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 تخلصالمس

إذ  .يهدف البحث الى إيضاح دور إستراتيجية التدريب والتطوير في تنمية النضج المعرفيي ليدا الميد  

تيي تنميي النضيج ركز البحث فيي ااببيا النييرل  تيى ت يميو اليدورار التدريبيية فيي المجياةر ا ساسيية ال

جيييودت وتانييييار المعتوميييار مجييياأل ا يا ييييار المهنيييية ومعيييايير التيييد ي  ور ا ييية ال المعرفيييي لتميييد   و يييو

فاد تو استخدام استمارت اةستبيان الموز ة  تى السادت مرا بيي  ،والمسؤولية الاابوبية، أما في الجابب العمتي

الحسا ار في المحافيار العرا ية لجمع البيابيار الخاةية ليوأل العا ية  يير إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير 

 معرفي لدا المد  .والمجاةر ا ساسية لتنمية النضج ال

 

 إستراتيجية التدريب والتطوير، النضج المعرفي لدا المد  .: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
This research aims to clarify the role of the training and development strategy in 

the development of knowledge maturity of the auditor. The research focuses in its 

theoretical part on the designing of training courses in the fundamental areas that develop 

knowledge maturity of the auditors, that is Profession Ethics and Auditing Standards and 

Quality Control, Information technologies and legal liability. On the practical side, the 

questionnaire that has been distributed on Sirs auditors in the Iraqi provinces is used to 

collect data on the relationship between training and development strategy and 

fundamental areas for the development of knowledge maturity of the auditor. 
 

Keywords: training and development strategy in the development, knowledge maturity of the 

auditor. 

 

 المقدمة

وميا رافايا مير مييا ر و يوابير ادييدت  ،فة الذل يعتمد  تيى الميورد البييرلإن ظهور ا ت اد المعر

إليجيياد  السيير  خطييى سيريعةالمنيمييار وا فيراد  ميراسيتد ى غييرر   يورت اذرييية ال ميير مير الم ييا يو، 

، اةسيييتراتيجيار يييير  يييذ  متعيييددت، ومييير ال هاو أشييي ال المعرفيييية لموااهييية التحيييديار مائمييية إسيييتراتيجيار

حسييب  فميير ييياأل التييدريب سييوف يسييتو ب ا فييراد م هييوم المعرفيية و ،إسييتراتيجية التييدريب والتطييوير

ور  سوف يسهو في إيجاد لغة ميتركة وإدراك لت ي يية التيي سييحددون ايت اةاتهو وكي ية إدارتها، و ذا  د

إلدارت ا فييراد  أو مييديا   ا  إسييتراتيجية التييدريب والتطييوير توةيي    وبهييا منهجييو، المعرفيية  هييا ويتبادلوبهييا

 و ا تبيار وكي يية اسيتممار ا وتطوير يا وتنميتهيا والمحافيية  تيهيا، ليديهو  لاست ادت مر الطا ار المواودت 

 مر الموارد وأكمر المواودار  يمة. ا  أغتى مورد

 منهجية البحث

 :تتحدد مي تة البحث  ما يأتي :مشكلة البحث -أولا 

 إبييا لييو يعيي إن العييالو اليييوم ييييهد ا تميياد كبييير  تييى المعرفيية لدرايية أمتيي   تيييا  ييالو المعرفيية إة 

أ ميية تطيوير المعرفية لهيذ  مير رغو  يال   مجاأل تطيوير المعرفية وة سييما فيي مجياأل التيد ي اة تمام ال افي

المهنة، إذ ينير المجتمع إلى المد    أبا شخص يمتتك معرفة مت امتة  ر وضع المنيمار التي ياوم  تد ي  

 لسا اتها.

 

 

                                                 
()  جودة التدقيق في اطار استخدام نضج إدارة المعرفة: أنموذج مقترح لبيئة العمل "الدكتوراه أطروحة بحث مستل من

 .3102مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل " العرقية
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ا   أهمية البحث -ثانيا
فيي  تتممل أ مية البحث في إ راز أ مية إستراتيجية التدريب والتطوير في تنمية النضج المعرفي لتمد  

 يضو التغيرار والتطورار التي تيهد ا مهنة التد ي  وياةة في ظل ا ت اد المعرفة.

ا   :يهدف البحث إلى :أهداف البحث -ثالثا

 التعري   م هوم إستراتيجية التدريب والتطوير وتوضيح أ ميتها. .1

 التعري   م هوم النضج المعرفي لدا المد  . .2

هو فيي تنميية النضيج المعرفيي مجياةر ا ساسيية التيي تسيية فيي الت ميو مجمو ة مر الدورار التدريب .3

 المستجدار واةستجا ة لها. تى الت ي  مع كافة  را  ن  ادلتمد   كي ي و

ا   أنموذج البحث -رابعا

المتغييرار مبينا  المتغير المستال و البحث ا  لعا ار اةرتبام والتأثير فييوضح مخطط اليـ ل التالي

النضج المعرفيي ليدا الميد   تنمية مستاا  يؤثر  تى  ية التدريب والتطوير متغيرا  إذ  در إستراتج .المعتمدت

 :يأتي دةلة مجاةر التطوير  وة ا متغيرا  معتمدا ، وكما 

 

 1الشكل 

 أنموذج البحث

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 : إ داد البالميرالمصدر

 

ا   البحث فرضية -خامسا
 ييير وتييأثير معنوييية موابيية تواييد  ا يية ارتبييام  م اد ييا  أبييا ةرئيسييفرضييية يسييتند البحييث  تييى 

 دةلييية مجييياةر التطيييوير، وتنبمييي  منهيييا  ليييدا الميييد  والنضيييج المعرفيييي  والتطيييوير إسيييتراتيجية التيييدريب

 ال رضيار ال ر ية اآلتية: 

 ومجاأل ا يا يار المهنية.والتطوير  ير إستراتيجية التدريب وتأثير معنوية موابة تواد  ا ة ارتبام  .1

 ومجاأل معايير التد ي .والتطوير  ير إستراتيجية التدريب  وتأثير معنويةموابة اد  ا ة ارتبام تو .2

 ومجاأل ر ا ة الجودت.والتطوير  ير إستراتيجية التدريب وتأثير معنوية موابة تواد  ا ة ارتبام  .3

