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ملخص: 

�ملهنية  �ل�ضجاعة  مفهوم  ��ضتعر��ض  �إىل  �لبحث  يهدف 
�لثقة  خا�ضيتي  يف  حتددت  �لتي  وخ�ضائ�ضها  و�أهميتها 
�إذ ينتج عن تلك  �لذ�تي ملر�جع �حل�ضابات،  بالنف�ض و�ل�ضتقلل 
�ملعرفة،  عن  �لبحث  زيادة  يف:  تتمثل  ممار�ضات  �خل�ضائ�ض 
�لبد�ئل، زيادة  �لقدرة على توليد  �لتناق�ضات،  �لعمل على ك�ضف 
با�ضتعر��ض  �لباحث  قام  وقد  �ملعلومات.  م�ضادر  يف  �لتدقيق 
و�أهم  �ملر�جعة  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  وتو�ضيح 
�ل�ضجاعة  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملرتفعة  �ملخاطر  ذ�ت  �جلو�نب 
تلك  ملو�جهة  بها  �ملتعلقة  و�لقر�ر�ت  �لأحكام  لتح�ضني  �ملهنية 
�أثر  ملعرفة  ميد�نية  در��ضة  باإجر�ء  �لباحث  قام  وقد  �ملخاطر. 
بالنف�ض  �لثقة  يف  �ملتمثلة  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خا�ضيتي  تو�فر 
خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  على  �لذ�تي  و�ل�ضتقلل 
تاأثري معنوي  �إىل وجود  �لدر��ضة  نتائج  �ملر�جعة، حيث خل�ضت 
بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  على  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خلا�ضيتي 

�ملر�جعة.  خماطر 
�لثقة  خا�ضية  �ملهنية،  �ل�ضجاعة  Ú:املفتاحية Úالكلمات

�ملر�جعة.  خماطر  تقييم  �لذ�تي،  �ل�ضتقلل  خا�ضية  بالنف�ض، 

Proposed Model to measure the effect of pro-
fessional courage on decisions related to the 
assessment of auditing risks. A field study on 
auditors members of the Egyptian Society of 

Accountants and Auditors

Abstract: 

The study aims to review the concept and the 
importance of the characteristics of the professional 
courage, which was specified in the Self - Esteem 
and Autonomy in alternatives, and the increase in 
checking of the accuracy of information sources. 
The researcher reviewed and clarified the decisions 
related to auditing. These characteristics showed 
practices represented in: the increase in search 
for information, the increase in detection of 
contradictions, the increase in the generation of 
assessment of auditing risks , and also reviewed the 
most important aspects of high impact risks which 
need a professional courage to improve the related 
decisions in order to avoid these risks. 

On the other hand the researcher conducted a 
field study to explore the effects of the availability of 
the professional courage on decisions related to the 
assessment of auditing risks. The field study showed 
that there are significant effects of Self - Esteem and 
Autonomy on the decisions related to the assessment 
of auditing risks. 

Keywords: professional courage, Self - Esteem, 
Autonomy, audit risk assessment. 
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2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (1) - كانون 

1 اإلطار العام للبحث: 	

1/ 1 مقدمة: 
مت�ض  �لتي  �لهامة  �ملو�ضوعات  �أحد  �ملهنية  �ل�ضجاعة  تعد 
�ل�ضخ�ضية �ملهنية، وقد قال �لفل�ضفة �لقدماء �إن �ل�ضجاعة �ملهنية 
نظر�اً  �لآخرين،  �دعاء�ت ومطالبات  �لطعن يف  �ل�ضخ�ض من  متكن 
وتقدمي  �ملبا�رصة،  �ملو�جهة  ي�ضتوجب  �ملطالبات  تلك  حتدي  لأن 
تف�ضري�ت و�آر�ء تتعار�ض مع �لآخرين، �لأمر �لذي ل يقدر عليه من 
 p15:( ل ميتلك �لقدر �لكايف من �لثقة بالنف�ض و�ل�ضتقلل �لذ�تي
�لعقلية،  �لقدر�ت  تنمية  يف  دور�اً  لل�ضجاعة  �أن  كما   .  )Hurtt, 99

�أو تهيوؤ�اً عقليااً ع�ضبيااً مكت�ضبااً يجعل �لفرد  فال�ضجاعة متثل ميلاً 
�لجتماعية  �ملو�قف  يف  وفعالية  وم�ضاركة  و�إقد�مااً  جر�أة  �أكرث 
وح�ضن،  )عثمان  �لأهد�ف.  حتقيق  على  قدرة  و�أكرث  �ملختلفة، 
2003: �ض196( ، . وتعد �ل�ضجاعة �ملهنية ذ�ت تاأثري فعال على 
�أ�ضارت  فقد  �حل�ضابات،  ملر�جعي  �ملهني  �لأد�ء  مب�ضتوى  �لرتقاء 
وعدم  �ملبادرة  روح  �ضعف  �أن  �ض52(   :2004 )بخيت،  در��ضة 
�ملهنية  �ل�ضجاعة  �لناجتة عن �ضعف  �لأمور  مو�جهة  على  �لقدرة 
يعد من �أهم �لعو�ئق �لد�خلية �لتي حتد من �كت�ضاب �ملر�جع للقدرة 
 )p155: Hurtt,2010( على حل �مل�ضاكل �ملهنية، وقد �أ�ضارت در��ضة
�إىل خا�ضيتي �لثقة بالنف�ض و�ل�ضتقلل �لذ�تي كمكونات �أ�ضا�ضية 
 :2014 و�رصف،  )�ل�ضباغ  در��ضة  وقامت  �ملهنية،  لل�ضجاعة 
�ملهنية  �ل�ضجاعة  تو�فر  مدى  لقيا�ض  مقايي�ض  بتطوير  �ض242( 
لدى مر�جعي �حل�ضابات من و�قع مدى تو�فر خ�ضائ�ضها �ملتمثلة 
وبا�ضتعر��ض  �لذ�تي.  و�ل�ضتقلل  بالنف�ض  �لثقة  خا�ضيتي  يف 
�أهمية  �إىل  �ل�ضمنية  �لإ�ضارة  ت�ضمنت  �أنها  جند  �ملر�جعة  معايري 
�أ�ضار  حيث  �ملر�جعة،  جمالت  يف  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض 
�ملعيار SAS No 109 �أن على �ملر�جع �أن يكون �ضارمااً يف متابعة 
�أي موؤ�رص�ت �أو معلومات ت�ضري �إىل �إمكانية �حتو�ء �لقو�ئم �ملالية 
على �أخطاء جوهرية نتيجة للحتيال، ولكي يكون �ملر�جع �ضارمااً 
كما �أ�ضار �ملعيار، فذلك ي�ضتوجب �أن يكون لديه ثقة كبرية بنف�ضه 
ويجب �أن يتمتع با�ضتقللية �لفكر �لذي يعرّب عن حالة ذهنية ت�ضمح 
ت�ضعف  �لتي  �لتاأثري�ت  من  لأي  �خل�ضوع  دون  ما،  نتيجة  باإبد�ء 
ومو�ضوعية.  بنز�هة  �لت�رصف  للفرد  يتيح  ب�ضكل  �ملهني  �حلكم 

 )IFAC, 2008: p117(
�ملر�جعة  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  و�لقر�ر�ت  �لأحكام  وتعد 
�ملهني،  �لأد�ء  كفاءة  على  �ملوؤثرة  �لهامة  �ملجالت  �إحدى 
)�رصف،  �ملر�جعة  �أعمال  نتائج  على  كبري  تاأثري  ذ�ت  ونتائجها 
2015: �ض81( ، وبالتايل فهي حتتاج �إىل �ضجاعة مهنية متكن 
معايري  ت�ضمنت  كما  منا�ضبة،  ب�ضورة  بها  �لقيام  من  �ملر�جع 
�ملتحدة  للوليات  �لعام  �ملر�قب  عن  �ل�ضادرة  �حلكومية  �لرقابة 
لعام   (GAO( Government Accountability Office �لأمريكية 
من  تعد  �ملر�جع  ومو�ضوعية  �إ�ضتقللية  �أن  �إىل  �لإ�ضارة   2007

 . )GAO, 2007, p3( لعو�مل �ملوؤثرة على كفاءة �أحكامه �ملهنية�

1/ 2 مشكلة البحث: 
Úال�سوؤالÚيفÚالبحثÚم�سكلةÚسياغة�ÚميكنÚسبق�ÚماÚعلىÚبناء

Ú:التايلÚالرئي�ص

ÚالقراراتÚكفاءةÚعلىÚاملهنيةÚال�سجاعةÚخ�سائ�صÚاأثرÚما
Úاملراجعة؟ÚخماطرÚبتقييمÚاملتعلقة

ويتفرع عنه �لأ�ضئلة �لفرعية �لتالية: 
●Ú على �حل�ضابات  ملر�جع  بالنف�ض  �لثقة  خا�ضية  �أثر  ما 

كفاءة �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة. 
●Ú ما �أثر خا�ضية �ل�ضتقلل �لذ�تي ملر�جع �حل�ضابات على

كفاءة �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة. 

