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 اإلِهْـدَاء

 .نفعنا اهلل بعلمهفضيلة الشيخ الدكتور ُيوُنس أحَمد َرَمَضان .. وموالي .. إلى أبي   
 

 -كامل  -..             َموالي                                         

 من سنـاَك األنــجــُم     ويــطوَف حـولَك كالـَمـداِر الـمـوسـمُ  ظِمَئـْت لتـنـَهــلَ  .1

ــَيـا   .2 ـَك األلــُق الـوضـيُء ُمـلـبِّ ـنـاِء وُتـنـِعــمُ ُتـجــيـُب تـلـبـيـَة فـ      وَيـُحـفَـّ  الـسَّ

مُ  .3 َمـها الـُحـشاشة والـدَّ  فــي  خـافــقــي لـك ُجـــذوةٌ  وقّــادةٌ      ُتــذكـي َتـضـرُّ

 هـي ُجـذوةُ الـفـجـِر الـولـيـِد بـشمسه      تـحـُنـو عـلـيـِه  بـدفـئِـَهـا و ُتـبـلـِســمُ  .4

 يـزُهــو بـجـفـَنـيـهـا الـشُّعـاُع الـُملِهـمُ    أو فرحُة الـَعـيـِن الـقـريـرِة بـالـنُّـهى    .5

ـَر الـوحـَي الـَعــلِــيَّ الِمرقمُ  .6  أو ُشـعـلُة الـوجـِد الـقـديـِم الـُمـبـتـــدا      مـذ سـطَّ

 آنْســُت نــارَك واقـتــبْســُت ِشـهـاَبها     فـانـزاَح عــن كـبـدي َقــَتـاٌم ُمـظـلِـــمُ  .7

ا ســكبْ  .8 بـيـِع وأُغَرمُ لــمَّ بيــَع وِعـطـَرهُ     وأذوُب فــي ِعـطــِر الـرَّ  ـَت لي الــرَّ

ـرا  خـطـَرْت ُرؤاهُ بـروَضـتـي     ذاَع الـغـراُم فـزهـُر روضـَي َيـبــِسـمُ  .9  يـا نـيِّ

ـبـاَبـِة ُبـ .11 ـُمـوِس َشـُمـولَها     وَيـبـوُح عــن ِسـرِّ الـصَّ  رُعـمُ وتـُصـبُّ دالـيـُة الـشُّ

 أو َفـــمُ ... لــــو أنَّ لــألفــالِك ما َتــحــكـي بــه     ألجـاَب قـلـٌب ُمـسـتـهــاٌم  .11

مُ  .12 لـوَّ  فـــي كــّل َنـمـنـمـٍة  ِبَنــثِر  َحـَبـابِـها     َغـــــزٌل تـطــاوَل فــي  َمــداهُ الُـّ

 ــُم  األلــق  الـَنـديَّ  و َتـلـُثــمُ فــتــرى النُّجوَم تطوُف في جـنباتِهـا     وُتـلـْمـلِـ .13

ـــمُ  .14 وَح ُيـغـريها الـُمقـاُم فـتـجـَتـني     ُدَرَر الـَمـحـّبِة و ْهــَي  كــنـٌز  قـيِّ  والــرُّ

ـْفـَو الـَهـِنيَّ َمـَواِهــٌب     بـعـبـيـِرَهــا  عـن  َورِدهـا  َتـَتـَكـلّـــمُ  .15 ـُر الـصَّ  وُتـَعـطِّ

با   َتـنـَسـابُ  .16 مُ .. من شـفـِق الَجـَماِل غـوايـة      تـهـفُـو  لــخـطـرتِـها الصَّ  فـُتنسِّ

ِر بـالـهـــدى      نــّورَت مــا غــشــَي الـظالُم  الُمبَهمُ  .17  يا َمـطلَـَع الـّنـجِم الـُمنوِّ

 أكــرمُ ..  ألـقـى إلـيـك الــخـيـُر حـبـَل زمــاِمه     وأشـاَر  أنَّـك  بـالـتَّـفـّضـِل  .18

ـرَف من َولَــــٍه به      َبـــــدٌر أقـــّر  بــأنَّ  نـورَك  أعـظـمُ  .19  وأجــاَل فيـك الطَّ

فُـوا      .21 ــوَّ ــاُعـوَن كـي يـطَّ  وُيحِرُموا  -من كل قفٍر في الفجاِج  -ويجـيـئَك السَّ

 مـن التعلُِّل َزمزمُ  ليفـيـَض بِـشُرَك بالـجـموِع يـلفّــُهــم     وقــــد  اسـتـفـاَض  .21

حـاُل و ُتـحَزمُ  .22  فالـّروضُة المـئناُف ُيقـَصُد َشطـُرها     وُتـَشـدُّ  ُوجـَهـَتـَهـا  الـرِّ

قـيقـُة  يا أبـي     تهـِمـي عليـها من َسـَناَك  .32 وُح الـرَّ  و ُتكـِرمُ ..  وَتـروُدَك  الـرُّ
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َشـَد الـذي َشـُرفْت به     ي .24  ـا خـيـَر مـن َيـهـُب الـرشـاَد وُيـلـِهـمُ ألـهـمـَتـهـا الـرَّ

َجِت  الجوى      كـبـٌد َتــِشـّف  .25 ــمُ ... َحزَّ  النَّوى قلـبي  و هيَّ  و ُمـقـلــٌة  تـتـَكـتَّ

 وتـغـاُر فـيـَك من النَّـجيـِع قصـيدتي      فـلـهـيـُب قـدسـَك فـي  دمائي  َيضَرمُ  .26

ــمُ وتـلـوُذ فـيـَك إذا وِهـْمـُت  .27  بـصـيرتي     حـاشـــى بـقـربـَك أن  َيـِحـلَّ  تـوهُّ

ـــــمُ  .28  هـبـنـي إلى عـيـنـيـك نـورا  صـاعدا      إذ أن  نــوَرهـَمـا  الــذي  أتــوسَّ

مُ  .29  وفِـصـاُل من نـطـَق الحروَف ُمحّتـٌم     وفِـصـاُل قـلـبـَي  عـن  هـواك ُمحرَّ

ـعمـى وال هـو  ُيفَطمُ من كـان َمشرُبه الـّنـهـى ال يـ .31  نـثـنـي     عـن مـورِد  الـنُّ

 تـحلُمُ    عانــْقــُت مـجــدك يـا أبـي ونـواَلــُه     وكـأنَّـمـا  الـــُجـلّـى  بـمـجـِدكَ  .31

 الـُمـْنِعمُ   يا ابن اللـذين تـقلّدوا ُشــُهـَب  الّسـَنـا      وبـُطـوِر  سـيـِنـِهـُم  َتجلّـى .32

 مــريـمُ  وامـتـّدِت األنــهـاُر مــن  جـّنـاتــِهــم     ونخـيلَـُهـم  َهـّزْت  لـتـأُكــَل  .33

َطـُب  الـَجـِنـيُّ مـوائِـدا      و  .34 ا "فاّســاقـَط الـرُّ  ُتـسَتـلَهمُ   ألـــطافُــــها " فـوائِــد 

ـَجـاَر البـاسـقاتُ  .35 ـهى فــروُعـها      وأصـولُها قِـ  حـيِّ الـنِّ  بل أقدمُ  .. ـَدَم الـسُّ

 األنـُجـمُ  أقـطـاُبـهـا األعـلَــون  فـي غمراتِـهم      و َفـَعـالُهـم  َتـصـبـو إلـيها  .36

ـَرُف  .37 فيُع  األيـهمُ  َكـَسـفـيـنـِة الـُجـوِديِّ راسـيـٌة عـلــى      َطـوٍد ُهـو الـشَّ  الـرَّ

 ُمسَتعَصمُ   فـيــهــا لِـُكـــلِّ َخـلـيـَقـٍة      تـجــري بـأمــِر هللا َنــفــَعـا  للـورى   .38

ْت  كـلَّ  .39  ِمـنـُهـمُ .. نـورٍ   ما أْســَفـرْت شـمـُس الـحـيـاِة  جـلّية       إال اسـتـمـدَّ

 يـستنـيُر  الُمظلِمُ  َرْفـــُد األصـالِة يـهـتـدي  بـمــضائِِه      درُب الـــّرشــاِد و .41

                                    ............... 

تـي ال ُتـفَصمُ  .41 وُح عندَك ُتكـرُم       بـوثـيـِق ُعـروتِـَك الَـّ  يـا عـاصـِمي والـرُّ

 إن حـاَكـِت األرزاُء عـنـدَي  مـأتَمـا       ِحـْكَت الـّصبـاَح  فـمـا ُهـنـالَك مأَتمُ  .42

 ُرقـَيــا َيــدْيــَك بـراُؤهُ و الـَبـلــَسـمُ    أو فــّجـَرْت ِغـَيـُر الـَبـلـّيـِة  مـألـَمـا      .43

 أبـَدْت ُدمـوِعـَي فـي الَهوى  ما َتعلَُم      وكـتـْمـُت فـي َجـْنـَبـيَّ مـا ال  َتـعلمُ  .44

 أن تـذوَب  األنـجمُ .. أخـشـى عـلى كـبـدي إذا  أفـشـيـُتها      شـذراِت بـوحٍ  .45

رُ يا مـعـِدَن الـّصـدِق الـذي  أُوِرْثـ .46  ِمـنـَجمُ ..  ـَتـُه      ولــكــّل جـوهـرٍة ُتـَنــوِّ

 َيـَتـَصــّرمُ   ال... شـمـلَْت ُبـروقُـَك ُكـلَّ ربٍع لم ُيــِطْق      أنَّ الـَغـَمـاَم لـدْيـكَ  .47

 وُيـشـئِمُ   -كي َيُعـّم  -فـَتـراهُ ُيــْتـِهـُم  زاخــرا   بِـَنـوالِــــِه      وتراهُ ُيـنـِجـُد  .48

 ُمـَحـّرمُ   بِـِهـنَّ ... ُيــعـِطـي َثـمـانـيـة  ُشـهـوَر  ِهـبـاتِـِه      ويــزيــُد  أربـعـة   .49

 َيْسـأمُ   وال ُهـو.. عطاُؤه      ال  الـَمـنُّ ُيـتـِعـُبـهُ ....ولقد يِشقُّ على الـعطـاِء  .51

ء      يـا ساكـَب الـنـوِر  .51  لــفراقُد َتـعلُم ا.. والــجـوُد لـم  َيـفـُضـل بحاتم طـيِّ
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مُ  .52 َمـائِـِل َتـصـَطفِـي و ُتـَقـسِّ   وتـنــازَعـْت  ِشـَيُم الَمـكاِرِم أمـَرَهـا      أيَّ الـشَّ

ــَد   .53 ـِنـيِّ  ِبـَوحـيِه      كـلُّ الـمـقـاِل لـدى بـيـانِـك  أعـَجـمُ الـحياســيِّ   رِف السَّ

جـ .54 َمـاِن فَتْحلُمُ   ِهـْم    بـمـثـلِـاِل وُتـقــاُس أْحـالُم الـرِّ  وُيـَقــاُس ِحـْلـُمـك بـالـزَّ

ـمـاءُ وإذا تـ .55 مــِت الــسَّ ـماِء ألرضهـ كــرَّ مُ  ا     أبـصـرُت أرضـَك لـلـسَّ  ُتكرِّ

 َمـْعـلَـمُ   ا     وكأْن َمـَداَسـَك لـلـكـواِكبِ عـلـى  أعــقـابـهـ لَـَكـأنَّـهـا  قُـلِـبـتْ  .56

عــا      أفــواهُ تـضـ لـجـبــالِ وكـأنَّ  أعـالَم ا .57  لـُمـزنِـك  َتــلـُثــمُ  َظـاِمـئـٌة   رُّ

ـماوالـبـدُر تُ  .58  وجـهـَك يـستظـلُّ و ُيحِجـمُ   ُء و إن بدْت     أنـوارُ ـْطـلُِعـُه الـسَّ

ــٌر     وضـيـاُء وجـهــك ُمـفـَرد الـنِّــك  ألالء مَ  .59  ُيـْتـئِمُ   في   البالد    ُمـَنـثَّ

 هـا      وعريُن مجدَك من ِرباِعَك أضَخمُ لـكـونلـَك ال ُحـُدوَد ِرباُع فـض  و .61

ك  .61 ٌز     والــِجــدُّ دوَنــك ُمــدَنٌف وقــفـالــِجـــدُّ ِجـــدُّ ــمُ  ـادٌر  و معــزَّ  ُمـذمَّ

ـُز  َهـطـلُـُه     َحـَسَنــا  شـُكــورا  أو حـسـودا  َك رِ وفـراُت  َقـط .62  َيلُؤمُ  ال يـمـيِّ

 و َتكتمُ  بـنـشــره     أو ُجــْدَت بـالـنُّعـَمى َتُغضُّ ــدُّ ا   َتـجِ إصالح إن ُرْمــتَ  .63

ـَمــفـإذا ت .64 ــمُ ِت الـَمـَحـاِمـُد لَـْم َتـِجـجـسَّ َك    َمحُمودا    بِــِه   َتـَتـَجـسَّ  ْد     إالَّ

اُد  .65 ــَيـاِء َتــَيــقُّـنــا      َفـلَـكــا  ُتــَداُر بـراَحـتـيـِه  األنـُجــُم  ويـراك   ُورَّ  الـضِّ

ـُؤول مَ  .66 ــمُ مارِ ـكُتـغـنِـي الـسَّ ـُه يـتـوهَّ  ا  فـَيظنُّ من     َســكــِب الــنَّــواِل بــأنَّ

ـُب  الـكـفَّ  ال .67  ـْيـَن  بـأّنُه  ال   َيـْحـلُـمُ ِه     حــتَّــى  ُيـبِ ــنَّــديَّ  بكـفِّ ـوُيـــَقـلِـّ

ـَمــصمــا  ذاَك َشــكٌّ  فـي خِ  .68  !!كيَف يمشي الموسمُ ..َعَجٌب وَحقِّكَ ا    الِـك إنَّ

 فـُتـقـَسـمُ   ..ـواِهــبـا      وَتــودُّ تـقـِسـُمـهـا يـداكيـأوي مـداُرك  أنـُجـمـا  و م .69

 ُتـَسلِّمُ  ْت بـأرُبـِعـَهـا الـبِـالُد اَب مـنـَك بـأيِّ  ربـٍع عارٌض     نـهـَضـصإن  .71

 الُمبِرمُ   فـيـه أو قـلـَت عهـدا   صـاَر  ذلـك موثـقـا      َمـا اْنـَحـلَّ عـقـٌد أنـت  .71

 ِمــْخــَذمُ   دنـيـئـٍة     فــبـكـلِّ طـائـرٍة  هـنـالـكا   لفـعـلُـَك  قــاسط أو  شـاَن  .72

ـيـ .73  يـتـثـلَّمُ   عـجـبـا  لـسـيـفـك  كـيـف الَمـت    ـلَـّوف تـثفـإذا تـالَطـَمــِت الـسُّ

ة سـاعـٌد أو رُب بـالكواكِب ال القنا    تـضل كـنـت ب .74  ِمـعـَصمُ   فـإذا الـمـجـرَّ

 َترحمُ    فـيما بــل رحـمــة  للـخـلـِق ْسـَت فـقـد جـلْسَت تواضعـا     و إذا جـل .75

 ٌق     ِمـن فـرقـٍد يـعـلـو إذا  مـا  يـجـُثــمُ َيـعـَجـُب  وامـفـتـزيـُد  إجـالال   و  .76

 مــن يـسـتـطـيـُع لـَمـا َتـُروُم  ُيـلَْملُِم؟ُشْهبا  للورى    -لوال الُّلطفُ  –صوُب وت .77

ــة      والـجـسـُم ذو حــقٍّ و إنَّــك  َتـعـلَـمُ بـل مِ .. ـتَّـرؤف لـم تـنـْم وال اللـ .78  ـنَّ

َقـا     ي َعـلـى َقــْدِر ُتـعطِ  .79 َمـاِن َتـَرفُـّ  لِو اسـَتـطاَع  الَخلُق  ِزْدَت َعليِهمُ  والـزَّ
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 مـا قــيَّـَض  هللا  الـعــلــي  كــرامــــة     إال  َو   ُجـوُدَك   دفـقُـَهـا والـُمنِعمُ  .81

َخاُن األ .81 ـاُر  َتـصَعـُد والـدُّ ـَح  حـاِســدوَك  عـذرَتـُهــم     فـالـنَّ  سَحمُ وإذا  َتـَنـطَّ

 وَجـدْيـُدهُ     مــمــا َنـبــذَت ومــا َتــراهُ  َيـْقــُدمُ ... ُيـْغـلِـي الـَفـَخــاُر  َجـديَدهُ  .82

  و مـا بِـــَك  ُيـكـَتــمُ .. و ُتـذاُع   مـنـَك   بـكـلِّ   يــوٍم   آيــٌة     هلل َمـا يـبـدو .83

 وبِـهـا عـلـى األّيـاِم  وقـٌد  ُمـفـَعــمُ ثـوَبـَهــا       تـنـُضـو   ما كـانـِت  اآلالُء  .84

ــام  َعــزٌم  .85  مـن  يـوُنٍس ربِّ الـفَصاَحِة ُيضَرمُ   َشـْبـُوهُ      و بِهـا عـلـى األيَّ

                                  .................... 

 !ـابــِة  َتــْحـُكــمُ أبـي  فـيروُعني     أم أّن مـأثـرَة الـمـه  طـيـفُـَك يـا  أيـزوُر  .86

ـَدَك الــَقـَضـاُء الُمبرمُ .. عـلـيـائِه     أو قـْلـَت  شـاَء  هللاُ  فـي ..  إن شـْئـتَ  .87  أيَّ

ؤى     ُيـعـزى .88 َة  توأمُ  ومــا لِـُعــالَك .. إنَّ الـــقـريـَن إذا  تـطـابـَقـِت  الـرُّ  ثمَّ

 يعلـمُ   والــذي ال...َعـلَــُم الـهـدايـِة     ال يــستـوي ...  فالـعـلُم ِخـلَعـُة مـاجـدٍ  .89

ــأتــُه  .91  ُجــرهــمُ  والــعـلُم كـنـُز  مـحـابـٍر و  مـبـاحـٍث     ال كـنـَز مــاٍل  َخـبَّ

رَهـمُ  والـعـلـُم َيـْمـُكـُث فـي القُـلوِب ودوَنـه     َزَبـٌد  ُجـَفـاٌء  َيـصطـفـيـِه  .91  الـدِّ

 ُيـَرّجــمُ    لـمــآثــِر والـِحـَجى    ال رأَي راٍء فـي األمــورِ غــزالُنـُه قـــبُس ا .92

هِج الَقويِم و .93 َعـْت  ُعـلـَمـاَءَهـــا     َصـلّـوا عـلى النَّ ـة  شـيَّ  َسـلُِّموا فإذا  الـبـريَّ

ِة  لـلــورى     يــؤتـاهُ  ذو  ِحـْجــٍر  بـِه  .94 ـُبـوَّ  ـمُ يـتـَعـمَّ   والـعـلــُم مـيـراث الـنُّ

تـي َيـهـِدي بِـهـا     وهللاُ يـهدي مـن  َيـَشـاُء  .95  و َيـعـِصـمُ  هــو ِصـْبـَغـُة هللا الَـّ

 فـَيــغـَنـُموا  هــو أن ُيــَقــاَم مـن الـجـداِر بِـَنــاُؤهُ     لـيـراهُ أيـتـاُم  الـصالح  .96

فينة َخـرقَُها     فـيـفـوَتـهـا ا .97  ُيظلَُموا  لـجـبـاُر كـي الهــو أن ُيـَعـاَب على السَّ

ـدَ  .98 وُح في محرابه     وُيـَخـلِـّ ْوَح  الَمـُذوَبـة  ِمـرقمُ   هــو أن تذوَب الــــرُّ  الـرُّ

 الُمعِدمُ  وَيـعـُشـوها الَجُهوُل .. مـن يـجـَتـلِـي َشـذراتِـه  َيـرَفــعــَنــه     أبـدا   .99

 آدمُ   فــأصـغــى  لـلـمـقـولة.. َربُّ  الـَبـريَّة  قــائـــال      إقــرأ  أوحــى بــه .111

َم األسـمـاَء مـن ربِّ الــورى     ولِـعـلـِمـِه  َسـَجـَد الـَحفِيفُ  .111  األْعَظمُ   وتـعـلَـّ

                                    ................. 

ُب اإلِبـَصاَر فــيـــك  ماعـرَضـتْ .. َمواليَ  .112 ـُم؟ لـعينَي  ُشبهٌة    أُيــَكــذِّ  ُمـَتـيَّ

ــمُ   وأقـمـُت تـسـعينا  وتسعا  في  الِحمى     لـجـالِل وجـهـَك ما بِـِهـنَّ  .113  َتـوهُّ

كـِن الـشَّـديـِد ُهـَنـْيَهة      أشـُكـو إلـيـَك َصـَبـابـتـي .114  لـو َتـعـلمُ   و أويـُت  لـلـرُّ

ــمُ  قــلــُب  أّواهٌ  ُمـنِـيـٌب  خـاشــٌع     لـَك مـا أرْدَت بـِه والــ .115  فـأنـَت  ُمـَحـكَّ
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َجا     شـيـنـا  بـعـيـِن الـشَّـمـِس ال  أتـَكـلَّمُ  .116 ِة والرَّ  ولـبـثـُت فـي كـهـِف المحبَّ

ـْيـُت تـسـعـا   بـعـدهـنَّ  زيــادة      وهللا ُيـحـِصـي كـم لـبـثـُت و .117  َيـعـلـمُ قـضَّ

 فـتـغـلـَبـْت روحـي عـلـى رغـباتها      وسـَمـْت بـنـوِرَك  يـا سنا  ال ُيظلِم .118

ــمُ  .119  حـتـى إذا جـاءْت إلـيــَك وجـدَتـَهــا     قـمـراَء َسـعــديـهـا أتـْت  تـتـبـسَّ

 صـِعـدْت إلـيـك بـوجـدهـا وحـنينها     هـيـمـى بـنـوِرَك تـستـنيـُر و َتـْسلَمُ  .111

مُ سُ  .111  ـقياَك روحَي ما اْصَطبْحَت بنعمٍة     ُسـقـيـاَي روُحـَك و الـَمـعـيـُن ُمنعَّ

ـياِء ووقُدَها  َيـتـَضـّرمُ  .112  أسـقـيـَك مـن ُشـَعِل الوفاِء و أستقي     ُشـَعـَل الـضِّ

ـا ِخـصـالُـك يـا أبـي  .113  مُ َفـُهُم  هُ .. يـتـقـلّـُب الدهـُر الـعـجـيـُب بـأهـلِـِه      أمَّ

 ُمْعـتِــمُ  -إالَّ فِـي َسـَمـائِـكَ -آزٌف     والَّلـْيـُل   -إالَّ َعـن َسـَمائِــكَ  -َفـالـنُّـورُ  .114

ٌع     والـَمْحـُل   -إال َعـن ِحـَماكَ  -والـُجــودُ  .115  ُمخـيِّـمُ  -إالَّ فِـي ِحـَماكَ  -ُمـودِّ

هـِر الـذي القـيـَتــُه     شـرُف ا .116  لـتَّـالقـي إذ تـفُـوُز وُيـهَزمُ يـكـفِـي َخـَنـا الـدَّ

مُ  .117 حاُب من البحاِر وتجتدي     مـنـَك الـبـحـاُر ِطـالَبـهـا فـُتــَكــرَّ  يجري السَّ

مُ  .118 ـَهـا َتـَتـَعـلَـّ ـَهــى     وَتــروُد وجــَهــَك َعــلَـّ اَد الـسُّ ـُم الـعـلـيـاُء روَّ  وُتــَعــلِـّ

ـُم األنـسـاَب كــلُّ ك .119 ـُم وُتـَعـظِّ َجـاُر  ُتـَعـظِّ  ــريـمــٍة      وأوْت لــدارتِــَك الــنِّ

مُ  .121 ماَن ومـا بها     َخـمـٌر و ذلـك فـي نــداك  ُمــَحــرَّ  ُنـْعـَمـاَك أسـَكـَرِت الـزَّ

 قـّبـلـُت مـنـك  الّطهـَر أنـَت  ُرَواُؤهُ     وطـفـْقـُت أنـهـُب من ُرؤاَك و ألـثـمُ  .121

 يا أبــي     َتــبـلـى الـشُّموُس وعزُمه ال  َيـْهَرمُ   ـنِـي  ُحـلُــٌم  َفـتِــيٌّ وَيـلُـفُّ  .233

ُر  زاِهــٌر     وتـضـوُع ألطاُف الجالِل  و َتـنـُسـمُ  .123  فــيـِه  ُمـحـّيـاَك  الـُمـَنــوِّ

 نِعـمُ وأشــمُّ مـن نـفـِح الـخصاِل شمائـال      بـمـزاِج  تـسـنـيــٍم  رواها  الـُمـ .124

ـمُ  .125 َرى   بـــردائــِه    َيـتـَخـيَّ  لـتـنِــمَّ  عــن  مـجـٍد  عريٍق  بـاذٍخ     قمُر السُّ

ــْت ُعــالهُ   األنُجـمُ  .126  لـو ُصـْغـُت من ُحلِل النُُّجوِم َعالَءهُ     َنـفِـَدْت وَمـا َوفَـّ

ـَمـاِم  األعـَظـمُ   وُيِظلُّ سـاحـاِت الـمكـارِم كـوكــٌب     مـشـكـاُتـُه  بــدرُ  .127  الـتَّ

 والمشيئُة  َتحـكمُ .. ِمـشـكـاُتـُه تـبـقـى لــديـَك  مـضـيـئة     بـالـِعـلـِم  ُتـشرقُ  .128

ـِسـْيـِم  و أرَحمُ  .129 ـا أَفـْضَت َمـواِهٌب    أحـَنـى َعـليَّ ِمـَن الـنَّ ـنِـي مـمَّ  وَتـُضــمُّ

 ِف قـلـبِـَي والــَمـداِمـُع  َتـنـُظـمُ هذا شــُعــورَي يـا أبـي و  أُصـوُغُه    بشغا .131

 روحي وروُحــك   َتوأمُ .. في نـبـِضـِه  نـبـِضـي و إّنك  نبُضه    وبروِحِه  .131

مُ .. لـيـَت الـذي خـلـَق الـزماَن َيُجبُّ ِمن   ُعـُمـِري وتـبـقـى .132 َمـاُن  ُمـَنعَّ  والـزَّ

ـمُ ويـكـوُن مـقـسـومـا  ســواء  قـسـمــة     ُتــْبــ .133  قِــي َنـَداَك  لِـُمـقـلَـتِـي  َيـَتـَرسَّ
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اُل آَمــاقِــي  .134 ـنــي    َبــذَّ ــَك  َتـْسـلَـــمُ ...أو يـجـتـبـيـنـي هللا  دوَنـــك  إنَّ  و  إنَّ

ـمُ  .135 بي    يــا كـاشـفـا  ُكـُربــاِت من َيــتــظـلَـّ  أشـُكـو إلـيـَك مــرارتــي وتـغــرُّ

ـمُ  .136  بـاكـيـا   فـيـلـوُح لـي    فـي الـغـيـِب ِمـْنـَك َسـَنى  َعـلَيَّ ُيَسلُِّم   غـيـبـا  أَُسـلِـّ

مُ  .137  وهللا ما َصـُبـَحـْت ُعـيـونَي  طـرفـة     إال و أنـت  ُشـعـاُعـهـا  الـُمـتـَضـرِّ

مُ  .138  كـالَّ وال نـطـَقـْت بـروحي  خـفـقـٌة     إال  وطـيـفُـك  صـوُتـهـا  الـُمـتـكـلِـّ

 ا أعـذب األشـواَق فـيـك ونـفـُحها     َيـشـفـي َنـواَي وَجمُر ُبـعـدَك  ُيـسقِمُ مـ .139

ـمُ  .141 َجـنَّ هللا عــن ُمــضـنـاَك مـا     يـشـكـو  وزاَد نـحـيـَبـُه  الـُمـَتـَرحِّ  ال فــرَّ

ة  األنـفــاس  فــيــ .141 ــيـَتـهـا     يـا ِرقَـّ َة  األحــــالِم  إن حــيَّ  مـا  أحـلُـمُ يـالـــذَّ

ـمُ  .142  إن رفَّ ُهــْدبــَي فـالـَبـهـاُر رفـيـفُـه     و تـُسـحُّ  هـيـدبـٌة    بــِه    َتـتـهـيَّ

ُم مـهـجـتـي     ِهــَي عـنـد  َمـْهـَوى وجـِدها  َتـتـكلَّمُ  .143  أحـيـا بـعـيـدا   ال  أُكــلِـّ

ـتـي لـيـصوَبـها     هـطـٌل ُيـغ .144  يُث وذا  سحاُبـك   ُيـرِهـمُ تـزقـو طـيـوُر محـبَّ

َماُن  .145  وُنـوُرَك أْقــَدُم  .. يـُبُه     سـبـُعـوَن أو زاَدتْ أجِ .. ُعـُمـِري إذا َسـأَل الـزَّ

 فأقِسمُ ... أقـسْمُت أْيـَمـانـا  ووْجـُهـَك  قِـْبـلَـتِـي     و َجــداَك  يســألني الحفاظَ  .146

مُ أالَّ    َتـِضـيـَع  َمـنـاقٌب   أذكـيـتَ  .147 هاِن   ُمحرَّ  ـَهـا     َقَسُم   الَكريِم  َعلى  الدِّ

ُم؟ .148  كـّرْمـَتـنـي وَقـبِـْلـَتـنـي و حـفِـظَتـني     يـا خـيـَر مـؤتـَمـٍن  فـكـيـف  أُكـرِّ

 فـانـظـْر بِـعـيـنَِي يـا أبي واهـنأ  بما     أذكـْت رؤاَك بـمـهـجـتي  يا  ُمـكِرمُ  .149

ْيـُت بـاسـِمـَك واإلِلـُه ُمـَبــاِرٌك     الريـبَ  .151  نـوُرَك ِمـن َسـَنـاهُ َمـْضَرمُ .. َصـلَـّ

ـمُ  .151  َوَشـِهـْدُت أَنَّـَك  أَوَحـٌد  فِـي  أَرِضِه     وهللاُ  أوَحــُد  فـي  ُعـــاَلهُ ُمـَعــظَّ

ـَي قـد ُحِجـْبـُت بـرؤيتي     َبـَشـرا   .152  ـوٍر بـالــقِـَذى ال ُيـوَصمُ لِـن. ..َوَعَرفـُت أنِّ

                                 ................... 

 يـماَك بـاِصَرتـي وُنـوُرك  موئلي     وِرضاَك  ديـنـَي  والـَقـُبـوُل  الَمغَنمُ سِ  .153

 بـالِهدايِة   ُيـخَتـمُ .. و َجـناَك ِمسٌك  و الِهـدايُة  َخـْتـُمـُه     يا طيـَب  ِمـسـكٍ  .154

 

 ضانس رمَد يونُأمحَ                                                                                           
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 ستخلصالم
دورًا أساسيًا في الحياة االقتصادية بسبب ما يضيفه تقرير مراجع  ةالمراجعة الخارجي لعبت

ولالعتماد عليه من قبل المستفيدين  ,الحسابات من ثقة إلى القوائم المالية للوحدات االقتصادية
 أو الدوائر الضريبية والمالية من التقارير المالية سواًء المستثمرين أو المقرضين أو البنوك

ويعود ما يدعم هذه الثقة ويزيدها . غيرهم من الفئات األخرى صاحبة المصلحةأو  الحكومية
خوله القيام بمهمة المراجعة على أكمل إلى ما يتمتع به المراجع من كفاءة علمية وخبرة مهنية ت

فضاًل , وجه ودون االخالل بالمعايير واإلجراءات المتعارف عليها والمتبعة في مهنة المراجعة
ذلك من أجل تقديم مراجعة و عن بذله العناية التي تستلزمها ممارسة المهنة في جميع مراحلها 

من خاللها جودة التقارير المالية ذات جودة عالية وال تحتوي على أي خلل يعكس المراجع 
ممارسات المراجعة غير  لمعرفة مدى تأثيرتأتي هذه الدراسة كمحاولة  و .يفحصهاالتي 

التي يشرف في جودة التقارير المالية  المنتظمة كإحدى سلوكيات المراجع المختلة وظيفيا
 مفهومالجانب النظري ويتناول : األول, تم تقسيم الدراسة إلى جانبين .المراجع على إعدادها

قيام مراجع الحسابات بهذه  والتأثير المحتمل في حال ممارسات المراجعة غير المنتظمة
في طبيعة التقرير الذي يصدره والذي يتضمن رأيه بالعملية مما ينعكس بدوره على  الممارسات

هو القسم العملي ويقوم على تجميع البيانات وتحليلها  :والجانب الثاني, التقارير المالية النهائية
حيث تم توزيع هذه االستبانة , باستخدام اسلوب االستبانة بوصفها أداة رئيسية لتجميع البيانات

و العاملين في الجهاز المركزي المزاولين لمهنة المراجعة  والمحاسبين على عدد من المراجعين
سات المراجعة غير المنتظمة التي ينتهجها مراجعو مكاتب ممار لمعرفة أثر للرقابة المالية 

 .المراجعة في جودة التقارير المالية المقدمة لهم من قبل 
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 .اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 :مقدمة
 .مشكلة البحث:1-1
 .الدراسات السابقة: 2- 1

 .الدراسات باللغة العربية: 1-2-1     
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 :ةـدمـمق
 منشأةإدارة الحيث تعتبر  ،تمر عملية إعداد القوائم المالية عبر العديد من الخطوات

وذلك بعد خضوعها . تقديمها إلى األطراف ذات الصلةإعداد القوائم المالية و  المسؤولة عن
ي إبداء الخارجي ف  مراجعالتتمثل مسؤولية و  ،حسابات خارجي مراجعمن قبل  مراجعةلعملية ال

صدق تعبير تلك القوائم المالية عن المركز المالي ونتائج األعمال في  حولرأي فني محايد 
 .GAAP ا  نهاية السنة المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة عموم

ز مصداقية المعلومات ومفيدة ألنها تعز   البيانات المالية مهمة جدا   مراجعةوتعتبر عملية 
وذلك نتيجة عمليات التحقق واالختبار والفحص التي  ،القوائم الماليةالمالية المعروضة في 

الحسابات في اعتبارها وسيلة تخدم العديد من  مراجعةتتلخص أهمية و  ،مراجعيقوم بها ال
ها ورسم تعتمد عليها في اتخاذ قرارات ، إذالتي تم ت مراجعتهاالفئات التي تستخدم القوائم المالية 

 . حالية والمستقبليةاتها وخططها السياس
 ،ونظرا  ألهمية عملية التقرير المالي والمعلومات المقدمة من خالل التقارير المالية

ركزت األطراف ذات الصلة بالمنشأة على أن تتميز تلك التقارير بخصائص محددة في ما 
بشكل يزيد من فعاليتها وأهميتها في اتخاذ القرارات  ،يعرف بخصائص الجودة للتقارير المالية

 ويفترض. وغيرهم و الجهات الحكومية قرضينمن األطراف المرتبطة بالمنشأة كالمالك والم  
يزيد من خصائص الجودة أن حول القوائم المالية  مراجعالرأي الفني المحايد الذي يقدمه ال في

 . المرغوب توفرها في تلك التقارير
سلة المتعددة لألزمات المالية المختلفة التي حدثت للكثير من الشركات في لوبعد السه إال أن

العالم وما صاحبتها من انهيارات مالية حدثت في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية 
واألزمة المالية  2112عام ( WORLDCOM) منشأةو  2111عام(  ENRON)منشأةوأزمة 

هرت العديد ظ ،ارها ماثلة حتى اآلنتزال آث والتي ال 2118األخير من عام العالمية في الربع 
 ون مسؤوليات  مراجعل المحاسبون والم  ح   حيث مراجعةالمحاسبة وال من التحديات أمام مهنتي

 ،إال مثاال  عن ذلك Arthur Andersonما تصفية مكتب و . تجاه تلك األزمات كبيرة  
بأسلوب  على أداء واجباتهم المهنيةبعدم القدرة ين مراجعوصدرت العديد من االتهامات لل

مما أدى إلى اهتزاز  ،وااللتزام بآداب وسلوك المهنة ،يتماشى مع المبادئ والمعايير المحاسبية
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المحاسبة والمراجعة  أمام مهنتي خلق تحديات   األمر الذي ،في العالمصورة مراجع الحسابات 
فإن جودة التقارير المالية  بذلكو ، مراجعجودة األداء المهني للجودة التقارير المالية و لتعزيز 

وترسم المنحنى  ،عنوان جودة عملية المراجعة ككل عكستالحسابات  مراجعالخاضعة لعمل 
ر بكل يعبلتالمراجعة هي ا وظيفة باعتبار ،البياني الصاعد أو الهابط لمستقبل مكاتب المراجعة

ن أي ،للتقارير المالية العادلة حياد وصدق عن الصورة الواقعية ممارسات تؤدي إلى خلل  ةوا 
 اتنعكس آثاره( GAAS)المراجعة المقبولة عموما  ومعاييرمع متطلبات ال ينسجم وظيفي 

 .بشكل مباشر على جودة التقارير المالية

 مشكلة البحث1-1
المهني  ألداءا في المؤثرة العواملديد تحو  المنتظمةالمراجعة غير  توصيفمن  انطالقا  
إلى الخلل الوظيفي  ةؤديالم غير المنتظمة و العوامل المراجعة والمتمثلة في ممارسات للمراجع

واألتعاب التي يتقاضاها  ،والخدمات االستشارية ،كضغوط العمل ،خالل سير عملية المراجعة
 المؤد ية إلى عواملالوغير ذلك من  ،ووقت المراجعة ،ومكانة المكتب الذي يعمل به ،المراجع

لتقارير المالية جودة ا خصائص علىالممارسات و عواملها  و انعكاس هذه ،الخلل الوظيفي
 ،مشكلة البحث تتجل ى من خاللهايطرح البحث مجموعة من األسئلة  ،المصداقية مة والمالءك

 :كاآلتيو يمكن صياغتها 
 جودة التقارير المالية؟ في المنتظمةممارسات المراجعة غير  ما مدى تأثير. 

 :ومن هذا السؤال يمكن اشتقاق مجموعة من األسئلة
 مة التقارير المالية؟ءفي مال المنتظمةممارسات المراجعة غير  ما مدى تأثير .1
 في مصداقية التقارير المالية؟ المنتظمةممارسات المراجعة غير  ما مدى تأثير .2

  في جودة التقارير المالية  المنتظمةما هي كيفية تأثير ممارسات المراجعة غير
 .؟(المصداقية -مةالءالم)

من خالل صياغة هذه األسئلة إلى توصيف واضح لمشكلة البحث، وتتم  حثابليسعى ا
، بغيه على عينة البحث المطب قة الدراسة العملية اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل

 .الوصول إلى أهداف البحث
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 :الدراسات السابقة: 1-2
يمكن عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث من خالل تقسيمها 

 .إلى دراسات سابقة باللغة العربية ودراسات سابقة باللغة اإلنكليزية
 :الدراسات باللغة العربية1-2-1  
العوامل المحددة ألداء مراقب الحسابات لمراجعة خارجية غير "  ( 1111مجاهد، )دراسة -1

 "يق على مكاتب المراجعة في جمهورية مصر العربيةمنظمة بالتطب
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المحددة لممارسة المراجعة غير المنظمة من قبل      

مكاتب المراجعة أثناء عملية المراجعة أو الحقا  لها، وتحديد الطرق التي يسلكها فريق العمل 
الل دراسة ميدانية أجراها الباحث على مكاتب لممارسة هذا النوع من المراجعة وذلك من خ

المراجعة في مصر والتي أشارت إلى أن نسبة عالية من أعضاء فرق العمل مارسوا المراجعة 
ظمة نغير المنتظمة مؤخرا ، وأن من األساليب المستخدمة في ممارسات المراجعة غير الم

حجم العينة، بينما يأتي القيام بطرق مختصرة واستخدام أساليب عينات شخصية وتخفيض 
ضغط الوقت وزيادة عبء العمل في مقدمة العوامل المحددة لممارسات المراجعة غير 
المنتظمة، كما أظهرت الدراسة أيضا أنه وعلى الرغم من أن مكاتب المراجعة الكبيرة أقل 

ت ممارسة للمراجعة غير المنظمة نسبيا مقارنة بالمكاتب الصغيرة، إال أنه وجدت ممارسا
 .المراجعة غير المنظمة في كال النوعين من المكاتب

المشكالت التي تواجه مهنة المراجعة وأثرها في الفائدة والثقة " (2002الحلبي، )دراسة -2
 "-دراسة ميدانية-بالقوائم المالية المنشورة من قبل الشركات السورية الخاصة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهم المشكالت التي تواجه مهنة المراجعة في المنشآت     
درجة الثقة بالقوائم المالية المراجعة وفقا  : السورية الخاصة وقد حدد الباحث متغيرين هما

لمعايير المراجعة المقبولة عموما  ومدى الفائدة من القوائم المالية المعدة وفقا للمبادئ 
 .بية المقبولة عموما  المحاس

 :وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
  هناك مشكالت تتمثل في سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة، ونوعية إجراءات المراجعة

التي تؤثر بمدى الثقة بالقوائم المالية المراجعة وفقا لمبادئ المراجعة المقبولة عموما  
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التالعبات المحاسبية، والخلل الوظيفي، : المختلفة أهمها لتقويم األداء واتخاذ القرارات
 .والسلوك السلبي للمحاسبين اإلداريين

  هناك مشكالت تتمثل في سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة، ونوعية إجراءات المراجعة
التي تؤثر بمدى الفائدة من القوائم المالية المعد ة وفقا  للمبادئ المحاسبية المقبولة 

مالية : الرقابة على أداء المنشأة، واتخاذ القرارات اإلدارية كونها معلومات عموما  في
 .غير مالئمة –غير صحيحة أحيانا  –عرضة للغش –غير كافية 

أثر ممارسة المراجعة غير المنظمة في جودة األداء المهني  (" 2002عوض، )دراسة -3
 ".لمراجع الحسابات

لى دراسة طبيعة ومحددات أثر ممارسة المراجعة غير هدفت هذه الدراسة بصورة أساسية إ    
المنتظمة في جودة األداء المهني لمراجع الحسابات وبالتالي في نتائج عملية المراجعة المتمثلة 
بتقارير المراجعة، حيث أجرت الباحثة دراسة  ميدانية  على مكاتب المراجعة العاملة في 

 :جمهورية مصر العربية، و خلصت إلى مايلي
  نتائج الضغوط المتزايدة سواء من جانب ضغوط  ىحدإتعد المراجعة غير المنظمة

 .المنافسة أو الضغوط التجارية أو ضغوط الوقت فضال  عن الضغوط التكاليفية
  تعتبر المراجعة غير المنتظمة شكال  من أشكال السلوك المختل وظيفيا  للمراجع والذي

 .يؤثر في جودة األداء المهني للمراجعين
  تؤدي ممارسة المراجعة غير المنظمة عند اتباعها مع فريق العمل إلى أضرار تلحق

بمستخدمي المعلومات المحاسبية نتيجة اتخاذهم قرارات تعتمد على رأي المراجع، 
لذلك تعد المراجعة غير المنتظمة أمرا  غير واجب االتباع، وسلوكا  وتصرفا  غير 

 . مقبول  من فريق المراجعة
 وصل إلى محددين رئيسيين لجودة األداء المهني تجاه ممارسات المراجعة غير تم الت

 .المنظمة وهما حجم مكتب لمراجعة، وارتباط مكتب المراجعة بمكتب عالمي
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 :الدراسات باللغة االنجليزية: 1-2-2
 Attitudes Toward Dysfunctional Audit ”(Donnelly,2003) دراسة -1

Behavior: The Effects Of Locus Of Control، Organizational 

Commitment، And Position” 
 "الموقف من سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة أثر الرقابة وااللتزام التنظيمي والمركز" 

بين الباحث في دراسته ارتباط السلوك المختل للمراجعة بانخفاض جودة المراجعة 
هذا الخلل الوظيفي مشكلة  واسعة النطاق، ولكن لم يتم وأوضح أن الدراسات الحديثة تعتبر 

على وجه التحديد وضع األسباب والعوامل الكافية المحددة لهذا السلوك، وبناء  على ذلك وفي 
محاولة من الباحث إلغناء الموضوع عمد في دراسته إلى تطوير واختبار نموذج نظري لتحديد 

اقف السابقة تجاه سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة وذلك مكانة الرقابة وااللتزام التنظيمي والمو 
باستخدام تصميم قائم على تقنية تحليل المسار، ودعم الباحث نموذجه النظري من خالل 

 .مراجعا   113إجراء المسح على 
كما بي نت نتائج هذه الدراسة أن موضع الرقابة يلعب دورا  كبيرا  في سلوك المراجع، 

( دوافعهم الذاتية)عي الحسابات يميلون إلى أن يكونوا موجهين للداخل على الرغم من أن مراج
وتشير النتائج إلى أن قوة هذه الصفات والدوافع الذاتية تؤثر بشكل  كبير  في االلتزام التنظيمي 
للمراجع، ويؤكد أيضا  ارتباط االلتزام التنظيمي بمجموعة من الخصائص األخرى، مثل أداء 