 تانيار المعتومار.ومجاأل والتطوير  ير إستراتيجية التدريب وتأثير معنوية موابة تواد  ا ة ارتبام  .4

 ومجاأل المسؤولية الاابوبية. والتطوير  ير إستراتيجية التدريب  وتأثير معنويةموابة تواد  ا ة ارتبام  .5

 

 إستراتيجية التدريب والتطوير
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ا   يم ر تاسيو لدود البحث إلى:: حدود البحث - سادسا

تنميية فيي  وةي ها أساسيا   التيدريب والتطيوير اسيتراتيجيةالحدود المعرفية: تات ر ليدود البحيث  تيى  .1

 .  لدا المد  نضج المعرفي ال

محافية  را يية و يي )بينيوا،  غيداد، الب يرت،  11الحدود الم ابية: تتممل الحدود الم ابية لتبحث في  .2

 .(، النج ، الاادسية، ذل  ار، كركوك، ار يل، الستيمابية، د وكميسان

سييتمارار اةسييتبيان الحييدود البيييرية: وتممتييا  السييادت مرا بييي الحسييا ار المسييتاتير الييذير تييو توزيييع ا .3

  تيهو. 

ا   منهج البحث -سابعا

التييي تييو  التحتيتييي فييي ايتبييار فرضييياتا  ا تميياد اسييتمارت اةسييتبيانالوةيي ي  ث الميينهجا تمييد البحيي

معامييل اةرتبييام سييتخدام ا سيياليب اإلل ييائية كو ييد تييو ا 1والموضييحة فييي المتحيي   ت ييميمها لهييذا الغيير 

التييدريب والتطييوير والنضييج  اسييتراتيجيةتبييار  ا ييار اةرتبييام  ييير البسييي  ومعامييل اةرتبييام المتعييدد ةي

تيو فضيا  ير تحدييد  يوت العا ية  يير  يذير المتغييرير، كميا   دةلية مجياةر التطيوير، لدا المد  المعرفي 

)ةلي  أبميوذج  المتغيرير بموذج الماترح  يرومعنوية ا التأثير دراة لاياس  ا تماد معامل اةبحدار البسي 

 ليدا الميد  النضيج المعرفيي  المتغيير المسيتال و  ي التدريب والتطوير استراتيجيةأن   تى أساس ،لبحث(ا

 معتمد.    المتغير  و ال  دةلة مجاةر التطوير

ا     جمع البيانات أسلوب -ثامنا
تتعتي   الدراسار العر ية وا انبية التيمر تو اة تماد في تغطية الجابب النيرل  تى الم ادر المتالة  .1

 .البحث  أ عاد

فايد ا تميد البحيث  تيى المسيح المييدابي آلراد السيادت مرا بيي الحسيا ار فيي الجابيب العمتيي فيما يتعتي    .2

 فيي اميع البيابيار الخاةية ليوأل العا ية  يير المحافيار العرا ية مر ياأل اسيتخدام اسيتمارت اةسيتبيان

 مية النضج المعرفي لدا المد  .إستراتيجية التدريب والتطوير والمجاةر ا ساسية لتن

 اإلطار النظري

 واألهميةالمفهوم  :إستراتيجية التدريب والتطوير -أولا 

 إستراتيجية التدريب والتطوير. مفهوم 1

إن تعيييييو  يمييية رأس المييياأل البييييرل فيييي المنيميييار يتطتيييب وايييود إدارت تسيييعى إليييى الييير    يييير 

، فإسييتراتيجية التييدريب والتطييوير  ييي مجمو يية ميير الخطيي  اإلسييتراتيجية وممارسييار اإلدارت وأداد ا فييراد

مويتة المدا تيتمل  تى ممارسار وسياسار تتعاميل معهيا المنيمية ميع العن ير البييرل  العميل، وتت يون 

مر مجمو ة مر النيامار  تى  يئة  رامج محددت البداية والنهاية، تهدف إلى إيجاد  وا  مل مؤ تة تأ يا  

  يمة رأس الماأل البيرل تزداد  ندما يتحاي  ميا ييأتي:إذ إن  تحمل المسؤوليار وا  ماأل،و ادرت  تى   اليا  

 (44، 2005)الجميل، 

 .تعتيو وتدريب ا فراد  ي ل متواةل ومستمر 

 .ر اية وتوايا اإلم ابار ال امنة  ند ا فراد العامتير 

 .إيجاد ال رص التي يم ر لألفراد أن يتعتموا فيها مر  عضهو البعض 

التيي تهيو أل مجياأل مير مجياةر العميل المهمية مير الموضيو ار  يعد التدريب في الع ر الحاليإن 

بيرا  لميا ليا ارتبيام مباشير  ال  يادت، و يد تباينيا م يا يو البيالمير  ييأن تحدييد م هيوم واضيح ومحيدد يم ير 

يايي لتتيدريب، فايد  رفيا اةت اق  تيا، ول ر يم ر الاوأل  أن أغتب  ذ  الم ا يو لو تبتعد  ير المضيمون الحا

(Bernardin, 2003, 164أبا محاولة لتحسير أداد العام  )ئ  اليدا الوظيتير في وظائ هو التي يؤدوبهيا أو إ

 Byars and)رار في معارف أو موا   أو سيتوكيار معينية، أميا يتغي ، و ذا يؤدل إلى إلداثالمرتبطة  ها

Rue, 2004, 190) الم ييا يو، المهيياراررت ترمييي إلييى إكسييام العييامتير فاييد  رفييا  أبييا  متييية تعتييو مسييتم ،

التييدريب  يعييرف البالمييان إسييتراتيجيةواإلاييرادار أو اةتجا ييار  هييدف تحسييير ا داد. وميير ييياأل ذلييك 

لتميد اير  أبهيا  متيية مسيتمرت ومنيمية مير  بيل الجهيار والهيئيار المنيمية لتمهنية  هيدف إكسيام  والتطوير

 الازمة لمواكبة التطورار المتالاة في مجاأل مهنة التد ي .المد اير المعارف والمهارار 
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 أهمية إستراتيجية التدريب والتطوير. 2

الخاةية بييرا  لميا ليا مير ارتبيام مباشير فضا   ر أ ميتيا  ا ساسية، يعد التدريب مر الموضو ار

