ممارسة التدقيق املستنر وفقاً ألمنوذج القبول التكنولوجي:
دراسة حتليلية لعينة من مكاتب التدقيق العراقية

م.د .االء عبددا ااحا ددا ح /قسددا اسبةددبا اةباتددا ادداقتت ا سددب ب  /كلتددا اادا
االقتصبد  /جبمعا اةحصل
ادلسجخلص

ٔىبقِ الجؾش عٌُو الؼملٕخ الزطُٔؤخ لْروابد َكابررت الزرلقٕي عرٓ ػبلمىرب الٕرُي الزرٓ رزمؾرُه ؽرُ
إفٕخ رجىٓ كفبٌٕم الزلقٕي المَزىلح الّ راىُلُعٕب المؼلُكربد َاٜرٖربٜد َكىٍرب الزرلقٕي المَرزمو ػلرّ َعرً
القُٖٓ .عبلغوٗ كه الجؾش ٌرُ رٖرمٕم مومرُمط رطجٕ رٓ لزجىرٓ الزرلقٕي المَرزمو َكزطلجبررً َع ربو ٘ومرُمط
ال جُ الزاىُلُعٓ لٕاُن ثمضبثخ فبهٛخ ٛؤي ٚكاهح الزغٕٕو َالزطرُٔو عرٓ ّروابد َكابررت الزرلقٕي الؼواقٕرخ.
اٍُررزقلي المررىٍظ الزؾلٕلررٓ عررٓ الزُٕررا الررّ الىزرربلظ المَررزٍلعخ للجؾررش ؽٕررش رررم رٖررمٕم الؼٝقرربد المىط ٕررخ
َالمىٍغٕررخ ثررٕه كزغٕررواد مومررُمط الجؾررش الزَررؼخَ .عمؼررذ الجٕبورربد ثبٍررزقلاي اٍررزمبهح اٍررزجبوخ الازوَوٕررخ رررم
اهٍبلٍب ػجو الجؤل اٜلازوَوٓ لؼٕىخ الجؾش َصم ؽللذ رلك الجٕبوبد عٕمب ثؼل ثبٍزقلاي ومنعخ المؼبكلرخ الٍٕالٕرخ
عرٓ ثوكغٕررخ  .)SPSS21امرب رُٕررا الجؾرش الررّ كغمُػرخ كرره اٍٜرزىزبعبد َالم زوؽرربد كىٍربؤ ٔررغكه ا لررت
الملق ٕه ثبن الىظبي الؾبٍُثٓ عٓ ّروابرٍم اَ كاربرجٍم لرً الرلَه الاجٕرو عرٓ الفُالرل الزرٓ ٔؾٖرلُن ػلٍٕرب عرٓ
ؽبلخ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ثلٜو ػه الزلقٕي الز لٕلٌْ .نا اللَه ٔ ٜزىبكّ ا ٜكه فَ ٝعُك ارٖبٜد اكىرخ
َكزياكىخ كغ الؼمٕا َانلك فجوح الملقي عرٓ اٍرزقلاي ملرك الىظربي َاكاهررً ثمٍربهح َؽوعٕرخ لوثمرب  ٜر را ػره
فجورً المٍىٕخ عٓ كغب الزلقٕي .امب ٌىبك ٙوَهح ٔٚغبك رُٖه َعارو علٔرل َعرنهْ للمٍزمرٕه ثزطرُٔو كٍىرخ
الزلقٕي َكمبهٍٍٕب ؽُ مٌمٕخ رفؼٕا َاؽزٚبن ثٕئرخ الز ربهٔو المَرزموح َثمرب ٔٚرمه رجىرٓ الزرلقٕي المَرزمو
النْ ٔ ُي ػلّ إٙبعخ قٕمخ كزيألح الّ القلكبد الم لكخ للمَزفٕلٔه كىً عٓ رلك الجٕئخ.
الزررلقٕي المَررزمو مومررُمط ال جررُ الزاىُلررُعٓ الزؾلٕررا الؼرربكلٓ
ادلصططحلت ة ائيسيسططيب ئل/تطط
الزُإلْ رؾلٕا المَبه الجٕئخ الزلقٕ ٕخ َالوقبثٕخ الؼواقٕخ.
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 -1ادلقذمب:

رزمؾُه علَرفخ الزرلقٕي المَرزمو  )Continuous Auditing - CAؽرُ كؾرُه الزؾرُ الزرلهٔغٓ
عٓ ػملٕخ الزلقٕي َاعواءارٍب وؾُ مقّٖ كهعخ كماىخ كه ا٘رمزخ ثبٍزقلاي راىُلُعٕب المؼلُكبد َاٜرٖربٜد.
َثزطجٕري ٌرني الفلَررفخ رىْرة قرلهح رىبعَررٕخ لْروابد َكابررت الزررلقٕي وزٕغرخو لٍٝرزفبكح كرره اٍ٘ربً َالمررُهك
الزاىُلُعٓ للؾُٖ ػلّ كىبعغ ػلٔلح َكه مٌمٍرب رقفرٕ٘ الرل الزرلقٕي َىٔربكح إوزبعٕرخ المرلقيَ .ثربلزوإي
ػلّ رُظٕل راىُلُعٕب المؼلُكبد َاٜرٖربٜد عرٓ رؾَرٕه كمبهٍرخ كٍىرخ الزرلقٕي َاٜهر ربء ثردكاء المرلق ٕه
عرربن كفٍررُي الزررلقٕي المَررزمو المَررزىل الررّ الزؾررلٔضبد المَررزموح لزررك الزاىُلُعٕررب ٔجرروى امفٍررُي راىُلررُعٓ
َإثلاػٓ عٓ ال ون الُاؽل َالؼْؤه ٔزطلت إػبكح الزفإو الغنهْ عٓ ابعرخ عُاورت ػملٕرخ الزرلقٕي َاعواءارٍرب
عٝٚو ػه اكَاه الملقي ثمب ٔؾ ي الافبءح َالفبػلٕخ عٓ ثٕئرخ كٍىرخ الزرلقٕي اَٜو َكُااجرخ الزطرُه عرٓ ا٘ػمرب
َالمٍه ا٘فوِ صبوٕبو َ .)Vasarhelyi et al., 2012, 2ػىرل كهاٍرخ الَرٕبل الزاىُلرُعٓ للزرلقٕي المَرزمو
ثُٕفً اٍ٘بً الممٕي ػه الزلقٕي الز لٕلْ رجروى الؼلٔرل كره الىمربمط الىظؤرخ َالمٕلاوٕرخ للزؼروب ػلرّ قجرُ
ٌنا الَٕبل عٓ رطُٔو مكاء المٍه َكه مٌمٍرب مومرُمط ال جرُ الزاىُلرُعٓ Technology Acceptance
 )Model - TAMالرنْ ٔ رُي ػلرّ الزىجرغ ث جرُ المَرزقلي لٛثرلاػبد الزاىُلُعٕرخ َالمؼلُكبرٕرخ كره فرٝ
رؾلٔل للمىربعغ الزرٓ قرل رزؾ ري لرً وزٕغرخ رجىٕرً َكمبهٍرزً لزلرك اٜثرلاػبد َارنلك الزؼروب ػلرّ كرلِ الَرٍُلخ
المزؾ ررخ عررٓ اٍررزقلاي رلررك اٜثررلاػبد كرره قجلررً ََ .)Dasgupta et al., 2002, 87ع رب و لٛٛرربه الجؾضررٓ
المناُه اوفب ؽبَ الجؾش ر لٔم إٛبه ػما لز ٕٕم مٌم الؼُاكا الزٓ قل ررغصو عرٓ قجرُ رجىرٓ َكمبهٍرخ الزرلقٕي
المَزمو كه الملق ٕه َع رب و لمىبعؼرً المزُقؼرخ ٍَرٍُلخ اٍرزقلاكً عرٓ الجٕئرخ الزلقٕ ٕرخ َالوقبثٕرخ الؼواقٕرخ .امرب
رلقٖذ ٌني ال واءح عٓ ٕٕب خ مومُمط اعزوا ٓٙاُػّل لٍنا اٛٚربه صرم ررم افزجربهي َع رب و للؼٝقربد المىط ٕرخ ثرٕه
الؼُاكا المغصوح َثبلزوإي ػلّ الَٕبل الزاىُلُعٓ للزلقٕي المَزمو.

 -2منهجيب ائ/ت :

 -1-2دراس ة س بقب راة صلب :ثْاا ػبي رى َم اللهاٍبد َالجؾُس عٓ إٛربه الزرلقٕي المَرزمو الرّ صرٝس
كغمُػبد مٍبٍٕخ ٌَٓ ػلّ الزُالٓؤ عبلمغمُػخ اَ٘لّ كىٍب ر ُي ػلّ الزدٕٛو الفاوْ ٘ثؼبك علَرفخ الزرلقٕي
المَزمو كه ف ٝقواءح كؼم خ للمفٍُي َاٌ٘مٕخ َالزؾلٔبد َالمىبعغ المزُللح ػه رطجٕري رلرك الفلَرفخ َكره
1
مٌم اللهاٍبد ) عٓ ٌني المغمُػخ كهاٍبد اا كه Searcy and Woodroof, 2003; Zhao et al.,
 )2004; Hoffer, 2007; Reibel, 2010; Sun et al., 2015ؽٕرش اٍرزفبكد كهاٍرزىب كىٍرب عرٓ رارُٔه
َٕررٕب خ علَررفخ اٍٜررزؼواٗ الىظرروْ عٕمررب ٔزؼلرري ثمفٍررُي الزررلقٕي المَررزمو .ثٕىمررب رىبَلررذ المغمُػررخ الضبوٕررخ
الزدٍررٌٕ لررىظم الزررلقٕي المَررزمو الزررٓ رؼزمررل ػلررّ رىفٕررن المؼمبهٔرربد َالزاىُلُعٕرربد َالجوكغٕرربد الم زوؽررخ
َرُظٕفٍب عٓ ثٕئخ الؼملٕخ الزلقٕ ٕخ َكه مٌمٍب كهاٍبد اا كه Yeh et al., 2008; 2008a; Hao and
 )Zhang, 2010; Chou and Chang, 2010; Shin et al., 2013الزرٓ ررم رُظٕفٍرب عرٓ قرواءح
كزطلجرربد الجٕئررخ الزاىُلُعٕررخ المؼٕبهٔررخ كمبهٍررخ الزررلقٕي المَررزمو .اكررب المغمُػررخ الضبلضررخ َاٜفٕرروح عْررملذ
ومرربمط الىغرربػ للزررلقٕي المَررزمو الزررٓ ػملررذ ػلررّ رُظٕررل الؼُاكررا الغٌُؤررخ َالمَرربػلح عررٓ قجررُ َرؾَررٕه
كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ثٕه كقزلل اثؼبك ثٕئخ كٍىرخ الزرلقٕيَ .كره مٌرم ٌرني الىمربمط ػلرّ َعرً القٖرُٓ
ومبمط ال جُ الزاىُلُعٓ الزٓ رٍَم عٓ قواءح الجؼل الزاىُلُعٓ كه اعا رؾَٕه المٍىرخَ .كره ٌرني اللهاٍربد
كرب عربء ثرً ارا كره Vasarhelyi et al., 2012; Mahzan and Lymer, 2012; Abroud et al.,
 .)2013; Bierstaker et al., 2014ؽٕررش رمرذ اٜعرربكح كره ٌررني المغمُػررخ عررٓ رؼئرري الغبوررت الىظرروْ
َالؼملٓ للجؾش َالزؼوب ػلّ الم بٌٕٔ َاٜفزجبهاد المَزقلكخ عٓ رطجٕي ا٘ومُمط الم زوػ.

 1ؽلكد ثبٜػزمبك ػلّ وَجخ اٜقزجبً كه ٌني اللهاٍبد َال ُمٖىفخ عٓ قُاػل الجؾُس الؼبلمٕخ الزٓ رزٕؾٍب كازجخ كؼٍل
علُهٔل للزاىُلُعٕب .)www.lib.fit.edu
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 -2-2مشكلب ائ/ت َ :ع رب و لمزطلجربد الموؽلرخ عرٓ الجٕئرخ الؼواقٕرخ ) َثروَى الؾبعرخ الرّ َٙرغ مٍُرٌ
الزغٕٕررو َاكاهرررً عررٓ ّرروابد َكابرررت الزررلقٕي وؾررُ اكفررب راىُلُعٕررب المؼلُكرربد َاٜرٖرربٜد عررٓ اػمبلٍررب
َاوْطزٍب اٍزغبثخ الجبؽضخ عٓ كؾبَلخ للاْل ػه مٌم الؼُاكا الزٓ رغصو عٓ رجىٓ الزلقٕي المَزمو عٓ ٍٕبقً
الزاىُلُعٓ ثُٕفً ثغهح الزطُٔو عٓ كٍىخ الزلقٕيَ .عٓ إٛبه ملك رؼلكد ومبمط إكاهح الزغٕٕو المَزقلكخ عرٓ
ػبلمىب الُٕي َكه مٌمٍب مومُمط ال جُ الزاىُلُعٓ النْ َٔبػل ػلّ عٍم كَه المُهك الزاىُلرُعٓ عرٓ رؾَرٕه
مكاء الؼما .ػلًٕ ٔماىىب رلقٕٔ كْالخ الجؾش عٓ كؼوعخ مٌم الؼُاكا الزٓ قل رغصو عرٓ قجرُ ّروابد َكابررت
الزررلقٕي الؼواقٕررخ لممبهٍررخ الزررلقٕي المَررزمو ثَررٕبقً الزاىُلررُعٓ عررٓ ٙررُء المىرربعغ المزُقؼررخ كىررً ٍَررٍُلخ
اٍزقلاكً كه اعا رؾَٕه اكاء الؼما الزلقٕ ٓ َالوقبثٓ َاٜهر بء ثً عٓ الؼوال.

