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 رحهُم انعىايم انًؤثرح عهً لرار اصزخذاو انًحبصجخ انضحبثُخ 

 فٍ ثُئخ األعًبل انًصرَخ : دراصخ يُذاَُخ 

 د. يبَكم صًىئُم انفىَش ثبصُهٍ

 يذرس ثمضى انًحبصجخ

 انًعهىيبد ثبنمبهرح انجذَذحانًعهذ انعبنٍ نهزضىَك وانزجبرح وَظى 

 

 انًهخص:

رلعت ًظن الوعلْهبد الوؾبعج٘خ دّساً ُبهبً فٖ رضّٗذ هزخزٕ القشاساد فٖ ّقذ         

هززززضاهي فزززٖ ا داساد الوخزلنزززخ وب ًززززبطل ّالوزززْاسد الج زززشٗخل ّالوبل٘زززخل ّالزغزززْٗ ل 

ى ًظزززن الوعلْهزززبد ّا هزززذادادبب ثبلوعلْهزززبد العصهزززخ لعول٘زززخ ارخزززبر القزززشاسادب     

ن األشوززبل ث ززاج  ززؾ٘ؼ  فٌِززب  ؽبعززخ  لززٖ  الوؾبعززج٘خ فززٖ وض٘ززش هززي األؽ٘ززبى   رززذبشك

رطج٘ز   ؽززذس الزاٌْلْع٘ززبد فزٖ هغززبل ًظززن الوعلْهززبد الوؾبعزج٘خ  لزززل  فقززذ  ِززشد 

الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ   ززجبت ؽبعززبد   رقززذهِب ًظززن الوعلْهززبد الوؾبعززج٘خ الزقل٘ذٗززخب 

الغززؾبث٘خ  لززٖ ًظززبم هعلْهززبد هؾبعززجٖ ٗكواززي الْ ززْل  ّٗ زز٘ش هلززطلؼ الوؾبعززجخ

النزْسٕ لزَ فزٖ  ٕ ّقزذل ّهزي  ٕ هازبىل هزي صزعل ا رلزبل ث زجاخ ا ًزشًزذ ثزذّى 

الؾبعخ  لٖ رضج٘ذ هغج  للجشاهظ الوؾبعج٘خ شلٔ  عِضح الؾبعْة  ّ الخْادم ثبلوٌ زةحب 

وؾبعزجخ الغزؾبث٘خ  ًّظشاً لْعْد ضشّسح للزعشف شلٔ العْاهج الذافعخ  لٖ اعزخذام ال

فقذ سوض ُزا الجؾش شلٔ رؾل٘ج العْاهج الوؤصشح شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ 

فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب ُزا ّهي ّاقع الذساعبد الغبثقخ قذ رن اصز٘بس هغوْشخ هزي 

الوزغ٘شاد الوغزقلخ لذساعخ هذٓ رةص٘شُب شلزٔ قزشاس اعززخذام الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خل ّقزذ 

ذ ُزززززٍ الوزغ٘ززززشاد فززززٖ هغوْشززززخ هززززي العْاهززززج ا قزلززززبدٗخل ّالزٌظ٘و٘ززززخل روضلزززز

ّالزاٌْلْع٘ززخل ّ داسح الوخززبوشب ّقززذ  ٗززذد ًزززب ظ الذساعززخ ّعززْد شعقززخ راد د لززخ 

 ؽلززب ٘خ ثزز٘ي وززع هززي ُزززٍ الوزغ٘ززشادل ّقززشاس اعزززخذام الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ فززٖ ث٘ئززخ 

 األشوبل الولشٗخب  
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Abstract: 

Accounting information systems play an important role in 

the delivery of the necessary information decision makers 

simultaneously in various departments, such as production, 

human resources, financial, marketing and supply.. for process of 

decision-making.  But the accounting information systems often 

does not support the work properly. There is a need to apply the 

latest technologies in the field of accounting information 

systems. For that, Cloud Accounting appeared to meet the needs 

of not provided traditional accounting information systems. The 

term of Cloud Accounting refers to the accounting information 

system can instant access to its anytime and anywhere through 

internet access without the need to install accounting programs 

on computers or servers in the company. Due to the need to get 

to know the factors driving to the use of Cloud Accounting. The 

focus of this research on the analyze of the factors that affect the 

decision of the use of Cloud Accounting in business environment 

of Egypt. This is the reality of previous studies have been chosen 

a set of independent variables to examine the impact on the 

decision of the use of Cloud Accounting, was marked by these 

variables in economic factors, regulatory factors, technological 

factors and risk management factors. The results of the study 

found to statistically relationship between both of these variables 

and the decision of the use of Cloud Accounting in Egyptian 

business environment.         
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 ًمذيــــخ:ان

شلززن الوؾبعززجخ لززَ دّس ُززبم فززٖ هغززبشذح الوٌ ززاد شلززٔ  دا  هِبهِززب هٌززز ثززذ          

ً بوِبل ّصعل هشاؽج شوشُب الوخزلنخل ّؽزٔ اًقضب ِبب ّلن ٗاي شلن الوؾبعجخ ثِزٍ 

الجغبوخ ووب ُْ اٙىل ًّظشاً لعؽز٘بط  لٔ رشعوخ دق٘قخ ّفعبلخ للْاقع ا قزلزبدٕ  لزٔ 

 Otilia Dimitriu & Marian)وؾبعززجخ ثبعزززوشاسب  سقززبمل لزززل  ٗزطززْس شلززن ال

Matei, 2015, P.665)  فبلوٌ اد رؾزبط  لٖ الوعلْهبد الوؾبعج٘خ فٖ رق٘٘ن ّضعِب

الوزبلٖل ّ ززٌع القززشاسادل ّّضززع صططِززب الوغززقجل٘خل ّالشقبثززخ شلززٔ وبفززخ  ً ززطزِبب 

(Ceslovas Christauskas & Regina Miseviciene, 2012, P.14)  

م فزززٖ ا شزوزززبد شلزززٔ ًظزززن 0791لززززل  ثزززذ د الاض٘زززش هزززي الوٌ زززاد هٌزززز شزززبم         

الوعلْهبد ا لازشًّ٘خ وغض  ُزبم هزي ُ٘ازج الوٌ زةحل فلقزذ اعززجذلْا العول٘زبد الْسق٘زخ 

عوزعل  ثغزش ثةعِضحل ّثشاهظل ّقْاشذ ث٘بًبد  لازشًّ٘خ هزللخ ث جاخ رزذاس داصل٘زبًل 

 Gerard)ب  ح شول٘زززبد الوٌ زززةحرؾغززز٘ي ونزززبّهعبلغزززخل ّرخزززضٗي الج٘بًزززبد ثِزززذف 

Salleras, 2012, P.15)  

ألّل هززشح راٌْلْع٘ززب  Google ّ IBMم قززذهذ  ززشوزٖ 8119ّفززٖ شززبم         

ثٌ٘زخ رؾز٘زخ Cloud ؽ٘ش رزضزوي الغزؾبثخ  Cloud Computingالؾْعجخ الغؾبث٘خ 

 وبهلخ هي  عِضحل ّثشاهظل ّهشاوض ث٘بًزبد ي٘زش هش ٘زخ هزي عبًزت الوغززخذم الٌِزب ٖل

 ,Gerard Salleras, 2012)ُّززٖ ثوضبثززخ الضززْسح الزبل٘ززخ لزاٌْلْع٘ززب الوعلْهززبدب 

P.36)  (Keke Gai & Saier Li, 2012, P.142)  ّٕالغزؾبثخ هلزطلؼ هغزبص

 (Shaban Mohammadi & Others, 2015, P.30)ٗ ز٘ش  لزٖ  زجاخ ا ًزشًزذب 

ال زاج الشهزضٕ   زز  ؽ٘ش ٗكْشَهض ل جاخ ا ًزشًذ ث اج شلٔ ُ٘ئزخ عزؾبثخل ّهزي ُززا 

ّرعزجزش الؾْعزجخ  (Arsenie Samoil, 2011, P.783)هلطلؼ الؾْعجخ الغؾبث٘خب 

الغؾبث٘خ ّاؽذح هي  ُن ا رغبُبد الزاٌْلْع٘خ الؾذٗضخ الزٖ ٗغزت شلزٔ الوؾبعزج٘ي  ى 

 (Sheree Corkern & Others, 2015, P.13)ٗغززعٌْ٘ا ثِزب فزٖ العقزذ القزبدمب 

ا رغبُبد الزاٌْلْع٘زخ الؾذٗضزخ فزةى الؾْعزجخ الغزؾبث٘خ    ّشلٔ العاظ هي العذٗذ هي

رزطلززت هززْاسد هبل٘ززخل  ّ هبدٗززخل  ّ ث ززشٗخ وج٘ززشحل ّالْاقززع  ى الؾْعززجخ الغززؾبث٘خ رقززذم 

للوٌ زاد اللزغ٘شحل ّالوزْعزطخل صب خ ثْ ب ف الوؾبعجخل ّالوبل٘خ هضاٗب راٌْلْع٘خ 

 Martin Quinn & Peter)ّالزٖ وبًزذ فزٖ الغزبث  هزبؽزخ فقزن للوٌ زاد الاج٘زشحب 

Cleary, 2014, P.38)  
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فلقزززذ  ؽزززذصذ صزززْسح راٌْلْع٘زززب الوعلْهزززبد رغ٘٘زززشاً وج٘زززشاً فزززٖ شلزززن الوؾبعزززجخب         

(Bogdan Ionescu & Others, 2013, P.107)  فع ٗواي رلْس شلزن الوؾبعزجخ

 & Otilia Dimitriu)ثززذّى الززذشن هززي راٌْلْع٘ززب الوعلْهززبد  80فززٖ القززشى الزز  

Marian Matei, 2015, P.1259)  م  ِززش هلززطلؼ الوؾبعززجخ 8102فنززٖ شززبم

ل ُّْ هلزطلؼ ٗ ز٘ش  لزٖ ًظزبم هعلْهزبد هؾبعزجٖ Cloud Accountingالغؾبث٘خ 

ّهزي  ٕ هاززبىل هزي صززعل ا رلزبل ث ززجاخ  لٗوازي الْ زْل النززْسٕ لزَ فززٖ  ٕ ّقزذ

ِزضح الؾبعزْة  ّ ا ًزشًذ ثذّى الؾبعخ  لٖ رضج٘ذ هغزج  للجزشاهظ الوؾبعزج٘خ شلزٔ  ع

 (Cristina Prichici & Bogdan Ionescu, 2015, P.491)الخزْادم ثبلوٌ زةحب 

ؽذّس رغ٘٘شاد فٖ ّ ٘نزخ الوؾبعزجخل ّدّس الوؾبعزتل ؽ٘زش  ى عزِْلخ هوب  دٓ  لٖ 

 ٌع القشاساد ثوعلْهزبد هجب زشح فزٖ  ٕ ّقزذل ّهزي  ٕ هازبىل ّهزي  ٕ عِزبصل قزذ 

للوؾبعزززج٘ي فزززٖ رٌق٘زززخ الوعلْهزززبد الوؾبعزززج٘خب  صال ث زززاج وبهزززج الْ ٘نزززخ الزقل٘ذٗزززخ 

(Gerhard Kristandl & Others, 2014, P.2,5)    

ّلقززذ  ززِذد الغززٌْاد القشٗجززخ الوبضزز٘خ رطززْساً ُززب عً فززٖ اعزززخذام الوؾبعززجخ         

الغؾبث٘خل ّرعذدد الذساعبد فٖ ث٘ئخ األشوبل األعٌج٘خل ّالززٖ رٌبّلزذ دّافزع اعززخذام 

خل ثب ضبفخ  لٖ األُذاف األعبع٘خ هي ّسا  ُزا ا عزخذامب ّهي ٌُب الوؾبعجخ الغؾبث٘

اعزززخذام  رؾل٘ززج العْاهززج الوززؤصشح شلززٔ قززشاسعززب د فاززشح ُزززٍ الذساعززخ لاززٖ رزٌززبّل 

الوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب ّقذ رزن رٌظز٘ن هؾزْٗزبد الذساعزخ ثؾ٘زش 

ٖ ثٌب اً شلِ٘ب رن  ٘بيخ ه الخ الذساعخل رجذ  ثب وبس الٌظشٕ ّالذساعبد الغبثقخل ّالز

ّرؾذٗززذ األُززذافل ّ ُو٘ززخل ّفززشّ  الذساعززخل صززن ث٘ززبى هٌِغ٘ززخ الذساعززخل ّهٌبق ززخ 

 ًزب غِبل ّ ص٘شاً الخع خ ّالزْ ٘بدب 

 اإلطبر انُظرٌ وانذراصبد انضبثمخ:

ن لقذ عبُوذ راٌْلْع٘ب الؾْعجخ الغزؾبث٘خل ّهزب رضزوٌزَ هزي اثزازبساد فزٖ رقزذٗ        

العذٗززذ هززي الخززذهبد الوشراززضح شلززٔ راٌْلْع٘ززب الغززؾبثخل ّهٌِززب الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خب 

