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مدى التزام مراقبي الحسابات باألجهزة العليا للرقابة والمحاسببة بتببيبم معبا ير األستيسبا  لبي الم باليل المبالي والبي بي 

 وتقييم األثر على جيدة التقر ر المهني )دراسة حالة(
 

 2،  محمد طلق المرجى الرشيدي 1محمد عبد الفتاح العشماوي   

 
 لية التجارة جامعة المنوفية ك1
 ة التجارة جامعة بنى سويفكلي 2

 

 مستخلص البحث:

عرض الباحثان كيفية تحسيي  جيو ة التيريير الم نيى لمراحبيى حسياباة اج ياة الرحابية النارجيية عي  طرييق تيييي  ميد  

 االلتاام بتطبيق معايير االنتوسا  فى المجالي  المالى والبيئى. وإست دف البحث فى سياق ذلك تييي  طبيعة معايير االنتوسا 

وضوابط التيرير الم نى وتييي  مستو  الداللة اإلحصائية لعالحة اإلرتباط بين ما ومستو  جوهريية الفيروق بيي  المستيصيى 

مين   حيوم معيايير االنتوسيا  وجيو ة التيريير الم نيى النيارجى. ولتحيييق هياا ال يدف حيام الباحثيان باسيتيرا  مجموعية مي  

، كمييا حييام بصييياتة وإمتبييار مجموعيية ميي  الفييروض إعتمييا ا علييى ا سييالي  الدراسيياة السييابية لتوايييف الايياهرة البحثييية

اإلحصائية المناسبة فى هاا الصد . وحيد كشيف البحيث عي  مجموعية مي  النتيائ  اهم يا وجيو  عالحية إرتبياط حويية وطر يية 

 ة التيريير الم نيى مااية وذاة  اللة إحصائية بي  اإللتاام بتطبيق معايير االنتوسيا  فيى البعيدي  الميالى والبيئيى وبيي  جيو

بديوان المحاسبة بدولة الكويت كدراسة حالة، وإحترح الباحثان فى سياق ذلك ضرورة توفير الصيغ العملية المالئمية لتطبييق 

 معايير االنتوسا  با ج اة الرحابية العليا كمدمل لتحسي  جو ة التيرير الم نى لمراحبى الحساباة.
 

 راسة :أهم المفاهيم ذات الصلة بالد

 :INTOSAI اإلستيساى -1

للمنامة الدولية لألج اة العليا للرحابة المالية والمحاسيبة ، وهيي منامية مركايية للرحابية الماليية النارجيية هي امتصار 

العامة ، وتيدم لألج اة العليا اطر وهياكل مؤسساتية لتبا م المعلوماة والنبيراة مي  اجيل تحسيي  وتطيوير الرحابية الماليية 

مة علي المستوي الدولي ، وكالك تطوير النبراة الفنية والعلميية كير  لالعتبيار والنفيوذ لألج ياة العلييا للرحابية فيي كيل العا

 ولييية مييي   وم المنامـــــــــيييـةعلي اســـــــــــــــيييـال تطـبيـيييـق الشـــــــــــــــيييـعار اليائـــــــيييـل اإن تبـــيييـا م النبـيييـراة 

ــــييـتفيد من ييا الجميـــــــييـث ا حيييث ان تبييا م التجييارا والنتييائ  وا را  بييي  اعهييا  اإلنتوسيياي فييي هييا  يســـــــــــــــــــ

المجاالة تمثل ضماناة لمواالة التطوير المستمر للرحابة المالية العامة.  إن منامة اإلنتوساي هي مؤسسية مسيتيلة وذاتيية 

استشاري ماص في المجلس االحتصا يواالجتماعي بيا م  المتحيدة ، السيا ة وتير سياسية ومنامة تير حكومية ذاة مركا 

 عهواً كامالً وممسة اج اة اعها  منتسبة . 192م ، ويبلغ عد  اعها  اإلنتوساي حالياً  1953ت  تأسيس ا عام 
 

 : د يان المحاسبة بالكي ت -2

ة علي اموام الدولة وذلك عليي النحيو المبيي  هو هيئة مستيلة ذاة شنصية إعتبارية عامة ت دف اساساً إلي تحييق الرحاب

في هاا اليانون .ويمارل  يوان المحاسبة كيالً مي  الرحابية الماليية بشييي ا المحاسيبي والييانوني ،الرحابية عليي ا  ا  ومتابعية 

 تنفيا النطة، والرحابة اليانونية علي اليراراة الصا رة في شأن المنالفاة المالية.

 ةإختصاصاتة بالنسبة لل هات األتية :و باشر د يان المحاسب

 .الوحداة التي يتألف من ا الج از اإل اري للدولة ووحداته 

 . ال يئاة العامة والمؤسساة العامة والمنشأة والجمعياة التعاونية 

  الشركاة التي يساه  في ا شنص عام 

 .النياباة واإلتحا اتالم نيه والعمالية 

 . المؤسساة الصحفية 

 نص حوانين ا علي مهوع ا لرحابة الج از.الج اة التي ت 

  اي ج ة اميري تييوم الدولية بنعانت يا او ضيمان حيد ا نيي لليرب  ل يا او يينص الييانون عليي اعتبيار اموال يا مي  ا ميوام

 المملوكة للدولة .
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 لمالية النارجية.وهي امتصار للمنامة الدولية لألج اة العليا للرحابة المالية والمحاسبة ، وهي منامة مركاية للرحابة ا 
 

 :  جيدة التقر ر المهني -3

تعبر جيدة التقر ر المهنى عل الرأىالمهنى لمراقب  الحسبابات لبى مبا معبا ير المراجعبة الدوليبة الخاصبة ببالتقر ر 

 المهنى .
 

  أوالً :  طبيعة مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 

تسيتطيث اليدوم اإلحتفياس بسييا ت ا وحريت يا ، وتجعل يا  يعتبر المام العام الرك  ا ساسي في بنا  اي  ولة ، فبوجو  

تييير ماضييعة لتييأايراة الييدوم ا مييري علي ييا ، او لتييدمل تلييك الييدوم فييي شييئون ا الداملييية والنارجييية ، سييوا  بصييورة 

ا ، مباشرة او تير مباشرة ، ولالك وج  علي اي  ولة تريد اإلستيرار والتمتث بحريت ا ان تحياف  عليي الميام العيام ليدي 

وان تعمل علي حمايته م  العابثي  فييه ، وهياا ميا  فيث تالبيية اليدوم إليي إنشيا  اج ياة رحابيية فعالية تمكن يا مي  مراحبية 

اموال ا ، والعمل علي حمايت ا م  ساهرة إهدار المام العام ، وليد سارعت الدوم المتيدمية والناميية إليي إيجيا  مثيل هيا  

 م(. 1994وساي ا ج اة تحت مسمياة منتلفة )اإلنت

ولكي تؤ ي اج اة الرحابة العليا م ام يا الوسيفيية، ينب يي ان تتيوفر ل يا مجموعية مي  الميومياة والمسيتلاماة وفيي 

ميدمت ا معايير المراجعة، التي تعد ركناً اساسياً م  اركيان ممارسية عمل يا الم نيي ومؤشيراً لمراجعيةذاة كفيا ة م نيية، 

 دمات ا.تكفل اية ا طراف المستفيدة م  م

وناراً  هميةالدورالاي تيوم به اج اة الرحابه العليا والتى م  بين ا  يوان المحاسبة بدولة الكويت فيي مراحبية ا  ا  

المييالي واإل اري واإلحتصييا ي ، وكييالك ارتبيياط مصييال  الييدوم ببعهيي ا الييبعم واسييتيرار مفيياهي  التعيياون والتكافييل 

