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ملخص:
ال�صالبة  وعوامل  مفهوم  ا�صتعرا�ض  اإىل  الدرا�صة  تهدف 
املهني،  االلتزام  تتمثل يف:  عوامل  اأربعة  التي حتددت يف  النف�صية 
العوامل  تلك  عن  ينتج  اإذ  وال�صمود،  والتحمل  والتحدي،  والتحكم، 
كفاءة يف االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة. ومت 
اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  وتو�صيح  ا�صتعرا�ض 
فيها  يكرث  التي  املرتفعة،  املخاطر  ذات  اجلوانب  واأهم  املراجعة، 
التخاذ  املراجع؛  من  نف�صية  وقوة  �صالبة  اإىل  وحتتاج  التالعب، 

االأحكام والقرارات املنا�صبة.
ا�صتخدام  مت  فر�صياتها  واختبار  الدرا�صة  اهداف  ولتحقيق 
مراجعي  على  تطبيقية  درا�صة  واإجراء  التحليلي،  الو�صفي  املنهج 
احل�صابات العاملني يف ديوان الرقابة املالية واالإدارية بقطاع غزة؛ 
حيث مت اعداد وتوزيع قائمة ا�صتق�صاء على افراد عينة الدرا�صة البالغ 
عددهم )55( مراجعًا؛ ملعرفة اأثر عوامل ال�صالبة النف�صية املتمثلة 
يف: عامل االلتزام املهني، وعامل التحكم، وعامل التحدي، وعامل 
التحمل وال�صمود، على االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات 
معنوي  تاأثري  وجود  اإىل  الدرا�صة  نتائج  خل�صت  وقد  املراجعة. 
والقرارات  االأحكام  على  االأربع  النف�صية  ال�صالبة  لعوامل  اإيجابي 
املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة. واأو�صت الدرا�صة ب�رضورة اهتمام 
للمراجعني؛  النف�صية  ال�صالبة  عوامل  بتدعيم  املراجعة  موؤ�ص�صات 
�صمن برامج تدريب املراجعني؛ لالرتقاء بكفاءة اأحكامهم وقراراتهم 

يف جماالت املراجعة.
بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االحكام  املفتاحية:  الكلمات 
التحكم،  املهني،  االلتزام  النف�صية،  ال�صالبة  املراجعة،  اإجراءات 

التحدي، التحمل وال�صمود.

The effect psychological hardness on the judg-
ments and decisions relating to the implementa-
tion of audit procedures: empirical study on au-
ditors in the financial and administrative control 

bureau.

Abstract: 

This research aims at presenting the concept 
and the factors of psychological hardness which 
include four factors» job commitment, dominance and 
control, challenge , endurance and stead fasting. The 
application of these factors lead to the competence 
in the executions of the auditing procurers. The 
researcher explained the judgments and decisions 
connected with the auditing and he also explained 
the most important fields in which fraud can happen 
and which need psychological hardness to enable the 
auditor to make the right judgments and decision.

To achieve the objectives of study and testing its 
hypotheses, it uses descriptive analytical approach and 

conducted empirical study on auditors of financial and 
Administrative control Bureau. A questionnaire was 
prepared and distributed on a sample of 55 auditors 
to explore 

the effects of these factors on the judgments and 
decisions connected with the executions of the auditing 
procurers. The study found that there is a significant 
effect for these four factors on the executions of the 
auditing procurers. The study recommended the need 
to the attention of audit institutions to strengthen 
factors of psychological hardness; within training 
programmes for Auditors to improve the efficiency of 
judgements and decisions in all areas of auditing.The 
study recommended audit institutions to strengthen 
factors of psychological hardness for auditors 
through training programs to improve the efficiency of 
judgments and decisions in auditing

Key words: The judgment and decisions 
connected with the executions of the auditing 
procurers, Psychological hardness, Job commitment, 
Challenge, control, Endurance and Stead fasting. 

1/ االطار العام للدراسة:

 1/1 املقدمة 
اأحكام  على  الهامة  املوؤثرات  اإحدى  النف�صية  احلالة  تعد   
املتاحة  للمعلومات  ومعاجلتهم  املهنية  وممار�صتهم  املراجعني 
بدرا�صة  النف�ض  علم  اأبحاث  اهتمت  وقد  �ض72(،   :2015 �رضف   (
املعلومات،  معاجلة  على  النف�صية  احلالة  الآثار  املختلفة  التاأثريات 
طريقة  على  وا�صح  ب�صكل  والعاطفية  النف�صية  احلالة  توؤثر  حيث 
التفكري، من خالل تاأثريها على كل من: املعاجلة املعرفية، والقدرة 
تزايد  اإىل  اأي�صًا  واالإ�صارة  االجتماعية،  االأو�صاع  وتقييم  فهم  على 
�صعف  اأو  زيادة  على  النف�صية  احلالة  تاأثري  اإىل  ت�صري  التي  االأدلة 
 Chung et al.,( درا�صة  اأيدته  ما  وهو   ،)Bless, 2000:p205(االأداء
دوراً  تلعب  للمراجع  النف�صية  احلالة  اأن  اإىل  اأ�صارت  التي   )2008:p4
العواطف  اإن  اإذ  املراجعة،  وقرارات  اأحكام  على  التاأثري  يف  هامًا 
املراجعني  تقييم  على  توؤثران  املعرفية  والعوامل  ال�صخ�صية 
واأحكامهم ملدى كفاية و�صالحية اأدلة املراجعة، وقد اهتمت اأي�صًا 
احلالة  تاأثري  بدرا�صة   )Cianci & Bierstaker, 2009:p456(درا�صة
اأظهرت  حيث  املراجعة،  وقرارات  اأحكام  على  والعاطفية  النف�صية 
على  بناًء  تتاأثر  احل�صابات  مراجعي  وقرارات  اأحكام  اأن  نتائجها 
حالتهم النف�صية، ويرى) النجار وطالع، 2012:�ض13( اأن ال�صالبة 
على  الفرد  قدرة  على  توؤثر  التي  النف�صية  العوامل  اأحد  تعد  النف�صية 

التوافق مع املواقف التي يتعر�ض لها. 

1/ 2 مشكلة الدراسة
تلعب االأحكام والقرارات املهنية دوراً هامًا يف تنفيذ اإجراءات 
اأ�صارت  وقد  املهنية،  املعايري  متطلبات  مع  تتالءم  فعالة،  مراجعة 
االأبحاث االأكادميية واملعايري املهنية اإىل اأهمية ا�صتخدام االأحكام 
خا�ض  وب�صكل  املراجعة،  جماالت  كافة  يف  املهنية  والقرارات 
املبادئ  تقييم  يف:  تتمثل  التي  املراجعة  اإجراءات  تنفيذ  اأثناء  يف 
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التحليلية  املراجعة  اإجراءات  وتنفيذ  املحا�صبية،  وال�صيا�صات 
كفاية  وتقييم  وتقديراتها،  االإدارة  وتقييمات  االأخرى،  واالإجراءات 
عوامل  بها  توؤثر  قد  التي  الكيفية  وحول  املراجعة.  اأدلة  و�صالحية 
ال�صالبة النف�صية على كفاءة االأداء املهني ملراجعي احل�صابات، فقد 
تتمثل  النف�صية،  لل�صالبة  عوامل  اأربعة  االكادميية  االبحاث  حددت 
يف: عامل االلتزام املهني، وعامل التحكم، وعامل التحدي، وعامل 
تلك  توؤثر  ان  ميكن  حيث  �ض5(،   :2014 )نعمة،  والتحمل  ال�صمود 
اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االحكام  كفاءة  على  العوامل 
الدرا�صة  تثريه  الذي  االأ�صا�صي  ال�صوؤال  فاإن  وبالتايل  املراجعة، 
عوامل  تاأثري  حول  يتمحور  الدرا�صة  م�صكلة  عن  ويعرب  احلالية، 
والقرارات  االحكام  على  احل�صابات  ملراجعي  النف�صية  ال�صالبة 

املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة.

3/1 أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�سة يف الآتي:

يف . 1 النف�صية  ال�صالبة  اأهمية  مدى  تو�صيح  يف  ت�صهم 
جماالت املراجعة.

ت�صهم الدرا�صة يف االرتقاء بكفاءة االداء املهني، وكفاءة . 2
اأحكام وقرارات املراجعة. 

اإثراء البحث العلمي يف جمال مراجعة احل�صابات، حيث مل . 3
حتظ عوامل ال�صالبة النف�صية وتاأثريها على االداء املهني باالهتمام 

املطلوب من الدرا�صات واالأبحاث العلمية يف جماالت املراجعة.

4/1 اهداف الدراسة: 
تتمثل اهداف الدرا�سة يف التي:

والتعرف . 1 النف�صية،  لل�صالبة  املفاهيمي  االإطار  تو�صيح   
على مدى اأهميتها وتاأثريها على االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ 

اإجراءات املراجعة.
كفاءة . 2 على  النف�صية  ال�صالبة  عوامل  تاأثري  على  التعرف 

اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  احل�صابات  مراجعي  وقرارات  اأحكام 
املراجعة.

5/1 فرضيات الدراسة:
لعوامل  اإيجابي  معنوي  تاأثري  يوجد  الرئي�سية:  الفر�سية 
ال�صالبة النف�صية ملراجعي احل�صابات، على كفاءة االأحكام والقرارات 
الفر�صية  هذه  عن  ويتفرع  املراجعة.  اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة 

الفر�صيات الفرعية التالية:
كفاءة . 1 على  املهني  االلتزام  لعامل  اإيجابي  تاأثري  يوجد 

االأحكام، والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة.
يوجد تاأثري اإيجابي لعامل التحدي على االأحكام والقرارات . 2

املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة.
االأحكام، . 3 كفاءة  على  التحكم  لعامل  اإيجابي  تاأثري  يوجد 

والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة.
التحمل وال�صمود على كفاءة . 4 اإيجابي لعامل  يوجد تاأثري 

االأحكام، والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة.