 -3-2أهميططب ائ/تط ٔ :ؾربآ ٌررنا الجؾرش كزطلجرربد رطرُٔو كٍىررخ الزرلقٕي َع ربو لوأرخ الغمؼٕررخ الؼواقٕررخ
للمؾبٍجٕٕه ال بوُوٕٕه كه ف ٝرَلٕ ٜالُٚء ػلّ مٌمٕخ اللَه الزاىُلُعٓ عٓ رؾَرٕه اكاء ّروابد َكابررت
الزلقٕي الؼواقٕخ كه ف ٝالؼما ػلّ رْقٕٔ كغربٜد الزؾَرٕه عرٓ مكاء كٍىرخ الزرلقٕي َاٜهر ربء ثٍرب .إم قرلي
الجؾررش مومُمعرب و َٔ رٍم عررٓ عٍررم الإفٕررخ الزررٓ ٔررزم ثٍررب قجررُ رجىررٓ َكمبهٍررخ الزررلقٕي المَررزمو ثُٕررفً كىٍبع ربو
لزؾَٕه مكاء كٍىخ الزلقٕي عٓ الؼوال َع رب و لٌٙمٕرخ المزىبكٕرخ لرلَه راىُلُعٕرب المؼلُكربد َاٜرٖربٜدَ .ثرنلك
َٔبػل كمبهٍرٓ كٍىرخ الزرلقٕي ػلرّ ثىربء رٖرُه ٜػزمربك كؾربَه اٜهراربى عرٓ الزؾرُ وؾرُ الزرلقٕي المَرزمو.
 -4-2هذف ائ/ت َ :ع رب و لمْرالخ الجؾرش َمٌمٕزرً ٔامره الٍرلب الولَٕرٓ للجؾرش عرٓ الزؼروب ػلرّ مٌرم
الؼُاك را المررغصوح عررٓ قجررُ ّرروابد مَ كابرررت الزررلقٕي عررٓ الؼرروال لممبهٍررخ الزررلقٕي المَررزمو ثُٕررفً كغرربٜو
لزطُٔو َرؾَٕه كٍىخ الزلقٕي ٔؼزمل ثبٍ٘بً ػلّ كب رزٕؾً راىُلُعٕب المؼلُكبد َاٜرٖبٜد كه كمٕياد عرٓ
رؾَٕه مكاء رلك المٍىخ.
 -5-2أمنططجرا ائ/تطط يايهططي ث  :اٍررزىبكاو الررّ علَررفخ الؼمررا الزطررُٔوْ لمفٍررُي كمبهٍررخ الزررلقٕي
المَررزمو َوظؤررخ ال جررُ الزاىُلررُعٓ رمرذ ٕررٕب خ مومررُمط اعزواٙررٓ ٔؼاررٌ الؼٝقرربد المىط ٕررخ عررٓ رُظٕررل
الَٕبل الزاىُلُعٓ لممبهٍرخ الزرلقٕي المَرزمو عرٓ ّروابد َكابررت الزرلقٕي الؼواقٕرخَ .الْراا هقرم ٔ )1جرٕه
ا٘ومُمط الم زوػ ل جُ الزلقٕي المَزمو عٓ الؼوال.

الْاا  )1ا٘ومُمط الم زوػ عٓ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو َع ب و )TAM
المٖلهؤ إػلاك الجبؽضخ
 2الزٓ رغال ػلّ مٌمٕخ اػزمبك الؼما اٜلازوَوٓ عٓ رطُٔو كٍىخ الزلقٕي َالنْ رىزٍغً الغمؼٕخ الؼواقٕخ للمؾبٍجٕٕه
ال بوُوٕٕه كه اعا المَبٌمخ عٓ الاْل ػه الفَبك َرْقًٕٖ.
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عٓ ُٙء رؾلٔل كْالخ الجؾش َمٌمٕزً ٌَلعً َمومُمعً الم زروػ ع رل رمرذ ٕرٕب خ كغمُػرخ كره الفوٙرٕبد
الزٓ رؼاٌ الؼٝقبد المىط ٕخ َالمىٍغٕخ َػلّ الىؾُ اٖرٓ:
رُعل ػٝقخ ردصٕو ماد كٜلخ كؼىُٔخ ثٕه اا كه كزطلجبد الزرلقٕي المَرزمو ثلٜلرخ الىظربي الؾبٍرُثٓ
.1
َمكَاد َثوكغٕبد الزلقٕي المَرزمو َالزرياكه َاٜرٖربٜد ثرٕه ّروازٓ الزرلقٕي َالؼمٕرا َكجرلم الُقزٕرخ عرٓ
إلاه الز بهٔو َكقزٍب) كه عٍخ َالٍَُلخ المزُقؼخ لزطجٕي الزرلقٕي المَرزمو كره عٍرخ افروِ ثبرغربي المىربعغ
المزُقؼخ للزلقٕي المَزمو.
رُعل ػٝقخ ردصٕو ماد كٜلخ كؼىُٔخ ثٕه كزطلجبد الزلقٕي المَزمو ثلٜلرخ الىظربي الؾبٍرُثٓ َمكَاد
.2
َثوكغٕبد الزلقٕي المَزمو َالزرياكه َاٜرٖربٜد ثرٕه ّروازٓ الزرلقٕي َالؼمٕرا َفجروح المرلقي) َالَرٍُلخ
المزُقؼخ لزطجٕي الزلقٕي المَزمو.
رُعل ػٝقخ ردصٕو ماد كٜلخ كؼىُٔخ ثٕه اا كه المىبعغ المزُقؼخ للزلقٕي المَزمو كه عٍخ َالَرٍُلخ
.3
المزُقؼخ لزطجٕي الزلقٕي المَرزمو كره عٍرخ مفروِ ثبرغربي كُقرل ّروابد َكابررت الزرلقٕي كره رجىرٓ كمبهٍرخ
الزلقٕي المَزمو.
رُعل ػٝقخ ردصٕو ماد كٜلخ كؼىُٔرخ ثرٕه كُقرل ّروابد َكابررت الزرلقٕي كره رجىرٓ كمبهٍرخ الزرلقٕي
.4
المَزمو َوٕزٍب ػلّ اٍزقلاكً ثْاا عؼلٓ.

 -3االسجعياض ائنظيي:

 -1-3ائجذقيق ادلسجمي يف سي ق االبذاع ة ادلعلجم ثيب يائجكنجئججيب :ػلّ الو م كره رردفو الممبهٍرخ
المٕلاوٕخ لمٍىخ الزرلقٕي عرٓ الزإرل كرغ اؽزٕبعربد المؼلُكربد لمَرزقلكٓ الجٕبوربد المبلٕرخ عرٓ الُقرذ الؾ ٕ رٓ
ٙمه ثٕئخ الز بهٔو المَزموح) ا ٜان كهاٍخ كؼبٕوح ثوػبٔخ اا كه المؼٍرل اٜكؤارٓ للمؾبٍرجٕه ال ربوُوٕٕه
َ )AICPAالمؼٍل الاىلْ للمؾبٍجٕه ال بوُوٕٕه  )CICAفلٖذ الّ ان الزلقٕي ثبلُقرذ الؾ ٕ رٓ للجٕبوربد
المبلٕخ ٌُ كْوَع قبثا للؾٕبح كه الىبؽٕخ الزاىُلُعٕخ ّؤطخ ان ُٔؼبك الىظرو ثْراا عرنهْ ثردكَاه المرلقي عرٓ
إٛبه وظرم المؼلُكربد الفُهٔرخ  .)Zhao et al., 2004, 390عربلمززجغ لٛثرلاػبد الزاىُلُعٕرخ َالمؼلُكبرٕرخ
ٔغل ثبن لٍب الؼلٔل كه الزٍلٔرلاد َالفروٓ الزرٓ ررغصو عرٓ المٍره ثْراا ػربي َكىٍرب كٍىرخ الزرلقٕي ػلرّ َعرً
القُٖٓ .عبلُٕي مٕجؾذ الؼلٔل كه اٜؽلاس اٜقزٖربكٔخ رَرغا َر ربً َررىظم َرؼروٗ ثْراا هقمرٓ َكره
كَن الؾبعخ الّ الزُصٕي الُهقٓ كمب ّراا ملرك رٍلٔرلاو ػلرّ كمبهٍرخ كٍىرخ الزرلقٕي الز لٕلٔرخ Cohen and
َ .)Hannon, 2000, 39عٓ الُقذ وفًَ اربؽذ رلك اٜثلاػبد كغمُػخ كه الفروٓ الزرٓ رَربػل المرلق ٕه
ػلّ رطُٔو كمبهٍبد َفلكبد علٔلح ابٍزقلاي النابء إٜطىبػٓ َلغرخ ر ربهٔو اٜػمرب المٍُرؼخ )XBRL
لزؾَٕه اكاء مػمبلٍم َاوْطزٍم عٓ إٛبه الؼما الوقبثٓ .)Rezaee et al., 2002, 149
َػلّ كرلِ ماضرو كره صٝصرخ ػ رُك كٚرذ مصرود راىُلُعٕرب المؼلُكربد َاٜرٖربٜد ػلرّ كفبٕرا كٍىرخ
الزلقٕي .ؽٕش ثلمد ّوابد َكابرت الزلقٕي ثبٜرغبي وؾُ الؼما الوقمٓ عٓ الزُصٕي امب قبكذ ّروابد الزرلقٕي
الاجٕوح ثزدٌٍٕ موظمزٍب الؾبٍُثٕخ للمَبػلح عٓ ارقبم قرواهاد عؼبلرخ كره فر ٝرُظٕرل اٚعرواءاد الزؾلٕلٕرخ.
َؽزّ كابرت الزلقٕي الٖغٕوح مكفلذ راىُلُعٕب المؼلُكبد عٓ ثؼ٘ ػملٕبرٍرب َاوْرطزٍب ارىظم مرمزرخ المابررت
َ .)Sun et al., 2015, 176مكزرل رردصٕو راىُلُعٕرب المؼلُكربد َاٜرٖربٜد لْٕرما اٜعرواك مارٍرم عرٓ رلرك
الْوابد َالمابرت ؽٕش مؽلس رغٕواو عٓ ٌٕبالٍب َػملٕبرٍب الزىظٕمٕخ عمضٝوؤ اٍزقلاي رلك الزاىُلُعٕرب قلرا كره
الُقذ النْ َٔزغوقً الملقي عٓ اوغبى المٍبي الؾَبثٕخ َالازبثٕخ َرؾَٕه عُكح الزلقٕي كه فٌٕ ٝالخ ػملٕخ
الزررلقٕي مارٍررب)ٌَ .ىررب مظٍررود كمبهٍررخ الزررلقٕي ثبٍررزقلاي راىُلُعٕررب المؼلُكرربد رؾَررٕه عررٓ عررُكح الزررلقٕي
َاوزبعٕخ الملقي ثَجت مرمزخ الزلقٕي َإىالخ ثؼ٘ إعواءاد الزلقٕي ٕرو الٚروَهٔخ َرؾَرٕه قرلهاد كْربهاخ
المؼلُكبد َالمؼوعخ لرلِ المرلقي كرغ الؼمٕراَ .ررُط ارا ملرك ثلٕرلاه الؼلٔرل كره المؼربٕٔو كره قجرا المىظمربد
الزىظٕمٕرخ لمٍىرخ الزرلقٕي كضرا  )AICPA 2001, 2002b, 2005, 2006; PCAOB 2004bالزرٓ ررىظم
آلٕخ اٍزقلاي راىُلُعٕب المؼلُكبد َاٜرٖبٜد عٓ كمبهٍخ الزلقٕي .)Janvrin et al., 2008, 2
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َعٓ ماد اٛٚربه الَربثي قرلي ارا كره  )Vasarhelyi and Halperػربي  )1991كفٍرُي الزرلقٕي
المَزمو كرغ الزوإري ػلرّ الرلَه الغرٌُوْ للزاىُلُعٕرب ؽٕرش َٕرفب إفٕرخ رطجٕري علَرفخ المفٍرُي كره فرٝ
ثؾضٍمررب الررنْ رىرربَ ردٍررٌٕ قوظرربي رررلقٕي الؼملٕررخ المَررزمو )CPASق .ام قرربي ثؾضٍمررب ػلررّ كهاٍررخ اثؼرربك
كْوَع كقزجواد  )Bellعٓ ّواخ  )AT&Tالنْ اٌٍُ لجىبء كؼمبهٔخ رؾزرُْ ػلرّ الزاىُلُعٕربد ال بلمرخ
ػلّ الُقذ ابلؾُإٍت َقُاػل الجٕبوبد َالْجابد اللافلٕخ للْرواخ َلرٌٕ ّرجاخ اٜوزوورذ) كره اعرا الغمرغ
اٜلازوَوٓ َالزؾ ي كه وظبي الفُارٕو للْرواخَ .مصربهد ٌرني اللهاٍرخ ثرلَهٌب روإري الؼلٔرل كره المزقٖٖرٕه
إلٍٕبد الزىظٕمٕخ لمٍىخ الزلقٕي َالمؾبٍجخ وؾرُ رُظٕرل راىُلُعٕرب المؼلُكربد َاٜرٖربٜد عرٓ رطرُٔو المٍره
المؾبٍجٕخ َكىٍب الجؾش َالزؼمي عٓ علَرفخ الزرلقٕي المَرزمو َآلٕربد رطجٕ رً )Shin et al., 2013, 594
َكرره ٌررني إلٍٕرربد كررب عرربء ثررً المؼٍررل الاىررلْ للمؾبٍررجٕه ال رربوُوٕٕه  )CICAثز ؤرروي ؽررُ إثررواى كفٍررُي
الزلقٕي المَزموؤ )Zhao et al., 2004, 393
ثبوررً ق المىٍغٕررخ الزررٓ رمارره المررلق ٕه المَررز لٕه كرره ر ررلٔم ٙررمبوبد مَ ردإررلاد كازُثررخ ؽررُ كَرردلخ كؼٕىررخ
ثبٍزقلاي ٍلَلخ كه ر بهٔو كلق ٓ الؾَبثبد الٖبكهح ثْاا كزياكه كغ مَ ثؼل عزروح ىكىٕرخ قٖرٕوح كره َقرُع
اٜؽلاس الزٓ رزؼلي ثزلك المَدلخ ق
و
ٔؼل الزلقٕي المَزمو كلفٝو رطُٔؤب لىمُمط الزلقٕي الز لٕلْ النْ ٔ  ٓٚثزقطَٕ ٜمكاء اػمرب الزرلقٕي
ٍىُٔب و كه ف ٝقجُ الزالٕل َرقطٕ ٜاػمب الزلقٕي َمكالٍب لغمغ ا٘كلخ َرؾلٕلٍب ََُٕٜو الرّ ثلرُهح الىزربلظ
َاػلاك الز بهٔوَ .عٓ ُٙء ملك ٔىربقِ ارا كره ػلرٓ َّرؾبرً  )2004عرٓ ازبثٍمرب ؽرُ الزرلقٕي المَرزمو
ػلّ اوً قالؼملٕخ المىظمخ لزغمٕغ ا٘كلخ اٜلازوَوٕخ للزلقٕي ادٍبً كؼ ُ ٚثلاء هاْ عىٓ كؾبٔل ثْردن كرلِ
ٕؾخ َٕلل الز بهٔو َالمؼلُكبد المبلٕرخ المؼرلح عرٓ ظرا وظربي كؼلُكربد كؾبٍرجٓ عرُهْ ٕرو َهقرٓق ػلرٓ
َّؾبرً  .)24 2004عبلزلقٕي المَرزمو ُكاره ثبٍرزقلاي ر ىٕربد الزرلقٕي المؾٍُرجخ الزرٓ رَرٍم عرٓ رؾَرٕه
افبءح َعبػلٕخ الزلقٕي .امب اىكاك الطلت ػلّ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ثُٕفً فلكرخ رٖرلٔ ٕخ وزٕغرخو لزمٕيٌرب
ػه فلكخ الزلقٕي الز لٕلٔخ عٓ الؼلٔل كه الغُاوت َكىٍب كب ٔزؼلي ثزقفٕ٘ فطو المؼلُكربد المزيأرل عرٓ ظرا
ارقبم ال واهاد الفُهٔخ مَ المزَبهػخ وزٕغخ ٍٜزقلاي وظم َراىُلُعٕبد المؼلُكربد َاٜرٖربٜد Mahzan
َ .)and Lymer, 2012, 329الغلَ هقم ُٙٔ )1ؼ كلقٔ للزْبثً َاٜفزٝب َالمؾلكاد َالمىربعغ ثرٕه
الزلقٕي الز لٕلْ َالمَزمو.
الغلَ  )1كلقٔ للزْبثً َاٜفزٝب َالمؾلكاد َالمىبعغ ثٕه الزلقٕي الز لٕلْ َالمَزمو
الزْبثً
اٜفزٝب
المؾلكاد
المىبعغ

الزلقٕي المَزمو
الزلقٕي الز لٕلْ
فلكبد رٖلٔ ٕخ كٍىٕخ كَز لخ َر ُي ػلّ اٍزقلاي  )GAAPsثُٕفٍب كؼبٕٔو.
رَرررزقلي عرررٓ وظرررم المؼلُكررربد المؾبٍرررجٕخ
رَرررزقلي عرررٓ وظرررم المؼلُكررربد المؾبٍرررجٕخ
المَررزىلح ػلررّ الررُهل ر ررُي ػلررّ مٍرربً
الفُهٔخ ر ُي ػلّ مٍبً الطلت.
ٍىُْ.
قلرررخ الزإرررل الزاىُلرررُعٓ َر ررربهٔو ررررلقٕي مٌمٕررررخ الزْررررغٕا الز ىررررٓ َقلررررخ المؼرررربٕٔو
َاٜهّبكاد.
كَهٔخ ع .ٜ
لررررررً ررررررربهٔـ كرررررره المؼرررررربٕٔو َاٍ٘رررررربلٕت ىٔبكح قٕمخ المؼلُكبد المبلٕخ المَزىلح ػلّ
الُقذ الؾ ٕ ٓ َر بهٔو رلقٕي ٍؤؼخ.
المَزقلكخ.

