
   
   

                                                        الدراسات العلمية                                            المجلة الدولية لنشر   
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                                         (   -  20 1) ص: و  البحث األ –الثان

 

1 
ق      ي جودة خدمات المراجعة الخارجيةدور لجان                                                                                               المشر

 
 المراجعة ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جودة خدمات المراجعة الخارجية]
 
 [دور لجان المراجعة ف

 [دراسة حالة عىل عينة من مكاتب المراجعة الخارجية]

 [إعداد الباحثي   ]

ق] يل عىلي ـ محاسبة  جامعة المشر  [د. ابوعبيدة طه جبر

قعبد المنعم محمد عبد القيوم محمد د. ]  [ـ محاسبة ــ جامعة المشر

ق]  [أ. محمدعظيم إمام الدين الجيىلي محمد  ـ محاسبة ــ جامعة المشر

 
   : المستخلص

ي  
ز
ي جودة يدمات المراجعة الخارجية   وتمثلت مشكلة الدراسة ف

ز
تناولت الدراسة دور لجان المراجعة ف

ة وسلطات أعضاء لجان  كيفية تيام لجان المراجعة بتحقيق جودة يدمات المراجعة من يالل إستقاللية ويير
ي أن عم  لجان المراجعة كطرف محاالمراجعة و توصلت إىل عدة نتائج من أهمها : 

ي المنازعات الت 
يد للفص  فز
كة من شأنم أن يزيد من جودة المراجعة الخارجية     ي وإدارة الرسر  المراجع الخارجر

ز كما أن إستخدام تحدث بي 
ورة أن  ي تجويد المراجعة الخارجية و أوصت الدراسة بضز

ي مراجعة نشاط المنشأة يساهم فز
تكنولوجيا متطورة فز

اخأمور المتعلقة بالتقارير والقوائم المالية وعملية المراجعة الخارجية  يتم تفويض لجنة المراجعة بلحث كافة
كات بما يتناسب مع العولمة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات.   والعم  عىل تطوير الرسر

.جودة المراجعة . لجان المراجعة : الكلمات المفتاحية  ي    المراجعة الخارجية   إستقاللية المراجع الخارجر
 

[The Role of Audit Committees in the Quality of External Audit Services] 

Abstract: 

The study presented the role of audit committees in the quality of external audit services, the problem 

of the study represented in how audit committees performed the quality of audit services through the 

independence, experience and powers of audit committee members. The study reached several 

conclusions, the most important of them are:  That the work of the audit committees as a neutral party 

to settle disputes between the external auditor and the company management would increase the 

quality of the external audit. The use of advanced technology to review the activity of the 

establishment contributes to the improvement of external audit, the study recommended that the audit 

committee to be delegated to examine all matters related to financial reports and financial statements 

and the external audit process, to work on the development of the companies in proportion to 

globalization using information technology 

Key Words: Audit committees, External audit, Independence of the external auditor, Quality of the 

audit. 
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ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
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ا
ي  أول   :  : اإلطار المنهجر

  :  تمهيد
ي الواليات المتحدة اخأمريكية كرد فع  للعديد من حاالت الغش  

ز
نشأت فكرة تكوين لجان المراجعة ف
ي القوائم والتقارير المالية وتعرض 

ز
ي لضغوط من تل  االدارة فأوصت الجمعيات والتالعب ف المراجع الخارجر

ي العديد من الدول الغربية والعربية. 
ز
كات المساهمة وعليم تم إنشائها مؤيرا ف ي الرسر

ز
 والهيئات المهنية بتكوينها ف

ام  ز ورية وذلك من يالل إلي  جاء اإلهتمام من تل  المنممات الدولية لجودة المراجعة الخارجية بإعتلارها ضز
ز للقوائم المالية يتوتعون من  ز الخارجي  المراجع بتطبيق المعايي  المهنية المتعارف عليها و أن المستخدمي 

ي إتخاذ تراراتهم عىل تلك 
ز
ي تقرير المراجع الجودة التامة خأنهم  يعتمدون ف

ز
مخرجات عملية المراجعة والمتمثلة ف

 القوائم. 
 :  مشكلة الدراسة 

ي كيفية
ز
تيام لجان المراجعة بتحقيق جودة يدمات المراجعة الخارجية وذلك  تتمث  مشكلة اللحث ف

ي صورة 
ة وسلطات أعضاء لجان المراجعة وبذلك تم صياغة مشكلة اللحث فز من يالل استقاللية  ويير

 التساؤالت االتية : 
ز مهام ومسئوليات لجان المراجعة وجودة يدمات المراجعة  . 1 ه  توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 

 ارجية؟الخ
ة المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان يدمات المراجعة   . 2 ز الخير ه  توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 

 وجودة المراجعة الخارجية؟

 فرضيات الدراسة : تسىع الدراسة إىل إختبار الفرضيات التالية : 

ز مهام ومسئوليات لجان االفرضية األوىل :  لمراجعة وجودة يدمات "توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 
 المراجعة الخارجية ". 

ة المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة   الفرضية الثانية :  ز الخير "توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 
 وجودة يدمات المراجعة الخارجية". 

  :  أهمية الدراسة
ي تدعيم استقالل المراجع    

تنبع أهمية الدراسة من يالل الدور الهام والحيوي الذي تلعلم لجان المراجعة فز
ز يصائص لجان المراجعة  ز جودة المراجعة الخارجية وذلك من يالل ربط العالتة بي  ي وبالتاىلي تحسي  الخارجر

ة المالية والمحاسبية  ي إستقاللية لجان المراجعة والخير
خأعضاء لجان المراجعة ومهام ومسئوليات متمثلة فز

 لجان المراجعة ومعرفة العوام  المؤثرة عىل جودة يدمات المراجعة الخارجية . 
ي النقاط التالية:   أهداف الدراسة : 

 يمكن بيان أهداف الدراسة فز

 ا قهإلقاء الضوء عىل ماهية لجان المراجعة من حيث تشكيلها وأهدافها والمسئوليات الملقاة عىل عات
 لتحقيق جودة يدمات المراجعة الخارجية. 

  .ي اللوائ  والتعليمات
ام أعضاء لجان المراجعة بتطبيق المهام والمسئوليات المنصوص عليها فز ز  بيان مدي الي 

 منهجية  الدراسة : 
ز لجان المراجعة وجود يدمات      ي التحليىلي لدراسة العالتة بي 

اعتمد اللاحث عىل المنهج الوصفز
ز بوالية الخرطوم  وتحليلها بالطرق المراجعة ا ز العاملي  ز الخارجيي  لخارجية  وتم جمع البيانات من المراجعي 
 اإلحصائية. 
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي :   حدود الدراسة : 
ز
 تتمث  حدود الدراسة ف

 عينات مختلفة من مكاتب المراجعة الخارجية بوالية الخرطوم.  الحدود المكانية : 
 م.  2017  الحدود الزمانية : 

 :
ً
 :  الدراسات السابقةثانيا

ي تناولت موضوع    
ي جودة يدمات المراجعة هنالك العديد من الدراسات السابقة الت 

ز
دور لجان المراجعة ف

ي الخارجية 
ز
 : وفيما يىلي يتناول اللاحث أهم الدراسات والمتمثلة ف

 م( : 2010دراسة:  )حسن ، 
كات وأث ي حوكمة الرسر

ز
ز جودة معلومات التقارير تناولت الدراسة فاعليم لجان المراجعة ف ي تحسي 

ز
رها ف

المالية المنشورة دراسة تحليلية تطبيقية وتوصلت الدراسة إىلي عدة نتائج أهمها أن يكون للجان المراجعة نفس 
سلطة مجلس اإلدارة حيث أن سلطة لجان المراجعة تستمد من تفويض مجلس اإلدارة   وجود لجان المراجعة 

كات المساهمة يؤدي لتحقيق ز جودة المراجعة الدايلية و تخفيض حاالت  برسر العديد من الفوائد منها تحسي 
ي أنشطة الرتابة عىل التقرير الماىلي و وزيادة رضا مستخدمي التقارير المالية. 

