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  الخارجية  دور المراجعةدراسة تحليلية إحصائية ل
ن
 تحقيق الجودة الشاملة ف

  
ن
منظمات األعمالف

ن يوسف أحمد   ةأبو عاقلد. معبر
ونجد  السعودية المملكة العربية - ببر

 الفاضل محمد عثماند. عفراء 
باحث جامعة أمدرمان االسالمية

 المستخلص
ن المراجعـــــــــة الخارجيـــــــــة والجـــــــــودة  هـــــــــذه هـــــــــدفت الدراســـــــــة اىل دراســـــــــة وتحليـــــــــل العالقـــــــــة بـــــــــير

ي الشـــــــــاملة وكيفيـــــــــة تحقيقهــــــــــا 
ن
منظمـــــــــات األعمــــــــــال، عـــــــــي  دراســـــــــة تحليليــــــــــة إحصـــــــــائية تــــــــــتم  ف

بصــــــــورة علميــــــــة دقيقــــــــة، وكــــــــذلك توضــــــــيح مفهــــــــوم وأهميــــــــة وأهــــــــداف وإجــــــــراءات المراجعــــــــة 

ز الخارجيــــــــــة، والوقــــــــــوف عــــــــــىل مفهــــــــــوم وأهميــــــــــة وكيفيــــــــــة تحقيــــــــــق الجــــــــــودة الشــــــــــاملة،  وتــــــــــي 

ي 
ن
ن موضـــــــــوع أهميـــــــــة الدراســـــــــة ف إضـــــــــفاء جانـــــــــب نظـــــــــري لموضـــــــــوع البحـــــــــث وهـــــــــو الـــــــــربط بـــــــــير

ي والجـــــــودة الشـــــــاملة وهـــــــو موضـــــــوع اجالمر    ،اقتصـــــــاديعـــــــة الخارجيـــــــة وهـــــــو موضـــــــوع محاســـــــب 

ي و 
ن
ي معرفـــــــة الـــــــدور الـــــــذى يمكـــــــن أن تلعبـــــــه المراجعـــــــة الخارجيـــــــة تمثلـــــــت مشـــــــكلة الدراســـــــة ف

ن
 ف

ي المســــــــــاعدة عــــــــــىل تحقيــــــــــق 
ن
الواقــــــــــع  العمــــــــــىلي لبيئــــــــــة الممارســــــــــة المهنيــــــــــة للمراجعــــــــــة وأثــــــــــره ف

ي الجــــــودة الشــــــاملة 
ن
ذلــــــك مــــــن خــــــالل اإلجابــــــة عــــــىل التســــــاؤل هــــــل  منظمــــــات األعمــــــال، ويــــــتم ف

ي منظمـــــــــات االعمـــــــــال،  المراجعـــــــــة الخارجيـــــــــة دور  الســـــــــتخدام
ن
 تحقيـــــــــق الجـــــــــودة الشـــــــــاملة ف

ن
ف

ي  الســـــــــــتخداموهـــــــــــل 
ن
ي  اكتشـــــــــــافالمراجعـــــــــــة الخارجيـــــــــــة بكـــــــــــل أنواعهـــــــــــا دور ف

المعوقـــــــــــات الـــــــــــب 

ي منظمات اإلعمال. 
ن
 تواجه تحقيق الجودة الشاملة ف

منظمات األعمال.  -الشاملة  الجودة -المراجعة  أنواع -الخارجية المراجعة  مفتاحية: الكلمات 
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Abstract : 
This study aimed at studying and analyzing the relationship between 
external review and total quality and how to achieve it in business 
organizations, through a statistical analysis study that is carried out in an 
accurate scientific manner, as well as clarifying the concept, importance, 
objectives and procedures of the external review, and standing on the 
concept, importance and how to achieve total quality, and highlights the 
importance of the study in imparting A theoretical aspect of the research 
topic, which is the link between the topic of external audit, which is an 
accounting topic, and the overall quality, which is an economic issue. The 
problem of the study was to know the role that the external audit can 
play in the practical reality of the professional practice environment of 
the audit and its impact in helping to achieve comprehensive quality in 
business organizations. This is by answering the question: Does the use 
of external audit have a role in achieving total quality in business 
organizations, and does the use of external auditing of all kinds have a 
role in discovering the obstacles facing the achievement of total quality 
in business organizations. 

Key words: external audit - types of audit - business organizations. 
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 مقدمة
ي الوقـــــــت الحـــــــارصن عرفـــــــت مجموعـــــــة مـــــــن المشـــــــكالت المعـــــــارصة 

ن
نجـــــــد أن مهنـــــــة المراجعـــــــة ف

ي 
ن
ات ف ات والتطـــــــــــــورات االقتصـــــــــــــادية وكـــــــــــــذلك التطـــــــــــــورات والتغـــــــــــــير ي ترجـــــــــــــع اىل التغـــــــــــــير

الـــــــــــــب 
ي أســــــاليب اإلدارة  

ي تــــــؤثر بشــــــكل أســــــاسي عــــــىل نوعيــــــة الخــــــدمات  والــــــب 
يجــــــب أن تقــــــديمها  الــــــب 

مهنــــــة المراجعــــــة الداخليــــــة كانــــــت أم الخارجيــــــة، ويمثــــــل التغــــــير المفــــــروض عــــــىل هــــــذه المهنــــــة 
ي هــــــــــــذا المجـــــــــــــال 

ن
ن ف  مــــــــــــن التحــــــــــــدي لكــــــــــــل البــــــــــــاحثير

ً
لمواكبــــــــــــة احتياجــــــــــــات المجتمــــــــــــع نوعــــــــــــا

ن للمهنـــــــــة، باعتبـــــــــار أن هـــــــــذه المشـــــــــكالت تـــــــــواجههم أثنـــــــــاء ممارســـــــــتهم ألعمـــــــــالهم  والممارســـــــــير
 
ً
 علميـــــــة لمواجهتهـــــــا، وأضـــــــحت منظمـــــــات األعمـــــــال  ممـــــــا يتطلـــــــب حلـــــــول

ً
ُسســـــــا

ع
ألي عمليـــــــة وأ

 مطالبة بتقديم المعلومات المالئمة حول إسهامها لتحقيق الجودة الشاملة. 

 مشكلة الدراسة
ي 
ن
ي يمكــــــــن أن تلعبــــــــه المراجعــــــــة الخارجيــــــــة  الــــــــذيمعرفــــــــة الــــــــدور تمثلــــــــت مشــــــــكلة الدراســــــــة ف

ن
 ف

ي المســــــــــاعدة عــــــــــىل تحقيــــــــــق  الواقــــــــــع العمــــــــــىلي 
ن
لبيئــــــــــة الممارســــــــــة المهنيــــــــــة للمراجعــــــــــة وأثــــــــــره ف

ي الجــــــــودة الشــــــــاملة 
ن
منظمــــــــات األعمــــــــال ويــــــــتم ذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل االجابــــــــة عــــــــىل التســــــــاؤالت  ف

التالية: 
ي منظمــــــــات  الســــــــتخدامهــــــــل  -1

ن
 تحقيــــــــق الجــــــــودة الشــــــــاملة ف

ن
المراجعــــــــة الخارجيــــــــة دور ف

االعمال. 
ي المراجعـــــــة الخارجيـــــــة بكـــــــل أنو  الســـــــتخدامهـــــــل  -2

ن
ي  اكتشـــــــافاعهـــــــا دور ف

المعوقـــــــات الـــــــب 
ي منظمات اإلعمال. 

ن
تواجه تحقيق الجودة الشاملة ف

 أهداف الدراسة
: تهدف هذه الدراسة إىل  ي

 االب 
 الخارجية.  وإجراءات المراجعةالوقوف عىل مفهوم وأهمية وأهداف  -1
 الوقوف عىل مفهوم وأهمية وكيفية تحقيق الجودة الشاملة.  . 3
ن المراجعـــــــــــة الخارجيـــــــــــة والجـــــــــــودة الشـــــــــــاملة وكيفيـــــــــــة دراســـــــــــة وتحليـــــــــــل العالقـــــــــــة  . 4 بـــــــــــير

تحقيقها. 