المناميياة الدولييية واإلحليمييية، التييي تعنييى بشييؤون م نيية المراجعيية، ب ييدف رفييث والتناسييق بين ييا، فيييد انشييئت العديييد ميي  

مستو  ها  الم نة وتطوير  ور ا ج اة الرحابية اليائمة ب ا، وانطالحاً م  ذلك فيد حايت معايير المراجعة باهتمام تليك 

ا  الم نية الرجيوإ إلي يا، لتيدعي  المناماة الدولية؛ بواف ا احد الميوماة ا ساسية  ي عمل م ني ناج ، يمك   عهي

اجت ا ه  واستل ام حكمت  ، وم  اّ  ف ي ت دف إلى تيليل  رجة امتالف الممارسة الم نية في الاروف المتشاب ة وتمثل 

 (. 2012إطاراً عاماً لتيوي  نوعية وكفا ة العمل الفني، لتحديد طبيعة المسئولية الم نية وعمي ا)الجوفي ،

يف السييائد لمناميياة التييدحيق والمراجعيية الم نييية تنييدرر معييايير المراجعيية التييي تحكيي  الممارسيية وإتسيياحاً مييث التصيين

الم نية في االاة مستوياة، تتصدر تلك المستوياة معايير المراجعة الصا رة ع  المنامة الدولية لألج اة العليا للرحابة 

الحكومية ، وتمثل المعايير الرحابية المييال الياي ( والنااة بتدحيق ومراجعة الوحداة INTOSAIالمالية والمحاسبة )

يت  عليي اساسيه تيييي  جيو ة نتيائ  العمليية الرحابيية ، وعليي الج ياز ا عليي للرحابية فيى الدولية ان يتيابث تطبييق المعيايير 

يحيد  المعيايير الرحابية لإلنتوساي في جميث المسائل التي يت  تعريف ا بأن ا هامية ، بحييث يتعيي  عليي الج ياز ا عليي ان 

السييارية علييي تلييك ا عمييام ضييماناً للجييو ة العالييية فييي جميييث الحيياالة المبييا و ا ساسييية للرحابيية الحكومييية ،) معييايير 

 اإلنتوساي(.

وتعتبر الرحابة علي اليطياإ الحكيومي والتيي تين م ب يا ا ج ياة العلييا للرحابية الماليية والمحاسيبة ، عاميل م ي  فيي 

المواطني  . ولعملياة الرحابة التي تيوم ب ا ا ج اة العليا للرحابة الماليية والمحاسيبة عليي هيئياة  إحداث الفارق في حياة

اليطاإ العام تأاير إيجابي يتثمل في بث الثيه في المجتمث ، لكون ا توجه عيوم المسئولي  عي  الميوار  العامية إليي كيفيية 

يه ان تعاز م  اليي  المرتوبيه ، وتؤكيد عليي اليياة المســــــــيـا لة ، إســــــــــت الم تلك الموار  ، وم  شأن تلك التوع

وهو ما يؤ ي بدور  إلي إتناذ اليراراة بكفا ة وفعالية اكبر، فما ان يت  اإلعالن ع  نتيائ  الرحابية التيي يييوم ب يا ج ياز 

وار  العامية. وب يا  الطرييية تعميل الرحابة المالية والمحاسيبة ، حتيي يكيون الميواط  منيوالً بمسيا لة المسيئولي  عي  المي

ا ج اة العليا للرحابة المالية والمحاسبة علي االرتيا  بكفا ة ومسا لة وفعالية وشفافية اإل ارة الحكوميــــــــــــــة ) حرار 

 (.   A 966/209الجمعية العامة لألم  المتحدة رح  

علييي م نيية  -مباشييرة او تييير مباشييرة  -تييؤار بطريييية  ونتيجيية للت يييراة والتطييوراة السييريعة والمتالحييية والتييي حييد

المحاسييبة والمراجعيية بصييفة عاميية ، وفييي  وليية الكويييت بصييفة ماايية ، انعكييس ذلييك علييي البيئيية التنافسييية فييي سييوق 

 المراجعة، واتج ت الج و  لمواج ة تلك المنافسة نحو تحسي  جو ت ا .

حيياالة تييح وتحريييف جييوهري فييي اليييوائ  المالييية ، كمييا تعرضييت م نيية المراجعيية لهيي وط متاايييدة بسييب  وجييو  

وماايية بعييد تاايييد عييد  الييدعاوي اليهييائية المرفوعيية ضييد مراحبييي الحسيياباة  فييي العديييد ميي  الشييركاة مثييل شييركة 

 إيروناالمريكية للطاحة ورت  مهوإ حوائم ا المالية للمراجعة م  حبل المكات  الكبري.

تحسيي  جيو ة التيريير الم نيي لمراحي  الحسياباة كمطلي  ضيروري  وللت ل  علي تلك الهي وط  س ير توجيه نحيو 

لكافة اطراف عملية المراجعة والتي تشيمل مراحي  الحسياباة ، عمييل المراجعية ، المسيتفيدون مي  ميدماة المراجعية ، 

 (. 2013المناماة الم نية )عبد الجوا ،
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احبييي الحسياباة فييي االعتبييار عنييد حبوليية م ميية وتعتبير منيياطر المراجعيية احييد العوامييل ال امية التييي يجيي  ان يأميياها مر

المراجعة وما يعي  ذليك مي  التنطييط ل يا  ، و تصيمي  إجرا ات يا ، وتجمييث ا لية اإلابياة ، وتيييي  ا لية المراجعية ، وإبيدا  

مراجعية الراي وإادار التيرير، ناراً لألار السلبي الاي تشكلة تلك المناطر علي سمعة المراجث م  ناحيية وعليي مكانية ال

كم نة في المجتمث م  ناحية امري ، مما  عي المناماة الم نية لإلهتميام بموضيوإ منياطر المراجعية واارهيا عليي جيو ة 

 (  2010الجبلي،( التيرير الم ني لمراحبي الحساباة.  

فيا عملية المراجعة ووفياً لإلاداراة الم نية سوا  ا مريكية او الدولية فنن مراح  الحساباة ااب  مطالباً بتنطيط وتن

 (.  2011وتحييق جو ة التيرير الم ني والاي يعد هدفاً مشتركاً لكافة ا طراف المستفيدة بعملية المراجعة ) زيتون ،

وتمثل المعايير الرحابية المياييس الاي يت  علي اساس ا تيي  جو ة نتائ  العملياة الرحابية ، وعلي الج از ا عليي للرحابية 

يييق المعييايير الرحابييية لإلنتوسيياي فييي جميييث المسييائل التييي يييت  تعريف ييا بأن ييا هاميية وذلييك لتفييا ي المنيياطر التييي ان يتييابث تطب

تعترض عمل مراحبي الحساباة، بحيث يتعي  علي الج از ا عليأن يحد  المعايير السارية علي تلك ا عمام ضيماناً للجيو ة 

 مبا و ا ساسية للرحابة الحكومية(.م  ال  6.0.1العالية في جميث الحاالة )الفيرة ا 

وناراً  همية الدور الاي ييوم به مراحبيي الحسياباة بالج ياز المركياي للمحاسيباة مي  مراحبية ا  ا  الميالي واإل اري 

واالحتصييا ي فييي الدوليية، وكييالك تعيياس  الييدور اليياي تيييوم بييه المناميية الدولييية لألج يياة العليييا للرحابيية المالييية والمحاسييبة 

(INTOSAI والتي تيدم لألج ياة العلييا للرحابية إطياراً لتبيا م المعلومياة والنبيراة عليى مسيتوي المؤسسياة مي  اجيل ، )

تحسي  وتطوير الرحابة المالية العامية عليي المسيتوي اليدولي ، وللمت ييراة التيي تواجيه م نية المراجعية والتيي اايب  مع يا 

ونية تير مسبوحة ، كان ضرورياً  راسة ذلك م  ميالم احتيراح إطياراً مراح  الحساباة يواجه مناطر مسئولياة م نية وحان

لتيييي  مييدي إلتيياام مراحبييي الحسيياباة بالج يياز المركيياي للمحاسييباة بتطبيييق معييايير اإلنتوسيياي واايير  علييي جييو ة التيرييير 

 الم ني.

