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Abstract
The objective of the research is to identify the auditor's compliance with the duties and
responsibilities assigned to him and the extent to which this affects the quality of the audit. The results
showed that the high level of auditors' awareness of their responsibilities when auditing the accounts of
the economic unit, which is mandated to audit their accounts, can contribute strongly to improve audit
quality The study showed that the high level of awareness of banks in the sample of the study of the
importance of transparency in the presentation of financial statements can contribute to show the
results of the audit in a better quality if the data is not presented As well as auditors' compliance with
auditing regulations and instructions, contribute significantly to improving the quality of audit, and it is
possible to benefit from the auditor's sense of responsibility in exerting pressure on the various
economic units in order to increase the transparency of their various accounts. This is demonstrated by
the analysis of correlation and impact relationships
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مدى ادراك مراقيب احلسابات ملسؤولياتهم يف اهمية تطبيق الوحدات االقتصادية
ملؤشرات الشفافية وانعكاسه على جودة عملية التدقيق
محمد وفي عباس الشمري

الخالصة

مروة محمد حسين

جامعة كربالء  -كلية االدارة واالقتصاد -قسم المحاسبة

يهدف البحث الى التعرف على مدى التزام مراقب الحسابات بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وما مدى تأثير ذلك في

جودة عملية التدقيق حيث اظهرت النتائج ان ارتفاع مستوى إدراك مراقبي الحسابات لمسؤولياتهم عند تدقيق حسابات الوحدة االقتصادية

التي يكلفون بتد قيق حساباتها يمكن ان يساهم وبقوة في تحسين جودة تدقيق الحسابات النهائية لتلك الوحدة واظهارها بشكل يعكس واقع
حالها فعال ,تبين من البحث إن ارتفاع مستوى إدراك المصارف عينة الدراسة ألهمية الشفافية في عرض القوائم المالية يمكن ان يساهم

في اظهار نتائج التدقيق بشك ل اكثر جودة فيما لو لم يتم عرض البيانات المالية بشفافية امام مراقبي الحسابات إضافة الى التزام
المدققين باألنظمة والتعليمات الخاصة بالتدقيق تساهم بشكل كبير في تحسين جودة التدقيق و يمكن اإلفادة من شعور مراقب الحسابات

بالمسؤولية في الضغط على الوحدات االقتصادية المختلفة لغرض زيادة مستوى شفافية حساباتها المختلفة .وهذا ما دل عليه تحليل
عالقات االرتباط والتأثير.
الكلمات الدالة :مراقب الحسابات ,الشفافية ,جودة التدقيق

 -1المقدمة ومنهجية البحث
تناول هذا البحث الدور المهم لمراقب الحسابات الذي يعد اداة رئيسة لتحقيق اهداف اصحاب المصلحة
من خالل االلتزام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه واالفصاح عن كل ما يخص الوحدة االقتصادية
الخاضعة للتدقيق حيث يمكن القول أن اجراءات مراقب الحسابات تمثل نقطة االرتكاز التي يعتمد عليها

المستفيدون الخارجيون من القوائم المالية ،اذ في ضوء هذه االجراءات يحدد ويتم التعرف على نقاط الضعف
وأوجه القصور الموجودة في االجراءات المالية واالدارية للوحدة االقتصادية محل التدقيق وبسب ذلك ازدادت

الحاجة الى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة من قبل مراقب الحسابات  ,لما للشفافية من تأثير كبير على
النمو االقتصادي للبلد اذ ان تغيير المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المستثمرين سيدفعهم الى اتخاذ ق اررات
خاطئة وبالتالي يعمل على قيام المستثمرين بتوجيه استثماراتهم الى بلدان اخرى.

 -1-1مشكلة البحث

تتمحور مشكلة البحث بشكل رئيس حول التساؤالت االتية-:

 -1هل ان ادراك مراقبي الحسابات لمسؤولياتهم تجاه تدقيق القوائم المالية للوحدات االقتصادية الخاضعة للتدقيق
يساهم في تحسين جودة التدقيق؟

 -2هللل ان ادراك مراقبللي الحسللابات ألهميللة الشللفافية فللي عللرض الق لوائم الماليللة للوحللدات االقتصللادية الخاضللعة
للتدقيق يساهم في تحسين جودة التدقيق؟

 -3هل ان ادراك مراقبي الحسابات بأهميلة االلتلزام بمعلايير التلدقيق العاملة ومعلايير العملل الميلداني وابلداء اللرأي
يساهم في تحسين جودة التدقيق؟

 -4هل هناك عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق؟
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 -5هل هناك عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات والشفافية؟
 -6هل هناك عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية بين الشفافية وجودة التدقيق؟

 -7هل تساهم الشفافية في زيادة قوة عالقة التأثير بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق؟

 -2-1اهداف البحث

يهدف البحث بشكل رئيس الى تحقيق االهداف االتية-:
 -1تقديم معرفة عن التدقيق ومسؤولية مراقب الحسابات.
 -2تقديم معرفة عن الشفافية ومؤشراتها.
 -3تقديم معرفة عن جودة التدقيق.

 -4بيان مساهمة ادراك مراقبي الحسابات لمسؤولياتهم تجاه تدقيق القوائم المالية في تحسين جودة التدقيق.
 -5بيان مساهمة ادراك مراقبي الحسابات لمسؤولياتهم ألهمية الشفافية في تحسين جودة التدقيق.

 -6بيان مساهمة ادراك مراقبي الحسابات لمسؤولياتهم ألهمية االلتزام بمعايير التدقيق في تحسين جودة التدقيق.
 -7بيان قيمة االرتباط وقيمة التأثير بين متغير مسؤولية مراقب الحسابات ومتغير جودة التدقيق.
 -8بيان قيمة االرتباط وقيمة التأثير بين متغير مسؤولية مراقب الحسابات ومتغير الشفافية.
 -9بيان قيمة االرتباط وقيمة التأثير بين متغير الشفافية ومتغير جودة التدقيق.

-10

بيان مساهمة الشفافية في زيادة قوة عالقة التأثير بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق.

 -3-1فرضية البحث

يستند البحث الى الفرضيات االتية-:

 -1ان ارتف للاع مس للتوى ادراك مراقب للي الحس للابات لمس للؤولياتهم تج للاه ت للدقيق القل لوائم المالي للة للوح للدات االقتص للادية
الخاضعة للتدقيق يساهم في تحسين جودة التدقيق.

 -2ان ارتفاع ادراك مراقبي الحسابات ألهمية الشفافية في عرض القوائم الماليلة للوحلدات االقتصلادية الخاضلعة
للتدقيق يساهم في تحسين جودة التدقيق.

 -3ان ارتفللاع ادراك مراقبللي الحسللابات بأهميللة االلت لزام بمعللايير التللدقيق العامللة ومعللايير العمللل الميللداني وابللداء
الرأي يساهم في تحسين جودة التدقيق.

 -4ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ومعنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق.
 -5ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية و معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات والشفافية.
 -6ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية و معنوية بين الشفافية وجودة التدقيق.

 -7ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق.
 -8ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات والشفافية.
 -9التوجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين الشفافية وجودة التدقيق.
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التساهم الشفافية في زيادة قوة عالقة التأثير بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق.

 -4-1اهمية البحث

نظ ار ألهمية مهنة مراقب الحسابات وتزايد الحاجة للعمل التدقيقي من قبل الجهات المستفيدة باالعتماد على

تقريره فضال عن تزايد التأكيد على أهمية التوسع في تطبيق مفهوم االفصاح والشفافية في البيئة االقتصادية
والسيما االسواق المالية ولتحقيق الجودة في التدقيق وجودة المعلومات المحاسبية والتي ستؤثر على ق اررات
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مختلف الجهات المستفيدة من هذه المعلومات ومن هنا تبرز اهمية البحث في كونه يساهم في تفعيل الدور
المهم لمراقب الحسابات في تعزيز اإلفصاح بالتحقق من تطبيق مؤشرات الشفافية

لكل من المستثمرين و

المساهمين واعطاء نوعاً من الموثوقية للمعلومات المفصح عنها لتدعيم ق ارراتهم االقتصادية او االستثمارية
بغرض الوصول الى نتائج مرضية ,ويظهر ايضا ان تحسين جودة التدقيق يمكن ان ينتج من زيادة ادراك مراقبي
الحسابات لمسؤولياتهم تجاه تدقيق القوائم المالية.

-5-1مجتمع البحث وعينته

اختار الباحثان عينة من مراقبي الحسابات حسب نشرة المجازين لممارسة مهنة مراقبة الحسابات لعام

.2019تتكون عينة الدراسة من( )100مراقب حسابات واستخدمت طريقة المعاينة العشوائية لتحديد عينة البحث

كونها الطريقة المناسبة ,وتعد هذه العينة خير من يمثل مجتمع الدراسة حيث يكون مستوى االجابات لديهم اقرب
الى الواقع وغير متحيز تم توزيع( )130استمارة استبيان في حين تم استالم ()115استمارة استبانة وبعد تدقيق
وفحص استمارات االستبيان المستلمة تبين ان هناك ()15استمارة استبانة غير صالحة ,وفي الحصيلة النهائية

بلغ عدد االستمارات الصالحة ()100استمارة.

-6-1المقاييس المستخدمة في البحث
تم استخدام المقاييس االتية في البحث -:

 -1برنامج الحزمة االحصائية  SPSSلمعرفة قيم المؤشرات االحصائية االتية -:
أ -الوسط الحسابي :استخدم هذا المؤشر لمعرفة مدى اهمية كل فقرة من فقرات االستبانة وكذلك كل محور من
محاورها وهذه االهمية تراوحت بين (مهم جدا -وغير مهم اطالقا).

ب- -شدة االجابة :استخدم هذا المؤشر لمعرفة النسبة المئوية ألهمية كل فقرة وكل محور من فقرات ومحاور
االستبانة.

ت -االنحراف المعياري  :استخدم هذا المؤشر لمعرفة درجة اتساق او تشتت اجابات افراد العينة
االستبانة ومحاور فقرات بخصوص

ث- -معامل االرتباط (بيرسون) :استخدم هذا المؤشر لمعرفة قوة او ضعف عالقات االرتباط بين متغيرات
البحث.

ج -معادلة االنحدار الخطي البسيط :استخدم هذا المؤشر لمعرفة عالقات التأثير بين متغيرات البحث.

ح -معامل التحديد (  :)𝑟 2استخدم هذا المؤشر لمعرفة ما يفسره المتغير المستقل والتغيرات التي تط أر على
المتغير التابع.

خ -اختبار ( :)tاستخدم هذا المؤشر لمعرفة معنوية عالقات التأثير بين متغيرات البحث.

