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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل تو�سيح جمالت م�ساهمة املعايري املهنية العامة للمراجعة 
على جودة الأداء املهني للمراجع اخلارجي وحت�سينه، ولتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة مت عمل 
ا�ستبانة مكونة من )3( اأجزاء، اعتماداً على الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة، وزعت على 
ن�سبة  متثل  وهي  ا�ستبانة،   )89( ا�سرتجاع  ومت  مكتب،   )111( وعددها  املراجعة  مكاتب 

اإرجاع قدرها )%80.2( .
وقد ا�ستخدم الباحث الربنامج الإح�سائي SPSS يف التحليل، كما ا�ستخدم املعاجلات 

الإح�سائية املالئمة بهذا اخل�سو�ض.
وقدمت الدرا�صة جمموعة من النتائج اأهمها: 

عملية . 1 اإجناز  اأجل  من  الواجبة  املهنية  العناية  ببذل  اخلارجي  املراجع  قيام  اإن 
عملية  وجودة  عنده  املهني  الأداء  حت�سني  على  يعمل  املراجعة،  تقرير  وكتابة  املراجعة 

املراجعة.
اإذا كان الغر�ض من تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية لعميل املراجعة هو تقدمي الن�سيحة . 2

فقط ولي�ض امل�ساهمة يف اإ�سدار القرارات، فاإن ذلك يوؤثر اإيجابًا على حياده وا�ستقالله.
كما قدمت الدرا�صة جمموعة من التو�صيات اأهمها: 

املراجع اخلارجي م�ستقاًل يف احلقيقة ويف املظهر عند قيامه . 1 اأن يكون  �رشورة 
بعملية املراجعة وتقدميه اخلدمات الإدارية الأخرى.

من . 2 جيداً  اإعداداً  وا  ُيعدُّ اأن  املراجعة  مهنة  ميار�سون  الذين  املراجعني  على  يجب 
الناحيتني العلمية والعملية التطبيقية.

واملراجعة، . 3 املحا�سبة  مهنة  يف  عالية  موؤهالت  على  املراجعني  ح�سول  �رشورة 
وزيادة �سنوات اخلربة، واإمتام دورات تدريبية مكثفة يف جمالت املراجعة املختلفة.

– الأداء  – جودة املراجعة  – اإجراءات املراجعة  معايري املراجعة  الدالة:  الكلمات 
املهني- الكفاءة املهنية – ا�ستقالل املراجع – بذل العناية املهنية – تقرير املراجع.
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The Contribution Fields of the General Professional Standards of 
Auditing on Quality and Improving 

the professional Competence of the External Auditor».
“Field Work Study on the External Auditors in Gaza 

– Provinces, Palestine”

Abstract: 

The aim of this study is to identify the contribution fields of general 
professional auditing standards on quality and improving the professional 
competence of the external auditor.To achieve these objectives, a 
questionnaire has been designed consisting of (3) parts, distributed on 
(111) of the target of the study; 89 returned that represented (80.2%) .The 
researcher uses the statistical program for social science and suitable 
statistical treatments.

The most important results of this study are: 

1. If the external auditor practices are performed professionally, there is an 
improvement in the quality of auditing process.

2. If the purpose of providing consulting services to audit client is to introduce 
an advice only and not to participate in issuing decisions, this will effect 
positively the neutrality and independence.

Recommendations are: 

1. The external auditor must be independent.

2. The auditors who practice auditing profession must be well prepared 
scientifically and practically.

3. The auditors must obtain high qualified certificates in accounting 
and auditing profession.Years of experience must be increased 
and training courses must be completed in different auditing 
scopes.

Keywords: Auditing standards, auditing procedures, auditing quality, 
professional competence, professional performance, auditor’s independence, 
auditor’s Report.
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املقدمة: 
تهدف معايري املراجعة ب�سفة عامة اإىل حتديد الكيفية التي يتم بها ممار�سة وظيفة 
املراجعة، وتعدُّ مبثابة مقيا�ض مل�ستوى الأداء املهني املطلوب من املراجع اخلارجي، وميكن 
الذي يقوم به  العمل  الذي ي�ستخدم يف احلكم على نوعية  النموذج  اإن املعايري تعدُّ  القول: 
املراجع اخلارجي وحتدد معايري املراجعة امل�سئولية التي يتحملها نتيجة قيامه بالفح�ض، 
وعلى هذا فاإن للمعيار وظيفتني اأ�سا�سيتني اأولهما اأنه اأداة ات�سال و�رشح وتو�سيح عملية 
املراجعة وتبليغها اإىل الأطراف كافة، وثانيهما اأنه و�سيلة للحكم على الآداء املهني للمراجع 

اخلارجي بعد قيامه بعملية املراجعة )جربوع، 2012( 
التابعة   »Audit Procedures Committee» اإجراءات املراجعة  ولقد ق�سمت جلنة 
 American Institute of Certified Public» القانونيني  للمحا�سبني  الأمريكي  للمجمع 
ياأتي:  كما  اأو جمموعات  اأق�صام  ثالثة  اإىل  املعايري  هذه   )Accountants» )AICPA

 )Boynton & Kell, 1996(

املجموعة االأوىل وت�سمى املعايري العامة اأو ال�سخ�سية، وذلك لأنها تتعلق ب�سخ�ض  ●
املراجع اخلارجي من ناحية تاأهيله علميًا وعمليًا وهي ثالثة معايري ح�سب الآتي: 

التعليم، التدريب، واكت�ساب اخلربة.. 1
ا�ستقالل املراجع اخلارجي يف ممار�سة عمله.. 2
اإجناز . 3 اأجل  من  امل�ستقل  اخلارجي  املراجع  قبل  من  الواجبة  املهنية  العناية  بذل 

عملية املراجعة بحيث حتوز الثقة بني جميع الأطراف وكتابة تقرير املراجعة.
● »Field Work Standards» املجموعة الثانية: وت�سمى معايري العمل امليداين

 )Defliese et.al», 1990( :وهي اأي�سًا ثالثة معايري ح�سب الآتي
تخطيط عملية املراجعة والإ�رشاف التام على امل�ساعدين.. 1
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وتقوميه.. 2
احل�سول على اأدلة الإثبات الكافية واملالئمة.. 3
معايري  ● اأربعة  وهي  املراجعة،  تقرير  اإعداد  معايري  وت�سمى  الثالثة:  املجموعة 
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 )Arens »et.al», 2008( :ح�سب الآتي
يجب اأن يو�سح التقرير فيما اإذا كانت القوائم املالية معدة وفقًا للمبادئ املحا�سبية . 1

املتعارف عليها واملقبولة قبوًل عامًا.
يجب اأن يبني التقرير باأن تلك املبادئ مطبقة بثبات وجتان�ض من فرتة اإىل اأخرى.. 2
يجب اأن يبني التقرير اإف�ساحًا كاماًل عن احلقائق املالية اأو الإثارة اإىل غري ذلك.. 3
اأن يبني التقرير راأي املراجع اخلارجي على القوائم املالية كوحدة واحدة، . 4 يجب 

وعندما ل ي�ستطيع املراجع اأن يبني راأيه على القوائم املالية، يجب عليه اأن يو�سح الأ�سباب 
التي اأدت اإىل ذلك.

املهنية ملراجعة  املعايري  من  الأوىل  املجموعة  تناولت  قد  درا�ستنا  فاإن  ذلك  وعلى 
احل�سابات، والتي هي يف نظرنا اأهم املجموعات الثالث، وذلك ب�سبب اأنها تتعلق ب�سخ�ض 
املراجع اخلارجي من ناحية تعليمه وتدريبه واكت�ساب اخلربة املطلوبة لأداء عمله وكذلك 
الواجبة من  العناية املهنية  ا�ستقالله وحياده ملمار�سة وظيفته املطلوبة منه، وبذل  دعم 
يطبق  مل  الذي  املراجع  اأن  ول�سك  املراجعة،  تقرير  وكتابة  املراجعة  عملية  اإجناز  اأجل 
املعايري العامة يف عمله، ل ي�ستطيع _بعد ذلك_ تخطيط عملية املراجعة والإ�رشاف على 
امل�ساعدين، وكذلك عدم متكنه من درا�سة نظام الرقابة الداخلية وتقوميه، واحل�سول على 

اأدلة الإثبات الكافية واملالئمة لتربير راأيه على �سحة القوائم املالية.
اإعداداً  اأُعدوا  مراجعون  بها  يقوم  اأن  تتطلب  للمراجعة  املهنية  املمار�سة  فاإن  ولهذا 
جيداً من الناحيتني العلمية والعملية التطبيقية، و�رشورة ح�سولهم على موؤهالت عالية 
يف مهنة املحا�سبة واملراجعة، وزيادة �سنوات اخلربة، واإمتام دورات تدريبية مكثفة يف 
جمالت املراجعة املختلفة، واملعرفة الكافية مببادئ اأ�سول املحا�سبة املتعارف عليها 
واملقبولة قبوًل عامًا مع �رشورة تلقي التعليم املهني امل�ستمر، وزيادة �سنوات اخلربة يف 
مراجعة ن�ساط معني، وهو ما يعرف بالتخ�س�ض املهني داخل مكاتب و�رشكات املراجعة.

