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 سراءجامعة اإل

 التفويض 

 

لكترونياً  أفوض جامعة األسراء بتزويد نسخ من رسالتي يناس يونس عبداهلل محمدإأنا   ورقيًا وا 

عند طلبهم بحاث والدراسات العلمية شخاص المعنية باألركات أو الهيئات أو األش  للمكتبات أو ال

 وحسب التعليمات النافذة بالجامعة .

 

 محمد عبد اهللإيناس يونس االسم: 

 التاريخ:

 التوقيع :     
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 قرار لجنة المناقشة

سب القانوني لى رأي المحاعسيجما ستة  " أثر تطبيق منهج:نوقشت هذه الرسالة وعنوانها

 )دراسة حالة شركة طالل أبو غزالة الدولية للتدقيق( " المستقل
 

 

 أجيزت بتاريخ: قدو

  

 
 أعضاء لجنة المناقشة

 

 التوقيع الجامعة االسم

 جامعة اإلسراء رئيساً ومشرفاً  الدكتور هيثم إدريس المبيضين
 

 ليةجامعة عمان األه عضواً خارجيا األستاذ الدكتور عبد الناصر نور
 

 جامعة اإلسراء  عضواً داخلي  الدكتور شاهر العرود 
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   السالمة اللغويةقرار إنموذج 

سيجما ستة  يناس يونس محمد بعنوان " أثر تطبيق منهجإ \لقد قمت بمراجعة رسالة الطالبة 

 " دراسة حالة شركة طالل أبو غزالة الدولية للتدقيق(المستقل ) حاسب القانوني  على رأي الم  

 اللغوية.وأصبحت سليمة من الناحية  

 

 األستاذ أحمد إبراهيم موسى محسنسم : اال

  التاريخ :

 التوقيع : 
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 اإلهداء

 

  المتواضع العلمي الجهد هذا ثمرة أقدم

 العزيز طني إلى

إلى قدوتي األولى...إلى من علمني وشجعني ... إلى من 

ي الوجود رفعت رأسي عاليًا افتخارًا به .... إلى كل ما ف

 بعد هللا ورسوله 

 إلى والدي العزيز 

إلى من رعتني في طفولتي ...إلى من سهرت الليالي على 

راحت بالي إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم 

 جراحي 

 إلى والدتي الحنونة 

إلى من جمعتني بهم ذكريات الطفولة ...إلى من قاسموني 

 ي وقوتي الحياة بحلوها ومرها إلى من كان سند

 إلى أشقائي وشقيقاتي 

إلى من أناروا دربي بالعلم والمعرفة ...إلى من زرعوا 

 في نفسي اإلرادة والعزيمة 

 إلى أساتذتي 

إلى من شاركوني اسعد اللحظات منذ الصغر وحتى االن ... 

 إلى رفقاء الدرب في الدراسة والعمل 

 إلى زملائي وأصدقائي 
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 شكر وتقدير 

 واشكرت تعالى على ما أنعم بع علي  من ف ل وتوفيق فمنحني العلم أحمد اهلل       

أتقدم بجزيل الشكر  ويسرني أن   المتوا ع،إتمام هذا الجهد والمعرفة والقدرة على 

والتقدير للدكتور هيثم المبي ين الذي تكر م مشكورًا بقبول اإلشراف على هذت الرسالة 

 إعدادها.حيث قدم لي النصح واإلرشاد طيلة فترة 

أتقدم بخالص شكري وتقديري لكافة األساتذت الكرام أع اء الهيئة  ويسرني أن        

وكذلك لألساتذة الكرام أع اء لجنة  فيها،التدريسية في جامعة اإلسراء واإلدارييين 

 المناقشة الموقرة على تف لهم بقبول هذت الرسالة.
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 قائمة المصطلحات والرموز

 اإلختصار اإلنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

(: 1معيار إعداد التقارير المالية ) 
تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 المالية للمرة األولى

First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards 

IFRS(1) 

 

 ن،يحسالت ،ليلحالت س،ايقال ف،يعر الت
 الرقابة 

Define,  Measure,  Analyze ,Improve , 
Control 

 

DMADC 

 م،يصمالت ،يللحالت س،ايقال ف،يعر الت
 تحقق  ال

Define,  Measure,  Analyze, 
Design ,Verify 

 