2/ الدراسات السابقة 
مبتغريات  العالقة  ذات  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�ض  مت 

الدرا�سة، ومت تق�سيمها اىل جمموعتني كما يلي: 

اوالً: الدراسات السابقة ذات العالقة بالصالبة النفسية

ال�صغوط  م�صتوى   )2006 واحلجار،  )دخان  درا�صة  تناولت 
مب�صتوى  وعالقتها  بغزه،  االإ�صالمية  اجلامعة  طلبة  لدى  النف�صية 
ال�صالبة النف�صية لديهم، ومت ا�صتخدام املنهج الو�صفي التحليلي، ومت 
ا�صتق�صاء  قائمة  بوا�صطة  الدرا�صة  متغريات  قائمة  متغريات  قيا�ض 
وتو�صلت  وطالبة،  طالبًا   )541( البالغة  العينة  اأفراد  على  وزعت 
النف�صية  ال�صغوط  م�صتوى  بني  عك�صية  عالقة  وجود  اىل  الدرا�صة 
م�صتوى  يف  اختالف  وجود  اإىل  باالإ�صافة  النف�صية،  وال�صالبة 
ال�صغوط النف�صية تعزى ملتغري اجلن�ض ل�صالح الذكور. بينما هدفت 
لعمال  النف�صية  ال�صغوط  على  التعرف  اإىل   )2006 ياغي،  درا�صة) 
ا�صتخدام  ومت  النف�صية،  بال�صالبة  وعالقتها  غزة،  قطاع  حمافظات 
املنهج الو�صفي االرتباطي، ومتثلت عينة الدرا�صة يف )683( عاماًل 
االأرا�صي  اإىل  للعمل  دخول  ت�صاريح  يحملون  الذين  العمال  من 
الفل�صطينية املحتلة عام )1948(، وتو�صلت نتائج الدرا�صة اإىل اأن 
العمال يف قطاع غزة يعانون من �صغوط نف�صية كبرية، ويتمتعون 
فقد   )2007 ندى،  اأبو   ( درا�صة  اأما  عالية،  نف�صية  �صالبة  بدرجة 
هدفت اإىل معرفة م�صتوى ال�صالبة النف�صية لدى طلبة جامعة االأزهر 
احلياة،  النف�صية و�صغوط  ال�صالبة  العالقة بني  والك�صف عن  بغزة، 
ومت ا�صتخدام املنهج الو�صفي التحليلي، ومت قيا�ض متغريات الدرا�صة 
من  املكونة  الدرا�صة  عينة  على  وزعت  ا�صتق�صاء  قائمة  بوا�صطة 
الدرا�صة  نتائج  واأظهرت  اجلامعة،  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )549(
وجود عالقة ارتباطية بني ال�صالبة النف�صية وال�صغوط النف�صية لدى 

طلبة جامعة االأزهر بغزة. 
2011( اإىل التعرف على م�صتوى  وقد هدفت درا�صة)البريقدار، 
ال�صغط النف�صي وم�صادره، وعالقته مب�صتوى ال�صالبة النف�صية لدى 
ا�صتخدام  ومت  العراق،  يف  املو�صل  جامعة  يف  الرتبية  كلية  طلبة 
طالبًا  الدرا�صة)843(  عينة  وبلغت  التحليلي،  الو�صفي  املنهج 
ال�صغط  م�صتوى  انخفا�ض  اإىل  الدرا�صة  نتائج  خل�صت  وقد  وطالبة، 
النف�صي، وكذلك انخفا�ض م�صتوى ال�صالبة النف�صية لدى اأفراد عينة 
الدرا�صة، باالإ�صافة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�صائية يف م�صتوى 

ال�صالبة النف�صية تعزى ملتغري اجلن�ض ل�صالح الذكور.
 بينما اختربت درا�صة ) العطوي، 2014( العالقة بني ال�صالبة 
يف  املعلمات  لدى  البدنية  وال�صكاوى  واالأمل،  والتفاوؤل،  النف�صية 
املجتمع ال�صعودي، ومت ا�صتخدام املنهج الو�صفي التحليلي لدرا�صة 
العالقة بني متغريات الدرا�صة، ومت توزيع قائمة ا�صتق�صاء على عينة 
القريات باململكة  )180( معلمة يف حمافظة  الدرا�صة املتمثلة يف 
ارتباطية  عالقة  وجود  الدرا�صة  نتائج  واأظهرت  ال�صعودية،  العربية 
عالقة  وجود  اإىل  باالإ�صافة  واالأمل،  النف�صية  ال�صالبة  بني  طردية 
اما  البدنية،  وال�صكاوى  النف�صية  ال�صالبة  بني  عك�صية  ارتباطية 
درا�صة )نعمة، 2014( فهدفت اإىل معرفة م�صتوى ال�صالبة النف�صية 
لدى العبي خما�صي كرة القدم يف حمافظة بغداد يف العراق، وحتديد 
التدريبات  خالل  الريا�صيون  لها  يتعر�ض  التي  النف�صية  امل�صاكل 
واملناف�صات الريا�صية، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة مت ا�صتخدام املنهج 
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تكونت  التي  العينة  اأفراد  على  اال�صتق�صاء  قائمة  وتوزيع  الو�صفي 
اإىل وجود �صعف يف  الدرا�صة  نتائج  من)155( العبًا، وقد خل�صت 

حماور ال�صالبة النف�صية لدى هوؤالء الالعبني.

املتعلقة  والقرارات  باألحكام  العالقة  ذات  السابقة  الدراسات  ثانياً: 
بتنفيذ إجراءات املراجعة

فح�ض   )Umar and Anandarajan, 2004( درا�صة  تناولت 
اجلن�ض،  من:  كل  يف  املتمثلة  الدميوغرافية  اخل�صائ�ض  تاأثري  مدى 
اأو  داخلي  )مراجع  الوظيفة  ونوع  املهنية،  واملوؤهالت  واخلربة، 
عينة  ومتثلت  املراجعني،  اأحكام  ا�صتقالل  على  خارجي(  مراجع 
الدرا�صة يف )351( مراجع ح�صابات يف ثالثة واليات اأمريكية، وقد 
الدميوغرافية  اخل�صائ�ض  لبع�ض  تاأثري  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 
 Sanusi( درا�صة  اختربت  كما  املراجعني.  اأحكام  ا�صتقاللية  على 
العالقة  اأثر اجلهد - كمتغري و�صيط -على   )and Iskandar, 2007
تابع،  كمتغري  املراجعة  اأحكام  واأداء  م�صتقل،  كمتغري  احلوافز  بني 
مت  ذلك  ولتحقيق  املهام،  تعقيدات  من  خمتلفة  م�صتويات  ظل  يف 
)10( متدربني خ�صعوا  ت�صم  الدرا�صة على ثالثة جمموعات  اإجراء 
للتدريب العملي ملدة ف�صل درا�صي يف من�صاآت مراجعة كربى، وقد 
العالقة بني حوافز  تاأثري اجلهد على  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 
وال  فقط،  تعقيداً  االأقل  املهام  يف  يحدث  املراجعة  واأحكام  االأداء 
 )2007 الفتاح،  )عبد  درا�صة  اما  تعقيداً.  االأكرث  املهام  يف  يظهر 
االأحكام املهنية ملراجع احل�صابات الأغرا�ض  اإىل تر�صيد  فقد هدفت 
عمل  اإطار  واقرتاح  املالية،  القوائم  عر�ض  عدالة  مدى  على  احلكم 
لرت�صيد احلكم املهني للمراجع عن االأحداث الالحقة لتاريخ القوائم 
ا�صتق�صاء وزعت  قائمة  اعداد  املقرتح مت  االطار  املالية، والختبار 
�رضكات  يف  العاملني  من  )70(مراجعًا  البالغة  الدرا�صة  عينة  على 
الدرا�صة  العربية. وقد خل�صت  املراجعة الكربى يف جمهورية م�رض 
لتاريخ  الالحقة  االأحداث  للمراجع عن  املهني  احلكم  تر�صيد  اأن  اإىل 
امليزانية يف �صوء ا�صتمرارية املن�صاآة يحقق جودة عملية املراجعة. 
النف�صية  احلالة  تاأثري  اختربت  فقد   )Chung, 2008( درا�صة  اأما 
ملراجع احل�صابات على االأحكام والقرارات املتعلقة بتقييم املخزون 
اأ�صرتاليا  يف  التجربة  اإجراء  مت  الدرا�صة  هدف  ولتحقيق  ال�صلعي، 
على )102( مراجع ح�صابات اأ�صرتايل، وخل�صت نتائج الدرا�صة اإىل 
وقرارات  اأحكام  على  للمراجع  النف�صية  للحالة  معنوي  تاأثري  وجود 
درا�صة  تناولت  كما  ال�صلعي،  املخزون  بتقييم  املتعلقة  املراجعة 
)Wedemeyer ,2010( حتديد الق�صايا املوؤثرة على اأحكام وقرارات 
املراجع، ومت اجراء درا�صة حتليلية، وخل�صت نتائج الدرا�صة اإىل اأن 
االأحكام الفردية ملراجعي احل�صابات تتاأثر ب�صكل ملحوظ بالعوامل 
االقت�صادية  والظروف  االأعمال،  منوذج  تت�صمن  التي  اخلارجية 
العامة، اأما درا�صة) الدلهمة، 2012( فقد هدفت اىل معرفة م�صتوى 
قدرة مراجعي احل�صابات يف اململكة العربية ال�صعودية على اكت�صاف 
موؤ�رضات ال�صك يف ا�صتمرارية ال�رضكات، ومت اعداد قائمة ا�صتق�صاء 
خل�صت  وقد  مراجعًا.   )115( البالغة  الدرا�صة  عينة  على  وتوزيها 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  احل�صابات  مراجعي  اأن  اىل  الدرا�صة 
ا�صتمرارية  ال�صك يف  موؤ�رضات  اكت�صاف  على  كبرية  بقدرة  يتمتعون 
ال�رضكات، باالإ�صافة اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية يف 
ال�صك يف  موؤ�رضات  اكت�صاف  احل�صابات على  قدرة مراجعي  م�صتوى 
والتخ�ص�ض،  العلمي،  املوؤهل  ملتغريات  تعزى  ال�رضكات  ا�صتمرارية 

اأثر  حتديد   )2015 )�رشف،  درا�صة  تناولت  بينما  املهنية.  واخلربة 
احل�صابات،  مراجعي  وقرارات  اأحكام  على  املهني  ال�صك  خ�صائ�ض 
ا�صتخدام  تتطلب  التي  املراجعة  عملية  مراحل  اأهم  حتديد  مت  حيث 
اإجراءات  االأحكام والقرارات املهنية، والتي من بينها مرحلة تنفيذ 
ومت  التحليلي،  الو�صفي  املنهج  الدرا�صة  ا�صتخدمت  وقد  املراجع، 
على  وزعت  ا�صتق�صاء  قائمة  خالل  من  الدرا�صة  متغريات  قيا�ض 
عدد)165( مراجعًا من املراجعني االأع�صاء يف جمعية املحا�صبني 
واملراجعني امل�رضية، وخل�صت نتائج الدرا�صة اىل تاأثري خ�صائ�ض 

ال�صك املهني على كفاءة اأحكام وقرارات مراجعي احل�صابات.