 )Gul and Tisui, 2001(

مشكلة الدراسة: 

تعدُّ املعايري العامة اأو ال�سخ�سية من اأهم املعايري املهنية يف مراجعة احل�سابات لأنها 
تتعلق بتعليمه وتدريبه واكت�سابه اخلربة وا�ستقالله يف ممار�سة مهنته وبذله العناية املهنية 
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الواجبة من اأجل اإجناز عملية املراجعة، وكتابة التقرير وال�صوؤال الرئي�س للم�صكلة هو: 

ما جماالت م�صاهمة املعايري العامة للمراجعة على جودة االأداء املهني 
وحت�صينه للمراجع اخلارجي؟ 

ومن هذا ال�سوؤال الرئي�سي تتفرع الأ�سئلة الآتية: 
هل اأن التعليم والتدريب واكت�ساب اخلربة يوؤثر على جودة وحت�سني الأداء املهني . 1

للمراجع اخلارجي.
ما مدى م�ساهمة ا�ستقالل املراجع يف جودة الأداء املهني وحت�سينه عنده؟ . 2
الأداء . 3 جودة  يف  التقرير  وكتابة  الواجبة  املهنية  العناية  بذل  م�ساهمة  مدى  ما 

املهني وحت�سينه للمراجع اخلارجي؟ 

أهمية الدراسة: 
اأو . 1 العامة  املعايري  وهو  تعاجله  الذي  املو�سوع  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 

اخلربة  واكت�سابه  وتدريبه  تعليمه  ناحية  من  املراجع  ب�سخ�ض  تتعلق  التي  ال�سخ�سية 
ملمار�سة مهنته، مع دعم ا�ستقالله وحياده يف احلقيقة ويف املظهر، وبذل العناية املهنية 

الواجبة من اأجل اإجناز عملية املراجعة وكتابة التقرير.
�رشورة وجود الأداء املهني وحت�سينه ملراجعة احل�سابات يف فل�سطني عن طريق . 2

يف  احل�سابات  مراجعة  مهنة  وتطوير  حت�سني  على  تعمل  ومقرتحات  نتائج  اإىل  التو�سل 
قطاع غزة.

نتيجة لندرة الدرا�سات امليدانية يف هذا املجال يف فل�سطني قد ت�ساهم هذه الدرا�سة . 3
خلق احلافز للقيام بدرا�سات اأخرى مرتبطة باملو�سوع.

أهداف الدراسة: 
تطبيق  وهو  احل�سابات  مراجعة  يف  واأ�سا�سيًا  مهمًا  مو�سوعًا  الدرا�سة  هذه  تعالج 
املعايري العامة للمراجعة على مراجعي احل�سابات وهي: التعليم والتدريب واكت�ساب اخلربة 
فاإن  ولذلك  الأداء املهني وحت�سينه عندهم،  اأجل جودة  الواجبة من  العناية املهنية  وبذل 

هذه الدرا�صة تهدف اإىل حتقيق ما ياأتي: 
التعرف اإىل مدى التزام املراجع اخلارجي بالتعليم والتدريب واكت�ساب اخلربة التي . 1

ت�ساعده على ممار�سة اأعمال املراجعة من اأجل جودة الأداء املهني وحت�سينه عنده.
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التعرف اإىل مدى التزام املراجع اخلارجي مببداأ ال�ستقالل واحلياد من اأجل جودة . 2
الأداء املهني وحت�سينه عنده.

درا�سة مدى التزام املراجع اخلارجي ببذل العناية املهنية الواجبة مل�ساعدته يف . 3
ممار�سة اأعمال املراجعة بنجاح وحت�سني جودة الأداء املهني عنده.

التعرف اإىل مدى ممار�سة اجلمعيات املهنية يف قطاع غزة اإ�رشافها وهيمنتها على . 4
رقابة اجلودة على اأعمال مكاتب و�رشكات املراجعة.

فرضيات الدراسة: 

اعتمد الباحث يف اإجابته على م�صكلة الدرا�صة واأهدافها بالفر�صيات التالية: 
الفر�سية الأوىل: »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05(  ●

بني التعليم والتدريب واكت�ساب اخلربة، وجودة الأداء املهني وحت�سينه للمراجع اخلارجي«.
الفر�سية الثانية: »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05(  ●

بني ال�ستقالل واحلياد يف ممار�سة مهنة مراجعة احل�سابات، وجودة الأداء املهني وحت�سينه 
للمراجع اخلارجي«.

الفر�سية الثالثة: »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05(  ●
التقرير، وجودة  املراجعة وكتابة  اإجناز عملية  اأجل  الواجبة من  العناية املهنية  بني بذل 

الأداء املهني وحت�سينه للمراجع اخلارجي«.

متغريات الدراسة: 

Ú .املتغري التابع: جودة الأداء املهني وحت�سينه للمراجع اخلارجي
Ú  :املتغريات امل�صتقلة
التعليم، والتدريب، واكت�ساب اخلربة. -
ال�ستقالل واحلياد يف ممار�سة مهنة مراجعة احل�سابات. -
بذل العناية املهنية الواجبة من اأجل اإجناز عملية املراجعة وكتابة التقرير. -

منهجية الدراسة: 
املناهج  اأن�سب  لأنه  الدرا�سة،  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
على  احل�صول  مت  كما  والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  جمال  يف  الظاهرة  و�سف  يف 
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املعلومات ح�صب االآتي: 
Ú  والدوريات العلمية،  واملراجع  الكتب  طريق  عن  الثانوية،  املعلومات  اأوالً- 

املحكمة واملتخ�س�سة ور�سائل املاج�ستري والدكتوراه غري املن�سورة، والدرا�سات املتعلقة 
مبو�سوع البحث.

Ú  ثانياً- املعلومات االأولية: عن طريق ال�ستبانة التي اأُعدت لهذا الغر�ض با�ستخدام
.“SPSS» الربنامج الإح�سائي

الدراسات السابقة: 

أ( الدراسات العربية: 

بعنوان: »الربط بني اجلانبني النظري والعملي يف علوم   ،  )1994 )الر�صدان،  درا�سة 
املحا�سبة وتدقيق احل�سابات« 

عمليًا  اإعداداً  تتطلب  احل�سابات  وتدقيق  املحا�سبة  مهنة  اأن  الدرا�سة  هذه  اأو�سحت 
وتاأهياًل عاليًا، واأن الدرجة العلمية الأوىل )البكالوريو�ض( وحدها ل تكفي ملمار�سة املهنة، 
وركز يف هذه الدرا�سة على اإعداد متخ�س�سني من قبل اجلامعات واحلاجة يف هذا املجال 

لتعاون املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة لتوفري فر�ض التدريب العملي.
درا�سة )دهم�س، 1997( ، بعنوان: »اقرتاح ت�سميم برامج تدريبية م�ستمرة« 

اأن ت�سميم برامج تدريبية م�ستمرة توؤهل املحا�سب اجلديد للقيام مبا  الدرا�سة  بينت 
نتائج  الفعال، ومن  والتاأهيل  واخلربة  القدرة  املنا�سب من حيث  بال�سكل  منه  هو مطلوب 
هذه الدرا�سة اأو�سى الدكتور دهم�ض باأنه لكي تكون هذه الربامج ناجحة وحتقق الأهداف 
عمليات  على  والرتكيز  للمحا�سبني،  امل�ستمر  التاأهيل  على  ت�ستمل  اأن  يجب  منها  املرجوة 
على  وال�سيطرة  احلا�سوب،  بو�ساطة  التدقيق  على  والرتكيز  والرقابة،  والت�سميم  التحليل 
والهيكل  املعلومات،  نظم  على  والرتكيز  احلا�سوب،  ا�ستخدام  بيئة  يف  الكامنة  املخاطر 

التنظيمي للموؤ�س�سة، وم�سادر القوى العاملة فيها، والقرارات الإدارية ومتابعتها.
درا�سة )ح�صني، 1997( ، بعنوان: »حتديد وقيا�ض اأثار اخلربة املهنية وهيكل املعرفة 

على الأحكام ال�سخ�سية للمراجعني با�ستخدام حتليل املحاكاة«
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل قيا�ض اأثر اخلربة على احلكم ال�سخ�سي للمراجع واتخاذ 
الدرا�سة واختبار  الو�سفي وحتليل متغريات  الأ�سلوب  الدرا�سة على  اعتمدت  القرارات، وقد 
فر�سياتها، وقد وزعت )270( ا�ستبانة على مكاتب املراجعة يف القاهرة واجليزة ومن اأهم 
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النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة: اأن احلكم ال�سخ�سي ل يكون حكمًا مهنيًا اإل اإذا �سدر 
عن مراجع ذي م�ستوى خربة مهنية مالئمة لإجناز مراحل احلكم ال�سخ�سي كافة، وبالتايل 
التي  التو�سيات  اأهم  ومن  ال�سخ�سي،  احلكم  مع  طردية  عالقة  ذات  املهنية  اخلربة  فاإن 
لإجناز  الالزمة  املعرفة  التمرين  حتت  املراجعني  امتالك  �رشورة  الدرا�سة:  اإليها  تو�سلت 
اأجل  الدرا�سة ب�رشورة ح�سول املراجعني على دورات تدريبية من  اأو�ست  املهمة، وكذلك 
اأو�ست الدرا�سة ب�رشورة  تزويدهم باملعرفة ال�رشورية لبدء ممار�سة العمل املهني، كذلك 
قيام املنظمات املهنية املخت�سة بتنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة بو�ساطة اإ�سدار ن�رشات 
ملعايري املراجعة، حيث حتاول هذه الإر�سادات �رشح وتف�سري الغمو�ض الذي يوجد يف هذه 

بع�ض هذه املعايري.
درا�سة )�صامل، 1999( ، بعنوان: »درا�سة معايري املراجعة بهدف تقييم جودة احلكم 

ال�سخ�سي للمراجع«
يف  م�ساهمتها  مدى  لبيان  الدولية  املراجعة  معايري  درا�سة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
تر�سيد احلكم ال�سخ�سي للمراجع، خلدمة الأطراف امل�ستفيدة وزيادة كفاءة وفعالية عملية 
اعتمدت  وقد  واملراجعة،  املحا�سبة  مكاتب  على  ا�ستبانات   )107( وزعت  وقد  املراجعة، 
الدرا�سة وفر�سياتها وحتليلها،  الدرا�سة على الأ�سلوب الو�سفي التحليلي لو�سف متغريات 
ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة اأن الكفاءة املهنية للمراجع من اأهم العوامل 
التي توؤثر على احلكم ال�سخ�سي ملراجع احل�سابات، بالإ�سافة اإىل اأن تر�سيد احلكم ال�سخ�سي 
تتمثل يف قدرة املراجع على اإبداء راأي فني حول مدى عدالة القوائم املالية، كذلك تو�سلت 
ومن  وجناعتها،  املراجعة  عملية  كفاءة  من  يزيد  ال�سخ�سي  احلكم  تر�سيد  اأن  اإىل  الدرا�سة 
التطبيقية  الدرا�سات  من  مزيد  اإجراء  الدرا�سة: �رشورة  اإليها  تو�سلت  التي  التو�سيات  اأهم 
اخلا�سة بتطوير دور معايري املراجعة حتى ميكن تر�سيد احلكم ال�سخ�سي للمراجع، كذلك 