Source: Zhao et al. (2004), “Auditing in the e-commerce era”, Information
Management and Computer Security, Vol.12, No.5, p.395.
َػلّ الو م كه الفُالل الزٓ ٔ لكٍب الزلقٕي المَزمو ا ٜإن ٌىبك ػبكلٕه اٍبٍٕٕه ٔغصوان عرٓ كره ٔزجىربي كره
ّروابد َكابررت الزرلقٕي الزؼبكرا كؼٍمرب ٌَرنٔه الؼربكلٕه ٌمربؤ كرلِ اقىربع الؼمٕرا ثبلقلكرخ الم لكرخ َرررلهٔت
كٝابد الزلقٕي .ام ٔغت ػلّ رلك الْوابد َالمابرت ان راُن ػلّ مررم اٍٜرزؼلاك ػىرلكب ٔرلهك الؼمٕرا الؾرُاعي
المبلٕخ الزٓ رؼُك لً وزٕغخ ر لٕٔ ٍبػبد الزلقٕي ػىل اػزمبك علَفخ الزلقٕي المَزمو َكمبهٍربرً .ؽٕرش ر رُي
ٌني الفلَفخ ػلّ اٍزقلاي راىُلُعٕب المؼلُكبد َاٜرٖبٜد الَٕبل الزاىُلرُعٓ) كره اعرا الُٕرُ المجبّرو
لىظم المؼلُكبد للِ الؼمٝء َالزٓ رزطلرت كَرزُٔبد ػبلٕرخ عرلاو كره الض رخ َاٜلزرياي .امرب ٔؼرل ررلهٔت كٝاربد
الزلقٕي َرٍُٕغ فجوارٍم كه الٚوَهٔبد عٓ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ٍَٜرٕمب عٕمرب ٔزؼلري ثرىظم المؼلُكربد
َالزؼبكا ػه ثؼل ثبٍزقلاي الْجابد اٜلازوَوٕخ.
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عٝثرررل ان رؾزرررُْ كغمُػرررخ ا٘كَاد الزرررٓ ٔىجغرررٓ ان ٔزؼبكرررا كؼٍرررب المرررلقي ػلرررّ رطجٕ ررربد راىُلُعٕرررب
المؼلُكبد َاٜرٖبٜد كه اعا رٖمٕم َٕٕبوخ إعواءاد َػملٕربد الزرلقٕي المَرزمو .امرب ان الزفإرو ثمؼبلغرخ
ٌني الزؾلٔبد ٔزٕؼ الؼلٔل كه الفُالل مٌمٍب ر لرٕٔ كَهح الزرلقٕي َىٔربكح الموَورخ َإوزربط ر ربهٔو كزقٖٖرخ
ؽررُ الؼمررٝء َا٘ٛررواب الضبلضررخ ع ٚرٝو ػرره رقفررٕ٘ الزارربلٕل المزؼل ررخ ثبلزررلقٕي .عبٜوز ررب الررّ ثٕئررخ الز رربهٔو
المَررزموح ٔفرروٗ ػلررّ ّرروابد َكابرررت الزررلقٕي الزفإررو ثْرراا عررنهْ ثإفٕررخ ثىرربء الميأررب الزىبعَررٕخ َإػرربكح
رقٖٕٔ المُاهك لز لٔم فلكبد رٖلٔ ٕخ كٍىٕخ كزقٖٖخ ماضو إثلاػٕرخ Searcy and Woodroof, 2003,
َ .)47الْاا هقم ُٙٔ )1ؼ الزفبػٝد الوقمٕخ ثٕه ّواخ رلقٕي َػمٕلٍب المَزفبك كه فلكخ الزلقٕي المَزمو.

الْاا  )1الزفبػٝد الوقمٕخ عٓ ثٕئخ الزلقٕي المَزمو
Source: Searcy and Woodroof (2003), “Continuous Auditing: Leveraging
technology”, The CPA Journal, Vol.73, No.5, p.48.
ػلًٕ ٔماىىب ال ُ من علَفخ الزلقٕي المَزمو رؼزمل ػلّ ا٘رمزخ عٓ اوغبى الوقبثخ َر ٕٕم المقبٛو ػلرّ
قبػلح ر لٔم ر بهٔو ثؾَت الطلت .امب رؼل الزاىُلُعٕب الؼمُك الف وْ لزمارٕه كمبهٍرخ الزرلقٕي المَرزمو ػلمربو
ثرربن ٌررني الزاىُلُعٕررب لَٕررذ ػجرربهح ػرره قطؼررخ َاؽررلح كرره الجوكغٕرربد َإومررب رمزررل لزْررما اررا الىظرربي للؼملٕرربد
َاٚعواءاد المغرمزخ للزلقٕي َكقبىن الجٕبوبد المؼ لح َالؼٝقبد عٕمب ثٕىٍب َا٘كَاد الزؾلٕلٕخ المزقٖٖرخ
َقلهاد ثىبء الز بهٔوَ .وغّو مٔٚب و الّ مٌمٕخ الزلهٔت َالزدٌٕا الغمربػٓ للمرلق ٕه عرٓ اػزمربك كجربكِ الزرلقٕي
المَزمو َالؼما ػلّ رطُٔوٌب ثبٍزمواه.
 -2-3أمنططجرا ائق/ططجت ائجكنجئططجج  :)TAMاُقزوؽررذ الؼلٔررل كرره الىمرربمط الىظؤررخ كضرراؤ وظؤررخ الفؼررا
الؼ ٝوٓ مَ المجروه َ )Theory of Reasoned Action-TRAوظؤرخ الَرلُك المقطرTheory of ٜ
ٕ َ )Planned Behavior-TPBوٌمب كه الىظؤبد) ل ٕبً قٖل َاٌزمبي الإبوبد كىظمبد مي اعواك) كه
اعا رجىٓ َرطجٕي اٜثلاػبد الزاىُلُعٕخ َالمؼلُكبرٕخَ .كه مٌم ٌني الىظؤربد كرب عربء ثرً )Davis, 1989
رؾذ كَمّ قمومُمط ال جُ الزاىُلرُعٓق الرنْ مارل كره فٝلرً ػلرّ كهاٍرخ اٍرزقلاي اٜثرلاػبد الزاىُلُعٕرخ
َالمؼلُكبرٕخ ػلّ مٍبً المىبعغ المزُقؼخ كىٍب َالٍَُلخ المزُقؼخ عرٓ اٍرزقلاكٍب Nayak et al., 2010,
 .)368ؽٕش ػُل  )TAMاكزرلاك ٛجٕؼرٓ لزإٕرل  )TRAالزرٓ رزمواري ثرلَهٌب ػلرّ كهاٍرخ الىٕرخ عرٓ ٍرلُك
اٍٜزقلاي للزطجٕ بد الغلٔلح المَزىلح ػلّ الزاىُلُعٕب َػلّ َعً القُٖٓ كه ف ٝاٌٜزمبي ثزؾلٕرا رردصٕو
الؼُاكا القبهعٕخ ػلّ المؼز لاد َالمُاقل َقٖل الإبوبد كه اٍٜزقلاي .)Jan and Contreras, 2011, 847
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َثبفزٖبه ر ُي  )TAMػلّ علَفخ مٍبٍٕخ رزمضا ثـ قالمُقل ٔزىجد ثبلىٕخ َالىٕخ رزىجد ثبٍٜزقلايق
كغ الزدإل ػلرّ رُظٕرل ٌرني الفلَرفخ عرٓ ٍرٕبل اٍرزقلاي الزاىُلُعٕرب عرٓ كاربن الؼمرا .عؼىرلكب ررلهك الإبوربد
رزارُن لرلِ
للمىبعغ المزُللح عٓ رؾَٕه مكاء وْب ٛكؼٕه وزٕغخ ٍٜزقلاي الزاىُلُعٕب عبن كه المؾزما عرلاو ان
ّ
رلررك الإبورربد الىٕررخ أٜغبثٕررخ ٍٜررزقلاي رلررك الزاىُلُعٕررب َكرره صررم ُٔجىررّ ػلررّ رلررك الىٕررخ قررواه ثبٍررزقلاي رلررك
الزاىُلُعٕب َرُظٕفٍب عٓ اػمب رلك الإبوبد َاوْطزٍب ٌَنا اٛٚبه ٔرىؼاٌ مٔٚرب و عرٓ الَرٍُلخ المزُقؼرخ كره
اٍٜزقلاي وزٕغخ الزٖمٕم الغٕل لزلك الزاىُلُعٕرب َ )Abroud et al., 2013, 166الْراا هقرم ُٙٔ )2رؼ
مومُمط ال جُ الزاىُلُعٓ.
ُٔجىرّ المُقررل كرره اٍٜرزقلاي عررٓ إٛرربه مومررُمط ال جرُ الزاىُلررُعٓ ػلررّ كهعررخ رردصٕو ػرربكلٕه عررٌُؤٕه ٌمرربؤ
)Lin, 2013, 244