 الدراسةأهمية 
ي االعتبارات التالية: 

ن
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها وتمثل أهمية البحث ف

: ، األهمية العلمية -1 ي
ي اآلب 

ن
 تتمثل األهمية العلمية ف

ن موضوع المراج . أ   عة الخارجية وهو إضفاء جانب نظري لموضوع البحث وهو الربط بير
ي والجودةموضوع  . اقتصاديالشاملة وهو موضوع  محاسب 

ي تناولت دور  . ب
 تحقيق الجودة بالرغم من وجود الدراســــــــــــــات الب 

ن
المراجعة الخارجية ف

 منظمات األعمال
ن
ي هذا  الشــاملة ف

ن
إال أنه مازالت الحاجة قائمة لمزيد من الدراســات ف

ي هذا المجال،  المجال، وعليه يتوقع أن تشكل هذه الدراسة
ن
إضافة ف

أن تكون هذه الدراسـة وما تتوصـل اليه من نتائج مفيدة بالنسـبة  فيتوقع العمليةاألهمية  -2
ي 
ن
. منظمات األعماللمتخذي القرار ف
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 الدراسةفروض 
 : صحة الفرضيات اآلتية اختبار تسع الدراسة إل 

ن تطبيق المراجعة الخارجية وتحقيق  -1  منظماالجودة الشاملة توجد عالقة بير
ن
ت ف

 األعمال. 
2-  

ن
ن ألهمية الجودة الشاملة ف ن الخارجيير ن إدراك المراجعير توجد عالقة بير

ن تحقيقها. منظمات   األعمال وبير
3-  . ن متغير المؤهل العلمي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بير
ن متغير العمر.  -4  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بير

 منهجية الدراسة
ي  اتبعت

ي الدراسة المنهج التاريحن
يث تم يتناسب وطبيعة الدراسة، ح الذي التحليىلي  والوصقن

 استبانة لجمع البيانات األولية.  استخدام
ي أما المصادر الثانوية تمثلت 
ن
 والكتب العلمية المتخصصة والدوريات والبحوث العلمية.  ف

 الدراسات السابقة
 م(: 2010:) دراسة الشمري

ي تفعيل حوكمة تمثلت مشـــــــكلة الدراســـــــ
ن
ي كيف يســـــــهم التنظيم الداخىلي لمكاتب المراجعة ف

ن
ة ف

ي تفعيل 
ن
كات، وهدفت الدراســــــــــــــة اىل تحقيق هدف عام وهو بيان دور مهنة المراجعة ف الـشـــــــــــــر

ي المملكة العربية الســـــعودية، وتوصـــــلت الدراســـــة اىل أنه توجد عالقة تبادلية 
ن
كة ف حوكمة الـشــــر

ن مقومات المراجعة الخارجية وكل م ن هذه المقومات يدعم االطراف االخرى مما تنعكس بير
كة.   عىل حوكمة الشر

ً
 ايجابا

 (: ام منظمات االعمال (: 2012دراس          ة خوجىل  ن ي معرفة مدى الي 
ن
تمثلت مشــــــــــكلة الدراســــــــــة ف

بالمســــئولية االجتماعية لتحقيق الجودة الشــــاملة وهدفت الدراســــة اىل تحديد دور ومســــاهمة 
ام منظمــات االعمــال تجــاه البيئــة  ن ي اهميــة الي 

ن
 ع،والمجتمالجهــات المنظمــة لمهنــة المراجعــة ف

ي حل المشاكل االجتماعية والبيئية وتهتم وتوصلت الدراسة اىل ان منظمات االعمال ت
ن
ساهم ف

ية وتحسن منتجاتها.   بمواردها البشر
ي آثار محددات جودة المراجعة الخارجية (: 2017دراس    ة ص    الح: )

ن
تمثلت مشــــكلة الدراســــة ف

ن كفاءة المعلومات المحاســــــبية وترشــــــيد قرارات االســــــتثمار، وهدفت الدراســــــة اىل  عىل تحســــــير
اجعة الخارجية ووســــائل تحســــينها، وتوصــــلت الدراســــة اىل أن أهتمام معرفة مفهوم جودة المر 

مكاتب المراجعة بمحددات جودة المراجعة الخارجية يحســــــــــن كفاءة المعلومات المحاســــــــــبية 
شيد القرارات االستثمارية.   ويجعل منها أداة فعالة لي 

ن  ية راسة نظرية وعلمنجد أن الدراسة الحالية هي د : السابقةهذه الدراسة عن الدراسات  ما يمب 
ها ويجعل نتائجها دقيقة، بينما الدراسات السابقة دراسات نظرية  ن تحليلية إحصائية وهذا يمير

 فقط. 

 



 2021-عشر  الرابعالعدد                                                           مجلة العلوم اإلحصائية 
 

91 
 

 النظري للدراسة اإلطار 
عرف عمليـــة المراجعـــة

ُ
عىل أنهـــا عمليـــة تجميع األدلـــة من المعلومـــات بمـــا يؤدى اىل تحـــديـــد  ت

ن المؤســــســــات والمقاييس المحددة  لها من قبل ويجب إتمام عملية المراجعة درجة العالقة بير
ي ، (6م، ص2001)الصــــــبان،  بواســــــطة شــــــخص مســــــتقل.   عىل أنها تطوير منهح 

ً
وعرفت أيضــــــا

ن وتقدير طريقة األهداف لتحديد معايير قياســــها.   مســــتقل موثق تســــمح بالحصــــول عىل براهير
قوم (، وكــذلــك تعرف بــأنهــا عمليــة فحص لمجموعــة من المعلومــات ت9ص م،2003 )طواهر،

عىل االســـــــــــتقصـــــــــــاء بهدف التحقق من ســـــــــــالمة وصـــــــــــالحية القوائم المالية وفقا لمجموعة من 
المعايير الموضــــــــــوعية وتوصــــــــــل تلك النتائج إىل األهداف المعنية وتتم هذه العملية بواســــــــــطة 

، شخص مستقل يمكنه إعطاء رأيه بشكل محايد ي
 (. 13ص م،2007)القبابن

من أن  كل عنارص األصــــــــــول هي ملك للمؤســــــــــســــــــــة،   للتأكد  عملية المراجعة الخارجية وتهدف
 القوائم 

ن
ام عليها، وكذلك تتحقق من إثبات صــــــــــــــحة المعلومات الواردة ف ن والخصــــــــــــــوم هي الي 

 يتم التأكد من صــــحة البيانات المثبتة بالدفاتر 
ً
المالية من خالل الجرد الفعىلي والمادي، وأيضــــا

ن هذه البيانات بشـــــــــــكل والســـــــــــجالت المحاســـــــــــبية من جهة، ومن جهة أخرى العمل ع ىل تجهير
يســــــــــــــمح بتوفير معلومات شــــــــــــــاملة عن الوضــــــــــــــعية الحقيقية، وكذلك تهدف لتقييم األحداث 
المحاسبية وفق للطرق المحاسبية المعمول بها، والحصول عىل معلومات ذات مصداقية عن 
ي محايد حول 

الوضــــعية الحقيقية للمؤســــســــة من خالل عرضــــها واإلفصــــاح عنها وإبداء رأي فبن
 التقرير 

ً
ي له، وأيضـــــــــا

مدى تعبير القوائم المالية الختامية للمؤســـــــــســـــــــة عن المركز الماىلي الحقيق 
حول المشــــــــاهدة المرتبطة بالواقع الفعىلي للمؤســــــــســــــــة  والمؤثرة عىل درجة مصــــــــداقية عنارص 

