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دارة اإل تقييم على الحسابات يمراقب حكمسالمة  على  ثرهأو خصائص الشك المهني مقترح ل طارإ
 : دراسة ميدانيةاالستمرارية فرضل

 a.aboelfadl@yahoo.comد. عبدالعال مصطفى ابوالفضل 

 Abstractمستخلص   

ى مراقبي الحسابات لد هامدى توافر  لخصائص الشك المهني وقياسإطار بناء يهدف البحث إلى     
 اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المتعلق 1لمراقب الحسابات المهني الحكمسالمة وتأثير ذلك على  ،السعوديين

يجمع بين لخصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات  إطارتم بناء لقد و ؛ للمنشاةاالستمرارية  لفرض
 متغيرات واختبار، (Hurtt,2010. Quadackers & Wijnandsrade,2009)خصائص نموذجي 

 اإلحصاء الباحث ستخدمإ حيث السعوديين، الحسابات مراقبى من عينة على ميدانيا اإلطار ذلك
 نحدارواإل واحد اتجاه في  ANOVAالتابين تحليل و واحدة لعينة T اختبار مثل والتحليلي، الوصفي
 .(خصائص الشك المهني  ) المقترح طاراإل متغيرات واختبار البيانات لتحليل والمتعدد، البسيط الخطي

إال  الى توافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات في بيئة العمل السعوديةخلص البحث و  
، بين مفردات العينة مدى توافر تلك الخصائص ثإختالف في درجات الترتيب من حي أنه كان هناك

 مدىعلى  الحسابات لمراقب المهني الحكمأن توافر تلك الخصائص يؤثر على كما توصل البحث الى 
 التأثير درجات في اختالف وجود الدراسة نتائج اظهرت ولقد، االستمرارية  لفرض اإلدارة تقييم مالءمة

 وضحتأو  ، السعودية العمل بيئة في الحسابات لمراقبي المهنى الحكم على المهني الشك خصائص بين
 االستجابة على الحسابات مراقبي قدرة لتعزيز ضروريا   ديع المهني الشك تطبيق أن الدراسة نتائج

 جوهري  تقييم المهني الشك يتضمن حيث جوهرية، تحريفات وجود على تدل قد التي والحاالت للظروف
 مع تتناقض  التي المراجعة ألدلة وتأهب تركيز حالة في الحسابات مراقب يكون  وأن المراجعة، ألدلة

 من عليها الحصول يتم التي المعلومات مصداقية عن دائما   متساءال   العقل يكون  وأن األدلة، من غيرها
 المهني لرأيه الحسابات مراقب يصل لكي ضروريا   التقييم هذا ويعتبر الحوكمة، عن والمسئولين اإلدارة

 بصفة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة مدى وعن عامة بصفة المالية القوائم عن المحايد
 بالجوانب يتعلق فيما المستمر التدريب لسياسة المراجعة مكاتب تبني بضرورة الدراسة وتوصى خاصة،
 واإلحتفاظ الكافية المهنية العناية بذل بأهمية تعاقد أي خالل دائم بشكل والتذكير المهني للشك المختلفة
 . المهي الشك من مالئم بمستوى 

 :Key Wordsكلمات البحث 

 ، نماذج قياس الشك المهني،، خصائص الشك المهني Professional Skepticismالشك المهني
 ، الحكم المهني .محددات الشك المهني، فرض اإلستمرارية

 

 

 :  ةمقدم  -1
                                                           

 قد يستخدم الباحث مصطلحي مراقب الحسابات أو مراجع الحسابات كمصطلحين مترادفين. 1
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 مهارة تتطلب توفر عنصر الذكاء، فإذا لم يكن  Professional Skepticismالمهني 2الشك 
عند قيام إدارة منشآت االعمال بسيطة منهاالحيل حتى ال بعض المحاسب ذكيا فقد تنطلي عليه

بهدف إخفاء هذه  وإعداد تقارير مالية احتيالية  Eearnings Managementبممارسات إدارة االرباح  
 ويعد الشك المهني (Luippold,2009التحريفات والممارسات عن المراجع عند أدائه لعملية المراجعة )

 ،وشخصيته المهنية المراجعتبطة باتجاهات وسلوك المر   Personal Skills المهارات الشخصيـةمن 
 التعرف علىومحاولة ، الحذر المهني من تعلمالحسابات   مراجعكن م  ي   تطوير هذه المهاراتوال شك أن 

 محل المراجعة من خالل التجميع والتقييم الموضوعي ألدلة اإلثبات وابداء الرأي المهني أو حقيقته العمل
وفي ظل االزمات المالية باتت الحاجة الى تحسين  ،المراجعة عملية من ناسب النسحابهالوقت الم معرفة

جودة الحكم المهني للمراجع من خالل سالمة حكمه على التحريفات الجوهرية الناتجة عن الغش في 
ه للشك من خالل ممارست وذلك ،وتقيم قدرة المنشأة على اإلستمرار وممارسات إدارة الربحالتقارير المالية 

 ongoingواالستفسار المستمر  questioning mindالمهني المصحوب بالذهن المتسائل 
questioning    ما تشير الى امكانية وجود  انتكعن ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها وما اذا

 . نشأةاستمرارية المفي يؤكد أو ينفي شكوكه فيما يتعلق باألحكام والقرارات الخاصة بإبداء رأيه 

 هو جوهر عملية المراجعة، ألنه يؤثر Professional Judgmentويعتبر الحكم المهني للمراجع 
التحليلية  المراجعة بجمع أدلة االثبات والقيام باجراءات هعلى جودة المراجعة أثناء قيام بصورة كبيرة

لذا  ،بطهما بعضهما البعضاألداة المهمة التي تكونهما وتر  حيث يعتبر الحكم المهنيوتقييم المخاطر، 
 Professionalالتفكير الفعال والذي يتضمن ممارسة الشك المهني  من المراجع فإن ذلك يتطلب

Skepticism  عملية المراجعة  والتنفيذ والتقرير عنتخطيط الخالل(Bell et al., 2005).  خاصة أن
ن أمانة إدارة عميل المراجعة و ألعدم  ف في القوائم الماليةيالشك المهني يقوم على إفتراض توقع التحر 

 نزاهتها محل تساؤل دائم عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة.

أوجه  PCAOBوقد لخص مجلس الرقابة على أعمال مراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة 
من جمع في التحقق من تنفيذ إجراءات المراجعة و  الفشل نتيجة المراجعةفي عملية  الجوهرية قصورال

، وبالتالي لم يكن لدى مراقبي الحسابات  PCAOBوتقييم وتفسير أدلة المراجعة التي تتسق مع معايير 
اعتبار الفشل في تطبيق الشك المهني لى إ PCAOBوتوصل  ،األدلة الكافية والمالئمة لدعم آرائهم

 ,.PCAOB)التفي كثير من الحا المناسب من العوامل المهمة التي سمحت بحدوث أوجه القصور
2008, p. 20). 

 االطار العام للبحث -2

 مشكلة البحث : 2-1
                                                           

ما ورد في معجم لسان العرب بأنه الحذر والتقدير، الريبة والظن والتهمة، الشئ غير المقنع، المعادلة في يقصد بالشك في اللغة ك 2

(. أما مصطلح الشك في الفلسفة  فهو فيعني البحث والتنقيب 3678، ص3043، ص2356، ص 178م،ص1311أمرين )ابن منظور،

هم في تحقيق المعرفة والتي تمر بثالث مراحل عقلية:مرحلة الظن ( أن الشك يس1983(، وويرى )أسعد، 1993واالستطالع )زقزوق،

أعلى من الشك وأقل من  مرتبة ثم مرحلة الشك ثم مرحلة اليقين وهو ما يتعارض مع ما ورد في معجم المعاني الجامع أن الظن

معن والفحص العميق الزالة الغموض اليقين.ويخلص الباحث من هذا بأن الشك يرتبط بالجوانب المعرفية ويعني البحث والتنقيب والت

 وااللتباس .ويستخدم القاضي الشك المهني في تقييمه ألدلة القضية للوصول الى الحكم المبني على الجزم واليقين اعتماداً على مبدأ الشك

 يُفسر لصالح المتهم.
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من  حظيت العالقة بين مستوى ممارسة مراقب الحسابات للشك المهني وسالمة أحكامه باهتمام الكثير 
 ;Carpenter., et, al.,2002; Payne & Ramasy., 2005 ) المراجعة مجال فىالباحثين 

2013 2011; Popova, .,Reimers009; Carpenter and l., 2aet.  Quadackers.,،) 
 ،ارتباطا وثيقا بنوعية الخدمات التي يقدمها للعمالء وكافة المستخدمين الحسابات مراجع أهميةترتبط و 

لتزام لتزام بتطبيق المعايير الدولية للمراجعة واإلالحسابات اإل مراقبيلذلك فإن المجتمع المالي يتوقع من 
ت المتعلقة به، كما يتوقع منه الكشف عن األخطاء الجوهرية واكتشاف الغش ومنع صدور بالمسؤوليا

 .ة عليهامصادقالالقوائم المالية المضللة بعد 

مجلس الرقابة على أعمال مراقبي حسابات الشركات المقيدة التي توصل اليها   وأوضحت النتائج   
متكررة الحدوث والتي القصور الجوهرية و لاأغلب أوجه أن  2008في ديسمبر  ((PCAOBبالبورصة 

في تنفيذ مراقبي الحسابات  فشل الى ترجع، 2007-2004تم مالحظتها أثناء عملية التفتيش من 
األدلة  لديهمإجراءات المراجعة من جمع، وتقييم، وفحص، وتفسير أدلة المراجعة ، وبالتالي لم يكن 

يعتبر الفشل في تطبيق الشك المهني المناسب من  الحاالت في كثير منو  ،الكافية والمالئمة لدعم آرائهم
 .(PCAOB., 2008, p. 20) أوجه القصورالعديد من العوامل المهمة التي سمحت بحدوث 

موقفا  ضروريا  لتعزيز قدرة مراقب الحسابات على االستجابة للظروف التي  تطبيق الشك المهني يعتبرو 
تقييم جوهري ألدلة المراجعة، ويعنى  الشك المهني يتضمن حيثقد تدل على وجود تحريفات جوهرية 

تأهب ألدلة المراجعة التي  تتناقض مع غيرها من تركيز و ذلك أن يكون مراقب الحسابات في حالة 
عن مصداقية المعلومات التي يتم الحصول عليها من اإلدارة دائما  تساءل م يكون العقل األدلة، أو ان

المحايد المهني  ويعتبر هذا التقييم ضروريا  لكي يصل مراقب الحسابات لرأيه ،والمسئولين عن الحوكمة
  .(IAASB., 2012; APB.,2010; APB.,2012; PCAOB., 2012) عن القوائم المالية

تتمثل عملية المراجعة بأنها تتضمن إصدار سلسلة أحكام مهنية متتابعة بداية من قبول التكليف وحتى و 
ونظرا  ألهمية الشك المهني في  ،متضمنا  الرأي الفني المحايد لمراقب الحسابات إصدار تقرير المراجعة

جودة أداء عملية المراجعة وفقا  لمعايير المراجعة التي أكدت على تطبيقه سواء من قبل مراقب الحسابات 
ة جدية الفرد أو من قبل فريق المراجعة، إال أن هناك شك حول ما إذا كان مراقب الحسابات يطبق بصور 

وتامة الشك المهني ومدى ارتباط مستوى الشك المهني بسالمة األحكام المهنية في المراجعة وماهي 
 -ويمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة اآلتية: ،محددات هذه العالقة ومدى اختبارها عمليا  

 ؟  ومصادره ما هو مفهوم وأهداف وأهمية الشك المهني لمراقب الحسابات 

 ؟لدى مراقبي الحساباتص الشك المهني ما هي خصائ 

  ما هي محددات العالقة بين ممارسة المراجعون الشك المهني وسالمة أحكامهم المهنية على
 التحريفات الجوهرية المؤثرة على الحكم باستمرارية المنشأة؟

 كيف يساهم الشك المهني في منع الغش والتالعب في القوائم المالية والذي يؤثر على مؤشرات 
 الحكم على استمرارية المنشأة؟
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  كيف يمكن قياس مستوى الشك المهني لمراقبي الحسابات من خالل مدى توافر خصائص الشك
 ؟المهني لدى مراقبي الحسابات بالتطبيق على مراقبي الحسابات بالمملكة العربية السعودية 

  مدى  على لمهنياهل يؤثر مستوى ممارسة مراقب الحسابات للشك المهني على سالمة حكمه
  ؟ االستمرارية فرضل اإلدارة تقييم مالئمة

 هداف البحث : أ 2-2

دراسة وتأصيل مفهوم الشك المهني الى اإلجابة على تساؤالت البحث من خالل يهدف البحث 
مدى توافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية دراسة و  ،في المراجعة

 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة مدىحكمهم على لى سالمة ارستهم للشك المهني عمموأثر  ،السعودية
 .للمنشاة االستمرارية فرض

 همية البحث :أ 2-3

 هميته من زاويتين هما :أ يكتسب البحث  

 خاصة- بندرة الدراسات تتصفوالتي في الفكر المحاسبي من الموضوعات الحديثة لكونه  علميةأهمية 
 يركزو  ،وضرورة معرفة مدى مسايرة الواقع التطبيقي للفكر النظري  ،التي تعرضت له - العربية الدراسات

على أهمية ممارسة مراقب الحسابات للشك المهني وأثر ذلك على سالمة حكمه المهني،  البحث هذا
 ;IAASB., 2012; APB.,2010مسايرا  بذلك توجه معايير المراجعة خاصة الدولية واألمريكية  )

APB.,2012; PCAOB., 2012 والتي تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الشك المهني في عملية ،)
المراجعة، فهو يمثل جزء ال يتجزأ من مهارات مراقب الحسابات، حيث يرتبط الشك المهني بصورة كبيرة 

 بسالمة األحكام المهنية ومن ثم جودة المراجعة. 

حددا  لسالمة األحكام المهنية لمراقب الحسابات، كما أن باعتبار الشك المهني م عمليةأهمية لبحث ول
تطبيق الشك المهني من شأنه أن ينعكس إيجابا  على تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة ويقلل من احتمال 
أن يختار مراقب الحسابات إجراءات مراجعة غير مناسبة أو التطبيق الخاطئ إلجراءات المراجعة أو 

بما يؤثر على تقديراته وأحكامه ورأيه  لة ومن ثم التفسير الخاطئ لنتائج المراجعةالحكم الخاطئ على األد
 .المهنيةمه احكقراراته وأعلى سالمة المهني 

 

 

 دوافع البحث : 2-4

 ومن أهم دوافع البحث مايلي:
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جذب اهتمام مراقبي الحسابات في بيئة الممارسة المهنية السعودية نحو أهمية ممارسة الشك  -
خالل عملية المراجعة، نظرا  الهتمام اإلصدارات المهنية بالشك المهني، وعدم مواكبة المهني 

 لهذه التطورات. -الباحث رأي فى –معايير المراجعة السعودية 

 العالقة بينبشأن دراسة وقياس واختبار  السعودية العربية المملكة ندرة البحوث األكاديمية في -
 الحكم المهني. سالمة  والمهني  مستوى ممارسة مراقب الحسابات للشك

رتقاء بجودة مراجعة الحسابات للشركات السير في اتجاه البحوث التي تبحث في سبل اإل -
خاصة المتعاملون  المساهمة المقيدة في البورصة، لما لذلك من منفعة لمستخدمي القوائم المالية

 في سوق األوراق المالية.