ّٗ ز٘ش هلزطلؼ الؾْعززجخ الغزؾبث٘خ  لززٔ عزؾبثخ رشرازض شلززٔ ؽضهزخ هززي الجزشاهظ الزززٖ 

ُّٖ رغوؼ للوٌ زاد ثب عززنبدح  (Xinding Ma, 2015, P.37)رذشن ًظبم الوٌ ةحب 

ؽبد الزخضٌٗ٘ززخل ّ ززجابد الؾْعززجخل ّ داسح هززي األًززْات الوخزلنززخ للخززذهبد هضززج الوغززب

 Luca) ًظوزخ الز زغ٘ج ّالجزشاهظل ّ داسح الج٘بًزبد ثةعزعبس هٌخنضزخ ّهشًّزخ شبل٘زخب

Ferri & Others, 2017, P.73)   ّٗواٌِب رْف٘ش هْاسد ؽْعجخ   ًِب ٘خ رجعبً لؾغن

شح صزن ٗواٌِزب الطلت ثغجت وج٘عزِب القبثلخ للزوذدل ف٘واٌِب  ى رجذ  العوج هع هٌ ةح  غ٘
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 ,Minqi Zhou & Others) ى رضٗزذ هزي وبقزِزب ؽٌ٘وزب رؾززبط الوٌ زةح  لزٖ رلز ب  

2010, P.105)  رغوؼ للوٌ اد ثبعزخذام هزْاسد الؾْعزجخ وخذهزخ هقبثزج  ٗغزبس ُّٖ

 ,Mohamed El Hadi & Azza Ismail, 2016) دّى الؾبعزخ  لزٖ اهزعوِزبب

P.1)     فعلٔ الشين هي  ى الوٌ اد ٗكغزوؼ لِزب ثبعززخذام هزْاسد الؾْعزجخ وزبلجشاهظل

 ى الوٌ اد   رول  الؾ  الزعبقذٕ فٖ ا عز٘ع  شلٔ ُززٍ الجزشاهظل  ّ ر زغ٘لِب عزْا  

  Josef)هززي صعلِززبل  ّ هززي صززعل عِززخ  صززشٓ لزز٘ظ لِززب شعقززخ ثوززضّد الخذهززخب 

Rachty & John O'Shaughnessy, 2010, P.33)   

ّرزغن الؾْعجخ الغؾبث٘خ ثخوغزخ صلزب ت رو٘ضُزب شزي ي٘شُزب هزي ا رغبُزبد         

  (Tharam Dillon & Others, 2010, P.27-28) الزاٌْلْع٘زخ األصزشٓل ُّزٖ 

(Ahmed Youssef, 2012, P.840) (Hoang Dinh & Others, 2013, 

P.1591) 

 ززةح ا عزززنبدح هززي صززذهبد ل ثوعٌززٔ  ًززَ ٗواززي للو ّ ً  صذهززخ رار٘ززخ ؽغززت الطلززت ٌ

الؾْعجخ الغؾبث٘خ رلقب ٘بًل ّفْسٗبً ث اج رارٖ دّى ا ضزطشاس للزعبهزج الوجب زش هزع 

   هضّد الخذهخب

 هي  ٕ هابىل ّفٖ  ٕ ّقذب  صبً٘بً  ؽشٗخ ّ ْل ّاععخ لل جاخ 

 ثِذف ا عزنبدح هي اقزلبدٗبد الؾغنل ّالزخلتب  لصبلضبً  رغوع لوْاسد الؾْعجخ 

   ًفٖ رْف٘ش هْاسد ؽْعجخ ؽغت ؽبعخ الوٌ ةحل ّثذّى عقفب  هشًّخ عشٗعخساثعب 

 ل هوززب ٗززز٘ؼ للوٌ ززاد الوغزززخذهخ صبهغززبً  قبثل٘ززخ هززْاسد الؾْعززجخ الغززؾبث٘خ للق٘ززبط

للؾْعجخ الغؾبث٘خ هي دفع سعْم  ٗغبسَٗ هقبثزج ا عززِع  النعلزٖ فقزن هزي هزْاسد 

 الؾْعجخب 

 Venkata)  ًزززْات هزززي الخزززذهبدل ُزززٖ ّرقزززذم الؾْعزززجخ الغزززؾبث٘خ صعصزززخ         

Maddineni & Shivashanker Ragi, 2011, P.7) (Wei-Tek Tsai & 

Others, 2010, P.684) 

 هزي ؽ٘زش رزْف٘ش الوغزبؽبد الزخضٌٗ٘زخ للج٘بًزبدل ّ زجابد   ّ ً  صذهخ الجٌ٘خ الزؾز٘خ

 الؾْعجخب

 وبعزضبفخ الجشاهظ الخب خ ثبلوٌ ادب  صبً٘بً  صذهخ الوٌلبد 

 هي ؽ٘ش  ربؽخ اعزخذام الجشاهظل ّرؾذٗضِبل ّ ٘بًزِبب  صبلضبً  صذهخ الجشاهظ 
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 (Jaakko Jaatmaa, 2010, P.15)  ّللؾْعزجخ الغزؾبث٘خ  سثعزخ  ًزْاتل ُزٖ        

(Bogdan Ionescu & Others, 2012, P.986)   

 هزي هولْوخ لوضّد الخذهزخل ّٗوازي الْ زْل  لزٔ ثٌ٘زِزب الزؾز٘زخ   ّ ً  عؾبثخ شبهخ

 قجج  ٕ هغزخذم ث اج شبمب 

 هولْوخ لوٌ ةح ّاؽذحل ّرذاس ثْاعطخ الوٌ ةح  ّ هي قجج وشف  صبً٘بً  عؾبثخ صب خ

 صبلشب

 ثزز٘ي العذٗززذ هززي الوٌ ززاد الزززٗي لززذِٗن هلززبلؼل  ّ  ُززذاف  صبلضززبً  عززؾبثخ ه زززشوخ

 ه زشوخل ّرذاس ثْاعطخ  رؾبد الوٌ ادل  ّ هي قجج وشف صبلشب 

 رزاْى هي  صٌ٘ي  ّ  وضش هزي الوٌ زاد الوغززقلخل ّلازي هزلزلخ  ساثعبً  عؾبثخ ُغ٘ي

 ثزاٌْلْع٘ب هْؽذحل ّرغوؼ الولا٘خ الو زشوخ ثٌقج الج٘بًبدل ّالجشاهظ ف٘وب ثٌِ٘وبب 

 ؽزززذٓ  Facebook  ّTwitterّرعزجزززش  زززجابد الزْا زززج ا عزوزززبشٖ هضزززج         

 & Gerhard Kristandl)الؾْعززجخ الغززؾبث٘خ للعوززع ب الخززذهبد الزززٖ رقززذهِب 

Others, 2014, P.9)   ّٔهي ال زشوبد الوزضّدح لزاٌْلْع٘زب الؾْعزجخ الغزؾبث٘خ شلز

-Microsoft-RedHate-OpenStack-Dell-Nimbus عززج٘ج الوضززبل   الؾلززش 

Oracle) Google-Amazon- ب)(Gregor Laszewski & Others, 2012, 

P.2-3) (Dragos Mangiuc, 2012, P.1020) (Zhizhong Zhang & 

Others, 2013, P.13) 

 ّهوب عج  ٗواي القْل  ى للؾْعجخ الغؾبث٘خ صعصخ  دّاس س ٘غ٘خل ُٖ           

الزاٌْلْع٘خ هغبشذح الوٌ اد شلٔ صنض الزابل٘ف هي صعل ا عزنبدح هي الخذهبد  -0

 هقبثج دفعبد  ٗغبسَٗ دّى الؾبعخ  لٖ اهزعوِببالوجزاشح 

قبثلزخ للزوزذدل ؽ٘زش راٌْلْع٘زخ هجزازشح ر٘غ٘ش ًوْ الوٌ اد هي صزعل  ربؽزخ هزْاسد  -8

ٗكواززي للغززؾبثخ  ى رجززذ  العوززج ثطبقززخ  ززغ٘شحل صززن ٗكواززي  ى رضٗززذ هززي وبقزِززب ؽٌ٘وززب 

 رؾزبط الوٌ اد  لٖ رل ب

رقززذٗن  دّاد راٌْلْع٘ززخ هجزاززشحل ّٗ ززوج رلزز  رلزز  األدّاد الزاٌْلْع٘ززخ الزززٖ ٗزززن  -2

عززخ األّلززٔ للْفززب  ثبؽز٘بعززبد الوٌ ززاد هززي ًبؽ٘ززخل ّرجغزز٘ن الوِززبم رطْٗشُززب ثبلذس

للْ ززب ف الوخزلنززخ للوٌ ززاد هززي ًبؽ٘ززخ  صززشٓل ّهززي  هضلززخ ُزززٍ األدّاد الوؾبعززجخ 

   الغؾبث٘خب
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ؽ٘ش رعزجزش الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خ ّاؽزذح هزي ثزشاهظ الؾْعزجخ الغزؾبث٘خل الززٖ لِزب         

الوؾبعزززج٘خ للوغززززخذه٘ي فزززٖ الْقزززذ ُزززذف هؾزززذد ُزززْ هعبلغزززخ ّرْ ززز٘ج الوعلْهزززبد 

ّالونِزززْم الؾزززذٗش لوعبلغزززخ الج٘بًزززبد  بالوٌبعزززتل هوزززب ٗزززْفش هضاٗزززب رٌبفغززز٘خ للوٌ زززةح

الوؾبعج٘خ فٖ الغؾبثخ ٗعٌٖ ًقج رضج٘زذل ّهعبلغزخل ّرخزضٗي ث٘بًزبد  ًظوزخ الوعلْهزبد 

الوؾبعج٘خ هزي صزْادم داصزج الوٌ زةح  لزٖ صزْادم رزذاس شزي ثعزذ صب زخ ثوزضّدٕ صذهزخ 

ثخل ؽ٘ش ٗقع شت  الْ ْل  لٖ الج٘بًبد الوؾبعج٘خل ّهعبلغزِبل ّرخضٌِٗزب شلزٔ الغؾب

شبر  هضّد صذهخ الغؾبثخل ؽزٔ  ى هغزخذهٖ الوعلْهبد الوؾبعج٘خ سثوزب ل٘غزْا شلزٔ 

  (Daisy Yau-Yeung, 2017, P.19-20,27,36)شلن ثبلوْقع الوبدٕ لِبب 

زلخت ٗزّ االوؾبعزجخ الغزؾبث٘خا ّالععقخ ث٘ي هلزطلؾٖ االؾْعزجخ الغزؾبث٘خا         

فٖ  ًَ فٖ ؽ٘ي  ى هلطلؼ الؾْعزجخ الغزؾبث٘خ ٗ ز٘ش  لزٔ الْ زْل لخزذهبد الؾْعزجخ 

هضج الجشاهظ ّالوعلْهبد شجش  جاخ ا ًزشًذل فةى هلزطلؼ الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خ ٗ ز٘ش 

 لٔ الْ ْل للجشاهظ ّالوعلْهبد الوؾبعزج٘خ شجزش  زجاخ ا ًزشًزذ هزي صزعل هزلزنؼ 

 (Chidiebele Innocent Onyali, 2016, P.114)لازشًّ٘زززخب للوْاقزززع ا 

فبلوؾبعززجخ الوشراززضح شلززٔ الغززؾبثخ رخززذم هغزززخذهٖ الوعلْهززبد الوؾبعززج٘خل ّالوبل٘ززخب 

(Laura Tudoran & Bogdan Ionescu, 2014, P.294)  

ّللوؾبعجخ الغؾبث٘خ اعزخذاهبد شذٗذحل هي ثٌِ٘زب  داسح الج٘بًزبد الوبل٘زخل ّ شزذاد         

و ْف الوشرجبدل ّرغذٗذ النْار٘شل ّ شذاد الغغعد الضشٗج٘خل ّدشزن ًظزن الوشاععزخ 

الذاصل٘زززخل ّ داسح الوج٘عزززبدل ّ داسح شعقزززبد العوزززع ل ّي٘شُزززب هزززي ا عززززخذاهبدب 

(Katherine Kinkela, 2013, P.3)  ن األًظوززخ ووززب  ى الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ رززذبشك

الوؾبعززج٘خ للوٌ ززادل هززي ؽ٘ززش رقززذٗن هعلْهززبد للعذٗززذ هززي هزخزززٕ القززشاساد ث ززاج 

هزززضاهي فززٖ ا داساد الوخزلنززخ هضززج ا ًزززبطل ّالوززْاسد الج ززشٗخل ّالوبل٘ززخل ّا داسح 

لٔ الزخط٘نل ّسقبثخ العل٘بل ّالزغْٗ ل ّا هذادادبب ُزٍ الوعلْهبد رغبشذ الوذٗشٗي ش

العول٘بد  ُزا فضعً شي  ربؽخ الزقبسٗش الوؾبعزج٘خ لوغززخذهِ٘ب هزي الغِزبد الخبسع٘زخ 

هضج ؽزبهلٖ األعزِنل ّالزذا ٌْىل ّالغِزبد الؾاْه٘زخ  لززل  ًغزذ  ى  عزضا  هزي الٌظزبم 