، ن (. بـــاإلضــــــــــــــــافـــة اىل هـــذه 15ص م،1980 القوائم المـــاليـــة المفحوصــــــــــــــــة والمعلن عنهـــا. )أمير
أهداف أخرى تظهر نتيجة التحول الذي يطرأ عىل أهداف المؤســــــســــــة بصــــــورة األهداف هناك 

 عامة. 
 مهما 

ً
ي وتلعب المراجعة الخارجية دورا

ن
 االقتصـــــاد  ف

ن
األوســـــاط المالية واألوســـــاط الحكومية وف

وذلك من خالل مدخالتها األوىل المختلفة بحســــــــــــــب المعلومات بمختلف أنواعها وحســــــــــــــب 
ي من يعتي  أن أهميـــة المراجعـــة الخـــارجيـــة تكمن  وهنـــالـــك .المراجعـــةطبيعـــة ومجـــال 

ن
كونهـــا   ف

ي 
ن
وســــــــــــيلة لتحقيق خدمة لعدة طوائف تســــــــــــتخدم خاللها القوائم المالية المدققة وتعتمدها ف

ي اتخاذ القرارات ورسم السياسات 
ي  الب 

، )بالمؤسسات. ترتق   (. 20ص م،2004التميمي
ي 
ي وذلك حســــــــــب األدوار الب 

 تلعبها داخل المؤســــــــــســــــــــة لهذا وتأخذ المراجعة عدة معايير ومعابن
ن  وردت لها عدة تقســـــــــــــيمات لتحقيق حاجة المجموعات الطالبة لتمريرها، فالحاجة لنوع معير
ن داخل المؤســــــــســــــــة وينســــــــجم مع طبيعة هذا النوع فهناك  تنبثق من الحاجة لفحص بند معير

 بــالمراجعــة المــاليــة وتســــــــــــــم بــاألنواع المتــداخلــة أهمهــ ارتبــاطــا أنواع مرتبطــة 
ً
راجعــة ا الموثيقــا

اإللزامية، والمراجعة االختبارية، والمراجعة الكاملة، والمراجعة الشــــــــــــــاملة، والمراجعة النهاية، 
 (. 33ص م،1996 والمراجعة المستمرة، والمراجعة الداخلية والخارجيةـ )خباطة،

ي أي مجــــــــال معرفــــــــة نقطــــــــة بدايــــــــة ألي تفكــــــــير مــــــــنظم، بهــــــــدف التوصــــــــل 
ن
وتمثــــــــل الفــــــــروض ف
ي تحكـــــــم هـــــــذا المجـــــــال، ومـــــــن ثـــــــم فـــــــإن  إىل نتـــــــائج تســـــــاهم

ي وضـــــــع إطـــــــار عـــــــام للنظريـــــــة الـــــــب 
ن
ف

وريـــــــة لحـــــــل مشـــــــاكل المراجعـــــــة والتوصـــــــل إىل نتـــــــائج  إيجـــــــاد فـــــــروض للمراجعـــــــة الخارجيـــــــة رصن
ي إيجـــــــــاد نظريـــــــــة شـــــــــاملة لهـــــــــا. 

ن
(. وفـــــــــروض المراجعـــــــــة 27ص  م،2004 )الصـــــــــحن، تســـــــــاعد ف

ي قابليــــــــة البيانــــــــات الماليــــــــة للفحــــــــص، فمــــــــن الم
ن
الحــــــــظ أن هــــــــذا الفــــــــرض الخارجيــــــــة تتمثــــــــل ف
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ر  مــــــرتبط بوجــــــود مهنــــــة المراجعــــــة، فــــــإن لــــــم تكــــــن البيانــــــات والقــــــوائم الماليــــــة قابلــــــة فــــــال مــــــي 
لوجـــــــــود هـــــــــذه المهنـــــــــة، وينبـــــــــع هـــــــــذا الفـــــــــرض مـــــــــن المعـــــــــايير المســـــــــتخدمة لتقيـــــــــيم البيانـــــــــات 
ورة مالئمـــــــــة المعلومـــــــــات  ي رصن

، المالئمـــــــــة وذلـــــــــك يعـــــــــبن المحاســـــــــبية وتشـــــــــمل هـــــــــذه المعـــــــــايير
ن المحاســـــــبية لالحت ن المحتملـــــــير ي تعـــــــي  عنهـــــــا.  وارتباطهـــــــا ياجـــــــات المســـــــتخدمير

باألحـــــــداث الـــــــب 
ي ذلـــــــــــــك أنـــــــــــــه إذا قـــــــــــــام شخصـــــــــــــان أو أكـــــــــــــي  بفحـــــــــــــص 

وكـــــــــــــذلك القابليـــــــــــــة للفحـــــــــــــص، ومعـــــــــــــبن
ي 
المعلومـــــــــات نفســـــــــها فإنهمـــــــــا ال بـــــــــد مـــــــــن أن يضـــــــــاف إىل المقـــــــــاييس أو النتـــــــــائج نفســـــــــها الـــــــــب 

، أي تســــــــجيل الحقــــــــائق  ن يجــــــــب التوصــــــــل إليهــــــــا. وكــــــــذلك مــــــــن الفــــــــروض البعــــــــد عــــــــن التحــــــــير
، وهي خاصــــــــــية يجــــــــــب أن بطريقـــــــــة عادلــــــــــة وموضـــــــــوعية. و  كــــــــــذلك القابليـــــــــة للقيــــــــــاس الكـــــــــمي

 تتحىل بها المعلومات وأن تكون أكي  فائدة من خالل عمليات حسابية. 
ن المراجــــــع والمؤسســــــة، إذ أنــــــه مــــــن الواضــــــح  ي عــــــدم وجــــــود تعــــــارض حــــــتمي بــــــير

فبالتــــــاىلي ينــــــبعن
ي ا
ن
، فــــــاإلدارة تعتمــــــد ف ي ن إدارة المؤسســــــة والمراجــــــع الخــــــارج  تخــــــاذ وجــــــود تبــــــادل للمنفعــــــة بــــــير

ي معظــــــــم قراراتهـــــــــا عــــــــىل المعلومـــــــــات الماليـــــــــة 
، وذلـــــــــك  الــــــــب  ي تـــــــــرتبط بـــــــــرأي المراجــــــــع الخـــــــــارج 

ي تـــــــــم مراجعتهـــــــــا. 
لغــــــــرض تقـــــــــدم المؤسســـــــــة ومــــــــن ثـــــــــم فـــــــــهي تســــــــتفيد مـــــــــن المعلومـــــــــات الــــــــب 

هـــــــذا الفـــــــرض  عاديـــــــة، ويثـــــــير غـــــــير  أي أخطـــــــاءوكـــــــذلك البـــــــد مـــــــن خلـــــــو القـــــــوائم الماليـــــــة مـــــــن 
ي  ي  نقطـــــــــة هامـــــــــة، وهي مســـــــــؤولية المراجـــــــــع الخـــــــــارج 
ن
اكتشـــــــــاف األخطـــــــــاء، ولـــــــــذلك يتطلـــــــــب  ف

ي عنــــــد إعــــــداد برنــــــامج المراجعــــــة أن يوســــــع مــــــن اختباراتــــــه وأن يتقصــــــ  مــــــن المراجــــــع الخــــــارج 
ء بـــــــالرغم مـــــــن عـــــــدم وجـــــــود مـــــــا يؤكـــــــد انـــــــه ســـــــوف يكتشـــــــف كـــــــل هـــــــذه األخطـــــــاء.  ي

وراء كـــــــل سر
حـــــــدوث األخطـــــــاء:  احتمـــــــالوبالتـــــــاىلي البـــــــد مـــــــن وجـــــــود نظـــــــام ســـــــليم للرقابـــــــة الداخليـــــــة يبعـــــــد 