 و مكل ترجمة مشكلة الدراسة لى التساؤالت البحثية اآلتية : 

  يراة الدراسة؟ماهو مستو  ادف واباة مت .1

 ما هى نتائ  تحليل الصفاة الديموجرافية لفئاة المستيصى من  ؟ .2

 هل تصل  البياناة لتييي  الااهرة البحثية؟ .3

هييل توجييد عالحيية ارتباطيييةبي  التيياام مراحبييي الحسيياباة بتطبيييق معييايير اإلنتوسيياي وجييو ة التيرييير الم نييي بييديوان  .4

 المحاسبة بدولة الكويت؟

 فئاة المستيصى من   حوم تطبيق معايير اإلنتوسايوجو ة التيرير الم ني؟هل توجد فروق بي   .5
 

 ثاسياً : أهداف الدراسة : 

 -تســتعى الدراسة إلي تحقيم م ميعة مل األهداف األتية:

 في الفكر المحاسبي.تييي  طبيعة معايير اإلنتوسايوايهاً ضوابط التيرير الم ني الحكومى .1

   الحية االرتبياط بيي  التياام مراحبيي الحسياباة بتطبييق معيايير اإلنتوسيايوجو ة التيريير  راسة وتحليل مستو  جوهريية ع .2

 .  بديوان المحاسبة بدولة الكويتالم ني 

 راسيية وتحليييل جوهرييية الفييروق بييي  فئيياة المستيصييى ميين   حييوم معييايير اإلنتوسييايوجو ة التيرييير الم نييي لمراحبييي  .3

 .بديوان المحاسبة بدولة الكويتالحساباة 
 

 ثالثاً : لروض الدراسة :

 -لي ضيء تساؤالت وأهداف الدراسة لقد أمكل صياغة الفرضيناآلتييل :

: ا توجييد عالحيية ارتبيياط ذاة  الليية إحصييائية بييي  التيياام مراحبييي الحسيياباة بتطبيييق معييايير اإلنتوسيياي  الفببرض األو 

(INTOSAI وجو ة التيرير الم ني )اليطاإ الحكومي اعلى بديوان المحاسبة بدولة الكويت 

(  INTOSAIالتوجد فروق ذو  اللة إحصائية بيي  فئياة المستيصيى مين   حيوم معيايير اإلنتوسياي)الفرض الثاسى : " 

 على اليطاإ الحكومي.  بديوان المحاسبة بدولة الكويتعلى جو ة التيرير الم ني 
 

 رابعاً : أهمية الدراسة : 

لعيام الياي يتعيي  الحفياس علييه وعيدم إهيدار  ، ومي  اهميية اليدور الياي يييوم بيه تستمد الدراسة اهميت ا م  اهمية المام ا

في هاا الصد  وفى الحد م  ساهرة الفسا  المالي واإل اري ، وذلك م  مالم التأكيد على اهمية  يوان المحاسبة بدولة الكويت
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ة الماليية والمراجعية الحكوميية الصيا رة عي  بتطبيق معايير الرحابيبديوان المحاسبة بدولة الكويتالتاام مراحبي الحساباة 

ميي  اهيي   1( علييي  جييو ة التيرييير الم نييي لليطيياإ الحكييومي.وتعتبر معييايير االنتوسييا INTOSAIمناميية ا نتوسيياي)

العوامل المؤارة في فاعلية ا  ا  الرحابي لكون ا تس   في تحسي  كفا ة عمل مراحبي الحساباة ، وتيويية اج ياة الرحابية 

 مث ، وتعايا الثية في المجت

في النتائ  التي تحيي ا ها  ا ج اة م  حبل كافة ا طراف المستفيدة اعتما اً على التيرير الم ني لمراحبيي الحسياباة 

 والا  يج  ان يتس  بالجو ة والتي يرتبط تحيي ا بمد  التاام مراحبي الحساباة بتطبيق ها  المعايير. 
 

 خامساً :  الدراسات السابقة :

ريت العديد م  البحوث في مجام مد  التياام مراحبيى الحسياباة بتطبييق معيايير االنتوسيا  وتأايرهيا عليى جيو ة اج

 التيرير الم ني ، وفيما يلى ما اتي  للباحث م  الج و  البحثية السابية مالم فترة إعدا  البحث .
 

 (2012ـ )دراسة البي ا ،1

لمراجعيييية النارجييييية علييييي جييييو ة ا  ا  الم نييييي لمراجعييييي إمتصييييت الدراسيييية بتييييييي  تييييأاير مت يييييراة بيئيييية ا

الحساباتوإست دفت الدراسة التعيرف عليي تيأاير مت ييراة بيئية المراجعية النارجيية عليي جيو ة ا  ا  الم نيي لمراجعيي 

الحساباة وتوالت ها  الدراسة إلي مجموعة م  النتائ  اهم اان هناك بعيم المت ييراة ل يا تيأاير إيجيابي عليي جيو ة 

لمراجعة مثل كبر حج  مكت  المراجعية   النبيرة الم نيية والتأهييل العلميي والعمليي   المنافسية بيي  مكاتي  المراجعية   ا

السييمعة  والنبييرة لمكتيي  المراجعيية . كمييا ان هنيياك بعييم المت يييراة ل ييا ااييار سييلبية مثييل  كثييرة الييدعاوي اليهييائية 

شارية ،كما ان م  اكثير الوسيائل لتحسيي  جيو ة المراجعية اهميية المرفوعة ضد مكت  المراجعة   وتيدي  الندماة االست

 وجو  معايير للرحابة علي ا، يلي ا إلاام مكات  المراجعة بأن يجتاز مراجعوها عد  معي  م  ساعاة التعلي  المستمر.
 

 (2012)دراسة ال يلي،  ـ2

المركاي للرحابة والمحاسيبة بالجم وريية إمتصت الدراسة بتيوي  سياساة واسالي  من ار العمل الرحابي في الج از 

اليمنية في ضو  معايير التدحيق الدوليية وإسيت دفت الدراسية التعيرف عليي ميدي مالئمية سياسياة واسيالي  من يار عميل 

الج از الرحابي في مراجعة اليوائ  المالية لوحداة اليطاإ اإلحتصيا ي ميث معيايير التيدحيق الدوليية الصيا رة عي  اإلتحيا  

، وكييالك مييدي التيياام الج ازبتطبيي ييا ، والكشييف عيي  المشيياكل والصييعوباة التييي تواجييه  (IFAC)للمحاسييبي  الييدولي 

الج از عند تطبيي ا ، وذلك ب رض تيدي  بعيم الميترحياة والتوايياة التيي تيدع  الج ياز والكفيلية بتياليل الصيعوباة 

ت  إعدا  استبانه موجه إلي الييا اة العليا بالج ياز وحل المشكالة وتطوير من ار عمله الرحابي ، ولتحييق ها  ا هداف 

  وحيد توايلت الدراسية إليي مجموعية مي   T)وا عها  الفنيي  ،وتي  اسيتندام ا سيالي  اإلحصيائيه الوايفية وامتبيار)

 اإلهداف ناكر م  اهم ا إن سياساة واسالي  من ار عمل الج از الرحيابي فيي  مراجعية الييوائ  الماليية لوحيداة اليطياإ

بدرجيه مرتفعية ، الج ياز  (IFAC)اإلحتصا يتتالئ  ميث معيايير التيدحيق الدوليية الصيا رة عي  اإلتحيا  اليدولي للمحاسييب 

يواجيه عييد  مي  المشيياكل والصيعوباة عنييد تطبييق سياسيياة واسييالي  من يار عملييه الرحيابي فييي مراجعية اليييوائ  المالييية 

امة الرحابة الداملية في الوحداة الناضعة للمراجعية، حاجية لوحداة اليطاإ اإلحتصا ي من ا نيص النبراة، ضعف ان

 مراحبي الج از إلي البرام  التدريبية المتنصصة التي تعمل علي تطوير حدرات   الم نية.
 

