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Abstract
The study aims to identifying the role of the International Auditing Standards in the
rationalization of the personal judgment of the Auditors. The importance of this study stems
from the need to increase the efficiency and effectiveness of the auditing process since the
auditing standards are considered as a communication tool to clarify the auditing process
requirements for all departments benefiting from the auditing process. The rationalization
of the personal judgment of the auditor is reflected on the efficiency and effectiveness of
the auditing process.
The researcher adopted the descriptive analytical approach. The Study population consisted
of the auditors working in the chartered auditing offices registered in the Auditors
Association in the Gaza-Strip. The number of auditors amounted to (75) auditors. (67)
Questionnaires were recovered.
The results of the study showed that the professional efficiency is considered of the most
important factors affecting the quality of the personal judgment of the auditor. The
auditor’s knowledge of the laws and regulations connected with the profession helps enable
the auditor to rationalize his personal judgment. The guidance, supervision and
coordination in the team work contribute to the rationalization of the personal judgment to
a great extent. The close following up, supervision, monitoring, training, examining,
employing and promotion contribute to the reduction of risk and uncertainty and
consequently to the rationalization of the auditors personal judgment.
The study made several recommendations, the most important of which is the interest of the
researchers in the rationalization of the auditor's personal judgment and their interest in the
auditing standards entrance being the most important entrance to the rationalization of the
auditor’s personal judgments. It also recommended conducting more applied studies to
develop the role of the auditing standards so that it may possible to rationalize the auditor’s
personal judgment. It stressed the need to develop the auditor’s standards taking into
consideration the suggested development fields to bridge the gap in the expectations of the
auditors and users and work to maintain commitment to the standards as well as obliging
the auditor to benefit from other entrances to rationalize the auditor’s personal judgment to
help build trust among the users of financial statements.
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 خطة الدراسة
 الدراسات السابقة
 التعليق على الدراسات السابقة

 1-1المقدمة
يمر العالم اليوم بتحوالت كبيرة ومتسارعة في شتى المجاالت ،خاصة فيما يتعلق بتداعيات العولمة
االقتصادية ،والسياسية ،والتكنولوجية ،وما يعرف بثورة المعلومات التي جعلت من الضروري وضع
الخطط والسياسات لمجابهة هذه التحديات التي أصبحت أم اًر واقعاً ،ففي ظل دخول العولمة المعلوماتية،
والتوجه االقتصادي نحو االندماج ،وتجاوز الحدود اإلقليمية ،تبرز الحاجة إلى ضرورة تفعيل دور
المعلومات المحاسبية ،وغير المحاسبية لتسهم بصورة أكثر فعالية نحو تحقيق األهداف ،وترشيد الق اررات
لتتماشى مع العولمة واف ارزاتها فإن توفير المعلومات المحاسبية ليس هدفا في حد ذاته ،وانما ضرورة أن
تكون هذه المعلومات ذات محتوى يمكن االستفادة منه من جانب مستخدمي المعلومات ،وأن المنفعة
ترتبط بالمعلومات وفائدتها من وجهة نظر معدي التقارير والقوائم (حمزة. )7002،
فالهدف من علم المحاسبة تزويد األطراف المعنية بمعلومات كمية وهي معلومات مالية بشكل رئيسي
عن النشاطات المالية للوحدات االقتصادية بغية تسهيل وترشيد عملية اتخاذ الق اررات االقتصادية ،لذا
تعتبر القوائم المالية الوسيلة التي يتم بواسطتها تجميع هذه المعلومات ونقلها دوريا إلى مستخدميها،حيث
أن المعلومات المحاسبية في الوقت المعاصر ثروة هامة إذ أن التحكم واالستغالل األمثل يحقق أرباحا
ونجاحا للخطط المستقبلية وضمانا لالستمرار وتطور الشركات والمؤسسات(أبوجبارة.)5891،
نشأت مهنة المراجعة لبث الثقة في نفوس مستخدمي القوائم المالية والعمل على تنظيم المهنة واالرتقاء
بها ،ويمثل الحكم الشخصي أحد المقومات األساسية في العمل المهني و ال يمكن التقليل من دوره
واالستغناء عنه في كثير من مجاالت المراجعة (الصباغ . )5880 ،
وقد تعددت المداخل لترشيد الحكم الشخصي للمراجع  ،ومن أهم هذه المداخل مدخل معايير المراجعة ،
حيث تعتبر المعايير أداة اتصال لتوضيح متطلبات عملية المراجعة لمختلف الجهات المستفيدة من
خدمات المراجعة ووسيلة لتقييم األداء المهني للمراجع ألنها تمثل النموذج الذي يجب أن يقتدي به
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المراجع عند قيامه بتنفيذ عملية المراجعة  ،كما تعتبر المعايير مهمة لمستخدمي القوائم المالية وقارئي
ا لتقارير و البيانات المحاسبية ألنها توضح لهم الكيفية التي تم بها الفحص الذي قام به المراجع
والمسئولية التي يتحملها ودرجة االعتماد على ما جاء بتلك القوائم (الصعيدي. )5892 ،
وتعتبر معايير المراجعة الدولية من أهم مقومات العمل المهني حيث أن لها دور هام في إرشاد مراجع
الحسابات عند أداء عمله  ،باإلضافة إلى كونها األداة التي على أساسها يتم تقييم أداء مراجعي
الحسابات والحكم على جودة عملهم  .وتعتبر المعايير التي تصدرها المنظمات المهنية المختلفة من
أهم أساليب ترشيد التقدير المهني للمراجع باعتبارها المرشد والمرجعية لمراجع الحسابات  ،حيث ان
ترشيد التقدير المهني لمراجع الحسابات هو محاولة للوصول إلى أحكام شخصية متقاربة للمهمة الواحدة
(راضي .)7055،
ويعتمد التقدير المهني على قيام المراجع باالجتهاد والقياس على السوابق عند اتخاذه لقرار ما في أي
مرحلة من مراحل التدقيق  ،و ذلك بهدف التوصل للبديل األفضل من وجهة نظره وذلك اعتمادا على
تأهيله وخبرته العلمية مع التزامه بالتشريعات و المعايير المهنية المنظمة للمهنة(كامل. )5882،
وعليه فان الحكم الشخصي للمراجع هو إدراك متبصر من جانب المراجع يرتكز على االجتهاد والقياس
على السوابق والتأهيل العلمي والخبرة العملية المتميزة  ،حيث يتم االعتماد على الحكم الشخصي في
المشاكل والمهام التي تواجه المراجع  ،لمساعدته في اتخاذ الق اررات المناسبة (احمد.)5881،
وانطالقا من األهمية القصوى ألهمية المعايير الدولية في عملية ترشيد الحكم الشخصي للمراجع ومدى
إنعكاسها على ق ارراته ودرجة تأثير هذه المعايير من خالل البيانات المتاحة واإلجراءات اإلدارية  ،فقد
قدم الباحث في هذه الدراسة دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند أداء
عملية المراجعة .
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 2-1مشكلة الدراسة
تعد المعايير الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين "The International Federation "IFAC
 of Accountantsمن أهم المعايير الصادرة عن المنظمات المهنية  ،نظ ار ألنها صادرة عن اكبر
تجمع دولي على مستوى العالم حيث أن هذه المعايير تركت حي از للحكم الشخصي للمراجع تتصف
بالعمومية  ،مما دعى الباحث إلى دراسة هذه المعايير للتعرف على دورها في ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع  ،والسؤال الرئيسي للدراسة يتمثل في ما مدى مساهمة معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم
الشخصي لمراجع الحسابات ؟
ومنه تتفرع األسئلة الفرعية التالية:
 ما مدى مساهمة الكفاءة المهنية للمراجعين في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع ؟ ما مدى مساهمة تخطيط عملية المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع؟ ما مدى مساهمة األهمية النسبية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع؟ ما مدى مساهمة كفاية أدلة اإلثبات في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع؟ ما مدى مساهمة نظام الرقابة الداخلية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع؟ ما مدى مساهمة تحديد المخاطرة في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع؟ 3-1أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من الهدف الذي تسعى إليه  ،كما تنبع أهميتها أيضاً من المجال الذي تناولته  ،وهو
المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة في القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات في فلسطين  ،وعليه
فإن أهمية الدراسة تعود إلى إظهار دور المعايير الدولية في ترشيد الحكم الشخصي  ،وكيفية تطويره ،
األمر الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تطوير األداء وزيادة مستوى الشفافية في مخرجات العمل
مما يدعم ثقة المستخدمين،حيث تعتبر معايير المراجعة أداة اتصال لتوضيح متطلبات عملية المراجعة
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لجميع الجهات المستفيدة من عملية المراجعة ،وبالتالي ينعكس على كفاءة وفعالية عملية المراجعة
،ونتيجة لندرة الدراسات الميدانية في هذا المجال في فلسطين قد تساهم هذه الدراسة خلق الحافز للقيام
بدراسة أخرى مرتبطة بالموضوع.
 4-1أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 -5التعرف على دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
 -7التعرف على مدى مساهمة الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 -3التعرف على مفهوم و أهمية الحكم الشخصي واهم المداخل المستخدمة لترشيده .
 -1التعرف على أهم العوامل المؤثرة في جودة الحكم الشخصي .
 5-1فرضيات الدراسة:
إعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة وأهدافها بالفرضية التالية :
الفرضية الرئيسية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير
المراجعة الدولية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع و يتفرع من الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات
الفرعية التالية:
 -5ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى مستوى الكفاءة المهنية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 -7ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى تخطيط عملية المراجعة وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 -3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى األهمية النسبية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
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 -1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى نظام الرقابة الداخلية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 -1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى مستوى كفاية أدلة اإلثبات و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 -6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى درجة المخاطرة و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في
استجابة عينة الدراسة حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات
تعزى للمتغيرات الشخصية التالية( :الجنس  ،المؤهل العلمي  ،التخصص العلمي  ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة).
 6-1متغيرات الدراسة:
شكل رقم ()1
(يوضح العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع)

المتغيرات المستقلة
الكفاءة المهنية
التخطيط الجيد لعملية

المراجعة
تحديد األهمية النسبية

المتغير التابعة
ترشيد الحكم
الشخصي
للمراجع

نظام الرقابة الداخلية
تجميع أدلة اإلثبات
تحديد المخاطرة
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 7-1حدود ونطاق الدراسة:
يشمل حدود الدراسة ونطاقها على ما يلي:
 -5المدققين الخارجيين العاملين في مكاتب المراجعة المسجلة لدى جمعية المراجعين دون تطبيقها
على المدققين الخارجيين في مكاتب المراجعة بالضفة الغربية نظ ار لألوضاع األمنية و صعوبة
التواصل و الحصول على المعلومات و التي حالت دون ذلك .
 -7إقتصرت الدراسة الميدانية على إختبار تأثير المتغير التابع وهو ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع على ستة متغيرات مستقلة .
 8-1منهجية الدراسة:
إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بإعتباره من أكثر المناهج إستخدامأ فيي الد ارسيات اإلجتماعيية
و اإلنسانية  ،و للتوصل إلى نتائج منطقية تدعم فرضيات الدراسة ،فقد تم إعداد قائمة استقصاء لجمع
البيانات األولية من مجتمع الدراسة المتمثيل فيي مراجعيي الحسيابات الميزاولين لمهنية مراجعية الحسيابات،
و المس ييجلين فعليي ياً ف ييي جمعي يية م ييدققي الحس ييابات الفلس ييطينية بقط يياع غي يزة  ،وت ييم تحلي ييل ه ييذه البيان ييات
باسييتخدام البرنييامج اإلحصييائي( ،(SPSSو اسييتخدام االختبييارات اإلحصييائية المناسييبة بهييدف الوصييول
لدالالت ذات قيمة و مؤشرات تدعم موضوع الدراسة .
باإلضافة إلى استخدام المصادر الثانوية العربية واألجنبيية و التيي تشيمل ميا كتيب فيي األدب المحاسيبي
ع يين موضيييوع الد ارسييية  ،وكيييذلك مي ييا تيييم نش ي يره م يين أبحي يياث و رس ي يائل علميي يية و مقي يياالت في ييي اليييدوريات
المتخصصة و كذلك القوانين و التشريعات المرتبطة بهذا الموضوع.
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 9-1مصادر جمع البيانات
 1-9-1البيانات األولية
تم الحصول على البيانات األولية عن طريق اإلستبانة التي أعدت لهذا الغرض بإستخدام البرنامج
اإلحصائي  SPSSفي التحليل  ،و استخدام االختبارات اإلحصائية المالئمة بهدف الوصول إلى
دالالت ذات قيمة و مؤشرات تدعم موضوع الدراسة .
 2-9-1البيانات الثانوية
وتمت مراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة  ،و التي
تتعلق بدراسة دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات  ،وأية مراجع
يمكن أن تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي،وذلك للتعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في
كتابة الدراسة  ،وكذلك أخذ تصور عام عن أخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة.
 11-1خطة الدراسة :
بناء على مشكلة الدراسة و األهداف المرجوة منها تم تنظيم هذه الد ارسية إليى أربعية فصيول و ذليك عليى
ً
النحو التالي :
الفصل األول  :إشتمل الفصل األول مقدمة الدراسة  ،مشكلة الدراسة  ،أهميية الد ارسية  ،أهيداف الد ارسية
 ،فرض يييات الد ارس يية  ،متغيي يرات الد ارس يية  ،ح ييدود ونط يياق الد ارس يية  ،خط يية الد ارس يية  ،الد ارس ييات الس ييابقة
والتعليق عليها
الفصييل الثيياني :إشييتمل الفصييل الثيياني علييى مبحثييين  ،المبحييث األول يتنيياول معييايير المراجعيية الدولييية
ودوره ييا ف ييي ترش يييد الحك ييم الشخص ييي لم ارج ييع الحس ييابات ،وم يين ه ييذه المع ييايير المعرف يية بأعم ييال المنش ييأة
وتقييم نظام الرقابة الداخلية و اإلشراف على أعمال المساعدين و توثيق أعمال المراجعية و إسيتخدام
عميل اخخيرين و تجمييع أدلية اإلثبيات و األهميية النسيبية و مراجعية التقيديرات المحاسيبية و الفحييص
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التحليلي و العينات اإلحصائية و إعيداد التقيارير  ،أميا المبحيث الثياني يتنياول المقصيود بترشييد الحكيم
الشخصي في المراجعة و أهميية ترشييد الحكيم الشخصيي و مفهيوم الحكيم الشخصيي و الحكيم الشخصيي
و إتخ يياز القي ي اررات و الحك ييم الشخص ييي و االجته يياد و الحك ييم الشخص ييي و اإلجم يياع و مح ييددات الحك ييم
الشخصي لمراجع الحسابات و مداخل ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات .
الفصييل الثالييث  :اسييتعرض هييذا الفصييل منهجييية الد ارسيية التطبيقييية  ،مجتمييع الد ارسيية  ،أداة الد ارسيية ،
المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  ،صدق وثبات اإلستبانة  ،ثبات فقرات اإلستبانة .
الفصل الرابع  :يشمل هذا الفصل على اختبار التوزيع الطبيعي  ،و تحليل فقرات و فرضيات الدراسة .
الفصل الخامس  :استعرض هذا الفصل النتائج والتوصييات التيي توصيلت إليهيا اليدراسية باإلضيافة إليى
بعض الدراسات المقترحة و المتعلقة بموضوع الدراسة .
 11-1الدراسات السابقة .
 1-11 -1الدراسات العربية
 1-1-11-1دراسة (موسى  ,)2112 ,بعنوان " :إجراءات المراجعة التحليلية و دورها في ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع "
يهدف هذا الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إجراءات المراجعة التحليلية والحكم الشخصي للمراجع
 ،ونظ ار ألهمية المواءمة بينهما حيث إن ضعف الترابط بينهما قد يؤدي إلى صدور تقرير من قبل
المراجع ال يعبر عن الواقع الحقيقي والصحيح للمنشاة محل المراجعة وبالتالي يودي إلى صدور ق اررات
غير سليمة من قبل مستخدمي هذه التقارير  ،عليه فان هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء عن دور
إجراءات المراجعة التحليلية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع والتي من خاللها يتم تحسين جودة
األداء المهني ،وقد إعتمدت الدراسة على أساليب التحليل المالي  ،باإلضافة إلى أسلوب تحليل اإلتجاه
و أسلوب تحليل االنحدار ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :ضرورة التزام المراجع
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بمعايير المراجعة المتعارف عليها وبذل العناية المهنية الالزمة واالجتهاد أثناء الفحص وضرورة
استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية والمالية في عملية المراجعة لتساعده في ترشيد حكمه
الشخصي ،ومن أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة  :ضرورة استخدام اإلجراءات التحليلية من
قبل المراجع لترشيد حكمه الشخصي عند تقييم األدلة وضرورة قيام المنظمات والجامعات بإجراء
الندوات والدورات التدريبية لشرح أهمية استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية والمالية في عملية
المراجعة ودورها في ترشيد الحكم الشخصي.
 2-1-11-1دراسة (احمد  ،)2111 ,بعنوان " :إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إطار تكنولوجيا

المعلومات -دراسة استطالعية لبيان آراء عينة مختارة من مراقبي الحسابات في العراق"
هدفت هذه الدراسة إلى إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إطار تكنولوجيا المعلومات  ،إضافة
إلى بيان مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات في ترشيد الحكم المهني لمراجع الحسابات  ،وقد وزعت
عدد ( )111استبانة على مراجعي الحسابات في ديوان الرقابة المالية و مكاتب المراجعة  ،وقد
اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي لوصف وتحليل متغيرات الدراسة و فرضياتها  ،ومن
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :أن للخبرة دور كبير في انجاز األعمال ،إضافة إلى مساهمة
تكنولوجيا المعلومات في مساعدة المراجعين ترشيد الحكم المهني وابداء رأي فني حول مدى عدالة
القوائم المالية  ،كذلك القدرة على تأكيد الثقة في نظم المعلومات ،كذلك تمكين المراجع من تأدية عمله
بسرعة عالية من خالل توفير المعلومات الضرورية والتي من خاللها تساعد في ترشيد الحكم الشخصي
 ،ومن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة  :ضرورة التزام مراجعي الحسابات بالمعايير المهنية
وتكنولوجيا المعلومات و بذل العناية المهنية الالزمة في أداء المهام الموكلة لهم  ،والتزامهم بالقيم
األخالقية والمواثيق الدولية في أداء مهامهم.
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 2-1-11-1د ارسة (العماري و مناعي  ,)2111,بعنوان" :ترشيد أداء المحاسبين والمراجعين
للتقليل من مخاطر اإل نحراف في إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية "
هدفت هذه الدراسة لتبيان األهمية القصوى لجودة المعلومات المحاسبية في المؤسسة االقتصادية  ،و
التي تؤخذ من ضرورة ترشيد أداء المراجعين والمحاسبين  ،وتوجيههم التوجيه الصحيح و اإلشراف
عليهم بالكيفية السليمة  ،وقد وزعت عدد ( )416استبانة على المحاسبين و المراجعين و المستثمرين
واألكاديميين  ،وقد اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي لوصف وتحليل متغيرات الدراسة
و اختبار فرضياتها  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :أن المحاسب والمراجع الجزائري ال
ينقصه التأهيل أو التكوين بقدر ما ينقصه التحفيز و الحماية المهنية  ،كذلك تبين أن الشركات
الجزائرية وخصوصا المدرجة بالسوق المالي ملتزمة حتما بداية عام  2010بتطبيق معايير المحاسبة
الدولية  ،ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة  :حث المحاسبين والمدققين بالتكوين والتأهيل
المستمر واالستعداد بما يضمن االنتقال إلى تطبيق النظام المالي والمحاسبي الذي سيطبق بداية
 ،2010و بما يجعل المؤسسات تقوم بإعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ،كذلك
حث المستثمرين والمالك على المساهمة في عملية تحضير وسائل النجاح بما في ذلك متطلبات
نظامها المحاسبي لجعله متوافق مع معايير المحاسبة الدولية و بالتالي تشجيع المح ياسبين والمدققي ي ين
على التطبيق السليم للنظي يام الجدي يد  ،ك يذلك تحفيز الم يراجعي ين والمحاسبين و إقحامهم في عملي ية
اإلشراف على مرحلة التطبيق األولية ،لمساعدة المؤسسات ومرافقتها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية .

