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 ممخص البحث
ثلر أثيرا عملي فاعميلة دلودل المرادعلة اليارديلةخ ملن يل     ل  أكثلر  لبيان العوامل  اأ إليهدفت الدراسة 

 ف للرلو سلل ل لية المرادلل  ا  فريللا المرادعللة و  مللن  دللت مك للا المرادعللة وال أهيلل  العممللخ والعممللخخ ويبللرل  كلل ا 
هميللة ل  ليللا دللودل أ دمسللات الع للذ الللحهثخخ  يلل   اللك   ملل  العواملل  أسللموا  عللاا المرادلل  و أال عاقللد و 

ن  عم  أاكالية الدراسة ال الية فخ ال     و   م  العوام  ال خ يمكن أالمرادعة اليارديةخ فلد  م ورت 
الرئيسللي لمدراسلة والللحع ثللص  عملخ   سللين مسل وع فاعميللة دلودل المرادعللة اليارديللةخ و لت  لليا ة ال سلاؤ 

عمخ اثه ما هخ العوام  المؤثرل عمخ   سين مسل وع فاعميلة دلودل اءداي فلي ماثلة المرادعلة اليارديلة فلي 
دماوريللة م للر العر،يللةتخ واع مللدت الدراسللة عمللخ المللثاي الو للنخ ال  ميمللخ والمللثاي اءسلل لرائخخ وقللد  للت 

زيعالللا عملللخ عيثلللة ميسلللرل ملللن الملللرادعين وملللديروا المرادعلللة سللل  اثة اءراي وال لللخ  لللت  و إاءع ملللاد عملللخ ادال 
ى 37ال لللةيرلى فلللخ ثطلللا  الللللاهرل والديلللزل واءسلللكثدرية وعلللددهت ك -الم وسلللطة –Big4 المكا لللا كالكبيلللرل 

هميللة الثسللبية لمعواملل  المللؤثرل عمللخ فاعميللة ن اأأى مك للا واللركةخ و و للمت ث للائي الدراسللة 73منللردل فللخ ك
ن هثا  مس وع مر ن  من فاعمية دلودل المرادعلة أ%ىخ و 33.77ة دايت  مس وع كدودل المرادعة الياردي

%ىخ  يل  هثلا  ال لزات  معلايير المرادعلة وقواعلد 27الياردية فخ المكا ا والاركات عيثة الدراسة بثس ة ك
عملخ   سلين دلودل   عمل ن عيثلة الدراسلة أوضل ت الث لائي أالسمو  الماثلخ ل  سلين دلودل المرادعلةخ وقلد 

يطللاي و دثباللا  اللك  مسلل مرخ ممللا يسللاهت فللخ ان  يللرة اللللوائت الماليللة مرادعللة و لميلل  اليطللر الكمللخ لأال
 .ال وقعاتهدافاا و ضيا فدول أ   ورل  عبر عن فاعمية عممية المرادعة و  ليا 
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ع مدت عمياا الدراسة  نسر ال ةير ال ا   فخ فاعمية دودل المرادعة الياردية أ ن العوام  ال خ إومن ثت ف
% وفلللا لمعاملل  73.33خ وان اللللول ال نسلليرية لمعوامل  قللدرها  (R2)% وفلللا لمعاملل  ال  ديلد 72.83بثسل ة 

 للان %خ و و للخ الدراسللة 38عثللد مسلل وع معثويللة ملبللو  ا  للائيا بدردللة ثلللة اكبللر مللن  خال  ديللد المعللد 
 عملل  مكا للا واللركات المرادعللة عمللي اءيللح بث للائي ثمللاحة اءث للدار ال للخ  للت ال و لل  الياللا لمللا يمكللن أن 
ة  سللاهت فللي زيللادل فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللةخ ملل  ضللرورل ال وعيللة  أهميللة معرفللة المللرادعين  أهميلل

 عوام  قياس الدودل لما لاا من  أثير أيدابي عمي زيادل فاعمية دودل المرادعة الياردية. 

 .الع ذ الحهثي –الدودل –الناعمية –المرادعة الياردية مفتاحية:الكممات ال
 

Abstract 
Our study is aiming to show the most effectiveness factors which affecting external 
auditing quality by examining the impact of each of the size of  The audit office, 
the practical and scientific qualification, the experience of the audit teamwork, 
auditor independency, contract period and brainstorming sessions. All of the above 
will improve the standard of external auditing quality by more effectively ways 
through formatting a suggested model or framework. Also, I suggested the main 
purpose of my study which stating that "What are the effective factors that effecting 
the quality of external audit profession in Arab Republic of Egypt? The study is 
depended on analytical descriptive method, inductive approach and opening 
questionnaire tool which was distributed to little sample of auditors and auditor 
managers in office (large Big 4- Medium – Small) in Cairo, Giza and Alexandria, 
and they numbered (73)  units  in (39) offices and companies. The results of the 
study are found that the relative importance of the factors which affecting the 
effectiveness of external audit quality by (79.32%).Also there is a high level of 
effectiveness of the quality of external audit in the offices and companies by 
studying sample (82%), Where there is a commitment to standards of auditing and 
rules of professional which improving audit quality. 
The final results are showed that the study sample is working to improve the 
quality of auditing, reduce the overall risk of errors and avoid them from repeating. 
Finally all of the above will contribute in presenting perfect financial statements 
which are coming out in a way that reflects the effectiveness of the audit process 
and achieving its goals. However that will close the gap between the external 
auditor’s expectations and the financial statements users. Hence,  the factors are the 



 ...... أ.د/ شحاتة السيد شحاتة؛ د/ دينا فضايل؛ أ/ حممـد سعيد عصمت            أثر عوامل قياس اجلودة والعصف الذهين

  
 

 
 

  3  

 

studied depending on explaining the change in the effectiveness of the external 
audit quality by 38.57% according to the coefficient of determination (R2), and the 
explanatory power of the factors is 37.97% according to the modified coefficient of 
determination, at a statistically acceptable level of significance with a degree of 
Confidence greater than 95%. Also, the study recommends that audit offices and 
companies should take into their consideration the results of the regression models 
that have been concluded, which contributing in increasing the effectiveness of 
external audit quality. No none can deny that the importance of raising the 
standard of awareness of auditors’ knowledge about quality measurement factors, 
because of their positive impact on increasing the effectiveness of the external audit 
quality at all. 

Key words: External Audit, Effectiveness, Quality and Brainstorming.           
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 المقدمة  -1
 عللد المرادعللة اليارديللة مثللح ظاورهللا أدال فعالللة وضللناي الثلللة والم للداقية عمللي المعمومللات ال للخ   ضللمثاا 

ماثة المرادعة الياردية   نة أساسية إلي إبداي رأي فثي م ايد عن مدي  د  اللوائت المالية كما  سعي 
وعدالة اللوائت المالية لماركات م   المرادعلة ملن يل   عمميلة مثظملة  الدة ليدملة العديلد ملن اأطلراة 

 حوي الع قة  اللوائت المالية لماركة.

ي الثلة والم داقية عمي اللوائت المالية وال لخ و س مد ماثة المرادعة أهمي اا من الدور الحي  ؤديه في إضنا
عل ول عملي زيلادل قلدرل الملرادعين عملي إك الاة  لاءت  خ مكن المس ثمرين من إ يلاح الللرارات اءسل ثمارية

  .ى7102خ الةش وال  عا في اللوائت المالية كعمياي

  إزدادت ال ادللة إلللي ضللرورل ولللحل خو مثلل  دللودل المرادعللة مطم للاا ضللرورياا لكافللة أطللراة عمميللة المرادعللة
ال    عن اليات دديدل لزيادل فاعمية دودل المرادعة الياردية  ال زامن مل  ظالور معيلار المرادعلة اللدولي 

اءمللر الللحي  طمللا مللن ماثللة المرادعللة وضلل   خى واليللاص  الرقا للة عمللي دللودل أعمللا  المرادعللة771رقللت ك
لمرقا لللة عملللي عملللي  مللل  الدلللودل  ملللا يضلللمن اول لللزات معلللايير  ضلللمن دلللودل اءداي الماثلللي و لللوفير أسلللاليا 

  المعايير الماثية ويدعت دور ماثة المرادعة و ثا  ثلة المد م .

 خى ب أسليس ثل   مراكلز يا لة بدلودل المرادعلةAICPAوللد قات المعاد اأمريكي لمم اسلبين الللاثوثيين ك
ثيلر ملن الايئلات العر،يلة الماثيلة بإثالاي وكحل  قاملت الك خ ادة إلي الرقي بدودل يدمة مرادعة ال سا ات

أقسلللات يا لللة  مراق لللة دلللودل أداي مكا لللا الم اسللل ة والمرادعلللة العامملللة فلللي المثطللللة مثالللا هيئلللة الم اسللل ة 
والايئلة السلعودية لمم اسلبين الللاثوثيين  خىGCCAAOوالمرادعة لدو  مدمس ال عاون فلي اليمليي العر،لي ك

ة أه مللات كبيللر مللن ال للا ثين مللن يلل   دراسللة و  ميلل  العواملل  ومللن ثللت لليللت دللودل المرادعلل خىSOCPAك
 المؤثرل عمي دودل المرادعة و أثيرها عمي دودل عممية المرادعة.

اح ادعت معايير ال دقيا  خويعد الع ذ الحهثي من المناهيت الدوهرية والضرورية لممارسة ماثة ال دقيا 
عمي  ثنيح دمسلات الع لذ اللحهثي لمو لو  اللي  أكيلد معللو  علن ملدي  ل ة أدللة اءث لات والمعموملات 

اح ان  ثنيللح دمسللات دمسللات الع للذ الللحهثي أثثللاي عمميللة  خال للخ   لل  عمياللا المللدقا ءك اللاة اء  يللا 
د مللل  الماليلللة  ماثلللة ال لللدقيا ملللن دديلللد  علللد ال لللدقيا  لللؤدي اللللي زيلللادل دلللودل ال لللدقيا و ال لللالي رفللل  ثللللة الم

 ى. 7171 خ عرضاا ءزمات عديدل ادت إلي فلدان المد م  المالي الثلة  ماثة ال دقيا كالكعبي والعاثي

كمللا  عللد اليللة الع للذ الللحهثي أعضللاي فريللا المرادعللة مللن أهللت األيللات ال للخ اسلل  دث اا معللايير المرادعللة 
علد دمسلات مثاقالة بلين أعضلاي فريلا المرادعلة فلي كل  عمميلة  ويل د باا خى SAS 99 & ISA 240ك

ث الاي  مرادعة بادة طرح أفكلار  لو  إ  ملاءت الةلش يل   دميل  مرا ل  المرادعلة بلداي ملن ال يطلي  وا 
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 يلل    سللن دمسللات الع للذ الللحهثي مللن إدللرايت ال يطللي  مللن داثللا أعضللاي  خ ك ا للة  لريللر المرادعللة
من داثا عدل أاياص أفض  من ال نكيلر ملن داثلا اليص وا لد  يل  كما أن ال نكير  خفريا المرادعة

 عملل  عمللي   نيللز أعضللاي النريللا عمللي ال نكيللر العل ثللي واءسلل را يدي و سللاعدهت عمللي اوبللداع واوب كللار 
 ى  7103 خومن ثت  وليد أفكار عالية الدودل كمثي دمحم

 الدراسة مشكمة -2
 مثلل  عمميللة   سللين فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللة إاللكالية لمعديللد مللن اأطللراة وعمللخ رأسللات اللللائمين 
عمخ عممية المرادعة من المرادعين ومديروا المرادعةخ فخ ظ  السعخ إلي اول لزات  معلايير ماثلة المرادعلة 

اثللا ال للد مللن عللدت  ماثلل  اليارديللة وينللض مسلل وع ال  رينللات الدوهريللة او كاللذ البياثللات الوهميللةخ بد
المعمومات وينض فدول ال وقعات بين اودارل ومس يدمخ اللوائت المالية كمعايير  عبر عن   ليا المرادعة 
اليارديللة وهللدافاا أو ما سللمخ   ناعميللة دللودل المرادعللة اليارديللةخ ولكللن لم و لل  إلللي مسلل وع مر نلل  مللن 

كثلر  لأثيرا   لخ يمكلن ضل   مسل وع الدلودلخ فللد ملرت الناعمية فلإن حلل  ي طملا الوقلوة عملخ العوامل  اأ
ماثة المرادعة الياردية  العديد من المرا   ال ي دعت الداات المثظمة إلي إب كار الوسائ  الدديلدل ال لخ 
 عمللل  عملللي ال ثبلللؤ  مسللل وع الناعميلللة المطملللوا   ليلالللاخ و  سلللين دلللودل إداي المرادللل  اليلللارديخ وملللن ثلللت 

ال اليللة فللخ ال  لل   للو   ملل  العواملل  ال للخ يمكللن إن  سللاعد فللي ال للأثير عمللي   م للورت إاللكالية الدراسللة
فاعمية دودل المرادعة الياردية لةرض   سيثااخ م  أ دلا  الدراسلة ال اليلة اللي أضلافة عامل  أيلر يسلاهت 

اواكاليةخ و ت  يا ة ال ساؤ  الرئيسي في   سين فاعمية الدودل وهو الع ذ الحهثي لحل  فلد  م ورت 
 مدراسة عمخ الث و ال الي4ل

 ىى العوامل المؤثرة عمى تحسين مستوى فاعمية جودة االداء في مينة المراجعة الخارجية؟  ما -

 ما هو أثر عوام  قياس الدودل عمي زيادل فاعمية دودل المرادعة الياردية  م رت -0

 ما هو أثر الع ذ الحهثي عمي زيادل فاعمية دودل المرادعة الياردية  م رت  -7

 أىداف الدراسة  -3
 ادة الدراسلة إللخ ال علرة عملي العوامل  ال لخ ملن الأثاا أن  لؤثر عملي فاعميلة دلودل المرادعلة اليارديلةخ 
ملللن يللل     للل  أثلللر كللل  ملللن  دلللت مك لللا المرادعلللة وال أهيللل  العمملللخ والعمملللخخ ويبلللرل فريلللا المرادعلللة 

س ل لية المراد  وف رل ال عاقد وا  عاا المرادل  ودراسلة م ةيلر دد يلد وهلو دمسلات الع لذ اللحهثخ وملدي وا 
أثر  عمي زيلادل فاعميلة دلودل المرادعلةخ  يل   الك   مل  العوامل  أهميلة ل  ليلا دلودل المرادعلة اليارديلةخ  

 –الم وسلللطة –و  سللين مسلل وع الناعميلللة لدللودل عمميللة المرادعلللة  للال طبيا عمللي مكا لللا المرادعللة كالكبيللرل
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 سللاؤءت المطرو للة فللي ماللكمة ال  لل خ  يلل  يمكللن إيضللاح خ وحللل  مللن يلل   اودا للة عمللي ال ال للةيرلى
 أهداة الدراسة في الثلاط ال الية4

عرض اوطار الثظلري والمنلاهيمي لمعوامل  ال لخ ثلؤثر عملي زيلادل دلودل المرادعلة اليارديلة لي ضلمن  -0
يارديلة آراي ال ا ثين مما  ت إس لراي  من الدراسلات السلا لة واأدبيلات ال لي  ثاوللت دلودل المرادعلة ال

وي ائ لللاا وأهمي الللا و،يلللان الع قلللة الثظريلللة بلللين فاعميلللة دلللودل المرادعلللة اليارديلللة و  سلللين دلللودل 
 .   اءداي الماثي

دراسة العوام  المؤثرل عمخ زيادل دودل المرادعة الياردية م  اضافة الع ذ اللحهثخ كم ةيلر ي للا  -7
 ما  ت إس لراي  من الدراسات السا لة.إضافة   ثية و،يان  أثير  عمخ دودل المرادعةخ اع مادا عمخ 

 يا ة ال و يات من ي   الث ائي ال ي  ت ال و   إلياا ووض   م  ال و يات أمات م يحي اللرار  -7
 في مكا ا المرادعة   خ    لا اوس نادل من الدراسة الميداثية .

