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ملخص: 

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل دور معايري املراجعة الدولية يف تر�شيد احلكم املهني 
املراجعة  عملية  كفاءة  زيادة  اإىل  احلاجة  من  الدرا�شة  اأهمية  وتنبع  احل�شابات،  ملراجعي 
املراجعة  عملية  متطلبات  لت��شيح  ات�شال  اأداة  املراجعة  معايري  تعدُّ  حيث  وجناعتها، 
للمراجع  املهني  احلكم  تر�شيد  اإن  حيث  املراجعة،  عملية  من  جميعها  امل�شتفيدة  للجهات 
ينعك�س على كفاءة عملية املراجعة وجناعتها.ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم الباحثان 
ت ا�شتبانة مك�نة من )6( حماور اعتماداً على االإطار  املنهج ال��شفي التحليلي، حيث �شممِّ
النظري و الدرا�شات ال�شابقة، وزعت على املراجعني العاملني مبكاتب املراجعة يف قطاع 

ت )67( ا�شتبانة �شاحلة للتحليل. غزة ، واُ�شرتدَّ
وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الكفاءة املهنية تعدُّ من اأهم الع�امل امل�ؤثرة على ج�دة 
احلكم املهني للمراجع، و ت�شاهم املتابعة الدقيقة واالإ�رضاف و الرقابة و التدريب والفح�س 
و الت�ظيف و الرتقية يف التقليل من درجة املخاطرة وعدم التاأكد، وبالتايل تر�شيد احلكم 

ال�شخ�شي للمراجع.
برت�شيد  الباحثني  اهتمام  �رضورة  اأهمها  من  عدة  ت��شيات  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت 
احلكم املهني للمراجع و االهتمام مبدخل معايري املراجعة حتى تقل فج�ة الت�قعات بني 
املراجعني و امل�شتخدمني مع اإلزام املراجع باال�شتفادة قدر االإمكان من املداخل االأخرى 

لرت�شيد احلكم املهني للمراجع لبث الثقة يف نف��س م�شتخدمي الق�ائم املالية.
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The Role of International Auditing Standards 
In The Rationalization of the Professional Judgment 

of the Auditors- (An Empirical Study) 

Abstract: 
The study aims to identifying the role of the International Auditing 

Standards in the rationalization of the professional judgment of the Auditors.
The importance of this study stems from the need to increase the efficiency 
and effectiveness of the auditing process since the auditing standards 
are considered as a communication tool to clarify the auditing process 
requirements for all departments benefiting from the auditing process.The 
rationalization of the personal judgment of the auditor is reflected on the 
efficiency and effectiveness of the auditing process.The researcher adopted 
the descriptive analytical approach.The Study population consisted of the 
auditors working in the chartered auditing offices registered in the Auditors 
Association in the Gaza- Strip.The number of auditors amounted to (75) 
auditors.(67) Questionnaires were recovered.The results of the study showed 
that the professional efficiency is considered of the most important factors 
affecting the quality of the personal judgment of the auditor.The close following 
up, supervision, monitoring, training, examining, employing and promotion 
contribute to the reduction of risk and uncertainty and consequently to the 
rationalization of the auditors personal judgment.

The study made several recommendations, the most important of which 
is the interest of the researchers in the rationalization of the auditor›s 
personal judgment and their interest in the auditing standards.The 
standards as well as obliging the auditor to benefit from other entrances to 
rationalize the auditor’s personal judgment to help build trust among the 
users of financial statements.
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مقدمة: 
انطالقا من االأهمية الق�ش�ى الأهمية املعايري الدولية يف عملية تر�شيد احلكم ال�شخ�شي 
البيانات  خالل  من  املعايري  هذه  تاأثري  ودرجة  قراراته  على  اإنعكا�شها  ومدى  للمراجع 
املتاحة واالإجراءات االإدارية، قدم الباحثان يف هذه الدرا�شة دور معايري املراجعة الدولية 

يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند اأداء عملية املراجعة.

أوال - مشكلة الدراسة: 
 IFAC»” The International تعد املعايري ال�شادرة عن االحتاد الدويل للمحا�شبني 
نظراً   ، املهنية  املنظمات  عن  ال�شادرة  املعايري  اأهم  من   Federation of Accountants
الأنها �شادرة عن اأكرب جتمع دويل على م�شت�ى العامل، حيث اإن هذه املعايري تركت حيزاً 
املعايري  هذه  درا�شة  اإىل  الباحث  دعا  مما   ، بالعم�مية  تت�شف  للمراجع  املهني  للحكم 
للتعرف على دورها يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع ، وال�ش�ؤال الرئي�س للدرا�شة يتمثل يف 
ما مدى م�صاهمة معايري املراجعة الدولية يف تر�صيد احلكم املهني ملراجع 

احل�صابات؟ 
ومنه تتفرع الأ�صئلة الفرعية الآتية: 

ما مدى م�شاهمة الكفاءة املهنية للمراجعني يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع ؟  ●
ما مدى م�شاهمة تخطيط عملية املراجعة يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●
ما مدى م�شاهمة االأهمية الن�شبية يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●
ما مدى م�شاهمة كفاية اأدلة االإثبات يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●
ما مدى م�شاهمة نظام الرقابة الداخلية يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●
ما مدى م�شاهمة حتديد املخاطرة يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●

ثانيا - أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�شة من الهدف الذي ت�شعى اإليه، كما تنبع اأهميتها اأي�شًا من املجال 
الذي تناولته، وهم املراجع�ن العامل�ن يف مكاتب املراجعة يف القطاع الذي يعدُّ من اأهم 



231

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

القطاعات يف فل�شطني، وعليه فاإن اأهمية الدرا�شة تع�د اإىل اإظهار دور املعايري الدولية يف 
تر�شيد احلكم املهني، وكيفية تط�يره، االأمر الذي ينعك�س بدوره ب�شكل اإيجابي على تط�ير 
االأداء، وزيادة م�شت�ى ال�شفافية يف خمرجات العمل، مما يدعم ثقة امل�شتخدمني،حيث تعترب 
معايري املراجعة اأداة ات�شال لت��شيح متطلبات عملية املراجعة للجهات امل�شتفيدة جميعها 
من عملية املراجعة، وبالتايل ينعك�س على كفاءة عملية املراجعة وجناعتها ،ونتيجة لندرة 
الدرا�شات امليدانية يف هذا املجال يف فل�شطني فرمبا ت�شاهم هذه الدرا�شة يف خلق احلافز 

للقيام بدرا�شة اأخرى مرتبطة بامل��ش�ع.

ثالثأ - أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�صة ب�صكل عام اإىل: 
التعرف اإىل دور معايري املراجعة الدولية يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.. 1
التعرف اإىل مدى م�شاهمة الكفاءة املهنية يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.. 2
التعرف اإىل مفه�م و اأهمية احلكم ال�شخ�شي واهم املداخل امل�شتخدمة لرت�شيده.. 3
التعرف اإىل اأهم الع�امل امل�ؤثرة يف ج�دة احلكم املهني.. 4

رابعأ - فرضيات الدراسة: 

اعتمد الباحثان يف اإجابتهما على م�صكلة الدرا�صة واأهدافها بالفر�صية الآتية: 
اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄ االأوىل: ال ت�جد عالقة ذات داللة  الرئي�شة  الفر�شية 

)0.05( بني معايري املراجعة الدولية وتر�شيد احلكم املهني للمراجع، و يتفرع من الفر�شية 
الرئي�شية االأوىل الفر�شيات الفرعية االآتية: 

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 1
الدولية، يعزى اإىل م�شت�ى الكفاءة املهنية وتر�شيد احلكم املهني للمراجع.