DMADV 

 الفحص، التصرف، التخطيط،
 اإلجراءات

Plan,Do,Check,Act PDCA 

 Certified  Public Accountant CPA محاسب قانوني معتمد

 Jordanian Certified Public محاسب قانوني معتمد أردني

Accountant 

JCPA 

 Chartered Financial Analyst CFA مالي قانوني محلل

 American College Personnel محاسب قانوني معتمد أمريكي

Association 

ACPA 

 Certified Internal Auditor CIA مدقق داخلي معتمد
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 الملخص

 أثر تطبيق منهج سيجما ستة على رأي المحاسب القانوني المستقل 
 بو غزالة الدولية للتدقيق()دراسة حالة شركة طالل أ

 اعداد الطالبة
 اهلل يوسف محمد يناس يونس عبدإ

 شراف إ
 الدكتور هيثم أدريس المبيضين

أثر تطبيق منهج سيجما ستة على رأي المحاسب القانوني  لى التعرف علىإهدفت الدراسة      

من منهج سيجما ستة ق ، حيث تم قياس مدى تطبيشركة طالل أبو غزالة الدولية للتدقيق فيالمستقل 

التزام ودعم القيادة العليا، قيادة الجودة في الثقافة التنظيمي ة، التغذية الراجعة ) خالل المتغيرات

حاسب ، أما رأي الم  والقياس، العمليات واألنظمة، الموارد البشري ة، التحسين المستمر لجودة التدقيق(

داري( في الشركات التي يتم والشفافية، والرقابة اإلفتم قياسع من خالل رأيع في )اإلفصاح  القانوني  

ستخدام استبيان تم تطبيقع على عينة بلغت بإالتدقيق فيها، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

وقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( مدققًا في شركة طالل أبو غزالة، 86)

 Sixتطبيق منهج سيجما ستة )يتم لى نتائج أهمها إتوصلت الدراسة عدد، و واإلنحدار البسيط والمت

Sigma) أثر ذو داللة لى وجود إتوى عالي في شركة طالل أبو غزالة، كما توصلت على مس

التزام ودعم اإلدارة العليا، العمليات وبأبعادت )( Six Sigmaإحصائية لتطبيق منهج سيجما ستة )

شركة طالل في  المستقل حاسب القانوني  على رأي الم  ( تمر لجودة التدقيقواألنظمة، والتحسين المس

أثر ذو داللة  وجود ،حول مستوى اإلفصاح والشفافية في الشركات التي يتم مراجعتهاأبو غزالة 
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في شركة  المستقل حاسب القانوني  ( على رأي الم  Six Sigmaإحصائية لتطبيق منهج سيجما ستة )

 وجود أثر ذو داللة إحصائية ،ية في الشركات التي تتم مراجعتهاالرقابة اإلدار  حولطالل أبو غزالة 

وجود فرق  كما توصلت الى ، وعدم وجود ذلك األثر في باقي المتغيرات،لتزام ودعم القيادة العلياإل

لى إ( تعزى Six Sigmaذو داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في تطبيق منهج سيجما ستة )

تلك  ن  ا  و عدد سنوات الخبرة(  التخصص، )العمر، المؤهل العلمي،ل الديموغرافية للمستجيبين العوام

( فما فوق، وكانت لفئة حملة شهادة الماجستير، 51الفروق في العمر كانت لصالح الفئة العمرية )

 سنة فأكثر. 16ولصالح ذوي الخبرة 

سيجما ستة على جميع شركات   رورة تطبيق منهجب وعلى  وء النتائج أوصت الدراسة     

زيادة اهتمام ، والعمل على التدقيق لما لها من أثر فاعل في رفع كفاءة وجودة التدقيق الخارجي

، تشجيع رؤساء األقسام على تشكيل فريق عمل لعملية التحسين المستمراإلدارة العليا في الشركة ب

  .م الخطط المستقبلية لطرق العملعتبار المقترحات والشكاوى الهامة عند رسبعين اإل األخذو 
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 المقدمة  )1-1(

 مشكلة الدراسة) 0-6)
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 أهداف الدراسة )0-4)

 فرضيات الدراسة )0-5(

 إنموذج الدراسة )0-2(

 ( حدود الدراسة0-2)

 ( محددات الدراسة0-8)

 ئية( التعريفات والمصطلحات اإلجرا0-9)

 

 

 

 