 أىمية الدراسة  -4
 النحو التالي:أىمية عممية( عمى  –تمثمت أىمية الدراسة في )أىمية نظرية 

  اك  اأهميلة الثظريلة فيملا   ويله الدراسلة ملن آراي وعلرض المنلاهيت  لو  العوامل   األىمية النظرية: -
المؤثرل عمخ فاعمية دلودل المرادعلة اليارديلةخ  يل  أثله  لالر ت ملن  علدد الدراسلات ال لخ ثاقالت دلودل 

علللاد المللللؤثرل عملللخ دلللودل المرادعللللة عمميلللة المرادعلللة اليارديللللة اء أن إيللل  ة بيئلللة العملللل  و علللدد اأ 
الياردية وودود ثدرل في الدراسات ال خ  ثاولت  أثير دمسات الع ذ الحهثي عمي زيادل فاعميلة دلودل 
المرادعللة اليارديللةخ قللد مثلل  حللل  أهميللة لم  لل  ومللن ي للله يمكللن ال عللرة عمللخ مسلل وع دللودل اأداي 

ة للدي مسل يدمي الللوائت وال للارير الماليلةخ فللخ لممرادعلة اليارديلةخ بلحل  يضلني ال  ل  المزيلد ملن الثلل
 م اولة لم اكيد عمي أهمية دراسة او عاد المي منة ل  سين مس وع المرادعة الياردية 

أن  ثللاو  دللودل المرادعللة اليارديللة للله مللن اأهميللة  العمميللة قللدراا مر نعللا سللواي لللدع  األىميةةة العمميةةة: -
الماليةخ   خ يمكن أن ي ت   ليا الالدة اأساسلخ وهلو زيلادل  المرادعين أو مس يدمخ ال لارير واللوائت

وحلل  ملن يل   العثا لر الملؤثرل  خثلة المس ثمرين وأ  اا الم الح ويملا بيئلة ومثلام عمل  مسل لر
خ دايعمي المرادعة الياردية والمساعدل فخ زيادل فاعمية المرادعة الياردية ال خ  ثعكس عمي دلودل اأ

ي   إس يدات أساليا  ديثة ل طوير أداي فريا المرادعة فخ ظ  العوام  ال خ  و     أهمية ال    من
 يمكن أن  ؤثر عمخ عممية المرادعة واع مدت عمياا الدراسة ال الية لزيادل الناعمية.
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 الدراسات السابقة  -5
 الدراسات التى تناولت العوامل المؤثرة عمي جودة المراجعة:

أسل ادفت هلح   ( بعنوان "دراسة تحميمية لمعوامل المةؤثرة عمةي جةودة المراجعةة"2118 ،دراسة )دمحم نشأت
 يلل   خالدراسللة إلللي وضلل  إطللار عللات لدللودل المرادعللة اليارديللة والللحي  للت  لسلليمه إلللي سلل ة أدللزاي رئيسللية

عرض الدزي اءو  مناوت دودل المرادعة والحي  ثاو  المناهيت ال خ وردت  الأن دلودل المرادعلة وال لخ  لت 
و ثلاو  الدلزي  خعرضاا وفلاا و داها اا المي منلة ملن يل   إسل لراي الدراسلات ال لي  ثاوللت دلودل المرادعلة

و ثلاو  الدلزي الرا ل  العوامل   خالمرادعلةو ثاو  الدزي الثالل  ي لائص دلودل  خالثاثي أهمية دودل المرادعة
الملؤثرل عملي دلودل المرادعللة وال لخ  لت   لثيناا الللي يمسلة مدموعلات كملا يمللي4 العوامل  المر  طلة  مك للا 

والعواملللل   خوالعواملللل  المر  طللللة  عمميللللة المرادعللللة خوالعواملللل  المر  طللللة  المثاللللأل م لللل  المرادعللللة خالمرادعلللة
و بين من يل   حلل  إللي أن  علض  مل   خعوام  المر  طة  نريا المرادعةوال خالمر  طة  المثظمات الماثية

فلي  لين أن  علض العوامل  للت  خالعوام  حو أثر إيدابي عمي دودل المرادعة وال عض اءير حو أثلر سلمبي
و ثلللاو  الدلللزي اليلللامس اورالللادات والمعلللايير  خ سللل لر الدراسلللات عملللي ثوعيلللة أثرهلللا عملللي دلللودل المرادعلللة

الداات الماثية اليا ة برقا ة دلودل عمميلة المرادعلة ال لادرل ملن كل  ملن المعالد اءمريكلي ال ادرل من 
والائيلللة السلللعودية لمم اسلللبين الللللاثوثيين والمعالللد  خلمم اسلللبين الللللاثوثيين ومدمللل  الللللاثوثيين بلللإثدم را وويملللز

يملليي واء  للاد الللدولي الم للري لمم اسللبين اللللاثوثيين وهيئللة الم اسلل ة والمرادعللة لللدو  مدمللس ال عللاون ال
لمم اسبين, و ثاو  الدزي السادس  عض المؤالرات لليلاس دلودل مرادعلة ال سلا ات وهلي  الير إللي ملا إحا 
كاثت المرادعة ال خ يؤديالا مك لا معلين حات دلودل مر نعلة أو مثينضلة وملن هلح  المؤالرات  دلت مك لا 

س ل   المراد  و دلت الالرك ة م ل  المرادعلة والثزعلات اللضلائية وملدي المرادعة ويبرل مك ا المرادعة وا 
اول لللزات  معلللايير المرادعلللة الم علللارة عميالللا وال ةييلللر اءلزاملللي لمرادعلللي ال سلللا ات والمثافسلللة بلللين مكا لللا 

وقللد  و للمت الدراسللة إلللي الث للائي ال اليللة4 هثللا    للاين  للو  مناللوت و يللد لدللودل المرادعللة ثظللراا خ المرادعللة
وأن هثا  أطراة عديلدل دايميلة ويارديلة  سل نيد ملن دلودل  خالمس نيدل مثاا ل عدد وداات الثظر واأطراة

وأن ء يودد ا نا  عات  و  ي ائص  خالمد م  واءدارل و ممة اأسات والدائثين والموردين المرادعة مث 4
مو للدل لدللودل المرادعللة, وأن هثللا  عواملل  حات  للأثير إيدللابي عمللي دللودل المرادعللة واللل عض اءيللر حات 

 ثير سمبي في  ين أن  عض العوام  لت  س لر الدراسات عمي ثوعية أثرها عمي دودل المرادعة. أ

( بعنةوان "أىميةة الرقابةة الذاتيةة عمةي خةدمات مكاتةب المراجعةة الخاصةة ودورىةا 2117 ،دراسة )موسةي
ا  الرقا لة أسل ادفت هلح  الدراسلة إللي  ثلاو  السياسلات واودلرايات ال لخ   عمل عمي جودة عمميةة المراجعةة"

وملدي أهمي الا لدلودل عمميللة  خالحا يلة عملي دلودل اليلدمات ال لخ  للدماا مكا لا المرادعلة اليا لة فلي ليبيلا
ومدي  طبيلاا واول زات باا من قب  المكا ا. وقد  و مت الدراسلة إللي الث لائي ال اليلة4 أن أ ملا  خالمرادعة
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 لولي أ ملا مكا لا  خعملي الدلودل و،لدردات م ناو لة المكا ا  ولي أهمية كبيرل لمرقا ة الحا ية ويلثعكس حلل 
 لولي المكا لا أهميلة  خالمرادعة أه ماماا كبيراا  عثا لر ومعلايير الرقا لة عملي الدلودل ولكلن بلدردات م ناو لة

 في  ين أثاا ء  ولي عممية ال دريا اي أهمية. خكبيرل ل س لإللية كأ د عثا ر الرقا ة عمي الدودل

 –( بعنوان "دراسة تحميمية لمعوامل المؤثرة عمي جودة المراجعةة فةي الجزا ةر2116، دراسة )موسي أيوب
أسل ادفت هلح  الدراسلة ل  ميل  وال علرة  دراسة تحميمية ألراء مراجعةي الحسةابات الخةارجيين يواليةة ورقمةة"

ادعلي وهلي دراسلة   ميميلة ميداثيلة عملي مكا لا مر  خعمي العوامل  الملؤثرل عملي دلودل المرادعلة فلي الدزائلر
ول  ليللا أهللداة الدراسللة واي  للار فرضللي اا واودا للة عمللي  سللاؤء اا  للت إ  للاع  خال سللا ات فللي وءيللة ورقمللة
ولةللرض دملل  البياثللات ميللداثياا  لت إعللداد و  للميت إسلل  اثة   ثاسللا ملل  م ةيللرات  خالملثاي الو للني ال  ميمللي
ول  ميل  بياثلات اءسل بيان  خورقملة ي  وزعت عمي مكا ا المرادعلة فلي وءيلة  خوماكمة الدراسة وفرضي اا

و علللض اءي  لللارات وال  اليللل   SPSSاسللل مارل  لللال ة  لللت اسللل يدات برثلللامي اء  لللائي  64ال لللخ بمةلللت 
و و للمت الدراسلللة فللي ث ائداللا أثالللا  ودللد ع قللة حات دءللللة إ  للائية بللين الكنلللايل  خاو  للائية المثاسلل ة

الماثيللللة واليبللللرل العمميللللة والماثيللللة لممرادلللل  اليللللاردي واوسلللل ل لية وال ياديللللة ال للللخ ي ميللللز باللللا واأ عللللاا 
ة و ثظللليت وسلللمعة مك لللا المرادعلللة والللار ه وال زامللله  معلللايير المرادعللل خوالمسللل  لات ال لللخ ي   للل  عميالللا

 وال اريعات واللواثين الم عارة عمياا  أثير عمي دودل ماثة المرادعة.

دراسةةة  –( بعنةةوان "تةةأثير خصةةا ص منشةةأة العميةةل عمةةي جةةودة المراجعةةة2116، دراسةةة )نيةةي مصةةطفي
أسل ادفت الدراسلة إللي   ديلد ي لائص مثالأل العميل  م ل  المرادعلة وملدع  أثيرهلا عملي  نظرية تطييقية"

المرادعللة  اءضللافة إلللي   ميلل  المنللاهيت ال للخ وردت فللي اءدا الم اسللبي والم عملللة  مسلل وي دللودل عمميللة
بدودل المرادعة. و و مت الدراسة إلي ودود اي  فات معثويلة  لو   لأثير  علض ي لائص المثالأل عملي 

وكلللحل  علللدت ودلللود  خدلللودل المرادعلللة مثللل   دلللت وطبيعلللة وثالللاط وثوعيلللة ممكيلللة المثالللأل م للل  المرادعلللة
ت معثويللة  للو   للأثير  عللض الي للائص اءيللري لممثاللأل عمللي دللودل المرادعللة مثلل  هيكلل  الرقا للة إي  فللا

كملا ان هيكل  الرقا لة اللدايمي لممثالأل  خالدايمي والايكل  ال ملويمي والالك  الللاثوثي لممثالأل م ل  المرادعلة
المرادعلللة هلللي  هلللي اليا لللية اأكثلللر  لللأثيرا عملللي مسللل وي دلللودل المرادعلللة بيثملللا ثلللوع ممكيلللة المثالللأل م للل 

 الثسللل ة لثلللوع  لللأثير ي لللائص المثالللأل عملللي دلللودل  خاليا لللية اأقللل   لللأثيراا عملللي مسللل وي دلللودل المرادعلللة
 المرادعة فثدد دميعاا  مي  لإلدابية بثس ة كبيرل.  

( بعنةوان "العوامةل المةؤثرة عمةي جةودة المراجعةة الخارجيةة مةن وجيةة نظةر 2115 ،دراسة )سييمة دمحمي
أسل ادفت الدراسلة ادلراي إس ل لاي  الجزا ةر " ،دراسة عينة يواليةة ورقمةة –جيين لمحساباتالمراجعين الخار 

و م للورت اواللكالية فللي4 مللا هللي العواملل  المللؤثرل عمللي  خأراي المللرادعين اليللارديين العللاممين بوءيللة ورقمللة
ويسللعي هللحا  دللودل عمميللة المرادعللة اليارديللة مللن مثظللور مرادعللي ال سللا ات اليللارديين فللي وءيللة ورقمللة.
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ال  لل  الللي   ليللا أهللداة م مثمللة فللي ال عللرة عمللي أهللت الي للائص والمعللايير الم للددل لدللودل المرادعللة 
و  ديللد اأهميللة الثسللبية لكلل  عاملل . ول  ليللا هللح   خاليارديللة فللي البيئللة اءق  للادية الدزائريللة وءيللة ورقمللة

ل  ميملللي احا  للت بثلللاي و وزيلل  اسللل  اثة الدراسللة واي  للار النرضللليات أع مللدت ال ا ثلللة عمللي الملللثاي الو للني ا
عمميللة  كمللة عمللي مكا للا المرادعللة فللي وءيللة ورقمللة. كمللا قامللت ال ا ثللة ب  ميلل  بياثللات اوسلل  اثة ال للال  

خ و،إسلل يدات مدموعللة مللن اوي  للارات او  للائية الم ثوعللة SPSSاسلل مارل مللن يلل   برثللامي  76عللددها 
ع قلللة حات معثويلللة وا   لللائية بلللين كللل  ملللن ال أهيللل  العمملللي وقلللد  و لللمت إللللي الث لللائي أهمالللا4 أن ودلللود 

ءس ل لية الموضوعية وسمة و دلت والارل مك لا المرادعلة اليارديلة لم سلا ات وعلدت  خواليبرات العممية وا 
 ودود ع قة حات دءلة إ  ائية بين أ عاا المراد  ودودل المرادعة الياردية لم سا ات.

