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 ممخص البحث
ختبارر ثرار ح ام أة ارا أرالاس الحساربره ولىادل لاد  الهىةاة الارأاة ل رلرباة    إستهدف البحث دراسة وا 

الأرلىة ع ى الااللة بىن بداةل إساةرد ويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ولارارل بردعتأارد ع ىهارم وخلاك أان خاالل 
إلاى ثن لارار أرالاس الحساربره بردعتأارد ع اى ويىةاة  دراسة ةيرىة وت رىبىة. وخ صه الدراساة الةيرىاة

الأرا اة الداخ ىة ىارتب  برححاارم الأهةىاة خاه الصا ة بتخ اى  إ اراماه الأرا ااة. اأار ثن ةةارك رالراة 
بااداةل لنسااةردس ادسااةرد الا اادم ادسااةرد ال إلةاادم عاادم ادسااةرد. وةةاارك أ أوعااة أاان الأةاار   والتااارلىف 

 لقرار ادسةرد.

إلى ثن ةةرك تررىرًا أاةوىًر لاال أان ادساةرد  أن خالل التح ىل احسرسدم الدراسة الت رىبىةموخ صه 
الا د وادسةرد ال إلةد لويىةة الأرا اة الداخ ىة ع ى لرار أرالاس الحساربره ب ارن ادعتأارد ع ىهار عةاد 
أرا اة القواةم الأرلىة. اأر إتضح و ود تررىر أاةوي ثىضًر لال أن ح م أة را أرالس الحساربره ولىادل 

 Moderatingة الأرلىة ع ى الااللة أحل الدراسة برعتبررةأر أتغىارىن أاادلىن لد  الهىةة الارأة ل رلرب
variables وخ ص التح ىل ادضر د إلى ثن ال أن ح ام أة ارا أرالاس الحساربره ولىادل لاد  الهىةاة .

الارأة ل رلربة الأرلىة إخا تم أارل تهأر اأتغىرىن رلربىىنمساىاون لهأار تاررىر ع اى لارار أرالاس الحساربره 
ب اارن ادعتأاارد ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة. وثخىاارًا لاام تتغىاار ةتاارةل إختباارر الةاارو   ااد ياال تح ىاال 

 الحسرسىة عةهر  د يل التح ىل احسرسد.

الهىةااة  –ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره  – بااداةل ادسااةرد –الأرا اااة الداخ ىااة  الكمماا ت الماح ح:اا  
 الارأة ل رلربة الأرلىة.
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Audit Firm Size and its Registration with the Financial Regulatory 

Authority as Determinants of the Relationship Between the Alternatives    

of Outsourcing the Internal Audit Function and CPA Decision to Rely     

on It: An Experimental Study 

Abstract 

The study aimed at examining the effect of the audit firm size and its 
registration with the Financial Regulatory Authority (FRA) on the relationship 
between the alternatives of outsourcing the internal audit function and its 
decision to rely on it through a theoretical and experimental study. The 
theoretical study concluded that the auditor's decision to rely on the internal 
audit function depends on the professional judgments related to the audit 
planning procedures. Three alternatives to outsourcing are observed: Total 
outsourcing, partial outsourcing, non-outsourcing. Also, there are a set of 
benefits and costs associated with the outsourcing decision 

The experimental study revealed a significant impact of both total and partial 
outsourcing of the internal audit function on the auditor's decision to rely on it 
while auditing the financial statements. Besides, we found a significant impact of 
the audit firm size and its registration with FRA on the relationship under study. 
The additional analysis revealed that both the audit firm size and its registration 
with FRA impact the auditor’s decision to rely on the internal audit function. 
Finally, the results under the sensitivity analysis did not change from the results 
under the basic analysis. 

Key words: Internal Audit – Outsourcing Alternatives – Audit Firm Size - 
Financial Regulatory Authority. 
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  مقدم  -1
(م 6102أاااا  تإلاىااااد در ااااة تاقىااااد وعولأااااة وعاااادم تراااااد ودىةرأىاىااااة اليااااروف ادلتصااااردىة  إلىتااااونم     

ت اااهدةر بىةاااة احعأااارلم وإلىاااردا حااادا الأةر ساااة باااىن ال اااراره بردضااار ة إلاااى التحااادىره والتغىاااراه التاااد 
الأح ىة واح ةبىةم وإلىردا ادعتأرد ع ى تاةولو ىر الأا وأرهم وإلىاردا ثةأىاة أأررساره حواأاة ال اراره 
اةتى ااة دةهىاارر الادىااد أاان ال ااراره الارلأىااةم وخرصااة ال ااراره احأرىاىااة  أراال  ااراة إةاارون و ااراة 

 ,Whalen & Holt, 2013; Heroux & Fortinس6100س احبرصاىريم 6102ورلاداوم(  إباراةىمم 
2013; Narayanaswamy et al, 2019)  يهر إت رل ةحو ت وىر ويىةة الأرا اة الداخ ىةم حىث

( ثن اةتأارم الأرا ااة الداخ ىاة إةصاس  اد الأرضاد ع اى حأرىاة احصاول وادحتةاري 6102ىر  السىد  
ام برلسىرسااره واد ااراماه الأوضاوعةح والحااد أاان حاارده الغ محىااث ااارن بسا اله أرلىااة دلىقااةم وادلتااإل 

. واارن الأرا ا  الاداخ د  اد (1)ىةير ددارا الأرا اة الداخ ىة ع اى ثةهار اأتاداد لاأال أرالاس الحساربره 
خلك الوله ى اس دورًا رلربىًر أحدودًا. اأر لم تان ةةرك حر ة دة رم ة ار  أساتقلم ع اى  اال لسام ثو 

 (.6102أرا اة داخ ىة ضأن الهىال التةيىأد ل  راة  أحأدم إدارا 

 Assuranceولقد ةتل عن ةخل الت وراه دوران  دىدان ل أرا اة الداخ ىةم وةأر الدور التواىدي    
Role   والدور ادست رريConsultancy Role  بأر ىاةاد ثن الأةهاوم الحادىث ل أرا ااة الداخ ىاة ثااد

أتداد احأر لى اتأل  ع ى التوس   د ة رق ثة  تهر وإلىردا الأهرم الأ قرا ع ى عرتق الأرا   الداخ دم وا 
( و رع ىاة عأ ىاة الحواأاةم وةىاال ERMع ى تو ىر تراىداه بخصوص  رع ىة إدارا أخر ر الأ روع  

ردضار ة إلاى تقادىم الخادأره ادست اررىة لاندارام احأار الاخي ىاندي  اد الةهرىاة الرلربة الداخ ىةم وخلاك ب
 (6102س أحأدم 6102إلى إضر ة لىأة ل  راة وتحسىن عأ ىرتهر  إبراةىمم 

و ىأاار ىتا ااق برعتأاارد أرالبااد الحسااربره ع ااى عأاال الأرا اااة الداخ ىااةم  قااد تةرولاا  أاىاارر الأرا اااة     
وضح أسةولىره أرالس الحسربره عةد استخدام عأل الأرا اىن الداخ ىىنم (م الخ  ثISA 610الدولد  

واساااتخدام عأااال ويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة  اااد الحصاااول ع اااى ثدلاااة الأرا ااااة وادساااتارةة بااارلأرا اىن 
 الداخ ىىن لتقدىم الأسرعدا الأبر را وتحه تو ىه  وا  را  .

ى عأل الأرا اة الداخ ىة ى قى اةتأرم الةاار ( ثن اعتأرد أرالس الحسربره ع 6102وىر  ادبىرري  
الأحرساابد اساات ربة دةتأاارم ااال أاان أقاادأد خدأااة الأرا اااة و اارلبد الخدأااة بهاار  ااد أوا هااة ضااغو  
تحقىاااق اةااارما الأرا ااااة.  اااال أااان أرالباااد الحساااربره وعأالةهااام لااادىهم الااادا   ل بحاااث عااان أاااد  ثابااار 

أتولااا م ثن اعتأااارد أرالاااس الحساااربره ع اااى عأااال لالعتأااارد ع اااى عأااال الأرا ااااة الداخ ىاااة. حىاااث أااان ال
ويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة أااان  ااارة  ثن ىااانرر ع اااى ة ااارق عأ ىاااة الأرا ااااة الخرر ىاااةم  ىحااادث و اااوراه 
تارلىةىااة أاان خااالل تخةااى  ولااه الأرا اااة الخرر ىااة ةتى ااة إحااالل ولااه الأرا اا  الااداخ د أحاال ولااه 
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تةا  عأاالم الأرا ااة بقادر أان ةاخل الو اوراه (. وىةMihert & Admassu, 2011أرالاس الحساربره  
 د  ال تخةى  ثتارس الأرا اة الخرر ىةم  تضىف الأرا اة الداخ ىة لىأة ل  راة أن خالل تخةى  

 (.Garcia et al, 2019ثتارس الأرا اة  

خا ارن دور الأرا اة الداخ ىة لد تررر برلتغىراه والت وراه الحدىرةم  قد تررر وتغىر ثىضًر أان ىقاوم  وا 
بهخا الدورم   م تاد الأرا اة الداخ ىة ة ر ًر داخ ىًر أحضًرم بال إت هاه الادىاد أان ال اراره إلاى إساةرد 

Outsourcing  س 6102اااال ثو باااا  ويااارةف الأرا ااااة الداخ ىاااة إلاااى  ااارف خااارر د  ثباااو  رلاااسم
 (.Jokipii & DiMeo, 2019س 6101س أحأودم 6106س سرلمم 6102خ ىلم 

ىاة ال اراره ةحاو إساةرد ويارةف الأرا ااة الداخ ىاة إلاى ث اراف خرر ىاة أتخصصاة ولقد ات هه غرلب
 ااد ثدام أراال ةااخل الخاادأرهم أسااتهد ة بااخلك الحصااول ع ااى أةاار   عدىاادا أتولاااةم أةهاار تحسااىن  ااودا 
الخدأره الأقدأة وبتا ةة ثللم والحصول ع اى خباراه وأهارراه وتاةولو ىار ث ضال أان ت اك التاد تتاوا ر 

 ( Glover et al, 2008س 6102 مبهر  إبراةىم

( ثةااا  ع اااى الااارغم أااان الأإلاىااار والأةااار   الأتولااااة أااان إساااةرد ثة ااا ة الأرا ااااة 6102وىااار  إباااراةىم  
الداخ ىة ل رف خرر د إد ثن ةةرك الادىد أن الاىوس والأخر ر التد توا ا  ةاخا ادساةرد. وتتأرال ت اك 

لارأ اة باأ ىاره وثعأارل ال اراةم وودم أقادم الخدأاة الاىوس  دس إ تقرر أقدم الخدأة الخرر د ل أار اة ا
الخرر د ساىاون لأة ارا الأحرسابة التارب  لهار ولاىك ل  اراةم اأار ثن ادساةرد د ىضاأن برلضارورا تدةىاة 
التا ةاااةم بااال لاااد تتحأااال ال اااراة تا ةاااة ثع اااى أقررةاااة باااردام ةاااخل الخااادأره داخ ىاااًرم وتهدىاااد سااارىة وثأااارن 

ع ىهر الأقدم الخرر د ل خدأة والتاد لاد تتسارس ل أةر ساىنم ولاد تةقاد اددارا أا وأره ال راة التد ى    
الرلربة ع اى الخدأاة الأانداا  اد الخاررام اأار ثن ادسات ربة ل  باره واحتىر اره اددارا لاد تساتغرق ولتار 

 ث ول أقررةة برداةهر داخ ىًر.

را اااة الداخ ىااة ولاارار أرالااس وىرااور تساارنل أة قااد وةاارم ب اارن الااللااة بااىن بااداةل إسااةرد ويىةااة الأ
الحسااربره بردعتأاارد ع ىهاار وأااد  تااررر ةااخل الااللااة بااال أاان ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ولىاادل لااد  
الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىةم وخلك  د بىةة احعأرل والأأررسة الأهةىة الأصرىة. وىساى البحاث الحارلد 

 ر.إلى اد ربة ع ى ةخا التسرول ةيرىًر وت رىبىً 

 يشكهث انةحث  -2

س 6106س ساارلمم 6102س الق ى ااىم 6102س احبىاارريم 6106تةرولااه ارىاار أاان الدراسااره  أباارركم 
الااللة باىن الأرا ااة الداخ ىاة وأرالاس  (Chen et al, 2017; Gros et al, 2017س 6102أحأدم 

الحساربرهم وثتةقاه ع اى ثةأىاة ةاخل الااللاةم اأار رااإله ع اى ادعتبارراه التاد ى اس ثن ىرخاخةر أرالااس 
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الحسربره  د حسبرة  عةد إتخرخ لارار ادعتأارد ع اى ويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة وأان ةاخل الاواأال باداةل 
البحااث  ااد اىةىااة اد ربااة ع ااى عاادا ثسااة ةس ةاال ىاانرر إسااةرد  إسااةرد ةااخل الويىةااة. وىأااان ب ااورا أ ااا ة

ويىةة الأرا اة  إلةىًر ثو ا ىًر ع اى لارار اعتأارد أرالاس الحساربره ع ىهارت وةال تخت اف ةارتىن الااللتاىن 
باارختالف ح اام أة اارا أرالااس الحسااربرهم ولىاادل لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااة أاان عدأاا   ااى بىةااة 

 الأهةىة الأصرىةتاحعأرل والأأررسة 

 ْذف انةحث  -3

ىهدف البحث إلى دراسة واختبرر ثرر ح م أة را أرالاس الحساربره ولىادل لاد  الهىةاة الارأاة ل رلرباة     
الأرلىااة اأحااددىن ل االلااة بااىن بااداةل إسااةرد ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ولاارارل بردعتأاارد ع ىهاارم وخلااك أاان 

 حعأرل والأأررسة الأهةىة الأصرىة.خالل دراسة ةيرىة وت رىبىة  د بىةة ا

 انةحثأًْٛث ٔدٔافع  -4 

أن اوة  ىتصد  لدراسة الااللة بىن بداةل إسةرد ويىةة الأرا اة الداخ ىة  أك د:م: تةب  ثةأىة البحث   
ولرار أرالس الحسربره بردعتأارد ع ىهارم أسارىرًا باخلك ادت ارل الأتةارأد لاد  ارىار أان الدراساره ب ساةرد 

رةف وثدوار الأرا ااااة الداخ ىاااة ل ااارف خااارر دم خرصاااة دورىهااار ادست ااارري والتواىااادي  اااى باااا  ويااا
دارا الأخاار ر. اأاار ىساارىر البحااوث والدراسااره التااد تاادعم ادلتااإلام بأااارىىر  أ اارده الرلربااة والحواأااة وا 

اأااار ثن ةةااارك ةااادرا ةسااابىة  اااد أ ااارده البحاااوث الخرصاااة  (ISA610الأرا ااااة الدولىاااة وأةهااار أاىااارر  
 رلأرا اة الداخ ىة أقررةة برلأرا اة الخرر ىة  ى أصر.ب

ىساااتأد البحاااث ثةأىتااا  أااان إى ااارد دلىااال ت رىباااد  اااد بىةاااة الأأررساااة الأهةىاااة  العممااا وع اااى ال رةاااس    
الأصرىة عن الااللة بىن بداةل إسةرد ويىةة الأرا اة الداخ ىة ولرار أرالس الحسربره بردعتأرد ع ىهرم 
وأاد  اخااتالف ةاخل الااللااة بارختالف ح اام أة ارت  ولىاادل لاد  الهىةااة الارأاة ل رلربااة الأرلىاة أاان عدأاا . 

باااااخلك ىأاااااان تال اااااد عىاااااوس الدراساااااره الساااااربقة الأاتأااااادا ع اااااى الدراساااااره الأىداةىاااااة برساااااتخدام لاااااواةم و 
الأسااارةأة  اااد تضاااىىق الة اااوا البحرىاااة احاردىأىاااة  اااد ةاااخا ال ااارنم  ومااان دواااااث البحاااثادستقصااارم. 

ضر ىًر بردضر ة إلى تح ىل الحسرسىة.  برستخدام أةه ىة بحث أت ورا ت أل تح ىاًل ثسرسىًر وا 

 فرٔض انةحث  -5

 سوف ىتم إ تقرق  رو  البحث الترلىة ةيرىًر والتد سىتم إختبررةر ت رىبىًر دحقًر:    
ادسةرد ال إلةد لويىةة الأرا اة الداخ ىة أاةوىًر ع ى لرار أرالس الحسربره بردعتأرد ع ىهر  ىنرر  1ف

 بادم إسةردةر. حغرا  أرا اة القواةم الأرلىة السةوىة التررىخىة الارأ ة أقررةة
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ىخت ااف التااررىر الأاةااوي لنسااةرد ال إلةااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره  /أ 1ف
بردعتأرد ع ىهر حغرا  أرا اة القواةم الأرلىاة الساةوىة التررىخىاة الارأ اة أقررةاة باادم إساةردةر 

 برختالف ح م أة رت .

ل إلةد لويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ع اى لارار أرالاس الحساربره ىخت ف التررىر الأاةوي لنسةرد ا /ب 1ف
بردعتأرد ع ىهر حغرا  أرا اة القواةم الأرلىاة الساةوىة التررىخىاة الارأ اة أقررةاة باادم إساةردةر 

 بحسس لىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ .

الأرا ااة الداخ ىاة ع اى لارار أرالاس الحساربره الأاةاوي لنساةرد ال إلةاد لويىةاة  ىخت ف التررىر /ج 1ف
بردعتأرد ع ىهر حغرا  أرا اة القواةم الأرلىاة الساةوىة التررىخىاة الارأ اة أقررةاة باادم إساةردةر 

 برختالف ح م أة رت  ولىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ  أاًر.

اةوىًر ع اى لارار أرالاس الحساربره بردعتأارد ع ىهار ىنرر ادسةرد الا د لويىةة الأرا اة الداخ ىة أ  2ف
 حغرا  أرا اة القواةم الأرلىة السةوىة التررىخىة الارأ ة أقررةة بادم إسةردةر.

الأاةااوي لنسااةرد الا ااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره  ىخت ااف التااررىر /أ 2ف
رلىاة الساةوىة التررىخىاة الارأ اة أقررةاة باادم إساةردةر حغارا  أرا ااة القاواةم الأ بردعتأرد ع ىهر

 برختالف ح م أة رت .

ىخت ااف التااررىر الأاةااوي لنسااةرد الا ااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره  /ب 2ف
بردعتأرد ع ىهر حغرا  أرا اة القواةم الأرلىاة الساةوىة التررىخىاة الارأ اة أقررةاة باادم إساةردةر 

 سس لىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ .بح

ىخت ااف التااررىر الأاةااوي لنسااةرد الا ااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره  /ج 2ف
بردعتأرد ع ىهر حغرا  أرا اة القواةم الأرلىاة الساةوىة التررىخىاة الارأ اة أقررةاة باادم إساةردةر 

 دل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ  أاًر.برختالف ح م أة رت  ولى

 حذٔد انةحث  -6

ىراإل البحث بصةة ثسرسىة ع ى دراسة واختبارر ثرار ح ام أة ارا أرالاس الحساربره ولىادل لاد  الهىةاة 
الارأااة ل رلربااة الأرلىااة ع ااى الااللااة بااىن بااداةل إسااةرد ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ولاارارل بردعتأاارد ع ىهاار. 

تصر البحث ع ى دراسة واختبرر رالرة أتغىراه أستق ة وةاد ادساةرد ال إلةاد وادساةرد الا اد وعادم وسىق
ادسااااةرد. وىخاااارا عاااان ة اااارق البحااااث ثي أتغىااااراه أسااااتق ة ثخاااار   أراااال التولىااااه والوضاااا  الااااويىةد(. 

رأاة وسىقتصر البحث ع ى أتغىرىن أادلىن  ق  ةأر ح م أة را أرالس الحساربره ولىادل لاد  الهىةاة الا
ل رلربة الأرلىةم وىخارا عان ة ارق البحاث ثي أتغىاراه أادلاة ثخار   أرال التخصاص الصاةرعد لأرالاس 
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الحسااربره وح اام أة اارا عأى اا  وربحىتهاار(. وثخىاارًا  اا ن لرب ىااة الةتاارةل ل تاأااىم أ اارو ة بضااواب  اختىاارر 
 عىةة البحث.

 خطث انةحث  -7

ىةم و د ضوم حدودلم سوف ىستاأل البحث اأر و قًر حةداف البحثم ولأارل ة أ ا ت  بصورا أة ق 
 ى د:
 : تح ىل ادصداراه الأهةىة والدراسره السربقة وا تقرق  رو  البحث.7-0

دارا الأخااار ر 7-0-0 : الااادوران ادست ااارري والتواىااادي ل أرا ااااة الداخ ىاااة  اااد أ ااارده الرلرباااة وا 
 وحواأة ال راره.

والأرا اااااا  الااااااداخ د أاااااان الأةيااااااورىن الأهةااااااد : تح ىااااال الااللااااااة بااااااىن أرالااااااس الحسااااااربره 7-0-6
 واحاردىأد.

: تح ىاااال الااللااااة بااااىن بااااداةل إسااااةرد ويىةااااة الأرا اااااة الداخ ىااااة ولاااارار أرالااااس الحسااااربره 7-0-2
 بردعتأرد ع ىهر.

: تح ىااال عاللاااة ادساااةرد ال إلةاااى لويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة بقااارار أرالاااس الحساااربره 7-0-2-0
 ةر  احول ل بحث و رعىرت .بردعتأرد ع ىهر وا  تقرق ال

: تح ىاااال عاللااااة ادسااااةرد الا ااااى لويىةااااة الأرا اااااة الداخ ىااااة بقاااارار أرالااااس الحسااااربره 7-0-2-6
 بردعتأرد ع ىهر وا  تقرق الةر  الررةى ل بحث و رعىرت .

