث ا   سثثو 
الحثثثثثثأل ت الرألليثثثثثثثا    ثثثثثثد أل يكثثثثثثثتر   ثثثثثثرت  الربسيثثثثثثثس 
اااالقثثثثثو  سر اا  ثثثثثد أل ي رمثثثثث  ال ساجثثثثثا ابثثثثثسة سثثثثثو 
الا أل ا الرو يخ ن بهثأل الخ يثن  تيرضثح   ثأل  ثب ا 

ب رؤيد ترد خ 1وا1با2وا2اربألس اا لما ور  رألل  ا
سثثثثس  البحثثثثث ااتن  ترؤيثثثثد  رثثثثألل  ااربثثثثألس اا ثثثثلما 

ث سثثثثس  البحثثثثث اللثثثثأل و  ترؤيثثثثد 1تا1ثا 2تا 2
  رألل  ااربألس ال ؤان اللأللث سس  البحث اللأللث  

ك ثثأل قأل ثثت البألحلثثا بألاربثثألس الخالقثثا ال بأل ثثسة بثثير 
قثثدسة ال ساجثثا الاثثألسجو  مثثد اكر ثثألف ال ثث  تجثثتدة 

ميثثثا ال ساجخثثثا تسلثثث   ثثثر اثثثالن ا ثثثراداخ ال ثثثؤان   
السابا   تيرضح  ثر اثالن  رثألل  الرحميثن اعحاثأللو 

ا تعثثثسا يخ ثثثو  تاسدثثثا  3ور قي ثثثا الت ثثثيط اكبثثثس  ثثثر 
ال  ثثألسكير سثثو الدسا ثثا  مثثد ور زيثثألدة قثثدسة ال ساجثثا 
الاثثألسجو  مثثد اكر ثثألف ال ثث  ر ثثأل د  مثثد رح ثثير 

قثثثا جثثثتدة   ميثثثا ال ساجخثثثا ا   ثثثأل يرضثثثح تجثثثتد  ال
طسديثثثا بثثثير قثثثدسة ال ساجثثثا الاثثثألسجو  مثثثد اكر ثثثثألف 

تيرضثح   ثأل  ثب  ور ال   تجتدة   ميثا ال ساجخثا  
 رثثثألل  الرحميثثثن اعضثثثألسو رر ثثث   ثثثا  ثثثأل رتاثثثمت لليثثثا 

-Knechel,et al,2013; Ru)الدسا ثألت ال ثألبدا  
smin,2010;Bernardi,1994)  ب ثثثثثثثثثثثثألر تجثثثثثثثثثثثثتد

  القثا طسديثا جتعسيثا بثير   ثرت  الربسيثس اااالقثثو
لم ساجثا تقدسرثثت  مثثد اكر ثثألف ال ثث  ا تكثثسل  تجثثتد 
 القثثثثا طسديثثثثا جتعسيثثثثا بثثثثير الرااثثثثا الاثثثث أل و 
لم ساجا تقدسرثت  مثد اكر ثألف ال ث    ك ثأل ور  رثألل  
الرحميثثثن اعضثثثألسو رر ثثث  ويضثثثأل  ثثثا رتقخثثثألت البألحلثثثا 
ب ثثألر تجثثتد رثثيليس   ثثرس  ل  ثثرت  الربسيثثس اااالقثثو 

دسرثثت لم ساجثثا تالرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا  مثثد ق
  مد اكر ألف ال    

ومجـــاالت  رابلـــا: نتـــائج وتوصـــيات البحـــث
  البحث المستقبمية

ا ثثرهدف عثثسا البحثثث دسا ثثا تااربثثألس الثثس الربسيثثس 
اااالقثثثو تالرااثثثا الاثثث أل و لم ساجثثثا الاثثثألسجو 
 مثثثد قدسرثثثت  مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث    بألعضثثثألسا للثثثد 
دسا ثثا تااربثثألس االثثس ال  ثثرس  بثثير عثثسير ال ر يثثسير 

ال ساجثثا  مثثد اكر ثثألف ال ثث  ا تسلثث   ثثر   مثثد قثثدسة
اثثثثالن ااربثثثثألس لثثثثالث سثثثثست  لمبحثثثثث   ترثثثثخ لجثثثثسا  
رجسبثثا  يدا يثثثا  مثثثد  ي ثثثا  كت ثثثا  ثثثر  ج ت ثثثا  ثثثر 
 ساجخثثثثثثو الح ثثثثثثألبألت الخثثثثثثأل مير ب كألرثثثثثثب ال حأل ثثثثثثبا 
تال ساجخثثثثثثا ال اثثثثثثسيا   ترتاثثثثثثمت الدسا ثثثثثثا ا سي ثثثثثثأل 
ياثثثثثا سثثثثثس  البحثثثثثث ااتن تالثثثثثسؤ يرخمثثثثث  برثثثثثيليس 

االقثثو لم ساجثثا  مثثد قدسرثثت  مثثد   ثثرت  الربسيثثس اا
اكر ثثثألف ال ثثث  ا للثثثد ور ع ثثثأل  ااثثثرالف سثثثو قثثثدسة 
ال ساجا  مثد اكر ثألف ال ث   ريجثا ااثرالف   ثرت  
الربسيثثثس اااالقثثثو لم ساجثثثا   حيثثثث ور قثثثدسة ال ساجثثثا 
الاثثألسجو  مثثد اكر ثثألف ال ثث  ركثثتر اكبثثس سثثو حأللثثا 
اسر ثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثو لم ساجثثثا   هثثثأل سثثثو 

أل    رت  الربسيس اااالقو لم ساجا تعسا حأللا ا ا 
 ثثثثأل يؤيثثثثد سثثثثس  البحثثثثث ااتن تيتضثثثثح ور   ثثثثرت  
الربسيثثثس اااالقثثثو لم ساجثثثا يثثثؤلس ليجألبثثثألو  مثثثد قدسرثثثت 