المراجعةةةة مةةةن وجيةةةة نظةةةر  عنةةةوان "العوامةةةل المةةةؤثرة عمةةةي جةةةودة( ب2115، دراسةةةة )نةةةوري دمحم سةةةال 
أسل ادفت الدراسلة إللي ال علرة عملي  : دراسة تطييقية عمي مكاتب المراجعة فةي مدينةة طةر"مس"المراجعين

وال لخ  ل ت   لثيناا اللي  خالعوام  المؤثرل عمي دودل مرادعة ال سا ات الياردين من وداة ثظر المرادعين
وعوامل  يا لة  نريلا المرادعلة كالمرادل ى. وقلد  لت  خعوامل  يا لة  مكا لا المرادعلة ثوعين من العوامل 4

إدللراي ف للص و  ميلل  الدراسللات واء   للا  السللا لة فللي هللحا المدللا  مللن أدلل  ال وا لل  الللي العواملل  حات 
بيان ال اثير عمي دودل المرادعة. و عد حل  قات ال ا    أدراي دراسة ميداثية من يل   إسل يدات قائملة إسل 

لم عرة عمي وداة ثظر المرادعين العاممين في مكا ا المرادعة ال خ  زاو  ثااطاا في مديثة طر،مس في 
 للللأثير هللللح  العواملللل  عمللللي دللللودل المللللراة. وقللللد إسلللل يدت ال ا لللل  فللللي   ميلللل  إدال الدراسللللة بللللرامي البياثللللات 

يثللة الدراسللة  للري أن % مللن ع40.3ى. و و للمت الدراسللة الللي ان SPSSاء  للائية لمعمللوت اءد ماعيللة ك
داا السللمو  الماثللي ال للخ   للدرها  دللودل المرادعللة    لللا عثللد ال للزات المرادلل   المعللايير الماثيللة وقواعللد وا 
المثظمات الماثية المارفة عمي ماثة المرادعة , كما أظالرت ث لائي الدراسلة أن هثلا  أثلراا واضل اا لمعوامل  

للي موافللة ع يثلة الدراسلة عملي أن هلح  العوامل  لالا  لأثير إيدلابي عملي م   الدراسة عمي دودل المرادعة وا 
وقلللد  ملللت العوامللل  الم عمللللة  لللالمراد  فلللي المر  لللة اءوللللي ملللن  يللل   أثيرهلللا عملللي دلللودل  خدلللودل المرادعلللة
بيثما  مت العوام  الم عملة  مك ا المرادعلة  المر  لة الثاثيلة ملن  يل   أثيرهلا  خ%20.82المرادعة بثس ة 

%. وقلللد أي  ملللت الدراسلللة بللل عض ال و للليات المودالللة إللللي مرادعلللخ 20.02ة بثسللل ة عملللي دلللودل المرادعللل
 ال سا ات والثلا ة العامة لمم اسبين والمرادعيين الميبين.  

 التعقيب عمي الدراسات السابقة المتعمقة يجودة المراجعة  
ال لللخ اع ملللدت عميالللا و عللد إسللل عراض لمدراسلللات السلللا لة العر،يللة واأدثبيلللة يمكلللن ال علللرة عمللخ الم ةيلللرات 

 خ دللت مك للا المرادعللة خمعظللت الدراسللات فللخ قيللاس دللودل اداي المرادعللة مللا بللين ال أهيلل  العممللي والعممللي
يبللللرل فريللللا  خهيكلللل  الرقا للللة الدايميللللة خال ي للللص ال للللثاعي لمك للللا المرادعللللة خسللللمعة مك للللا المرادعللللة
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وأ ضح من حل  مدموعة ملن الثللاط ملن  خ أ عاا المراد خاءل زات  المعايير الماثية خاوس ل لية خالمرادعة
 ي   أس عراض الدراسات السا لة وهي4

 م  دودل المرادعةخ عمخ المؤثرل لمعوام  الثسبية اأهمية  و  هح  الدراسات السا لة بين أ نا  ودود عدت
 .دراسة ك  عمياا أع مدت ال ي العوام  عدد بين كبير  ناوت ودود

 أدت ال ي  وضح اأس اا لت العوام  المؤثرل عمي عممية المرادعة دراسة  ثاولت ال ي الدراسات معظت أن
 وهل  المرادعلةخ دلودل عملخ لمعوام  الملؤثرل الثسبية اأهمية  و  المدموعات  م  بين اآلراي اي  ة إلخ
 لسبا  رد  أت المرادعةخ لدودل مثاا ك  مدموعة  س يدماا ال ي المناهيت اي  ة إلخ اءي  فات  رد 
 أير.

 وأي منت اءراي بين ما هو إيدابي وما هو سمبي لمعوام  المؤثرل عمي دودل المرادعة.

 الدراسات التى تناولت العصف الذىني وتأثيره عمي جودة المراجعة
( بعنةةوان " تةةأثير العصةةف الةةذىني عمةةي جةةودة المراجعةةة 2121 ،صةةفاء العةةاني ؛دراسةةة )جعفةةر الكعيةةي

نعكاسةةيا فةةي الكشةةف عةةن محةةاطر ا حتيةةا  " أسلل ادفت الدراسلة إلللي اللرح أثلر الع للذ الللحهثي كمناللوت  وا 
معا ر في أك ااة مياطر او  يا  وكحل  دور  في   سين دودل ال دقيا في الاركات ومكا لا ال لدقيا 

 007وال لال  عللددها خ سل بيان وزعلت عمللي عملي عيثلة ملن الملرادعين العلراقيينالعراقيلة ملن يل   أسل مارل إ
اس مارل وارح أثر الم ةيلرات ملن يل   أسل يدات الثملاحة او  لائية  أسل يدات أسلموا المر،علات ال لةري 

 مثملت فلي  خوثموحة اءث لدار اليطلي و علد اي  لار فرضليات ال  ل   لت ال و ل  إللي مدموعلة ملن الث لائي
مرادعين في الالركات العراقيلة ومكا لا ال لدقيا لدمسلات الع لذ اللحهثي  سلاعت فلي   سلين دلودل  ثنيح ال

 يل  يمكلن  خال دقيا من ي   مساعدل  سا ات المرادعين عملي إدلراي  لييملات أفضل  لميلاطر اء  يلا 
الع لذ وحل  بإس يدات دمسلات  خلممدقلين بدي عممات من ي   الثظر في إاارات فرضية مثم  اء  يا 

الللحهثي أثثللاي ال يطللي  لم للدقيا مللن يلل   إك اللاة اأيطللاي الدوهريللة الثا دللة عللن او  يللا  أو اأيطللاي 
كملا أو لي ال ا ل   ضلرورل أن  ؤكلد  خال خ  ؤدي الي ال ناظ عمي ثللة المد مل  الملالي فلي ماثلة ال لدقيا

الملدقلين اللي ممارسلة دمسلات  الايئات ال الريعية والرقابيلة فلي العلرا  عملي أهميلة الع لذ اللحهثي و ادلة
 الع ناي الحهثي أثثاي ال يطي  لعممية ال دقيا و ثنيحها مما يؤدي الي زيادل دودل ال دقيا.

( بعنةوان "دور جمسةات العصةف الةذىني فةي 2119 ،ىبةة ىنةداوي  ؛ايمان الجيودي ؛دراسة )رضا صالح
أس ادفت الدراسة فلي تحسين مستوي الشك الميني لممراجع لمواجية خطر إدارة العميل لعممية المراجعة" 

ال علللرة عملللي دور دمسلللات الع لللذ اللللحهثي فلللي   سلللين مسللل وي الاللل  الماثلللي فلللي ظللل  ا  لللاع العميللل  
دمسات في ال ةما عمي ممارسات إدارل عممية المرادعة. و ت ودور هح  ال خلممارسات إدارل عممية المرادعة
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مرادللل  ملللن الملللرادعيين العلللاممين فلللي مكا لللا الم اسللل ة  41إدلللراي دراسلللة  دريبيلللة عملللي عيثلللة مكوثلللة ملللن 
و للت  لسلليت عيثللة  خمكا للا  ا عللة لمؤسسللات دوليللة 7مكا للا مرادعللة مللثات  4بدماوريللة م للر العر،يللة فللي 

عات ضا طة ء  لوت  لأداي الع لذ اللحهثي ومدموعلات  دريبيلة  للوت بلإداي مدمو  خالدراسة إلي مدموع ين
الع للذ الللحهثي وطملللا مللن منلللردات عيثللة ال  للل    ديللد ال سللا ات ال لللخ مللن الم  مللل  أن    للوي عملللي 
  رينللات دوهريللة  سللبا الةللشخ واءدا للة عمللي  عللض الع للارات وال للخ  عكللس مسلل وي الالل  الماثللي لاللت. 

ت ماليلة أف راضلية كملارثلة لمللدل ثل   سلثواتى مسل لال مللن الللوائت الماليلة المثاللورل وأع ملد ال ا ل  عملي قللوائ
و للدي الللركات المسلللاهمة الم لللرية  علللد  علللديماا  ملللا ي ثاسللا مللل  الظلللاهرل م للل  ال  للل   يللل  يللل ت إدراة 
ثللوعين مللن اءيطللاي اأو  ياللدة الللي ال للأثير عمللي رقللت  للافي الللر،ح كأيطللاي دوهريللة ثا دللة عللن الةللشى 

اثي يادة الي لنت اءث  ا  المراد  إلي مثاطا ء   ضمن أيطاي مؤثرل عملي  لافي اللر،ح كممارسلات والث
إدارل المرادعلللةى. وقلللد  و لللمت الدراسلللة اللللي أن دمسلللة الع لللذ اللللحهثي  ع بلللر ال للل  اأمثللل  لمالللكمة إدارل 

ي لممارسات العميل   ي   عم  هح  الدمسات عمي ال د من ال أثير السمب خعممية المرادعة من قب  العمي 
وي و ا المرادعين اأقل   خوالم مثمة في  ينيض مس وي الا  الماثي لممرادعين خودارل عممية المرادعة

وأن دمسلة الع لذ اللحهثي  خ ي   عم  هح  الدمسات عي   سين مس وي الا  الماثلي لمملرادعين خيبرل
يدات و طبيلا الال  الماثلي  الك  مثاسللا  ع بلر فر لة ل لدريا الملرادعين اأقل  يبلرل و عملليمات كينيلة اسل 

 لأن هثلا   أكيلد فلي دمسلة الع لذ اللحهثي  SAS99وهحا دلي  لملا أالار إليله معيلار المرادعلة اءمريكلي 
 عمي أهمية الا  الماثي وضرورل الم افظة عميه طوا  عممية المرادعة. 

" Undrestanding AuditorsSense of( بعنةوان  DeZoort and Harrison, 2016دراسة )
"Responsibility for Detecting Frod Within Organizations   أسل ادفت هلح  الدراسلة

اي  ار مدي  أثير دمسات الع ذ الحهثي عمي  أدية المراد  لمسئوليا ه في ضوي أهمية الع ذ الحهثي 
الحهثي من ي   زيادل  و و مت الدراسة إلي اس نادل المرادعين من دمسات الع ذ خفي عممية المرادعة
كمللا  و للمت  خوايضللاا زيللادل الالل  الماثللي ومراق للة الدللودل فللي مدللا  الكاللذ عللن الةللش خال عملليت وال للدريا

 خاول للزات الماثللي خالدراسللة ان دمسللات الع للذ الللحهثي  عملل  عمللي   سللين ال ركيللز عمللي ماللات المرادعللة
 والسيطرل عمي الاي ية و ال الي   سين أداي المراد .

 Effect of Brainstorming and“( بعنةةوان Mohd-Nassir et al,2016ة )دراسةة
Expertise  on Froud Risk Assessment”  تأثير العصف الةذىني والخيةرة فةي تقيةي  مخةاطر"

أس ادفت الدراسة إلي بيان ال أثير الم اار وال ناعمي لدمسات الع ذ الحهثي عمي يبرل الملدقا  االحتيا "
و و للمت الدراسللة إلللي أن الع للذ الللحهثي  خ اللان  ليلليت ادائلله الماثللي الم عمللا ب  ديللد ميللاطر اء  يللا 

ز الم لللاد  وأكلللدت الدراسلللة عملللي  عزيللل خي سلللن ملللن اءداي الماثلللي لمملللدقا  الللأن  ليللليت ميلللاطر اء  يلللا 
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ال ودياية من ي    كثيذ دمسات الع ذ الحهثي في ال يطي  لعممية ال دقيا ويا ة في  لييت مياطر 
 اء  يا .

 التعقيب عمي الدراسات السابقة المتعمقة بالعصف الذىني 
و عللد اسلل عراض لمدراسللات السللا لة العر،يللة واأدثبيللة يمكللن اللللو  أن دمسللات الع للذ الللحهثي  معللا دوراا 

كمللا أن دمسللات الع للذ الللحهثي  عملل   خهامللاا و يللوي فللي   للاد  اأفكللار وك اللاة اأيطللاي واأ  يللاءت
ك اللاة الةللش خوال يطللي  السللميت لعمميللة المرادعللة خعمللي زيللادل اول للزات  المعللايير الماثيللة ودللودل اللللوائت  خوا 

اليا لة بلإدرايات المرادعلة و عمل  عملي ينلض ال كمنلة  خوال لارير المالية كملا أوضل ت الدراسلات السلا لة
 مما يؤثر ك  حل  عمي دودل عممية المرادعة.