التعليق على الدراسات السابقة
ركزت الدرا�صات ال�صابقة على تو�صيح مفهوم واأهمية وعوامل 
ال�صالبة النف�صية، وتاأثريها على مواجهة ال�صغوط النف�صية، و ك�صفت 
عامل  يف:  متثلت  التي  النف�صية  ال�صالبة  عوامل  عن  الدرا�صات  تلك 
ال�صمود  وعامل  التحكم،  وعامل  التحدي،  وعامل  املهني،  االلتزام 
لدى  العوامل  تلك  توافر  مدى  لقيا�ض  مقايي�ض  وطورت  والتحمل، 
االإطار  بتو�صيح  ال�صابقة  الدرا�صات  قامت  كما  امل�صتهدفة.  الفئات 
اأهم  وحتديد  احل�صابات،  مراجعي  وقرارات  الأحكام  املفاهيمي 
العوامل املوؤثرة على كفاءة تلك االأحكام والقرارات، وكيفية تر�صيدها 
االأداء املهني ملراجعي احل�صابات، كما  مبا ميكن من زيادة كفاءة 
اأ�صارت الدرا�صات ال�صابقة اإىل تاأثري العديد من احلاالت النف�صية على 

كفاءة احكام وقرارات مراجعي احل�صابات. 
ما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:

عوامل . 1 تاأثري  ومعرفة  بقيا�ض  احلالية  الدرا�صة  قامت 
ال�صالبة النف�صية على كفاءة اأحكام وقرارات مراجعي احل�صابات يف 

مرحلة تنفيذ اإجراءات املراجعة، وهو ما يعد اإ�صافة علمية جديدة.
عوامل . 2 لقيا�ض  مقايي�ض  بتطوير  احلالية  الدرا�صة  قامت 

ال�صالبة النف�صية ملراجعي احل�صابات.

3/ مفهوم الصالبة النفسية وعواملها
تعد ال�صالبة النف�صية م�صدرا من امل�صادر ال�صخ�صية الذاتية 
اآثارها على  ملقاومة االآثار ال�صلبية ل�صغوط احلياة، والتخفيف من 
ال�صحة النف�صية واجل�صمية)حمادة وعبد اللطيف، 2002:�ض233(، 
تكون  التي  ال�صخ�صية  اخل�صال  اأن  2002:�ض35(  )حممد  ويرى 
ال�صعبة  للمواقف  الت�صدي  يف  كبرية  اأهمية  ذات  النف�صية  ال�صالبة 
وال�صاغطة والتعامل معها بنجاح، ويرى) نعمة، 2014: �ض1( اأن 
ال�صالبة النف�صية تعد من اأهم العوامل وال�صمات ال�صخ�صية االإيجابية 
االأداء وحتقيق االأهداف، نظرا لكونها  املوؤثرة يف االرتقاء مب�صتوى 
قادراً  �صاحبها  وجتعل  وامل�صاعب،  ال�صغوط  مقاومة  على  تعمل 
على تفادي اآثارها ال�صلبية، وحتويلها اإىل خربات مفيدة يف مواجه 
احلالت امل�صابهة، وقد حددت الدرا�صة اأربعة عوامل لل�صالبة املهنية 
تتمثل يف: االلتزام، وال�صيطرة، والتحدي، والتحمل وال�صمود، وميكن 

تو�صيح تلك العوامل كما يلي:

 عامل االلتزام املهين

يعد االلتزام اأحد عوامل ال�صالبة النف�صية، وقد عرفه) عثمان 
واأهميتها  ذاته،  حقيقة  يف  الفرد  اعتقاد  باأنه  �ض210(   :2001
وقيمتها، واعتقاده بوجود هدف ومعنى حلياته، ويعد االلتزام من 
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الوقائي، بو�صفه  ارتباطًا باجلانب  النف�صية  ال�صالبة  اأكرث مكونات 
بينما  �ض24(،  )را�صي،2008:  امل�صقة  مثريات  ملقاومة  م�صدراً 
االلتزام  من  اأنواع  لعدة  �ض21(  ندى،2007:  )اأبو  درا�صة  اأ�صارت 

تتمثل يف: االلتزام الديني، وااللتزام االأخالقي، وااللتزام القانوين.
 وبرى الباحث ان االلتزام املهني يف جمال مراجعة احل�صابات 
قد يكون �صامال لكافة اأنواع االلتزام املتمثلة يف االلتزام االخالقي، 
تخدم  املراجعة  عملية  خمرجات  لكون  وذلك  والقانوين،  والديني، 
اأطراف املجتمع املايل كافة، كما تخدم املراجعني اأنف�صهم، وترتبط 
وقد  والقانونية،  واالأخالقية  الدينية  باجلوانب  وثيقا  ارتباطًا 
فعلى  املهني،  االلتزام  اأهمية  املراجعة على  واأكدت معايري  اأ�صارت 
الفقرة  )200( يف  رقم  الدويل  املراجعة  املثال و�صح معيار  �صبيل 
احل�صابات مبتطلبات  مراجع  قبل  من  املهني  االلتزام  اأهمية  اأ،   15
تتمثل  والتي  املراجعة،  اإجراءات  تنفيذ  اأثناء  يف  االأخالقي  ال�صلوك 
يف: االلتزام بالنزاهة واملو�صوعية، وااللتزام ببذل العناية املهنية 

.) IFAC, 2010:p84(الواجبة، وااللتزام بقواعد ال�صلوك املهني

 عامل التحكم:

النف�صية،  ال�صالبة  عوامل  اأحد  والتحكم  ال�صيطرة  عامل  يعد 
بالتحكم  الفرد  اعتقاد  باأنه  �ض15(  )خميمر،1996:  عرفه  وقد 
فيما يلقاه من اأحداث، واأنه يتحمل امل�صوؤولية ال�صخ�صية عن حوادث 
بني  واالختيار  القرارات،  اتخاذ  على  القدرة  يت�صمن  واأنه  حياته، 

البدائل، وتف�صري وتقدير االأحداث، واملواجهة الفعالة. 
يت�صمن  التحكم  عامل  اأن  �ض31(   :2003 الرفاعي،  ويرى) 

اأربع �صور رئي�صة تتمثل يف:
البدائل . 1 بني  واالختيار  القرارات،  اتخاذ  على  القدرة 

املتعددة.
العمليات . 2 ا�صتخدام  وهو  )املعلوماتي(،  املعريف  التحكم 

الفكرية للتحكم يف االأحداث ال�صاغطة.
 التحكم ال�صلوكي املتمثل يف القدرة على املواجهة الفعالة، . 3

وبذل اجلهد مع دافعية كبرية لالإجناز والتحدي.
الفرد . 4 مبعتقدات  يرتبط  والذي  اال�صرتجاعي،  التحكم   

واجتاهاته ال�صابقة عن املوقف وطبيعته.
مراجع  لدى  العامل  هذا  توافر  �رضورة  الباحث  ويرى   
على  القدرة  احل�صابات  مراجع  لدى  يكون  اأن  فيجب  احل�صابات، 
القرارات  اتخاذ  على  والقدرة  ال�صلوكي،  والتحكم  املعريف  التحكم 

املنا�صبة خالل تنفيذ مهام املراجعة بال�صورة املطلوبة.

 عامل التحدي:

ويعرف  النف�صية،  ال�صالبة  عوامل  اأحد  التحدي  عامل  يعد 
املنظمة  اال�صتجابات  تلك  باأنه  التحدي  �ض41(  )حممد،2000: 
التي تن�صاأ رداً على املتطلبات البيئية، وهذه اال�صتجابات تكون ذات 
طبيعة معرفية اأو ف�صيولوجية اأو �صلوكية، وقد جتتمع معا وتو�صف 
باأنها ا�صتجابات فعالة. ويرى )را�صي،2008: �ض30( اأن التحدي 
اجلديدة،  احلياة  مواقف  مع  التكيف  على  الفرد  قدرة  يف  يتمثل 
وتقبلها بكل ما فيها من م�صتجدات �صارة اأو �صارة، باعتبارها اأموراً 

طبيعية ال بد منها. 

ومما �صبق ميكن القول اإن عامل التحدي )اأحد عوامل ال�صالبة 
من  ليتمكن  احل�صابات،  ملراجع  الهامة  العوامل  من  يعد  النف�صية( 
 p( اأ�صارت درا�صة اأداء واجبه املهني ح�صب املتطلبات املهنية، فقد 
يتحدى  اأن  احل�صابات  مراجع  على  ينبغي  باأنه   )154:Hurtt,2010

اإدارة املن�صاأة، ويرف�ض ال�صيا�صات املتبعة يف اإعداد القوائم املالية؛ 
املالية.  القوائم  يف  ت�صليل  اىل  توؤدي  ال�صيا�صات  تلك  اأن  �صعر  اإذا 
املواقف  تاأثري  اإىل   )Nolder, 2012:p11( درا�صة  نتائج  اأ�صارت  وقد 
يجعالن  والغ�صب  فاخلوف  والقرارات،  االأحكام  على  العاطفية 
تقييمات  لتحدي  عر�صة  واأكرث  العمل،  اثناء  حذراً  اأكرث  املراجع 

العميل.

 عامل التحمل والصمود:

املهنية،  ال�صالبة  عوامل  من  وال�صمود  التحمل  عامل  يعد 
عن  اأهمية  يقل  ال  العامل  هذا  اأن  �ض31(  )را�صي،2008:  ويرى 
بطاقة  االن�صان  ميد  وال�صمود  التحمل  الأن  نظراً  ال�صابقة،  العوامل 
توافر  �رضورة  الباحث  ويرى  املوؤملة،  االأحداث  حتمل  على  تعينه 
املراجع  اإن  اإذ  احل�صابات،  مراجع  لدى  وال�صمود  التحمل  عامل 
القيام  اأثناء  يف  واملوؤثرة  ال�صاغطة  املواقف  من  للعديد  يتعر�ض 
بواجبه املهني، مما ي�صتلزم اأن يتمتع بهذا العامل، ليتمكن من حتمل 
Cianci & Bier� )ممقاومة تلك ال�صغوط، حيث اأظهرت نتائج درا�صة 

staker, 2009: p456( اأن اأحكام وقرارات مراجعي احل�صابات تتاأثر 

اأعباء  ب�صكل كبري بكل من  تتاأثر  والتي  النف�صية،  بناًء على حالتهم 
العمل، و�صغط الوقت، وم�صاكل العمالء.