 -2دراسات سابقة

-1-2بحث(الزبيدي [1])2010,

هدف الزبيدي في بحثه (اثر المسؤولية القانونية لمراقبي الحسابات في جودة عملية التدقيق) إلى التعرف

على أثر العالقة بين المسؤولية القانونية لمراقبي الحسابات وجودة عملية التدقيق وتوصل الى أن هناك عالقة

معنوية موجبة بين المسؤولية القانونية وجودة عملية التدقيق إذ أن بدون المسؤولية القانونية ال توجد جودة في
عملية التدقيق.
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-2-2بحث (الالمي[2] )2010،

يهدف الالمي في بحثه (مدى التزام مراقبي الحسابات بالتشريعات المنظمة للمهنة وانعكاسه على جودة

االداء)الى التعرف على مساهمة وتأثير التشريعات المنظمة لمهنة مراقبة الحسابات وااللتزام بها في تطور مهنة
مراقبة الحسابات وتحسين جودة األداء وتوصل الى عدم وجود معايير رقابة جودة في العراق واالعتماد على نظام

مزاولة المهنة رقم 3لسنة 1999وقواعد السلوك المهني كمعيار لجودة التدقيق و يتأثر التزام مراقبي الحسابات

بالتشريعات المنظمة بمجموعة من العوامل الداخلية والتي تتعلق بمراقب الحسابات وعالقته مع االخرين مثل
المؤهالت والصفات الشخصية والخبرة ....الخ.

-3-2بحث(النعيزي[ 3])2015،

يهدف النعيزي في بحثه (مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بمبادئ الشفافية والمساءلة

الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (االنتوساي)) الى الكشف عن مدى الت ازم ديوان

الرقابة المالية واالدارية باالطار القانوني الذي يضمن المساءلة والشفافية والكشف عن مدى التزام ديوان الرقابة
المالية واالدارية بمعايير وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تضمن المساءلة والشفافية وتوصل الى ان هناك تأثي ار
كبي ار لتطبيق االطار القانوني واالفصاح عنه على مدى التزام ديوان الرقابة المالية واالدارية بمبادئ الشفافية
والمساءلة.
-4-2بحث ([4])2011,Brown

يهدف  Brownفي بحثه (هل االصالحات التنظيمية تعمل؟ دليل على اختيار أعضاء لجنة التدقيق لمراقبي

الحسابات)الى فحص فعالية لجنة التدقيق (االجتهاد) في عملية اختيار المراجعين من خالل اختبار ما إذا كان

أعضاء لجنة المراجعة يراعون عوامل الجودة عند تعيين مدقق حسابات وتوصل الى أن تحقيق جودة التدقيق
واختيار المدقق يتم تحديدها بشكل مشترك ترتبط نتائج الفحص بشكل إيجابي بتحقيق جودة التدقيق واختيار
المدقق ترتبط طبيعة العالقة بين (المدير-المدقق) مباشرة بتحقيق جودة التدقيق ايجابيا وترتبط عكسيا باختيار
المدقق.
-5-2بحث([5])2012,Stewart

يه ل ل للدف  Stewartف ل ل للي بحث ل ل لله (عملي ل ل للات التفت ل ل لليس وج ل ل للودة الت ل ل للدقيق ف ل ل للي :ادل ل ل للة م ل ل للن س ل ل للوق االوراق المالي ل ل للة

 )PCAOBوجل ل للود دليل ل للل تجريبل ل للي مباشل ل للر محل ل للدود علل ل للى أن جل ل للودة المراجعل ل للة قل ل للد تحسل ل للنت نتيجل ل للة لعمليل ل للات
التفتل لليس ولكل للن األبحل للاث صل للامتة بشل للأن تل للأثير عمليل للات التفتل لليس علل للى األوراق الماليل للة المتداولل للة اذن الغل للرض

مل للن هل للذا البحل للث هل للو مل لللء هل للذه الفجل للوة وتوصل للل الل للى أن الهيل لليت التنظيميل للة يمكل للن أن تل للؤثر بشل للكل إيجل للابي
عل ل للى ج ل للودة الت ل للدقيق و يمك ل للن ايض ل للا تقي ل لليم ج ل للودة الت ل للدقيق م ل للن خ ل للالل د ارس ل للة العالق ل للة ب ل للين الم ارج ل للع وج ل للودة
التقارير المالية.

-3مدخل تعريفي عن واجبات و مسؤوليات مراقب الحسابات
-1-3واجبات مراقب الحسابات Duties of the Auditor

تتعللدد الواجبللات علللى المللدقق الخللارجي وذلللك بحسللب ماجللاء فللي التش لريعات والق لوانين السللائدة المنظمللة

لعمل المدقق الخارجي وكما موضح بعضها باالتي [6]:
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أ -تدقيق القيود والسجالت المحاسبية :يجب على المدقق الخارجي أن يدقق قيود وسجالت الوحدة االقتصادي
الخاضعة للتدقيق للتحقق من صحة تسجيلها في السجالت والتأكد من ان الحسابات الختامية تظهر المركز
المالي ونتيجة نشاط الوحدة االقتصادية بعدالة.

ب -اعداد وتقديم التقرير :ان الواجب الرئيس للمدقق الخارجي هو فحص حسابات السنة المالية المكلف بتدقيقها
لغرض تقديم تقرير للجهة محل التدقيق وغيرهم من اصحاب المصلحة.

ج -التحقق من تطبيق المعايير واالنظمة المحاسبية  :على المدقق الخارجي ان يتحقق بأن الشركة قد طبقت
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشكل ثابت.

د -عدم الجمع بين إعمال تنظيم الحسابات ومراقبة تلك الحسابات من قبل المدقق الخارجي أو شركائه أو
مساعديه

ه -االلتزام بقواعد السلوك المهني ومعايير األداء التي يعتمدها المجلس في تنظيم المهنة.

و -االلتزام بالمعايير الرقابية الصادرة عن (مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق).

ز -تثبيت أسماء وتواقيع األشخاص التابعين له الذين قاموا بمراقبة وتدقيق الحسابات على أوراق عمل المكتب.
 - 3-2مسؤوليات مراقب الحسابات Responsibilities of the Auditor

وكذلك ان مسؤوليات مراقب الحسابات بموجب ))SASرقم  132يتطلب المعيار الجديد من المدققين إجراء ثالثة

تقييمات وهي[7] :
 -1التأكد من قيام اإلدارة بأتباع مبدأ االستم اررية عند اعداد البيانات المالية.
 -2هل هناك شك كبير حول قدرة الكيان على االستمرار كوحدة اقتصادية مستمرة لمدة عام واحد من تاريخ
إصدار القوائم المالية

 -3هل تقوم الوحدة االقتصادية بتضمين القوائم المالية إفصاحات كافية تتعلق بقدرتها على االستمرار؟
وتنحصر مسؤوليات مراقب الحسابات في قيامه بأداء واجباته المهنية والمتفق عليها على وفق كتاب
التكليف الموقع بينه وبين الجهة محل التدقيق ,في اتباع معايير التدقيق المحلية او الدولية وما تتطلبه من تطبيق

اء بقصد او من دونه يترتب عليها تعرض
إجراءات التدقيق المتعارف عليها  ,وان أية مخالفة لتلك المعايير سو ً
مراقب الحسابات للمساءلة ومقاضاته اذا لزم األمر ,وان حدود مسؤوليته ال تقتصر على اعماله فقط وانما تمتد
لتشتمل على االخطاء او االهمال او تقصير من مساعديه إذ ينبغي على مراقب الحسابات التخطيط واالشراف
على اعمال مساعديه ].[8
-1-3-2المسؤولية المدنية Civil responsibility

من وجهة نظر] [ 9تتحقق المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات عند اخالله بما التزم به تجاه الغير وذلك

بأن يقوم مراقب الحسابات بتعويض المتضرر عما تسبب به من ضرر نتيجة عدم االلتزام باالتفاق وال فرق ما

اذا كان االلتزام :

 -1تعاقديا (ناتجة عن عقد ينظم العالقة) والتي من اهم اركان هذ المسؤولية التعاقدية من وجهة نظر][ 10هي:




ان يكون هناك التزام من قبل مراقب الحسابات سواء بموجب العقد أم بموجب القانون.

أن يكون هناك خطأ مرتكب من قبل مراقب الحسابات سواء كان المدقق متعمدا ام نتيجة االهمال.

ان يتسبب مراقب الحسابات بالضرر مباشرة للجهة محل التدقيق نتيجة ذلك االهمال يستحق تعويضا

عن ذلك.
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 -2تقصيريا(ناتجة عن مسؤولية تجاه االطراف ذات العالقة) وذلك الن المسؤولية المدنية اساسها اصالح
الضرر وليس عقابا لمرتكب الخطأ واهم اركان المسؤولية التقصيرية -:




حدوث تقصير او اهمال من قبل مراقب الحسابات في اداء واجباته المهنية.

ان يكون السبب الرئيس في الضرر الذي اصاب الزبون هو االهمال والتقصير.

ان يكون هناك سبب يربط بين ذلك الضرر وبين اهمال مراقب الحسابات وتقصيره.

-2-3-2المسؤولية التأديبيةDisciplinary responsibility

نظ ار للدور الي يمارسه مراقب الحسابات كونه ضمير المجتمع والحارس الذي يحافظ على المال العام من الرشوة
والفساد وسوء االستعمال ,فأن سكوته على مخالفات او سرقات او عدم ذكرها واإلشارة اليها ومساهمته في اعمال

ت خالف قواعد السلوك المهني المنظم لمهنة التدقيق يعرضه لفقدان مركزه االدبي الذي يتمتع به ,ويتعرض لعقوبات
تفرض من لجنة انضباط مختصة وردت بالنظام مثل عقوبة التنبيه واالنذار و االيقاف عن مزاولة المهنة لمدة
محددة ومن اهم المخالفات التأديبية هي[11] -:

 -1مزاولة تدقيق حسابات وحدة اقتصادية معينة يكون شريكا فيها.

 -2ابداء الرأي والتوقيع على بيانات مالية ألي وحدة ال تعكس الواقع الحقيقي لتلك الوحدة محل التدقيق.
 -3لمنافسة غير االخالقية مع زميل اخر للحصول على عملة بطريقة سيئة.

 -4مخالفة االنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون او اي تشريع اخر ينظم عمل المهنة.

-3-3-2المسؤولية الجزائيةCriminal liability

تنجم المسؤولية الجزائية نتيجة ارتكاب مراقب الحسابات جريمة نص عليها القانون وتجاوز ضررها نطاق الفرد

وتعداه الى المجتمع يتعرض لعقوبة يحددها القانون من الجدير بالذكر ان المسؤولية الجنائية او الجزائية لمراقب
الحسابات وردت في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ()113لسنة  1982المعدل في  2004حيث فرض عقوبة

الحبس لمدة سنة لمن تنص عليه المادة ()57-2ونص المادة هو" من اعد او قدم حسابا او تقري ار او بيانا كاذبا

او ناقصا مما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك " ] [12وهذه المادة
تطبق على مراقب الحسابات الن الضريبة تعتمد تقريره في عملية التقدير الضريبي.
ولم يقتصر االمر على ذلك بل وردت ايضا في ] [13عددا من المواد التي يسأل بموجبها مراقب الحسابات من

اهم هذه المواد االتية-:

 -1المادة ( )2 ,295-1التي تنص على ما يأتي -:


" يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزوي ار في محرر عادي
موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله ألثبات

حقوق الملكية".



"تكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي اخر".

 -2المادة ( )300التي تنص على "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او
افسد او عيب او ابطل بسوء نية محر ار موجودا او مثبتا او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر

عادي يمكن استعماله إلثبات حقوق الملكية".
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 -3المادة ( )437التي تنص على ما يأتي-:
"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين وبغرامة ال تقل عن مائة دينار او بإحدى العقوبتين كل من علم

بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير االحوال المصرح بها قانونا او استعمله
لمنفعته او لمنفعة شخص اخر".
وكذلك ان مسؤولية مراقب الحسابات تجاه إعداد القوائم المالية من وجهة نظر ].[14
كذلك إن مسؤولية مراقب الحسابات تتلخص بأن يقوم بتدقيق حسابات الشركة وفحص البيانات المالية

وابداء رأيه الفني المحايد كخبير في مدى داللة هذه القوائم على عدالة المركز المالي للمنشأة وعلى نتيجة أعمالها
وقد أوضحت المادة ( )136من قانون الشركات العراقي ذي الرقم ( )21لسنة .[15]1997التزامات مراقب
الحسابات على النحو اآلتي:
على مراقب الحسابات أن يدلي برأيه حول الحسابات الختامية للشركات المساهمة أمام هيئتها العامة ويجوز ذلك

في الشركات األخرى ،وفي األحوال كافة يجب أن يتناول مراقب الحسابات المسائل اآلتية:

 -1مدى سالمة حسابات الشركات وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له باالطالع
على المعلومات التي يطلبها عن نشاط الشركة مع بيان رأيه في تقرير مجلس اإلدارة.

 -2مدى تطبيق الشركة لألصول المحاسبية المرعية وال سيما تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجالت المحاسبية
وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة.

 -3مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة أعمالها.

-4مدخل تعريفي عن الشفافية

 -1-4مفهوم الشفافية ()The concept of transparency

اضحا لألصول المالية الحقيقية للشركة ويعني هذا جزئيا أن
فهما و ً
الشفافية تعني أن التقارير المالية تقدم ً
االلتزامات الطارئة مع الوحدات االقتصادية األخرى ذات الصلة يتم الكشف عنها] .[16كما يتعلق مبدأ الشفافية

بانفتاح كيان القطاع العام إلى مكوناته تشمل اإلدارة الرشيدة واإلفصاح المناسب عن المعلومات األساسية

ألصحاب المصلحة حتى يكون لديهم حقائق ذات صلة عن أداء كيان القطاع العام والعمليات الالزمة لفهم

الدوافع بوضوح والتوصل إلى استنتاجات صحيحة حول آثار أفعاله] .[17كما يعرفها اخرون كونها مستوى من

اكتمال المعلومات التي تقدمها كل شركة إلى السوق فيما يتعلق بأنشطتها التجارية و االلتزام بتقديم المعلومات
بصورة طوعية للمساهمين واصحاب المصلحة لمساعدتهم في اتخاذ الق اررات المناسبة ].[18

 -2-4اهداف الشفافية()Transparency objectives
اهداف شفافية اإلبالغ من وجهة نظر ] [19هي-:

 -1تطوير القدرة على التنبؤ وبالتالي تطوير كفاءة الق اررات.

 -2المحافظة على الثقة والمصداقية في األسواق و تساعد على زيادة فهم الجمهور لهيكل ونواحي نشاط
الشركة وسياساتها.

 -3تقديم المعلومات المهمة والمفيدة ألصحاب المصالح كافة لتقييم المخاطر وتمكن مستخدمي تلك القوائم من
عمل المقارنات بين السنوات وبذلك تساعد شفافية اإلبالغ في تخفيض حالة عدم التأكد في األسواق.
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 -3-4اهمية الشفافية()The importance of transparency
يمكن بيان اهمية الشفافية باالتي :

 -1ان الشفافية بمعنى وضوح سياسات االدارة التي تساهم بتحسين القدرة على للتنبؤ بما يجب ان يكون عليه
واقع الحال المالي مستقبال ,ومن ثم سوف تزيد من كفاءة الق اررات المتعلقه بالمستقبل ال سيما اذاعرفت

االدارة كيف تبرر وجهات نظرها وافتراضاتها المستقبلية ] .[20

 -2إن االنفتاح ،واتاحة المعلومات المطلوبة للجمهور سيقلل من نطاق إساءة استخدام الموارد ويعزز القدرة

العامة على مساءلة ,ويمكن أن يؤدي غياب الشفافية في عمليات الميزانية إلى توليد الفساد وعدم الكفاءة

وعدم المساواة وتقديم المساومة لتوفير الخدمات العامة وجهود التنمية ،ونشر المعلومات ذات الصلة ].[21

 -3جذب االستثمارات االجنبية والحفاظ على االستثمارات الوطنية وذلك الن الشفافية تعد عامال مشجعا
لالستثمار وغيابها يعد من اهم العوامل المسببة للمشكالت.

 -4ان الفائدة الصافية لشفافية الشركات هي مجموع مكاسب الكفاءة في تقليل التضارب في المعلومات تجاه
المستثمرين وفقدان المزايا التنافسية ].[22

 -5ان الشفافية يمكن أن تزيد من الكفاءة في السلسلة المنطقية الكاملة وهي تعتبر أداة ثمينة لسياسة التجارة ال
تؤدي فقط إلى تعزيز التنفيذ الفعال للقواعد التجارية ولكن أيضا في بناء نظم تجارية متعددة األطراف لتبادل
المعلومات بين األطراف الفاعلة في المجال االقتصادي و إن األهمية المستمرة والمتنامية للشفافية في
التجارة الدولية يتم اإلبالغ عنها في العديد من الدراسات باستخدام نهج واسع التنوع ].[23

-4-4عالقة االفصاح بالشفافية والفرق بينهما The relationship of disclosure is transparent
and the difference between them

أن اإلفصاح والشفافية مكونان أساسيان في حوكمة الشركات ترتبط بشكل واضح بإصالح وجودة حوكمة

الشركات

ويرجع ذلك إلى أن إصالح حوكمة الشركات مرتبط بمستويات أكبر من االفصاح حيث أن اإلفصاح

-:هو أداة متكاملة للشركات لإلبالغ عن أدائها حتى يتمكن المستثمرون من تقييمه بشكل مناسب ,والشفافية-:و

تعني تقارب تيارات المعلومات وايصالها إلى األطراف المعنية (أصحاب المصلحة) في وقت الحاجة والجدير
بالذكران الشفافية الحقيقية أو الكاملة نادرة أو مستحيلة  ,فالشفافية ال تعني بالضرورة اإلفصاح الكامل ودائما

تكون هناك دائما درجة معينة من فجوة المعلومات بين مختلف األطراف الهدف هو تعظيم التدفق الحر
للمعلومات قدر اإلمكان الذي يعني ببساطة توصيل على المعلومات المالئمة إلى األشخاص المناسبين في
الوقت المناسب للسبب الصحيح ].[24
 -5-4معوقات الشفافية Obstacles to transparency

قسم الباحثون العقبات التي تعترض الشفافية على ثالثة انواع وهي كاالتي[25]-:

 -1االعتبارات الفنية أو التصميمية  -:قد تؤدي إلى إعاقة الشفافية لغرض الخدمة الشاملة أو حماية الخصوصية
نفسها.

 -2االعتبارات المؤسسية أو التنظيمية -:قد تجعل الشفافية في بعض الظروف غير قابلة للتطبيق و قد يؤدي
الكشف عن بعض المعلومات حول بروتوكوالت الخصوصية الداخلية إلى دعوة المسؤولية بصورة عقوبات قانونية.

 -3االعتبارات االستراتيجية أو االقتصادية  -:يمكن أن تجعل هذه االعتبارات الشركات حذرة بشأن منح الجمهور
على األقل معلومات عن جزء من أعمالها الداخلية.
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ويذكر] [26مجموعة من االمور يعدها معوقات للشفافية وهي-:
 -1السرية والتعتيم  -:أي إخفاء او حجب اي معلومة عن بعض أصحاب المصلحة وجعلها صعبة الفهم.

 -2توفير معلومات خاطئة  -:أي توفير معلومات مضللة ألصحاب المصلحة من أجل التأثير في عملية صنع
القرار.

 -3التحيز والمجاملة  -:أي توفير المعلومات ألصحاب المصلحة مع التركيز بشكل خاص على مصالح مقدمي
المعلومات.

 -4المعلومات غير المكتملة  -:أي تزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات التي ال تغطي الحقيقة كاملة وبالتالي
تضليلهم.

 -5الكم الهائل للمعلومات  -:بمعنى أن أصحاب المصلحة لديهم معلومات ال يحتاجون إليها مما يجعل من الصعب
عليهم تحديد المعلومات المالئمة..

 -6-4تصنيفات الشفافية()Transparency Ratings

يرى ] [27من المهم التمييز بين التصنيفات المختلفة للشفافية ومنها -:

فعليا
 -1الشفافية المعتمة أو غير الواضحة -:تتضمن نشر المعلومات التي ال تكشف كيف تتصرف المؤسسات ً

أيضا إلى المعلومات التي تم الكشف عنها
سواء من حيث كيفية اتخاذها للق اررات أو نتائج أعمالها يشير المصطلح ً
بشكل رمزي فقط أو التي تم الكشف عنها ولكن تبين فيما بعد أنها غير موثوقة.

 -2الشفافية الواضحة  -:تشير الشفافية الواضحة إلى كل من سياسات الوصول إلى المعلومات والى البرامج التي

تكشف عن معلومات موثوق بها عن األداء المؤسسي وتحدد مسؤوليات المسؤولين وكذلك أين تذهب األموال
العامة وتسلط الشفافية الواضحة الضوء على السلوك المؤسسي الذي يسمح لألطراف المهتمة (مثل صناع
البناء ومن األمثلة على الشفافية الواضحة بيانات المجتمع
السياسات ،وصناع الرأي) لمتابعة استراتيجيات التغيير َ
المدني عن انتهاكات حقوق اإلنسان  ,واصدار شهادات امتثال القطاع الخاص للمعايير البيئية ,وتقييمات سياسات
علنا ,وحتى تقارير هيئة التفتيس التابعة للبنك الدولي.
الجهات الخارجية التي يمكن الوصول إليها ً

وللشفافية حسب رأي ] [28ثالثة انواع وهي كما يلي -:

 -1الشفافية المدبلجة  -:وهي شفافية منقولة بتعسف او مقلدة بأسلوب مستنسخ ال يناسب طبيعة نشاط الوحدة المعنية
وظروفها.

 -2الشفافية المؤد لجة -:وهي عادة تبدأ من هدف معين لخدمة مصالح معينة وتكون االيدلوجيا مصدرها ومصمم
عملها.