عتومييـار الضروريييـة  الموالتييدريب ة يات يير  تييى مجييرد تزويييد المتييدر ير  ،مسييـتوا ا داد لألفييراد  رفييع

 ييل إبييـا محاوليية إلكسييا هو  الخبييرار والمهييـارار الجديييدت وإ ييادت تييي يل اليينم   ،تجييـا  وظييائ هولتنميييتهو 

تم يينهو مير اكتسيام الايدرت  الستوكي لهو لسد المغرت  يير ا داد ال عتيي ومستيـوا ا داد المرايو تحايايـا أل

(، و  يورت  امية يم يير 8، 2002) سيي ر،  ارسية ال عتيية تيى اسيتخدام  الوسيائل وا سيياليب الحديمية  المم

 بييد التييا ( و )2012،152: )ألمييد، تيتوضيييح أ مييية التييدريب والتطييوير فييي أل مجيياأل ميير المجيياةر  يياةا 

 ( 3، 2002و)ال ريجار،  (182، 2004و س ر، 

 .تطوير  درار ا فراد العامتير وتحسير بو ية الخدمار المادمة 

 ممييا  ، تييى تحمييل المسييؤولية وزيييادت الييروح المعنوييية لييديهو والاييدرتعييامتير  أب سييهو زيييادت ثايية ا فييراد ال

 .سينع س إيجا ا   تى أدائهو   مالهو

  وا  يرية  ادرت  تى الت يي  ميع كافية المسيتجدار يعد التدريب مر الوسائل اإليجا ية في إ داد وتأ يل 

 المعرفية.

يعيود إليى وذلك و في تنمية النضج المعرفي لدا المد   هيسا تماد إستراتيجية التدريب والتطوير إن 

الوسيتة الممتى لنال المد   مر الوضع الذل  يو  تييا إليى الوضيع المتمييز أو المبيد ، و يد  مملالتدريب ين أ

( أ ميية التيدريب المسيتمر وا تبيرا  أليد ةيور التطيور المهنيي 54، 2004) تيي وشيحاتا،  وضح كل مير

مييد    ال  ييادت والتأ يييل الازمييير لممارسيية  متييا، و ييد  ييرف اةتحيياد الييدولي الييذل يسييا د  تييى تمتييع ال

 المعرفة والمهارار والايدرار، و يدلتمحاسبير  متية التعتيو والتدريب  أبها  متية بيامية ترمي إلى تطوير 

IFAC ( 24، 2012(، و يد وضيح )اليدرااي، 24، 2008)امييل،  ن التدريب  و بو  يياص مير التعتييوأ

ميير المعييايير المهميية فييي بجيياح إدارت المعرفيية، فميير ييياأل  ا  معيييار التعتيييو المسييتمر والتييدريب و ييد ا ة أ مييي

حسيب ايت اةياتهو وكي يية إدارتهيا، و يذا  يدور  سيوف  التدريب سوف يستو ب ا فراد م هوم المعرفية و

ا. فالتدريب  يو اهيد مينيو يسهو في إيجاد لغة ميتركة وإدراك لت ي ية التي سيحددون المعرفة  ها ويتبادلوبه

فيي تحايي   و، مميا يسيهحيو إيجيا ي و نيادلتزويد المد اير  معارف معينة وتحسير مهاراتهو وتطوير ا  تيى ب

لالة زيادت المعرفة وتطوير ا، ومر ثو ت وير مهارار اديدت لدا  ذا المد   والتي  د ت ون مواودت ل ر لو 

 يي تها وابع اسياتها  تيى أداد الميد   ومهاراتيا وت يب زييادت  تيهير اييد، ول ير  عيد تنميتهيا  تى بحيو نوا ت  

 اديدت في معرفتا.

 : المفهوم والمجالت األساسية للتطوير لدى المدققالنضج المعرفي  -ثانياا 

 لدى المدققمفهوم النضج المعرفي  .1

 ا  مياديممل النضج المعرفي ألد الموضيو ار المهمية فيي الو يا الحاضير،  ن العيالو الييوم يييهد ا ت

 تى المعرفة لدراة أمت   تيا  الو المعرفة أو مجتميع المعرفية، فبنياد المزاييا التنافسيية يعتميد أساسيا   ا  كبير

يج  ال  يرل يعيرف  أبيا   تى المواودار ال  ريية والمعرفيية وكي يية اسيتممار ا واةسيت ادت الممتيى لهيا، فالن ضك

 ة ميييا  تغيييا الت  ييييير مييير إدراك واكتميييياألفيييي الت  ييييير  يييو غاييييي اكتمييياأل الميييدارك ووضييييولها، والنضيييج

(wwwal.maany.com). ( و يد  يرفMark et al. , 1993 بايا   ير )(Kruger and Snyman , 2007, 

النضج   أبا  متية محددت لتعري  وإدارت و ياس والسيطرت  ي ل واضح  تى العمتية التطويريية لت ييان،  (5

إن النضج ة ينطول فا   تى النمو في الادرت ول ر يركز  تى المراد واةتساق فيميا يتعتي  فيي التن ييذ كميا و

ة،  متيية( (  أبا وة  لحالة تطويرية لعمتية تطيوير كيائر )إبسيان، منيميYang and Bai, 2009,1 رفا )

والنضج المعرفي  و م يطتح ر. تيها ال يان مر  ذا التطوال ائدت التي يح ل  مع مرور الو ا فضا   ر  

يدور لوأل اعل المعرفة مركز اة تمام، وايتيار ما يعرفيا ال ريي  ليوأل بتيجية معينية،  يدة  مير النيير إليى 

إذ  ييد ي ييون اةفتييرا  يامئييا ، أو أن أ ضيياد فرييي  العمييل ة يييد مون النتييائج  المعرفيية  ،الحاييائ  وا ر ييام

(. ويم ير Johnsson et al., 2008, 3 ا يدت الايرار المتخيذ ) ا مير اليذل  يد ييؤدل إليى تايويض ،الازمية

 أبا المسار التطورل الذل يتو التركيز فيا  تيى مجمو ية مير المراليل  لدا المد  تعري  النضج المعرفي 

http://www.almaany.com/
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المتستستة في إمار الو ا واودت التد ي  لتوةوأل  المد   إلى أ تى مرلتة مر مرالل النضج و ي اإل دا  