إذ أنه من الممكن للمراجعين الذين يتمتعون بشخصيات  ضعيفة  داخليا   المراجع وطول عمره،
أن يكونوا أكثر عرضة للشعور بعدم القدرة على تحقيق األهداف الخاصة بهم مما ينعكس 
على تقييماتهم النهائية فيكونوا أكثر عرضة  لسلوك الخلل الوظيفي، والتحدي الذي يواجه مهنة 

لمعلومات لمعالجة اآلثار السلبية المرتبطة بالشخصية الداخلية المراجعة هو استخدام هذه ا
الضعيفة للمراجع في محاولة للحد من سلوك الخلل الوظيفي لعمليات المراجعة وتخفيض أثرها 

 .على تقارير المراجعة
 Impairment Of Audit Quality An Investigation (Paino، 2010)دراسة  -2

Of Factors Leading To Dysfunctional Audit Behaviour 
التحقيق في العوامل المؤدية إلى الخلل في السلوك   -انخفاض قيمة جودة المراجعة" 

 ".الوظيفي
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أجرى الباحث دراسته في بيئة األعمال الماليزية وذلك لبيان أثر السلوك المختل 
، األول هو التحقق للمراجعة في واقع الحال في ذات البيئة، وقد حددت الدراسة هدفين رئيسيين

من العوامل التي تسهم في سلوك الخلل الوظيفي لمراجعة الحسابات، والثاني لدراسة ما إذا 
كان مكتب المراجعة وفريق المراجعة والعوامل الشخصية، تؤثر كلها بسلوك الخلل الوظيفي 

يزيا، إذ للمراجعة، و أجريت هذه الدراسة بسبب الفضائح في مراجعة حسابات الشركات في مال
قام بها الباحث على مرحلتين، المرحلة األولى وهي الدراسة التجريبية واستكشاف حدوث 
السلوك المختل للمراجعة، والمرحلة الثانية هي التحقيق ومسح العوامل الرئيسية التي تسهم في 

 .سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة
 Organizational and Professional“ (Paino، 2011)دراسة ثانية  -3

Commitment on Dysfunctional Audit Behavior” 

 " االلتزام المهني والتنظيمي في سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة" 
ناقشت الدراسة فيما إذا كان الخلل الوظيفي لسلوك المراجعة مشكلة مقبولة، وترتبط 

ر وتختبر النموذج النظ ري الذي يحدد العوامل بانخفاض جودة المراجعة، وهذه الدراسة تطو 
المساهمة في سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة، حيث قام الباحث في دراسته بفحص االلتزام 
التنظيمي وااللتزام المهني والمواقف السابقة تجاه السلوك المختل وظيفيا  لممارسات المراجعة، 

ا، و أثبتت هذه مكتب مراجعة في ماليزي 225وتم إجراء المسح واستخالص النتائج من خالل 
الدراسة أن لاللتزام التنظيمي أثٌر كبيٌر ومباشٌر في السلوك المختل وظيفيا  للمراجعة، وأن 
اإلجراءات السليمة للمراجعة والتوظيف والترقية والتدريب تساعد على التقليل من حدوث 

ن على المراجعة، السلوك المختل وظيفيا  للمراجعة، ووفرت هذه الدراسة استجابة  مناسبة  للقي مي
 .والقلقين من انخفاض جودة ونوعية المراجعة وبياناتها وتقاريرها المالية

 The Effect Of Tenure Audit Dysfunctional (Yuniarti، 2012)دراسة -4

Behavior On Audit" Quality" 

 ”أثر احتكار عملية المراجعة والسلوك المختل وظيفيا  في جودة المراجعة“
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتبيان العوامل التي تؤثر في جودة ممارسات المراجعة، 
من خالل طرح فرضية تأثير حيازة عملية المراجعة والسلوك المختل وظيفيا  وأثرهما في جودة 
المراجعة، و حددت الباحثة من خالل دراستها وحدة التحليل بصغار وكبار المراجعين الذين 
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آت المحاسبة العامة، وذلك من خالل دراسة استقصائية أجريت على منشأة عملوا في منش
المحاسبة العامة في باندونغ بإندونيسيا، و أظهرت نتائج الدراسة أن حيازة عمليات المراجعة ال 
تؤثر تأثيرا  كبيرا  في جودة المراجعة في منشأة المحاسبة العامة ألن مراجعي الحسابات في 

راجعة هم نفسهم القائمون على المراجعة في العام الماضي، في حين أن المنشأة موضوع الم
السلوك المختل وظيفيا  للمراجعة يؤثر بشكل كبير في جودة ونوعية المراجعة في المنشأة 
العامة في باندونغ، وهذا التراجع الكبير في جودة المراجعة عائد إلى عدم تقيد المراجعين 

 .GAAPعموما   بالمبادئ المحاسبية المقبولة

 :أهمية البحث: 1-3
من ناحية أولى، لهذا البحث أهمية تنطلق من أهمية المجال البحثي حيث تعتبر جودة 
التقارير المالية موضوعا  بحثيا  مهما  لمختلف األطراف ذات الصلة بالمنشأة، كما أن ممارسات 

للبحث بهدف الكشف عن نواحي ومظاهر هذه  ا  تشكل محور  المنتظمةالمراجعة غير 
بما يمك ن من العمل على الحد منها وتعزيز الخصائص  و العوامل المسببة لها الممارسات

 .مراجعةالنوعية للتقارير المالية الخاضعة لعملية ال

من ناحية أخرى، للبحث أهمية انطالقا  من أهمية نتائج البحث لألطراف ذات الصلة 
بالمنشأة، ومن خالل القيمة المضافة التي تقدمها الدراسة العملية الميدانية، بغية تعزيز 

 المقد َمةاإلحصائية و الدالالت توجهات البحث وتوسيع رؤاه من خالل التحليالت والمؤشرات 
، التي تؤدي المنتظمةالقصور والخلل الوظيفي في ممارسات المراجعة غير لتحديد مواطن 

كأداة لتقديم  مراجعةبدورها إلى تخفيض جودة التقارير المالية، بهدف تحسين ممارسات مهنة ال
الحسابات في صورة  مراجعدرجة عالية من االطمئنان لمستخدمي التقارير المالية، ووضع 

 .في جودة التقارير المالية والمخاطر المرافقة المنتظمةراجعة غير األثر السلبي لممارسات الم

 :أهداف البحث: 1-4
يهدف البحث بصفة أساسية إلى ها، تطرحبناء  على مشكلة البحث والتساؤالت التي 

وذلك في ظل  ،جودة التقارير المالية في المنتظمةالمراجعة غير  أثر ممارسات بيانتحديد و 
من خالل  ،لحديثةالمتغيرات والظروف التي طرأت على واقع مهنة المراجعة في بيئة األعمال ا

  .سورية على عينة من المستفيدين من التقارير المالية النهائية فيدراسة ميدانية 
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 :األهداف التاليةتتفرع  ،من هذا الهدف العام وانطالقا  
 و ممارساتها المنتظمةالمراجعة غير  بيان وتوصيف مفهوم. 
  المنتظمةالمراجعة غير التعريف والتوصيف المنهجي لمخاطر. 
  المنتظمةتحديد وتعريف الخلل الوظيفي كسلوك يرتبط بممارسات المراجعة غير. 
 بيان وتوضيح العوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير المنتظمة. 
  المراجعةدراسة وتوضيح مفهوم مخاطر عملية. 
  اليةجودة التقارير الم و خصائصدراسة طبيعة ومحددات. 
  توصيف مفهوم جودة المراجعة والعوامل المؤثرة فيها على اعتبارها تؤدي إلى

 .ضمان جودة القارير المالية

 :فروض البحث: 1-5  

 :في اآلتي تتمث ل فروض البحث
 :الفرض األّول

H01: بين ممارسات المراجعة غير المنتظمة و جودة  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة
 .التقارير المالية

 :وبناء على ذلك تكون الفرضية البديلة هي 
H1: بين ممارسات المراجعة غير المنتظمة و جودة التقارير  إحصائيةعالقة ذات داللة هناك

 .المالية
 :الفرض الثّاني

H02: المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل
 .المنتظمة وبين جودة التقارير المالية

 :وبناء على ذلك تكون الفرضية البديلة هي 
H2 : عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير هناك

 .المنتظمة وبين جودة التقارير المالية
 :الفرض الثالث
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H03: ة بين ممارسات المراجعة غير المنتظمة و العوامل يذات داللة إحصائالتوجد عالقة
 .و بين جودة التقارير المالية من جهة المؤدية إليها معا

 :وبناء على ذلك تكون الفرضية البديلة هي 
H3: عالقة ذات داللة إحصائبة بين ممارسات المراجعة غير المنتظمة و العوامل هناك

 .و بين جودة التقارير المالية من جهة المؤدية إليها معا
 :منهج البحث: 1-2   

حث للوصول إلى أهداف البحث، فإن اباعتبار أن منهج البحث هو الخطوات التي يتبعها الب
 :هذا البحث يقوم على الخطوات التالية

في جودة التقارير  المنتظمةتحديد مشكلة البحث المتمثلة بدراسة أثر المراجعة غير  .1
على الدراسات السابقة والدراسات ذات الصلة بموضوع  اإلطالعالمالية من خالل 

 في عملية   آثار  حيث تمثل هذه المشكلة قضية بحثية مطروحة لما لها من  ،البحث
 .ومخرجات عملية المراجعة ،المهني للمراجع األداءجودة 

حيث تم تحديد  ،للمشكلة البحثية المطروحة مقترحة   للبحث تمثل حلوال   وضع فروض   .2
المتمثلة بالمتغير المستقل الرئيسي وهو  متغيرات البحثربط بين لل فروض   ثالثة

والمتغير المستقل الوسيط و هو العوامل المؤدية  ،المنتظمةالمراجعة غير  ممارسات
) ئصها بخصا جودة التقارير الماليةالمتغير التابع و هو  و إلى تلك الممارسات
 . (المالءمة والمصداقية

من  ميدانية   حث بدراسة  اتجميع البيانات الالزمة الختبار الفروض حيث سيقوم الب .3
مراجعي الحسابات والمحاسبين العاملين في خالل إعداد وتوزيع استبيان موجه إلى 
 .الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق

اختبار الفروض والوصول إلى نتائج البحث وذلك من خالل تحليل البيانات التي تم  .4
للعلوم االجتماعية بما  اإلحصائيةلحزمة البرامج  SPSSتجميعها باستخدام برنامج 

 .يمكنه من تعميم النتائج التي سيتم الوصول إليها

 :البحث وعينة مجتمع: 1-7   
يتمثل مجتمع الدراسة بمراجعي الحسابات و المحاسبين الممارسين العاملين في الدوائر المالية 

أما عينة الدراسة فقد ، في سورية باعتبارهم أبرز المستفيدين من التقارير المالية النهائية
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العاملين في ( مفتشي الحسابات)اقتصرت على مراجعي الحسابات و المحاسبين الممارسين 
ز المركزي للرقابة المالية في دمشق وذلك بسبب األوضاع الراهنة التي تحول دون الجها

 .توسيع عينة البحث

 :لبحثمتغيرات ا: 1-7  
 :بالشكل التاليالتي تناولها البحث فإن متغيرات البحث تتمثل  وضبناء  على الفر 

 متغيرات البحث( 1-1)الشكل

    

 الشكل من إعداد الباحث              

 

ممارسات ) المتغير المستقل
 (المراجعة غير المنتظمة

 

 

 

العوامل المؤدية ) المتغير الوسيط
إلى ممارسات المراجعة غير 

 (المنتظمة

جودة التقارير )المتغير التابع
 (المالية

خفض المستوى المطلوب من •
 .االختبارات األساسية

 .خفض حجم العينة•

استخدام أساليب عينات •
 .شخصية

قبول دليل المراجعة قليل •
 .األهمية والمشكوك فيه

إنهاء إجراءات المراجعة قبل •
 اكتمالها

 .ضغوط موازنة الوقت•

 .أتعاب المراجعة•

 .البيئة التنافسية•

 .حجم مكتب المراجعة•

تقديم خدمات غير •
 .(االستشارية)المراجعة

 .استقالل مراجع الحسابات•

 تعقيد مهمة المراجعة•

 المصداقية•

 المالءمة•
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 :يميز الدراسة عن الدراسات السابقةما : 1-9
ال تعتبر هذه الدراسة متفردة في موضوعها المطروح بل تأتي مكملة لما سبقها من     

دراسات تناولت المراجعة كسلوك مختل وظيفيا ، وبحثت في خصائص جودة المراجعة وجودة 
ميز هذه الدراسة هو أنها تأتي في مخرجات عملية المراجعة المتمثلة بالتقارير المالية، و ما ي

إطار بيان أثر المراجعة كسلوك مختل وظيفيا  في جودة التقارير المالية في مكاتب المراجعة 
لقاء الضوء على سلوك مكاتب المراجعة في ظل تغير الظروف المحيطة سواء  في سورية، وا 

تي تناولت هذا الجانب في بيئة األعمال أو في متطلبات المهنة بسبب محدودية الدراسات ال
 .في سورية

 :حث ـالب ططـخم: 1-10
قس م هذا  ،وبما يمكن من اختبار فروضه ،وأهدافه ومنهجه ،في ضوء طبيعة ومشكلة البحث

 :فرعية وذلك كما يلي  مباحثرئيسية تتضمن  فصولثالثة  فصل تمهيدي و البحث إلى
 .اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 .المقدمة
 .مشكلة البحث:1-1
 .الدراسات السابقة: 1-2

 .الدراسات باللغة العربية: 1-2-1     
 .الدراسات باللغة االنجليزية: 1-2-2     
 .أهمية البحث: 1-3
 .أهداف البحث: 1-4
 .فروض البحث: 1-5
 .منهج البحث: 1-6
 .مجتمع وعينة البحث: 1-7
 .متغيرات البحث: 1-8
 .الدراسات السابقةمايميز هذه الدراسة عن :1-9
 البحث طخطم: 1-11
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 .و محدداتها إجراءاتها المنتظمةالمراجعة غير :الثاني الفصل
 مفهوم المراجعة غير المنتظمة والضغوط المؤدية إليها: المبحث األول

 .وتعريفها المنتظمةالمراجعة غير  مفهوم 2-1-1
 .المنتظمةالمراجعة غير  اتإلى ممارس الضغوط التي تؤدي :2-1-2

 .والمراجعة غير المنتظمة ضغوط موازنة الوقت:2-1-2-1      
 .الخدمات التجارية والمهنية والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-2     
 .أتعاب المراجعة والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-3     

 حجم مكتب المراجعة والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-4     
 المقاصد والمراجعة غير المنتظمةتغي ر  2-1-2-5     

 جنس المراجع والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-6     
 دوران مراجع الحسابات والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-7     
 العوامل السلوكية والنفسية والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-8     
 أهمية العميل والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-9     
 تعقيد المهمة والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-11     
 أخالقيات المهنة والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-11     
 استقالل المراجع والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-12     

 .مخاطرها والضمانات حيالها، سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة: المبحث الثاني
 .الوظيفيل لخالسلوك و  المنتظمةة غير المراجع :2-2-1
 .المنتظمةمخاطر المراجعة في ظل ممارسة المراجعة غير : 2-2-2
 .ه ممارسات المراجعة غير المنتظمةالضمانات تجا: 2-2-3

 .الخصائص النوعية الرئيسية والداعمة لجودة التقارير المالية :الفصل الثالث
 .قياسها وخصائصها، مفهومها، جودة التقارير المالية :المبحث األول

 .مفهوم جودة التقارير المالية:3-1-1
 .قياس جودة التقارير المالية:3-1-2
 .الخصائص النوعية للتقارير المالية: 3-1-3

 .الخصائص النوعية الرئيسية للتقارير المالية: 3-1-3-1    
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 .الخصائص النوعية الداعمة للتقارير المالية: 3-1-3-2    
 .أثرها في جودة التقارير الماليةجودة المراجعة و : المبحث الثاني

 .مفهوم جودة المراجعة وتعريفها: 3-2-1
 .العوامل المؤثرة في جودة المراجعة: 3-2-2
 .أثر جودة المراجعة في جودة التقارير المالية: 3-2-3

 .ياتالميدانية واختبار الفرضالدراسة : الرابع الفصل
 طريقة جمع البيانات :4-1
 والثباتاختبارات الصدق : 4-2
 التحليل الوصفي: 4-3
 النتائج و التوصيات، ياتاختبار الفرض: 4-4
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 .إجراءاتها،محدداتها ،المراجعة غير المنتظمة:الفصل الثاني
 
 
 
 
 

 .والضغوط المؤدية إليها و العوامل مفهوم المراجعة غير المنتظمة :المبحث األول
 

 .مخاطره والضمانات حياله، سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة :المبحث الثاني
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 الضغوط المؤدية إليهاالعوامل و  المراجعة غير المنتظمة و: المبحث األول
 .مفهوم المراجعة غير المنتظمة وتعريفها 2-1-1
 .الضغوط التي تؤدي إلى ممارسة المراجعة غير المنتظمة: 2-1-2

 .ضغوط موازنة الوقت والمراجعة غير المنتظمة:2-1-2-1      
 .الخدمات التجارية والمهنية والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-2     
 .أتعاب المراجعة والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-3     
 حجم مكتب المراجعة والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-4     
 راجعة غير المنتظمةتغي ر المقاصد والم 2-1-2-5     
 جنس المراجع والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-6     
 دوران مراجع الحسابات والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-7     
 العوامل السلوكية والنفسية والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-8     
 أهمية العميل والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-9     
 لمهمة والمراجعة غير المنتظمةتعقيد ا 2-1-2-11     
 أخالقيات المهنة والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-11     

  استقالل المراجع والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-12     
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 .إجراءاتها، محدداتها، المراجعة غير المنتظمة

ترافقتتتتت االنهيتتتتارات االقتصتتتتادية والفضتتتتائح الماليتتتتتة فتتتتي كثيتتتتر متتتتن األستتتتواق العالميتتتتتة       
والشتتتركات العمالقتتتة بازديتتتاد استتتتياء المجتمتتتع متتتن المحاستتتبة ومعاييرهتتتا المتبعتتتة علتتتى اعتبارهتتتا 
الركيتتزة التتتي يقتتوم عليهتتا النظتتام المحاستتبي العتتالمي وأيضتتا زيتتادة االستتتياء متتن المراجعتتة كمهنتتة 

وارتفعتتتت األصتتتوات المشتتتك كة بتتتدورها وبضتتتوابطها ووظيفتهتتتا الرئيستتتية المتمثلتتتة بتقيتتتيم  ،ةمستتتتقل
بتتداء التترأي الفنتتي المحايتتد، األمتتر التتذي دفتتع البتتاحثين إلتتى الختتوض فتتي هتتذا  التقتتارير الماليتتة وا 
المجتتال وتقيتتيم األدلتتة فتتي متتدى مستتؤولية كتتل متتن المحاستتبة ومراجعتتة الحستتابات عتتن األزمتتات 

المهنتتتين للوقتتتوف  تتتتيكلالل دراستتة وتحليتتتل اإلجتتراءات والممارستتات المتبعتتتة فتتي الماليتتة متتن ختتت
عادة الطمأنينة التي اهتزت إلى فئة المستثمرين وأصحاب المصلحة  .على المسببات الحقيقية وا 

بعتتض الجوانتتب المتعلقتتة بانحرافتتات المراجعتتة عتتن وظيفتهتتا  مباحثتتهب فصتتلوينتتاقش هتتذا ال    
وأثتتتتتر هتتتتتذه ، األساستتتتتية المتمثلتتتتتة بتقتتتتتديم التقتتتتتارير العادلتتتتتة التتتتتتي تصتتتتتف واقتتتتتع البيانتتتتتات الماليتتتتتة

وقتد أطلتق علتى هتذه االنحرافتات الحقتا متا يستمى بالمراجعتة ، اإلنحرافات في جودة تلتك البيانتات
متتن البحتتث بمحاولتتة إعطتتاء تعريتتف للمراجعتتة غيتتر  الثتتانيغيتتر المنتظمتتة، حيتتث انفتترد الفصتتل 

المنتظمة وتحديد ماهيتهتا والوقتوف علتى إجراءاتهتا و توصتيف المختاطر المرافقتة لهتذه المراجعتة 
 .و اقتراح بعض الضمانات حيال القيام بها

 .مفهوم المراجعة غير المنتظمة والضغوط المؤدية إليها: المبحث األول
  Irregular Audit Conceptوتعريفها  المنتظمةمفهوم المراجعة غير  2-1-1

إن تعبير المراجعة غير المنتظمة ليس شتائعا  بتالمعنى الحرفتي كمصتطلح مهنتي متتداول      
متعارف عليته، لكنته مترتبط بشتكل مباشتر بستلوك المراجتع أو فريتق المراجعتة وبالممارستات التتي 

المراجعتة " عتدم انتظتام"بالمعايير الدولية واإلجراءات األساستية فتي مهنتة المراجعتة، ويعنتي  خل  ت  
أنه في الظروف غير العادية عند ارتفاع تكاليف عمليتات المراجعتة وزيتادة اإلرهتاق المرافتق ومتا 
تسببه عوامل المنافسة بين شتركات المراجعتة فتإن الوقتت المخصتص إلجتراء مهتام المراجعتة يتتم 

ويلجتتأ . 1(Willett & Page, 1996)تصتاره وتخفيضتته دون المستتتوى األمثتل والمناستتب اخ
                                                             
1 Willett, C. & Page, M. (1996). `A survey of time budget pressure and irregular auditing practices 

among newly qualified UK Chartered Accountants'. British Accounting Review, 28, pp. 101--120. 
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لحمايتتتة الستتتالمة المنطقيتتتة ومنهجيتتتة  Junior Staff موظفتتتو المراجعتتتة متتتن المستتتتويات التتتدنيا
المراجعتتتة إلتتتى طلتتتب المزيتتتد متتتن الوقتتتت أو العمتتتل بجتتتد أكثتتتر ألداء نفتتتس القتتتدر متتتن العمتتتل فتتتي 

وقتد ق رنتت المراجعتة غيتر المنتظمتة بالخلتل .  2(Otley & Pierce, 1996)الوقتت المتنخفض
التتذي يرتكبتته المراجتتع فتتي الستتلوك المهنتتي المبنتتي علتتى  Dysfunctional audit التتوظيفي 

األسس المتعارف عليها مما يعطي نتائج سلبية وتحريفات  وأخطاء  جوهريتة فتي التقتارير النهائيتة 
ين متتتتن تلتتتتك التقتتتتارير وبنتتتتاء تصتتتتورات غيتتتتر دقيقتتتتة للعمليتتتتة وبالتتتتتالي تضتتتتليل جمهتتتتور المستتتتتفيد

بتتأن هتتذه الظتتاهرة التتتي نتعامتتل  3(Raghunathan, 1991)لعمليتتاتهم المستتتقبلية، وقتتد أشتتار 
ن التوصتتتتيف  تتتف توصتتتتيفا  عامتتتتا  وا  معهتتتا لتتتتيس لهتتتتا مصتتتتطلحات فنيتتتة معمتتتتول بهتتتتا بشتتتتكل موص 

المبكتتر أو  التوقيتتف Premature Sign Off’ (PSO)األمريكتتي لهتتا كمتتا يشتتير مصتتطلح 
التوقيتف الستتابق ألوانته أو التوقيتتف قبتل االكتمتتال وبعبتتارة أدق تعنتي هتتذه العبتارة إيقتتاف خطتتوات 

شخصتتتي متتتن قبتتتل المراجتتتع قبتتتل إكمتتتال واحتتتدة أو أكثتتتر متتتن إجتتتراءات  قتتتراربرنتتتامج المراجعتتتة ب
أي اإلنهتاء   PSOأو "  premature sign off "إن مصتطلح . المراجعتة المطلتوب القيتام بهتا

لسابق ألوانته إلجتراءات المراجعتة أو االنهتاء قبتل االكتمتال يعنتي أن االختبتارات لتم يتتم إنجازهتا ا
أي أن ممارستتات المراجعتة تكتون قتد أنجتتزت  ،منشتأةبالشتكل المطلتوب والمرغتوب فيتته متن قبتل ال

إن التفستتيرات التقليديتتة للمراجعتتة غيتتر . بطريقتتة غيتتر نظاميتتة أو أنهتتا لتتم تكتمتتل علتتى اإلطتتالق
 & Sikka)منتظمتتة تنتتتج عتتن قبتتول التصتتور التتذاتي لتتألداء المهنتتي متتن قبتتل الممارستتين ال

Willmott,1995)4 وذلتتك بتتأن المراجعتتة االعتياديتتة عتتادة تكتتون ستتائدة ألن مراجعتتي الحستتابات
كمتتتا أن منهجيتتتة المراجعتتتة ، يتصتتترفون بحياديتتتة واستتتتقالل إذا ارتتتتبط األمتتتر بالمصتتتالح التجاريتتتة

الفنية تسمح للمراجعين باكتشاف األخطتاء وغيرهتا متن المخالفتات التتي متن  المحايدة من الناحية
 .محل المراجعة منشأةشأنها أن تؤدي إلى تحريفات في المركز المالي لل

كتتان متتن المتوقتتع أن يكتتون هنتتاك مجموعتتة متتن التتردود متتن قبتتل المعنيتتين حتتول اكشتتاف      
هنتتتاك الكثيتتتر متتتن األستتتئلة التتتتي  وعليتتته فتتتإن، موضتتتوع إجتتتراء ممارستتتات مراجعتتتة غيتتتر منتظمتتتة

التتتذين يميلتتتون إلتتتى إجتتتراءات المراجعتتتة غيتتتر  راجعينتستتتعى إلتتتى تحديتتتد الخصتتتائص المميتتتزة للمتتت
                                                             
2  Otley, D.T. & Pierce, B.J. (1996). `Auditor time budget pressure: consequences andantecedents'. Accounting, 

Auditing and Accountability Journal, 9(1), pp. 31--58. 
3
 Raghunathan, B. (1991). ‘Premature signing-off of audit procedures: an analysis’, Accounting Horizons, 5 

(2), pp. 71–79. 
4 Sikka, P. & Willmott, H. (1995). `The power of ``independence'': defending and extending the jurisdiction of 

accounting in the United Kingdom'. Accounting, Organizations and Society, 20(6), pp. 547--581. 
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أن ممارستتتات اإليقتتتاف  5(Rhode ,1978)وجتتتد  .المنتظمتتتة متتتن التتتذين هتتتم أقتتتل متتتيال  لتتتذلك
وكانتتت البيئتتتة ، تحتتدث فتتي المقتتام األول فتتتي الشتتركات المحليتتة واإلقليميتتة PSOالستتابق ألوانتته 

التنافستية التتتي تواجههتتا الشتتركات باإلضتافة إلتتى أتعتتاب المراجعتتة ختالل فتتترة الركتتود االقتصتتادي 
علتتتى الممارستتتين ليقومتتتوا بتتتإجراءات المراجعتتتة غيتتتر  متتتن العوامتتتل المتتتؤثرة التتتتي شتتتكلت ضتتتغطا  

 توصتيفا   (Willett and Page ,1996)6ويستتعرض . PSOألوانه المنتظمة واإلنهاء السابق 
آختتتتر للمراجعتتتتة غيتتتتر المنتظمتتتتة بأنهتتتتا مجموعتتتتة متتتتن الستتتتلوكيات النفعيتتتتة وغيتتتتر المهنيتتتتة وغيتتتتر 
لتتة بالمراجعتتة، ومتتن هتتذه الستتلوكيات التتتي متتن شتتأنها أن  المنضتتبطة التتتي تقتتوم بهتتا الجهتتة المخو 

 :مة على سبيل المثال ال الحصرتشكل حالة من ممارسات المراجعة غير المنتظ
  وبنودهتتتا لي صتتار إلتتتى اختبارهتتا، إذ قتتد تتشتتتكل لتتدى المراجتتتع  اختيـــار العينــةفتتي عمليتتة

رؤيتتتة معينتتتة تجتتتاه بعتتتض البنتتتود والتعقيتتتدات المرافقتتتة واحتمتتتال كشتتتف األخطتتتاء فتتتي المعتتتامالت 
فتتاتورة مرفقتتتة ومثتتال علتتتى ذلتتك فتتتإن . انطالقتتا  متتن الوثتتتائق التتتي تشتتتكل نقطتتة بدايتتتة لالختبتتارات

متتتة بوثتتتائق ومرفقتتتات متتتن الممكتتتن أن تشتتتكل مصتتتدر قلتتتق  باستفستتتارات وتتتتذييالت مكتوبتتتة ومدع 
وشتتتك بتتتالغين، حيتتتث أنتتته متتتن الممكتتتن للمراجتتتع أن يختتتتار أبستتتط الوثتتتائق وأقل هتتتا جتتتدوى ونفعيتتتة 

وقتتتد تكتتتتون مقرونتتتة بتتتتبعض المبتتتررات علتتتى أن المعتتتتامالت البستتتيطة هتتتتي أكثتتتر تمثتتتتيال  ، كأدلتتتة
 .وحدوثا  
  والبنود قتد يتد عي المراجتع أنته قتام باختبتار وفحتص العمليتات  اختبار العيناتفي عملية

الحستتابية والمجتتاميع النهائيتتة لجميتتع المستتتندات والبنتتود لكتتن متتن دون تستتجيل وتوثيتتق أي هتتا قتتام 
 .باختبارها في حين يكون اقتصر على مراجعة جزء منها

  اختبتتتار التحقتتتق المتتتادي فمتتتثال بالنستتتبة  المحتتتددة قتتتد ي ستتتقط المراجتتتع اختبـــار البنـــودفتتتي
ألصتتتحاب التتتذمم المدينتتتة يشتتتير المراجتتتع إلتتتى أنتتته تتتتم تلقتتتي مقبوضتتتات نقديتتتة متتتنهم دون التأكتتتد 
الفعلتتتتي الملمتتتتوس متتتتن وقتتتتوع عمليتتتتة التحصتتتتيل النقتتتتدي، وقبتتتتول أدلتتتتة أقتتتتل أهميتتتتة متتتتن التحقتتتتق 

 .المستندي للعملية
مراجتتع أن نتتتائج االختبتتارات التتتي قتتام بهتتا فتتي الحتتاالت األكثتتر حرجتتا  قتتد ي ظهتتر تقريتتر ال     

والمثتال األول يظهتر أن للمراجتع . كانت إيجابية ومرضية وسليمة بالرغم متن أنهتا لتم تكتن كتذلك
                                                             
5 Rhode, J. (1978). The Independent Auditor’s Work Environment: A Survey, Commission on Auditors’ 

Responsibilities, Research Study No. 4, AICPA, New York 
6
 Willett, C., and Page, M., 1996, “A survey of Time Budget Pressure and Irregular  Auditing Practices among 

Newly Qualified UK Chartered Accountants”, British Accounting Review, Vol. 28 No. 2, pp. 101-120. 
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حريتتة اختيتتار المستتتند أو الوثيقتتة التتتي يريتتدها فضتتال  عتتن مستتتند أو وثيقتتة أختترى والتتتحفظ علتتى 
ع فتي االختيتار تكتون غيتر قابلتة للمالحظتة عينة دون األخرى، وهذه الحرية التي يمتلكهتا المراجت

ممتتتتا يجعتتتتل هتتتتذه الحالتتتتة هتتتتي األكثتتتتر شتتتتيوعا واألقتتتترب لتكتتتتون هتتتتي القاعتتتتدة الستتتتائدة نظتتتترا  ألن 
الشتتتركات ال تعتمتتتد أستتتاليب صتتتارمة بالنستتتبة لطريقتتتة أختتتذ العينتتتات اإلحصتتتائية لتقييتتتد متتتوظفي 

إجتراء اختبتارات  ، كمتا أن إعتادة7(Turley & Cooper, 1991, p. 120)المراجعتة بهتا 
المراجعتة الحقتتا  ال يمكتتن أن تؤكتتد أو تثبتتت عتتدم قيتتام مراجتتع الحستتابات بتتإجراء بعتتض العمليتتات 
والمعامالت المريبة كما يبين المثال الثتاني فإنته عنتد قيتام المراجتع باإلشتارة إلتى مستتندات فرديتة 

فتتي العمتتل المنجتتتز، وقليلتتة نستتبيا  فتتال ستتبيل عنتتدها إلتتى التالعتتتب والتشتتكيك بصتتحة التوكيتتدات 
باإلضافة إلتى ذلتك فتإن توثيتق المستتندات ووضتعها بصتورة متسلستلة يجعتل متن الستهولة بمكتان 
نته بتتدون هتذا التسلستل والتوثيتتق والترتيتب ستيكون متن الصتتعب العثتور عليهتا متترة  التحقتق منهتا وا 

ثبات عدم إغفال أي بند من بنود العينة موضوع المراجعة  .ثانية وا 
  Dysfunctional Audit Behaviorلوك المراجعتتتة المختتتتتل وظيفيتتتا يتتترتبط ستتت       

حيتتتث تشتتتير العديتتتد متتتن ( 2000مجلتتتس الرقابتتتة العامتتتة )بانخفتتتاض جتتتودة مراجعتتتة الحستتتابات 
 Smith)الدراستتتات إلتتتى أن ستتتلوك المراجعتتتة المختتتتل وظيفيتتتا هتتتو مشتتتكلة واستتتعة االنتشتتتار 

فتي تحديتد وشترح  Otley and Pierce ,1995)9)فتي حتين فشتلت هتذه الدراستات  8(1995,
مجلتتتس ) كمتتتا تشتتتير تقتتتارير. األستتتباب والعوامتتتل المحتتتددة لهتتتذا الستتتلوك المنحتتترف بشتتتكل دقيتتتق

إلتتتتى أن الضتتتتغوط المختلفتتتتة المرتبطتتتتة بالمراجعتتتتة و العميتتتتل والمواعيتتتتتد (2000الرقابتتتتة العامتتتتة 
ا  بالغتة األهميتة النهائية للعملية ومعدل دوران العمتالء و ظتروف العمليتة المرافقتة تستبب ضتغوط

ويمكن لهتذه الضتغوط أن تتؤدي إلتى انخفتاض فتي جتودة المراجعتة وبالتتالي  ،على فرق المراجعة
جتودة مخرجاتهتا، وخاصتة فتي الحتتاالت التتي يتتم فيهتا تقيتتيم أداء األفتراد فتي المقتام األول ضتتمن 

مراجعتة الستت وقتد أكتد مستح أجتري علتى شتركات ال. الحدود الزمنية و الموازنات المقتدرة للعمليتة
متن المشتاركين ( %89) هتذه المختاوف، حيتث اعتترف تستعة وثمتانون فتي المئتة Big 6الكبتار 

فتتتي هتتتذا المستتتح علتتتى قيتتتامهم بشتتتكل أو آختتتر بستتتلوك متتتن ستتتلوكيات المراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتتة 
                                                             
7
Turley, W.S. & Cooper, M. (1991). Auditing in the United Kingdom: A Study of Development in the Audit 

Methodologies of Large Accounting Firms, Prentice Hall/ICAEW, London. 
8
Smith, R., “Underreporting Time: An Analysis of Current Tax Practice,” Journal of Applied Business 

Research, Vol. 11, pp. 39-45, 1995. 
9
 Otley, D. and B. Pierce, “The Control Problem in Public Accounting Firms: An Empirical Study of the 

Impact of Leadership Style,” Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, pp. 405-420, 1995. 
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قبتتل اكتمتتال  Premature Sing offالمخف ضتتة متتن جتتودة العمليتتة كاإلنهتتاء المبكتتر للعمليتتة 
 .جمع كافة الدالئل أو إجراء جميع المسوحات الضرورية لتمام العمليةالقرائن وقبل 

 Audit الضــــغوط التــــي تــــؤدت إلــــى ممارســــات المراجعــــة غيــــر المنتظمــــة  2-1-2

Pressures: 
فتتتي حتتتدوث ممارستتتات  بتتتالغٌ  لتتتتي تطتتترأ علتتتى بيئتتتة المراجعتتتة دورٌ إن للتغي تتترات المستتتتمرة ا     

المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة ومتتن العوامتتل التتتي تتتدفع باتجتتاه تلتتك الممارستتات هتتي ضتتغوط موازنتتة 
إلتى انتهتاج Raghunathan,1991)) 11حيث يلجأ المراجع بحستب ، الوقت كقوة دافعة وغيرها

 ،تلتتك الممارستتات إمتتا بستتبب أن بعتتض اإلجتتراءات غيتتر مهمتتة أو أن القيتتام بهتتا يتتدفع إلتتى الملتتل
كمتتا وجتتد أن المتتراجعين هتتم ، ومتتن غيتتر المفيتتد االستتتمرار بهتتا فيتتتم اختصتتارها و إنهاؤهتتا مبكتترا  

األكثتتر عرضتتة التختتاذ اختصتتار لالختبتتارات التتتي ينظتتر إليهتتا علتتى أنهتتا متتن غيتتر المحتمتتل أن 
ضتتغوط ، تشتتير األبحتتاث إلتتى وجتتود عالقتتة بتتين االهتمامتتات التجاريتتة. تكشتتف األخطتتاء الماديتتة

ارستتات المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة التتتي يقتتوم بهتتا صتتغار المتتوظفين والتتتي تتتؤدي إلتتى ومم، الوقتتت
وتستتل م المناقشتتة إلتتى أن االهتمامتتات التجاريتتة منتشتترة فتتي كتتل مكتتان وغالبتتا متتا ، فشتتل المراجعتتة

تتتؤدي إلتتى اعتمتتاد أستتاليب جديتتدة لمراجعتتة الحستتابات قتتد تلعتتب دورا  بالغتتا  ومتتؤثرا  علتتى موازنتتة 
وقتتد تتم استتتخدام األدلتة التجريبيتتة متن ختتالل المقتابالت المتعمقتتة لتستليط الضتتوء . الوقتت المحتدد

علتتى الشتتركات التتتي تستتتخدم المراجعتتة بهتتدف تحقيتتق مكاستتب تجاريتتة متتن ختتالل تركيتتز عمتتل 
 .المراجعة على النقاط التي تحدث فيها األخطاء المادية

غوطا مستتتتمرة تتعلتتتق واجهتتتت مكاتتتتب المراجعتتتة فتتتي المملكتتتة المتحتتتدة لتتتزمن طويتتتل ضتتت      
ـــــار المراجعـــــة إذ أصتتتتتبحت المناقصتتتتتات ، كإحتتتتتدى ممارستتتتتات المراجعتتتتتة غيتتتتتر المنتظمتتتتتة بأتع

و آخترون إلتى  11(Hermanson ,1987)هتذا ويشتير . والعتروض التنافستية شتائعة ومستموعة
أن مراجعتتتة الحستتتابات هتتتي ستتتوق محتتتدودة أساستتتتا وأن تخفتتتيض أتعتتتاب المراجعتتتة لتتتيس نتيجتتتتة 

وفتتي ذات ، ألعمتال إضتافية بتل هتو نتاجم عتن اعتتادة توزيتع االعمتال بإجمتالي ايترادات منخفضتة
الوقتت أصتبح تنظتيم المراجعتة أكثتر إرهاقتا عتن ذي قبتل وخاصتة بالنستبة للشتركات الصتغيرة بمتا 

                                                             
10 Raghunathan, B. (1991). ‘Premature signing-off of audit procedures: an analysis’, Accounting Horizons, 5 

(2), pp. 71–79. 
11 Hermanson, R., Dykes, L. & Turner, D. (1987). ‘Enforced competition in the accounting profession: does it 

make sense?’, Accounting Horizons, 1, 4 December, pp. 13–19. 
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  )وقتتد تكهتتن ، وغيرهتتا تكــاليف التــأمين المرتفعــةالتكتتاليف التتتي يتتتم تكبتتدها مثتتل يتعلتتق ب
12(Murphy, 1991  بأن مراجعة الحسابات فتي نهايتة المطتاف لتن تكتون قابلتة لالستتمرار ماليتا

 .بالنسبة لمكاتب المراجعة عند مقارنة إيرادات العملية وتكاليفها
تخفتيض الوقتت المخصتص  ،رق وأستاليب منهتاهذا وقد استجابت الشركات لذلك بعدة طت     
إذ أنته فتي الستابق ، وأيضا تقليل مراحتل العمليتة واإلجتراءات المتبعتة متن قبتل المتوظفين، للعملية

كانتت الممارستتات المتبعتتة متتن قبتتل أولئتتك المتتوظفين والتتي تتتم توستتيعها أكثتتر ربحيتتة وجتتدوى متتن 
قليتتتل حجتتتم ومستتتتوى االستشتتتارات ولكتتتن فتتتي ظتتتل الركتتتود الجتتتاري فقتتتد تتتتم ت، مراجعتتتة الحستتتابات
فتي ظتل ركتود وتضترر العمتالء  أتعـار المراجعـةوفي الوقت ذاته فتإن مقاومتة ، المقدمة للعمالء
لتذلك فإنته متن المنطقتي والمعقتول القتول بتأن موازنتة وقتت المراجعتة أصتبحت ، أصبح أشتد وطتأة

كالستتتيكية فتتتي دراستتتة  13(Hopwood ,1973)وينتتتاقش . أكثتتر ضتتتيقا  وتمث تتتل ضتتتغطا حقيقيتتتا  
أعدها بهذا الخصوص أن الضغط الزائد للموازنتة تتتم إدارتته بشتكل غيتر مالئتم فتي مركتز القترار 

بأنته  14(Fleming, 1980)ويقتول ، ويوضتح أيضتا عواقتب الخلتل التوظيفي التذي يمكتن حدوثته
فتتي الستتياق الحتتالي قتتد تشتتكل القتتدرة علتتى تلبيتتة موازنتتات الوقتتت معيتتارا  للتقتتدم أو حتتتى استتتمرار 

تــاري  مثتتل  منشتتأةالتتتي تواجههتتا ال المواعيــد النهائيــةوتكمتتن المشتتكلة فتتي  منشتتأةلعمتتل داختتل الا
حيتتث يمكتتن للمتتوظفين العمتتل لستتاعات إضتتافية حتتتى ذلتتك الوقتتت ولكتتن بوجتتود ضتتغوط  اإلبــال 

موازنة الوقت فإن الساعات اإلضافية سيكون لها تأثير سلبي علتى الموازنتة ممتا يتدفع المتوظفين 
 .العمل اإلضافي غير المسجل أو اتخاذ طرق مختصرة لم تتم الموافقة عليها مسبقا   إلى اختيار
هنتتاك عوامتتل أختترى قتتد تتتؤدي إلتتى ممارستتات المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة إذ إن الشتتركات      

التتتي تعتمتتد خططتتا  متتابعتتة ألختتذ العينتتات عنتتدما تكتشتتف أخطتتاء  وتحريفتتات  ستتيؤدي ذلتتك إلتتى 
فتتتتإذا تتتتتم اكتشتتتتاف ، إجتتتتراء اختبتتتتارات  إضتتتتافية  مهمتتتتة  تول تتتتد بتتتتدورها ضتتتتغطا  علتتتتى موازنتتتتة الوقتتتتت

اختبتارات التوافتق واالمتثتال ستيؤدي ذلتك إلتى انخفتاض الثقتة بأنظمتة الرقابتة  األخطاء في مرحلة
الداخليتتتة والحاجتتتة إلجتتتراء اختبتتتارات إضتتتافية موضتتتوعية ستتتتزيد متتترة أختتترى فتتتي ضتتتغوط موازنتتتة 

إلتى أنته عنتدما تتشتكل قناعتة مستبقة لتدى المتوظفين بتأن  15(Rhode ,1978)ويشتير ، الوقتت
                                                             
12 Murphy, R. (1991). ‘Time to rebuild the audit foundations’, Accountancy, May, pp. 23–24. 
13

 Hopwood, A. (1973). An Accounting System and Managerial Behaviour, Saxon House. 
14 Fleming, M.K. (1980). ‘Budgeting practices in large CPA firms’, Journal of Accountancy, May, pp. 55–62. 
15 Rhode, J. (1978). The Independent Auditor’s Work Environment: A Survey, Commission on Auditors’ 

Responsibilities, Research Study No. 4, AICPA, New York. 
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لنهتائي للمراجعتة فتإن هتؤالء المتوظفين أكثتر عرضتة النتهتاج بعض اإلجراءات ال تختدم التقريتر ا
إضتتتافة إلتتتى عوامتتتل عديتتتدة ، طتتترق مختصتتترة تشتتتكل إحتتتدى ممارستتتات المراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتتة

 .تؤدي إلى ممارسات المراجعة غير المنتظمة يعد الكسل والضجر الذي يراود الموظفين منها
غيتتر المنتظمتتة فتتي الواليتتات المتحتتدة وقتتد تركتتزت الدراستتات بشتتأن ممارستتات المراجعتتة       

عضتوا  متتن أعضتتاء المعهتتد  2116مستتحا لتتت  ( Rhode ,1978)بصتورة رئيستتية حيتتث أجترى 
وقتتد ، معظمهتتم فتتي الممارستتة العامتتة وبعضتتهم غادرهتتا AICPAاألمريكتي للمحاستتبين القتتانونيين 

قبتتتل أوانهتتتا  متتتن المستتتتطلعين اعترفتتتوا بقيتتتامهم بإيقتتتاف المراجعتتتة% 58أشتتتارت النتتتتائج إلتتتى أن 
premature sign off  قتتاموا باإليقتتاف الستتابق ألوانتته بنتتاء علتتى طلتتب المستتتويات % 11و
وكانتت األستباب التتي تتم تقتديمها لتبريتر هتذا اإليقتاف هتو أن مقتدارا  ، العليا في مكاتتب المراجعتة