 ( 2009ـ )دراسة الزبير ، 3

امتصيييت الدراسيييية بتييييييي   ور المراجعيييية اال اريييية والج يييياز المركيييياي للرحابيييية والمحاسيييبة فييييي الرحابيييية علييييي 

الوحداتالحكوميييية ، وإسيييت دفت الدراسييية التعيييرف عليييى اهميييية تطبييييق المراجعييية اإل اريييية عليييى الوحيييداة الحكوميييية 

بالجم ورية اليمنية  ومتطلباة تطبيي ا  باإلضافة إلى تحديد المشاكل والمعوحاة الرئيسيية التيي تعتيرض عمليية التطبييق 

لممارسيية الحالييية ل ييا ميي  حبييل الج يياز المركيياي للرحابيية وفييق ا سييلوا العلمييي  وذلييك ميي  مييالم التعييرف علييى واحييث ا

 والمحاسبة. كما ت  تيدي  بعم الحلوم الممكنة للت ل  على تلك المشاكل والمعوحاة.

ولتحييق ذلك ت  إعدا  حائمة استيصا  وزعت على ا طراف الم تمية بعمليية تطبييق المراجعية اإل اريية عليى بيرام  

م وريييية اليمنيييية. وبعيييد جميييث البيانييياة  تييي  تحليل يييا باسيييتندام ا سيييالي  اإلحصيييائية وانشيييطة الوحيييداة الحكوميييية بالج

المالئمة.وحد توالتالدراسة إلى مجموعةم  النتائ  ابرزها: ان جمييث ا طيراف اتفييت عليى ضيرورة ان تتجياوز رحابية 

الحكومييية. كمييا اتفيييت جميييث  الج يياز حييدو  المراجعيية المالييية )التيليدييية( لتصييل إلييى مراجعيية ا  ا  اإل اري للوحييداة

 ا طراف على ضرورة توفير المتطلباة ا ساسية الالزمة للييام بتطبيق مثل هاا النوإ م  المراجعة.

كما اوضحت نتائ  الدراسة الميدانية ان الج از ال يمارل المراجعة اإل ارية وفيق ا سيلوا العلميي ل يا  وان ميا ييت  

يييا النطيية العاميية للدوليية.كما اتفيييت جميييث ا طييراف علييى وجييو  مجموعيية ميي  ب يياا النصييوص عبييارة عيي  متابعيية لتنف

                                                           
 ملحق الدراسة -1



 .واخرون... محمد عبد الفتاح العشماو    

 14 

المشاكل والمعوحاة الرئيسية المرتبطة بالبيئة الداملية والنارجية لعمل الج ياز تحيوم  ون تطبييق المراجعية اإل اريية عليى 

 البرام  وا نشطة الحكومية وفق ا سلوا العلمي . 
 

 ( 2005) دراسة كنعان ، ـ 4

ت الدراسة بتييي   ور الرحابة المالية على االج اة اال اريية فيى  ولية االمياراة العربيية المتحيدة فيى حمايية الميام إمتص

العييام ، وإست دفتتوايييف طبيعيية واييور الرابيية المالييية وتييييي   ور هيئيياة الرحابيية المالييية وراييد اهيي  المعوحيياة واحتييراح 

 حلول ا.

  التحدياة التى تواجه االج اة العليا للرحابة والمحاسبة بدولة االماراة العربيية وحد ملصت الدراسة الى تحديد العديد م

المتحدة والتى م  اه  نفوذ السلطة التنفياية وتبعية  يوان المحاسبة ل ا مما يهعف استيالليته وم  ا  عدم تمكنه م  مباشيرة 

وحيد إحتيراح الباحيث ضيرورة التياام مراحبيى حسياباة  انشطة بكفا ة وفعالية مااة فى كشف المنالفاة الماليية واال اريية ،

 يوان المراجعة بدولة االماراة العربية المتحدة بتطبيق معايير االنتوسا  وذلك لهمان تحسي  جو ة التيرير الم نيى و عي  

 عملية المسا لة المالية واال ارية.
  

 (2004ـ )  دراسة:ماضى،5

الرحابة المالية وتيييي  ا ا  الوحيداة الحكوميية ، وإسيت دفتفى سيياق ذليك اليى امتصت الدراسة بتييي  مد  فاعلية اسالي  

توايف اليواعد المترتبه على معايير االنتوسا  واحتراح االلياة الفعالة اليا رة على تطبيي ا بمعرفة مراحبى حساباة ج از 

 الرحابة المركا  بدولة فلسطي .

هم يا ضيعف فاعليية وكفيا ة تنفييا العميل الرحيابى بج ياز الرحابية المركيا  وحد إنت ت الدراسة الى مجموعة م  النتائ  ا

بدولة لسطي  ، وضعف ناام الرحابة الداملى ب اا الج از ، وعيدم االلتياام بتييدي  التيريير الم نىاليدورىفى المواعييد المييررة 

 وبالجو ة المست دفة.
 

 ( 2000) الدبيسى ، ـ6 

رحابيية والتفتيييح اال ارىفييى تحسييي  ا ا  االنشييطة الحكومييية بالمملكيية االر نييية ، إمتصييت الدراسيية بتييييي   ور  يييوان ال

وإست دفت الدراسةفى سياق ذلك حيال مد  التاام ج از الرحابة والتفتييح اال ارىياالر نى بتفعييل معيايير االنتوسيا  الييا رة 

 على تحييق اهداف هاا الديوان بكفا ة.

تائ  م  بين ا تركيا الديوان الماكور فى مباشرة م امة على مد  التاام اليوائر وحد ملصت الدراسة الى مجموعة م  الن

الحكومية باليواني  واليواعد المعموم ب ا  ون إهتمامه بالرحابة على اال ا   فى سل معايير االنتوسيا  . واحتيرح الباحيث فيى 

والتفتييح االر نيى لتمكينيه مي  تحيييق اهدافيه سياق ذلك مجموعة م  التواياة اهم ا ضرولرة اعا ة هيكلة  ييوان الرحابية 

 والتى ييث على راس ا حماية المام العام م  منتلف اور الفسا  شريطة التاام هاا الديوان بتفعيل معايير االنتوسا .
 

 التعليم علي الدراسات السابقه:ـ

ر االنتوسيياىباالج اة العليييا اشييارة معايي  الدراسيياة السييابية المعروضيية بالبحييث الييى ان هنيياك حصييور فييى تفعيييل معييايي

للرحابة والمحاسبة بالدوم النامية وم  ا  وجو  حصور فى التاام مراحبى الحساباة ب ا  المعايير ، وعليى ذليك فيأن ميا يمييا 

هاا البحث ع  تلك الدراساة توج ه الى ايجا  حلية ربط بي  التاام مراحبى الحساباة فيى اج ياة الرحابية العلييا وبيي  جيو ة 

 رير الم نى.التي
 

 :  سادساً :  منهج الدراسة

تعتمدها  الدراسة على المن   الوافي التحليلي، حيث ييت  الحصيوم عليى البيانياة المطلوبية ل يرض اليييام بنعيدا  هيا  

 الرسالة ع  طريق المصدري  ا تيي : 
 

 الدراسة المكتبية: -1

المراجعة، باإلضافة إلى البحوث والدراساة والمجيالة  تعتمد ها  الدراسة على الكت  والمراجث المتنصصة في مجام     

 المتنصصة في هاا المجام، كما ت  االطالإ على التشريعاة المتعلية بم نة المحاسبة والمراجعة بدولة الكويت. 
 

