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The Impact of Industry Specialization on Audit Quality 

An Empirical study in the Kingdom of Saudi Arabia 
 

  1ممخص البحث

نظرًا للتطػرر البيرػر ربيػر  اػـ العاػرر    
رتعػػ   الاػػن     رالاط  ػػػ  ا ظاػػر  ال  اػػ  إلػػػ  
تطيرػػػؽ ااػػػتراترار  تااػػػل عرااػػػي ال اػػػ ي    ػػػ  
اػػػػن    الععرػػػػؿ الػػػػات تالػػػػي  اػػػػ ي ت  للعرااعػػػػ .  

اػػػ  لععر ػػػ  عػػػ خ تػػػ  رر تااػػػل رتاػػػ ؼ  ػػػاا ال را
عرااي ال ا ي    ػ  الععلبػ  العريرػ  الاػعر ر   لػ  
اػػر ع  علرػػ  العرااعػػ . رخػػ  ااػػتا ع   ػػاا ال رااػػ  
أاػػػلرإل اباػػػتي ن  لاعػػػي الععلرعػػػ   ال  عػػػ  لت ارػػػؽ 
أ  اؼ الي ث. رخ  أارر  ال راا   ل   رن  عبرن  

( عرااػػي  اػػ ي   يعب تػػإل العرااعػػ  يع رنػػ  85عػػف  
 .ا ع

 
 
 

 
 

تراػػػػل  ال رااػػػػ  إلػػػػ  الع رػػػػ  عػػػػف النتػػػػ    ر 
أ عاػػػ ا أف تااػػػل عرااػػػي ال اػػػ ي   رػػػؤ ر تػػػ  ررًا 

. بعػػػػ  أاػػػػ ر  إرا يرػػػػً   لػػػػ  اػػػػر ع  علرػػػػ  العرااعػػػػ 
 نت    ال راا  إل  أف الت  رؿ العلع  رالعان ا 

رالايػػػرعا رال راػػػ  الرظرمرػػػ  للعرااػػػي ت رػػػ  عػػػف ر ػػػ  
    لتاػ رـ عرااي ال ا ي   ي  عر  التااػل الاػن

 ا ع   عرااع   ل  عاترخ   ل  عف الار ع.
رخ  انتا  ال راا  يعاعر   عف الترار  ا 

ت رريرػػػػ  عػػػػف خيػػػػؿ تنمرػػػػا يػػػػراع  عػػػػف أ عاػػػػ  لػػػػرررع 
عب تإل العرااع  ي لععلب  العريرػ  الاػعر ر  لعرااعػ  
ال اػػػػػػػ ي   لعاػػػػػػػ   تاـ  لػػػػػػػ  تطيرػػػػػػػؽ ااػػػػػػػتراترار  

 لػػ   تااػػل عرااػػي ال اػػ ي   ععػػ  رػػنعب  إرا يػػ ً 
 ار ع  علر  العرااع .
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Abstract 

Due to the large size and the dev-

elopment of projects and the multiplici-

ty of industries and sectors, came the n-

eed to apply industry specialization str-

ategy in Auditing. This study aims to d-

etermine the effect of auditor specializ-

ation in the Kingdom of Saudi Arabia 

on audit quality. 

The study used questionnaires to 

collect the required data to meet the ob-

jectives of the research. It was conduct-

ed on a sample of (96) auditors in audit 

offices in Jedda, Saudi Arabia. 
 

The study found a number of im-

portant results which indicate that audi- 

tor’s specialization has a positive imp-

act on audit quality. 

 
 

 

 

The results, also, indicated that as 

the academic and professional qualific-

ations, the experience, and the auditor’s 

position in the audit office increase the 

awareness of the external auditor incre-

ases as well in regard to the importance 

of auditor specialization to perform au-

dit services of high quality. 

           The study concluded by a set of 

recommendations , the most important 

oneis that audit offices in Saudi Arabia 

must offer training programs for audito-

rs to help them understand and practice 

the strategy of industry specialization 

which would have a positive impact on 

audit quality.  
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 المقدمة -1
 لػػ  ر تربػػ   اظنظػػ ر  لػػ  عانػػ  العرااعػػ  

( أ اػػ إل الملػػ    1002راػػ  الااػػرل  ػػ   ػػ ـ  
الع  اير  رالت  أ   إل  انار ر ارب    ع خ  عف 

 ,Global crossing, homestoreأاػػار   
qwest and AdelphiaEnron, World com, 
ري لت ل  تعرل  عان  العرااع  إل  انتاػ  ا  اػ ر ع 

الػػػػؾ    ػػػػي رخػػػ  .ر اػػػ اف لل اػػػػ  عػػػف خيػػػػؿ العاػػػػت عررف
  رف إلػػػ   رااػػػ  رت لرػػػؿ العراعػػػؿ العػػػؤ رع عػػػر اليػػػ اظ

 لػػػػ  اػػػػر ع العرااعػػػػ  ياػػػػ ؼ التعػػػػرؼ  لػػػػ  برمرػػػػ  
لتاػػػػ رـ أ لػػػػؿ عع راػػػػ   عانرػػػػ  لعرااعػػػػ   ا ت اػػػػرن

عف ا ؿ اب ترا ر      اا العاػ ؿ ارالؾ ال ا ي  
راظنظعػػػػػ  اا  الع خػػػػػ   ي لتاػػػػل  يععػػػػػ ررر العرااعػػػػ 

 ػػ  اػػر ع ي لعانػػ ا عػػف أاػػؿ ت ارػػؽ عاػػترر     لرػػ  
 علرػػ  العرااعػػػ . ر ػػاا اة ترا رػػػ  تتع ػػؿ  ػػػ  الايػػػرع 
عػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػ ؿ التااػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  عاػػػػػػػػػ ؿ اػػػػػػػػػن    

ُرعّبػػػػػف العرااػػػػػي عػػػػػف التاػػػػػ رر الػػػػػ خرؽ ارالػػػػػات الععرؿ
للعاػػػػػػػػػػػػػ طر ررلػػػػػػػػػػػػػي يرنػػػػػػػػػػػػػ ع  ع  ػػػػػػػػػػػػػـ لععلرػػػػػػػػػػػػػ  

 ـ(.1007العرااع  الاغررا 
تااػػػػػل عرااػػػػػي ال اػػػػػ ي    ػػػػػ  رالػػػػػؽ 

ان    الععرؿ عر ع تن  ار  تعر  ا  يا   ػف يرػرا 
عػػف العػػرااعرفا رنظػػرا للايػػرع البيرػػرع التػػ  رتعتػػي ياػػ  
العرااعػػػػرف العتاااػػػػرف  اػػػػـ الاػػػػي خرف إلػػػػ  أ ا  
أ لػؿ  ػػ  أناػػط  العرااعػ  رعا عاػػ  رااػػتراترار تا ا 
ر ـ  ل  اظراػ  اػر اارف عاػترر   أ ا  أ لػ   ػ  

 ر رػػػػػػ  عػػػػػػف ار تاػػػػػػ  علرػػػػػػ  العرااعػػػػػػ  ععػػػػػػ   عاػػػػػػ ؿ
رخػ   أإل الب رػر عػف (.  .Huang et. alا1006 

العاف العتا عػ  رعناػ  عانػ  العرااعػ  الا رارػ   لػ  
اظاا يعاترر   أ ل  عف التاال العان  الػ خرؽ 
بباػػػػ إل أ لػػػػ  ا  الايػػػػرا  العانرػػػػ  ال  عػػػػ ا ععػػػػ  

راػػػػ    ـ  لػػػػ  أ ا  عاػػػػ عاـ يعاػػػػترخ أب ػػػػر بمػػػػ  ع 
ع لرػػػػ . إف إتاػػػػ ا عانػػػػ  العرااعػػػػ  الا رارػػػػ  ن ػػػػر ر 

التااػػػػل  ػػػػ  اػػػػن    الععرػػػػؿ رعػػػػ  أعػػػػرًا طيرعرػػػػ  
رعنطارػػػً ا ررػػػ ؿ  لػػػ  تػػػ  ر العانػػػ  يعتغرػػػرا  الير ػػػ  
الت  تععؿ  را . ررتطلإل الؾ تطررر  ع لر   رآلر   
الععؿ العان ا ي رث راػي  العرااػي الاػ را  أب ػر 

الت  رععػؿ  راػ   ايرًع رععر ً  يطيرع  نا ط الان   
 ع  ػػ ا لبػػ  رػػتعبف عػػف إاػػ ار تاررػػر  نػػ  ع  رػػ  
ي را   ا    لر ا    ظؿ ير ػ  أ عػ ؿ اػا   الع رػ  

 ـ(.1004عف  را ث الما   الع ل   ليرإلا 
ال راا  ال  لر   لػ    عػؿ التااػل ترب  

 ػػ  عاػػ ؿ اػػن    الععرػػؿ رعػػ خ تػػ  ررا  لػػ  اػػر ع 
ف  ػػػ    ػػػ ف ػػػ   ػػػ ر   لػػػـ الي عرااعػػػ  ال اػػػ ي  . ر 

ال راا   الا يا     الير   الاعر ر  تالر عػف تنػ رؿ 
  عػػػػػؿ تااػػػػػل عرااػػػػػػي ال اػػػػػ ي    ػػػػػ  اػػػػػػن    

اظاػػرخ  العراعػػؿ الع رػػ  عػػف تن رلػػ الععرػػؿا رلبناػػ  
الت  تؤ ر  ل  ار ع العرااع  عناػ   الت  رػؿ العلعػ  

لع ـ عرااػػػػػي ال اػػػػػ ي   يععػػػػػ ررر ر رالايػػػػػرع الععلرػػػػػ ا ا 
تنظػػرـ عبتػػإل العرااعػػ  ر اػػ ا العرااعػػ  العتعػػ رؼ  لر

ااػػػػػػػتا ؿ العرااػػػػػػػيا ر ر اعػػػػػػػ  راػػػػػػػععت  راػػػػػػػارت ا 
ارا ا  تاطرط رتنمرا  علر  العرااع .ر   ا 

 البحث مشكمة -2
 ػ  ظػؿ تتػ يي ناػرن عانػ  العرااعػ  اػػ ؿ 

نظػػرا  تػػرع  عنرػػ  خاػػررع ي لععلبػػ  العريرػػ  الاػػعر ر ا ر 
للتطرر البيرر    اآلرن  اظاررع      لـ اظ ع ؿ ر 
تاعإل الارب   ربير  اعا  رتاااػ تا ا ظاػر  
ال  اػػػػ  إلػػػػ  تطيرػػػػؽ   عػػػػؿ تااػػػػل العرااػػػػي  ػػػػ  

.إف عاػػ ؿ اػػن    الععرػػؿ  نػػ  أ ا   علرػػ  العرااعػػ 
اةتاػػػ ا ن ػػػر تطيرػػػؽ تااػػػل العرااػػػي  ػػػ  عاػػػ ؿ 

   اػػرؤ ت  لػػ  اظيلػػإل إلػػ  عاػػترراػػن    الععرػػؿ 
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  لرػػ  عػػػف اظ ا  العانػػػ  رالتالرػػؿ عػػػف عاػػػ طر  ػػػ ـ 
 رػػػػػػػ  ع اػػػػػػػر ع  علرػػػػػػػ   اري لتػػػػػػػ ل ابتاػػػػػػػ ؼ اظاط  

العرااعػػػػػػ . ر تػػػػػػ  رػػػػػػتعبف عرااػػػػػػي ال اػػػػػػ ي   عػػػػػػف 
الراػػػػرؿ إلػػػػ   ػػػػاا العاػػػػترخ عػػػػف الايػػػػرع راػػػػإل أف 

عػػؤ ً  تػػ  رً  ب  رػػ  رعبنػػ  عػػف أ ا   راػػع  ظف ربػػرف
اػػع  آ ػػ ؽ  علرػ  العرااعػػ  يبمػ  ع ر ع لرػػ .  بلعػ  تر 

عرااػػػػػي ال اػػػػػ ي   ر أاػػػػػي  ل رػػػػػ  اػػػػػررع رالػػػػػ   
لااػػػ  ل اػػػن    الععرػػػؿ بلعػػػ   ا    ع لرتػػػ   ػػػ  

  ا ي   الارب .   عرااع
لاا  ا  ا  ا     اآلرنػ  اظارػرع ا تعػ ـ عانػ  
العرااعػػ  ي لتااػػل الاطػػ     ػػ  اػػن    الععرػػؿ 
ي  تيػػػػ را أ ػػػػ  اظاػػػػ لرإل ال  ر ػػػػ   ػػػػ  تطػػػػررر عانػػػػ  

 ػػػـ أاػػػي إل اةاػػػتعرارر   ػػػ  اػػػرؽ العرااعػػػ ا رأ ػػػ  أ
العرااعػػ  الػػات رتعرػػ  ي لعن  اػػ  الع لرػػ ا  لػػ   ػػف 
برنػػ  رباػػإل العرااػػي ايػػرع   لرػػ   ػػ  تاػػ رر عاػػ طر 
العرااعػػػ  ي ل راػػػ  التػػػ  تعبنػػػ  عػػػف إيػػػ ا  رأت عانػػػ  
اػػلرـ يااػػرل العربػػ  العػػ ل  رنتػػ    اظ عػػ ؿ بعػػ  

ت تظاػػػرا الاػػػرا ـ الع لرػػػ  التػػػ  رػػػتـ عرااعتاػػػ   الػػػ رار 
عاػػبل   ػػ ف رعػػف  ػػاا العنطلػػؽ ـ(. 1024رالاػػ ر ا 

الي ػػػػث تػػػػتلال  ػػػػ  الاػػػػؤاؿ الت ل  عػػػػ  عػػػػ خ تػػػػ  رر 
 لػ   ػ  اػن    الععرػؿ تاال عرااي ال ا ي   

؟ أر يعيػػػ رع أاػػػرخ عػػػ  ر  رر اػػػر ع  علرػػػ  العرااعػػػ 
ااػػػتراترار  تااػػػػل العرااػػػػي  ػػػػ  اػػػػن    الععرػػػػؿ 

  ؟ ل  ت ارف بم  ع اظ ا  العان  للعرااي الا را
 ىدؼ البحث -3

ينػػػػ ً   لػػػػ  طيرعػػػػ  عاػػػػبل  الي ػػػػثا  ػػػػ ف  
 تػػػػ  رر عػػػ خ الي ػػػث راػػػ ؼ ياػػػبؿ  ػػػػ ـ إلػػػ  ععر ػػػ 

  لػ  الععرػؿ اػن     ػ  ال ا ي   عرااي تاال
العرااعػػػ  عػػػف اػػػ ؿ عػػػ خ  اػػػـ را  راؾ   علرػػػ  اػػػر ع

عرااع  ال ا ي   ظ عرػ  التااػل العانػ  رعػ خ 

مف ىػاا وينبثؽ  .عا  عت     ار ع  علر  العرااع 
اليػػدؼ العػػاـ مجموعػػة مػػف افىػػداؼ ال رعيػػة كمػػا 

 يمي:
   التعػػرؼ  لػػ  طيرعػػ  التااػػل العانػػ  للعرااػػي

 الا را     ان     عرؿ العرااع .
   يرػػػػ ف عػػػػػ خ أ عرػػػػ  التااػػػػػل العانػػػػ  للعرااػػػػػي

ياػػػبؿ  ػػػ ـا ر ػػػ  ت اػػػرف اػػػر ع  علرػػػ  العرااعػػػ  
 يابؿ ا ل.

   التعػػرؼ  لػػ  عػػ خ راػػر    خػػ  يػػرف التااػػل
 العان  رار ع  علر  العرااع .

   التعػػرؼ  لػػ  آرا  عرااعػػ  ال اػػ ي   الاػػ راررف
   الععلب  العريرػ  الاػعر ر   رعػ  رتعلػؽ يعاػ  ع  
التااػػػػػػل العانػػػػػػ   ػػػػػػ  ت اػػػػػػرف اػػػػػػر ع  علرػػػػػػ  

 العرااع .
 أىمية ودوافع البحث -4

 راتع   اا الي ث أ عرت  عف ا ؿ ع  رل  
عػػػػػػ  ر ػػػػػػر الي  رػػػػػػ  الا    عرلػػػػػػر أ ػػػػػػ  التنػػػػػػ رؿ  •

 ػػ  عرااػػي ال اػػ ي   العانػػ  لتااػػل عاػػ  ع  ال
 أفرالػات عػف اػ ن   ا علر  العرااع ت ارف ار ع 

 ررتا  يعاترخ العان .
ن رع ال راا   الت  تع     الير ػ  الاػعر ر  رالتػ   •

تاال عرااػي ال اػ ي    ػ  تي ث    عا  ع  
اػػن    الععرػػؿ ب  ػػ  العراعػػؿ العػػؤ رع  لػػ  اػػر ع 

تعتيػػػػر  ػػػػاا ال رااػػػػ  عػػػػف  رػػػػث  ا علرػػػػ  العرااعػػػػ 
أرا ػػػػػؿ ال رااػػػػػ    لػػػػػ  عاػػػػػترخ الععلبػػػػػ  العريرػػػػػ  

  اا العرلرع. تتن رؿالت  الاعر ر  
ال  ا  إل  تعُر  عرااي ال ا ي    ف يرػرا رالػؾ  •

 ف طررؽ تاال عرااي ال ا ي    ػ  اػن    
عػػػي  رػػػ  ع  ػػػ   عب تػػػإل العرااعػػػ  ا ا اػػػ  الععرػػػؿ
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اآلرنػ  اظارػرع راػ ع ي لععلب  العرير  الاعر ر     
 .العن  ا 

ال  ا  إل  عن  ا  العب تإل اظانير  الت  انتاػر   •
 ػػػ  اآلرنػػػ  اظارػػػرع  ػػػ  الػػػ رؿ العريرػػػ  رالػػػؾ  ػػػف 
طررػػػػػؽ تطػػػػػررر أ ا  العػػػػػرااعرف رتاااػػػػػاـ  ػػػػػ  
ان    الععرؿ يع  رلعف الراػرؿ إلػ  عاػترر   
اػر ع   لرػ   ػ  اظ ا  تعبػف العب تػإل الع لرػ  عػػف 

   اظانير .عرااا  نظررتا
 حدود البحث -5
أنتاػػػ  ال رااػػػ  ال  لرػػػ  إلػػػ  نتػػػ      عػػػ ا     

بع  ارر  ة اً ا يااػرل تػ  رر تااػل العرااػي 
الاػػػػ را   ػػػػ  اػػػػن    الععرػػػػؿ  لػػػػ  اػػػػر ع  علرػػػػ  
العرااع ا إّة أن  ي لريـ عف الؾ  ن ؾ   ر  لل راا  

 تع ل   رع  رل  
   أختاػػر   رنػػ  الي ػػث  لػػ  عب تػػإل العرااعػػ   ػػ

ع رنػػ  اػػ ع  اػػط ي لععلبػػ  العريرػػ  الاػػعر ر . ر لػػ  
الػػػػػريـ عػػػػػف أف ع رنػػػػػ  اػػػػػ ع رتع ػػػػػؿ  راػػػػػ  عب تػػػػػإل 
العرااعػػ  البيرػػرع رالعتراػػط  رالاػػغررع رالتػػ  تع ػػؿ 
عب تإل العرااع     الععلبػ  العريرػ  الاػعر ر ا إّة 
أف أت تععرـ  ل  الععلبػ  العريرػ  الاػعر ر  اػ ر  

 ع رن  ا ع راإل أف رؤاا ي ار.
 تعػػػػػ   ال رااػػػػػ   لػػػػػ  اةاػػػػػتير ف بػػػػػ  اع لاعػػػػػي أ 

الععلرعػػػػػػػ  . ر لػػػػػػػ  الػػػػػػػريـ عػػػػػػػف الع ارػػػػػػػ  الب رػػػػػػػرع 
ل اػػتير ف ع ػػؿ اػػعرر العاػػ رؾ  ػػ  ال رااػػ  ياػػرر  
الععلرعػػػ  ا رابا يػػػ   لػػػ  اةاػػػتير ف  ػػػ  الرخػػػ  
العن اػػإل للعاػػ رؾ ععػػ  ر رػػ  عػػف ناػػي  اةاػػتا ي ا 
إّة أف  نػػػػػػ ؾ يعػػػػػػن الاػػػػػػلير   ع ػػػػػػؿ  ػػػػػػ ـ  اػػػػػػـ 

للعاار  عػف  يػ را  اةاػتير ف   يرػ ا   العا رؾ
 ـ(.1023رآاررفا 

 

 خطة البحث -6
ر   لر  طيرع  الي ث رأ  ا   تـ تاارـ  

رنػػػ خ  الاػػػ   أا ا . اػػػت إلػػػ  عػػػ  تياػػػ  عػػػف الي ػػػث 
اظرؿ عرلػػرع تااػػل عرااػػي ال اػػ ي  ا ررنػػ خ  
الاػػػػػػ   ال ػػػػػػ ن  عرلػػػػػػرع اػػػػػػر ع  علرػػػػػػ  العرااعػػػػػػ ا 

يرنعػػػػ  اظ يرػػػػ   الاػػػػ يا ا    لػػػػثراػػػػتعرن الاػػػػ   الر 
رراتعرن الاػ   رن خ  الا   الرايي  رلر  الي ثا 

العنا  الات تـ ااتا اع     الي ثا رراػ ـ  ا ع ال
النتػػ    التػػ  تػػـ التراػػؿ إلراػػ ا ر ػػ   اػػ   الاػػ   ال
رالتراػر   رتـ  ػرن ا اػ  الي ػث  لا ييالا   ا

  .رال راا   العاتايلر 
 تخصص مراجع الحسابات -6/1

 لػػػػ  الػػػػريـ عػػػػف انتاػػػػ ر ال رااػػػػ   التػػػػ  
تن رلػػػ  عرلػػػرع التااػػػل الاػػػن    إة أف  نػػػ ؾ 
اػػػػػػعري   ػػػػػػ  ت  رػػػػػػ  رتعررػػػػػػؼ عماػػػػػػـر التااػػػػػػل 
الاػػن   .  لػػر   نػػ ؾ تعررػػؼ عر ػػ  تػػـ ااػػتا اع  
 ػػػػػػػػػ  ال رااػػػػػػػػػػ   الاػػػػػػػػػ يا .  اػػػػػػػػػػ   ر ػػػػػػػػػ   رااػػػػػػػػػػ  

(   44Robcop & Sangboon 2011ل 
نمرػػا التااػػل الاػػن    ي نػػ  ة ياررػػ  ععتػػ  ع  ػػ  ت

عاع  عاربلػ ا ععاػ ع رعتنر ػ  يػ  ا   ػ ل ا رأنػ   ػر 
الاػػػػػػرخ ال ا عػػػػػػ  اظب ػػػػػػر أ عرػػػػػػ  عػػػػػػف اػػػػػػر ع  علرػػػػػػ  
العرااعػػػػػ ةا ر  اػػػػػر  التااػػػػػل الاػػػػػن     ػػػػػ  
   ػػ  عبرنػػ    ػػ   الاػػ رع الع ػػ  ع  لػػ  أ ا   علرػػ  
العرااعػػػػػ ا رالععر ػػػػػ  الع ػػػػػ  ع لعرااعػػػػػ  ال اػػػػػ ي  ا 

ااعػػػػػػػ . رالتاريػػػػػػػ  الا اػػػػػػػ   ػػػػػػػ  أ ا   علرػػػػػػػ   العر 
( 102ا ل1007رراػػػػػػػػػػم   رااػػػػػػػػػػ   الاػػػػػػػػػػغررا 

التاال الان    ي ن  ة خر ـ العرااػي ي لتااػل 
 ػػػػػ  أ ا   علرػػػػػ   العرااعػػػػػ  لاػػػػػرب   تتيػػػػػي خطػػػػػ ع 
اػػن    أر اػػ ع  را ػػ ا عػػػي الت برػػ   لػػ  أف لبػػػؿ 
خطػػػػ ع عػػػػف  ػػػػاا الاط  ػػػػ   ااػػػػ  ل  نرػػػػ  تػػػػرتيط 
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ي ناطت  خ  تاتلؼ  ف الاط     اظارخة. أع   رعػ  
    رااػػػػػػ  ااػػػػػػي ال اػػػػػػ ي    ػػػػػػ  تير راػػػػػػل عر 

( العرااػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػات Ussahawanitchakitا2012
 لػػ  ايػػرع رتػػ ررإل بػ     ػػ  اػػن    ععرنػػ   ر اػؿ

 ػػػػػػر عرااػػػػػػي  اػػػػػػ ي   عتااػػػػػػل. أعػػػػػػ    ػػػػػػرنا 
( خػػػ   ر ػػػ  التااػػػل الاػػػن    272ا ل1005

لعرااػػي ال اػػ ي   ي نػػ  ة خرػػ ـ العرااػػي يػػ  ا  اػػ ع   
العرااعػػػ  إلػػػ   عػػػ   رنتعػػػرف إلػػػ  خطػػػ ع أر ناػػػ ط 
ععػػرف يعػػ  رتلػػعف تع  ػػؿ طيرعػػ  الععلرػػ   التػػ  تاػػـر 

الاطػػ ع نماػػ  ر إعب نرػػ  ال اػػرؿ  ياػػ  العناػػي   ػػ 
 لػػػػػػ  الععػػػػػػ رؼ رالايػػػػػػرا  العتعلاػػػػػػ  يطيرعػػػػػػ  تلػػػػػػؾ 

 (Dunn et. al.,2004)الععلرػ  ة. رابػر   رااػ  
أف الاػػ ؼ عػػف تااػػل عبتػػإل العرااعػػ   ػػر لرعرػػ  
نماػػػػػ   ػػػػػف عن  اػػػػػر   ػػػػػ  إاػػػػػي ع رييػػػػػ   الععػػػػػ  . 
 ػػػ لتعر  راػػػع  لعرااػػػػي ال اػػػ ي   أف رتنػػػ     لػػػػ  

ع إل لر اػؿ  لػ   عػ  . رخػ  أيع   أارخ يرر اظت
 ػػػاا  (Mayhew & Wilkins, 2003) ػػ  ا 

اظيعػ    لػ  أناػػ   ال اػـا  ػػ   الاط  ػ  ا  لػػرر  
الاػػن   ا اظنظعػػ ا عاػػ  ر رؤر  اظعػػراؿا رأارػػرًا 

 الع خ  يرف اب راع رعرظم  العرااع .
 (.Huang et.al 2007)رابػر   رااػ   ا

لعبتػػإل  أف التعرػػ  الػػات رالاػػ  التااػػل الاػػن   
العرااعػ  خػ  رنػت   نػػ  تػ  ررا  عاتلمػ   لػ  الععػػ   

لبيػػػ ر.   لتااػػػل رعبػػػف أف رػػػؤ ت إلػػػ  االاػػػغ ر ر 
 ػػ رع  لػػ  أتعػػ إل العرااعػػ  للععػػ   الاػػغ را  ػػ  
 رف خ رع العع   البي ر  ل  العاػ رع  خػ  تالػؿ عػف 
تػػ  رر ال اػػرؿ  لػػ  العػػ رع  لػػ  أتعػػ إل العرااعػػ . 

