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 ُاملُسْتَخْلَص  

الذي شههههههعال الادلا ماا اعقور تامناال قن الندتنظ التنونقنظ وايةتلههههههدانظ لاق ند   التكنولوجي ان التطور
قمارته ع ى قواجعظ ة ظ ّك عد و  اينشههههههههطظ أقور التسههههههههد د  د أاى إلى لههههههههاو ظ إلقدا قراة  قق الشههههههههركد  

  ي ظالاراسههههه ظ ضهههههتل عن ذلك ترجي أ قن  وتجقعد اللهههههندعد  ت ك اختتف نوع قشهههههكت  التاةنظ  ي و   
قاختل تاا  اذ  و التخلههههم القعني لقراة ي التسههههد د   ي ال نقظ الاراةنظ  ةتطرظ لقجد  اراسههههظ جانات دأنع

نرا   ي و  التغ التسهههههههههههد د  قادلهههههههههههرال ل تقنم والتتسهههههههههههنن القسهههههههههههتقر  ي جواة التاةنظ التي نماقعد قراة 
 .والتطورا   ي  نقظ اععقد  القادلرة

لتخلههههههههم القعني لقراة  التسههههههههد د  واناكدسههههههههه ع ى جواة التاةنظ  تعاف الاراسههههههههظ الى  ندن أ قنظ ا 
ونتتمظ  ذا العاف قن خت  اراسهههظ قوضهههوع التخلهههم القعني قن كد ظ جوان ه  والتارف ع ى نوع الاتةظ 

 التخلم القعني  ي جواة التاةنظ. أثر نن التخلم القعني وجواة التاةنظ  كذلك ةندس 
عد وجوا عتةظ ارت دط وتأثنر ةونظ  نن التخلهههههههههم القعني وجواة تولههههههههه   الاراسهههههههههظ الى نتدق  عاة أ ق

التاةنظ  و ندك  رظ  ي إجد ظ قراة ي التسد د   ي القكدت  الخدلظ والقتدس نن المدنونننن  ي انوان الرةد ظ 
( الخههدم  ههدلرةههد ههظ ع ى 220القههدلنههظ ايتتههداي  نقههد نخم التماقعا  انههدلههههههههههههههر قانههدر التههاةنظ الههاولي رةا  

 (220 ان الادق نهن  ي انهوان الهرةد ظ القهدلنظ ايتتهداي نقن ون الى القوا مظ ع ى عندلر القاندر كقد  جواةال
 . وجواة التاةنظ  لورة أك ر قن الادق نن  ي قكدت  قراة ي تسد د  الخدلظ

ق اال لقراة ي التسههههههههد د   أاام قعدا عق نظ التاةنظ و مدل  تشههههههههجنيأ ا قد اولهههههههه   ه  ذل الاراسههههههههظ ان نتا 
التخلهههههم القعني  كذلك ضهههههرورة ان نت نى قج س القادننر القتدسههههه نظ والرةد نظ الاراةي والقنوقد  القعننظ 

(  قد نتتما قي ال نقظ الاراةنظ او الشهههههههروع  علهههههههاار قاندر 220تط نظ او تكننف قاندر التاةنظ الاولي رةا  
لههظ قراة ي التسههد د  او شههركد  التاةنظ القتخلهه سههتثنىعراةي ل جواة والرةد ظ ع نعد  واةترت  الاراسههظ ان ن  

قعنند قن ضوا ط اعجور او ان توضي لعد أجور قخت فظ قن اج  تشجني قراة ي التسد د  وشركد  التاةنظ 
التا اعانى لألجور قن  يوضههههه  ققدرسهههههظ القعنظ و ظ التخلهههههم القعني قي ايخذ  ي التسههههه دن ايسهههههتقرار 

دلنا د  كقد اولهههه   ضههههرورة اعااا  راق  ل تارن  والتا نا القعني القسههههتقر اج  التفدو ع ى ةنقظ القعنظ وتم
لقراة ي التسد د  عنعد تسعا  ي منداة كفدمتعا وةاراتعا القعننظ.
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 ..............................................................املقدمة .....................

   -: املُقَدَّمَةُ

 ما   تندة الاق نظ والا قنظ وقن السههقد  الالههرنظ التانثظالأقسههى التخلههم القعني قن أ ا المرارا   ي 
 وعر لعد تخلههلههد  اةنمظ  دلط ن  القتخلههم  الط  قعنظ لقعن ت تث عن التخلههم قث الهه ت  جقني ا

 لعناسهههههظاله المارة ع ى تتانا نوع التتدلن  التي تسهههههدعال ع ى تشهههههخنم التدلظ  شهههههك  سههههه نا واةنظ وكذلك قعنظ 
 راقبة وتدقيقمو قد ان قعنظ   ققد جا  التخلههههههههههههههم نمااا تاقمدل نوقدل  اا نوا  ي  ذل القعن  والقتدقدة...الخ

لذا وعر    والقجتقي  تطور ونقو القنشههها  ايةتلهههدانظ  اديل  ال اور  ت ا تات ر قن القعن القعقظ التي  الحساااتا 
 .التاةنظ م ونو اأ  أ قنظ القار ظ القتخللظ الجناة لنشدط   التدجظ والط   ع ى التاةنظ

عن غنرل قن القراة نن نتنجظ ونتمظ التخلهههههههم القعني قكدسههههههه  لقراة  التسهههههههد د  القتخلهههههههم قعنندل 
ةارته ع ى تمانا خاقد  تاةنظ قتخلههههههههلههههههههظ ت  ي اتتندجد  الم دقن  طرظ وأسههههههههدلن  ي نقكن ان ن انعد قراة  
تسهههد د  اخر  سهههعوله  تنث نسهههاى قراة  التسهههد د  القتخلهههم قعنندل الى تقننم خاقدته عن غنرل قن قراة ي 

 تخلله. التسد د  القند سنن  و دلتدلي نتمظ قكدس  قن
لذا لمى قوضهههوع التخلهههم القعني لقراة  التسهههد د  ا تقدقدل ك نرال ع ى قسهههتوى الاراسهههد  اعجن نظ التي 
عق   ع ى  ندن أ قنظ التخلههههههههههههم وأثرل ع ى تقنم قراة  التسههههههههههههد د   والمنقظ التي تاوا ع ى الاقن  قن  ذا 

 تق   ي  نقظ ايعقد  الاراةنظ  شهههههههك التخلهههههههم  ولكن لا ن مى اي تقدا الكد ي ع ى قسهههههههتوى الاراسهههههههد  التي 
خدم  قن  ند جدم   كرة  ذا ال تث كقتدولظ إل رام  ذا الاور قن خت  الاراسهههههظ التط نمنظ ع ى  نقظ ايعقد  
الاراةنظ   قن خت  الر ط  نن النتدق  الخدلهههظ  دلاراسهههظ النورنظ والتط نمنظ القتا مظ  دثر التخلهههم القعني ع ى 

 جواة التاةنظ.
دس وكذلك  ندن اناك  لق سهههههسهههههد  التاةنظتخلهههههم القعني الإلى التارف ع ى أ قنظ  الاراسهههههظ ل ذ عافت

 القمدننسو  التارف ع ى قفعوا وتارنف التخلههههههههم القعني لقراة  التسههههههههد د و   خلههههههههم ع ى جواة التاةنظالت
ا قنتعد وأ اا عد اةنظ و وكذلك تعاف لاراسظ قفعوا جواة الت  القتا مظ  دلتخلم القعني القادننر التاةنظ الاولنظو 

اذ تات ر جواة التاةنظ قن وجعظ نور أطراف عاناة ذا  أ قنظ ك نرة  وذلك  سهههههههههههههه     والقمدننس الخدلههههههههههههههظ  عد
 اعخنر امااا  الاعوة الىالسههههههههنوا  الاشههههههههرة و ي   أ قنظ التمرنر الذي نلههههههههارل قراة  التسههههههههد د  لعذل الجعد 

 قنظ التخلهههم القعني لقراة  التسهههد د  قن خت  ةندس ةوة  ندن أوسهههوف نتا  ضهههرورة تتسهههنن جواة التاةنظ 
  وكذلك  ندن قاى تأثر التخلهههههههههههههم القعني  ي جواة التاةنظ  ايرت دط  نن التخلهههههههههههههم القعني وجواة التاةنظ

   وقناة ي التسهههههههههههد د   ي القكدت  الخدلهههههههههههظوانضهههههههههههدل سهههههههههههوف نتا اعااا قمدرنظ  عجد د  الاننظ القتكونظ قن قر 
 .ة قتدس  ةدنوني الادق نن  ي انوان الرةد ظ القدلنظ ايتتداي التدل نن ع ى شعدا
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 ..............................................................املقدمة .....................

 لاراسهههظا أر اظ  لهههو  الفلههه  اعو  نتندو  قنعجنظ ع ىتمسهههنقعد  نتا سهههوف ذل الاراسهههظ  تتمظ ا اافكي تول
قراة ظ عنظ ق تطرظ الفل  الثدني ي تنن ن  اراسد  سد مظوالثدني  ال تث  ق تثنن اعو  قنعجنظواراسد  سد مظ 

قراة ظ قعنظ النوري ل الجدن و ق تثنن اعو   ال تث لعذا لجدن  النوريوجواة التاةنظ اذ ناا ا تاةنظ التسههد د و 
 نتضقن الثدني  واقد الق تث  ونتطرظ  نه لقفعوا وتارنف التخلم القعني وا قنته وقمدننسه وتاةنظ التسد د 

لتت ن  اونتضهههقن الفلههه  الثدلث   دننس الخدلهههظ  عدقفعوقعد وا قنتعد وا ا عد والقمنتضهههقن جواة التاةنظ قاخ  
جتقي طرنمظ جقي ال ندند  وولهههف قق تثنن اعو   ع ىوننمسههها  ال تث عذاالجدن  التط نمي لايتلهههدقي اذ ناا 

  الاراسههههههههههظ ايرت دط والتأثنر والت دنن لقتغنرا الق تث الثدني اخت در  رضههههههههههند   نتضههههههههههقن ي تنن ال تث وعننته 
نتضهههقن ق تثنن اعو  نتضهههقن ايسهههتنتدجد  التي تولههه   النعد الاراسهههظ قن خت  اخت در  لرا ي واخنرال الفلههه  ا

نتضقن جق ظ قن التولند  استنداال الى ايستنتدجد  التي تا التول  النعد.  الفرضند  واقد الق تث الثدني 
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 سابقةمنهجية الدراسة ودراسات 

 

:- 
و اض الاراسهههههد  السهههههد مظ  وعرضهههههدل ل تااثظ القرت طظ  دلقوضهههههوع   الاراسهههههظسهههههنتندو   ذا الفلههههه  قنعجنظ 

جواة و  التخلهههههم القعني لقراة  التسهههههد د نارض ال دتث عاا قن الاراسهههههد  وال توث التي تتلههههه   قوضهههههوع 
اف   دلسههههههه ظ   واعتر  ل اراسهههههههظوري والاق ي وكدن لت ك الاراسهههههههد  وال توث اور  ك نر   ي إثرام الجدن  الن  التاةنظ

ل  دتثنن اآلخرنن  ي  ذا القجد   و ندن لقد نتقنم  ه  ذا الجعا  دلقمدرنظ قي قد ةاقته  توث أخرى    ضههت عن 
سهههههه   و  الاراسههههههظوالتي تقث  القسههههههدر القنااني والطرنمظ الا قنظ القنوقظ لتتانا قشههههههك ظ الاراسههههههظ قندةشههههههظ قنعجنظ 
 الذي نضقن ايخت در القوضوعي لفرضندته  وتتمنمدل ع اا ِه . قادلجتعد  دلشك 

   قد:الفل  اعو  ق تثنن أثننن  ضقنونت
 .منهجية البحث األول:المبحث 
.دراسات سابقة الثاني:المبحث 
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املبحث األول 

 Methodologytudying S دراسةمنهجية ال
 
   StudyingProblem:الدراسةمشكلة  :(1-1-1)

ارض لعد التي تت ايمقد تو  اور وقسههه ولنظ قراة ي التسهههد د   ي  واسهههادل  نظ ايلفنظ الثدلثظ جايل شهههعا   اا
الشركد  والق سسد  الادقظ او الخدلظ   ققد اع  التدجظ ل قطدل ظ  دلتخلم القعني لقراة  التسد د  لااة 

ظ الك رى   وكذلك رغ ظ قراة ي أسههههههههههه د  قنعد تدي  اإل تس والفسهههههههههههدا القدلي  ي الكثنر قن الشهههههههههههركد  الادلقن
ظ عا السهههههوةنظ  ي سهههههو لهههههالتسهههههد د   ي التوجه نتو ر ي القسهههههتوى القعني لانعا قن اج  القتد وظ ع ى تلههههه

الادلا ماا  دا شههههههههع التيالتطورا  ايةتلههههههههدانظ والتكن وجنظ  سهههههههه   التاما التنونقي لاق ند  الشههههههههركد  و القعنظ   
تسههههههههههد د  قراة ي ال انا الاعدوي المضههههههههههدقنظ القمدقظ ضههههههههههاتمداا  ل قعنظ وتم   وتوجنه الكثنر قن ايناعقور تامناال 
 ي     جواة التاةنظ ةا تتتسههن   اآلتينقكن لههندغظ السهه ا  عرضههه أعتل  تاةنظ   ندمل ع ى قد تاالوشههركد  

 اي تمدر الى التخلههم القعني عنا ققدرسههظ القعنظالتخلههم القعني لقراة  التسههد د  عقد ع نه  ي و   و 
 ((؟
  ImportanceStudying :الدراسةأمهية ( 1-1-2)

ع ى  لتطرظ لقجد  اراسهظ جانات دقن أنَّع الاراسهظظ تتضه  أ قن الاراسهظلسهد ظ لقشهك ظ قن خت  الارض ا
كقد   وا تمدر  ذل ال نقظ لقث   ذل النوعنظ قن القواضهههههني التسهههههد د   و التخلهههههم القعني لقراة ال نقظ الاراةنظ 

و  قد  و  ت ني قراة  التسههههههد د  لق اأ التخلههههههم القعني  ي جواة التاةنظ   أثرراسههههههظ  ي  ندن أ قنظ الا تتقث 
نشهههههههعال الادلا قن تغنرا  اةتلهههههههدانظ واجتقدعنظ وتكنولوجنظ قتسهههههههدرعظ وتاما الاق ند  اإلنتدجنظ وتشهههههههد كعد وكثرة 

قمارته ّك عد و  اينشهههههطظاة   أقور المواننن الخدلهههههظ  عد وال واق  التي تنوقعد   و قد أاى إلى لهههههاو ظ إلقدا القر 
 لتجقعد   ضهههههتل عن ذلك ترجي أ قنظ  ذو ت ك اللهههههندعد   نوعع ى قواجعظ قشهههههكت  التاةنظ  ي و  اختتف 

التخلهههم القعني لقراة ي التسهههد د  ناا قاختل قادلهههرال ل تقنم والتتسهههنن القسهههتقر  ي جواة  كونالاراسهههظ قن 
 . ي و  التغنرا  والتطورا   ي  نقظ اععقد  القادلرة التسد د  التاةنظ التي نماقعد قراة 

 

   bjectivesOStudying:الدراسةاهداف  (1-1-3) 
م القعني التخلههالى  ندن اناكدس   شههك  رقنس الاراسههظعاف ت  دوا قنتع الاراسههظ ندمل ع ى ط ناظ قشههك ظ 

 جقوعظ قن اع ااف الفرعنظ التيقن خت  ق لتاةنظ  ونتا تتمنظ العاف الرقنسالتسههههههههههههد د  ع ى جواة ا لقراة 
 :نأتي قدنتقث  أ قعد  ن

  .التخلم القعني وجواة التاةنظ اراسظ نوع الاتةظ  نن .1
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  الكفدمة الا قنظ والقعننظ  والخ رة والقار ظ القعننظ  قستوى التارن  والتا نا التارف ع ى نوع الاتةظ  نن .2
 .وجواة التاةنظ القعني القستقر( لقراة  التسد د 

 جواة التاةنظ   يالتخلم القعني لقراة  التسد د   أثرندس ة .3
الكفدمة الا قنظ والقعننظ  والخ رة والقار ظ القعننظ  قستوى التارن  والتا نا القعني القستقر( أثر  ةندس  .4

 جواة التاةنظ.  يلقراة  التسد د  
 

  seypothesHStudying :الدراسة فرضيات( 1-1-4)
 -: اآلتنظنقكن لندغظ الفرضند   دوأ اا ع اراسظالط ناظ قشك ظ  ع ى و ظ

 - الفرضية الرئيسية األوىل:

( ظهواة التاةنهد د  وجه  التسهخلم القعني لقراةهن الته ندقنظ هظ اتلهدط ذا  ايلهظ ارت هوا عتةهاا وجهع 
  -ظ: هظ ايتنهد  الفرعنهرع قنعد الفرضنهوتتف

د د  ههههه  التسهههههقراةل ظهههههظ والقعننهههههدمة الا قنهههههن الكفههههه ندقنظ هههههاتلظ هههههدط ذا  ايلهههههظ ارت هههههوا عتةهههههاا وجهههههع  .1
 ظ هواة التاةنهوج خلمهالقت

 د د ههههه  التسهههههعننظ لقراةهههههالق والقار هههههظ رةهههههن الخ ههههه ندقنظ هههههظ اتلهههههدط ذا  ايلهههههظ ارت هههههوا عتةهههههاا وجهههههع  .2
 ظ.هواة التاةنهوج خلمهالقت

  هههقراةتقر لهههي القسههها القعنهههارن  والتا نهههتوى التهههقسن هههن دقنظ هههظ اتلهههدط ذا  ايلهههظ ارت هههوا عتةهههاا وجهههع .3
  ظ.هواة التاةنهوج خلمهد د  القتهالتس

 -ة: ـية الثانيـية الرئيسـالفرض

عد هرع قنهظ( وتتفهواة التاةنهي جهد د   ه  التسهعني لقراةهخلم القهل ت دقنظهظ اتلهايل ير ذهوا تأثنهاا وجهع 
 - ظ:هظ ايتنهند  الفرعنهالفرض
واة هجي   خلمهد د  القته  التسهقراةل ظهظ والقعننهل كفدمة الا قن دقنظهظ اتلهايل ذير هوا تأثنهاا وجهع .1

 .ظهالتاةن
واة هجي   خلمهالقت د د ه  التسهعننظ لقراةهالق والقار هظ رةهل خ  دقنظهظ اتلهايل ذير هوا تأثنهاا وجهع .2

 .ظهالتاةن
د د  هههه  التسههههقراةتقر لههههي القسهههها القعنههههارن  والتا نههههتوى التههههلقس قنظدههههظ اتلههههايلذي ر ههههوا تأثنههههاا وجههههع .3

 ظ.هواة التاةنه ي ج خلمهالقت
 ة: ـية الثالثـية الرئيسـالفرض

وتتفرع  (تسهههههههههه  قكدن الاق  وعاا الاورا  التارن نظ وعاا الق تقرا  ي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ 
 -ايتنظ: قنعد الفرضند  الفرعنظ 
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 .الاق ايست دنظ ت اد لنوع  ي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور .1
 .ي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لااا الاورا  التارن نظ .2
 ا قنظ.ق تقرا  الاا الي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لا .3

 

  ApproachStudying: الدراسة منهج( 1-1-5)
 :نأتي كقد أسدسنن قنعجنن استخااا الى ال دتث استنا

 ط ناظ  تتا ظ اراسد  قن القتدس ي اعا   ي ورا قد عرض تضقننو  املنهج االستنتاجي )االستنباطي(: .1
 عن  ضتل  جواة عق نظ التاةنظ  إلى  دلنس ظ وأ قنته وتمننقه وتت ن ه لقراة  التسد د  القعني التخلم

 .التدلي الاراسظ ندةشهتأن  نقكن قد وتتانا اللاا  ذا  ي ال دتث جعوا إلنه تول   قد تتانا
 تا ايعتقدا ع ى القنعجنن ايستمراقي والا قي لتت ن  نتدق  ايست دنظ :العلمياالستقرائي و املنهج .2

 
 وعينته: الدراسةجمتمع ( 1-1-6)

تس  نشرة القجدمنن لققدرسظ القعنظ لادا   ي الاراظ قراة ي التسد د قن قجقوعظ  الاراسظقجتقي ون نتك
  الادق نن  ي انوان الرةد ظ القدلنظ ايتتدانظ. القتدس نن المدنوننن    ضتل عن2016

 ظالاراسننظ لتتانا ع الاشواقنظواستخاق  طرنمظ القادننظ  تسد د  ( قراة  128قن  تتكون عننظ الاراسظ 
 .ظاست دن( استقدرة 150وتا تومني   الاراسظقث  قجتقي تندس ظ وتات ر  ذل الاننظ خنر قن كونعد الطرنمظ الق

   BordersStudyingالدراسة:حدود ( 1-1-7)

 تتقث  تاوا الاراسظ  ي:
كونعد   غاااقتد ود  قنطمظ الفرا  اعوسط و دإلضد ظ الى قتد وظ ع ى  ةتلر ال تثا احلدود املكانية: .1

  .الا راسظقن عننظ  %90تقث  
 .2016 احلدود الزمانية: .2
ع ى عننظ قختدرة قن القتدس نن المدنوننن  ي انوان الرةد ظ القدلنظ لمها وةههي اختنهدر ال دتهث  احلدود البشرية: .3

  .عننظ قن قراة ي التسد د   ي القكدت  الخدلظ وكذلك ايتتداي
  Sources of Data Collecting :( مصادر مجع البيانات1-1-8) 
          -تقث   قلدار جقي ال ندند  والقا وقد   دآلتي:   
 القلدار القتا مظ  دلجدن  النوري:  البيانات األولية: .1 

 . الكت  الار نظ واعجن نظ القتو رة  ي القكت د 
 .ال توث والاورند  والرسدق  واعطدرن  الجدقانظ 
  المواننن والتشرناد 
 اينترن الانك وتنظ الادلقنظ   ش كظلا). 
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 : التط نميالقلدار القتا مظ  دلجدن   البيانات الثانوية:- .2
نن الادق نن قن القتدس نن المدنوننع ى عننظ  تا تومناعدالتي جقي  ندندته قن خت  استقدرة ايست دنظ  ما تا 

 .لخدما  ي المطدع التسد د  قكدت  قراة ي عننظ قنو ايتتداي  ي انوان الرةد ظ القدلنظ 
 

 -: الدراسةأمنوذج ( 1-1-9)

  القتدس نظ ذا وايا ند سد مظ اراسد  و  الاراسظظ قد جدم  ي قنعجنظ تا تلقنا قخطط الاراسظ ع ى و 
تارن  وقستوى ال القعننظ الخ رة والقار ظ  والقعننظ والكفدمة الا قنظ  القعني الل ظ  قوضوعد  التخلم 

  ل اراسظ:( اينقوذج اي تراضي 1ونوض  الشك  رةا   التسد د  عني القستر لقراة  والتا نا الق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 الدراسةامنوذج  (1شكل رقم )

 املصدر )الشكل من تصميم الباحث(

 التخصص املهين 
SPAU 

 تمراملس املهين والتعليم التدريب مستوى
TRAU 

 اخلربة واملعرفة املهنية 

EXAU 

 الكفاءة العلمية واملهنية 

SPC 

 جودة التدقيق

QAS 
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 :الدراسةهيكلية  (1-1-10)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسةمنهجية 

 الفصل الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات

 الفصل الثالث 

 اجلانب التطبيقي

 الفصل األول 

 منهجية الدراسة ودراسات سابقة

 الفصل الثاين

 اجلانب النظري

 املبحث األول

 الدراسةمنهجية 

  املبحث األول
طريقة مجع البيانات 

 ووصف جمتمع

  تهوعين الدراسة

 املبحث األول
النظري ملهنة  اجلانب

 ة وتدقيقمراقب

 احلسابات

 

 املبحث األول

 االستنتاجات

 املبحث الثاين 

 دراسات سابقة

 املبحث الثاين 

 جودة التدقيقمدخل 

 

 املبحث الثاين 

 التوصيات

 املبحث الثاين 
اختبار فرضيات االرتباط والتأثري 

 والتباين ملتغريات الدراسة
 

 من تصميم الباحث(املصدر )الشكل 
 ( هيكلية الدراسة2رقم )شكل 

 



                                                                                                                                                  9     

 

 األول ثـ...... املبحمنـهجـيـة الدراسة ................... . ...........األول ............الفصل 

 املبحث الثاين

  Previous Studies ات سابقةدراس

 دراسات العربية ال (1-2-1)

ــة )يمساعيل وقطب      .1 ــة حت2003دراســ ية لعوامل ومناذج قياس جودة      ( " دراســ بة اخلارجية على        ليل تدقيق الرقا

 احلسابات" 

ى الخدرجنظ ع  التاةنظا او التكا ع ى جواة عق نظ نتعاف الاراسهههههههههههههههظ الى اجرام اراسهههههههههههههههظ تت ن نظ لتمن
تاةنظ  لمندس جواة خاقظ ال واراسههههظ الاواق  القخت فظ التي ت ثر  ي جواة التاةنظ واةتراو نقوذجالتسههههد د   

طدر شهههههههههدق  لت ك الاواق   وةا ةسهههههههههق  إد  ي  اواق  الق ثرة  ي جواة التاةنظ ووضهههههههههاعلالاراسهههههههههظ  طرة وت
  قنوقد  القعننظال –قكت  قراة ي التسد د   –خقس قجدقني  ي عواق  قرت طظ  ههههههههه  الاقن   ع ىالاواق  

عق نظ التاةنظ(  وكقد اةترت  الاراسهههظ قجقوعظ الاندلهههر نتا مجعد  ي ك  قجقوعظ قن الاواق  الخقسهههظ  –
  .ظ سوام كدن  شك   س  ي او إنجد يووضت  طرنمظ ةندس ت ك الاندلر وقاى تأثنر د ع ى جواة التاةن

   قد نضهههههههههقن الر ط  نن التاةنظ وضهههههههههي إطدر شهههههههههدق  ل اواق  التي ت ثر  ي جواةالاراسهههههههههظ  ا ا نتدق 
و ي خقس قجقوعد  تشههههههههههههههق  عواق  قرت طظ  التاةنظالقجقوعد  القخت فظ التي لعد عتةظ  جواة عق نظ 

   وعواقهه  قرت طههظ  ههدلقنوقههد التههاةنظ  وعواقهه  قرت طههظ  ههدلاقنهه   وعواقهه  قرت طههظ  اق نههظ التههاةنظ قكتهه  
 ظ.القدلن الكشو د القعننظ  وعواق  قرت طظ  قستخاقي 

ضهههرورة اعا اور الق سهههسهههد  القعننظ  ي التأكا قن جواة عق  شهههركد    ه  ذل الاراسهههظ  ا ا قد ولههه
ظ ع ى جواة عق  قراة ي التسههههد د  ع ى اللههههانا نوكذلك توتنا القادننر الرةد  التسههههد د  وقكدت  قراة ي 

دم نر أااقعا  ي انجقراة ي التسههههههههههههد د   دسههههههههههههتخااا التمنند  التانثظ قن اج  تطو  مااتال  وضههههههههههههرورة الاولي
وضهههههي  راق  تارن  ل ادق نن  ي قكدت  قراة ي التسهههههد د  لقواك ظ التطور القسهههههتقر   ألنعاالقوك ظ  ايعقد 

  ي  نقظ ايعقد .
 "دور التخصص القطاعي يف حتسني كفاءة االداء املهين للمراجع  "( 2005دراسة )لبيب  .2

ترتمدم لي خلم القعنهتراتنجنظ التهظ واور اسهاظ ونوعنه ن  لطهالعاف قن ورام  ذا الاراسظ  و المندا  تت ن
ونتكون  الساوانظ و ت فتنن  قلر هههظ  ي  نقتنن قخهههلقراة  التسد د   ط م   ذل الاراس ظفدمة القعننههه ارجهههظ الك

تاةنظ غنر ال رامشهههههههههركدم وقا والسهههههههههاوانظ  ي قلهههههههههر  ننقتخلهههههههههلهههههههههالتاةنظ ال وقارامقجتقي قن شهههههههههركدم 
 .الساوانظ ي قلر و  ننقتخلل

تمونظ سهههههوظ خاقهههههد  التاةنهههههظ قن  نهأالتخلم القعني قن شأن تولههههه   الاراسظ الى نتدق  عاة ا قعد  
اكا  القادننر القت نهظ والاولنهظ ع ى ضهرورة تلهو  قراةه  تنث خهت  ايرتمدم  قسهتوى القند سهظ القعننظ  

نههههي ن اهههه  التخلم القعاذ الشههههركظ قت  التاةنههههظ  التسههههد د  ع ى القار ههههظ الكد نههههظ  ط ناظ عق  او نشههههدط 
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اورال  دقههههههدل  ي تاعنهههههها وتتسههههههنن المارا  القعننظ لقراة  التسد د   ي قواجههههههعظ واكتشههههههدف تههههههدي  الغ   ي 
 الكشهو د  القدلنظ.

ا ا قد اولهههههههه   ه  ذل الاراسههههههههظ ضههههههههرورة تنونا قتدور استراتنجنظ التخلم القعني  امال قن قههههههههرت ظ 
ان تنوا قسهههههدلظ التأ نههههه  الا قهههههي لقراة هههههي التسد د  و مدل عس و  التخلم و  نههههها القتدسههههه ي الجدقاي  التا

 القعنهي قن ة   القنوقهد  القعننهظ القسه ولظ.
اســتراتيجية التخصــص املهين للمراجع اخلارجي وأثرى على جودة األداء يف   تقييم( "حتليل و2008 دراســة )احلداد .3

 راسة تطبيقية على مكاتب املراجعة يف قطاع غزة"د-خدمات املراجعة

تعاف  ذل الاراسظ الى  ندن أثر التخلم القعني لقراة  التسد د  ع ى جواة اعاام القعني  خاقد  
 ال قجدم  دل قكت  85التاةنظ  وتا تط نمعد ع ى عننظ قن قكدت  قراة ي التسههههههههههههههد د   ي ةطدع غمة وال دل  عاا د 

  الاراسهههظ الى ةندا قراة ي التسهههد د   تطونر وتتسهههنن أااقعا القعني قن خت  تولههه  ي ققدرسهههظ القعنظ  و 
تتسههههههههنن ةاراتعا قن اج  تمانا خاقظ التاةنظ  جواة عدلنظ  ققد ن اي الى التا نا والتارن  القعني القسههههههههتقر 

قار ظ لوكذلك  ندك ا تقدا قن قكدت  قراة ي التسهههد د   دلتخلهههم القعني  ي ةطدع قانن لتكونن الخ رة وا
قخدطر المطدع الذي ننتقي النه م ون التاةنظ ققد نناكس ع ى جواة اعاام لقار ظ الجناة  ي نشههههههدط الم ون  

ضهههههرورة ةندا الق سهههههسهههههد  القعننظ  وضهههههي  راق  تارن نظ قتخلهههههلهههههظ   القعني ل تاةنظ  وةا اولههههه  الاراسهههههظ 
ق  ع ى تجقني الا ف المطدعد   لتارنف أعضدقعد ع ى الند  تط نظ ستراتنجنظ التخلم القعني  ي قخت 

المواننن والتشهههههههرناد  واقجعد  ي تشهههههههرني قعني واتا قن اج  تو نر ايرشهههههههداا  لققدرسهههههههظ القعنظ  ي جقني 
اعنشهههههطظ   وكذلك الاق  ع ى رةد ظ أاام قكدت  قراة ي التسهههههد د  قن ة   القنوقد  القعننظ او ق سهههههسههههد  

اام لاى ت ك القكدت   ي سهه ن  تم ن  قن ايثدر السهه  نظ ل قند سههظ  تأكا قن كفدمة وجواة اعلالاولظ القعننظ   و 
 السارنظ  نن قكدت  قراة ي التسد د   ي ةطدع عمة.

دراســـة ميدانية يف -( " أمهية التخصـــص املهين للمراجع يف حتســـني تقدير خماطر املراجعة2011دراســـة )املقطري  .4

 اجلمهورية اليمنية"

الاور الذي ن انه التخلم القعني لقراة  التسد د   تتسنن تمانر  ظ الى ا رام أ قنظهههههههههعاف الاراسهههههههههت
قخدطر التاةنظ  ي ال نقظ النقننظ  ونتتمظ  ذا العاف قن خت  اراسههههههههههظ ط ناظ التخلههههههههههم القعني لقراة  

لقراة  التسهههههههد د  عقوقدل  و ي تتسهههههههنن تمانر قخدطر التاةنظ  شهههههههك  خدم  ته التسهههههههد د   وقار ظ أ قن
قن  دل قراة  90قراة  تسهههد د  ناق ون  ي قكدت  خدلهههظ  وكذلك شهههق    159سهههظ ع ى وشهههق   عننظ الارا

الجعدم القركمي ل رةد ظ والقتدسهههه ظ  وةا خ لهههه  الاراسههههظ الى ان التخلههههم القعني لقراة  التسههههد د  ناا 
اتفم  و قن ايتجد د  التانثظ  ققدرسظ القعنظ رغ ظ  ي منداة الكفدمة القعننظ التي نو ر د التخلم القعني  

الاراسههههظ ع ى أ قنظ التخلههههم القعني  ي التاةنظ لتتسههههنن جواة اعاام القعني  واتفم  أنضههههد ع ى أ قنظ 
 -:أتينوةا اول  الاراسظ   التخلم القعني لقراة  التسد د   ي تتسنن كفدمة تمانر قخدطر التاةنظ
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 د   ي أ قنظ التخلم القعني لقراة  التسد د .هرام القمنا قن الاراسهاج -أ
 ققدرسظ القعنظ و مدل ل تخلم القعني. د د  هنن غي ع ى قراة ي التس -ب
 ضرورة ةندا القنوقد  القعننظ والا قنظ  تنونا اورا  تارن نظ قتخللظ لقراة  التسد د . -ج

ع ى قكدت  وشههههههههههركد  قراة ي التسههههههههههد د   ي النقن المندا  قمنا قن عق ند  ايناقدج  ننعقد   نن غي -ا
 نظ والقعننظ وال شرنظ لقواجعظ اثدر التغنرا  الادلقنظ.لتو نر المارا  ايةتلدا

 

 ( "مدى وجود التخصص يف التدقيق لدى مكاتب التدقيق يف األردن"2011دراسة )أبو عيسى  .5

ان العاف قن الاراسهههههههههههههههظ  و قار ظ    نوجا تخلههههههههههههههم لاى قكدت  قراة ي التسهههههههههههههههد د   ي اعران  
 قن القكدت  التي ( 25لمندس التخلههم القعني لههههههههههههههههه  واسههتخاق  الاراسههظ قمندس التلههظ السههوةنظ القرجتظ

  وةا تول   الاراسظ 2007ةاق  خاقظ التاةنظ لشركد  القسد قظ الادقظ القارجظ  ي  ورلظ عقدن لسنظ 
الى انه نوجا تخلههههههم قعني ل اض قكدت  قراة ي التسههههههد د  تسهههههه  نتدق  التت ن   ي أتا المطدعد  او 

نظ الاراسهههههظ قتخلهههههلهههههظ  ي ةطدع او أكثر تسههههه  قاخ  التلهههههظ قن عن % 60أكثر  وكقد أوعر  نسههههه ظ 
 ي ةطدع  ظقن قجقوع قكدت  قراة ي التسهههههههد د  قتخلهههههههلههههههه %8السهههههههوةنظ القرجتظ  وكذلك  ندك نسههههههه ظ 

قن قكدت  قراة ي التسهههد د   مطدع  %32  وتخلهههم  %24القلهههدرف وةا تخلهههم  ي ةطدع التدقنن 
  وتت خم تولههند  الاراسههظ  %36اللههندعظ  نسهه ظ  ي ةطدع  خلههمتواقد  دةي القكدت   ما  الخاقد   

 ي ان التخلم القعني له قماند تكتس عد قكدت  قراة ي التسد د  ون ثر  شك  إنجد ي  ي جواة التاةنظ   
تط ظ  ذل الاراسههههههههظ ع ى  ان وةا اولهههههههه   تشههههههههجني الاق   دلتخلههههههههم القعني ل قكدت    وكذلك  دإلقكدن

كدن  قسههههد قظ عدقظ او شههههركد  أاقظ التاةنظ لجقني الشههههركد  سههههوام قكدت  قراة ي التسههههد د  التي تماا خ
 قتاواة او شركد  تضدقننظ.

ــليمان   .6 ــة )سـ ــص القطاعي مبهنة املراجعة اخلارجية على تقديرات اخلطر املالزم بالبنو  2012دراسـ ( " أثر التخصـ

 دراسة جتريبية" –التجارية 

ي نن  نون ةندا قراة ي التسهههههههد د  القلهههههههر ظ الى التارف ع ى اعسههههههه د  التي تتو  اههههههههههههههههههههههتعاف الاراسههههههه
التخلهههم  تاةنظ ةطدع القلهههدرف  وكذلك  ندن تأثنر التخلهههم القعني القوجوا تدلندل  ي ال نقظ القلهههرنظ 

ع ى اعسههههههههههس الشههههههههههخلههههههههههنظ ع ى تمانر القراة نن ل خطر القتما. وتتقث  قتغنرا  ال تث  ي اعت در  ظالمدقق
قسههتوننن اعو  قراة  قتخلههم  ي تاةنظ القلههدرف قن الادق نن نمدس   قسههتمتل  ال التخلههم القعني قتغنر 

 ي الجعدم القركمي ل قتدسهه د   والثدني قراة  قتخلههم  ي تاةنظ القلههدرف قن الادق نن  قكدت  قراة ي 
التسد د  القلرنظ  والقتغنر التد ي  و تمانرا  الخطر القتما وةا ةدا ال دتث  مندسعد 
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قن القراة نن القتخللنن  دل قراة  79مناعد ع ى عننظ ال تث القتكونظ قن قن خت  تلقنا است دنظ  وتو 
ري جعدم القركمي ل قتدس د  القلالو  القلرنظ  ي تاةنظ القلدرف قن الادق نن  قكدت  قراة ي التسد د  

غنر قتخلهههم  ي تاةنظ القلهههدرف  قكدت  قراة ي التسهههد د   دل قراة  42وكذلك شهههق   عننظ ال تث انضهههدل 
رف قن دالاراسظ الى عاا وجوا اختت د   نن القراة نن القتخللنن  ي تاةنظ القل  ظ. وةا تول القلرن

  .لقلرنظ  ي تمانر ا ل خطر القتماوقكدت  قراة ي التسد د  ا الجعدم القركمي ل قتدس د 
نك  ضرورة اسندا قعقظ سج  قراة ي التسد د  القلدرف الى ال أ رم دتولند   ةوةا ةاق  الاراسظ عا

القركمي  وكذلك ضهههههرورة إعداة النور  ي الشهههههرط الثدلث قن شهههههروط المنا  ي سهههههج  قراة ي القلهههههدرف لاى 
 ال نك القركمي والخدم  دلفترا  المقننظ التي نج  ع ى قراة ي الراغ نن  ي المنا  ذا السج .

احلد من ممارســات يدارة ( "دور اســتراتيجية التخصــص الصــناعي ملراجع احلســابات اخلارجي يف 2013دراســة )دبور  .7

 األرباح"

اور الذي ن انه التخلم القعني لقراة  التسد د   ي التا قن التعاف الاراسظ  شك  رقنس الى  ندن 
ققدرسد  إاارة اعر دو القتدس نظ  ي الاق  القلر ي  ي   سطنن  وتندول  الاراسظ قتغنرنن  قد التخلم 

قراة   65قن  ظنقتكو   وط م  الاراسههههههظ ع ى عننظ دل تد ا ال عر دو قتغنر اارة وأا قسههههههتمتل  ال القعني  دعت درل قتغنر 
تسههههههههههههد د  قن الادق نن  ي قكدت  قراة ي التسههههههههههههد د   ي ةطدع غمة  وقن القلههههههههههههدرف الوطننظ الادق ظ  ي 

 .سطنن لمندس ققدرسظ إاارة اعر دو  
ن أو  القتدسهههه نظ ر دو القلههههدرف التي تاق   ي   سههههطنن تقدرس إاارة اع أكثرن أ إلىتولهههه   الاراسههههظ 

تولهههه   الاراسههههظ الى انه نج  تفان  الاور كقد  الود رة التخلههههم القعني لقراة  التسههههد د  نتا قن  ذل 
 .الرةد ي ولجدن التاةنظ  ي القلدرف لتم ن  قن ققدرسظ ود رة إاارة اعر دو القتدس نظ
 منداة كفدمتعا وقعدرتعا اولههههههههههه  قكدت  او شهههههههههههركد  قراة ي التسهههههههههههد د   تارن  الادق نن لانعد لغرض

القعننظ ع ى ان تكون ت ك التارن د  تل   ي قجد  التخلم لقراة  التسد د  لمنداة ةارته ع ى الاار 
 اتكدا قتقنمة تسدعا  ي تتسنن جواة عق نظ التاةنظ.

 

 ق"التدقي جودة وحتسني املخاطر تقدير يف احلسابات ملراقب املهين التخصص ( "دور2014دراسة )الزهريي  .8

 هها   الاراسهظ الى  ندن ا قنهظ التهخلم القهعني لقراة  التسهد د   ي ةطهدع قانن كدلمطهدع القلهر ي 
د د  هههي التسههه قراةقكهههدت  ن هههقوةههها أجهههرن  الاراسهههظ ع ى عننهههظ    ي تمانهههر القخهههدطر  كفهههدمة و هههدع نظ عدلنهههظ

 وتها ظهقدلنراظ لألوراظ الهوظ الاهج ظ  ي سهراظ والقسهالا  يظ هلخدلظ اهدرف التجدرنهالقل ظهون  تاةنهن نموقهالذن
  هد قظ الخدلهظ " كاننهظ ل اراسهظ." شهركظ قلهرف الوركهدم لتسهتثقدر والتهقون  القسذ هاخ
 ههها نتدقههه   هههذل الاراسهههظ انهههه توجههها قار هههظ وخ هههرا  قتراكقهههظ نتنهههجظ القهههاا المقننهههظ الطونههه ظ التهههي نمضنهههعد أ
هي ةطهدع ن  و   التسهد د   هي تاةنهظ نشهدط عقه  قانهن ولهكن ي نوجها  نهدك قراة هي تسهد د  قتهخللقهراة

وان  هذل القار هظ والخ هرة اسهعق   هي تتانها قخدطهر التاةنهظ  المطدعهد  قانهن وانقد نموقهون  تاةنهظ جقنهي 
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ا  تاةنهظ ةطهدع او نشهدط واتها  مهط وانقهد  نهدك تنهوع  قسهتوى قم هو  ولهكن ي نهوجها  نهدك قكته  تاةنهظ نمهو 
 وقهن ا ها التولهند :  هي اعقهد  التاةنهظ  هي سهوظ الاقه 

قن  د د هههالتس القنوقد  والق سسهههد  القهههاننظ  هههدلقعنظ  هههدلتخلم القهههعني لقهههراة  ضهههرورة ا تهههقدا -أ
  د هههد  ايعقهههي ةطدعهههلجقن والرةهههد نظ  نظهههواتي القتدسهههي النهههتخللنظ  و هههراق  اورا  خهههت  اعهههااا 

قسهتقرة و قهد ننسهجا قهي تطهورا  القهعنظ والقهجتقي نتها اعهااا د  دلتنسهنظ قهي الق سسهد  ايكدانقنهظ 
 والجدقهاد  القاتهقاة 

شهركد  التاةهنظ السهاي  هي التهخلم  هي نشهدط قهانن نو هر و  التسد د  نن غي ع ى قكهدت  قهراة ي -ب
القار هههظ الكد نظ  ط نهههاظ النشهههدط وال نهههقظ القهههتنطظ  هههه ققد نقهههكنعا قهههن تمانهههر القخدطهههر  كفهههدمة عدلنهههظ 

 وتخفنهض تهدي  ايسهتادنظ  دلخ هرام.

  -: االجنبيةدراسات ال (1-2-2) 

ــة  .1 نوان      Gramling & Stone) ,2001)دراســـ ع  Audit Firm Industry Expertise: A" ب

Review and Synthesis of the Archival Literature التخصص املهين لشركات التدقيق : مراجعة "

 وحتليل لألدب احملفوظ"

تت ن  قوضههههههههوع التخلههههههههم القعني لقراة  التسههههههههد د   وذلك قن خت  تمونا  إلى تعاف  ذل الاراسههههههههظ 
خاا قعنظ لقعني ناإلنجد ند  والسهههه  ند  القتوةاظ قن وراقعد  وتولهههه   الاراسههههظ إلى أن تط نظ التخلههههم ا

 -: قد نأتيالتاةنظ قن خت  

 تمونظ سوظ خاقد  التاةنظ قن خت  ايرتمدم  قستوى القند سظ القعننظ. .أ
 ر ي قستوى الخ رة القعننظ واعاام القعني لقراة  التسد د   . 
 ايرتمدم  ارجظ ةوة استراتنجند  وأاوا  قعنظ قراة  التسد د  .ج
 م قعدا ت ك القعنظ.استخااا التمنند  التانثظ  ي إنجد .ا
رة التي القدلنظ القنشهههو  الكشهههو د تمونظ سهههوظ اعوراظ القدلنظ قن خت  ايرتمدم  قسهههتوى الثمظ  ي عاالظ  .ه

 خضا  ل فتم قن ة   قراة  تسد د  قتخلم قعنندل.
 

 ا تول   الاراسظ م لم القعني لقعنظ لقراة  التسد د واقد  نقد نتا ظ  دآلثدر الس  نظ القرت طظ  دلتخ
الى اتتقد  تارض اسههههههههتمت  قراة ي التسههههههههد د  وقوضههههههههوعنتعا ل خطر الذي ننشههههههههأ قن خت  تمانا اعتقدا 

وقد ةا نرت ط  ه قن خاقد   ختف قعدا التاةنظ  شههههههركد  التاةنظ ع ى م دقنعد  ي ةطدع اةتلههههههداي قانن 
 .ل م دقن أنفسعا
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 Error Detection by Industryبعنوان  ,Owhoso , Messier, & Lynch)2002دراسة  .2
 Specialized Teams During Sequential Audit Review    اكتشاف اخلطأ بواسطة فرق تدقيق "

 متخصصة مهنيا من خالل التدقيق املتعاقب لعمليات التدقيق"

طدم سههد د   ي اكتشههدف اعختعاف  ذل الاراسههظ إلى  ندن أثر التخلههم القعني ع ى ةارا  قراة ي الت
( قكت  42ع ى   دل ومع( قراة  تسههههد د  ق144ط م  الاراسههههظ ع ى عننظ قتكونه قن و قدلنظ  ال كشههههو د  دل

قراة َد ( 72  ع ىةسههق    ايقرنكنظ   ي الويند  القتتاة ك رى شههركد  تاةنظ لخقس دل تد ا قراة  تسههد د 
ههههههههههههدع مطالقتخلم  ي تاةنظ  قنعاقراة َد  (72قتخلم  ي تاةنظ ةطههههههههههههدع الرعدنههههههههههههظ اللههههههههههههتنظ و  قنعا

  نعقد قجقوعظ قن اعخطدم توجاتدلتي تاةنظ  الاراسهههههههههههههههظ  د تراضوةا ةدا ال دتثون  ي  ذل  القلههههههههههههههر ي 
  -: نأتينوعنن قن ايخطدم وكقد  ع ىالقتدس نظ وتا تمسنقعقد 

تتتوي ع ى أخطدم قتدسههههههه نظ نقكن ان تلهههههههنف ع ى أنعد أخطدم قتخلهههههههلهههههههظ ذا  ارت دط  ط ناظ  .أ
 نشدط ةطدع قانن.

قتدسهههههههه نظ نقكن ان تلههههههههنف ع ى أنعد أخطدم قتدسهههههههه نظ عدقظ لنس لعد ارت دط  أخطدمتتتوي ع ى   . 
  ط ناظ نشدط ةطدع اون آخر.

 

قجد   نموقون  قماولظ قعدا قعنتعا ألهتد  الخ را  الطون ظ خ له  الاراسهظ إلى أن قراة ي التسهد د  
لخ را  ألههتد  اتسههد د  قراة ي ال  قمدرنظل  أك ر عاا قن اعخطدم القتخلههلههظ ونكتشههف دنعا نتخلههلههعا 

ذلك و  ي تنن نكتشههههههههف قراة ي التسههههههههد د  ألههههههههتد  الخ را  الم ن ظ أك ر عاا قن اعخطدم الادقظ   الم ن ظ
عناقد نموا قراة ي التسهههد د  القتخلهههلهههون قعنندل و  ألهههتد  الخ را  الطون ظ قراة ي التسهههد د     دلقمدرنظ

 اون كثنرال قن ةارتعا القعننظ ع ى اكتشههدف اعخطدم قماولظ قعدا قعنتعا خدرج قجد  تخلههلههعا   عنعا نفتم
 . نوعنعد

أاام عق نظ التاةنظ ع ى أسهههههدس التخلهههههم القعني قن خت   رنظ قتفدو   نكوناولههههه  الاراسهههههظ  دن 
الخ را  لتتكدق  جعوا ألههههتد  الخ را  الطون ظ قي الم ن ظ  دكتشههههدف عاا أك ر قن اعخطدم القتخلههههلههههظ 

 ل ندند  القدلنظ. وايخطدم غنر القتخللظ  د

 The Effects of Industry Specialization on Audit Risk"بعنوان (Low ,2004) دراسة  .3

Assessments and Audit Planning Decisions"    خماطر قديرات  "أثر التخصــــص املهين على ت

 التدقيق وقرارات ختطيط التدقيق"
 تخطنط ةرارا و  القخدطر تمننا ع ى التسد د  القعني لقراة ي التخلم تأثنرا   ي الاراسظ  ذل ت تث

 سههههههههظالاراعق ند  التاةنظ  وةا ا ترضهههههههه  قجقوعظ تدي  تاةنمنظ يتا القلههههههههدرف وتا عرضههههههههعد ع ى عننظ 
الويند  القتتاة ايقرنكنظ   ي ( قانرال قن شههههههههركد  التاةنظ الخقسههههههههظ الك در  ي ذلك الوة  98 القكونظ قن 

ن  ي المطدعههههههههههههههههههد  و (  عا قتخلهههلههه62قانر اقد  دةي الاننظ   36 وقن القتخلهههلهههنن  دلمطدع القلهههر ي
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اعخرى  اذ عرضهههههههههه  ع نعا تدي  تاةنظ يتا القلههههههههههدرف ع ى ان نموقوا  مانر قخدطر التاةنظ  دلتدي  
 التي عرض  ع نعا.