الغش والتالعب ونواجي القصور فز
كات المراجعة   وأن توا ي رسر

ورة توافر تانون إلزامي لوجود لجان المراجعة فز
ان فر شك  للجأوصت الدراسة بضز

ات أعضاء لجان المراجعة  ي شك  ميثاق مكتوب يوض  سلطاتها ومسئولياتها مما يؤدي إىل تنمية يير
المراجعة فز

 وزيادة المسئوليات خأعضاء لجان المراجعة حت  تحقق فاعليتها . 
 : ( Manitaa & Elommalb  ،2010 (دراسة: 

ي أن  تناولت الدراسة جودة عملية المراجعة دراسة ميدانية
من يالل لجان المراجعة    تمثلت مشكلة الدراسة فز
ات القياس لديها لتقرير  كات أوضحت عدم تدرة المناهج الكالسيكية ومؤرسر ة لدى الرسر الفضائ  المالية اخأيي 
مالءمة أعمال المراجعة حيث ترى الدراسة أن مراتلة جودة المراجعة يجب أن تتواجد عىل مستوى عملية 

ت الدراسة إىل أن عملية المراجعة هي عملية معقدة تحتاج إىل أن تفهم من يالل العديد من المراجعة وتوصل
 أن جودة عملية المراجعة ال تعتمد فقط عىل العملية الفنية المتعلقة بعملية 

ً
اخأبعاد   وبينت الدراسة أيضا

كات مراجعة الح اسة سابات و أوصت الدر التدتيق ولكن تعتمد عىل جودة التدتيق والخصائص التنميمية لرسر
 عىل عملية المراجعة. 

ً
ورة إمكانية بناء مقياس للجودة يكون معتمدا  بضز

 : م( 2010دراسة: ) فاطمة ، 
ي 
ي البنوك السودانية   و تمثلت مشكلة الدراسة فز

كات فز ي تفعي  حوكمة الرسر
تناولت الدراسة دور لجان المراجعة فز

ي البنك أنم بالرغم من أهمية استخدام لجان المراجع
كات إال أن استخدام لجان المراجعة فز ة لتفعي  حوكمة الرسر

ي المضي وتوصلت الدراسة 
ي المضي جاء متأيرا أو غي  مطيف بصورة موسعة بداي  البنك السودائز

السودائز
كات يؤدي إىل التطبيق السليم لملادئ حوكمة  إىل عدة نتائج منها أهمها أن وجود لجان مراجعة داي  الرسر

كا كات   و أن وجود الرسر ي ال تطبق حوكمة الرسر
كات الت  ام بمعايي  تقارير أكير مصداتية وعدالة من الرسر ز

ت وااللي 
ورة وجود لجان مراجعة  ي تخفيض مخاطر اخأداء الماىلي واإلداري و أوصت الدراسة بضز

كات تساعد فز حوكمة الرسر
كات فيها   مع  كات حت  يتم التطبيق اخأمث  لحوكمة الرسر ورة وجود جهة رسمية إلصدار معايي  لجميع الرسر  ضز

كات.  وط تسجي  الرسر ط وجود لجنة المراجعة ضمن رسر ورة أن تضع هيئة سوق المال رسر كات  وضز  حوكمة الرسر
 م( : 2011دراسة: )مودة ، 

ي البنوك التجارية )دراسة حالة بنك 
ي تدعيم إستقاللية المراجع الدايىلي فز

تناولت الدراسة دور لجان المراجعة فز
ي اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية : ه  تدعم لجان المراجعة زيادة ام 

ي (   وتمثلت مشكلة الدراسة فز
درمان الوطتز

ز لجان المراجعة ووظيفة المراجعة الدايلية؟ وتوصلت  مصداتية القوائم  والتقارير المالية ؟ وما هي العالتة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تأكيد وزيادة موثوتية ومصداتية القوائم المالية وأن  الدراسة اىلي أن الهدف الرئسي من تكوين لجان المراجعة هو 
ي اإلرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية ف ي 

ز
 ف
ً
 محوريا

ً
لجان المراجعة بإعتلارها آلية الضلط والرتابة لها دورا

أوصت  و منوط بها القيام بالتأكد من تطبيق الملادئ المحاسبية المتعارف عليها وكذلك تقييم الرتابة الدايلية 
ورة مراعاة المصارف اخأسس السليمة خأيتلار أعضاء لجان المراجعة ومدي عالتتهم بك  من اإلدارة  الدراسة بضز

ورة تيام المنممات المهنية بإصدار إرشادات بخصوص عم  لجان المراجعة.  ز   وضز  والمساهمي 
 م( : 2011دراسة: )إبراهيم ،

ي الحد 
ز
ي تناولت الدراسة دور لجان المراجعة ف

ز
ي السودان و تمثلت مشكلة الدراسة ف

ز
من مخاطر عملية المراجعة ف

ي تنطوي علها عملية المراجعة؟ ما هو دور لجان المراجعة 
التساؤالت التالية: ما هي طبيعة مكونات المخاطر الت 

ي الحد من هذه المخاطر؟ وتد توصلت الدراسة إىل عدة تنائج من أهمها : إعتلار لجان المراجعة أحد اآل
ز
ات ليف

 لتقديم فعالية 
ً
 مناسلا

ً
ا كات بهدف الرتابة عىل اإلدارة التنفيذية   وتعتير لجان المراجعة مؤرسر ي تنشأها الرسر

الت 
نمام المعلومات   ووجود لجان مراجعة فعالة يؤدي إىل تقويم نمام الرتابة الدايلية ويمنع حدوث التالعب 

ورة إنشاء لجان المراجعة والغش بما يحد من مخاطر المراجعة  و أوصت الدراس ة بعدد من التوصيات منها ضز
ي تحديد ورفع كفاءة اخأداء لتحقيق اخأهداف   اإلهتمام بإجراء 

 فز
ً
ي المؤسسات االتتصادية وتفعي  دورها سعيا

فز
المزيد من الدراسات واللحوث المتعلقة بلجان المراجعة   وعىل المراجع القيام بتقديم مخاطر المراجعة تل  

ي تحديد مسارها.  اللدء
ي عملية المراجعة خأنها تؤثر فز

 فز
 المبحث األو 

ات الدراسة  اإلطار النظري لمتغب 

ي 
ات الدراسه اآلن  ات الدراسة : تشمل متغب   :  متغب 

ة المالية خأعضاء اللجان (.  أوال :  ي عنضين هما ) مهام لجان المراجعة والخير
 متغي  مستق  متمث  فز

ي ) جودة يدمات المراجعة الخارجية(. متغي  تابع و   ثانيا : 
 متمث  فز

 :  فروض الدراسة : تسىع الدراسة إىل إختبار الفرضيتي   التاليتي  

ز مهام ومسئوليات لجان المراجعة وجودة يدمات الفرضية األوىل:  "توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 
 المراجعة الخارجية "

ة المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة  "توجد عالتة ذات داللة إحصا الفرضية الثانية :  ز الخير ئية بي 
 وجودة يدمات المراجعة الخارجية". 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 نشاة لجان المراجعة: 

ي الواليات المتحدة 
ز فز كات غي  التنفيذيي  نلعت فكرة تكوين لجنة المراجعة من أعضاء مجلس إدارة الرسر
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ي عام Fread Wayصدر تقرير لجنة )

كات 1987( فز ورة إنشاء لجنة للمراجعة داي  الرسر م والذي أكد ضز
ي عام 
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الهامة الت 

ي حميت مؤيرا بإهتمام العديد من الدول المتقدمة 
ي تتواجد بها وهي من المفاهيم الحديثة الت 
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ً
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: هنالك العديد من المفاهيم ا  لمتعلقة بلجان المراجعة منها مايىلي
ز كما تكون  ز المجلس والمراجعي  لجنة المراجعة هي إحدى اللجان الرئيسية لمجلس اإلدارة وتعم  حلقة وص  بي 
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ً
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 متغير تابع

جودة المراجعة 

 الخارجية

 

 متغير مستقل

/ مهام لجان 1

 المراجعة.