( أف Karjalainenا2011   راختر ػػػػػػػػػػػػػ   رااػػػػػػػػػػػػػ  
التااػػل  ػػ  الاػػن    ر رػػ  عػػف ا تعػػ ؿ ابتاػػ ؼ 
عرااع  ال ا ي   للت ررمػ   رالعا لمػ    ػ  الاػرا ـ 

ربػالؾ  .الع لر  للععرػؿ ر رػ  ع بمػ  ع  علرػ  العرااعػ 

( أف تعتػي Ussahawanitchakitا2012ألػ ؼ   
عرااػي ال اػػ ي   يععر ػ  عتمرخػػ   ػ  اػػن    ع ػػ  ع 

ـ اػػػ عؿ لااػػػ  ل الاػػػرب  عػػػف اػػػ ؿ راػػػ ـ لػػػ   اػػػ
خ راتػػػػػ  رأاػػػػػ لري  للباػػػػػؼ  ػػػػػف اظاطػػػػػ  .   عرااػػػػػي 
ال ا ي   العتاال    اػن    الععرػؿ رعرػؿ إلػ  
اب تمػػػػػػػػ ظ يػػػػػػػػ لعع   الػػػػػػػػارف رتعتعػػػػػػػػرف يعاػػػػػػػػترر   
عناملػػػػػ  عػػػػػف العاػػػػػت ا   التا رررػػػػػ  رعػػػػػف ارتمػػػػػ ع 

 Wangعع ع   ااتا ي  اظري ح. رابر   رااػ   
et al, 2011تااػل الاػن     ػر خػػرار ( أف ال

ااتراترا  عاػـ لعب تػإل العرااعػ ا  تػ  رر التااػل 
الان     ل  ار ع العرااع  راػر ع التاررػر العػ ل  
 ػػر عػػف العاػػ ل  اظرلرػػ  لعاػػتا ع  الاػػرا ـ الع لرػػ  

راػػ    عب تػإل العرااعػػ  عػػف ت ارػؽ ر ػػررا   ػػ  بعػ  
راػػ       ػػ  بعػػ  ابنتػػ  ا رأف تاػػي  أب ػػر بمػػ  عا 

اػػػرا ا  عرااعػػػ  اا  تبػػػ لرؼ أخػػػؿ. ربػػػالؾ ت ارػػػؽ إ
ألػػػ ؼ اليػػػ   رف أف التااػػػل الاػػػن    لعرااػػػي 
ال اػػػ ي   رعتيػػػر  ػػػ عً    اػػػعً   ػػػ  ااترػػػ ر عرااػػػي 

 ال ا ي  . 
 ,Lowensohn et al) رااػ  را تيػر  

أف التاال الان    عع ؿ لايػرع عرااػي  (2007
ال اػػػ ي  ا  رػػػث أنػػػ  عينػػػ   لػػػ  التػػػ ررإل رالايػػػرع 

لعبتاػػي  عػػف العرااعػػ   ػػ  اػػن    ععرنػػ . الععلرػػ  ا
(  اػ  رلػ   أف عب تػإل Lim & Tanا2010أعػ    

العرااع  العتاااػ  تاػـر ي اػت ع ر الرخػ  رالعػرار  
الع لرػػػػػػ   ػػػػػػ  تطػػػػػػررر العػػػػػػرظمرف رالتبنرلرارػػػػػػ   ػػػػػػػ  
اػػن     ع ػػ  ع لت اػػرف اػػر ع العرااعػػ . ري لتػػ ل  
  ف العػرااعرف الػارف رععلػرف  ػ  عب تػإل عتاااػ   

اـ الع رػػػػ  عػػػػف المػػػػرل لتطػػػػررر ايػػػػراتاـ عا رنػػػػً  لػػػػ ر
يػػػػػػ لعرااعرف العػػػػػػ علرف  ػػػػػػ  عب تػػػػػػإل عرااعػػػػػػ  يرػػػػػػر 
عتاااػػػ .  عرااعػػػر ال اػػػ ي   العتاااػػػرف  ػػػـ 
أخػػؿ  رلػػ  عػػف يرػػر ـ للتلػػلرؿ عػػف ا نػػإل اب ارع. 
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بالؾا ل راـ ال را   ال  ع  ل ع ر  رأ  عػ لاـ ر ػر 
الاػػعع  رتانػػإل ابلػػرار ياػػ .   لعتاااػػرف لػػ راـ 

  رااررن  أب ر عف يرر العتااارف عف لعؼ ع
اػػػر ع  علرػػػ  العرااعػػػ ا التػػػ  عػػػف الععبػػػف أف تػػػؤ ت 

العػ را  ر إل    اػ اف عاػ  ر الػ اؿ  ػ  العاػتايؿا 
 ل  اظتع إل. ري لت ل  ل راـ  را   أبيػر عػف يرػر ـ 
لل م ظ  ل  الار ع الع لر  لععلر   العرااع  لتانػإل 

 ,Shu)ألػػػػرار الاػػػػػعع  رالتعػػػػػرن للتا لػػػػ   
2000). 

التااػػػػػػػل  رع ارػػػػػػػ  ررعبػػػػػػػف تلاػػػػػػػرل أ عرػػػػػػػ 
راػػ    عبتػػإل العرااعػػ   لػػ  تبػػررف ي نػػ  الاػػن    

 ربػػػػػػؿ ععر ػػػػػػ  رايػػػػػػرا  ا اػػػػػػ  ياػػػػػػن    ععرنػػػػػػ ا 
ري لتػػػػ ل  تاػػػػ رـ اػػػػ ع   اا  عاػػػػترر     لرػػػػ  عػػػػف 

تر رػػػػي تبػػػػ لرؼ التػػػػ ررإل بعػػػػ  راػػػػ     لػػػػ   الاػػػػر ع.
ياػػػػن    ععرنػػػػ   لػػػػ  عاعر ػػػػ  بيرػػػػرع عػػػػف  عػػػػ   

العرااعػػػػػ  العتاااػػػػػ  ععػػػػػ  راػػػػػ     لػػػػػ  عب تػػػػػإل 
اػػارل  ي ةلػػ    إلػػ   اباػػتم  ع عػػف ر ػػررا  ال اػػـ.

  ل الععلرػ   راباػرا ا  التػ  تاػـر ياػ  اب ارع ر 
التػػ  تعتعػػ   لػػ  التاػػ رر الاااػػ  ي لناػػي  لعرااػػي 
ال اػػػػ ي   العتااػػػػلا ععػػػػ  رػػػػؤ ت إلػػػػ  تامػػػػرن 
ا تعػػ ة  ر ػػرل  ػػ ـ ابتاػػ ؼ اظاطػػ   الار ررػػ  

عب تػإل العرااعػ  ررؤ ت تاال  را ـ الع لر .   الا
تػػػػػر ر  ػػػػػرل خررػػػػػ  لتليرػػػػػ  ا تر اػػػػػ   الععػػػػػ   إلػػػػػ  

ياػػػػػررع عتعرػػػػػ عا ري لتػػػػػ ل  ت ارػػػػػؽ  را ػػػػػ  اختاػػػػػ  ر  
راػػػػػ     لػػػػػ  تع رػػػػػ  اػػػػػعع  عب تػػػػػإل بعػػػػػ   عرتمعػػػػػ .

العرااعػػ  العتاااػػ  العرتيطػػ  يتاػػ رـ اػػ ع   اا  
اػػر ع عرتمعػػ  ر تراػػري نطػػ ؽ  ػػاا الاػػ ع  ا  رػػث 

عب تػػإل العرااعػػ   لػػ  تاػػ رـ عاػػترر     لرػػ   راػػ   
 رػػػ  ع أرلػػػً  رػػػؤ ت إلػػػ  . Assuranceعػػػف الت برػػػ  

ععر   عرااع  ال ا ي   لان    الععرؿ  ف طررؽ 

انامػػػ ن ا تعػػػ ؿ ا تاػػػ ررا  العاػػػ طر الا اػػػ  ياػػػـ
 الععرؿ. ؿ  ؿ عرااي ال ا ي   عف ِخي

وىناؾ بعػ  المقػاييا التػي يمكػف بواسػطتيا 
اف مكتػػا المراجعػػة متخصػػص فػػي تحديػػد مػػا إاا كػػ

مراجعة صناعة معينة أـ ال. مف أىـ ىاه المقاييا 
 ما يمي:

 مقياا حصة السوؽ: -أ
رعتيػػر  ػػاا العارػػ   أب ػػر العاػػ رر  اػػرر    ػػ  خرػػ   

 لػػػ  أاػػػ   عػػػ خ  ارػػػ   ػػػاا العالتااػػػل. رراػػػـر 
 لػػ   علرػػ   عرااعػػ   ػػ  بتػػإل العرااعػػ  ااػػت راا ع

اػػت را  لػػ   اػػ  ت ب تػػإل التػػ .   لع ععرنػػ  اػػن  
ارخر  أبير    خط ع ع ػ   رعتيػررف اظب ػر اعت بػً  

ا ععػػػػ  اػػػػرنت   نػػػػ  للععر ػػػػ  رالايػػػػرا  لاػػػػاا الاطػػػػ ع
ععر ػػ  ارػػ ع عػػف اػػ ؿ تطػػررر ععر تاػػ   ػػ  اػػن    

 Krishnan, 2003; Neal and)الػؾ الاطػ ع 
Riley, 2004) ال راػػػػػػط   ;1007ا ال ػػػػػػ ا ا

 .1024ال رارت رالا ر ا  ;1022رآاررفا 
 حصة المح ظة قياام -ا

ظاػػػر  ػػػاا العارػػػ   ة اػػػ  ةاػػػتا اـ عارػػػ    اػػػ  
 ػػ  ت  رػػ  التااػػل  ػػاا العارػػ   ررتبػػ  الاػػرؽ. ر 

الان     ل  التر ري الناػي  للاػ ع   التػ  رؤ راػ  
رالعاػػػ ؿ الػػػات ر ظػػػ  يناػػػي  أبيػػػر  عبتػػػإل العرااعػػػ 

. رر اإل التاال الان        اا عف الا ع  
عيرعػػ   الععرػػؿ عااػػرعً   لػػ  ال  لػػ  يااػػع  إاعػػ ل  

 . إاعػػػػ ل  عيرعػػػػ   اعرػػػػي الععػػػػ   لػػػػنم  الاػػػػن   
رر اػػػػػً  لاػػػػػاا العارػػػػػ    ػػػػػ ف عبتػػػػػإل العرااعػػػػػ  رعتيػػػػػر 
عتااػػل اػػن  ر   ػػ  الاػػن     التػػ  رترلػػ  عناػػ  
ععظػػػػـ إررا اتػػػػ  رراػػػػتا ـ  ػػػػاا العػػػػرار   ػػػػ  تطػػػػررر 

 ,Neal and Riley) ػػ   ػػاا الاػن     ععر تػ 
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الػػػػػػػػػػػ رارت رالاػػػػػػػػػػػ ر ا  ;1007ا ال ػػػػػػػػػػػ ا ا (2004
1024. 

 جودة عممية المراجعة -6/2
لاػػػ  بػػػ ف عرلػػػرع اػػػر ع  علرػػػ  العرااعػػػ  
عػػػػف أب ػػػػر العرالػػػػري التػػػػ  ربػػػػ    لراػػػػ  اظ يرػػػػ   
الاػػ يا  نظػػرًا ظ عرتػػ   ػػ  الناػػرن يعانػػ  العرااعػػ  
يعػػػػ  أف ا تػػػػ    اػػػػ  عاػػػػتا ع  الاػػػػرا ـ الع لرػػػػ   ػػػػ  

 ف  لػػػػ ر الععلرعػػػػ   الع  اػػػػير .  اػػػػ   بػػػػؼ اليػػػػ   
العراعػػػؿ العػػػؤ رع  لراػػػ  ر إراػػػ   ال لػػػرؿ التػػػ   رااػػػ  

ترلػػػػػ  عاػػػػػػتا ع  الاػػػػػرا ـ الع لرػػػػػػ  رتاػػػػػ     لػػػػػػ  
إاػػػػػػتع  ع  اػػػػػػتاـ ي لعانػػػػػػ . بػػػػػػؿ الػػػػػػؾ  ػػػػػػ ث نتراػػػػػػ  
ابنارػػ را  الع لرػػ  التػػ   ػػ    ػػ لـ العػػ ؿ راظ عػػ ؿ 
ايت اً  عف ابنار را  الع لر  الت              عف 

ا رأ عػ  ـ2886ال ترنر    ـ ار  رأعررب   رؿ ارؽ آ
التػػ  ب نػػ  تععػػؿ  ػػ  عاػػ ؿ تاػػررؽ  Enronاػػرب  

الباريػػػػػػ   رالغػػػػػػ   الطيرعػػػػػػ   ػػػػػػ  الرةرػػػػػػ   العت ػػػػػػ ع 
ـ ا ربػػػػػالؾ أ عػػػػػ  اػػػػػرب    1002اظعرربرػػػػػ   ػػػػػ ـ  

( اظعرربرػػػ  ل تاػػػ ة    Worldcomررررلػػػ  بػػػـر 
راظ عػػػػ  الع لرػػػػ  الع لعرػػػػ   ػػػػ  الريػػػػي  اـ 1001 ػػػػ ـ 

رالتػ  ة تػ اؿ آ  ر ػ  ع  لػ   اـ1007اظارر عف  ػ ـ 
رعػػػ  نػػػت   ناػػػ  عػػػف إ ػػػ   ب رػػػر عػػػف  اأعػػػ ـ أ رننػػػ 

الاػػػػرب   رالينػػػػرؾ الع لعرػػػػ   ػػػػ  أعرربػػػػ   لػػػػ  راػػػػ  
ينبػً  رال رػ  ع  220الاارل رالتػ  يلغػ  أب ػر عػف 

العلػػػػطر ع ب ػػػػ   اػػػػرب   ب رػػػػرع  ػػػػ  اعرػػػػي  رؿ 
 الع لـ.

 لػػػػػ  الػػػػػريـ عػػػػػف أ عرػػػػػ  عماػػػػػـر اػػػػػر ع ر 
 أنػػػ  ة رراػػػ  تعررػػػؼ رالػػػ  راػػػ عؿ العرااعػػػ  ا إة

رعتمػػؽ  لرػػ   ػػ  اظ يرػػ   الاػػ يا ا ررراػػي الػػؾ إلػػ  
اات ؼ ال رار  الت  رنظػر عػف ا لاػ  تاػ ا عرلػرع 

رعػف اػ ؿ ااػتارا  التعػ ررؼ ار ع  علر  العرااع . 

ر  ػػػػػظ أف يعػػػػػن ا الاػػػػػ يا  اظ يرػػػػػ  الػػػػػرار ع  ػػػػػ  
اليػػػػػػ   رف ريطػػػػػػرا يػػػػػػرف اػػػػػػر ع العرااعػػػػػػ  الا رارػػػػػػ  

 ,De Angelo)بتا ؼ اظاط      الارا ـ الع لر  را
1981, Palmrose, 1988, Knapp, 1991, 

Grant et al., 1996) .  ررػػؽ آاػػر عػػف يرنعػػ 
يػػرف اػػر ع العرااعػػ  الا رارػػ  راةلتػػ اـ ريػػط اليػػ   رف 

 ,Copley and Doucet) ي لععػػ ررر العانرػػ 
رريػػط  .) 2888اا أ عػػ ,2882 الاػػي غ ,1993

 ررؽ   لث عف الي   رف يرف ار ع العرااع  الا رار  
اػػػػػػي ع   اػػػػػػ   العاػػػػػػتمر رف عػػػػػػف الاػػػػػػرا ـ الع لرػػػػػػ   را 

.ري لتػػػ ل  (1002 اػػػنرف رخطػػػإلا ا 1000 ع عػػػ ا 
ة رراػػػػػ  تعررػػػػػؼ عتمػػػػػؽ  لرػػػػػ  لاػػػػػر ع رتلػػػػػ  أنػػػػػ  

أف ا ررعبػػػف ااػػػػتنت   ععػػػ  اػػػػيؽ العرااعػػػ  الا رارػػػػ 
 ع   اػػ   اػػر ع العرااعػػ  الا رارػػ  تاػػ ؼ إلػػ  إاػػي

العاػػتمر رف عػػف ا عػػ  العرااعػػ  عػػف اػػ ؿ ابتاػػ ؼ 
عػػػي  أاطػػػ   رعا لمػػػ   الاػػػرا ـ الع لرػػػ  رالتاررػػػر  ناػػػ 

 ي اػػػػػػػر اف رالعػػػػػػػ لب ا  اةلتػػػػػػػ اـ ي لععػػػػػػػ ررر العانرػػػػػػػ 
1025.) 

 جودة عممية المراجعةمقاييا  -6/2/1
تعػػػػػ    اظ يرػػػػػ   الاػػػػػ يا  التػػػػػ  تن رلػػػػػ  

ويمكػػف اػػر ع  علرػػ  العرااعػػ ا عؤاػػرا  أر عاػػ رر  
ىػػػػاه المؤشػػػػرات التػػػػي تناولتيػػػػا افدبيػػػػات تبويػػػػا 
 إلى ثالثة أنواع رئيسية كالتالي:السابقة 

جػػػػودة المراجعػػػػة والمرتبطػػػػة بمكتػػػػا مؤشػػػػرات  (أ )
ر ػػػ   اػػػـ عبتػػػإل العرااعػػػ  راػػػعع   ة،المراجعػػػ

ا Yuniarti; 1007اظ ػػػػ ؿا عبتػػػػإل العرااعػػػػ   
 Choi et. ;1008الا   ن  رالعنارتا 2011;

al 2010 ا رالتااػػػػػل 1020عر لػػػػػ ا  ;ا)
ال ػػػػػػػػػػػػػػ ا ا الاػػػػػػػػػػػػػػن    لعبتػػػػػػػػػػػػػػإل العرااعػػػػػػػػػػػػػػ   

ال راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  رآاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررفا ;1007
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1022;Lowensohn et al.ا;Lim & Tan 
ا Reichelt and wang 2008;ا2007
الالػػػػػػػػػ ر  العر ر ػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػ  عبتػػػػػػػػػػإل (ا ر 1020

العن  اػػػ  يػػػرف (ا ر Francis 2004  العرااعػػػ 
ايػػػػػػػرافا ;1006اظ رعػػػػػػػ ا   عب تػػػػػػػإل العرااعػػػػػػػ 

ابلتػػػ اـ يععػػػػ ررر العرااعػػػ  العتعػػػػ رؼ (ا ر 1020
؛ عر لػ ا 1007؛ اظ ػ ؿا 1022  رتػرا    لراػ 
 خيػػػػػػرؿ الععػػػػػػ   ر اباػػػػػػتعرار ععاػػػػػػـ(ا ر 1020

 Deborah أتعػػػػػػ إل (ا ر 1020ايػػػػػػرافا;1022ا
 .Choi et. al;اYuniarti   علرػ  العرااعػ 

الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طرت ;1006ا Hoitash2010;ا2011
 (.1005رالعنارتا 

جػػػودة المراجعػػػة والمرتبطػػػة ب ريػػػؽ مؤشػػػرات  (ا )
ر ػػػػػػ  ااػػػػػػتا ؿ العرااػػػػػػي  ،عمػػػػػػؿ المراجعػػػػػػة

ايػػػرع  ررػػػؽ (ا  ر 1007التػػػررارت رالن  عػػػ ي ا 
ابتاػػػػ ة  يػػػػرف (ا ر 1020عر لػػػػ ا  العرااعػػػػ 

 & Sutton   ررؽ العرااع  ر عرػؿ العرااعػ 
Lampe1990.)ا 

جػػودة المراجعػػة والمرتبطػػة بالمنشػػ ة مؤشػػرات  (ج )
 اػػػػـ الاػػػػرب  ع ػػػػؿ ر ػػػػ   ،محػػػػؿ المراجعػػػػة
الع لر أر يععن    آاػر أ عرػ   العرااع  رخرتا 

ا (1022 التعرعػػ ا الععرػػؿ عرلػػرع العرااعػػ  
 .Doyle etالرخ يػ  ال االرػ /اارا ا   ربػؿر 

al, 2007) ). 
رالاػػػػػػ   التػػػػػػ ل  عػػػػػػف ال رااػػػػػػ  راػػػػػػتعرن    

اظ يرػػػػػػػ   الاػػػػػػػ يا  التػػػػػػػ  تن رلػػػػػػػ  الع خػػػػػػػ  يػػػػػػػرف 
ععرػػػػػؿ راػػػػػر ع تااػػػػػل العرااػػػػػي  ػػػػػ  اػػػػػن    ال

  علر  العرااع .
 