1/ 3 أهمية البحث
بخ�ضائ�ض  تتعلق  كونها  من  �لدر��ضة  هذه  �أهمية  تنبع 
�ل�ضجاعة �ملهنية �لتي تعد من �ملوؤثر�ت �لهامة على كفاءة �لأد�ء 
يوجهه  �ملو�ضوع  هذ�  ز�ل  ل  حيث  �حل�ضابات،  ملر�جعي  �ملهني 
�لأبحاث و�لدر��ضات �ملرتبطة به، وذلك  لقلة  �لغمو�ض  �لكثري من 
�ضعف  �أن  على  �أكدت  �لتي  و�لتحقيقات  �لتقارير  من  �لرغم  على 
تلك �خل�ضائ�ض لدى �ملر�جعني كان ور�ء �لعديد من ف�ضل عمليات 

�ملر�جعة. 

1/ 4 اهلدف من البحث
يتمثل هدف �لبحث يف تو�ضيح مفهوم وخ�ضائ�ض �ل�ضجاعة 
�أهميتها  مدى  على  و�لتعرف  �ملر�جعة،  جمالت  يف  �ملهنية 
وذلك  �ملر�جعة،  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  على  وتاأثريها 
يهدف  كما  �ملر�جعة،  عمليات  على  �ملخاطر  تلك  تاأثري  من  للحد 
�أي�ضااً �إىل حتديد �أهم جو�نب ومر�حل �ملر�جعة �لتي تعترب  �لبحث 

ذ�ت خماطر مرتفعة. 

1/ 4 فرضيات البحث
�ل�ضجاعة  خل�ضائ�ض  �أثر  وجود  يف  �لبحث  فر�ضية  تتمثل 
Úويتفرع �ملر�جعة.  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  على  �ملهنية 

Ú:التاليةÚالفرعيةÚالفر�سياتÚالرئي�سيةÚالفر�سيةÚهذهÚعن
●Ú توؤثر خا�ضية �لثقة بالنف�ض لدى مر�جع �حل�ضابات على

كفاءة قر�ر�ت تقييم خماطر �ملر�جعة. 
●Ú حل�ضابات� مر�جع  لدى  �لذ�تي  �ل�ضتقلل  خا�ضية  توؤثر 

على كفاءة قر�ر�ت تقييم خماطر �ملر�جعة. 

1/ 5 منهج البحث: 
�ملنهج  هو  �لبحث  �أهد�ف  حتقيق  يف  �مل�ضتخدم  �ملنهج 
�لعملية،  و�لدر��ضة  �لنظري  �لتحليل  على  يعتمد  �لذي  �ل�ضتنباطي 
�لدر��ضة  فر�ضية  �إىل  �لو�ضول  هو  �لنظري  �لتحليل  من  و�لهدف 
بخا�ضيتي  �ملتمثلة  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  �أثر  بخ�ضو�ض 
بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  على  �لذ�تي  و�ل�ضتقلل  بالنف�ض  �لثقة 
�ختبار  منها  فالهدف  �مليد�نية  �لدر��ضة  �أما  �ملر�جعة،  خماطر 

�ضحة فر�ضيات �لدر��ضة. 
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1/ 6 هيكل البحث
وفر�ضيته  وهدفه  و�أهميته  �لبحث  مو�ضوع  �إطار  يف 
�لعنا�رص  �لبحث من خلل  �لباحث هذ�  ومنهجيته، �ضوف يتناول 

�لتالية: 
�Úلدر��ضات �ل�ضابقة�
�Ú .مفهوم وخ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية يف �ملر�جعة
�Ú .لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة�
�Ú .لدر��ضة �مليد�نية�
�Ú .خلل�ضة و�لنتائج و�لتو�ضيات�
�Ú .مقرتحات لأبحاث م�ضتقبلية

2 - الدراسات السابقة: 
تناولت  �لتي  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  با�ضتعر��ض  �لباحث  قام 
�لعربية  باللغة  در��ضات  �إىل  تق�ضيمها  ومت  �لبحث،  متغري�ت 

ودر��ضات باللغة �لجنليزية كما يلي: 

اوالً: دراسات باللغة العربية

تناولت در��ضة )فوده، 2001( حتديد �مل�ضاكل �لتي توؤثر على 
كفاءة مهنة مر�جعة �حل�ضابات، و�لتي تتمثل ب�ضكل كبري يف كيفية 
حتديد وقيا�ض خماطر �ملر�جعة، نظر�اً لأن قيا�ض �ملخاطر يرتبط 
بتخطيط برنامج �ملر�جعة يف بيئة �لعمال �مل�رصية، وقد قامت 
�لنهائية، ومت  �لدر��ضة ببناء نوذج كمي مقرتح لقيا�ض �ملخاطر 
مكاتب  على  وزعت  ��ضتق�ضاء  قائمة  خلل  من  �لنموذج  �ختبار 
مر�جعة خا�ضة ومر�جعي �جلهاز �ملركزي للمحا�ضبات. �أما در��ضة 
)عثمانÚوح�سن، 2003( فقد بحثت �لعلقة بني �لذكاء �لجتماعي 
�لدر��ضي  و�ل�ضجاعة و�لتح�ضيل  للتعلم و�خلجل  �لد�فعية  وكل من: 
متغري�ت  بني  �لعلقة  در��ضة  ومت  �لزقازيق.  جامعة  طلبة  لدى 
�لدر��ضة �ملتمثلة يف �لذكاء �لجتماعي و�لد�فعية للتعليم و�خلجل 
�أعدت  ��ضتق�ضاء  قائمة  خلل  من  �لدر��ضي  و�لتح�ضيل  و�ل�ضجاعة 
وخل�ضت  �لدر��ضة،  ملتغري�ت  مقايي�ض  وت�ضمنت  �لغر�ض  لهذ� 
�لدر��ضة لوجود �رتباط موجب بني �لذكاء �لجتماعي و�ل�ضجاعة. 
ملخاطر  وحتليلاً  حتديد�اً   )2004 )ال�سباغ،  در��ضة  وتناولت 
�ملر�جعة  ملخاطر  رئي�ضية  �أنو�ع  ثلثة  حتديد  مت  حيث  �ملر�جعة، 
�لرقابة،  وخماطر   ، )خماطر�لأعمال(  �لكامن  �خلطر  يف:  تتمثل 
�لعمل على رفع  �أهمية  �إىل  �لدر��ضة  �لكت�ضاف، وخل�ضت  وخماطر 
من  عليها  يرتتب  ملا  �ملخاطر  تلك  تقييم  يف  �ملر�جعني  كفاءة 
 )2007 الفتاح،  Úعبد( در��ضة  �أما  �ملهني.  �لأد�ء  كفاءة  على  تاأثري 
فقد هدفت �إىل تر�ضيد �لأحكام �ملهنية ملر�جع �حل�ضابات لأغر��ض 
�حلكم على مدى عد�لة عر�ض �لقو�ئم �ملالية جتنبااً لحتو�ئها على 
�ملر�جعة  مهنة  على  �ل�ضغوط  لتز�يد  نظر�اً  وذلك  جوهرية،  �أخطاء 
�ملهني،  �لأد�ء  مب�ضتوى  �لنهو�ض  جتاه  �ملر�جع  م�ضئولية  وتز�يد 
وخل�ضت �لدر��ضة �إىل �أن تر�ضيد �حلكم �ملهني للمر�جع يحقق جودة 
�ملر�جعة. كما تناولت در��ضة )عبدÚاهلل، 2009( تو�ضيح �أثر ��ضتخد�م 
مدخل حتليل �ل�ضرت�تيجية على حت�ضني دقة تقييم �ملخاطر، ومن 

ثم توجيه مو�رد �ملر�جعة نحو �ملناطق �لأعلى خطر�اً، حيث يتميز 
مدخل حتليل �ل�ضرت�تيجية بانتظام ومنهجية جتميع �ملعلومات، 
ت�ضغيل  ومر�حل  حمتوى  حتليل  �أن  �إىل  �لدر��ضة  خل�ضت  وقد 
�ل�ضرت�تيجية ميكن �ملر�جع من ت�ضغيل �ملعلومات �ملتعلقة بالبيئة 
�لد�خلية و�خلارجية بدقة عالية، وقامت در��ضة )ال�سباغÚو�رسف، 
2014( بدر��ضة �أثر خ�ضائ�ض �ل�ضك �ملهني على �لأحكام و�لقر�ر�ت 
�ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة، حيث تبني للدر��ضة �أن خ�ضائ�ض 
�ل�ضك �ملهني �لتي حددتها �لأبحاث �لكادميية تت�ضمن خا�ضيتي 
�لثقة بالنف�ض، و�ل�ضتقلل �لذهني و�نهما ذ�ت تاأثري معنوي على 
كفاءة �أحكام وقر�ر�ت تقييم �ملر�جعني ملخاطر �ملر�جعة. و�أو�ضت 

�لدر��ضة بتعزيز تلك �خل�ضائ�ض لدى مر�جعي �حل�ضابات. 