 : أةه ىة البحث7-6
 : الهدف أن الدراسة الت رىبىة.7-6-0
 : أ تأ  وعىةة الدراسة.7-6-6
 وا  راماه الدراسة.: ثدواه 7-6-2
 : توصىف ولىرك الأتغىراه وةأوخا البحث.7-6-2
 : التصأىم الت رىبد والأارل ره والأقررةره الت رىبىة.7-6-2
 ثدواه التح ىل ادحصرةى وةترةل اختبرر  رو  البحث  التح ىل احسرسد(. :7-6-2
 : التح ىل ادضر د.7-6-7
 : تح ىل الحسرسىة.7-6-2

 وتوصىرت  وأ رده البحث الأقترحة. : ةترةل البحث 7-2
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 اس ت الس بق  واشحق ق اروض البحثححم:ل اإلصدارات المين:  والدر  7-1
 تحقىقًر لهدف البحث وخ ت  سىتةرول البرحث الةقر  الترلىة تةصىاًل:      

ث ٔإدارت انًخ برر انذٔراٌ االستشبر٘ ٔانتٕكٛذ٘ نهًراخعث انذاخهٛث فٙ يدبالج انرقبب 7-1-1

 ٔحٕكًث انشركبج

لقد ثد  الةأو الأتإلاىد  د ثة  ة احعأرلم وابر ح م ال اراره وتاقاد الاأ ىاره التاى تقاوم بهارم إلاى 
إلىردا ادةتأرم برلويىةة الرلربىاة لاندارا ويهاور الحر اة إلاى و اود ويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة اارداا رلرباة 

وخلاااك أااان خاااالل تقىاااىم أاااد  ادلتاااإلام برلسىرساااره أساااتق ة تسااارعد اددارا  اااد القىااارم بويىةتهااار الرلربىاااةم 
اتأرل الس اله الأحرسبىة وأر تحتاوي ع ىا   واد راماه الأوضوعةم حأرىة احصولم التحقق أن دلة وا 

 (.6102أن بىرةرهم وتقىىم اةرما الاأ ىره الت غى ىة ل  راة واةرما الارأ ىن  ىهر  السىدم 

با  الأرا ااة الداخ ىاة اارداا رلربىاة تأتاد إلاى اال ال واةاس وترتس ع ى خلك ادعتاراف برلادور الاخي ت ا
تسارع ة ارق اساتخداأهرم وثصابحه تساتخدم اارداا لةحاص وتقىاىم  الأرلىة وغىر الأرلىة حة  ة ال راةم وا 

 أد   ارلىة احسرلىس الرلربىة وأد اددارا الا ىر برلأا وأرهم التى ت بى إحتىر رتهر الرلربىة

راره بادعم إداراه الأرا ااة الداخ ىاة وتإلوىادةر برلاةارماه الب ارىة  التاد تأاةهار ولقد تإلاىد اةتأرم ال 
دارا أخار ر ثة ا ة  أن تحقىق ثةدا هرم والقىرم بدورىهر ادست رري والتواىدي  د أ رل رلرباة وحواأاة وا 
ال ااراةم وخلااك و قااًر ل ت ااور الااخي حاادث  ااد تارىااف الأرا اااة الداخ ىااةم حىااث ىااارف أاهااد الأاارا اىن 

الداخ ىااااة برةهاااار ة اااار  است اااارري وتواىاااادي أوضااااوعد وأسااااتقل ىااااتم  الأرا اااااة  IIA(1999الااااداخ ىىن  
تصااأىأ  دضاار ة لىأااة وتحسااىن عأ ىااره ال ااراةم  هااد تساارعد ال ااراة ع ااى تحقىااق ثةاادا هر أاان خااالل 

حرت م أدخل أةيم وأةه د لتقىىم وتحسىن  ارلىة عأ ىره إدارا الأخر ر والرلرباة الداخ ىاة والحواأاة   ا
 (.Rae et al, 2008; Holt, 2012س 6102

( ثن 6102و ىأااار ىتا اااق برلااادورىن ادست ااارري والتواىااادي ل أرا ااااة الداخ ىاااةم ىااار  ع اااى و اااحرت   
ويىةة الأرا اة الداخ ىة تخت ف إختال ًر ابىرًا باىن ال ارارهم  أةهار أان ىقاوم برلادور التواىادي التق ىاديم 

أاان خااالل تقاادىم الخاادأره ادست ااررىةم وأاياام ال ااراره تقاا  بااىن  وأةهاار أاان ىقااوم باادور أضااىف ل قىأااة
ةخىن الدورىنم ث  ثن الأرا   الداخ د ىأان ثن ىقدم ةوعىن أان الخادأره: خادأره است اررىة وخادأره 

( ثن الخادأره ادست اررىة والتواىدىاة خادأره أضاىةة 6102تواىدىة. وىتةق البرحث أ  ع اد و احرت   
أارةىاااة ادعتأااارد ع اااى الأا وأااارهم وبرلتااارلد  ااا ن ويىةاااة ل قىأاااة حةهااار تضاااىف الأإل  ىاااد أااان الأصااادالىة وا 

الأرا اة الداخ ىة لهر أبررةر ادلتصردي داخل ال رارهم وت ور دورةر أن اوةهر ة ر  تقىىأد حة  ة 
 ال راة إلى اوةهر ويىةة تقدم الةوعىن أن الخدأره.
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 ااد أ اارل الرلربااة الداخ ىااة ىاار  الاابا   أحأاادم و ىأاار ىتا ااق برلاادور ادست اارري ل أرا اااة الداخ ىااة 
( ثن ةاخا الادور ىتضاأنس Shahimi & Mahzan, 2018س 6102س  احرت م 6102س الساىدم 6102

لتاراا يلىااره لتحسااىن  ارلىتاا  لتدةىااة  إبادام الةصااح ب اارن إعااداد وتصاأىم ةأااوخا لهىااال الرلربااة الداخ ىااة وا 
الداخ ىة  د إعاداد تقرىارل عان أاد   ارلىاة تصاأىم   رص حدوث الأ رالم أسرعدا الأسةول عن الرلربة

دارا التااإلام  وت ااغىل ةىااال الرلربااة الداخ ىااة ل  ااراةم تقاادىم توصااىره لااندارا عاان اىةىااة أرالبااة وأترباااة وا 
دراك الأاااويةىنم  ال اااراة بااارل واةح والقاااواةىنم إلتاااراا يلىاااره ل رلرباااة الأرةااااة والأسااارعدا  اااد خ اااق وعاااد وا 

تدرىبىة لتارىاف الأاويةىن برلت ارىاره والقاواةىن وال اواةح التاد ى اس ع اىهم ادلتاإلام إلتراا وتصأىم براأل 
بهااار عةاااد القىااارم برحة ااا ة خاه الصااا ة برعأااارل ال اااراةم وتحدىاااد اح اااراف التاااد تساااببه  اااد خسااارةر ثو 

 اخ رم ثو ثضرار ثو غىرةر أن اححداث غىر الأرغوس  ىهر.

ة  ااد أ اارل الرلربااة الداخ ىااة  ااد إباادام الاارثي لااندارا ب اارن وىتأراال الاادور التواىاادي ل أرا اااة الداخ ىاا
أد  إأارةىة اعتأردةر ع ى التقررىر التاد ثعادةر الأساةولون برل اراة عان  ارلىاة ت اغىل ةاخا الهىاال بأار 
ىحقااق ثةدا اا م سااوام صاادق القااواةم الأرلىااة ثو ادلتااإلام باارلقواةىن وال ااواةح ثو دعاام اةاارما و ارلىااة الاأ ىااره 

(. ةاخا بردضار ة إلاى Cohen et al, 2012س 6102س أحأدم 6102س السىدم 6102رت م  ع ى و ح
ثن الأرا   الداخ د ىقوم بدور تواىدي ب رن الرلربة الداخ ىة أن ثةم أ ردتا  معأال إساتةترا ب ارن اال 
أااانس أاااد  أالمأاااة ةىاااال الرلرباااة الداخ ىاااة ل تارأااال أااا  أخااار ر ال اااراة الأتا قاااة برلحاوأاااة والاأ ىاااره 
الت غى ىة وثةيأة الأا وأرهم تقرىر اددارا عن أاد  اةرمتهار  اد ادساتخدام ادلتصاردي والةاارل ل أاوارد 

 ,Verdinaس 6102الأترحاةم وأاد  اةرىاة احسارلىس الرلربىاة الأوضاوعة ل حاد أان الأخار ر.   احرت م 

2010.) 

حواأة ال ارارهم  قاد ثتةقاه  و ىأر ىتا ق برلدورىن ادست رري والتواىدي ل أرا اة الداخ ىة  د أ رل
 ;Tabara & Ungureanu, 2012; Zaharia et al, 2014س 6102ارىر أن الدراسره   حرت م 

Whitley, 2005; Gramling & Hermanson, 2006 ع اى ثةأىاة الادور الاخي ت ابا  الأرا ااة )
ي لاو  ل أرا ااة الداخ ىة  د تةاىل حواأة ال راره. وىت  اس خلاك ضارورا ثن ىااون ةةارك رةاىك تةةىاخ

الداخ ىااة ىاأاال باةاارا لتحقىااق حواأااة ال اارارهم أاا  التراىااد ع ااى إسااتقاللىة الأرا اا  الااداخ دم وثن ىقاادم 
تقررىرل أبر را ل  ةة الأرا اة أأر ىدعم استقالل م أ  ضرورا إةضأرم الأرا اىن الداخ ىىن إلاى عأ ىاره 

م أ  ضأرن عأل الأرا اىن الاداخ ىىن باةارما التخ ى  واد تأرعره الا ىر التد تتا ق ب واةس الحواأة
 وأهةىةم وبأر ىتةق أ  الأارىىر ولواعد ثخاللىره الأهةة.

وىتأراال الاادور ادست اارري  ااد أ اارل الحواأااة  ااد إباادام الةصااح ب اارنم أاار إخا ارةااه ال ااراة تسااىر 
دارا الحواأااة برت اارل تحقىااق احةاادافم ثو ثن ةةاارك أخاار ر وعواةااق توا اا  خلااكم إلتااراا تصااأىم لةياارم إ
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وتقاادىم توصااىره لتحسااىن عأ ىااره الحواأااةم أساارعدا أ  ااك إدارا ال ااراة  ااد التقىااىم الااخاتد ل حواأااةم 
 الأ رراة  د وض  يلىره واضحة ل أسرملة  ىأر ىتا ق بأد  تحقىق ثة  ة ال راة حةدا هر.

قااررىر الأر وعااة وىتأراال الاادور التواىاادي  ااد أ اارل الحواأااة  ااد التواىااد ع ااى  ااةر ى  وأصاادالىة الت
لاندارا ب اارن أااد  ادلتاإلام برلأأررسااره القىرسااىة لحواأاة ال اارارهم وتقىااىم أار إخا ارةااه يلىااره الحواأااة 

 تاأل أاًر اأر ارن أتولاًر أةهر ثم د.

و ىأر ىتا ق برلادورىىن ادست ارري والتواىادي ل أرا ااة الداخ ىاة  اد أ ارل إدارا الأخار رم  قاد ثتةقاه 
 ;Davis & Cory, 2010س 6102س أحأدم 6102س السىدم 6102ه  ع د و حرت م ارىر أن الدراسر

Singh & Singh, 2011; Stevens, 2016 ع ى ثن الدور ادست رري ىتضأن إبدام الةصح ب رنس )
تحاااادىث وأترباااااة الأخاااار ر التااااد  توا اااا  ال ااااراة ب ااااال دوريم ت ااااوىر إ اااارر ددارا الأخاااار رم تقاااادىم 

عأ ىاااره إدارا الأخااار رم تقااادىم الأقترحاااره الالإلأاااة لأوا هاااة الأخااار ر التاااد توصاااىره لاااندارا لتحساااىن 
 توا   ال راةم وتدرىس الأسةولىن داخل ال راة ع ى اىةىة ادست ربة ل أخر ر.

وىتضااااأن الاااادور التواىااااديس إضااااةرم الصاااادق ع ااااى تقااااررىر إدارا الأخاااار رم تحسااااىن  ااااودا الأحتااااو  
ىخةاااا  أساااتو  خ ااار الأا وأاااره ثأااارم اددارا عةااادأر  تتخااااخ الأا وأااارتد لهاااخل التقاااررىرم احأااار الاااخي 

 القراراه الخرصة ب دارا الأخر ر.
ي  ٍ انًُر  ٕرٍٚ انًُٓ  ٙ  تحهٛ  م انعةق  ث ب  ٍٛ يراق  ا انحل  بببج ٔانًراخ  ع ان  ذاخهٙ 7-1-2

 ٔاألكبدًٚٙ

 ISA 610 ىأر ىتا اق بتح ىال ةاخل الااللاة أان الأةياور الأهةادم  قاد تةارول أاىارر الأرا ااة الادولد
(Revised)  أسااةولىره أرالااس الحسااربره عةااد اسااتخدام عأاال الأرا اا  الااداخ د. ود ى بااق ةااخا الأاىاارر

 اااد حرلاااة عااادم و اااود ويىةاااة ل أرا ااااة الداخ ىاااة  اااد ال اااراةم ثو إخا اااارن  اااد ال اااراة ويىةاااة ل أرا ااااة 
الأاىاارر  الداخ ىااة ولااان ارةااه أسااةولىره وثة اا ة ةااخل  الويىةااة غىاار خاه صاا ة برلأرا اااة. اأاار ثوضااح

ثن ثأاااور التخ اااى  احخااار م التاااد لاااد ىااااون أااان الأةرساااس  ISA 260 (Revised)الااادولد ل أرا ااااة 
أةرل ااتهر أاا  الأا ةااىن برلحواأااة تتضااأن  عةاادأر ىاااون لااد  ال ااراة ويىةااة ل أرا اااة الداخ ىااة( اىااف 

أتارأ ة  اد حرلاة ىأان ثن ىاأل أرالس الحسربره والأرا   الداخ د أاًر ع ى ثاأل و   ب رىقة بةرما و 
 تخ ى  أرالس الحسربره دستخدام عأل الأرا اة الداخ ىة.

ثة  ى س ع ى أرالس الحسربره  إخا اارن  ISA 315 (Revised)وثوضح الأاىرر الدولد ل أرا اة 
لااد  ال ااراة ويىةااة أرا اااة داخ ىااة( ثن ىحصاال ع ااى  هاام ل بىاااة أسااةولىره ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة 

 واحة  ة التد تم تردىتهرم ثو التد سىتم تةةىخةر. ووضاهر التةيىأد
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و ىأار ىتا اق برعتأاارد أرالاس الحسااربره ع اى ويىةااة الأرا ااة الداخ ىااة أان الأةيااور احااردىأدم ىاار  
( تاقاااد لااارار اعتأااارد أرالاااس الحسااارابره ع اااى ويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااةم إساااتةردًا إلاااى 6102ادبىااارري  

لىاة الأرا ااة الداخ ىاة وعةرصارةر وأاد  تةرع هارم  ضااًل عأار ىحأ ا  صاوبة حصر وتقادىر أحادداه  ار
 – Arens & Azzone, 2009; Bame)لارار ادعتأارد أان أخار رم  قاد ا اةه باا  الدراساره

Aldred et al, 2013; Badora & Saidin, 2013)  عان تاادد وتةرعال أحادداه  ارلىاة الأرا ااة
الداخ ىااةم وثةهاار ت ااأل الأوضااوعىة واةاارما الأاارا اىن الااداخ ىىن الأهةىااة ويدام عأاال الأرا اااة الداخ ىااةم 
إضر ة لاواأل بىةىةم ابىةة حواأة ال رارهم ودعم اددارا ل أرا اة الداخ ىاةم ةاخا بردضار ة إلاى حر اة 

 حسربره برعداد تقدىراه عدىدا لبل وخالل لرار ادعتأرد.لرار ادعتأرد لىرم أرالس ال

وىتةاااق البرحاااث أااا  و هاااة الةيااار التاااد تااار  ثةةااار بحر اااة إلاااى دراساااة وتح ىااال أحااادداه  أوضاااوعىة 
الأرا اااة الداخ ىااة لتحدىااد أسااببرتهر ويرررةاار ع ااى در ااة اعتأاارد أرالااس الحسااربره ع ااى عأاال الأرا اااة 

 (.6102 ىة السةوىة  ادبىرريمالداخ ىة عةد أرا اة القواةم الأرل

 & Azad, 2017; Asiedusس 6106س أباارركم 6102 ولقااد ثوضااحه الدراسااره السااربقة  أحأاادم

Deffor, 2017; Abbott et al, 2016; Krishnamoorthy & Maletta, 2016    ثن ةةرك دوا
لادرا الأرا ااة الداخ ىاة  ورام اعتأرد أرالس الحسربره ع ى ويىةة الأرا ااة الداخ ىاةم وأان ةاخل الادوا  م

( ثةا  ىأاان 6102ع ى الحد أن التحرىةره ال وةرىة  اد التقاررىر الأرلىاةم حىاث ثوضاح ع اى و احرت   
ل أرا اىن الداخ ىىن ثن ىسرعدوا اددارا  د أار حة الغ  عن  رىق  حاص وتقىاىم أاد  اةارما و رع ىاة 

ددارا  د اتخرخ إ راماه  ارلة لأة   الغ  أن الرلربة الداخ ىةم بردضر ة إلى ثة  أن الأأان أسرعدا ا
 خالل أار ة ةقر  القوا والضاف لد  ال راة وتو ىر الخبرا ادست ررىة.

وأاان دوا اا  اعتأاارد أرالااس الحسااربره ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااةم ادسااتةردا أاان  ااودا الأرا اااة 
ةةااارك رالراااة عواأااال ل اااودا الأرا ااااة الداخ ىاااة ى اااس ع اااى أرالاااس  ISA 610 الداخ ىاااةم  و قااار لأاىااارر

الحساااربره ثخاااخةر  اااد ادعتبااارر عةاااد تقىاااىم  اااودا إدارا الأرا ااااة الداخ ىاااة وةااادم الاةااارمام الأوضاااوعىةم 
وت بىق ويىةة الأرا اة الداخ ىة أدخل أةه د وأةضب . وا أر استو ه ويىةة الأرا ااة الداخ ىاة ةاخل 

 خلك إلى إلىردا  ودتهر وبرلترلد ثصبح خلك دا اًر لأرالس الحسربره لالعتأرد ع ىهر. الأت  بره ا أر ثد 

م حىااااث ثوضااااح  ARLوأاااان ةااااخل الاااادوا   ثىضااااًرم تخةااااى  ولااااه تاااارخىر تقرىاااار الأرا اااااة الخرر ىااااة
( برن الأسرعدا التد تقدأهر ويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة Pizzini et al, 2015س 6107 البا  الصىر دم

حسااربره ىأااان ثن تق اال أاان تاارخىر تقرىاار الأرا اااة الخرر ىااةم حىااث تااندي ةااخل الأساارعدا إلااى لأرالااس ال
التخةىااف إلاااى حااد ابىااارم أااان ةقااص الأاااويةىن ثو ضااغو  التويىاااف الأوساااأىةم واااخلك  ادساااتةردا أااان 
لأاارأهم برلأا وأااره  ةساا رأهم أاا  رقر ااة ال ااراة وا  خبااراه الأاارا اىن الااداخ ىىن ب اارن عأىاال الأرا اااة وا 
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خرصااة باأ ىااره ال ااراة وة اار هرم و هأهاام الاأىااق ل أخاار ر التااد توا اا  ال ااراة. وأاان دوا اا  اعتأاارد ال
أرالااس الحسااربره ع اااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىاااةم إساات ربة اددارا لتوصااىره الأرا ااااة الداخ ىااة ب ااارن 

ةىاااال  ( ثن ةااخا ساااىندي إلااى تحسااىن  ارلىااة6102ةىااال الرلربااة الداخ ىااةم حىااث ىااار  ع ااد و ااحرت   
الرلربة الداخ ىةم والخي بدورل ىندي إلى إلىردا رقة أرالس الحسربره  د ويىةة الأرا اة الداخ ىة وأان رام 

 إلىردا إعتأردل ع ىهر.

و ىأاار ىتا ااق بأحاادداه اعتأاارد أرالااس الحسااربره ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة  قااد ث اارره دراسااره 
;Quick & Henrizi, 2019; Paino et al, 2015س 6102 س احبىارريم6102أتااددا  أحأادم   

Brody, 2012 إلى ثن لرار اعتأرد أرالس الحسربره ع اى ويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ىتاررر بادىاد أان )
س 6102الاواأاال  الأحاادداه(س أةهاار أاار ىتا ااق بأرالااس الحسااربره وأة اارت م حىااث ث اارر  عبااد الأ ىاادم 

Setiawan, 2018لتد ىصدرةر أرالس الحسربره تاد دالة  اد الادىاد ( إلى ثن  ودا اححارم الأهةىة ا
أاان الأحاادداهم وأاان ةااخل الأحاادداه خصاارةص أرالااس الحسااربره  وأة اارت . وت ااأل ةااخل الخصاارةصس 

(م لىاد أرالاس الحساربره لاد  الهىةاة الارأاة ل رلرباة الأرلىاةم Big 4 راات  أ  أة آه الأرا اة الابر   
الأهةىااة. وسااوف ىسااتخدم البرحااث لىااد أرالااس الحسااربره  التخصااص الصااةرعدم خبرتاا  وأسااتو  التةأىااة

 وح م أة رت  اأتغىراه أادلة ل االلة بىن بداةل إسةرد ويىةة الأرا اة الداخ ىة ولرار اعتأردل ع ىهر.