 المملكةسية محل الدراسة في بيئة الممارسة المهنية في إيجاد دليل تجريبي على العالقة الرئي -
 .الشك المهني وسالمة األحكام المهنية( ممارسة )مستوى  السعودية العربية

 فروض البحث : 2-5

 لى اختبار الفروض التالية :إيسعى البحث    

 لسعودية.توافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية ات: الفرض األول

 تقييم مالءمة بمدى الحسابات لمراقب المهني المهني على الحكم الشك خصائص تؤثر: الفرض الثاني
 السعودية. العربية بالمملكة ستمراريةاإل فرضل اإلدارة

 

 منهج البحث : 2-6

،  descriptive Analytical approach يعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي    
 ودراسةالبحث، المتعلقة بلدراسات والبحوث السابقة لمسح عمل يستخدم المنهج الوصفي من خالل حيث 

 على ذلك واثر الحسابات مراقب لدي المهني الشك خصائص أهم على للتعرف الدراسات تلك وتحليل
 عتمدي كما. للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة مدى على المهني الحكم سالمة

 الشك خصائص بين العالقة لتحليل المقترح النموذج متغيرات لتحديد االستنباطى هجنملا على الباحث
 بعض وصياغة المنشاة، استمرارية فرض تقييم على المهني الحكم وسالمة الحسابات مراقب لدي المهني

 الدراسة خالل من العالقة لتلك االحصائية الفروض إختبار يتم وسوف للدراسة، االحصائية الفروض
 المنهج التحليليويستخدم   السعودية العربية بالمملكة الحاسابات مراقبى من عينة على الميدانية

analytical approach  خصيصا  لهذا الغرض. ةم عداستبيان إستمارة عن طريق  

 خطة البحث :  2-7

ات البحث المنهجية قام الباحث لإلجابة على اسئلة البحث وتحقيقا  ألهداف البحث ووفاء  لمتطلب   
 بتنظيم  االجزاء الباقية من البحث على النحو التالي:
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 اإلطار النظري للشك المهني  .  -3

 الدراسات السابقة .  -4

 المهني. الشك خصائصل المقترح اإلطار -5

 فرضل اإلدارة تقييم مالءمة مدى على المهني وحكمه قبللمرا المهني الشك بين العالقة  -6
 .المهني الشك خصائص توافر ظل في االستمرارية

 الدراسة الميدانية .  -7

 نتائج البحث والتوصيات.  -8

 اإلطار النظري للشك المهني  .  -3
 :ومصادرهمفهوم الشك المهني  3-1

 من منظور الدراسات األكاديمية: أواًل :

 & Hurtt, 2007; Nelson, 2009; Doucet )ليس هناك تعريف موحد  مقبول  للشك المهني     
Doucet, 1996    قدمت الدراسات األكاديمية عديدا  من وجهات النظر للشك المهني فهناك وجهة ( و

والتقييم االنتقادي ألدلة  Questioning Mindنظر ترى أن الشك المهني هو الذهن المتسائل 
نب المراجع دون افتراض مسبق من جا of Audit Evidence  Critical Assessmentالمراجعة

، وفي هذا الصدد فقد ركزت دراسة  (Fullerton & Durtschi ,2004)لنزاهىة أو لعدم نزاهة اإلدارة 
((Shaub.,1996  على ميول واتجاهات مراقبي الحسابات للثقة في عمالئهم وأن الشك المهني لديه

الحسابات وإدارة العميل ويرتبط  بالعالقة بين مراقب  Truth-Tellingجذور من مفهوم "قول الحقيقة" 
لشك المهني اف مع األخذ في االعتبار بصورة غير مباشرة تقييم مراقب الحسابات لكفاية ومالءمة األدلة،

هو تقييم المراقب لمدي سالمة ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ويكون منتبها الي ادلة المراجعة 
 اقرارات االدارة. المتعارضة ويتسأل عن مدي مصداقية المستندات او

أن الشك المهني يمثل قدرة مراقبي الحسابات على إعادة  (Bamber et al., 1997)دراسة  ترى و     
، أما يث آرائهم وقناعاتهم في ضوء األدلة الجديدة وفق رؤية تستوعب الترجيح المحايددالنظر وتح

((Cushing., 2003  ة نسبية عند تقييم المخاطر فيعرف التشكك بأنه ميل الفرد ليكون دقيقا بصور
   ,.Hurtt) أما ،بصورة كبيرة شكاكن يكون أمرتفع و الثقة البدال  من مستوى  بعملية المراجعةالخاصة 
فيعرف الشك المهني بأنه ميل الفرد إلى االستنتاجات للدرجة التي توفر عندها األدلة الدعم  (2007

التركيز على المخاطر فإن هذه التعاريف للشك ومن خالل  ،الكافي لتفسير معين مقارنة باآلخرين
المهني توجه حاجة مراقب الحسابات إلى أدلة مراجعة كافية ومالئمة كاستجابة الفتراض المخاطر 
 المرتفعة في عملية المراجعة. ويعتبر مراقبو الحسابات الذين يمارسون هذا النمط من التفكير هم أكثر

 ر الغش في القوائم المالية.اعترافا  وبوضوح بتركيزهم على مخاط
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 Neutral stance"موقفا محايدا   ه" أكثر منpresumptive Doubt تحفظي الشك المهني هو شك و 
( "Nelson 2007)،  أو  أمينةيفترض أن اإلدارة غير ال ويشير موقف محايد إلى حقيقة أن المراجع

( أن (Popova ,2013ويرى (.Cushing,2000; IFAC, 2007)  أن أمانتها غير قابلة للتساؤل
عميل المراجعة أن في الشك تنطوي على سلوك العقل المفتوح وإفتراض  Neutral view النظرة الحيادية

 .ليس صادق الكامل أو صادق بالكامل

 Presumptive (الظنيأو  االفتراضيالتحفظي )هناك دراسات أخذت في اعتبارها وجهة نظر الشك و  
Doubt  ظر أكثر تشككا كما يستخدمه خبراء الطب الشرعي )يعني وجهة نوالذيPublic Oversight 

Board, 2000. Bell et al. 2005) التضليل أو ولنفترض أن مراجع الحسابات يفترض قدرا من 
( 2000وفقا لمجلس الرقابة العامة )و  ،ما لم يقدم دليل على خالف ذلك dishonesty   عدم األمانة  

لشرعي يفترض عموما عدم األمانة ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك. ومراجعي حسابات الطب ا
ن الشك المهني يستتبع التحيز للتحفظ  أ( وضحوا  (McMillan and White ,1993وبالمثل

Conservative bias  والسلوك التحفظيConservative behavior  في أحكام المراجعة فى اشارة
 ,Smith and Kidaوا على المزيد من األدلة ذات الصلة  بالخطأ )ن المراجعين المتشككين سيركز أالى 

الشك المهني لمراقب الحسابات بأنه الحساسية ألدلة المراجعة التي تخفض من مخاطر  وعرفوا( 1991
 Hogaeth and Einhorn., 1992)يعرفو ، الفشل في اكتشاف األخطاء الجوهرية في القوائم المالية

 ,Bell)عرف و  ،و الحساسية المرتفعة لألدلة السلبية وتجاهله األدلة االيجابيةالمتشكك بأنه الشخص ذ (
et. al., 2005)   التقييم المتزايد لمخاطر تأكيدات اإلدارة غير صحيحة وفقا   بأنهالشك المهني

 للمعلومات المتوفرة للمراجع، وأن هناك هدفا  أخر من الشك المهني وهو أن يكون مراقب الحسابات ناقدا  
 يعرفو  ،ذاتيا  بصورة مسبقة، وذلك تحسبا  للحجج المختلفة التي يمكن أن يقدمها اآلخرون ضد اعتقاداته

(Nelson., 2009) نه تعبير أو داللة على احكام مراقب الحسابات وقراراته التي تعكس أب الشك المهني
ت ذو المستوى المرتفع ن مراقب الحساباأ، و م مرتفع لوجود مخاطر لمعلومات متاحة غير صحيحةيتقي

إلى إقناع أكثر نسبيا  ) في شكل بصورة أعلى نسبيا  من غيره من زمالئه من الشك المهني يحتاج 
الى التأكيد بصحة بند معين من القوائم  الوصولكثر إقناعا ( قبل األدلة مترابطة ومتسقة من األ وعةممج

يل الشخص نحو إرجاء الحكم على األمور م بأنهالشك المهني فعرف  (Hurtt., 2010) أما ،المالية
حتى يحصل على األدلة الكافية لدعم بديل أو تفسير معين على باقي التفسيرات بإفتراض أن الميل ينبع 

 . من سمة الشخص أو من موقف معين نتيجة متغيرات موقفية ) بيئة منشأة عميل المراجعة (

 ,.Hurtt) تعـريف  يميل الباحث الىالمهني ومن استعراض وجهات النظر السابقة بشأن الشك     
 لدعم الكافية األدلة على يحصل حتى األمور على الحكم إرجاء نحو مراقب الحسابات بميل (2010

األقرب الفتراض وجود سمات شخصية لمراقب التفسيرات، حيث أنه  باقي على معين تفسير أو بديل
لحسابات الفرد والتي تتشابه مع سمات شخصية الحسابات، فالشك المهني هو سمة مالزمة لمراقب ا

فهو يرى أن مراقب الحسابات ينشأ ولديه مستوى فطرى من  ،أخرى مثل الضمير الحي والفضول وغيرها
وذلك على  ،الشك للبيئة المهنية حيث يركز على األمور المهنية واألحداث الموجودة في عملية المراجعة
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ي والتي ركزت على تعارض المصالح بين اإلدارة ومراقب عكس وجهات النظر األخرى للشك المهن
 الحسابات، وتفترض أن الشك المهني ينشأ بصورة أساسية كاستجابة لظروف المراجعة. 

  من منظور اإلصدارات المهنية: ثانيًا :

 ,ISA)  عرف معايير المراجعة الدوليةتناولت العديد من المعايير االمريكية والدولية الشك المهني، ف
No. 200)  الشك المهني بأنه موقف يتضمن عقلية تساؤليه وانتباها  للظروف التي قد تدل على احتمال

مراقب ( أنه يجب على 15وأوضحت الفقرة رقم ) ،تحريف بسبب األخطاء أو الغش وتقييم جوهري لألدلة
وف التي قد في حالة من الشك المهني لكي يدرك الظر  عملية المراجعةوينفذ  الحسابات أن يخطط

( أن 16وأوضحت الفقرة ) .IAASB., 2012)تتسبب في وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية )
تقادي حذر مع عقلية متسائلة لمدى نموقف التشكك المهني يعني قيام مراقب الحسابات بإجراء تقييم ا

جعة التي تناقض أو تدعو صحة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها وانه متيقظ ومنتبه ألدلة المرا
 .ISA, No)( من معيار المراجعة الدولي 22وتناولت الفقرة رقو ) للتساؤل بشأن موثوقية المستندات،

أن مسئولية فريق المراجعة تتضمن االحتفاظ بمستوى مناسب من التفكير الموضوعي وممارسة  (220
ثر خبره مع تطوير قنوات اإلتصال ضمن عضاء الفريق األكأ التشكك المهني من خالل إثارة األسئلة مع 

يجب على  (ISA, No. 200)( من معيار المراجعة الدولي 24فريق عملية المراجعة، أما الفقرة )
إلحتمال وجود أخطاء جوهرية بسبب  أثناء عملية المراجعةالتشكك المهني  يمارسمراقب الحسابات أن 

 .   ل المراجعةاالحتيال بالرغم من خبرة المراجع السابقة مع عمي

ويصعب وجود تعريف واحد الدراك المعنى الكامل للشك المهني، باإلضافة إلي انه ال توجد طريقة     
ومع ذلك فإن معايير المراجعة الدولية  ،وحيدة محددة يمكن من خاللها التعرف على الشك المهني

 :IAASB., (2012)حددت العناصر الهامة التي تساعد في فهم معنى الشك المهني كما يلي 

الشك المهني في األساس تفكير عقلي، والعقلية التشككية هي التي تحرك  :Attitudeكموقف   -أ
 ،سلوك المراجع لتبنى مدخال  تساؤليا  عند األخذ في االعتبار المعلومات وتكوين االستنتاجات

ل مراقب وفي هذا الصدد فإن الشك المهني يرتبط بالمبادئ األخالقية للموضوعية واستقال
 الحسابات. 

يشمل التأهب للظروف التي قد تدل على احتمال :  being Alert toحالة من التأهب  -ب
 ،ة لتلك التي تتطلبها المعاييريالغش والظروف التي تدل على الحاجة إلجراءات مراجعة إضاف

 إذا تناقضت أدلة المراجعة مع بعضها البعض أو المعلومات التي تشكك في مصداقيةوذلك 
 .المستندات 

يتضمن   Critical Assessment of Audit Evidence التقييم الجوهري ألدلة المراجعة -ت
 Management's الشك المهني كل من المعلومات التي تدعم وتؤكد تأكيدات اإلدارة

Assertions، هذه التأكيدات، فتطبيق الشك المهني في هذه الحالة  ضوالمعلومات التي تناق
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ار واألخذ في االعتبار مدى كفاية ومعقولية أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها يعنى االستفس
 في ضوء الظروف المتاحة.

