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 البحث ممخص
بجكو  اهدد لهددت الدرتسد ددحلدرة رلددحلدرددألتسد ددحلالددسلات لددحلدرعل  دد الدرلدداجحل  ددألجادد  سلدرجسد  ددحل

درلاللدددحطلا دددسلدرسل بدددحلدرتدا لدددحلوا دددسل دددتللدزما ددد تلودرا دددسلدرجدددال ل لة ددد لادددللدز اجددد تل  دددأل
(ل ددست لولدد للدرب ةدد ل111د دد والدر   ددحلدر  ددودطلحلدر بتلددحل دديلداالدد سل   ددحلدرتسد ددحلودرجكو ددحلجدد ل 

ل–ه طحلاتسيسل ط الهلل  لول3عاو يعل تتلج للودطللدز اتص ءل  ألجفستدالدر   حلودرايل ج ال
جسد علة  ب ا( لولتلدمتالدرتسد حلدرج تد لحلج لاوصللدرلهلدرب ة لج لاالللل-  رالتسد  ال  ل 

درتسد حلدر ظسيحلج لو وتلدل سل وهسيحلرات لدحلدرعل  د الدرلداجحل  دألكدللجد لا دسلدرسل بدحلدرتدا لدحل
لوا سلدزما  تلودرا سلدرجال ل

ا دسل دتللل–ا سلدرسل بحلدرتدا لدحلل–جا  سلدرجسد  حلل–درعل   الدرلاجحللالمفتاحية:الكممات 
لدرا سلدرجال لل–دزما  تل

 

Abstract 
 

This study aims to investigate the impact of Big Data Technology on the 
three components of audit risk (control risk, detection risk, inherent risk). 
The sample of the study was selected randomly, it consists of faculty members, 
auditors and graduate students, a sample size was 110. The field study 
approved that the big data technology has a significant effect on control risk, 
detection risk, and inherent risk. 
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 مقدمة  1-1
 ا  حلدراتدتللدره طدلل ديلج د للدزاصد زالوام ورو لد لدرج  وجد اطلا د دتلد دااتدللجودلدعلدراودصدلل
لدد لدز اجدد  يلودرهوداددذلدر كلددحلوا هدد ولدرمجع ددواسلو  ددسل رددللجدد لدرو دد طكلدرادديلا اجددتل  ددألام ورو 

درج  وجد الودزاصدد زالودرادديل دداكل  هدد لكددللكع ددسلجدد لدرعل  دد الدرجهلك ددهلو  ددسلدرجهلك ددحلودرادديلد  دد ل
( لودراأل  هجالب كللكع سل يلدزلاص تلدر  رجألودلدسال  دألBig Data   ه لدرعل   الدرلاجحل 

ل (Hashem et al., 2015) درتتسولدرا    لحلر ج  أالدرجاا فح

ولدددتل ددد للجولدددوتلدرعل  ددد الدرلددداجهلدهاجددد للجا د دددتل ددديلدر ددد ودالد ا دددسولجددد للعدددللد مددد تلج   ل
ودرةكوج الواصة الدز ج للة  لا  هللب دكلل  د لل ديلاة د  لدرصد   هلود تدسولودرةوكجدحلججد ل
ل  ألا ه لاصبةالا  دالدردتوسلدرسطل ديل ديلاةت د لدر جدولدزلاصد تالو صدالدر  د ال ديلدرج    دحل

 ددسك ا ل هدد بلدرعل  دد الدرلدداجحلجدد ل ددأ ه طل دديلةدد للصتدساهدد ل  ددأل ةددولصددةل طلا لا دددهللعدد  لدر
ص ه ج لجؤلسدل يلاةت  لج دل لا    لحلر  دسك الو  د ال ديلد  دللدرتصد سلودر ويدلطلوا لامدو للد تسول
  ددألاتددتلللج ا دد الواددتج ال دال ددوتول  رلددحلوةام فددحلج افلددحلبجدد للالطددللدةال  دد الدر جددالءلو ددأل

 درجس وال له لدرولال

 مشكمة البحث 1-2
ا ددستلدرعل  دد الدرلدداجحلبأ هدد لة ددللكع ددسلجدد لدرعل  دد الدرجهلك ددحلو ددبهلدرجهلك ددحلو  ددسلدرجهلك ددحل
درايللص الدرا  جللج ه لب    ر الودرات ل الدرات  تلحلود ج لاةا جلدرألات ل الةت لدحلر ا  جدللج هد ل

ل(  Joshi & Marthandan ,2018واة   ه ل 

 درعل   الدرلداجحلب دتولج دلد لج هد لدرة دللدرمع دسلر عل  د الودر دس حل ديلاور دتلدرعل  د الا تدتلوااج  لل
ل-1درعل  دد الوا و هدد  لوهدد بلدرج دلدد لافددس ل  ددألع طددحلدرعل  دد الدرلدداجحل ددتولجادد  سلااجلددلل دديل 

جادد  سلدرا ددويسلل-2جادد  سلاددسابكلبجددتالدراود دد لعدد  لد دداسدا  لحلدرج  ددأولوجودستهدد لدرام ورو لددحل 
جا  سلاج لو سيحل-4جا  سلدز اج تل  ألام ورو ل لدرجص تسلدرجفاوةحلودر ة بح لل-3ودرا ف   ل
 ( ISACA, 201درعل   ال 

وه بلدرجا  سلدرايلاج  لع طحلدرعل   الدرلاجحللجك لد للكو لره لاأل سل  دألجاد  سلدرجسد  دحل
لدزما  ت(بجكو  اه لدرلاللحل درا سلدرجال للوا سلدرسل بحلدرتدا لحلوا سل

ل
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لوب را ريللجك لا الصلج ك حلدربة ل يلد   بحل  ألدر ؤدللدرا رأل
 ما هو أثر البيانات الضخمة عمى خطر المراجعة؟

لولجك لات لللدر ؤدللدرسطل يلدر  ع لدرأل تولا ط حل س لحلوهأ 
 ج لهولالسلدرعل   الدرلاجحل  ألدرا سلدرجال ل؟

 درسل بحلدرتدا لح؟ج لهولالسلدرعل   الدرلاجحل  ألا سل
 ج لهولالسلدرعل   الدرلاجحل  ألا سل تللدزما  ت؟

 هدف البحث 1-3
 هدتتلدربةدد لدردألتسد ددحلدلدسلدرعل  دد الدرلدداجحل  دألا ددسلدرجسد  دحلو رددللجد لاددالللد هددتدتل

لدرفس لحلدرا رلح 
 تسد حلالسلدرعل   الدرلاجحل  ألدرا سلدرجال ل 

 درسل بحلدرتدا لح تسد حلالسلدرعل   الدرلاجحل  ألا سل
 تسد حلالسلدرعل   الدرلاجحل  ألا سل تللدزما  ت 

 أهمية البحث 1-4
 األهمية العممية  1-4-1

لااجلللاهجلحلدربة لدر  جلحل يل
  تسولدربةو لدرايلا  ورالجولوتلدربة لوا صحل يلدرع طحلدرجصسيح -
 دزهاج للدرله لةتدلحلجولوتلدربة لودا  بلدر ت تلج لدرج ظج الدرجه لحلدرألاو له -
 درة  حلدرألا ويسلدرجه حلوسة ه لب را وسدالدرام ورو لحلدرايلا ااتلل يلع طحلدز ج للدرةت لح  -

 األهمية العممية   -1-4-2
 ا جللد هجلحلدر ج لحلر بة لدر ت طلدرا رلحل

تسد ددددحلدرعل  دددد الدرلدددداجحلودل سهدددد لدرجةاج ددددحل  ددددألا ددددسلدرجسد  ددددحلبصددددفاه لاةددددتل ادددد طكلا ددددوسلل -
لورو ل لدزاص زالودرج  وج ا ام 

او هله بلدرتسد حل ظسلدر  تولجسد  يلدرة  ب ال ةولدرجاد  سلدراديلاود دهل ج لدحلدرجسد  دحل ديل -
 ع طحلدرعل   الدرلاجحلدرةت لح 

ا جلددحلو ددألدر دد تولجج س دديلجه ددحلدرجة  ددبحلودرجسد  ددحلعع طددحلدرعل  دد الدرلدداجحلودل سهدد لدرجةاج ددحل -
   ألدرجه ح ل
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 البحثمنهج  1-5
ج لد للاةت  لهتتلدربةد ل ابدعلدربةد لكداللجد لدرجد هكلدز دا ب  يلودرجد هكلدز داتسدطألة د ل
ل دااتللدرجد هكلدز دا ب  أل ديلد دا سد لواة  دللدرتسد د الدر د بتحلدراديلا  وردالدرعل  د الدرلدداجحل

لو اللاه لب رجسد  حلوجا  سه لو رللز ات قل سو لدربة ل 

 ل دددااتلل ددديلد دددسدءلدرتسد دددحلدرج تد لدددحلو جدددعلدرعل  ددد الواة  هددد لزاابددد سلدجددد لدرجددد هكلدز ددداتسدطأل
 درفسو لودروصوللدرألد   بحل  ألدر ؤدللدربةلأ 

 تنظيم البحث 1-6
ل يللوءلج ك حلدربة لوهت هلوج ه هل اللا ظلللدربة لكج ل  أل

 :د   سلدر ظسالر بة لول جللدر   صسلدرا رلحل -1
 (Big Dataالبيانات الضخمة ) -
  سيذلدرعل   الدرلاجحلا -
 ا ودتلدرعل   الدرلاجح -
 اص طصلدرعل   الدرلاجح -
 جا  سلدرعل   الدرلاجحل -

 خطر المراجعة  -
 درا سلدرجال لل -
 ا سلدرسل بحلدرتدا لحل -
 ا سلدزما  ت -

 :الدراسة الميدانية وتشمل العناصر التالية -3
  سو لدربة  -
 .ج اجعلدربة  -
 .   حلدربة  -
 .اتدولدربة  -
 .دراة  للد ةص طيا  ر ال -
ل ا طكلدراة  للد ةص طيلودااب سدالدرفسو  -
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 االطار النظري لمبحث -2
 Big Dataالبيانات الضخمة  2-1
 تعريف البيانات الضخمة 2-1-1

صهاج للدرمل دسلجد لدربد ةل  ل دألدرفكدسلدرجة  دعألBig Data "رتتل  للجولوتلدرعل   الدرلاجحل"
ل ألدآلو حلدزا سوطلو لج ل  أل وتل الل ستلاهللدرا سيف الدرا صحلعه دلدرجفهوللوج ه  ل

ب  هد لكدللكع دسلجد لدرعل  د الا داجلل  دألجد يكلجد لدرعل  د اللAlles  & Gray) ل2016 , س هد ل  -
درات  تلحلدرج رلحلدرجهلك حلوةل   ال  سلج رلحلودرايلج ه لعل  د الرو  دالحلوس د طلللدرعسيدتلدزرماسو دأل
ودرجك رجد الدره افلدحلوةل  دد الجودلدعلدراودصددللدز اجد  يلودرجددتو  الو  سهد لودرادديلزللجكد لدرا  جددلل

   لللود تلدرعل   الدرات  تلحل ج ه لبأتودالاة
 تدتل دستلدرعل  د الدرلداجحلبأ هد لا د سلدردألهد دلرمدللدره طدللجد ل(لRiahi & Riahi, 2018اجد ل  -

درعل   الدرايلاو سه لو  طللدرام ورو ل لدرةت لحلدرايلا جولب كللجا د ست لودراديلااج د لبد رمللدرمع دسل
 سدبكله بلدرعل   الب كلللص الاة   ه ودرجا د تلب س هل  طتحلج لدرعل   الوك رللا تتلوا

بأ ه لة للكع سلج لدرعل   الدرجهلك حلو بهلدرجهلك حلل Joshi & Marthandan (2018)و س ه ل -
و  ددسلدرجهلك ددحلدرادديللصدد الدرا  جددللج هدد لب   دد ر الودرات لدد الدرات  تلددحلود جدد لاةادد جلدرددألات لدد ال

 ةت لحلر ا  جللج ه لواة   ه ل 
ج جو دحلجد لةد للدرعل  د الدرلداجحلودرج تدتوطلودراديللصد الدرا  جدلل( لبأ ه ل2119و س ه ل  تل  -

ج ه لوج  ر اه لبأ  ر الصتدسوللود تلدرعل   الدرات  تلحلجد لة د لدربةد لودرةفدللودراة  دللود دااسدجل
در ا طكلودرج د سكحلودر تدلل ديل لدو ل ادسول ج لدحلجتعوردحلرا دللدرعل  د اطل هدألعل  د الجا دتتولد  دودتل

 ص تسلبة لللصللدرألجط الدرا سدب  الدولدرع ا ب  الاولاملسلر ة جحلدرودةتولج لدرعل   ا ودرج
 ك  لدوللجد ل دستلدرعل  د اللAlles  & Gray) ل2016 , تالل  ل لل Connolly (2012)اج ل -

درلددداجحلجددد لو هدددحل ظدددسلدرجسد  دددحلة ددد لسكددد ل ددديلا سيفدددهل  دددألدرج ددد جالالوهدددألجةدددوسلدهاجددد لل
 ه لج لاالللدرج  ترحلدرجسد    لة  ل س 

(+لدرجالةظدددد الInteractions(ل+لدر اللدددد ال transactionsدرعل  دددد الدرلدددداجحلاللدرج دددد جالال ل
 Observations)ل

و ظددلللERPة دد لااجلددللدرج دد جالال دديلدرا علتدد الدرات  تلددحلجلددللا علتدد ال ظددللاا ددلكلدرجددودستل
ودرجودلددعلدزرماسو لدددحلر  دددسك الل CRMلللو ظددللصتدسولدر اللددد الجدددعلدر جددالءلSCMصتدسول   دد حلدراوسيدددتل

Webوه بل جل  ل ب سول  للود تلعل   الهلك لح لل 
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اجدد لدر اللدد ال هددأل بدد سول دد لاف  ددللد  ددا صلودز ددل ءلجددعلب لددهللدرددب  لدولجددعلدرج  ددأوطل
ة ددد لل ددددتلدرددددتاوللدرددددألجودلددددعلدز اس ددددالوجودلدددعلدراودصددددللدز اجدددد  يلدجل ددددهلرالجدددد م لدرادددديللجكدددد ل