ثانيا: الدراسات باللغة االجنليزية

قامت در��ضة )Umar and Anandarajan, 2004( باختبار 
مدى تاأثري �خل�ضائ�ض �لدميوغر�فيه �ملتمثلة يف كل من: �جلن�ض، 
�خلربة، �ملوؤهلت �ملهنية، نوع �لوظيفة )مر�جع د�خلي �أو مر�جع 
نتائج  �أ�ضارت  وقد  �ملر�جعني،  �أحكام  ��ضتقلل  على  خارجي( 
�لدر��ضة �إىل تاأثري بع�ض �خل�ضائ�ض �لدميوغر�فية على ��ضتقللية 
�أحكام �ملر�جعني، ومن تلك �خل�ضائ�ض �خلربة و�ملوؤهلت �ملهنية، 
و�أو�ضت �لدر��ضة ب�رصورة تعزيز �لتوجهات و�لإر�ضاد�ت �لأخلقية 
�لتي  �ل�ضغوط  من  تخفف  �أن  �ضاأنها  من  �لتي  �ملهنية  و�ملعايري 
Schilp� )ووؤثر على ��ضتقللية �أحكام �ملر�جعني. وتناولت در��ضة 

حيث  �ل�ضخ�ضية،  لل�ضجاعة  �لنظري  �لإطار  تو�ضيح   )zand,2008
و�أنو�عها  لل�ضجاعة  �ملختلفة  �ملفاهيم  وتو�ضيح  ��ضتعر��ض  مت 
كبري  ب�ضكل  تتعلق  و�لتي  �جل�ضمية  �ل�ضجاعة  يف  �ملتمثلة  �لثلث 
ويطلق  �لجتماعية  و�ل�ضجاعة  و�لقتالية،  �لع�ضكرية  بالأعمال 
عليها �ل�ضجاعة �ملدنية و�ضجاعة �مل�ضاريع )�لأعمال( ، كما قامت 
ميكن  �لثلث  �لأنو�ع  تلك  من  نوع  لكل  مقايي�ض  بتطوير  �لدر��ضة 
وقامت  �ل�ضجاعة.  من  �ل�ضخ�ض  ح�ضيلة  مدى  قيا�ض  خللها  من 
در��ضة )Quadackers&Wijnandsrade, 2009( بفح�ض �لعلقة 
و�لقر�ر�ت  و�لأحكام  �ملر�جعة  يف  �ملهني  �ل�ضك  خ�ضائ�ض  بني 
خ�ضائ�ض  ثلث  �ختبار  مت  وقد  �خل�ضائ�ض،  تلك  على  �ملرتتبة 
�لنف�ض و�ملر�جعة تتمثل يف:  �أدبيات كل من علم  معرتف بها يف 
�لثقة �ل�ضخ�ضية، تعليق و�إرجاء �حلكم، مكان �ل�ضيطرة. وقد خل�ضت 
�لدر��ضة �إىل وجود علقة قوية بني خ�ضائ�ض �ملر�جعني و�أحكام 
وقر�ر�ت �ملر�جعة. وقد �أظهرت �لثقة �ل�ضخ�ضية �أعلى درجة معنوية 

يف �لتنبوؤ باأحكام وقر�ر�ت �ملر�جعة. 
لقيا�ض  نوذج  بتطوير   )Hurtt,2010( در��ضة  قامت  كما 
خ�ضائ�ض �ل�ضك �ملهني لدى �ملر�جعني، حيث ��ضتمل �لنموذج على 
�لذهني  و�ل�ضتقلل  بالنف�ض  �لثقة  �ضت خ�ضائ�ض، منها خا�ضيتا 
�لتي متثل خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية ملر�جعي �حل�ضابات، و�أكد 
يف �لدر��ضة �أهمية تو�فر هاتني �خلا�ضيتني نظر�اً لدورهما يف متكني 
در��ضة  تناولت  و  �لعميل.  �إد�رة  �فرت��ضات  حتدي  من  �ملر�جعني 
�ملهنية  �ملمار�ضة  على  �لعاطفية  �ملو�قف  �أثر   )Nolder, 2012(
حيث  و�لغ�ضب،  �خلوف  من  كل  �أثر  در��ضة  مت  حيث  للمر�جعني، 
�لعاطفية على �لأحكام  �إىل تاأثري �ملو�قف  �لدر��ضة  خل�ضت نتائج 
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عند  حر�ضااً  �أكرث  �ملر�جع  يجعلن  و�لغ�ضب  فاخلوف  و�لقر�ر�ت، 
�تخاذ �لأحكام و�لقر�ر�ت، و�أكرث عر�ضة لتحدي تقييمات �لعميل. 

3 - مفهوم وخصائص الشجاعة املهنية يف املراجعة. 

3/ 1 مفهوم الشجاعة 
�أي عمل  �ل�ضمات �للزمة و�لهامة لنجاح  �ل�ضجاعة من  تعد 
مهني، وقد �أجمع �حلكماء على �أن �ل�ضجاعة تعترب �إحدى �لف�ضائل 
بالقوة  يعرف  ما  ت�ضكل  و�لتي  و�لعد�لة  �حلكمة  بجانب  �لرئي�ضية 
�لأهو�ل  على  و�لإقد�م  و�لنجدة  �لغ�ضب  يكون  بها  �لتي  �لغ�ضبية 
�لف�ضائل  ومن  �ملعرفة،  عن  و�لبحث  �لكمال  بلوغ  يف  و�لرغبة 
�لتي تندرج حتت �ل�ضجاعة: عزة �لنف�ض، علو �لهمة وثباتها، �حللم، 
و�ل�ضكون، فال�ضجاعة �ملهنية قوة حترك �ضاحبها للأمام وتدفعه 
لتنفيذ �أفكاره و�لدفاع عن معتقد�ته )خلف، 2010 �ض15( ويرى 
يكون  �أن  تعني  �ملهنية  �ل�ضجاعة  �أن  �ض32(   2012 )�لغز�يل، 
�ملح�ضوبة  �ملخاطرة  �أجله  من  يتحمل  و��ضح  موقف  لل�ضخ�ض 

ويرف�ض �لو�ضع �لقائم غري �مللئم. 

3/ 2 أنواع الشجاعة
�أنو�ع  �أربعة   )Aprigliano,1999: p50 � 54( در��ضة  حددت 
�ملعنوية،  �ل�ضجاعة  �جل�ضدية،  �ل�ضجاعة  يف:  تتمثل  لل�ضجاعة 
�ل�ضجاعة  تكون  حيث  �ل�ضجاعة�لإبد�عية.  �لجتماعية،  �ل�ضجاعة 
�جل�ضدية مرتبطة بقوة �جل�ضم و�ل�ضتعد�د للقيام باأعمال حتتاج �إىل 
�لقوة و�لعنف، بينما تنبع �ل�ضجاعة �لأدبية من �ل�ضاعر و�لأحا�ضي�ض 
�لد�خلية لل�ضخ�ض جتاه معاناة وم�ضاكل �لآخرين ومتثل حافز�اً له 
�لجتماعية  �ل�ضجاعة  �أما  �مل�ضكلت.  تلك  حل  يف  �مل�ضاعدة  على 
جتاه  �لجتماعية  بامل�ضئولية  و�ضعوره  �ل�ضخ�ض  مبو�قف  فرتتبط 
�ملجتمع، وقد يتطلب هذ� �لنوع �أن يعر�ض �لإن�ضان بع�ض علقاته 
تتمثل  بينما  �لجتماعية،  مب�ضوؤولياته  للوفاء  للخطر  وم�ضاحلة 
�كت�ضاف ما هو جديد  �ل�ضخ�ض على  �إقد�م  �لإبد�عية يف  �ل�ضجاعة 
على  و�لعمل  �لقائمة  �ملعرفية  �لفرت��ضات  حتدي  على  و�لعمل 

�كت�ضاف معرفة جديدة. 
ويرى �لباحث �أن �ل�ضجاعة �ملهنية ملر�جع �حل�ضابات تتكون 
من �ل�ضجاعة �ملعنوية و�ل�ضجاعة �لجتماعية و�ل�ضجاعة �لإبد�عية، 
�لأطر�ف،  �لعديد من  نظر�اً لأن خدمات �ملر�جع توؤثر على قر�ر�ت 
وبالتايل يجب �أن ميتلك �ملر�جع �ل�ضجاعة �ملعنوية و�لجتماعية 

و�لإبد�عية �لتي تتلءم مع م�ضئولياته �لجتماعية و�لأخلقية. 