الْاا  )2مومُمط ال جُ الزاىُلُعٓ المؼل امب قلكً )Davis
Source: Kim and Garrison (2009), “Investigating mobile wireless technology
adoption: An extension of the technology acceptance model”, Information
Systems Front, No.11, p.324.
 -1-2-3ادلن اع ادلججقعب ٌ :)Perceived Usefulnessرٓ اللهعرخ الزرٓ ٔؼز رل الإربن كىظمرخ اي عروك) ثربن
اٍررزقلاكً لىظرربي كؼررٕه كرره ّرردوً ان ٔؼرريى كرره مكاء ػملررً مَ َظٕفزررً .عبلمىرربعغ المزُقؼررخ رىرربقِ الإفٕررخ الزررٓ
َٔبػل ثٍب ملك الىظبي عٓ رؾَٕه ا٘وْطخ َاٜػمب َ .ثؼجبهح مفوِ علوٍب رمضرا رٖرُه مَ إكهاك الإربن لٗصربه
المزورجخ ػلّ ػملٕرخ الزطجٕري َعٕمرب ٔقرٔ كرضٝوؤ ففر٘ الزاربلٕل َرؾَرٕه الافربءح َاللقرخ اصىربء مكاء المٍربي
المزؼل رخ ثبلؼمرا  .)Davis, 1989, 322مكرب عرٓ إٛربه كمبهٍرخ الزرلقٕي المَرزمو عرلن المىربعغ المزُلرلح ػىرً
اضٕوح َكه مٌمٍب رمإه ّوابد َكابرت الزلقٕي َالملق ٕه الؼبكلٕه عٍٕب ػلّ إىالرخ مَ الز لٕرا كره الٍرله عرٓ
ػملٕررخ الزررلقٕي الز لٕلٔررخ  )Audit Wastesالزررٓ رىؾٖررو عررٓ ٍررجؼخ عُاوررت مٍبٍررٕخ ٌَررٓ ػلررّ الزررُالٓؤ
)Bierstaker et al., 2014, 68 َ )Searcy and Woodroof, 2003, 47
اإلاياط يف ائجذقيق  :)Over-auditingرؾلس ػىلكب ر رُي ّرواخ الزرلقٕي ثلوغربى إعرواءاد ررلقٕي
.1
ىاللح َماضو رفٖٕٝو كه رلك الزٓ رؼل ٙوَهٔخ .عدْ إعواءاد رلقٕي رىغري عرُل رلرك اٚعرواءاد المطلُثرخ َع ربو
لمقبٛو الزلقٕي َر ٕٕم ا٘كلخ رُؼل ٌلهاو عٓ الُقذ َالالفخ .ؽٕش ٔلػم الزرلقٕي المَرزمو رمارٕه ّروابد الزرلقٕي
َالملق ٕه ٚوغبى رلك اٚعواءاد المطلُثخ ثطؤ خ مٍوع َمافة ثبٍزقلاي راىُلُعٕب المؼلُكبد َاٜرٖبٜد.
االنجظ ر  :)Waitingكه ٕو الْبلغ ان ٔىزظو الملقي الجٕبوبد الزٓ ٔؾزبعٍب كره اعرا اامرب كٍبكرً
.2
المُالخ الًٕ .عؾبلمب ٔزم اٍزٝي الجٕبوبد قل ٔاُن الملقي عٓ َٙؼب و ٕو قبكه ػلّ اٍرزئىبب الؼمرا كجبّروح عرٓ
الزلقٕي .ػلمب و ثبن اٜوزظبه ٔارُن وبرغرب و لؾربٜد ػرلي الزمارٕه للمرلق ٕه عرٓ الُٕرُ المجبّرو للجٕبوربد َا٘كلرخ.
ؽٕش ٔماه الزلقٕي المَزمو ّوابد الزلقٕي َالملق ٕه كه الُُٕ الفُهْ للجٕبوبد َإكابوٕخ القرين عرٓ إٛربه
اٜرفبقٕبد المجوكخ.
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ثأخرياة ائجقت ٔ :)Time-delaysىزظ ػه الىرُػٕه الَربث ٕه كره مورُاع الٍرله ٌرلهاو افرواو ٔزمضرا
.3
ثبلزدفٕو عٓ الُقذ .عبلُقذ ػبكا عٌُوْ عٓ ػملٕخ الزلقٕي ػلمب و ثدوً كه ٕو المردلُب ؽٖرُ عربهل ىكىرٓ
اجٕو ثٕه وٍبٔخ عزوح الزلقٕي َإٕلاه ر ؤو الزلقٕي للمَرزضمؤه َالرلالىٕهٌَ .ىرب ٔ رُي الزرلقٕي المَرزمو ػلرّ
اٍزغ ٝالُقذ لٖبلؼ إٖٔب وزبلظ ر ؤرو الزرلقٕي الرّ الؼمٕرا ثبلُقرذ المىبٍرت ثبٍرزقلاي راىُلُعٕرب الْرجابد
َاٜرٖبٜد اٜلازوَوٕخ.
عمليب ائجذقيق ُ ٔ :)The audit processي ٌرنا الىرُع كره الٍرله ػلرّ عاروح ػرلي افربءح ػملٕرخ
.4
الزلقٕي مارٍب .علٌٕ كه الٖؼُثخ رؾلٔل ػلح كَربؽبد كؾزملرخ للٍرله َكىٍرب ػرلي افربءح المرلقي َػرلي افبٔرخ
الجٕبورربد َالمؼلُكرربد َفطررُاد الزررلقٕي اليالررلح ػرره الؾبعررخ .عبلزررلقٕي المَررزمو ٔفزرروٗ رماررٕه الؼلٔررل كرره
الغُاوت كه اعا ىٔبكح افبءح اعواءارً َػملٕبرً َكىٍب ػلّ ٍجٕا المضب  ٜالؾٖرو الزرلهٔت َالزدٌٕرا الؼملرٓ
َالؼلمٓ للملق ٕه كه اعا اٍزٕؼبة ال لهاد الزاىُلُعٕخ عٓ رؾَٕه مكاء مػمبلٍم.
ائعمليطب ائذاخليطب ئلعمط  :)Work-in processكره المؼلرُي ان ػملٕرخ الزرلقٕي لَٕرذ ػملٕرخ
.5
ٍلَخ َكَزموح كه الجلأخ الّ الىٍبٔخ .عربلُاقغ المٕرلاوٓ ٔؼارٌ َعرُك الؼلٔرل كره و رب ٛالزُقرل َإػربكح الجرلء
الزٓ رٕٚل الالفخ ثلَن ال ٕمخ .ثٕىمب ٔؼما الزلقٕي المَزمو ػلّ عؼا ػملٕخ الزرلقٕي رَرٕو ثٍَٝرخ عرٓ إٛربه
اٍزمواهٔخ الزفبػا ثٕه الملقي َالؼمٕا لئبكح عُكح الزلقٕي.
عمليطب ادلياجعطب َ :)Review processرؼرل اٍ٘ربً عرٓ قٕربً عرُكح الوقبثرخ ٌَرٓ رزردلل كره
.6
كَزُٔبد كزؼلكح لزجبك ا٘كلخ َاٖهاء ثٕه ّواخ الزلقٕي َالؼمٕا .ؽٕش رزٕؼ إعواءاد الزرلقٕي المَرزمو مرمزرخ
َافزٖبه لؼملٕخ المواعؼخ َكه صم رُعًٕ اٌزمبي الملق ٕه وؾُ اٜلمبي ثطجٕؼخ وْبَ ٛاػمب ػمٕلً كه وبؽٕخ
ٌَٕاا الوقبثخ اللافلٕخ للًٔ كه وبؽٕخ مفوِ.
االخحط ياقطذاا ادلعط  :)Errors and Mistakesؽزرّ كرغ َعرُك ػملٕرخ المواعؼرخ عب٘فطربء
.2
َع لان المؼىّ قل ٔؾلس عٓ ػملٕخ الزلقٕي .عفٓ الموؽلخ الزرٓ رازْرل ثٍرب ا٘فطربء َع رلان المؼىرّ ٔرزم رؾلٔرل
امٕخ الؼما اٙٚبعٓ لزٖؾٕؾٍبٌَ .ىب عُكح الوقبثخ رٖجؼ ٙوَهٔخ ٚوزبط كىزغربد فبلٕرخ كره الؼٕرُة لاىٍرب
 ٜرٕٚل قٕمخ.
 -2-2-3ائسهجئب ادلججقعب من االسطجخذا ٌ :)Perceived Ease of Useرٓ اللهعرخ الزرٓ ٔؼز رل الإربن
ثرربن اٍررزقلاكً لىظرربي كؼررٕه كرره ّرردوً ان ٔاررُن فبلٕررب كرره ثررن ْ٘ عٍررل عررٓ اٍررزقلاي ملررك الىظرربي .عبلَررٍُلخ
المزُقؼخ كه اٍٜزقلاي رىؼاٌ عٓ كقوعبد ر ٕٕم الإبن لزؾلٔل اكابوٕخ الزطجٕري الفؼلرٓ عرٓ اوْرطزً َاػمبلرً.
َثؼجبهح مفوِ علوٍب رمضا ك ٕبٍب و لزُٖه مَ إكهاك الإبن ل لهرً ػلّ اٍزقلاي الىظبي ػىلكب ٔزم رطجٕ ً عؼٝو.
امررب ٔؼز ررل ثرردن الَررٍُلخ المزُقؼررخ كرره اٍٜررزقلاي رررغصو مٔ ٚرب و عررٓ رؼئرري المىرربعغ المزُقؼررخ كرره رطجٕرري الىظرربي
َ .)Davis, 1989, 324عرٓ إٛربه الزرلقٕي المَرزمو ؽرلك  )Hao and Zhangفمَرخ ػىبٕرو مٍبٍرٕخ
لممبهٍرخ الزرلقٕي المَرزمو ثَرٍُلخ ََٔرو عرٓ ٍرٕبل رجىرٓ كؼمبهٔرخ راىُلُعٕرخ رؾزرُْ ػلرّؤ Hao and
)Zhang, 2010, 443
ثٕئخ المَزقلي الىٍبلٓ الزٓ رَمؼ للملقي ثجىبء كغمُػخ كره اٍٜرزؼٝكبد ؽرُ افزجربه قٕرُك ٍرٝكخ
.1
المؼبكٝد ٌني اٍٜزؼٝكبد اكب راُن عبٌيح َٔزم الزؼلٔا ػلًٕ ثمب ٔٝلم ٛجٕؼخ وْب ٛالؼمٕرا اَ ان ٔرزم ثىباٌرب
ثبٍزقلاي الجواكظ الىٖٕخ الجَٕطخ.
ػملٕخ لزَغٕا َعلَلخ ٌني اٍٜزؼٝكبد.
.2
ٛؤ خ لزْغٕا ٌني اٍٜزؼٝكبد لوٕل اٜوزٍبابد َاٜفطربء عرٓ ررلعي المؼربكٝد ثٖرُهح كَرزموح اَ
.3
ػىل الطلت.
ال لهح ػلّ رُٕٕا الز بهٔو الازوَوٕبو ؽُ رلك اٜوزٍبابد َاٜفطبء.
.4
ال لهح ػلّ وَـ المؼبكٝد المْجٌُخ عٓ ثٕئخ رقئه صبؤُخ.
.5
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َعٓ الزؼلٔا ا٘فٕو لـ َ )TAMعل ثدن للمىبعغ المزُقؼخ ردصٕواو كجبّواو عرٓ الىٕرخ الَرلُإخ لٍٝرزقلاي
الزٓ رزدصو ثلَهٌب ثبلمُقل وؾُ اٍرزقلاي الىظربي ٌَرُ ثرنلك ْٔرما علَرفخ  )TRAالزرٓ ررىٔ ػلرّ ان الىٕرخ
الَلُإخ لٍٝزقلاي ٌٓ كالخ رغمؼٕخ للمُقل وؾُ اٍٜزقلاي كغ المؼبٕٔو الْقٖٕخ .ؽٕش اػزمل  )Davisعرٓ
رطُٔوي لـ  )TAMػلّ اٍزجؼبك المؼبٕٔو الْقٖرٕخ عرٓ علَرفخ َ )TRAاٍرزجلالٍب ثؼربكلٓ المىربعغ المزُقؼرخ
َالَررٍُلخ المزُقؼررخ كرره اٍٜررزقلاي َالؼٝقرربد عٕمررب ثٕىٍررب الزررٓ رؼررل كغرربٜو فٖررجبو عررٓ رطررُٔو ومرربمط رطجٕ ٕررخ
كَز جلٕخ كره قجرا الجربؽضٕه عرٓ ٍرٕبل كهاٍربرٍم لٙػمرب المَرزىلح ػلرّ اٜثرلاػبد الزاىُلُعٕرخ َالمؼلُكبرٕرخ
.)Pinho and Soares, 2011, 119
 -3-3مم رسب ائجطذقيق ادلسطجمي يف ارط ر أمنطجرا ائق/طجت ائجكنجئطجج  :قرل رارُن كمبهٍرخ الزرلقٕي
المَزمو رغٕواو كُّْب و لْوابد َكابررت الزرلقٕي ػىرلكب  ٜررلهك كبٌٕرخ المىربعغ الزرٓ ٍرُب رؾٖرا ػلٍٕرب كره
رجىٓ الزلقٕي المَزمو َانلك إكهاك كلِ الٍَُلخ مَ الٖؼُثخ عرٓ رطجٕ رً .امرب ان ٌرنا الزغٕرو ٖٔرجؼ كَرزؾٕٝو
ػىرلكب ٜوفرول ثرٕه قجرُ المرلقي للزرلقٕي المَرزمو َقجُلرً كره قجرا كىظمزرً الزرٓ ٔىزمرٓ الٍٕرب .لرنلك اقزوؽرذ
الجبؽضخ رطُٔو مومُمط ٔ ُي ػلّ كهاٍخ َرْقٕٔ كزطلجبد كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو الزٓ ٔغصو عٓ قجُلً كره
ّوابد َكابرت الزلقٕي كغ اٜفن ثىظرو الؼىبٔرخ ثؼر٘ الؼُاكرا النارٕرخ للمرلق ٕه الؼربكلٕه عرٓ رلرك الْروابد مَ
المابرتَ .الْاا هقم ٔ )1جٕه ا٘ومُمط الم زوػ لممبهٍخ الزلقٕي المَزمو عٓ إٛبه ال جُ الزاىُلُعَٓ .كه
اعا كؼبلغرخ الزْرُُ الرنْ قرل ٖٔرٕت ّروابد َكابررت الزرلقٕي عرٓ قجرُ الزرلقٕي المَرزمو َكمبهٍرزً وزٕغرخ
للزؾلٔبد المزيألح عٓ ثٕئخ اٜػمب ٔىجغٓ ػلّ رلك الْوابد َالمابرت قواءح اٜثؼبك اٜرٕخؤ
 -1-3-3ائنظ احل سجب ئشيكب ائجذقيقٔ :غت ان رارُن المؼلُكربد ال ُملق رخ عرٓ إٛربه الزرلقٕي المَرزمو
ٕبكهح ػه وظبي ؽبٍُثٓ ٔزٖل ثبلمٖلاقٕخ ؽٕش ان كضا ٌني الىظم رىزظ كؼلُكبد ثَوػخ رزٖل ثبوٍرب ماد
كُصُقٕخ ػبلٕخ .عبلىظبي ُٕٔل ثبوً كُصُل ثً ػىلكب ٔؼما الىظبي ثلَن فطد كبكْ مَ فلرا مَ عْرا اصىربء َقرذ
كؾلك َعٓ ثٕئخ كؾلكحَ .عٓ اٛبه ملك قلكذ ارا كره  )CICA َ )AICPAفمَرخ كجربكأ مٍبٍرٕخ لُٕرل
كٖرلاقٕخ َكُصُقٕرخ الىظربي ٙرمه اٜٛربه الفاروْ للمُصُقٕرخ ٌَ )Trust Servicesرٓ ػلرّ الزرُالٓأل ا٘كره
ٔؼىٓؤ الزؾام عٓ ػملٕخ الُُٕ الّ الىظبي َثٕبوبرً) َالَؤخ رؼىٓؤ ان راُن المؼلُكبد الؾَبٍخ كؾمٕخ
ٙررل الاْررل كرره اٜعررواك ٕررو المقررُلٕه) َالقُٖٕررٕخ رؼىررٓؤ ان المؼلُكرربد الْقٖررٕخ ػرره الؼمررٝء رغمررغ
َرَررزؼما َٔفٖررؼ ػىٍررب َرٖرربن ثطؤ ررخ كىبٍررجخ) َرابكلٕررخ المؼبلغرربد رؼىررٓؤ ان رؼرربلظ المؼلُكرربد ثطؤ ررخ
كقٕ ررخ َابكلررخ عررٓ الُقررذ المىبٍررت َكررغ اٚعررواءاد المىبٍررجخ) َالزُاعلٔررخ ان ٔاررُن الىظرربي كزررُعواو لٔٛفرربء
ثبلمزطلجبد الزْغٕلٕخ َالمليي ثٍب)  .)Romney and Steinbart, 2014, 342لنلك عبن كٖرلاقٕخ الىظربي
الؾبٍررُثٓ مْ كَررزُعٕب و للمجرربكأ القمَررخ) رؼىررٓ كٖررلاقٕخ المؼلُكرربد الزررٓ رٖررت عررٓ إػطرربء ٕررُهح كقٕ ررخ
َابكلخ عٓ الُقذ المىبٍت ػه موْطخ الؼمٕا َإن مْ فلا مَ عْرا عرٓ ٌرنا الىظربي ٔرغكْ ثرلَهي الرّ فلرا عرٓ
المىبعغ الم لكخ كه مَ ٕؼُثخ عٓ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو.
 -2-3-3أدياة يبيجمي ة ائجطذقيق ادلسطجمئ ٜ :افرٓ ان رمزلرك ّرواخ مَ كازرت الزرلقٕي وظربي ؽبٍرُثٓ
ثلَن مرمزخ كزابكلخ لؼملٕبد الزلقٕي المَزمو .ام ر ُي ٌني ا٘رمزخ ػلّ اٍزقلاي اكَاد الزرلقٕي المزرياكه الزرٓ
ٔغت ان راُن ُكلكغرخ عرٓ الىظربي الؾبٍرُثَٓ .ثْراا ػرب وي َٔرزقلي المرلق ُن فمرٌ ر ىٕربد مٍبٍرٕخ ٌرٓ ػلرّ
الزُالٓؤ  )Zhao et al., 2004, 396 َ )Hao and Zhang, 2010, 443ر ىٕخ اٜفزجبه المزابكا ر رُي
ػلّ َٙغ كغمُػخ كه ال ُٕك الٌُمٕخ عٓ الملفبد الولَٕخ ََظٕفخ ٌني ال ُٕك ٌٓ الزدال كه ٕؾخ المؼبلغخ
للزؾ ي كه كُُٙع كؼٕه ٍَمٕذ ثبلٌُمٕخ اُوٍرب  ٜرظٍرو للؼربكلٕه ػىرل اٍرزقلاكٍم للىظربي) َر ىٕرخ الل طرخ
الز ىٕخ المَزقلكخ عٓ عؾٔ الطؤ خ الزٓ رؼبلظ ثٍب المؼبكٝد ؽٕرش ٔرزم ردّرٕو  )Taggingكؼربكٝد ُكقزربهح رُفؼرا