 الدراسة التحليلية: -2

بيديوان ليي جيو ة التيريير الم نيي والتي ت دف إلي تييي  مدي إلتاام مراحبي الحساباة بتطبيق معايير اإلنتوساي واار  ع     

 بالتطبيق علي اليطاإ الحكومينعتما اً على تحليل محتو  البياناة المعدة مصيصاً ل اا ال رض.المحاسبة بدولة الكويت
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 سابعاً : محددات الدراسة:

اباة ومييد  التيياام مراحبييي الحسيي لييديوان المحاسييبة بدوليية الكويييتسييوف تيتصييرها  الدراسيية علييى ا  ا  الرحييابي 

في بتطبييييق معاييرالرحابييية الماليييية والمراجعييية الحكوميييية الصيييا رة عييي  المنامييية الدوليييية للرحابييية الماليييية والمحاسيييبة 

(INTOSAI وذلييك بييالتركيا علييي كافيية المسييتوياة الفنييية العامليية بالج يياز واسييتبعا  الكييوا ر اإل ارييية ، بنعتبارهييا ، )

 لفنية التي يؤ ي ا الج از. تؤ ي وسيفة مؤازرة ال عالحة ل ا بالوسيفة ا
 

 ثامناً : أسليب جمع البياسات    

(ذاة الوزن الثالاى )مطبيق ، مطبيق اليى  Score Sheetسوف تعتمد الدراسة فى جمث البياناة على حائمة النياط ) 

حيييد ميييا ، تيييير مطبيييق( لتيييييي  ميييد  التييياام مراحبيييى حسييياباة  ييييوان المحاسيييبة بدولييية الكوييييت بمعيييايير اإلنتوسييياي 

(INTOSAI واارهييا علييي جييو ة التيريرالم نييي لمراحبييي الحسيياباة ماايية فييى نطيياق مراجعيية اليطيياإ الحكييومي  )

 مراحبي الحساباة بتطبيق معايير اإلنتوساي واارة علي جو ة التيرير الم ني . وإحتراح إطار لتييي  مدي إلتاام
 

 تاسعاً :  األسالي  االحصائية  

تم االعتماد علي األسالي  االحصائية اآلتية الختبار مد  صبحة لرضبى البحبث باسبتخدام الحبزم االحصبائية للعلبيم 

 .(spss,20) االجتماعية

( وذليك لمعرفية هيل البيانياة تتبيث توزييث  I-Sample k –Sامتبيار كيولمجروف ـ سيمرنوف. امتبار التوزيث الطبيعيي ) 1

 طبيعي ام ال .

د  ميلييال سلوك مت يراة الدراسة المتبار االحية بياناة الدراسة و، Descriptive Statistics . اإلحصا  الوافي 2

يير الم نييي لمراحبيي الحسيياباة بالج ياز المركيياي مسيايرت ا للتوزييث الطبيعييي لتحدييد العوامييل الميؤارة علييى جيو ة التير

 للمحاسباة وتشمل ) المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ،النطأ اليياسي ، المد  ، واعلى وا ني حيمة( .

، لييييال حيوة واتجيا  العالحيية بيي  تطبييق معييايير االنتوسياي وجيو ة التيرييير Correlation Analysis .تحلييل االرتبياط 3

 مراحبي حساباة الج از المركاي للمحاسباة ، وتحديد مد  الداللة االحصائية ل ا  العالحة.الم ني ل

.تحليييل االنحييدار المتعييد  لتييييي  اكثيير المت يييراة المسييتيلة تييأايراً علييى جييو ة التيرييير الم نييي لمراحبييي حسيياباة الج يياز 4

 المركاي للمحاسباة بوحداة اليطاإ الحكومي.

 ل الفروق المعنوية بي  فئاة المستيصى من   حوم معايير االنتوسايوجو ة التيرير الم ني. .التييي  الوافى لييا5
 

 عاشراً :ـ اإلطار اليصفي المقترح للدراسة:

 - مكل عرض االطار المقترح للدراسة علي النحي التالي:

 

 المبادىء العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعدا  الباحثالمصدر : 

 معايير التقرير

 المعايير الميدانية

 المعايير االخالقية

 المعايير العامة
 

 معايير االنتوساى

 

 التقرير المهنى جودة
 العناصر المقومات

مدى التزام مراقبى الحسابات  الى حد ما

 مطبق بديوان المحاسبة بدولة الكويت

 غير مطبق
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 : ستائج الدراسة التحليلية ومقترحات البحث: أحدعشر

 مستيى صدق وثبات متغيرات الدراسة: –أ 

مفير ة، وذليك المتبيار الصيدق والثبياة اإلحصيائي  30حام الباحث بتطبيق االسيتمارة عليى عينية اسيتطالعية مؤلفية مي  

ة االتسياق اليداملي باسيتندام معا لية الفيا لأل اة، والاي يعتمد على تحليل نتائ  االمتبار بعيد تجربتيه.حيث اعتميد عليى طرييي

كرونبامفى حساا معامل الثباة والصدق وذلك م  مالم حساا حيمة الفا لكل عبارة وللدرجة الكلية الجدوم التيالي يوضي  

 ذلك.

 (  يضح قيمة معاما الصدق والثبات1جدو  )

 ل الصدقمعام معامل الثباة رح  العبارة معامل الصدق معامل الثباة رح  العبارة

1 0.752 0.867 15 0.834 0.913 

2 0.685 0.827 16 0.816 0.903 

3 0.743 0.862 17 0.823 0.907 

4 0.801 0.895 18 0.741 0.861 

5 0.808 0.898 19 0.765 0.874 

6 0.730 0.854 20 0.652 0.807 

7 0.854 0.924 21 0.681 0.825 

8 0.763 0.873 22 0.705 0839. 

9 0.705 0.839 23 0.804 0.896 

10 0.652 0.807 24 0.690 0.830 

11 0.882 0.939 25 0.643 0.801 

12 0.902 0.949 26 0789. 0.888 

13 0.845 0.919 27 0.854 0.924 

14 0.745 0.863 28 0.921 0.959 

    0.942 0.887 الدرجة الكلية

 صدق مرتفعة، مما يدم على ادق واباة استمارة االستبيان. يته  م  الجدوم السابق ان حيمة معامالة الثباة وال

 ستائج تحليا الصفات الد ميجرالية لف ات المستقصى منهم : –ب 

 ( توض  ها  النتائ  .4( ، )3( ، )2الجداوم ارحام )   

 (2جدو  رقم )

  يضح تيز ع عينة الدراسة حس  طبيعة العما

 % ك المؤها

 64.0 48 مراجث اوم

 36.0 27 مراجث

 100.0 75 االجمالي

تشير بياناة الجدوم السابق الى ان عينة الدراسة توزعيت مي  حييث طبيعية العميل اليى فئتيي  الفئية االوليى فئية المراجيث 

( لفئيية المراجييث بييديوان المحاسييبة  %36.0(، ونسييبة ) %64.0مفيير ة( بنسييبة )48ا وم بييديوان المحاسييبة الكييويتى بعييد  )