ارات حتتتى كافيتتا  متتن االختبتتارات قتتد تتتم تنفيتتذها وأن موازنتتة الوقتتت غيتتر كافيتتة إلجتتراء كتتل االختبتت
وقتتتد تتتتم اكتشتتتاف . النهايتتتة إضتتتافة إلتتتى وجتتتود خطتتتوات غيتتتر ضتتترورية أو أن العمتتتل كتتتان ممتتتال  

بشتتتكل رئيستتتي فتتتي الشتتتركات الصتتتغيرة و فتتتي المستتتتويات التتتدنيا  PSOاإليقتتتاف الستتتابق ألوانتتته 
junior staff وقتتد أفتتاد المحاستتبون التتذين غتتادروا المهنتتة أن ، متتن متتوظفي مكاتتتب المراجعتتة
 . لوقت شكل عامال مساهما في قرارهم بالمغادرةضغط موازنة ا

وللتوستتع فتتي تعيتتين و تحديتتد الضتتغوط المؤديتتة إلتتى ممارستتات المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة      
نطتاق الدراستة  16(Alderman & Deitrick ,1982 )لتشمل قدرا  أكبتر متن المستتطلعين متدد 

لتغطيتتتتة  Big 8للمراجعتتتة التتتتي شتتتملت المتتتتوظفين والشتتتركاء فتتتتي الشتتتركات الثمانيتتتة الكبتتتترى 
المستتتتتويات التتتتدنيا بشتتتتكل أوستتتتع وتستتتتليط الضتتتتوء علتتتتى التناقضتتتتات الملحوظتتتتة بتتتتين المستتتتتويين 

وعندما تتم ستؤال المتوظفين ، للموظفين في مكاتب المراجعة senior & juniorاألعلى واألدنى 
متتتتن متتتتوظفي % 39فتتتتإن  PSOعتتتتن تصتتتتورهم تجتتتتاه إيقتتتتاف ممارستتتتات المراجعتتتتة قبتتتتل أوانهتتتتا 

وا بحدوثته مقابتل  junior staffتويات التدنيا المس كمتا  ،فقتط متن شتركائهم فتي العمليتة% 11أقتر 
إلتى أن زيتادة ضتغوط  17(Waggoner & Cashell ,1991)أشارت االختبارات التي قتام بهتا 

الوقتتت علتتى المتتراجعين لتتم يكتتن لهتتا بتتالغ األثتتر فتتي قتتدرتهم علتتى اكتشتتاف األخطتتاء واالنحرافتتات 

                                                             
16 Alderman, C.W. & Dietrick, J.W. (1982). ‘Auditors’ perceptions of time budget pressures and premature 

sign-offs’, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Winter, pp. 54–68. 
17 Waggoner, J.B. & Cashell, J.B. (1991). ‘The impact of time pressure on auditors’ performance’, Ohio CPA 

Journal, 50 (1), pp. 27–32. 
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متع ،  ي قاموا بمراجعتها وهذه القدرة كانت فقيرة فتي جميتع مستتويات الضتغوطفي المعامالت الت
 Raghunathan. )فقط فتي المتوستط متن االنحرافتات المكتشتفة الموجتودة فتي البيانتات% 59

متتتن أفتتتراد العينتتتة التتتتي شتتتملها االستقصتتتاء للشتتتركات الثمتتتان الكبتتترى % 55وجتتتد أن  18(1991,
وا باإليقتتاف الستتابق ألوانتته  متنهم قتتالوا بتتأن اللجتتوء إلتى تلتتك الممارستتات كتتان % 73و  PSOأقتر 

ونتتتو ه الباحتتتث إلتتتى وجتتتود مختتتاطر منخفضتتتة ألخطتتتاء الفقتتتد المتتتادي كمتتتا أن ، نتتادرا  أو نتتتادرا  جتتتدا  
 .الموظفين الكبار استشهدوا بضغوط الوقت

وقتتتد وث قتتتت الكثيتتتر متتتن الدراستتتات األختتترى أنواعتتتا  مختلفتتتة متتتن ستتتلوك اإليقتتتاف الستتتابق       
، 19(Herrbach ,2001)أو اإليقتتاف قبتل نضتتوج واكتمتتال العمليتة مثتتل دراستة   PSOوانتهأل

 Paino et)ودراستة ، (Gundry ,2006)ودراستة ، 21(Coram et al. 2003 )ودراستة 
al. 2011)21 ، حيتتتث أكتتتدت هتتتذه الدراستتتات أن هتتتذا اإليقتتتاف الستتتابق ألوانتتته كأحتتتد أشتتتكال

كتتان ناجمتتا  عتتن إجتتراء المراجعتتة الستتطحية و اتبتتتاع المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة والستتلوك المختتتل 
أستلوب مشتكوك فيتته فتي اختيتار البنتتود ورفتض بعتض الوثتتائق الهامتة وعتدم تضتتمينها فتي العينتتة 
. التتتتتي تتتتتم اختيارهتتتتا وأيضتتتتا  قبتتتتول تفستتتتيرات العميتتتتل الضتتتتعيفة وغيتتتتر المدعومتتتتة بوثتتتتائق تثبتهتتتتا

ة لتنفس موضتوع البحتتث و التتي أجراهتتا باإلضتافة إلتى الدراستتات الستابقة فقتد بينتتت دراستة مشتتابه
(Nazli et al. 2010)22  متتن المتتراجعين التتذين شتملهم االستتتطالع ارتكبتتوا متترة  70%بتأن

ودراستتتة أختتترى فتتتي استتتتراليا  . كستتتلوك مختتتتل طتتتوال مستتتيرتهم المهنيتتتة PSOواحتتتدة علتتتى األقتتتل 
بينتتتت أن متتتتا يقتتتترب متتتتن ثلثتتتتي المستتتتتطلعين قتتتاموا بتتتتإجراء ممارستتتتات المراجعتتتتة غيتتتتر المنتظمتتتتة 

 .23(Coram et al. 2003)المخف ضة لجودة عملية المراجعة 

                                                             
18 Raghunathan, B. (1991). ‘Premature signing-off of audit procedures: an analysis’, Accounting Horizons, 5 

(2), pp. 71–79. 
19 Herrbach, O. 2001. Audit Quality, Auditor Behaviour and the Psychological Contract. The European 

Accounting Review 10, 787- 802. 
20 Coram, P., J. Ng, and D. Woodliff. 2003. A Survey of Time Budget Pressure and Reduced Audit Quality 

Among Australian Auditors. Australian Accounting Review 13, 38-44. 
21 Paino, H., T Azlan and S. Iskandar. 2011. Dysfunctional Audit Behaviour:The Effect of Budget Emphasis, 

Leadership Behaviour and Effectiveness of Audit Review. European Journal of Social Sciences 21, 436-446. 
22

 Nazli, M., Smith, M. and Z. Ismail. 2010. Auditors’ Perception of Time Budget Pressure and Reduced Audit 

Practices: A Preliminary Study from Malaysian Context. Faculty of Business and Law, Edith Cowan 
University, Australia. 
23 Coram, P., J. Ng, and D. Woodliff. 2003. A Survey of Time Budget Pressure and Reduced Audit Quality 

Among Australian Auditors. Australian Accounting Review 13, 38-44. 
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ابات الضتتغوط المتضتتاربة المطبقتتة علتتى مراجعتتي الحستت 24(McNair .1991)نتتاقش       
التتتتتي تجتتتتد تعبيتتتترا  عنهتتتتا  التناقضــــات االجتماعيــــة واألخالقيــــةوالتتتتي تعاظمتتتتت تأثيراتهتتتتا بستتتتبب 

متتتن الشتتتركاء التتتذين جتتترت  11وعلتتتى التتترغم متتتن أن ، بالستتتلوكيات المرتكتتتزة علتتتى موازنتتتة الوقتتتت
يتتتتؤدي إلتتتى الطتتتترد إال أن  PSOالمقابلتتتة معهتتتم أجمعتتتتوا علتتتى أن إيقتتتاف المراجعتتتتة قبتتتل أوانهتتتا 

كمتا وتشتير الدراستة إلتى أن ، في المراجعة أقتروا بممارستة اإليقتاف قبتل االكتمتالمن موظ% 21
األول هتو الضتوابط واإلجتراءات الرستتمية  مــأزم مـزدو شتركات المراجعتة وضتعت موظفيهتا فتي 

والثتتتتاني هتتتتي اإلجرائيتتتتات ، التتتتتي تهتتتتدف إلتتتتى ضتتتتمان الجتتتتودة وحمايتتتتة الستتتتمعة وعتتتتدم التنتتتتاقض
ة متن قبتل المتوظفين لتحقيتق موازنتة ضتغط الوقتت واإلبتال  فتي والسلوكيات غير الرسمية المتبعت

وهتتتتذا التضتتتتارب الحاصتتتتل تتتتتتم  .PSOالوقتتتتت المحتتتتدد وذلتتتتك متتتتن ختتتتالل اإليقتتتتاف قبتتتتل األوان 
السيطرة عليه من قبل المراجعين من خالل المواءمة والموازنة بتين التكلفتة المنشتودة ومقتضتيات 

 .ج خارج النقاشاتاألمر الذي يجعل ذلك المأزق المزدو  ،الجودة
 :Time Pressureضغوط الوقت والمراجعة غير المنتظمة  2-1-2-1    
إن المواعيد النهائية لتقديم تقارير المراجعة ال مفر منهتا ألن الشتركات العامتة يجتب عليهتا    

تقتتتديم تقريتتتر أدائهتتتا المتتتالي فتتتي فتتتترة محتتتددة، ومتتتع ذلتتتك فإنتتته ال ينبغتتتي الجتتتزم بتتتأن االهتمامتتتات 
التجارية وحتدها هتي المستؤولة عتن ضتغوط الوقتت، ولكتن وجتود االهتمامتات التجاريتة قتد يشتجع 

ه اعتمتتتتاد منهجيتتتتات  وأستتتتاليب جديتتتتدة فتتتتي المراجعتتتتة متتتتن الممكتتتتن أن تحقتتتتق وفتتتتورات  فتتتتي بتتتتدور 
ون  25(Lee,2002) كمتتا أظهتتترت دراستتة. التكتتاليف أن أعضتتتاء الفريتتق األدنتتتى مستتتوى، ي َضتتتح 

كمتتا . غالبتتا  بأوقتتات الفتترا  ويقومتتون بدراستتة الوقتتت لضتتمان القيتتام بعمليتتة المراجعتتة بشتتكل مالئتتم
بتين العوامتل المرتبطتة  صتلةإلتى وجتود  Ettredge et al  ,2003)26) أشتارت نتتائج دراستة

بمكتب المراجعة والخصائص الفردية أو الشخصية للمراجعين، وأن فجتوات موازنتة الوقتت للستنة 
الستتتاعات المحتتتددة فتتتي موازنتتتة الستتتنة الحاليتتتة  ستتتاعات المراجعتتتة : الستتتابقة تتتتؤثر علتتتى كتتتل متتتن

وبتذلك يمكتن النظتر إلتى المراجعتة . ة الوقتت للعتام الحتاليالمقرر عنها لهذا لعام  وفجتوات موازنت

                                                             
24 McNair, C.J. (1991). ‘Proper compromises: The management control dilemma in public accounting and its 

impact on auditor behaviour’, Accounting Organisations and Society, 16, (7), pp. 635–653. 
25

 Lee, B., 2002, “Professional Socialisation, Commercial Pressures and Junior Staff’s Time-Pressured 

Irregular Auditing–a Contextual Interpretation”, British Accounting Review , (Vol. 34 No. 4), PP 315- 33. 
26

 Ettredge, M., et al. 2003, “An Empirical Study of Audit Effort Budgeting Dynamics”, Working Paper, 

University of Kansas. 
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فتإن هتذا  McNair, 199127)) غير المنتظمة كتهديد محتمل خطير مهد د  للجودة، وكمتا أشتار
النوع من السلوك قد يقصد منته الفشتل فتي ممارستة الحترص المطلتوب والعنايتة المهنيتة الواجبتة، 

يتة المراجعتة، فعتدم القتدرة علتى مراقبتة الجهتد الذي يمكن أن يقلتل وبشتكل خطيتر متن جتدوى عمل
 .الحقيقي ربما يمثل تهديدا خطيرا يواجه إدارة المراجعة حول نزاهة عملية المراجعة

 ةالمخصصتت( الوقتتت)قتتد تنشتتأ ضتتغوط موازنتتة الوقتتت نظتترا  لوجتتود محدوديتتة فتتي المتتوارد      
ين لتلبيتة المواعيتد النهائيتة ويجتب أن تكتمتل وظيفتة المراجعتة فتي إطتار زمنتي معت، ألداء المهمتة

(DeZoort, & Lord, 1997 .) وتقتتوم مكاتتتب المراجعتتة عتتادة بتتإبال  مراجعتتي الحستتابات
تبتين البحتوث أن هتذه الموازنتات لتديها حيتث ، العاملين لديها بهتذه القيتود المتمثلتة بموازنتة الوقتت

متتتتل لتتتتيس فقتتتتط قتتتتدرة علتتتتى خلتتتتق ضتتتتغط العمتتتتل بالنستتتتبة للمتتتتراجعين كمتتتتا أن هتتتتذه الموازنتتتتات تع
باعتبارهتتتتتتتا آلي تتتتتتتات  للرقابتتتتتتتة بتتتتتتتل أيضتتتتتتتا كتتتتتتتأدوات  لقيتتتتتتتاس أداء مكاتتتتتتتتب المراجعتتتتتتتة فتتتتتتتي الوقتتتتتتتت 

قد تكتون موازنتات الوقتت ضتيقة  جتدا  وضتاغطة  ، ومن ناحية أ خرى(. McNair, 1991)المحدد
 Pierce and وقتتد قتتام الباحثتتان . جتتدا  أو حتتتى غيتتر قابلتتة  للتحقيتتق متتن قبتتل المتتراجعين

Sweeney, 2004))28  بإجراء بحث تجريبي بي تنا متن خاللته أن قبتول الستلوك المختتل وظيفيتا
من قبل مراجعي الحستابات الممارستين أو حتتى متن قبتل المستتويات العليتا فتي مكاتتب المراجعتة 

كمتتا أن هنتتاك عوامتتل . متترتبط بشتتكل كبيتتر بوجتتود ضتتغوط موازنتتة الوقتتت واعتبتتارات تقيتتيم األداء
المراجعتتتة، أستتتلوب اإلدارة، الهيكتتتل  منشتتتأةاستتتة الستتتابقة كخصتتتائص عديتتتدة متتتن وجهتتتة نظتتتر الدر 

التنظيمتتتي، عتتتدم خبتتترة المراجتتتع وعتتتدم امتالكتتته المهنيتتتة الكافيتتتة كلهتتتا تستتتاهم بشتتتكل مباشتتتر فتتتي 
 .حدوث ممارسات المراجعة غير المنتظمة

أشتتتارت األبحتتتاث إلتتتى أن ضتتتغوط موازنتتتة الوقتتتت تحتتتدث فتتتي الواليتتتات المتحتتتدة وأيضتتتا فتتتي   
وفي المملكة المتحتدة كمتا فتي الواليتات المتحتدة حيتث  29(Cook & Kelley, 1991)دا نيوزيلن

إضتتافة إلتتى أن التطتتورات التنظيميتتة للمهنتتة فتتي المملكتتة المتحتتدة تستتير ، بيئتتة المراجعتتة مشتتابهة
بتالتوازي متع التتتأثيرات المتزايتدة لتنافستتية الشتركات علتتى أتعتاب المراجعتتة األمتر التتذي يزيتد بتتدوره 

                                                             
27

 McNair, C., 1991, “Proper Compromises: The Management Control Dilemma in Public Accounting and its 

Impact on Auditor Behaviour”, Accounting, Organizations and Society , (Vol. 16 No. 7), PP 635- 53. 
28

 Pierce, B. and Sweeney, B. (2004), “Management Control in Audit Firms: A Qualitative Examination”, 

Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 17, pp. 779- 812. 
29 Cook, E. & Kelley, T. (1991). ‘An international comparison of audit time-budget pressures: the US and New 

Zealand’, Woman CPA, 53 (2), pp. 25–30. 
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موازنتتة الوقتتت ومتتا يرافتتق ذلتتك متتن بعتتض التتردود المختلتتة وظيفيتتا المتوقعتتة متتن قبتتل  متتن ضتتغوط
 .المراجعين

في الوسط الذي تنشط بته ممتا يعنتي  المنافسة القويةتواجه مكاتب المراجعة قدرا  كبيرا  من   
 McNamara)وقتد وجتد . 31(Gundry, 2006)خضوع المراجعين لضغوط كبيرة فتي العمتل 

& Liyanaracahchi (2008)31  فتتتي بحثهمتتتا علتتتى مكاتتتتب المراجعتتتة فتتتي نيوزيلنتتتدا أن
تصتورات مراجعتي الحستابات لضتغوط موازنتتة الوقتت قتد تزايتدت فتتي اآلونتة األخيترة فتي نيوزيلنتتدا 

ممتتا  ،بستتبب متتا تواجهتته مكاتتتب المراجعتتة متتن ستتوق تنافستتية عاليتتة ومحاولتتة استتتقطاب العمتتالء
ال نفتتس الكميتتة متتن العمتتل ولكتتن بموازنتتة وقتتت يعنتتي أنتته يتوجتتب علتتى مراجعتتي الحستتابات إكمتت

بأنته عبتارة عتن  32(Lightner et al., 1982)فتي حتين يشتير الستلوك المختتل بالنستبة لتت . أقل
مثتتل ، اإلجتراءات التتتي قتتد تتتؤدي بشتتكل غيتتر مباشتتر إلتتى انخفتتاض فتتي جتتودة مراجعتتة الحستتابات

ستتتغرقه مراجعتتوا الحستتابات عتتدم اإلبتتال  عتتن األخطتتاء المكتشتتفة أو عتتدم تستتجيل الوقتتت التتذي ي
 .ألداء عملهم

العوامتتل  تقيتيم متتن يمكتن نموذجتتا   (Malone and Roberts, 1996)33واقتترح     
المرتبطتتة بستتلوك المراجعتتة المختتتل وظيفيتتا ، ويختبتتتر حتتدوث مظتتاهر هتتذا الستتلوك بالعالقتتة متتتع 
الخصتتتتتائص الشخصتتتتتية للمتتتتتراجعين  إجتتتتتراءات رقابتتتتتتة الجتتتتتودة لمكتتتتتتب المراجعتتتتتة  اإلجتتتتتتراءات 

واقترحتت نتتائج . التحليلية  هيكل مكتتب المراجعتة  وتصتورات المتراجعين لضتغوط موازنتة الوقتت
أنته كلمتا زادت القتوة  BIG 6تم على مراجعين لدى مكاتب المراجعة الستت الكبترى  المسح الذي

المتصتتورة لرقابتتة الجتتودة بالنستتبة لمكاتتتب المراجعتتة واإلجتتراءات التحليليتتة، كلمتتا انخفضتتت نزعتتة 
إضتتتتافة إلتتتتى أنهمتتتتا وجتتتتدا أنتتتته كلمتتتتا ازدادت حاجتتتتة . المتتتتراجعين للعمتتتتل بطريقتتتتة مختلتتتتة وظيفيتتتتا  

 .صديق، كلما انخفض احتمال أن يعمل المراجع بطريقة مختلة وظيفيا  المراجعين إلى الت
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 :Non-Audit Services المراجعة غير المنتظمةو الخدمات التجارية  2-1-2-2
يركتتتز معظتتتم البتتتاحثين فتتتي أبحتتتاثهم فيمتتتا إذا كانتتتت ختتتدمات غيتتتر المراجعتتتة أو متتتا تستتتمى    

مستتتك التتتدفاتر، تطتتتوير نظتتتم المحاستتتبة، االستشتتتارات الضتتتريبية )الختتتدمات التجاريتتتة االستشتتتارية
االستشتتتتتارات الماليتتتتتة والختتتتتدمات، المستتتتتاعدة القانونيتتتتتة واستتتتتترداد ، والتوظيتتتتتف التنفيتتتتتذي واإلدارة 

قدمتتتة للعمتتتالء تخفتتتض متتتن جتتتودة المراجعتتتة أو أنهتتتا تعتبتتتر إحتتتدى أستتتباب الخلتتتل الم( الشتتتركات
ولكتتتن دون الوصتتتول إلتتتى إجابتتتة ، التتتوظيفي المهنتتتي التتتذي يتتتؤدي إلتتتى المراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتتة

( Davis et al. ,1993)و ( Palmrose ,1986 )ينتاقش بعتض البتاحثين. محتددة قاطعتة
 منشتتأةة ال تزيتتد فتتي موثوقيتتة المراجتتع بالنستتبة لوغيتترهم متتن البتتاحثين بتتأن ختتدمات غيتتر المراجعتت

وجتتدا أن تقتتديم ختتدمات غيتتر المراجعتتة متتن قبتتل  Elizabeth & Zhou (2003. )العميتتل
 Arrunada)بتتتل زاد  ، مراجتتتع الحستتتابات ال يضتتتر باستتتتقالله وال يؤث تتتتر فتتتي جتتتودة المراجعتتتة

 مراجتتتعفتتي مناقشتتتته علتتتى ذلتتتك بتتأن تقتتتديم هتتتذه الختتتدمات يزيتتد متتتن الكفتتتاءة الفنيتتتة لل 34(1999,
 Bazerman)فيمتا ذهتب آخترون . ويطور سبل المنافسة وال يؤثر في نوعية الخدمات المقدمتة

et al. 1997)35 ،(Beeler & Hunton ,2001 ) أبعتد متن ذلتك وجتاؤوا بترأي مختالف بتأن
ف يضتتعف متتن جتتودة صتتنع واتختتاذ القتترار وبالتتتالي مهنيتتة التزويتتد بختتدمات غيتتر المراجعتتة  ستتو 

 .مراجعي الحسابات
أن المهنيتتة ينظتتر إليهتتا متتن منظتتور االنضتتمام إلتتى إحتتدى  Power ,1992))36ينتتاقش    

المجموعتتتات التتتتي نجحتتتت فتتتي مطالبتهتتتا بحتتتق تقتتتديم وتتتتوفير الختتتدمات الخاصتتتة للعمتتتالء وذلتتتك 
لفنيتتتتة والتقنيتتتتة والمهنيتتتتة ختتتتالل ستتتتير العمليتتتتة بستتتتبب قتتتتدرتها علتتتتى تطبيتتتتق المعتتتتايير والمعتتتتارف ا

وتتطلتتب الختتدمات االستشتتارية التجاريتتة متتن المتتراجعين المهنيتتين بيتتع ختتدماتهم . واإلبتتال  عنهتتا
وعلتتى . Willmott et al., 1994) 37)لتحقيتق األربتاح المرجتوة متن قبتل شتركاء المراجعتة 

يتتد الطريقتتة التتتي يقتتدمون بهتتا التترغم متتن نجتتاح مطالتتب المتتراجعين لوجتتود مهنتتة تستتمح لهتتم بتحد
ختتتتتتتدماتهم وتحديتتتتتتتد األشتتتتتتتخاص التتتتتتتذين يقومتتتتتتتون بتقتتتتتتتديمها، إال أن تقتتتتتتتديم الختتتتتتتدمات التجاريتتتتتتتة 
                                                             
34
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واالستشتتتتتتارية يحتتتتتتدم متتتتتتن قتتتتتتتدرة المراجتتتتتتع ومهنيتتتتتتته متتتتتتن منظتتتتتتتور الجهتتتتتتة الخاضتتتتتتعة للمراجعتتتتتتتة 
(Humphrey & Moizer, 1990)38. 

وقيتتة وصتتحة الحستتابات والقتتوائم لقتتد كتتان هتتدف المراجعتتة التتدائم هتتو التحقتتق متتن متتدى موث   
إال أن مراجعتتتي الحستتتابات قتتتاموا بتوستتتيع منهجيتتتاتهم وممارستتتاتهم المختلفتتتة والمتتابعتتتة  .الماليتتتة

وذلتتك استتتجابة للمتغيتترات فتتي بيئتتة المراجعتتة المعرفيتتة إضتتافة إلتتى وضتتع التطلعتتات والمختتاوف 
االحصتتائية فتتي  تتتم تضتتمين األستتس المنطقيتتة(. Power, 1992 )عتتين االعتبتتاربالتجاريتتة 

منهجيتتتة المراجعتتتة بحيتتتث أن رأي المراجتتتع أصتتتبح يستتتتند إلتتتى عينتتتات محتتتدودة متتتن المعتتتامالت 
كمتتتتا أن توظيتتتتف واستتتتتخدام اإلحصتتتتاءات يعنتتتتي أن أحجتتتتام ، المعتتتتد ة لتمثتتتتل المجتمتتتتع المتتتتدروس

العينتتتات ستتتتيتم أختتتتذها باالستتتتتناد إلتتتتى حجتتتتم المجتمتتتع المستتتتتهدف ومستتتتتوى الثقتتتتة التتتتتي يعتبرهتتتتا 
 .حسب رؤيته ضرورية في المعامالت المختارة لتكون ممثلة حقا  المراجع 
رة إن اعتمتتتتاد شتتتتركات المراجعتتتتة ألشتتتتكال تنظيميتتتتة جديتتتتدة ونظتتتتم محاستتتتبية داخليتتتتة مطتتتتو      

وواسعة النطاق سمح للمراجعين بدورهم بتطوير التقنيات التي تعتمد أنظمة التحقتق متن موثوقيتة 
االختبتتارات الموضتوعية و الفنيتة التتي يتتم تكرارهتا بشتتكل  نظتم الرقابتة الداخليتة كوستيلة للحتد متن

كمتتتا أن الظتتتروف االقتصتتتادية المواتيتتتتة . 39(Jeppesen, 1998)كبيتتتر متتتن قبتتتل المراجتتتع 
والمالئمتتة الستتائدة فتتي فتتترة متتن الفتتترات ستتمح بزيتتادة ملحوظتتة فتتي تكوينتتات وتشتتكيالت أنشتتطة 

، ولكتن عنتدما عتاد 41(Matthews et al. 1998, p. 190)وممارستات شتركات المراجعتة 
الركود االقتصادي في أواخر الستبعينات ووقتت مبكتر متن الثمانينتات وتكث فتت الضتغوط التجاريتة 

فتتي ممارستات وأعمتتال المراجعتة والتتذي يتضتتمن  علتى شتتركات المراجعتة أدى ذلتتك إلتى انخفتتاض  
 & Turley)انخفاضتا  فتي إجتراء اختبتارات األنظمتة واالعتمتاد علتى اختبتار بستيط للموضتوعية 

Cooper, 1991 .) وينتتتاقش آختتترون بتتتأن دراستتتات المراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتتة اعتمتتتدت علتتتى
اختبتتارات وتجتتارب مخبريتتة وستتيناريوهات معنويتتة افتراضتتية واستتتبيانات مجهولتتة ال تستتعى لفهتتم 

 & Waggoner)و  41 (  ;Ponemon,1992)المراجعة غير المنتظمة في سياق الشركات  
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Cashall, 1991)42ذه البحتتوث إمتتا كانتتت تعنتتى بحتتاالت مصتتطنعة أو تتجاهتتل وجتتتود ، وهتت
الضتتغوط التجاريتتة، وقتتد فشتتلت فتتي تحديتتد وتوصتتيف منهجيتتة المراجعتتة التتتي كانتتت ستتائدة عنتتد 

 .ظهور ما يسمى بممارسات المراجعة غير المنتظمة
 :Audit Feesأتعار المراجعة والمراجعة غير المنتظمة  2-1-2-3
تالم  "تلجأ العديد متن مكاتتب المراجعتة إلتى استرضتاء العمتالء    متن وجهتة نظرهتا وذلتك  "ينهم 

هتذه ، وفيترة وجيتدة باإلضافة إلى الحصول على أتعاب  ، لزيادة حصتها السوقية وتحسين سمعتها
وعنتتدما تكتتون أتعتتاب العمليتتة كبيتترة فتتإن األمتتر ، األتعتتاب التتتي تختلتتف متتن مهمتتة لمهمتتة أختترى

رة تفاوضتية بالنستبة لعمتتالء المراجعتة حتول محتتوى التقتتارير النهائيتة لتتأتي مرضتية لهتتم يخلتق قتد
فيعمتتدون إلتتى إقنتتاع مراجعتتي الحستتابات إلصتتدار تقتتارير نظيفتتة متتن ختتالل التهديتتد أيضتتا  بتغييتتر 

أو لطلتتب اإلدارة العليتتا متتنهم ، المراجعتتة فتتي حتتال عتتدم امتثتتال المتتراجعين لطلتتب العميتتل منشتتأة
لرغبتتات العميتتل، وتستتتند أتعتتاب المراجعتتة إلتتى عتتدد ستتاعات العمتتل المتوقعتتة لمهمتتة االستتتجابة 

المراجعتتتة ومتتتتن المحتمتتتل فتتتتي كثيتتتر متتتتن األحيتتتان أن تتجتتتتاوز ستتتاعات العمتتتتل الفعليتتتة الموازنتتتتة 
، Larker et al., 200443))وفتي دراستة أجراهتا (. Rani et al., 2007 )الموضتوعة لهتا 

مفادهتا أن لتتيس هنتتاك عالقتتة كبيتترة بتين كميتتة وحجتتم األتعتتاب التتتي توصتل البتتاحثون إلتتى نتيجتتة 
يتقاضاها مراجعوا الحسابات وبين الستلوك المختتل وظيفيتا  التذي يقتع فيته الممتارس والمتؤدي إلتى 

 )وذلتتك  علتتى ختتالف النتيجتتة التتتي توصتتل إليهتتا، شتتكل متتن أشتتكال المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة
Rani et al., 2007) راجعتي الحستتابات وعنتدما يتعلتق األمتر باألتعتتاب والتتي مفادهتا أن م

التتتتي يتقاضتتتتونها فتتتتإنهم يبتتتتدون مرونتتتتة كبيتتتترة تجتتتاه االلتتتتتزام بمبتتتتادئ المحاستتتتبة المقبولتتتتة عمومتتتتا  
GAAP) ) كمتا . كلما انخفض التزام المراجتع بتلتك المبتادئ والمعتايير األتعار كبيرةوكلما كانت

هنتتتاك عالقتتتة ذات داللتتتة إحصتتتائية ستتتلبية بتتتين أن  إلتتتى أشتتتارت نتتتتائج األبحتتتاث التتتتي قتتتاموا بهتتتا
ألنتتته إذا خشتتتتيت ، األتعتتتاب اإلجماليتتتة التتتتي تتقاضتتتاها مكاتتتتب المراجعتتتة وبتتتين جتتتودة المراجعتتتة

اإلدارة العليتتا فتتي مكاتتتب المراجعتتة متتن خطتتر فقتتدان العميتتل فعنتتدها ستتتعمد إلتتى إلتتزام المتتراجعين 
 44(Chan, 2009. )صتالح العمتالء العاملين في ظل إدارتها إلنتاج تقارير مراجعتة تصتب فتي
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عتر ف أهميتة العميتل وشترح مفهتتوم هتذا التعبيتر باالستتناد إلتى فكتترة أتعتاب المراجعتة فكل متا كانتتت 
األتعاب مرتفعة كل ما زادت أهمية العميتل وزادت التنتازالت التتي يقتدمها مكتتب المراجعتة وبالتتالي 

لتتى درجتتة الرضتتا التتتي يريتتدها متتن يتتتم العمتتل علتتى إرضتتاء هتتذا العميتتل و االهتمتتام بحصتتوله ع
أي دفعهتم ، فتعمتل مكاتتب المراجعتة علتى توجيته مراجعيهتا بهتذا االتجتاه. ختالل تقتارير المراجعتة

جتتتتراءات المراجعتتتتة غيتتتتر المنتظمتتتتة لتعظتتتتيم أرباحهتتتتا  إلتتتتى ستتتتلوك ممارستتتتات الخلتتتتل التتتتوظيفي وا 
رة أتعتتاب المراجعتتة تنتتاقش العديتتد متتن األبحتتاث فكتت. وضتتمان بقتتاء العمتتالء ذوي األهميتتة الجيتتدة

والتزامتته بأصتتول ومعتتايير مهنتتة المراجعتتة وعتتدم  ،كتتل متتن استتتقاللية المراجتتع ومهنيتتته فتتيوأثرهتتا 
اللجتتوء إلتى الممارستتات  فتيخروجته عتن وظيفتتته األساستية بإبتداء التترأي الفنتي الصتتادق وبالتتالي 

لدراستات وتتم ربطهتا هذا و قد برزت أهميتة هتذه ا، المختلة والمؤدية إلى المراجعة غير المنتظمة
اندرستون لتصتبح  منشتأةوما رافقها متن انهيتار   BIG 5بشكل خاص بالشركات الكبرى للمراجعة

أمتام واقتع جديتتد وستوق متغيترة متتن ناحيتة ثقتة المستتتثمرين ممتا شتتكل  BIG 4الشتركات الكبترى 
لة متتن ضتتغوطا  كبيتترة علتتى إدارات الشتتركات لاللتتتزام بالمعتتايير المهنيتتة وجعلهتتا عرضتتة للمستتاء

وقتتد أحتتدثت . وحاجتتة هتتذه الشتتركات إلعتتادة الصتتورة الحستتنة لختتدماتها، قبتتل جمهتتور المستتتثمرين
لتتتزامهم  متتن أجتتتل ذلتتك عتتتدة تشتتريعات وقتتتوانين متتن أجتتتل ضتتبط ستتتلوكيات مراجعتتي الحستتتابات وا 
بضتتتوابط تشتتتتريعية وقانونيتتتة ترتتتتتب علتتتتيهم نهجتتتا  محتتتتددا  فتتتتي عملهتتتم إذ أن ستتتتعيهم وراء تحقيتتتتق 

ة واألتعتتاب المرتفعتتتة دفعهتتتم للختتروج عتتتن معتتتايير المراجعتتة وارتكتتتاب ممارستتتات المكاستتب العاليتتت
حيتتث نتتص القستتم Sarbanes-Oxley Act (SOX )مثتتل قتتانون ، المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة

منتته علتتى أنتته يحظتتر علتتى شتتركات المراجعتتة ومراجعيهتتا تقتتديم ختتدمات استشتتارية معينتتة  201
متتن ستتلوكيات مراجتتع الحستتابات وتتتأثير الختتدمات  لعمتتالء المراجعتتة وذلتتك بستتبب القلتتق المتزايتتد

 استتقالل المراجتع وجتودة تقتاريره الماليتة فتيمهنة المراجعتة بشتكل عتام و  فيالتي يقدمها المراجع 
أن شتركات  Frankel et al. (2002)45فقتد أظهترت دراستة أجراهتا . علتى وجته الخصتوص  

غيتتر  وختتدمات المراجعتة تكستتب متتا يقتتارب متتن نصتتف مجمتوع أتعابهتتا متتن الختتدمات االستشتتارية
ممتتتتا يثيتتتتر الشتتتتكوك والمختتتتاوف فتتتتي آن معتتتتا  متتتتن ستتتتعي  non-audit servicesالمراجعتتتتة 

المتتتراجعين ومكاتتتتتب المراجعتتتتة نحتتتتو زيتتتتادة هتتتتذه النستتتتبة علتتتتى حستتتتاب المهنيتتتتة والستتتتلوك الستتتتليم 

                                                             
45 Frankel, R., M. F. Johnson, and K. K. Nelson. 2002. The relation between auditors’ fees for  non audit 

services and earnings quality. The Accounting Review 77 (Supplement): 71–114. 



32 
 

يتتتادة ممارستتتات المراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتتة المشتتتار إليهتتتا بالخلتتتل التتتوظيفي ومعتتتايير المراجعتتتة وز 
وفتتتي بعتتتض الحتتتاالت تلجتتتأ مكاتتتتب المراجعتتتة إلتتتى انتهتتتاج أستتتاليب التالعتتتب . لستتتلوك المراجتتتع

والمراوغتتة واالحتيتتال علتتى الضتتتوابط المهنيتتة المتعتتارف عليهتتا لضتتتمان أن متطلبتتات العميتتل تتتتم 
تجستتيد لممارستتات المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة وستتلوك الخلتتل االمتثتتال لهتتا وتحقيقهتتا وهتتذا بالضتتبط 

 .الوظيفي
 :  Audit Firm Sizeحجم مكتر المراجعة والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-4
بعتتض األبحتتاث ، المراجعتتة ممارستتاتركتتزت األبحتتاث علتتى العوامتتل المختلفتتة المتتؤثرة فتتي    

عنيت بالجانب التحليلي التجريبي وأشارت النتائج إلتى أن حجتم شتركات المراجعتة ومعتدل دوران 
المراجتتع وتقتتديم ختتدمات غيتتر المراجعتتة وأهميتتة العميتتل وحوكمتتة الشتتركات كتتل ذلتتك يتتؤثر بشتتكل 

 Pierce)وتقتول دراستة (.  Reynolds & Francis, 2000)كبيتر فتي ممارستات المراجعتة 
and Sweeney ,2010)46  لتديها ني تة أعلتى لالنختراط  متوسـطة الحجـمبأن مكاتب المراجعة

ويعتود الستبب ، بممارسات المراجعتة غيتر المنتظمتة والستلوك المختتل وظيفيتا  متن قبتل المتراجعين
بجزء منه إلتى كتون هتذه المكاتتب تستعى للحصتول علتى األتعتاب المرتفعتة مقارنتة بمكانتة مكتتب 

بتأن نتتوع ( Pratt and Beaulieu ,1992)كمتا أشتارت دراستة قتام بهتتا الباحثتان  .المراجعتة
المراجعتة و كبتر حجمهتتا يفرضتان مستتويات أعلتى متتن الستلوكيات األخالقيتة التتي تستتاهم  منشتأة

بالحتتد متتن ممارستتات المراجعتتتة غيتتر المنتظمتتة  مقارنتتة بمستتتتويات أدنتتى متتن الكثافتتة األخالقيتتتة 
صتتتتتتتتتغيرة وهتتتتتتتتتتذا االستتتتتتتتتتنتاج يتستتتتتتتتتق متتتتتتتتتتع مناقشتتتتتتتتتة الباحتتتتتتتتتتث لتتتتتتتتتدى المكاتتتتتتتتتتب المتوستتتتتتتتتتطة وال

(DeAngelo,1981 )جعتة بشتكل الكبترى للمراجعتة تتوفر جتودة فتي المرا  4 بتأن الشتركات التت
وبالتتالي فتإن مستتوى ارتكتاب ممارستات المراجعتة غيتر المنتظمتة لتدى  أكبر من الشركات األ َخر

 .األربع الكبرى أقل  منه بالمقارنة مع غيرها
 Turnoverوالمراجعـــة غيــــر المنتظمـــة ( دوران النيــــة)تغيُّـــر المقاصـــد 2-1-2-5 

intention: 
 ،عتبر مراجعة الحسابات مهنة مرهقة ومجهدة وتتسم بعبء العمتل المتعتب وضتيق الوقتتت     

األمر الذي يؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي متن قبتل المتراجعين الممارستين وبالتتالي تغيتر وتبتدل 

                                                             
46 Pierce, B. and B.Sweeney. 2010. The Relationship between Demographic Variables and Ethical 

Decision Making of Trainee Accountants. International Journal of Auditing 14, 74-99. 
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أدل تتة قويتتة  47(Porter et al. 1974)وقتتد قتتد م ، ورؤاهتم م وتفضتتيالتهمتوجهتاتهم ومقاصتتده
تشتتتير إلتتتى أن المواقتتتف الفرديتتتة التنبؤيتتتة لستتتلوك مراجعتتتي الحستتتابات تتقل تتتب وتتغيتتتر حستتتب متتتا 

واألفتتراد التتذين يتركتتون المنظمتتة تكتتون لتتديهم مواقتتف أقتتل ، يواجهونتته متتن عقبتتات ختتالل المهمتتة
وقتتد نتتاقش البتتاحثون أن التفستتيرات المحتملتتة الستتتمرار ، يبقتتونمالءمتتة وتوافقتتا  متتن أولئتتك التتذين 

المتتراجعين فتتتي العمتتتل لتتدى المنشتتتأة هتتتي درجتتة استتتتجابة المنشتتتأة وتحقيقهتتا لتطلعتتتاتهم ورغبتتتاتهم 
شتتباع ميتتولهم فتتإنهم ، وميتتولهم التتتي يستتعون إليهتتا متتن ختتالل عملهتتم فتتإذا لتتم تتتتم تلبيتتة رغبتتاتهم وا 
وتنتتتتاقش . حقتتتتق أهتتتتدافهم الشخصتتتتية المحتتتتددة مستتتتبقا  ستتتتوف يستتتتعون للعمتتتتل فتتتتي منشتتتتأة أختتتترى ت

Satina ,2003) ) أن االلتتتتزام التنظيمتتتي يتتترتبط ارتباطتتتا  وثيقتتتا  بتطلعتتتات ومقاصتتتد مراجعتتتي
الحسابات الشخصية وقدرتهم على تفعيل سلوكياتهم المختلفتة التتي يشتبعون متن خاللهتا رغبتاتهم 

ليهتتا هتتي أن ممارستتات المراجعتتة غيتتر والنتيجتتة التتتي يمكتتن الوصتتول إ. فتتي ستتوق تنافستتية عاليتتة
إحتدى  تعتدم المنتظمة التتي يستعى متن خاللهتا مراجعتوا الحستابات إلتى تحقيتق الوفتورات المرغوبتة 

 .الدوافع الرئيسية لاللتزام التنظيمي في السوق التنافسية
قامت بعض الدراسات بإلقاء الضوء على تأثير التوسط فتي الجهتد فتي العالقتة بتين حتوافز    

 صتتعوبةكتتم المراجعتتة فتتي ظتتل مستتتويات مختلفتتة متتن األداء فتتي شتتركات المراجعتتة وبتتين أداء ح  
فتتي دراستتة قامتتا بإجرائهتتا أن هنتتاك  48(Zuraidah and Takiah ,2007)ويجتتد ، المهمتتة

لمبتتتتذول فتتتتي عمليتتتتة المراجعتتتتة وبتتتتين الحكتتتتم الصتتتتادر عتتتتن مراجعتتتتي عالقتتتة ستتتتلبية بتتتتين الجهتتتتد ا
تتتتعوبات فتتتتيالحستتتابات عنتتتتد وجتتتتود درجتتتتة عاليتتتتة متتتتن  فتتتتالمراجعون . المهمتتتتة الموكلتتتتة إلتتتتيهم الص 

المرتبطتتتون بعمتتتل لتتتدى إحتتتدى شتتتركات المراجعتتتة عنتتتدما يواجهتتتون ظروفتتتا  معقتتتدة لمهمتتتتهم قتتتد 
هتتتتم وبالتتتتتالي توجهتتتتاتهم فتتتتي تقتتتتارير يشتتتعرون بتتتتأنهم تحتتتتت الضتتتتغط فتتتتتتأثر بتتتتذلك أحكتتتامهم وآراؤ 

المراجعتتة فتتتي ظتتل ظتتتروف مواتيتتتة لستتلوك مختتتتل وظيفيتتا  يعكتتتس بعتتتض جوانتتب المراجعتتتة غيتتتر 
 .المنتظمة

                                                             
47

 Porter, L.W, Steers, R.M., Mowday, R.T. and Boulian, P.V. (1974), “Organizational Commitment, Job 

Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians”, Journal of Applied Psychology, Vol. 59, pp. 603-9. 
48

 Zuraidah, M., and Takiah, M. (2007), “Audit Judgment Performance: Assessing the Effect of Performance 

Incentives, Effort and Task Complexity”, Managerial Auditing Journal, Vol. 22 Issue 1, pp. 34-52. 
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أن الستتلوك المختتتل وظيفيتتا  قتتد يكتتون ناتجتتا  عتتن  49(Donnelly et.al 2007)ينتتاقش    
ــــة ــــادة اإلشــــرافية، والثقافــــة، عوامــــل البيئ رجح أن مراجعتتتتي ومتتتتن المتتتت. وأســــلور اإلدارة والقي

الحستتابات يميلتتون لقبتتول الستتلوك المختتتل وظيفيتتا  إذا عملتتوا فتتي ظتتل جتتو  يستتوده ضتتغط الرقابتتة 
تة عنتدما يستتعى المراجعتون لتحقيتق تطلعتات ونزعتتات  العاليتة التذي يقي تد ممارستتات المراجتع خاص 

ؤاهتم شخصية فيلجأون إلى استخدام تكتيكات وأساليب من التالعب واالحتيتال ومحاولتة فترض ر 
لتذلك فتإن ستلوكهم وممارستاتهم تشتكل أحتد نتواحي المراجعتة غيتر ، على البيئة التي يعملون فيهتا

البحتتتوث بتتتأن مراجعتتتي  تلتتتكوناقشتتتت  ،51(Gable and Dangello ,1994)المنتظمتتة 
ن التتتتوظيفي الحستتتتابات يلجتتتتأون إلتتتتى اتبتتتتاع ستتتتلوكيات مختلتتتتة وظيفيتتتتا  عنتتتتد االفتقتتتتار إلتتتتى األمتتتت

 .وانخفاض فرص الترقية
 :Auditor Genderالمراجعة غير المنتظمة جنس المراجع و  2-1-2-2

قامتتت العديتتتد متتتن الدراستتتات بتنتتتاول موضتتوع جتتتنس مراجتتتع الحستتتابات وعالقتتتته بمهنتتتتي      
ممارستتات المراجعتتة غيتر المنتظمتتة بشتتكل  فتيوتتتأثيره المباشتتر ، المراجعتة والمحاستتبة بشتتكل عتام