 لمهنة مر ياأل رسو يارمة مري  تم نا مر تطوير معرفتا وتحسينها.والتميز في ا

إن  ييام المييد    يأداد مهامييا يتطتيب منييا وايود ل يييتة معرفيية ومهارييية : مجاالت التطاوير األساسااية .1

ليدا ويم ر الاوأل  أبا مر أ رز المجاةر ا ساسية لتطوير النضيج المعرفيي تم نا مر أداد تتك المهام، 

  ي: المد  

 ممل تطوير معرفتا  ميماق السيتوك المهنيي اليدولي،  اوا يد وير معرفته بجانب األخالقيات المهنية: تط

الستوك المهني ال ادرت في العيراق،  اوا يد السيتوك ا يا يي،  اإلميار العيام لتممارسيار المحاسيبية 

 المد   وآليار الو اية منها.استاالية الاأيا ية،  التهديدار التي تؤثر  تى 

  :مميل تطيوير معرفتيا  معيايير التيد ي  الدوليية وكافية تاسييماتها، تطوير معرفته بجانب معايير التادقيق

 البيابار الدولية لمهنية التيد ي ،  أدلية التيد ي  العرا يية،  المعيايير الدوليية لعمتييار التأكيد،  يالتطورار 

 الحديمة في مجاأل مهنة التد ي  وتأثير ا  تى المعايير.

 ممل تطوير معرفتا  معايير الجدارت ل ال ي مهام ر ا ة الجيودت، رقابة الجودة: فته بجانب تطوير معر

ممل المعيار الدولي لر ا ة الجيودت ) معايير ر ا ة الجودت العناةر ا ساسية لر ا ة الجودت ومتطتباتها،  

ودت فييي ا داد، ،  اةلتزامييار الخاةيية  م تييب التييد ي  لتحاييي  الجيي(220ومعيييار التييد ي  ر ييو  1ر ييو 

  إارادار  ربامج ر ا ة الجودت. 

  :الحاسييوم واةبتربييا،  فييي اسييتخدامممييل تطييوير معرفتييا تطااوير معرفتااه بجانااب تقنيااات المعلومااات

 بييرامج الحاسييوم التطبياييية،  المخييامر التييي يتعيير  لهييا المييد   بتيجيية العمييل اإلل تروبييي وسييبل 

ار الخاةيية  التييد ي  فييي مجيياأل تانييية المعتومييار،  بييرامج معالجتهييا والو اييية منهييا،  المعييايير والبيابيي

التد ي  التي يستخدمها المد   في  يئة التيغيل اإلل تروبي،  نيام الر ا ة الدايتية وأمر المعتوميار فيي 

،   ي يية اسيتخدام شيب ة اةبتربيا فيي المجياةر الجدييدت لعميل الميد  ، تانيار المعتوميارظل استخدام 

ليدا ومجياةر تطبياهيا فيي التيد ي ،  الخيدمار المهنيية الجدييدت لنيو الخبيرت ومزايا ا ا  ي ية استخدام 

 في  يئة تانية المعتومار. المد  

  :يالموا   التيي تسيا و فيي تخ ييض مميل تطيوير معرفتيا تطوير معرفتاه بجاناب المساؤولية القانونياة 

لمييد    يير اكتييياف الت ييرفار غييير  المتطتبييار المهنييية المتعتايية  مسييؤولية ا، المسييؤولية الاابوبييية

هو فيي اتسيا   بعض ا مور التي تسي،  بعض اةتجا ار الحديمة في مسؤولية المد   الاابوبيةالاابوبية، 

  .بطاق المسؤولية الاابوبية

ا   :  لدى المدققلدورات التدريبية الالزمة لتنمية النضج المعرفي ا-ثالثا

فيي إميار  نياد  ليدا الميد  زمية لتنميية النضيج المعرفيي يم ر توضيح منا ج الدورار التدريبيية الا

 :اةاتية في ال ارت ثابيا  مر ياأل الجداوأل في المجاةر الموضحة لتتدريب والتطويرإستراتيجية 
 

 1الجدول

 الدورات التدريبية في مجال أخالقيات المهنة 

 مناهج الدورات المجال

في مجال أخالقيات 

 المهنة

 د الستوك المهني التعري   أ داف  وا  

 . التعري   ميماق الستوك المهني الدولي وأازائا مر مبادئ و وا د وت سيرار وأل ام 

 .التعري   اوا د الستوك ا يا ي التا عة لاتحاد الدولي لتمحاسبير المهنيير 

   تيى تعري  المد    أ و الممارسار المحاسيبية الاأيا يية التيي مير المحتميل أن تسيتخدم لمسيا دتا

 اكتياف  ذ  الممارسار والتعامل معها.

  ،تعري  المد    ا مور والتهديدار التي تؤثر  تى استااليتا ولياد  وتضيع  مير الماية المعطيات ليا

 ودراسة كل مر  ذ  التهديدار  تى لدت.

 توااها في لياتا المهنية. أن دراسة أ و المياكل ا يا ية التي مر المم ر 

 اليركار التي تعرضا لت يل واإلفاس ممل ابرون وغير ا. دراسة وتحتيل لحاةر 

 دراسة وتحتيل لألسبام التي أدر إلى ابهيار شركار التد ي  ال برا ممل ارثر ابدرسر 

 ا داد البالمير المصدر:
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 2الجدول 

 الدورات التدريبية في مجال معايير التدقيق 

 مناهج الدورات المجال

في مجال معايير 

 التدقيق

 ة وا ساسييية   ييل معيييار ميير تييد ي  الدولييية والم ييطتحار الرئيسييرييي  المييد    معييايير التع

 المعايير.

 .تعري  المد    بيابار التد ي  الدولية وأ و الم طتحار الواردت فيها 

 .تعري  المد    المعايير الدولية لعمتية التأكد والخدمار ذار العا ة و ياباتها 

 تعمل  معايير التد ي .دراسة لاةر  متية وموا   ل 

 .كي ية ت ي  المعايير الدولية لتبيئة المحتية وتطويعها 

  التطورار الحديمة في مجاأل مهنة التد ي  و يان تأثير ا  تى معايير التد ي . دراسة 

 .توايا المد   لتايام  إ داد معايير تد ي  لحاةر مختت ة توااها ياأل العمل 

 ايير تد ي  اديدت تتعت   الحوكمة واإلف اح.توايا المد   لتايام  إ داد مع 

 . دراسة لاةر وا عية ليركار فاشتة وبااحة بتيجة اةلتزام  معايير التد ي   

 ا داد البالمير المصدر:

 

 3الجدول 

 الدورات التدريبية في مجال رقابة الجودة 

 الدوراتمناهج  المجال

في مجال رقابة 

 الجودة

  واإلارادار الخاةة   ل  ن ر مر  ناةر ر ا ة الجودت.تعري  المد    السياسار 

   تعري  المد    اةلتزامار الخاةة  م تب التد ي  لتحاي  الجودت في ا داد وياةة ميا يتعتي

   حص النيير.