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 2
الدولية، يعزى اإىل تخطيط عملية املراجعة وتر�شيد احلكم املهني للمراجع.

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 3
الدولية، يعزى اإىل االأهمية الن�شبية وتر�شيد احلكم املهني للمراجع.

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 4
الدولية، يعزى اإىل نظام الرقابة الداخلية، وتر�شيد احلكم املهني للمراجع.
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ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 5
الدولية، يعزى اإىل م�شت�ى كفاية اأدلة االإثبات و تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 6
الدولية، يعزى اإىل درجة املخاطرة و تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄ الثانية: ال ت�جد فروق ذات داللة  الرئي�شة  الفر�شية 
املهني  احلكم  تر�شيد  يف  املراجعة  معايري  دور  ح�ل  الدرا�شة  عينة  ا�شتجابة  يف   )0.05(
ملراجع احل�شابات، تعزى للمتغريات ال�شخ�شية االآتية: )اجلن�س، وامل�ؤهل العلمي، والتخ�ش�س 

العلمي، وامل�شمى ال�ظيفي، وعدد �شن�ات اخلربة( .

خامسا - منهجية الدراسة: 
تدعم  منطقية  نتائج  اإىل  للت��شل  و  التحليلي،  ال��شفي  املنهج  الباحثان  ا�شتخدم 
الدرا�شة  جمتمع  من  االأولية  البيانات  جلمع  ا�شتق�شاء  قائمة  اأُعدت  الدرا�شة،  فر�شيات 
املتمثل يف مراجعي احل�شابات املزاولني ملهنة مراجعة احل�شابات، و امل�شجلني فعليًا يف 
جمعية مدققي احل�شابات الفل�شطينية بقطاع غزة ، وُحلِّلت هذه البيانات با�شتخدام الربنامج 
االإح�شائي (SPSS)، و ا�شتخدام االختبارات االإح�شائية املنا�شبة بهدف ال��ش�ل لدالالت 

ذات قيمة، وم�ؤ�رضات تدعم م��ش�ع الدرا�شة.

سادسا - الدراسات السابقة: 

درا�شة )مو�صى ، 2013( ، بعن�ان: »اإجراءات املراجعة التحليلية و دورها يف تر�شيد 
اإجراءات  بني  العالقة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف   « للمراجع  ال�شخ�شي  احلكم 
اإن  بينهما، حيث  امل�اءمة  الأهمية  ونظراً   ، للمراجع  ال�شخ�شي  واحلكم  التحليلية  املراجعة 
�شعف الرتابط بينهما قد ي�ؤدي اإىل �شدور تقرير من قبل املراجع ال يعرب عن ال�اقع احلقيقي 
وال�شحيح للمن�شاة حمل املراجعة، وبالتايل ي�دي اإىل �شدور قرارات غري �شليمة من قبل 
اإجراءات  دور  عن  ال�ش�ء  ت�شليط  اإىل  تهدف  الدرا�شة  هذه  فان   ، التقارير  هذه  م�شتخدمي 
ج�دة  خاللها  من  حُت�شن  والتي  للمراجع،  ال�شخ�شي  احلكم  تر�شيد  يف  التحليلية  املراجعة 
اأ�شل�ب  اإىل  باالإ�شافة   ، املايل  التحليل  اأ�شاليب  على  الدرا�شة  اعتمدت  وقد  املهني،  االأداء 
�رضورة  اإليها:  ت��شلت  التي  النتائج  اأهم  ومن  االنحدار،  حتليل  اأ�شل�ب  و  االجتاه  حتليل 
التزام املراجع مبعايري املراجعة املتعارف عليها، وبذل العناية املهنية الالزمة واالجتهاد 
اأثناء الفح�س و�رضورة ا�شتخدام االأ�شاليب الريا�شية واالإح�شائية واملالية يف عملية  يف 
اليها  ت��شلت  التي  الت��شيات  اأهم  ومن  ال�شخ�شي،  حكمه  تر�شيد  يف  لت�شاعده  املراجعة 
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ال�شخ�شي  املراجع لرت�شيد حكمه  التحليلية من قبل  االإجراءات  ا�شتخدام  الدرا�شة: �رضورة 
عند تق�مي االأدلة و�رضورة قيام املنظمات واجلامعات باإجراء الندوات والدورات التدريبية 
ل�رضح اأهمية ا�شتخدام االأ�شاليب الريا�شية واالإح�شائية واملالية يف عملية املراجعة ودورها 

يف تر�شيد احلكم ال�شخ�شي.
اإطار  يف  احل�شابات  مراقبة  مهنة  هند�شة  »اإعادة  بعن�ان:   ،  )2011  ، )احمد  درا�شة 
تكن�ل�جيا املعل�مات- درا�شة ا�شتطالعية لبيان اآراء عينة خمتارة من مراقبي احل�شابات 
يف العراق” هدفت هذه الدرا�شة اإىل اإعادة هند�شة مهنة مراقبة احل�شابات يف اإطار تكن�ل�جيا 
املعل�مات ، اإ�شافة اإىل بيان مدى م�شاهمة تكن�ل�جيا املعل�مات يف تر�شيد احلكم املهني 
ملراجع احل�شابات ، وقد وزع )100( ا�شتبانة على مراجعي احل�شابات يف دي�ان الرقابة 
املالية و مكاتب املراجعة ، وقد اعتمدت الدرا�شة على االأ�شل�ب ال��شفي التحليلي ل��شف 
متغريات الدرا�شة وحتليلها، واختبار فر�شياتها ، ومن اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها: اأن 
للخربة دوراً كبرياً يف اإجناز االأعمال ،اإ�شافة اإىل م�شاهمة تكن�ل�جيا املعل�مات يف م�شاعدة 
، كذلك  املالية  الق�ائم  راأي فني ح�ل مدى عدالة  واإبداء  تر�شيد احلكم املهني،  املراجعني 
القدرة على تاأكيد الثقة يف نظم املعل�مات ،كذلك متكني املراجع من تاأدية عمله ب�رضعة 
احلكم  تر�شيد  ت�شاعد يف  والتي من خاللها  ال�رضورية،  املعل�مات  ت�فري  عالية من خالل 
ال�شخ�شي ، ومن الت��شيات التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: �رضورة التزام مراجعي احل�شابات 
ات  باملعايري املهنية وتكن�ل�جيا املعل�مات، و بذل العناية املهنية الالزمة يف اأداء املهمَّ

امل�كلة لهم ، والتزامهم بالقيم االأخالقية وامل�اثيق الدولية يف اأداء مهماتهم.
اأداء املحا�شبني واملراجعني  ، بعن�ان: »تر�شيد   )2010، مناعي  و  )العماري  درا�شة 