  أله بلدرعل   ا لدج لدرجالةظ ال لجك لدرةصولل  دألعل   اهد لجد لد اس دالد  دل ءلدرةصوللج ه ل
لودر يلعألدسلوج ا  سدالدرةسدسولوا ه ولدرصسدتلد رألودرجوة ل   لدرخ

د لجةددوسلدهاجدد للجسد  دديلدرة دد ب ال دديلهدد دلدر صددسلجدد لدرعل  دد الل Connolly (2012)ويددسال
(ل دديلدرجسةددعلدرصددص سلدلصددأل1ودرجو ددوتولب ر ددكلل لدرلدداجحلرددللل ددتلجتاصددسل  ددألدرج دد جالال تددك

لدرل  سلد ج لدجاتلرل جللدر الل الودرجالةظ الكج لب ر كللدرا رأل

ل

 ( مكونات البيانات الضخمة1شكل )

 Connolly (2012)انًظدر 

 
 

 



 أثر البيانات الضخمة على مخاطر المراجعة                                                        أمين حممـد صربى خنالد/ 

7 

 

   خصائص البيانات الضخمة  2-1-2
كع ددسل ددتدلجدد لدرعل  دد الدرعل  دد الدرلدداجحلا دداجلل  ددألة ددلل جدد لدرا سيفدد الدر دد بتحل الدد لد 

 وا ودتلجا تتولج ه لااورتلب كللجا  ستلوب را ريللجكد لد دا ا جلدراصد طصلدرا رلدحلر عل  د الدرلداجح
(Hadi et al ., 2105):ل

 ( خصائص البيانات الضخمة1جدول )

 (Volume)انحجى   .1

خشييٛه ْييلِ انةبطييٛث ونييٗ ٔخييٕ  زدييى اةٛييه خييدا يييٍ انةٛبَييبج ٚد اٚييد 

ٚدييا اٌ خفييدمٛد يُٓييب انشييهابج  ييٙ انٕ ييح انًُب ييا بييبؽها و ٔاندييٙ 

 ندسفٍٛ اَدبخٛدٓب أ رػب عًالءْب

 ((Velocity. انسزعت  2

خعُييٗ  ييهعث خييد ا انةٛبَييبج ٔاندييٗ خدعهييا  ييهعث يعبندييث انةٛبَييبج 

ٔخسهٛهٓييب  ييٗ انٕ ييح انهسثييٙو زٛييض خدعهييا بعييغ انةٛبَييبج ا ييددببث 

  هٚعث ندسهٛالخٓب

 (Varietyانتنوع ) .3
أٌ انةٛبَبج انؼةًث خشًم إَٔاع عدٚدت يٍ انةٛبَبج زٛيض خدُيٕع خعُٗ 

 يٍ بٛبَبج يٓٛكهث ٔشةّ يٓٛكهّ انٗ بٛبَبج غٛه يٓٛكهث.

 (Veracityعذو انًصذالَت ) .4

ٔخشٛه خهك انةبطٛث ونٗ عدو انثقث انكبيُث  ٗ انةٛبَبج ٔعدو انٛقٍٛ يٍ 

ٔعيييدو يظيييب رْبو ٔاالًْيييب ُٚشيييدٌ بفيييةا عيييدو اند يييثو ٔانديييد ٛهو 

 االخفبقو ٔاندؼهٛم  ٗ انةٛبَبج.

 Complexityانتعمَذ  .5

ٔٚشٛه اندعقٛد ونٗ خعد  يظب ر انةٛبَيبجو زٛيض ٚيدى خًيب انةٛبَيبج ييٍ 

يدًٕعث اةٛهت يٍ انًظب رو زٛض ٚكٌٕ ييٍ انظيعا خًيب ٔخُثٛي  

 (.Lee, 2017ٔخة ٍٚ ٔيعبندث انةٛبَبج غٛه انًددبَفث )

 Valueانمًَت  .6

 

انةٛبَبج انؼةًث ْٔٗ  ًث خظي  انٓيدا انهسٛفيٗ ندًيب ْٗ خْٕه 

يثم ْلا انكى انٓبسم يٍ انةٛبَبجو ٔخٕػر انقًٛيث ييب و ا ابَيح انةٛبَيبج 

 خٕند رؤٚب ٔي اٚب يمٛدت أو ال

 Decayاالضًحالل  .7
خشيييٛه ْيييلِ انةبطيييٛث انيييٗ اَةميييبع  ًٛيييث انةٛبَيييبج بًيييهٔر انييي يٍ 

Lee,2017)) 
 

 انًظدر: اعدا  انةبزض

 مخاطر البيانات الضخمة  2-1-3
ا اعددسلدرعل  دد الدرلدداجحلجدد لدهددللدراص ددسدالدرام ورو لددحلدرةت لددحلودرادديلاا ددوسلب ددس هلكع ددسولة دد ل
دصبةالدر سك الا اجتلب كللكع سل ديلاتدءلد ج رهد ل  دألدرعل  د اطلوب راد ريلاصدب ل  دألدر دسك ال

( ل ا  دحلرد رللLee, 2107رعل  د ال لدسوسول يد توللدتسداه ل  دأل جدعلواة  دللهد دلدرمدللدره طدللجد لد
 دد  لد اجدد تلدر ددسك ال  دددألاة ددلالالدرعل  دد الدرلددداجحل دديلاتدءلد ج رهدد لودلددد  حلج دد ولا    ددلهلرهددد ل
ل ددس لهدد بلدر ددسك الرج جو ددهلجدد لدرجادد  سلدرادديل  ددال  ددألجسد ددعل ظددللدرج  وجدد الاادد ه ل دديل

 ( ISACA, 2018دز اب سلوهأل 



 أثر البيانات الضخمة على مخاطر المراجعة                                                        أمين حممـد صربى خنالد/ 

8 

 

 د اسدا  لحلدرج  أولوجودسته لدرام ورو لحجا  سلاسابكلبجتالدراود  لع  ل 
لددتلزللكددو لرددتالدرج  ددأولدرتددتسدالودرجددودستلدرال جددحلراة  ددللدرعل  دد الدرلدداجحلبجدد ل اددتللاهددتد ه ل
دز دداسدا  لحطلوب رادد ريلافتددتلدرج  ددأول ددسصلدولج دلدد لا    ددلحلكدد  لجدد لدرججكدد لد دداصالره لجدد لاة  ددلل

ظدللدرج  وجد الات دلللجدودستلدرج  د ولدرام ورو لدحلوجدتالدرعل   الدرلداجح لرد رلل  دال  دألجسد  دأل 
اود تهدددد لجددددعلد دددداسدا  لحلدرج  دددد ولودراأمددددتلجدددد لاددددو سلجددددودستلك  لددددحلوجؤه ددددحلراة  ددددللدرعل  دددد الدرلدددداجحل

لودز اف تولج ه  

 جا  سلدرا ويسلودرا ف  ل 
 ددددألاود دددهلدرعل  دددد الدرلدددداجحلاةددددتل الاا  دددد لب ر  دددد قلودر ددددوتولودرام فددددحلودرولددددالردددد رلل  ددددال 

جسد  ألدر ظللدراأمتلج لد لا ويسلوج  ر حلدرعل   الدرلاجحل اللب سيتحلا لد حلرسل بدحلدرج دطور  ل
ل  لدر ظ ل 

 جا  سلدز اج تل  ألام ورو ل لدرجص تسلدرجفاوةحلودر ة بحل 
لدددددتلاااددددد سلدرج  دددددأولدرا  جدددددللجدددددعلدرعل  ددددد الدرلددددداجحلجددددد لادددددالللج صددددد الجفاوةدددددحلدرجصدددددتسل

ر دستلل رد لل Cloud computingادالللدرةو دبحلدر دة علحللدولجد ل  Apache Hadoopجلدل
هدد بلدرج صدد الدرجفاوةددحلدولدز اجدد تل  ددأللAmazon web Services (AWS)جلددلل ددسكحل

درةو بحلدر ة علحلر ستلل ر لا  وال  ألجاد  سل جدلاللدرج صد الجفاوةدحلدرجصدتسلامدو ل سلدحل
دالصلد ج لددحلودرادديلاابدد   لجدد لجا دد هللدملددسلر لصددسدالد ج لددحللودرادديل دداللج  ر اهدد لجدد لاددالللدراددسل

ر ص لحلوةاألجا تتلطلكج ل و تلالل لا سلدرا تال  ألدرج ملحلدرفكسيحللوه دلج ل  دال  دألجسد دعل
در ظ للدراأمتلج هلوج لدزرا دللب راسدالصلد ج لحلر ج صحل لك رللجتتجألادتج الدرةو دبحلدر دة علحل

ل لحلر  ة بح   الدراأمتلج لاود سلدرلودبكلد ج لحلدرم 

 جا  سلاج لو سيحلدرعل   ال 
ل اعسلا سلدج لول سيحلدرعل   الج لدرجولو  الدره جحللدرايلاسابكلب رعل  د الدرلداجحل   دال

ل  ألجسد علدر ظ للدراأمتلج لو وتلدراتدع سلد ج لحلدرال جحلرةج لحلدرعل   الج لدر سلحلودراال ال

 العوامل التي تؤثر عمى مخاطر البيانات الضخمة  2-1-4
ا  ألجا  سلدرعل   الدرلاجحلج ل تول ودجللتدا لحلوا س لحلر ج  أولودراديلااجلدلل ديلدر ودجدلل

ل(IIA , 2017درا رلحل  
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 Program Governance ودجللا صحلبةوكجحلعسدجكلدرا ص لل -1
 Technology availability and performanceدرام ورو ل لدرجا ةحلودزتدءل -2
 Security and privacyدزج لودر سيحللل -3
 Data quality, management, and reporting وتولدرعل   اطلودتدساه لودراتسيسل  ه ل -4

ولجك لا الصلا للدر ودجللودرجا  سلدرجا  تحلعه لود    حلدرسل علحلدرود الا ف  ه ل ديلدرج  د ول
ل يلدر توللدرا ريل

 خاطر البيانات الضخمة( عوامل وم2جدول )

 األنشطت انزلببَت انًخبطز انعوايم

زٕاًييييييييث بييييييييهايح 

 اندشغٛم

عدو ٔخٕ  اندعى أ اندًٕٚم 

انًُب يييا ييييٍ او ارت ٔ /أٔ 

زٕاًييييث بهَييييبيح انةٛبَييييبج 

انؼةًث يًب ُٚدح عُيّ  شيم 

 ييييييييٙ خسقٛييييييييا ا ْييييييييداا 

 اال دهاخٛدٛث نهًُشدت 

 انعًم.ٚدا اٌ ٚكٌٕ اندًٕٚم اب ٛب ندعى ازدٛبخبج  -

 اْداا انةهَبيح ٚدا اٌ خدعى ا ْداا اال دهاخٛدٛث  -

ٚدييا اٌ خؼييب او ارت يقييبٚٛي ندسدٚييد يييدٖ خسقٛييا  -

 ا ْداا اال دهاخٛدٛث 

ٚدييييييا اٌ خُشيييييية او ارت ٔزييييييدت زٕاًييييييث و ارت  -

 ا دهاخٛدٛث انةٛبَبج انؼةًث.

ٚديييا اٌ ٚكيييٌٕ ُْيييبل اخميييبق عهيييٗ يقيييبٚٛي نييي  اء  -

 انًدٕ ب.

 ٔاعدًب  انًدعهةبج انمُٛث.ٚدا خٕثٛا ٔخسهٛم  -

ٚدييا عهييٗ او ارت خعييٕٚه ا ييدهاخٛدٛث اندعبيييم يييب  -

 انةٛبَبج انؼةًث بًب ٕٚ ه يعهٕيبج يمٛدت نهًُشدت

ٚدا اندسقا يٍ خظيًٛى انُثيبو ٚدٕا يا ييب ا ْيداا  -

 اال دهاخٛدٛث نهًُشدت.

 ٚدا اٌ خكٌٕ ا  ٔار ٔانًفئٕنٛبج ٔاػسث ٔيسد ِ -

هدعبيييم يييب انةٛبَييبج ٚدييا خييٕ ٛه انًييٕار  انال يييث ن -

 انؼةًث

ٚدا و ارت اندعبيم يب انعها انثبنض بًب ٕٚ ه و ارت  -

 انةٛبَبج انؼةًث.

زٕاًييث انةٛبَييبج ٚدييا اٌ خكييٌٕ يكييٌٕ أ ب ييٙ يييٍ  -

يكَٕييبج زٕاًييث انًُشييدت نهدداييد يييٍ اْييداا خسهٛييم 

 انةٛبَبج انؼةًث خدما يب اْداا انًُشبت.

اندكُٕنٕخٛييب انًدبزييث 

 ٔاال اء

ٕل ٔاندهخٛةيبج  د خؤ ٖ انسه

Configurations 

اندكُٕنٕخٛث غٛه انمعبنث انيٗ 

اثيييبر  يييهةّٛ عهيييٗ انعًيييالء 

ٔعهييٗ َثييبو انًُشييدت ٔاييلنك 

 انٗ خدْٕر ا  اء بشكم عبو   

ٚدا خظًٛى عًهٛبج خكُٕنٕخٛب انًعهٕيبج بًيب ٚيدعى  -

 خٕ عبج خسهٛالج انةٛبَبج انؼةًث.

ٚدييييا أٌ خكييييٌٕ  ٛب ييييبج ٔوخييييهاءاج  ٔرت زٛييييبت  -

 ج يٕثقث ٔيدةعّ.انةٛبَب

َثيييى انةٛبَيييبج انؼيييةًث ٚديييا اٌ خكيييٌٕ خييي ء ييييٍ  -

 ا دهاخٛدٛث انًُشدت

ٚدييا بُييبء َثييى انةٛبَييبج انؼييةًث بًييب ٚدُب ييا يييب  -

  رخث خعقد عًهٛبج انًُشدت.

ٚدييييييا اٌ خييييييٕ ه انييييييُثى ٔا  ٔاج انداعًييييييث نٓييييييب  -
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 اال عبراج اندهقبسٛث ندعى اال ها 

اال دةداو أ ٔاج اندقهٚه ٚدا اٌ خكٌٕ يهَث ٔ ٓهث  -

 ٔاٌ ٚدى انددرٚا عهٛٓب.

