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أثس تطبٝل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات َٚبادٗ٥ا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضطٞ
بايتطبٝل عً ٢اسد ٣ايػسنات املطاُٖ ١يف قافع ١ايطًُٝاْ١ٝ
ّ .ّ.عجُإ اَني امحد

ّ.عُاز غٗاب ا٫محد

نً ١ٝا٫دازٚ ٠ا٫قتضاد /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ
املًدط
ٜعد َٛعٛع سٛنُ ١ايػسنات َٔ املٛاعٝع املُْٗ ١عساً يتصاٜد اـطس ا٫خ٬ق ٞيف ممازضات ادازات ايػسنات
املطاُٖٚ ، ١ايٓاتر عٔ اْفضاٍ ا٫داز ٠عٔ املًهٚ ، ١ٝاييت هلا َضاحل َتغاد ٠اييت ٚيدت فُٛع َٔ ١املػانٌ بني ايطسفني مما
اثس ضًبٝاً عً ٢ثك ١املطتجُس ٜٔايكداَٚ ٢اؾدد يف اضتجُاز اَٛاهلِ يف ايػسنات املطاُٖ ، ١خضٛصاً بعد ضًطً ١ا٫شَات
ٚايفغا٥ح اييت طايت ندلٜات ايػسنات املطاُٖٚ ١اييت ادت بدٚزٖا اىل انفاض ا٫ضتجُاز عًَ ٢طت ٣ٛا٫قتضاد نهٌ
ٚشٜاد ٠ايبطايٚ ١انفاض ايدخٌ ايك َٞٛاير ٟي٘ اثاز اقتضاد ٚ ١ٜادتُاع ١ٝضٖٓ َٔٚ ، ١٦ٝا داَ ٤ضطًح سٛنُ ١ايػسنات
نٛيٝد ٠تًو املػانٌ يٝعاؾٗا َٔ خ ٍ٬ؼدٜد ايتصاَات ٚسكٛم نٌ َٔ ا٫داز ٠ا٫طساف ا٫خس ٣ذات ايع٬قٚ ، ١إ تطبٝل
قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات بات َِٗ دداً يتشطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞاير ٟي٘ اثاز اقتضادٚ ١ٜادتُاع ١اهابٚ .١ٝيكد مت ادسا٤
دزاض ١اضتط٬ع ١ٝعً ٢اسد ٣ايػسنات املطاُٖ َٔ ١خ ٍ٬تٛشٜع اضتُاز ٠اضتبٝإ عً ٢بعض املطاُٖني ٚاملٛظفني فٗٝا
بٗدف ايتعسف عًَ ٢د ٣تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا فٗٝا ٚ ،ع٬ق ١ايػسنَ ١ع ا٫طساف ا٫خس َٔ ٣غرل املطاُٖني
ٚيكد تٛصٌ ايدزاض ١إ اداز ٠ايػسن ١تعٌُ ملضًشتٗا ٚعدّ اٖ٫تُاّ مبضاحل املطاُٖني ايضػاز ٚبعض ا٫طساف اـازد١ٝ
ٚاييت تعد َٔ صًب تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ ١املضسف.١ٝ

ايهًُات املفتاس : ١ٝسٛنُ ١ايػسنات  ،املطاُٖ ، ٕٛا٫دا ٤امل٪ضط. ٞ
Abstract

It is the subject of corporate governance topics important due to the increasing
moral hazard in the departments of joint stock companies practices resulting from the
separation of management from ownership, which have opposite interests, which
generated a host of problems between the two parties, which has affected negatively
on the old and new investors to invest their money's confidence in joint-stock
companies after the Crisis series the scandals, which affected major joint-stock
companies, which led in turn to a decline in investment at the level of the overall
economy and increasing unemployment, low national income, which has economic
implications and social bad, hence the term corporate governance, the result of those
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problems are addressed by defining the obligations and rights of both the
administration and other parties relevant, and that the application of the rules of
corporate governance is very important to improve corporate performance, which
has economic implications and his meeting positive. I have been conducting a
prospective study on one of the joint-stock companies through the distribution of a
questionnaire to some of the shareholders and employees in order to identify the
extent of the application of corporate governance rules and principles of it, and the
relationship of the company with other parties of non-contributors and has research
found that the company management is working to their advantage and lack of
attention to the interests of small shareholders and some foreign parties, which are at
the heart of the application of the rules of banking governance.
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املكدَ١
يكد تعاظُت يف اٯ ١ْٚا٭خرل ٠أُٖ ١ٝسٛنُ ١ايػسنات بػهٌ نبرل يتشكٝل ايتُٓٚ ١ٝتعصٜص ايسفاٖ ١ٝا٫قتضاد١ٜ
ٚا٫دتُاع ،١ٝإذ بسشت ٖر ٙا٭ُٖ ١ٝبعد أ٫شَ ١املاي ١ٝاٯضٚ ، 1998 – 1997 ١ٜٛٝاْٝٗ٫ازات ٚايفغا٥ح اييت طايت
ندلٜات ايػسنات َ ،جٌ غسن ١اْس ٕٚيًطاقَٚ ١ا ت ٬ذيو َٔ ضًطً ١انتػافات ت٬عب ايػسنات يف قٛاُٗ٥ا املاي ١ٝاييت
ناْت  ٫تعدل عٔ ايٛاقع ايفعً ٞهلاٚ ،ذيو بايتٛاطَ ٪ع ندل ٣ايػسنات ايعامل ١ٝاـاص ١بايتدقٝل ٚاحملاضبَ ٖٛٚ ، ١ا دعٌ
َٓعُ ١ايتعا ٕٚا٫قتضادٚ ٟايتُٓ ١ٝتضدز فُٛع َٔ ١ايكٛاعد ؿٛنُ ١ايػسنات اـاص ١يف ضٓٚ 2004 ١ؿٛنُ ١ايػسنات
املًُٛن ١يًدٚي ١يف ضٓ َٔ ، 2005 ١ادٌ ايٛقٛف عً ٢املطببات اييت ادت ايٗٝا ٚقاٚيَ ١عاؾتٗا َٔ خٚ ٍ٬عع اؿًٍٛ
املٓاضب ١هلا ملٓع تهسازٖا ٚتهساز ا٫شَات َعٗاٚ .ناْت ْتٝذ ١تًو ايبشٛخ ٚاؾٗٛد املبرٚي ١ظٗٛز َاٜطُ ٢مبضطًح اؿٛنُ١
ٚاييت ٜتطًب تطبٝك٘ ا٫يتصاّ مبذُٛع َٔ ١ايكٛاعد ٚاييت تطُ ٢ا ٕ٫بكٛاعد اؿٛنُ َٔٚ ١أبسشٖا اإلفضاح  ٚايػفاف ١ٝعٔ
املعًَٛات املايٚ ١ٝغرلٖا فغ ً٬عٔ اعدادٖا ٚفكا يًُعاٜرل احملاضب ١ٝذات ايضًٚ ، ١اييت تتطًب تطٜٛس دٚز نٌ َٔ ٚظٝفيت
ايتدقٝل ايداخًٚ ٞاـازدٚ ٞعُإ اضتك٬يٝتُٗا مما ميهُٓٗا َٔ ممازض ١عًُُٗا بػهٌ دٝدٚ ،تتُجٌ قٛاعد اؿٛنُ ١يف
فُٛع ١ايع٬قات اييت ػُع بني اإلداز ٠ايتٓفٝر ١ٜيًػسنٚ ١فًظ إدازتٗا َٔ دَٗٚ ١طاُٖٗٝا ٚأصشاب املضاحل اٯخسَٔ ٜٔ
دٗ ١أخس ، ٟإذ تعد اٯي ١ٝاييت ٜتِ َٔ خ٬هلا ؼدٜد إضذلاتٝذ ١ٝايػسنٚ ١أٖدافٗا  َٔٚثِ ايٛضا ٌ٥املٓاضب ١يتشكٝل ٖرٙ
ا٭ٖداف ٚ ،بٓا ٤عً ٘ٝتًك ٢قٛاعد اؿٛنُ ١اٖتُاَا َتصاٜدا يف د ٍٚايعامل ناف ١املتكدََٗٓ ١ا ٚايٓاغ ١٦عً ٢سد ضٛاٚ ٤ذيو
يدٚزٖا اؿاضِ يف ػٓٝب ايػسنات كاطس ايتعجس ٚايفػٌ املايٚ ٞاإلداز ،ٟفغ ٬عٔ دٚزٖا يف تعع ِٝايك ١ُٝايطٛق ١ٝيًػسن١
مبا ٜغُٔ هلا عٓضس ايُٓٚ ٛا٫ضتُسازٚ ، ١ٜتٛفس قٛاعد اؿٛنَُ ١عاٜرل ا٭دا ٤ايهف ١ًٝبايهػف عٔ سا٫ت ايت٬عب ٚايفطاد
ٚض ٤ٛاإلداز ٠بكدز ٪ٜد ٟإىل نطب ثك ١املتعاًَني فغ ً٬عٔ ن ٕٛيًشٛنُ ١أُٖ ١ٝخاص ١٭ْٗا ت٪د ٟدٚزا َ٪ثسا يف ايٓػاط
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ا٫قتضاد ٟيف ايعدٜد َٔ د ٍٚايعامل ٚ ،اييت تطاِٖ يف دص َٔ َِٗ ٤ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٚ ، ٞتٛفس فسظ عٌُ ....اخل،
نريو ٜطاِٖ تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ ١تػذٝع املطتجُس ٜٔعً ٢املػازن ١يف ايػسنات املضدز ٠ي٬ضِٗ َٓ ٚع سا٫ت ايفطاد
املايٚ ٞاإلداز ٟاييت قد تهَ ٕٛستبط ١بريو ٚ .يكد مت تكط ِٝايدزاض ١يج٬ثَ ١باسح تٓا ٍٚا ٍٚ٫ا٫طاز ايٓعس ٟؿٛنُ١
ايػسنات  ،فُٝا تغُٔ املبشح ايجاْ ٞاؾاْب ايعًُ ٞاير ٟتغُٔ تٛشٜع اضتُاز ٠اضتبٝإ عً ٢املطاُٖني يف ايػسنات
املطاُٖٚ ١اييت اعتُدت عًَ ٢كٝاع يٝهست اـُاضٚ ، ٞختاَاً باملبشح ايجايح اير ٟبني اِٖ ا٫ضتٓتادات ٚايتٛصٝات اييت
تٛصًت ايٗٝا ايدزاض.١

َٓٗذ ١ٝايدزاض١
.1

َػهً ١ايدزاض :١تهُٔ َػهً ١ايدزاض ١يف إٕ اغفاٍ أ ٚععف تطبٝل ايػسنات املطاُٖ ١يكٛاعد

اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا بػهٌ غرل َتهاٌَ ٚاٖ٫تُاّ مببدأ ٚاُٖاٍ َبدأ آخس ،مما ٪ٜد ٟاىل قضٛز ٖا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضطٞ
 ٚمحا ١ٜايػسنات املطاُٖ َٔ ١اْٝٗ٫ازات  ،نُا ٪ٜد ٟاىل إخفا ٤ايهجرل َٔ املعًَٛات املايٚ ١ٝغرل املاي ١ٝاىل ععف
اْ٫غباط اإلدازٚ ٟتػٝٝب ايػفافٚ ١ٝصساع أصشاب املضاحل ذات ايع٬ق ١بايػسن ١املطاُٖ َٔٚ ١ثِ قد تتعسض ملػانٌ
َاي ١ٝقد ت٪ثس بػهٌ َباغس ٚغرل َباغس عًٚ ٢ععٗا  ٚاف٬ضٗا ٚعٝاع سكٛم املطاُٖني نُا قد تطاِٖ يف اْٗٝاز
املٓع ١َٛاإلقتضادٚ ١ٜاملاي ١ٝاذا ناْت ايػسنَ ١تػابه ١بػهٌ نبرل َع ايػسنات ا٫خس ٣عًَ ٢طت ٣ٛا٫قتضاد مما
ٜذلتب عً ١ٝتأثرل ضًيب يًُذتُع ٚا٫قتضاد اير ٟتعٌُ ف ٘ٝاير ٟتعٌُ فَٗٓٚ ٘ٝا ميهٔ ؼدٜد َػهً َٔ ١خ ٍ٬طسح
ايتطا٫٩ت ا٫ت: ١ٝ


نٝف تٓاٚيت ا٫دبٝات ا٫قتضادَ ١ٜفٗ ّٛسٛنُ ١ايػسنات َٚبادٗ٥ا ؟



ٌٖ ٜعد تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن ١املطاُٖ ١املبشٛث ١فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ

هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني ايٛعع ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاعٞ؟

.2

َا ْٛع ايع٬ق ١اييت تسبط تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسنٚ ١ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞ؟

ٖدف ايدزاض :١تٗدف ايدزاض ١إىل تطًٝط ايغ ٤ٛعًَ ٢فٗ ّٛقٛاعد اؿٛنُْ ، ١ػأتٗا ٚتطٛزٖا  ،أُٖٝتٗا

َٚدلزاتٗا ٚ ،نريو اضتعساض أِٖ آيٝاتٗا َع ايذلنٝص عً ٢دٚزٖا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط.ٞ
.3

أُٖ ١ٝايدزاض : ١بٝإ تصاٜد اٖ٫تُاّ مبٛعٛع قٛاعد اؿٛنُ ١يف ايػسنات املطاُٖ ١يف ايطٓٛات ا٭خرل،٠

ٚن ٕٛأضطٗا َٚبادٗ٥ا ٚايٝاتٗا تعد َٔ املفاٖ ِٝاؿدٜج ١عً ٢املطت ٣ٛايدٚي ٞبضف ١عاَٚ ، ١عً ٢املطت ٣ٛاحملً ٞبضف١
خاصٚ ، ١إ ايٛع ٞبٗر ٙاملفاٖٚ ِٝتطبٝكاتٗا ٪ٜد ٟإىل ؼكٝل قدز نبرل َٔ ايػفافٚ ١ٝايعدايٚ ، ١نريو َٓح سل َطا٤ي١
ايػسن ١املطاُٖٚ ، ١بايتاي ٞمحا ١ٜسكٛم مجٝع ايطساف ذات ايع٬ق ١بٗا ٚ ،اؿد َٔ َػهً ١اضتػ ٍ٬ايطًطٚ ١ايٛظٝف ١يف
غرل َض ًشتِٗ  ،مما ٪ٜد ٟإىل شٜاد ٠نفا ٠٤ا٫دا ٤امل٪ضط ٞيف ٖر ٙايػسنات ٚتعع ِٝقُٝتٗا ٚبايتاي ٞتٛضعٗا ٚتٛفرل فسظ
عٌُ ددٜد ٠يف ا٫قتضاد ٚاجملتُع اير ٟتعٌُ ف.٘ٝ
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فسع ١ٝايدزاض : ١تك ّٛايدزاض ١اْط٬قاً َٔ ايفسعٝتني ايسٝ٥طٝتني اٯتٝني :
 ايفسع ١ٝايعدَ ١ٝايسٝ٥ط ١ا٭ٚىل : H0إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن ١املطاُٖ ١املبشٛثٖٛ ١

فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني ايٛعع ا٫قتضادٟ
ٚا٫دتُاع.ٞ
 ايفسع١ٝايبد ١ًٜايسٝ٥ط ١ٝا٭ٚىل : H1إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن ١املطاُٖ ١املبشٛثٖٛ ٛ
ٖدف اضاضٚ ٞيٝظ فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني
ايٛعع ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاع.ٞ
 ايفسع ١ٝايعدَ ١ٝايسٝ٥ط ١ٝايجاْ: H0 ١ٝعدّ ٚدٛد ع٬ق ١ذات د٫يَ ١عٓ ١ٜٛبني تطبٝل قٛاعد سٛنُ١
ايػسنات َٚبادٗ٥ا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞيف ايػسن ١املبشٛث.١
 ايفسع ١ٝايبد ١ًٜايسٝ٥ط ١ٝايجاْٚ : H1 ١ٝدٛد ع٬ق ١ذات د٫يَ ١عٓ ١ٜٛبني تطبٝل قٛاعد سٛنُ١
ايػسنات َٚبادٗ٥ا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞيف ايػسن ١املبشٛث.١
.5

َٓٗر ايدزاض : ١تعتُد ايدزاض ١عً ٢املٓٗر ايٛصف ٞايتشً ،ًٞٝسٝح مت ا٫ط٬ع عً ٢عدد َٔ ايبشٛخ

ٚايدزاضات املٓػٛز ٠يف ايدٚزٜات ٚاجمل٬ت ايعًُ ١ٝاملتدضضٚ ،١نريو املٓػٛز ٠عً ٢غبه ١اْ٫ذلْت ،باإلعاف ١إىل
ا٫ط٬ع عً ٢آيٝات ٚقٛاعد اؿٛنُ ١ايضادز ٠عٔ املٓعُات ٚاهل٦ٝات ايعاملٚ ١ٝاحملًٚ ، ١ٝأخغعت يًتشًٚ ٌٝاملٓاقػ ١مبا
ىدّ أٖداف ايدزاض.١
.6

ٖٝهٌ ايبشح ٚ :يكد مت تكط ِٝايدزاض ١يج٬ثَ ١باسح تٓا ٍٚا ٍٚ٫ا٫طاز ايٓعس ٟؿٛنُ ١ايػسنات ،

فُٝا تغُٔ املبشح ايجاْ ٞاؾاْب ايعًُ ٞاير ٟتغُٔ تٛشٜع اضتُاز ٠اضتبٝإ عً ٢املطاُٖني يف ايػسنات املطاُٖٚ ١اييت
اعتُدت عًَ ٢كٝاع يٝهست اـُاضٚ ، ٞختاَاً باملبشح ايجايح اير ٟبني اِٖ ا٫ضتٓتادات ٚايتٛصٝات اييت تٛصًت ايٗٝا
ايدزاض.١

٢٠٦
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املبشح اٍٚ٫
ا٫طاز ايٓعس ٟيًشٛنُ١
اَ : ً٫ٚفٗ ّٛاؿٛنُ ١ايػسنات
بعد تطٛز اير ٟسضٌ يف ًَه ١ٝايػسنات ٚظٗٛز ايػسنات املطاُٖ ١ظٗست ْعس ١ٜايٛنايٚ ١اييت دا٥ت بعد سضٍٛ
َػانٌ بني اعغا ٤فايظ ا٫داز ٠يًػسنات ٚاملطاُٖني ْتٝذ ١تعازض املضاحل نٌ ذيو اد ٣اىل اٖ٫تُاّ بغسٚز ٠اهاد
قٛاْني ٚيٛا٥ح تعٌُ عً ٢محاَ ١ٜضاحل ا٫طساف ذات ايع٬ق َٔ ١ايت٬عب املايٚ ٞا٫داز َٔ ٟخ ٍ٬ايفضٌ بني املًه١ٝ
ٚا٫داز( . ٠ايكػٚ ٞاـطٝب  )1 ،2006 ،فغ ً٬عٔ ايتطٛز ا٫قتضاد ٟايهبرل يف َععِ د ٍٚايعاملٚ ،ظٗٛز ايعٛملٚ ١ؼسٜس
ا٭ضٛام املاي ١ٝاد ٣إىل تٛضع ٚؼكٝل ايػسنات أزباسا عايٚ ١ٝخًل فسظ اضتجُاز ١ٜددٜدٚ ٠فسظ عٌُ يف ايد ٍٚاييت تعٌُ
فٗٝاٚ ،ست ٢ؼافغ ٖر ٙايػسنات عً ٢متٝصٖا فإْ٘ ٜتشتِ عًٗٝا إ تعٌُ عً ٢إهاد ٖٝانٌ اداز ١ٜضً َٔ ١ُٝخ ٍ٬تبين تطبٝل
قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات اييت تغُٔ َطتَ ٣ٛعٓٝاً َٔ ايػفافٚ ١ٝايعدايٚ ١ايدق ١املايٚ ١ٝاييت َٔ خ٬هلا ؼدد سكٛم
َٚطٛ٦يٝات كتًف ا٭طساف نُذًظ ا٫دازٚ ٠إداز ٠ايػسنٚ ١املطاُٖني ٚغرلِٖ َٔ أصشاب املضاحل يف ايػسن١
(ايػٛاٚز( )125 ،2009،٠نسٚ ،)312 ،2003 ،ِٜاهلدف َٔ ذيو خًل ع٬ق ١بني اإلدازٚ ٠اجملًظ ٚامل٬ى ٚمجٝع
ا٫طساف ذات ايع٬قٚ ١اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا ؼدٜد أٖداف ايػسنَٚ ١ساقب ١ا٭دا ٤امل٪ضطٚ ٞفل إدسا٤ات املساقبٚ ١ايتٛد٘ٝ
ا٭َجٌ ٫ضتدداّ َٛازد ايػسن ١بهفاٚ ٠٤فعاي(.١ٝسداد )4،2008 ،

ثاْٝاً :تعسٜف سٛنُ ١ايػسنات
ٚزدت تعازٜف عدٜد ٠ملضطًح سٛنُ ١ايػسنات َٗٓٚا :
.1

ٖ ٛذيو ايٓعاّ ايرٜ ٟتِ َٔ خ٬ي٘ إدازٚ ٠تٛدٚ ٘ٝتٓعَٚ ِٝساقب ١امل٪ضطات( .ايػشادات  ٚعبد اؾً، ٌٝ

)3 ، 2012
.2

ٖ ٛتٓع ِٝايع٬قات بني فًظ ا٫دازٚ ٠املدٜسٚ ٜٔاملطاُٖني ٚاصشاب املضاحل ( .دٛد)16 ،2008 ،ٙ

.3

عسفت َٓعُ ١ايتعا ٕٚا٫قتضاد ٟيًتُٓ ١ٝسٛنُ ١ايػسنات عً ٢اْٗا ايٓعاّ ايرٜ ٟتِ َٔ خ٬ي٘ اداز٠

َٚساقبٚ ١تٛد ٘ٝايػسنات(.سبٛش)26 ،2007 ،
.4

اْٗا فُٛع َٔ ١املبادٚ ٨ايكٛاعد تعٌُ عً ٢ؼكٝل تٛاشٕ املضاحل بني مجٝع ا٫طساف املتعاًََ ١ع ايػسن١

َٔ ادازَٚ ٠طاُٖني ٚا ١ٜاطساف اخس ٣ذات ع٬ق ١بايػسن( .١ايػٝذ)14 ،2012 ،

ثايجاً  :اُٖ ١ٝسٛنُ ١ايػسنات
تعٗس أُٖ ١ٝسٛنُ ١امل٪ضطات يف ؼكٝل ا٫ضتكساز ٚاملضداق ١ٝيًػسنات املطاُٖ ١قًٝا ٚعاملٝاً  ،مما ٪ٜد ٟإىل تعصٜص
ايسعٚ ١ٝفاعً ١ٝأدا ٤قطاع ا٭عُاٍ ،مبا ٜعغد املٓافط ١يف ا٭دٌ
.1

ايط ،ٌٜٛباإلعاف ١إىل تك ١ٜٛايع٬ق ١بني َٓػآت ا٭عُاٍ ٚأصشاب املضاحل.
٢٠٧

أثر تطبیق قىاعد حىكمة الشركات ومبادئها في تحسیه االداء المؤسسي

م.عمار شهاب االحمد /م.م .عثمان امیه احمد

 .2عُإ قدز َ َٔ ِ٥٬ايطُأْ ١ٓٝيًُطتجُسٚ ٜٔمحً ١ا٭ضِٗ عً ٢ؼكٝل عا٥د َٓاضب ٫ضتجُازاتِٗ َع ايعٌُ
عً ٢اؿفاظ عً ٢سكٛقِٗ ٚخاص ١صػاز املطاُٖني.
.3

تعع ِٝايك ١ُٝايطٛق ١ٝيٮضِٗ خاصٚ ،١تدع ِٝتٓافط ١ٝايػسنات ف ٢أضٛام املاٍ.

.4

ايتأند َٔ نفا ٠٤تطبٝل بساَر اـضدضٚ ١سطٔ تٛد ٘ٝاؿضَٗٓ ١ًٝا إىل ا٫ضتدداّ ا٭َجٌ هلآَ ،عا ٭١ٜ

َٔ سا٫ت ايفطاد اييت قد تهَ ٕٛستبط ١بريو.
.5

تٛفرل َضادز مت ٌٜٛقً ١ٝأ ٚعامل ١ٝيًُ٪ضطات ضٛا َٔ ٤خ ٍ٬اؾٗاش املضسيف أ ٚأضٛام املاٍ ٚخاص ١ف٢

ظٌ تصاٜد ضسع ١سسن ١اْتكاٍ ايتدفكات ايسأزلاي.١ٝ
.6

ػٓب اْ٫ص٫م فَ ٢ػانٌ قاضبَٚ ١ٝايٚ ١ٝؼكٝل دعِ ٚاضتكساز ْػاط امل٪ضطات ايعاًَ ١با٫قتضاد .

زابعاً َ :باد ٨سٛنُ ١ايػسنات
تعد سٛنُ ١ايػسنات ايعُٛد ايفكس ٟايرْ ٟطتٓد عً ٘ٝيًشهِ عً ٢سطٔ ا٫دا ٤امل٪ضط َٔ ٞعدَ٘ ٚنُا َٛعح
ادْا: ٙ
.1

َبدأ َد ٣اؿفاظ عًَ ٢ضًش ١ايػسنَ ١ع ا٫طساف اـازدٜ ٚ ١ٝتشكل ٖرا املبدأ  َٔ :خ ٍ٬ايتعا ٕٚبني

ا٫طساف ذات ايع٬ق ١بايػسنٚ ١ايػسن َٔ ١سٝح ا٫دازٚ ٠زقاب ١ا٫داٚ ٤تٛفرل املعًَٛات املٚ ١ُ٥٬املٛثٛق َٔ ١ادٌ
عُإ احملافع ١عًَ ٢ضاؿِٗ يف ساٍ اْتٗانٗا( .ازلاع)19 ،2010 ،ٌٝ
.2

َبدأ َد ٣ايتكٝد مبباد ٨ا٫فضاح ٚايػفافٜ ٚ ١ٝتشكل ٖرا املبدأ  َٔ :خ ٍ٬ا٫فضاح عٔ بٝاْات دقٝك١

ٚغاًَٚ ١يف ايتٛقٝت املٓاضب َٔ خ ٍ٬قٓٛات كتًف ١يغُإ ٚصٛهلا اىل املطتفٝد ،ٜٔنُا ٚهب إ ته ٕٛايبٝاْات
غفاف ١أ ٟسكٝك ١ٝتعدل عٔ ٚاقع ايػسن ١ايفعً( .ٞعً)49 ،2015 ،ٞ
.3

َبدا َد ٣ؼٌُ املدٜس ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠ملطٚ٪يٝاتِٗ ٜٚتشكل ٖرا املبدأ  َٔ :خ ٍ٬ؼدٜد ص٬سٝات

فًظ ا٫داز ٠يف ايكاْ ٕٛايداخًٚ ٞعكد ايتأضٝظ يًػسن ١يغُإ ؼكٝل َضًش ١مجٝع ا٫طساف ذات ايع٬قَٔٚ ١
عُِٓٗ املطاُٖني ٚاير ٜٔتسبطِٗ باداز ٠ايػسن ١عكد ا٫داز ٠بايٛنايْ َٔ ١اس ١ٝاؽاذ ايكسازات ٚتٓفٝر املٗاّ ايسٝ٥ط١ٝ
يًػسن( .١صٗ)26 ،2015 ،ٕٛٝ
.4

َبدأ َد ٣احملافع ١عً ٢سكٛم املطاُٖني ٜٚتشكل ٖرا املبدأ َٔ خٜٚ : ٍ٬تغُٔ ٖرا املبدا َد ٣تٛفس

ٚضاْ ٌ٥كٌ ٚؼًَ ٌٜٛه ١ٝا٫ضِٗ اييت تغُٔ سكٛم املطاُٖني ٚ ،نريو اَهاْ ١ٝايتضٜٛت ٚاْتداب فًظ ا٫داز ٠يف
اؾُع ١ٝايعُٚ ، ١َٝٛقدز ٠املطاُٖني اؿض ٍٛعً ٢املعًَٛات املايٚ ١ٝايتكازٜس ايطٓٚ ، ١ٜٛاضتطاعتِٗ ممازض ١زقاب ١ا٫دا٤
يف ايػسنٚ ١اؿض ٍٛعًَ ٢كط ّٛازباح ضٓ ، ٟٛاذ ٜعين تٛفس ٖر ٙاؿكٛم محا ١ٜيًُطاُٖني ٚايعهظ صشٝح( .عً،ٞ
)49 ،2015
.5

َبدأ َد ٣تٛفرل املعاًَ ١ايعادي ١يًُطاُٖني ٜٚتشكل ٖرا املبدأ  َٔ :خ ٍ٬ايعداي ١يف َعاًَ ١املطاُٖني َٔ

ْاس ١ٝتٛفرل املعًَٛات ٚايدفاع عٔ سكٛم املطاُٖني ايكاْٚ ، ١ْٝٛا٫فضاح عٔ َضاحل اعغا ٤فًظ ا٫دازٚ ٠املدزا٤
٢٠٨
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ايتٓفٝرٜني ٚتعٜٛض املطاُٖني يف ساٍ انتػاف إ ا٫خرل اْ٘ ٜ٫عٌُ عً ٢ؼكٝل َضاحل املطاُٖني( .صٗ،2015 ،ٕٛٝ
)26

خاَطاً َ :كَٛات سٛنُ ١ايػسنات
 ٖٞٚمتجٌ ايدعا ِ٥ا٭ضاض ١ٝاييت ٜٓبػ ٞتٛافسٖا يتدعٚ ِٝلاح عًُٝات اؿٛنُ ٖٞ ١نُا (:ًٜٞدباب)21، 2014 ،
.1

تٛفس ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح اـاص ١يغبط ا٭دا ٤اإلداز ٟيًػسنات

ٚ .2دٛد ؾإ أضاضَٗٓٚ ١ٝا ؾٓ ١املسادع ١تابع ١جملًظ اإلداز ٠ملتابع ١أدا ٤ايػسن١
.3

ؼدٜد ايطًطات ٚاملطٚ٪يٝات باهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًػسن١

.4

فعايْ ١ٝعاّ ايتكازٜس ٚقدزت٘ عً ٢ؼكٝل ايػفاف ١ٝيًُعًَٛات املفضح عٓٗا .