 

ويعد الشك المهني أحد المفاهيم التي تناولتها المعايير األمريكية ولكن بقليل من الدقة، وأوضحها   
SAS, No. 1) (  ،هو الموقف الذي يتضمن و أن الشك المهني أحد متطلبات بذل العناية المهنية

ويستخدم مراقب الحسابات المعرفة والمهارة والقدرة  ،االستجواب العقلي والتقييم االنتقادي ألدلة المراجعة
التي تتطلبها مهنة المحاسبة والمراجعة لألداء بنزاهة وحرص وحسن نية، وجمع وتقييم موضوعي ألدلة 

 يفترض الصدق واألمانة التي ال جدال فيها أيضا. بعبارة المراجعة، وال يفترض أن اإلدارة غير أمينة وال
 أي تحيز مسبق. بدون أخرى يعمل مراقب الحسابات بحرص عند جمع وتقييم األدلة 

على مراقب الحسابات أن يمارس مستوى مناسب من الشك المهني  SAS, No.67))كما أوضح      
ا  في تحديد متطلبات عملية المراجعة وأداء ويعتبر الشك المهني أمرا  مهم ،خالل عملية المراجعة

اإلجراءات وتقييم نتائج اإلجراءات. وبالتالي يمكن القول أن هناك اعترافا  بالدور الحاسم الذي يلعبه الشك 
 ongoingترى أن الشك المهني يتطلب تساؤال  مستمرا  فهي  المهني في ممارسة المراجعة

questioning ، احتمال  مدركا   المراجعةن يمارس التشكك المهني خالل عملية أالحسابات  مراقبعلى ف
دارة إالسابقة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة  المراجعخطاء جوهرية بسبب االحتيال بالرغم من خبرة أوجود 

ن يقبل بالسجالت أالحسابات  مراقبوإذا لم يوجد خالف ذلك فعلى ، المنشاة والمكلفين بالرقابة
و ظروف أو قيود أهناك شك في مستندات  اذا حدث المراجعةولكن خالل  ،حقيقة نهاأوالمستندات على 

، يد من األدلةز والبحث عن م جراء المزيد من التحقيقاتإالحسابات  مراقببأنها غير صحيحة فعلى 
 لما يلي: مدركا   الحسابات مراقبويتضمن التشكك المهني ان يكون 

 التي تم الحصول عليها.  دلة اخرى أالتي تتعارض مع  المراجعةدلة أ .1

جراءات االستجابة إلى التساؤل حول مدى موثوقية الوثائق و إالمعلومات التي تؤدي  .2
 .مراجعةلالستفسارات التي سيتم استخدامها كأدلة 

 الحاالت التي قد تدل على وجود احتيال محتمل . .3

لك االجراءات لى تإخرى باالضافة أ مراجعةوضع اجراءات للى الحاجة إالظروف التي تشير  .4
 الدولية. المراجعةالتي تقتضيها معايير 

جراء إالحكم المهني عند تخطيط و ن يمارس أعلى مراقب الحسابات الحكم المهني: حيث ينبغي  .5
 .والتقرير عن ذلك لبيانات الماليةا مراجعةعملية 

لى أدلة ن يحصل عأمراقب الحسابات على المراجعة:  عملية دلة الكافية والمناسبة ومخاطراأل .6
 المراقبوبالتالي تمكين عملية المراجعة جل الحد من مخاطر أكافية ومناسبة وذلك من  مراجعة

 لى استنتاجات معقولة ليبني عليها رأيه.إمن التوصل 

وبالنظر الى عدم اإلتفاق واإللتباس حول اتجاه الشك المهني بين الدراسات األكاديمية والمعايير المهنية 
 هما : المهني ظهر اتجاهين للشك
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ال يكون مراقب الحسابات متحيزا  سواء تحيز موجب لصالح أول : الشك المحايد وهو اإلتجاه األ -
 .Quadackers et al.2009 (Nelson., 2009)اإلدارة او سالب ضدها أثناء تكوين رأيه )

ارة ويقوم على إفتراض مراقب الحسابات في إد (إلفتراضيالتحفظي )تجاه الثاني : الشك اإل -
 منشأة عميل المراجعة قدرا  من خيانة األمانة ما لم تثبت أدلة المراجعة خالف ذلك.

 Nolder.2012,. Quadackers et)) أيدهوهو ما  التحفظيتجاه الشك إويتفق الباحث مع 
al.2009 )  عمالبسبب األزمات المالية والمخالفات المرتكبة من جانب منشآت األوالمعايير المهنية  

نحرافات الجوهرية نتيجة اإلحتيال ولتجنب إلقاء اللوم على ئم مع مسئولية المراقب تجاه كشف اإللتتال
مر الذي من المرجح أن يؤدي األ ،المنظمين في حاالت الفشل الناتجة عن عدم ممارسة التشكك المهني

تقليل عمليات فشل  دلة المراجعة الالزمة لدعم رأي مراقب الحسابات ومن ثمأدنى من لى زيادة الحد األإ
 أدلة المراجعة يكفي من ما على بالحصول المراقب قيام المراجعة التي تنتج في كثير من االحيان عن عدم

 (2015المهني)شرف،  رأيه التي تدعم

 هأن علىومن ناحية أخرى فقد تناولت بعض الدراسات مصادر الشك المهني واتفقت تلك الدراسات    
  من مصادر الشك المهني وذلك على النحو األتي : بين نوعين ةيمكن التفرق

 :(,.2015Nelson 2009. Hurtt., 2010. Popova ,2013 ، )ريشو

 Traitالشك المهني الناتج عن السمات الشخصية لمراقب الحسابات أو ما ي سمى بشك  السمات  -
Skepticism  .أو الشك المرتبط بالميول أو النزعات الشخصية 

ابع من الخبرات السابقة مع عميل مراجعة مفترض والذي يشار اليه أحيانا  الشك المهني الن -
أو باعتباره الشك  Client-Specific Experiences(CSEs)بمصطلح خبرة عميل محدد 

 .Situational Skepticismالنابع عن حالة محددة من الخبرة 

 كسمة للعقلية التشككية المهني أن المعايير المهنية تصف الشكإلى  من العرض السابقالباحث  يخلص
نتقادي ألدلة المراجعة، لكن يجب األخذ في االعتبار أيضا  أنه عند إصدار األحكام المهنية فإن إتقييم و 

لذلك ركزت المعايير المهنية في المراجعة على  ،الشك المهني يجب عليه ممارسةمراقب الحسابات 
 المراجعة أدلة إلى منتبهامراقب الحسابات  يكون أن  الهدف من الشك المهني عند جمع وتقييم األدلة

لتخفيض خطر إغفال حاالت تثير  اإلدارة إقرارات أو المستندات مصداقية مدى عن ويتساءل المتعارضة
الشك أو التعميم الزائد فى التوصل إلى استنتاجات نتيجة القيام بالمالحظة أو من استخدام افتراضات 

أال يفترض أن و  ،قيت ومدى إجراءات المراجعة وتقييم النتائج المحققة منهاخاطئة في تحديد طبيعة وتو 
وبالتالي فإن إقرارات اإلدارة ال تعد بديال عن  ،اإلدارة غير أمينة أو أن أمانتها غير قابلة للتساؤل

نى الحصول على أدلة المراجعة الكافية والمالئمة ليتمكن المراقب من التوصل إلى إستنتاجات مناسبة يب
  عليها رأيه.

 أهداف الشك المهني : 3-2

 هداف التالية :لى تحقيق األإعند ممارسته للشك المهني مراقب الحسابات يسعى 

 ISA)أو الدولية ) (SAS NO.99) حيث أوضحت معايير المراجعة األمريكية :تقييم أدلة المراجعة -
 من خالل الذهن المتسائل عما Ongoing Questioning استفسارا  مستمرا   يتطلب الشك المهني أن
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التي تم الحصول عليها تشير إلى أن التحريفات الجوهرية ترجع إلى  وأدلة المراجعإذا كانت المعلومات 
عند ممارسة الشك المهني ال يرضى بأدلة أقل من المقنعة  مراقب الحسابات كما أن، Fraudالغش

(Kinney., 2000,AICPA 2002., P. 2.13)  . 

ينطوي هذا الهدف على أن مراقب الحسابات يجرى نقدا  ذاتيا  استباقيا   :م قرارات مراقب الحساباتأحكا -
 Preemptively Self-Critical  تحسبا  للحجج المختلفة التي يمكن أن يجلبها اآلخرون ضد معتقداته

لمساءلة ا انيةامكوالنقد الذاتي االستباقي هو وسيلة للتعامل بنجاح مع  ،أو قاعدة األدلة لديه
Accountability ويتطلب التفكير بطرق مرنة ومتعددة األبعاد ،(Grenier., 2011, Bell., et al., 

2005,).  

 أهمية الشك المهني : 3-3

يعتبر ممارسة الشك المهني من المؤثرات الهامة على جودة الحكم المهني لمراقب الحسابات، ويتضح  
 (Hurtt., 2010)  وترى دراسة المهني في معايير المراجعة المهنية،زيادة التركيز على الشك ذلك من 

أن سلوك الشك المهني لمراقب الحسابات يتأثر بالسمات الشخصية الفردية وكذلك بالمتغيرات الموقفية 
( نموذجا  للشك المهني حيث تعتبر (Nelson., 2009وقدم  ،حيث تساهم هذه العوامل في هذا السلوك

ثالثة محددات هي: المعرفة، السمات، أن هناك اءات التشككية دالة في أدلة المراجعة و األحكام واإلجر 
إال أنه غالبا  ما يفشل مراقب الحسابات في  ،قرارات مراقب الحساباتو والدوافع. والتي تؤثر على طبيعة 

اح وهو ما ومن ثم عدم الكشف عن عمليات التالعب وإدارة األرب ممارسة درجة مناسبة من الشك المهني
ة، وكانت فضيحة شركة إنرون للطاقة مثال واضح على أن فشل المراجعة يؤدي الى فشل عملية المراجع

 .Benston & Hartgraves,2002) كان بسبب عدم ممارسة المستوى المطلوب من الشك المهني 
Carpenter et al., 2002)، 2000م لعا وهذا ما أكده تقرير لجنة مراقبة البورصة األمريكية  

(SEC) من حاالت فشل المراجعة كانت نتيجة عدم ممارسة مراقبي الحسابات ما يكفي  %60من أن
الباحثين  ولقد ركز بعض، واالحتيال الماليوالتزوير من التشكك المهني الالزم لكشف حاالت التالعب 
(Nelson., 2009.,Hurtt et. al., 2013)  وكذلك المنظمات المهنية(IAASB., 2012; 

APB.,2010; PCAOB., 2012)  على أهمية ممارسة مستوى مناسب من الشك المهني عند أداء
، كما تعد ممارسة الشك المهني ضرورة للحفاظ على ثقة المساهمين والمستثمرين في عملية المراجعة

 .  ( (kadous,2000إجراءات وتقارير المراجعة

ة باألهمية األساسية للشك المهني، ومع ذلك يعتبر وتعترف معايير المراجعة الدولية بصورة صريح    
تبنى وتطبيق التفكير التشككي بصورة نهائية مسئولية شخصية ومهنية يتبناها كل مراقب حسابات على 

ولهذا فإن منشآت المحاسبة والمراجعة ذاتها لها دور هام في غرس التفكير التشككي في مراقب  ،حده
وتنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعزز الثقافة الداخلية لالعتراف الحسابات، وذلك عن طريق تصميم 

 (.IAASB., 2012; Rixom., et  al., 2012)بأن الشك المهني ضروري ألداء عملية المراجعة 
 من خالل :

 واعطاء ، التالعب عملية المراجعة مع وضع تقديرات اكبر الحتماالت نطاق توسيععلى  العمل -
 إلىذلك  أدى ، فكلما ارتفع الشك المهنى كلما القوائم المالية فى التالعب ةألدل أعلى نسبى وزن 

 ; Fullerton & Durtscher 2004) . أعمال المراجعة أكبر من كمية بأداء قيام المراجع 
Quadackers et al.2009  ) 
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 ية،المال مبالقوائRed Flags 3  الحمراء التالعب إلشارات اإلستجابة مجاالت فى المساعدة -
 Hammersley et al.2011;Carpenter et al.2008) مالمالئل بالشك اهمعامل التع وكيفية

   ). 

تأثر العالقة بين مستوى ممارسة مراقب الحسابات للشك المهني وسالمة أحكامه بصفة عامة،   -
وسالمة حكمه على التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية بصفة خاصة بالعديد من العوامل 

                                    (Hurrt et al., 2013)محددات. وال

مما سبق يرى الباحث أهمية ممارسة الشك المهني في مجاالت المراجعة نظرا  لالزمات المالية 
المتعددة والمتكررة  نتيجة عدم إكتشاف حاالت التالعب وإدارة األرباح، األمر الذي وحاالت الفشل 

العقالني الوظيفي المعتدل وغير المبالغ فيه في  الحسابات ممارسة الشك المهنييستلزم من مراقب 
بذل العناية المهنية الالزمة للحصول على أدلة مراجعة مالئمة كافة مراحل عملية المراجعة من خالل 

 لتحسين جودة الحكم المهني .  وكافية

 محددات ممارسة الشك المهني :  3-4

التي تحد من ممارسة التشكك المهني، منها ما يتعلق بطبيعة وسمات  هناك الكثير من المحددات
مراقب الحسابات، ومنها ما يتعلق ببيئة الرقابة ومخاطر منشأة عميل المراجعة، ومنها ما يتعلق 

 (2015باعتبارات التكلفة والعائد، ويمكن تحديدها في العناصر التالية : ) شرف،

 ضعف السمات الشخصية . .1

 نافع الشخصية .الصغوط والم .2

 التصورات واألحكام المسبقة . .3

 الضعف والقصور المعرفي . .4

 :المسئولية المهنية للمراجع 3-5 

تتطلب المسئولية المهنية من مراقب الحسابات ممارسة أسلوب الشك المهنى وأن يكون مدركا  
الخبرة السابقة  إلمكانية حدوث تحريفات هامة ومؤثرة ناتجة عن الغش والتدليس وذلك على الرغم من

لمراقب الحسابات فيما يتعلق بأمانة ونزاهة إدارة منشأة العميل محل المراجعة ، ويتحقق ذلك من خالل 
القيام باإلجراءات التى تمكنه من الحصول على المعلومات التى تستخدم فى تحديد مخاطر التحريفات 

دى إلى إعداد قوائم مالية مضللة، إضافة إلى الهامة والمؤثرة الناتجة عن الممارسات المحاسبية، والتى تؤ 
تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن تلك الممارسات على مستوى القوائم المالية 
محل المراجعة على أساس أن تقرير مراقب الحسابات  يصدر متضمنا  الرأى المهنى عن عدالة عرض 

 غير فإنه والغش األخطاء اكتشاف عن الحسابات مراقب سؤولياتم تحديد فيو القوائم المالية ككل، 

                                                           
 أو l.2008) Fraud Risk Factors (Carpenter et aالتالعب خطر تعتبر عوامل   Red Flagsتالعبلل اءرالحم االشارات  3

 Fraud Symptoms ( Fullerton & Durtschi 2004). التالعبأعراض 
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 نظام وتقييم دراسة منه تتطلب والتي المالئمة العناية المهنية بذل عليه ولكن 4الغش منع عن مسؤول
 إضافية إجراءات الشامل يتضمن المراجعة برنامج عمل في الالزمة اإلجراءات وتحديد الداخلية الرقابة

 وواجباته المهني الشك ممارسته خالل من المالية القوائم في مادي تحريف وجود عالمراج توقع إذا
 تأثير ذات تالعبات وجود من الناشئ الخطر مستوى  المراجع يقدر أن يجب، و عليه المهنية المتعارف

 وتصميم المراجعة خطة وضع عند الخطر مستوى   على يعتمد سوف ألنه المالية القوائم على جوهري 
 ال عندما المراجعة عملية من االنسحاب الضروري  من أنه الحسابات مراقب يرى  قدو ، الفحص برنامج

 يكن لم ولو حتى الظروف ظل في انها ضرورية المراجع والتي يرى  الغش تجاه إجراءات المؤسسة تتخذ
 قبمرا رأي على تؤثر التي العوامل ضمن ومن المالية، القوائم على مادي تأثير له الخطأ أو الغش

 اإلدارة قرارات مصداقية على يؤثر أن شأنه من والذي العليا والسلطة اإلدارة تورط أدلة وجود الحسابات
 القوائم تجاه ومسؤولياته بالتزاماته المراجع معرفة، فوالمؤسسة المراجع بين العالقة على استمرارية ويؤثر
، وهناك واالنحرافات الشكوك من وخلوها ةالمالي القوائم وسالمة مصداقية إلى الوصول في تساهم المالية

 نوعان من االختبارات التي يقوم بها المراجع :

اختبارات الرقابة : لتحديد مدى قوة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة والتي في ضوئها يتحدد  -
 النوع الثاني من االختبارات.