 .تعري  المد    إارادار  ربامج ر ا ة الجودت 

 تيا  وا يد الر ا ية تعري  المد    عاو ار التأديب المهنيي التيي  يد يتعير  لهيا فيي لياأل مخال 

  تى الجودت.

  التركيز  تى تعتيو المد   المتطتبار المهنية الازمة  ما في ذلك الخبرت والستطة ال افية لي يون

 مد   ر ا ة اودت، وكذلك توضيح ا مور التي تضع  موضو يتا. 

 .دراسة آير التطورار في مجاأل  ناةر ومعايير ر ا ة الجودت الدولية والعر ية 

  مع البيئة المحتية. ير ضب  لر ا ة الجودت و ما يتادمالمد   لتايام  إ داد معايتوايا 

 تيش  تى الجودت ألد أسبام فيتهادراسة لاةر وا عية ليركار كان ضع  أساليب الت . 

 ا داد البالمير المصدر:

 

 4الجدول 

 الدورات التدريبية في مجال تقنيات المعلومات 

 مناهج الدورات المجال

ي مجال تقنيات ف

 المعلومات

  تعري  المد     ورت معماة  تى(  رامج Microsoft Office 2010ومنها  تى واا ) 

( وتوضيييح اسييتخداماتها Word( ،)Excel( ،)Access( ،)Power Pointالخ ييوص )

 في مجاأل التد ي .

   برامج التد ي  المستخدمة في  يئة التيغيل اإلل تروبي. تعري  المد  

 المعتومار. مد    المعايير والبيابار الخاةة  التد ي  في مجاأل تانيةتعري  ال 

 .دراسة بيام الر ا ة الدايتية وأمر المعتومار في ظل استخدام تانيار المعتومار 

  تعري  المد    م ا يو النير اإلل تروبي واإلف اح اإلل تروبي وال رو يار فيميا  ينهميا
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 مناهج الدورات المجال

، وكيذلك تيأثير لغية رير وبيير ا  تيى اةبتربياوكذلك  المعايير الخاةة إل داد التايا

(XBRL) لغة تاارير ا  ماأل الموسعة في تطوير النير اإلل تروبي. 

  تعرييي  المييد    ييالتغيرار التييي تطييرأ  تييى  متييا اييراد التعامييل  التجييارت اإلل تروبييية

 والمياكل التي ت الب  ذ  التغيرار وسبل معالجتها.  

  ممييييل يييييدمار  لييييدا المييييد  ت الخييييدمار المهنييييية الجديييييددراسيييية(Web Trust)،  

(Sys Trust) والمبادئ المتعتاة  ها . 

 .دراسة التد ي  المستمر، وأسبام الطتب  تيا ومعايير  وإاراداتا 

  دراسيية البييرامج الحاسييو ية ممييل اليينيو الخبيييرت والمجيياةر المسييتخدمة لتطبياهييا فييي

 التد ي .
 ا داد البالمير المصدر:

 5الجدول 

 رات التدريبية في مجال المسؤولية القانونية الدو 

 مناهج الدورات المجال

في مجال 

المسؤولية 

 القانونية

 أو الطييرف المالييث  التعميي  فييي دراسيية المسييؤولية المدبييية سييواد كابييا تجييا  الز ييون

 م ر أن تؤدل إلى مسادلتا.وا سبام التي ي

 مور التي تؤدل إلى مسادلتا انائيا.التعم  في دراسة المسؤولية الجنائية وا  

   التعم  في دراسة المسؤولية المهنية )التأديبية( والعاو ار التي مر المم ر أن يتعير

 لها المد  .

 الاضائية التي  د تواا ضد .   المد    ا سبام الهامة لتد اواتعري 

    هو في تخ يض المسؤولية الاابوبية. الموا   التي تستعري  المد 

 رييي  المييد    المتطتبييار المهنييية المتعتايية  مسييؤوليتا  يير اكتييياف الت ييرفار غييير تع

 الاابوبية.

  تعري  المد    بعض اةتجا ار الحديمة في مسؤولية المد   الاابوبيية: مميل مسيؤوليتا

 يير المعتومييار التنبؤييية  ييالاوائو المالييية، ومسييؤوليتا  يير التنبييؤ  اييدرت الميييرو   تييى 

 اةستمرار. 

 في اتسا  بطاق المسؤولية الاابوبية )تجيارت ال تروبيية،  تسهو عض ا مور التي  دراسة

 (.Web Trust- Sys Trustيدمار 

  دراسيية وتحتيييل لحيياةر اليييركار التييي تعرضييا لت يييل واإلفيياس بتيجيية الييد اول

 الاضائية المرفو ة ضد ا.

 سييتخدام تانيييار توضيييح لمسييؤولية المييد   الاابوبييية فييي ظييل التييد ي  المسييتمر بتيجيية ا

 المعتومار.
 إ داد البالمير المصدر:

 

 الجانب العملي

ليدا وا ثير  يير إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير وتنميية النضيج المعرفيي  اةرتبام  ا ة هدف  يان 

التييي تؤكييد  تييى واييود  ا يية ارتبييام وتييأثير معنييول تزم ا ميير التحايي  ميير ةييحة ال رضييية يسييت المييد  

 .لدا المد  دريب والتطوير في تنمية النضج المعرفي إلستراتيجية الت

 وصف األفراد المبحوثين -أولا 

تو ايتيار  ينة  يوائية مر السادت مرا بي الحسيا ار فيي الم اتيب الخاةية فيي المحافييار العرا يية 

إذ  2013المختت ة والمجازير لتعمل  مواب النيرت ال ادرت مر مجتس مهنة مرا بة وتد ي  الحسا ار لسنة 