ثؼلٌب ػملٕخ الل طخ الزٓ رؼما ػلّ رَغٕا ابعخ ػملٕبد َقُٕك رلك المؼبكٝد -قجا َثؼل المؼبلغرخَ -فيوٍرب عرٓ كلرل
ٔررزم رلقٕ ررً كرره قجررا المررلقي) َكلررل اٍررزؼواٗ رررلقٕي َهقبثررخ الىظرربي ٔ ررُي ػلررّ عارروح عمررغ الجٕبورربد ؽررُ
كؼبكٝد ماد مٌمٕخ فبٕخ عرٓ الزرلقٕي ؽٕرش ٔرزم رَرغٕا الجٕبوربد عرٓ كلرل مَ ٍرغا الزرلقٕي )Audit Log
َرمضا ٌني الجٕبوبد كؼلُكبد ؽُ ؽَبثبد ٕو كزؾواخ مَ الزٓ رئل ػره ؽرل كؼرٕه مَ المىؾوعرخ ػره ٍٕبٍرخ الْرواخ
امب َٔزلم الملقي كَهٔبد كه ٍغا الزلقٕي َٔ ُي ثلهاٍزٍب لزؾلٔل ا٘فطبء مَ ا٘كُه المْاُك عٍٕب).
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َّوك الزلقٕي َالزى ٕت عٓ الجٕبوبد ٌرُ هَررٕه الزرلقٕي الرنْ ٔؾرلك المؼربكٝد المْراُك عٍٕرب ؽٕرش
ٔ ُي ػلّ ثىبء وظبي ثبٍزقلاي قُٕك كؾلكح لزدّٕو المؼبكٝد المواك اصجبد ػلي ٕلقٕزٍب مَ اوٍرب كؤجرخ عرٓ ؽرب
َقُػٍب َٔ ُي الىظبي ثلهٍب اّؼبهاد عٓ الُقذ الؾ ٕ ٓ لؾلَصٍب كه اعرا كؼبلغزٍرب كجبّروح َرَرزقلي عرٓ
الاْل ػه اٜؽزٕبٜد الاجٕوح) َٛ )Hoffer, 2007, 4ؤ خ المؾبابح اللالمخ َالمز طؼخ رؼما ػلرّ روً
َؽلح الزلقٕي عٓ وظبي إكاهح قبػلح الجٕبوبد ثبٍزقلاي كؼبٕٔو كمبصلخ عٓ كلل اٍرزؼواٗ ررلقٕي َهقبثرخ الىظربي
ؽٕش ٔزم كؾبابح كؼبلغخ المؼبكٝد عٓ قبػلح الجٕبوبد َاٍزق ٓٝالز ربهٔو ؽُلٍرب َإػربكح كطبث زٍرب كرغ قبػرلح
الجٕبوبد إٜلٕخ َرْقٕٔ اٜوؾواعبد لمزبثؼخ رٖؾٕؾٍب عٕمب ثؼل).
 -3-3-3ائجزامن ياالثص الة بط نظط م كطيكب ائجطذقيق يائعميط ٔ :فروٗ إٙرفبء فرلكبد الزرلقٕي
المَزمو ػلّ المَرزفٕلٔه كىٍرب ردٍرٌٕ ّرجاخ ارٖرب اٜلازوَورٓ رَرمؼ ثبٜرٖرب الفؼرب َالُلرُط اٜكره الرّ
فُاكي الجٕبوبد َالزطجٕ بد ثابعخ موُاػٍب عرٓ إٛربه اٜرفبقٕربد المؾرلكح كَرج بو .ام رَرمؼ ٌرني الْرجاخ ثربلزياكه
ثبلُقذ الؾ ٕ ٓ ثٕه معٍيح المواقجخ َالوٕل للملقي َفُاكي ّواخ الؼمٕا كه اعرا ٙرمبن ٍروػخ َكقرخ َمكره
إعواءاد َػملٕبد الزلقٕي المَزمو .امب رَزقلي ّجاخ اٜرٖب عٓ ػملٕخ و را المؼلُكربد ثرٕه ٛوعرٓ الزرلقٕي
عررٓ إٛرربه ٙررمبن المُصُقٕررخ َٕررٝؽٕخ الُلررُط عٚرٝو ػرره ٍررٝكخ و ررا رلررك الجٕبورربد كرره المٖررله الررّ المَررزلم
 .)Searcy and Woodroof, 2003, 48امب ٜثل اٜفرن ثىظرو اٜػزجربه ر ىٕربد الزْرفٕو َالغرلهان الىبهٔرخ
َالمبد ال موَه ػىل ردٌٍٕ ّجابد اٜرٖب الُاٍؼخ مَ ػىل اٍزقلاي ّجاخ اٜوزووذ كه اعا ىٔربكح المُصُقٕرخ
ثلعواءاد الزلقٕي المَزمو.
 -4-3-3م/ذأي ائجقجيب يائذقب يف اصطذار ائجقط ر:ئ :زرٕؼ الزرياكه َاٜرٖرب ثرٕه ٛوعرٓ الزرلقٕي رؾ ٕري
ال لهح ػلّ وْو ر بهٔو الزلقٕي المَزمو ػلّ مٍبً كجرلمْ الُقرذ َاللقرخ .ؽٕرش بلجربو كرب رارُن ٌرني الز ربهٔو
كىْررُهح ػلررّ المُقررغ اٜلازوَوررٓ لْررواخ الزررلقٕي ََٔررزطٕغ الؼمررٝء اٜٛررٝع ػلٍٕررب .امررب َٔررزطٕغ المررلقي
ثبٍزقلاي راىُلُعٕب اٜرٖبٜد كه رؾلٔش المؼلُكربد عرٓ رلرك الز ربهٔو َع رب و مٔٚربو ل لهررً ػلرّ افزجربه َهقبثرخ
وظررم المؼلُكرربد عررٓ ّررواخ الؼمٕررا ثبٍررزقلاي مكَاد َثوكغٕرربد الزررلقٕي المَررزمو Chou and Chang,
َ .)2010, 6ع ب و لمجلمْ الُقزٕخ َاللقخ عٓ إلاه الز ربهٔو عبورً ٔماره لْرواخ الزرلقٕي إربؽرخ صٝصرخ كَرزُٔبد
كه الزدإل عٓ الزلقٕي المَزمو ٌَٓ ػلّ الزُالٓأل المَزُِ اَ٘ ؤ ٔزٚمه كىؼ ٙرمبوبد ؽرُ كٖرلاقٕخ وظرم
كؼلُكرربد ّررواخ الؼمٕررا َاكىٕررخ و ررا الجٕبورربد ثْرراا كْرربثً لررـ  .)SysTrustالمَررزُِ الضرربوٓؤ ْٔررما كررىؼ
ٙمبوبد ؽُ ام كب ابوذ الز بهٔو المبلٕخ ثبلُقذ الؾ ٕ ٓ رؼاٌ الُاقغ الفؼلٓ للمُقل المبلٓ َػملٕبد َررلعي
الى ررل لْررواخ الؼمٕررا َعررٓ إٛرربه اٜلزررياي ثررـ  .)GAASالمَررزُِ الضبلررشؤ قرربلم ػلررّ كررىؼ ٙررمبوبد عٕمررب ٔزؼلرري
ثزؾلٕٝد كؾلكح ثٕه الؼمٕا َالطوب الضبلش كغٍي فلكبد راىُلُعٕب المؼلُكبد َاٜرٖبٜد) عٓ إٛبه ارفبقبد
الزلقٕي المَزمو .)Yeh et al., 2008, 1014
 -5-3-3خ ط ا ادلططذقق :رؼزمررل رطجٕرري اٍ٘رربلٕت َالمىٍغٕرربد الغلٔررلح ػلررّ كررلِ ال ررلهح ػلررّ الررزؼلم َاكررزٝك
المؼوعخ ؽُ رلك اٍ٘بلٕت َالمىٍغٕبدٌَ .ىب رفوٗ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ػلّ ّوابد َكابررت الزرلقٕي
َالؼبكلٕه عٍٕب اكزٝك فئه كؼوعٓ ٔمزل ثٕه اٛٚربه الفاروْ َالفلَرفٓ للزرلقٕي الز لٕرلْ َاٍرزقلاي راىُلُعٕرب
المؼلُكبد َاٜرٖبٜد َكب رؾزًُٔ كه رطجٕ بد َؽلُ عٓ كغب رطُٔو َرؾَٕه كٍىخ الزلقٕي َالقلكبد الزٓ
ر لكٍب .امب ٔيكاك َٔزرواام ملرك القرئه المؼوعرٓ وزٕغرخ لممبهٍرخ الإربن كىظمرخ اي عروك) لؼملرً مَ كٍىزرً عرٓ
إٛرربه الرروث ٜثررٕه الزررلقٕي َراىُلُعٕررب المؼلُكرربد َاٜرٖرربٜد امررب ٔررلػم الزدٌٕررا الؼملررٓ َالؼلمررٓ كرره فررٝ
الررلَهاد الزلهٔجٕررخ المَررزموح للمررلق ٕه إٔغرربك قبػررلح كزٕىررخ ٔمارره ان رَررزقلكٍب ّرروابد َكابرررت الزررلقٕي عررٓ
رطُٔو كُاهكٌب المؼوعٕخ ؽُ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو .)Chan and Vasarhelyi, 2011, 155

 -4اإلر ر ائعمل

اخج /ر األمنجرا يمن قشب ائنج سج):

 -1-4يصططأ أداا ائ/تطط يعينجطط  :كرره اعررا اٍررزىطبل كؼطٕرربد رطررُٔو الُاقررغ المٕررلاوٓ للؼمررا الزررلقٕ ٓ
َالوقبثٓ عرٓ الجٕئرخ الؼواقٕرخ ررم رٖرمٕم اٍرزمبهح اٍٜرزجبوخ ثمؾبَهٌرب الرضٝس كره فر ٝاٜعربكح كره اٍرٍبكبد
ثؼ٘ اللهاٍبد الَبث خ .ؽٕش رم اٍزقلاي ك ٕبً لٕاود القمبٍٓ المزرلهط كره كهعرخ ػبلٕرخ عرلاو إلرّ اللهعرخ
الُاٛئخ علاو ل ٕبً عمٕغ كزغٕواد الجؾش .رى َم اٍرزمبهح اٍٜرزجبوخ الرّ صٝصرخ كؾربَه مٍبٍرٕخأل ّرما المؾرُه
اَ٘ ػلّ كؼلُكبد رؼؤفٕخ لقجوح الملقي ؿ) ٌَٓؤ الزؾٖٕا اللهآٍ ؿ.)1
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َالقجوح عرٓ كغرب الؼمرا الزرلقٕ ٓ ؿَ )2القجروح عرٓ كغرب راىُلُعٕرب المؼلُكربد َاٜرٖربٜد ؿ))3
ػلّ الزُالٓ ثٕىمب َىع المؾُه الضبوٓ ك بٌٕٔ الجؾرش ٙرمه صمبوٕرخ كزغٕرواد اػزمرلرٍب الجبؽضرخ عرٓ رْرقٕٔ
الزلقٕي المَزمو َالغلَ هقم ُٙٔ )1ؼ ٌني المزغٕرواد َك بَٕٔرٍب .عرٓ ؽرٕه رىربَ المؾرُه الضبلرش ػروٗ
٘ٔخ معابه كماه اٙبعزٍب كه قجا المَزغٕت لزؾَٕه رجىٓ َكمبهٍخ الزلقٕي المَزمو.
الغلَ  )1كزغٕواد اٍزمبهح اٍٜزجٕبن َك بٍَٕٔب
د

1

2

3

4

5

6

المزغٕو َك بًَٕٔ
الىظبي الؾبٍُثٓ لْواخ الزلقٕي ن)ؤ
 ن )1اػز ل ثبن اكزٝك وظبي ؽبٍُثٓ مكه ٍُب َٔبػلوٓ عٓ رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
 ن )2اػز ل ثبن كواػبح الَؤخ عٓ الىظبي الؾبٍُثٓ لٍرب الرلَه اٍٜبٍرٓ عرٓ رجىرٓ الزرلقٕي
المَزمو.
 ن )3اػز ل ثبن رجىٓ الزلقٕي المَزمو ٔفوٗ كواػبح القُٖٕٕخ عٓ الىظبي الؾبٍُثٓ.
 ن )4اػز رل ثربن ٍرٝكخ المؼبلغربد عرٓ الىظربي الؾبٍرُثٓ ٌرُ ال بػرلح اٍٜبٍرٕخ عرٓ رجىرٓ
الزلقٕي المَزمو.
 ن )5اػز ل ثبن ٙمبن رْغٕا الىظبي الؾبٍُثٓ عٓ إٛبه ر لٔم القلكخ َٔربٌم ثْراا كجبّرو
عٓ رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
اكَاد َثوكغٕبد الزلقٕي المَزمو ة)ؤ
 ة )1رَبػلوٓ ر ىٕخ اٜفزجبه المزابكا عٓ رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
 ة )2رَبػلوٓ ر ىٕخ الل طخ عٓ رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
 ةَٔ )3بػلوٓ اٍزقلاي ّوك الزلقٕي عٓ رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
 ة )4رَبػلوٓ ٛؤ خ المؾبابح عٓ رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
الزياكه َاٜرٖبٜد د)ؤ
 د )1اػز ل ثبن اٍزقلاكٓ لْجاخ اٜوزووذ ٍُب َٔبػلوٓ لزجىٓ الزلقٕي المَزمو.
 د )2اػز ل ثبن اٍزقلاكٓ للْجاخ اللافلٕخ ٍُب َٔبٌم عٓ رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
 د )3اػز ل ثبن رُظٕفٓ للْجاخ القبهعٕخ ٍُب ٍَٔا كه رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
 د )4رَبػلوٓ الْجابد اٚلازوَوٕخ ػلّ رؾ ٕي الزياكه كغ الىظبي الؾبٍُثٓ للؼمٕا.
 د )5اٍزقلاكٓ لز ىٕبد الزْفٕو عٓ ّجابد اٜرٖب ٔئل كره كُصرُقٕزٓ عرٓ رجىرٓ الزرلقٕي
المَزمو.
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اػرررررررررررلاك الجبؽضرررررررررررخ
ثبٜػزمبك ػلّ
Zhao et al.,
)2004
اػرررررررررررلاك الجبؽضرررررررررررخ
ثبٜػزمبك ػلّ
Searcy and
Woodroof,
)2003

الُقزٕخ َاللقخ عٓ إلاه الز بهٔو َ)ؤ
 )1َ اػز ل ثبن رؾلٔش الز بهٔو ثْاا عُهْ ٍُب ٔؼيى كه رجىٓ الزلقٕي المَزمو.
 )2َ اػز ل ثبن رجىٓ الزلقٕي المَزمو ٔفوٗ كواػبح اللقخ عٓ إلاه ر بهٔو المواعؼخ.

اػرررررررررررلاك الجبؽضرررررررررررخ
ثبٜػزمبك ػلّ
Yeh et al.,
)2008

الفُالل المزؾ خ كه الزلقٕي المَزمو ب)ؤ
 ب )1اػز رل ثربن اٍرزقلاكٓ للزرلقٕي المَرزمو ٍرُب ٔ لرا كره اعرواءاد الزرلقٕي ٕرو
الٚوَهٔخ.
 ب )2اػز ل ثبن اٍزقلاكٓ للزلقٕي المَزمو ٍُب ٔئل كه إوزبعٕخ الملقي.
 ب )3اػز ل ثبن اٍزقلاكٓ للزلقٕي المَزمو ٍُب ٔ لا كه اٜفطبء عٓ الؼملٕخ الزلقٕ ٕخ.
 ب )4اػز ل ثبن اٍزقلاكٓ للزلقٕي المَزمو ٍُب ٔئل كه عُكح الوقبثخ عٓ ػملٓ.
الٍَُلخ عٓ اٍزقلاي الزلقٕي المَزمو ً)ؤ
 )1ً اػز ل ثبن اٍزقلاكٓ للزلقٕي المَزمو ٍُب ٔاُن ٍٍا.
 )2ً اػز ل ثبن رؼلمٓ ٍٜزقلاي الزلقٕي المَزمو ٍُب ٔاُن ٍٍا.
 )3ً اػز ل ثبن الزلقٕي المَزمو ٍُب ٍَٔا ػملٓ.
 )4ً اػز ل ثدوىٓ ٍُب ااُن ماضو كٍبهح لُ اٍزقلكذ الزلقٕي المَزمو.