 نموذج الدراسة -6
ى ثموحة م ةيرات الدراسةخ ويثلست  إلخ م ةيرات مس لمة وم ةير  ا   عمخ 0-0ال الخ رقت ك يوضح الاك 
 الث و ال الخ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 نموذج الدراسة :(1-1الشكل رق  )

 الم در4 الثموحة من إعداد ال ا   بثاياا عمي المطالعة اأدبية لمدراسات السا لة حات ال مة  موضوع الدراسة 

 

 حجى يكرة انًشاجعح

 

 

 انرأهُم انعهًً وانعًهً

 خثشج فشَق انًشاجعح

 الوستقلتالوتغيراث 

 

 

 

 

 

فاعهُح جىدج انًشاجعح 

 انخاسجُح

 إعرقالنُح انًشاجع

 فرشج انرعاقذ

 اذعاب انًشاجع

 انعىايم انًؤششج عهً جىدج 

 انًشاجعح انخاسجُح

 

 جهغاخ انعصف انزهٍُ 

 

 الوتغير التببع
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 الفجوة البحثية 
فيمللا ييللص الدراسللات السللا لة ال للخ  ثللاوءت العواملل  المللؤثرل عمللي دللودل المرادعللة أق  للرت عمللي عواملل  

الدراسللة ال اليللة أ داللت الللي دراسللة أهللت عواملل  قيللاس الدللودل ملل  أضللافة عث للر الناعميللة ال لميديللة اء أن 
م  ثلدرل الدراسلات السلا لة فلي  طبيلله عملي فاعميلة  خيساهت في   سين فاعمية الدودل وهو الع ذ الحهثي

 دودل المرادعة الياردية.
 لمبحث التصمي  المنيجي -7

أع مللدت الدراسللة عمللخ المللثاي الو للنخ ال  ميمللخخ والمللثاي اوسلل لرائخخ  يلل   للت  لليا ة فللروض ال  لل  
و ساؤءت الدراسة وفلا لما  ت إس لراي  من الدراسات السا لة ال خ  ثاولت العوام  المؤثرل عمخ فاعمية دلودل 

ي   سين فاعمية الدلودل وهلو المرادعة اليارديةخ م    ليا إضافة   ثية   مث  فخ أضافة عام  يساهت ف
الع لللذ اللللحهثيخ و،ثلللاي عميللله  لللت  للليا ة ثملللوحة مل لللرح لمدراسلللة ملللن يللل   الملللثاي الو لللنخ ال  ميملللخ 

 للت اوع مللاد عمللخ  يلل  وال و لل  إلللخ ثمللوحة لم ثبللؤ  مسلل وع فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللة فللي م للرخ 
الم مث  فلي إس كالاة العوامل  ال لخ  لؤثر المثاي الو ني الحي يسمح  ال عما فخ الداثا الثظري لم    

 يللل  أن أسلللموا الليلللاس الو لللنخ يسلللعخ إللللي و لللذ الظلللاهرل و عميلللا الدراسلللة و أكيلللدها عملللخ الناعميلللةخ 
ءع مللاد عمللخ الواقلل  وماللاهدل الظللاهرل كمللا  ودللد لكللخ يلل ت و للناا و للناا دقيلللاا ويعبللر عثاللا  عبيللراا كينيللاا  وا 

مكلن ملن ي لله قيلاس  لوافر او علاد ك دلت مك لا المرادعلة وال أهيل  ومن ثت فإن الملثاي الو لنخ يخ وكمياا 
سل ل لية المرادل  وف لرل ال عاقلد وا  علاا المرادل  ودمسلات الع لذ  العممخ والعممخخ ويبرل فريا المرادعلة وا 
الللحهثخى و،يللان مسلل وع فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللةخ مللن يلل   اوع مللاد عمللخ ادال الدراسللة ممثمللة فللخ 

ثة اءراي  ت  وزيعاا عمخ عيثة الدراسلة سلواي ملن يل   ال وا ل  الم االر او عبلر البريلد اءلك روثلخخ إس  ا
 ي   ت   كيماا من م كمين لةرض ض   ال يا ة ضمن اي  ار ال د خ قب  عرضلاا عملخ عيثلة ملن 

ات او  لائية ملن خ وقلد  لت إدلراي اواي  لار  ال لةيرلى –الم وسطة  –فر  العم   مكا ا المرادعة كالكبيرل 
ومللللن ثللللت اي  للللار فللللروض ال  لللل  وال و لللل  الللللخ ث للللائي  SPSS-26)يللل   برثللللامي ال للللزت اء  للللائية ك

 و و يات الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة   -9
 – Big4ي الللك  مد مللل  الدراسلللة ملللن مدموعلللة المكا لللا الم اسلللبية مي منلللة ال دلللت ملللن  يللل  ك الكبيلللرل 

ال للةيرلى عمللخ مسلل وع م افظللات اللللاهرل والديللزل واوسللكثدريةخ وثظللراا ل للعو ة الو للو  إلللي  -الم وسللطة
وفللا  Big4كافة المكا ا الم اسبيةخ   ت اءع ماد عمخ اسلموا ال  لر الالام   الثسل ة لمكا لا المرادعلة 

لميسللرل لممكا للا الم وسللطة خ و للت اءع مللاد عمللخ اسللموا العيثللة ا7170ل ر للا اداي المكا للا الكبللرع لعللات 
وال لةيرل ثظلرا ل لعو ة ال  للر مل  مراعلات الم للددات اليا لة ب لليت المكا للا ملن  يل  ك رؤوس امللوا  
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علدد الملرادعين  المك لاى ل  ديلد  –الليد فخ سلد  الايئلة العاملة لمرقا لة الماليلة –الاركات ال خ ي ت  دقيلاا
 فخ عيثة الدراسة وحل  عمخ الث و ال الخ4مس وع المكا اخ و اك  يضمن  مثي  واس  لممكا ا 

 عينة الدراسة :1جدو  

 هي حيث حجن الوكتب هي حيث الوكبى

 الوكبى
 عذد

 الوكبتب

 عيٌت الوبحىثيي

 )هفردة(
 الوستىي

 عذد

 الوكبتب

 عيٌت الوبحىثيي

 )هفردة(

 Big4 4 22كثُشج انحجى  38 18 انقاهشج

 23 11 انًرىعطح 23 14 انجُضج

 28 25 انصغُشج 12 7 االعكُذسَح

 73 االجًانً 73 االجًانً

 

ى إسلل مارل وسلل بيان اراي 31ى مك للاخ  يلل   للت  وزيلل  عللدد ك73وملن ثللت  مثمللت إدمللالخ عيثللة الدراسللة فللخ ك
المللرادعين  مكا للا المرادعللة  للو  العواملل  المللؤثرل عمللخ فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللةخ و اللكمت العيثللة 

%ى كم وسل  إسل دا ة ودملالخ مد مل  الدراسلة  ملا 20.0بثسل ة اسل دا ة قلدرها كى منلردل 37الثاائية فلخ ك
 فيه من المكا ا الكبيرل والم وسطة وال ةيرل.

ى لبيلان علدد اءسل مارات 7يمكن  وضيح عيثة الدراسة عمخ الث لو المبلين فلي الدلدو  ال لالخ رقلت ك ومن ثت
 ممة واءس مارات المك ممة كالعيثة الثاائيةى.الموزعة واءس مارات المس ردل واءس مارات  ير المك 

 ييان اجمالى عينة الدراسة :2جدو  

 

 االستوبراث الوىزعت

 )عيٌت الذراست(

 االستوبراث

 الوستردة

 االستثوبراث

 غير الوكتولت

االستوبراث 

 الوكتولت

 )العيٌت الٌهبئيت(

الٌسبت 

 الوئىيت

 %8111 يفشدج 73 يفشدج 9 يفشدج 82 يفشدج 91 االجًانً

        

ووفلا لبياثات اوس مارات المك ممة ك العيثلة الثاائيلة ى ي ضلح أن إدملالي علدد اوسل مارات ال لي  لت  وزيعالا 
اس مارل  يلر مك مملة ل  ل ح  3اس مارلخ مثات عدد  27اس مارل وأن إدمالي عدد اءس مارات المس ردل  31

% مللللن إدمللللالي عللللدد 20.00المئويللللة ودمللللالي المسلللل ردمنللللردل و ال للللالخ أن الثسلللل ة  37العيثللللة الثاائيللللة 
 اءس مارات الموزعة وهي ثس ة ملبولةخ وقد  ت إدراي الدراسة عمخ البياثات ال ي أمكن ال  و  عمياا.
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 ى 7 ي   اكمت ي ائص عيثة الدراسة وفلاا ءسموا العيثة الط لية كما هو موضح  الددو  رقت ك

 وصف خصا ص عينو الدراسة: 3جدو  

 

% ملن عيثلة الدراسلة 72.3 وزي  عيثة الدراسة وفلاا لمي ائص الديمو رافيةخ أن ثسل ة  ي ضح من الددو 
%  ا لللمين عملللخ دبملللوت دراسلللات عميلللاخ وأن ثسللل ة 76.4ملللن ال ا لللمين عملللخ دردلللة  كلللالوريوسخ بيثملللا 

%  ا لمين عملخ دك لورا خ و الثسل ة ل ه ماملت 01.3%  ا مين عمخ دردة مادسل يرخ وأن ثسل ة 78.4
%  ا لللمين عملللخ 43.24%  ا لللمين عملللخ زماللللة دمعيلللة ماثيلللةخ وأن ثسللل ة 71.0ن ثسللل ة الماثيلللة فلللا

 عضوية دمعية ماثية.

% ملن عيثلة 73.37% من عيثة الدراسة بوظينلة مرادل  بيثملا ثسل ة 41.73ومن  ي  الوظينة فإن ثس ة 
اسلة للديات % ملن عيثلة الدر 2.77الدراسة بوظينة مدير مرادعةخ وملن  يل  علدد سلثوات اليبلرل فلان ثسل ة 

% لللديات 71.06سللثواتخ وثسلل ة  01إلللي  8% لللديات يبللرل مللن 03.20%خ بيثمللا ثسلل ة 8يبللرل أقلل  مللن 
 سثة.08% لديات يبرل اكبر من 67.26سثةخ بيثما ثس ة  08سثوات إلي  01يبرل اكبر من 

 (Big4)وملن  يل   دلت مك لا المرادعلة فاثله  لت اسل ط ع عيثلة ملن المكا لا اءر،علة الكبلرع فلخ م للر 
% مللن 72.74% مللن المكا للا الم وسللطةخ وعيثللة ثسللب اا 70.80%خ بداثللا عيثللة ثسللب اا 71.06بثسلل ة 

 المكا ا ال ةيرل.

 الٌسبت الوؤيت العذد فئبث الوتغير الوتغير

 انًؤهم انعهًً 

 %28.77 21 تكانىسَىط

 %24.66 18 دتهىو دساعاخ عهُا

 %35.62 26 ياجغرُش

 %10.96 8 دكرىساِ

 االهرًاياخ انًهُُح
 %30.14 22 صيانح جًعُح يهُُح

 %69.86 51 عضىَح جًعُح يهُُح

 انىظُفح
 %39.73 29 يذَش يشاجعح

 %60.27 44 يشاجع

 عُىاخ انخثشج

 فً يجال انًشاجعح

 %8.22 6 عُىاخ 5اقم يٍ 

 %17.81 13 عُىاخ 11انً  5يٍ 

 %30.14 22 عُىاخ 15انً  11اكصش يٍ 

 %43.84 32 عُح 15اكصش يٍ 

 حجى يكرة انًشاجعح 

 Big-4 22 30.14% كثُش

 %31.51 23 يرىعظ

 %38.36 28 صغُش
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ى لبيللللان عللللدد 3-6يمكللللن  وضللليح عيثللللة الدراسللللة عملللخ الث للللو المبللللين فلللي الدللللدو  ال للللالخ رقلللت ك وملللن ثللللت
اءسلللل مارات الموزعللللة واءسلللل مارات المسلللل ردل واءسلللل مارات  يللللر المك ممللللة واءسلللل مارات المك ممللللة كالعيثللللة 

 الثاائيةى.

 فرضيات الدراسة  -9
ر  اثير الم ةيرات المس لمة كإ عاد مؤثرل عمخ دودل وفلا لت  ت اس لراي  من الدراسة السا لة وفخ إطار اي  ا

سللل ل لية المرادعلللة اليارديلللة ك  دلللت مك لللا المرادعلللة وال أهيللل  العمملللخ والعمملللخخ ويبلللرل فريلللا المرادعلللة وا 
فإثله قلد  المراد  و ف رل ال عاقد وأ عاا المراد ى  والم ةير المس ل  اأير وهو كدمسات الع لذ اللحهثخى 

  ت  يا ة فروض الدراسة عمخ الث و ال الي4

الفرض الر يسي االو  "توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصةا ية يةين عوامةل قيةاس الجةودة وفاعميةة  -
 جودة المراجعة الخارجية" 

النللرض النرعللي اءو  د ودللد ع قللة معثويللة حات دءلللة إ  للائية بللين  دللت مك للا المرادعللة وفاعميللة  -
 ادعة اليارديةد دودل المر 

النرض النرعي الثلاثي د ودلد ع قلة معثويلة حات دءللة إ  لائية بلين ال أهيل  العمملي والعمملي وفاعميلة  -
 دودل المرادعة اليارديةد 

النرض النرعي الثال  د ودد ع قة معثوية حات دءلة إ  ائية بين يبرل فريا المرادعة وفاعمية دودل  -
 المرادعة اليارديةد 

علي الرا ل  د ودلد ع قلة معثويلة حات دءلللة إ  لائية بلين إسل ل لية المرادل  وفاعميلة دللودل النلرض النر  -
 المرادعة اليارديةد 

النرض النرعي اليامس د ودد ع قة معثوية حات دءلة إ  لائية بلين ف لرل ال عاقلد مل  العميل  وفاعميلة  -
 دودل المرادعة اليارديةد 

ة حات دءلللة إ  للائية بللين أ عللاا المرادلل  وفاعميللة دللودل النللرض النرعللي السللادس د ودللد ع قللة معثويلل -
  المرادعة اليارديةد

الفرض الر يس الثاني "توجد عالقة معنويةة ذات داللةة إحصةا ية يةين جمسةات العصةف الةذىني وفاعميةة 
 جودة المراجعة الخارجية"
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 نتا ج التحميل االحصا ي  -11
ى ملن الملرادعين وملديروا المرادعلة 37من عيثلة علددها كءس عراض ث ائي الدراسة ال خ  ت ال  و  عمياا 

ل  ميلل   SPSS26خ فلللد  للت اسلل يدات برثللامي  ال للةيرلى –الم وسللطة – مكا للا واللركات المرادعللة كالكبللرع 
اءراي وفللاا لمثاديلة الدراسللة و اءع ملاد عمللخ اوسلاليا او  للائية ال لخ  للت أس عراضلاا فللي ف ل  مثاديللة 

 الدراسة.

ل  ميلل  الو للنخ لدميلل  م ةيللرات ثمللوحة الدراسللة وفلللاا أسلل دا ات أفللراد عيثللة الدراسللة عمللخ فلللد  للت إدللراي ا
الع للارات الللواردل فللخ قائمللة اءس ل للاي خ يلل  أ  سللبت الم وسللطات ال سللابية واوث رافللات المعياريللةخ و للت 

ليكلللرت اليماسلللخ  ر يبالللا  ثازليلللاا  سلللا أهمي الللا الثسلللبية إسللل ثاداا لليملللة الم وسللل  ال سلللابخ  ط للللا لمليلللاس 
س ثاداا إلي حل  فإن قيت الم وسطات ال سابية ال خ و مت إلياا الدراسةخ  ي  كما  المس يدت فخ الدراسة وا 

ى فيكلون مسل وع 7.8أارثا في الن   السابا احا كان قيمة الم وس  ال سابخ لمنلرات أكبر من او  سلاوعك
ى فيكلللون 7.63-7.8الم وسللل  ال سلللابخ لمنللللرات ك  للللدير اسللل دا ة افلللراد العيثلللة مر نعلللاخ املللا احا كلللان قيملللة

مس وع  للدير أسل دا ة افلراد العيثلة م وسل خ واحا كلان  قيملة الم وسل  ال سلابخ لمنللرات أقل  ملن او يسلاوع 
 ى فيكون مس وع  لدير اس دا ة افراد العيثة مثينض.7.63ك

د من اأ عاد فلد  ت إدراي ومن ي     مي  أدا ات الم  وثين ولةرض الو و  إلي مس وي  طبيا ك   ع
ال  مي  الو نخ لدمي  م ةيرات ثموحة الدراسة وفللا وسل دا ات أفلراد عيثلة الدراسلة عملخ الع لارات اللواردل 
فلللخ قائملللة اوس ل لللاي خ يللل  ا  سلللبت الم وسلللطات ال سلللابية واوث رافلللات المعياريلللةخ و لللت  ر يبالللا  ثازليلللاا 

 وسللل  ال سلللابخ  ط للللا لمليلللاس ليكلللرت اليماسلللخ المسللل يدت فلللخ  سلللا أهمي الللا الثسلللبية إسللل ثاداا لليملللة الم
 الدراسة واس ثاداا إلي حل  فإن قيت الم وسطات ال سابية ال خ و مت إلياا الدراسة.