 ي قراةل مارا  القعننظالوةا تولههههه    ذل الاراسهههههظ الى ان القار ظ القعننظ  نشهههههدط الم ون تاق  ع ى تتسهههههنن 
التسهههد د   ي تمانر قخدطر التاةنظ  واسهههتنت  انضهههدل ان القار ظ القعننظ  نشهههدط الم ون لعد تأثنر ق دشهههر ع ى 
جواة تخطنط عق نظ التاةنظ  ترتفي ارجظ جواة ةرارا  تخطنط قراة  التسههد د  القتخلههم قعنندل  ي ةطدع 

 قتخلم. القانن عن نونرل غنر 

 Client Size , Auditor Specialization And"ن بعنواCarcello et al,2004 دراسة .4
Fraudulent Financial Reporting"          ــابات  والتقارير املالية "حجم العميل  ختصــــص مراقب احلســ

  االحتيالية"
تعاف  ذل الاراسظ ل ندن تأثنر تجا شركظ الم ون ع ى الاتةظ  نن قراة  التسد د  القتخلم قعنندل 

شههههههههههههههركظ اعقد  أقرنكنظ ل فترة قن  320  وتتكون عننظ الاراسهههههههههههههههظ قن  ندند  دلنظايتتنوالتمدرنر القدلنظ 
 ي الاتةظ  دل ا  اذ تولههههه   الاراسهههههد  السهههههد مظ الى ان تجا الم ون ن ا  اورال قعق 2001ا الى 1990

اى   اذ تمااا المارة التفدوضهههههههههههنظ لايتتندلنظ نن قراة  التسهههههههههههد د  القتخلهههههههههههم قعنندل والتمدرنر القدلنظ 
اةندع قراة  التسهههههههد د   دسهههههههتاقد    ي دقن ألهههههههتد  الشهههههههركد  الك نرة التجا  وتسهههههههتغ   ذل المارة الم 

 -ايتي:  إلى الاراسظ  ي  ذلال دتثون  سد  القتدس نظ الخدطقظ  وةا تول الققدر 
ظ تكون ةونظ عنا م دقن شههركد  التاةنظ السههتظ عكسههنظ  نن التخلههم القعني وايتتند   ندك عتة .1

  ي تنن تنخفض ةوتعد  ي تدلظ ك ر  تجا شركظ الم ون الخدضي ل تاةنظ. كآنذا الك رى
ت نا  ذل الاراسههههههههظ القند ي اإلنجد نظ ل تخلههههههههم القعني لقراة  التسههههههههد د  و ي منداة ةاراته ع ى  .2

 نم الكشو د  القدلنظ القتر ظ.نكشف التتع  وتق
 ون.تول   الاراسظ الى ان القند ي أعتل تتأثر  ك ر تجا شركظ الم  .3

 

 Industry specialization as a means to"بعنوان 2009NumanWillekens دراسة  .5

soften price competition in the audit market" االجوركوســــيلة لتخفيف  التخصــــص املهين 

 املنافسة يف سوق التدقيق(

ع ى القند سهههههظ قن تنث اعجور  التسهههههد د  ةدارنن نذا كدن قراة نأ قد ن التارفالعاف قن  ذل الاراسهههههظ  و 
كونعا اختدروا التخلم القعني لتمانا الخاقد   ي لندعد  قاننظ  وةا  رضوا ان أجور قراة ي التسد د  

ي الويند   تتأثر نسهه ندل تسهه  قوةعا  ي السههوظ  ونتا ةندس القند سههظ ع ى قسههتوى قكدت  قراة ي التسههد د  
ه نمدس ع ى تلههههههت  عنه ن خاقد  قتقنمة  واقد التخلههههههم القعنيه قونقن خت  قد نماق القتتاة ايقرنكنظ

 السوةنظ أي  اإلنرااا (.
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أن قراة ي التسد د  نتند سون ع ى أجور التاةنظ  ولكنعا ةدارون ع ى تخفنف  ذل وةا تول   الاراسظ الى 
 اجور  ىع تتند سان قراة ي التسهههد د  ي   و اللهههندعد القند سهههظ السهههارنظ عن طرنظ التخلهههم  ي  اض 

التسههههههههههههههههد ههد   ة يقرالخههاقههد  التههاةنظ القمههاقههظ قن  عتوة لهها ي اسههههههههههههههتاههااا ع ى  ا الم ههدقن ولكن  التههاةنظ
 .قعنندل  ننتخللقال

ــة  .6  The Effect of Audit Firm Specialization on"بعنوان  (et al,2015 Hegazy)دراسـ

Earnings Management and Quality of Audit Work"  "يف  املتخصــصــة أثر شــركة التدقيق

 "يدارة األرباح وجودة عمليات التدقيق

جواة و  التاةنظ جواة ع ى القعني التخلهههههم تأثنر ع ى التارف  و الاراسهههههظ  ذلقن  الرقنس عافان ال
 فترضت   واراسههههظ الاتةظ  نن التخلههههم القعني وجواة اعر دو وجواة التمدرنر القدلنظ وجواة التاةنظ اعر دو
  نن جد نظإن عتةظ وجوا فترضت د عنع ذلك  إلى و دإلضههد ظ  اعر دو إاارة تان لقعنيالتخلههم ا أن الاراسههظ

د ارت دط شههركظ تاةنظ  ي قلههر لع  يالاراسههظ   رضههند  اخت در  تا القدلنظ التمدرنر وجواة القعني التخلههم
تسههد د  غنر قراة   (50قعنندل و   دل ( قراة  تسههد د  قتخلههلهه20 شههركظ تاةنظ اولنظ وعننظ  ذل الاراسههظ  

 -ايتي:  إلى قتخلم قعنندل ةا تول   الاراسظ
التا قن  ي  القتخلههلههنن وغنر القتخلههلههننالتسههد د  ي قراة   نن ك نر  رظ أي نوجا ي أنه  .1

 .اعر دو إاارة
رل قعنندل عن نون مخلهههههههههههالقتقراة  التسهههههههههههد د   لاى أع ىتكون  القدلنظ التمدرنر جواة أن اث ت  .2

 .قتخلمالغنر 
 التسد د  تاةنظ جواةقن  نتسن قعنندل  تخلمإذا  التسد د  قراة  أن تدق الن اث ت  .3
قن  قادننر التاةنظ أكثرتولههههههههه   الى ان قراة  التسهههههههههد د  القتخلهههههههههم قعنندل نفعا التاانت    .4

 قتخلمالغنر نونرل 
ان نط ظ أس و  التخلم القعني  ي عق نظ التاةنظ عنعد تسعا  تتسنن ان ا ا قد اول   ه الاراسظ 

 جواة التاةنظ والتا قن أسدلن  ااارة اعر دو.

 احلايل ليل دراسات سابقة وعالقتها بالدراسةحت (1-2-3)
 

هد  السهد مهظ التي تتتاث عهن أ قنظ التخلم القعني واناكدسه اقتاااال  الاراسظ جدم   كرة  ذل  ل اراسه
لهههههههههههههههههههههههههههه  تو و   الاراسظة  لقوضوع وع ى و ظ قد تا عرضه قن اراسد  سد مظ التي تطر  التاةنظ ع ى جواة 

 - اآلتنهظ:ال هدتههث الهى النتدقه  
ت  هههن خهههق قراةههه  التسهههد هههد ي لهههمة القعندهههكفال قسهههتوىدم هههي ايرتمههه  دل قعهههقي اورال هههالتخلم القعن ن اههه  .1

د  ههههههتنههه  وايتههههههالغ دي هههعظ تهههواجهههدف وقههههههظ واكتشهههقنهههر التتهههدطهههالقخ رهههن تمانههه  قهههك  هههي ههههةاراتنن هههتتس
 إاارة اعر ههدو.دلن  ههاسي و هالقدل
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ن اي الى  ار دسههههتقر ر ي قسههههتوى التارن  والتا نا القعني القسههههتقر قن خت  التأ ن  الا قي والاق ي لعا  .2
تتسهههنن اااقعا وتمانا خاقد  تاةنظ ذا  جواة عدلنظ تتندسههه  قي تدجظ القجتقي القدلي والتطورا  التي 

 تتاث  ي القعنظ 
نهههههقد وتكونن  ندكههههه  قار هههههظ جنهههههاة   قار ظ والخ رة القعننظ تمنا قن تخلم قراة  التسد د  ان تو ر ال .3

نتا ظ  دلنشهدط  قهد نقكنهعا قهن اكتشهدف الغه  والتتهرنفهد  الجو هرنهظ  هي الكشهو هد  القدلنهظ  و هدلتهدلهي 
 تتتسهن جهههواة التهاةنهظ.

 
 سابقةت الدراسة احلايل بني دراساموقع  (1-2-4) 

 سههد مظ اراسههد    ي نونراتعد تط ظ  ي  نقظ تخت ف عنعن  دةي الاراسههد   ي كونعد  الاراسههظ  ذلتقنم ت
اي انعد التي تجري  ي الاراظ  ع ا ال دتث تسههههه ( 2014 الم نري اراسهههههظالثدننظ  اا  الاراسهههههظاا ت كقد انه  

دلظ  ة ي التسد د  الادق نن  ي قكدت  الخاخت ف  عن اراسظ الم نري  ي انعد تا تط نمعد ع ى عننظ قن قرا
اشهههههههههههتظ دتث ال  ي كون كقد انعد اخت ف     ايتتداي وقتدسههههههههههه نن ةدنونننن الادق نن  ي انوان الرةد ظ القدلنظ

تخلههم القعني  ي  الكفدمة الا قنظ والقعننظ  الخ رة والقار ظ القعننظ  قسههتوى التارن  والتا نا  ثتثظ ا ادا ل
وايا ند  القتدسهههههه نظ  ل ندن تأثنر التخلههههههم القعني ع ى جواة دا ع ى الاراسههههههد  السههههههد مظ القعني(  ديعتق

  التاةنظ وقد قاى ارت دطعا.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

احلسابات وجودة التدقيق  ة وتدقيقمهنة مراقب 

 احلسابات ة وتدقيقملهنة مراقب النظرياجلانب -املبحث األول: 

 التدقيـقمدخل جـودة -املبحث الثاين: 
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 مهنة مراقبة وتدقيق احلسابات وجودة التدقيق

:- 
وقنعد  د أنشهههطتعالتركنم ع ى التخلهههم القعني الاةنظ  ي قماولظ إلى  سههها  الاانا قن القعن القتماقظ

قن  ااناقتن ع ى أسههدس قن التخلههلههد  الاةنمظ والقتااة  ين التخلههم تتدن  الط  والعناسههظ ال دقعنت
 ا ا الاواق  التي تكس  الخ رة القعننظ وأاام ايعقد   دلكفدمة والجواة القرجوتنن. 

وعور  أالاههدلا  ههدلتخلههههههههههههههم القعني    هها نان وايكههدانقننن  ي الاههانهها قن   ههاأ تا الاههانهها قن ال ههدتثن
( عدقدل    قنذ ذلك  الوة  20التخلههههم القعني لقكدت  قراة ي التسههههد د  تسهههه  المطدعد  القخت فظ ة    

لقكدت   ذل ا ى عد قكدت  قراة ي التسهههههههههد د    ت نالههههههههه   التخلهههههههههم قن ايتجد د  التانثظ التي ا تق  
اندل قنعد لتتمنظ  ا عد ايسههههههههتراتنجي ل تقنم عن  دةي قكدت  قراة ي التسههههههههد د    ما تنوع   ل تخلههههههههم سهههههههه

اع تدث عن قوضههههوع التخلههههم  قنعد ركم ع ى كنفنظ ةندس التخلههههم   وأخرى سهههها  الى التارف ع ى 
 عتةظ  نن التخلههههههههم القعني وجواة عق نظ التاةنظ  وتندول  اراسههههههههد  أخرى اراسههههههههظ الاواق  التي تسههههههههدعا

قن  عذا القوضههههوعل تطرة  ةقراة ي التسههههد د  ع ى التخلههههم القعني  ي نشههههدط قانن  و ندك أ تدث عانا
  جوان  أخرى.

ذا اراا  قكدت  قراة ي التسد د  او شركد  التاةنظ ان تأخذ  نعد  ي سوظ القعننظ  ع  ايك رتلظ الوا 
 لشركد  اعخرى.القكدت  واقتخللظ تساى قن ختلعد الى التقنم وقند سظ  تاةنظان تماا خاقد  

  قد:  نتضقن  ذا الفل  ق تثنن اثنننو ي ضوم قد س ظ 

 الجانب النظري لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات-المبحث األول: 

 مدخل جـودة التدقيـق-المبحث الثاني: 
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 االولاملبحث 

 احلسابات ة وتدقيقالنظري ملهنة مراقب اجلانب

 
 دقيق حسابات ومراقب احلسابات:توتعريف  مفهوم (2-1-1)

 - تدقيق احلسابات: وتعريف مفهوم اوالً:

  وقاند د نسههههتقي عن (Audireالى ك قظ التتنننظ قشههههتمظ قن  Auditنرجي ألهههه  ك قظ تاةنظ 
 (13: 2009التسد د  كدن  تت ى ع ى قراة  التسد د .  القطدرنظ  

تارنف التاةنظ American Accounting Associationتاا  جقانظ القتدسههههههههه ظ ايقرنكنظ 
" دنعد عق نظ قنوقظ وقنعجنظ لجقي وتمننا اعالظ والمراقن  شههههك  قوضههههوعي  التي تتا ظ  نتدق  اعنشههههطظ 
وايتااث ايةتلهههههههههههههههدانظ  وذلك لتتانا قاى التوا ظ والتطد ظ  نن  ذل النتدق  والقادننر القمررة  وت    

نات ر  ههذا التارنف قن أكثر التاههدرنف شههههههههههههههقويل ل تههاةنظ.  توقههدس اعطراف القاننههظ  نتههدق  التههاةنظ"  و 
 (  26: 1989و نكي  

وقفعوا تاةنظ التسهههههههههههد د   شهههههههههههك  عدا  و "  تم أنوقظ الرةد ظ الااخ نظ وال ندند  والقسهههههههههههتناا  
ةنا التاةنظ  تلههدل انتمداندل قنوقدل قن ة   قراة  تسههد د  خدرجي  شههركظلتسههد د  والا دتر الخدلههظ  دلوا

ااة   ي نعدنظ  ترة مقننظ قت شههههههههههركظظ ل قسههههههههههتم   وا اام الراي الفني القتدنا  ي قاى عاالظ المواقا القدلن
 (24: 2015وقاى تا نر د عن تمنمظ نتدق  اعقدله قن ر   او خسدرة عن ت ك الفترة ".  الشتنظ 

ظ متلنتاةنظ التسهههههد د  ع ى انعد " النشهههههدط الذي نط ظ  دسهههههتBècour and Bouquinوعرف 
قظ وارجظ الثمظ وسهههههههههنر جقني أجمام النشهههههههههدط ااخ  موالفتم  ملههههههههها التمننا وقاى القت   مَد لقادننروو 

 (14: 2009قادننر القتاا لعد".  اعخضر  الو ذا و ظ  الشركظ
عق نظ تجقني وتمونا االظ " د أنع تاةنظ التسهههههههههههههههد د  او عر   ما (23: 2011واقد  قتقوا واخرون  

اعااا التمدرنر عن قاى التوا ظ  نن القا وقد  وقادننر قتااة قماقدل  ونج  ان تتا ايث د  وتتانا و 
 عق نظ تاةنظ التسد د   واسطظ شخم  ني قستم  قتدنا". 

 بها مراقبهي اإلجراءات التي يقور ان تدقيق الحســــــابات: يمكن القول وخالصــــــة ما تر التيرق الي  
كانت المعصومات المســـجصة في الســـجالت تعك  بصـــدق  إذا فيما ،ي فني محايدالحســـابات لصتوصـــل ال  ر 

وان هذه البيانات تر تحضــــــــيرها وفق  المعنية،وعدالة االحداث االقتصــــــــادية التي تمت خالل الاترة المالية 
 المحاسبية المتعارف عصيها. المبادئ

 

 



                                                                                                                                             20 

 

 

                                             االول املبحث ............... ين............... اجلانب النظري ملهنة مراقبة وتدقيق احلساباتالفصل الثا

 - مراقب احلسابات:وتعريف مفهوم  :ثانياَ

التدجظ ق تظ لتسهههههتادنظ  شهههههخم قعني له   قد ألههههه تعنا قراة ظ وتاةنظ التسهههههد د وعر  قعنظ 
تأ ن  ع قي وعق ي نقكنه قن  تم اعقد  الشههركظ  وتاةنظ تسههد دتعد وسههجتتعد وعق ندتعد القدلنظ التي 

ن ان ي نقك وخلهههولهههدل  اا انفلهههد  اإلاارة عن القدلكنن لاق نظقن الندتنظ ا هعنأعا   قار ظ اإلاارة  
 ى قج س إاارة الشهههههههههركظ  و عذل ايلنظ أي  قراة  التسهههههههههد د ( نسهههههههههتطني ن الرةد ظ عو نقدرس القسهههههههههد ق

 (3: 2008القسد قون الوةوف ع ى قاى كفدمة إاارة الشركظ واقدنتعد.  الل دغ واخرون 
عرف القشههههههههههرع الاراةي قراة  التسههههههههههد د   ي نودا ققدرسههههههههههظ قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسههههههههههد د   ي 

( قنه "ن قدرس قعنظ قراة ظ وتاةنظ 1اا  والتي تنم القداة  الق   1999( لسهههههههههههنظ 3جقعورنظ الاراظ رةا  
 التسد د  ك  شخم ط ناي أو قانوي ق جدم  ققدرسظ  ذل القعنظ  قوج   ذا النودا".

قراة  التسههد د  "  و ذلك الشههخم الق    والقسههتم  والقجدم إلنجدم  ان التقنقي(  نرى ي تنن 
 (25:2004لعد إلى الجعظ أو الجعد  التي عننته".  التقنقي: تاةنظ ال ندند  القدلنظ وتمانا تمرنرل تو 

قراة  التسهههههههههههههد د  "  دنه الشهههههههههههههخم القخو   تاةنظ  او عر  Arens ,et..al,2005:15كقد ان 
التسههههههد د  او الاق ند  القدلنظ او ال ندند  القدلنظ   والتتمظ قن قاى لههههههتتعد وقشههههههروعنتعد وسههههههتقتعد 

ان نكون  ذا الشههههههههههههخم قار دل ع ى تمانا الخاقد  القعننظ ل تاةنظ  لههههههههههههورة اورنظ ع ى الغدل   ونج  
  تس  قادننر عدقظ وشخلنظ".

ذو خ رة وقرخم ةدنونندل  ونج   عرف قراة  التسد د  "  و قتدس  نتولى تاةنظ التسد د كقد 
 (21: 2010تقتاه  قتط  د  أسدسنظ لضقدن نجدته كقراة  تسد د  ".  الوةدا وواندن  

التسهههههد د  "  و شهههههخم نقدرس قعنظ التاةنظ كاضهههههو  ي قكت  او  قراة نرى ان  ظ( الشهههههتناقد 
شهههههركظ قراة  تسهههههد د  قرخلهههههظ تموا  تمانا خاقد  قعننظ  ونشهههههترط  ي الاضهههههو الققدرس لعذل القعنظ 

  الا قي و ي التهأ نه الاهدقهظ ل تهاةنظ القتاهدرف ع نعهد والقتا مهظ  شههههههههههههههخم قراةه  التهاةنظ توا ر المواعها
القتا مظ  ديسههههههههههتمت  والتندا   دإلضههههههههههد ظ الى  ذ   التارن  القعني القتاا والكفدمة القعننظالقندسهههههههههه   و 

ر التاةنظ لي و مد لقادننالاندنظ القعننظ القندسههههههههههههه ظ والكد نظ  ونموا قراة  التسهههههههههههههد د   اق نظ التاةنظ القد
 (41: 2015القتادرف ع نعد"  الشتنظ  الاولنظ

الشــخا الذي يقور بمعمال  )هويمكن القول  لمراقب الحســابات قةما تقدر من تعرياات ســابعص  وفق 
يتيصب انجازها قدرًا عاليًا من المهارات والكااءة العصمية والخبرة والمعرفة المهنية، مما يمكن  من تحصيل 

والتعامل معهر، وحل المشـــــــــاكل عند التنايذ،  االفرادوتخييي وانجاز وتقييم  لعمصية التدقيق، ومن متابعة 
عداده عص  مستوى عالن  .(تيجة تمهيص  وا 

  .مراقبة وتدقيق احلسابات املهنية الدولية واحمللية اليت تنظم مهنة ملنظمات( ا2-1-2)

والادق نن  ي القتدسهه ظ والتاةنظ   سهه   تمانا الضههغوط  نننقنايكدا ق دارا  قن  تأسههسهه   ذل القنوقد 
ن والنمد د  نقن القسههههههههههههههتثقرنن وتق ظ اعسههههههههههههههعا والااقن قن الجعد  ذا  الاتةظ  قعنظ القتدسهههههههههههههه ظ والتاةنظ
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ظ نوةا تكون  عاة قنوقد  تعاف الى لههههههههههههههندغظ قادننر اول  جعمة التكوقنظ ... الخاعوالقنوقد  الاولنظ و 
 ي منداة الوعي الفكري لاى قراة  التسههههههد د  وتطونر قعدراته القعننظ قن   دا   ور  اولعد   ل قتدسهههههه ظ والتاةنظ

اورال قعقدل  ي تنونا قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسههههههههههههههد د   وقن ا ا   والتأ ن  الا قي  وكذلك لا خت  التارن  
 (28: 2004 كراجظ  - ذل القنوقد   ي :

 IASC الاولنظقادننر القتدس ظ  لجنظ .1
 . IFACايتتدا الاولي ل قتدس نن   .2
 IAPCال جنظ الاولنظ لققدرسظ التاةنظ   .3
 AFAA ن والقراجانن الار ايتتدا الادا ل قتدس ن .4
 IASCAالقجقي الار ي ل قتدس نن المدنونننن  .5
 قج س القادننر القتدس نظ والرةد نظ  ي جقعورنظ الاراظ. .6
 قج س قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسد د   ي جقعورنظ الاراظ. .7
 الجقانظ الاراةنظ ل قتدس نن المدنونننن. .8
 نمد ظ القتدس نن والقاةمنن الاراةنظ. .9

 

 IASC ليةدومعايري احملاسبة ال جلنة .1
ا اتفدظ  نن ا ر إ  قن خت   1973 ي نوننو عدا  IASCتأسههسهه  لجنظ قادننر القتدسهه ظ الاولنظ 

 نقد  القتدس ظ الوطننظ  ي عشر قن الاو  التي تاا راقاة  ي  ذا القجد  و ي:  رنسد   كناا  استرالند 
د دن  انرلناا  القكسههههههنك   و قوج ه تأسههههههس وتشههههههك  قج س إاارة   ألقدنند   رنطدنند   اقرنكد    ولناا  الن

وةهها توهه  ال جنههظ  ههدلم و  الاههدلقي لتطونر ههد   ال جنههظ قن ققث نن قن  نقههد  القتههدسهههههههههههههه ههظ لنفس الههاو 
ولهههههندغتعد قادننر القتدسههههه ظ ولكن  ي نور الق سهههههسهههههنن لا نتلهههههوروا  ي ذلك الوة  أن الكندن الاولي 

ي ايتتدا كدن  أعضدم   يق  النه كد ظ العنقد  القعننظ التضوةا ان  و ون له ذلك الومن والم سوف نك
 (28: 2004 كراجظ  -:دن العاف قن تأسنس  ذل ال جنظ  وكو   الاولي ل قتدس نن 

 طرو المضدند القتدس نظ القت نظ وقندةشتعد  نن الاو  القشدركظ ع ى نطدظ اولي. -أ
لاار د كقادن -ب  نر اولنظ تخاا القعنظ.الاق  ع ى ت ني أ كدر قتدس نظ وا 
 تتمنظ ةارا قن التوا ظ  نن الققدرسد  القتدس نظ  نقد  نن الاو  القشدركظ نسق   دلمد  نظ ل قمدرنظ. -ج
 إنجدا الت و  القندس ظ لتختتف  نن القادننر القتدس نظ القت نظ والقادننر القتدس نظ الاولنظ. -د

 IFACاالحتاد الدويل للمحاسبني .2
 قتدسهه نن  و قنوقظ اولنظ قسههتم ظ غنر  دا ظ ل ر   ترعى قعنظ القتدسهه ظ  ي كد ظ ايتتدا الاولي ل

تا ايعتراف  ه رسهههقندل  ي قاننظ قنوننخ  1977  و ي عدا  1973  اان الادلا  كدن   اانظ وعورل عدا 
سهههههههههاى الى تطونر قعنظ القتدسههههههههه ظ  ي جقني انتدم الاولي ل قتدسههههههههه نن القمدا  ندك  و قن ة   الق تقر 

تتدا ضهها اي شههك  جناة تخاا اللههدل  الادا  و  قن خت  قادننر قتوا مظ ةدارة ع ى تمانا خاقد  لادلا ا
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واينتقدم  لتتتدا الاولي ل قتدسهه نن قفتوو ل قنوقد  القتدسهه نظ    ال   ا 113قنوقظ قتدسهه نظ  ي  153
 (41: 2009  ر عد ةدنونندل قن ة   ال  ا الذي تنتقي النه.  اعخض دل شرط ان تكون قاتر 

 IAPC اللجنة الدولية ملمارسة التدقيق .3
 دلنند ظ عنه  ذل ال جنظ لههههههههههههتتند  إللههههههههههههاار  IFAC الاولي ل قتدسهههههههههههه نن قج س ايتتداأعطى 

قسههههههههههههههواا  قادننر التاةنظ والخاقد  التد اظ له ع ى أن تتمظ الم و  الادلقي لت ك القادننر أو ال ندند  
قن ة   قنوقد  أعضهههههدم نقث ون  IAPCأعضهههههدم  ذل ال جنظ  IFACوتامنم د  ونختدر قج س ايتتدا 
ا ل جدن الفرعنظ التي تشههههههههههههههك عد لجنظ ضههههههههههههههاو  الققث ظ  ي ال جنظ ان تناويل  ونقكن لققث نن قن غنر ال

ققدرسههههههههههظ التاةنظ الاولنظ قن اج  التلههههههههههو  ع ى أك ر عاا ققكن قن وجعد  النور القخت فظ  ونكون 
  جنظ لو  واتا  مط.لاى ك    ا ققث   ي  ذل ال

اولظ و ي: استرالند   رنطدنند  كناا  اقرنكد   رنسد   13قن  1994قنذ عدا  IAPCنتكون أعضدم 
  ولناا  الند دن  السونا  العنا  ال رامن   قلر. القدنند  والقكسنك 

 IAPC اا اختندر قواضههههههههني قن اج  الاراسههههههههظ التفلههههههههن نظ  وتموا ال جنظ  IAPCن اأ عق  ال جنظ 
تفونضهههعد القسههه ولنظ اعولنظ لتاا و تتضهههر قسهههواة القادننر   وتموا ال جنظ الفرعنظ لتأسهههنس لجنظ  رعنظ  

  ااععضهههههدم أو  نو قادننر التي الهههههارتعد القنوقد  ال اراسهههههظ القا وقد  اعسهههههدسهههههنظ أو الاراسهههههد  أو 
د   اذا ل تلون  ع نعأخرى  وتموا لجنظ ققدرسظ التاةنظ الاولنظ  اراسظ القسواة عرضعد ع ى اععضدم 

تلهههه   ع ى ث ث ألههههوا  اععضههههدم تتلهههه  ع ى القوا مظ   وتموا لجنظ ققدرسههههظ التاةنظ الاولنظ  أخذ 
ارام وتا نمد  واينتمداا  ع ى  ذل القسهههههههواة قن ة   القنوقد  اععضهههههههدم و قن الق سهههههههسهههههههد  الاولنظ 

تسهه   جرام التاان  القندسهه  ع نعدواعطدقعا الوة  الكد ي لتطتع ع نعد  وتادا ل تلههون  ع نعد  اا ا
  اعخرى   وعنال تلهههو  القوا مظ  ع ى إلهههاار القاندر أو ااععضهههدم والعنو ارام وتا نمد  القنوقد  

 قد تكون لغظ القاندر اينج نمنظ وناطى الفترة الكد نظ لترجقته إلى ةل ال ندند  نتاا له تدرنخ سههههههرندن  وعدا
طرنظ القنوقد  اععضههههههدم التي تذكر اسهههههها القنوقظ التي ةدق  عاة لغد  أخرى   وتكون الترجقظ عن 
 (9: 2011 أر اد وثتثنن قاندرا.  قنلور وقتقا 1999 دلترجقظ وةا ألار  ال جنظ تتى عدا 

  AAFA) االحتاد العام للمحاسبني واملراجعني العرب .4

ننظ المد رة  ي قا 83/ ا1310 قوج  ةرار الجدقاظ الار نظ رةا  24/6/1970تا تأسهههههههههههههنسهههههههههههههه  ي 
( او   ي الاراظ  قلهههههر  9 اعوة قن نمد ظ القتدسههههه نن والقاةمنن القلهههههرنظ  وةا أنوا الى عضهههههونته  

 لن ند  السواان  ل ندن  سورند  س طنظ عقدن  الكون   ال ترنن.
نات ر ايتتدا القاتقا الرسهههههههههههقي لكد ظ القتدسههههههههههه نن والقاةمنن الار   ي جقني انتدم الاو  الار نظ  

 لقتدسههههههههه ظا قعنظ وتطونر لتنونا والتكدق  التنسهههههههههنظ تتمنظ شهههههههههأنه قن قد  ك  المندا الىإلتتدا ا نعافو 
عااا الار نظ الاو   ي والتاةنظ  القثد   ن س ع ى اعخم  وع ى  ذلك  القتا مظ والتولند  الاراسد  وا 
 :أتين  قد المندا
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 وةواعا ظوالتاةن القتدسه ظ قادننر ذلك  ي  قد وقراجاتعد  وتطونر د القعننظ القادننر إعتقدا أو إعااا .1
 .القعنظ وآاا  س وك

 قد  ي ذلك الجوان  القعننظ والا قنظ والاق نظ  وتنفنذل شههههعداة المقدلظ  يقتتدنوضههههي المواعا التمقظ  .2
 .والتاةنظلقعنظ القتدس ظ 

 ن  قماولي أوضههههي  رندق  التا نا القعني القسههههتقر وتنفنذل والقسههههد قظ  ي التطونر الا قي والاق ي لت .3
قي قراعدة الوروف الخدلهههههظ لك   وايةتلهههههداي الادلقيالقعنظ  قد نقكنعا قن قواك ظ التطور القدلي 

 .  ا
ثه وتطونرل وتتان المدنونننن  والقاةمننوضههههههي اعسههههههدلن  القندسهههههه ظ ل رةد ظ القنااننظ عاام القتدسهههههه نن  .4

 .وتمونا اعاام القعني
تنونا القعنظ   قد  ي ذلك اةتراو تاان  وتطونر وتوتنا  تمانا التولهههههههههههههند  لتطونر وتوتنا وسهههههههههههههدق  .5

جراما  ترخنم قماولتعد  .وسدق  اعنوقظ والمواننن القنوقظ لعد وا 
لهههههاار الكت  والنشهههههرا  الاورنظ القتا مظ  .6 الاق  ع ى إعااا وتشهههههجني وترجقظ اع تدث والاراسهههههد   وا 

ثرام الفكروقد نتل   عد   والتاةنظ قعنظ القتدس ظ   .تدس ي عق ندل وقعنندل الق وا 
وتشجني  اةنظوالتالتنسنظ  نن العنقد  والجقاند  وغنر د قن الجعد  القاننظ  تطونر قعنظ القتدس ظ  .7

 .ايتلدي  والاق  القشترك  نن القتدس نن الققدرسنن والاق  ع ى اعقعد وتطونر د
 .نظتقا د الجقانظ الاقوقالقشدركظ  ي العنقد  القعننظ الاولنظ واإلة نقنظ و ظ الضوا ط التي تا .8
 .الاق  ع ى توتنا القلط تد  القتا مظ  دلقتدس ظ والقراجاظ .9
 .الساي إلى وضي نودا قوتا لقن  شعداة قتدس  ةدنوني عر ي و ظ القادننر الاولنظ ذا  الاتةظ .10
 (egfaa.orgwww.thea.  .تجدرنظلنس قن أغراض اإلتتدا قماولظ أعقد   .11

 IASCA اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني .5
 قاننظ لنان  ي  رنطدنند   12/1/1984ة قعننظ قتدسهههههههه نظ غنر  داف ل ر   تأسههههههههس  تأرنخ أ و  ن
 ي عقدن تت  اسههههههههههها "القجقي الار ي ل قتدسههههههههههه نن المدنونننن"   دتا تسهههههههههههجن ع 24/4/1994و ي تدرنخ 

لقجقي رة تأسهههههههههنس  ذا اعنظ القتدسههههههههه ظ والتاةنظ  دلاو  الار نظ جدم   كو ق دارة قن المنداا  القعننظ لق
 - أ اا ه:وقن 

يرتمدم  قعنتي القتدس ظ والتاةنظ والقجدي  اعخرى ذا  الاتةظ التي نتا تط نمعد ا -أ
واستخااقعد  ي الخاقد  القعننظ القتنوعظ التي نماقعد القتدس ون  ي كد ظ القجدي   قد  ي 

 .التجدرة والخاقد  الادقظ ع ى نطدظ الادلا الار يذلك اللندعظ و 
القتد وظ ع ى ايستمتلنظ القعننظ ل قتدس نن وضقدن التقدنظ لعا وتط نظ قادننر اإلشراف  - 

 .القعني ع نعا كوسن ظ لترتمدم  قعنتي القتدس ظ والتاةنظ

http://www.theafaa.org/
http://www.theafaa.org/
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لقعننظ واتشجني ال تث الا قي والقعني قن خت  تطونر وتسعن  نشر القا وقد  الا قنظ  -ج
وت دالعد  نن القتدس نن والقعنننن وذلك  اما الق تقرا  واإلجتقدعد  والناوا  والاورا  

 .التارن نظ وال مدما  الا قنظ
ي القجقي الار ي ل قتههدسهههههههههههههه نن المههدنونننن  قكههدنههظ ك نرة  ي اعوسههههههههههههههههدط القعننههظ اولنههدل وعر نههدل. ووةهها ت

 ww.ascasociety.orgw ) 
 جملس املعايري احملاسبية والرقابية يف مجهورية العراق .6

ةاقه انوان الرةد ظ القدلنظ  و قوج  كتد   الذي جدم   كرة تأسههههههههههههههنس القج س  ندم ع ى القمترو      
تأسههههههههس القج س  نلهههههههه  القداة اعولى قن  22/3/1988(  ي 10542انوان الرقدسههههههههظ القنت  القرةا  

( اللهههههههههههههههههدار  ي 3227لهههااخ ي ل قج س الهههذي نشههههههههههههههر  ي جرنهههاة الوةهههدقي الاراةنهههظ  اهههاا هههد  النوهههدا ا
وتا اعداة تشهههكن ه  رقدسهههظ رقنس انوان الرةد ظ القدلنظ وعضهههونظ ك  قن   تشهههكن  القج س 17/11/1988

اللهههههدار عن انوان  1995( لسهههههنظ 1العنقد  القارجظ ااندل اسهههههتنداال الى ال نا ايو  قن التا نقد  عاا  
-: 28/8/1995(  ي 3578الرةههههد ههههظ القههههدلنههههظ والقنشههههههههههههههور  ي جرنههههاة الوةههههدقي الاراةنههههظ ذا  الاههههاا 

 (62: 2012  ال عن ي
 أعضدم قج س الرةد ظ. .أ
 قانر عدا ااقرة القتدس ظ  ي ومارة القدلنظ. . 
 قانر عدا سوظ الاراظ لألوراظ القدلنظ. .ج
 قانر عدا  نقظ الضراق  الادقظ. .ا
 قانر عدا تسجن  الشركد .  .ه
 ة التخههطههنههط.أقانر عدا ااقرة التخطنط ايةتلداي  ي  ن .و
 قانر عدا الااقرة ايةتلدانظ  ي ومارة اللندعظ والقادان. .م
 قانر عدا ااقرة ايتلدم واي تدث  ي ال نك القركمي الاراةي. .و
 ققث  عن نمد ظ القتدس نن والقاةمنن. .ط
ر ا الومنر قن ايسهههههههههههههههدتذة القختلههههههههههههههنن  ي ققث نن عن ومارة التا نا الادلي وال تث الا قي نختد .ي

 الجدقاد .
 -: نأتي (  قد1وةا تاا  قعدا القج س  دل نا الثدني قن التا نقد  رةا  

إعطدم الرأي  ي قشهههههروعد  المواننن واعنوقظ القتدسههههه نظ والرةد نظ الواراة  ي قشهههههروعد  المواننن  -أ
 اعخرى.

ةرار د.اراسظ ووضي القادننر القتدس نظ والرةد نظ وتطونر  -    د وا 
تمانا القشههههههورة الفننظ  ي اعقور القتدسهههههه نظ والرةد نظ الى الجعد  ذا  الاتةظ  قد ي نتادرض قي  -ج

 اختلدلد  الومارا  والجعد  غنر القرت طظ  ومارة والاواقر اعخرى  ي الاولظ.

http://www.ascasociety.org/
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 اةتراو تاانت  ع ى التشرناد  القتدس نظ والرةد نظ. -ا
 الق سسد  والقنوقد  الا قنظ والقعننظ ااخ  الاراظ وخدرجه.ناق  ع ى التنسنظ والتادون قي  -ه

 

 جملس مهنة مراقبة وتدقيق احلسابات يف مجهورية العراق .7
 قوج  نودا ققدرسهههههظ قعنظ قراة ظ وتاةنظ  1999تأسهههههس قج س قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسهههههد د  عدا 

  ونموا 3/1/2000اللهههدار  ي  (3807( القنشهههور  ي جرناة الوةدقي الاراةنظ  ااا د  3التسهههد د  رةا  
 -ي:أتن    ي الاراظ ونتشك  القج س قن قدتنونا وايشراف ع ى قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسد ددلالقج س  

 رقنسدل. – هن الرةد ظ القدلنظ او قن ننو  عنرقنس انوا .1
 عضوال. –ققث  عن ومارة القدلنظ  .2
 عضوال. –ققث  عن ومارة اللندعظ والقادان  .3
 عضوال. –ة التا نا الادلي وال تث الا قي ققث  عن ومار  .4
 عضوال. –ققث  عن انوان الرةد ظ القدلنظ  .5
 عضوال. –قانر عدا ااقرة تسجن  الشركد   .6
 عضوال. –نمن  القتدس نن والقاةمنن الاراةننن او قن ننو  عنه  .7
م  عن تثتثظ قن القجدمنن لققدرسههظ قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسههد د  ع ى ان تكون لانعا خاقظ ي  .8

 عضوال. –سظ القعنظ ر سنظ  ي ققد 15

قانر عدا وان نكون قن ذوي ايختلهههههههدم  ي قراة ظ  عن أعضهههههههدم القج س ي نم ن قنلههههههه  ع قدل ا
النودا ي  أتن وتاةنظ التسهههههههههد د  او قن تق ظ الشهههههههههعداا  الا ند  ي القتدسههههههههه ظ والتاةنظ ونتولى القج س قد

 -: (1999لسنظ  3الااخ ي رةا 
 لسنونظ ل قج س.إةرار الخطظ ا -أ
توجنه القعنظ  قد نتترا ونتقي ايةتلههههههههدا الوطني والتموظ القدلنظ عطراف القجتقي  دلتنسههههههههنظ قي  - 

 الاواقر القختلظ  ي الاولظ.
 إةرار وتطونر ةواعا الس وك القعني. -ج
 قن  اجدما  ققدرسظ القعنظ و مدل عتكدا  ذا النودا وتجانا د سنوندل. -ا
قاى تط نمعا اتكدا  ذا النودا وةواعا السههه وك  قن رسهههظ القعنظ ل تتمظقتد اظ اعقد  القجدمنن  ققد -ه

 القعني و ظ اعسدلن  التي نرا د القج س.
إةرار الخطط القندس ظ لتطونر وتارن  القجدمنن  ققدرسظ القعنظ لر ي قستوى كفدمة أااقعا  وتعنقظ   -و

 قست مقد  تنفنذ  ذل الخطط.
 الاتةظ  اق  القجدمنن  ققدرسظ القعنظ.ا اام القشورة الفننظ  ي اعقور ذا   -م
 قادة ظ القخدلفنن عتكدا  ذا النودا وةواعا الس وك القعني  دلامو د  اينض دطنظ  تمه. -و
 تقدنظ تموظ القجدمنن  ققدرسظ القعنظ. -ط
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 وضي التولنف القعني علندف القجدمنن  ققدرسظ القعنظ القتااة  عذا النودا وتموظ ك  لنف.  -ي
 الظ القتدس ظ والتاةنظتطونر ةواعا وا -ك
إةرار قواضهههني ايخت درا  التي تجري لتق ظ الشهههعداا  الا ند لتأ ن عا ل تلهههو  ع ى إجدمة ققدرسهههظ  - 

 قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسد د .
 تشكن  لجدن نرا د القج س ضرورنظ قن  نن أعضدقه وقماولنن القعنظ لتسعن  تنفنذ قعدقه. -ا
 .(IACA) نياجلمعية العراقية للمحاسبني القانوني .8

نوهههدقعهههد الهههااخ ي  ي تنونا ةواعههها قماولهههظ قعنهههظ قراة هههظ وتهههاةنظ  تت خم أ هههااف الجقانهههظ ع ى و ظ
التسههههههد د  واسههههههدلن  أااقعد وأنضهههههه دطعد   دلتادون والتنسههههههنظ قي قج س قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسههههههد د  

ا وتطونر وتتانث ةواعوالجعد  الرسههقنظ والق سههسههد  الا قنظ والقنوقد  القعننظ ااخ  الاراظ وخدرجه  
وآاا  السههههه وك القعني  ضهههههت عن تارن  وتطونر وتتانث القا وقد  لققدرسهههههي القعنظ والقسهههههد قظ  ي 

 التطور ايةتلداي ل اراظ  ي قجد  تخللعد.
ولط ناظ قسههههههههه ولند  قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسهههههههههد د  وخلهههههههههولهههههههههنتعد وأ ادا ق ثراتعد ع ى النشهههههههههدط 

قتخلههههههلههههههظ  ققدرسههههههظ القعنظ  تنونا ةواعا قماولتعد واسههههههدلن  اااقعد  ايةتلههههههداي  تموا جقاند  قعننظ
دقنظ القتماا اةتلهداندل والن ع نه أغ   او  الادلا عق  و ذا قد   عدقاعضهدوانضه دطعد ور ي قسهتوى أاام 

 أغ   الاو  الار نظ واو  الجوار اإلة نقي. و 
ننند  قن المرن القدضههي  إي أنه جرى وقي ان الاراظ كدن سهه دةدل  ي تأسههنس  ذل الجقانظ  ي الخقسهه   

أن   لذاقضههه   أسهههنسهههعد عكثر قن خقسهههنن عدقدل الغدم إجدمتعد ولا تو ظ جعوا ققدرسهههي القعنظ  ععداة ت
إعداة تأسههههههههههههنس الجقانظ نقث  خطوة قتماقظ ع ى طرنظ تنونا قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسههههههههههههد د  وتطونر 

 يةتلهههداي  النودا الااخ ي ل جقانظ الاراةنظ ل قتدسههه ننقسهههتوى أااقعد وتفان  اور د  ي تطونر النشهههدط ا
 المدنونننن(. 

نر  و السهههههههاي الى التطو  قراة ظ وتاةنظ التسهههههههد د   دن ا ا ا ااف القنوقد  القعننظ التي تنوا قعنظ  
 ادل توالقتد وظ ع ى قادننر ااام القعنظ قن الندتنظ الفننظ وايا نظ وايختةنظ والا قنظ والاق نظ وتنونقعد 

 ( 32: 2014ل قتغنرا  التدل ظ  دلقجتقي الذي نتنط  عد.  الم نري  
 نقابة احملاسبني واملدققني العراقية .9

 94و 77 القاا (  دلمدنون 1969لسههنظ  185 قوج  المدنون ذي الااا  1970تأسههسهه  النمد ظ عدا  
اى الى تتمنظ ع ى التوالي  و ي ق سهههههسهههههظ قعننظ ذا  شهههههخلهههههنظ قانونظ تسههههه 1988  1973ل سهههههنتنن 

 ايغراض اآلتنظ:
 أ. ر ي القستوى القعني وايجتقدعي لألعضدم والققدرسنن.

  . القسد قظ  ي النعضظ ايةتلدانظ  دلتادون قي الجعد  ذا  الاتةظ.
 ج. تنونا ةواعا قماولظ القعنظ.
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 ظلقشتركا. التادون قي النمد د  والجقاند  والعنقد  الادقظ اعخرى  ي س ن  تتمنظ الغدند  ا
 -وةا تأسس  ضقن تشكنت  النمد ظ الجقاند  اآلتنظ:  
امنم والاق  ع ى ت قراة ي التسههد د و ي جقانظ ع قنظ تعتا  نشههدط وشهه ون  مجعية مراقيب احلسابات: -1

 اااقعا نتو اي ض   قد نتندس  قي اسدلن  التاةنظ التانثظ.
سابات:  -2 وشههههه ون القتدسههههه نن والاق  ع ى ر ي وتامنم و ي جقانظ ع قنظ تعتا  نشهههههدط مجعية منظمي احل

 (.172: 2006اااقعا نتو اي ض   قد نتقدشى وتطور الفكر القتدس ي   طو: 

 التخصص املهين ملراقب احلسابات: وتعريف مفهوم (2-1-3)

رغا كثرة الكتد د  اعجن نظ والار نظ التي تطرة  لقوضههههههههوع التخلههههههههم القعني لقراة  التسههههههههد د   
 خ طوا  نن قفعوا التخلهههههههههههم ننواعكدانقنن نوقتاا  وأن ال دتث   الى تارنف واضههههههههههه لكنعد لا تتولههههههههههه

 دل القعني لقراة  التسههههههههد د   وقفعوا التخلههههههههم القعني لقكدت  قراة ي التسههههههههد د   واغ  عا ةاقوا تارنف
ل تخلم القعني  سنتندو  قفعوا التخلم القعني لقكدت  قراة ي التسد د   وقفعوا التخلم  دل جمقن
 ني لقراة  التسد د . القع
 التخصص املهين ملكاتب مراقيب احلسابات.وتعريف مفهوم  اوالً:

قتدم اخر ا قاننظ و قانىعق  قانن أو وونفظ  "التخلههم  ي أاامناني  قلههط   التخلههم لغوندل ان 
 ( 201: 1992  ساوا ه عن غنرل  انفرا  ه ".  ق

 التي القكدت   أنعد تسهههههههههد د  القتخلهههههههههلهههههههههظ "قكدت  قراة ي ال  دنعا عر وا Carswell et al اقد
 ةطدع إلى تنتقي التي الشههههركد  عاا إجقدلي قن % 10 مو تتجد أو تادا  سههههوةنظ تلههههم تسههههتتوذ ع ى

 (Craswell et al ,1995:301) قانن"
راة ي قكدت  ق ن قن ة  و  أنعا   يم اع راا القانن القراة نن القتخلههههههههههههههلههههههههههههههنن قعنندل " ال دتثونعرف 
  ونكونون قن التدلهههه نن ع ى اورا  تارن نظ أو قن ألههههتد  دل اةنظ م دقن ةطدع أو نشههههدط قاننلت التسههههد د 

 Solomon et al ,1999:191الخ را  الك نرة  ذلك المطدع".
 %20" دنعد القكدت  التي تسههههتتوذ ع ى تلههههم سههههوةنظ تادا  Mayhew & Wilkinsوةا عر عد 

 Mayhew & Wilkins, 2003: 41قن م دقن ةطدع قانن "
 دنعد  دل قراة ي التسهههد د  القتخلهههلهههظ قعننقكدت  Neal and Riley, 2004: 170ن و عرف ال دتث

  ت ك القكدت  التي تقنم نفسعد عن قند سنعد  نقد نتا ظ  تلتعد  ي سوظ التاةنظ  ي قجد  قانن". 
تنونا  التخلهههههههههم  أنه "عق نظ KPMG Peat Marwick LIPولهههههههههف  شهههههههههركظ التاةنظ الادلقنظ 

وتلهننف قن ة   قكدت  قراة ي التسهد د  لقرة نعد إلى  رظ   تنث نكون الادق  القشهترك ل فرنظ الواتا  و 
قظ ع  و دلتدلي خاخاقظ ةطدع قتاا   تنث نقت ك الفرنظ قن خت  ذلك الخ رة الكد نظ  ي خاقظ  ذا المطد

نسى  ة    ذا الفرنظ تكون  شك  أ ض ".  أ و ع ع راا المطدع الواتا التدلنظ والقستم  نظ قن الق اىالتاةنظ 
2011 :49) 
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ري  .  القمط"قجد  قانن"  أنه اقتتك قسههدتظ عرنضههظ قن القار ظ والقعدرة الا قنظ  ي  القمطري  ارف
2011 :413) 

ان قكدت  قراة  التسهههههد د  القتخلهههههلهههههظ "  ي القكدت  التي لانعد تلهههههم سهههههوةنظ  تقواة(وضههههه   
قراة ي التسههههههههههد د  اعخرى التي تماا خاقظ  قكدت نظ المطدع نسهههههههههه ظ الى تلههههههههههم جو رنظ قن عق ند  تاة

 (70: 2014التاةنظ قن نفس المطدع".  تقواة  

 راقيب احلسابات.ملالتخصص املهين  وتعريف مفهوم ثانيا:

ونارف عوض التخلهههم القعني لقراة  التسهههد د  "  أنه ةندا القراة   أاام خاقد  التاةنظ إلى م دقن 
قكدننظ ننتقو  ن إلى ةطدع واتا  قد نضههههههههههههههقن تقدث  ط ناظ الاق ند  التي تموا  عد شههههههههههههههركد   ذا المطدع  وا 

 (68  م 2006التلو  ع ى القادرف والخ را  القتا مظ  ط ناظ ت ك الاق ند .  عوض  
ن ن نكتس و ن الذننقراة نن القتخللنن قعنندل "  أنعا القراة ال دنعا عر وا Stanley & Dezoort اقد

القار ظ القتخللظ عن طرنظ تاةنظ شركد  تنتقي إلى نفس المطدع ققد نجا عا نتفعقون جناال الخلدقم 
الققنمة لعذا المطدع  وط ناظ الققدرسهههههههههههد  القتدسههههههههههه نظ الخدلهههههههههههظ  وط ناظ القخدطر القرت طظ  عذا المطدع". 