للتقليل من خماطر االإنحراف يف اإنتاج وت��شيل املعل�مات املحا�شبية »
يف  املحا�شبية  املعل�مات  جل�دة  الق�ش�ى  االأهمية  بيان  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
واملحا�شبني  املراجعني  اأداء  تر�شيد  �رضورة  من  ت�ؤخذ  والتي   ، االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شة 
 )614( ُوزِّعت  وقد   ، ال�شليمة  بالكيفية  عليهم  االإ�رضاف  و  ال�شحيح  الت�جيه  وت�جيههم   ،
الدرا�شة  واعتمدت   ، واالأكادمييني  امل�شتثمرين  و  املراجعني  و  املحا�شبني  على  ا�شتبانة 
على االأ�شل�ب ال��شفي التحليلي ل��شف متغريات الدرا�شة وحتليلها، و اختبار فر�شياتها 
، ومن اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: اأن املحا�شب واملراجع اجلزائري ال ينق�شه 
ال�رضكات  اأن  ، كذلك تبني  التحفيز و احلماية املهنية  التك�ين بقدر ما ينق�شه  اأو  التاأهيل 
اجلزائرية، وبخا�شة املدرجة بال�ش�ق املايل ملتزمة حتمًا منذ بداية عام 2010م بتطبيق 
معايري املحا�شبة الدولية ، ومن اأهم الت��شيات التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: حث املحا�شبني 
اإىل تطبيق النظام  واملدققني بالتك�ين والتاأهيل امل�شتمر واال�شتعداد مبا ي�شمن االنتقال 
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املايل واملحا�شبي الذي طبِّق منذ بداية 2010 ، و مبا يجعل امل�ؤ�ش�شات تق�م باإعداد ق�ائمها 
املالية وفقًا ملعايري املحا�شبة الدولية، كذلك حث امل�شتثمرين واملالك على امل�شاهمة يف 
عملية حت�شري و�شائل النجاح مبا يف ذلك متطلبات نظامها املحا�شبي جلعله مت�افقًا مع 
معايري املحا�شبة الدولية و بالتايل ت�شجيع املحــا�شبني واملدققيــــن على التطبيق ال�شليم 
للنظـــام اجلديــد ، كــذلك حتفيز املــراجعيــن واملحا�شبني و اإقحامهم يف عمليــة االإ�رضاف 
املحا�شبة  معايري  بتطبيق  ومرافقتها  امل�ؤ�ش�شات  ،مل�شاعدة  االأولية  التطبيق  مرحلة  على 

الدولية.
املعل�مات يف  تكن�ل�جيا  ا�شتخدام  بعن�ان: »مدى   ،  )2008 عالم،  )حمدان،  درا�شة 
ذات  اأدلة  على  احل�ش�ل  على  ذلك  واأثر  فل�شطني،  يف  االلكرتوين(  التدقيق  التدقيق(  عملية 
“ هدفت  املالية  الق�ائم  للمدقق ح�ل مدى عدالة  الفني املحايد  الراأي  ج�دة عالية تدعم 
هذه الدرا�شة اإىل قيا�س مدى ا�شتخدام تكن�ل�جيا املعل�مات يف عملية التدقيق االإلكرتوين 
يف فل�شطني من حيث املجاالت التي ي�شتخدم فيها مدقق احل�شابات اخلارجي تكن�ل�جيا 
حيث،  من  التدقيق  واأن�شطة  جماالت  خمتلف  يف  له  اال�شتخدام  مدى  وتق�مي  املعل�مات، 
التخطيط، والرقابة، والت�ثيق، واأثر ذلك على التدقيق االإلكرتوين واالأدلة، وقد ُوزِّعت )85( 
ا�شتبانة على مكاتب املراجعة ، وقد اعتمدت الدرا�شة على املنهج ال��شفي التحليلي ل��شف 
متغريات الدرا�شة وحتليلها، و اختبار فر�شياتها ، حيث اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن املدققني 
اإىل حد دون  والت�ثيق  والرقابة  التخطيط  االإلكرتوين يف  التدقيق  ي�شتخدم�ن  فل�شطني  يف 
ال��شط، كما اأن ا�شتخدام التدقيق االإلكرتوين ي�شاهم يف م�شاعدة مراجع احل�شابات يف تر�شيد 
حكمه وال��ش�ل اإىل حكم مهني ، ومن اأهم الت��شيات التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: �رضورة 
قيام اجلهات املنظمة للمهنة مبتابعة ا�شتخدام مكاتب التدقيق الأ�شل�ب التدقيق االلكرتوين 

من خالل �شن الت�رضيعات التي تدعم هذه االأنظمة.
درا�شة )ح�صني ، 1997( ، بعن�ان: »حتديد وقيا�س اأثار اخلربة املهنية و هيكل املعرفة 
اإىل  الدرا�شة  » هدفت هذه  املحاكاة  با�شتخدام حتليل  للمراجعني  ال�شخ�شية  االأحكام  على 
التعرف اإىل قيا�س اأثر اخلربة على احلكم ال�شخ�شي للمراجع واتخاذ القرارات ، وقد اعتمدت 
اختبار  و  وحتليلها،  الدرا�شة  متغريات  ل��شف  التحليلي  ال��شفي  االأ�شل�ب  على  الدرا�شة 
القاهرة و اجليزة، ومن  ا�شتبانة على مكاتب املراجعة يف  فر�شياتها، وقد وزعت )270( 
اإذا  اإال  ال�شخ�شي ال يك�ن حكمًا مهنيًا  اأن احلكم  الدرا�شة:  اإليها  ت��شلت  التي  النتائج  اأهم 
 ، ال�شخ�شي كافة  �شدر عن مراجع ذي م�شت�ى خربة مهنية مالئمة الإجناز مراحل احلكم 
وبالتايل فاإن اخلربة املهنية ذات عالقة طردية مع احلكم ال�شخ�شي ، ومن اأهم الت��شيات 
الالزمة  املعرفة  التمرين  حتت  املراجعني  امتالك  �رضورة  الدرا�شة:  اإليها  ت��شلت  التي 



235

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

تدريبية  دورات  على  املراجعني  ح�ش�ل  ب�رضورة  الدرا�شة  اأو�شت  ،كذلك  املهمة  الجناز 
الدرا�شة  اأو�شت  ،كذلك  العمل املهني  لبدء ممار�شة  ال�رضورية  اأجل تزويدهم باملعرفة  من 
ب��شاطة  املراجعة  و  املحا�شبة  مهنة  بتنظيم  املخت�شة  املهنية  املنظمات  قيام  ب�رضورة 
اإ�شدار ن�رضات ملعايري املراجعة ، حيث حتاول هذه االإر�شادات �رضح الغم��س الذي ي�جد 

يف بع�س هذه املعايري وتف�شريها.
 An Experimental Study of Internal Control :بعن�ان ، )Ashton, 2011( درا�شة
Judgment«” هدفت هذه الدرا�شة اإىل درا�شة تاأثري اخلربة على احلكم ال�شخ�شي للمراجع 
الدرا�شة  اعتمدت  وقد   ، مراجعًا   36 العينة  و�شملت   ، الداخلية  الرقابة  نظام  تق�مي  عند 
اخلربة  م�شت�ى  بني  ارتباط  ي�جد  ال  انه  اإىل  وت��شلت   ، التحليلي  ال��شفي  االأ�شل�ب  على 

واالختالف يف االأحكام ال�شخ�شية للمراجعني.
«The Effects of Au- :بعن�ان ،),Agoglia,et al Hatfield, Brazel 2009(  ررا�شة
اإلقاء  اإىل  الدرا�شة  «dit Review Format on Review Team Judgments هدفت هذه 
هذه  تبني  حيث   ، املراجعة  ج�دة  على  وتاأثريها  العمل  ورقة  ج�دة  اأهمية  على  ال�ش�ء 
الدرا�شة كيف ت�ؤثر طريقة مراجعة ورقة عمل املراجعة على اأحكام فريق املراجعة من خالل 
تاأثريها على قدرة املراجع على تق�مي ق�شايا اجل�دة وتفاعلها مع ال�ثائق التي ت�فرها 
على  الدرا�شة  اعتمدت  ،وقد  املراجعة  مكاتب  يف  مراجعًا   60 العينة  العمل،و�شملت  اأوراق 
املنهج ال��شفي التحليلي ،ومن اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها: اأن اأحكام املراجعني هي 
يف النهاية متاأثرة ب�شكل املراجعة املت�قعة من معديها، وت�شري حتليالت ال��شائط اإىل اأن 
تاأثري طريقة املراجعة على اأحكام املراجعة تعدل الفج�ة يف تق�مي ج�دة ال�ثائق.وخا�شة 
ال�ثائق  للتحديد والتع�ي�س عن  العبء على املراجعني  اأنه يف املراجعة االلكرتونية فاإن 
املنخف�شة اجل�دة يك�ن اأكرب ب�شفة عامة، مما ي�ؤدي غالبًا اإىل اأحكام اأقل ج�دة للمرجعني 
من حال املراجعة وجهًا ل�جه.وت�شري هذه النتائج اإىل اأن اأثر طريقة املراجعة ميكن اأن ميتد 
اإىل حكم املراجع عن طريق تاأثريه على وثائق ورقة عمل املعد والفج�ة يف تق�مي ج�دة 
ال�ثائق الناجتة عن ذلك.وقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن اأثر طريقة املراجعة ا�شتمر خالل عملية 
ج�دة  فاإن  ل�جه،  وجهًا  للمراجعة  وبالن�شبة  املراجعة،  فريق  اأحكام  على  واأثر  املراجعة، 
ت�قعها  التي  العمل  اأوراق  من  كبري  ب�شكل  اأقل  كانت  اال�شتمرارية  على  املراجعني  اأحكام 