ٚدا اٌ خدٛر َثى انةٛبَبج انؼةًث انًهَٔث ٔانددرج  -

  ٙ ا  اء  ٌٔ اندؼسٛث بدٕ ت ا  اء

ٚدييييا اخييييهاء اال دةييييبراج اندٔرٚييييث عهييييٗ انُثييييبو  -

 ٔيعبندث َقبؽ انؼع 

ٚدييا ا ارت  ٔرت زٛييبت َثييى انةٛبَييبج انؼييةًث  بًييب  -

 ٚسقا اْداا انًُشدت

انعبيييث ندكُٕنٕخٛييب انًعهٕيييبج  ٚدييا خقٛييٛى انؼييٕابؾ -

 بشكم  ٔرٖ

 االيٍ ٔانفهٚث 

خيييييييؤ ٖ يعيييييييبٚٛه االيييييييييٍ 

ٔانفياليث غٛييه انمعبنيث نييُثى 

انًعهٕيييييبج انييييٗ انٕطييييٕل 

غٛييه انًظييهذ بييّ نهةٛبَييبج 

ٔ يييه ث انةٛبَيييبج ٔخعيييدٚهٓب 

 بشكم غٛه يُب ا.

و ارت ايييٍ ٔ  ييهٚث انةٛبَييبج ٔ انًعهٕيييبج ٚدييا اٌ  -

 َبج انؼةًثٚكٌٕ خ ء يٍ ا دهاخٛدٛث انةٛب

ٚديييا و ارت انٕطيييٕل نهةٛبَيييبج ييييٍ  يييالل انعيييها  -

 انثبنض )انعها انةبرخٙ( بشكم طسٛر

خيييييييٕ ت انةٛبَيييييييبجو 

ٔا ارخٓيييب ٔاندقهٚيييه 

 عُٓب

 

 

 

 

 

 

ٔخيييٕ  يشيييبام  يييٙ خيييٕ ت 

انةٛبَييييبج ٔ / أٔ عييييدو   ييييث 

اندقبرٚه ًٚكٍ اٌ ٚؤ ٖ انيٗ 

خقيييبرٚه و ارٚيييث غٛيييه   ٛقيييّ 

 ٔببندبنٙ  هاراج غٛه   ٛقث  

 

 

 

 

 

ٚديييا ٔػيييب  ٛب يييبج ٔوخيييهاءاج نؼيييًبٌ خيييٕ ت  -

 انةٛبَبج.

ٚديييا ٔػيييب  ٛب يييبج ٔوخيييهاءاج نؼيييًبٌ اخميييبق  -

انةٛبَبج اندٙ ٚدى انسظٕل عهٛٓيب ييٍ انعيها انثبنيض 

 )انةبرخٙ( نًعبٚٛه خٕ ت انةٛبَبج.

ٚدييييا ٔػييييب  ٛب ييييبج ٔوخييييهاءاج نؼييييًبٌ   ييييث  -

 اندقبرٚه.

ُٚةغييٙ اٌ ٚكييٌٕ اندييه ٛض ببنٕطييٕل ونييٗ اندقييبرٚه   -

 بُبًء عهٗ ازدٛبخبج انعًم

ٚديييا أٌ خفيييًر أ ٔاج ٔوخيييهاءاج وعيييدا  اندقيييبرٚه  -

 ببنًهَٔث ٔاندقبرٚه نغهع  بص.

ٚدا أٌ ٚدًبشٗ ا دٛبر يٕر ٘ ٔيعدٖ اندقبرٚه ييب  -

 ازدٛبخبج انعًم.

 (IIA , 2017انًظدر )
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 مخاطر المراجعة 2-2
(لجا  سلدرجسد  دحل"ل  دألا هد لللد للجسدلدالدرة د ب ال211 ستلج ل سلدرجسد  حلدرجصسالسللل 

 عإعتدءلساالجسد  حل  سلجالطلل  للودطللج رلحلجةس حلاةسيف ل وهسيً لوجؤلسًد ل

ة دد للتددوللدرجسد ددعلبدد راا لكل  ددسدءدالدرجسد  ددحلبجدد ل ددؤتالدرددألات لددحلا ددسلدرجسد  ددحلو يدد تول
د ا  ءلودراال ب اطلو أل ع لل رلل  ألدرجسد علد   بحل  ألد  ط حلدرا رلدح للدرتتسول  ألدما  ت

 Nikolovski et al., 2016)ل
 هلله  للج ل   للد تدسولااال ال ألدرعل   ا؟ -1
 هلله  للص وبحل يل جعلدرعل   ا؟ -2
 هلله  للص وبحل يلك ذلدراال ب الوج  ه ؟ -3
لسللح؟هللد ا  ءلدرجو وتولب رعل   الجا جتولالل  -4

(ل3(لا ددسلدرسل بددحل2(لدرا ددسلدرجددال لل1ويامددو ل جددو جلا ددسلدرجسد  ددحلجدد للددال لجكو دد الهددلل
 ل-ا سل تللدزما  تلو لج ل  يل س لكللجكو لج له بلدرجكو  ا ل

      Inherent Riskالخطر المالزم  2-2-1
 هجلدددحلل دددستلدرا دددسلدرجدددال للب ةاجددد للو دددوتلاةسيفددد ال وهسيدددحل ددديلدرتدددودطللدرج رلدددحل ددديللدددوءلد

در  ددعلحلجددعلد اددسد ل ددتللو ددوتلدرسل بددحلدرتدا لددحطلاولهددولل ع لددحلدرتددودطللدرج رلددحلر اةسيددذلدر ددوهسالجددعل
ل(Arens et al.,2017) تللاا لدرسل بحلتدا لحل يلدرة ب  ل

درألد لدرا دسلدرجدال للهدولا دسلا دس لاسصدتولة د ب الل211ولتلا  سلدرج ل سلدرجصسالسللل
 اهدد لراةسيفدد ال وهسيددحللددتلامددو له جددحلوجددؤلسول ددودءلبجفستهدد لاول  ددتلاول طدد الج دد جالالب ددعال عل

لا جل ه لجعلاةسيف ال يلاسصتولاول ط الااساللجعلد اسد ل تللو وتلسل بحلتدا لحلج   بح 

 العوامل المؤثرة عمي تقدير الخطر المالزم 
زل ددللا ل ج لددحلاتددت سلدرجادد  سلدرجال جددحلرل ددالبدد  جسلدرل دد سل ظددسًدلرمل ددسلجدد لدر ودجددللدرادديل

 Chang et al., 2008, Peter ا   ل  يلجسدلالدرة  ب الجسد  اه ل  تلاتت سلدرا دسلدرجدال لل
& Ebimobowei, 2013 , Arens et al., 2017لوج ه ل

ل
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 طبيعة نشاط العميل  -1
 عل ددحل  دد طلدر ج ددلل كددلل  دد طلرددهلدرجادد  سلدرجال جددحلرددهلكجدد لد لاددت  ل ددسابكلدرا ددسلدرجددال للب

در ج لد التداددللكدللج  ددأول اا دذل دد لد ادسال بتدد لر دوتلدر  دد ططل جدلاللدر ددسك الدراديلا اجددتل  ددأل
ام ورو لددد لدرج  وجددد الامدددو ل سلدددحلرجاددد  سلدمعدددسلجلدددللجاددد  سلدراتددد تللوجاددد  سل دددسيحلدرعل  ددد ال

لو  سه  

 Asset Flowتدفق األصول   -2
  اكلدرا سلدرجال للج لو وتلاةسيفد ال وهسيدحل دألدسصدتولب د لدرة د ب الودرادألامدو ل  ا دحل
جددددد ل عل دددددحلا دددددللدرة ددددد ب الة ددددد للكدددددو لجددددد لدر دددددهلل دددددسلاه لودااال ددددده لجلدددددللة ددددد ب الدر تتلدددددحل
ودز الج سدال يلاوسدقلج رلحلواوسدقلدرتب لاولدرت علاولدرجا و لدر الامو لوةتدادهلصدص سولول دهلل

 داف طه 

 التقديرات المحاسبية  -3
او ددتلدر ت ددتلجدد لدرة دد ب اللددتلاةادد جلرتددتسلكع ددسلجدد لدرةكددللدر اصدديلودراتددت سطلج هدد للدرددت و ل

 درج توجحلودرجا و لدرجات تل 

 طرق التقييم وفقا لممبادئ المحاسبية  -4
 لاا ددتتلدرج  ر دد الدرجة  ددعلحلرددب  لدرع ددوتلجلددللدرجادد و لو  ددسبل  االدد سلج  ر ددهلجة  ددعلحلتول

ل  سه ل العلر ةكللدر اصيلجج ل   للا للدرة  ب ال سلحلرجا  سلدرات لل ل

 الوضع االقتصادي العام  -5
لجكددد لد ل دددؤلسلدرولدددعلدزلاصددد تال  دددألدرج  دددأولجةدددللدرجسد  دددحل     هددد ل سلدددحلر  دددالسلدول

لجا  سل تللدز اجسدس ل

   ( Control Risk)خطر الرقابة  2-2-2
(لا سلدرسل بحلبأ هل"ا دسلو دوتلاةسيفد ال ديلاسصدتول211 ستلج ل سلدرجسد  حلدرجصسالسللل 

درة د ب الاول طددحلجد لدرج دد جالاطلودراديلامددو له جدحل ددودءلبجفستهد لاول  ددتل ج هد لجددعلاةسيفد ال دديل
لاسصتولاول ط الااساطلوزلااللج  ه لاولدما   ه لواصةلةه ل  ل سي ل ظ للدرسل بحلدرتدا لحل ل
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جكدد لد ابدد سلا ددسلدرسل بددحلجتل  ددً لراتددت سلجسدلددالدرة دد ب الزةاجدد للةددتو لاةسيفدد ال وهسيددحلول
ا يددتل دد لدرتلجددحلدرجاول ددحل دديلج جو ددحل س لددحلجدد لدرة دد ب البة دد لزل دداللج  ددهلدولدما دد  هلعود دد حل

ل( Arens et al., 2017 ظ للدرسل بحلدرتدا لحلرتالدر ج للل ل

 لرقابة الداخميةالعوامل المؤثرة عمى تقدير خطر ا
د لات ددلللجسد ددعلدرة دد ب الرا ددسلدرسل بددحلدرتدا لددحل ددؤلسل وهسيدد ل  ددألص ددسدءدالوا ددحلدرجسد  ددحل
ة دد لل اجددتلدرجسد ددعل ددألاةت ددتلة ددللدر   ددحل  ددألجددتاللددوولدوللدد ذل ظدد للدرسل بددحلدرتدا لددحطل ف ددلل

جد لدتردحلدزلبد اطللدرجسد عل يلات لللا سلدرسل بحلدرتدا لحل دؤتالصردألةدتو لاا د ءل ديلة دللدر   دح
لجج ل  يتلج لجا  سلدرجسد  حلوي يتلج لدةاج للدصتدسلاتسيسلا أل 

 Peter & Ebimobowei, 2013, Chang et al., 2008, Askary et)ولدتلةدتتلكدللجد ل
al., 2018)لج جو حلج لدر ودجللدرايلاؤلسل يلات لللا سلدرسل بحلوهأ للل

 مدى نزاهة الموظفين  -1
درتدا لددحلب دددكللد   دددأل دديلا ف ددد ه ل  ددألدرجدددوظف  ل ددديلدرج  ددأولجةدددللدرجسد  دددحطلا اجددتلدرسل بدددحل

لوب را ريل تلل  دهحلدرجوظف  لل  أل تللكف ءول ظ للدرسل بحلدرتدا لحلوب را ريل تللدز اج تل  له 

 درجة بساطة األسموب التشغيمي  -2
 ءولو   رلح ك ج لك  ل ظ للدرسل بحلدرتدا لحلب لكلك ج لك  لج لدر هللا علتهلبكف 

 كفاءة إدارة المراجعة الداخمية   -3
صتدسولدرجسد  ددحلدرتدا لددحل دد ءلا   دديلجدد ل ظدد للدرسل بددحلدرتدا لددحل ك جدد ل دتالكفدد ءولصتدسولدرجسد  ددحل

 درتدا لحلك ج ل دتالكف ءول ظ للدرسل بحلدرتدا لح ل

 الفصل بين الواجبات   -4
 ءول ظدد للدرسل بددحلدرتدا لددحطلة دد لل اعددسلدرفصددللعدد  لدرود بدد الجدد لدهددللدرجؤ ددسدال  ددألجددتالكفدد

لل   تل  ألج علدراال ب الودزااال  الوك رلل  ألد  سدتلودرسل بح 

 التقييم المنتظم لنظام الرقابة الداخمية   -5
و وتلدرلحلرات للل ظ للدرسل بدحلدرتدا لدحلواةت دتل تد طلدرتدوولودرلد ذلبدهلب دكللج داظللجد لدر ودجدلل

لال يلات لللا سلدرسل بح لدره جحلدرايلا   تلجسد علدرة  ب 
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ل  Detection Riskخطر عدم االكتشاف ل2-2-3
(لا دسل دتللدزما د تلبأ دهلدرا دسلدرد ال   دأل ا  دحل211 ستلج ل سلدرجسد  حلدرجصسالسللل 

   لد دسدءدالدراةتد لدراديلل بتهد لجسدلدالدرة د ب ال ديلدما د تلدراةسيفد ال ديلاسصدتولدرة د ب ال
اول دديل طدد الدرج دد جالالدرادديللددتلامددو له جددحلبجفستهدد لاول  ددتل ج هدد لجددعلدراةسيفدد ال دديلاسصددتولاول

لسال ل ط الاا

كجددد لل دددستلا دددسل دددتللدزما ددد تلبأ دددهل"لدرا دددسلدر ددد اكل ددد ل  دددللاتردددحلدرجسد  دددحل ددديلدما ددد تل
د ا دد ءلدرادديلاا دد و لدرةددتلد لصددألربا دد ءلدرجتعورددحل دديلج جو ددحلج   ددحلجدد لدرة دد ب الول اجددتل
ا ددسل ددتللدزما دد تل  ددألكددللجدد لدرا ددسلدرجددال للوا ددسلدرسل بددحلدرتدا لددحل دديلاتددت سبلوزللجكدد لد ل