ٚ .5دٛد دٗات ايسقاب ١ٝتػسف عً ٢أدا ٤ايػسن١
ٜٚتغح مما ضبل إٔ تطبٝل ٖر ٙاملكَٛات بفاعًٚ ١ٝنفاٜ ٠٤غُٔ لاح سٛنُ ١امل٪ضطات
ايرٜ ٟعٛد بفا٥دًَُٛ ٠ض ١عً ٢امل٪ضط.١

ضادضاً َ :دلزات سٛنُ ١ايػسنات
ٖٓاى فُٛع َٔ ١املدلزات يتطبٝل سٛنُ ١ايػسنات
.1

املدلزات اقتضاد : ١ٜتسَٓ ٣عُ ١ايتعا ٕٚا٫قتضادٚ ٟايتُٓ ١ٝإٕ اؿٛنُ ١اسد عٛاٌَ ؼطني ايعًُ١ٝ

ا٫قتضادٚ ١ٜايُٓ ٛا٫قتضاد ، ٟباإلعاف ١إىل تعصٜص ثك ١املطتجُس ٜٔاؿايٝني ٚاحملتًُنيٚ ،إ ٚدٛد ْعاّ سٛنُ ١فعاٍ يف
أ ٟغسنٚ ١يف أ ٟاقتضاد بػهٌ عاّ ٜطاِٖ يف تٛفرل تطسٜع عذً ١ايُٓ ٛا٫قتضادٚ ٟبايتاي ٞشٜاد ٠ايدخٌ ايكَٞٛ
بػهٌ دٝد ٚ .نريو فإ شٜاد ٠ايجك٪ٜ ١د ٟاىل اْدفاع املطتجُس ٜٔيف تٛظٝف اَٛاهلِ ضٛا ٤بػهٌ َباغس اٚغرل َباغس
مما ٜطاِٖ يف شٜاد ٠عسض اَٛ٫اٍ ٚاير٪ٜ ٟد ٟبدٚز ٙاىل ؽفٝض تهًف ١زأع املاٍ مما ٜٓعهظ عً ٢تهًف ١اْ٫تاز مما
ٜعصش ايُٓ ٛا٫قتضاد( ٟايػُس)128 ،2088، ٟ
.2

املدلزات ا٫دتُاع : ١ٝتػذع سٛنُ ١ايػسنات ا٫ضتدداّ ايهف ٤يًُٛازد ٚعُإ سل املطا٤ي، ١

ٜٗٚدف إىل زبط َضاحل ا٭فساد ٚايػسنات ٚاجملتُع بػهٌ عاّ َع بعغٗا  ،إذ ٜسغب نٌ بًد إٔ تصدٖس ٚتُٓٛ
ايػسنات ايعاًَ ١عُٔ سدٚد ٙيتٛفرل فسظ ايعٌُ  ٚاـدَات ٚ ،اغباع اؿادات ا٭خس ، ٣يٝظ يتشطني َطت٣ٛ
املعٝػ ١فشطب بٌ يتعصٜص ايتُاضو ا٫دتُاع.ٞ
.3

َدلزات قاضبٚ ١ٝزقاب( : ١ٝايتُ)21 ،2012 ،ُٞٝ
 قازب ١ايفطاد املايٚ ٞاإلداز ٟيف ايػسنات ٚعدّ ايطُاح بٛدٛد ٙا ٚعٛدت٘ َس ٙأخس.٣
 ؼكل عُإ ايٓصاٖٚ ١اؿٝادٚ ١ٜا٫ضتكاَ ١يهاف ١ايعاًَني يف ايػسن َٔ ١فًظ اإلدازٚ ٠املدٜس ٜٔايتٓفٝرٜني

ست ٢أدَْ ٢طت ٣ٛيًعاًَني فٗٝا.
٢٠٩

أثر تطبیق قىاعد حىكمة الشركات ومبادئها في تحسیه االداء المؤسسي

م.عمار شهاب االحمد /م.م .عثمان امیه احمد

 تفادٚ ٟدٛد أخطا ٤عُد ٜ٘أ ٚامساف َتعُد أ ٚغرل َتعُد َٓٚع اضتُساز ٚ ٙايعٌُ عً ٢تكً ً٘ٝإىل أدْ٢
قدز ممهٔ ٚ ،ذيو باضتدداّ ايٓعِ ايسقاب ١ٝاملتطٛز. ٠
 ؼكٝل ا٫ضتفاد ٠ايكضْ َٔ ٣ٛعِ احملاضبٚ ١املساقب ١ايداخًٚ ،١ٝؼكٝل فاعً ١ٝاإلْفام ٚزبط اإلْفام
باإلْتاز.
 ؼكٝل قدز ناف َٔ اإلفضاح ٚايػفاف ١ٝيف ايهػٛفات املاي. ١ٝ
 عُإ أعً ٢قدز َٔ ايفاعً ١ٝملساقيب اؿطابات اـازدٝني ٚ ،ايتأند َٔ ن ِْٗٛعً ٢دزد ١عائَ ١ٝ
ا٫ضتك٬يٚ ١ٝعدّ خغٛعِٗ ٭ ١ٜعػٛط َٔ فًظ اإلداز ٠أ َٔ ٚاملدٜس ٜٔايتٓفٝرٜني.

ضابعاً  :دٚز اؿٛنُ ١يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضطٞ
ٜعتدل ا٭دا ٤امل٪ضط ٞايكاضِ املػذلى ؾُٝع اؾٗٛد املبرٚي َٔ ١قبٌ اإلدازٚ ٠ايعاًَني يف إطاز َٓعُات ا٭عُاٍ،
فا٫ػاٖات ايتكًٝد ١ٜيف اإلداز ٠تبشح عٔ ا٭دا ٤املتُٝص َٔ خ ٍ٬تٛدٗات ٚممازضات تطع ٢يتطٜٛس ا٭دا ٤نُا ٜٚعد ا٭دا٤
امل٪ضطَ ٞفًَٗٛا دٖٛسًٜا بايٓطب ١يًػسنات ،بٌ ٜٚهاد إٔ ٜه ٕٛايعاٖس ٠ايػُٛي ١ٝؾُٝع سكٚ ٍٛفا٫ت املعسف ١اإلداز١ٜ
(دزٚش ، )53 ،2008، ٠نُا ٜٚعدل عدل عٔ" قدز ٠ايػسن ١عً ٢اضتدداّ َٛازدٖا ايبػسَ ١ٜتُجً ١با٫دازٚ ٠فًظ ا٫داز٠
ٚا٫دازَ ١ٜتُجً ١بتطبٝل قٛاعد اؿٛنُ ١بهفا َٔ ٠٤ادٌ اؿض ٍٛعً ٢كسدات َتٓاغَُ ١ع أٖداف ا٫طساف املتعدد ٠ذات
ايع٬ق ١بايػسن(.١فسز اهلل  ٚ . ) 44 ،2012،تػرل املعًَٛات ٚايدزاضات إىل إٔ اْٗٝاز نجرل َٔ ايٛسدات ا٫قتضاد ١ٜقد
أد ٣إىل عٝاع سكٛم املطتجُس ٜٔاؿايٝني ٚفكدإ ثك ١املطتجُس ٜٔاحملتًُني يف ٖر ٙايػسنات مما وسّ ايػسنات ا٫خسَٔ ٣
فسظ متَٓ ١ًٜٝٛدفغ ١ايهًف ١با٫عاف ١اىل انتٓاش اَٛ٫اٍ ٚعدّ تُٓٝتٗا مما ٪ٜد ٟاىل ايتدًف ا٫قتضاد ، ٟيرا نإ اٖ٫تُاّ
بتطبٝل َفٗ ّٛسٛنُ ١ايػسنات ٖ ٛاؿٌ ا٭َجٌ ٚا٭ضًِ ٚا٭ضسع ملعاؾٖ ١ر ٙايطًبٝات اييت زافكت اْٗٝاز ايعدٜد َٔ
ايٛسدات ا٫قتضادٚ ١ٜؼطني ا٫دا ٤امل٪ضطٚ ٞاضتداَ ١ايجك ١املٛدٛد ٠بايػسنات ٚشٜادتٗا َٔ ادٌ ؼفٝص املطتجُس ٜٔاؿايٝني
ٚاحملتًُني يف املػازن ١يف ايتُ ٌٜٛمما ٜطاِٖ يف تٛضٝع ايػسنات ايكاٚ ١ُ٥تاضٝٝظ غسنات ددٜدَ ٠ا ٜطاعد يف شٜاد ٠اْ٫تاز
احملًٚ ٞش ٜاد ٠فسظ ايعٌُ ٚتكً ٌٝا٫ضترلاد ٚشٜاد ٠ايضادزات ٚتػذٝع تكد ِٜاـدَات بهاف ١اْٛاعٗا أ ٟا٫ضتػ ٍ٬اَ٫جٌ
يًُٛازد نٌ ٖرا ٜ٫تشكل ا ٫بتطبٝل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات ،يهٌ ٖر ٙا٭ضباب دا ٤اٖتُاّ ايعدٜد َٔ ايباسجني
ا٫قتضادٜني ٚايهتاب ٚاحملًًني ٚغرلِٖ يف َعاؾٖ ١ر ٙا٭َٛز ملا هلا َٔ اُٖ ١ٝاقتضادٚ ١ٜادتُاع ١ٝنبرل(.٠سداد )2،2008 ،
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املبشح ايجاْٞ
اؾاْب ايعًُٞ
ايتشً ٌٝا٫سضاٚ ٞ٥اختباز ايفسعٝات يًػسنات املطاُٖ١
يكد مت ا٫عتُاد يف اؾاْب ايعًُ ٞعً ٢تٛشٜع اضتُاز ٠اضتبٝإ عً ٢املطاُٖني ٚبعض املٛظفني ايعاًَني يف ايػسن١
املط اُٖٚ ، ١تغُٓت ا٫ضتباْ ١ضت َٔ ١قاٚز ٚ ،نٌ قٛز تغُٔ فُٛع َٔ ١ا٫ض ١ً٦اييت نإ ٖدفٗا ايتعسف عً ٢ايع٬ق ١بني
تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا ٚاثسٖا عً ٢ا٫دا ٤امل٪ضطٚ ، ٞيكد قاّ ايباسجني باعداد ( )125اضتباْٚ ١اييت اعتُدت عً٢
َكٝاع يٝهست اـُاضٚ ، ٞمت ا٫عتُاد عً ٢بسْاَر ( )SPSSيف ادسا ٤ايتشً ٌٝا٫سضاٚ ، ٞ٥يكد مت اضتعاد )83( ٠اضتباْ١
َٔ اصٌ (ٚ )125بعد فشضٗا تبني إ ( )70اضتباْ ١قابً ١يًتشً َٔ ٌٝاصٌ ( )83أَ ٟا ْطبت٘ (ٚ ، )% 84باضتدداّ
بعض ادٚات ايتشً ٌٝا٫سضاٚ ٞ٥املتُجً ١مبكاٜٝظ ايٓصع ١املسنص( ١ٜايٛضط اؿطابٚ ،Mean ٞا٫مساف املعٝازٟ
َٚ )Std.Deviationعاٌَ ا٫زتباط برلضٚ )Pearson Correlation) ٕٛؼً ٌٝايتباٚ Anova ٜٔيكد مت ايتٛصٌ
اىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝا٫ت: ١ٝ
ا : ً٫ٚؼً ٌٝطبٝع ١ايعٌُ يًُبشٛثني ع ١ٓٝايدزاض : ١يكد مت تٛشٜع اضتُاز ٠ا٫ضتبٝإ عً ٢فُٛع َٔ ١املٛظفني
ٚاملطاُٖني يف ايػسن ١املطاُٖٚ ١اييت تٛشعت نُا َبني يف اؾد )1( ٍٚايٛازد ادْا: ٙ
ثاْٝاً  :املتػرلات املطتكًٚ ١اييت متجٌ قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا اييت مت اقسازٖا َٔ قبٌ َٓعُ ١ايتعا ٕٚا٫قتضاد ٟيًتُٓ١ٝ
ٚاملتُجً ١بـ ( َد ٣تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُ ، ١د ٣اؿفاظ عًَ ٢ضًش ١ايػسنَ ١ع ا٫طساف اـازدَ ، ١ٝد ٣ايتكٝد مبباد٨
ا٫فضاح ٚايػفافَ ، ١ٝد ٣ؼٌُ املدٜس ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠ملطٚ٪يٝاتِٗ َ ،د ٣احملافع ١عً ٢سكٛم املطاُٖني َ ،د ٣تٛفرل
املعاًَ ١ايعادي ١يًُطاُٖني ).
ثايجاً  :املتػرل ايتابع ٚاملتُجٌ با٫دا ٤امل٪ضطٚ ٞايرٜ ٟتغُٔ فُٛع َٔ ١ايع٬قات بني ايػسنٚ ١مجٝع ا٫طساف
ايداخًٚ ١ٝاـازد ١ٝذات ايع٬ق ١بايػسنات املطاُٖ. ١
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ا : ً٫ٚؼًْ ٌٝتا٥ر املبشٛثني :
مت تضٓٝف املبشٛثني اير ٜٔمت تٛشٜع اضتُازات ا٫ضتبٝإ عً ِٗٝنُا َبني يف اؾد)1( ٍٚ
دد)1( ٍٚ
ع ١ٓٝايدزاض١
ت

طبٝع ١ايعٌُ

ايعدد

ايٓطب١

1

اعغا ٤فايظ اداز٠

5

%7

2

َدٜس سطابات

1

%1.4

3

َدقكني داخًٝني

8

%11.4

4

َدٜس ادازَ ٠اي١ٝ

4

%6

5

املطاُٖٕٛ

52

%74.2

70

%100

اجملُٛع

ٜبني اؾد ) 1( ٍٚإ عدد املطاُٖني ٜطتشٛذ ٕٚعً ٢ايٓطب ١ايعًٝا َٔ ايعدد ايهً َٔ ٞاملبشٛثني ٚايبايػ)%74.2( ١
ٚ ًِٜٗٝٚبفام نبرل املدقٝني ايداخًٝني  َٔٚثِ اعغا ٤فًظ ا٫داز ٠يف ايػسن، ١ثِ ايعاًَني يف فاٍ ا٫داز ٠املايٚ ١ٝاخرلاً
اؿطابات.