ى اللللخ الم وسللل  ال سلللابخ و ر يلللا العوامللل  الملللؤثرل عملللخ دلللودل المرادعلللة 6ويالللير الدلللدو  ال لللالخ رقلللت ك 
 َ عد.الياردية من  ي  اءهمية الثسبية لك  

المتوسط الحسايى لمعوامل المؤثرة عمى جودة المراجعة الخارجية المتوسط الحسايى  :4جدو  
 لمعوامل المؤثرة عمى فاعمية جودة المراجعة الخارجية

 البٌعذ م
 الوتىسط 

 الحسببً

 االًحراف

 الوعيبري
 االهويت الٌسبيت 

 ترتيب

 االهويت

 5 %77.81 0.3600 3.8904 انثعذ االول : حجى يكرة انًشاجعح 1

 2 %81.64 0.2007 4.0822 انثعذ انصاًَ : انرأهُم انعهًً وانعًهً 2

 1 %83.40 0.2163 4.1699 انثعذ انصانس : خثشج فشَق انًشاجعح 3

 3 %81.32 0.2074 4.0658 انثعذ انشاتع : أعرقالنُح انًشاجع 4

 6 %76.93 0.1976 3.8466 انثعذ انخايظ : فرشج انرعاقذ 5
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 البٌعذ م
 الوتىسط 

 الحسببً

 االًحراف

 الوعيبري
 االهويت الٌسبيت 

 ترتيب

 االهويت

 7 %74.63 0.2082 3.7315 انثعذ انغادط : أذعاب انًشاجع 6

 4 %79.51 0.2052 3.9753 انثعذ انغاتع : جهغاخ انعصف انزهًُ 7

 - %79.32 0.2699 3.9660 انًرىعظ انحغاتً

 

خ وقللد دللاي فللخ العواملل  المللؤثرل عملخ فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديلةى  ر يللا 6 يل  يظاللر الدللدو  رقلت ك
%خ يمخ حل  فخ المر  ة الثاثية  عد ال أهي  27.61اءولخ يبرل فريا المرادعة  أهمية ثسبية قدرها المر  ة 

%خ ثت فخ المر  ة الثالثلة  علد إسل ل لية المرادل   أهميلة ثسلبية 20.46العممخ والعممخ  اهمية ثسبية قدرها 
أهميللللة ثسللللبية قللللدرها لللللحهثخ  %خ يمللللخ حللللل  فللللخ المر  للللة الرا عللللة  عللللد دمسللللات الع للللذ ا20.77قللللدرها 
%خ يملخ 33.20خ وداي فلخ المر  لة اليامسلة معيلار  دلت مك لا المرادعلة  اهميلة ثسلبية قلدرها 33.80%

%خ ثلت فلخ المر  لة السلا عة واءييلرل 34.37حل  فخ المر  ة السادسة  عد ف لرل ال عاقلد  أهميلة ثسلبية قلدرها 
%خ  يلل   ظالر ث للائي 36.47ثسللبية قلدرها ملن  يل  اأهميللة الثسلبية أ عللاا المرادعلة  يلل  دلاي  أهميلة 

او  للاي الو للنخ  للوافر مسلل وع مر نلل  مللن اأهميللة الثسللبية لمعواملل  المللؤثرل عمللخ دللودل المرادعللة وال للخ 
 % مد معة فخ مكا ا واركات المرادعة عيثة الدراسة.33.77اظارت مس وع أهمية ثسبية قدرها 

 علد ملن اأ علاد ال لخ اع ملدت عميالا الدراسلة كعوامل  ى إللي دردلة ال مثيل  الثسلبخ لكل  7وياير اك  رقت ك
  مؤثرل عمخ فاعمية دودل المرادعة الياردية .

 
 

 

 

 

 

 

 

 التمثيل النسيى الىمية كل بعد من العوامل المؤثرة : 2شكل 
 عمى فاعمية جودة المراجعة الخارجية
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العوامل  الملؤثرل عملخ فاعميلة % من إدمالخ 08.17 ي  أظار  عد يبرل فريا المرادعة  مثي  ثسبخ قدر  
%خ يميه  عد إس ل لية المرادل  06.31دودل المرادعةخ يميه  عد ال اهي  العممخ والعممخ ب مثي  ثسبخ قدر  

%خ يميله  دلت 06.77%خ يميه  عد دمسات الع ذ اللحهثخ ب مثيل  ثسلبخ قلدر  06.48ب مثي  ثسبخ قدر  
 علللد ف لللرل ال عاقلللد  دلللت المرادعلللة  مثيللل  ثسلللبخ قلللدر   %خ يميللله06.10مك لللا المرادعلللة ب مثيللل  ثسلللبخ قلللدر  

% ملن ادملالخ العوامل  07.66% من ادمالخ اء عادخ يميه  عد أ عاا المراد  ب مثي  ثسبخ قدر  07.24
 ال خ اع مدت عمياا الدراسة.

 ى او  ائية الو نية لمس وع دودل المرادعة الياردية فخ المكا ا عيثة الدراسة8ويوضح ددو  رقت ك

استجابات عينة الدراسة حو  المحور الثانى لمدراسة ممثال فى فاعمية جودة : 5جدو  
 المراجعة الخارجية

 الفقراث
الوتىسط 

 الحسببً

الفروقبث 

 االحصبئيت

T 

 االًحراف

 

 الوعيبري

 االهويت

 الٌسبيت 

 ترتيب 

 االهويت

هستىي 

 هعٌىيت

Sig* 

1 

اعًللللم عهللللً االنرللللضاو تًعللللاَُش 

انغهىك انًهًُ انًشاجعح وقىاعذ 

 نرحغٍُ جىدج انًشاجعح

4.3458 10.3113 0.2791 86.92% 1 0.0000 

2 

نلللللذٌ انقللللللذسج عهللللللً اكر للللللا  

االخطلللا  و االفصلللا  عُهلللا فلللً 

 انقىائى انًانُح 

4.0636 10.1051 0.2483 81.27% 6 0.0000 

3 

اعًللللللم عهللللللً ذحغللللللٍُ جللللللىدج 

انًشاجعللح وذقهُللم انخطللش انكهللً 

 نالخطا  وذجُثها ت كم يغرًش

4.1623 9.9030 0.2278 83.25% 2 0.0000 

4 

ذعطلللً انرقلللاسَش انرلللً َصلللذسها 

انًكرة دسجح يشذفعح يٍ االيلاٌ 

 وانصقح نًغرخذيً انقىائى انًانُح

4.0494 9.7049 0.2614 80.99% 7 0.0000 

5 

اعًلللللللم عهلللللللً صَلللللللادج جلللللللىدج 

انًعهىياخ وانثُاَاخ فً انرقلاسَش 

 وانقىائى انًانُح

4.0212 9.5108 0.2388 80.42% 9 0.0000 

6 

ذغلللللاهى عًهُلللللح انًشاجعلللللح فلللللً 

ذضُق فجىج انرىقعاخ انكائُح تٍُ 

انًشاجلللع انخلللاسجً ويغلللرخذيً 

 انقىائى 

4.1200 9.6250 0.2476 82.40% 4 0.0000 

7 

ذظهش انرقاسَش يغرىي يشذفع يٍ 

انذقللح وانًصللذاقُح وعللذو وجللىد 

تُاَاخ وهًُح وخهىهلا يلٍ انغل  

 وانرذنُظ

4.0353 9.7405 0.2473 80.71% 8 0.0000 

8 
ذعثش انرقاسَش وانقىائى عٍ فاعهُح 

 عًهُح انًشاجعح وذحقُق اهذافها
4.1341 9.8573 0.2236 82.68% 3 0.0000 
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 الفقراث
الوتىسط 

 الحسببً

الفروقبث 

 االحصبئيت

T 

 االًحراف

 

 الوعيبري

 االهويت

 الٌسبيت 

 ترتيب 

 االهويت

هستىي 

 هعٌىيت

Sig* 

9 

َللللللرى انرًُُللللللض تللللللٍُ االحللللللذاز 

انجىهشَللح ورُللش انجىهشَللح يللع 

االخللللز فللللً االعرثللللاس ظللللشو  

 انحذز 

4.0777 9.9756 0.2617 81.55% 5 0.0000 

11 

اهللللللرى ترخفللللللُ  عللللللذو ذًاشللللللم 

انًعهىيلللاخ تلللٍُ حلللايهٍ ا علللهى 

واإلداسج ويغلللللللرخذيً انقلللللللىائى 

 انًانُح

3.9930 10.0953 0.2381 79.86% 10 0.0000 

 0.0000 - %82.00 0.2437 9.8829 4.1002 انًرىعطاخ انحغاتُح

ى او  لللايات الو لللنية لمسللل وع فاعميلللة دلللودل المرادعلللة اليارديلللة فلللخ المكا لللا 8يوضلللح الدلللدو  رقلللت ك
والاللركات عيثللة الدراسللةخ  يلل  دللايت النلللرل ال للخ  للثص عمللخ أثلله اعملل  عمللخ اول للزات  معللايير المرادعللة 

ى 6.7682وقواعلللد السلللمو  الماثلللخ ل  سلللين دلللودل المرادعلللة فلللخ المر  لللة اأوللللخ  م وسللل   سلللابخ قلللدر  ك
%ىخ يمياا فخ المر  لة الثاثيلة النللرل ال لخ  لثص عملخ أثله اعمل  عملخ   سلين 24.37و أهمية ثسبية قدرها ك

ى 6.0477دللودل المرادعللة و لميلل  اليطللر الكمللخ لإليطللاي و دثباللا  اللك  مسلل مر  م وسلل   سللابخ قللدر  ك
ال خ  ثص عمخ أثله  عبلر ال للارير %ىخ بيثما دايت فخ المر  ة الثالثة النلرل 27.78و أهمية ثسبية قدرها ك

ى و أهمية ثسلبية قلدرها 6.0760واللوائت عن فاعمية عممية المرادعة و  ليا أهدافاا  م وس   سابخ قدر  ك
%ىخ ودللايت فللخ المر  للة الرا عللة النلللرل ال للخ  للثص عمللخ أثلله  سللاهت عمميللة المرادعللة فللخ  ضلليا 27.42ك

ى و أهمية 6.0711ومس يدمخ اللوائت   م وس   سابخ قدر  ك فدول ال وقعات الكائثة بين المراد  الياردخ
%ىخ ودايت فخ المر  ة اليامسة النلرل ال خ  ثص عمخ أثه ي ت ال مييز بين اأ دا  27.61ثسبية قدرها ك

ى و أهميلة 6.1333الدوهرية و ير الدوهرية م  اأيح فخ اءع  ار ظروة ال د   م وس   سابخ قدر  ك
%ى خ ودلللايت فللخ المر  للة السادسلللة النلللرل ال للخ  لللثص عمللخ أثلله  للللدي اللللدرل عملللخ 20.88ثسللبية قللدرها ك

ى و أهمية ثسبية قدرها 6.1474إك ااة اأيطاي واءف اح عثاا فخ اللوائت المالية  م وس   سابخ قدر  ك
ا %ىخ ودايت فخ المر  ة السا عة النلرل ال خ  ثص عمخ أثه  عطلخ ال للارير ال لخ ي لدرها المك ل20.73ك

ى و أهميلة ثسلبية 6.1636دردة مر نعة من اأمان والثلة لمس يدمخ اللوائت الماليلة  م وسل   سلابخ قلدر  ك
%ى خ ودايت فخ المر  ة الثامثة النلرل ال لخ  لثص عملخ أثله   ظالر ال للارير مسل وع مر نل  21.33قدرها ك

 م وسلللل   سللللابخ قللللدر   مللللن الدقللللة والم للللداقية وعللللدت ودللللود بياثللللات وهميللللة ويموهللللا مللللن الةللللش وال للللدليس
%ى خ ودللايت فللخ المر  للة ال اسللعة النلللرل ال للخ  للثص عمللخ أثلله 21.30ى و أهميللة ثسللبية قللدرها ك7.1787ك

ى 6.1707اعم  عمخ زيادل دودل المعموملات والبياثلات فلخ ال للارير والللوائت الماليلة  م وسل   سلابخ قلدر  ك
رل النللرل ال لخ  لثص عملخ أثله اهل ت ب ينليض %ىخ ودلايت فلخ المر  لة العاال21.67و أهميلة ثسلبية قلدرها ك



 ...... أ.د/ شحاتة السيد شحاتة؛ د/ دينا فضايل؛ أ/ حممـد سعيد عصمت            أثر عوامل قياس اجلودة والعصف الذهين

  
 

 
 

  21  

 

عللللدت  ماثلللل  المعمومللللات بللللين  للللاممي اأسللللات واودارل ومسلللل يدمخ اللللللوائت الماليللللة  م وسلللل   سللللابخ قللللدر  
%ىخ ووفلا لما سبا فان الم وس  ال سابخ لمم لور دلاي ملبلو  33.24ى و أهمية ثسبية قدرها ك7.3371ك

%ى 27ى و أهمية ثسبية لمم ور كك  قدرها ك6.0117قدر  كإ  ائيا و مس وع مر ن  عثد م وس   سابخ 
 يعبر عن مس وع دودل مر نعة لمرادعة الياردية فخ مكا ا واركات المرادعة عيثة الدراسة.

ى ث لائي ثملوحة اوث لدار اليطلخ الم علدد لبيلان  لأثير الم ةيلرات المسل لمة ممثملة فلخ 4يوضح الدلدو  رقلت ك
اليارديللة  أ عادهللا ك ماعللدا الع للذ الللحهثخى  عمللخ الم ةيللر ال للا   دللودل  العواملل  المللؤثرل عمللخ المرادعللة

 المرادعة الياردية.