Stanley & Dezoort, 2007:135 
 أنعا اع راا الذنن نتار ون نكتس ون خ رةالتسد د  "التخلم القعني لقراة   Hammersley ونرى

 Sun and Liu,2011: 370ك نرة  ي ةطدع أو نشدط قانن". 
 اةنظالت جقني قموقد  قعنظ  القراة  أنه إلقدا "  ة  التسهههههد د لقرا القعنيالتخلهههههم  سههههه نقدن وضههههه 

  وتطوني لتاةنظااععد القخت فظ  وأسدلن    أو قادننر اعاام القعني  أنو ل تاةنظسوام تقث    ي اإلطدر الفكري 
 (22: 2012 س نقدن   ".ةطدع او نشدط قاننتاةنظ  ستخااا جقني  ذل القموقد   يا

( "ان تارنف قراة  التسههد د  القتخلههم  ي ةطدع نشههدط قانن  أنه: ذلك 2014 الم نري  اراسههظوترى 
 دط قانن ونكتسهههه  ذلك القتتوى اقد  طرنظوقعدرة  ي ةطدع نشهههه دل وقعنن دل الشههههخم الذي نقت ك قتتوى قار ن

ق دشههههر قن خت  تاةنظ ةطدع قانن او  طرنظ غنر ق دشههههر قن خت  التلههههو  ع ى اورا  تارن نظ خدلههههظ 
 عذا المطدع ونتا تاعنا  ذا القتتوى عن طرنظ اقتتك قراة  التسههد د  عسههدلن  وااوا  نوا القا وقد  ". 

 (35: 2014 الم نري 
هو ان يتخصا مراقب الحسابات )لتخصا المهني لمراقب الحسابات يمكن تعريف اما تقدر عص  وفق 

بشـــكل دقيق في قياق اقتصـــادي معين ويبذل قصـــار جهوده عصي  دون  يره، وان يكون ل  المار بالقوانين 
عمص  من خالل دورات تدريبية متخصــصــة او الممارســة اليويصة واألنظمة التي تحكر هذه القياق وبيبيعة 

 دقيق الحسابات قياق معين(في ت
 

  .أمهية التخصص املهين (2-1-5)

ي  وأنهالقجتقي أ قنظ التخلههههههههههههههم القعني  ألهههههههههههههه تند  ي مقن نارك  نه قاوا ان لا نكن جقني ا راا 
متلههههر  ي نشههههدط او لههههندعظ  مط وانقد  ي قاوا اعنشههههطظ واللههههندعد    أ قنظ التخلههههم وااارك  دقاته ن
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 قظ اون أخرى   دذا كدن القتا قون  شك  عدقظ والقثمفون  شك  خدلظ ناركون والقطدل ظ  ه لا تمتلر ع ى 
 ت  اا ان تأخذ قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسد د  طرةعد ل اق   جناال أ قنظ وضرورة التخلم  ي  اض القعن

 -وتتقث  أ قنظ التخلم لق سسد  التاةنظ  دآلتي:  القعني  ق اأ التخلم 
 :مواجهة املنافسة .1

   وتمانا شههههههههههاة القند سههههههههههظ  ننةع ى تا ةطدع اةتلههههههههههدايالتي تختم  ك  تف قادننر التاةنظ ان اخت 
قراة ي التسههههههههد د  أو شههههههههركد  التاةنظ  أاى الى ايتجدل  ي قعنظ تاةنظ التسههههههههد د  الى منداة اي تقدا 
  ضهههههههههههههههرورة التارف ع ى ط ناهههههههظ نشهههههههههههههههههههههدط الم ون والهههههههذي نتط ههههههه  قن قراةههههههه  التسهههههههههههههههههههههد هههههههد 

 ط ناهههظ القنشهههههههههههههههههأة والتارف ع ى ال نقهههظ التي تاقههه   نعهههد  قن  ظ الكهههدقههه  أن نتلههههههههههههههههه  ع ى القار ههه 
  كشههههههههههههههو هههههد   الجو رنهههههظ التي ةههههها توجههههها  هههههدلواكتشهههههههههههههههههههدف التترنفهههههد اجههههه  قار هههههظ قخهههههدطر التهههههاةنظ

 (45: 2016القدلنظ.  ع ا الامنم 
  :(1) األرباحالكشف عن حاالت يدارة  .2

التا قن تدي  إاارة اعر دو  وقن   ينسههههههعا التخلههههههم القعني لقراة  التسههههههد د  وشههههههركد  التاةنظ 
 ( 36: 2014.  الم نري دل قدلن إلاار التمدرنر القض  ظ او التي تتضقن اتتنديل 

 

  التخطيط لعملية التدقيق: .3
ان تخلهههههههههم قراة  التسهههههههههد د  ناق  ع ى تتسهههههههههنن عق نظ التخطنط ل تاةنظ  ين قراة  التسهههههههههد د  

 إجراما  التاةنظ والوة  التما لتنفنذ  ذل اإلجراما   ي عق نظ اختندر ط ناظ  الخ رةالقتخلهههههههههم لانه 
 ( 56: 2011وال اا القتقا لعذل اإلجراما   ندمل ع ى قستوى اعخطدم القسقوو  عد.  أ و عنسى 

  تقليل استشارات اخلرباء: .4
نظ  و ةا نستانن قراة  التسد د  او شركد  التاةنظ  دلخ رام عناقد تكون إاارة الشركظ القاةمظ غنر قتاد

وعاا ثمظ قراة  التسد د    ندند  اإلاارة  نتط   قنه ايستادنظ  دلخ رام لغرض القشورة  وقتى قد كدن 
 ك القار ظ القتخللظ  نشدط الم ون  دنه نل   ة ن  ايستادنظ  دلخ رام  ي كثنر تقراة  التسد د  نق

 (46: 2016قن التدي .  ع ا الامنم 
 
 م خماطر التدقيق:يتقي .5

لقتوارثظ او ا وتم ن  قخدطر التاةنظ ان ي تمن ال ك نر  ال ي قراة  التسههد د  القتخلههم ان ن ا  اور نسههتطن 
 ا ظتالقتألهههه ظ  قن خت  تلههههقنا إجراما  التتمظ التي تسههههدعال  ي التولهههه  الى المرار السهههه نا  نقد ن

                                                 
جراما  القتخذة قن ة   إاارة الشركظ  والتي تعاف إلى تارف إاارة اعر دو ع ى أنعد "قجقوعظ قن اعنشطظ والوسدق  واإل (1 

تاونا  واقا اإلاارة وتتمنظ  اض القكدس   غض النور عن قشروعنتعد قن خت  استخااا واستغت  القرونظ  ي القادننر 
 (22: 2013القتدس نظ  أو الخروج عنعد".  السدعاي 
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خدطر تكا  ي قانه المارة  ي التقخدطر القتمقظ   دذا كدن قراة  التسهههههد د  قتخلهههههلهههههدل  دنه تكون ل 
نظ التاةنظ  ين خ رة قراة  التسهههههد د  القتخلهههههلهههههظ  ط ناظ المطدع الذي ننتقي النه الم ون تجا ه  قع

التي تتكا ذلههك المطههدع  وكههذلههك ان قراةهه  التسههههههههههههههههد ههد   نوقههظعوامواننن الع ى قار ههظ شههههههههههههههههدق ههظ  ي 
ى س المطدع.  قوسهههههقي مقتقه قن نف ظل أاام الم ون  لهههههورة ا ضههههه  قمدرن القتخلهههههم نسهههههتطني ان نمنا

 (114: 2016و توتظ 
  دعم استقاللية مراقب احلسابات وشركات التدقيق: .6

عا التخلههههم القعني لقراة  التسههههد د  وشههههركد  التاةنظ  ي اعا ارجظ اسههههتمتلنتعقد  كذلك ناق  نسهههه
التخلم ع ى تمونظ ارجظ اتتفدو قراة  التسد د   دستمتله قن اج  قواجعظ قتدوي   اض الم دقن 

 (416: 2011سدوقته ع ى استمتله وناعا قوةفه ل تفدوض  نقد نخم اجور التاةنظ.  القمطري  لق
  :تقوية سوق خدمة التدقيق .7

ناق  التخلهههههههم القعني ع ى تمونظ سهههههههوظ خاقظ التاةنظ قن خت  ايرتمدم  قسهههههههتوى الخاقظ القماقظ 
تخههاقههظ  ي اكقههد  قعههدا القعنههظ. ظ  وترتمي  ههدعاوا  والتمننههد  التههانثههظ القسههههههههههههههنههوكههذلههك القنههد سههههههههههههههههظ القعن

(Gramling & Dan,2001: 2) 
 :تخصص املهين ملراقب احلساباتال سيمقاي( 2-1-6)

تندول  الاراسد  السد مظ قمدننس التخلم القعني وتطرة  لااا قن القمدننس التي نتا قن ختلعد تتانا 
نفعد نطدع قانن أا ي ونقكن تلههقد إذا كدن قراة  التسههد د  أو قكدت عا قتخلههلههظ  ي تاةنظ شههركد  قن ة

 ع ى النتو ايتي:
 مقياس احلصة السوقية:  اوالً:

التلهههظ السهههوةنظ " و قاى نفدذنظ القنوقظ  ي السهههوظ التند سهههنظ وتجا قنتجدتعد ةندسهههدل  Pittعرف 
 (224: 2011ل سوظ".  ع وان  ي دلتجا الك 

قكدت  وشهههركد  قراة ي التسهههد د  نفترض  ذا القمندس ان التخلهههم القعني لقراة  التسهههد د  او 
إذا اقت ك التلهههظ السهههوةنظ اعك ر قن  دل قراة  التسهههد د  قتخلهههلههه ا و تقنمل عن القند سهههنن  أي انه نا

عاا شههركد  المطدع   قانى اخر عناقد نكون لانه التلههظ السههوةنظ اعك ر قن المطدع سههتنت  عنعد الخ رة 
عن غنرل قن قراة ي التسههههههههههههد د  القند سههههههههههههظ له  ي تاةنظ  ال م والقار ظ اعك ر  عذا المطدع  ققد نجا ه قتقن
ظ تقكنه  ي اسههتثقدر د  ي اسههتخااا التكن وجند التانثظ  ي عق ن دل شههركد   ذا المطدع  كذلك تار ع نه أر دت

التاةنظ  وسهههههوف تومع ك فظ ايسهههههتثقدر ع ى الااا الك نر قن الشهههههركد  القاةمظ  ققد نخفض التك فظ ونمنا 
نسهههه ظ  اسههههظ ان قراة  التسههههد د  اذا اقت ك ي ار  Palmrose 1986رأي   ظنالتاةنماق نظ الجواة  ي ال

وةا  قعنندل  دل قن تلههههظ السههههوظ يتا المطدعد   دنه نات ر قتخلههههلهههه %20قسههههدونظ او تمنا ع ى نسهههه ظ 
اعتقا   ذل النسهههههههههههههه ظ قن ة   الاراسههههههههههههههد  التتمظ واعت ر  اسههههههههههههههدسههههههههههههههدل لمندس التخلههههههههههههههم القعني .  

 (52: 2011ا وعنسى 
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قكدت  لقراة ي التسههههد د  ولنس  8ققكن توضههههن   ذا القمندس  دلقثد  ايتي  لو ا ترضههههند انه  ندك 
 : ع ى جقني القكدت   دن تلظ ك  قكت  كديتي  شك  قتسدو   لانعد تخلم  نتا تومني م دقن المطدع

 % 12.5    = 100 × 0.125=  8÷  1= احلصة السوقية 
ذا أراا قراة  ا أي  %20 ت ا ان نمنا عن تلهههههته السهههههوةنظ  نسههههه ظ  دل ان نكون قتخلهههههلههههه  لتسهههههد دوا 

   1.2ان تضر  تلته السوةنظ  ي  قاني اخر 
 %15 =100× 0.15 =1.2×  0.125 التخصص املهين ملراقب احلسابات=

قمد   سههههوف تنخفض دل   دل سههههوف نكون قتخلههههلهههه  %15 دذا تلهههه  قراة  التسههههد د  ع ى نسهههه ظ 
 التسد د  ايخرنن ققد نجا ه قتقنم عنعا.  التلم ال دةنظ لقراة ي

 مقياس احلصة يف احملفظة:  ثانيا:

ظ اعك ر  دلمطدع الذي لانه النس  دل قتخلل  كونه ونموا  ذا القمندس ع ى تلننف قراة  التسد د 
قن قتفوههظ  ههذا القراةهه   أي قمههدرنههظ تجا ق ناههد  م ون التههاةنظ قي إجقههدلي ق ناههد  جقني الم ههدقن  ي 

 :تيونتس  كدي ندعظ الم وننفس ل
امجايل مبيعات الزبون=  التخصص املهين ملراقب احلسابات

 امجايل مجيع مبيعات الزبائن لنفس القطاع
 
تلعد قعننلد  ي المطدعد  التي تتولا قن خ دل وو ملد لعذا القمندس  عن قراة  التسد د  نات ر قتخلل

 ي تطونر قار تعد القعننظ القتااة  ي  ذا المطدع  قثديل أغ   إنراااتعد  وتموا  تخلنم قاوا قوارا د 
قن ك  ةطدع  %2( = 50÷  1ةطدعدل  ي قتفوظ ك  قراة  قن قراة ي التسههد د  لانعد نسهه ظ    50 ندك 

  اقد اذا كدن  النسهههههه ظ اة  قن النسهههههه ظ دل نات ر قتخلههههههلهههههه  عنه    دذا كدن نقت ك  ذا النسهههههه ظ او ك ر قنعد
 Neal andن و ى قراة  تسههههههههههد د  اخر  ونرى ال دتثتتو  الوتر غنر قتخلههههههههههم القط و ظ  دنه نات 

Rileyاقعا  ي ةندس التخلهههم القعني دسهههنن  التلهههظ السهههوةنظ وتلهههظ القتفوظ( عنا اسهههتخانان القم
تنن عنا     ي دل نتدقجعد غنر قتجدنسظ   أي عناقد نمنس  ي قمندس التلظ السوةنظ نوعر قتخلل نع 

قتفوظ  دنه نوعر غنر قتخلم  وس    ذا ايختتف  ي اعااا المطدعد   اضعد ةندسه  ي قمندس ال
 Neal andاعت ر قههد غنر قتقههدث نن وانقههد نكقهه   اضههههههههههههههعقههد ايخر.  الههههههههههههههغنرة و اضههههههههههههههعههد ك نرة  لههذ

Riley,2004: 170

 مقياس احلصة السوقية املرجحة: :اثالثً

جقي  نن قمنههدس التلههههههههههههههههظ التههه ع ى تموا  كر Neal and Rileyاةترو  ههذا القمنههدس ال ههدتثههدن 
سههد د  قراة  الت تلههظ السههوةنظ القرجتظ  تنث  نن انالسههوةنظ وقمندس القتفوظ   أط ظ ع نه قمندس ال

قمندس    دنه سهههوف ناوض قن الدل كي نات ر قتخلهههلهههلدسهههنن السهههد مظ نالذي لا نأخذ  رلهههته  ي أتا القم
ي د القمندس الثدني  كذلك سههههههههه  ند  القمندس الثدنايخر  نسههههههههه ظ قرتفاظ أي سههههههههه  ند  القمندس اعو  نتت ع

 -ي اللنغظ التي نتا ةندسعد تس  المندس: أتن و نقدنتت عد القمندس اعو   
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 مقياس احلصة يف احملفظة × التخصص املهين = مقياس احلصة السوقية 

1)  {التخصص املهين ملراقب احلسابات=

عدد مكاتب املراقيب
 × )1.2 {× (1

عدد القطاعات
) 

                          =15%  ×2%  = 3% 
او أكثر قنعد قن أتا المطدعد   دنه نات ر قتخلههههههههههم  ذلك  %3إذا اقت ك قراة  التسههههههههههد د  نسهههههههههه ظ 

 Neal and Riley,2004:175المطدع. 
 مقياس اعالن مراقب احلسابات او شركة عن نفسه: :رابعاَ

لتاةنظ عن نفسهههعا قتخلهههلهههنن ونماقون خاقدتعا  ي ةطدع اعتن قراة  التسهههد د  وشهههركظ ا تا إذا
س نقانن  وي نكونون قتخلههههههههههههههلههههههههههههههنن  ي المطههدعههد  التي ي نا نون عنعههد  رغا تاههاا واختتف القمههدن

.  الانسههطي دل دقع ة ويل  تخلههم نكون قم ويل  ن لا نتولهه وا الى قمندس لنالتخلههم القعني  اي ان ال دتث
 (315: 2011واخرون 

  يري التدقيق الدولية املتعلقة بالتخصص املهينمعا (2-2-7)

رغا عاا وجوا قاندر نا   شههههك  لههههرن  ع ى التخلههههم القعني  لكن  ندك قادننر سههههدعا  ع ى 
وعور التخلههههههههههههم القعني كدسههههههههههههتجد ظ لعد  وقن ا ا ت ك القادننر  ي قادننر التاةنظ الاولنظ وايقرنكنظ 

 ( 414: 2011القتادرف ع نعد.  القمطري  
سهههههنموا  قجد   ذل الاراسهههههظ  و  دل نتطرظ الى  اض قادننر التاةنظ الاولنظ التي نجا  نعد ارت دطسهههههوف 

 تت ن   ذل القادننر ل تارف ع ى قد جدم  نعد لتاعا الجدن  النوري   نقد نخم القادننر القعننظ التي 
 ترت ط  دلتخلم القعني لقراة  التسد د . 

 

 " التخطيط" بعنوان 300معيار التدقيق الدويل رقم  .1
نقكن تارنف التخطنط " و وضهههههههي اسهههههههتراتنجنظ عدقظ وطرظ تفلهههههههن نظ لط ناظ وتوةن  ونطدظ عق نظ 

 التاةنظ القتوةاظ  ونخطط قراة  التسد د  عجرام عق نظ التاةنظ  طرنمظ كف ة و دلتوةن  القط و ".
ي التسهههههد د   ووضههههه الغدنظ قن  ذا القاندر وضهههههي القادننر وتو نر ايرشهههههداا  لتخطنط عق نظ تاةنظ

  ذا القاندر لنندس  عق ند  التاةنظ القتكررة.
"ان التلو  ع ى قار ظ  ط ناظ الاق   و جمم قعا قن تخطنط ع ى وةا نل  الفمرة السداسظ قنه 

الاق   وتسههدعا قار ظ قراة  التسههد د  لط ناظ الاق   تشههخنم ايتااث والقادقت  والققدرسههد  التي 
 (93: 1994  300التاةنظ  قاندري ع ى ال ندند  القدلنظ"  ةا نكون لعد تأثنر قدا
لتاةنظ "نج  ع ى قراة  ( القادننر اعسههههدسههههنظ 3( قن الن  التاةنظ الاراةي رةا  13ونلهههه  الفمرة  

ن نخطط عق ه  لورة تقكنه قن إنجهههههدمل  كفهههههدمة و هههههي الوةههههه  القندس  وع ى أسدس القار ظ أالتسد د  
وان التخطنط لاق نظ التاةنظ نمتضي ايتي":   لقنشأة والوروف القتنطظ  عهههههههههههد  ا ط ناظ أعقد  ونشدطد

 ( 2: 1999  3الن  التاةنظ رةا -
الاق  ع ى جقي القا وقد  والتارف ع ى تجا وط ناظ الشههههههههههههههركظ قت  التاةنظ  وتشههههههههههههههخنم  -أ

 الجوان  القعقظ ل  نقظ القتنطظ  دلشركظ.
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 ايلقدا  دلنودا القتدس ي وسندسظ الشركظ. - 
ونا إجراما  التاةنظ تس  ط ناتعد واوةد  تنفنذ د  وذلك  ي ضوم اعولونظ وايس منظ وكذلك تن -ج

 تتانا القنع  وأس و  كفدمة عق  التاةنظ.
 تنونا الاق  وتتانا ا ااف التاةنظ التي سوف نتا تنفنذ د. -ا
 تتانا عاا القووفنن الذنن سنك فون  دلتاةنظ وقستوندتعا الوونفنظ. -ه
 تقدا ع ى نتدق   تم نودا الرةد ظ الااخ نظ.تتانا قاى ايع -و
 تتانا اع قنظ النس نظ لألقور والجوان  القشقولظ  دلتاةنظ. -م
عداة النور  نعد خت  أعقد  التهههههههههههاةنظ ك قهههههههههههد اع   -و ايستقرار  تطونر الخطط و راق  التاةنظ وا 

 التدجظ إلى ذلك.
 شاط ".بعنوان "املعرفة بطبيعة الن 310معيار التدقيق الدويل رقم  .2

ان الغههدنههظ قن  ههذا القانههدر  و التارف ع ى ط ناههظ عقهه  القنشهههههههههههههههدة  و نههدن قههاى أ قنههظ ذلههك لقراةهه  
التسهههد د  ولشهههركد  التاةنظ والق سهههسهههد  ايخرى  قن خت  تو نر ايرشهههداا  ولهههندغظ القادننر لقانى 

فنظ تلهههو  د ظ إلى كنالقار ظ  ط ناظ نشهههدط القنشهههأة  وقد ي اللههه ظ الوثنمظ  كد ظ جوان  التاةنظ   دإلضههه
 قراة  التسد د  ع ى ت ك القار ظ واستخااقعد. 

 ظ أولنظ كون لانه قار تعنا ةندا قراة  التسهههههههههههههههد د   م و  قعقظ تاةنظ المواقا القدلنظ نن غي ع نه أن 
 تنم ع ى قن القاندر ظكد نظ  ط ناظ عق  القنشههههأة والمطدع اللههههندعي الذي تنتقي إلنه  و ي الفمرة الثدنن

" عنا اجرام عق نظ التاةنظ ال ندند  القدلنظ  ع ى قراة  التسهههههههههههههد د  ان نكون لانه او نتلههههههههههههه  ع ى  انه
قار ظ كد نظ  ط ناظ عق  القنشهههههههههههههدة تقكنه قن تتانا و عا التدي  والقادقت  والققدرسهههههههههههههد  التي ناتما 

لتقكنه قن   او ع ى تمرنرل"ع ى ال ندند  القدلنظ او ع ى ايخت درا   دل قعق ال قراة  التسهههههههههد د   دن لعد تأثنر 
 تتانا وتمننا القخدطر التتقنظ وقخدطر الرةد ظ.

" ة   القوا مظ ع ى التك نف  دلتاةنظ  ع ى قراة  انه ةا نلههههههههههههه  الفمرة الرا اظ قن  ذا القاندر ع ى و  
التسهههههههد د  التلهههههههو  ع ى قار ظ أولنظ ل مطدع ايةتلهههههههداي والقدلكنن واإلاارة وع ى كنفنظ عق  القنشهههههههدة 
القك ف  تاةنمعد  والنور  عقكدننظ التلهههههههههههو  ع ى قسهههههههههههتوى القار ظ القتقا عجرام عق نظ التاةنظ "  و ي 
 اانظ التك نف نقكن لقراة  التسد د  قن التلو  ع ى القا وقد  أكثر تفلنتل لتقكنه قن التارف ع ى 

تدق  قعد وتجانا د  ور ط نننشهههههههدط القنشهههههههدة   و دسهههههههتقرار  عق نظ التاةنظ سهههههههوف تمااا القا وقد  ونتا تمن
 (99: 1994  310التاةنظ  قاندرالقار ظ  أالظ ايث د  و دلقا وقد  القتا مظ  كد ظ قرات  التاةنظ . 

عقههههه   التسهههههد د  قهههههن التاهههههرف ع هههههى ط ناهههههظالقانهههههدر انهههههه نسهههههتطني قراةههههه   قهههههن( 8 ورا  هههههي الفمهههههرة 
 (32: 2013 ا ور -:ايتنظالقنشدة والمطدع ايةتلداي الذي ننتقي النه قن خت  القلدار 

 الخ رة القتراكقظ لاق ه  نفس المطدع الذي تنتقي النه القنشدة.  -أ
 التشدور قي قارام ور سدم اعةسدا  ي القنشدة. - 
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 ايطتع ع ى تمدرنر التاةنظ الااخ نظ وقندةشتعد قي قووفي التاةنظ الااخ ي. -ج
دة ذنن سههه ظ وان ةاقوا خاقد  ل قنشهههايتلهههد   قراة ي التسهههد د  السهههد منن والقسهههتشهههدر المدنوني ال -ا

 وقندةشتعا  وايستفداة قنعا  ي التلو  ع ى قا وقد  تخم القنشدة.
 المواننن واعنوقظ الى لعد تأثنر  دا ع ى القنشدة. -ه
الجوي  القنااننظ لقرا ظ القنشههههههههدة  والوثدقظ اللههههههههدارة عن القنشههههههههدة قث  التمدرنر القدلنظ السههههههههد مظ  -و

 .. الخ.والقوامند  التمانرنظ..
تا التطرظ النه عن أ قنظ قار ظ قراة  التسهههههههههد د   ط ناظ نشهههههههههدط شهههههههههركظ م ون التاةنظ د قن خت  ق

  ونسدعا نه القعنيألنه قراة  التسد د  عنا ا اام ر نرجي ا ال و قلدار التلو  ع ى القار ظ  تات ر أطدر 
 (80: 2008التااا  -: يأتن استخااا  ذل القا وقد  قراة  التسد د  ع ى قد

 تمانر القخدطر وتشخنم القشدك  التي تواجه قراة  التسد د   ي أاام عق نظ التاةنظ. -أ
 و اد  ومتخطنط عق نظ التاةنظ واااقعد  شك  كف - 
 ا االظ ايث د  نتمن -ج
 تو نر أ ض  الخاقد  ل م دقن -ا

 نشأة وبيئتها ".خماطر اخلطأ اجلوهري من خالل فهم امل تقييمبعنوان "حتديد و 315معيار التدقيق الدويل رقم  .3
نمضهههههي  ذا القاندر  دن نموا قراة  التسهههههد د   فعا القنشهههههدة و نقتعد والرةد ظ الااخ نظ لعد  قن اج  ان 

ا قخدطر اعخطدم الجو رنظ  ي ال ندند  القدلنظ  سهههوام كدن   ذا ننتقكن قراة  التسهههد د  قن تتانا وتمن
وا  ولكي نفعا قراة  التسد د  القنشأة و نقتعد اعخطدم ندتجظ عن ةلا  ننظ ايتتند  او خطأ غنر قمل

 (265: 2010ايتتدا الاولي ل قتدس نن  -: يأتن والرةد ظ الااخ نظ نج  ان نفعا قد
 الاواق  ذا  الاتةظ المطدعنظ والتنونقنظ والخدرجنظ وطرظ اعااا التمدرنر القدلنظ القستخاقظ. -أ
ندتعد و نك عد اإلااري  وقار ظ طرنمظ  نك ظ نج  ع ى قراة  التسهههههههههد د   عا ط ناظ القنشهههههههههدة وعق  - 

 0القنشدة وكنفنظ تقون عد وايطتع ع ى أنواع ايستثقدرا  التي ةدق   عد القنشأة او القمقي تنفنذ د
طد ظ ا  ذا النودا و    و نتنالنودا القتدس ي القط ظ  ي القنشدة ونج  ع ى قراة  التسد د  تمن -ج

  ؟القندس د  القتدس نظ القط مظ  ي المطدع قي أطدر اعااا التمدرنر والسندس
نج  ع ى قراة  التسهههد د  ان نط ي ع ى اع ااف واسهههتراتنجنظ القنشهههأة  وقخدطر القتا مظ  دلاق   -ا

 التي قن الققكن ان ت اي الى أخطدم جو رنظ  ي ال ندند  القدلنظ.
 ةندس وتاةنظ اعاام القدلي ل قنشدة. -ه
 لرةد ظ الااخ نظ وعندلر د القستخاقظ  ي عق نظ التاةنظ.نج  ع ى قراة  التسد د  ان نفعا ا -و
 ( بعنوان "األطراف ذوو العالقة"550معيار التدقيق الدويل رقم ) .4

(  انوان "اعطراف ذوو الاتةظ"  أن 550نلههههههههه  الفمرة السهههههههههداسهههههههههظ قن قاندر التاةنظ الاولي رةا  
ي المطدع الذي تنتقي إلنه  كي تسههدعال  قراة  التسههد د  نكون لانه قسههتوى قن الخ رة  أعقد  القنشههأة و 
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تتانا اعتااث والقادقت  والققدرسههد  التي ةا نكون لعد أثر  ي اكتشههدف قخدطر ايخطدم الجو رنظ  ي 
المواقا القدلنظ  وقن ندتنظ الجدن  الاق ي  عنَّه قن اللهههها  أن نتو ر لاى قراة  التسههههد د  الخ رة الك نرة 

خاقد  التاةنظ  والتي تجا  قنه قتقدل  جقني ت ك النشهههههههدطد    و و قد   ط ناظ النشهههههههدطد  التي تتط  
 نضي قراة  التسد د  أقدا اقرنن  قد:

إذا كدن لاى قراة  التسد د  القار ظ الكد نظ  أقور اللندعد  القوجواة  دل نقظ القتنطظ التي تتط    .1
لتلهههههو  نك ف تكدلنف ك نرة  ي ا ر و ذاقخاقدته   دن ذلك نتط   القمنا قن التا نا والتارن  القسهههههت
 تق  قث   ذل التكدلنف  وأتندندل نلههههههه  تت يع ى ت ك القار ظ  ققد نجا  قكدت  قراة ي التسهههههههد د  
 قن غنر الاق ي اإللقدا  كد ظ اعقور لت ك اللندعد . 

  قإذا ةدا قراة  التسهههههد د   م و  عق نظ التاةنظ ولنس لانه القار ظ الكد نظ والقتخلهههههلهههههظ  ط ناظ ع .2
القنشأة  ي ال نقظ القتنطظ  وان الشركظ التي نموا  تاةنمعد تقتدم  قخدطر قرتفاظ   دن ذلك نتس   له 
 دل  قشههههههههههدك  ةدنوننظ ور ي الاعدوي المضههههههههههدقنظ ضههههههههههال إذا لا ننج   ي عق نظ التاةنظ  ققد نجا ه قطدل 

ذلك  ماانه كدننته  وك تاونض الم ون وأطراف أخرى قث  القستثقرنن  وةا نكون التاونض أك ر قن إق
سهههههقاته  ي اعوسهههههدط القعننظ ولاى الم دقن  وأكا  الكثنر قن الاراسهههههد  السهههههد مظ أن تدي  اإلخفدظ 
التي تلهههههههههههه   خت  الفترة السههههههههههههد مظ  ي عق ند  التاةنظ كدن سهههههههههههه  عد  ي الغدل  عاا قار ظ قراة  

 ( 415-414: 2011التسد د   نشدط الم ون.  القمطري  

التيرق الي  يتبين ان المعايير التي تر تناولها إذا قار مراقب الحســــــــــابات بااللتزار  من خالل ما تر
لســــبب  فهر نها تســــاعده في زيادة التخصــــا المهني والخبرة لدي ، من خالل حصــــول  عص إبتيبيقها، ف

 لاختيار وتيبيق الشــركة لســياســات محاســبية معينة دون  يرها ودراســة فيما اذ كانت مناســبة ليبيعة عم
قة والســـياســـات المحاســـبية المســـتخدمة في نا  اعداد الكشـــوفات المالية الميب  يارالشـــركة وتتاق م  

 م  لمخاير األخياء الجوهرية.يبيئة المحيية بالشركة وقدرت  عص  تقيص، فضاًل عن فهم  لالقياق

 :ااختيار مراقيب احلسابات املتخصصني مهنيً حمددات. (2-1-8) 

قتااا  التي ت ثر  ي اختندر قراة  التسههههههد د  القتخلههههههم الدتثنن واعكدانقننن تندو  الاانا قن ال 
 (:    8: 2012قعنندل  وقن أ قعد التي تندولعد ال دتث  س قدن 

 :درجة تنظيم القطاع-1

ان المطههدعههد  القنوقههظ قثهه   القلههههههههههههههههدرف  والتههأقنن( نرتفي  نعههد التخلههههههههههههههم القعني  قعنههظ قراةهه  
مطدعد   دل تمااا  دلمطدعد  القنوقظ قمدرنظ نم والتخلهههم لقراة  التسهههد د التسهههد د   عن ارجظ الترك

 قنوقظ.الغنر 
 :درجيت االستقرار والنمو يف القطاع-2

د  ي المطدعد  التي تمااا  ع قراة ظ وتاةنظ التسهههههههههههههد د نمااا الط   ع ى التخلهههههههههههههم القعني  قعنظ 
نخفضههههههظ  وكذلك نمااا الط   ع ى التخلههههههم قااي  النقو  دلقمدرنظ  دلمطدعد  ذا  قااي  النقو الق
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 ىمااا  عههد اتتقههدي  ر ي الههاعو تالقعني  ي المطههدعههد  القسههههههههههههههتمرة   ننقههد ننخفض  ي المطههدعههد  التي 
 المضدقنظ ضا قراة ي التسد د .

 :جودة اإلفصاح-3

 لقعنيع ى التخلههههههم ا  نعد  قسههههههتوى قن اإل لههههههدو الجنا  نمنا الط   تقتدم تمدرنر دالتي او  الان 
الاو  التي تم   نعد ارجد  اإل لههههههههههدو والشههههههههههفد نظ  تمدرنر د ان قراة  التسههههههههههد د   ت ك الاو    ي تنن ل

 ع ى قراة  التسد د  القتخلم قعنندل.  نعد ننخفض الط  
 :حجم شركة الزبون-4

 غنرة  ققد دلشههههههركد  اللهههههه ظل عق ندتعد وانشههههههطعد ك نرة قمدرن ان الشههههههركد  الك نرة تكون ارجظ التامنا  ي
ع ى تمانا خاقظ ذا  جواة  ال سهههههههههنكون ةدار  هعننتط   ايسهههههههههتادنظ  قراة  تسهههههههههد د  قتخلهههههههههم قعنندل  

اارة عقرتفاظ  وكذلك نسهههههههعا التخلهههههههم الق ني  ي تخفنض تال التادرض  نن ألهههههههتد  الق كنظ الغدق ظ وا 
  ذل الشركد   و دلتدلي تخفنض تكدلنف الوكدلظ.

 :حتسني التصنيف االئتماين-5

نندل ققد ن قراة ي تسد د  قتخللنن قعنلشركد  ان تر ي تلننفعد ايقتقدني  ت ا قن تانإذا اراا  ا
نعا  وكذلك تخفض ك فظ التقون  وتمااا القند ي ايةتلهههههدانظ ل تخلهههههم القعني عناقد ننمنا قن  رم تان

   دلم دقن الذنن نتقنمون  تدي  النسر القدلي. ظل لم دقن القتاثرنن قدلنلد قمدرننكون ا
 

  املقترحة لتطبيق التخصص املهين ملؤسسات التدقيق اإلجراءات( 2-1-9)

تهههههاا   اهههههض الاراسهههههد  اإلجهههههراما  القمترتهههههظ لتط نهههههظ التخلهههههم القعنهههههي لق سسهههههد  التهههههاةنظ وقنعهههههد 
 -ي: أت( وكقد ن68: 2008اراسظ  التااا 

د  التسهههههههد قراة ي منداة ارجظ التركنم السهههههههوةي قن خت  الاق  ع ى منداة التلهههههههظ السهههههههوةنظ لقكدت   .1
 التاةنظ قن القكدت  والشركد  الادق ظ  ي نفس المطدع. وشركد 

تطونر تكنولوجند التاةنظ القسههههتخاقظ  قكدت  قراة ي التسههههد د  وشههههركد  التاةنظ  كدسههههتخااا أسههههدلن   .2
ي   التاةنظ ايلكتروني  وتط نظ  راق  التاةنظ القااة قسهه مدل  عاف تخفنض التكدلنف والوة  القسههتخاا

 عق نظ التاةنظ. 
تطونر ال نقظ الادقظ لقعنظ التاةنظ  كتطونر قادننر القتدسهههههههههههههه ظ والتاةنظ القت نظ  دلتوا ظ قي القادننر  .3

 الاولنظ  وايلتماا  دلتشرناد  المدنوننظ.
التاةنظ: ان قن الاواق  العدقظ التي  د سههقاظ قكدت  قراة ي التسههد د  وشههركالوضههي المدنوني وتجا و  .4

 د شهههركو  سهههقاظ وتجا قكدت  قراة ي التسهههد د الوضهههي المدنوني و   ير ع ى التخلهههنم القعني ت ث
د  اللغنرة القكدت  والشرك عننتتو ان القكدت  والشركد  الك نرة  تجقعد تخت ف سندستعد  التاةنظ 

لشركد  االجاا  اتةدتعد الشخلنظ   ننقد القكدت  و  م دقنعدالتجا   دلقكدت  والشركد  اللغنر تجذ  
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وظ قكت  او الشركظ ت ثر ع ى تلتعد السوةنظ  ي السالالك نرة تجذ  الم دقن  مارتعد القدانظ  وسقاظ 
 وققد ن اي الى منداة اجور د.

تخفنف الجوان  الس  نظ ل قار ظ القتخللظ قن اج  منداة كفدمة تكا وةرار قراة  التسد د  و دلتدلي  .5
  التارن  والتا نا القعني القسهههههههههتقر  تطونر الخ رة القعننظ لقراة  منداة كفدمة عق نظ التاةنظ  قن خت

 التسد د  وال تث عن ك  قد و جانا  ي قجد  الخ رة القعننظ.
 

التخصـــــــــا  العمل بمبد   هميةتتجص  في  خالصـــــــــة هذا المبحث يمكننا القول اننا نعي  في زمن 
ضـــرورة جيدًا ب ا دركو من عمصية التدقيق ألنهر دة المهني، فمصـــبط ميصبًا تيالب ب  جمي  األيراف المســـتاي

  .التخصـــا المهني بالوقت الحالي، فال بد من مواكبة التيصعات الخاصـــة بالتخصـــا في شـــت  المجاالت
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املبحث الثاين 

 جودة التدقيق مدخل 

 

 نتضقن وفهس  الق تث السد ظ ت هخ قن تم هقس رهكقتغن القعني مهالتخل وعهقوض تغطنظ اهت أن  اا
جهواة التاةنهظ وهو لعذل الاراسهظ  يهالتد  رهالقتغن الق تث  ذا

شهههههعا الادلا الكثنر قن التغنرا  واعمقد   ي قجد  ايعقد  ووعر  الاانا قن القشهههههدك   ي الشهههههركد  
ر ي  لكذتارضهههههه  الاانا قن ت ك الشههههههركد  خت  السههههههنوا  السههههههد مظ ل  تس ولتنعندر  ورا ظ  اذالادلقنظ  
تسهههههههد د  ت ك الشهههههههركد   ولا نتا اإل لهههههههدو  اةم المضهههههههدقنظ ضههههههها قكدت  قراة ي التسهههههههد د  التي  الاعدوي

 ث قالشههههركد   و سهههه   ذلك انعدر  ك رى الشههههركد  ايقرنكنظ  ت ك والتتذنر  دكرال  وجوا خطر نعاا قسههههتم  
ل شهههههركظ  لتتلهههههدي   وةا وجعظ اينتمداا World com إلنتدج الطدةظ وشهههههركظ Enronشهههههركظ أنرون

  ققد جا عد ذا  سقاظ سنقظ  ي اعوسدط (Arthur Anderson   التي ةدق   تاةنظ تسد دتعد و ي شركظ
تسههههههههههد ي  كثنرة تو  قاى تط نظ قادننر القتدسهههههههههه نظ والتاةنظ القتادرف ع نعد  ققد ا ي   القعننظ  وةا اثدر 

جواة   الخدم لتمانا قنتجد  وخاقد  ذدع االمطدع الادا والمط ي   الاانا قن الشههههركد  والقنشههههأ  والعنا
مرنر قراة  القدلنظ ع ى ت الكشو د عدلنظ  وةا تمانا اي تقدا  جواة تاةنظ التسد د   س   اعتقدا قستخاقي 

 ( 220: 2008. التونجري والند اي  التسد د   ي اتخدذ المرارا  والتخطنط 
 ي  وانموسههههههت ك التتاند  وجوان  الملههههههور   سهههههه   قد تا ذكرل أعتل  رم قفعوا جواة التاةنظ لقواجعظ

التسههههههد د  لغوندل وألهههههه  ك قظ جواة  ي ال غظ وقعنندل تاةنظ ال جواةقفعوا تسهههههه نط الضههههههوم ع ى   ذا الق تث 
الاواق  و  تسهه  رأي ال دتثنن واعكدانقننن  وقن ثا نتطرظ ع قنظ وأ ااف وعندلههر جواة التاةنظ وقمدننسههعد

 .الق ثرة  عد

 Audit Quality Conceptتدقيق احلسابات جودة وتعريف وممفه (2-2-1)
تاةنظ التسهههههههد د  قن جدن نن اعو  القفعوا ال غوي ل جواة    ي  دائ ايقر ي ا ان نتطرظ لقفعوا جواة

والثدننظ القفعوا القعني ل جواة رغا تااا واختتف التادرنف التي تندولعد ال دتثون والقعتقون  قوضهههههههههوع جواة 
 . التاةنظ

 أوال: املفهوم اللغوي للجودة:

َجدَا(  "  الفا   قلار جواة( و  }ج و ا  قأخوذ  ي ال غظ الار نظ قن الجذر الثتثي{أل  ك قظ جواة 
َندَعِتِه ": ِ ِعْتَمدِنَعد َوَطِ نَاِتَعد الَجن َاِة  وقن اشههههههههتمدةه: الجنا نمنض الرايم وجدا الشههههههههيم نجوا  ع ِرَف ِ َجْوَاِة لههههههههِ

 .(160: 1992 قساواجواةل  
 . (145 :2004جدا  أي أتي  دلجنا قن ةو  أو عق ( وأجدا الشيم: أي جا ه جنههاال  القاجا الوسنط   

وتاني ط ناظ  Quailsالك قظ التتنننظ  إلى Quality) دل غظ اإلنك نمنظالجواة الههههههههههه  ك قظ نرجي 
  ).Bergman,1994:50الشخم أو ط ناظ الشيم وارجظ لتتنته 
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 ويرى الباحث ان المعن  الصغوي لصجودة هو: العياء الكثير واألداء الجيد بمعص  مستويات .
 ثانيا: املفهوم املهين للجودة: 

نتمظ ف تارن ذل  الاانا قن القتدوي  لتارنف  جواة تاةنظ التسد د (   ورغا ذلك لا تسفر عن أي 
جو ر د  ي عق نظ قاماة وقتاااة اعوجه  وتتوةف  الم و  وايعتراف الادلقي   جواة تاةنظ التسهههههههههههههههد د   ي

ةنظ ةا ركم ع ى التأثنر الق دشهههههر لجواة تا عاع ى الاانا قن التأثنرا  الق دشهههههرة وغنر الق دشهههههرة  ولكن  اضههههه
لقادلجظ قوضههههههههههوع الجواة  واذا تتمم  جواة تاةنظ  لك  دن  ذا القنط ظ وتال غنر كدف  التسههههههههههد د   وقي ذ

ي  دن تلههورا  جواة تاةنظ التسههد د  تخت ف  نن الههتد  القلهه تظ ت اد لقسههتوى التسههد د   ي نطدظ أوسهه
 د   ي تاةنظ التسهههد د   وايختت ا جواةنالقشهههدركظ الق دشهههرة  ي عق نظ تاةنظ التسهههد د  تسههه  نورتعا لتمن

غي تاةنظ التسههههههههد د  وةا تخت ف  نن  وجعد  النور  نن القسههههههههتثقرنن وتلههههههههورا  ايخرنن تو  قفعوا جواة
ة ع ى اثدر ضههههههههههدر  الى اير قد تكون ايجراما  ةا ت  سههههههههههونعد ر  ى القسههههههههههتثقرنن اينت دل ل جراما  التي نقدع

مظ اوسي واعقظ قن التشا د  والفوارظ الاةن دل تلورا  ايخرنن عن جواة تاةنظ التسد د   و ذا نانى ان  عق
ظ قن خت  ثتثظ جوان  أسههدسههن  شههك  اك رل قوضههوع نج  تطونر د قن خت  اراسههظ جواة تاةنظ التسههد د  

 IFACJanuary 20113 ي 
النور عن القادننر التاةنظ  وقن أ ا   لهههههههههههههرفجواة التاةنظ ل ندك الاانا قن القاخت   املدخالت: .1

القاخت  اللههههههفد  الشههههههخلههههههنظ لقراة  التسههههههد د  قنعد كفدمته وخ رته وقار ته القعننظ  كقد تات ر 
تا ظ  سههههههههههتقظ قنعجنظ التاةنظ  واسههههههههههتخااا ااوا  التاةنظ نالقعقظ  نقد  عق نظ التاةنظ قن القاخت 

 الفادلظ وتوا ر الاعا التكن وجي القندس  جقناعد قوجعظ نتو اعا جواة التاةنظ.
ة ع ى جوا قخرجد  التاةنظ التي اجرا د قكت  قراة  التسههههههههههههههد د  أنضههههههههههههههد لعد تأثنر  دا   املخرجات: .2

  تاةنظ التسههههد د . ع ى سهههه ن  القثد  القلهههه تظ  ي تمننا جواةلههههدت ظ  تااالتاةنظ ين القخرجد  
 د  إذا تاةنظ التسهههههد تمرنر قراة  التسهههههد د  قن القتتق  ان ننتور قنه التأثنر اينجد ي ع ى جواة

 كدن نا ر  وضوو عن نتدق  تاةنظ التسد د .
نن ن  هههذل الاواقههه  الموانوق ال نقهههظ القتنطهههظالتهههاةنظ  ي الاواقههه   تتهههأثر جواة :البيئة احمليطة  العوامل   .3

  وكذلك تسهههعا إاارة الشهههركظ  شهههك إنجد ي التاةنظ  شهههك   والتا نقد  قن الققكن ان ت ثر ع ى جواة
ونقكن توضهههن  قد سههه ظ  ي الشهههك  رةا  الشهههركظ سههه نا  ي خ ظ قندف شهههفدف وسههه وك أختةي  ااخ  

 3). 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                          40 

 

                                                 الثاين املبحث................ثاين .......................  مدخل جودة التدقيق ........الفصل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جودة التدقيق اهلامة على املؤثرات (3رقم)الشكل 

 (IAASB, 2014: 19)املصدر 

 

اعقرنكي ل قتدسهههههههههههههه ننن المدنونننن  القاعا( التي ألهههههههههههههههار د 4اوضههههههههههههههت  نشههههههههههههههرة قادننر التاةنظ رةا 
AICPA ان " جواة التههاةنظ تتتمظ قن خت  ايلتماا  قاههدننر التههاةنظ وقن تط نظ قجقوعههظ  1974عههدا

  ي شركد  التاةنظ ".قن ايعت درا  القتا مظ  دلرةد ظ ع ى الجواة 
قن الاانا قن  تاةنظ التسههههههههههههههد د  الذي قن السهههههههههههههه دةنن  تارنف جواةDe Angeloتاا  لمى ة ويل عدقد ل

 النودا  ي والثغرا  قراة  التسههههد د  لألخطدم  دنعد اكتشههههدف"ال دتثنن والاارسههههنن ل نقظ التاةنظ وةا عر تعد 
 De) ققكن" تا أاني الي القدلنظ المواقا  ي اعخطدم وجوا وتم ن  خطر عنعد  ي تمرنرل  تغإلواالقتدسهه ي 

Angelo, L. 1981: 183).