/ خبرة لجان 2

  المراجعة. 
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ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 
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ز بالمسؤوليات التنفيذية لإلدارة   بأنها لجنة مكونة من ثالثة إىل يمسة مدراء غي  مكلفي 
ً
كما تم تعريفها أيضا

ز ومجلس اإلدارة ز المراجعي   . ((2005سلطان ))المالية وتعد حلقة الوص  بي 
 جان المراجعة: أسباب ظهور ل

كات ي العديد من الرسر
ز
 : (2014)عىلي والسيد  هناك عدة أسلاب أدت إىل ظهور لجان المراجعة ف

 عىل  . 1
ً
ي مما تد يؤثر سللا كات عىل مراجع الحسابات الخارجر

ي تد تمارسها إدارة تلك الرسر
الضغوط الت 

 إستقاللم وحيادة. 
ز وأصحاب رؤوس اخأموال من حاالت الغش  . 2 ي عملية حماية المساهمي 

ز
والتالعب وبالتاىلي تدعم الثقة ف

 إعداد مراجعة القوائم المالية. 
كات إلظهار نتيجة أعمالها ومركزها الماىلي  . 3

زيادة الضغوط من جانب مستخدمي القوائم المالية عىل الرسر
 بصورة حقيقية وسليمة مما أدى إىل زيادة االهتمام بموضوع لجان المراجعة. 

كات يرى كاتب آير أن من أهم اخأ  ي أدت إىل االهتمام بموضوع لجان المراجعة واتجاه معمم الرسر
سلاب الت 

 : (2010)هاشم  لتشكيلها
كات.  . 1  تزايد حاالت الغش والفش  الماىلي للعديد من الرسر
ي ضلط ورتابة أداء اإلدارة كوكي  عنهم بشأن  . 2

كات إىل آلية إدارية تساهم فز ي الرسر
حاجة أصحاب المصلحة فز

 والرتابية. اخأمور المالية 
 أهمية لجان المراجعة: 

ترجع أهمية لجان المراجعة إىل ما تحققم من أهداف تعود بالنفع عىل الكثي  من اخأطراف يارج و داي  
 المنشآت    ومن أهم تلك اخأطراف: 

  : ز مجلس  مجلس اإلدارة ز وتقوم بمهمة االتصال الملارسر والجيد بي  ف ي تقوم بمساعدة اخأعضاء التنفيذيي 
ي تنفيذ مهامهم ومسؤلياتهم ياصة فيما يتعلق بنواجي المحاسلة اإلد

ارة والمراجعة الدايلية ومساعدتهم فز
 والمراجعة. 

  :ام بمتطللات البورصات ووجود لجنم مستقلة بالتأكيد  األطراف الخارجية ز تؤدي إىل زيادة الشفافية و االلي 
ز  سوق يؤدي إىل زيادة ثقة اخأطراف الخارجية  . (2013)أمي 

 تخلص الباحث إىل أن أهمية لجان المراجعة تكمن فيما يىلي : يس
1 .  . ز كة ومساعدة اخأعضاء التنفيذيي  ي إدارة الرسر

ز ترار المجلس فز  تحسي 
 تساعد عىل إستقاللية مراجع الحسابات حت  يمارس دوره بفاعلية.  . 2
 تحديث وتطوير نمم المراجعة الدايلية وتفعي  دورها.  . 3
 رجية إىل يلو القوائم المالية من الغش. زيادة درجة إطمئنان اخأطراف الخا . 4

 مهام و مسئوليات لجان المراجعة : 
ي الدول المختلفة بشأن تحديد مهام 

هنالك إهتمام كبي  من الهيئات والمنممات العلمية والعملية فز
ي 
كات المساهمة العامة تتمث  بوضو  فز ي الرسر

 : (2010)سليمان ومسئوليات لجان المراجعة فز
 المالية والتقارير . مراجعة القوائم  . 1
كة بتطبيقها.  . 2 ي تقوم الرسر

 مراجعة جميع السياسات المحاسبية الت 
3 .  . ي كة والمراجع الخارجر

ز إدارة الرسر ي تنشأ بي 
 العم  عىل ح  المشاك  الت 

ي تد يقوم بها.  . 4
ي ومراجعة الخدمات غي  المراجعة  الت   التأكد من إستقاللية المراجع الخارجر

ي النقاط التاليةويرى آير أن من مهام لجان الم
 .: (2013هاشم )راجعة تكمن فز
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ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  اف الماىلي أي مراتلة الوضع الماىلي والتحقق من سالمة ومصداتية القوائم المالية وتقييم مدى مالئمة : اإلشر
 .  اخأساليب المحاسبية المتلعة ومراتلة أية تضيحات رسمية تتعلق باخأداء الماىلي

  تقوم بتقييم كفاية ومالئمة نمام الرتابة الدايلية وإدارة : الداخليةالمراجعة الداخلية وعمليات الرقابة
ز  ام بالقواني  ز

المراجعة الدايلية وإدارة المخاطر و مراجعة يطط وتقارير المراجعة الدايلية وتقييم مدى االلي 
 واللوائ . 

  :ي لمجلس اإلدارة   ترشيح المراجع ومتابعة أدائه شي  المراجع الخارجر
س ليحص  المجلتقوم اللجنة بي 

ز  وتحديد مكافأة أو عزل المراجع  ز  وإعادة التعيي  عىل موافقة الجمعية العمومية عليم   والتوصية بالتعيي 
 . ي  الخارجر

 أي تحديد مدى تابلية المنشأة للتعرض للمخاطر المختلفة بشك  عام  ضمان تحديد كافة : إدارة المخاطر
ي يواجهها النشاط وتقييمها والتح

قق من وجود نمام مناسب إلدارتها  تحديد مستلزمات رأس المخاطر الت 
اتيجية .   المال الحالية والمستقللية المتعلقة بأهداف المعرفة اإلسي 

 المعايي  من يالل الرتابةمفهوم الجودة:  
ً
ي تأكيد تحقق اخأداء المنشود وفقا

. وعرفت بأنها تحقيق (2008جمعة )تعتز

ي االستخدام وتحقيق متطللات العمي االحتياجات والتوافق مع المتطللات 
ز وتطب  والصالحية فز  . (2003)حسي 

عرفت الجودة بأنها القدرة عىل تحقيق رغلات المستهلك بالشك  الذي يتطابق مع توتعاتم ويحقق رضاءه التام 
ي تقدم لم

 بأنها القدرة عىل إكتشاف اخأيطاء والت (2000)الشيخ عن السلعة أو الخدمة الت 
ً
ي   وعرفت أيضا

جاوزات فز
ي التقرير

 . (2000)جمعة  حسابات العمي  والمقدرة عىل تبيان ذلك فز
 . (2011علدهللا )كما عرفت بأنها المالئمة لإلستخدام  والوفاء بمتطللات العمالء وإشلاع رغلاتهم

 عن جميع  مفهوم المراجعة الخارجية: 
ً
 تاما
ً
ي مستق  إستقالال  اخأطرافهي التدتيق الذي يقوم بم طرف يارجر

ز فيم المدتق  ي محايد يبي 
ذات العالتة بالبيانات المالية  والهدف اخأساسي من هذا التدتيق هو إعطاء رأي فتز

فيما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة حقيقة وعادلة عن المركز الماىلي للمنشأة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها 
 . (2015)الزنيلات النقدية