  مد اكر ألف ال    
ك أل رتامت الدسا ا ا سي أل ياا سس  البحثث 
اللثثثثأل و تالثثثثسؤ يرخمثثثث  برثثثثيليس الرااثثثثا الاثثثث أل و 

ر ثثألف ال ثث ا لم ساجثثا الاثثألسجو  مثثد قدسرثثت  مثثد اك
للثثثثثد ور ع ثثثثثأل  ااثثثثثرالف سثثثثثو قثثثثثدسة ال ساجثثثثثا  مثثثثثثد 
اكر ثثثألف ال ثثث   ريجثثثا تجثثثتد وت  ثثثدخ تجثثثتد الابثثثسة 
الاثثث أل يا   حيثثثث ور قثثثدسة ال ساجثثثا الاثثثألسجو  مثثثد 
اكر ثثثثألف ال ثثثث  ركثثثثتر اكبثثثثس سثثثثو حأللثثثثا تجثثثثتد ابثثثثسة 
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اثث أل يا   هثثثأل سثثثو حأللثثثا  ثثثدخ تجثثثتد ابثثثسة اثثث أل يا 
تعثثثثثسا  ثثثثثأل يؤيثثثثثد سثثثثثس  البحثثثثثث اللثثثثثأل و تيتضثثثثثح ور 

لرااثثا الاثث أل و لم ساجثثا الاثثألسجو يثثؤلس ليجألبثثألو ا
 مثثثد قدسرثثثت  مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث   و ثثثأل سي ثثثأل ياثثثا 
سثثثس  البحثثثث اللأللثثثث تالثثثسؤ يرخمثثث  بثثثألالس ال  ثثثرس  
لمربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا 
الاثثثثألسجو  مثثثثد قدسرثثثثت  مثثثثد اكر ثثثثألف ال ثثثث  ا سدثثثثد 
رتاثثثثمت الدسا ثثثثا للثثثثد ور ع ثثثثأل  ااثثثثرالف سثثثثو قثثثثدسة 

 مثثد اكر ثثألف ال ثث   ريجثثا لمرثثيليس ال  ثثرس   ال ساجثا
لمربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا الاثثثثث أل و لم ساجثثثثثا 
الاثثثثألسجو   حيثثثثث ور قثثثثدسة ال ساجثثثثا الاثثثثألسجو  مثثثثد 
اكر ثثثألف ال ثثث  رثثثزداد بدسجثثثا اكبثثثس سثثثو حأللثثثا تجثثثتد 
ابثثثسة اثثث أل يا تا ا ثثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو 
  هثثثأل سثثثو حأللثثثا  ثثثدخ تجثثثتد ابثثثسة اثثث أل يا تاسر ثثثأل  

لربسيثثس اااالقثثو   ك ثثأل رثثزداد قثثدسة ال ساجثثا   ثثرت  ا
الاألسجو  مثد اكر ثألف ال ث  بدسجثا اكبثس سثو حأللثا 
اسر ثثثثثثأل    ثثثثثثرت  الربسيثثثثثثس اااالقثثثثثثو تتجثثثثثثتد ابثثثثثثسة 
اثثث أل يا   هثثثأل سثثثو حأللثثثا ا ا ثثثأل    ثثثرت  الربسيثثثس 

 اااالقو ت دخ تجتد ابسة ا أل يا  
سثثثو ضثثثت  ال رثثثألل  الرثثثو رتاثثثمت لهثثثأل الدسا ثثثاا ت 

سة ا عر ثثثألخ برثثثدسيل ال خثثثألييس رتاثثثو البألحلثثثا بضثثثست 
اااالقيثثا الرثثو يرضثث  هأل د ثثرتس لداب ت ثثمت   ه ثثا 
بثساز  زايثأل  ال حأل با تال ساجخا ب زيثد  ثر الر ألاثين تاه
ا لرثثثثثزاخ ب خثثثثثألييس ال ثثثثثمت  اااالقثثثثثو لم ه ثثثثثا تسلثثثثث  
لطثثثثالب  سحمثثثثا البكثثثثأللتسيتل تالدسا ثثثثألت الخميثثثثأل سثثثثو 

 سثثو ثثتف ي ثثألعخ سلثث  ال حأل ثثبا تال ساجخثثا تبأللرثثأللو 
سسثثثثا   ثثثثرت  الربسيثثثثس اااالقثثثثو ل  ألس ثثثثو ال ه ثثثثا ا 
حيث ور اسر ثأل    ثرت  الربسيثس اااالقثو لم ثساجخير 
 ثثثثثتف ي ثثثثثأل دعخ  مثثثثثد التسثثثثثأل  بأللرزا ثثثثثألرهخ ال ه يثثثثثا 
ت  ثثثثلتليألرهخ ا جر أل يثثثثا تسلثثثث   ثثثثر اثثثثالن قيثثثثأل هخ 

 تاثثثدربألراثثثألس وحكثثثألخ  ه يثثثا  ألدلثثثا تواالقيثثثا  ك ثثثأل 

ير حثتن ال خثألييس بخدد دتسات ردسيبيا لم ثساجخ البألحلا
اااالقيثثا الرثثو يرضثث  هأل د ثثرتس لداب ت ثثمت   ه ثثا 
ال حأل ثثثثثثبا تال ساجخثثثثثثا  ثثثثثثر حيثثثثثثث   هثثثثثثتخ تطبيخثثثثثثا 
ال خثثثثثثثثألييس اااالقيثثثثثثثثا توع يثثثثثثثثا ا لرثثثثثثثثزاخ بألل خثثثثثثثثألييس 

سربثثثثثثا  مثثثثثثد ا لرثثثثثثزاخ بهثثثثثثس  اااالقيثثثثثثا تال رثثثثثثألل  ال ر
ا حيثثثث ور عثثثس  الثثثدتسات  ثثثتف ر ثثثألعخ سثثثو ال خثثثألييس