 شههههههو د الكعر عد  دنعد " قسههههههتوى التأكنا الذي نماقه قراة  التسههههههد د   اا اتتوام  ما  Palmroseاقد 
القهههههدلنهههههظ لألخطهههههدم  وانهههههه ك قهههههد ك ر  هههههذا القسههههههههههههههتوى ك قهههههد ا  ع ى جواة التهههههاةنظ والاكس لههههههههههههههتن " 

Palmrose,1988: 56 
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الوسهههههن ظ ل تأكا قن ان قكدت    ي(  ي كتد ه  ألهههههو  التاةنظ( ان جواة التاةنظ 1989وةا  نن  قطر  
قراة ي التسههههههههههههههد د  تراعي قادننر التاةنظ القم ولظ أو ايلتماقد  المدنوننظ والتادةانظ أو القادننر القعننظ التي 

  (.69: 1989تضاعد القنوقد  القعننظ  قطر  
اا الم ون   ك قد م -قنتى اخر ناتقا ع ى تخلههههههههم  ي تاةنظ ةطدع او نشههههههههدط  وان سهههههههه كو ثو ندك  دت

     و سههههههتاةنظ التسههههههد د   قسههههههتوى عد   تخلههههههم قراة  التسههههههد د   ي قار ظ نشههههههدط الم ون كدن  جواة 
التخلم  ي نشدط  ذا الم ون نقكنه قن تو نر تمنند  وأسدلن  تاةنظ قندس ظ و أة  التكدلنف  وذلك  س   

 O'Keefe et al , 1994: 45راكا الخ رة لاى قراة  التسد د   مطدع او نشدط الم ون. ت
رأي القعني لقراة  التسهههههد د  نتقنم الان (Audit Qualityوةا رأى أ و الاما قلهههههط   جواة التاةنظ

القدلنظ ع ى ان تكون ضهههقن إطدر  الكشهههو د  خلهههدقم تاق  ع ى اشههه دع اتتندجد  وقتط  د  قسهههتخاقي 
 (.27: 2000 أ و الاما   المنوا الاق نظ وايةتلدانظ لقعنظ التاةنظ

" ي ضهههههقدن ةندا قراة  التسهههههد د   اق ه  قد نتمظ لألطراف ذا  اللههههه ظ  التسهههههد د  التاةنظ أن جواة
القدلنظ  قكدت  التاةنظ  القنوقد  القعننظ  اعجعمة التكوقنظ  القنشهههههههههههأة قت   الكشهههههههههههو د قث  قسهههههههههههتخاقي 

 (.359  2003ااف القتوةاظ قن عق نظ التاةنظ"  اسقدعن  وةط : التاةنظ اع 
قراة  التسد د  ع ههههى   التاةنظ التسد د  " ي قاى استطدع ان جواة إلى( 7: 2007نشنر  عنسههههى 

القدلنظ واإل لدو عنعد   دإلضد ظ إلى تخفنض عاا  الكشو د اكتشههههههدف اعخطههههههدم والقخدلفههههههد  الجو رنظ  ي 
 ههههههنن اإلاارة القستثقرنن  و دلتدلي تقدنظ قلدل  القستثقرنن  ي و  انفلد  الق كنههههههظ عههههههن تقدث  القا وقد  

 اإلاارة".
( القادا لههههههندغته عدا 220و مدل لقاندر التاةنظ الاولي رةا   IFAC عر عد ايتتدا الاولي ل قتدسهههههه ننو 
ي اجرا د تكدا العدقظ التعق نظ قلههههققظ لتو نر تمننا قوضههههوعي ة   لههههاور تمرنر التاةنظ لأل " دنعد  2008

 (.247: 2008الجمم اعو    ،IFAC رنظ التاةنظ وايستنتدجد  التي تول  النعد لوضي تمرنر التاةنظ" 
قاى ةارة قراة  التسههههههههههد د  ع ى اكتشههههههههههدف الخطأ والغ  والتتع   أنعد "  Knapp وكذلك  ما عر عد

 (.24: 2011اثندم تنفنذ عق نظ التاةنظ "  أ و سنف 
 القاعهها الوطني اعقرنكي ل قاههدننر" American National Standards Institute(قههد نار عههد نن

 ههههأنعههههد جق ههههظ السههههههههههههههقههههد  والخلههههههههههههههههههدقم ل قنت  أو الخههههاقههههظ التي تجا ههههه ةههههدارال ع ى الو ههههدم  ههههدتتنههههدجههههد  
 .(20: 2012قاننظ" المنظ 

ة اء عمصية التدقيق بكااءالتدقيق: هي مدى قدرة مراقب الحسابات بمد بان جودةسبق  ممايتضط لنا و 
المالية،  تالكشــــوفاوفعالية وفقا لصمعايير المهنية لصتدقيق، وقدرت  عص  اكتشــــاف األخياء، والمخالاات في 

المالية من خالل دقة  الكشــــــــوفاتمســــــــتخدمي دى واالفصــــــــاي عنها في تقريره بما يزيد من درجة الثقة ل
 .اات واالخياء الجوهريةالمعصومات المقدمة وخصوها من التحريالبيانات او 
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 :أمهية جودة تدقيق احلسابات( 2-2-2) 

تاةنظ التسهههههههههههههد د  جا  قنعد ود رة عدلقنظ  و ند نت دار الى ذ ن المدرئ  ان تمانا الوعي الادلقي  جواة
قن وجعظ نور اعطراف القسهههههههههتفناة قن عق نظ  دل ضهههههههههرورن دل سههههههههه ا      ألههههههههه ت  جواة التاةنظ قط  دل عدلقن

دتثنن س  وجعظ نور ال قن خت  اإلجد ظ ع ى  ذا الس ا  سوف نت نن لند أ قنظ جواة التاةنظ تالتاةنظ(  و 
 والقنوقد  القعننظ. ننواعكدانقن
 اا اماندا الاعدوى المضههههدقنظ القمدقظ ضهههها شههههركد  التاةنظ وخلههههولههههدل  ي الويند    Krishnan نرى

تخاقنن قسهههههههالنظ جواة تاةنظ التسهههههههد د  ين الكثنر قن أ ق قن ا االقتتاة ايقرنكنظ و رنطدنند وأسهههههههترالند  م 
الخدرجنن ناتقاون ع ى رأى قراة  التسههد د   ي التخطنط واتخدذ المرارا   و ندك ااققد توجا قخدطر تتا ظ 

قظ الرأي القماا ل وروف التي ةاا تولعد او إعطدم ارام غنر لههههتنتظ ققد نمنا قن خطر التارض م ااا قت
 Krishnan. J, 1997: PP 385 – 406 ل اعدوي المضدقنظ

التاةنظ قن أولوند  قراة  التسهههههههههههههههد د  ين إتقدا عق نظ  ان أ قنظ جواةWoo and Hian نن كقد 
  اقدا الجعد تهالتاةنظ  جواة عدلنظ ةار ايقكدن سههههههههههوف تجن ه خطر الاعدوي المضههههههههههدقنظ  واختم قسهههههههههه ولن

ة ومندا د سهههههههههههههي  ي قجد  عق ه ل تفدو ع ى عقتقه التن هاعخرى قن جعظ  وقن جعظ أخرى تتسهههههههههههههنن قوةا
تاةنظ التسههههههههد د  قن ا ا الاواق  الق ثرة  ي تغنر قراة  التسههههههههد د . لذا  جواة اأر دته وشههههههههعرته  تنث تا

 نن قراة  التسههههههد د  والجعد  القسههههههتفناة قن عق نظ التاةنظ دل قشههههههترك ال التاةنظ عنلههههههر  ألهههههه ت  منداة جواة
Woo & Hian ,2001: pp 133 

التاةنظ ع ى انعد تسهههعا  ي تطونر  وقن وجعظ نور الجقاند  والقنوقد  القعننظ تنور الى أ قنظ جواة
وايرتمدم  دلقعنظ  لذا سا  الى الاار قادننر وةواننن تعاف الى تنونا قعنظ التاةنظ ومنداة جواتعد وقتد اظ 

ع ى القلههه تظ الادقظ وتقدنظ  ظالقتد و  عد  قن اج  التاةنظ شهههركد و  قراة ي التسهههد د لتماا قكدت  ا قاى
 (.31: 2003سقاتعد وقند سظ القعن اعخرى  إ را نا  

لتشغن  ايسواظ  نرى ان ثمظ القستثقرنن اقر أسدس وكدف   ه أنIFACاقد ايتتدا الاولي ل قتدس نن 
ظ الى قار ظ ن  تدجو سهههتثقر القدلنظ الادلقنظ التي تسهههعا  ي النقو ايةتلهههداي وايسهههتمرار  ي انتدم الادلا. والق

ان القا وقد  القدلنظ التي تسهههههههتنا النعد المرارا  القتا مظ  تخلهههههههنم راس القد   ي قا وقد  قوثوةظ ونقكن 
مظ لاى  ي تتمنظ ت ك الث نه ان جواة التمدرنر القدلنظ اقر تدسهههههههههههههاأالتاةنظ  ي ر  ايعتقدا ع نعد  وأ قنظ جواة

 IFAC ,2004: 1 .نو ر ثقالقست
اعسههههه د  التي جا   أ قنظ جواة التاةنظ قط  دل اسهههههدسهههههندل قن ة   جقني  Scott &Pitmanروةا ذك

  Scott &Pitman: 2005 نأتيقستخاقي المواقا القدلنظ والقستفنانن قن عق نظ التاةنظ وكقد 
ة اان نموا قراة  التسد د   تنفنذ عق نظ تاةنظ التسد د   جواة عدلنظ ةار اإلقكدن قن اج  مند .1

 قلااةنظ تمرنرل.
  تالقدلنظ ذا  قلااةنظ عدلنظ ققد نتر  كشو دتعدة او الشركظ قت  التاةنظ  دن تكون أتوا القنش .2

 ع نعد أاام عق نظ التاةنظ  أع ى ةار ققكن قن الجواة.
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ف نفي قراة  سو  أنه تتلور الق سسد  والقنوقد  القعننظ عنا تنفنذ عق نظ التاةنظ  جوال عدلنظ  .3
 لخدرجي  قس ولندته تجدل كد ظ الجعد  القاننظ  اق نظ التاةنظ.التسد د  ا

جواة تاةنظ التسد د  عنلر قند سظ نقنم قكدت  قراة ي التسد د  عن  اضعد ايخر  ي  اتا .4
 اجتذا  الم دقن لعد.

 - اآلتنظ:( قن خت  القجدي  21: 2008تن ي أ قنظ جواة تاةنظ التسد د  تس  رأى  اي ا  
 التسد د   دلقادننر القعننظ. تماا قراة ال .1
الاق  ع ى تم ن  ايختت د   نن توةي اعطراف القستفناة وقراة  التسد د  أي  قانى اخر  .2

 نظ  جوة التوةي.نتض
 القدلنظ. الكشو د تامنم إقكدننظ اكتشدف القخدلفد  واعخطدم القوجواة  ي  .3
 القسد قظ  ي تاعنا قفعوا توكقظ الشركد . .4
 وكدلظ.تخفنض لراعد  ال  .5
 . أااة تند سنظ جناة. .6
 القدلنظ. الكشو د وقلااةنظ  التاةنظمنداة الثمظ  ي تمرنر  .7

تمكد من ، من خاللهذه الخدمةالتدقيق في تحقيق اهداف  ما تقدر تتجص   همية جودة عص  وفق  ال
دقة ًا، و وفقًا لصقواعد والمبادئ المحاســــــبية المقبولة قبواًل عام صــــــحة تســــــجيل كافة العمصيات المحاســــــبية

معايير التدقيق وقواعد الســـــصوه المهني ب التزارالبيانات المالية لما هو موجود في الســـــجالت المحاســـــبية، 
يل مدى تمث عن إفصــــــــاي عال  يتمت  بان يكون تقرير مراقب الحســــــــابات و وادلة التدقيق الكافية المالئمة، 

 المالية المقدمة من قبل اإلدارة. تالكشوفافي  فني محايدابداء راي و  المالية بشكل عادل البيانات

  تدقيق احلساباتجودة اهداف  (2-2-3)

 اف قانن نرغ   دلولهههههههو  النه وتتمنمنه   دل او عم ن دل ذ نن أكدن ورام ك  عق  نموا  ه اينسهههههههدن سهههههههوام
قن وضههههههههههههههي اع هااف والفواقها القرجوة قن المنهدا  اقه  قانن  و نهد نجها ان قكهدته  قراة ي   قانى اخر ي هاّ 

لتسههههههد د   ا عد تتمنظ جواة عدلنظ ل خاقظ التي تماقعد  لتاوا ع نعد  دلفدقاة وقنعد شههههههعرة لقكدت عا  وقن ثا ا
منداة انراا القكت  لفترة مقننظ طون ظ  وكذلك تجن  الاعدوي المضهههههدقنظ القمدقظ ضههههها ا والامو د  القعننظ قن 

 (نر تاةنظ الاولظ  ي عق عا قن جدن  اخر.جدن   ومنداة ثمظ الجعد  القسههههههههههههههتفناة  دلقكدت  لتط نمعا قادن

  : ,Deis & Grouxنمتل عن 31: 2010   الشنخ ي
نعد " النعدند  التي تاق  أو توجه النشدطد   دتجد عد أو  أاع ااف (Koontz & Othersعرف وةا 

ي ت خنم ع رم أ ااف تأن و ي قد (52: 2008تتمنمعد ".  تسن  لي النعدنههد  التي تطق  النشدطد  هههه 
 -جواة التاةنظ التي نن غي تتمنمعد: 
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ا ع ى قراة ي التسد د   ديلتماا  دلمواننن والتا نقد  القت اظ والقادننر القتدس نظ والتاةنمنظ نالتأك .1
 الاولنظ والقت نظ اللدارة والقاتقا ع نعد قن الجعد  القعننظ القختلظ.

 ن خت  تطونر قستوى اعاام القعني لقراة  التسد د .قواك ظ التطورا  وايتااث القستجاة ق .2
الاق  ع ى تتسنن جواة تاةنظ التسد د  ققد نمنا قن ثمظ الجقعور  دلتمدرنر القدلنظ التي نلار د  .3

 قراة  التسد د .  
تو نر اعاوا  الرةد نظ القنااننظ ع ى اعاام لقكدت  قراة ي التسد د   قجد  تمانا الخاقد  القعننظ  .4

 نر ايلنظ لقتدس ظ القخدلفنن ل قتد وظ ع ى سقاظ القعنظ  ي ايوسدط القعننظ اعخرى   دلجواة وتو 
 (  IFAC 3, 2006:1 نمت عن 52: 2008تسن  تات ر قنمة تند سنظ  ي سوظ الخاقظ.  

 لكشو د ا تتاث  نن قراة  التسد  وقستخاقينظ  جوة التوةي  ي التاةنظ التي نالاق  ع ى تض .5
نتنجظ يختتف اآلرام والتوةاد   نن الطر نن  س   انخفدض أاام قراة  التسد د  لضاف القدلنظ 

ن  تاةنظ التسد د  قن اعسدل جواة  تااالتأ ن  الا قي والاق ي وعاا تط نظ القادننر الاولنظ  
 (    249: 2002القستخاقظ لتم ن  ت ك الفجوة.   ع ا الكرنا  

 .تدقيق احلسابات ةعناصر الرقابة على جود( 2-2-4)

  (QCSC)عناصر جودة التدقيق حسب جلنة معايري رقابة اجلودة - (2-2-4-1)
التي QCSCرةد ظ الجواة ايقر  تساظ عندلر تس  لجنظ قادننر  دائتاا  عندلر الجواة  ي 

د ق ي ت ك الاندلهههر التسهههاظ تسههه أتن و ي قد 1978عدا AICPAأسهههدسهههعد القاعا اعقرنكي ل قتدسههه نن 
       -(: 2011ورا  ي كثنر قن الاراسد  وقنعد اراسظ  واثظ  

"ايسهههههتمتلنظ  ايشهههههراف  تخلهههههنم القووفنن  ي القكت  ع ى الاموا  ايسهههههتشهههههدرة  التوونف  التطونر 
 (241-240: 2011القعني  الترةنظ  الم و  وايستقرار الم دقن  القراة ظ".  واثظ  

التاةنظ ت ك الاندلر لتل   خقسظ عندلر و ام الاق   عد  ي ة ل  لجنظ قادننر  1996و ي أندر 
 (46: 2009 آرننم  ولو ك   -و ي:  1997كدنون الثدني عدا 

نتقتي الفرنظ الذي نموا  اق نظ التاةنظ  دلنما ظ وعاا التتنم  ي  ان-الزناهة  السرية  املوضوعية:  .1
 وقوضوعي. وان نكون اعاام القعني ع ى نتو سري والود ر الواةي 

جراما  تعاف الى -املوارد البشرية )شؤون االفراد(:  .2 نج  ع ى قراة  التسد د  وضي سندسد  وا 
 -ي: أتن قد
 ان نتو ر لقراة  التسد د  التأ ن  الا قي والاق ي عاام عق ه  شك  جنا. -أ
 ن قعنندل نتنجظ التارن  والخ رة الفننظ.نتومني الاق  ع ى اي راا القتخلل -ب
نظ ا جواة أااقعا وايلتماا  دلق دائ اعختةنظ والقعننالادق ون ان الترةنظ قنت  نتنجظ تمن ان نارك -ج

 والس وكنظ.
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نج  تسج  كد ظ الادق نن  ي اورا  وانشطظ و راق  تطونرنظ لمنداة كفدمتعا القعننظ وةارتعا  -د
 لنعا.إع ى ايعقد  القسناة 

ان تضي قكدت  قراة ي التسد د  -لتدقيق احملددة: عالقة مع الزبائن وعمليات االقبول واستمرار  .3
 -: ة اآلتيرار التادق  قي الم دقن قي قراعدسندسد  الم و  او استق

 نما ظ الم دقن وسقاتعا وط ناظ الاق ند  التي نموقون  عد. -أ
 نشدط الذي نماوله الم ون.دلقاى قار ظ الادق نن  قكت  قراة  التسد د    -ب
 اتل نتوةف ع نعد ةرار ايستقرار قي الم ون قث    رنظ التي تاثتاوث عاا قن اعقور الجو  -ج

 توسني نشدطه التجدري  ي قنطمظ لنس لقكت  قراة  التسد د  قار ه  عد.
نعد ر ض القعقظ او اينستد   ا نه ت  ن  الجعد  الرةد نظ  أ ي تدلظ تو ر قا وقد  قن ش -د

 وقندةشظ أس د  الر ض او اينستد  قي الم ون.

ان ع ى قكدت  قراة ي التسد د  ان تضي سندسد  تعاف ل تأكا قن ان عق نظ -اء عملية التدقيق: أد .4
التاةنظ تتا ط مد ل قادننر الاولنظ والقعننظ وع ى قكت  قراة  التسد د  الاار تمرنر قتقا 

 ل وروف.
ناق  و وم ظ الجواة كفنودا رةد نج  ع ى قكت  قراة  التسد د  التأكا قن ان -املتابعة او املراقبة:  .5

 ا استقرارنظ نودا قكت  قراة  التسد د   ي قراة ظ الجواة.  ن فدع نظ  وكذلك تمن

  (220عناصر جودة التدقيق حسب معيار التدقيق الدويل رقم ) (2-2-4-2)

تاا  ما  Quality Control( الخدم  دلرةد ظ ع ى الجواة 220اقد القاندر التاةنظ الاولي رةا 
 -(: 60: 2009ي  الذنن د   أتكقد ن الاندلر
                                                           :   Professional Requirements املتطلبات املهنية  .1

نن غي ع ى قراة ي التسد د  التمنا  دلتندانظ والقوضوعنظ واعقدنظ القعننظ وكذلك  ذ  الاندنظ 
 القعننظ التمقظ.

 : Capacity and Efficiency الكفاءةالقدرة و  .2
نقكنعا قن  دل عدلن دن اعشخدم الذنن لانعا الخ رة القعننظ ونقت كون قستوى تكنولوجننان نتا تان

 القوك ظ ألنعا. التاةنمنظ انجدم ايعقد 
  :Supervision االشراف .3

شظ ر وقندةنج  ع ى قكدت  قراة ي التسد د  قتد اظ عق نظ تماا عق نظ التاةنظ  شك  قستق
 القسدق  الجو رنظ التي تتاث اثندم المندا  دلقعقظ.
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 :  Business Performance أداء االعمال .4
ن ق قووفنن الذنن نتقتاون  قستوى عد   نج  ع ى قكدت  قراة ي التسد د  ان تموا  تفونض ال

ا ظ ظ تتالكفدمة والتارن  القعني وع ى قكدت  قراة ي التسد د  ان تكون لعد تا نقد  واضت
  تفونض قووفنعد.

  :Consultations االستشارات .5
درا  نعد التأكا قن المندا  ديستشأنج  ع ى قكدت  قراة ي التسد د  ان تضي السندسد  التي قن ش

تكون ايستشدرا  قي اعشخدم قن ااخ  قكدت   لا ظ وان تموا  توثنمعد  وع ى ان دعقور ال
 قت كون الخ رة القتخللظ  قوضوع ايستشدرة.قراة ي التسد د  او قن ة   اشخدم ن

 New customers accept and Continue with the old قبول الزبائن اجلدد واالستمرار مع القدامى .6

ا الم دقن الجاا قن ندتنظ  ونته وسقاظ ننج  ع ى قكدت  قراة ي التسد د  ان تاق  ع ى تمن
ا عق  قراة  نظ ط ناظ الشركظ وةارتعد التند سنظ  وتمنالشركظ واارتعد الا ند وكذلك قووفنعد  وقار 

ة قت  التاةنظ  وقاى وجوا قتدوي  لققدرسظ أالتسد د  السد ظ وعتةته قي إاارة الشركظ او القنش
ت ك الققدرسد  ع ى استمتلنته ونما ته  واقد الم دقن   ع ى عق  القراة  السد ظ و   اثر  الضغوط

ت  الاتةظ قاعا خت  الفترا  السد مظ  وقاى وجوا خت د   خلوم قعا قن خنالمااقى  نتا تمن
نال  دلقا وقد  او اعالظ التي نرا د القراة  ضرورنظ  ي و نه وعاا تم أعق نظ التاةنظ والتأثنر ع ى ر 

 عق ه.
 Inspection or follow-up التفتيش او املتابعة .7

ي قعد  ي قراة ظ الجواة واستقرارنته  وان تضنج  ع ى قكدت  قراة ي التسد د  ان تموا  تمننا نود
سندسدتعد  خلوم نودا رةد ظ الجواة  وت  ن  القووفنن عن  ذل السندسد  والتأكا قن انعد تكون 

 قفعوقظ وت سنطعد لعا  شك  سع .

 .ظ( ايتن5و 4 رةا   دشكخت  اي الجواة قنوسنتا توضن  عندلر 
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 quality metrics Auditس جودة تدقيق احلسابات يمقاي( 2-2-6)

    در تسههههدتاةنظ التسههههد د   و ند نث لجواة دل عدق ااا  ي تتانا قفعوا قم و  ة ويل نورا لوجوا الت دنن القت
تاةنظ التسهههههههههد د ؟( ل جد ظ ع ى  ذا  جواة ه    نوجا اتفدظ  شهههههههههأن القجد  او النطدظ الذي نج  ان تغطن

لقجد  او ا التسد   نقكن ل  دتثنن والقتخللنن  ي قجد  التاةنظ الا ا والقار ظ  دنه لنس  ندك اتفدظ ع ى
 (. 251-250: 2011جواة التاةنظ  المرنشي   هالنطدظ الذي تغطن

  يْ شههختتف ارام ال دتثنن  ي  ذا الالتاةنظ وا ذلك  سهه   عاا وجوا قفعوا واضهه  وقتاا لتارنف جواة
 (.24: 2011الس ناي   -:اآلتنظوذلك لألس د  

  .قنعدالط ناظ النس نظ لجواة التاةنظ وتااا اعطراف القستفناة  .1
 .جواة التاةنظ غنر ق قوسظ ونلا  تتانا ةنقتعد القدانظ تاا .2
  .الت دنن الشانا  ي أاام وتمانا الخاقظ قن وة  آلخر .3

  دلرغا قن لههههههاو ظ قتتوظ جواة التاةنظ  تندول  الاانا قن الاراسههههههد  واع تدث السههههههد مظ ةندس جواة
لتاةنظ سوام ا كن الاانا قن ال دتثنن ةا تدولوا ةندس جواةل التاةنظ التاةنظ الفا نظ ة   التمننا التتظ لاق نظ 

 جقني الاي انعا لا نتولههههه وا الى قمندس شهههههدق  وقوتا قم و  قن ة    ق دشهههههرة كدن  طرنمظ ق دشهههههرة او غنر 
 القوضوع. ذا   سنتطرظ الى  اض ت ك الاراسد  التي تندول

التاةنظ وتجا شهههههههركظ  ظ  نن جواة ي اراسهههههههتعد عن وجوا عتةظ إنجد نDe Angeloةا تندول   . 
التاةنظ  أي انه ك قد ك ر تجا شههههههههههههههركظ التاةنظ ك قد امااا  جواة التاةنظ لانعد  وان شههههههههههههههركد  

 دلكشههههههههههههو د  إذا اخفم   ي اكتشههههههههههههدف اعخطدم والتتع   م دقنعدتقتدم  كثرة التي التاةنظ الك رى 
 De)         التاةنظ.تتسهههنن جواة القدلنظ  ما تتارض الى خسهههدقر ك نرة  و دلتدلي  أنعد تسهههاى ل

Angelo, L. 1981: 183- 199) 

وضههههههي نقوذج شههههههدق  لمندس جواة التاةنظ ناق  ع ى  إلى Sutton & Lampe ا   اراسههههههظ  .ب
تمننا عق ند  التاةنظ الفا نظ نتا أاا  د  دلنسههههههههه ظ لقعقظ تاةنظ قاننظ  وةا تولههههههههه   الى لهههههههههندغظ 

 -ي: تدآلوكنقوذج لمندس جواة التاةنظ 
تدقيق =    قمنهههدس عواقههه  التخطنط( ع قجقوع  عواقههه   Xالتخطنط قجقوع  عواقههه  جواة جودة ال

قمنههدس عواقهه  الاقهه  القنههااني( ع قجقوع  عواقهه  جواة اإلاارة النعههدقنههظ  Xالقنههااني جواة الاقهه  
 (Sutton &Lampe, 1991:275-288 (.قمندس عواق  اإلاارة X ل تاةنظ

 ع ى جواة عق نظ التاةنظ: التأ ن  اآلتنظسهههههههههظ  ندن قاى تأثنر الاواق  اراسهههههههههظ  ط  ظ( تندول  الارا .ج
الا قي والتارن  الاق ي لقراة  التسههههههههههد د   والقاة التي نسههههههههههتغرةعد قراة  التسههههههههههد د   ي تاةنظ 
تسهههههد د  الشهههههركظ  وأتاد  عق نظ التاةنظ  والقند سهههههظ  نن شهههههركد  التاةنظ  وتاةنظ النونر  وعاا 

 لجواة ياآلتد قراة  التسد د   ي عق نظ التاةنظ  وذلك قن خت  النقوذج السدعد  التي نستغرةع
 التاةنظ:



                                                                                                                                          49 

 

                                                 الثاين املبحث................ثاين .......................  مدخل جودة التدقيق ........الفصل ال

 تههاةنظ 5 القنههد سههههههههههههههههظ(ع  4 اعتاههد (ع  3 الفترة(ع  2 التههأ نهه (ع  1أ ع  { جودة التدقيق = 
ن ال دتث  عذل الاراسظ قد القملوا  دلرقوم  أ  ج(. ن  لا ن  } عاا السدعد ( ع ج6النونر( ع  

 (69-37: 1997 ط  ظ  
التاةنظ  طرنمظ غنر ق دشهههههرة   ما اسهههههتخاا قادق  اسهههههتجد ظ   مندس جواةTeoh & Wong ةاا .د

ان قادق  اسههههههههههتجد ظ اعر دو عنا م دقن  ىأ ر  Earnings Response Coefficientاعر دو
ا قشهههههركد  التاةنظ الك نرة اع ى قن م دقن شهههههركد  التاةنظ اللهههههغنرة  والقادق   و ندت  تمسهههههنا عد

 Teoh & Wong, 1993:346-366الق كنظ ع ى اعر دو القلرو  عد.
قن القمدننس التي نقكن ايعتقدا ع نعد عنا ةندس جواة  ال ( عاا2008ذكر  اراسههههههههههههههظ  عنسههههههههههههههى  .ه

التاةنظ و ي  تجا شهههههههركظ التاةنظ  سهههههههقاظ شهههههههركظ التاةنظ  الرةد ظ او التفتن  ع ى جواة شهههههههركظ 
عق نظ التاةنظ  أ قنظ م ون التاةنظ   قاةي نشهههههههدط قانن  التاةنظ  تخلهههههههم قراة  التسهههههههد د   

الاعدوي المضهههههههدقنظ لقراة  التسهههههههد د   اسهههههههتمت  وقوضهههههههوعنظ قراة  التسهههههههد د   التأ ن  الا قي 
 (12: 2008.  عنسى  ) والاق ي لقراة  التسد د 

( 2007تسهههه  اراسههههظ   دعجدجظ  ( عن قمدننس جواة التاةنظ2013 ي تنن تطرة  اراسههههظ  القلههههار 
 (47-46: 2013القلار  -ي: أتكقد ن

 مقاييس خاصة مبكاتب مراقيب احلسابات: اوالً:

 تو نر التكن وجند التانثظ والقتطور .1
 التنونا اإلااري ل شركظ  .2
 س خاصة بفريق العمل:يمقاي :ثانياَ

 .الضوا ط أي انعا نكونون ق   نن ل اق و التانن: ان نتا اختندر القووفنن الجاا تس  التا نقد   .1
التههأ نهه : الاقهه  ع ى ااخههد  القووفنن  ي اورا  تههارن نههظ تاقهه  ع ى ر ي قسههههههههههههههتوا ا القعني تتى  .2

 لنعا  شك  جنا ولتن .إ تقكنون قن انجدم ايعقد  القوك ظن
التر ني: ان نتا ترةنظ القووفنن الكف نن الى القندلههههههههههه  الجانا تسههههههههههه  اإلجراما  والضهههههههههههوا ط التي  .3

 تضاعد قكدت  قراة ي التسد د .
 س خاصة بأداء العمل: يمقاي الثا:ث

الرةد ظ والتوجنه: ايشهههراف ع ى سهههنر عق نظ التاةنظ  قد نضهههقن القتد وظ ع ى جعوا  رظ الاق  قن  .1
 الضندع.

ايستمت : نج  ع ى القكت  الاق  ع ى ضقدن استمت  القووفنن  ي القكت  قن خت  السندسد   .2
 ند  القعنظ.واإلجراما  والتماقعا  تط نظ القادننر واختة
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ايسههههههههههههههتشههههههههههههههدرة: ان نتو ر لاى قكت  قراة  التسههههههههههههههد د  كدار نقت ك الخ رة والقار ظ والكفدمة لتمانا  .3
 ايستشدرة ل قراة نن التسد د   ي القكت  او الشركظ.

تخلههنم قادوننن ل اق ند : نج  ع ى قكت  قراة  التسههد د  وضههي التا نقد  والضههوا ط التمقظ  .4
 التاةنظ قووف ذو خ رة عدلنظ وكفدمة جناة. التي تضقن ان نموا  اق نظ

ايلتماا  قادننر القتدسههه نظ والتاةنظ: نج  ع ى قراة ي التسهههد د  ايلتماا  قادننر القتدسههه ظ والتاةنظ  .5
 التي تلار د العنقد  القعننظ الاولنظ.   

وا سههههههههههههد د  نمايلتماا  أختةند  وسهههههههههههه وك القعنظ: ان قن اعقور القعقظ التي تطققنند  دن قراة  الت .6
  اق ظ ع ى أكق  وجه  وتفدوه ع ى ال ندند  قن التسر  والفماان  و ايلتماا  ااا  وس وك القعنظ.

 مقاييس خاصة بالزبائن: :رابعاَ

 عنا ة و  أي م ون نج  ع ى القكت  وضي السندسد  والتا نقد  لم وله وقنعد:
 ا الم ون الجانا ة   التادةا قاه.نتمن .1
 ةنظ ل م دقن التدلننن قي القتد وظ ع ى ايستمتلنظ الكدق ظ. ايستقرار  ي التا .2

جواة التاةنظ  وقن ثا  دعقر ينما   تمنناوأخنرال ي نما  الجا  ةدقَقد تو  ةضههههههههههههههنظ إسههههههههههههههتخااا قمندس ل
 تدجظ إلى قمنا قن الاراسههههههد  والتت ن  ل تولهههههه  إلى قمندس قوضههههههوعي وشههههههدق  ل تكا ع ى جواة التاةنظ  

 قن استخااقه ونند  قوا مظ ورضد الجقني. لنتقكن الجقني

 العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق:( 2-2-7)

تس  رأي ك   ظتندول  الاانا قن الاراسد  الاواق  الق ثرة  ي جواة التاةنظ  أسدلن  وتلننفد  قخت ف
 دتث  ولكنعد جقناعد تلههههههه   ي نفس القضهههههههقون  وسهههههههوف ن و عد  ي ثتث قجقوعد  تسههههههه  الاارسهههههههد  

   -ي: أتسد مظ وكقد نال
 الاواق  الق ثرة ع ى جواة التاةنظ والقرت طظ  قكت  قراة  التسد د . :اوالً

 الاواق  الق ثرة ع ى جواة التاةنظ والقرت طظ  فرنظ عق  التاةنظ. :ثانياَ   
 الاواق  الق ثرة ع ى جواة التاةنظ والقرت طظ  دلقنشأة قت  التاةنظ. :ثالثاَ

 ل املؤثرة على جودة التدقيق واملرتبطة مبكتب مراقب احلسابات او شركة التدقيق.العوام (2-2-7-1) 

 التدقيق.كتب مراقب احلسابات او شركة مل االمكانيات حجم .1
 قن الاواقههه  الق ثرة  جواة  ولههههههههههههههفهههه واتهههاال ركم  كثنر قن أ تهههدث التهههاةنظ ع ى تجا القكتههه  
ذا  Big fourة ي التسهههد د  الك نرة أيالتاةنظ  وجا   ذل الاراسهههد   شهههك  عدا أن شهههركد  قرا

تاةنظ ذا  جواة أع ى قن شركد  قراة ي التسد د  اللغنرة  الاتقد  التجدرنظ الاولنظ  تو ر خاقد 
 Choi et al:22010التي تفتمر إلى أسقدم تجدرنظ. 
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ت  وجواة القك  وجوا عتةظ  نن تجاDe Angeloتنث اث ت  الاراسد  السد مظ وقنعد اراسظ 
التاةنظ  و ندك اتفدظ  نن اغ   ال دتثنن  ي  ذا القوضهههههههههههوع ع ى ان توجا عتةظ انجد نه  ننعقد   دذا 
ك ر تجا القكت  كدن  ارجظ الجواة عدلنظ قمدرنه  دلقكدت  اعلههههههههههههههغر تجقدل  ققد نجا  القكدت  

-Al 205 :2013 ند.الك نرة تطدل   أتاد  قرتفاظ لمدم خاقظ عدلنظ الجواة  أي انعد عتةظ طرا

Khaddash et al 
 قانى اخر ان جواة التاةنظ  ي قكدت  قراة ي التسهههههههههههههههد د  الك نرة تكون أ ضههههههههههههههه  قن القكدت  
اللههههههغنرة  ين قكدت  قراة ي التسههههههد د  الك نرة تقت ك اإلقكدنند  والمارة ع ى جذ  الكفدما  القار ظ 

د نناكس إنجهههد هههدل ع ى جواة التهههاةنظ القنجمة ذا  الخ رة  هههارجهههظ أك ر قن القكهههدتههه  اعةههه  تجقهههدل  ققههه
 واسهههههطظ  ذل القكدت   وترى اراسهههههد  أخرى أن ايسههههها الك نر ناني المارة ع ى قمدوقظ ضهههههغط الم ون 

 (46: 2009وشتدته   ع ي  لدلته.ستقدلظ قراة  التسد د   ي الذي نقدرسه ي
د أن جواة التاةنظ تخت ف و ملهههههههههههغنرة قن ال دتثنن لا نوا موا ع ى  قجقوعظوجا تقن ندتنظ أخرى 

لتجا قكدت  قراة ي التسد د   ناتما   يم ان ااارة الشركد  او القنشدة تتدو  تامنم لورة تمدرنر ا  
تسههههههههههد د  الك نرة التي لانعد سههههههههههقاظ جناةالوتتون  انت دل الجقعور قن خت  توونف شههههههههههركظ قراة ي 

2013: 224 Sawan & Alsaqqa

 .حلساباتشهرة مكتب مراقب ا .2

ن قراة ي ننع ى تا دل ع ى جواة التاةنظ  ققد نجا  القكت  ترنلههههههههه دل ن شهههههههههعرة القكت  ت ثر إنجد نإ
  نن قكدت  قراة ي هتسههههههههههههههد د  قن ذوي الكفدمة والخ رة الادلنظ قن اج  التفدو ع ى شههههههههههههههعرته وقوةا

 (39: 2010التسد د  اعخرى.  ج ران  
عتةظ طرانظ  نن منداة تجا القكت  وقسههههههههتوى  جواالى و ةا اشهههههههههدر  اراسهههههههههظ  الجاعدن والانمري( 

قن جدن  وجواة التاةنظ قن جدن  اخر  تسهههههههههههههه  رأى القعنننن واعطراف القسههههههههههههههتفناة.  لهالشههههههههههههههعرة 
 (184: 2009 الجاعدن والانمري  

 الدعاوي القضائية مرفوعة ضد مكتب مراقب احلسابات او شركة التدقيق. .3

مضههههههدقنظ قن الاواق  القعقظ والق ثرة ققد لعد قن تأثنر إذ أوضههههههت  الاراسههههههد  ان عدق  الاعدوى ال
ع ى جواة التاةنظ  تنث تولهههههه   ت ك الاراسههههههد  الى وجوا عتةظ عكسههههههنظ  نن عاا الاعدوي القمدقظ 
ضهههها قكدت  قراة ي التسههههد د  وجواة التاةنظ   ك قد انخفضهههه  عاا الاعدوي المضههههدقنظ كدن لعد تأثنر 

مااا  ت ك الاعدوي  أنعد ت ثر سهههههههههههههه  ندل ع ى شههههههههههههههعرة قكت  قراة  إنجد ي ع ى جواة التاةنظ   دذا ا
 (13: 2008 اي ا    التسد د  ة   توةني عما الاق .ضا قراة ال التسد د   إذا انعد تات ر ق شر 

 .او شركات التدقيق املنافسة بني مكاتب مراقيب احلسابات .4

د  ع ى نن قكدت  قراة ي التسههد لما ا تق  الاراسههد  وال توث  ي تأثنر ارتفدع قسههتوي القند سههظ  
 ن: داسد  اخت ف  نتدقجعد  عندك اتجد جواة التاةنظ  لكن الار 
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نرى انه  ندك عتةظ إنجد نظ  نن القند سهههههههههههههههظ وجواة التاةنظ  وكقد انعد تاق  ع ى منداة  -: األولاالجتاى  
 -ي:تأ( وكقد ن36: 1997جواة التاةنظ تس  اعس د  التي تول   النعد اراسظ  ل تي  

 أل ت  قكدت  قراة ي التسد د  تارف ان جواة التاةنظ  ي قد نقنم د عن  دةي القكدت . .أ
ظ تادةا قاه نأتي و مدل ل قادننر القعننظ والقوضهههوعنالان المرار اللهههدق   ي اختندر قراة  التسهههد د  و  .ب

   ولنس  ا عد ايجور اعة  قمد   جواة رانقظ.ةتعاف ل تلو  ع ى جواة تاةنظ جنا
التكا ع ى جواة التههاةنظ  و السههههههههههههههوظ الكف ة  ولنس  نههدك تخوف قن تههأثنر القنههد سههههههههههههههههظ ع ى ان  .ج
 ستمتلنظ التي ت اي الى خفض جواة التاةنظ.يا

نرى انه  ندك عتةظ س  نظ  نن القند سظ وجواة التاةنظ   س   تأثنر د ع ى مقن الاق نظ  -: الثايناالجتاى 
 & Bierstaker   التههاةنظ وتم نهه  الكثنر قن اإلجراما .التههاةنمنههظ ققههد ن اي الى اختلههههههههههههههههدر  رنههدق

Wright, 2001: 26   
 أجور مراقب احلسابات .5

اجور قراة  التسههههههههههد د  تاني جقني ايجور التي تا اعد الشههههههههههركد  إلى قراة ي التسههههههههههد د  قمد   
 209 :2013. خاقد  التاةنظ وخاقد  غنر التاةنظ قث  اإلاارة ايسههتشههدرنظ والخ رام ايسههتشههدرننن

Al-Khaddash et al

ان ارتفدع ايجور ي ناني  دلضرورة رةد ظ أةوى قن قراة  التسد د   وقن ثا تتسنن جواة التاةنظ 
فنض خ ننقد اشههههههههدر   اض الاراسههههههههد  الى ان ارتفدع ايجور تترجا الى خاقد  اةوى وأكثر كفدمة  وت

ايجور تتسهههههههههههههه    فماان قراة  التسهههههههههههههههد د  ن أكاوا ان ارتفدع و خر أن و ايجور نانى جواة اة    دتث
 Fitriany et al, 2016: 72استمتله  ققد ن اى الى نتدق  تاةنظ أكثر تتنمال 

إلى أن ارتفدع اجور قراة  التسههههد د   غنر ط نانظ(  االظ تشههههنر (Kinney & Libby, 2002وجا 
  تعد القسههههههههههههههتم  نظ.نقكن أن تكون عتقظ ع ى اع اد  غنر القشههههههههههههههروعظ  دلشههههههههههههههركظ وتضههههههههههههههخنا أر د

Moraes& Martinez, 2015:3 
ةا تولههههه   أكثر الاراسهههههد  السهههههد مظ إلى انه توجا عتةظ إنجد نظ  نن اجور قراة  التسهههههد د  وجواة 

وجوا عتةظ عكسهههههههههههههنظ  نن اجور قراة   Copley & Docet,1993)التاةنظ   ي تنن رأى ال دتثدن 
القند سهههظ تنخفض اجور قراة  التسهههد د    تلههه   جواة  التسهههد د  وجواة التاةنظ   ي تدلظ منداة تاة

 (112: 2006التاةنظ عنلر التقنم  نن قراة ي التسد د .  الشدطري والانمري 
 .ختصص مكاتب مراقب احلسابات او شركات التدقيق .6

ةا ارس  الاتةظ  نن تخلم قكت  قراة  التسد د  وجواة التاةنظ ع ى نطدظ واسي  ي ال توث 
أن  ندك اختت د  جو رنظ  ي خلههههههههدقم اعخطدم  Maletta & Wright,1996 توالسههههههههد مظ. ي

ان قكدت  قراة ي التسد د  القتخللظ أشدر الى وطرظ اكتشدف الخطأ  ي كد ظ اعنشطظ ايةتلدانظ  
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لانعد خ را   ي نشههههههههههههههدط قانن أ ضهههههههههههههه   ي اكتشههههههههههههههدف اعخطدم أو الانو  قن القكدت  اعخرى غنر 
 Rutledge ,2002: 54Makkawiالخ را   ي ذلك نشدط. ظالقتخللظ كونعد ة ن 

وتول   الاراسد  إلى أن تخلم القكدت   ي تاةنظ ةطدع قانن نات ر أتا الاواق  الق ثرة ع ى 
جواة التاةنظ  وأن  ندك عتةظ إنجد نظ  نن جواة التاةنظ وتخلههههههههم قكدت  قراة ي التسههههههههد د   مطدع 

 د  أن تمنا قن ارجظ التخلههم  ي أنشههطظ ولههندعد  قاننظ لمنداة قانن. وع ى قكدت  قراة ي التسههد
قكنه ققد نلههم  المارا  القعننظ التي ت ط ناظ او نشههدط القنشههدة  شههك  كدف   جواة التاةنظ  لنقكنه قار ظ

 (104: 2005قن وضي  رندق  التاةنظ القتقا واستطدعته تمانر ايخطدر التتقنظ.  ل ن  
 .ئنقبول واالستمرار مع الزبا .7

نوا  القدلنظ ل سههههههههههه الكشهههههههههههو د ع ى ان نط ي   دلم دقند  ة   ة و  ايرت دط ان ع ى قراة  التسهههههههههههد 
السههههد مظ  وايتلههههد   دلقلههههدرف والقتدقنن ...الخ التي كدن ويما  نتادق  قاعا  قن اج  تت ي تادق  

 ( 259: 2003تنملعا اعقدنظ وايستمدقظ.  توقدس و نكي   م دقنقي 
وايسههههههههههههههتقرار قي الم دقن قن الاواق  الق ثرة  ي جواة التاةنظ  اا  الم و ن اع تدث عا  الكثنر ق

وضي اإلجراما  والضوا ط لم و  عق نظ التاةنظ  وكذلك تول   الاراسد  ع ى ان  ندك عتةظ انجد نظ 
 Carcello et al.1992:8 ننعقد.

 مدة ارتباط مكتب مراقب احلسابات بالشركة حمل التدقيق.. 8

تندول  الاراسههد  السههد مظ قاة ارت دط قكت  قراة  التسههد د   شههركظ قت  التاةنظ قن وجعتنن  الوجعظ 
اة ه ققد ت اي الى انخفدض جو تةلههههههوى لقراة  التسههههههد د   عنعد ت ثر ع ى تندان قاةاعو  ترى  تتانا 

ترى  ااا  ظ جعظ الثدننالتاةنظ  لكن  ي تدلظ تتانا الفترة تاق  ع ى تامنم قوضههههههههههههههوعتنه وتنداته  اقد الو 
تو ر القار ظ الكد نظ عن الاق ند  التشههههههههههههههغن نظ والنودا قتااة  عنعد ي  قاة تتانا قراة  التسهههههههههههههههد د  

وي   نظالقدل الكشههههو د القتدسهههه ي القط ظ  ققد نلهههها  ع نه اكتشههههدف اعخطدم والتتع  التي تتضههههقنعد 
 (53: 2013نظ الطون ظ.  التقا الخ رة والقار ظ اي قن خت  الفترة التادةا لتأتي  ذ

رى ان يعي  مراقب الحســابات مدة تمكن  من التعرف عص  وضــ  الشــركة محل التدقيق من مما ســبق ن
  ي الذي يصدره. الر  ايضًا عص  ثرؤ وال ت الحيادية،درجة  هذه المدة عص  ثرؤ جانب، ومن جانب اخر ان ال ت

 ملرتبطة بفريق عمل التدقيق.العوامل املؤثرة على جودة التدقيق وا (2-2-7-2)

 : استقالل مراقب احلسابات-1

ك نرال قن  ت مى الاراسهههههههههههد  القتا مظ  دسهههههههههههتمتلنظ قراة  التسهههههههههههد د  وتأثنر د ع ى جواة التاةنظ ةارا ل
اي تقدا  نورال ع قنتعد لقعنظ قراة  التسد د   دإلضد ظ إلى التغنرا  التي طرأ  ق خرا ع ى القعنظ  

 & Tepalagulعاناا  اعر اظ الرقنسهههههظ يسهههههتمتلنظ قراة ي التسهههههد د   ي: وةا اسهههههتارضههههه  الت

Lin, 2015: 102
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قراةهه  التسهههههههههههههههد ههد .  ا( انتقههدم الم ون قي  قههاة  ج( ( أ قنههظ الم ون.    ( خههاقههد  غنر التههاةنظ. أ
 شركد  قراة ي التسد د .

 De Angeloرانظ  واعت ر  اقد عتةظ اسههتمتلنظ قراة  التسههد د   جواة التاةنظ  عي عتةظ ط
ان اسههههتمت  قراة  التسههههد د  نات ر ركنمة أسههههدسههههنظ  ي تتمنظ جواة التاةنظ السهههه نقظ  ونرى ان تمرنر 
قراة  التسهههههههههههههههد د  غنر قسههههههههههههههتم  ي نفلهههههههههههههه  عن التتع  والغ  والقخدلفد   ي التمدرنر القدلنظ 

 (60: 2015 الستدر 
 لفريق التدقيق:   اخلربة والتأهيل العلمي-2

اكا  قادننر التاةنظ الادقظ ع ى اللهههفد  الشهههخلهههنظ لقراة  التسهههد د   وا قعد الخدم  دلتأ ن  
ن نموا اشههههههههخدم نقت كون قسههههههههتوى قن التارن   أالا قي والاق ي لقراة  التسههههههههد د   والذي نشههههههههترط 

  اون أاام عق نظ التاةنظ.  العواري وقتقناطقتققظ ل اق  كقراة ي تسههههههههههههههد د  نسههههههههههههههتولانعا الخ رة ال
26:1999) 

تاا الخ رة والتأ ن  الا قي لقراة  التسههههههههههد د  قن الركدقم التي تموا ع نعد جواة التاةنظ وذلك عن 
القخدلفد   ي سهههجت  الم دقن تسههه  اراسهههظ و كفدمة قراة  التسهههد د  تسهههدعال ع ى اكتشهههدف اعخطدم 

(De Angeloا خاقظ التاةنظ ك قد   ت ثر الخ رة  شهههههههههك  إنجد ي ع ى أاام قراة  التسهههههههههد د   وتماا
  212Khaddash et al-Al :2013 امااا  عاا السنوا  الخ رة.

 التدقيق )املساعدين(: االشراف على فريق-3 

  ان نتا 2002( لسهههههههههههنظ 6 نن قج س القادننر القتدسههههههههههه نظ والرةد نظ الاراةي  ي الن  التاةنظ رةا  
دعانن والخ رام الذنن ةا نسههتادن  عا  ي ك  ايشههراف الق دشههر والقسههتقر ع ى قراة  التسههد د  والقسهه

قرات  التاةنظ  قن اج  تأقنن وتو نر المندعهظ القامولهظ لقراة  التسد د   كفدمة قد نتا إنجدمل قن ة   
 رنظ الاق . وان الطرنمظ القث ى والفادلظ ل تأكا قن جواة وسرعظ  ي تماا انجدم القعدا  ي  ققدرسهههههههههههههظ 

نظ التخطنط تتى اتقدا الاق  الرةد ي واعااا التمدرنر عنه  اذ ان ايشهههراف ايشهههههههههههههههههههههراف القتقا قن  اا
 ع ى الاق  القنفذ قن ة   قووفنن اة  خ رة ونو ر لعا  رلظ ل تارن  القتقا. كف ال نضفي تكقهدل 

 التدقيق والزبون: االتصال بني فريق-4

لم ون نظ  ونكون ايتلههد  قي اناا ايتلههد   نن  رنظ التاةنظ والم ون أتا الخلههدقم لجواة التاة
ن قن ايتلهههد  اعو  نكون  ي  اانظ عق نظ التاةنظ والغدنظ دشهههك  رسهههقي او غنر رسهههقي  و ندك نوع 

  التسههد د   ن قراةنقنه   ت  ةنوا  اتلههد  قي الم ون اوقن نوك ه  وان نموا  تأكنا القوا مظ ع ى تان
تع ع ى جقني السههههههههجت  والقسههههههههتناا  والوثدقظ التي ان نتا تمونال  دلقا وقد  وال ندند  ونقكنه ايط

لعد عتةظ  اق نظ التاةنظ  اقد النوع الثدني  ي نعدنظ عق نظ التاةنظ والتي نكون  ي تننعد اتتندج قراة  
التسد د  الى قندةشظ اإلاارة تو  أقور عال وقنعد   اللاو د  الاق نظ التي واجععد قراة  التسد د  

نمنهههظ  أنهههظ اختت هههد  قي اياارة تتا ظ  هههدل نهههدنهههد  القهههدلنهههظ   قهههد لفههه  أنت هههدل قراةههه  خت  الاق نهههظ التهههاة
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  1007التسهههههههههههههههد د  قن قخدلفد  وشههههههههههههههكوك  ااا ايلتماا  دعنوقظ والمواننن.   ندن التاةنظ الاولي 
1994 :428-429  ) 

 ( العوامل املؤثرة على جودة التدقيق واملرتبطة باملنشأة حمل التدقيق.2-2-7-3)

 جم شركة الزبون اخلاضعة لعملية التدقيق:ح .1
لما ت دنن  الاراسد   ي  ذا قوضوع قنعا قن نرى انه  ندك عتةظ إنجد نظ  نن تجا شركظ الم ون 

ه خ رام وجا لانأن ن  دنه قن القوكا ةالم ون الذي نقت ك شههههههههههركظ ك نر  نأ إلىوجواة التاةنظ قسههههههههههتنانن 
قراة  التسد د   ي أاام عق ه  وكذلك  دن الم ون أنضد  و ونوا قتدس نظ ورةد نظ قتطورة ةا تسدعا 

عد  والقشههههههههههههههدك  التي قن الققكن ان تتاث ا ي أقس التدجظ لتق كه لجدن تاةنظ ةدارة ع ى  ض النم 
اارة الم ون.  تسن    (86: 2008 نن قراة  التسد د  وا 

ركظ اعسهه د  الى ان الشهه ال وقن جدن  اخر نرى  اض ال دتثنن انه  ندك عتةظ سهه  نظ  ننعقد  قوعم 
نكون قركم د القدلي ةوندل ققد تجا  الاق  نقدرس الضههههههههههههههغوط ع ى قراة  التسهههههههههههههههد د  لخرظ  ةالك نر 

 نه. رل لمنداة الضههههههههههههههغط عنالقادننر القعننظ  و ي  اض اعتندن نموا  تعانا قراة  التسهههههههههههههههد د   تغن
Deis & Giroux , 1992: 463

 نظام الرقابة الداخلية: .2
د   ي ناوا  دلفدقاة لقراة  التسههههههههد  ال جنا ال ل رةد ظ الااخ نظ  دنه نات ر اقر  دل كظ تقت ك نودقان أي شههههههههر 

مرنر قتقا نعد تسهههههههعا  ي تمانا تعدع جواة نودا الرةد ظ الااخ نظ  انجدم الاق نظ التاةنمنظ  وكذلك عنا ارتف
 لههتد أرنظ التاةنظ الااخ ي نا ر عن التدلظ القدلنظ ل م ون قن قراة  التسههد د   وك قد كدن اعضههدم  

 ههدنههه ناقهه  ع ى تم نهه  اتتقههدلنههظ التارض ل خطر و ههدلتههدلي تمااا جواة  كفههدمة وخ رة ذا  قسههههههههههههههتوى عههد   
 (36: 2014التاةنظ ايجقدلنظ.  راضي 

 :تعقيد مهمة عملية التدقيق .3
واة التاةنظ  ج ن  ي اعت در تامنا قعقظ عق نظ التاةنظ قن الاواق  الق ثرة  ينارام ال دتث  ةا اخت ف

ن نات ران قن الاواق  الق ثر سههه  دل ع ى جواة التاةنظ. ننأالر  وقنعا قن اعت در د قن الاواق  الق ثرة وكت
 (57: 2010 التقا:

( ان تامنا قعقظ التاةنظ ي ن ثر سههههه  دل  ي جقني اعتوا   ور قد 2008 ي تنن ترى اراسهههههظ  تسهههههن 
ه وةاراته  ي إتقدا القعقظ. ققن اج  تتسههههههههههنن ااا لرى جعالقراة  التسههههههههههد د  ل ذ  ةلههههههههههد ال نجا ه تد م 

 (89: 2008 تسن 
 ( ايتي.6وسنتا توضن  الاواق  الق ثرة  ي جواة التاةنظ قن خت  الشك  رةا  
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 العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق (6شكل رقم )
 )الشكل من تصميم الباحث(

شهههههك     دلنسههههه ظ لقعنظ التاةنظ دل ضهههههرورن ال جواة التاةنظ ألههههه ت  اقر ختلهههههظ  ذا الق تث تكقن قن ان 
ألههههههههه ت  جواة التاةنظ قط  دل لجقني   ما عن ذلك  ضهههههههههتل  شهههههههههك  عدا    والجواة لك  القعن اعخرى خدم

قن قراة  التسههههد د  الذي نرى  ي الجواة  دنعد تضههههنف قلههههااةنظ ع ى تمرنرل   ا تاامل أطراف عق نظ التاةنظ 
 عد   ي دلنظ القااة قن ة الشهههههههركظ قت  التاةنظ  ي الجواة  دنعد تضهههههههنف الثمظ ع ى كشهههههههو دتعد القوترى إاارة 
ن  تق ظ اعسههههعا(  ي الجواة  دنعد ت كا ع ى اةظ ولههههاظ وعاالظ ال ندند  القدلنظ الواراة و القسههههتثقر  تنن نرى

تد و لقعننظ  ي الجواة  دنعد ت ي الكشههههههههو د  القدلنظ التي تا تاةنمعد  وأخنرا ل ترى القنوقد  والق سههههههههسههههههههد  ا
 ع ى جقني قلدل  اعطراف القستفناة قن عق نظ التاةنظ.