ا سل تللدزما  تلدرألدرصفسلو رللز لجسد علدرة  ب الل اجتل  ألدر    ال يلد سدءداللصلل
ل )ل(Arens et al.,2014, P.259 درجسد  ح

 العوامل المؤثرة عمى تقدير خطر عدم االكتشاف
 اولذلا سل تللدزما  تل  أللتسولص سدءدالدرجسد  حل  ألدما د تلدراةسيفد الدر وهسيدحل ديل

لددحطلوب رادد ريل دد  لدالا ددأل دديلا ع دد لد ددسدءلدولاف دد سل ا  ددحللجكدد لد ل ددؤتالدرددأل يدد تولدرتددودطللدرج ر
(ل2013ل,Peter & Ebimobowei ولChang et al., 2008ا دسل دتللدزما د تطلولدتلةدتتل 

لج جو حلج لدر ودجللدرايلاؤلسل يلات لللا سل تللدزما  تلوهأل ل

 تطبيق إجراءات مراجعة غير صحيحه  -1
د لا ع  لجسد علدرة  ب ال  سدءدالجسد  حل  سل  لجحل وتلاؤتالب ر بعلدرأل دتللدما د تل

 د ا  ءلودراةسيف الدر وهسيحل

 تنفيذ إجراءات المراجعة بشكل خاطئ  -2
درا ف ددد لدراددد  ءل  دددسدءدالدرجسد  دددحلرددد ل دددؤتالدردددألاةت ددد لدر اددد طكلدرجس دددوولج هددد لوب راددد رأل دددتلل

 دما  تلد ا  ءلودراةسيف الدر وهسيحل

 سوء فهم نتائج المراجعة   -3
لدرفهللدرا  ءلر ا طكلص سدءدالدرجسد  حل ؤتالدرألدراف  سلدرا  ءلره ل
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 تطبيق الفحص العشوائى   -4
ب اللددتل ددؤتالدرددأل ددتللدما دد تلد ا دد ءلودراةسيفدد الة دد للددتلا  ددوالدرفةددصلدر  ددودطألر ة دد 

لدرجفستدالدرايلرللل ج ه لدرفةصل  ألدراةسيف الورم لزل اللدما   ه لة  لد ه لرلل اللةصه  

 الدراسة الميدانية  -3
د ددامج ًزلرجدد لا  ورددهلدرب ةدد لجدد ل ددسالرج ه لددحلدرتسد ددحلودز دد سلدر ظددسا ل دداللجدد لاددالللدرتسد ددحل

  ديلجاد  سلدرجسد  دحلويداللل(Big Data)درج تد لحلللد سلالدسلد دااتدللام ورو لد لدرعل  د الدرلداجحل
جال لل رللج لااللللل سلاأل سلد ااتدللدرعل   الدرلاجحل  يلجكو  الا سلدرجسد  حل لدرا سلدر

للر جسد  ح لوا سلدرسل بحلدرتدا لح لوا سل تللدزما  ت( لواا  وللدرتسد حلدرج تد لحلدر ت طلدرا رلح 
ل(ل سو لدرتسد حلدرج تد لح 3-1 
ل(لج اجعلو   حلدرتسد حلدرج تد لح 3-2 
ل(لاص طصل   حلدرتسد ح 3-3 
ل(لاصجلللاتدولدربة  3-4 
لاتجحل يلدرتسد ح (لدااب سللب الوصتقلدرجت  لسلدرج ا3-5 
ل(لدرسجو لدزةص طلحلدرج ااتجح 6-3 ل
ل(لد   ر الد ةص طلحلدرج ااتجح 3-7 
ل(ل ا طكلدراة  للد ةص طيلودااب سدالدرفسو  3-8 

 ( فروض الدراسة الميدانية3-1)
 ديللدوءل عل دحلج دك حلدرتسد دحلواةتلتد لر هددتتلج هد للجكد لصدل  حل دس لدرتسد دحلدرسطل ديل دديل

لدر تجلحلكج ل  ي صوساهل
  صلدرفس لدرسطل يلر تسد حل  يلا ه ل"لزل و تلاأل سل وهسال ولتزردحلالفرض الرئيسي لمدراسة: 

لصةص طلحلر عل   الدرلاجحل  يلا سلدرجسد  ح" ل

لوي تسجلاةال رللدرفس لج جو حلج لدرفسو لدرفس لح 
 ددد صلدرفدددس لدرفس ددديلد وللر تسد دددحل  ددديلا ددده ل"لزل و دددتلادددأل سل ولتزردددحللالفررررض الفرعررري األول:

لصةص طلحلر عل   الدرلاجحل  يلدرا سلدرجال للر جسد  ح" 
 دد صلدرفددس لدرفس دديلدرلدد  يلر تسد ددحل  دديلا دده ل"لزل و ددتلاددأل سل ولتزرددحللالفرررض الفرعرري الثرراني:

ل صةص طلحلر عل   الدرلاجحل  يلا سلدرسل بحلدرتدا لحل"
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 دد صلدرفددس لدرفس دديلدرل ردد لر تسد ددحل  دديلا دده ل"لزل و ددتلاددأل سل ولتزرددحللالفرررض الفرعرري الثالررث:
لصةص طلحلر عل   الدرلاجحل  يلا سل تللدزما  تل" 

 ( مجتمع وعينة الدراسة الميدانية3-2) 
الد سل يللوءلاةت  لدرهتتلج لدرتسد حلاللدز اج تل  ألد  والدر   حلدر  ودطلحلدر بتلحل يلدا

(ل ست لول للدرب ة لعاو يعل تتلجد للدودطللدز اتصد ءل  دألجفدستدال111   حلدرتسد حلودرجكو حلج ل 
لجسد علة  ب ا( ل-  رالتسد  ال  ل ل– ط الهلل  لوله طحلاتسيسل3در   حلودرايل ج ال

ورتددتلسو دديل  ددتلداالدد سلج اجددعلدرتسد ددحلدرج تد لددحلا لامددو لجفستداهدد لجدد لعدد  لد  ددا صلدردد   ل
ادددود سلردددت هللدراعدددسولدر  جلدددحلودر ج لدددحطلب  لددد  حلصرددددألدرتدددتسول  دددأل هدددللد  دددط حلدردددودستول ددديلل طجددددحلا

دز اتصددد ءلود   بدددحل  هددد  لودر دددتوللدراددد ريل ولددد ل دددتتلد ددداج سدالدز اتصددد ءلدرجس ددد حلودرج دددا جحل
لودرا ل حلر اة  للد ةص طي 

 والمستممة المرسمة االستقصاء استمارات وحجم الدراسة عينة فئات (3)جدول 
 اإلحصائي لمتحميل والخاضعة

بنود 

 انعَنت

االستًبراث 

 انًزسهت

االستًبراث 

 انًستهًت

نسبت 

االستًبراث 

انًستهًت إنٌ 

 انًزسهت

االستًبراث 

 انًستبعذة

االستًبراث 

 انصحَحت

االستًبراث 

انخبضعت نهتحهَم 

 اإلحصبئٌ

 اننسبت انعذد

عضو 

هَئت 

 تذرٍس

52 43 82.7% 8 35 35 31.8% 

طبنب 

دراسبث 

 عهَب

61 55 91.7% 2 53 53 48.2% 

يزاجع 

 حسبببث
34 28 82.4% 6 22 22 21% 

 %111 111 111 16 ــــ 126 199 اإلجًبنٌ

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ
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 ( خصائص عينة الدراسة3-3)
لو رددللدرجطولددحلودر  ددالدرامددسدسدالد ددااسدجل تددتلاددللدرتسد ددحلر   ددحلدرتلجو سد لددحلر اصدد طصلب ر  ددبح

ل لك زايلو رللدرتسد حل   حلد سدتلاص طصل  ألدرا ستلعهتت
 لمحالة الوظيفة اوال: بالنسبة

لكجد لو ردللدروظلفلدحلر ة ردحلو تد لدرتسد دحل   دحلد دسدتلراو يدعلدرجطولدحلودر  دالدرامدسدسدالد ااسدجلال
ل لدرا ريلب ر توللجول لهو

                    الدراسة خصائص عينة المئوية لوصف والنسب التكرارات (4)جدول
 الوظيفية الحالة متغير حسب

 انفئبث
 أجًبنٌ يزاجع حسبببث طبنب دراسبث عهَب عضو هَئت تذرٍس

 اننسبت انعذد اننسبت انعذد اننسبت انعذد اننسبت انعذد

 %111 111 %21 22 %48.2 53 %31.8 35 أجًبنٌ

 اوزظبسٙانًظدر: َدبسح اندسهٛم 

لدرتسد دحل   دحلاصد طصلد دسدتلروصدذلدرجطولدحلودر  دالدرامدسدسداللجلدللودر الدر  ع لدر توللج 
ل ج ددو لكأ لدد ءللدرتسد ددحل   ددحلة ددللجدد ل%8 31ع  ددبحلجفددستول35لا ل   ددتلدروظلفلددحلر ة رددحلو تدد 

 ددالالتسد دد اللدرتسد ددحل   ددحلة ددللجدد %ل2 48لع  ددبحلجفددستول53لا ل  ددتلةدد  ل دديله طددحلاددتسيس 
لوهدد دلكجسد ددعلة دد ب ا لل ج ددو للدرتسد ددحل   ددحلة ددللجدد ل%21ع  ددبحللجفددستول22لا ل  ددتلكجدد ل  لدد  
لدرتسد ح لبجولوتلدرم  يلدزرج للرت ه لدرتسد حل   حلا ل  أل تل

 ثانيا: بالنسبة لممؤهل العممي 
لكجدد لو رددللر جؤهدللدر  جدديلو تدد لدرتسد ددحل   دحلد ددسدتلراو يددعلدرجطولددحلودر  دالدرامددسدسدالد ددااسدجلادل
ل لدرا ريلب ر توللجول لهو
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                   الدراسة خصائص عينة المئوية لوصف والنسب التكرارات (5)جدول
 المؤهل العممي متغير حسب

 انفئبث
 أجًبنٌ دكتوراه يبجستَز دبهوو دراسبث عهَب بكبنورٍوس

 اننسبت انعذد اننسبت انعذد اننسبت انعذد اننسبت انعذد اننسبت انعذد

 %111 111 %31.8 35 %42.7 47 %1.8 2 %23.6 26 أجًبنٌ

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

لدرتسد دحل   دحلاصد طصلد دسدتلروصدذلدرجطولدحلودر  دالدرامدسدسداللجلدللودر الدر  ع لدر توللج 
لة ص و ل  ديلتس دحلدرتسد حل   حلة للج %ل6 23ع  بحللجفستول26لا ل   تلر جؤهللدر  جيلو ت 

ة صدد و ل  دديلتع ددولللدرتسد ددحل   ددحلة ددللجدد %ل8 1لع  ددبحلجفددستبل2لا ل  ددتلةدد  ل دديلبكدد روسيوس 
ة ص و ل  يلتس حللدرتسد حل   حلة للج %ل7 42لع  بحلجفستول47لا لع  ج ل  تلتسد  ال  ل  ل 

ة صدد و ل  دديلتس ددحللدرتسد ددحل   ددحلة ددللجدد ل%8 31ع  ددبحللجفددستول35لا ل  ددتلواا ددسدًللج   ددا س 
درج س ددحلل   هدد ل اولددعلد للكدو لرددت ه لدراديلاددللد ددسدءلدرتسد دحلدر   ددحلا لدللد ل  ددأل ددتللوهدد دلتكادوسدب 

درتسد حلوه دل د  كسلعدتوسبل  ديللدتسبلا دسدتلدر   دحل  ديل هدللد دط حلدز اتصد ءللدرج  وبحل  لجولوت
لودز  بحل   ه لعتلح 

 ( تصميم أداة البحث3-4)
د اجتلدرب ة ل ديلهد بلدرتسد دحل  دألد داج سولدز اتصد ءلكأةدتلاتودال جدعلدرعل  د الولد للعإ دتدتل
دز ددط حلدرادديلامو دددالرتلددهلب ددتلدز اهددد ءلجدد لدرتسد ددحلدر ظسيدددحلرجولددوتلدرتسد ددحلورتدددتلةدد وللدرب ةددد ل

لجسد  وللدرتلحللتسلد جك  ل  تلصل  حلدز ط حلو رللج لاالللدزاي لل
   لة الدرا صحلبجولوتلدرتسد ح لاولل لب  لدرجص
  درةصولل  ألج  وج ال  جحلج لد سدتلدر   حلاا   لب روظلفحلودرجؤهللدر  جي 
 اللدز اج تل يلاصجلللل طجحلدز اتصد ءل  دألجتلد سلرلكدسالدراج  ديلو ردللرتلد سلد  بد الد دسدتل

 در   حلو رللكج لهولجول ل يلدر توللدرا ري 

 ليكرت( التصنيف وفقا لمقياس 6جدول )
 غَز يوافك تًبيب عَز يوافك يحبٍذ يوافك يوافك تًبيب انتصنَف

 1 2 3 4 5 انذرجت
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 وقد تم تقسيم استمارة االستقصاء الى عدة اجزاء 
لا سيذلدرجص  ة الدرودستول يلل طجحلدز اتص ء لالجزء االول :
 لد ددط حلاا  دد لبج  وجدد ال  جددحل دد لدز ددا صلدردد   للدد جودلعا عطددحلد دداج سولدز اتصدد ءلالجررزء الثرراني

لج لة  ل لدروظلفحلدرة رلحلطلدرجؤهللدر  جي ل
لويالج لد ط حلل طجحلدز اتص ءلو رلل  ألدر ةولدرا ري للالجزء الثالث:

 :سلدرعل  ددد الدراددد صلبتلددد سلادددأل لويهدددتتلهددد دلدرجةدددوسلدردددألداابددد سلدرفدددس لدزوللالمحرررور االول
 درلاجحل  يلدرا سلدرجال للر جسد  ح 

 :ويهدددتتلهدد دلدرجةددوسلدردددألداابدد سلدرفددس لدرلدد  يلدراددد صلبتلدد سلاددأل سلدرعل  ددد اللالمحررور الثرراني
 درلاجحل  يلا سلدرسل بحلدرتدا لح 

 :ويهددتتلهدد دلدرجةددوسلصردديلداابدد سلدرفددس لدرل ردد لدرادد صلبتلدد سلاددأل سلدرعل  دد اللالمحررور الثالررث
 ا سل تللدزما  ت درلاجحل  يل