4/ األحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ إجراءات 
املراجعة، وعالقتها بالصالبة النفسية

اإجراءات املراجعة  االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ   تلعب 
دوراً هامًا وموؤثراً على كفاءة االأداء املهني ملراجعي احل�صابات كما 

يلي:

4 /1 أهمية األحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ إجراءات املراجعة، 
وعالقتها بالصالبة النفسية.

تلعب االأحكام والقرارات املهنية دوراً هامًا يف تنفيذ اإجراءات 
مراجعة فّعالة تتالءم مع متطلبات املعايري املهنية، فقد تعر�صت 
املعايري املهنية اإىل اأهمية االأحكام املهنية يف تنفيذ عمليات مراجعة 
يتناول   SAS.99 االأمريكي  املعيار  املثال: جند  �صبيل  فّعالة، فعلى 
تقلي�ض  يف  �رضورة  باعتبارها  املهنية  والقرارات  االأحكام  اأهمّية 
 AICPA,2002:(املهني االأداء  بكفاءة  واالرتقاء  املراجعة،  خماطر 
اأّن املعايري املهنية  2004: �ض42(  p167�180(، ويرى )ال�صّباغ، 

اأحكامه املهنية يف كافة  تركت جمااًل وا�صعًا للمراجع يف ممار�صة 
والعمومية،  بال�صمول  تت�صف  املعايري  اإن  حيث  املراجعة،  مراحل 
وترتك قدراً من املرونة للمراجع ليف�رّضها وفقًا الأحكامه وتقديراته. 
اأدلة  على  للح�صول  املراجع  �صعي  ب�رضورة  املعايري  طالبت  وقد 
اأّنها تركت حتديد كفاية و�صالحية  اإال  الكافية وال�صاحلة،  االإثبات 

تلك االأدلة الأحكام وتقديرات املراجع)جماهد، 2002: �ض226(. 

بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  األحكام  بكفاءة  املرتبطة  4 /2 العوامل 
إجراءات املراجعة 

ثقة  درجة  تعزيز  يف  يتمثل  املراجعة  عملية  من  الهدف  اإن 
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العديد  املهنية  املعايري  ت�صمنت  وقد  املالية،  للقوائم  امل�صتخدمني 
من العوامل املرتبطة بفعالية تنفيذ اإجراءات املراجعة، التي ينبغي 
االآتي)ميالة،  يف  تتمثل  والتي  باالعتبار،  اأخذها  املراجع  على 

2010: �ض128(:
مراعاة معايري العمل امليداين والتي ت�صمل كاًل من: تخطيط . 1

الداخلية، واحل�صول  الرقابة  املراجعة، ودرا�صة وتقييم نظام  مهمة 
على قدر كاف من اأدلة املراجعة.

تطبيق مفهوم االأهمّية الن�صبّية يف كل من تخطيط وتنفيذ . 2
اأعمال املراجعة والتقرير عنها.

اإذا . 3 ما  حول  معقول،  تاأكيد  على  املراجع  ح�صول  مراعاة 
كانت املعلومات املالية خالية من االأخطاء اجلوهرية، �صواء كانت 

ناجمة عن االحتيال اأو اخلطاأ.

3/4 جماالت استخدام األحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ إجراءات 
املراجعة، وعالقتها بالصالبة النفسية

يف  ت�صتخدم  املهنية  والقرارات  االأحكام  اأن  من  الرغم  على 
جماالت املراجعة كافة، اإال اأن الدرا�صات املحا�صبية رّكزت على اأهم 
تلك املجاالت، ذات التاأثري الكبري على االأداء املهني للمراجع، والتي 
وجمال  املحا�صبية،  وال�صيا�صات  املبادئ  تقييم  جمال  يف:  تتمثل 
وجمال  االأخرى،  واالإجراءات  التحليلية  املراجعة  اإجراءات  تنفيذ 

تقييم تقديرات االإدارة ) ال�صباغ و�رضف، 2014: �ض252(: 
وميكن تو�سيح اأهمية ا�ستخدام الأحكام والقرارات املهنية يف 

تلك املجالت على النحو التايل: 

تقييم  املهنية يف جمال  والقرارات  األحكام  استخدام  1/3/4 أهمية 
املبادئ والسياسات احملاسبية: 

تقييم  مبجال  املتعلقة  املهنية  والقرارات  االأحكام  تعد   
يف  املن�صاأة  اإدارة  اأقّرتها  التي  املحا�صبية؛  وال�صيا�صات  املبادئ 
لالإدارة  ميكن  حيث  االأهمًية،  يف  غايًة  املالية  تقاريرها  اإعداد 
واخلداع  الت�صليل  عمليات  وممار�صة  املجال،  هذا  يف  التالعب 
)Hamdan 2010: p228(. وقد اأ�صار املعيار االأمريكي SAS.99 اإىل 
للمبادئ  وتطبيقاتها  االإدارة  اختيار  تقييم  املراجع  على  يجب  اأّنه 
بالقيا�صات  املتعلقة  تلك  وخا�صًة  الهاّمة،  املحا�صبية  وال�صيا�صات 
غري املو�صوعية، واملعامالت املعّقدة، والتقييمات ال�صخ�صية، وعلى 
املراجع معرفة اإذا كان اختيار االإدارة وتطبيق ال�صيا�صات واملبادئ 
جهد  عن  ناجمة  احتيالية  مالية  تقارير  على  يدل  قد  املحا�صبية؛ 
لت  تو�صّ وقد   ،)AICPA,2002, p167�180(االأرباح الإدارة  االإدارة 
درا�صة )املومني و�صويات، 2008: �ض29( اإىل اأن اأغلبية ال�رضكات 
االأرباح من خالل  اإدارة  العامة املدرجة يف بور�صة عّمان متار�ض 
بع�ض  واأّن  املحا�صبية،  املعايري  يف  املتاحة  املرونة  ا�صتغالل 
الربح والعائد على االأ�صول،  ال�رضكات قد متكنت من زيادة هام�ض 

وذلك با�صتخدام بع�ض اأ�صاليب املحا�صبة االبتداعية. 

2/3/4 أحكام وقرارات تقييم املبادئ والسياسات احملاسبية وعالقتها 
بعوامل الصالبة النفسية:

لدى  النف�صية  ال�صالبة  عوامل  توافر  �رضورة  الباحث  يرى 
املحا�صبية،  وال�صيا�صات  للمبادئ  تقييمه  عند  احل�صابات  مراجع 

باملبادئ  التالعب  اأن   )Hamdan 2010:p 225( درا�صة  فاأظهرت 
وال�صيا�صات املحا�صبية يعد من اأكرث املجاالت التي ت�صتخدمها اإدارة 
املن�صاآت للتالعب يف نتائج القوائم املالية. وتظهر اأهمية ال�صالبة 
املبادئ  بتقييم  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  كفاءة  على  النف�صية 
طالبت  التي  املهنية  االإر�صادات  خالل  من  املحا�صبية  وال�صيا�صات 
والت�صكك  واحلذر،  واحلزم  املهني،  االلتزام  ب�رضورة  املراجعني 

املهني جتاه املبادئ وال�صيا�صات املحا�صبية ملن�صاأة العميل.

4 /3 /3 أهمية استخدام األحكام والقرارات يف جمال تنفيذ إجراءات 
املراجعة التحليلية:

التي  الهامة  اجلوانب  اأحد  التحليلية  املراجعة  اإجراءات  تعد 
مراجعي  قبل  من  املهنية  والقرارات  االأحكام  ا�صتخدام  تتّطلب 
اأ�صارت  حيث  فّعالة،  مراجعة  حتقيق  اأجل  من  وذلك  احل�صابات؛ 
درا�صة )ال�صباغ، 2004: �ض117( اىل م�صاهمة االأحكام والقرارات 
بتقييم  يتعلق  فيما  التحليلية  املراجعة  كفاءة  حتقيق  يف  املهنية 
التي  املخاطر  مدى  وبيان  املالية،  القوائم  اأر�صدة  معقولية  مدى 
تتعر�ض لها املن�صاأة يف امل�صتقبل. كما اأّكد املعيار الدويل لالأهمية 
املهنية  اأحكامه  ا�صتخدام  املراجع  على  اأن   .320 ISA الن�صبية 
يف  ت�صاعد  حمددة؛  ح�صابات  الأر�صدة  الن�صبية  االأهمية  حتديد  يف 
اتخاذ قرارات تتعلق بالبنود التي �صيقوم بفح�صها، والعينات التي 
�صيختارها، واالإجراءات التحليلية واإجراءات املراجعة االأخرى والتي 
منخف�ض  م�صتوى  اإىل  املراجعة  خماطر  لتخفي�ض  توؤدي  اأن  ميكن 
مقبول ) ,p320 IFAC :2010(، كما ت�صمن معيار املراجعة امل�رضي 
حيث  التحليلية،  االإجراءات  وغر�ض  طبيعة  حتديد   )520( رقم 
اإجراء مقارنات بني القوائم املالية لل�صنة احلالية للمن�صاأة  تت�صمن 
مع  مقارنات  اجراء  وكذلك  املا�صية،  لل�صنوات  املالية  القوائم  مع 
قوائم مالية ملن�صاآت تعمل يف نف�ض الن�صاط )الهيئة العامة للرقابة 
2002: �ض215( اإىل  اأ�صارت درا�صة) حل�ض،  2008(. وقد  املالية، 
القيم  التحقق من مدى معقولية  اإىل  التحليلية تهدف  االإجراءات  اأن 
الدفرتية لبنود القوائم املالية؛ يف �صوء القيم التي يقّدرها املراجع.

التحليلية،  املراجعة  إجراءات  تنفيذ  وقرارات  أحكام   4/3/4
وعالقتها بالصالبة النفسية. 