م Alhadab & Clacher (2018)وةةرك أحدداه خاه ص ة باأىل الأرا اةم ث رره إلىهر دراساة 
أخااار ر ال اااراةم و اااود ل ةاااة أرا ااااةم الخصااارةص الت اااغى ىة  وأااان ةاااخل الأحااادداهس ةىاااال الحواأاااةم

ل  ااراة أراال الربحىااة والر اا  الأاارلد وةىااال الأ اىااة. وةااخل الخصاارةص  الأحاادداه( ىأااان ثن تاانرر ع ااى 
اححاااارم الأهةىاااة التاااد ىصااادرةر أرالاااس الحساااربرهم وأااان رااام التاااررىر ع اااى لااارارل بردعتأااارد ع اااى ويىةاااة 

دداه خاه الصااا ة بويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااةم  قاااد ث ااارره إلىهااار دراساااره الأرا ااااة الداخ ىاااة. ثأااار الأحااا
 ;Bartlett et al, 2015; Malaescu & Sutton, 2015; Farkas & Hirsch, 2016)أتااددا 

Raiborn et al, 2017)  .وأان ةاخل الأحادداهس إساةرد وتولىاه والوضا  الاويىةد ل أرا ااة الداخ ىاة
 الداخ ىة وبداة   ةو أحور البحث  د الةقر  الترلىة:وىاتبر إسةرد ويىةة الأرا اة 

تحهٛ  م انعةق  ث ب  ٍٛ ب  ذا م إس  ُبد ٔجٛة  ث انًراخع  ث انذاخهٛ  ث ٔق  رار يراق  ا انحل  بببج  7-1-3

 ببالعتًبد عهٛٓب

لد توا   ال راره ةقصًر  د الخبراه الخرصة بويىةة الأرا اة الداخ ىة وبرلتارلد ت  ار إلاى تااوى   
ةااخا الااةقص أاان خااالل ادسااةرد الا ااد ثو ال إلةااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة إلااى  هااره أتخصصااة أاان 

 & Abudlhameedس 6102س أحأااادم 6102خاااررا ال اااراةم اأااار ث ااارره دراساااره أتااااددا  الساااىدم 

Aruwa, 2014; Desai et al, 2017 إلاى ثن إساةرد ويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ة ار بسابس إلىاردا )
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إةتأاارم وتراىااإل  هااره اد ااراف والأحرساابىن والأاادىرىن ع ااى الرلربااة الداخ ىااة أأاار ثد  إلااى إلىااردا ثةأىااة 
 ويىةة الأرا اة الداخ ىة ارحد يلىره الرلربة.

برةا  ارتبار  ثو تارلاد ال اراة أا   Lowe et al (1999)وب ارن أةارةىم ادساةردم  قاد عر تا  دراساة 
ث ااراد أاان خرر هاار ندام ثة اا ة وخاادأره الأرا اااة الداخ ىااةم والتااد ارةااه تااندي أساابقًر داخاال ال ااراة. 

ثن إسااةرد خاادأره الأرا اااة الداخ ىااة ةااو  Rittenberg & Covaleski (2001)وثوضااحه دراسااة 
ة ل  ااراة والااخي بأو باا  ىااتم تحوىاال أراااإل تا ةااة إلااى أراااإل أةهااوم إسااتراتى د وثحااد وساارةل إضاار ة القىأاا

عأ ىااره أو اا  ةحااو الاأىاالم برعتباارر ثن ال ااراة  ااد حرلااة ادسااةرد ةااد بأرربااة الاأىاال برلةساابة لأااندي 
 الخدأة.

( إلى ثن إسةرد ثي ة ر  ىتولف ع ى  بىات م  رحة  ة خاه الأىاإلا الةسابىة د 6101وث رر أحأود 
ة ااا ة تأرااال أىاااإلا ثسرساااىة ل  اااراةم ثوتاتبااار ثحاااد ثة ااا تهر الرةىساااىة. وتااار  دراساااة  ىاااتم إساااةردةر حةهااار ث

( ثن ادسةرد ىاةد تحدىد احة  ة ثو الويرةف التد ىاون أن الصاس ثداةهر باةرما 6100احبرصىري  
و ارلىةم والبحث عن  رف خرر د أتخصص  د يدام أرال ةاخل احة ا ة والويارةفم بهادف الحصاول 

  سىة أن خالل لىرم ال راة بردام ت ك الويرةف داخل ال راة.ع ى أىإلا تةر

( أان ثةا  ىأاان تارىاف ادساةرد ع اى ثةا  التارلاد 6102وىتةق البرحث أ  ث رره إلىا  دراساة الساىد  
أاا   اارف ررلااث ع ااى يدام خدأااةم ثو ويىةااةم ىأااان ثداةهاار داخاال ال ااراةم وخلااك ل حصااول ع ااى أإلاىاار 

 تةر سىة.

ادساةرد  اد الأرا ااة الداخ ىاةم د ىو اد إتةارق باىن الدراساره ع اى أ ارده ثو  و ىأر ىتا ق بأ رده
ثن  Sharma & Subramaniam, (2005)ثة  ة ادسةرد  د الأرا اة الداخ ىةم حىاث تار  دراساة 

ةةاارك ثة اا ة ىأااان إسااةردةر ل اارف خاارر د وةاادم أرا اااة ثةيأااة الأا وأاارهم أرا اااة أااد  ادلتااإلامم 
أرا ااااة اندامم تقىاااىم خااا  احعأااارل ثو ادةتااارا ال دىااادم تقىاااىم إدارا الأخااار رم وأرا ااااة الأولااا . بىةأااار 

ةم الأرا ااة أ ارده وثة ا ة ثخار  أرالم الأرا ااة الأرلىا Anderson et al (2012)ثضار ه دراساة 
 الت غى ىةم تقدىم خدأره تراىدىة است ررىة بخصوص  رع ىة ةىال الرلربة الداخ ىةم وحواأة ال راره.

وىر  البرحث ثة  ى س تحدىد ةخل الأ رده ثو احة  ة أن لبل إدارا ال راةم حىاث تاندي أان لبال 
حصول ع ى  ودا ثع ى وتا ةة  رف خرر د باةرما و رع ىة ثارر أن تردىتهر داخل ال راةم وبرلترلد ال

 ثلل والحصول ع ى أىإلا تةر سىة.

و ىأر ىتا ق بدوا   وثسبرس إسةرد ثة  ة الأرا اة الداخ ىة ل رف خرر دمثوضحه باا  الدراساره 
 Riaborn et al, 2017; Suleimanس 6102س غةىمم 6102س السىدم 6102س إبراةىمم 6102 أحأدم 
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& Dandago, 2014;Davidson et al, 2013)  ثن ةاخل الادوا   تتأرال  اىس الرغباة  اد إاتسارس
والحصول ع ى خبراه وأهرراه تتوا ر لأورد الخدأة الخرر د ود تتوا ر  د ال راةم الرغبة  د تحسىن 
              ااااااااودا الخاااااااادأره الأاااااااانداام والرغبااااااااة  ااااااااد تخةااااااااى  التااااااااارلىف .و ااااااااد ةااااااااخا السااااااااىرق تاااااااار  دراسااااااااة

 2013) Abdolmohmmadi  ثن إحداث و وراه  د التا ةة ثحد الادوا   واحسابرس الرةىساىة لنساةردم
 تويىاااف الأااارا اىن الاااداخ ىىن خوي الخبااارا الأرتةااااة لاااد ىااااون صاااابًر وأا ةاااًر وبصاااةة خرصاااة ل  اااراره 
الصاااغىرام اأااار ثن تويىاااف ةاااندم ل اأااال لولاااه ارأااال ىاااندي إلاااى و اااود عأااال غىااار أةاااتل. بىةأااار ىأاااان 

 سةرد تو ىر التا ةةم   ن تتحأل ثىة تارلىف إد عةد استخدام الخدأة  ق .ل  راره عن  رىق اد

سااةرد  ع ااى وأاان دوا اا  وثساابرس ادسااةرد ثىضااًرس الرغبااة  ااد التراىااإل احة اا ة الرةىسااىة ادسااتراتى ىة وا 
خلك احة  ة الأسرعدا غىر التةر سىةم وثخىرًا رغبة اددارا  د البدم  د ثدام ويرةف الأرا اة الداخ ىة و 

 ((Davidson et al., 2013أن خالل ال رف الخرر د الأسةد إلى  الأهأة

و ىأاار ىتا ااق برلأإلاىاار ثو الأةاار   التااد تتحقااق أاان إسااةرد ثة اا ة الأرا اااة الداخ ىااة إلااى  اارف خاارر د 
 ,Al-Rassas & Kamardinس 6102س  راام 6102أتخصصم ثوضحه با  الدراسره  إبراةىمم 

2015; Bierstaker et al, 2013)  ثن ادسةرد ىندي إلى تدةىة التارلىف أن خالل السأرا ل  راره
بتحوىااال التاااارلىف الرربتاااة إلاااى تا ةاااة أتغىااارام حىاااث ىساااأح ادساااةرد لت اااك ال اااراره ثن تاااد   و قاااًر لح ااام 
إستخداأهر  ق  بدًد أن تحأل تارلىف رربتةم اأر ىأان ادسةرد ال راره أان الوصاول ح ضال الخباراه 

ره  د أ ارل الأرا ااة الداخ ىاةم تحساىن  اودا الخادأره الأانداام دعام لسام الأرا ااة الداخ ىاة والأأررس
 بأوارد إضر ىة  د ثولره الخروام تو ىر در ة ثابر أن ادستقالل والأوضوعىة.

( ثن Bierstaker et al, 2013س 6100س احبرصاىريم 6102و د الأقربال ىار  الابا   إباراةىمم 
ة ا ة الأرا اااة الداخ ىاة ل ارف خارر دم وأان ةااخل الاىاوسس عادم الاودم وال اااور ةةارك عىاوس دساةرد ث

بردةتأاارمم إ تقاارر الأقاادم الخاارر د ل خدأااة الأار ااة باأ ىااره وثعأاارل ال ااراةم احتأاارل عاادم و اارم ادسااةرد 
بوعااااودل وتحقىااااق الأةاااار   الأر ااااوا أةاااا م خسااااررا الخبااااراه والأاااانةاله والاةاااارماه داخاااال ال ااااراةم باااا م 

 ربة ل  باره واحتىر اره اددارام عادم إأارةىاة الرلرباة ع اى احة ا ة الأساةدام وثخىارًا إ  ارم ثسارار ادسات
 ال راة.

(  د ثن لرار إسةرد ثة  ة الأرا اة الداخ ىة ل رف خرر د 6102وىتةق البرحث أ  دراسة إبراةىم  
و غىر أرلىةمأةيورا ثو غىر أةيورا ىرتب  بةترةل تح ىل اددارا لأةر    أإلاىر( القرارم سوام ارةه أرلىة ث

غىار أرلىاة أةياورا ثو غىار أةياورا ثىضار. اأار ثن ةةارك إت ارل  وتارلىف ةخا القرار سوام ارةاه أرلىاة ثو
بىن عدىد أن ال راره ب سةرد ال ثو با  ثة  ة الأرا ااة الداخ ىاة ل ارف خارر د أتخصاصم وةاخا 
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أن ادسةرد تةاوق التاارلىف التاد تتحأ هار ةتى اة ةاخا  ىا د أن رًا ع ى ثن الأةر   التد ت ةىهر ال راره
 ادسةرد.

و ىأر ىتا ق ببداةل إسةرد ثة ا ة وويارةف الأرا ااة الداخ ىاةم  ا اى أساتو  الأةيأاره الأهةىاةم  ارق 
 Totalباااااىن ثربااااااة باااااداةل لنساااااةرد وةاااااد: ادساااااةرد الا اااااد IIA (1999)أاهاااااد الأااااارا اىن الاااااداخ ىىن 

Outsourcing م ادسةرد ال إلةدPartial outsourcing م ادسةرد التاروةدCo-Sourcing م والتارلد
س خ ىالم 6102س أحأادم 6102م و بقًر ل دراسره احاردىأىاة  إباراةىمم Subcontracting أن البر ن 

( Wan-Hussin & Bamahros, 2013; Raiborn et l, 2017س 6102س ع د و احرت م 6102
الراااة باااداةل ثأااارم ال اااراره عةاااد اتخرخةااار لقااارار ادساااةردم وتتأرااال  اااد ادساااةرد الا اااد ىأااان التةرلاااة باااىن ر

وادسااةرد ال إلةااد وعاادم ادسااةرد .وسااىتةرول البرحااث الباادى ىن احول والراارةد  ااد أقرباال الباادىل الررلااث  ىأاار 
 ى د وا  تقرق  رو  البحث:

تحهٛم عةقث اإلس ُبد اندس  ٙ نٕجٛة ث انًراخع ث انذاخهٛ ث بم رار يراق ا انحل بببج  7-1-3-1

 تمبق انةرض األٔل نهةحث ٔفرعبٚتّٔإش ببالعتًبد عهٛٓب

ىتم ادسةرد ال إلةد برلتارون بىن أويةد لسم الأرا ااة الداخ ىاة وال ارف الخارر دم وخلاك أان خاالل 
الداخ ىااةم أاا  ادحتةااري باا دارا ل أرا اااة الداخ ىااة داخاال ال ااراة إسااةرد  ااإلم أاان ثة اا ة ويىةااة الأرا اااة 

(. وىاو ر ةاخا البادىل 6102 ثباو  رلاسم س6102ندام الأهارم واحة ا ة احخار  غىار الأساةدا  إباراةىمم
لدرًا أرغوبًر أن الرلربة ع ى اة  ة الأرا اة الداخ ىاةم بردضار ة إلاى تاوا ر الخباراه والأهارراه الالإلأاة 

 اا ة الأرا اااة الداخ ىااة باارل ودا الأ  وبااةم وىااارس ع ااى ةااخا الباادىل احتأاارل ة اارا صااراع بااىن حدام ثة
أويةد لسم الأرا اة الداخ ىة والأندي الخارر د ل خدأاةم بردضار ة إلاى تخاوف أاويةد لسام الأرا ااة 

ى التاارون الداخ ىة أن ثن ىتحول ادسةرد ال إلةاد إلاى إساةرد ا ادم وادساتغةرم عاةهمم أأار ىانرر سا بًر ع ا
 بىن ال ر ىن وأن رم ع ى ثدام لسم الأرا اة الداخ ىة.

و ىأار ىتا اق بتاررىر ادساةرد ال إلةاد لويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ع اى لارار أرالاس الحساربره بردعتأارد 
ع ىهاارم ةةاارك ةاادرا  اادىدا  ااد الدراسااره التااد تةرولااه ةااخا التااررىرم وةااخا أاار ىباارر إدراا ادسااةرد ال إلةااد 

ررىرل وأااد  اخااتالف ةااخا التااررىر باارختالف ااال أاان  ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ولىاادل لااد  ودراسااة تاا
 (;Abbot et al, 2016 الهىةاااة الارأاااة ل رلرباااة الأرلىاااةم وخلاااك  اااد بىةاااة الأأررساااة الأهةىاااة الأصااارىة

Francis et al, 2013)وىأان إ تقرق الةر  احولى و رعرىت  اأر ى د: م 

H1   الجزئا  لوظ:اا  المراجعا  الداخم:ا  معنو:اً  عما  قارار مراقاب الحسا ب ت ب العحما د :ؤثر اإلسن د
 عم:ي  ألغراض مراجع  القوائم الم ل:  السنو:  الح ر:خ:  الك مم  مق رن  بعدم إسن دى .
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H1A خحمف الحأث:ر المعنوي لإلسن د الجزئ  لوظ:ا  المراجع  الداخم:  عم  قرار مراقب الحسا ب ت:  
 د عم:ياا  ألغااراض مراجعاا  القااوائم الم ل:اا  الساانو:  الح ر:خ:اا  الك مماا  مق رناا  بعاادم ب العحماا

 إسن دى  بإخحالف حجم منشأحو.
 

H1B خحمف الحأث:ر المعنوي لإلسن د الجزئ  لوظ:ا  المراجع  الداخم:  عم  قرار مراقب الحسا ب ت:  
:خ:اا  الك مماا  مق رناا  بعاادم ب العحماا د عم:ياا  ألغااراض مراجعاا  القااوائم الم ل:اا  الساانو:  الح ر 
 إسن دى  بحسب ق:ده لدى الي:ئ  الع م  لمرق ب  الم ل:  من عدمو.

 

H1C خحمف الحأث:ر المعنوي لإلسن د الجزئ  لوظ:ا  المراجع  الداخم:  عم  قرار مراقب الحسا ب ت:  
بعاادم  ب العحماا د عم:ياا  ألغااراض مراجعاا  القااوائم الم ل:اا  الساانو:  الح ر:خ:اا  الك مماا  مق رناا 
 إسن دى  بإخحالف حجم منشأحو وق:ده لدى الي:ئ  الع م  لمرق ب  الم ل:  من عدمو معً .

عةقث اإلسُبد انكه ٙ نٕجٛة ث انًراخع ث انذاخهٛ ث بم رار يراق ا انحل بببج ببالعتً بد تحهٛم  7-1-3-2

 مبق انةرض انثبَٙ نهةحث ٔفرعٛبتّعهٛٓب، ٔإشت

الأرا اة الداخ ىة برلارأل إلى  ارف خارر د. وتتأرال أإلاىار  ىارف ادسةرد الا دم برة  إسةرد خدأره
ةااخا الباادىل  ااد تحوىاال التا ةااة الرربتااة إلااى تا ةااة أتغىاارام والحصااول ع ااى خاادأره أاارا اىن خوي خباارا 
واةرمام  والسأرا لندارا برلتراىإل ع ى احة  ة الرةىسىة ل  راةم وىنخخ ع ى ةخا البدىل صااوبة رلرباة 

ل  ااارف الخااارر دم اأااار د ىأاااان ل  اااراة تااااوىن خباااراه داخ ىاااة لاااادم و اااود  رصاااة احة ااا ة الأساااةدا 
داسرس أويةى ل راة ةخل الخبراهم بردضر ة  ل ةهم الأحدود ل  ارف الخارر د حعأارل ال اراة وعادم 

 (.6102الودم الارأل لهر  إبراةىمم 

ر د ولارار أرالاس الحساربره وب ارن الااللاة باىن ادساةرد الا اد لويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ل ارف خار
ب رن اعتأردل ع ىهر عةد أرا اة القواةم الأرلىة الساةوىة التررىخىاة الارأ اةم ةةارك اخاتالف باىن الدراساره 

 ;Raiborn et al, 2017س 6106س أبارركم 6102ب رن ةخل الااللةم حىث ىر  الابا   الق ى ادم 
Bartlett et al, 2015; Desai et al, 2017) الا اد لويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ل ارف  ثن ادساةرد

خاارر د ىاانرر ع ااى تصااوراه أرالبااد الحسااربره ب اارن  ودتهاارم ةتى ااة دعتقااردةم ثن ادسااةرد الخاارر د 
 الارأل لويىةة الأرا اة الداخ ىة ىإلىد أن اةرمتهر وأوضوعىتهر أقربل عدم إسةردةر.

 ,Davidson et alس 6102وع ااى الةقااى  أاان الدراسااره السااربقة تاار  دراسااره ثخاار   أحأاادم 

2013; Wood & Parwit, 2018;  Arel, 2010)  عادم و اود ثي تاررىر لنساةرد الارأال لويىةاة
 Wan-Hussin)الأرا اة الداخ ىة ع ى لرار إعتأرد أرالس الحسربره ع ىهار. وىنىاد ةاخا الارثي ثىضاًر 

& Bamahros, 2013; Coram et al, 2008)  حىث ىرون ثن ال اراره التاد تحار ي ع اى ويىةاة
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الأرا اة الداخ ىة  عدم ادسةرد( تااون ثارار لادرا ع اى إات ارف الغا م احأار الاخي ىاةاد ث ضا ىة عادم 
 إسةرد ويىةة الأرا اة الداخ ىة أقررةة ب سةردةر إسةردًا ا ىًر ل رف خرر د.

ساره احاردىأىاة ب ارن تاررىر ادساةرد الا اد وىخ ص البرحث أأر سبق إلى ثن ةةرك اختال ًار باىن الدرا
لويىةاة الأرا ااة الداخ ىااة ع اى لارار أرالااس الحساربره وأاد  اعتأااردل ع ىهار. اأار ىاتقااد البرحاث بو ااود 

 ( اأر ى د:6ةخا التررىر  د بىةة الأأررسة الأهةىة الأصرىةم وأن رم ىأان صىرغة الةر  الررةد  ف

H2المراجعاا  الداخم:اا  معنو:ااً  عماا  قاارار مراقااب الحساا ب ت ب العحماا د اإلساان د الكماا  لوظ:ااا     :ااؤثر
 عم:ي  ألغراض مراجع  القوائم الم ل:  السنو:  الح ر:خ:  الك مم  مق رن  بعدم إسن دى .

و ىأاار ىتا ااق باارلأتغىراه الأادلااة ل االلااة بااىن ادسااةرد الا ااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ولاارار أرالااس 
س الساااىدم 6102س عباااد الأ ىااادم 6102ع ىهااارم إتةقاااه باااا  الدراساااره  إلىتاااونم الحساااربره بردعتأااارد 

( Brasel et al, 2016; Ocak & Kurt, 2019; Fatmawati & Fransiska, 2018س 6102
ع ى ثن لرار اعتأرد أرالس الحسربره ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىة ىت  س حاأًر أهةىًرم اأار ثةا  ىتاررر 

ر أر ىرتب  برلأرا اة الداخ ىاةم وأةهار أار ىارتب  بأرالاس الحساربره وساىتم التراىاإل بادىد أن الاواألم أةه
 ع ى أتغىرىن  ق  ةأر ح م أة را أرالس الحسربره ولىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ .

ة و ىأاار ىتا ااق بااررر ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ع ااى الااللااة بااىن إسااةرد ويىةااة الأرا اااة الداخ ىاا
 Francis & Yu, 2009; Khanh س6102ولرار اعتأردل ع ىهرم  قاد اتةقاه دراساره أتااددا  الساىدم 

& Nguyen, 2018)   ع ى ثن ح م أة را أرالس الحسربره ثحد الأتغىراه الهرأة التاد تارتب   ب اودا
وثىضاًر تارتب   الأرا اةم اأر ثة  تو د عاللة إى ربىة بىن ح م أة را أرالس الحسربره و ودا الأرا ااةم

 اااودا اححاااارم الأهةىاااة ب اااال ابىااار أااا  ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربرهم  أرالباااد الحساااربره الأةتأاااىن 
( ىاوةاون ثارار أوضاوعىة  اد ثحاارأهم الأهةىاة وثارار لادرا Big 4لأة آه الأحرسبة والأرا اة الابىارا  

 ع ى أوا هة ضغو  إدارا عأىل الأرا اة.