توافر برامج للتدريب والتعليم امل�ستمر للتعرف على املعايري وكيفية تطبيقها.
التوقعات بني املجتمع املايل ومراجعي  بعنوان: »فجوة   ،  )2004 )جربوع،  درا�سة 

احل�سابات القانونيني وطرق ت�سييق هذه الفجوة«
وهدفت الدرا�سة للتعرف اإىل العوامل التي اأدت اإىل وجود هذه الفجوة وطرق ت�سييقها، 
النظري  ال�سابقة والإطار  الدرا�سات  اإىل  ا�ستناداً  التحليلي  الو�سفي  الباحث املنهج  واعتمد 

والدوريات املحكمة واملراجع التي غطت الفرتة بني 1970 – 2000.
لدور  الوا�سح  التحديد  عدم  عن  ناجتة  التوقعات  فجوة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
املراجع وم�سئولياته، وال�سك يف ا�ستقالل املراجع وحياده، ونق�ض الكفاية املهنية عنده، 
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– فلسطني” غزة  مبحافظات  املراجعني  على  ميدانية  د. علي سليمان النعامي“دراسة 

وقلة الرقابة الذاتية ملهنة املراجعة، وانخفا�ض جودة الأداء، وعدم م�سايرة التقارير للتغري 
يف املجتمع.

درا�سة )اجلالل، 2010( ، بعنوان: »تاأثري بيئة املراجعة اخلارجية على جودة الأداء 
املهني ملراجعة احل�سابات يف اجلمهورية اليمنية«

وعنا�رش  عليها  الرقابة  واأ�ساليب  املراجعة،  جودة  اإىل  للتعرف  الدرا�سة  هذه  هدفت 
حت�سينها، والتعرف اإىل اأهم متغريات بيئة املراجعة اخلارجية، ودرا�سة تاأثر تلك املتغريات 
على جودة الأداء املهني ملراجعة احل�سابات يف اجلمهورية اليمنية، واعتمدت الدرا�سة على 
املنهج الو�سفي و�سملت عينة الدرا�سة مراجعي احل�سابات العاملني يف �سنعاء، وكان من 

اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها: 
Ú  الأداء من  مرتفعة  م�ستويات  حتقيق  اإىل  املراجعة  عملية  اأطراف  خمتلف  ت�سعى 

املهني.
Ú  ت�سعى خمتلف املن�ساآت حمل املراجعة للح�سول على خدمات مب�ستوى مرتفع من

اجلودة بهدف اإ�سفاء درجة اأعلى من الثقة على قوائمها املالية املن�سورة، وزيادة العتماد 
على هذه القوائم.

Ú  املراجعني التزام  اأهمها  العنا�رش  من  عدد  توافر  املراجعة  جودة  حت�سني  يتطلب 
بتنفيذ عملياتهم، وتعدد معايري املراجعة وقواعد اآداب ال�سلوك املهني.

مهنية  هيئة  اأو  م�ستقل  فني  جهاز  اإن�ساء  �رشورة  الدرا�سة:  تو�سيات  اأهم  من  وكان 
م�ستقلة تتبنى اإ�سدار معايري حملية للمحا�سبة واملراجعة وقواعد ال�سلوك املهني، التاأكيد 
على اأهمية دوران ال�رشيك املكلف بالإ�رشاف على عملية املراجعة بعد مرور فرتة من الزمن 
ن�سوء  احتمالت  وتقليل  احل�سابات،  مراجعي  ا�ستقالل  ل�سمان  �سنوات  خم�ض  عن  تزيد  ل 

عالقات �سخ�سية اأو زيادة اعتماد مكتب املراجعة على املن�ساأة حمل املراجعة.

ب( الدراسات األجنبية: 

درا�سة )Reimers and Butter, 1992( بعنوان: 
 »Judgment Evaluation Accounting, Organizations and Society»

تهدف هذه الدرا�سة اإىل درا�سة اأثر النتائج الفعلية لعملية املراجعة التي حدثت بالفعل 
النتائج  حتقق  عند  فقط  اأتيحت  التي  املعرفة  وهي  الالحقة  باملعرفة  املراجع  حتيز  على 
الأحكام  تكون  اأن  ذلك  على  ويرتتب  متوقعة،  املعرفة غري  كانت هذه  اإذا  الفعلية، خا�سة 
تكوين  عند  لهم  معروفة  تكن  مل  مبعلومات  املراجعني  تاأثر  ب�سبب  �سليمة  غري  ال�سخ�سية 
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اأثر على  لها  املتوقعة  النتائج غري  اأن  اإىل  الدرا�سة  ال�سخ�سية، وقد تو�سلت هذه  اأحكامهم 
احلكم ال�سخ�سي للمراجعني عند تقوميهم لنظام الرقابة الداخلية.

درا�سة )Agoglia,et.al, Hatfield, Brazel, 2009( بعنوان: 
»The Effect of Audit Review Format on Review Team Judgments»

على  وتاأثريها  العمل،  ورقة  جودة  اأهمية  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
املراجعة  عمل  ورقة  مراجعة  توؤثر طريقة  كيف  الدرا�سة  هذه  تبني  املراجعة، حيث  جودة 
على اأحكام فريق العمل اخلا�ض باملراجعة من خالل تاأثريها على قدرة املراجع على تقومي 
وتفاعل ق�سايا مع الوثائق التي توفرها اأوراق العمل، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة 
اأهمها: اأن اأحكام املراجعني تتاأثر ب�سكل املراجعة املتوقعة من معديها: كما اأن اأثر طريقة 

املراجعة ا�ستمر خالل عملية املراجعة واأثر على اأحكام فريق املراجعة.
 An Experimental Study of Internal Control :بعنوان )Ashton, 2011( درا�سة

“Judgment

تهدف هذه الدرا�سة اإىل درا�سة تاأثري اخلربة على احلكم ال�سخ�سي للمراجع عند تقومي 
الأ�سلوب  الدرا�سة على  اعتمدت  )36( مراجعًا، وقد  العينة  و�سملت  الداخلية،  الرقابة  نظام 
الو�سفي التحليلي، وكان من نتائجها اأنه ل يوجد ارتباط بني م�ستوى اخلربة والختالف 

يف الأحكام ال�سخ�سية للمراجعني.
واأهم ما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ما ياأتي: 

Ú  ال�سخ�سي احلكم  تر�سيد  يف  للمراجعة  العامة  املعايري  م�ساهمة  مدى  تناولت 
للمراجع اخلارجي.

Ú  بذله على  توؤثر  التي  العوامل  اأهم  من  للمراجع  املهنية  الكفاءة  اأن  الدرا�سة  بينت 
العناية املالئمة لإجناز عملية املراجعة بطريقة �سليمة.

Ú  اأو�سحت الدرا�سة اأن التعليم والتدريب واكت�ساب اخلربة من العوامل التي توؤثر يف
جودة الأداء املهني للمراجع اخلارجي.

الدراسة النظرية: 

العملية،  العلمي وخربته  تاأهيله  املهني يف �سوء  املراجع اخلارجي عمله  ميار�ض 
بذله  اإىل  بالإ�سافة  واملو�سوعية،  والأمانة  ال�ستقالل  من  كبري  قدر  على  وح�سوله 
املهنية،  املنظمات  ت�سدرها  التي  املعايري  اإطار  يف  وذلك  الالزمة،  املهنية  العناية 
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قبوًل  واملقبولة  عليها  املتعارف  املحا�سبية  واملبادئ  املهني،  ال�سلوك  واآداب  وقواعد 
. )2012 عامًا.)جربوع، 

لذلك يجب على املراجع اخلارجي احل�سول على قدر كاف من التاأهيل العلمي والعملي، 
حيث يعدُّ التاأهيل العلمي واخلربة اأحد الركائز املهمة الأ�سا�سية يف عمل املراجع اخلارجي، 
الكفاءة  باأمور املراجعة كافة، وح�سوله على قدر كاف من  اإملامًا كافيًا  فاإملام املراجع 
واخلربة متكنه من القيام بعملية املراجعة باأق�سى درجة من الكفاءة والفعالية، وتت�سمن 
تلك اخلربة قدرته على حتديد واحل�سول على املعلومات املالئمة للم�سكلة اأو املوقف الذي 

يتطلب ممار�سته للتقدير املهني يف �سوء تطبيق املعايري املالئمة )غايل، 1993( .
وتربز اأهمية عن�رش اخلربة بالن�سبة للمراجع عندما تكون هناك مواقف غري معتادة 
ومعقدة، وحتتاج من املراجع اإبداء حكمه ال�سخ�سي، ويوؤيد هذا الراأي اأنه يتوقع اأن حتدث 
اخلربة اأثرها الأكرب يف احلكم ال�سخ�سي للمراجع، عندما تكون املهمة معقدة وغري حمددة 

 )AbdolMohamadi and Wright, 1987( يف هيكل وا�سح
كبري  عدد  باهتمام  حتظى  التي  املو�سوعات  اأهم  من  املراجع  ا�ستقالل  يعدُّ  كذلك 
من الباحثني والكتاب يف املراجعة، وت�ستلزم مهمة املراجعة من املراجع احلفاظ على 
القوائم  مل�ستخدمي  التام  والإخال�ض  الأوقات،  جميع  يف  العميل  عن  الكامل  ال�ستقالل 