املعدون واملراجعة الكرتونية.
«Experience And Auditors Selection of Rele- :بعن�ان )Davis,1996(  ررا�شة
«vant Information For preliminary Control Risk Assessments هدفت هذه الدرا�شة 
اأثر اخلربة املهنية للمراجعني على عملية البحث عن املعل�مات املالئمة لتقدير  اإىل بيان 
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خطر الرقابة ، و تاأثري ذلك على ج�دة تقدير اخلطر، ومن اأجل حتقيق هدف الدرا�شة اأجريت 
الدرا�شة  ، وقد اتبعت  ، و )27( مراجعًا غري خبري  جتربة �شارك فيها )37( مراجعًا خبرياً 
املنهج ال��شفي التحليلي ، وت��شلت الدرا�شة اإىل جمم�عة من النتائج: اأبرزها ميل اخلرباء 
التباع مدخل اأ�شا�شي للبحث عن املعل�مات و ه� الرتكيز على اخل�شائ�س العامة مل�قف 
معني ، وا�شتخدامها يف اختيار الع�امل املالئمة لتقدير هذا امل�قف ، على العك�س من ذلك 

فاإن املراجعني املبتدئني ال يتبع�ن مدخاًل معينًا الختيار الع�امل املالئمة.
The Benefits of New Technolo-» :بعن�ان ، )Fischer, M , J , 1996(  ررا�شة
ا�شتخدمت   «gies As A Source of Audit Evidence: An Interpretive Field Study
اأن�اع جديدة من  هذه الدرا�شة املنهجية التف�شريية لدرا�شة املنافع املتحققة من ا�شتخدام 
ال�شت  التدقيق  �رضكات  على  ميدانية  بدرا�شة  قامت  التدقيق، حيث  عملية  التكن�ل�جيا يف 
الكربى يف ال�اليات املتحدة االأمريكية، حيث ركزت الدرا�شة على جميع منهجيات التدقيق 
التدقيق، وكان  التي قامت بح��شبة عملية  تلك  تبنت طرقًا حديثة، ومل تقت�رض على  التي 
الهدف االأ�شا�شي لهذه الدرا�شة تقدمي كفاءة املنهجيات احلديثة امل�شتخدمة وجماعتها من 
اأن دور تكن�ل�جيا املعل�مات يف عملية  الدرا�شة  التدقيق الكربى، وقد بينت  قبل �رضكات 

حت�شني كفاءة التدقيق ال ميكن اإنكاره، وبالتايل ينعك�س ذلك على قرارات املراجعني.
سابعا - اإلطار النظري: 

أوال- دور معايري املراجعة الدولية يف ترشيد احلكم الشخصي للمراجع: 
املراجعة  فمعايري  مبهمته،  قيامه  اأثناء  يف  املعايري،  مراعاة  املراجع  على  ينبغي 
الدولية ن�شاأت لتح�شني ج�دة االأداء املهني و حتقيق قدر من الت�افق و االت�شاق يف االأحكام 
ال�شخ�شية للمراجعني والعمل على رفع م�شت�ى املهنة و االإرتقاء بها ، ويعد ت�افر معايري 
االأداء املهني يف املراجعة من اأهم املق�مات الرئي�شة الأداء عملية املراجعة بدرجة عالية 
من الكفاءة والفعالية.وميكن اإبراز هدف معايري املراجعة الدولية واأهميتها من خالل تقليل 
التباين والت�شارب يف االأداء املهني لدى املراجعني لتحقيق م��ش�عية البيانات واالإف�شاح 

قدر االإمكان )فايد، ، 1992( .
ومن اأهم هذه املعايري: 

املعرفة باإعمال املن�صاة:  ●
ا للمعرفة باأعمال من�شاأة العميل «SA301» فاأوجبت  خ�ش�شت املعايري معياًرا خا�شً
على املراجع احل�ش�ل على معل�مات تتعلق بطبيعة اأعمال املن�شاأة والهيكل التنظيمي لها، 
وعن ن�شاط العميل ومدى تاأثره باالأح�ال االقت�شادية والتط�رات التكن�ل�جية، واأثر ذلك 
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على عملية املراجعة.
 : )IFAC,1998( وت�صتخدم هذه املعرفة للم�صاعدة على ما ياأتي

تك�ين حكم �شخ�شي عن مدى �شالمة وعدالة ال�شيا�شات املحا�شبية ومدى كفاية . 1
االإف�شاح.

تق�مي مدى معق�لية التقديرات املحا�شبة.. 2
حتديد اأم�ر الفح�س التي حتتاج اإىل عناية خا�شة.. 3
حتديد االأحداث واملعل�مات التي يك�ن لها تاأثري مهم على الق�ائم املالية.. 4
تق�مي مدى معق�لية البيانات واالإي�شاحات املقدمة من االإدارة.. 5
تقومي نظام الرقابة الداخلية ومدى اإمكانية العتماد عليه ●

حدد معيار املراجعة الدول ”ISA 400” نقاطاً عدة عند التقومي املبدئي لنظام 
الرقابة الداخلية IFAC( ,1998( وهي: 

اأوجبت املعايري على املراجع درا�شة النظام املحا�شبي ون�احي الرقابة املتعلقة به . 1
للح�ش�ل على تاأكيد كاٍف مبدى كفاية هذا النظام واإن جميع املعل�مات احل�شابية كافية، 
وقد ُحلِّلت حتى يتمكن من التق�مي املبدئي، وحتديد ن�احي الكفاءة والفعالية التي ميكن 

االعتماد عليها عند قيامه باملراجعة.
تركت اأ�شل�ب ت�شجيل املعل�مات املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للحكم ال�شخ�شي . 2

للمراجع، ومن اأمثلة هذه االأ�شاليب خرائط التدفق وق�ائم اال�شتق�شاء.
االلتزام . 3 مدى  طبيعة  حتديد  عند  عدة  ع�امل  على  للمراجع  املهني  احلكم  يت�قف 

وت�قيتها واجراءاتها.
ا لإ�رشاف على اأعمال امل�صاعدين:  ●

اهتمت املعايري الدولية مب��ش�ع االإ�رضاف على اأعمال امل�شاعدين، وقد تطرقت له يف 
عدد من املعايري.