 

 الدراسات السابقةتحميؿ  -6/3
ر  ختػ   ظ  عرلرع تاال العرااػي  

ي  تعػػػػػ ـ عػػػػػف اليػػػػػ   رف ر ياػػػػػر ع  علرػػػػػ  العرااعػػػػػ  
عي   ـ رار   راا  ا ا اً     الرةر   العت  عا 

 لػػػ   ػػػ   لػػػـ الي   ػػػ فا لع عػػػؿ تااػػػل العرااػػػي 
الاػعر ر ا ر  خت  يار ع  علرػ  العرااعػ   ػ  الير ػ  

 ( رالتػػػػ  ُأاررػػػػ   لػػػػ 1004ع  ػػػػ ا  رااػػػػ  ليرػػػػإل  
ايرؿ العا رنػ  يػرف الير ػ  العاػرر  رالير ػ  الاػعر ر . 
رخػػػ  تػػػـ  عػػػؿ عاػػػ  لل رااػػػ   الاػػػ يا  التػػػ  تتعلػػػؽ 

 ال راا  . اا ر رع  رل   رن ظ ـ ا عرلرع لي
برمرػ   (Taylor 2000  ااتيػر   رااػ 

للعاػػػػػ طر تػػػػػ  رر التااػػػػػل  لػػػػػ  تاػػػػػ رر العرااػػػػػي 
رالػػػؾ  ػػػ   الع  عػػػ  ر اتػػػ   ػػػ  تاػػػ رر  ػػػاا العاػػػ طر

أاػػػػػ ر  نتػػػػػ    ال رااػػػػػ  إلػػػػػ  أف ر . اػػػػػن    الينػػػػػرؾ
عرااعػػ  ال اػػ ي   يرػػر العتاااػػرف  ػػ  اػػن    

  ل  عػػف عرااعػػ  يػػالينػرؾ خػػ ررا العاػػ طر الع  عػ  
ا عػػػي أف المػػػرؽ ال اػػػ ي   العتاااػػػرف  ػػػ  الينػػػرؾ

  ػػػػ ف الػػػػؾ . إلػػػػ  ً  إلػػػػ  ػػػػ  التارػػػػرـ لػػػػـ ربػػػػف بيرػػػػرا
العػػػػرااعرف يرػػػػر العتاااػػػػرف بػػػػ نرا أخػػػػؿ  اػػػػ   ػػػػ  
ع  عػػػػػ  تاػػػػػ رراتاـ للعاػػػػػ طر الع  عػػػػػ  عا رنػػػػػً  عػػػػػي 
 العتاااػػػػػػػػػػػػرف  ػػػػػػػػػػػػ  الاػػػػػػػػػػػػن   .رابر   رااػػػػػػػػػػػػ 

 Krishnan 2001)  أف إ ارع اظري ح عف العرالري
الع رػػػرع للاػػػ ؿ يػػػرف العاػػػت عررف رالعنظعػػػرف ر الاػػػ  ع  

ال ا ي   رالع للرف رالاعارر. رأف تاال عرااي 
 ػػػػ  اػػػػن    ععرنػػػػ  خػػػػ  رامػػػػؼ عػػػػف إ ارع اظريػػػػ ح. 
رااتيػػػػػر  ال رااػػػػػ  الع خػػػػػ  يػػػػػرف تااػػػػػل عرااػػػػػي 
ال اػػػػػ ي   ريػػػػػرف عاػػػػػترخ الععرػػػػػؿ عػػػػػف العاػػػػػت ا   
التا ررر  العطلا . رراػ   ال رااػ  أف الععػ   الػارف 
رلاػػػػ رف إلػػػػ  عرااعػػػػ   اػػػػ ي   يرػػػػر عتاااػػػػرف 

 2.1عتراط ير الرا  ل  عات ا   تا ررر  عطلا  
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 ػػ  الع  ػػ  باعػػ ل  اظاػػرؿ أ لػػ  عػػف العاػػت ا   
التا رررػػ  التػػ  ر اػػؿ  لراػػ  الععػػ   الػػارف رلاػػ رف 

 إل  عرااع   ا ي   عتااارف.
 ا(Balsam et. al. 2003  أاػػرخر 
اتيػ ر الع خػ  يػرف عاػ رر  اػر ع اظريػػ ح ر  رااػ  ة

رخ  يػػػػػرف التااػػػػػل الاػػػػػن    لعرااػػػػػي ال اػػػػػ ي  .
 العطلػػؽ للعاػػت ا   التا رررػػ  خػػ رف الي  ػػث العاػػترخ

التػػػػػػ  تػػػػػػـ اػػػػػػرب   ح للععػػػػػػ ع   ااػػػػػػتا ي  اظريػػػػػػ ر 
عػػػف خيػػػؿ عرااػػػي  اػػػ ي   عتااػػػل عػػػي عرااعتاػػػ  

عػف خيػؿ عرااػي  اػ ي   يرػر الت  تـ عرااعتاػ  تلؾ 
. رخػػ  ااػػتا ع  ال رااػػ  نعػػرا  اةن ػػ ار عتااػػل

إلػػ  أف أاػػ ر  النتػػ    ر ب اػػلرإل ا اػػ    لل رااػػ . 
 ي   العتاااػػػرف اػػػن  ر   عػػػ   عرااعػػػ  ال اػػػ

ل راععاػػػػػػػترخ عطلػػػػػػػؽ للعاػػػػػػػت ا   التا رررػػػػػػػ  أخػػػػػػػؿ 
رعع ع   ااتا ي  أريػ ح أ لػ  عػف  عػ   عرااعػ  
ال اػػػػػػ ي   يرػػػػػػر العتاااػػػػػػرف اػػػػػػن  ر .رااتير  

ااػػػـ  2003 ا Ferguson & Stoke)  رااػػػ 
التااػػػل الاػػػن   ا رتاػػػعرر ر الع عػػػ  التا ررػػػ ا 

يعب تػػػإل  العرااعػػػ   ػػػ  أ اػػػ إل ابنػػػ ع ا   الا اػػػ 
رخػػػػػ  ااػػػػػتا ع  ال رااػػػػػ   .العرااعػػػػػ  الاػػػػػت  البيػػػػػرخ

نعػػرا  اةن ػػ ار ب اػػلرإل ا اػػ    لل راا .رأاػػ ر  
  ػػػػػػـ ع ػػػػػػ ر  لعاػػػػػػ رع عب تػػػػػػإل النتػػػػػػ    إلػػػػػػ  راػػػػػػر  

العرااعػػ  الاػػت  البيػػرخ  لػػ  ال اػػرؿ  لػػ   ػػ رع 
 ػػ  راػػـر العرااعػػ  أبيػػر عػػف العب تػػإل اظاػػرخ يرػػر 

لػ  عرااعػ  البيرخ    الاػن     التػ  ة ت تػرت  
 اػػػػػ ي   عتاااػػػػػػرف. أعػػػػػػ   ػػػػػ    لػػػػػػ   عرااعػػػػػػ  
ال ا ي   يرر العتااارف لعب تإل العرااع  الات  
البيرخ  ا  را   ال رااػ  أناػـ راػتطرعرف ال اػرؿ 
 لػػ   ػػ رع  ػػ  راػػـر العرااعػػ  أبيػػر عػػف العب تػػإل 
اظاػػرخ يرػػر البيػػرخ للاػػػن     التػػ  ت تػػرت  لػػػ  
  عرااعػػػػ   اػػػػ ي   عتاااػػػػرف. عػػػػي الػػػػؾ لػػػػـ تاػػػػ

ال رااػػػػػ    ػػػػػـ خػػػػػرت  ػػػػػ  راػػػػػر   ػػػػػ را  لعرااعػػػػػ  
ال اػػ ي   العتاااػػرف  ػػ  الاػػنرا  يعػػ  ابنػػ ع   

 Velury   رااػػػ . بعػػػ  أف 2880ااراػػ  يعػػػ  
 ػػػػػػ    إلػػػػػػ  ععر ػػػػػػ  عػػػػػػ  إاا بػػػػػػ ف  عػػػػػػ    (2003

عرااعػػػ  ال اػػػ ي   العتاااػػػرف  ػػػـ أخػػػؿ  رلػػػ  
ب ارع اظريػػ ح ناػػيً  إلػػ   عػػ   عرااعػػ  ال اػػ ي   

ف.  ربػػػ   ال رااػػػ   لػػػ  اػػػر خرف يرػػػر العتاااػػػر
ع ػػػػػػ  رف أرلاعػػػػػػ    نػػػػػػ ع  تبػػػػػػرف الاػػػػػػرب     لرػػػػػػ  

ر  نراعػػػ    نػػػ ع  ترلػػػ  الاػػػرب  عاػػػت ا    ااباػػػت ان 
ري اػػػػتا اـ العاػػػػت ا   التا رررػػػػ  تا رررػػػػ  ار ررػػػػ . 

بعع ػػػػػؿ ب ارع اظريػػػػػ ح رت لرػػػػػؿ اةن ػػػػػ ار ب اػػػػػلرإل 
راػػػ   ال رااػػػ  أف إ ارع اظريػػػ ح لععػػػ   ا اػػػ   ا 

ععػػػػ  عرااعػػػػ  ال اػػػػ ي   العتاااػػػػرف عناملػػػػ ا 
خػػػػ رع عرااعػػػػ  ال اػػػػ ي   العتاااػػػػرف راػػػػرر إلػػػػ  

 ل  تارر  إ ارع اظري ح  ن ع  تبرف خ رع العاػت ا   
بعػػ  أاػػ ر  النتػػ    إلػػ  أف الترلر رػػ  للاػػرب    لرػػ . 

لرػػ  ع ػػؿ  ػػاا ابرتيػػ ط يرػػر عتػػرا ر لػػ خ الاػػرب     
 ابات ان .

 ػ    إلػ   ا((Dunn et.al.2004  رااػ 
ااتيػػػػ ر الع خػػػػ  يػػػػرف التااػػػػل الاػػػػن    لعبتػػػػإل 

رااػػػتا ع  العرااعػػػ  ر يػػػرف اػػػر ع إ اػػػ ح الععرػػػؿ. 
ال رااػػػػ  ت لرػػػػؿ اةن ػػػػ ار ب اػػػػلرإل ا اػػػػ   . رخػػػػ  

إلػ  راػر    خػ  إرا يرػ  يػرف عب تػإل  نتػ   أا ر  ال
رم   العرااعػػػػػ  العتاااػػػػػ  اػػػػػن  رً  ر يػػػػػرف تاػػػػػن

الع للػػػػػرف لاػػػػػر ع اب اػػػػػ ح  ػػػػػ  الاػػػػػن     يرػػػػػر 
العنتظعػػ ا ر لبػػف  رعػػ  راػػل الاػػن     العنتظعػػ  

 Low أ يت  ال راا   ػ ـ راػر  أت   خػ . ر رااػ 
ت ااػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػ  رر تااػػػػػػػػػل عرااػػػػػػػػػي  (2004

ال ا ي      الان     ل  بً  عػف تارػرـ العاػ طر 
الػػات راػػػـر يػػ  ر الاػػػرارا  التػػػ  رتاػػا    ػػػ  تاطػػػرط 

رلػػػي الي  ػػػث عاعر ػػػ  عػػػف رخػػػ  لرػػػ  العرااعػػػ .  ع
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ا ععػػ  رالػػؽ الينػػرؾال ػػ ة  اب ترالػػر   ػػ  اػػن    
إعػػػ  تطػػػ يؽ أر ة تطػػػ يؽ يػػػرف التااػػػل الاػػػن    
لعرااػػي ال اػػ ي   ريػػرف اػػن    الععرػػؿ اب ترالػػ . 

ر ػػر الي  ػػث لعرااعػػ  ال اػػ ي   عاعر ػػ  عػػف بعػػ  
عارػػػػ ع. خػػػػ  للر إاػػػػرا ا  العرااعػػػػ  اظرلرػػػػ  رعر انرػػػػ  

رراػػػػ  أف ععر ػػػػ  عرااعػػػػ  ال اػػػػ ي    ػػػػ  اػػػػن    
ف عػػػػف تارػػػػرعاـ للعاػػػػ طر ررػػػػؤ ر الػػػػؾ اػػػػالععرػػػػؿ ر 

عي اػػػرًع  لػػػػ  طيرعػػػ  راػػػػر ع خػػػراراتاـ  ػػػػ  التاطػػػػرط 
 & Nagy  رااػػػػ ر ػػػػ    لععلرػػػػ  العرااعػػػػ . 

Carcelloإل  ااتيػ ر عػ خ تػ  رر  اػـ   2004  )ا
الععرػػػػػػػؿ  لػػػػػػػ  الع خػػػػػػػ  يػػػػػػػرف عرااعػػػػػػػ  ال اػػػػػػػ ي   

رف اػػػػػػػػن  ر  ريػػػػػػػػرف التاػػػػػػػػ ررر الع لرػػػػػػػػ  العتاااػػػػػػػػ
رااػػػػػتا ع  ال رااػػػػػ  نعػػػػػرا  اةن ػػػػػ ار اب تر لرػػػػػ . 

راػػػػ   ب اػػػػلرإل ا اػػػػ    لل رااػػػػ  العر انرػػػػ . رخػػػػ  
يػرف تااػػل  خررػ ال رااػ  ياػبؿ  ػ ـ   خػ  اػلير  

عرااػػػػي ال اػػػػ ي   اػػػػن  ر  ريػػػػرف اب ترػػػػ ؿ العػػػػ ل  
الع خػػ  الاػػلير  يػػرف  بعػػ  راػػ   ال رااػػ  أفللععرػػؿ. 
عرااي ال ا ي   ريرف اب تر ؿ الع ل      تاال

عع  راػرر إلػ  أف ألعؼ ل خ العع   بي ر ال اـ. 
العنػػػ  ي ابرا يرػػػ  لتااػػػل عرااػػػي ال اػػػ ي    ػػػ  

ر ػػػػػ    ر ع اب ترػػػػ ؿ العػػػػ ل  تتػػػػ  ر ي اػػػػـ الععرؿ.
( إلػػػػػػ  ت لرػػػػػؿ طيرعػػػػػػ  ر رر 1004 رااػػػػػ   ليرػػػػػإلا 

ااػػػػػتراترار  التااػػػػػل الاطػػػػػ     التااػػػػػل  ػػػػػ  
ععرػػػػؿ(  ػػػػ  اةرتاػػػػ   ي راػػػػ  بمػػػػ  ع اظ ا  اػػػػن    ال

العانػػػػ  للعرااػػػػي الاػػػػ را ا رالػػػػؾ عػػػػف اػػػػ ؿ  رر 
التاال    ت ارف خ را  العرااي الاػ را   لػ  
 خػ  تاػ رر العاػ طر ال تعرػ ا راػر ع خػرارا  تاطػرط 
 علرػػ  العرااعػػ ا رابتاػػ ؼ  ػػ ة  الغػػ  راة ترػػ ؿ 

اػػػ  العػػػ ل  رأاػػػ لرإل إ ارع اظريػػػ ح. رتػػػـ تطيرػػػؽ ال را
 ل  بؿ عػف الير ػ  العاػرر  رالاػعر ر . رااػتا ع  
ال رااػػػ  اةاػػػتي ن  بػػػ  اع لاعػػػي الععلرعػػػ  . رأاػػػ ر  

نت    ال رااػ  إلػ  أف تااػل العرااػي  ػ  اػن    
الععرػػػػؿ راػػػػ ـ  ررا  ػػػػ  اةرتاػػػػ   ي راػػػػ  بمػػػػ  ع اظ ا  
العانػػ  للعرااػػي الاػػ را  عػػف اػػ ؿ ت اػػرف خػػ را  

اػػػػ طر ال تعرػػػػ ا العرااػػػػي يااػػػػرل  خػػػػ  تاػػػػ رر الع
رار ع خرارا  التاطرط لععلر   العرااعػ ا رابتاػ ؼ 
رعراااػػػ   ػػػ ة  الغػػػ  راة ترػػػ ؿ العػػػ ل  رأاػػػ لرإل 
إ ارع اظريػػػ ح. بعػػػ  أاػػػ ر  النتػػػ    إلػػػ   ػػػ ـ راػػػر  
ااتآل ػػػػ   يػػػػرف ااػػػػتا ي    رنػػػػ  ال رااػػػػ  يبػػػػؿ عػػػػف 

 اعاررر  عار العرير  رالععلب  العرير  الاعر ر .
     رااػػػػ   ػػػػ (1005ا ػػػػرنرأاػػػػر   

ياػػػػػم  ر راػػػػػر  إلػػػػػ  خرػػػػػ   أ ػػػػػر تااػػػػػل عرااػػػػػي 
ال اػػػػ ي    ػػػػ  الاطػػػػ ع الاػػػػن     لػػػػ  ااػػػػ  ل 
الاػػػػر ع لحريػػػػ ح الع  اػػػػير  للاػػػػرب   العاػػػػال   ػػػػ  

رااػػتا ع  ال رااػػ  اػػرؽ اظرراؽ الع لرػػ  العاػػرت. 
خػػػػػ  راػػػػػ   ر ت لرػػػػػؿ اةن ػػػػػ ار ب اػػػػػلرإل ا اػػػػػ   . 

الاػػن    لتااػػل ل ا ارا يرػػ تػػ  رر أف  نػػ ؾ ال رااػ  
لعرااػػػػػي ال اػػػػػ ي    لػػػػػ  الارعػػػػػ  الع  عػػػػػ  لحريػػػػػ ح 

 اأ ػػػػر .بع  أاػػػػ ر  ال رااػػػػ  إلػػػػ  أف  نػػػػ ؾ الع  اػػػػير 
لتااػػل العرااػػي  لػػ  خػػ رع اظريػػ ح يػػ لتنيؤ   إرا يرػػ

 .رابر   رااػػػػػػػػػػػػ يلر ي لتػػػػػػػػػػػػ  ا   النا رػػػػػػػػػػػػ  العاػػػػػػػػػػػػتا
 Lowensohn et. al. 2007)أف اظي  ث الت   ا

لػػػرع التااػػػل خ عػػػ  ياػػػ  ال برعػػػ  اػػػ ياً   ػػػ  عر 
الاػػػػػن    تاػػػػػرر إلػػػػػ  راػػػػػر    خػػػػػ  إرا يرػػػػػ  يػػػػػرف 
التااػػل الاػػن    لعرااػػي ال اػػ ي   ريػػرف اػػر ع 

تػ  رر التااػل بعػ  تاػرر إلػ  أف  علر  العرااع ا 
ة تراػػػػ  ر الاػػػػن     لػػػػ  أتعػػػػ إل العرااعػػػػ  عاػػػػتلط.

 رااػػػػػػ   برعرػػػػػػ  را ػػػػػػ ع تػػػػػػ ر  تػػػػػػ  رر التااػػػػػػل 
الاػػػػػػن     لػػػػػػ  اػػػػػػر ع  علرػػػػػػ  العرااعػػػػػػ  راتعػػػػػػ إل 

أف خػػػػ  أاػػػ ر  نتػػػػ    ال رااػػػػ  إلػػػػ  لعرااعػػػ  ععػػػػً . ر ا
التاال الان    ررتيط يع خ  إرا يرػ  عػي اػر ع 

رلبػػػف لػػػر  عػػػي أتعػػػ إل العرااعػػػ .  ا علرػػػ  العرااعػػػ 
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ا Cressy et.   al. 2007)رااتيػػػر   رااػػػ  
 رلػػػػػر  اناػػػػػف التػػػػػ  تػػػػػنل  لػػػػػ  أف ااػػػػػت رااا  

لػػػػ را   PrivateEquity (PE)اظاػػػػاـ الا اػػػػ  
رؿ أ لػػػػػػ  يعػػػػػػ  اباػػػػػػت راا عػػػػػػف أاػػػػػػاـ ري رػػػػػػ  تاػػػػػػغ

الاػػػػرب   العع  لػػػػ  بنتراػػػػ  آللرػػػػ  ال ربعػػػػ  لحاػػػػاـ 
ااتيػػػػػػػػر  عػػػػػػػػ  إاا بػػػػػػػػ ف التااػػػػػػػػل  بع الا اػػػػػػػػ .

الاػػػن    الاػػػ ل ي لاػػػن    أر يعر لػػػ  اباػػػت ع ر 
رر ر لارب  اظااـ الا ا  عر ع تن  ار  تعر     ػف 
نظرا اػػػػػػػ   نظررػػػػػػػ  عنػػػػػػػ  ي التااػػػػػػػل الاػػػػػػػن   (. 

ت لرػػػػػػػؿ اةن ػػػػػػػػ ار ب اػػػػػػػػلرإل  رااػػػػػػػتا ع  ال رااػػػػػػػػ 
راػػػ   ال رااػػػ   ػػػ  الػػػ  ث اػػػنرا  ا اػػػ   . رخػػػ  

اظرلػ  يعػػ  اةاػت راا أف الري رػػ  التاػغرلر  لاػػرب   
اظاػػػاـ الا اػػػ  أبيػػػر عػػػف تلػػػؾ الاػػػرب   العع  لػػػ  

%ا ععػػػ  راػػػرر إلػػػ  التطػػػ يؽ عػػػي نظررػػػ  3,4يناػػػي  
اناف. بع  را   ال رااػ  أف التااػل الاػن    

% للناػػػػػي  7,4 اػػػػػ  رلػػػػػرؼ لاػػػػػرب   اظاػػػػػاـ الا
 .الا يا  عع  رتط يؽ عي نظرر  التاال الان   

( إلػ  ععر ػ  1007 االاػغرر  راا       
أ ػػػػػػػػر ااػػػػػػػػتراترار  التااػػػػػػػػل الاػػػػػػػػن    لعرااػػػػػػػػي 
ال اػػػػ ي   الاػػػػ را   لػػػػ  تمعرػػػػؿ  علرػػػػ    ربعػػػػ  

رااػػتا ع  ال رااػػ  اةاػػتي ن  بػػ  اع لاعػػي الاػػرب  . 
 أاػػ ر  نتػػ    ال رااػػ ر الععلرعػػ   ال  عػػ  لل رااػػ . 

إلػػػػػ  أف ااػػػػػتراترار  التااػػػػػل الاػػػػػن    لعرااػػػػػي 
ال اػػ ي   الاػػ را  تػػؤ ت إلػػ  تمعرػػؿ  علرػػ   ربعػػ  
الاػػػػرب   عػػػػف اػػػػ ؿ  رر ػػػػ   ػػػػ  ت ارػػػػؽ اب اػػػػ ح 
رالام  ر  ر خ  الععلرع   الت  رعتع   لرا  أاػ  إل 

 اال ػػػػػػػ ا   رااػػػػػػػ   ػػػػػػػ    ع  .بالعاػػػػػػػ ل  ي لعناػػػػػػػ ع
اترار  التااػػػػػػل ( إلػػػػػػ  ت  رػػػػػػ  أ ػػػػػػر ااػػػػػػتر 1007

العانػػ  للعرااػػي الاػػ را   لػػ  اػػر ع اظ ا  العانػػ  
.رلت ارؽ أ  اؼ ال راا   اػ  تػـ    ا ع   العرااع 

تاعرـ ااػتي ن  تتن اػإل عػي عتغرػرا  عاػبل  ال رااػ  

رالمرلػػػر  ا رخػػػ  تػػػـ تر رػػػي اةاػػػتي ن   لػػػ  عب تػػػإل 
رتع لػػػ  أ ػػػـ نتػػػ     ػػػاا العرااعػػػ   ػػػ  خطػػػ ع يػػػ ع. 