اػرررررررررررلاك الجبؽضرررررررررررخ
ثبٜػزمبك ػلّ
)Lu et al., 2009
َ
Zarmpou et
)al., 2012
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2

المُقل وؾُ اٍزقلاي الزلقٕي المَزمو ي)ؤ
 ي )1اػز ل ثبن اٍزقلاكٓ للزلقٕي المَزمو ٍُب راُن عاوح ؽإمخ.
 ي )2اه ت عٓ اٍزقلاي الزلقٕي المَزمو عٓ ثٕئخ الؼما الؼواقٕخ.
 ي )3اػز ل عٓ ظا ٌني ا٘ٔبي اٍزقلاي الزلقٕي المَزمو ٔؼل ٙوَهٔبو.
 ي )4اػز ل عٓ ظا ٌني ا٘ٔبي اٍزقلاي الزلقٕي المَزمو ٔؼل رغوثخ كمزؼخ.
الىٕخ الَلُإخ ٍٜزقلاي الزلقٕي المَزمو وٓ)ؤ
 وٓ )1اوُْ اٍزقلاي الزلقٕي المَزمو عٓ المَز جا ال ؤت.
 وٓ )2اػز ل ثبن اٌزمبكٓ ثزجىٓ الزلقٕي المَزمو ٔيكاك عٓ المَز جا.
 وٓ )3اوُْ اٍزقلاي الزلقٕي المَرزمو قرله المَرزطبع عرٓ ػملرٓ َامرب ٌرُ كزربػ عرٓ الجٕئرخ
الؼواقٕخ.
 وٓ )4إَٓ ا٘فؤه ثبٍزقلاي الزلقٕي المَزمو.

المٖلهؤ اػلاك الجبؽضخ ثبٍٜزىبك الّ المواعغ اػٝي.
َكه اعا الزؾ ي كه ٕلل َصجبد اٍزمبهح اٍٜزجبوخ عٓ قٕبً الٍلب النْ اػلد كه اعلً رم ػوٙرٍب
3
ػلررّ كغمُػررخ كرره اٍ٘رربرنح َالقجررواء المزقٖٖررٕه ) عررٓ كغررب كواعؼررخ َرررلقٕي الؾَرربثبدَ .قررل رررم إػرربكح

رؼرلٔلٍب َع رب و للزؼررلٔٝد الىٍبلٕرخ الم زوؽرخ صررم ؽٖرلذ ػلررّ اٍزؾَربن َقجرُ م لجٕررخ آهاء اٍ٘ربرنح َالقجررواء
المؾامٕه عٓ ٕلل كؾزُاٌرب الىظروَْ .قجرا اػزمبكٌرب ثْراا وٍربلٓ ررم رُىٔرغ اٍرزمبهح اٍٜرزجبوخ ػلرّ ػٕىرخ
كغلفخ كه  )10كلق ٕه َعٓ عزورٕه ىكىٕزٕه كقزلفزٕه للزؼوب ػلّ كلِ صجبرٍب عرٓ ال ٕربً َعربءد الىزٕغرخ
ثبٍزقلاي كؼبكٝد اٜهرجب ٛاوَوجبؿ آلفب للمزغٕواد امب عٓ الغلَ هقم  )2الزٓ ٔماه ػلٌّب ماجو كه عٕلح عرٓ
اػزمبكٔخ الم ٕبً َصجبرًَُ .لنلك اٍزقلكذ ٌني اٍٜزمبهح عٕمرب ثؼرل كره اعرا رْرقٕٔ َرؾلٕرا كرلِ فٖرُثخ
ثٕئخ الؼما الزلقٕ ٓ َالوقبثٓ الؼواقٕخ لغوً َكمبهٍخ الزلقٕي المَزمو عٍٕب.
الغلَ  )2كؼبكٝد اوَوجبؿ آلفب لضجبد ك بٌٕٔ كزغٕواد مومُمط الجؾش
المزغٕواد
الىظبي الؾبٍُثٓ لْواخ الزلقٕي
اكَاد َثوكغٕبد الزلقٕي المَزمو
الزياكه َاٜرٖبٜد ثٕه ّواخ الزلقٕي َالؼمٕا
الُقزٕخ َاللقخ عٓ إلاه الز بهٔو
فجوح الملقي
الفُالل المزُقؼخ كه الزلقٕي المَزمو
الٍَُلخ المزُقؼخ عٓ اٍزقلاي الزلقٕي المَزمو
المُقل وؾُ رجىٓ الزلقٕي المَزمو
الىٕخ الَلُإخ ٍٜزقلاي الزلقٕي المَزمو

كؼبكا اوَوجبؿ آلفب
0.940
0.222
0.941
0.252
0.222
0.221
0.222
0.934
0.925

المٖلهؤ اػلاك الجبؽضخ.
عمؼذ الجٕبوبد ثبٍزقلاي ثبٍزمبهح اٍٜزجبوخ المؼلح كَج بو ثْالٍب اٜلازوَوٓ ؽٕش رمذ كواٍرلخ ػٕىرخ الجؾرش
4
كره فرر ٝثؤررلٌم اٜلازوَورٓ ) الررنْ ٔررُعوي كغلرٌ كٍىررخ كواقجررخ َررلقٕي الؾَرربثبد كرره فر ٝوْررورً ؽررُ
كواقجٓ الؾَبثبد المغبىٔه للؼما لؼبي  )2015عٓ الؼروال .ام ررم اهٍرب  )50اٍرزمبهح اٍٜرزجبوخ الرّ اعرواك
ػٕىررخ الجؾررش الررنٔه رررم افزٕرربهٌم ثْرراا ػْررُالٓ .صررم رررم الؾٖررُ ػلررّ  )35اٍررزمبهح اٍٜررزجبوخ رمضررا ػررلك
اٍٜزغبثبد الزٓ ؽللذ عٓ ٌنا الجؾش َثىَجخ اٍزغبثخ قلهٌب  )%66.2ثٕىمب رُىػذ كرب وَرجزً )%33.2
كه اٍزمبهاد اٍٜزجٕبن ثٕه هكَك عٍٕب و ٔ عٓ اٚعبثخ َارنلك ػرلي اٍٜرزغبثخ كره ثؼر٘ المرلق ٕه عرٓ ػٕىرخ
الجؾشَ .الغلَ هقم ٔ )3جٕه فٖبلٔ ػٕىخ الجؾش.
ٌَ 3م اا كهؤ م.ي.ك عٕؾبء الجاُع  /م.ي.ك َؽٕل هكُ قَم المؾبٍجخ المبلٕخ َرلقٕي الؾَبثبد – عبكؼخ المُٕا) م.ي.ك لٕش ٍؼلهللا
قَم وظم المؼلُكبد اٚكاهٔخ – عبكؼخ المُٕا).
 4ا٘كاح الزٓ َعود للجبؽضخ قبػلح قػلي الزلفا عٓ رُعًٕ المَزغٕجٕه مَ الزدصٕو ػلٍٕم ثبرغبي الؾُٖ ػلّ إعبثبد كؼٕىخق.
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الغلَ

 )3فٖبلٔ ػٕىخ الجؾش ك بٌٕٔ كزغٕو فجوح الملقي ؿ))

المغّو

الزؼلٕم

ٍىُاد القلكخ عرٓ
الؼما المٍىٓ

كَهاد عررررٓ كغررررب
راىُلُعٕررررررررررررررررررررررررب
المؼلُكررررررررررررررررررررررربد
َاٜرٖبٜد

ثابلُهًُٔ
كثلُي ػبلٓ عٓ كواقجخ الؾَبثبد
كبعَزٕو
المؼٍل الؼوثٓ للمؾبٍجٕه ال بوُوٕٕه
كازُهاي
ٍ 5 – 1ىُاد
ٍ 10 – 6ىخ
ٍ 15 – 11ىخ
ٍ 20 – 16ىخ
ٍ 21ىخ  -عداضو
لم مّبهك ثدٔخ كَهح رلهٔجٕخ
3–1
6–4
10 – 2
 10كَهاد رلهٔجٕخ  -عداضو

الزاواه
4
9
3
14
5
2
13
11
3
1
2
15
10
4
4

الىَجخ المئُٔخ
%11.43
%25.21
%2.52
%40
%14.29
%20
%32.14
%31.43
%2.52
%2.26
%5.21
%42.26
%22.52
%11.43
%11.43

المٖلهؤ اػلاك الجبؽضخ.
ْٕٔو الطبثغ ا٘ابكٔمٓ َالمٍىٓ عٓ الغلَ هقم  )3الرّ ان بلجٕرخ اعرواك ػٕىرخ الجؾرش ٔؾملرُن ّرٍبكح
المؼٍل الؼوثٓ للمؾبٍجٕه ال بوُوٕٕه َثىَجخ ر له  )%40كه اعمبلٓ الؼٕىرخ .ثبٙٚربعخ الرّ ان )%62.52
كه الَبكح اٜعواك المجؾُصٕه لٍم كب ثٕه ٍزخ ٍىُاد الّ فمَخ ػْو ٍىخ كه القجروح عرٓ الؼمرا المٍىرٓ .كمرب
ٔؼىٓ ان عيءا اجٕوا كه الؼٕىخ ٔمزلاُن كغٌٝو ػلمٕب و َػملٕب و عٓ الؼما الزلقٕ ٓ.
َُٔعو لٍم ال لهح ػلّ رطجٕي كفبٌٕم الزلقٕي المؼبٕوح عٓ ثٕئرزٍم .امرب ٔمزلرك  )%21.43كره اعرواك
الؼٕىخ فجوح عٓ كغب راىُلُعٕب المؼلُكبد َاٜرٖبٜد وزٕغخ الزؾبقٍم ثلَهاد رلهٔجٕخ كزقٖٖخ رزرواَػ كره
َاؽلح الّ ٍزخ كَهاد رلهٔجٕخ .كمب ٔؼىٓ ملك اكرزٝك ٌرغٜء المرلق ٕه لرُػٓ َعٍرم للرلَه المرغصو لزاىُلُعٕرب
المؼلُكبد َاٜرٖبٜد عٓ الؼما المٕلاوٓ.
 -2-4اخج /ط ر األمنططجرا يايهططي ث  :رررم اٍررزقلاي ومنعررخ المؼبكلررخ الٍٕالٕررخ Structural Equation
 )Modeling - SEMعررٓ افزجرربه الزرردصٕواد المجبّرروح َ ٕررو المجبّرروح ثررٕه المزغٕررواد عررٓ إٛرربه الؼٝقرربد
الماُوخ لفوٕٙبد مومُمط الجؾش .ػلمرب و ثربن افزٕبهورب لرـ  )SEMاػزمرل ػلرّ مٍرلُة الزؾلٕرا عرٓ الزطرول الرّ
ّ
إفٕررخ قٕرربً المزغٕررواد َصجبرٍررب َاررنلك افزجرربه الؼٝقرربد كرره فرر ٝإٔغرربك الزرردصٕواد المجبّرروح َ ٕررو المجبّرروح
للمزغٕواد .عٚا ػره ملرك قلهررً ػلرّ ػري مفطربء الوٕرل َالمواقجرخ عرٓ قٕربً المزغٕرواد .عربلقطُح اَ٘لرّ
لـ  )SEMرزغلّ عٓ إفٕخ رْقٕٔ كغّواد المزغٕو َقلهرٍب ػلّ ال ٕبً َٚوغبى ملرك ررم اٍرزقلاي الزؾلٕرا
الؼربكلٓ الزُإرلْ  .)Confirmatory Factor Analysis-CFAامرب ان اٍرزقلاي ٔ )CFAمٍرل ثرلَهي
ٚوغبى القطُح الضبوٕخ ٙمه  )SEMالمزمضلخ ث ٕبً قُح َارغبي الؼٝقبد المىط ٕخ َالمىٍغٕخ ثرٕه المزغٕرواد
عٓ مومُمط الجؾش.
 -1-2-4أمنجرا ائقي س اخلحجا االيىل) :رم افزجبه مومُمط ال ٕبً ثبٍزقلاي  )CFAكره اعرا ر ٕرٕم كرلِ
قررلهح كغّررواد ال ٕرربً ػلررّ الزؼجٕررو كىط ٕرب و َكىٍغٕرب و للمزغٕررواد الما ُّوررخ ٘ومررُمط الجؾررش َال ُممضلررخ مٔٚربو عررٓ
عوٕٙبرًٔ .زٚمه مومُمط الجؾش  )35ك ٕبٍب و كجُثخ رؾذ رَؼخ كزغٕواد مٍبٍرٕخَ .الغرلَ هقرم ُٙٔ )4رؼ
وزبلظ الزؾلٕا الؼبكلٓ الزُإلْ ثبٍزقلاي ثوكغٕخ  )SPSS 21عٝٚو ػه رؾلٕٝد إؽٖبلٕخ ر لي وظوح كؼم خ
لمٝلمخ ك بٌٕٔ المزغٕواد عٓ إٛبه ا٘ومُمط المؼزمل.
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ام ُٔٝؽع عٓ الغلَ هقم  )4ثبن ػُاكا الزؾمٕرا لغبلجٕرخ ك ربٌٕٔ المزغٕرواد عربءد قٕمزٍرب اػلرّ كره
ال ٕمرخ الؾلٔرخ المؼزمررلح عرٓ اللهاٍرربد الؼلمٕرخ َالجبلغررخ  )0.20كمرب ٔغّررو ملرك ػلررّ قرلهرٍب عررٓ الزؼجٕرو ػرره
المزغٕو المؾلك ثْاا ثلٍَٔٓ .رغال ملك ال ٕم المؾَُثخ لـ  )R2القبٕخ ثزلك الم بٌٕٔ الزرٓ ثلغرذ اػلرّ كره

ال ٕمخ الؾلٔخ مٔٚب و َالجبلغخ  )0.50ؽٕش رغّو ػلّ اػزمبكٔخ الم ٕبً عٓ إٛبه المْبٌلاد ػلمربو ثربن عمٕرغ
ٌني الم بٌٕٔ افزجود ثلهعخ كؼىُٔخ  ٌَٓ )0.05ك جُلخ عٓ كهاٍزىب الؾبلٕخ.
الغلَ  )4رؾلٕٝد مومُمط ال ٕبً
2
R
≥ 0.5
0.902
0.294
0.663
0.912
0.209
0.239
0.603
0.269
0.203
0.252
0.200
0.962
المؾَُثخ

د4
د5
َ1
َ2
ؿ1
ؿ2
ؿ3
ب1
ب2
ب3
ب4
---الزؾلٕا

الؾلٔخ

≤ 3.00

2.02

CEI

≥ 0.90

0.960

≥ 0.90

0.930

RMR

≤ 0.05

0.021

الم بٌٕٔ

ػبكا الزؾمٕا

ن1
ن2
ن3
ن4
ن5
ة1
ة2
ة3
ة4
د1
د2
د3
الزؾلٕا
2
X /df
NNFI

0.950
0.291
0.214
0.955
0.299
0.260
0.229
0.932
0.296
0.262
0.295
0.921
الؾلٔخ

الم بٌٕٔ

ػبكررررررررا
الزؾمٕا
0.923
0.235
0.295
0.295
0.260
0.624
0.939
0.226
0.226
0.936
0.914