ثاْٝاً ْ :تا٥ر ؼً ٌٝاملتػرلات املطتكً١
مت ؼً ٌٝاملتػرلات املطتكًَ( ١د ٣ا٫يتصاّ بتطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا) بعد استطاب ايٛضط اؿطابٚ ٞا٫مساف
املعٝاز ٟهلا نُا َٛعح ادْا: ٙ
دد)2( ٍٚ
َد ٣تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ١
املتػرلات ايفسع١ٝ

ت

ايٛضط

ا٫مساف

ايٓتٝذ١

اؿطابٞ

املعٝازٟ

1

تطاِٖ قٛاعد اؿٛنُ ١يف تطٜٛس  ٚتعصٜص َباد ٨ايٓصاٖٚ ١ايػفافٚ ١ٝايهفا.٠٤

1.64

0.61

X

2

ٖٓاى ايتصاّ نبرل بايتػسٜعات ٚايكٛاْني ٚا٭ْعُ ١بكٛاعد سٛنُ ١ايػسنات.

2

0.69

X

1.95

0.69

X

1.85

0.66

X

1.86

0.66

X

3
4

ٚعٛح ايتػسٜعات ٚايكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١تٛشٜع ايض٬سٝات ٚاملطٚ٪يٝات بعداي١
بني املطاُٖني ٚأعغا ٤فًظ اإلدازٚ ٠املدزا.٤
تك ّٛاهل٦ٝات اإلغسافٚ ١ٝايسقاب ١ٝاملطٚ٪ي ١عٔ تٓفٝر ايكٛاْني ٚا٭ْعُ ١بٛادباتٗا
بطسٜكَٛ ١عٛعٚ ١ٝمبٗٓ ١ٝعاي.١ٝ
َتٛضط املتػرلات ايفسع١ٝ

اؾد َٔ ٍٚاعداد ايباسجني با٫عتُاد عً ٢كسدات بسْاَر .SPSS


َ )2.4( َٔ ≥ :ستفع َٓ )2.4( َٔ ≤ : X ،دفض
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تبني ايٓتٝذ )√( ١اىل ق ٠ٛا٫يتصاّ بتطبٝل قٛاعد اؿٛنُٚ ١ايٓتٝذ )X( ١اىل ععف ا٫يتصاّ بتطبٝل قٛاعد اؿٛنُ، ١
اَ٫س ايرٜ ٟػرل اىل إ ايتػسٜعات ٚايكٛاْني املعُ ٍٛبٗا عً ٢املطت ٣ٛايدقٝل ٫تعهظ تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ ١ا٫بٓطب١
( )4/0نُا َبني يف اؾدٚ ) 2( ٍٚبػهٌ عاّ ٖ ٞععٝف ١اذا إ َتٛضط املتػرلات ايفسع ١ٝقد بًؼ هلــا ( ٚ )1.86مبتٛضط
امساف َعٝازَ )0.66( ٟكازَْ ١ع املعٝاز املكب ٍٛايعاّ ايبايؼ (ٚ )2.4اير٪ٜ ٟغس ععف تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ ، ١مما ٜدعٛ
اىل تهجٝف اؾٗٛد َٔ ادٌ شٜاد ٠اٖ٫تُاّ بتطبٝل قٛاعد اؿٛنُٚ ١ايعٌُ عً ٢تطٜٛسٖا ٚزفع َطتٜٛاتٗا ٚعُإ َٛانبتٗا
ملتطًبات ا٫داز ٠اؿدٜج ، ١مما ٜطاِٖ يف شٜاد ٠ثك ١مجٝع ا٫طساف ذات ايع٬ق ١بايػسنات املطاُٖ ١يف املطتكبٌ يغُإ
اضتُسازٜتٗا يف ايعٌُ ٚاؿض ٍٛعً ٢ضعس دٝد ٫ضُٗٗا مما ٜععِ ثس ٠ٚاملطاُٖني فٗٝا ٚ ،نريو اؿض ٍٛعً ٢ايتٌُٜٛ
املٓاضب يتُ ٌٜٛتٛضعاتٗا ضٛا ٤نإ ٖرا ايتُ ٌٜٛطسح اضِٗ ددٜد ٠ا ٚاؿض ٍٛعً ٢قسٚض ددٜدٚ ، ٠نٌ ٖرا غرل ممهٔ
اذا نإ ا٫دا ٤امل٪ضطٜ ٫ ٞستك ٞاىل تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ ١اييت تعط ٞسافص ٚثك ١نبرل ٠ي٬طساف ذات ايع٬ق ١بايػسنات
املطاُٖ.١
دد)3( ٍٚ
َبدأ َد ٣اؿفاظ عًَ ٢ضًش ١ايػسنَ ١ع ا٫طساف اـازد١ٝ
املتػرلات ايفسع١ٝ

ت

ايٛضط

ا٫مساف املعٝازٟ

ايٓتٝذ١

2

0.47

X

1.90

0.70

X

1.91

0.53

4

ميهٔ ٫صشاب املضاحل ا٫تضاٍ باملطاُٖني ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠عس.١ٜ

2.47

1.08

X

5

تٛفس ايػسن ١محا٫ ١ٜصشاب املضاحل َٔ ا٫عطاز ٚا٫ف٬ع.

2.28

0.96

X

2.57

0.95

2.70

0.84

2.74

0.97

2.45

1.05

2.33

0.83

1

اداز ٠ايػسنَ ١تعا ١ْٚبػهٌ فعاٍ َع اصشاب املضاحل اـازد.١ٝ

2

تٗتِ اداز ٠ايػسن ١با٫خر مبكذلساتِٗ اييت تضب يف ؼطني ادا ٤ايػسن.١

3

6
7
8
9

تٗتِ اداز ٠ايػسن ١بتٛفرل املعًَٛات املٓاضب٫ ١صشاب املضاحل بػهٌ
فضًٚٚ ٞقت َٓاضب.

عٓد طسح ضٓدات ايكسض املغُٜ ١ْٛتِ تٛثٝل ايغُاْات بػهٌ ْعاَٞ
ٚقاْ.ْٞٛ
ول ملايه ٞضٓدات ايكسض املغُ ١ْٛتعٝني أَني إصداز ٚعًْ ٢فك ١ايػسن.١
وتِ عً ٢ايػسن ١دع ٠ٛأَني اإلصداز ؿغٛز ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَ١
ٚفًظ اإلداز.٠
ول يًدآ٥ني ا٫عذلاض عً ٢ؽفٝض زأزلاٍ أ ٚؼ ٌٜٛأ ٚاْدَاز أ ٚتضف١ٝ
ايػسن.١
َتٛضط املتػرلات ايفسع١ٝ

اؿطابٞ

X

X
X
X
X
X
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ت٪غس ايٓتٝذ ) √( ١اىل ق ٠ٛا٫يتصاّ يف َد ٣اؿفاظ عًَ ٢ضاحل ايػسنَ ١ع ا٫طساف اـازدٚ ١ٝايٓتٝذ )X( ١اىل
ععف ا٫يتصاّ يف يف َد ٣اؿفاظ عًَ ٢ضاحل ايػسنَ ١ع ا٫طساف اـازدٜٚ ، ١ٝبني اؾد )3( ٍٚقاٚي ١ايػسن ١احملافع ١عً٢
َضاؿٗا َع ا٫طساف اـازد ١ٝفإ ( َٔ ) 9/0اض ١ً٦ت٪ند إ ايػسنات تطع ٢يًُشافع ١عًَ ٢ضًشتٗا َع ا٫طساف
اـازد َٔ ١ٝغرل املطاُٖني يغُإ اضتُسازٜتٗا يف ايعٌُ  ٚبػهٌ عاّ ٜعهظ ٖرا احملٛز انفاض َتٛضط املتػرلات ايفسع١ٝ
ٚايبايؼ (ٚ )2.33مبتٛضط امساف َعٝازَ )0.83( ٟكازَْ ١ع املعٝاز املكب ٍٛايعاّ ايبايؼ (ٚ )2.4اير٪ٜ ٟغس اىل ق ٠ٛضعٞ
ايػسن ١يف اؿفاظ عًَ ٢ضاؿتٗا َع ا٫طساف اـازد َٔ ١ٝغرل املطاُٖني َٚع ذيو هب عً ٢ايػسنات ايعٌُ عً ٢تطٜٛس
اداٗ٥ا امل٪ضطٚ ٞايرٜٓ ٟعهظ اهابٝاً عً ٢اؿفاظ عًَ ٢ضاحل ا٫طساف ا٫خسٚ ٣عُإ اضتُساز ١ٜايتعاٌَ َعٗا.
دد)4( ٍٚ
َبدأ َد ٣ايتكٝد مبباد ٨ا٫فضاح ٚايػفاف١ٝ
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املتػرلات ايفسع١ٝ

ايٛضط

ا٫مساف

ايٓتٝذ١

اؿطابٞ

املعٝازٟ

2.51

1.05

X

2.10

0.87

X

2.22

0.91

X

2.31

0.95

X

2.07

0.85

X

2.28

1.09

X

2.22

0.90

X

2.38

1.13

X

2.50

1.08

X

2.28

0.98

X

ٜتِ ْػساملٝصاْ ١ٝايعاَٚ ١سطاب ا٭زباح ٚاـطا٥س ٚتكسٜس َدقل اؿطابات
ٚخ٬صٚ ١اف ١ٝعٓٗا قبٌ اْعكاد اؾُع ١ٝايعاَ ١بٛقت َٓاضب.
ايتصاّ اعغا ٤فًظ ا٫داز ٠بتكد ِٜاقساز خط ٞمبا ميتًهٚ ِٖ ٕٛعا٬٥تِٗ
َٔ سضط َٔ اضِٗ ايػسنٚ ١ايػسنات ا٫خس.٣
ميٓع اقساض زٝ٥ظ فًظ ا٫دازٚ ٠اعغاٚ ٘٥اقازبِٗ.
ى ٍٛفًظ ا٫داز ٠بض٬س ١ٝتػسٜع ايكٛاْني مبا ٜ٫تٓافَ ٢ع املضًش ١ايعاَ١
يًػسن.١
 ٫هٛش إٔ ٜه ٕٛزٝ٥ظ أ ٚعغ ٛفًظ اإلداز ٠عغٛاً يف فًظ إداز ٠انجس
َٔ مخظ غسنات َطاُٖ ١عاَ ١بضفت٘ ايػدض ١ٝأ ٚا٫عتباز.١ٜ
 ٫هٛش إٔ ٜه ٕٛزٝ٥ظ أ ٚعغ ٛفًظ اإلداز ٠عغٛاً أَ ٚدٜساً يف غسن١
أخسَٓ ٣افط ١يًػسن ١اؿاي.١ٝ
ا٫يتصاّ مبعاٜرل اإلفضاح احملاضبٚ ١ايتدقٝل ايدٚي.١ٝ
ٜتِ تدقٝل اؿطابات ايطٓ َٔ ١ٜٛقبٌ َدقل خازدَٚ ٌٖ٪َ ٞطتكٌ ٜٚكدّ
تكسٜس ٙيًذُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
تٛفرل قٓٛات اتضاٍ ناف ١ٝيتٛفرل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات يف ايٛقت املٓاضب
ٚبهًفَٓ ١اضب.١
َتٛضط املتػرلات ايفسع١ٝ
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ت٪غس ايٓتٝذ ) √( ١اىل ق ٠ٛا٫يتصاّ يف َد ٣اؿفاظ عًَ ٢ضاحل ايػسنَ ١ع ا٫طساف اـازدٚ ١ٝايٓتٝذ )X( ١اىل
ععف ا٫يتصاّ يف يف َد ٣ايتكٝد مبباد ٨ا٫فضاح ٚايػفافٚ ، ١ٝنُا َبني يف اؾد )4( ٍٚإ ايتصاّ ايػسنَ ١تٛضط َٔ ْاس١ٝ
٢١٤
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ا٫فضاح ٚايػفاف ١ٝبٛاقع ( َٔ ) 9/0ا٫ضٚ ١ً٦إ ايػسن ١يدٜٗا افضاح تطبٝكا ملتطًبات ا٫داش ٠املُٓٛس َٔ ١سٝح ْػس
املٝصاْ ١ٝايعُٚ ١َٝٛص٬سٝات تػسٜع ايكٛاْني ٚتدقٝل اؿطابات ٚتٛفرل ايبٝاْات ٚيهٔ ٜٛ٫دد يدٜٗا غفافْ َٔ ١ٝاسْٛ ١ٝع١ٝ
ايبٝاْات املفضح عٓٗا ٚاذا َا قازْا املتٛضط اؿطاب ٞيًُتػرلات َع َتٛضط املتػرلات ايفسع ١ٝايبايؼ (ٚ )2.28مبتٛضط
امساف َعٝاز )0.98( ٟباْٗا قسٜبَ َٔ ١عٝاز ايكب ٍٛايعاّ ايبايؼ ( )2.4مما ٜدٍ إ ايػسن ١يدٜٗا افضاح ٚيهٔ غرل غفاف
يريو عً ٢ايػسن ١برٍ دٗٛد اندل َٔ ادٌ ؼطني َطت ٣ٛا٫فضاح ٚايػفاف ١ٝاىل َطت ٣ٛدٝد َٚكب ٍٛيٓ ٌٝثك ١املطاُٖني
ٚناف ١ا٫طساف ذات ايع٬ق ١بايػسن ١اييت تٗتِ يف اؿض ٍٛعًَ ٢عًَٛات دقٝك َٔ ١املٝصاْ ١ٝاملٓػٛز َٔ ٠قبٌ ايػسن.١
دد)5( ٍٚ
َبدا َد ٣ؼٌُ املدٜس ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠ملطٚ٪يٝاتِٗ
ت
1
2
3
4
5
6