رات الرقابة يحدد المراجع طبيعة اختبارات التحقق للعمليات واألرصدة: في ضوء نتائج اختبا  -
 وتوقيت ومدى اختبارات التحقق من العمليات واألرصدة الواردة في القوائم المالية

وخالل كال النوعين يجب أن يحافظ المراجع على الشك المهني، فإذا شك المراجع بأمر ما يجب عليه 
جود غش أو أخطاء ما اإلجراء أن يتحقق حتى يزيل هذا الشك ، ففي حالة شك المراجع في احتمال و 

 الذي الواجب اتباعه ؟

توسيع اختبارات التحقق للعمليات واألرصدة من خالل اجراء فحص إضافي حتى يتأكد  المرحلة األولى:
 من عدم وجود غش أو أخطاء، وفي حالة وجود أخطاء وغش ينتقل للمرحلة الثانية 

دارة أو لجنة المراجعة في الشركة بضرورة تصحيح يقوم المراجع بتبليغ مجلس اإل المرحلة الثانية: 
األخطاء، و اذا صححت اإلدارة األخطاء في هذه الحالة يكتفي المراجع بتقرير نظيف، اما إذا امتنعت 
اإلدارة عن تصحيح األخطاء في هذه الحالة على المراجع أن يحدد مدى األهمية النسبية لهذه األخطاء، 

جوهرية ولكن ليست بصورة كبيرة, يصدر تقرير متحفظ، اما اذا كانت األهمية فاذا كانت األهمية النسبية 
والمراجع ليس متأكد من وقوع الخطأ فإن المراجع يمتنع عن إبداء الرأي،  النسبية جوهرية بصورة كبيرة

والمراجع متأكد من وقوع الخطأ فإن  وفي حالة ما اذا كانت األهمية النسبية جوهرية بصورة كبيرة,
 راجع يصدر تقرير سلبي.الم

 والغش في القوائم المالية لحد من األخطاءلهني متفعيل الشك ال من خاللدور المراجع  3-6

والفيصل بينهما هو القصد من  ،و الخطأأما بسبب االحتيال إخطاء في البيانات المالية عادة ما تنشا األ
 المراجعن أمعايير التدقيق الدولية غير  غراضن االحتيال هو مفهوم قانوني واسع ألأورغم ، عدم القصد

                                                           
 بالحوكمة. والمكلفين اإلدارة عاتق على تقع األساس في الغش مسؤولية فإن 240 رقم ISA الدولي المراجعة معيار حسب 4
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تقع مسؤولية منع واكتشاف و  ، جوهري في البيانات المالية أمعني باالحتيال الذي يتسبب في خط
ن تشدد االدارة والتي تشرف أومن المهم  ،المنشاة وإدارتها المكلفين بالرقابة في شخاصاالحتيال على األ

بحيث  منعهو  هقوي على منع االحتيال مما قد يقلل من فرص وقوعولئك المكلفين بالرقابة بشكل أ  على 
 الغش وأ فاالحتيال ،فراد بعدم ارتكاب االحتيال بسبب احتمالية الكشف عنه وفرض العقابقناع األإيمكن 
 يصعبو  و غش واحتيال اإلدارةأغش واحتيال العاملين  بسبب  المتعمدة التحريفات من سلسلة إلى يؤدي

حتى في ظل وجود  الداخلية الرقابة نظام أوضعف بقوة يرتبط الغش واكتشاف تلقائية، ةبصور  اكتشافها
نظام رقابة داخلية قوي يمكن أن تتغلب اإلدارة على إجراءات الرقابة ومن الصعب اكتشاف هذا النوع 

كما يشير مصطلح الغش إلى فعل  ،يره الكبير على صدق وعدالة القوائم الماليةثعلى الرغم من تأ
 (2002مقصود من قبل واحد أو أكثر من أعضاء الشركة، وينطوي الغش على ) دانيال، غالي جورج 

التالعب بالسجالت أو المستندات أو تزويرها أو تغييرها؛ سوء توزيع األصول؛ حذف أو إلغاء أثار 
 .تسجيل عمليات وهمية وسوء تطبيق السياسات المحاسبية العمليات من السجالت أو المستندات؛

في أن األفراد الذين يستوفون الشروط الثالثة لمثلث الغش من المرجح أن تكمن إن عملية التنبؤ بالغش 
حيث تتضح هذه الظروف في الشكل  AICPA يقوموا به، حسب جمعية المحاسبين القانونيين األمريكيين

 لي : تاال

           

 

 

 

 

من إجراءات الرقابة الداخلية يمكن أن يؤدي في  وعدم وجود ما يكفي الشركة: إن ضعف ثقافة  الفرصة
 .كثير من األحيان إلى االعتقاد بأن الغش ال يمكن كشفه

 .: هو االعتقاد بأن العمل الذي يرتكب ال يعتبر غش أو غير مهم التبرير

: غالبا ما تنشأ نتيجة احتياجات فورية مثال وجود ديون على الموظف أو رغبة اإلدارة في  الدافعية
 حقيق أرباح.ت

من قبل شركات األعمال،  financial fraudوفيما يتعلق بتحديد المواطن األكثر عرضة للغش المالي 
. علي 2002لسنة   Sarbanes-Oxleyمع تقرير لجنة  SECمن تقرير ال  704قد اتفق الجزء رقم 

 أن هذه المناطق يمكن تقسيمها إلي ثالث مجموعات علي النحو التالي:

باإليرادات، وما تتضمنه من التقرير المضلل عن المبيعات الوهمية، التوقيت غير االعتراف  .1
 المالئم لالعتراف باإليرادات، والتقييم غير المناسب لإليرادات.

االعتراف بالمصروفات، بما في ذلك عدم صحة التكاليف الرأسمالية، المصروفات المؤجلة،  .2
 .االستخدام غير الصحيح لالحتياطات والمخصصات

  الفرصة                                

 التبرير   الدافعية 

Source: leonard w.vona, p7 

 الغش مثلث:  (1) رقم شكل
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اندماجات األعمال، والتي تتعلق باألنشطة المحاسبية غير المالئمة، والتي استخدمت للتأثير أو  .3
 للتقرير عن الوحدات المندمجة.

( فكان هدفها تحليل الغش المالي لشركات األعمال، بعد تزايد  Weld et al , 2004دراسة )أما 
 Health Southي حالة الغش المالي لشركة فضائح هذه األعمال في السنوات األخيرة، مع التركيز عل

.) بأن إيرادات هذه الشركة مقدرة 19/3/2003في  SEC، خاصة بعد أن اتهمت بالغش من قبل ال 
. وذلك بهدف خلق انطباع مبالغ فيه 1999بليون $ سنويا  منذ  1,4بأكثر من قيمتها الحقيقية بحوالي 

 Weldوتوقعات المحللين، وقد وقفت دراسة ) Wall Streetعن وضع الشركة المالي، يقابل توقعات 
et al , 2004  علي بعض مواطن األنشطة التي تقوم بها إدارة الشركة إلدارة اإليرادات بشكل غير )

صحيح، وقدمت عدد من العالقات يجب علي المراجعين، أخذها في االعتبار كإشارات تحذيرية مبكرة 
 ادات، وهي:لوجود عمليات غير صحيحة إلدارة اإلير 

 وجود تدفقات نقدية غير متناسبة باإليرادات. .1

 أوراق قبض غير متناسبة مع مصادر الدخل. .2

 حساب الديون المشكوك في تحصيلها غير متناسبة مع حساب العمالء. .3

 حساب االحتياطات غير متناسب مع باقي عناصر القوائم المالية. .4

 .عمليات استحواذ غير متناسبة لمجال األعمال الحالي .5

 إيرادات غير متوافقة مع توقعات المحللين. .6

خطاء الجوهرية الحسابات الحصول على تأكيد معقول بان البيانات المالية تخلو من األ مراقبعلى و 
خطاء فان هناك احتمالية عدم اكتشاف األ ةصلأوبسبب القيود المت، سواء كانت بسبب االحتيال او الخطأ

ن مخاطر عدم إالمتعارف عليها،  المراجعةوفقا لمعايير  المراجعةلية نه يتم التخطيط لعمأالجوهرية رغم 
كبر من مخاطر عدم أدارة هي عن بيان خاطئ جوهري ناتج عن احتيال اإلمراقب الحسابات كشف 

دارة عادة ما تكون في وضع يمكنها ن اإلعن بيان خاطئ جوهري ناتج عن احتيال الموظف أل هكشف
تجاوز  وأو عرض معلومات مالية احتيالية أمباشر بالسجالت المحاسبية  و غيرأالتالعب بشكل مباشر 

 مراقبعند حصول ، فخرينآمن قبل موظفين  ةلمنع عمليات االحتيال المشابه ةجراءات الرقابه المصممإ
حيث من  المراجعةيحافظ على التشكك المهني اثناء عملية فعليه أن الحسابات على تأكيد معقول 

في اكتشاف  ةغير فعال المراجعةالرقابة وبالتالي قد تكون اجراءات  نظمةأ ةدار اإل اوزن تتجأالمحتمل 
 االحتيال. 

 .المراجعة عملية فعاليةفي زيادة  المهني الشك دور 3-7

المراجعة من خالل قيام مراقب الحسابات  بما يلي  عملية في زيادة فعالية فاعال   دورا  المهني  يلعب الشك
: 

 .المالية القوائم في تحريفات عن المهني للكشف الشك لحساباتا مراقب يمارس -
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بإجراء المراجعة التحليلية للقوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة  الحسابات مراقبيقوم  -
 للتأكد من صحتها و معقوليتها.

 العناية المهنية الالزمة لتحديد مواطن الغش في القوائم المالية.بمراقب الحسابات  يقوم -

تزم مراقب الحسابات بمعايير المراجعة الدولية وتبني المناهج و األساليب المعروفة لمراجعة يل -
 التقديرات المحاسبية.

قد يتحمل مراقب الحسابات المسؤولية المهنية والتأديبية عند عدم ممارسته الشك المهني مما  -
 يؤدي لوجود عمليات الغش.ال

مسؤال   عدم بذله العناية المهنية الالزمة نتيجةلغش يعتبر إخفاق مراقب الحسابات في اكتشاف ا -
 .عنه

 مراقبعند تقييم نظام الرقابة الداخلية وتبين ضعف جوهري في تصميم و تنفيذ النظام يقوم  -
 بإشعار الجهة المسئولة عن هذا الخلل في النظام. الحسابات

غش اإلدارة أثناء تنفيذ يعمل مراقب الحسابات على اكتشاف التحريفات الجوهرية المترتبة على  -
 مهام المراجعة.

 وجود نظام رقابة فعال في المؤسسة يمنع وجود تالعبات في القوائم المالية.التاكد من  -

 التشككية اإلجراءات ومقدماتخصائص مراقب الحسابات  3-8
ألربعة محاور تتمثل في: خصائص مراقب الحسابات،   (Hurtt et. al., 2013)دراسة تتناول

تلعب خصائص مراقب الحسابات أدلة اإلثبات، خصائص منشأة العميل، وخصائص البيئة، و خصائص 
دورا  بارزا  في ممارسة الشك المهني، حيث يتسم كل مراقب حسابات  التشككية اإلجراءات ومقدمات

بتركيبة فريدة ومتنوعة من الخصائص الفردية ) مثل السمات، الخبرة، التدريب، الدوافع، التفكير 
 ومقدمات الحسابات مراقب لخصائص الباحث وسيتعرض ،خالقي، المزاج( لكل عملية مراجعةاأل

 .:التالي النحو على البحث بموضوع المباشرة لعالقتها التشككية اإلجراءات
 
 

 خصائص مراقب الحساباتأواًل : 
 Individual Differences ( Traits)الفروق الفردية )السمات(  -1/1

التي تمكن مراقب الحسابات من تحديد متى يتم جمع األدلة وتقييمها، هي السمات ية الفروق الفرد    
 فيالبحوث  أثبتتوقد . (.Hurtt et. al., 2013)وتسمح أيضا  له بممارسة األحكام التشككية

Individual Differences  أن مراقب الحسابات  ذو المستوى المرتفع من سمات الشك المهني  يميل
 وتوليد تفسيرات بديلة وهذه األحكام مقاسه من خالل تحديد تناقضات أكثر ،ام أكثر تشككا  إلصدار أحك
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(Hurtt et al., 2012)والتركيز على أسباب الغش والتقليل من االعتماد على تفسيرات اإلدارة ، 
(Quadackers et al., 2012) . 

  Experience and Expertiseوالخبرة المتعمقة  التجربة -1/2
بعدة عوامل مثل مستوى المعرفة عن صناعة أعمال العميل، وعدد  المتعمقة والخبرة التجربةتحدد ت    

 ) دراسة تفسر، و سنوات العمل كمراجع، والخبرة بمهمة معينة، والخبرة بمهام المراجعة األكثر تعقيدا
Hurtt et. al., 2013) تي يقدمها مراقب الدور الذي تلعبه الخبرة في مستوى األحكام التشككية ال

 وتساهم في توسيع البحث عن المعلومات، أكثر تشككا تجعله الحسابات، حيث الخبرة لمراقب الحسابات
 إدارة في اإلدارة سلوك ومواجهةوتحديد التناقضات وتوليد مزيد من التفسيرات البديلة وتقييم األدلة 

ا أن نقص الخبرة والمعرفة قد يعيق ، كمأفضل إصدار أحكام تشككية الى األمر الذي يؤدي، األرباح
 األحكام والقرارات التشككية.