 الفل  نتضقن وفهههس  الق تث  ذا ت هههخ قن تد ي رهههكقتغن جهههواة التاةنهههظ وعهههقوض تغطنظ اهههت أن  اا
طرنمظ جقي  إلى ارفهههههههالت اهههههههنت وفهههههههس والذي  التت ن  ايتلدقي وهههههههو لعذل الاراسهههههههظ  الجدن  الاق ي دااهههههههالم

 الت دننو  والتأثنر ايرت دط  رضهههههههههههههند  اخت درال ندند  وولهههههههههههههف قجتقي وعننظ الاراسهههههههههههههظ  ي الق تث اعو   و 
  ي الق تث الثدني. الاراسظ لقتغنرا 

 

ل املرتبطة باملنشأة حم. 3

التدقيق

حجم شركة الزبون

نظام الرقابة الداخلي

تعقيد مهمة عملية 

التدقيق

ملاملرتبطة بفريق الع. 2

استقالل مراقب 

احلسابات

اخلربة والتأهيل  

العلمي

االشراف على فريق

وناالتصال بني فريق والزب

قب املرتبطة مبكتب مرا.1

احلسابات

حجم املكتب

شهرة املكتب

الدعاوي القضائية

املنافسة بني املكاتب

اجور مراقب احلسابات

ختصص املكتب
قبول واالستمرار مع الزبائن

مدة ارتباط املكتب بالزبون

 العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

جمتمع الدراسة وعينته  طريقة مجع البيانات ووصف-املبحث األول: 

 اختبار فرضيات االرتباط والتأثري والتباين ملتغريات الدراسة-املبحث الثاين: 
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:- 
اض لتت ن  ال ندند  واخت در  رضهههند  الاراسهههظ  ونتا ذلك عن طرنظ اإلجد ظ نتضهههقن  ذا الفلههه  اسهههتار 

ع ى أسهههههق ظ الاراسهههههظ وعرض أ رم نتدق  ايسهههههت دنظ والتي تا التولههههه  النعد قن خت  تت ن   مراتعد  والوةوف 
  اع ى ال ندند  الشههههخلههههنظ التي تتضههههقن ع ى  قكدن الاق   عاا سههههنوا  الخاقظ القعننظ  الاورا  والق تقر 

تت ن  وقندةشهههههظ نتدق  التت ن  ايتلهههههدقي يسهههههتقدرة ايسهههههت دنظ  وةا ا الفلههههه  الا قنظ والقعننظ( سهههههنتا  ي  ذ
اضد ظ الى استخااا  رندق  -SPSS vr. 20استتل    ذل النتدق  قن خت  استخااا ال رندق  ايتلدقي 

 ايتلههدم الولههفي ل  ندند  لما ركم ال دتث ع ى نوعنن قن التت نت  ايتلههدقنظ  قد  EXCELايكسهه  
قتقث ظ  دلرسهههههههوا ال ندننظ والتكرارا  ونسههههههه عد وايوسهههههههدط التسهههههههد نظ واينترا د  القاندرنظ وقادقت  ايختتف 

  وةسا الفل  كرون دفوقادقت  الفد  Fو  tوايتلدم التت ن ي قتقثت  تت ن  ايرت دط واينتاار واخت درا  
  -الى ق تثنن  قد:

 

 وعينت  الدراسةيريقة جم  البيانات ووصف مجتم  -ل: المبحث األو
 اختبار فرضيات االرتباي والتمثير والتباين لمتغيرات الدراسة-المبحث الثاني: 
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                                                   املبحث االول 

 تهوعين الدراسةطريقة مجع البيانات ووصف جمتمع 

 

  عن مكاتب مراقيب احلساباتتارخيية ى نبذ (3-1-1)

ط نهههظ تنهههن تههها ت ي دلاهههراظ كهههدن  هههي مقهههن ايتتهههت  ال هههرنطدن قراة ظ وتاةنظ التسد د او  وهههعور لقعنظ 
نكن  هندك قهراة و تسهد د    و هي ذلك الوة  لها 1919ةدنهون الشهركد  العنهاي ع ى الشهركهد  الاراةنهظ عهدا 

  شهركد  تاةنظ اجن نهظ  و قوجه  اتهكدا  هذا المدنهون  هدن الشهركد  تاقه  و هظ نوعنهن قهن ن وانقد كدنعراةنو 
ها الق كهي  ه  التدكه هن ة ه هعداة قه التاةنهظ  اعو  ايعتنهداي ونتظ لألشهخدم الذنهن نتله ون ع ى تأننها او شه

كها ايستثندقي نتا عن طرنظ الاار اقر قهن التدنسق  لعا  هأاام قعهدا التاةنهظ  اقد النوع الثدني  عو التاةنظ 
  اها تمانها ط ه  قهن ة ه  الهتد  الشههركظ لتاننههن قفتهشههنن ل منهدا  قهعدا عق نههظ التاةنههظ.

التجر اعسهههدس لقعنظ قراة ي التسهههد د   1957( عدا 31ناا لهههاور او  ةدنون عراةي ل شهههركد  رةا  
لهههههههههار نودا  1958واا ةدنوننظ ننوا قعنظ قراة ي التسهههههههههد د   و ي الادا  ي الاراظ كونه نتق   ي طندته ق

( الخدم  دلشهههههركد  والقشهههههدرني اللهههههندعنظ  والذي ننم ان 18قماولظ قعنظ قراة ظ وتاةنظ تسهههههد د  القرةا  
نكون تاةنظ تسد د  الشركههههههد  القسههههههد قظ قههههههن ة هههههه  قراةهههههه  التسههههههد د   كقد اشترط النودا ان نكون قراة  

 د  أتا أعضدم الجقاند  او القاد ا قث  ق سسظ القتدس نن المدنونننن  ي إنك ترا  جقانهظ القتدسهه نن التسد
القتتانهههن  ق سسهههظ التسهههد د  المدنوننهههظ  هههي اسهههكت ناا  الق سسهههظ ايقهههرنكنظ ل قتدس نن الاقوقننن  وكقد سق  

ههرة ي تمهه  عههن خقس سههنوا  و اا اجتندم ايقتتدن فههرع التجههدري ققههن لانههعا خ اللتق ظ شههعداة ال كدلورنههوس 
 التترنري  قداة التاةهنظ.

هظ وتهاةنهظ التسهد هد  القهرةها   1999 ي عدا  هظ قهراة ه هظ قعنه  ( والهذي تنم القداة3لهار نوهدا ققهدرسه
س قهههن نتهههكون القجههه تشكن  قج س لتنونههها قعنهههظ قراة هههظ وتاةنهههظ التسهههد د  وايشههههههراف ع نهههعد   ع ى ( قنه2 

ققهههههث  عهههههن ومارة  رقنس انهههههوان الرةد هههههظ القدلنهههههظ ايتتهههههداي او قهههههن ننهههههو  عنهههههه   ققهههههث  عهههههن ومارة القدلنهههههظ  
ققههههث  عههههن ومارة التا نهههها الادلههههي وال ههههتث الا قههههي  ققههههث  عههههن انههههوان الرةد ههههظ القدلنههههظ  اللنههههدعههههظ والقاههههدان 
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والقاةمنهههن الاراةننهههن او قهههن ننهههو  عنهههه  وثتثهههظ قهههن القجهههدمنن لققدرسهههظ قعنهههظ ايتتهههداي  نمنههه  القتدسههه نن 
 سنظ  ي الاراظ. 15قراة هظ وتاةنظ التسد د  ققن لانعا ققدرسظ  ا نظ ي تم  عن 

 البيانات.أساليب مجع  (3-1-2)

ومني ايسههت دنظ    ما تا تظالاراسههتا اسههتخااا ايسههت دنظ كأسهه و  لجقي ال ندند  اعولنظ التي تتا ظ  قشههك ظ 
ع ى قراة ي التسههد د  التدلهه نن ع ى شههعداة القتدسهه  المدنوني  وةا اسههتخاق  ايسههت دنظ  ي جقي ال ندند  

 - قنعد:أس د   ةاعولنظ لاا
لههههههههههههههاو ظ التلههههههههههههههو  ع ى ال ندند  الفا نظ  تمدرنر قراة ي التسههههههههههههههد د ( قن انوان الرةد ظ القدلنظ  .1

 المقننظ ل تلو  ع نعد. القاةو  ايتتداي  س   الروتنن وط
قي  مقننظ قندس ظ  وانسجدقعد قاةتات ر أ ض  وسن ظ نتا قن ختلعد التلو  ع ى القا وقد   ي  .2

 تلقنا الاراسظ.

 تهاوعين جمتمع الدراسة (3-1-3)

 : جمتمع الدراسة: 3-1-3-1
 لاراسظاي نمسا قجتقنقراة ي التسد د   ي الاراظ  وقن ثا قجقوعظ قن قن  الاراسظنتكون قجتقي 

 الذنن ناق ون  ي انوان الرةد ظ القدلنظ ايتتدانظ القتدسهههههههه نن المدنونننةسههههههههقنن المسهههههههها اعو   و  ع ى
ا قراة ي     عا   والمسهها الثدني  و قراة ي التسههد د  الذنن ناق ون  ي الشههركد  والقكدت  الخدلههظ 

عن قج س قعنظ قراة ظ اللههههههدارة  20162التسههههههد د  تسهههههه  نشههههههرة القجدمنن ل ققدرسههههههظ القعنظ لادا 
( قراة  تسهههههههد د  ناق ون ضهههههههقن 48( قراة  تسهههههههد د  قنعا  217 ي الاراظ   وتاةنظ التسهههههههد د 

( قراة  تسهههههد د  ضهههههقن اللهههههنف اعو    وقنعا 95( شهههههركظ وقنعا  20شهههههركد  تضهههههدقننظ   غ   
سههنظ ل 3ضههقن اتكدا نودا رةا ( قراة  تسههد د  ضههقن التلههننف الثدني الذنن نقدرسههون القعنظ 74 

1999.  

  الدراسة: عينة  .3-1-3-2
نظ لتتانا عن الاشواقنظواستخاق  طرنمظ القادننظ  تسد د  ( قراة  128قن  تتكون عننظ الاراسظ 

( 150وتات ر  ذل الاننظ خنر قن نقث  قجتقي الاراسهههظ  وتا تومني    القندسههه ظكونعد الطرنمظ  الاراسهههظ
  .والقست قظ( الذي نوض  عاا ايستقدرا  القومعظ 1  تس  الجاو  التوضنتي رةا ظدناستقدرة است 

                                                 
 (3انور  ي الق تظ رةا   2
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 (1جدول رقم )

 عدد االستمارات املوزعة واملستلمة

 ديوان الرقابة املالية مكاتب مراقيب احلسابات

 الفرق املستلم املسلم الفرق املستلم املسلم

75 67 8 75 68 7 

 135 اجملموع الكلي لالستمارة املستلمة

 اد الباحث()اجلدول من اعد 

( 135   ي تنن تا استتا  ظدناست  ( استقدرة150 نن الجاو  أعتل ان عاا ايستقدرا  القومعظ   غ   
   و ااظدن ظ عدلنظ جاا لم و  نتدق  ايست و ي نس %90  و  غ  نس ظ ايستقدرا  القست قظ ظدناست استقدرة 

( استقدرا  غنر لدلتظ  و ي التلن ظ النعدقنظ 7 القست قظ ت نن ان  ندك  ظدناستقدرا  ايست  تاةنظ و تم
 ( استقدرة.128    عاا ايستقدرا  اللدلتظ ل اراسظ  ي  

 أداة الدراسة: :(3-1-4)

  -  ي:وأ اا ه و ذل القتدور  الاراسظةدا ال دتث  تتانا ثتثظ قتدور استنداا الى قشك ظ 
القا وقد  الادقظ قث   قكدن الاق   الانوان الوونفي   القا وقد  الادقظ: نتكون  ذا القتور قن احملور األول:

 .عاا سنوا  الخاقظ القعننظ  الاورا  والق تقرا  الا قنظ والقعننظ  النشدط الذي تقدرس  نه خاقظ التاةنظ(
نداة التي تسعا  ي م و : التخلم القعني لقراة  التسد د : نندة   ذا القتور ثتثظ ا ادا احملور الثاين
قعني لقراة  التسد د   تنث تا اشتمدةعد قن الجدن  النوري ل  تث  إضد ظ ل اراسد  السد مظ التخلم ال

  .و ي  الكفدمة الا قنظ والقعننظ  الخ رة والقار ظ القعننظ  قستوى التارن  والتا نا القعني القستقر(
 ر أقو نظ قن خت  عاة جواة التاةنظ: نندة   ذا القتور طرو س ا  عن تتمنظ جواة التاة احملور الثالث:

د  واخنرال طرو س ا  عن قاى التماا قكدت  قراة ي التسد  التاةنظ كذلك الاواق  التي لعد تأثنر إنجد ي لجواة 
  .الخدم  دلرةد ظ ع ى الجواة (220 الاولي رةا   اندلر القاندر

( ارجد  2ن الجاو  رةا  ر  الخقدسي لمندس راي ا راا الاننظ و ناگوةا ةدا ال دتث  دستخااا قمندس لنه
 ر  الخقدسي اگقمندس لنه

 رت اخلماسياگمقياس ليـ ( درجات2جدول رقم )

 اتفق متاما اتفق حمايد ال اتفق ال اتفق متاما املوافقة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 )اجلدول من اعداد الباحث( 

 خطوات بناء االستبانة: 

تخلم القعني لقراة  التسد د  ع ى جواة لغرض  ندن تأثنر ال 3ظدنتلقنا استقدرة ايست ةا تا 
 -: اآلتنظالتاةنظ  تنث اعتقا ال دتث  ي تلقنا ايست دنظ ع ى الخطوا  

                                                 
 ( 1انور  ي الق تظ رةا   3



 61                                                                                                                                                                                         ........ املبحث االول...وعينته ... دراسةوصف جمتمع الومجع البيانات طريقة  ........الفصل الثالث.....

 

 

اعتقا ال دتث ع ى الجدن  النوري ل اراسهههههههههههظ والاراسهههههههههههد  السهههههههههههد مظ  ي لهههههههههههندغظ قتدور و مرا   .1
 ايست دنظ.

 رام القعنظ  ي تتانا ألههههههتد  ايختلههههههدم وكذلك ارام خ نناخذ ارام عاا قن اعسههههههدتذة الجدقان .2
 اي ادا والقتدور لعذل ايست دنظ.

الق لفنن قن  4ع ى السداة القتكقنن القتخللنن  تا تلقنا ايستقدرة  لورتعد اعولنظ وعرض  .3
كذلك اسهههههتدذي اإلتلهههههدم والا وا  التاةنظ أسهههههدتذة أكدانقننن قتخلهههههلهههههنن وخ رام  ي قجد  قعنظ 

( ن نن أسهههههههههههقدم الخ رام 2والق تظ رةا   النفسهههههههههههي ن  النفسهههههههههههنظ لغرض التتكنا ايتلهههههههههههدقي والجد
 واختلدلدتعا. 

 ي ضهههوم ارام القتكقنن قن تنث التذف وايسهههتتااث ل اض  مراتعد  دنظايسهههت تا تاان  اسهههتقدرة  .4
                                                                                                                        (.1 مرة وكقد  ي الق تظ رةا   51قتدور و ظرتعد النعدقنظ  ي ثتثلتوعر  لو 

 ثبات ومصداقية االستبانة (3-1-5)

  ت دنظايس ندك قجقوعظ قن القادننر والطرظ تستخاا عغراض التتمظ قن قاى قلااةنظ وث د   مرا  
  قنعد ايعتقدا ع نعد وع ى النتدق  القستخ لظ و دلتدلي وعناقد تجتدم ايست دنظ شروط ت ك القادننر  نقكن

  للتن اوان أتا ا ا ت ك القادننر واكثر د شنوعد قادق  كرون دف الفد الذي تمي ةنقته  نن اللفر والواتا 
 نتضقن ةنا  ذا القاندر لك   اا وقتور وايستقدرة كك :( 3رةا  والجاو  

 (3جدول رقم )

  معامالت الفا كرونباخ
 كرونباخ-معامل الفا عدد الفقرات احملاوراالبعاد و

SPC 13 0.80 

EXAU 10 0.74 

TRAU 9 0.80 

SPAU              32         0.89              

QAAC 5 0.81 

QAFA 8 0.61 

QAST 6 0.88 

QAS             19         0.76            

 0.89 51 الكلي

 (SPSSتماد على نتائج )اجلدول من اعداد الباحث باالع 

عد  جقني  مرات ظنسههتخ م ث د  وقلههااةنظ اسههتقدرة ايسههت دن (3رةا  قن خت  النتدق  القاروضههظ  ي الجاو  
ة و دلتدلي  دن  ندك ث دتد وقلهههههااةنظ يسهههههتقدر   عدلنظوا ادا د وقتدور د كون ةنا قادقت  كرون دف الفد كدن  

 اقنقعد قن الاننظ الى القجتقي.وقنه نقكن اعتقدا نتدقجعد وت ظ ايست دن
 

                                                 
 (2انور  ي الق تظ رةا   4
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 االساليب االحصائية( 3-1-6)

سههتتلهه    ذل وةا ا ظ ايسههت دنسههنتا  ي  ذل القرت ظ تت ن  وقندةشههظ نتدق  التت ن  ايتلههدقي يسههتقدرة 
اضهههههههههد ظ الى اسهههههههههتخااا  رندق  ايكسههههههههه  -SPSS vr. 20النتدق  قن خت  اسهههههههههتخااا ال رندق  ايتلهههههههههدقي 

EXCEL  تث ع ى نوعنن قن التت نت  ايتلهههههههدقنظ  قد ايتلهههههههدم الولهههههههفي ل  ندند  قتقث ظ لما ركم ال د
 دلرسههوا ال ندننظ والتكرارا  ونسهه عد وايوسههدط التسههد نظ واينترا د  القاندرنظ وقادقت  ايختتف وايتلههدم 

 كرون دف.وقادقت  الفد  Fو  tالتت ن ي قتقثت  تت ن  ايرت دط واينتاار واخت درا  
 املعلومات العامةحتليل  (3-1-7)

 ي:أت  انجدا التكرارا  ونس عد وكقد نسنوض  ال دتث  ند القا وقد  الادقظ قن خت
 

 :ديوان الرقابة املالية االحتادي .3-1-7-1

 عدد سنوات اخلربة املهنيةاوالُ:  

 القعننظ.ونس عد لااا سنوا  الخ رة  التكرارا ( 4رةا  نوض  الجاو        
 ( 4قم )جدول ر

 تكرارات ونسب عدد سنوات اخلربة املهنية

 عدد سنوات اخلربة املهنية

 30أكثر من  30اىل  20من 20اىل  10من 10اىل  5من  5اقل من  
 2 12 23 20 7 التكرارات

 %3 %19 %36 %31 %11 النسبة

 (SPSSباالعتماد على نتائج  )اجلدول من اعداد الباحث 

 

  ندنند النس  القستخرجظ والقوضتظ  ي الجاو  اعتل:  نوض ( 7رةا   اقد الشك  ال ندني      
 
 
 
 
 
 
 

 ( نسب عدد سنوات اخلربة املهنية7شكل رقم )
  (SPSSباالعتماد على نتائج  )الشكل من تصميم الباحث 

 20-10ونتض  قن خت  الجاو  والشك  السد منن ان عاا سنوا  الخ رة القعننظ كدن  ايكثر عنا الفقظ   
 ااا تكرارا   10-5وقن ثا نأتي ثدنند الفقظ   %36ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  23الى   ااا تكرارا  قسدو  

ونس ظ ققونظ  12 ااا تكرارا   ثدلثد 30-20وقن ثا الفقظ   %31ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  20قسدوي الى 
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واخنرا جدم    %11ونس ظ ققونظ  7الى  را  قسدو  را اد  ااا تكرا 5والفقظ اة  قن   %19الى  ظقسدون
 . %3ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  2 ااا تكرارا   30الفقظ أكثر قن 

  خ رة واساظ جاانتقتاون  لقدلنظ اننظ الادق نن  ي انوان الرةد ظ اا راا الان النس ظ اعك ر قن  ققد س ظنستنت  
التي  ظ  و ذا نا  ع ى الخ رة والواساظ والقتراكق%11سنوا  سوى  5اذ لا نشك  الذنن لانعا خ رة اة  قن 

 نتقتي  عد ا راا عننظ الاراسظ  ي التاةنظ.
 التدريبية : الدوراتثانياَ

 .  ونس عد لااا الاورا  التارن نظالتكرارا( 5رةا  الجاو  نوض  
 تكرارات ونسب عدد الدورات التدريبية (5جدول رقم )

 الدورات التدريبية
 فأكثراىل  12من 12اىل اقل من  9من 9اىل اقل من 6من 6اىل اقل من 3من 3اقل من  ال توجد 

 8 10 11 12 20 3 التكرارات
 %13 %16 %17 %18 %31 %5 النسبة

 (SPSSباالعتماد على نتائج  )اجلدول من اعداد الباحث 

 

  نوض   ندنند النس  القستخرجظ والقوضتظ  ي الجاو  اعتل:( 8رةا  اقد الشك  ال ندني 

 
  ( نسب عدد الدورات التدريبية8شكل رقم )

 (SPSSباالعتماد على نتائج  )الشكل من تصميم الباحث 

 ااا  3لفقظ اة  قن نتض  قن خت  الجاو  والشك  السد منن ان عاا الاورا  التارن نظ كدن  ايكثر عنا ا
الى  اا تكرارا  قسدو   ا 6-3وقن ثا نأتي ثدنند الفقظ   %31ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  20الى  تكرارا  قسدو  

الى  ظونس ظ ققونظ قسدون 11ثدلثد  ااا تكرارا   9-6 ثا الفقظوقن   %18ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  12
خدقسد  ااا  15-12والفقظ   %16ونس ظ ققونظ  10ى ال را اد  ااا تكرارا  قسدو   12-9والفقظ   17%

 .%5ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  3واخنرا جدم  الفقظ  ي توجا(  ااا تكرارا    %13ونس ظ ققونظ  8تكرارا  
نستنت  ققد س ظ ان النس ظ اعك ر قن ا راا الاننظ الادق نن  ي انوان الرةد ظ القدلنظ ةا اجتدموا اورا  تارن نظ 

   وان  ذل النس ظ ت  ي قستوى الطقوو.%95اةنظ والتي   غ   ي الت
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 املؤمترات العلميةثالثاَ: 

  .التكرارا  ونس عد لااا الق تقرا  الا قنظ (6رةا  نوض  الجاو  
 (6)جدول رقم 

 تكرارات ونسب عدد املؤمترات العلمية
 املؤمترات العلمية

 فأكثراىل  12من 12اىل اقل من  9من 9من اىل اقل 6من 6اىل اقل من 3من 3اقل من  توجد ال 
 0 0 5 12 21 26 التكرارات
 % 0 % 0 % 8 % 19 % 33 % 41 النسبة

 (SPSSباالعتماد على نتائج  )اجلدول من اعداد الباحث 

 

  ندنند النس  القستخرجظ والقوضتظ  ي الجاو  اعتل:  نوض  (9رةا  اقد الشك  ال ندني 

 
 ملؤمترات العلميةنسب عدد ا (9شكل رقم )

 (SPSSباالعتماد على نتائج  )الشكل من تصميم الباحث 

 

(  ااا فقظ  ي توجانتض  قن خت  الجاو  والشك  السد منن ان عاا الق تقرا  الا قنظ كدن  ايكثر عنا ال
كرارا   ااا ت 3قظ اية  قن وقن ثا نأتي ثدنند الف  %41ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  26الى  تكرارا  قسدو  

 ظونس ظ ققونظ قسدون 12ثدلثد  ااا تكرارا   6-3وقن ثا الفقظ   %33ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  21الى  قسدو  
 15-12و 12-9ن داقد الفقت  %8ونس ظ ققونظ  5الى  را اد  ااا تكرارا  قسدو   9-6فقظ وال  %19الى 

 .%0ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  0 ت   اخنرا  ااا تكرارا  
انعا قشدركد  لالادق نن  ي انوان الرةد ظ القدلنظ ايتتداي ققد س ظ ان النس ظ اعك ر قن ا راا الاننظ  نستنت 

 اي ان  ذل النس ظ ي ت  ي قستوى الطقوو.  %59 ي الق تقرا  الا قنظ والتي   غ  

 .مكاتب مراقيب حسابات: 3-1-7-2

 :عدد سنوات اخلربة املهنيةاوالً: 

 التكرارا  ونس عد لااا سنوا  الخ رة القعننظ: (7رةا  نوض  الجاو  
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 (7جدول رقم )

 تكرارات ونسب عدد سنوات اخلربة

 عدد سنوات اخلربة
 30أكثر من  30اىل  20من 20اىل  10من 10اىل  5من  5اقل من  

 5 14 24 15 6 التكرارات
 % 8 % 22 % 38 % 23 % 9 النسبة

 (SPSSعلى نتائج )اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد  

  نوض   ندنند النس  القستخرجظ والقوضتظ  ي الجاو  اعتل: (10رةا  اقد الشك  ال ندني 

 
 ( نسب عدد سنوات اخلربة املهنية10شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  

 20-10كدن  ايكثر عنا الفقظ  ونتض  قن خت  الجاو  والشك  السد منن ان عاا سنوا  الخ رة القعننظ
 ااا تكرارا   10-5ثدنند الفقظ  نأتيوقن ثا   %38ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  24الى   ااا تكرارا  قسدو  

ونس ظ ققونظ  14ثدلثد  ااا تكرارا   30-20 ثا الفقظوقن   %23ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  15الى  قسدو  
واخنرا جدم  الفقظ   %9ونس ظ ققونظ  6الى   ااا تكرارا  قسدو   را اد 5ة  قن والفقظ ا  %22الى  ظقسدون
 .%8ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  5 ااا تكرارا   30قن  أكثر

ققد س ظ ان النس ظ اعك ر قن عننظ الاراسظ الادق نن  ي قكدت  قراة ي التسد د  لانعد الخ رة الاق نظ نستنت  
 .%9سنوا  سوى  5قن  الطون ظ  اذ لا نشك  الذنن لانعا خ رة اة 

 الدورات التدريبية: ثانياُ

 التكرارا  ونس عد لااا الاورا  التارن نظ (8رةا  نوض  الجاو  
 تكرارات ونسب عدد الدورات التدريبية (8جدول رقم )

 الدورات التدريبية
 15اىل  12من 12اىل اقل من  9من 9اىل اقل من 6من 6اىل اقل من 3من 3اقل من  ال توجد 
 2 6 2 7 15 30 تكراراتال

 % 3 % 10 % 3 % 18 % 24 % 48 النسبة 
 (SPSSباالعتماد على نتائج  )اجلدول من اعداد الباحث 
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 :(8رةا   نوض   ندنند النس  القستخرجظ والقوضتظ  ي الجاو   (11رةا  اقد الشك  ال ندني 

 
 عدد الدورات التدريبيةسب ( ن11شكل رقم )

 (SPSSباالعتماد على نتائج  لباحث)الشكل من تصميم ا 

نتض  قن خت  الجاو  والشك  السد منن ان عاا الاورا  التارن نظ كدن  ايكثر عنا الفقظ  ي توجا(  ااا 
ونس ظ ققونظ قسدونظ  15الى   ااا تكرارا  قسدو   3لفقظ اة  قن وقن ثا ا  %48ونس ظ ققونظ  30تكرارا  

  %18ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  7الى   ااا تكرارا  قسدو   6-3د الفقظ لثثد نأتيثدنند وقن ثا   %24الى 
خدقسد  15-12و 9-6والفقظ   %10الى  ونظونس ظ ققونظ قسد 6 ااا تكرارا  ثدلثد  12-9 ثا الفقظوقن 

 .%3ونس ظ ققونظ  2الى   ااا تكرارا  قسدو  
دموا اورا  ةا اجتقكدت  قراة ي التسد د   الادق نن  ينستنت  ققد س ظ ان النس ظ اعك ر قن ا راا الاننظ 

   اي ان  ذل النس ظ ي ت  ي قستوى الطقوو.%52 ي التاةنظ والتي   غ  تارن نظ 

 املؤمترات العلميةثالثاُ: 

  .التكرارا  ونس عد لااا الق تقرا  الا قنظ (9رةا  نوض  الجاو  

 (9)جدول رقم 

 تكرارات ونسب عدد املؤمترات العلمية
 رات العلميةاملؤمت

 15اىل  12من 12اىل اقل من  9من 9اىل اقل من 6من 6اىل اقل من 3من 3اقل من  توجد ال 
 4 0 2 4 12 42 التكرارات
 % 6 % 0 % 3 % 6 % 19 % 66 النسبة

 (SPSSباالعتماد على نتائج  )اجلدول من اعداد الباحث 
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 :(9رةا  لقستخرجظ والقوضتظ  ي الجاو   نوض   ندنند النس  ا (12رةا  اقد الشك  ال ندني 

 
 نسب عدد املؤمترات العلمية (12شكل رقم )

 (SPSSباالعتماد على نتائج  املصدر )الشكل من تصميم الباحث

نتض  قن خت  الجاو  والشك  السد منن ان عاا الق تقرا  الا قنظ كدن  ايكثر عنا الفقظ  ي توجا(  ااا 
 ااا تكرارا   3وقن ثا نأتي ثدنند الفقظ اية  قن   %66 ظ ققونظ قسدونظ الى ونس 42الى  تكرارا  قسدو  

ونس ظ  4ثدلثد  ااا تكرارا   15-12والفقظ  6-3وقن ثا الفقظ   %19ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  12الى  قسدو  
 12-9فقظ اقد ال  %3ونس ظ ققونظ  2الى  را اد  ااا تكرارا  قسدو   9-6فقظ وال  %6الى  ظققونظ قسدون

 .%0ونس ظ ققونظ قسدونظ الى  0 ت   اخنرا  ااا تكرارا  
انعا قشدركد  لنس ل الادق نن  ي قكدت  قراة ي التسد د  نستنت  ققد س ظ ان النس ظ اعك ر قن ا راا الاننظ

   اذ تات ر  ذل النس ظ قخن ظ واون قستوى الطقوو.%66 ي الق تقرا  الا قنظ والتي   غ  

 

 كرارات االبعاد ونسبهات: (3-1-8) 

ار  گهههههههسنتا  ند تتانا تكرارا  اجد د  الاننظ ونس عد قمسقظ تس  القمندس القستخاا و و قمندس لن 
 ي:أتالخقدسي وكقد ن

 
  SPAUالتخصص املهين ملراقب احلسابات احملور االول: : 3-1-8-1

 

  : SPCالبعد االول: الكفاءة العلمية واملهنية 

 الكفدمة الا قنظ والقعننظ  ااالنتدق  التي تلهههههههههههه  ع نعد ال دتث ل (10رةا   نتضههههههههههههقن الجاو  ااندل
SPC :قتقث ظ  دلتكرارا  ونس عد لك   مرة قن  مرا  ال اا ول  اا  شك  عدا 
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 (10)جدول رقم 

 SPCالبعد نسب فقرات وتكرارات 

 اتفق متاما اتفق حمايد ال اتفق ال اتفق متاما    

SPC1 Frequency 0 0 7 50 71 

  Percent %0 %0 %5.5 %39.1 %55.5 

SPC2 Frequency 0 1 20 66 41 

  Percent %0 %0.8 %15.6 %51.6 %32.0 

SPC3 Frequency 0 4 17 54 53 

  Percent %0 %3.1 %13.3 %42.2 %41.4 

SPC4 Frequency 3 1 18 50 56 

  Percent %2.3 %0.8 %14.1 %39.1 %43.8 

SPC5 Frequency 4 7 29 50 38 

  Percent %3.1 %5.5 %22.7 %39.1 %29.7 

SPC6 Frequency 2 15 26 42 43 

  Percent %1.6 %11.7 %20.3 %32.8 %33.6 

SPC7 Frequency 0 3 20 49 56 

  Percent %0 %2.3 %15.6 %38.3 %43.8 

SPC8 Frequency 1 8 18 49 52 

  Percent %0.8 %6.3 %14.1 %38.3 %40.6 

SPC9 Frequency 0 1 24 61 42 

  Percent %0 %0.8 %18.8 %47.7 %32.8 

SPC10 Frequency 0 0 22 48 58 

 Percent %0 %0 %17.2 %37.5 %45.3 

SPC11 Frequency 1 1 19 51 56 

  Percent %0.8 %0.8 %14.8 %39.8 %43.8 

SPC12 Frequency 3 7 23 63 32 

  Percent %2.3 %5.5 %18.0 %49.2 %25.0 

SPC13 Frequency 0 8 22 60 38 

  Percent %0 %6.3 %17.2 %46.9 %29.7 

SPC Frequency 14 56 265 693 636 

  Percent %1 %3 %16 %42 %38 

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  

ايتفدظ وايتفدظ  شهههاة ع ى  مرا  ان ايجد د  تتذ ذ  قد  نن  (10رةا   نتضههه  قن خت  نتدق  الجاو  
والشهههههك    داعولكن  لهههههورة عدقظ  أنعد تتجه نتو ايتفدظ ع ى ال اا  شهههههك    ( الكفدمة الا قنظ والقعننظ ال اا

اوضهه  تو  اتجدل اجد د  الاننظ نتو ال اا قن خت  رسهها النسهه   ال ناطي لههور  (13رةا  ال ندني الانك وتي 
 لك  جمم قن القمندس:

 
 
 
 
 
 
 

 SPC نسب اجابات البعد( 13ل رقم )شك
 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  
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 .EXAUالبعد الثاين: اخلربة واملعرفة املهنية ملراقب احلسابات

الخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  النتدق  التي تلههههههههههههههه  ع نعد ال دتث ل  اا  (11رةا  نتضههههههههههههههقن الجاو  
 ارا  ونس عد لك   مرة قن  مرا  ال اا ول  اا  شك  عدا:قتقث ظ  دلتكر  EXAUالتسد د 

  (11)جدول رقم 

 EXAU تكرارات ونسب فقرات البعد
 اتفق متاما اتفق حمايد ال اتفق ال اتفق متاما  

EXAU1 Frequency 0 0 3 53 72 
 

Percent % 0  %0 % 2.3 % 41.4 % 56.3 
EXAU2 Frequency 0 0 7 54 67 

 
Percent % 0 %0 %5.5 % 42.2 %52.3 

EXAU3 Frequency 2 9 19 53 45 
 

Percent %1.6 %7.0 %14.8 % 41.4 %35.2 
EXAU4 Frequency 0 10 19 58 41 

 
Percent %0 %7.8 %14.8 %45.3 %32.0 

EXAU5 Frequency 2 4 19 69 34 
 

Percent %1.6 %3.1 %14.8 %53.9 %26.6 
EXAU6 Frequency 0 6 10 66 46 

 
Percent %0 %4.7 %7.8 %51.6 %35.9 

EXAU7 Frequency 0 0 9 46 73 
 

Percent %0 %0 %7.0 %35.9 %57.0 
EXAU8 Frequency 0 2 6 52 68 

 
Percent %0 %1.6 %4.7 %40.6 %53.1 

EXAU9 Frequency 0 0 16 59 53 
 

Percent %0 %0 %12.5 %46.1 %41.4 
EXAU10 Frequency 0 0 15 53 60 

 
Percent %0 %0 %11.7 %41.4 %46.9 

EXAU Frequency 4 31 123 563 559 
 

Percent %0 %2 %10 %44 %44 
 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  

ان ايجد د  تتذ ذ  قد  نن ايتفدظ وايتفدظ  شهههههههههاة ع ى  مرا   اعتل نتضههههههههه  قن خت  نتدق  الجاو  
اا  شههك  تتجه نتو ايتفدظ ع ى ال   أنعدولكن  لههورة عدقظ   القعننظ لقراة  التسههد د  الخ رة والقار ظ ال اا
اوض  تو  اتجدل اجد د  الاننظ نتو ال اا قن خت   ال ناطي لور  (14رةا  والشك  ال ندني الانك وتي   عدا

 رسا النس  لك  جمم قن القمندس:
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 EXAU نسب اجابات البعد (14)شكل رقم 
 (SPSSاملصدر )الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج 

 .TRAU احلسابات ملراقب املستمر املهين والتعليم التدريب مستوى البعد الثالث:

قسهههههتوى التارن  والتا نا القعني  TRAUنتضهههههقن الجاو  ااندل النتدق  التي تلههههه  ع نعد ال دتث ل  اا 
 دا:عكرارا  ونس عد لك   مرة قن  مرا  ال اا ول  اا  شك  قتقث ظ  دلت القستقر لقراة  التسد د 

 (12جدول رقم )

 TRAU تكرارات ونسب فقرات البعد
 اتفق متاما اتفق حمايد ال اتفق ال اتفق متاما  

TRAU1 Frequency 0 0 11 56 61 
 

Percent %0 %0 %8.6 %43.8 %47.7 
TRAU2 Frequency 0 3 13 62 50 

 
Percent %0 %2.3 %10.2 %48.4 %39.1 

TRAU3 Frequency 0 0 11 66 51 
 

Percent %0 %0 %8.6 %51.6 %39.8 
TRAU4 Frequency 0 3 15 63 47 

 
Percent %0 %2.3 %11.7 %49.2 %36.7 

TRAU5 Frequency 4 11 16 64 33 
 

Percent %3.1 %8.6 %12.5 %50.0 %25.8 
TRAU6 Frequency 0 0 14 66 48 

 
Percent %0 %0 %10.9 %51.6 %37.5 

TRAU7 Frequency 0 0 14 57 57 
 

Percent %0 %0 %10.9 %44.5 %44.5 
TRAU8 Frequency 0 0 8 53 67 

 
Percent %0 %0 %6.3 %41.4 %52.3 

TRAU9 Frequency 0 2 20 57 49 
 

Percent %0 %1.6 %15.6 %44.5 %38.3 
TRAU Frequency 4 19 122 544 463 

 
Percent %0 %2 %11 %47 %40 

 (SPSSاملصدر )اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج 
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ان ايجد د  تتذ ذ  قد  نن ايتفدظ وايتفدظ  شههههههههههاة ع ى  مرا   (12رةا   نتضهههههههههه  قن خت  نتدق  الجاو  
جه نتو ايتفدظ تت  أنعدولكن  لههورة عدقظ   قسههتوى التارن  والتا نا القعني القسههتقر لقراة  التسههد د  ال اا

اوضههههه  تو  اتجدل اجد د  الاننظ  ال ناطي لهههههور  (15رةا  والشهههههك  ال ندني الانك وتي   عداع ى ال اا  شهههههك  
 نتو ال اا قن خت  رسا النس  لك  جمم قن القمندس:

 
 
 
 
 
 
 

 
  TRAU نسب اجابات البعد( 15شكل رقم )

 (SPSSاملصدر )الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج 
 

  QASالتدقيق  جودةاحملور الثاين: : 3-1-8-2

 QAAC حتقق جودة التدقيق البعد االول:

قتقث ظ  دلتكرارا   QAACااندل النتدق  التي تلهههههههه  ع نعد ال دتث ل  اا  (13رةا   نتضههههههههقن الجاو 
 عدا:ونس عد لك   مرة قن  مرا  ال اا ول  اا  شك  

 (13)جدول رقم 

 QAAC تكرارات ونسب فقرات البعد
 

 
 اتفق متاما اتفق حمايد ال اتفق ال اتفق متاما

QAAC1 Frequency 0 0 4 44 80 

 
Percent %0 %0 %3.1 %34.4 %62.5 

QAAC2 Frequency 0 6 21 59 42 

 
Percent %0 %4.7 %16.4 %46.1 %32.8 

QAAC3 Frequency 0 5 21 50 52 

 
Percent %0 %3.9 %16.4 %39.1 %40.6 

QAAC4 Frequency 0 2 10 57 59 

 
Percent %0 %1.6 %7.8 %44.5 %46.1 

QAAC5 Frequency 0 3 17 48 60 

 
Percent %0 %2.3 %13.3 %37.5 %46.9 

QAAC Frequency 0 16 73 258 293 

 
Percent %0 %3 %11 %40 %46 

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  

  ل اااان ايجد د  تتذ ذ  قد  نن ايتفدظ وايتفدظ  شهههههههاة ع ى  مرا  أعتل و  نتضههههههه  قن خت  نتدق  الجا
 (16ةا  ر والشهههك  ال ندني الانك وتي   عداتتجه نتو ايتفدظ تقدقد ع ى ال اا  شهههك    أنعدولكن  لهههورة عدقظ 

 ندس:اوض  تو  اتجدل اجد د  الاننظ نتو ال اا قن خت  رسا النس  لك  جمم قن القم ال ناطي لور 
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 QAAC نسب اجابات البعد (16شكل رقم )
 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  

 

 QAFA العوامل املؤثر اجياباَ جبودة التدقيق البعد الثاين:

قتقث ظ  دلتكرارا   QAFAااندل النتدق  التي تلهههههههههههههه  ع نعد ال دتث ل  اا  (14رةا   نتضههههههههههههههقن الجاو 
 عدا:رة قن  مرا  ال اا ول  اا  شك  ونس عد لك   م

 (14)جدول رقم 

 QAFA تكرارات ونسب فقرات البعد
 اتفق متاما اتفق حمايد ال اتفق ال اتفق متاما  

QAFA1 Frequency 6 5 37 46 34 

  Percent %4.7 %3.9 %28.9 %35.9 %26.6 

QAFA2 Frequency 1 37 31 28 31 

  Percent %0.8 %28.9 %24.2 %21.9 %24.2 

QAFA3 Frequency 0 8 9 54 57 

  Percent %0 %6.3 %7.0 %42.2 %44.5 

QAFA4 Frequency 28 36 48 16 0 

  Percent %21.9 %28.1 %37.5 %12.5 %0 

QAFA5 Frequency 5 11 47 40 25 

  Percent %3.9 %8.6 %36.7 %31.3 %19.5 

QAFA6 Frequency 6 13 44 38 27 

  Percent %4.7 %10.2 %34.4 %29.7 %21.1 

QAFA7 Frequency 5 13 31 58 21 

  Percent %3.9 %10.2 %24.2 %45.3 %16.4 

QAFA8 Frequency 8 17 35 50 18 

  Percent %6.3 %13.3 %27.3 %39.1 %14.1 

QAFA Frequency 59 140 282 330 213 

  Percent %5 %14 %28 %32 %21 

 
ان ايجد د  تتذ ذ  قد  نن ايتفدظ وايتفدظ  شاة والتندا وعاا ايتفدظ  اعتل الجاو  نتض  قن خت  نتدق 

ندني الانك وتي والشك  ال   عداتتجه نتو ايتفدظ ع ى ال اا  شك    أنعدولكن  لورة عدقظ   ال ااع ى  مرا  

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  
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لنس  لك  جمم قن اوض  تو  اتجدل اجد د  الاننظ نتو ال اا قن خت  رسا ا ال ناطي لور  (17رةا  
                                                     القمندس:

 
  QAFAنسب اجابات البعد (17)شكل رقم 

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  

 

  QAST  220عناصر املعيار  البعد الثالث: 

قتقث ظ  220عندلر القاندر  QAST اا نتضقن الجاو  ااندل النتدق  التي تل  ع نعد ال دتث ل 
 عدا: دلتكرارا  ونس عد لك   مرة قن  مرا  ال اا ول  اا  شك  

 (15)جدول رقم 

 QAST نسب وتكرارات فقرات البعد

 اتفق متاما اتفق حمايد ال اتفق ال اتفق متاما 

QAST1 Frequency 2 4 22 50 50 

 
Percent %1.6 %3.1 %17.2 %39.1 %39.1 

QAST2 Frequency 2 7 21 57 41 

 
Percent %1.6 %5.5 %16.4 %44.5 %32.0 

QAST3 Frequency 2 5 30 57 34 

 
Percent %1.6 %3.9 %23.4 %44.5 %26.6 

QAST4 Frequency 2 9 26 63 28 

 
Percent %1.6 %7.0 %20.3 %49.2 %21.9 

QAST5 Frequency 4 4 25 59 36 

 
Percent %3.1 %3.1 %19.5 %46.1 %28.1 

QAST6 Frequency 4 5 34 54 31 

 
Percent %3.1 %3.9 %26.6 %42.2 %24.2 

QAST Frequency 16 34 158 340 220 

 
Percent %2 %4 %21 %44 %29 

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  

را  يتفدظ  شاة والتندا ع ى  منتض  قن خت  نتدق  الجاو  ان ايجد د  تتذ ذ  قد  نن ايتفدظ وا 
 (18 رةا  والشك  ال ندني الانك وتي  عداتتجه نتو ايتفدظ ع ى ال اا  شك    أنعدولكن  لورة عدقظ   ال اا

 اوض  تو  اتجدل اجد د  الاننظ نتو ال اا قن خت  رسا النس  لك  جمم قن القمندس: ال ناطي لور 
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  QAFA نسب اجابات البعد( 18)شكل رقم 

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  

 االحصاءات العامة  (3-1-9) 

اتلدما  الوسط التسد ي واينتراف القاندري وقادق  ايختتف واتجدل ايجد ظ   عنجداةدا ال دتث 
دا والقتدور اوقستوى ايجد ظ واي قنظ النس نظ لجقني الفمرا  الااخ ظ  ي استقدرة ايست ندن اضد ظ الى اي 

 التد اظ لعد ت ك لفمرا :
 SPAU : التخصص املهين ملراقب احلساباتاألولاحملور : 3-1-9-1

 SPC الكفاءة العلمية واملهنية البعد أوال:

نتضقن الجاو  ااندل ةنا ايوسدط التسد نظ واينترا د  القاندرنظ وقادقت  ايختتف اضد ظ الى اتجدل 
 :SPC الكفدمة الا قنظ والقعننظ ا قنتعد ت اد لمر عد قن ايتفدظ  شاة ل  ااايجد ظ وقستوى ايجد ظ و 

 الكفاءة العلمية واملهنية ((SPC احصاءات البعد (16جدول رقم )

 االمهية النسبية مستوى االجابة اإلجابةاجتاى  معامل االختالف االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة

SPC1 4.50 %0.602 %13  90% مرتفع متامااتفق 
SPC2 4.15 %0.700 %17 83% مرتفع اتفق 
SPC3 4.22 %0.793 %19 84% مرتفع اتفق متاما 
SPC4 4.21 %0.884 %21 84% مرتفع اتفق متاما 
SPC5 3.87 %1.007 %26 77% مرتفع اتفق 
SPC6 3.85 %1.065 %28 77% مرتفع اتفق 
SPC7 4.23 %0.798 %19 85% مرتفع اتفق متاما 
SPC8 4.12 %0.927 %23 82% مرتفع اتفق 
SPC9 4.13 %0.732 %18 83% مرتفع اتفق 
SPC10 4.28 %0.742 %17 86% مرتفع اتفق متاما 
SPC11 4.25 %0.794 %19 85% مرتفع اتفق متاما 
SPC12 3.89 %0.924 %24 78% مرتفع اتفق 
SPC13 4.00 %0.851 %21 80% مرتفع اتفق 
SPC 4.1304 %0.45774 %11 83% مرتفع اتفق 

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  
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انتراف ( و (4.5ع ى وسط تسد ي      SPC1  الفمرة و تل (16رةا  قن خت  الجاو  نتض  
الكفدمة ققد نا  ع ى ان  (  %90 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  %13 اختتف وقادق  ( 0.602 قاندري

منداة ارجظ اةظ تمانر قخدطر ت اي الى القعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ارجظ تخلله ققد الا قنظ و 
ذلك  تقدقدل و شك  ك نر جاال   ونامو ال دتث س   ع نعد(  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ التاةنظ

ظ لتنتظ التمقظ لقواجعالى ان التخلم القعني لقراة  التسد د  قن شدنه ان نجا ه نتخذ اإلجراما  ال
  .عق ند  ايتتند  والتتع   ي الكشو د  القدلنظ و دلتدلي تمااا ارجظ اةظ تمانرل لقخدطر التاةنظ

(  %17 اختتف وقادق  ( 0.7 انتراف قاندري( و (4.15ع ى وسط تسد ي      SPC2الفمرة   تل 
ة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن الكفدمققد نا  ع ى ان  (  %83 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

(  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ التسد د  قراة  استمت  تاعنا ت اي الىارجظ تخلله ققد 
سعا ن لتخلم القعني لقراة  التسد د اان تقدقدل و شك  ك نر جاال   ونامو ال دتث س   ذلك الى  ع نعد

مت  قراة  التسد د  كونه ناق  ع ى قواجعظ قتدوي  الضغوط او التعاناا  و شك  ك نرة  ي تاعنا است
التي ةا تضاف قن استمتله سوام كدن ذلك قن ندتنظ ةارته التفدوضنظ ع ى أجور التاةنظ او ع ى الخاقد  

  ختف التاةنظ.
 اختتفوقادق  ( 0.793 انتراف قاندري( و (4.22ع ى وسط تسد ي      SPC3الفمرة   تل 

الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  ققد نا  ع ى ان  (  %84 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  19% 
ا راا  (  ققد ن كا ع ى انتتسنن جواة ةرارا  تخطنط عق ند  التاةنظ ت اي الىتمنا قن ارجظ تخلله ققد 

تخلم ان قراة  التسد د  القث س   ذلك تقدقدل و شك  ك نر جاال   ونامو ال دت ع نعدعننظ الاراسظ تتفظ 
لانه كفدمة  ي عق نظ اختندر ط ناظ إجراما  التاةنظ والوة  التما لتنفنذ  ذل اإلجراما   والقاى القتقا لعذل 

 اإلجراما   ندمل ع ى قستوى اعخطدم القسقوو  عد.