املتػرلات ايفسع١ٝ
ٜعٌُ أعغا ٤فًظ اإلدازَ ٠ايف ٚضعِٗ يتٓفٝر ٚاحملافع ١عًَ ٢ضًش١
ايػسنٚ ١سكٛم املطاُٖني.
جملًظ اإلداز ٠ايض٬سٝات إلداز ٠ايػسنٚ ١غ ٕٚ٪املٛظفني ٚتعٝني
ايسٝ٥ظ ايتٓفٝرٚ ٟنباز املٛظفني.
 ٫هٛش إٔ ٜذلغح يعغ ١ٜٛفًظ اإلدازٜ َٔ ٠ه ٕٛقد سهِ عً٘ٝ
ظسمي ١كً ١بايػسف أ ٚفاقدا يٮًٖ ١ٝاملدْ.١ٝ
مجٝع املطاُٖني ايضػاز ٚايهباز َتطا ٕٚٚاَاّ أعغا ٤فًظ اإلداز.٠

ايٛضط
اؿطابٞ

املعٝازٟ

2.18

1.13

2.42

1.07

2.40

1.19

2.11

1.18

X

2

0.81

X

2.02

1.06

X

2.18

1.07

X

ايتصاّ فًظ ا٫داز ٠بتطبٝل ناف ١ايكٛاْني ٚايعٌُ ملضًش ١مجٝع
ا٫طساف ذات ايع٬ق.١
ٜٓفر اعغا ٤فًظ ا٫دازٚ ٠ادباتِٗ عً ٢انٌُ ٚد٘ ٚقدزتِٗ عً٢
تك ِٝٝادا ٤ايػسن ١بػهٌ عًُ.ٞ
َتٛضط املتػرلات ايفسع١ٝ

ا٫مساف

ايٓتٝذ١
√
√
X
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ت٪غس ايٓتٝذ )√( ١اىل َد ٣ؼٌُ املدٜس ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠ملطٚ٪يٝاتِٗ ٚايٓتٝذ )X( ١اىل ٚدٛد ؼٌُ املدٜس
ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠ملطٚ٪يٝاتِٗ ٚيهٔ يٝظ باملطت ٣ٛاملطًٛب ػا ٙاملطاُٖني ٚا٫طساف ذات ايع٬قٚ ،١نُا ٜبني اؾدٍٚ
( ) 5إ ايتصاّ ايػسن ١دٝد ٚيهٔ يٝظ مبطت ٣ٛايطُٛح ايرًٜ ٟيب اٖداف املطاُٖني َٔ ْاسَ ١ٝد ٣ؼٌُ املدٜس ٚاعغا٤
فًظ ا٫داز ٠ملطٚ٪يٝاتِٗ بٛاقع ( )6/2إ إ ٖٓاى ض٪ايني َكبٛيني َٔ ا٫ض ١ً٦اذا َا قازْاٖا َع َتٛضط املتػرلات ايفسع١ٝ
ايبايؼ (ٚ )2.18مبتٛضط امساف َعٝازٚ )1.07( ٟاْٗا قسٜبَ َٔ ١عٝاز ايكب ٍٛايعاّ ايبايؼ (ٚ )2.4يهٓٗا غرل َكبٛي ١مما
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ٜعين اْ٘ عً ٢ايػسن ١برٍ دٗٛد اندل َٔ ادٌ ؼطني ادا ٤ا٫دازٚ ٠فًظ ا٫داز ٠مما ٜٓعهظ اهابٝاً عً ٢ا٫دا ٤امل٪ضطٞ
يًػسن ١اىل َطت ٣ٛدٝد َٚكب ٍٛيٓ ٌٝثك ١املطاُٖني ٚناف ١ا٫طساف ذات ايع٬ق ١بايػسن.١
دد)6( ٍٚ
َبدأ َد ٣احملافع ١عً ٢سكٛم املطاُٖني
ت
1
2

املتػرلات ايفسع١ٝ

ايٛضط

ا٫مساف

ايٓتٝذ١

اؿطابٞ

املعٝازٟ

2.11

0.82

X

2.12

0.88

X

ٜتِ تطْ( ٌٝٝكٌ) ًَه ١ٝا٭ضِٗ بني املطاُٖني بأضًٛب آَٔ ٚضٌٗ.
املطاُٖٜ ٕٛطتطٝع ٕٛاؿض ٍٛعً ٢ناف ١ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتعًك١
بايػسن ١بػهٌ فضً.ٞ
املطاُٖٜ ٕٛطتطٝع ٕٛسغٛز ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَ ١بػهٌ غدضٞ

3

أ ٚباإلْابْٚ ١طبٜ َٔ ١طتطٝع ٕٛإدسا ٤ايتدقٝل عً ٢أعُاٍ ايػسنَٔ ١

2.05

0.94

X

املطاُٖني.
4
5
6
7
8
9

ٜطتطٝع املطاُٖني تعٝني ٚعصٍ ٚؼدٜد َهافآت زٝ٥ظ ٚأعغا ٤فًظ
اإلدازٚ ٠املدقل اـازدٚ ٞايداخًٚ ٞايػه ٣ٛعً.ِٗٝ
ٜطتطٝع املطاُٖني ؼدٜد ْطب ١تٛشٜع ا٭زباح.
ٜ٫طتطٝع املدٜس ٚفًظ ا٫داز ٠إدسا ٤أ ١ٜتعد٬ٜت يف عكد ايتأضٝظ
ٚايٓعاّ ايداخً ٞإ ٫بعد مبٛافك ١غايب ١ٝاملطاُٖني.
ٜتِ اؽاذ قسازات ايصٜاد ٠يف زأع املاٍ اٚؽفٝغ٘ أ ٚاْ٫دَاز َٔ قبٌ
غايب ١ٝاعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛيًػسن.١
ٜتِ اع ّ٬ناف ١املطاُٖني عٔ َٛاعٝد ادتُاعات اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
َٚهاْٗا ٚشَاْٗا بٛقت َٓاضب قبٌ ا٫دتُاع.
ول يهٌ عغ ٛيف اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛتٛد ٘ٝض٪اٍ اىل املدٜس ٚا ٟعغَٔ ٛ
اعغا ٤فًظ ا٫داز ٠يف ايػسن.١
َتٛضط املتػرلات ايفسع١ٝ

2.11

1

X

2.11

1.07

X

2.14

1.05

X

2.18

0.98

2.17

1.04

2

0.94

X

2.16

0.97

X

√
√
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ت٪غس ايٓتٝذ )√( ١اىل َد ٣احملافع ١عً ٢سكٛم املطاُٖني ٚايٓتٝذ )X( ١اىل ععف َد ٣احملافع ١عً ٢سكٛم
املطاُٖني ٚ ،نُا ٜبني اؾد )6( ٍٚإ ايتصاّ ايػسن ١يف احملافع ١عً ٢سكٛم املطاُٖني بٛاقع ( َٔ )9/2ا٫ضٚ ١ً٦إ اداز٠
ايػسنَ ١ت شهُ ١بهٌ غ ٧ٝد ٕٚايسدٛع اىل املطاُٖني يف ناف ١ايكسازات َجٌ ا٫ع ٕ٬عٔ ا٫زباح املتشكك ١يٝظ يد٣
املطاُٖني أَ ٟعًَٛات سكٝك ١ٝعٓٗا ٚنريو تٛشٜع َكط ّٛازباح قً ٌٝدراً قٝاضاً عذِ املبًؼ املطتجُس فٗٝا مما اثس ضًبٝاً عً٢
ق ١ُٝاضِٗ ايػسن ١ايطٛق ١ٝمما دعًٗا غرل َسغٛب ١يف ايبٝع ٚا ٕ٫املطاُٖني واٚي ٕٛايتدًط َٔ ا٫ضِٗ اييت يدٜٛ٫ٚ ِٜٗدد
طًب عًٗٝا با٫ظاف ١اىل عدّ ادازاز اضِٗ ايػسن ١يف ضٛم ايعسام يٚ٬زام املاي٪ٜ ١ٝثس ضًبًا عً ٢تط ٌٝٝاضُٗٗا با٫عاف ١اىل
٢١٦
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عدّ تفع ٌٝايعٌُ يف ضٛم ازب ٌٝيٚ٬زام املاي ،١ٝفغ ً٬عٔ إ املطاُٖني يٝظ يد ِٜٗأ ٟص٬سٝات يف تعٝني ٚعصٍ زٝ٥ظ
ٚاععغا ٤فًظ ا٫داز ٫ٚ ٠ادسا ٤تدقٝل يف اعُاٍ ايػسن.. ١اخلٚ ،اذا َا قازْا ايٛضط اؿطاب ٞؾُٝع ا٫ض ١ً٦قسٜب َٔ
َتٛضط مجٝع املتػرلات ايفسعٚ ١ٝيهٔ اذا َاقازْا َتٛضط املتػرلات ايفسع ١ٝايبايؼ (ٚ )2.16مبتٛضط امساف َعٝاز)0.97( ٟ
َع َتٛضط ايكب ٍٛايعاّ ايبايؼ ( )2.4مما ٜدٍ عً ٢إ َد ٣اٖتُاّ ايػسن ١باحملافع ١عً ٢سكٛم املطاُٖني ععٝف مما ٜتطًب
ضع ٞايػسن ١شٜاد ٠اٖ٫تُاّ عكٛم املطاُٖني اذ إ شٜاد ٠اٖ٫تُاّ ٪ٜد ٟاىل شٜاد ٠ايجك ١بايػسن ١مما ٜطاعد ايػسن ١يف
املطتكبٌ عً ٢اصداز ٚب ٝع اضِٗ ددٜد َٔ ٠ادٌ مت ٌٜٛايتٛضعات املطتكبًٚ ١ٝايعهظ صشٝح اذا مل تٗتِ ايػسنات باحملافع١
عً ٢سكٛم املطاُٖني.
دد)7( ٍٚ
َبدأ َد ٣تٛفرل املعاًَ ١ايعادي ١يًُطاُٖني
املتػرلات ايفسع١ٝ

ت

ٜتطا ٣ٚمجٝع املطاُٖني يف سكٛم ايتضٜٛت بػهٌ عادٍ َع استفاظ

1

ايػسن ١بطذٌ ٜتغُٔ ناف ١ازلا ٤املطاُٖني.
ٜتُتع املطاُٖني ايضػاز عضاْ َٔ ١ضٝطس ٠املطاُٖني ايهباز َٚطاٚا٠

2

َع َايه ٞا٫ضِٗ ايطبٝعٝني ٚاملعٜٓٛني.
ميٓع املتادس ٠باضِٗ ايػسن ١نٌ َٔ املٛظفني ٚأعغا ٤فًظ إ٫داز٠

3

ممٔ يد ِٜٗاط٬ع عً ٢املعًَٛات ايداخً ١ٝيًػسن.١
ايصاّ املدزاٚ ٤اعغا ٤فًظ ا٫داز ٠با٫فضاح عٔ تعاَ٬تِٗ باضِٗ

4

ايػسن.١
اضتك ٍ٬ايرَ ١املاي ١ٝيًػسنٚ ١املطاِٖ ٜ٫تشٌُ أ ٟخطاز ٠ا ٫يف

5

سدٚد َطاُٖت٘.
َتٛضط املتػرلات ايفسع١ٝ

ايٛضط

ا٫مساف املعٝازٟ

ايٓتٝذ١

1.85

0.80

X

1.88

0.86

X

1.85

0.74

X

1.91

0.75

X

2.14

0.96

X

1.92

0.88

X

اؿطابٞ
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َ )2.4( َٔ ≥ :ستفع َٓ )2.4( َٔ ≤ : × ،دفض

ت٪غس ايٓتٝذ ) √( ١اىل َد ٣تٛفرل املعاًَ ١ايعادي ١يًُطاُٖني ٚايٓتٝذ )X( ١اىل ععف َد ٣تٛفرل املعاًَ ١ايعادي١
يًُطاُٖني ٚ ،نُا ٜبني اؾد )7( ٍٚإ ايتصاّ ايػسن ١يف َد ٣تٛفرل املعاًَ ١يًُطاُٖني بٛاقع ( َٔ )5/0ا٫ضٚ ١ً٦إ اداز٠
ايػسن ٫ ١تٛفس محا ١ٜيًُطاُٖني ايضػاز عد ضٝطس ٠املطاُٖني ايهباز اذ نإ ايٛضط اؿطاب ٞؾُٝع ا٫ض ١ً٦اقٌ َٔ َتٛضط
املتػرلات ايفسع ١ٝايبايؼ ( ٚ )1.92مبتٛضط امساف َعٝازٚ )0.88( ٟيهٔ اذا َاقازْاَ ٙع َتٛضط ايكب ٍٛايعاّ ايبايؼ (
٬ْ ) 2.4سغ ععف اٖتُاّ ايػسن ١يف تٛفرل املعاًَ ١ايعادي ١يًُطاُٖني ٖٚر ٙتعتدل ْكط ١ضًب ١ٝت٪ثس عً ٢تٛضع ايػسن ١يف
املطتكبٌ.
٢١٧
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ثايجاً ْ :تا٥ر اختباز فسعٝات ايدزاض١
َٔ ادٌ اختباز ايفسع ١ٝاٚ٫ىل يًبشح ( )H0اييت تٓط عً ٢اْ٘ " إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن١
املطاُٖ ١املبشٛث ٖٛ ١فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني ايٛعع
ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاع "ٞمت اضتدداّ َعاٌَ ا٫زتباط ثرلض ،Pearson Correlation ٕٛاَا ايفسع ١ٝايجاْ )H0( ١ٝاييت
تٓط عً ٢اْ٘" عدّ ٚدٛد ع٬ق ١ذات د٫يَ ١عٓ ١ٜٛبني تطبٝل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات َٚبادٗ٥ا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضطٞ
يف ايػسن ١املبشٛث "١فطٛف ٜتِ اختبازٖا باضتدداّ منٛذز ؼً ٌٝايتباٚ Anova ٜٔعُٔ َطت ٣ٛد٫يَ ١عَٓ ١ٜٛكداز5( ٙ
ٚ )%قد ناْت ايٓتا٥ر نُا : ًٜٞ
ْتا٥ر اختباز ايفسع ١ٝايعدَ ١ٝاٚ٫ىل ( / )H0ؼًَ ٌٝعاَ٬ت ا٫زتباط

.1

ناْت ايع٬ق ١بني املتػرلات املطتكً( ١تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا) ٚاملتػرل ايتابع (ا٫دا ٤امل٪ضط )ٞنُا َبني يف
اؾدا ٍٚادْا: ٙ
دد)8( ٍٚ
َد ٣تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ١
املتػرلات ايفسع١ٝ

ت

َعاٌَ
ا٫زتباط

ايٓتٝذ١

1

تطاِٖ قٛاعد اؿٛنُ ١يف تطٜٛس  ٚتعصٜص َباد ٨ايٓصاٖٚ ١ايػفافٚ ١ٝايهفا.٠٤

()0.14

X

2

٪ٜد ٟا٫يتصاّ ايهبرل بايتػسٜعات ٚايكٛاْني ٚا٭ْعُ ١اىل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات.