 -3الشفافية االنتقائية -:وهي التي تختار النتائج الجيدة مهما كانت متواضعة وتظهرها بأسلوب مبالغ فيه.
 -7-4متطلبات تطبيق الشفافية Requirements for transparency application
يرى ] [29ان هناك حزمة من المتطلبات يجب توافرها لتطبيق الشفافية ومن أهمها:

 -1الوضوح وعدم الغموض في األنظمة والتشريعات واإلجراءات ونشرها للمواطنين والموظفين.
 -2نشر الوعي لدى الموظفين والمواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
 -3اختيار الموظفين على أساس الكفاءة المطلقة.

 -4تطوير شبكة المعلومات بين الدوائر والمنشيت كافة وتسهيل عملية تدفق المعلومات.
 -5تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية واالدارية.

 -6تطبيق الندرة االدارية وتعني " البدء من البداية من حيث اإلجراءات والقوانين واألنظمة وأساليب العمل "
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 -7تبسيط إجراءات العمل وتحسين قدرات موظفي الجهاز الحكومي.
 -8حرية وسائل االعالم ومنظمات المجتمع المدني.

-5مدخل تعريفي عن جودة التدقيق

 -1-5مفهوم جودة التدقيقQuality audit concept

عرف جودة التدقيق على أنها احتمال قيام المدقق باكتشاف الخروقات واإلبالغ عنها من أجل تقديم معلومات
تُ َّ
متغير
ًا
محاسبية عادلة كما ان جودة التدقيق هي متغير يصعب مالحظته ويصعب قياسه بموضوعية مما يجعله

كبير بمقاييس جودة التدقيق حيث
طا ً ا
ال يمكن مالحظته وقد اثبتت العديد من الدراسات تدابير أخرى ترتبط ارتبا ً
تحدد هذه الدراسات المستحقات غير الطبيعية و معامالت االستجابة لألرباح من انحدار العوائد واألرباح
المعاصرة ومستوى الخبرة في الصناعة ومدة التدقيق وسمعة مدقق الحسابات كوكالء معقولين لجوانب معينة

من جودة التدقيق].[30

ينظر أصحاب المصلحة إلى جودة التدقيق من وجهات نظر مختلفة فمن وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية
يشار إلى جودة التدقيق كأداة لتحدي اإلدارة و يقال أنه كلما تم تخصيص المزيد من الموارد كلما كانت جودة

التدقيق أفضل من ناحية اخرى فإن قيادة اإلدارة لجودة التدقيق قد تكون مرتبطة بشكل أساسي بالتنسيق مع

المدققين من أجل إنهاء مهام التدقيق في أسرع وقت ممكن الن إنهاء مهام التدقيق في وقت مناسب ومعقول

يمنع أي تعطيل في عمليات الشركات .ويتم إنشاء لجان التدقيق في العديد من البلدان لتقييم ما إذا كانت مهام
التدقيق الموجودة يتم اداؤها على أساس نشط ومعقول وفي الوقت المناسب ].[31
جودة التدقيق من وجهة نظر ] [32فتشير إلى المدقق الذي يقوم بتدقيق الحسابات وفًقا لمعايير التدقيق المقبولة
عموما ( ) GAASلتقديم تأكيد معقول بأن البيانات المالية المدققة واإلفصاحات ذات الصلة تتوافر فيها االمور
ً
االتية:

عموما (.)GAAP
 -1معروضة وفًقا لمبادئ المحاسبة المقبولة
ً
 -2يمكن فهمها بشكل واضح وال يتم اساءة فهمها جوهريا سواء كان ذلك بسبب أخطاء أم بسبب
االحتيال.

وتتخذ هذه الفكرة خطوة أخرى إلى األمام من خالل ربط جودة التدقيق بجودة البيانات المالية في تعريفهما
والذي ُيشار إليه على أنه "ضمان أكبر بأن البيانات المالية تعكس بأمانة االقتصاد األساسي للشركة مشروطة
بنظام اإلبالغ المالي الخاص بها والخصائص الفطرية IAASB " .من ناحية أخرى ،يركز أكثر على جانب
المدقق للمعادلة وهي تحدد جودة التدقيق على أنها تتحقق عند تعاون فرق العمل مع بعضها.

-2-5اهداف جودة التدقيقAudit Quality Objectives

يمكن تلخيص أهم األهداف التي تسعى جودة التدقيق الى تحقيقها باالتي :

يرى (عبد الرحمن) ان من اهم اهداف جودة التدقيق تأكد التزام المدققين بأحكام القوانين والتعليمات السارية

التنفيذ والمعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية والمحلية الصادرة والمعتمد عليها من الجهات المهنية المتخصصة

حيث تعد المعايير المهنية بمثابة إرشادات لتحديد وتطبيق إجراءات التدقيق وتحتوي هذه المعايير والسيما
معايير الرقابة على الجودة على سياسات واجراءات تسعى إلى تحسين أداء كل من أفراد ومكاتب التدقيق كما ان
التمسك بالمعايير المهنية يعد واحداً من العوامل التي حظيت بأهتمام الدارسين لتحديد جودة التدقيق وبالتالي
نجد أن هناك عالقة متبادلة بين جودة التدقيق وااللتزام بالمعايير المهنية حيث ان تطبيق المعايير المهنية يقود
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إلى أداء عملية التدقيق بجودة عالية كما أن تنفيذ عملية التدقيق بمستوى جودة مالئم يؤكد تمسك المدققين

بالمعايير المهنية]. [33من وجهة نظر( )Vaicekauskasنجد إمكانية تحقيق مستوى التأكيد المنصوص عليه

ضمانا بان القوائم المالية تتمتع
في تقرير مراقب الحسابات حيث يوفر تقرير مراقب الحسابات الدقيق
ً
بالمصداقية من قبل اصحاب العالقة  ,مما يدل على ما إذا كان تعرض المركز المالي للشركة ونتائجها كما هي
في الواقع و تعمل ع لى تحسين وظائف المحاسبة المالية وتضمن موثوقية النتائج في البيانات المالية وتثبت ما
إذا كانت السياسات المحاسبية للشركة قد تم التعبير عنها بوضوح وبساطة وجودة التدقيق ترتبط بدقة المعلومات

طا وثيًقا بإدارة األرباح كما ان
التي يراجعها مراقب الحسابات مع أطراف ثالثة و ترتبط دقة المعلومات ارتبا ً

إدارة األرباح تعد مهمة جدا كونها حجر الزاوية لجودة التدقيق هذا يعني أن تدقيق الجودة يجب أن يكتشف

أيضا بسبب أنشطة احتيالية مثل إدارة األرباح] .[ 34
األخطاء ليس فقط بسبب الخطأ ولكن ً
-3-5عناصر جودة التدقيقAudit quality elements

يصف إطار جودة التدقيق العناصر الرئيسية االتية من وجهة نظر كال من ] [ 35و]  [36ان مصطلح

جودة التدقيق يشمل العناصر الرئيسة في سلسلة التقارير المالية (مثل المدخالت والعمليات والنواتج والتفاعالت
الرئيسة) وهذا بدوره يعزز األداء الثابت لتدقيق الجودة كما يقال إن وظيفة التدقيق ذات جودة إذا مارس المدقق

العناية المهنية الالزمة في اكتشاف األخطاء الواضحة والتقرير عنها في حسابات الزبون محل التدقيق كما
تشتمل المخرجات جميعا على أحد العناصر التي يتم من خاللها تقييم جودة التدقيق والتي تشمل تقارير مدققي
ال حسابات (الداخلية) (للمستخدمين و الحوكمة واإلدارة والمنظمين) تقارير لجنة التدقيق المعلومات المقدمة من
قبل المنظمين حول عمليات التدقيق الفردية و تقارير الشفافية السنوية ونتائج عمليات التفتيس التي تقوم بها

عنصر (أو وظيفة)
ًا
أيضا
شركة التدقيق عبارة عن اداة تدل على مجموع عناصر نتيجة التدقيق تعد نتيجة التدقيق ً
لجودة التدقيق وهي رسالة من المدقق عادةً في شكل رأي مكتوب إلى النظام القانوني والتنظيمي والمؤسسي

واألطراف المهتمة والمتضررة وعمالء الكيان إنه آخر منتج أو خدمة في العملية المحاسبية ويتم تقديمها من

خالل المدقق.
-4-5العوامل المؤثرة على جودة التدقيقFactors affecting audit quality

تؤثر العوامل المختلفة على جودة التدقيق مثل (المدخالت والمخرجات والتفاعل بين عوامل أصحاب

المصلحة الرئيسية) تتعلق عوامل المدخالت بخبرة الفريق بشكل أساس وسلوكهم األخالقي وعملية التدقيق نفسها.
في حين ترتبط عوامل المخرجات بالشرط التشريعي وتأثير أصحاب المصلحة .اما التفاعل بين أصحاب

المصلحة الرئيسيين يمكن يؤثر على مستوى جودة التدقيق حيث يعد التواصل مع المسؤولين عن الحكم في

مثاال على هذا التأثير على جودة
مرحلة التخطيط مهم لتقييم مختلف ويمكن أن تكون المخاطر والدو ارت الحرجة ً
التدقيق وايضا تم استخدام طرق مختلفة لدراسة مفهوم جودة التدقيق(مدة التدقيق  ,النسبة المئوية لألتعاب غير
المراجعة  ,حوافز مدققي الحسابات من المنظور القانوني وتوظيف المدققين الخريجين)؛ تعد جميعها عوامل

محتملة تم بحثهم لقياس جودة التدقيق ].[37
العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الخارجي من وجهة نظر][ 38حيث اقترح الباحث مجموعة من العوامل المؤثرة

على جودة التدقيق الخارجي مع مراعاة وجهات نظر كل طرف معني بمهمة التدقيق الخارجي يتكون هذا اإلطار

من ثالث مجموعات:


المجموعة األولى :العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الخارجي التي ترتبط بالبيئة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
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المجموعة الثانية :العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الخارجي التي ترتبط بالبيئة التنظيمية لمهنة التدقيق
الخارجي.