اإن توافر عوامل ال�صالبة النف�صية من �صاأنها اأن تزيد من كفاءة 
من  الرغم  وعلى  التحليلية،  باملراجعة  املتعلقة  والقرارات  االأحكام 
عدم تعر�ض االأبحاث املحا�صبية للعالقة بني عوامل ال�صالبة النف�صية 
اأنه  اإال  التحليلية،  املراجعة  اإجراءات  تنفيذ  وقرارات  اأحكام  وكفاءة 
والرتبية،  النف�ض  علم  اأبحاث  واقع  من  العالقة  تلك  ا�صتنتاج  ميكن 
فقد اأ�صارت درا�صة )عبد اللطيف وحمادة، 2002: �ض233( اإىل اأن 
الذاتية للفرد، والتي  الكفاءة  النف�صية توؤدي لزيادة  عوامل ال�صالبة 
بدورها تقود اإىل ممار�صات مهنية متميزة، وهو ما يتفق مع درا�صة 
)Kobaza 1983: p525( التي اأ�صارت اإىل اأن االلتزام املهني يزيد من 
م�صئوليات  حتمل  ب�رضورة  واالعتقاد  بالعمل،  الفرد  ارتباط  درجة 
العمل، وااللتزام بنظمه واإجنازه بكفاءة تتالءم مع املعايري املهنية، 
كما تظهر- اأي�صًا اأهمية ال�صالبة النف�صية من واقع ما اأ�صارت اإليه 
درا�صة ) الرفاعي،2003: �ض32 ( التي خل�صت اإىل اأن عامل التحكم 
يزيد من القدرة على اتخاذ القرارات، واالختيار بني البدائل املتعددة، 

ويزيد من التحكم املعريف عند اتخاذ االأحكام والقرارات املهنية.
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أثر الصالبة النفسية على كفاءة األحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ إجراءات املراجعة
د جهاد محمد محمد شرف دراسة تطبيقية على مراجعي احلسابات في ديوان الرقابة املالية واإلدارية بقطاع غزة

 4 /3 /5 أهمية استخدام األحكام والقرارات املهنية يف جمال تقييم 
تقديرات اإلدارة. 

اجلوانب  اإحدى  املن�صاأة  اإدارة  بها  تقوم  التي  التقديرات  تعد 
يوجب  مما  املالية؛  املعلومات  وعدالة  م�صداقية  على  املوؤثرة 
تلك  �صحة  من  للتاأّكد  الواجبة  املهنية  العناية  بذل  املراجع  على 
اأن  اإىل   )540  ( امل�رضي  املراجعة  معيار  اأ�صار  وقد  التقديرات، 
التي ت�صتمل عليها  التقديرات املحا�صبية  االإدارة م�صئولة عن و�صع 
من  عادة يف ظل ظروف  التقديرات  هذه  تتم  املالية، حيث  القوائم 
العامة  )الهيئة  املهنية  االأحكام  ا�صتخدام  اإىل  التاأكد، وحتتاج  عدم 
 )2008 PCAOB،( وقد و�صح تقرير .)للرقابة املالية، 2008: �ض4
اأن الهدف من تقييم املراجع ملدى معقولية التقديرات املحا�صبية هو 
اإدراجها  املحا�صبّية مت ّ التقديرات  باأّن  تاأكيد معقول  احل�صول على 
املحا�صبية  املبادئ  مع  يتفق  مبا  املالية؛  القوائم  بنود  �صمن 
تقييم  معقولية  مدى  تقييم  عن  م�صوؤواًل  املراجع  ويعد  املقبولة، 

.)Hamilton et al,2002:p 6(.االإدارة لفر�ض ا�صتمرارية امل�رضوع

6/3/4 أحكام وقرارات تقييم تقديرات اإلدارة، وعالقتها بالصالبة 
النفسية:

على  تاأثري  ذات  النف�صية  ال�صالبة  عوامل  اإن  القول  ميكن 
اأ�صارت  فقد  االإدارة،  تقديرات  بتقييم  املتعلقة  والقرارات  االأحكام 
درا�صة )مياله 2010: �ض137( اإىل اأن مراجعي احل�صابات مطالبني 
 Guiral and( درا�صة  اأ�صارت  كما  امليداين،  العمل  بااللتزام مبعايري 
احل�صابات من خوف  يعانيه مراجعي  ما  اإىل   )Esteo, 2006:p602

بالتقديرات  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  اتخاذ  عند  وتردد  وقلق 
على  املن�صاأة  قدرة  بتقييم  يتعلق  فيما  وخا�صة  املحا�صبية، 
النف�صية  ال�صالبة  عوامل  توافر  اأن  الباحث  ويرى  اال�صتمرارية، 
املتمثلة يف االلتزام املهني، والتحكم، والتحدي، والتحمل وال�صمود، 

املعايري  مبتطلبات  االلتزام  من  املراجعني  لتمكني  �رضورية  تعد 
والقلق  املتمثلة يف اخلوف  النف�صية  العوامل  والتغلب على  املهنية، 

والرتدد. 

5/ منهجية الدراسة
التحليلي، للو�صول اىل املعرفة  الو�صفي  ا�صتخدام املنهج  مت 
الدقيقة والتف�صيلية حول م�صكلة الدرا�صة، ومت جمع املعلومات من 
العلمية  والر�صائل  االبحاث  يف  املتمثلة  الثانوية  امل�صادر  خالل 
باالإ�صافة  للدرا�صة،  النظري  االطار  لتو�صيح  املهنية  واال�صدارات 
اإىل امل�صادر االأولية املتمثلة يف قائمة اال�صتق�صاء لقيا�ض متغريات 

الدرا�صة واختبار فر�صياتها.

6/ الدراسة التطبيقية
وحتقيق  الفر�صيات  الختبار  التطبيقية  الدرا�صة  اإجراء  مت 

اأهداف الدرا�صة، وفق االآتي:

 1/6 جمتمع وعينة الدراسة

يف  جميعا  العاملني  املراجعني  يف  الدرا�صة  جمتمع  يتمثل 
وذلك  فل�صطني،  غزة يف  قطاع  واالإدارية يف  املالية  الرقابة  ديوان 
عوامل  لديهم  تتوافر  املراجعني  هوؤالء  اأن  الباحث  من  اعتقاداً 
وقرارات  اأحكام  اتخاذ  على  قدرتهم  اإىل  اإ�صافة  النف�صية،  ال�صالبة 
حجم  ل�صغر  ونظراً  املراجعة.  اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  املراجعة 
جمتمع الدرا�صة البالغ )60( ع�صواً، فقد مت ا�صتخدام امل�صح ال�صامل 
اخلا�صة  اال�صتق�صاء  قائمة  توزيع  مت  حيث  الدرا�صة؛  ملجتمع 
وبلغ  ع�صو،  لكل  ا�صتق�صاء  قائمة  بواقع  االع�صاء  على  بالدرا�صة 
قائمة  االإح�صائي)55(  للتحليل  وال�صاحلة  امل�صرتدة  القوائم  عدد 

ا�صتق�صاء، حيث بلغت ن�صبة اال�صرتداد )91.5 %(.
واجلدول التايل رقم )1( يو�صح توزيع اأفراد العينة ح�صب كل 

من:

جدول رقم )1(
 المسمى المهني، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي

املوؤهل العلمي�سنوات اخلربةامل�سمى املهني

مدير 
املجموعماج�صتريبكالوريو�ضاملجموع10-515-110-5املجموعمراجعمراجعة

1639552325755401555التكرار

29711004245131007327100الن�صبة

اخلربة  توافر  يالحظ   )1( رقم  ال�صابق  اجلدول  على  وتعليقًا 
علمية،  موؤهالت  توافر  اإىل  باالإ�صافة  العينة،  اأفراد  لدى  املهنية 
الأغرا�ض  �صاحلة  العينة  يجعل  مما  الوظيفية؛  امل�صميات  وتنوع 

الدرا�صة.

2/6 أداة الدراسة

وقد  الدرا�صة،  متغريات  لقيا�ض  ا�صتق�صاء  قائمة  تطوير  مت 
ا�صتملت قائمة اال�صتق�صاء على )3( جماالت رئي�صة: يتمثل املجال 
عينة  الأفراد  ال�صخ�صية  بالبيانات  خا�صة  فقرات   )3( يف  االأول 

مبتغريات  خا�صة  مبقايي�ض  الثاين  املجال  يتمثل  بينما  الدرا�صة، 
حماور   )4( من  املجال  هذا  ويتكون  النف�صية،  ال�صالبة  عوامل 
تت�صمن )33( فقرة لقيا�ض عوامل ال�صالبة النف�صية االأربع املتمثلة 
يف: االلتزام املهني، والتحكم، والتحدي، والتحمل وال�صمود. بينما 
والقرارات  االأحكام  لقيا�ض  فقرات   )7( الثالث  املجال  يت�صمن 
املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة. وبذلك ي�صبح العدد الكلي لفقرات 
قائمة اال�صتق�صاء )43( فقرة، وقد مت اإعداد قائمة اال�صتق�صاء وفقًا 
ملقيا�ض ليكرت اخلما�صي، كما هو مو�صح يف جدول رقم )2( التايل:
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جدول رقم )2(
درجات مقياس ليكرت الخماسي لقائمة االستقصاء

موافق بدرجة الت�سنيف
كبرية جدا

موافق بدرجة 
كبرية

 موافق بدرجة 
متو�سط

 موافق بدرجة 
غري موافققليلة

54321درجة الت�صنيف

1 - 1.80 1.81 – 2.612.60 – 3.413.40 – 4.214.20 - 5 درجة املوافقة

�صعيفمقبولمتو�صطعايلعايل جداًدرجة االهمية

ومت اختبار �صدق وثبات قائمة اال�صتق�صاء كما يلي:

1/2/6 صدق االتساق الداخلي لقائمة االستقصاء 
مت ح�صاب �صدق االت�صاق الداخلي ملجاالت قائمة اال�صتق�صاء، 

كما هو مو�صح باجلدول رقم)3( التايل:
جدول رقم )3(

معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل مجال والدرجة الكلية لقائمة االستقصاء

معامل ارتباط بري�سونالبعدم

0.858**عامل االلتزام املهني1.

0.786**عامل التحكم2.

0.893**عامل التحدي3.

0.688**عامل التحمل وال�صمود4.

0.739**اأحكام وقرارات تنفيذ اإجراءات املراجعة5.

 ** تشير إلى معنوية معامل االرتباط لبيرسون عند مستوى )0.01( 

اجلدول  يف  الواردة  بري�صون  ارتباط  معامالت  نتائج  ت�صري 
جماالت  يف  الداخلي  االت�صاق  �صدق  توافر  اإىل   )3( رقم  ال�صابق 
قائمة اال�صتق�صاء، حيث بلغ اأعلى معامل ارتباط )0.893( للمجال 
 )0.688( ارتباط  معامل  اأقل  بلغ  بينما  التحدي،  بعامل  املتعلق 

للمجال املتعلق بعامل التحمل وال�صمود.

2/2/6 ثبات قائمة االستقصاء: 
قائمة  ثبات  لقيا�ض  كرونباخ  األفا  طريقة  ا�صتخدام  مت 

األفا كرونباخ  )4( معامالت  اال�صتق�صاء، حيث يو�صح اجلدول رقم 
لكل جمال من جماالت قائمة اال�صتق�صاء.