 عن وعرف كاتب المراجعة ا
ً
ي تتم بواسطة طرف من يارج المؤسسة   حيث يكون مستقال

لخارجية بأنها هي الت 
إدارة المؤسسة وتهدف بشك  رئيسي إىل تقديم رأي محايد ومستق  حول القوائم المالية لطرف أير فيما إذا  

 
ً
 عاما
ً
 للملادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة تبوال

ً
ز  كانت تد أعدت وفقا  . (2005 )التعافي 

ي مكاتب ياصة 
ز بمهنة المحاسلة والمراجعة بصفة مستقلة وفز ي تتم بواسطة المهتمي 

وعرفت بأنها المراجعة الت 
كة ي مستق  عن إدارة الرسر بهم  فالمراجع الخارجر
 . (1995صقر )

ز عىل المفه مفهوم جودة المراجعة :  ز اللاحثي  م  و فيما يتعلق بمفهوم جودة المراجعة فإنم ال يوجد إتفاق بي 
ي إرتفاع مستوى التأكد بإحتمال عدم إحتواء القوائم المالية عىل 

ز أن جودة المراجعة تتمث  فز ويرى أحد اللاحثي 
ي باحتياجات أصحاب المصال  بشأن 

ي بما يعتز
تحريفات جوهرية والوفاء بمعايي  المراجعة وتواعد السلوك المهتز

 . (2014)شحاتة التأكد من مصداتية القوائم المالية
 بأنها تكام  المالم  والخصائص لمنتج أو يدمة ما  بصورة تمكن من تلبية إحتياجات ومتطللات 

ً
وعرفت أيضا

ات لكيان ما تعير عن تدرتها عىل تحقيق  ز  وهي مجموعة من الخصائص والممي 
ً
محددة ومعروفة ضمنيا

 . (2005)مالك  المتطللات المحددة أو المتوتعة من تل  المستفيد
 أشم  من مفهوم حياد مراتب الحسابات و من الممكن  كما عرفت جودة

ً
المراجعة بإعتلارها مفهوم حديثا

ز عىل مفهوم  كي 
 ولكن أداءه ليس بالجودة المطلوبة  لذلك يجب الي 

ً
 دائما
ً
ي أن يكون مستقال للمراجع الخارجر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يجب أن تحطز باهتمام الهيئات وا
ي المراجعة والت 

ز
المهنية لجميعات العلمية و الجودة كأداء للمفاهيم الحديثة ف

ي تهتم بمجال المراجعة
 . (1997طلية )الت 

ي خأي مراجع 
 بأنها القيام بعملية المراجعة عىل أكم  وجم ممكن وهو الهدف الحقيف 

ً
وعرفت أيضا
ي )حسابات

 . (2014مفت 
ي تعير عن مستويات الجودة المقبولة فيما يتعل

ام بمعايي  المراجعة والت  ز
بمراجعة القوائم  قكما عرفت بأنها اإللي 

 . (1997نوروآيرون )المالية
 تنبع أهمية جودة المراجعة من يالل المجاالت التالية:  :  أهمية جودة المراجعة

 ام بالمعايب  المهنية  
تعتير المعايي  المهنية بمثابة إرشاد لتحديد وتطبيق إجراءات المراجعة : تأكيد اإللب 

 معايي  
ً
ز أداء  وتحتوى هذه المعايي  يصوصا الرتابة عىل الجودة عىل سياسات وإجراءات تهدف إىل تحسي 
 . (2012)الطوي  ك  من أفراد مكاتب المراجعة

  :ي تهدد مهنة المراجعة وذلك لما  أداءة تنافسية جيدة
تعتير المنافسة عىل أتعاب المراجعة أحد المخاطر  الت 

ز  ونطاق إجراءات ا ي عىل إستقالل المراجعي   . (1995)مدكور لمراجعة ومن ثم جودة المراجعةلها من تأثي  سلتر

 ي المهنة
 
ي للمراجع من حيث الجودة : تضييق فجوة التوقعات ف

يقصد بفجوة التوتعات إيتالف اخأداء المهتز
ي عن المتوتع منم أن يحققم  وتد ترتب عىل ذلك تصاعد اإلنتقادات والدعاوي القضائية 

ومعايي  اخأداء المهتز
ز  والسبي   . (2011م هاش)اخأفض  لتضييق فجوة التوتعات هو اإلهتمام بجودة عملية المراجعة ضد المراجعي 

ي 
 المبحث الثان 

 الدراسة الميدانية

 مجتمع وعينة البحث :  

مفردة كما تم ة 114والية الخرطوم واللالغ عددهم  -يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب المراجعة الخارجية     
ي الفقرة السابقة عن طريق العينة العشوائية  حيث ايتيار مفردات عينة اللحث من مج

تمع الدراسة الموض  فز
. %61( مفردة أي بنسلة )70تم ايذ عينة مكونة من )  ( من مجتمع الدراسة الكىلي

ي تشغي  بيانات الدراسة التطبيقية للنموذج المقي   : 
 اخأساليب االحصائية المستخدمة فز

ي البيانات الشخصية واخأساسية عن طريق تم استخدام أسلوب التكرارات والنسلة 
ي التحلي  وذلك فز

المئوية فز
( للحصول عىل النتائج  وكذلك تم استخدام اإلحصاءات الوصفية وهي )الوسط SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية )

( لمعرفة إتجاهات علارات ك  محور  وإلثلات صحة المحور أو عدم صحتم أو مدى توافق العلارات مع  ي الحسائر
ات التابع. ال  فرض  باإلضافة إىلي إستخدام اإلنحدار الخطي البسيط لمعرفة تأثي  المتغي  المستق  عىلي المتغي 

 الثلات والصدق الماهري: 
يقصد بثلات اإليتلار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكير من مرة واحدة تحت ظروف مماثلة   

 أنم إذا ما طبق إي
ً
ي الثلات أيضا

تلار ما عىل مجموعة من اخأفراد ورصدت درجات ك  منهم  ثم أعيد تطبيق ويعتز
 بأنة مدى الدتة واإلتساق 

ً
. كما يعرف الثلات أيضا

ً
 تماما
ً
اإليتلار نفسم عىل المجموعة نفسها يكون اإليتلار ثابتا

ي تقدي
 فز
ً
ي يتم الحصول عليها مما يقيسم اإليتلار. ومن أكير الطرق استخداما

:  ر ثلاتللقياسات الت   المقياس هي
 مان  .بروان -طريقة التجزئة النصفية بإستخدام معادلة سبي 
 كرونلاخ   -معادلة ألفا. 
 طريقة إعادة تطبيق اإليتلار. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  معادلة جوتمان. 
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 (1ـ2جدو  رقم )
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 الثبات والصدق اإلحصان
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 926. 859. المحور الثاني
 882. 779. المحور الثالث

 880. 776. المحور الرابع

 م. 2017إعداد اللاحث من الدراسة الميدانية   المصدر: 
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 إجابات أفراد عينة الدراسة عىلي عبارات فرضيات الدراسة : أوال :  
ي : أ/  

ز مهام ومسئوليات لجان المراجعة وجودة  الفرضية األوىل عىل اآلن  "توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 
 يدمات المراجعة الخارجية ". 