3/ 3 خصائص الشجاعة املهنية
لل�ضجاعة  در��ضة  (Hurtt, 2010, p155(خا�ضيتني  حددت 
�ل�ضتقلل  وخا�ضية  بالنف�ض  �لثقة  خا�ضية  يف  تتمثلن  �ملهنية 
�ملر�جعني،  ممار�ضات  على  �خل�ضائ�ض  تلك  توؤثر  حيث  �لذ�تي، 
حيث قام  (Hurtt, 2010, p154(بتحديد تلك �خل�ضائ�ض من خلل 
��ضتعر��ض �أدبيات �لدر��ضات �لفل�ضفية �لقدمية �لتي �هتمت وركزت 
على �جلو�نب �ل�ضخ�ضية �لتي متيز �لإن�ضان وتوؤثر على ممار�ضاته 
2014: �ض251(  �أ�ضارت در��ضة )�ل�ضباغ، و�رصف  و�ضلوكه، وقد 
ب�ضكل  ت�ضهمان  �لذ�تي  و�ل�ضتقلل  بالنف�ض  �لثقة  خا�ضيتي  �أن 

فعال يف تكوين و�ضقل �ل�ضخ�ضية �ملهنية ملر�جع �حل�ضابات من 
خلل �إ�ضهامهما يف تكوين عقليته �ملهنية �لتي تنعك�ض وتوؤثر على 
ممار�ضته و�ضلوكه �ملهني، وميكن تو�ضيح تلك �خل�ضائ�ض كما يلي: 

◄Úبالنف�صÚالثقةÚ:الأوىلÚاخلا�سية
تتطلب �ل�ضجاعة �ملهنية وجود خا�ضية �لثقة بالنف�ض لدى 
�ملر�جع، وبا�ضتعر��ض معايري �ملر�جعة جند �أنها ت�ضمنت �لإ�ضارة 
�ل�ضمنية �إىل �أهمية خا�ضية �لثقة بالنف�ض يف جمالت �ملر�جعة، 
حيث �أ�ضار �ملعيار SAS No 109 �أن على �ملر�جع �أن يكون �ضارمااً 
�حتو�ء  �إمكانية  �إىل  ت�ضري  معلومات  �أو  موؤ�رص�ت  �أي  متابعة  يف 
ولكي  للحتيال،  نتيجة  جوهرية  �أخطاء  على  �ملالية  �لقو�ئم 
يكون �ملر�جع �ضارمااً كما �أ�ضار �ملعيار، فذلك ي�ضتوجب �أن يكون 
 ISA 200 �لدويل  �ملر�جعة  �أن معيار  بنف�ضه. كما  ثقة كبرية  لديه 
�لثقة بالنف�ض، حيث  �إ�ضارة �ضمنية لأهمية خا�ضية  �أي�ضااً  ت�ضمن 
�أ�ضار �أنه يجب على �ملر�جع �أن يكون متيقظااً للأدلة �لتي تقدمها 
مقنعة.  غري  مر�جعة  باأدلة  يقبل  �أل  وعليه  �لعميل،  من�ضاأة  �إد�رة 
�لطعن  من  يتمكن  حتى  للمر�جع  �رصورية  بالنف�ض  �لثقة  وتعد 
�لآخرين؛ نظر�اً لأن حتدي تلك �ملطالبات  �دعاء�ت ومطالبات  يف 
ي�ضتوجب �ملو�جهة �ملبا�رصة، وتقدمي تف�ضري�ت و�آر�ء تتعار�ض مع 
من  �لكايف  �لقدر  ميتلك  ل  من  عليه  يقدر  ل  �لذي  �لأمر  �لآخرين، 
�لثقة بالنف�ض  (Hurtt, 99 p16(. وتعد �لثقة بالنف�ض �رصورية يف 
وعدم  �لد�خلي،  �لهدوء  توفري  دور يف  لها من  �لنجاح ملا  حتقيق 
وجود ��ضطر�بات نف�ضية توؤثر على �أد�ء �لعمل، وتعرب �لثقة بالنف�ض 
و�حرت�م �لذ�ت عن �مل�ضاعر �لذ�تية و�لقدر�ت �لتي ميتلكها �ل�ضخ�ض 
 )Holtfreter& Kristy, 2001: p16( وجد  وقد   ، )lom, 2001) )1(

علقة قوية بني �ملناق�ضات �لأكادميية �جلماعية و�لعمل �لتعاوين 
وبني تعزيز �لقدر�ت وزيادة �لثقة بالنف�ض و�حرت�م �لذ�ت لأع�ضاء 
�لفريق، ويرى )Clark and Goldsmith, 2005: p290( �أن �لنق�ض 
�عتماده  يف  �ل�ضخ�ض  ثقة  �نخفا�ض  �إىل  يوؤدي  �خلا�ضية  هذه  يف 
على �لأحكام �لتي يتخذها، و�أن �لثقة بالنف�ض حتفز �ضاحبها على 
بقر�ر�ته  �لآخرين  �إقناع  على  مبقدرته  يتعلق  فيما  �لتحدي  قبول 
وقد  �لآخرين.  نظر  بوجهات  وقبوله  بب�ضاطه  ت�ضليمه  من  بدلاً 
در��ضة  (Quadackers&Wijnandsrade, 2009: p23(�إىل  خل�ضت 
�لتنبوؤ  �أعلى درجة معنوية يف  للمر�جع حتتل  �ل�ضخ�ضية  �لثقة  �أن 

بالأحكام و�لقر�ر�ت �ملت�ضككه، وخل�ضت در��ضة
 (p192: Mcknight and Wright, 2011( �أن �ملر�جع �لأكرث 

قدر�اً  ميلك  �لذي  هو  �ملر�جعة  وقر�ر�ت  �أحكام  �إ�ضد�ر  يف  ن�ضاطااً 
حالت  يو�جه  لأنه  نظر�اً  �لد�خلية  و�ل�ضمات  �خل�ضائ�ض  من  �أكرب 
معقدة يف �حلياة �لعملية، و�إذ� مل يكن لديه �لثقة �لكافية بالنف�ض 
فاإن ذلك �ضيدفعه للتخلي عن �إجر�ء�ت �لفح�ض �لإ�ضافية �لتي قد 
تكون �رصورية لإز�لة �ضكوكه و�حل�ضول على �لتاأكيد�ت �لتي تدعم 
�أهمية خا�ضية �لثقة بالنف�ض كاأحد  ر�أيه �ملهني. وعلى �لرغم من 
�ملهنية  �ملعايري  يف  عليها  و�لتاأكيد  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض 
�لإفر�ط يف هذه  �أن هناك حماذير حول  �إل  �لأكادميية  و�لأبحاث 
&Weickgenannt, 2009: p3) Ow�  خلخلا�ضية، فقد �أظهرت در��ضة
 seniors لتي �أجريت على 144 مر�جعااً متخ�ض�ضااً بدرجة� )hoso

Hurtt 2010: p155 (1) نقال عن
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منوذج مقترح لقياس أثر الشجاعة املهنية ملراجع احلسابات على قرارات تقييم مخاطر املراجعة 
دراسة ميدانية على املراجعني األعضاء في جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية.

د. جهاد محمد محمد شرف

�ملالية  �ملن�ضاآت  ح�ضابات  مر�جعة  يف  يعملون   ،and managers

و�ملر�كز �ل�ضحية وجود �إفر�ط من قبل هوؤلء �ملر�جعني يف ثقتهم 
باأنف�ضهم؛ مما يوؤثر ب�ضكل �ضلبي على بر�مج �لتدريب وتوزيع �ملهام 

وتقييم �لأد�ء. 
◄ÚÚ:Ú)Autonomy(ÚالذاتيÚال�ستقللÚ:الثانيةÚاخلا�سية

�ملهنية،  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  �أحد  �لذ�تي  �ل�ضتقلل  يعد 
وقد ت�ضمنت قو�عد �ل�ضلوك �لأخلقي للمحا�ضبة �ملهنية �ل�ضادرة 
�لقانونيني تاأكيد�ت على �رصورة  �لدويل للمحا�ضبني  عن �لحتاد 
�لفقرة  ن�ضت  حيث  �ملهني،  �لت�ضّكك  وممار�ضة  �لفكري  �ل�ضتقلل 
رقم )8( �ملتعلقة با�ضتقللية �ملر�جع »�أنه يجب �أن يتمتع �ملر�جع 
با�ضتقللية �لفكر �لذي يعرّب عن حالة ذهنية ت�ضمح باإبد�ء نتيجة 
�ملهني  �حلكم  ت�ضعف  �لتي  �لتاأثري�ت  من  لأي  �خل�ضوع  دون  ما، 
ب�ضكل يتيح للفرد �لت�رصف بنز�هة وممار�ضة �ملو�ضوعية �ملهنية« 
 et al, 2001: p273( ، در��ضة  �أ�ضارت  وقد   .  )IFAC, 2008,p50(
و�لعلقات  للظروف  �ملر�جعة  من�ضاأة  تقييم  �أهمّية  �إىل   )Shafer