 ـ العػػػػرااعرف يت اػػػػرف رتطػػػػررر ال رااػػػػ   ػػػػ  أف خرػػػػ
خػػػ راتاـ العانرػػػ  عػػػف اػػػ ؿ الت  رػػػؿ العلعػػػ  رالععلػػػ  
لاػػػػـ ي اػػػػتعرار رػػػػؤ ت إلػػػػ  ت اػػػػرف أ ا اػػػػـ ر تاػػػػ رـ 
ا ع   عرااع  اا  اػر ع   لرػ  تتن اػإل عػي   اػ  
العاتعػػي العػػ ل  رالتطػػررا  التػػ  ت ػػ ث  ػػ  العانػػ . 
بعػػ  أاػػ ر  نتػػ    ال رااػػ  إلػػ  أف  نػػ ؾ ا تعػػ ـ عػػف 

إل العرااعػػػػ  ي لتااػػػػل العانػػػػ   ػػػػ  اػػػػن    عب تػػػ
 عرػػػػؿ العرااعػػػػ  رتبػػػػررف  ر بػػػػؿ ععر ػػػػ  ارػػػػ ع  رعػػػػ  
رتعلػػػػؽ ي لاػػػػن    يعػػػػ  رعبػػػػناـ عػػػػف ابتاػػػػ ؼ الغػػػػ  
رالت ررمػػػػػػػ   الار ررػػػػػػػ   ػػػػػػػ  الاػػػػػػػرا ـ الع لرػػػػػػػ  ا رأف 
تااػػػل عب تػػػإل راػػػرب   العرااعػػػ   ػػػ  الاػػػن    
التػػػ  رنتعػػػ  إلراػػػ   عرػػػؿ العرااعػػػ  راػػػ     ػػػ  تماػػػـ 

تع ـ  ع لرػ  العرااعػ  رالارػ ـ يػ بارا ا  العطلريػ ا را 
رت  رػػػ  عاػػػ طر الاػػػن    ي خػػػ ا ععػػػ  رػػػنعب   لػػػ  

 .ار ع اظ ا  العان  للعرااع 
 Reichelt &Wang) ر ػػػػ     رااػػػػ  

إلػػػػػ  ااتيػػػػػ ر عػػػػػ  إاا ب نػػػػػ  اػػػػػر ع  علرػػػػػ    (22010
العرااعػػػػ  ت رػػػػ  لػػػػ خ العػػػػرااعرف العتاااػػػػرف  ػػػػ  

 .ر الع لػػػ  اػػن    ععرنػػػ   لػػػ  العاػػترررف الػػػرطن 
العػػػػػػػػػػرااعرف   عػػػػػػػػػػ   رأاػػػػػػػػػػ ر  النتػػػػػػػػػػ    إلػػػػػػػػػػ  أف 

العتااارف  ػ  الاػن     لػ  الاػعر رف الػرطن  
رالع لػػػ  لػػػ راـ أ نػػػ  عاػػػترخ عػػػف العاػػػت ا   يرػػػر 

أاػػ ر  نتػػ    ال رااػػ  إلػػ  أف عاػػترخ بعػػ  الطيرعرػػ . 
التػػػػػػ  رػػػػػػتـ العاػػػػػػت ا   يرػػػػػػر الطيرعرػػػػػػ  للاػػػػػػرب   

عػػػػف خيػػػػؿ العػػػػرااعرف العتاااػػػػرف  لػػػػ   عرااعتاػػػػ 
العاػػػػترخ الع لػػػػ   اػػػػط أخػػػػؿ عػػػػف العاػػػػت ا   يرػػػػر 

عػػػػػف خيػػػػػؿ  التػػػػػ  رػػػػػتـ عرااعتاػػػػػ الطيرعرػػػػػ  للاػػػػػرب   
أرلػػ  راػػ   ال رااػػ  ر عػػرااعرف يرػػر عتاااػػرف. 

أ لػػ  تاػػرر إلػػ  أف اػػر ع العرااعػػ  تبػػرف  ػػ  أ لػػ  
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عاػػػػػترر تا   نػػػػػ ع  ربػػػػػرف العرااػػػػػي عتااػػػػػل  ػػػػػ  
ترررف الرطن  رالع ل ا ععػ  ان    ععرن   ل  العا

لػػػػػػ  الاػػػػػػعر   العرااػػػػػػي تااػػػػػػل راػػػػػػرر إلػػػػػػ  أف 
الػػػػرطن  عػػػػي ايػػػػرع العرااػػػػي ر  عػػػػؽ ععر تػػػػ   لػػػػ  
الاعر  الع ل  لرررررف لتا رـ أ ل  عاػترر    ػ  

 Lim &  Tan  2010)أاػرخ ر   .اػر ع العرااعػ 
إلػ  الت اػؽ  رعػ  إاا ب نػ  الع خػ  يػرف    راا     
رار ع    رظرمت  ي لعنا ع   عرااي ال ا ي ااتعرار 

 علرػػػ  العرااعػػػ  عاػػػررط   لػػػ  تااػػػل العرااػػػي 
خػػػػػػ  ااػػػػػػتا ع  ال رااػػػػػػ  نر رػػػػػػ  .ر رأتعػػػػػػ إل العرااع 

ا را تعػ    لػ  اةات ا ؽ بعار   لاػر ع العرااعػ 
نتػػػ     ت لرػػػؿ اةن ػػػ ار ب اػػػلرإل ا اػػػ   .رأظار 

عػػػػف خيػػػػؿ  التػػػػ  رػػػػتـ عرااعتاػػػػ ال رااػػػػ  أف الاػػػػرب   
لػػػػػ را   اعا يػػػػػؿ يرػػػػػر العتاااػػػػػرف االعتاااػػػػػرف

 ااػػتعراراػػر ع  ػػ   علرػػ  العرااعػػ  أ لػػ  ناػػير  عػػي 
 .رظرمت   ترع طررل    عرااي ال ا ي   

( 1022رآاػػػررف   ال راػػػط  أاػػػرخ بعػػػ 
 رااػػػػ   ػػػػ    إلػػػػ  ااتيػػػػ ر الع خػػػػ  يػػػػرف تااػػػػل 
عرااعػػػػ  ال اػػػػ ي   ر اػػػػر ع العرااعػػػػ ا رالػػػػؾ عػػػػف 
اػػػ ؿ الاػػػع  ن ػػػر التعػػػرؼ  لػػػ  طيرعػػػ  تااػػػل 

رت  ر  ع خ رار    خ  يػرف  االعرااي    نا ط ع 
اػػػػر ع العرااعػػػػ   رتااػػػػل عبتػػػػإل العرااعػػػػ  عػػػػف 
  ن  رػػػػ ا ر عػػػػ خ راػػػػر    خػػػػ  يػػػػرف اػػػػر ع العرااعػػػػ

رعب تػػػػػػػإل العرااعػػػػػػػ  العرتيطػػػػػػػ  يعب تػػػػػػػإل العرااعػػػػػػػ  
ت  رػ  عػ خ  بالؾر  .الع لعر  البيرخ عف ن  ر  أارخ

راػػػػػػر   ػػػػػػررؽ اا   ةلػػػػػػ  إ اػػػػػػ  ر  يػػػػػػرف عب تػػػػػػإل 
العرااعػػ  العتاااػػ  رالااػػ   العربػػ ت للع  اػػي   

    نتػػػ أاػػػ ر رالػػػؾ  رعػػػ  رتعلػػػؽ ياػػػر ع العرااعػػػ . ر 
 ػ   راػر    خػ  طر رػ  يػرف التااػل إل ال راا  

عاػػػػػػ ؿ العرااعػػػػػػ  ر يػػػػػػرف اػػػػػػر ع تاررػػػػػػر العرااعػػػػػػ ا 
ري لعا يػػػؿ أظاػػػر  ال رااػػػ   ػػػ ـ راػػػر    خػػػ  يػػػػرف 

اػػر ع العرااعػػ  رعب تػػإل العرااعػػ  العرتيطػػ  يعب تػػإل 
إلػػػ  النتػػػ     اػػػ ر بعػػػ  أ .العرااعػػػ  الع لعرػػػ  البيػػػرخ

رار  ااػت ؼ يػرف عاػترخ الاػر ع لعب تػإل العرااعػ  
   العربػػػػ ت العتاااػػػ  الع علػػػػ   ػػػػ  عاػػػػر رالااػػػػ

 رػػػث أاػػػ ر  النتػػػ    إلػػػ  أف  علرػػػ    اللع  اػػػي  
العرااعػػ  يعب تػػإل العرااعػػ  العتاااػػ  الع علػػ   ػػ  
عاػػر تتعتػػي ياػػ ر أبيػػر عػػف ال خػػ  ي لعا رنػػ  ي لااػػ   

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت للع  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  .
إلػػ    Robkob & Sangboon)ا(2011 رااػػ 

ععر   ت  رر التاال الان       العرااعػ   لػ  
اػػػر ع  علرػػػػ  العرااعػػػػ  عػػػف اػػػػ ؿ  رن عربرػػػػ  عنػػػػ   

رخػ  العرااع  برارط لعرااع  اللرا إل    ت ر نػ . 
ااػػػػتا ع  ال رااػػػػ  ااػػػػلرإل اةاػػػػتي ن  بػػػػ  اع لاعػػػػي 

رأاػػ ر  نتػػ    ال رااػػ  إلػػ  أنػػ  الععلرعػػ   ال  عػػ . 
  للعرااػي بلعػ  بلع   ا    راػ  التااػل الاػن  

 ا  عاػػػػػترخ اػػػػػر ع  علرػػػػػ  العرااعػػػػػ . رعػػػػػف الع رػػػػػر 
لإل تعػػػ ـ أف النتػػػ    تاػػػرر إلػػػ  أف عرااػػػي اللػػػرا إل 

لاػػػػػ رع ي العتااػػػػػل  ػػػػػ  الاػػػػػن    ر الػػػػػات رتعرػػػػػ  
الا اػػػػ   لػػػػ  العرااعػػػػ  رالايػػػػرع الا اػػػػ  للعرااػػػػي 

 .رؤ ر يابؿ إرا ي   ل  ار ع  علر  العرااع 

 Habib and Bhuiyan)ر ػ     رااػ  
الع خػ  يػرف التااػل  التعػرؼ  لػ إلػ  ا  (2011

الاػػػػػػن    لعبتػػػػػػإل العرااعػػػػػػ  ريػػػػػػرف تػػػػػػ ار تاررػػػػػػر 
العرااعػػػػ .    لتػػػػ ار  ػػػػ  تاررػػػػر العرااعػػػػ   ػػػػر أ ػػػػ  
عتغرػػػػػرا  عاراػػػػػ   العرااعػػػػػ  الا رارػػػػػ  التػػػػػ  عػػػػػف 
الععبػػػػف ع  ظتاػػػػ ا  اػػػػ  ُتعِبػػػػف عػػػػف خرػػػػ   بمػػػػ  ع 
 علر  عرااع  ال اػ ي  ا ظناػ  عرتيطػ  يترخرػ  بػً  

رااػػػػػػتا ع  اظريػػػػػػ ح. عػػػػػػف العرااعػػػػػػ  ر ععلرعػػػػػػ   
ال راا  ت لرؿ اةن ػ ار ب اػلرإل ا اػ   . رأاػ ر  

أف تػػػػػ ار تاررػػػػػر العرااعػػػػػ  أخاػػػػػرل خ النتػػػػػ    إلػػػػػ  
عػػػػػف خيػػػػػؿ عرااعػػػػػ   التػػػػػ  رػػػػػتـ عرااعتاػػػػػ الاػػػػػرب   
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أاػػ ر  النتػػ     بعػػ  اػػ ي   عتاااػػرف اػػن  ر . 
إل  أف اب تع    ل   العع ررر ال رلرػ  ب ػ ا  أرلً  

ا  عػػف تػػ ار تاررػػر العرااعػػ  لاعرػػي التاػػ ررر الع لرػػ    
عرااع  ال ا ي   ع   ا العتاااػرف اػن  ر .بع  

إلػػ  ااتيػػ ر  ا(Karjalainen 2011   ػػ     رااػػ 
الع خػػػ  يػػػرف التااػػػل الاػػػن    لاػػػررؾ العرااعػػػ  
ريػػػػػػػرف اػػػػػػػر ع اةريػػػػػػػ ح الععلنػػػػػػػ  لاػػػػػػػرب   الاطػػػػػػػ ع 

أف الارا       نلنػ ا تتطلػإل    ال راا ابر ر الا ل.
ـ أر ااػػع   الاػػرب   العػػرتيطرف يععلرػػ  أف رظاػػر ااػػ

العرااعػػػػ   ػػػػ  تاػػػػ ررر العرااعػػػػ ا ر ػػػػاا راػػػػاؿ  لػػػػ  
اػػػػػررؾ العرااعػػػػػ  ينػػػػػ   ع ػػػػػ  ظ للععػػػػػ    ػػػػػ  اػػػػػرؽ 
العرااعػػ  للاػػرب   المنلن رػػ  التػػ  رعتلباػػ  الاطػػ  رف 
الاػػ ل رالعػػ ـا رت  رػػ   علرػػ   العرااعػػ  التػػ  خػػ ـ 

رخػػػػػػ  ياػػػػػ  اػػػػػرب   عرااعػػػػػ  را ػػػػػػ رف  ػػػػػ  الاػػػػػن   . 
تا ع  ال رااػػػػػ  أاػػػػػلرإل اةن ػػػػػ ار  ػػػػػ  ت لرػػػػػؿ ااػػػػػ

رأاػػػػ ر  نتػػػػ    ال رااػػػػ  يػػػػ ف التااػػػػػل الير نػػػػ  . 
الان    لاػررؾ العرااعػ  عػرتيط ياػبؿ إراػ ي  عػي 
نر رػػ  اةريػػ ح الععلنػػ  عػػػف خيػػؿ الاػػرب   الا اػػػ . 

التػػػػػ  رػػػػػتـ رعػػػػػف ن  رػػػػػ  أاػػػػػرخ الاػػػػػرب   الا اػػػػػ  
عػػف خيػػؿ اػػررؾ عرااعػػ  را ػػ   ػػ  الاػػن    عرااعتاػػ  

 ػػػػػػف عاػػػػػػترر   عناملػػػػػػ  عػػػػػػف العاػػػػػػت ا    تعلػػػػػػف
 التا رررػػػػ ا عا رنػػػػً  عػػػػي الاػػػػرب   الا اػػػػ  اظاػػػػرخ.

( اػػؤالرف  عػػ   عػػ  1022رأ ػػ ر   رااػػ   العاطػػرتا 
أ عرػػػ  التااػػػل العانػػػ  للعرااػػػي؟ ر ػػػؿ رمرػػػ  الػػػؾ 
التااػػػل  ػػػ  تاػػػ رر عاػػػ طر العرااعػػػ   ػػػ  الير ػػػ  
الرعنرػ ؟ رااػػتا ع  ال رااػ  أاػػلرإل اةاػتير ف لاعػػي 

نػػػ   ال  عػػػ  لل رااػػػ . رخػػػ  أاػػػ ر  النتػػػ    إلػػػ  الير 
أ عرػػ  التااػػػل العانػػػ  للعرااػػػي رأنػػػ  رععػػػؿ  لػػػ  

 ت ارف تا رر عا طر العرااع .
   Ussahawanitchakit)ا أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخر 

 رااػػ   ػػ    إلػػ  ااتيػػ ر الع خػػ  يػػرف ايػػرع  2012 

 ػػػػػ   العرااػػػػػيا رتااػػػػػل العرااػػػػػيا رأ ا  العرااػػػػػي
رااػػتا ع  ال رااػػ  أاػػلرإل اةاػػتير ف لاعػػي . ت ر نػػ 

رخػػػ  أاػػػػ ر  نتػػػ    ال رااػػػػ  إلػػػ  راػػػػر  الععلرعػػػ  . 
  خػػػ  طر رػػػ  يػػػرف ايػػػرع العرااػػػي ريػػػرف التااػػػل 
الاػػن    للعرااػػيا ر إلػػ  راػػر  ارتيػػ ط إراػػ ي  يػػرف 
ايػػرع العرااػػي ر أ ا ػػ  لععلرػػ  العرااعػػ . بعػػ  أاػػ ر  
 نتػػػػػػ    ال رااػػػػػػ  إلػػػػػػ  راػػػػػػر  تػػػػػػ ااؿ إراػػػػػػ ي  يػػػػػػرف
التااػػػػل الاػػػػن    للعرااػػػػي ريػػػػرف أ ا ػػػػ  لععلرػػػػ  

ععر ػ  إل   ا(Zerni 2012  العرااع .ر      راا 
 إاا ب ف  ن ؾ اات ؼ    تاعرر  علر ع  
العرااعػػػػ  لعب تػػػػإل العرااعػػػػ  اظريعػػػػ  البيرػػػػرع  لػػػػ   

. رالػػػػؾ  ػػػػ   رلػػػػ  الاػػػػرر  عاػػػػترخ العرااػػػػي الاػػػػررؾ
ري لتػػػػػ ل  تاػػػػػ  ـ  ػػػػػاا ال رااػػػػػ   ػػػػػ  تع رػػػػػ  عماػػػػػـر 
تااػػػػػػل العرااػػػػػػي  ػػػػػػ  الاػػػػػػن   ا ر رر اػػػػػػػرب   
العرااع      علر  العرااع ا رترلػ  ياػبؿ اػ ل 
ع  إاا ب ن  اػر ع  علرػ  العرااعػ  تت اػؽ لػر   اػط 
نع  أرل  ياا  ل راعع   ياارع عبتإل العرااع  را 

رخػػػػ  ااػػػػتا ع  ال رااػػػػ  أاػػػػلرإل العرااػػػػي الاػػػػررؾ. 
رأظاػػػػػر  النتػػػػػػ    ةن ػػػػػ ار  ػػػػػ  ت لرػػػػػػؿ الير نػػػػػ  . ا

اات     بيررع    أ اػ ـ رتربريػ    عػ   العرااػي 
 إلاػػالاػػررؾا ر لػػ  راػػ  الت  رػػ  تظاػػر النتػػ    أن

ا نػػػإل تااػػػل العرااػػػي  ػػػ  اػػػن    ععرنػػػ ا  ػػػ ف 
يعػػػػػن الاػػػػػرب   رتاااػػػػػرف  ػػػػػ   ػػػػػ   خلرػػػػػؿ عػػػػػف 
الاػػػػرب   البيرػػػػرع رالععاػػػػ ع ياػػػػ ؼ الػػػػيعن اآلاػػػػر 

اااػػػػرف  ػػػػ   ػػػػ   بيرػػػػر عػػػػف الاػػػػرب   الػػػػارف رت
الاغررع ريرر الععا ع.  اا الع  ظػ  تاػرر إلػ  أف 
العرااعرف الاػرب   رطػرررف ااػتراترار   اا  بمػ  ع 
ر ع لرػػػ  بػػػر   عػػػؿ تن  اػػػ  للاػػػرؽ الع لػػػ  للعرااعػػػ  
رلارا ػػ  عاػػ رب  أريػػ ح العرااعػػ  عػػف أاػػؿ الياػػ    ػػ  

 العن  ا .
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 اSun and Liu 2013)  بعػ  أف  رااػ 
الغرن عناػ   رااػ  تػ  رر التم  ػؿ يػرف تااػل ب ف 

عرااػػػػػي ال اػػػػػ ي   ررخ يػػػػػ  عالػػػػػ  اب ارع  لػػػػػ  إ ارع 
اظريػػػ ح.  ػػػ اتير   ػػػاا ال رااػػػ  عػػػ  إاا بػػػ ف ااػػػتا ؿ 
العال   ر أب ر أر أخؿ  ع لر     تارر  إ ارع اظري ح 

عػػػػػػف خيػػػػػػؿ التػػػػػػ  رػػػػػػتـ عرااعػػػػػػ   اػػػػػػ ي تا  للاػػػػػػرب   
التػػػ  رػػػتـ   ي لاػػػرب   العػػػرااعرف العتاااػػػرف عا رنػػػ

عػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػرااعرف يرػػػػػػػػػر عرااعػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػ ي تا  
را تع   ال راا   ل  ت لرؿ اةن  ار العتااارف. 

رخ  را   ال راا  أف إ ارع اظري ح ب الرإل ا ا   .
تػػػػػػرتيط ياػػػػػػبؿ اػػػػػػلي  عػػػػػػي ااػػػػػػتا ؿ عالػػػػػػ  اب ارع 

عػف خيػؿ عػرااعرف الت  رتـ عرااع   ا ي تا  للارب   
التػ  رػتـ عرااعػ  عف الارب    عتااارف أب ر عنا 

عػػف خيػػؿ عػػرااعرف يرػػر عتاااػػرف. ريعػػ   اػػ ي تا  
رتمػؽ عػػي  بػػرع أف  نػػ ؾ   خػػ  تب علرػػ  يػػرف تااػػل 
عرااػػي ال اػػ ي   ررخ يػػ  العالػػ   لػػ  إ ارع اظريػػ حا 

النت    إل  أف التم  ؿ ابرا ي  يرف تاال  أا ر 
  عرااي ال ا ي   ررخ ي  عال  اب ارع  ل  تػ  رر  لػ

 ار ع الععلرع   الع  اير .
الع خػ  ا( Pham 2014  رااتيػر   رااػ 

تاررػػػػػػر تػػػػػػ ار  يػػػػػػرف تعلػػػػػػؾ عبتػػػػػػإل العرااعػػػػػػ  ريػػػػػػرف
العرااعػػ ا رتػػ  رر التااػػل  ػػ  عرااعػػ  ال اػػ ي   

رااػػػػػتا ع  ال رااػػػػػػ  أاػػػػػػلرإل الع خػػػػػػ .   ػػػػػػاا  لػػػػػ 
رخػػػ  راػػػ   ال رااػػػ  أف اةن ػػػ ار لت لرػػػؿ الير نػػػ  . 

التااػػل  ػػ  عرااعػػ  ال اػػ ي    يغػػن النظػػر إاا 
ع بػػػ ف  لػػػ  العاػػػترخ الع لػػػ  أر العػػػ لع ( رلػػػعؼ 

رتعلػػؾ تػػ ار تاررػػر العرااعػػ  ابرتيػػ ط ابراػػ ي  يػػرف 
 Zuo and)رأارخ عب تػػػإل العرااعػػػ  الاػػػغررع.

Guan 2014)  ا  رااػ  تػ  رر  اػـ عبتػإل العرااعػ
ععرػػػؿ  لػػػ  إ ارع رتااػػػل العرااػػػي  ػػػ  اػػػن    ال

رااػػػػتا ع  ال رااػػػػ  اظريػػػػ ح  ػػػػ  الاػػػػرؽ الاػػػػرن ا 

رخػػػ  راػػػ   أاػػػلرإل اةن ػػػ ار ةاتيػػػ ر  ػػػاا الع خ .
ال رااػػػ  أف  نػػػ ؾ   خػػػ   باػػػر  ععنررػػػ  يػػػرف  اػػػـ 
عبتػإل العرااعػ  را  ارع اظريػ حا يرنعػ  ة تراػ    خػ  
ععنررػػػ  يػػػرف إ ارع اظريػػػ ح رالتااػػػل  ػػػ  اػػػن    

 الععرؿ.
ا(  راا   Ali and Aulia 2015أارخ  

لت  رػػ  عػػ  إاا بػػ ف  اػػـ عبتػػإل العرااعػػ  رتااػػل 
العرااػػػػػي لاعػػػػػ  تػػػػػ  رر  لػػػػػ  اػػػػػر ع  علرػػػػػ  عرااعػػػػػ  
العؤااػػ   الععلربػػ  عػػف خيػػؿ ال برعػػ . رااػػتا ع  

الير ن  . رخ  را   ال راا  أالرإل اةن  ار لت لرؿ 
ال راا  أف بً  عف  اـ عبتػإل العرااعػ  رتااػل 
العرااػػي لػػـ ربػػف لاعػػ  تػػ  رر عاػػـ  لػػ  اػػر ع عرااعػػ  
العؤااػػ   الععلربػػ  عػػف خيػػؿ ال برعػػ .  ػػاا النتػػ    
يرػػػػػر عتط ياػػػػػ  عػػػػػي نتػػػػػ    ال رااػػػػػ   الاػػػػػ يا  التػػػػػ  
ُأاررػػػ   لػػػػ  الاػػػػرب   الع راػػػػ   ػػػػ  اػػػػرؽ العػػػػ ؿ. 