               لييان درجة تاثير العوامل المؤثرة نتا ج اختبار معامالت االنحدار الخطى المتعدد : 6جدو  
 جودة المراجعة الخارجية عمى المراجعة الخارجية ماعدا )العصف الذىنى( عمى فاعمية 

 

اختببر الفروق  هعلوبث ًوىرج االًحذار

 االحصبئيت

T-Test 

 هستىي الوعٌىيت

Sig. هعبهل االًحذار 

β 

 هقذار الخطب

 العشىائً

لت
تق

س
لو

 ا
ث

را
غي

وت
ال

 

 0.000 16.4655 0.0086 0.1416  انجض  انصاتد ) انعىايم االخشي(  

 0.000 18.6497 0.0127 0.2368 انثعذ االول : حجى يكرة انًشاجعح

 0.000 19.0388 0.0214 0.4073 انثعذ انصاًَ : انرأهُم انعهًً وانعًهً

 0.000 14.9655 0.0294 0.4401 انثعذ انصانس : خثشج فشَق انًشاجعح

 0.000 42.2026 0.0101 0.4262 عرقالنُح انًشاجعإانثعذ انشاتع : 

 0.000 51.0838 0.0077 0.3932 انثعذ انخايظ : فرشج انرعاقذ

 0.000 62.7990 0.0061 0.3829 انثعذ انغادط : أذعاب انًشاجع

 0.000( =*Sigيعُىَح انًُىرض ) 169.978=  (F)ذثاٍَ انًُىرض  0.000236=  (Std. Error)يقذاس انخطا 

Adjusted -R)يعايم انرحذَذ انًعذل 
2
) 

=31.98% 
R)يعايم انرحذَذ 

2
 57.14%=  (R)يعايم االسذثاط  32.67%=  (

a. Predictors: (Constant) )انعىايم انًؤششج عهً جىدج االدا (      ,   

 b. Dependent Variable: ( فاعهُح جىدج انًشاجعح انخاسجُح) 
 

ى ودود أثر معثوع لمعوام  المؤثرل عمخ دودل المرادعة 4 ي   ظار الث ائي الماار الياا فخ ددو  رقت ك 
خ  ي  أن الثموحة داي  مس وع معثوية اق   الياردية عمخ فاعمية دودل المرادعة كماعدا الع ذ الحهثخى

%  اير لودود  اثير معثوع لمم ةيرات ال خ اع مدت عميالا الدراسلة عملخ 38% بدردة ثلة اكبر من 8من 
 . فاعمية دودل المرادعة الياردية

ه يمكللن  لليا ة ثمللوحة اوث للدار كثمللوحة مل للرح لم ثبللؤ  مسلل وع ووفلللا لث للائي اوث للدار اليطللخ الم عللدد فاثلل
 دودل المرادعة الياردية فخ ظ  العوام  ال خ اع مدت عمياا الدراسة.

* ال أهيلللل  العممللللخ  1.6137*  دللللت مك للللا المرادعللللةى + ك1.7742+ ك1.0604دللللودل المرادعللللة اليارديللللة    
ى  * ف لرل ال عاقلد 1.7377 ى + ك * إسل ل لية المرادل  1.6747 كى +  * يبرل فريلا المرادعلة 1.6610 ى + ك والعممخ
 1.111774ى +  * أ عاا المراد 1.7273+ ك
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 ي   اير الث ائي إلي أن العوامل  ال لخ اع ملدت عميالا الدراسلة  نسلر ال ةيلر ال ا ل  فلخ دلودل المرادعلة 
% وفللا 70.32ال نسليرية لمعوامل  قلدرها خ وان اللول  (R2)% وفلا لمعام  ال  ديد 77.43الياردية بثس ة 

 %.38خ عثد مس وع معثوية ملبو  ا  ائيا بدردة ثلة اكبر من  لمعام  ال  ديد المعد 

ولبيلان اأثللر الثللا ي مللن الع للذ اللحهثخ ضللمن العواملل  ال للخ اع مللدت عميالا الدراسللة فإثلله  للت اعللادل ادللراي 
 ى3وحل  عمخ الث و المبين فخ ددو  رقت ك اي  ار اءث دار اليطخ  اديا  م ةير الع ذ الحهثخخ

لييان درجة تاثير العوامل المؤثرة بعد نتا ج اختبار معامالت االنحدار الخطى المتعدد  :7جدو  
 جودة المراجعة الخارجية عمى المراجعة الخارجية  عمى فاعمية  ادخا  متغير العصف الذىنى

 

 هعلوبث ًوىرج االًحذار
اختببر 

الفروق 

 االحصبئيت

T-Test 

 هستىي الوعٌىيت

Sig. هعبهل االًحذار 

β 

 هقذار الخطب

 العشىائً

لت
تق

س
لو

 ا
ث

را
غي

وت
ال

 

 0.000 18.2105 0.0076 0.1384  انجض  انصاتد ) انعىايم االخشي(  

 0.000 18.3842 0.0177 0.3254 انثعذ االول : حجى يكرة انًشاجعح

 0.000 13.7166 0.0374 0.513 وانعًهًانثعذ انصاًَ : انرأهُم انعهًً 

 0.000 11.9497 0.0457 0.5461 انثعذ انصانس : خثشج فشَق انًشاجعح

 0.000 37.8154 0.0131 0.4916 عرقالنُح انًشاجعإانثعذ انشاتع : 

 0.000 16.7514 0.0177 0.2965 انثعذ انخايظ : فرشج انرعاقذ

 0.000 17.7702 0.0161 0.2861 انثعذ انغادط : أذعاب انًشاجع

 0.000 32.6667 0.0162 0.5292 جهغاخ انعصف انزهًُ

 0.000( =*Sigيعُىَح انًُىرض ) 120.361=  (F)ذثاٍَ انًُىرض  0.000193=  (Std. Error)يقذاس انخطا 

Adjusted -R)يعايم انرحذَذ انًعذل 
2
) 

=37.97% 

R)يعايم انرحذَذ 
2
)  =

38.57% 
 62.11%=  (R)يعايم االسذثاط 

b. Predictors: (Constant) ,      ) انعىايم انًؤششج عهً جىدج االدا(  

b. Dependent Variable: ( فاعهُح جىدج انًشاجعح انخاسجُح) 
 

ى ودود أثر معثوع لمعوام  الملؤثرل عملخ دلودل المرادعلة 3 ي   ظار الث ائي الماار الياا فخ ددو  رقت ك
% بدردللة ثلللة 8عمللخ فاعميللة دللودل المرادعللةخ  يلل  أن الثمللوحة دللاي  مسلل وع معثويللة اقلل  مللن اليارديللة 
%  الللير لودلللود  لللاثير معثلللوع لمم ةيلللرات ال لللخ اع ملللدت عميالللا الدراسلللة عملللخ فاعميلللة دلللودل 38اكبلللر ملللن 

 المرادعة الياردية.
حة مل للرح لم ثبللؤ  مسلل وع ووفلللا لث للائي اوث للدار اليطللخ الم عللدد فاثلله يمكللن  لليا ة ثمللوحة اوث للدار كثمللو 

 دودل المرادعة الياردية فخ ظ  العوام  ال خ اع مدت عمياا الدراسة.
 

 

* ال أهيلل  العممللخ والعممللخى  1.8071*  دللت مك لا المرادعللة ى + ك1.7786+ ك1.0726دلودل المرادعللة اليارديللة   
* ف للللللللرل ال عاقللللللللدى +  1.7348* إسلللللللل ل لية المرادلللللللل ى + ك 1.6304* يبللللللللرل فريللللللللا المرادعللللللللةى + ك  1.8640+ ك
 1.111037* دمسات الع ذ الحهثخى + 1.8737* أ عاا المراد ى + ك1.7240ك
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 ي   اير الث ائي إلي أن العوامل  ال لخ اع ملدت عميالا الدراسلة  نسلر ال ةيلر ال ا ل  فلخ دلودل المرادعلة 
% وفللا 73.33لمعوامل  قلدرها خ وان اللول ال نسليرية  (R2)% وفلا لمعام  ال  ديد 72.83الياردية بثس ة 

خ  ي  ي ضح زيادل ملدار اللدرل ال نسيرية لمعوام  ال خ اع ملدت عميالا الدراسلة  علد  لمعام  ال  ديد المعد 
 . %38خ عثد مس وع معثوية ملبو  ا  ائيا بدردة ثلة اكبر من  اديا  م ةير الع ذ الحهثخ

عمياللا الدراسللة فإثلله  للت ادللراي اي  للار اءث للدار اليطللخ ولبيللان الع قللة الم االلرل بللين العواملل  ال للخ اع مللدت 
 .ى2ال سي  خ وحل  عمخ الث و المبين فخ ددو  رقت ك

لييان العالقة يين العوامل المؤثرة  الخطى البسيط نتا ج اختبار معامالت االنحدار: 8جدو  
 جودة المراجعة الخارجية عمى المراجعة الخارجية وفاعمية 

 انًرغُشاخ انًغرقهح

انقطع 

 انصاتد

α 

يعايم 

 االَحذاس

β 

يعايم 

 االسذثاط

R 

يعايم 

 انرحذَذ

R
2

 

 انرثاٍَ

F 

 يغرىي

انًعُىَح   

Sig* 

 0.000 172169 0.4616 0.6794 0.2929 0.1623 انثعذ االول : حجى يكرة انًشاجعح

 0.000 174128 0.4818 0.6941 0.4644 0.1164 انثعذ انصاًَ : انرأهُم انعهًً وانعًهً

 0.000 158171 0.5206 0.7215 0.4925 0.1022 انثعذ انصانس : خثشج فشَق انًشاجعح

 0.000 161105 0.4673 0.6836 0.4321 0.1109 انثعذ انشاتع : إعرقالنُح انًشاجع

 0.000 188181 0.4378 0.6617 0.2509 0.1256 انثعذ انخايظ : فرشج انرعاقذ

 0.000 167193 0.3553 0.5961 0.2617 0.1201 انثعذ انغادط : أذعاب انًشاجع

 0.000 199194 0.5135 0.7166 0.4452 0.1167 جهغاخ انعصف انزهًُ

b.Dependent Variable: ( فاعهُح جىدج انًشاجعح انخاسجُح) 

ومن ثت ووفلا لث ائي أي  ار اوث دار اليطخ الم عدد وال سلي  و،ثلاي عملخ الث لائي المالار اليالا فلخ الدلدو  
 ى يمكن ال و   إلي ث ائي اي  ار فروض الدراسة.2ى و ك3ى و ك4كرقت 

   نتا ج اختبار الفرض الر يسي االو 
ثص النرض الرئيسلخ اءو  عملخ اثله د ودلد ع قلة معثويلة حات دءللة إ  لائية بلين عوامل  قيلاس الدلودل 

النللروض  ث للائي اي  للاروفاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللة دوءي  للار النللرض الرئيسللخ يدللا ال و لل  الللخ 
 النرعية

 نتا ج اختبار الفرض الفرعي االو 
ثص النرض اءو  عمخ اثه د ودد ع قة معثوية حات دءلة إ  ائية بين  دلت مك لا المرادعلة و فاعميلة 
 دودل المرادعة الياردية د ي  وفلا لث ائي اي  ار اوث دار فاثه يمكن ال و   إلي ث يدة اي  ار النرض.

ى ث لائي اي  للار اوث لدار اليطللخ ال سلي  لليلاس  للاثير الم ةيلر  دللت المك لا ضللمن 2و  رقللت كويوضلح دلد
ى أن هثلا  4العوام  المؤثرل عمخ دودل المرادعة خ بداثا ثموحة اءث دار اليطلخ الم علدد  الدلدو  رقلت ك
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ر  %خ وان معامللل  ال  لللاين قللللد38% ودردلللة ثللللة اكبلللر ملللن 8أثلللر معثلللوع عثلللد مسللل وع معثويلللة اقللل  ملللن 
%ى ملن 64.04ماثسلب ه ك ىخ  ي  يظار معام  ال  ديلد ان الللول ال اثيريلة ل دلت المك لا ينسلر172.69ك

ال ةير ال ا   فخ الم ةيلر ال لا   فاعميلةدودل المرادعلة اليارديلة خ  وهلخ  علد دردلة  اثيريلة مر نعلة  عبلر 
رديللة  معاملل  ار  للاط قللدر  عللن ودللود ع قللة ايدابيللة بللين  دللت مك للا المرادعللة و،للين دللودل المرادعللة اليا

 %ى خ و ال الخ يمكن ال و   الخ معادلة اءث دار عمخ الث و ال الخ43.364ك
 

 

 مللللدار ميللل  و ال لللالخ فاثللله كمملللا ار نللل   دلللت المك لللا ادع حلللل  عملللخ زيلللادل فلللخ دلللودل المرادعلللة اليارديلللة 
اءث للدارخ ومللن ثللت يمكللن قبللو  النللرض اءو   يلل  د ودللد ع قللة معثويللة حات دءلللة إ  للائية بللين  دللت 

 مك ا المرادعة و فاعمية دودل المرادعة اليارديةد

  نتا ج اختبار الفرض الفرعي الثانى 

ممخ والعممخ وفاعمية ثص النرض الثاثخ عمخ اثه د ودد ع قة معثوية حات دءلة إ  ائية بين ال أهي  الع
 دودل المرادعة الياردية د ي  وفلا لث ائي اي  ار اءث دار فاثه يمكن ال و   إلي ث يدة اي  ار النرض.