�لتي تهّدد �ل�ضتقللية و�تخاذ و�ضائل �حلماية ل�ضتبعاد �أو تقليل 
�لعو�قب  حجم  لكون  وذلك  ممكن،  م�ضتوى  �أدنى  �إىل  �لظروف  تلك 
�لقو�ئم  مب�ضتخدمي  �رصر  وقوع  �حتمال  �إىل  بالإ�ضافة  �ملحتملة 
�ملحا�ضبية  �ملعاجلات  لدعم  �ملر�جعني  ميول  على  يوؤثر  �ملالية 
�لأخلقية  �ملر�جعني  وقر�ر�ت  ممار�ضات  لأن  نظر�اً  �لعد�ئية؛ 
تتاأثر ب�ضدة بالعتبار�ت �لقت�ضادية و�لنفعية. وهناك �لعديد من 
م�ضالح  مثل:  �ملر�جع،  ��ضتقللية  على  توؤثر  �أن  ميكن  �لتهديد�ت 
�ملر�جع  ثقة  �لعميل،  من�ضاأة  ل�ضالح  ذ�تي  ر�أي  للمر�جع،  ذ�تية 
�حلاجة لمتلك  �خلا�ضية من  �أهمية هذه  وتنبع  �لعميل.  مبن�ضاأة 
و�لإجر�ء�ت  �ملر�جعات  لأد�ء  �للزمة  �ملهنية  لل�ضجاعة  �ملر�جع 
مقرتحات  ورف�ض  جتاهل  يف  �ل�ضجاعة  �إىل  بالإ�ضافة  �للزمة 
 The Sarbanes وقد حاول قانون . )p156: Hurtt,2010( لآخرين�
�ملر�جعة،  با�ضتقللية  �جلمهور  ثقة  ��ضتعادة   � Oxley Act 2002

من خلل جمموعة من �لإجر�ء�ت �لتنظيمية، �إل �أن تلك �لإجر�ء�ت 
�أنها مل تقلل  للمر�جع، يف حني  �لظاهر  �ل�ضتقلل  توؤثر فقط على 
من خماطر ف�ضل �ملر�جعة نتيجة �ضعف �ل�ضتقلل �لفعلي للمر�جع 

 . )Cezair, 2010: p3(

4/ مفهوم وطبيعة خماطر املراجعة 

4/ 1 مفهوم خماطر املراجعة: 
�أثارت جدلاً و��ضعااً  �لتي  �لق�ضايا  تعد خماطر �ملر�جعة من 
2001: �ض288( ، وقد عرف معيار  يف �لفكر �ملحا�ضبي )فودة، 
“ �خلطر �لذي  SAS 1o7 خطر �ملر�جعة باأنه  �ملر�جعة �لأمريكي 
يوؤدي �إىل ف�ضل �ملر�جع –دون �أن يدري – يف �لتحفظ يف تقريره 
عندما يوجد خطاأ جوهري يف �لقو�ئم �ملالية. وبناءاً على ذلك تعترب 
�ملخاطر �لتي تت�ضمنها عملية �ملر�جعة من �لعو�مل �لهامة �لتي 
يجب �أن ياأخذها �ملر�جع يف �لعتبار عند قبوله لعملية �ملر�جعة، 
عند  وكذلك  �مللئمة،  �ملر�جعة  �إجر�ء�ت  وت�ضميم  تخطيط  وعند 
�ملالية  �لقو�ئم  حول  �ملهني  �لر�أي  لتكوين  �ملر�جعة  �أدلة  تقييم 
حمل �ملر�جعة )AICPA 2006: p92( . بينما عرف �ملعيار �لدويل 

قيام  �إىل  توؤدي  �لتي  �ملخاطر  باأنها  �ملر�جعة  خماطر   400 ISA

�ملالية  �ملعلومات  تكون  عندما  ملئم  غري  ر�أي  باإبد�ء  �ملر�جع 
 . )IFAC, 2008: P117( حتتوي على �أخطاء جوهرية

4/ 2 مكونات خماطر املراجعة
Úاملراجعة Úملخاطر Úمكونات Úثلثة Úاملهنية Úاملعايري Úحددت
Úالكت�ساف Úوخماطر Ú،الرقابة Úوخماطر Ú،امللزمة Úاملخاطر Ú:هي

Ú:Ú)SAS 107: P93 ; ISA 400: P119(ÚيليÚكماÚمو�سحة
♦ÚInherent RiskÚ:Ú)احلتمي(ÚامللزمÚاخلطر

يعرف باأنه قابلية �أو ح�ضا�ضية ر�ضيد ح�ضاب معني �أو نوع 
معني من �لعمليات خلطاأ يكون جوهريااً وموؤثر�اً �إذ� �جتمع مع خطاأ 
�آخر يف �أر�ضدة ح�ضابات �أخرى �أو يف عمليات �أخرى، وذلك يف ظل 
در��ضة  �أ�ضارت  وقد  �لد�خلية.  للرقابة  �إجر�ء�ت خا�ضة  عدم وجود 
حالة  من  �أ�ضا�ضااً  ينبع  �خلطر  �أن  �إىل  �ض84(   :2004 )�ل�ضباغ، 
�لأعمال  خطر  و�أن  جانب،  كل  من  بالفرد  حتيط  �لتي  �لتاأكد  عدم 
�لأعمال،  من�ضاآت  �أن�ضطة  كل  يف  �لكامنة  �ملخاطر  من  �أ�ضحى 
بالن�ضبة  خطر�اً  متثل  �ملحيطة  �لظروف  جميع  �أ�ضبحت  حيث 
�ملناف�ضني  وقدرة  و�ملرتقبة  �حلالية  �لتناف�ضية  فالقوة  للمن�ضاأة، 
�ملعاك�ضة  �لقت�ضادية  �لظروف  وكذلك  و�لتجديد  �لبتكار  على 
و�لتغري�ت يف �أ�ضعار �ل�رصف ومعدلت �لفائدة و�لعو�مل �ل�ضيا�ضية 
تعترب  �لعو�مل  من  وغريها  و�لتكنولوجية  و�لبيئية  و�لجتماعية 
�لفقرة  �لأعمال. وهو بح�ضب ما جاء يف  �لرئي�ض ملخاطر  �مل�ضبب 
�لناجت عن  ISA 315 �خلطر  �لدويل للمر�جعة  30 من �ملعيار  رقم 
توؤثر  �أن  ميكن  و�لتي  مهمة  �أفعال  �أو  ظروف  �أو  و�أحد�ث  حالت 
�ضلبااً على قدرة �ملن�ضاأة يف حتقيق �أهد�فها وتنفيذها. كما خل�ضت 
يف  �ملر�جعني  �ختلف  �أن  �إىل  �ض195(   :2009 )�أحمد،  در��ضة 
ملخاطر  منهم  كل  تقييم  على  يوؤثر  للمن�ضاأة  �لن�ضبي  �لأد�ء  �إدر�ك 
�أعمال �ملن�ضاأة، بالإ�ضافة �إىل �أن �أحكام وقر�ر�ت تقييم �ملر�جعني 

ملخاطر �لأعمال تتاأثر بنظام تقييم �لأد�ء. 
♦Ú Internal Ú: Ú)الرقابة Úخماطر( Úالداخلية Úالرقابة Úخطر

Control Risk

يتعلق هذ� �خلطر باإجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية ويق�ضد به ف�ضل 
�أو نوع  �لإجر�ء�ت يف منع و�كت�ضاف خطاأ يف ر�ضيد ح�ضاب  تلك 
�خلطاأ  هذ�  يكون  بحيث  �ملنا�ضب  �لوقت  يف  �لعمليات  من  معني 
جوهريااً �إذ� �أجتمع مع خطاأ يف �أر�ضدة ح�ضابات �أخرى �أو يف نوع 
�أن  �ض291(   :2001 )فوده،  در��ضة  و�أ�ضارت  �لعمليات.  من  �آخر 
هذ� �خلطر يرتبط باإمكانية �أن ي�ضمح نظام �لرقابة �لد�خلية للعميل 
توجد  وبالتايل  �أخرى،  بنود  بحذف  �أو  خاطئة  بنود  بت�ضجيل  �إما 
�لد�خلية  �لرقابة  �إجر�ء�ت هيكل  بينه وبني فعالية  علقة عك�ضية 

و�ضيا�ضاتها. 
♦ÚDetection RiskÚ:الكت�سافÚخطر

يتمثل يف عدم قدرة �ملر�جع - من خلل �إجر�ء�ت �ملر�جعة 
يف  �أو  ح�ضاب  ر�ضيد  يف  خطاأ  �كت�ضاف  على   – بها  يقوم  �لتي 
�أر�ضدة  �جتمع مع خطاأ يف  �إذ�  يعترب جوهريااً  �لعمليات  نوع من 
ح�ضابات �أخرى �أو يف �أنو�ع �أخرى من �لعمليات. ويختلف كل من 
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�خلطر �مللزم وخطر �لرقابة �لد�خلية عن خطر �لكت�ضاف، حيث �إن 
�خلطر �مللزم وخطر �ملر�جعة يرتبطان بطبيعة وبيئة عمل �لعميل 
وطبيعة �أر�ضدة �حل�ضابات بغ�ض �لنظر عن تنفيذ عملية �ملر�جعة، 
ي�ضتطيع  �أنه  �إل  فيهما  �لتحكم  ي�ضتطيع  ل  �ملر�جع  فاإن  وبالتايل 
بحيث  و�لتحقق  �ملر�جعة  �إجر�ء�ت  ت�ضميم  وبالتايل  تقييمهما، 
ينتج عنهما م�ضتوى مقبول من خطر �لكت�ضاف، وبذلك يقلل من 
�أخطار �ملر�جعة لت�ضبح يف حدود مقبولة ومعقولة )فوده، 2001: 
�لف�ضل  يف  �ملر�جعني  و�جهت  �لتي  للم�ضاكل  ونظر�اً  �ض292( 
فقد  �لرقابة  وخماطر  )�مللزمة(  �حلتمية  �ملخاطر  بني  و�لتفرقة 
و�خلطر  �لرقابة  خطر  من  كلاً  �أن   ISA 200 �لدويل  �ملعيار  �عترب 
�لأخطاء  )خطر  م�ضطلح  با�ضتخد�م  وذلك  و�حدة  وحدة  �حلتمي 
�جلوهرية( Risks of material misstatement. وت�ضتخدم عنا�رص 
 Risk �ملخاطر  بنموذج  يعرف  فيما  جمتمعة  �لثلثة  �ملخاطر 
عما  معقول  تاأكيد  على  للح�ضول  �ملر�جعون  يتبعه  �لذي   Model