 Training التدريب -1/3
المتخصص في صناعة عميل المراجعة على  الحسابات عليها مراقبتدريب ال شك أن الطرق التي ي   

تبار عاالشتراك في التفسيرات المضادة، واألخذ في اإلو في عمليات إصدار األحكام  الشك المهني تؤثر
نه عندما أ (Grenier., 2011)البدائل المتعددة، باإلضافة إلى البديل المفضل من قبل اإلدارة، ووجد 

قل أيكون  ألنه) يقال لمراقب الحسابات أن يكون متشككا  في األدلة، فإن ذلك ال يغير من أحكامه
ألدلة يكون أكثر احتماال  ، لكن عندما يتدرب ليكون متشككا  في عمليات تقيم ااحتماال  ليكتشف الغش(

 لتوليد تفسيرات عن الغش مقارنة بمراقبي الحسابات غير المتخصصين في الصناعة.
 Motivation الدافعية -1/4

تعتبر و باألحكام التشككية  اإلقتصادية وغير اإلقتصادية ذات عالقة (الحوافزالدوافع )عديد من هناك ال
دفعه للتخلي عن الشك تحسابات إلصدار أحكام أكثر تشككا  أو لمساءلة حافزا  قويا  قد يدفع مراقب الا

بوجود  Audit Failure المخاطر المرتبطة بفشل المراجعة  ومن الدوافع أيضا   ،إلرضاء عميل المراجعة
 مخاطر السمعةو  تحريف جوهري في القوائم المالية والذي ال يظهر في تقرير المراجعة

Reputational Risk، اضيومخاطر التق Litigation Risk،  تعرض مراقب الحسابات لدعاوي و
دافع خارجي إلصدار األحكام  يجد( أن مراقب الحسابات قد ال Hurtt et. al., 2013) رى ، ويقضائية

ن نظام الحوافز ال يكافئه على عملية إصدار األحكام التشككية ولكن قد يكافئه فقط عندما التشككية أل
 فيدة لمنشأة المحاسبة والمراجعة.تؤدى األحكام إلى نتائج م

 
 Moral Reasoning التبرير األخالقي -1/5   

أن التبرير األخالقي لمراقب الحسابات يؤثر على  (Hurtt et. al., 2013)أوضحت دراسة       
النظر لألدلة من خالل عيون بقدرته على تقييم األدلة ألنه يسمح له بفهم عقلية العميل في توليد األدلة 

العميل، كما أن الشخص ذو مستوى التبرير األخالقي المرتفع يكون أكثر احتماال  ليكون قلقا  بشأن نوايا 
اشد قسوة عن  يهرأ يكون ، ولهذا مراقب الحسابات األكثر تشككا  وإدارة األرباح اإلدارة نحو التحريف

 إدارة األرباح وهو ما يعبر عن إدراكه األخالقي.و  التحريف
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  المزاج -1/6
على تقييم األدلة مراقب الحسابات من الخصائص التي قد تؤثر على قدرة  التأثير أويعد المزاج    

أن المزاج الذي يتم توليده من قبل  (Hurtt et. al., 2013)دراسة  وقد ذكرت ،بطريقة وافية ومتأنية
 عنهمواألحكام األخالقية جهود المديرين للتقرب والتودد لمراقبي الحسابات يؤثر على توليد االفتراضات 

االيجابية  سواءالحاالت المزاجية المختلفة  أيضا  ، للمراقب األحكام التشككيةالقرارات و وبالتالي على 
على كل منهم ؤثر يأن  يمكنوالغضب العواطف  كذلكو ، تؤثر على أحكام مراقب الحسابات والسلبيةأ

هناك عالقة كما أن ر بالتبعية على أحكامه، التي تؤثالمراجعة وب ليتجاه عم مراقب الحساباتموقف 
 بين الشعور باالكتئاب عن شيء ال عالقة له بالعميل والقدرة على تقييم األدلة بطريقة وافية ومتأنية.

 ؛ فهي تشمل:مراقب الحساباتفيما يتعلق بخصائص  ثانيًا: مقدمات اإلجراءات التشككية
 Moral Courage الشجاعة األخالقية -1/1

الشجاعة األخالقية بالقدرة على توليد مسئولية ودوافع آلداء  (Hurtt et. al., 2013)رفت دراسة ع    
دفع مراقب الحسابات تأن الشجاعة األخالقية و التحديات، و اإلجراءات األخالقية في مواجهة الشدائد 
  رتفع من األخالقذو المستوى الم المراقبأن  ، ومرجع ذلكلعمل اإلجراءات بشأن األحكام التي يتخذها

إجراءات  ألداءأكثرا احتماال   يكون ، و عميل المراجعةوامانة أكثر حساسية للمعلومات عن نزاهة  يكون 
قل تأثرا  بضغوط العميل مع زيادة إجراءات المراجعة أو اتخاذ أبناء على أحكامه التشككية، و معينة 

 .عميل المراجعةموقف غير مألوف مع 
 Independence االستقالل -1/2

استقالل مراقب الحسابات يجب أخذه في االعتبار عند مناقشة أن   (Hurtt et. al., 2013)يرى      
الشك المهني، ألنه في حالة انخفاض استقالل المراجع فمن المحتمل أن ال يؤدى مراقب الحسابات 

 عملية المراجعة بالمستوى المناسب من الموضوعية والشك المهني.
 Knowledge  المعرفة -1/3

 Griffith) قد قامو  ،جزء من خبرة مراقب الحسابات تعدو  التشككية باألحكام واإلجراءاتالمعرفة ترتبط 
et. al, 2012) دون  بمقابلة مراقبي الحسابات الذين اعترفوا باعتمادهم الزائد على تأكيدات اإلدارة

 التعارضالفرضيات، والفشل في مالحظة ت و االحتماالالرقابة الداخلية، وعدم توليد واختبار  التركيز على
انعدام قلة أو إلى أنه قد يؤدى  ت الدراسةوتوصل ،بين أدلة المراجعة مع بعضها ومع افتراضات اإلدارة

اإلضافية عندما كان يقتضى األمر ذلك،  االثباتالمعرفة إلى الفشل في أداء اإلجراءات و في جمع أدلة 
لى الفشل في فهم وتقييم الحاالت التي كان من الضروري عندها ويرجع هذا النقص في اإلجراءات إ

 .المهني الشك من خالل عم أو رفض ادعاءات اإلدارةدل)المعرفة( جمع المزيد من األدلة 
 الدراسات السابقة : -4

( بدراسة العوامل التي تؤثر على الشك المهني للمراجع والتي Shaub & Lawrence,1996قام  )
عوامل رئيسية تمثلت في الجوانب األخالقية للمراجع، بيئة عميل المراجعة ، وخبرة  تمثلت في ثالث
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المراجع. واعتبرت الدراسة أن الشك المهني هو محصلة تفاعل تلك المتغيرات الثالث وأنها المسببة في 
 مدى توافر مستوى فكر وممارسة الشك المهني للمراجع .

وال  لخصائص الشك المهني والممارسات المتوقعة ممن تتوافر فكانت أكثر شم (Hurtt,1999)أما دراسة 
) الفضول وحب المعرفة، الرغبة في فهم اآلخرين، فيهم تلك الخصائص  حيث حدد ست خصائص هي 

 ، التردد في قبول ادعاءات اآلخرين، الثقة بالنفس(نزعة التشك واالستجواب، البطء في تشكيل األحكام
ربع ممارسات يقوم أمستوى الشك المهني للمراجع والذي يؤدي بدوره الى وأن تلك الخصائص تؤثر على 

 والتي تتمثل في االتي :وزيادة التدقيق  بها المراجع لتأكيد أدلة المراجعة 

 التوسع في البحث عن المعلومات . -
 زيادة االهتمام بفهم التناقضات والوقوف عندها . -
 زيادة توليد البدائل . -
 شخاص مصادر المعلومات .زيادة التدقيق  في اال -

( فهدفت إلي توضيح المتطلبات التي يجب علي مراقب الحسابات أخذها في Hayes,2006اما دراسة )
 ( SAS 99) ، خاصة في معيار المرجعةFraudاالعتبار عند مراجعة القوائم المالية فيما يتعلق بالغش 

لمراجعة، وأي اعتقاد سابق يتعلق بصدق حيث ركز علي أهمية االحتفاظ بأسئلة مناسبة في ذهن فريق ا
وعند ممارسة الشك المهني يلزم أن يوجه فريق المراجعة  ،وسالمة اإلدارة أو خطر تجاوز اإلدارة للرقابة

إلي الحذر الدائم ألي معلومات أو ظروف عن التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية نتيجة الغش 
، التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية نتيجة الغش المحاسبيالمحاسبي، طلب دليل إضافي كضرورة يؤكد 

من أهم ما فوالتي عنوانها " المناقشة مع فريق المراجعة "،  14الفقرة رقم  109معيار المراجعة رقم أما 
المراجع يجب أن يخطط ويؤدي أعمال  أن هو من إيضاحات من حيث الشك المهني المعيار اجاء بهذ

 من الشك المهني، وتركيز المناقشة علي االحتياج إلي الشك المهني خالل التكليف. المراجعة وفق حالة

 ،إلى أن الشك المهني يؤثر على تقييم األدلة بصورة مباشرة (Hurtt, et, al., 2008)توصلت دراسة و 
أفضل للعمالء الجدد من خالل يستجيب وأن مراقب الحسابات ذو المستوى المرتفع من الشك المهني 

ف ااكتشو  كيزه على البحث في نتائج االختبارات األساسية بدال  من أداء أوراق العمل اإلدارية األخرى تر 
أن مستوى الشك المهني يرتبط بصورة معتدلة مع تقديم  الدراسة . وأوضحتاتالمزيد من التناقض

ب الحسابات تفسيرات بديلة أكثر متعلقة باألدلة الموثقة بغض النظر عن ظروف التجربة، وأن مراق
األكثر تشككا  يعرض بصورة عامة مستوى مرتفعا  من سلوك تقييم األدلة وتقديم تفسيرات بديلة، 

 األقل تشككا . المراقباستجابة لظروف المراجعة من أكثر و 

بين أحكام الشك وممارسات الشك المهني حيث اعتبرت ممارسات   (Nelson ,2009)وفرقت دراسة 
حكام الشك المهني وبالتالي تكون أحكام الشك المهني متغير مستقل وممارسات التشكك المهني  تابعة أل

بمعنى ان احكام الشك المهني تؤثر بدرجة كبيرة على ممارسات التشكك  ،التشكك المهني متغير تابع له
  Traitsالمهني باإلضافة الى بعض المتغيرات االخرى مثل خبرة المراجع وتدريبه ومعرفته وسماته

ز المراجعة والتي تؤثر على كل من احكام الشك المهني بطريق مباشر وعلى ممارسات التشكك وحواف
وتوصلت الدراسة الى ان  ،المهني بطريق مباشر وغير مباشر من خالل تأثرها بأحكام الشك المهني
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تي تمكن الشك المهني يمكن قياسه من خالل نتائج الممارسة المهنية المتشككة التي يمارسها المراجع وال
 من قياس أحكام الشك المهني لدى المراجع بدورها 

( خصائص الشك المهني وعالقتها Quadackers & Wijnandsrade.2009وتناولت دراسة )
بأحكام وقرارات الشك وأن الخصائص التشككية التي ترجع للسمات الشخصية لمراقب الحسابات تساعد 

، فعلى سبيل المثال، إذا كان مراقب الحسابات بصورة عامة ذو في التنبؤ باألحكام والقرارات التشككية له
وحددت الدراسة ثالث  ،طبيعة تشككيه، فإنه من المحتمل أن يؤدى هذا إلى أحكام وقرارات أكثر تشككا

 Interpersonalخصائص تؤثر على أحكام وقرارات الشك المهني  للمراجع  وهي؛ الثقة الشخصية 
Trustاح ، وتركيز الرقابة ، والحاجة الى االفصLocus of Control،  حيث أن تلك الخصائص الثالثة

تشكل الشك المهني للمراجع  الذي يؤثر بدوره على أحكام وقرارات الشك المهني  للمراجع في ضوء 
 تتمثل متغيرات أحكام وقرارات الشك المهني  في االتي : و  ،مخاطر عميل المراجعة

 ارة صحيحية .احتمال أن تكون تفسيرات االد  -

 و تالعب .أاحتمال وجود احتيال    -

      عدد التفسيرات البديلة .  -

 عدد تفسيرات األخطاء .  -

                الوزن النسبي لألخطاء .  -

 عدد الساعات المدرجة في موازنة العمل.  -

لشك المهني، حكام وقرارات اأوتوصلت الدراسة إلى أن الثقة الشخصية كانت األكثر جوهرية في التنبؤ ب
أن النتائج أظهرت تأثير تفاعلي جوهري لبيئة الرقابة للعميل على العالقة بين الخصائص التشككية و 

 وأحكام وقرارات التخطيط التشككية لمراقبي الحسابات.

مراقب ر على تشكيل عقلية الشك لدى ثان خصائص الشك تؤ ( Hurtt., 2010وأوضحت دراسة )    
وبالتالي فان الممارسة  الحسابات، لمراقبشك تؤثر بدورها على الممارسة المهنية وأن عقلية ال الحسابات

خصائص المهنية تتأثر من خالل مدى توافر خصائص الشك المهني ومن ثم قام بتطوير نموذج لقياس 
،  Suspension of Judgment ) تعليق األحكام: المجموعات الستة التالية في المتمثلةالشك المهني 

، فهم Search for Knowledge ، البحث عن المعرفة Questioning Mind ية التساؤلية العقل
واالستقالل   ،Self-confidence ، الثقة بالنفس Interpersonal Understanding  ةالشخصي
الشك المهني مستوى  تؤثر على تلك الخصائص نأوافترض  .  Self-determination)الذاتي 

 ،لعدم قياس تأثير كل خاصية من خصائص الشك المهني في دراسات سابقةبدرجات متساوية وذلك 
وتدل هذه  ،بطريقة تفسير مراجع الحسابات ألدلة المراجعةترتبط الخصائص الثالث األولى  نأو 

 اقبتخاذ القرار، فمر إستعداد للبحث الكامل عن أدلة المراجعة الكافية وتفسيرها قبل الخصائص على اإل
يتبع منهج الشك المهني يكون على استعداد لالنتظار قبل إصدار أحكامه المهنيه وفق الحسابات الذي 

أما الفهم  ،مقتنعا  وراضيا  بأقل قدر من أدلة مراجعة المراقبمعايير المراجعة فال ينبغي أن يكون 
دلة الشخصي فهو يدل على الحاجة إلى األخذ في االعتبار الجوانب اإلنسانية للمراجعة عند تقييم أ

األحداث والظروف التي تدل على الدوافع أو الضغوط على األفراد  المراقبالمراجعة حيث يحدد 
الرتكاب الغش، والفرص المتاحة أمامهم لتنفيذ الغش، والتبرير العقلي المستخدم من األفراد لتفسير 
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فيتعلقان بقدرة األفراد  يواالستقالل الذاتأما الخاصيتين األخيرتين وهما الثقة بالنفس  ،األعمال المزورة
الحسابات الشجاعة  مراقبعلى التعامل مع المعلومات التي تم الحصول عليها، فيجب أن يكون لدى 

المهنية ليس فقط في التفسير الواضح، أو تجاهل مقترحات اآلخرين، ولكن أيضا ليقدم إبداعاته الخاصة 
 بنفس الدرجة من التقييم البحثي والمفصل.