اسييتمارت، لييذا فييإن  ييدد  32اسييتمارت ، وتييو اسييتعادت  32توزيييع اسييتمارار اةسييتبيان  تيييهو والتييي  تغييا تييو 
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يعير   2موز ية. والجيدوأل مير اةسيتمارار ال %84اسيتمارت تمميل  32ل ارا تحتيتهيا  اةستمارار الا

 مرية لتسادت المبحوثير.حسب التح يل الدراسي وسنوار الخدمة وال ئة الع فراد  ينة البحث وة ا   

 

 6الجدول 

 وصف لألفراد المبحوثين عينة البحث 

 توزيع األفراد المبحوثين حسب التحصيل الدراسي

 معهد عربي للمحاسبين القانونيين ماجستير دكتوراه
دبلوم عالي مراقبة 

 حسابات

 % العدد % العدد % العدد % العدد

2 2225 2 2225 12 3225 12 50 

 فراد المبحوثين حسب الفةة العمرية   سنة  توزيع األ

 فأكمر 21 20 - 51 50 – 41 40 – 31 30 – 24

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 54232 14 18225 2 18225 2 3212 1 ـ ـ

 توزيع األفراد المبحوثين حسب سنوات الخدمة   سنة  

 أكمرف 51  50 – 41 40 – 31 30 -21 20 – 11 10 – 1

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 ـ 4232 3 40222 13 25 8 18225 2 2225 2 ـ

 الجدوأل إ داد البالميرالمصدر: 

 

السييادت مرا بييي الحسييا ار يحمتييون شييهادت الييد توم العييالي لمرا بيية  ن غالبيييةأ 2 يتبييير ميير الجييدوأل

ن و يذا يع يس أ ،3225العر ي لتمحاسيبير الايابوبيير و نسيبة  وكذلك شهادت المعهد  %50الحسا ار و نسبة 

 العمريية ال ئياركبير  كما يالي  ،  اتير اليهادتير تعدان ا ساس في الح وأل  تى إاازت مرا بة الحسا ار

م وبار ل فضا   ر فهمهو يع س منحنى يبرت  الية في لياتهو ومنها المهنية،ا مر الذل  ،لتسادت المبحوثير

ن بسيبة كبييرت تاتيرم  ي ل اييد، وكيذلك يتضيح مير الجيدوأل أ الواردت فيا يان والتعامل مع المعتوماراةستب

المتغييرار  يرادت تيأثير ا مر الذل يم نهو مر فهيو كي يية  ،سنة فما فوق 30لديهو يبرت  كمر مر  %50مر 

 المحيطة واتخاذ الارارار المناسبة في مجاأل العمل.

ا   رات البحثوصف وتشخيص متغي -ثانيا
ويم يير مالييية التوزيعييار الت رارييية والنسييب المئوييية وا وسييام الحسييا ية واةبحرافييار المعيارييية 

 ييرز المؤشييرار التييي  ييززر دور إسييتراتيجية إذ يتبييير لنييا أن أ 2الخاةيية  متغيييرار البحييث فييي المتحيي  

تي شاركا  ها  تى اكتسام الذل ينص  تى تسا دبي الدورار التدريبية ال 5Xالتدريب والتطوير  و مؤشر 

( وابحيراف معييارل 4.406ا ف ار والت ورار الجديدت في أدائي لتعمل.و يد اياد ذليك  وسي  لسيا ي  تي  )

فييإن ميير أ ييرز جيياةر ا ساسييية لتنمييية النضييج المعرفييي لييدا المييد   م(، أمييا فيمييا يتعتيي   ال0.6148 ييدر  )

ر التيييد ي  ور ا يية الجيييودت وتانييييار المعتوميييار المؤشييرار التيييي  يييززر دور ا يا يييار المهنيييية ومعيييايي

( و د اياد ذليك  وسي  لسيا ي  تي  9X( ،)13X( ،)18X( ،)21X( ،)23Xوالمسؤولية الاابوبية  ي المؤشرار )

 (،0.860) (،0.671(، )0.618( و ابحراف معيارل  ت  )4.625(، )4.343(، )3.968(، )4.531(، )4.562)

 (  تى التوالي. 0.491) (،0.653)

ا   لدى المدققعالقات الرتباط بين إستراتيجية التدريب والتطوير وتنمية النضج المعرفي  -ثالثا

وتنمية النضج  إستراتيجية التدريب والتطوير هدف التعرف  تى مبيعة واتجا   ا ار اةرتبام  ير 

) ا يية  بحييثفرضييية ال اييزد ميير إلثبييار (person) اسييتخدام معامييل اةرتبييام ، تييولييدا المييد  المعرفييي 

واييود  ا يية ارتبييام معنوييية موابيية  ييير  2الجييدوأل  إذ ياليي  فييي، وال رضيييار المنبمايية منهييااةرتبييام( 

ذ  تغا  يمة المؤشر ال تيي لهيذ  العا ية ، إلدا المد  إستراتيجية التدريب والتطوير وتنمية النضج المعرفي 
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والتي ب يا  تيى  ةالرئيس ال رضيةا ولى مر الجزئية فاد تحااا . و هذا (0.01و مستوا معنوية ) (0.98)

 .لدا المد  إستراتيجية التدريب والتطوير وتنمية النضج المعرفي  ير رتبام معنوية واود  ا ة ا
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 القيم العددية لعالقات الرتباط بين متغيري البحث 

                                                                                                                                       المتغير المعتمد                                                   

 

 

 المتغير المستقل

 النضج المعرفي لدى المدقق

مجال 

األخالقيات 

 المهنية

مجال 

معايير 

 التدقيق

مجال 

رقابة 

 الجودة

مجال تقنيات 

 معلوماتال

مجال 

المسؤولية 

 القانونية

المؤشر 

 الكلي

إستراتيجية التدريب 

 والتطوير
0.97* 0.95* 0.98* 0.97* 0.96* 0.98* 

 N= 32         (*) P≤0.01   df( 1,30 )                         (   SPSS اة تماد  تى  رمجية ) إ داد البالمير المصدر:

   

إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير وتنميية النضيج رتبام ية  ر  ا ار اطاد مؤشرار ت  يتو هدف إ 

فايد تيو تحتييل  ا يار اةرتبيام  يير المييتاة مير  يذ  ال رضيية وفي ضود ال رضيار  لدا المد  المعرفي 