�إذ� كانت �لقو�ئم �ملالية خالية من �لتحريفات �جلوهرية )عثمان 
و�ضامي، 2011: �ض205( 

4/ 3 أهمية تقييم خماطر املراجعة 
تنبع �أهمية �أحكام وقر�ر�ت تقييم �ملر�جع ملخاطر �ملر�جعة 
ملا يرتتب على تلك �لأحكام و�لقر�ر�ت من تاأثري على م�ضتوى �لأد�ء 
�ملهني، وقد �أكد �ملعيار �لدويل ISA 240 على �أهمية تقييم �ملر�جع 
�لتخطيط  عند   ” على:   7 �لفقرة  ن�ضت  حيث  �ملر�جعة  ملخاطر 
لعملية �ملر�جعة، فاإن على �ملر�جع تقدير خطورة كون �لحتيال 

�أخطاء  على  �ملالية  �ملعلومات  �حتو�ء  �إىل  يوؤديان  قد  و�خلطاأ 
�أو  �حتيال  �أي  عن  �لإد�رة  من  �ل�ضتف�ضار  عليه  �أن  كما  جوهرية، 
خطاأ هام مت �كت�ضافه “  ( p77: IFAC, 2008(، وبالتايل فاإن على 
�ملر�جع للوفاء مب�ضئوليته جتاه �أ�ضحاب �مل�ضالح �أن يبحث بجدية 
عن كل �ملخاطر �ضو�ء من �لأخطاء �أو �ملخالفات �لتي توؤثر ب�ضكل 
�مل�ضاحبة  �ملخاطر  من  �أو  �ملعلومات  وعد�لة  �ضدق  يف  جوهري 

لتلك �ملعلومات )�أبو زر و�إحفيظ، 2012: �ض40( . 

5/ الدراسة امليدانية: 
Úفر�سيات Úلختبار Úامليدانية Úالدرا�سة Úباإجراء Úالباحث Úقام

Ú:يليÚكماÚالدار�سةÚاأهدافÚوحتقيقÚالبحث

5/ 1 جمتمع وعينة الدراسة: 
جمعية  يف  �لأع�ضاء  �ملر�جعني  يف  �لدر��ضة  جمتمع  يتمثل 
�أن  �لباحثني  �عتقاد�اً من  �ملحا�ضبني و�ملر�جعني �مل�رصية، وذلك 
هوؤلء �ملر�جعني تتو�فر لديهم خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية نتيجة 
�تخاذ  على  قدرتهم  �إىل  بالإ�ضافة  �ملهنية  ومعرفتهم  خربتهم 
�لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة، حيث مت �إر�ضال قائمة 
�ل�ضتق�ضاء �خلا�ضة بالدر��ضة �إىل 563 مر�جعااً، وبلغ عدد �لردود 

165 قائمة ��ضتق�ضاء. 
ح�ضب  �لعينة  �أفر�د  توزيع  يو�ضح  و�جلدول �لتايل رقم )1( 

كل من: �مل�ضمى �ملهني، �ضنو�ت �خلربة، و�ملوؤهل �لعلمي

املوؤهلÚالعلمي�سنواتÚاخلربةامل�سمىÚاملهني

Úساحب�
مكتب

Úرسيك�
مراجعة

Úمدير
اأكرثÚمن15Ú  � 1020  � 515  � 10مراجعمراجعة

دكتوراهماج�ستريبكالوريو�ص20

27304167483543391053624�لتكر�ر

16.518.224.840.629.121.226.123.663.621.814.6�لن�ضبة 

وتعليقااً على �جلدول �ل�ضابق رقم )1( لحظ �لباحث ما يلي: 
ÚÚ ،تتمثل عينة �لبحث يف كل من �أ�ضحاب مكاتب مر�جعة

�رصكاء مر�جعة، مدر�ء مر�جعة، ومر�جعني، وبن�ضب خمتلفة نوعااً 
يف  �ملهنية  �مل�ضميات  جلميع  ممثلة  �لعينة  تلك  يجعل  مما  ما، 

�ملر�جعة. 
ÚÚ ،تتو�فر �خلربة �ملهنية �لعملية جلميع �أفر�د عينة �لبحث

�أدنى  كحد  �ضنو�ت  خم�ض  من  �ملهنية  �خلرب�ت  تلك  ترت�وح  حيث 
لغر�ض  �ضاحلة  �لعينة  تلك  يجعل  مما  �ضنة،  ع�رصين  من  �أكرث  �إىل 
�لدر��ضة، نظر�اً لأن �تخاذ قر�ر�ت �ملر�جعة يرتبط باخلربة �ملهنية 

كما بينت �لدر��ضات �ل�ضابقة. 

ÚÚ ترت�وح �ملوؤهلت �لعلمية �لأكادميية لأفر�د �لعينة بني
بكالوريو�ض وماج�ضتري ودكتور�ه، مما يجعل عينة �لدر��ضة ممثلة 

جلميع �ملوؤهلت �لعملية �ملحا�ضبية. 

5/ 2 منوذج متغريات الدراسة 

�لباحث  قام  �ل�ضابقة  �لأكادميية  �لدر��ضات  على  �عتماد�اً 
من  �لنموذج  يتكون  حيث  �لدر��ضة،  متغري�ت  نوذج  بتحديد 
حددتها  كما  �لذ�تي  �ل�ضتقلل  وخا�ضية  بالنف�ض  �لثقة  خا�ضية 
�إن تلك �خل�ضائ�ض متثل �ملتغري�ت  ، حيث   )Hurtt, 2010( در��ضة
�مل�ضتقلة �لتي توؤثر على �ملتغري �لتابع �ملتمثل يف قر�ر�ت تقييم 
خماطر �ملر�جعة. و�ل�ضكل �لتايل يو�ضح متغري�ت �لدر��ضة وطبيعة 

�لعلقة بينها: 
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منوذج مقترح لقياس أثر الشجاعة املهنية ملراجع احلسابات على قرارات تقييم مخاطر املراجعة 
دراسة ميدانية على املراجعني األعضاء في جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية.

د. جهاد محمد محمد شرف

متثل  �لتي  �ملهنية  �ل�ضجاعة  متغري�ت  ��ضتعر��ض  بعد 
�ملتغري�ت �مل�ضتقلة فاإنه ميكن �قرت�ح �لنموذج �لإح�ضائي �ملتمثل 
يف معادلة �لنحد�ر �ملتعدد لقيا�ض �أثر خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية 

على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة كما يلي: 
Y = B0 + B1X1+ B2X2 + ε

بتقييم  �ملتعلقة  )�لقر�ر�ت  �لتابع  �ملتغري  قيمة  تعرب عن   Y
خماطر �ملر�جعة( 

B0 �جلزء �لثابت غري �ملرتبط بخ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية. 

)خ�ضائ�ض  �مل�ضتقلة  �ملتغري�ت  معاملت  عن  تعرب   B1,B2

�ل�ضجاعة �ملهنية( . 
�لذ�تي  �ل�ضتقلل  X2 خا�ضية  �ل�ضخ�ضية.  �لثقة  X1 خا�ضية 

للمر�جع. ε خ�ضائ�ض �أخرى

5/ 3 نتائج الدراسة امليدانية

5/ 3/ 1 اإلحصاء ألوصفي للمتغريات
يو�ضح �جلدول رقم )2( �لتايل، �لإح�ضاء �لو�ضفي ملتغري�ت 

�لدر��ضة: 

رمزÚÚا�سمÚاملتغري
النحرافÚاملتو�سطاملتغري

الو�سيطاملعياري

�لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر 
Y4.0390.4394.000�ملر�جعة

X13.5924700.3.666خا�ضية �لثقة بالنف�ض

X23.9595510.4.000خا�ضية �ل�ضتقلل �لذ�تي

X3.7760.4293.833خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية

�أهم �لنتائج �مل�ضتخل�ضة من �جلدول رقم )2(  وتعليقااً على 
�ل�ضابق يلحظ �لباحث ما يلي: 

�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  عن  يعرب  �لذي   )Y( �لتابع  �ملتغري  �إن 
�لعينة  م�ضتوى  على  قيمته  متو�ضط  بلغ  �ملر�جعة  خماطر  بتقييم 