ــــر النفســــية حيتتتتث استتتتتندت هتتتتذه الدراستتتتات علتتتتى أبحتتتتاث علميتتتتة تركتتتتز علتتتتى  ،ختتتتاص الجوان
ــــل مــــن الجنســــين ــــة لنفســــية ك ، العمتتتتر)وبعتتتتض الخصتتتتائص األختتتترى  واالختالفــــات التكويني

وقتتتد أشتتتارت هتتتذه الدراستتتات ،  Church et al. 2008) 51 ()المظهتتتر، الشخصتتتية
(Anderson et al., 1994)52   لن مستتتويات  إلتتى أن النستتاء فتتي المحاستتبة العامتتة يستتج 

 53(Maupin and Lehman ,1994)نتاقش . فتي الترقيتة الوظيفيتة مقارنتة بالرجتال منخفضتة  
أي أن يكتون وستط العمتل بأغلبته ") النمطيتة الذكوريتة" في البحث الذي أجرياه أن ارتفتاع معتدل 

شتغال المناصتب فتي مرتبط بشكل أساستي بالرضت( من الذكور دون اإلناث  ا التوظيفي والترقيتة وا 
الكبتترى إذ إن أغلتتب الوظتتائف فتتي هتتذه الشتتركات يشتتغلها مراجعتتون ومحاستتبون  6الشتتركات التتت 

                                                             
49

 Donnelly, P.D., Quirin, J.J. and O’Brian, D. (2006), “Attitudes towards Dysfunctional Auditing Behaviour: 

The Effect of Locus of Control, Organizational Commitment and Position”, Journal of Applied Business 
Research, Vol. 19 No. 1, pp. 95-108.  
50

 Gable, M. and Dangello, F. (1994), “Locus of Control, Machiavellianism, and Managerial Job Performance”, 

The Journal of Psychology, Vol. 128, pp. 599-608. 
51  Church, B. K., Davis, S. M. and McCracken, S. A. 2008. The auditor’s reporting model: A literature 

overview and research synthesis, Accounting Horizons, 22(1), pp. 69-90.  
52 Anderson, J., E. Johnson, and P. Reckers. 1994. Perceived Effects of Gender, Family Structure, and 

Physical Appearance on Career Progression in Public Accounting: A Research Note. Accounting, 
Organizations and Society 19, 483-491. 
53 Maupin, R., and C. Lehman. 1994. Talking Heads: Stereotypes, Status, Sex-Roles and  Satisfaction of 

Female and Male Auditors. Accounting, Organizations and Society 19, 427-437. 
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 54(Giacomin and Eaton ,2003)ودراستة ( Collins ,1993)كمتا بي نتت دراستة . ذكتور
ر والضتغط والتتأثر إلى أن المحاسبين والمراجعين من اإلناث يشعرون بمستويات أعلى من التتوت

إذ تتتم معاملتة ، بالوسط المحيط وعدم االستقرار الوظيفي مقارنتة بالمحاستبين والمتراجعين التذكور
التتتذكور وهتتتذا متتتا يشتتتكل عتتتامال  رئيستتتيا   نظتتترائهن  اإلنتتتاث فتتتي أمتتتاكن العمتتتل بشتتتكل مختلتتتف عتتتن 

كمتا . االستتمرارتماشتيا  متع هتذه الضتغوط وعتدم القتدرة علتى  مغـادرة المهنـةالتختاذ اإلنتاث قترار 
أشارت هتذه الدراستات إلتى أن اإلنتاث الممارستات للمهنتة أكثتر توجهتا  الستتخدام الوستائل والستبل 

وبالتتتتالي تشتتتير التتتدالئل إلتتتى أن تجتتتارب . األخالقيتتتة وتقتتتديم الختتتدمات لرختتترين مقارنتتتة بالتتتذكور
بعتتض  نتتاثإلفتتي العديتتد متن الجوانتتب إذ تمتلتتك ا ذ كرفتتي مجتتال المراجعتتة تختلتف عتتن التت نثتىاأل

وبنتتاء عليتته فتتإن جتتنس ، ذكورالقتتيم الشخصتتية متتن حيتتث التوجتته والهتتدف و التتتي تختلتتف عتتن التت
وتختلتتف توجهتتات كتتل متتن ، المراجتتع يلعتتب دورا  هامتتا فتتي صتتناعة القتترار فتتي مكاتتتب المراجعتتة

الذكر واألنثى الممارسين للمهنة فيما يتعلق بالسلوك المختتل وظيفيتا  و ممارستات المراجعتة غيتر 
 .لمنتظمةا

 Breesch and Branson إن لمراجعي الحسابات خصائص متفاوتتة مثتل نتوع الجتنس   
 القدرة على حل المشكلة التي تعترض طريق المراجع، العمر، المستوى التعليمي، 55(2009,

56( Bierstaker and Wright, 2001) ، 57 )الخبترات التقنيتة(Tan and Kao, 
وغيتر DeAngelo, 1981) )واالستتقالل ، Amerongen, 200758) )والمختاطر، 1999
وأتت العديتد متن الدراستات لتقتدم أساستا  نظريتا  للفتروق بتين الجنستين فتي الممارستة لمهنتتي ، ذلك

نوعيتتة المراجعتتة  االختالفتتات : فتتيهتتذه الفتتروق واالختالفتتات التتتي تتتؤثر ، المحاستتبة و المراجعتتة
و ينبغتتي أن تستتخدم هتتذه ، ثقافيتة والنفستتية بتين الرجتتل والمترأةالناشتئة عتتن األطتر االجتماعيتتة وال

                                                             
54 Giacomino, D., and T. Eaton. 2003. Personal Values of Accounting Alumni: An Empirical 

Examination of Differences by Gender and Age. Journal of Managerial Issues 15, 369-380. 
55 Hardies, K., Breesch, D. and Branson, J. (2009) Male and Female Auditors: Who in this Land is the 

Fairest of All? Accountancy & Bedrijfskunde, 29(7), pp. 22–30. 
56

 Bierstaker, J. L. and Wright, S. (2001) A Research Note Concerning Practical Problem-Solving Ability 

as a Predictor of Performance in Auditing Tasks, Behavioral Research in Accounting, 13, pp. 49–62. 
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 Deaux)59 )الفتروق بتتين الجنستتين فتي إشتتارة إلتتى التمتايز علتتى أستتاس الفئتتات الديموغرافيتة 
1985; Eagly 1994 ، وتشتتير أغلتتب الدراستتات التتتي تتتم إجراؤهتتا إلتتى أن مهنتتتي المحاستتبة

 Carnegie) أكثر متن اإلنتاث فتي مجتمعاتنتاوالمراجعة تميالن إلى تفضيل الذكور الممارسين 
and Napier 2010) 61 و (;Dwyer and Roberts 2004)) 61 و White and 

White 2006))62. 
بتأن وجهتة النظتر الستائدة عتن  63(Gold, Hunton and Gomaa, 2009)ينتاقش    

المراجعتات الممارستات اإلنتاث هتتي أن هتن أقتل كفتتاءة وتحم تال  متن المتتراجعين التذكور ويعتزى ذلتتك 
لكتن الدراستة ، الطبيعة التكوينية لهن من حيث القدرة البدنية على تحمـل األعبـاء المرهقـةإلى 

تشتتير أيضتتا  فتتي ستتياق  آختتر إلتتى أن اإلنتتاث أكثتتر دقتتة وانتباهتتا  إلتتى التفاصتتيل إضتتافة إلتتى أن هتتن 
وتعتتزو الدراستتة ذلتتك إلتتى أن االختالفتتات بتتين الجنستتين تميتتل إلتتى االنخفتتاض ، أكثتتر ثقتتة وصتتدقا  

االجتماعيتتة  التنشتتئة" واالختفتاء فتتي البيئتتة الوظيفيتتة داختتل العمتتل كمتا هتتو متوقتتع بحستتب نظريتتة 
 "المهنية
بأنته لتتيس هنتاك فترق بتتين شتركاء المراجعتة التتذكور  64(Chin & Chi ,2008)ينتاقش    
بإجراء اختبارات على عينتة مؤلفتة متن  65(Breesch & Branson ,2010)وقد قام . واإلناث

مراجعة حستابات وأشتارت النتتائج إلتى أن المراجعتات اإلنتاث أكثتر قتدرة علتى  21مراجعا  و  21
كمتا أشتارت هتذه الدراستة إلتى أن المراجعتات ، كتشاف األخطاء المحتملة من المراجعين التذكورا

ال يوجتد ارتبتاط مباشتر بتين جتنس وبحستب الدراستة . أكثر تحسسا  لمخاطر المراجعة من الذكور
المراجتتع وبتتتين ستتتلوك الخلتتل التتتوظيفي لكتتتن نظتترة النتتتاس والبيئتتتة المحيطتتة واألفكتتتار الستتتائدة فتتتي 

 .ل و ثقافة كل مجتمع تفرض قيودها وترخي بظاللها على النتائجسوق العم
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بتأن نستبة تعيتين المتراجعين متن التذكور أعلتى  66(Barber & Odean ,2001)يوث تق    
بتأن  Chung & Monroe, 2001)67)وينتاقش. 45% متن تعيتين المراجعتات اإلنتاث بمقتدار 

ستتت ناجمتتة عتن نقتتص فتتي الكفتتاءة أو االختالفتات بتتين المتتراجعين التتذكور والمراجعتات اإلنتتاث لي
الخبتترة أو فتتي القتتدرة علتتى المحاكمتتة أو معالجتتة المعلومتتات المنطقيتتة بتتل هتتي ناجمتتة عتتن التتنمط 

 Ittonen, Miettinen)ينتاقش . النفسي المعرفي  الذي يتفر د ويتمي ز به كل منهما دون اآلخر
& Vahamaa ,2008)68  إلتى أن الشتركات التتي لتديها لجنتة مراجعتة قوامهتا مراجعتات إنتاث

أي أن التمثيتل النستائي ، تتقاضى أتعاب مراجعة أقل بكثير من تلك التي قوامها مراجعتون ذكتورا  
 .قد يقلل أتعاب المراجعة عن طريق التأثير في تقييم مراجع الحسابات لمخاطر المراجعة

أن هتتتذا االختتتتالف يتتترجح كفتتتة المراجعتتتتات  إلتتتى 69(Meyers-Levy ,1989)ويضتتتيف 
المتراجعين التذكور فتي تحديتد المخالفتات واألخطتاء فتي البيانتات  متناإلناث إذ إنهن  أكثر فعالية 
كما أن المعايير األخالقية لتديهن  أفضتل متن التذكور كمتا ويتمتت عن ،المالية الناجمة عن االحتيال

ر أكثتتر استتتعدادا  لتحمتتل المختتاطر المصتتتاحبة بينمتتا التتذكو . باستتتقاللية القتترار علتتى نحتتو أفضتتل
لعمليتتات المراجعتتة وأكثتتر قبتتوال  ألدلتتة المراجعتتة الضتتعيفة والمشتتكوك فيهتتا فتتي إشتتارة إلتتى قبتتولهم 

 .71(Weber et al. ,2002 )بممارسات المراجعة غير المنتظمة 
 :  Auditor Turnoverوالمراجعة غير المنتظمة دوران مراجع الحسابات 2-1-2-7

بتتأن طتتول الفتتترة التتتي يقضتتيها مراجتتع  Watts & Zimmerman ,1983))71نتتاقشي   
موضتتوعية  فتتييتتؤثر بشتتكل ستلبي ( انخفتتاض معتتدل دوران المراجتع)الحستابات فتتي منشتتأة واحتدة 

واستتتقالل مراجتتع الحستتابات وجتتودة عملتته وبالتتتالي تتزايتتد احتمتتاالت قيامتته بممارستتات المراجعتتة 
 Ann)وأكتتد هتتذه النتتتائج كتتل متتن البتتاحث ين، غيتر المنتظمتتة بستتبب اعتيتتاده علتتى أستتلوب العمتتل
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Vanstraelen, 2000 ) والباحتث(Doupch et al., 2001 )والباحتث( Davis et al., 
التأثير الستلبي ينشتأ بستبب طبيعتة العالقتات التتي قتد تنشتأ بتين مراجتع الحستابات  وهذا، (2002

بتتتالرغم متتتن ذلتتتك ذهبتتتتت . وأوستتتاط العتتتاملين فتتتي المنشتتتأة ومجلتتتتس إدارتهتتتا فتتتي المتتتدى الطويتتتتل
دراستتات أختترى لتقتتول بنقتتيض هتتتذه النتتتائج أي أن قصتتر فتتترة بقتتتاء واستتتمرار المراجتتع يزيتتد متتتن 

وأنه كل ما طالتت متدة تعيتين (. Geiger & Raghunandan ,2002 )احتمال فشل المراجعة 
ستيزيد متن جتودة ( Ghosh & Moon ,2003 )المراجتع لستنوات إضتافية فتإن ذلتك بحستب 
أن طتول ( Myers & Omer ,2003 )وأضتاف . المراجعة و مصداقية القتوائم الماليتة للمنشتأة

ستير ذلتك أن طتول فتترة بقتاء المراجتتع فتترة إقامتة المراجتع فتي المنشتأة تزيتد متن جتودة األربتاح وتف
. أو مفرطتتة فتتي الثقتتة قيــوداع علــى اإلدارة عنــد اتخاذهــا لقــرارات إبــال  ماليــة غيــر ســليمةتضتع 

أن هنتاك عالقتة إيجابيتة بتين ارتفتاع معتدل دوران ( Raghunathan et al. 1994)وينتاقش 
بتأن  73Hampel (1998)و  72Cadbury (1992)كمتا وجتد . المراجتع وبتين جتودة المراجعتة

داراتهتتتا يستتتاعد علتتتى زيتتتادة جتتتودة المراجعتتتة والتخفيتتتف متتتن اآلثتتتار  تحستتتين حوكمتتتة الشتتتركات وا 
 .تاستبدال مراجع الحسابا السلبية عند

 Behavioral  العوامل السلوكية والنفسية والمراجعة غير المنتظمة 2-1-2-2

Factors: 

تشتتير الدراستتات إلتتى أن ستتلوك مراجتتع الحستتابات خاضتتع فتتي أحيتتان كثيتترة إلتتى التتتأثيرات     
االجتماعيتتة واألوامتتتر غيتتتر المتستتتقة الصتتتادرة عتتتن المتتتوظفين فتتتي المستتتتويات العليتتتا فتتتي مكاتتتتب 

، كمتتا أنتته متتن المتوقتتع أن يرتفتتع معتتدل دوران 74(Lord & DeZoort, 1997)المراجعتتة 
بستبب اعتراضتهم علتى الستلوك التذي ينتهجته مكتتب المراجعتة )وظيفي المراجعين وعدم الرضا ال
بتين أولئتك التذين يملكتون معتايير أخالقيتة عاليتة ويرفضتون االنختراط ( فيضطرهم األمر للمغتادرة

. 75(Bamber and Lyer, 2009)فتي الستلوك التذي يشتكل لتديهم أمترا  خاطئتا وغيتر مقبتول
ويعتبر الهدف الرئيسي لبعض الدراسات هو اختبار العوامتل المؤديتة إلتى ستلوك الخلتل التوظيفي 
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والمراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتتة بتتتين مراجعتتتي الحستتتابات، ومتتتن تلتتتك العوامتتتل أهميتتتة العميتتتل، تعقيتتتد 
المهمتتة، ضتتغوط موازنتتة الوقتتت، استتتقالل مراجعتتي الحستتابات ومتتدى تقبتتل المتتراجعين الرتكتتتاب 

، فيمتتا ركتتزت بعتتض الدراستتات علتتى الجانتتب النفستتي 76(yuen, 2012)التتوظيفيستتلوك الخلتتل 
وشترح العوامتل الكامنتة وراء ستلوك الخلتل التوظيفي " العقتد النفستية"فاستخدمت نموذجا  يستتند إلتى

 .Olivier, 2001))77 لمراجع الحسابات وتأثيرها على جودة عملية المراجعة
عرضتتة التختتاذ قتترارات غيتتر أخالقيتتة والتصتترف مراجعتتوا الحستتابات الممارستتون هتتم أكثتتر     

بطريقتة غيتتر نزيهتتة وذلتتك عنتتدما يعملتتون فتتي ظتتروف تستتيطر عليهتتا ضتتغوط الوقتتت، ومتطلبتتات 
المهمة، ومتطلبات العميل، ومراقبة األعضاء في المستويات العليا لمكتتب المراجعتة ومتطلبتاتهم 

أوال  . الحستتابات عنتتد ستتير العمليتتة أيضتتا  كتتل هتتذه العوامتتل تلعتتب تتتأثيرا  كبيتترا  فتتي ستتلوك مراجتتع
ضتتتغوط موازنتتتة الوقتتتت تفتتترض علتتتى مراجتتتع الحستتتابات مقتتتدارا  كبيتتترا  متتتن الضتتتغط، فعلتتتى ستتتبيل 
المثتتتال تقبتتتل شتتتركات المراجعتتتة ستتتنويا عتتتددا  كبيتتترا  متتتن عمتتتالء المراجعتتتة و التتتذين يريتتتدون تنفيتتتذ 

هتتائال  فتتي العمتتل علتتى  تقتاريرهم الماليتتة فتتي غضتتون فتتترة قصتتيرة جتتدا  األمتر التتذي يخلتتق ضتتغطا  
مكن أن تتأثر بشكل مهتم إذا كتان مراجعتوا يإن جودة المراجعة ، ثانيا  . مراجعي منشآت المراجعة

الحستتابات غيتتر متتتآلفين متتع عمتتالء المراجعتتة الجتتدد أو األعمتتال الموكلتتة إلتتيهم متتن قبتتل أولئتتك 
يستتتغرق متتن  وأن عتتدم التتتآلف الحاصتتل متتع العمتتالء الجتتدد قتتد، (AICPA, 2009)العمتتالء 

أشتتارت األبحتتاث ، ثالثتتا  . المتتراجعين مزيتتدا  متتن الوقتتت إلعتتداد التقتتارير لهتتم فتتي العمليتتات المعقتتدة
السابقة إلى أن مراجعي الحسابات الخارجيين لتديهم ميتل كبيتر إلتى تقتديم تقتاريرهم فتي ظتل عتدد 

وغيتتر  ةغيتتر مهنيتت كيفيتتة ون إلتتى ستتلوكيات شخصتتيةت العمتتل المتاحتتة لهتتم أي أنهتتم يلجتتؤ ستتاعا
 Shapeero) 78)لتحقيق المواءمة بين مقتضيات التقرير من قبلهم وموعده المفروض منظمة 

et al., 2003 . رأي مراجتتتع  فتتتيومتتتن العوامتتتل المتتتؤثرة متتتن وجهتتتة نظتتتر بعتتتض الدراستتتات
الرضــوو والطاعــة لمتطلبــات ستتلوكه التتذي ينتهجتته أثنتتاء الممارستتة هتتي  فتتيالحستتابات وبالتتتالي 
كمتا أن ضتتغط العمتل علتتى مراجتع الحستتابات قتد يتتتأثر ، فيــ أثير االجتمـاعي العميـل وأنــواع التــ

أيضتتا بأهميتتتة عميتتل المراجعتتتة حيتتتث أن شتتركات المراجعتتتة قتتد تحصتتتل علتتتى كميتتات كبيتتترة متتتن 
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تتين ولتتذلك تتواجتتد  اإليتترادات متتن العمتتالء التتذين يتتتم تصتتنيفهم متتن قبلهتتا أنهتتم متتن عمالئهتتا المهم 
شتتتركات المراجعتتتتة إلتتتى إصتتتدار تقتتتتارير ستتتليمة ونظيفتتتة ألولئتتتتك بينهمتتتا مصتتتالح متبادلتتتتة فتعمتتتد 

وقتد تعمتد اإلدارة العليتا فتي شتركات المراجعتة إلتى إجبتار . 79(Rani et al., 2007 )العمتالء 
المتراجعين علتتى القبتول بالستتلوك المختتل لممارستتاتهم وذلتك لالحتفتتاظ بعمالئهتم وتتتأمين األعمتتال 

إن تضتتارب المصتتالح بتتين . تقالل مراجتتع الحستتاباتاستت فتتيالمستتتقبلية ممتتا يتتؤثر بشتتكل جتتوهري 
 .مكاتب المراجعة أيضا يمكن أن يكون له عواقب سلبية على ممارسات مراجعي الحسابات

 :Client Importanceأهمية العميل والمراجعة غير المنتظمة  2-1-2-1
إلتى أن DeAngelo, 1981)   )تشتير النظريتة االقتصتادية الستتقالل مراجتع الحستابات    

الرتكتتتاب ممارستتتات مخل تتتة بالستتتلوك المهنتتتي وتقتتتديم تنتتتازالت تمتتتس  الحـــوافز المقّدمـــة للمراجـــع
 Jagan. )استقالل المراجع ترتبط كل هتا باألهميتة التتي ينالهتا العميتل بالنستبة لمراجتع الحستابات

Krishnan & Jayanth Krishnan ,1996)  وجتدا أن األهميتة النستبية للعميتل لتدى مراجتع
 & Reynolds)بينمتتا نتتاقش . ابات تتترتبط ستتلبا  متتع إمكانيتتة تقتتديم رأي غيتتر متتتحفظالحستت

Francis ,2001)  الكبتتار يكتتون أكثتتر تحفظتتا  كلمتتا زادت أهميتتة  5بتتأن تقريتتر المتتراجعين التتت
العميل مما يدل على أن حماية الستمعة والمكانتة تهتيمن علتى ستلوك مراجتع الحستابات بتدال  متن 

ناقشتا بتأن ستلوك  (Larcker & Richardson ,2004)كتذلك بالنستبة لتت . التبعيتة االقتصتادية
مراجتتع الحستتابات مقي تتٌد بآثتتتار الستتمعة المرتبطتتة بالستتماح للعمتتتالء بارتكتتاب أعمتتال غيتتر عاديتتتة 

 .وهذا التقييد يتأثر بحجم ومكانة منشأة العميل
 :Task Complexityتعـقيد مهمة المراجعة والمراجعة غير المنتظمة  2-1-2-10

إن تعقيد أعمال المراجعة قد يؤثر في احتمال انختراط مراجتع الحستابات فتي ستلوك ستلبي     
بتأن تعقيتد مهتام المراجعتة يتتدرج وفقتا  لعتدد متن ( Prahbu ,1987)ويقتترح. مختتل وغيتر مهنتي

وهنتتتاك عتتتدة ، التعقيـــد المعرفـــيالمعتتتايير أو الضتتتوابط التتتتي تختتتدم كمقيتتتاس تقريبتتتي ابتتتتداء متتتن 
مدى تآلف مراجعتي الحستابات متع العمليتات التتي  ،منها، مؤثرة في تعقيد مهمة المراجعةعوامل 

العميتتل علتتى عتتدة خطتتوط إنتتتاج والعديتتد متتن الشتتركات  منشتتأةإذ قتتد تحتتتوي ، يقتتوم بهتتا العمتتالء
نتتاقش العديتتد متتن البتتاحثين العالقتتة المحتملتتة بتتين . التابعتتة والفتتروع والهياكتتل التنظيميتتة المعقتتدة

                                                             
79

 Rani, H., Markelevich, A. and Barragato, C.A. (2007), “Auditor Fees and Audit Quality”, Managerial 

Auditing Journal, Vol. 22 No. 8, pp. 215-235. 



41 
 

، متتة المراجعتتة والستتلوك المختتتل وظيفيتتا والمتترتبط بممارستتات المراجعتتة غيتتر المنتظمتتتةتعقيتتد مه
إلتى أن هنتاك مستتويات متن تعقيتد مهمتة المراجعتة التتي  81(Benford ,2000)وأشتار الباحتث 

تواجتتتته مكاتتتتتب المراجعتتتتة وتفتتتترض عبئتتتتا  ثقتتتتيال  علتتتتى صتتتتناع القتتتترارات والمستتتتتويات العليتتتتا فيهتتتتا، 
يمكن أن تزيد من أعباء العمل وتخفض متن جتودة القترار  يد التكنلوجيمستويات المهمة والتعق

وبالتتتالي فتتإن زيتتادة عتتبء . المتختتذ، لتتذلك يلجتتأ صتتناع القتترار إلتتى تقنيتتات مبستتطة وغيتتر مجهتتدة
وأثنتتتاء كتتتل ذلتتتك فإنتتته متتتن ، العمتتل قتتتد تتتتؤدي إلتتتى خلتتتل فتتتي التقتتتدير وستتتوء فتتتي إصتتتدار القتتترارات

أن يتصتترف بستتلوك مختتتل وظيفيتتا  مصتتدره تلتتك األعبتتاء  المتوقتتع بشتتكل كبيتتر لمراجتتع الحستتابات
 . التي يتحملها

إن لموازنتتتتة الوقتتتتت وتعقيتتتتدات المهمتتتتة تتتتتأثيرا كبيتتتترا فتتتتي الستتتتلوك المتبتتتتع متتتتن قبتتتتل أطتتتتراف    
، فتعقيتتتتد المهمتتتتة يمتتتتارس ضتتتتغطا  قويتتتتا  علتتتتى مراجعتتتتي الحستتتتابات، المراجعتتتتة بكتتتتل المستتتتتويات

ن العمتالء الجتدد فتي كتل عتام والتذين متن المتوقتع أن وشركات المراجعة قد يكون لديها العديد م
كمتا أن جتتودة المراجعتة متن الممكتتن أن تتتأثر إذا لتتم . يطلبتوا التقتارير الماليتتة ختالل وقتت قصتتير

األمتر التذي (AICPA, 2009)يتتآلف المراجتع متع العميتل أو متع العمتل الموكتل إليته القيتام بته 
 81(Gold-Noteberg et al. 2006)ا يترى فيمت. يجعتل متن العستير والصتعب إنتتاج التقتارير

أنتتتته كلمتتتتا زادت المهمتتتتة تعقيتتتتدا وصتتتتعوبة كلمتتتتا لجتتتتأ مراجعتتتتوا الحستتتتابات إلتتتتى مصتتتتادر أ ختتتترى 
وعنتتدما يواجهتون تعقيتتدا  فتي المهمتتة ومحدوديتتة فتي موازنتتة الوقتتت ، للمستاعدة علتتى تنفيتذ المهمتتة

راجعتتتوا الحستتتابات إلتتتى يميتتتل م. فالنتيجتتتة ستتتتكون المزيتتتد متتتن ضتتتغوط الوقتتتت واإلجهتتتاد الفكتتتري
االعتمتتتتاد علتتتتى توجيهتتتتات اإلدارة والمستتتتتويات العليتتتتتا فتتتتي شتتتتركات المراجعتتتتة لتحستتتتين الكفتتتتتاءة 

قضتتتية ضتتغط الوقتتتت  82(Nordqvist et al. 2004)يعتتالج. والفعاليتتة لتقتتارير المراجعتتتة
ويتترى البتتاحثون أن ضتتغط ، تعقيــد المهمــةباالرتبتتاط متتع قتتدرة فتترق المشتتروع علتتى التعامتتل متتع 

، الستلوك المختتل وظيفيتا  ،قت يترتبط ستلبا  متع تحقيتق الهتدف المقتد ر والرضتا التوظيفي وبالتتاليالو 
وتضيف الدراسة إلى أن  األثر السلبي لضغط الوقت يختفتي متع دعتم الفريتق لتحقيتق الهتدف أي 
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أن هنتتاك عالقتتة إيجابيتتة بتتين تعقيتتد المهمتتة وبتتين ستتلوك المراجعتتة المختتتل وظيفيتتا  كأحتتد أشتتكال 
 .جعة غير المنتظمةالمرا

 Ethics Of The  و المراجعة غير المنتظمة أخالقيات المهنة2-1-2-11

Profession: 

تختلتتف مستتتويات ارتكتتاب المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة فتتي شتتركات المراجعتتة بستتبب اختتتالف    
 Coram)إلى أخترى  منشأةمستوى و ترسخ األخالقيات التي يتمتع بها مراجعوا الحسابات من 

et al., 2004)83 . ويعتتر ف(Jones ,1991)84  الستتلوكيات األخالقيتتة بأنهتتا الستتلوكيات
المقبولتتة قانونيتتا  و اجتماعي تتا  و أخالقي تتا  متتن قبتتل األغلبيتتة فتتي مجتمتتع معتتي ن وهتتذا متتا تتتم وصتتفه 

وبالنستتتبة لمراجتتتع الحستتتابات فكلمتتتا ازدادت الكثافتتتة األخالقيتتتة حتتتول قضتتتية . بالكثافتتتة األخالقيتتتة
، كل متتتتتا قل تتتتتت ممارستتتتتات المراجعتتتتتة غيتتتتتر المنتظمتتتتتة المرتبطتتتتتة بتلتتتتتك القضتتتتتية األخالقي تتتتتةمعينتتتتتة 

والستتتتتلوكيات األخالقيتتتتتة تتتتتترتبط بنتتتتتوع شتتتتتركات المراجعتتتتتة وحجمهتتتتتا وبأدبيتتتتتات برنتتتتتامج المراجعتتتتتة 
أي أن العالقتتة بتين الكثافتة األخالقيتة والمراجعتة غيتر المنتظمتتة ، المعمتول بته فتي هتذه الشتركات

 .هي عالقة سلبية

 :Auditor Independenceغير المنتظمة  المراجعة استقالل المراجع و 2-1-2-12

فتتتتتي مناقشتتتتته الستتتتتقاللية مراجتتتتع الحستتتتابات أن هتتتتتذه  85(DeAngelo, 1981)يقتتتتدم   
. االستتقاللية تتؤثر فتي القتدرة علتى كتل متتن اكتشتاف األخطتاء وجتودة المراجعتة فتي أستواق المتتال

وغالبتا  متا يقتتع مراجعتوا الحستتابات فتي صتتراع حتاد بتين مصتتالحهم الخاصتة لتتتوفير عائتد مناستتب 
 Moore et)استشتتتتارية جيتتتتدة  وبتتتتين التزامتتتتاتهم المهنيتتتتة تجتتتتاه تقتتتتديم ختتتتدمات ونصتتتتائح

al.,2006)86. وغالبتتا متتايتم الكشتتف عتتن تواطتتؤ مراجعتتي الحستتابات متتع إدارة مكتتتب المراجعتتة
لتقتتديم تقتتارير ماليتتة منحتتازة لصتتالح الشتتركات محتتل المراجعتتة فتتي مظهتتر متتن مظتتاهر المراجعتتة 

 ,Levitt & Dwyer)غيتتتر المنتظمتتتة المخل تتتة باستتتتقاللية مراجتتتع الحستتتابات ومهنيتتتته 
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كمتتا أن مكاتتتتب مراجعتتتة الحستتتابات لتتتديها دوافتتتع كثيتتترة لتجنتتتب تقتتتديم اآلراء والتقتتتارير .87(2002
الستتلبية للشتتركات التتتي قامتتت باستتتئجار ختتدماتها و دفعتتت لهتتا أتعتتاب المراجعتتة ممتتا يتتؤثر بتتدوره 

 Goldman and Barlev)ويؤكد (. Moore et al., 2006)استقاللية مراجع الحسابات في
العميتتل تمتارس نوعتتا متن الستتلطة وفتترض الشتروط التتتي ترغتب بهتتا بستتبب  ةمنشتأأن  88(1974,

قالتة شتركات المراجعتة بمعنتى آختر أن هنتاك متن هتو مستتعد للتخلتي ، قدرة إدارتها علتى تعيتين وا 
 فتتيممتا يتؤثر  السـوم التنافسـية الشـديدةالعميتل فتي هتتذه  منشتأةعتن مهنيتته والرضتوش لشتروط 

فتتإذا عمتتل مراجعتتوا الحستتابات لمصتتلحة  ،يتمتتتع بتته المراجتتعاالستتتقاللية والحيتتاد التتذي يجتتب أن 
أطتراف ثالثتتة فتإن ذلتتك ستتيعطي العميتل ستتيطرة عاليتة علتتى ستتير العمليتة ممتتا يعتزز المقولتتة بتتأن 

والنتيجتتتة التتتي تتتم الوصتتتول إليهتتا أن هنتتتاك .  تقريتتر المراجعتتة فتتتيتتتؤثر  حجــم أتعـــار المراجعــة
وبتتين قبتتول ستتلوك الخلتتل التتوظيفي المتتؤدي إلتتى  اســتقالل مراجــع الحســاباتعالقتتة ستتلبية بتتين 

 .89(Marshall and Dasaratha,2003)ممارسات المراجعة غير المنتظمة
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 .مخاطرها والضمانات حيالها، سلوك الخلل الوظيفي للمراجعة

ـــــل الـــــوظيفي  2-2-1 ـــــر المنتظمـــــة وســـــلوك الخل  Dysfunctionalالمراجعـــــة غي

Auditing: 
متتتتتتن قبتتتتتتل متتتتتتوظفي  Dysfunctional Behaviourإن الستتتتتتلوك المختتتتتتتل وظيفيتتتتتتا     

فتي مكاتتب المراجعتة يقلتل متن جتودة المراجعتة وذلتك متن ختالل  junior staffالمستويات الدنيا 
جتراء  تقليص واختصار ممارسات المراجعة عند إجراء االختبارات وقبول األدلة المشتكوك فيهتا وا 

امالت التتتي كتتان متتن المفتتروض المراجعتتة الستتطحية باستتتخدام الوثتتائق فقتتط وحتتذف بعتتض المعتت
اختبارها واختيار بعض المعامالت الخاطئة لمراجعتهتا ألن اختبتار المعتامالت الصتحيحة يشتكل 

متن صتغار المتوظفين فتي انكلتترا و % 71صعوبة أمام المراجتع، وقتد أشتارت الدراستات إلتى أن 
ريكيتتة فتتي الواليتتات المتحتتدة األم% 31، و (Willett & Page, 1996, p. 111)ويلتز 

(Kelley & Margheim, 1987 p. 228 ) فتي إيرلنتدا % 61و(Otley & Pierce, 
1996, p. 114 ) قتتد قتتاموا بهتتذه الممارستتات المختلتتة وظيفيتتا والمؤديتتة إلتتى المراجعتتة غيتتر

عطتتتاء آراء مراجعتتتة مضتتتللة وال يمكتتتن  المنتظمتتتة ممتتتا تستتتبب بإستتتاءة استتتتخدام األدلتتتة المتاحتتتة وا 
 (.Willett &Page,1996,p.102) اطر فشل عملية المراجعةمخاالعتماد عليها وخلق 

كمتا ، مراجعوا الحسابات مضطرون إلكمال عملية المراجعة في إطار زمنتي محتدود للغايتة   
أن إعادة تنقيح نوعية وثائق المراجعة يفرض ضغوطا  قد تكتون غيتر قابلتة للمالحظتة فتي مكتان 

البيانتات الماليتة المراجعتة يتتم التتحكم بهتا  ، كمتا أن نوعيتة91(Louwers et al., 2005)العمل
من خالل السياسات واإلجتراءات الداخليتة والخارجيتة للمنشتأة كمعتايير المراجعتة المقبولتة عمومتا  

وقتد يوقتع المراجعتون علتى خطتوات المراجعتة دون . والمتعارف عليها وأخالقيات المهنة الداخلية
غاضتتي عتتن بعتتض اإلجتتراءات، إن التستترع فتتي إكمتتال إجراءاتهتتا بشتتكل تتتام وذلتتك متتن ختتالل الت

. 91(De Zoort, 2001)إنهاء التقتارير دون جمتع أدلتة كافيتة قتد يتؤدي إلتى تقتارير غيتر دقيقتة 
كمتتا أن لعتتدم اإلبتتال  عتتن وقتتتت المراجعتتة تتتأثيٌر كبيتتٌر علتتتى نوعيتتة تقتتارير مراجعتتة الحستتتابات، 

طر عتتتدم اكتمتتتال وظتتتائف وعلتتتى التتترغم متتتن أنتتته يقلتتتل متتتن تكتتتاليف العمتتتل إال أنتتته يحمتتتل مختتتا
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إن جتودة ختدمات المراجعتتة المقدمتة تعتمتتد . 92(Smith, 1995)المراجعتة فتي المتتدى المنظتور
 ,.Donnelly et al)بشتكل كبيتر علتى ستلوك األفتراد التذين ينفتذون أعمتال المراجعتة الميدانيتة 

إلتى وقد خلصت العديد من الدراسات السابقة فتي البحتوث الستلوكية علتى حتد ستواء . 93(2006
أن الخلل الوظيفي في سلوك مراجع الحسابات يؤثر بشكل جتوهري فتي جتودة المراجعتة وبالتتالي 
في جودة مخرجاتها األمر الذي ينعكس سلبا  على قترارات بعتض األطتراف المستتفيدة متن تقتارير 
المراجعة، وتشير تلك الدراسات على أن الممارسات المختلتة متن قبتل المتراجعين متا هتي إال ردة 

ل علتتتى البيئتتتة المجهتتتدة والمرهقتتتة والضتتتاغطة التتتتي تستتتببها الرقابتتتة اإلداريتتتة الم حكمتتتة علتتتى فعتتت
( IASB)ألتزم مجلتس معتايير المحاستبة الدوليتة . 94(Chan et al ; 2009)منشتآت المراجعتة

نفسه بتطوير مجموعة عالية الجودة ومفهومة وقابلة للتنفيذ من المعايير المحاستبية العالميتة فتي 
متع مجلتس معتايير ( INTOSAI)وقد تعاونت المنظمتة الدوليتة لمراجعتة الحستابات  2115عام 

المحاسبة الدولية لتدوين قواعتد ومعتايير الستلوك المهنتي للمتراجعين الممارستين للمهنتة، وتوصتي 
هتتذه القواعتتتد بأنتتته علتتتى منشتتآت المراجعتتتة تصتتتميم إجتتتراءات وخطتتوات برنتتتامج المراجعتتتة لتتتتوفير 

األخطتاء و المخالفتات والممارستات غيتر المشتروعة ستيتم الكشتف عنهتا  الضمان والطمأنينة بأن
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إلتى ( 2000)علتى ستبيل المثتال تشتير مقترحتات مجلتس الرقابتة العامتة . هذه المبادئ التوجيهيتة
غط  كبيرا  على المراجعين وهي العامتل الرئيستي المتستبب فتي أن موازنات الوقت تشكل عامَل ض

ارتفاع معدل دوران وعدم ثبات مراجعي الحستابات، ويلعتب مراجعتوا الحستابات دورا  مركزيتا  بتالغ 
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ت المراجعتتة لتزويتتد عمالئهتتا بتقتتارير المراجعتتة التتتي تتمتتتع تحتتتاج منشتتآ. الماليتتة غيتتر المتوقعتتة
باالستتتتتقاللية والجتتتتودة لتؤستتتتس بتتتتذلك اإلرادة الجيتتتتدة وشتتتتعور القبتتتتول متتتتن قبتتتتل العمتتتتالء لمهنتتتتة 
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 :Audit Risksمخاطر المراجعة في ظل ممارسات المراجعة غير المنتظمة  2-2-2

إن المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة بتتالمعنى المتعتتارف عليتته هتتي اإلختتالل بواحتتد أو أكثتتر متتن       
نهاء خطوات المراجعة قبتل اكتمتال العمليتة متن ختالل إهمتال القيتام  المعايير الدولية للمراجعة، وا 

وبمعنتتى آختتر هتتي  ،بتتبعض الخطتتوات التتتي يتتتراءى للمراجتتع بأنهتتا غيتتر ضتترورية أو غيتتر مهمتتة
فريتتتق المراجعتتتة بشتتتكل عتتتام أو المراجتتتتع بشتتتكل ختتتاص ببرنتتتامج المراجعتتتة التتتذي تتتتتم عتتتدم تقيتتتد 

تخطيطتتتته وتصتتتتميمه ووضتتتتعه موضتتتتع التنفيتتتتذ، والتتتتذي يتتتتؤدي إلتتتتى خلتتتتل وظيفتتتتي فتتتتي إجتتتتراءات 
حيتتتث تتتتؤدي ضتتتغوط موازنتتتة الوقتتتت إلتتتى ، المراجعتتتة وبالتتتتالي تعتتتاظم مختتتاطر عمليتتتة المراجعتتتة

لضتتتعيفة والمشتتتكوك فيهتتتا ممتتتا يتستتتبب بتتتدوره فتتتي اختصتتتار عمليتتتات المراجعتتتة والقبتتتول باألدلتتتة ا
تعتتتاظم مختتتاطر عتتتدم الكشتتتف عتتتن التحريفتتتات وعتتتدم مالحظتتتة األخطتتتاء الجوهريتتتة ختتتالل ستتتير 

/ 114المعيتتار  AICPA/ وخطتتر المراجعتتة بتتالتعريف. العمليتتة وبالتتتالي ظهتتور خطتتر المراجعتتة
وائم ماليتتة بهتتا بخصتتوص قتت، هتتو الخطتتر النتتاتج عتتن فشتتل المراجتتع فتتي تعتتديل رأيتته بشتتكل مالئتتم

والبتتتد لمراجتتتع الحستتتابات متتتن أجتتتل استتتتقامة عمليتتتة المراجعتتتة وستتتيرها ضتتتمن ، أخطتتتاء جوهريتتتة
معتتايير المراجعتتة المنصتتوص عليهتتا متتن تقيتتيم المختتاطر المرافقتتة لعمليتتة المراجعتتة والتتتي تنطتتوي 
علتتتتى امكانيتتتتة عتتتتدم الكشتتتتف عتتتتن األخطتتتتاء الجوهريتتتتة وبالتتتتتالي أال  تلبتتتتي المراجعتتتتة متتتتن ختتتتالل 

ارساتها أهدافها التي قامت من أجلها، والبد لذلك من تقييم كافتة المختاطر ستواء كانتت ختالل مم
مرحلتتة تخطتتيط البرنتتامج و تصتتميمه أو ختتالل مرحلتتة التنفيتتذ والمتابعتتة، وفتتي حتتال تتتم الوصتتول 
جراءاتهتا بمتا يتتالءم متتع  إلتى رؤيتة معينتة لمختاطر المراجعتة عنتدها يتتم تعتديل خطتة المراجعتة وا 

لكتتن بعتتض الممارستتات التتتي يقتتوم بهتتا مراجتتع الحستتابات تحتتول دون . مختتاطر المتصتتو رةتلتتك ال
هتتتتتذه ، الوقتتتتوف علتتتتتى المختتتتتاطر الحقيقيتتتتتة وتحديتتتتتدها وتصتتتتميم بتتتتترامج المراجعتتتتتة علتتتتتى أساستتتتتها

الممارستتتات هتتتي ممارستتتات المراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتتة والستتتلوك غيتتتر المهنتتتي لمراجتتتع الحستتتابات 
بة التتتتي يتختتتذها عنتتتدما تشتتتوب التحريفتتتات الماديتتتة البيانتتتات التتتذي يزيتتتد متتتن اآلراء غيتتتر المناستتت

 .المالية
وفعاليتة  لكفتاءة جوهريتا تهديتدا المراجعتة برنتامج خطتوات إكمتال عتدم عمليتة تشتكل   

األعلتى  األعضتاء قبتل متن تصتدر لتعليمتات وفقتا تتتم العمليتات هتذه كانتت إذا خاصة المراجعة،
غيتر  أو ضترورية غيتر المراجعتة خطتوة أن علتى الحكتم ويتتم المراجعتة، فريتق فتي مستتوى
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يتوجتب علتى المراجتع عنتد التخطتيط لعمليتة المراجعتة أن يأختذ بعتين االعتبتار مختاطر . جوهرية
المراجعة ومخاطر المراجعة هي مخاطر أن يفشل المراجع دون أن يعلم فتي تعتديل رأيته بطريقتة 

 .مالئمة في قوائم مالية تحتوي على غش وأخطاء مهمة

 :Inherent Riskالمخاطر المالزمة : 2-2-2-1   
تعتتتتر ف المختتتتاطر المالزمتتتتة بأنهتتتتا قابليتتتتة رصتتتتيد الحستتتتاب المعتتتتي ن أو النتتتتوع المعتتتتين متتتتن     

كمتا . AICPA  المعامالت للخطتأ التذي يكتون جوهريتا  إذا اجتمتع متع أخطتاء فتي أرصتدة أخترى
يتتتم تعريتتف هتتذه المختتاطر بأنهتتا الخطتتأ التتذي قتتد يحتتدث فتتي بنتتد محاستتبي أو فتتي نتتوع معتتي ن متتن 

وهنتاك . المعامالت بشرط أن يكون جوهري ا  و أال يكون راجعا  إلتى ضتعف نظتام الرقابتة الداخلي تة
حجتم ، موستمية النشتاط: )كثير من العوامل التي تؤثر بصفة عامة على المخاطر المالزمتة مثتل

وتعتتد ( وغيرهتتا... التغيتترات فتتي اإلجتتراءات واألنظمتتة ، طبيعتتة عمليتتات المنشتتأة، منشتتأة العميتتل
المختتاطر المالزمتتة متتن أهتتم األخطتتار التتتي يجتتب تقتتديرها بصتتورة دقيقتتة ويتطلتتب ذلتتك مجهتتودا  

فإذا ما قتام المراجتع بالتقصتير والتهتاون فتي مستؤولياته كتجاهتل بعتض البنتود ، كبيرا  من المراجع
ت عتتتدم غيتتتر مهمتتتة بنظتتتره أو اختصتتتار وقتتتت المراجعتتتة أو اختيتتتار عي نتتتات غيتتتر متوازنتتتة متتتن  التتتتي

البنتتتود أو التغاضتتتي عتتتن بعتتتض التحريفتتتات لصتتتالح العميتتتل أو تطبيتتتق أي إجتتتراء متتتن إجتتتراءات 
المراجعة غير المنتظمة غير المهنية يشكل خلال في سير العمليتة  كتل ذلتك ستيزيد متن مختاطر 