ى ث لللائي اي  لللار اءث لللدار اليطلللخ ال سلللي  لليلللاس  لللاثير الم ةيلللر ال أهيللل  العمملللخ 2ويوضلللح دلللدو  رقلللت ك
ثا ثموحة اوث لدار اليطلخ الم علدد  الدلدو  رقلت والعممخ ضمن العوام  المؤثرل عمخ دودل المرادعةخ بدا

%خ وان معام  ال  اين 38% ودردة ثلة اكبر من 8ى أن هثا  أثر معثوع عثد مس وع معثوية اق  من 4ك
ىخ  يلل  يظاللر معاملل  ال  ديللد أن اللللول ال اثيريللة لم أهيلل  العممللخ والعممللخ ينسللر ماثسللب ه 174.28قللدر  ك

الم ةير ال ا   فاعميةدودل المرادعة اليارديةخ وهخ  عد دردة  اثيرية %ى من ال ةير ال ا   فخ 62.02ك
مر نعة  عبر عن ودود ع قة ايدابية بين ال أهي  العممخ والعممخ أو بين دودل المرادعة الياردية  معام  

 %ىخ و ال الخ يمكن ال و   إلي معادلة اءث دار عمخ الث و ال الخ43.604ار  اط قدر  ك

 
 

و ال الخ فاثه كمما ار ن  ال اهي  العممخ والعممخ ادع حلل  عملخ زيلادل فلخ دلودل المرادعلة اليارديلة  مللدار 
   للائية بللين ميلل  اءث للدارخ ومللن ثللت يمكللن قبللو  النللرض الثللاثخ  يلل  د ودللد ع قللة معثويللة حات دءلللة 

 ال اهي  العممخ والعممخ وفاعمية دودل المرادعة اليارديةد

 

1.1103*  دت مك ا المرادعة ى +  1.7373+ ك  1.0477دودل المرادعة الياردية     

1.1177* ال اهي  العممخ والعممخ ى +  1.6466+ ك  1.0046المرادعة الياردية   دودل   
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  نتا ج اختبار الفرض الفرعي الثالث 

ثص النرض الثالل  عملخ اثله د ودلد ع قلة معثويلة حات دءللة إ  لائية بلين يبلرل فريلا المرادعلة وفاعميلة 
 مكن ال و   إلي ث يدة اي  ار النرض.دودل المرادعة اليارديةد  ي  وفلا لث ائي اي  ار اءث دار فاثه ي

ى ث للائي اي  للار اوث لدار اليطللخ ال سللي  لليلاس  للاثير الم ةيللر يبلرل فريللا المرادعللة 2ويوضلح دللدو  رقلت ك
ى أن 4ضمن العوام  المؤثرل عمخ دودل المرادعةخ بداثا ثملوحة اوث لدار اليطلخ الم علدد  الدلدو  رقلت ك

%خ وان معامل  ال  لاين قللدر  38% ودردللة ثللة اكبلر مللن 8ملن  هثلا  أثلر معثللوع عثلد مسل وع معثويللة اقل 
ىخ  يلللللل  يظاللللللر معاملللللل  ال  ديللللللد أن اللللللللول ال اثيريللللللة ليبللللللرل فريللللللا المرادعللللللة ينسللللللر ماثسللللللب ه 082.30ك
%ى مللن ال ةيلللر ال ا لل  فلللخ الم ةيللر ال لللا   فاعميللة دلللودل المرادعللة اليارديلللةخ وهللخ  علللد دردلللة 87.14ك

قللة إيدابيللة بللين يبللرل فريللا المرادعللة و،للين دللودل المرادعللة اليارديللة  اثيريللة مر نعللة  عبللر عللن ودللود ع 
 %ىخ و ال الخ يمكن ال و   الخ معادلة اوث دار عمخ الث و ال الخ37.084 معام  ار  اط قدر  ك

 
 

مسلل وع يبللرل فريللا المرادعللة ادع حللل  عمللخ زيللادل فللخ دللودل المرادعللة اليارديللة و ال للالخ فاثلله كممللا ار نلل  
 ملدار مي  اءث دارخ ومن ثت يمكلن قبلو  النلرض الثالل   يل  د ودلد ع قلة معثويلة حات دءللة إ  لائية 

 بين يبرل فريا المرادعة و فاعمية دودل المرادعة اليارديةد

  نتا ج اختبار الفرض الفرعي الرابع 

نرض الرا   عمخ اثه د ودد ع قة معثوية حات دءلة إ  ائية بين اس ل لية المراد  وفاعمية دودل ثص ال
 المرادعة اليارديةد  ي  وفلا لث ائي اي  ار اوث دار فاثه يمكن ال و   إلي ث يدة اي  ار النرض.

اسلل ل لية المرادلل   ى ث للائي اي  للار اوث للدار اليطللخ ال سللي  لليللاس  للاثير الم ةيللر2ويوضللح دللدو  رقللت ك
ى أن 4ضمن العوام  المؤثرل عمخ دودل المرادعةخ بداثا ثملوحة اوث لدار اليطلخ الم علدد  الدلدو  رقلت ك

%خ وان معامل  ال  لاين قللدر  38% ودردللة ثللة اكبلر مللن 8هثلا  أثلر معثللوع عثلد مسل وع معثويللة اقل  ملن 
%ى 64.37ل لية المرادل  ينسلر ماثسلب ه كىخ  ي  يظار معام  ال  ديد أن اللول ال اثيرية وسل 040.18ك

وهللخ  عللد دردللة  اثيريللة مر نعللة   مللن ال ةيللر ال ا لل  فللخ الم ةيللر ال للا   فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللةخ
 عبلر علن ودلود ع قللة إيدابيلة بلين إسل ل لية المرادلل  و،لين دلودل المرادعلة اليارديللة  معامل  ار  لاط قللدر  

 %ىخ و ال الخ يمكن ال و   الخ معادلة اءث دار عمخ الث و ال الخ42.744ك

 

1.1104* يبرل فريا المرادعةى +  1.6378+ ك 1.0177دودل المرادعة الياردية     

 1.1173المراد ى + * إس ل لية  1.6770+ ك 1.0013دودل المرادعة الياردية   
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و ال الخ فاثه كمما ار ن  مس وع اس ل لية المراد  ادع حل  عمخ زيادل فخ دودل المرادعة الياردية  ملدار 
ميلل  اءث للدارخ ومللن ثللت يمكللن قبللو  النللرض الرا لل   يلل  د  ودللد ع قللة معثويللة حات دءلللة إ  للائية بللين 

 ةداس ل لية المراد  وفاعمية دودل المرادعة الياردي

  نتا ج اختبار الفرض الفرعي الخامس 

ثص النرض اليامس عمخ اثله د ودلد ع قلة معثويلة حات دءللة إ  لائية بلين ف لرل ال عاقلد و فاعميلة دلودل 
 المرادعة اليارديةد  ي  وفلا لث ائي اي  ار اءث دار فاثه يمكن ال و   إلي ث يدة اي  ار النرض.

اوث للدار اليطللخ ال سللي  لليللاس  للاثير الم ةيللر ف للرل ال عاقللد ضللمن ى ث للائي اي  للار 2ويوضللح دللدو  رقللت ك
ى أن هثلا  4العوام  المؤثرل عمخ دلودل المرادعلةخ بداثلا ثملوحة اءث لدار اليطلخ الم علدد  الدلدو  رقلت ك

%خ وأن معامللل  ال  لللاين قلللدر  38% ودردلللة ثللللة اكبلللر ملللن 8أثلللر معثلللوع عثلللد مسللل وع معثويلللة اقللل  ملللن 
%ى مللن 67.32عاملل  ال  ديللد أن اللللول ال اثيريللة لن للرل ال عاقللد ينسللر ماثسللب ه كىخ  يلل  يظاللر م022.20ك

ال ةيلر ال ا لل  فلخ الم ةيللر ال للا   فاعميلة دللودل المرادعلة اليارديللةخ وهللخ  علد دردللة  اثيريلة مر نعللة  عبللر 
خ %ى44.03دية  معامل  ار  لاط قلدر  كعن ودود ع قة إيدابية بين ف رل ال عاقد و،ين دودل المرادعة اليار 
 و ال الخ يمكن ال و   إلي معادلة اءث دار عمخ الث و ال الخ4

 
 

و ال الخ فاثه كمما ار ن  مس وع ف رل ال عاقد ادع حل  عمخ زيلادل فلخ دلودل المرادعلة اليارديلة  مللدار ميل  
كللن قبللو  النلرض اليللامس  يلل  د ودللد ع قللة معثويلة حات دءلللة إ  للائية بللين ف للرل اءث لدارخ ومللن ثللت يم

 ال عاقد وفاعمية دودل المرادعة اليارديةد

  نتا ج اختبار الفرض الفرعي السادس 

ثص النرض السادس عمخ اثه د ودد ع قة معثوية حات دءلة إ  ائية بين أ عاا المراد  وفاعميلة دلودل 
  ي  وفلا لث ائي اي  ار اوث دار فاثه يمكن ال و   الخ ث يدة اي  ار النرض.المرادعة اليارديةد 

ى ث ائي اي  ار اوث دار اليطخ ال سلي  لليلاس  لاثير الم ةيلر أ علاا المرادل  ضلمن 2ويوضح ددو  رقت ك
ا  ى أن هثل4العوام  المؤثرل عمخ دلودل المرادعلةخ بداثلا ثملوحة اوث لدار اليطلخ الم علدد  الدلدو  رقلت ك

%خ وأن معامللل  ال  لللاين قلللدر  38% ودردلللة ثللللة اكبلللر ملللن 8أثلللر معثلللوع عثلللد مسللل وع معثويلللة اقللل  ملللن 
%ى 78.87خ  يلل  يظاللر معاملل  ال  ديللد أن اللللول ال اثيريللة أ عللاا المرادلل  ينسللر ماثسللب ه ك ى043.37ك

 اثيريللة مر نعللة وهللخ  عللد دردللة   مللن ال ةيللر ال ا لل  فللخ الم ةيللر ال للا   فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللةخ

1.1112* ف رل ال عاقدى +  1.7813+ ك 1.0784دودل المرادعة الياردية     
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 عبللر عللن ودللود ع قللة إيدابيللة بللين أ عللاا المرادلل  و،للين دللودل المرادعللة اليارديللة  معاملل  ار  للاط قللدر  
 %ىخ و ال الخ يمكن ال و   إلي معادلة اوث دار عمخ الث و ال الخ83.404ك

 
 

و ال الخ فاثه كمما ار نل  مسل وع ا علاا المرادل  ادع حلل  عملخ زيلادل فلخ دلودل المرادعلة اليارديلة  مللدار 
ميل  اءث لدارخ ومللن ثلت يمكللن قبلو  النللرض السلادس  يلل  د ودلد ع قللة معثويلة حات دءلللة إ  لائية بللين 

 أ عاا المراد  وفاعمية دودل المرادعة اليارديةد

ى وقيلاس اثلر العوامل  ال لخ اع ملدت عميالا الدراسلة 4دار اليطخ الم عدد بدلدو  كووفلا لث ائي اي  ار اءث 
%خ  اللير الللخ 38كماعللدا الع للذ الللحهثخى فاثلله  للت ال و لل  الللخ ودللود اثللر معثللوع بدردللة ثلللة اكبللر مللن 

عمخ فاعمية دودل المرادعلة اليارديلةخ وان  (R2)% وفلا لمعام  ال  ديد 77.43ودود قدرل  اثيرية بثس ة 
% وفللللا لمعامللل  ال  ديلللد المعلللد  خو و ال لللالخ يمكلللن قبلللو  النلللرض 70.32للللول ال نسللليرية لمعوامللل  قلللدرها ال

الرئيسللخ اءو  والللحع ثللص عمللخ اثلله د ودللد ع قللة معثويللة حات دءلللة إ  للائية بللين عواملل  قيللاس الدللودل 
 وفاعمية دودل المرادعة اليارديةد 

 نتا ج اختبار الفرض الر يسي الثانى  

ض الرئيسللي الثللاثي د ودللد ع قللة معثويللة حات دءلللة إ  للائية بللين دمسللات الع للذ الللحهثي و ثللص النللر 
فاعمية دودل المرادعة اليارديةد  يل  وفللا لث لائي اي  لار اءث لدار فاثله يمكلن ال و ل  إللي ث يدلة اي  لار 

 النرض.

ى ث لللائي اي  لللار اوث لللدار اليطلللخ ال سلللي  لليلللاس  لللاثير الم ةيلللر دمسلللات الع لللذ 2ويوضلللح دلللدو  رقلللت ك
الحهثخ ضمن العوام  المؤثرل عمخ دلودل المرادعلةخ بداثلا ثملوحة اءث لدار اليطلخ الم علدد  الدلدو  رقلت 

خ وأن معام  ال  اين %38% ودردة ثلة اكبر من 8ى أن هثا  أثر معثوع عثد مس وع معثوية اق  من 3ك
ىخ  يلل  يظاللر معاملل  ال  ديللد أن اللللول ال اثيريللة لدمسللات الع للذ الللحهثخ ينسللر ماثسللب ه 033.36قللدر  ك

%ى مللن ال ةيللر ال ا لل  فللخ الم ةيللر ال للا   فاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللة خ  وهللخ  عللد دردللة 66.87ك
ذ اللحهثخ و،لين دلودل المرادعلة اليارديلة  اثيرية مر نعة  عبر عن ودود ع قة إيدابية بين دمسلات الع ل

 %ىخ و ال الخ يمكن ال و   إلي معادلة اءث دار عمخ الث و ال الخ30.444 معام  ار  اط قدر  ك

 

 

1.1106* أ عاا المراد ى +  1.7403+ ك 1.0710دودل المرادعة الياردية     

1.1173* دمسات الع ذ الحهثخى +  1.6687+ ك 1.0043دودل المرادعة الياردية     
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و ال الخ فاثه كمما ار ن  مس وع دمسات الع ذ الحهثخ ادع حل  عمخ زيادل فخ دودل المرادعلة اليارديلة 
ى  اللير الللخ ودللود 3ى و ك4ئي الماللار الياللا فللخ كلل  مللن دللدو  ك ملللدار ميلل  اءث للدارخ بداثللا أن الث للا

  سللن فللخ مسلل وع اللللدرل ال نسلليرية لمثمللوحة اء  للائخ  عللد أديللا  م ةيللر الع للذ الللحهثخ  يلل  ار نلل  
% ومللن ثللت يمكللن قبللو  النللرض الرئيسللخ 72.83% الللخ مسلل وع 77.43مللن مسلل وع  R2معاملل  ال  ديللد 

دءللللة إ  لللائية بلللين دمسلللات الع لللذ اللللحهثخ و فاعميلللة دلللودل  الثلللاثخ  يللل  د ودلللد ع قلللة معثويلللة حات
 المرادعة اليارديةد

 نتا ج البحث  -11
هثللا  مسلل وع مر نلل  مللن  للوافر العواملل  المللؤثرل عمللخ فاعميللة دللودل  ظاللر ث للائي اأ  للاي الو للنخ أن  .0

%خ وقد داي فخ المر  ة اءولخ عامل  يبلرل فريلا المرادعلة   أهميلة 33.77بثس ة   المرادعة الياردية
%خ يميله حلل  فلخ المر  لة الثاثيلة  علد ال أهيل  العمملخ والعمملخ  اهميلة ثسلبية قلدرها 27.61ثسبية قدرها 

 خ يملخ حلل  فلخ%20.77مرادل   اهميلة ثسلبية قلدرها %خ ثت فخ المر  ة الثالثة  عد إس ل لية ال20.46
%خ وداي فخ المر  لة اليامسلة 33.80المر  ة الرا عة  عد دمسات الع ذ الحهثخ  اهمية ثسبية قدرها 

%خ يمللخ حللل  فللخ المر  للة السادسللة  عللد ف للرل 33.20معيللار  دللت مك للا المرادعللة  اهميللة ثسللبية قللدرها 
يلللة الثسلللبية %خ ثلللت فلللخ المر  لللة السلللا عة واءييلللرل ملللن  يللل  اءهم34.37ال عاقلللد  اهميلللة ثسلللبية قلللدرها 

% ممللا يعبللر عللن ودللود أهميللة ثسللبية لمعواملل  36.47ا عللاا المرادعللة  يلل  دللاي  أهميللة ثسللبية قللدرها 
 ال خ اع مدت عمياا الدراسة فخ   ليا فاعمية دودل المرادعة الياردية.