فتوصلت إلى أن درجة التركيز على الشك  (Carpenter and Reimers., 2011 )أما دراسة   
المهني في ظل وجود أو عدم وجود الغش، يؤثران بصورة مباشرة على تقييم مراقب الحسابات لمخاطر 
الغش، وأن مراقب الحسابات ذو التركيز المرتفع على الشك المهني يوفر تقييم مرتفع لمخاطر غش في 

الغش، مقارنة بحالة عدم وجود الغش فإن مراقبي الحسابات ذوى التركيز المرتفع على الشك حالة وجود 
المهني أعدوا مستوى تقييم مرتفع لمخاطر الغش عن هؤالء ذوى التركيز المنخفض على الشك المهني. 

الءمة أن مراقب الحسابات ذو التركيز المرتفع على الشك المهني اختار عوامل مخاطر الغش األكثر مو 
بصورة جوهرية عن مراقب الحسابات ذو التركيز المنخفض على الشك المهني، وأن مراقب الحسابات ذو 
التركيز المرتفع على الشك المهني أختار إجراءات المراجعة التي ترتبط مباشرة مع الغش المحدد فعليا 

 عن مراقب الحسابات ذو التركيز المنخفض. 

حيث  أن الشك المهني هو جوهر عملية المراجعة APB., 20125)) ويرى مجلس ممارسات المراجعة  
أحكام المراجعة ومن خالله يتم تحقيق فعالية عملية المراجعة  لمقابلة احتياجات قرارات و يحدد جودة كل 

وأن ممارسة الشك المهني تجعل عملية تقييم مراقب الحسابات للمخاطر تتضمن تقييما   ،المستخدمين
عن  Actively Looking for Riskلتأكيدات اإلدارة، والبحث النشط  Critical Appraisalانتقاديا  

التحريفات الجوهرية التي قد تنشأ بسبب الغش أو األخطاء أو أوجه الضعف في تصميم وتشغيل نظم 
وتساعد مراقب الحسابات على أن يطور مستوى متعمق من المعرفة عن أعمال الشركة  ،اإلدارة للرقابة

المراجعة والبيئة التي تعمل فيها، والتي تمكنه من تقييم المخاطر من وجهة نظر مستقلة ومتجددة محل 
قيام مراقب الحسابات بتصميم إجراءات المراجعة ليأخذ في و  ،بدال من التقييم من وجهة نظر اإلدارة

الشك المهني يساعد كما أن  ،االعتبار ما إذا كان هناك أدلة من شأنها أن تتعارض مع تأكيدات اإلدارة
المبنية على األدلة عن ما إذا إصدار األحكام أو تعليق لمراقب الحسابات في امتالك المهارات المطلوبة 

كانت القوائم المالية تعبربصورة عادلة وصحيحة عن الموقف المالي للمنشأة في ضوء قوة األدلة التي 
 حصل عليها.

للشك المهني وهما: الشك  منظورينوجود  Quadackers, et al., 2012))دراسة أوضحت و     
وفيه يفترض مراقب الحسابات عدم وجود تحيز في تكوين معتقداته عن تاكيدات  Neutrality المحايد
سواء في حالة وجود الثقة أو اشتباه في تلك التأكيدات، ووجه النظر األخرى )عميل المراجعة( اإلدارة 

يه يفترض مراقب الحسابات قدرا  من عدم أمانة اإلدارة )عميل وف  Presumptive هي الشك االفتراضي
وتوصلت الدراسة إلى أن كل من الشك المحايد واالفتراضي  ،المراجعة( ما لم يرد دليل على خالف ذلك

لشك ليرتبط جوهريا مع  قرارات وأحكام المراجع التشككية، لكن في حالة المخاطر المرتفعة يكون 
لتنبؤ باألحكام التشككية مقارنة بالشك المحايد، وهذا يعنى أن الشك االفتراضي االفتراضي قدرة على ا

  يكون أكثر ارتباطا  بسلوك مراقب الحسابات المتشكك عن المحايد خاصة في حالة المخاطر المرتفعة. 

ومخرجات األحكام واإلجراءات التي  تفسير لكل من  مقدمات (Hurtt et. al., 2013)وتقدم دراسة 
من خالل استبدال مقدمات  Nelsonس الشك المهني لمراجع الحسابات من خالل توسيع نموذج تعك

                                                           
 Financial Reportingالمجلس مجلس التقرير المالي  ويتبع هذا Auditing Practices Boardمجلس ممارسات المراجعة   5

Council .وهو جهة تنظيمية مستقلة في المملكة المتحدة مسئولة عن تحسين حوكمة الشركات وإعداد تقارير للمستثمرين عنها 
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ساسية أربعة عناصر أشمل تتضمن أالشك المهني ) مثل السمات والمعرفة والقدرة والدوافع( بعناصر 
 ما يلي:تتمثل في

م كل تلعب دورا  بارزا  في ممارسة الشك المهني، حيث يتس : الحسابات مراجعخصائص  -
بتركيبة فريدة ومتنوعة من الخصائص الفردية ) مثل السمات، الخبرة، التدريب،  مراجع

 الدوافع، التفكير األخالقي، المزاج( لكل عملية مراجعة.
تعتبر مؤثرة في إصدار أحكام المراجعة، ويجب األخذ في  : أدلة المراجعةخصائص  -

من حيث مصدر  راجعة بصورة متساويةاالعتبار أنه  ال ينبغي أن يتم ترجيح كل أدلة الم
 .الدليل ودرجة موضوعيته لما لها من تأثير على إصدار األحكام المهنية

نزاهة اإلدارة ودرجة تعقيد األعمال ومخاطر األعمال  وتتمثل في: خصائص للعميل  -
المتالزمة واتجاه عميل المراجعة للتودد والتعامل بلطف مع مراقب الحسابات األمر الذي 

 .ر على سالمة أحكامهيؤث
التشريعات والمعايير المهنية وبيئة الرقابة المحيطة  : وتتمثل فيخصائص البيئة الخارجية  -

 على ممارسة الشك المهني.والتي قد تؤثر بعملية المراجعة 

المراجعة ونمط التشغيل يعتبران و  من استقراء الدراسات السابقة يتضح أن فلسفة منشأة المحاسبةو    
هامة لتحفيز ودفع مراقب الحسابات ليصبح أكثر تشككا ، ومع ذلك تعتبر السمات الشخصية  مقدمات

لمراقب الحسابات الفرد محددات هامة جدا لتحديد ما إذا كان يعرض المستوى المناسب من الشك 
 كما أن التعليمات التي توجه لمراقب الحسابات ليكون أكثر تشككا  ليست كتأثير حصوله على ،المهني

في عملياته و متى يوجد تحيز في أحكامه. كما أن الخبرة المحددة بمهمة معينة،  (فهم ) وليكون متشككا  
كما أن مراقب الحسابات ذو  ،وكذلك الخبرة المحددة لعميل معين تساعد على تحسين األحكام التشككية

)تحديد تناقضات أكثر، توليد السمات التشككية المرتفعة أو يميل لعدم الثقة يصدر أحكاما  أكثر تشككا  
مراقب  أيضا  تفسيرات بديلة، التركيز على أسباب الغش، االعتماد المنخفض على تفسيرات اإلدارة(، 

الحسابات ذو المستوى المرتفع من الشك المهني االفتراضي أو المحايد يقدم مستوى مرتفع من األحكام 
 التشككية عامة.

 نتائج الدراسات السابقة :
 ما يلي :استعرض نتائج الدراسات السابقة  يتضح من
 خصائص الشك المهني .ركان ومكونات و أمفاهيم و كيز على ر الت -
 اختالف هذه الدراسات حول خصائص الشك المهني . -
 وجود اتجاهات مختلفة لمقاييس الشك المهني . -
 صعوبة قياس الشك المهني  بشكل مسبق . -
 .حكام الشك أكك المهني بخالف تعدد المتغيرات التي تؤثر في ممارسة التش -
 أن خصائص الشك المهني هي المحرك االساسي لممارسة التشكك المهني . -
 لقياس مستوى الشك المهني .تطوير مقاييس  -
ساس لبناء ان مقاييس الشك المهني التي تعتمد على خصائص الشك لدى المراجع هي األ -

 مراجع .مقياس ألثر حصائص الشك المهني على أحكام وقرارات ال
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تناولت العديد من الدراسات عالقة الشك المهني بأحكام  مراقب الحسابات في مرحلة  -
تخطيط  وتنفيذ عملية المراجعة أو بسلوكه عند تقييم أدلة اإلثبات أو بقدرته على إكتشاف 

 .التالعب في القوائم المالية
 (Nelson,2009)هناك اتجاهان مختلفان لقياس الشك المهني يتمثل األول في نموذج  -

والذي يقوم على قياس الشك المهني من خالل المخرجات المتمثلة في ممارسات المراجع 
وبالتالي ال يمكن قياس مستوى الشك المهني بشكل مسبق ويحتم االنتظار حتى  ،المتشكك

والثاني يتمثل  ،انتهاء المراجع من عمله حتى نحكم عليه من واقع الممارسات التي نفذها
والذي يقيس الشك المهني من واقع مدى توافر خصائص  (Hurtt.2010)ج في نموذ

 الشك المهني في المراجع باعتبار أن تلك الخصائص هي الدافع لممارسة الشك المهني .
كثر واقعية في تحديد مفاهيم ومقاييس الشك المهني بعكس االتجاه االتجاه الثاني هو األ -

ات نظرا  ألن بعض الممارسات ال تعبر عن نتقادول والذي تعرض للعديد من اإلاأل
ر على ثخصائص الشخص الذي قام بها، كما أن هناك العديد من المتغيرات التي تؤ 

وبالتالي فإن الممارسة قد تكون ناتجة عن  ،ممارسة التشكك المهني بخالف أحكام الشك
خرى ة العوامل األكبر من التأثير في تلك الممارسة نتيجن النسبة األأخرى أو المتغيرات األ

 .(2015مر الذي يجعل قياس الشك من خالل الممارسة غير دقيق )شرف، األ ،المؤثرة
 .Hurtt,2010)تكامل بين نماج قياس الشك المهني ال يوجد  أنهمن الدراسات السابقة  ويعتقد الباحث  

Quadackers & Wijnandsrade,2009) لبحث ما يسعى ا ذاوه ،من حيث خصائص الشك المهني
 حكام وقرارات المراجعأعلى تلك الخصائص أثر و خصائص الشك المهني إطار للتحقيقه من خالل بناء 

من لم تتناول أى  وفي حدود علم الباحث بين خصائص النموذجين السابقين،ذا اإلطار هيجمع و 
 اإلدارة يمتقي مالءمة مدىعلى  المهني الحكم سابقة أثر توافر خصائص الشك المهني علىال اتدراسال
 .البيئة المحاسبية السعودية بالتطبيق على وهو ما لم يسعى الباحث لتحقيقه  ستمراريةاإل فرضل

 

 :خصائص الشك المهني لالمقترح طار اإل -5
الشك المهني ف ،المراجعة في كل معايير تةتضح أهميتالشك المهني مفهوم هام في ممارسة المراجعة كما 

فعلى سبيل  ،المهنيفتعترف بأهمية الشك حيث  هو األساس لمهنة المراجعةو  صفة فردية متعددة األبعاد
 استخدام حساباتال  مراقب mandates  تفوض (SAS No. 1 . AICPA,1997b)نجد أن المثال 

ممارسة الشك المهني   المراقبتتطلب من  Due care  إلى "العناية المهنية الواجبة ة  شير لشك المهني م  ا
AU 230.07))،  ة يلشركة العامة المحاسبعلى ا المهني الرقابة مجلسوقد أكدPCAOB  على أهمية

  في أحدث تقرير له حول مراجعة وأ (PCAOB  AS No. 5, 4,2007 الشك سواء في المعايير
وعلى الرغم من أن مفهوم الشك  ،(PCAOB ,2008 )فحصها في التقرير السنوي   الشركات التي تم

وكيفية  هناك القليل جدا من البحوث بشأن مكونات  الشك المهني أنق واسع إال المهني مقبول على نطا
وقد اتجهت البحوث إلى المقاييس المصممة لقياس بعض ، قياسه عندما يحتاج المحاسبون الى ذلك

 Shaub and Lawrence 1996; Choo and Tan)لثقة ( ا1)خصائص الشك على سبيل المثال 
وقام  ،(Shaub and Lawrence 1996)الشك ( 3)  ,(Shaub 1996)االستقالل  ( 2)  (2000

 McMillan and) بتطوير بعض المقاييس الفريدة من نوعها مع ظروفها التجريبيةحثين ابعض الب
White 1993) . 