 ر ة( .مف 27الكويتى بعد  )
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 (3جدو  رقم )

  يضح تيز ع عينة الدراسة حس  المؤها

 % ك المؤها

 68.0 51 بكالير يس

 20.0 15 دبليم دراسات عليا

 12.0 9 ماجستير

 100.0 75 االجمالي

ميي  الحااييلي  علييى  51تشييير  بيانيياة الجييدوم السييابق الييى ان عينيية الدراسيية توزعييت ميي  حيييث المؤهييل الييى عييد  

ميي   9و عييد  %20.0ميي  الحااييلي  علييى  بلييوم  راسيياة عليييا بنسييبة   15، وعييد   %68.0بنسييبة  البكييالوريول

 . %12.0الحاالي  على الماجستير بنسبة 

 (4جدو  رقم )

  يضح تيز ع عينة الدراسة حس  سنيات الخبرة لي مزاولة اليميفة

 % ك سنيات ممارسة اليميفة

 18.7 14 احل م ممسة سنواة

 46.7 35 سنواة 10- 5م  

 34.7 26 سنة 10اكثر م  

 100.0 75 االجمالي

ممارسيي   26ان عينة الدراسة توزعت م  حيث سنواة ممارسة الوسيفة الى عيد   تشير بياناة الجدوم السابق الى

بنسييبة  14، وعييد   %46.7سيينواة بنسييبة  10-5ممارسييي  ميي   35وعييد    %34.7سيينواة بنسييبة  10اكثيير ميي  

 ة سنواة. الحل م  ممس 18.7%

 

 ستائج تقييم ات اهات البياسات وأثرها على الظاهرة البحثية. –جـ 

 (.9( حتى )5فيما يلى نتائ  تييي  اتجاهاة البياناة واارها على الااهرة البحثية وكما توضحه الجداوم م  )
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 (5جدو  )

    والتبي ر يضح أراء عينة الدراسة على مدى تببيم معا ير االستيسا  مل حيث التدر

 مببم الى حدما مببم تماما الرمز العبارة
غيرمببببم 

 مبلقا

 المتيسط

 المرجح

االسحراف 

 المعيار 
 الترتي  االت اه

 X1 التعلي  المستمر
 27 

36.0% 

48 

64.0% 
 6 غيرمببم مبلقا 0.83 1.36

 X2 التدري  المعرفى
29 

38.7% 

46 

61.3% 
 2 مببم الى حدما 0.49 2.38 

 X3 ميااال ا  المت
11 

14.7% 

49 

65.3% 

15 

20.0% 
 5 مببم الى حدما 0.59 1.95

 X4 ا لة العمل
47 

62.7% 

28 

37.3% 
 1 مببم تماما 0.49 2.63 

 X10 التطوير الم نى
15 

20.0% 

50 

66.7% 

1 

13.3% 
 4 مببم الى حدما 0.58 2.07

 X11 تنطيط عملياة الفحص
2 

26.7% 

51 

68.0% 

4 

5.3% 
 3 حدمامببم الى  0.53 2.21

 X12 البرنام  الامنى لنطة العمل
 13 

17.3% 

62 

82.7% 
 7 غير مببم مبلقا 0.38 1.17

مي  المعيايير لة العمل، بينما  يرون انه الى حد ما تطبق كال تشير بياناة الجدوم السابق الى ان اتلبية عينة الدراسة م  المراجعي  بديوان المحاسبة الكويتى يرون معايير االنتوساي المطبية هو ا 

 تنطيط عملياة الفحص، اما ع  البرنام  الامني لنطة العمل فيرون انه تير مطبق –التطوير الم ني  –ا  ا  المتميا  -التدري  المعرفي -التعلي  المستمر 
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 (6جدو  )

  يضح أراء عينة الدراسة على مدى تببيم معا ير االستيسا  مل حيث اخالقيات المهنة

 غيرمببم مبلقا مببم الى حدما مببم تماما الرمز العبارة
 المتيسط

 المرجح

 االسحراف المعيار 
 الترتي  االت اه

 X20 امالحياة الم نة
10 

13.3% 

55 

73.3% 

10 

13.3% 
 6 مببم الى حدما 0.52 2.00

 X21 الرا  والحك  الفنى
11 

14.7% 

57 

76.0% 

7 

9.3% 
 5 مببم الى حدما 0.49 2.05

 X22 يلالفحص الم نى المست
54 

72.0% 

20 

26.7% 

1 

1.3% 
 3 مببم تماما 0.48 2.70

 X23 الفحص الم ني الكف 
7 

9.3% 

51 

68.0% 

17 

22.7% 
 8 مببم الى حدما 0.55 1.87

 X24 الحك  الم ني الكف 
7 

9.3% 

60 

80.0% 

8 

10.7% 
 7 مببم الى حدما 0.45 1.99

 X25 الراي الم نى الفعام
9 

12.0% 

62 

82.7% 

4 

5.3% 
 4 مببم الى حدما 0.41 2.07

 X26 االلتاام بيواعد اال ا  الم ني
60 

80.0% 

15 

20.0% 
 2 مببم تماما 0.40 2.80 

  X27 تطبيق معايير الم نية
64 

85.3% 

11 

14.7% 
 9 مببم الى حدما 0.36 1.85

 X28 االلتاام با اا وسلوك الم نية
68 

90.7% 

7 

9.3% 
 1 مببم تماما 0.29 2.91 
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 -اة الم نية هيو االلتياام بيا اا وسيلوك الم نيية ة الجدوم السابق الى ان اتلبية عينة الدراسة م  المراجعي  بديوان المحاسبة الكويتىيرون ان معايير االنتوساي المطبية م  حيث امالحيتشير بيانا

الفحص الم نيي  -الحك  الم ني الكف  -امالحياة الم نة -الرا  والحك  الفنى  -عايير  الراي الم نى الفعام الفحص الم نى المستيل . كما يرون انه الى حد ما تتطبق الم -االلتاام بيواعد اال ا  الم ني 

 تطبيق معايير الم نية. -الكف  

 

 (7جدو  )

  يضح أراء عينة الدراسة على مدى تببيم معا ير االستيسا  مل حيث المراجعة

 مبلقا غيرمببم مببم الى حدما مببم تماما الرمز العبارة
 المتيسط

 المرجح
 الترتي  االت اه االسحراف المعيار 

  X5 فحص المناطر البيئية
22 

29.3% 

53 

70.7% 
 3 غيرمببم مبلقا 0.46 1.29

 X6 13مراجعة الكفا ة
7 

9.3% 

24 

32.0% 

44 

58.7% 
 1 غيرمببم مبلقا 0.67 1.51

 X7 مراجعة التلوث البيئى
5 

6.7% 

17 

22.7% 

53 

70.7% 
 2 غيرمببم مبلقا 061 1.36

  X8 مراجعة الفعالية
17 

22.7% 

58 

77.3% 
 4 غيرمببم مبلقا 0.42 1.22

  X9 مراجعة البيئة
6 

8.0% 

69 

92.0% 
 5 غيرمببم مبلقا 0.27 1.08

مي  حييث المراجعية تيير مطبيية مطلييا والمتمثلية فيي فحيص المنياطر   تشير بياناة الجدوم السابق الى ان اتلبية عينة الدراسة م  المراجعي  بديوان المحاسبة الكويتىيرون ان معايير االنتوسياي

 البيئية ومراجعة الكفا ة ومراجعة التلوث البيئي ومراجعة الفعالية ومراجعة البيئة.
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  يضح أراء عينة الدراسة على مدى تببيم معا ير االستيسا  مل حيث الرقابة (8جدو  )

 غيرمببم مبلقا امببم الى حدم مببم تماما الرمز العبارة
 المتيسط

 المرجح

 االسحراف المعيار 
 الترتي  االت اه

 X13 رحابة البياناة المالية
47 

62.7% 

28 

37.3% 
 2 مببم تماما 0.49 2.63 

 X14 الرحابة على اال ا 
11 

14.7% 

53 

70.7% 

11 

14.7% 
 3 غير مببم تماما 0.55 2.00

 X15 الرحابة المشروعية
55 

73.3% 

17 

22.7% 

3 

4.0% 
 1 مببم تماما 0.54 2.69

رحابيييية بييييرام  ضييييمان 

 الجو ة
X16  

63 

84.0% 

12 

16.0% 
 4 مببم الى حدما 0.36 1.84

روعية ورحابية البيانياة حييث الرحابية هيى الرحابية المشي تشير بياناة الجدوم السابق الى ان اتلبية عينة الدراسة م  المراجعي  بديوان المحاسبة الكويتىيرون ان معايير االنتوساي  المطبية مي 

 المالية والرحابة على اال ا  والى حد تطبق رحابة برام  ضمان الجو ة. 