الوؾبعجٖ للوٌ ةح ٗزضوي رقبسٗش هبل٘خل ّهؾبعجخ رابل٘فل ّهؾبعجخ  داسٗزخل ّرخطز٘ن 

 ,Ceslovas Christauskas & Regina Miseviciene)و ززشّتب هززْاسد ال

2012, P.16)    

ّقذ رطشقذ العذٗذ هي الذساعبد فٖ ث٘ئخ األشوبل األعٌج٘زخ  لزٖ العْاهزج الذافعزخ         

 لٖ اعزخذام الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خل فزجعض الذساعزبد رزشٓ  ى العْاهزج ا قزلزبدٗخ ُزٖ 
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ألصش  ى العْاهج الزٌظ٘و٘خ روضج القزْٓ الذافعزخل الوؾش  الش ٘غٖل ثٌ٘وب ٗشٓ الجعض ا

 هب ثعض الذساعبد فزٌظش  لزٖ العْاهزج الزاٌْلْع٘زخ ثبشزجبسُزب ُزٖ الوؾنزضحل ٌّٗظزش 

الجعض األصش هي ُزٍ الذساعبد  لٖ شْاهج  داسح الوخبوش ثبشزجبسُب الذافع  عززخذام 

 الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 

بلٖ هي ُزا الجؾزش ثللقزب  الضزْ  شلزٔ ثعزض ّعْف ٗقْم الجبؽش فٖ الغض  الز        

 الذساعبد األعٌج٘خ الزٖ رطشقذ لِزٍ العْاهجل ّرل  هي صعل األسثعخ ًقبو الزبل٘خ 

 أوالً: دراصبد رُبونذ انعىايم اإللزصبدَخ:

ل  (Meiko Jensen & Others, 2009, P.109)رؤوززذ وززعً هززي دساعززخ        

شلٔ  ى العْاهج  (Serkan Ozdemir & Cemal Elitas, 2015, P.46)ّدساعخ 

ل ثوعٌززٔ  ى الوٌ ززاد الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خا قزلززبدٗخ ُززٖ الوؾززش  الش ٘غززٖ  عزززخذام 

رِذف  لٔ رقلز٘ت ا عززضوبساد الش عزوبل٘خ ثبعززخذام  قزج الوعزذادل ّصنزض الزازبل٘ف 

الوزعلقزخ  الز غ٘ل٘خ الوزعلقخ ثبعزِع  الطبقخل ّالل٘بًخ  ثب ضبفخ  لٔ هخزلف الزابل٘ف

 ثب داسح الذاصل٘خ لزاٌْلْع٘زب الوعلْهزبد هضزج الزؾزذٗشل ّالزشقزٖل ّالٌغزي ا ؽز٘زبوٖب

 ًززَ هزي صزعل اعزززخذام  (Gerard Salleras, 2012, P.18,28)ّرضز٘ف دساعزخ 

ٗزززن ًقززج الزاززبل٘ف الوغززززشح هضززج راززبل٘ف رضج٘ززذ الجززشاهظل ّرا٘٘ززف  الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ

 & Piotr Pazowski)ّقزذ  ّضزؾذ دساعزخ الخذهزخب ّر غ٘ج العول٘زبد  لزٖ هزضّد 

Zbigniew Pastuszak, 2013, P.858)  فٖ  زج اعززخذام الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خ ًَ 

لزز٘ظ ٌُززب  ؽبعززخ  لززٔ اعزززضوبساد  ضززبف٘خ فززٖ الخززْادم ّالجززشاهظل ؽ٘ززش ٗقززذم هززضّد 

الخذهززخ هشًّززخ شبل٘ززخ فززٖ صٗززبدح الوززْاسد العصهززخ لوع وززخ ؽغززن ً ززبو الوٌ ززادب ووززب 

 ًزَ ٗوازي  (Gerhard Kristandl & Others, 2014, P.14)ّضزؾذ دساعزخ  

ا صز٘بس ث٘ي  ًظوخ دفع هزعذدح للشعْم   ٗغبسَٗ هقبثزج ا عززِع  النعلزٖ هزي هزْاسد 

ّقززذ   ززبسد الؾْعززجخل ْٗه٘ززبًل  ّ  عززجْش٘بًل  ّ  ززِشٗبًل  ّ عززٌْٗبًل  ّ لاززج هغزززخذمب 

 لٖ  ى الٌقزج الغض زٖ  ّ  (Bogdan Ionescu & Others, 2013, P.111)دساعخ 

الالٖ للعول٘بد الز غ٘ل٘خ الوؾبعج٘خ  لٖ الغؾبثخل ُْ ؽج عذٗذ ٗواي  ى ٗؾق  ّفْساد 

 رابل٘ن٘خ للوٌ ادب

 ثبَُبً: دراصبد رُبونذ انعىايم انزُظًُُخ:

 ى العْاهج الزٌظ٘و٘زخ   (Luca Ferri & Others, 2017, P.74)رشٓ دساعخ        

ل ؽ٘زش  ًِزب رؾغزي هزي الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خعخ الش ٘غ٘خ ّسا  اعززخذام روضج القْٓ الذاف

 دا  العول٘بد هي صعل اعزخذام الزاٌْلْع٘ب الوجزاشحل ّرغوؼ للوٌ اد ثزبلزشو٘ض شلزٔ 
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رطْٗش هٌزغبد عذٗذحل ّرؾذ هي ؽزْاعض دصزْل الو زبسٗع الغذٗزذح لقعزْانل ّهزي صزن 

 Mahlindayu)َ  ٗضزبً دساعزخ رذشن ّرغزِج سٗزبدح الٌ زبوب ُّززا ُزْ هزب  وزذد شل٘ز

Tarmidi & Others, 2014, P.570)  رز٘ؼ  الوؾبعجخ الغؾبث٘خؽ٘ش  وذد شلٔ  ى

 Rodrigo)للوٌ اد الوضٗذ هي الزشو٘ض شلٔ  شوبلِب األعبع٘خب ّقذ  ّضؾذ دساعزخ 

Calheiros & Others, 2011, P.24)  ى هِوزخ  شزذاد الجٌ٘زخ الزؾز٘زخ هزي  عِزضح 

ّثشاهظ لن رعذ هِوزخ عُْشٗزخل ّثبلززبلٖ ٗوازي للوٌ زاد الزشو٘زض  وضزش شلزٔ ا ثزازبسل 

 ,Dragos Mangiuc, 2014)ّا ثذاتل ّاألشوبل راد الق٘وخب ّقذ  ضزبفذ دساعزخ 

P.283)  ى رغوؼ للوٌ زاد ثزؾق٘ز  هغززْٓ عذٗزذ هزي الزو٘زض دّ الوؾبعجخ الغؾبث٘خ ى

الؾبعززخ  لززٖ رع٘زز٘ي ّرززذسٗت شوبلززخ عذٗززذحل  ّ  ً ززب   داسح وبهلززخ لوشاوززض الج٘بًززبد  ّ 

 ,Cristina Prichici & Bogdan Ionescu)راٌْلْع٘ب الوعلْهبدب ّرشٓ دساعخ 

2015, P.491)  ى الوؾبعجخ الغؾبث٘خ رعوج شلٔ رابهج الْ زب ف الوؾبعزج٘خ للوٌ زةح 

دل ثوب ٗضوي دقخ ّعْدح الج٘بًبدل ّصنض ّقذ هي صعل ًظبم هشوضٕ لزؾل٘ج الج٘بًب

 ,Otilia Dimitriu & Marian Matei, 2015)هعبلغزِزبب ّ ّضزؾذ دساعزخ 

P.668)  ى الوؾبعجخ الغؾبث٘خ رز٘ؼ للوؾبعج٘ي  هابً٘خ العوج شي ثعزذ ّقزوزب ٗشٗزذّىل 

ّثذّى الزق٘زذ ثعزذد عزبشبد العوزج الولضهزخ ثبلواززتل ُّززا ٗعزذ رطزْس ُب زج لقشوزبل  

ؽ٘ش ٗكواي للوؾبعج٘ي الْ ْل النْسٕ للج٘بًبد الوؾبعزج٘خ الخب زخ ثبلوٌ زةحل هزي  ٕ 

 ,Arsenie Samoil)عِززبصل ّهززي  ٕ هاززبىل ّفززٖ  ٕ ّقززذب ّقززذ  ضززبفذ دساعززخ 

2011, P.787)  ى الوؾبعجخ الغؾبث٘خ ٗواٌِب رْف٘ش الزقبسٗش الوؾبعزج٘خ الوزْافقزخ هزع 

خ قجْ ً شبهبًل ّالزٖ رلذسُب الِ٘ئبد الوؾبعج٘خ الوعبٗ٘ش ّا س بداد الوؾبعج٘خ الوقجْل

 لززٖ  ى ٌُززب   صززبس  (Xinding Ma, 2015, P.39)الذّل٘ززخب ووززب   ززبسد دساعززخ 

الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خل اعززخذام  رزشرزت شلزٔ  ٗغبث٘خ ي٘ش هجب زشح ٗلزعت رؾذٗزذُب ثذقزخ

صزش ا ٗغزبثٖ هضج الزةص٘ش ا ٗغبثٖ شلٔ الوْقف الزٌبفغٖ للوٌ ةح فٖ الغْنل ّوززل  األ

 شلٔ  ْسح الوٌ ةح لذٓ العوع ب

 ثبنثبً: دراصبد رُبونذ انعىايم انزكُىنىجُخ:

 ,Elzbieta Wyslocka & Dorota Jelonek, 2015)رززشٓ دساعززخ         

P.3,8)  الوؾبعجخ الغؾبث٘خ  ى العْاهج الزاٌْلْع٘خ ُٖ العْاهج الوؾنضح شلٔ اعزخذام

ج هابىل ّفٖ  ٕ ّقذل هوب ٗز٘ؼ للوؾبعج٘ي رٌن٘ز هي ؽ٘ش رْافش هْاسد الؾْعجخ فٖ و

الوِبم الْ ٘ن٘خ ُّن صبسط الوٌ ةحل ثب ضبفخ  لٖ قبثل٘خ هزْاسد الؾْعزجخ للزوزذد ؽغزت 

اؽز٘زززبط الوٌ زززةحل ّوززززل  رزززْافش الغزززعهخ ّالوْصْق٘زززخ هزززي صزززعل الٌغزززي ا لازشًّزززٖ 

ؽْل العبلنل ّهي صزن  ا ؽز٘بوٖ الوزاشس للج٘بًبد الوؾبعج٘خ فٖ هْاقع عغشاف٘خ هخزلنخ
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 هابً٘خ الْ ْل اٙهي للج٘بًبد الوؾبعج٘خ الوؾنْ خ اؽز٘بو٘ب فٖ صبدم آصش شٌذ رعطج 

 ,Anamaria Siclovan, 2012)دساعزخ    زبسدالخبدم األعبعٖ فٖ هابى هبب ّقذ 

P.36)  هززي  ٗززز٘ؼ الزؾززذٗش الزلقززب ٖ لت ززذاساد الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ لززٖ  ى اعزززخذام

 & Otilia Dimitriu)الوؾبعج٘خ الوزبؽخ شلٔ الغؾبثخب ووب   بسد دساعزخ  الجشاهظ

Marian Matei, 2015, P.669)  ٕٗغزوؾْا للوٌ زاد  الخذهزخ لٖ  ى هعظزن هزضّد

ثزغشثخ   ذاساد رغشٗج٘خ هغبًبً لنزشح هي الْقذل للزؾق  هي وْى ُزٍ الجشاهظ رزْاف  

 S. Subashini)ّرؤوذ دساعزخ اٙعجب  هع  شوبل الوٌ ةح قجج الزق٘ذ ثبلزضاهبد وْٗلخ

& V. Kavitha, 2011, P.2) رزْفش ؽوبٗزخ شبل٘زخ ضزذ  شلٔ  ى الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خ

ُغوبد ال جاخل ووب رْفش سقبثخ  هٌ٘خ رجعبً للطلتل ثب ضزبفخ  لزٖ قزذسرِب شلزٔ الا زف 

 النْسٕ شي اصزشان الٌظبمب

 راثعبً: دراصبد رُبونذ عىايم إدارح انًخبطر:

 لزٖ  ى الزذافع األعبعزٖ هزي  (Xinding Ma, 2015, P.14)  زبسد دساعزخ         

اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ ُْ صنض هخبوش ا عزضوبس فزٖ الجٌ٘زخ الزؾز٘زخ لزاٌْلْع٘زب 

الوعلْهزززبدل ّ ى ُززززا الغزززش  ٗوازززي  ى ٗزؾقززز  هزززي صزززعل رؾْٗزززج ا عززززضوبساد 

لجزززبً ٗعزقزززذ  ى راٌْلْع٘زززب الش عزززوبل٘خ  لزززٖ هلزززشّفبد ر زززغ٘ل٘خب ألًزززَ فزززٖ ؽززز٘ي  ى يب

الوعلْهززبد لِززب فْا ززذ وج٘ززشح ّهضاٗززب رٌبفغزز٘خل     ًززَ   ْٗعززذ ضززوبى هززي شززْدح ُزززٍ 