 المقترح في الخصائص التالية : اإلطاروتتمثل خصائص الشك المهني في 
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  Questioning Mind  :استجواب العقل -1
 ما إذا كانت المعلومات واألدلة التي يتم الحصول توحي بأن عنالمهني يتطلب استجواب مستمر  الشك
وهناك العديد من الدراسات  AICPA 2002) أخطاء جوهرية بسبب الغش  قد حدثت أم ال .) هناك

 ,disbelief عدم ثقةو  ،أو إنكار ,suspicion و االشتباه أبالريبة  skepticismالمحاسبية تعادل الشك 
 . 6doubt وحذر ، أو شك

  بعناية  من معنى مصطلح "مراقب ة" مشتق ”skeptic ويشير االدب الفلسفي  إلى أن كلمة "المشككين
observe carefullyفحص ،examine   مراعاة ، consider Fogelin , 1994) )  ويعرف الشك

شكك يسأل: ماذا تقصد؟  ويسعى توالم(  (Bunge ,1991 الفلسفي  بالدعوة الى التساؤل عن أي شيء
والشك يبدأ ، توضيح ولماذا كنت تعتقد ما تفعله؟ ويطالب باألسباب واألدلة، والتبرير، أو اإلثباتلل

استجواب العقل "  "يتم اعتماد سمة و ، لدى مراقب الحسابات بالتحقيق ويؤدي إلى تشكيل المعتقدات
 .((Kurtz ,1992 لمعايير المحاسبيةبوصفها جانبا من جوانب الشك على نطاق واسع في ا

 

 Suspension of Judgmentتعليق االحكام  -2
متناع عن الحكم حتى يكون هناك مستوى مالئم من لجانب الثاني من الشك المهني هو خاصية اإلا 

(  AICPA 1997b .معيار المراجعة رقم ) يناقش و ،األدلة التي يستند إليها في نتائجة واستنتاجاته
 العناية المهنية في أداء العمل، ويقدم عدة إشارات إلى جمع أدلة كافية واالنتظار ألدلة مقنعة استخدام 

persuasive evidenceوأال يكون راضي إال من خالل أدلة مقنعة يتم  ، 7الحكم أو قبل اتخاذ القرار
يجب تعليقها  جمعها  وتقييمها بموضوعية على مدار عملية المراجعة  وهذا يدعم أن مفهوم األحكام

 حتى يتم الحصول على أدلة كافية.
 أن إلى تجاهات المشتركة في المراجعة الفعالة وأشاروااال (Mautz and Sharaf   1961 )وناقش 

 ، ألحكام إال بعد تقييم األدلة المتوفرة إلى حد معقوللال يصل أحسابات يجب ال مراقب
 غالق المعرفياإلباطا وثيقا بمعكوس الحاجة إلى رتإرتبط هذا الخاصية ت psychologyوفي علم النفس

the need for cognitive closure ، وقد تم تعريف الحاجة إلى اإلغالق بأنه الرغبة  في الحصول
 confusion andعلى إجابة محددة على موضوع معين، أي اإلجابة بدال من اللبس والغموض 

ambiguity،  األفراد في المواقف المختلفة، وهذا النوع من  قد وجد في هذه  الخاصية اختالف بينو
 و القرار .أالبحوث يشير إلى أن األفراد المختلفين لديهم قدرات مختلفة للعمل مع تعليق الحكم 

(Kruglanski 1990; Webster and Kruglanski 1994 و )ل بسذاجة أول بالمتشكك ال يق
والتمشكك على استعداد لتشكيل  ، أدلة قبل التصديق يريد أن يرى  ، بلاألشياء التي يدركها أو يفكر فيها

بلة وهي ا، لكنه بطيء عند القيام بذلك، وتعليق الحكم يحفز الخاصية المقform a judgment الحكم
 ,skeptics  (Bungeتعليق الحكم هي واحدة من الخصائص الرئيسية للمشككين و  ،البحث عن المعرفة

1991; Kurtz, 1992; Hurtt et al., 2003a ) ومن المفترض أن تعليق األحكام تتناسب عكسيا
 . cognitive closureمع الحاجة إلى إغالق المعرفي 

 ,Bungeووفقا  لرأي ) ،أن تعليق األحكام عنصر ضروري لالستفسار المتشكك  (Kurtz ,1992)وبين 
فالمتشكك ليس من . naively ( فالمتشكك ال يقبل األشياء التي يدرك  أو يعتقد انها ساذجة1991

شككون يعلقون ت؛ والمتشكك يريد أن يرى األدلة قبل التصديق   والم not gullibleالسهل خداعه 

                                                           
 . Nelson 2009للمزيد الرجوع الى  6
 
فرق بين أحكام المراجعة وقرارات المراجعة بإعتبار أن األحكام هناك من ال يفرق بين األحكام والقررات وأنهما مترادفان ، ومن ي 7

تعكس فقط المعتقدات، بينما القرارات تعكس الً من المعتقدات والتفضيالت حيث أن أحكام المراجعة تعتبر الركيزة التي يتم بناًء عليها 
 ( . 62 ص ، 15إتخاذ قرارات المراجعة ) للمزيد راجع شرف، 
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(. ويستمروا  في جمع األدلة ,Bunge, 1991األحكام ال سيما االحكام  التي لم يتم التحقق  منها )
  ةيضا معايير المراجع. أ(Kurtz, 1992) حتى أي شخص عاقل ينبغي أن يشك حتى يتبين له الحق

جمع أدلة كافية ومناسبة للدرجة التي تجعله قادر على استخالص  مراقب الحساباتتنص على 
على وجه و  ،(ISA 200.16استنتاجات معقولة وعلى أساسها يبدي الرأي في عملية المراجعة  )

المهني لمراجع أخطاء جوهرية بسبب الغش يمكن أن يتأثر الشك  أوعندما يكون هناك خطر  الخصوص
 (. ISA 240,64الحسابات بطريقتين )

أنها قد تزيد تقييم المراجع لمخاطر األخطاء الجوهرية والحساسية في اختيار طبيعة ومدى   -
 التوثيق.

مور أنها قد تزيد اعتراف المراجع بضرورة تأكيد تفسيرات اإلدارة أو تعهدات فيما يخص األ  -
  الجوهوية .

 .suspension of judgmentsحكام عليق األوهذ التصرف يؤدي الى ت
 

يشير الى رغبة اإلنسان في إزالة الغموض والتوصل إلى  cognitive closureغالق المعرفي واإل
تتناسب عكسيا  مع خاصية تعليق  غالق المعرفياإلالحاجة إلى يرى الباحث أن و  ،استنتاجات قاطعة

 Kruglanskiالتي تؤثر على عملية اكتساب المعرفة )هي واحدة من ترتيبات البنيان الهامة و  األحكام
and Ajzen, 1983)، في  عن االستمرار هعيقي  إذا كان الشخص لديه حاجة أكبر لإلغالق حينئذ قد ف

(. وتشير األدلة البحثية أن الحاجة إلى التوصل بسرعة إلى قرار Bailey et al., 2006)جمع األدلة 
 )واالمتناع عن التحقق االنتقادي cognitive closure معرفي غالقإ إلى الميل الى السعي إلى  يؤدي

(Kruglanski and Freund, 1983. 
الحاجة لالغالق المعرفي هي مقياس يقيس الرغبة في امتالك بعض المعرفة حول موضوع معين، أي و 

أن (. واالقتراح هو Webster and Kruglanski, 1994معرفة محددة، بدال من اللبس والغموض )
الحالة غامضة،  تلك يكون الشخص متشكك يعني تعليق الحكم حتى يعرف المزيد عن هذه الموقف أو

من المتوقع مع ارتفاع الحاجة  عليهو  ،وبالتالي سوف يكون على درجة أقل أو أدنى على هذا المقياس
ضاح من اإلدارة لإلغالق المعرفي أن تكون قدرة المراجع أقل على تعليق الحكم عندما يواجه بتقديم إي
 . )أي أنه سيكون أكثر حرصا على قبول التفسير(، وبالتالي سيتصرف بدرجة أقل تشككا

وأفاد الباحثون أن  المعرفي مدى الحاجة إلى اإلغالق تبحث( al,2006) et Baileyدراسة هناك و 
 ،ي الرتب الدنياالحاجة إلى اإلغالق المعرفي تكون أقل بشكل ملحوظ للمراجعين في الرتب العليا عنه ف

وعالوة على ذلك تبين سلسلة من التجارب أن الحاجة إلى اإلغالق  المعرفي تؤثر على إعدادات الحكم 
الحسابات مع ارتفاع الحاجة لإلغالق المعرفي يقضون  مراقبيعلى سبيل المثال ف ،واتخاذ القرار المهنية

 وقتا أقل في مهام المراجعة. 
 

 Search for Knowledgeالبحث عن المعرفة  -3
ألن استجواب العقل لديه بعض  ،استجواب العقل اصيةخاصية "البحث عن المعرفة" تختلف عن خ

 ،الشعور باإلنكار أوالشك، في حين أن البحث عن المعرفة هو أكثر من شعور بالفضول العام
يجة معينة أو دوافع بالضرورة للبحث في أن يحقق نت موالمتشككون مهتمون بالمعرفة بشكل عام وليس له

الرغبة   لديه  ن المشككأ هذا الجانب من التشكك واضح في الفلسفةو  ،الحصول على معلومات محددة
دلة بوضوح ولديه النضج ومستعد للتحقق وتقييم أي أدلة في  التمحيص، والنظر بعمق فيما وراء األ

المراجعة تفرض  ( إلى أن Mautz and Sharaf ,1961 )يشيرو  ،جديدة فيما يتعلق بأي أسئلة



 

 

- 200 - 

تبنىوا موقفا من الفضول عند تنفيذ عمليات ي أنو الدافع  الذي يحث المراجعين أالفضول المحرك 
 المراجعة المتعلقة بموضوع معين أو مسألة ما .

والسؤال المطروح ما الذي يحفز الفرد للبحث عن مزيد من المعلومات ؟ وهو نفس السؤال الذي كان 
 (Litman and Silvia ,2006) حثين في مجال علم النفس ألكثر من قرن أيضا موضع اهتمام البا

هذه الرغبة في المعرفة من حيث الفضول الفردي في الكثير من البحوث التي  ةوعادة ما يتم مناقش
ز اهتمام الفرد، وأيضا لدفع يحفتتهدف إلى تنشيط و والتي تتحرى أو تفحص الفضول ونظرية الفضول 

 exploration and discovery  (Litman and Silvia 2006, 319 ) فاالستكشاف واالكتشا
 

 Interpersonal Understanding         فهم الشخصية   -4
حسابات ألدلة المراجعة، ولكن جانبا هاما من الرتبط الخصائص الثالث األولى مع كيفية تقييم مراقب ت

  ، والتي تتعامل مع  Interpersonal Understandingفهم الشخصيةجوانب تقييم أدلة المراجعة هو 
( في تحديد العديد من SAS No. 99 هو واضح )كما  ،فهم دوافع ونزاهة األفراد الذين يقدمون األدلة

أدلة مضللة أو الرتكاب عمليات احتيال،  لتقديم عميل المراجعةالحوافز والفرص المتاحة لموظفي 
تشير إلى أن التي و دق في بحوث  سلوك المستهلك، تصال الصالالعتراف بإمكانية أقل وتوصي باإل

المطالبات و ال يتكون فقط من التشكيك في الحقائق  advertising skepticism الشك اإلعالني
فراد تقدم دليال على أن فهم  دوافع األو اإلعالنية حرفيا، ولكن أيضا التشكيك في "دوافع المعلنين 

 والسلوكيات يعد مكونا أساسيا من الشك.
وأن األفراد المختلفين  ،مفراد يمكنه التعرف عليهم ويقبلهويشير الفالسفة أن المتشكك من خالل فهم األ 

هذه الدوافع والتصورات لألفراد  يمكن أن تؤدي بهم إلى و  ،لديهم تصورات مختلفة عن نفس الموضوع
 احتمال على ن الصعب التعرفوم فراد،األ هؤالء ون شككتالم ما لم يفهم  منحازة أو مضللة تقديم معلومات

عندما  عنه الكشف بمكان ةبو الصع من بل فراد،الموجود في المعلومات المقدمة من قبل هؤالء األ التحيز
( إلى أهمية قيام Hurtt,2010وتشير دراسة )، عن قصد بتقديم معلومات مضللة يقوم هؤالء االفراد

دلة بهدف معرفة الدوافع أليه من إلة ما يصل مراقب الحسابات بدراسة الجوانب اإلنسانية وراء دال
 والضغوط التي تدفع العميل إلرتكاب التالعب والفرص التي تتيح له ارتكاب التالعب . 

 

 Autonomyاالستقالل  -5
 

يجب عليه إجراء تقييم موضوعي ألدلة المراجعة  الحسابات مراقبإلى أن  االستقالل خاصية تشير  
خاصية عندما يقرر مراقب تلك الوهذا يدعم  ،و قرارأكافية إلصدار حكم لتحديد ما إذا كانت األدلة 

 .حسابات مستوى األدلة الالزمة لقبول فرضية معينة
الحاجة إلى االستقالل عند مناقشة حاجة المراجع  المتالك  (Mautz and Sharaf ,1961) ودعم 

لديه الشجاعة المهنية ليس فقط  إلى أن المراجع  يجب أن تكون  شارةمن خالل اإل الشجاعة المهنية
أيضا إلى ضرورة  ممارسة  شارةمع اإلالفحص الدقيق بل ربما  تجاهل المقترحات المقدمة من اآلخرين، 

 doubtfulجراءات المناسبة إلزالة ما في عقله من االنطباعات المشكوك فيهاالحكمة واتخاذ جميع اإل
impressions  األسئلة غير المجاب عنها   أوunanswered questions ،  ويرى( (Mautz 

and Sharaf 1961  دعاءات وأن يكون أقل معني بما يحدده هو من صحة اإل  متشككالأن المراجع
 تأثرا بالمعتقدات أو محاوالت اإلقناع من اآلخرين.

قالل أي التوجيه الذاتي واالست ،ويشير الفالسفة الى أن الشك المهني ينطوي على االستقاللية الفردية
المتشكك  بأنه الشخص الذي ال  (McGinn ,1989)ويحدد ، moral independenceاألخالقي 

الموجودة في األدلة أو  fallaciesنه يحدد التناقضات والمغالطات  أو ، يقبل بسهولة مطالبات اآلخرين
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مة ضافية والحصول على أدلة مدعإن يقوم بفحوصات أفي المطالبات المقدمة من قبل اآلخرين و 
 .personally satisfiedللوصول الى الرضا أو القتاعة الشخصية 

 

 Interpersonal trust الثقة بالنفس -6
 

( بالحاجة إلى الثقة واالعتزاز Hookway ,1990 ) ويقر يتطلب الشك مستوى معين من الثقة بالنفس
وتتميز الثقة  ات،طرابوالثقة بالنفس تعني وجود الهدوء الداخلي وعدم وجود اض ،اجحفي اإلستفسار الن

إلى أن  ( Hookway ,1990 ) شيروي ،المرء وامكانيات بالنفس الشعور بالقيمة الذاتية واإليمان بقدرات
فتقرون إلى الثقة في االعتماد على األحكام الخاصة يأولئك الذين لديهم أدنى مستوى في الثقة بالنفس 

الت اإلقناع بدال من مجرد قبول ما يعرض من أن ما يسمى الثقة بالنفس هي تحدي لمحاو  رى يو  ،بهم
 دلة .أ
 لتشكك  كمكمل للثقةلالحسابات  مراقبيترتيب للقد نظرت بحوث المراجعة السابقة في الغالب و 

(Cushing, 2000; Choo and Tan, 2000; Payne and Ramsay, 2005, Shaub, 
1996; Shaub and Lawrence, 1996; Shaub and Lawrence, 1999)،  ومع ذلك فإن

 skepticalوجه تصرف المراجعين للتشكك أبعض الدراسات تصف الثقة بوصفها وجه واحد فقط من 
disposition  .(Hurtt, 1999; Hurtt et al., 2003a; Rose, 2007.) 

يمكن تعريفها بأنها "التوقع المعمم الذي عقد من قبل فرد أو مجموعة  بالنفس الثقة أو الثقة الشخصيةو 
والفكر  ،بيان شفهي أو كتابي من فرد أو مجموعة أخرى يمكن االعتماد عليه وأو وعد ألى كلمة ع

نخفاض في مستوى الثقة بين األفراد يفترض أن يكون إالحسابات لديه  مراقباألساسي هو أنه إذا كان 
 .((Shaub, 1996; Hurtt, 2003 "أكثر تشككا

 ـ( المصداقية و أجزاء منفصلة  من فلسفات اإلنسان ل(Shaub,1996ستخدم إولقياس الثقة الشخصية 
(Wrightsman,1964,1974 ومقياس الثقة في األصل يقوم على قياس العالقة مع شريك حياة .)