ا إلػ  ااتيػ ر (Jaggi et.al 2015 )ر ػ     رااػ 
عػػػ  إاا بػػػ ف الععػػػ   الػػػارف رعػػػ نرف عػػػف لػػػعؼ  ػػػ  
نظػػ ـ الرخ يػػ  ال االرػػ ا رالػػارف رػػتـ عرااعػػ   اػػ ي تاـ 
عػػف خيػػؿ عرااعػػرف عتاااػػرفا لػػ راـ اػػر ع أريػػ ح 
أ لؿ عف أرل ؾ الارف رتـ عرااع   ا ي تاـ عف خيؿ 
عرااعػػرف يرػػر عتاااػػرف رالػػؾ اػػ ؿ المتػػرع يعػػ  

رااػػتا ع  ال رااػػ  ف اػػ ريرن  أرباػل . إاػ ار خػػ نر 
رأاػػػ ر  النتػػػ    أاػػػلرإل اةن ػػػ ار لت لرػػػؿ الير نػػػ  . 

إلػػػػ  أف اػػػػر ع اظريػػػػ ح للععػػػػ   الػػػػارف رعػػػػ نرف عػػػػف 
لػعؼ  ػ  نظػ ـ الرخ يػ  ال االرػ  رالػارف رػتـ عرااعػ  
 ا ي تاـ عف خيؿ عرااعرف عتااارف عػف عب تػإل 

 ع العرااعػػػػػ  اظريعػػػػػ  البيرػػػػػرع أ لػػػػػ  عػػػػػف تلػػػػػؾ الع  ػػػػػ
للععػػػػػػ   الػػػػػػارف رػػػػػػتـ عرااعػػػػػػ   اػػػػػػ ي تاـ عػػػػػػف خيػػػػػػؿ 
عرااعػػػرف يرػػػر عتاااػػػرف عػػػف عب تػػػإل العرااعػػػػ  
اظريع  البيررع. بع  لـ تارر النت    إل  أت ااػت ؼ 
 ػػػ  اػػػر ع اظريػػػ ح يػػػرف الععػػػ   الػػػارف رػػػتـ عرااعػػػ  
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 اػػ ي تاـ عػػف خيػػؿ عرااعػػرف يرػػر عتاااػػرف عػػف 
تلػػؾ الع  ػػ ع عب تػػإل العرااعػػ  اظريعػػ  البيرػػرع عا رنػػ  ي

للععػػ   الػػارف رػػتـ عرااعػػ   اػػ ي تاـ عػػف عب تػػإل ة 
 تنتع  لحريع  عب تإل البيررع.

ر ػػػػػػػػػ     رااػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػ رارت رالاػػػػػػػػػ ر ا 
( إلػػػػػ  ااػػػػػتط ع آرا   رنػػػػػ  عػػػػػف العػػػػػرااعرف 1024

الا راررف  رؿ أ ػر التااػل الاطػ     تااػل 
العرااػػػػي  ػػػػ  اػػػػن    الععرػػػػؿ(  ػػػػ  تاػػػػ رر عاػػػػ طر 

اللريرػػػػػ . رااػػػػػتا ع  ال رااػػػػػ  العرااعػػػػػ   ػػػػػ  الير ػػػػػ  
أاػػلرإل اةاػػػتير ف لتاعرػػػي الير نػػ   ال  عػػػ  ةاتيػػػ ر 
 رلػػػر   ال رااػػػ . رأاػػػ ر  النتػػػ    إلػػػ  راػػػر  أ ػػػر 
للتااػػػػل الاطػػػػ    للعرااػػػػي الاػػػػ را   ػػػػ  تاػػػػ رر 
عاػػػػػ طر العرااعػػػػػ .بع   ػػػػػ     رااػػػػػ    يػػػػػ الع ر ا 

( إل  التعػرؼ  لػ  عػ خ عاػ  ع  التااػل 1025
ا ي   الا را     ت اػرف اػر ع العان  لعرااي ال 

 علرػػػػ  العرااعػػػػ   ػػػػ  الير ػػػػ  الاػػػػر انر . رااػػػػتا ع  
ال رااػػػػ  ااػػػػلرإل اةاػػػػتير ف لاعػػػػي الير نػػػػ   ال  عػػػػ  
لت ارػػؽ أ ػػ اؼ ال رااػػ . رخػػ  أاػػ ر  النتػػ    إلػػ  أف 
 نػػ ؾ اتمػػ ؽ تػػ ـ يػػرف العػػرااعرف الاػػ راررف  ػػ  رةرػػ  
الارطػػػػػػػػػـر ي  عرػػػػػػػػػ  التااػػػػػػػػػل العانػػػػػػػػػ  لعرااػػػػػػػػػي 

   الاػػػػ را ا رأف الت  رػػػػؿ العلعػػػػ  رالععلػػػػ  ال اػػػػ ي
للعرااػػػػػػػػي الاػػػػػػػػ را  رالت اعػػػػػػػػ  يععػػػػػػػػ ررر العرااعػػػػػػػػ  
العتعػػػػ رؼ  لراػػػػ  راػػػػ  ـ  ػػػػ  ت اػػػػرف اػػػػر ع  علرػػػػ  

 العرااع .
مػػف خػػالؿ اسػػتعرا  الدراسػػات السػػابقة 

 يتضح ما يمي:
    نػػػػ ؾ ا تعػػػػ ـ عت ارػػػػ  عػػػػف خيػػػػؿ اليػػػػ   رف ي رااػػػػ 

أ عرػػػػػ  تااػػػػػل العرااػػػػػي  ػػػػػ  اػػػػػن    الععرػػػػػؿ 
 ر  خت  يار ع  علر  العرااع .

    تااػػػػػل العرااػػػػػي  ػػػػػ  اػػػػػن    الععرػػػػػؿ رتػػػػػػر
لعب تػػإل العرااعػػ  الا رارػػ  إعب نرػػ  اةاػػتم  ع عػػف 

ر ررا  ال اـ عف  رػث تػر رر الرخػ  رالتبلمػ   ػ  
 خط     ععرن .

   تااػػػػل العرااػػػػػي  ػػػػ  اػػػػػن    الععرػػػػؿ راعػػػػػؿ
العرااػػػػي خػػػػ  را  لػػػػ  ابتاػػػػ ؼ الغػػػػ  راظاطػػػػػ  ا 

تير أ   العراعؿ العاع  لعراااػ  الماػ   ري لت ل  ُرع
 الع ل  ع ؿ ظ  رع إ ارع اظري ح.

    لػػػ  الػػػريـ عػػػف اة تعػػػ ـ الرااػػػي ي رااػػػ    خػػػ 
تاال العرااي    ان    الععرؿ يار ع  علر  
العرااعػػ  إّة أنػػ ا  ػػ   ػػ ر   لػػـ الي   ػػ فا لػػـ رػػتـ 
تنػػػػ رؿ  ػػػػاا الع خػػػػ   ػػػػ  الير ػػػػ  الاػػػػعر ر  إّة  ػػػػ  

(. رتاتلػؼ 1004را  ع ر ػ   رااػ  ليرػإل   راا  
( عػػػػف 1004ال رااػػػػ  ال  لرػػػػ   ػػػػف  رااػػػػ  ليرػػػػإل  

  رث أف 
o   الاػػ ؼ الر راػػ  ل رااػػ  ليرػػإل  ػػر عا رنػػ  العرااػػي

العتااػػػػػػػػل عػػػػػػػػي العرااػػػػػػػػي يرػػػػػػػػر العتااػػػػػػػػل 
ي اػػػتا اـ الير نػػػ   التػػػ  تػػػـ ال اػػػرؿ  لراػػػ  عػػػف 
الير ػػ  العاػػرر  رالير ػػ  الاػػعر ر  بعرنػػ  را ػػ عا  ػػـ 

ؾ خػ ـ الي  ػث يعا رنػ  نتػ    الير ػ  العاػرر  يع  ال
عػػي الير ػػ  الاػػعر ر . يرنعػػ  ال رااػػ  ال  لرػػ  تػػ ر  
ياػػػػػػػبؿ عي اػػػػػػػر الع خػػػػػػػ   ػػػػػػػ  الععلبػػػػػػػ  العريرػػػػػػػ  

 الاعر ر .
o   ـ يرنعػػػػػػ  1004 رااػػػػػػ  ليرػػػػػػإل ُأاررػػػػػػ   ػػػػػػ   ػػػػػػ ـ

ـا رخػػػػ   اػػػػل  1025ال رااػػػػ  ال  لرػػػػ   ػػػػ   ػػػػ ـ 
 ـ  ػػ  الير ػػ 1004الب رػػر عػػف التطػػررا  عنػػا  ػػ ـ 

النظ عرػػ  رالا نرنرػػ   ػػ  الععلبػػ  العريرػػ  الاػػعر ر ا 
ي بل    إل  التغررا  اةختا  ر  الع لعر .  ا  تـ 
إاػػػ ار نظػػػ ـ  ربعػػػ  الاػػػرب   ي لععلبػػػ  العريرػػػ  

ـا رتػـ تعػ رؿ نظػ ـ الاػرب   1005الاعر ر    ـ 
ـا ر ػ  اآلرنػ  1024الاعر ت يابؿ ار رت   ـ 

الاػػعر ر  ععػػ ررر  اظارػػرع أ تعػػ   الععلبػػ  العريرػػ 
الع  اػػي  رالعرااعػػػ  ال رلرػػػ   لػػ  أف رػػػتـ تطيرااػػػ  
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ـا رخػ  تػـ اليػ    ػ  اب ػ ا  1026إيت اً  عػف  ػ ـ 
لتطيرااػػػ  عنػػػا أب ػػػر عػػػف  ػػػ ـ. إلػػػ  ً  إلػػػ  يعػػػن 
اظنظعػػػػ  اظاػػػػرخ التػػػػ  لاػػػػ    خػػػػ  يرػػػػر عي اػػػػرع 
يعرلػػرع ال رااػػ ا ع ػػؿ نظػػ ـ اللػػرا إلا بػػؿ الػػؾ 

ااػػ   آلخػػ  تااػػل راعػػؿ عػػف اظ عرػػ  يعبػػ ف  ر 
العرااػػي ياػػر ع  علرػػ  العرااعػػ   ػػ  ير ػػ  اظ عػػ ؿ 

 الرا ن .
    يعػػػػػػػن ال رااػػػػػػػ   الاػػػػػػػ يا  ااػػػػػػػتا ع  نعػػػػػػػرا

اةن ػػػػ ار ب اػػػػلرإل ا اػػػػ   .رخ  ااتيػػػػر  ععظػػػػـ 
 ػػػاا ل رااػػػ   الع خػػػ  يػػػرف التااػػػل الاػػػن    
رااػػػػػ  ل اػػػػػر ع اظريػػػػػ ح بعؤاػػػػػر  لػػػػػ  اػػػػػر ع 

ا .Balsam et. al؛ 2003 علرػػ  العرااعػػ   
Nagy & Carcello 2004 ؛ 1005ا ػرنا ؛

Lim & Tan 2010 ا ؛Zerni 2012 ا ؛Pham ا
ا(. رععظػػـ  ػػاا Jaggi et. al 2015؛2014

ال رااػػػػ   تػػػػـ اارا  ػػػػ   ػػػػ  الير ػػػػ  الغريرػػػػ . يرنعػػػػ  
يعػػػػػػػن ال رااػػػػػػػ   اظاػػػػػػػرخ ااػػػػػػػتا ع  أاػػػػػػػلرإل 
اةاػػػػتي ن  بػػػػ  اع لاعػػػػي الير نػػػػ   ال  عػػػػ  لت ارػػػػؽ 

ااتيػػػػػػ ر   ( رااتيػػػػػػ ر أ ػػػػػ ا ا ا بعػػػػػػ  ااػػػػػػتا ع  
التيػػػ رف ريرػػػرا عػػػف اظاػػػ لرإل اة اػػػ  ر  العن اػػػي  
لت لرؿ الير ن  . رخ  ااتير   اا ل راا   الع خػ  
يرف التاال الان    ريرف يعن العراعؿ الت  

؛ 1004ليرػػػػػػإلا تع ػػػػػػؿ اػػػػػػر ع  علرػػػػػػ  العرااعػػػػػػ   
 & Robkob؛ 1007 اال ػ ا ؛ 1007 االاػغرر

Sangboon 2011 ؛ 1022ا ؛ العاطػػػػػػػػرتا
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رارت ا Ussahawanitchakit؛ 2012

(. رععظػػػػـ 1025؛  يػػػػ الع ر ا 1024رالاػػػػ ر ا 
 اا ال راا   تـ اارا       الير   العرير . رخ  تـ 
ااػػػػتا اـ أاػػػػلرإل اةاػػػػتي ن   ػػػػ  ال رااػػػػ  ال  لرػػػػ  
لعا رنػػ  نت  ااػػ  يتلػػؾ التػػ  تراػػل  لاػػ  ال رااػػ   

 رااػػ   التػ  تػـ اارا  ػػ   ػ  الير ػػ  العريرػ  يعػػ   راػ 
 (.1004ليرإل  

والقسـ التػالي مػف البحػث يعػر  فرضػية ومنيجيػة 
 الدراسة.

 فرضية البحث -6/4
أا ر  ال رااػ   الاػ يا  إلػ  أف عرااعػ   

ال اػػ ي   العتاااػػرف  ػػ  اػػن    الععرػػؿ لػػ راـ 
العاػػػ رع ياػػػبؿ  ػػػ ـ  لػػػ  تاػػػ رـ  علرػػػ  عرااعػػػ  اا  
   لرػػػػ  أبيػػػػر  ػػػػ  الاػػػػن     العتاااػػػػرف  راػػػػ . 
  لتااػػػػػل  ػػػػػ  اػػػػػن    الععرػػػػػؿ راػػػػػ    العرااػػػػػي 
الاػػػػ را   لػػػػ  اعػػػػت ؾ ععر ػػػػ  بيرػػػػرع  ػػػػ  اػػػػن    
ععرن ا رعػف  ػـ تطػررر  ػاا الععر ػ  ياػبؿ أبيػر عػف 
ا ؿ التاػ رإل رالايػرع العترابعػ   ػ   ػاا الاػن   ا 
ي رػػػػث رػػػػتعبف عػػػػف ابتاػػػػ ؼ اظاطػػػػ   رالغػػػػ   ػػػػ  

 ؿ التا ررر الع لر   ن  خر ع  يععلر  العرااعػ   ػ  عاػ
تااا . ري لتػ ل  راػإل  لػ  عرااػي ال اػ ي   أف 
ر اػػؿ  لػػ  الععر ػػ   ػػ  اػػن    الععرػػؿ ي بلػػ    
إلػػػ  الععر ػػػػ   ػػػ  العرااعػػػػ  رالع  اػػػي  لرػػػػتعبف عػػػػف 

 تا رـ  علر  عرااع  اا  ار ع   لر .
رخػػػػػػػ  تن رلػػػػػػػ  ال رااػػػػػػػ   الاػػػػػػػ يا  تػػػػػػػ  رر  

تااػػػل العرااػػػي  لػػػ  اػػػر ع  علرػػػ  العرااعػػػ  عػػػف 
لمػػ  للاػػػر ع.  رػػث أاػػػ ر   ػػػ   اػػ ؿ عؤاػػػرا  عات

عػػػػػػػػف ال رااػػػػػػػػ   إلػػػػػػػػ  خػػػػػػػػ رع عرااعػػػػػػػػ  ال اػػػػػػػػ ي   
العتاااػػػرف  ػػػ  اػػػن    الععرػػػؿ  لػػػ  تاررػػػ  إ ارع 

ا ؛ Velury2003ا ؛ Krishnan2001اظريػػػػػػػػػػػ ح  
 Sunا Karjalainen؛ 2011؛ 1005ا ػػػػرن

and Liu 2013 ا(. رراػػ    رااػػ   أاػػرخ أف
ععر   عرااع  ال ا ي   يان    الععرؿ ر اف عف 

ا Taylor)إعب نرػػػػ تاـ  ػػػػ  تارػػػػرـ عاػػػػ طر العرااعػػػػ  
الػػػػػػػػػػػػػػػػػ رارت رالاػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر ا ؛ 1003ا Low؛ (2000
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(. بعػػػ  أاػػػ ر   ػػػ   عػػػف ال رااػػػ   إلػػػ   رر 1024
التااػػل  ػػ  اػػن    الععرػػؿ  ػػ  اةرتاػػ   يػػ ظ ا  

ف اػػػػػ ؿ  ػػػػػ   عػػػػػف العانػػػػػ  للعرااػػػػػي الاػػػػػ را  عػػػػػ
؛ 1004ليرػػػػػإلا عؤاػػػػػرا  اػػػػػر ع  علرػػػػػ  العرااعػػػػػ   

Lowensohn et. al. 2007 ا ؛ ال راػػػط 
ا Robkob & Sangboon؛ 1022ا رآاػػػررف
 ا(.Ussahawanitchakit 2012؛ 2011

وبنػػػاعل عمػػػى ماتقػػػدـ واسػػػتنادال إلػػػى نتػػػائ  
يمكػػػف صػػػيا ة فػػػر  البحػػػث الدراسػػػات السػػػابقة، 

 كالتالي:
فػػي صػػناعة تخصػػص مراجػػع الحسػػابات 

عمى جودة العميؿ لو ت ثير إيجابي او داللة معنوية 
 عممية المراجعة.

التػػػػػػ ل  عػػػػػػػف الي ػػػػػػث راػػػػػػػتعرن  اػػػػػػ  رال
ابطػػػػ ر العنااػػػػ  الػػػػات تػػػػـ إتي  ػػػػ  لل اػػػػرؿ  لػػػػ  

رت لرلاػ  ةاتيػ ر  ػرن الععلرع   رالير ن   ال  ع  
 .الي ث

 بحثمنيجية ال -6/5
العناارػػ  التػػ  أ تعػػ   رتنػػ رؿ  ػػاا الااػػـ  

 لراػػ  ال رااػػ  لت ارػػؽ أ ػػ ا ا ا رالػػؾ يت  رػػ  عػػنا  
ال رااػػ ا رعاتعػػي ر رنػػ  ال رااػػ ا رأ اع الي ػػث التػػ  

 تـ ااتا اعا  لاعي الير ن   ال  ع .
 الدراسة التطبيقية -6/5/1

العػػػػػػػػنا  الراػػػػػػػػم    رااػػػػػػػػ ااػػػػػػػػتا ع  ال
العاػػ   الػػات رعتعػػ   لػػ   رااػػ  الراخػػي أر الظػػ  رع 

تراػػػػ   ػػػ  الراخػػػػي رراتػػػػـ يراماػػػػ  راػػػمً   خراػػػػً   بعػػػ 
ررعنػػػػػ   .ررعيػػػػر  ناػػػػ  تعيرػػػػرًا برمرػػػػػً  أر تعيرػػػػرًا بعرػػػػػ ً 

العا     عاعل  تاعري الير ن    رؿ ظػ  رع ععرنػ  
رت لرػػؿ تلػػؾ الير نػػ   للراػػرؿ إلػػ  النتراػػ  النا  رػػ  

رالعاػػ  اػػ   عػػف  .لل رااػػ  التػػ  ااػػتا ـ العاػػ   راػػ 

اػػػػػػػ ن  اػػػػػػػ ف يارػػػػػػػ  ار لي ثالعػػػػػػػنا  الراػػػػػػػم   ػػػػػػػ  ا
ال رااػػػػػػ   الراػػػػػػمر  التػػػػػػ  ة تػػػػػػت بـ  ػػػػػػ  طيرعػػػػػػػ  

ررػػػ ر  العػػػنا  العاػػػ   العتغرػػػرا  بعػػػ   .العع لاػػػ 
 اأاػػػ ً  ععراػػػر   بعػػػ   ػػػ ا أتراػػػ    ػػػ  الطيرعػػػ 

رلػػػػالؾ  ػػػػ ف العػػػػنا  العاػػػػ   راعػػػػي ععلرعػػػػ    ػػػػف 
 االظػػػػػػػ  رع لراػػػػػػػما  بعػػػػػػػً  ربرمً   يرػػػػػػػ ا  رآاػػػػػػػػررف

1023). 
ا  لبرنػػػػ  ع  عػػػػً   ػػػػاا العػػػػن تػػػػـ ااترػػػػ ررخػػػػ  

لطيرع  الي ث رت ارؽ أ  ا  ا ر ت  رعبف الراػرؿ 
إلػػػػػػ  إا يػػػػػػ   تاػػػػػػاـ  ػػػػػػ  راػػػػػػؼ رت لرػػػػػػؿ نتػػػػػػ    
ااػػػػتا ي   ا ػػػػرا  العرنػػػػ  ياػػػػ ؼ التعػػػػرؼ  لػػػػ  عػػػػ خ 
ت  رر تاال عرااي ال ا ي    ػ  اػن    الععرػؿ 

 . ل  ار ع  علر  العرااع 
 دراسةمجتمع وعينة ال -6/5/2

اعري العػرااعرف رتبرف عاتعي الي ث عف 
الع علرف    عب تإل العرااعػ  العػرال لاػ  ي لععلبػ  

رخػػػػػػػ  تػػػػػػػـ اراػػػػػػػ ؿ أ اع الي ػػػػػػػث  االعريرػػػػػػػ  الاػػػػػػػعر ر 
 اةاػػػتي ن ( لاعرػػػي عب تػػػإل العرااعػػػ  العػػػرال لاػػػ  

 اػػط بعرنػػ  لل رااػػ ا  يع ارلػػ  العانػػ   ػػ  ع رنػػ  اػػ ع
ع رنػػػ  اػػػ ع رتع ػػػؿ  راػػػ  عب تػػػإل العرااعػػػ   رػػػث أف 

رالاػػػػغررع رالتػػػػػ  تع ػػػػؿ عب تػػػػػإل البيرػػػػرع رالعتراػػػػػط  
 تـ تااػػػرـ.ر العرااعػػػ   ػػػ  الععلبػػػ  العريرػػػ  الاػػػعر ر 

 ر رػػػػػػػػ ا  عب تػػػػػػػػإل إلػػػػػػػػ     ػػػػػػػػ  عاعر    العب تػػػػػػػػإل
 .  لعر  عرااع  ارب  ا ر ع لر     عرااع رارب

( راػػػؼ لااػػػ  ل 2رررلػػػ  الاػػػ رؿ  
 رنػػ  الي ػػث عػػف  رػػث تر رعاػػ   لػػ  أاػػ   الاػػبؿ 
النظػػ ع  لعبتػػإل العرااعػػ  الػػات رنتعػػ  لػػ  العرااػػيا 
ر اػػػـ العبتػػػإلا رالعؤ ػػػؿ العلعػػػ  للعرااػػػيا راػػػنرا  
ايرتػػػػ ا ر راتػػػػ  الرظرمرػػػػ ا رعؤ لػػػػ  العانػػػػ ا رالػػػػؾ 
 اإل إا ي  أ را  العرن   أنظر عل ؽ الي ث(.  لعػً  
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اػػي  أ ػػرا  العرنػػ  الػػارف لػػ راـ أب ػػر عػػف عؤ ػػؿ يػػ ف ن
%. ربػػػالؾ ررلػػػ  الاػػػ رؿ 25 لعػػػ  را ػػػ  يلغػػػ  

عػػف  51( يػػ ف  ػػ   العػػرااعرف العتاااػػرف  ػػر 2 
%. أع      العتاااػرف 54إاع ل  العرن  ريناي  

 ػػػػ  العؤااػػػػ   الع لرػػػػ /الت عرفا رالعا رة /العاػػػػ را 
ع ر رالاػػػ ع   الا ر /المن خر /اةتاػػػ ة ا راةاػػػت 

العتع  /التا  ػػػػػػػػ ا رالاػػػػػػػػن   ا رالعؤااػػػػػػػػ   يرػػػػػػػػر 
 لػػػػ   2ا 7ا 7ا 22ا 21ا 11الا   ػػػػ  للػػػػري   اػػػػر 

 الترال .
 ت واجراعات الدراسةاو أد -6/5/3

 ػػػػػػ  اػػػػػػيرؿ ال اػػػػػػرؿ  لػػػػػػ  الععلرعػػػػػػ   
 لػػ    رااػػ ال  عػػ  عػػف عمػػر ا  العرنػػ ا ا تعػػ   ال

 اةاػػػػتي ن  بػػػػ  اع أا اػػػػر  لاعػػػػي الير نػػػػ   العطلريػػػػػ 
تطػػررر اةاػػتي ن  يػػ لرارع تـ الي ػػث(.ر   أنظػػر عل ػػؽ
ال رااػػػ   الاػػػ يا  العتعلاػػػ  يعرلػػػرع  إلػػػ   ػػػ   عػػػف

(ا 1007(ا  ال ػػػػػػػػػ ا ا 1007 الاػػػػػػػػػغررا  الي ػػػػػػػػػث
(. 1005(ا  الاػ طرت ر العناػرتا 1022 التعرع ا 

تـ ت بػرـ اباػتي ن   ػف طررػؽ ا نػ ف عػف أ لػ   رخ 
 ر ػػ  التػػ رر  را نػػ ف عػػف العع راػػرف لعانػػ  العرااعػػ  
رالع  اػػي ا رالػػؾ ياػػ ؼ ال اػػرؿ  لػػ  ع  ظػػ تاـ 
يااػػػرل رلػػػرح أاػػػ ل  اباػػػتي ن . رخػػػ  تػػػـ اظاػػػا 

 .  يع  ظ تاـ    تطررر 
خ  ا تر  اةاتي ن     اػررتا  النا  رػ  ر 

اظرؿ ر تػػػرت اػػػ  رف  أنظػػػر عل ػػػؽ الي ػػػث(   لػػػ  
 ل  ير ن   أرلر   ف  رن  الي ث تتع ػؿ  ػ  الاػبؿ 

العؤ ػػػؿ ر العرااعػػػ ا   اػػػـ عبتػػػإلر النظػػػ ع  للااػػػ ا 
العاػػع  ر اػػنرا  الايػرعا ر العؤ ػػؿ العانػ ا ر العلعػ ا 

نػػػػػػػػػػرع ر عػػػػػػػػػػ خ تااػػػػػػػػػػل العرااػػػػػػػػػػيا ر الػػػػػػػػػػرظرم ا 
ال  ن  راتعؿ  ل  أ اع ال رااػ  ررتبػرف ر  التاال.