 ( التوزي    ع التكراري إلجابات أفراد العينة عىل الفرضية اخأوىل : 2  2  الجدول )يوضو 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز
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 (2ــ2جدو  رقم )

 التوزيــــع التكراري والنسبة المئوية لعبارات الفرضية األوىل

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة 
 بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
تعمل لجان المراجعة علي دعم 

 استقالل المراجعين الخارجيين
41 

59.
4 

18 
26.
1 

5 7.2 
4 5.8 1 1.4 

تعمل لجان المراجعة علي عقد 
 اجتماعات بصورة دورية

37 53.
6 

20 29 8 
11.
6 

3 4.3 1 1.4 

تقوم لجان المراجعة علي اإلشراف 
 الداخلية والخارجيةبعمل المراجعة 

42 60.
9 

16 23.
2 

7 10.
1 

4 5.8 0 0 

تهتم لجان المراجعة بتقارير 
 المراجعة الخارجية ألعوام سابقة

43 
62.
3 

16 
23.
2 5 7.2 5 7.2 

0 0 

تقوم لجان المراجعة بتحديد أتعاب 
 المراجعين الخارجيين

35 
50.
7 

19 
27.
5 

11 
15.
9 

1 1.4 
3 4.3 

م بمراجعة القوائتقوم لجان المراجعة 
 المالية قبل اعتمادها ونشرها

39 
56.
5 

21 
30.
4 

5 7.2 4 5.8 
0 0 

تعمل لجان المراجعة علي التأكد 
من عدم وجود أي قيود علي 
المراجعين الخارجيين عند تنفيذ 

 مهامهم

40 58 20 29 7 
10.
1 

1 1.4 

1 1.4 

تقوم لجان المراجعة بفحص 
ومتابعة األمور التي قد تؤثر علي 

 استقاللية المراجع الخارجي

36 
52.
2 

24 
34.
8 

4 5.8 3 4.3 

2 2.9 

 م2017إعداد اللاحث   الدراسة الميدانية    المصدر : 
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

:  أعالهمن خال  بيانات الجدو   ي
 
 يتضح اآلن

(% والموافقون بلغت 59.4أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة اخأوليحيث بلغت نسبتهم ) . 1
(%  بينما أفراد العينة الذين ال يوافقون فللغت 7.2(%  أما المحايدون فللغت نسبتهم )26.1نسبتهم )
 (%. 1.4(%  بينما أفراد العينة الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )5.8نسبتهم )

 (% والموافقون بلغت53.6أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة الثانية حيث بلغت نسبتهم) . 2
(%  بينما أفراد العينة الذين ال يوافقون فللغت 11.6(%  أما المحايدون فللغت نسبتهم )29نسبتهم )
 (%. 1.4(%  بينما أفراد العينة الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )4.3نسبتهم )

د العينة (% إماإفرا60.9أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة الثالثة حيث بلغت نسبتهم) . 3
(%  بينما الذين ال 10.1(%  بينما الذين المحايدون فللغت نسبتهم )23.2الموافقون فقد بلغت نسبتهم )
 (%. 5.8يوافقون فللغت نسبتهم )

(%  أما الموافقون فللغت 62.3أن غالبية إفراد العينة يوافقونبشدة عىل العلارة الرابعة حيث بلغت نسبتهم) . 4
(%  والذين ال يوافقون بلغت 7.2اد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)(%  بينما إفر 23.2نسبتهم )
 (%. 7.2نسبتهم )

(% والموافقون بلغت 50.7أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة الخامسة حيث بلغت نسبتهم) . 5
يوافقون بلغت (%  والذين ال 15.9(%  إماإفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)27.5نسبتهم )
 (%. 4.3(%  بينما أفراد العينة الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )1.4نسبتهم )

(% والموافقون بلغت 56.5أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة السادسة حيث بلغت نسبتهم) . 6
راد العينة الذين ال يوافقون (%  أما أف7.2(%  إماإفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)30.4نسبتهم )

(5.8 .%) 
(% والموافقون بلغت 58أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة السابعة حيث بلغت نسبتهم) . 7

(%  بينما الذين ال يوافقون والذين ال 10.1(%  إماإفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)29نسبتهم )
 (%. 1.4يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )

(% والموافقون بلغت 52.2أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة الثامنة حيث بلغت نسبتهم)
(%  والذين ال يوافقون بلغت نسبتهم 5.8(%  إماإفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)34.8نسبتهم )

 (%. 2.9)(%  بينما أفراد العينة الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم 4.3)

ي : ب/ 
ة المالية و المحاسبية لدى  الفرضية الثانية نصت عىل اآلن  ز الخير "توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 

 أعضاء لجان المراجعة وجودة يدمات المراجعة الخارجية ". 
 ( التوزي    ع التكراري إلجابات أفراد العينة عىل الفرضية الثانية : 3  2يوض  الجدول )و 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 (3ــ2رقم )جدو  

 التوزيــــع التكراري والنسبة المئوية لعبارات الفرضية الثانية

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة 
 بشدة

التكر
 ار

النس
 بة

النس التكرار
 بة

التكر
 ار

النس
 بة

التكر
 ار

النس
 بة

التكر
 ار

النس
 بة

يتمتع أعضاء لجان المراجعة 
 بالتأهيل العلمي والعملي

47 68.
1 

19 
27.
5 

2 2.9 
1 

 
1.4 0 0 

يعمل أعضاء لجان المراجعة 
 علي فهم طبيعة األعمال

41 59.
4 

18 
26.

1 
7 

10.
1 

1 1.4 2 2.9 

يواكب أعضاء لجان 
المراجعة التطورات المتالحقة 
 في مجال المعرفة المحاسبية

46 66.
7 

13 18.
8 

6 8.7 3 4.3 1 1.4 

أعضاء لجان المراجعة علي 
بالمبادئ دراية كاملة 

 المحاسبية المتعارف عليها
44 

63.
8 20 29 3 4.3 1 1.4 

1 1.4 

توافر خبرة كافية للجان 
المراجعة في معالجة مخاطر 

 المراجعة الخارجية
42 

60.
9 

18 
26.

1 
8 

11.
6 

1 1.4 

0 0 

القدرة علي تقييم جودة إعداد 
 وعرض التقارير المالية

37 
53.

6 
22 

31.
9 

8 
11.

6 
1 1.4 

1 1.4 

القدرة علي تقييم جودة 
االختيار اإلداري للسياسات 

 المحاسبية البديلة
36 

52.
2 20 29 9 13 3 4.3 

1 1.4 

ة القدرة الكافية في تقييم فعالي
 أساليب الرقابة الداخلية

42 
60.

9 19 
27.

5 
5 7.2 1 1.4 

2 2.9 

 م2017إعداد اللاحث   الدراسة الميدانية    المصدر : 



   
   

                                                        الدراسات العلمية                                            المجلة الدولية لنشر   
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                                         (   -  20 1) ص: و  البحث األ –الثان

 

13 
ق      ي جودة خدمات المراجعة الخارجيةدور لجان                                                                                               المشر

 
 المراجعة ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

:  (3ــ2)من خال  بيانات الجدو   ي
 
 يتضح اآلن

(% والموافقون بلغت 68.1أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة اخأوليحيث بلغت نسبتهم ) . 1
(%  بينما الذين ال يوافقون فللغت نسبتهم 2.9(%  أما المحايدون فللغت نسبتهم )27.5نسبتهم )

(1.4 .%) 
(% والموافقون بلغت 59.4فقون بشدة عىل العلارة الثانية حيث بلغت نسبتهم)أن غالبية إفراد العينة يوا . 2

(%  بينما الذين ال يوافقون فللغت نسبتهم 10.1(%  أما المحايدون فللغت نسبتهم )26.1نسبتهم )
 (%. 2.9(%  بينما الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )1.4)
(%  والموافقون فللغت 66.7علارة الثالثة حيث بلغت نسبتهم)أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل ال . 3

(%  أما أفراد العينة الذين ال 8.7(%  بينما إفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)18.8نسبتهم)
 (%. 1.4(%  بينما الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )4.3يوافقون فللغت نسبتهم )

(%  والموافقون فللغت 63.8بشدة عىل العلارة الرابعة حيث بلغت نسبتهم) أن غالبية إفراد العينة يوافقون . 4
(%  أما أفراد العينة الذين ال يوافقون 4.3(%  بينما إفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)29نسبتهم)

 (%. 1.4(%  بينما الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )1.4فللغت نسبتهم )
(% والموافقون بلغت 60.9نة يوافقون بشدة عىل العلارة الخامسة حيث بلغت نسبتهم)أن غالبية إفراد العي . 5