هذا  ين�س   «ISA220» املراجعة  عملية  اأداء  ج�دة  على  بالرقابة  اخلا�س  فاملعيار 
املعيار يف فقرته ال�شاد�شة على: 

يك�ن�ا  اأن  املراجعة،  ات  مهمَّ على  املكتب  م�ظفي  تخ�شي�س  املراجع  على  “يجب 
اإليهم”  الفنية املطل�بة عند تنفيذهم للعمل امل�شند  على درجة عالية من اخلربة والكفاءة 



238

دور معايير املراجعة الدولية في ترشيد احلكم املهني
للمراجعني في قطاع غزة - »دراسة تطبيقية«

د. علي النعامي
أ. أحمد كمال مرجتى

 (IFAC,1998)

الأ�صخا�س  الرابعة ع�رشة على: يجب على  فقرته  نف�صه يف  املعيار  ن�س  كما 
الذين لديهم مهمة الإ�رشاف على اأعمال امل�صاعدين عمل الآتي: 

مراقبة تقدم العمل وذلك التاأكد من االآتي: . 1
اأن امل�شاعدين لديهم املهارة والكفاءة للقيام باالأعمال امل�كلة اإليهم. -
اأن امل�شاعدين متفهم�ن ت�جيهات املراجع. -
اأن العمل اأُدي وفقًا لربنامج وخطط املراجعة. -
خالل . 2 من  تتبني  التي  املهمة،  واملراجعة  املحا�شبة  مب�شكالت  التامة  املعرفة 

املراجعة وتق�مي مدى تاأثريها وتعديل برنامج املراجعة وفقا لذلك.
فريق . 3 بني  ال�شخ�شي(  )احلكم  ال�شخ�شية  النظر  ب�جهة  املتعلقة  اخلالفات  حل 

املراجعة.
توثيق اأعمال املراجعة:  ●

تعرف اأوراق العمل باأنها: ال�شجالت التي ُتعدُّ عن طريق املراجع لالإجراءات املطبقة اأو 
االختبارات امل�ؤداة اأو املعل�مات التي يتم احل�ش�ل عليها اأو اال�شتنتاجات التي يتم الت��شل 

اإليها. )لطفي، 1990( .
وقد طالبت معايري املراجعة الدولية ب�رضورة ت�ثيق اأعمال املراجعة، وخ�ش�شت له 
معياراً خا�شًا ”ISA 230 ”، واعترب ت�ثيق اأعمال املراجعة �شمن امل�شئ�ليات التي يجب على 

مراجع احل�شابات االلتزام بها كما ياأتي: 
 : )IFAC,1998( ن�س املعيار يف فقرته اخلام�صة وال�صاد�صة وال�صابعة على الآتي

يجب اأن تك�ن اأوراق العمل متكاملة ومف�شلة، حتى يتمكن املراجع من فهم عملية . 1
املراجعة وا�شتيعابها.

يجب اأن ت�شجل اأوراق العمل عملية التخطيط للمراجعة، وطبيعة اإجراءات املراجعة . 2
ال�اجب القيام بها وت�قيتها ومداها، والنتائج التي مت الت��شل اإليها.كما يجب اأن تت�شمن 
اأوراق العمل االأم�ر التي تتطلب من املراجع حكمًا �شخ�شيًا على ما ت��شل اإليه بهذا ال�شاأن.

اإن مدى الت�شجيل الذي يجريه املراجع يت�قف على احلكم ال�شخ�شي له، ولي�س من . 3
والنتائج  واالعتبارات  اأوراق عمله املالحظات  املراجع يف  يثبت  اأن  العملي  اأو  ال�رضوري 

التي ت��شل اإليها كلها.
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ثانيا- احلكم املهين: 

تاأ�ش�شت معظم النظريات االقت�شادية واالجتماعية على افرتا�س االإن�شان الرا�شد، اأي 
الذي ميتلك قدرات مثالية ينتج عنها ت�رضفات منطقية، ولكن يبدو اأن ذلك االفرتا�س نظري، 
ذلك الأن ت�رضفات االإن�شان ال تك�ن ر�شيدة اإال بت�افر عدد من االعتبارات من بينها علمه 
ومعرفته الكاملة بجميع احلقائق واالحتماالت املتعلقة مب��ش�ع الت�رضف، وهذا االعتبار 

ال يت�افر يف معظم االأحيان.
املق�صود برت�صيد احلكم ال�صخ�صي يف املراجعة:  ●

يت�شح اأن م�شطلح » الرت�شيد » ي�شتخدم يف جماالت متعددة، ويختلف املعنى املق�ش�د 
به من جمال الآخر.ففي جمال االإنفاق واال�شتهالك يق�شد به االقت�شاد فيما ينفقه اأو ي�شتهلكه 

الفرد.
اأف�شل  على  وقع  قد  االختيار  يك�ن  اأن  بالرت�شيد  يق�شد  القرارات  اتخاذ  جمال  ويف 
البدائل، والذي يحقق اأق�شى املنافع املمكنة باأقل التكاليف، ومبعنى اآخر اأن يتفادى �شياع 

املكا�شب نتيجة اأح�شن البدائل االأخرى )ال�شريازي، ، 1973( .
املحددة  - املعل�مات  �ش�ء  يف  املنفعة  تعظيم  �شل�ك  به  ويق�شد  ال�شخ�شي:  الر�شد 

واملتاحة لالإن�شان، واآخذاً يف االعتبار القي�د املختلفة التي قد حتد من قدرة االإن�شان على 
خا�س  م��ش�عي  اأحدهما  عاملني:  يف  ال�شخ�شي  الر�شد  يتحدد  وبذلك  االأمثل،  االختيار 
التي  االأخرى  بالع�امل  �شخ�شي وه� خا�س  والثاين  املعل�مات ودقتها و�شدقها،  بت�فري 

ت�ؤثر على متخذ القرار )دروي�س، 1978( .
اأهمية تر�صيد احلكم ال�صخ�صي يف املراجعة:  ●

يعدُّ احلكم املهني عن�رًضا �رضورًيا يف العل�م الطبيعية واالجتماعية على حد �ش�اء، 
ب�جهة  املعل�مات  م�شتخدمي  الإخبار  ك��شيلة  ال�شخ�شية  االأحكام  على  املراجع�ن  وي�ؤكد 

نظرهم يف مدى عدالة الق�ائم املالية )�شامي، 1987( .
تعمل  ق�اعد  وج�د  اإىل  احلاجة  نتيجة  للمراجع  املهني  احلكم  تر�شيد  اأهمية  وتظهر 
على تر�شيده، ويرى اأحد الباحثني اأنه من ال�رضوري لتحقيق الكفاءة والفعالية عند تطبيق 
اأن يك�ن ممار�س املهنة على دراية باالأبعاد  �شليمة  معايري املحا�شبة واملراجعة ب�ش�رة 

. (Gibbins 1983) املختلفة للحكم ال�شخ�شي
الإبراز  الفر�شة  واإتاحة  املرونة  حيث  من  ال�ا�شحة  مميزاته  التقدير  لهذا  كان  واإذا 
الكفايات، وحتمل م�شئ�لية العمل كاملة، فاإن مثل هذا القدر الكبري من التقدير ال�صخ�صي 
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يوؤدي اإىل عدد كبري من ال�صعوبات اأهمها )�صاهني، 1987( : 
�شع�بة مقارنة االأداء وبالتايل وج�د اأكرث من احتمال بديل للتعرف اإىل احلاالت  -

املمثلة تبعًا الختالف التقدير ال�شخ�شي.
�شع�بة احلكم اأحيانا على كفاءة االأداء مهنيًا وق�شائيًا. -
�شع�بة تدريب االأع�شاء اجلدد للمهنة، حيث اإن التدريب يتطلب وقتًا ط�يال ومراقبة  -