00

 4-1-11-1دراسة ( حمدان  ،) 2116,بعنوان" :مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية
التدقيق) التدقيق االلكتروني) في فلسطين,وأثر ذلك على الحصول على أدلة ذات جودة عالية تدعم
الرأي الفني المحايد للمدقق حول مدى عدالة القوائم المالية"
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق اإللكتروني في
فلسطين من حيث المجاالت التي يستخدم فيها مدقق الحسابات الخارجي تكنولوجيا المعلومات  ،وتقويم
مدى االستخدام له في مختلف مجاالت وأنشطة التدقيق من حيث  ،التخطيط  ،والرقابة  ،والتوثيق  ،وأثر
ذلك على التدقيق اإللكتروني واألدلة  ،وقد وزعت عدد ( ) 91استبانة على مكاتب المراجعة  ،وقد
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف و تحليل متغيرات الدراسة و اختبار فرضياتها ،
حيث أظهرت نتائج الدراسة أن المدققين في فلسطين يستخدمون التدقيق اإللكتروني في التخطيط والرقابة
والتوثيق إلى حد دون الوسط  ،كما أن استخدام التدقيق اإللكتروني يساهم في مساعدة مراجع الحسابات
في ترشيد حكمه والوصول إلى حكم مهني  ،ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :ضرورة
قيام الجهات المنظمة للمهنة بمتابعة استخدام مكاتب التدقيق ألسلوب التدقيق االلكتروني من خالل سن
التشريعات التي تدعم هذه األنظمة.
 5-1-11-1دراسة (حسين  ، ) 1997 ,بعنوان " :تحديد وقياس أثار الخبرة المهنية و هيكل
المعرفة على األحكام الشخصية للمراجعين باستخدام تحليل المحاكاة "
هدفت الدراسة إلى التعرف على قياس اثر الخبرة على الحكم الشخصي للمراجع واتخاذ الق اررات  ،وقد
اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي لوصف و تحليل متغيرات الدراسة و اختبار
فرضياتها ، ،وقد وزعت ( )720استبانة على مكاتب المراجعة في القاهرة و الجيزة ومن أهم النتائج
التي توصلت إليها الدراسة  :أن الحكم الشخصي ال يكون حكم مهني إال إذا صدر عن مراجع ذو
مستوى خبرة مهنية مالئمة إلنجاز كافة مراحل الحكم الشخصي  ،وبالتالي فإن الخبرة المهنية ذات
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عالقة طردية مع الحكم الشخصي  ،ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة  :ضرورة امتالك
المراجعين تحت التمرين المعرفة الالزمة النجاز المهمة ،كذلك أوصت الدراسة بضرورة حصول
المراجعين على دورات تدريبية من اجل تزويدهم بالمعرفة الضرورية لبدء ممارسة العمل المهني ،كذلك
أوصت الد ارسة بضرورة قيام المنظمات المهنية المختصة بتنظيم مهنة المحاسبة و المراجعة بواسطة
إصدار نشرات لمعايير المراجعة  ،حيث تحاول هذه اإلرشادات شرح وتفسير الغموض الذي يوجد في
هذه بعض هذه المعايير .
 6 -1-11-1دراسة (سالم  , ),1999,بعنوان " :دراسة معايير المراجعة بهدف تقييم جودة الحكم
الشخصي للمراجع"
يهدف هذا البحث إلى دراسة معايير المراجعة الدولية لبيان مدى مساهمتها في ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع ،لخدمة األطراف المستفيدة وزيادة كفاءة و فعالية عملية المراجعة  ،وقد وزعت عدد عدد
( )111استبانة على مكاتب المحاسبة والمراجعة  ،وقد اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي
التحليلي لوصف وتحليل متغيرات الدراسة و فرضياتها  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أن الكفاءة المهنية للمراجع من أهم العوامل التي تؤثر على الحكم الشخصي له  ،باإلضافة إلى أن
ترشيد الحكم الشخصي تتمثل في قدرة المراجع على إبداء رأي فني حول مدى عدالة القوائم المالية ،
كذلك توصلت الدراسة إلى أن ترشيد الحكم الشخصي يزيد من كفاءة وفعالية عملية المراجعة  ،ومن
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة  :ضرورة إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية الخاصة بتطوير
دور معايير المراجعة حتى يمكن ترشيد الحكم الشخصي للمراجع  ،كذلك توافر برامج للتدريب و التعليم
المستمر للتعرف على المعايير و كيفية تطبيقها .
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 7-1-11-1دراسة (الصباغ  ، ) 1988,بعنوان " :استخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع "
هدفت الدراسة إلى استخدام أساليب التحليل اإلحصائي لإلجراءات في تنفيذ اختبارات مدى االلتزام
بالرقابة الداخلية مع التطبيق على نظام الرقابة الداخلية على المبيعات اخجلة بهدف ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع  ،اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل اإلحصائي لتحليل متغيرات الدراسة و
اختبار فرضياتها  ،يشتمل حجم العينة على كافة عمليات البيع اخجلة التي حدثت خالل فترة المراجعة
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :إلى انه بالرغم من أهمية و ضرورة الحكم الشخصي
للمراجع إال أنه ال يوجد تعريف واضح يحدد ماهيته مما أدى إلى الغموض و الخلط بين الحكم
الشخصي و بعض المصطلحات األخرى مثل االجتهاد و اإلجماع و اتخاذ الق اررات  ،باإلضافة إلى أن
اتخاذ الق اررات في مجاالت المراجعة يتطلب من المراجع استخدام حكمه وتقديره الشخصي في كل من
تحديد البيانات المالئمة التخاذ القرار و أسلوب الحصول على تلك البيانات بهدف الوصول إلى رأي
فني محايد  ،ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة  :استخدام أساليب التحليل اإلحصائي في
تنفيذ اختبارات مدى االلتزام بإجراءات الرقابة الداخلية حيث أن ذلك يؤدي إلى ترشيد إجراءات الحصول
على األدلة و القرائن المتعلقة بمدى االلتزام  ،كما يؤدي أيضا إلى ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند
فحص وتقويم هذه األدلة و القرائن  ،كذلك استخدام منهج االنحدار الخطي المتعدد عند تنفيذ المراجعة
التحليلية اإلنتقادية لكل من قائمة نتيجة األعمال والمركز المالي وذلك الن هذا المنهج يوفر مقاييس
كمية موضوعية يمكن للمراجع أن يعتمد عليها في اختبار جودة النموذج المشتق و مدى إمكانية
االعتماد عليه في توقع أرصدة الحسابات  ،هذه المزايا تساهم إلى حد كبير في ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع  ،كذلك إلزام الجمعيات المهنية المتخصصة بتشجيع المراجعين على استخدام أساليب التحليل
اإلحصائي بهدف ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
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 2-11-1الدراسات األجنبية
 1-2-11-1دراسة ( , )Ashton ,2011بعنوان :
""An experimental study of internal control judgment
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير الخبرة على الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم نظام الرقابة
الداخلية  ،وشملت العينة  64مراجع  ،وقد اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي  ،وقد
توصلت هذه الدراسة إلى انه ال يوجد ارتباط بين مستوى الخبرة واالختالف في األحكام الشخصية
للمراجعين.
 2-2-11-1دراسة ( ،) Agoglia,et al Hatfield, Brazel,9112بعنوان:
""The Effects of Audit Review Format on Review Team Judgments
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية جودة ورقة العمل وتأثيرها على جودة المراجعة  ،حيث
تبين هذه الدراسة كيف تؤثر طريقة مراجعة ورقة عمل المراجعة على أحكام فريق المراجعة من خالل
تأثيرها على قدرة المراجع على تقييم و تفاعل قضايا الجودة مع الوثائق التي توفرها أوراق
العمل،وشملت العينة على  41مراجع في مكاتب المراجعة ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :أن أحكام المراجعين هي في النهاية متأثرة
بشكل المراجعة المتوقعة من معديها ،وتشير تحليالت الوسائط إلى أن تأثير طريقة المراجعة على
أحكام المراجعة تعدل الفجوة في تقييم جودة الوثائق  .وخاصة أنه في المراجعة االلكترونية فإن العبء
على المراجعين للتحديد والتعويض عن الوثائق المنخفضة الجودة يكون أكبر بصفة عامة مما يؤدي
غالبا إلى أحكام أقل جودة للمرجعين من حالة المراجعة وجها لوجه  .وتشير هذه النتائج إلى أن أثر
طريقة المراجعة يمكن أن يمتد إلى حكم المراجع عن طريق تأثيره على وثائق ورقة عمل المعد والفجوة
في تقييم جودة الوثائق الناتجة عن ذلك .وقد أشارت النتائج إلى أن أثر طريقة المراجعة استمر خالل
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عملية المراجعة وأثر على أحكام فريق المراجعة ،وبالنسبة للمراجعة وجها لوجه فإن جودة أحكام
المراجعين على االستم اررية كانت أقل بشكل كبير من أوراق العمل التي توقعها المعدون والمراجعة
الكترونية.
 2-2-11-1دراسة ( )Davis،1224بعنوان :
"Experience And Auditors Selection of Relevant Information For preliminary
"Control Risk Assessments
تهدف الدراسة إلى بيان اثر الخبرة المهنية للمراجعين على عملية البحث عن المعلومات المالئمة لتقدير
خطر الرقابة  ،و تأثير ذلك على جودة تقدير الخطر،ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم اجراء تجربة
شارك فيها ( )61مراجعا خبي ار  )91( ،مراجعا غير خبير  ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي  ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  :أوضحت الدراسة إلى ميل الخبراء إلتباع
مدخل أساسي للبحث عن المعلومات و هو التركيز على الخصائص العامة لموقف معين  ،واستخدامها
في اختيار العوامل المالئمة لتقدير هذا الموقف  ،على العكس من ذلك فإن المراجعين المبتدئين ال
يتبعون مدخل معين الختيار العوامل المالئمة .
 4-2-11-1دراسة ( ، )Fischer, M , J , 1996بعنوان :
"The Benefits of New Technologies As A Source of Audit Evidence : An
"Interpretive Field Study
استخدمت هذه الدراسة المنهجية التفسيرية لدراسة المنافع المتحققة من استخدام أنواع جديدة من
التكنولوجيا في عملية التدقيق  ،حيث قامت بدراسة ميدانية على شركات التدقيق الست الكبرى في
الواليات المتحدة األمريكية  ،حيث ركزت الدراسة على جميع منهجيات التدقيق التي تبنت طرقاً حديثة
حيث لم تقتصر على تلك التي قامت بحوسبة عملية التدقيق  ،وكان الهدف األساسي لهذه الدراسة
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تقديم كفاءة وفعالية المنهجيات الحديثة المستخدمة من قبل شركات التدقيق الكبرى  ،وقد بينت الدراسة
أن دور تكنولوجيا المعلومات في عملية تحسين كفاءة التدقيق ال يمكن إنكاره وبالتالي ينعكس ذلك على
ق اررات المراجعين .
 5-2-11-1دراسة ( ،)Reimers and Buter , 1992بعنوان:
""judgment evaluation accounting , organizations and society
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة اثر النتائج الفعلية لعملية المراجعة التي حدثت بالفعل على تحيز المراجع
بالمعرفة الالحقة وهي المعرفة التي أتيحت فقط عند تحقق النتائج الفعلية خاصة إذا كانت هذه المعرفة
غير متوقعة  ،ويترتب على ذلك أن تكون األحكام الشخصية للمراجعين غير سليمة بسبب تأثر
المراجعين بمعلومات لم تكن معروفة له عند تكوين حكمه الشخصي وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن
النتائج غير المتوقعة لها اثر على الحكم الشخصي للمراجعين عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية.
 6-2-11-1دراسة ( ، )Lord ,1992بعنوان:
""Methodological consideration for behavioral research in auditing
تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مجموعة اختبارات على مديري مكاتب المراجعة بإحدى مكاتب المراجعة
الدولية  ،وقد توصلت الدراسة إلى أن المراجعين الذين يقع على عاتقهم المسئولية القانونية كانوا األقل
في احتمالية إصدار رأي نظيف على عكس المديرين الذين لم يخضعون للمساءلة القانونية  ،وان هناك
ضغوط تنشا نتيجة المنازعات بين المراجع والعميل بخصوص الرأي الذي يصدره المراجع ،كذلك
توصلت الدراسة أيضا إلى أن التغلب على هذه الضغوط يرجع إلى خبرة المراجع والبيئة باإلضافة إلى
التكوين الشخصي.
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 7-2-11-1دراسة ( ، )Kenchel and Messier , 1990بعنوان :
""Sequential decision making information research and evidence evaluation
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير أدلة اإلثبات في المراجعة على عملية الق اررات  ،وتكوين أحكام
شخصية وقد توصلت هذه الدراسات أن كمية ونوع أدلة اإلثبات يعتمد على الحكم الشخصي للمراجع ،
وان الم ارجع دائما ما يميل إلى دليل اإلثبات الذي يحظى بدرجة عالية من الثقة وفي حالة عدم وجود
مثل هذا الدليل فانه يقوم بتوسيع نطاق الفحص  ،كما توصلت الدراسة إلى أن تقييم دليل اإلثبات ال
يتأثر بتوقيت الحصول عليه .
 8-2-11-1دراسة ( ، )choo and Trotman ،1221بعنوان :
" The relationship between knowledge structure and judgments for
"experienced and inexperienced auditors
هدفت الدراسة إلى فحص الفروق المعرفية بين الخبراء و غير الخبراء عن طريق فحص مقدار
استرجاع العوامل المختلفة المؤثرة على أداء مهمة التنبؤ باستم اررية المنشاة في النشاط لمدة عام قادم ،
كذلك هدفت الدراسة إلى ربط القدرة على استرجاع المعرفة من الذاكرة باألحكام الشخصية للمراجعين ،
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إجراء ثالث تجارب لتحليل متغيرات الدراسة و اختبار فرضياتها ،
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  :توضيح قدرة المراجعين الخبراء على تشغيل بيانات
إضافية غير موجودة في مواد البحث المعطاة و ذلك من اجل االختبار المفاجئ لقدرة الذاكرة و مدى
الربط بين المعلومات المتاحة و المخزنة داخل الذاكرة  ،كذلك أوضحت الدراسة أن تطور هيكل معرفة
المراجعين الخبراء  ،أدى إلى اكتسابهم المعرفة المتعلقة بالصفات المختلفة بقدرة المنشاة على
االستمرار .و خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها تطوير مهارات المراجعين
لتمكينهم من ترشيد ق ارراتهم
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 9-2-11-1دراسة ( ، )Bedard ،1221بعنوان :
""Expert and Notice Problem Solving Behavior In Audit Planning
هدفت الدراسة إلى فهم سلوك المراجعين الخبراء و المبتدئين في مجال تخطيط عملية المراجعة في ظل
التشغيل االلكتروني للبيانات  ،و ذلك من أجل إظهار أهم الفروق المعنوية المتعلقة بمرحلة البحث عن
المعلومات بين المراجعين الخبراء و المبتدئين  ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إجراء تجربة شارك
فيها ( )96مراجعاً خبي ار  )92( ،مراجعاً مبتدئاً و قد تم تحديد مستوى الخبرة بناءا على المعرفة المتعلقة
بمجال المهمة وهي المعرفة المتعلقة بفحص الرقابة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات  ،وقد
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  :أن الوقت المستغرق إلتمام المهمة بواسطة الخبراء كان أقل
من الوقت الذي استغرقه المبتدئون في انجاز المهمة  ،كذلك نتيجة لتكامل هيكل المعرفة للمراجعين
الخبراء فإن عدد عناصر المعلومات غير المالئمة التي تم حيازتها بواسطة الخبراء كانت اقل من عدد
عناصر المعلومات غير المالئمة التي تم حيازتها بواسطة المبتدئين.
 11-2-11-1دراسة ( ، )Frederick and Libby،1224بعنوان :
""Expertise and Auditors judgment of conjunctive Events
هدفت الدراسة إلى تطوير مدخل أساسي لفحص كيفية التفاعل بين المعلومات المخزنة داخل ذاكرة
المراجع ،و دليل المراجعة الحالي عند تكوين الحكم الشخصي  ،ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم
إجراء خمس تجارب على مهمة متعلقة بتنبؤات أخطاء القوائم المالية و العالقة بينها و بين ضعف
النظام الرقابي في لتجربة األولى و الثانية تم فحص دور معرفة الخبراء في انجاز األحكام الشخصية ،
واثبات تأثير المعرفة على أداء عملية الحكم  ،وذلك باستخدام مراجعين ذوي عدد سنوات عمل من
 9.5إلى  6.5سنة .
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أما التجربة الثالثة و الرابعة فهما تكرار للتجربة األولى والثانية وذلك باستخدام مشاركين مبتدئين وهم
عبارة عن طالب يدرسون مساقات مراجعة متقدمة  ،أما التجربة الخامسة فهي تكرار للتجارب السابقة
مع تغير المشاركين حيث تمثل المشاركين في طالب محاسبة تحت التخرج  ،ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة  :حيث تمثلت نتائج التجربة األولى و الثانية في قدرة المراجعين الخبراء على
التنبؤ بأخطاء القوائم المالية  ،نتيجة المتالك هؤالء المراجعين لهيكل معرفة متطور قادر على الربط
بين نقاط ضعف الرقابة الداخلية و األخطاء المحاسبية المخزنة داخل الذاكرة و الوصول الى التنبؤ
السليم  ،وأوضحت نتائج التجربة الثالثة عدم امتالك الطالب للمعرفة المتعلقة بالعالقة بين نقاط ضعف
الرقابة الداخلية و األخطاء  ،نتيجة لعدم تكامل هيكل معرفة هؤالء الطالب ،أما التجربة الرابعة
فأوضحت عدم مقدرة الطالب على التنبؤ الدقيق باألخطاء  ،أما التجربة الخامسة أوضحت النتائج
إمتالك طالب المحاسبة لهيكل معرفة يحتوي فقط على المعرفة المتعلقة بالعالقات بين الحسابات ،
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها امتالك المراجعين للمعرفة و الخبرة الالزمة
النجاز المهمة .
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 12-1التعليق على الدراسات السابقة :
تيرى هيذه الد ارسيية أن اغليب الد ارسيات السييابقة ،ركيزت عليى تييأثير بعيض العواميل علييى الحكيم الشخصييي
للم ارجيع  ،ولييم تتنيياول موضييوع الحكييم الشخصييي فييي إطييار متكامييل باإلضييافة إلييى عييدم االهتمييام الكييافي
بدراسة اثر البيئة التيي يعميل فيهيا الم ارجيع عليى أحكاميه و ق ار ارتيه  ،حييث تفتيرض الد ارسيات السيابقة أن
البيئيية مبسييطة و هييذا يخييالف الواقييع العملييي  ،كييذلك ركييزت الد ارسييات السييابقة علييى قييياس اثيير الخب يرة
المهنييية ميين خييالل قييياس اثيير الفييروق المعرفييية بييين الخبيراء و المبتييدئين بشييان انجيياز العمليييات المعرفييية
الالزمة النجاز المهمة  ،وما يترتب على ذلك من جودة الحكم الشخصي.
وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  ،أنهيا ألقيت الضيوء عليى ميدى مسياهمة معيايير المراجعية
الدولي يية ف ييي ترش يييد الحك ييم الشخص ييي لمراجع ييي الحس ييابات ،ف ييي ظ ييل تطبي ييق مع ييايير المراجع يية الدولي يية
المتعارف عليها و توضيح أثر هذه المعايير على الحكم الشخصي للمراجع و اليذي يينعكس عليى كفياءة
وفعالية عملية المراجعة  ،لذا فإن أهم ما يميز هذه الدراسة يتلخص في النقاط التالية:
 .1تناولت مدى مساهمة معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات .
 .9تناولت متغيرات مختلفة تتعلق بمعايير المراجعة الدولية مثل معيار الكفاءة المهنية و األهمية
النسبية وتخطيط عملية المراجعة ومدى كفاية أدلة اإلثبات وتحديد درجة المخاطرة و نظام
الرقابة الداخلي.
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الفصل الثاني:
اإلطار النظري لدور معايير المراجعة الدولية
في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع:

 معيار المعرفة بأعمال المنشأة
 معيار تقييم نظام الرقابة الداخلية
 معيار اإلشراف على أعمال المساعدين
 معيار توثيق أعمال المراجعة
 معيار استخدام عمل اآلخرين
 معيار تجميع أدلة اإلثبات
 معيار األهمية النسبية
 معيار مراجعة التقديرات المحاسبية
 معيار الفحص التحليلي
 معيار العينات اإلحصائية
 معيار مرحلة إعداد التقارير
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المبحث األول

دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخص للمراجع
 1 -2مقدمة:
المعايير هي عبا رة عن األنماط التي يجب أن يحتذي بها المراجع أثناء أداءه لمهمته ،والتي تستنتج
منطقياً من الفروض والمفاهيم التي تدعمها "،والمراجعة مهنة حرة تحكمها قوانين وقواعد ومعايير،
والمراجع شخص محترف متخصص ومهمته تزداد تعقيداً من فترة إلى أخرى نتيجة لتعقد عالم األعمال
اليوم وتعقد المحاسبات والمشاكل المالية منها و القانونية والضريبية على وجه الخصوص ،وعليه،
ينبغي على المراجع مراعاة المعايير ،أثناء قيامه بمهمته.
فمعايير المراجعة الدولية نشأت لتحسين جودة األداء المهني و تحقيق قدر من التوافق و اإلتساق في
األحكام الشخصية للمراجعين والعمل على رفع مستوى المهنة و اإلرتقاء بها .
ويعتبر توافر معايير األداء المهني في المراجعة من أهم المقومات الرئيسية ألداء عملية المراجعة
بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية .ويمكن إبراز هدف وأهمية معايير المراجعة الدولية من خالل تقليل
التباين والتضارب في األداء المهني لدى المراجعين لتحقيق موضوعية البيانات واإلفصاح قدر اإلمكان
( فايد. ) 1992، ،
و يتناول هذا الفصل بالدراسة دور معايير المراجعة الدولية الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين
 IFACفي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع باعتبارها أهم المعايير الصادرة عن المنظمات المهنية
لمعرفة مدى مساهمتها في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

23

 2-2دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
نظ اًر ألهمية مهنة مراجعة الحسابات و باألخص في إضفاء المزيد من المصداقية على البيانات المالية
 ،فقد بدأ التفكير جدياً في توفير قواعد و أصول ممارسة مكتوبة لهذه المهنة بحيث يسهل الرجوع إليها
و االحتكام إلى قواعدها وأصول ممارستها حيثما لزم .
ومن أهم هذه المعايير :
 1-2-2المعرفة بإعمال المنشاة
خاصا للمعرفة بأعمال منشأة العميل" "SA301فأوجبت على المراجع
معيار
ًا
خصصت المعايير
ً
الحصول على معل ومات تتعلق بطبيعة أعمال المنشأة والهيكل التنظيمي لها ،وعن نشاط العميل ومدى
تأثره باألحوال االقتصادية والتطورات التكنولوجية وأثر ذلك على عملية المراجعة.
وتستخدم هذه المعرفة للمساعدة على ما يلي (:)IFAC,1998
 -1تكوين حكم شخصي عن مدى سالمة وعدالة السياسات المحاسبية ومدى كفاية اإلفصاح.
 -9تقييم مدى معقولية التقديرات المحاسبة.
 -6تحديد أمور الفحص التي تحتاج إلى عناية خاصة.
 -6تحديد األحداث والمعلومات التي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
 -5تقييم مدى معقولية البيانات واإليضاحات المقدمة من اإلدارة.
ومن خالل دراسة المعيار السابق يتضح اختي:
 -1أن المعرفة التامة واإللمام الكافي بمنشأة العميل وطبيعة نشاطها من المتطلبات الرئيسية الهامة
لتخطيط عملية المراجعة ،ويعتبر المصدر الرئيسي لهذه المعلومات هو خبرة المراجع.
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 -9أوجبت المعايير على المراجع عند التخطيط ضرورة حصوله على معلومات عن منشأة العمل،
هذه المعلومات تختلف من مراجع خخر نتيجة اختالف مصادر المعلومات وبالتالي قد تختلف
الخطة التي يتم على أساسها تكوين رأي المراجع لمنشأة لها نفس الظروف.
 -6لم يتطرق المعيار إلى كيفية االستعانة بعمل المراجع السابق للحصول على المعلومات الكافية
بمنشاة العمل ،على الرغم من أهميته الشديدة وارتباطه الوثيق بتخطيط عملية المراجعة.

 2-2-2تقييم نظام الرقابة الداخلية ومدى إمكانية االعتماد عليه
إن هدف المراجع من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية هو تحديد مدى الثقة فيه ومدى االعتماد عليه
وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبارات التحقق التي سيقوم بها ،حتى يتمكن من تحقيق الهدف من
عملية المراجعة وهو اتمامها بدرجة عالية من الكفاءة والجودة ،وهذا يعني ان المراجع سوف يؤدي
عملية المراجعة في أقل وقت وأقل تكلفة ممكنة وأعلى درجة من الجودة للحصول على األدلة الكافية
التي تساعده في إبداء رأيه ) طلبة .)1996 ،
وقد حدد معيار المراجعة الدولي" "ISA 400عدة نقاط عند التقييم المبدئي لنظام الرقابة
الداخلية) )1998، IFACو هي:
 -1أوجبت المعايير على المراجع دراسة النظام المحاسبي ونواحي الرقابة المتعلقة به للحصول على
تأكيد كاف بمدى كفاية هذا النظام وان جميع المعلومات الحسابية كافية وقد تم تحليلها حتى يتمكن
من التقييم المبدئي وتحديد نواحي الكفاءة والفعالية التي يمكن االعتماد عليها عند قيامه بالمراجعة.
 -9تركت أسلوب تسجيل المعلومات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للحكم الشخصي للمراجع ومن أمثلة
هذه األساليب خرائط التدفق وقوائم االستقصاء.
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 -6يتوقف الحكم الشخصي للمراجع على عدة عوامل عند تحديد طبيعة وتوقيت واجراءات مدى االلتزام
وهي:
 نتائج االختبارات التي تمت. طول الفترة المتبقية. ما إذا كان هناك تغيير حدث في نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي خالل الفترة . حجم العمليات واألرصدة المتعلقة بها. الظروف المحيطة بالرقابة الداخلية وخاصة الرقابة اإلشرافية. إجراءات التحقق التي يخطط المراجع القيام بها.يتضح أن فهم هيكل نظام الرقابة الداخلية يعد من االعتبارات الهامة التي تساهم في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع  ،ويعتبر دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من أهم األعمال التي يتم على أساسها
التخطيط ألعمال المراجعة ،فالمراجع يقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية والتأكد من توثيقه ضمن أوراق
المراجعة ،واجراء اختبارات مدى االلتزام لتحديد نقاط الضعف والقوة فيه ،والتي يتم توسيع أو تضييق
نطاق اختبارات الفحص ،وبالتالي يتضح أن معايير المراجعة ساهمت بقدر كبير في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع عند تقييم نظام الرقابة الداخلية ،إال ان المعايير لم تلزم المراجع باستخدام أسلوب
محدد واضح عند فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية وانما تركت األمر للحكم الشخصي للمراجع ،كما
أن المعايير لم توفر للمراجع فحص نظام الرقابة الداخلية باستخدام أساليب كمية بجانب األساليب
الوصفية (راضي.)9111،
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 2-2-2ا إلشراف على أعمال المساعدين:
اهتمت المعايير الدولية بموضوع اإلشراف على أعمال المساعدين ،وقد تطرقت له في عدد من
المعايير .
فالمعيار الخاص بالرقابة على جودة أداء عملية المراجعة " " ISA220ينص هذا المعيار في فقرته
السادسة على :
" يجب على المراجع تخصيص موظفي المكتب على مهام المراجعة ،أن يكونوا على درجة عالية من
الخبرة والكفاءة الفنية المطلوبة عند تنفيذهم للعمل المسند إليهم"()IFAC,1998
كما نص نفس المعيار في فقرته الرابعة عشر على " :يجب على األشخاص الذين لديهم مهمة
اإلشراف على أعمال المساعدين عمل اختي:
 -1مراقبة تقدم العمل وذلك التأكد من اختي:
 أن المساعدين لديهم المهارة والكفاءة للقيام باألعمال الموكلة إليهم. أن المساعدين متفهمين لتوجيهات المراجع. أن العمل تم تأديته وفقا لبرنامج وخطة المراجعة. -9المعرفة التامة بمشاكل المحاسبة والمراجعة الهامة والتي تتبين من خالل المراجعة وتقييم مدى
تأثيرها وتعديل برنامج المراجعة وفقا لذلك .
 -6حل الخالفات المتعلقة بوجهة النظر الشخصية ( الحكم الشخصي) بين فريق المراجعة.
يتضح أن هناك عالقة بين مستوى الكفاءة المهنية لفريق عمل المراجع وبين جودة الحكم الشخصي
له ،و بالتالي يساهم فريق العمل في تحسين جودة األداء المهني من خالل تفهمه وادراكه ألعمال
المراجعة ،كذلك يساهم في تحقيق درجة عالية من الدقة الموضوعية لألحكام الشخصية  ،حيث أن
درجة اتصال المراجع بفريق عمله ومدى موضوعيته وفهمه له يعمل على تحسين األحكام الشخصية
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 ،لذلك فإن التخطيط السليم والجيد ألعمال المراجعة وتقسيم العمل بين المساعدين وااللتزام بالعمل
المخطط ،يؤدي إلى رفع مستوى انجاز األعمال بالكفاءة المطلوبة ،والحد من الصراعات داخل
مكتب المراجعة(أسامة.)1226،

 4-2-2توثيق أعمال المراجعة:
تعرف أوراق العمل بأنها " عبارة عن السجالت التي يتم إعدادها عن طريق المراجع لإلجراءات المطبقة
أو االختبارات المؤداة أو المعلومات التي يتم الحصول عليها أو االستنتاجات التي يتم التوصل إليها.
) لطفي.)1990 ،
وقد طالبت معايير المراجعة الدولية بضرورة توثيق أعمال المراجعة وخصصت له معيا ار خاصا" ISA
 "230واعتبر توثيق أعمال المراجعة ضمن المسئوليات التي يجب على مراجع الحسابات االلتزام بها
كما يلي:
نص المعيار في فقرته الخامسة والسادسة والسابعة على اختي (:)IFAC,1998
 -1يجب أن تكون أوراق العمل متكاملة ومفصلة حتى يتمكن المراجع من فهم واستيعاب عملية
المراجعة.
 -9يجب أن تسجل أوراق العمل عملية التخطيط للمراجعة ،وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة
الواجب القيام بها والنتائج التي تم التوصل إليها .كما يجب أن تتضمن أوراق العمل األمور التي
تتطلب من المراجع حكم شخصي على ما توصل إليه بهذا الشأن.
 -6أن مدى التسجيل الذي يجريه المراجع يتوقف على الحكم الشخصي له ،وليس من الضروري أو
العملي أن يثبت المراجع في أوراق عمله كل المالحظات واالعتبارات والنتائج التي توصل إليها.
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المعايير لم تضع قواعد محددة فيما يتعلق بأوراق العمل التي يتعين على المراجع االحتفاظ بها
وااللتزام بوجودها ،ولكنها ألزمت المراجع بأن تكون أوراق عمله دقيقة و كاملة وممكنة الفهم ،حيث
إن اختالف نوع ومقدار أوراق عمل المراجع يكون تبعا لطبيعة عمل المراجع ومستوى الخبرة والحكم
الشخصي له وبالتالي ال توجد متطلبات معينة لتوثيق عمل المراجع ،و نظ ار لعدم التحديد المناسب
ألوراق العمل المطلوبة فقد ينتج عن ذلك العديد من المشكالت التي يمكن أن يتعرض لها
المراجع(لطفي.)1226،

 5-2-2استخدام عمل اآلخرين:
أوال  :استخدام عمل المراجع الخارجي:
يتناول المعيار الدولي " "ISA 600عمل المراجع الخارجي ،ويتضمن المعيار مجموعة من اإلجراءات
التي يجب على المراجع الرئيسي أخذها في الحسبان عند استخدام عمل مراجع آخر
وهي(:)IFAC,1998
 -1الحصول على معلومات عن درجة الكفاءة المهنية للمراجع اخخر.
 -9عمل الترتيبات الكافية للتنسيق والتعاون مع المراجعين اخخرين.
 -6التأكد من كفاية العمل المؤدى بمعرفة المراجع اخخر لخدمة أهداف المراجع الرئيسي ،مثل مناقشة
المراجع اخخر في إجراءات المراجعة المتبعة أو فحص الملخصات ( في شكل قوائم االستقصاء)
أو باستعراض أوراق عمله والنتائج التي توصل إليها وقد يقوم المراجع الرئيسي بزيارة المراجع
اخخر ويختار إجراءات المراجعة التي يراها بناء على ظروف المهمة المسندة إليه ،وبناء على
معرفته المهنية بالمراجع اخخر.
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 -6قد يرى المراجع الرئيسي أنه ال يحتاج إلى اتخاذ اإلجراءات السابقة ،لما لديه من معلومات تؤكد أن
المراجع اخخر ملتزم بأداء عمله طبقا إلجراءات رقابة الجودة المقبولة ،وقد يكون بين المراجع
الرئيسي والمراجع اخخر عالقة رسمية مستمرة تعمل على توليد الثقة بينهم ،كأن يكون هناك فحص
دورة للعمل (إذا كانا يعمالن في مكتب واحد).
 -5قد يرى المراجع الرئيسي أنه من المناسب مناقشة نتائج المراجعة وأية موضوعات أخرى يمكن أن
تؤثر على القوائم المالية مع المراجع اخخر ،وقد يرى المراجع ضرورة إجراء اختبارات إضافية
للسجالت والقوائم المالية وقد يطلب من المراجع اخخر القيام بها أو يطلب اإلذن في أن يقوم بها
بنفسه.
 -4يجب على المراجع اخخر التعاون مع المراجع الرئيسي الذي يستخدم نتائج عمله ،بالمثل يجب
على المراجع الرئيسي أن يخطر المراجع اخخر بأية أمور يعتقد أن لها أهمية في عمل المراجع
اخخر.
 -1بالرغم من أهمية ما سبق فإن للمراجع الرئيسي أن يبني رأيه عن القوائم المالية مستندا فقط إلى
تقرير المراجع اخخر عن القوائم المالية ،وعلى المراجع الرئيسي أن يبين هذه الحقيقة بوضوح .كما
يجب عليه أن يوضح أهمية ذلك الجزء من القوائم المالية الذي يتم مراجعته بمعرفة المراجع اخخر،
وفي هذه الحالة فمن الممكن أن يحدد إجراءاته في نطاق ما ورد من إجراءات يتعين إتباعها.
يعتبر استخدام عمل مراجع آخر أحد المصادر الهامة ألدلة اإلثبات ،لذا يجب على المراجع
الرئيسي بذل العناية المهنية الالزمة وتوخي الحرص عندما يقرر استخدام عمل مراجع آخر ،حيث
يتوقف الحكم الشخصي للمراجع على مدى إمكانية استخدام عمل المراجع الخارجي على
(غالي.)1224،
 درجة الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي.31

 درجة استقالل المراجع الخارجي. -حجم التعامالت بين المراجع الداخلي والخارجي وطبيعة العالقة بينهما

ثانيا :استخدام عمل المراجع الداخلي:
مستقال الستخدام المراجع الداخلي ،وهو المعيار الدولي " ISA
معيار
ًا
خصصت المعايير الدولية
ً
 "610ويهدف هذا المعيار إلى بيان اإلجراءات التي يجب على المراجع الخارجي إتباعها
وأخذها في االعتبار عند تقييم عمل المراجع الداخلي بهدف االستفادة من ذلك في عمله.
ومن دراسة هذا المعيار يتضح مدى تدخل الحكم الشخصي للمراجع الخارجي عند تقييم
استخدام عمل المراجع الداخلي حيث يتضمن المعيار اختي(:)IFAC,1998
 -1أن تقييم أعمال المراجعة يعتبر من صميم عمل المراجع الخارجي ،فيجب عليه أن يقيم أعمال
المراجعة إلى المدى الذي يعتقد أنه من الضروري لتحديد طبيعة وتوقيت اختبارات التحقق التي يلزم
القيام بها ،وغالبا ما يساعد توافر نظام سليم للرقابة الداخلية على تقليل هذه االختبارات ،ولكنها ال
تؤدي إلى االستغناء عنها.
 -9أن المراجعة الداخلية كأحد عناصر الهيكل اإلداري للمنشأة ال يتوافر لها االستقالل الالزم للمراجع
الخارجي إلبداء رأيه عن القوائم المالية ،ويتحمل المراجع الخارجي المسئولية عن تقديره بمفرده ،وال
يخفف من هذه المسئولية استخدامه لعمل المراجع الداخلي ،ولهذا فإن كل ما يتعلق بالقوائم المالية
يكون خاضعا لتقدير المراجع الخارجي وإلجراءات الفحص واعداد التقارير.
 -6يؤثر تقييم المراجع الخارجي لوظيفة المراجع الداخلي على حكمة عن مدى االعتماد على عمل
الم ارجع الداخلي ،لذا يجب على المراجع الخارجي تسجيل هذا التقييم ونتائجه كتابة.
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 -6هناك عدد من العوامل التي يجب على المراجع الخارجي أن يأخذها في االعتبار عند تقييمه لنظام
الرقابة الداخلية وأهمها الوضع التنظيمي  ،ونطاق العمل ،والكفاءة المهنية ،والعناية المهنية
الالزمة.
 -5يجب على المراجع أن يختبر العمل المحدد الذي قرر استخدامه ،ويتوقف طبيعة وتوقيت ومدى
اختبارات المراجع الخارجي على الحكم الشخصي لمدى األهمية النسبية لذلك العمل المحدد على
القوائم المالية ككل ،وكذلك على نتائج تقييمه لوظيفة المراجعة الداخلية بصفة عامة وعلى العمل
المحدد الذي سيعتمد عليه بصفة خاصة ،فقد تشتمل اختباراته على فحص نفس البنود التي اختبرها
المراجع الداخلي ،أو فحص بنود أخرى مماثلة ،وكذلك مالحظة أداء المراجع الداخلي لعمله.