 ,Dragos Mangiuc, 2014)ا عزضوبساد ثبلنْا ذ شلزٔ الوٌ زةحب ّرْضزؼ دساعزخ 

P.283)  ٖى  ؽذٓ الطشن ال ب عخ  داسح الوخبوش ُٖ ًقج الوخبوش  لٖ و٘بى صبسع 

ه٘يل ّفززٖ ُزززٍ الؾبلززخ رعزجززش الِغززشح  لززٖ الغززؾبثخ رعززذ ثوضبثززخ ًقززج هضززج  ززشوبد الزززة

 Anamaria)دساعززخ الوخززبوش  لززٖ هززضّد الخذهززخب ُّزززا ُززْ هززب  وززذد شل٘ززَ  ٗضززبً 

Siclovan, 2013, P.46)  ٕؽ٘زش  وزذد شلزٔ  ى اعززخذام الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خ ٗكزؤد

 ب ثوضّد صذهخ صبسعٖا عزعبًخ  لٖ صنض الوخبوش الز غ٘ل٘خ ًز٘غخ 

 ًزَ ووزب ُزْ الؾزبل هزع  (Katherine Kinkela, 2013, P.2)ّرزشٓ دساعزخ         

فبلوؾبعززجخ  Outsourcingاعزززخذام إٓ ًززْت هززي  ًززْات ا عزززعبًخ ثولززبدس صبسع٘ززخ 

الغززؾبث٘خ ٗواٌِززب  ى رقززذم ونززب اد ُب لززخ ّهضاٗززب صنززض الزاززبل٘فل لاززي ألى الج٘بًززبد 

ثبلغبً ؽْل هخبوش  هي الج٘بًبدل ّصب خ هع  الوؾبعج٘خ راد وج٘عخ ؽغبعخل فٌِب  قلقبً 

 & Priyank Hada)دساعززخ  رٌبّلززذالغززوبػ لطززشف صبلززش ثززلداسح الغززؾبثخب ّقززذ 

Others, 2011, P.13-14)  الوؾبعزززجخ ثعزززض الوخزززبّف األهٌ٘زززخ هزززي اعززززخذام

ل ّالزٖ رزوضج فٖ هخبّف رزعل  ثوخزبوش فقزذاى  ّ رغزشٗت الج٘بًزبدل ّعزشقخ الغؾبث٘خ
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الِْٗخل ّؽوبٗخ الولا٘خ الناشٗزخل ّالِغوزبد ا لازشًّ٘زخ العذا ٘زخب ّقزذ  ضزبفذ دساعزخ 

(Siani Pearson & Azzedine Benameur, 2010, P.694)  هوب ٗضٗزذ هزي ًَ 

صزبسط ؽزذّد الذّلزخل ؽ٘زش رززن شول٘زبد هعبلغزخ  الوخبّف ُْ ا عزعبًخ ثوزضّد صذهزخ

 ز  هخزبوش قبًًْ٘زخل ؽ٘زش ٗازْى ٌُزب  ّرخضٗي الج٘بًبد صزبسط ؽزذّد الذّلزخل هوزب ٌٗ

رعق٘ذاد قبًًْ٘خل هي ؽ٘ش  عْثخ رؾذٗذ القْاً٘يل ّاللْا ؼ الززٖ عزْف ٗززن الخضزْت 

 لِبب 

 ,Zhixiong Chen & John Yoon, 2010)لززل  فقزذ اقزشؽزذ دساعزخ         

P.254) صنض الوخبّف األهٌ٘خ شي وشٗ  ا رنبق٘بدل ؽ٘ش  ى  هي الج٘بًزبد   هابً٘خ

ثعززذاً عذٗززذاًل فٌِززب  ؽبعززخ ألى ٗاززْى ٌُززب   رنززبن سعززوٖ ثزز٘ي هززضّد الخذهززخل  صززز 

ل ٗؾذد هغزْٓ الخذهخب ّرؤوذ دساعخ الوؾبعجخ الغؾبث٘خّالوٌ اد الوغزخذهخ لخذهبد 

(Dragos Mangiuc, 2014, P.278)  شلزٔ  ًزَ لززْف٘ش ًظزبم  هٌزٖ فعزبل ّؽوبٗزخ

٘زذ لزؾق٘ز  ُززٍ األُزذافل ُزْ هزي الْ ْلل ًّقجل ّرخضٗي الج٘بًبدل فةى الغزج٘ج الْؽ

صعل  ثشام ارنبق٘زبد ّّصزب   راد ق٘وزخ قبًًْ٘زخل ّالززٖ رطبلزت ّرنزش  اهزضزبل هزضّد 

 Andreea)الخذهزززخ  لزززٖ الوعزززبٗ٘ش األهٌ٘زززخ الوعوزززْل ثِزززبب ّقزززذ رٌبّلزززذ دساعزززخ 

Bendovschi & Others, 2014, P.264)  الجٌْد الزٖ ٗغت  ى ر زولِب ا رنبق٘زبد

رؾذٗذ الوغزْٓ األدًٔ الوطلْة لاج صذهخل ّ ؽابم شذم ا هزضبل لجٌْد  القبًًْ٘خل ُّٖ

ا رنبق٘خل ّال شّو ّالوطبلجبد ث ةى هلا٘خ الج٘بًبدل ّا فلبػ شي الزغ٘٘ش فٖ وزشن 

 ّقزذالْ ْل  لزٖ الج٘بًزبدل ّالغْاًزت القبًًْ٘زخل ّالوطبلجزبد فزٖ ؽبلزخ  ًِزب  الخذهزخب 

شلٔ  ى  ٕ ارنبق٘خ قبًًْ٘زخ هزع  (Dragos Mangiuc, 2014, P.296) وذد دساعخ 

ٗغت  ى رزضوي ا فلبػ شي هْقع رخزضٗي الج٘بًزبدل هزع روزش لقًظوزخ  الخذهخهضّد 

األهٌ٘خ الوغزخذهخ فٖ رةه٘ي الج٘بًبدل وزل  رْض٘ؼ ثٌْد عزشٗخ الج٘بًزبدل هزع رْضز٘ؼ 

ضز٘ؼ ٙل٘بد الشقبثخ الزٖ عْف ٗزن رٌن٘زُب للؾنب  شلٔ صلْ ز٘خ الج٘بًزبدل وززل  رْ

 الولا٘خ القبًًْ٘خ للج٘بًبدب 

ؽزج آصزش  (Gansen Zhao & Others, 2010, P.191)ّقزذهذ دساعزخ         

للقضب  شلٔ الوخزبّف هزي الوخزبوش األهٌ٘زخل    ُّزْ ا شزوزبد شلزٔ  وضزش هزي هزضّد 

للخذهزخل ّثوزب ٗؾقز  الٌغزي الوززضاهي للج٘بًزبدل ّرازشاس هعبلغزخ ّرخزضٗي الج٘بًزبد فزٖ 

  وضش هي عؾبثخل ّثبلزبلٖ فٌِب  دا وبً ًغخخ اؽز٘بو٘خ رضوي رْافش الج٘بًبدب 

 (Gerhard Kristandl & Others, 2014, P.16)دساعززخ  رٌبّلززذ ّقززذ        

الوؾبعجخ ثعض الزغبؤ د الزٖ ٗغت  ى رغ٘ت شلِ٘ب الوٌ ةح قجج ال شّت فٖ اعزخذام 
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 م ثززذّى  الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خل ُّززٖ  ُززج  شوززبل الوٌ ززةح  فضززج ثبعزززخذام الغززؾبث٘خ

ُزٖ الوٌ زةح؟ ُزج  شوزبل اعزخذاهِب؟ ُزج الوٌزبفع رنزْن الوخزبوش؟ ُزج رٌبعزت وج٘عزخ 

 & Saurabh Garg)دساعززخ  ووززب رٌبّلززذهعقززذح؟ ُززج رزطلززت عِززذا فززٖ الزززعلن؟ 

Others, 2013, P.1013)  الوٌ زةحثعزض الزغزبؤ د الِبهزخ الززٖ ٗغزت  ى رغزةلِب 

اعززخذام الوؾبعزجخ الغززؾبث٘خل ُّززٍ الزغزبؤ د رززذّس لوزضّد الخذهزخ شٌزذ الزعبقززذ شلزٔ 

لوشاععززخ الذاصل٘ززخ  عززشا اد الٌظززبمل ؽززْل ا هزضززبل القززبًًْٖل ّهلا٘ززخ الج٘بًززبدل ّا

ّالوشًّززخ هززي ؽ٘ززش قززذسح الغززؾبثخ شلززٔ الزوززذد لوْا وززخ اؽز٘بعززبد الوٌ ززةحل ّالزالنززخل 

ّهغزززْٓ األدا  هززي ؽ٘ززش صهززي ا عزززغبثخ ّالذقززخل ّدسعززخ اعزززقشاس الخذهززخل ّهززذٓ 

 ززشاهخ ا عزززشا اد األهٌ٘ززخ الوزجعزززخ لزؾق٘زز   هزززي الج٘بًززبد ّصلْ ززز٘زِبل ّدسعزززخ 

 هي ؽ٘ش ا عزخذامل ّالزعلنل ّالز غ٘جب  الغِْلخ

شوج  (Sean Marston & Others, 2011, P.181-182)ّاقزشؽذ دساعخ         

الزِذٗززذاد( قجززج  قززذام  –النززش   –الضززعف  –رؾل٘ززج ًقززبو والقززْح  SWOTرؾل٘ززج 

ل ؽ٘ش رزوضج ًقبو القْح فٖ ورؾق٘  ّفزْساد الوؾبعجخ الغؾبث٘خالوٌ اد شلٔ اعزخذام 

القزذسح  –القذسح شلٔ سفع هغزْٓ الخذهخ فٖ ّقزذ قل٘زج عزذاً ؽغزت الؾبعزخ  –ن٘خ رابل٘

شلٔ رزجع ؽشوخ هْ نٖ الوٌ ةحل ّ دا ِنل ّؽغن  شوبلِن(ل ثٌ٘وب رزوضزج ًقزبو الضزعف 

فٖ وفقذاى الغ٘طشح النعل٘خ شلٔ الج٘بًزبد(ل  هزب ًقزبو النزش  فززوضزج فزٖ والقزذسح شلزٔ 

نبدح هزي الزاٌْلْع٘زب الوزطزْسح دّى الؾبعزخ  لزٖ هغبشذح الوٌ زاد اللزغ٘شح فزٖ ا عزز

 –صلْ ز٘خ الج٘بًزبد  –اعزضوبساد وج٘شح(ل ًّقبو الزِذٗذاد رزوضج فٖ و هي الج٘بًزبد 

 الْ ْل  لٖ الج٘بًبد(ب

 ,Serkan Ozdemir & Cemal Elitas, 2015)ّقزذ  ّضزؾذ دساعزخ         

P.52) هزبى ي٘زش 011ّ ى ًغجخ   ًَ ٌٗجغٖ شلٌ٘ب  ى ًذس   ى ٌُب  دا وبً هخبوشل  %

هزْفشح فٖ ث٘ئخ راٌْلْع٘ب الوعلْهبد  لزل  هب ٗزع٘ي شلٌ٘ب الق٘زبم ثزَ ُزْ فِزن الوخزبوش 

الزٖ قذ ًْاعِِبل ّالعوج شلٔ صنض الزةص٘شاد الوؾزولزخ لِززٍ الوخزبوش  لزٖ الوغززْٓ 

َ الوقجْلل هع  صز ا ؽز٘بوبد العصهخ للؾذ هي ُزٍ الوخبوشب ُّززا ُزْ هزب  وزذد شل٘ز

ؽ٘ززش  وززذد شلززٔ  ى ال ززبيج  (Dragos Mangiuc, 2012, P.1005)دساعززخ 

ّلاززي  –الزززٖ ٗغززؾ٘ج القضززب  شلِ٘زب  –الش ٘غزٖ لز٘ظ القضززب  شلزٔ الوخززبوش األهٌ٘زخ 

شلٔ  داسح الوخبوش األهٌ٘خل ّا ؽزنب  ثِزب شٌزذ هغززْٓ هقجزْلب ّقزذ رْ زلذ دساعزخ 

(Dragos Mangiuc, 2013, P.96-97)  لٖ  ى العذٗذ هي ا ًزِبوبد فٖ األًظوزخ 

األهٌ٘خ   رٌ ة شي  ُوبل الوغئْل٘يل ّلاي ًز٘غخ ُغوبد  لازشًّ٘خ يبٗزخ فزٖ الجشاشزخ 
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هي قجج صجشا  فٖ هغبل  هي ًظزن الوعلْهزبدب     ى الْاقزع  صجزذ شول٘زبًل ّثوزب   ٗزذت 

خ الغززؾبث٘خل  ّ شلززٔ هغززب ً لل زز   ًززَ ٗواززي  داسح الوخززبوش الوشافقززخ لزطج٘زز  الوؾبعززج