قثثثثثو لم ثثثثثساجخير   ك ثثثثثأل سسثثثثثا   ثثثثثرت  الربسيثثثثثس اااال
رتاثثثثو البألحلثثثثا بضثثثثستسة قيثثثثألخ الدثثثثألدة دااثثثثن  كرثثثثب 
ال ساجخثثثا بامثثث  لدألسثثثا واالقيثثثا دااثثثن ال كرثثثب تالرثثثو 
ر ثثثجا ال ثثثساجخير  مثثثد اراثثثألس وحكثثثألخ  ه يثثثا  ألدلثثثا 
ت ثثثر لثثثخ ر ثثثألعخ سثثثو سسثثثا   ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو 
لم ثثثثثساجخير الخثثثثثأل مير بألل كرثثثثثب   تيثثثثثرخ امثثثثث  لدألسثثثثثا 

ن قيثثثألخ الدثثثألدة دااثثثن  كرثثثب واالقيثثثا تسلثثث   ثثثر اثثثال
ال ساجخثثثا بب ثثثأل  ترثثثد يخ سؤيثثثا اجر أل يثثثا ردثثثتخ  مثثثد 
الريكيثثد  مثثد ضثثستسة تسثثأل  ال ساجثثا ب  ثثلتليألرت رجثثأل  
الج هتس ترحديث  الجثتدة   ثد ودا  اثد ألت ال ساجخثا 
  ثأل يزيثثد  ثثر لدثثا ال هر ثثير باد ألرثثت سثثو دتسة ال ثثؤلس 
سثثو رحديثثث  وعثثثداسهخ تكثثسل  ضثثثستسة ال حألسةثثثا  مثثثد 

 خا ال ه يثثثثا تال كأل ثثثثا اادبيثثثثا ل ه ثثثثا ال ساجخثثثثا  ال ثثثث
كثسل  ضثستسة  سا ثألة الابثسة   ثد رتزيثا الخ ثن دااثثن 

  ثثثثأل ي ثثثثأل د  مثثثثد رحديثثثث  جثثثثتدة  كألرثثثثب ال ساجخثثثثا 
ا حيثثث ي كثثر رااثثيا ال هثثألخ الب ثثيطا الرثثو اادا 

  رحرثثألج للثثد ابثثسة لم ثثساجخير ال برثثدليرا و ثثأل ال هثثألخ 
ب ور يثثثثثثرخ ال خدثثثثثثدة تالرثثثثثثو رحرثثثثثثألج للثثثثثثد ابثثثثثثسة سيجثثثثثث

رااياثثثهأل لم ثثثساجخير الابثثثسا  تالثثثسير لثثثديهخ  خسسثثثا 
  راااا سو  جأل ت ال ساجخا  

تسثثو ضثثت  عثثدف تحثثدتد البحثثث ت  هجثثت ا ت ثثأل 
رخ ا  رهأل  لليا ا  ثر  رثألل  ترتاثيألت ا سدثد ةهثست 
بخثثثثثث  ال جثثثثثثأل ت البحليثثثثثثا سات الاثثثثثثما ب تضثثثثثثت  
البحث تالرو ي ب و ور يرخ بحلهثأل   ثردبال ت ثر بي هثأل 

يمثثثو   دسا ثثثا رحميميثثثا ت يدا يثثثا لمختا ثثثن ال حثثثددة  ثثثأل 
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لك أل ة ال ساجا الاألسجو سثو اكر ثألف ال ث  ا دسا ثا 
الخالقثثثثثثا بثثثثثثير   ثثثثثثرت  الربسيثثثثثثس اااالقثثثثثثو لم ساجثثثثثثا 

اااالقو بألل مت  ال ه ثو لم ساجثا  خالاألسجو تا لرزا
الاألسجو ا دسا ثا الثس الرااثا الاث أل و لم ساجثا 

ال اثأللح  مثد  الاألسجو  مد دسجا ا ر ثألد واثحألب
 ال حرت  ال خمت ألرو لردسيس ال ساجا الاألسجو  

 

 راجع البحثــــــم
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(ا ل   ثثثثثلتليا 1444اح ثثثثثدا  ح ثثثثثد الس مثثثثثوا و  -2
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 لبحثممحق ا
 نموذج لقوائم االستقصاء المقدمة للينة البحث

 
 القسم األول
 بيانات عامة

 
 المستوم الوظيفي داخل مكتب المراجلة:  -1
                                                                                   سف                                           – ○   سي               – ○
                                                                                                                          ساجا                                                     – ○ ديس  ساجخا         – ○
                  ر سير                           ساجا رحت ال – ○
 عدد سنوات ممارسة المهنة: -2
   تات                                 3اقن  ر  – ○
   تات                                                    0للد  3 ر  – ○
   تات                            24للد  0 ر  – ○
   تات                             24وكلس  ر  – ○
 الدرجات اللممية: -3
                              بكأللتسيتل                   – ○
         سا ألت  ميأل سو       دبمتخ د – ○
                                  ألج ريس                     – ○
 دكرتسا  سو                                               – ○
  هألدات واس  وبسجأل  سكسعأل(                  – ○
 عضو الجمليات المهنية: -4
 ير الدأل ت يير بأل جمرسا  ضت  ج ا ال حأل ب – ○
  ضت  ج ا ال حأل بير الدأل ت يير اا سيكو  – ○
  ضت ج خيا ال حأل بير تال ساجخير ال اسيا  – ○
  ضت ج خيا الضسالب ال اسيا  – ○
 ج خيألت واس وبسجأل  سكسعأل(                 – ○
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 القسم الثاني
  (2002)نويجى،الحالة اللممية الخاصة بقائمة االستقصاء األولى 

 