( الااللة بىن ح م أة را Abbot et al, 2016; Francis et al, 2013وتةروله دراسره ثخر   
أرالاس الحسااربره ولارار اعتأااردل ع ااى ويىةاة الأرا اااة الداخ ىااةم واتةقاه ةااخل الدراسااره ع اى و ااود ثراار 
إى ربد لح م أة را أرالس الحسربره ع ى لرارل بردعتأرد ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىاة. حىاث تةرولاه 

( ثرااار ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربره اأتغىااار أاااادل ل االلاااة باااىن إساااةرد ويىةاااة 6102دراساااة أحأاااد  
الأرا اة الداخ ىة ولرار أرالس الحسربره بردعتأرد ع ىهرم وتوص ه الدراسة إلى ثن ح م أة را أرالاس 

 الحسربره لم ىادل ةخل الااللة.
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ىن ادسااةرد الا ااد لويىةااة وىاتقااد البرحااث بو ااود تااررىر لح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ع ااى الااللااة باا
 /ث( اأر ى د:6الأرا اة الداخ ىة ولرارل بردعتأرد ع ىهر. وبرلترلى ىأان إ تقرق الةر  الةرعد  ف

H2A خحمف الحأث:ر المعنوي لإلسن د الكم  لوظ:ا  المراجع  الداخم:ا  عما  قارار مراقاب الحسا ب ت:  
و:  الح ر:خ:ااا  الك ممااا  مق رنااا  بعااادم ب العحمااا د عم:يااا  ألغاااراض مراجعااا  القاااوائم الم ل:ااا  السااان

 إسن دى  ب خحالف حجم منشأحو.

و ىأااار ىتا اااق بقىاااد أرالباااد الحساااربره لاااد  الهىةاااة الارأاااة ل رلرباااة الأرلىاااة اأتغىااار أاااادل ل االلاااة باااىن 
ادساااةرد الا اااد لويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة ولااارار ادعتأااارد ع ىهااارم  ااا ن تح ىااال  أت  باااره لىاااد أرالباااى 

     الأت  بااره(. اأاار ثن ةااخل 6102الهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااة لاا  ددلااة أهةىااة  إلىتااونم  الحسااربره لااد 
(
 

1
1

تسااتو س ع ااى أرالبااد الحسااربره الااراغبىن  ااد القىااد بساا ل أرالبااد الحسااربره لااد  الهىةااة ضاارورا  (
 ااارق الاأااال خاه والتاااد ت اااأل تاااوا ر  –تاااوا ر الترةىااال الأهةاااد الأالةااام والخبااارا والقااادرا والأاااالما الأهةىاااة 

 –الخبارا وضاارورا ادةتأارم بت وىرةاار ور اا  اةرمتهار برلتاادرىس والتا اىم الأسااتأر أاان خاالل بااراأل خرصااة 
بردضاار ة إلاااى تاااوا ر ةيااام رلرباااة ال اااودا وضااارورا اد اااراف ع ىهااار وأترباتهااار والتةتاااى  ع ىهااار وادةتأااارم 

 بقواعد يداس وس وك الأهةة.

تاوا ر أت  باره القىاد لأرالاس الحساربره أان  ارةهر ثن تانرر  ( ثن6102ولقد ثوضحه دراساة الساىد  
إى ربًر ع ى  ودا الأرا اةم اأر ثة  ىاون  د صاورا ث ضال دصادار اححاارم الت اااىةم اأار ثن أرالاس 
الحسااربره ىاااون ثاراار لاادرا ع ااى أقروأااة أحااروده ادلةاارع أاان لباال عأى اا  وىبقااى أت اااار  ااد إدعرماتاا  

 (.6102 إلىتونم 

                                                 
برعااردا تةياىم ضاواب  القىااد واساتأرار القىااد وال ا س  ااد  6102( لساةة 22و قاًر لقارار أ  ااك إدارا الهىةاة الارأااة ل رلرباة الأرلىاة رلاام    (1)

.ثن ىاااون عضااوًا ب ااابة أإلاولااد الأهةااة الحاارا ل أحرساابة 0ساا ل أرالبااد الحسااربره لااد  الهىةةم  ةاا  ى ااتر  ل قىااد  ااد الساا ل أاار ى ااد: 
. أرور خأك سةواه ع اى احلال ع اى لىاد أرالاس الحساربره ضاأن أان لهام الحاق  اد أرا ااة واعتأارد 6بةقربة الت ررىىن. والأرا اة 

. القىرم بأرا ااة 2القواةم الأرلىة ل راره الأسرةأة برلس ل الارم ل أحرسبىن والأرا اىن بوإلارا الأرلىة   داول الأحرسبىن والأرا اىن( 
ل الخأاك سااةواه الساربقة ع ااى   ااس القىاد وب اار  ثن ىااون لااد لارم بأرا اااة حساربره رااالث  ااراره حساربره  ااراره الأسارةأة خااال

. ثن ىاااون أقىاادًا 2أساارةأة ع ااى ادلاال ااال سااةة بأاار ىتةااق أاا  الأااارىىر الأصاارىة ل أرا اااة والةحااص الأحاادود وأهاارم التراااد احخاار . 
. ثن ىتحقاق  ىا  ع اى ادلال واحاد 2هةة أن خاررا الة ارق الحااوأد. برلس ل الأاد لد  ال هرإل الأراإلي ل أحرسبره أأن ىإلاولون الأ

أأاار ى ااد: ث( عضااوىة  أاىااة الأحرساابىن والأاارا اىن الأصاارىة ثو الحصااول ع ااى إحااد  ال ااهرداه الأهةىااة اح ةبىااة الأاردلااة لهاارم ثو 
د  د سا ل أرالباد حساربره البةاوك الحصول ع ى در ة الداتورال  د الأحرسبة أن إحد  ال رأاره الأاترف بهر  د أصر. س( القى

. إساتىةرم  ارو  القاادرا والأاالما الأهةىاة أان خاالل  تقادىم أرىةىااد و اود أار ى اد: ث(  رىاق عأال ىضاام 2لاد  البةاك الأرااإلي الأصاري. 
ةيرم رالرة ع ى احلل أن خوي الخبرا  د أ رل الأحرسبة والأرا اة ل راره الأسرةأة لأدا د تقل عن خأك سةواه. س( أ خص ل 

 الأ بق برلأاتس ل رلربة ع ى ال ودا والتحققق أن ادستقاللىة الأهةىة. ا( الةيارم الأ باق برلأاتاس لاللتاإلام بارلتا ىم الأهةاد الأساتأر.
 . سداد أقربل الخدأره الأقرر.2. عدم صدور ثي ثحارم تردىبىة ضدل. 2.عدم صدور ثي ثحارم  ةرةىة ةهرةىة ضدل 7
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و ىأاار ىتا ااق باارلخبرا والأار ااة الأهةىااة الأالةأااة لأرالااس الحسااربره الأقىااد لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة 
 Che et al., 2018; Quick & Henrizi, 2019; Zamzami)الأرلىةم ثوضحه با  الدراسره 

et al., 2018)  ع اى ثن الخبارا أان الراارةإل احسرساىة التاد تانرر ع اى  هاد أرالاس الحساربره وتانرر
 ودا تقىىأ  لأخر ر التحرىةره ال وةرىةم وأن رم تنرر ع ى  ودا الأرا اةم وثىضًر تنرر ع ى إصدارل 
تخرخ القراراه الالإلأة بصورا ثارر دلة وأوضوعىةم وأن ةخل القراراهم لرار  لألحارم الأهةىة  الأةرسبة وا 

 ادعتأرد ع ى ادسةرد الا د لويىةة الأرا اة الداخ ىة أن عدأ .

ثن خبارا أرالاس الحساربره تانرر إى رًبار ع اى لارارل  Paino et al. (2015)ولقاد ثوضاحه دراساة 
 ب رن ادعتأرد ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىة.

و ىأر ىتا ق بضرورا إستىةرم أرالس الحسربره الأقىد لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة ل رو  الأالما 
الاةصار احولم وةاو و اود  رىاق عأال ع اى در اة عرلىاة أان  صارسالأهةىةم والتد تتاون أان رالراة عةر

 ;Gul et al, 2013; Knechel et al, 2013)الأهااررا والاةاارمام  قااد إتةقااه بااا  الدراسااره
Jackson et al, 2017)  ع ااى ثن الاأااال أااان خااالل الأ أوعاااة ىااندي إلاااى دلاااة وا  أاارع باااىن ث اااراد

الأ أوعةم وىةااك ع ى  ودا الحام الأهةدم خرصة أ  إلىردا أادا ادرتبار  باىن  رىاق الاأال. اأار ثن 
دارا الاصااف الااخةةد برعتبررةاار   اارق الاأاال تاااون ثاراار لاادرا ع ااى التح ىاال وحاال الأ اارال وثدام الأهاارم وا 

 الأار ةم والخي ىةااك بدورل ع ى  ودا اححارم الأهةىةم وأن رم  ودا الأرا اة اال.وعرم ل خبرا و 

و ىأاار ىتا اااق برلاةصاار الرااارةد أاان أاوةاااره الأاااالما الأهةىااةم وةاااو ضاارورا و اااود ةياارم  اااارل لرلرباااة 
تإلام ال ااودا  ااد ار ااة  واةباا م بداىااة أاان أسااةولىره القااردا داخاال أة اارا الأحرساابة والأرا اااةم أاارورًا بااردل

بسىرسااره ادسااتأرار ثو لبااول الاأىاال وادلتااإلام برلأت  بااره احخاللىااةم وع ااى رثسااهر ادسااتقاللم واةتهاارمًا 
س عباد الأ ىادم  ;Andiola, 2014; Bagley, 2010باأ ىاة التورىاق والأ اورا. ولقاد اساتةد الابا   

راق الاأاال أاان لباال ( إلااى تحدىااد أ اارال الحااام الأهةااد واىااف ىأااان لاأ ىااة الةحااص الاادوري حو 6102
الأ اار ىنم ثو الةاارحصم ثن تاااد يلىااة لضااأرن بااخل الاةرىااة الأهةىااةم وثحااد ث ااارل إصاادار الحااام الأهةااد 

 الةهرةد.

و ىأر ىتا ق برلاةصر الررلث أن أاوةره الأالما الأهةىةم وةاو التةأىاة الأهةىاة الأساتأرام  قاد ثوضاح 
رلىس التااادرىس التاااد تحاااراد الأأررساااره الاأ ىاااة ( ثن التا اااىم الأهةاااد الأساااتأر وثسااا6102عباااد الأ ىاااد  

ىأاةهر أن ر   اةرما أرالبد الحسربرهم خرصة  ىأر ىتا ق برل واةس الأار ىة واددرااىة التد تسأح لهم 
 ب صدار ثحارم أهةىة خاه  ودا.

تةاااق الااابا   أحأااادم  ( ع اااى ثن التا اااىم الأهةاااد Chi et al, 2017م 6102م إلىتاااونم 6102وا 
لبد الحسربره ىندي إلى  ودا التقررىر الأرلىة و ودا الأرا اة. اأر ثن  ودا ثحارم أرالس الأستأر لأرا
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الحسربره بصةة عرأةم و ودا ثحارأ  ب رن لرار إعتأردل ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىة بصةة خرصةم 
 ا اة.تت  س توا ر خبراه وأهرراه لدى م ل حد أن التحىإل عةد إصدارل لألحارم ثرةرم عأ ىة الأر 

و ىأر ىتا ق بردلتإلام بقواعد يداس الس وك الأهةد لأرالاس الحساربره الأقىاد لاد  الهىةاة الارأاة ل رلرباة 
خاللىاااره وسااا وك 6102الأرلىااةم ىااار  إلىتاااون   ( ثةااا  أااان الأهااام إلتااإلام أرالاااس الحساااربره بقواعاااد ثداس وا 

ىااة التااد ىصاادرةر وأاان راام  ااودا الأهةااة لأاار لهاار أاان تااررىر  إى ااربد ع ااى  ااودا القااراراه واححااارم الأهة
الأرا اةم  أرالس الحسربره خو الأستو  الأرتة  أن الت ور احخاللد ىيهار حسرساىة ثابار ل أا وأاره 

الساا وك غىاار الأةرسااسم وىاااون ثلاال  –بصااورا ث ضاال  –عاان ةإلاةااة الاأىاالم وىاااون لااردرًا ع ااى تحدىااد 
 عرض  لنةخرا   ى .

لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااةم بأاار ىت  باا  ةااخا القىااد أاان وىاار  البرحااث ثن لىااد أرالااس الحسااربره 
 اارو م سااىاون لاا  تااررىر ع ااى اححااارم الأهةىااة لاا م وبرلتاارلد التااررىر ع ااى الااللااة بااىن ادسااةرد الا ااد 
لويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة ولااارار أرالاااس الحساااربره بردعتأااارد ع ىهااارم وبرلتااارلى ىأاااان ا اااتقرق الةااار  

 أر ى د:/س( ا6الةرعد  ف

H2B خحمف الحأث:ر المعنوي لإلسن د الكما  لوظ:اا  المراجعا  الداخم:ا  عما  قارار مراقاب الحسا ب ت:  
ب العحماا د عم:ياا  ألغااراض مراجعاا  القااوائم الم ل:اا  الساانو:  الح ر:خ:اا  الك مماا  مق رناا  بعاادم 

 إسن دى  بحسب ق:ده لدى الي:ئ  الع م  لمرق ب  الم ل:  من عدمو.
رحث بو ود تررىر لتةرعل الأتغىرىن الأادلىن ح م أة را أرالس الحسربره ولىدل اأر ىاتقد الب

لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىةم وخلك ع ى الااللة بىن ادسةرد الا د لويىةة الأرا اة الداخ ىة ولرار 
 / ا( اأر ى د:6أرالس الحسربره بردعتأرد ع ىهر. ولخا ىأان إ تقرق الةر  الةرعد  ف

H2C خحمف الحأث:ر المعنوي لإلسن د الكما  لوظ:اا  المراجعا  الداخم:ا  عما  قارار مراقاب الحسا ب ت:  
ب العحماا د عم:ياا  ألغااراض مراجعاا  القااوائم الم ل:اا  الساانو:  الح ر:خ:اا  الك مماا  مق رناا  بعاادم 

 إسن دى  بإخحالف حجم منشأحو وق:ده لدى الي:ئ  الع م  لمرق ب  الم ل:  من عدمو معً .

 يُٓدٛث انةحث 7-2

ىسىر البحث  د  ق  الررةد ادراسة ت رىبىةم ةار  حرارةهرم خرصةس الهدف أةهارم وأ تأا  وعىةاة 
الدراسااااةم ثدواه وا  ااااراماه الدراسااااةم توصااااىف ولىاااارك الأتغىااااراه وةأااااوخا البحااااثم التصااااأىم الت رىبااااد 

 والأقررةره الت رىبىةم وةترةل اختبرر الةرو م وخلك ع ى الةحو الترلد:
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 ةٛثانٓذف يٍ انذراسث انتدرٚ 7-2-1

تستهدف الدراسة الت رىبىة اختبرر  رو  البحثم لتحدىد أر إخا ارن ةةرك تررىر لبداةل إساةرد ويىةاة 
الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار اعتأاارد أرالااس الحسااربره ع ىهاار. واااخلك اختباارر ثراار ااال أاان ح اام أة اارا 

ل رلربااة الأرلىااة اأتغىاارىن أااادلىن ع ااى الااللتااىن الرةىسااىتىن أرالااس الحسااربره ولىاادل لااد  الهىةااة الارأااة 
 .(6102ل بحث لىرًسرع ى أحأدم

 مجحمث وع:ن  الدراس  7-2-2
ىتاااون أ تأاا  وعىةااة الدراسااة أاان أرالبااد الحسااربره بأارتااس الأحرساابة والأرا اااة الخرصااةم لىرسااًر     

ىةاة حاأىاة أان ةاخا الأ تأا م ( ولاد تام اختىارر عFarkas & Hirsch, 2016س 6102ع اى  أحأادم 
م واااخلك أاان Big 4أةااردا روعااد  ىهاار ثن تاااون أاان أارتااس ابىاارا  اارىاة أاا  أارتااس الااا 611ضااأه 

 أارتس أتوس ة وأارتس صغىرا. 

جراءات الدراس  7-2-3  أدوات وا 
اعتأااده الدراسااة الت رىبىااة ع ااى رااالث حاارده ت رىبىااة  أ حااق البحااث(م ااال حرلااة تأراال باادىل أاان      

بااداةل إسااةرد ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااةم وتاام تاادعىم ااال حرلااة بساانال عاان أااد  اعتأاارد أرالااس الحسااربره 
 ع ااااى ويىةااااة الأرا اااااة الداخ ىااااة  ااااد ياااال ااااال باااادىل أاااان بااااداةل ادسااااةرد الرالرااااة. ولتصااااأىم الحاااارده

(.وتم Davidson et  al, 2013; Bartlett et al, 2015س 6102الت رىبىةموخلك لىرسًر ع ى أحأدم 
 إرسرلهر لأةرداه الاىةة برلىدمو ىأر ى ى بىرن برلحرده الأوإلعة والأست أة والصردلة:

 (1-3-2-7جدول )
 ب: ن ب لح الت الحجر:ب:  الموزع  والمسحمم 

اخًبنٙ انحبالج 

 انًٕزعث
انًلتةعذتعذد انحبالج  بالج انًلتهًثعذد انح

 ( 1
2

 عذد انحبالج انصبدقث (

% يٍ 71بُسبة  141 211

 انحبالت انًٕزعة

% يٍ انحبالت 11بُسبة  21

 انًٕزعة

% يٍ 86بُسبة  121

 انحبالت انًستهًة

 

                                                 
ىار الأاتأ اة وااخا الحارده غىار الصاردلة التاد لام ت تارإل اختبارر الصادق أرل: إ اررا الأةاردا إلاى ةاوع تم استبارد الاردود غ (1 

 صغىر وابىر(. –الأاتس أرتىن 
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 ٛف ٔقٛبش انًتغٛراج ًَٕٔرج انةحثتٕص 7-2-4

 تم توصىف ولىرك أتغىراه الدراسة اأر ى د:
 ( حوص:ف وق: س المحغ:رات1-4-2-7جدول )

 انًتغٛر
َٕع 

 انًتغٛر
 انمٛبش انتٕصٛف

األثر 

 انًتٕقع

اإلسُبد 

انجسئٙ 

نٕظٛفة 

انًراجعة 

 انداخهٛة

 يستمم

لرار إدار٘ بئسُبد جسء ينٍ نَطن ة 

ٔظٛفنننننة انًراجعنننننة انداخهٛنننننة يننننن  

االحتفننبظ بننئدارم نهًراجعننة انداخهٛننة 

داخنننننننننم انطنننننننننر ة ٜداء انًٓنننننننننبو 

األخنننرٖ  ٛنننر انًسنننُدم ٔاألَطننن ة 

   &             Jokipii؛2114)إبنراْٛى 

  Dimeo, 2019) 

عٍ طرٚك إيداد يفردات انعُٛنة بًعهٕينبت 

عٍ اإلسُبد انجسئٙ ٔعٍ األَطن ة انتنٗ  نى 

 & Farkas)إسنُبدْب جسئٛننبي لٛبسننبي عهننٗ 

Hirsch, 2016) 

± 

اإلسُبد انكهٙ 

نٕظٛفة 

انًراجعة 

 انداخهٛة

 يستمم

لرار إدار٘ بئسُبد ٔظٛفة انًراجعنة 

انداخهٛننة ببنكبيننم ٔانتننٙ  ننبٌ ٚجنن  

نداؤْننننب داخننننم انطننننر ة بُننننبء عهننننٗ 

 حهٛننم انتكننبنٛل ٔانًُننبن  انًُ ننٕرم 

ٔ ٛننننر انًُ ننننٕرم نهمننننرار )يحًنننند  

 (Desai et al, 2011؛ 2119

عٍ طرٚك إيداد يفردات انعُٛنة بًعهٕينبت 

 Bartlett)عٍ اإلسُبد انكهنٙ  لٛبسنبي عهنٗ 

et al, 2015) 

± 

عدو إسُبد 

ٔظٛفة 

انًراجعة 

 انداخهٛة

 يستمم

ننندٖ انطننر ة إدارم يراجعننة داخهٛننة 

يستمهة  ُ ًٛٛنبي ٔ منٕو بنءداء دٔرٚٓنب 

االستطبر٘ ٔانتٕ ٛند٘ ننٙ يجنبالت 

انرلببننة ٔإدارم انًطننبطر ٔانحٕ ًننة 

 ,Desai et al؛ 2114)إبنراْٛى  

2011) 

عٍ طرٚك إيداد يفردات انعُٛنة بًعهٕينبت 

عٍ ٔجٕد ادارم يراجعة داخهٛة  منٕو بنبداء 

دٔرٚٓب   ًنب نَٓنب ال  حتنبد نندعى خنبرجٙ  

 ,Jokipii & DiMeo)لٛبسنننبي عهنننٗ 

2019) 

 

± 

لرار يرال  

انحسبببت 

بطءٌ االعتًبد 

عهٗ ٔظٛفة 

انًراجعة 

 انداخهٛة

  بب 

اختٛنننبر يُٓنننٗ ينننٍ جبَننن  يرالننن  

ببالعتًنننبد  عهنننٗ ٔظٛفنننة انحسنننبببت 

انًراجعننة انداخهٛننة بُننبء عهننٗ حكًننّ 

انًُٓننننٗ ٔ حهٛنننننم يُننننبن  ٔ كنننننبنٛل 

 ,Holt, 2012; Stevens)االعتًبد

 2016) 

بسؤال يفردات انعُٛة بطءٌ درجة االعتًنبد 

عهنٗ ٔظٛفنة انًراجعنة انداخهٛنة  ٔمنن  يننٍ 

َم نة صفنفر ال  11خالل يمٛبش يكٌٕ يٍ

اعتًننننبد  11) (اعتًننننبد يتٕسنننن  5ٚعتًنننند )

؛ 2118لٛبسنننب يعهننٗ )عبننند انًجٛننند   ( بٛننر

Bartlett et al, 2015) 