  األقج رقل٘لِب  لٖ  دًٔ ؽذ هوايب

  هٌ٘زخهزي هخزبوش ّشلٔ الشين هي  ى الاض٘ش هي الذساعبد ر ٘ش  لٖ الوخزبّف         

ثبشزجبسُب شْاهج علج٘خل ّالزٖ قذ رازْى دافعزبً عزلج٘بً لعزذم  قزذام الوٌ زاد شلزٔ  هؾزولخ

 ,Veerabhadra Rao & Others, 2012) دساعخهضج  الوؾبعجخ الغؾبث٘خاعزخذام 

P.30) ّدساعززخ ل(Bogdan Ionescu & Others, 2013, P.85) ّدساعززخ ل

(Adele Caldarelli & Others, 2014, P.256)ّ دساعزخ ل(Daisy Yau-

Yeung, 2017, P.57)دساعززخ  ب     ى ٌُززب  دساعززبد  صززشٓ هضززج(Ceslovas 

Christauskas & Regina Miseviciene, 2012, P.15) ساعزززخ ّدل

(Anamaria Siclovan, 2013, P.46) ّدساعخ ل(Mahlindayu Tarmidi & 

Others, 2014, P.573)دساعزخ ّ ل(Xinding Ma, 2015, P.16) ّ دساعزخ ل

(Otilia Dimitriu & Marian Matei, 2015, P.669)  ْرؤوذ شلٔ  ى األهي ُز

هقبسًززخ ثززذسعبد هززي األهززبى شبل٘ززخ ل ُّززٖ رززْفش دسعززخ الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ ؽززذ هضاٗززب 

األهززبى الزززٖ رْفشُززب األًظوززخ الذاصل٘ززخ فززٖ الوٌ ززةحل ؽ٘ززش  ى هززضّدٕ الخذهززخ لززذِٗن 

ّفْساد ؽغن  فضج لزطج٘  ضْاثن  هٌ٘خ   قخ ألهي الج٘بًبدل هقبسًخ ثبلوٌ زاد الززٖ 

رزجع وشن رقل٘ذٗخل ّالزٖ قذ راْى ي٘ش قبدسح شلٔ رٌن٘ز الوعبٗ٘ش األهٌ٘خ ثغجت ا فزقبس 

 اسد الوبدٗخ ّالنٌ٘خب لٖ الوْ

 ى  (Eva Ebenezer & Others, 2014, P.8)ّقززذ  ّضززؾذ دساعززخ         

الوخبّف األهٌ٘خ قذ راْى ثوضبثخ العب   الش ٘غٖ لزطج٘  الوؾبعجخ الغؾبث٘خل  ع٘وب  ى 

الوعلْهبد الوؾبعج٘خ رزلف ثبلغشٗخل     ًَ هب صال ٗواي رطج٘ز  الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خ 

 ,Otilia Dimitriu & Marian Matei, 2015)ضزؾذ دساعزخ ثٌغزبػب ووزب  ّ

P.1264) ووززب ُززْ  ل ى الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ رْاعززَ ًقززذل ّر ززا٘  هززي ثعززض الوٌِ٘زز٘ي

هضج ُزا الوْقف   ٗكوازي ّ زنَل ّرنغز٘شٍ    ثاًْزَ هغزشد  لالؾبل هع  ٕ ارغبٍ عذٗذ

ذم ّ قزْٓ صْف هي الوغِزْلب ؽ٘زش  ى  قزذم ّ قزْٓ شبونزخ ث زشٗخ ُزٖ الخزْفل ّ قز

 ًزْات الخززْفل ُزْ الخززْف هززي الوغِزْلب فززٌقت الوعشفززخل  ّ شزذم ونبٗززخ الوعلْهززبد 

ؽْل الوؾبعجخ الغؾبث٘خ ٗكواي  ى ٗاْى عزجت فزٖ سفزض اعززخذاهِبل شلزٔ الزشين هزي 

ٌشن  ً طخ الوؾبعج٘يل ّرغعج  شوبلِن  وضش عِْلخب    ًِب ٗكواي  ى رذب
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كاٍ اصازُزب  ويٍ والع انعرض انضبثك نإلطبر انُ       ظرٌ, وانذراصابد انضابثمخ, ًَك

 يب َهٍ:

عبُوذ راٌْلْع٘ب الؾْعجخ الغؾبث٘خل ّهزب رضزوٌزَ هزي اثزازبساد فزٖ رقزذٗن العذٗزذ  -0

 هي ا ثزابساد الوشراضح شلٔ راٌْلْع٘ب الغؾبثخب

رعززذ الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ  ززْسح هززي  ززْس ا ثزاززبساد الوشراززضح شلززٔ راٌْلْع٘ززب  -8

الوؾبعجخ الغؾبث٘خ   جبت ؽبعزبد   رقزذهِب ًظزن الوعلْهزبد الغؾبثخل ّقذ  ِشد 

 الوؾبعج٘خ الزقل٘ذٗخب

ؽذّس رغ٘٘شاد فٖ ّ ٘نخ الوؾبعجخل ّدّس الوؾبعتل  دبد الوؾبعجخ الغؾبث٘خ  لٖ  -2

هي ؽ٘ش عِْلخ  ٌع القزشاساد ثوعلْهزبد هجب زشح فزٖ  ٕ ّقزذل ّهزي  ٕ هازبىل 

خ الزقل٘ذٗززخ للوؾبعززج٘ي فززٖ رٌق٘ززخ ّهززي  ٕ عِززبصل ّالزززٖ  صالززذ ث ززاج وبهززج الْ ٘نزز

 الوعلْهبد الوؾبعج٘خب

  رزطلت هْاسد هبل٘زخل  ّ هبدٗزخل  ّ ث زشٗخ   وذد الذساعبد  ى راٌْلْع٘ب الغؾبثخ -4

صب زخ ثْ زب ف الوؾبعزجخل هضاٗزب راٌْلْع٘زخ  راٌْلْع٘ب الغزؾبثخوج٘شحل ؽ٘ش رقذم 

الغززبث  هزبؽززخ فقززن للوٌ ززاد اللززغ٘شحل ّالوزْعززطخل ّالزززٖ وبًززذ فززٖ ّالوبل٘ززخ 

 للوٌ اد الاج٘شحب

ووزب  لشلٔ الشين هي  ى الوؾبعجخ الغؾبث٘خ رْاعَ ًقذل ّر ا٘  هي ثعض الوٌِ٘ز٘ي -5

    ًزَ هزب صال ٗكوازي رطج٘ز  راٌْلْع٘زب الغزؾبثخ فزٖ  لُْ الؾبل هع  ٕ ارغزبٍ عذٗزذ

ٌشن  ً ززطخ الوؾبعززج٘يل ّرغعززج   يززشا  الوؾبعززجخ ثٌغززبػ  ووززب  ًِززب ٗكواززي  ى رززذب

 لِن  وضش عِْلخب شوب

رٌبّلذ الذساعبد فٖ ث٘ئخ األشوبل األعٌج٘خ هغوْشخ هي العْاهج الذافعزخ  عززخذام  -6

 الوؾبعجخ الغؾبث٘خل ّقذ روضلذ ُزٍ العْاهج فٖ 

  صنزززض الزازززبل٘ف  –ورقلززز٘ت ا عززززضوبساد الش عزززوبل٘خ  العْاهزززج ا قزلزززبدٗخ

ذد  ًظوخ الذفع هقبثزج رع – ًقج الزابل٘ف الوغززشح  لٖ هضّد الخذهخ –الز غ٘ل٘خ 

 ا عزِع  النعلٖ(ب

   الغزززوبػ للوٌ زززاد ثززبلزشو٘ض شلزززٔ  شوبلِزززب األعبعززز٘خ و العْاهززج الزٌظ٘و٘زززخ– 

صنزض الؾبعزخ  لزٖ العوبلزخ الوزخللزخ  –رؾغ٘ي العول٘بد ّسفع ونب ح األدا  

رابهج الْ ب ف الوؾبعج٘خ هي صعل ًظبم هشوزضٕ  –فٖ راٌْلْع٘ب الوعلْهبد 

صنض ّقزذ هعبلغزخ  – رؾق٘  دقخ ّعْدح الج٘بًبد الوؾبعج٘خ –بد لزؾل٘ج الج٘بً

 هابً٘ززخ الْ ززْل النززْسٕ للج٘بًززبد الوؾبعززج٘خل هززي  ٕ  –الج٘بًززبد الوؾبعززج٘خ 

هوزب ٗزؤدٕ  لزٖ   ربؽزخ العوزج شزي ثعزذ –عِبصل ّهي  ٕ هازبىل ّفزٖ  ٕ ّقزذ 
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ش  هابً٘ززخ رززْف٘ – شززذم رق٘ززذ الوؾبعززج٘ي ثعززذد عززبشبد العوززج الولضهززخ ثبلوازززت

الزقبسٗش الوؾبعج٘خ الوزْافقخ هع الوعبٗ٘ش ّا س بداد الوؾبعج٘خ الوقجْلزخ قجزْ ً 

الزززةص٘ش ا ٗغززبثٖ شلززٔ  –عززِْلخ دصززْل الو ززبسٗع الغذٗززذح لقعززْان  –شبهززبً 

األصش ا ٗغبثٖ شلٔ  ْسح الوٌ ةح لزذٓ  –الوْقف الزٌبفغٖ للوٌ ةح فٖ الغْن 

 العوع (ب

  ورزْافش هززْاسد الؾْعززجخ فزٖ وززج هازبى ّفززٖ  ٕ ّقززذ  العْاهزج الزاٌْلْع٘ززخ– 

الٌغي ا ؽز٘بوٖ للج٘بًزبد  –قبثل٘خ هْاسد الؾْعجخ للزوذد ؽغت اؽز٘بط الوٌ ةح 

الزؾزززذٗش الزلقزززب ٖ  – الوؾبعزززج٘خ فزززٖ هْاقزززع عغشاف٘زززخ هخزلنزززخ ؽزززْل العزززبلن

الغزوبػ للوٌ زاد  –الوؾبعزج٘خ الوزبؽزخ شلزٔ الغزؾبثخ  هي الجزشاهظ لت ذاساد

رزْف٘ش سقبثزخ  هٌ٘زخ شبل٘زخ  –ثخ   ذاساد رغشٗج٘خ هغبًبً لنززشح هزي الْقزذ ثزغش

 ضذ ُغوبد ال جاخ(ب

  وصنزززض الوخزززبوش ا عززززضوبسٗخ هزززي صزززعل رؾْٗزززج  شْاهزززج  داسح الوخزززبوش

ًقج الوخبوش الز زغ٘ل٘خ  لزٖ  – ا عزضوبساد الش عوبل٘خ  لٖ هلشّفبد ر غ٘ل٘خ

 بوش األهٌ٘خ(ب داسح الوخ –هضّد صذهخ راٌْلْع٘ب الغؾبثخ 

 يشكهخ انذراصخ:

لقززذ  ززِذد الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ ولؽززذٓ ا رغبُززبد الزاٌْلْع٘ززخ الؾذٗضززخ ًوززْاً         

عشٗعبً صعل الغٌْاد القل٘لخ الوبض٘خل ّقذ  غع ُزا الزطْس الاض٘ش هزي الوٌ زاد شلزٔ 

 اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ شلٔ ًطبن ّاععب

ا وبس الٌظشٕل ّالذساعبد الغبثقخل ّرلز  ف٘وزب  ّهي صعل هب عج  ششضَ فٖ        

ٗزعل  ثقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خل ّالعْاهج الوؤصشح شلٔ ُزا القشاسل فلًَ ٗكواي 

  ٘بيخ ه الخ الذساعخ شلٔ الٌؾْ الزبلٖ 

اصاازخذاو انًحبصااجخ انضااحبثُخ فااٍ ثُئااخ  انعىاياام انًااؤثرح عهااً لااراريااب هااٍ         

 األعًبل انًصرَخ؟  

 هذف انذراصخ:

 ى الِذف األعبعٖ لِزٍ الذساعزخ ٗزوضزج فزٖ رؾل٘زج العْاهزج الوزؤصشح شلزٔ قزشاس         

 اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب  
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 أهًُخ انذراصخ:

ْضْت الزٕ رزٌبّلَل ّ ُو٘زَ هي رٌجع  ُو٘خ ُزٍ الذساعخ هي ؽذاصخ الو        

 الٌبؽ٘ز٘ي الٌظشٗخ ّالو٘ذاً٘خ  

 ل رْعذ ًذسح وج٘شح فٖ الذساعبدل ّاألثؾبس الوزعلقخ ثوْضْت فوي الٌبؽ٘خ الٌظشٗخ

 قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب 

 الغؾبث٘خ هي ل فزعذ القشاساد الخب خ ثبعزخذام الوؾبعجخ  هب الٌبؽ٘خ الو٘ذاً٘خ

ٍ ثذا ج  القشاساد ا عزشار٘غ٘خ الِبهخ ثبلٌغجخ للعذٗذ هي الوٌ ادل ًظشاً لْعْد شذب

 هبم الوٌ اد رغزْعت اصز٘بس الجذٗج الوٌبعت هٌِبل ؽ٘ش  ى ا صز٘بس الخبو  

 ألؽذ الجذا ج قذ ٗاْى لَ ًزب ظ علج٘خل ّقذ ٗؾوج الوٌ ةح صغب ش هبل٘خب

 فشّ  الذساعخ 

ل هشاععخ ا وبس الٌظشٕل ّالذساعبد الغبثقخل ًّزب غِب  ّثب ضبفخ هي صع        

  لٖ ه الخل ُّذف الذساعخ الغبث  رؾذٗذُوبل فلًَ ٗواي  ٘بيخ النشّ  الزبل٘خ 

  رْعذ شعقخ راد د لخ  ؽلب ٘خ ث٘ي العْاهج ا قزلبدٗخ ّقشاس اعزخذام  -0

 الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 

خ ث٘ي العْاهج الزٌظ٘و٘خ ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ   رْعذ شعقخ راد د لخ  ؽلب ٘ -8