�رتفاع كفاءة  �إىل  4.039 وبانحر�ف معياري.4930، مما ي�ضري 
�لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة يف عينة �لبحث، كذلك 
خا�ضية  عن  يعرب  �لذي   )X1( �مل�ضتقل  �ملتغري  متو�ضط  �أن  يلحظ 
�لثقة بالنف�ض )�أحد خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية( بلغ 3.592 مما 
ي�ضري �إىل تو�فر تلك �خلا�ضية لدى �أفر�د �لعينة بدرجة كبرية، كما 
بلغ متو�ضط �ملتغري �مل�ضتقل )X2( �لذي يعرب عن خا�ضية�ل�ضتقلل 
ي�ضري  مما  بلغ3.995  �ملهنية(  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  )�أحد  �لذ�تي 
�إىل تو�فر تلك �خلا�ضية �أي�ضااً لدى �أفر�د �لعينة بدرجة كبرية اً.ومن 
�ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  بتو�فر  �لقول  ميكن  �ضبق  ما  خلل 
�ملتمثلة يف خا�ضية �لثقة بالنف�ض وخا�ضية �ل�ضتقلل �لذ�تي لدى 

�أفر�د �لعينة.
�رتباط  م�ضفوفة  �لتايل،   )3( رقم  �جلدول  يو�ضح  كما 
�ملتعلقة  و�لقر�ر�ت  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  بني  بري�ضون 

بتقييم خماطر �ملر�جعة

YX1X2X

Y1**0.316**0.430**0.450

** تشير إلى معنوية معامل االرتباط لبيرسون عند مستوى 0.01

ما  �لباحث  يلحظ  �ل�ضابق   )3( رقم  �جلدول  على  تعليقااً  و 
يلي: 

�لذي   )Y( �لتابع  �ملتغري  بني  طردي  �رتباط  علقة  توجد 
و�ملتغري  �ملر�جعة  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  عن  يعرب 
حيث  �ملهنية،  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  عن  يعرب  �لذي   )X( �مل�ضتقل 
 ،  %  5 من  �أقل  معنوية  ومب�ضتوى   %45 �لرتباط   معامل  بلغ 
كما يو�ضح �جلدول �أي�ضااً وجود �رتباط طردي بني �ملتغري �لتابع 
�ملر�جعة  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  عن  يعرب  �لذي   )Y(
وكل خا�ضية من خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية )X2X1،( �لتي متثل 
مثلت   )X2( �لذ�تي  �ل�ضتقلل  �إن خا�ضية  م�ضتقلة، حيث  متغري�ت 
�أعلى معامل �رتباط مع �ملتغري �لتابع )Y( فقد بلغ معامل �رتباط 
بالنف�ض  �لثقة  خا�ضية  �رتباط  معامل  بلغ  بينما   ،%43 بينهما  

.)Y) 31 % مع �ملتغري �لتابع )X1(

كفاءة �لأد�ء �ملهني

خربة ومعرفة �ملر�جع 
وتخ�ض�ضه

قر�ر�ت تقييم خماطر 
�ملر�جعة

�ل�ضجاعة �ملهنية

�لثقة بالنف�ض

�ل�ضتقلل �لذ�تي
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5/ 3/ 2 نتائج حتليل االحندار: 
ÚÚÚلختبار Úالب�سيط Úاخلطي Úالنحدار Úمنوذج Úا�ستخدام

ÚالفرعيةÚالفر�سيات

قام �لباحث باإجر�ء حتليل �لنحد�ر �خلطي �لب�ضيط لختبار 
منفرد  ب�ضكل  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  من  خا�ضية  كل  تاأثري 
على كفاءة �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة، وذلك كما 

يلي: 
قيا�ض �أثر تو�فر خا�ضية �لثقة بالنف�ض )X1( لدى مر�جع أ. 

 . )Y( حل�ضابات على كفاءة قر�ر�ت تقييم خماطر �ملر�جعة�
جدول رقم )4( 

نتائج تأثير الثقة بالنفس على األحكام والقرارات المتعلقة بتقييم مخاطر المراجعة

 Y=B0+B1X1
  Y=2.910+.295 (X1)
 (**11.584) 1                              (**4.252) 1

 ف �ملح�ضوبة = 18.081**                                                     د ح = (1، 163) 
م�ضتوى �لدللة = 0.000                                                د�لة عند م�ضتوى 0.01 

معامل �لتحديد R2= %10                                         �خلطاأ �ملعياري = 0.417

(1) يشير إلى قيمة اختبار »ت«

** تشير إلى اختباري » ت، ف« عند مستوى معنوية 0.01

نوذج  معنوية  �إىل  �ل�ضابق  باجلدول  �لنتائج  ت�ضري   
على  بالنف�ض  �لثقة  خا�ضية  لتاأثري  �لب�ضيط  �خلطي  �لنحد�ر 
بلغت  حيث  �ملر�جعة،  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  كفاءة 
دللتها  يوؤكد  مما   )18.081 �ملح�ضوبة  “ف” )ف  �ختبار  قيمة 
 )163  ،1( بدرجات حرية  0،01 وذلك  م�ضتوى  �لإح�ضائية عند 
�لتف�ضريية  �لدرجة  �أن  �أو�ضحت  قد  �لتحديد  معامل  قيمة  �أن  �إل   ،

. )R2=  % 10( حمدودة
�لفرعي، حيث  �لفر�ض  قبول هذ�  �ضبق ميكن  ما  وبناء على 
تبني وجود علقة معنوية طردية ذ�ت دللة �إح�ضائية بني خا�ضية 

�لثقة بالنف�ض و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة
نظر�اً  منطقية،  تكون  قد  �لنتيجة  هذه  �أن  �لباحث  ويرى 
على  �لعتماد  من  �ملر�جع  حترر  بالنف�ض  �لثقة  خا�ضية  لأن 
يف  زملئه  عن  �أو  عنه  �ل�ضادرة  �ل�ضابقة  و�لقر�ر�ت  �لأحكام 
خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  عند  �ملر�جعة  من�ضاأة 
در��ضة  يتفق مع  �لظروف، وهذ�  �ختلف  �ملر�جعة نظر�اً لإمكانية 
�أن �لثقة  �إىل  )Quadackers&Wijnandsrade,2009( �لتي خل�ضت 
وقر�ر�ت  باأحكام  �لتنبوؤ  يف  معنوية  درجة  �أعلى  حتتل  بالنف�ض 

�ملر�جعة.
لدىÚب.  Ú)X2( Úالذاتي Úال�ستقلل Úخا�سية Úتوافر Úاأثر Úقيا�ص

Ú.Ú)Y(ÚاملراجعةÚخماطرÚتقييمÚقراراتÚكفاءةÚعلىÚاحل�ساباتÚمراجع

جدول رقم )5( 
نتائج تأثير خاصية االستقالل الذاتي على األحكام والقرارات المتعلقة بتقييم مخاطر المراجعة

 Y=B0+B2X2
  Y=2.613+.342 (X1)
 (**11.617) 1                (**6.084) 1

 ف �ملح�ضوبة = 37.018**                                       د ح = (1، 163) 
م�ضتوى �لدللة = 0.000                                                د�لة عند م�ضتوى 0.01 
معامل �لتحديد R2= %18.5                                    �خلطاأ �ملعياري = 0.397

(1) يشير إلى قيمة اختبار »ت«

** تشير إلى اختباري » ت، ف » عند مستوى معنوية 0.01

نوذج  معنوية  �إىل  �ل�ضابق  باجلدول  �لنتائج  ت�ضري 
على  �لذ�تي  �ل�ضتقلل  خا�ضية  لتاأثري  �لب�ضيط  �خلطي  �لنحد�ر 
قيمة  بلغت  حيث  �ملر�جعة،  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت 
دللتها  على  يوؤكد  مما   )37.018 �ملح�ضوبة  “ف” )ف  �ختبار 
 )163 0.01 وذلك بدرجات حرية )1،  �لإح�ضائية عند م�ضتوى 
�لتف�ضريية  �لدرجة  �أن  �أو�ضحت  �لتحديد قد  �أن قيمة معامل  �إل   ،

. )R2=  % 18.5( حمدودة
�لفرعي، حيث  �لفر�ض  قبول هذ�  �ضبق ميكن  ما  وبناء على 
تبني وجود علقة معنوية طردية ذ�ت دللة �إح�ضائية بني خا�ضية 

�ل�ضتقلل �لذ�تي و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة
�لنتيجة قد تكون منطقية، نظر�اً لأن  �أن هذه  �لباحث  ويرى 
خا�ضية �ل�ضتقلل �لذ�تي حتد من �ملوؤثر�ت �ل�ضلبية �ملتعددة على 
�أن  �لباحث  ويعتقد  �ملر�جعة،  خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت 
�حل�ضابات  مر�جع  �ملهنية  �لإر�ضاد�ت  مطالبة  تف�رص  �لنتيجة  هذه 
ذهنية  حالة  يعربعن  �لذي  �لفكر  با�ضتقللية  يتمتع  �أن  ب�رصورة 
ت�ضمح باإبد�ء ر�أي ما، دون �خل�ضوع لأي من �لتاأثري�ت �لتي ت�ضعف 