 ( اختبار ثبات وصدق المقاييس المستخدمة في الدراسة3-5)
للجك لدااب سللب الوصتقلدرجت  لسلدرج ااتجحل يلدرتسد حلو رللكج ل  ي 

 (: التحقق من مستوي الثبات في المقاييس3-5-1)
ل ددتلدرلبدد ال دددجحلا   ددلحل دديلاالاتدولجددد لاتودالدرتلدد سلولتصددتلب رلبددد الجددتالد دداتسدسلودا ددد قل
درتل  دد الدر  ا ددحل دد لاالاتدوطلاالا لدرلبدد الل  دديلجددتاللددتسولد تدول  دديلص ادد جللل  دد الجات سةددحلاول
للجا دد ولحلص دلجدد لاددللا ع دد لاتدولدرتلدد سلجددسدالجا ددتتول  دديل فددسلدر   ددحلواةددال فددسلدرظددسوتطلويددا

ل Cronbach's Alphaداابدد سللبدد الوصددتقلدز اتصدد ءلب ددتول ددسقلاهجهدد لج  جددللدرفدد لكسو بدد  ل
و  تلا لدرج  جلللأا لللللع  لدرصفسلودرودةتلو  تج لامو لللجاه للسيبحلج لدرودةدتطل دإ ل ردللل د سل

ل%لجتعوردحلر ةكدلل  ديللبد الدز اتصد ءطلجدعلجالةظدح61صريللب الدز اتص ءلولجك لد ابد سل  دبحل
الدللجد لل(Item – Total Correlation)د داب  تلاالجاص دسللةصدلل  ديلج  جدللدسابد طلص جد ريل

%لع  ددهلوةدد  لبدد ليلدرجاص ددسدال دديلدرجتلدد سل ف ددهطلو لجدد ل  دديل ا دد وللتس ددحلدرلبدد الودرصددتقلرمددلل31
لجتل سلج لجت  لسلدرتسد ح ل

ل
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ت الضررخمة عمرري الخطررر أواًل: قيرراس مسررتوى الثبررات فرري المقيرراس الخرراص بتحديررد ترر ثير البيانررا
 المالزم لممراجعة.

اللد ااتدللج  جللدرفد لكسو بد  لرتلد سلتس دحلدرلبد ال ديلدرجتلد سلدراد صلعاةت دتلادأل سلدرعل  د ال
لدرلاجحل  يلدرا سلدرجال للر جسد  ح لو رللكج لهولجول ل يلدر توللدرا ري ل

                 الضخمة تقييم ثبات المقياس الخاص بتحديد ت ثير البيانات (7جدول)
 الخطر المالزم لممراجعة. عمي

 عذد انًمبٍَس

Correlated 

item_ total 

correlation 

 يعبيم انفب كزونببخ

 )يمَبس انثببث (

عذد انعببراث 

 انًحذوفت

يعبيم انفب كزونببخ 

 بعذ انحذف

X11 1.116 

 

 

1.553 

 

__ 

 

 

1.714 

X12 1.397 

X13 1.319 

X14 1.417 

X15 1.633 
 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

%ل31 دالج  جددللدسابدد طلد جدد ريلجدد اف لالددللجدد لللX11جدد لدر ددتوللدر دد ع ل  ددتلا لدر بدد سول
ر رللاللة تله بلدر ب سو لع  ج لب ليلدر ب سدال يله دلدرجتل سل دالج  جللدساب طلد ج ريلد  ألج ل

(لب ددتلةدد تلدر بدد سولوهددولج  جددلللبدد ال714 1%لب  لدد  حلد لج  جددللدرفدد لرهدد دلدرجتلدد سلع دد ل 31
لعلعتس حل  رلحلج لدرلب ا جسافعلوب را ريل  تلا له دلدرجتل سل اجا

ثانيررًا : قيرراس مسررتوى الثبررات فرري المقيرراس الخرراص بتحديررد ترر ثير البيانررات الضررخمة عمرري خطررر 
 الرقابة الداخمية.

اللد ااتدللج  جللدرفد لكسو بد  لرتلد سلتس دحلدرلبد ال ديلدرجتلد سلدراد صلعاةت دتلادأل سلدرعل  د ال
لجول ل يلدر توللدرا ري لدرلاجحل  يلا سلدرسل بحلدرتدا لح لو رللكج لهول
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                 تقييم ثبات المقياس الخاص بتحديد ت ثير البيانات الضخمة  (8جدول)
 عمي خطر الرقابة الداخمية.

 عذد انًمبٍَس

Correlated 

item_ total 

correlation 

 يعبيم انفب كزونببخ

 )يمَبس انثببث (

عذد انعببراث 

 انًحذوفت

يعبيم انفب كزونببخ 

 بعذ انحذف

X21 1.819 

 

 

 

 

1.931 

 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

1.931 

X22 1.591 

X23 1.783 

X24 1.859 

X25 1.672 

X26 1.762 

X27 1.837 

X28 1.891 

X29 1.514 

X210 1.544 

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

 دالج  جددلللدسابدد طلا جدد ريلد  ددألجدد لجدد لدر ددتوللدر دد ع ل  ددتلا ل جلددعل بدد سدالهدد دلدرجتلدد سل
(للوهدولج  جدلللبد الجسافدعلوب راد ريل  دتل931 1%لب  ل  حلد لج  جللدرف لره دلدرجتل سل ع  ل 31

له دلدرجتل سل اجاعلعتس حل  رلحلج لدرلب ا 

ثالثًا : قياس مستوى الثبات في المقياس الخاص بتحديد ت ثير البيانرات الضرخمة عمري خطرر عردم 
 االكتشاف.

لادأل سلدرعل  د الاللد ااتدللج  جللدرفد لكسو بد  لرتلد سلتس دحلدرلبد ال ديلدرجتلد سلدراد صلعاةت دت
لدزما  ت لو رللكج لهولجول ل يلدر توللدرا ري للا سل تلل  يلدرلاجح
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                  الضخمة تقييم ثبات المقياس الخاص بتحديد ت ثير البيانات (9جدول)
 عدم االكتشاف خطر عمي

 عذد انًمبٍَس

Correlated 

item_ total 

correlation 

 يعبيم انفب كزونببخ

 )يمَبس انثببث (

عذد انعببراث 

 انًحذوفت

يعبيم انفب كزونببخ 

 بعذ انحذف

X31 1.394 

 

 

1.877 

 

 

 

 

 

 ـــ

 

 

1.877 

 

X32 1.822 

X33 1.737 

X34 1.791 

X35 1.811 

X36 1.693 

 اندسهٛم اوزظبسٙ انًظدر: َدبسح

جدد لدر ددتوللدر دد ع ل  ددتلا ل جلددعل بدد سدالهدد دلدرجتلدد سل دالج  جددللدسابدد طلا جدد ريلد  ددألجدد ل
(للوهدولج  جدلللبد الجسافدعلوب راد ريل  دتل877 1%لب  ل  حلد لج  جللدرف لره دلدرجتل سل ع  ل 31

له دلدرجتل سل اجاعلعتس حل  رلحلج لدرلب ا 

 في االستبانة ( التحقق من مستوي الصدق3-5-2)
بصدددتقلدرجتدد  لسلاجل  هددد لر ج اجدددعلدرجددتسوسلب دددكلل  دددت لاالا لدز  بدد الدراددديل ةصدددللللتصددت

   ه لج لا ط حلدرجت  لسلا     لدرج  وج الدرايلولد ال   هد لد  دط ح لولجكد لللد سلدرصدتقل ديل
كجد لهدوللدرجتل سلب تولا دودت لهديلصدتقلدرجةادوا لودرصدتقلدرد داي لوصدتقلدزا د قلدردتدا ي لو ردل

لللجول ل يلدآلاي 

  المحتوى  صدقأواًل: 
ل اجتلصتقلدرجةاوالبصوسولا   لحل  يلجتالصجك  لحلاجل للدزااب سلرجةاول الدر جهلدرجت  حل
اجلددلاًللصدد تلً لو دالج  ولددحلجساف ددح لو رددللراةت دد لدرهددتتلدردد الولددعلجدد لا  ددهلدزاابدد س لول اجددتل

 يلج  للدرااصص لول  الج هللدرةكلل  يلجتالصتقلدرجةاوال  يل س لد تدول  يلدراعسدءل
صددالةلحل تسداددهل دديلللدد سلدر دديءلدرجددسدتللل  دده لولددتللدد للدرب ةدد لب ددس لاتدولدرتسد ددحل  دديل ددتتلجدد ل
درجااصص  ل يلج  للدرتسد ح لو رللر اأمتلج للتسولدزب  تل  يللل سلج لول الرتل  ده لوب دته ل

لدز اعل  ل يلصوساهلدر ه طلح لل للدرب ة لعإ سدءلج ل   للج لا ت للةايلاسج
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  الذاتي ثانيًا: الصدق
   ي لللكج لدرلب الرج  جللدراسةل يلدر  سلص   تل سي ل  لو رللربب  تلدر دايلدرصتقلة  الال

لنتائج الصدق الذاتي لمقاييس الدراسةل(11جدول )
 انبعذ

يعبيم انفبكزونببخ 

 )يمَبس انثببث(
 انصذق انذاتٌ

 1.845 1.714 انبعذ األول

 1.964 1.931 انبعذ انثبنٌ

 1.936 1.877 انبعذ انثبنث
 انًظدر : َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ 

دزب ددد تلااجاددددعلعتس دددحلصددددتقلجساف دددحلوهدددد دل ؤكدددتل  ددددألا لل جلددددعلا ل  دددتلدر دددد ع لدر دددتوللجددد 
لدرصتقلدر داي لج ل  رلحلعتس حل اجاعلدز اتص ء

 ثالثًا: صدق االتساق الداخمي
دزتدولدرج ددااتجحلو رددللبتلدد سللددوولدزسابدد طلعدد  لتس دد الكددللج دد للوتس دد اللجكدد لللدد سلصددتقل

لا ط حلدرجتل سلدرم لحلو رللكج لهولجول ل يلدر توللدرا ري 
 الفقرات لكل والمعدل مجال كل معدل االرتباط بين معامالت ( نتائج11جدول )

  

 تأثَز

 انبَبنبث

 انضخًت

انخطز  عهٌ

انًالسو 

 نهًزاجعت

 تأثَز

 انبَبنبث

 انضخًت

 خطز عهٌ

 انزلببت

 انذاخهَت

 تأثَز

 انبَبنبث

 انضخًت

 خطز عهٌ

 عذو

 االكتشبف

 انعبو انًتوسظ

 نالستمصبء

 انبَبنبث تأثَز

انخطز  عهٌ انضخًت

 انًالسو نهًزاجعت

Pearson Correlation 1 .719
**

 .805
**

 .915
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 110 110 110 110 

 انبَبنبث تأثَز

 خطز عهٌ انضخًت

 انذاخهَت انزلببت

Pearson Correlation .719
**

 1 .715
**

 .897
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 110 110 110 110 

 انبَبنبث تأثَز

 خطز عهٌ انضخًت

 االكتشبف عذو

Pearson Correlation .805
**

 .715
**

 1 .922
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 110 110 110 110 

 انعبو انًتوسظ

 نالستمصبء

Pearson Correlation .915
**

 .897
**

 .922
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 110 110 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
   

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ
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در توللدر  ع ل  تلا لج  جالالدزساب طلدر  بتحلجتعورحلوتللدةصد طل لوةد رلللكدو لدرب ةد لج ل
للتلاأمتلج للب الوصتقلدز اب  حلوة رللاصبةالدز اب  حلص رةحلر ا ع  ل  يل   حلدرتسد ح 

 (: الرموز اإلحصائية المستخدمة3-6)
ل لللل للدرب ة لعإ   ءلسجو ل  ط حلدرجتل سل  ألدر ةولدرا ري

D1 ل لاسج لر وظلفح
D2 ل لاسج لر جؤهللدر  جي

X15لX11......................... ل لاسج لدرألدر ب سدالدرايلاتلسلدرج  وج الدرا صحلب رفس لدزول لل
X210لX21.........................ل لاسج لدرألدر ب سدالدرايلاتلسلدرج  وج الدرا صحلب رفس لدرل  ي ل
X36لX31......................... ل لاسج لدرألدر ب سدالدرايلاتلسلدرج  وج الدرا صحلب رفس لدرل ر  لل

AVX1 ل لاسج لدرألجاو كل ب سدالدرب تلدزول
AVX2 ل لاسج لدرألجاو كل ب سدالدرب تلدرل  ي
AVX3  ل لاسج لدرألجاو كل ب سدالدرب تلدرل ر

AV TOTAL ح لاسج لدرألدرجاو كلدر  للرال اب . 