يخ ثن ال ساجثثا وو( سثو  كرثثب   ثست الد ثثتقو لم حأل ثبا تال ساجخثثا   ترخربثس ال ثثسكا ول( لحثد   ثثسكألت 
الدطأل  الاألا ال  ألع ا ال اسيا تال ديدة ببتساا ااتسا  ال ألليثا  ثر ضث ر   ثال   كرثب ال ساجخثا تالرثو 

ل ألليثا لم ثسكا ول(  ثر ال ث ا ردتخ بأل رجألس سو قطا ييألس ال يألسات  تقد كمف ال ساجثا وو( ب ساجخثا الدثتالخ ا
  تارضثثثح لم ساجثثثا وو( ور عثثثس  ال ثثثسكا قثثثد ا ثثثرهدست رحديثثث  ردثثثديسات ال تاز ثثثا 1420-21-32ال  رهيثثثا سثثثو 

لاثثألسد وسبثثألح ال ثثسكا  ثثر اثثالن رضثثايخ سقثثخ ليثثساد ال بيخثثألت  ثثر طسيثث   للبثثألت  بيخثثألت اثثتسيا سثثو ال ثثهس 
يثث قثألخ ال  ثلتلتر بهثس  ال ثسكا بأل ر ثأل   ثا بخث  دتر لبثال  ال اثألزر ا ح 1420ااايس  ر ال  ا ال ألليا 

كبثثألس الخ ثثال   مثثد قيثثأل هخ ب س ثثألن وتا ثثس  ثثسا  بك يثثألت كبيثثسة دتر الرثثزا هخ بأل ثثرالخ رمثث  البضثثأل ا وت رح مهثثخ 
ال  لتليا   هأل ا تردتخ ال سكا بر جين رمث  البضثأل ا ك بيخثألت تسلث  بخثد ور قأل ثت ب ثح هأل ل اثألزر  ثسيا   

قثثثد رثثثخ  ثثثحر تر ثثثميخ البضثثثأل ا لمخ ثثثال  ا ت ثثثجمت عثثثس   ت ثثثلكثثثدت لداسة ال ثثثسكا  مثثثد ت ثثثر  ألحيثثثا واثثثس  ا و
البضأل ا ب  ر دات ال حر و ا قثد رثخ  ثح هأل تر ثمي هأل لمخ ثال     م ثأل بثألر  ةثخ الحثتاسز دااثن ال ثسكا  حثن 

أل ا تقثثد ال ساجخثثا رخر ثثد  مثثد قي ثثا ااسبثثألح كي ثثألل  حر ثثألب الحثثتاسز ال ثثهسيا تال ثث تيا اسثثساد اعداسة الخميثث
ارضح سل   ر االن  الحةثا اسر ثأل    ثرت   خي ثا وسثساد اعداسة  ت ثدخ  ر أل ثبهأل  ثا  ةثأللسعخ سثو ال ثسكألت 

 اااس  ا تار ع أل  دسجا  ألليا  ر ال  ألس ا سو الا أل ا الرو رخ ن بهأل ال سكا  
 

ساجثا وو( لديثا اسرس  ور ال ساجثا وو( لديثا ابثسة سثو الاث أل ا الرثو رخ ثن بهثأل ال ثسكا ول(  حيثث ور ال 
 Ditب أل   مد  رثألل  ااربثألس  ت لوكبس  دد  ر الخ ال  سو الا أل ا الرو رخ ن بهأل ال سكا ول(  ك أل اسرس  

تالثثسؤ ي ثثرادخ لديثثألل   ثثرت  الربسيثثس اااالقثثو لم ثثساجخير ارضثثح ور   ثثرت  الربسيثثس اااالقثثو لم ساجثثا وو( 
  2  ا  

  
 
 
 

                                                             
 َلىي  األخاللٕيح  المضيأا مُااٍيح لىي  الميزاراخ اذصياا ٓفي الفيزد ٔررص مٍا الرٓ اإلسرزاذٕمٕح األخاللٓ تالرثزٔز ٔمص  1

 المُالي  لايّ َٔعرمي  الشصصيٕح مصاحرً ٔحمك الذْ المزار تاذصاا الفزد ٔمُم األخاللٓ الرثزٔز مه المىصفض المررُِ

   األخاللٕح المضأا فٓ الحا  اذصاا فٓ َالمُاوٕه
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 فاقك مع كل من اللبارات التالية مدم ات توضيحوفقا لمملمومات السابقة، برجاء       

 
 العبارة

1 
غير 

موافق 
 تماما
 

2 
غير 
 موافق

إلى حد 
 ما

3 
غير 
 موافق

4 
موافق 
إلى حد 

 ما

5 
موافق 
 تماما

سُل ذاُن دصصيٕح المزاايخ (يو َالريٓ ذرري  تصصيايا ل ٔي ج  -1
مثج يوٍا ذمراك خثيزج فيٓ الصيىالح الريٓ ذعميج تٍيا الشيزكح (صو   

مررُِ الرثزٔز األخاللٓ لٍا مىصفض    ليادرج لايّ اكرشيال َان 
الرحزٔيييل الميييٌُزْ المُايييُد فيييٓ الميييُاي  المالٕيييح لاشيييزكح (صو 

 َالذْ ٔرمثج فٓ الم"االج فٓ رل  .ٔزاد المثٕعاخ ل
سُل ذاُن دصصٕح المزااخ (يو ليادرج لايّ الُفياء تمرياُلٕاذٍا  -2

أكٕيي  معمييُر تييان ليه ذصيييٕط َيداء يلمييار المزااعييح لاُ ييُر .لييّ ذ
الميييُاي  المالٕيييح لاشيييزكح ال ذحريييُِ لايييّ ذحزٔفييياخ اٌُزٔيييح تريييثة 

 ال"حل
سييُل ذرعامييج دصصييٕح المزااييخ (يو مييخ الم"يياالج فييٓ رليي  .ٔييزاد  -3