ي هــــــــــذا الفــــــــــرض والــــــــــذي ورد فيــــــــــه لفــــــــــظ احتمــــــــــال أي بوجــــــــــود نظــــــــــام ســــــــــليم للرقابــــــــــة ويعــــــــــ
بن

حـــــــــــدوث األخطـــــــــــاء ولكـــــــــــن ال يســـــــــــتبعد إمكانيـــــــــــة  احتمـــــــــــالالداخليـــــــــــة يكـــــــــــون مـــــــــــن الصـــــــــــعوبة 
حـــــــــدوثها، فاألخطـــــــــاء مـــــــــا زالـــــــــت ممكنـــــــــة الحـــــــــدوث رغـــــــــم ســـــــــالمة أنظمـــــــــة الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة 

ي أن يكتشـــــــف األخطـــــــ اء أن وجـــــــدت، وإن التطبيـــــــق المتبعـــــــة، وبالتـــــــاىلي عـــــــىل المراجـــــــع الخـــــــارج 
الســـــــليم للمبـــــــادئ المحاســـــــبية المتعــــــــارف عليهـــــــا يـــــــؤدي إىل ســــــــالمة تمثيـــــــل القـــــــوائم الماليــــــــة 
شـــــــدون بالمبـــــــادئ  ن يسي  ي هـــــــذا الفـــــــرض أن المـــــــراجعير

للمركـــــــز المـــــــاىلي ونتـــــــائج األعمـــــــال، ويعـــــــبن
 المحاسبية المتعارف عليها كمؤشر للحكم عىل سالمة القوائم المالية. 

ي تنفيـــــــــذ ونجـــــــــد أن إجـــــــــراء
ن
ي يجـــــــــب أن يتبعهـــــــــا المراجـــــــــع ف

ات المراجعـــــــــة هي "الخطـــــــــوات الـــــــــب 
ي  عمليــــــة المراجعـــــــة 
ن
ي مجـــــــال المراجعــــــة تمثـــــــل ف

ن
كــــــل مرحلـــــــة مــــــن مراحـــــــل األداء، واألســــــاليب ف

ي 
ي تكفـــــــل القيـــــــام بعمليـــــــب 

ي مجـــــــال المهنـــــــة والـــــــب 
ن
مجموعـــــــة مـــــــن الوســـــــائل المتعـــــــارف عليهـــــــا ف

ي تمـــــــت الفحـــــــص والتقريـــــــر بمـــــــا يمكـــــــن المراجـــــــع مـــــــن إبـــــــداء رأيـــــــه 
ي نتـــــــائج األحـــــــداث الـــــــب 

ن
ي ف

ن
 ف
 مـــــــع المعـــــــايير 

ً
المؤسســـــــة، كـــــــذلك يجـــــــب مراعـــــــاة أن تكـــــــون اإلجـــــــراءات أو األســـــــلوب متماشـــــــيا

ي المتعـــــــــــارف عليهـــــــــــا 
ن
ولـــــــــــكي يـــــــــــتمكن المراجـــــــــــع مـــــــــــن  (. 43ص م،2006 المهنـــــــــــة. )تومـــــــــــاس، ف

ي المحايـــــــد عنــــــد قيامـــــــه بعمليـــــــة المراجعـــــــة، يتطلــــــب منـــــــه إتبـــــــاع منهجيـــــــة 
إعطــــــاء الـــــــرأي الفـــــــبن

أثنــــــــــاء قيامــــــــــه بواجبــــــــــه وكــــــــــل عمليــــــــــة مراجعــــــــــة تتطلــــــــــب ثــــــــــالث خطــــــــــوات رئيســــــــــية،  معينــــــــــة،
خطــــــــــــوة التخطــــــــــــيط األوىلي وتقســــــــــــم هــــــــــــذه الخطــــــــــــوة بــــــــــــدورها إىل ثــــــــــــالث مراحــــــــــــل، مرحلــــــــــــة 
الدراســــــــة األوليــــــــة للمؤسســــــــة، قــــــــد يظــــــــن الــــــــبعض أنــــــــه بإمكــــــــان المراجــــــــع فحــــــــص حســـــــــابات 

ة والحكــــــــم عليهــــــــا، وهــــــــذا ال يكــــــــون إال بأخــــــــذ نظــــــــرة أو ف كــــــــرة شــــــــاملة عــــــــن المؤسســــــــة مبــــــــاشر
لــــــه فهـــــم طريقــــــة ســـــير العمــــــل داخلهـــــا،  وطبيعــــــة  يتســـــبن المؤسســـــة موضــــــوع المراجعـــــة حــــــب  
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ي االعتمـــــــاد عـــــــىل المعلومـــــــات ذات 
ن
نشـــــــاطها، كمـــــــا عليـــــــه القيـــــــام باألعمـــــــال األوليـــــــة المتمثلـــــــة ف

ي المؤسســـــــــــة لمعرفـــــــــــة خصائصـــــــــــها ، وقـــــــــــد حـــــــــــدد 
ن
ن المطبقـــــــــــة ف الطـــــــــــابع النظـــــــــــامي أو القـــــــــــوانير

ي ل الدارســــــة الشــــــاملة لمؤسســــــة الــــــبعض خمســــــة جوانــــــب تمثــــــ
يقــــــوم بهــــــا المراجــــــع، وهي  الــــــب 

التعــــــــــــرف عــــــــــــىل طبيعــــــــــــة نشــــــــــــاط المؤسســــــــــــة وخصائصــــــــــــها، والدراســــــــــــة العميقــــــــــــة للقــــــــــــانون 
األســـــــاسي للمؤسســـــــة ومختلـــــــف العقـــــــود، والتعـــــــرف عـــــــىل طبيعـــــــة كـــــــل مـــــــن التنظــــــــيم اإلداري 

، واالطــــــــــالع عــــــــــىل القــــــــــوائم الماليــــــــــة للســــــــــنوات الســــــــــابقة. كمــــــــــا يقــــــــــوم ال ي مراجــــــــــع والمحاســــــــــب 
عـــــــىل نظـــــــام الرقابـــــــة الداخليـــــــة، هـــــــذا النظـــــــام الشـــــــامل يتكـــــــون مـــــــن أنظمـــــــة جزئيـــــــة  بـــــــاالطالع

ي تقــــــــــــوم بهــــــــــــا 
 م،2015 غمــــــــــــام ودحمــــــــــــون،)المنظمــــــــــــة. خاصــــــــــــة ومختلــــــــــــف العمليــــــــــــات الــــــــــــب 

 (18ص
، وهي  ي وتعتــــــــي  خطــــــــوة إعــــــــداد تقريــــــــر المراجعــــــــة بالنتــــــــائج خالصــــــــة مهمــــــــة المراجــــــــع الخــــــــارج 

ي منهجيـــــــــــة المراجعـــــــــــة،  
ن
كمـــــــــــا يعتـــــــــــي  تقريـــــــــــر المراجعـــــــــــة بمثابـــــــــــة مســـــــــــتخلص آخـــــــــــر خطـــــــــــوة ف

للمراجـــــــــــــــع لـــــــــــــــذا يجـــــــــــــــب أن يحتـــــــــــــــوي عـــــــــــــــىل مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التوصـــــــــــــــيات والمالحظــــــــــــــــات 
الموضـــــــوعية كمـــــــا يتطلـــــــب أن يكـــــــون ذا جـــــــودة مقبولـــــــة، ألن هـــــــذا التقريـــــــر يوضـــــــح فيـــــــه رأيـــــــه 
ي 
ي حــــــول مـــــدى داللــــــة القـــــوائم الماليــــــة الختاميــــــة للمؤسســـــة عــــــن المركـــــز المــــــاىلي الحقــــــيق 

الفـــــبن
ي تــــــــم ذكرهــــــــا مســــــــبقا بالمســـــــلك العــــــــام للمراجعــــــــة أو المنهجيــــــــة لـــــــه، وت

ســــــــم الخطــــــــوات الـــــــب 
ي يتبعها المراجع عند القيام بعمله. 