اث الللت ث لللائي اأ  لللاي الو لللنخ أن هثلللا  مسللل وع مر نللل  ملللن فاعميلللة دلللودل المرادعلللة اليارديلللة فلللخ   .7
%ىخ  يلل  هثللا  ال للزات  معللايير المرادعللة وقواعللد السللمو  27الاللركات عيثللة الدراسللة بثسلل ة كالمكا للا و 

الماثلللخ ل  سلللين دلللودل المرادعلللةخ وقلللد أوضللل ت الث لللائي أن عيثلللة الدراسلللة يعمملللوا عملللخ   سلللين دلللودل 
يلة المرادعة و لمي  اليطر الكمخ ل يطاي و دثباا  اك  مس مرخ مملا يسلاهت فلخ أن  يلرة الللوائت المال

علن فاعميلة عمميلة المرادعلة و  ليلا أهلدافاا و ضليا فدلول ال وقعلات الكائثلة بلين المرادل     ورل  عبلر
الياردخ ومس يدمخ اللوائتخ بداثا اثله يل ت ال مييلز بلين اأ لدا  الدوهريلة و يلر الدوهريلة مل  اأيلح 

للللوائت الماليلللة خ فلللخ اأع  لللار ظلللروة ال لللد خ والللللدرل عملللخ إك الللاة اأيطلللاي واأف لللاح عثالللا فلللخ ال
و ال لالخ فاثلله  عطللخ ال لللارير ال للخ ي للدرها المك للا دردلة مر نعللة مللن اأمللان والثلللة لمسلل يدمخ اللللوائت 
المالية خ بداثا أن ال للارير ال لخ   لدر علن مكا لا المرادعلة عيثلة الدراسلة  ظالر مسل وع مر نل  ملن 

 لدليسخ  يل  يعمل  الملرادعين عمللخ الدقلة والم لداقية وعلدت ودلود بياثلات وهميلة ويموهللا ملن الةلش وال
زيلللادل دلللودل المعموملللات والبياثلللات فلللخ ال للللارير والللللوائت الماليلللةخ وهثلللا  أه ملللات ب ينللليض علللدت  ماثللل  

 المعمومات بين  اممي اأسات واودارل ومس يدمخ اللوائت المالية.
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المرادعلة وفاعميلة  و مت ث ائي الدراسة اثه  ودد ع قة معثوية حات دءللة أ  لائية بلين  دلت مك لا  .7
%ى وان الللللول ال اثيريلللة ل دلللت المك لللا ينسلللر 43.36دلللودل المرادعلللة اليارديلللة  معامللل  ار  لللاط قلللدر  ك

 %ى من ال ةير ال ا   فخ فخ فاعمية دودل المرادعة الياردية.64.04ماثسب ه ك

عميللة دللودل اث اللت الث للائي اثلله  ودللد ع قللة معثويللة حات دءلللة أ  للائية بللين يبللرل فريللا المرادعللة وفا .6
%ى  وان اللللول ال اثيريللة ليبللرل فريللا المرادعللة ينسللر 37.08المرادعللة اليارديللة  معاملل  ار  للاط قللدر  ك

 %ى من ال ةير ال ا   فخ الم ةير ال ا   فاعمية دودل المرادعة الياردية.87.14ماثسب ه ك

أهيلل  العممللخ والعممللخ اث اللت ث للائي الدراسللة الللخ اثلله  ودللد ع قللة معثويللة حات دءلللة أ  للائية بللين ال  .8
لم أهيلل  العممللخ %ى وان اللللول ال اثيريللة 43.60وفاعميللة دللودل المرادعللة اليارديللة  معاملل  ار  للاط قللدر  ك

ملللن ال ةيلللر ال ا للل  فللخ الم ةيلللر ال لللا   فاعميلللة دلللودل المرادعلللة  %ى62.02والعممللخ ينسلللر ماثسلللب ه ك
 الياردية.

دءلللة أ  للائية بللين إسلل ل لية المرادلل  و فاعميللة  و للمت ث للائي الدراسللة اثلله  ودللد ع قللة معثويللة حات  .4
%ى  وان اللول ال اثيرية وس ل لية المرادل  ينسلر 42.74دودل المرادعة الياردية  معام  ار  اط قدر  ك

 %ى من ال ةير ال ا   فخ الم ةير ال ا   فاعمية دودل المرادعة الياردية.64.37ماثسب ه ك

معثوية حات دءلة أ  ائية بين ف رل ال عاقد وفاعمية دلودل المرادعلة  اث ات الث ائي الخ اثه  ودد ع قة .3
%ى 67.32%ى وان الللول ال اثيريلة لن لرل ال عاقلد ينسلر ماثسلب ه ك44.03الياردية  معام  ار  اط قلدر  ك

 من ال ةير ال ا   فخ الم ةير ال ا   فاعمية دودل المرادعة الياردية.

ع قللة معثويللة حات دءلللة أ  للائية بللين ا عللاا المرادلل  وفاعميللة   و للمت ث للائي الدراسللة الللخ اثلله  ودللد .2
%ى اللول ال اثيرية ء عاا المراد  ينسر ماثسلب ه 83.40دودل المرادعة الياردية  معام  ار  اط قدر  ك

 %ى من ال ةير ال ا   فخ الم ةير ال ا   فاعمية دودل المرادعة الياردية.78.87ك

 قلة معثويلة حات دءللة أ  لائية بلين دمسلات الع لذ اللحهثخ وفاعميلة اث ات الث ائي الخ اثله  ودلد ع .3
%ى وان اللول ال اثيريلة لدمسلات الع لذ اللحهثخ 30.44دودل المرادعة الياردية  معام  ار  اط قدر  ك

 %ى من ال ةير ال ا   فخ الم ةير ال ا   فاعمية دودل المرادعة الياردية.66.87ينسر ماثسب ه ك

ع دمسات الع ذ الحهثخ ادع حل  عملخ زيلادل فلخ دلودل المرادعلة اليارديلة  مللدار كمما ار ن  مس و   .01
ميلل  اءث للدارخ  للؤدي الللخ ودللود   سللن فللخ مسلل وع اللللدرل ال نسلليرية لمثمللوحة اء  للائخ  عللد أديللا  

% 72.83% اللخ مسل وع 77.43من مسل وع  R2م ةير الع ذ الحهثخ  ي  ار ن  معام  ال  ديد 
 ير دمسات الع ذ الحهثخ عمي فاعمية دودل المرادعة الياردية.ومن ثت ي ضح مدي  أث
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 يللل  أن  خ ع بلللر دلللودل ماثلللة المرادعلللة ضلللرورل لممكا لللا ال لللخ  ر لللا فلللي  دثلللا العلو لللات والةراملللات .00
  لللو  المرادللل  عملللي  لللرييص لمزاوللللة الماثلللة يعثلللي ال زامللله بإ  لللاع المعلللايير المرادعلللة وال الللريعات 

و ال الي فإن عدت إ  اعه لاح  المعايير واللواثيين ملن الأثه  علريض المك لا  خواللواثيين الم عارة عمياا
 إلي العلو ات والدزايات الماثية ال خ  لررها الايئات الماثية أو الداات الرقابية اليا ة.

 توصيات البحث  -12
وال لرص عملي أي يلار مرادعلي ال سلا ات  خيدا عمي مكا لا المرادعلة اوالراة عملي فريلا المرادعلة .0

وأن يكوثللوا عمللي  خمللن   للوافر لللديات دردللة كافيللة مللن ال أهيلل  العممللي المثاسللا واليبللرل العمميللة الكافيللةم
مل  ضلرورل ال ركيللز عملي مواك للة  خمعرفلة ودرايلة  م للاد  ومعلايير المرادعلة والم اسلل ة الم علارة عمياللا

 ال طورات ال ديثة لمماثة.  

 اسللبين والمللرادعين وثلا للة الم اسللبين والمللرادعين  نعيلل  دور الداللاز المركللزي لمم اسلل ات ودمعيللة الم .7
والمسللاهمة فللي  طللوير ماثللة المرادعللة فللي  خالم للرية فللي اأاللراة عمللي مكا للا المرادعللة والمللرادعيين

 م ر.

ضرورل معرفة المرادعين  أهمية عوام  قياس الدودل لما لاا من  أثير أيدابي عمي زيادل فاعميلة دلودل  .7
 المرادعة الياردية. 

لمثافسة الةير ماثية بين مكا ا المرادعة يا لة فلي م اوللة  ينليض اأ علاا لدملا اكبلر علدد عدت ا .6
 ممكن من العم ي أن حل  يؤثر  السما عمي فاعمية دودل المرادعة الياردية. 

 ادي  أعضاي ماثة المرادعة ءع ماد أسلموا الع لذ اللحهثي كعامل  ملن عوامل  قيلاس دلودل عمميلة  .8
  المرادعة الياردية.

 الللدي  الملللرادعين عملللي ضلللرورل المالللاركة فلللي   لللاد  المعرفلللة واليبلللرات ملللن يللل   دمسلللات الع لللذ  .4
 الحهثي وحل  بادة زيادل يبرل وكنايل المرادعيين قميمة اليبرل. 

قيللللات دمعيللللة الم اسللللبين والمللللرادعين الم للللرية ب ثظلللليت دورات  دري للللة ل للللدريا المللللرادعين عمللللي كينيللللة  .3
 اداي عممية المرادعة. إس يدات الع ذ الحهثي عثد 

 اءضلافة اللي  خاأه مات ب دريس مناوت الع لذ اللحهثي وقواعلد  وم ادئله وم طم ا له فلي كميلات ال دلارل .2
 كينية اس يدامه في مدا  المرادعة. 
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 المراجع 
 أواًل: المراجع بالمغة العر"ية 

الماثللللي لمكا للللا المرادعللللة مللللدي  مل للللرح لمرقا للللة عمللللي دللللودل اءداي  د .ى7103 سللللات السللللعيد ك خالوكيلللل 
دامعلللة  خكميلللة ال دلللارل خدراسلللة ميداثيلللة د  مدملللة ال دلللارل وال مويللل  – المممكلللة العر،يلللة السلللعودية 

 .748 – 767 خى0العدد ك – 7مدمد  –اءسكثدرية 

د إطلللار مل للرح ل نعيللل  دور المرادللل  اليللاردي فلللي إك اللاة الرالللاوي  الللركة  .ى7103ايمللان عبلللد الن للاح ك
مدملللللة الدراسلللللات ال داريلللللة دراسلللللة ميداثيلللللة د –عميللللل  المرادعلللللة للللللدعت م لللللدقية الللللللوائت الماليلللللة 

 . 783 –777ص  خيثاير خالعدد ال اس  خدامعة كنر الايخ خكمية ال دارل خالمعا رل

 أثير الع ذ الحهثي في دودل ال لدقيا واثعكاسله عملي اك الاة  د .ى7171 ناي العاثي ك خدعنر الكعبي
 . 667-672ص  خ74العدد  خدامعة  ةداد خمياطر اء  يا  د مدمة اءدارل واءق  اد

ددور دمسلات الع لذ اللحهثي فلي   سلين مسل وي  .ى7103ه له عثملان ك خايمان الدمالودع خرضا  الح
ميللل  لعمميلللة المرادعلللةد مدملللة الدراسلللات ال داريلللة الاللل  الماثلللي لممرادللل  لموادالللة يطلللر إدارل الع

 يثاير.  خالعدد السادس خدامعة كنر الايخ خكمية ال دارل خالمعا رل

دالعواملللل  المللللؤثرل عمللللي دللللودل المرادعللللة اليارديللللة مللللن وداللللة ثظللللر المللللرادعين  .ى7108سللللايمة دمحمي ك
 خورقملة خدامعلة قا لدي مر،لاح خدراسة عيثة بوءية ورقمةد رسالة مادسل ير –اليارديين لم سا ات

 الدزائر.

د أثر يبلرل مراقلا ال سلا ات و دلت مثالأ ه عملي دلودل المرادعلة اليارديلة  .ى7108ا ا ة السيد ا ا ة ك
المدمد  خدامعة اأسكثدرية خكمية ال دارل خمدمة كمية ال دارل لم  و  العممية خدراسة  دريبية د  –
 .  77-0ص  خالعدد الثاثي خى87ك

 –د العواملل  المللؤثرل عمللي دللودل المرادعللة اليارديللة فللي الدماوريللة اليمثيللة  .ى7112سلل ت سللميمان كعبللد ال
 دامعة اسيوط . خكمية ال دارل خدراسة  طبيلية 4 ميداثية د رسالة مادس ير

د دور الع للذ الللحهثي فللي  طللوير اداي المرادعللة المالل ركةد مدمللة  .ى7171عبللد العظلليت عبللد  دمعللة ك
 . 68-78ص  خالعدد الثاثي خالسثة اأر،عون  خدامعة بثاا خكمية ال دارل خال  و  ال داريةالدراسات و 

دراسللة ثظريلللة د  –د العواملل  المللؤثرل فلللي قيللاس دللودل المرادعللة اليارديللة  .ى7102عميللاي  للابر  للالح ك
ص  اأو خى العللللدد 0مدمللللد ك خدامعللللة بثاللللا خكميللللة ال دللللارل خمدمللللة الدراسللللات وال  للللو  ال داريللللة

671-682. 
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 خد دراسة   ميميلة لمعوامل  الملؤثرل عملي دلودل المرادعلة د مدملة ال  لو  ال داريلة .ى7102دمحم ثاأت فؤاد ك
 .    637-678خى 6العدد ك خ77مدمد  خدامعة سوهاة خكمية ال دارل

د دور دمسات الع ذ الحهثي اءلك روثي لنريا المرادعة في   سين دلودل أداي  .ى7102مثي دمحم عمي ك
دامعللة عللين  خالمرادعللة المالل ركة 4 دراسللة اس كاللافية فللي البيئللة الم للرية د مدمللة كميللة ال دللارل

 .  0063-0716ص  اأو خالعدد  خى70مدمد ك خامس

دمات مكا للا المرادعللة اليا للة ودورهللا د اهميللة الرقا للة الحا يللة عمللي يلل.ى7103عمللي دمحم عمللي ك خ موسللي
 . 46 – 66ص  خالعدد الثاثي عار خعمي دودل عممية المرادعة د المدمة الميبية لمدراسات

د دراسلة   ميميلة لمعواملل  الملؤثرل عملي دلودل المرادعللة فلي الدزائلر4 دراسلة   ميميللة  .ى7104موسلي أيلوا ك
أراي مرادعللللي ال سللللا ات اليللللارديين بوءيللللة ورقمللللة د كميللللة العمللللوت اءق  للللادية وال داريللللة وعمللللوت 

 .37-0ص خورقمة خدامعة قا د مر،اح خال يسيير

دراسلللة ثظريلللة  –ملللي دلللودل المرادعلللة د  لللأثير ي لللائص مثالللأل العميلل  ع .ى7104ثاللي دملللا  م لللطني ك
 دامعة سوهاة.   خكمية ال دارل خ طبيلية د رسالة مادس ير  ير مثاورل

د العوام  المؤثرل عمي دودل المرادعة من وداة ثظر المرادعين4 دراسة  طبيليلة  .ى7108ثوري دمحم سالت ك
كميلللة اءق  لللاد والعملللوت  خعملللي مكا لللا المرادعلللة فلللي مديثلللة طلللرابمس د مدملللة اءق  لللاد وال دلللارل

 . 023-071ص  خى3العدد ك خدامعة الزي ون  خالسياسية
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