المثٕعيياخ لاييّ يوييح ذحزٔييل اييٌُزْ َيوييح سييُل ٔيي ثز تشيياج سيياثٓ 
لاّ م ِ   ق َل الح المُاي  المالٕح فيٓ الرعثٕيز ليه ورٕميح الىشيا  

 المالٓ لاشزكحل َالمزكش
سيُل ذايُن دصصيٕح المزاايخ (يو ليادرج لايّ ذح ٔي  َاكرشييال   -4

ال َافخ الرٓ يدخ .لّ لٕام اإلدارج العإا تارذااب ٌيذا الرحزٔيل َالريٓ 
ذرمثج فٓ ين وظ  الحُافش داخيج الشيزكح محيج المزااعيح ذعرمي  لايّ 
لٕمييح األرتيياس كأسيياص الارريياب الحييُافش الشييٍزٔح َالرييىُٔح ألفييزاد 

 اإلدارج العإا ل
سُل ذرعامج دصصٕح المزاايخ (يو ميخ ذأكٕي  .دارج الشيزكح لايّ  -5

يوح ل  ذ  دحه َذرإ  الثضالح لاعمالء   فٓ ايٕه .وٍيا لاميد تشيحه 
الثضييالح الم راييح تييأَامز الشييزاء لمصيياسن سييزٔح َالييك ارييّ ٔماييه 
ذرمٕاٍا كمثٕعياخ لايّ يويح اذماٌيا لُٔيا لي ِ .دارج الشيزكح الرذاياب 

 ح فٓ المُاي  المالٕح لال"
 

     

 

 ( Tsui,1996)الخاصة بقائمة االستقصاء الثانية الحالة اللممية 
يخ ن ال ساجا وو( سو  كرب   ست الد تقو لم حأل با تال ساجخا   ترخربس ال سكا ول( لحد   سكألت 

 كرب ال ساجخا   تقد الدطأل  الاألا ال  ألع ا ال اسيا تال ديدة ببتساا ااتسا  ال ألليا  ر ض ر   ال  
  تقد ارضح 1420-21-32كمف ال ساجا وو( ب ساجخا الدتالخ ال ألليا لم سكا ول(  ر ال  ا ال  رهيا سو

لم ساجا وو( ول أل  قيأل ا بخ ميا ال ساجخا تجتد الرزا ألت ييس  دسجا بأللدتالخ ال ألليا تعس  ا لرزا ألت  بألسة  ر 
 ر لج أللو  استسألت ال رسة  تلخ يرخ دسخهأل وت ر جيمهأل سو % 94 استسألت  رخمدا بأللخألخ ال ألب  ر لن 

الدتالخ ال ألليا لمخألخ ال ألب  ت الدتالخ ال ألليا لمخألخ الحأللو حيث ور عس  ال استسألت لخ ركر  ديدة بأللدسألرسا 
تر ت   ألق ا لداسة ال سكا سو سل  اا س حيث وسألدت اعداسة بربسيس  دخ لدساج رم  ا لرزا ألت بي هأل ييس 
عأل ا   بيأل ا تلسل  سأل ت ليل  ر الضستسؤ الديألخ برخدين الدتالخ ال ألليا  بهس  ا لرزا ألت تاألاا ور سل  
الرخدين  تف ي ر س  كليسا  ر التقت تالركم ا ت ر لخ سدد واست اعداسة  مد  تق هأل   ك أل ارضح لم ساجا 

ر األسد سبح ال سكا الدألبن لمرتزيا  ر وو( و ا  مد السيخ  ر ور ليسادات ال سكا ا ر ست سو ال  ت ل  و
 يبدت و ا  يكتر اقن  ر ال رتقا  ر جأل ب ال حممير ال ألليير   1420-21-32ال  ا ال ألليا ال  رهيا سو 
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ب ثأل   ت ثلاسرس  ور ال ساجا وو( ليل لديا ابسة سو الاث أل ا الرثو رخ ثن بهثأل ال ثسكا ول(   ك ثأل اسرثس  
تالثثسؤ ي ثثرادخ لديثثألل   ثثرت  الربسيثثس اااالقثثو لم ثثساجخير ارضثثح ور   ثثرت  الربسيثثس  Dit مثثد  رثثألل  ااربثثألس 

 اااالقو لم ساجا وو(   ا   
 فاقك مع كل من اللبارات التالية ح مدم اتيوضتوفقا لمملمومات السابقة، برجاء 

 
 ارةــــــــــــالعب

1 
غير 

موافق 
 تماما

2 
غير 
 موافق

 إلى حد ما

3 
غير 
مواف
 ق

4 
موافق 
إلى حد 

 ما

5 
موافق 
 تماما

سييُل ذاييُن دصصييٕح المزااييخ (يو َالرييٓ ذرريي  تصصييايا ل ٔيي ج  -1
مثج يوٍا ال ذمراك خثزج فٓ الصىالح الرٓ ٔعمج تٍيا لمٕيج المزااعيح 
   َان مررُِ الرثزٔز األخاللٓ لٍا مىصفض   ليادرج لايّ اكرشيال 

(صو َاليذْ الرحزٔل المٌُزْ المُاُد فٓ المُاي  المالٕيح لاشيزكح 
 ٔرمثج فٓ َاُد الرشاماخ غٕز م راح تالمُاي  المالٕح ل

سييُل ذاييُن دصصييٕح المزااييخ (يو لييادرج لاييّ الُفيياء تمريياُلٕاذٍا  -2
له ذصيٕط َيداء يلميار المزااعيح لاُ يُر .ليّ ذأكٕي  معميُر تيان 
المييُاي  المالٕييح لاشييزكح ال ذحرييُِ لاييّ ذحزٔفيياخ اٌُزٔييح ترييثة 