 الغؾبث٘خب 

  رْعذ شعقخ راد د لخ  ؽلب ٘خ ث٘ي العْاهج الزاٌْلْع٘خ ّقشاس اعزخذام  -2

 الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 

  رْعذ شعقخ راد د لخ  ؽلب ٘خ ث٘ي شْاهج  داسح الوخبوش ّقشاس اعزخذام  -4

 الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 

 هٌِغ٘خ الذساعخ 

ٗزضوي ُزا الغض  ث٘بى هغزوع ّشٌ٘خ الذساعخل ّوشن عوع الج٘بًبد         

 .ّهلبدسُبل ّاألعبل٘ت ا ؽلب ٘خ الوغزخذهخل ثب ضبفخ  لٖ رؾل٘ج الٌزب ظ ّهٌبق زِب
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 يجزًع وعُُخ انذراصخ: .أ 

هززي  ّلززٔ ال ززشوبد الزززٖ قززذهذ راٌْلْع٘ززب الغززؾبثخ فززٖ  Oracleرعزجززش  ززشوخ         

هلشب ُّٖ رقْم ثزقذٗن هغوْشخ هي الجشاهظ الوؾبعج٘خل الزٖ رٌزذسط رؾزذ ثٌزذ صذهزخ 

ُٖ األوضش اعزخذاهبً فٖ ث٘ئخ األشوبل الولزشٗخل  Oracleالجشاهظل ًّظشاً ألى عؾبثخ 

ٖ رغززخذم عزؾبثخ لزل  عْف ٗزاْى هغزوع الذساعخ هزي عو٘زع الوٌ زاد الولزشٗخ الزز

Oracle ل ّقذ رزن رؾذٗزذ ُززٍ الوٌ زادل ّشٌزْاً٘ي الجشٗزذ ا لازشًّزٖ الخزب  ثِزب هزي

شلٔ  جاخ ا ًزشًزذب ّّفقزبً  Companies (www.mit3mr.com)-Oracleهْقع 

 048شززذد  Oracleلِزززا الوْقززعل ٗجلززا شززذد الوٌ ززاد الولززشٗخ الزززٖ رغزززخذم عززؾبثخ 

عبل قْا  ن ا عزج٘بى شي وشٗز  الجشٗزذ ا لازشًّزٖ هٌ ةح راد ً بو هزٌْتل ّقذ رن  س

% رقشٗجززبًب ّقززبم  21قب وززخ ثٌغززجخ سدّد ثلغززذ  004لِزززٍ الوٌ ززادل ّثلززا شززذد الززشدّد 

قززْا ن لعززذم ا عززز٘نب ل ّثِزززا ٗاززْى قززذ ثلززا شززذد الززشدّد  5الجبؽزز ش ثبعزززجعبد شززذد 

دّد  ؾ٘ؾخ ثلغذ قب وخ ثٌغجخ س 017اللؾ٘ؾخ الزٖ رن  ِصضبشِب للزؾل٘ج اِ ؽلب ٖ 

 % رقشٗجبًب 99

 طرق جًع انجُبَبد ويصبدرهب:  .ة 

هزخ للزعزشف شلزٔ العْاهزج          رن اعزخذام قب وخ اعزج٘بى هع و خ لغوع الج٘بًزبد العصم

الوؤصشح شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخ  ّقزذ سّشزٖ 

ح اشزجبسادل هي  ُوِزب  ى رجزذ  القب وزخ ثزوِ٘زذ فٖ  شذاد قب وخ ا عزج٘بىل ّ ٘بيزِب شذم 

ْٗضؼ الِ ذف هي الذساعخ  وزل  ثعض الزعشٗنبد الزٖ ٗؾزبعِزب القزب ن ثوزج  القب وزخل 

ّثلنخ صب خ الزعشٗف ثبلؾْعجخ الغؾبث٘خل ّالوؾبعجخ الغؾبث٘خب ّهي ّاقع الذساعبد 

ذ فززٖ هغوْشزخ هززي الغزبثقخ رزن اصز٘ززبس هغوْشزخ هززي الوزغ٘زشاد الوغززقلخل ّالزززٖ روضلز

َٓ رةص٘شُب  العْاهج ا قزلبدٗخل ّالزٌظ٘و٘خل ّالزاٌْلْع٘خل ّ داسح الوخبوشل لذساعخ هذ

 شلٔ الوزغ٘ش الزبثع الوزوضج فٖ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 

ولااذ رااى رصااًُى انمبئًااخ فااٍ ظااى؛ فااروض انجحاا ق ناا ا فمااذ ا زااىد لبئًااخ         

  يٍ األصئهخ, كًب َهٍ:االصزجُبٌ عهً أرثعخ يجًىعبد 

  ٔرزضززوي رلزز  الوغوْشزز خ شززذد هززي األعززئلخل لج٘ززبى  صززش العْاهززج  الوغوْشززخ األّلزز

 ا قزلبدٗخ شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 

  ر زوج ُزٍ الوغوْشخ شلٔ ش ذد هي األعئلخل لزج٘ي رةص٘ش العْاهج  الوغوْشخ الضبً٘خ

 الزٌظ٘و٘خ شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 
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  رؾزْٕ ُززٍ الوغوْشزخ شز ذد هزي األعزئلخل لزْضزؼ  صزش العْاهزج  الوغوْشخ الضبلضخ

 الزاٌْلْع٘خ شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 

  الوغوْشخ ش ذد هي األعئلخل لزجز٘ي  صزش شْاهزج  داسح ر وج ُزٍ  الوغوْشخ الشاثعخ

 الوخبوش شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب 

 األصبنُت اإل صبئُخ انًضزخذيخ: .  

رن رؾل٘ج الوزغ٘شاد هؾج الذساع خ هي صزعل قب وزخ ا عززج٘بى ثبعززخذام الزؾل٘زج         

تل ّرلزز  لزؾْٗززج هضززج هعززذل الزاززشاساد ّالٌغزز Descriptive Analysisالْ ززنٖ 

اِ دساوبد الْ ن٘خ الزٖ ؽذدرِب  ِعبثبد شٌ٘خ الجؾش شلزٔ  عزئلخ قب وز خ ا عززج٘بى  لزٖ 

ق٘ن وو٘خ ٗوكاي  ِصضبشِب للزؾل٘زج اِ ؽلز ب ٖب ّالولؾز   ٗعازظ قب وزخ ا عززج٘بى الززٖ 

 اعزخذهذ فٖ  ًِغبص ُزا الِذفب

قززْا ن ا عزززج٘بى للزؾل٘ززج  ووززب رززن  ِصضزز بت الج٘بًززبد الزززٖ رززن عوعِززب ثْاعززطخ        

وةؽزذ ا صزجزبساد العهعلو٘زخ  Kruskal-Wallis Testاِ ؽل ب ٖ ثبعززخذام اصزجزبس 

Non-Parametric Tests  ٖ الززٖ ٗز٘ؾِزب الجشًزبهظ اِ ؽلزب (SPSS Version 

 ب(16.0

 رحهُم انُزبئج ويُبلشزهب: .د 

( الزبل٘خ راشاساد  ِعبثبد هنشداد العٌ٘زخ 4ل  2ل  8ل  0رْضؼ الغ ذاّل  سقبم و        

الوشرجط خ ثَوَذٓ هْافق خ الوغئْل٘ي ثبلوٌ اد هؾج الذساعخ شلٔ العْاهج الوؤصشح شلزٔ 

 قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ هٌ ارِن 

ّلل ُّزْ ا  رْعزذ شعقزخ ُذفِب  ِصجبد  زؾخ  ّ صطز ة النزش  األ الوغوْشخ األّلٔ 

 راد د لخ  ؽلب ٘خ ث٘ي العْاهج ا قزلبدٗخ ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خبا
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 ( 0عذّل سقن و

 العْاهج ا قزلبدٗخ الوؤصشح شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب

 و
انعىايم 

 االلزصبدَخ

 غُر يىافك يحبَذ يىافك يىافك جذاً 
غُر يىافك 

 َهبئُبً 

Kruskal-

Wallis Test 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

C
h

i-
S

q
u

a
re

 

S
ig

.
 

(P
. 

V
a

lu
e)

 

1 

رمهُص 

االصزثًبراد 

 انرأصًبنُخ.

93 9..3 04 9..3 1. 19.3 11 14.1 0 9.3 13.331 449. 

1 

خفط 

انزكبنُف 

 انزشغُهُخ.

01 93.. 9. 91.1 1. 19.3 3 3.9 3 3.9 3..3. 131. 

9 

َمم انزكبنُف 

انًضززرح إنٍ 

يزود 

 انخذيخ.

01 93.. 13 1..3 13 1... 11 11.4 3 3.9 10..93 419. 

0 

رعذد أَظًخ 

انذفع يمبثم 

االصزهالن 

 انفعهٍ.

9. 91.1 04 9..3 11 13.9 3 ..0 . ... 3.31. 133. 

( الغبث   ى ًغزجخ وج٘زشح هزي هٌ زاد العٌ٘زخ رعزجزش  ى  0ٗزضؼ هي الغذّل سقن و        

%(ل 6ب91%(ل ّصنزض الزازبل٘ف الز زغ٘ل٘خ و5ب98رقل٘ت ا عززضوبساد الش عزوبل٘خ و

%(ل ًّقزج الزازبل٘ف الوغزززشح  لزٖ 2ب62ّرعذد  ًظوخ الذفع هقبثزج ا عززِع  النعلزٖ و

عْاهززج ا قزلززبدٗخ الِبهززخ الوززؤصشح شلززٔ قززشاس %(ل رعززذ هززي ال8ب64هززضّد الخذهززخ و

 اعزخذام الوٌ اد للوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب

ّعززْد شعقززخ هْعجززخل  Kruskal-Wallis Testّلقززذ   ِززشد ًزززب ظ اصزجززبس         

%ل ّرزنز  ُززٍ الٌز٘غزخ هزع ًززب ظ 5ّراد د لخ  ؽلب ٘خل ّرلز  شٌزذ هغززْٓ هعٌْٗزخ 

دساعبد عزبثقخل ّالززٖ رْ زلذ  لزٖ  ى العْاهزج ا قزلزبدٗخ رعزذ هزي العْاهزج الذافعزخ 

 عزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خل ّهي صن فلى ُزٍ الٌز٘غخ رؤدٕ  لٖ سفض النش  األّلل 
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َ  ا  رْعذ شعقخ راد د لخ  ؽلزب ٘خ ثز٘ي العْاهزج ا قزلزبدٗخ ّقزشاس ّالزٕ ٗشٓ  ً

 اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خبا

ُذفِب  ِصجبد  زؾخ  ّ صطز ة النزش  الضزبًٖل ُّزْ ا  رْعزذ شعقزخ  الوغوْشخ الضبً٘خ 

 راد د لخ  ؽلب ٘خ ث٘ي العْاهج الزٌظ٘و٘خ ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خبا

( 8عذّل سقن و  

 العْاهج الزٌظ٘و٘خ الوؤصشح شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب

 و
انعىايم 

 انزُظًُُخ

 يحبَذ يىافك يىافك جذاً 
غُر 

 يىافك

غُر 

يىافك 

 َهبئُبً 

Kruskal-

Wallis 

Test 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

C
h

i-
S

q
u

a
re

 

S
ig

.
 

(P
. 

V
a
lu

e)
 

1 

انضًبح 

نهًُشآد 

ثبنزركُز عهً 

أعًبنهب 

 األصبصُخ.

13 10.3 9. 91.1 1. 11.3 1. 19.3 3 ..0 3.13. 13.. 

1 
رحضٍُ كفب؛ح 

 انعًهُبد.
9. 91.1 04 9..3 11 13.9 3 ..0 . ... 3.31. 133. 

9 

خفط انحبجخ 

إنٍ انعًبنخ 

انًزخصصخ 

فٍ ركُىنىجُب 

 انًعهىيبد.

1. 19.3 13 10.3 9. 91.1 1. 10.3 . 0.. 1..1. 3.3. 

0 

ركبيم 

انىظبئف 

 انًحبصجُخ.

90 91.1 0. 01.9 13 1... 3 3.9 0 9.3 ..93. 931. 

. 

رحمُك دلخ 

وجىدح 

انجُبَبد 

 انًحبصجُخ.

93 9..3 04 9..3 1. 19.3 11 14.1 0 9.3 13.331 449. 
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. 