 )Guy, 1990( .املالية
ويرتبط ا�ستقالل مراجع احل�سابات وحياده ارتباطًا وثيقًا باحلكم ال�سخ�سي للمراجع 
اأ�سا�سي  اأن ال�ستقالل مفهوم  اأحد الباحثني  اأحد العوامل املوؤثرة على جودته، ويرى  ويعدُّ 
بالن�سبة ملهنة مراجعة احل�سابات، ويف الوقت نف�سه يعدُّ منهجًا مو�سوعيًا ي�سلكه املراجع 
عند تاأديته مهماته املهنية )فايد، 1994( ، وبالتايل فاإنه لإ�سدار حكم غري متحيز على 
ا�ستقالله،  من  تنق�ض  التي  الأمور  عن  البعد  املراجع  على  يجب  املراجعة،  اأمور  من  اأمر 
وهذا يعتمد بالدرجة الأوىل على �سخ�سيته، فيجب على املراجع عند قيامه بعملية فح�ض 
احل�سابات ومراجعتها اأن يراجع بحرية وعدم وجود �سغوط من الداخل اأو اخلارج، وذلك يف 
�سوء جمموعة من ال�سوابط الذاتية واملو�سوعية واأهمها النزاهة، والأمانة، وال�سدق، وعدم 

املحاباة، واملجاملة.)اأبو القم�سان، 2007( .
كذلك يجب على املراجع بذل العناية املهنية املعقولة عند قيامه بعملية املراجعة 
يف خمتلف مراحلها، ابتداًء من مرحلة التخطيط وانتهاًء باإعداد التقرير حتى يتوافر عن�رش 
األ  اأداء معينًا يجب على املراجع  اأن هناك حد  الثقة من جانب امل�ستخدمني، وهذا يعني 
التي  امل�سكالت  اأهم  اأن  الباحثني  اأحد  ويرى  املراجعة،  لأعمال  ممار�سته  عند  عنه  يقل 
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املهنية  العناية  بذل  لفكرة  الدقيق  التحديد  �سعوبة  هي  احل�سابات  مراجع  لها  يتعر�ض 
الالزمة، وذلك بالن�سبة للم�سئولية التي تتحملها املهنة يف حتديد م�ستويات الأداء ب�سفة 

عامة.)عبد العظيم، 2005( .
وحتى يتمكن املراجع من تر�صيد حكمه ال�صخ�صي، فعليه بذل العناية املهنية 

الواجبة، وهذا ياأتي من خالل: 
Ú .اللتزام بقواعد واآداب ال�سلوك املهني
Ú .اللتزام مبعايري املحا�سبة واملراجعة ال�سادرة عن املنظمات املهنية
Ú .اللتزام بالقوانني والت�رشيعات ال�سادرة من اجلهات املخت�سة
Ú .اإ�سناد مهمات املراجعة لأ�سخا�ض موؤهلني علميًا ومهنيًا
Ú .حتديد املجالت التي يجب اأن حتظى باهتمام خا�ض

اإلطار العملي التطبيقي: 

منهجية الدراسة: 

الدرا�سة  هذه  تناولتهما  اللذين  العلمي  واملنهج  التحليلي  الو�سفي  للمنهج  اإ�سافة 
الدرا�سة بعداً عمليًا تطبيقيًا يتعلق بالوقوف على جمالت  النظري، فاإن لهذه  اإطارها  يف 
للمراجع  وحت�سينه  املهني  الأداء  جودة  على  للمراجعة  العامة  املهنية  املعايري  م�ساهمة 

اخلارجي.

جمتمع وعينة الدراسة: 

يتكون جمتمع الدرا�سة من )111( مراجع ح�سابات خارجيًا، وهذا العدد مت احل�سول 
اأي مت  الأ�سلي،  الدرا�سة، وهي متثل املجتمع  عليه من خالل زيارة ملكاتب فئات جمتمع 
ا�ستخدام اأ�سلوب احل�رش ال�سامل، ومت توزيع )111( ا�ستبانة على جمتمع الدرا�سة، كما مت 

ا�سرتجاع )89( ا�ستبانة، وهي متثل ن�سبة اإرجاع قدرها )%80.2( 

أداة الدراسة: 

ا�ستخدام  على  البيانات  جمع  يف  التطبيقية  امليدانية  الدرا�سة  على  الباحث  اعتمد 
قائمة ال�ستبانة، وهي اأكرث الأ�ساليب املالئمة يف مثل هذا النوع من البحوث، وقد ُق�صمت 

اال�صتبانة اإىل ثالثة جماالت كاالآتي: 
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Ú .املجال الأول: التعليم، والتدريب، واكت�ساب اخلربة، ويتكون من )10( فقرات
Ú .املجال الثاين: ا�ستقالل املراجع يف ممار�سة مهنته، ويتكون من )11( فقرة
Ú .املجال الثالث: بذل العناية املهنية الواجبة، ويتكون من )24( فقرة

مقيا�ض  وفق  عليها  الإجابات  وكانت  فقرة،   )45( املجالت  فقرات  عدد  بلغ  وبذلك 
ليكرت اخلما�سي كالآتي: 

موافق ب�صدةموافقحمايدغري موافقغري موافق ب�صدةاال�صتجابة

12345الدرجة

صدق االستبانة وثباتها: 

يق�سد  كما  لقيا�سه،  اأعدت  ما  تقي�ض  �سوف  اأنها  من  التاأكد  يعني  ال�ستبانة  �سدق 
بال�سدق �سمول ال�ستبانة لكل العنا�رش التي يجب اأن تدخل يف التحليل من ناحية وو�سوح 
تاأكد  ي�ستخدمها، وقد  ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من  فقراتها ومفرداتها من ناحية 

الباحث من �سدق اأداة الدرا�سة كما ياأتي: 
مت التاكد من �صدق فقرات االختبار بطريقتني: 

�صدق فقرات اال�صتبانة: أ. 
ُعر�ض الختبار على جمموعة من املحكمني تاألفت من )8( اأع�ساء من اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية يف كلية القت�ساد وكليات التجارة والكليات املتو�سطة بجامعة الأزهر واجلامعة 
واملحا�سبة،  والقت�ساد،  الأعمال،  اإدارة  يف  متخ�س�سني  الأق�سى  وجامعة  الإ�سالمية 
والإح�ساء، وقد ا�ستجاب الباحث لآراء ال�سادة املحكمني، واأجرى الباحث ما يلزم من حذف 
وتعديل يف �سوء مقرتحاتهم بعد ت�سجيلها يف منوذج اأُعدَّ لهذا الغر�ض، وتقبل الفقرات اإذا 
وافق عليها اأكرث من )6( حمكمني، وعدلت اإذا وافق عليها من )4 - 6( ، ورف�ست اإذا وافق 
اأقل من )4( حمكمني، وبذلك خرجت ال�ستبانة يف �سورتها النهائية ليتم تطبيقها  عليها 

على العينة ال�ستطالعية.
�صدق االت�صاق الداخلي لفقرات االختبار: ب. 

 30 حجمها  البالغ  الدرا�سة  عينة  على  ال�ستبانة  لفقرات  الداخلي  الت�ساق  ُح�سب 
التابعة  للمحور  الكلية  والدرجة  فقرة  كل  بني  الرتباط  معامالت  بح�ساب  وذلك  مفردة، 
او   0.05( م�ستوى دللة  دالة عند  املبينة  الرتباط  اأن معامالت   )1( اجلدول  له، ويبني 
القيمة الحتمالية لكل فقرة اأقل من 0.05 اأو 0.01 وبذلك تعدُّ فقرات  اإن  ، حيث   )0.01
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ال�ستبانة �سادقة ملا و�سعت لقيا�سه
الجدول )1( 

الصدق الداخلي لفقرات االستبانة

معامل الفقرةم�صل�صل
االرتباط

القيمة 
االحتمالية

التعليم، التدريب، واكت�صاب اخلربة

1
يجب على من يرغب باأن يكون مراجعًا للح�سابات احل�سول على درجة البكالوريو�ض 

0.7280.000تخ�س�سي حما�سبة

2
اإن الكفاءة املهنية للمراجع تتطلب منه احل�سول على معرفة كافية يف املحا�سبة 

0.4660.019ومراجعة احل�سابات.

3
اإن الكفاءة املهنية للمراجع تتطلب منه ا�ستخدام تلك املعرفة يف �ستى املجالت التي 

0.4800.015تواجه اأثناء اأداء مهمته.

4
 ACPA يتوجب فيمن يرغب اأن يكون مراجع ح�سابات قانونيًا التقدم لمتحان التاأهيل

0.8090.000لي�سبح مراجعًا قانونيًا للح�سابات يف حالة جناحه.

5
يتطلب من املراجع ح�سور دورات تدريبية يف جمال املحا�سبة واملراجعة لدى ال�رشكات 

0.4880.013واملوؤ�س�سات واجلامعات واجلمعيات املهنية

6
اإن على مكاتب املراجعة الزام مراجعيها باجتياز �ساعات معينة من التعليم امل�ستمر 

0.7880.000املهني.

7
يجب على املراجع اأن يكون مو�سوعيًا ول ي�سمح لأي تاأثري اأن يغري من طبيعة ما يقوم 

0.8000.000به، على اأن ل ي�سمح لأي موؤثر خارجي اأن يبعده عن مو�سوعيته.

8
يجب على املراجع اخلارجي امل�ستقل األ يقبل اأي عملية مراجعة ل ي�ستطيع هو اأو اأفراد 

0.8150.000مكتبة القيام بها بكفاءة مهنية معقولة ومنا�سبة.

9
اإن على املراجع اخلارجي اأن يقوم بعمله املهني بعناية ومهارة لإجناز الأعمال امل�سندة 

0.6610.000اإليه ح�سب املعايري املو�سوعية من الهيئات املهنية.

10
على املراجع اخلارجي بذل العناية املهنية الواجبة من اأجل اإجناز عملية املراجعة 

0.7190.000وكتابة تقرير املراجعة

ا�صتقالل املراجع يف ممار�صة مهنته

11
تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية لعميل املراجعة يوؤثر �سلبًا على ا�ستقالل املراجع اخلارجي 

0.6480.000وحياده

12
اإذا كان الغر�ض من تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية لعميل املراجعة هو تقدمي الن�سيحة 

0.8770.000فقط، ولي�ض امل�ساهمة يف اإ�سدار القرارات، فاإن ذلك يوؤثر اإيجابًا على حيادة وا�ستقالله.