  يضح أراء عينة الدراسة على مدى تببيم معا ير االستيسا  مل حيث شكا وستائج التقر ر (9جدو  )

 غيرمببم مبلقا مببم الى حدما مببم تماما الرمز العبارة
 المتيسط

 المرجح
 الترتي  االت اه لمعيار االسحراف ا

 X17 شكل ومحتو  التيرير الم نى
7 

9.3% 

60 

80.0% 

8 

10.7% 
 2 مببم الى حدما 0.45 1.99

 X18 توحيت تنفيا التيرير الم نى
6 

8.0% 

56 

74.7% 

13 

17.3% 
 3 مببم الى حدما 0.49 1.91

 X19 نتائ  التيرير الم نى
58 

77.3% 

14 

18.7% 

3 

4.0% 
 1 امامببم تم 0.53 2.73
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تشييير بيانيياة الجييدوم السييابق الييى ان اتلبييية عينيية الدراسيية ميي  المييراجعي  بييديوان المحاسييبة الكييويتىيرون ان معييايير 

توحييت تنفييا التيريير  -االنتوسياي  مي  حييث شيكل ونتيائ  التيريير مطبيية اليى حيد ميا وهيى شيكل ومحتيو  التيريير الم نيى 

 نتائ  التيرير الم ني. -الم نى 

 ج اختبار الفروض : ستائ –د 

ا توجييد عالحيية ارتباطيييةذاة  الليية احصييائياً بييي  التيياام مراحبييى الحسيياباة بمعييايير االنتوسييا  وجييو ة  الفببرض األو :

 التيرير الم نىبديوان المحاسبة الكويتىعلى اليطاإ الحكومىا.

حبيى الحسياباة بتطبييق معيايير وإلاباة احة فرض الدراسة حيام الباحيث بحسياا حيمية معاميل االرتبياط بيي  التياام مرا

 على اليطاإ الحكومىا. والجدوم التالي يوض  ذلك.بديوان المحاسبة الكويتىاالنتوسا  وجو ة التيرير الم نى

 (   يضح قيمة معاما االرتباط  ومستيى الداللة 10) جدو 

 مستيى الداللة قيمة معاما االرتباط 

 0.01 0.878 التدري  والتطوير

 0.01 0.930  نةامالحياة الم

 0.01 0.831 المراجعة

 0.01 0.904 الرحابة

تشييير بيانيياة الجييدوم السييابق الييى وجييو  عالحيية ارتباطييية  اليية احصييائيا بييي  التيياام مراحبييى الحسيياباة بتطبيييق معييايير 

االرتبياط بيي   االنتوسا  وجو ة التيرير الم نىبديوان المحاسبة الكويتى على اليطياإ الحكيومىا، حييث تراوحيت حيي  معاميل

، وم  مالم ها  النتيجة نسيتطيث عميل تحلييل االنحيدار المتعيد  بطرييية 0.01( وذلك عند مستو   اللة  0.831،0.930)

االنحدار التدريجي لمعرفة تأايرمعاييراالنتوساي على جو ة التيرير الم نيي ، حييث ان عنيد إجيرا  تحلييل االنحيدار بطرييية 

stepwise regression امالحيياة الم نية م المت يراة على مرحلتي  ا ولى تي  إ ميام المت يرالثات  إ ما(2نيx وحسياا )

حيمة معامل االرتباط الجائي بي  المت ير التابث )جو ة التيرير الم ني( وباحي المت يراة المستيلة فيي وجيو  هياا المت يير اي  

 (،  3xرحلة الثانية فكان المت ير الثالث)المراجعةامتيار المت ير ذو اكبر حيمةمعامل ارتباط جائي لكي يدمل في الم

وحساا حيمة معامل االرتباط الجائي بيي  المت يير التيابث وبياحي  (3X)المراجعة ت  إ مام المت ير الثالث المرحلة الثاسية

دم عليى اسيتبعا  فكانيت حيي  معاميل االرتبياط تيريبياً اايفار وتيير  الية  وذليك يي ثالثالمت يراة في وجو  المت ير الثاني وال

الرحابة( لعدم معنويت   في وجو  باحي المت يراة رت  وجو  تأاير ل   مسيتيلي  عليى جيو ة  –المت يراة )التدري  والتطوير

التيرير الم ني، كما ان في كل مرحلة ت  حساا حيمة معامل التحديد، وبميارنة حيمة معامل التحديد لكل مرحلة نجيد ان حيمية 

. والجيدوم التيالي يوضي  نتيائ   %88.4المرحلية الثانيية كيان افهيل   حييث بل يت حيمية معاميل التحدييد معامل التحديد فيي 

 االنحدار المتعد  .

 (  يضح ستائج االسحدار المتعدد 11جدو  )

 المعالم
القيمة 

 المقدرة

 قيمة ت   

”t” 

مستيى 

 ”P“ الداللة  

قيمة 

معاما 

 االرتباط

معاما 

التحد د 

 المصحح

 المعني ة

 0.01 4.794 2.654- لثابتا

 0.01 11.112 0.410 امالحياة الم نة معنوي 0.883 0.941

 0.01 3.615 0.153 المراجعة

 ”F“حيمة ف
280.37

9 

 

 0.000 مستو  الداللة

 

وان المت ير)امالحييياة  280.379تشييير بيانيياة الجييدوم السييابق الييى معنوييية نمييوذر االنحييدار حيييث بل ييت حيميية افا 

. وان الت يير الحيا ث فيي جيو ة التيريير %88.3المراجعية( ييؤاروا عليى جيو ة التيريير الم نيي بنسيبة 0 نة ( و المت ير الم

 .0.153( والى المراجعة بميدار 0.410الم ني بميدار الوحدة يرجث الى الت ير الحا ث في امالحياة الم نة بميدار)
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 الفرض الثاسى:

ية بيي  فئياة المستيصيى مين   حيوم معيايير االنتوسيا  وجيو ة التيريير الم نيى ا ال توجد فيروق ذاة  اللية احصيائ 

الفرض الفرعى: ا توجد فيروق  الية احصيائياً فيي التياام مراحبيى الحسياباة بتطبييق معيايير االنتوسيا  وجيو ة التيريير 

 الم نى بديوان المحاسبة الكويتى ا .