خفط ولذ 

يعبنجخ 

انجُبَبد 

 انًحبصجُخ.

9. 99.4 03 09.1 19 11.3 . ... 3 ..0 11..41 4.1. 

3 

أيكبَُخ 

انىصىل 

انفىرٌ 

نهجُبَبد 

انًحبصجُخ يٍ 

أٌ يكبٌ, وفٍ 

 أٌ ولذ.

01 93.. 9. 91.1 1. 19.3 3 3.9 3 3.9 3..3. 131. 

3 

عذو رمُذ 

انًحبصجٍُ 

ثعذد صبعبد 

انعًم انًهزيخ 

 ثبنًكزت.

13 1... 09 93.0 11 14.1 10 11.3 11 
11.

4 
0.1.. ..0. 

3 

إيكبَُخ رىفُر 

انزمبرَر 

انًحبصجُخ 

انًزىافمخ يع 

انًعبَُر 

 انًحبصجُخ.

11 14.1 03 00.4 11 14.1 19 11.3 0 9.3 11.3.0 4.9. 

14 

صهىنخ دخىل 

انًشبرَع 

انجذَذح 

 نألصىاق.

01 93.. 91 13.0 13 1... 11 11.4 3 ..0 0.019 .11. 

11 

انزؤثُر 

اإلَجبثٍ عهً 

انًىلف 

انزُبفضٍ 

 نهًُشؤح.

91 13.0 9. 99.4 19 11.1 19 11.3 . ... 3.03. 103. 

11 

األثر اإلَجبثٍ 

عهً صىرح 

انًُشؤح نذي 

 انعًال؛.

10 11.4 01 93.. 10 11.4 19 11.3 . ... 3.340 1.9. 
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( الغبث  ٗزضؼ  ى الغبلج٘خ العظؤ هي هٌ زاد العٌ٘زخ رعزجزش 8هي الغذّل سقن و        

%(ل ّرابهزج الْ زب ف الوؾبعزج٘خ 0ب96 ى  صنض ّقذ هعبلغزخ الج٘بًزبد الوؾبعزج٘خ و

%(ل ّ هابً٘ززخ الْ ززْل 5ب98%(ل ّرؾق٘زز  دقززخ ّعززْدح الج٘بًززبد الوؾبعززج٘خ و5ب98و

%(ل رعزذ هزي العْاهزج 6ب91ىل ّفزٖ  ٕ ّقزذ والنْسٕ للج٘بًبد الوؾبعج٘خ هي  ٕ هاب

الزٌظ٘و٘ززخ الِبهززخ الوززؤصشح شلززٔ قززشاس اعزززخذام الوٌ ززاد للوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ فززٖ ث٘ئززخ 

 األشوبل الولشٗخب

ووب ٗزضؼ  ى ًغجخ وج٘شح هي الوٌ اد هؾج الذساعخ رؤوذ شلٔ  ى رؾغ٘ي ونب ح         

%(ل ّ هابً٘ززخ 66لقعززْان و%(ل ّعززِْلخ دصززْل الو ززبسٗع الغذٗززذح 2ب62العول٘ززبد و

%(ل ّالززززةص٘ش 8ب64رزززْف٘ش الزقزززبسٗش الوؾبعزززج٘خ الوزْافقزززخ هزززع الوعزززبٗ٘ش الوؾبعزززج٘خ و

%(ل ّاألصززش ا ٗغززبثٖ شلززٔ  ززْسح 4ب60ا ٗغززبثٖ شلززٔ الوْقززف الزٌبفغززٖ للوٌ ززةح و

%(ل ّالغزوبػ للوٌ زاد ثزبلزشو٘ض شلزٔ  شوبلِزب األعبعز٘خ 5ب61الوٌ ةح لزذٓ العوزع  و

%( 7ب55ذم رق٘ززذ الوؾبعززج٘ي ثعززذد عززبشبد العوززج الولضهززخ ثبلوازززت و%(ل ّشزز7ب56و

 روضج القْٓ الذافعخ  عزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب

ّشلٔ الغبًت األصش فلى ًغجخ هٌخنضخ هي الوٌ اد الزٖ  بسوذ فٖ ا عزج٘بى         

%( 9ب42رعزقذ  ى صنض الؾبعخ  لٖ العوبلخ الوزخللزخ فزٖ راٌْلْع٘زب الوعلْهزبد و

عذ هي العْاهج الزٌظ٘و٘زخ الِبهزخ الوزؤصشح شلزٔ قزشاس اعززخذام الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خ فزٖ ر

 ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب

ّعْد شعقخ هْعجخ ّراد  Kruskal-Wallis Testّلقذ   ِشد ًزب ظ اصزجبس         

%ل هوزب ٗعٌزٖ  ى العْاهزج الزٌظ٘و٘زخ رعزذ 5د لخ  ؽلب ٘خل ّرل  شٌذ هغزْٓ هعٌْٗزخ 

هي العْاهج الوؾشوخ  عزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خل ّهي صن فلى ُزٍ الٌز٘غخ رزؤدٕ  لزٖ 

سفززض النززش  الضززبًٖل ّالزززٕ ٗززشٓ  ًززَ  ا  رْعززذ شعقززخ راد د لززخ  ؽلززب ٘خ ثزز٘ي 

 لزٌظ٘و٘خ ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خباالعْاهج ا

ُذفِب  ِصجبد  زؾخ  ّ صطز ة النزش  الضبلزشل ُّزْ ا  رْعزذ شعقزخ  الوغوْشخ الضبلضخ 

 راد د لخ  ؽلب ٘خ ث٘ي العْاهج الزاٌْلْع٘خ ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خبا

( 2عذّل سقن و  
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الوؤصشح شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب الزاٌْلْع٘خالعْاهج   

 و
انعىايم 

 انزكُىنىجُخ

 يحبَذ يىافك يىافك جذاً 
غُر 

 يىافك

غُر 

يىافك 

 َهبئُبً 

Kruskal-

Wallis 

Test 

ذد
ش

 

% 

ذد
ش

 

% 

ذد
ش

 

% 

ذد
ش
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ذد
ش

 

% 

C
h

i-

S
q

u
ar

e
 

S
ig

.
 

(P
. 

V
al

u
e)

 

1 

رىافر 

يىارد 

انحىصجخ 

فٍ كم 

يكبٌ وفٍ 

 أٌ ولذ.

9. 91.1 04 9..3 11 13.9 3 ..0 . ... 3.31. 133. 

1 

لبثهُخ 

يىارد 

انحىصجخ 

نهزًذد 

 ضت 

 انحبجخ. 

10 11.4 93 9..3 93 99.3 9 1.3 . ... 0.4.1 ..3. 

9 

انُضخ 

اال زُبطٍ 

نهجُبَبد 

انًحبصجُخ 

فٍ يىالع 

 يخزهفخ 

11 13.9 00 04.0 1. 11.3 3 3.9 14 3.1 1.13. 331. 

0 

انزحذَ  

انزهمبئٍ 

نهجرايج 

 انًحبصجُخ.

1. 19.3 99 94.9 94 13.. 1. 19.3 . 0.. 13.431 440. 

. 
انضًبح 

نهًُشآد 

ثزجرثخ 

14 13.9 93 9..3 91 13.0 3 3.9 11 14.1 10.091 1.. 
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إصذاراد 

رجرَجُخ 

 يجبَبً.

. 

رىفُر 

رلبثخ أيُُخ 

عبنُخ ظذ 

هجًبد 

 انشجكخ.

94 13.. 93 9..3 13 10.3 . ... 3 ..0 11..31 434. 

( الغبث   ى ًغزجخ وج٘زشح هزي هٌ زاد العٌ٘زخ رعزجزش  ى  2ٗزضؼ هي الغذّل سقن و        

%(ل ّرززْف٘ش سقبثززخ  هٌ٘ززخ 2ب62رززْافش هززْاسد الؾْعززجخ فززٖ وززج هاززبى ّفززٖ  ٕ ّقززذ و

%(ل ّالٌغززي ا ؽز٘ززبوٖ للج٘بًززبد الوؾبعززج٘خ فززٖ 2ب62شبل٘ززخ ضززذ ُغوززبد ال ززجاخ و

%(ل 2ب59ؾْعزجخ للزوزذد ؽغزت الؾبعزخ و%(ل ّقبثل٘زخ هزْاسد ال9ب57هْاقع هخزلنزخ و

%(ل ّالغوبػ للوٌ اد ثزغشثخ   ذاساد 8ب54ّالزؾذٗش الزلقب ٖ للجشاهظ الوؾبعج٘خ و

%( رعززذ هززي العْاهززج الزاٌْلْع٘ززخ الِبهززخ الوززؤصشح شلززٔ قززشاس 0ب54رغشٗج٘ززخ هغبًززبً و

 اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب

ّعززْد شعقززخ هْعجززخل  Kruskal-Wallis Test ظ اصزجززبس ّلقززذ   ِززشد ًزززب        

%ل هوززب ٗ زز٘ش  لززٖ  ى العْاهززج 5ّراد د لززخ  ؽلززب ٘خل ّرلزز  شٌززذ هغزززْٓ هعٌْٗززخ 

الزاٌْلْع٘خ رعزجش هي العْاهج الوؾنضح شلٔ اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خل ّهزي صزن فزلى 

ُزٍ الٌز٘غخ رؤدٕ  لزٖ سفزض النزش  الضبلزشل ّالززٕ ٗزشٓ  ًزَ  ا  رْعزذ شعقزخ راد 

 ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خباالزاٌْلْع٘خ ٘ي العْاهج د لخ  ؽلب ٘خ ث

  ُذفِب  ِصجبد  ؾخ  ّ صط ة النش  الشاثزعل ُّزْ ا  رْعزذ شعقزخ الوغوْشخ الشاثعخ

 راد د لخ  ؽلب ٘خ ث٘ي شْاهج  داسح الوخبوش ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خبا
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( 4عذّل سقن و  

الوؤصشح شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب  داسح الوخبوششْاهج   

 و
عىايم إدارح 

 انًخبطر

 غُر يىافك يحبَذ يىافك يىافك جذاً 

غُر 

يىافك 

 َهبئُبً 

Kruskal-Wallis 

Test 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

ذد
ع

 

% 

C
h

i-

S
q

u
a

re
 

S
ig

.
 

(P
. 

V
a

lu
e)

 

1 

خفط 

انًخبطر 

االصزثًبرَخ 

يٍ خالل 

رحىَم 

االصزثًبراد 

انرأصًبنُخ 

إنٍ 

يصروفبد 

 رشغُهُخ.

93 9..3 04 9..3 1. 19.3 11 14.1 0 9.3 13.331 449. 

1 

َمم انًخبطر 

انزشغُهُخ إنٍ 

يزود خذيخ 

ركُىنىجُب 

 انضحبثخ.

01 93.. 9. 91.1 1. 19.3 3 3.9 3 3.9 3..3. 131. 

9 
إدارح 

انًخبطر 

 األيُُخ.

11 14.1 03 00.4 11 14.1 19 11.3 0 9.3 11.3.0 4.9. 

         

( الغبث   ى الغبلج٘خ هزي هٌ زاد العٌ٘زخ رعزجزش  ى صنزض 4ٗزضؼ هي الغذّل سقن و     

الوخززبوش ا عزززضوبسٗخ هزززي صززعل رؾْٗزززج ا عزززضوبساد الش عزززوبل٘خ  لززٖ هلزززشّفبد 

 لززٖ هززضّد صذهززخ راٌْلْع٘ززب الغززؾبثخ %(ل ًّقززج الوخززبوش الز ززغ٘ل٘خ 5ب98ر ززغ٘ل٘خ و
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%( رعذ هي شْاهج  داسح الوخزبوش الِبهزخ 8ب64%(ل ّ داسح الوخبوش األهٌ٘خ و6ب91و

 الوؤصشح شلٔ قشاس اعزخذام الوٌ اد للوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب

ّعززْد شعقززخ هْعجززخل  Kruskal-Wallis Testّلقززذ   ِززشد ًزززب ظ اصزجززبس         

%ل هوب ٗؤوذ شلٔ  ى شْاهج  داسح 5د لخ  ؽلب ٘خل ّرل  شٌذ هغزْٓ هعٌْٗخ  ّراد

الوخبوش رعزجش هي العْاهج الذافعخ  لٖ اعزخذام الوؾبعجخ الغزؾبث٘خل ّهزي صزن فزلى ُززٍ 

الٌز٘غخ رؤدٕ  لٖ سفض النش  الشاثعل ّالززٕ ٗزشٓ  ًزَ  ا  رْعزذ شعقزخ راد د لزخ 

 ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خبا  ؽلب ٘خ ث٘ي شْاهج  داسح الوخبوش

 الخع خ ّالزْ ٘بد 

رٌبّلززذ ُزززٍ الذساعززخ رؾل٘ززج لوغوْشززخ هززي العْاهززج الوززؤصشح شلززٔ قززشاس اعزززخذام  -0

الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خل ّقززذ ثززذ د الذساعززخ ثبعزززعشا  هنِززْم الؾْعززجخ الغززؾبث٘خل 