 . عدم الكشف

 :Control Riskمخاطر الرقابة : 2-2-2-2
تعتترف المختتاطر الرقابيتتة بأنهتتا المختتاطر الناجمتتة عتتن حتتدوث خطتتأ فتتي أحتتد األرصتتدة أو    

وقتد يكتون جوهريتا  إذا اجتمتع متع خطتأ فتي أرصتدة أخترى أو نتوع ، في نوع معين من المعتامالت
ات الرقابتتة آختتر متتن المعتتامالت وال يمكتتن منعتته أو اكتشتتافه فتتي وقتتت مناستتب عتتن طريتتق إجتتراء

ويتوقتف تقتدير . الداخلية مما يعني أن المخاطر الرقابية هتي قيتاس لتقتديرات المراجتع االحتماليتة
المراجتتع لهتتتذا النتتتوع متتتن المختتتاطر علتتتى قيامتتته باختبتتتارات متتتدى االلتتتتزام بنظتتتام الرقابتتتة الداخليتتتة 

لمراجعتة غيتر وفي هذه النقطتة ترتستم مالمتح تتأثير ممارستات ا، الخاص بالمنشأة محل المراجعة
المنتظمتتة فتتي تعظتتيم خطتتر الرقابتتة باعتبتتار أن تحديتتد المراجتتع لمختتاطر الرقابتتة الداخليتتة يعتمتتد 

و عنتتدما تمنتتع موازنتتة الوقتتت أو الرغبتتة فتتتي ، إلتتى درجتتة كبيتترة علتتى الحكتتم الشخصتتي للمراجتتع



49 
 

ر إرضتتاء العميتتل أو رغبتتة المراجتتع باالستتتمرار فتتي العمتتل لتتدى منشتتأة العميتتل أو أي ستتلوك غيتت
مهنتتي متتن قيتتام المراجتتع باالختبتتارات الكافيتتة والوافيتتة والالزمتتة لفحتتص متتدى التتتزام نظتتام الرقابتتة 

بمعنتتتى آختتتر كل متتتا ، الختتاص بالمنشتتتأة بالمعتتتايير و الضتتتوابط فتتتإن مختتتاطر العمليتتة ستتتوف ترتفتتتع
زادت ممارستتات المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة والستتلوك المختتتل الالمهنتتي متتن قبتتل مراجتتع الحستتابات 

لتتتك ستتتيرفع متتتن مختتتاطر الرقابتتتة فتتتي منشتتتأة العميتتتل فالعالقتتتة طرديتتتة بتتتين المراجعتتتة غيتتتر فتتتإن ذ
 .المنتظمة ومخاطر الرقابة

 :Detection Riskاالكتشاف  مخاطر: 2-2-2-3   
حيتتث ، تتعلتتق مختتاطر االكتشتتاف بمتتدى فعاليتتة إجتتراءات المراجعتتة فتتي اكتشتتاف األخطتتاء    

يتتتتم تعريتتتف مختتتاطر االكتشتتتاف بأنهتتتا المختتتاطر المتمثلتتتة فتتتي أن إجتتتراءات المراجعتتتة قتتتد تتتتؤدي 
، بتتالمراجع إلتتتى نتيجتتة مؤداهتتتا عتتدم وجتتتود خطتتأ فتتتي أحتتد األرصتتتدة أو فتتي نتتتوع متتن المعتتتامالت

 تكتشتتتتف اإلجتتتتراءات التتتتتي يتبعهتتتتا المراجتتتتع للتقليتتتتل متتتتن مختتتتاطر وتعنتتتتي هتتتتذه المختتتتاطر أن ال
المراجعة إلى المستوى المتدني المقبول ألخطاء البيانتات الماليتة والتتي تكتون موجتودة وقتد تكتون 

وتترتبط مختاطر عتدم االكتشتاف و . إما بشكل فردي أو عند تراكمهتا متع أخطتاء أخترى، جوهرية
إذ كلمتتتا زادت ممارستتتات المراجتتتع ، قتتتة طرديتتتة موجبتتتةممارستتتات المراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتتة بعال

المخلتتتة بالستتتلوك المهنتتتي وزادت اإلجتتتراءات غيتتتر المنتظمتتتة ختتتالل عمليتتتة المراجعتتتة كلمتتتا زادت 
العميتل  منشتأةمخاطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية والتحريفتات الماديتة فتي البيانتات الماليتة ل

 . الماليةمما يؤدي إلى عدم تجسيد الواقع في التقارير 

 :Fraud risks مخاطر االحتيال: 2-2-2-4
يتوجب علتى مراجتع الحستابات أن يتختذ موقتف التشتكك / 200/وفقا  لمعيار المراجعة الدولي 

المهني أثناء المراجعة مدركا  احتمال وجتود أخطتاء جوهريتة بستبب االحتيتال إضتافة لتذلك ينبغتي 
عليتته أن يبحتتث فتتي أوجتته عتتدم اتستتاق إجابتتات اإلدارة أو المكلفتتين بإعتتداد أنظمتتة الرقابتتة وذلتتك 

أو استخدام عمتل خبيتر لتقيتيم صتحة الوثتائق أو من خالل التأكيد مباشرة من خالل طرف ثالث 
كتبتتتادل لألفكتتتار و دراستتتة / 315المعيتتتار /إجتتتراء مناقشتتتة ومحاكمتتتة متتتع أعضتتتاء فريتتتق العمليتتتة

وتقيتتيم الظتتروف المرافقتتة باإلضتتافة إلتتى تحديتتد وتقيتتيم مختتاطر األخطتتاء الجوهريتتة الناجمتتة عتتن 
لمراجتتع متتن ختتالل المعيتتار التتتدولي وتتضتتح اإلجتتراءات الواجتتب القيتتام بهتتا متتتن قبتتل ا. االحتيتتال
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وذلتتتك بتتتإجراء استفستتتارات متتتن اإلدارة حتتتول تقييمهتتتا للمختتتاطر واالستتتتجابة لهتتتا /315/للمراجعتتتة
ولكتن عنتد قيتام المراجتع بتجاهتتل ، واتصتال اإلدارة متع المكلفتين بالرقابتة والمتوظفين فتتي آن واحتد

يتال والغتش فتي ظتل الستلوك أو بإهمال المترتب عليه فإن ذلك سيؤدي إلى تعاظم مختاطر االحت
المختل الذي يقتوم بته والنتاجم إمتا عتن إهمتال غيتر مقصتود متن قبلته أو بستبب القيتام بممارستات 

 :ومن األمثلة على ذلك، المراجعة غير المنتظمة
 عدم قيام المراجع بعمليات الجرد الضرورية أو الفحص الفعلي للبنود المشكوك فيها 
 سبة للحصول على معلومات إضافية مدعمةعدم تصميم المراجع إلجراءات منا 
 عدم االستجابة لمخاطر االحتيال بزيادة أحجام العينات أو االجراءات التحليلية 
 عدم إجراء بعض المطابقات الضرورية للقيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية 
 عدم قيام المراجع بإجراء التقييمات الضرورية ألدل ة المراجعة 
 االتصتال متع اإلدارة أو المكلفتين بالرقابتة عنتدما يتنتاهى إلتى معرفتته عدم قيتام المراجتع ب

 .حدوث خطر من مخاطر الغش أو االحتيال

 Guarantees For Irregularالمنتظمةة ضــمانات تجــام المراجعــة غيــر ال: 2-2-3

Audit : 

خضع مراجعوا الحسابات لتنظيم عمليات المراجعتة التتي يقومتون بهتا وذلتك بموجتب قتانون    
 ,ICAEW)وبموجتتتب اللتتتوائح والمبتتتادئ التوجيهيتتتة لمراجعتتتة الحستتتابات ( 1989)الشتتتركات 

وصتتدور الكثيتتر متتن القتتوانين والتوجيهتتات الناظمتتة و التتتي تقيتتد إجتتراءات المراجتتع مثتتل (  1991
وتتطلتتتب هتتتذه التوجيهتتتات متتتن الشتتتركات إنشتتتاء لتتتوائح خاصتتتتة ، SOX قتتتانون ستتتاربنز أوكستتتلي

 :بمراقبة الجودة لعمليات المراجعة والحفاظ على هذه اللوائح وذلك من خالل
مراجعة كافة األعمال التي يؤديها كل عضو من متوظفي المراجعتة متن قبتل شتخص أو أكثتر 

وهتتتذا أمتتتر ضتتتروري  senior personsمتتن متتتوظفي المستتتتويات العليتتا فتتتي مكتتتتب المراجعتتة 
لضتتمان أن العمتتتل قتتد تتتتم إجتتراؤه علتتتى نحتتو كتتتاف متتن الجتتتودة وللتأكتتد متتتن أن النتتتائج التتتتي تتتتم 

وأيضتتا يتطلتتب األمتتر ، الحصتتول عليهتتا تتتدعم استتتنتاجات المراجعتتة الظتتاهرة فتتي التقريتتر النهتتائي
اإلشتتراف فتتي مكتتتب المراجعتتة إلتتى  junior staffإخضتتاع كافتتة ممارستتات المستتتويات التتدنيا 

وتشتتتير ، واالستتتتعراض والتقيتتتيم وذلتتتك لضتتتمان أن األعمتتتال التتتتي تتتتم تستتتجيلها قتتتد نف تتتذت بالفعتتتل
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البحتتوث والدراستتات إلتتى أن عمليتتات المراجعتتة المنتظمتتة تتحقتتق عنتتدما تتتنظم شتتركات المراجعتتة 
 :مواردها بشكل متوافق مع ممارسات المراجعة المتبعة من قبلها وذلك وفق طريقتين

 & Waggoner)المراجعتتتة و إجتتتراءات ى بإعطتتتاء الوقتتتت األمثتتتل لمهتتتام األولتتتتتمثتتتل 
Cashall, 1991 p. 27)96 ، والثانيتتة عنتتدما تعكتتس مجموعتتات المراجعتتة فتتي المستتتويات

، المختلفتتة متفاوتتتة المستتؤولية التسلستتل الهرمتتي والتتوظيفي بحستتب المتتؤهالت والخبتترات والجتتدارة
المراجعتتة  منشتأةالمفتاهيمي التذي يجتب أن تتبعته حيتث يقتوم األعضتاء المؤهلتون بإعتداد اإلطتتار 

تتلة وفتتق الخطتتة  ومتتن ثتتم يقتتوم الموظفتتون بحستتب الخبتترة والجتتدارة بإعتتداد بتترامج المراجعتتة المفص 
يقتتتتع ضتتتتمن  مراجعتتتتةوتشتتتتير الدراستتتتات حتتتتتى اآلن أن الستتتتياق األوستتتتع لل، واألستتتتاليب المقترحتتتتة

شتون فتي حالتة تتوازن إذ إن الهيئتات الحسابات وشتركات المراجعتة عمومتا  يعي واتصنيفين فمراجع
والمنظمتتات المهنيتتة القائمتتة علتتى المراجعتتة تتتوفر المستتتويات المثلتتى متتن التنظتتيم لضتتمان العمتتل 
المستتتقل لمراجعتتي الحستتابات بعيتتدا  عتتن االهتمامتتات التجاريتتة التتتي تتتؤثر علتتى تقريتتر المراجعتتة 

 .Margheim & Pany, 198697))النهائي وبالتالي على مصداقية ودقة التقارير المالية 
ففتتي حتتال تتتم ، إن القليتتل متتن حتتاالت المراجعتتة غيتتر المنتظمتتة تصتتل إلتتى الجمهتتور العتتام   

تفاديتتتا  منشتتتأةاكتشتتاف أي ممارستتتات للمراجعتتتة غيتتتر المنتظمتتة فيتتتتم التعامتتتل معهتتتا داخليتتا فتتتي ال
لتعرضتتها لالنتقتتادات متتن قبتتل العمتتوم وذلتتك متتن ختتالل عمليتتات الطتترد لتتبعض المتتوظفين التتذين 

 . ثبت تورطهم في بعض تلك الممارسات

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
96

 Waggoner, J.B. & Cashall, J.D. (1991). `The impact of time pressure on auditors' performance'. Ohio CPA 

Journal, 50(1), pp. 27--32.  
97 Margheim, L. & Pany, K. (1986). `Quality control, premature signoff and underreporting of time: 

some empirical findings'. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 5(2), pp. 50--63. 
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 الخصائص النوعية والداعمة لجودة التقارير المالية

 .قياسها وخصائصها، مفهومها، جودة التقارير المالية: المبحث األول

 .Financial Reports Quality مفهوم جودة التقارير المالية: 3-1-1

الهدف األساسي من التقارير الماليتة هتو تتوفير معلومتات ذات جتودة عاليتة عتن التقتارير      
دة والطبيعتتة الماليتتة فتتي المقتتام األول بحيتتث تكتتون مفيتت، الماليتتة المتعلقتتة بالكيانتتات االقتصتتادية

وتتوفير معلومتات ذات جتودة (. FASB, 1999; IASB, 2008)لصتنع القترار االقتصتادي 
عاليتتة حتتول التقتتارير الماليتتة مهتتم ألنتته ستتيؤثر بشتتكل إيجتتابي علتتى أصتتحاب رؤوس األمتتوال 

وقترارات تخصتيص ، واالئتمتان، والمساهمين أصحاب المصالح وذلك بجعل أنشطة االستثمار
 (.IASB, 2006; IASB, 2008)كفاءة السوق بشكل عام الموارد المماثلة تعزز من 

و مجلتس معتايير  FASBعلى الرغم من أن كال متن مجلتس معتايير المحاستبة الماليتة       
لكتتن ، أك تتدا علتتى أهميتتة الجتتودة والنوعيتتة العاليتتة للتقتتارير الماليتتة  IASBالمحاستتبة الدوليتتة 

إذ إن إجتتراء ، يتتل وقيتتاس هتتذه النوعيتتةواحتتدة متتن المشتتاكل الرئيستتية الموجتتودة هتتي كيفيتتة تفع
تقيتتتيم تجريبتتتي لجتتتودة التقتتتارير الماليتتتة يتضتتتمن حتمتتتا  األفضتتتليات بتتتين عتتتدد ال يحصتتتى متتتن 

وبمتتا أن مجموعتتات المستتتخدمين . 98( Dechow and Dichev, 2002)المكونتتات 
ستتيكون لتتديها تفضتتيالت متباينتتة فتتإن الجتتودة المدركتتة متتن قتتبلهم ستتوف تختلتتف وتنحتترف تبعتتا  

نتيجتة لهتذا الستياق . 99(Daske and Gebhardt, 2006)هتذه المكونتات والتفضتيالت ل
القتائم علتتى رؤيتة وخصوصتتية كتتل متن المستتتخدمين للتقتارير الماليتتة فتتإن قيتاس الجتتودة بشتتكل 

وبنتتتاء  علتتتى ذلتتتك فتتتإن العديتتتد متتتن . 111(Botosan, 2004)مباشتتتر يمثتتتل إشتتتكالية كبيتتترة 
ليتتة بشتتكل غيتتر مباشتتر متتن ختتالل التركيتتز علتتى الستتمات البتتاحثين يقيستتون جتتودة التقتتارير الما

، العتتترض المتتتالي، مثتتتل إدارة األربتتتاح، التتتتي يعتقتتتدون بأنهتتتا تتتتؤثر فتتتي جتتتودة التقتتتارير الماليتتتة

                                                             
98
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99
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علتى الترغم متن االهتمتام الكبيتر فتي تتأثير المعتايير . 111( Barth et al., 2008)والتوقيتت 
يتات التجريبيتة التتي ظهترت الحقتا  تقتد م نتتائج المحاسبية في جودة التقتارير الماليتة إال أن األدب

متناقضة حول مدى مساهمة تلتك المعتايير المحاستبية فتي اتختاذ قترار بشتأن فائتدة المعلومتات 
وأحتتتد التفستتتيرات لهتتذه النتتتتائج غيتتتر المتناستتتقة ، والمؤشتترات التتتتي تقتتتدمها تلتتتك التقتتارير الماليتتتة

تحلتتتيالت التجريبيتتتة تركتتتز علتتتى ستتتمات تقتتتول بتتتأن المقتتتاييس غيتتتر المباشتتترة المستتتتخدمة فتتتي ال
محتتتددة ومعينتتتة لمعلومتتتات التقتتتارير الماليتتتة التتتتي ي توقتتتع أن تتتتؤثر فتتتي جتتتودة التقتتتارير الماليتتتة 
كتتتالتركيز علتتتى المعلومتتتات الماليتتتة التتتتي تظهتتتر جتتتودة األربتتتاح والوقتيتتتة وغيرهتتتا متتتن الستتتمات 

طريقتة قيتاس تمك تن  ومع ذلك فإنه ال توجتد هنتاك أيتة. 112(Cohen et al., 2004)المالية 
متن إجتتراء تقيتيم شتتامل لجتتودة التقتارير الماليتتة بمتتا فتي ذلتتك الخصتتائص النوعيتة لهتتذه التقتتارير 

 [ED]" تحستتين اإلطتتار المفتتاهيمي إلعتتداد التقتتارير الماليتتة" كمتتا هتتو محتتدد فتتي بيتتان مشتتروع 
ومتن  (.IASB, 2008)ومعايير المحاستبة الدوليتة  FASBلمجلس معايير المحاسبة المالية 

جملتتة األمتتور أن أدوات الكشتتف عتتن إدارة األربتتاح تستتلط الضتتوء علتتى أهميتتة جتتودة األربتتاح 
 & Krishnan)ويعتتتر ف، بتتتدال  متتتن جتتتودة التقتتتارير الماليتتتة التتتتي تعتبتتتر الهتتتدف األستتتمى

Parsons, 2008)113 جتتتتودة األربتتتتاح بأنهتتتتا الدرجتتتتة التتتتتي تبتتتتين وتعكتتتتس ربحيتتتتة الواقتتتتع
ومتع ذلتتك فتإن جتودة التقتتارير . منشتأةمالئتم لتتألداء المتالي للاالقتصتادي متن أجتل إجتتراء تقيتيم 

إلتتتى اإلفصتتتاحات ، الماليتتتة هتتتي ذات مفهتتتوم أوستتتع يشتتتير باإلضتتتافة إلتتتى المعلومتتتات الماليتتتة
والمعلومتتتات غيتتتر الماليتتتة المفيتتتدة التختتتاذ القتتترارات التتتواردة فتتتي التقريتتتر وبالتتتتالي فتتتإن اإلطتتتار 

يعبتر  IASBومجلتس المحاستبة الدوليتة  FASBة المفاهيمي لمجلتس معتايير المحاستبة الماليت
وبالتتتالي فتتإن أداة ، عتتن الرغبتتة الصتتريحة لبنتتاء أداة قيتتاس شتتاملة لتقيتتيم جتتودة التقتتارير الماليتتة

القيتتاس هتتذه تأختتذ بعتتين االعتبتتار كتتل الخصتتائص النوعيتتة ألن هتتذه الخصتتائص تحتتدد القتترار 
 .IASB, 2008) )المتعلق بفائدة معلومات التقارير المالية

ويهتتدف هتتذا الفصتتل إلتتى المستتاهمة فتتي تحستتين قيتتاس جتتودة التقتتارير الماليتتة متتن ختتالل      
صتتتدق التمثيتتتل ، المالءمتتتة) تفعيتتتل جتتتودة التقتتتارير الماليتتتة متتتن حيتتتث الخصتتتائص األساستتتية 
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، قابليتتتتتة التحقتتتتتق، قابليتتتتتة المقارنتتتتتة، قابليتتتتتة الفهتتتتتم) وتعزيتتتتتز الخصتتتتتائص النوعيتتتتتة( والموثوقيتتتتتة
 .21البند ( IASB, 2008)هو محدد في اإلطار المفاهيمي كما ( والوقتية

 :Measuring Quality قياس جودة التقارير المالية:3-1-2
ومجلتتتتس معتتتتايير المحاستتتتبة الماليتتتتة  IASBأظهتتتتر مجلتتتتس معتتتتايير المحاستتتتبة الدوليتتتتة      

FASB  والتتتتي ، مجموعتتتة مشتتتتركة متتتن المعتتتايير المحاستتتبية عاليتتتة الجتتتودة 2002فتتتي عتتتام
وذلتك كنتيجتة لمشتروع إلحتداث تقتارب بتين معتايير . يمكن استتخدامها فتي جميتع أنحتاء العتالم

كتتتال ، GAAPو المبتتتادئ المحاستتتبية المقبولتتتة عمومتتتا    IFRS اإلبتتتال  المتتتالي الدوليتتتة
يتضتتتتتمن أهتتتتتداف التقتتتتتارير الماليتتتتتة المجلستتتتتين وافقتتتتتا علتتتتتى تطتتتتتوير إطتتتتتار مفتتتتتاهيمي مشتتتتتترك 

والخصتتتتائص النوعيتتتتة التتتتتي يجتتتتب أن تتمتتتتتع بهتتتتا والتتتتتي علتتتتى أساستتتتها ستتتتيتم بنتتتتاء المعتتتتايير 
نشر مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معتايير المحاستبة  2008وفي عام . المحاسبية

ة علتتى الدوليتتة مشتتروع ذلتتك اإلطتتار المفتتاهيمي والتتذي ستتيؤدي تطبيقتته إلتتى إضتتفاء جتتودة عاليتت
، المعتتايير المحاستتبية وبالتتتالي تتتؤدي بتتدورها إلتتى جتتودة عاليتتة فتتي معلومتتات التقتتارير الماليتتتة

 .115 (FASB,2008) و  114(IASB,2008)األمر المفيد في اتخاذ القرارات 
إن تتتتتوفير المعلومتتتتات المفيتتتتدة التختتتتاذ القتتتترارات هتتتتو الهتتتتدف الرئيستتتتي إلعتتتتداد التقتتتتارير       
معلومات المفيدة التخاذ القترار بأنهتا المعلومتات التتي تعرضتها مكونتات ويتم تعريف ال، المالية

التقتتتتارير الماليتتتتة ويتتتتتم تقتتتتديمها للمستتتتتتثمرين المحتملتتتتين و أصتتتتحاب األستتتتهم والمقترضتتتتتين و 
التتتدائنين اآلختتتترين ومستتتتاعدتهم فتتتتي اتختتتتاذ قتتتتراراتهم المقبلتتتتة بصتتتتفتهم مقتتتتدمي رؤوس األمتتتتوال 

(IASB, 2008: 12 .) فتإن جتودة التقتارير الماليتة يتتم تحديتدها متن حيتث وبنتاء  علتى ذلتك
وفتي الستياق . 116( Beuselinck & Manigart, 2007)الفائتدة التتي تقتدمها لصتنع القترار 

أن إدارة األربتتاح تتتؤثر ستتلبا  فتتي جتتودة  117(Healy & Wahlen, 1999)ذاتتته ينتتاقش 
بستبب أن نمتوذج القيمتة  التقارير المالية من خالل الحد من فائدة القترار المتختذ وجتدواه وذلتك
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واالستتتحقاق المتبتتع إلدارة األربتتاح يركتتز علتتى قيتتاس جتتودة األربتتاح باستتتخدام بيانتتات تقديريتتة 
وبالتالي فإن االستنتاجات بشأن نوعية المعلومات الواردة في التقارير المالية قتد ال تقتدم دلتيال  

 .قرار المتخذمباشرا  وشامال  بشأن نوعية المعلومات وأبعادها على فائدة ال
أن النمتتاذج المالئمتتة والهامتتة لقيتتاس  118(Nichols & Wahlen, 2004)ينتتاقش       

جودة المعلومات المحاسبية عند إعتداد التقتارير الماليتة يجتب أن تركتز علتى العالقتة بتين تلتك 
إذ أن  -القيمتة الستوقية لألستهم–المؤشرات واألرقام المحاسبية وردود فعل األستهم فتي الستوق 

 منشتتتأةرقتتتام المحاستتبية قيمتتة الفتتتي حتتين تمثتتل األ، منشتتأةستتعر الستتهم يمثتتل القيمتتتة الستتوقية لل
وبنتتاء علتتى ذلتتك ، علتتى أستتاس اإلجتتراءات المحاستتبية ولتتذلك يجتتب التركيتتز علتتى هتتذه النقطتتة

علتتتتتى ستتتتتبيل المثتتتتتال أن التغيتتتتتر فتتتتتي ، عنتتتتدما يكتتتتتون المفهومتتتتتان متتتتتترابطين بقتتتتتوة ومنستتتتجمين
القتتول  عنتتدها يمكتتن منشتتأةالمعلومتتات المحاستتبية تتوافتتق وتعكتتس التغيتتر فتتي القيمتتة الستتوقية لل

طبعتتا  متتع األختتذ بعتتين االعتبتتار أن ، بتتأن المعلومتتات المحاستتبية تتمتتتع بالمالءمتتة والموثوقيتتة
غيتتر دقيقتتة  منشتتأةستتوق األوراق الماليتتة قتتد التكتتون فع التتة تمامتتا  ممتتا يجعتتل القيمتتة الستتوقية لل

تخدم ويست. تماما  وبالتالي ينعكس ذلك على المعلومات المستخلصتة منهتا و الم قد متة للجمهتور
هذا األسلوب فتي إعتداد المعلومتات والتقتارير  الماليتة لدراستة االستتمرارية فتي أربتاح الشتركات 
والقدرة التنبؤية للمعلومتات وقابليتة التغيتر ويتتم التركيتز بشتكل رئيستي علتى مفهتوم المالءمتة و 

 ,.Francis et al)الموثوقية باعتبارها الخصائص النوعية األساستية للمعلومتات المحاستبية 
2004)119. 
إن أيتتتة أداة قيتتتاس شتتتامل لجتتتتودة التقتتتارير الماليتتتة يجتتتب أن تأختتتتذ بعتتتين االعتبتتتار كتتتتل       

وقتد قامتت العديتد متن ، معلومات التقرير السنوي بما في ذلك المعلومتات الماليتة وغيتر الماليتة
ريتر الدراسات والبحوث بالتركيز على أدوات التقييم التي تقتيس نوعيتة عناصتر محتددة متن التق

، الستتنوي وتتتتأثير هتتذا التقيتتتيم المحتتدد علتتتى القتترارات التتتتي يتختتذها المستتتتخدمون لهتتذه التقتتتارير
يركتز فتي بحثته عنتد علتى استتخدام محاستبة  111(Hirst et al. 2004)المثتال  فعلتى ستبيل
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 Gearemynckبينمتا ينتاقش . القيمتة العادلتة كعنصتر مباشتر لقيتاس جتودة التقتارير الماليتة
and Willekens 111(2003  الحستتابات وفائدتتته فتتي إعتتداد  مراجتتعالعالقتتة بتتين تقريتتر

علتتى جتتودة  112(Beretta and Bozzolan ,2004)ويركتتز الباحثتتان . التقتتارير الماليتتة
بينمتتتتتا يستتتتتلط . الرقابتتتتة الداخليتتتتتة وخطتتتتر المعلومتتتتتات المكتشتتتتتفة علتتتتى جتتتتتودة التقتتتتتارير الماليتتتتة

(Cohen et al. 2004)113  حوكمتتة الشتتركات وجتتودة الضتتوء علتتى العالقتتة بتتين آليتتات
ومتتع ذلتتك يمكتتن القتتول بتتأن البحتتوث التتتي تركتتز علتتى عنصتتر محتتدد بذاتتته ، التقتتارير الماليتتة

بمعتتزل عتتن بقيتتة العناصتتر المتتؤثرة فتتي جتتودة التقتتارير الماليتتة عنتتد إعتتداد التقريتتر الستتتنوي ال 
 .توفر نظرة شاملة عن الجودة الشاملة والخصائص النوعية للتقارير المالية

 :Qualitative Characteristics الخصائص النوعية للتقارير المالية: 3-1-3
نستخدم األدبيتات التتي تحتدد نوعيتة التقتارير الماليتة متن حيتث ، لبناء أداة لقياس الجودة      

 -المالءمتتة) والخصتتائص النوعيتتة األساستتية . الخصتتائص النوعيتتة األساستتية التتتي تتضتتمنها
ويتتتتتم تعزيتتتتز هتتتتذه . أهميتتتتة وتحديتتتتدا  لمحتتتتتوى التقتتتتارير الماليتتتتةهتتتتي األكثتتتتر ( صتتتتحة التمثيتتتتل

الخصتتائص النوعيتتة الرئيستتية للتقتتارير الماليتتة متتن ختتالل بعتتض الخصتتائص النوعيتتة الداعمتتة 
والتتي تفيتد فتي ( التوقيت المالئتم  -قابلية التحقق –قابلية المقارنة  -قابلية الفهم) والمتمثلة بت 

 ,IASB)ة المعلومتتات المفصتتح عنهتتا فتتي التقتتارير الماليتتةتحستتين القتترار المتختتذ بشتتأن فائتتد
2008.) 

ــــــــة:3-1-3-1 ــــــــة الرئيســــــــية للتقــــــــارير المالي  Principalالخصــــــــائص النوعي

Characteristics : 

  المالءمةRelevance: 
يشتتار إلتتى المالءمتتة بأنهتتا القتتدرة علتتى صتتنع الفتتارق فتتي القتترارات التتتي يتتتم اتخاذهتتا متتن      

(. IASB, 2008: 35)قبل المستخدمين للمعلومات المالية بصتفتهم مقتدمي رؤوس األمتوال 
وتميتتل أغلتتتب األبحتتتاث المعاصتتترة إلتتتى التركيتتتز علتتتى جتتتودة األربتتتاح بتتتدال  متتتن جتتتودة التقتتتارير 
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لكتتتتن هتتتتذا ، أن الهتتتتدف الرئيستتتي لمقتتتتدمي رؤوس األمتتتتوال هتتتتو تحقيتتتق التتتتربحالماليتتتة باعتبتتتتار 
التعريتتتف الستتتابق هتتتو تعريتتتف محتتتدود النطتتتاق ألنتتته يهمتتتل المعلومتتتات غيتتتر الماليتتتة كمتتتا أنتتته 
يستتتتتبعد المعلومتتتتات الماليتتتتة المستتتتتقبلية المتاحتتتتة بالفعتتتتل لمستتتتتخدمي التقريتتتتر المتتتتالي الستتتتنوي 

(Jonas & Blanchet, 2000)114 . لكي تكون أي دراستة أكثتر شتمولية يجتب أن وبالتالي
تنظر من باب أوسع علتى القيمتة التنبؤيتة للمعلومتات الماليتة وغيتر الماليتة المفصتح عنهتا فتي 

حيتتتتث أن القيمتتتتة التنبؤيتتتة  تشتتتتير إلتتتتى قتتتتدرة األربتتتاح التتتتتي تتتتتم تحقيقهتتتتا فتتتتي ، التقتتتارير الماليتتتتة
 منشتأةى المعلومتات التتي تمك تن الوبمعنى آخر تشير إلت، الماضي على التنبؤ بأرباح المستقبل
وبحستتتب تعريتتتف مجلتتتس معتتتايير المحاستتتبة الدوليتتتة فتتتإن ، متتتن توليتتتد تتتتدفقات نقديتتتة مستتتتقبلية

المعلومتتتات حتتتول ظتتتاهرة اقتصتتتادية معينتتتة لهتتتا قيمتتتة تنبؤيتتتة إذا كانتتتت ذات قيمتتتة كمتتتدخالت 
للعمليات التنبؤية المستخدمة من قبل مقدمي رؤوس األمتوال لتشتكيل توقعتاتهم الخاصتة حتول 

 (.IASB, 2008: 36)المستقبل 
تعتبتتر القيمتتة التنبؤيتتة متتن أهتتم المؤشتترات علتتى مالءمتتة المعلومتتات التتواردة فتتي التقتتارير       

 البنــد األول. ويتتتم قيتتاس القيمتتة التنبؤيتتة باستتتخدام ثالثتتة بنتتود، الماليتتة متتن حيتتث فائتتدة القتترار
د التقتتارير الماليتتة الستتنوية ببيانتتات استشتترافية تطل عيتتة وت ستتتخدم هتتذه ، يقتتيس إلتتى أي متتدى تتتزو 

وتعتبتتر هتتذه المعلومتتات مالئمتتة . لستتنوات مقبلتتة منشتتأةالبيانتتات عتتادة لوصتتف توق عتتات إدارة ال
لمقد مي رؤوس األموال وغيرهم من مستخدمي التقارير المالية الستنوية منتذ أن أصتبح بإمكتان 

إلدارة الوصول إلى المعلومات الخاصة الستشراف توقعات غير متاحتة ألصتحاب المصتلحة ا
فيقتيس إلتى  البنـد الثـانيأمتا . 115(Bartov & Mohanram, 2004)والمساهمين اآلخترين 

. أي متتتدى تفصتتتح التقتتتارير الستتتنوية عتتتن المعلومتتتات متتتن حيتتتث الفتتترص التجاريتتتة ومخاطرهتتتا
إلتى تكامتل المعلومتات الماليتة عتن  116(Jonas and Blanchet ,2000)ويشتير كتل متن 

طريق المعلومات غير المالية عند اإلشتارة إلتى القيمتة التنبؤيتة والمعرفتة التتي يمكتن الحصتول 
عليهتتتتتتا متتتتتتن الفتتتتتترص التجاريتتتتتتة والمختتتتتتاطر نظتتتتتترا  لمتتتتتتا يمكتتتتتتن أن تتتتتتتوفره متتتتتتن رؤى مستتتتتتتقبلية 

، للقيمتتتة العادلتتتة منشتتتأةام الفيقتتتيس استتتتخد البنـــد الثالـــثأمتتتا . منشتتتأةللستتيناريوهات المحتملتتتة لل
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وتشتتتير األدبيتتتات الستتتابقة إلتتتى استتتتخدام القيمتتتة العادلتتتة مقابتتتل التكلفتتتة التاريخيتتتة عنتتتد مناقشتتتة 
 117(Maines & Wahlen, 2006)وينتاقش ، القيمتة التنبؤيتتة لمعلومتات التقتتارير الماليتتة

التاريخيتة ألنهتا تمثتل محاسبة القيمة العادلة توفر معلومات أكثر مالءمة من محاستبة التكلفتة 
إضتافة إلتى ذلتك فتإن كتال متن مجلتس . القيمتة العادلتة الحاليتة لألصتول بتدال متن ستعر الشتراء
يدرستتون وضتتع IASB و  FASB معتتايير المحاستتبة الماليتتة و معاييرالمحاستتبة الدوليتتة 

يتث ح، معايير جديدة تسمح لمحاسبة القيمة العادلتة بتعزيتز مالءمتة معلومتات التقتارير الماليتة
 ,.Barth et al)أنهتم يعتبتترون القيمتتة العادلتتة واحتتدة متتن أهتتم الوستتائل لزيتتادة المالءمتتة  

تتتدة فتتتي زيتتتادة درجتتتة مالءمتتتة . 118(2001 باإلضتتتافة إلتتتى القيمتتتة التنبؤيتتتة تستتتهم القيمتتتة المؤك 
ويكتتون للمعلومتتات قيمتتة توكيديتتة إذا أك تتدت أو غي تترت ، المعلومتتات التتواردة فتتي التقتتارير الماليتتة

(. IASB, 2008: 36)قعتات الستابقة أو الحاضترة علتى أستاس التقييمتات التتي تقتدمها التو 
أنتته إذا وف تترت المعلومتتات التتواردة فتتي التقريتتر  Jonas and Blanchet ,2000وينتتاقش 

المتتالي الستتنوي التغذيتتة الراجعتتة لمستتتخدمي هتتذا التقريتتر حتتول أحتتداث أو عمليتتات ستتابقة فتتإن 
و تغييتتتر توقعتتتاتهم ورؤاهتتتم الالحقتتتة األمتتتر التتتذي يعكتتتس ذلتتتك ستتتوف يستتتاعدهم علتتتى تأكيتتتد أ

 .مالءمة تلك المعلومات المالية

  ( المصداقية)التمثيل الصادم:Faithful Representation 
التمثيتتتل الصتتتادق هتتتو الستتتمة األساستتتية النوعيتتتة الثانيتتتة للمعلومتتتات التتتواردة فتتتي التقتتتارير     

 Exposure Draftالماليتتة كمتتا هتتو مبتتين فتتي اإلطتتار المفتتاهيمي إلعتتداد التقتتارير الماليتتة 
[ED] ولتمثيتتتتتتل الظتتتتتتواهر االقتصتتتتتتادية التتتتتتتي تتتتتتتد عي . لمجلتتتتتتس معتتتتتتايير المحاستتتتتتبة الدوليتتتتتتة

التقتتارير الماليتة تمثيلهتتا بصتدق يجتتب أن تكتون التقتتارير الستنوية كاملتتة  المعلومتات التتواردة فتي
ويشتتتار إلتتتى الظتتتواهر ، (IASB, 2008: 36)ومحايتتتدة وخاليتتتة متتتن األخطتتتاء الماديتتتة 

المتتوارد االقتصتتادية و االلتزامتتات والمعتتامالت " االقتصتتادية الممثلتتة فتتي التقريتتر الستتنوي بأنهتتا
وانستجاما  متع األدبيتات الستابقة (. IASB, 2006: 48" )واألحتداث والظتروف التتي تحكمهتا 

التي تم استعراضها يتم قياس صتدق التمثيتل للمعلومتات التواردة فتي التقتارير الماليتة باستتخدام 
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مكانيـة التحقـم، الماديةوالخلّو من األخطاء ، واالكتمال، الحيادخمسة بنود في إشارة إلى   وا 
(Kim et al., 2007)119 و (Willekens, 2008)121   و(Rezaee, 2003)121. 

فتتي مناقشتتته أنتته متتن الصتتعب قيتتاس صتتدق التمثيتتل  122(Botosan ,2004) يقتتول       
إذ إن المعلومتات المتعلقتة بظتاهرة ، بشكل مباشر من خالل تقييم التقارير المالية السنوية فقتط

 Maines)ويضتيف ، اقتصادية فعلية هي معلومات ضرورية لضمان صحة وصدق التمثيل
and Wahlen 2006 ) بتأن التقتديرات و االفتراضتتات التتي تتوافتق بشتتكل وثيتق متع البنتتى

االقتصتتتتادية الكامنتتتتة والتتتتتي تتبعهتتتتا المعتتتتايير تستتتتهم بشتتتتكل كبيتتتتر فتتتتي تعزيتتتتز صتتتتدق تمثيتتتتل 
لذلك يجب التركيز على البنود الواردة فتي التقريتر الستنوي و التتي تزيتد متن درجتة ، المعلومات

متتع اإلشتتارة إلتتى أن هتتذه البنتتود والعناصتتر التشتتير دائمتتا ، لماليتتةالتمثيتتل الصتتادق للمعلومتتات ا
أو المعتايير الدوليتة  GAAPبشكل مباشر إلى المعايير المحاستبية األمريكيتة المقبولتة عمومتا  

ولكنهتا تتوفر أدوات ومؤشترات غيتر مباشترة كوكيتل عنهتا ليبتين  IFRSإلعداد التقارير الماليتة 
. ير الماليتتتة المعتتتدة وفتتتق معتتتايير محاستتتبية معينتتتة أ ختتترىصتتتدق تمثيتتتل المعلومتتتات فتتتي التقتتتار 

 " .عدم التحي ز" ويشير المؤشر أو الوكيل األول إلى قضية 
مفهتتتوم آختتتر لقيتتتاس صتتتدق تمثيتتتل المعلومتتتات التتتواردة فتتتي التقتتتارير الماليتتتة يشتتتير إلتتتى       
حيتتث تناولتتتت الكثيتتر متتن األبحتتتاث ، التتذي يقدمتتته مراجعتتو الحستتابات غيتتتر المتتؤهلين التقريــر

المختلفتتتتتتة تتتتتتتأثير كتتتتتتل متتتتتتن المراجعتتتتتتة وتقريتتتتتتر مراجتتتتتتع الحستتتتتتابات فتتتتتتي القيمتتتتتتة االقتصتتتتتتادية 
وقد خلص البتاحثون إلتى أن تقريتر مراجتع الحستابات يكستب (. Kim et al., 2007)منشأةلل

يتتتة قيمتتتة مضتتتافة متتتن ختتتالل تتتتوفير تأكيتتتد معقتتتول حتتتول المعلومتتتات التتتواردة فتتتي التقتتتارير المال
 Maines and) الدرجتتتة التتتتي يمثتتتل بهتتتا التقريتتتر الستتتنوي الظتتتواهر االقتصتتتادية بأمانتتتة

Wahlen, 2006) ،  ينتتاقش أولئتتك البتتاحثون أيضتتا  إلتتى أن تقريتترا  غيتتر م تتتحف ظ  يعتتدم شتترطا
تمثتتتتل بصتتتدق وأمانتتتتة واقتتتتع  ضتتتروريا  لتكتتتتون المعلومتتتتات التتتواردة فتتتتي التقريتتتتر المتتتالي الستتتتنوي
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لكتتن إذا وجتتد أي تحفتتظ حيالهتتا فتتذلك يعنتتي ، ويمكتتن االعتمتتاد عليهتتا فتتي اتختتاذ القتترار منشتأةال
 .أن المعلومات في التقارير المالية مغايرة للواقع وال تمثل بصدق أو بأمانة حقيقة أعمالها

علوماتتته ممثلتتة بصتتدق أمتتا العامتتل متزايتتد األهميتتة فتتي التقريتتر المتتالي الستتنوي لتكتتون م      
ويمكتن تعريتف حوكمتة الشتركات بأنهتا اآلليتات المستتخدمة فتي تنظتيم . حوكمـة الشـركاتفهو 

كمتا قتام العديتد متن ، و إدارة والتحكم بالعمل المؤسساتي في شكل شتركات محتدودة المستؤولية
اخليتتتتة البتتتتاحثين بدراستتتتة العالقتتتتة بتتتتين جتتتتودة التقتتتتارير الماليتتتتة وحوكمتتتتة الشتتتتركات والرقابتتتتة الد

ومخاطر التالعب واالحتيال وقد وجدوا أن ضتعف الحوكمتة والرقابتة الداخليتة يقلتل متن جتودة 
ويبتدو جليتا  أ، معلومتات حوكمتة الشتركات تعطتي قيمتة (. Rezaee, 2003)التقارير المالية 

وبشتتتتتكل أكثتتتتتر تحديتتتتتدا  إن المعلومتتتتتات التتتتتتي تقتتتتتدمها حوكمتتتتتة ، مضتتتتتافة لمقتتتتتدمي رأس المتتتتتال
مصتتتتداقية المعلومتتتتات المحاستتتتبية التتتتواردة فتتتتي التقتتتتارير الماليتتتتة وصتتتتدق  الشتتتتركات تزيتتتتد متتتتن

 .123(Sloan, 2001)تمثيلها

 Supporting الخصـــــــائص النوعيـــــــة الداعمـــــــة للتقـــــــارير الماليـــــــة: 3-1-2-2

Characteristics 

 قابلية المقارنة Comparability: 
والتتي هتي  قابليـة المقارنـةالصفة النوعية الداعمة األولى لمعلومات التقارير المالية هي     

نوعية المعلومات التي تمكن المستخدمين من تحديد أوجه الشبه واالختتالف بتين مجمتوعتين "
وبعبتتارة أختترى أن المواقتتف واألحتتداث (. IASB, 2008: 39" )متتن الظتتواهر االقتصتتادية

المتشتتتابهة يجتتتب أن تعتتترض بتتتنفس الطريقتتتة بينمتتتا الظتتتواهر المختلفتتتة يجتتتب عرضتتتها بشتتتكل 
قابليتتة المقارنتتة يتتتم قياستتها باستتتخدام ستتتة بنتتود تركتتز بشتتتكل . لتتف ومتمتتايز عتتن بعضتتهامخت

أربعتتتة متتتن هتتتذه البنتتتود تشتتتير إلتتتى التجتتتانس فتتتي ، مباشتتتر علتتتى االتستتتاق والتجتتتانس والتتتترابط
 منشتتتأةاستتتتخدام نفتتتس السياستتتات و اإلجتتتراءات المحاستتتبية متتتن فتتتترة إلتتتى فتتتترة أختتترى داختتتل ال

(Cole et al., 2007)124 ، بينمتا يستتخدم البنتدان الباقيتان لقيتاس قابليتة المقارنتة فتي فتترة

                                                             
123

  Sloan, R. (2001). Financial accounting and corporate governance: a discussion. Journal of Accounting and 

Economics, 32, 335-347. 
124

 Cole, V., Branson, J. & Breesch, D. (2007). A review of the different methods developed to measure the 

comparability of financial statements, Working paper series. 
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 ,Beuselick & Manigart)و ( Cole et al., 2007مستتقلة واحتدة ختالل الشتركات 
2007)125. 