 ال"حل
صٕح المزااخ (يو مخ لي م .درا  ذايك االلرشامياخ سُل ذرعامج دص -3

لاّ يوح ذحزٔل اٌُزْ َيويح سيُل ٔي ثز تشياج سياثٓ لايّ مي ِ 
  ق َل الح المُاي  المالٕح فيٓ الرعثٕيز ليه ورٕميح الىشيا  َالمزكيش 

 المالٓ لاشزكحل
سييُل ذاييُن دصصييٕح المزااييخ (يو لييادرج لاييّ ذح ٔيي  َاكرشييال   -4

لارحزٔييل فييٓ المييُاي  المالٕييح َالييذْ  الحييافش الييذْ دفييخ .دارج الشييزكح
ٔرمثيج فييٓ ين  يافّ رتييك الشييزكح الماتيج لارُسٔييخ ليه الرييىح المالٕييح 

سييٕاُن الييج مييه المرُلييخ مييه ااويية  2115-12-31المىرٍٕييح فييٓ 
 المحاإه المالٕٕهل

سيُل ذرعامييج دصصيٕح المزااييخ (يو مييخ ذثزٔيز .دارج الشييزكح لعيي م  -5
لرشاميياخ غٕييز ٌامييح ورييثٕا َان .درا  ذاييك االلرشاميياخ تييان ٌييذي اال

ذعيي ٔج المييُاي  المالٕييح تٍييذي االلرشاميياخ سييُل ٔريير"زق كثٕييزا مييه 
رذايياب الُلييد َالراافييح لاييّ يوييح اذماٌييا لُٔييا ليي ِ .دارج الشييزكح ال

 ال"ح فٓ المُاي  المالٕح ل

     

 
 ( Tsui,1996)الخاصة بقائمة االستقصاء الثالثة الحالة اللممية 

 

يخ ن ال ساجا وو( سو  كرب   ست الد تقو لم حأل با تال ساجخا   ترخربس ال سكا ول( لحد   سكألت 
الدطأل  الاألا ال  ألع ا ال اسيا تال ديدة ببتساا ااتسا  ال ألليا  ر ض ر   ال   كرب ال ساجخا   تقد 

  تقد ارضح 1420-21-32كمف ال ساجا وو( ب ساجخا الدتالخ ال ألليا لم سكا ول(  ر ال  ا ال  رهيا سو 
لم ساجا وو( ول أل  قيأل ا بخ ميا ال ساجخا تجتد الرزا ألت ييس  دسجا بأللدتالخ ال ألليا تعس  ا لرزا ألت  بألسة  ر 

%  ر لج أللو  استسألت ال رسة  تلخ يرخ دسخهأل وت ر جيمهأل سو 94 استسألت  رخمدا بأللخألخ ال ألب  ر لن
ال ألليا لمخألخ الحأللو حيث ور عس  ال استسألت لخ ركر  ديدة بأللدسألرس ا الدتالخ ال ألليا لمخألخ ال ألب  ت الدتالخ 

تر ت   ألق ا لداسة ال سكا سو سل  اا س حيث وسألدت اعداسة بربسيس  دخ لدساج رم  ا لرزا ألت بي هأل ييس 
ور سل  عأل ا   بيأل ا تلسل  سأل ت ليل  ر الضستسؤ الديألخ برخدين الدتالخ ال ألليا  بهس  ا لرزا ألت تاألاا 

الرخدين  تف ي ر س  كليسا  ر التقت تالركم ا ت ر لخ سدد واست اعداسة  مد  تق هأل   ك أل ارضح لم ساجا 
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وو( و ا  مد السيخ  ر ور ليسادات ال سكا ا ر ست سو ال  ت ل  ور األسد سبح ال سكا الدألبن لمرتزيا  ر 
  ر ال رتقا  ر جأل ب ال حممير ال ألليير  يبدت و ا  يكتر اقن  1420-21-32ال  ا ال ألليا ال  رهيا سو 

اسرس  ور ال ساجثا وو( لديثا ابثسة سثو الاث أل ا الرثو رخ ثن بهثأل ال ثسكا ول(  حيثث ور ال ساجثا وو( لديثا 
 Ditوكبس  دد  ر الخ ال  سو الا أل ا الرو رخ ن بهأل ال سكا ول(  ك أل اسرس  و ا ب أل   مد  رثألل  ااربثألس 

بسيثثس اااالقثثو لم ثثساجخير ارضثثح ور   ثثرت  الربسيثثس اااالقثثو لم ساجثثا وو( تالثثسؤ ي ثثرادخ لديثثألل   ثثرت  الر
    1 سر ا

 مدم اتفاقك مع كل من اللبارات التالية : توضيحوفقا لمملمومات السابقة ، برجاء 

 
 ارةـــــبـالع

1 
غير 

موافق 
 تماما
 

2 
غير 
 موافق

إلى حد 
 ما

3 
غير 
 موافق

4 
موافق 
إلى حد 

 ما

5 
موافق 
 تماما

سييُل ذاييُن دصصييٕح المزااييخ (يو َالرييٓ ذرريي  تصصييايا ل ٔيي ج  -1
مثج يوٍا ذمراك خثزج فٓ الصىالح الرٓ ذعمج تٍيا الشيزكح (صو  َان 
مررُِ الرثزٔز األخاللٓ لٍا مزذفخ    لادرج لاّ اكرشال الرحزٔيل 
المٌُزْ المُاُد فٓ المُاي  المالٕح لاشزكح (صو َاليذْ ٔرمثيج فيٓ 

 ح تالمُاي  المالٕح لَاُد الرشاماخ غٕز م را
سييُل ذاييُن دصصييٕح المزااييخ (يو لييادرج لاييّ الُفيياء تمريياُلٕاذٍا  -2

له ذصيٕط َيداء يلميار المزااعيح لاُ يُر .ليّ ذأكٕي  معميُر تيان 
المييُاي  المالٕييح لاشييزكح ال ذحرييُِ لاييّ ذحزٔفيياخ اٌُزٔييح ترييثة 