ثالثا :استخدام عمل الخبير:
 -4يقصد بالخبير هو شخص أو مكتب يمتلك مهارة أو معرفة خاصة في مجال معين بخالف
المحاسبة أو المراجعة ،وال ينطبق ذلك على استخدام عمل الخبير الذي يعد أحد أعضاء فريق
المراجعة أو الشخص الذي ترتبط مهاراته أو معرفته الخاصة بالشئون الداخلية للعميل أو األنشطة
التي يمارسها مثل مدير االئتمان منشأة العميل(.غانم.)1224،
مستقال الستخدام عمل الخبير "  "ISA 620ويتناول هذا
معيار
ًا
 -1وقد خصصت المعايير الدولية
ً
المعيار مدى الحاجة الستخدام عمل الخبير  ،وتحديد االعتبارات المختلفة الستخدام عمل الخبير،
وكيفية عمل الخبير كالتالي:
 -1يتطلب هذا المعيار عند استخدام عمل الخبير ومراعاة األمور التالية(:)IFAC,1998
 األهمية النسبية للبند محل الفحص بالنسبة للقوائم المالية. طبيعة البند ومدى تعقده بما في ذلك المخاطر المالزمة لوجود خطأ به. أدلة إثبات أخرى متاحة في ذلك البند.32

 كفاءة ومهارات الخبير. حياد واستقالل الخبير. االتصال مع الخبير . -9يتعين على المراجع الحصول على تأكيد مناسب بأن عمل الخبير يعتبر دليل إثبات مالئم يؤيد
المعلومات المالية من خالل اختي:
 التأكد من أن الخبير استخدم مصادر بيانات مناسبة للظروف المحيطة. تفهم الفروض واألساليب المستخدمة في ضوء دراسته ألعمال المنشأة وفي ضوء نتائجالمراجعة.
 إذا رأى ال مراجع بعد القيام باإلجراءات السابقة بأن عمل الخبير ال يتفق مع المعلومات الواردةفي القوائم المالية أو أن عمل الخبير ال يكفي كدليل إثبات مالئم يجب أن يتحفظ في تقريره أو
يمتنع عند إبداء رأيه أو يبدي رأي سلبي حسب ما يراه مناسبا.
 يجب على المراجع عدم اإلشارة إلى عمل الخبير إذا تحفظ في تقريره ،أما إذا عبر عن رأيهبخالف عدم التحفظ فيجب أن يشير إلى طبيعة تحفظه.
يتبين أن المعايير قد راعت الجوانب الخاصة باستخدام عمل الخبير حيث أوجبت على المراجع ضرورة
فهم الطرق واالفتراضات المستخدمة في عمل الخبير ،كما راعت المعايير ضرورة توثيق عمل الخبير
في حالة إذا ما قرر المراجع استخدامه  ، ،وبينت أهمية معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع في مرحلة التخطيط ،إال أن المعايير لم تراعي الجوانب اختية (أحمد:)1226،
 لم تتطرق المعايير إلى كيفية االستعانة بالمراجع السابق بالرغم من أهميته في المعرفة بمنشأةالعميل.
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 عدم وجود أساليب محددة لفحص نظام الرقابة الداخلية. -عدم وجود معايير واضحة وموضوعية يتم من خالله تقييم عمل فريق المراجعة.

 6-2-2تجميع أدلة اإلثبات:
أدلة اإلثبات هي أي معلومات يمكن للمراجع الحصول عليها من مصادر مختلفة ،وتكون ذات تأثير
في تكوين رأي المراجع عن عدالة ما ورد في القوائم المالية.
وقد أفردت لجنة معايير المراجعة الدولية معيار مستقال ألدلة اإلثبات في المراجعة " "ISA 500ويمكن
إيضاح مدى تدخل الحكم الشخصي للمراجع في مرحلة الحصول على أدلة اإلثبات وتقييمها من خالل
النقاط التالية(:)IFAC,1998
-1أوجبت المعايير ضرورة الحصول على قرائن وأدلة إثبات كافية ومناسبة خالل تنفيذه
إلجراءات مدى االلتزام واجراءات التحقق ،وأوضحت أن إجراءات مدى االلتزام هي إجراءات
مصممة للحصول على ضمان معقول بأن إجراءات الرقابة الداخلية التي تعتمد عليها ما زالت
تعمل بكفاءة ،وان اإلجراءات الجوهرية هي إجراءات مصممة للحصول على قرائن بشأن دقة
وصحة البيانات التي يقدمها النظام المحاسبي.
 -9يجب أن تكون قرائن وأدلة اإلثبات مساعدة للمراجع على إبداء رأيه حول القوائم المالية،
وهذا الرأي ال يعتمد على الفحص الكامل لجميع المعلومات المتوفرة لديه ،ولكن باستخدام
إج ارءات المعاينة اإلحصائية أو الحكمية وذلك بعد تقييم نظام الرقابة الداخلية.
-6هناك عوامل تؤثر على الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية ومالءمة دليل
اإلثبات هي:
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 درجة المخاطرة في احتمال حدوث خطأ ،ويتأثر هذا بما يلي :طبيعة البند ،سالمة نظام الرقابةالداخلية ،طبيعة نشاط المنشأة ،الحاالت التي تشكل ضغط له تأثير غير عادي على اإلدارة،
المركز المالي للمنشأة.
 األهمية النسبية للبند بالنسبة للقوائم المالية ككل. الخبرة المكتسبة للمراجع من عمليات المراجعة السابقة. نتائج إج ارءات المراجعة ،بما في ذلك الغش والخطأ المكتشف. نوع المعلومات و البيانات المتوفرة.إن كمية ونوع أدلة اإلثبات يعتبر من األمور األساسية لتأييد رأي المراجع ،لذا يجب دراسة العوامل
المؤثرة على الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه لمدى كفاية و مالءمة دليل اإلثبات ،و نظ ار الن
طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المراجعة يخضع للحكم الشخصي للمراجع لذا يجب على المراجع عند
تقييمه ألدلة اإلثبات التحقق أن اإلجراءات التي بنيت على أساسها كافية  ،و تعتبر المعرفة الشخصية
والخبرة هي األساس في تقييم المراجع لمدى كفاية وصالحية أدلة اإلثبات  ،حيث أوجبت المعايير على
المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة ،ولم تحدد المقصود بمعنى الكفاية أو المناسبة ألن
المعايير لم توفر إرشادات واضحة وصريحة وقاطعة على مدى كفاية دليل اإلثبات ،لذا كان لزاما على
المراجع استخدام حكمه الشخصي عند تقييمه لهذه األدلة وفقا لما يتطلبه المعيار(أسامة.)1226،

 7-2-2األهمية النسبية:
ووفقا لمعايير المراجعة الدولية "  "ISA 320أوجبت المعايير على المراجع اختي (:)IFAC,1998
 -1تحديد مستويات األهمية النسبية ألغراض تخطيط عملية المراجعة ،وذلك عند قيامه بتطوير
الخطة العامة لتحديد نطاق المراجعة المتوقع وكيفية تنفيذه.
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 -9تحديد األمور التي من خاللها يمكن ارتكاب خطأ ،كما يجب أن يكون تقديره المبدئي لألهمية
النسبية مرتبط بأرصدة حسابات محددة ،ومجموعة من المعامالت كالمدينين والبضاعة وهذا
يساعد المراجع على تحديد بنود وأرصدة الحسابات أو مجموعة المعامالت التي يجب تحقيقها
وتقدير مدى حاجته الستخدام العينات أو أساليب المراجعة التحليلية ،وهذا التصميم يمكن
المراجع من اختيار إجراءات المراجعة التي يتوقع منها تجميع النتائج أن تدعم رأيه حول
البيانات المالية في حدود مستوى منخفض ومقبول لمخاطر المراجعة.
 -6يجب أن يتم التخطيط لعملية المراجعة بشكل يمكن من خالله التحكم في حدود مخاطر
المراجعة ،بحيث يكون مقبولة ومنخفضة ،فبعد أن يقوم المراجع بتقييم المخاطر الضمنية،
ومخاطر الضبط  ،يجب عليه أن يراعي مستوى مخاطر الكشف الذي يمكن أن يقبله ،وعليه
بحكمته واجتهاده أن يختار إجراءات المراجعة الجوهرية المناسبة ،فإن لم يقم المراجع بتنفيذ هذه
اإلجراءات الجوهرية فإن مخاطر اكتشاف الخطأ ترتفع.
 -6يقوم المراجع بتخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة بناء على توقعات معقولة بمدى قدرته على
كشف األخطاء ذات التأثير الجوهري على البيانات المالية التي يبدي فيها رأيه ،وأن تقييم
وتقدير األهمية النسبية متروك للحكم الشخصي للمراجع واجتهاده.
 -5يقوم المراجع بمراجعة قيمة وطبيعة الخطأ المكتشف ،مع األخذ في االعتبار األخطاء البسيطة
المكتشفة التي يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية.
 -4ترتبط األهمية النسبية بمدى خطورة وطبيعة األخطاء والبيانات المالية سواء فردية أو إجمالية،
والتي من المحتمل في ظل الظروف المحيطة أن يتخذ المراجع قرار يعتمد على هذه
المعلومات.
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تختلف ق اررات األهمية النسبية في مرحلة التخطيط عنها في المراحل األخرى نظ ار الختالف
الظروف المحيطة ،وبالتالي فغالبا ما يختلف التحديد المبدئي لمستويات األهمية النسبية في مرحلة
التخطيط عن حكمه الشخصي لألهمية النسبية في مرحلة تقييم النتائج  ،حيث أوجبت المعايير
على المراجع عند تخطيط عملية المراجعة تحديد مستويات األهمية النسبية ولم تحدد المعايير على
مستويات األهمية النسبية التي تختلف من مراجع خخر ( لطفي)1221،

 8-2-2مراجعة التقديرات المحاسبية:
تشت مل القوائم المالية على كثير من التقديرات المحاسبية والتي تعد بواسطة إدارة المنشأة ،ويتدخل
الحكم الشخصي للمراجع في إعداد هذه التقديرات مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها،
ومخصصات اإلهالك .وقد ورد بمعيار المراجعة الدولي " "ISA 540أنه يجب على المراجع
االلتزام ببعض األمور عند مراجعة التقديرات المحاسبية التي أعدت بواسطة اإلدارة
كاختي):)IFAC,1998
 -1التركيز على األمور الهامة التي يتم على أساسها تقدير النتائج المستقبلية للمنشأة،
والمعلومات عن المنشأة وعن الصناعة التي تنتمي إليها.
 -9تحديد الظروف والمواقف التي تتطلب تقديرات محاسبية هامة ،مع العلم بأن مسئولية إعداد
التقديرات المحاسبية تقع على عاتق إدارة المنشأة.
 -6الحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة بصحة هذه التقديرات المحاسبية للحكم على مدى
مالءمة التقديرات المحاسبية.
 -6التأكد من أن البيانات التي أعدت على أساسها التقديرات دقيقة ومناسبة
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التقديرات المحاسبية وضعت بواسطة إدارة المنشأة ،وترجع هذه التقديرات لالجتهاد الشخصي لإلدارة
مثل تقدير مخزون آخر المدة و اإلهالكات والمخصصات ،وهذه التقديرات تكون بعيدة عن
الموضوعية ،وبالتالي فإن القوائم المالية ال يمكن أن تكون صادقة ،حيث لم توفر المعايير أساليب
موضوعية يمكن من خاللها الحكم على مدى معقولية هذه التقديرات  ،إنما وضعت مجموعة من
اإلجراءات التي يجب على المراجع إتباعها عند تقييم التقديرات(لطفي.)1221،
 9-2-2الفحص التحليلي:
ينظر إلى الفحص التحليلي في المراجعة باعتباره أحد أساليب التحقق التي يمكن للمراجع أن يحدد بناء
مستخدما في ذلك بعض المؤشرات والنسب المالية ،وكذلك
على نتائجه حجم اختباراته التفصيلية،
ً
تحليل االتجاهات وفحص البنود التي تضمنها القوائم المالية والوقوف على التقلبات غير العادية
بها،كما تتعلق إجراءات ذلك الفحص التحليلي بدراسة العالقة بين البنود المالية وتطورها التاريخي
ومقدار اإلنحراف بها ،ومن مقارنة األرقام الحالية بما يقابلها في الفترات السابقة وكذلك االرقام المتوقعة
التي تظهرها الموازنات التخطيطية وغيرها من التنبؤات أو البيانات السائدة في نفس النشاط بصفة عامة
للوحدات ذات الطبيعة والحجم والظروف والمماثلة أو المشابهة ( .سالمة ،1991 ،ص)89
خاصا " ""ISA 520للفحص التحليلي ،ويشير هذا المعيار إلى
معيار
ًا
وقد خصصت المعايير الدولية
ً
اختي):)IFAC,1998
 -1يعتبر الفحص التحليلي إحدى إجراءات التحقق ،وتصمم للتأكد من اكتمال وصحة المعلومات
المستخرجة من النظام المحاسبي حتى يتمكن المراجع من التوصل إلى النتائج التي على أساسها
يمكن للمراجع أن يكون رأيه عن القوائم المالية.
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 -9هناك طرق متعددة ألداء إجراءات الفحص التحليلي ،وتتدرج هذه الطرق من المقارنات البسيطة إلى
التحليالت المركبة ،كما يمكن تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على المعلومات المالية للوحدات
مجمعة أو منفردة .
 -6تساعد أداء إجراءات الفحص التحليلي للمراجع في نهاية عملية المراجعة .
 -6يتم تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على أساس توقع وجود عالقة مستمرة بين البيانات ،طالما ال
توجد ظروف تثبت العكس،ووجود هذه العالقة يعطي دليل إثبات للمراجع عن دقة وسالمة البيانات
المستخرجة من النظام المحاسبي.
 -5عند تخطيط أداء إجراءات الفحص التحليلي يمكن للمراجع أن يستفيد من البيانات التي قامت
بإعدادها اإلدارة بشرط اقتناعه بمالئمتها وسالمتها.
يعتبر شرط استخدام إجراءات الفحص التحليلي التي قامت بها المنشأة هو االقتناع الشخصي للمراجع،
ويتوقف مدى اعتماد المراجع على إجراءات الفحص على الهدف منه ،األهمية النسبية ،وتقييم نظام
الرقابة الداخلية ،ومدى دقة التنبؤ ،وكلها أمور تخضع للحكم الشخصي للمراجع ،حيث لم ينص المعيار
على تطبيق إجراءات محددة عند استخدام أسلوب الفحص التحليلي ،كذلك لم يوضح المعيار أي من
إجراءات المراجعة التحليلية يتم تطبيقها في مراحل المراجعة المختلفة .وبناء على هذا فإن المراجع يقوم
بتحديد اإلجراءات التحليلية وطرق أدائها كاختبارات تحقق بناء على الحكم الشخصي
للمراجع(سالمة.)1221،
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 11-2-2العينات اإلحصائية:
العينة اإلحصائية هي جزء يتم اختباره من مجتمع ما لكي يمثل هذا المجتمع ،ولكي يتمثل هذا الجزء
الكل الذي اختير منه البد أن يتم االختيار بطريقة معينة تحقق فرصا متكافئة بجميع المفردات أو البنود

لكي تختار داخل العينة( عبد الوهاب.)1995، ،
العينة اإلحصائية هي جزء يتم اختباره من مجتمع ما لكي يمثل هذا المجتمع ،ولكي يتمثل هذا الجزء
الكل الذي اختير منه البد أن يتم االختيار بطريقة معينة تحقق فرصا متكافئة بجميع المفردات أو البنود

لكي تختار داخل العينة( عبد الوهاب.)1995، ،
ويهدف معيار المراجعة الدولي " "ISA 530إلى التعرف على العوامل التي يجب على المراجع أن
يأخذها في اعتباره عند تصميم واختبار عينة المراجعة ومن دراسة هذا المعيار يتضح ما
يلي):)IFAC,1998
 -1يستخدم المراجع حكمه الشخصي عند تقييم حجم العينة ،لذا يجب أن يأخذ في االعتبار أهداف
عملية المراجعة ،وطبيعة أدلة اإلثبات  ،ومجتمع العينة المطلوب اختباره ،ودرجة الخطر والثقة،
الخطأ المسموح به ،ومدى الخطأ المتوقع في مجتمع العينة ،ومدى إمكانية تقسيم مجتمع العينة
إلى طبقات.
 -9يستخدم المراجع حكمه الشخصي لتحديد مستوى مخاطر المراجعة المحتملة ،وذلك عند قيامه
بتخطيط عملية المراجعة وتشتمل هذه المخاطر على:
 مخاطر وجود أخطاء حتمية هامة. مخاطر قصور نظام الرقابة الداخلية للمنشأة في منع أو اكتشاف هذه األخطاء (مخاطررقابة).
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 مخاطر عدم اكتشاف األخطاء الهامة المتبقية. -6أوجبت المعايير على المراجع عند قيامه بتخطيط عملية المراجعة تحديد الخطأ المسموح به في
العينة ويرتبط تحديد الخطأ المسموح به بالحكم المبدئي للمراجع على األهمية النسبية ،فكلما كان
حجم الخطأ المسموح به صغير كلما زاد حجم العينة التي يحتاجها المراجع.
 -6بعد أن يقوم المراجع بتقييم نتائج العينة ،يجب عليه تحديد مدى كفاية وسالمة أدلة اإلثبات التي
تؤيد الخصائص المميزة لرصيد الحساب أو نوع العمليات موضع االهتمام.
ونخلص مما سبق إلى أهمية هذا المعيار في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع من خالل استخدامه
ألساليب موضوعية قدر اإلمكان ،بدال من االعتماد على التقدير الشخصي.

 11-2-2مرحلة إعداد التقرير:
خاصا " "ISA 700ويتدخل
معيار
ًا
اهتمت معايير المراجعة بمرحلة إعداد التقارير ،وأفردت لها
ً
الحكم الشخصي للمراجع في هذه المرحلة ضمن مرحلة إبداء الرأي الذى يعتمد فيها المراجع في
كثير من األحيان على حكمة الشخصي و ذلك كما يلي)IFAC,1998) :
-1يعبر المراجع عن رأيه بدون تحفظات عندما يقتنع بأن القوائم المالية تعبر بصدق وعدالة عن
حقيقة المركز المالي ونتائج األعمال و التدفقات النقدية.
-9قد ال يستطيع المراجع إبداء رأي بال تحفظات عند وجود الظروف التالية التي يرى في تقديره
الشخصي أن لها تأثير هام على القوائم المالية:
أ -وجود قيود على نطاق العمل.
ب -وجود خالف مع اإلدارة بخصوص القوائم المالية.
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 -1يصدر التقرير السلبي للمراجع عندما يكون هناك خروج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
بحيث تؤثر تأثي اًر جوهرياً على القوائم المالية  ،بحيث يرى المراجع أن إصدار رأي متحفظ في
كافيا لإلفصاح عن التحليل أو النقص في القوائم المالية.
تقريره لن يكون ً
 -9يصدر رأي المراجع باالمتناع عن رأيه عندما يكون هناك قيود تفرضها إدارة المنشأة على عمل
المراجع ،بحيث ال يمكن للمراجع الوصول إلى أدلة إثبات تمكنه من إبداء رأيه عند القوائم المالية.
وبناءاً على ما سبق يتضح أن :
حيث أن اإللتزام بالمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وعرض القوائم المالية بطريقة تعبر بصدق
وعدالة عن حقيقة المركز المالي وبالتالي يمكن القول بأن شرط إصدار المراجع حكم بأن
القوائم تعبر بصدق وعدالة عن حقيقة المركز المالي هو التزامها بتطبيق المبادئ المحاسبية
المتعارف عليها .وبالتالي فبدون هذه المبادئ لن يكون للمراجع أي معيار يمكن من خالله
الحكم على صدق وعدالة القوائم المالية(.أحمد.)1226 ،
خالصة.
اسييتعرض هييذا المبحييث دور معييايير الم ارجعيية الدولييية فييي ترشيييد الحكييم الشخصييي للم ارجييع
والييذي كييان ميين أهمهييا معيييار المعرفيية بأعمييال المنشيياة للمعرفيية باإلضييافة إلييى توضيييح الباحييث
أهمية تقييم نظام الرقابة الداخلية وميدى إمكانيية االعتمياد علييه وتحدييد نيواحي الكفياءة والفعاليية
التي يمكين االعتمياد عليهيا عنيد قياميه بالمراجعية واليى ضيرورة فهيم هيكيل نظيام الرقابية الداخليية
حيث يعد من أهم االعتبيارات الهامية التيي تسياهم فيي ترشييد الحكيم الشخصيي للم ارجيع ،وتطيرق
المبح ييث إليييى معيي ييار اإلش ي يراف علي ييى أعمي ييال المسي يياعدين م يين خ ييالل المعرف يية التامييية بمشي يياكل
المحاسبة والمراجعة الهامة والتي تتبين مين خيالل المراجعية وتقيييم ميدى تأثيرهيا وتعيديل برنيامج
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المراجعة وفقا لذلك  ،وحل الخالفات المتعلقة بوجهة النظير الشخصيية ( الحكيم الشخصيي) بيين
فرييق المراجعية ،حيييث ال توجيد معيايير واضييحة وعادلية يييتم مين خاللهيا تقييييم أداء فرييق العمييل
بطريقي يية موضي ييوعية وانمي ييا تي ييرك األمي يير للحكي ييم الشخصي ييي للم ارجي ييع ل ي يذا يتوجي ييب توثيي ييق أعمي ييال
المراجعيية ،كييذلك تطييرق المبحييث إلييى معيييار اسييتخدام عمييل اخخ يرين ميين خييالل اسييتخدام عمييل
المراجع الخارجي ،استخدام عمل المراجع الداخلي،واستخدام عمل الخبير ،كذلك تطرق المبحيث
إلى معيار أدلة اإلثبات و األهمية النسبية،و مراجعة التقديرات المحاسبية ،و الفحص التحليلي
باعتبارها أحد األساليب الكشيفية التيي يمكين للم ارجيع أن يحيدد بنياء عليى نتائجيه حجيم اختبا ارتيه
التفص يييلية ،مس ييتخدما ف ييي ذل ييك بع ييض المؤشي يرات والنس ييب المالي يية ،وك ييذلك تحلي ييل االتجاه ييات
وفح ييص البن ييود الت ييي تض ييمنها القي يوائم المالي يية والوق ييوف عل ييى التقلب ييات غي يير العادي يية به ييا ،وق ييد
خاص يا " ""ISA 520للفحييص التحليلييي للتأكييد ميين اكتمييال
يار
خصصييت المعييايير الدولييية معيي ًا
ً
وصييحة المعلومييات المسييتخرجة ميين النظييام المحاسييبي حتييى يييتمكن الم ارجييع ميين التوصييل إلييى
النتائج التي على أساسها يمكن للمراجع أن يكون رأيه عن القوائم المالية.
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المبحث الثاني  :الحكم الشخصي في المراجعة
 2-2مقدمة
تأسست معظم النظريات االقتصادية واالجتماعية على افتراض اإلنسان الراشد  ،أي الذي يمتلك قدرات
مثالية ينتج عنها تصرفات منطقية ،ولكن يبدو أن ذلك االفتراض نظري ،ذلك ألن تصرفات اإلنسان ال
تكون رشيدة إال بتوافر عدد من االعتبارات من بينها علمه ومعرفته الكاملة بجميع الحقائق واالحتماالت
المتعلقة بموضوع التصرف ،وهذا االعتبار ال يتوافر في معظم األحيان.
 1-2-2المقصود بترشيد الحكم الشخصي في المراجعة:
يتضح أن مصطلح " الترشيد " يستخدم في مجاالت متعددة ،ويختلف المعنى المقصود به من مجال
خخر .ففي مجال اإلنفاق واالستهالك يقصد به االقتصاد فيما ينفقه أو يستهلكه الفرد.
وفي مجال اتخاذ الق اررات يقصد بالترشيد أن يكون االختيار قد وقع على أفضل البدائل والذي يحقق
أقصى المنافع الممكنة بأقل التكاليف ،وبمعنى آخر أن يتفادى ضياع المكاسب نتيجة أحسن البدائل
األخرى(الشيرازي.)1973، ،
ويالحظ أن مسألة الرشد في مجال اتخاذ الق اررات مسألة نسبية ذلك ألنها تتعلق بالجهد الذي يبذله
متخذ القرار خاصة في المرحلة األخيرة وهي اإلقدام على االختيار تمهيدا التخاذ القرار فتلك بدورها
تحكمها مجموع القيم ومجموع السلوك اإلنساني واتجاهات هذا السلوك .والشك ان للخبرة واالستشارة
دورهما الفعال في التوصل إلى نوعين من الترشيد:
الرشد الموضوعي :ويقصد به السلوك الصحيح والمثالي لتعظيم المنفعة والذي يفترض وجودتفضيالت محددة لإلنسان ويفترض أيضا وجود معلومات كاملة عن البدائل المتاحة ونتائجها المتوقعة.
 الرشد الشخصي :ويقصد به سلوك تعظيم المنفعة في ضوء المعلومات المحددة والمتاحة لإلنسانوآخذا في االعتبار القيود المختلفة التي قد تحد من قدرة اإلنسان على االختيار األمثل ،وبذلك يتحدد
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الرشد الشخصي في عاملين أحدهما موضوعي خاص بتوفير المعلومات ودقتها وصدقها ،والثاني
شخصي وهو خاص بالعوامل األخرى التي تؤثر على متخذ القرار(درويش.)1212،
ويستنتج من ذلك أن الرشد الموضوعي يميل إلى المثالية ذلك ألنه يقوم على فرضين نظريين هما-:
 وجود تفضيالت محددة أمام اإلنسان (متخذ القرار). وجود معلومات كاملة عن البدائل المتاحة ونتائجها المتوقعة. أما الرشد الشخصي فهو أكثر واقعية كما أن الفروض التي يتأسس عليها فروض محتملةوهي-:
 وجود معلومات محدودة أمام متخذ القرار. وجود قيود تحد من مقدرة متخذ القرار على االختيار األمثل.القررات التي يتخذها
حيث أن ترشيد الحكم الشخصي للمراجع يعني تحسينه وتهذيبه حتى تصبح ا
المراجع على درجة أكبر من المعقولية والموضوعية(سامي.)9111،
 2-2-2أهمية ترشيد الحكم الشخصي في المراجعة:
عنصر ضرورًيا في العلوم الطبيعية واالجتماعية على حد سواء ويؤكد
ًا
يعتبر الحكم الشخصي
المراجعون على األحكام الشخصية كوسيلة إلخبار مستخدمي المعلومات بوجهة نظرهم في مدى عدالة
القوائم المالية( سامي.) 1987،
وتظهر أهمية ترشيد الحكم الشخصي للمراجع نتيجة الحاجة إلى وجود قواعد تعمل على ترشيده ،ويرى
أحد الباحثين أنه من الضروري لتحقيق الكفاءة والفعالية عند تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة بصورة
سليمة أن يكون ممارس المهنة على دراية باألبعاد المختلفة للحكم الشخصي(Gibbins 1983
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).