ويشتتير هتتذا التجتتانس إلتتى استتتخدام نفتتس " تتضتتمن قابليتتة المقارنتتة التجتتانس و االتستتاق       
أو ختتتالل فتتتترة  منشتتتأةء متتتن فتتتترة إلتتتى أختتترى داختتتل الستتتوا، السياستتتات واإلجتتتراءات المحاستتتبية

إن أيتتة معلومتتات أو قواعتتد تنظيميتتة (. IASB, 2008: 39" )واحتدة بالنستتبة لعتتد ة شتتركات
كظهتتتتور ، جديتتتتدة تتتتتدفع الشتتتتركات لتغييتتتتر تقتتتتديراتها وأحكامهتتتتا وسياستتتتاتها المحاستتتتبية المتبعتتتتة

فتتي  منشتتأةنظتتر متتن قبتتل المعلومتتات حتتول أصتتول معينتتة تتتؤدي بعتتد المقارنتتات إلتتى إعتتادة ال
فعلتى . أي أن المعلومتات الجديتدة أدت إلتى تغييتر التقتديرات، العمر المتوقتع لهتذه الموجتودات

ستتبيل المثتتال انتقلتتت العديتتد متتن الشتتركات األوروبيتتة متتن تطبيتتق المبتتادئ المحاستتبية المقبولتتة 
عتتتام  IFRSليتتتة إلتتتى تطبيتتتق المعتتتايير الدوليتتتة إلعتتتداد التقتتتارير الما GAAPعمومتتتا  المحليتتتة 

وذلتتتك بستتتبب ظهتتتور قواعتتتد وتشتتتريعات جديتتتدة أدت لتتتدى مقارنتتتة أرقامهتتتا متتتع األرقتتتام  2115
نظترة  منشتأةوعنتدما تتوفر ال(. Cole et al., 2007)الستابقة إلتى انتهتاج سياستات جديتدة 

عامة عن الكيفية التتي تقتارن بهتا النتتائج المحققتة لعتدة ستنوات فتإن ذلتك ستيؤدي إلتى تحستين 
ابليتتة المقارنتتة للمعلومتتات التتواردة فتتي التقتتارير الماليتتة حتتتى لتتو لتتم يتتتم أي تغييتتر فتتي خاصتتي ة ق

 .اإلجراءات والسياسات المحاسبية

  قابلية الفهمUnderstandability: 
والتتي تزيتد " قابليتة الفهتم" الصفة النوعية الداعمة الثانية لمعلومات التقتارير الماليتة هتي       

عنتتدما يتتتم تصتتنيف المعلومتتات الماليتتة وتمييزهتتا وعرضتتها بشتتكل واضتتح جلتتي  ودقيتتق بحيتتث 
ويتتم قيتاس قابليتتة الفهتم باستتخدام خمستتة (. IASB, 2008)تتتيح للمستتخدمين فهتم معانيهتتا 

 Iuكلها على الشفافية والوضوح في المعلومات الواردة في التقارير المالية السنوية  بنود تؤكد
& Clowes, 2004)126. 

ويتتتم تصتتنيف المعلومتتات وتمييزهتتا بحيتتث يتتدل ذلتتك علتتى درجتتة تنظتتيم هتتذه المعلومتتات      
فتتإذا كتتان التقريتتر المتتالي الستتنوي منظمتتا  بشتتكل ، التتواردة فتتي التقريتتر الستتنوي وجتتودة عرضتتها
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 & Jonas)جيتد فإن تته ي ستته ل فهتم أيتتن يتتتم البحتتث ضتمنها للوصتتول إلتتى معلومتات محتتددة 
Blanchet, 2000 .) وعتتتالوة علتتتى ذلتتتك فتتتإن الكشتتتف عتتتن المعلومتتتات وبشتتتكل ختتتتاص

المالحظات حول الميزانية العمومية وبيان الدخل يضيف قيمة متن حيتث الشترح وتتوفير مزيتد 
تر حتول بنتود األربتاح وبشتكل ختاص فتإن . 127(Beretta & Bozzolan, 2004)متن التبص 

 ,IASB)التفستتيرات الستتردية تستتاعد فتتي زيتتادة فهتتم المعلومتتات التتواردة فتتي التقريتتر الستتنوي
إضافة إلى ذلك فإن وجود جداول وتصاميم ورسوم توضتيحية قتد يحستن متن قابليتة (. 2006

وة علتتى وعتتال، (IASB, 2006)الفهتتم متتن ختتالل شتترح وتوضتتيح العالقتتات و زيتتادة اإليجتتاز
ذلك عندما يتضمن التقرير المتالي الستنوي كلمتات وعبتارات ستهلة وبستيطة الفهتم فتإن المتلقتي 

ذا كتان هنتاك (. Courtis, 2005)ستيكون قتادرا  بشتكل أكبتر علتى فهمهتا وتحليتل محتواهتا  وا 
مصتطلحات تقنيتة المفتر منهتا فتإن وجتود تفستيرات بستيطة لهتذه المصتطلحات قتد يتدع م ويزيتتد 

 .الفهم للمعلوماتمن قابلية 

  الوقتيةTimeliness: 
تتية الثالثتتة الداعمتتة للتقتتارير الماليتتة كمتتا هتتي محتتددة فتتي اإلطتتار المفتتاهيمي        EDالخاص 

والوقتيتتتتة بتتتتالتعريف تعنتتتتي تَتتتتوف ر المعلومتتتتات لصتتتتانعي (. التوقيتتتتت المناستتتتب) تتتتتدعى بالوقتيتتتتة
(. IASB, 2008: 40)المتختذة القترارات قبتل أن تفقتد قتدرتها فتي التتأثير علتى تلتك القترارات 

والوقتيتتة تشتتير إلتتى الوقتتت المستتتغرق للكشتتف عتتن المعلومتتات وتتترتبط بمقتتدار فعاليتتة القتترارات 
وبناء  عليه فإن المعلومات التواردة فتي التقتارير الماليتة ، (IASB, 2008)المتخذة بشكل عام 

تتتاة منهتتتا يجتتتب أن تقتتتدم متتتن الناح يتتتة الزمنيتتتة فتتتي وقتتتت لكتتتي يكتتتون لهتتتا القيمتتتة النفعيتتتة المتوخ 
الحاجتتة لهتتا لكتتي يتتتمكن المستتتفيدون متتن بنتتاء آرائهتتم و ترتيتتب أولويتتاتهم واالسترشتتاد بهتتا فتتي 

 .اإلطار الزمني المفيد

 الحياد    : Neutrality 
ألن الظتتتتتواهر ، متتتتتن الممكتتتتتن أال تخلتتتتتو التقتتتتتارير الستتتتتنوية بشتتتتتكل كامتتتتتل متتتتتن التحيتتتتتز       

االقتصتادية التتواردة فتي التقتتارير الستنوية غالبتتا  متا يتتتم قياستها فتتي ظتروف يشتتوبها عتدم اليقتتين 
ولكتتن ، وبنتتاء عليتته يتتتم تضتتمين التقريتتر الستتنوي بالعديتتد متتن التقتتديرات و االفتراضتتات، التتتام
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عتدام التحيتز فتي التقتارير ال يمكتن أن يتحقتق فإنته متن الضتروري تحقيتق على الرغم من أن ان
مستتتوى معتتتين متتن الدقتتتة فتتتي معلومتتات التقتتتارير الماليتتة لتكتتتون القتتترارات المتختتذة بنتتتاء عليهتتتا 

ولتتتذلك يجتتتب فحتتتص ودراستتتة كتتتل الحجتتتج (. IASB, 2008)مفيتتتدة ونافعتتتة للمستتتتخدمين 
 ،دة في التقرير السنويالمقدمة لمختلف التقديرات و االفتراضات الوار 

إضتتتافة إلتتتى ذلتتتك إذا كانتتتت هتتتذه الحجتتتج المقدمتتتة صتتتالحة ومعب تتترة عتتتن االفتراضتتتات        
والتقديرات الواردة في التقرير المتالي الستنوي ومعتد ة أيضتا وفتق المعتايير المحاستبية المتعتارف 

أن م عتتد يها وتتدل علتى ، عليهتا عنتدها متن المتترجح أنهتا تمثتل الظتواهر االقتصتتادية دون تحيتز
عالوة علتى ذلتك (. Jonas & Blanchet, 2000) بالفهم الكامل لطريقة القياسيتمتعون 

عنتتتدما يتتتتم وصتتتف وتحديتتتد المبتتتادئ المحاستتتبية المت بعتتتة بوضتتتوح فتتتإن ذلتتتك ستتتوف يزيتتتد متتتن 
احتمتتال التوصتتل إلتتى توافتتق بشتتأنها وأيضتتا الكشتتف عتتن األخطتتاء والثغتترات لمستتتخدم التقريتتر 

" الحيتاد بأنته  Jonas and Blanchetويعتر ف كتل متن . المتالي وكتذلك لمراجتع الحستابات
حيتتتث ، ويتوقتتتف الحيتتاد علتتى نيتتة ومقصتتتد معتتد التقريتتر المتتالي" ضتتوعية والتتتوازن تمثيتتل للمو 

يجتب أن يستتعى معتتدم التقريتتر المتتالي إلتتى عترض األحتتداث والبنتتود بشتتكل موضتتوعي بتتدال  متتن 
 .التركيز على األحداث اإليجابية التي تحدث دون اإلشارة إلى األحداث السلبية
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 .المراجعة و أثرها في جودة التقارير الماليةجودة : المبحث الثاني
 
 .مفهوم جودة المراجعة وتعريفها: 3-2-1
 
 .العوامل المؤثرة في جودة المراجعة: 3-2-2
 
 .أثر جودة المراجعة في جودة التقارير المالية: 3-2-3
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 جودة المراجعة وأثرها في جودة التقارير المالية

 .وتعريفهامفهوم جودة المراجعة : 3-2-1

أكبتتر  2118تليهتتا األزمتتة االقتصتتادية األخيتترة  2112عتتام  ENRONكتتان لفضتتيحة       
حدث دعا لرفع االهتمام العالمي بجودة مراجعة الحسابات للوقتوف علتى ستالمة التقتارير الماليتة 

كما أن حجتم األزمتة أثتار أيضتا توقعتات نحتو مزيتد متن التنظتيم ، وزيادة فاعلية حوكمة الشركات
كمتا أن حجتم الثقتة . والتي قد تؤثر فتي التقتارير الماليتة والضبط في جميع المجاالت االقتصادية

أندرستون كانتت  منشتأةف، بجودة مراجعة الحسابات لم تكن مشكلة تقتصتر علتى الواليتات المتحتدة
ممتتتا جعتتتل مشتتتكلة جتتتودة المراجعتتتة مشتتتكلة ، عالميتتتة كمتتتا عمتتتالء المراجعتتتة والجهتتتات التنظيميتتتة

 .عالمية
  128(Watkins et al., 2004)منهتا تعريتف ، تعريفتات تتم تعريتف جتودة المراجعتة بعتدة      

علتى أنهتا  DeAngelo (1981ويعرفهتا. بأنها درجتة اتفتاق المراجعتة متع المعتايير المعمتول بهتا
القتتتدرة علتتتى التقيتتتيم التتتتي تعطتتتي مراجتتتع الحستتتابات إمكانيتتتة اكتشتتتاف الثغتتترات و الخروقتتتات فتتتي 

كافيتتة  مراجعتتةو الخروقتتات وجمتتع أدلتتة  النظتتام المحاستتبي للعميتتل و اإلبتتال  عتتن هتتذه الثغتترات
ومالئمتتة متتن أجتتل التعبيتتر عتتن رأي حتتول متتا إذا تتتم إعتتدادا القتتوائم الماليتتة متتن جميتتع النتتتواحي 

بتتتأن عمليتتتتة المراجعتتتتة غيتتتر قابلتتتتة للرصتتتد وبتتتتأن ستتتتلوك  Francis (2004)وينتتتتاقش. الجوهريتتتة
ضتتتافة إلتتتى ذلتتتك فتتتإن إ، هتتتو أمتتتر أساستتتي لتعزيتتتز ثقتتتة الجمهتتتور فتتتي المراجعتتتة وقيمتهتتتا مراجتتتعال

االختالفتتتات فتتتي نوعيتتتة وجتتتودة المراجعتتتة موجتتتودة ويمكتتتن االستتتتدالل عليهتتتا متتتن ختتتالل إجتتتراء 
مقارنات بين مجموعات مختلفة متن المتراجعين متع مراعتاة حجتم مكاتتب المراجعتة المتفاوتتة بتين 

. مقارنتةالصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك من أجتل التجتانس والتتوازن فتي اختيتار المجموعتات ال
مفهتتوم جتتودة المراجعتتة متتن حيتتث أنتته مفهتتوم معق تتد وال يمكتتن  Knechel ,2009))129وعتتر ف 

تحديتتتتده أو قياستتتته أو مالحظتتتتته بشتتتتكل واضتتتتح ومستتتتتمر ولكتتتتن مفهتتتتوم الجتتتتودة يتتتترتبط بعمليتتتتة 
المراجعة بشكل رئيستي فكل متا تتم ضتبط وتحستين عمليتة المراجعتة أدى ذلتك إلتى الزيتادة الطرديتة 
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عتة ونتتائج العمليتة بمتا يضتمن االستتمرارية والنفعيتة العاليتة متع مراعتاة الظتروف في جتودة المراج
 .التنافسية داخل المهنة والحوافز المقد مة للمراجع

تعتمتتتد جتتتودة المراجعتتتة علتتتى قتتتدرة المراجتتتع علتتتى إجتتتراء فحتتتص واستتتع وشتتتامل للحستتتابات       
أي موضتوعي مستتقل بشتأنها والقوائم والكشف عن أي خطأ أو شذوذ أو تحريف ومن ثتم تقتديم ر 

كمتا أن معتايير المراجعتة . األمر التذي يزيتد متن القيمتة اإلعالميتة للحستابات والقتوائم المعروضتة
وعلتتتتى وجتتتته الخصتتتتوص فتتتتإن معتتتتايير المراجعتتتتة . الدوليتتتتة تتتتتوفر دعمتتتتا  هامتتتتا  لجتتتتودة المراجعتتتتة

 تصتتتف أهتتتداف المراجعتتتة وتحتتتدد الحتتتد األدنتتتى متتتن  IAASBالصتتتادرة عتتتن  ISASالدوليتتتة
ومتتع ذلتتك فتتإن هتتذه ، المتطلبتتات واإلجتتراءات التتتي يتبعهتتا مراجتتع الحستتابات ختتالل ستتير العمليتتة

المعتتايير أمتتا متتن أجتتل تتتوفير إطتتار جتتامع لألحكتتام الصتتادرة فتتي المراجعتتة أو الحاجتتة إلتتى حكتتم 
وبنتتاء  عليتته فتتإن جتتودة المراجعتتة تعتمتتد علتتى االلتتتتزام . بالنستتبة لهتتم ليتتتم تطبيقتته بشتتكل مناستتب

باط القائم على خبرة األشخاص المختصتين ومثتابرتهم ونتزاهتهم وموضتوعيتهم وتشتكيكهم واالنض
 .بالمعطيات بغية تمكينهم من إصدار األحكام المناسبة التي تدعمها الوقائع والظروف القائمة

هنتاك عتدد متن العوامتل ، باإلضافة إلى طبيعة عناصر ومكونات البيانات المالية األساستية     
 FFAQ  (Framework for Auditكمتتا حتتددها اإلطتتار المفتتاهيمي لجتتودة المراجعتتة

Quality ) المقتتدم متتن قبتتل لجنتتة معتتايير المراجعتتة الدوليتتةIAASB    والتتتي تجعتتل تقيتتيم جتتودة
 :بما في ذلك المراجعة تحديا  كبيرا  

 ة ال يتتتوفر ستتتوى مراجعتتتإن وجتتتود األخطتتتاء الماديتتتة أو عتتتدم وجودهتتتا فتتتي البيانتتتات الماليتتتة ال
نظتترة جزئيتتة عتتن جتتودة مراجعتتة الحستتابات والتتتي ال تقتصتتر فقتتط علتتى عتتدم وجتتود أخطتتاء 

ة حيتتث أن وجتتود أيتتة معلومتتة جوهريتتة خاطئتتة فتتي تلتتك البيانتتات مراجعتتماديتتة فتتي البيانتتات ال
كمتا أن عتدم وجتود ، كشف عنها من قبل قد ال يكتون مؤشترا  علتى فشتل المراجعتةوالتي تم ال

معلومتتات جوهريتتة خاطئتتة ال يمكتتن فتتي حتتد ذاتتته أن يكتتون المقيتتاس الوحيتتد لجتتودة مراجعتتة 
وحتتى فتي هتذه الحالتتة ، الحستابات إذ إن هنتاك أخطتاء جوهريتة قتد تكتون غيتتر قابلتة للكشتف

ها فتتتي البيانتتتات الماليتتتة فهتتتذا ال يعنتتتي أن جتتتودة عنتتتد وجتتتود أخطتتتاء جوهريتتتة لتتتم يتتتتم اكتشتتتاف
ومتتن ، المراجعتة رديئتة حيتث أن العمليتة مصتممة للحصتول علتى تأكيتد معقتول ولتيس مطلتق

بأنهتا مفتاهيم اليمكتن " تأكيتد معقتول" و " أدلتة مراجعتة كافيتة "هنا يمكن النظر إلى المفتاهيم 
 .ر والممارسات المعمول بها تعريفها بدقة بل تحتاج إلى النظر فيها في سياق المعايي
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  كافيتة ومالئمتة لتدعم رأي المراجعتة  مراجعةإن انحراف عملية المراجعة وما يتم اعتباره أدلة
 .إلى حد كبير هي أدلة حكمية قائمة على الحكم الشخصي

  إن وجهتتات النظتتر فتتي جتتودة المراجعتتة تختلتتف وتتفتتاوت متتن مراجتتع آلختتر كمتتا أنهتتا تختلتتف
 .أي أن مفهوم جودة المراجعة نسبي بحسب الشخص المتلقي، بين أصحاب المصلحة

 إن الشفافية المتبعة في المراجعة أيضا  محدودة ومتفاوتة وكذلك نتائج عملية المراجعة. 
   ولتذلك فتإن أعمتال المراجعتة واألحكتام المبنيتة عليهتا ، ليس ثمة هناك كيانان متطابقان تماما

ا يعكتتس طبيعتة وتعقيتد الحكتتم علتى جتتودة ستوف تختلتف بالضتترورة متن مراجتع إلتتى آختر ممت
وكتتذلك األمتتر عنتتدما يتتتم تقيتتيم المختتاطر للعمليتتة ، المراجعتتة متتن منظتتور ثابتتت قابتتل للقيتتاس

 .بواسطة عدة مراجعين  فالنتائج حكما  سوف تكون متفاوتة تبعا  لرؤية كل منهم وحكمه
 عليهتتا المكتتتب  يتتتم النظتتر إلتتى جتتودة المراجعتتة متتن منظتتور األتعتتاب التتتي يمكتتن أن يحصتتل

المكلتف بالعمليتة و هنتا أيضتا يتفتاوت الحكتتم علتى الجتودة بحستب حجتم المكتتب والسياستتات 
ال تضتتتحي بستتتمعتها   BIG 4إذ إن مكاتتتتب المراجعتتتة علتتتى ستتتبيل المثتتتال التتتت، المتبعتتتة

بينمتتتا المكاتتتتب الصتتتغيرة قتتتد تلجتتتأ إلتتتى ، المستتتتقبلية فتتتي ستتتبيل الحصتتتول علتتتى أتعتتتاب أعتتتال
بخفض اإلجراءات المتبعة للحصول علتى أتعتاب عاليتة وتقتديم تقتارير  خفض كلفة المراجعة

 .نظيفة قد تخفي تحريفات جوهرية لم يتم الكشف عنها
  مراجعتتتو الحستتتابات هتتتم المستتتؤولون عتتتن جتتتودة المراجعتتتة عنتتتدما يقومتتتون بعمليتتتات مراجعتتتة

ي معتتايير الجتتودة للحصتتول علتتى بيانتتات ماليتت، فرديتتة ة وينبغتتي أن تهتتدف إلتتى ضتتمان تتتوخ 
وذلتتتتك ضتتتتمن "  مالئمتتتتة" و " كافيتتتتة"  مراجعتتتتةيمكتتتتن االعتمتتتتاد عليهتتتتا باالستتتتتناد إلتتتتى أدلتتتتة 

 :المحددات التالية
 هل تم عرض القيم المناسبة و اتباع األخالق والمواقف المالئمة. 
 وهتل خصتص الوقتت الكتافي ، هل كان المراجع على دراية وخبرة بما فيه الكفاية

 .لتنفيذ أعمال المراجعة
 طبيق إجراءات صارمة على مراقبة جودة المراجعةهل تم ت. 
 هل تم تقديم التقارير في الوقت المناسب. 
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وجتتدا أن مكاتتتب مراجعتتة  131(Krishnan and Shayor, 2000) وفتتي دراستتة أجراهتتا 
أي أن هنتتاك ، الحستابات الكبيترة هتي أكثتتر تتأهيال  متن تلتتك الصتغيرة العاملتة فتتي المضتمار نفسته

باإلضافة إلتى ذلتك فتإن . عالقة إيجابية بين حجم مكتب المراجعة وبين نوعية المراجعة المقد مة
ة الجتتودة وذلتتك بستتبب مكاتتتب المراجعتتة الكبتترى تتلقتتى حتتوافز أكبتتر لتقتتديم ختتدمات مراجعتتة عاليتت

 ,Dunn et al)الخبترة والحرفيتة فتي أداء العمتل التتي تتمتتع بهتا المكاتتب الكبيترة دون الصتغيرة 
أن هنتتاك عالقتتة إيجابيتتة بتتين التخصتتص الصتتناعي  131(Reisch, 2000) ويعتقتتد (. 2000

ة أكبتتر إذ أن المتراجعين الخبتتراء فتي المجتال الصتتناعي لتديهم قتدر ، وبتين جتودة المراجعتتة المقدمتة
علتتى النظتتر واالكتشتتاف للمشتتاكل التتتي تعتتاني منهتتا صتتناعة معينتتة بستتبب المواقتتف الكثيتترة التتتي 

باإلضتافة إلتى ، يمرون بها والخبرة التي يكتسبونها وهذا هو سبب الجتودة العاليتة للمراجعتة لتديهم
 رستتتتوم االستشتتتتارات التتتتتي أثتتتترت ستتتتلبا  علتتتتى استتتتتقاللية المراجتتتتع وبالتتتتتالي علتتتتى جتتتتودة عمليتتتتات

متتاذا نعتترف عتتن جتتودة "دراستتة بعنتتوان  132(Francis 2,004)أجتترى . المراجعتتة التتتي يجريهتتا
وجتتد متتن خاللهتتا أن جتتودة مراجعتتة الحستتابات تتتتأثر بعتتدة عوامتتل منهتتا حجتتم مكتتتب " المراجعتتة

محتتتل المراجعتتتة  منشتتتأةالعميتتتل وخصتتتائص الصتتتناعة فتتتي ال منشتتتأةالمراجعتتتة وخصائصتتته وحجتتتم 
) وخلتص. ات الدولية في النظم القانونية الناظمة لعمليتات المراجعتةإضافة إلى الفروق واالختالف

Geiger and Rama, 2006)133  فتي دراستة أجرياهتا عتن حجتم مكاتتب المراجعتة إلتى أن
فتي المراجعتة تقتدم ختدمات ذات جتودة عاليتة مقارنتة بغيرهتا متن شتركات   BIG 4الشتركات التت 

بحثتته التتذي أجتتراه مفادهتتا أن تلتتك فكتترة فتتي  134(Chen et al, 2007) ويعتترض. المراجعتتة
الشتتركات التتتي يكتتون أفتتراد العائلتتة الواحتتدة مستتاهمين فيهتتا تتلقتتى تقتتارير مراجعتتة أقتتل جتتودة متتن 

وتتتتؤثر القتتتدرة التنافستتتية فتتتي ستتتوق المراجعتتتة . الشتتتركات األختتترى التتتتي ال تخضتتتع لرقابتتتة العائلتتتة
كمتا أشتاروا إلتى أن ، عتةتتأثيرا  عكستيا  فتي جتودة المراج 135(Kallapur et al, 2008)بحستب 

                                                             
130

 Krishnan, J. and Schauer, p. c., 2000,Differences in Quality among Audit Firms ,Journal of 

Accountancy,p.85.  
131  Reisch, J. T, Ideas for Futur Research on Audit Quality, 2000,Auditing Section American accounting 

Association, vol. 24,No.1.  
132 Francis,J. R, 2004,What do We know about audit quality?,British Accounting Review, vol.36,No.4 

,PP. 345-350 .  
133 Geiger, M. A.and Rama,D.V ., 2006,Audit Firm Size and Going –Concern Reporting Accuracy, 

Accounting Horizons, Vol. 20,No .1 , PP.1-4.  
134 Chen, C. I. and Yen ,G . and Fu, C.J. and Chang,F.H., 2007,Family Conttrol ,Auditor independence, 

and Audit Quality: Empirical Evidence from The Tse-listed Firms, Corporate Ownership and Control,vol 
.4,PP .96-100  
135

 Kallapur,S .and Sankaragurus wamy ,S . and Zang , Y., 2008, Audit Market Competition and Audit 

Quality ,PP. 1-4.  



71 
 

قيتتتاس جتتتودة المراجعتتتة لتتتيس أمتتترا  ستتتهال  أو بستتتيطا  كمتتتا أن النتتتتائج اليمكتتتن مالحظتهتتتا بستتتهولة 
ويمكن قياس جودة المراجعة على شكل مؤشترات وعناصتر واالستتدالل عليهتا بقترائن معينتة مثتل 

الناظمتتتة والتتتدخل  والرستتتوم التتتتي يتتتتم تقاضتتتيها لقتتتاء العمليتتتة والمتطلبتتتات القانونيتتتة منشتتتأةحجتتتم ال
فقتد أجترى دراستة  136(Hamilton, 2005)أمتا . الستنوي االجمتالي وغيرهتا الكثيتر متن العوامتل

مفادهتتتا أن انخفتتتاض معتتتد ل دوران مراجتتتع الحستتتابات وبقائتتته لفتتتترة طويلتتتة كعميتتتل مراجعتتتة لتتتذات 
جعتتة يلعتتب تتتأثيرا  مباشتترا  فتتي انخفتتاض جتتودة المراجعتتة ولتتذلك فتتإن تنتتاوب شتتركات المرا منشتتأةال

بحستب البحتث يتتؤدي إلتى زيتتادة جتودة المراجعتتة ستواء  كتان هتتذا التنتاوب إلزاميتتا  بموجتب القتتوانين 
 .137(Lu, 2005)أو طوعيا  حيث يقوم أصحاب الشركات بالتبديل االختياري للمراجعين 

 .العوامل المؤثرة في جودة المراجعة: 3-2-2
البتد متن المحافظتة علتى جتودة التقتتارير الماليتة وتحستينها وذلتك باالرتقتاء بجتودة المراجعتتة       

التي تعكس سالمة التقارير المالية وذلتك متن أجتل ضتمان مصتداقية المعلومتات التواردة فتي هتذه 
 ،الثقافتتتة الماليتتتة ألعضتتتاء فريتتتق المراجعتتتة)، التقتتتارير ومتتتن العوامتتتل المتتتؤثرة فتتتي جتتتودة المراجعتتتة

، عضتتتتوية مجلتتتتس إدارة متعتتتتددة ألعضتتتتاء لجنتتتتة المراجعتتتتة، تتتتتواتر اجتماعتتتتات لجتتتتان المراجعتتتتة
خبتترة المتتراجعين الختتارجيين والتفاعتتل بتتين استتتقالل ، استتتقالل أعضتتاء لجنتتة مراجعتتة الحستتابات

 (.لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين
 الثقافة المالية ألعضاء فريق المراجعة: 

حسابات بكتل أعضتائها تتمتتع بدرجتة عاليتة متن الثقافتة والخبترة فتي أن تكون لجنة مراجعة ال
المجال المالي هو أمر ضتروري بتل وحاستم أيضتا  لكتي تتتمكن متن اإلشتراف وفترض الرقابتة 

ويتطلب األمتر متن أعضتاء لجنتة المراجعتة أيضتا  ، المالية على عملية إعداد التقارير المالية
لمحاستتبية متتن أجتتل الحصتتول علتتى فهتتم عميتتق أن يكونتتوا علتتى درجتتة عاليتتة متتن المعرفتتة ا

وتظهتتتر الحاجتتتة إلتتتى هتتتذه ، لبنتتتود التقتتتارير الماليتتتة وتحستتتين االمتثتتتال للمتطلبتتتات التنظيميتتتة
الثقافة المالية والمحاسبية الواسعة عند التعامل مع شركات كبيرة على شتكل تكتتالت ووجتود 

والتتوعي للوقايتتة متتن عمليتتات  هياكتتل معقتتدة لهتتا األمتتر التتذي يتطلتتب مقتتدارا  عاليتتا  متتن الفهتتم
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وهتذا األمتر تمتت اإلشتارة  .138(Song and Windram, 2000) التالعب المتالي والغتش
التذي يتطلتب متن كتل  Sarbanes-Oxley Act, 2002إليه عندما صدر قانون ساربينز 

عامتة مدرجتة الكشتف فيمتا إذا كتان لتديها خبيتر متالي ضتمن لجنتة المراجعتة الخاصتة  منشأة
 .بها أم ال

 تعدد اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات: 
تعتمتتتتتد فعاليتتتتتة لجنتتتتتة المراجعتتتتتة علتتتتتى قتتتتتدرة اللجنتتتتتة ممثلتتتتتة بأعضتتتتتائها علتتتتتى حتتتتتل القضتتتتتايا 

وتحستتين وتفعيتتل وظيفتتة المتابعتتتة والرصتتد علتتى أنشتتتطة  منشتتتأةوالمشتتكالت التتتي تواجههتتا ال
ن تتتواتر وتعتتدد اجتماعتتات لجنتتة المراجعتتة يزيتتد الفتترص أمامهتتا لمنا، منشتتأةال قشتتة القضتتايا وا 

وتتتتداول االقتراحتتتات بشتتتأنها حيتتتث أن مستتتتوى نشتتتاط لجنتتتة  منشتتتأةالراهنتتتة التتتتي تمتتتر بهتتتا ال
المراجعتتتة يعكتتتتس الحكتتتتم الرشتتتتيد ويعتتتتزز ممارستتتتة وظيفتتتتة الرقابتتتتة وبالتتتتتالي جتتتتودة المراجعتتتتة 

ولتتتوحظ أن لجنتتتة المراجعتتتة التتتتي تعقتتتد جلستتتات أقتتتل غالبتتتا  متتتا تكتتتون أقتتتل فاعليتتتتة ، العاليتتتة
 .Abbott, et al, 2000)139كمراقب جيد 

 عضوية مجلس إدارة متعددة ألعضاء لجنة المراجعة: 
إال أن ، يشتتير ذلتتك إلتتتى عتتدد المناصتتتب اإلداريتتة التتتي يتتتتدر ج فيهتتا أعضتتتاء لجنتتة المراجعتتتة

أصحاب هذا الرأي يناقشون أن تعدد المناصب التي يحتلها أعضاء لجنتة المراجعتة ستيؤدي 
لتتزام أعضتتاء لجنتتة المراجعتة بتتأداء تعهتتداتهم بفعاليتتة إلتى محدوديتتة فتتي الوقتت بمتتا يضتتعف ا

عالية غير أن الخبرات العالية التي يكتستبها أعضتاء لجنتة المراجعتة متن ختالل تتدرجهم فتي 
المناصتتب اإلداريتتة تكتتون عاليتتة وتتتؤهلهم إلتتى إدراك طبيعتتة العمليتتة التتتي يجرونهتتا بمتتا فتتي 

 .141(Ruzaidah and Takiah , 2004)ذلك تفعيل آلية الرصد والرقابة 
 استقالل لجنة المراجعة: 

وبالتتتالي ضتتمان ، ويعتتد ذلتتك عتتامال  بتتالغ األهميتتة لضتتمان جتتودة مخرجتتات عمليتتة المراجعتتة
وينص قانون حوكمة الشركات أنته يجتب أن يتمتتع غالبيتة ، مسؤولية اإلدارة أمام المساهمين
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لمراجعتة وعتدم تول يتته إضتافة إلتى استتقالل رئتتيس لجنتة ا، أعضتاء لجنتة المراجعتة باالستتتقالل
ألن تتته يعتتزز فعاليتتتة مهتتام المتابعتتتة ، التتتي يراجتتتع حستتاباتها منشتتتأةألي منصتتب تنفيتتتذي فتتي ال

 Blue)ين التتداخليين والختتارجيينمتتراجعكمتتا أنتته بمثابتتة وكيتتل لتعزيتتز استتتقاللية ال، والرصتتد
Committee 1999)141. 

  التفاعل بين استقالل لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين: 
بتأن التفاعتل الحاصتل بتين لجنتة مراجعتة  142(Goodwin and Seow, 2000)ينتاقش 

الحسابات التي تتمتع باالستقاللية وبين المراجع الخارجي من شتأنه التتأثير بشتكل فاعتل فتي 
األمتر التذي يفضتي إلتى زيتادة جتودة المراجعتة وبالتتالي  منشتأةجودة الرقابتة الداخليتة داختل ال

قالتتتتتة المتتتتتراجعين ، ماليتتتتتةزيتتتتتادة جتتتتتودة التقتتتتتارير ال كمتتتتتا أن لجنتتتتتة المراجعتتتتتة تتتتتتتولى تعيتتتتتين وا 
إلتتى أنتته متتن مستتؤولية لجنتتة المراجعتتة  2111وتشتتير مدونتتة حوكمتتة الشتتركات . الختتارجيين

مناقشتة طبيعتة ونطتتاق عمليتة المراجعتة متتع المتراجعين الختتارجيين قبتل بتدء العمليتتة ومتن ثتتم 
دة جتتودة عمليتتات المراجعتتة وبالتتتالي ممتتا يستتهم فتتي زيتتا، استتتعراض النتتتائج فتتي وقتتت الحتتق

 .نوعية عالية للتقارير التي يتم انتاجها
  المراجعة منشأةحيازة: 

، المراجعتتة بعتتين االعتبتتار بغيتة إعتتداد تقتتارير ماليتتة فعالتتة و بجتتودة كبيتترة منشتتأةتؤختذ حيتتازة 
حتون القتول بتتأن طتول فتترة الحيتازة يتت ؤدي ألنهتا تتؤثر بشتكل مباشتر، فكثيتتر متن البتاحثين يرج 

إلتتى نشتتتوء عالقتتات شخصتتتية بتتين المراجتتتع وعميلتته وبالتتتتالي يتخل تتى المراجتتتع عتتن استتتتقالله 
المراجعتتتة كمتتتا  منشتتتأةوتعتتتر ف حيتتتازة ، العميتتتل وتقتتتديم تقتتتارير نظيفتتتة منشتتتأةوحيتتتاده لصتتتالح 

فهتتا   منشتتأةالمراجعتتة ب منشتتأةبأنهتتا المتتدة أو الفتتترة التتتي تتترتبط بهتتا  Anderson, 1991عر 
صدار تقتارير المراجعتة المتعلقتة بهتا وتتفتاوت العميل وتتولى م هام مراجعة البيانات المالية وا 

و تكتتون فتتترة الحيتتازة قصتتيرة إذا استتتمرت لمتتدة ستتنتين أو ، هتتذه الفتتترة متتن عميتتل إلتتى أختتر
 . ثالث سنوات وتمتد هذه الحيازة لفترات طويلة تصل لتسع سنوات أو أكثر
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  Blue Ribbon Committee (1999). Report and Recommendation of the Blue Ribbon 

Committee on Improving Effectiveness of Corporate Audit Committees. New York Stock 

Exchange and National Association of Securities Dealers. 
142

 Goodwin, J, and Seow, J. L. (2000). The influence of Corporate Governance Mechanisms 

on the Quality of Financial Reporting and Auditing: Perceptions of Auditors and Directors in 

Singapore, Journal of Accounting and Finance, 42(3),195-224 
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قتام البتاحثون بتحديتد  143(Moeinaddin et al; 2013) ووفتق دراستة حديثتة أجراهتا       
وترتيتتب العوامتتل المتتؤثرة فتتي جتتودة مراجعتتة الحستتابات بطريقتتة أكثتتر منهجيتتة حيتتث صتتن فوا هتتذه 

 منشتتتتأةالعوامتتتتل إلتتتتى ثتتتتالث مجموعتتتتات تتضتتتتمن هتتتتذه المجموعتتتتات العوامتتتتل المتعلقتتتتة بهيكليتتتتة ال
وأخيتترا  العوامتتل الخارجيتتتة ، ات المتبعتتتةوالعوامتتل المتعلقتتة بمراجعتتتة الحستتابات واإلجتتراء، وكيانهتتا

 .المؤثرة في سير العملية

 :منشأةالعوامل الهيكلية الداخلية لل -1
 .منشأةحجم ال .1
 .منشأةهيكل الرقابة الداخلية لل .2
 .ين الداخليينمراجعوجود ال .3
 .نوع العمليات التي يتم إجراؤها .4
 .منشأةالنظم المحاسبية المتبعة في ال .5

 :العوامل المتعلقة بمراجعة الحسابات واإلجراءات المتبعة  -2

 .اإللمام الكامل بمعايير المراجعة .1
 .العالقة السائدة بين أعضاء المراجعة في فريق المراجعة .2
 .مراجعة الحسابات منشأةالعالمة التجارية وسمعة  .3
 .تقييم أداء الموظفين .4
 .مدى االلتزام بقانون السلوك المهني .5
 .االلزامي لمراجعي الحسابات معد ل الدوران .6
 .المراجعة في الشركات الصناعية منشأةخبرة  .7
 .المراجعة منشأةحجم  .8
 .المراجعة منشأةالرسوم واألتعاب التي تتقاضاها  .9

 :العوامل الخارجية المؤثرة -3

 .البيئة السياسية والقانونية .1

                                                             
143

 Moeinaddin ,M .and Keshavarzian ,S ; 2013, Identifying and Ranking the Factors 

Impacting Audit Quality from the Perspective of Audit Firms Using FANP and FTOPSIS , 

interdisciplinary journal of contemporary research in business, april,vol 4 ,no 12. 



75 
 

 .التطورات التكنولوجية .2
 .البيئة التنافسية السائدة .3
 .العامةاألوضاع االقتصادية  .4
 .التعامل مع الطرق المحاسبية المتبعة والبرمجيات .5

 .أثر جودة المراجعة في جودة التقارير المالية: 3-2-3

تلعتب التقتارير الماليتة دورا  حاستما  فتي الحفتتاظ علتى التتوازن بتين اإلدارة والملكيتة الخاصتتة     
للمستتتتثمرين التتتذين  بتتتل وتشتتتكل عمليتتتة أساستتتية فتتتي استتتتمرارية الوظتتتائف األختتترى، فتتتي المنشتتتأة

يتلقتتون التقتتارير الماليتتة كمهتمتتين ختتارجيين يحتتتاجون التقتتارير الماليتتة لتستتهيل األعمتتال التجاريتتة 
إن جتودة المراجعتة هتي عبتارة . Coate, Florence and Kral, 2002)144 )واالقتصتادية  

تقريتره عن تقييم السوق واحتمال اكتشاف المراجع ألخطاء وممارسات خاطئة وتضتمين ذلتك فتي 
مما يؤكد أن الكفاءة المهنية لمراجع الحسابات واستقالله وعدم ارتكابته لممارستات غيتر ، النهائي

جراءاتهتا علتى جتودة ، منتظمة خارجة عن نطاق مهمته كل ذلتك ضتروري لفهتم آثتار المراجعتة وا 
 .Knechel, 2000)145 ) التقارير المالية

وفي هذا السياق تظهر مراجعتة الحستابات لتلعتب دورا  حاستما  فتي بنتاء الثقتة المنهجيتة فتي    
نزاهتة التقتارير الماليتتة متن ختالل المصتتداقية التتي تضتتفيها مراجعتة الحستابات علتتى هتذه التقتتارير 
متتن ختتالل التحقتتق المستتتمر وبالتتتالي تخفتتيض المختتاطر علتتى المستتتثمر عبتتر تخفتتيض مختتاطر 

وبالتتتالي فتتإن جتتودة المراجعتتة هتتي العنصتتر األساستتي (. Fairchild, 2007)ماليتتة التقتتارير ال
والركيتتتزة الرئيستتتية فتتتي تعزيتتتز جتتتودة التقتتتارير الماليتتتة وتعزيتتتز ثقتتتة األطتتتراف كافتتتة بهتتتذه التقتتتارير 

 )هتتتذا وتعتمتتتد أهميتتتة المراجعتتتة علتتتى جتتتودة عمليتتتات المراجعتتتة. الماليتتتة التتتتي تمتتتت مراجعتهتتتا
Moizer,1997) ،يتتيم وقيتتاس مؤشتترات جتتودة ختتدمات المراجعتتة ال يخلتتو متتن التحتتديات لكتتن تق

 ,Francis )وينتاقش.146(Barton ,2005)ألن هتذه المؤشترات غيتر قابلتة للرصتد والقيتاس 

                                                             
144

 Coate, C. J, R. Florence, and K.L. Kral (2002): “Financial Statement Audits, a Game of Chicken?” Journal 

of Business Ethics 41, 1 – 11. 
145

 Knechel, R. W. 2000. Behavioral research in auditing and its impact on audit education, 

Issues in Accounting Education, 15(4), pp. 695-712. 
146

 Barton, J. (2005): Who Cares about Auditor Reputation? Contemporary Accounting 

Research 22 (3): 549–586. 
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وتضتتتيف الدراستتتة التتتتي . أنتتته متتتن الصتتتعب بمكتتتان القيتتتاس الكمتتتي لجتتتودة المراجعتتتة 147(2004
يضتفي مصتداقية علتى  بتأن مراجتع الحستابات 148(Hay and Knechel ,2010 )أجراهتا 

التقتتارير الماليتتة للشتتركات متتتن ختتالل إبتتداء التتترأي حتتول التمثيتتل الحقيقتتتي والعتتادل لهتتذه التقتتتارير 
 )وينتاقش .وهذه المصداقية يتم تحديتد قيمتهتا كمتا يراهتا المستتخدمون الحقيقيتون للتقتارير الماليتة

(Houghton and Jubb ,2005 ا متن ختالل بتأن خدمتة مراجعتة الحستابات تكتستب أهميتهت
وفتتي نفتتتس . الثقتتة التتتي يوليهتتا العمتتتالء لتقتتارير المراجتتع ومتتتن ختتالل قتتدرتها علتتى عكتتتس الواقتتع

بتأن (Hardies, Breesh and Branson 2009)149الستياق والموضتوع ينتاقش البتاحثون 
جتتودة المراجعتتة ليستتت مجتترد وظيفتتة خطيتتة ناجمتتة عتتن كفتتاءة المراجتتع واستتتقالله فقتتط بتتل هتتي 

الستتوق وجمهتتور المستتتفيدين للقيمتتة التتتي يجستتدها تقريتتر المراجعتتة بالنستتبة  أيضتتا  نظتترة وتصتتور
ويتضتتتتح متتتتن هتتتتذا المنظتتتتور إلتتتتى أن جتتتتودة المراجعتتتتة هتتتتي متتتتدى مصتتتتداقية رأي مراجتتتتع ، إلتتتتيهم

الحسابات التي تشكل مقياسا  لدرجة الثقة التتي يوليهتا مستتخدموا التقتارير الماليتة إلتى المعلومتات 
 .الحساباتالتي يزودهم بها مراجعوا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
147

 Francis, J. R. (2004) What Do We Know About Audit Quality? British Accounting Review, 

36(4), pp. 345–368. 
148

 Hay W. and R. W.Knechel (2010): Behavioral Research in Auditing and Its Impact on 

Audit Education, Issues in Accounting Education, 15(4), pp. 695–712. 
149

 Hardies, K., Breesch, D. and Branson, J. (2009) Male and Female Auditors: Who in this 

Land is the Fairest of All? Accountancy & Bedrijfskunde, 29(7), pp. 22–30. 
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 مقدمة 

 طريقة جمع البيانات :المبحث األول

 اختبارات الصدم والثبات: المبحث الثاني

 اختبار ثبات المقياس  -1
 اختبار صدق المقياس -2

 التحليل الوصفي: المبحث الثالث
 وصف العينة-1
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث-2

 اختبار الفروض: المبحث الرابع
 اختبار الفرضيات-1
 .تحليل ومناقشة نتائج الدراسة-2
 النتائج و التوصيات -3
 

 خالصة
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 :مقدمة
هذا الفصل عملية قياس أثر ممارسات المراجعة غير المنتظمة في مصداقية التقارير  بيني

المالية ومالءمتها بناء على دراسة ميدانية قام بها الباحث في الجهاز المركزي للرقابة المالية 
عن ، (باعتباره من أهم األطراف المستفيدة من التقارير المالية المقدمة من قبل المنشآت)

زيع استبيانات على مراجعي الحسابات والمحاسبين الممارسين للمهنة في الجهاز طريق تو 
 ،(ممارسات المراجعة غير المنتظمة)تتناول جميع متغيرات البحث المستقلة ، المركزي

التابع  والمتغير، (العوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير المنتظمة) والمتغيرات الوسيطة
 (.لية المعبر عنه بالمالءمة والمصداقيةجودة التقارير الما)

لدراسة متغيرات البحث والتحليالت التي ( SPSS)وقد استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي 
 :استخدمها هي

 .التحليل الوصفي -
 .ألفا كرونباش الختبار ثبات المقياس -
 .تحليل االرتباط الختبار ثبات المقياس -
 .ختبار صدق المقياسالتحليل العاملي االستكشافي ال -
 .تحليل االنحدار البسيط والمتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع -

إلى أن توصل الباحث لوضع نتائج مبنية على التحليل اإلحصائي ووضع توصيات البحث 
 .بناء  على نتائج التحليل

 :طريقة جمع البيانات: المبحث األول
 :الدراسةمجتمع وعينة 

يتمثل مجتمع الدراسة بمراجعي الحسابات و المحاسبين الممارسين العاملين في الدوائر المالية 
أما عينة الدراسة فقد ، في سورية باعتبارهم أبرز المستفيدين من التقارير المالية النهائية

العاملين في  (مفتشي الحسابات)الممارسين  اقتصرت على مراجعي الحسابات و المحاسبين
الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق وذلك بسبب األوضاع الراهنة التي تحول دون 