المجموعة الثالثة :العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الخارجي التي ترتبط بالبيئة التنظيمية لمكتب المدقق
الخارجي وتشمل (حجم مكتب التدقيق الخارجي وسمعة مكتب التدقيق الخارجي واالمتثال للمعايير المهنية

عموما واتعاب عملية التدقيق الخارجي واستقالل المدقق الخارجي وخبرة فريق التدقيق).
المقبولة
ً
حددت المجموعة االستشارية الدائمة ( ،)SAGوهي مجموعة فرعية من  ،PCAOBجودة عمل شركة التدقيق
على النحو التالي '' :تعتمد جودة عمل الشركة في النهاية على ].[39
 -1النزاهة(.)integrity

 -2الموضوعية(.)Objectivity
 -3الذكاء (.)Intelligence
 -4الكفاءة (.)Efficiency

 -5الخبرة (.)Experience

 -6الدافع من الموظفين الذين يقومون بعملية التدقيق( Motivation of staff who perform the
.)audit

 -7حسن األداء(.)Good performance
 -8اإلشراف (.)Supervision

 -9تدقيق العمل ومتابعته (.)Checking and reviewing the work

-6تحليل البيانات واختبار فرضيات البحث

 -1-6اختبار بيانات متغيرات الدراسة وضبط المقياس

من المهم للباحث تأكده وقبل الشروع بعملية تحليل النتائج وتفسيرها التي تم الحصول عليها من استمارة

االستبانة التأكد من جملة عوامل ،من اهمها التأكد أوال من ثبات مقياس الدراسة وصدقه في قياس متغيراتها ،ثم
بعد ذلك اختبار هل ان البيانات التي تم الحصول عليها خاضعة للتوزيع الطبيعي ام ال حتى يتسنى للباحث
اختيار األداة اإلحصائية المناسبة لغرض استخدامها في تحليل تلك البيانات .من هذا المنطلق ستجرى
االختبارات االتية على البيانات قبل اختبارها احصائيا:
 -1ضبط المقياس قبل تطبيقه.

 -2اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات.

 -1-1-6ضبط المقياس قبل تطبيقه:

يجب ان يتأكد الباحث من ان االستبانة التي استخدمها لجمع البيانات أداة صالحة ويمكن االعتماد على

البيانات التي تم جمعها عن المتغيرات المبحوثة ،لذلك سعى الباحث الى التأكد من ثبات وصدق المقياس المعتمد

في الدراسة ،وعلى النحو االتي-:
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 -1-1-1-6معامل الثبات Reliability

يعني ثبات المقياس استق ارره وعدم تناقضه مع نفسه ،أي ان المقياس سيعطي النتائج نفسها إذا اعيد

تطبيقه على العينة نفسها ،بمعنى ان الثبات يعني استقرار ( )Stabilityواتساق ( )Consistencyالمقياس ]]40
ومن اهم المقاييس المستخدمة في قياس ثبات االستبانة وأكثرها شهرة هو مقياس ( ،)Cronbach's Alphaفاذا

بلغت قيمة االختبار المذكور اقل من ( )0.6فان ذلك يعد مؤش ار على ضعف ثبات المقياس المستخدم ،في حين
يعد ثبات المقياس مقبوال في حال تعديه نسبة ( ،)0.7فيما تعد نسبة ثباته جيدة اذا بلغت ( )0.8فاكثر ].[ 40
 -2-1-1-6معامل الصدق Validity

الصدق ( )Validityهو ان مقياس الدراسة يقيس فعال ما تم وضعه لقياسه ،بمعنى اخر هل ان المقياس يقيس

الظاهرة موضع الدراسة وليس شيئا اخر] ، [40علما ان استمارة االستبيان تم اخضاعها للصدق الظاهري من

خالل عرضها على مجموعة خبراء ملحق ( ،)2وصدق المحتوى ( )Content Validityوهو مقياس حكمي

( ) Judgmentalيعتمد على التحديد الدقيق للباحث لمتغيرات موضوع الدراسة وهذا بالتأكيد يعتمد على حجم
المعلومات التي درسها بخصوص الموضوع ]. [ 41ولقياس الصدق رياضيا فانه يساوي الجذر التربيعي لمعامل

الثبات].[ 42ويوضح الجدول ادناه قيم معامل الثبات والصدق لمتغيرات الدراسة.
جدول( )1قيم معامل الثبات لمتغيرات الدراسة
المتغيرات

قيم معامل Cronbach's

معامل الصدق

مسؤولية المدقق

0.82

0.91

الشفافية

0.83

0.91

جودة التدقيق

0.74

0.86

Alpha

المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25
يتضح من الجدول أعاله ان كافة قيم معامالت ( )Cronbach's Alphaتتراوح بين ( 0.73و)0.83
مما يعني ان المقياس المستخدم لقياس متغيرات الدراسة يتمتع بالثبات ،مما يمكن الباحث من التعويل على
النتائج التي سيتم الحصول عليها التخاذ قرار سليم .وان معامالت الصدق تجاوزت ( )0.80وهي نسبة جيدة
جدا.
-2-6اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات :

تعتمد الدراسة الحالية على اإلحصاء المعلمي ( )Parametric statisticsالذي يقوم على افتراض أساس مفاده

ان البيانات الخاضعة للتحليل يجب ان تتوزع طبيعيا(،)Normally distributionواذا تم اعتماد األساليب

المعلمية لبيانات ال تخضع للتوزيع الطبيعي عندها ال يمكن الوثوق بالنتائج المتحصلة عن تلك االختبارات ].[43

ولقد حرص الباحثان على دقة نتائج الدراسة من خالل اخضاع البيانات التي تم الحصول عليها من
استمارة االستبيان الى واحد من اهم االختبارات الخاصة بالتوزيع الطبيعي للبيانات اال وهو اختبار
( )Kolmogorov- Smirnovالذي يشير الى انه اذا كان حجم العينة اكبر من ( )39مفردة فانه يمكن حساب
قيمة االختبار ،عند مستوى معنوية ( )5%من خالل القانون االتي[41] -:
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1.36
𝑛√

=D

حيث ان  nتمثل حجم العينة ،وبما ان حجم عينة الدراسة هو ( )100مفردة تم اختيارها من مجتمع الدراسة،
عليه فان قيمة ( )Dالمعيارية ستبلغ ( ،)0.136فاذا كانت قيمة إحصائه ( )Kolmogorov-Smirnovاكبر من

قيمة ( )Dالمعيارية بمستوى معنوية ( )0.05عندها فان البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا ويمكن بالتالي استخدام

أدوات التحليل االحصائي المعلمي ويمكن االطمئنان للنتائج ،وفي حال عدم خضوع البيانات للتوزيع الطبيعي

سنستخدم أدوات التحليل الال معلمي (.)Non-Parametric
جدول( )2اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة
إحصاءه Kolmogorov-

قيمة D

ت

0.140

0.136

2

الشفافية

0.136

0.136

3

جودة التدقيق

0.170

0.136

1

البعد

 Smirnovالمحسوبة

مسؤولية مراقب
الحسابات

المعيارية

المقارنة
المحسوبة اكبر من
المعيارية

المحسوبة مساوية
للمعيارية

المحسوبة اكبر من
المعيارية

القرار

تتوزع طبيعيا
تتوزع طبيعيا
تتوزع طبيعيا

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25
يتبين من الجدول أعاله ان البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي مما يجعلها مؤهلة
للخضوع الدوات التحليل المعلمي.
 -3-6اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات الثالثة االولى

من خالل الفقرة الحالية سيتم عرض وتحليل نتائج إجابات افراد عينة الدراسة وتفسيرها بخصوص الفقرات الواردة

في استمارة االستبيان من خالل استعراض قيم األوساط الحسابية الموزونة واالنح ارفات المعيارية ونسبة االتفاق
لكل فقرة سواء بالنسبة لمتغيرات الدراسة.

وحددت الدراسة مستوى اإلجابات في ضوء المتوسطات الحسابية من خالل تحديد انتمائها ألي فئة .وألن

أستبانة الدراسة تعتمد على مقياس ليكرت الخماسي فأن هنالك خمس فئات تنتمي لها المتوسطات الحسابية.
وتحدد الفئة من خالل أيجاد طول المدى (( ،4 =1-5ومن ثم قسمة المدى على عدد الفئات \ (0.80 = 5

) .4وبعد ذلك يضاف ) (0.80إلى الحد األدنى للمقياس ) (1أو يطرح من الحد األعلى للمقياس ،وتكون الفئات
كاألتي [44]-:
 :1.80 – 1منخفض جداً

 :2.60 – 1.81منخفض
 :3.40 – 2.61معتدل
 :4.20 – 3.41مرتفع

 :5.0 – 4.21مرتفع جداً
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ولقد تناولت هذه الفقرة المنطلقات االتية:
 -1-3-6عرض وتحليل وتفسير استجابات افراد عينة الدراسة بخصوص مسؤولية مراقب الحسابات

يتضمن الجدول( )3ادناه المتوسطات الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية ومستوى اإلجابة وشدتها

لبعد مسؤولية مراقب الحسابات .ويالحظ من الجدول أدناه أن الفقرة ( )8حصلت على أعلى وسط حسابي موزون

بلغ( ،)4.62وبانحراف معياري ( .)0.56ان هذه النتيجة تعني ان عينة الدراسة وهم مدققي الحسابات يعتقدون
وبقوة ان من اهم واجبات ومسؤوليات مراقب الحسابات نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الوحدة االقتصادية

التي يتم تدقيق عملها لتحديد نقاط القوة والضعف ،وحصلت الفقرة على مستوى إجابة مرتفع جدا ،ولقد نالت الفقرة

المذكورة شدة إجابة بلغت ( )92.40%من وجهة نظر افراد العينة ،وتدل نتيجة االنحراف المعياري على قوة

اتساق إجابات العينة .أما الفقرة ( )13فقد حصلت على أقل األوساط الحسابية إذ بلغ ( )3.30بانحراف معياري

( )1.09وبلغت شدة اإلجابة لهذه الفقرة ( )66%من وجهة نظر افراد العينة .على الرغم من كون هذه الفقرة
حصلت على اقل األوساط الحسابية الموزونة اال انها ما زالت تتمتع بمستوى إجابة معتدل ،ولكن كان تشتت
إجابات افراد العينة بخصوص هذه الفقرة اعلى من باقي الفقرات األخرى مما يعني ضعف اتفاقهم بخصوصها

قياسا بالفقرات االخرى.

ويتبين من الجدول ان بعد مسؤولية مراقب الحسابات حقق وسطاً حسابياً موزوناً عاما بلغ ( )4.20وانحراف
معياري ( ،)0.76وبلغت شدة االجابة ( )%84وقد حصل هذا البعد على مستوى إجابة (مرتفع)
جدول ( )3األوساط الحسابية الموزونة وشدة االجابة واالنحراف المعياري لبعد مسؤولية مراقب الحسابات
()N=100

الوسط

ت

العبارة

1

يلتزم مراقب الحسابات في العراق بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على

2

يقوم مراقب الحسابات بالتأكد من ان مخرجات النظام المحاسبي

3

يراعي مراقب الحسابات في العراق تنفيذ الشروط المنصوص عليها

عاتقه؟

للجهة محل التدقيق مطابقة شكال ومضمونا لواقع حال تلك الجهة .