جدول رقم )4(
معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد املحورم
العبارات

معامل األفا 
كرونباخ

90.789عامل االلتزام املهني1.

90.622عامل التحكم2.

80.605عامل التحدي3.

70.888عامل التحمل وال�صمود4.

70.832اأحكام وقرارات تنفيذ اإجراءات املراجعة5.

يت�صح من اجلدول ال�صابق رقم)4( اأن معامالت األفا كرونباخ 
قائمة  اأن  على  يدل  وهذا   ،)0.888(  –  )0.605( بني  ما  ترتواح 

اال�صتق�صاء تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.

3/6 منوذج متغريات الدراسة:
اعتماداً على الدرا�صات االأكادميية ال�صابقة؛ مت حتديد منوذج 
لل�صالبة  عوامل  اأربعة  من  النموذج  ويتكون  الدرا�صة،  متغريات 
والتحمل  والتحدي،  والتحكم،  املهني،  االلتزام  يف:  تتمثل  النف�صية 
توؤثر  التي  امل�صتقلة  املتغريات  العوامل  تلك  متثل  حيث  وال�صمود، 
التابع املتمثل يف االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ  على املتغري 
اإجراءات املراجعة. وال�صكل التايل يو�صح متغريات الدرا�صة وطبيعة 

العالقة بينها:

 المصدر: الباحث
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وبعد ا�صتعرا�ض متغريات عوامل ال�صالبة النف�صية؛ فاإنه ميكن 
املتعدد  االنحدار  معادلة  يف  املتمثل  االإح�صائي  النموذج  اقرتاح 
والقرارات  االأحكام  النف�صية على كفاءة  ال�صالبة  اأثر عوامل  لقيا�ض 

املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة كما يلي:
Y = B0 + B1X1+ B2X2 +B3X3+B4X4+ ε

)Y( تعرب عن قيمة املتغري التابع )اأحكام وقرارات املراجعة 
تنفيذ اإجراءات املراجعة(

)B0( اجلزء الثابت غري املرتبط بعوامل ال�صالبة النف�صية.
)B1 ….B4( تعرب عن معامالت املتغريات امل�صتقلة )ال�صالبة 

النف�صية(.
عامل   )X3( التحكم.  عامل   )X2(.املهني االلتزام  عامل   )X1(

التحدي. )X4( عامل التحمل وال�صمود.
ε اخلطاأ الع�صوائي.

 4/6 نتائج الدراسة امليدانية

1/4/6 اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة والفقرات التابعة هلا:
اأ/ التحليل الو�سفي للمتغريات امل�ستقلة املتمثلة يف عوامل 

ال�سالبة النف�سية

 الجدول رقم )5(
 مدى توافر عوامل الصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة

رمز  ا�سم املتغري
متوافر املتو�سطاملتغري

بدرجة
النحراف 
الرتتيباملعياري

0.4713عاليةX 14.032 عامل االلتزام املهني

0.3302عاليةX24.111عامل التحكم

0.3921عاليةX34.186عامل التحدي

0.3895عاليةX43.928عامل التحمل وال�صمود

0.3794عاليةX4.010عوامل ال�صالبة النف�صية

 )5( رقم  اجلدول  من  امل�صتخل�صة  النتائج  اأهم  على  وتعليقًا 
الدرا�صة  عينة  اأفراد  لدى  النف�صية  ال�صالبة  توافر  يالحظ  ال�صابق 
)4.010(، كما يالحظ  احل�صابي  املتو�صط  بلغ  بدرجة عالية، حيث 
اي�صًا توافر عوامل ال�صالبة النف�صية االأربع لدي اأفراد عينة الدرا�صة 
من  اأكرب  بدرجة  متوافراً  التحدي  عامل  يظهر  حيث  عالية،  بدرجة 
باقي العوامل االأخرى مبتو�صط ح�صابي )4.186(، بينما يظهر عامل 
التحمل وال�صمود اأقل عامل متوافر لدى اأفراد عينة الدرا�صة مبتو�صط 

ح�صابي )3.928(.

ب/ التحليل الوصفي لعامل االلتزام املهين 

جدول رقم )6(
مدى توافر فقرات العامل االول المتمثلة في االلتزام المهني لدى أفراد عينة الدراسة

عامل اللتزام املهني )X1(م

الإح�ساء الو�سفي للبيانات

الرتتيب املتو�سط 
احل�سابي

متوافر 
بدرجة

النحراف 
املعياري

معامل 
الختالف 

%

0.94824.256عالية3.909اأ�صعر بامل�صئولية االأخالقية جتاه م�صتخدمي التقارير املالية1

0.97023.404عالية4.145األتزم بالقيام بواجبي املهني مهما كانت العقبات2

0.59015.307عالية3.854اأحر�ض على ا�صت�صارة اأع�صاء فريق املراجعة وخرباء مهنيني قبل اتخاذ االأحكام والقرارات. 3

4.490اأعمل جاهدا على التحقق من �صحة املعلومات التي اأح�صل عليها.4
عالية 

0.66314.761جداً

لدي اال�صتعداد لتغيري خطط العمل وجتاوز موازنة الوقت والتكاليف حتي اإذا كان هناك غمو�ض 5
0.64419.799متو�صطة3.254وعدم تاأكيد للمعلومات املتاحة

0.88123.418عالية3.763اأرف�ض القوائم املالية اإذا مل يكن لدى اأدلة كافية و�صاحلة على اأنها �صحيحة 6

0.56014.065عالية3.981األتزم بتنفيذ االإر�صادات املهنية التي ن�صت عليها معايري املراجعة.7

4.454اأعمل جاهدا على تنمية مهاراتي العملية؛ الأمتكن من القيام بواجبي املهني.8
عالية 

0.66114.842جداً

4.436اأرف�ض اأي تعاقدات مع العمالء من �صاأنها اأن توؤثر على ا�صتقاليل املهني.9
عالية 

0.89720.223جداً

0.471عالية4.032الإجمايل

 يالحظ من اجلدول ال�صابق رقم )6( توافر فقرات العامل االأول 
حيث  عالية،  بدرجة  العينة  اأفراد  لدى  املهني  االلتزام  يف  املتمثلة 
بلغ املتو�صط احل�صابي االجمايل )4.032 (، كما يت�صح من اجلدول 

 )4( رقم  فالفقرة  متفاوتة،  بدرجات  تتوافر  العامل  هذا  فقرات  اأن 
اأكرب فقرة متوافرة، حيث تتوافر بدرجة عالية جداً ومبتو�صط  متثل 
متو�صطة  بدرجة  رقم)9(  الفقرة  تتوافر  بينما   ،)4.490( ح�صابي 

مبتو�صط ح�صابي )3.254(. 
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ج / التحليل الوصفي لعامل التحدي:

جدول رقم )7(
مدى توافر فقرات عامل التحدي لدى أفراد عينة الدراسة

عامل التحدي )X2(م

الإح�ساء الو�سفي للبيانات

الرتتيب املتو�سط 
احل�سابي

متوافر 
بدرجة

النحراف 
املعياري

معامل 
الختالف 

%

0.64415.135عالية جدا4.254ًاأعتقد اأن متعة احلياة تكمن يف املواجهة والتحدي.1

0.64814.854عالية جدا4.363ًاأبادر ملواجهة امل�صكالت الأنني اأثق يف قدراتي.2

اأجتاوز الوقت والتكاليف املحددة م�صبقا حتي يف حال توفر موؤ�رضات بوجود خماطر حالية اأو 3
0.50414.449عالية3.490م�صتقبلية ملن�صاة العميل

اأ�رض على تاأجيل االأحكام والقرارات حلني معرفة ودرا�صة موؤ�رضات االأحداث الالحقة لتاريخ 4
0.40410.487عالية3.854املركز املايل ملن�صاأة العميل.

اأكره االإجابات واال�صتف�صارات التي حتمل اأكرث من معنى، واأعمل على احل�صول على اإجابه 5
0.80418.353عالية جدا4.381ًقاطعة ال حتمل �صوى معنى واحد فقط 

اأهتم مبعرفة مدى وجود اأهداف خا�صة الإدارة العميل وراء تف�صيل بع�ض املعاجلات 6
0.56714.998عالية3.781املحا�صبية. 

ارف�ض قبول ال�صيا�صات املف�صلة للعميل اإذا كانت ال تتفق مع وجهه نظري؛ حتى لو كانت تلك 7
0.83821.146عالية3.963ال�صيا�صات مت قبولها العام املا�صي من قبل زمالئي يف مكتب املراجعة. 

ال اأقبل تف�صريات اإدارة العميل اإذا كانت تلك التف�صريات تتناق�ض مع بع�صها اأو تتناق�ض مع 8
0.73916.652عالية جدا4.436ًاأدلة مراجعة اأخرى. 

0.50311.241عالية جدا4.472ًال اأتردد يف اإبداء راأي مهني خمالف الآراء اأفراد ورئي�ض فريق املراجعة9

0.392عالية4.186الإجمايل 

يالحظ من اجلدول ال�صابق رقم )7( توافر فقرات العامل الثاين 
عالية،  بدرجة  الدرا�صة  عينة  اأفراد  لدى  التحدي  عامل  يف  املتمثل 
حيث بلغ املتو�صط احل�صابي الإجمايل عامل التحدي) 4.186( كما 
العامل تتوافر بني عالية وعالية  اأن فقرات هذا  يت�صح من اجلدول 
جداً، فالفقرة رقم )9( متثل اأعلى فقرة متوافرة وبدرجة عالية جداً 

فقرة  اأقل   )3( رقم  الفقرة  متثل  بينما  ح�صابي)4.472(،  مبتو�صط 
 .)3.490( ح�صابي  ومبتو�صط  عالية  بدرجة  تتوافر  حيث  متوافرة، 
ويرى الباحث اأن �صبب توافر هذا العامل لدى اأفراد عينة الدرا�صة قد 
اأفراد  التي يتمتع بها  العلمي واخلربة املتنوعة؛  التاأهيل  اإىل  يرجع 

العينة.