واذا كان لهذا التقدير مميزاته الواضحة من حيث المرونة واتاحة الفرصة إلبراز الكفايات وتحمل
مسئولية العمل كاملة ،إال أن مثل هذا القدر الكبير من التقدير الشخصي يؤدي إلى عدد كبير من
الصعوبات أهمها( شاهين:)1987 ،
 صعوبة مقارنة األداء وبالتالي وجود أكثر من احتمال بديل للتعرف على الحاالت الممثلة تبعاالختالف التقدير الشخصي.
 صعوبة الحكم أحيانا على كفاءة األداء مهنيا وقضائيا. صعوبة تدريب األعضاء الجدد للمهنة ،حيث إن التدريب يتطلب وقتا طويال ومراقبة للزمالءقبل اكتشاف الخبرة الالزمة للتقدير الشخصي المستقل.
وبالتالي فإن ترشيد الحكم الشخصي للمراجع يعمل على تحقيق درجة عالية من االتساق والتوافق في
األحكام الشخصية للمراجعين وامكانية الرقابة الفعالة وتقييم جودة هذه األحكام إذا ما تعرض للمساءلة
القانونية(شاهين.)1221،
ويؤيد هذا الرأي أحد الكتاب فيرى أنه" يجب على المراجع عند قيامه بأعمال المراجعة واصدار
أحكامه الشخصية أن تكون أحكامه متوافقة مع زميله الذي لديه نفس القدر من المعلومات والبيانات
(.)Mautz,1986
كما أن ترشيد الحكم الشخصي للمراجع يساعد على اتخاذ الق اررات المتعلقة بأعمال المراجعة في ظل
ظروف عدم التأكد ،فالمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية تعتمد أكثرها على التقدير الشخصي
فيرى أحد الكتاب أن " عنصر النقدية بالصندوق يكاد يكون هو العنصر الوحيد من عناصر القوائم
المالية التي تتميز بدرجة من الدقة والتأكد ،أما بقية العناصر فإن اإلفصاح عنها مبني على التقدير
الشخصي( إسماعيل.)1986 ،
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باإلضافة إلى ما سبق فإن ترشيد الحكم الشخصي للمراجع يراعي عنصر تكلفة عملية المراجعة وهذا
يتفق مع ما يراه احد الباحثين بقوله " أن عدم الثبات في األحكام الشخصية الخاصة بتقييم نظام الرقابة
الداخلية يمكن أن يؤثر على تكلفة وكفاءة عملية المراجعة ،حيث أن االختالف في الحكم الشخصي
بواسطة نفس المراجع في أوقات مختلفة أو بواسطة مراجعين مختلفين في نفس الوقت يمكن أن يؤدي
إلى أن تكون تكلفة وكفاءة عملية المراجعة متذبذبة(".) Ashton, 1974
وم ما سبق يتضح أن الحكم الشخصي هام سواء بالنسبة للمراجع عند إبداء رأيه  ،أو بالنسبة لعملية
المراجعة  ،وكذلك لألطراف المستفيدة من عمل المراجع ،وتبرز أهمية ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
نظ ار لتعدد المشاكل الناتجة عن ممارسة المراجع للحكم الشخصي والتي من أهمها(مهنا:)1229،
 -1تعدد المواقف التي تتطلب من المراجع إبداء رأيه المهني ،حيث يتدخل الحكم الشخصي للمراجع في
معظم أعمال المراجعة منذ بداية عملية المراجعة وحتى االنتهاء منها.
-9عدم إمكانية الرقابة الفعالة على أداء المراجع وذلك لصعوبة تقييم عمل المراجع والحكم على مدى
كفاءته في األمور التي تتطلب أحكاما شخصية وبالتالي صعوبة الحكم على كفاءة وفاعلية عملية
المراجعة.
-6صعوبة مساءلة المراجع مهنيا وقضائيا في األمور التي تتطلب من المراجع أحكاما شخصية ،فقد
يصدر المراجع حكما خاطئا نتيجة سوء تقديره أو إهماله أو عدم بذله العناية المهنية الواجبة.
-6اخثار الناتجة عن الحكم الشخصي غير الفعال ،نتيجة صعوبة تحديد سبب الخطأ في الحكم
الشخصي ،وانعكاس ذلك على األطراف المستفيدة.
-5يؤدي إصدار أحكام شخصية خاطئة إلى تحميل األطراف التي تعتمد على تقدير المراجع بتكلفة
نتيجة اعتمادهم على بيانات خاطئة.
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وخالصة القول أن هناك حاجة مؤكدة إلى ترشيد الحكم الشخصي للمراجع بهدف تحقيق كفاءة وفعالية
عملية المراجعة.
 2-2-2مفهوم الحكم الشخصي:
إن الحكم الشخصي حتى وقت قريب مصطلح غير واضح يكتنفه الغموض وغير مفهوم رغم أنه أحد
المقومات األساسية في أي عمل مهني وله دور ال يمكن التقليل من شانه أو االستغناء عنه في كثير
من مجاالت المراجعة فهناك من المراجعين من يرى أن الحكم الشخصي مرتبط باألهمية النسبية
للعنصر ،وبناءاً علية يتحدد الحكم الشخصي للمراجع ،وهناك فريق ثان يرى إن الحكم الشخصي له
نظر لعدم وجود قواعد دقيقة تحكم عملية اتخاذ القرار ،فقد أوضح المعهد
أهمية خاصة في المراجعة ًا
األمريكي للمحاسبين القانونيين في التوصية رقم  1والمتعلقة بتدريب المراجعين أنه على المراجع أن
يولي عناية كبيرة بتدريب مساعديه حتى يصبحوا قادرين على التفكير بموضوعية وممارسة الحكم
الشخصي بشكل سليم وأوضح المعهد كذلك أن بعض البيانات المحاسبية ليست قابلة للقياس مما
يتطلب من المراجع الحكم الشخصي المهني وذكر أن تحديد درجة الدقة ومستوى الثقة عند استخدام
أسلوب العينات يتحدد في ضوء الحكم الشخصي للمراجع  ،وأوضح كذلك انه في مجال فحص وتقييم
نظام الرقابة الداخلية أن المراجع عليه أن يستخدم حكمه الشخصي في الحكم على سالمة نظام الرقابة
الداخلية (.(AICPA,SAS NO.1
والحكم الشخصي المهني هو وجود نموذج قابل للتطبيق عند اتخاذ الق اررات في المراجعة ،فإن األمر
يستلزم وجود بعض المعايير لتقويم تلك األحكام الشخصية. )lewis,1978(.
أما  Michealفقد ذكر أن الحكم المهني هو حكم شخصي ألفراد لديهم خبره ومعرفة في مجال معين
ويتطلب مزاولتهم ألنشطتهم االعتماد على تلك الخبرة والمعرفة.
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كما يضيف باحث أخر أن الحكم الشخصي هو إدراك متبصر من جانب المراجع يرتكز على القياس و
االجتهاد و القياس على السوابق و التأهيل العلمي و الخبرة العملية المتميزة  ،تستخدم في المشاكل
والمهام أو الموضوعات المتعلقة بالتقدير أو الحكم التي تواجه المراجع  ،لمساعدته في اتخاذ الق اررات
المناسبة (احمد.)1226 ،
الحكم الشخصي هو اجتهاد من جانب المراجع اعتمادا على معرفته وخبرته ،في حالة غياب النصوص
المهنية بهدف اتخاذ ق اررات تساعد على تكوين رأي محايد(الصباغ.)1221،
 4-2-2الحكم الشخصي واتخاذ الق اررات:
يعتبر البعض أن اتخاذ الق اررات من أهم الخصائص التي يتميز بها اإلنسان عن غيره من المخلوقات
ذلك ألنه يتطلع بفطرته إلى المستقبل ويستفيد من تجاربه الماضية بطريقة فعالة ومدروسة ،وهي عملية
تالزم اإلنسان نتيجة لسعيه الدءوب نحو إشباع حاجاته األساسية وفي سبيل ذلك يستخدم فكره وخياله
وتجاربه والمعلومات والحقائق التي يمكن أن تتجمع لديه ،ولعل انفراد اإلنسان دون غيره بعملية اتخاذ
الق اررات يرجع الى امتالكه قدرات عقل ية تسمح له بإجراء التجربة المطلوبة واالختيار بين البدائل والتنبؤ
النسبي بمستقبل المتغيرات التي يعالجها(العلبي.(1977 ،
وقد كان للحدس والتخمين دو ار هاما لفترة طويلة من الزمن في اتخاذ الق اررات ،إال أن تقدم العلوم
الطبيعية في العصر الحديث والقفزات المنهجية التي صاحبت ذلك التقدم حدت بالمهتمين بالعلوم
االجتماعية اقتفاء أثار العلوم الطبيعية في مجال إستخدام مناهج البحث العلمي وتطبيقها على الظواهر
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يمكن تطويعها للقياس الكمي .وقد تطور األمر إلى استخدام
المناهج العلمية في تطوير اإلدارة تحت قيادة روادها أمثال فردريك تايلور  Taylorوهو أول من دعا
إلى إحالل مناهج البحث العلمي في اتخاذ الق ار ارت بدالً من الحدس والتخمين الشخصي
( خيري.)9115 ، ،
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وبناء على ما سبق يمكن القول انه إذا كان متخذ القرار سيعتمد على الحدس والتخمين فسوق يكون
ً
للحكم الشخصي الدور الكامل في إتخاذ القرار .أما إذا كان متخذ القرار سوف يعتمد على المنهج
محدودا ومحسوبا في اتخاذ القرار.
دور
العلمي في اتخاذ القرار فان الحكم الشخصي سوف يلعب ًا
ً
وفي مجال المراجعة يتبين أن كثير من المواقف تتطلب من المراجع إختيار بديل من البدائل التي تكون
متاحة له ومن األمثلة على ذلك(غالي:)9111،
 اتخاذ قرار بشأن حجم العينة المطلوب فحصها. اتخاذ قرار بشأن أساليب واجراءات المراجعة الواجب القيام بها. اتخاذ قرار بشأن كفاءة وكفاية أدلة اإلثبات الذي تم الحصول عليه. اتخاذ قرار بشأن المعلومات الواجب إدراجها بالتقرير. واتخاذ الق اررات في مجال المراجعة يتطلب من المراجع اختي-: أن يكون على علم بمصادر البيانات الالزمة التخاذ القرار.وهناك من يعرفه على أنه عملية اتخاذ قرار من قبل مراجع مؤهل أثناء مزاولته لعمله المهني ويتم
اتخاذ القرار من خالل المبادئ المحاسبية المقبولة ومعايير المراجعة المتعارف عليها وقواعد
السلوك المهني  ،والحكم الشخصي يمارسه المراجع في جميع مراحل عملية المراجعة ابتداء من
ومرور بتنفيذها وعند االنتهاء من عملية المراجعة واعداد واصدار التقرير ويتم ذلك
ًا
التخطيط لها
من خالل االلتزام بمبادئ المحاسبة ومعايير األداء المهني للمراجعة وقواعد السلوك المهني.
فللحكم الشخصي أهمية كبيرة في جميع مراحل المراجعة وتتحدد أهميته من الهدف من المراجعة
وهو إبداء الرأي الفني ،فالمراجع مطالب بإبداء رأي وهو نسبي وليس مطلق وهذا يتطلب من
المراجع حكمه وتقديره الشخصي.
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 5-2-2الحكم الشخصي واالجتهاد:
يعرف االجتهاد في القواميس والمعاجم اللغوية بأنه استفراغ الوسع في تحقيق أمر من األمور مستلزم
للجهد والمشقة  ،والمجتهد هو كل من اتصف باالجتهاد وهو يبذل ما في وسعه لتحقيق هدف ليس
ميسور ولكنه صعب المنال.
ًا
ويعتبر االجتهاد من الموضوعات التي تناولها علماء أصول الفقه باعتباره احد مصادر استنباط
األحكام الشرعية في المسائل الظنية ،كما اتفقوا على الشروط الواجب توافرها في المجتهد.
فاالجتهاد في علم أصول الفقه يهدف إلى التوصل لحكم شرعي في مسألة لم يرد بشأنها نص صريح
في الكتاب أو في السنة .وفي مجال المراجعة والفحص هناك حاجة شديدة إلى اجتهاد المراجعين وذلك
بسبب عدم وجود قواعد ثابتة تصلح لكافة المنشآت واألنشطة والمواقف التي يواجهونها ولكن هناك
مستويات عامة يسترشدون بها في أداء واجباتهم ومن ثم فهم يبذلون ما في وسعهم في سبيل الحكم
على أرصدة الحسابات التي يسعون إلبداء الرأي الفني المحايد بشأنها .وقد حددت المنظمات المهنية
في معظم الدول شروطا يجب توافرها فيمن يزاولون المهنة .ويجدر القول بأن بذل الوسع من جانب
المراجع يتطلب التزامه بمستويات األداء المهني التي أصدرتها المنظمات المهنية ،كما يتطلب أيضا
استخدامه لكافة الوسائل واألساليب المتاحة سواء كانت أساليب محاسبية فنية أم أساليب أخرى غير
محاسبية يستعيرها من مجاالت أخرى بهدف تحسين جودة الخدمات التي يقدمها لعمالئه.
( اخمدي.)9116 ،
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 6-2-2الحكم الشخصي واإلجماع:
لإلجماع في اللغة معنيان-:
األول :ويعني العزم والتصميم على الشيء ،فيقال أجمع فالن على السفر اذا عزم عليه.
الثاني :ويعني االتفاق ،حيث يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه.
وقد قسم علماء أصول الدين اإلجماع بالمعنى الثاني إلى قسمين هما:
أوال :اإلجماع الخاص :وهو ما يتناوله علماء أصول الفقه ،وقد اختلفت تعاريفهم له اختالفا كثيرا،
ويتميز هذا النوع عن غيره من اإلجماعات األخرى بأنه ال يكون على خطأ ويؤيد ما ورد عن النبي
صلى اهلل عليه وسلم " ال تجتمع أمتي على خطأ".
ثانيا :اإلجماع العام :وهو اتفاق علماء كل فن على قضية من القضايا ،وعلى ذلك يدخل في هذا
التعريف مجتهدو النحو والبالغة وكذلك مجتهد الطب والهندسة وغيرهم من أصحاب العلوم المختلفة
وذلك اإلجماع يكون مستندا ،ويجوز عليه الخطأ ألنه ينشأ على استقراء الجزئيات العلمية الستنباط
قاعدة كلية يجمع عليها العلماء ،ومثل هذا اإلجماع يحتمل الخطأ ومن ثم يكون الحكم المجمع عليه
مقوضا(الشيخ.)1983 ،
تأسيسا على ما سبق يتضح أن اإلجماع يكون مقرونا باالجتهاد ويعتبر معيا ار لقبول الحكم المستنبط،
كما يتضح أيضا أن اإلجماع في المراجعة وغيرها من المهن يعتبر من قبيل اإلجماع العام.
وفي مجال المراجعة ذكر أحد الباحثين أن اإلجماع هو المعيار المالئم للحكم على نوعية األحكام
الشخصية للمراجعين ويعتبر شرطا ضروريا لقبول الحكم الشخصي(روبرت .)1211 ،
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 7-2-2مفهوم الحكم الشخصي في المراجعة:
فيما يلي أهم المفاهيم المتعلقة بالحكم الشخصي من خالل آراء الكتاب والباحثين:
أن الحكم الشخصي يعبر عنه باإلدراك اإلنساني،أو الشعور اإلنساني الفردي أو بالخبرة اإلنسانية.
(.)Johnson, 1980
كما تعرف بانه رأي ألشخاص لديهم خبرة ومعرفة في مجال معين ويتطلب القيام بمزاولة أعمالهم
واالعتماد على هذه الخبرة والمعرفة ( .)Gibbins , 1984
وتعرف بأنها إدراك متبصر من جانب المراجع يرتكز على االجتهاد والقياس على السوابق والتأهيل
العلمي والخبرة العلمية المتميزة تستخدم في المشاكل والمهام أو الموضوعات المتعلقة بالتقدير أو الحكم
التي تواجه المراجع ،لمساعدته في اتخاذ الق اررات المناسبة ) أحمد.)1226 ،
وعرف أحمد عبد المولى الحكم الشخصي للمراجع بأنه " اجتهاد من جانب المراجع اعتمادا على
معرفته وخبرته ،وفي حالة غياب النصوص المهنية بهدف اتخاذ ق اررات تساعد في تكوين رأي محايد
وتتمثل خصائص الحكم الشخصي كما وردت في التعاريف في اختي:
 اجتهاد المراجع وبذل ما في وسعه عند إصدار الحكم الشخصي. يقوم الحكم الشخصي للمراجع على أساس من المعرفة العلمية والخبرة العملية ،ولعل هذهالخاصية تتفق مع مستوى التأهيل العلمي والعملي للمراجع.
 تنشأ الحاجة إلى الحكم الشخصي للمراجع في حالة عدم وجود قاعدة أو توصية مهنية تالئمموقف المراجعة.
 يهدف الحكم الشخصي إلى مساعدة المراجع في اتخاذ ق اررات أكثر مالءمة لموقف المراجعةوالتي تسهم في تكوين الرأي المهني.
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 8-2-2محددات الحكم الشخصي للمراجع:
إن قرار مراجع الحسابات فيما يتعلق بمدى صدق وعدالة ما ورد بالقوائم المالية يتأثر بشخصيته
والظروف المحيطة به وميوله وثقافته وقدرته على التنبؤ مما يعني أن القرار يختلف باختالف شخصية
كل مراجع ،مما يؤدي إلى آراء غير موضوعية وانعكاس ذلك على عملية المراجعة(غالي.)9111،
وتنقسم محددات الحكم الشخصي للمراجع إلى:
 محددات تتعلق بالمراجع. محددات تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها المراجع. محددات تتعلق بعملية المراجعة. 1-8-2-2محددات تتعلق بالمراجع:
يمارس المراجع حكمه الشخصي في ضوء تأهيله العلمي وخبرته العملية وحصوله على قدر كبير من
االستقالل واألمانة الموضوعية ،باإلضافة إلى بذله العناية المهنية الالزمة وذلك في إطار المعايير التي
تصدرها المنظمات المهنية ،وقواعد وآداب السلوك المهني  ،والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي
تلقى قبوال عاما ،لذلك يجب على المراجع الحصول على قدر كاف من التأهيل العلمي والعملي ،حيث
يعتبر التأهيل العلمي والخبرة أحد الركائز األساسية الهامة في عمل المراجع ،فإلمام المراجع إلماما كافيا
بكافة أمور المراجعة وحصوله على قدر كاف من الكفاءة والخبرة تمكنه من القيام بعملية المراجعة
بأقصى درجة من الكفاءة والفعالية ،ويحصل المراجع على قدر كبير من المعرفة والخبرة المكتسبة في
المواقف المتشابهة ،ويعتمد ذلك بصفة أساسية على قدراته المختلفة ،وتتضمن تلك الخبرة قدرته على
تحد يد والحصول على المعلومات المالئمة للمشكلة أو الموقف الذي يتطلب ممارسته للتقدير المهني،
في ضوء تطبيق المعايير المالئمة) غالي .)1993،
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وتبرز أهمية عنصر الخبرة بالنسبة للمراجع عندما تكون هناك مواقف غير معتادة ومعقدة وتحتاج من
المراجع إبداء حكمه الشخصي  ،ويؤيد هذا الرأي البعض بأنه "يتوقع أن تحدث الخبرة أثرها األكبر في
الحكم الشخصي للمراجع عندما تكون المهمة معقدة وغير محددة في هيكل واضح
(.)Abdolmohamadi And Wright, " 1987
كذلك يعتبر استقالل المراجع من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام عدد كبير من الباحثين والكتاب
ف ي المراجعة ،وتستلزم مهمة المراجعة من المراجع الحفاظ على االستقالل الكامل عن العميل في جميع
األوقات ،واالخالص التام لمستخدمي القوائم المالية(.) Guy 1990
ويرتبط استقالل مراجع الحسابات وحياده ارتباطا وثيقا بالحكم الشخصي للمراجع ويعتبر أحد العوامل
المؤثرة على جودته ويرى أحد الباحثين أن االستقالل مفهوم أساسي بالنسبة لمهنة مراجعة الحسابات
وفي نفس الوقت يعتبر منهجا موضوعيا يسلكه المراجع عند تأدية مهامه المهنية ) فايد)1994 ،
وبالتالي فإنه إلصدار حكم غير متحيز على أمر من أمور المراجعة ،يجب على المراجع البعد عن
األم ور التي تنقص من استقالله وهذا يعتمد بالدرجة األولى على شخصيته ،فيجب على المراجع عند
قيامه بعملية فحص ومراجعة الحسابات أن يراجع بحرية وعدم وجود أي ضغوط من الداخل او الخارج
وذلك في ضوء مجموعة من الضوابط الذاتية والموضوعية وأهمها النزاهة  ،واألمانة،والصدق وعدم
المحاباه ،والمجاملة.
وكذلك يجب على المراجع بذل العناية المهنية المعقولة عند قيامه بعملية المراجعة في مختلف مراحلها
انتهاء بإعداد التقرير حتى يتوفر عنصر من الثقة من جانب المستخدمين،
ابتداء من مرحلة التخطيط و ً
ً
وهذا يعني أن هناك حد أداء معين يجب على المراجع أال يقل عنه عند ممارسته ألعمال المراجعة
ويرى احد الباحثين أن أهم المشاكل التي يتعرض لها مراجع الحسابات هي صعوبة التحديد الدقيق
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لفكرة بذل العناية المهنية الالزمة ،وذلك بالنسبة للمسئولية التي تتحملها المهنة في تحديد مستويات
األداء بصفة عامة"(عبد العظيم.)9115 ،
وحتى يمكن للمراجع ترشيد الحكم الشخصي فعليه بذل العناية المهنية الواجبة وهذا يأتي من خالل:
 االلتزام بقواعد وآداب السلوك المهني. االلتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن المنظمات المهنية. االلتزام بنصوص القوانين. إسناد مهام المراجعة ألفراد ومؤهلين علميا وفنيا. تحديد المجاالت التي يجب أن تحظى باهتمام خاص. 2-8-2-2محددات تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها المراجع:
تتأثر البيئة التي يعمل فيها المراجع بمجموعة من العوامل التي من شأنها التأثير على الحكم الشخصي
له وأهم هذه العوامل فريق العمل ،ودرجة المخاطرة وعدم التأكد ،و الضغوط التنافسية ،اإللزام والمساءلة
القانونية وفيما يلي مناقشة هذه العوامل:
 1-2-8-2-2فريق المراجعة:
عرف  Watsonفريق المراجعة بأنه شكل من أشكال فريق العمل الذي يتكون من مجموعة من األفراد
المهنيين الذين يعملون في ضوء ضوابط محددة بدقة(.)Watson 1975
ويعتبر فريق المراجعة له دور بالغ األهمية في أداء عملية المراجعة ،حيث أن المراجع يعتمد على هذا
الفريق في أمور عديدة مما يجعله يبني الكثير من األحكام والق اررات على هذا العمل ،وعلى هذا فإذا لم
يقم الفريق بعمله على أكمل وجه ممكن ،فإن هذا يؤدي إلى اتخاذ ق اررات غير صائبة .ويؤيد هذا الرأي
احد الباحثين بقوله" أن فريق المراجعة يعطي طاقة تدعيمية لعملية المراجعة ،فضال على أنه يبدي رأيه
بشأن العديد من القضايا المتعلقة بعملية المراجعة ومنها على سبيل المثال ( صالح:)1993 ،
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 مدى اإلفصاح المطلوب بالقوائم المالية. التقرير عما إذا كانت العمليات الحسابية التي تم تسجيلها وفقا للمعايير المحاسبية المقبولةعموماً.
 مدى إتباع منشأة العميل لمبدأ األهمية النسبية في عرض بيانات القوائم المالية. تحديد نوع التقرير الذي يقوم بإعدادهوعلى هذا يمكن القول بأنه يجب توافر مجموعة من الشروط في المراجع حتى يتمكن من إدارة فريق
المراجعة بنجاح وهي(صالح:)1226،
 القدرة على توظيف كل عضو من أعضاء فريق المراجعة. القدرة على التخطيط السليم لجدول أعمال فريق المراجعة. القدرة على التحديد السليم للعدد األمثل للمساعدين. القدرة على تحديد التوقيت المناسب الستخدام المساعدين في عملية المراجعة وفقا لحجماألعمال وحدود المسئولية.
وبالتالي يمكن الرقابة على فريق العمل وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع من خالل اختي:
-1تحديد حدود اختصاصات ومسئولية كل منهم واجراءات تقسيم العمل بين المساعدين حسب درجة
تعقيد المهمة وحسب مؤهالتهم وحسب مستوى خبراتهم.
-9رفع الكفاءة المهنية لفريق العمل من خالل برامج تدريبية موحدة وتبادل الخبرات بين المراجعين.
-6التوجيه واإلشراف والتنسيق بين عمل الفريق وبذل العناية المهنية الالزمة لتحقيق ذلك.
-6إلزام المراجع بمتابعة أعمال المساعدين.
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 2-2-8-2-2درجة المخاطرة وعدم التأكد:
تحاط مهنة المراجعة بمجموعة من األخطار التي تستلزم من المراجع ضرورة التحديد الدقيق لهذه
األخطار لمحاولة التقليل من درجة تأثيرها قدر اإلمكان .حيث ان حدوث هذه األخطار تعمل على
إصدار أحكام شخصية غير سليمة عن القوائم المالية.
ويمكن تعريف مخاطر المراجعة بأنها " احتمال أن يبدي مراجع الحسابات رأي غير سليم عن القوائم
المالية نتيجة الفشل في اكتشاف خطأ جوهري في القوائم المالية ،وذلك نتيجة عدم الكفاءة في أداء
عمليات المراجعة(.) 1990 ، Shibano.
ومن البديهي أنه ال يمكن تجاهل احتمال اتخاذ قرار غير صحيح من جانب المراجع ،نظ ار ألن عملية
المراجعة تنطوي على سلسلة من الق اررات التي يقوم المراجع باتخاذها والتي تعتمد الى حد كبير على
حكمه الشخصي ،وأي قرار غير صحيح للمراجع يمكن أن يؤثر على إجراءات المراجعة وما يترتب
على هذه اإلجراءات من نتائج( حماد. )1996 ،
وتختلف درجة الخطر المقبولة من مراجع خخر ،فكلما زادت درجة الخطر زاد احتمال حدوث خطأ
جوهري في القوائم المالية .وتعتمد درجة الخطر التي يمكن للمراجع أن يقبلها على التكلفة والعائد على
طبيعة نشاط المنشأة محل المراجعة ،وعلى الظروف المحيطة بالمنشأة والوضع االقتصادي لها ،
باإلضافة إلى مدى ضعف وقوة نظام الرقابة الداخلية ،وتعتبر المخاطرة من العوامل الهامة التي يجب
على المراجع أن يأخذها في االعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تقييم أدلة اإلثبات التي
يتم الحصول عليها من إجراءات واختبارات المراجعة االختبارية ( أحمد.)1995 ،
وكذلك فان األحداث المحتملة أو غير المحتملة بدرجة كبيرة ،تسبب لألفراد صعوبات في تقييمها ،ذلك
أن االفراد إما أن يقدروا احتمال حدوث أو عدم حدوث حدث معين أكثر تطرفًا عما هو عليه في الواقع
أو أنهم يتجاهلوا مثل هذه األحداث عند ممارسة تقديراتهم( غالي.) 9115 ،
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نظر لعدم وجود عامل عدم التأكد ويمكن
وبالتالي يمكن للمراجع إصدار أحكام شخصية خاطئة ًا
التقليل من درجة المخاطرة وعدم التأكد وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع من
خالل(أحمد:)1225،
 المتابعة الدقيقة والرقابة واإلشراف والتدريب والفحص. دراسة أهمية الخطأ بالنسبة الختبارات المراجعة ومعرفة سبب حدوث الخطأ. استخدام أساليب كمية واحصائية لتقدير أخطاء المراجعة. تقييد مخاطر االكتشاف حتى يمكن من خاللها التحكم في األخطار الحتمية وأخطار الرقابة. استخدام أسس موضوعية لتقييم التقديرات المحاسبية. 2-2-8-2-2الضغوط التنافسية:
ي واجه المراجع العديد من الضغوط التنافسية التي يمكن أن تؤثر على جودة أحكامه الشخصية وبالتالي
على جودة عملية المراجعة ،وأهم هذه الضغوط هي الضغوط المتعلقة بالوقت واألتعاب،حيث اهتمت
إحدى الدراسات بدراسة أثر الضغوط الناتجة عن موازنة الوقت على أداء المراجعين ،وأوضحت أن أهم
أسباب المرتبطة بموازنة الوقت هي انخفاض األتعاب نتيجة زيادة حدة المنافسة بين المراجعين ،وقد
توصلت الدراسة الى انه سوف تزداد حدة موازنة الوقت نتيجة زيادة حدة المنافسة في بيئة العمل،
ويمكن التقليل من أثر ضغط الوقت من خالل وضع خطة للموازنة بواسطة مراجع على درجة عالية
من الخبرة والكفاءة ويشارك فيها فريق عمل ذو مستوى عال (. )Marxen, 1990
واهتمت دراسات عديدة بأثر ضغوط الوقت على شركات المراجعة الكبرى  ،وقد توصلت هذه الدراسات
كبير على ضغط الوقت المخصص ألعمال المراجعة وهذا بدوره يؤثر
تأثير ًا
إلى أن بيئة المراجعة تؤثر ًا
على جودة وفاعلية عملية المراجعة(.) Lightner, 1983
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ويجب على المراجع أن ينجز أعماله في الوقت المناسب وأن يتضمن خطاب االرتباط مع العميل
الوقت المتوقع الذي تستغرقه المهمة من واقع تقديرات المراجع لموازنة الوقت لكل عضو من أعضاء
فريق المراجعة.
بالغا على الحكم
باإلضافة إلى مشكلة تحديد الوقت فهناك مشكلة أخرى تواجه المراجع  ،وتؤثر ًا
تأثير ً
الشخصي له وهي مشكلة تحديد اإلتعاب "،ويمكن بلورة مشكلة اإلتعاب في النقاط التالية(زين:)1221،
 عدم االتفاق على طرق تحديد اإلتعاب بشكل موضوعي عادل يحقق للمراجع مقابالً معقوًال لمايقدمه من خدمات ،وفي نفس الوقت يحقق للعميل ما ينشده من منافع واحتياجات لقاء تحمله
لهذه التكلفة.
حاليا في سوق مزاولة المهنة وأثر ذلك على مقدار اإلتعاب التي يحصل عليها
 التنافس القائم ًالمحاسبون والمراجعون بصفتهم موردين لخدمات المحاسبة والمراجعة ،مما قد يدفع بعض
هؤالء الموردين إلى قبول أتعاب ال تتناسب مع ما يقدمونه من جهد.
عاما بشأن تحديد اإلتعاب أدى إلى ترك هذا
 عدم وجود معايير محددة وموضوعية تلقى قبوالً ًاألمر التفاق طرفي التعاقد.
 ورود الكثير من المحاذير في قوانين ودساتير مزاولي المهنة فيما يتعلق باألتعاب باعتبارها منالمسائل الشائكة في عالقة المراجع بالعميل وكذلك العالقة بزمالئه الممارسين للمهنة وبالتالي
نجد أن عدم تحديد األتعاب يؤدي إلى حدوث مشاكل بين المراجع والمنشأة ،وبالتالي قد يؤدي
إلى حدوث ما يؤثر على استقالل المراجع.
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و هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساهم في تقليل الضغوط التنافسية المتعلقة بالوقت
واألتعاب وبالتالي العمل على زيادة جودة الحكم الشخصي للمراجع وهي(زين:)1221،
 التخطيط السليم لتحديد نطاق وتوقيت واجراءات المراجعة. الفهم الكاف السليم لطبيعة منشأة العميل. استخدام العناية المهنية في جميع خطوات العمل الميداني. استخدام برامج مصممة وفقا لدرجة تعقيد مهمة المراجعة. إعداد موازنات للوقت المتوقع ان تستغرقه مهمة المراجعة. التوزيع األمثل للمساعدين على أعمال المراجعة. تحديد أتعاب المراجع مقدما عند قبول التعاقد مع العميل. 4-2-8-2-2اإللزام والمساءلة القانونية:
إن التفاوت الملحوظ في األحكام وتقديرات المراجعين عند ممارستهم للمهنة تتم حتى داخل المنشأة
الواحدة واالفتقار إلى االتفاق واإلجماع بين المراجعين من شأنه أن ينقص من المهنة كأحد مجاالت
الخبرة الرفيعة ،ويأتي تقليل التفاوت في اإلحكام الشخصية للمراجعين من خالل إلزام المراجع بالمبادئ
المحاسبية المتعارف عليها ،وبالمعايير الصادرة عن المنظمات المهنية ،وبقواعد وآداب السلوك المهني.
ويعتبر مبدأ اإللزام من أهم العوامل المؤثرة على جودة الحكم الشخصي للمراجع ،ويأتي اإللزام من
خالل القوانين والتشريعات والهيئات التنظيمية باإلضافة إلى المساءلة القانونية فبدون المساءلة تضيع
أي جهود تبذل من أجل االرتقاء بالمهنة (مهنا .)1992 ،
وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر المساءلة على الحكم الشخصي للمراجع وخلصت
هذه الدراسات إلى أن المراجعين المعرضين للمساءلة القانونية كانوا أكثر تحفظا في رأيهم بخالف
المراجعين غير المعرضين للمساءلة القانونية).) Lordlan,1992
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 2-8-2-2محددات تتعلق بعملية المراجعة:
يتدخل الحكم الشخصي عند قيام المراجع بعملية المراجعة  ،فالمراجع يمارس حكمه الشخصي عند
تحديد األهمية النسبية ومخاطر المراجعة ومدى كفاءة ومالئمة أدلة اإلثبات وتقييم كفاءة نظام الرقابة
الداخلية ،ولذلك يمكن القول أن اختبار نظام الرقابة الداخلية للتأكد من سالمته يعتبر أحد المعايير
الهامة في عملية المراجعة ،حيث إن سالمة نظام الرقابة الداخلية يؤثر على معتقدات المراجع عن
األخطاء الجوهري ة التي يمكن أن تحدث في القوائم المالية ،وبالتالي على مقدار ونوعية أدلة اإلثبات
ونطاق الفحص الذي سوف يقوم به المراجع  ،لذا نجد ضرورة بذل العناية الالزمة للتأكد من كفاءة
وفعالية نظام الرقابة ،هذا وقد توصلت العديد من الدراسات في مجال الخبرة وعالقته بأدلة اإلثبات إلى
أن المراجعين المبتدئين "غير الخبراء" قد يتأثرون بدليل اإلثبات وأن المراجعين الخبراء لديهم القدرة على
تجميع أدلة اإلثبات غير المؤيدة ،ويرجع ذلك الى قدرتهم الفائقة على تنظيم الذاكرة وعلى قوة هيكل
المعرفة لديهم ،هذا بعكس المراجعين غير الخبراء فإنهم يقومون بجمع أدلة اإلثبات مؤيدة لفروضه التي
تكون غير صحيحة نتيجة ضعف هيكل المعرفة لديهم واعتمادهم على ذاكرتهم غير الدقيقة ( القطان،
 )1992وبالتالي يجب على المراجع أن يقوم بتجميع أدلة اإلثبات المناسبة وتنظيمها بذاكرته ألنها تؤثر
على ق ارراته وأحكامه الشخصية ،وهذا يعمل على زيادة كفاءة وفعالية أدلة اإلثبات وبالتالي جودة عملية
المراجعة.
ويتضح مما سبق أهمية تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على سلوك المراجع وبالتالي على أحكامه
الشخصية فيما يتعلق بتجميع وتقييم أدلة اإلثبات ،وفيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر على الفروض
الم بدئية للمراجع حيث يمكن ترشيد الحكم الشخصي للمراجعين قدر اإلمكان مما يؤدي إلى تحسين
جودة أداء المراجع وبالتالي زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة.
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تأثير بالغ األهمية على عملية المراجعة،
كذلك تؤثر ق اررات الحكم الشخصي المتعلقة باألهمية النسبية ًا
حيث يصدر المراجع ق اررات األهمية النسبية في مرحلة التخطيط لعملية المراجعة ،ومرحلة تقييم أدلة
اإلثبات ،وقد تعددت األبحاث التي ترى اختالف تقديرات األهمية النسبية في مرحلة التخطيط عنها في
مرحلة تقييم أدلة اإلثبات ،وبالتالي انعكاس ذلك على اختالف نوعية البيانات التي بنى عليها المراجع
أحكامه الشخصية لألهمية النسبية(حماد .)1225،
ويرى أحد الباحثين أنه بالرغم من أهمية عمل التقديرات لألهمية النسبية في مرحلة التخطيط لعملية
المراجعة ،إال أن ذلك لم يحظى بالدراسات الكافية في هذا المجال ،وتم التركيز على تقديرات األهمية
النسبية في مرحلة تقييم أدلة اإلثبات ونتائج المراجعة ،لما لها من تأثير كبير على تكوين المراجع لرأيه
عن مدى صحة القوائم المالية( .)Paul 1987
 9-2-2مداخل ترشيد الحكم الشخصي للمراجع:
تعتبر المشكلة األساسية التي ترتبط بعمل المراجع هو اعتماده على حكمه الشخصي في معظم أعمال
واج ارءات المراجعة ،ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .ومن خالل الدراسات
التي أجريت في هذا النطاق يمكن القول بأن هناك عدد من المداخل لترشيد الحكم الشخصي للمراجع
وأهم هذه المداخل هي :المدخل الكمي ،مدخل نظم الخبرة ،مدخل التشريعات والقوانين ،ومدخل معايير
المراجعة.
 1-9-2-2المدخل الكمي:
يعتمد هذا المدخل على استخدام األساليب الكمية في المراجعة لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة في
انجاز أهداف المراجعة وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع وتحقيق درجة أكبر من الموضوعية
نظ ار ألن المدخل الكمي يتم فيه االعتماد على المنهج العلمي في حل المشكالت واتباع خطوات منظمة
في تحليلها ،ويقوم المدخل الكمي على استخدام النماذج الرياضية مثل المحددات والمصفوفات
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والتفاضل والتكامل  ،وعلى استخدام العمليات مثل البرمجة الخطية وأسلوب "Program "PERT
 Evaluation And Reviewوتحليل المدخالت والمخرجات  ،باإلضافة الى النماذج اإلحصائية مثل
نظرية االحتماالت وأسلوب العينات االحصائية ( أحمد.) 1226 ،
 2-9-2-2األساليب الرياضية:
يرى احد الباحثين أن األساليب الرياضية غير مالئمة لمجال المراجعة ،حيث أن العالقات بين الظواهر
ليست دقيقة ومضبوطة  ،بينما تتغلب األساليب اإلحصائية على االعتبارات السابقة" .وبالتالي نجد ان
استخدام األساليب الرياضية محدود في المراجعة(الصباغ .)1226،
 2-9-2-2أساليب بحوث العمليات:
يعتبر الهدف الرئيسي من استخدام أساليب بحوث العمليات هو تحديد البدائل المختلفة للق اررات التي
يمكن أن تتخذ لحل مشكلة معينة .وتحليل نتائج كل بديل من هذه البدائل حتى يمكن اختيار البديل
األمثل الذي يحقق أفضل النتائج للمشروع ،وبالتالي يمكن استخدام هذه األساليب في مرحلة التخطيط
لعملية المراجعة والتوزيع األمثل للمساعدين على أعمال المراجعة( الشافعي.)1981 ،
 4-9-2-2أسلوب العينات اإلحصائية:
تعتمد المعاينة اإلحصائية على قوانين االحتماالت في اختيار العينات كما انه عند تقييم العينة فان علم
اإلحصاء سوف يمكن المراجع من قياس ومن ثم مراجعة وضبط مخاطر أو أخطاء المعاينة كميا والتي
تنتج م ن فحص جزء فقط من البيانات ،وتستخدم أساليب المعاينة اإلحصائية عندما يكون مجتمع
الدراسة مكون من عدد ضخم من المفردات والعناصر المتجانسة( توماس .)1989 ،
وال يقلل استخدام العينات اإلحصائية من استخدام الحكم الشخصي للمراجع ولكنه يمد بمقاييس
إحصائية لنتائج اختبارات المراجعة عندما ال تتاح أي مقاييس أخرى( محمد .)1991،
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وبالتالي فإن استخدام العينات اإلحصائية ال يعني أنه قد تم االستغناء عن الحكم الشخصي للمراجع
ولكن يعتبر مرشدا للمراجع في تحديد حجم العينة وخطأ المعاينة ودرجة الثقة حيث أن كل هذا يتم
بطريقة احصائية باإلضافة إلى أن استخدام هذا األسلوب يساعد على استنتاج خصائص العينة.
وعلى الرغم من المزايا المتعددة الستخدام األساليب الكمية حيث انها أكثر موضوعية ودقة باإلضافة
الى انخفاض تكلفتها اال أن بها بعض القصور والتي من أهمها(محمد:)1221،
 -1أنها ال تصلح لالستخدام في حل كل المشاكل وانما هي محدودة بتوافر المشكلة .
 -9وجود الكثير من المشاكل التي ال يمكن التعبير عنها في صورة كمية.
 -6أن النماذج الكمية تفترض أن البيئة مبسطة وهذا يخالف الواقع العلم
 2-9-2-2مدخل نظم الخبرة:
يهدف استخدام نظام الخبرة الى مساعدة المراجعين على اتخاذ ق اررات وتكوين احكام شخصية من
خالل نظام للمعرفة باستخدام الحاسب اخلي ويعرف نظام الخبرة بأنه " نظام لبرمجة المعرفة التي يتم
استخالصها من خبير بشري باستخدام الحاسب اخلي يسمح بتقديم التوصية المناسبة أو باتخاذ الق اررات
المتعلقة بمهام ومشاكل معينة ،وتقديم المبررات الالزمة التخاذ تلك الق اررات في حالة طلبها بطريقة
يسهل فهمها وادراكها من جانب مستخدمي نظام الخبرة(".) Connell ",1987
ويتميز الخبراء عن غيرهم من غير الخبراء بأن لديهم قدرة أسرع على فهم أعمالهم وكيفية التصرف فيها
باإلضافة إلى قدرتهم على سرعة حل المشاكل وتقديم الحلول السليمة لها وتتكون نظم الخبرة من
العناصر التالية (.)AICPA, 1987
 -1قاعدة العلم :ويرتكز نظام الخبرة أساسا على ما يسمى بقاعدة العلم وهي مجموعة من الحقائق
والعالقات الخاصة ببيئة القرار الذي تدور حوله.
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 -9مهندس العلم أو الخبير :ويتولى مهندس العلم بناء قاعدة العلم وتكوين نظام الخبرة وتعتمد في
ذلك على معلومات الخبير المختص الذي ينقلها إليه.
 -6آلة االستخالص :وتتولى هذه اخلة تشغيل النظام حيث تأخذ المدخالت تطبيقها على قاعدة
العلم الموجودة باستخدام األساليب الفنية المختلفة.
 -6بدء النظام وتطويره :ويقصد ببدء النظام هو اختيار القرار الذي سيرتكز عليه النظام والحصول
على العلم وعرضه بطريقة سليمة ،أما تطوير النظام يعني القيام بمراجعات مستمرة للنظام
حيث يتم التعلم من األخطاء وادخال أي تطورات علمية أو عملية جديدة في قاعدة العلم
 2-9-2-2مدخل التشريعات والقوانين واألحكام القضائية:
يقصد باألحكام القضائية هنا األحكام التي صدرت للفصل بين أحد المراجعين وبين الغير في مدى
تقصير المراجع في عمله ،ويمكن االستفادة من هذه األحكام عن طريق استخالص قواعد من هذه
األحكام يلتزم بها المراجع عند اتخاذ حكمه الشخصي المهني بالنسبة للحاالت المشابهة التي صدرت
لها هذه األحكام( .اإلبجي.)1226 ،
فهناك العديد من القضايا التي ساهمت في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع إلصدار معايير جديدة لم
تكن موجودة وأمكن من خاللها زيادة كفاءة وفعالية المراجعة(شلتوت.)1224،
وبالتالي فإن األحكام القضائية تعمل على زيادة وجودة الحكم الشخصي للمراجع من خالل الفصل في
دور
قضايا جديدة مما يعمل على إمكانية تطبيقها في المواقف المتشابهة ،وتلعب القوانين والتشريعات ًا
كبير في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع ،حيث يتعرض المراجع للمساءلة القانونية في حالة تقصيره أو
ًا
إخالله بالقوانين ( الهواري .)1221 ،
وعلى هذا يمكن القول بأن مدخل القوانين أو التشريعات يساهم في تنظيم المهنة وبالتالي ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع من خالل التزامه بنصوص القوانين والتشريعات.
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 4-9-2-2مدخل معايير المراجعة:
تقوم معايير المراجعة بدور كبير في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع من خالل وضع قواعد لممارسة
عمل المراجع والتزامه بعدم مخالفة هذه المعايير واإلرشادات عند أدائه لعمله واتخاذ ق اررات الحكم
الشخصي.
وتعتبر معايير المراجعة مقاييس لألداء للوصول إلى هدف معين وتحديد السبل التي من خاللها يمكن
تحقيق هذه األهداف وبالتالي فإن المعايير عبارة عن قواعد عامة متفق عليها من قبل المنظمات
والهيئات المهنية واألعراف والتقاليد وذلك لتحقيق هدف معين ،وبعبارة أخرى تعرف المبادئ التي تحكم
عملية المراجعة بمعايير المراجعة المقبولة المتعارف عليها ( لطفي.)1993 ، ،
خالصة.
استعرض المبحث األول المقصود بترشيد الحكم الشخصي في المراجعة بأنه السلوك الصحيح والمثالي
لتعظيم المنفعة والذي يفترض وجود تفضيالت محددة لإلنسان ويفترض أيضا وجود معلومات كاملة
عن البدائل المتاحة ونتائجها المتوقعة ،كذلك هي رأي ألشخاص لديهم خبرة ومعرفة في مجال معين
ويتطلب القيام بمزاولة أعمالهم واالعتماد على هذه الخبرة والمعرفة ومن ثم تطرق الباحث إلي أهمية
ترشيد الحكم الشخصي في المراجعة ، ،ومفهوم أخر عن الحكم الشخصي واالجتهاد ،كذلك تطرق إلى
العديد من محددات الحكم الشخصي منها محددات تتعلق بالمراجع و محددات تتعلق بالبيئة التي يعمل
فيها المراجع،و محددات تتعلق بعملية المراجعة ،و محددات تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها المراجع من
خالل إعداد فريق العمل  ،ومعرفة درجة المخاطرة وعدم التأكد ،والضغوط التنافسية ،اإللزام والمساءلة
القانونية ، ،والتعرف على مداخل ترشيد الحكم الشخصي للمراجع ،ومنها المدخل الكمي ،ويندرج منه
األساليب الرياضية ،أساليب بحوث العمليات ،أسلوب العينات اإلحصائية ،أما مدخل نظم الخبرة ،من