± 

حجى يُطءم 

يرال  

 انحسبببت

 يعدل

ٚمصننننند بٓنننننب اإليكبَٛنننننبت انبطنننننرٚة 

ٔانًبدٚة ٔانتكُٕنٕجٛة ٔانتنٙ  سنبعد 

يرالنننننننن  انحسننننننننبببت عهننننننننٗ نداء 

انطنديبت انًُٓٛننة بجننٕدم عبنٛننة نعنندد 

 بٛنننننر ينننننٍ انعًنننننالء )انصنننننٛرنٙ  

2117) 

 مسنننٛى يُطنننحت انًحبسنننبة ٔانًراجعنننة ٚنننتى 

بُنننبءاي عهنننٗ انطنننرا ة يننن  إحننندٖ يُطنننحت 

انًحبسبة ٔانًراجعة اندٔنٛة إنٗ لسًٍٛ: يب 

  بٛنرم  ٔينب ال ُٚتًنٙ نهن   Big4ُٚتًنٙ نهن 

Big4   فننرٛرم  لٛبسننبي عهننٗ )عبنند انًجٛنند

2118) 

± 

لٛد يرال  

انحسبببت ندٖ 

انٓٛئة انعبية 

 نهرلببة انًبنٛة

 يعدل

ٙ سجم يرالبٙ انحسنبببت اإلدراد ن

ندٖ انٓٛئة انعبينة نهرلببنة انًبنٛنة إما 

 ننننبٌ يرالنننن  انحسننننبببت يسننننتٕنٛب 

نًت هبنننننبت ٔانننننرٔط انمٛننننند )عبننننند 

 (.2116؛ زٚتٌٕ  2118انًجٛد  

حصنننر يرالبنننٙ انحسنننبببت انًمٛننندٍٚ نننندٖ 

انٓٛئننة انعبيننة نهرلببننة انًبنٛننة يننٍ إجًنننبنٙ 

؛ 2113عنننننندد يفننننننردات انعُٛننننننة )انسننننننٛد 

 (2116زٚتٌٕ  

± 
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 و:ظير نموذج البحث، حبعً  لذلك كم  :م  

 انًتغٛراٌ انًعذالٌ

 

 

 

 

 انًتغٛراج انًلتمهث

 

 انًتغٛر انتببع
 

 

 

 

 

 

 
 ( نموذج البحث 1-4-2-7شكل )

 المصدر من إعداد الب حث
 

 

 

 

حدى  يُشأت يراقا 

 انحلبببج

انمٛذ نذٖ انٓٛئث انعبيث 

 نهرقببث انًبنٛث

إسُبد 

 خس ٙ

عــذو 

 إسُبد 

إسُبد  

 كــهـٙ

 

 قرار إعتًبد

  يراقا انحلبببج 

 عهٗ ٔجٛةث

 انًراخعث انذاخهٛث

H1A H1C H1b 

H1 

H2 

H2A H2C H2b 
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 انتصًٛى انتدرٚةٙ ٔانًعبندبج ٔانًمبرَبج انتدرٚةٛث 7-2-5

 ىيهر التصأىم الت رىبد دختبرر  رو  البحث أن خالل ال دول الترلد:

 ( الحصم:م الحجر:ب  الحاص:م 1-5-2-7جدول )

 المحغ:ران المعدالن   

 

 المحغ:رات المسحقم 

 الق:د لدى الي:ئ  الع م  لمرق ب  الم ل:  حجم منشأة مراقب الحس ب ت

 غ:ر مق:د مق:د صغ:ر كب:ر

 0 عدم اإلسن د
 لرار ادعتأرد

6 
 لرار ادعتأرد

2 
 لرار ادعتأرد

2 
 لرار ادعتأرد

 2 إسن د جزئ 
 لرار ادعتأرد

2 
 لرار ادعتأرد

7 
 لرار ادعتأرد

2 
 لرار ادعتأرد

 2 إسن د كم 
 لرار ادعتأرد

01 
 لرار ادعتأرد

00 
 لرار ادعتأرد

06 
 لرار ادعتأرد

( تاةاد: عادم إساةرد 0أارل ةم وع ى سبىل الأررل الأارل ة رلم   06وىحتوي ال دول السربق ع ى 
ويىةة الأرا اة الداخ ىة وأرالس الحسربره  أة رت  ابىرا الح مم وى  س أة  اتخرخ لرار ادعتأرد ع اى 

حااام إجاااراء ث ويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة وبرلأرااال تااام توصاااىف بااارلى الأارل اااره .ودختبااارر  ااارو  البحااا
 :المق رن ت الح ل: 

 (2+  2+  6+  0( ×  2+  7+ 2+  2  : (0أقررةة رلم  
 (H1وخلك دختبرر الةر  احول   

 ([6( ×  2([ × ] 0( ×  2]  : (6أقررةة رلم  
 (H1Aوخلك دختبرر الةر  الةرعد  

 ([2( ×  2([ × ] 2( ×  7]  : (2أقررةة رلم  
 (H1bوخلك دختبرر الةر  الةرعد  

 ([2+6( ×  2+2([ × ] 2+0( ×  7+2]  : (2أقررةة رلم  
 (H1Cوخلك دختبرر الةر  الةرعد  

 (  2+  2+  6+  0( ×  06+  00+  01+  2  : (2أقررةة رلم  
 (H2وخلك دختبرر الةر  الررةد  

 ([6( ×  01([ × ] 0( ×  2]  : (2أقررةة رلم  
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 (H2Aوخلك دختبرر الةر  الةرعد  
 ([2( ×  06([ × ] 2( ×  00]  : (7أقررةة رلم  

 ((H2bوخلك دختبرر الةر  الةرعد 
 ([2+6( ×  06+  01([ × ] 2+  0( ×  00+  2]         : (2أقررةة رلم  

 (H2Cوخلك دختبرر الةر  الةرعد  

  أدوات الححم:ل اإلحص ئ  ونح ئج اخحب ر اروض البحث )الححم:ل األس س (7/2/6
الأورولىااة  ااد تاام      لىاارك أااد  ربااره إ ربااره ث ااراد الاىةااة ع ااى احسااة ة الأقدأااة لهاامم واختباارر أااد   

ختبرر  رو  البحث ارلترلى:  إ ربرتهمم واخلك تحدىد ةوع توإلى  الأ تأ موا 
  اخحب رات الصدق و الثب ت وححد:د حوز:ث المجحمث 7/2/6/1

  ىأر ى ى ت ك ادختبرراه ببا  التةصىل:        
 اخحب ر الصدق والثب ت  أ( 
لقىاااارك الصااادق والرباااارهم حىاااث ىقااااىك ةااااخا  Cronbach's Alphaتااام ا اااارام اختبااارر اروةباااار  ثلةااار   

ادختباااارر أااااد  ربااااره ا ربااااره ا ااااراد الاىةااااة ع ااااى ادسااااة ة الأقدأااااة لهاااامم واختباااارر أااااد  الأورولىااااة  ااااى 
أاد  اأارةىاة تاأاىم الةتارةل التاى است ربرتهمم وأد  صالحىة بىرةره الدراسة ل تح ىل ادحصرةد لأار اة 

تم الحصول ع ىهر أن الاىةة ع ى أ تأ  الدراساة. وىرخاخ ةاخا الأارأال لىأاًر تتاراوا باىن الصاةر والواحاد 
%( واخا ارةااه البىرةااره بهاار ربااره  اا ن ةااخا الأارأاال ىاااون أسااروىًر ل واحااد الصااحىحم 011-1الصااحىح  

ى عدم ربره البىرةره. وى ىر الربره الى استقرار الأقىارك واخا ارن ةخا الأارأل أسروىًر ل صةر  هخا ىاة
وعاادم تةرلضاا  أاا  ةةساا م ث  ثن الأقىاارك ىا ااى ةةااك الةتاارةل برحتأاارل أساارو لقىأااة الأارأاال اخا ثعىااد 

% وةو أر تحقق 21(. وتقبل لىأة الأارأل اخا ت روإله 6112ت بىق  ع ى ةةك الاىةة  عإلام وإلغ ولم 
( وةاو أرىأرال أساتو   ىادًا 794.لةترةل ثن لىأة  أارأال اروةبار  ثلةار   د ةخا البحثم حىث ايهره ا

 أن الصدق والربره. 
   Test of Normalityب( ححد:د نوع حوز:ث المجحمث 

لتحدىد ةوع توإلى  الأ تأ م الخ  تم سحس عىةة الدراسة أة م وخلك أن ا ل تحدىد أر اخا اارن ساىتم    
 Non Parametricثو ادختباارراه الالأا أىاة  Parametric testsاساتخدام ادختبارراه الأا أىااة 

testsم  تام ا ارام اختباررKolmogorov – Smirnov    لأار اة أار اخا اارن ةاخا التوإلىا  ىتبا  التوإلىا
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% 2ثلاال أاان  P.Value(. وثيهااره ةتاارةل ةااخا ادختباارر ثن لىأااة 6112ال بىاىااى ثم د عااإلام وإلغ ااولم
حاال الدراسااة. أأاار ىاةااى ر اا  الةاار  الااادم  القرةاال باارن الأ تأاا  الااخ  ( ل أىاا  الأتغىااراه أ1.111 

سحبه أة  عىةة الدراسة ىتب  التوإلى  ال بىاد( ولبول الةر  البدىل  القرةل برن الأ تأا  الاخ  ساحبه 
أة  عىةاة الدراساة  د ىتبا  التوإلىا  ال بىااد(. وبةارًم ع اى خلاك تام ادعتأارد ع اى ادختبارراه الالأا أىاة 

 برر  رو  البحث.دخت
 (H1نح:ج  اخحب ر الارض الرئ:س  األول ) 7/2/6/2
أثاار اإلساان د الجزئاا  لوظ:ااا  المراجعاا  الداخم:اا  عماا  قاارار مراقااب اسااتهدف الةاار  احول اختباارر   

. ولاد اساتخدم البرحاث  اد ةاخا الحس ب ت ا  مصر بشاأن االعحما د عم:يا  عناد مراجعا  القاوائم الم ل:ا 
الالأا أااى لاىةتااىن أاارتب تىن  غىاار  Wilcoxon Signed-Rank Testاسااون ال اارن اختباارر وى او 

أستق تىن( د رام الأقررةره الرةرةىة وتحدىاد أاد  ادخاتالف باىن وساى د الاىةتىن.ودختبارر ةاخا الةار  
 تم تحوى   الى صورا  ر  الادم اأر ى د:

H0  ى لرار أرالس الحسربره بردعتأرد د ىنرر ادسةرد ال إلةد لويىةة الأرا اة الداخ ىة أاةوىًر ع 
 ع ىهر دغرا  أرا اة القواةم الأرلىة السةوىة التررىخىة الارأ ة أقررةة بادم اسةردةر.

 وتم صىرغة الةر  احصرةىر اأر ى د:
ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة الررةىة  حرلة ادساةرد ال إلةاد لويىةاة H0: M1=M2: :ارض العدم

 الأرا اة الداخ ىة( ىسرو  وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة احولى  حرلة عدم ادسةرد(. 
ثي ثن وساااى  ردود الاىةاااة ع اااى الحرلاااة الررةىاااة  حرلاااة ادساااةرد ال إلةاااد H1: M1≠M2: : الاااارض الباااد:ل

 لداخ ىة( د ىسرو  وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة احولى  حرلة عدم ادسةرد(.لويىةة الأرا اة ا
 وتيهر ةترةل ادختبرر ادحصرةد لهخا الةر  اأر ى د:

P.Value  اسم االخحب ر االحص ئ 
8.068 Wilcoxon Signed-Rank Test (Z) 
.000 Asymp. Sig. (2-tailed) 

%م  ىاةاد خلاك ر ا   ار  الاادم ولباول 2ثلال أان P.Value وو قًار لهاخا ادختبارر إخا ارةاه لىأاة 
%م  ىاةااد خلااك لبااول  اار  الااادم ور اا  2ثاباار أاان P.Value الةاار  الباادىلم ثأاار إخا ارةااه لىأااة 
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%م 2الال أان  (P.Value .000 وى اواساون ارةاه لىأاة وبارلةير الاى ةتى اة اختبارر  الةار  البادىل.
  د:ل.وب لح ل  راض الارض العدم وقبول الارض الب

 ,Abbott et al, 2012; Glover et al)وتتةاق ةاخل الةتى اة أا  باا  الدراساره الساربقة
2008; Desai et al, 2011)  س 6102وتخت ف أ  دراسره  أحأدمWan-Hussin & Bamahros, 

2013; Munro & Stewart, 2010). 

لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى ولأإلىااد أاان التح ىاالم و ااد ياال و ااود تااررىر أاةااوي لنسااةرد ال إلةااد     
لاارار أرالااس الحسااربره  ااد أصاار ب اارن ادعتأاارد ع ىهاار عةااد أرا اااة القااواةم الأرلىااة. اتضااح ثن اعتأاارد 
أرالاااس الحساااربره ع اااى ويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة اااارن ثابااار  اااد حرلاااة عااادم ادساااةرد أقررةاااة بردساااةرد 

و اد حرلاة ادساةرد  (م7.43رلاة عادم ادساةرد  ال إلةدم حىث ارن الأتوسا  الحساربد لاردود الاىةاة  اد ح
  (. 6.12ال إلةد  

وىاااار  البرحااااث ثن ةااااخل الةتى ااااة تااااااك والاااا  الأأررسااااة الأهةىااااة  ااااد البىةااااة الأصاااارىة وثن أرالبااااد      
الحساااربره ىا اااون ثولوىاااة لو اااود ويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة برل اااراةمحن و ودةااار ىاةاااى ضاااأةىًر  ارلىاااة 

 ة وأن رم خ و القواةم الأرلىة أن التحرىةره ال وةرىة.ةىال الرلربة الداخ ى
 

  (H1aَتٛدث اختةبر انةرض انةرعٙ ) 7-2-6-2-1

مااا  اذا كااا ن الحاااأث:ر المعناااوي لإلسااان د الجزئااا  لوظ:اااا  المراجعااا  ةاااخا الةااار  اختبااارر  اساااتهدف
الداخم:اا  عماا  قاارار مراقااب الحساا ب ت ااا  مصاار بشااأن االعحماا د عم:ياا  عنااد مراجعاا  القااوائم الم ل:اا  

ولااد اسااتخدم البرحااث  ااد ةااخا ال اارن اختباارر وى اواسااون الالأا أااى :خحمااف باا خحالف حجاام منشااأحو. 
قررةره الرةرةىة وتحدىد أد  ادخاتالف باىن وساى د عىةتاىن أارتب تىن. ولاد لاىةتىن أرتب تىن د رام الأ

 تم تحوىل الةر  البدىل الى صورا  ر  الادم اأر ى د:
H0   د ىخت اف التااررىر الأاةااو  لالسااةرد ال إلةااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره

بردعتأاارد ع ىهاار دغاارا  أرا ااااة القااواةم الأرلىااة السااةوىة التررىخىاااة الارأ ااة أقررةااة بااادم اساااةردةر 
 برختالف ح م أة رت .

 وتم صىرغة الةر  احصرةىر اأر ى د:
ثي ثن وساى  ردود الاىةاة ع اى الحرلاة الررةىاة ىسارو  وساى  ردود الاىةاة H0: M1=M2: :(3)اارض العادم

 ع ى الحرلة احولى.

                                                 
 2) M1 م ت ىر الى وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة ادولى  عدم ادسةرد)M2  ت ىر الى وساى  ردود الاىةاة ع اى الحرلىاة الررةىاة

 ت ىر الى وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة الررلرة  ادسةرد الا د(. M3م  ادسةرد ال إلةد (
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ثي ثن وسااى  ردود الاىةااة ع ااى الحرلااة الررةىااة د ىساارو  وسااى  ردود H1: M1≠M2: : الااارض البااد:ل
 الاىةة ع ى الحرلة احولى.

 وتيهر ةترةل ادختبرر ادحصرةد لهخا الةر  اأر ى د:
بجانًمبرَ  P.Value   قًٛث Z انًحلٕبث 

نثر حجى يُطءم يرال  انحسبببت انكبٛنرم  عهنٗ انعاللنة يجنبل انفنر  

 (.H1األٔل)
.000 6.238 

نثر حجى يُطءم يرال  انحسبببت انصرٛرم  عهٗ انعاللة يجبل انفنر  

 (.H1األٔل )
.000 5.137 

برلةسابة لح ام أة ارا أرالاس الحساربره %م 2ثلال أانP.Value ىتضح أن ةخل الةترةلم ثن  لىأاة      
ع اااى الااللاااة أحااال   ابىااارم صاااغىر(م وةاااخا ىاةاااد ثن ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربره لااا  تاااررىر أاةاااوي

 (  ى حرلة ادسةرد ال إلةد أقررةة بادم ادسةرد. H1الدراسة 
لتحدىاد أاد  لاوا م ( المحساوب Zوق م الب حث بإجراء مق رن  ب:ن الح الت الس بق  ب ساحخدام ق:ما )    

( Zتاااررىر ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربره ع اااى الااللاااة أحااال الدراساااةم وخلاااك أااان خاااالل أقررةاااة لىأاااة  
( الأحسااوبةم دل خلااك ع ااى لااوا تااررىر Zالأحسااوبة  ااد الحرلااة احولااد برلحرلااة الررةىااةم  ا أاار إلاده لىأااة  

( Zالةتاارةل ةالحااي ثن لىأااة   ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ع ااى الااللااة أحاال الدراسااة. وباارلر وع إلااى
    اة أااا  احاااد الأارتاااس احربااا  الابااار  الدولىاااة االأحساااوبة  اااد حرلاااة أارتاااس الأرا ااااة الابىااارا خاه ال ااار 

 Big 4  ثابر أن لىأة )Z الأحسوبة  د حرلة أارتس الأرا ااة الصاغىرا. وةاخا ىاةاى ثن ح ام أة ارا )
ومن ثم حم راض ارض العدم وقباول  حل الدراساة.أرالس الحسربره ارن ل  تررىر أاةوي ع ى الااللة أ

 .(H1A)الارض البد:ل
 ,Al-Khaddash et al, 2013; Choi, et al)وتتةق ةخل الةتى ة أ  با  الدراساره الساربقة     

 (.Altwaijry, 2017; Abid et al, 2018س 6102 اأر تخت ف أ  دراسره ثخر   أحأدم (2017
و ود تررىر أاةوي لح م أة را أرالس الحساربره ع اى الااللاة أحال  ولأإلىد أن التح ىلم و د يل     

اتضااح ثن اعتأاارد أرالااس الحسااربره ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ااارن ثاباار  ااد حرلااة عاادم  الدراسااة.
ادساااةرد أقررةاااة بردساااةرد ال إلةااادم حىاااث اااارن الأتوسااا  الحساااربد لاااردود الاىةاااة  اااد حرلاااة عااادم ادساااةرد 

حرلاة أارتاس الأرا ااة (. وةو أر يهر بصاورا واضاحة  اد 6.11سةرد ال إلةد  و د حرلة اد (م7.47 
  الابىرا.
وىار  البرحااث ثن تااررىر ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ع ااى الااللااة أحاال الدراسااة ثأاار أة قدمحةاا      

ا أاار ااارن ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ابىاارًا ا أاار تحسااةه  ااودا احارأاا  الأهةىااة وأةهاار اعتأااردل أاان 
 دأ  ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىة.ع
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  (H1bَتٛدث اختةبر انةرض انةرعٙ ) 7-2-6-2-2
م  اذا ك ن الحأث:ر المعنوي لالسن د الجزئ  لوظ:ا  المراجعا  الداخم:ا  ةخا الةر  اختبرر  استهدف    

عماا  قاارار مراقااب الحساا ب ت ااا  مصاار، بشااأن االعحماا د عم:ياا  عنااد مراجعاا  القااوائم الم ل:اا ، :خحمااف 
ولاد اساتخدم البرحاث  اد ةاخا ال ارن اختبارر بحسب ق:ده لدى الي:ئ  الع م  لمرق ب  الم ل:  مان عدماو. 

الأا أى لاىةتىن أرتب تىن د رام الأقررةاره الرةرةىاة وتحدىاد أاد  ادخاتالف باىن وساى د وى اواسون ال
 عىةتىن أرتب تىن. ولد تم تحوىل الةر  البدىل الى صورا  ر  الادم اأر ى د:

H0   د ىخت اف التااررىر الأاةااو  لنسااةرد ال إلةااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره
بردعتأاارد ع ىهاار دغاارا  أرا ااااة القااواةم الأرلىااة السااةوىة التررىخىاااة الارأ ااة أقررةااة بااادم اساااةردةر 

 بحسس لىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ .
 احصرةىر اأر ى د:وتم صىرغة الةر  

ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة الررةىة ىسرو  وسى  ردود الاىةة ع ى H0: M1=M2: :ارض العدم
 الحرلة احولى.

ثي ثن وساااى  ردود الاىةااة ع ااى الحرلااة الررةىااة د ىساارو  وساااى  ردود H1: M1≠M2: : الااارض البااد:ل
 الاىةة ع ى الحرلة احولى.