()0.13

X

3
4

ٚعٛح ايتػسٜعات ٚايكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١تٛشٜع ايض٬سٝات ٚاملطٚ٪يٝات بعداي ١بني
املطاُٖني ٚأعغا ٤فًظ اإلدازٚ ٠املدزا.٤
تك ّٛاهل٦ٝات اإلغسافٚ ١ٝايسقاب ١ٝاملطٚ٪ي ١عٔ تٓفٝر ايكٛاْني ٚا٭ْعُ ١بٛادباتٗا بطسٜك١
َٛعٛعٚ ١ٝمبٗٓ ١ٝعاي.١ٝ
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط

()0.05

X

()0.03

X

()0.08

X
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 )0.5( َٔ ≥ :ازتباط ق )0.5( َٔ ≤ : × ، ٟٛازتباط ععٝف



 )0.05( َٔ ≤ :ذات د٫يَ ١عٓ )0.05( َٔ ≥ : × ، ١ٜٛذات د٫ي ١غرل َعٓ١ٜٛ

ت٪غس ايٓتٝذ )√( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط قٚ ١ٜٛايٓتٝذ )X( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝفٜٚ ١بني اؾد )8( ٍٚإ
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط ملتػرلات قٛاعد اؿٛنُ ١ايبايؼ ( )0.08اصػس َٔ (ٖٚ )0.5را ٜعين ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝف١
عهطٚ ١ٝذات د٫ي ١غرل َعٓٚ ١ٜٛايبايؼ َتٛضطٗا ( ٖٞٚ )0.36اندل َٔ َطت ٣ٛايد٫ي ١ا٫سضا ١ٝ٥ايبايػ )0.05( ١اَ٫س
اير٪ٜ ٟد ٟقب ٍٛايفسع ١ٝايعدَ )H0( ١ٝاييت تٓط عً( ٢إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن ١املطاُٖ ١املبشٛث١
٢١٨
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ٖ ٛفسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني ايٛعع ا٫قتضادٟ
ٚا٫دتُاع ، )ٞأ ٟإ ايػسنات املطاُٖ ١يف ا٫قً ِٝبػهٌ عاّ يٝطت َٗتُ ١بتطبٝل قٛاعد اؿٛنُٚ ١إ ٚددت فٗ ٞسدل
عًٚ ٢زم ٫ٚضباب عدٜد ٠اخسَٗٓ ٣ا عدّ ادازنٗا إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنُٜ ١صٜد ايجك ١بٗا ٚاييت تطٌٗ عً ٢ايػسنات
اؿض ٍٛعًَ ٢ضادز مت ٌٜٛضٛا ٤ناْت قسٚض اّ بٝع اضِٗ ددٜد... ٠اخل ٚاَ٫س اير ٟضاِٖ يف ذيو ٖ ٛعدّ ا ٚععف
ٚدٛد ضٛم يٚ٬زام املاي ١ٝايرٜ ٟطٌٗ عً ٢ايػسنات اييت تطبل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات يف اؿض ٍٛعً ٢قسٚض بطعس
فا٥دَٓ ٠دفض ا ٚبٝع اضُٗٗا بطعس َستفع ٚ ،إ غٝاب ضٛم يٚ٬زام املاي٫ ١ٝميهٔ ايػسنات َٔ استطاب ايك ١ُٝايعادي١
٫ضُٗٗا ٖٚرا ٪ٜثس ضًبٝاً عً ٢ثس ٠ٚاملطاُٖني.
دد)9( ٍٚ
َبدأ َد ٣اؿفاظ عًَ ٢ضًش ١ايػسنَ ١ع ا٫طساف اـازد١ٝ
املتػرلات ايفسع١ٝ

ت

َعاٌَ
ا٫زتباط

ايٓتٝذ١

1

اداز ٠ايػسنَ ١تعا ١ْٚبػهٌ فعاٍ َع اصشاب املضاحل اـازد.١ٝ

()0.03

X

2

تٗتِ اداز ٠ايػسن ١با٫خر مبكذلساتِٗ اييت تضب يف ؼطني ادا ٤ايػسن.١

()0.06

X

3

تٗتِ اداز ٠ايػسن ١بتٛفرل املعًَٛات املٓاضب٫ ١صشاب املضاحل بػهٌ فضًٚٚ ٞقت
َٓاضب.

X

()0.32

4

ميهٔ ٫صشاب املضاحل ا٫تضاٍ باملطاُٖني ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠عس.١ٜ

()0.09

X

5

تٛفس ايػسن ١محا٫ ١ٜصشاب املضاحل َٔ ا٫عطاز ٚا٫ف٬ع.

()0.15

X

6

عٓد طسح ضٓدات ايكسض املغُٜ ١ْٛتِ تٛثٝل ايغُاْات بػهٌ ْعاَٚ ٞقاْ.ْٞٛ

()0.63

X

7

ول ملايه ٞضٓدات ايكسض املغُ ١ْٛتعٝني أَني إصداز ٚعًْ ٢فك ١ايػسن.١

()0.17

X

8
9

وتِ عً ٢ايػسن ١دع ٠ٛأَني اإلصداز ؿغٛز ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَٚ ١فًظ
اإلداز.٠
ول يًدآ٥ني ا٫عذلاض عً ٢ؽفٝض زأزلاٍ أ ٚؼ ٌٜٛأ ٚاْدَاز أ ٚتضف ١ٝايػسن.١
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط

()0.08

X

()0.11

X

()0.18

X
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 )0.5( َٔ ≥ :ازتباط ق )0.5( َٔ ≤ : × ، ٟٛازتباط ععٝف



 )0.05( َٔ ≤ :ذات د٫يَ ١عٓ )0.05( َٔ ≥ : × ، ١ٜٛذات د٫ي ١غرل َعٓ١ٜٛ

ت٪غس ايٓتٝذ )√( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط قٚ ١ٜٛايٓتٝذ )X( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝفٜٚ ١بني اؾد )9( ٍٚإ
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط ملتػرلات اؿفاظ عًَ ٢ضًش ١ايػسنَ ١ع ا٫طساف اـازد ١ٝايبايؼ ( )0.18اقٌ َٔ (ٖٚ )0.5را
ٜعين ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝف ١دداً ٚذات د٫ي ١غرل َعٓٚ ١ٜٛايبايؼ َتٛضطٗا ( ٖٞٚ )0.40اندل َٔ َطت ٣ٛايد٫ي١
٢١٩
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ا٫سضا ١ٝ٥ايبايػ )0.05( ١اَ٫س اير٪ٜ ٟد ٟقب ٍٛايفسع ١ٝايعدَ )H0( ١ٝاييت تٓط عً( ٢إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ١
َٚبادٗ٥ا يف ايػسن ١املطاُٖ ١املبشٛث ٖٛ ١فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚزٙ
يف ؼطني ايٛعع ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاع ، )ٞأ ٟإ ايػسن ١ممهٔ إ ته ٕٛمتاطٌ يف دفع َطتشكات ا٫طساف اـازد ١ٝمما
٪ٜثس ضًباً عًٗٝ٣ا يف املطتكبٌ يف اؿض ٍٛعً ٢تطٗ٬ٝت َٔ ا٫طساف اـازدٚ ١ٝذيو ْ ٕ٫عس ٠ايػسنت ايكسٜب ١يتشكٝل
َضاحل آْ ١ٝد ٕٚا٫نذلاخ باملطتكبٌ.
دد)10( ٍٚ
َبدأ َد ٣ايتكٝد مبباد ٨ا٫فضاح ٚايػفاف١ٝ
املتػرلات ايفسع١ٝ

ت

ٜتِ ْػساملٝصاْ ١ٝايعاَٚ ١سطاب ا٭زباح ٚاـطا٥س ٚتكسٜس َدقل اؿطابات ٚخ٬ص١

َعاٌَ
ا٫زتباط

ايٓتٝذ١

()0.02

X

()0.10

X

3

ميٓع اقساض زٝ٥ظ فًظ ا٫دازٚ ٠اعغاٚ ٘٥اقازبِٗ.

()0.08

X

4

ى ٍٛفًظ ا٫داز ٠بض٬س ١ٝتػسٜع ايكٛاْني مبا ٜ٫تٓافَ ٢ع املضًش ١ايعاَ ١يًػسن.١

()0.09

X

()0.03

X

()0.14

X

()0.01

X

()0.18

X

()0.08

X

()0.08

X

1
2

5
6
7
8
9

ٚاف ١ٝعٓٗا قبٌ اْعكاد اؾُع ١ٝايعاَ ١بٛقت َٓاضب.
ايتصاّ اعغا ٤فًظ ا٫داز ٠بتكد ِٜاقساز خط ٞمبا ميتًهٚ ِٖ ٕٛعا٬٥تِٗ َٔ سضط
َٔ اضِٗ ايػسنٚ ١ايػسنات ا٫خس.٣

 ٫هٛش إٔ ٜه ٕٛزٝ٥ظ أ ٚعغ ٛفًظ اإلداز ٠عغٛاً يف فًظ إداز ٠انجس َٔ مخظ
غسنات َطاُٖ ١عاَ ١بضفت٘ ايػدض ١ٝأ ٚا٫عتباز.١ٜ
 ٫هٛش إٔ ٜه ٕٛزٝ٥ظ أ ٚعغ ٛفًظ اإلداز ٠عغٛاً أَ ٚدٜساً يف غسن ١أخسَٓ ٣افط١
يًػسن ١اؿاي.١ٝ
ا٫يتصاّ مبعاٜرل اإلفضاح احملاضبٚ ١ايتدقٝل ايدٚي.١ٝ
ٜتِ تدقٝل اؿطابات ايطٓ َٔ ١ٜٛقبٌ َدقل خازدَٚ ٌٖ٪َ ٞطتكٌ ٜٚكدّ تكسٜسٙ
يًذُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
تٛفرل قٓٛات اتضاٍ ناف ١ٝيتٛفرل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات يف ايٛقت املٓاضب ٚبهًف١
َٓاضب.١
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط

اؾد َٔ ٍٚاعداد ايباسجني با٫عتُاد عً ٢كسدات بسْاَر .SPSS


 )0.5( َٔ ≥ :ازتباط ق )0.5( َٔ ≤ : × ، ٟٛازتباط ععٝف



 )0.05( َٔ ≤ :ذات د٫يَ ١عٓ )0.05( َٔ ≥ : × ، ١ٜٛذات د٫ي ١غرل َعٓ١ٜٛ

ت٪غس ايٓتٝذ )√( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط قٚ ١ٜٛايٓتٝذ )X( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝفٜٚ ١بني اؾد )10( ٍٚإ
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط ملتػرلات ايتكٝد مبباد ٨ا٫فضاح ٚايػفاف ١ٝايفسع ١ٝايبايؼ ( )0.08اقٌ َٔ (ٖٚ )0.5را ٜعين ٚدٛد
ع٬ق ١ازتباط ععٝف ١دداً ٚذات د٫ي ١غرل َعٓٚ ١ٜٛايبايؼ َتٛضطٗا ( ٖٞٚ )0.51اندل َٔ َطت ٣ٛايد٫ي ١ا٫سضا ١ٝ٥ايبايػ١
٢٢٠
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( )0.05اَ٫س اير٪ٜ ٟد ٟقب ٍٛايفسع ١ٝايعدَ )H0( ١ٝاييت تٓط عً( ٢إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن١
املطاُٖ ١املبشٛث ٖٛ ١فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني ايٛعع
ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاع ، )ٞاذ ايػسن ١تطبل اؿد ا٫دْ َٔ ٢ا٫فضاح ايرٜ ٟعد اسد املباد ٨ا٫ضاض ١ٝؿٛنُ ١ايػسنات
ٖٚرا َا ٪ٜغس دٌٗ املطاُٖني س ٍٛنٝف ١ٝضرل ْػاط ايػسنات اؿكٝكَٚ ٞاْٖ ٞطب ١ا٫زباح اؿكٝكٚ ١نِ َٖ ٛكطّٛ
ا٫زباح اؿكٝك ٌٖٚ ٞاملٝصاْ ١ٝاملٓػٛز ٠تعدل عٔ ايٓػاط اؿكٝك ٞاّ  ٫نٌ ٖر ٙا٫ضباب ادت اىل عدّ ٚدٛد ثك ١بايبٝاْات
املٓػٛزٖٚ ٠را ٜدٍ عًٚ ٢دٛد افضاح ٚيهٔ ٖرا ا٫فضاح عباب ٞغرل غفاف ٖٚرا اْعهظ عً ٢إ ا٫دابات يف اضتُاز٠
ا٫ضتبٝإ ناْت غرل َػذع ١يريو ناْت ْتٝذ ١ا٫زتباط ععٝف ١دداً.
دد)11( ٍٚ
َبدأ َد ٣ؼٌُ املدٜس ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠ملطٚ٪يٝاتِٗ
ت
1
2
3
4
5
6