67

خالل التعرف على العديد من القواعد منها قاعدة العلم ،مهندس العلم أو الخبير ،آلة االستخالص ،بدء
النظام وتطويره ،كذلك تطرق الباحث إلى مدخل التشريعات والقوانين واألحكام القضائية.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة
 مجتمع وعينة الدراسة
 صدق وثبات االستبانة
 المعالجات اإلحصائية
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تني يياول هي ييذا الفصي ييل وصي ييفاً لمي يينهج الد ارسي يية  ،واألف ي يراد مجتمي ييع الد ارسي يية وعينتهي ييا  ،وكي ييذلك أداة الد ارسي يية
المستخدمة وطرق إعدادها  ،وصدقها وثباتها  ،كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجيراءات التيي قيام بهيا
الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها  ،وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحيث عليهيا فيي
تحليل الدراسة .

 1-3منهجية الدراسة
يمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحيث خطاهيا ،ليصيل فيي النهايية إليى نتيائج تتعليق
بالموضيوع محييل الد ارسيية ،وهييو األسييلوب الميينظم المسييتخدم لحيل مشييكلة الد ارسيية  ،إضييافة إلييى أنييه العلييم
الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية.
وه ييذا يتواف ييق م ييع الم يينهج الوص ييفي التحليل ييي ال ييذي يه ييدف إل ييى ت ييوفير البيان ييات والحق ييائق ع يين المش ييكلة
موضييوع البحييث لتفسيييرها والوقييوف علييى دالالتهييا ،وحيييث أن الميينهج الوصييفي التحليلييي يييتم ميين خييالل
الرجييوع للوث ييائق المختلفيية كالكت ييب والص ييحف والمجييالت وغيره ييا ميين المي يواد الت ييي يثبييت ص ييدقها به ييدف
تحليلها للوصول إلى أهداف الدراسة.
 2-3طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحث على نوعين من البيانات
 1-2-3البيانات األولية.
وذلييك بالبحييث فييي الجانييب الميييداني بتوزيييع اسييتبيانات لد ارسيية بعييض مفييردات البحييث وحصيير وتجميييع
المعلومات الالزمة في موضوع البحث ،ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي SPSS
) (Statistical Package for Social Scienceواسيتخدام االختبيارات اإلحصيائية المناسيبة بهيدف
الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة .
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 2-2-3البيانات الثانوية.
وتمت مراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة المتعلقة بموضوع الدراسة ،والتي تتعلق بد ارسية
دور معايير المراجعة فيي ترشييد الحكيم الشخصيي لم ارجيع الحسيابات  ،وأيية م ارجيع قيد ييرى الباحيث أنهيا
تسييهم فييي إثيراء الد ارسيية بشييكل علمييي ،وينييوي الباحييث ميين خييالل اللجييوء للمصييادر الثانوييية فييي الد ارسيية،
التعيرف عليى األسيس و الطيرق العلميية السيليمة فيي كتابيية الد ارسيات ،وكيذلك أخيذ تصيور عيام عين آخيير
المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة .
 3-3مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع مراجعي الحسابات في مكاتب المراجعة البالغ حجمه ( ) 75مراجعاً ،
وقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل نظرا لصغر مجتمع الدراسة  , ،تم توزيع االستبيانات على
جميع مجتمع الدراسة وتم استرداد(  )67استبانة أي بنسبة بلغت  ،%98وبعد تفحص االستبانات لم
يستبعد أي منهما نظ ار لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة ،والجداول التالية تبين خصائص وسمات
مجتمع الدراسة كما يلي:
أوالً  :البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة
جدول رقم ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنــس
الجنــس

التكرار

النسبة
المئوية

ذكر

13

28.5

أنثى

51

70.8

المجموع

62

500.0
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يبين جدول رقم ( )5أن  %28.5من عينة الدراسة من " الذكور"  ،و %70.8من عينة الدراسة من
"اإلناث ".
حيث يعود ذلك إلى أن خريجي قسم المحاسبة في الجامعات الفلسطينية أغلبه من الذكور أكثر من
اإلناث وذلك لطبيعة مهنة المحاسبة .
جدول رقم ()2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
بكالوريوس

15

26.5

ماجستير

51

70.8

دكتوراه

7

3.0

أخرى

0

0.0

62

500.0

المجموع

يبين جدول رقم ( )2أن  %26.5من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي " بكالوريوس "  ،و %70.8من عينة
الدراسة مؤهلهم العلمي " ماجستير  ،و  %3.0من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي " دكتوراه " .
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جدول رقم ()3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي
التكرار

النسبة المئوية

التخصص العلمي
محاسبة

63

81.0

إدارة أعمال

1

6.0

علوم اقتصاد

0

0.0

أخرى

1

1.1

62

500.0

المجموع

يبين جدول رقم ( )3أن  %26.1من عينة الدراسة تخصصهم العلمي " محاسبة "  ،و %4.1من
عينة الدراسة تخصصهم العلمي " إدارة أعمال ".
يعود ذلك إلى طبيعة مهنة مراجع الحسابات حيث تتطلب أن يكون خريج من قسم المحاسبة .
جدول رقم ()4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
التكرار

النسبة المئوية

المسمى الوظيفي
مدير تدقيق

70

78.8

مدقق رئيسي

51

77.1

مدقق

71

32.3

مساعد مدقق

2

50.1

المجموع

62

500.0

يبين جدول رقم ( )4أن % 92.2من عينة الد ارسة المسمى الوظيفي لهم " مدير تدقيق "  ،و %99.6من
عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم " مدقق رئيسي "  ،و  %61.6من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم
" مدقق "  ،و  %11.6من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم " مساعد مدقق "
73

قام الباحث بتحديد المسمى الوظيفي لمراجع الحسابات ،وذلك حتى يتمكن من الحصول على إجابات شاملة
حول دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
جدول رقم ()5

توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
التكرار

النسبة المئوية

عدد سنوات الخبرة
اقل من  5سنوات

75

35.3

من ( )5إلى ( )11سنوات

56

73.8

من ( )11إلى ( )15سنة

53

58.1

أكثر من ( )16سنة

52

71.1

62

500.0

المجموع

يبين جدول رقم ( )5أن  %61.6من عينة الدراسة تراوح عدد سنوات الخبرة " اقل من  5سنوات "  ،و
 %96.2من عينة الدراسة تراوح عدد سنوات الخبرة " من ( )5إلى ( )11سنوات "  ،و %12.6من
عينة الدراسة تراوح عدد سنوات الخبرة " من ( )11إلى ( )15سنة "  ،و %95.6من عينة الدراسة
تراوح عدد سنوات الخبرة " أكثر من ( )14سنة " .
يعود ذلك إلى أن الخبرة المهنية تلعب دو اًر كبير في عمل المراجع ،حيث يتم اللجوء الى المراجعين
ذوي الخبرة في المهام ذات الطبيعة المعقدة .
 4-3أداة الدراسة :
وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي:
 -1إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.
 -9عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات.
 -6تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.
 -6تيم عيرض االسيتبانة عليى مجموعية مين المحكمييين واليذين قياموا بيدورهم بتقيديم النصيح واإلرشيياد
وتعديل وحذف ما يلزم.
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 -5إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب.
 -4توزيع االسيتبانة عليى مجتميع الد ارسية جميع البيانيات الالزمية للد ارسية  ،ولقيد تيم تقسييم االسيتبانه
إلى قسمين كما يلي:
 القسم األول  :يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة ويتكون من  1فقرات
 القسم الثاني تتناول دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات.
وتم تقسيمه إلى ستة محاور كما يلي:
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية يعزى
إلى مستوى الكفاءة المهنية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى تخطيط عملية المراجعة وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى األهمية النسبية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية يعزى
إلى نظام الرقابة الداخلية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية يعزى
إلى مستوى كفاية أدلة اإلثبات و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية يعزى
إلى درجة المخاطرة و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
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وقد كانت اإلجابات على كل فقرة حسب مقياس ليكارت كما هو موضح في جدول رقم ()6

التصنيف
الدرجة

جدول رقم()6
مقياس ليكارت الخماسي
موافق جدا مواف محايد معارض
ق

معارض جدا

موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

 5-3صدق وثبات االستبيان:
صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف ، )178 :5881 ،كما
يقصد بالصدق " شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح
فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"(عبيدات وآخرون ،7005
 ، )528وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:
 1-5-3صدق فقرات االستبيان
تم التأكد من صدق فقرات االستبيان .بطريقتين مالءمة
 1-1-5-3الصدق الظاهري لألداة
قييام الباحييث بعييرض أداة الد ارسيية فييي صييورتها األولييية علييى مجموعيية ميين المحكمييين تألفييت ميين ( )9ميين
أعض يياء الهيئييية التدريس ييية في ييي كلي يية اإلقتصي يياد والعل ييوم اإلداريييية بجامع يية األزهي يير والجامع يية اإلسيييالمية
متخصصييين فييي اإلدارة واإلحصيياء .ويوضييح الملحييق رقييم ( )5أسييماء المحكمييين الييذين قيياموا مشييكورين
بتحكيم أداة الدراسة .وقد طلب الباحث من المحكميين إبيداء آرائهيم فيي ميدى مالءمية العبيارات لقيياس ميا
وضعت ألجله ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إلييه.وميدى
كفاييية العبييارات لتغطييية كييل محييور ميين محيياور متغييرات الد ارسيية األساسييية هييذا باإلضييافة إلييى اقتيراح مييا
يرونييه ضييروريا ميين تعييديل صييياغة العبييارات أو حييذفها ،أو إضييافة عبييارات جديييدة ألداة الد ارسيية ،وكييذلك
إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية ( الخصيائص الشخصيية والوظيفيية المطلوبية مين المبحيوثين)،
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إلييى جانييب مقييياس ليكييارت المسييتخدم فييي االس ييتبانة .وتركييزت توجيهييات المحكمييين علييى انتقيياد ط ييول
االستبانة حيث كانيت تحتيوي عليى بعيض العبيارات المتكيررة ،كميا أن بعيض المحكميين نصيحوا بضيرورة
تقليص بعض العبارات من بعض المحاور واضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.
واسييتنادا إلييى المالحظييات والتوجيهييات التييي أبييداها المحكمييون قييام الباحييث بييإجراء التعييديالت التييي اتفييق
عليها معظم المحكين ،حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اخخر منها.
 2-1-5-3صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البالغة حجمها 30مفردة ،وذلك بحسياب
معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي.
الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  :مستوى الكفاءة المهنية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع
جدول رقم ( )7يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 0.01حيث إن القيمة االحتمالية
لكل فقرة اقل من  0.01وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.365وبذلك
تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ()7

الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :مستوى الكفاءة المهنية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع
مسلسل

5

7

الفقرة

تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم الشخصي من خالل اإللمام
الكاف بالمبادئ و السياسات و الطرق المحاسبية المقررة رسميا.
يساعد إلمام المراجع بالقوانين و اللوائح المرتبطة بالمهنة على تمكين
المراجع من ترشيد الحكم الشخصي.

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.466

0.009

0.676

0.000

وضع برامج تدريب متخصصة من خالل الهيئات العلمية و

3

الجمعيات المهنية يزود المراجعين بالخبرات والتجارب مما يزيد من

0.470

0.009

القدرة على اتخاذ ق اررات بأحكام شخصية سليمة .
1

تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم الشخصي من خالل االتصال
المستمر بين المراجعين و المدربين لتبادل الخبرات .

0.478

0.008

يتم ربط مزاولة المهنة باجتياز اختبارات كفاءة تمنح في نهاية مدة
1

التدريب مع إعطاء شهادة رسمية بمزاولة المهنة يساهم في ترشيد

0.383

0.037

الحكم الشخصي .
6

تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم المهني من خالل االستفادة

من جوانب المعرفة األخرى.

0.563

0.001

التأهيل العلمي و الخبرة العملية للمراجع وحصوله على قدر كبير من
2

االستقاللية و األمانة والموضوعية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي

0.479

0.007

للمراجع .
9

تطوير األساليب المتعلقة باكتشاف الغش و األخطاء من خالل برامج
التدريب المستمر يساعد في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية " "79تساوي 0.365

78

0.617

0.000

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :تخطيط عملية المراجعة وترشيد الحكم الشخصي للمراجع
جدول رقم ( )8يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 0.01حيث إن القيمة االحتمالية
لكل فقرة اقل من  0.01وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.365وبذلك
تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()8

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :تخطيط عملية المراجعة وترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
مسلسل

5

معامل

الفقرة

تحديد برنامج المراجعة واجراءات تقسيم العمل بين المساعدين
يساهم في ترشيد الحكم الشخصي .

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.684

0.000

تحديد حدود إختصاصات كل شخص من المساعدين حسب درجة
7

تعقيد المهمة وحسب مؤهالتهم و حسب مستوى الخبرة يساهم في

0.394

0.031

ترشيد الحكم الشخصي .
3
1
1
6

التوجيه و اإلشراف و التنسيق بين عمل الفريق يساهم في ترشيد

الحكم الشخصي .

التخطيط السليم لنطاق و توقيت إجراءات المراجعة تساهم في التقليل

من الضغوط التنافسية و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
الفهم الكافي لطبيعة نشاط المنشأة يساهم في التقليل من الضغوط

التنافسية وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

إستخدام برامج مصممة وفقاً لدرجة تعقد المهمة يساهم في التقليل

من الضغوط التنافسية وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.

0.466

0.009

0.428

0.018

0.450

0.013

0.466

0.010

تحديد أتعاب المراجع مقدماً عند قبول التعاقد مع العميل يساهم في

2

التقليل من الضغوط التنافسية و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع .

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية " "79تساوي 0.641
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0.614

0.000

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :األهمية النسبية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع
جدول رقم ( )9يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 0.01حيث إن القيمة االحتمالية
لكل فقرة اقل من  0.01وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.365وبذلك
تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه
جدول رقم ()9

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :األهمية النسبية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع
معامل

مسلسل

الفقرة

1

ظروف المنشأة و الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة و الظروف
البيئية التي تعمل تساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييم مدى
كفاية إجراءات المراجعة.
درجة تأثير مخاطر المراجعة على نطاق و إجراءات المراجعة
تساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييم مدى كفاية إجراءات
المراجعة .
تأثير التحريفات غير الجوهرية للسنة السابقة على األهمية النسبية
للعام الحالي يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
االعتماد على أكثر من مؤشر لألهمية النسبية عند التقييم يساهم في
ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
تحديد مستويات األهمية النسبية للبنود سواء بأسلوب كمي أو غير
كمي تساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييم مدى كفاية إجراءات
المراجعة.

9
6
6

1

االرتباط

القيمة

االحتمالية

0.460

0.010

0.401

0.028

0.391

0.033

0.551

0.002

0.578

0.001

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية " "79تساوي 0.365

الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :نظام الرقابة الداخلية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع
جدول رقم ( )10يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 0.01حيث إن القيمة االحتمالية
لكل فقرة اقل من  0.01وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.365وبذلك
تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه
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جدول رقم ()10

الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :نظام الرقابة الداخلية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع
معامل

مسلسل

الفقرة

1

الفهم الكافي لهيكل نظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية
التحديد الواضح لمسئوليات المراجع عن النظام المحاسبي ونظام
الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه
لنظام الرقابة الداخلية .
مدى اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية في السنوات السابقة
يساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية .
مدى سالمة األدوات الرقابية المستخدمة في المنشأة ومناسبتها لحجم
المنشاة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام
الرقابة الداخلية .
مدى تأثير دراسة نظام الرقابة الداخلية على توقعات المراجع عن
اكتشاف األخطاء الجوهرية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية

9
6
6

1

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.431

0.017

0.451

0.012

0.542

0.002

0.571

0.001

0.556

0.001

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية " "79تساوي 0.365

الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :مستوى كفاية أدلة اإلثبات و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
جدول رقم ( )11يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس والمعدل الكلي
لفقراته  ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 0.01حيث إن القيمة
االحتمالية لكل فقرة اقل من  0.01وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي ،0.365
وبذلك تعتبر فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ()11

الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :مستوى كفاية أدلة اإلثبات و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
مسلسل

الفقرة

مدى موضوعية أدلة اإلثبات يساهم في ترشيد الحكم الشخصي
1
للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية أدلة اإلثبات .
تكلفة وتوقيت الحصول على أدلة اإلثبات مقارنة بالعائد المتوقع
9
يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية
وفعالية أدلة اإلثبات
سلوك المراجع عند تقدير مدى كفاية أدلة اإلثبات تساهم في ترشيد
6
الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية أدلة اإلثبات .
مدى اإلرتباط بين القرائن و الحصول عليها من مصادر مختلفة
6
يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية و
فعالية أدلة اإلثبات
األهمية النسبية للبنود المحاسبية محل الفحص تساهم في ترشيد الحكم
1
الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية و فعالية أدلة اإلثبات .
توفير إرشادات واضحة للحكم على مدى كفاية و فعالية أدلة اإلثبات
6
ووسائل الحصول عليها يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية " "79تساوي 0.365

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.428

0.018

0.529

0.003

0.449

0.013

0.639

0.000

0.596

0.001

0.590

0.001

الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس :درجة المخاطرة و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
جدول رقم ( )12يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور السادس والمعدل الكلي لفقراته
 ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 0.01حيث إن القيمة االحتمالية
لكل فقرة اقل من  0.01وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.365وبذلك
تعتبر فقرات المحور السادس صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ()12

الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس :درجة المخاطرة و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
مسلسل

الفقرة

1

المتابعة الدقيقة واإلشراف و الرقابة و التدريب والفحص و التوظيف و
الترقية تساهم في التقليل من درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.538

0.002

ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
9

أهمية الخطأ بالنسبة إلختبارات المراجعة تساهم في التقليل من درجة
المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.

6

0.711

0.000

تقييد مخاطر اإلكتشاف حتى يمكن من خاللها التحكم في األخطار
الحتمية و أخطار الرقابة تساهم في التقليل من درجة المخاطرة وعدم

0.594

0.001

التأكد و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
6

استخدام أسس موضوعية لتقييم التقديرات المحاسبية يساهم في التقليل

من درجة المخاطرة و عدم التأكد وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي

0.537

0.002

للمراجع .
5

استخدام أساليب كمية لتقدير أخطار المراجعة يساهم في التقليل من

درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي

0.403

0.027

للمراجع.
4

تحديد الحد المقبول لألخطاء المسموح بها و التي يسأل عنها المراجع
يساعد في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

0.651

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية " "79تساوي 0.365

 1-5-3صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
جدول رقم ( )13يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور مـن محـاور الدراسـة ميع المعيدل الكليي لفقيرات
االسييتبانة والييذي يبييين أن معييامالت االرتبيياط المبينيية داليية عنييد مسييتوى دالليية  ، 0.01حيييث إن القيميية
االحتمالية لكل فقرة اقل من  0.01وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي 0.365
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جدول رقم ( )13

معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
المحور

معامل االرتباط القيمة االحتمالية

عنوان المحور

األول

مستوى الكفاءة المهنية للمراجعين

0.756

0.000

الثاني

تخطيط عملية المراجعة

0.740

0.000

الثالث

األهمية النسبية

0.754

0.000

الرابع

نظام الرقابة الداخلية

0.735

0.000

الخامس مدى كفاية أدلة اإلثبات

0.816

0.000

السادس درجة المخاطرة

0.878

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية " "79تساوي 0.365

 6-3ثبات فقرات االستبانة :Reliability
أم ييا ثب ييات أداة الد ارسييية فيعن ييي التأك ييد مي يين أن اإلجاب يية س ييتكون واح ييدة تقريب ييا ل ييو تكي ييرر تطبيقه ييا عليييى
األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة (العسياف .)5881 ،وقيد أجيرى الباحيث خطيوات الثبيات عليى العينية
االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 1-6-3طريقة التجزئة النصفية  :Split-Half Coefficientتم إيجاد معامل ارتباط بيرسيون بيين
معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت االرتبياط
باسييتخدام معامييل ارتبيياط سييبيرمان ب يراون للتصييحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسييب
المعادلة التالية:
معامل الثبات =

2ر
  1ر حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ( )14يبين أن هناك معامل ثبيات

كبير نسبيا لفقرات االستبيان مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة
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المحور
األول

عنوان المحور

جدول رقم ()14
معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
التجزئة النصفية
معامل االرتباط
معامل
عدد
المصحح
االرتباط
الفقرات

مسي ي ي ي ييتوى الكفي ي ي ي يياءة المهنيي ي ي ي يية

القيمة
االحتمالية

9

0.6851

0.8131

0.0000

الثاني

تخطيط عملية المراجعة

2

0.7242

0.8400

0.0000

الثالث

األهمية النسبية

1

0.6957

0.8205

0.0000

الرابع

نظام الرقابة الداخلية

1

0.7524

0.8587

0.0000

الخامس مدى كفاية أدلة اإلثبات

6

0.7640

0.8662

0.0000

السادس درجة المخاطرة

6

0.7932

0.8847

0.0000

37

0.7725

0.8717

0.0000

للمراجعين

جميع المحاور

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية " "79تساوي 0.365

 2-6-3طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
اسييتخدم الباحييث طريقيية ألفييا كرونبيياخ لقييياس ثبييات االسييتبانة كطريقيية ثانييية لقييياس الثبييات وقييد يبييين جييدول رقييم
( )15أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة
جدول رقم ()15
معامل الثبات ( طريقة والفا كرونباخ)

عنوان المحور

عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

األول

مستوى الكفاءة المهنية للمراجعين

9

0.8385

الثاني

تخطيط عملية المراجعة

2

0.8742

الثالث

األهمية النسبية

1

0.8524

الرابع

نظام الرقابة الداخلية

1

0.8924

الخامس مدى كفاية أدلة اإلثبات

6

0.9014

السادس درجة المخاطرة

6

0.9124

جميع المحاور

0.8927
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 7-3المعالجات اإلحصائية:
لتحقي ييق أه ييداف الد ارس يية وتحلي ييل البيان ييات الت ييي ت ييم تجميعه ييا ،فق ييد ت ييم اس ييتخدام العدي ييد م يين األس يياليب
اإلحصييائية المناسييبة باسييتخدام الحييزم اإلحصييائية للعلييوم االجتماعييية Statistical Package for
) Social Science ( SPSSوفيميا يلييي مجموعية مين األسياليب اإلحصييائية المسيتخدمة فيي تحليييل
البيانات:
تم ترميز وادخال البيانات إليى الحاسيب اخليي ،حسيب مقيياس ليكيرت الخماسيي ( 5غيير موافيق بشيدة ،
 7غير موافق  3 ،محايد  1 ،موافق  1 ،موافق بشدة) ،ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي
( الحييدود الييدنيا والعليييا) المسييتخدم فييي محيياور الد ارسيية ،تييم حسيياب المييدى(  ،)1=5-1ثييم تقسيييمه علييى
عييدد فت يرات المقييياس الخمسيية للحصييول علييى طييول الفق يرة أي ( ، )0.9=1/1بعييد ذلييك تييم إضييافة هييذه
القيمة إلى اقل قيمة في المقياس (وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األوليى وهكيذا
وجدول رقم ( )16يوضح أطوال الفترات كما يلي:
جدول رقم()16
الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي
تتضمنها أداة الدراسة
الفترة

5.90-5

7.60-5.90

التصنيف

غير موافق

غير

الوزن

1

2

بشدة

3.10-7.60

1.70-3.10

محايد

موافق

3

4

موافق

1.0-1.70
موافق
بشدة
5

 .5تم حساب التك ار ارت والنسب المئوية للتعيرف عليى الصيفات الشخصيية لمفيردات الد ارسية وتحدييد
استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة.
86

 .7المتوسط الحسابي  Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفياض اسيتجابات أفيراد الد ارسية عين
كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية ،مع العلم بأنه يفيد فيي ترتييب العبيارات حسيب
أعلى متوسط حسابي ( كشك .)5886 ،
 .3تييم اس ييتخدام االنحي يراف المعييياري ) (Standard Deviationللتعييرف عل ييى م ييدى انحييراف
اسييتجابات أف يراد الد ارسيية لكييل عبييارة ميين عبييارات متغي يرات الد ارسيية ولكييل محييور ميين المحيياور
الرئيسية عن متوسطها الحسابي ،ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في اسيتجابات
أفي يراد الد ارس يية لك ييل عب ييارة م يين عب ييارات متغيي يرات الد ارس يية إل ييى جان ييب المح يياور الرئيس ييية ،فكلم ييا
اقتربييت قيمتييه ميين الصييفر كلمييا تركييزت االسييتجابات وانخفييض تشييتتها بييين المقييياس ( إذا كييان
االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها) .
 .1اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .1معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .
 .6معادلة سبيرمان براون للثبات.
 .2اختبار كولومجروف-سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال
.) 1- Sample K-S ( .9
 .8اختبييار  tلمتوسييط عينيية واحييدة  One sample T testلمعرفيية الفييرق بييين متوسييط الفق يرة
والمتوسط الحيادي "."3
 .50اختبار  tللفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين.
 .55تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 اختبار التوزيع الطبيعي
 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة
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 1-4اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
سينعرض اختبيار كيولمجروف -سيمرنوف لمعرفية هيل البيانيات تتبيع التوزييع الطبيعيي أم ال وهيو اختبيار
ضييروري فييي حاليية اختبييار الفرضيييات الن معظييم االختبييارات المعلمييية تشييترط أن يكييون توزيييع البيانييات
طبيعيييا .ويوضييح الجييدول رقييم ( )17نتييائج االختبييار حيييث أن قيميية مسييتوى الدالليية لكييل قسييم اكبيير ميين
 ) sig.  0.05 ( 0.01وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات
المعلميه.
جدول رقم ()17

اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

المحور

عنوان المحور

عدد الفقرات قيمة Z

قيمة مستوى الداللة

األول

مستوى الكفاءة المهنية للمراجعين

9

0.564

0.908

الثاني

تخطيط عملية المراجعة

2

0.740

0.644

الثالث

األهمية النسبية

1

0.845

0.473

الرابع

نظام الرقابة الداخلية

1

1.121

0.162

الخامس

مدى كفاية أدلة اإلثبات

6

1.038

0.232

السادس

درجة المخاطرة

6

0.844

0.475

جميع المحاور

62

0.535

0.937
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 2-4تحليل فقرات محاور الدراسة
تم استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة (  )One Sample T testلتحليل فقرات االستبانة  ،وتكون الفقرة
ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة اكبر من قيمة t
الجدولية والتي تساوي (2.0أو مستوى الداللة اقل من  0.01والوزن النسبي اكبر من  ،) % 60وتكون
الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أصغر من قيمة
 tالجدولية والتي تساوي

(2.0-أو مستوى الداللة اقل من  0.01والوزن النسبي اقل من ،) % 60

وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة لها اكبر من 0.01
الفرضية الرئيسية األولى :معايير المراجعة الدولية لها اثر ايجابي في ترشيد الحكم الشخصي
لمراجع الحسابات عند مستوى داللة .   0.05

ومن هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية الفرعية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
معايير المراجعة الدولية يعزى إلى مستوى الكفاءة المهنية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
تييم اسييتخدام اختبييار  tللعينيية الواحييدة والنتييائج مبينيية فييي جييدول رقييم ( )18والييذي يبييين آراء أف يراد عينيية
الدراسة في فقرات المحور األول (مستوى الكفاءة المهنية للمراجعين) مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي
كما يلي:
 .5في الفقرة "  "7بلغ الوزن النسبي "  "%88.66ومستوى الداللة "  " 0.000وهي أقل من 0.01
ممييا يييدل علييى انييه " التأهيللل العلمللي و الخبللرة العمليللة للمراجللع وحصللوله علللى قللدر كبيللر مللن
االستقاللية و األمانة والموضوعية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع "
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 .7في الفقرة "  "1بلغ الوزن النسبي "  "%87.76ومستوى الداللة "  " 0.000وهي أقل من 0.01
ممييا يييدل علييى أن " الكفللاءة المهنيللة تسللاهم فللي ترشلليد الحكللم الشخصللي مللن خللالل اإللمللام الكللاف
بالمبادئ و السياسات و الطرق المحاسبية المقررة رسميا "
 .3في الفقرة "  "2بلغ الوزن النسبي "  "%86.27ومستوى الداللة "  " 0.000وهي أقل من 0.01
ممييا يييدل علييى أن " إلمللام المراجللع بللالقوانين و اللللوائح المرتبطللة بالمهنللة يسللاعد علللى تمكللين
المراجع من ترشيد الحكم الشخصي".
 .1في الفقرة "  "3بلغ الوزن النسبي "  "%83.88ومستوى الداللة "  " 0.000وهي أقل من 0.01
ممييا يييدل علييى أن " وضللع بللرام تللدري متخصصللة مللن خللالل الهيئللات العلميللة و الجمعيللات
المهنيللة يللزود المللراجعين بللالخبرات والتجللارب ممللا يزيللد مللن القللدرة علللى اتخللاذ قللرارات بأحكللام
شخصية سليمة "
 .1في الفقرة "  "8بلغ الوزن النسبي "  "%82.69ومستوى الداللة "  " 0.000وهي أقل من 0.01
مما يدل عليى أن " تطوير األسالي المتعلقة باكتشاف الغش و األخطاء من خالل برام التدري
المستمر يساعد في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع ".
 .6في الفقرة "  "6بلغ الوزن النسبي "  "%82.39ومستوى الداللة "  " 0.000وهي أقل من 0.01
مما يدل على أن " الكفاءة المهنية تساهم في ترشيد الحكم المهني من خالل االسلتفادة ملن جوانل
المعرفة األخرى".
 .2في الفقرة "  "4بلغ الوزن النسبي "  "%81.79ومستوى الداللة "  " 0.000وهي أقل من 0.01
مما يدل على أن " الكفاءة المهنية تساهم في ترشيد الحكم الشخصي من خلالل االتصلال المسلتمر
بين المراجعين و المدربين لتبادل الخبرات "
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 .9في الفقرة "  "5بلغ الوزن النسبي "  "%79.40ومستوى الداللة "  " 0.000وهي أقل من 0.01
مما يدل على أن " iيتم ربط مزاولة المهنة باجتياز اختبارات كفاءة تملنح فلي نهايلة ملدة التلدري
مع إعطاء شهادة رسمية بمزاولة المهنة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي "
وبصي ييفة عامي يية يتبي ييين أن المتوسي ييط الحسي ييابي لجميي ييع فق ي يرات المحي ييور األول (مسي ييتوى الكفي يياءة المهنيي يية
للمراجعين) تساوي  ، 4.21و الوزن النسبي يساوي  % 84.10وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد "
 " %60وقيميية  tالمحسييوبة تسيياوي  22.398وهييي أكبيير ميين قيميية  tالجدولييية والتييي تسيياوي  ،7.0و
مسييتوى الدالليية تسيياوي  0.000وهييي أقييل ميين  0.01ممييا يييدل علييى أن مسييتوى الكفيياءة المهنييية يييؤثر
إيجابي ياً فييي جييودة الحكييم الشخصييي لم ارجييع الحسييابات عنييد مسييتوى دالليية  ،   0.05حيييث أن إلمييام
الم ارجي ييع بي ييالقوانين والل ي يوائح المرتبطي يية بالمهني يية و اإللمي ييام الكي ييافي بالمبي ييادئ و السياسي ييات المحاسي ييبية و
واإلتصييال المسييتمر بييين الم يراجعين يعمييل علييى ترشيييد الحكييم الشخصييي للم ارجييع  ،كييذلك فييإن حصييول
المراجع على قدر كبير من اإلستقاللية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي .
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جدول رقم ()18
تحليل فقرات المحور األول(مستوى الكفاءة المهنية للمراجعين)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

م

مستوى الداللة

الفقرات

تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم الشخصي من
خالل اإللمام الكاف بالمبادئ و السياسات و الطرق
1

المحاسبية المقررة رسميا.
يساعد إلمام المراجع بالقوانين و اللوائح المرتبطة بالمهنة

2

87.76 0.549 4.39

20.686

0.000

على تمكين المراجع من ترشيد الحكم الشخصي.

86.27 0.583 4.31

18.447

0.000

وضع برامج تدريب متخصصة من خالل الهيئات

العلمية و الجمعيات المهنية يزود المراجعين بالخبرات
والتجارب مما يزيد من القدرة على اتخاذ ق اررات بأحكام
3

83.88 0.723 4.19

13.522

0.000

شخصية سليمة .
تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم الشخصي من
خالل االتصال المستمر بين المراجعين و المدربين

4

81.79 0.712 4.09

12.525

0.000

لتبادل الخبرات .
يتم ربط مزاولة المهنة باجتياز اختبارات كفاءة تمنح في
نهاية مدة التدريب مع إعطاء شهادة رسمية بمزاولة

5

المهنة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي .
تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم المهني من خالل

6

79.40 0.738 3.97

10.761

0.000

االستفادة من جوانب المعرفة األخرى.