ل(: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة3-7)
رمددأللتددوللدرب ةدد لب اابدد سل ددسو لدرتسد ددحلودرجاجل ددحل دديلللدد سلالددسلد ددااتدللدرعل  دد الدرلدداجحل
  ددديلا دددسلدرجسد  دددح لل تدددتلادددللدز اجددد تل  دددألج جو دددحلجددد لدز ددد ر الدزةصددد طلحلب  دددااتدللة جدددحل

عاةت دتلدز د ر الدزةصد طلحلدرج   دبحلر عل دحلدرتسد دحل(لورمدأل تدوللSPSS 22درعسدجكلدزةصد طلحل 
درج تد لددحلل دد  لدزجددسل ا  ددالدوًزلج س ددحلدراو يددعلد ةصدد طيلر ج اجددعللدردد ال ددةعالج ددهلدر   ددحللولددتل
د اجتلدرب ة ل  ألداال سلكورج سوتل جس وتللرج س حلجتالاب لحلعل   الدرتسد حلر او يدعلدر عل ديل

وتلل  ألدااب سل س لدر تللب  لدرج اجعلدرج ةوالج هلدر   حل ابعلولتوللداال سلكورج سوتل جس 
(لب رجت س دحلبج داوالSigدراو يعلدر عل يلوياللداا  للسدسلع  ءل  دألللجدحلج داوالدرتزردحلدزةصد طلحل 

(ل ددد  ل ردددللل  دددأللعدددولل دددس لدر دددتللبددد  لα(لدمعدددسلجددد لللجدددحل Sig(ل ددد  دلك  ددداللللجدددح αدرج  ولدددحل 
در   حل ابعلدراو يعلدر عل يلوب را ريل داللدز اجد تل  دألدز د ر الدزةصد طلحللدرج اجعلدرج ةوالج ه

دجد لد دلك  دالللجدحلج داوالدرتزردحلدزةصد طلحلل parametric tests  درا صحلب زااب سدالدرج  جلدح
 Sig لدلددللجدد لللجددحلج دداوالدرج  ولددحل)αلتلل رددلل  ددأللعددوللدرفددس لدرعددت للبدد  لدرعل  دد الزلاابددعل)

علدر عل ددديللو دددألهددد بلدرة ردددحل ددداللدز اجددد تل  دددألدز ددد ر الدزةصددد طلحلدرا صدددحلب زاابددد سدالدراو يددد



 أثر البيانات الضخمة على مخاطر المراجعة                                                        أمين حممـد صربى خنالد/ 

25 

 

ورتدتللد للدرب ةد لعا ع د لهد دلدزاابد سل  دأل   دحلدرتسد دحلل Non parametric testsدرالج  جلدحلل
لو رللكج لهولجول لب ر توللدرا ري 

 ( الختبار الطبيعيةS- Kنتائج اختبار)  (12جدول)

 انذراستابعبد 

 احصبء االختببر

Kolmogorov_ 

Smirnov 

 يستوى انذالنت اإلحصبئٌ

Asymp Sig 
 انمزار

تأثَز انبَبنبث انضخًت عهٌ انخطز انًالسو 

 نهًزاجعت
 غٛه ؽةٛعٙ 1.128 1.459

تأثَز انبَبنبث انضخًت عهٌ خطز انزلببت 

 انذاخهَت
 غٛه ؽةٛعٙ 1.136 1.417

عذو تأثَز انبَبنبث انضخًت عهٌ خطز 

 االكتشبف
 غٛه ؽةٛعٙ 1.114 1.751

 ؽةٛعٙ 1.169 1.299 تأثَز انبَبنبث انضخًت عهٌ خطز انًزاجعت

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

(للر ب دتلدزوللودرلد  يلودرل رد لSig(للدر  ع ل  تلا لج اوالدرتزرحلدزةصد طلحل 12ج ل تولل 
لعددوللدرفددس لدرعددت للبدد  لدرعل  دد الدرا صددحلعهدد بل(لوب رادد ريلاددلل0.05α=الددللجدد لج دداوالدرج  ولددحل 

د ب  تلج ةوبحلج لج اجعلزل ابعلدراو يعلدر عل يلوب راد ريلادللدز اجد تل  دألدز د ر الدزةصد طلحل
(لر ب ددتلدرسدبددعلامعددسلSigدرا صددحلب زاابدد سدالدرالج  جلددح لع  جدد ل  ددتلا لج دداوالدرتزرددحلد ةصدد طلحل 

ب را ريلالللعوللدرفس لدر تجيلدرت طللب  لدرعل   الدرا صدحلعهد دل(للول0.05α=ج لج اوالدرج  ولحل 
درب ددتلج دددةوبحلجدد لج اجدددعل ابدددعلدراو يددعلدر عل ددديلوب رادد ريلادددللدز اجددد تل  ددألدز ددد ر الدزةصددد طلحل
درا صدحلب زاابد سدالدرج  جلددح لوب دتلاةت ددتل عل دحلدرعل  د الدرج ددااتجحل ديلدرتسد ددحلدرج تد لدحلودراأمددتل

ب ر  دبحلر جلدعلدرفدسو ل إ  د ل  دتلا لدز د ر الدزةصد طلحللدز  ر الدزةص طلحلج لصةحلد ااتدل
لدرج ااتجحل يلدرتسد حلهي لل

 اواًل: عمل تحميل وصفى لكل فقرة من فقرات االستقصاء
و رددللرج س ددحلدرامددسدسدالودر  ددالدرجطولددحلودرجاو ددكلدرة دد عيلودز ةددسدتلدرج لدد سالو رددللر ولددوتل

  ب الو رللرملل ب سولجعلجالةظحلد لاف  سلدرجاو   الو ت لرجتلد سلرلكدسال  ألدزا  بلدر  للر 
 لكو لو ت لر  توللدرا ري ل

 

ل
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 ليكرت لمقياس وفقا المتوسطات ( تفسير13جدول)
 انًستوى انًتوسظ انًزجح

 غٛه يٕا ا خًبيب 1.8_ 1

 غٛه يٕا ا 2.6_ 1.8

 يسبٚد 3.4_2.6

 يٕا ا 4.2_3.4

 يٕا ا خًبيب 5_4.2

 

  Sign Testثانيًا: اختبار االشارة 
وهددولل ددااتللزاابدد سل سلددل الةددوللجاو ددكللTوهددولداابدد سلزلج  جدديلل ددااتللكعددت للزاادد سل

لج اجعلودةت 

 ثالثًا: اختبار كروسكال واالس
وهولدااب سلزج  جألل ااتللر جت س حلع  لدملدسلجد لج جدو ا  لج دات ا  لول دااتللهد دلدزاابد سل

و  ال    الدرتسد حلواةت تلدزااال  الدر وهسيحلع  هج لول اجتله دلدزااب سل  دألرجت س حلدسدءلج ج
(ل دد  دلك  ددالللجددحلج دداوالدرتزرددحلα(لبتلجددحلج دداوالدرج  ولددح Sigجت س ددحلج دداوالدرتزرددحلدزةصدد طلحل 

 Sig لدلددللجدد لج دداوالدرتزرددحل)αلل دد  ل رددللل  ددألو ددوتلدااال دد ال وهسيددحلعدد  لدسدءلج جو دد ال)
لدر   ح 

 لعينة واحدة Tرابعًا: اختبار 
ل ااتلله دلدزااب سلزااب سلدرفسللحلةوللجاو دكلج اجدعلودةدتطلو ردللجد لادالللداابد سل لجد ل

لص دلك  لجاو كلدر   حل اا ذلدااال ً لج  ولً ل  لدرتلجحلدز اسدللحلرج  جحلدرج اجع 

 ( اختبار فروض الدراسة ونتائج التحميل اإلحصائي3-8) 
  اللا  ولل ا طكلدراة  للدزةص طيلودااب سلصةحل سو لدرتسد حلو رللكج ل  أ ل

 

ل
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 ( نتائج اختبارات التحميل االحصائي لمفرض الفرعي االول 3-8-1)
يررنص الفرررض الفرعرري األول لمدراسررة عمرري أنرره: ي ال يوجررد ترر ثير ذو داللررة إحصررائية لمبيانررات 

 الضخمة عمي الخطر المالزم لممراجعةي.

 دداللداابدد سل رددللدرفددس لجدد لاددالللللدد سلد ددا  ب ال   ددحلدرتسد ددحل  ددألد  ددط حلدرا صددحلعهدد دل
در ددد ءل ددديلد ددداج سولدز اتصددد ءلو ردددللجددد لاددداللل جدددللتسد دددحلد ام ددد  لحلر عل  ددد الب  لددد  حلدردددأل

لدزااب سدالدرا صحلب رفسو لو رلل  ألدر ةولدرا ري لل
 ددكلدرة دد عيلودز ةددسدتلدرج لدد سالدرجا  تددحلبجددتالاددأل سل ل ادد طكلدرامددسدسدالودر  ددالدرجطولددحللودرولأوالً 

لدرعل   الدرلاجحل  يلدرا سلدرجال للر جسد  ح لو رللج لاالللدر توللدرا ري 

       التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (14جدول )
 لمعبارات الخاصة باختبار الفرض الفرعي األول

 انعببرة
يوافك 

 تًبيب
 يحبٍذ يوافك

غَز 

 يوافك

غَز 

يوافك 

 تًبيب

انوسظ 

 انحسببٌ

االنحزاف 

 انًعَبرً

االتجبه 

 انعبو

X12 

51 43 5 11 2 
4.1727 1.11329 

يٕا ا 

 %1.8 %9.1 %4.5 %39.1 %45.5 خًبيبً 

X13 

34 54 16 5 1 
 يٕا ا 1.85111 4.1455

31.9% 49.1% 14.5% 4.5% 1.9% 

X14 

44 57 3 6 - 
 يٕا ا 1.76239 4.2636

41% 51.8% 2.7% 5.5% - 

X15 

54 32 16 8 - 
4.2111 1.94626 

يٕا ا 

 - %7.3 %14.5 %29.1 %49.1 خًبيبً 

 االجًبنٌ

 

182 186 41 29 3 
 يٕا ا 1.89151 4.17145

41.4% 42.3% 9.1% 6.6% 1.7% 

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

ل
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در  ع ل  دتلد لدراة  دللدرجعدتطيلر جاو د  الل د سلدرديلا له د للدا د بل د للجد ل(ل13ج ل تول 
ا ددسدتل   ددحلدرتسد ددحل  ددألدرجود تددحل  ددألدر بدد سدالدرادديلاااعددسلدرفددس لدرفس دديلد وللودرجا  دد لبجددتال
اددأل سلدرعل  دد الدرلدداجحل  دديلدرا ددسلدرجددال للر جسد  ددحلة دد ل  ددتلد لدرجاو ددكلدر دد للر  بدد سدالع دد ل

وهولجاو كلجسافعلد دلج للوس لب رجاو كلدرجدس  لدراد صلبجتلد سلرلكدسالوهدولجؤ دسل(ل17145 4 
لجعتطيل ول لا لد ااتدللدرعل   الدرلاجحل ؤلسل  يلدرا سلدرجال للر جسد  ح 

 األول لمفرض الفرعي Sign Testثانيا: اختبار االشارة 
د ددااتدللداابدد سلدز دد سوللرتلدد سلجددتالاددأل سلدرعل  دد الدرلدداجحل  دديلدرا ددسلدرجددال للر جسد  ددحل ددال

لو رللكج لهولجول ل يلدر توللدرا ري 

 نتائج اختبار االشارة لمفرض الفرعي األول (14جدول )

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 انبَبنبث تأثَز

انخطز  عهٌ انضخًت

 انًالسو نهًزاجعت

Group 

1 
<= 3.4 16 .15 .50 .000

a
 

Group 

2 
> 3.4 94 .85   

Total  110 1.00   
 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

(لوهددألدلددللجدد لج دداوالSigالل111 1جدد لدر ددتوللدر دد ع ل  ددتلد لج دداوالدرتزرددحلدزةصدد طلحل 
(لوه دلل  يلس  لدرفس لدر تجيلولعوللدرفس لدرعدت للدرت طدللعو دوتلادأل سل ولαاللل15 1درج  ولح 

ل% 95ر عل   الدرلاجحل  يلدرا سلدرجال للر جسد  ح لو رللعتس حللتحلتزرحلدةص طلحل

 لمفرض األوللثالثًا: اختبار كروسكال واالس
 اللد ااتدللدااب سلكسو ك للودزسلرج س حلهلله  لل سوقل دالتزرحلدةص طلحلعد  لد دا  ب ال

ل   حلدرتسد حلو ت لر وظلفلحلودرجؤهللدر  جي لو رلل  ألدر ةولدرا ري لل

لاختبار معنوية الفرق بين اراء عينة الدراسة وفقا لموظيفة -1
 دداللللدد سلج  ولددحلدرفددسقلعدد  لدسدءل   ددحلدرتسد ددحلجدد ل   ددالدروظلفددحلو رددللكجدد لهددولجولدد لجدد ل

لدر توللدرا ري ل
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 نتائج اختبار كروسكال واالس لمفرض الفرعي االول وفقًا لموظيفة  (15جدول )

 انبعذ

عضو هَئت 

 تذرٍس

طبنب 

 عهَبدراسبث 

يزاجع 

لًَت  حسبببث

Chi_Square 

يستوى انذالنت 

االحصبئَت 

Asymp Sig 
يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب
خدثٛه انةٛبَبج 

انؼةًث عهٙ انةعه 

 انًال و نهًهاخعث

45.14 48.92 87.84 29.141 
1.111 

 يعُٕ٘

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

(لوهددألالددللجدد لج دداوالSigالل111 1جدد لدر ددتوللدر دد ع ل  ددتلد لج دداوالدرتزرددحلدزةصدد طلحل 
(لوب را ريل  تلد هل و تل سوقل دالتزرحلدةص طلحلع  لدسدءل   حلدرتسد دحلو تدً لαاللل15 1درج  ولحل 

ءلادأل سلدرعل  د الدرلداجحل  ديلدرا دسلدرجدال للر جسد  دح لة د ل  دتلاتد سالاسدءلد لد  ر وظلفحلةول
لوه دلج ل ولةهلدر كللدرا ري . ه طهلدراتسيسلجعل الالدرتسد  الدر  ل 

 

 (2شكل)
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لاختبار معنوية الفرق بين اراء عينة الدراسة وفقا لممؤهل العممي -2
 الللل سلج  ولدحلدرفدسقلعد  لدسدءل   دحلدرتسد دحلجد ل   دالدرجؤهدللدر  جديلو ردللكجد لهدولجولد ل

لج لدر توللدرا ري ل

 نتائج اختبار كروسكال واالس لمفرض الفرعي األول وفقًا لممؤهل العممي  (16جدول )

 انبعذ

 بكبنوٍوس
دبهوو 

 دراسبث عهَب
 دكتوراه يبجستَز

لًَت 

Chi_Square 

يستوى انذالنت 

االحصبئَت 

Asymp Sig 
يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

تأأأأأثَز انبَبنأأأأبث 

انضأأأأخًت عهأأأأٌ 

انًأأأالسو انخطأأأز 

 نهًزاجعت

59.65 

 

41 

 

48.74 62.37 4.739 
1.192 

 غٛه يعُٕ٘

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

(لوهدألامعدسلجد لج داوالSigالل192 1ج لدر دتوللدر د ع ل  دتلد لج داوالدرتزردحلدزةصد طلحل 
درتسد دحل(لوب راد ريل  دتلد دهلزل و دتل دسوقل دالتزردحلدةصد طلحلعد  لدسدءل   دحلαاللل15 1درج  ولحل 

ل.و تً لر جؤهللدر  جيلةوللاأل سلدرعل   الدرلاجحل  يلدرا سلدرجال للر جسد  ح

مما سبق نستنتج أنه تم رفض الفرض العدمي القائل بعدم ت ثير البيانات الضخمة عمي الخطر 
المالزم لممراجعة ي, وقبول الفررض البرديل القائرل بر ن البيانرات الضرخمة ترؤثر جوهريرا عمري الخطرر 

 %.95الزم لممراجعة وذلك بدرجة ثقة الم

 ( نتائج اختبارات التحميل االحصائي لمفرض الفرعي الثاني 3-8-2)
يررنص الفرررض الفرعرري الثرراني لمدراسررة عمرري أنرره: ي ال يوجررد ترر ثير ذو داللررة إحصررائية لمبيانررات 

 الضخمة عمي خطر الرقابة الداخمية ي.