(%  أما أفراد العينة الذين ال 11.6(%  إما إفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)26.1نسبتهم )
 (%. 1.4يوافقون )

(% والموافقون بلغت 53.6أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة السادسة حيث بلغت نسبتهم) . 6
(%  أما أفراد العينة الذين ال 11.6(%  إما إفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)31.9نسبتهم )

 (%. 1.4(%  بينما الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )1.4يوافقون فللغت نسبتهم )
(% والموافقون بلغت 52.2غت نسبتهم)أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة السابعة حيث بل . 7

(%  أما أفراد العينة الذين ال يوافقون 13(%  إما إفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)29نسبتهم )
 (%. 1.4(%  بينما الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )4.3فللغت نسبتهم )

(% والموافقون بلغت 60.9حيث بلغت نسبتهم)أن غالبية إفراد العينة يوافقون بشدة عىل العلارة الثامنة  . 8
(%  أما أفراد العينة الذين ال يوافقون 7.2(%  إما إفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم)27.5نسبتهم )

 (%. 2.9(%  بينما الذين ال يوافقون بشدة فللغت نسبتهم )1.4فللغت نسبتهم )
 ثانيا : اختبار فرضيات الدراسة : 

 نتائج الفرضية األوىل : / عرض ومناقشة 1

ي : 
 تنص الفرضية األوىل من فرضيات الدراسة عىل اآلن 

ز مهام ومسئوليات لجان المراجعة وجودة يدمات المراجعة الخارجية ". "   "توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ومن خال  الجدو  التاىلي تتضح اإلحصاءات الوصفية كما يىلي : 

 (4ــ2جدو  رقم )

 الوصفية لعبارات الفرضية األوىلاإلحصاءات 

الوسط  العبارة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 95. 4.3 تعمل لجان المراجعة علي دعم استقالل المراجعين الخارجيين

 94. 4.2 تعمل لجان المراجعة علي عقد اجتماعات بصورة دورية

 89. 4.3 جيةوالخار تقوم لجان المراجعة علي اإلشراف بعمل المراجعة الداخلية 

 91. 4.4 تهتم لجان المراجعة بتقارير المراجعة الخارجية ألعوام سابقة

 1 4.1 تقوم لجان المراجعة بتحديد أتعاب المراجعين الخارجيين

 85. 4.3 تقوم لجان المراجعة بمراجعة القوائم المالية قبل اعتمادها ونشرها

وجود أي قيود علي تعمل لجان المراجعة علي التأكد من عدم 
 المراجعين الخارجيين عند تنفيذ مهامهم

4.4 .84 

تقوم لجان المراجعة بفحص ومتابعة األمور التي قد تؤثر علي 
 استقاللية المراجع الخارجي

4.2 .97 

 م 2017إعداد اللاحث   الدراسة الميدانية    المصدر : 
:  (4ــ2)يتضح من الجدو  رقم   ما يىلي

( وهذه القيمة تدل 95.( بانحراف معياري)4.3خأفراد عينة الدراسة للعلارة اخأوىل )  بلغت تيمة المتوسط . 1
 .  عىل أن معمم إفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة اخأوىلي

( وهذه القيمة تدل 94.( بانحراف معياري)4.2بلغت تيمة المتوسط خأفراد عينة الدراسة للعلارة الثانية ) . 2
 ة  موافقون بشدة عىل العلارة الثانية. عىل أن معمم إفراد العين

( وهذه القيمة تدل 89.( بانحراف معياري)4.3بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة الثالثة ) . 3
 عىل أن معمم إفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة الثالثة. 

( وهذه القيمة تدل 91.بانحراف معياري)( 4.4بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة الرابعة ) . 4
 عىل أن معمم إفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة الرابعة. 

( وهذه القيمة تدل 1( بانحراف معياري)4.1بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة الخامسة ) . 5
 عىل أن معمم أفراد العينة موافقون عىل العلارة الخامسة. 

( وهذه القيمة تدل 85.( بانحراف معياري)4.3متوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة السادسة )بلغت تيمة ال . 6
 عىل أن معمم أفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة السادسة. 

( وهذه القيمة تدل 84.( بانحراف معياري)4.4بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة السابعة ) . 7
 اد العينة موافقون بشدة عىل العلارة السابعة. عىل أن معمم أفر 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( وهذه القيمة تدل 97.( بانحراف معياري)4.2بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة الثامنة ) . 8
 عىل أن معمم أفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة الثامنة. 
ي إجابات أفراد تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط والمتعدد اليتلار 

ز
 الفرضية لمعرفة داللة الفروق ف

 عينة الدراسة عىلي علارات الفرضية  ومدي تأثي  المتغي  المستق  عىلي المتغي  التابع : 
 المتغب  المستقل : 

(x . مهام ومسئوليات لجان المراجعة : ) 
 المتغب  التابع : 

(y . جودة المراجعة الخارجية : ) 
 (5ــ2)جدو  رقم 

 االنحدار الخطي البسيط للفرضية األوىلنموذج 

 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
2 .774 .599 .593 

 2017إعداد اللاحث من الدراسة الميدانية   المصدر: 
ز المتغي   774.أن تيمة معام  االرتلاط بلغت  أعالهيتض  من الجدول  ي  وجود ارتلاط طردي توي بي 

وهذا يعتز
التابع )جودة المراجعة الخارجية( والمتغي  المستق  )مهام ومسئوليات لجان المراجعة( كما نجد أن تيمة معام  

ي  0599.التحديد 
ي المتغي  التابع )جودة المراجعة الخارجية( يكون  %59وهذه يعتز

ي تحدث فز
ات الت  من التغي 

ي  %41ي  المستق  )مهام ومسئوليات لجان المراجعة( بينما تأثي  المتغ
يعود إىلي عوام  أيرى غي  متضمنة فز

 النموذج. 
 (6ــ2)جدو  رقم 

 تحليل التباين للفرضية األوىل

مصدر 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

مستوي  (Fقيمة )
 المعنوية

 000. 99.994 9.707 1 9.707 االنحدار

   097. 67 6.504 األخطاء
    68 16.212 المجموع
 م. 2017إعداد اللاحث من الدراسة الميدانية   المصدر: 

( وهذا يقودنا إىلي تبول الفرض اللدي  %5وهو أت  من ) 000.أن مستوي المعنوية  (6ــ2)يتض  من الجدول 
ز المتغي   ي توجد فروق معنوية بي 

المستق  )مهام ومسئوليات لجان المراجعة( ومعنوية نموذج االنحدار  مما يعتز
ز المتغي  التابع )جودة المراجعة الخارجية(.   بي 

 (7ــ2)جدو  رقم 
 معامالت االنحدار للفرضية األوىل

 مستوي المعنوية (Tقيمة ) قيمة المعامالت المعامالت االنحدار
0B 1.970 7.844 .000 

1B .572 10.000 .000 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 2017من الدراسة الميدانية  إعداد اللاحث   المصدر: 
( وهي تيمة المتغي  التابع )جودة 1.970أن تيمة الحد الثابت للنموذج بلغت ) (7ــ2)يتض  من الجدول 

المراجعة الخارجية( المقدر عندما تكون تيم المتغي  المستق  مساوية للصفر  ونجد أن مي  المتغي  المستق  
ي زيادة المتغي  المستق  )مهام ومسئوليات لجان  0.572)مهام ومسئوليات لجان المراجعة( يساوي 

وهذا يعتز
  ونالحظ أن مستوي  0.572المراجعة( تؤدي إىلي زيادة المتغي  التابع )جودة المراجعة الخارجية( بمعدل 

ي أن )مهام  0.05المعنوية أت  من 
وعلية يقل  الفرض اللدي  أي أن هذه القيمة لها تأثي  معنوي ويعتز

 لجان المراجعة( لم تأثي  عىلي )جودة المراجعة الخارجية(.  ومسئوليات
ي تنص عىلي " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي   مهام 

مما سبق نستنتج أن الفرضية الثانية الت 
 دة المراجعة الخارجية" قد تحققت. ومسئوليات لجان المراجعة وجو 

 / عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية : 2

ي : تنص الفرضية 
 
 الثانية من فرضيات الدراسة عىل اآلن

ة المالية و المحاسبية لدى أعضاء لجان المراجعة وجودة يدمات  ز الخير "توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 
 المراجعة الخارجية ". 