 ادحصرةد لهخا الةر  اأر ى د:وتيهر ةترةل ادختبرر 
 انًحلٕبث Z قًٛث   P.Value انًمبرَبج

نثننر لٛنند يرالنن  انحسننبببت ننندٖ انٓٛئننة انعبيننة نهرلببننة انًبنٛننة  عهننٗ 

 (H1انعاللة يجبل انفر  األٔل)
.000 5.309 

نثر عدو لٛد يرال  انحسبببت ندٖ انٓٛئنة انعبينة نهرلببنة انًبنٛنة عهنٗ 

 (H1األٔل )انعاللة يجبل انفر  
.000 6.100 

ل قىد لد  الهىةة الارأاة ل رلرباة %م برلةسبة 2ثلل أن  P.Valueىتضح أن ةخل الةترةلم ثن  لىأة   
لاا  لىااد أرالاس الحسااربره لاد  الهىةاة الارأااة ل رلرباة الأرلىاة أاان عدأا  وةاخا ىاةاد ثن  الأرلىاة أان عدأاا م

 (.H1ع ى الااللة أ رل الةر  احول  تررىر أاةوي

م لتحدىاد أاد  لاوا ( المحساوب Zوق م الب حث بإجراء مق رن  با:ن الحا الت السا بق  ب ساحخدام ق:ما )   
ع ى الااللة أحل الدراسةم وخلاك لىد أرالس الحسربره لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ  تررىر 
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( Z ا أاااار إلاده لىأااااة  ( الأحسااااوبة  ااااد الحرلااااة احولااااد برلحرلااااة الررةىااااةم Zأاااان خااااالل أقررةااااة لىأااااة  
لىااد أرالااس الحسااربره لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااة أاان عدأاا  الأحسااوبةم دل خلااك ع ااى لااوا تااررىر 

أارتاااس ( الأحساااوبة  اااد حرلاااة Zع اااى الااللاااة أحااال الدراساااة. وبااارلر وع إلاااى الةتااارةل ةالحاااي ثن لىأاااة  
( الأحسوبة  د حرلة أارتس الأرا اة Zلىأة   ثلل أنالأرا اة الأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة 

القىاد لاد  الهىةاة الارأاة ل رلرباة الأرلىاة أان . وةخا ىاةى ثن الأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىةغىر 
وماان ثاام حاام راااض ااارض العاادم، وقبااول الااارض  تااررىر أاةااوي ع ااى الااللااة أحاال الدراسااة. عدأاا  لاا 
  .(H1Bالبد:ل)

 ,Gul et al, 2013; Che et al, 2018; Chi et al) اة أا  باا  الدراساره وتتةاق ةاخل الةتى
 & Lehmannس6102س عبااااد الأ ىاااادم 6102اأاااار تخت ااااف أاااا  دراسااااره ثخاااار   أحأاااادم  (2017

Norman, 2006). 

لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة ولأإلىااد أاان التح ىاالم و ااد ياال و ااود تااررىر أاةااوي لقىااد أرالااس الحسااربره 
اتضااح ثن اعتأاارد أرالااس الحسااربره ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة  ع ااى الااللااة أحاال الدراسااة. الأرلىااة

ارن ثابر  د حرلة عدم ادسةرد أقررةة بردسةرد ال إلةدم حىث اارن الأتوسا  الحساربد لاردود الاىةاة  اد 
حرلة  د  (. وةو أر يهر بصورا واضحة6.11و د حرلة ادسةرد ال إلةد   (م7.42حرلة عدم ادسةرد  

  أارتس الأرا اة غىر الأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة.

وأاار ىت  باا  أاان  اارو   -ثن لىااد أرالبااد الحسااربره لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااة وىاار  البرحااث 
خبارا أرلس توا ر الترةىل الأهةد الأالةمم الخبرا والأالما الأهةىة وأر ت أ   أن تاوا ر  ارق الاأال خاه ال

عااادال الااللاااة أحااال الدراساااة وسااارعد أرالباااد الحساااربره  اااد ادرتقااارم ب اااودا  –والتا اااىم الأهةاااد الأساااتأر
تخااارخةم لقااارار ادعتأااارد ع اااى ويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة  اااد بىةاااة الأأررساااة الأهةىاااة  ثحاااارأهم الأهةىاااة وا 

 الأصرىة.

  (H1cنح:ج  اخحب ر الارض الارع  ) 7-2-6-2-3
م  اذا ك ن الحأث:ر المعنوي لالسن د الجزئ  لوظ:ا  المراجعا  الداخم:ا  ةخا الةر  اختبرر  استهدف    

عماا  قاارار مراقااب الحساا ب ت ااا  مصاار، بشااأن االعحماا د عم:ياا  عنااد مراجعاا  القااوائم الم ل:اا ، :خحمااف 
ةااخا ولااد اسااتخدم البرحااث  ااد باا خحالف حجاام منشااأحو وق:ااده لاادى الي:ئاا  الع ماا  لمرق باا  الم ل:اا  معااً . 

ال رن اختبرر وى اواسون الالأا أى لاىةتىن أرتب تىن د رام الأقررةره الرةرةىة وتحدىد أاد  ادخاتالف 
 بىن وسى د عىةتىن أرتب تىن. ولد تم تحوىل الةر  البدىل الى صورا  ر  الادم اأر ى د:
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H0   ار أرالااس الحسااربره د ىخت اف التااررىر الأاةااو  لالسااةرد ال إلةااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاار
بردعتأاارد ع ىهاار دغاارا  أرا ااااة القااواةم الأرلىااة السااةوىة التررىخىاااة الارأ ااة أقررةااة بااادم اساااةردةر 

 برختالف ح م أة رت  ولىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أاًر.
 وتم صىرغة الةر  احصرةىر اأر ى د:

الحرلة الررةىة ىسرو  وسى  ردود الاىةة ع ى ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى H0: M1=M2: :ارض العدم
 الحرلة احولى.

ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة الررةىة د ىسرو  وسى  ردود الاىةة  H1: M1≠M2::الارض البد:ل
 ع ى الحرلة احولى.

 وتيهر ةترةل ادختبرر ادحصرةد لهخا الةر  اأر ى د:
 انًحلٕبث Z قًٛث   P.Value انًمبرَبج

نثننر حجننى يُطننءم يرالنن  انحسننبببت انكبٛننرم ٔانًمٛنندم ننندٖ انٓٛئننة انعبيننة 

 (.H1نهرلببة انًبنٛة  عهٗ انعاللة يجبل انفر  األٔل)
.000 5.527 

نثنر حجننى يُطنءم يرالنن  انحسنبببت انصننرٛرم ٔ ٛنر انًمٛنندم نندٖ انٓٛئننة 

 (.H1عهٗ انعاللة يجبل انفر  األٔل) انعبية نهرلببة انًبنٛة  
.000 5.377 

لألرار التةارع د الأ اترك لح ام  %م برلةسابة2ثلال أان P.Value ىتضح أان ةاخل الةتارةلم ثن  لىأاة 
حرار التةارع د الأ اترك وةخا ىاةاد ثن ا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة م أة را أرالس الحسربره ولىدل
ع ى الااللة أ رل الةر   أاةويل  تررىر لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة  لح م أاتس الأرا اة ولىدل

 (. H1احول 
م لتحدىاد أاد  لاوا ( المحساوب Zوق م الب حث بإجراء مق رن  ب:ن الح الت السا بق  ب ساحخدام ق:ما ) 

ع اى الااللاة لد  الهىةاة الارأاة ل رلرباة الأرلىاة  حرر الأ ترك لح م أة را أرالس الحسربره ولىدلتررىر ا
( الأحسوبة  د الحرلة احولد برلحرلة الررةىةم  ا أار إلاده Zأقررةة لىأة  أحل الدراسةم وخلك أن خالل 

حراار التةاارع د الأ ااترك لح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ( الأحسااوبةم دل خلااك ع ااى لااوا تااررىر اZلىأااة  
أاة ع ى الااللة أحل الدراسة. وبرلر وع إلى الةترةل ةالحاي ثن لىلد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة  ولىدل

 Z ثابر أن لىأاة أارتس الأرا اة الابىرا والأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة ( الأحسوبة  د حرلة
 Z وةاخا الأقىدا لد  الهىةة الارأاة ل رلرباة الأرلىاة( الأحسوبة  د حرلة أة ره الأرا اة الصغىرا وغىر .

تااررىر  لهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااة لاا لااد  ا ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ولىاادل ىاةااى ثن التةرعاال بااىن
 (.H1Cوماان ثاام حاام راااض ااارض العاادم، وقبااول الااارض البااد:ل) أاةااوي ع ااى الااللااة أحاال الدراسااة.

 (.6102( وتخت ف أ  دراسة  أحأدم Francis, 2011وتتةق ةخل الةتى ة أ  دراسة  
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د  الهىةااة الأرا اااة ولىاادل لااولأإلىااد أاان التح ىاالم و ااد ياال و ااود تااررىر أاةااوي لتةرعاال ح اام أاتااس 
اتضاااح ثن اعتأااارد أرالاااس الحساااربره ع اااى ويىةاااة  ع اااى الااللاااة أحااال الدراساااة.الارأاااة ل رلرباااة الأرلىاااة 

الأرا اة الداخ ىة ارن ثابر  د حرلة عدم ادسةرد أقررةة بردسةرد ال إلةدم حىث ارن الأتوس  الحسربد 
(. وةاو أار يهار بصاورا 6.14لة ادسةرد ال إلةاد  و د حر (م7.52لردود الاىةة  د حرلة عدم ادسةرد  

  .أارتس الأرا اة الابىرا والأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىةحرلة واضحة  د 
وىاار  البرحااث ثةاا  إخا ااارن ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ااارن لاا  تااررىر اأتغىاار أااادل ع ااى الااللااة 

لارأاة ل رلرباة الأرلىاة اارن لا  تاررىر اأتغىار أاادل أةةاردًا أحل الدراسة أةةردًام وااخلك القىاد لاد  الهىةاة ا
 ثن تةرع هأر أاًر ىنرر ع ى الااللة أحل الدراسة بال  ك وةو أر حدث  ااًل. ىقولثىضًرم   ن الأة ق 

 (H2َتب ح اختةبر انةرض انر ٛلٙ انثبَٗ ) 7-2-6-3

الداخم:اا  عماا  قاارار المراجااث  اثاار االساان د الكماا  لوظ:ااا  المراجعاا اسااتهدف الةاار  الراارةد اختباارر 
. ولاد اساتخدم البرحاث  اد ةاخا الخ رج  ا  مصر، بشاأن االعحما د عم:يا  عناد مراجعا  القاوائم الم ل:ا 

ال رن اختبرر وى اواسون الالأا أى لاىةتىن أرتب تىن د رام الأقررةره الرةرةىة وتحدىد أاد  ادخاتالف 
 لى صورا  ر  الادم اأر ى د:بىن وسى د الاىةتىن. وتم تحوىل الةر  البدىل ا

H0   د ىنرر ادساةرد الا اد لويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة أاةوىاًر ع اى لارار أرالاس الحساربره بردعتأارد
 ع ىهر دغرا  أرا اة القواةم الأرلىة السةوىة التررىخىة الارأ ة أقررةة بادم إسةردةر.

 وتم صىرغة الةر  احصرةىر اأر ى د:
ثي ثن وساى  ردود الاىةاة ع اى الحرلاة الررلراة  حرلاة ادساةرد الا اد لويىةاة H0: M1=M3: :ارض العادم

 الأرا اة الداخ ىة( ىسرو  وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة احولى  حرلة عدم ادسةرد(. 
ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة الررلرة  حرلة ادسةرد الا د لويىةة H1: M1≠M3: : الارض البد:ل

 الداخ ىة( د ىسرو  وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة احولى  حرلة عدم ادسةرد(.الأرا اة 
 وتيهر ةترةل ادختبرر ادحصرةد لهخا الةر  اأر ى د:

P.Value ٙ اسى االختةبر االحصب 

8.187 Wilcoxon Signed-Rank Test (Z) 

.000 Asymp. Sig. (2-tailed) 

وب لح ل  :حم راض %م 2الل أن (P.Value .000 وى اواسون ارةه لىأة وبرلةير الى ةتى ة اختبرر 
 . وقبول الارض البد:لالارض العدم 
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 ,Abbott et al, 2012; Desai et alس6106 وتتةق ةخل الةتى ة أ  با   الدراسره  أبرركم  
 (.Coram et al, 2008س 6102تخت ف أ  دراسره ثخر   أحأدم  اأر (2011

التح ىلم و د يل و ود تررىر أاةوي لالساةرد الا اد لويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ع اى لارار ولأإلىد أن 
أرالس الحسربره  د أصرم ب رن ادعتأارد ع ىهار عةاد أرا ااة القاواةم الأرلىاةم اتضاح ثن ةاخا ادعتأارد 

لاىةاة  اد ارن ثابر  د حرلاة عادم ادساةرد أقررةاة بردساةرد الا ادم حىاث اارن الأتوسا  الحساربد لاردود ا
 (. 5.31و د حرلة ادسةرد الا د   (م7.43حرلة عدم ادسةرد  

وىر  البرحث ثن تررىر ادسةرد الا د الس بى ع ى لارار أرالاس الحساربره ب ارن اعتأاردل ع اى ويىةاة 
(  ااا ن اعتأااارد أرالاااس H1الأرا ااااة الداخ ىاااة ثأااار أة قاااى  اااى أصااارم ولاااخلك حةااا  اتسااارلر أااا  ةتى اااة 

ل الأرا اة الداخ ىاة تاإلداد  اد حرلاة و اود ادارا لهار تتسام برلاةارما وأساتق ة اأن ار الحسربره ع ى ثعأر
 ع ى  ودا الرلربة الداخ ىة وأن رم خ و القواةم الأرلىة أن التحرىةره ال وةرىة.

 (H2aَتٛدث اختةبر انةرض انةرعٙ ) 7-2-6-3-1

ما  اذا كا ن الحاأث:ر المعناوي لالسان د الكما  لوظ:اا  المراجعا  الداخم:ا  ةخا الةر  اختبرر  استهدف   
عماا  قاارار مراقااب الحساا ب ت ااا  مصاار، بشااأن االعحماا د عم:ياا  عنااد مراجعاا  القااوائم الم ل:اا ، :خحمااف 

ولااد اسااتخدم البرحااث  ااد ةااخا ال اارن اختباارر وى اواسااون الالأا أااى لاىةتااىن باا خحالف حجاام منشااأحو. 
أقررةاااره الرةرةىاااة وتحدىاااد أاااد  ادخاااتالف باااىن وساااى د عىةتاااىن أااارتب تىن. ولاااد تااام أااارتب تىن د ااارام ال

 تحوىل الةر  البدىل الى صورا  ر  الادم اأر ى د:
H0   د ىخت ااف التااررىر الأاةااو  لالسااةرد الا ااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره

السااةوىة التررىخىاااة الارأ ااة أقررةااة بااادم اساااةردةر بردعتأاارد ع ىهاار دغاارا  أرا ااااة القااواةم الأرلىااة 
 برختالف ح م أة رت .

 وتم صىرغة الةر  احصرةىر اأر ى د:
ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة الررلرة ىسرو  وسى  ردود الاىةة ع ى H0: M1=M3: :ارض العدم

 الحرلة احولى.
الحرلة الررلرة د ىسرو  وسى  ردود الاىةة ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى H1: M1≠M3: : الارض البد:ل

 ع ى الحرلة احولى.
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 وتيهر ةترةل ادختبرر ادحصرةد لهخا الةر  اأر ى د:
 انًحلٕبث Z قًٛث   P.Value انًمبرَبج

نثر حجى يُطءم يرال  انحسبببت انكبٛرم  عهٗ انعاللة يجبل 

 (.H2انفر  انثبَٗ )
.000 6.168 

انحسبببت انصرٛرم  عهٗ انعاللة يجبل نثر حجى يُطءم يرال  

 (.H2انفر  انثبَٗ)
.000 5.373 

%م برلةساابة لح اام أة اارا أرالااس الحسااربره 2ثلاال أاان P.Valueىتضااح أاان ةااخل الةتاارةلم ثن  لىأااة  
ع اااى الااللاااة أ ااارل   ابىااارم صاااغىر(م وةاااخا ىاةاااد ثن ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربره لااا  تاااررىر أاةاااوي

 (. H2الةر  الررةى 
م لتحدىاد أاد  لاوا ( المحساوب Zالب حث بإجراء مق رنا  با:ن الحا الت السا بق  ب ساحخدام ق:ما )وق م 

( Zتاااررىر ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربره ع اااى الااللاااة أحااال الدراساااةم وخلاااك أااان خاااالل أقررةاااة لىأاااة  
 ( الأحسااوبةم دل خلااك ع ااى لااوا تااررىر ح اام أة اارا أرالااسZالأحسااوبة  ااد الحاارلتىنم  ا أاار إلاده لىأااة  

( الأحسااوبة  ااد حرلااة Zالحسااربره ع ااى الااللااة أحاال الدراسااة. وباارلر وع إلااى الةتاارةل ةالحااي ثن لىأااة  
( ثابار أان لىأاة Big 4اة أا  احاد الأارتاس احربا  الابار  الدولىاة  اأارتاس الأرا ااة الابىارا خاه ال ار 

 Zس الحساربره اارن لا  ( الأحسوبة  د حرلة أارتس الأرا اة الصغىرا. وةخا ىاةى ثن ح م أة را أرالا
  (.H2Aومن ثم حم راض ارض العدم، وقبول الارض البد:ل) تررىر أاةوي ع ى الااللة أحل الدراسة.

( Choi et al, 2017; Al-Khaddash et al, 2013وتتةاق ةاخل الةتى اة أا  باا  الدراساره  
 (.Abid et al, 2018س 6102وتخت ف أ  دراسره ثخر   أحأدم 

و اد يال و اود تاررىر أاةاوي لح ام أة ارا أرالاس الحساربره ع اى الااللاة أحال  ولأإلىد أن التح ىالم
اتضااح ثن اعتأاارد أرالااس الحسااربره ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ااارن ثاباار  ااد حرلااة عاادم  الدراسااة.

ادساااةرد أقررةاااة بردساااةرد الا ااادم حىاااث اااارن الأتوسااا  الحساااربد لاااردود الاىةاااة  اااد حرلاااة عااادم ادساااةرد 
حرلاة أة اره الأرا ااة (. وةاو أار يهار بصاورا واضاحة  اد 5.31رلة ادساةرد الا اد  و د ح (م7.47 

  الابىرا.
وىااار  البرحاااث ثن ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربره إخا اااارن ابىااارًا وأااانررًا ع اااى الااللاااة أحااال الدراساااة 

ةم اأتغىر أادلم  هو ثأار أة قاد حن خباراه الح ام الابىار تساأح لا  ب صادار اححاارم الأهةىاة السا ىأ
 وثتخرخ القراراه الس ىأة وأةهر لرار ادعتأرد ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىة.
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 (H2bَتٛدث اختةبر انةرض انةرعٙ ) 7-2-6-3-2

ما  اذا كا ن الحاأث:ر المعناوي لالسان د الكما  لوظ:اا  المراجعا  الداخم:ا  ةخا الةر  اختبرر  استهدف    
عماا  قاارار مراقااب الحساا ب ت ااا  مصاار، بشااأن االعحماا د عم:ياا  عنااد مراجعاا  القااوائم الم ل:اا ، :خحمااف 

ولاد اساتخدم البرحاث  اد ةاخا ال ارن اختبارر بحسب ق:ده لدى الي:ئ  الع م  لمرق ب  الم ل:  مان عدماو. 
أا أى لاىةتىن أرتب تىن د رام الأقررةاره الرةرةىاة وتحدىاد أاد  ادخاتالف باىن وساى د وى اواسون الال

 عىةتىن أرتب تىن. ولد تم تحوىل الةر  البدىل الى صورا  ر  الادم اأر ى د:

H0   د ىخت ااف التااررىر الأاةااو  لالسااةرد الا ااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره
هاار دغاارا  أرا ااااة القااواةم الأرلىااة السااةوىة التررىخىاااة الارأ ااة أقررةااة بااادم اساااةردةر بردعتأاارد ع ى

 بحسس لىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ .
 وتم صىرغة الةر  احصرةىر اأر ى د:

ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة الررلرة ىسرو  وسى  ردود الاىةة ع ى H0: M1=M3: :ارض العدم
 الحرلة احولى.

ثي ثن وسى  ردود الاىةة ع ى الحرلة الررلرة د ىسرو  وسى  ردود الاىةة H1: M1≠M3: : الارض البد:ل
 ع ى الحرلة احولى.

 وتيهر ةترةل ادختبرر ادحصرةد لهخا الةر  اأر ى د:
 انًحلٕبث Z قًٛث   P.Value انًمبرَبج

نهرلببة انًبنٛة  عهٗ انعاللنة نثر لٛد يرال  انحسبببت ندٖ انٓٛئة انعبية 

 (.H2يجبل انفر  انثبَٗ )
.000 6.117 

نثننر عنندو لٛنند يرالنن  انحسننبببت ننندٖ انٓٛئننة انعبيننة نهرلببننة انًبنٛننة   

 (.H2عهىبنعاللة يجبل انفر  انثبَٗ)
.000 5.460 

 رلرباة ل قىاد لاد  الهىةاة الارأاة ل%م برلةسابة 2ثلال أان P.Value ىتضح أان ةاخل الةتارةلم ثن  لىأاة 
لاا  لىااد أرالاس الحسااربره لاد  الهىةاة الارأااة ل رلرباة الأرلىاة أاان عدأا  وةاخا ىاةاد ثن  الأرلىاة أان عدأاا م

 (.H2ع ى الااللة أ رل الةر  الررةى   تررىر أاةوي

م لتحدىاد أاد  لاوا ( المحساوب Zوق م الب حث بإجراء مق رن  ب:ن الح الت السا بق  ب ساحخدام ق:ما ) 
ع ى الااللة أحل الدراسةم وخلاك لىد أرالس الحسربره لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أن عدأ  تررىر 

( الأحساوبةم دل خلاك ع اى لاوا Z( الأحسوبة  د الحرلتىنم  ا أار إلاده لىأاة  Zأن خالل أقررةة لىأة  
اللااة أحاال الدراسااة. ع ااى الالىااد أرالااس الحسااربره لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااة أاان عدأاا  تااررىر 

أارتس الأرا اة الأقىدا لد  الهىةة الارأة ( الأحسوبة  د حرلة Zوبرلر وع إلى الةترةل ةالحي ثن لىأة  
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الأقىادا لاد  الهىةاة الارأاة ( الأحساوبة  اد حرلاة أارتاس الأرا ااة غىار Zثابار أان لىأاة  ل رلربة الأرلىة 
تااررىر أاةااوي ع ااى  الارأااة ل رلربااة الأرلىااة أاان عدأاا  لاا  القىااد لااد  الهىةااة. وةااخا ىاةااى ثن ل رلربااة الأرلىااة

  (.H2Bومن ثم حم راض ارض العدم، وقبول الارض البد:ل) الااللة أحل الدراسة.