املتػرلات ايفسع١ٝ
ٜعٌُ أعغا ٤فًظ اإلدازَ ٠ايف ٚضعِٗ يتٓفٝر ٚاحملافع ١عًَ ٢ضًش ١ايػسن١
ٚسكٛم املطاُٖني.
جملًظ اإلداز ٠ايض٬سٝات إلداز ٠ايػسنٚ ١غ ٕٚ٪املٛظفني ٚتعٝني ايسٝ٥ظ ايتٓفٝرٟ
ٚنباز املٛظفني.
 ٫هٛش إٔ ٜذلغح يعغ ١ٜٛفًظ اإلدازٜ َٔ ٠ه ٕٛقد سهِ عً ٘ٝظسمي ١كً١
بايػسف أ ٚفاقدا يٮًٖ ١ٝاملدْ.١ٝ
مجٝع املطاُٖني ايضػاز ٚايهباز َتطا ٕٚٚاَاّ أعغا ٤فًظ اإلداز.٠
ايتصاّ فًظ ا٫داز ٠بتطبٝل ناف ١ايكٛاْني ٚايعٌُ ملضًش ١مجٝع ا٫طساف ذات
ايع٬ق.١
ٜٓفر اعغا ٤فًظ ا٫دازٚ ٠ادباتِٗ عً ٢انٌُ ٚد٘ ٚقدزتِٗ عً ٢تك ِٝٝادا٤
ايػسن ١بػهٌ عًُ.ٞ
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط

َعاٌَ
ا٫زتباط

ايٓتٝذ١
√

()0.09
()0.04
()0.03

X
X
√

()0.08

√

()0.19
()0.06
()0.08

X
X
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 )0.5( َٔ ≥ :ازتباط ق )0.5( َٔ ≤ : × ، ٟٛازتباط ععٝف



 )0.05( َٔ ≤ :ذات د٫يَ ١عٓ )0.05( َٔ ≥ : × ، ١ٜٛذات د٫ي ١غرل َعٓ١ٜٛ

ت٪غس ايٓتٝذ )√( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط قٚ ١ٜٛايٓتٝذ )X( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝفٜٚ ١بني اؾد )11( ٍٚإ
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط ملتػرلات َد ٣ؼٌُ املدٜس ٚاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠ملطٚ٪يٝاتِٗ ايبايؼ ( )0.08اقٌ َٔ (ٖٚ )0.5را
ٜعين ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝف ١دداً ٚذات د٫ي ١غرل َعٓٚ ١ٜٛايبايؼ َتٛضطٗا ( ٖٞٚ )0.59اندل َٔ َطت ٣ٛايد٫ي١
٢٢١
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ا٫سضا ١ٝ٥ايبايػ )0.05( ١اَ٫س اير٪ٜ ٟد ٟقب ٍٛايفسع ١ٝايعدَ )H0( ١ٝاييت تٓط عً( ٢إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنُ١
َٚبادٗ٥ا يف ايػسن ١املطاُٖ ١املبشٛث ٖٛ ١فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚزٙ
يف ؼطني ايٛعع ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاع ، )ٞاذ إ اداز ٠ايػسن ١تعٌُ يتشكٝل َضاؿٗا ايػدضَ ١ٝطتفٝد َٔ ٠ايطًطات
املُٓٛس ١هلا عً ٢سطاب َضاحل املطاُٖني اذ ٜٛدد تبرٜس يف املضسٚفات يف ا٫داز ٠ايعًٝا مما ٜتطبب يف زفع ايتهايٝف ٚتكًٌٝ
ا٫زباح اييت ت٪ثس يف ايٓٗا ١ٜعًَ ٢كط ّٛا٫زباح يًطِٗ ايٛاسد أ ٟعدّ ايعٌُ عً ٢تعع ِٝثس ٠ٚاملطاُٖني ايضػاز نُطًب
عادٍ هلِ ٚاييت تطاِٖ يف ؼكٝك ١ا٫يتصاّ بتطبٝل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات َٚبادٗ٥ا.
دد)12( ٍٚ
َبدأ َد ٣احملافع ١عً ٢سكٛم املطاُٖني
املتػرلات ايفسع١ٝ

ت

َعاٌَ
ا٫زتباط

ايٓتٝذ١

1

(ٜتِ تطْ( ٌٝٝكٌ) ًَه ١ٝا٭ضِٗ بني املطاُٖني بأضًٛب آَٔ ٚضٌٗ.

()0.14

X

2

املطاُٖٜ ٕٛطتطٝع ٕٛاؿض ٍٛعً ٢ناف ١ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتعًك ١بايػسن ١بػهٌ فضً.ٞ

()0.02

X

3
4
5
6
7
8
9

املطاُٖٜ ٕٛطتطٝع ٕٛسغٛز ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَ ١بػهٌ غدض ٞأ ٚباإلْابْٚ ١طبٜ َٔ ١طتطٝعٕٛ
إدسا ٤ايتدقٝل عً ٢أعُاٍ ايػسن َٔ ١املطاُٖني.
ٜطتطٝع املطاُٖني تعٝني ٚعصٍ ٚؼدٜد َهافآت زٝ٥ظ ٚأعغا ٤فًظ اإلدازٚ ٠املدقل اـازدٚ ٞايداخًٞ
ٚايػه ٣ٛعً.ِٗٝ
ٜطتطٝع املطاُٖني ؼدٜد ْطب ١تٛشٜع ا٭زباح.
ٜ٫طتطٝع املدٜس ٚفًظ ا٫داز ٠إدسا ٤أ ١ٜتعد٬ٜت يف عكد ايتأضٝظ ٚايٓعاّ ايداخً ٞإ ٫بعد مبٛافك ١غايب١ٝ
املطاُٖني.
ٜتِ اؽاذ قسازات ايص ٜاد ٠يف زأع املاٍ اٚؽفٝغ٘ أ ٚاْ٫دَاز َٔ قبٌ غايب ١ٝاعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
يًػسن.١
ٜتِ اع ّ٬ناف ١املطاُٖني عٔ َٛاعٝد ادتُاعات اؾُع ١ٝايعَُٚ ١َٝٛهاْٗا ٚشَاْٗا بٛقت َٓاضب قبٌ
ا٫دتُاع.
ول يهٌ عغ ٛيف اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛتٛد ٘ٝض٪اٍ اىل املدٜس ٚا ٟعغ َٔ ٛاعغا ٤فًظ ا٫داز ٠يف ايػسن.١
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط

()0.20
()0.14
()0.19
()0.15
()0.44
()0.09

X
X
X
X
X
X

()0.22

X

()0.17

X
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ت٪غس ايٓتٝذ )√( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط قٚ ١ٜٛايٓتٝذ )X( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝفٜٚ ١بني اؾد )12( ٍٚإ
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط ملتػرلات احملافع ١عً ٢سكٛم املطاُٖني ايبايؼ ( )0.17اقٌ َٔ (ٖٚ )0.5را ٜعين ٚدٛد ع٬ق١
ازتباط ععٝف ١دداً ٚذات د٫ي ١غرل َعٓٚ ١ٜٛايبايؼ َتٛضطٗا ( ٖٞٚ )0.49اندل َٔ َطت ٣ٛايد٫ي ١ا٫سضا ١ٝ٥ايبايػ١
( )0.05اَ٫س اير٪ٜ ٟد ٟقب ٍٛايفسع ١ٝايعدَ )H0( ١ٝاييت تٓط عً( ٢إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن١
املطاُٖ ١املبشٛث ٖٛ ١فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني ايٛعع
ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاع ، )ٞأ ٟإ ايػسن ١تعٌُ بد ٕٚايسدٛع اىل املطاُٖني ايضػاز يف اؽاذ ايكسازات اييت متظ َضاؿِٗ ،
أ ٟتك ّٛا٫داز ٠بتعٝني َٔ تسٜد باملستب اير ٟتسٜد ٚعصٍ َٔ تسٜد ممٔ ٜعازض تضسفاتٗا مما ٪ٜد ٟاىل ٖدز سكٛم املطاُٖني
ٚبا٫خط املطاُٖني ايضػاز  ،نُا ٚإ املطاُٖني يٝظ يد ِٜٗأ ٟفهس ٠عٔ سذِ ا٫زباح املتشكك ١با٫عاف ١اىل َكطّٛ
ا٫زباح املٛشع دداً قً ٌٝمما اصاب املطاُٖني غٝب ١اٌَ نبرلٖ ٠را َٔ دٗ٘  َٔٚدٗ٘ اخس ٣املطاُٖني اصطدَٛا بعدّ
قدزتِٗ عً ٢بٝع اضُِٗٗ يعدّ ادزاز ايػسنات يف ضٛم اٚ٫زام املاي ١ٝبطبب عدّ تفع ٌٝايعٌُ يف ضٛم ازب ٌٝيٚ٬زام
املاي ١ٝمما دعٌ عًُ ١ٝتط ٌٝٝا٫ضِٗ صعب ١دداً ٚإ ٚددت بضٛز ٠غرل ززلٜٚ ١ٝتِ بٝع ايطِٗ باقٌ َٔ ْضف ايطعس ا٫زلٞ
مما ٜطاِٖ يف تدٖٛز ايٛعع املاي ٞيًُطاُٖني.

٢٢٣
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دد)13( ٍٚ
َبدأ َد ٣تٛفرل املعاًَ ١ايعادي ١يًُطاُٖني
ت

1

2

املتػرلات ايفسع١ٝ
ٜتطا ٣ٚمجٝع املطاُٖني يف سكٛم ايتضٜٛت بػهٌ عادٍ َع استفاظ ايػسن١
بطذٌ ٜتغُٔ ناف ١ازلا ٤املطاُٖني .
ٜتُتع املطاُٖني ايضػاز عضاْ َٔ ١ضٝطس ٠املطاُٖني ايهباز َٚطاٚاَ ٠ع َايهٞ
ا٫ضِٗ ايطبٝعٝني ٚاملعٜٓٛني .
ميٓع املتادس ٠باضِٗ ايػسن ١نٌ َٔ املٛظفني ٚأعغا ٤فًظ إ٫داز ٠ممٔ يدِٜٗ

3

اط٬ع عً ٢املعًَٛات ايداخً ١ٝيًػسن.١

َعاٌَ
ا٫زتباط

ايٓتٝذ١

()0.16

()0.13

()0.14

X

X

X

4

ايصاّ املدزاٚ ٤اعغا ٤فًظ ا٫داز ٠با٫فضاح عٔ تعاَ٬تِٗ باضِٗ ايػسن.١

()0.10

X

5

اضتك ٍ٬ايرَ ١املاي ١ٝيًػسنٚ ١املطاِٖ ٜ٫تشٌُ أ ٟخطاز ٠ا ٫يف سدٚد َطاُٖت٘.

()0.06

X

()0.11

X

َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط
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 )0.5( َٔ ≥ :ازتباط ق )0.5( َٔ ≤ : × ، ٟٛازتباط ععٝف



 )0.05( َٔ ≤ :ذات د٫يَ ١عٓ )0.05( َٔ ≥ : × ، ١ٜٛذات د٫ي ١غرل َعٓ١ٜٛ

ت٪غس ايٓتٝذ )√( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط قٚ ١ٜٛايٓتٝذ )X( ١اىل ٚدٛد ع٬ق ١ازتباط ععٝفٜٚ ١بني اؾد )13( ٍٚإ
َتٛضط َعاٌَ ا٫زتباط ملتػرلات تٛفرل املعاًَ ١ايعادي ١يًُطاُٖني ايبايؼ ( )0.11اقٌ َٔ (ٖٚ )0.5را ٜعين ٚدٛد ع٬ق١
ازتباط ععٝف ١دداً ٚذات د٫ي ١غرل َعٓٚ ١ٜٛايبايؼ َتٛضطٗا ( ٖٞٚ )0.33اندل َٔ َطت ٣ٛايد٫ي ١ا٫سضا ١ٝ٥ايبايػ١
( )0.05اَ٫س اير٪ٜ ٟد ٟقب ٍٛايفسع ١ٝايعدَ )H0( ١ٝاييت تٓط عً( ٢إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن١
املطاُٖ ١املبشٛث ٖٛ ١فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني ايٛعع
ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاع ، )ٞمما ٜعين اْ٘ ٜٛ٫دد َطاٚا ٠بني املطاُٖني ايهباز ٚايضػاز ٚعدّ ٚدٛد َعاًَ ١عادي َٔ ١سٝح
اؿكٛم اييت وضً ٕٛعًٗٝا ٖٚرا ٪ٜثس ضًبٝاً عً ٢ايػسنات يف املطتكبٌ اذا ازادت ايػسنات طسح اضِٗ ددٜد ٠ف ٬اسد
ٜػذلٜٗا ٜٛ٫ ْ٘٫دد ٖٓاى محا ١ٜيًُطاُٖني ايكداَ ٢مما ٫وفص املطتجُس ٜٔاؾدد يف املطاٖ ١يف ٖر ٙايػسنات.