 ( تتض  اإلحصاءات الوصفية كما يىلي : 8  2ومن يالل الجدول رتم )

 (8ــ2جدو  رقم )  
 لعبارات الفرضية الثانيةاإلحصاءات الوصفية 

الوسط  العبارة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 69. 4.6 يتمتع أعضاء لجان المراجعة بالتأهيل العلمي والعملي

 94. 4.3 يعمل أعضاء لجان المراجعة علي فهم طبيعة األعمال

 93. 4.4 يواكب أعضاء لجان المراجعة التطورات المتالحقة في مجال المعرفة المحاسبية

 77. 4.5 أعضاء لجان المراجعة علي دراية كاملة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

 75. 4.4 توافر خبرة كافية للجان المراجعة في معالجة مخاطر المراجعة الخارجية

 85. 4.3 القدرة علي تقييم جودة إعداد وعرض التقارير المالية

 94. 4.2 للسياسات المحاسبية البديلة القدرة علي تقييم جودة االختيار اإلداري 

 91. 4.4 القدرة الكافية في تقييم فعالية أساليب الرقابة الداخلية

 م 2017إعداد اللاحث   الدراسة الميدانية    المصدر : 
:  (8ــ2)يتضح من الجدو  رقم   ما يىلي

( وهذه القيمة تدل 69.معياري)( بانحراف 4.6بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة اخأوىل ) . 1
 .  عىل أن معمم إفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة اخأوىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( وهذه القيمة تدل 94.( بانحراف معياري)4.3بلغت تيمة المتوسط خأفراد عينة الدراسة للعلارة الثانية ) . 2
 عىل أن معمم إفراد العينة  موافقون بشدة عىل العلارة الثانية. 

( وهذه القيمة تدل 93.( بانحراف معياري)4.4وسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة الثالثة )بلغت تيمة المت . 3
 عىل أن معمم إفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة الثالثة. 

( وهذه القيمة تدل 77.( بانحراف معياري)4.5بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة الرابعة ) . 4
 العينة موافقون بشدة عىل العلارة الرابعة.  عىل أن معمم إفراد 

( وهذه القيمة تدل 75.( بانحراف معياري)4.4بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة الخامسة ) . 5
 عىل أن معمم إفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة الخامسة. 

( وهذه القيمة تدل 85.( بانحراف معياري)4.3بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة السادسة ) . 6
 عىل أن معمم أفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة السادسة. 

( وهذه القيمة تدل 94.( بانحراف معياري)4.2بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة السابعة ) . 7
 عىل أن معمم أفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة السابعة. 

( وهذه القيمة تدل 91.( بانحراف معياري)4.4بلغت تيمة المتوسط  خأفراد عينة الدراسة للعلارة الثامنة ) . 8
 عىل أن معمم أفراد العينة موافقون بشدة عىل العلارة الثامنة. 

ي إجابات أفراد 
تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط والمتعدد إليتلار الفرضية لمعرفة داللة الفروق فز

 عينة الدراسة عىلي علارات الفرضية  ومدي تأثي  المتغي  المستق  عىلي المتغي  التابع: 
 المتغب  المستقل: 

(x) ة المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة  .  : الخير
 المتغب  التابع : 

(y)  . جودة المراجعة الخارجية : 
 (9ــ2جدو  رقم )

 الثانيةنموذج االنحدار الخطي البسيط للفرضية 

 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
3 .728 .530 .523 

 2017إعداد اللاحث من الدراسة الميدانية   المصدر: 
ز المتغي   728.أن تيمة معام  االرتلاط بلغت  أعالهيتض  من الجدول  ي  وجود ارتلاط طردي توي بي 

وهذا يعتز
ة المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة( كما  التابع )جودة المراجعة الخارجية( والمتغي  المستق  )الخير

ي  0530.نجد أن تيمة معام  التحديد 
ي المتغي  التابع )جودة  %53وهذه يعتز

ي تحدث فز
ات الت  من التغي 

ة المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة( بينما المراجعة الخار  جية( يكون تأثي  المتغي  المستق  )الخير
ي النموذج.  47%

 يعود إىلي عوام  أيرى غي  متضمنة فز
 (10ــ2)جدو  رقم 

 تحليل التباين للفرضية الثانية

مصدر 
 االختالف

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات
 المربعات

 المعنويةمستوي  (Fقيمة )

 000. 75.531 8.591 1 8.591 االنحدار

   114. 67 7.621 األخطاء
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

    68 16.212 المجموع
 م. 2017إعداد اللاحث من الدراسة الميدانية   المصدر: 

( وهذا يقودنا إىلي تبول الفرض اللدي  %5وهو أت  من ) 000.أن مستوي المعنوية  أعاله يتض  من الجدول
ة المالية والمحاسبية لدي ومعنوية نموذج  ز المتغي  المستق  )الخير ي توجد فروق معنوية بي 

االنحدار  مما يعتز
ز المتغي  التابع )جودة المراجعة الخارجية(.   أعضاء لجان المراجعة( بي 

 (11ــ2)جدو  رقم 
 معامالت االنحدار للفرضية الثانية

 المعنويةمستوي  (Tقيمة ) قيمة المعامالت المعامالت االنحدار
0B 1.521 4.474 .000 

1B .662 8.691 .000 

 2017إعداد اللاحث  من الدراسة الميدانية   المصدر: 
( وهي تيمة المتغي  التابع )جودة المراجعة 1.521أن تيمة الحد الثابت للنموذج بلغت ) أعالهيتض  من الجدول 

ة  الخارجية( المقدر عندما تكون تيم المتغي  المستق  مساوية للصفر  ونجد أن مي  المتغي  المستق  )الخير
ة  0.662المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة( يساوي  ي زيادة المتغي  المستق  )الخير

وهذا يعتز
المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة( تؤدي إىلي زيادة المتغي  التابع )جودة المراجعة الخارجية( 

وعلية يقل  الفرض اللدي  أي أن هذه القيمة لها  0.05  ونالحظ أن مستوي المعنوية أت  من  0.662بمعدل 
ي أن
ة المالية والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة( لم تأثي  عىلي )جودة المراجعة  تأثي  معنوي ويعتز )الخير
 الخارجية(. 

ة المالية  ي تنص عىلي " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي   الخبر
مما سبق نستنتج أن الفرضية الثانية الت 

 قت. والمحاسبية لدي أعضاء لجان المراجعة  وجودة المراجعة الخارجية" قد تحق
ي توص  اللاحث إىل النتائج التالية : النتائج :  

 بعد دراسة اإلطار النمري والجانب التطبيف 

كة  . 1 ي وإدارة الرسر  المراجع الخارجر
ز ي تحدث بي 

ي المنازعات الت 
أن عم  لجان المراجعة كطرف محايد للفص  فز
 من شأنم أن يزيد من جودة المراجعة الخارجية

ي القوائم المالية من تل  لجان المراجعة يؤدي إىلي جودة المراجعة  أن تقييم موضوعية جودة اإلفصا  . 2
فز

 الخارجية. 
ي تجويد المراجعة الخارجية.  . 3

ي مراجعة نشاط المنشأة يساهم فز
 استخدام تكنولوجيا متطورة فز

 المام أعضاء لجان المراجعة بمعايي  المحاسلة والمراجعة يؤدي إىلي جودة المراجعة الخارجية.  . 4
ي :  

 عىل النتائج السابقة يوصي الباحث باآلن 
ً
 التوصيات :  وبناءا

ورة أن يتم تفويض لجنة المراجعة بلحث كافة اخأمور المتعلقة بالتقارير والقوائم المالية وعملية المراجعة  . 1 ضز
 الخارجية. 