ـ عارػػػػػػ   لربػػػػػػر   اااػػػػػػتاتػػػػػػـ ر . (  يػػػػػػ رع21عػػػػػػف  
 Likert  اع اػػػػ  التػػػػ ر   يرػػػػػر عرا ػػػػؽ إط خػػػػػ )- 

ا ؽ تع ع ( رالػؾ عر  -عرا ؽ  -ع  ر   -يرر عرا ؽ 
تااػػل عرااػػي ال اػػ ي    ػػ  الع خػػ  يػػرف لت  رػػ  

 .ار ع  علر  العرااع ر ان    الععرؿ 
 230 عف إاعػػ ل ااػتي ن  87 ااػت ـرخػ  تػـ 

تػػػـ اراػػػ لا  إلػػػ  عب تػػػإل العرااعػػػ  الا رارػػػ   ااػػػتي ن 
 اتع را  للت بػ  عػف ابتعػ ؿة ر  ايع رن  ا ع. ريع  

ابا ي   ربالؾ لععر   ع خ ا ر  العارإل تػـ خيػرؿ 
ا ااتي ن  رر ن ااتي نترف لع ـ ابتع ؿ اةا ي   85

%. رب نػػػ  الػػػر ر  ب لتػػػ ل   58أت يناػػػي  ااػػػتا ي  
ااػػػتي ن  عػػػف  21ااػػػتي ن  عػػػف العب تػػػإل المر رػػػ ا  12

اػػرب   ااػػتي ن  عػػف  32الع لرػػ ا اػػرب   العرااعػػ  
 .الع لعر العرااع  

 تحميؿ البياناتاليا أس -6/5/4
ينػػ    لػػػ  طيرعػػػ  الي ػػػث راظ ػػػ اؼ التػػػ  
اػػػػع  إلػػػػ  ت ارااػػػػ ا تػػػػـ ت لرػػػػؿ الير نػػػػ   ي اػػػػتا اـ 
يرنػػػػػػػػ ع  ال ػػػػػػػػـ  اب اػػػػػػػػ  ر  للعلػػػػػػػػـر اةاتع  رػػػػػػػػ  

 SPSS ا رااػػػػػػػػػػتارا  النتػػػػػػػػػػ    ر اػػػػػػػػػػ  لحاػػػػػػػػػػ لرإل)
  الع  ع  رالت  تتع ؿ   اب ا  ر  

اا  ل لتبرارا  رالناإل الع رر  للتعرؼ  ل  ا .1
 أ را   رن  الي ث ر ا  للير ن   الااار .

العتراػػػػػػط   ال اػػػػػػ ير  راةن را ػػػػػػ   الععر ررػػػػػػ   .2
 .3  ن  ربػػػالؾػ را  اةاتيػػػػعتراػػػط    يػػػ ل اػػػ إل

 عع عؿ ارتي ط يررارف ل ا إل اةتا ؽ ال اال .
عع عػػػػػػؿ ألم بررنيػػػػػػ   ل اػػػػػػ إل ال يػػػػػػ   لعيػػػػػػ را   .4

 اةاتي ن .
  t-test forااتيػػػ ر ة ة لعتراػػػط العاتعػػػي  .5

Population Mean  رراػػػتا ـ  ػػػاا اةاتيػػػ ر
للت اػػػؽ عػػػف عػػػ  ااا بػػػ ف  نػػػ ؾ  ػػػرؽ ععنػػػرت يػػػرف 

 عتراط العاتعي رعتراط  رل   رخـ   ي (.
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 Independent)ااتي ر   ( لعرنترف عاتالترف  .6
Samples T-Test)   للتعػرؼ  لػ  عػ  إاا ب نػ

 ن لػػػؾ  ػػػررؽ اا   ةلػػػ  إ اػػػ  ر  يػػػرف اتا  ػػػ   
عمػػػػػػر ا   رنػػػػػػػ  ال رااػػػػػػػ  ن ػػػػػػر ع ػػػػػػػ رر ال رااػػػػػػػ  
يػػػػ ات ؼ عتغرػػػػراتاـ الاااػػػػر  التػػػػ  تنااػػػػـ إلػػػػ  

 .  ترف

 One)ااتيػػػ ر  ؼ( ت لرػػػؿ التيػػػ رف اظ ػػػ  ت  .7
Way ANOVA)   للتعػػػرؼ  لػػػ  عػػػ  إاا ب نػػػ

 ن لػػػؾ  ػػػررؽ اا   ةلػػػ  إ اػػػ  ر  يػػػرف اتا  ػػػ   
عمػػػػػػر ا   رنػػػػػػػ  ال رااػػػػػػػ  ن ػػػػػػر ع ػػػػػػػ رر ال رااػػػػػػػ  
يػػػػػ ات ؼ عتغرػػػػػراتاـ الاااػػػػػر  رالرظرمرػػػػػ  التػػػػػ  

 تنااـ إل  أب ر عف   ترف.
الػػػ را   البلرػػػ  رالػػػ را   المر رػػػ  ل اػػػتي ن  ينػػػ     

  ي   أ را   رن  الي ث. ل  ااتا
 

 

 (1جدوؿ )
 

 خصبئص ًمٌاصفبد عْنخ انجحث
انشكم 

اننظبمِ 

 نهجيخ 

 اننسجخ انعذد
حجم مكتت 

 انمراجعخ
 اننسجخ انعذد انمؤىم انمينِ  اننسجخ انعذد انمؤىم انعهمِ اننسجخ انعذد

سنٌاد 

 انخجرح 
 اننسجخ انعذد

انذرجخ 

 انٌظْفْخ
 اننسجخ انعذد

انتخصص 

فِ 

 انمراجعخ 

 اننسجخ انعذد

يكحب 

 فرد٘
23 24: 

صغٛر 

)أقم يٍ 

8 

 يراجعٍٛ(

 SOCPA 34 35 :47 45 بكانٕرٕٚس :23 22

إنٗ  3

أقم 

 6يٍ 

 صُٕات

34 35: 

شرٚك 

أٔ يانك 

/ يذٚر 

يراجعة 

أٔ 

 يشرف

 :65 62 َعى 36% 34

شركة 

 يحهٛة
32 33: 

يحٕصط 

 8)يٍ 

 31إنٗ 

 يراجع(

 CPA 57 59 :53 51 ياجضحٛر :19 18

إنٗ  6

11 

 صُٕات

46 48: 
يراجع 

 رئٛضٙ
 :35 34 ال :35 34

شركة 

 عانًٛة
41 43: 

كبٛر 

)أكثر يٍ 

31 

 يراجع(

56 58: - - - ACCA 7 7 

أكثر 

يٍ 

11 

 صُٕات

16 17: 

يراجع 

أٔ 

يراجع 

 يضاعذ

28 29: - - - 

- - - - - - - - - CMA 01 01 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - CIA 3 3 - - - - - - - - - 
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( للتعػػػرؼ  لػػػ  اتاػػػ ا Scheffeااتيػػػ ر اػػػرمر    .8
المػػػػررؽ ن ػػػػر أت   ػػػػ  عػػػػف   ػػػػ   العتغرػػػػرا  التػػػػ  

ا رالػػػؾ إاا عػػػ  أظاػػػر تنااػػػـ إلػػػ  أب ػػػر عػػػف   تػػػرف
ت لرػػػؿ التيػػػ رف اظ ػػػ  ت راػػػر   ػػػررؽ يػػػرف ااتيػػػ ر 

       اا العتغررا .
عع  لػػػ  العػػػ خ ل اػػػ إل  راػػػ  العرا اػػػ   رػػػث تػػػـ  .9

    ل  الن ر الت ل  ا إل الارـ  اظر اف( 
رعنػ  أف ابا يػ  تاػي  ػ    ػ   2.68إلػ   2.00عف 

 يرر عرا ؽ تع ع 
رعنػ  أف ابا يػ  تاػي  ػ    ػ   1.48إلػ   2.70عف 

 يرر عرا ؽ
رعنػ  أف ابا يػ  تاػي  ػ    ػ   2.28إلػ   1.50عف 

 ع  ر 
رعنػ  أف ابا يػ  تاػي  ػ    ػ   3.28إلػ   2.30عف 

 عرا ؽ
رعنػ  أف ابا يػ  تاػي  ػ    ػ   4.00إلػ   3.10عف 

 عرا ؽ تع ع 
 نتائ  البحث -6/6

تػػػػـ بدايػػػػةل التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ أداة جمػػػػع 
المعمومػػػػػػات باسػػػػػػموبيف. افوؿ ويسػػػػػػمى الصػػػػػػدؽ 

الػػػات رعتعػػػ   لػػػ   ،(Face validity)الظػػػاىر  
 ػػرن اظ اع  لػػ  عاعر ػػ  عػػف العتاااػػرف   ػػ  
العاػػػ ؿ ا  رػػػث تػػػـ  ػػػرن اةاػػػتي ن   ػػػ  اػػػررتا  

العع راػػػرف لعانػػػ  العرااعػػػ  اظرلرػػػ   لػػػ  ا نػػػرف عػػػف 
رالع  اػػي  العػػ علرف  ػػ  عب تػػإل العرااعػػ  الا رارػػ ا 
را نػػرف عػػف أ لػػ    ر ػػ  التػػ رر  الػػارف لػػ راـ  رارػػ  

ظاػػػػا عاتر ػػػػ تاـ  ػػػػف اةاػػػػتي ن  يعرلػػػػرع ال رااػػػػ  
ياػػػػ ؼ الت بػػػػ  عػػػػف اػػػػعرؿ أاػػػػ ل  ر اػػػػرا  اةاػػػػتي ن  
رتغطرتاػػ  لاعرػػي أاػػ ل  ال رااػػ ا رالت بػػ  عػػف اػػ ع  
اػػػػر ي  أاػػػػ ل  ر اػػػػرا  اةاػػػػتي ن  ررلػػػػر ا ا رأرػػػػ  

ع  ظػػػ   رررناػػػػ  عن اػػػػي   رعػػػ  رتعلػػػػؽ ي لتعػػػػ رؿ أر 
ر أ اع الي ػػث التغررػػر أر ال ػػاؼ. رب نػػ  نتػػ    ااتيػػ 

عاػػػػاع  رتػػػػـ أاػػػػا العاتر ػػػػ   يعػػػػرف اة تيػػػػ را  ػػػػـ 
 ارغ  اةاتي ن     اررتا  النا  ر .

وافسػػموا الثػػاني مػػف أسػػاليا التحقػػؽ مػػف 
صدؽ أداة جمع المعمومات ُيسمى االتساؽ الداخمي 

(Internal Consistency)،  ررػػ ؿ  لػػ  عػػ خ
اتاػ ؽ الػ را    ػ    لػ  تبػرار التاريػ ا  رػث راػـر 

ا اظالرإل  ل   ا إل عع عؿ ارتي ط  راػ  الماػرع  ا
ي ل راػػػػػػ  البلرػػػػػػ  ل اتي ري اػػػػػػتا اـ عع عػػػػػػؿ ارتيػػػػػػ ط 

ارتي ط بػؿ  يػ رع يررارف. رخ  ب ن  اعري عع ع   
إ اػػ  ر    عػػف  يػػ را  اةاػػتي ن  رال راػػ  البلرػػ   الػػ

(ا ععػػػ  رػػػ ؿ  لػػػ  تػػػرا ر 0.02 نػػػ  عاػػػترخ  ةلػػػ   
 ل  ل اتي ن . را    لر  عف ا ؽ اةتا ؽ ال اا

لت اػػػػػػؽ عػػػػػػف  يػػػػػػ   اةاػػػػػػتي ن  بعػػػػػػ  تػػػػػػـ ا 
 Alpha)ي اػػػػػػػتا ـ عع  لػػػػػػػ  ألمػػػػػػػ  بررنيػػػػػػػ   

Cronbach)اػتي ن  لعع عػؿ ال يػ     . رب ن  خرع 
  رتاػػػرر  ػػػاا الارعػػػ .(0.840  يلغػػػ   لرػػػ ا  رػػػث 

ل يػػػػػ   إلػػػػػ  اػػػػػ  ر  اةاػػػػػتي ن  للتطيرػػػػػؽ لالع لرػػػػػ  
عب نر  اة تع    ل  نت  اا  رالر رؽ يا .  را 

منتػائ  التػي تػـ التوصػؿ إلييػا ل وفيما يمػي عػر 
 :الدراسة وفقا ل ر 

فػػي صػػناعة تخصػػص مراجػػع الحسػػابات 
عمى جودة العميؿ لو ت ثير إيجابي او داللة معنوية 

 عممية المراجعة.
( 21المرلػػػػر  تػػػػـ تااػػػػرل   ػػػػاا لي ػػػػث 

 ي رع لععر   عػ خ تػ  رر تااػل عرااػي ال اػ ي   
  علرػػػػ  العرااعػػػػ  ػػػػ  اػػػػن    الععرػػػػؿ  لػػػػ  اػػػػر ع 

( 1رررلػػػػػ  الاػػػػػ رؿ رخػػػػػـ   أنظػػػػػر عل ػػػػػؽ الي ث(.
ر راػػ    الععر ررػػ   العتراػػط   ال اػػ ير  راةن را ػػ

العرا اػػػ  ةاػػػتا ي   أ ػػػػرا   رنػػػ  ال رااػػػػ  ن ػػػر  ػػػػاا 
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بعػػػػػػػ  رتلػػػػػػػ  عػػػػػػػف الاػػػػػػػ رؿ اف العتراػػػػػػػط العي را .
لعيػ را  ببػػؿ لعرنػ  الال اػ ي  لب  ػ  ااػتا ي   أ ػرا  

تػػػػػ  رر  لػػػػػ  لػػػػػ  عرا اػػػػػ  ( ععػػػػػ  راػػػػػرر إ2.67يلػػػػػ   
تااػػػػػػل عرااػػػػػػي ال اػػػػػػ ي    لػػػػػػ  اػػػػػػر ع  علرػػػػػػ  

بعػػ  راػػرر الاػػ رؿ إلػػ  أف عاػػترخ  ةلػػ   .العرااعػػ 
ا رينػػ    لرػػ  رػػتـ خيػػرؿ 0.04( أخػػؿ عػػف tاةاتيػػ ر  
تخصػػػػػص مراجػػػػػع أف   نل  لػػػػػ رػػػػػ اتالمػػػػػرن الػػػػػ
فػي صػناعة العميػؿ لػو تػ ثير إيجػابي او الحسابات 

 ػػػاا  .المراجعػػػةعمػػػى جػػػودة عمميػػػة داللػػػة معنويػػػة 
النتراػػػػػ  تتمػػػػػؽ عػػػػػي نتػػػػػ    ال رااػػػػػ   الاػػػػػ يا  التػػػػػ  
ااػػتا ع  أاػػلرإل اةاػػتي ن  بػػ  اع لاعػػي الععلرعػػ   
رالتػػ  عػػف لػػعنا  ععظػػـ ال رااػػ   التػػ  تػػـ ااراؤ ػػ  

؛ 1007 االاػغرر؛ 1004ليرػإلا     الير   العريرػ  
ا Robkob & Sangboon؛ 1007 اال ػػػ ا 
ا Ussahawanitchakit؛ 1022ارتالعاطػػػػ؛2011
؛  يػػػػػػػ الع ر ا 1024الػػػػػػػ رارت رالاػػػػػػػ ر ا ؛ 2012
(. ربػػػػػػػالؾ تتمػػػػػػػؽ  ػػػػػػػاا النتراػػػػػػػ  عػػػػػػػي نتػػػػػػػ    1025

ال رااػػػ   الاػػػ يا  التػػػ  ااػػػتا ع  نعػػػرا  اةن ػػػ ار 
ب الرإل ا ا    رالت  تـ اارا  ععظعاػ   ػ  الير ػ  

 & Nagyا ؛ Balsam et. al. 2003الغريرػ   
Carcello 2004 ؛ 1005ا ػػرنا ؛Lim & 

Tan 2010 ا ؛Zerni 2012 ا ؛Pham 2014 ا
 ا(.Jaggi et.al 2015؛

 اػػػػػرؿ العيػػػػػ رع ( 1رر  ػػػػػظ عػػػػػف اػػػػػ رؿ  
 راػ  ـ ابرتيػػ ط عػػي عب تػػإل   لعرػػ  أانيرػػ   ػػ  تنػػرع 
التاااػػػػػػػ   لػػػػػػػ خ العب تػػػػػػػإل ر رػػػػػػػ  ع ابعب نرػػػػػػػ   
رالبم  ا ا عع  رػنعب  إرا يػ   لػ  اػر ع العرااعػ ( 

ا ااػػتا ي   عرا ػػؽ تع عػػ ( لػػ  الترترػػإل اظرؿ ي راػػ  
أف ارتيػ ط العب تػإل الع لرػ  أر المر رػ   عع  ر ؿ  لػ 

عػػػػف    الاػػػارع رمرػػػ ر يعب تػػػإل   لعرػػػ  تتعتػػػي يػػػػ لايرع 
ت ررإل العرااعرف  لػ  أرػ ت اا  بمػ  ع رايػرع   رث

تا رـ ا ع   ععر ع اا  ار ع   لرػ . ا       ل  ت
 اػػػرؿ العيػػػ رع  تااػػػل عرااػػػي ال اػػػ ي   بػػػالؾ 

  تامػػػرن رخػػػ  تماػػػـ الناػػػ ط رالتاطػػػرط راػػػ     لػػػ
رت رػػػ  عػػػف خ رتػػػ   لػػػ  أ ا  عا عػػػ  يبمػػػ  ع ر   لرػػػ ( 

 ا راػػرر لػػ  الترترػػإل ال ػػ ن  ي راػػ  ااػػتا ي   عرا ػػؽ(
إلػػػػػ  أف تااػػػػػل عرااػػػػػي ال اػػػػػ ي    ػػػػػ  اػػػػػن    
ععرنػ  ر رػػ  عػف ايرتػػ  ي رػث راػػتطري ععر ػ  عػػراطف 
اللعؼ ر الاطػ  ياػارل  ر ػ  رخػ  خاػررا يعبػ  

راػػتالؾ رختػػً  أطػػرؿ الػػات ر العتااػػل العرااػػي يرػػ
لععر ػػ  عػػراطف  أطػػرؿ ػػ  تماػػـ الناػػ ط رعػػف  ػػـ رختػػً  

 الاط  راللعؼ.
أعػػػػ  ي لناػػػػي  للعيػػػػ را  اظريعػػػػ  اظارػػػػرع  ػػػػ  

( رالتػػػػػ  تاػػػػػرر إلػػػػػ  أف  ػػػػػ ـ تااػػػػػل 1اػػػػػ رؿ  
العرااي رؤ ت إل    ـ ععر   الينر  رال ا ي   الت  

لػ  إنامػ ن  خػ  تاػ رر  تع ؿ عا طر    طيرعتا ا را 
لػػػ  اػػػعري  الراػػػرؿ إلػػػ  أ لػػػ  إ يػػػ    العاػػػ طرا را 
ب  رػػػ  رع  عػػػ ا  اػػػ   اػػػل   لػػػ   راػػػ  ااػػػتا ي  
 ع  رػػػػ (. ععػػػػ  راػػػػرر إلػػػػ  أنػػػػ  اػػػػرا  بػػػػ ف العرااػػػػي 
عتاااػػػػً  أـ يرػػػػر عتااػػػػل   نػػػػ  عطلػػػػرإل عنػػػػ  
التعتػػي يت  رػػؿ عانػػ  بػػ    للراػػرؿ إلػػ  أ لػػ  إ يػػ   
لػػػػػ  تاػػػػػ رر العاػػػػػ طر ي خ .ر ػػػػػا ا ب  رػػػػػ  رع  عػػػػػ  را 

النتراػػػ  ة تتمػػػؽ عػػػي نتػػػ    ال رااػػػ   الاػػػ يا  رالتػػػ  
ععر ػػ  عرااعػػػ  ال اػػ ي   ياػػػن    أاػػ ر  إلػػػ  أف 

الععرػػػػؿ ر اػػػػػف عػػػػف إعب نرػػػػػ تاـ  ػػػػ  تارػػػػػرـ عاػػػػػ طر 
؛ 2004ا Lowا ؛ Taylor 2000العرااعػػػػػ   

 (.1024ال رارت رالا ر ا 
 

وفقػػػػػا   ال ػػػػػروؽ بػػػػػيف أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة
 ومواص ات العينة:لخصائص 

( نتراػػػ  ااتيػػػ ر   ( ل ةلػػػ  2ررلػػػ  الاػػػ رؿ      
المػػررؽ يػػػرف عتراػػط   ااػػػتا ي   أ ػػرا  العرنػػػ  ر اػػػ  
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للعؤ ػػػػػػػػػػؿ العلعػػػػػػػػػػ ا رلعػػػػػػػػػػ   العػػػػػػػػػػؤ    العانرػػػػػػػػػػ ا 
رللتااػػل  ػػ  اػػن    الععرػػؿ.ررتيرف عػػف الاػػ رؿ 

رار   ررؽ اا   ةل  إ ا  ر  يرف عتراط   ( 2 
   ػػرؿ عػػ خ تػػ  رر ااػػتا ي   العاػػ ربرف  ػػ  ال رااػػ

تاال عرااي ال ا ي    ػ  اػن    الععرػؿ  لػ  
اػػػر ع  علرػػػ  العرااعػػػ  رالتػػػ  تعػػػ خ للعؤ ػػػؿ العلعػػػ  

 رػث ب نػ  خرعػ  لا ل  ال  الرف  ل  الع ااترر 
( 0.002عاػػػترخ ال ةلػػػ   ػػػ  ااتيػػػ ر   ( تاػػػ رت  

(ا  رث ررا ؽ α≤04,0ر   خرع   ال   ن  عاترخ  

ر  لػػػ  أف  نػػػ ؾ تػػػ  رر  علػػػ  الع ااػػػترر ياػػػبؿ أبيػػػ
بالؾ  لتاال العرااي  ل  ار ع  علر  العرااع .