2
R
≥ 0.5
0.252
0.692
0.202
0.202
0.240
0.462
0.222
0.612
0.603
0.226
0.235

الم بٌٕٔ

المؾَُثخ

ً1
ً2
ً3
ً4
ي1
ي2
ي3
ي4
وٓ1
وٓ2
وٓ3
وٓ4
الزؾلٕا
RMSEA
----

2
R
ػبكا الزؾمٕا
≥ 0.5
0.226
0.226
0.223
0.225
0.230
0.255
0.660
0.216
0.291
0.944
0.240
0.916
0.902
0.950
0.653
0.202
0.202
0.299
0.236
0.914
0.231
0.911
0.224
0.935
المؾَُثخ
الؾلٔخ
≤ 0.07

0.0129

المٖلهؤ اػلاك الجبؽضخ.
امرب مظٍرود كغمُػرخ الزؾلرٕٝد اٚؽٖربلٕخ )Non-Normed Fit Index - NNFI َ )X2/df -
َ Root َ )Root Mean Square Residual - RMR َ )Comparative Fit Index - CFI
 )Mean Square Error of Approximation - RMSEAالمَرزقلكخ عرٓ ر ٕرٕم ٕرٝؽٕخ الم ربٌٕٔ
َالمزغٕواد عٓ ا٘ومُمط كه ؽٕش المٝلمخ َ -ثبلم بهوخ كغ ال ٕم الؾلٔخ المزؼبهب ػلٍٕرب  -عربءد عمٕرغ ال رٕم
المؾَُثخ اػلّ كه وظٕورٍب الؾلٔخ كمب ٔماىىب ال ُ عٓ ُٙء رلك الزؾلٕٝد ثبن مومُمط ال ٕبً كىبٍرت الرّ
ؽلاو ك جُ كغ الجٕبوبد الزٓ عمؼذ ٚصجبرً عٓ الجٕئرخ الزرٓ عمؼرذ كىٍرب رلرك الجٕبوربد .ػلمرب و ثربن ٌرني الزؾلرٕٝد
رزابكا كغ رؾلٕا اوَوجبؿ آلفب عٓ إٛبه اػزمبكٔخ ال ٕبً عٓ اٜومُمط الم زوػ.
 -2-2-4أمنجرا ائعالق ة اخلحجا ائث نيب) :الزدال كه ٕؾخ ا٘ومُمط الم زوػ كه ؽٕش كٝلمرخ المزغٕرواد
َك بٍَٕٔم امب ٍجي َٔربػلوب عرٓ عٍرم الؼٝقربد ثرٕه رلرك المزغٕرواد ثْرالٍب الٖرؾٕؼ ػىرل اعرواء المئرل كره
الزؾلٕٝد اٜؽٖبلٕخَ .عرٓ إٛربه ملرك ررم اٍرزقلاي رؾلٕرا المَربه  )Path Analysisلزْرقٕٔ قرُح َارغربي
الزدصٕواد المجبّوح َ ٕو المجبّوح ثٕه المزغٕواد َالْاا هقم ُٙٔ )3ؼ رؾلٕا المَبه لٙومُمط الم زوػ.
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الْاا  )3ا٘ومُمط الم زوػ لممبهٍخ الزلقٕي المَزمو ثبٍزقلاي رؾلٕا المَبه

المٖلهؤ اػلاك الجبؽضخ
َعررٓ ٙررُء عوٙررٕبد الجؾررش رررم رغيلررخ كؼرربكٝد رؾلٕررا المَرربه ثررٕه المزغٕررو الزفَررٕوْ المَررز ا)
َالمزغٕررو المَررزغٕت المؼزمررل) إلررّ ررردصٕواد كجبّرروح َمفرروِ ٕررو كجبّرروح ثٍررلب الزؼرروب ػلررّ الزغٕررواد
ا ٜعمبلٕخ الزٓ رؾلصٍب ػملٕخ رُعٕو كزطلجبد كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ػلّ وٕرخ ّروابد اَ كابررت الزرلقٕي عرٓ
اٍررزقلاي الزررلقٕي المَررزمو ٙررمه الجٕئررخ الؼواقٕررخ .اُفزجررو ا٘ومررُمط الم زرروػ إؽٖرربلٕب و ثْررالً اٚعمرربلٓ ؽٕررش
ؽٖرلىب ػلرّ قٕمررخ كؼبكرا الزؾلٔررل اٜعمبلٕرخ الجبلغرخ  )0.612مْ من كزطلجرربد الزرلقٕي المَررزمو المؾرلكح عررٓ
ٍرٕبل مومرُمط الجؾررش قرل عَررود  )% 61.2كره اٜفزٝعرربد اٜعمبلٕرخ للمزغٕررواد المُعرُكح عررٓ ثٕئرخ الزررلقٕي
الؼواقٕخ الزٓ رلػم ثْاا اَ افو كه كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو عرٓ ؽرٕه من  )%32.3كره الزغٕرو وؾرُ رجىرٓ
الزررلقٕي المَررزمو ٔؼررُك إلررّ كزغٕررواد ػْررُالٕخ مفرروِ ٔ ٜمارره الَررٕطوح ػلٍٕررب مَ موٍررب لررم رررلفا عررٓ مومررُمط
الؼٝقرربدَٔ .ررلػم ملررك قٕمررخ كوثررغ ارربْ الجبلغررخ َ )29.32ثلهعررخ ؽؤررخ َ )14ثمؼىُٔررخ اعمبلٕررخ .)0.01
َالغلاَ هقم  )2 َ )6 َ )5رُٙؼ وزبلظ رؾلٕا المَبه لٙومُمط الم زوػ َع بو لفوٕٙبرً.
الغلَ  )5وزبلظ الزدصٕواد المجبّوح َ ٕو المجبّوح ػلّ الفُالل المزُقؼخ للزلقٕي المَزمو
الزدصٕو ػلّ ب)
د.ي لـ ن)
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
اعمبلٓ الزدصٕوؤ
د.ي لـ د)
د.ؽ.ي لـ د) ػجو
د.ؽ.ي لـ د) ػجو

ً)
ة)
ة) َ ً)
د)
د) َ ً)
َ)
ؿ) َ ً)

ً)
ن)

قٕمخ المؼبكا
 0.56 3.23 0.04 4.2214.22
24.26
 1.320.14
29.29
2.12
3.54
3.93 -
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الزدصٕو ػلّ ب)
د.ي لـ ة)
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
اعمبلٓ الزدصٕوؤ
د.ي لـ َ)
د.ؽ.ي لـ َ) ػجو
د.ؽ.ي لـ َ) ػجو

ً)
ن)
ن) َ ً)
د)
د) َ ً)
َ)
ؿ) َ ً)

ن)
ن) َ ً)

قٕمخ المؼبكا
 0.01 1.34 1.99 11.512.59
14.35
 0.240.22
2.52
 0.21 3.6921.25 -
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د.ؽ.ي لـ د) ػجو
د.ؽ.ي لـ د) ػجو
د.ؽ.ي لـ د) ػجو
د.ؽ.ي لـ د) ػجو
د.ؽ.ي لـ د) ػجو
اعمبلٓ الزدصٕوؤ

ن) َ ً)
ة)
ة) َ ً)
َ)
ؿ) َ ً)

 22.64 0.04 5.42 1.390.12
22.59 -

د.ؽ.ي لـ َ) ػجو
د.ؽ.ي لـ َ) ػجو
د.ؽ.ي لـ َ) ػجو
د.ؽ.ي لـ َ) ػجو
د.ؽ.ي لـ َ) ػجو
اعمبلٓ الزدصٕوؤ

ة)
ة) َ ً)
د)
د) َ ً)
ؿ) َ ً)

 0.04 4.2413.99
23.32
0.19
2.63

المٖلهؤ اػلاك الجبؽضخ
ُٔٝؽررع عررٓ الغررلَ هقررم  )5من الىظرربي الؾبٍررُثٓ ن) لررً اػلررّ ررردصٕو اعمرربلٓ أغرربثٓ ػلررّ الفُالررل
المزُقؼررخ ب) كررره الزررلقٕي المَرررزمو مْ من مٌمٕزررً ثبلىَرررجخ للجؼرررل المَررزغٕت ب) ماجرررو كرره مٌمٕرررخ ث ٕرررخ
المزغٕواد الزفَٕؤخ ا٘فؤَِ .لٓ المزغٕو ن) عٓ اٌ٘مٕخ ثبلىَجخ الّ المزغٕو ب) ارا كره كجرلم الُقزٕرخ عرٓ
إررلاه الز رربهٔو َكقزٍررب َ) َمكَاد َثوكغٕرربد الزررلقٕي المَررزمو ة) ػلررّ الزررُالٓ .عررٓ ؽررٕه ارربن الزررياكه
َاٜرٖبٜد ثٕه ّوازٓ الزلقٕي َالؼمٕا د) مَ اػلّ ردصٕو اعمربلٓ ٍرلجٓ ػلرّ الفُالرل المزُقؼرخ كره الزرلقٕي
المَزمو َٔلًٕ الٍَُلخ المزُقؼخ ٍٜزقلاي الزلقٕي المَزمو ثزدصٕو ٍلجٓ كجبّرو قرلهي  )0.44امرب عرٓ الْراا
هقم َ .)3رلػم ملك قٕمخ كؼبكا الزؾلٔرل الجبلغرخ ٙ )0.959رمه كَرزُِ كؼىُٔرخ  )0.05مْ من كرب رزٕؾرً
كزطلجرربد كمبهٍررخ الزررلقٕي المَررزمو ثلٜلررخ الىظرربي الؾبٍررُثٓ َمكَاد َثوكغٕرربد الزررلقٕي المَررزمو ََقزٕررخ
َكقخ إلاه الز بهٔو َالزياكه َاٜرٖبٜد) قل عَود  )%95.9كه اٜفزٝعبد المُعُكح عرٓ اثرواى الفُالرل
المزُقؼررخ كرره الزررلقٕي المَررزمو الزررٓ رررلعغ ّرروابد َكابرررت الزررلقٕي الؼواقٕررخ لزجىررٓ كفٍررُي الزررلقٕي المَررزمو
َثنلك ع ل رؾ ذ الفوٕٙخ اَ٘لّ.
الغلَ  )6وزبلظ الزدصٕواد المجبّوح َ ٕو المجبّوح ػلّ الٍَُلخ المزُقؼخ ٍٜزقلاي الزلقٕي المَزمو
الزدصٕو ػلّ ً)
د.ي لـ ن)
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
د.ؽ.ي لـ ن) ػجو
اعمبلٓ الزدصٕوؤ
د.ي لـ د)
د.ؽ.ي لـ د) ػجو
د.ؽ.ي لـ د) ػجو
د.ؽ.ي لـ د) ػجو
اعمبلٓ الزدصٕوؤ

ة)
د)
ؿ)

ن)
ة)
ؿ)

قٕمخ المؼبكا
2.33
10.25
 56.51 0.33 32.66 2.0551.46
12.31
 0.455.32

الزدصٕو ػلّ ً)
د.ي لـ ة)
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
د.ؽ.ي لـ ة) ػجو
اعمبلٓ الزدصٕوؤ
د.ي لـ ؿ)
د.ؽ.ي لـ ؿ) ػجو
د.ؽ.ي لـ ؿ) ػجو
د.ؽ.ي لـ ؿ) ػجو
اعمبلٓ الزدصٕوؤ

ن)
د)
ؿ)

ن)
ة)
د)

قٕمخ المؼبكا
3.04
26.12
 32.6 0.5 3.29 0.259.53
6.05
 12.212.62

المٖلهؤ اػلاك الجبؽضخ
امرب وٝؽرع كره الغرلَ هقرم  )6من الزرياكه َاٜرٖرربٜد ثرٕه ّروازٓ الزرلقٕي َالؼمٕرا د) لرً اػلررّ
ردصٕو اعمبلٓ أغبثٓ ػلّ ٍٍُلخ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ً) مْ من مٌمٕزً ثبلىَجخ للجؼل المَزغٕت ً)
ماجو كره مٌمٕرخ ث ٕرخ المزغٕرواد الزفَرٕؤخ ا٘فروِ َٔلٕرً فجروح المرلقي ؿ) .عرٓ ؽرٕه اربن الىظربي الؾبٍرُثٓ
لْواخ اَ كازت الزلقٕي ن) مَ اػلّ ردصٕو اعمبلٓ ٍلجٓ ػلّ ٍٍُلخ كمبهٍرخ الزرلقٕي المَرزمو َٔلٕرً مكَاد
َثوكغٕرربد الزرررلقٕي المَرررزموَ .رررلػم ملرررك قٕمرررخ كؼبكررا الزؾلٔرررل الجبلغرررخ ٙ )0.926ررمه كَرررزُِ كؼىُٔرررخ
 )0.05مْ من كررب رزٕؾررً كزطلجرربد كمبهٍررخ الزررلقٕي المَررزمو ثلٜلررخ الىظرربي الؾبٍررُثٓ َمكَاد َثوكغٕرربد
الزلقٕي المَزمو َالزياكه َاٜرٖبٜد َفجوح المرلقي) قرل عَرود  )%92.6كره اٜفزٝعربد المُعرُكح عرٓ
الٍَُلخ المزُقؼخ لممبهٍخ الزلقٕي المَرزمو كره قجرا ّروابد اَ كابررت الزرلقٕي الؼواقٕرخ َثرنلك ع رل رؾ رذ
الفوٕٙخ الضبوٕخ.
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الغلَ

 )2وزبلظ الزدصٕواد المجبّوح َ ٕو المجبّوح ػلّ كُقل ّوابد اَ كابرت الزلقٕي َوٕزٍب

الزدصٕو ػلّ ي)
د.ي لـ ب)

قٕمخ المؼبكا
0.25

اعمبلٓ الزدصٕوؤ

0.25

الزدصٕو ػلّ ي)
د.ي لـ ً)
د.ؽ.ي لرررررـ ً) ػجرررررو
ب)
اعمبلٓ الزدصٕوؤ

قٕمخ المؼبكا
0.09

الزدصٕو ػلّ وٓ)
د.ي لـ ي)

قٕمخ المؼبكا
1.04

0.32 -

اعمبلٓ الزدصٕوؤ

1.04

0.22 -

المٖلهؤ اػلاك الجبؽضخ
امب وٝؽع كه الغلَ هقم  )2من الفُالل المزُقؼخ كره رجىرٓ الزرلقٕي المَرزمو ب) لٍرب رردصٕو إٔغربثٓ
كجبّرو ػلررّ كُقررل ّرروابد اَ كابرررت الزررلقٕي ي) كره كمبهٍررخ الزررلقٕي المَررزمو عررٓ ػملٍررب مْ من مٌمٕزٍررب
ثبلىَجخ للجؼل المَزغٕت ي) ماجو كه مٌمٕخ الٍَُلخ المزُقؼخ عٓ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو الزٓ عربءد ثزردصٕو
ٍلجٓ ػلّ ملك المُقرل لزلرك الْروابد اَ المابررتَ .ررلػم ملرك قٕمرخ كؼبكرا الزؾلٔرل الجبلغرخ ٙ )0.252رمه
كَزُِ كؼىُٔخ  )0.05مْ من كب رزٕؾً عُالل ٍٍَُلخ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو قرل عَرود  )%25.2كره
اٜفزٝعبد المُعُكح عرٓ كُقرل ّروابد اَ كابررت الزرلقٕي الؼواقٕرخ وؾرُ رجىرٓ اَ كمبهٍرخ الزرلقٕي المَرزمو
َثنلك ع ل رؾ ذ الفوٕٙخ الضبلضخَُٝٔ .ؽع أٚب و من كُقل رلك الْوابد اَ المابرت ي) لً ردصٕو إٔغبثٓ كجبّو
ػلّ وٕزٍرب عرٓ الزطجٕري الفؼلرٓ للزرلقٕي المَرزمو عرٓ الجٕئرخ الؼواقٕرخ َررلػم ملرك قٕمرخ كؼبكرا الزؾلٔرل الجبلغرخ
ٙ )0.299مه كَزُِ كؼىُٔخ  )0.05مْ من كُقل ّوابد اَ كابرت الزلقٕي الؼواقٕخ وؾُ رجىرٓ الزرلقٕي
المَزمو َالمؼزمل ثلَهي ػلّ عُاللي ٍٍَُلخ اٍرزقلاكً قرل عَرود  )%29.9كره اٜفزٝعربد المُعرُكح عرٓ
وٕخ رلك الْوابد اَ المابرت وؾُ اٍٜزقلاي الفؼلٓ للزلقٕي المَزمو َثنلك ع ل رؾ ذ الفوٕٙخ الواثؼخ.