13
اإن ال�ستقالل واحلياد للمراجع اخلارجي العمل بنزاهة ومو�سوعية وعدم التحيز عند 

0.8420.000اأبداء الراأي يف تقريره.
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القيمة 
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14
ال�ستقالل يف احلقيقة ويف املظهر عند تقدمي خدمات املراجعة واخلدمات ال�ست�سارية 

0.8680.000الأخرى تعتربان �رشورة ويجب ت�سلح املراجع بهما.

15
ا�ستقاللية التخطيط الكاملة يف اأعمال املراجعة الذي ينوي املراجع القيام بها للو�سول 

0.9320.000اإىل راأي حمايد على القوائم املالية مما يوؤثر اإيجابًا على اأدائه املهني.

16
ا�ستقاللية الأداء وهو التحرر من كافة املوؤثرات التي قد حتيد املراجع عن م�سار عملية 

0.8460.000املراجعة مما يوؤثر اإيجابًا على اأدائه املهني.

17
ا�ستقاللية اإعداد التقرير وهو عدم وجود موؤثرات متار�ض على املراجع لتغيري راأيه على 

0.6660.000�سحة القوائم املالية يف تقريره مما يوؤثر اإيجابًا على اأدائه املهني.

18
اإن طول فرتة ارتباط املراجع بعملية يوؤدي اإىل جودة عملية املراجعة كما توؤثر اإيجابًا 

0.5920.002على حيادة وا�ستقالله.

19
اإن حتديد اأتعاب املراجع اخلارجي قبل البدء يف اأعمال املراجعة يدعم ا�ستقالله وحيادة 

0.5460.005ويوؤثره اإيجابًا على اأدائه املهني.

20
اإن قيام الهيئة العامة للم�ساهمني بتحديد اأتعاب املراجع اخلارجي يدعم ا�ستقالله 

0.8510.000وحيادة، مما يوؤثر اإيجابًا على اأدائه املهني.

21
اإن حق تعيني وحتديد اأتعاب املراجع وعزله بيد اجلمعية العمومية للم�ساهمني يوؤثر 

0.8800.000اإيجابًا على ا�ستقالله.

بذل العناية املهنية الواجبة

22
على املراجع اخلارجي احل�سول على معلومات تتعلق بطبيعة اأعمال املن�ساأة والهيكل 

0.9260.000التنظيمي لها.

23
يجب على املراجع اخلارجي معرفة ن�ساط العميل ومدى تاأثره بالأحوال القت�سادية 

0.9540.000والتطورات التكنولوجية واأثر ذلك على عملية املراجعة.

24
ت�ستخدم هذه املعرفة يف تكوين حكم �سخ�ض املراجع يف مدى �سالمة وعدالتها 

0.9370.000ال�سيا�سات املحا�سبة، ومدى كفاية الإف�ساح يف القوائم املالية.

25
اإن معرفة املراجع اخلارجي بن�ساط عملية ت�ساعده يف تقومي مدى معقولية البيانات 

0.9670.000والإي�ساحات املقدمة من الإدارة.

26
اإن هدف املراجع اخلارجي من درا�سة نظام الرقابة الداخلية وتقوميه هو حتديد مدى 

0.9460.000الثقة يف هذا النظام ومدى العتماد عليه.

27
كما اأن الهدف منه حتديد طبيعة وتوقيت ومدى الختبارات املنوي القيام بها لإمتام 

0.9300.000عملية املراجعة بدرجة عالية من الكفاءة واجلودة.

28
وهذا يوؤدي اأداء عملية املراجعة يف اأقل وقت واأقل تكلفة ممكنة واأعلى درجة من اجلودة 

0.9610.000للح�سول على الأدلة الكافية لإبداء راأيه يف تقريره.
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29
تعد درا�سة الرقابة الداخلية وتقوميها من اأهم الأعمال التي يتم على اأ�سا�سها التخطيط 

0.9410.000لأعمال املراجعة.

30
ات املراجعة ويكون لديهم  يجب على املراجع اخلارجي تخ�سي�ض امل�ساعدين على مهمَّ

0.9410.000اخلربة والكفاءة الفنية املطلوبة عند تنفيذهم للعمل امل�سند اإليهم.

31
على املراجع اخلارجي التاأكد باأن العمل قد مت تاأديته وفقًا لربنامج املراجعة واأن 

0.9370.000امل�ساعدين متفهمون توجيهات املراجع.

32
اإن على املراجع اخلارجي احل�سول على املعرفة التامة مب�سكالت املحا�سبة واملراجعة 

ة ويق�سم مدى تاأثريها وتعديل برنامج املراجعة وفقًا لذلك. 0.7130.000املهمَّ

33
على املراجع اخلارجي التدخل حلل اخلالفات بني املن�ساأة التي يراجع ح�ساباتها، وبني 

0.8940.000فريق املراجعة من امل�ساعدين.

34
اأن هذا التدخل ي�ساهم يف رفع اإجناز الأعمال بالكفاءة املطلوبة، ويف حتقيق اأعلى درجة 

0.9010.000من الدقة واملو�سوعية واحلد من امل�سكالت داخل مكتب املراجعة.

35
يجب على املراجع اخلارجي توثيق اأعمال املراجعة، واأن تكون اأوراق العمل متكاملة 

0.8560.000ومف�سلة حتى يتمكن من فهم عملية املراجعة وا�ستيعابها.

36
على املراجع اخلارجي الت�سجيل يف اأوراق العمل عملية التخطيط للمراجعة وطبيعة 

0.8020.000اختبارات املراجعة الواجب القيام بها وتوقيتها ومداها، والنتائج التي مت التو�سل اإليها.

37
على املراجع الرئي�ض عند ا�ستخدام عمل مراجع اآخر احل�سول على معلومات عن درجة 

0.8760.000الكفاءة املهنية عنده.

38
اأن املراجع الرئي�ض يجب عليه يو�سح اأهمية ذلك اجلزء من القوائم املالية الذي مت 

0.7270.000مراجعته مبعرفة املراجع الآخر.

39
عند ا�ستخدام عمل املراجعة الداخلية، على املراجع اخلارجي تقومي الكفاءة املهنية 

0.5990.002للمراجع الداخلي ومدى مو�سوعيته.

40
عند ا�ستخدام عمل اخلبري على املراجع مراعاة طبيعة ودرجة تعقيد البند والأهمية 

0.9040.000الن�سبية له، والأدلة املتوافرة لدى املراجع.

41
يجب اأن يتم التخطيط لعملية املراجعة ب�سكل ميكن من خالله التحكم يف حدود خماطر 

0.9070.000املراجعة بحيث تكون مقبولة ومنخف�سة.

42
على املراجع احل�سول على اأدلة اإثبات كافية ومالئمة ب�سحة التقديرات املحا�سبية، واأن 

0.8640.000البيانات التي اأعدت على اأ�سا�سها هذه التغريات دقيقة ومنا�سبة.

43
ت�ستخدم الإجراءات التحليلية عند التخطيط العملية املراجعة والقيام بالف�سح اجلوهري 

0.7910.000وعند النتهاء من عملية املراجعة.

44
عند ا�ستخدام العينة الإح�سائية يف عملية املراجعة على املراجع مراعاة ال�سحب 

0.7480.000الع�سوائي للعينة وعدم التحيز عند اختيارها وحتديد درجة الثقة املطلوبة لنجاحها.
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45
عند اإ�سدار تقرير املراجع عليه اللتزام ب�رشوط معايري اإ�سدار هذا التقرير )غري متحفظ، 

0.8810.000متحفظ، �سلبي، القتناع عن اإبداء الراأي( .

Ú صدق االت�صاق البنائي ملحاور الدرا�صة�
مع  الدرا�سة  حماور  من  حمور  كل  معدل  بني  الرتباط  معامالت  يبني   )2( اجلدول 
املعدل الكلي لفقرات ال�ستبانة، والذي يبني اأن معامالت الرتباط املبينة دالة عند م�ستوى 
دللة 0.05، حيث اإن القيمة الحتمالية لكل فقرة اأقل من 0.05، وقيمة r املح�سوبة اأكرب 

من قيمة r اجلدولية والتي ت�ساوي 0.361
الجدول )2( 

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

القيمة االحتماليةمعامل االرتباطحمتوى املجالاملجال

0.5670.003املجال الأول: التعليم، والتدريب، واكت�ساب اخلربةالأول

0.9010.000املجال الثاين: ا�ستقالل املراجع يف ممار�سة مهنتهالثاين

0.9040.000املجال الثالث: بذل العناية املهنية الواجبةالثالث

◄  :Reliability ثبات فقرات اال�صتبانة
طريقة  هما:  بطريقتني  نف�سها  ال�ستطالعية  العينة  على  الثبات  خطوات  اإجراء  مت 

التجزئة الن�سفية ومعامل األفا كرونباخ.
طريقة التجزئة الن�صفية Split- Half Coefficient: مت اإيجاد معامل ارتباط . 1

وقد  بعد  لكل  الرتبة  الزوجية  الأ�سئلة  ومعدل  الرتبة  الفردية  الأ�سئلة  معدل  بني  بري�سون 
للت�سحيح  براون  �سبريمان  ارتباط  معامل  با�ستخدام  الرتباط  معامالت  ت�سحيح  مت 

)Spearman- Brown Coefficient( ح�صب املعادلة االآتية: 

معامل الثبات =                     حيث ر معامل الرتباط وقد بني اجلدول )3( يبني اأن 

هناك معامل ثبات كبري ن�سبيا لفقرات ال�ستبيان.
2 . :Cronbach′s Alpha طريقة األفا كرونباخ

اُ�ستخدمت طريقة األفا كرونباخ لقيا�ض ثبات ال�ستبانة كطريقة ثانية لقيا�ض الثبات، 

2 ر
1 + ر
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اأداة  ا�ستخدام  الباحث من  يطمئن  مرتفعة، مما  الثبات  اأن معامالت   )3( اجلدول  بنّي  وقد 
الدرا�سة