إليى وايود  ا ية ارتبيام معنويية  2ييير الجدوأل  إذ ،إستراتيجية التدريب والتطوير وتنمية النضج المعرفي

يا ييار المهنيية، )ا  لدا المد  إستراتيجية التدريب والتطوير ومجاةر تنمية النضج المعرفي ير موابة  

، إذ  تغيا  يمية معاميل اةرتبيام  تيى المعتومار، المسؤولية الاابوبية(معايير التد ي ، ر ا ة الجودت، تانيار 

 .(0.01و مستوا معنوية ) (0.96) (0.97( )0.98( )0.95()0.97) التوالي

ا رابع  لدى المدققإستراتيجية التدريب والتطوير وتنمية النضج المعرفي بين  التأثير عالقات -ا

تنمييية النضييج متغيييرا مسييتاا  فييي  ا ا تبار ييإسييتراتيجية التييدريب والتطييوير تييأثير  8يبييير الجييدوأل 

 . معتمدا   متغيرا    ا تبار  لدا المد  المعرفي 
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 لدى المدققتنمية النضج المعرفي  فيإستراتيجية التدريب والتطوير ير تأثملخص نتائج لعالقة  

 المتغير المعتمد

 

   المتغير المستقل

بدللة مجالت  لدى المدققالنضج المعرفي 

 2R التطوير
F 

0B 1B الجدولية المحسوبة 

 0.390 إستراتيجية التدريب والتطوير
0.931 

(14.35*) 0.976 1234.5 7.56 

             المحسو ة  t( تيير إلى  يو )      N= 32(                            SPSS اة تماد  تى  رمجية ) إ داد البالميرالمصدر: 

                     (*) P≤0.01   df( 1,30 ) 

ستراتيجية التدريب والتطوير في تنمية النضج المعرفي إلواود تأثير معنول  8يال  مر الجدوأل 

(  نيد 7.56( و يي أ تيى مير  يمتهيا الجدوليية البالغية )1234.5المحسيو ة )   (F)إذ  تغيا  يمية ،ا الميد  لد

ن (  ذ  إلى أ2R( لها، وتيير  يمة معامل التحديد ).2R( )9760. و ت  معامل التحديد ) ,1)30( دراتي لرية

إسيتراتيجية التيدريب تعود إلى  فيمجاةر تطوير النضج المعر( مر اةيتافار )التباير( الم سرت في %97)

بمييوذج أبهييا غييير دايتيية فييي  يييوائية ة يم يير السيييطرت  تيهييا أو إ ويعييود البييا ي إلييى متغيييرار والتطييوير

 البالغيية ( المحسييو ةt( لهييا تبييير أن  يميية )t( وايتبييار )Bاةبحييدار أةييا  ، وميير ييياأل متا عيية معييامار)

 (  نييييد مسييييتوا معنوييييية1.697ا الجدولييييية والبالغيييية )بيييير ميييير  يمتهييييكو ييييي  يميييية معنوييييية وأ *(35.14)

والتيي ب يا  تيى  ال رضيية الرئيسيةالجزئية المابية مير اد تحااا فو ذلك  ( (1,30( ودراتي لرية  0.01)

. أميا  ير  ا يار ا ثير واود  ا ة تأثير  ير إستراتيجية التدريب والتطوير والنضج المعرفي ليدا الميد  

إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير فيي كيل مجياأل مير مجياةر والذل يبير تيأثير  4وأل الت  يتية فيعرضها الجد

 .لدا المد  تطوير النضج المعرفي 
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 كل مجال من مجالت تطوير النضج فيإستراتيجية التدريب والتطوير تأثير ملخص نتائج لعالقة 

 لدى المدققالمعرفي 

 المتغيرات المعتمدة
 المتغير المستقل

 اتيجية التدريب والتطويرإستر
2R 

F 

 الجدولية المحسوبة

 مجاأل ا يا يار المهنية
0B 1.36 

0.950 567.97 

7.56 

1B 0.75 (23.83)* 

 مجاأل معايير التد ي 
0B 1.78 

0.902 275.10 
1B 0.66 (16.58)* 

 مجاأل ر ا ة الجودت
0B -1.14 

0.970 973.56 
1B 1.218 (31.20)* 

 جاأل تانيار المعتومارم
0B 0.387 

0.959 696.08 
1B 0.934 (26.38)* 

 مجاأل المسؤولية الاابوبية
0B -0.431 

0.930 396.60 
1B 1.094 (19.92)* 

             ةالمحسو   t( تيير إلى  يو )      N= 32(                            SPSS اة تماد  تى  رمجية ) إ داد البالمير المصدر:

                     (*) P≤0.01   df( 1,30 ) 
  

وايود  ا يار ذار دةةر معنويية  اسيتخدام إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير فيي  4بال  مير الجيدوأل 

مجيياأل  إلييداث تنمييية فييي النضييج المعرفييي لييدا المييد    ييدةةر المجيياةر الخمسيية المحييددت مسييباا ، ف ييي

ن مجمو  ميا ت سير  إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير مير تبياير فيي تنميية النضيج ة بال  أا يا يار المهني

التي  (0.75)، ويد و ذلك  يمة معامل اةبحدار البالغة (0.950)المعرفي في مجاأل ا يا يار المهنية  د  ت  

تغييير فييي النضييج تييدأل  تييى أن أل تغييير فييي إسييتراتيجية التييدريب والتطييوير  ماييدار ولييدت والييدت ينييتج  نييا 

المحسيو ة والتيي  تغيا  Fوذلك وفاا  لايمية ( 0.75)المعرفي في مجاأل ا يا يار المهنية لدا المد    مادار 

( ضيمر مسيتوا 1.30(  نيد دراتيي لريية )7.56( و ي أكبير مير  يمتهيا الجدوليية لهيا والبالغية )5.67.97)

ميا ت سير  إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير مير  ن مجميو مجاأل معايير التد ي  بالي  أ(. وفي 0.01معنوية )

(، وييد و ذليك  يمية معاميل اةبحيدار 0.902 د  ت  ) معايير التد ي تباير في تنمية النضج المعرفي في مجاأل 

ر في إستراتيجية التدريب والتطيوير  مايدار وليدت واليدت ينيتج  نيا ي( التي تدأل  تى أن أل تغي0.66البالغة )