 -5االسجنج ج ة يادلقرتح ة:

و لي عٓ ٌني الف وح ػوٙب و لمغمُػخ كه اٍٜزىزبعبد َالم زوؽبد المزؼل خ ثبٛٚبه الىظوْ َكزٚمىبرً عٚرٝو
ػه كىبقْخ َرفَٕو وزبلظ الُاقغ المٕلاوٓ َكؾبابرً ػلّ الىؾُ اٜرٓؤ
ٔؼل كفٍُي الزلقٕي المَزمو كه المفبٌٕم الزٓ  ٜلجٌ عٍٕب عٍُ كىٍبط رطرُٔوْ قربلم ػلرّ مٍربً كرب
.1
رررُعوي راىُلُعٕررب المؼلُكرربد َاٜرٖرربٜد كرره اثررلاػبد كؼلُكبرٕررخ َراىُلُعٕررخ عررٓ كفبٕررا ػملٕررخ الزررلقٕي
َاعواءارٍب.
اؽلِ المَبلا الزٓ وغالٌب عٓ ثؾضىب رزمؾُه ؽُ مٌمٕخ كَه المىظمبد الزىظٕمٕرخ لمٍىرخ الزرلقٕي عرٓ
.2
رطرُٔو قىبػرربد المررلق ٕه َػمٝلٍررم ػلررّ ؽرلا ٍررُاء ثدٌمٕررخ ٌررني القلكررخ عٚر ٝػرره إٔغرربك الفرروٓ الزلهٔجٕررخ
للمٝابد الزلقٕ ٕخ.
كره مٌرم الزؾرلٔبد الزرٓ رُاعررً ػملٕرخ رُظٕرل مومرُمط ال جرُ الزاىُلررُعٓ عرٓ قجرُ كفربٌٕم الزررلقٕي
.3
رامره عرٓ الزؾلٔررل الرلقٕي ٘ثؼرربك رلرك المفرربٌٕم عرٓ إٛرربه الزاىُلُعٕرب َكررب رزٕؾرً كرره عُالرل ٍَررٍُلخ عرٓ اوغرربى
ا٘وْطخ َالمٍبي.
َعررو مٍررلُة ومنعررخ المؼبكلررخ الٍٕالٕررخ كىٍبع رب و رؾلٕلٕ رب و لٙومررُمط الم زرروػ كرره فرر ٝكغمُػررخ كرره
.4
الزؾلٕٝد اٚؽٖبلٕخ الزرٓ ُٔعوٌرب لرلػم رُعرً الجؾرش عرٓ ر رلٔم رٖرُه للمٍزمرٕه ثزطرُٔو كٍىرخ الزرلقٕي ؽرُ
إكابوٕخ وً الزلقٕي المَزمو عٓ ثٕئزىب الزلقٕ ٕرخ َالوقبثٕرخ عرٓ الؼروال .ام ٔٝؽرع كره وزربلظ افزجربه الؼٝقربد
ثٕه كزغٕواد الجؾش كب ٔدرٓؤ
ٔ ررغكه ا لررت المررلق ٕه ثرربن الىظرربي الؾبٍررُثٓ عررٓ ّرروابرٍم اَ كارربرجٍم لررً الررلَه الاجٕررو عررٓ الفُالررل الزررٓ
ٔؾٖلُن ػلٍٕب عٓ ؽبلخ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ثلٜو ػه الزلقٕي الز لٕلٌْ .نا الرلَه ٔ ٜزىربكّ ا ٜكره فرٝ
َعُك ارٖبٜد اكىخ َكزياكىخ كغ الؼمٕا َانلك فجوح الملقي عٓ اٍزقلاي ملك الىظبي َاكاهرً ثمٍبهح َؽوعٕخ
لوثمب  ٜر ا ػه فجورً المٍىٕخ عٓ كغب الزلقٕي.
ٔ درٓ اٌزمبي الملق ٕه ثمجلمْ الُقزٕخ َاللقخ عٓ إلاه الز بهٔو اؽلِ مٌرم اعرواىاد الى طرخ الَربث خ ثُٕرفٍب
الفبللح الضبوٕخ الموعُح للملقي َالؼمٕا وزٕغخ كمبهٍخ الزلقٕي المَزموَ .أٚب و رلػم اٜرٖربٜد َالزرياكه ثرٕه
ّوازٓ الملقي َالؼمٕا إكابوٕخ ىٔبكح قلهح الملقي عٓ رىمٕخ ٌرنٔه المجرلمٔه وزٕغرخ الض رخ الىبرغرخ ػره اٍرزقلاي
راىُلُعٕب اٜرٖبٜد َالُٔت ػلّ َعً القُٖٓ.
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 مظٍود الىزبلظ ان الجوكغٕبد المَزقلكخ عٓ الزلقٕي لٍب كَه ثَٕ ٜعٓ الفبللح المزُقؼخ كه كمبهٍخ الزلقٕي
المَزمو عٓ الُقذ الؾربلٓ َلوثمرب ٔؼرُك الَرجت عرٓ ملرك الرّ اقزٖربه اٍرزقلاي الجوكغٕربد عرٓ كغرب اٜرٖرب
َازبثخ الز بهٔو كَن اٌٜزمبي ثمرب رزٕؾرً كره مكَاد عرٓ الاْرل ػره ا٘فطربء َالغرٌَِ .رنا ٛجٕؼرٓ مٔٚرب و ل لرخ
اللَهاد الزلهٔجٕخ المزقٖٖخ للملقي لمضا ٌانا ثوكغٕبد.
ٔ وِ ا لت الملق ٕه ان اٜرٖبٜد َالزياكه كغ الؼمٕا ثلَن المزطلجبد اٜفوِ  ٜعبللح كىً كربلم ٔ زرون ملرك
ثلكابوٕخ اٍٜزقلاي الٍَا لٙكَاد اٜرٖب َالزياكه كه اعا الُلُط كه الىظربي الؾبٍرُثٓ للمرلقي الرّ الىظربي
الؾبٍُثٓ للؼمٕا َثبٍزقلاي الجوكغٕبد المزقٖٖخ.
 ررروعم المررلق ٕه ؽرربعزٍم الررّ كؼوعررخ اثؼرربك راىُلُعٕررب اٜرٖررب َمٌمٕزٍررب كرره فرر ٝكَهٌررب الاجٕررو عررٓ الزرردصٕو
أٚغبثٓ ػلّ ٍٍُلخ اٍزقلاي الزلقٕي المَزمو َٔؼىٓ ملك ان اكاكخ كمبهٍخ الزلقٕي المَزمو ٔؼزمرل ثبللهعرخ
اٍ٘بً ػلّ اٜرٖبٜد َالزياكه عٓ رجبك َكْبهاخ المؼلُكبد عٕغؼا كجبكهح الزلقٕي المَزمو رؾ ي الفُالرل
الموعُح كىٍبَٔ .لًٕ الؾبعخ الملؾخ الرّ رطرُٔو فجروح المرلق ٕه َفُٖٕرب و عرٓ الرلَهاد الزلهٔجٕرخ الماضفرخ عرٓ
كغررب راىُلُعٕررب المؼلُكرربد َاٜرٖرربٜد كرره اعررا رٍُررٕغ فجررورٍم كرره اعررا اٍٜررزمواه عررٓ كمبهٍررخ الزررلقٕي
المَزمو.
 ثٕىمب ٔ و ا لت الملق ٕه ثبن ىٔبكح ٕؼُثخ اٍزقلاي َكمبهٍخ الزلقٕي المَرزمو ٔغؼرا كره الىظربي الؾبٍرُثٓ
َالجوكغٕرربد كزطلجرربد لَٕررذ ماد عررلَِ راىُلُعٕررخ عررٓ رجىررٓ الزررلقٕي المَررزمو لررنلك راررُن مكَاد َوظررم
اٜرٖبٜد َالزياكه ػبكا ؽبٍم عٓ رجىٓ مْ كجبكهح عٓ وً الزلقٕي المَزمو عٓ ثٕئخ الزلقٕي َالوقبثخ.
ٔ غال ا لت الملق ٕه ان الفُالل المزُقؼخ كه الزلقٕي المَزمو رغؼلٍم ٔجىُن كُقفربو أغبثٕربو كره رجىرٓ الزرلقٕي
المَزمو عٓ ّوابرٍم اَ كابرجٍمَ .عٓ الُقذ وفًَ ٔاُن كُقرل ٌرغٜء المرلق ٕه ٍرلجب كره كمبهٍرخ الزرلقٕي
المَزمو وزٕغخ الٖؼُثخ المزىبكٕخ َالزؼ ٕل عٓ اٍزقلاي راىُلُعٕب اٜرٖبٜد َالُٔت.
 مفٕواو َثْاا اعمبلٓ الىٕخ الَلُإخ ٘ لت الملق ٕه ٌٓ اٍرزقلاي الزرلقٕي المَرزمو عرٓ المَرز جا ال ؤرت
ٌَني الىٕخ لٍغٜء الملق ٕه كجىٕخ ػلّ كُاقل ؽ ٕ ٕخ رلهً َرفبٙرا ثرٕه الفُالرل المزُقؼرخ كره رجىرٓ الزرلقٕي
المَزمو ٍٍَُلخ اٍزقلاكً.
َردٍَٕب و ػلّ كب ر لي وُٕٓ المٍزمٕه ثزطُٔو كٍىخ الزلقٕي َكمبهٍٍٕب ثغملرخ كره الم زوؽربد َػلرّ الىؾرُ
اٜرٓؤ
ٙروَهح أغربك رٖررُه َعارو علٔررل َعرنهْ للمٍزمررٕه ثزطرُٔو كٍىررخ الزرلقٕي َكمبهٍررٍٕب ؽرُ مٌمٕررخ
.1
رفؼٕررا َاؽزٚرربن ثٕئررخ الز رربهٔو المَررزموح َثمررب ٔٚررمه رجىررٓ الزررلقٕي المَررزمو الررنْ ٔ ررُي ػلررّ إٙرربعخ قٕمررخ
كزيألح الّ القلكبد الم لكخ للمَزفٕلٔه كىً عٓ رلك الجٕئخ.
للز ْغٕغ ػلّ رجىٓ الزلقٕي المَزمو ٔىجغٓ رَرلٕ ٜالٚرُء ػلرّ فٖربلٔ الزاىُلُعٕرب ثابعرخ اثؼبكٌرب
.2
َػٝقزٍب ثدوْطخ َإعواءاد الزلقٕي .ػلمب و ثبن فٖبلٔ الزاىُلُعٕب المؼزملح عٓ ّواخ اَ كازت الزلقٕي رغصو
عٓ افبءح َعبػلٕخ ػملٕخ الزلقٕي.
كه اعا رجىٓ الزلقٕي المَرزمو عرٓ ثٕئرخ الزرلقٕي الؼواقٕرخ ٔىجغرٓ ػلرّ الغمؼٕرخ الؼواقٕرخ للمؾبٍرجٕٕه
.3
ال بوُوٕٕه إثرواى الفُالرل المزُقؼرخ كره كمبهٍرخ الزرلقٕي المَرزمو عرٓ إٛربه اٍرزقلاي َثىربء وظربي ؽبٍرُثٓ مْ
كٖلاقٕخ لْواخ اَ كازت الزلقٕي َمٌمٕخ رفؼٕا كجلمْ الُقزٕخ َاللقخ عٓ إلاه الز ربهٔو عٚرٝو ػره اٍرزقلاي
الجوكغٕبد المزقٖٖخ ثبلزلقٕي َاْل ا٘فطبء َالغِ.
ٔىجغٓ إٔغبك الفوٓ الزلهٔجٕرخ المَرزموح للمرلق ٕه كره اعرا رٍُرٕغ كؼربهعٍم َكٍربهارٍم الزاىُلُعٕرخ
.4
الٚوَهٔخ للزؼبكا كغ ثٕئخ الز بهٔو المَزموح ٍَٕٜمب رلك المؼبهب َالمٍبهاد الزٓ رزؼلي ثزاىُلُعٕب اٜرٖب
َالُٔت ثمب ٔٚمه لٍم الُلُط اٜكه لىظم ػمٝلٍم َقُاػل ثٕبوبرٍم.
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Practice of Continuous Auditing in accordance with Technology
Acceptance Model: An analytical study of a sample of the Iraqi
auditing Offices
Abstract
This paper discusses the essence of the developmental process in auditing
firms and offices at the world today. This process is focused on how to adopt the
audit concepts which is based on Information and Communication Technology
(ICT), including the Continuous Auditing (CA) in particular. The purpose of
this paper is to design a practical model for the adoption of CA and its
requirements according to the Technology Acceptance Model (TAM). This
model will serve as a road map for manage the change and development in the
Iraqi auditing firms and offices. The paper uses the analytical approach in
reaching to the target results. We design the logical and systematic relations
between the nine variables of our proposal model. By using the electronic
questionnaire that sent by email to the sample of auditors, data has been
collected and then analyzed using the structural equation modeling (SEM) in
(SPSS21). The paper has reached several conclusions and suggestions, the most
important of which: most of the auditors believe that the computerized system in
their firms and offices have a great role in the benefits that they receive in the
case of continuous audit rather than traditional audit. This role will not grow
unless it employ the secure communications and sync with the clients as well as
the auditor's experience in a professionalism using and managing that system
and not be less than professional experience in the field of auditing. There is also
a need to create a new radical perception and thought for those who interested in
developing and practicing the audit profession about the importance of
activating and embracing the continuous reports environment. Where this
perception and thought are necessary for ensure the adoption of CA, which is
based on increasing the value-added to the services that is provided to clients in
that environment.
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