،) الب  ي
 (. 175ص م،2004 صديق 

 مفهوم الجودة الشاملة 
 بــــــالتعرف عــــــىل حاجــــــات 

ً
ي أي مكــــــان مــــــن العمــــــل بــــــدءا

ن
ي الجــــــودة البحــــــث عــــــن الجــــــودة ف

تعــــــبن
 عــــــن المنــــــتج أو الخدمــــــة المقدمــــــة  مــــــا إذا كــــــان بتقيــــــيم وانتهــــــاءً المســــــتهلك 

ً
المســــــتهلك راضــــــيا

 مــــــــن جــــــــودة المنــــــــتج والخدمــــــــة 318ص ،2004لـــــــه. )مؤيــــــــد، 
ً
ي الجــــــــودة كــــــــال

(، كمــــــــا أنهــــــــا تعــــــــبن
)المنصـــــــــــــوري  وجـــــــــــــودة طريقـــــــــــــة االداء وجـــــــــــــودة المعلومـــــــــــــات وجـــــــــــــودة العمليـــــــــــــة االنتاجيـــــــــــــة. 

 (، كمـــــــــا تعـــــــــرف الجـــــــــودة الشـــــــــاملة بأنهـــــــــا تعزيـــــــــز لجميـــــــــع نشـــــــــاطات17، ص2007وآخـــــــــرون، 
ي شــــــخص المــــــدير العــــــام 

ن
ام الكــــــىلي للجــــــودة مــــــن القمــــــة متمثلــــــة ف

ن المنظمــــــة، حيــــــث يبــــــدأ االلــــــي 
أو مجلــــــس اإلدارة ثــــــم يمتــــــد اىل القاعــــــدة حــــــب  يشــــــمل كامــــــل المنظمــــــة، وبــــــذلك فــــــهي تغــــــطي  
ن  ي لتحســـــــــير

 للهـــــــــدف المبـــــــــدب 
ً
كـــــــــل قســـــــــم وكـــــــــل نشـــــــــاط لضـــــــــمان أن كـــــــــل العمـــــــــل ينجـــــــــز وفقـــــــــا

 (Ansel, 1993, p22)الجودة. 

 الشاملةأهمية الجودة 
 ألنهـــــــا التجزئــــــة  لال يقبـــــــالمنظمــــــة نظـــــــام متكامــــــل  اعتبــــــار تنبــــــع أهميــــــة الجـــــــودة الشــــــاملة مـــــــن 

 
ً
ي النظـــــام يعـــــد مســــــؤول

ن
ي الجـــــودة، وأن كـــــل فـــــرد ف

ن
تعمـــــل ككـــــل، ومـــــن هنـــــا ظهـــــرت الشــــــمولية ف

 عــــــــىل 
ً
اموقـــــــادرا ن بمتطلبــــــــات الجــــــــودة الشـــــــاملة. وتشــــــــدد الجــــــــودة الشــــــــاملة عــــــــىل الرضــــــــا  االلــــــــي 
ي  لألطـــــــــرافالتـــــــــام 

ن
ن ف الـــــــــذين تقـــــــــدم لهـــــــــم الخدمـــــــــة أو المنـــــــــتج، إن مســـــــــتوى االنجـــــــــاز أو التمـــــــــير

المنــــــــــتج أو مقــــــــــدم الخدمــــــــــة إنمــــــــــا يحــــــــــدده المســــــــــتفيدين مــــــــــن  هال يحــــــــــددالجــــــــــودة الشــــــــــاملة 
 الخدمة. 

ن االفــــــراد  والتســــــهيالت والمعــــــدات واالفكــــــار لتقــــــديم  إن الجــــــودة الشــــــاملة عمليــــــة مــــــزج مــــــا بــــــير
،)االفراد. منتجات )سلع وخدمات( بما يالئم توقعات   (. 307ص ،2012خوجىلي
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  عرض وتحليل نتائج الدراسة:  العملية: الدراسة 

   اإلحصائية: المعالجة  

  الدراس          ة: مجتم          ع وعين          ة 
ن
ن ف المجــــــــــال المــــــــــاىلي  يتكــــــــــون مجتمــــــــــع الدراســــــــــة مــــــــــن العــــــــــاملير

هم من الكفاءات  ي وغير  تم أخذ عينه منهم.    المؤهلة، حيث العلميةوالمحاسب 
لجمــــــع البيانــــــات مــــــن أفــــــراد عينــــــة الدراســــــة، يتكــــــون  استقصــــــاءقــــــام الباحثــــــان بإعــــــداد قائمــــــة 

ي يتكـــــــــــون مـــــــــــن مجموعـــــــــــة مـــــــــــن 
ات الديمغرافيـــــــــــة والجـــــــــــزء الثـــــــــــابن ن األول المتغـــــــــــير مـــــــــــن جـــــــــــزئير

ات األســــــئلة تشــــــمل مجموعــــــة مــــــن  ات، هــــــذا وقــــــد تــــــم تمثيــــــل كــــــل متغــــــير مــــــن المتغــــــير المتغــــــير
ي تـــــــم تحديـــــــدها بخمســـــــة خيـــــــارات إجابـــــــة )أوافـــــــق بشـــــــدة، أوافـــــــق، محايـــــــد، ال أوافـــــــق، ال 

الـــــــب 
 أوافق بشدة(. 

  
 
نامج اإلحصان   البر

ن
 (: (SPSSإدخال البيانات ف

ي برنــــــــامج الحـــــــــزم اإلحصـــــــــائية للعلـــــــــو 
ن
م بعــــــــد قيـــــــــام الباحثـــــــــان بجمــــــــع البيانـــــــــات تـــــــــم إدخالهـــــــــا ف

وزن لكــــــــل إجابــــــــة مثــــــــل )أوافــــــــق بشــــــــدة   ءبإعطــــــــا (، وذلــــــــك 20( إصــــــــدار)SPSSاالجتماعيــــــــة )
(، وكــــــــــــــــذلك بالنســــــــــــــــبة 1وافــــــــــــــــق بشــــــــــــــــدة    ال  2، ال أوافــــــــــــــــق  3، محايــــــــــــــــد   4أوافــــــــــــــــق   ،5

ا مناسًبا لها.  
ً
 للبيانات األولية فقد أعطيت كل إجابة وزن

  المستخدمةاألساليب اإلحصائية 
األســــــــــــــاليب اإلحصــــــــــــــائية بغرض التحقق من أهداف الدراســــــــــــــة، واإلجابة عىل  اســــــــــــــتخدامتم 

ي وضعها الباحثان، واألساليب اإلحصائية تتمثل 
: التساؤالت الب  ي

ن
 ف

ي النســــــــــــب، والتكرارات، والمتوســــــــــــطات الحســــــــــــابية،  . 1
ن
اإلحصــــــــــــاءات الوصــــــــــــفية المتمثلة ف

ات الدراسة.   واالنحرافات المعيارية، لوصف متغير
س . 2 ات الدراسة. معامل ارتباط بير ن متغير  ون إليجاد العالقة بير
ن مجموعـــــــــــات One-way-anova)األحـــــــــــادي اختبـــــــــــار تحليـــــــــــل التبـــــــــــاين  . 3 ( للفـــــــــــروق بـــــــــــير

ات الديموغرافيـــــــــة  ، الدرجـــــــــة  )المؤهـــــــــلالمتغـــــــــير الوظيفـــــــــة االداريـــــــــة،  الوظيفيـــــــــة،العلـــــــــمي
ةالكلية، عدد سنوات  ي العمل(.  الخي 

ن
 ف

 :
ا
ات  أول فيهـــــــــا توضـــــــــيح المعلومـــــــــات األوليـــــــــة ألفـــــــــراد العينـــــــــة الـــــــــذين  يـــــــــتم األولي         ة: المتغ         ب 