�حلكم �ملهني.
�لفر�ض  لختبار  �ملتعدد  �خلطي  �لنحد�ر  نوذج  ��ضتخد�م 

�لرئي�ضي
قام �لباحث باإجر�ء حتليل �لنحد�ر �خلطي �ملتعدد بطريقة 
متثل  �لتي  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  تاأثري  لقيا�ض   Stepwise
�ملتغري�ت �مل�ضتقلة )X2، X1( على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر 

. )Y( ملر�جعة �لتي متثل �ملتغري �لتابع�
جدول رقم )6( 

 يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لتأثير خصائص الشجاعة المهنية )X( على 
 )Y( القرارات المتعلقة بتقييم مخاطر المراجعة

Úاملتغريات
املعنويةقيمÚاختبار"ت"اخلطاأÚاملعيارياملعلماتÚاملقدرةBÚامل�ستقلة

8.2990.000**2.2650.273�جلزء �لثابت

X10.1570.071**2.2040,029

X20.2880.061**4.7230,000

ف �ملح�ضوبة = 21.375**                                                                           د.ح = (2، 
 (162

م�ضتوى �لدللة = 0,000                                                                       د�لة عند م�ضتوى 
0.01

معامل �لتحديد R2= %20.9                                              �خلطاأ �ملعياري 
0.39 =
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منوذج مقترح لقياس أثر الشجاعة املهنية ملراجع احلسابات على قرارات تقييم مخاطر املراجعة 
دراسة ميدانية على املراجعني األعضاء في جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية.

د. جهاد محمد محمد شرف

معنوية  �إىل   )6( رقم  �ل�ضابق  باجلدول  �لنتائج  ت�ضري 
�أثر خ�ضائ�ض  Stepwise لقيا�ض  نوذج �لنحد�ر �ملتعدد بطريقة 
�ل�ضجاعة �ملهنية على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة 
معنوية  علقة  وجود  تبني  حيث   ،0.01 معنوية  م�ضتوى  عند 
 )X( إح�ضائية بني خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية� طردية ذ�ت دللة 
تاأثري  �جلدول  ويظهر   ،  )Y( �ملر�جعة  بتقييم  �ملتعلقة  و�لقر�ر�ت 
معنوي للمتغري�ت �مل�ضتقلة )X2، X1( �لتي متثل كلاً من: خا�ضية 
�لتحديد  �لذ�تي.ويظهر معامل  �لثقة بالنف�ض، وخا�ضية �ل�ضتقلل 
R2 �أن �لدرجة �لتف�ضريية لتلك �خل�ضائ�ض قد بلغت 20.9  %.مما 

% على   20.9 �ل�ضجاعة �ملهنية توؤثر بن�ضبة  �أن خ�ضائ�ض  يعني 
كفاءة �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة.

وبالتايل تكون معادلة �لنحد�ر لتاأثري خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة 
�ملهنية على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة كما يلي: 

Y = B0 + B1X1+ B2X2

Y = = 2.265+ 0.157 X1+ 0.288 X2

وبناء على ما �ضبق ميكن قبول �لفر�ض �لرئي�ض، حيث تبني 
�إح�ضائية بني خ�ضائ�ض  ذ�ت دللة  وجود علقة معنوية طردية 

�ل�ضجاعة �ملهنية و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة.
نظر�اً  منطقية،  تكون  قد  �لنتيجة  هذه  �أن  �لباحث  ويرى 
�لعناية  بذل  على  �ملر�جع  حتفز  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  لأن 
خماطر  بتقييم  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  عند  �ملطلوبة  �ملهنية 
�ملر�جع  ثقة  تخفي�ض  على  تاأثريها  �إىل  بالإ�ضافة  �ملر�جعة، 
 Payne and( در��ضة  مع  تتفق  �أنها  كما  �لعميل،  من�ضاأة  باإد�رة 
لديهم  �حل�ضابات  مر�جعي  �أن  �إىل  خل�ضت  �لتي   )Ramsay,2005

م�ضتوى  تو�فر  حال  يف  �لحتيال  ملخاطر  تقييماتهم  لرفع  ميول 
مرتفع من �ل�ضجاعة �ملهنية.

6/ اخلالصة والنتائج والتوصيات
�ملهنية  �ل�ضجاعة  مبفهوم  �لتعريف  �لباحث  تناول 
�أي  لنجاح  و�لهامة  �لزمة  �ل�ضمات  من  تعد  �لتي  وخ�ضائ�ضها 
عمل مهني، حيث مت �لتعر�ض ملفهوم �ل�ضجاعة �ملهنية يف جمال 
�لثقة  يف  �ملتمثلة  خ�ضائ�ضه  على  و�لتعرف  �حل�ضابات،  مر�جعة 
بالنف�ض، و�ل�ضتقلل �لذ�تي.كما ��ضتعر�ض �لباحث �أهمية �لقر�ر�ت 
�ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة ملا لها من تاأثري على كفاءة �لأد�ء 
�ملهني، حيث مت �لتعر�ض ملكونات خماطر �ملر�جعة �ملتمثلة يف: 
�ن  �لكت�ضاف.حيث  وخماطر  �لرقابة،  خماطر  �مللزمة،  �ملخاطر 
على  ثم  ومن  �ملهني،  �لأد�ء  كفاءة  على  تاأثري  ذ�ت  �ملخاطر  تلك 
�لتي  �لعو�مل  �أي�ضااً  �لباحث  و��ضتعر�ض  �ملر�جعة،  �أعمال  جودة 

توؤثر على كفاءتها.
تو�فر  �مليد�نية  �لدر��ضة  خلل  من  للباحث  تبني  وقد 
خ�ضائ�ض �ل�ضجاعة �ملهنية لدى �ملر�جعني �لذين �ضملتهم �لدر��ضة، 
كما تبني �أي�ضااً �أن �ل�ضجاعة �ملهنية ذ�ت تاأثري معنوي كبري على 
كفاءة �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتقييم خماطر �ملر�جعة، كما تبني �أي�ضا 
�ل�ضتقلل  و  بالنف�ض  �لثقة  يف  �ملتمثلتني  �خلا�ضيتني  كل  �أن 

ولكن  �ملر�جعة  تقييم خماطر  قر�ر�ت  كفاءة  على  توؤثر�ن  �لذ�تي 
على  توؤثر  بالنف�ض  �لثقة  خا�ضية  �ن  حيث  متفاوته،  بدرجات 
10 %، بينما توؤثر  كفاءة قر�ر�ت تقييم خماطر �ملر�جعة بن�ضبة 
�ملخاطر  تقييم  قر�ر�ت  كفاءة  على  �لذ�تي  �ل�ضتقلل  خا�ضية 

بن�ضبة 18.5 %.
مما �ضبق يرى �لباحث �رصورة �للتز�م بتوجيهات و�إر�ضاد�ت 
�ملر�جعة  �حتفاظ  �رصورة  على  �أكدت  �لتي  �ملهنية  �ملعايري 
�ملمار�ضة  �أثناء  بالنف�ض  بالثقة  و�لتمتع  �لذ�تي  بال�ضتقلل 
�ملهنية، خا�ضة يف مر�حل تقييم خماطر �ملر�جعة، ويرى �لباحث 
هاتني  بتنمية  بالهتمام  �ملر�جعة  من�ضاآت  قيام  �رصورة  �أي�ضا 
�خلا�ضيتني لدى �ملر�جعني من خلل �لرتكيز عليهما �ضمن بر�مج 

�لتدريب ومن خلل جل�ضات �لع�ضف �لذهني.

7/ مقرتحات ألحباث مستقبلية 	
يف  �ملهنية  �ل�ضجاعة  تناولت  �لتي  �لدر��ضات  لقلة  نظر�اً 
Úمن Úالكثري Úهناك Úاأن Úالباحث Úيرى عام،  ب�ضكل  �ملر�جعة  جمالت 

Ú:مثلÚوالدرا�سةÚالبحثÚمنÚملزيدÚحتتاجÚالتيÚاملجالت
قدرة . 1 حت�ضني  على  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  �أثر 

�لقو�ئم  لبنود  �لعادلة  �لقيمة  معقولة  مدى  تقييم  على  �ملر�جع 
�ملالية.
�لآثار . 2 من  �حلد  على  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  �أثر 

�ل�ضلبية لزيادة ثقة �ملر�جع باإد�رة �لعميل.
�حل�ضابات . 3 ملر�جع  �ملهنية  �ل�ضجاعة  خ�ضائ�ض  �أثر 

�لتدريب لأع�ضاء فريق  بر�مج  و�إعد�د  على تقييم �ملعرفة �ملهنية 
�ملر�جعة.

تاأثري �ل�ضجاعة �ملهنية على �لتز�م �ملر�جعني مبتطلبات . 4
قو�عد �ل�ضلوك �لأخلقي.

در��ضة حمدد�ت ممار�ضة �ل�ضجاعة �ملهنية ومدى تاأثريها . 5
على كفاءة �أحكام وقر�ر�ت �ملر�جعة. 
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