 (:1الفرض الفرعى )

فيييي التييياام مراحبيييى الحسييياباة بتطبييييق معيييايير االنتوسيييا  لجيييو ة التيريييير ا توجيييد فيييروق ذاة  اللييية احصيييائية  

 مراجث اوم(.–الم نىبديوان المحاسبة الكويتىعلى اليطاإ الحكومىا حس  طبيعة العمل)مراجث 
 

 (: 12جدو  )

 مراجع أو (.– يضح الفرق بيل اراء المستقصى منهم حس  طبيعة العما)مراجع 

 متيسطال ن م ميعة المقارسة أقسام
االسحراف 

 المعيار 
 قيمة ت

مستيى 

 الداللة

 التدري  والتطوير
 0.96 13.73 48 مراجث اوم

 تير  الة 0.447
 1.40 13.85 27 مراجث

 امالحياة الم نة
 0.88 20.97 48 مراجث اوم

7.262 
 الييييية عنيييييد 

 1.56 18.93 27 مراجث 0.01

 المراجعة
 0.93 5.83 48 مراجث اوم

7.422 
نيييييد  الييييية ع

 1.14 7.63 27 مراجث 0.1

 الرحابة
 0.99 9.69 48 مراجث اوم

6.359 
 الييييية عنيييييد 

 0.89 8.22 27 مراجث 0.01

 شكا وستائج التقر ر
 0.72 6.83 48 مراجث اوم

2.738 
 الييييية عنيييييد 

 0.94 6.25 27 مراجث 0.01
 

نة الدراسة طبيا لطبيعة العميل فيي احسيام حائمية تشير بياناة الجدوم السابق الى وجو  فرق  ام احصائياً بي  ارا  عي

، بينما  0.01(  عند مستو   اللة 2.738، 6.359، 7.422، 7.262االستيصا  حيث بل ت حيمة اةا على الترتي  )

 .0.447ال يوجد فرق بين ما في  االتدري  والتطويرا، حيث بل ت حيمة اةا 
 

 (: 2الفرض الفرعى )

ليية احصييائية فييي التيياام مراحبييى الحسيياباة بتطبيييق معييايير االنتوسييا  لجييو ة التيرييير ا توجييد فييروق ذاة  ال       

 الم نىبديوان المحاسبة الكويتى على اليطاإ الحكومىا حس  سنواة مااولة الم نة.
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 (:13جدو  ) 

  يضح الفرق بيل اراء المستقصى منهم حس  سنيات مزاولة المهنة
 

 متيسطال ن م ميعة المقارسة البند
االسحببببببراف 

 المعيار 
 مستيى الداللة قيمة ف

 التدري  والتطوير

 1.27 13.29 14 احل م ممسة سنواة

 1.12 13.97 35 سنواة 10- 5م   تير  الة 1.872

 1.03 13.76 26 سنة 10اكثر م  

 امالحياة الم نة

 2.20 2.07 14 احل م ممسة سنواة

 1.66 19.94 35 سنواة 10- 5م   تير  الة 2.141

 0.53 2.73 26 سنة 10اكثر م  

 المراجعة

 1.27 7.35 14 احل م ممسة سنواة

 1.44 6.48 35 سنواة 10- 5م   0.01 الة عند  5.560

 0.95 *5.96 26 سنة 10اكثر م  

 الرحابة

 1.26 8.92 14 احل م ممسة سنواة

 1.15 8.71 35 سنواة 10- 5م   0.01 الة عند  9.293

 0.82 *9.88 26 سنة 10اكثر م  

 شكا وستائج التقر ر

 0.80 6.21 14 احل م ممسة سنواة

 0.95 6.51 35 سنواة 10- 5م   0.01 الة عند  4.927

 0.56 *7.00 26 سنة 10اكثر م  

نواة مااولية الم نية فيي ) تشير بيانياة الجيدوم السيابق اليى وجيو  فيرق  ام احصيائياً بيي  ارا  عينية الدراسية طبييا لسي

(  عنيد مسيتو  4.927، 9.293، 5.560المراجعة و الرحابة وشكل ونتائ  التيرير( حيث بل ت حيمة افا على الترتيي  )

،حيث عند اجرا  امتبار احل فيرق معنيوي لمعرفية سيب  اميتالف االرا  فيور انيه يرجيث اليى اميتالف راي فئية 0.01 اللة 

  االمرتي ،  في حي  ال يوجد فرق بين   في  االتدري  والتطوير وامالحيياة الم نيةا، حييث سنواة ع  الفئتي 10اكثر م  

 (.2.141، 1.872بل ت حيمةافا على الترتي  )
 

 : (3الفرض الفرعى )

ا توجد فروق ذاة  اللة احصائياً في التاام مراحبى الحسياباة بتطبييق معيايير االنتوسيا  لجيو ة التيريير الم نىبيديوان   

 محاسبة الكويتى على اليطاإ الحكومىا حس  مستو  التعلي .ال
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 ( :4جدو  ) 

  يضح الفرق بيل اراء المستقصى منهم حس  مستيى التعليمً 

 

 المتيسط ن م ميعة المقارسة البند
االسحببببببببراف 

 المعيار 
 قيمة ف

مسببببببببببتيى 

 الداللة

 التدري  والتطوير

 1.13 13.51 51 بكالير يس

6.166 
  الييييية عنيييييد

0.01 
 0.96 14.06 15 دبليم دراسات عليا

 0.66 14.77 9 ماجستير

 امالحياة الم نة

 1.62 20.37 51 بكالير يس

 1.59 19.80 15 دبليم دراسات عليا تير  الة 0.806

 0.66 20.22 9 ماجستير

 المراجعة

 1.29 6.37 51 بكالير يس

 1.53 6.93 15 دبليم دراسات عليا تير  الة 1.193

 1.20 6.22 9 ماجستير

 الرحابة

 1.04 9.49 51 بكالير يس

7.283 
 الييييية عنيييييد 

0.01 
 1.12 8.40 15 دبليم دراسات عليا

 1.33 8.55 9 ماجستير

 شكا وستائج التقر ر

 0.81 6.68 51 بكالير يس

 1.5 6.60 15 دبليم دراسات عليا تير  الة 0.662

 0.71 6.33 9 ماجستير

تشير بياناة الجدوم السابق الى وجو  فرق  ام احصائياً بي  ارا  عينة الدراسة طبيا لمسيتو  التعليي  فيي )التطيوير 

،حيث عند اجرا  0.01(  عند مستو   اللة 7.283، 6.166والتدري  والرحابة( حيث بل ت حيمة افا على الترتي  )

ا  فوجد انه يرجث الى امتالف راي فئة الحاالي  على البكيالوريول امتبار احل فرق معنوي لمعرفة سب  امتالف االر

ع  الفئتي  االمرتي ،  في حي  ال يوجد فرق بين   في  اامالحياة الم نة والمراجعة التطوير وامالحيياة الشيكل ونتيائ  

 (.0.663، 1.193، 0.806التيريرا، حيث بل ت حيمةافا على الترتي  )

 قائمة النقاط

 غيرمببم مبلقا مببم الى حدما مببم تماما المتغير رمز المتغير

 X1    التعلي  المستمر

  X2   التدري  المعرفى

  X3   اال ا  المتميا

   X4  ا لة العمل

 X5    فحص المناطر البيئية

 X6    مراجعة الكفا ة

 X7    مراجعة التلوث البيئى

 X8    مراجعة الفعالية
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 X9    مراجعة البيئة

  X10   التطوير الم نى

  X11   تنطيط عملياة الفحص

 X12    البرنام  الامنى لنطة العمل

   X13  رحابة البياناة المالية

 X14    الرحابة على اال ا 

   X15  الرحابة المشروعية

  X16   رحابة برام  ضمان الجو ة

  X17   شكل ومحتو  التيرير الم نى

  X18   ت تنفيا التيرير الم نىتوحي

   X19  نتائ  التيرير الم نى

  X20   امالحياة الم نة

  X21   الرا  والحك  الفنى

   X22  الفحص الم نى المستيل
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