الجدول )3( 
معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية و ألفا كرونباخ( 

عدد حمتوى املحوراملحور
الفقرات

معامل التجزئة الن�صفية
األفا 

كرونباخ
معامل 
االرتباط

معامل االرتباط 
امل�صحح

القيمة 
االحتمالية

املجال الأول: التعليم، التدريب، الأول
100.72830.84280.0000.8629واكت�ساب اخلربة

املجال الثاين: ا�ستقالل املراجع الثاين
110.77540.87350.0000.8892يف ممار�سة مهنته

املجال الثالث: بذل العناية الثالث
240.74940.85670.0000.8793املهنية الواجبة

0.75940.86330.0000.8847جميع املحاور

املعاجلات اإلحصائية: 

االإح�صائي   SPSS برنامج  خالل  من  وحلرّلها  اال�صتبانة  الباحث  فرغ  لقد 
وا�صتخدمت االختبارات االإح�صائية االآتية: 

الن�سب املئوية والتكرارات. 1
اختبار األفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات ال�ستبانة. 2
معامل ارتباط بري�سون لقيا�ض �سدق الفقرات واختبار الفر�سيات. 3
معادلة �سبريمان براون للثبات. 4
اختبار sample K - S - 1 ملعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي اأم ل . 5
6 .One sample T test ملتو�سط عينة واحدة t اختبار

 )1-sample K- S( اختبار التوزيع الطبيعي

اأم  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيانات  sample K- S - 1 ملعرفة هل  اختبار  اُ�ستخدم 
ل، وي�ستخدم يف حالة اأن يكون حجم العينة اكرب من 50 مفردة، وهو اختبار �رشوري يف 
حالة اختبار الفر�سيات، لأن معظم الختبارات املعلمية ت�سرتط اأن يكون توزيع البيانات 
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طبيعيًا، ويو�سح اجلدول )4( نتائج الختبار حيث اإن القيمة الحتمالية لكل ق�سم اكرب من 
ا�ستخدام  الطبيعي ويجب  التوزيع  تتبع  البيانات  اإن  يدل على  ، وهذا   )sig.>0.05(  0.05

الختبارات املعلميه.
الجدول )4( 

 )1 - sample K - S( اختبار التوزيع الطبيعي

القيمة االحتماليةقيمة Zعدد الفقراتعنون املحور الفرعياملحور الفرعي

101.0980.183املجال الأول: التعليم، والتدريب، واكت�ساب اخلربةالأول

111.1100.170املجال الثاين: ا�ستقالل املراجع يف ممار�سة مهنتهالثاين

240.8530.461املجال الثالث: بذل العناية املهنية الواجبةالثالث

0.8590.459جميع املحاور

حتليل فقرات الدراسة

اُ�ستخدمت اختبار T للعينة الواحدة )One Sample T test( لتحليل فقرات ال�ستبانة، 
 t قيمة  كانت  اإذا  حمتواها  على  يوافقون  العينة  اأفراد  اأن  مبعنى  اإيجابية  الفقرة  وتكون 
من  اقل  الحتمالية  القيمة  )اأو   1.99 ت�ساوي  والتي  اجلدولية   t قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة 
العينة ل  اأفراد  اأن  �سلبية مبعنى  الفقرة  ، وتكون   )%  60 اكرب من  الن�سبي  والوزن   0.05
يوافقون على حمتواها اإذا كانت قيمة t املح�سوبة اأ�سغر من قيمة t اجلدولية والتي ت�ساوي 
- 1.99 )اأو القيمة الحتمالية اأقل من 0.05 والوزن الن�سبي اأقل من 60 %( ، وتكون اآراء 

العينة يف الفقرة حمايدة اإذا كان م�ستوى الدللة لها اأكرب من 0.05.

فرضيات الدراسة: 

اعتمد الباحث يف اإجابته على م�صكلة الدرا�صة واأهدافها بالفر�صيات االآتية: 
الأداء  ◄ جودة  على  يعمل  اخلربة،  واكت�ساب  والتدريب  »التعليم  االأوىل:  الفر�صية 

املهني وحت�سينه للمراجع اخلارجي عند م�ستوى دللة اإح�سائية )0.05(«.
مت ا�ستخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول )5( والذي يبني اآراء 
اأفراد عينة الدرا�سة يف املحور الول )التعليم، والتدريب، واكت�ساب اخلربة( وتبني النتائج 

اأن اأعلى فقرتني ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 
ت�ساوي . 1 الحتمالية  والقيمة   »%89.44« الن�سبي  الوزن  بلغ   »1« الفقرة  يف 
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»0.000« وهي اأقل من 0.05، مما يدل على اأنه: »يجب على من يرغب باأن يكون مراجعًا 
للح�سابات احل�سول على درجة البكالوريو�ض تخ�س�ض حما�سبة«.

ت�ساوي . 2 الحتمالية  والقيمة   »%89.44« الن�سبي  الوزن  بلغ   »10« الفقرة  يف 
العناية  بذل  اخلارجي  املراجع  »على  اأنه:  على  يدل  مما   ،0.05 من  اأقل  وهي   »0.000«

املهنية الواجبة من اأجل اإجناز عملية املراجعة وكتابة تقرير املراجعة«.
كما تبني النتائج اأن اقل فقرتني ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 

ت�ساوي . 1 الحتمالية  والقيمة   »%82.25« الن�سبي  الوزن  بلغ   »8« الفقرة  يف 
اأنه: »يجب على املراجع اخلارجي امل�ستقل  0.05، مما يدل على  اأقل من  »0.000« وهي 
األ يقبل اأي عملية مراجعة ل ي�ستطيع هو اأو اأفراد مكتبة القيام بها بكفاءة مهنية معقولة 

ومنا�سبة«.
ت�ساوي . 2 الحتمالية  والقيمة   »%53.26« الن�سبي  الوزن  بلغ   »6« الفقرة  يف 

»0.000« وهي اأقل من 0.05، مما يدل على: »اإن على مكاتب املراجعة عدم الزام مراجعيها 
باجتياز �ساعات معينة من التعليم امل�ستمر املهني«.

ت�ساوي  الول  املحور  فقرات  جلميع  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يتبني  عامة  وب�سفة 
4.12، و الوزن الن�سبي ي�ساوي82.49 %، وهي اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد »%60« 
وقيمة t املح�سوبة ت�ساوي وهي اكرب من قيمة t اجلدولية والتي ت�ساوي 1.99، و القيمة 
والتدريب  التعليم  اأن  على  يدل  مما   ،0.05 من  اقل  وهي   0.000 ت�ساوي  الحتمالية 
واكت�ساب اخلربة، يعمل على جودة وحت�سني الأداء املهني للمراجع اخلارجي عند م�ستوى 

دللة اإح�سائية )0.05( 
عند م�ستوى دللة )0.05( .

الجدول )5( 
تحليل فقرات المحور االول )التعليم, والتدريب, واكتساب الخبرة( 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

االحتمالية

1
يجب على من يرغب باأن يكون مراجعًا للح�سابات 

4.470.60589.4422.9630.000احل�سول على درجة البكالوريو�ض تخ�س�ض حما�سبة

2
اإن الكفاءة املهنية للمراجع تتطلب منه احل�سول على 

4.180.83383.6013.3550.000معرفة كافية يف املحا�سبة ومراجعة احل�سابات.
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

االحتمالية

3
اإن الكفاءة املهنية للمراجع تتطلب منه ا�ستخدام تلك 

املعرفة يف �ستى املجالت التي تواجهه يف اأثناء اأداء 
مهمته.

4.190.63783.8217.6280.000

4
يتوجب فيمن يرغب اأن يكون مراجع ح�سابات قانونيًا 

التقدم لمتحان التاأهيل ACPA لي�سبح مراجعًا قانونيًا 
للح�سابات يف حالة جناحه.

4.190.72183.8215.5830.000

5
يتطلب من املراجع ح�سور دورات تدريبية يف جمال 

املحا�سبة واملراجعة لدى ال�رشكات واملوؤ�س�سات 
واجلامعات واجلمعيات املهنية

4.370.64687.4220.0080.000

6
اإن على مكاتب املراجعة الزام مراجعيها باجتياز �ساعات 

3.6210.000 -2.660.87853.26معينة من التعليم امل�ستمر املهني.

7
يجب على املراجع اأن يكون مو�سوعيًا ول ي�سمح لأي 

تاأثري اأن يغري من طبيعة ما يقوم به، على اأن ل ي�سمح لأي 
موؤثر خارجي اأن يبعده عن مو�سوعيته.

4.220.75084.4915.4040.000

8
يجب على املراجع اخلارجي امل�ستقل األ يقبل اأي عملية 
مراجعة ل ي�ستطيع هو اأو اأفراد مكتبة القيام بها بكفاءة 

مهنية معقولة ومنا�سبة.
4.110.66582.2515.7880.000

9
اإن على املراجع اخلارجي اأن يقوم بعمله املهني بعناية 

ومهارة لإجناز الأعمال امل�سندة اإليه ح�سب املعايري 
املو�سوعية من الهيئات املهنية.

4.370.74487.4217.3720.000

10
على املراجع اخلارجي بذل العناية املهنية الواجبة من 

4.470.50289.4427.6590.000اأجل اإجناز عملية املراجعة وكتابة تقرير املراجعة

4.120.43082.4924.6800.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية 88 تساوي 1.99

الفر�سية الثانية: » ال�ستقالل واحلياد يف ممار�سة مهنة مراجعة احل�ساباتيعمل على 
جودة وحت�سني الأداء املهني للمراجع اخلارجي عند م�ستوى دللة اإح�سائية )0.05( ».