٢٢٤
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.2

ْتا٥ر اختباز ايفسع ١ٝايجاْ / )H0( ١ٝؼً ٌٝايتبا)ANOVA( ٜٔ

ناْت ايٓتا٥ر احملطٛب٫ ١ختباز ( )Fيًُتػرلات نًٗا ( )1.17اصػس َكازَْ ١ع ( )Fاؾدٚي ١ٝايبايػ )2.86( ١اَ٫س
ايرٜ ٟعين قب ٍٛايفسع ١ٝايعدَ )H0( ١ٝاييت تٓط عً " ٢عدّ ٚدٛد ع٬ق ١ذات د٫يَ ١عٓ ١ٜٛبني تطبٝل قٛاعد سٛنُ١
ايػسنات َٚبادٗ٥ا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞيف ايػسن ١املبشٛثٚ "١زفض ايفسع ١ٝايبد )H1( ١ًٜاييت تٓط عًٚ " ٢دٛد
ع٬ق ١ذات د٫يَ ١عٓ ١ٜٛبني تطبٝل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات َٚبادٗ٥ا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞيف ايػسن ١املبشٛث." ١

٢٢٥
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م.عمار شهاب االحمد /م.م .عثمان امیه احمد

املبشح ايجايح
ا٫ضتٓتادات ٚايتٛصٝات
ا : ً٫ٚا٫ضتٓتادات
ٚ .1ددت قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات َٚبادٗ٥ا نغسٚزًَ ٠ش ١ملعاؾ ١املػانٌ اييت ؼضٌ بني اداز ٠ايػسن١
ٚا٫طساف ذات ايع٬ق ، ١ا ٫إ تطبٝل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات يف ايعسام بػهٌ عاّ ٚا٫قً ِٝبػهٌ خاظ مل وغ٢
باٖتُاّ نبرل َٔ قبٌ ايػسنات املطاُٖ٫ ١ضباب عدٜد َٔ ٠اُٖٗا ععف ادا ٤ضٛم ايعسام يٚ٬زام املايٚ ١ٝعدّ فاعً١ٝ
ضٛم ازب ٌٝيٚ٬زام املاي ، ١ٝمما اد ٣اىل عدّ انذلاخ ايػسنات بايعٌُ ملضًشَ ١طاُٖٗٝا.
 .2املطاُٖني ايضػاز قبطني َٔ ادا ٤اداز ٠ايػسنٚ ١يٝظ مبكدٚزِٖ تػٝرل أ ٟغٖٚ ٤ٞرا ٜدٍ عً ٢ععف
تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا اييت اغازت ايٗٝا َٓعُ ١ايتعا ٕٚا٫قتضاد ٟيًتُٓٚ ، ١ٝاير ٟبدٚز٪ٜ ٠غس ععف اؿُا١ٜ
ٚاملعاًَ ١ايعادي ١يًُطاٖني.
 .3تك ّٛايػسن ١تك ّٛبٓػس املٝصاْ ١ٝايعُ ١َٝٛتطبٝكاً ملبدا ا٫فضاح ٚيهٔ ايبٝاْات املٛدٛد ٠يف املٝصاْ ١ٝغرل
غفافٚ ١املطاُٖني غرل زاعني عٓٗا با٫خط صايف ايسبح املدضط يًتٛشٜع عً.ِٗٝ
.4

تبني إ تطبٝل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات املطاُٖ ٖٞ ١فسد زٚتني ٜ٫تِ ا٫يتصاّ ب٘ اٚ٫يف سدٚد َتطًبات

ا٫داش ٠املُٓٛس. ١
 .5دا ٤ايٛضط اؿطابٚ ٞا٫مساف املعٝاز ٟيتطبٝل قٛاعد اؿٛنُٚ ١احملاٚز ا٫خس ٣ععٝف بػهٌ عاّ ٚاقٌ
َٔ َعٝاز ايكب ٍٛايعاّ ايبايؼ (.)2.4
 .6تبني إ إ ع٬ق ١ا٫زتباط ناْت ععٝف ١دداً بني تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا ٚبني فسعٝات ايدزاض١
مما اد ٣اىل قب ٍٛايفسع ١ٝايعدَ ١ٝاٚ٫ىل (ٚ )H0اييت تٓط عً( ٢إ تطبٝل قٛاعد اؿٛنَُٚ ١بادٗ٥ا يف ايػسن١
املطاُٖ ١املبشٛث ٖٛ ١فسد غعازات ادازٚ ١ٜيٝظ هلا تأثرل يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞايرٜ ٟطاِٖ بدٚز ٙيف ؼطني ايٛعع
ا٫قتضادٚ ٟا٫دتُاعٖٚ . )ٞرا ٜدٍ عً ٢إ قٛاعد اؿٛنَُٛ ١دٛد ٠يف ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني ا ٫اْٗا غرل َفعًَٚ ١طبك١
بػهٌ دٝد ،نُا ٚمت زفض ايفسع ١ٝايعدَ ١ٝايجاْ (H0( ١ٝاييت تٓط عً( ٢عدّ ٚدٛد ع٬ق ١ذات د٫يَ ١عٓ ١ٜٛبني
تطبٝل قٛاعد سٛنُ ١ايػسنات َٚبادٗ٥ا يف ؼطني ا٫دا ٤امل٪ضط ٞيف ايػسن ١املبشٛث.)١

٢٢٦
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ثاْٝاً  :ايتٛصٝات
.1

ْٛص ٞايػسن ١املطاُٖ ١بايعٌُ اؾاد عً ٢تطٜٛس تطبٝل قٛاعد سٛنَُٚ ١بادٗ٥ا اذا َا ازادت

اؿض ٍٛعً ٢ثك ١املطاُٖني اؿايٝني ٚاملطتكبًٝني ٚنريو ا٫طساف ا٫خس ٣املضازف املٛزد ٜٔاملكسعني ...اخل ٖٚرا
ٜطاِٖ يف اْتػاز ٚتٛضع اعُاٍ ايػسن ١يف املطتكبٌ  ،خضٛصاً بعد َا ٫سعٓا ْتا٥ر ايدزاض ١مجٝعٗا ععٝفٚ ١غرل
َػذع ١ي٬طساف ذات ايع٬ق.١
.2

ا٫يتصاّ با٫فضاح اؾٝد يًبٝاْات َع غفاف ١ٝايبٝاْات مما ٜعصش َٔ َهاْ ١ايػسنٜٚ ١سفع َٔ اضعاز

اضُٗٗا ٚوفص املكسعني ٚاملٛزد ٜٔعًَ ٢طاعد ٠ايػسن ١يف ساي ١اؿاد ١اىل ايتُ ٌٜٛا٫عايف اي٬شّ.
.3

تٛفرل املعاًَ ١ايعادي ١بني املطاُٖني ايضػاز ٚايهباز ٚذيو يًُطاُٖ ١ببٝع اضِٗ ددٜد ٠يف

املطتفبٌ مما ٜطاعد يف تٛضع ايػسنٚ ١شٜاد ٠ازباسٗا.
.4

تفع ٌٝايعٌُ يف ضٛم ازب ٌٝيٚ٬زام املاي ١ٝايرٜ ٟطاِٖ يف تك ِٝٝايعادٍ ي٬ضِٗ ايعا٥د٠

يًػس نات ٚايرٜ ٟعهظ ْػاطٗا اؿكٝكٚ ، ٞيهٔ امل٬سغ اْ٘ ٫ميهٔ تك ِٝٝضعس ايطِٗ  ْ٘٫ضٛم اٚ٫زام املاي١ٝ
غرل فعاٍ ٚنُا إ ايػسن ١املبشٛث ١غرل َدزد ١يف ضٛم اٚ٫زام املاي.١ٝ

٢٢٧
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املضادز
.1

ازلاع ، ٌٝعً ٞعبد اؾابس اؿاز عً ،2010 ، ٞايع٬ق ١بني َطت ٣ٛايتطبٝل ايفعً ٞيًشانُ١ٝ

امل٪ضطٚ ١ٝدٚد ٠ايتكازٜس املاي ١ٝيًػسنات املطاُٖ ١ايعاَ ١ا٫زدْ ١ٝيف ايكطاعني املضسيف ٚايضٓاع،ٞزضايَ ١ادطترل
غرل َٓػٛز،٠نً ١ٝا٫عُاٍ ،داَع ١ايػسم اٚ٫ضط  ،ا٫زدٕ.
.2

ايتُ ، ُٞٝعباع محٝد  ، 2012 ،آيٝات اؿٛنُٚ ١دٚزٖا يف اؿد َٔ ايفطاد املايٚ ٞاإلداز ٟيف

ايػسنات املًُٛن ١يًدٚي.www.nazaha.iq ،١
.3

ايكػ، ٞظاٖس  ٚاـطٝب ،ساشّ  ، 2006 ،اؿانُ ١ٝامل٪ضط ١ٝبني املفٗٚ ّٛإَهاْ ١ٝتطبٝكٗا عً٢

أزض ايٛاقع يف ايػسنات املسد ١يف ا٫ضٛام املاي ، ١ٝفً ١ازبد يًبشٛخ ايعًُ ، ١ٝاجملًد ايعاغس  ،ايعدد ا، ٍٚ٫
ا٫زدٕ.
.4

دٛد ، ٠فهس ٟعبد ايػين قُدَ ،2008 ،د ٣تطبٝل َباد ٨اؿٛنُ ١امل٪ضط ١ٝيف املضازف

ايفًطط ١ٝٓٝملبادَٓ ٨عُ ١ايتعا ٕٚا٫قتضادٚ ٟايتَُٓٚ ١ٝباد ٨باشٍ يًسقاب ١املضسف ، ١ٝزضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز، ٠
اؾاَع ١ا٫ض ، ١َٝ٬نً ١ٝايتذاز ، ٠غص ، ٠فًططني.
.5

سبٛش ،قُد مجَ ،2007 ،ٌٝد ٣ايتصاّ ايػسنات املطاُٖ ١ايعاَ ١ايفًطط ١ٝٓٝبكٛاعد سٛنُ١

ايػسنات  ،زضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز ، ٠اؾاَع ١ا٫ض ، ١َٝ٬نً ١ٝايتذاز ، ٠غص ، ٠فًططني.
.6

سداد َٓ ،اٚز ،2008 ،دٚز سٛنُ ١ايػسنات يف ايتُٓ ١ٝا٫قتضاد ، ١ٜعح َكدّ اىل "امل٪متس

ايعًُ ٞا٭ "ٍٚس ٍٛسٛنُ ١ايػسنات ٚدٚزٖا يف اإلص٬ح ا٫قتضاد ٟخ ٍ٬ايفذل 16-15( ٠تػس ٜٔا٭ٍٚ
 ، )2008داَع ١دَػل  ،ضٛزٜا.
.7

دباب ،زْا َضطفٚ ، 2014 ،٢اقع تطبٝل َعاٜرل اؿٛنُ ١امل٪ضط ١ٝيف املضازف اإلض ١َٝ٬يف

فًططني دزاض ١تطبٝك ١ٝعً ٢املضازف اإلض ١َٝ٬ايعاًَ ١يف قطاع غص ،٠زضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز ، ٠اؾاَع١
ا٫ض ، ١َٝ٬نً ١ٝايتذاز ، ٠غص ، ٠فًططني.
.8

دزٚش ، ٠ضٛشإ صاحل  ،2008 ،ايع٬ق ١بني َتطًبات اداز ٠املعسفٚ ١عًُٝاتٗا ٚاثسٖا عً ٢متٝص

ا٫دا ٤امل٪ضط ٞدزاض ١تطبٝك ١ٝيف ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعاي ٞا٫زدْ ، ١ٝزضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز ، ٠نً ١ٝا٫عُاٍ
،داَع ١ايػسم اٚ٫ضط  ،ا٫زدٕ.
.9

ايػشادات ،قُد قاضِ  ٚعبد اؾً ،ٌٝتٛفٝل سطٔ  ، 2012 ،أثس تبين ايػسنات املطاُٖ١

ايعاَ ١ا٭زدْ ١ٝملباد ٨اؿانُ ١ٝامل٪ضط ١ٝيف قسازات املطتجُس امل٪ضط ٞيف بٛزص ١عُإ  ،اجملً ١ا٫زدْ ١ٝيف اداز٠
ا٫عُاٍ ،اجملًد ٕ 8ايعدد  ، 1ا٫زدٕ.

٢٢٨
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.11

ايػُس ، ٟصادم زاغد  ،2008 ،اؿٛنُ ١دي ٌٝعٌُ ي٬ص٬ح املايٚ ٞامل٪ضط ،ٞنً ١ٝبػداد

يًعً ّٛا٫قتضاد ١ٜاؾاَع ، ١ايعدد ايطابع عػس ،اٜاز  ،بػداد  ،ايعسام.
.11

ايػٝذ ،عبد ايسشام سطٔ ،2012 ،دٚز سٛنُ ١ايػسنات يف ؼكٝل دٛد ٠املعًَٛات احملاضب١ٝ

ٚاْعهاضاتٗا عً ٢ضعس ايطِٗ دزاض ١تطبٝك ١ٝعً ٢ايػسنات املطاُٖ ١املدزد ١يف بٛزص ١فًططني  ،زضايَ ١ادطترل
غرل َٓػٛز ، ٠اؾاَع ١ا٫ض ، ١َٝ٬نً ١ٝايتذاز ، ٠غص ، ٠فًططني.
.12

صٗ ٕٛٝمطٔ ضعٝدَ ،2015 ،د ٣تطبٝل قٛاعد اؿٛنُٚ ١آثازٖا املتٛقع ١عً ٢ادا ٤ايػسنات

املطاُٖ ١ايعاًَ ١يف فًططني (دزاض ١تطبٝك ١ٝبطسٜكْ ١طب ايتشً ٌٝاملاي ، )ٞزضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز ، ٠اؾاَع١
ا٫ض ، ١َٝ٬نً ١ٝايتذاز ، ٠غص ، ٠فًططني.
.13

فسز اهلل  ،امحد َٛض ،2012 ، ٢دٚز ا٫ضتجُاز يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف تطٜٛس ا٭دا٤

امل٪ضط ٞيف َ٪ضطات ايتعً ِٝايعاي ٞايفًطط" ١ٝٓٝدزاض ١تطبٝك ١ٝعً ٢اؾاَعات ايفًطط ١ٝٓٝايعاًَ ١بكطاع غص، "٠
زضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز ، ٠اؾاَع ١ا٫ض ، ١َٝ٬نً ١ٝايتذاز ، ٠غص ، ٠فًططني.
.14

قٜٛدز ،انسّ قُد َ ،2015 ،د ٣ايتصاّ ايػسنات املطاُٖ ١ايعاَ ١يف فًططني مبباد٨

اؿٛنُ،١زضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز ، ٠اؾاَع ١ا٫ض، ١َٝ٬نً ١ٝايتذاز ، ٠غص ، ٠فًططني.
.15

نس ، ِٜزلرل ، 2003 ،سٛنُ ١ايػسنات يف ايكسٕ اؿادٚ ٟايعػس ،ٜٔط 35 ، 3عُازات

ايعبٛز ،طسٜل ص٬ح ضاملَ ،سنص املػسٚعات ايدٚي ١ٝاـاص، ١غسف ١ايتذاز ٠اَ٫سٜهٚ – ١ٝاغٓطٔ  ،ايكاٖسَ ، ٠ضس.

٢٢٩

