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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ة ركات  كم ورحمة  الله وب  ي 
عل
السلام 

ت   امكموطاب  دوما اي 
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.

بأّنه خاضع لتأثير يل الماليأهمية البحث في أّنها ُتحاول أن ُتعطي مؤشرًا لجميع ُمستخدمي التحلتتجلى 

المحتجبب ا البببى مجمببب   نسببببةاا  ا ,نسببببة  أل المببال العامبببل علبببى مجمبب   الم  ببب  ا  )آلتمببباننسبب  

ة علببى نسبببة الميمببة السبب لي,اا  ببا  لبببل الد ااببد والاببراا  الببى مجمبب   الم  بب  ا  نسبببة,الم  بب  ا 

المبالي نتيجبة الشاباو والمر ب التظهبرو بلل  (المبيعا  البى مجمب   الم  ب  ا نسبة,المطل  ا مجم   

را اتبه بدبد  المبدرر المبالي بمكما ه  ُمت لبع ونبشع ذ كلب   لبى  و  الهي بل التشظيمبي البل  ُيعببر فيبه 

.و دالبببببببببببببببة وم ث ليبببببببببببببببة  ببببببببببببببب   ميمبببببببببببببببة و ببببببببببببببب مة ال ضبببببببببببببببع المبببببببببببببببالي للابببببببببببببببر ة 

البحثأهمية
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والتطبيقيةالنظريةالبحثأهداف
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البحثمشكلة
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حت   ة  الب  ي 
ف رض 
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اختبا  فرضية التأثير بي  متغيرا  البحث
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ة ال ر  د تاثير كو  اللة ا دااية للهي ل التشظيمي  لى   امل الدح) 
(Zetaالمالية 
يتينالفرضاختباراولًاسيتمعدمها،مناعالهفيالفرضيةصحةمنوللتحقق

:اآلتيتيناإلحصائيتين
العدمفرضية(H0):ظيميالتنالهيكللبعداحصائيةدللةذوتاثيريوجدل

.(Zeta)الماليةالصحةعواملعلى
الوجودفرضية(H1):يميالتنظالهيكللبعداحصائيةدللةذوتاثيريوجد

.(Zeta)الماليةالصحةعواملعلى
تخدموالمس،البسيطالخطيالنحدارإنموذجمعلماتتقديرالى(2-3)الجدولويشير
والمتمثلالمعتمدالرئيسالمتغيرعلى،(x1)التنظيميالهيكلتأثيرقياسفي

:اآلتيةالمعادلةبحسب(Y)الماليةالصحةبعوامل
X1 11.776-56.56=*Y



النتائجمناقشه
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بلغت الهيكلبعدانيعنيوهذا،(0.289)(R2)التفسيرمعاملقيمة-أ
متغيرعلىتطرأالتيالتغيراتمن(%28.9)مانسبتهيفسر(x1)التنظيمي
تعود(%71.1)والبالغةالمتبقيةالنسبةوان،(Y)الماليةالصحةعوامل
.الحاليالبحثمخططفيداخلةغيراخرًىلمتغيرات
ضاايةًالعاادمًعلااىًماااًتقاادمًماانًنتااائاًالتحلياالًالحصااائيً،ًتأ اادًعاادمًرفاا ًفًروبنااا اًا

(H0 )يةًًللفرضيةًالفرعيةًالولىًالمنبثقةًعنًالفرضيةًالرئيسةًالثان.



ات   اج  ت  ي  الاست 

13

.

هو مؤشر أفضل  وأدق إلكتشاف فشل  Zetaنجدًإّن1ً.

.الشركات 

تمراريةًهناكًتأثيرًضعيفًجدااًللهيكلًالتنظيميًفيًإس2.
.الشركاتًالمساهمة



التوصيات
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بغيةهامعالد  وت ثيقالكبرى اإل تثما نةالمؤ سا معاا لط نلة  لا علامة
الدال مالار ةولحمايةوإ تمرا ها  متهاوتأمي الماليةالمخاطرام الار ةولاية
. ملهافيوالبماءالار ة مرط لزنا اثموم المالي
أوفالهاالار ةنجا معرفةلغرضZetaمميالتستخدمانالمساهمةالار ا و لى

لشهااياالدال دوثلبلالمر لةتل لمعالجةالدالم مر لةا فيالار ةولمعرفة
المال ألوضعفالمشافسةوت اردالمباشراغيرالتكاليفزنا امر لةفيالار ةفمرو 
ابهةولمجالمال ألضعفلمعالجةالاخمةالار ا م اإللتراض برمعالجتهايم  

فهشامث ً رالتعثمر لةالىالار ةوص ل الةفديالماليةاازمةول  لت فيالمشافسة
ا مساهمالىالدر م   ءتح نل برالماليةالهي لةع ا ا-أ:مشهاآليا تتبع

مرا اإل تم اا نىالحدلتحميقالتدونر-ب. دولتهاوإ ا االدر ن بعضوإطداء
.الدالمر لةفيالار ةالتمع تىالمالي
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اا اءفيا االنحرافوتحدردوالرلابةالمستمبليةالسيا ا و  مالتخطيطفيالار ة و لتع ن 
.م ض  يبا لالتخطيطيةالم ازنا إل دا محا  و   رشبغيالحالي
لدر يةانظمهتكاملم البدالبحثم ض  الار ةفيفّعاالً اإل ا نةالمعل ما نظامي  ن ولكي

لدحيحةا)المعل ما  برت فيرالار ةأهدافتحميقفيوت افمهاوتشا مهابعضمعبعاها
بي لةوالمداضالتشبؤمجالفي(الدليمة)والرشيداالمرا ا التخاكالمشا  ال لتفي(والم امة

.(الرلابة)والبداال
الار ةفيالمستخدم افةالمعل ما نظامر فرهاأنيم  التيالمحا بيةالمعل ما ا تخراجضرو ا

المرا ا التخاكمديداتك ن  يوالم ث ليةبالم ءمةممثلةن  ية ما أوبخدااصتتدفالتي
.المشا بة
بشظامعلقمارتوال ماوتشديلهااا مالمهاملت ليالبحثليدالار ةفيمؤهل ملفرنقت فير

.الرشيداالمرا ا اتخاكفيال تخدامهاوالمهمةال زمةالمعل ما لت فيرالمعل ما 





p

 
ك ش 

را  ــــــــــ 
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لحض 
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ك ش 
و

ما  ــــــــــ لاهت 
مك

م
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