بكتاب التكليف بينه وبين موكله و تجنب حدوث األخطاء التي تسبب

ضر اًر للغير مما يجنبه المسؤولية المدنية

4

يتمتع مراقب الحسابات بالحرص والنزاهة وااللتزام بالمسؤوليات

5

مراقب الحسابات غير مسؤول وال يمكن أن يكون مسؤوال عن منع

6

يقوم مراقب الحسابات بتدقيق القوائم المالية للمصارف وفقا لقواعد

ويتجنب مخالفة أحكام القانون أو األفعال التي تنال من شرف المهنة
األخطاء والغش لكنه مسؤوال عن اكتشافها

االعتراف والقياس واالفصاح المنصوص عليها في المعايير الدولية
للتقارير المالية

7

يقوم مراقب الحسابات بالتأكد من افصاح الوحدة االقتصادية عن

جميع المعلومات ذات االهمية النسبية اضافة الى تلك التي حددها
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شدة

االنحراف

الحسابي

االجابة

المعياري

4.20

84.00%

0.7

4.28

85.60%

0.67

4.48

89.60%

0.67

4.32

86.40%

0.71

4.10

82.00%

0.97

4.28

85.60%

0.75

4.24

84.80%

0.79
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القانون في الوقت المناسب بما يضمن وصول المعلومة الى جميع
اصحاب المصالح

8

على مراقب الحسابات تقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد نقاط القوة

9

يقوم مراقب الحسابات بالتحقق من المعلومات الواردة في تقرير االدارة

والضعف النه على اساسها يتم اختيار عينة التدقيق

فضال عن الكشوفات التحليلية المرفقة بالقوائم المالية استنادا الى
االنظمة المحاسبية المعتمدة في العراق

10

يستخدم مراقب الحسابات االجراءات التحليلية واالختبارات التفصيلية

في تنفيذ عملية التدقيق التي تساعده في الوصول الى الحقائق

بدقة عالية
11

ان االطالع الكافي لمراقب الحسابات على معايير التدقيق الدولية
وادلة التدقيق المحلية واالنظمة والتعليمات يساعده في التحقق من

متطلبات الشفافية في القوائم المالية
12

مراقب الحسابات مسؤول عن التحقق من تطبيق الوحدات االقتصادية

13

يجب على مراقب الحسابات نشر نتائج عملية الرقابة والتدقيق للقوائم

14

يمارس مراقب الحسابات اجراءات تدقيقية تتسم بالشفافية واالنفتاح

15

تساهم التقارير الصادرة من مراقب الحسابات

بشكل كبير في

16

ال توجد أي قيود مفروضة على عمل مراقب الحسابات تحول دون

لمؤشرات الشفافية

المالية على الموقع االلكتروني ليتيح لألطراف المعنية االطالع عليها
وفق معلومات موثوقة عند التعامل مع الجهة الخاضعة للتدقيق
مساعدة الجهات المستفيدة في الوصول الى الحقائق.

حصوله على المعلومات التي يحتاجاها او القيام بفحص أي عملية

يراها ضرورية
17

ان مهام وصالحيات مراقب الحسابات في العراق واضحة ومعروفة

18

الشك المهني وقوة المالحظات من المهارات الواجب توافرها لدى

19

ان كفاءة وخبرة مراقب الحسابات وقيامه بالمطابقة بين االفصاح الذي

ومشار اليها في القانون
مراقب الحسابات

اوردته الشركة في قوائمها المالية وما تتطلب المعايير المحلية

والدولية يساهم في تعزيز الشفافية واداء عملية التدقيق بكفاءة

4.62

4.36

4.26

92.40%

87.20%

85.20%

0.56

0.66

0.66

4.48

89.60%

0.50

4.04

80.80%

0.72

3.30

66.00%

1.09

3.94

78.80%

0.81

4.18

83.60%

0.72

3.68

73.60%

0.79

4.14

82.80%

0.75

4.50

90.00%

0.64

4.34

86.80%

0.52

وفاعلية

المعدل العام

024.

المصدر  :اعداد الباحثين
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0.84

0.76

Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (6): 2019

مما تقدم يستدل الباحثان على ارتفاع مستوى ادراك مراقبي الحسابات لمسؤولياتهم تجاه تدقيق حسابات

الوحدة االقتصادية التي يكلفون بتدقيق حساباتها االمر الذي يمكن ان يساهم وبقوة في تحسين جودة تدقيق

الحسابات النهائية لتلك الوحدة االقتصادية واظهارها بشكل يعكس واقع حالها فعال .وهكذا تم اثبات الفرضية

االولى التي تنص على((ان ارتفاع مستوى ادراك مراقبي الحسابات لمسؤولياتهم تجاه تدقيق القوائم المالية
للوحدات االقتصادية الخاضعة للتدقيق يساهم في تحقيق جودة التدقيق))
 -2-3-6عرض وتحليل وتفسير استجابات افراد عينة الدراسة بخصوص الشفافية

يتضمن الجدول ( )4ادناه المتوسطات الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية ومستوى اإلجابة وشدتها لبعد

الشفافية .ويالحظ من الجدول أدناه أن الفقرة ( )3حصلت على أعلى وسط حسابي موزون بلغ(،)4.46

وبانحراف معياري ( .)0.67ان هذه النتيجة تعني ان عينة الدراسة وهم مراقبو الحسابات يعتقدون وبقوة ان من
اهم خصائص التقارير المالية تميزها بالشفافية في عرض محتوياتها بالشكل الذي يساعد متخذ القرار على اتخاذ

قرار سليم ،وحصلت الفقرة على مستوى إجابة مرتفع جدا ،ولقد نالت الفقرة المذكورة شدة إجابة بلغت

( )%89.20من وجهة نظر افراد العينة ،وتدل نتيجة االنحراف المعياري على قوة اتساق إجابات العينة .أما
الفقرة ( )6فقد حصلت على أقل األوساط الحسابية إذ بلغ ( )3.70بانحراف معياري ( )0.93وبلغت شدة اإلجابة

لهذه الفقرة ( )74%من وجهة نظر افراد العينة .على الرغم من كون هذه الفقرة حصلت على اقل األوساط
الحسابية الموزونة اال انها ما زالت تتمتع بمستوى إجابة مرتفع ،ولكن كان تشتت إجابات افراد العينة بخصوص

هذه الفقرة اعلى من باقي الفقرات األخرى مما يعني ضعف اتفاقهم بخصوصها قياسا بالفقرات االخرى.

ويتبين من الجدول ان بعد الشفافية حقق وسطاً حسابياً موزون ًا عاما بلغ ( )4.10وانحراف معياري (،)0.76
وبلغت شدة االجابة ( )82.04%وقد حصل هذا البعد على مستوى إجابة (مرتفع).
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جدول ( )4األوساط الحسابية الموزونة وشدة االجابة واالنحراف المعياري لبعد الشفافية ()N=100
ت
1

2

3

الوسط

العبارة
تقوم الوحدة االقتصادية باإلفصاح عن معلوماتها وفق النظام

المحاسبي الموحد والمعايير الدولية وبشكل دوري

تقوم الوحدة االقتصادية باإلفصاح عن معلوماتها بشكل يتسم
بالشمولية والوضوح والمالئمة والجودة والموثوقية
ان التقارير المالية ينبغي ان تقدم فهما واضحا لألصول المالية

وااللتزامات الحقيقية للوحدة االقتصادية بالشكل الصحيح غير

شدة

االنحراف

الحسابي

االجابة

المعياري

3.96

79.20%

0.83

4.08

81.60%

0.82

4.46

89.20%

0.67

المضلل
4
5
6
7

8

تخضع الشفافية الى القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة في البيئة

المحلية

على الوحدة االقتصادية ان تفصح عن محاضر اجتماعات الجمعية
العمومية للمساهمين
على الوحدة االقتصادية ان تفصح عن استراتيجيات اإلدارة المتبعة
لتحقيق اهدافها المرسومة
ينبغي ان تتضمن القوائم المالية المعدة من قبل االدارة االفصاحات

الكافية عن السياسات المحاسبية المعتمدة.

على كافة الوحدات االقتصادية العمل بموجب مؤشرات الشفافية

الصادرة من  s&pالن ذلك سيؤدي للمحافظة على المساهمين

4.02

80.40%

0.77

3.98

79.60%

0.86

3.70

74.00%

0.93

4.34

86.80%

0.59

4.20

84.00%

0.60

الحاليين وجذب مساهمين جدد
9

يكمن تعزيز مراقب الحسابات لإلفصاح والشفافية عن المعلومات

بالشكل الذي يجعل التقارير المالية غير مضللة لمستخدميها بهدف

4.40

88.00%

0.64

حماية المجتمع المالي
10

يعزز مراقب الحسابات الشفافية من خالل تحديد نوعيه المعلومات
المحاسبية التي يجب االفصاح عنها.

4.20

84.00%

0.53

مما تقدم يستدل الباحثان على ارتفاع مستوى ادراك مراقبي الحسابات ألهمية الشفافية في عرض القوائم

المالية في المصارف عينة الدراسة والتي تم اجراء التدقيق عليها ،حيث ان الشفافية ومن وجة نظرهم يمكن ان
تساهم في اظهار نتائج التدقيق بشكل اكثر جودة فيما لو لم يتم عرض البيانات المالية بشفافية امام مراقبي
الحسابات وهكذا تم اثبات الفرضية الثانية والتي تنص على ((ان ارتفاع ادراك مراقبي الحسابات ألهمية الشفافية
في عرض القوائم المالية للوحدات االقتصادية الخاضعة للتدقيق يساهم في تحسين جودة التدقيق)).
 -3-3-6عرض وتحليل وتفسير استجابات افراد عينة الدراسة بخصوص جودة التدقيق

يتضمن الجدول ( )5ادناه المتوسطات الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية ومستوى اإلجابة

وشدتها لبعد جودة التدقيق .ويالحظ من الجدول أدناه أن الفقرة ( )4حصلت على أعلى وسط حسابي موزون
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بلغ( ،)4.68وبانحراف معياري ( .)0.51ان هذه النتيجة تعني ان عينة الدراسة وهم مدققو الحسابات يعتقدون
وبقوة ان اهم فقرة يمكن ان تحسن من جودة تدقيقهم للحسابات هي كونهم مستقلين عن الجهة التي يدققون

حساباتها ،وحصلت الفقرة على مستوى إجابة مرتفع جدا ،ولقد نالت الفقرة المذكورة شدة إجابة بلغت ()93.60%
من وجهة نظر افراد العينة ،وتدل نتيجة االنحراف المعياري على قوة اتساق إجابات العينة .أما الفقرة ( )14فقد
حصلت على أقل األوساط الحسابية إذ بلغ ( )4.08بانحراف معياري ( )0.72وبلغت شدة اإلجابة لهذه الفقرة

( )%81.60من وجهة نظر افراد العينة .على الرغم من كون هذه الفقرة حصلت على اقل األوساط الحسابية
الموزونة اال انها ما زالت تتمتع بمستوى إجابة مرتفع ،ولكن كان تشتت إجابات افراد العينة بخصوص هذه الفقرة
اعلى من معظم الفقرات األخرى مما يعني ضعف اتفاقهم بخصوصها قياسا بالفقرات االخرى.