( Gul et al., 2013; Che et al., 2017وتتةاق ةاخل الةتى اة أا  باا  الدراساره الساربقة  
 (.6102س عبد الأ ىدم 6102وتخت ف أ  دراسره ثخر   أحأدم 

ولأإلىااد أاان التح ىاالم و ااد ياال و ااود تااررىر أاةااوي لقىااد أرالااس الحسااربره لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة 
الأرلىااة ع ااى الااللااة أحاال الدراسااة. اتضااح ثن اعتأاارد أرالااس الحسااربره ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة 

لاردود الاىةاة  اد ارن ثابر  د حرلاة عادم ادساةرد أقررةاة بردساةرد الا ادم حىاث اارن الأتوسا  الحساربد 
حرلاة (. وةاو أار يهار بصاورا واضاحة  اد 5.28و د حرلة ادسةرد الا د   (م7.42حرلة عدم ادسةرد  

  أارتس الأرا اة غىر الأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة.

 وىاار  البرحااث ثن لىااد أرالااس الحسااربره لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااة لأاار ىت  باا  أاان ا ااترا ره
ثةأهر الخبرا والتا ىم الأهةد الأستأر ىنرر اأتغىر أادل ع اى الااللاة باىن ادساةرد الا اد ولارار أرالاس 

 الحسربره بردعتأرد ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىة.
 (H2cَتٛدث اختةبر انةرض انةرعٙ ) 7-2-6-3-3

م  اذا ك ن الحأث:ر المعنوي لالسن د الكم  لوظ:اا  المراجعا  الداخم:ا  ةخا الةر  اختبارر  استهدف     
عماا  قاارار مراقااب الحساا ب ت ااا  مصاار، بشااأن االعحماا د عم:ياا  عنااد مراجعاا  القااوائم الم ل:اا ، :خحمااف 

ولااد اسااتخدم البرحااث  ااد ةااخا باا خحالف حجاام منشااأحو وق:ااده لاادى الي:ئاا  الع ماا  لمرق باا  الم ل:اا  معااً . 
ى اواسون الالأا أى لاىةتىن أرتب تىن د رام الأقررةره الرةرةىة وتحدىد أاد  ادخاتالف ال رن اختبرر و 

 بىن وسى د عىةتىن أرتب تىن. ولد تم تحوىل الةر  البدىل الى صورا  ر  الادم اأر ى د:
H0   د ىخت ااف التااررىر الأاةااو  لالسااةرد الا ااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره

ردعتأاارد ع ىهاار دغاارا  أرا ااااة القااواةم الأرلىااة السااةوىة التررىخىاااة الارأ ااة أقررةااة بااادم اساااةردةر ب
 برختالف ح م أة رت  ولىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة أاًر.

 وتم صىرغة الةر  احصرةىر اأر ى د:
  وسااى  ردود الاىةااة ثي ثن وساى  ردود الاىةااة ع ااى الحرلاة الررلرااة ىسارو H0: M1=M3: :اارض العاادم

 ع ى الحرلة احولى.
ثي ثن وسااى  ردود الاىةااة ع ااى الحرلااة الررلرااة د ىساارو  وسااى  ردود H1: M1≠M3: : الااارض البااد:ل

 الاىةة ع ى الحرلة احولى.
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 وتيهر ةترةل ادختبرر ادحصرةد لهخا الةر  اأر ى د:
 المحسوب  Z ق:م    P.Value المق رن ت

أرالاااس الحساااربره الابىااارا والأقىااادا لاااد  الهىةاااة الارأاااة ثرااار ح ااام أة ااارا 
 H2.) .000 5.737ل رلربة الأرلىةم ع ى الااللة أ رل الةر  الررةى 

ثرااار ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربره الصاااغىرا وغىااار الأقىااادا لاااد  الهىةاااة 
 (.H2الارأة ل رلربة الأرلىةم ع ى الااللة أ رل الةر  الررةى  

.000 4.971 

لألرار التةارع د الأ اترك لح ام  %م برلةسابة2ثلال أان P.Value ىتضح أن ةخل الةترةلم ثن  لىأة     
حرر التةارع د الأ اترك وةخا ىاةد ثن ا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىةم أة ره أرالس الحسربره ولىدل

ع اى لارار الااللاة  تاررىر أاةاويل  لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة  لح م أة را أرالس الحسربره ولىدل
 (.H2أ رل الةر  الررةى 

م لتحدىاد أاد  لاوا ( المحساوب Zوق م الب حث بإجراء مق رن  ب:ن الح الت الس بق  ب سحخدام ق:م )     
ع ى لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة  حرر التةرع د الأ ترك لح م أة را أرالس الحسربره ولىدلتررىر ا

( Z( الأحساوبة  اد الحارلتىنم  ا أار إلاده لىأاة  Zالدراسةم وخلك أان خاالل أقررةاة لىأاة  الااللة أحل 
لااد   حراار التةاارع د الأ ااترك لح اام أة اارا أرالااس الحسااربره ولىاادلالأحسااوبةم دل خلااك ع ااى لااوا تااررىر ا

( Zىأاااة  ع اااى الااللاااة أحااال الدراساااة. وبااارلر وع إلاااى الةتااارةل ةالحاااي ثن لالهىةاااة الارأاااة ل رلرباااة الأرلىاااة 
( Zثابر أن لىأة  أة آه الأرا اة الابىرا والأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة الأحسوبة  د حرلة 

. وةخا ىاةاى الأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىةالأحسوبة  د حرلة أة آه الأرا اة الصغىرا وغىر 
تااررىر أاةااوي ع ااى  الارأااة ل رلربااة الأرلىااة لاا لااد  الهىةااة  ح اام أاتااس الأرا اااة ولىاادل ثن التةرعاال بااىن

  ومن ثم حم راض ارض العدم، وقبول الارض البد:ل. الااللة أحل الدراسة.

 (.6102( وتخت ف أ  دراسة  أحأدم Francis, 2011وتتةق ةخل الةتى ة أ  أر دراسة  
الهىةااة  ولىاادل لااد ولأإلىااد أاان التح ىاالم و ااد ياال و ااود تااررىر أاةااوي لتةرعاال ح اام أاتااس الأرا اااة 

اتضاااح ثن اعتأااارد أرالاااس الحساااربره ع اااى ويىةاااة  ع اااى الااللاااة أحااال الدراساااة.الارأاااة ل رلرباااة الأرلىاااة 
الأرا اة الداخ ىة ارن ثابر  د حرلة عدم ادسةرد أقررةة بردساةرد الا ادم حىاث اارن الأتوسا  الحساربد 

(. وةاو أار يهار بصاورا 5.29الا اد   و اد حرلاة ادساةرد (م7.52لردود الاىةة  اد حرلاة عادم ادساةرد  
 الأرلىة. أارتس الأرا اة الابىرا والأقىدا لد  الهىةة الارأة ل رلربة حرلة واضحة  د 
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وىار  البرحاث ثن و ااود تاررىر أاةااوي لتةرعال ح اام أة ارا أرالاس الحسااربره ولىادل لااد  الهىةاة الارأااة 
أة قااااااى وأتسااااااق أاااااا  ةتى تااااااى اختباااااارر ( H2ل رلربااااااة الأرلىااااااة ع ااااااى الااللااااااة أ اااااارل الةاااااار  الراااااارةى 

 H2A م)H2B.) 

 انتحهٛم اإلضبفٙ 7-2-7

ىقاوم التح ىال ادضار د ع اى ثساارك تحوىال الأتغىارىن الأاادلىن  ح اام أة ارا أرالاس الحساربره ولىاادل 
لااد  الهىةااة الارأااة ل رلربااة الأرلىااة( إلااى أتغىاارىن رلااربىىنم وبرلتاارلد تاام إعااردا اختباارر الةرضااىن الةاارعىىن 

اااال ع اااى حااادلم بردعتأااارد ع اااى الأااادخل الرلاااربد م وأااان رااام تااام اساااتبدال  (H2a ،H2bلرااارةد  ل ةااار  ا
 الةرضىن الةرعىىنم أحل الدراسةم ل االلة التررىرىة الررةىةم بسنالىن.

و ااااد سااااىرق الااللااااة التررىرىااااة الررةىااااة بااااىن ادسااااةرد الا ااااد لويىةااااة الأرا اااااة الداخ ىااااة ولاااارار أرالااااس 
ع ىهرم استهدف السنادن ادول والررةد اختبرر أر اخا اارن  ح ام أة ارا أرالاس  الحسربره ب رن اعتأردل

الحسربرهم ولىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة( تنرر ثىضًرم ب رةس  اسةرد ويىةة الأرا اة الداخ ىة( 
احراار تاام ع ااى لاارارا أرالااس الحسااربره ب اارن اعتأااردل ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة. ول تحقااق أاان خلااك 

 ( بةام او دم ارلترلد:6م ك0اختبرر ثرر ال أتغىر أن الأتغىراه الرلربىة لال ربة ع ى  ك

قا انحلبببج عهٗ ق رارِ ( بشأٌ أثر حدى يُشأت يرا1َتٛدث االخببث عهٗ انلؤال االٔل )ش 7-2-7-1

 ببالعتًبد

رر ع اااى لااارار أرالاااس اساااتهدف السااانال ادول اختبااارر أااار اخا اااارن ح ااام أة ااارا أرالاااس الحساااربره ىااان 
الحسااربره  ااى أصاارم ب اارن اعتأااردل ع ااى ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااةم  ااد سااىرق الااللااة التررىرىااة بااىن 

و:وضااال الجااادول الحااا ل  اساااةرد ويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة ولااارار أرالاااس الحساااربره بردعتأااارد ع ىهااار. 
 االخحب ر االحص ئ  ليذا السؤال 

 يعبندث انًتغٛر
حدى يُشأت يراقا فٙ جم اعتةبر 

 انحلبببج يتغٛراً رقببٛبً 

فٙ جم اعتةبر حدى يُشأت يراقا 

 انحلبببج يتغٛراً يعذالً نهعةقثً 

P.Value .024 .000 

حماات االج باا  عماا  %م وأاان راام 2ث  ثلاال أاان أسااتو  الأاةوىااة  (P.Value  .024وباارلةير لقىأااة 
 ;Choi et al, 2017)".  وتتةاااق ةاااخل الةتى اااة أااا  باااا  الدراساااره ( "بااانعم1األول )س الساااؤال

Achyorsyah, 2014)  س 6102وتخت اااف أااا  دراساااره ثخااار   أحأااادمYuniarti, 2011  وىااار )
البرحااث ثن الةتى ااة  ااد حرلااة اعتباارر ح اام أة اارا أرالااس الحسااربره أتغىاارًا أااادًد ثو رلربىااًر لاام تخت اافم 
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التاررىر ع اى الااللاة أحال الدراساةمأن  هاة ولارار ادعتأارد أان  هاة وةخا ىناد ثةأىة ةخا الأتغىار  اد 
 اخر .

( بش  أٌ ت  أثٛر قٛ  ذ يراق  ا انحل  بببج ن  ذٖ ْٛئ  ث 2َتٛد  ث االخبب  ث عه  ٗ انل  ؤال انث  بَٙ )ش 7-2-7-2

 ببث انًبنٛث عهٗ قرارِ ٚبالعتًبدانرق

 الارأااة ل رلرباة الأرلىااةلىاد أرالاس الحسااربره لاد  الهىةاة اساتهدف السانال الراارةد اختبارر أار اخا ااارن 
ىانرر ع اى لاارار أرالاس الحساربره  ااى أصارم ب ارن اعتأااردل ع اى ويىةاة الأرا اااة الداخ ىاةم  اد سااىرق 

و:وضال الااللة التررىرىة باىن اساةرد ويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ولارار أرالاس الحساربره بردعتأارد ع ىهار. 
 الجدول الح ل  االخحب ر االحص ئ  ليذا السؤال 

ث يعبند

 انًتغٛر

فٙ جم اعتةبر قٛذ يراقا 

انحلبببج نذٖ انٓٛئث انعبيث 

يتغٛراً رقببٛبً  نهرقببث انًبنٛث  

فٙ جم اعتةبر قٛذ يراقا انحلبببج نذٖ انٓٛئث 

يتغٛراً يعذالً نهعةقثً  انعبيث نهرقببث انًبنٛث  

P.Value .000 .000 

حمت االج ب  عم  %م وأن رم 2ث  ثلل أن أستو  الأاةوىة  (P.Value  .000وبرلةير لقىأة 
  ( "بنعم". 2السؤال األول )س

وتخت ف أ   (Cahan, 2015; Yu et al, 2014وتتةق ةخل الةتى ة أ  با  الدراسره  
 (.6102س عبد الأ ىدم 6102دراسره ثخر   أحأدم 

ةة الارأة ل رلربة الأرلىة أتغىرًا أادًد وىر  البرحث ثن عدم تغىىر الةترةل  د يل اعتبرر القىد برلهى
 ثو رلربىًر ىناد ثةأىة ةخا القىد وأر ىت  ب  أن  رو  وخرصة الأالما الأهةىة.

 وا:م  :م  خالص  نح ئج الححم:ل االض ا  لمارض الث ن  وارع:ح:و 
انةرٔض فٙ جم تةُٙ يذخم 

 انًتغٛراج انًعذنث
 انُتب ح

انًتغٛراج األسئهث فٙ جم تةُٙ يذخم 

 انرقببٛث
 اإلخببث

H2a:  ٚطتهننل انتننءثٛر انًعُننٕٖ ن سننُبد

انكهننٙ نٕظٛفننة انًراجعننة انداخهٛننة عهننٗ 

لرار يرال  انحسبببت ببالعتًبد عهٛٓب 

ال ننننرا  يراجعنننننة انمننننٕائى انًبنٛنننننة 

انسُٕٚة انتبرٚطٛنة انكبيهنة يمبرَنة بعندو 

 إسُبدْب ببختالف حجى يُطء ّ.

 تى قةٕنّ

يُطءم يرال  انحسبببت : ْم ٚؤثر حجى 1ش

عهنننٗ لنننرارِ بطننننءٌ اعتًنننبدِ عهنننٗ ٔظٛفننننة 

انًراجعة انداخهٛة  نٙ سٛبق انعاللة انتءثٛرٚة 

بٍٛ إسُبد ٔظٛفة انًراجعنة انداخهٛنة ٔلنراراِ 

 بطءٌ االعتًبد عهٛٓب؟

 ىـــــَع

H2b:  ٚطتهننل انتننءثٛر انًعُننٕٖ ن سننُبد

انكهننٙ نٕظٛفننة انًراجعننة انداخهٛننة عهننٗ 

 

 

ْننم ٚننؤثر لٛنند يرالنن  انحسننبببت ننندٖ  :2ش

انٓٛئة انعبية نهرلببة انًبنٛة عهٗ لرارِ بطنءٌ 
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سبببت ببالعتًبد عهٛٓب لرار يرال  انح

ال ننننرا  يراجعنننننة انمننننٕائى انًبنٛنننننة 

انسُٕٚة انتبرٚطٛنة انكبيهنة يمبرَنة بعندو 

إسُبدْب بحس  لٛندِ نندٖ انٓٛئنة انعبينة 

 نهرلببة انًبنٛة يٍ عديّ.

 

 تى قةٕنّ

ٔظٛفنة انًراجعنة انداخهٛنة  ننٙ اعتًبدِ عهٗ 

سنننٛبق انعاللنننة انتءثٛرٚنننة بنننٍٛ إسنننُبد ٔظٛفنننة 

انًراجعننة انداخهٛننة ٔلننراراِ بطننءٌ االعتًننبد 

 عهٛٓب؟

 

 َعى

 تحهٛم انحلبسٛث 7-2-8

اساااتهدف البرحاااث أااان ا ااارام تح ىااال الحسرساااىة اختبااارر أاااد  حسرساااىة ةتااارةل اختبااارراه الةااارو  
االةأار ثو ثحادةأر(م حىاث تام لىارك الأتغىار - الأستقل والتارب  دختالف  رق لىرك الأتغىراه الرةىسىة

( وتم القىرك برلقىأة التى تم اختىررةار  ث  تام إع ارم ةةاك القىأاة ث  01-1الترب  ع ى أقىرك لىاره  
( وخلك عةد ا رام التح ىل ادسرسد. اأر حغرا  تح ىل الحسرسىة  قد تام إع ارم اال 01أن صةر الى

 القىأة  واحد(. 2القىأة  صةر( وث  لىأة ثابر أن  2أن  تر ىح ىسرو  ثو ثلل
 وا:م  :م  جدول :وضل مدى حس س:  نح ئج اخحب ر الاروض الخحالف طر:ق  ق: س المحغ:رات.

 انةرٔض
 انتحهٛم االسبسٙ

 (11انٗ 1طرٚمة لٛبش انردٔد يٍ )

 تحهٛم انحلبسٛث

(1 1طرٚمة لٛبش انردٔد  )  

االختببرَتٛجٛة  َتٛجة االختببر   

H1 ّى لبٕنّ  ى لبٕن  

H1a ّى لبٕنّ  ى لبٕن  

H1b ّى لبٕنّ  ى لبٕن  

H1c ّى لبٕنّ  ى لبٕن  

H2 ّى لبٕنّ  ى لبٕن  

H2a ّى لبٕنّ  ى لبٕن  

H2b ّى لبٕنّ  ى لبٕن  

H2c ّى لبٕنّ  ى لبٕن  

 وحوص: حو ومج الت البحث المقحرح نح ئج البحث  7-3
ح ام أة ارا أرالاس الحساربره ولىادل لاد  الهىةاة  إساتهدف دراساة واختبارر ثرار  قاد ب رن ةترةل البحاث

الارأااة ل رلربااة الأرلىااة ع ااى الااللااة بااىن بااداةل إسااةرد ويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ولاارارل بردعتأاارد ع ىهاارم 
 وخلك أن خالل دراسة ةيرىة وت رىبىة. وىأان ب ورا ثةم ةترةل البحث اأر ى د:

برلةسااابة لااادور الأرا ااااة الداخ ىاااةم  قاااد ت اااور لى اااأل الااادورىن ادست ااارري والتواىااادي  اااد أ ااارده  -
دارا الأخار ر والحواأاةم اأار ثن الخادأره ادست اررىة والتواىدىاة خادأره أضاىةة ل قىأاةم  الرلربة وا 
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أارةىة ادعتأرد ع اى الأا وأاره وبرلتارلد  ا ن ويىةاة ا لأرا ااة حةهر تضىف أإلىد أن الأصدالىة وا 
 الداخ ىة لهر أبررةر ادلتصردي داخل ال راره.

برلةسبة لتح ىل الااللة بىن أرالس الحسربره والأرا   الداخ د أن الأةيور الأهةدم تةارول الأاىارر  -
( ةاااخل الااللاااة وأساااةولىره أرالاااس الحساااربره عةاااد اساااتخدام عأااال ISA 610الااادولد ل أرا ااااة  

اأال اااًل أان أرالاس الحساربره والأرا ا  الاداخ د أااًر ب رىقاة الأرا   الداخ دم اأر ثة  ى س ثن ى
بةاااارما وأتارأ ااااة  ااااد حرلااااة اسااااتخدام أرالااااس الحسااااربره لاأاااال الأرا اااااة الداخ ىااااة. وأاااان الأةيااااور 
احاردىأدم خ صه الدراسة الةيرىة إلى ان لرار أرالس الحسربره بردعتأرد ع اى ويىةاة الأرا ااة 

ة خاه الصاا ة بتخ ااى  إ ااراماه الأرا اااة. اأاار ثن ةةاارك أ أوعااة الداخ ىااة ىاارتب  برححااارم الأهةىاا
أن الدوا   ورام اعتأرد أرالس الحسربره ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىةم أن ثةأهرس لادرا الأرا ااة 
الداخ ىاااة ع اااى الحاااد أااان التحرىةاااره ال وةرىاااة  اااد التقاااررىر الأرلىاااةم ادساااتةردا أااان  اااودا الأرا ااااة 

 ترخىر تقرىر الأرا اة.الداخ ىةم وتخةى  وله 
برلةسبة لبداةل إسةرد ويىةة الأرا اة الداخ ىةم ىأان التةرلاة باىن رالراة ثةاواع وةادس ادساةرد الا ادم  -

 ادسةرد ال إلةدم وعدم ادسةرد.
برلةسبة لتررىر بداةل إسةرد ويىةة الأرا اة الداخ ىة ع ى لرار إعتأرد أرالس الحسربره ع ىهرم وةل   -

لااره باا ختالف ااال أاان ح اام أة اارا أرالااس الحسااربرهم ولىاادل لااد  الهىةااة الارأااة تخت ااف ةااخل الاال
 أر ى ى: الححم:ل األس س ل رلربة الأرلىة.   ن ثةم ةترةل الدراسة الت رىبىة  ى يل 

ةةاارك تااررىر أاةااوي لنسااةرد ال إلةااد لويىةااة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى لاارار أرالااس الحسااربره ب اارن  -
ااة القاواةم الأرلىاة الساةوىة التررىخىاة الارأ اةم اأار ثتضاح ثن ةاخا ادعتأارد ادعتأرد ع ىهر عةاد أرا 

ىااااون ثابااار أااان حرلاااة عااادم ادساااةرد أقررةاااة بردساااةرد ال إلةاااد. اأااار إتضاااح ثن ح ااام أة ااارا أرالاااس 
 الحسربره ولىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة لهأر تررىر أاةوي ع ى الااللة أحل الدراسة.