يــهــــــــدف الباحــــــــث مــــــــن تحليــــــــل البيانــــــــات األساســــــــية معرفــــــــة ، و اســــــــتجابوا ألســــــــئلة االســــــــتبانة
 
ً
مـــــــدى تمثيـــــــل أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة لمجتمــــــــع الدراســـــــة، ومـــــــن ثـــــــم يقـــــــدم الباحـــــــث إحصــــــــاءا

ي جـــــــــ
ن
 للبيانـــــــــات األساســــــــية. وقـــــــــد قـــــــــام الباحــــــــث بتلخـــــــــيص البيانــــــــات ف

ً
داول وأشـــــــــكال وصــــــــفيا

ي شــــــكل 
ن
ات األساســــــية للعينــــــة ف ن ي توضــــــح قــــــيم كــــــل متغــــــير لتوضــــــيح أهــــــم الممــــــير

بيانيــــــة، والــــــب 
ي يعكــــــــس مئويـــــــــة، واإلحصــــــــاءأرقــــــــام ونســــــــب 

 األهميــــــــة النســـــــــبية لعبــــــــارات الدراســـــــــة.  الوصـــــــــقن
ات الديموغرافية   : ويتم حساب النسب والتكرارات للمتغير ي

 كاالب 
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 متغب  العمر (1جدول رقم )

 النسبة % التكرار العمر

سنة  30أقل من   4 6,6%  

سنة 40 – 30من   25 41,0%  

سنة 50 – 41من   24 39,3%  

سنة 50أكي  من   8 13,1%  

%100,0 61 اإلجماىلي   
               م 2021االستبيان المصدر: اإلعداد الباحثان من       

( أعاله عبارة عن النســـــــب والتكرارات لتوزيــــع أفراد عينة الدراســـــــة حســـــــب متغير 1جدول رقم )
ســــــــــنة(، والذين بلغ  40 - 30العمر، فنجد أن الفئة األكي  أعمارهم تتوزع داخل الفئة العمرية )

ســــــــنة(، وبلغ عددهم  50 - 41(، تليها الفئة العمرية )%41,0( شــــــــخص بنســــــــبة )25عددهم )
( 8ســــــــــنة(، وبلغ عددهم ) 50(، وتليها الفئة العمرية)أكي  من %39,3بة )( شــــــــــخص بنســــــــــ24)

 الفئــة العمريــة )أقــل من %13,1أشــــــــــــــخــاص بنســــــــــــــبــة )
ً
ا (  4ســــــــــــــنــة(، وبلغ عــددهم ) 30(، وأخير

 (، ويالحظ أن العينة محل الدراسة تضم فئات عمرية مختلفة. %6,6بنسبة)
 

 
               م 2021 االستبياناإلعداد من  المصدر:       

  رقم )
ن
 ( توضيح النسب لمتغب  العمر1شكل بيان
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 التخصص العلم   (2جدول رقم )
 

العلم  التخصص   النسبة % التكرار 

%60,7 37 محاسبة مالية  

%13,1 8 اقتصاد  

%6,6 4 إدارة أعمال   

%3,3 2 محاسبة تكاليف  

%16,4 10 أخرى  

%100,0 61 اإلجماىلي   
               م 2021 االستبياناإلعداد من  المصدر:       

ـــــــع أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة عـــــــىل 2جـــــــدول رقـــــــم ) ( أعـــــــاله عبـــــــارة عـــــــن النســـــــب والتكـــــــرارات لتوزيــــ
(، فالغالبيـــــــــة مـــــــــن أفـــــــــراد  التخصـــــــــص)متغـــــــــير حســـــــــب  ، الماليـــــــــة العينـــــــــة تخصصـــــــــاتهمالعلـــــــــمي

( ونجـــــــــد أن تخصـــــــــص %60,7( بنســـــــــبة )37ونجـــــــــد أن تخصـــــــــص محاســـــــــبة ماليـــــــــة عـــــــــددهم)
( بنســـــــــــــبة 4(، وتخصـــــــــــــص إدارة أعمـــــــــــــال وعـــــــــــــددهم)%13,1)بنســـــــــــــبة ( 8عـــــــــــــددهم) اقتصـــــــــــــاد 

 التخصــــــــــــــص مــــــــــــــن غــــــــــــــير التخصصــــــــــــــات الماليــــــــــــــة وعــــــــــــــددهم)6,6%)
ً
ا ( بنســــــــــــــبة 10(، وأخــــــــــــــير

ي (. وعليـــــــه ممـــــــا ســـــــبق يمكننـــــــا القـــــــول بـــــــأن عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن العينـــــــات 16,4%)
تضـــــــم  الـــــــب 

لدراســــــــة وبالتــــــــاىلي تــــــــدور حــــــــول ا الــــــــذيمجموعــــــــة مــــــــن التخصصــــــــات الماليــــــــة، وهــــــــو المجــــــــال 
ي تحقيـــــــق 

ن
ا ف ً  دقـــــــة وموضـــــــوعية تســـــــاعد كثـــــــير

هـــــــذا ســـــــوف يـــــــؤدى للحصـــــــول عـــــــىل نتـــــــائج أكـــــــي 
 أهداف الدراسة. 

 المؤهل العلم   (3جدول رقم )

العلم  المؤهل   النسبة % التكرار 

سبكالوريو   16 26,2%  

%49,0 30 ماجستير   

%25,8 15 دكتوراه  

%100,0 61 اإلجماىلي   
               م 2021. االستبياناإلعداد من  المصدر: 

 
ـــــــع أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة عـــــــىل 3جـــــــدول رقـــــــم ) ( أعـــــــاله عبـــــــارة عـــــــن النســـــــب والتكـــــــرارات لتوزيــــ

(، فنجــــــــــــــــد أن أكــــــــــــــــي  مؤهــــــــــــــــل  ) المؤهــــــــــــــــل العلــــــــــــــــمي ي حســــــــــــــــب متغــــــــــــــــير
ن
العينــــــــــــــــة ماجســــــــــــــــتير  ف

( بنســــــــــــــبة 16) وعـــــــــــــددهم سبكـــــــــــــالوريو (، ويلـــــــــــــيهم مؤهــــــــــــــل %49,0) ( بنســـــــــــــبة30عـــــــــــــددهم)
 مؤهــــــــــل26,2%)

ً
ا ( ويالحــــــــــظ أن غالبيــــــــــة %25,8) بنســــــــــبة (15دكتــــــــــوراه وعــــــــــددهم) (، وأخــــــــــير

(، وعليــــــــه ممــــــــا 45) أفــــــــراد العينــــــــة مــــــــؤهلهم دراســــــــات عليــــــــا )ماجســــــــتير ودكتــــــــوراه( وعــــــــددهم
ســــــــبق يمكننــــــــا القـــــــــول بــــــــأن عينــــــــة الدراســـــــــة مــــــــن العينــــــــات المؤهلـــــــــة علمًيــــــــا وبالتــــــــاىلي ســـــــــوف 

تســــــــاعد   يــــــــؤدى ذلــــــــك للحصــــــــول عــــــــىل نتــــــــائج دقيقــــــــة وموضــــــــوعية حــــــــول موضــــــــوع الدراســــــــة
ي تحقيق أهداف الدراسة. 