اآراء  ، والذي يبني  الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول )6(  t للعينة  اُ�ستخدم اختبار 
ممار�سة  يف  وحياده  اخلارجي  املراجع  )ا�ستقالل  الثاين  املحور  يف  الدرا�سة  عينة  اأفراد 

مهنته( ، وتبني النتائج اأن اأعلى فقرتني ح�صب الوزن الن�صبي هي كما يلي: 
ت�ساوي . 1 الحتمالية  والقيمة   »%91.46« الن�سبي  الوزن  بلغ   »2« الفقرة  يف 
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اخلدمات  تقدمي  من  الغر�ض  كان  »اإذا  اأن:  على  يدل  مما   ،0.05 من  اأقل  وهي   »0.000«
ال�ست�سارية لعميل املراجعة هو تقدمي الن�سيحة فقط، ولي�ض امل�ساهمة يف اإ�سدار القرارات، 

فاإن ذلك يوؤثر اإيجابًا على حيادة وا�ستقالله«.
ت�ساوي . 2 الحتمالية  والقيمة   »%84.94« الن�سبي  الوزن  بلغ   »7« الفقرة  يف 

»0.000« وهي اأقل من 0.05، مما يدل على اأن: »ا�ستقاللية اإعداد التقرير وهو عدم وجود 
موؤثرات متار�ض على املراجع لتغيري راأيه على �سحة القوائم املالية يف تقريره، مما يوؤثر 

اإيجابًا على اأدائه املهني«.
كما تبني النتائج اأن اقل فقرتني ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 

ت�ساوي . 1 الحتمالية  والقيمة   »%52.36« الن�سبي  الوزن  بلغ   »8« الفقرة  يف 
»0.000« وهي اأقل من 0.05، مما يدل على اأن: »اإن طول فرتة ارتباط املراجع بعملية ل 

يوؤدي اإىل جودة عملية املراجعة كما توؤثر اإيجابًا على حيادة وا�ستقالله«.
ت�ساوي . 2 الحتمالية  والقيمة   »%52.13« الن�سبي  الوزن  بلغ   »1« الفقرة  يف 

لعميل  ال�ست�سارية  اخلدمات  »تقدمي  اأن:  على  يدل  مما   ،0.05 من  اأقل  وهي   »0.000«
املراجعة ل يوؤثر �سلبًا على ا�ستقالل املراجع اخلارجي وحياده«.

وب�سفة عامة يتبني اأن املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املحور الثاين ت�ساوي 3.82، 
 t وقيمة   »%60« املحايد  الن�سبي  الوزن  من  اأكرب  وهي   76.47 ي�ساوي  الن�سبي  الوزن  و 
املح�سوبة ت�ساوي 17.957، وهي اأكرب من قيمة t اجلدولية التي ت�ساوي 1.99، و القيمة 
اأن ال�ستقالل واحلياد يف  0.05، مما يدل على  اأقل من  الحتمالية ت�ساوي 0.000، وهي 
ممار�سة مهنة مراجعة احل�سابات تعمل على جودة وحت�سني الأداء املهني للمراجع اخلارجي 

عند م�ستوى دللة اإح�سائية )0.05( 
الجدول )6( 

تحليل فقرات المحور الثاني )استقال وحياد المراجع الخارجي في ممارسة مهنته( 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

االحتمالية

1
تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية لعميل املراجعة يوؤثر �سلبًا 

5.7030.000 -2.610.65052.13على ا�ستقالل املراجع اخلارجي وحياده

2

اإذا كان الغر�ض من تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية لعميل 
املراجعة هو تقدمي الن�سيحة فقط ولي�ض امل�ساهمة 

يف اإ�سدار القرارات، فاإن ذلك يوؤثر اإيجابًا على حيادة 
وا�ستقالله.

4.570.67291.4622.0730.000
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على جودة وحتسني األداء املهني للمراجع اخلارجي

– فلسطني” غزة  مبحافظات  املراجعني  على  ميدانية  د. علي سليمان النعامي“دراسة 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

االحتمالية

3
اإن ال�ستقالل واحلياد للمراجع اخلارجي العمل بنزاهة 

3.721.16874.385.8100.000ومو�سوعية وعدم التحيز عند اإبداء الراأي يف تقريره.

4
ال�ستقالل يف احلقيقة ويف املظهر عند تقدمي خدمات 

املراجعة واخلدمات ال�ست�سارية الأخرى تعدان �رشورة 
ويجب ت�سلح املراجع بهما.

4.000.70780.0013.3420.000

5
ا�ستقاللية التخطيط الكاملة يف اأعمال املراجعة الذي 

ينوي املراجع القيام بها للو�سول اإىل راأي حمايد على 
القوائم املالية، مما يوؤثر اإيجابًا على اأدائه املهني.

3.811.02176.187.4740.000

6
ا�ستقاللية الأداء وهو التحرر من املوؤثرات كافة التي قد 

حتيد املراجع عن م�سار عملية املراجعة، مما يوؤثر اإيجابًا 
على اأدائه املهني.

4.100.73982.0214.0520.000

7
ا�ستقاللية اإعداد التقرير، وهو عدم وجود موؤثرات متار�ض 

على املراجع لتغيري راأيه على �سحة القوائم املالية يف 
تقريره، مما يوؤثر اإيجابًا على اأدائه املهني.

4.250.74384.9415.8390.000

8
اإن طول فرتة ارتباط املراجع بعملية يوؤدي اإىل جودة 

4.7340.000 -2.620.76152.36عملية املراجعة كما توؤثر اإيجابًا على حياده وا�ستقالله.

9
اإن حتديد اأتعاب املراجع اخلارجي قبل البدء يف اأعمال 

املراجعة يدعم ا�ستقالله وحيادة ويوؤثر اإيجابًا على اأدائه 
املهني.

4.130.80082.7013.3750.000

10
اإن قيام الهيئة العامة للم�ساهمني بتحديد اأتعاب املراجع 

اخلارجي يدعم ا�ستقالله وحياده، مما يوؤثر اإيجابًا على 
اأدائه املهني.

4.120.80982.4713.0970.000

11
اإن حق تعيني وحتديد اأتعاب املراجع وعزله بيد اجلمعية 

4.120.82382.4712.8760.000العمومية للم�ساهمني يوؤثر اإيجابًا على ا�ستقالله.

3.820.43376.4717.9540.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية 88 تساوي 1.99

الفر�سية الثالثة: »بذل العناية املهنية الواجبة من اأجل اإجناز عملية املراجعة وكتابة 
دللة  م�ستوى  عند  وحت�سينه  اخلارجي  للمراجع  املهني  الأداء  جودة  على  يعمل  التقرير، 

اإح�سائية )0.05(«.
اآراء  والذي يبني   ،  )7( والنتائج مبينة يف اجلدول  الواحدة  للعينة   t اختبار  اُ�ستخدم 
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اأن  اأفراد عينة الدرا�سة يف املحور الثالث )بذل العناية املهنية الواجبة( ، وتبني النتائج 
اأعلى فقرتني ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 

ت�ساوي . 1 الحتمالية  والقيمة   »%94.83« الن�سبي  الوزن  بلغ   »16« الفقرة  يف 
»0.001«، وهي اأقل من 0.05، مما يدل على اأنه: »على املراجع الرئي�ض عند ا�ستخدام عمل 

مراجع اآخر احل�سول على معلومات عن درجة الكفاءة املهنية عنده«.
ت�ساوي . 2 الحتمالية  والقيمة   »%87.42« الن�سبي  الوزن  بلغ   »6« الفقرة  يف 

»0.000«، وهي اأقل من 0.05، مما يدل على اأن: »الهدف منه حتديد طبيعة وتوقيت ومدى 
الختبارات املنوي القيام بها لمتام عملية املراجعة بدرجة عالية من الكفاءة واجلودة”.

كما تبني النتائج اأن اقل فقرتني ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 
ت�ساوي . 1 الحتمالية  والقيمة   »%75.96« الن�سبي  الوزن  بلغ   »21« الفقرة  يف 

»0.000«، وهي اأقل من 0.05، مما يدل على اأنه: »على املراجع احل�سول على اأدلة اإثبات 
اأ�سا�سها هذه  على  اأعدت  التي  البيانات  واأن  املحا�سبية  التقديرات  ب�سحة  كافية ومالئمة 

التغريات دقيقة ومنا�سبة«.
ت�ساوي . 2 الحتمالية  والقيمة   »%74.83« الن�سبي  الوزن  بلغ   »24« الفقرة  يف 

»0.000«، وهي اأقل من 0.05، مما يدل على اأن: »عند اإ�سدار تقرير املراجع عليه اللتزام 
ب�رشوط معايري اإ�سدار هذا التقرير )غري متحفظ، متحفظ، �سلبي، القتناع عن اإبداء الراأي(«.

وب�سفة عامة يتبني اأن املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املحور الثالث ت�ساوي 4.19، 
 t و الوزن الن�سبي ي�ساوي 83.70% وهي اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد »60%« وقيمة
املح�سوبة ت�ساوي 21.923، وهي اأكرب من قيمة t اجلدولية والتي ت�ساوي 1.99، و القيمة 
الحتمالية ت�ساوي 0.000، وهي اأقل من 0.05، مما يدل على بذل العناية املهنية الواجبة 
للمراجع  املهني  الأداء  جودة  على  يعمل  التقرير،  وكتابة  املراجعة  عملية  اإجناز  اأجل  من 

اخلارجي وحت�سينه عند م�ستوى دللة اإح�سائية )0.05( 
الجدول )7( 

تحليل فقرات المحور الثالث )بذل العناية المهنية الواجبة( 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

االحتمالية

1
على املراجع اخلارجي احل�سول على معلومات تتعلق 

4.180.76283.6014.6020.000بطبيعة اأعمال املن�ساأة والهيكل التنظيمي لها.
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مجاالت مساهمة املعايير املهنية العامة للمراجعة
على جودة وحتسني األداء املهني للمراجع اخلارجي

– فلسطني” غزة  مبحافظات  املراجعني  على  ميدانية  د. علي سليمان النعامي“دراسة 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

االحتمالية

2
يجب على املراجع اخلارجي معرفة ن�ساط العميل ومدى 

تاأثره بالأحوال القت�سادية والتطورات التكنولوجية، واأثر 
ذلك على عملية املراجعة.