د: التحليل الوصفي لعامل التحكم:

جدول رقم )8( 
مدى توافر فقرات عامل التحكم لدى أفراد عينة الدراسة

عامل التحكم ) X3(م
الإح�ساء الو�سفي

الرتتيب املتو�سط 
النحراف متوافر بدرجةاحل�سابي

املعياري
معامل 

الختالف%

4.309ًاأتخذ قراراتي بنف�صي دون اإمالء خارجي1 1.15226.733عالية جدا

558.13.767عالية4.054اأعتقد ان لدي القدرة على تنفيذ خططي امل�صتقبلية.2

766.18.816عالية4.072يعتمد جناح اأعمايل على جمهودي الذاتي.3

4.363ًاأحر�ض على ا�صت�صارة اخلرباء، واترك لنف�صي حرية اتخاذ القرارات املنا�صبة. 4 485.11.112عالية جدا

628.15.285عالية4.109اأرف�ض التحيز لراأي مهني حمدد، واأقبل التفكري يف االآراء االأخرى. 5

739.17.754عالية4.163اأحر�ض على درا�صة وتقييم االآراء املهنية واالفرتا�صات املختلفة. 6

4.381ًاأرف�ض اأي امالءات او تدخالت توؤثر �صلبا على اأدائي املهني.7 732.16.701عالية جدا

اأرف�ض ال�صيا�صات املف�صلة للعميل، حتى وان كان العميل يوفر يل مزايا اأو فر�ض 8
1.01725.198عالية4.036ا�صتثمارية ذات منافع حالية اأو م�صتقبلية؛ اإذا كانت تخالف املعايري املهنية. 

0.330عالية4.111الإجمايل 
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العامل  فقرات  توافر   )8( رقم  ال�صابق  اجلدول  من  يالحظ 
بدرجة  الدرا�صة  عينة  اأفراد  لدى  التحكم  عامل  يف  املتمثل  الثالث 
عالية، حيث بلغ املتو�صط احل�صابي الإجمايل هذا العامل )4.111(، 
كما يت�صح من اجلدول اأن فقرات هذا العامل تتوافر بدرجات عالية 
وعالية جداً، فالفقرة رقم )7( متثل اأعلى فقرة متوافرة، حيث تتوافر 

الفقرة  )4.381(، بينما متثل  بدرجة عالية جداً ومبتو�صط ح�صابي 
ومبتو�صط  عالية  بدرجة  تتوافر  حيث  متوافرة،  فقرة  اأقل   )8( رقم 
لدى  العامل  هذا  توافر  �صبب  ان  الباحث  ويرى   .)4.036( ح�صابي 
اأفراد عينة الدرا�صة قد يرجع اإىل التاأهيل العلمي، واخلربة املتنوعة؛ 

التي يتمتع بها اأفراد العينة.

ه / التحليل الوصفي لعامل التحمل والصمود:

جدول رقم )9(
مدى توافر فقرات عامل التحمل والصمود لدى أفراد عينة الدراسة

)X4( عامل التحمل وال�صمود
االإح�صاء الو�صفي

الرتتيب املتو�صط 
احل�صابي

متوافر
 بدرجة

االنحراف 
املعياري

معامل االختالف 
%

0.84720.161عالية4.200لدي اال�صتعداد النف�صي للعمل وحتمل املخاطر.1

0.79021.403عالية3.690لدي القدرة على العمل حتت ال�صغط ويف الظروف ال�صعبة.2

0.89925.896عالية3.472ال اأ�صعر بالياأ�ض اأو االإحباط عند مواجهه ال�صعوبات واملخاطر3

0.94325.684عالية3.672ال اأتردد يف قبول مهام مراجعة �صديدة التعقيد واملخاطر4

1.18134.557عالية3.418ال اأ�صعر بالقلق والندم على قبول مهام عمل �صعبة ومعقدة5

1.24630.872عالية4.036لدى ال�صعور بالقدرة على حتقيق النجاح مهما كانت �صعوبة املهمة6

0.79022.635عالية3.490لي�ض لدي اال�صتعداد لالن�صحاب من مهمة عمل يف حال مواجهه م�صاكل معقدة.7

0.379عالية4.010الإجمايل ) عامل التحمل وال�سمود(

يالحظ من اجلدول ال�صابق رقم )9( توافر فقرات العامل الرابع 
املتمثل يف عامل التحمل وال�صمود لدى اأفراد عينة الدرا�صة بدرجة 
عالية، حيث بلغ املتو�صط احل�صابي الإجمايل العامل )4.010(. كما 
بدرجة  جميعها  تتوافر  العامل  هذا  فقرات  اأن  اجلدول  من  يت�صح 
عالية، وقد مثلت الفقرة رقم )1( اأعلى فقرة متوافرة مبتو�صط ح�صابي 

مبتو�صط  متوافرة  فقرة  اأقل   )5( رقم  الفقرة  مثلت  بينما   ،)4.20(
لدى  العامل  هذا  توافر  �صبب  اأن  الباحث  ويرى   .)3.418( ح�صابي 
اأفراد عينة الدرا�صة قد يرجع اإىل التاأهيل العلمي، واخلربة املتنوعة؛ 

التي يتمتع بها اأفراد العينة.

و / التحليل الوصفي ملدى كفاءة األحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ إجراءات املراجعة

جدول رقم )10(
مدى كفاءة األحكام والقرارات المتعلقة بتنفيذ إجراءات المراجعة ألفراد عينة الدراسة

الأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة )Y(م
الإح�ساء الو�سفي للبيانات

الرتتيب املتو�سط 
احل�سابي

متوافر 
بدرجة

النحراف 
املعياري

معامل 
الختالف %

0.38910.205عالية3.812ال اأجد �صعوبة يف تقييم مدى كفاية و�صالحية اأدلة املراجعة التخاذ الراأي املهني.1

ال اأجد �صعوبة يف ا�صتخال�ض اال�صتنتاجات اخلا�صة بتقييم مدى معقولية التقديرات 2
0.66616.652عالية4.000والتقييمات املحا�صبية لبنود القوائم املالية. 

ال اأجد �صعوبة يف ا�صتخال�ض اال�صتنتاجات اخلا�صة بتقييم االإدارة لفر�ض 3
0.84822.003عالية3.854ا�صتمرارية املن�صاأه.

 تتفق اأحكامي وقراراتي املتعلقة بتنفيذ اأعمال املراجعة مع اأحكام وقرارات 4
0.49413.726عالية3.600املهنيني اخلرباء الذين يتم ا�صت�صارتهم.

 تتفق اأحكامي وقراراتي املتعلقة بعمليات تنفيذ املراجعة للفرتة احلالية مع 5
0.69221.387متو�صطة3.236مثيالتها يف الفرتات املا�صية 

اأحر�ض على امل�صاركة يف الربامج التدريبية النوعية واملوؤمترات وور�ض العمل 6
4.254اخلا�صة بتخطيط املراجعة. 

عالية 
0.67215.791جداً

0.69618.224عالية3.818األتزم بكافة اإر�صادات وتوجيهات املعايري املهنية يف مرحلة تنفيذ املراجعة. 7

0.4606عالية3.797الإجمايل 
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يالحظ من اجلدول ال�صابق رقم )10( توافر كفاءة االأحكام   
الدرا�صة  عينة  الأفراد  املراجعة  اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات 
بدرجة عالية، حيث بلغ املتو�صط احل�صابي االإجمايل )3.797 (، كما 
يت�صح من اجلدول توافر فقرات هذا املجال لدى اأفراد عينة الدرا�صة 
الفقرة  مثلت  وقد  ومتو�صطة،  جداً  عالية  بني  ما  متفاوتة  بدرجات 
رقم )6( اأعلى فقرة متوافرة، حيث تتوافر بدرجة عالية جداً مبتو�صط 

اأقل فقرة متوافرة،   )5( الفقرة رقم  بينما مثلت   .)4.254( ح�صابي 
حيث تتوافر بدرجة متو�صطة ومبتو�صط ح�صابي )3.236(.

 2/4/6 نتائج حتليل االرتباط واالحندار:

أ/ حتليل ارتباط بريسون:

الجدول رقم )11(
مصفوفة ارتباط بيرسون بين عوامل الصالبة النفسية واألحكام والقرارات المتعلقة بتنفيذ إجراءات المراجعة

 )X1(عامل 
اللتزام املهني

)X2( عامل 
التحدي

)X3( عامل 
التحكم 

)X4(عامل 
التحمل وال�سمود

 )X( عوامل 
ال�سالبة النف�سية

Y(**0.623**0.355**0.531*0.307**0.385( اأحكام وقرارات تنفيذ املراجعة

** تشير إلى معنوية معامل االرتباط لبيرسون عند مستوى 0.01   

وتعليقًا على اجلدول ال�صابق رقم )11( ال�صابق يالحظ وجود 
االأحكام  يف  املتمثل   )Y( التابع  املتغري  بني  طردي  ارتباط  عالقة 
 )X(والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة، واملتغري امل�صتقل
االرتباط)  معامل  بلغ  حيث  النف�صية،  ال�صالبة  عوامل  يف  املتمثل 
+0.38( ومب�صتوى معنوية اأقل من )0.005(، كما يو�صح اجلدول 
يف  املتمثل   )Y( التابع  املتغري  بني  طردي  ارتباط  وجود  اأي�صًا 
وعوامل  املراجعة  اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االأحكام 
 ،)X1(املهني االلتزام  عامل  يف:  املتمثلة  االأربع  النف�صية  ال�صالبة 
التحمل  وعامل   ،)X3(التحكم وعامل   ،)X2(التحدي وعامل 

.)X4(وال�صمود

ب/ حتليل االحندار:

 Stepwise بطريقة  املتعدد  اخلطي  االنحدار  حتليل  اإجراء  مت 
لقيا�ض تاأثري عوامل ال�صالبة النف�صية التي متثل املتغريات امل�صتقلة 
اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  على   )X4،....،X1(
املراجعة التي متثل املتغري التابع )Y(، كما مت اإجراء حتليل االنحدار 
اخلطي الب�صيط لقيا�ض تاأثري كل عامل من عوامل ال�صالبة النف�صية 
التي  املراجعة؛  اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  على 

متثل املتغري التابع )Y(، كما هو مو�صح يف اجلدول التايل: 

جدول رقم )12(
يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد، واالنحدار الخطي البسيط 

املتغريات املتغريات امل�ستقلة
املوؤثرة معنوياً

املعلمات املقدرة 
B

قيمة اختبار قيمة اختبار ت
ف

معامل التحديد 
% R2

معادلة منوذج النحدار

)X( 
عوامل ال�صالبة 

النف�صية

1.909*1.251اجلزء الثابت

**8.86741.5

Y = 1.251 + 0.588 X1+

 -0.251X2 ( + 0.141X3+ 0.157X4(

X10.588**3.361

X2-0.251-1.116

X30.1410.597

X40.157884.