للزمالء قبل اكت�شاف اخلربة الالزمة للتقدير ال�شخ�شي امل�شتقل.
من  عالية  درجة  حتقيق  على  يعمل  للمراجع  ال�شخ�شي  احلكم  تر�شيد  فاإن  وبالتايل 
االت�شاق والت�افق يف االأحكام ال�شخ�شية للمراجعني واإمكانية الرقابة الفعالة وتق�مي ج�دة 

هذه االأحكام اإذا ما تعر�س للم�شاءلة القان�نية )�شاهني،1987( .
باأعمال  قيامه  عند  املراجع  على  يجب   “ اأنه:  فريى  الكتاب  اأحد  الراأي  هذا  وي�ؤيد 
املراجعة واإ�شدار اأحكامه ال�شخ�شية اأن تك�ن اأحكامه مت�افقة مع زميله الذي لديه القدر 

. (Mautz,1986) نف�شه من املعل�مات والبيانات

مفهوم احلكم الشخصي يف املراجعة: 

فيما ياأتي اأهم املفاهيم املتعلقة باحلكم ال�شخ�شي من خالل اآراء الكتاب والباحثني: 
اأن احلكم ال�شخ�شي يعرب عنه باالإدراك االإن�شاين، اأو ال�شع�ر االإن�شاين الفردي اأو باخلربة 

. (Johnson, 1980).االإن�شانية
كما يعرَّف باأنه راأي الأ�شخا�س لديهم خربة ومعرفة يف جمال معني، ويتطلب القيام 

. (, 1984 Gibbins) مبزاولة اأعمالهم، واالعتماد على هذه اخلربة واملعرفة
على  والقيا�س  االجتهاد  على  يرتكز  املراجع  جانب  من  متب�رض  اإدراك  باأنه  ويعرَّف 
اأو  ات  واملهمَّ امل�شكالت  يف  ت�شتخدم  املتميزة  العلمية  واخلربة  العلمي  والتاأهيل  ال�ش�ابق 
امل��ش�عات املتعلقة بالتقدير اأو احلكم التي ت�اجه املراجع، مل�شاعدته يف اتخاذ القرارات 

املنا�شبة ( اأحمد، 1994( .

ثامنا - جمتمع الدراسة: 
يتك�ن جمتمع الدرا�شة من مراجعي احل�شابات جميعها يف مكاتب املراجعة، وعددهم 
ُوزِّعت  الدرا�شة،  جمتمع  ل�شغر  نظرا  ال�شامل  احل�رض  اأ�شل�ب  اُ�شتخدم  وقد  مراجعًا،   )75(
ت )67( ا�شتبانة اأي بن�شبة بلغت %89. اال�شتبيانات على جمتمع الدرا�شة جميعه، واُ�شرتدَّ
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تاسعا - أداة الدراسة: 
اأُعدت ال�صتبانة على النحو الآتي: 

اإعداد ا�شتبانة اأولية من اأجل ا�شتخدامها يف جمع البيانات واملعل�مات.. 1
ُعر�شت اال�شتبانة على جمم�عة من املحكمني الذين قام�ا بدورهم بتقدمي الن�شح . 2

واالإر�شاد وتعديل ما يلزم اأو حذفه.
اإجراء درا�شة اختباريه ميدانية اأولية لال�شتبانة.. 3
ت�زيع اال�شتبانة على جمتمع الدرا�شة بهدف جمع البيانات الالزمة للدرا�شة، ولقد . 4

ُق�شمت اال�شتبانة اإىل ق�شمني كما ياأتي: 
Ú .الق�شم االأول: يتك�ن من البيانات ال�شخ�شية ملجتمع الدرا�شة، ويتك�ن من 5 فقرات
Ú  ال�شخ�شي احلكم  تر�شيد  يف  الدولية  املراجعة  معايري  دور  تتناول  الثاين  الق�شم 

ملراجع احل�شابات.
وقد اُ�صتخدم �صلم ليكرت كما ياأتي: 

معار�س جداًمعار�سحمايدم�افقم�افق جداًالت�شنيف
غري م�افق ب�شدةغري م�افقحمايدم�افقم�افق ب�شدةالدرجة

صدق اإلستبانة: 

�شدق اال�شتبانة يعني التاأكد من اأنها �ش�ف تقي�س ما اأُعدت لقيا�شه )الع�شاف، 1995: 
كما يق�شد بال�شدق: » �شم�ل اال�شتبانة للعنا�رض التي يجب اأن تدخل يف التحليل   ،  )429
كلها من ناحية، وو�ش�ح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تك�ن مفه�مة لكل من 

ي�شتخدمها« )عبيدات واآخرون 2001، 179( .

ثانيا- ثبات اإلستبانة: 

تكرر  ل�  تقريبا  واحدة  �شتك�ن  االإجابة  اأن  من  التاأكد  فيعني  الدرا�شة  اأداة  ثبات  اأما 
تطبيقها على االأ�شخا�س ذاتهم يف اأوقات خمتلفة )الع�شاف، 1995( .وقد اأجرى الباحثان 
الن�شفية،  التجزئة  العينة اال�شتطالعية نف�شها بطريقتني هما: طريقة  الثبات على  خط�ات 

ومعامل األفا كرونباخ.
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 :Split- Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية

االأ�شئلة  ومعدل  الرتبة  الفردية  االأ�شئلة  معدل  بني  بري�ش�ن  ارتباط  معامل  اإيجاد  مت 
حت معامالت االرتباط با�شتخدام معامل ارتباط �شبريمان  حِّ الزوجية الرتبة لكل بعد، وقد �شُ

براون للت�شحيح (Spearman- Brown Coefficient) ح�شب املعادلة االآتية: 
معامل الثبات = 

حيث ر معامل االرتباط وقد بني جدول رقم )14( يبني اأن هناك معامل ثبات كبرياً 
ن�شبيًا لفقرات اال�شتبيانة مما يطمئن الباحثني على ا�شتخدام اال�شتبانة بكل طماأنينة.

 :Cronbach′s Alpha طريقة ألفا كرونباخ

ا�شتخدم الباحثان طريقة األفا كرونباخ لقيا�س ثبات اال�شتبانة كطريقة ثانية لقيا�س 
على  الباحث  يطمئن  مما  مرتفعة،  الثبات  معامالت  اأن   )15( اجلدول  بني  وقد  الثبات، 

ا�شتخدام اال�شتبانة بكل طماأنينة.

حتليل البيانات واختبار الفرضيات: 

الفر�صية الفرعية الأوىل: ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄
احلكم  وتر�شيد  املهنية  الكفاءة  م�شت�ى  اإىل  يعزى  الدولية،  املراجعة  معايري  )0.05( بني 

املهني للمراجع.
مت ا�شتخدام اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول، والذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر االأول )م�شت�ى الكفاءة املهنية للمراجعني( مرتبة تنازليًا 

ح�شب ال�زن الن�شبي كما ياأتي: 
الجدول )1( 

استجابا	 المستبينين حول مستوى الكفاءة المهنية للمراجعين وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
ت�شاهم الكفاءة املهنية يف تر�شيد احلكم املهني من خالل 
االإملام الكاف باملبادئ و ال�شيا�شات و الطرق املحا�شبية 

املقررة ر�شميا.
4.390.54987.7620.6860.000

2 ر

1 + ر
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

2
ي�شاعد اإملام املراجع بالق�انني و الل�ائح املرتبطة باملهنة 

4.310.58386.2718.4470.000على متكني املراجع من تر�شيد احلكم املهني.

3
 و�شع برامج تدريب متخ�ش�شة من خالل الهيئات العلمية و 
اجلمعيات املهنية يزود املراجعني باخلربات والتجارب مما 
يزيد من القدرة على اتخاذ قرارات باأحكام �شخ�شية �شليمة.

