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 ملخص

عمى تخفيض مخاطخ التجقيق مؽ وجية نغخ التحميمية  اإلجخاءات أثخ لبيانىجفت ىحه الجراسة 

 إستبانةبتظؾيخ  ةالباحث تلتحقيق ىجف الجراسة قامو ، السحاسبيؽ القانؾنييؽ السدتقميؽ األردنييؽ

السحاسبيؽ القانؾنييؽ  مؽ  مدتجيبا   572سمؾب ليكخت وزعت عمى عيشة عذؾائية بمغت وفقا أل

حيث تؼ قياسو مؽ خالل  التحميمية اإلجخاءاتبوقج تسثل الستغيخ السدتقل  ،  السدتقميؽ االردنييؽ

 اإلجخاءات ، التحميمية البديظة اإلجخاءات ، التحميمية الؾصفية اإلجخاءاتىي :  أبعادثالثة 

قج تؼ قياسو مؽ خالل و  التجقيق مخاطخ تخفيض ، اما الستغيخ التابع فتسثل التحميمية السعقجة

 . االكتذاف الخقابة، مخاطخ ، مخاطخالسالزمة السخاطخ: ىي  ثالثة أبعاد

وجؾد أثخا ذو داللة إحرائية لإلجخاءات التحميمية بأبعادىا  بيشت نتائج الجراسةوقج  

مخاطخ التجقيق بأبعادىا )مخاطخ  بديظة،الكسية السعقجة( عمى تخفيض)الؾصفية،الكسية ال

 أثخ دال إحرائيا   دؾ وج ا أعيخت الجراسة،مخاطخ الخقابة،مخاطخ االكتذاف( وأيز السالزمة

السالزمة بيشسا لؼ  التجقيق مخاطخ مؽ تخفيض في البديظة والكسية الؾصفية التحميمية اتجخاءلإل



يكؽ لإلجخاءات التحميمية الكسية السعقجة أثخا ذو داللة إحرائية في تخفيض مخاطخ التجقيق 

 تخفيض في الؾصفية التحميمية اتجخاءلإليا  دال إحرائ أثخ دؾ وجبيشت الشتائج كسا  السالزمة،

دال إحرائيا  لإلجخاءات الكسية السعقجة في خفض مخاطخ  أثخوكحلػ وجؾد  الخقابة مخاطخ مؽ

الخقابة بيشسا لؼ يكؽ لإلجخاءات التحميمية الكسية البديظة أثخا في خفض مخاطخ الخقابة،وأما فيسا 

وجؾد  فأكجت الجراسة االكتذاف مخاطخ مؽ خفيضت في الؾصفية التحميمية باالجخاءات  يتعمق

 وجية مؽ التجقيق مخاطخ مؽ تخفيض في الؾصفية التحميمية اتجخاءلإل إحرائيةذو داللة  أثخ

، بيشسا لؼ يكؽ ىشاك أثخا ذو داللة إحرائية السحاسبيؽ القانؾنييؽ  السدتقميؽ االردنييؽ نغخ

 في خفض مخاطخ االكتذاف.لإلجخاءات التحميمية الكسية البديظة والسعقجة 

 السجققيؽ ىتسامإ  زيادة ضخورةبشاء عمى نتائج الجراسة تؼ تقجيؼ عجد مؽ التؾصيات مؽ اىسيا: 

 التجقيق مخاطخ تخفيض في دورىا لتحديؽ السعقجة الكسية التحميمية اإلجخاءاتب الخارجييؽ

 الكسية التحميمية اإلجخاءات إستخجام في الخارجييؽ السجققيؽ تؾسع ضخورةالسالزمة، كحلػ 

كسا أوصت الجراسة  .الخقابة ومخاطخ االكتذاف مخاطخ عمى ثيخالتأ في دورىا لديادة البديظة

 إستخجام االجخاءات التحميمية الؾصفية مؽ السدتؾى  نفذ في السجققيؽ استسخارب

 

 