ّصلب لزززِبل ّهغزززب د رطج٘قِزززبل ّالززززٖ  زززولذ رقزززذٗن اثزازززبساد هشرازززضح شلزززٔ 

 لغؾبث٘خب   راٌْلْع٘ب الغؾبثخل ّهي  هضلخ ُزٍ ا ثزابساد الوؾبعجخ ا

 وذد هشاععخ الذساعبد الغبثقخ  ى اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ ٗكواي  ى ٗقذم هضاٗب  -8

اقزلزززززبدٗخل ّرٌظ٘و٘زززززخل ّراٌْلْع٘زززززخل ّ داسح الوخزززززبوش للوٌ زززززاد اللزززززغ٘شحل 

 ّالوزْعطخل ّالزٖ وبًذ فٖ الغبث  هزبؽخ فقن للوٌ اد الاج٘شحب 

اعخ هذٓ رةص٘شُب شلٔ قشاس اعزخذام رن اصز٘بس هغوْشخ هي الوزغ٘شاد الوغزقلخ لذس -2

الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خل ّرززن ُزززا ا صز٘ززبس هززي ّاقززع الذساعززبد الغززبثقخل ّروضلززذ ُزززٍ 

الوزغ٘شاد فٖ هغوْشخ هي العْاهج ا قزلبدٗخل ّالزٌظ٘و٘خل ّالزاٌْلْع٘خل ّ داسح 

 الوخبوشب

٘  اصزجزبس رن اعزخذام الزؾل٘ج الْ نٖل هضج هعذل الزاشاساد ّالٌغتل ووب رن رطج  -4

Kruskal-Wallis Test  لذساعززخ الععقززخ ثزز٘ي هغوْشززخ الوزغ٘ززشاد الوغزززقلخل

ّالوزغ٘ش الزبثعل ّالزٕ روضج فٖ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خل ّقزذ  ٗزذد ًززب ظ 

الذساعززخ ّعزززْد شعقزززخ راد د لززخ  ؽلزززب ٘خ ثززز٘ي وززعً هزززي العْاهزززج ا قزلزززبدٗخل 

الوخبوشل ّقشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خ فزٖ ّالزٌظ٘و٘خل ّالزاٌْلْع٘خل ّ داسح 

 ث٘ئخ األشوبل الولشٗخب 

 فٖ  وبس ًزب ظ ُزٍ الذساعخ ٗقذم الجبؽش هغوْشخ الزْ ٘بد اٙر٘خ  -5

  ٓعززشا  دساعززبد هوبصلززخ رزٌززبّل هغوْشززخ هزغ٘ززشاد هغزززقلخ  صززشٓ لذساعززخ هززذ 

غ٘شاد هزب ٗزعلز  رةص٘شُب شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خل ّهي  هضلخ ُزٍ الوز

 صذهٖببب (ب –صساشٖ  –ثٌ بو الوٌ ةح هي ؽ٘ش وًَْ و  ٌبشٖ 
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   ا ُزوبم ثزذسٗظ هقشساد هغزقلخ شي الوؾبعجخ الغؾبث٘خ فٖ ول٘بد الزغزبسحل عزْا

شلٔ هغزْٓ هشؽلخ الجابلْسْٗطل  ّ هشؽلخ الذساعبد العل٘بل لزخشٗظ  فزشاد لزذِٗن 

 خ الغؾبث٘خبالوعشفخ ّالقذسح شلٔ الزعبهج هع الوؾبعج

  الجذ  فٖ  شذاد وْادس هؤُلخ فٖ الوٌ اد الوخزلنخ للزعبهج هزع الوؾبعزجخ الغزؾبث٘خل

صب ززخ ّ ى ٌُززب  العذٗززذ هززي الوٌ ززاد رغززعٔ ًؾززْ  دصززبل الوؾبعززجخ الغززؾبث٘خ فززٖ 
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 ّصاسح الزعل٘ن العبلٖ   

 الوعِذ العبلٖ للزغْٗ    

 ّالزغبسح ًّظن الوعلْهبد  

 لبئًــــــــخ االصزـــــــجُبٌ

الغزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز بدح  شوزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز خ   

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 رؾ٘ خ و٘ج خ ّثع ذ ببل

ٗقْم الجبؽش هي صعل ُزٍ الذساعخ ثزؾل٘ج العْاهج الوؤصشح شلزٔ قزشاس اعززخذام         

الٌظشٗزخ للزطج٘ز   الوؾبعجخ الغؾبث٘خ  ثغش  الزؾق  هزي َهزَذٓ هع هزخ ًززب ظ الذساعزخ

فٖ ث٘ئخ األشوبل الولشٗخل ّقذ رن اصز٘بس  شوزان الوْقشح ووغ بل للذساع خ الزطج٘ق٘خل 

ّرل   صزجبس  ؾخ الٌزب  ظ الٌظشٗزخ الززٖ رْ زج  ِلِ٘زب الجبؽزشل ّالجبؽزش  ِر ٗ زاشون 

غي رعبًّا ن هعزَل ّٗؤوزذ الجبؽزش لغز٘بدران ثزةى ث٘بًزبد الذساعزخ عزشٗخل  هقذه بً شلٔ ؽك

 زكغزْخذم أليشا  الجؾش فقن  ووب رقزضٖ  هبًخ الجؾش العلوٖ بّعَ 

 ّرنضلْا ع٘بدران ثقجْل ّافش ا ؽزشام لل

 دوزْس  هبٗاج  وْ ٘ج النًْظ ثبع٘لٖ                                               

 هذسط ثقغن الوؾبعجخ                                                  

dr.michael.samwel@gmail.comEmails:  

mailto:dr.michael.samwel@gmail.com
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 ثعط انزعرَفبد انَّزٍ َحزبجهب انمبئى ثًم؛ لبئًخ االصزجُبٌ.

 

  الغؾبثخCloud شجبسح شزي ثٌ٘زخ رؾز٘زخ وبهلزخ هزي  عِزضحل ّثزشاهظل ّهشاوزض ُٖ  

ث٘بًبد ي٘ش هش ٘خ هي عبًت الوغززخذم الٌِزب ٖل ّالغزؾبثخ هلزطلؼ هغزبصٕ ٗ ز٘ش 

 لٖ  جاخ ا ًزشًذب ؽ٘ش ٗكْشَهض ل جاخ ا ًزشًذ ث اج شلٔ ُ٘ئخ عؾبثخل ّهزي ُززا 

 ال اج الشهضٕ   ز  هلطلؼ الؾْعجخ الغؾبث٘خب 

 ث٘خ الؾْعزززجخ الغزززؾبCloud Computing ُزززٖ ّاؽزززذح هزززي  ُزززن ا رغبُزززبد  

الزاٌْلْع٘خ الؾذٗضخ الزٖ   رزطلت هزْاسد هبل٘زخل  ّ هبدٗزخل  ّ ث زشٗخ وج٘زشحل فِزٖ 

للوٌ ززاد اللززغ٘شحل صب ززخ ثْ ززب ف الوؾبعززجخل ّالوبل٘ززخ رقززذم هضاٗززب راٌْلْع٘ززخ 

 ّالوزْعطخل ّالزٖ وبًذ فٖ الغبث  هزبؽخ فقن للوٌ اد الاج٘شحب 

 ؾبعجخ الغؾبث٘خ الوCloud Accounting هلطلؼ ٗ ٘ش  لٖ ًظبم هعلْهزبد ُْ  

ّهززي  ٕ هاززبىل هززي صززعل  لهؾبعززجٖ ٗواززي الْ ززْل النززْسٕ لززَ فززٖ  ٕ ّقززذ

ا رلبل ث جاخ ا ًزشًذ ثزذّى الؾبعزخ  لزٖ رضج٘زذ هغزج  للجزشاهظ الوؾبعزج٘خ شلزٔ 

  عِضح الؾبعْة  ّ الخْادم ثبلوٌ ةحب 

 ثًم؛ ه ِ انمبئًخ :ثُبَبد أخزُبرَخ نهمبئى 

  :  انشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااركخ

..................................................................................... 

  :  االصــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى

..................................................................................... 

  : انىظُفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ

..................................................................................... 

  :  اإِلدارح

..................................................................................... 
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ف٘وب ٗلٖ ثعض العْاهج الوؤصشح الوؾزولخ شلٔ قشاس اعزخذام الوؾبعجخ الغؾبث٘خب         

ا ل ؽ٘زش ٗ ز٘ش 5ا  لزٖ سقزن ا0ٗشعٔ ا  بسح  لٖ دسعخ الوْافقخل ثبصز٘بس هزي سقزن ا

ا ٗ ز٘ش  لزٖ ي٘زش 5ا  لٖ هْاف  عزذاً هوزب ٗعٌزٖ  ى العبهزج هِزن عزذاًل ّالزشقن ا0سقن ا

 ى العبهج ل٘ظ هِوبً شلٔ ا وعنب  هْاف  ًِب ٘بً هوب ٗعٌٖ  

 العْاهج ا قزلبدٗخ م

هْاف  

 عذاً 

 (0و

 هْاف 

 (8و

 هؾبٗذ

 (2و

ي٘ش 

 هْاف 

 (4و

ي٘ش 

هْاف  

 ًِب ٘بً 

 (5و

      رقل٘ت ا عزضوبساد الش عوبل٘خب 0

      صنض الزابل٘ف الز غ٘ل٘خب 8

2 
ًقج الزابل٘ف الوغززشح  لٖ هضّد 

 الخذهخب
     

4 
الذفع هقبثج  رعذد  ًظوخ

 ا عزِع  النعلٖب
     

 

 العْاهج الزٌظ٘و٘خ م

هْاف  

 عذاً 

 (0و

 هْاف 

 (8و

 هؾبٗذ

 (2و

ي٘ش 

 هْاف 

 (4و

ي٘ش 

هْاف  

 ًِب ٘بً 

 (5و

0 
الغوبػ للوٌ اد ثبلزشو٘ض شلٔ 

  شوبلِب األعبع٘خب
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      رؾغ٘ي ونب ح العول٘بدب 8

2 

صنض الؾبعخ  لٖ العوبلخ 

راٌْلْع٘ب الوزخللخ فٖ 

 الوعلْهبدب

     

      رابهج الْ ب ف الوؾبعج٘خب 4

5 
رؾق٘  دقخ ّعْدح الج٘بًبد 

 الوؾبعج٘خب
     

6 
صنض ّقذ هعبلغخ الج٘بًبد 

 الوؾبعج٘خب
     

9 

 هابً٘خ الْ ْل النْسٕ 

للج٘بًبد الوؾبعج٘خ هي  ٕ 

 هابىل ّفٖ  ٕ ّقذب

     

2 
شذم رق٘ذ الوؾبعج٘ي ثعذد 

 العوج الولضهخ ثبلوازتبعبشبد 
     

7 
 هابً٘خ رْف٘ش الزقبسٗش الوؾبعج٘خ 

 الوزْافقخ هع الوعبٗ٘ش الوؾبعج٘خب
     

0

1 

عِْلخ دصْل الو بسٗع الغذٗذح 

 لقعْانب
     

0

0 

الزةص٘ش ا ٗغبثٖ شلٔ الوْقف 

 الزٌبفغٖ للوٌ ةحب
     

0

8 

األصش ا ٗغبثٖ شلٔ  ْسح 

 الوٌ ةح لذٓ العوع ب
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 العْاهج الزاٌْلْع٘خ م

هْاف  

 عذاً 

 (0و

 هْاف 

 (8و

 هؾبٗذ

 (2و

ي٘ش 

 هْاف 

 (4و

ي٘ش 

هْاف  

 ًِب ٘بً 

 (5و

0 
رْافش هْاسد الؾْعجخ فٖ وج 

 هابى ّفٖ  ٕ ّقذب
     

8 
قبثل٘خ هْاسد الؾْعجخ للزوذد 

 ؽغت الؾبعخب 
     

2 
الٌغي ا ؽز٘بوٖ للج٘بًبد 

 الوؾبعج٘خ فٖ هْاقع هخزلنخ 
     

4 
الزؾذٗش الزلقب ٖ للجشاهظ 

 الوؾبعج٘خب
     

5 
الغوبػ للوٌ اد ثزغشثخ 

   ذاساد رغشٗج٘خ هغبًبًب
     

6 
رْف٘ش سقبثخ  هٌ٘خ شبل٘خ ضذ 

 ُغوبد ال جاخب
     

 

 شْاهج  داسح الوخبوش م

هْاف  

 عذاً 

 (0و

 هْاف 

 (8و

 هؾبٗذ

 (2و

ي٘ش 

 هْاف 

 (4و

ي٘ش 

هْاف  

 ًِب ٘بً 

 (5و

ا عزضوبسٗخ هي  صنض الوخبوش 0

صعل رؾْٗج ا عزضوبساد 
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الش عوبل٘خ  لٖ هلشّفبد 

 ر غ٘ل٘خب

8 
ًقج الوخبوش الز غ٘ل٘خ  لٖ 

 هضّد صذهخ راٌْلْع٘ب الغؾبثخب
     

       داسح الوخبوش األهٌ٘خب 2

 

 