ن
ا ف ً  كثير
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ةعدد سنوات  (4جدول رقم )  الخبر

ه   النسبة % التكرار عدد سنوات الخبر

سنه  5أقل من   21 34,4%  

سنه 10 – 5من   32 52,5%  

سنه  15 – 11من   8 13,1%  

%100,0 61 اإلجماىلي   
  م  2021 االستبياناإلعداد من  المصدر: 

ـــــــع أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة عـــــــىل 4جـــــــدول رقـــــــم ) ( أعـــــــاله عبـــــــارة عـــــــن النســـــــب والتكـــــــرارات لتوزيــــ

ةعــــــدد ســــــنوات )متغــــــير حســــــب  ةفنجــــــد أن عــــــدد ســــــنوات  (،الخــــــي  ســــــنه(  10 - 5)مــــــن  الخــــــي 

(  %65,6شــــــــخص مــــــــن أفـــــــــرد عينــــــــة الدراســــــــة  بنســـــــــبه ) 40ســــــــنه( عـــــــــددهم  15 –11و)مــــــــن 

ي نالــــــت نســــــبة )
ة مــــــن أقــــــل مــــــن خمســــــة ســــــنه والــــــب  ة مقارنــــــة بــــــالخي  ( %34,4وه نســــــبة كبــــــير

  للحصـــــــول عـــــــىل نتـــــــائج دقيقـــــــة وموضـــــــوعية 
ً
ا فقـــــــط، وعليـــــــه فهـــــــذا مـــــــؤشر جيـــــــد يســـــــاعد كثـــــــير

ي تحقيق أهدا الدراسةحول موضوع  
ن
 ف الدراسة. وتساعد ف

 
 م2021 االستبيانالمصدر: اإلعداد من 
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 أوزان اإلجابات (6جدول رقم )

 قيمة المتوسط المرجح الوزن اإلجابة

 1,79اىل  1 1 ال أوافق بشدة

 2,59اىل  1,80 2 ال أوافق

 3,39اىل  2,60 3 محايد 

 4,19اىل  3,40 4 أوافق

 5اىل  4,20 5 أوافق بشدة

تم حســـاب المتوســـطات الحســـابية المرجحة لكل عبارة من عبارات أداة الدراســـة ومقارنتها مع 
ي جــدول)

ن
ي تعط اإلجــابــة المقــابلــة للمــدى الــذي يقع بــداخلــه 6المــدى الموجود ف

( أعاله، والب 
 . متوسط العبارة
ي إلجابات أفراد عينة الدراســـة ( أدناه يوضـــح 7جدول رقم )

التوزيــــع التكراري واإلحصـــاء الوصـــقن
ن تطبيق المراجعــة الخــارجيــة وتحقيق الجودة  توجــد ) األول:  عىل محــددات المحور  عالقــة بير

ي الشاملة 
ن
 منظمات األعمال(.   ف

ي إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل  (7جدول رقم )
التوزيــــع التكراري واإلحصاء الوصقن

األول محور محددات ال  

ب
تي
ي 
ال

 

 
 العبــــــــــــارة
 

 خيارات اإلجابة
 المتوسط
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 درجة  
أوافق  الموافقة

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 
 بشدة

1 
تحقق المراجعة الخارجية 

 خدمة لعدة طوائف

 1 1 1 40 19 ت
 أوافق  0,57 4,3

% 31,1 65,6 1,6 3,1 1,6 

2 

تتمثل فروض المراجعة 

ي قابلية البيانات 
ن
الخارجية ف

 المالية للفحص

 0 0 3 33 25 ت

4,49 0,60 
أوافق 
 0 0 4,9 54,1 41,0 % بشدة

3 
تسجيل الحقائق بطريقة 

 عادله وموضوعية

 1 1 6 30 23 ت
 أوافق  0,81 4,19

% 37,7 49,2 9,8 1,6 1,6 

4 
ن  عدم وجود تعارض حتمي بير

 المراجع ومنظمة االعمال

 1 8 15 23 14 ت
 أوافق  1,02 3,67

% 23,0 37,7 13,1 8 1,6 

5 

تساهم إجراءات المراجعة 

ي تحقيق الجودة 
ن
الخارجية ف

 الشاملة

 1 0 6 27 27 ت

4,29 0,78 
أوافق 
 1.6 0 9,8 44,3 44,3 % بشدة

 أوافق   4,19       المتوسط 

 م. 2021اإلعداد من االستبيان  : المصدر 
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( أعــــــــــــــــــاله يوضــــــــــــــــــح النســــــــــــــــــب والتكــــــــــــــــــرارات والمتوســــــــــــــــــطات الحســــــــــــــــــابية 7جــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــم )
ن "  المحـــــــــور األولواالنحرافـــــــــات المعياريـــــــــة إلجابـــــــــات أفـــــــــراد العينـــــــــة عـــــــــىل  توجـــــــــد عالقـــــــــة بـــــــــير

ي تطبيـــــــــق المراجعـــــــــة الخارجيــــــــــة وتحقيـــــــــق الجــــــــــودة الشـــــــــاملة 
ن
، فمــــــــــن "األعمـــــــــال. منظمــــــــــات  ف

ي أن  والــــــــذي( 4,19خــــــــالل المتوســــــــط العــــــــام والــــــــذي بلــــــــغ )
يقابــــــــل اإلجابــــــــة أوافــــــــق ممــــــــا يعــــــــبن

ن تطبيـــــــــق  أنـــــــــه أيأفـــــــــراد العينـــــــــة موافقـــــــــون عـــــــــىل عبـــــــــارات المحـــــــــور األول  توجـــــــــد عالقـــــــــة بـــــــــير
ي المراجعة الخارجية وتحقيق الجودة الشاملة 
ن
 منظمات األعمال ف

ي إلجابات أفراد عينة الدراسة ( أدناه يوضح التوزيــــع التكراري واإل 8جدول رقم )
حصاء الوصقن

:  عىل محددات المحور  ي
ن ألهمية الجودة  )توجد  الثابن ن الخارجيير ن إدراك المراجعير عالقة بير

ي الشاملة 
ن
ن تحقيقها.(منظمات  ف  األعمال وبير

ي إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل  (8جدول رقم )
التوزيــــع التكراري واإلحصاء الوصقن

ي ا محددات المحور 
 لثابن

ب
تي
ي 
ال

 

 العبــــــــــــارة

 خيارات اإلجابة
 المتوسط
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 درجة
أوافق  الموافقة

 بشدة
 محايد أوافق

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

1 
تتحقق الجودة الشاملة بتحقيق 

 رضا جميع االطراف

 0 4 1 36 20 ت
 أوافق  0,76 4,18

% 32,8 59,0 1,6 6,6 0 

2 
ي التأكد من 

تساهم المراجعة فن
جودة المنتج والخدمة وجودة 
 طريقة االداء وجودة المعلومات

 1 3 0 31 26 ت
 أوافق  0,83 4,27

% 42,6 50,8 0 4,9 1.6 

3 
تتحقق الجودة بتعزيز لجميع 

 نشاطات المنظمة

 1 2 4 23 31 ت
4,32 0,87 

أوافق 
 1,6 3,3 6,6 37,7 50,8 % بشدة

4 
ام الكىلي للجودة من 

ن يبدأ االلي 
 القمة اىل القاعدة

 1 3 6 26 25 ت
 أوافق  0,91 4,16

% 41,0 42,6 9,8 4,9 1,6 

5 
الجودة الشاملة عملية مزج ما 

ن االفراد واالفكار  بير

 1 3 8 25 24 ت

 أوافق  0,93 4,11
% 39,3 41,0 13,1 4,9 1,6 

6 
الجودة الشاملة تعتي  المنظمة 

 التجزئة لال يقبنظام متكامل 

 3 0 0 38 20 ت
4,27 0,63 

أوافق 
 1,6 0 0 62,3 32,8 % بشدة

  4,21       المتوسط 
أوافق 
 بشدة

 م. 2021اإلعداد من االستبيان  المصدر: 

( أعـــــــــــــــــاله يوضـــــــــــــــــح النســـــــــــــــــب والتكـــــــــــــــــرارات والمتوســـــــــــــــــطات الحســـــــــــــــــابية 8جـــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم )
ي واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عىل 