82.39 0.749 4.12

12.230

0.000

التأهيل العلمي و الخبرة العملية للمراجع وحصوله على
قدر كبير من االستقاللية و األمانة والموضوعية يساهم
7

88.66 0.633 4.43

18.527

0.000

في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
تطوير األساليب المتعلقة باكتشاف الغش و األخطاء من
خالل برامج التدريب المستمر يساعد في ترشيد الحكم

8

82.69 0.776 4.13

11.958

0.000

الشخصي للمراجع .
جميع الفقرات

84.10 0.440 4.21

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية "  "66تساوي 7.0

93

22.398

0.000

الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05بين معايير
المراجعة الدولية يعزى إلى تخطيط عملية المراجعة وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
تييم اسييتخدام اختبييار  tللعينيية الواحييدة والنتييائج مبينيية فييي جييدول رقييم ( )19والييذي يبييين آراء أف يراد عينيية
الدراسة في فقرات المحور الثاني (تخطيط عملية المراجعة) مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي كما يلي:
 .5في الفقرة "  "3بلغ الوزن النسبي "  "%84.48ومستوى الداللية "  " 0.000وهيي أقيل مين 0.01
ممييا يييدل عل ييى انييه " التوجي ييه و اإلش يراف و التنس يييق بييين عمييل الفري ييق يسيياهم ف ييي ترشيييد الحك ييم
الشخصي "
 .7في الفقرة "  "1بلغ الوزن النسبي "  "%82.69ومستوى الداللية "  " 0.000وهيي أقيل مين 0.01
ممييا يييدل علييى أن " تحديييد برنييامج المراجعيية واج يراءات تقسيييم العمييل بييين المسيياعدين يسيياهم فييي
ترشيد الحكم الشخصي "
 .3في الفقرة "  "4بلغ الوزن النسبي "  "%82.69ومستوى الداللية "  " 0.000وهيي أقيل مين 0.01
ممييا يييدل علييى أن " التخطيييط السييليم لنطيياق و توقيييت إج يراءات المراجعيية تسيياهم فييي التقليييل ميين
الضغوط التنافسية و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع ".
 .1في الفقرة "  "2بلغ الوزن النسبي "  "%82.39ومستوى الداللية "  " 0.000وهيي أقيل مين 0.01
ممييا يييدل علييى أن " تحديييد حييدود إختصاصييات كييل شييخص ميين المسيياعدين حسييب درجيية تعقيييد
المهمة وحسب مؤهالتهم و حسب مستوى الخبرة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي ".
 .1في الفقرة " " 5بلغ الوزن النسبي "  "%81.79ومستوى الداللية "  " 0.000وهيي أقيل مين 0.01
مما يدل عليى أن " الفهيم الكيافي لطبيعية نشياط المنشيأة يسياهم فيي التقلييل مين الضيغوط التنافسيية
وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع ".

94

 .6في الفقرة " " 6بلغ الوزن النسبي "  "%77.61ومستوى الداللية "  " 0.000وهيي أقيل مين 0.01
مم ييا ي ييدل عل ييى أن " إس ييتخدام بي يرامج مص ييممة وفقي ياً لدرج يية تعق ييد المهم يية يس يياهم ف ييي التقلي ييل م يين
الضغوط التنافسية وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع".
 .2في الفقرة " " 7بلغ الوزن النسبي "  "%75.82ومستوى الداللية "  " 0.000وهيي أقيل مين 0.01
مميا يييدل علييى أن " تحديييد أتعيياب الم ارجيع مقييدماً عنييد قبييول التعاقييد ميع العميييل يسيياهم فييي التقليييل
من الضغوط التنافسية و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع "
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجمييع فقيرات المحيور الثياني (تخطييط عمليية المراجعية) تسياوي
 ،4.05و الوزن النسبي يساوي81.07

 %وهي اكبير مين اليوزن النسيبي المحاييد "  " %60وقيمية t

المحسوبة تساوي  20.157وهيي أكبير مين قيمية  tالجدوليية والتيي تسياوي  ،7.0و مسيتوى الداللية تسياوي
 0.000وهييي أقييل ميين  0.01ممييا يييدل علييى أن تخطيييط عملييية المراجعيية يييؤثر إيجابيياً فييي جييودة الحكييم
الشخصييي لم ارجييع الحسييابات عنييد مسييتوى دالليية  ،   0.05حيييث أن تحديييد برنييامج المراجعيية واجيراءات
تقسيييم العمييل بييين المسيياعدين و تحديييد إختصاصييات كييل شييخص ميين فريييق العمييل والفهييم الكييافي لطبيعيية
نشيياط المنشييأة يسيياهم فييي ترشيييد الحكييم الشخصييي للم ارجييع ،كييذلك فييإن تحديييد أتعيياب الم ارجييع مقييدماً عنييد
قب ييول التعاق ييد م ييع العمي ييل يعمي يل عل ييى التقلي ييل م يين الض ييغوط التنافس ييية وبالت ييالي ترش يييد الحك ييم الشخص ييي
للمراجع.
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جدول رقم ()19
تحليل فقرات المحور الثاني (تخطيط عملية المراجعة)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

المساعدين يساهم في ترشيد الحكم الشخصي .

الوزن النسبي

تحديد برنامج المراجعة واجراءات تقسيم العمل بين

قيمة t

م

مستوى الداللة

الفقرات

0.000 14.309 82.69 0.649 4.13

تحديد حدود إختصاصات كل شخص من
المساعدين حسب درجة تعقيد المهمة وحسب

مؤهالتهم و حسب مستوى الخبرة يساهم في ترشيد

2

الحكم الشخصي .
التوجيه و اإلشراف و التنسيق بين عمل الفريق

3

0.000 12.574 82.39 0.729 4.12

يساهم في ترشيد الحكم الشخصي .

0.000 16.738 84.48 0.599 4.22

التخطيط السليم لنطاق و توقيت إجراءات المراجعة
تساهم في التقليل من الضغوط التنافسية و بالتالي
4

0.000 13.378 82.69 0.694 4.13

ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

الفهم الكافي لطبيعة نشاط المنشأة يساهم في
التقليل من الضغوط التنافسية وبالتالي ترشيد

5

0.000 13.826 81.79 0.645 4.09

الحكم الشخصي للمراجع .

إستخدام برامج مصممة وفقاً لدرجة تعقد المهمة

يساهم في التقليل من الضغوط التنافسية وبالتالي
6

77.61 0.896 3.88

0.000 8.040

ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.

تحديد أتعاب المراجع مقدماً عند قبول التعاقد مع

العميل يساهم في التقليل من الضغوط التنافسية و

7

75.82 0.862 3.79

0.000 7.509

بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

جميع الفقرات 0.000 20.157 81.07 0.428 4.05
قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية "  "66تساوي 7.0

96

الفرضية الفرعية الثالثة  :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
معايير المراجعة الدولية يعزى إلى األهمية النسبية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
تييم اسييتخدام اختبييار  tللعينيية الواحييدة والنتييائج مبينيية فييي جييدول رقييم ( )20والييذي يبييين آراء أف يراد عينيية
الدراسة في فقرات المحور الثالث (األهمية النسبية) مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي كما يلي:
فييي الفقيرة " " 3بلييغ الييوزن النسييبي "  "%80.30ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين 1.15
ممييا يييدل علييى ان " تييأثير التحريفييات غييير الجوهرييية للسيينة السييابقة علييى األهمييية النسييبية للعييام الحييالي
يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع "
فييي الفقيرة " " 1بلييغ الييوزن النسييبي "  "%79.40ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين 1.15
مما يدل على أن " ظروف المنشأة و الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة و الظروف البيئية التيي تعميل
تساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييم مدى كفاية إجراءات المراجعة".
فييي الفقيرة " " 4بلييغ الييوزن النسييبي "  "%78.51ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين 1.15
مما يدل على أن " االعتماد على أكثر من مؤشر لألهمية النسبية عند التقييم يساهم في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع ".
فييي الفقيرة " " 2بلييغ الييوزن النسييبي "  "%76.72ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين 1.15
مما يدل على أن " درجية تيأثير مخياطر المراجعية عليى نطياق و إجيراءات المراجعية تسياهم فيي ترشييد
الحكم الشخصي عند تقييم مدى كفاية إجراءات المراجعة "
فييي الفقيرة " " 5بلييغ الييوزن النسييبي "  "%74.93ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين 1.15
مما يدل عليى أن " تحدييد مسيتويات األهميية النسيبية للبنيود سيواء بأسيلوب كميي أو غيير كميي تسياهم
في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييم مدى كفاية إجراءات المراجعة".
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وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث (األهمية النسيبية) تسياوي 3.90
 ،و ال ييوزن النس ييبي يس يياوي  % 77.97وهي ييي اكب يير م يين ال ييوزن النس ييبي المحاي ييد "  " %41وقيمييية t
المحسييوبة تسيياوي  13.245وهييي أكبيير ميين قيميية  tالجدولييية والتييي تسيياوي  ،9.1و مسييتوى الدالليية
تساوي  1.111وهي أقل من  1.15مما يدل على أن تحديد األهميية النسيبية تيؤثر إيجابيياً فيي جيودة
الحكييم الشخصييي لم ارجييع الحسييابات عنييد مسييتوى دالليية  ،   0.05حيييث إن اإلعتميياد علييى أكثيير ميين
مؤشر لألهمية النسبية عند التقييم يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
جدول رقم ()20
تحليل فقرات المحور الثالث (األهمية النسبية )
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

م

مستوى الداللة

الفقرات

ظروف المنشأة و الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة
و الظروف البيئية التي تعمل تساهم في ترشيد الحكم
1

79.40 0.852 3.97

9.317

0.000

الشخصي عند تقييم مدى كفاية إجراءات المراجعة.
درجة تأثير مخاطر المراجعة على نطاق و إجراءات
المراجعة تساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييم

2

مدى كفاية إجراءات المراجعة .
تأثير التحريفات غير الجوهرية للسنة السابقة على

األهمية النسبية للعام الحالي يساهم في ترشيد الحكم

3

80.30 0.807 4.01

10.294

0.000

الشخصي للمراجع .
االعتماد على أكثر من مؤشر لألهمية النسبية عند

4

76.72 0.730 3.84

9.369

0.000

التقييم يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

78.51 0.858 3.93

8.824

0.000

تحديد مستويات األهمية النسبية للبنود سواء بأسلوب
كمي أو غير كمي تساهم في ترشيد الحكم الشخصي

74.93 0.876 3.75

6.970

0.000

 5عند تقييم مدى كفاية إجراءات المراجعة.
0.000 13.245 77.97 0.555 3.90
جميع الفقرات
قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية "  "66تساوي 7.0
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الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير
المراجعة الدولية يعزى إلى نظام الرقابة الداخلية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
تييم اسييتخدام اختبييار  tللعينيية الواحييدة والنتييائج مبينيية فييي جييدول رقييم ( )21والييذي يبييين آراء أف يراد عينيية
الدراسة في فقرات المحور الرابع (نظام الرقابة الداخلية) مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي كما يلي:
 .1ف ييي الفقي يرة "  "2بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%85.97ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15مم ييا ي ييدل عل ييى ان ييه " التحدي ييد الواض ييح لمس ييئوليات الم ارج ييع ع يين النظ ييام المحاس ييبي ونظ ييام
الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية "
 .9ف ييي الفقي يرة "  "1بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%85.67ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15مم ييا ي ييدل عل ييى أن " الفه ييم الك ييافي لهيك ييل نظ ييام الرقاب يية الداخلي يية يس يياهم ف ييي ترش يييد الحك ييم
الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية "
 .6ف ييي الفقي يرة "  "4بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%83.58ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15ممييا يييدل علييى " سييالمة األدوات الرقابييية المسييتخدمة فييي المنشييأة ومناسييبتها لحجييم المنشيياة
يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للم ارجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية ".
 .6ف ييي الفقي يرة "  "5بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%82.39ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15ممييا يييدل علييى " تييأثير د ارسيية نظييام الرقابيية الداخلييية علييى توقعييات الم ارجييع عيين اكتشيياف
األخطاء الجوهرية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للم ارجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية "
 .5ف ييي الفقي يرة "  "3بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%81.19ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15مما يدل على أن " اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخليية فيي السينوات السيابقة يسياهم
في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية ".

99

وبصييفة عاميية يتبييين أن المتوسييط الحسييابي لجميييع فقيرات المحييور ال اربييع (نظييام الرقابيية الداخلييية) تسيياوي
 ،4.19و الوزن النسبي يساوي  %83.76وهيي اكبير مين اليوزن النسيبي المحاييد "  " %41وقيمية t
المحسييوبة تسيياوي  21.819وهييي أكبيير ميين قيميية  tالجدولييية والتييي تسيياوي  ،9.1و مسييتوى الدالليية
تساوي  1.111وهي أقل من  1.15مما يدل على أن دراسة تقييم نظام الرقابية الداخليية ييؤثر إيجابيياً
في جودة الحكم الشخصي عند مستوى داللة  ،   0.05وذلك ألن الفهم الكافي لنظيام الرقابية الداخليية
ومدى اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية في السنوات السابقة يساهم في ترشيد الحكم الشخصيي
للمراجع ،كذلك فإن سالمة األدوات الرقابية المستخدمة في المنشأة وميدى مناسيبتها لحجيم المنشيأة يعميل
على ترشيد الحكم الشخصي للمراجع  .كذلك فيإن د ارسية النظيام المحاسيبي و نيواحي الرقابية المتعلقية بيه
وذليك للحصييول عليى تأكيييد كيياف بميدى كفاييية هيذا النظييام وأن جميييع المعلوميات الحسييابية كافيية وقييد تييم
تحليلها حتى يتمكن من التقييم المبدئي وتحديد نواحي الكفاءة و الفعالية التي يمكن اإلعتماد عليها عنيد
قياميه بالمراجعيية  ،كيذلك فييإن قييام الم ارجييع بفحييص نظيام الرقابيية الداخليية واجيراء اختبيارات مييدى اإللتيزام
يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
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جدول رقم ()21
تحليل فقرات المحور الرابع (نظام الرقابة الداخلية)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

م

مستوى الداللة

الفقرات

الفهم الكافي لهيكل نظام الرقابة الداخلية يساهم في
ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام
1

0.000 16.866 85.67 0.623 4.28

الرقابة الداخلية

التحديد الواضح لمسئوليات المراجع عن النظام
المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة
2

0.000 17.615 85.97 0.603 4.30

الداخلية .
مدى اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية في
السنوات السابقة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند 0.000 10.197 81.19 0.851 4.06

3

تقييمه لنظام الرقابة الداخلية .

مدى سالمة األدوات الرقابية المستخدمة في المنشأة
ومناسبتها لحجم المنشاة يساهم في ترشيد الحكم
4

0.000 13.893 83.58 0.695 4.18

الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية .
مدى تأثير دراسة نظام الرقابة الداخلية على توقعات
المراجع عن اكتشاف األخطاء الجوهرية يساهم في

ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام
5

0.000 12.574 82.39 0.729 4.12

الرقابة الداخلية
0.000 21.819 83.76 0.446 4.19

جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية "  "66تساوي 7.0
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 الفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين معايير المراجعة الدولية يعزى إلى مستوى كفاية أدلة اإلثبات و ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع .
تييم اسييتخدام اختبييار  tللعينيية الواحييدة والنتييائج مبينيية فييي جييدول رقييم ( )22والييذي يبييين آراء أف يراد عينيية
الدراسة في فقرات المحور الخامس (كفاية أدلة اإلثبات) مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي كما يلي:
 .1ف ييي الفقي يرة " " 1بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%84.48ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15مما يدل على انه " موضوعية أدلة اإلثبات يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للم ارجيع عنيد
تقييم مدى كفاية وفعالية أدلة اإلثبات "
 .9ف ييي الفقي يرة " " 4بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%82.69ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15مما يدل على أن " اإلرتباط بيين القيرائن و الحصيول عليهيا مين مصيادر مختلفية يسياهم فيي
ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية و فعالية أدلة اإلثبات "
 .6ف ييي الفقي يرة " " 5بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%81.19ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15مما يدل على أن " األهمية النسبية للبنود المحاسبية محل الفحص تساهم في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية و فعالية أدلة اإلثبات "
 .6ف ييي الفقي يرة " " 2بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%80.30ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15مما يدل على أن " تكلفة وتوقيت الحصول على أدلة اإلثبات مقارنة بالعائد المتوقع يساهم
في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية أدلة اإلثبات "
 .5ف ييي الفقي يرة " " 6بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%80.30ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15مما يدل على أن " توفير إرشادات واضحة للحكيم عليى ميدى كفايية و فعاليية أدلية اإلثبيات
ووسائل الحصول عليها يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع "
012

 .4ف ييي الفقي يرة " " 3بل ييغ ال ييوزن النس ييبي "  "%77.31ومس ييتوى الدالل يية "  " 1.111وه ييي أق ييل م يين
 1.15ممييا يييدل علييى أن " سييلوك الم ارجييع عنييد تقييدير مييدى كفايية أدليية اإلثبييات تسيياهم فييي ترشيييد
الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية أدلة اإلثبات "
وبصييفة عاميية يتبييين أن المتوسييط الحسييابي لجميييع فق يرات المحييور الخييامس (كفاييية أدليية اإلثبييات) تسيياوي
 ، 4.05و اليوزن النسييبي يسيياوي  %81.04وهييي اكبيير مين الييوزن النسييبي المحايييد "  " %41وقيميية t
المحسوبة تساوي  20.189وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،9.1و مستوى الداللة تساوي
 1.111وهييي أقييل م يين  1.15ممييا ي ييدل علييى أن كفاي يية أدليية اإلثبييات ت ييؤثر إيجابي ياً ف ييي ترشيييد الحك ييم
الشخصييي لم ارجييع الحسييابات عنييد مسييتوى دالليية  ،   0.05حيييث أن موضييوعية أدليية اإلثبييات و تكلفيية
وتوقي ييت الحص ييول عل ييى أدل يية اإلثب ييات يس يياهم ف ييي ترش يييد الحك ييم الشخص ييي للم ارج ييع  ،ك ييذلك ف ييإن س ييلوك
الم ارجييع عنييد تقييدير مييدى كفاييية أدليية اإلثبييات ومييدى اإلرتبيياط بييين الق يرائن والحصييول عليهييا ميين مصييادر
مختلفة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
كذلك فإن مدى كفاية دليل اإلثبيات و صيالحيته ومالءمتيه يسياعد عليى ترشييد الحكيم الشخصيي للم ارجيع،
حيث إن كمية ونوع أدلة اإلثبات يعتبر من األمور األساسية لتدعيم رأي الم ارجيع  .ليذلك نجيد أن المعرفية
الشخصية و الخبرة هي األساس في تقييم المراجع لمدى كفاية وصالحية أدلة اإلثبات .

013

جدول رقم ()22
تحليل فقرات المحور الخامس (كفاية أدلة اإلثبات)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

م

مستوى الداللة

الفقرات

مدى موضوعية أدلة اإلثبات يساهم في ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية
1

0.000 16.072 84.48 0.623 4.22

وفعالية أدلة اإلثبات .
تكلفة وتوقيت الحصول على أدلة اإلثبات مقارنة
بالعائد المتوقع يساهم في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية

2

0.000 11.098 80.30 0.749 4.01

أدلة اإلثبات

سلوك المراجع عند تقدير مدى كفاية أدلة
اإلثبات تساهم في ترشيد الحكم الشخصي

77.31 0.833 3.87

للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية أدلة
3

8.507

0.000

اإلثبات .
مدى اإلرتباط بين القرائن و الحصول عليها من

مصادر مختلفة يساهم في ترشيد الحكم

0.000 15.465 82.69 0.600 4.13

الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية و
4

فعالية أدلة اإلثبات

األهمية النسبية للبنود المحاسبية محل الفحص
تساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند
5

تقييم مدى كفاية و فعالية أدلة اإلثبات .

0.000 11.784 81.19 0.736 4.06

توفير إرشادات واضحة للحكم على مدى كفاية
و فعالية أدلة اإلثبات ووسائل الحصول عليها
6

0.000 10.542 80.30 0.788 4.01

يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
0.000 20.189 81.04 0.427 4.05

جميع الفقرات
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الفرضية الفرعية السادسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
معايير المراجعة الدولية يعزى إلى درجة المخاطرة و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
تييم اسييتخدام اختبييار  tللعينيية الواحييدة والنتييائج مبينيية فييي جييدول رقييم ( )23والييذي يبييين آراء أف يراد عينيية
الدراسة في فقرات المحور السادس (المخاطرة) مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي كما يلي:
 .1فييي الفق يرة "  "1بلييغ الييوزن النسييبي "  "%84.18ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين
 1.15مما يدل على انه " المتابعة الدقيقة واإلشراف و الرقابة و التدريب والفحيص و التوظييف
و الترقية تساهم في التقليل مين درجية المخياطرة و عيدم التأكيد و بالتيالي ترشييد الحكيم الشخصيي
للمراجع ".
 .9فييي الفق يرة "  "4بلييغ الييوزن النسييبي "  "%84.18ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين
 1.15ممييا يييدل علييى أن " اسييتخدام أسييس موضييوعية لتقييييم التقييديرات المحاسييبية يسيياهم فييي
التقليل من درجة المخاطرة و عدم التأكد وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع "
 .6فييي الفق يرة "  "6بلييغ الييوزن النسييبي "  "%78.81ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين
 1.15ممييا يييدل علييى أن " تحديييد الحييد المقبييول لألخطيياء المسييموح بهييا و التييي يسييأل عنهييا
المراجع يساعد في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع "
 .6فييي الفق يرة "  "2بلييغ الييوزن النسييبي "  "%77.01ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين
 1.15ممييا يييدل علييى أن " أهمييية الخطييأ بالنسييبة إلختبييارات المراجعيية تسيياهم فييي التقليييل ميين
درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع".
 .5فييي الفق يرة "  "3بلييغ الييوزن النسييبي "  "%76.72ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين
 1.15مما يدل على أن " تقييد مخاطر اإلكتشاف حتى يمكن من خاللها التحكم في األخطار
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الحتمييية و أخطييار الرقابيية تسيياهم فييي التقليييل ميين درجيية المخيياطرة وعييدم التأكييد و بالتييالي ترشيييد
الحكم الشخصي للمراجع "
 .4فييي الفق يرة "  "5بلييغ الييوزن النسييبي "  "%75.52ومسييتوى الدالليية "  " 1.111وهييي أقييل ميين
 1.15ممييا يييدل علييى أن " اسييتخدام أسيياليب كمييية لتقييدير أخطييار المراجعيية يسيياهم فييي التقليييل
من درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع".
وبصيفة عاميية يتبييين أن المتوسيط الحسييابي لجميييع فقيرات المحيور السييادس (المخيياطرة) تسيياوي  ، 3.97و
الييوزن النسييبي يسيياوي  % 79.40وهييي اكبيير ميين الييوزن النسييبي المحايييد "  " %41وقيميية  tالمحسييوبة
تساوي  16.448وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتيي تسياوي  ،9.1و مسيتوى الداللية تسياوي 1.111
وهيي أقيل ميين  1.15مميا يييدل عليى أن درجيية المخياطرة تييؤثر إيجابيياً فييي ترشييد الحكييم الشخصيي لم ارجييع
الحسابات عند مسيتوى داللية ،   0.05حييث أن المتابعية الدقيقية واإلشيراف والرقابية والتيدريب والفحيص
يسيياهم فييي التقليييل ميين درجيية المخيياطرة و بالتييالي ترشيييد الحكييم الشخصييي للم ارجييع وكييذلك اسييتخدام أسييس
موض ييوعية لتقي يييم التق ييديرات المحاس ييبية يس يياهم ف ييي التقلي ييل م يين درج يية المخ يياطرة وبالت ييالي ترش يييد الحك ييم
الشخصي للمراجع وتحديد الحد المقبول لألخطاء المسموح بها يساهم في ترشيد الحكيم الشخصيي للم ارجيع
.
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جدول رقم ()23
تحليل فقرات المحور السادس (المخاطرة)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

م

مستوى الداللة

الفقرات

المتابعة الدقيقة واإلشراف و الرقابة و التدريب
والفحص و التوظيف و الترقية تساهم في التقليل من
درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي ترشيد الحكم

1

0.000 14.909 84.18 0.664 4.21

الشخصي للمراجع .
أهمية الخطأ بالنسبة إلختبارات المراجعة تساهم في
التقليل من درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي

2

77.01 0.803 3.85

8.677

0.000

ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
تقييد مخاطر اإلكتشاف حتى يمكن من خاللها التحكم
في األخطار الحتمية و أخطار الرقابة تساهم في

التقليل من درجة المخاطرة وعدم التأكد و بالتالي ترشيد

3

76.72 0.809 3.84

8.457

0.000

الحكم الشخصي للمراجع.
استخدام أسس موضوعية لتقييم التقديرات المحاسبية
يساهم في التقليل من درجة المخاطرة و عدم التأكد

4

وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
استخدام أساليب كمية لتقدير أخطار المراجعة يساهم

في التقليل من درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي
5

0.000 13.979 84.18 0.708 4.21

75.52 0.775 3.78

8.197

0.000

ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.
تحديد الحد المقبول لألخطاء المسموح بها و التي
يسأل عنها المراجع يساعد في ترشيد الحكم الشخصي

6

78.81 0.851 3.94

9.048

0.000

للمراجع .
0.000 16.448 79.40 0.483 3.97

جميع الفقرات
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و إلختبار الفرضية الرئيسية األولى و التي تنص على أنه :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )24والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة
فييي محيياور الد ارسيية المتعلقيية بييدور معييايير المراجعيية فييي ترشيييد الحكييم الشخصييي لم ارجييع الحسييابات مرتبيية
تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور وتبين النتيائج أن المتوسيط الحسيابي لجمييع محياور الد ارسية تسياوي
 ، 4.07و الوزن النسبي يساوي  % 81.40وهي أكبير مين اليوزن النسيبي المحاييد "  " %41وقيمية t
المحسييوبة تس يياوي  23.990وه ييي اكب يير م يين قيميية  tالجدولي يية والت ييي تس يياوي  ،9.1و مس ييتوى الدالل يية
تسيياوي  1.111وهييي اقييل ميين  1.15ممييا يييدل علييى ان معييايير المراجعيية لهييا اثيير ايجييابي فييي ترشيييد
الحكم الشخصي لمراجع الحسابات عند مستوى داللة .   0.05
جدول رقم ()24

تحليل محاور الدراسة

(دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

مستوى الداللة

الترتيب

المحور

عنوان المحور

األول

مستوى الكفاءة المهنية للمراجعين

84.10 0.440 4.21

0.000 22.398

1

الرابع

نظام الرقابة الداخلية

83.76 0.446 4.19

0.000 21.819

2

الثاني

تخطيط عملية المراجعة

81.07 0.428 4.05

0.000 20.157

3

الخامس مدى كفاية أدلة اإلثبات

81.04 0.427 4.05

0.000 20.189

4

السادس المخاطرة

79.40 0.483 3.97

0.000 16.448

5

77.97 0.555 3.90

0.000 13.245

6

81.40

0.000

الثالث

األهمية النسبية
جميع المحاور

4.07

0.365
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23.990

الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في استجابة
عينة الدراسة حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزى للمتغيرات
الشخصية التالية( :الجنس  ،المؤهل العلمي  ،التخصص العلمي  ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات
الخبرة).
وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في استجابة
عينة الدراسة حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزى تعزى
إلى الجنس
الختبار هذه الفرضية تيم اسيتخدام اختبيار  tالختبيار الفيروق بيين إجابيات المبحيوثين حيول دور معيايير
المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزي للجنس والنتائج مبينة في جدول رقيم ()25
و يتبي ييين أن القيمي يية االحتماليي يية لجميي ييع المحي يياور تسي يياوي  0.280وهي ييي اكبي يير مي يين  0.01وقيمي يية t
المحسوبة المطلقية تسياوي  1.088وهيي أقيل مين قيمية  tالجدوليية والتيي تسياوي  7.0مميا ييدل عليى
عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية    0.05فييي آراء أف يراد العينيية حييول دور
معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لم ارجيع الحسيابات تعيزي للجينس ،وذليك ألن الميراجعين مين
ذكور واناث على توافق تام بأن لمعايير المراجعة الدولية دور في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
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جدول رقم ()25
نتائج اختبار  tللفروق بين إجابات المبحوثين حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع
الحسابات تعزي للجنس

دور معايير المراجعة في ترشيد
الحكم الشخصي لمراجع الحسابات

القيمة االحتمالية

الجزء

االنحراف المعياري

قيمة t

ذكر

53

4.045

0.355

-1.088

0.280

أنثى

14

4.164

0.401

الجنس العدد

الوسط

الحسابي
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الفرضية الفرعية الثانية :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في

استجابة عينة الدراسة حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات
تعزى تعزى الى المؤهل العلمي .
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول دور معايير
المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزى الى المؤهل العلمي عند مستوى داللة
 .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )26و يتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لجميع المحاور مجتمعة
تساوي  1.030وهي اقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،3.51كما أن القيمة االحتمالية لجميع
المحاور تساوي  0.363وهي اكبر من  0.01مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزى الى المؤهل العلمي عند
مستوى داللة .   0.05

001

جدول رقم ()26

نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم
الشخصي لمراجع الحسابات تعزي

عنوان المحور

مصدر التباين

بين المجموعات

دور معايير المراجعة في ترشيد
الحكم الشخصي لمراجع
داخل المجموعات
الحسابات
المجموع

إلى المؤهل العلمي

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

0.274

2

0.137

8.519

64

0.133

8.793

66

قيمة

القيمة

" " Fاالحتمالية

0.363 1.030

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "61 ،7ومستوى داللة  0.01تساوي 3.51

الفرضية الفرعية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في

استجابة عينة الدراسة حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات
تعزى تعزى الى التخصص العلمي .
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  tالختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول دور معايير
المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزي إلى التخصص العلمي والنتائج مبينة في
جدول رقم ( )27و يتبين أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  0.890وهي اكبر من 0.01
وقيمة  tالمحسوبة المطلقة تساوي  0.139وهي أقل من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  7.0مما يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05في آراء أفراد العينة حول
دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزي إلى التخصص العلمي .هذا
يعني أن المؤهل العلمي له دور كبير في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات وذلك ألن طبيعة
عمل مهنة مراجع الحسابات تتطلب الحصول على درجة علمية باإلضافة إلى الحصول على دورات
تدريبية تزيد من كفاءة مراجع الحسابات .