4.190.72383.8813.5220.000

4
ت�شاهم الكفاءة املهنية يف تر�شيد احلكم املهني من خالل 

4.090.71281.7912.5250.000االت�شال امل�شتمر بني املراجعني و املدربني لتبادل اخلربات.

5
يتم ربط مزاولة املهنة باجتياز اختبارات كفاءة متنح يف 

نهاية مدة التدريب مع اإعطاء �شهادة ر�شمية مبزاولة املهنة 
ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني.

3.970.73879.4010.7610.000

6
ت�شاهم الكفاءة املهنية يف تر�شيد احلكم املهني من خالل 

4.120.74982.3912.2300.000اال�شتفادة من ج�انب املعرفة االأخرى.

7
التاأهيل العلمي و اخلربة العملية للمراجع وح�ش�له على قدر 

كبري من اال�شتقاللية و االأمانة وامل��ش�عية ي�شاهم يف تر�شيد 
احلكم املهني للمراجع.

4.430.63388.6618.5270.000

8
تط�ير االأ�شاليب املتعلقة باكت�شاف الغ�س و االأخطاء من 

خالل برامج التدريب امل�شتمر ي�شاعد يف تر�شيد احلكم املهني 
للمراجع.

4.130.77682.6911.9580.000

4.210.44084.1022.3980.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

الفر�صية الفرعية الثانية: ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄
احلكم  وتر�شيد  املراجعة  عملية  تخطيط  اإىل  يعزى  الدولية  املراجعة  معايري  بني   )0.05(

املهني للمراجع.
اآراء  يبني  الذي   )19( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  ال�احدة  للعينة   t اختبار  اُ�شتخدم 
اأفراد عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر الثاين )تخطيط عملية املراجعة( مرتبة تنازليًا ح�شب 

ال�زن الن�شبي كما ياأتي: 
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الجدول )2( 
استجابا	 المستبينين حول تخطيط عملية المراجعة وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
حتديد برنامج املراجعة واإجراءات تق�شيم العمل بني 

4.130.64982.6914.3090.000امل�شاعدين ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني.

2
حتديد حدود اإخت�شا�شات كل �شخ�س من امل�شاعدين 
ح�شب درجة تعقيد املهمة وح�شب م�ؤهالتهم و ح�شب 

م�شت�ى اخلربة ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني.
4.120.72982.3912.5740.000

3
الت�جيه و االإ�رضاف و التن�شيق بني عمل الفريق ي�شاهم يف 

4.220.59984.4816.7380.000تر�شيد احلكم املهني.

4
التخطيط ال�شليم لنطاق و ت�قيت اإجراءات املراجعة ت�شاهم 
يف التقليل من ال�شغ�ط التناف�شية و بالتايل تر�شيد احلكم 

املهني للمراجع.
4.130.69482.6913.3780.000

5
الفهم الكايف لطبيعة ن�شاط املن�شاأة ي�شاهم يف التقليل 
من ال�شغ�ط التناف�شية وبالتايل تر�شيد احلكم املهني 

للمراجع.
4.090.64581.7913.8260.000

6
اإ�شتخدام برامج م�شممة وفقًا لدرجة تعقد املهمة ي�شاهم 
يف التقليل من ال�شغ�ط التناف�شية وبالتايل تر�شيد احلكم 

املهني للمراجع.
3.880.89677.618.0400.000

7
حتديد اأتعاب املراجع مقدمًا عند قب�ل التعاقد مع العميل 

ي�شاهم يف التقليل من ال�شغ�ط التناف�شية و بالتايل 
تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

3.790.86275.827.5090.000

4.050.42881.0720.1570.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

الفر�صية الفرعية الثالثة: ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄
)0.05( بني معايري املراجعة الدولية يعزى اإىل االأهمية الن�شبية، وتر�شيد احلكم ال�شخ�شي 

للمراجع
اُ�شتخدم اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول )20( الذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر الثالث )االأهمية الن�شبية( مرتبة تنازليًا ح�شب ال�زن الن�شبي 

كما ياأتي: 
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الجدول )3( 
استجابا	 المستبينين حول األهمية النسبية وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
ظروف املن�شاأة و ال�شناعة التي تنتمي اإليها املن�شاأة و 

الظروف البيئية التي تعمل ت�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني 
عند تقييم مدى كفاية اإجراءات املراجعة.

3.970.85279.409.3170.000

2
درجة تاأثري خماطر املراجعة على نطاق و اإجراءات املراجعة 

ت�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني عند تقييم مدى كفاية اإجراءات 
املراجعة .

3.840.73076.729.3690.000

3
تاأثري التحريفات غري اجل�هرية لل�شنة ال�شابقة على االأهمية 

4.010.80780.3010.2940.000الن�شبية للعام احلايل ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

4
االعتماد على اأكرث من م�ؤ�رض لالأهمية الن�شبية عند التقييم 

3.930.85878.518.8240.000ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

5
حتديد م�شت�يات االأهمية الن�شبية للبن�د �ش�اء باأ�شل�ب كمي 
اأو غري كمي ت�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني عند تقييم مدى 

كفاية اإجراءات املراجعة.
3.750.87674.936.9700.000

3.900.55577.9713.2450.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

الفر�صية الفرعية الرابعة: ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄
احلكم  وتر�شيد  الداخلية  الرقابة  نظام  اإىل  يعزى  الدولية  املراجعة  معايري  بني   )0.05(

املهني للمراجع
اُ�شتخدم اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول )21( الذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر الرابع )نظام الرقابة الداخلية( مرتبة تنازليًا ح�شب ال�زن 

الن�شبي كما ياأتي: 
الجدول )4( 

استجابا	 المستبينين حول نظام الرقابة الداخلية وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
الفهم الكايف لهيكل نظام الرقابة الداخلية ي�شاهم يف تر�شيد 

4.280.62385.6716.8660.000احلكم املهني للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية 
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د. علي النعامي
أ. أحمد كمال مرجتى

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

2
التحديد ال�ا�شح مل�شئ�ليات املراجع عن النظام املحا�شبي 

ونظام الرقابة الداخلية ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني 
للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية.

4.300.60385.9717.6150.000

3
مدى اعتماد املراجع على نظام الرقابة الداخلية يف 

ال�شن�ات ال�شابقة ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني عند 
تقييمه لنظام الرقابة الداخلية.

4.060.85181.1910.1970.000

4
مدى �شالمة االأدوات الرقابية امل�شتخدمة يف املن�شاأة 

ومنا�شبتها حلجم املن�شاة ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني 
للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية.

4.180.69583.5813.8930.000

5
مدى تاأثري درا�شة نظام الرقابة الداخلية على ت�قعات 

املراجع عن اكت�شاف االأخطاء اجل�هرية ي�شاهم يف تر�شيد 
احلكم املهني للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية 

4.120.72982.3912.5740.000

4.190.44683.7621.8190.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

م�شت�ى  ◄ عند  اإح�شائية  داللة  ذات  عالقة  ت�جد  ال  اخلام�صة:  الفرعية  الفر�صية 
داللة )0.05( بني معايري املراجعة الدولية يعزى اإىل م�شت�ى كفاية اأدلة االإثبات و تر�شيد 

احلكم املهني للمراجع.
اُ�شتخدم اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول )22( الذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر اخلام�س )كفاية اأدلة االإثبات( مرتبة تنازليًا ح�شب ال�زن 

الن�شبي كما ياأتي: 
الجدول )5( 

استجابا	 المستبينين حول كفاية أدلة اإلثبا	 وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
مدى م��ش�عية اأدلة االإثبات ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني 

4.220.62384.4816.0720.000للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية اأدلة االإثبات.