ي جودة المراجعة الخار  . 2
 لتشعبتوجيم المزيد من اخأبحاث والدراسات لدراسة دور لجان المراجعة فز

ً
 جية نمرا

اتم مع أهميتم العلمية والعملية.   مجتمع اللحث ومتغي 
ي تمكنهم  . 3

ي أعضاء لجان المراجعة عند ايتيارهم والت 
التأكد من وضع معايي  واضحة للمؤهالت المطلوبة فز

 من أداء دورهم بفاعلية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

    :المراجع

 أوال : الكتب : 

كات وأثرها عىل جودة القوائم المالية المنشورة 2010علد الكريم   م    ي حوكمة الرسر
ز
م   دور لجان المراجعة ف

 جامعة بنها  القاهرة  مض. ، لتدعيم سوق اخأوراق المالية المضية 
   عمان  اخأردن .  334م   المراجعة الدايلية  دار الجنادرية للنرسر والتوزي    ع  ص 2010علد ربم  أ   

  الرياض   المملكة 467م   المراجعة المحاسبية ويدمات التأكيد  دار المري    خ للنرسر ص2013ارنز  و آيرون   
 العربية السعودية . 

ي  ص 2014عىلي ع . و شحاتم  ش   
وئز ي بيئة التشغي  اإللكي 

ز
  199م   الرتابة والمراجعة الدايلية والخارجية ف

 اخأسكندرية   مض. 

  عمان  30تطوير معايي  التدتيق والتأكيد الدولية وتواعد أيالتيات المهنة  دار صفاء   صم   2008جمعة  أ   
   اخأردن . 

ي  ص 2000الشيخ  ب    ي العم  اإلسالمي  دار الفكر العرئر
   القاهرة   مض . 15م   الجودة الشاملة فز

   اخأردن . 45م  التدتيق الحديث للحسابات  دار صفاء  ص 2000جمعة  أ   

ي ضوء المعايي  الدولية: نمرية وتطبيق  المكتلة الوطنية  ص 2015لزنيلات  ع   ا
  36م   تدتيق الحسابات فز

 عمان   اخأردن . 
ي عمىلي  د. ن 1995صقر  أ . و حماد  م   

 .   المنصورة   مض  212ص م    أصول المراجعة تأهي  علىمي وتطبيف 
ين  دار التعليم الجامغي    المراجعة المتكاملة مدي   2014شحاتم  ش   

ي للقرن الحادي والعرسر المراجع العرئر
   اخأسكندرية   مض.  75ص

 .   عمان   اخأردن 219  ص م   تياس أثر العوام  عىل جودة مراتلة الحسابات   دار وائ  للنرسر 1997طلية  ع   

   مض.    القاهرة 9م   مراجعة الحسابات  الدار الجامعية  ص 2007نور   أ . وآيرون  
   القاهرة   مض.  17ص  م   إدارة جودة اإلنتاج 1995مدكور  ف   

 ثانيا : المجالت و الدوريات : 

  ي البنوك  المجلة العلمية 2007أبو الجواد  س
ي مكافحة عمليات غسي  اخأموال فز

  دور لجان المراجعة فز
   القاهرة   مض . 116  ص2لالتتصاد والتجارة  العدد 

  ي زيادة كفاءة فعالية المراجعة الخاصة  مجلة اللحوث   المجلد  أحمد  م    دور
  العدد 15لجان المراجعة فز

   القاهرة   مض .  8م(  ص 2001  12

    ي بيئة 2010هاشم  م
ي تحد من تيام لجنة المراجعة بدورها تجاه اخأطراف المختلفة فز

م   الصعوبات الت 
ي ضوء اإلصدارات المهنية 

كات المضية  مجلة المحاسلة اخأعمال المعاضة فز الدولية وتواعد حوكمة الرسر
ز  ص     القاهرة مض .  293واإلدارة والتأمي 

    ز  ع ز جودة القرار االستثماري 2013أمي  ي تحسي 
كات فز م   دور لجنة المراجعة كأحد آليات حوكمة الرسر
   القاهرة   مض. 403  ص ص 4بسوق اخأوراق المالية  المجلة العلمية لالتتصاد والتجارة  العدد 

    ونية  المجلة العلمية 2012هاشم  أ ي الحد من المخاطر المضفية اإللكي 
م   تفعي  دور لجان المراجعة فز

   القاهرة   مض.  316  ص 1التجارة والتموي   العدد 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

    ز   ط . و تطب  أ م   دراسة تحليلية لعوام  ونماذج تياس جودة الرتابة الخارجية عىل 2003حسي 
ز   العدد     القاهرة   مض. 358  ص 6الحسابات   مجلة المحاسلة واإلدارة والتأمي 

    ز  ه ي والدايىلي وتدتيق السلطات الرتابية الحكومية  مجلة المدتق  ام   2005التعافي  لتدتيق الخارجر
   عمان   اخأردن .  7  ص 63العدد   

    ي  م
ز  العدد مجلة المحاسلة واإلد م   جودة المراجعة 2004مفت     القاهرة   مض18  ص 63ارة والتأمي 

    ي خأعمال 2011هاشم  م
ز جودة اخأداء المهتز م    إطار متكام  للمتطللات اإلضافية الالزمة لتحسي 

ز   ونية   مجلة المحاسلة واإلدارة والتأمي 
ي بيئة التجارة اإللكي 

ز
   القاهرة   مض  45  ص 78العدد المراجعة ف

 لعلمية : ثالثا : الرسائل ا

        ز جودة معلومات التقارير 2010يالد ي تحسي 
ز
كات وأثرها ف ي حوكمة الرسر

ز
م  فاعلية لجان المراجعة ف

 المالية المنشورة   غي  منشورة   الخرطوم   السودان. 

  ي البنوك السودانية غي  منشورة    2010إدريس   ف
كات فز ي تفعي  حوكمة الرسر

  دور لجان المراجعة فز
 دان للعلوم والتكنولوجيا الخرطوم   السودان . جامعة السو 

    ي البنوك التجارية   غي  2011محجوب   م
ي تدعيم استقالل المراجع الدايىلي فز

م   دور لجان المراجعة فز
ز الخرطوم  السودان.  منشورة    جامعة النيلي 

    ي ال2011عثمان   أ
ي الحد من مخاطر عملية المراجعة فز

سودان  غي  منشورة   م   دور لجان المراجعة فز
 الخرطوم  السودان. 

    ي البنوك السودانية  جامعة السودان 2010إدريس  ف
كات فز ي تفعي  حوكمة الرسر

م   دور لجان المراجعة فز
   الخرطوم   السودان . 

  كات خأغراض استمرار المنشأة  غي  منشور   ص ي دعم حوكمة الرسر
. 12سلطان  ع   دور لجان المراجعة فز

 القاهرة   مض 

    ي رفع كفاءة وفعالية الحوكمة من منمور لجان المراجعة  2011علد هللا  ع
ي فز م    دور المراجع الخارجر

   الخرطوم   السودان .  66رسالة دكتوراه غي  منشورة  ص 

    ي السودان  رسالة 2005مالك  أ
ي فز
ي المحيط المهتز

م   يصائص جودة المراجعة دراسة تحليلية تطبيقية فز
   الخرطوم   السودان .  80غي  منشورة  ص 

    ي 2012الطوي   س
ي لمراجع الحسابات فز

ات بيئة المراجعة الخارجية عىل جودة اخأداء المهتز م   تأثي  متغي 
.  69ورة  ص تطاع غزة  رسالة غي  منش ز    غزة   فلسطي 
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