ن  " المحور الثابن توجــــــــــــــــــــــد عالقــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــير
ن ألهميـــــــــــــة الجـــــــــــــودة الشـــــــــــــاملة  ن الخـــــــــــــارجيير ي إدراك المـــــــــــــراجعير
ن
ن منظمـــــــــــــات  ف األعمـــــــــــــال وبـــــــــــــير

( والــــــــــذي يقابــــــــــل اإلجابــــــــــة 4,21، فمــــــــــن خــــــــــالل المتوســــــــــط العــــــــــام والــــــــــذي بلــــــــــغ )"تحقيقهــــــــــا. 
ي 
ي أن أفــــــراد العينـــــــة موافقــــــون بشـــــــدة عــــــىل عبـــــــارات المحــــــور الثـــــــابن

 أيأوافــــــق بشـــــــدة ممــــــا يعـــــــبن
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  أن
ن
ن أهميــــــــــة الجــــــــــودة الشـــــــــــاملة ف ن يـــــــــــدركون أن هنالــــــــــك عالقــــــــــة بـــــــــــير ن الخــــــــــارجيير المــــــــــراجعير

ن تحقيقها منظمات   . األعمال وبير

 المؤهل العلمي  - (ANOVAالتباين ) تحليل- (9جدول رقم )

 المحاور
 مصادر
 التباين

 
مجموع 
 المربعات

 
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة
(F) 

 
مستوي 
الداللة 
 اإلحصائية

 االستنتاج

 
 األول

ن المجموعات  0,105 2 0,210 بي 

0,829 0,441 

 
أكبر من 

(0,05) 
 غب  دالة

 0,126 58 7,334 داخل المجموعات

 - 60 7,544 الكىل

 
  
 الثانن

ن المجموعات  0,095 2 0,78 بي 

0,516 0,599 

أكبر من 
(0,05) 

 غب  دالة

 0,184 58 4,978 داخل المجموعات

 - 60 5,56 الكىل

 م2021-اإلعداد من االستبيان  المصدر: 

ن متغـــــــير المؤهـــــــل العلـــــــمي ( 9رقـــــــم ) جـــــــدول ي أعـــــــاله عبـــــــارة عـــــــن الفـــــــروق بـــــــير
ن
ألفـــــــراد العينـــــــة ف
( Fمحــــــــاور أداة الدراســــــــة فنجــــــــد مــــــــن خــــــــالل قــــــــيم مســــــــتويات الداللــــــــة اإلحصــــــــائية الختبــــــــار )

ي ال 0,05التـــــــــــواىلي أكـــــــــــي  مـــــــــــن ) عـــــــــــىل (0,599، 0,441)المقابلـــــــــــة لكـــــــــــل محـــــــــــور 
(، ممـــــــــــا يعـــــــــــبن

ن متغـــــــير  ي محــــــــاور  المؤهــــــــل العلــــــــمي توجـــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية بــــــــير
ن
ألفــــــــراد العينــــــــة ف

ي )
 (. 0,05أداة الدراسة عندي مستوي داللة إحصاب 

 العمر -( ANOVAتحليل التباين  ) -( 10جدول رقم )

 المحاور
 مصادر
 التباين

 
مجموع 
 المربعات

 
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة
(F) 

 
مستوي 
الداللة 
 اإلحصائية

 االستنتاج

 
 األول

ن المجموعات  0,015 3 0,045 بي 

0,115 0,951 

 
أكبر من 

(0,05) 
 غب  دالة

 0,132 57 7,334 داخل المجموعات

 - 60 7,544 الكىل

 
  
 الثانن

ن المجموعات  0,028 3 0,085 بي 

0,150 0,929 

أكبر من 
(0,05) 

 غب  دالة

 0,189 57 10,798 داخل المجموعات

 - 60 10,884 الكىل

 م2021-اإلعداد من االستبيان  المصدر: 

ي محــــــاور أداة  10رقــــــم  جــــــدول
ن
ن متغــــــير العمــــــر ألفــــــراد العينــــــة ف أعــــــاله عبــــــارة عــــــن الفــــــروق بــــــير

( المقابلـــــــة لكـــــــل Fالدراســـــــة فنجـــــــد مـــــــن خـــــــالل قـــــــيم مســـــــتويات الداللـــــــة اإلحصـــــــائية الختبـــــــار )

ي ال توجـــــــد فــــــــروق ذات 0,05( عـــــــىل التــــــــواىلي أكـــــــي  مــــــــن )0,929، 0,951محـــــــور )
(، ممـــــــا يعــــــــبن

ن متغــــــــير  ي محــــــــاور أداة الدراســــــــة عنــــــــد مســــــــتوي  العمــــــــر داللــــــــة إحصــــــــائية بــــــــير
ن
ألفــــــــراد العينــــــــة ف

ي )
 (. 0,05داللة إحصاب 
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 النتائج والتوصيات

: النتائج
ا
 اآلتية: توصلت الدراسة ال النتائج  ،أول

ن للمراجعة  استخدامالدراسة بأن  أوضحت . 1 ي تحقيق الخارجية لهالمراجعير
ن
 دور فاعل ف

 الجودة الشاملة بمنظمات األعمال. 

أوضحت الدراسة بأن استخدام انواع المراجعة الخارجية له تأثير مباشر عىل معرفة  -3

 . للمنظمات االعمالالوضع العام 

ن متغير  -4 ي ألفراد العي المؤهل العلمي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بير
ن
محاور  نة ف

ي )
 (. 0,05أداة الدراسة عند مستوي داللة إحصاب 

ن متغير  -5 ي محاور أداة الدراس العمر ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بير
ن
ة ألفراد العينة ف

ي )
 (. 0,05عند مستوي داللة إحصاب 

: التوصيات
 
ي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من ، ثانيا

ن
حف  : التوصيات الباحثان عدد من نتائج يقي 

ي االهتمام بالمراجعة الخارجية وأنواعها من أجل الحصول عىل الجودة الشاملة  -1
ن
 ف

 منظمات األعمال. 

ي النظام شاملة فيجب عىل منظمات األعمال تأهيل كوادرها  -2
ن
 الفرد  ليصبحالمسؤولية ف

 عىل 
ً
 وقادرا

ً
اممسؤول ن  بمتطلبات الجودة الشاملة.  االلي 

امأن يكون  إدارة المنظماتعىل مجلس  -3 ن  فااللي 
ً
ما ن الكىلي للجودة يكون من القمة ثم  ملي 

يمتد اىل القاعدة حب  يشمل كامل المنظمة، وبذلك فهي تغطي كل قسم وكل نشاط 

ن الجودة.  ي لتحسير
 للهدف المبدب 

ً
 لضمان أن كل العمل ينجز وفقا

 

 

 

 المراجع

وك المنصوري  -1 ي إدارة الجودة  وآخرون،أبوبكر المي 
ن
نغازي، ب الشاملة،االتجاهات الحديثة ف

 2007 واالعالم،منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة 

، المراجعة الداخلية، الدار الجامعية، مرص، عىلي ثناء  -2 ي
 م. 2007القبابن

، عمان، األردن، -3 ، "مدخل إىل التدقيق"، دار وائل للنشر  م. 2004هادي التميمي

ي البنوك"، دار وائل لل -4
ن
، "التدقيق والرقابة ف ن ، عمان، األردن،خالد أمير  م. 1980نشر

،  الحسابات ومراجعةعبد الوهاب خباطة، "تفتيش  -5 ن انيات، مطبعة طربير ن المير

 م. 1996سوريا،
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عبدالفتاح محمد الصحن، محمد سعيد الصبان وآخرون،أسس المراجعة،الدار الجامعية  -6

 م. 2004،مرص، 

ي تطوير اإلداء ال فوزي،غمام مراد ودحمون  -7
ن
ي المؤسأهمية المراجعة البيئية ف

ن
ي ف

سة بيب 

 م(. 2015الجزائر، جامعة البويرة، رسالة ماجستير غير منشورة،)االقتصادية، 
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