 دداللداابدد سل رددللدرفددس لجدد لاددالللللدد سلد ددا  ب ال   ددحلدرتسد ددحل  ددألد  ددط حلدرا صددحلعهدد دل
در  ءل يلد اج سولدز اتص ءلو رللج لااللل جللتسد حلوصفلحلر عل   الب  ل  حلدردألدزاابد سدال

لدرا صحلب رفسو لو رلل  ألدر ةولدرا ري لل

رة دد عيلودز ةددسدتلدرج لدد سالدرجا  تددحلبجددتالاددأل سل ل ادد طكلدرامددسدسدالودر  ددالدرجطولددحللودرو ددكلدأوالً 
لدرعل   الدرلاجحل  يلا سلدرسل بحلدرتدا لحلو رللج لاالللدر توللدرا ري 
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       التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (17جدول )
 لمعبارات الخاصة باختبار الفرض الفرعي الثاني

 انعببرة
يوافك 

 تًبيب
 يحبٍذ يوافك

غَز 

 يوافك

غَز 

يوافك 

 تًبيب

انوسظ 

 انحسببٌ

االنحزاف 

 انًعَبرً

االتجبه 

 انعبو

X21 

41 47 13 8 2 
 يوافك 1.97111 4.1455

36.4% 42.7% 11.8% 7.3% 1.8% 

X22 

56 44 7 3 - 
4.3919 1.73166 

يوافك 

 - %2.7 %6.4 %41 %51.9 تًبيب  

X23 

42 44 15 7 2 
 يوافك 1.96998 4.1636

38.2% 41% 13.6% 6.4% 1.8% 

X24 

36 47 12 13 2 
 يوافك 1.13791 3.9273

32.7% 42.7% 11.9% 11.8% 1.8% 

X25 
31 34 26 17 2 

 يوافك 1.19989 3.6818
28.2% 31.9 23.6% 15.5% 1.8% 

X26 

53 37 6 12 2 
4.1545 1.15957 

يوافك 

 %1.8 %11.9 %5.5 %33.6 %48.2 تًبيب  

X27 

26 57 13 12 2 
 يوافك 1.96912 3.8455

23.6% 51.8% 11.8% 11.9% 1.8% 

X28 

48 35 12 13 2 
4.1364 1.19148 

يوافك 

 %1.8 %11.8 %11.9 %31.8 %43.6 تًبيب  

X29 

46 49 13 2 - 
 يوافك 1.73793 4.2636

41.8% 44.5% 11.8% 1.8% - 

X210 

49 38 15 3 5 
4.1182 1.14691 

يوافك 

 %4.5 %2.7 %13.6 %34.5 %44.5 تًبيب  

 االخًبنٙ

427 432 132 91 19 
 يوافك 1.97144 4.1527

38.8% 39.3% 12% 8.2% 1.7% 

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

جد ل(لددر  ع ل  تلد لدراة  للدرجعتطيلر جاو   الل  سلدريلا له  للدا  بل د لل17ج ل تول ل
ا ددسدتل   ددحلدرتسد ددحل  ددألدرجود تددحل  ددألدر بدد سدالدرادديلاااعددسلدرفددس لدرفس دديلدرلدد  يلودرجا  دد لبجددتال
ادددأل سلدرعل  ددد الدرلددداجحل  ددديلا دددسلدرسل بدددحلدرتدا لدددح لة ددد ل  دددتلد لدرجاو دددكلدر ددد للر  بددد سدالع ددد ل

ؤ ددسل(لوهددولجاو ددكلجسافددعلد دلجدد للددوس لب رجاو ددكلدرجددس  لدرادد صلبجتلدد سلرلكددسالوهددولج1527 4 
لجعتطيل ول لا لدرعل   الدرلاجحلاؤلسل  يلا سلدرسل بحلدرتدا لح 
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 لمفرض الفرعي الثانيلSign Testثانيا: اختبار االشارة 
رتل سلجتالاأل سلدرعل   الدرلاجحل  يلا سلدرسل بحلدرتدا لحل اللد ااتدللدااب سلدز  سولو ردلل

لكج لهولجول ل يلدر توللدرا ري 

 اختبار االشارة لمفرض الفرعي الثانينتائج  (18جدول )

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 انبَبنبث تأثَز

 خطز عهٌ انضخًت

 انذاخهَت انزلببت

Group 

1 
<= 3.4 25 .23 .50 .000

a
 

Group 

2 
> 3.4 85 .77   

Total  110 1.00   
 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

(لوهدألدلدللجد لج داوالSignالل111 1ج لدر توللدر  ع ل  دتلد لج داوالدرتزردحلدزةصد طلحل 
(لوهدد دلل  دديلس د لدرفددس لدر ددتجيلوللعدوللدرفددس لدرعددت للدرت طدللبددأ لدرعل  دد الαاللل15 1درج  ولدح 

ل% 95درلاجحلاؤلسلب كلل وهسال  يلا سلدرسل بحلدرتدا لحلو رللعتس حللتحل

 لمفرض الفرعي الثانيلواالسثالثًا: اختبار كروسكال 
 اللد ااتدللدااب سلكسو ك للودزسلرج س حلهلله  لل سوقل دالتزرحلدةص طلحلعد  لد دا  ب ال

ل   حلدرتسد حلو ت لر وظلفلحلودرجؤهللدر  جي لو رلل  ألدر ةولدرا ري ل

لاختبار معنوية الفرق بين اراء عينة الدراسة وفقا لموظيفة -1
 لدسدءل   ددحلدرتسد ددحلجدد ل   ددالدروظلفددحلو رددللكجدد لهددولجولدد لجدد ل دداللللدد سلج  ولددحلدرفددسقلعدد 

لدر توللدرا ري ل

 نتائج اختبار كروسكال واالس لمفرض الفرعي الثاني وفقا لموظيفة  (19جدول )

 انبعذ

عضو هَئت 

 تذرٍس

طبنب دراسبث 

 عهَب

يزاجع 

لًَت  حسبببث

Chi_Square 

يستوى انذالنت 

االحصبئَت 

Asymp Sig 
يتوسظ 

 انزتب
 يتوسظ انزتب

يتوسظ 

 انزتب

تأثَز انبَبنبث 

انضخًت عهٌ خطز 

 انزلببت انذاخهَت

42.14 53.82 81.81 21.241 
1.111 

 يعُٕ٘

 انًظدر َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ
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(لوهددألالددللجدد لج دداوالSigالل111 1جدد لدر ددتوللدر دد ع ل  ددتلد لج دداوالدرتزرددحلدزةصدد طلحل 
  تلد هل و تل سوقل دالتزرحلدةص طلحلع  لدسدءل   حلدرتسد دحلو تدً ل(لوب را ريلαاللل15 1درج  ولحل 

لاأل سلدرعل   الدرلاجحل  يلا سلدرسل بحلدرتدا لح لوه دلج ل ولةهلدر كللدرا ري  ر وظلفحلةول

 

 (3شكل)

لاختبار معنوية الفرق بين اراء عينة الدراسة وفقا لممؤهل العممي -2
للكجد لهدولجولد ل   دحلدرتسد دحلجد ل   دالدرجؤهدللدر  جديلو رد الللل سلج  ولدحلدرفدسقلعد  لدسدءل

لج لدر توللدرا ري 

 نتائج اختبار كروسكال واالس لمفرض الفرعي الثاني وفقا لممؤهل العممي  (21جدول )

 انبعذ

 بكبنورٍوس

دبهوو 

دراسبث 

 عهَب

 دكتوراه يبجستَز
لًَت 

Chi_Square 

يستوى انذالنت 

االحصبئَت 

Asymp Sig  يتوسظ

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

 انبَبنأبث تأثَز

 عهٌ انضخًت

 انزلببأت خطأز

 انذاخهَت

58.16 
 

51.75 
53.44 56.59 1.435 

1.933 

 غٛه يعُٕ٘

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ
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(لوهدألامعدسلجد لج داوالSigالل933 1ج لدر دتوللدر د ع ل  دتلد لج داوالدرتزردحلدزةصد طلحل 
(لوب راد ريل  دتلد دهلزل و دتل دسوقل دالتزردحلدةصد طلحلعد  لدسدءل   دحلدرتسد دحلαاللل15 1درج  ولحل 

 األ سلدرعل   الدرلاجحل  يلا سلدرسل بحلدرتدا لح و تً لر جؤهللدر  جيلةولل

مري خطرر مما سبق نستنتج أنه تم رفض الفرض العدمي القائل بعدم ت ثير البيانرات الضرخمة ع
الرقابررة الداخميررةب وقبررول الفرررض البررديل القائررل برر ن البيانررات الضررخمة تررؤثر جوهريررا عمرري الرقابررة 

 %.95الداخمية وذلك بدرجة ثقة 

 ( نتائج اختبارات التحميل االحصائي لمفرض الفرعي الثالث 3-8-3)
ية لمبيانررات يررنص الفرررض الفرعرري الثالررث لمدراسررة عمرري أنرره: ي ال يوجررد ترر ثير ذو داللررة إحصررائ

 الضخمة عمي خطر عدم االكتشافي.

 دداللداابدد سل رددللدرفددس لجدد لاددالللللدد سلد ددا  ب ال   ددحلدرتسد ددحل  ددألد  ددط حلدرا صددحلعهدد دل
در ددد ءل ددديلد ددداج سولدز اتصددد ءلو ردددللجددد لاددداللل جدددللتسد دددحلد ام ددد  لحلر عل  ددد الب  لددد  حلدردددأل

لدزااب سدالدرا صحلب رفسو لو رلل  ألدر ةولدرا ري لل

 ل اددد طكلدرامدددسدسدالودر  دددالدرجطولدددحلودرو دددكلدرة ددد عيلودز ةدددسدتلدرج لددد سالدرجا  تدددحلبجدددتالادددأل سلأوالً 
ل تطلو رللج لاالللدر توللدرا ري درعل   الدرلاجحل  يلا سل تللدزما 

       التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (21جدول )
 باختبار الفرض الفرعي الثالثلمعبارات الخاصة 

 انعببرة
يوافك 

 تًبيب
 يحبٍذ يوافك

غَز 

 يوافك

غَز 

يوافك 

 تًبيب

انوسظ 

 انحسببٌ

االنحزاف 

 انًعَبرً

االتجبه 

 انعبو

X31 

52 44 11 3 - 
4.3182 1.76544 

يوافك 

 - %2.7 %11 %41 %47.3 تًبيب  

X32 

55 38 9 8 - 
4.2727 1.89759 

يوافك 

 - %7.3 %8.2 %34.5 %51 تًبيب  

X33 
47 41 9 4 11 

4.1111 1.21911 
يوافك 

 %9.1 %3.6 %8.2 %36.4 %42.7 تًبيب  

X34 
56 27 8 14 5 

4.1455 1.22951 
يوافك 

 %4.5 %12.7 %7.3 %24.5 %51.9 تًبيب  

X35 43 52 12 3 - 4.2273 1.75113 يوافك 
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39.1% 47.3% 11.9% 2.7% - 

X36 
36 63 8 3 - 

 يوافك 1.68814 4.2111
32.7% 57.3% 7.3% 2.7% - 

 االخًبنٙ
289 264 57 35 15 

4.1773 1.92495 
يوافك 

 %2.3 %5.3 %8.6 %41 %43.8 تًبيب  

 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

جد ل(لدر  ع ل  دتلد لدراة  دللدرجعدتطيلر جاو د  الل د سلدرديلا له د للدا د بل د لل21ج ل تول 
ا ددسدتل   ددحلدرتسد ددحل  ددألدرجود تددحل  ددألدر بدد سدالدرادديلاااعددسلدرفددس لدرفس دديلدرل ردد لودرجا  دد لبجددتال
ادددأل سلدرعل  ددد الدرلددداجحل  ددديلا دددسل دددتللدزما ددد ت لة ددد ل  دددتلد لدرجاو دددكلدر ددد للر  بددد سدالع ددد ل

(لوهددولجاو ددكلجسافددعلد دلجدد للددوس لب رجاو ددكلدرجددس  لدرادد صلبجتلدد سلرلكددسالوهددولجؤ ددسل1773 4 
لجعتطيل ول لا لدرعل   الدرلاجحلاؤلسل  يلا سل تللدزما  ت 

 لمفرض الفرعي الثالثلSign Testثانيا: اختبار االشارة 
رتلدد سلجددتالاددأل سلدرعل  دد الدرلدداجحل  دديلا ددسل ددتللدزما دد تطل دداللد ددااتدللداابدد سلدز دد سول

لو رللكج لهولجول ل يلدر توللدرا ري 

 لمفرض الفرعي الثالثنتائج اختبار االشارة  (22جدول )

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. 

Sig.  