 .توسيع عينة البحث
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استبيان وكانت  114وتم استرداد  عينة الدراسةاستبيان على  125حيث قام الباحث بتوزيع 
ة االسترداد ، وبالتالي يكون إجمالي نسبللتحليلجميع االستبيانات المستردة صالحة 

 .وهي نسبة جيدة  9112%= 114/125

 :االستبيان الموزع كان مقسما  لألقسام الرئيسية التالية
 :شخصيةالالمعلومات ب أسئلة تتعلم: القسم األول

وهو الذي يختص بالتعرف على بعض المعلومات الشخصية والديموغرافية للمجيبين عن 
الجنس ،العمر، المستوى : أسئلة رئيسية تمحورت حول 5االستبيان وقد تضمن هذا القسم 

 .العمل طبيعة، مدة العمل، العلمي
، " المنتظمة ممارسات المراجعة غير " أسئلة تتعلق بالمتغير المستقل :  القسم الثاني

 " جودة التقارير المالية" وأيضا أسئلة تتعلق بالمتغير التابع ، "والمتغيرات الوسيطة
 :هذا القسم إلى األجزاء التالية ئز وقد ج  

تبين المتغير المستقل حيث تمت صياغة  "متغيرات فرعية" اتعبار  5ويتضمن  :الجزء األول
 .مباشر مجموعة من األسئلة لكل عبارة تعبر عنها بشكل

تبين المتغيرات الوسيطة المتعلقة بالمتغير المستقل حيث عبارات  7ويتضمن : الجزء الثاني
 .تمت صياغة مجموعة من األسئلة لكل عبارة تعبر عنها بشكل مباشر

المعب ر عنها " جودة التقارير المالية " تبين المتغير التابع  عبارة 2ويتضمن : الجزء الثالث
والمالءمة حيث تمت صياغة مجموعة من األسئلة لكل عبارة تعبر عنها بشكل بالمصداقية 

 .مباشر
قام الباحث بتصميم االستبيان على أساس مقياس ليكرت الخماسي  . أ

(Malhotra,2004,285) فيما يتعلم بعبارات ومتغيرات الدراسة والذت يأخذ الشكل التالي: 
 مقياس ليكرت الخماسي(  1-4) جدول 

غير موافم  غير موافم محايد موافم موافم جداع  العبارة
 على اإلطالم

 1 2 3 4 5 الترتير
 1.71 – 1 2.51 – 1.2 3.31  - 2.2 4.11 – 3.4 4.2 – 5 المتوسط المرجح المقابل

 الجدول من إعداد الباحث
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 :والجدول التالي يحتوي على العبارات التي استخدمت لقياس متغيرات البحث
 العبارات التي تقيس متغيرات الدراسة( 2-4) الجدول 

 اسم الباحث المتغير

    ممارسات المراجعة غير المنتظمة( المتغير المستقل)
 .خفض المستوى المطلور من االختبارات األساسية-         1

  
 .تعتبر بعض االختبارات التي يتم إجراؤها متعبة وشاقة-  أ 

  
   .والعمليات الطويلةهناك العديد من االختبارات  -ب 

   .ال تعتبر القواعد الناظمة لتطبيق اختبارات المرجعة هي قواعد صارمة- ج 

 بعض اختبارات المراجعة التي يتم إجراؤها بسيطة وال داعي لها أصال   - د 

 :خفض حجم العينة-        2 
(Paino, H., T Azlan and S. Iskandar. 2011)  

 .في وقت االنتهاء من فحص العينات بين بعض الزمالءهناك تفاوت  -    أ 
(Otley, D.T. - Pierce, B.J. (1996) 

   .إن إجراءات المراجعة المطبقة على العينات الكبيرة ذات كلفة عالية-  ب 

   إن العينات الخاضعة للمراجعة متشابهة من حيث الخصائص -  ج 

   العيناتيشتكي بعض المراجعين من كبر حجم  -   د 

   أحيانا  ال أتمكن من اختبار كامل بنود العينة-  ه 

   .إن كبر حجم العينات يشعر المراجعين باإلرهاق - و 

  .استخدام أسالير عينات شخصية- 3          

يوجد بعض التهاون في االلتزام بخطة المراجعة الموضوعة من قبل فريق - أ 
 المراجعة

 

في مكاتب المراجعة ليس لديهم الخبرة المهنية التامة بعض المراجعين  -ب 
 واالنضباط الكامل

 

  بعض النتائج في اختبار العينات تقوم على خبرة المراجع واستنتاجاته-  ج 

  بعض العينات يتم اختيارها بناء على رأي المراجعين-  د 
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  األساليب المستخدمة الختيار العينات هي أساليب معقدة-   ه 

  تشرف اإلدارة دائما  على نتائج عمل المراجعين-  و 

  قبول دليل المراجعة قليل األهمية والمشكوك في  -   4          

  إن أي دليل في العملية يعتبر دليال  هاما يتم األخذ به -    أ 

  بعض األدلة ال تعتبر مفيدة للمراجع من أجل إبداء رأيه - ب 

  في بعض العمليات قد ال أجد دليال  واضحا  وكافيا  إلبداء رأي -  ج 

  أحيانا  يتم إهمال بعض األدلة لعدم التأكد والتثبت منها-   د 

  يتم رفض بعض األدلة لعدم اكتمال القرائن -  ه 

ال  أستفسر دوما  فيما إذا كان الدليل الذي حصلت عليه صحيحا  ومثبتا   -و 
 اعتمادهقبل 

 

  إنهاء إجراءات المراجعة قبل اكتمالها -   5           

أحيانا  وخالل سير العملية يتم استشراف النتيجة النهائية فيتم إيقاف  -      أ 
 العملية 

 

إذا تم طلب إيقاف العملية فإن المرتجع يوقفها حتى إن لم تكن منتهية  - ب 
 بعد

 

  تتعلق بتتبع عمل المراجعال توجد هناك اجراءات  -   ج 

  المراجع غير مسؤول من قبل اإلدارة حول إجراءات المراجعة  -     د 

  عند انهاء المراجعة قبل موعدها ال يتم إبال  العميل بذلك -      ه 

  العوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير المنتظمة المتغيرات الوسيطة

  .ضغوط موازنة الوقت -   1         

يقوم مراجع الحسابات باختصار بعض المراحل األساسية في عملية  -  أ
 المراجعة

(Larker, D.F. and Richardson, S.A. (2004) 
(Ettredge, M., et al. 2003) 

(Pierce, B. and Sweeney, B. (2004) 
 يضغط مراجع الحسابات أحيانا العينات التي يفحصها أثناء قيامه بعملية -  ب
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 المراجعة

يقبل مراجع الحسابات باألدلة الضعيفة في حال عدم توفر أدلة كافية  -ج
 إلبداء الرأي

 

  يبتعد مراجع الحسابات عن أداء العمليات المعقدة والطويلة قدر المستطاع -د

  الحسابات أحيانا بعض معايير المراجعة الناظمة للعملال يراعي مراجع  -هت

  أتعار المراجعة -   2         

  هناك تفاوت في أتعاب المراجعة بين بعض المكاتب المتشابهة - أ 

  األتعاب التي يتقاضاها بعض مراجعي الحسابات ال تحقق طموحاتهم - ب 

  األتعاب التي يتقاضاها بعض المراجعين ال تقدر جهدهم المبذول -   ج 

  يفضل مراجع الحسابات التعاقد مع العمالء الذين يقدرون جهده ويرضونه  -د 

  يحاول بعض المراجعين وضع تقرير مرضي لجميع األطراف- و 

  يقوم المراجع بتقديم خدمات غير المراجعة لتعظيم أتعابه - ز 

  حجم مكتر المراجعة -   3         

مكاتب المراجعة الكبيرة أكثر التزاما  بالمعايير والضوابط المهنية من - أ 
 الصغيرة والمتوسطة

 

إن مكتب المراجعة الكبير يراعي الحصول على أتعاب عالية و تقديم - ب 
 مراجعة بجودة عالية

 

  اهتماما  أكبر لقضية األتعابإن المكاتب المتوسطة والصغيرة تولي - ج

إن مراجعي المكاتب الكبيرة أكثر خبرة في الممارسة من نظرائهم في  - د 
 المتوسطة والصغيرة

 

إن مراجعي المكاتب المتوسطة والصغيرة أقل تشددا  تجاه المعايير  - هت 
 المتبعة

 

  :تعقيد مهمة المراجعة - 4  
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  الطويلةيبتعد المراجع عن العمليات  -   أ 

  يتخذ المراجع أحيانا  تدابير وممارسات مختصرة - ب 

  يقبل المراجع أحيانا باألدلة  منخفضة األهمية - ج 

  اليجد مراجع الحسابات أحيانا  محفزا  لزيادة جهده في العملية-  د 

  يشعر المراجع أحيانا بالملل والضجر من سير العملية-  ه 

  استخدام تقديره الشخصي للحكم في بعض العملياتيزيد المراجع من  -  و 

  :ظروف المنافسة السائدة-  5  

  تسعى مكاتب المراجعة إلى جذب العمالء المختلفين-  أ 

  هناك زيادة كبيرة في أعداد مكاتب المراجعة في بيئة العمل الحديثة - ب 

  الوقتتتعاقد معظم مكاتب المراجعة مع أكثر من عميل في نفس  -ج 

تفرض الظروف الجديدة على مكاتب المراجعة السرعة في إنجاز العمل -  د 
 الموكل لها

 

  استقالل مراجع الحسابات -2

  بعض المراجعين ال يلتزمون بالضوابط المهنية أثناء سير العمل -   أ

  يرضخ بعض مراجعي الحسابات لرغبات األطراف األخرى و إمالءاتهم-  ب

يعرض بعض المراجعين كافة المعلومات بحيادية تامة واستقاللية ال  -  ت
 فكرية وذهنية

 

  ال يعرض بعض المراجعين كافة المعلومات المالية بصدقية تامة -  ث

ال يعرض بعض المراجعين كافة المعلومات بأمانة و عدالة عالية وعدم  - ج
 اإلخفاء

 

  المراجعين و الشركة التي يدققونهاتوجد هناك مصالح مشتركة بين بعض  - ح

  (االستشارية) تقديم خدمات غير المراجعة  -7

  يسعى مراجع الحسابات إلى زيادة أتعابه التي يتقاضاها من منشأة العميل -  أ
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يطلب أغلب العمالء من مراجع الحسابات تزويدهم ببعض الخبرات  -  ب
 إضافة إلى عملية المراجعة

 

مراجع الحسابات بعضا  من وقته للقيام ببعض األنشطة التي يخصص  -  ت
 يطلبها منه العميل

 

  يقوم مراجع الحسابات بتقديم االستشارات العامة لمنشأة العميل - ث

يزود مراجع الحسابات منشأة العميل برأيه في بعض العقبات التي  -  ج
 تواجهها ويطلع بها مراجع الحسابات

 

المراجعة مراجعي الحسابات  العاملين لديه بالقيام بأعمال يكلف مكتب  - ح
 إضافية قد يطلبها العميل

 

  المتغير التابع جودة التقارير المالية

  :المالءمة   -1

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية قاصرة عن عرض الفرص  -أ 
 التجارية والمخاطر المرافقة

(Krishnan, J. and Schauer, p. c., 2000) 
(Maines, L. & Wahlen, J. (2006) 

Cole, V., Branson, J. & Breesch, D. (2007) 
بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالطبيعة   -ب

 االستشرافية التنبؤية للمستقبل
 

  بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع باالفصاح الكامل  -جت

  بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالعدالة  -د

  :المصداقية     -2

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالصدقية العالية  -أ 
 والحياد

 

  بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية التتمتع بالشمولية -ب

  في التقارير المالية التتمتع بالكفاءة العاليةجت بعض المعلومات الواردة 

  دت بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالفاعلية

  بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تلبي حاجات المستخدمين -هت
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تمثل بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالشفافية وال  -و
 الواقع

 

 
قام الباحث بعرض أسلور التحليل اإلحصائي المستخدم إلجابات العينة على أسئلة  . ر

 .االستبيان الذت تم توزيع 
حيث قام الباحث بإجراء عدد من االختبارات اإلحصائية على بيانات البحث بغية تحليل 

 :كاآلتيإجابات مفردات العينة ووصفها وتفسيرها واختبار فرضياتها وهي 
استخدم الباحث هذا االختبار بغية إيجاد معامل االرتباط  :اختبار صدم أداة البحث  .1

بين كل من المتغيرات والدرجة الكلية للمتغيرات، باإلضافة إلى إيجاد معامل الترابط بين فقرات 
 .كل متغير والدرجة الكلية له وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون

م استخدام النسبة المئوية لمعرفة التوزيع النسبي لمفردات عينة ت :النسبة المئوية  .2
البحث حسب الخصائص الديموغرافية لتوضيح خصائصها، باإلضافة إلى معرفة التوزيع 

 .النسبي إلجابات مفردات العينة حول الفقرات الواردة في استمارة االستبيان لوصف متغيراتها
لمعرفة متوسط إجابات أفراد العينة عن استخدم هذا المقياس : الوسط الحسابي .3

 .الفقرات الواردة باستمارة االستبيان
تم استخدام هذا المقياس للتعرف على االنحرافات في اتجاهات  :االنحراف المعيارت .4

 .استمارة االستبيان" أسئلة"أفراد العينة عن فقرات 
تم دراسة عالقة االرتباط بيرسون للتعرف على مدى وجود عالقة بين  :االرتباط  .5

 .المتغيرات باالضافة للتعرف على درجة االتساق الداخلي للمتغيرات
تم دراسة عالقة االنحدار للتعرف على اثر كل من المتغير المستقل  :االنحدار .6

 والوسيط على المتغير التابع

 :باتاختبارات الصدم والث: المبحث الثاني
 :كمايلي دراسة ثبات وصدق اجابات العينة عن اسئلة االستبيانتمت 

من خالل  Reliability & Validityخضعت أداة القياس الختبارات الصدق والثبات 
 .حساب معامل ألفا وذلك للتأكد من أن أداة القياس تقوم بقياس المتغيرات بدقة
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 :القياس تم االعتماد علىألغراض هذه الدراسة والختبار صدق وثبات أداة  و
  مراجعة مجموعة من الدراسات السابقة واالستفادة من بعض أدوات القياس فيها والتي تم

 .اختبار صدقها وثباتها لتصميم استبانة الدراسة
  كلية في  مجال المحاسبةعرضت االستبانة على ثالثة من األساتذة المختصين في

مدى دقة العبارات الواردة فيها ومدى قدرتها وذلك للتأكد من ، االقتصاد بجامعة دمشق
 .على قياس متغيرات الدراسة

  بعض بناء على االقتراحات التي تقدم بها المحكمون لالستبانة وآراء ومالحظات
 تم إجراء التعديل المناسب على بعض األسئلة، بعد إجراء االختباراتالمستقصين 

 .حةرة أو غير واضوالعبارات التي تحمل مفاهيم مكر 
 :اختبار ثبات المقياس -1

الثبات مقياس للدرجة التي تكون فيها مجموعة من المؤشرات لتركيب كامن ثابتة داخليا  في 
العالية ال تضمن أن التركيب يمثل ما هو  الموثوقية أن   إلى المقياس مقاييسها، ويشير خطأ

 151.والموثوقية هي ضرورية لكن ليست شرط كافي للصالحية. مفترض تقديمه
              وللتحقق من ثبات المقياس، استخدم الباحث معامل االرتباط ألفا كرونباش

(Cronbach Alpha)  لكل متغير من متغيرا ت الدراسة بهدف اختبار ثباتها باإلضافة إلى
حساب صدق المحك عبر حساب الجذر التربيعي لقيمة معامل ألفا كرونباش، حيث أن قيمة 

، %(61)قبولة في العلوم االجتماعية في حال كانت أكبر أو تساوي ألفا كرونباش تعتبر م
وكلما اقتربت من  Malhotra,2004,268)) 1و  1حيث تتراوح قيمة معامل الثبات بين 

الواحد كلما دل ذلك على ثبات عالي للمقياس وكلما اقتربت من الصفر دل ذلك على عدم 
وجود ثبات، وقد قام الباحث بحساب قيم معامل ألفا كرونباش للتأكد من ثبات المقاييس 

 :المستخدمة والنتائج موضحة في الجدول التالي

 

 

                                                             
150

 Hair. J.R., Joseph. F., and Black, William. C., Barry. J., and Anderson, Rolph. E., Multivariate Data 
Analysis, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 7th edition, 2010. 
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 اش للعينة يوضح معامل الفا كرونب( 3-4)جدول رقم 

 المتغير
N of 
Items 

Cronbach's 
Alpha 

 صدم المحك
التربيعي  الجذر

 لكرونباو
خفض المستوى المطلوب من االختبارات  

 114 .األساسية
0. 9276 

0.96311993 

 0.992370898 0.9848 114 :خفض حجم العينة 

 0.832165849 0.6925 114 .استخدام أساليب عينات شخصية

 0.872433379 0.76114 114 قبول دليل المراجعة قليل األهمية والمشكوك فيه 

 0.928601098 0.8623 114 إنهاء إجراءات المراجعة قبل اكتمالها 

 0.895600357 0.8021 114 .ضغوط موازنة الوقت

 0.8822698 0.7784 114 أتعاب المراجعة

 0.954536537 0.91114 114 حجم مكتب المراجعة

 0.841961994 0.7089 114 :تعقيد مهمة المراجعة

 114 :ظروف المنافسة السائدة
0.7612 

0.872467764 

 0.891235098 0.7943 114 استقالل مراجع الحسابات

 0.835044909 0.6973 114 (االستشارية) تقديم خدمات غير المراجعة 

 0.885494212 0.7841 114 مصداقية التقارير المالية

 0.856095789 0.7329 114 مالءمة التقارير المالية
 الجدول من إعداد الباحث 
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%(  61)يتضح من الجداول السابقة أن جميع قيم معامل الثبات ألفا كرونباش كانت أكبر من 
وهذا يعني أن المقاييس المستخدمة تتمتع بالثبات أيضا  كما تتمتع بالصالحية، وبالتالي 

بموضوعية العبارات وقدرتها على التعبير عن المتغيرات التي تقيسها بوضوح نستطيع القول 
 .وبالتالي فإنه سيتم التوصل إلى نفس النتائج إذا أعيد تطبيق الدراسة على العينة نفسها

 :اختبار صدم المقياس -2

 قام الباحث باجراء االختبارات التالية للتأكد من أن النتائج التي سيتم التوصل إليها نفس
النتائج إذا أعيد تطبيق الدراسة على العينة نفسها من العمالء ، وكذلك التأكد من أن المقياس 

 :يقيس ما وضع لقياسه في االستبيان والدراسة

وهو ما يعرف بصدق المحكمين، وللتأكد من صدق أداة البحث قام  :الصدم الظاهرت (1
على عدد من المحكمين الباحث بعرضها على األستاذ المشرف، باإلضافة إلى عرضها 

من أعضاء الهيئة التدريسية في  المحاسبةاألكاديميين من األساتذة المتخصصين في قسم 
، كما تم عرضها على عدد من المحكمين في مجاالت اإلحصاء االقتصاد جامعة دمشقكلية 

 .والبحث العلمي 
الباحث  وهو ما يعرف باختبار الصدق التكويني، وقد قام :صدم االتسام الداخلي (2

وذلك الحتساب االتساق الداخلي لمتغيرات البحث، ، من المستقصين استمارة( 114)باسترداد 
وذلك بالنسبة لكل الفقرات التي تتكون منها متغيرات البحث، وكذلك إيجاد معامل االرتباط بين 

لكل متغير من " بيرسون"كل المتغيرات والدرجة الكلية لها، باستخدام معامل االرتباط 
 .المتغيرات

وقد وجد أن مقدار االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس جاءت قيمه مقبولة بشكل جيد 
 لمعظم المتغيراتفي صدقها الداخلي حيث بلغ مستوى الداللة المحسوب لمعامل االرتباط 

لتالية الذي يفترض القبول عنده والجداول ا( 1،15)تساوي أو أقل من مستوى الداللة المعنوية 
 :توضح ذلك
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 :للتعرف على مدى توفر متغيرات الدراسة  

قام الباحث هنا بحساب الوسط الحسابي لكل متغير من متغيرات االستبيان األساسية 
لتبيان درجة توفر كل منها وفقا  لما يراه المستقصى منه ، كما قام بحساب االنحراف المعياري 

درجة توفر أو عدم توفر كل متغير، وقد كانت النتائج لكل متغير لتبيان مدى اإلجماع على 
 :كما يلي

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل متغير من متغيرات الدراسة ( 4-4) الجدول 

 N Mean Std. Deviation المتغير
خفض المستوى المطلوب من االختبارات  

 .األساسية
114 

4.282 0.228 

 0.207 4.158 114 :خفض حجم العينة 

 0.236 4.214 114 .استخدام أساليب عينات شخصية

 0.241 4.103 114 قبول دليل المراجعة قليل األهمية والمشكوك فيه 

 0.231 4.490 114 إنهاء إجراءات المراجعة قبل اكتمالها 

 0.175 4.256 114 .ضغوط موازنة الوقت

 0.250 4.252 114 أتعاب المراجعة

 0.201 4.123 114 حجم مكتب المراجعة

 0.229 4.124 114 :تعقيد مهمة المراجعة

 0.203 4.276 114 :ظروف المنافسة السائدة

 0.168 4.256 114 استقالل مراجع الحسابات
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 0.299 4.098 114 (االستشارية) تقديم خدمات غير المراجعة 

 0.250 4.244 114 عدم مصداقية التقارير المالية

 0.191 4.221 114 المالية عدم مالءمة التقارير

 الجدول من إعداد الباحث 

من الجدول السابق نالحظ أن جميع متوسطات إجابات العينة عن متغيرات الدراسة كانت 
إنهاء وبالتالي هي أعلى من المحايد وفق مقياس ليكرت الخماسي كما كان  4.09أعلى من 

هو األعلى قيمة من ناحية المتوسطات وبالتالي نستطيع القول  إجراءات المراجعة قبل اكتمالها
كما كانت . بأن اإلنهاء السابق ألوانه متوفر وبصور كبيرة حيث جاءت ضمن الموافق جدا  

 .0.4انحرافات إجابات العينة عن المتوسط الحسابي مقبولة جميعها أقل من 
ث كانت قيمة المتوسط الحسابي االمر ذاته نالحظه بالنسبة لجودة التقارير المالية حي

سواء لعدم المصداقية او لعدم المالئمة  وبالتالي نستطيع  412الجابات العينة هو اعلى من 
 .القول بعدم وجود جودة للتقارير المالية من وجهة نظر المستقصين

النتيجة مما سبق نستطيع القول بوجود مراجعة غير منتظمة ، ووجود عوامل اساسية لوجود 
المراجعة غير المنتظمة كما ال توجد جودة جيدة بالنسبة للتقارير المالية ومن خالل ما  هذه

سيأتي من تحليل سنحاول التعرف على مدى وجود عالقة بين المراجعة الغير المنتظمة وبين 
 .انخفاض جودة التقارير المالية 

  تغيرات ممن اللالرتباط الداخلي بين كل متغير ومن خالل جداول اإلرتباط المعد ة
 :األساسية وبين األسئلة المتعلقة بكل متغير نجد

 دراسة ارتباط المتغير المستقل األول مع األسئلة التي تقيسه( 5-4)جدول 
 خفض المستوى المطلور من االختبارات األساسية  
تعتبر بعض االختبارات التي يتم إجراؤها متعبة 
.وشاقة  

Pearson 
Correlation .583** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. هناك العديد من االختبارات والعمليات  
 الطويلة

Pearson 
Correlation .548** 
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Sig. (2-tailed) .004 
N 114 

. ال تعتبر القواعد الناظمة لتطبيق اختبارات  
.المرجعة هي قواعد صارمة  

Pearson 
Correlation .598** 

Sig. (2-tailed) .001 
N 114 

بعض اختبارات المراجعة التي يتم إجراؤها 
 بسيطة وال داعي لها أصال  

Pearson 
Correlation .684* 

Sig. (2-tailed) .016 
N 114 

خفض المستوى المطلور من االختبارات 
 األساسية

Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث
من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 

 548.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 
ويدلل  %99 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 

وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.01هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 
 "المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 

" األسئلة  كما وتجدر اإلشارة إلى أن"  خفض المستوى المطلور من االختبارات األساسية
بعض اختبارات المراجعة التي يتم إجراؤها بسيطة وال داعي لها أصال ، ال تعتبر القواعد 

هي األكثر تمثيال  عن المتغير حيث . الناظمة لتطبيق اختبارات المرجعة هي قواعد صارمة
 .على التوالي "   598.،  684."كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت 

 كما هو مبين في  "خفض حجم العينة" للمتغير األساسي الثاني  كذلك األمر بالنسبة
 :الذي يعبر عن ارتباط هذا المتغير باألسئلة التي تعبر عنه الجدول التالي
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 دراسة ارتباط المتغير المستقل الثاني مع األسئلة التي تقيسه( 6-4)جدول 
خفض حجم   

 العينة
. هناك تفاوت في وقت االنتهاء من فحص العينات بين  
 بعض الزمالء

Pearson 
Correlation 

.657* 

Sig. (2-tailed) .012 
N 114 

. إن إجراءات المراجعة المطبقة على العينات الكبيرة  
.ذات كلفة عالية  

Pearson 
Correlation 

.536* 

Sig. (2-tailed) .036 
N 114 

. إن العينات الخاضعة للمراجعة متشابهة من حيث  
 الخصائص

Pearson 
Correlation 

.684** 

Sig. (2-tailed) .002 
N 114 

. يشتكي بعض المراجعين من كبر حجم العينات   Pearson 
Correlation 

.642* 

Sig. (2-tailed) .017 
N 114 

. أحيانا  ال أتمكن من اختبار كامل بنود العينة   Pearson 
Correlation 

.573* 

Sig. (2-tailed) .019 
N 114 

. .إن كبر حجم العينات يشعر المراجعين باإلرهاق   Pearson 
Correlation .687** 

Sig. (2-tailed) .002 
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N 114 
. :خفض حجم العينة   Pearson 

Correlation 
1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث      

من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 
 548.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 

ويدلل  %99 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 
وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.01هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 

 "المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 
إن كبر حجم العينات يشعر " األسئلة  كما وتجدر اإلشارة إلى أن"  خفض حجم العينة

هناك  . ،.إن العينات الخاضعة للمراجعة متشابهة من حيث الخصائص، عين باإلرهاق المراج
هي األكثر تمثيال  عن المتغير " تفاوت في وقت االنتهاء من فحص العينات بين بعض الزمالء

 .على التوالي "   657.،684.،  687."حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت 
  الجدول  يبين" استخدام أساليب عينات شخصية ."األساسي التالي و بالنسبة للمتغير

 :باألسئلة التي تعبر عنهارتباط هذا المتغير  التالي
 مع األسئلة التي تقيسه الثالثدراسة ارتباط المتغير المستقل ( 7-4)جدول 

  . استخدام أسالير عينات  
.شخصية  

. يوجد بعض التهاون في االلتزام بخطة المراجعة  
 الموضوعة من قبل فريق المراجعة

Pearson 
Correlation .681** 

Sig. (2-tailed) .002 
N 114 

. بعض المراجعين في مكاتب المراجعة ليس  
 لديهم الخبرة المهنية التامة واالنضباط الكامل

Pearson 
Correlation .632* 

Sig. (2-tailed) .011 
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N 114 
. بعض النتائج في اختبار العينات تقوم على  
 خبرة المراجع واستنتاجاته

Pearson 
Correlation 

.768* 

Sig. (2-tailed) .012 
N 114 

. بعض العينات يتم اختيارها بناء على رأي  
 المراجعين

Pearson 
Correlation 

.530* 

Sig. (2-tailed) .014 
N 114 

. األساليب المستخدمة الختيار العينات هي  
 أساليب معقدة

Pearson 
Correlation 

.674* 

Sig. (2-tailed) .011 
N 114 

. تشرف اإلدارة دائما  على نتائج عمل المراجعين   Pearson 
Correlation 

.708** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. استخدام أسالير عينات شخصية   Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث

من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 
 530.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 

ويدلل  %99 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 
وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.01هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 
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" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 
بعض النتائج في " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " ليب عينات شخصيةاستخدام أسا

اختبار العينات تقوم على خبرة المراجع واستنتاجاته ، تشرف اإلدارة دائما  على نتائج عمل 
يوجد بعض التهاون في االلتزام بخطة المراجعة الموضوعة من قبل فريق المراجعة  المراجعين،

،  768."عن المتغير حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت هي األكثر تمثيال  " 
 .على التوالي"   681.،708.

 يبينه " قبول دليل المراجعة قليل األهمية والمشكوك فيه " و بالنسبة للمتغير األساسي التالي
 :الجدول التالي
 مع األسئلة التي تقيسه الرابعدراسة ارتباط المتغير المستقل ( 8-4)جدول 

  . قبول دليل المراجعة قليل األهمية  
 والمشكوك في 

. إن أي دليل في العملية يعتبر دليال   
 هاما يتم األخذ به

Pearson 
Correlation .551** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. بعض األدلة ال تعتبر مفيدة للمراجع  
 من أجل إبداء رأيه

Pearson 
Correlation 

.560** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. في بعض العمليات قد ال أجد دليال   
 واضحا  وكافيا  إلبداء رأي

Pearson 
Correlation .621** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. أحيانا  يتم إهمال بعض األدلة لعدم  
 التأكد والتثبت منها

Pearson 
Correlation .510** 

Sig. (2-tailed) .005 
N 114 
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. يتم رفض بعض األدلة لعدم اكتمال  
 القرائن

Pearson 
Correlation .616** 

Sig. (2-tailed) .002 
N 114 

. ال  أستفسر دوما  فيما إذا كان  
الدليل الذي حصلت عليه صحيحا  
 ومثبتا  قبل اعتماده

Pearson 
Correlation .519** 

Sig. (2-tailed) .001 
N 114 

. قبول دليل المراجعة قليل األهمية  
 والمشكوك في 

Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث

من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 
 510.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 

ويدلل  %99 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 
وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.01هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 

" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 
في " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " قبول دليل المراجعة قليل األهمية والمشكوك فيه 

دليال  واضحا  وكافيا  إلبداء رأي ، يتم رفض بعض األدلة لعدم  بعض العمليات قد ال أجد
هي األكثر تمثيال  " بعض األدلة ال تعتبر مفيدة للمراجع من أجل إبداء رأيه  اكتمال القرائن ،

على "   551.،616.،  621."عن المتغير حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت 
 .التوالي

  إنهاء إجراءات المراجعة قبل اكتمالها ."عالقة ارتباط المتغير التاليويبين الجدول التالي" 
 :باألسئلة التي تعبر عنه
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 مع األسئلة التي تقيسه الخامسدراسة ارتباط المتغير المستقل ( 9-4)جدول 
  . إنهاء إجراءات المراجعة قبل  

 اكتمالها
. أحيانا  وخالل سير العملية يتم  
استشراف النتيجة النهائية فيتم 
 إيقاف العملية

Pearson 
Correlation 

.668* 

Sig. (2-tailed) .012 
N 114 

. إذا تم طلب إيقاف العملية فإن  
المرتجع يوقفها حتى إن لم تكن 
 منتهية بعد

Pearson 
Correlation 

.556** 

Sig. (2-tailed) .004 
N 114 

. ال توجد هناك اجراءات تتعلق  
 بتتبع عمل المراجع

Pearson 
Correlation 

.543** 

Sig. (2-tailed) .005 
N 114 

. المراجع غير مسؤول من قبل  
 اإلدارة حول إجراءات المراجعة

Pearson 
Correlation 

.645* 

Sig. (2-tailed) .002 
N 114 

. عند انهاء المراجعة قبل  
موعدها ال يتم إبال  العميل 
 بذلك

Pearson 
Correlation 

.558** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. إنهاء إجراءات المراجعة قبل  
 اكتمالها

Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
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N 114 
 الجدول من إعداد الباحث       

من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 
 543.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 

ويدلل  %99 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 
وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.01هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 

" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 
أحيانا  وخالل  ." كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة "  إنهاء إجراءات المراجعة قبل اكتمال 

تشراف النتيجة النهائية فيتم إيقاف العملية ، المراجع غير مسؤول من قبل سير العملية يتم اس
" عند انهاء المراجعة قبل موعدها ال يتم إبال  العميل بذلك  اإلدارة حول إجراءات المراجعة ،

،  668."هي األكثر تمثيال  عن المتغير حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت 
 .يعلى التوال"   558.،645.

 :وكذلك األمر بالنسبة للمتغيرات المستقلة الوسييطة نقوم بإعداد جداول االرتباط كما يلي
  باألسئلة التي تعبر  "ضغوط موازنة الوقت" والجدول التالي يبين عالقة ارتباط المتغير

 .عنه
 مع األسئلة التي تقيسه األول الوسيط دراسة ارتباط المتغير المستقل( 11-4)جدول 

  . ضغوط موازنة  
 الوقت

. يقوم مراجع الحسابات باختصار بعض المراحل األساسية  
 في عملية المراجعة

Pearson 
Correlation 

.629** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. يضغط مراجع الحسابات أحيانا العينات التي يفحصها  
 أثناء قيامه بعملية المراجعة

Pearson 
Correlation .644** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 
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. يقبل مراجع الحسابات باألدلة الضعيفة في حال عدم  
 توفر أدلة كافية إلبداء الرأي

Pearson 
Correlation .634** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. يبتعد مراجع الحسابات عن أداء العمليات المعقدة  
 والطويلة قدر المستطاع

Pearson 
Correlation .567** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. ال يراعي مراجع الحسابات أحيانا بعض معايير المراجعة  
 الناظمة للعمل

Pearson 
Correlation .507* 

Sig. (2-tailed) .010 
N 114 

. ضغوط موازنة الوقت   Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث 

من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 
 507.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 

ويدلل  %99 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 
وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.01هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 

" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 
يضغط مراجع الحسابات أحيانا " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " ضغوط موازنة الوقت 

العينات التي يفحصها أثناء قيامه بعملية المراجعة ، يقبل مراجع الحسابات باألدلة الضعيفة 
يقوم مراجع الحسابات باختصار بعض المراحل  . في حال عدم توفر أدلة كافية إلبداء الرأي ،

هي األكثر تمثيال  عن المتغير حيث كانت درجة االرتباط هي " األساسية في عملية المراجعة 
 .على التوالي"   629.،634.،  644."على وكانت األ
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  باألسئلة التي تعبر عنه " أتعاب المراجعة" والجدول التالي يبين عالقة ارتباط المتغير. 
 مع األسئلة التي تقيسه الثاني الوسيط دراسة ارتباط المتغير المستقل( 11-4)جدول 

  . أتعار  
 المراجعة

. هناك تفاوت في أتعاب المراجعة بين بعض  
 المكاتب المتشابهة

Pearson 
Correlation .685** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. األتعاب التي يتقاضاها بعض مراجعي الحسابات  
 ال تحقق طموحاتهم

Pearson 
Correlation 

.556** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. األتعاب التي يتقاضاها بعض المراجعين ال تقدر  
 جهدهم المبذول

Pearson 
Correlation .635** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. يفضل مراجع الحسابات التعاقد مع العمالء الذين  
 يقدرون جهده ويرضونه

Pearson 
Correlation .556** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. يحاول بعض المراجعين وضع تقرير مرضي  
 لجميع األطراف

Pearson 
Correlation 

.635** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. يقوم المراجع بتقديم خدمات غير المراجعة لتعظيم  
 أتعابه

Pearson 
Correlation 

.661* 
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Sig. (2-tailed) .024 
N 114 

. أتعار المراجعة   Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث       

من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 
 556.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 

ويدلل  %98 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 
وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.02هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 

" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 
هناك تفاوت في أتعاب المراجعة بين " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " جعة أتعاب المرا

يحاول  بعض المكاتب المتشابهة ، يقوم المراجع بتقديم خدمات غير المراجعة لتعظيم أتعابه،
هي األكثر تمثيال  عن المتغير حيث " بعض المراجعين وضع تقرير مرضي لجميع األطراف 

 .على التوالي"   635.،661.،  685."ي األعلى وكانت كانت درجة االرتباط ه
 حجم مكتب المراجعة" ويبين الجدول التالي عالقة ارتباط المتغير" 

 مع األسئلة التي تقيسه الثالث الوسيط دراسة ارتباط المتغير المستقل( 12-4)جدول 
  . حجم مكتر  

 المراجعة
. مكاتب المراجعة الكبيرة أكثر التزاما  بالمعايير والضوابط  
 المهنية من الصغيرة والمتوسطة

Pearson 
Correlation 

.631** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. إن مكتب المراجعة الكبير يراعي الحصول على أتعاب  
 عالية و تقديم مراجعة بجودة عالية

Pearson 
Correlation .678** 

Sig. (2-tailed) .000 
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N 114 
. إن المكاتب المتوسطة والصغيرة تولي اهتماما  أكبر  
 لقضية األتعاب

Pearson 
Correlation 

.525* 

Sig. (2-tailed) .023 
N 114 

. إن مراجعي المكاتب الكبيرة أكثر خبرة في الممارسة من  
 نظرائهم في المتوسطة والصغيرة

Pearson 
Correlation 

.565** 

Sig. (2-tailed) .003 
N 114 

. إن مراجعي المكاتب المتوسطة والصغيرة أقل تشددا  تجاه  
 المعايير المتبعة

Pearson 
Correlation 

.551* 

Sig. (2-tailed) .029 
N 114 

. حجم مكتر المراجعة   Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الباحثالجدول من إعداد 
من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 

 525.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 
ويدلل  %98 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 

وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.02هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 
" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 

إن مكتب المراجعة الكبير يراعي " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " حجم مكتب المراجعة 
حصول على أتعاب عالية و تقديم مراجعة بجودة عالية ، مكاتب المراجعة الكبيرة أكثر ال

إن مراجعي المكاتب الكبيرة  . التزاما  بالمعايير والضوابط المهنية من الصغيرة والمتوسطة ،
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هي األكثر تمثيال  عن المتغير " أكثر خبرة في الممارسة من نظرائهم في المتوسطة والصغيرة 
 .على التوالي"   651.،631.،  678."نت درجة االرتباط هي األعلى وكانت حيث كا

 تعقيد مهمة المراجعة" يبين الجدول التالي عالقة ارتباط المتغير:" 
 مع األسئلة التي تقيسه الرابع الوسيط دراسة ارتباط المتغير المستقل( 13-4)جدول 

  . تعقيد مهمة  
:المراجعة  

. يبتعد المراجع عن العمليات  الطويلة   Pearson 
Correlation .643** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. يتخذ المراجع أحيانا  تدابير وممارسات مختصرة   Pearson 
Correlation .649** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. يقبل المراجع أحيانا باألدلة  منخفضة األهمية   Pearson 
Correlation .679** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. اليجد مراجع الحسابات أحيانا  محفزا  لزيادة جهده في  
 العملية

Pearson 
Correlation 

.510** 

Sig. (2-tailed) .010 
N 114 

. يشعر المراجع أحيانا بالملل والضجر من سير العملية   Pearson 
Correlation .587** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 
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. يزيد المراجع من استخدام تقديره الشخصي للحكم في  
 بعض العمليات

Pearson 
Correlation .534* 

Sig. (2-tailed) .027 
N 114 

. :تعقيد مهمة المراجعة   Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث
من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 

 510.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 
ويدلل  %98 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 

وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.02هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 
" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 

يقبل المراجع أحيانا باألدلة  " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " تعقيد مهمة المراجعة 
يبتعد المراجع عن  ، المراجع أحيانا  تدابير وممارسات مختصرة يتخذمنخفضة األهمية ، 
هي األكثر تمثيال  عن المتغير حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى "  العمليات  الطويلة

 .على التوالي"   643.،649.،  679."وكانت 
  ظروف المنافسة السائدة" يبين الجدول التالي عالقة االرتباط للمتغير". 

 مع األسئلة التي تقيسه الخامس الوسيط دراسة ارتباط المتغير المستقل( 14-4)جدول 
  . ظروف المنافسة  

:السائدة  
. تسعى مكاتب المراجعة إلى جذب العمالء المختلفين   Pearson 

Correlation .553* 

Sig. (2-tailed) .027 
N 114 
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. هناك زيادة كبيرة في أعداد مكاتب المراجعة في بيئة  
 العمل الحديثة

Pearson 
Correlation .581* 

Sig. (2-tailed) .017 
N 114 

. تتعاقد معظم مكاتب المراجعة مع أكثر من عميل في  
 نفس الوقت

Pearson 
Correlation .699** 

Sig. (2-tailed) .001 
N 114 

. تفرض الظروف الجديدة على مكاتب المراجعة السرعة  
 في إنجاز العمل الموكل لها

Pearson 
Correlation .553** 

Sig. (2-tailed) .006 
N 114 

. :ظروف المنافسة السائدة   Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث

من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 
 553.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 

ويدلل  %98 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 
وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.02هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 

" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 
تتعاقد معظم مكاتب المراجعة " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " ظروف المنافسة السائدة 
هناك زيادة كبيرة في أعداد مكاتب المراجعة في بيئة فس الوقت ، مع أكثر من عميل في ن

تفرض الظروف الجديدة على مكاتب المراجعة السرعة في إنجاز العمل  . ، العمل الحديثة
هي األكثر تمثيال  عن المتغير حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت "  الموكل لها

 .على التوالي"   553.،581.،  699."
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 استقالل مراجع الحسابات" بين الجدول التالي عالقة االرتباط للمتغير وي:" 
 مع األسئلة التي تقيسه السادس الوسيط دراسة ارتباط المتغير المستقل( 15-4)جدول 

  . استقالل مراجع  
 الحسابات

. بعض المراجعين ال يلتزمون بالضوابط المهنية أثناء  
 سير العمل

Pearson 
Correlation .641* 

Sig. (2-tailed) .024 
N 114 

. يرضخ بعض مراجعي الحسابات لرغبات األطراف  
 األخرى و إمالءاتهم

Pearson 
Correlation 

.749** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. ال يعرض بعض المراجعين كافة المعلومات بحيادية  
 تامة واستقاللية فكرية وذهنية

Pearson 
Correlation .545** 

Sig. (2-tailed) .001 
N 114 

. ال يعرض بعض المراجعين كافة المعلومات المالية  
 بصدقية تامة

Pearson 
Correlation .504* 

Sig. (2-tailed) .011 
N 114 

. ال يعرض بعض المراجعين كافة المعلومات بأمانة و  
 عدالة عالية وعدم اإلخفاء

Pearson 
Correlation 

.587** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. توجد هناك مصالح مشتركة بين بعض المراجعين و  
 الشركة التي يدققونها

Pearson 
Correlation 

.528** 
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Sig. (2-tailed) .001 
N 114 

. استقالل مراجع الحسابات   Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث
من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 

 504.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 
ويدلل  %98 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 

وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.02هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 
" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 

يرضخ بعض مراجعي  ." كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " استقالل مراجع الحسابات 
ى و إمالءاتهم ، بعض المراجعين ال يلتزمون بالضوابط الحسابات لرغبات األطراف األخر 

ال يعرض بعض المراجعين كافة المعلومات بأمانة و عدالة عالية  المهنية أثناء سير العمل ،
هي األكثر تمثيال  عن المتغير حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت " وعدم اإلخفاء 

 .على التوالي"   587.،641.،  749."
 (":االستشارية) تقديم خدمات غير المراجعة  "الجدول التالي عالقة ارتباط المتغير ويظهر 

 مع األسئلة التي تقيسه السابع الوسيط دراسة ارتباط المتغير المستقل( 16-4)جدول 
   

. تقديم خدمات غير  
(االستشارية) المراجعة   

. يسعى مراجع الحسابات إلى زيادة أتعابه التي يتقاضاها  
 من منشأة العميل

Pearson 
Correlation .605** 

Sig. (2-
tailed) .000 

N 114 
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. يطلب أغلب العمالء من مراجع الحسابات تزويدهم  
 ببعض الخبرات إضافة إلى عملية المراجعة

Pearson 
Correlation .731** 

Sig. (2-
tailed) .000 

N 114 
. يخصص مراجع الحسابات بعضا  من وقته للقيام  
 ببعض األنشطة التي يطلبها منه العميل

Pearson 
Correlation .694** 

Sig. (2-
tailed) .000 

N 114 
. يقوم مراجع الحسابات بتقديم االستشارات العامة لمنشأة  
 العميل

Pearson 
Correlation 

.587** 

Sig. (2-
tailed) .000 

N 114 
. يزود مراجع الحسابات منشأة العميل برأيه في بعض  
 العقبات التي تواجهها ويطلع بها مراجع الحسابات

Pearson 
Correlation .587** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 114 
. يكلف مكتب المراجعة مراجعي الحسابات  العاملين  
 لديه بالقيام بأعمال إضافية قد يطلبها العميل

Pearson 
Correlation .515** 

Sig. (2-
tailed) .009 

N 114 
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. (االستشارية) تقديم خدمات غير المراجعة    Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-
tailed) 

 

N 114 
 الباحثالجدول من إعداد 

من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 
 515.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 

ويدلل  %99 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 
وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.01هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 

" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 
يطلب أغلب " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " ( االستشارية) تقديم خدمات غير المراجعة 

يخصص ،  لعمالء من مراجع الحسابات تزويدهم ببعض الخبرات إضافة إلى عملية المراجعةا
يسعى  . ،مراجع الحسابات بعضا  من وقته للقيام ببعض األنشطة التي يطلبها منه العميل 

هي األكثر تمثيال  عن " مراجع الحسابات إلى زيادة أتعابه التي يتقاضاها من منشأة العميل 
على "   605.،694.،  731."كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت المتغير حيث 

 .التوالي
 المالءمة" ويظهر الجدول التالي عالقة االرتباط للمتغير" 

 عالقة ارتباط المتغير التابع المالءمة مع األسئلة التي تقيسه( 17 -4)جدول 
  . 