 ال"حل
اخ سُل ذرعامج دصصٕح المزااخ (يو مخ لي م .درا  ذايك االلرشامي -3

لاّ يوح ذحزٔل اٌُزْ َيويح سيُل ٔي ثز تشياج سياثٓ لايّ مي ِ 
  ق َل الح المُاي  المالٕح فيٓ الرعثٕيز ليه ورٕميح الىشيا  َالمزكيش 

 المالٓ لاشزكحل
سييُل ذاييُن دصصييٕح المزااييخ (يو لييادرج لاييّ ذح ٔيي  َاكرشييال   -4

الحييافش الييذْ دفييخ .دارج الشييزكح لارحزٔييل فييٓ المييُاي  المالٕييح َالييذْ 
ٓ ين  يافّ رتييك الشيزكح الماتييج لارُسٔيخ لييه الريىح المالٕييح ٔرمثيج فيي

سييٕاُن الييج مييه المرُلييخ مييه ااويية  2115-12-31المىرٍٕييح فييٓ 
 المحاإه المالٕٕهل

سيُل ذرعاميج دصصيٕح المزاايخ (يو ميخ ذثزٔيز .دارج الشيزكح لعيي م  -5
.درا  ذاييك االلرشاميياخ تييان ٌييذي االلرشاميياخ غٕييز ٌامييح ورييثٕا َان 

المالٕييح تٍييذي االلرشاميياخ سييُل ٔريير"زق كثٕييزا مييه ذعيي ٔج المييُاي  
رذايياب الُلييد َالراافييح لاييّ يوييح اذماٌييا لُٔييا ليي ِ .دارج الشييزكح ال

 ال"ح فٓ المُاي  المالٕح ل

     

 

 ( 2002)نويجى،الخاصة بقائمة االستقصاء الرابلة الحالة اللممية 
يخ ن ال ساجا وو( سو  كرب   ست الد تقو لم حأل با تال ساجخا   ترخربثس ال ثسكا ول( لحثد   ثسكألت 
الدطأل  الاألا ال  ألع ا ال اسيا تال ديدة ببتساا ااتسا  ال ألليثا  ثر ضث ر   ثال   كرثب ال ساجخثا تالرثو 

ل ألليثا لم ثسكا ول(  ثر ال ث ا ردتخ بأل رجألس سو قطا ييألس ال يألسات  تقد كمف ال ساجثا وو( ب ساجخثا الدثتالخ ا
  تارضثثثح لم ساجثثثا وو( ور عثثثس  ال ثثثسكا قثثثد ا ثثثرهدست رحديثثث  ردثثثديسات ال تاز ثثثا 1420-21-32ال  رهيثثثا سثثثو 

لاثثألسد وسبثثألح ال ثثسكا  ثثر اثثالن رضثثايخ سقثثخ ليثثساد ال بيخثثألت  ثثر طسيثث  للبثثألت  بيخثثألت اثثتسيا سثثو ال ثثهس 
ث قثألخ ال  ثلتلتر بهثس  ال ثسكا بأل ر ثأل   ثا بخث  دتر لبثال  ال اثألزر ا حيث 1420ااايس  ر ال  ا ال ألليا 

                                                             
2 لى  ٌذا المررُِ ٔعرم  الفزد لاّ المٕ  َالمثادئ العامح فٓ اذصاا الحا  فٓ المضأا األخاللٕح   
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كبثثألس الخ ثثال   مثثد قيثثأل هخ ب س ثثألن وتا ثثس  ثثسا  بك يثثألت كبيثثسة دتر الرثثزا هخ بأل ثثرالخ رمثث  البضثثأل ا وت رح مهثثخ 
ال  لتليا   هأل ا تردتخ ال سكا بر جين رمث  البضثأل ا ك بيخثألت تسلث  بخثد ور قأل ثت ب ثح هأل ل اثألزر  ثسيا   

دت لداسة ال سكا  مد و ا قد رخ  حر تر ميخ البضأل ا لمخ ال ا ت جمت عثس  البضثأل ا ت ر  ألحيا واس  ا وك
ب  ر دات ال حر و ا قثد رثخ  ثح هأل تر ثمي هأل لمخ ثال     م ثأل بثألر  ةثخ الحثتاسز دااثن ال ثسكا  حثن ال ساجخثا 

ا تقد ارضح سل   ر رخر د  مد قي ا ااسبألح كي ألل  حر ألب الحتاسز ال هسيا تال  تيا اسساد اعداسة الخميأل 
اثثالن  الحةثثا اسر ثثأل    ثثرت   خي ثثا وسثثساد اعداسة  ت ثثدخ  ر أل ثثبهأل  ثثا  ةثثأللسعخ سثثو ال ثثسكألت اااثثس  ا تار 

 ع أل  دسجا  ألليا  ر ال  ألس ا سو الا أل ا الرو رخ ن بهأل ال سكا  
  و ثا ب ثأل   مثد اسرس  ور ال ساجا وو( ليل لديا ابسة سو الا أل ا الرو رخ ن بهأل ال سكا ول(   ك أل اسرثس 

تالثثثثسؤ ي ثثثثرادخ لديثثثثألل   ثثثثرت  الربسيثثثثس اااالقثثثثو لم ثثثثساجخير ارضثثثثح ور   ثثثثرت  الربسيثثثثس  Dit رثثثثألل  ااربثثثثألس 
 اااالقو لم ساجا وو(  سر ا  

 ح مدم اتفاقك مع كل من اللبارات التالية :يوضتوفقا لمملمومات السابقة ، برجاء 

 
 ارةـــــــالعب

1 
غير 

موافق 
 تماما
 

2 
غير 
 موافق

 إلى حد ما

3 
غير 
 موافق

4 
موافق 
إلى حد 

 ما

5 
موافق 
 تماما

 ثثثتف ركثثثتر  ااثثثيا ال ساجثثثا وو( تالرثثثو رر ثثثخ بااثثثأللا  ديثثثدة  -2
 لثثثثن و هثثثثأل   ر رمثثثث  ابثثثثسة سثثثثو الاثثثث أل ا الرثثثثو يخ ثثثثن بهثثثثأل   يثثثثن 
ال ساجخثثثا تار   ثثثرت  الربسيثثثس اااالقثثثو لهثثثأل  سر ثثثا ا قثثثألدسة  مثثثد 