(2-tailed) 

 انضأخًت انبَبنأبث تأأثَز

 االكتشبف عذو خطز عهٌ

Group 

1 
<= 3.4 21 .19 .50 .000

a
 

Group 

2 
> 3.4 89 .81   

Total  110 1.00   
 انًظدر: َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

(لوهدألدلدللجد لج داوالSignالل111 1ج لدر توللدر  ع ل  دتلد لج داوالدرتزردحلدزةصد طلحل 
(لوهدد دلل  دديلس دد لدرفددس لدر ددتجيلولعددوللدرفددس لدرعددت للدرت طددللبددأ لدرعل  دد الαاللل15 1درج  ولددح 

 % 95درلاجحلاؤلسلب كلل وهسال  يلا سل تللدزما  ت لو رللعتس حللتحل

ل
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 لمفرض الفرعي الثالثلواالسثالثًا: اختبار كروسكال 
 اللد ااتدللدااب سلكسو ك للودزسلرج س حلهلله  لل سوقل دالتزرحلدةص طلحلعد  لد دا  ب ال

ل   حلدرتسد حلو ت لر وظلفلحلودرجؤهللدر  جي لو رلل  ألدر ةولدرا ري لل

لاختبار معنوية الفرق بين اراء عينة الدراسة وفقا لموظيفة: -1
عدد  لدسدءل   ددحلدرتسد ددحلجدد ل   ددالدروظلفددحلو رددللكجدد لهددولجولدد لجدد ل دداللللدد سلج  ولددحلدرفددسقل

لدر توللدرا ري ل

 نتائج اختبار كروسكال واالس لمفرض الفرعي الثالث وفقا لموظيفة  (23جدول )

 انبعذ

عضو 

هَئت 

 تذرٍس

طبنب 

دراسبث 

 عهَب

يزاجع 

لًَت  حسبببث

Chi_Square 

يستوى انذالنت 

االحصبئَت 

Asymp Sig  يتوسظ

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

تأثَز انبَبنأبث انضأخًت 

عهأأأأأأأٌ خطأأأأأأأز عأأأأأأأذو 

 االكتشبف

53.74 45.34 82.77 22.171 
1.111 

 يعُٕ٘

 انًظدر َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

(لوهددألالددللجدد لج دداوالSigالل111 1جدد لدر ددتوللدر دد ع ل  ددتلد لج دداوالدرتزرددحلدزةصدد طلحل 
ا هل و تل سوقل دالتزرحلدةص طلحلع  لدسدءل   حلدرتسد دحلو تدً ل(لوب را ريل  تلαاللل15 1درج  ولحل 

ل دزما  ت  تل ا س   ي درلاجح درعل   ا ر وظلفحلةوللاأل س

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

 

 (4شكل)
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لاختبار معنوية الفرق بين اراء عينة الدراسة وفقًا لممؤهل العممي -2
 الللل سلج  ولدحلدرفدسقلعد  لدسدءل   دحلدرتسد دحلجد ل   دالدرجؤهدللدر  جديلو ردللكجد لهدولجولد ل

لج لدر توللدرا ري ل

 نتائج اختبار كروسكال واالس لمفرض الفرعي الثالث وفقا لممؤهل العممي  (24جدول )

 انبعذ

 بكبنوٍوس
دبهوو 

 دراسبث عهَب
 دكتوراه يبجستَز

لًَت 

Chi_Square 

يستوى انذالنت 

االحصبئَت 

Asymp Sig 
يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

يتوسظ 

 انزتب

تأثَز انبَبنبث 

انضخًت عهٌ 

خطز عذو 

 االكتشبف

51.96 21.51 57.36 57.36 3.115 
1.374 

 غٛه يعُٕ٘

 انًظدر َدبسح اندسهٛم اوزظبسٙ

(لوهدألامعدسلجد لج داوالSigالل374 1ج لدر دتوللدر د ع ل  دتلد لج داوالدرتزردحلدزةصد طلحل 
(لوب راد ريل  دتلد دهلزل و دتل دسوقل دالتزردحلدةصد طلحلعد  لدسدءل   دحلدرتسد دحلαاللل15 1درج  ولحل 

 .و تً لر جؤهللةوللاأل سلدرعل   الدرلاجحل  يلا سل تللدزما  ت

 خطرر عمي الضخمة البيانات ت ثيرالفرض العدمي القائل بعدم مما سبق نستنتج أنه تم رفض 
, وقبرول الفررض البرديل القائرل بر ن اسرتخدام البيانرات الضرخمة يرؤثر جوهريرًا عمري االكتشراف عردم

 %.95خطر عدم االكتشاف, وذلك بدرجة ثقة 

 ( نتائج اختبارات التحميل االحصائي لمفرض الرئيسي لمدراسة 3-8-4)
لمدراسة: ينص الفرض الرئيسي لمدراسة عمي أنه: ي ال يوجد تر ثير جروهري ذو الفرض الرئيسي 

 داللة إحصائية لمبيانات الضخمة عمي خطر المراجعةي.
زااب سل رللدرفس  للTوة  لا لعل   اله دلدرجاص سلاابعلدراو يعلدر عل يل  اللد ااتدللدااب سل

 و رللكج لهولجول ل يلدر توللدرا ري لل

 

ل
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 One-Sample Test لمفرض الرئيسي Tنتائج اختبار  (25جدول)
 Test Value = 3.4 

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 انضخًت انبَبنبث تأثَز

 انًزاجعت خطز عهٌ
11.667 109 .000 .73348 .6089 .8581 

 اندسهٛم اوزظبسٙانًظدر: َدبسح 

وهدديلالددللجدد لج ددداوالل(sig=0.000)جدد لدر ددتوللدر دد ع ل  ددتلا لج دداوالدرتزردددحلد ةصدد طلحل
ل  دي درلداجح درعل  د ا ادأل س( لوب راد ريل داللس د لدرفدس لدر دتجيلدرت طدللب دتلل0.05α=درج  ولدحل 

ر عل  دددد ال لولعدددوللدرفددددس لدرعدددت للدرت طددددللعو ددددوتلادددأل سل ددددوهسال ولتزردددحلصةصدددد طلحلدرجسد  ددددحلا دددس
ل% 95درلاجحل  يلا سلدرجسد  ح لو رللعتس حللتحل

 الخالصة والنتائج والتوصيات -4
ا  وراله بلدرتسد حلات لحلدرعل   الدرلاجحلواص طصه لودل سهد لدرجةاج دحل  دألجاد  سلدرجسد  دحل

لودرايلاجل ال يل
 جا  سلاسابكلبجتالدراود  لع  لد اسدا  لحلدرج  أولوجودسته لدرام ورو لح 
 جا  سلدرا ويسلودرا ف  ل 
 جا  سلدز اج تل  ألام ورو ل لدرجص تسلدرجفاوةحلودر ة بحل 
 جا  سلاج لو سيحلدرعل   ال 
 جا  سلةوكجحلدرعل   ال 
 جا  سلصتدسولدرعل   ال 

واددؤتالهدد بلدرجادد  سلدرددأل يدد تولا ددسلدرجسد  ددحلبجكو  اددهلدرلاللددحلا ددسلدرسل بددحلدرتدا لددحلوا ددسل
لجال للوه دلج لامتاهلدرتسد حلدرج تد لحل  تللدزما  تلودرا سلدر

 وفى ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث بمايمى :
 لسوسولاتسيالدرجة  ع  لودرجسد    ل  ألكلفلحلاة  للدرعل   الدرلاجحلودرا  جللج ه  -1
 لسوسولو وتلج    سلجس تولر جسد    ل  لكلفلحلدرا  جللجعلدرعل   الدرلاجحل -2
 درة  حلدرألدر ت تلج لدرتسد  ال يلج  للدرعل   الدرلاجحلوكلفلحلدرا  جللج ه ل -3
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 قائمة استقصاء

  ددددأللBig Dataلتدددوللدرب ةددد لعدددإ سدءلتسد ددددحل ددد لدلدددسلد دددااتدللام ورو لدددد لدرعل  ددد الدرلددداجحل
هددد دلجددد لادددالللل طجدددحللأجاددد  سلدرجسد  دددحلولةددد وللدرب ةددد لدرا دددستل  دددألو هدددحل ظدددسل دددل تاملل ددد

دز اتصدد ءلدرجس تددح لة دد لاجلددللص  بدد امللاةددتلدرددت  طللد    ددلحلر بةدد لوجدد لل ددفسل  ددهلجدد ل ادد طك ل
ويؤكتلدرب ة لا لكللج لاتتجو دهلجد لاسدءل دوتللةظدألب ر دسيحلدرا جدحلورد لل دااتللصزل ديلا دسد ل

كجد لل اد سلر دل تاملللول كسلدرب ة لر ل تامللجتتج لرا  و كللج هل ألهد دلدربةد طدربة ل تكل
  ج للتلل عبهل رللج لج تح 

 الباحث   

 المفاهيم األساسية الخاصة بقائمة االستقصاء 
ج جو ددحلجدد لةدد للدرعل  دد الا ددستلدرعل  دد الدرلدداجحلبأ هدد لل( :Big Dataالبيانررات الضررخمة ) -

درعل  دد الدرات  تلددحلدرلدداجحلودرج تددتوطلودرادديللصدد الدرا  جددللج هدد لوج  ر اهدد لبأ دد ر الصتدسوللود ددتل
ج لة  لدربة لودرةفللودراة  للود ااسدجلدر ا طكلودرج  سكحلودر تلل يل لو ل ادسول ج لدحلجتعوردحل
را للدرعل   اطل هألعل   الجا تتولد  ودتلودرجص تسلبة لللصللدرألجط الدرا سدب  الدولدرع ا ب  ال

 اولاملسلر ة جحلدرودةتولج لدرعل   ا 
هدولا دسلا دس لاسصدتولة د ب الاول طد الج د جالالب دعال Inherent Risk :الخطرر المرالزم -

 عل اه لراةسيف ال وهسيدحللدتلامدو له جدحلوجدؤلسول دودءلبجفستهد لاول  دتلا جل هد لجدعلاةسيفد ال ديل
 .اسصتولاول ط الااسال لجعلد اسد ل تللو وتلسل بحلتدا لحلج   بحل

درة  ب الاول طحلج لدرج د جالال لا سلو وتلاةسيف ال يلاسصتولControl Risk خطر الرقابة -
 لودرايلامو له جحل ودءلبجفسته لاول  تل ج ه لجدعلاةسيفد ال ديلاسصدتولاول طد الاادسال لوزلادالل

 ج  ه لاولدما   ه لواصةلةه ل  ل سي ل ظ للدرسل بحلدرتدا لحل 
درا ددسلدرد ال   ددأل ا  دحل  دد لد دسدءدالدراةتدد لل: Detection Riskخطرر عرردم االكتشرراف    -

درادددديلل بتهدددد لجسد ددددعلدرة دددد ب الل دددديلدما دددد تلدراةسيفدددد ال دددديلاسصددددتولدرة دددد ب الاول دددديل طدددد ال
درج  جالالدرايللتلامو له جدحلبجفستهد لاول  دتل ج هد لجدعلدراةسيفد ال ديلاسصدتولاول طد الاادساطل

  سلدرسل بحل ويسابكلا سلدزما  تلب اللحل ستلحلجعلدرا سلدرجال للوا
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 ( امام اإلجابة المناسبة √رجاء وضع عالمة )
ل                                  داال سا(لاالسم :

 الوظيفه الحاليه  -1
 عؼٕ ْٛئث خدرٚي 

 ؽبنا  را بج عهٛب 

 يهاخب زفبببج 
 

 المؤهل العممى  -2
 بكبنٕرٕٚس 

  بهٕو  را بج عهٛب 

 يبخفدٛه 

  ادٕراِ 

 

 انعببرة انزلى
أوافك 

 بشذة
 يحبٍذ أوافك

ال 

 أوافك

ال أوافك 

 بشذة

 تؤدى انعوايم انتبنَت اني سٍبدة انخطز انًالسو نهًزاجعت

      االعدًب  عهٗ ؽها ثبنض ) برخٗ( .1

2. 
ايييٍ ٔ ييهٚث انةٛبَييبج ٔانٕطييٕل غٛييه 

 انًظهذ نهةٛبَبج
     

3. 
عيييييدو خٕا يييييا بيييييهايح و ارت انةٛبَيييييبج 

 ا دهاخٛدٛث انًُشدتانؼةًث يب 
     

4. 
عيييدو خيييٕا ه اويكبَٛيييبج نهدعبييييم ييييب 

 انةٛبَبج انؼةًث
     

5. 
عدو   ث اندقبرٚه اندٙ خُددٓب َثى و ارت 

 انةٛبَبج انؼةًث
     

 تؤدى انعبيم انتبنَت اني سٍبدة خطز انزلببت انذاخهَت

.1 
عدو امبٚث اندًٕٚم ندعى بهايح انةٛبَبج 

 انؼةًث
     

.2 

عيييدو ٔخيييٕ  يقيييبٚٛي ٔاػيييسث نييي  اء 

اال ييدهاخٛدٙ نهًُشييدت ٔعال دييّ بيي  ارت 

 انةٛبَبج انؼةًث
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.3 
عييييدو ٔخييييٕ  و ارت نسٕاًييييث انةٛبَييييبج 

 انؼةًث
     

.4 
عييدو خٕثٛييا  ٛب ييبج ٔوخييهاءاج  ٔرت 

 زٛبت انةٛبَبج انؼةًث.
     

      عدو يهَٔث َثى انةٛبَبج انؼةًث. 5.

       يٍ ٔ هٚث انةٛبَبجعدو ٔخٕ ا  ارت  6.

.7 
عييدو و ارت اندعبيييم يييب انعييها انثبنييض 

 بشكم طسٛر.
     

.8 
عدو ٔخٕ   ٛب بج ٔوخهاءاج نؼًبٌ 

 خٕ ت انةٛبَبج.
     

.9 
عدو ػب  ٛب يبج ٔوخيهاءاج نؼيًبٌ 

   ث اندقبرٚه.
     

.11 
عدو انده ٛض ببنٕطٕل ونيٗ اندقيبرٚه 

 بُبًء عهٗ ازدٛبخبج انعًم
     

 تؤدى انعبيم انتبنَت اني سٍبدة خطز عذو االكتشبف

1. 
اةييه زدييى انةٛبَييبج ٔطييعٕبث اندعبيييم 

 يعٓب
     

2. 
عييدو ٔخييٕ  انةييهايح انًُب ييةث ندسهٛييم 

 انةٛبَبج انؼةًث
     

      عدو خٕ ت انةٛبَبج انًدبزث ٔ  دٓب .3

4. 

عييدو   ييث اندقييبرٚه اندييٙ ٚييدى انسظييٕل 

انةٛبَييييبج عهٛٓييييب يييييٍ بييييهايح خسهٛييييم 

 انؼةًث

     

5. 
 ٚييب ت  رخييث خعقييد انعًهٛييبج انًٕخييٕ ت 

 ببنًُشدت يسم انًهاخعث
     

6. 

 ٚييب ت  اعدًييب  انًُشييدت يسييم انًهاخعييث 

انًهاخعييث  ييٙ عًهٛبخٓييب عهييٗ خسهييٛالج 

 انةٛبَبج انؼةًث

     

 

 