المحسيو ة  F( وذليك وفايا  لايمية 0.66لدا المد    مادار ) معايير التد ي في في مجاأل تغير في النضج المعر

( ضيمر 1.30(  ند دراتيي لريية )7.56( و ي أكبر مر  يمتها الجدولية لها والبالغة )275.10والتي  تغا )

تييدريب ن مجمييو  مييا ت سيير  إسييتراتيجية المجيياأل ر ا يية الجييودت باليي  أ(. أمييا فييي 0.01مسييتوا معنوييية )

(، وييد و ذليك  يمية 0.970 يد  تي  ) ر ا ية الجيودتوالتطوير مر تبياير فيي تنميية النضيج المعرفيي فيي مجياأل 

ر في إستراتيجية التدريب والتطيوير  مايدار وليدت ي( التي تدأل  تى أن أل تغي1.218معامل اةبحدار البالغة )

وذليك وفايا   ،(1.218ليدا الميد    مايدار ) ر ا ة الجودتر في النضج المعرفي في مجاأل يوالدت ينتج  نا تغي

(  نيد دراتيي 7.56( و يي أكبير مير  يمتهيا الجدوليية لهيا والبالغية )973.56المحسو ة والتي  تغا ) Fلايمة 

بالي  إن مجمييو  ميا ت سيير  مجيياأل تانييار المعتومييار (. وفيي 0.01( ضييمر مسيتوا معنوييية )1.30لريية )

 ييد  تيي   تانيييار المعتومييارر فييي تنمييية النضييج المعرفييي فييي مجيياأل إسييتراتيجية التييدريب والتطييوير ميير تبيياي

ييير فييي إسييتراتيجية ي( التييي تييدأل  تييى أن أل تغ0.934(، ويييد و ذلييك  يميية معامييل اةبحييدار البالغيية )0.959)

ليدا  تانييار المعتوميارر في النضج المعرفي في مجاأل يالتدريب والتطوير  مادار ولدت والدت ينتج  نا تغي

( و ي أكبر مير  يمتهيا الجدوليية 696.08المحسو ة والتي  تغا ) F( وذلك وفاا  لايمة 0.934ادار )المد    م

أميا فيي المجياأل ا ييير و يو (. 0.01( ضمر مسيتوا معنويية )1.30(  ند دراتي لرية )7.56لها والبالغة )

تبياير فيي تنميية النضيج  ن مجمو  ما ت سر  إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير ميرفنال  أالمسؤولية الاابوبية 

( 1.094(، وييد و ذليك  يمية معاميل اةبحيدار البالغية )0.930المعرفي في مجاأل المسؤولية الاابوبية  يد  تي  )
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ر فيي النضيج ير في إستراتيجية التدريب والتطوير  مادار ولدت والدت ينتج  نا تغييالتي تدأل  تى أن أل تغي

المحسو ة والتي  تغا  F( وذلك وفاا  لايمة 1.094ا المد    مادار )المعرفي في مجاأل المسؤولية الاابوبية لد

( ضييمر مسييتوا 1.30(  نييد دراتييي لرييية )7.56( و ييي أكبيير ميير  يمتهييا الجدولييية لهييا والبالغيية )396.60)

  (. 0.01معنوية )

 الستنتاجات والتوصيات 

 الستنتاجات -أولا 

يار المهمة في  ناد النضج المعرفي لدا الميد   فهيي مر اإلستراتيجتعد إستراتيجية التدريب والتطوير  .1

 تسا د  تى تزويد المد اير  معارف معينة وتحسير مهاراتهو وتطوير ا  تى بحو إيجا ي و ناد.

يممل النضج المعرفي لدا المد   المسار التطورل اليذل ييتو التركييز فييا  تيى مجمو ية مير المراليل  .2

ي  لتوةوأل  المد   إلى أ تى مرلتية مير مراليل النضيج و يي المتستستة في إمار الو ا واودت التد 

 اإل دا  والتميز في المهنة مر ياأل رسو يارمة مري  تم نا مر تطوير معرفتا وتحسينها.

أظهيييرر بتيييائج تحتييييل  ا ييية اةرتبيييام لمتغييييرل البحيييث وايييود  ا ييية ارتبيييام معنويييية موابييية  يييير  .3

، و يذا ميا يؤشيير ( 0248والتيي  تغييا ) ي لييدا الميد  والنضيج المعرفي إسيتراتيجية التيدريب والتطييوير

 ةحة تحا  فرضية البحث التي افترضا واود  ا ة ارتبام.

إسييتراتيجية يجييا ي  ييير ير معنييول إكييي ا بتييائج تحتيييل  ا يية ا ثيير لمتغيييرل البحييث  يير واييود تييأث .4

( ومميا يؤشير 02422) دةلة معامل التحديد الذل  تي   التدريب والتطوير والنضج المعرفي لدا المد  

 .ةحة تحا  فرضية البحث التي افترضا واود  ا ة تأثير

ا   التوصيات -ثانيا

 في ضود اةستنتااار التي تو التوةل إليها تو  ر  امتة الماترلار و ي:

ضرورت ا تميام الهيئيار والجمعييار المهنيية  إسيتراتيجية التيدريب والتطيوير وإ امية اليدورار التدريبيية  .1

 مع التطورار المعرفية الجديدت.  تمد اير و ي ل يتناسبالمختت ة ل

ضرورت تيجيع المد اير  تى تنمية مهارتهو العتمية والعمتية ولمهو  تى بحو متواةل لتطيوير  يدراتهو  .2

 وتحسير أدائهو لتتواةل واةب تاح ومواكبة كافة التطورار.

هو فيي تنميية النضيج المعرفيي التيي تسي هنيية  المجياةر ا ساسييةا تمام الهيئار والجمعييار المضرورت  .3

 .لتمد   ممل ا يا يار المهنية ومعايير التد ي  ور ا ة الجودت وتانيار المعتومار والمسؤولية الاابوبية

تيجيع وتح يز وتاديو التسهيار المناسبة لتمد اير لتمياركة فيي  يرامج تدريبيية  الميية، والتواةيل ميع  .4

مييا وةييتا إليييا التطييورار والمسييتجدار فييي تطييوير وتنمييية النضييج المنيمييار الدولييية لتتعييرف  تييى 

 المعرفي لدا المد  .
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