(  %21 اختتف ق  وقاد( 0.884 انتراف قاندري( و (4.21ع ى وسط تسد ي      SPC4الفمرة   تل 
الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ققد نا  ع ى ان  (  %84 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

 نعد ع(  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ الااخ نظا أنوقظ الرةد ظ نتمن ت اي الىارجظ تخلله ققد 
ى ان قراة  التسد د  ك قد كدن كفدمة وخ رة ذا  قستو  ل دتث س   ذلك  ونامو اع نعدتقدقدل و شك  ك نر جاال 

 الرةد ظ الااخ نظ.  أنوقظلانه المارة ع ى تمننا  أل ت عد   ك قد 

(  %26 اختتف وقادق  ( 1.007 انتراف قاندري( و (3.87ع ى وسط تسد ي      SPC5الفمرة   تل 
الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن  ى ان  ققد نا  ع(  %77 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

اا عننظ (  ققد ن كا ع ى ان ا ر ايرتمدم  قستوى القند سظ  نن قراة ي التسد د  ت اي الىارجظ تخلله ققد 
تسد د  تمانا تاة القند سظ  نن قراة ي الالى ان    ونامو ال دتث س   ذلكك نرو شك   ع نعد الاراسظ تتفظ
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نوع  ي المواعا القتدس نظ الخدلظ  ك  نشدط اةتلداي ع ى تال  كدن لعد الاور اعسدسي قن ان نجا  والت
 التخلم القعني طرنظ ل تقنم عن قند سنه وتاعنا قركمل التند سي  نن قراة ي التسد د  ومنداة أر دته. 

(  %28 اختتف  وقادق ( 1.065 انتراف قاندري( و (3.85ع ى وسط تسد ي      SPC6الفمرة   تل 
الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ققد نا  ع ى ان  (  %77 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

 كا ع ى (  ققد نمنداة الخ رة القعننظ القتخللظ وتم م الخ رة القعننظ الادقظ ت اي الىارجظ تخلله ققد 
ي ةطدع التخلم القعني لقراة  التسد د   ان ال دتث نرى   ك نرو شك   ع نعد ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ

قانن ي ناني عاا اتتندجه الى الخ رة الادقظ ين قراة  التسد د   أقس التدجظ الى الخ رة الادقظ جن دل الى 
 جن  قي الخ رة القتخللظ.

(  %19 ف اختتوقادق  ( 0.798 انتراف قاندري( و (4.23ع ى وسط تسد ي      SPC7الفمرة   تل 
الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ققد نا  ع ى ان  (  %85 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

ننظ (  ققد ن كا ع ى ان ا راا عاإل لدو  ي الكشو د  القدلنظتتسنن قستوى  ت اي الىارجظ تخلله ققد 
  اور التخلم القعني ن االى ان  تث س   ذلك  ونامو ال دك نر جاال و شك   تقدقدل ع نعد الاراسظ تتفظ

اارة الشركظ عن طرنظ تتسنن  ك نرال  ي تخفنف تكدلنف الوكدلظ الندتجظ عن تادرض القلدل   نن القتك وا 
 جواة اإل لدو ل م دقن

(  %23 اختتف وقادق  ( 0.927 انتراف قاندري( و (4.12ع ى وسط تسد ي      SPC8الفمرة   تل 
الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ققد نا  ع ى ان  (  %82 نس نظ لعد   غ  وان اع قنظ ال

  نعدع (  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظتمانا خاقظ قتقنمة ل م دقن ت اي الىارجظ تخلله ققد 
و تمانا ندل قن أولوندته  قراة  التسد د  القتخلم قعنالى ان    ونامو ال دتث س   ذلكك نر جاال و شك  

 خاقظ قتقنمة ل م دقن تقنمل عن  دةي قند سنه.

(  %18 اختتف وقادق  ( 0.732 انتراف قاندري( و (4.13ع ى وسط تسد ي      SPC9الفمرة   تل 
الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ققد نا  ع ى ان  (  %83 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

ننظ (  ققد ن كا ع ى ان ا راا عاإل لدو  ي الكشو د  القدلنظتتسنن قستوى  ت اي الىجظ تخلله ققد ار 
قعننظ الى ان منداة الكفدمة الا قنظ وال   ونامو ال دتث س   ذلكك نر جاال و شك  تقدقدل  ع نعد الاراسظ تتفظ

و د  عا ط ناظ اعااا وتت ن  الكشلقراة  التسد د  تجا ه اكثر تخللدل  ي قجد  التاةنظ  ققد ن   ه لف
القدلنظ  و دلتدلي نل   اكثر ةارة ع ى اكتشدف التتع   دلكشو د  القدلنظ وثا ناق  ع ى التا قن ققدرسد  

 .  اعر دو إاارة
(  %17 اختتف وقادق  ( 0.742 انتراف قاندري( و (4.28ع ى وسط تسد ي      SPC10الفمرة   تل 

الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ققد نا  ع ى ان  (  %86   غ   وان اع قنظ النس نظ لعد
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  نعدع (  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظتمننا اعخطدم الجو رنظ ت اي الىارجظ تخلله ققد 
ه المارة ع ى ان  التسد د  القتخلم قعنندل لةراقالى ان    ونامو ال دتث س   ذلكك نر جاال و شك  تقدقدل 

 ل تاةنظ الخدضاظ الشركظالقدلنظ وذلك قن خت   عا عق    دلكشو د تتانا وتمننا قخدطر اعخطدم الجو رنظ 
 لعدو نقتعد  قد  ي ذلك الرةد ظ الااخ نظ 

(  %19 اختتف وقادق  ( 0.794 انتراف قاندري( و (4.25ع ى وسط تسد ي      SPC11الفمرة   تل 
الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ققد نا  ع ى ان  (  %85 نظ لعد   غ  وان اع قنظ النس 

(  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ منداة ارجظ قوثوةنظ الكشو د  القدلنظ ت اي الىارجظ تخلله ققد 
ظ تمااا ثمتعا و د  القدلنالى ان قستخاقي الكش   ونامو ال دتث س   ذلكك نر جاال و شك  تقدقدل  ع نعد تتفظ

  ي الكشو د  القدلنظ إذا خضا  الشركظ قت  التاةنظ لقراة  تسد د  كف ة وقتخلم قعنندل. 

(  %24 اختتف وقادق  ( 0.924 انتراف قاندريو ( (3.89ع ى وسط تسد ي      SPC12الفمرة   تل 
ا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن الكفدمة الققد نا  ع ى ان  (  %78 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

  نعدع (  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظتم ن  ايستادنظ  دلخ رام ت اي الىارجظ تخلله ققد 
الى ان قراة  التسد د  إذا اقت ك القار ظ القتخللظ  نشدط الم ون    ونامو ال دتث س   ذلكك نرو شك  

 لخ رام  ي كثر قن التدي . دنه نم   قن ايستادنظ  د

(  %21 اختتف وقادق  ( 0.851 انتراف قاندريو ( (4ع ى وسط تسد ي      SPC13الفمرة   تل  
الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د  تمنا قن ققد نا  ع ى ان  (  %80 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

  نعدع (  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظضدةتم ن  خطر تارضه ل قمد ت اي الىارجظ تخلله ققد 
الى ان التخلم القعني لقراة  التسد د  تكون لانه المارة ع ى    ونامو ال دتث س   ذلكك نر جاال و شك  
 والتتع   ي الكشو د  القدلنظ ققد نم   خطر تارضه ل قمدضدة  اعخطدماكتشدف 

ة  التسد د  االكفدمة الا قنظ والقعننظ لقر تسد دل عدقدل عدلندل ل  اا  عكس  إجد ظ ا راا عننظ الاراسظ وسطدل 
   ققد نا  ع ى  ندك اتفدظ %11اقد قادق  ايختتف  0.45774واينتراف القاندري لعد  4.1304    

قن ة   ا راا الاننظ ع ى  مرا   ذا ال اا  و ذا ناني ان  ندك تلور وااراك  % 83 شك  ك نر جاال و نس ظ 
  هتمنا قن ارجظ تخلللقراة  التسد د  واض  قن ة   جقني الق توثنن ع ى الكفدمة الا قنظ والقعننظ 

ونستنت  ققد س ظ ان  ذا القستوى القرتفي قن الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسد د   قد و اي قتل ظ 
 ى التخطنط ي تناكس  ي تتسن ةاراته عنعدقنظ قن تراكا ل خ رة والقعدرا  التي نقت كعد قراة  التسد د  والت

 لاق ند  التاةنظ.
التدلي ل ندن ا قنظ ك   مرة قن خت  رسا ةنا اع قنظ  (19رةا   ال دتث الشك  ال ندني لقا واخنرال 

 النس نظ ل فمرا : 
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   SPC االمهية النسبية للفقرات (19شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  

 

 اخلربة واملعرفة املهنية ملراقب احلسابات EXAU  البعد  ثانياَ:

نتضقن الجاو  ااندل ةنا ايوسدط التسد نظ واينترا د  القاندرنظ وقادقت  ايختتف اضد ظ الى 
الخ رة والقار ظ  EXAUاتجدل ايجد ظ وقستوى ايجد ظ وا قنتعد ت اد لمر عد قن ايتفدظ  شاة ل  اا 

 :لقراة  التسد د القعننظ 
 (17جدول رقم )

  EXAUاحصاءات البعد
 االمهية النسبية مستوى االجابة اجتاى االجابة معامل االختالف االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة

EXAU1 4.54 %0.546 %12 91% مرتفع متاما اتفق 
EXAU2 4.47 %0.601 %13 89% مرتفع اتفق متاما 
EXAU3 4.02 %0.964 %24 80% مرتفع اتفق 
EXAU4 4.02 %0.887 %22 80% مرتفع اتفق 
EXAU5 4.01 %0.828 %21 80% مرتفع اتفق 
EXAU6 4.19 %0.771 %18 84% مرتفع اتفق 
EXAU7 4.50 %0.627 %14 90% مرتفع اتفق متاما 
EXAU8 4.45 %0.662 %15 89% مرتفع اتفق متاما 
EXAU9 4.29 %0.678 %16 86% تفعمر اتفق متاما 
EXAU10 4.35 %0.683 %16 87% مرتفع اتفق متاما 
EXAU 4.2828 %0.40081 %9 86% مرتفع اتفق 

 (SPSSاملصدر )اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

انتراف و ( (4.54ع ى وسط تسد ي     EXAU1  الفمرة و تل أعتلقن خت  الجاو   نتض 
منداة ققد نا  ع ى ان  (  %91 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  %12 اختتف وقادق  ( 0.546 قاندري

عاا سنوا  الخ رة لقراة  التسد د   قعدا التاةنظ تواي الى ترشنا أتكدقه القعننظ  ي جقني قرات  عق نظ 
   ذلكس    ونامو ال دتثك نر جاال و شك  تقدقدل  ع نعد (  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظالتاةنظ
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الى أاراك الاننظ ع ى ان الخ رة الطون ظ تكس  القمارة والكفدمة ل اام القعدا القاماة  طرنمظ قتقنمة اعتقداال 
 ع ى القار ظ القتراكقظ  ي قجد  قانن.

اختتف وقادق  ( 0.601 انتراف قاندريو ( (4.47ع ى وسط تسد ي      EXAU2الفمرة   تل 
قراة  التسد د  لدت  الخ نر   ققد نا  ع ى ان(  %89 د   غ  (  وان اع قنظ النس نظ لع13% 

القتخللظ نكون ةدارال ع ى تخطنط عق نظ التاةنظ والتمانر الاةنظ لقخدطر التاةنظ وتمننا قاى قمارة القنشأة 
سظ   ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الارا(الق تائع ى ايستقرار  ي نشدطعد  شك  أ ض  قن قراة  التسد د  

 يقتتك قراة  التسد د  قسدتظ عرنضظ قن   ونامو ال دتث س   ذلكك نر جاال و شك  تقدقدل  ع نعد تفظت
 القار ظ القتاقمظ والقعدرة الا قنظ  ي قجد  قانن.

اختتف وقادق  ( 0.964 انتراف قاندريو ( (4.02ع ى وسط تسد ي      EXAU3الفمرة   تل 
طو   ترة ارت دط قراة  التسد د   م ون   ققد نا  ع ى ان(  %80 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  24% 

ققد   (ققد ةا نسدعا ع ى تنفنذ عق نظ التاةنظ  كفدمة و ادلنظ الم ونقانن تجا ه أكثر خ رة وقارف  نشدط 
ن  مدم قراة  ا الى   ونامو ال دتث س   ذلكك نر جاال و شك   ع نعد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ

التسد د  لقاة طون ظ قي الشركظ قت  التاةنظ نولا قار ظ عقنمظ  ي قا وقدتعد واسرار د  والنودا القتدس ي 
 القط ظ  نعد.

اختتف وقادق  ( 0.887 انتراف قاندريو ( (4.02ع ى وسط تسد ي      EXAU4الفمرة   تل 
دا قراة  التسد د   تاةنظ اعقد  عنا ةن  ققد نا  ع ى ان(  %80 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  22% 

ققد ن كا ع ى ان ا راا   (كفدمته  ي عق نظ التاةنظي تتو ر لانه  نعد الخ رة الكد نظ والقندس ظ ن ثر س  د  ع ى 
ظ لقراة  ان عننظ الاراسظ قاركه ع قنظ الخ رة  دلنس ال دتث  ونرى  ك نر جاال و شك   ع نعد عننظ الاراسظ تتفظ
 تقكنه قن أاام قعقته  شك  كف ة.  التسد د  كونعد

اختتف وقادق  ( 0.828 انتراف قاندريو ( (4.01ع ى وسط تسد ي      EXAU5الفمرة   تل 
إذا مااة قاة ارت دط قراة  التسد د    ققد نا  ع ى ان(  %80 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  21% 

  (اعر دو ي  شدف ايسدلن  التي تت اعد اياارة ل تتع القعننظ ع ى اكت  م ون التاةنظ ت اى الى منداة ةارته
اق ند  كونعد تو ر القار ظ الكد نظ عن ال  ك نر جاال و شك   ع نعد ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ

التشغن نظ والنودا القتدس ي القط ظ  ققد نسع  ع نه اكتشدف اعخطدم والتتع  التي تتضقنعد الكشو د  
 نظ  وي تأتي  ذل الخ رة والقار ظ اي قن خت  الفترة التادةانظ الطون ظ.القدل

اختتف وقادق   (0.771)انتراف قاندريو ( (4.19ع ى وسط تسد ي      EXAU6الفمرة   تل 
الخ رة الطون ظ تسد ا  قار ظ ال نوا   ققد نا  ع ى ان(  %84 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  18% 

  ك نر جاال   و شك ع نعد ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ  ( ط ناتعدتي تقث  خطر والتسد د  ال
 الخ رة الطون ظ تاعا ةارا  قراة  التسد د  ع ى تمانر قخدطر التاةنظ. ان الى ونامو ال دتث س   ذلك
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ف اختتوقادق  ( 0.627 انتراف قاندريو ( (4.5ع ى وسط تسد ي      EXAU7الفمرة   تل 
التسد د  الخ نر نقكنه ان نارف   قراة  ققد نا  ع ى ان(  %90 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  14% 

نامو ال دتث و   ك نر جاال و شك   تقدقدل  ع نعد ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ  (أقدكن تكرار اعخطدم
 ي نشدط قد و دلتدلي ت اي الى قار ظ أقدكن ت اي ل قار ظ  ط ناظ أس د  الخطأ  الخ رة ان الى س   ذلك

 تكرر اعخطدم.
اختتف وقادق  ( 0.662 انتراف قاندريو ( (4.45ع ى وسط تسد ي      EXAU8الفمرة   تل 

ت ا  اورال  الخ رة القعننظ القتخللظ  ققد نا  ع ى ان(  %89 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  15% 
ى ان ا راا ققد ن كا ع   (عدلنظنظ لقراة  التسد د  لتقكنه قن أاام التاةنظ  جواة قعقدل  ي منداة المارا  القعن

ر رلناال قن التخلم نو  ان الى ونامو ال دتث س   ذلك  ك نر جاال و شك   تقدقدل  ع نعد عننظ الاراسظ تتفظ
 . ااقهأالقار ظ الاقنمظ لقراة  التسد د   قشكت  المطدع ايةتلداي وورو ه  ققد نناكس ع ى 

اختتف وقادق  ( 0.678 انتراف قاندريو ( (4.29ع ى وسط تسد ي      EXAU9الفمرة   تل 
الخ رة القعننظ القتخللظ ت ثر  ي أاام   ققد نا  ع ى ان(  %86 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  16% 

ستقرار قمارة الشركظ ع ى ايالتاةنظ القاماة قث  التكا ع ى قراة  التسد د  لقعدا التاةنظ وخدلظل  ي قعدا 
 .ك نر جاال و شك   تقدقدل  ع نعد ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ  ( ي عق عد او نشدطعد

اختتف وقادق  ( 0.683 انتراف قاندريو ( (4.35ع ى وسط تسد ي      EXAU10الفمرة   تل 
التسد د  ناتقا ع ى كا القار ظ  اة قر  ققد نا  ع ى (  %87 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  16% 

ن كا ع ى ان  ققد  (القعننظ القتخللظ التي نقت كعد  ي قواجعظ القشدك  والقواةف اللا ظ التي نتارض لعد
 ك نر جاال.و شك   تقدقدل  ع نعد ا راا عننظ الاراسظ تتفظ

ة  التسد د  االقعننظ لقر لقار ظ الخ رة واعكس  إجد ظ ا راا عننظ الاراسظ وسطدل تسد دل عدقدل عدلندل ل  اا 
ققد نا  ع ى  ندك     (9% اقد قادق  ايختتف  ((0.40081واينتراف القاندري لعد  (4.2828     

( قن ة   ا راا الاننظ ع ى  مرا   ذا ال اا  و ذا ناني ان  ندك %86اتفدظ تدا و شك  ك نر جاال و نس ظ 
ونعد ك الخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسد د ع ى ا قنظ  تلور وااراك واض  قن ة   جقني الق توثنن

اةف قواجعظ القشدك  والقو اعتقداال ع ى القار ظ والخ رة القتراكقظ  ي قجد  قانن  ل القعننظ هةاراتتمنا قن 
   و دلتدلي  دن الخ رة والقار ظ القعننظ تمنا قن تخلم قراة  التسد د  قعنندل.اللا ظ التي نتارض لعد

التدلي ل ندن ا قنظ ك   مرة قن خت  رسا ةنا اع قنظ  (20رةا   ال دتث الشك  ال ندني لقاخنرا وا
                             النس نظ ل فمرا : 
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  EXAU االمهية النسبية للفقرات (20شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  

 

 التدريب والتعليم املهين املستمر ملراقب احلسابات.مستوى  TRAU البعد ثالثا:

نتضقن الجاو  ااندل ةنا ايوسدط التسد نظ واينترا د  القاندرنظ وقادقت  ايختتف اضد ظ الى اتجدل 
قستوى التارن  والتا نا القعني  TRAUايجد ظ وقستوى ايجد ظ وا قنتعد ت اد لمر عد قن ايتفدظ  شاة ل  اا 

 :راة  التسد د القستقر لق
 (18جدول رقم )

 مستوى التدريب والتعليم املهين املستمر ملراقب احلسابات  TRAUاحصاءات البعد

 االمهية النسبية مستوى االجابة اجتاى االجابة معامل االختالف االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة

TRAU1 4.39 0.643 %15 88% مرتفع متاما اتفق 
TRAU2 4.24 0.729 %17 85% مرتفع اتفق متاما 
TRAU3 4.31 0.624 %14 86% مرتفع اتفق متاما 
TRAU4 4.20 0.736 %18 84% مرتفع اتفق متاما 
TRAU5 3.87 0.999 %26 77% مرتفع اتفق 
TRAU6 4.27 0.646 %15 85% مرتفع اتفق متاما 
TRAU7 4.34 0.667 %15 87% مرتفع اتفق متاما 
TRAU8 4.46 0.614 %14 89% مرتفع اتفق متاما 
TRAU9 4.20 0.754 %18 84% مرتفع اتفق 
TRAU 4.2526 0.44373 %10 85% مرتفع اتفق 

 (SPSSاملصدر )اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

انتراف و ( (4.39ع ى وسط تسد ي      TRAU1  الفمرة و تلأعتل قن خت  الجاو   ونتض 
ن اى   ققد نا  ع ى ان(  %88 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  %15 اختتف دق  وقا( 0.643 قاندري

وجوا  رندق   اد  ل تا نا القعني القستقر الى القتد وظ ع ى قعدرة قراة  التسد د  ومنداة ةارته القعننظ 
  شك  ك نر جاال تقدقدل و ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد التاةنظ(  ع ى المندا  قتط  د  عق نظ 
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ان التا نا القعني القستقر نسدعا ع ى تطونر قعدرا  وكفدمة قراة ي التسد د   ونامو ال دتث س   ذلك الى
 والقتد وظ ع نعد.

(  %17 اختتف وقادق  ( 0.729 انتراف قاندريو ( (4.24ع ى وسط تسد ي      TRAU2الفمرة    تل
ي نسدعا   قراة  التسد د لالقعني القستقر  )التعليم ققد نا  ع ى ان(  %88 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

ققد ن كا   (ادلنظو التارف ع ى ايسدلن  الفننظ والقعننظ التانثظ التي تقكنعا قن ااام خاقد  التاةنظ  كفدمة 
ن اي تقدا ا ىونامو ال دتث س   ذلك ال  ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد تقدقدل و شك  ك نر جاال 

 قراة  التسد د لالقعني القستقر  دلتا نا 
 لقعنظ قراة ظ وتاةنظ التسد د  ت اي الى جواة عق نظ التاةنظ.

(  %14 اختتف وقادق  ( 0.624 انتراف قاندريو ( (4.31ع ى وسط تسد ي      TRAU3الفمرة   تل  
التا نا القعني القستقر تات ر وسن ظ  ادلظ     راق  ققد نا  ع ى ان(  %86 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

تسدعا قراة  التسد د  ع ى قتد اظ ك  قد نطرأ قن تطورا  وتغننرا  قستتاثظ ع ى قعنظ القتدس ظ والتاةنظ 
ر ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد تقدقدل و شك  ك ن  (التاةنظققد نمنا قن كفدمة و ادلنظ عق نظ 

نكتس  التا نا القعني القستقر أ قنظ  دلغظ  ي و  التطورا  ايةتلدانظ ان  و ال دتث س   ذلك الىونام   جاال 
 نقظ قعنظ القتدس ظ والتاةنظ كونعد تتقنم  كا  دق  قن القا وقد  ذا  الل ظ  ومنداة التامناا    يوخلولدل 

 القترت ظ ع ى التماا التكنولوجي وعولقظ التجدرة.
(  %18 اختتف وقادق  ( 0.736 انتراف قاندريو ( (4.2ع ى وسط تسد ي      TRAU4الفمرة   تل 

التا نا القعني القستقر تسد ا  ي تنقنظ   راق   ققد نا  ع ى ان(  %84 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  
تتفظ  ظققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراس  (قراة ي التسد د  لتنفنذ عق نظ التاةنظ ع ى أكق  وجهوتطونر 

اور  راق   ع ى عننظ الاراسظ ة  واض  قن  وأاراكو ذا ناني ان  ندك تلور   ع نعد تقدقدل و شك  ك نر جاال 
 التا نا القعني القستقر لقراة  التسد د  تكف ه لتتمنظ اع ى القستوند  قن الجواة  ي عق نظ التاةنظ.

(  %29 اختتف وقادق  ( 0.999 ريانتراف قاندو ( (3.87ع ى وسط تسد ي      TRAU5الفمرة   تل 
تط نظ قكدت  قراة ي التسد د  ل راق  التا نا   ققد نا  ع ى ان(  %77 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ  التاةنظ القعني القستقر ناا قن أ ا عندلر الرةد ظ ع ى جواة 
ن عندلر اعت در د ق ع ى عننظ الاراسظ ة  واض  قن  وأاراكندك تلور و ذا ناني ان    و شك  ك نرع نعد 

 ع ى عق نظ التاةنظ. إنجد يالرةد ظ ع ى الجواة وقد لعد أثر 

(  %15 اختتف وقادق  ( 0.646 انتراف قاندريو ( (4.27ع ى وسط تسد ي      TRAU6الفمرة   تل 
التا نا القعني القستقر ن ا   جقني أشكدله اورال   ققد نا  ع ى ان(  %85 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

فظ ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تت  (التسد د  ل قراة  القعننظاسدسندل  ي تتسنن وتطونر الكفدمة 
التا نا  ان ع ى عننظ الاراسظ ة  واض  قن  وأاراكو ذا ناني ان  ندك تلور   جاال  و شك  ك نر تقدقدل  ع نعد
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سدعا ع ى تطونر قعدرا  وكفدمة قراة ي التسد د   ونسدعا ا ع ى الاار ايتكدا القعننظ القعني ن
  قوضوعنظ.

(  %15 اختتف وقادق  ( 0.667 انتراف قاندريو ( (4.34ع ى وسط تسد ي      TRAU7الفمرة   تل 
التخللنظ التي نتل   منداة عاا الاورا  التارن نظ  ققد نا  ع ى ان(  %87 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

ع نعد قراة  التسد د  أثندم الققدرسظ الفا نظ لقعدا التاةنظ  تسد ا  ي تطونر قار ته وخ رته  أاام قعقظ 
و ذا ناني ان   جاال  و شك  ك نر تقدقدل  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعدقانن  التاةنظ لمطدع 
نر التارن نظ القتخللظ لعد تأث  ان منداة عاا الاروا ع ى الاراسظعننظ  ة  واض  قن  وأاراك ندك تلور 

 ع ى عق نظ التاةنظ. إنجد ي
(  %14 اختتف وقادق  ( 0.614 انتراف قاندريو ( (4.46ع ى وسط تسد ي      TRAU8تل   الفمرة 

والاورند  ايطتع ع ى المواننن والنشرا  ققد نا  ع ى ان  (  %89 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  
ان ا راا  ققد ن كا ع ى قعنندل( القتخللظ  ي ةطدع قانن تسد ا  ي تطونر كفدمته ومنداة ارجظ تخلله 

عننظ    ةواض  قن  وأاراكو ذا ناني ان  ندك تلور  جاال  عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد تقدقدل و شك  ك نر
ظ القستقر  وقشدركظ  ي الاورا  القتخللان قشدركظ قراة ي التسد د   ي التارن  والتأ ن   ع ى الاراسظ

 ع ى عق نظ التاةنظ. إنجد يوايطتع ع ى المواننن والنشرا  الاورنظ لعد تأثنر 
(  %18 اختتف وقادق  ( 0.754 انتراف قاندريو ( (4.2ع ى وسط تسد ي      TRAU9تل   الفمرة 

القنوقد  القعننظ القس ولظ  تنونا قسألظ  ضرورة ةنداققد نا  ع ى  (  %84 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  
ظ الاراسظ ققد ن كا ع ى ان ا راا عنن ( القعني تأ ن  الاق ي لقراة ي التسد د  و مدل يستراتنجنظ التخلم 

ضرورة  ىع  عننظ الاراسظ ة  واض  قن  وأاراكو ذا ناني ان  ندك تلور  جاال  تتفظ ع نعد و شك  ك نر
تو نر الكت  وايرشداا  والنشرا  القتا مظ  أقور التخلم القعني وقد ذلك قن اثر ةندا الجقاند  القعننظ  

 ع ى عق نظ التاةنظ. إنجد ي
قر التارن  والتا نا القعني القستعكس  إجد ظ ا راا عننظ الاراسظ وسطدل تسد دل عدقدل عدلندل ل  اا قستوى 

اقد قادق   ((0.44373القاندري لعد واينتراف  (TRAU )     4.2526لقراة  التسد د  التسد د  
( قن ة   ا راا عننظ %85 ققد نا  ع ى ان  ندك اتفدظ تدا و شك  ك نر جاال و نس ظ    (10% ايختتف 

 مرا   ذا ال اا  و ذا ناني ان  ندك تلور وااراك واض  قن ة   جقني الق توثنن ع ى ان الاراسظ ع ى 
  ندل اورال اسدسندل  ي تتسنن وتطونر كفدمته ومنداة ارجظ تخلله قعن التارن  والتا نا القعني القستقر ن ا 

 ع نعد  والقتد وظ قراة  التسد د  وقادرف قعدرا  تطونر قموقد  أتا القستقر القعني التا نا نات رو عذا 
 .الجواة قن قرتفي  قستوى اعاام ع ى قراة ي التسد د  لتشجني القعنظ تت اعد التي الوسدق  وأتا
التدلي ل ندن ا قنظ ك   مرة قن خت  رسا ةنا اع قنظ  (21رةا   ال دتث الشك  ال ندني لقا نرال واخ 

 النس نظ ل فمرا : 
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  TRAU االمهية النسبية للفقرات (21شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  

  دنتراف 4.2219     تسد ي و وسط %84 نس ظان النس ظ اعك ر قن ا راا عننظ الاراسظ اتفم  و  نتتو
ارجظ اةظ  قن منانالتخلم القعني لقراة  التسد د  ان  ع ى  9%وقادق  اختتف  0.36518قاندري 

 إاارةالتا قن تدي  و   وتتسنن عق نظ التخطنط ل تاةنظ  كذلك تم ن  ايستادنظ  دلخ رام تمانر قخدطر التاةنظ
 :اآلتي( 20  رةا   ي الجاو قوض   وكقداير دو  

  SPAUاحصاءات احملور (19جدول رقم )
 االمهية النسبية مستوى االجابة اجتاى االجابة معامل االختالف االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة

SPAU 4.2219 0.36518 %9 84% مرتفع اتفق 

 (SPSSاملصدر )اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

 QASاحملور جودة التدقيق  :3-1-9-2

 تتحقق جودة التدقيق QAACالبعد  أوال:

نتضقن الجاو  ااندل ةنا ايوسدط التسد نظ واينترا د  القاندرنظ وقادقت  ايختتف اضد ظ الى 
 :QAACاتجدل ايجد ظ وقستوى ايجد ظ وا قنتعد ت اد لمر عد قن ايتفدظ  شاة ل  اا 

  QAACاحصاءات البعد (20جدول رقم )
 االمهية النسبية مستوى االجابة اجتاى االجابة معامل االختالف االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة

QAAC1 4.59 0.553 %12 92% مرتفع متاما اتفق 
QAAC2 4.07 0.825 %20 81% مرتفع اتفق 
QAAC3 4.16 0.840 %20 83% مرتفع اتفق 
QAAC4 4.35 0.694 %16 87% فعمرت اتفق متاما 
QAAC5 4.29 0.785 %18 86% مرتفع اتفق متاما 
QAAC 4.2938 0.56509 %13 86% مرتفع اتفق متاما 

 (SPSSاملصدر )اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

وانتراف ( (4.59ع ى وسط تسد ي      QAAC1   الفمرةو تلأعتل قن خت  الجاو   نتض 
قاى ققد نا  ع ى  (  %92 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  %12ف  وقادق  اختت( 0.553)قاندري

شك  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد تقدقدل و  ( التماا قراة  التسد د   قادننر التاةنظ الاولنظ
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التسد د   ة جاال  و ذا ناني ان  ندك تلور وأاراك واض  قن ة   عننظ الاراسظ ع ى ضرورة التماا قراك نر 
 قادننر التاةنظ الاولنظ واعنوقظ والتشرناد  المدنوننظ السدقاة لعد تأثنر إنجد ي ع ى عق نظ التاةنظ   ققد نوكا 

 ع ى تقسك قراة ي التسد د   دلقادننر التاةنظ الاولنظ.
( وقادق  اختتف 0.825وانتراف قاندري ( (4.07ع ى وسط تسد ي      QAAC2 تل   الفمرة

تم ن  الت دنن  نن توةاد  قستخاقي الكشو د  ققد نا  ع ى  (  %81   وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  (20% 
 ذا ناني ان جاال  و ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر  ( القدلنظ وقراة  التسد د 

تاةنظ نم   قن ايختت د   نن  ندك تلور وأاراك واض  قن ة   عننظ الاراسظ ع ى ان تتسن جواة ال
 توةاد  ك  قن القستخاقنن وقراة ي التسد د  تجدل جواة التاةنظ.

( وقادق  اختتف 0.84وانتراف قاندري ( (4.16ع ى وسط تسد ي      QAAC3 تل   الفمرة
يخطدم اكتشدف قراة  التسد د  لقخدلفد  واققد نا  ع ى  (  %83 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  20% 

و ذا  اال جققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر  ( القوجواة  ي الكشو د  القدلنظ
ناني ان  ندك تلور وأاراك واض  قن ة   عننظ الاراسظ ع ى تتسن جواة التاةنظ نمنا قن اكتشدف 

 اعخطدم  والتا قن التترنف  ي الكشو د  القدلنظ.
( وقادق  اختتف 0.694وانتراف قاندري ( (4.35ع ى وسط تسد ي      QAAC4 تل   الفمرة

قاى اعااا الكشو د  القدلنظ  قوضوع ققد نا  ع ى  (  %87 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  16% 
نعد ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع  ( التاةنظ  قد نتفظ قي الق دائ القتدس نظ القتادرف ع نعد

و ذا ناني ان  ندك تلور وأاراك واض  قن ة   عننظ الاراسظ ع ى ان تتسن جواة  جاال دقدل و شك  ك نر تق
 التاةنظ قرت ط  قاى اعااا الكشو د  القدلنظ و ظ الق دائ القتدس نظ القتادرف ع نعد.

( وقادق  اختتف 0.785وانتراف قاندري ( (4.29ع ى وسط تسد ي      QAAC5 تل   الفمرة
منداة الثمظ  ي تمرنر التاةنظ وقلااةنظ ققد نا  ع ى  (  %86 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  18% 

ي ان  ندك و ذا نان جاال ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر  ( الكشو د  القدلنظ
ةنظ وقد تاعنا الثمظ  تمدرنر التاتلور وأاراك واض  قن ة   عننظ الاراسظ ع ى تتسنن جواة التاةنظ قعا ل

ت ا ه  ذل التمدرنر  ي إضفدم القلااةنظ ع ى الكشو د  القدلنظ والتي تستخاا  ي اتخدذ المرارا  قن جدن  
 الاانا قن اعطراف القعتقظ  اق نظ التاةنظ.

      QAACتتمظ جواة التاةنظ عكس  إجد ظ ا راا عننظ الاراسظ وسطدل تسد دل عدقدل عدلندل ل  اا
(   ققد نا  ع ى  ندك اتفدظ 13%( اقد قادق  ايختتف  (0.56509( واينتراف القاندري لعد 4.2938 

( قن ة   ا راا عننظ الاراسظ ع ى  مرا   ذا ال اا  و ذا ناني ان  ندك %86تدا و شك  ك نر جاال و نس ظ  
لتاةنظ اةنظ قن خت  ايلتماا  قادننر اأ قنظ تتمنظ جواة تتلور وااراك واض  قن ة   جقني الق توثنن ع ى 

الاولنظ   وقاى اكتشدف اعخطدم والتترنفد   ي الكشو د  القدلنظ  وتنفنذ ق داى القتدس نظ القتادرف ع نعد 
 ققد لعد قن تأثنر إنجد ي ع ى عق نظ التاةنظ.

رسا ةنا اع قنظ  التدلي ل ندن ا قنظ ك   مرة قن خت  (22رةا   واخنرا كون ال دتث الشك  ال ندني
 النس نظ ل فمرا : 
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  QAAC االمهية النسبية للفقرات (22شكل رقم )

 (SPSSاملصدر )الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج 
 

 التدقيقجبودة  اجيايببشكل ؤثر م العواملQAFA البعد  :ثانيا

  القاندرنظ وقادقت  ايختتف اضد ظ الى اتجدل نتضقن الجاو  ااندل ةنا ايوسدط التسد نظ واينترا د  
 يانجد  شك   ثر ق الاواق  QAFAل  اا ايجد ظ وقستوى ايجد ظ وا قنتعد ت اد لمر عد قن ايتفدظ  شاة 

                                                  :التاةنظ جواة 

 QAFA البعد ت( احصاءا21جدول رقم )

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

انتراف و ( (3.76ع ى وسط تسد ي     QAFA1 لفمرة  او تل أعتلنستخ م قن خت  الجاو  
ققد نا  ع ى ان قن (  %75 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  %28 اختتف وقادق  ( 1.04 قاندري

اسظ ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الار  ( شعرة قراة  التسد د الاواق  التي ت ثر انجد دل  جواة التاةنظ  ي  
اج  التفدو  شعرته وقنع ى ونامو ال دتث س   ذلك الى ترم قراة  التسد د    تتفظ ع نعد و شك  ك نر

 ع نعد ي ا قن أاام عق ه  كفدمة عدلنظ.
اختتف وقادق  ( 1.166 انتراف قاندريو ( (3.4ع ى وسط تسد ي      QAFA2 تل   الفمرة

ت ثر انجد دل  جواة التاةنظ ققد نا  ع ى ان الاواق  التي (  %68 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  28% 
اسظ ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الار  ( تجا القوارا وايقكدنند  لقكت  قراة  التسد د   ال شرنظ  القدلنظ ي  

اراسظ ان اعتمدا عننظ الونامو ال دتث س   ذلك الى   و شك  قاتا  كدن راقنعد قتدنا  خلوم  ذل الفمرة

 االمهية النسبية مستوى االجابة اجتاى االجابة الفمعامل االخت االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة

QAFA1 3.76 1.040 %28 75% مرتفع اتفق 
QAFA2 3.40 1.166 %34 68% معتدل حمايد 
QAFA3 4.25 0.842 %20 85% مرتفع اتفق متاما 
QAFA4 2.41 0.967 %40 48% منخفض ال اتفق 
QAFA5 3.54 1.026 %29 71% مرتفع اتفق 
QAFA6 3.52 1.079 %31 70% مرتفع اتفق 
QAFA7 3.60 1.007 %28 72% مرتفع اتفق 
QAFA8 3.41 1.083 %32 68% مرتفع اتفق 
QAFA 3.4863 0.53362 %15 70% مرتفع اتفق 
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تمدرنر د وتتون  انت دل الجقعور قن خت  توونف شركد  التاةنظ الك نرة إاارة الشركظ تتدو  تامنم لورة 
 التي لعد سقاظ جناة.
اختتف وقادق  ( 0.842 انتراف قاندري( و (4.25ع ى وسط تسد ي     QAFA3 تل   الفمرة

لتاةنظ ققد نا  ع ى ان الاواق  التي ت ثر انجد دل  جواة ا(  %85 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  20% 
ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد تقدقدل و شك   ( التخلم القعني لقراة  التسد د  و  
س   ذلك الى ان قراة  التسد د  القتخلم قعنندل لانه الخ رة  ي نشدط قانن  ونامو ال دتث جاا  ك نر

ظ  ي لم كونه ة ن  الخ رة والقار ا ل   ي اكتشدف اعخطدم والتترنفد  قن قراة  التسد د  الغنر قتخ
 ذلك النشدط.

اختتف وقادق  ( 0.967 انتراف قاندريو ( (2.41ع ى وسط تسد ي      QAFA4 تل   الفمرة
ققد نا  ع ى ان الاواق  التي ت ثر انجد دل  جواة التاةنظ (  %48 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  28% 

ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ ي تتفظ ع نعد  ( اة  التسد د الاعدوى المضدقنظ القر وعظ ضا قر  ي  
ي ع ى الاعدوي المضدقنظ لعد تأثنر س   س   ذلك الى اعت در ونامو ال دتث  وس  ي و شك  قنخفضقط مدل 

ولنس إنجد ندل ولكن إذا انخفض  عاا الاعدوي المضدقنظ أل   لعد تأثنر إنجد ي ع ى جواة  جواة التاةنظ
 اةنظ.الت

اختتف وقادق  ( 1.026 انتراف قاندريو ( (3.54ع ى وسط تسد ي      QAFA5 تل   الفمرة
ققد نا  ع ى ان الاواق  التي ت ثر انجد دل  جواة التاةنظ (  %71 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  29% 

    ك نرسظ تتفظ ع نعد و شكققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الارا ( القند سظ  نن قكدت  قراة ي التسد د  ي  
عن  دس   ذلك الى ان قكدت  قراة ي التسد د  أل ت  تارف ان جواة التاةنظ  ي قد نقنم  ونامو ال دتث
  دةي القكدت .

اختتف وقادق  ( 1.079 انتراف قاندريو ( (3.52ع ى وسط تسد ي      QAFA6 تل   الفمرة
قد نا  ع ى ان الاواق  التي ت ثر انجد دل  جواة التاةنظ ق(  %70 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  31% 

مو ال دتث ونا  ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر ( أجور قراة  التسد د  ي  
اعجور لعد توثر ع ى عموف القعنننن عن القعنظ عنا انخفدضعد وعا اجتذا  الكفدما   س   ذلك الى ان

 ة التجدوما  القعننظ ققد ن ثر س  دل ع ى جواة التاةنظ.القعننظ ومندا
اختتف وقادق  ( 1.007 انتراف قاندريو ( (3.6ع ى وسط تسد ي      QAFA7 تل   الفمرة

ققد نا  ع ى ان الاواق  التي ت ثر انجد دل  جواة التاةنظ (  %72 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  28% 
ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد  ( ستقرار قي الم دقن المااقىة و  الم دقن الجاا واي ي  

الاتةظ  ظترى ةرار ة و  الم دقن الجاا او القوال  الاراسظعننظ  ونامو ال دتث س   ذلك الى ان  و شك  ك نر
قدنظ وتسن نملعا اعقي الم دقن التدلننن قن الاواق  الق ثرة  ي جواة التاةنظ ذلك لتفداي الم دقن الذنن ت

 الخ ظ.
اختتف وقادق  ( 1.083 انتراف قاندريو ( (3.41ع ى وسط تسد ي     QAFA8 تل   الفمرة

ققد نا  ع ى ان الاواق  التي ت ثر انجد دل  جواة التاةنظ (  %68 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  32% 
 ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ ( اةنظ الم ونطو  قاة ارت دط قكت  قراة  التسد د   دلشركظ قت  الت ي  

راة  ق إعطدمعننظ الاراسظ ترى ان  ونامو ال دتث س   ذلك الى ان  الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر
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التسد د  قاة تقكنه قن التارف ع ى وضي الشركظ قت  التاةنظ لقار ظ عق نتعد التشغن نظ والنودا القتدس ي 
 القط ظ  عد.

تاةنظ     ال جواة  يانجد  شههك   ثر قالاواق  اا عننظ الاراسههظ وسههطدل تسههد دل عدقدل ل  اا عكسهه  إجد ظ ا ر 
(  ققد نا  ع ى  ندك اتفدظ 15% اقد قادق  ايختتف  ((0.53362واينتراف القاندري لعد  (3.4863 

قدعاا الفمرة  ( قن ة   ا راا عننظ الاراسههههههههههظ ع ى  مرا   ذا ال اا%70 تدا و شههههههههههك  ك نر وانجد ي و نسهههههههههه ظ 
الرا اظ لا تتفظ عننظ الاراسهههظ ع نعد كونعد ت ثر سههه  دل ولنس انجد دل  و ذا ناني ان  ندك تلهههور وأاراك واضههه  

 قن ة   جقني الق توثنن تو  نوعنظ أثر قاوا الاواق  الق ثر  ي جواة التاةنظ.

قن خت  رسا ةنا اع قنظ النس نظ ل ندن ا قنظ ك   مرة  اآلتي (23رةا   ال دتث الشك  ال ندني لقا ال واخنر 
 ل فمرا :

 
 
 
 
 
 

 
  QAFAاالمهية النسبية للفقرات (23شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  

 اخلاص بالرقابة على اجلودة 220عناصر املعيار  QASTالبعد  ثالثا:

لقاندرنظ وقادقت  ايختتف اضد ظ الى نتضقن الجاو  ااندل ةنا ايوسدط التسد نظ واينترا د  ا
 :QASTاتجدل ايجد ظ وقستوى ايجد ظ وا قنتعد ت اد لمر عد قن ايتفدظ  شاة ل  اا 

  QASTالبعد ت( احصاءا22جدول رقم )

 االمهية النسبية مستوى االجابة اجتاى االجابة معامل االختالف االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة

QAST1 4.11 0.907 %22 82% مرتفع اتفق 
QAST2 4.00 0.922 %23 80% مرتفع اتفق 
QAST3 3.91 0.891 %23 78% مرتفع اتفق 
QAST4 3.83 0.906 %24 77% مرتفع اتفق 
QAST5 3.93 0.941 %24 79% مرتفع اتفق 
QAST6 3.80 0.956 %25 76% مرتفع اتفق 
QAST 3.9297 0.72471 %18 79% مرتفع اتفق 

 (SPSSجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج )ا 

انتراف و ( (4.11ع ى وسط تسد ي      QAST1  الفمرة و تل أعتلنستخ م قن خت  الجاو  
ققد نا  ع ى ان التماقعا (  %82 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  %22 اختتف وقادق  ( 0.907 قاندري

ان  ققد ن كا ع ىلقتط  د  القعننظ ظ ع ى الجواة قن خت  تط نمعا ( الخدم  دلرةد 220 اندلر القاندر  
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 يقراة دت  قك ونامو ال دتث س   ذلك الى انا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر جاال وانجد ي  
 . تط ظ التندانظ والقوضوعنظ واعقدنظ والاندنظ القعننظ  ي عق عدالتسد د  

(  %23 اختتف وقادق  ( 0.922 انتراف قاندريو ( (4سد ي     ع ى وسط ت QAST2تل   الفمرة 
( الخدم  دلرةد ظ 220ققد نا  ع ى ان التماقعا  اندلر القاندر  (  %80 وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  

ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر جاال المارة والكفدمة  ع ى الجواة قن خت  
لخ رة تموا  تاننن اعشخدم الذنن لانعا االتسد د   يقراة قكدت   ونامو ال دتث س   ذلك الى اني  وانجد 

 القعننظ الجناة.
اختتف وقادق  ( 0.891 انتراف قاندريو ( (3.91ع ى وسط تسد ي      QAST3تل   الفمرة 

( الخدم 220ندلر القاندر  ققد نا  ع ى ان التماقعا  ا(  %78 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  23% 
ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر وانجد ي    ايشراف دلرةد ظ ع ى الجواة قن خت  

قر قتد اظ تماا عق نظ التاةنظ  شك  قست  تمواالتسد د   يقراة قكدت   ونامو ال دتث س   ذلك الى ان
 .اثندم المندا  دلقعقظ قي كدار التاةنظوقندةشظ القسدق  الجو رنظ التي تتاث 

اختتف وقادق  ( 0.906 انتراف قاندريو ( (3.83ع ى وسط تسد ي      QAST4تل   الفمرة 
( الخدم 220التماقعا  اندلر القاندر   ان ققد نا  ع ى(  %77 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  42% 

ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك   ظ التاةنأاام اعقد   دلرةد ظ ع ى الجواة قن خت  
ذنن نتقتاون موا  تفونض القووفنن الت التسد د  يقراة قكدت   ونامو ال دتث س   ذلك الى ان  وانجد ي ك نر

 . قستوى عدلي قن الكفدمة والتارن  القعني
اختتف وقادق  ( 0.941 انتراف قاندريو ( (3.93ع ى وسط تسد ي      QAST5تل   الفمرة 

( الخدم 220التماقعا  اندلر القاندر   ان ققد نا  ع ى(  %79 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  24% 
 ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسظ تتفظ ع نعد و شك  ك نر  ايستشدرا  دلرةد ظ ع ى الجواة قن خت  

لتشدور قي د  تموا دعقور اللا ظ  ي التسد د   يقراة  ونامو ال دتث س   ذلك الى ان قكدت   وانجد ي
 ققد نناكس انجد دل ع ى جواة التاةنظ. ايستشدرةألتد  الخ رة القتخللظ  قوضوع 

اختتف وقادق  ( 0.956 انتراف قاندريو ( (3.8ع ى وسههههههههههط تسههههههههههد ي      QAST6تلهههههههههه   الفمرة 
( الخدم 220التماقعا  اندلر القاندر   ققد نا  ع ى ان(  %76 (  وان اع قنظ النس نظ لعد   غ  25% 

ققد ن كا ع ى ان ا راا عننظ الاراسهههههههههظ تتفظ ع نعد و شهههههههههك   والقتد اظ التفتن   دلرةد ظ ع ى الجواة قن خت  
راة ظ  تمننا نودقعد  ي قتموا قكدت  قراة ي التسههههههههههههههد د   ونامو ال دتث سهههههههههههههه   ذلك الى ان  وانجد ي ك نر

 .الجواة واستقرارنته
الخدم  دلرةد ظ ع ى  220عندلههههر القاندر د ظ ا راا عننظ الاراسههههظ وسههههطدل تسههههد دل عدقدل ل  اا عكسهههه  إج

ققد نا  ع ى   (18% اقد قادق  ايختتف  ((0.72471واينتراف القاندري لعد  (3.9297     الجواة 
ا   ذا ال اا  و ذا ( قن ة   ا راا عننظ الاراسههظ ع ى  مر %79  ندك اتفدظ تدا و شههك  ك نر وانجد ي و نسهه ظ 
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التماا قكدت  قراة ي التسههههههههد د   أ قنظناني ان  ندك تلههههههههور وأاراك واضهههههههه  قن ة   جقني الق توثنن ع ى 
اي ان الاراظ لتا اين لا نط ظ  ذا  قن اج  التلهههههههو  ع ى جواة عدلنظ  وتط نمعد 220 اندلهههههههر القاندر 

 القاندر.