اةاااوي لنساااةرد الا ااد لويىةاااة الأرا ااااة الداخ ىاااة ع ااى لااارار أرالاااس الحساااربره ب ااارن ةةاارك تاااررىر أ -
ادعتأرد ع ىهر عةاد أرا ااة القاواةم الأرلىاة الساةوىة التررىخىاة الارأ اةم اأار ثتضاح ثن ةاخا ادعتأارد 
ىااااون ثابااار  اااد حرلاااة عااادم ادساااةرد أقررةاااة بردساااةرد الا اااد. اأااار ثتضاااح ثن ح ااام أة ااارا أرالاااس 

 ه ولىدل لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة لهأر تررىر أاةوي ع ى الااللة أحل الدراسة.الحسرابر
( بساانالىن. اسااتهدف H2A, H2b قااد تاام إسااتبدال الةرضااىن الةاارعىىن   الححم:اال اإلضاا ا وب اارن     

 ارن السنال احول إختبرر أر إخا ارن ح م أة را أرالس الحسربره ىنرر ع ى لرار أرالاس الحساربرهم ب
اعتأاردل ع اى ويىةاة الأرا اااة الداخ ىاةم وارةاه اد ربااة باةام. واساتهدف الساانال الرارةةد اختبارر أاار إخا 

ع ى لرارل ب ارن ادعتأارد ع اى ويىةاة  ارن لىد أرالس الحسربره لد  الهىةة الارأة ل رلربة الأرلىة ىنرر
 .بنعم اإلج ب  أ:ض ً الأرا اة الداخ ىةم وارةه 
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إلااى عاادم اخااتالف الةتاارةل عاان التح ىاال احسرسااى موثن ةتاارةل  مااص ححم:اال الحس ساا: خوثخىاارًا  قااد     
  Robustاختبرر الةرو   ى يل التح ىل احسرسى أتىةة

 :الب حث بم  :م  :وص و د ضوم ثةداف وأ ا ة وأةه ىة وحدود البحث وأر إةتهى إلى  أن ةترةل 
ةسااق الأاهااد احأرىاااد ل أاارا اىن ضاارورا إة اارم الأاهااد الأصااري ل أاارا اىن الااداخ ىىن ع ااى  -

الداخ ىن وةيىرى  السااود  وال ةاوس إ رىقاى م بحىاث ىهاتم ب صادار أاارىىر الأرا ااة الداخ ىاة 
 وتةيىم عأ ىة ادعتأرد ع ى الأصردر الخرر ىة ووض  الضواب  الالإلأة لخلك.

دي إلاى تحساىن ضرورا إصدار أارىىر ل أرا اة الداخ ىة الأصرىةم أ  ادلإلام بت بىقهر بأر ىان  -
أساااتو  يدام الأصاااردر الأخت ةاااة لتقااادىم خااادأره الأرا ااااة الداخ ىاااة اأااار ى اااس ثن ىصااارحبهر 

 إصدار دستور حخاللىره أهةة الأرا اة الداخ ىة.
ىةبغاااى ثن تقاااوم إداراه ال اااراره  اااد أصااار بتةاىااال ثدوار الأرا ااا  الاااداخ د  اااد تحساااىن ثدام  -

دارا ال اااراةم أااان خاااالل إلىاااردا أسااارةأت  بدورىااا  الت واىااادي وادست ااارري  اااد رلرباااة وحواأاااة وا 
 أخر ر ال راة.

ى س ثن تدرك إداراه ال راره الأقىدا برلبورصةم وااخا الأساةولىن عان الأرا ااة الداخ ىاة بهار  -
ثةأىة أةهوم إسةرد ويىةة الأرا اة الداخ ىة ل رف خرر دم وثن تدرك اددارا ثن ادسةرد لرار 

 ورا وغىر الأةيورا.إداري ل  تارلىة  وأةر ا  الأةي
ىةبغااااى ادةتأاااارم برلترةىاااال الا أااااد والاأ ااااد ل أاااارا اىن الااااداخ ىىن أاااان لباااال إداراه ال ااااراره  -

تحدىاااد أت  باااره الترةىااال الا أاااد ل أصاااردر الخرر ىاااة الأساااةد إلىهااار و  والتااادرىس الأساااتأر لهااام
 الأرا اة الداخ ىة. ثة  ة وويرةف

 ااد أرح تااد البااارلورىوك والدراسااره الا ىاار  ىوصاى البرحااث بت ااوىر أقاارراه الأرا اااة الداخ ىااة -
بأر ىااك الت ور  د ةخل الويىةاة أا  عقاد أانتأراه ع أىاة تخصصاىة حلسارم الأحرسابة  اى 

 ةخا الأ رل.
ىاتقد البرحث ب دو  ثةأىة البحوث الأستقب ىة  د الأرا اة ةحو  وبشأن مج الت البحث المقحرح 

 الأوضوعره الترلىة:
 دراسة ت رىبىة. –الأرا اة الداخ ىة ع ى لرار ادسترأرر برحسهم ثرر إسةرد خدأره  -
 دراسة ت بىقىة. –دور إسةرد خدأره الأرا اة الداخ ىة  د الحد أن الأخر ر واحإلأره الأرلىة  -
 ثرر ادسةرد الخرر د لخدأره الأرا اة الداخ ىة ع ى  ارلىة الرلربة الداخ ىة بأةيأره احعأرل. -
لأرا ااااة الداخ ىاااة  اااد الحاااد أااان أأررساااره إداراا ادربااارا برل اااراره الأقىااادا ثرااار إساااةرد خااادأره ا -

 دراسة ت بىقىة. -برلبورصة الأصرىة
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ثراار التةيااىم الأهةااد والت اارىاد ل أرا اااة الداخ ىااة  ااد دعاام دورةاار ااارداا  لأار حااة الةساارد الأاارلد  -
 وادداري برل راره.

اك الأساترأرىن لأقادرا الأرا ااة الداخ ىاة ع اى ثرر بداةل إساةرد ويىةاة الأرا ااة الداخ ىاة ع اى إدر  -
 دراسة ت رىبىة. –تولىد القىأة 

 دراسة ت بىقىة ع ى ال راره الأقىدا برلبورصة. –ثرر  ودا الأرا اة الداخ ىة ع ى لىأة ال راة  -
 دراسة ت رىبىة. –ثرر الرلأةة ع ى تخ ى  إ راماه الأرا اة الداخ ىة  -

 انًراخع

 انعربٛث أٔالً: انًراخع ببنهغث

أثر إسان د بعاض وظا ئف المراجعا  الداخم:ا  لطارف خا رج  عما  إدراك . 6102إبراةىمم راةدا أحأاد. 
. دراسااة ت رىبىااة. رساارلة أر سااتىر غىاار أصااح ب المصاا لل لمصااداق:  القااوائم الم ل:اا  لمشاارك 

  رأاة ادساةدرىة. –أة ورام ا ىة الت ررا 
 ااااودا  الخاااارر د لوياااارةف الأرا اااااة الداخ ىااااة ع ااااى. ثراااار ادسااااةرد 6102ثبااااو  رلااااسم ىحااااد أحأااااد. 

 .2-2م ص 222م الادد . مجم  الم ل والحج رةالأرا اة
أثاار إساان د حشااغ:ل نظاام وحكنولوج:اا  المعموماا ت المح سااب:  . 6100احبرصااىريم بسااأة حساان أحأااد. 

. رساارلة أر سااتىر غىاار عماا  ق:ماا  الشاارك  مااث دراساا  حطب:ق:اا  عماا  قطاا ع البنااوك ااا  مصاار
  رأاة ادساةدرىة. –ا ىة الت ررا  أة ورام

. أااد  إدراك أرالبااد الحسااربره لأوضااوعىة الأرا اااة الداخ ىااة وثررةاار 6102ادبىاارريم ة اارم  اارروق. 
دراسااااة تح ى ىااااة  –ع اااى در ااااة ادعتأاااارد ع ااااى الأرا اااااة الداخ ىااااة  ااااد أرا اااااة القااااواةم الأرلىااااة 

 رأااة  ة ارم الأ  اد احولم الاادد  –ررا م ا ىة الت المجم  العمم:  لمحج رة والحمو:لوت رىبىة. 
 .70 -0الررلثم ص 
أثر المراجعا  الداخم:ا  لالساحدام  عما  ق:ما  الشارك  اا  ظال اإلاصا ح . 6102السىدم أحأد  وإليم 

. رسارلة داتاورال غىار أة اورام دراسا  م:دان:ا  وحجر:ب:ا  –. عن وبدائل إسن د دور:يا  كوظ:اا 
  رأاة ادساةدرىة. –ا ىة الت ررا 

أثاار حجاام منشااأة مراقااب الحساا ب ت وق:ااده بسااجل مراقباا  الحساا ب ت . 6102السااىدم أحأااود أحأااد. 
. رساارلة دراساا  حجر:ب:اا  – ب لي:ئاا  الع ماا   لمرق باا  الم ل:اا  عماا  جااودة المراجعاا  الخ رج:اا 

  رأاة ادساةدرىة. –أر ستىر غىر أة ورام ا ىة الت ررا 
برل هاارإل الحساا ب ت   قااد لةتاارا تاارخىر تقرىاار أرالبااد. ةحااو تةسااىر أة6107الصااىر دم ثسااأرم ثحأااد. 

المح ساااب   مجمااا دراساااة ت بىقىاااة أقررةاااة.  –الأرااااإلي ل أحرسااابره وأارتاااس الأرا ااااة الخرصاااة 
 .062 – 010 رأاة بةد سوىفم الادد الررةدم ص  –م ا ىة الت ررا والمراجع 
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بااىن أصاادر  الداخ ىااة ع ااى الااللااة. تااررىر ةااوع الأرا اااة 6102الق ى اادم إبااراةىم عبااد الأ ىااد ع ااد. 
دراساااة  –ثة ااا ة الأرا ااااة الداخ ىاااة واعتأااارد الأرا ااا  الخااارر د ع اااى عأااال الأرا ااااة الداخ ىاااة 

م 0م الااادد 02 رأاااة عااىن  ااأكم الأ  ااد  –م ا ىااة الت ااررا مجماا  الاكاار المح سااب ت رىبىااة. 
 .222 – 210ص 

بتاااااررى   6102( لساااااةة 22ا الهىةاااااة رلااااام  . لااااارار أ  اااااك إدار 6102الهىةاااااة الارأاااااة ل رلرباااااة الأرلىاااااة. 
الحس ب ت أرالبد  بإع دة حنظ:م ضوابط الق:د واسحمرار الق:د والشطب ا  سجل 02/7/6102

 لدى الي:ئ .
الأرا ااااة الداخ ىاااة  .  ارلىاااة الأصاااردر الخرر ىاااة  اااد ثدام خااادأره6102خ ىاالم أحأاااد إحأاااد إباااراةىم. 

دراسااة ةيرىاااة  –احعأاارل  ةتأاارن لأةيأاارهاة اار  أضااىف ل قىأااة وثررةاار ع ااى لااراراه أةاا  اد
م 2م الااادد 02 رأااة عااىن  اأكم الأ  ااد  –م ا ىاة الت ااررا مجماا  الاكاار المح سااب إختبررىاة. 

 .222 – 222ص 
محددات العالق  ب:ن مسحوى مم رس  مراقاب الحسا ب ت . 6102إلىتونم أحأد خأىك  أا  خ ارس. 

. دراساا  حجر:ب:اا  -:اا  باا لقوائم الم ل:اا لمشااك الميناا  وسااالم  حكمااو عماا  الححر:ااا ت الجوىر 
  رأاة دأةهور. –رسرلة داتورال غىر أة ورام ا ىة الت ررا 

الأرا اااة الداخ ىااةم  . تااررىر ااال أاان بااداةل ادسااةرد الخاارر د لويىةااة6106ساارلمم ثحأااد أحأااد ارأاال. 
تأارد ال ارف در ة اع بردسةرد إلى ال رف الأسةد إلى م ةوع الرثي  د تقررىر الأرا اة الأرتب ة

م ا ىاة المجم  العمم:  لإلقحصا د والحجا رةدراسة ت رىبىاة.  –الررلث ع ى أحتو  التقررىر الأرلىة 
 .721- 702 رأاة عىن  أكم الادد الررةدم ص –الت ررا 

الداخ ىة  د ال راره  يلىره تضىىق   وا التولاره  د أ رل الأرا اة .6102 حرت م  حرت  السىد. 
م 0 رأاااة  ة اارم الااادد  –م ا ىااة الت ااررا مجماا  الحجاا رة والحمو:االالأصاارىة.  الأقىاادا برلبورصااة

 .222 – 262ص 
أثر درج  الماالءة المين:ا  لمنشاأة مراقاب الحسا ب ت عما  . 6102عبد الأ ىدم أحأود أحأد السىد. 

جودة أحك مو المين:  بشاأن االساحمرار:  وأماور المراجعا  األس سا:  والمعموما ت األخارى اا  
 –. رساارلة داتااورال غىاار أة ااورام ا ىااة الت ااررا دراساا  حجر:ب:اا  –ه غ:اار المعاادل الجد:ااد حقر:اار 

  رأاة ادساةدرىة.
ماادخل إلاا  إحخاا ذ  –اإلسااحدالل اإلحصاا ئ  . 6112عااإلامم عبااد الأرضااد حرأااد وإلغ ااولم ىحااى ساااد. 

  رأاة ادساةدرىة. –م لسم ادحصرم والرىرضة والترأىنم ا ىة الت ررا القرار والحنبؤ
الرق ب  والمراجع  الداخم:ا  الحد:ثا  )مادخل . 6102ع دم عبد الوةرس ةصر و حرت م والسىد  حرت . 
دارة المخ طر وكشف الغش(  م ادساةدرىةم دار التا ىم ال رأاى.اإلسحدام  وا 
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أوا هاة الةسارد   اد أحدداه  ودا ثة  ة الأرا ااة الداخ ىاة ودورةار. 6102غةىمم أحأود ر س ىك. 
 رأااة  –م ا ىاة الت اررا مجما  الاكار المح ساب دراسة أىداةىاة  اد البىةاة السااودىة.  -الأرلد  

 .072 – 062م ص 2م الادد 6عىن  أكم الأ  د 
 ااااودا  ع ااااى . ثراااار الأصاااادر الخاااارر د حدام وياااارةف الأرا اااااة الداخ ىااااة6102 ااااراام أةاااارل حرأااااد. 

 –م ا ىاة الت اررا محج رة والحمو:الالمجم  العمم:  لدراسة أىداةىة.  –الأرا اة وتخةى  تارلىةهر 
 .072 – 062 رأاة  ة رم الادد الررلثم ص 

الأرا ااا   اعتأاارد .تااررىر أصاادر ثة ااا ة الأرا اااة الداخ ىااة ع ااى أااد 6106أباارركم الر اارعد إبااراةىم.
م ا ىاة الت اررا مجما  الحجا رة والحمو:الدراسة ت رىبىة.  – الخرر د ع ى عأل الأرا اة الداخ ىة

 .22-0م الادد احولم ص  رأاة  ة ر –
أثاار اإلسان د والحوق:اات والوضاث الااوظ:ا  لممراجعا  الداخم:اا  عماا  . 6102أحأادم ساحر ساااىد حرأاد. 

. دراسا  حجر:ب:ا  – قرار المراجث الخ رج  بشأن مدى اعحم ده عم  وظ:ا  المراجع  الداخم:ا 
  رأاة دأةهور. –رسرلة داتورال غىر أة ورام ا ىة الت ررا 

نموذج مقحارح لحاسا:ر قارار الوحادة االقحصا د:  بإسان د الخادم ت . 6101و السىد إلادم أحأودم عأر 
. المح سااب:  الضاار:ب:  إلاا  طاارف خاا رج  مااث دراساا  حطب:ق:اا  ااا  جميور:اا  مصاار العرب:اا 

  رأاة ادساةدرىة. -رسرلة داتوارل غىر أة ورام ا ىة الت ررا
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 يهحق انةحث

 الا ضل األسح ذ 

 ،،،حح:  ط:ب  وبعد               

ىأان تحقىق التقدم الا أد أن خاالل ربا  اح اارر والأا وأاره احاردىأىاة برل واةاس الاأ ىاةم لاخا ةاود 
ثن ةتاااارون ساااوىًر لتحقىاااق ةاااخا الهااادف. وىقاااوم البرحاااث ب عاااداد بحاااث باةاااوان "ثرااار ح ااام أة ااارا أرالاااس 

لربة الأرلىة ع ى الااللة بىن بداةل إسةرد ويىةة الأرا ااة الداخ ىاة الحسربره ولىدل لد  الهىةة الارأة ل ر 
 دراسة ت رىبىة". –ولرارل بردعتأرد ع ىهر 

وىقدر البرحث ثةأىة تاروةام  د اد ربة ع ى ادسة ة الأرا قة ل حارده الت رىبىاة وة اار أسارةأرتام 
 م. د إتأرم ةخا البحث واهلل ةسرل ثن ى ال خلك  د أىإلان حسةرتا

اأاار ىناااد البرحااث ثن ردودااام سااتاون ساارىة ل غرىااة وتسااتخدم   ااد ثغاارا  البحااث الا أااد  قاا م اأاار 
 ثةهر ستخض  ل تح ىل ادحصرةد الخ  د ىةصح عن و هره الةير الةردىة.

ةتأرأام.  وة ارام أقدأًر ع ى حسن تاروةام وا 

 الب حث
 د/ محمود أحمد أحمد عم 

ج مع   –الحج رة أسح ذ مس عد بقسم المح سب  بكم:  
 بن  سو:ف

أي اسحاس ر برج ء االحص ل ب لب حث عم  البر:د 
 اإللكحرون 

drmahmoudgaafar@yahoo.com 
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  إختىرري(  .............................................. االسم  -
 نوع المكحب الذى حعمل ا:و  -

 (1) رىك أ   ثحد الأارتس احرب  الابر  الدولىة  Big 4) 
 .لىك  رىار أ  ثحد الأارتس احرب  الابر  الدولىة 

 

 المؤىالت العمم:  -
 .بارلورىوك أحرسبة 
 .أر ستىر أحرسبة 
 .داتورال  د الأحرسبة 

 

 الشي دات المين:   -
  هردا أحرسس لرةوةد أاتأد CPA. 
  هردا أحرسس إداري أاتأد CMA. 
  هردا أرا   داخ د أاتأد CIA. 
 .)ثخر   ثخارةر أن  ض ك 

.................................................................................... 
 عدد سنوات مم رس  مراجع  حس ب ت الشرك ت المس ىم . -

 سنوات ا كثر11من   سنوات 11إل  أقل من 5 من    سنوات 5إل  اقل من  3 من   سنوات 3 أقل من
 

 
 لمرق ب  الم ل:  الق:د لدى الي:ئ  الع م   -

 غ:ر مق:د                   مق:د  
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 انحبنث األٔنٗ

 022 ااراة أساارةأة خرصااة خرضاااة ل قاارةون  XYZا ةااتم أاان لباال ال أاىااة الارأااة الاردىااة ل ااراة 
م وأقىااادا برلبورصاااة وخلاااك لأرا ااااة لواةأهااار الأرلىاااة الساااةوىة التررىخىاااة الارأ اااة عااان الساااةة 0220لساااةة 

والقاااواةىن  6102والأاااادا و قاااًر لأاااارىىر الأحرسااابة الأصااارىة الصاااردرا عااارم  20/06/6102الأةتهىاااة  اااد
دتصااارده ولاااخا  هاااد تاتأاااد ع اااى ثدواه تاةولو ىااار وال اااواةح خاه الصااا ةم وةاااد إحاااد   اااراره ل ااارع ا

الأا وأره  الأتقدأة وةيم ثأن الأا وأره وحققه ال اراة  اد ةاخل الساةة ثدامًا أرلىاًر أتأىاإلًا حر ياه با  
 ع ى حصتهر السولىةم ولقد ثتىحه لك الأا وأره الترلىة:

 اااك اددارا ول ةاااة الأرا ااااة لاااد  ال اااراة إدارا أرا ااااة داخ ىاااة أساااتق ة تةيىأىاااًر وتااااد تقررىرةااار لأ  .0
 أبر را.

تقاوم إدارا الأرا ااة الداخ ىااة  اد ال اراة بااردام دورىهار ادست ارري والتواىاادي  اد أ ارده الحواأااة  .6
دارا الأخر ر باةرما.  والرلربة الداخ ىة وا 

  اس أ  اك اددارا أان أادىر إدارا الأرا ااة الداخ ىاة تحدىاد أار إخا ارةاه إدارتا  تاارةد أان ةقااص  .2
 الاةرماه والأهرراه الب رىة والتاةولو ىة  ر رد برة  د ىحترا حي دعم ددارت  أن خرر هر.با  

 د ضوم الأا وأره السربقة ودةك سوف تقوم بأرا اة حسربره ال راة أ تإلأًر بأارىىر الأرا اة 
 .201الأصرىة وأةهر أاىرر

 ت201الأرا اة الأصري رلم  ةل ستاتأد ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىة برل راة و قًر لأاىرر
1 0 6 2 2 2 2 7 2 2  01 

اعتأد ع ىهر        د ثعتأد ع ىهر أ  قرً 
 تأرأرً 
 

 
 
 

 

 



 ....... للرقابة المالية حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة                   د/محمود أحمد أحمد علي
    

  57  

 

 الح ل  الث ن:   
ا تاار   ااد الحرلااة السااربقة ثن أاادىر إدارا الأرا اااة الداخ ىااة ث اارد أ  ااك اددارا برةاا  ىحتاارا إلااى إسااةرد  

 Cairo Salary  خرر د لأرل ةخل الخدأرهم وةد  راة أرا اة ت غىل عأ ىره اح ور  ق  إلى أورد
 الأرخص لهر بتورىد أرل ةخل الخدأره. 

 ت201ةل ستاتأد ع ى ويىةة الأرا اة الداخ ىة برل راة و قًر لأاىرر الأرا اة الأصري رلم 
 

1 0 6 2 2 2 2 7 2 2 01 

اعتأد ع ىهر        د ثعتأد ع ىهر أ  قرً 
 تأرأرً 
 

 الح ل  الث لث 
ا تر   د الحرلة احولى ثن ال راة لىك لدىهر ويىةة أرا اة داخ ىة برلأرا وثن أ  ك اددارا لرم 
باأل دراسة  دو  ل أةرض ة بىن ثارر أن أورد لويىةة الأرا اة الداخ ىة  بخالف أرالس حسربره 

 ال راة( بردام ويىةة الأرا اة الداخ ىة ارأ ة ل  راة.

 ت201اة الداخ ىة برل راة و قًر لأاىرر الأرا اة الأصري رلم ةل ستاتأد ع ى ويىةة الأرا 
  

1 0 6 2 2 2 2 7 2 2 01 

اعتأد ع ىهر        د ثعتأد ع ىهر أ  قرً 
 تأرأرً 
 

 
 
 
  