راػػػػػر   ػػػػػررؽ اا   ةلػػػػػ  ( 2رتيػػػػػرف عػػػػػف الاػػػػػ رؿ  
إ اػػ  ر  يػػرف عتراػػط   ااػػتا ي   العاػػ ربرف  ػػ  
ال راا   رؿ عػ خ تػ  رر تااػل عرااػي ال اػ ي   
   ان    الععرؿ  ل  ار ع  علر  العرااع  رالتػ  

ف عؤ ػػؿ عانػػ  لاػػ ل  تعػػ خ لل اػػرؿ  لػػ  أب ػػر عػػ
ب نػػ   ال  اػػلرف  لػػ  أب ػػر عػػف عؤ ػػؿ عانػػ   رػػث

 ااتي ر خرع  عاترخ ال ةل    
  

 ( 2جذًل )

انمتٌسطبد انحسبثْخ ًاالنحرافبد انمعْبرّخ ًانترتْت نعجبراد مذٍ تأثْر تخصص مراجع 

 عمهْخ انمراجعخ مرتجخ تنبزنْب حست انمتٌسطبد انحسبثْخ انحسبثبد فِ صنبعخ انعمْم عهَ جٌدح
 

 انعجبرح
انمتٌسط 

 انحسبثِ

اننسجخ 

 انمئٌّخ
االنحراف 

 انمعْبرُ

درجخ 

 انمٌافمخ
 انترتْت

ٚضااااْى ابرجبااااك ياااع يكاجاااب عانًٛاااة أجُبٛاااة فاااٙ جُااإ  

انحخصصات نذٖ انًكاجاب ٔيٚاادا ابيكاَٛاات ٔانكااا ات  

 انًراجعةيًا ُٚعكش إٚجابا عهٗ جٕدا 
4.51 88: 1.649 

يٕافق 

 جًايا
1 

جخصص يراجع انحضابات ٚضاعذ عهٗ جخاٛط ٔقث جآاى 

انُشاك ٔانحخطٛط ٔجزٚذ يٍ قذرجّ عهٗ أدا  يٓاياّ بكااا ا 

 ٔفاعهٛة
 2 يٕافق 1.613 :78 4.11

جخصص يراجع انحضابات ٚزٚذ ياٍ انطهاب عهٛاّ ياٍ قبام 

ياٍ داذيات  كالً يٍ يكاجب انًراجعاة ٔانعًاال  نًاا ٚهذياّ

 جحًحع بًضحٕٖ يرجاع فٙ انجٕدا
 3 يٕافق 1.819 :77 4.19

جخصااص يراجااع انحضااابات ٚضاااعذ عهااٗ ادحصااار ٔقااث 

عًهٛاااة انًراجعاااة نحكااارار أدائٓاااا ٔبانحاااانٙ ارجااااا  جااإدا 

 ٔفعانٛة انًراجعة
 3 يٕافق 1.563 :77 4.19

جخصص يراجع انحضابات ٚضاعذ عهٗ انحههٛم ياٍ جكاانٛ  

انًراجعة نًعرفحّ انضابهة باححًاالت يٕاكٍ انخطا  عًهٛة 

 ٔبانحانٙ يٚادا يضحٕٖ جٕدا عًهٛة انًراجعة
 5 يٕافق 1.611 :77 4.18

جخصص يراجع انحضابات فٙ يجال صُاعة انعًٛم ٚؤد٘ 

إناااٗ يٚاااادا انكااااا ا انًُٓٛاااة نهًراجاااع انخاااارجٙ ٔبانحاااانٙ 

 ارجاا  جٕدا عًهٛة انًراجعة
 6 يٕافق 1.631 :76 4.14

ٚعحًذ يراجع انحضابات عهٗ انحخصاص انصاُاعٙ نحكإٍٚ 

ْٛكاام يعرفااة يالئااى حاإل صااُاعة انعًٛاام يًااا ٚزٚااذ يااٍ 

 يضحٕٖ جٕدا عًهٛة انًراجعة انًهذية نهعًٛم
 7 يٕافق 1.672 :76 4.13

إٌ انعًال  ٚاضهٌٕ ادحٛار يراجع حضابات يحخصص فٙ 

صااُاعحٓى عهااٗ ادحٛااار يراجااع حضااابات  ٛاار يحخصااص 

 نإلدحالف فٙ يضحٕٚات جٕدا انًراجعة انًهذية نهعًٛم
 8 يٕافق 1.952 :73 3.91

يكاجااااب انًراجعااااة جًٛاااام إنااااٗ ابكحاااااا  بااااانخبرا  ٛاااار 

انًحخصصااة نهحههٛاام يااٍ انحكااانٛ  ٔبانحااانٙ جااذَٙ يضااحٕٖ 

 جٕدا عًهٛة انًراجعة انًهذية
 9 يحاٚذ 1.148 :58 3.31
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انعًٛام ٚاؤد٘ عذو جخصص يراجع انحضابات فاٙ صاُاعة 

إنٗ اَخااض: دقة جهذٚر انًخاكر  جٕدا قرارِ فٙ جخطٛط 

 عًهٛة انًراجعة ٔبانحانٙ جُخاط جٕدا عًهٛة انًراجعة
 11 يحاٚذ 1.265 :54 3.15

إٌ عذو جخصص انًراجع فٙ صاُاعة عًٛام انًراجعاة ناّ 

ج ثٛر فٙ عذو يعرفة انبُٕد ٔانحضاابات انحاٙ جًثام يخااكر 

ٛم يراجعاة جهاذٚرات ابدارا  يًاا فٙ كبٛعحٓا  ٔعاذو جضآ

ٚااؤد٘ إنااٗ انحاا ثٛر عهااٗ اهدا  انًُٓااٙ نهًراجااع انخااارجٙ 

 ٔبانحانٙ اَخااض جٕدا عًهٛة انًراجعة

 11 يحاٚذ 1.273 :51 3.14

إٌ صااعٕبة ٔصاإل يراجااع انحضااابات  ٛاار انًحخصااص 

صُاعٛاً إنٗ أدنة االثبات انكافٛة ٔانًالئًة ٚؤد٘ إنٗ َهاص 

 ٔبانحانٙ اَخااض جٕدا عًهٛة انًراجعةأدائّ انًُٓٙ 
 12 يحاٚذ 1.376 :51 3.12

 يٕافق 1.661 71% 3.78

 1.111* يضحٕٖ انذالنة 116615

 0.04رار   ةل   ن  عاترخ *
 

 ( 3جدوؿ )
 نتائ  تحميؿ )ت( لداللة ال روؽ بيف متوسطات استجابات المشاركيف في الدراسة

  

 انعذد خصبئص عْنخ انذراسخ
انمتٌسط 

 انحسبثِ

االنحراف 

 انمعْبرُ

لْمخ 

 )د(

مستٌٍ 

 انذالنخ

 انمؤىم انعهمِ
 1.699 3.54 45 بكانٕرٕٚس

-3.613 1.111* 
 1.543 4.11 51 ياجضحٛر

 عذد انمؤىالد انمينْخ
 1.669 3.71 81 يؤْم ٔاحذ

-4.246 1.111* 
 1.386 4.23 15 أكثر يٍ يؤْم

انتخصص فِ صنبعخ 

 انعمْم

 1.391 4.12 62 يحخصصٍٛ
9.561 1.111* 

 1.494 3.16 34  ٛر يحخصصٍٛ

 0.04رار   ةل   ن  عاترخ *
 

( ر ػػ  خرعػػ   الػػ   نػػ  عاػػترخ 0.000  ( تاػػ رت  
 α≤04,0 ا  رػػث ررا ػػؽ ال  اػػلرف  لػػ  أب ػػر عػػف)

عؤ ػػػؿ ياػػػبؿ أبيػػػر  لػػػ  أف  نػػػ ؾ تػػػ  رر لتااػػػل 
بعػػػ  ررلػػػ   اػػػر ع  علرػػػ  العرااعػػػ .العرااػػػي  لػػػ  

راػػػر   ػػػررؽ اا   ةلػػػ  إ اػػػ  ر  يػػػرف ( 2الاػػػ رؿ  
عتراط   ااتا ي   العا ربرف  ر ل راا   رؿ ع خ 
ت  رر تاال عرااي ال ا ي    ػ  اػن    الععرػؿ 
 لػػ  اػػر ع  علرػػ  العرااعػػ  رالتػػ  تعػػ خ للتااػػل 
لاػػػػػ ل  العتاااػػػػػرف  رػػػػػث ب نػػػػػ  خرعػػػػػ  عاػػػػػترخ 

( ر ػ  خرعػ  0.000  ( تاػ رت  ال ةل     ااتي ر 
(. رتاػػػرر  ػػػاا النتػػػ    α≤04,0 الػػػ   نػػػ  عاػػػترخ  

إل  أف العرااعرف العتااارف ررا ارف ي راػ  أبيػر 
 لػػ  تػػ  رر تااػػل عرااػػي ال اػػ ي    ػػ  اػػن    

 الععرؿ  ل  ار ع  علر  العرااع .
تػػػػـ ااػػػػتا اـ ااتيػػػػ ر التيػػػػ رف اة ػػػػ  ت بعػػػػ  

تا ي   العاػ ربرف  انر  ( للعا رن  يرف عتراػط   ااػ
 ػػػػػ  ال رااػػػػػ   ػػػػػرؿ عػػػػػ خ تػػػػػ  رر تااػػػػػل عرااػػػػػي 
ال اػػػػ ي    ػػػػ  اػػػػن    الععرػػػػؿ  لػػػػ  اػػػػر ع  علرػػػػ  

 تُعػػػػػػ خ لعتغرػػػػػػػر نػػػػػػرع التااػػػػػػػلرالتػػػػػػػ   العرااعػػػػػػ 
العؤااػػػػػػػ   الع لرػػػػػػػ /الت عرفا العاػػػػػػػ رة  رالعاػػػػػػػ را  

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  ر ن خر /اتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة ا 
(. رخػػػػػ  أاػػػػػ ر  اةاػػػػػت ع رالعتع  /التا   ا الاػػػػػن   



 أثر جخصص انًراجع فٗ صُاعة انعًٛم ......... د/ يوسف عبد اهلل باسودان ، أ/ عطوف على عشقى                 

25 

 

 ػػػ ـ راػػػر   ػػػررؽ اا   ةلػػػ  إ اػػػ  ر      إلػػػ  النتػػػ
يػػػػرف عتراػػػػط   ااػػػػتا ي   العاػػػػ ربرف  ػػػػ  ال رااػػػػ  
 ػػػرؿ عػػػػ خ تػػػػ  رر تااػػػل عرااػػػػي ال اػػػػ ي    ػػػػ  
اػػػن    الععرػػػؿ  لػػػ  اػػػر ع  علرػػػ  العرااعػػػ  رالتػػػ  

 رػػػث ب نػػػ  خرعػػػ  عاػػػترخ  اتعػػػ خ لنػػػرع التااػػػل
ال ةلػػػ   ػػػ  ااتيػػػ ر ت لرػػػؿ التيػػػ رف اظ ػػػ  ت تاػػػ رت 

  خرعػػػػػػػ  يرػػػػػػػر  الػػػػػػػ   نػػػػػػػ  عاػػػػػػػترخ ( ر ػػػػػػػ0.617 
 α≤04,0.) 

( نتراػػػ  ااتيػػػ ر التيػػػ رف 3رررلػػػ  الاػػػ رؿ  
اظ   ت  انر ػ ( رالػؾ ل ةلػ  المػررؽ يػرف عتراػط   
ااػػتا ي   أ ػػرا  العرنػػ  ر اػػ  للاػػبؿ النظػػ ع  لعبتػػإل 
العرااع ا رل اـ العبتإلا رلاػنرا  الايػرعا رلل راػ  

 ػػػػ ـ (  3الرظرمرػػػػ  للعرااػػػػي. ررتيػػػػرف عػػػػف الاػػػػ رؿ  
راػػػػر   ػػػػررؽ اا   ةلػػػػ  إ اػػػػ  ر  يػػػػرف عتراػػػػط   
ااػػتا ي   العاػػ ربرف  ػػ  ال رااػػ   ػػرؿ عػػ خ تػػ  رر 
تاال عرااي ال ا ي    ػ  اػن    الععرػؿ  لػ  
اػػر ع  علرػػ  العرااعػػ  رالتػػ  تعػػ خ للاػػبؿ النظػػ ع  
للااػػ   رػػث ب نػػ  خرعػػ  عاػػترخ ال ةلػػ   ػػ  ااتيػػ ر 

خرعػػ   ( ر ػػ 0.153ت لرػؿ التيػػ رف اظ ػػ  ت تاػػ رت  
 (.α≤04,0يرر  ال   ن  عاترخ  

  ـ راػر   ػررؽ ( 3بع  رتيرف عف الا رؿ  
اا   ةلػػػػػػ  إ اػػػػػػ  ر  يػػػػػػرف عتراػػػػػػط   ااػػػػػػتا ي   
العاػػػ ربرف  ػػػ  ال رااػػػ   ػػػرؿ عػػػ خ تػػػ  رر تااػػػل 
عرااػػػي ال اػػػ ي    ػػػ  اػػػن    الععرػػػؿ  لػػػ  اػػػر ع 
 علرػػ  العرااعػػ  رالتػػ  تعػػ خ ل اػػـ عبتػػإل العرااعػػ  

ال ةلػػ   ػػ  ااتيػػ ر ت لرػػؿ   رػػث ب نػػ  خرعػػ  عاػػترخ
( ر ػػػ  خرعػػػ  يرػػػر 0.206التيػػػ رف اظ ػػػ  ت تاػػػ رت  

 (.α≤04,0 ال   ن  عاترخ  
راػػػػػػر   ػػػػػػررؽ ( 3يرنعػػػػػػ  ررلػػػػػػ  الاػػػػػػ رؿ  

اات ةلػػػػػػػػ  إ اػػػػػػػػ  ر  يػػػػػػػػرف عتراػػػػػػػػط   ااػػػػػػػػتا ي   
العاػػػ ربرف  ػػػ  ال رااػػػ   ػػػرؿ عػػػ خ تػػػ  رر تااػػػل 
عرااػػػي ال اػػػ ي    ػػػ  اػػػن    الععرػػػؿ  لػػػ  اػػػر ع 

  رالتػػػ  تعػػػ خ لاػػػنرا  الايػػػرع  رػػػث  علرػػػ  العرااعػػػ
ب نػػ  خرعػػ  عاػػترخ ال ةلػػ   ػػ  ااتيػػ ر ت لر لتيػػ رف 

( ر ػػػػػ  خرعػػػػػ   الػػػػػ   نػػػػػ  0.004اظ ػػػػػ  ت تاػػػػػ رت  
(.رنظرا لراػر  ععنررػ   ػ  ااتيػ ر α≤04,0عاترخ  

التي رف تـ إارا  ااتي ر ارمر  ل ةلػ  المػررؽ. رب نػ  
 رػػػث (. 4بعػػػ   ػػػ  عرلػػػ    ػػػ  الاػػػ رؿ  النتػػػ    
( اف المػػػػررؽ التػػػػ  ظاػػػػر   ػػػػرؿ 4الاػػػػ رؿ  راػػػػرر 

عػػ خ تػػ  رر تااػػل عرااػػي ال اػػ ي    ػػ  اػػن    
تُعػػػػ خ رالتػػػػ  الععرػػػػؿ  لػػػػ  اػػػػر ع  علرػػػػ  العرااعػػػػ  

العػػػػرااعرف الػػػػارف ترار ػػػػ  لاػػػػنرا  الايػػػػرع بػػػػ نتيرف 
ريػػػػػػرف  اػػػػػػنرا  5إلػػػػػػ  أخػػػػػػؿ عػػػػػػف  2عػػػػػػف ايػػػػػػراتاـ 

 20إلػػػػ   5العػػػػرااعرف الػػػػارف ترار ػػػػ  ايػػػػراتاـ عػػػػف 
العػػػػػرااعرف الػػػػػارف ترار ػػػػػ  لاػػػػػ ل   ا رالػػػػػؾاػػػػػنرا 

 رػػػػػػث ررا ػػػػػػػؽ  اػػػػػػػنرا ا 20إلػػػػػػ   5ايػػػػػػراتاـ عػػػػػػػف 
اػنرا  ياػبؿ أبيػر  20-5العرااعرف ار الايرع عف 

 لػػػػ  تػػػػ  رر تااػػػػل العرااػػػػي  لػػػػ  اػػػػر ع  علرػػػػ  
 العرااع .

  
 

  
 
 



 أثر جخصص انًراجع فٗ صُاعة انعًٛم ......... د/ يوسف عبد اهلل باسودان ، أ/ عطوف على عشقى                 

26 

 

 ( 4جذًل )

 نتبئج تحهْم انتجبّن االحبدُ )انٌفب( نذالنخ انفرًق ثْن متٌسطبد 

 استجبثبد انمشبركْن فِ انذراسخ
  
 

 انعذد خصبئص عْنخ انذراسخ
انمتٌسط 

 انحسبثِ

االنحراف 

 انمعْبرُ

لْمخ 

 )ف(

مستٌٍ 

 انذالنخ

 انشكم اننظبمِ نهجيخ

 1.619 3.83 23 يكحب فرد٘

 1.711 3.63 32 شركة يحهٛة 1.264 1.352

 1.649 3.87 41 شركة عانًٛة

 حجم مكتت انمراجعخ

 1.569 3.85 22 صغٛر

 1.751 3.49 18 يحٕصط 1.117 2.286

 1.648 3.85 56 كبٛر

 سنٌاد انخجرح

 1.717 3.49 34 6إنٗ أقم يٍ  3يٍ 

 1.564 3.95 46 11إنٗ  6يٍ  *1.115 5.553

 1.642 3.92 16 11أكثر يٍ 

 انذرجخ انٌظْفْخ

 1.696 3.86 12 شرٚك / يانك

9.141 1.111* 

 1.473 3.97 22 يذٚر يراجعة / يشرف

 1.476 4.15 34 يراجع رئٛضٙ

 1.751 3.41 18 يراجع

 1.533 3.12 11 يراجع يضاعذ

 0.04رار   ةل   ن  عاترخ *
 

رار   ررؽ اا   ةل  ( 3ررل  الا رؿ  ر 
إ اػػ  ر  يػػرف عتراػػط   ااػػتا ي   العاػػ ربرف  ػػ  
ال راا   رؿ عػ خ تػ  رر تااػل عرااػي ال اػ ي   
   ان    الععرؿ  ل  ار ع  علر  العرااع  رالتػ  
تعػػػػ خ لل راػػػػ  الرظرمرػػػػ   رػػػػث ب نػػػػ  خرعػػػػ  عاػػػػترخ 

ال ةلػػػ   ػػػ  ااتيػػػ ر ت لرػػػؿ التيػػػ رف اظ ػػػ  ت تاػػػ رت 
لػػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػػ  عاػػػػػػػػػػػػترخ ( ر ػػػػػػػػػػػػ  خرعػػػػػػػػػػػػ   ا0.000 
 α≤04,0 رنظػػرا لراػػر  ععنررػػ   ػػ  ااتيػػ ر التيػػ رف.)

تـ إارا  ااتي ر ارمر  ل ةل  المػررؽ. رب نػ  النتػ    
 (ا  رث تارر 5بع     عرل      الا رؿ  

 

 (5جذًل )

حٌل مذٍ تأثْر نتبئج اختجبر شْفْو نهتعرف عهَ اتجبه انفرًق فِ ًجيخ نظر افراد انعْنخ 

 تخصص مراجع انحسبثبد فِ صنبعخ انعمْم عهَ جٌدح عمهْخ انمراجعخ تُعسٍ نسنٌاد انخجرح
 

 انمتٌسط سنٌاد انخجرح انمتغْراد
إنَ  3من 

 6ألم من 

إنَ  6من 

01  

أكثر من 

01 

مدددذٍ تدددأثْر تخصدددص 

مراجددع انحسددبثبد فددِ 

 صنبعخ انعمْم عهَ 
 جٌدح عمهْخ انمراجعخ

  *1.45482  3.49 6إنٗ أقم يٍ  3يٍ 

    3.95 11إنٗ  6يٍ 

    3.92 11أكثر يٍ 

 0.04رار   ةل   ن  عاترخ *
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 (6جذًل )

نتبئج اختجبر شْفْو نهتعرف عهَ اتجبه انفرًق فِ ًجيخ نظر افراد انعْنخ حٌل مذٍ تأثْر أتعبة 

 مراجع انحسبثبد انمتخصص عهَ جٌدح عمهْخ انمراجعخ تُعسٍ نهذرجخ انٌظْفْخ
 

 انمتغْراد
انذرجخ 

 انٌظْفْخ
 انمتٌسط

شرّك / 

 مبنك

مذّر 

مراجعخ / 

 مشرف

مراجع 

 رئْسِ
 مراجع

مراجع 

 مسبعذ

مددددذٍ تددددأثْر 

تخصدددددددددددص 

مراجددددددددددددددددع 

انحسددددددددبثبد 

فدددِ صدددنبعخ 

انعمْددم عهددَ 

جٌدح عمهْدخ 

 انمراجعخ

شرٚك / 

 يانك
3.86     1.8444* 

يذٚر 

يراجعة / 

 يشرف

3.97     1.9568* 

يراجع 

 رئٛضٙ
4.15    1.6465* 1.1373* 

      3.41 يراجع

يراجع 

 يضاعذ
3.12      

 0.04رار   ةل   ن  عاترخ *
 

اف المػػػػػررؽ التػػػػػ  ظاػػػػػر   ػػػػػرؿ عػػػػػ خ تػػػػػ  رر إلػػػػػ  
تاال عرااي ال ا ي    ػ  اػن    الععرػؿ  لػ  
اػػر ع  علرػػ  العرااعػػ  تُعػػ خ لل راػػ  الرظرمرػػ  ب نػػ  

رعرااػػػي  ارعػػػ رر عرااع /عاػػػرؼ ايػػػرف  اػػػررؾ/ع لؾ
ر راػػػػػػ ( ريػػػػػػرف  عرااػػػػػػي عاػػػػػػ   ( لاػػػػػػ ل   اػػػػػػررؾ 
 اأرع لؾا رع رر عرااع  أر عارؼا رعرااي ر راػ (

ربػػػػػالؾ راػػػػػر   ػػػػػررؽ يػػػػػرف  عرااػػػػػي ر راػػػػػ ( ريػػػػػرف 
 . عرااي عا   ( لا ل   عرااي ر را (

ومجػاالت البحػػث  النتػائ  والتوصػػيات -6/7
 المقترحة

التعػػػػرؼ  لػػػػ  عػػػػ خ  ػػػػ     ػػػػاا ال رااػػػػ  إلػػػػ  
ت  رر تاال عرااي ال ا ي    ػ  اػن    الععرػؿ 
 لػػ  اػػر ع  علرػػ  العرااعػػ  رالػػؾ  ػػ  ير ػػ  الععلبػػ  
العريرػػػػػ  الاػػػػػعر ر . رخػػػػػ  تراػػػػػل  ال رااػػػػػ  للنتػػػػػ    

 الت لر  

 لػػػ  ارا يػػػ  ف تااػػػل عرااػػػي ال اػػػ ي   رػػػؤ ر أ 
 ار ع  علر  العرااع . 