4.220.59884.4919.3100.000

3
ت�ستخدم هذه املعرفة يف تكوين حكم �سخ�ض املراجع يف 
مدى �سالمة ال�سيا�سات املحا�سبة وعدالتها، ومدى كفاية 

الإف�ساح يف القوائم املالية.
4.310.82086.2915.1220.000

4
اإن معرفة املراجع اخلارجي بن�ساط عملية ت�ساعده يف 

تقييم مدى معقولية البيانات والإي�ساحات املقدمة من 
الإدارة.

4.150.57582.9218.8010.000

5
اإن هدف املراجع اخلارجي من درا�سة نظام الرقابة 

الداخلية وتقوميه هو حتديد مدى الثقة يف هذا النظام 
ومدى العتماد عليه.

4.290.69485.8417.5610.000

6
كما اأن الهدف منه حتديد طبيعة وتوقيت ومدى 

الختبارات املنوي القيام بها لإمتام عملية املراجعة 
بدرجة عالية من الكفاءة واجلودة.

4.370.57287.4222.6190.000

7
وهذا يوؤدي اأداء عملية املراجعة يف اأقل وقت واأقل تكلفة 

ممكنة واأعلى درجة من اجلودة للح�سول على الأدلة 
الكافية ل بدء راأيه يف تقريره.

4.130.71082.7015.0750.000

8
تعدُّ درا�سة الرقابة الداخلية وتقوميها من اأهم الأعمال 

3.990.83279.7811.2050.000التي يتم على اأ�سا�سها التخطيط لأعمال املراجعة.

9
يجب على املراجع اخلارجي تخ�سي�ض امل�ساعدين على 

ات املراجعة ويكون لديهم اخلربة والكفاءة الفنية  مهمَّ
املطلوبة عند تنفيذهم للعمل امل�سند اإليهم.

3.930.80978.6510.8750.000

10
على املراجع اخلارجي التاأكد باأن العمل قد مت تاأديته 

وفقًا لربنامج املراجعة واأن امل�ساعدين متفهمون 
توجيهات املراجع.

4.000.89280.0010.5780.000

11
اإن على املراجع اخلارجي احل�سول على املعرفة التامة 

مب�سكالت املحا�سبة واملراجعة املهمة ويق�سم مدى 
تاأثريها وتعديل برنامج املراجعة وفقًا لذلك.

4.240.69184.7216.8690.000

12
على املراجع اخلارجي التدخل حلل اخلالفات بني 

املن�ساأة التي يراجع ح�ساباتها وبني فريق املراجعة من 
امل�ساعدين.

4.180.61483.6018.1410.000
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

االحتمالية

13
اأن هذا التدخل ي�ساهم يف رفع اجناز الأعمال بالكفاءة 

املطلوبة ويف حتقيق اأعلى درجة من الدقة واملو�سوعية 
واحلد من امل�ساكل داخل مكتب املراجعة.

4.240.65884.7217.7330.000

14
يجب على املراجع اخلارجي توثيق اأعمال املراجعة واأن 

تكون اأوراق العمل متكاملة ومف�سلة حتى يتمكن من فهم 
وا�ستيعاب عملية املراجعة.

3.930.76678.6511.4900.000

15

على املراجع اخلارجي الت�سجيل يف اأوراق العمل عملية 
التخطيط للمراجعة وطبيعة وتوقيت ومدى اختبارات 

املراجعة الواجب القيام بها، والنتائج التي مت التو�سل 
اإليها.

4.200.67784.0416.7480.000

16
على املراجع الرئي�ض عند ا�ستخدام عمل مراجع اآخر 

4.744.56294.833.6020.001احل�سول على معلومات عن درجة الكفاءة املهنية عنده.

17
اأن املراجع الرئي�ض يجب عليه يو�سح اأهمية ذلك اجلزء من 

4.370.59187.4221.8720.000القوائم املالية الذي مت مراجعته مبعرفة املراجع الآخر.

18
عند ا�ستخدام عمل املراجعة الداخلية، على املراجع 

اخلارجي تقومي الكفاءة املهنية للمراجع الداخلي ومدى 
مو�سوعيته.

4.180.53483.6020.8300.000

19
عند ا�ستخدام عمل اخلبري على املراجع مراعاة طبيعة 

ودرجة تعقيد البند والأهمية الن�سبية له، والأدلة املتوفرة 
لدى املراجع.

4.170.69583.3715.8680.000

20
يجب اأن يتم التخطيط لعملية املراجعة ب�سكل ميكن من 
خالله التحكم يف حدود خماطر املراجعة بحيث تكون 

مقبولة ومنخف�سة.
4.280.63985.6218.8990.000

21
على املراجع احل�سول على اأدلة اإثبات كافية ومالئمة 
ب�سحة التقديرات املحا�سبية، واأن البيانات التي اأعدت 

على اأ�سا�سها هذه التغريات دقيقة ومنا�سبة.
3.801.07975.966.9780.000

22
ت�ستخدم الإجراءات التحليلية عند التخطيط العملية 

املراجعة والقيام بالف�سح اجلوهري وعند النتهاء من 
عملية املراجعة.

4.150.73682.9514.6360.000

23
عند ا�ستخدام العينة الإح�سائية يف عملية املراجعة على 

املراجع مراعاة ال�سحب الع�سوائي للعينة وعدم التحيز عند 
اختيارها وحتديد درجة الثقة املطلوبة لنجاحها.

4.150.70882.9915.1520.000
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مجاالت مساهمة املعايير املهنية العامة للمراجعة
على جودة وحتسني األداء املهني للمراجع اخلارجي

– فلسطني” غزة  مبحافظات  املراجعني  على  ميدانية  د. علي سليمان النعامي“دراسة 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالن�صبي

االحتمالية

24
عند اإ�سدار تقرير املراجع عليه اللتزام ب�رشوط معايري 

اإ�سدار هذا التقرير )غري متحفظ، متحفظ، �سلبي، القتناع 
عن اإبداء الراأي( .

3.741.13374.836.1720.000

4.190.51083.7021.9230.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية 88 تساوي 1.99

]أ[ النتائج:
يف �صوء الدرا�صة امليدانية وحتليل فقرات اال�صتبانة، فقد تو�صل الباحث للنتائج 

االآتية: 
عملية . 1 اإجناز  اأجل  من  الواجبة  املهنية  العناية  بذل  اخلارجي  املراجع  على  اإن 

املراجعة وكتابة التقرير.
اإن على املراجع اخلارجي اأن يقوم بعمله املهني بعناية ومهارة لإجناز الأعمال . 2

امل�سندة اإليه ح�سب املعايري املو�سوعية من الهيئات املهنية.
يتطلب من املراجع اخلارجي ح�سور دورات تدريبية يف جمال املحا�سبة واملراجعة . 3

لدى ال�رشكات واملوؤ�س�سات واجلامعات واجلمعيات املهنية.
اإذا كان الغر�ض من تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية لعميل املراجعة تقدمي الن�سيحة . 4

فقط، ولي�ض امل�ساهمة يف اإ�سدار القرارات، فاإن ذلك يوؤثر اإيجابًا على حياده وا�ستقالله.
التقرير وهو عدم وجود موؤثرات متاَر�ض على املراجع اخلارجي . 5 اإعداد  ا�ستقاللية 

لتغيري راأيه على �سحة القوائم املالية يف تقريره، مما يوؤثر اإيجابًا على اأدائه املهني.
اإن حتديد اأتعاب املراجع اخلارجي قبل بدء اأعمال املراجعة يدعم ا�ستقالله وحياده . 6

ويوؤثر اإيجابًا على اأدائه املهني.
اإن على املراجع الرئي�ض عند ا�ستخدام عمل مراجع اآخر احل�سول على معلومات عن . 7

درجة الكفاءة املهنية عنده.
على املراجع اخلارجي الت�سجيل يف اأوراق العمل عملية التخطيط للمراجعة وطبيعة . 8

وتوقيت ومدى الختبارات الواجب القيام بها، والنتائج التي يتم التو�سل اإليها.
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املحا�سبة . 9 مب�سكالت  التامة  املعرفة  على  احل�سول  اخلارجي  املراجع  على  اإن 
واملراجعة املهمة وتقومي مدى تاأثريها على برنامج املراجعة وفقًا لذلك.

]ب[ التوصيات:

يف �صوء النتائج التي مت التو�صل اإليها، فاإن الباحث يو�صي مبا ياأتي: 
اأن يكون املراجع اخلارجي م�ستقاًل يف احلقيقة، ويف املظهر عند قيامه . 1 �رشورة 

بعملية املراجعة وتقدميه اخلدمات الإدارية وال�ست�سارية الأخرى.
من . 2 جيداً  اإعداداً  وا  ُيعدُّ اأن  املراجعة  مهنة  ميار�سون  الذين  املراجعني  على  يجب 

الناحيتني العلمية والعملية التطبيقية.
واملراجعة، . 3 املحا�سبة  مهنة  يف  عالية  موؤهالت  على  املراجعني  ح�سول  �رشورة 

وزيادة �سنوات اخلربة، واإمتام دورات تدريبية مكثفة يف جمالت املراجعة املختلفة.
يجب على املراجع اخلارجي امل�ستقل األ يقبل اأي عملية مراجعة ل ي�ستطيع هو اأو . 4

اأفراد مكتبه القيام بها بكفاءة مهنية معقولة ومنا�سبة.
�رشورة اأن يقوم املراجع اخلارجي بعمله املهني بعناية ومهارة لإجناز الأعمال . 5

امل�سندة اإليه ح�سب املعايري املو�سوعية من قبل الهيئات املهنية.
التحرر من . 6 اأدائه املهني، وهو  اأن يكون م�ستقاًل يف  يجب على املراجع اخلارجي 

املوؤثرات كافة التي قد حتيد املراجع عن م�سار عملية املراجعة، مما يوؤثر اإيجابًا على اأدائه 
املهني.
�رشورة اأن يح�سل املراجع الرئي�ض عند ا�ستخدام عمل مراجع اآخر على معلومات . 7

عن درجة الكفاءة املهنية عنده.
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