ندن ا قنظ ك   مرة قن خت  رسا ةنا اع قنظ النس نظ ل  (24رةا   ال دتث الشك  ال ندنيلقا  واخنرال 
 ل فمرا : 

 
  QASTاالمهية النسبية للفقرات (24شكل رقم )

 (SPSSالباحث باالعتماد على نتائج  تصميممن  )الشكل املصدر

 دنتراف قاندري  3.9033     التاةنظ جواة  QASو نقد نتا ظ  دلوسط التسد ي ل قتور  شك  عدا 
ظ و قستوى اجد ظ قرتفي وا قن عننظ الاراسظنستخ م قن ذلك اتفدظ ا راا   10%قادق  اختتف و  0.40901

قن  لتقكنه اإلقكدن جواة عدلنظ ةار  ع ى ان قن أولوند  قراة  التسد د  إتقدا عق نظ التاةنظ 78%نس نظ 
وكقد  ي  ظ عق نظ التاةن تتسنن قوةاظ التند سي  ي قجد  عق ه  واختم قس ولنته اقدا الجعد  القستفناة قن

            :ايتي (23رةا   الجاو 

                               

 جودة التدقيقQAS احصاءات للمحور (23جدول رقم )

 االمهية النسبية مستوى االجابة اجتاى االجابة معامل االختالف االحنراف املعياري الوسط احلسايب احملور

QAS 3.9033 0.40901 %10 78% مرتفع اتفق 

 

(SPSSاجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج ) 
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املبحث الثاين 
 

 اختبار فرضيات االرتباط والتأثري والتباين ملتغريات الدراسة

 الفرضية االوىل: اختبار االرتباطات (3-2-1)

 -: QASوجودة التدقيق  SPAUاختبار معنوية االرتباط بني التخصص املهين ملراقب احلسابات : 3-2-1-1

لغرض اخت در قانونظ ايرت دطد   نن القتورنن وا ادا قد  ما تا وضي  رضنظ رقنسظ  نن القتورنن 
ظ لرقنسنظ اللفرنظ   رضنظ الااا( اوتن ي قنعد قجقوعظ  رضند   رعنظ ع ادا  ذنن القتورنن  وان الفرض

 لدغعد ال دتث  دآلتي: QASو SPAUايولى  نن القتورنن 
 

H0:  ةنظجواة التاو التخلم القعني لقراة  التسد د  عاا وجوا عتةظ ارت دط ذا  ايلظ اتلدقنظ  نن. 

 والفرضنظ ال ان ظ لعد  ي:
H1 جواة التاةنظو التخلم القعني لقراة  التسد د  : وجوا عتةظ ارت دط ذا  ايلظ اتلدقنظ  نن. 

وا ادا قد  وجواة التاةنظ التخلم القعني نن القتورنن  و عاف اجرام ايخت در اوجا ال دتث ةنا ايرت دطد 
 :اآلتي (24رةا   ايتلدقي وكقد  ي الجاو  SPSS Vr. 20قن خت   رندق  

 (24جدول رقم )

 QAS جودة التدقيق حموروSPAU التخصص املهين االرتباط بني حمور

 (SPSSاجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج ) 

 

 (25ةا  ر  وتا رسا ةنا ايرت دطد   نن القتورنن وا ادا قد لتوضن  ةوة الاتةظ  ننعقد وكقد  ي الشك 
 :اآلتي

Correlations 

 SPC EXAU TRAU SPAU 

QAAC 

Pearson Correlation 
**.576 **.513 **.635 **.686 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
N 128 128 128 128 

QAFA 

Pearson Correlation .098 .129 .127 .139 
Sig. (2-tailed) .273 .148 .152 .116 
N 128 128 128 128 

QAST 

Pearson Correlation 
*.185 .173 .166 *.208 

Sig. (2-tailed) .036 .050 .061 .018 
N 128 128 128 128 

QAS 

Pearson Correlation 
**.417 **.395 **.446 **.499 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
N 128 128 128 128 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 QAS واحملورSPAU االرتباط بني احملوراالرتباطات بني ( 25شكل رقم )
 (SPSSحث باالعتماد على نتائج من تصميم البا الشكل) 

 

 التخلهههههم القعنيالسهههههد منن نجا ان ةنقظ ايرت دط  نن  (25رةا   والشهههههك ( 25رةا   قن خت  الجاو 
و ي ةنقظ قانونظ واالظ اتلهههههههههههدقند كون  0.499   غ  (QAS جواة التاةنظو  (SPAU لقراة  التسهههههههههههد د  

 H0وقنه نتا ر ض الفرضنظ اللفرنظ   %5قنظ تسدوي لفرا و ي اة  قن قستوى الايلظ ايتلد Sigةنقظ 
 نن  %5قسهههههتوى ايلظ  عناو دلتدلي نسهههههتنت  وجوا عتةظ ارت دط طرانظ قانونظ   H1وة و  الفرضهههههنظ ال ان ظ 

 .جواة التاةنظو التخلم القعني لقراة  التسد د  

 -: QASلتدقيق وجودة ا SPAUالتخصص املهين ملراقب احلسابات حمور االرتباط بني ابعاد : 3-2-1-2

 (SPAU لقراة  التسههههههههههد د   التخلههههههههههم القعني لغرض اخت در قانونظ ايرت دطد   نن ا ادا قتور
 QASوالقتور  SPAU ما وضههي ال دتث الفرضههند  الفرعنظ  نن ا ادا القتور  (QAS قتور جواة التاةنظو 

 قمسقظ تس  اي ادا: ايتنظ
  )الكفاءة العلمية واملهنية(  SPCالبعد  أوال:

H0الكفدمة الا قنظ والقعننظ : عاا وجوا عتةظ ارت دط ذا  ايلظ اتلدقنظ  نن SPC  جواة التاةنظو QAS. 

 والفرضنظ ال ان ظ لعد  ي:
H1 الكفدمة الا قنظ والقعننظ   نن: وجوا عتةظ ارت دط ذا  ايلظ اتلدقنظ SPC)  جواة التاةنظ و QAS). 

جواة و  (SPC الكفدمة الا قنظ والقعننظ   ننةنقظ ايرت دط  السههههههههههههههد ظ نجا ان (25رةا   وقن خت  الجاو 
تسههههههدوي لههههههفرا و ي اة  قن  Sigو ي ةنقظ قانونظ واالظ اتلههههههدقند كون ةنقظ  0.417  غ  ( QAS التاةنظ 

  و دلتدلي H1وة و  الفرضهنظ ال ان ظ  H0  وقنه نتا ر ض الفرضهنظ اللهفرنظ %5قسهتوى الايلظ ايتلهدقنظ 
جواة و  (SPC الكفدمة الا قنظ والقعننظ   نن %5قسهههتوى ايلظ  عناةظ ارت دط طرانظ قانونظ نسهههتنت  وجوا عت

 .(QAS التاةنظ 
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 )اخلربة واملعرفة املهنية ملراقب احلسابات( EXAUالبعد ثانياَ: 

H0الخ رة والقار ظ القعننظ : عاا وجوا عتةظ ارت دط ذا  ايلظ اتلدقنظ  ننEXAU  جواة التاةنظو QAS. 

 لفرضنظ ال ان ظ لعد  ي:وا
H1 الخ رة والقار ظ القعننظ: وجوا عتةظ ارت دط ذا  ايلظ اتلدقنظ  ننEXAU  جواة التاةنظو QAS. 

 

( QASجواة التاةنظ و (  (EXAUالخ رة والقار ظ القعننظوقن خت  الجاو  السد ظ نجا ان ةنقظ ايرت دط  نن 
تسههههههدوي لههههههفرا و ي اة  قن قسههههههتوى الايلظ  Sigن ةنقظ و ي ةنقظ قانونظ واالظ اتلههههههدقند كو  0.395   غ 

و دلتدلي نسههتنت  وجوا   H1وة و  الفرضههنظ ال ان ظ  H0وقنه نتا ر ض الفرضههنظ اللههفرنظ   %5ايتلههدقنظ 
 .QAS التاةنظ وجواة EXAUالخ رة والقار ظ القعننظ نن  %5قستوى ايلظ  عناعتةظ ارت دط طرانظ قانونظ 

 

 مستوى التدريب والتعليم املهين املستمر ملراقب احلسابات( ) TRAUالبعد ثالثا: 

H0: التارن  والتا نا القعني القستقر عاا وجوا عتةظ ارت دط ذا  ايلظ اتلدقنظ  نن TRAU  جواة و
 .QAS التاةنظ

 والفرضنظ ال ان ظ لعد  ي:
H1 ستقرالتارن  والتا نا القعني الق  نن: وجوا عتةظ ارت دط ذا  ايلظ اتلدقنظ TRAU  جواة التاةنظو 

QAS. 

 

( TRAU التههارنهه  والتا نا القعني القسههههههههههههههتقر  نننجهها ان ةنقههظ ايرت ههدط  (25رةا  وقن خت  الجههاو  
تسدوي لفرا و ي اة   Sigو ي ةنقظ قانونظ واالظ اتلدقند كون ةنقظ  0.446   غ ( QAS جواة التاةنظ و 

  H1وة و  الفرضهههههنظ ال ان ظ  H0لفرضهههههنظ اللهههههفرنظ وقنه نتا ر ض ا  %5قن قسهههههتوى الايلظ ايتلهههههدقنظ 
 التارن  والتا نا القعني  نن %5قسههههههههههههههتوى ايلظ  عناو دلتدلي نسههههههههههههههتنت  وجوا عتةظ ارت دط طرانظ قانونظ 

 .(QAS جواة التاةنظ و ( TRAU القستقر
 

كدن له  (TRAU قسههههتوى التارن  والتا نا القعني القسههههتقر لقراة  التسههههد د   و ذلك نسههههتنت  ان ال اا
( الكفههدمة الا قنههظ والقعننههظ SPC  اههال ال اهها نههأتي( QASجواة التههاةنظ  اةوى عتةههظ ارت ههدط طرانههظ قي قتور

نوضهههههههههه   (26رةا   والشههههههههههك  ال ندني  ( الخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسههههههههههد د EXAU واخنرا جدم ال اا
جواة   QASقتورالقي  ههد (  التخلههههههههههههههم القعني لقراةهه  التسهههههههههههههههد SPAUايرت ههدطههد   نن ا اههدا القتور

التاةنظ(  و ذا قد نا  ع ى ان  قسهههههههتوى التارن  والتا نا القعني القسهههههههتقر  الكفدمة الا قنظ والقعننظ   الخ رة 
 والقار ظ القعننظ ( لقراة  التسد د  تسد ا  ي منداة جواة التاةنظ.
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  QAS جودة التدقيق ورحممع  SPAU التخصص املهين االرتباطات بني ابعاد حمور( 26شكل رقم )

 (SPSSمن تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  الشكل) 

  التأثريالثانية: اختبار  : الفرضية(3-2-2) 
 

 -: QASجودة التدقيق يف  SPAUالتخصص املهين ملراقب احلسابات اختبار تأثري : 3-2-2-1

واين سنتا تتانا   QASو SPAU لما اث   ال دتث سد مد ان  ندك عتةظ ارت دط طرانظ  نن القتورنن
 :اآلتنظ د  دلفرضنظ الرقنسظ الثدننظ   وسن ا QAS ي  SPAUعتةظ تأثنر القتور 

 ان الفرضنظ اللفرنظ الرقنسظ الثدننظ  ي: 
H0 ايلظ اتلدقنظ ل قتور  ذي: عاا وجوا تأثنرSPAU  ي القتور QAS. 

 ضا الفرضنظ ال ان ظ 
H1 ل قتور  ايلظ اتلدقنظ ذي: وجوا تأثنرSPAU  ي القتور QAS. 

 :اآلتي (25رةا   ولغرض اجرام ايخت در  ما تا انجدا النتدق  القتا مظ  ه وكقد  ي الجاو 
 (25جدول )

 QASيف احملور  SPAUحتليل تأثري احملور 

قيمة معامل 

 2Rالتحديد 
قيمة معامل 

 التحديد املصحح

قيمة معلمة 

 االحندار

 tقيمة 
 احملسوبة

قيمة 

sig 
 نويةمع

t 
-قيمة دربن

 واتسون

حتديد وجود مشكلة 

 االرتباط الذايت

%25 %24 0.50 6.472 0.00 
معنوي عند مستوى 

 5%داللة 
 ال توجد مشكلة 1.8

 (SPSSالباحث باالعتماد على نتائج  اعدادمن  اجلدول) 
  0.24  ننقد ةنقظ قادق  التتانا القلهههههههههههت  0.25نتضههههههههههه  قن الجاو  اعتل ان ةنقظ قادق  التتانا 

قن اينترا د  الك نظ والقت مي تا تفسههههههههنرل قن  %25 سههههههههر  QAS ي  SPAU قانى اخر ان نقوذج انتاار 
 .الاراسظخت  قتغنرا  اخرى غنر ااخ ظ  ي 
 Sigو قد ان ةنقظ   6.472الخدلهههههههههههظ  عد  Tوكدن  ةنقظ اخت در  0.5 ننقد   غ  ةنقظ قا قظ اينتاار 
لذلك نتا ر ض الفرضهههنظ اللهههفرنظ وة و  الفرضهههنظ ال ان ظ   %5الايلظ قسهههدونظ ل لهههفر و ي اة  قن قسهههتوى 

 جواة التاةنظ  ي القتور SPAU التخلههههههههههم القعني ايلظ اتلههههههههههدقنظ ل قتور اذ ال ونسههههههههههتنت  ان  ندك تأثنر 
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QAS  ههذا ناني ان ارتفههدع ةنقههظ SPAU  قمههاار وتههاة واتههاة ن اي الى ارتفههدع ةنقههظ القتور QAS  قمههاار 
0.5. 

ى ذلك تا اخت در وجوا قشههههك ظ ايرت دط الذاتي  ي نقوذج اينتاار قن خت  اسههههتخااا اخت در اضههههد ظ ال
 وتا  ع ى اناااا وجوا القشك ظ  ي النقوذج.  2و ي ةنقظ ةرن ظ قن  1.8الذي   غ  ةنقته  واتسون-انر ن

   ما تا رسههههههها شهههههههك QASو SPAUوقن اج  اعطدم لهههههههورة اوضههههههه  عن ط ناظ الاتةظ  نن القتورنن 
 : اآلتي (27رةا  قي خط اينتاار وكقد  ي الشك  (Scatter plot)انتشدر ةنقعقد 

 
 رسم انتشار القيم بني احملورين (27شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  
ك  شهههههوةا تتمظ ال دتث قن شهههههرط التومني الط ناي ل واةي نقوذج اينتاار القسهههههتخاا  دسهههههتخااا رسههههها ال

تومني ن نسههههههههههههههتنت  قنعقهههد ان ال واةي تت ي الناار ال هههذواخت هههدر التومني الط ناي ل واةي نقوذج اينتههه  التكراري
و دلتدلي  دن نقوذج اينتاار القسهههههههههتخاا قتقا   واتاالط ناي المندسهههههههههي  قتوسهههههههههط لهههههههههفر وانتراف قاندري 

 ل  ندند :

  
 االحندار  ( يوضح التوزيع الطبيعي لبواقي منوذج 28شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  
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 QAS جودة التدقيق يف SPAU التخصص املهين تأثري ابعاد اختبار :3-2-2-2

 د   وسن ا QAS جواة التاةنظ  ي التخلم القعني(  SPAUو ند سنتا تتانا عتةظ تأثنر ا ادا القتور 
 :اآلتنظظ الثدننظ نسالفرعنظ التد اظ ل فرضنظ الرق  دلفرضنظ

 QAS جودة التدقيق يف SPCالكفاءة العلمية واملهنية( )البعد اختبار تأثري  أوال:

 ان الفرضنظ اللفرنظ الفرعنظ ايولى  ي: 
 

H0 الكفدمة الا قنظ والقعننظ ايلظ اتلدقنظ ل  اا ذي: عاا وجوا تأثنر SPC جواة التاةنظ  ي قتور QAS. 
 

 ضا الفرضنظ ال ان ظ 
H1الكفدمة الا قنظ والقعننظايلظ اتلدقنظ ل  اا  ي: وجوا تأثنر ذ SPC جواة التاةنظ  ي قتور QAS. 

 :اآلتي( 26رةا  ولغرض اجرام ايخت در  ما تا انجدا النتدق  القتا مظ  ه وكقد  ي الجاو  

 QASيف احملور  SPCتأثري البعد  ل( حتلي26جدول )

قيمة معامل 

 R2التحديد 
قيمة معامل 

 لتحديد املصححا

قيمة معلمة 

 االحندار

 tقيمة 
 احملسوبة

قيمة 

sig 
 معنوية 

T 
-قيمة دربن

 واتسون

حتديد وجود مشكلة 

 االرتباط الذايت

 عندمعنوي  0.00 5.152 0.42 %17 %17

 5%مستوى داللة 

 ال توجد مشكلة 1.7

 (SPSSاملصدر )اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج 
 

 0.17 ننقد ةنقظ قادق  التتانا القلههههههههههههههت   0.17لجاو  اعتل ان ةنقظ قادق  التتانا ونتضهههههههههههههه  قن ا
قن  %17 سههههههههههههههر  QASجواة التهههاةنظ  ي  SPC الكفهههدمة الا قنهههظ والقعننهههظ  قانى اخر ان نقوذج انتهههاار

 .الاراسظوالقت مي تا تفسنرل قن خت  قتغنرا  اخرى غنر ااخ ظ  ي   الك نظاينترا د  
 Sigو قد ان ةنقظ  5.152الخدلههههههههظ  عد  Tوكدن  ةنقظ اخت در  0.42قظ قا قظ اينتاار  ننقد   غ  ةن

لذلك نتا ر ض الفرضهههنظ اللهههفرنظ وة و  الفرضهههنظ ال ان ظ   %5قسهههدونظ ل لهههفر و ي اة  قن قسهههتوى الايلظ 
 جواة التاةنظ  ي القتور SPC الكفدمة الا قنظ والقعننظ ايلظ اتلههههههههههههههدقنظ ل  اا اذ ال ونسههههههههههههههتنت  ان  ندك تأثنر 

QAS الكفههدمة الا قنههظ والقعننههظ  ههذا ناني ان ارتفههدع ةنقههظ SPC  قمههاار وتههاة واتههاة ن اي الى ارتفههدع ةنقههظ 
ك نرة قن ندتنظ  أ قنظ  ققد نا  ع ى ان الكفدمة الا قنظ والقعننظ 0.42 قماار  QAS جواة التاةنظ قتور

لا قنظ والقعننظ لقراة  التسههههههههههههههد د  ارتفا  جواة    قاني اخر ك قد ارتفا  الكفدمة اتتسههههههههههههههنن جواة التاةنظ
 التاةنظ

اضههههد ظ الى ذلك تا اخت در وجوا قشههههك ظ ايرت دط الذاتي  ي نقوذج اينتاار قن خت  اسههههتخااا اخت در 
 وتا  ع ى اناااا وجوا القشك ظ  ي النقوذج.  2و ي ةنقظ ةرن ظ قن  1.7واتسون الذي   غ  ةنقته -انر ن

 والقتور SPC الكفدمة الا قنظ والقعننظ ة اوضهههههههههههه  عن ط ناظ الاتةظ  نن ال ااوقن اج  اعطدم لههههههههههههور 
رةا قي خط اينتاار وكقد  ي الشههك   (Scatter plot) ما تا رسهها شههك  انتشههدر ةنقعقد  QASجواة التاةنظ 

 : اآلتي( 29 



 97                                                                                                                                                                                         لثاينا .. املبحث........ اختبار فرضيات االرتباط والتأثري والتباين ملتغريات الدراسة. .........الفصل الثالث

 

 

 
 QAS واحملور SPC لبعدارسم انتشار القيم بني  (29شكل رقم )

 (SPSSاحث باالعتماد على نتائج )الشكل من تصميم الب 
وةا تتمظ ال دتث قن شهههههرط التومني الط ناي ل واةي نقوذج اينتاار القسهههههتخاا  دسهههههتخااا رسههههها الشهههههك  

ومني ن نسههههههههههههههتنت  قنعقهههد ان ال واةي تت ي التنالتكراري واخت هههدر التومني الط ناي ل واةي نقوذج اينتهههاار ال هههذ
و دلتدلي  دن نقوذج اينتاار القسهههههههههتخاا قتقا   واتادري الط ناي المندسهههههههههي  قتوسهههههههههط لهههههههههفر وانتراف قان

 :ل  ندند 

  
 ( يوضح التوزيع الطبيعي لبواقي منوذج االحندار30شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  
 

 QAS تدقيقجودة ال يف EXAU اخلربة واملعرفة املهنية ملراقب احلسابات اختبار تأثري البعد ثانيا: 

 ان الفرضنظ اللفرنظ الفرعنظ الثدننظ  ي: 
 

 H0خ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسد د لايلظ اتلدقنظ  ي: عاا وجوا تأثنر ذ  EXAU  جواة  ي
 .QAS التاةنظ
 

 ضا الفرضنظ ال ان ظ 
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H1خ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسد د لايلظ اتلدقنظ  ي: وجوا تأثنر ذ  EXAU  جواة التاةنظ ي 
QAS. 

 :اآلتي( 27رةا   ولغرض اجرام ايخت در  ما تا انجدا النتدق  القتا مظ  ه وكقد  ي الجاو 
 (27جدول )

 QASيف احملور  EXAUحتليل تأثري البعد 

قيمة معامل 

 R2التحديد 
قيمة معامل 

التحديد 

 املصحح

قيمة معلمة 

 االحندار

 tقيمة 
 احملسوبة

قيمة 

sig 
 معنوية 

T 
ة قيم

-دربن

 واتسون

حتديد وجود مشكلة 

 االرتباط الذايت

معنوي عند مستوى  0.00 4.823 0.4 15% 16%

 %5داللة 
 ال توجد مشكلة 1.7

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  

ى  قان 0.15 ننقد ةنقظ قادق  التتانا القلت   0.16ونتض  قن الجاو  اعتل ان ةنقظ قادق  التتانا 
    سر QAS جواة التاةنظ ي  EXAU لخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسد د ا اخر ان نقوذج انتاار

 .ظالاراسقن اينترا د  الك نظ والقت مي تا تفسنرل قن خت  قتغنرا  اخرى غنر ااخ ظ  ي  % 15
 Sigد ان ةنقظ و ق 4.823الخدلهههههههههههههههظ  عد  tوكدن  ةنقظ اخت در  0.4 ننقد   غ  ةنقظ قا قظ اينتاار 

لذلك نتا ر ض الفرضهههنظ اللهههفرنظ وة و  الفرضهههنظ ال ان ظ  %5قسهههدونظ ل لهههفر و ي اة  قن قسهههتوى الايلظ 
جواة  ي  EXAU  خ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسههههههههههد د لايلظ اتلههههههههههدقنظ  اذ ال ونسههههههههههتنت  ان  ندك تأثنر 

 قماار وتاة  EXAU ننظ لقراة  التسهههههههههههههههد د لخ رة والقار ظ القعا  ذا ناني ان ارتفدع ةنقظ QAS التاةنظ
لخ رة والقار ههظ اققههد نهها  ع ى ان   0.4 قمههاار  QAS جواة التههاةنظ واتههاة ن اي الى ارتفههدع ةنقههظ القتور

لخ رة اك نرة قن ندتنظ تتسههههههههههههههنن جواة التاةنظ   قاني اخر ك قد ارتفا   أ قنظ القعننظ لقراة  التسهههههههههههههههد د 
 ارتفا  جواة التاةنظ.  والقار ظ القعننظ لقراة  التسد د

اضههههد ظ الى ذلك تا اخت در وجوا قشههههك ظ ايرت دط الذاتي  ي نقوذج اينتاار قن خت  اسههههتخااا اخت در 
 اناااا وجوا القشك ظ  ي النقوذج.  وتا  ع ى 2و ي ةنقظ ةرن ظ قن  1.7ةنقته واتسون الذي   غ  -انر ن

 لخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسههههد د ال اا وقن اج  اعطدم لههههورة اوضهههه  عن ط ناظ الاتةظ  نن ا
EXAU جواة التاةنظ والقتور QAS  انتشهههدر ةنقعقد  (31رةا    ما تا رسههها شهههك(Scatter plot)  قي خط

 : اآلتياينتاار وكقد  ي الشك  
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 QAS واحملور EXAUرسم انتشار القيم بني البعد  (31شكل رقم )

 (SPSSماد على نتائج )الشكل من تصميم الباحث باالعت 
وةا تتمظ ال دتث قن شهههههرط التومني الط ناي ل واةي نقوذج اينتاار القسهههههتخاا  دسهههههتخااا رسههههها الشهههههك  

ومني ن نسههههههههههههههتنت  قنعقهههد ان ال واةي تت ي التن ناي ل واةي نقوذج اينتهههاار ال هههذالتكراري واخت هههدر التومني الط
و دلتدلي  دن نقوذج اينتاار القسهههههههههتخاا قتقا   واتاالط ناي المندسهههههههههي  قتوسهههههههههط لهههههههههفر وانتراف قاندري 

 ل  ندند :

  
 ( التوزيع الطبيعي لبواقي منوذج االحندار 32شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  
 

 QAS تدقيقجودة ال يف TRAU مستوى التدريب والتعليم املهين املستمر ملراقب احلسابات اختبار تأثري البعدثالثاَ: 
 ان الفرضنظ اللفرنظ الفرعنظ الثدلثظ  ي: 

 

H0قستوى التارن  والتا نا القعني القستقر لقراة  التسد د لايلظ اتلدقنظ  ي: عاا وجوا تأثنر ذ 
TRAU  جواة التاةنظ ي QAS. 

 

 ضا الفرضنظ ال ان ظ 
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H1ستقر لقراة  التسد د قستوى التارن  والتا نا القعني القلايلظ اتلدقنظ  ي: وجوا تأثنر ذ TRAU 
 .QAS جواة التاةنظ ي 

 :اآلتي ولغرض اجرام ايخت در  ما تا انجدا النتدق  القتا مظ  ه وكقد  ي الجاو 
 (28جدول )

 QAS احملور يف TRAUالبعد حتليل تأثري 

قيمة معامل التحديد 

R2 

قيمة معامل 

التحديد 

 املصحح

قيمة معلمة 

 االحندار

 tقيمة 
 احملسوبة

مة قي

sig 
 معنوية

T 

قيمة 

-دربن

 واتسون

حتديد وجود 

مشكلة االرتباط 

 الذايت

20 % %19 0.45 5.598 0.00 
مستوى  عندمعنوي 

 5%   داللة
 ال توجد مشكلة 1.7

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  
  0.19التتانا القلههههههت   ننقد ةنقظ قادق   0.20 ونتضهههههه  قن الجاو  اعتل ان ةنقظ قادق  التتانا 

جواة   ي TRAU قسهههتوى التارن  والتا نا القعني القسهههتقر لقراة  التسهههد د   قانى اخر ان نقوذج انتاار
قن اينترا د  الك نظ والقت مي تا تفسهههنرل قن خت  قتغنرا  اخرى غنر ااخ ظ  ي % 20 سهههر  QASالتاةنظ 
 .الاراسظ

 Sigو قد ان ةنقظ   5.598 الخدلههههههههظ  عد tن  ةنقظ اخت در وكد 0.45 ننقد   غ  ةنقظ قا قظ اينتاار 
  ان ظال لذلك نتا ر ض الفرضهههنظ اللهههفرنظ وة و  الفرضهههنظ  %5قسهههدونظ ل لهههفر و ي اة  قن قسهههتوى الايلظ 

  د قسهههتوى التارن  والتا نا القعني القسهههتقر لقراة  التسهههد ايلظ اتلهههدقنظ ل  اا اذ ال ونسهههتنت  ان  ندك تأثنر 
TRAU جواة التاةنظ قتور ي ال QAS  قسههتوى التارن  والتا نا القعني القسههتقر   ذا ناني ان ارتفدع ةنقظ

 قماار  QAS جواة التاةنظ  قماار وتاة واتاة ن اي الى ارتفدع ةنقظ القتور TRAU لقراة  التسهههههههههههههههد د 
ندتنظ  ك نرة قن أ قنظ قسههههتوى التارن  والتا نا القعني القسههههتقر لقراة  التسههههد د ققد نا  ع ى ان   0.45

  قسههههتوى التارن  والتا نا القعني القسههههتقر لقراة  التسههههد د تتسههههنن جواة التاةنظ   قاني اخر ك قد ارتفا  
 ارتفا  جواة التاةنظ.

اضههههد ظ الى ذلك تا اخت در وجوا قشههههك ظ ايرت دط الذاتي  ي نقوذج اينتاار قن خت  اسههههتخااا اخت در 
 وتا  ع ى اناااا وجوا القشك ظ  ي النقوذج.  2و ي ةنقظ ةرن ظ قن  1.7 واتسون الذي   غ  ةنقته-انر ن

قسههههتوى التارن  والتا نا القعني القسههههتقر  وقن اج  اعطدم لههههورة اوضهههه  عن ط ناظ الاتةظ  نن ال اا
قي  (Scatter plot) ما تا رسا شك  انتشدر ةنقعقد  QAS جواة التاةنظ والقتور TRAU لقراة  التسد د 

  :اآلتي ار وكقد  ي الشك خط اينتا
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 QAS واحملورTRAU رسم انتشار القيم بني البعد (33شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  
وةا تتمظ ال دتث قن شهههههرط التومني الط ناي ل واةي نقوذج اينتاار القسهههههتخاا  دسهههههتخااا رسههههها الشهههههك  

ومني ن نسههههههههههههههتنت  قنعقهههد ان ال واةي تت ي التن واةي نقوذج اينتهههاار ال هههذالتكراري واخت هههدر التومني الط ناي ل
و دلتدلي  دن نقوذج اينتاار القسهههههههههتخاا قتقا   واتاالط ناي المندسهههههههههي  قتوسهههههههههط لهههههههههفر وانتراف قاندري 

 ل  ندند :

  
 ( التوزيع الطبيعي لبواقي منوذج االحندار 34شكل رقم )

 (SPSSعلى نتائج )الشكل من تصميم الباحث باالعتماد  

 

الخهدلهههههههههههههههظ  عهد تا ترتنه  تهأثنر كه   اها قن ا اهدا  tواخنرا و هديعتقهدا ع ى ةنا قا قهد  اينتهاار وةنا 
قسهههههتوى التارن  والتا نا القعني القسهههههتقر لقراة    وجا ال دتث ان ال اا  QAS ي القتور  SPAUالقتور 

القعننظ الكفدمة الا قنظ و  ل نأتي  اال ال ااكدن لههههههدت  الترتن  ايو  قن ندتنظ ةوة تأثنر  TRAU التسههههههد د 
 اآلتي والشههههههك  EXAU لخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسههههههد د ا واخنرا جدم ال اا SPC لقراة  التسههههههد د 

 نوض   ندنند ةوة التأثنر:
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 QASمع احملور  SPAUبني ابعاد احملور  ( قوة التأثري35شكل رقم )
 (SPSSماد على نتائج )الشكل من تصميم الباحث باالعت 

  :ة الثالثة: حتليل التباينالفرضية الرئيس( 3-2-3) 

 (تسههههههههههههههه  قكدن الاق  وعاا الاورا  التارن نظ وعاا الق تقرا  ي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ 
 -وتتفرع قنعد الفرضند  الفرعنظ ايتنظ: 

 .الاق ايست دنظ ت اد لنوع  تدوري توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وق .1
 .ي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لااا الاورا  التارن نظ .2
   الا قنظ.ق تقراي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لااا ال .3
 :العمل: حتليل التباين حسب مكان 3-2-3-1

لما اوجا ال دتث اوي ةنا ايوسدط التسد نظ واينترا د  القاندرنظ والخطأ القاندري لك  نوع عق  ولجقني 
 :اآلتي اي ادا والقتدور وكقد ق ننظ  ي الجاو 

 (29جدول رقم )

 قيم االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية واخلطأ املعياري

Group Statistics 
 GRU N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SPC 1 64 4.1731 .38449 .04806 
2 64 4.0877 .52043 .06505 

EXAU 1 64 4.3109 .35773 .04472 
2 64 4.2547 .44075 .05509 

TRAU 1 64 4.3056 .36504 .04563 
2 64 4.1997 .50790 .06349 

SPAU 1 64 4.2632 .28157 .03520 
2 64 4.1807 .43138 .05392 

QAAC 1 64 4.3094 .44498 .05562 
2 64 4.2781 .66725 .08341 

QAFA 1 64 3.4863 .56261 .07033 
2 64 3.4863 .50744 .06343 
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QAST 1 64 4.1250 .56889 .07111 
2 64 3.7344 .81093 .10137 

QAS 1 64 3.9736 .36883 .04610 
2 64 3.8329 .43722 .05465 

 (SPSSدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج )اجل 
 :ايتنظو اا ان ةقند  تسد  ايتلدما  الادقظ تا وضي الفرضنظ اللفرنظ  

H0: . ي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لنوع الاق 
 :ايتنظضا الفرضنظ ال ان ظ 

H1: اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لنوع الاق . توجا  روةد  قانونظ  نن   
وةهها تا انجههدا جههاو  تت نهه  الت ههدنن  نن نوعي الاقهه  ولجقني اي اههدا والقتههدور وكقههد ق ننههظ  ي الجههاو  

 :اآلتي
 التباين بني نوعي العمل وجلميع االبعاد واحملاور لحتلي (30جدول رقم ) 

ANOVA 

 Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 

SPC 

Between 

Groups 
.233 1 .233 1.113 .293 

Within 

Groups 
26.377 126 .209   

Total 26.610 127    

EXAU 

Between 

Groups 
.101 1 .101 .628 .429 

Within 

Groups 
20.301 126 .161   

Total 20.402 127    

TRAU 

Between 

Groups 
.359 1 .359 1.835 .178 

Within 

Groups 
24.646 126 .196   

Total 25.005 127    

SPAU 

Between 

Groups 
.218 1 .218 1.641 .202 

Within 

Groups 
16.719 126 .133   

Total 16.936 127    

QAAC 

Between 

Groups 
.031 1 .031 .097 .756 

Within 

Groups 
40.524 126 .322   

Total 40.555 127    

QAFA 

Between 

Groups 
.000 1 .000 .000 1.000 

Within 

Groups 
36.164 126 .287   

Total 36.164 127    

QAST Between 

Groups 
4.883 1 4.883 9.952 .002 
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Within 

Groups 
61.818 126 .491   

Total 66.701 127    

QAS 

Between 

Groups 
.633 1 .633 3.868 .049 

Within 

Groups 
20.613 126 .164   

Total 21.246 127    

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  

نتا ة و  الفرضهههنظ اللهههفرنظ لجقني % 5قسهههتوى ايلظ اتلهههدقنظ  عنانت نن انه أعتل قن خت  الجاو   
 نن نوعي الاقه  عنها  دل ك ت هدننهاذ ان  نهد  QAS جواة التهاةنظ والقتور QASTاي اهدا والقتهدور عهاا ال اها 

 ننقد ي توجا  روةد  ذا  ايلظ اتلهههههدقنظ قانونظ  نن نوعي الاق  ل منظ   مط  QASوالقتور  QASTال اا 
وةا تا رسهههههههههههههها  التدلتنن  مط عنا  دتنن  0.05كدن  اة  قن  Sigوذلك  سهههههههههههههه   ان ةنقظ  والقتدور اي ادا 

 الاراسظلغرض  ندن اتجدل ايجد ظ لاننظ  QASوالقتور  QASTاا لألوسدط التسد نظ ل   ايتيالشك  ال ندني 
 نتو قد:

 
 QASواحملور  QASTألوساط احلسابية للبعد ( ا36شكل رقم )

 (SPSS)الشكل من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج  
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ون الى  قن خت  الشههههههههههك نن السههههههههههد منن نتضهههههههههه  ج ند ان الادق نن  ي انوان الرةد ظ القدلنظ ايتتداي نقن
 لههورة أك ر قن الادق نن  ي قكت  قراة  تسههد د   QASو مرا  القتور  QASTالقوا مظ ع ى  مرا  ال اا 

 خدم.
 حتليل التباين حسب عدد الدورات التدريبية :3-2-3-2

لما اوجا ال دتث اوي ةنا ايوسههههههههههدط التسههههههههههد نظ واينترا د  القاندرنظ والخطأ القاندري لك   قظ قن  قد  
 :ايتي   التارن نظ ولجقني اي ادا والقتدور وكقد ق ننظ  ي الجاو الاورا

 االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية واخلطأ املعياري مقي (31جدول رقم )

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

SPC 

1 33 4.0536 .50861 .08854 

2 42 4.1722 .47867 .07386 

3 18 4.0726 .47819 .11271 

4 13 4.2840 .34024 .09437 

5 12 4.2885 .33630 .09708 

6 10 3.9231 .34209 .10818 

Total 128 4.1304 .45774 .04046 

EXAU 

1 33 4.2636 .40142 .06988 

2 42 4.3405 .38702 .05972 

3 18 4.1167 .41480 .09777 

4 13 4.3538 .37107 .10292 

5 12 4.3667 .34728 .10025 

6 10 4.2100 .51088 .16155 

Total 128 4.2828 .40081 .03543 

TRAU 

1 33 4.2054 .43755 .07617 

2 42 4.2804 .47028 .07257 

3 18 4.1975 .43043 .10145 

4 13 4.4444 .38490 .10675 

5 12 4.3611 .39105 .11289 

6 10 4.0111 .45194 .14292 

Total 128 4.2526 .44373 .03922 

SPAU 

1 33 4.1742 .39960 .06956 

2 42 4.2644 .38727 .05976 

3 18 4.1289 .36393 .08578 

4 13 4.3608 .24277 .06733 

5 12 4.3387 .32234 .09305 

6 10 4.0481 .24783 .07837 

Total 128 4.2219 .36518 .03228 

QAAC 

1 33 4.2364 .75076 .13069 

2 42 4.3619 .47624 .07349 

3 18 4.3111 .55401 .13058 

4 13 4.3846 .44318 .12292 

5 12 4.4000 .39080 .11282 

6 10 3.9200 .47329 .14967 

Total 128 4.2938 .56509 .04995 

QAFA 

1 33 3.4242 .54391 .09468 

2 42 3.6161 .52484 .08098 

3 18 3.3611 .57982 .13667 

4 13 3.4038 .49779 .13806 

5 12 3.6354 .40402 .11663 

6 10 3.3000 .58689 .18559 

Total 128 3.4863 .53362 .04717 
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QAST 

1 33 3.6919 .92994 .16188 

2 42 4.0278 .71085 .10969 

3 18 3.8796 .55662 .13120 

4 13 4.0769 .57177 .15858 

5 12 4.1944 .58961 .17021 

6 10 3.8833 .45168 .14283 

Total 128 3.9297 .72471 .06406 

QAS 

1 33 3.7842 .49068 .08542 

2 42 4.0019 .39876 .06153 

3 18 3.8506 .36695 .08649 

4 13 3.9551 .26419 .07327 

5 12 4.0766 .28811 .08317 

6 10 3.7011 .37288 .11791 

Total 128 3.9033 .40901 .03615 

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج   

 :اآلتنظو اا ان ةقند  تسد  ايتلدما  الادقظ تا وضي الفرضنظ اللفرنظ 
H0: .ي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لااا الاورا  التارن نظ 

 :ايتنظ ان ظ ضا الفرضنظ ال
H1: .توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لااا الاورا  التارن نظ 

وةا تا انجدا جاو  تت ن  الت دنن  نن  قد  عاا الاورا  التارن نظ ولجقني اي ادا والقتدور وكقد ق ننظ  
 :ايتي  ي الجاو 

 (32جدول رقم )

 ني فئات عدد الدورات التدريبية وجلميع االبعاد واحملاوربحتليل التباين 

ANOVA 

 Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 

SPC 
Between Groups 1.364 5 .273 1.319 .261 

Within Groups 25.246 122 .207   

Total 26.610 127    

EXAU 

Between Groups .852 5 .170 1.063 .384 

Within Groups 19.551 122 .160   

Total 20.402 127    

TRAU 

Between Groups 1.364 5 .273 1.407 .226 

Within Groups 23.642 122 .194   

Total 25.005 127    

SPAU 

Between Groups 1.023 5 .205 1.569 .174 

Within Groups 15.913 122 .130   

Total 16.936 127    

QAAC 

Between Groups 1.949 5 .390 1.232 .298 

Within Groups 38.606 122 .316   

Total 40.555 127    

QAFA 

Between Groups 1.819 5 .364 1.292 .272 

Within Groups 34.345 122 .282   

Total 36.164 127    

QAST 

Between Groups 3.459 5 .692 1.335 .254 

Within Groups 63.241 122 .518   

Total 66.701 127    

QAS 

Between Groups 1.731 5 .346 2.164 .062 

Within Groups 19.515 122 .160   

Total 21.246 127    

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  
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و  الفرضههههههنظ اللههههههفرنظ نتا ة  5%قسههههههتوى ايلظ اتلههههههدقنظ  عنانت نن انه  (32رةا   قن خت  الجاو  
لجقني اي ادا والقتدور اذ ي توجا  روةد  ذا  ايلظ اتلهههههههههههههههدقنظ قانونظ  نن  قد  عاا الاورا  التارن نظ 

 .الاراسظعنا جقني اي ادا والقتدور الااخ ظ  ي  0.05قن  أك ركدن   Sigس س   ان ةنقظ 

 ثانيا: حتليل التباين حسب عدد املؤمترات 

ي ةنا ايوسههدط التسههد نظ واينترا د  القاندرنظ والخطأ القاندري لك   قظ قن  قد  عاا لما اوجا ال دتث او 
 التدلي: الجاو الق تقرا  ولجقني اي ادا والقتدور وكقد ق ننظ  ي 

 (33)جدول رقم 

 احصائيات عدد املؤمترات جلميع االبعاد واحملور
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

SPC 

1 68 4.1233 .46462 .05634 

2 38 4.1802 .42067 .06824 

3 14 4.0110 .52594 .14056 

4 5 4.1077 .55363 .24759 

5 1 4.3077 . . 

6 2 4.2308 .65271 .46154 

Total 128 4.1304 .45774 .04046 

EXAU 

1 68 4.3088 .37921 .04599 

2 38 4.2474 .42346 .06869 

3 14 4.3571 .37358 .09984 

4 5 4.0800 .68337 .30561 

5 1 4.1000 . . 

6 2 4.1500 .07071 .05000 

Total 128 4.2828 .40081 .03543 

TRAU 

1 68 4.2500 .39779 .04824 

2 38 4.2661 .46394 .07526 

3 14 4.2619 .55915 .14944 

4 5 4.2889 .38168 .17069 

5 1 4.4444 . . 

6 2 3.8333 1.17851 .83333 

Total 128 4.2526 .44373 .03922 

SPAU 

1 68 4.2274 .36369 .04410 

2 38 4.2312 .35371 .05738 

3 14 4.2100 .40360 .10787 

4 5 4.1589 .47618 .21295 

5 1 4.2840 . . 

6 2 4.0714 .58684 .41496 

Total 128 4.2219 .36518 .03228 

QAAC 

1 68 4.3118 .63093 .07651 

2 38 4.3316 .44909 .07285 

3 14 4.2429 .54450 .14552 

4 5 4.0800 .59330 .26533 

5 1 3.8000 . . 

6 2 4.1000 .70711 .50000 

Total 128 4.2937 .56509 .04995 

QAFA 

1 68 3.5074 .55014 .06671 

2 38 3.4803 .57725 .09364 

3 14 3.3839 .49143 .13134 

4 5 3.4500 .18957 .08478 

5 1 3.6250 . . 
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6 2 3.6250 .17678 .12500 

Total 128 3.4863 .53362 .04717 

QAST 

1 68 3.8064 .82489 .10003 

2 38 4.0746 .51799 .08403 

3 14 4.1190 .66804 .17854 

4 5 4.1333 .66039 .29533 

5 1 4.3333 . . 

6 2 3.3333 .47140 .33333 

Total 128 3.9297 .72471 .06406 

QAS 

1 68 3.8752 .46587 .05649 

2 38 3.9621 .33099 .05369 

3 14 3.9153 .37850 .10116 

4 5 3.8878 .35536 .15892 

5 1 3.9194 . . 

6 2 3.6861 .01964 .01389 

Total 128 3.9033 .40901 .03615 

 
 

 قند  تسد  ايتلدما  الادقظ تا وضي الفرضنظ اللفرنظ التدلنظ:و اا ان ة
H0. ي توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لااا الق تقرا : 

 ضا الفرضنظ ال ان ظ التدلنظ:
H1الق تقرا . : توجا  روةد  قانونظ  نن اجد د  الاننظ نتو ا ادا وقتدور ايست دنظ ت اد لااا 

   
وةهها تا انجههدا جههاو  تت نهه  الت ههدنن  نن  قههد  عههاا الق تقرا  ولجقني اي اههدا والقتههدور وكقههد ق ننههظ  ي 

                         الجاو  التدلي:

 (34رقم ) جدول

 حتليل التباين بني فئات عدد املؤمترات وجلميع االبعاد واحملاور

ANOVA 

 Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 

SPC 
Between Groups .351 5 .070 .326 .896 
Within Groups 26.259 122 .215   

Total 26.610 127    

EXAU 

Between Groups .445 5 .089 .545 .742 
Within Groups 19.957 122 .164   

Total 20.402 127    

TRAU 

Between Groups .404 5 .081 .400 .848 
Within Groups 24.602 122 .202   

Total 25.005 127    

`SPAU 

Between Groups .076 5 .015 .111 .990 
Within Groups 16.860 122 .138   

Total 16.936 127    
QAAC Between Groups .660 5 .132 .404 .845 

 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  
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Within Groups 39.895 122 .327   
Total 40.555 127    

QAFA 

Between Groups .243 5 .049 .165 .975 
Within Groups 35.921 122 .294   

Total 36.164 127    

QAST 

Between Groups 3.415 5 .683 1.317 .261 
Within Groups 63.285 122 .519   

Total 66.701 127    

QAS 

Between Groups .283 5 .057 .330 .894 
Within Groups 20.963 122 .172   

Total 21.246 127    
 (SPSS)اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  

 
نتا ة و  الفرضهههههنظ اللهههههفرنظ لجقني % 5قسهههههتوى ايلظ اتلهههههدقنظ عنانت نن انه  (34رةا   قن خت  الجاو 

ظ  تقرا   سههههههههه   ان ةنقاي ادا والقتدور اذ ي توجا  روةد  ذا  ايلظ اتلهههههههههدقنظ قانونظ  نن  قد  عاا الق
Sig   الاراسظعنا جقني اي ادا والقتدور الااخ ظ  ي  0.05قن  أك ركدن.
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 االستنتاجات-املبحث االول: 

 التوصيـــات-املبحث الثاين: 
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املبـحث األول 

 االستنتاجات

 -: استنتاجات اجلانب النظري: اوالً

 قنظ ذلك ع دآلونظ ايخنرة  و  الادلا ي  اض او  عاا ق سههههسههههد  التاةنظ القتخلههههلههههظ قعنندل تمانا  .1
 .قوضوع التخلم القعني لقراة  التسد د 

ل تخلهههم القعني قند ي عاناة نقكن ان نسهههتغ عد قراة  التسهههد د  إذا أراا التخلهههم و ي تتسهههن  .2
منههداة ارجههظ اةههظ تمههانرل لقخههدطر التههاةنظ  منههداة ةههارتههه ع ى و جواة ةراراتههه  تخطنط عق نههظ التههاةنظ  
 .الاراسظو ندك قند ي أخرى تا التطرظ النعد خت  سنر  اكتشدف اعخطدم وتدي  إاارة اعر دو 

 دلنسهههههه ظ لقعنظ التاةنظ وقط   لجقني اعطراف القسههههههتفناة قن  دل ضههههههرورن ال ألهههههه ت  جواة التاةنظ اقر  .3
 عق نظ التاةنظ.

لهههههاار القادننر رغا ا تقدا  .4 والرةد ظ ع نعد اي ان الاراظ   عدخدلهههههظ الاو  الادلا  قوضهههههوع الجواة وا 
او تكنفه ل اق   ي الخدم  دلرةد ظ ع ى الجواة   220لا ناق   قاندر التاةنظ الاولي رةا لتا اين 

 ال نقظ الاراةنظ 
 

   -استنتاجات اجلانب العملي:  ثانيًا:

 ندك اتفدظ ع ى أ قنظ التخلههههم القعني تسهههه  ارام ا راا عننظ الاراسههههظ واتفدةعا ع ى جقني  مرا   .1
قسههههههههههههههتوى التارن    EXAUالخ رة والقار ظ القعننظ   SPCظ والقعننظ الكفدمة الا قن اي ادا الثتثظ 

كك    SPAUالتخلههههم القعني  ( و دلتدلي ايتفدظ ع ى القتورTRAU والتا نا القعني القسههههتقر
 كك . QAS جواة التاةنظ كذلك  ندك اتفدظ ع ى  مرا  قتور

قسههههههههههههتوى   EXAUالقار ظ القعننظ الخ رة و   SPCالكفدمة الا قنظ والقعننظ  تسههههههههههههد ا اي ادا الثتثظ  .2
 ي منداة التخلههههم القعني لقراة  التسههههد د  و دلتدلي  (TRAU التارن  والتا نا القعني القسههههتقر

 تتتسن جواة التاةنظ.
  SPCالا قنظ والقعننظ   الكفدمةا ادا التخلم القعني   نننونظ ههههههقارانظ ههههههدط طههههههظ ارت ههههههوجا عتةت .3

( لقراة  TRAU  قسههههههههههههههتوى التارن  والتا نا القعني القسههههههههههههههتقر EXAUالخ رة والقار ظ القعننظ 
 اعنالتسههههههههههههد د  وقتور جواة التاةنظ  ققد نسههههههههههههتنت  قن ذلك ان  ندك عتةظ ارت دط طرانظ قانونظ 

 .QASواة التاةنظ هوج SPAU راة  التسد د ههعني لقهخلم القهالت  نن %5قستوى ايلظ 
كدن له اةوى عتةظ ارت دط  TRAU قر لقراة  التسد د ارن  والتا نا القعني القستهههههتوى التهههههقسان  .4

 الكفدمة الا قنظ والقعننظ لقراة  التسههههههههههههههد د  نأتي  اال  ااو  ،QAS جواة التاةنظ طرانظ قي قتور
SPC   الخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسد د   ااواخنرا جدم EXAU. 
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ن انوان الرةد ظ القدلنظ عن نونر ا قن الادق نان عاا الاورا  التارن نظ كدن  اعكثر عنا الادق نن  ي  .5
 التسد د . ي قكدت  قراة  

ان نسههههه ظ القشهههههدركظ  ي الق تقرا  الا قنظ ة ن ظ ققد نم   قن  رلهههههظ قتد اظ ك  قد نطرأ قن تطورا   .6
 وتغنرا  قستتاثظ ع ى قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسد د .