ويتبين من الجدول ان بعد جودة التدقيق حقق وسطاً حسابياً موزوناً عاما بلغ ( )4.41وانحراف معياري
( ،)0.64وبلغت شدة االجابة ( )88.2%وقد حصل هذا البعد على مستوى إجابة (مرتفع جدا).
جدول ( )5األوساط الحسابية الموزونة وشدة االجابة واالنحراف المعياري لبعد جودة التدقيق ()N=100
ت

العبارة

1

اخفاء المعلومات الضرورية او حجبها بحكم سريتها وعدم االفصاح

2

يرتفع مستوى جودة التدقيق عند قيام مراقب الحسابات بالتحقق من

عنها يؤدي الى عدم جودة تقرير مراقب الحسابات
تطبيق مؤشرات الشفافية.

3

الحسابي

االجابة

المعياري

4.18

83.60%

0.77

4.32

0.55

تتمثل جودة التدقيق في قدرة مراقب الحسابات على تقديم خدمة ذات

مستوى عالي يجنبه خطر المسائلة وتقديم معلومات مفيدة
لمستخدمي البيانات المالية.

4

ان استقاللية مراقب الحسابات تؤدي الى تحسين جودة التدقيق

5

ان اهمية جودة التدقيق تكمن في اهمية التدقيق ذاته باعتباره حجر

6

من االمور الهامة في جودة التدقيق هو االخذ بنظر االعتبار تحديد

الزاوية في توفير الثقة بالقوائم المالية الصادرة

المخاطر المرتبطة بعملية التدقيق كجزء من اجراءات مراقب

الحسابات
7

ان كفاءة مراقب الحسابات وخبرته الفردية وما يتمتع به من مهارات

8

ان التزام مراقبي الحسابات بالموضوعية وبذل العناية المهنية الالزمة

تلعب دو ار مهما في رفع مستوى جودة التدقيق

عبر االلتزام بمبادئ وقواعد ومعايير التدقيق يحسن مستوى جودة

التدقيق
9

الوسط

شدة

86.40%

االنحراف

ان االطالع الكافي والتام على معايير التدقيق الدولية والمعايير

الدولية إلعداد التقارير المالية واالنظمة المحاسبية المعتمدة
والقوانين واالنظمة والتعليمات من قبل مراقب الحسابات يسهم في
95

4.40

88.00%

0.67

4.68

93.60%

0.51

4.40

4.40
4.66

4.50
4.32

88.00%

88.00%
93.20%

90.00%
86.40%

0.49

0.53
0.55

0.50
0.65
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زيادة جودة عملية التدقيق المنفذة
 10تعتمد جودة التدقيق على مجموعة من العوامل مثل النزاهة
4.58

والموضوعية والذكاء والكفاءة وحسن االداء
 11التخطيط الجيد لعملية التدقيق والرؤى الواضحة لمراقب الحسابات
يؤدي الى رفع مستوى جودة التدقيق

12

تتأثر جودة التدقيق بحجم االمكانيات وسمعة مكتب التدقيق او شركة

13

تخصص مراقب الحسابات في مجال معين يؤثر في جودة عملية

التدقيق والدعاوى القضائية المرفوعة ضد مراقب الحسابات
التدقيق

4.48
4.50
4.18

91.60%
89.60%
90.00%
83.60%

0.57
0.54
0.58
0.87

 14تتأثر جودة التدقيق بالمدة المستغرقة في اتمام عملية التدقيق
وشهرة مكتب التدقيق والمنافسة بين مكاتب مراقبي الحسابات
المعدل العام

4.08

81.60%

0.72

4.41

%288.

0.64

المصدر  :اعداد الباحثين

مما تقدم يستدل الباحثان على ارتفاع مستوى ادراك مراقبي الحسابات لفقرات بعد جودة التدقيق السيما فيما

يتعلق باالستقاللية ومهارة وكفاءة ونزاهة المدقق وما تلعبه من دور مهم في مجال جودة التدقيق ،إضافة الى
التزام المدققين باألنظمة والتعليمات الخاصة بالتدقيق تساهم بشكل كبير في تحسين جودة التدقيق وهكذا تم اثبات
الفرضية الثالثة التي تنص على ((ان ارتفاع ادراك مراقبي الحسابات بأهمية االلتزام بمعايير التدقيق العامة
ومعايير العمل الميداني وابداء الرأي يساهم في تحسين جودة التدقيق)).

واالتي رسما بيانيا يبين المقارنة بين االبعاد المذكورة من حيث الوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعياري
شكل ( )2المقارنة بين اإلحصاءات الوصفية المقاييس الدراسة

4.41
0.64

4.1
0.76

جودة التدقيق

4.2

االنحراف المعياري الشفافية الوسط الحسابي

0.79
مسؤولية مراقب الحسابات

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25
 -4-6اختبار فرضيات االرتباط بين متغيرات الدراسة

تهدف هذه الفقرة الى اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة ،من خالل استخدام معامل االرتباط

البسيط ( .)Pearsonومن خالل البرنامج االحصائي (.)SPSS V.25
 -1-4-6الفرضية الرابعة  :والتي تنص على االتي -:
أ -فرضية العدم ِ( ِِ( :)H0ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية ومعنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات
وجودة التدقيق).
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ب -الفرضية البديلة( :)H1توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية ومعنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات
وجودة التدقيق).

يظهر الجدول ( )6مصفوفة معامالت االرتباط البسيط ( )Pearsonبين هذه المتغيرات .وقبل الدخول في اختبار
هذه الفرضية فأن الجدول ( )6يشير أيضاً إلى حجم العينة ( )100مراقب حسابات ،علما ان نوع االختبار (2-
 .)tailedوكذلك تظهر في الجدول مستوى معنوية معامل االرتباط من خالل اإلشارة اليه بالعالمة (*) تعني ان
االرتباط معنوي عند مستوى ( ،)5%اما إشارة (**) فتعني ان االرتباط معنوي عند مستوى ()1%
جدول ( ) 6قيم عالقات االرتباط الفرضية الرابعة
جودة التدقيق
50.

**

Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

100

N

مسؤولية مراقب الحسابات

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25

** عالقة االرتباط معنوية عند مستوى (.)1%

يظهر جدول مصفوفة االرتباط ( )6الذي اختبر الفرضية الرابعة بأن عالقة االرتباط بين مسؤولية مراقب

الحسابات وجودة التدقيق كانت موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى ( )%1وبلغت قيمة العالقة (.)0.50

مما تقدم من التحليل يستدل الباحثان على رفض فرضية العدم ( ،)H0وقبول فرضية الوجود( )H1وهذا يعنى

(توجد عالقة ارتباط ذات دالله إحصائية ومعنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق) .بمعنى انه
يمكن اإلفادة من زيادة ادراك وشعور مراقب الحسابات بالمسؤولية في تحسين جودة تدقيق حسابات الوحدات
االقتصادية المختلفة.
-2- 4-6اختبار الفرضية الخامسة :والتي تنص على أالتي:

أ -فرضية العدم(( :)H0ال توجد عالقة ارتباط ذات دالله إحصائية ومعنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات

والشفافية).

ب -الفرضية البديلة((:)H1توجد عالقة ارتباط ذات دالله إحصائية ومعنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات

والشفافية).

يظهر جدول مصفوفة االرتباط ( )7الذي اختبر الفرضية الخامسة عالقة االرتباط بين مسؤولية مراقب الحسابات

والشفافية كانت موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى ( )%1وبلغت قيمة العالقة (.)0.72

مما تقدم من تحليل يستدل الباحثان على رفض فرضية العدم ( ،)H0وقبول فرضية الوجود ( )H1وهذا يعنى (توجد

عالقة ارتباط ذات دالله إحصائية ومعنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات والشفافية) .بمعنى انه يمكن اإلفادة من

شعور مراقب الحسابات بالمسؤولية في الضغط على الوحدات االقتصادية المختلفة لغرض زيادة مستوى الشفافية عند
عرض قوائمها المالية
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جدول ( )7قيم عالقات االرتباط الفرضية الخامسة
الشفافية
Pearson Correlation

72.

**

.000

)Sig. (2-tailed

100

N

مسؤولية مراقب الحسابات

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25

** عالقة االرتباط معنوية عند مستوى (.)1%

 -2-4-6اختبار الفرضية السادسة والتي تنص على االتي-:

أ-فرضية العدم ( ):)H0ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية واحصائية بين الشفافية وجودة التدقيق)

ب-الفرضية البديلة((:)H1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية واحصائية بين الشفافية وجودة التدقيق)

يظهر جدول مصفوفة االرتباط ( )8الذي اختبر الفرضية السادسة بأن عالقة االرتباط بين الشفافية وجودة التدقيق

كانت موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى ( )%1وبلغت قيمة العالقة (.)0.63

مما تقدم من التحليل يستدل الباحثان على رفض فرضية العدم ( ،)H0وقبول فرضية الوجود ( )H1وهذا يعنى (توجد

عالقة ارتباط ذات دالله إحصائية ومعنوية بين الشفافية وجودة التدقيق) .بمعنى انه يمكن اإلفادة من تحقيق الشفافية
عند عرض بيانات القوائم المالية في تحسين وزيادة جودة التدقيق.
جدول ( )8قيم عالقات االرتباط الفرضية السادسة
جودة التدقيق
63.

**

Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

100

N

الشفافية

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25

** عالقة االرتباط معنوية عند مستوى (.)1%

 -5-6اختبار فرضيات التأثير بين متغيرات الدراسة

تهدف هذه الفقرة الى اختبار عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة ،وطبقا لما ورد في الفرضيات الرئيسة من

خالل استخدام معامل االنحدار البسيط ،ومن خالل البرنامج االحصائي (.)SPSS V.25
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 -1-5-6اختبار فرضيات التأثير المباشر:

 -1-1-5-6اختبار الفرضية السابعة والتي تنص على االتي-:

أ -فرضية العدم ((: )H0ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة
التدقيق).

ب -الفرضية البديلة(( :)H1توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية

مراقب الحسابات وجودة

التدقيق).