:المالءمة  
. بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية قاصرة عن عرض  
 الفرص التجارية والمخاطر المرافقة

Pearson 
Correlation .513** 

Sig. (2-tailed) .009 
N 114 

. بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالطبيعة  
 االستشرافية التنبؤية للمستقبل

Pearson 
Correlation .545* 

Sig. (2-tailed) .022 
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N 114 
. بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع باالفصاح  
 الكامل

Pearson 
Correlation 

.500** 

Sig. (2-tailed) .001 
N 114 

. بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالعدالة   Pearson 
Correlation 

.679** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

. :المالءمة   Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث
من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 

 500.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 
ويدلل  %99 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 

وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.01هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 
" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة " المالءمة 
بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالطبيعة االستشرافية  تتمتع بالعدالة ،

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية قاصرة عن عرض الفرص  التنبؤية للمستقبل ،
هي األكثر تمثيال  عن المتغير حيث كانت درجة االرتباط هي "  التجارية والمخاطر المرافقة

 .على التوالي"   513.، 545.،  679."األعلى وكانت 
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 المصداقية" ويبين الجدول التالي عالقة ارتباط المتغير" 
 مع األسئلة التي تقيسه صداقيةعالقة ارتباط المتغير التابع الم( 18 -4)جدول 

 المصداقية  
. بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع  
 بالصدقية العالية والحياد

Pearson 
Correlation .593** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية التتمتع بالشمولية
Correlation .722** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية التتمتع بالكفاءة 
 العالية

Pearson 
Correlation 

.652** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالفاعلية
Correlation .597 

Sig. (2-tailed) .028 
N 114 

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تلبي حاجات 
 المستخدمين

Pearson 
Correlation .595 

Sig. (2-tailed) .015 
N 114 

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالشفافية 
 وال تمثل الواقع

Pearson 
Correlation .557* 

Sig. (2-tailed) .026 
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N 114 
 Pearson المصداقية

Correlation 
1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث    
من الجدول السابق نالحظ أن جميع األسئلة كانت مرتبطة بالمتغير التي تقيسه بمعامالت 

 504.أكبر  Pearsonارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 
ويدلل  %98 وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت لجميع األسئلة أعلى من 

وبالتالي نستطيع القول بأن هذه األسئلة  0.02هي أقل من  Sig. (2-tailed)على ذلك قيمة 
" المطروحة في االستبيان قادرة وبشكل جيد على التعبير عن المتغير المستهدف والذي هو 

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية " كما وتجدر اإلشارة إلى أن األسئلة  "المصداقية 
 التتمتع بالشمولية ، بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية التتمتع بالكفاءة العالية ،

ير هي األكثر تمثيال  عن المتغ" بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالفاعلية 
 .على التوالي"   597.، 652.،  722."حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت 

من مالحظة جميع الجداول السابقة نجد أن جميع األسئلة التي تم اعتمادها في االستبيان 
 .كانت معبرة بشكل جيد عن المتغيرات التي تقيسها

  حيث يبين الجدول التالي عالقة المتغيرات كل على حدة، وعند دراسة عالقة االرتباط بين
 :االرتباط بين المتغيرات المستقلة فيما بينها

  عالقة ارتباط المتغيرات المستقلة( 19 -4)جدول 
 ممارسات المراجعة غير المنتظمة  
خفض المستوى المطلوب من 
 .االختبارات األساسية

Pearson 
Correlation 

.875** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson خفض حجم العينة
Correlation 

.822** 
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Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson استخدام أساليب عينات شخصية
Correlation .844** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

قبول دليل المراجعة قليل األهمية 
 والمشكوك فيه

Pearson 
Correlation .672** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

إنهاء إجراءات المراجعة قبل 
 اكتمالها

Pearson 
Correlation .833** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson ممارسات المراجعة غير المنتظمة
Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث    
من الجدول السابق نالحظ أن جميع المتغيرات المستقلة مرتبطة بالمتغير المستقل العام والذي 

بمعامالت ارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث " ممارسات المراجعة غير المنتظمة "هو 
وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة  672.أكبر  Pearsonكانت جميع قيم معامل االرتباط 

وبالتالي  0.000هي  Sig. (2-tailed)ويدلل على ذلك قيمة   %100انت تامة المعنوية ك
نستطيع القول هذه المتغيرات المستقلة تعبر بشكل جيد عن المتغير المستقل العام ويالحظ من 

خفض المستوى " الجدول أيضا أن أكثر المتغيرات تعبيرا  عن المتغير المستقل العام هي 
إنهاء إجراءات ، استخدام أساليب عينات شخصية ألساسية ،المطلوب من االختبارات ا
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  833.، 844.، 875."حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت " المراجعة قبل اكتمالها 
 .على التوالي" 
 أما الجدول التالي فيبين عالقة ارتباط المتغيرات الوسيطة فيما بينها: 

 وسيطةعالقة ارتباط المتغيرات ال( 21 -4)جدول 
العوامل المؤدية   

إلى ممارسات 
المراجعة غير 

 المنتظمة
 Pearson ضغوط موازنة الوقت

Correlation 
.767** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson أتعاب المراجعة
Correlation 

.897** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson حجم مكتب المراجعة
Correlation 

.661** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson تعقيد مهمة المراجعة
Correlation 

.580** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson ظروف المنافسة السائدة
Correlation 

.764** 

Sig. (2-tailed) .000 
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N 114 
 Pearson استقالل مراجع الحسابات

Correlation 
.595** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

تقديم خدمات غير المراجعة 
االستشارية)  ) 

Pearson 
Correlation 

.692** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

العوامل المؤدية إلى 
ممارسات المراجعة غير 
 المنتظمة

Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث                 
من الجدول السابق نالحظ أن جميع المتغيرات الوسيطة مرتبطة بالمتغير الوسيط  العام 

 Pearsonبمعامالت ارتباط قوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 
ويدلل على   %100وهي قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت تامة  595.أكبر 

 "وبالتالي نستطيع القول هذه المتغيرات الوسيطة 0.000هي  Sig. (2-tailed)ذلك قيمة 
 "عن المتغير العامتعبر بشكل جيد  "العوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير المنتظمة

ويالحظ من الجدول أيضا أن أكثر المتغيرات تعبيرا  عن  "نتظمةممارسات المراجعة غير الم
، أتعاب المراجعة ، ضغوط موازنة الوقت ،ظروف المنافسة السائدة" هي  المتغير الوسيط العام

حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت "  (االستشارية) تقديم خدمات غير المراجعة 
 .تواليعلى ال"   692.، 764.، 767.، 897."
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 مع المتغيرات " جودة التقارير المالية" ويبين الجدول التالي عالقة ارتباط المتغير التابع
 :المالءمة ، المصداقية" التي يتكون منها

 التابعةعالقة ارتباط المتغيرات ( 21 -4)جدول 
جودة التقارير   

 المالية
 Pearson المالءمة

Correlation .994** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

 Pearson المصداقية
Correlation 

.990** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 114 

جودة التقارير 
 المالية

Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-tailed)  
N 114 

 الجدول من إعداد الباحث                     
من الجدول السابق نالحظ أن المتغيرات التابعة مرتبطة بالمتغير التابع العام بمعامالت ارتباط 

وهي  990.أكبر  Pearsonقوية أو على األقل جيدة حيث كانت جميع قيم معامل االرتباط 
 .Sigويدلل على ذلك قيمة   %100قوة ارتباط جيدة ، كما أن درجة المعنوية كانت تامة 

(2-tailed)  عن تعبر بشكل جيد  التابعةوبالتالي نستطيع القول هذه المتغيرات  0.000هي
عن الذي تمثله ويالحظ من الجدول أيضا أن أكثر المتغيرات تعبيرا   العام التابع المتغير

، 994."حيث كانت درجة االرتباط هي األعلى وكانت " المالءمة " هي  المتغير التابع العام
 .0.990بدرجة ارتباط  " المصداقية"ثم تليها 
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 :التحليل الوصفي: المبحث الثالث

إعداد جداول تكرارية تشمل التكرارات والنسر المئوية والرسوم البيانية للمتغيرات  .1
 :الديموغرافية  لالستبيان  وفم التالي

 :البيانات الشخصية
األسئلة التي  حيث أن االستبيان الذي تم توزيعه على المفتشين كان يشتمل على مجموعة من

تختص بكل من الجنس، العمر، المستوى العلمي، مدة العمل، وقد جاءت نتيجة اإلجابة على 
 :هذه األسئلة كالتالي

 الجنس: 
 توزع عينة الدراسة حسب الجنس (22-4)الجدول رقم 
 النسبة العدد الجنس
 %79.82 91 ذكور
 %20.18 23 إناث

 %100 114 المجموع
 الجدول من إعداد الباحث                       

توزع عينة الدراسة حسب الجنس (1-4)الشكل رقم  

 
 الشكل من إعداد الباحث       
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23 
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من الجدول و الشكل السابقين يتضح أن نسبة المفتشين الذكور هي أكبر من نسبة المفتشين 
 %20.18بينما كانت نسبة اإلناث حوالي  %79.82اإلناث حيث بلغت نسبة الذكور حوالي 

و من الواضح أن هناك اختالف كبير بين النسبتين ، مما يدلل على أن هنالك تفاوت في 
بين الذكور واإلناث بشكل عام لصالح الذكور، ( مراجعي الحسابات)تعيين مفتشي الحسابات 

البحث بأن اإلناث أقل  مما يعكس صحة النتيجة التي تم التوصل إليها في الجزء النظري من
ميال  للتعيين كمراجعات حسابات لما في ذلك من مشقة إضافية ال تستطيع كل اإلناث 

 المراجعات تحملها
   مدة العمل في مجال المحاسبة: 

بةدراسة مدة العمل في مجال المحاستوزع عينة ال( 23-4)الجدول رقم  
 مدة العمل في مجال المحاسبة

 النسبة العدد
 سنوات 3أقل من 

9 
7.89% 

 سنوات 5إلى  3من 
16 

14.03% 

 سنوات 10إلى  5من 
31 

27.19% 

 سنة 15إلى  10من 
47 

41.22% 

 سنة 15أكثر من 
11 

9.64% 

 المجموع
114 

100% 

 الجدول من إعداد الباحث         
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  :وفيما يلي الجدول الذي يبين توزع العينة حسب مدة العمل في مجال المحاسبة
 يوضح نسبة نسب العمل في المجال المحاسبي من قبل عينة الدراسة (2-4)الشكل رقم 

 
 الشكل من إعداد الباحث       

ويظهر من الجدول والشكل السابقين أن النسبة األكبر من عدد الموظفين في مجال المحاسبة 
وهي مدة سنة  15-10وهم الذين تتراوح مدة عملهم في مجال المحاسبة بين  %41بلغت 

جيدة وتدل على أن العدد األكبر من المفتشين لديهم باع ودراية طويلة في مجال العمل وبأن 
 .آراءهم تكون نابعة من خبرتهم الطويلة في مجال المراجعة والمحاسبة

 توزع عينة الدراسة حسب فئة العمر: 

توزع عينة الدراسة حسب العمر( 24-4)الجدول رقم   
 النسبة العدد العمر
 1% 2 سنة 25أقل من 

 15.78% 18 سنة 35إلى  25من 

 41.22% 47 سنة 45إلى  35من 
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 42.97% 49 سنة 45فوق 
 

 100% 114 المجموع
 الجدول من إعداد الباحث                         

 :يوضح نسبة توزع عينة الدراسة حسب فئة العمر ( 3-4)الشكل رقم 

 
 الشكل من إعداد الباحث         

 35من خالل الجدول والشكل السابقين يتضح أن أعمار فئة الدراسة بغالبيتها هي أكبر من 
سنة أي أن ذلك يدعم القول بأن عينة الدراسة هي من ذوي الخبرة و الممارسة بحكم العمر 

في المجال بين من أعمار عينة الدراسة تتركز  %41الذي تندرج ضمنه حيث أن مانسبته 
 .سنة  45من عينة الدراسة أعمارهم أكبر من  %  42سنة وما نسبته  45إلى  35

 طبيعة الوظيفة التي يشغلها أفراد العينة: 
 توزع أفراد العينة حسب الوظيفة التي يشغلونها  (25-4)الجدول رقم 

طبيعة الوظيفة التي 
 النسبة العدد يشغلها

 %28 32 محاسب قانوني
 %63 71 حساباتمراجع 

 %9 11 غير ذلك
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 %100 114 المجموع
 الجدول من إعداد الباحث                          

 
 توزع أفراد العينة حسب الوظيفة التي يشغلونها  (4-4)الشكل رقم           

 
 الشكل من إعداد الباحث      

من الجدول و الشكل السابقين يتضح أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة هم من ذوي 
من أفراد العينة هم  %28االختصاص في مجالي المراجعة والمحاسبة حيث أن ما نسبته 

هم مراجعوا حسابات وبالتالي فإن عينة الدراسة تعبر   %63محاسبون قانونيون ، وما نسبته 
 .ع الدراسةبشكل جيد عن موضو 

 توزع عينة الدراسة حسر المؤهل العلمي: 

 توزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي (26-4)الجدول رقم 

 النسبة العدد المؤهل العلمي
 %59 68 إجازة

 %14 17 ماجستير
 %5 6 دكتوراه

 %20 23 غير ذلك
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 %100 114 المجموع
 الجدول من إعداد الباحث                         

 :توزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي (5-4)الشكل رقم 

 
 الشكل من إعداد الباحث      

من خالل الجدول والشكل السابقين يتضح أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة هم من 
أما حملة الدراسات العليا بين الماجستير والدكتوراه %  68حملة اإلجازة الجامعية بنسبة 

فكانوا من اختصاصات مغايرة ، وبالتالي فإن  %23و باقي أفراد العينة بنسبة % 23فكانت 
الغالبية من أفراد العينة هم على سوية علمية جيدة ويعبرون عن الهدف من الدراسة بشكل 

 .جيد
 :اختبار الفرضيات: المبحث الرابع

بين ممارسات المراجعة ال توجد عالقة ذات داللة معنوية : اختبار الفرضية األساسية األولى
 .غير المنتظمة و جودة التقارير المالية

المتغيرين باستخدام عالقة  يوم بدراسة عالقة االرتباط بين كلالختبار هذه الفرضية سنق
 االرتباط بيرسون

أما الجدول التالي فيظهر عالقات االرتباط الكل ية بين جميع المتغيرات المستقلة والوسيطة 
 .المتغير التابعوالتابعة مع 
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 عالقة االرتباط الكلية بين المتغيرات( 27-4)جدول 
 جودة مصداقية مالءمة  
خفض المستوى المطلوب من 
 االختبارات األساسية

Pearson Correlation .736** .784** .763** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

 **Pearson Correlation .765** .774** .775 خفض حجم العينة
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

استخدام أساليب عينات 
 شخصية

Pearson Correlation .624** .662** .646** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

قبول دليل المراجعة قليل 
 األهمية والمشكوك فيه

Pearson Correlation .449* .459* .489* 
Sig. (2-tailed) .012 .021 .014 
N 114 114 114 

إنهاء إجراءات المراجعة قبل 
 اكتمالها

Pearson Correlation .688** .737** .715** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

ممارسات المراجعة غير 
 المنتظمة

Pearson Correlation .790** .817** .808** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

  الجدول من إعداد الباحث
:من خالل ما سبق نستنتج   

وجود عالقة ذات داللة معنوية بين المتغيرات المستقلة الممثلة بمتغيرات فرعية تمثل  -1
بجودة التقارير المالية كما ممارسات المراجعة غير المنتظمة والمتغير التابع  المتمثل 

 .كانت درجة االرتباط لمعظم المتغيرات جيدة 
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قبول دليل المراجعة قليل "عالقة االرتباط بين المتغير الفرعي المستقل الرابع الذي هو  -2
مع كل من المتغير التابع االساسي الذي هو الجودة باالضافة " األهمية والمشكوك فيه

كانت هي االقل من بين المتغيرات " المالءمة، المصداقية" للمتغيرين التابعين الفرعيين
كما ان المعنوية وعلى % 51المستقلة الفرعية االخرى حيث درجة االرتباط لم تتجاوز 

 . 1111الرغم من قبولها اال انها كانت اعلى من 
مع  االكثر ارتباطا  " خفض حجم العينة "يعتبر المتغير المستقل الفرعي الثاني والذي هو  -3

المتغير التابع االساسي الذي هو جودة التقارير المالية كما ان هذا االرتباط ذو معنوية 
 .تامة دل على ذلك قيمة المعنوية الصفرية

"  ممارسسات المراجعة غير المنتظمة"عالقة االرتباط بين المتغير المستقل العام الذي هو  -4
باالضافة للمتغير " الءمة والمصداقية الم"مع كل من المتغيرات الفرعية التابعة التي هي 

بمعنوية تامة  % 75التابع العام الذي هو جودة التقارير المالية كانت عالية تجاوزت ال
 %.8118،ووصلت بين المتغيرين االساسين الى 

بالتالي ومن خالل ما سبق نستطيع القول بووجود عالقة ذات داللة معنوية بين المتغيرات 
بشكل عام والمتغيرات التابعة الفرعية باالضافة لوجود مثل هذه العالقة بين المستقلة الفرعية 

 .المتغير المستقل االساسي والمتغير التابع االساسي

ات ان زيادة ممارسة المراجعة غير المنتظمة تؤثر  بشكل مباشر في خفض جودة التقارير 
لى عدم وجود عالقة ذات وبالتالي نرفض الفرضية الرئيسية االولى التي تنص ع المالية 

داللة معنوية بين ممارسة المراجعة غير المنتظمة وبين جودة التقارير المالية ونقبل 
 .بالفرضية البديلة

ولدراسة طبيعة هذه العالقة سنقوم بدراسة عالقة االنحدار البسيط بين المتغير المستقل 
 .االساسي والمتغير التابع االساسي

 تابع-االنحدار البسيط مستقلعالقة ( 28-4)جدول 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constan
t) .227 .496  .458 .013 

متغير 
 مستقل

.956 .118 .803 8.077 .000 

a. Dependent Variable: متغير تابع    
 :السابق هو جدول  المعامالت ويحتوي علىالجدول 

 . Bمعامالت المتغيرات التي دخلت المعادلة الموجودة في العمود -
 .Std.Errorالخطأ المعياري لكل عمود في عمود -
معامالت المتغيرات المستقلة التي دخلت المعادلة بعد تحويلها إلى عالمات معيارية -

Standardization  والموجودة في عمودBeta  المقابلة لكل متغير، وفي العمودين
ومستوى الداللة الخاصتين باختبار داللة  tاألخيرين من هذا الجدول تظهر قيمة اإلحصائي 

فهذا يعني أن المتغير  1115اقل من  Betaالمقابلة لقيم  .Sigوبما أن قيمة  Betaقيمة 
هذا الجدول يمكن كتابة معادلة  ومن خالل.المقابل لهذه القيم له اثر كبير ذو داللة إحصائية

 :االنحدار أو التنبؤ التالية

 0.227+ممارسة المراجعة غير المنتظمة   x 956.=  انخفاض جودة التقارير المالية

وبتالي نستطيع القول بأنه هنالك عالقة ايجابية و معنوية بين انخفاض جودة التقارير المالية 
 .الذي يؤكد ما توصلنا اليه سابقا  وممارسات المراجعة غير المنتاظمة وهو 

 اختبار الفرضية األساسية الثانية: 
التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير المنتظمة 

 :وبين جودة التقارير المالية
والمتغير  لدراسة هذه العالقة قمنا بقياس عالقة االرتباط بيرسون بين المتغير الوسيط بفروعه

 :التابع بفروعه وكانت النتائج كالتالي
العوامل المؤدية للمماراسات المراجعة غير المنتظمة وجودة التقارير   دراسة العالقة بين 

 .المالية
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 عالقة االرتباط بين المتغير الوسيط والتابع( 29 -4) جدول
 جودة مصداقية مالءمة  

الوقت موازنة ضغوط  Pearson 
Correlation .711** .773** .744** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

المراجعة أتعاب  Pearson 
Correlation .727** .835** .780** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

المراجعة مكتب حجم  Pearson 
Correlation .527** .610** .567** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 
N 114 114 114 

المراجعة مهمة تعقيد  Pearson 
Correlation 

.494* .425** .454* 

Sig. (2-tailed) .039 .007 .027 
N 114 114 114 

السائدة المنافسة ظروف  Pearson 
Correlation 

.605** .702** .652** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

 مراجع استقالل
 الحسابات

Pearson 
Correlation 

.446** .490** .469** 

Sig. (2-tailed) .004 .002 .003 
N 114 114 114 
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 غير خدمات تقديم
االستشارية)  المراجعة ) 

Pearson 
Correlation .538** .629** .582** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

المؤدية إلى العوامل 
ممارسات المراجعة غير 
 المنتظمة

Pearson 
Correlation .784** .913** .846** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 114 114 114 

 الجدول من اعداد الباحث  

  :من خالل الجدول السابق نستطيع القول بأن
المؤدية إلى ممارسات المراجعة العوامل " جميع المتغيرات الفرعية المتعلقة بالمتغير الوسيط -1

" ومتغيراته الفرعية "جودة التقارير المالية" ترتبط بالمتغير التابع األساسي" غير المنتظمة
 .بعالقة ارتباط جيدة ومعنوية "المصداقية، المالءمة 

ضغوط موازنة ، أتعاب المراجعة "بين المتغيرات الفرعية عالقة االرتباط األقوى كانت  -2
،  0.780"جودة التقارير المالية والتي كانت قيمها " لمتغير التابع مع ا" الوقت

 .على التوالي "0.744
استقالل مراجع ، تعقيد مهمة المراجعة "عالقة االرتباط األقل كانت للمتغيرين الفرعيين  -3

،  0.45"والتي كانت قيمها " جودة التقارير المالية" وذلك مع المتغير التابع " الحسابات
 .على التوالي"  0.46

 .وبمعنوية تامة"  0.846"عالقة االرتباط العامة بين المتغير الوسيط والمتغير التابع كانت -4
من خالل ماسبق نستطيع القول بوجود عالقة ارتباط معنوية بين المتغيرات الفرعية 

التابع الوسيط والمتغيرات الفرعية المعبرة عن المتغير  المستقل السابقة المعبرة عن المتغير
بين كافة المتغيرات الفرعية والمتغير التابع كما نستطيع القول بوجود نفس هذه العالقة ، 

وهو األمر الذي يدل على رفض الفرضية األساسية الثانية والقبول بالفرضية ، األساسي
نقوم بدراسة االنحدار وللتعرف على تأثير المتغير الوسيط في المتغير التابع ، البديلة
 :بين كلي المتغيرين البسيط

 



129 
 

 االنحدار البسيط بين المتغير الوسيط والتابع( 31-4)جدول 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan
t) 

2.488 .402  6.191 .000 

المتغير 
 الوسيط

.426 .098 .582 4.350 .000 

a. Dependent Variable: المتغير التابع    
ويمكننا ، من خالل ماسبق نالحظ وجود أثر إيجابي للمتغير الوسيط على المتغير التابع

 التعبير بالمعادلة التالية عن هذا األثر 

 2.488+ المتغير الوسيط * 0.426= انخفاض جودة التقارير المالية 

التوصل إليه سابقا من وجود عالقة إيجابية بين المتغير الوسيط وبالتالي نستطيع تأكيد ما تم 
المتغيرين الوسيط والمستقل معا  على المتغير التابع  يلى أثر كلو للتعرف ع .والمتغير التابع

 قمنا بدراسة عالقة االرتباط واالنحدار المتعدد
 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: 

بين ممارسات المراجعة غير المنتظمة و العوامل المؤدية التوجد عالقة ذات داللة إحصائبة 
 :إليها معا و بين جودة التقارير المالية

للتعرف على طبيعة هذه العالقة و أثرها قمنا بدراسة عالقة االرتباط بيرسون وعالقة االنحدار 
 :المتعدد بين المتغيرات وقد جاءت النتائج كالتالي
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 عالقة االرتباط بين المتغيرين المستقل والوسيط مع التابع (31-4)جدول 
Correlations 

ممارسات   
المراجعة   
 المنتظمة

العوامل 
المؤدية إلى 
 جودة مصداقية مالءمة الممارسات

ممارسات 
المراجعة   
 المنتظمة

Pearson 
Correlation 1 .749** .784** .913** .844** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 39 39 39 39 38 

العوامل 
المؤدية إلى 
 الممارسات

Pearson 
Correlation 

.749** 1 .790** .817** .803** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 39 39 39 39 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 

   

بشكل عام هنالك عالقة ارتباط إيجابية عالية بين كل من المتغير المستقل والوسيط مع 
كما أن  %75المتغير التابع األساسي ومتغيراته الفرعية حيث لم تقل في كل الحاالت عن 

الصفرية و هو ما يؤكد ماتم التوصل إليه Sigمعنوية هذه العالقة كانت تامة ودل عليها قيمة 
و بالتالي رفض ، قة االرتباط بين كل متغير على حدة مع المتغير التابعسابقا من عال

والجدير ذكره أن المتغير الوسيط أدى إلى زيادة في  .الفرضية الثالثة وقبول الفرضية البديلة
ولدراسة أثر ، ه الزيادة قليلةعالقة االرتباط بين المتغيرين المستقل والتابع حتى لو كانت هذ

لى المتغير التابع قمنا بدراسة عالقة االنحدار المتعدد و كانت النتائج المتغيرين ع يكل
 :كالتالي
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 عالقة االنحدار المتعدد بين المتغير المستقل والوسيط و بين المتغير التابع( 32-4)جدول

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan
t) 

.416 .087  4.763 .000 

 038. 2.159 061. 033. 072. المستقل
 000. 33.635 946. 025. 828. الوسيط

a. Dependent Variable:  التابع    
من الجدول السابق نستطيع صياغة معادلة االنحدار المتعدد بين المتغيرين المستقل و الوسيط 

 :التابع كما يليمع المتغير 
+ ممارسات المراجعة غير المنتظمة * 0.072= انخفاض جودة التقارير المالية 

 0.416+ؤدية مالعوامل ال* 0.828

بالتالي يمكن القول بوجود أثر إيجابي ذي داللة معنوية لكل من المتغير المستقل والوسيط  
 .على المتغير التابع

 :الخالصة

من خالل الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها على عينة الدراسة تبين وجود عالقة ذات داللة 
إحصائية معنوية بين متغيرات الدراسة المتمثلة بالمتغير المستقل والذي هو ممارسات المراجعة 

بالعوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير غير المنتظمة والمتغيرات الوسيطة المتمثلة 
و وجود " مصداقية، مالءمة" لمنتظمة وبين المتغير التابع المتمثل بجودة التقارير المالية ا

حيث أن قيام ، بين المتغيرات المستقلة من جهة والمتغيرات التابعة من جهة عالقة طردية
والتي تعزى إلى ضغوط  المراجعين بالممارسات غير المنتظمة خالل أدائهم لعملية المراجعة

محاولتهم زيادة أتعابهم و عوامل المنافسة وتعقيد المهمة وتوفر كل العوامل المؤدية الوقت و 
المتمثلة  جودة التقارير المالية انخفاض في زيادةسوف يؤدي إلى  إلى تلك الممارسات
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وبالتالي إن تخفيض تلك الممارسات غير المنتظمة سيؤدي بدوره إلى ، بالمالءمة والمصداقية 
 .(حيث أن األسئلة المعبرة عن المتغير التابع سلبية) ارير الماليةزيادة جودة التق

 :نتائج الدراسة

 :من خالل هذم الدراسة بقسميها النظرت والعملي توصل الباحث إلى النتائج التالية
تعتبر ممارسات المراجعة غير المنتظمة من السلوكيات المختلة وظيفيا  والتي يقوم بها  -1

مراجعته للتقارير المالية التي يتم تكليفه بمراجعتها والتي تؤدي مراجع الحسابات أثناء 
 .إلى انخفاض في جودة تلك التقارير المالية

تنجم ممارسات المراجعة غير المنتظمة عن توفر مجموعة من العوامل التي تؤدي  -2
ومن أبرز هذه العوامل ضغوط موازنة الوقت و ، إلى حصول ذلك الخلل الوظيفي

ة وانخفاض استقالل المراجع وتعقيد مهمة المراجعة و وجود منافسة في أتعاب المراجع
 .السوق و وتقديم الخدمات االستشارية وغيرها من العوامل

إن ممارسات المراجعة غير المنتظمة سوف تنتج معلومات مضللة لمستخدمي  -3
م بناء التقارير المالية الناتجة عن عملية المراجعة و بالتالي فإنهم سيتخذون قراراته

وبالتالي فإن ، وذلك بدوره سيؤدي إلى اتخاذهم لقرارات غير سليمةعلى تلك التقارير 
 .المعلومات التي تقدمها المراجعة غير المنتظمة هي معلومات ال تتسم بالجودة

إن أكثر الممارسات المختلة وظيفيا  والتي يقوم بها مراجع الحسابات حسب درجة   -4
العينات التي يقوم بتفحصها يليها خفض المستوى التأثير تتمثل في خفض حجم 

المطلوب من االختبارات الرئيسية ويليها انهاء إجراءات المراجعة قبل اكتمالها ومن ثم 
بينما يكون قبول دليل المراجعة قليل األهمية هو ، استخدام أساليب عينات شخصية

 .األقل تأثيرا بحسب نتائج الدراسة الميدانية
العوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير المنتظمة والتي تؤثر  هناك العديد من -5

وأكثر هذه العوامل تأثيرا  بحسب نتائج الدراسة ، بشكل سلبي في جودة التقارير المالية
كانت أتعاب المراجعة و ضغوط موازنة الوقت والتي كان لديها عالقات االرتباط 

المالية و من ثم يليها تعقيد المهمة واستقالل األقوى و األكثر تأثيرا  في جودة التقارير 
 .مراجع الحسابات



133 
 

، إن ممارسات المراجعة غير المنتظمة ترتبط بعالقة عكسية مع حجم مكتب المراجعة -6
ويعزى ذلك إلى أن مكاتب المراجعة كلما كانت كبيرة فإنها سوف تراعي الضوابط 

يم خدمات مراجعة ذات جودة المهنية حفاظا  على سمعتها وحصتها السوقية وذلك بتقد
 .عالية مقارنة مع المكاتب الصغيرة والمتوسطة

 :توصيات الدراسة

 :إن أهم ما توصي ب  هذم الدراسة يتمثل فيمايلي

السعي باتجاه تطوير القوانين الناظمة لمهنة المراجعة في سورية للوصول بمهنة  -1
مالية تتصف بجودة عالية المراجعة إلى المستوى المطلوب و ذلك بغية تقديم تقارير 

وتوفر للمستفيدين معلومات عن الوضع المالي للشركة التي تعبر عنها و بالتالي 
 .تكون القرارات التي سيتخذونها سليمة

السعي باتجاه إلزام مكاتب المراجعة باتباع قواعد و أساسيات الممارسة المهنية  -2
مخاطر المراجعة الناجمة عن بما يحد من للمراجعة و االلتزام بالجوانب األخالقية 

 .المراجعة المختلة وظيفيا  
تفعيل آلية الرقابة على مكاتب المراجعة وعلى لجان المراجعة المكلفة بمراجعة نتائج  -3

أعمال الشركات النهائية األمر الذي يضمن سالمة التقارير المالية الصادرة عن 
 .مكاتب المراجعة

ألنظمة والضوابط الناظمة لمهنة المراجعة و تفعيل آلية مقاضاة المكاتب المخالفة ل -4
 عدم التهاون في محاسبة المكاتب التي تثبت عليها تلك التجاوزات

بما ، إيجاد آلية مناسبة لتحديد أتعاب مراجع الحسابات لقاء العمليات التي يقوم بها -5
 يتناسب مع الواقع المتغير لألحوال االقتصادية واالجتماعية وبما يحقق مستوى جيدا

 .للمعيشة
إيجاد آلية مناسبة لضبط وتحديد طبيعة وحجم الخدمات االستشارية التي يقدمها  -6

وذلك بهدف زيادة فاعلية عمليات المراجعة التي يقدمها مراجع ، مراجع الحسابات
الحسابات ومنعا ألن ال تكون تلك الخدمات االستشارية الم قد مة على حساب وقت 

 .المراجعة و جودة المراجعة
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تركيز على عنصر استقالل مراجع الحسابات باعتباره ركيزة أساسية في تقديم ال -7
 .و عدم التهاون في هذا البندمراجعة ذات جودة عالية 
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 الملحق 

 استمارة استبيان
إيمانا  بقيمة البحث العلمي و وضرورة ربطه بالواقع العملي الذي من شأنه أن يساعد على حل 

يقوم الباحث  بإعداد دراسة كمتطلب تكميلي لنيل درجة ، المشاكل المرتبطة بذلك الواقع

أثر ممارسات المراجع  غير المنتظم  في (( عنالماجستير في مراجعة الحسابات بعنوان 

الباحث منكم التكرم باإلجابة على  يرجووفي سبيل إتمام هذه الدراسة  ((جودة التقارير المالي  

التعرف على الجوانب المختلفة  يتسنى لهمجموعة األسئلة التي يحتويها االستقصاء حتى 

 المرتبطة بموضوع الدراسة 

 
مع فائق التقدير واالمتنان  لتعاونكم و مساهمتكم في اإلجابة على محتويات هذه 

ستخدم إال تموضع السرية التامة ولن  مع التأكيد على أن إجاباتكم ستبقى في القائمة 
 .ألغراض البحث العلمي

 

 

 ...شاكراع لكم حسن تعاونكم 

 

 :الباحث                                                     :المشرف           
 أحمد يونس رمضان                                      إبراهيم العدت :الدكتوراألستاذ 
 جامعة دمشم                      جامعة دمشم                                   
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 :أسئلة االستقصاء المتعلقة بالمعلومات الديموغرافية حول المستقصى

 .  أمام الفئة التي تعبر عن رأيكم(  √) يرجى وضع عالمة 

 :خصائص عينة البحث -أوالع 

    :الجنس .1

 انثى)      ( ذكر       )     (         

 :العمر .2

 سنة 25أقل من )   (                                        

 سنة               35إلى أقل من  25من )   (                                        

 سنة 45إلى أقل من  35من )   (                                        

 سنة 45فوق )   (                                        

 :ما هي طبيعة الوظيفة التي تشغلها .3

محاسب قانوني)  ( مراجع حسابات    )     (            

 : مجال المحاسبةماهي مدة العمل في  .4

 سنوات 3قل من أ)   (           

 سنوات 5لى إ 3من )   (           

 سنوات 11لى إ 5من )   (           

 سنة 15لى إ 11من )   (           

 سنة 15أكثر من )   (           

 :المؤهل العلمي .5

 .غير ذلك)  (إجازة         )  (ماجستير     )  ( دكتوراه  )  (       
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 .أسئلة االستقصاء المتعلقة بممارسات المراجعة غير المنتظمة: أوالع 
 العبارة

موافق 
 غير موافق محايد موافق بشدة

   غير موافق 
 بشدة

 .خفض المستوى المطلوب من االختبارات األساسية        - 1

 .تعتبر االختبارات التي يتم إجراؤها متعبة وشاقة  -أ 
 .هناك العديد من االختبارات والعمليات الطويلة -ب      
 .هي قواعد صارمةالقواعد الناظمة لتطبيق اختبارات المرجعة   -ج      
 بعض اختبارات المراجعة التي يتم إجراؤها بسيطة وال داعي لها أصالا   -د      
 :خفض حجم العينة       - 2     

 .في وقت االنتهاء من فحص العينات بين بعض الزمالء كبير هناك تفاوت     -أ 
 .ذات كلفة عاليةإن إجراءات المراجعة المطبقة على العينات الكبيرة   -ب      
 إن العينات الخاضعة للمراجعة متشابهة من حيث الخصائص   -ج      
 يشتكي بعض المراجعين من كبر حجم العينات    -د      
 ال أتمكن من اختبار كامل بنود العينة أحياناا   -ه      
 .إن كبر حجم العينات يشعر المراجعين باإلرهاق  -و      
 .استخدام أساليب عينات شخصية -3               

بخطة المراجعة الموضوعة من قبل فريق  يوجد بعض التهاون في االلتزام -أ 

 المراجعة
لديهم الخبرة المهنية التامة  في مكاتب المراجعة ليسالمراجعين  بعض -ب      

 واالنضباط الكامل
 على خبرة المراجع واستنتاجاتهبعض النتائج في اختبار العينات تقوم   -ج      
 بعض العينات يتم اختيارها بناء على رأي المراجعين  -د      
 األساليب المستخدمة الختيار العينات هي أساليب معقدة   -ه      
 تشرف اإلدارة دائماا على نتائج عمل المراجعين  -و      
 األهمية والمشكوك فيهقبول دليل المراجعة قليل     -4               

  إن أي دليل في العملية يعتبر دليالا هاما يتم األخذ به    -أ 
 للمراجع من أجل إبداء رأيه مفيدةبعض األدلة ال تعتبر   -ب      
 في بعض العمليات قد ال أجد دليالا واضحاا وكافياا إلبداء رأي   -ج      
 األدلة لعدم التأكد والتثبت منهاأحياناا يتم إهمال بعض    -د      
 يتم رفض بعض األدلة لعدم اكتمال القرائن   -ه      
ا فيما إذا كان الدليل الذي حصلت عليه صحيحاا ومثبتاا قبل  ال  -و       أستفسر دوما

 اعتماده
 إنهاء إجراءات المراجعة قبل اكتمالها    -5                

 أحياناا وخالل سير العملية يتم استشراف النتيجة النهائية فيتم إيقاف العملية        -أ 
 وقفها حتى إن لم تكن منتهية بعدالمرتجع ي إذا تم طلب إيقاف العملية فإن  -ب      
 ال توجد هناك اجراءات تتعلق بتتبع عمل المراجع    -ج      
 مسؤول من قبل اإلدارة حول إجراءات المراجعة  غير المراجع      -د      
 يتم إبالغ العميل بذلك ال عند انهاء المراجعة قبل موعدها       -ه      
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 أسئلة االستقصاء المتعلقة بالعوامل المؤدية إلى ممارسات المراجعة غير المنتظمة: ثانياع 

 العبارة

موافق 
 غير موافق محايد موافق بشدة

   غير موافق 
 بشدة

 .ضغوط موازنة الوقت    -1         

يقوم مراجع الحسابات باختصار بعض المراحل األساسية في عملية  - أ
 المراجعة

يضغط مراجع الحسابات أحيانا العينات التي يفحصها أثناء قيامه  - ب     
 بعملية المراجعة

عدم توفر أدلة كافية يقبل مراجع الحسابات باألدلة الضعيفة في حال  -ج     
 إلبداء الرأي

يبتعد مراجع الحسابات عن أداء العمليات المعقدة والطويلة قدر  -د     
 المستطاع

ال يراعي مراجع الحسابات أحيانا بعض معايير المراجعة الناظمة  -هـ     
 للعمل

     
 أتعاب المراجعة    -2         

 بين بعض المكاتب المتشابهةهناك تفاوت في أتعاب المراجعة   -أ 

     
 األتعاب التي يتقاضاها بعض مراجعي الحسابات ال تحقق طموحاتهم  -ب 

     
 األتعاب التي يتقاضاها بعض المراجعين ال تقدر جهدهم المبذول    -ج 

يفضل مراجع الحسابات التعاقد مع العمالء الذين يقدرون جهده  -د      

  ويرضونه
     

 وضع تقرير مرضي لجميع األطرافيحاول بعض المراجعين  -و 

     
 يقوم المراجع بتقديم خدمات غير المراجعة لتعظيم أتعابه  -ز 

     
 حجم مكتب المراجعة    -3         

مكاتب المراجعة الكبيرة أكثر التزاماا بالمعايير والضوابط المهنية من  -أ 

 الصغيرة والمتوسطة
تقديم  وإن مكتب المراجعة الكبير يراعي الحصول على أتعاب عالية  -ب      

 مراجعة بجودة عالية
     

 تولي اهتماماا أكبر لقضية األتعابإن المكاتب المتوسطة والصغيرة  -ج

من نظرائهم في  في الممارسة إن مراجعي المكاتب الكبيرة أكثر خبرة  -د      

 المتوسطة والصغيرة
مراجعي المكاتب المتوسطة والصغيرة أقل تشدداا تجاه المعايير  إن  -هـ      

 المتبعة
     

 :تعقيد مهمة المراجعة    -4           

 يبتعد المراجع عن العمليات  الطويلة   -أ 

     
 تدابير وممارسات مختصرة يتخذ المراجع أحياناا   -ب 

     
 األهميةمنخفضة يقبل المراجع أحيانا باألدلة    -ج 

     
 اليجد مراجع الحسابات أحياناا محفزاا لزيادة جهده في العملية  -د 
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 بالملل والضجر من سير العملية يشعر المراجع أحيانا  -ه 

     
 للحكم في بعض العمليات من استخدام تقديره الشخصي يزيد المراجع   -و 

     
 :ظروف المنافسة السائدة    -5         

 تسعى مكاتب المراجعة إلى جذب العمالء المختلفين  -أ 

     
 هناك زيادة كبيرة في أعداد مكاتب المراجعة في بيئة العمل الحديثة  -ب 

     
 تتعاقد معظم مكاتب المراجعة مع أكثر من عميل في نفس الوقت -ج 

 تفرض الظروف الجديدة على مكاتب المراجعة السرعة في إنجاز  -د      

 العمل الموكل لها
     

 استقالل مراجع الحسابات -6       

     

 بالضوابط المهنية أثناء سير العمل ونيلتزم ين الالمراجع بعض - أ
الحسابات لرغبات األطراف األخرى و  يمراجع بعض يرضخ - ب     

 إمالءاتهم
كافة المعلومات بحيادية تامة واستقاللية  ينمراجعال بعض ال يعرض - ت     

 فكرية وذهنية
     

 كافة المعلومات المالية بصدقية تامة ينمراجعال بعضال يعرض  - ث
كافة المعلومات بأمانة و عدالة عالية  ينمراجعال بعضال يعرض  - ج     

 وعدم اإلخفاء
و الشركة التي  ينمراجعال بعض توجد هناك مصالح مشتركة بين - ح     

 هاونيدقق
     

 (االستشاري ) تقديم خدمات غير المراجع   -7         

يسعى مراجع الحسابات إلى زيادة أتعابه التي يتقاضاها من منشأة  - أ     
 العميل

يطلب أغلب العمالء من مراجع الحسابات تزويدهم ببعض الخبرات  - ب     
 إضافة إلى عملية المراجعة

مراجع الحسابات بعضاا من وقته للقيام ببعض األنشطة التي يخصص  - ت     
 يطلبها منه العميل

     

 يقوم مراجع الحسابات بتقديم االستشارات العامة لمنشأة العميل - ث
يزود مراجع الحسابات منشأة العميل برأيه في بعض العقبات التي  - ج     

 تواجهها ويطلع بها مراجع الحسابات
يكلف مكتب المراجعة مراجعي الحسابات  العاملين لديه بالقيام  - ح     

 بأعمال إضافية قد يطلبها العميل 
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 أسئلة االستقصاء المتعلقة بجودة المراجعة: ثالثاع 

 العبارة
موافق 
 غير موافق محايد موافق بشدة

   غير موافق 
 بشدة

 :المالءمة             

التقارير المالية قاصرة عن عرض الفرص  بعض المعلومات الواردة في
 التجارية والمخاطر المرافقة

     

بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالطبيعة االستشرافية 
 التنبؤية للمستقبل

     

 بعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع باالفصاح الكامل 
     

 عدالةبعض المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بال 
     

 :المصداقية            

 المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالصدقية العالية والحيادبعض 
     

 المعلومات الواردة في التقارير المالية التتمتع بالشمولية بعض
     

 المعلومات الواردة في التقارير المالية التتمتع بالكفاءة العالية بعض
     

 المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالفاعلية بعض
     

 المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تلبي حاجات المستخدمين بعض
     

المعلومات الواردة في التقارير المالية ال تتمتع بالشفافية وال تمثل  بعض
 الواقع
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Abstract: 

 External audit has an essential role in the economic life because of what  
auditor's report adds  to the confidence of the financial statements of 
economic units, and its adoption by the beneficiaries of financial 
reporting, whether they are investors or lenders or banks or tax or 
financial departments and other groups of stakeholders. What supports 
and increases this confidence is the auditor’s qualifications -practical 
and professional experience- that enables him/her to do the auditing 
tasks in the fullest manner without prejudice to the accepted standards 
and procedures used  in the audit profession, as well as his care which 
required by the practice of the profession in all its stages. In order to 
provide high quality audit and do not contain any defect reflects 
references from which the quality of financial reports examined. This 
study is An attempt to determine the effect of irregular auditing 
practices as one of the behaviors references dysfunctional on the quality 
of the financial reporting which prepared with the supervising of 
auditor. 
The study was divided into two aspects: the first, addresses the 
theoretical side, The concept of irregular auditing practices and the 
potential impact in the case if the Auditor did these practices, and thus it 
effect directly in the nature of the issued report which includes his/her 
opinion in the process, which in turn is reflected in The final financial 
reports. The second aspect is the practical section, it is based on the data 
collection and analysis using the questionnaire as a key tool for data 
collection, which distributed to a number of auditors and accountants 
practicing the profession of auditing representing the financial control 
to find out the effect of irregular auditing practices carried out by the 
auditors audit firms in the quality of financial reports submitted to them 
by companies 
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