دع لتسهههد د   ي جواة التاةنظ تنث ان ارتفلقراة  التخلهههم القعني  ندك تأثنر اث ت  الاراسهههظ ان  .7
ة جوا ن اي الى ارتفدع ةنقظ قتورلقراة  التسههههههههههد د   قماار وتاة واتاة ةنقظ التخلههههههههههم القعني 

 قماار وتاة واتاة ن اي الى ارتفدع وان ارتفدع ةنقظ الكفدمة الا قنظ والقعننظ   0.5 قماار  التاةنظ
 الخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  التسههههههههههد د   ارتفدع ةنقظ ان  و 0.42 قماار  جواة التاةنظ ةنقظ قتور

ان ارتفهدع ةنقهظ كهذلهك   0.4 قمهاار  جواة التهاةنظ  قمهاار وتهاة واتهاة ن اي الى ارتفهدع ةنقهظ قتور
دع ةنقظ تاة واتاة ن اي الى ارتف قماار و  ارن  والتا نا القعني القستقر لقراة  التسد د هتوى التهقس

 .0.45 قماار  جواة التاةنظ قتور
  كدن لدت  الترتن TRAU قستوى التارن  والتا نا القعني القستقر لقراة  التسد د  ااههههههههههههههههان   .8

الكفدمة الا قنظ والقعننظ  نأتي  اال  ااو   QAS جواة التاةنظ قتورايو  قن ندتنظ ةوة تأثنرل  ي 
 EXAU التسد د  الخ رة والقار ظ القعننظ لقراة  جدم  اا واخنرال   SPC لقراة  التسد د 

 داي نقن ون الى القوا مظ ع ى  مرا هههههدلنظ ايتتهههههرةد ظ القهههههوان الهههههن  ي انهههههالادق نقراة ي التسد د  ان  .9
 جواة التههاةنظ و مرا  قتورالخههدم  ههدلرةههد ههظ ع ى الجواة  220عنههدلههههههههههههههر القانههدر  QAST ال اهها

QAS نقدرسون عق ظ تس   كونعاخدمالتسد د  ال يت  قراة دادق نن  ي قك لورة أك ر قن ال  
 المطدعد .

عندلر القاندر  QAST ندك ت دنن  نن نوعي الاق  عنا ال اا  %5دقنظ هههظ اتلهههتوى ايلهههقس عنههها .10
 ننقد ي توجا  روةد     مط QAS جواة التاةنظ و مرا  قتورالخدم  دلرةد ظ ع ى الجواة  220

 قتدور.ذا  ايلظ اتلدقنظ قانونظ  نن نوعي الاق  ل منظ اي ادا وال
 (الق تقرا   الاورا  التارن نظ ن  نن  قد  عاا ههههههههههوجا ت دنههههههههههي ن %5دقنظ هههههظ اتلهههههتوى ايلهههههقس عنههههها .11

  لجقني اي ادا والقتدور.
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املبـحث الثـانـي 

 ـاتـالتوصي

 

قراة ي التسهههد د  وشهههركد  التاةنظ  أاام قعدا عق نظ التاةنظ و مدل لق اأ التخلهههم القعني   تشهههجني .1
تولهههه   النه  ذا الاراسههههظ قن نتدق  إنجد نظ  خلههههوم ا قنظ التخلههههم القعني وقند اه وذلك لقد 

 اإلنجد ي ع ى جواة التاةنظ.   لوتأثر 
ضهههههههههرورة ان نت نى قج س القادننر القتدسههههههههه نظ والرةد نظ والقنوقد  القعننظ تط نظ او تكننف قاندر  .2

ما قي ال نقظ الاراةنظ او الشههههههههههههههروع ( الخدم  دلرةد ظ ع ى الجواة  قد نتت220التاةنظ الاولي رةا  
  علاار قاندر عراةي ل جواة والرةد ظ ع نعد. 

وضي قن ضوا ط اعجور او ان ت ان نستثنى قراة ي التسد د  او شركد  التاةنظ القتخللظ قعنندل  .3
لعد أجور قخت فظ  وذلك قن اج  تشههههجني قراة ي التسههههد د  وشههههركد  التاةنظ  ققدرسههههظ القعنظ و ظ 

قعني قي ايخذ  ي التسههههه دن ايسهههههتقرار  وضههههه  التا اعانى لألجور قن اج  التفدو التخلهههههم ال
 وتمدلنها هد. ع ى ةنقظ القعنظ

ضهههههههههرورة اعااا  راق  ل تارن  والتا نا القعني القسهههههههههتقر لقراة ي التسهههههههههد د  عنعد تسهههههههههعا  ي منداة  .4
تكونن لقعننظ التانثظ و كفدمتعا وةاراتعا القعننظ  وتسههههههههههههههدعا ا  ي التارف ع ى اعسههههههههههههههدلن  الفننظ وا

 جواة التاةنظ.   ع ى خ رام  ي ك  ةطدع ققد نناكس  شك  إنجد ي
لى عضد ظ شرط ا او جقانظ القتدسههههههههههههه نن المدنوننن  قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسد د  ان نموا قج هههههههههههههس .5

شهههههههروط تجانا إجدمة ققدرسهههههههظ القعنظ او تغنر اللهههههههنف  و و ان نشهههههههترك قراة  التسهههههههد د   اورا  
 والقشدركظ  ي ق تقرا  ع قنظ   توث رلننظ. تارن نظ

نولههههي قراة ي التسههههد د  وشههههركد  التاةنظ  ضههههرورة اي تقدا  دلتاةنظ القتخلههههم تسهههه  ط ناظ  .6
قاة قن تقا و راق  التخلههههم الاةنظ المطدعد  او اللههههندعظ  وقن خت  التلههههو  ع ى شههههعداا 

  CISAاةظ ل نوا والقا وقد   شهههعداة الق عدلقنظ وع ى سههه ن  القثد  ة   قاد ا قعننظ قتخلهههلهههظ
شهههههههعداة    CIA رندق  القاةظ الااخ ي القاتقا  CPAايقرنكي   رندق  القتدسههههههه  المدنوني القاتقا

 .... الخ(. ال رنطدننظ Chartered Accountant ةدنونيقتدس  
 ان تموا القنوقد  القعننظ و دلتادون قي الق سههههههههسههههههههد  التكوقنظ القسهههههههه ولظ   تنونا قسههههههههدلظ التأ ن  .7

الا قي والاق ي لقراة  التسهههههههههد د  و ظ أسههههههههه و  التخلهههههههههم القعني  والمندا  أعااا قادننر اعاام 
 .  و تنونا اورا  تارن نظ قتخللظ لقراة  التسد د القعني القتخللظ
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ضههههههههوع ظ  ي قو نان تموا القنوقد  القعننظ الاراةنظ القسهههههههه ولظ  دلتنسههههههههنظ قي القنوقد  القعننظ الاول .8
تفداة قن خ راتعا وقار تعا القتخللظ قن اج  قواك ظ التهههههطورا  لتتهههههسنن التخلم القعني لتس

 جهواة التهاةنظ. 
ان نموا قراة  التسهههههههههد د   منداة عاا الاورا  التارن نظ ونفضههههههههه  ان تكون قتخلهههههههههلهههههههههظ قن اج   .9

 القسد قظ  ي تطونر قار ته وخ رته  أاام قعقظ عق نظ التاةنظ  شك  أ ض .
لق تقرا  الا قنظ لقراة  التسههد د  ققد تسههدعال ع ى قتد اظ قد نطرأ قن ضههرورة منداة القشههدركد   د .10

 تطورا  وتغنرا  قستتاثظ ع ى قعنظ قراة ظ وتاةنظ التسد د .

  -: الدراسات املستقبلية

قمنا   ندك تدجظ عجرام   ي و   قد تا عرضهههههه  ي  ذل الاراسهههههظ  شهههههمنعد النوري والاق ي ت ن انه يمال
لذا  دن ال دتث نمترو  اض الاراسهههههههد  القسهههههههتم  نظ ع قنته  ضهههههههوع التخلهههههههم القعنيقن الاراسهههههههد   ي قو 

    -كتتي: 

الكشاااوفا   في الواقعة األخطاء اكتشاااا  على مراقبي الحسااااتا  للمكاتبالمهني  التخصااا  تأثير .1

 .المالية
 لنظ.دوالقوثوةنظ  دلكشو د  الققاى تأثنر التخلم القعني لقراة  التسد د  ع ى ارجظ اإل لدو  .2
قاى قسههههد قظ التخلههههم القعني لقكدت  قراة ي التسههههد د   ي تتسههههنن اتخدذ المرارا  ايسههههتثقدرنظ  .3

 لاى القستثقرنن.
ي التسههههههد د  ع قنظ التخلههههههم القعني وقسههههههد قته  ي جواة اعاام القعني لاق نظ ة قاى إاراك قرا .4

 التاةنظ
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 املصادرقائمة 

 املصادر العربية- اوالً:

 المران الكرنا
 -: املعايري والقوانني واألنظمة وأخرى: 1

 ق ند  التأكناوع لرةد ظ الجواة والتاةنظ والقراجاظ الاولنظ القادننر إلاارا  ل قتدس نن  الاولي تتدااي .1
 عقدن  المدنونننن  ننل قتدس  الار ي القجقي ترجقظ  2010   اعو  الجمم والخاقد  ذا  الاتةظ 

 .اعران
تتدا الاولي ل قتدس نن  إلاارا  القادننر الاولنظ لققدرسظ اعقد  التاةنظ والتأكنا وةواعا اختةند  اي .2

   ترجقظ القجقي الار ي ل قتدس نن المدنونننن  عقدن  اعران.2008القعنظ  الجمم اعو    
 القتدس نظ القادننر قج ههس الاار التاةنظ  سدسنظاعالقادننر -1999 لسنظ( 3  رةا التاةنظ الن  .3

 . غااا  1999/  11/ 2 تهدرنخ القنامهاة  ج سهته الاراظ جقعورنظ  ههي والرةد هنظ
 القادننر   الاار قج ههسعملية التدقيق واإلشراف عليها تخطيط-2002( لسنظ 6الن  التاةنظ رةا   .4

    غااا.2002 / 8/ 24 تهدرنخ القنامهاة ج سهته  الاراظ جقعورنظ  ههي والرةد هنظ القتدس نظ
   ال جنظ الاولنظ لققدرسظ قعنظ التاةنظ.1994( لسنظ 1007التاةنظ الاولي   قاندر .5
   ال جنظ الاولنظ لققدرسظ قعنظ التاةنظ.1994( لسنظ 300التاةنظ الاولي   قاندر .6
 رسظ قعنظ التاةنظ.  ال جنظ الاولنظ لققد1994( لسنظ 310التاةنظ الاولي   قاندر .7
 .القاا  1999 لسنظ( 3  رةا الاراظ جقعورنظ التسد د   ي وتاةنظ قراة ظ قعنظ ققدرسظ نودا .8
 

  -الكتب العربية:  .2

  قراجاظ ترجقظ قتقا ع ا المدار السهههههههههههههه نطي  "القراجاظ قاخ  قتكدق "    جنقسولو ك رننم  الفننأ .1
 .0920  الار نظ الساوانظ القق كظ الرندضالقرنخ  تدقا تجدج  اار  اتقا

لط اظ ا ني زل نشههههههههههههههر والتو واق  اار والاق نظ  النورنظ الندتنظ قن التاةنظ الى قاخ   داي  تقنقي ال .2
 .2004  ايران-عقدن الثدننظ 

  تجدجاتقا تدقا  ترجقظ  " نن النورنظ والتط نظ توقدس  ولنا توقدس  أقرسههههههههههههههون  نكي  " القراجاظ .3
 .1989 الساوانظ  الار نظ القق كظ الرندض القرنخ  اار نا كقد  الانن سا قراجاظ

ذنن د   ع ي ع ا المدار تسههههههههههههههن الذنن د   "تاةنظ التسههههههههههههههد د   ي ضههههههههههههههوم القادننر الاولنظ: نورنظ ال .4
 .2009وتط نظ"  شركظ قطد ي اعرم  عقدن  الط اظ الثدننظ 

 مدل لقادننر التاةنظ الاولنظ"  اارقاخ  قادلههههر و -شههههتنظ  رماظ أ ومنا الشههههتنظ  " تاةنظ التسههههد د  ال .5
 .2015عقدن  الط اظ اعولى   –واق  ل نشر  اعران 
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ل دغ  اتقا ع ا القولى الل دغ  كقد  السنا اتقا الاشقدوي  عدا  ع ا الرتقن اتقا  " اسدسند  ال .6
 .2008القراجاظ وقادننر د "  قركم التا نا القفتوو  جدقاظ المد رة  ك نظ التجدرة  

 نظقع وأختةند  وسهههههه وكند  "ةواعا شههههههتدته  السههههههنا شههههههتدته ع ي  نلههههههر الو د  وشههههههتدته  ع ا ع ى .7
 .2009قلر   – اإلسكنارنظ الجدقانظ الاار القدلنظ"  اعمقد  قواجعظ  ي والقراجاظ القتدس ظ

 ااا غ/  ر القغ قط اظ وتط نمدل"  نورندل  ع قي قنع  الخدرجي "التاةنظ المرنشهههههي  رشهههههنا أندا مرنشهههههي ال .8
2011. 

 –قتقوا  رأ   سههههههههتقظ قتقوا  اتقا نوسههههههههف ك  ونظ  عقر قتقا مرنمد   " ع ا تاةنظ التسههههههههد د   .9
 .2011اعولى  الط اظ عقدن  – اعران والتومني  ل نشر القنسرة النوري"  اار

 .1992اذار الط اظ السد اظ  قاجا الراقا  قط اظ اار الا ا ل قتننن  ي  نرو   قساوا ج ران   .10
الندتنظ النورنظ"  اار القنسهههرة ل نشهههر -قطدرنظ  غسهههدن  تو القطدرنظ  " تاةنظ التسهههد د  القادلهههرال .11

 .2009عقدن  الط اظ الثدننظ  –والتومني  اعران 
"ألهههههههههههو  التاةنظ"  قنشهههههههههههورا  القجقي الار ي ل قتدسههههههههههه نن المدنونننن  الكون :  عطنظ قطر  قتقا  .12

1989. 
 .2004الط اظ الرا اظ  ي قلر  لاولنظ  قاجا الوسنط  قكت ظ الشروظ ا .13
التألهههههههههن  -عواري  قتقا نلهههههههههر العواري  قتقا تو نظ قتقا  " ألهههههههههو  القراجاظ والرةد ظ الااخ نظال .14

 .1999جدقاظ عنن شقس   –الا قي والققدرسظ الاق نظ"  ك نظ التجدرة 
 ظ القجقي الار ي ل نشههههر ("  قكت1وةدا  سههههدقي قتقا الوةدا  ل ي قتقا واندن  " تاةنظ التسههههد د   ال .15

 .2010عقدن  الط اظ الار نظ اعولى  -والتومني  اعران
 

 -: اجلامعيةواألطاريح  الرسائل. 3

 "العوامااال المةثرل على ةوال المراةعاااة الخاااا ةياااة  قاااا اااااام،عباااد الساااااا    ااااااليماااا   هاااد ،اال .1

قاظ د/ جك نظ التجدرة  الىةاق  رسهههههههدلظ قدجسهههههههتنر  ي القتدسههههههه ظ والقراجاظ   "،في الجمهو ية اليمنية 
 .2008ههه  اسنوط

 اتةههظال ذا  الفقههد  نور وجعههظ قن التههاةنظ جواة  ي الق ثرة الاواقهه "  إ را نا  جقههد  منههدا ا را نا  .2
 الا واو  ايةتلهههههههدا ك نظ إلى ةاق  القتدسههههههه ظ /  اإلعقد  إاارة  ي قدجسهههههههتنر رسهههههههدلظ "  التاةنظ   نقظ

 .2003 هه ال ن  آ  جدقاظ اإلاارنظ /
قاى التماا قكدت  التاةنظ الادق ظ  ي ةطدع غمة  تو نر قتط  د   تمننا و سهههههههههههههنف  قتقا سهههههههههههههدلا  " ا .3

اراسهههههههههظ تط نمنظ"  -220تتسهههههههههنن  ادلنظ رةد ظ جواة التاةنظ الخدرجي و مدل لقاندر التاةنظ الاولي رةا 
طنن ههههههه قنظ  غمة    ساإلست الجدقاظ/  التجدرة ك نظ الى ةاق  والتقون   القتدس ظ  ي قدجستنر رسدلظ
2011. 
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  اراسههظ تدلظ " –خضههر  لم نطي اعخضههر  " قراجاظ التسههد د  وواةي الققدرسههظ القعننظ  ي الجماقر اي .4
لتجدرنظ الا وا ايةتلدانظ والا وا ا ك نظ الى ةاق  قتدس ظ   ي ع وا التسننر تخلم قدجستنر رسدلظ

 .2009 اقرالجم  التدج لخضر  دتنظ  جدقاظ/  وع وا التسننر
التتاي ايختةي ل قتدسهههه ظ اي ااعنظ  ي تتانا الاخ  الخدضههههي  أثر نوسههههف عتم ع ا ايتا   طو  .5

 .2006 ال لرة:اطروتظ اكتورال ك نظ اياارة وايةتلدا جدقاظ  ل ضرن ظ 
 التااا  سهههههههدق  ع ا الرماظ التااا  "تت ن  وتمننا التخلهههههههم القعني ل قراجي الخدرجي وأثرل ع ى جواة .6

اراسهظ تط نمنظ"  رسهدلظ قدجسهتنر ةاق  الى ك نظ التجدرة / الجدقاظ -اعاام القعني  ي خاقد  القراجاظ
 2008اإلستقنظ  غمة    سطنن  

 قمترو لتضههننظ انقوذج ههههههههههههههههه التاةنظ جواة  ي الق ثرة تسههن "الاواق  قتقا ع ا الو د   شههرى تسههن  .7
  ي   سفظ رالاكتو  اطروتظ ،القدلنظ" لألوراظ الاراظ سوظ  ي والقستثقرنن القاةمنن  نن التوةاد   جوة

   .2008 هه  غااا جدقاظ/  وايةتلدا اياارة ك نظ الى ةاق  القتدس ظ 
 ثبح-الق سههههههسههههههنظ التدكقنظ قسههههههتوى تامنم  ي التاةنظ جواة اور تقا  عاندن كدوا قطروا التقا  "ال .8

 القاعا ي  ايقندم  نقظ الى قماا اةنظ"   تثالار  الادقظ الشههركد  قن عننظ  ي تت ن نظ واراسههظ تط نمي
 .2010 هه  غااا المدنوننظ  القتدس ظ شعداة نن  قتط  د  قن كجمم المدنونننن ل قتدس نن الار ي

 قراجاي ِة   قن اللههههههههههههههندعي التخلههههههههههههههم اسههههههههههههههتراتنجنظ ت ني تأثنر تقواة  قدمن عوني تقواة  "قاى .9
  ي تنرقدجسههههههه رسهههههههدلظ غمة"  ةطدع  ي تط نمنظ ن نظتت  اارسهههههههظ-التوةاد   تضهههههههننظ  جوة التسهههههههد د   ي

 .2014 ههه   سطنن غمة  اإلستقنظ  الجدقاظ/  التجدرة ك نظ الى ةاق  والتقون   القتدس ظ
 "اور اسهههتراتنجنظ التخلهههم اللهههندعي لقراجي التسهههد د  الخدرجي 2013ا ور  خدلا قوسهههى ا ور   .10

ظ ع ى القلههههدرف الوطننظ الادق ظ  ي   سههههطنن "  اراسههههظ تط نمن- ي التا قن ققدرسههههد  إاارة اعر دو
اإلسههههههههتقنظ  غمة   الجدقاظ-ايةتلههههههههدا والا وا اإلاارنظ قتدسهههههههه ظ ةاق  الى ك نظ رسههههههههدلظ قدجسههههههههتنر 

 .  سطنن
- الشركد   ي اعر دو إاارة ع ى التسد د  قراة ي أاام جواة إناكدس راضي " تسن راضي  نضد  .11

 لقاعاا  ي ايقندم  نقظ الى قماا  تث "  واإلسهههههههتثقدر القولههههههه  ل تنقنظ قلهههههههرف غي تط نمي  تث
 .2014 هه  غااا المدنوننظ  القتدس ظ شعداة نن  قتط  د  قن كجمم المدنونننن ل قتدس نن الار ي

 انرتم  ي التسههههههههههههههد د  لقراة  القعني التخلههههههههههههههم اور م نري. رجدم قتقا ع ا الرتنا الم نري  "ال .12
 قسد قظ/ن والتقو  لتستثقدر الوركدم قلرف شركظ  ي تط نمي  تث-التاةنظ جواة وتتسنن القخدطر

 جدقاظ/  والقدلنظ القتدسهههههههه نظ ل اراسههههههههد  الادلي القاعا قج س أطروتظ اكتورال قماقظ الى خدلههههههههظ " 
 .2014 هه  غااا المدنوننظ  القتدس ظ شعداة نن  قتط  د  قن كجمم  غااا
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 ع ى هواناكدسه اعر دو إاارة كشهف  ي  نفورا نونةد أسهتخااا السهدعاي  "   ن  تقوا سهدعاي  تكناال .13
 د قتط   قن  غااا كجممل  جدقاظ  ي وايةتلهههههدا اإلاارة ك نظ قج س قماقظ إلى التاةنظ"  رسهههههدلظ جواة
 .2013-القتدس ظ   غااا  ع وا  ي القدجستنر ارجظ نن 

 اجاظالقر  جواة ع ي القا وقد  تكنولوجند اسهههههههتخااا   "أثرالسههههههه ناي سهههههههاا  نلههههههه   جوا رسههههههه نايال .14
 .2011ههه  ق ك ساوادقاظ / ج إاارة ايعقد ك نظ  الىةاق  الخدرجنظ"  رسدلظ قدجستنر  ي القتدس ظ  

سههههههههتدر  أكرا لههههههههد ر السههههههههتدر  "الاتةظ  نن تط نظ أطدر توكقظ الشههههههههركد  وجواة اعاام القعني ال .15
 ظ رسدلظ قدجستنر  ي القتدس اراسظ تط نمنظ ع ى قكدت  القراجاظ  ي ةطدع غمة" -ل قراجي الخدرجي

 .2015  سطنن ههه والتقون   ةاق  الى ك نظ التجدرة / الجدقاظ اإلستقنظ  غمة  
سهههه نقدن  ع ال قتقا ع ال سهههه نقدن  اثر التخلههههم المطدعي  قعنظ القراجاظ الخدرجنظ ع ى تمانرا   .16

 ك نظ لىا ةاق  قتدسههههه ظ ال  ي قدجسهههههتنر رسهههههدلظ  اراسهههههظ تجرن نظ" –الخطر القتما  دل نوك التجدرنظ 
 .2012 ههه قلر المةدمنظ  جدقاظ/  التجدرة

 قعننظال القادننر  ي و  التسد د  قراة  عق  أاام شنخ ي  عقدر ع ا المدار عطد الشنخ ي " جواةال .17
 كجمم وننننالمدن ل قتدس نن الار ي القاعا  ي ايقندم  نقظ الى قماا "   تث الاتةظ ذا  والتشرناد 

   .2010هه   غااا المدنوننظ  القتدس ظ شعداة نن   د قتط  قن
دلظ "  رسههههههههههمنظ  اقنر جقد  " قاى تط نظ رةد ظ لجواة  ي قكدت  تاةنظ التسههههههههههد د   ي ةطدع غمة ال .18

 .2012غمة -جدقاظ اإلستقنظ/ الك نظ التجدرة  الىةاق  قدجستنر  ي القتدس ظ والتقون   
ي اعران   القعني السهه وك  مواعا الخدرجننن التسههد د  قاةمي تمننا "قاى الت نا  ع ا أشههرف كراجه  .19

 نظالار  عقدن جدقاظ اكتورال  اطروتظ اراسههههههههههظ قنااننظ" - عد ايلتماا ع ى تشههههههههههجاعا التي والوسههههههههههدق 
 .2004  ايران الا ند  ل اراسد 

 التاةنظ  ي نظلقع القنوقظ العنقد  اور لتفان  قمترو أنقوذج"   عن ي  اسههرام كدوا ع نا تسههن ال عن ي ال .20
/  دلنظوالق القتدسههههههه نظ ل اراسهههههههد  الادلي القاعا قج س قماقظ الىالتاةنظ"  أطروتظ اكتورال  جواة تتمنظ
 .2012 هه  غااا المدنوننظ  القتدس ظ شعداة نن  قتط  د  قن كجمم  غااا جدقاظ

 ع ى قنااننظ سههههههظاار -التاةنظ  جواة ع ى التاةنظ قعنظ قخدطر أثر  القلههههههار قلههههههار  قرشهههههها عناال .21
رسههههههههههدلظ قدجسههههههههههتنر  ي القتدسهههههههههه ظ والتقون   ةاق  الى ك نظ التجدرة / " غمة ةطدع  ي التاةنظ قكدت 

 .2013  سطنن ههه الجدقاظ اإلستقنظ  غمة  

 -والدراسات واجملالت:  الدوريات. 4

سههههههههههههههاوانههظ قفعوا جواة القراجاههظ"  قج ههظ القتههدسهههههههههههههه ههظ  الجقانههظ ال".  2000 و الاما  قتقهها   عنا. ا .1
 .24-27ل قتدس ظ  إ رن :
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  " قاى وجوا التخلههههم  ي التاةنظ لاى قكدت  التاةنظ 2011ا و عنسههههى  اعدم خدلا أ و عنسههههى   .2
   الااا ايو .38 ي اعران"  قج ظ اراسد  الا وا اإلاارنظ  تلار عن الجدقاظ ايراننظ  القج ا 

" اراسظ تت ن نظ لاواق  ونقدذج ةندس   2003أسقدعن   طدرظ تسننن اسقدعن   اتقا س دعي ةط    .3
 .60جواة الرةد ظ الخدرجنظ ع ى التسد د  "  قج ظ القتدس ظ واإلاارة والتأقنن  الااا: 

(  جواة خاقظ القراجاظ: اراسظ قنااننظ 2008تونجري  ع ا الرتقن ع ى  الند اي  تسنن قتقا ال .4
ايةتلدا  :قج ظ جدقاظ الق ك ع ا الامنم تت ن نظ ل اواق  الق ثرة  نعد قن وجعظ نور القراجانن 

 .219 – 255واإلاارة  القج ا الثدني والاشرون  الااا اعو   م 
الاواق  الق ثرة  ي جواة قراجاظ التسد د  قن وجعظ نور القتدس نن  ج ران  قتقا ع ي ج ران  " .5

اوا   كظ  جدقاظ الق ك سالمدنوننن  ي النقن"  الناوة الثدننظ عدشرة لس   تطونر القتدس ظ  ي القق
 .2010  47-1الرندض  القق كظ الار نظ الساوانظ  م

القراجاظ وط ناظ  تأثنر تجا وسقاظ قكت  "جاعدني  نور سدعا  الانمري  تسدا ع ا القتسن ال .6
القند سظ  ننعد ع ى جواة أااقعد القعني " اارسظ قنااننظ ع ى قكدت  القراجاظ  ي القق كظ الار نظ 

  23قج ظ جدقاظ الق ك ع ا الامنم: ايةتلدا واإلاارة  القق كظ الار نظ الساوانظ  قج ا  الساوانظ 
 .2009  192-143الااا الثدني  م

  قتقا قتقا ع ا المدار الانسطي  قلطفى عطنظ السنا الغناور  اتقا اتقا قلطفى ديسطيال .7
راسظ تط نمنظ عن ةرار القراجي ا-  "الاتةظ  نن التخلم والجواة  ي قجد  القراجاظ2011اعقنر  

 شأن استقرار شركد  القسد قظ القلرنظ"  القج ظ القلرنظ ل اراسد  التجدرنظ  ك نظ التجدرة جدقاظ 
 .330-310  الااا الثدني  م م 35القنلورة  القج ا 

ل انخفدض قستوى أتاد  القراجاظ وآثدر   "2006إنقدن تسنن  الانمري  تسدا ع ا القتسن   شدطري ال .8
 ظ قج ع ى جواة اعاام القعني"  اراسظ قنااننظ ع ى قكدت  القراجاظ  ي القق كظ الار نظ الساوانظ 

 .163-97  م م: 1الااا 20جدقاظ الق ك ع ا الامنم/ك نظ ايةتلدا واإلاارة  قج ا 
 " قفعوا وخلدقم جواة القراجاظ القدلنظ  جقعورنظ قلر الار نظ الج ن  قتقا تسني ع ا  ل تي  .9

الااا  وان ت جدقاظ  التجدرة ك نظ  التجدرنظ اراسظ نورنظ وقنااننظ"  القج ظ الا قنظ ل توث والاراسد   –
 .1997اعو   

ط  ظ  إ را نا " ةندس أثر  اض الاواق  ع ى جواة أاام قراة  التسد د : اراسظ قنااننظ ع ى قكدت   .10
 .1997  13القراجاظ  س طنظ عقدن"  قج ظ اإلااري  الااا 

قاى قسد قظ التخلم القعني ل قراجي    "2016ع ا الامنم  جافرل عثقدن الشرنف ع ا الامنم. .11
اراسظ تط نمنظ"  قج ظ الا وا ايةتلدانظ  جدقاظ السواان  -الخدرجي  ي تتسنن جواة عق نظ القراجاظ

 .56-42  الااا اعو   م م 17القج ا 
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 ن نظ عس د عد قن وجعظ نور قراة ي التسد د   ي الاراظشدكر "  جوة التوةي ه اراسظ تت  الكرنا ع ا  .12
 .  2002هه  38"  قج ظ اياارة وايةتلدا / الجدقاظ القستنلرنظ هه الااا 

مه اراسظ تط ن –  "اور التوجه السوةي  ي تتمنظ التلظ السوةنظ 2011ع وان  تسن ج ر ع وان   .13
  28اارنظ  جدقاظ كر تم  القج ا السد ي  الااا  ي قاق  إطدرا   د  "  القج ظ الاراةنظ ل ا وا اإل

 .233-208م م 
 " أثر التخلم اللندعي لقراجي التسد د  ع ي جواة اعر دو 2006عوض  أقد  قتقا قتقا   .14

القتدس نظ ل شركد  القمناة  دل ورلظ القلرنظ"  قج ظ ك نظ التجدرة ل  توث الا قنظ  ك نظ التجدرة  
 .116-57  م م 2  الااا 43ا جدقاظ اإلسكنارنظ  القج 

اراسظ – "أثر جواة القراجاظ الخدرجنظ ع ى عق ند  إاارة عر دو 2008  قتقا كدق عنسى  سقنر  .15
 (.2  الااا 45تط نمنظ"  قج ظ ك نظ التجدرة ل  توث الا قنظ  جدقاظ اإلسكنارنظ  قج ا 

ي تتسنن كفدمة اعاام   " اور التخلم المطدعي  2005ل ن   خدلا قتقا ع ا القناا ل ن    .16
اراسظ تط نمنظ قمدرنظ"  قج ظ ك نظ التجدرة ل  توث الا قنظ  جدقاظ اإلسكنارنظ  -القعني ل قراجي الخدرجي
 .183-83الااا: اعو   م م 

  "أ قنظ التخلم القعني ل قراجي  ي تتسنن تمانر 2011  قادذ طد ر لدل  القمطري  مقطريال .17
نظ  ي الجقعورنظ النقننظ"  قج ظ جدقاظ اقشظ ل ا وا ايةتلدانظ اارسظ قناان-قخدطر القراجاظ 
 الااا الرا ي.-27والمدنوننظ  القج ا 

قنلور   ن أعقدرة قنلور  تولي قتقا   تث قماا الى الق تمى الا قي الاولي تو : النودا  .18
 14و13ظ  لنوقي القتدس ي القدلي  ي قواجعظ القادننر الاولنظ ل قتدس ظ والقادننر الاولنظ ل قراجا

   الجماقر.2011انسق ر
 واورل ل قراجي المطدعي   " التخلم2016قوسى  قتقا ع ي قوسى  قلطفى سدسي  توتظ   .19

  18ك نظ اإلاارة وايةتلدا  الااا:  –الراجاظ"  القج ظ الجدقاظ  جدقاظ الماونظ  قخدطر تخفنض  ي
 .120-91القج ا اعو   م م 

  "اور قادننر جواة التاةنظ  ي تتمنظ خدلنظ القوثوةنظ  ي التمدرنر 2011واثظ  العدا قتقا واثظ  .20
 القدلنظ"  قج ظ الاندننر/ الجدقاظ اإلستقنظ  غااا  الااا:  سا اهلل الرتقن الرتنا.

 - اإلنكليزية: رثانياَ: املصاد
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 (1امللحق رقم )

 إل / السيد المجيب المحترر.
 ةاناستمارة استب

 السالر عصيكر ..........
 رسدلظدس ظ ل ت ي القع وا راتكا  ذل ايستقدرة  دعت در د جممال قن قتط  د  انجدم رسدلظ القدجستنر نماا لتض
ينة تيبيقية في عدراســة -)التخصــا المهني لمراقب الحســابات وانعكاســات  عص  جودة التدقيقالقوسهههوقظ 

ن  ي الاراظ ع ى أق  أن وةا وةي ايختندر ع ى عننظ قن قراة ي التسههههههد د  الادق ن  (من مراقب الحســــابات
تخرج  ذل الاراسظ  نتدق  تخاا قسنرة ال تث الا قي أق نن قن تضرتكا تمانا إجد د  قوضوعنظ وتمنمنظ  اا 

 -ةرامة القلط تد  واعسق ظ  ولكي تكتق  اللورة لذا نرجى قتتوظ النمدط القعقظ اآلتنظ: 
 جعظ أخرى.إن اإلجد د  ستستخاا  مط عغراض ع قنظ ولن تماا عي -1
 نرجى أن تكون اإلجد د  ع ى أسدس قد  و قوجوا ولنس ع ى أسدس قد ترونه لتنتد. -2
 ( أقدا ايختندر الذي ترونه ناكس الواةي. نرجى اإلجد ظ  وضي عتقظ   -3

 مصيصحات هامة:
                                                                                                       :  الحساباتالتخصا المهني لصمراقب 
القار ظ ة و الخ ر نكتس ون  تاةنظ شركد  تنتقي إلى نفس المطدع ققد نجا عاو و ةندا قراة  التسد د   

نتفعقون جناال الخلدقم الققنمة لعذا المطدع  وط ناظ الققدرسد  القتدس نظ الخدلظ    و القتخللظ
  عذا المطدعوط ناظ القخدطر القرت طظ 

 ي قاى استطدعظ قراة  التسد د  ع ههههههههههى اكتشههههههههههدف اعخطههههههههههدم والقخدلفههههههههههد  الجو رنظ  ي  جودة التدقيق:
 القدلنظ واإل لدو عنعد الكشو د 

خ رة و :  ي قجقوعظ قن أنشههههههههطظ التا ا التي تعاف الى القتد وظ وتتسههههههههنن كفدمة التعصير المهني المســـــتمر
والقعدرا  التمقظ لقواجعظ التغننرا  والتطورا  التانثظ التي  ظر لقااالتسههههههههههد د  قن خت  اكتسههههههههههد   قراة 

 .والتاةنظتشعا د قعنظ القتدس ظ 
 الشهههههههركظ  إاارة ة   قن القتخذة واإلجراما  والوسهههههههدق  اعنشهههههههطظ قن قجقوعظ ي  إدارة األرباي المحاســــبية:

 استخااا  خت قن قشروعنتعد عن النور  غض القكدس   اض وتتمنظ اإلاارة  واقا تاونا إلى تعاف والتي
 ".عنعد الخروج أو القتدس نظ  القادننر  ي القرونظ واستغت 

تاةنظ القدلنظ  ي قد نخم ط ناظ ال الكشهههههو د و و الت دنن  نن قراة ي التسهههههد د  وقسهههههتخاقي  فجوة التوق :
 ونطدةه وواج د  قراة  التسد د  وقس ولندته.

 إشراف                                                  الباحث                           
 حمد مجيد عبد زيد  . ر                   قحيان يالب حمودي                                  
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  المعصومات العامةول: المحور األ 
 مكان العمل:         .1

 مراقب حسابات خاا مكتب -ب           ديوان الرقابة المالية االتحادي        - 

 
 عدد سنوات الخدمة المهنية: .2

 
              واتسن 10إل   5 من-ب   سنوات                             5اقل من  - 

 

 سنة                  30إل   20 كثر من -د                   سنة    20إل   10 كثر من  -ج
 

 سنة  30 كثر من -هـ       
 رات العصمية والمهنية التي شاركت بها:الدورات والمؤتم .3

 

 
 
 إجابة(النشاي الذي تمار  في  خدمة التدقيق: )يمكن اختيار  كثر من  .4

 
 شركات تجارية -شركات خدمية                              ب - 

 

 مصارف وشركات تامين  -د     شركات سياحية وفندقة                  -ج       
  

 صناعية شركات-وشركات زراعية                               -هـ   
   

 (              شركات  خرى تذكر )                   -ز   
 
 

إلى  3من  3اقل من  التوجد التفاصيل
 6اقل من 

إلى  6من 
 9اقل من 

إلى اقل  9من 
 12من 

إلى اقل  12من 
 15من 

       عدد الدورات التدريبية

       عدد المؤتمرات العلمية
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 المحور الثاني: التخصا المهني لمراقب الحسابات
 الكفاءة العلمية والمهنية:  /أوال

 ت
س/ هل ترون ان الكفاءة العلمية والمهنية لمراقب الحسابات تزيد 

 ي:أتي من درجة تخصصه مما يسهم فيما
فق  ت ا
 تماما

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 
 تماما

      قدير مخاطر التدقيقزيادة درجة دقة ت 1

      تدعيم استقالل مراقب الحسابات 2

      تحسين جودة قرارات تخطيط عمليات التدقيق 3

      م أنظمة الرقابة الداخليةيتقي 4

      االرتقاء بمستوى المنافسة بين مراقبي الحسابات 5

      ةمة العايزيادة الخبرة المهنية المتخصصة وتقلص الخبرة المهن 6

      تحسين مستوى اإلفصاح في القوائم المالية 7

      تقديم خدمة متميزة للزبائن 8

      اكتشاف حاالت إدارة األرباح المحاسبية 9

      م األخطاء الجوهريةيتقي 10

      زيادة درجة موثوقية البيانات المالية 11

      تقليل االستعانة بالخبراء 12

      طر تعرضه للمقاضاةتقليل خ 13

 
 ثانيا / الخبرة والمعرفة المهنية لمراقب الحسابات

 األسئلة ت
اتفففففق 
 تماما

 محايد اتفق
ال 

 اتفق
ال اتفق 

 تماما

1 

تؤدى زيادة عدد سفففففففنوات خبرة مراقب الحسفففففففابات بمهام التدقيق الى 
ترشفففففففيد أحكامه المهنية في جمي  مراحل عملية التدقيق ومن ثم زيادة 

يةقدرت كل ومواجهه الظروف تير الروتين ية على حل المشففففففففا  ه المهن
 لمراقب الحسابات

     

2 

يكون قادراً على تخطيط المتخصصة الخبير صاحب ان مراقب الحسابات 
عمليففة التففدقيق والتقففدير الففدقيق لمخففاطر التففدقيق وتقييم مففدى مقففدرة 

 اباتالمنشففأة على االسففتمرار في نشففاطها بشففكل أفضففل من مراقب الحسفف
 .المبتدئ

     

3 
أن طول فترة ارتباط مراقب الحسفففففففابات بزبون معين تجعله أكثر خبرة 
ومعرف بنشففففاط العميل مما قد يسففففاعد على تنفيا عملية التدقيق بكفاءة 

 وفعالية.
     

4 
عند قيام مراقب الحسفففففففابات بتدقيق اعمال ال تتوفر لديه فيها الخبرة 

 .لى كفاءته في عملية التدقيقالكافية والمناسبة يؤثر سلباُ ع
     

5 
تؤدى الى زيادة  التدقيقارتباط مراقب الحسفففففففابات بزبون  إاا زادة مدة

في  المهنية على اكتشفففففاف االسفففففاليب التي تتبعها االدارة للتالعب قدرته
 األرباح.

     

6 
بات التي تمثل خطر  لة بمعرفة البنود والحسففففففففا تسففففففففاهم الخبرة الطوي

 بطبيعتها.
     

      ان مراقب الحسابات الخبير يمكنه ان يعرف أماكن تكرار األخطاء. 7

8 
دوراً مهماً في زيادة القدرات المهنية  المتخصفففصفففة تلعب الخبرة المهنية

 لمراقب الحسابات لتمكنه من أداء خدمة التدقيق بجودة عالية
     

9 
ام في أداء مراقب الحسففففففابات لمهالمتخصففففففصففففففة تؤثر الخبرة المهنية 

في مهام التدقيق المعقدة مثل الحكم على مقدرة الشركة  ةً التدقيق وخاص
 على االستمرار في عملها او نشاطها

     

10 
 التي كم المعرفة المهنية المتخصففففففصففففففةعلى يعتمد مراقب الحسففففففابات 

 في مواجهة المشاكل والمواقف الصعبة التي يتعرض لها. هايمتلك
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 ب والتعصير المهني المستمر لمراقب الحساباتمستوى التدريثالثا / 

اتاق  األسئصة ت
ال  محايد اتاق تماما

 اتاق
تاـق  ال ا

 تماما

1 
يؤدى وجود برنامج فعال لصتعصير المهني المســــــــتمر ال  المحافظة عص  
مهارة مراقب الحســــــــــابات وزيادة قدرت  المهنية عص  القيار بمتيصبات 

 عمصية التدقيق
     

2 
صير المهني المســــــتمر مراقب الحســــــابات في التعرف عص  يســــــاعد التع

االساليب الانية والمهنية الحديثة التي تمكنهر من اداء خدمات التدقيق 
 بكااءة وفعالية

     

3 
عتبر برامج التعصير المهني المســـــــتمر وســـــــيصة فعالة، تســـــــاعد مراقب ت

ص  عالحسابات عص  متابعة كل ما يير  من تيورات وتغييرات مستحدثة 
 مهنة المحاسبة والتدقيق مما يزيد من كااءة وفعالية عمصية التدقيق

     

 مراقبيتســــــــــاهر برامج التعصير المهني المســـــــــتمر في تنميــة وتيوير  4
      الحسابات لتنايذ عمصية التدقيق عص   كمل وج 

إن تيبيق مكاتب مراقبي الحسابات لبرامج التعصير المهني المستمر يعد  5
 عناصر الرقابة عص  جودة التدقيقمن  هر 

     

يصعب التعصير المهني المســتمر بجمي   شــكال  دورًا اســاســيًا في تحســين  6
      وتيوير الكااءة المهنية لصمراقب الحسابات

7 
إن زيادة عدد الدورات التدريبية التخصــصــية التي يحصــل عصيها مراقب 

يق، تســـــاهر في تيوير الحســـــابات  ثناء الممارســـــة الاعصية لمهار التدق
 لقياق معينالتدقيق  مهمة بمداءمعرفت  وخبرت  

     

 قياقفي  المتخصــــصــــة ان االيالق عص  القوانين والنشــــرات والدوريات 8
      تسهر في تيوير كااءت  وزيادة درجة تخصص  مهنياً  معين

ضــرورة قيار المنظمات المهنية المســؤولة بتنظير مســملة تمهيل العمصي  9
 اقبي الحسابات وفقًا الستراتيجية التخصا المهنيلمر 

     

 التدقيق / جودة الثالث المحور

اتــــاــــق  - / تتحقق جودة التدقيق من خالل:  ت
ال  محايد اتاق تماما

 اتاق
ال اتــاــق 

 تماما
      مدى التزار مراقب الحسابات بمعايير التدقيق الدولية 1

ومراقــب  كشـــــــــوفــاتالتقصيــل التبــاين بين توقعــات مســـــــــتخــدمي  2
 الحسابات  ي بمعن  اخر تضيق فجوة التوق 
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اكتشـــــــاف مراقب الحســـــــابات لمخالاات واالخياء الموجودة في  3
 المالية الكشوفات

     

المالية موضـــــــوق التدقيق بما يتاق م   الكشـــــــوفاتمدى اعداد  4
 المبادئ المحاسبية المتعارف عصيها.

     

      يةالمال الكشوفاتتدقيق ومصداقية زيادة الثقة في تقرير ال 5
 

 

 

 /  ي من العوامل االتية تؤثر ايجابُا بجودة خدمة التدقيق في  ت
 العراق

اتاق 
ال  محايد اتاق تماما

 اتاق
ال اتاق 
 تماما

      شهرة مراقب الحسابات  1
      حجر الموارد واالمكانيات لمكتب مراقب الحسابات )البشرية، المالية( 2
      التخصا المهني لمراقب الحسابات  3
      الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مراقب الحسابات  4
      المنافسة بين مكاتب مراقبي الحسابات  5
       جور مراقب الحسابات  6
      قبول الزبائن الجدد واالستمرار م  الزبائن القدام  7
ت بالشـــــــــركة محل التدقيق يول مدة ارتباي مكتب مراقب الحســـــــــابا 8

 )الزبون(
     

 

اتاق  الخاا بالرقابة عص  الجودة 220 / يصتزر مكتبكر بعناصر المعيار  ت
ال  محايد اتاق تماما

 اتاق
ال اتاق 
 تماما

المتيصبات المهنية مثل الحيادية والموضوعية واألمانة والعناية  1
      المهنية

2 
ا الذين لديهر الخبرة المهنية تعيين األشخا لالقدرة والكااءة مث

      الجيدة

االشراف مثل يجب متابعة تقدر عمصية التدقيق بشكل مستمر ومناقشة  3
      المسائل الجوهرية التي تحدث اثناء القيار بالمهمة م  كادر التدقيق

الموظاين الذين يتمتعون  ض داء اعمال التدقيق مثل ان يقور بتاوي 4
      ااءة والتدريب المهنيبمستوى عالي من الك

االستشارات مثل باألمور الصعبة من الممكن التشاور م   صحاب  5
      الخبرة المتخصصة بموضوق االستشارة

 رعص  مكاتب مراقبي الحسابات بتقيي بالتاتي  والمتابعة مثل يج 6
 نظامها في مراقبة الجودة واستمراريت 

     

 مع التقديرشاكرين حسن تعاونكم معنا ... 
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 (2امللحق رقم )

 جلنة حتكيم استمارة االستبانة

 

 أمساء اخلرباء الذين أبدو رأيهم مبدى صالحية االستبانة

 

 مكان العمل اللقب العلمي / العنوان الوظيفي االسم ت

 القادسية/ جامعة التربية كلية  أستاذ مساعد دكتوراى خالد أبو جاسم عبد 1

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة املثىن دكتوراىأستاذ  سعود جايد مشكور 2

 القادسيةكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة  أستاذ مساعد دكتوراى طاهر ريسان دخيل 3

 املثىن كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة / حماسب قانويندكتوراى مدرس عالء حسن كرمي 4

 القادسيةكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة  مدرس دكتوراى/حماسب قانوين علي عبد احلسني راجي 5

 القادسيةكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة  أستاذ مساعد / حماسب قانوين فراس خضري عباس 6

 القادسيةكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة  أستاذ دكتوراى جميد عبد احلسني هاتف 7

 القادسيةكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة  أستاذ مساعد دكتوراى / حماسب قانوين ناظم شعالن جبار 8

 القادسيةكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة  أستاذ مساعد / حماسب قانوين نعيم تومان مرهون 9

 

 مت اعداد ترتيب األمساء يف اجلدول حسب االجبدية
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Abstract 
The technological development the world witnessed has caused many 

complications, whether regular or economic, for companies' operations. This has led 

to major difficulties for accounts monitors who lack the full knowledge of all 

economic activities and the ability to face problems related to auditing due to the 

difference and variation of sort and size of these operations. Besides, the importance 

of the present study is attributed to the fact that it tackles a new field of analysis that 

is the professional specialty of accounts monitors in Iraqi environment. The study 

also serves as a contemporary introduction to continuous distinction and 

enhancement of the quality of audits service presented by the accounts monitors 

through contemporary changes and developments in business.  

 

The study aims to clarify the significance of professional specialty of accounts 

monitors and its reflection on the quality of audits. This aim is accomplished through 

studying the subject of professional specialty from all its sides, showing its relation 

to the quality of audits, and identifying the major differences in the response of the 

sample. The sample of the study contains a number of accounts monitors in special 

accounts offices who are allowed to practice the profession according to the handout 

of 2016 and legal accountants in the Office of Federal Financial Control. Random 

observation method was adopted to identify the sample of the study. One hundred 

fifty questionnaire forms were distributed on the sample of the study. One hundred 

thirty five forms were recouped and 7 forms were cancelled. The final number turned 

to be 128 forms. 

 

The study reached to a number of conclusions. The most important one is that 

there is a strong connection between professional specialty and the quality of audits. 

There were differences between the answers of accounts monitors in special offices 

and the legal accountants in the Office of Federal Financial Control concerning their 

commitment to the components of international audit criteria (No. 220) that is related 

to observation of quality. Moreover, the officials in Federal Financial Control were 

more likely to work according to criteria 220 and the quality of audit more than those 

who worked in special accounts offices. 

 

The most important recommendation of the study is that auditors should be 

fully aware to practice the assignments of audit operation according to the principle 

of professional specialty. It is also essential that the Iraqi Board of Accounts and 

Audits Criteria and other professional organizations to apply or, at least adapt, the 

International Audit Criteria No. 220   so as to accommodate with Iraqi environment 

or issuing an Iraqi Criteria of quality and observing it carefully. Furthermore, the 

study suggests that accounts monitors and professional specialized audit companies 

should be excluded from wages conditions or to have special laws of wages to 

encourage accounts monitors and audits companies to practice the profession 

according to professional specialty, putting in consideration the least limit of wages 
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to preserve the tradition and value of the profession. Moreover, the study 

recommends the necessity of putting continuous programs of professional training 

and education to accounts monitors for their contribution in raising professional 

qualification and capacity of those accounts monitors.              
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