ويبين الجدول ( )9ادناه نتائج اختبار االنحدار البسيط بين االبعاد المذكورة.
جدول( )9تحليل عالقات االنحدار البسيط للفرضية السابعة
جودة التدقيق

المتغير التابع

المتغير المستقل

مسؤولية مراقب الحسابات

Α

β

قيمة  tالمحسوبة

2.60

0.43

**5.68

R2
0.25

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25

** عالقة التأثير معنوية بمستوى ()1%
يتبين من الجدول أعاله ما يلي-:

كان معامل انحدار مسؤولية مراقب الحسابات على جودة التدقيق ( )0.43وهذا يعني ان جودة التدقيق

ستزداد بمقدار ( )0.43اذا ازدادت مسؤولية مراقب الحسابات بمقدار وحدة واحدة .علما ان هذا التأثير كان

معنويا عند مستوى ( )1%الن قيمة ( )tالمحسوبة لمعامل االنحدار كانت ( )5.68وهي قيمة معنوية عند
المستوى المذكور .ولقد بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.25( )R2وهذا يعني ان مسؤولية مراقب الحسابات تفسر

ما مقداره ( )25%من التغيرات التي تط أر على جودة التدقيق ،اما النسبة المتبقية فتعود لعوامل أخرى غير داخلة
في االنموذج .علما ان معادلة االنحدار البسيط تأخذ الشكل االتي:
جودة التدقيق =  0.43 + 2.60مسؤولية مراقب الحسابات
وعليه يستدل الباحثان من التحليل أعاله رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1بمعنى انه توجد
عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق).
 -2-1-5-6اختبار الفرضية الثامنة والتي تنص على االتي :

(أ)-فرضية العدم (( :)H0ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات والشفافية).
(ب)الفرضية البديلة(( :)H1توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات والشفافية).
يبن الجدول ادناه نتائج اختبار االنحدار البسيط بين االبعاد المذكورة.
جدول( )10تحليل عالقات االنحدار البسيط للفرضية الثامنة
المتغير التابع

المتغير المستقل

مسؤولية مراقب الحسابات

الشفافية
Α

β

قيمة  tالمحسوبة

0.77

0.80

**10.34

R2
0.52

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25

** عالقة التأثير معنوية بمستوى ()1%
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يتبين من الجدول أعاله ما يلي-:
كان معامل انحدار مسؤولية مراقب الحسابات على الشفافية ( )0.80وهذا يعني ان مطالبة مراقب الحسابات

بتميز القوائم المالية بالشفافية ستزداد بمقدار ( )0.80اذا ازدادت مسؤولية مراقب الحسابات بمقدار وحدة واحدة.

علما ان هذه التأثير كان معنويا عند مستوى ( )1%الن قيمة ( )tالمحسوبة لمعامل االنحدار كانت ()10.34

وهي قيمة معنوية عند المستوى المذكور .ولقد بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.52( )R2وهذا يعني ان مسؤولية
مراقب الحسابات تفسر ما مقداره ( )52%من التغيرات التي تط أر على شفافية القوائم المالية ،اما النسبة المتبقية
فتعود لعوامل أخرى غير داخلة في االنموذج .علما ان معادلة االنحدار البسيط تأخذ الشكل االتي:
الشفافية =  0.80 + 0.77مسؤولية مراقب الحسابات
عليه يستدل الباحثان من التحليل أعاله رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1بمعنى توجد
عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مسؤولية مراقب الحسابات والشفافية).
 -3-1-5-6اختبار الفرضية الرئيسة التاسعة والتي تنص على االتي:

(أ)فرضية العدم (( :)H0ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين الشفافية وجودة التدقيق).

(ب)الفرضية البديلة(( :)H1توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين الشفافية وجودة التدقيق).
يبين الجدول ادناه نتائج اختبار االنحدار البسيط بين االبعاد المذكورة

جدول( )11تحليل عالقات االنحدار البسيط للفرضية التاسعة
المتغير التابع

المتغير المستقل

الشفافية

جودة التدقيق
Α

β

قيمة  tالمحسوبة

2.35

0.50

8.14

R2
0.40

المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي SPSS Var.25

** عالقة التأثير معنوية بمستوى ()1%
يتبين من الجدول أعاله ما يلي-:

كان معامل انحدار الشفافية على جودة التدقيق ( )0.50وهذا يعني ان جودة التدقيق ستزداد بمقدار ()0.50

اذا ازدادت شفافية عرض المعلومات في القوائم المالية بمقدار وحدة واحدة .علما ان هذه التأثير كان معنويا عند

مستوى ( )1%الن قيمة ( )tالمحسوبة لمعامل االنحدار كانت ( )8.14وهي قيمة معنوية عند المستوى
المذكور .ولقد بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.40( )R2وهذا يعني ان الشفافية تفسر ما مقداره ( )40%من
التغيرات التي تط أر على جودة التدقيق ،اما النسبة المتبقية فتعود لعوامل أخرى غير داخلة في االنموذج .علما

ان معادلة االنحدار البسيط تأخذ الشكل االتي:

جودة التدقيق =  0.50 + 2.35الشفافية
عليه تستدل الباحثة من التحليل أعاله رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1بمعنى توجد
عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين الشفافية وجودة التدقيق).

عليه يستدل الباحثان من التحليل أعاله رفض فرضية العدم( )H0وقبول فرضية الوجود ()H1
 -2-5-6اختبار فرضيات التأثير غير المباشر :

تضمنت الفرضية العاشرة اختبار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمسؤولية مراقب الحسابات في جودة

التدقيق من خالل الشفافية وعلى النحو االتي:
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فرضية العدم  )H0(:ال تساهم الشفافية في زيادة قوة عالقة التاثير بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة
التدقيق.

الفرضية البديلة  )H1(:تساهم الشفافية في زيادة قوة عالقة التاثير بين بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة

التدقيق.
ومن أجل اختبار الدور الوسيط لمتغير الشفافية تم استخدام أسلوب تحليل المسار من خالل

البرنامج

االحصائي ( ،)AMOS Var.24ويبين الشكل ادناه تصور الباحثان لنوع العالقة بين المتغيرات الثالثة قبل
اجراء االختبار
شكل ( )3اختبار التاثيرات الوسيطة للشفافية بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق

من

اجل

التأثيرات

اختبار

الوسيطة،

الباحثة

استخدمت

معامالت

االنحدار

المعيارية

( ،)Standardized Coefficientويتبين من الشكل أعاله ما يلي:

 -1ان قيمة التأثير المعياري المباشر لمسؤولية مراقب الحسابات في جودة التدقيق بلغت (.)0.08

 -2ان قيمة التاثير المعياري غير المباشر لمسؤولية مراقب الحسابات في جودة التدقيق من خالل الشفافية
( ،)0.42وهو ناتج عن ()0.58*0.72
 -3يستدل الباحثان ان التاثير الكلي يبلغ ()0.50 = 0.08+0.42
مما تقدم يتم رفض فرضية العدم ( ،)H0وقبول فرضية الوجود( )H1بمعنى (تساهم الشفافية في زيادة قوة

عالقة التاثير بين مسؤولية مراقب الحسابات وجودة التدقيق).

ومن اجل اختبار معنوية هذه الزيادة استخدم الباحثان اختبار ( ،)Sobelوحسب الجدول االتي:
جدول( )12اختبار Sobel
المسار

قيمة اختبار Sobel

مستوى المعنوية

6.40

0.000

مسؤولية مراقب الحسابات  ------الشفافية
 ----جودة التدقيقالمصدر :اعداد الباحثين
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يتبين من الجدول أعاله ان قيمة اختبار ( )Sobelبلغت ((6.40وهي قيمة معنوية عند مستوى ( )1%مما
يدل على معنوية الزيادة في التاثيرات الكلية.

 -7االستنتاجات التوصيات
-1-7االستنتاجات

 -1على الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يلزم مراقب الحسابات بالتحقق من تطبيق الوحدة االقتصادية

لمتطلبات الشفافية أال انه مسؤول ضمنا عن التحقق من تطبيقها ويتم ذلك خالل ممارسته عمله التدقيقي بكفاءة

ونزاهة والتزامه بقواعد السلوك المهني.

 -2ان تطبيق الشفافية من قبل الوحدة االقتصادية امر ضروري الن ذلك يعزز ثقة ومصداقية المستثمرين

واصحاب المصالح وزيادة فهمهم لهيكل ونواحي نشاط الوحدة االقتصادية كما يقلل من الممارسات االدارية

الخاطئة.

 -3اظهر البحث ان ارتفاع مستوى إدراك مراقبي الحسابات لمسؤولياتهم عند تدقيق حسابات الوحدة االقتصادية

التي يكلفون بتدقيق حساباتها يمكن ان يساهم وبقوة في تحسين جودة تدقيق الحسابات النهائية لتلك المنشاة

واظهارها بشكل يعكس واقع حالها فعال.

 -4تبين من البحث إن ارتفاع مستوى إدراك المصارف عينة الدراسة ألهمية الشفافية في عرض القوائم المالية

يمكن ان يساهم في اظهار نتائج التدقيق بشكل اكثر جودة فيما لو لم يتم عرض البيانات المالية بشفافية امام

مراقبي الحسابات.

 -5اتضح من البحث ان إدراك مراقبي الحسابات ألهمية االستقاللية ومهارة وكفاءة ونزاهة المدقق وما تلعبه من
دور مهم في مجال جودة التدقيق ،إضافة الى التزام المدققين باألنظمة والتعليمات الخاصة بالتدقيق تساهم

بشكل كبير في تحسين جودة التدقيق.
 -6يمكن اإلفادة من زيادة إدراك وشعور مراقب الحسابات بالمسؤولية في تحسين جودة تدقيق حسابات الوحدات
االقتصادية المختلفة ,وهذا ما دل عليه تحليل عالقات االرتباط والتأثير.

 -7يمكن اإلفادة من شعور مراقب الحسابات بالمسؤولية في الضغط على الوحدات االقتصادية المختلفة لغرض
زيادة مستوى شفافية حساباتها المختلفة .وهذا ما دل عليه تحليل عالقات االرتباط والتأثير.

-2-7التوصيات

 -1الزام مراقبي الحسابات بالتحقق من تطبيق مؤشرات للوحدات االقتصادية محل التدقيق الن ذلك سيرفع من
مستوى جودة التدقيق.

 -2تثقيف وتوعية االدارة واالفراد العاملين في المصارف بأهمية الشفافية وامكانية تطبيق مؤشراتها من خالل تدريب
وتأهيل االفراد واعضاء مجلس االدارة.

 -3مفاتحة الجهات التشريعية لغرض سن تشريع خاص يلزم المنشيت المختلفة باإلفصاح والشفافية فيما يخص
المعلومات التي تؤثر في ق اررات المستثمرين.

 -4منح المدققين صالحية التوصية بفرض عقوبات معينة في حال خرق المنشيت المعنية لمؤشرات الشفافية.

 -5تعزيز مسؤولية مراقب الحسابات من خالل إقامة الدورات التثقيفية والتطويرية لهم سواء داخل البلد او خارجه.
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 -6زيادة توعية المصارف عينة البحث بأهمية تطبيق مؤشرات الشفافية من خالل إقامة الندوات وورس العمل،
لتسليط الضوء على الفوائد التي يمكن ان يحققها المصرف في حال اتسمت بياناته بالشفافية.

 -7منح مراقب الحسابات امتيازات معينة بهدف دفعه الى تفعيل دوره الرقابي وبقوة.

 -8لغرض الضغط على المنشيت المختلفة لغرض االرتقاء بمستوى جودة بياناتها ،يمكن السماح ومن خالل نقابة
المدققين الخارجيين بنشر تقارير التدقيق على موقعها.

 -9ضرورة التزام مراقبي الحسابات بالقوانين واالنظمة والتعليمات المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات بغية رفع مستوى
جودة التدقيق.
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