سو الدتالخ ال ألليثا لم ثسكا ول(  اكر ألف الرحسيف الجتعسؤ ال تجتد
 تالسؤ ير لن سو ال  أل ة سو سقخ ليساد ال بيخألت  

 تف ركتر  اايا ال ساجا وو( قألدسة  مد التسثأل  ب  ثلتليألرهأل  ثر  -1
راطثثثثيط تودا  و  ثثثثألن ال ساجخثثثثا لمتاثثثثتن للثثثثد ريكيثثثثد  خدثثثثتن بثثثثألر 
الدثثثثتالخ ال ألليثثثثا لم ثثثثسكا   رحرثثثثت   مثثثثد رحسي ثثثثألت جتعسيثثثثا ب ثثثثبب 

 ال   
 ثثثثتف ررخأل ثثثثن  ااثثثثيا ال ساجثثثثا وو(  ثثثثا ال  ثثثثأل ة سثثثثو سقثثثثخ ليثثثثساد  -3

ال بيخثثألت  مثثد و ثثا رحسيثثف جثثتعسؤ تو ثثا  ثثتف يثثؤلس ب ثثكن  ثثمبو 
 مثثثد  ثثثد  اثثثد  ت دالثثثا الدثثثتالخ ال ألليثثثا سثثثو الرخبيثثثس  ثثثر  ريجثثثا 

 ال  ألط تال سكز ال أللو لم سكا 
 ثثثثتف ركثثثثتر  ااثثثثيا ال ساجثثثثا وو( قثثثثألدسة  مثثثثد رحديثثثثد تاكر ثثثثألف   -0

سا الرثثثثو ودت للثثثثد قيثثثثألخ اعداسة الخميثثثثأل بألسركثثثثألب عثثثثسا الرحسيثثثثف الثثثثدتا
تالرثثثو رر لثثثن سثثثو ور  ةثثثخ الحثثثتاسز دااثثثن ال ثثثسكا  حثثثن ال ساجخثثثا 
رخر ثثثثد  مثثثثثد قي ثثثثا ااسبثثثثثألح كي ثثثثثألل  حر ثثثثألب الحثثثثثتاسز ال ثثثثثهسيا 

 تال  تيا اسساد اعداسة الخميأل  
 ثا  تف ررخأل ن  اايا ال ساجثا وو(  ثا ريكيثد لداسة ال ثسكا  مثد و -0

قد رخ  حر تر ميخ البضأل ا لمخ ثال  ا سثو حثير ل هثأل قأل ثت ب ثحر 
البضثثأل ا ال دسجثثا بثثيتا س ال ثثسا  ل اثثألزر  ثثسيا تسلثث  حرثثد ي كثثر 

سركثألب ر جيمهأل ك بيخألت  مثد و ثا ارجألعثأل قتيثأل لثد  لداسة ال ثسكا  
 ال   سو الدتالخ ال ألليا  
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 القسم الثالث
 األسئمة اللامة

 للبارات التالية اتفاقك مع كل من اح مدم يوضتبرجاء  

 
 ارةـــــــالعب

1 
غير 

موافق 
 تماما
 

2 
غير 
 موافق

إلى حد 
 ما

3 
غير 
 موافق

4 
موافق 
إلى حد 

 ما

5 
موافق 
 تماما

رزداد قدسة ال ساجا الاألسجو  مثد اكر ثألف ال ث  تسلث   -2
 سو الحأل ت الرألليا  

  سر ا    د أل يكتر   رت  الربسيس اااالقو لم ساجا  -و
  ثثثثثثثد أل يكثثثثثثثتر   ثثثثثثثرت  الربسيثثثثثثثس اااالقثثثثثثثو لم ساجثثثثثثثا  -ب

   ا   
  ثثد أل ي رمثث  ال ساجثثا ابثثسة سثثو الاثث أل ا الرثثو يخ ثثن  -ت

 بهأل الخ ين  
  د أل   ي رم  ال ساجا ابسة سثو الاث أل ا الرثو يخ ثن  -ث

 بهأل الخ ين 
رثثث ا   قثثثدسة ال ساجثثثا الاثثثألسجو  مثثثد اكر ثثثألف ال ثثث   -1

  تسل  سو الحأل ت الرألليا 
   د أل يكتر   رت  الربسيس اااالقو لم ساجا  سر ا   -و
  ثثثثثثثد أل يكثثثثثثثتر   ثثثثثثثرت  الربسيثثثثثثثس اااالقثثثثثثثو لم ساجثثثثثثثا  -ب

   ا   
  ثثد أل ي رمثث  ال ساجثثا ابثثسة سثثو الاثث أل ا الرثثو يخ ثثن  -ت

 بهأل الخ ين 
  د أل   ي رم  ال ساجا ابسة سثو الاث أل ا الرثو يخ ثن  -ث

 بهأل الخ ين  
لمربسيثثثثثس اااالقثثثثثو تالرااثثثثثا يتجثثثثثد رثثثثثيليس   ثثثثثرس   -3

الا أل و لم ساجثا الاثألسجو  مثد قدسرثت  مثد اكر ثألف 
 ال   

باثثث ا  أل ثثثثاا ور زيثثثألدة قثثثثدسة ال ساجثثثا الاثثثثألسجو  مثثثثد  -0
اكر ثثثثثألف ال ثثثثث  ر ثثثثثأل د  مثثثثثد رح ثثثثثير جثثثثثتدة   ميثثثثثا 

 ال ساجخا  

     

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