2
تكلفة وت�قيت احل�ش�ل على اأدلة االإثبات مقارنة بالعائد 

املت�قع ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند تقييم 
مدى كفاية وفعالية اأدلة االإثبات 

4.010.74980.3011.0980.000
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

3
�شل�ك املراجع عند تقدير مدى كفاية اأدلة االإثبات ت�شاهم يف 
تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية 

اأدلة االإثبات.
3.870.83377.318.5070.000

4
مدى االإرتباط بني القرائن و احل�ش�ل عليها من م�شادر 

خمتلفة ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند تقييم 
مدى كفاية و فعالية اأدلة االإثبات 

4.130.60082.6915.4650.000

5
االأهمية الن�شبية للبن�د املحا�شبية حمل الفح�س ت�شاهم يف 

تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند تقييم مدى كفاية و فعالية 
اأدلة االإثبات.

4.060.73681.1911.7840.000

6
ت�فري اإر�شادات وا�شحة للحكم على مدى كفاية و فعالية 

اأدلة االإثبات وو�شائل احل�ش�ل عليها ي�شاهم يف تر�شيد احلكم 
املهني للمراجع.

4.010.78880.3010.5420.000

4.050.42781.0420.1890.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

م�شت�ى  ◄ عند  اإح�شائية  داللة  ذات  عالقة  ت�جد  ال  ال�صاد�صة:  الفرعية  الفر�صية 
احلكم  تر�شيد  و  املخاطرة  درجة  اإىل  يعزى  الدولية  املراجعة  معايري  بني   )0.05( داللة 

املهني للمراجع.
اُ�شتخدم اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول )23( الذي يبني اآراء اأفراد 
الن�شبي  ال�زن  تنازليًا ح�شب  )املخاطرة( مرتبة  ال�شاد�س  الدرا�شة يف فقرات املح�ر  عينة 

كما ياأتي: 
الجدول )6( 

استجابا	 المستبينين حول المخاطرة وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1

املتابعة الدقيقة واالإ�رضاف و الرقابة و التدريب والفح�س 
و الت�ظيف و الرتقية ت�شاهم يف التقليل من درجة 

املخاطرة و عدم التاأكد و بالتايل تر�شيد احلكم املهني 
للمراجع.

4.210.66484.1814.9090.000



248

دور معايير املراجعة الدولية في ترشيد احلكم املهني
للمراجعني في قطاع غزة - »دراسة تطبيقية«

د. علي النعامي
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

2
اأهمية اخلطاأ بالن�شبة الإختبارات املراجعة ت�شاهم يف 

التقليل من درجة املخاطرة و عدم التاأكد و بالتايل تر�شيد 
احلكم املهني للمراجع.

3.850.80377.018.6770.000

3

تقييد خماطر االإكت�شاف حتى ميكن من خاللها التحكم 
يف االأخطار احلتمية و اأخطار الرقابة ت�شاهم يف التقليل 
من درجة املخاطرة وعدم التاأكد و بالتايل تر�شيد احلكم 

املهني للمراجع.

3.840.80976.728.4570.000

4
ا�شتخدام اأ�ش�س م��ش�عية لتقييم التقديرات املحا�شبية 

ي�شاهم يف التقليل من درجة املخاطرة و عدم التاأكد 
وبالتايل تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

4.210.70884.1813.9790.000

5
ا�شتخدام اأ�شاليب كمية لتقدير اأخطار املراجعة ي�شاهم يف 

التقليل من درجة املخاطرة و عدم التاأكد و بالتايل تر�شيد 
احلكم املهني للمراجع.

3.780.77575.528.1970.000

6
حتديد احلد املقب�ل لالأخطاء امل�شم�ح بها و التي ي�شاأل 

3.940.85178.819.0480.000عنها املراجع ي�شاعد يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

3.970.48379.4016.4480.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

النتائج والتوصيات: 

أوال- النتائج: 

ومن اأهم النتائج التي تو�صل اإليها الباحثان ما ياأتي: 

ميكن اال�شتفادة من املداخل املختلفة لرت�شيد احلكم املهني للمراجع . 1
اأظهرت الدرا�شة اأن معايري املراجعة الدولية تركت اأم�راً عامة بهدف ت�فري قدر من . 2

املرونة للمراجع عند تف�شري بع�س االأم�ر، مما اأدى اإىل �شي�ع بع�س املمار�شات املحا�شبية 
املختلفة، و بالتايل اختالف االأحكام ال�شخ�شية للمراجعني.

تبني اأن م�شت�ى الكفاءة املهنية للمراجع ت�ؤثر اإيجابًا يف ج�دة احلكم املهني عند . 3
م�شت�ى داللة )α= 0.05( و مبت��شط ح�شابي 4.21 ووزن ح�شابي 84،10 % .
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التن�شيق بني فريق عمل املراجعة . 4 اأن تخطيط عملية املراجعة و االإ�رضاف و  تبني 
ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند م�شت�ى داللة )α= 0.05( ، و مبت��شط ح�شابي 

.%  81،01 4،05 ووزن ن�شبي 
احلكم . 5 ج�دة  يف  اإيجابًا  ي�ؤثر  للبن�د  الن�شبية  االأهمية  م�شت�ى  حتديد  اأن  تبني 

املهني ملراجع احل�شابات عند م�شت�ى داللة )α= 0.05(  و مبت��شط ح�شابي 3،90 ووزن 
ن�شبي 80  %.

مل�شئ�ليات . 6 ال�ا�شح  والتحديد  وتق�ميه،  الداخلية  الرقابة  نظام  درا�شة  اأن  تبني 
تر�شيد  ي�شاهم يف  الداخلية  الرقابة  لنظام  الكايف  الفهم  و  املحا�شبي  النظام  املراجع عن 
ووزن   4،19 و مبت��شط ح�شابي    )α= 0.05( داللة  م�شت�ى  عند  للمراجع  املهني  احلكم 

ن�شبي 83،58 %.

ثانيا - التوصيات: 

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة فاإن الباحثني يو�صيان مبا ياأتي: 
�رضورة اهتمام الباحثني برت�شيد احلكم املهني للمراجع و االهتمام مبدخل معايري . 1

املراجعة كاأهم املداخل لرت�شيد احلكم ال�شخ�شي للمراجع.
اإجراء املزيد من الدرا�شات التطبيقية اخلا�شة بتط�ير دور معايري املراجعة حتى . 2

ميكن تر�شيد احلكم املهني للمراجع.
كيفية . 3 و  املعايري  اإىل  للتعرف  امل�شتمر  والتعليم  للتدريب  برامج  ت�افر  �رضورة 

تطبيقها.
�رضورة تط�ير معايري املراجعة مع االأخذ يف االعتبار جماالت التط�ير املقرتحة . 4

حتى تقل فج�ة الت�قعات بني املراجعني و امل�شتخدمني.
قدر . 5 باال�شتفادة  املراجع  اإلزام  مع   ، باملعايري  االإلزام  عن�رض  حتقيق  على  العمل 

االإمكان من املداخل االأخرى لرت�شيد احلكم املهني للمراجع، لبث الثقة يف نف��س م�شتخدمي 
الق�ائم املالية ، كذلك اإ�شفاء مزيد من امل�شداقية على عمل املراجع.

تخطيط . 6 عمليات  مبراجعة  ومكاتبها  املراجعة  �رضكات  يف  العليا  االإدارة  اإلزام 
وتط�ير معايري املراجعة الدولية مل�اكبة املتغريات البيئية املحيطة.
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د. علي النعامي
أ. أحمد كمال مرجتى
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