000

جدول رقم ()27
نتائج اختبار  tللفروق بين إجابات المبحوثين حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع

الحسابات تعزي إلى التخصص العلمي

دور معايير المراجعة في
ترشيد الحكم الشخصي
لمراجع الحسابات

العلمي

محاسبة

63

إدارة أعمال

4

الحسابي

4.068

0.370
-0.139

4.095

القيمة االحتمالية

الجزء

التخصص

العدد

الوسط

االنحراف المعياري

قيمة t

0.890

0.322
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الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في
استجابة عينة الدراسة حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات
تعزى تعزى الى المسمى الوظيفي.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول دور معايير
المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزى الى المسمى الوظيفي عند مستوى داللة
 .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )28و يتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لجميع المحاور مجتمعة
تساوي  0.174وهي اقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 7.21كما أن القيمة االحتمالية لجميع
المحاور تساوي  1.709وهي اكبر من  0.01مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزى الى المسمى الوظيفي
عند مستوى داللة  .   0.05وذلك ألن الباحث يرغب في الحصول على إجابات شاملة تساعده في
تحقيق أهداف الدراسة وهي التعرف على دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي
لمراجع الحسابات.
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جدول رقم ()28

نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم
الشخصي لمراجع الحسابات تعزي

عنوان المحور

مصدر التباين

بين المجموعات

دور معايير المراجعة في ترشيد
الحكم الشخصي لمراجع
داخل المجموعات
الحسابات
المجموع

إلى المسمى الوظيفي

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

0.662

3

0.221

8.132

63

0.129

8.793

66

قيمة

القيمة

" " Fاالحتمالية

0.174 1.709

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "63 ،3ومستوى داللة  0.01تساوي 7.21

الفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في
استجابة عينة الدراسة حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات
تعزى تعزى الى عدد سنوات الخبرة.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول دور معايير
المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزى الى عدد سنوات الخبرة عند مستوى داللة
 .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )29و يتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لجميع المحاور مجتمعة
تساوي  0.030وهي اقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 7.21كما أن القيمة االحتمالية لجميع
المحاور تساوي  0.993وهي اكبر من  0.01مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات تعزى الى عدد سنوات الخبرة
عند مستوى داللة  .   0.05حيث تبين من اختبار الفرضية الرئيسية أن معايير المراجعة الدولية لها
دور كبير في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات .
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جدول رقم ()29
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين حول دور معايير المراجعة في ترشيد الحكم
الشخصي لمراجع الحسابات تعزي

عنوان المحور

مصدر التباين

بين المجموعات

دور معايير المراجعة في ترشيد
الحكم الشخصي لمراجع
داخل المجموعات
الحسابات
المجموع

إلى عدد سنوات الخبرة

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

0.012

3

0.004

8.781

63

0.139

8.793

66

قيمة

القيمة

" " Fاالحتمالية

0.993 0.030

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "63 ،3ومستوى داللة  0.01تساوي 7.21

004

الفصل الخامس

 مقدمة
 نتائج الدراسة
 توصيات الدراسة
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 1-5مقدمة:
يهتم هذا الفصل بع رض أهم النتائج و التوصيات التي خلصت إليها الدراسة الميدانية التي تناولت
دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات بهدف زيادة كفاءة
وفعالية عملية المراجعة .
 2-5نتائج الدراسة :
 )5يمكن االستفادة من المداخل المختلفة لترشيد الحكم الشخصي للمراجع في ظل استخدام مدخل
معايير المراجعة من خالل اختي:
 إمداد المعايير بتشريع ملزم .
 إلزام المراجع باستخدام نظم خبرة مناسبة.
 إلزام المراجع باستخدام المدخل الكمي عند تحديد حجم العينة .
 )7أظهرت الدراسة أن معايير المراجعة الدولية تركت أمور عامة بهدف توفير قدر من المرونة
للمراجع عند تفسير بعض األمور ،مما أدى إلى شيوع بعض الممارسات المحاسبية المختلفة و
بالتالي اختالف األحكام الشخصية للمراجعين.
 )3تبين أن مستوى الكفاءة المهنية للمراجع تؤثر إيجابياً في جودة الحكم الشخصي عند مستوى
داللة    0.05و بمتوسط حسابي  1.75ووزن حسابي . %91,50
 )1تبين أن تخطيط عملية المراجعة و اإلشراف و التنسيق بين فريق عمل المراجعة يساهم في
ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند مستوى داللة    0.05و بمتوسط حسابي  1,01ووزن
نسبي . %95,05
 )1تبين أن تحديد مستوى األهمية النسبية للبنود يؤثر إيجابياً في جودة الحكم الشخصي لمراجع
الحسابات عند مستوى داللة    0.05و بمتوسط حسابي  3,80ووزن نسبي .% 90
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 )6تبين أن دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية والتحديد الواضح لمسئوليات المراجع عن النظام
المحاسبي و الفهم الكافي لنظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند
مستوى داللة    0.05و بمتوسط حسابي  1,58ووزن نسبي .%93,19
 )1بينت الدراسة أن جودة الحكم الشخصي تتمثل في قدرة المراجع على إبداء رأي يفي بمتطلبات
مستخدمي القوائم المالية  ،و هذا يتطلب تطوير معايير المراجعة للوفاء باحتياجات أصحاب
المصالح.
 )8أظهييرت الد ارسيية عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية حييول دور معييايير المراجعيية الدولييية فييي
ترشيييد الحكييم الشخصييي لم ارجييع الحسييابات يعييزى إلييى المتغييرات الشخصييية التالييية (الجيينس ،المؤهييل
العلمي ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ).
 )2أظه ييرت الد ارس يية أن المتابع يية الدقيق يية و الرقاب يية وتحدي ييد حي يد مقب ييول لالخط يياء المس ييموح به ييا و
إسييتخدام أسيياليب كمييية فييي تقييدير أخطيياء المراجعيية يسيياهم فييي تقليييل درجيية المخيياطرة وميين ثييم ترشيييد
الحكييم الشخصييي لم ارجييع الحسييابات عنييد مسييتوى دالليية  ،   0.05حيييث بلييغ المتوسييط الحسييابي
 6.21ووزن نسبي .%12.61
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 3-5توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة فانه تم اقتراح التوصيات التالية :
 )5ضرورة اهتمام الباحثين بترشيد الحكم الشخصي للمراجع و االهتمام بمدخل معايير المراجعة
كأهم المداخل لترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
 )7إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية الخاصة بتطوير دور معايير المراجعة حتى يمكن ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع .
 )3ضرورة توافر برامج للتدريب و التعليم المستمر للتعرف على المعايير و كيفية تطبيقها .
 )1ضرورة تطوير معايير المراجعة مع األخذ في االعتبار مجاالت التطوير المقترحة حتى تقل
فجوة التوقعات بين المراجعين و المستخدمين .
 )1العمل على تحقيق عنصر اإللزام بالمعايير  ،مع إلزام المراجع باالستفادة قدر اإلمكان من
المداخل األخرى لترشيد الحكم الشخصي للمراجع لبث الثقة في نفوس مستخدمي القوائم المالية
 ،كذلك إضفاء مزيد من المصداقية على عمل المراجع.
 )6إلزام اإلدارة العليا في شركات ومكاتب المراجعة متابعة عمليات تخطيط وتطوير معايير
المراجعة الدولية لمواكبة المتغيرات البيئية المحيطة.
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المراجع
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المراجع :

أوال /الكتب العربية:
 احمد ،أمين ( )7001مراجعة وتدقيق نظم المعلومات,الدار الجامعيه ،اإلسكندرية ،مصر،
،ص10
 إسماعيل ،زكريا ( ، )5896مراجعة الحسابات مع دراسة لبعض المشاكل المحاسبية وموقف
مراقب الحسابات منها  ،ص.14
 اخمدي ،األحكام في أصول األحكام ،الجزء األول 5887 ،ص204
 خيري ،عثمان ( )5888اتخاذ الق اررات والنظرية االدارية  ،نقال عن السيد ،عبد المؤمن محمد
العلبي ،ص.143
 خيري ،يوسف،)7001( ،دراسات في مستجدات المراجعة،دار الفكر العربي /مصر ،ص571
 درويش  ،إبراهيم  )5829(،اإلدارة العامة في النظرية والممارسة ،مطابع الهيئية المصرية
للكتاب ،القاهرة ،،ص.149
 درويش ،عبد الكريم ( ،)5821المشكلة اإلدارية وصناعة القرار ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،
ص . 185
 راضي ،محمد سامي ()7055موسوعة المراجعة المتقدمة  ،المحاسبة والمراجعة،دار التعليم
العالي الجامعي ،جامعة طنطا
 الشيخ ،عبد الفتاح ( )5893دراسات في أصول الدين ،ص175
 الشيرازي عباس ( , )5883دراسات في التكاليف ، ،ص.108
 طلبة ،علي ( )5886المراجعة من منظور المعايير الدولية" ،بدون ناشر ، ،ص148
 لطفي ،أمين (  )5883إرشادات المراجعة  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص9
021

 لطفي ،أمين السيد أحمد )7002(،التطو ارت الحديثة في المراجعة ،الدار الجامعية،مصر
ص38
 مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي( ،)7003دليل آداب وسلوك المهنةAICPA Code ,
of Ethics
 مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي ،دليل آداب وسلوك المهنة الصادر,مجمع المحاسبين
القانونيين األمريكي ،دليل آداب وسلوك المهنة الصادر
ثانيا /الرسائل العلمية
 أحمد ،أسامة ( )5881إطار مقترح لنظرية الحكم الشخصي في المراجعة  ،رسالة دكتوراه ،
كلية تجارة بورسعيد ،جامعة قناة السويس ،ص .51
 احمد ،منهل ( )7055إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات،
رسالة ماجستير  ،جامعة الموصل
 حسين  ،ماجدة (" )5882تحديد وقياس اثر الخبرة المهنية وهيكل المعرفة على األحكام
الشخصية للمراجعين باستخدام تحليل المحاكاة ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,القاهرة ,
جامعة القاهرة
 حماد ،محمد على ( ،)5881تطوير نماذج مخاطر المراجعة كميا لضمان فعالية المراجعة ،
،ص121
 شحروري ،محمود)5888(،مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك األردنية ،رسالة
ماجستير غير منشورة،جامعة آل البيت،األردن ،ص.76
 سالم،

( )5888دراسة معايير المراجعة بهدف تقييم جودة الحكم الشخصي للمراجع,

رسالة ماجيستير ،جامعة قناة السويس ص 11
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 شلتوت ،أحمد(  ، )5886استخدام نظم الخبير بالحاسب اآللي في ترشيد الحكم الشخصي
لمراجع الحسابات (دراسة نظرية تطبيقية  ،ماجستير في المحاسبة ،كلية التجارة ،جامعة قناة
السويس
 صالح ،أيمن ( )5883أثر العوامل السلوكية واإلشرافية لفريق المراجعة على ترشيد أداء
المراجع  ،ماجستير التجارة ،القاهرة فرع الخرطوم  ،ص15
 الصباغ ،أحمد( ،)5880استخدام أساليب التحليل اإلحصائي في ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع رسالة دكتوراه ،كلية التجارة  ،جامعة القاهرة  ، 5880 ،ص 79
 العلبي ،عبد المؤمن ( ،)5822نظرية التقدير والتنبؤ اإلحصائي باالستدالل لترشيد الق اررات،
رسالة دكتوراه  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية  ،جامعة القاهرة ،ص 142
 لطفي أمين ( )5883إرشادات المراجعة" ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،ص .58,59
ثالثا  /الدوريات والمجالت
 احمد  ،محمد ( )5881تطوير نماذج تقدير المخاطرة في عملية المراجعة  ،مجلة أفاق الجديدة ،
جامعة المنوفية  ،العدد الثالث .
 احمد  ،أسامة ( )5881إطار مقترح لنظرية الحكم الشخصي في المراجعة ،رسالة دكتوراه  ،كلية
تجارة بورسعيد ،جامعة قناة السويس ،ص 51مجلة المجتمع العربي للمحاسبين القانونيين،
 حماد ،محمد ( ، )5886تطوير نماذج تقدير مخاطر المراجعة كميا لضمان فاعلية المراجعة"،
المجلة العلمية المصرية للدراسات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة المنصورة ،العدد األول ،ص.92
 حماد ،محمد علي ( ")5886نحو نموذج فعال للوفاء بمتطلبات المعيار الثاني للعمل الميداني"،
المجلة المصرية للدراسات التجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة المنصورة ،العدد الثاني،ص225
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 حميدان،عيالم ) ) 2008مـدى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي عمليـة التـدقيق " التـدقيق
اإللكتروني " في فلسطين وأثر ذلك على الحصول على أدلة ذات جودة عالية تـدعم ال أ ري الفنـي
المحايـد للمـدقق حـول مـدى عدالـة القـوائم الماليـة  ( ،األردن  :مجلية الجامعية اإلسيالمية  ،المجليد
السادس عشر  ،العدد األول 2008،
 حمزة  ،محي الدين ( )7002دور المعلومات المحاسبية في ترشيد ق اررات االستثمار في سوق
عمان لألوراق المالية  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية ،العدد األول.
 الذنيبات ،علي ( )7003مدى وفاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق في األردن
 ،األردن  :مجلة دراسات العلوم اإلدارية  ،مجلد  ، 30العدد51
 زين ،علي ( )5885دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على تحديد أتعاب مزاولي مهنة المحاسبة
والمراجعة" ،المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،جامعة حلوان  ،العدد األول،ص .5،7
 سامي ،يسري ( )5892البيانات المحاسبية كمحثات على األحكام الشخصية للمراجعين عند
تطبيق مفهوم األهمية النسبية" ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين
شمس ،الجزء األول ،ص.567
 سالمة ،نبيل ( ) 1991األثر المتوقع لنتائج الفحص التحليلي على تخطيط المراجعة في ظل
الوثوق بنظام الرقابة الداخلية وخبرة المراجع ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة،
جامعة عين شمس، ،ص.89
 الشافعي ،جالل ( )5895أدوات التحليل الكمي كأداة من أدوات المراجعة" ،مجلة البحوث التجارية،
كلية التجارة ،جامعة المنصورة ،العدد الثالث،ص .40
 شاهين ،إبراهيم ( )5892المراجعة بين الذكاء الصناعي ،ونظم الخبرة والتقدير الشخصي" ،المجلة
العلمية لتجارة األزهر بنات ،العدد الرابع ، ،ص.193
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 الشحات ،محمد ( )5898المدخالن السلوكي والمعرفي لدراسة وتحسين الحكم المهني ،تحليل
وتقييم المساندات الق اررية ونظم الخبرة في المراجعة" ،المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،
كلية التجارة ،جامعة حلوان ،العدد السادس  ،ص.263
 الصعيدي ،إبراهيم ( )5892معايير المراجعة المالئمة لتنظيم الممارسة المهنية بدولة اإلمارات
العربية المتحدة" ،مجلة دراسات الخليج و الجزيرة العربية  ،جامعة الكويت  ،العدد الثاني
والخمسون  .أكتوبر ،ص .562
 عبد العظيم  ،طارق (  )5898دراسة تحليلية مقارنة لمعايير المراجعة األمريكية والدولية
وامكانية تطبيقها في الواقع المهني بجمهورية مصر العربية" ،مجلة الدراسات والبحوث التجارية،
كلية التجارة ببنها ،جامعة الزقازيق ،العدد الثاني ،ص.700
 عبد الوهاب ،إبراهيم ( )5881نحو تحقيق فعالية كفاية المراجعة من خالل متطلبات تطبيق
المعايير ،المجلة المصرية للدراسات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة المنصورة ،العدد الثالث،،
ص.18
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ملحق ()1
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعــــــــــة األزهــــر– غـزة
عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي
كليـة االقتصـــــــــاد والعلـــــوم اإلدارية
برنامـــج مـــاجستير المحاسبــة

استبانة الدراسة
المحترمين ؛؛

حضرة السيد /السادة.
تحية طيبة وبعد ،،،

يقيوم الباحيث ) أحمـد كمـال مرتجـى ( بعميل د ارسية فيي مجيال مراجعية الحسيابات كجيزء الستك يمال
متطلبات الحصول على درج ية الماجستير من جامع ية األزهر غزة والدراسة بعنوان:

"دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي لمراجع الحسابات ".

حي ييث يق ييوم الباح ييث بمس ييح ش ييامل لمجتمي يع الد ارس يية المتمث ييل ف ييي كاف يية مراجع ييي الحس ييابات ف ييي مكات ييب
المراجعية  ،ليذا أرجيو التكيرم مينكم باإلجابية عليى فقيرات االسيتبانة المعيدة ألغيراض البحيث العلميي،
والمعلومات التي ستدلون بها سوف تعامل بسرية ولن تستخدم إال للغرض نفسه مقدرين لكم جهودكم في
تشجيعكم للبحث العلمي و التعاون المخلص لدعم مسيرة التعليم في فلسطين .
وتقبلوا فائق االحترام ،،،
الباحث  :احمد مرتجى  .جوال 1522416261 :
ايميلahmedkamalmm@hotmail.com:

جامعيية األزهر غزة
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الجزء األول /الخصائص الشخصية
الرجاء وضع إشارة (×) في المربع الذي ينطبق عليك

 -1الجنس:
ا-ذكر

 -2أنثى

 -1المؤهل العلمي:
أ -بكالوريوس
ب -ماجستير
ج -دكتوراه
د -أخرى (حدد)......

 -2التخصص العلمي:
أ -محاسبة
ب -إدارة أعمال
ج -علوم اقتصاد
د -أخرى (حدد)......

 - 3المسمى الوظيفي:
أ -مدير تدقيق
ب-مدقق رئيسي
ه -مدقق
و -مساعد مدقق

 - 4عدد سنوات الخبرة
أ -اقل من  5سنوات
ب -من ( )5إلى ( )11سنوات
ج -من ( )11إلى ( )15سنة
د - -أكثر من ( )16سنة
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الجزء الثاني  :الرجاء ضع إشارة ( )Xأمام اإلجابة التي تراها مناسبة لألسئلة التالية:
الفرضية األولى " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.o5بين معايير المراجعة الدولية يعزى
إلى مستوى الكفاءة المهنية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

موافق

الرقم

الفقرة

1

تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم الشخصي من خالل

بشدة

موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

اإللمام الكاف بالمبادئ و السياسات و الطرق المحاسبية
المقررة رسميا.

9

يساعد إلمام المراجع بالقوانين و اللوائح المرتبطة بالمهنة
على تمكين المراجع من ترشيد الحكم الشخصي.

6

وضع برامج تدريب متخصصة من خالل الهيئات العلمية
و الجمعيات المهنية يزود المراجعين بالخبرات والتجارب

مما يزيد من القدرة على اتخاذ ق اررات بأحكام شخصية
سليمة .
6

تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم الشخصي من خالل
االتصال المستمر بين المراجعين و المدربين لتبادل
الخبرات .

5

يتم ربط مزاولة المهنة باجتياز اختبارات كفاءة تمنح في

نهاية مدة التدريب مع إعطاء شهادة رسمية بمزاولة المهنة

يساهم في ترشيد الحكم الشخصي .
4

تساهم الكفاءة المهنية في ترشيد الحكم المهني من خالل
االستفادة من جوانب المعرفة األخرى.

1

التأهيل العلمي و الخبرة العملية للمراجع وحصوله على قدر
كبير من االستقاللية و األمانة والموضوعية يساهم في
ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

2

تطوير األساليب المتعلقة بإكتشاف الغش و األخطاء من
خالل برامج التدريب المستمر يساعد في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع .
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الفرضية الثانية " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05بين معايير المراجعة الدولية يعزى
إلى تخطيط عملية المراجعة وترشيد الحكم الشخصي للمراجع

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

1

تحديد برنامج المراجعة واجراءات تقسيم العمل بين
المساعدين يساهم في ترشيد الحكم الشخصي .

9

تحديد حدود إختصاصات كل شخص من المساعدين
حسب درجة تعقيد المهمة وحسب مؤهالتهم و حسب

مستوى الخبرة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي .
6

التوجيه و اإلشراف و التنسيق بين عمل الفريق يساهم في
ترشيد الحكم الشخصي .

6

التخطيط السليم لنطاق و توقيت إجراءات المراجعة تساهم
في التقليل من الضغوط التنافسية و بالتالي ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع .

5

الفهم الكافي لطبيعة نشاط المنشأة يساهم في التقليل من
الضغوط التنافسية وبالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
.

4

إستخدام برامج مصممة وفقاً لدرجة تعقد المهمة يساهم في
التقليل من الضغوط التنافسية وبالتالي ترشيد الحكم

الشخصي للمراجع.
1

تحديد أتعاب المراجع مقدماً عند قبول التعاقد مع العميل

يساهم في التقليل من الضغوط التنافسية و بالتالي ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع .
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الفرضية الثالثة" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية يعزى
إلى األهمية النسبية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

الرقم

موافق

الفقرة

موافق

محايد

بشدة

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

1

ظروف المنشأة و الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة و
الظروف البيئية التي تعمل تساهم في ترشيد الحكم

الشخصي عند تقييم مدى كفاية إجراءات المراجعة.

9

درجة تأثير مخاطر المراجعة على نطاق و إجراءات
المراجعة تساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييم مدى
كفاية إجراءات المراجعة .

6

تأثير التحريفات غير الجوهرية للسنة السابقة على األهمية
النسبية للعام الحالي يساهم في ترشيد الحكم الشخصي

للمراجع .
6

االعتماد على أكثر من مؤشر لألهمية النسبية عند التقييم
يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

5

تحديد مستويات األهمية النسبية للبنود سواء بأسلوب كمي
أو غير كمي تساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند تقييم
مدى كفاية إجراءات المراجعة.

الفرضية الرابعة" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية يعزى
إلى نظام الرقابة الداخلية وترشيد الحكم الشخصي للمراجع
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة
1

الفهم الكافي لهيكل نظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية

9

التحديد الواضح لمسئوليات المراجع عن النظام المحاسبي
ونظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية .

6

مدى اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية في

السنوات السابقة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي عند

تقييمه لنظام الرقابة الداخلية .
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موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

6

مدى سالمة األدوات الرقابية المستخدمة في المنشأة
ومناسبتها لحجم المنشاة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي
للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية .

5

مدى تأثير دراسة نظام الرقابة الداخلية على توقعات

المراجع عن اكتشاف األخطاء الجوهرية يساهم في ترشيد

الحكم الشخصي للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية
الفرضية الخامسة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى مستوى كفاية أدلة اإلثبات و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

1

مدى موضوعية أدلة اإلثبات يساهم في ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية أدلة
اإلثبات .

9

تكلفة وتوقيت الحصول على أدلة اإلثبات مقارنة بالعائد
المتوقع يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند
تقييم مدى كفاية وفعالية أدلة اإلثبات

6

سلوك المراجع عند تقدير مدى كفاية أدلة اإلثبات تساهم
في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم مدى كفاية
وفعالية أدلة اإلثبات .

6

مدى اإلرتباط بين القرائن و الحصول عليها من مصادر
مختلفة يساهم في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع عند تقييم
مدى كفاية و فعالية أدلة اإلثبات

5

األهمية النسبية للبنود المحاسبية محل الفحص تساهم في
ترشيد الحكم الشخصي للم ارجع عند تقييم مدى كفاية و
فعالية أدلة اإلثبات .

4

توفير إرشادات واضحة للحكم على مدى كفاية و فعالية
أدلة اإلثبات ووسائل الحصول عليها يساهم في ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع .
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الفرضية السادسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين معايير المراجعة الدولية
يعزى إلى درجة المخاطرة و ترشيد الحكم الشخصي للمراجع.

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

1

المتابعة الدقيقة واإلشراف و الرقابة و التدريب والفحص و
التوظيف و الترقية تساهم في التقليل من درجة المخاطرة و

عدم التأكد و بالتالي ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
9

أهمية الخطأ بالنسبة إلختبارات المراجعة تساهم في التقليل
من درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع.

6

تقييد مخاطر اإلكتشاف حتى يمكن من خاللها التحكم في
األخطار الحتمية و أخطار الرقابة تساهم في التقليل من
درجة المخاطرة وعدم التأكد و بالتالي ترشيد الحكم
الشخصي للمراجع.

6

استخدام أسس موضوعية لتقييم التقديرات المحاسبية يساهم
في التقليل من درجة المخاطرة و عدم التأكد وبالتالي ترشيد
الحكم الشخصي للمراجع .

5

استخدام أساليب كمية لتقدير أخطار المراجعة يساهم في
التقليل من درجة المخاطرة و عدم التأكد و بالتالي ترشيد

الحكم الشخصي للمراجع.
4

تحديد الحد المقبول لألخطاء المسموح بها و التي يسأل
عنها المراجع يساعد في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع .
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ملحق ()2
قائمة بأسماء األساتذة الذين قاموا بتحكيم االستبانة
م

المحكمين

1

الدكتور /جبر الداعور

2

الدكتور /مفيد الشيخ علي

3

الدكتور /على شاهين

1

الدكتور /يوسف جربوع

1

الدكتور/اسكندر نشوان

6

األستاذ  /فراس شحادة

2

الدكتور /نضال عبد هللا

9

الدكتور /أكرم حماد

الوظيفة
عضو الهيئة التدريسية في
جامعة االزهر
عضو الهيئة التدريسية في
جامعة االزهر
عضو الهيئة التدريسية في
الجامعة االسالمية
عميد الدراسات العليا و البحث
العلمي في جامعة فلسطين
عضو الهيئة التدريسية في
جامعة االقصى
محاضر غير متفرغ في جامعة
األزهر
عميد كلية االدارة و التمويل في
جامعة االقصى
مدير قسم المراجعة والتدقيق في
وزارة التربية و التعليم
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الرتبة
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
أستاذ مساعد
ماجستير
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