 ر ف عرااع  ال اػ ي   ال  اػلرف  لػ  الع ااػترأ
ررا اػػػرا ياػػػبؿ أبيػػػر عػػػف  علػػػ  اليبػػػ لرررر   لػػػ  
رار  ت  رر لتاال عرااي ال ا ي    ل  ار ع 

 .العرااع 
 ف عرااعػػ  ال اػػ ي   ال  اػػلرف  لػػ  أب ػػر عػػف أ

عؤ ػػػؿ ررا اػػػرف أب ػػػر عػػػف العػػػرااعرف ارر العؤ ػػػؿ 
الرا ػػ   لػػ  أف تااػػل عرااػػي ال اػػ ي   رػػػؤ ر 

 . ل  ار ع العرااع 
 ارف رتعتعػػػػػػػرف يايػػػػػػػرع أف عرااعػػػػػػػ  ال اػػػػػػػ ي   الػػػػػػػ

انرا ( ررا اػرف ياػبؿ أبيػر  20-5عتراط   عف 
 لػػػ  أف تااػػػل عرااػػػػي ال اػػػ ي   رػػػؤ ر  لػػػػ  

 ار ع  علر  العرااع .
 ا اػػػررؾ/ع لؾعرااعػػػ  ال اػػػ ي    لػػػ   راػػػ   فأ 

رعرااػػػػي ر راػػػػ ( ررا اػػػػرا  ارعػػػػ رر عرااع /عاػػػػرؼ
عرااعػػػ  ال اػػػ ي    لػػػ   راػػػ  عػػػف ي راػػػ  أبيػػػر 
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 نػػػ ؾ تػػػ  رر لتااػػػل   عرااػػػي عاػػػ   (  لػػػ  أف
 عرااي ال ا ي    ل  ار ع  علر  العرااع .

  ررا اػرا ي راػ  ال ا ي   العتاااػرف   عرااعأف
تػػ  رر أف  نػػ ؾ أبيػػر عػػف يرػػر العتاااػػرف  لػػ  

 تاال عرااي ال ا ي    ل  ار ع العرااع .ل
وبنػػػاع عمػػػى النتػػػائ  التػػػي تػػػـ التوصػػػؿ إلييػػػا، تػػػـ 

 الخروج بالتوصيات التالية:
   رنيغػػػ   لػػػ  عرااعػػػ  ال اػػػ ي   الاػػػ راررف ت  رػػػ

 علرػػػػ   العرااعػػػػ  ر اػػػػً  للتااػػػػل العانػػػػ   ػػػػ  
اػػن    الععرػػؿ نظػػرًا لعػػ  أظارتػػ  ال رااػػ  ال  لرػػ  
ربػػػػالؾ ال رااػػػػ   الاػػػػ يا  عػػػػف أ عرػػػػ  التااػػػػل 
العانػػػػ   ػػػػ  ظػػػػؿ عػػػػ  تاػػػػا ا الير ػػػػ  العانرػػػػ  عػػػػف 

الؾ لل م ظ  لػ  عرابي  عن  ا  ا ر ع ت تـ  لرا  
   ػػ  الاػػرؽ رلت  رػػ  عا عاػػ  العانرػػ  ي راػػ   اػػتا

   لر  عف الار ع.
   لػرررع التناػػرؽ يػػرف عب تػػإل العرااعػػ  ريػػرف الار ػػ

الاعر ر  للع  ايرف الا نرنررف لرلي رتنمرػا يػراع  
ت رريرػػػػ  ظ لػػػػ  ا  للتعػػػػرؼ  لػػػػ  آلرػػػػ   تطيرػػػػؽ 
إاػػػػػتراترار  تااػػػػػل عرااػػػػػي ال اػػػػػ ي   ياػػػػػررع 

 ا ر  .
  عانرػػػػػػػ  عتاااػػػػػػػ   لػػػػػػػرررع تػػػػػػػر رر خ  ػػػػػػػ ع أ ا

لاػػػػػن     رخط  ػػػػػ   ع لرػػػػػ  عػػػػػف خيػػػػػؿ عب تػػػػػإل 
العرااع  رالتعرؼ  ل  عا بؿ بؿ ان    رتمعرؿ 
ريط عع ررر رخ يػ  الاػر ع عػي ااػتراترار  تااػل 

 عرااي ال ا ي  .
 ةيمقترحات فبحاث مستقبم

     انط خػػً  عػػف أ عرػػ  تااػػل العرااػػي  ػػ  اػػن
الععرػػػػؿ ر ررا  ػػػػ    ػػػػـ اػػػػر ع  علرػػػػ  العرااعػػػػ ا 
ناتػػػػػػرح ااتيػػػػػػ ر  ػػػػػػاا الع خػػػػػػ  ي اػػػػػػتا اـ نعػػػػػػرا  
اةن ػػ ار لت برػػ   اراػػ   رر ااػػتراترار  التااػػل 

الان       ت ارف بم  ع اظ ا  العانػ  للعرااػي 
 الا را     الععلب  العرير  الاعر ر .

   ااػػػتا ع  ال رااػػػػ   الاػػػػ يا   ػػػػ   عػػػػف العاػػػػ رر
التػػػػ  يرااػػػػطتا  رعبػػػػف ت  رػػػػ  عػػػػ  إاا بػػػػ ف عبتػػػػإل 
العرااع  عتااػل  ػ  عرااعػ  اػن    ععرنػ  أـ 
ةا رلبػػػػػف ة رعبػػػػػػف الاػػػػػـ   رعػػػػػػ  إاا اعرػػػػػي تلػػػػػػؾ 
العاػػػػ رر  عن اػػػػػي  يػػػػػنم  ال راػػػػػ . رناتػػػػػرح إاػػػػػرا  
 رااػػػ  عا رنػػػ  لعاػػػ رر  تااػػػل العرااػػػي لت  رػػػ  

 .ب ر ع  ع اظالعار   
 قائمة المراجع

 المراجع العربية
ة راا  ت لرلرػ  ـ( 1999أحمد، عادؿ عبد الرحمف )

رتطيرارػ  لنظػ ـ الرخ يػ   لػ  اػر ع العرااعػ ة. راػػ ل  
  بتررااا ا عع  الا  رعا الا  رع.

  

عب تػػػإل ر عؤااػػػ   ،  (2007افديمػػػي، منصػػػور )
العرااعػػػػػ  ر أ ر ػػػػػ   ػػػػػ  اػػػػػر ع اظ ا  العان   رااػػػػػ  
عر انرػػػػػػػ ا عالػػػػػػػ  بلرػػػػػػػ  اب ارع رابختاػػػػػػػ  ا ا ععػػػػػػػ  

 .255-38ا الام    14انع  ا الع   
 

العراعػػؿ  ، ـ(2008افىػػدؿ، عبػػد السػػالـ سػػميماف )
العؤ رع  ل  ار ع العرااعػ  الا رارػ   ػ  الاعارررػ  

نظررػػػ ا راػػػ ل  ع ااػػػتررا  –الرعنرػػ    رااػػػ  عر انرػػػ  
  يرػػػػػر عناػػػػػررع( ا بلرػػػػػ  التاػػػػػ رعا أاػػػػػررطا ل ل

251 – 256. 
 

باسػػػوداف، يوسػػػؼ عبػػػداي والمػػػالكي، خالػػػد حسػػػف 
ة رر ار ع العرااع  الا رار     ال ػ    ، (2016)

عػػػػػف  علرػػػػػ   إ ارع اظريػػػػػ ح   رااػػػػػ  عر انرػػػػػ   لػػػػػ  
الاػػرب   العاػػػ  ع  الاػػػعر ر ة. ي ػػث عايػػػرؿ للناػػػر 

    العال  العلعر  ةالتا رع رالتعررؿةا الع   الرايي.



 أثر جخصص انًراجع فٗ صُاعة انعًٛم ......... د/ يوسف عبد اهلل باسودان ، أ/ عطوف على عشقى                 

29 

 

ة العراعػػػػػػؿ ،  (2013ظػػػػػػؿ )التميمػػػػػػي، جمانػػػػػػة حن
العؤ رع    ار ع الععلر  الت خرار    راا  عر انرػ   ػ  
البلرػػ   رالعرابػػ  الي  رػػ   ػػ  ا ععػػ  الياػػرعةا عالػػ  

ا العػػ   4ا ععػػ  الياػػرع  ابختاػػ   راب ارعا العالػػ  
 .128 - 283ل ل  ا 20

 

الػػػرحمف عمػػػي والنافعػػػابي، حسػػػيف  التػػويجر ، عبػػػد
ة اػػػر ع ا عػػػ  العرااعػػػ    رااػػػ   ، (2008محمػػػد )

عر انرػ  ت لرلرػ  للعراعػػؿ العػؤ رع  راػ  عػػف رااػ  نظػػر 
العػػػػػرااعرفةا ا ععػػػػػ  العلػػػػػؾ  يػػػػػ الع ر   ابختاػػػػػ   

 .143-128ا ل ل  2   ا  11 ال راب ارعا ع
 

عانػ  الع  اػي   ػ   ، (2010جبراف، محمػد عمػي )
الععلبػػػ  العريرػػػ  الاػػػعر ر  رت ػػػ ر   الاػػػرف ال ػػػ  ت 

 ررفا ا عع  انع  ا انع  ا الرعف.رالعا
 

       ، (2009الجػػػػػػدعاني، نػػػػػػور والعنقػػػػػػر ، حسػػػػػػاـ )
تػػػػ  رر  اػػػػـ ر اػػػػعع  عب تػػػػإل العرااعػػػػ  ر طيرعػػػػ   ة

العن  اػػػػ  يرناػػػػ   لػػػػ  اػػػػر ع اظ ا  العانػػػػ    رااػػػػ  
عر انرػػػ   لػػػ  عب تػػػإل العرااعػػػ   ػػػ  الععلبػػػ  العريرػػػ  

ابختاػ   الاعر ر ةا عال  ا عع  العلػؾ  يػ الع ر   
 .254 -252ا ل ل 1راب ارعا الع   

  

ت لرػػػػؿ  ، ـ(2008الػػػػر)اؽ ) الحػػػػداد، سػػػػامح عبػػػػد
رتارػػػػػػػرـ ااػػػػػػػتراترار  التااػػػػػػػل العانػػػػػػػ  للعرااػػػػػػػي 
الاػػػػػػ را  ر أ ػػػػػػرا  لػػػػػػ  اػػػػػػر ع اظ ا  العانػػػػػػ   ػػػػػػ  
اػ ع   العرااعػػ ا  راػػ ل  ع ااػػتررا  يرػػر عناػػررع( 

 .86-84ا الا عع  ابا عر  يغ عا ل ل
 

رؽ محمػػػػد و قطػػػػا، أحمػػػػد سػػػػباعي حسػػػػنيف، طػػػػا
ة رااػػػ  ت لرلرػػػ  لعراعػػػؿ رنعػػػ ا  خرػػػ    ، ـ(2003)

ال اػػػػػ ي  ة. عالػػػػػ   اػػػػػر ع الرخ يػػػػػ  الا رارػػػػػ   لػػػػػ 
 ا ل ل50الع  اػػػػػػػػي  راب ارع رالتػػػػػػػػ عرفا العػػػػػػػػ   

244- 305. 
 

افمير،أحمػػػػػػػػد، ال نػػػػػػػػدور،  ،الديسػػػػػػػػطي، محمػػػػػػػػد
ةالع خػػػػػ  يػػػػػرف التااػػػػػل ر  ، ـ(2011مصػػػػػط ى)

الار ع    عا ؿ العرااع    رااػ  تطيرارػ   ػف خػرار 
العرااػػػػػػػػػي ياػػػػػػػػػ ف ااػػػػػػػػػتعرار الاػػػػػػػػػرب   العاػػػػػػػػػ  ع  
العاػػػػػرر ةا العالػػػػػ  العاػػػػػرر  لل رااػػػػػ   التا ررػػػػػ ا 

 .1ا الع   24العال  
  

ة ا تعػػػ   العرااػػػي  ، ـ(2011)عيتػػػر، عيػػػد عمػػػي )
   ل  تاػ ررا الاااػ   ػ  ت ارػؽ  ػ   عػف عتطليػ 

ععػػػػػ ررر الععػػػػػؿ العرػػػػػ ان  رآ ػػػػػ را  لػػػػػ  اػػػػػر ع اظ ا  
العانػ  عػػف رااػػ  نظػػر عع راػػ  عانػػ  العرااعػػ   ػػ  
الععلبػػػػ  العريرػػػػ  الاػػػػعر ر    رااػػػػ  عر انرػػػػ ةا عالػػػػ  

-84ال ل 2    ػ ا14ال  اةختا   راة ارعا ع
252. 

 

      ، (2015الػػػػ)واو ، عمػػػػي و الشػػػػاو ، البشػػػػير )
الاػػػػ را   ػػػػ   أ ػػػػر التااػػػػل الاطػػػػ    للعرااػػػػي ة

تاػػػ رر عاػػػػ طر العرااعػػػػ   ػػػ  الير ػػػػ  اللريرػػػػ ةا عالػػػػ  
 رااػػ   اةختاػػ   راظ عػػ ؿا العػػ   اظرؿا ل ل 

218-234. 
 

     ، (2006الشػػػػاطر ، إيمػػػػاف و العنقػػػػر ، حسػػػػاـ )
انامػػػػ ن عاػػػػترخ أتعػػػػ إل العرااعػػػػ  ر آ ػػػػ را  لػػػػ   ة

اػػػػر ع اظ ا  العانػػػػ    رااػػػػ  عر انرػػػػ   لػػػػ  عب تػػػػإل 
علبػػػػػ  العريرػػػػػ  الاػػػػػعر ر ةا عالػػػػػ  العرااعػػػػػ   ػػػػػ  الع

ا ععػػػ  العلػػػؾ  يػػػ الع ر   ابختاػػػ   راب ارعا العػػػ   
 .227 -218ا ل ل 2

 

ااتا اـ  ة ، ـ(1993، أحمد عبد المولى ) الصباغ
أالرإل الم ل يرااط  النظرا  لرخ ي  ار ع  علر   

عب نر  تطيرا الير ػ  العاػرر ة. عالػ       العرااع  را 
 .85-52لال 2التب لرؼا الع   

 

 رر  ة ، (2008الصػػػػ ير، محمػػػػد السػػػػيد محمػػػػد )
التاال الان    لعرااي ال ا ي   الا را   ػ  
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تمعرػػػػػؿ خرا ػػػػػ   ربعػػػػػ  الاػػػػػرب  ةا عالػػػػػ  الي ػػػػػرث 
 .281, , ل 1التا رر  العع ارعا الع   

 

عػػػػػػ خ  ة ، (2016عبػػػػػػدالع)ي)، جع ػػػػػػر عثمػػػػػػاف )
عاػػػ  ع  التااػػػل العانػػػ  للعرااػػػي الاػػػ را   ػػػ  

 علر  العرااع    راا  عر انرػ ةا عالػ  ت ارف ار ع 
ا ل ل 2ا  ػػػػػ   26العلػػػػػـر اةختاػػػػػ  ر ا عالػػػػػ  

31-45. 
 

عبيػػػػػػػدات، اوقػػػػػػػافد عبػػػػػػػدالحؽ، كايػػػػػػػدد عػػػػػػػدا، 
الي ػػػػػث العلعػػػػػ   عمارعػػػػػ   ، (2014عبػػػػػدالرحمف )

رأ رات  رأا لري . الطيعػ  الا  اػ   اػرا  ار المبػرا 
 .221 ّع فا الععلب  اظر نر  الا اعر ا ل ل 

 

خرػػػػػػ   أ ػػػػػػر  ة ، (2006آمػػػػػػاؿ محمػػػػػػد ) عػػػػػػو ،
التااػػل الاػػن    لعرااػػي ال اػػ ي    لػػ  اػػر ع 
اظريػػ ح للاػػرب   العاػػال   ػػ  اػػرؽ اظرراؽ الع لرػػ  
العارتةا العال  العارر  لل راا   التا رر ا الع   

 .126 – 262, ل ل 2
 رر التااػػػػل  ة ، (2005لبيػػػػا، خالػػػػد محمػػػػد )

اظ ا  العانػػػ  للعرااػػػي الاطػػػ     ػػػ  ت اػػػرف بمػػػ  ع 
الا را    راا  تطيرار  عا رن (ةا عال  بلر  التا رع 

 .71-2للي رث العلعر ا الع   اظرؿا ل ل 
 

عماػػـر اػػر ع  ة ، ـ(2000محمػػد، فيػػيـ أبػػو العػػ) )
-13 ا ل ل4العرااع ة. عال  الع  اي ا العػ   

16. 
 

أ عرػػػػػػػػ   ة ، (2011المقطػػػػػػػػر ، معػػػػػػػػاا طػػػػػػػػاىر )
للعرااي    ت ارف تا رر عا طر التاال العان  

العرااعػػػػ    رااػػػػ  عر انرػػػػ   ػػػػ  الاعارررػػػػ  الرعنرػػػػ ةا 
عالػػػ  ا ععػػػ   عاػػػؽ للعلػػػـر اةختاػػػ  ر  رالا نرنرػػػ ا 

 .327-304ا ل ل 3ا     16عال  
 

ة العراعػؿ العػؤ رع  لػ   ، (2010، ) ميالة، بطػرا
بمػػػ  ع عرااعػػػ  ال اػػػ ي   عػػػف رااػػػ  نظػػػر العرااػػػي 

ا ل 5الاػ را ةا عالػ  ابختاػػ   رالعاتعػيا العػػ   
 .227 -212ل  
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 ممحػؽ البحػث
 قائمة االستقصاع

 العامةأوالل: البيانات 
 ماىو الشكؿ النظامي لمجية التي تعمؿ بيا: .1
         عبتإل  ر ت        ارب  ع لر        ارب    لعر 
          عبتإل  ر ت عرتيط يعبتإل   لع  ارب  ع لر  عرتيط  يعبتإل   لع 
 ماىو حجـ مكتا المراجعة التي تعمؿ لديو: .2
  عرااعرف( 7اغرر  أخؿ عف   عرااي( 20إل   7عتراط   عف                     بيرر

 عرااي( 20 أب ر عف 
 المؤىؿ العممي: .3
          يب لرررر            ع ااترر             بترراع  ............. أارخ 
 المؤىؿ الميني: .4

SOCPA              CPA      CA        ACCA           CIA                
  CMA  

                .................. أارخ  ة ررا 
 عدد سنوات الخبرة:  .5
  انرا                              2أخؿ عف   انرا    5انرا  إل  أخؿ عف  2عف 
   انرا                 20انرا  إل   5عف  انرا  20أب ر عف 
 المسمى الوظي ي: .6
             اررؾ / ع لؾ           ع رر عرااع / عارؼ عرااي ر را 
                    عرااي         عرااي عا  ...................أارخ 
                                                                  ىؿ أنت مراجع متخصص: .6

                                نعـ ة 
 في حالة اإلجابة بنعـ الرجاع تحديد التخصص: .8
          العؤاا   الع لر   العا رة / العا ر   الا ع   الا ر  /المن خر             الان 
        التا              اةات ع ر العتع       اةتا ة 
        الت عرف       ال را   رالتغار           عؤاا   يرر       للري  
.............................أارخ 
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 العميؿ وجودة عممية المراجعةالعالقة بيف تخصص المراجع في صناعة : ثانيال 
 رع  رل  عاعر   عف العي را  العتعلا  يعػ خ تػ  رر تااػل عرااػي ال اػ ي    ػ  اػن    الععرػؿ          

  ل  ار ع  علر  العرااع ا الرا   عف اع  تبـ التبـر يرلي إا رع ا  أع ـ ابا ي  العن اي  
 

 انعجبرح انرلم
مٌافك 

 تمبمب  
 محبّذ مٌافك

غْر 

 مٌافك

غْر مٌافك 

 إطاللب  

0 

جخصاااص يراجااااع انحضاااابات فااااٙ يجااااال 

صااُاعة انعًٛاام ٚااؤد٘ إنااٗ يٚااادا انكاااا ا 

انًُٓٛاااة نهًراجاااع ٔبانحاااانٙ ارجااااا  جااإدا 

 عًهٛة انًراجعة.

     

2 

ٚعحًااذ يراجااع انحضااابات عهااٗ انحخصااص 

نحكاإٍٚ ْٛكاام يعرفااة يالئااى حاإل صااُاعة 

انعًٛم يًاا ٚزٚاذ ياٍ يضاحٕٖ جإدا عًهٛاة 

 انًراجعة انًهذية نهعًٛم.

     

3 

جخصااااص يراجااااع انحضااااابات ٚزٚااااذ يااااٍ 

انطهاااب عهٛاااّ ياااٍ قبااام كاااالً ياااٍ يكاجاااب 

انًراجعة ٔ انعًال  نًا ٚهذياّ ياٍ داذيات 

 جحًحع بًضحٕٖ يرجاع فٙ انجٕدا.

     

4 

إٌ انعًااااااال  ٚاضااااااهٌٕ ادحٛااااااار يراجااااااع 

حضاااابات يحخصاااص فاااٙ صاااُاعحٓى عهاااٗ 

يحخصااص ادحٛااار يراجااع حضااابات  ٛاار 

نإلدااحالف فااٙ يضااحٕٚات جاإدا انًراجعااة 

 انًهذية نهعًٛم.

     

5 

جخصااص يراجااع انحضااابات ٚضاااعذ عهااٗ 

ادحصاااار ٔقاااث عًهٛاااة انًراجعاااة نحكااارار 

أدائٓاااااا بانحاااااانٙ ارجااااااا  جااااإدا ٔفعانٛاااااة 

 انًراجعة.

     

 انعجبرح انرلم
مٌافك 

 تمبمب  
 محبّذ مٌافك

غْر 

 مٌافك

غْر مٌافك 

 إطاللب  

6 

يراجااع انحضااابات ٚضاااعذ عهااٗ جخصااص 
جخااااٛط ٔقاااث جآاااى انُشااااك ٔ انحخطاااٛط 
ٔجزٚذ يٍ قذرجّ عهاٗ أدا  يٓاياّ بكاائاة ٔ 

 فاعهٛة.

     

7 

جخصااص يراجااع انحضااابات ٚضاااعذ عهااٗ 
انحههٛااااام ياااااٍ جكاااااانٛ  عًهٛاااااة انًراجعاااااة 
نًعرفحّ انضاابهة باححًااالت يإاكٍ انخطا  
بانحاااااانٙ يٚاااااادا يضاااااحٕٖ جااااإدا عًهٛاااااة 

 انًراجعة.

     

8 

عااااذو جخصااااص يراجااااع انحضااااابات فااااٙ 
صااُاعة انعًٛاام ٚااؤد٘ إنااٗ اَخااااض: دقااة 
جهااذٚر انًخاااكر  جاإدا قاارارِ فااٙ جخطااٛط 
عًهٛااة انًراجعااة ٔ بانحااانٙ جااُخاط جاإدا 

 عًهٛة انًراجعة.

     

9 

إٌ عاااذو جخصاااص انًراجاااع فاااٙ صاااُاعة 
عًٛاام انًراجعااة نااّ جاا ثٛر فااٙ عااذو يعرفااة 
انبُاإد ٔانحضااابات انحااٙ جًثاام يخاااكر فااٙ 
كبٛعحٓااا  ٔعااذو جضاآٛم يراجعااة جهااذٚرات 
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ابدارا  يًا ٚاؤد٘ إناٗ انحا ثٛر عهاٗ اهدا  
انًُٓٙ نهًراجع انخارجٙ بانحانٙ اَخاااض 

 جٕدا عًهٛة انًراجعة .

01 

ٔصٕل يراجع انحضاابات  ٛار إٌ صعٕبة 
انًحخصااااص صااااُاعٛاً إنااااٗ أدنااااة االثبااااات 
انكافٛااة ٔانًالئًااة ٚااؤد٘ إنااٗ َهااص أدائااّ 
انًُٓاااٙ ٔ بانحاااانٙ اَخاااااض جااإدا عًهٛاااة 

 انًراجعة .

     

00 

يكاجب انًراجعة جًٛم إنٗ ابكحاا  بانخبرا 
 ٛااار انًحخصصاااة نهحههٛااام ياااٍ انحكااااانٛ  

انًراجعة بانحانٙ جذَٙ يضحٕٖ جٕدا عًهٛة 
 انًهذية.

     

02 

ٚضاااْى ابرجباااك يااع يكاجااب عانًٛااة أجُبٛااة 
فاااٙ جُااإ  انحخصصاااات ناااذٖ انًكاجاااب ٔ 
يٚادا ابيكاَٛاات ٔ انكااا ات  يًاا ٚاُعكش 

 إٚجاباً عهٗ جٕدا عًهٛة انًراجعة.

     

 

 ونكـ،،،شاكريف لكـ حسف تعا