) X.1(
عامل االلتزام املهني

3.151*1.344اجلزء الثابت
**33.53438.8

)Y =1.344+.608)X1 X10.608**5.791

)X.2(
عامل التحدي

2.389*1.763اجلزء الثابت
**7.65212.6

)Y =1.763+.495)X2

X20.495**2.766

)X.3(

عامل التحكم

2.063*1.185اجلزء الثابت
**20.84728.2

)Y =1.185+.624)X3

X30.624**4.566

)X.4(
عامل التحمل 

وال�صمود

3.892**2.374اجلزء الثابت
*5.4989.4)Y =2.374+.362)X4

X40.362*2.345

** تشير إلى اختباري )ت، ف( عند مستوى معنوية 0.01
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ت�صري النتائج باجلدول ال�صابق رقم )12( اإىل معنوية منوذج 
ال�صالبة  عوامل  اأثر  لقيا�ض   Stepwise بطريقة  املتعدد  االنحدار 
 ،)X2( والتحكم   ،)X1(املهني االلتزام  يف:  املتمثلة  االأربع  النف�صية 
االأحكام  كفاءة  على   )X4) وال�صمود  والتحمل   ،)X3( والتحدي 
والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة، حيث تبني وجود عالقة 
 ،)X( معنوية طردية موجبة ذات داللة اإح�صائية بني تلك املتغريات

.)Y( وكفاءة االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة
 ويظهر اجلدول اي�صًا تاأثرياً معنويًا ملتغريات عوامل ال�صالبة 
وعامل   ،)X1(املهني االلتزام  عامل  يف:  املتمثلة  االأربع  النف�صية 
 )X4(وال�صمود التحمل  وعامل   ،)X3(التحكم وعامل   ،)X2(التحدي
اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  كفاءة  متغري  على 
التف�صريية  الدرجة  اأن   R2 التحديد  معامل  ويظهر   ،)Y(املراجعة
املتغريات  تلك  اأن  يعني  %(، مما   41.5( بلغت  قد  املتغريات  لتلك 
بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  على   )%  41.5( بن�صبة  توؤثر 
الدرجة  اأن  اأي�صا   )12( رقم  اجلدول  يظهر  كما  املراجعة،  اإجراءات 
 )X1( املهني  االلتزام  فمتغري  الآخر،  متغري  من  تختلف  التف�صريية 
بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  على  موؤثر  متغري  اأعلى  يعد 
بينما ميثل متغري   ،)%  38.8( تف�صريية  املراجعة بدرجة  اإجراءات 
التحمل وال�صمود)X4( ميثل اأقل متغري موؤثر على االأحكام والقرارات 

املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة )Y( بدرجة تف�صريية )9.4 %(.
وتعليقًا على ما �صبق فان هذه النتيجة قد تكون منطقية، اإذ 
اإن عوامل ال�صالبة النف�صية حتفز املراجع على بذل العناية املهنية 
معيار  اليها  اأ�صارت  التي  االأخالقي  ال�صلوك  مبتطلبات  والوفاء 
املراجع  قدرة  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة  رقم)200(،  الدولية  املراجعة 
على حتدي ادعاءات اإدارة املن�صاأة؛ ورف�ض ال�صيا�صات املالية التي قد 
 p154:Hurtt,( جتعل القوائم املالية م�صللة وهو ما يتفق مع درا�صة

.)2010

الرئي�صية،  الدرا�صة  فر�صية  قبول  ميكن  �صبق  ما  على  وبناء 
بوجود تاأثري معنوي اإيجابي ذي داللة اإح�صائية لل�صالبة النف�صية 
ملراجعي احل�صابات على كفاءة االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ 
حيث  الفرعية،  الفر�صيات  قبول  ميكن  وكذلك  املراجعة.  اإجراءات 
تبني وجود تاأثري معنوي اإيجابي ذي داللة اإح�صائية لكل عامل من 
عوامل ال�صالبة النف�صية االأربع املتمثلة يف: عامل االلتزام املهني، 
على  وال�صمود،  التحمل  وعامل  التحدي،  وعامل  التحكم،  وعامل 

كفاءة االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة.

7 / اخلالصة والنتائج والتوصيات

1/7 اخلالصة
تناولت الدرا�صة التعريف مبفهوم ال�صالبة النف�صية وعواملها، 
حيث مت التعر�ض ملفهوم ال�صالبة النف�صية، والتعرف على عواملها 
االأربعة التي مت حتديدها من واقع الدرا�صات االأكادميية، واملتمثلة 
كما  وال�صمود.  والتحمل  والتحدي،  والتحكم،  املهني،  االلتزام  يف: 
اإجراءات  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  االأحكام  اأهمية  ا�صتعر�ض  مت 
املراجعة؛ ملا لها من تاأثري على كفاءة االأداء املهني، ومن ثم على 
جودة اأعمال املراجعة، وحتديد العوامل التي توؤثر على كفاءتها. كما 
اأثناء تنفيذ  اأهم جماالت ا�صتخدام االأحكام والقرارات يف  مت عر�ض 
اإجراءات املراجعة، ومتثلت تلك املجاالت يف كل من: تقييم املبادئ 

وال�صيا�صات املحا�صبية، وتنفيذ اإجراءات املراجعة التحليلية، وتقييم 
تقديرات االإدارة.

2/7 النتائج
تبني من خالل الدرا�سة النتائج التالية:

يف: . 1 املتمثلة  االأربعة  النف�صية  ال�صالبة  عوامل  توافر 
اأفراد  لدي  وال�صمود  والتحمل  والتحدي،  والتحكم،  املهني،  االلتزام 

عينة الدرا�صة.
 توافر كفاءة االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات . 2

املراجعة لدي اأفراد عينة الدرا�صة.
 يوجد تاأثري معنوي اإيجابي كبري لعوامل ال�صالبة املهنية . 3

على كفاءة االأحكام والقرارات املتعلقة بتنفيذ اإجراءات املراجعة.

3/7 التوصيات
مما �سبق يو�سي الباحث مبا يلي:

املراجعة . 1 ومن�صاآت  املهنية  املنظمات  اهتمام  �رضورة 
النف�صية ملراجعي احل�صابات؛ ملا لها من دور موؤثر على  باجلوانب 
كفاءة اأداء املراجعني اأثناء املمار�صة املهنية، خا�صة يف اأثناء تنفيذ 

اإجراءات املراجعة.
النف�صية . 2 ال�صالبة  عوامل  بتدعيم  االهتمام  �رضورة 

بكفاءة  لالرتقاء  املراجعني؛  تدريب  برامج  �صمن  للمراجعني؛ 
اأحكامهم وقراراتهم يف جماالت املراجعة كافة؛ نظراً الأن التدريب 

من �صاأنه اأن يعزز من توافر عوامل ال�صالبة النف�صية.

 8/ مقرتحات ألحباث مستقبلية 
النف�صية  ال�صالبة  تناولت مو�صوع  التي  الدرا�صات  لقلة  نظراً 
اأن هناك كثريا  يرى  الباحث  فاإن  املراجعة،  وتاأثريها يف جماالت 

من املجاالت التي حتتاج ملزيد من الدرا�صة مثل: 
اأثر ال�صالبة النف�صية على تقييم خماطر االأخطاء اجلوهرية . 1

يف القوائم املالية.
 اأثر ال�صالبة النف�صية على ت�صكيل عقلية ال�صك املهني لدى . 2

مراجع احل�صابات.

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:

اأبو ندى، عبد الرحمن )2007( ال�صالبة النف�صية وعالقتها ب�صغوط احلياة . 1
جامعة  من�صورة،  غري  ماج�صتري  ر�صالة  بغزة.  االزهر  جامعة  طلبة  لدى 

االأزهر بغزة. 

البريقدار، تنهيد عادل فا�صل )2011(.ال�صغط النف�صي وعالقته بال�صالبة . 2
النف�صية لدى طلبة كلية الرتبية. جملة اأبحاث كلية الرتبية االأ�صا�صية، جملد 

.56 )11( عدد )1(.�ض �ض28 - 

احلا�صبات . 3 مراجعي  قدرة  م�صتوى   )2012 م�صطفى.)  �صليمان  الدالهمة، 
املمار�صني يف اململكة العربية ال�صعودية على اكت�صاف موؤ�رضات ال�صك يف 
ا�صتمرارية ال�رضكات. املجلة العلمية للبحوث والدرا�صات التجارية- كلية 
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القاهرة، عدد)1(، �ض �ض78  االأعمال- جامعة حلوان-  واإدارة  التجارة 
.132 -

الرفاعي، عزة )2003( ال�صالبة النف�صية كمتغري و�صيط بني اإدراك اأحداث . 4
احلياة ال�صاغطة واأ�صاليب مواجهته. ر�صالة دكتوراه غري من�صورة، جامعة 

حلوان.

جامعة . 5  – املراجعة  يف  درا�صات   )2004( املوىل  عبد  احمد   ، ال�صباغ 
القاهرة –بدون نا�رض.

اأثر خ�صائ�ض . 6  )2014( و �رضف، جهاد حممد  املوىل  اأحمد عبد  ال�صباغ، 
الت�صكك املهني على االأحكام والقرارات املتعلقة املتعلقة بتنفيذ اإجراءات 
املراجعة. جملة البحوث والدرا�صات التجارية- جامعة حلوان، جملد)28( 

عدد)3(، �ض �ض 240 - 271.

واالأمل . 7 بالتفاوؤل  النف�صية  ال�صالبة  )2014( عالقة  العطوي، حنان ح�صن 
وال�صكاوي البدنية لدى عينة من املعلمات يف اململكة العربية ال�صعودية. 

ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة. اجلامعة االأردنية.

اكت�صاف . 8 على  املدقق  قدرة   .)2008 زياد.)  �صويات،  منذر.  املومني، 
 – والدرا�صات  للبحوث  املنارة  جملة  العمالء.  با�صتمرارية  ال�صك  موؤ�رضات 

 .34 جامعة اآل البيت، جملد)14(، عدد)1(.�ض �ض1 - 

احمد.)2012(.ال�صالبة . 9 الروؤوف  عبد  والطالع،  حممود  يحيى  النجار، 
يف  العاملني  االأكادمييني  لدى  املهني  بالتوافق  وعالقتها  النف�صية 
اجلامعات الفل�صطينية يف قطاع غزة. جملة جامعة اخلليل للبحوث. جملد 

)7( عدد )1(. �ض �ض1 - 30.

رقم) . 10 امل�رضي  املراجعة  معيار   )2008( املالية.  للرقابة  العامة  الهيئة 
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