و الرئيسية آثار التفاعل في شرح األحكام أوإلى حد محدود أظهرت هذه المقاييس الهامة  ،الشخص
تلك المقاييس لم  تسفر عن نتائج قوية ألنها ليست مصممة ومع ذلك فإن أيا من  ،والقرارات المتشككة

 بشكل خاص لحاالت المراجعة . 
ويرى الباحث أن الثقة بالنفس تساعد مراقب الحسابات على مقاومة محاوالت إدارة عميل المراجعة 

 مور قد تتعارض مع ما إنتهى إليه من أدلة واستنتاجات.أ  إلقناعة ب
 

 Locus of controlتركيز الرقابة    -7
 

تركيز الرقابة  إلى افتراض أن الحاالت الداخلية تفسر لماذا بعض االشخاص يتعاملون مع يشير 
 وبفارغ الصبر، في حين أن آخرين ينخرطوا  بصورة سلبية الظروف الصعبة بنشاط وإصرار

passively engaged  في المشاعر السلبيةnegative emotions  (Lefcourt, 1991 .) 
ركيز الخارجي للرقابة يشير إلى االعتقاد السائد بأن النتائج ال يمكن أن تتأثر بجهود المرء والت

الشخصية، في حين أن التركيز الداخلي للرقابة يوحي الى االعتقاد بأن النتائج تعتمد إلى على 
 personal actions  (Lefcourt, 1991) التصرفات شخصية 

همية تركيز الرقابة وأظهرت األبحاث السابقة أن الجهات الخارجية أوقد تم االعتراف على نطاق واسع ب
، Phares, 1978)) هي أكثر سرعة في امكانية االقناع، والتصديق، وقبول المعلومات من اآلخرين

، والبحث عن المعلومات  valued goalsوترتبط الجهات الداخلية بالسعي النشط  وراء األهداف القيمية
لديهم مهارات التعلم أفضل في تحديد والبحث عن مهمة االشارات ذات الصلة(  )على سبيل المثال

 .Lefcourt,1991) .(Phares, 1978 ,واتخاذ القرار المستقل، وأكثر قدرة على التعامل مع اإلجهاد 
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وتبدو الجهات الداخلية عموما أنها أكثر كفاءة وفعالية شخصية عن الجهات الخارجية وأنها تقترب من 
 اقف بمزيد من التوجيه واالنتباه عن الجهات الخارجية.المو 

على سبيل  ،الحسابات قبيمرال  الخصائص الداخلية تكون ذات أهمية كبيرة للشك المهني أن بدويو 
المثال من حيث قبول تأكيدات اإلدارة، ومن المرجح أن تكون أكثر أهمية من الجهات الخارجية التي 

 ISA 240, par. 42. Hurtt) راجعة وجانبا من جوانب الشك المهنيهم وفقا لمعايير المتعتبر األ
وعالوة على  ،لشك المهنيل شامل مقياس على جوانب تطوير الرقابة في تركيز والمستخدمة(  2003,

حددت عدة أسباب محتملة لممارسة مستوى منخفض على  الدراسات االستقصائية في المراجعة فإنذلك 
حيث تجد أن المراجع قد ال يتخذ إجراءات  (Pasewark et al. 1992)المراجعةالشك المهني في 

 Behn et al. 1997وقد وجد  )  ،عميل المراجعةلشك بسبب التخويف أو قلق حول ردود الفعل 
Nelson ,2007. المراجع أكثر أن ظهار الشك المهني ورضا العميل )أي لو إ( عالقة سلبية بين

ويزعم أن  ،هذه الحاالت قد تؤدي إلى إرضاء العميل وتقليل الشكوك ،تشككا يصبح العميل غير سعيد(
بالتركيز  الداخليين األحكام والقرارات التشككية في مثل هذه الحاالت يمكن أن تستفيد من المراجعين

 الداخلي للرقابة .
 بدراسة العالقة بين تركيز الرقابة (Bernardini ,1994 )  هميةاألبعض الدراسات ذات قامت و 

كان معدل الكشف عن الغش ليس أعلى بكثير بتركيز و  ،والكشف عن الغش لمراجع الحسابات
  ة الداخليةبلمديري تركيز الرقا تنمية األخالقفومع ذلك  ،المراجعين على الرقابة الداخلية عن الخارجية

internal-locus-of control managers زاهة يكونوا أكثر حساسية إلى المعلومات المتعلقة بن
 وكفاءة عميل المراجعة ولديهم معدالت أعلى للكشف عن تنمية االخالق لمديري تركيز الرقابة الخارجية 

الى النتائج الرئيسية المترتبة على تركيز الرقابة على   ((Tsui and Gul ,1996دراسة توصلت  و
. وكانت الجهات .conflict situationاألحكام وقرارات المراجع في حالة وجود تعارض في المواقف 

 الخارجية أكثر عرضة لتجاهل االلتزامات غير المسجلة كما أرادت اإلدارة.
 

 ولديها األعمال، ممارسة في conservative  متحفظة اإلدارة تكون  قوية رقابة بيئة إعداد ظل وفي
 إجراءات ةلمتابع صارمة ارشادية مباديء ايضا   ولديها الخارجيين، المراجعين مع متواضعة خالفات

 بيئة في أما ،المالية وغير مالية لألداء مقاييس عدة أساس على مكافآتها على وتحصل الداخلية، الرقابة
 مع متكررة خالفات ولديها ، األعمال ممارسة في  aggressive عدوانية اإلدارة تكون  الضعيفة الرقابة

 ضعف من يعاني العملأن و  دقة أقل بدرجة الداخلية الرقابة إجراءات وتطبق الخارجيين، المراجعين
 إلى الوصول على أساسا تقوم compensation plans التعويض خطط ولديها الرقابة، إجراءات
 .القصير المدى على  المستندة األداء مقاييس على المحاسبة

 

تؤثر الواجب توافرها لدى مراقبي الحسابات والتي بدورها لخصائص الشك المهني إطارا  ويقدم الباحث 
ن درجة الممارسة تؤثر بدورها على أالمهني، و  الشك لخصائص الحسابات مراقب ممارسة على درجة

كما هو  االستمرارية للمنشأة فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى الحسابات لمراقب المهني الحكم
 .موضح في الشكل التالي

 
 استجواب خاصية  

 العقل

 

 تعليق خاصية

 االحكام وإرجاء

 

 الرقابة تركيز خاصية
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  : اإلطار المقترح لخصائص الشك المهني(2شكل رقم )
 

 ساس خصائص الشكأقوم على يتطوير لقياس مستوى الشك المهني   يعتبر اإلطاروال شك أن هذا  

  :من خالل المهني المستوى الشامل للشك في المراجعة التي تحدد معا ةالسابقالسبعة  المهني
 جراء بناء على األدلة. إاذ تخوإ( 3) ( فهم األدلة المقدمة ؛2( فحص األدلة؛ )1)

 مراقب الحساباتالتي تحدد المستوى العام للشك المهني عند  عاله هيأ السبعة المذكورة  هذه الخصائص
بناء المتشكك بقب يقوم المرا ومن المتوقع أن، والتي بدورها افترضت أن السلوك يقود المتشككين

تعمل كتفسيرات بديلة للحصول على المعلومات   التفسيرات، الفرضيات، أو السيناريوهات التي يمكن أن
  .حكام والقرارات المتعلقة بهذا الشأنبغرض تأكيد أدلة المراجعة واتخاذ األ وفحصها

 الحسابات تشككا أكثر لألحكام والقرارات عندما:  مراقبويفترض أن يظهر 
 تكون قادرة على توليد أكبر عدد من التفسيرات البديلة المعقولة. . 1
)ألن هذا هو عكس  provide more error-explanationsتقديم مزيد من التفسيرات الخطأ  .2

 .لتفسير عدم الخطأ العميل والذي يترتب علىه مخاطر أكبر للمستخدمين ومراجع الحسابات(
 تقدير احتماالت أعلى دقة للتفسيرات الخطأ.. 3
أكبر المخاطر من متشككة وهي الكام والقرارات أهمية قصوى نظرا ألنها تمثل األح لهاالتفسيرات الخطأ و 

قل مما سيؤدي الى األخطاء األن المراجع المتشكك يركز على وأ ،الحسابات ومراقبيللمستخدمين 
" بدال من   depth مزيد من التركيز على "العمق يضع وبالتالي، فإنه ،متوسط وزن عالي في الخطأ

على متغيرات تخطيط المراجعة يعتمد  المهني ائص الشكأن تأثير خص ، وال شك" breadth"االتساع  
 . client risk مستوى خطر العميل و على قوة بيئة الرقابة

 
 

فرض لاإلدارة  تقييممدى مالءمة  المهني على هحكمو  العالقة بين الشك المهني للمراجع -6
 :الشك المهني  توافر خصائصفي ظل االستمرارية 

في المراجعة على أنها تطبيق الخبرة والمعرفة المالئمة في سياق معايير المحاسبة تعرف األحكام المهنية 
والمراجعة المتوفرة وأيضا  قواعد السلوك المهني  لالختيار من بين بدائل التصرف الممكنة للوصول إلى 

قب " ينبغي على مرا ISA 315(. ووفقا  لمعيار المراجعة الدولي  Janet ., 1996القرار المناسب)
فهم للشركة، متضمنة هيكل الرقابة الداخلية لها، وهذا الفهم يعتبر جوهريا  لتحديد  الوصول إلىالحسابات 

وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت بسبب الغش أو األخطاء، كما يعتبر 
تحديد مستوى الفهم الذي يعتبر جوهريا   أمرا  جوهريا  لتقييم وأداء إجراءات المراجعة اإلضافية  لذلك فإن

 لخصائص الشك المهنيمراقب الحسابات درجة ممارسة 

 خاصية

 الذاتي االستقالل

 

 الثقة خاصية

 بالنفس

 

 البحث خاصية

 المعرفة عن

 

 فهم ةخاصي

 الشخصية

 

خصائص الشك 

 المهني 

 اإلدارة تطبيق مالءمة بمدىمراقب الحسابات ل المهني الحكم

 االستمرارية فرض لتقييم
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وتحديد ما إذا  8لألهداف المحددة، وأداء مهمة تقييم المخاطر وتحديد التقديرات المبدئية لألهمية النسبية
كان هناك أي تحريف في اإلفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية، كل هذه أمثلة لألمور التي تتطلب 

وتحديد مدى تطبيق الشركة لمعايير المحاسبة المالية يتطلب أحكاما  أحكاما  مهنية، وأيضا تفسير 
( انه يتم ممارسة األحكام  Ranzilla et al ., 2013وقد أوضحت دراسة ) (Knechel, 2000)مهنية

 المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة في ثالثة أمور وهي:
  تأكيد معين، جنبا  إلى جنب مع األدلة تقييم األدلة ) مثل هل األدلة التي تم الحصول عليها من

األخرى، توفر الدليل الكافي والمالئم لتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة عن حالة 
 الشركة(.

  تقدير االحتماالت ) مثل تحديد معقولية ما إذا كانت التدفقات النقدية المتوقعة مستقبال للشركة
 ستثمرة في األصول طويلة األجل(.تساعدها على استرداد القيمة الم

 االستفسار من اإلدارة. أو اتخاذ القرار من بين الخيارات مثل اختيار إجراءات المراجعة 
ن فهم الخطوات المنطقية المتضمنة في عملية األحكام  أ ( Ballou and Heitger, 2004 )ويرى    

معظم أحكام المراجعة تتم وفقا  للخطوات ا  في أداء أحكام المراجعة، ويرى أن معامة يعتبر أمرا  مه
 Information والبحث عن المعلومات  Mental Representationالمنطقية التالية: التمثيل الذهني 

Search  والتفصيلElaboration  والتقويمEvaluation  واألحكامJudgment  فمراقب الحسابات ،
قدم آليات لتكوين التمثيل الذهني للمشكلة التي تواجهه، يستخدم أوال  المعرفة الموجودة ويشغل الذاكرة وي

بعد ذلك يقوم ببحث المعلومات للمدى الضروري للحصول على المعلومات الجوهرية لعملية األحكام 
والقرارات، وبعد البحث عن المعلومات، سواء داخليا  أو خارجيا ، يستخدم تشغيل الذاكرة للتفصيل الدقيق 

م ويقوم بتقويم األدلة مهما كانت واآلراء وأهداف المراجعة األخرى المطلوبة، وأخيرا  لقراره وحكمه المالئ
أن  9 .(ICAS., 2012)يصدر حكمه أو قراره اعتمادا  على هدفه. وفى هذا السياق أوضحت دراسة

لة هناك أربعة مبادئ لألحكام المهنية للمراجع وهى جمع وتحليل المعلومات، وتقييم اإلرشادات ذات الص
    في المحاسبة والمراجعة، وعملية تقييم وتحدى أحكام عميل المراجعة، وأخيرا  توثيق األحكام.

( محددات أداء  Nelson and Tan, 2005وبشأن محددات األحكام في المراجعة فسرت دراسة ) 
 Audit Taskأحكام مراقب الحسابات في ثالث مجموعات، المجموعة األولى مرتبطة بمهمة المراجعة 

، والثانية مرتبطة بمراقب الحسابات، واألخيرة مرتبطة بالعالقة بين مراقب الحسابات واألطراف األخرى 
في أداء المهمة، وأوضحت الدراسة أن هناك العديد من المهام التي يقوم بها مراقب الحسابات ويصدر 

والقرارات المرتبطة بتخطيط خاللها أحكاما  مثل مهمة تقييم المخاطر متضمنة نموذج مخاطر المراجعة 
لعالقات المحتملة بين البيانات المالية امن خالل دراسة  عملية المراجعة، ومهمة اإلجراءات التحليلية

تتعارض مع  والتيتم تحديدها  التياالستفسار عن التقلبات والعالقات  أيضا  وغير المالية وتشمل 
والتي تتمثل في رارات التصحيحية للمراقب الحسابات وتقييم األدلة، والقذات الصلة  األخرى المعلومات 

ما إذا كان يطلب من العميل تصحيح األخطاء المكتشفة وتغيير المعالجة المحاسبية عندما تقترح األدلة 

                                                           
يجعل من  والذيلحق بالمعلومات المحاسبية  الذيالتحريف  أوقيمة السهو  هي  Materialityاألهمية النسبية 8

يعتمد على هذه المعلومات  الذي– العادييتأثر حكم الشخص  أويتغير  أن –في ضوء الظروف المحيطة –الممكن 

عدة حسابات  أوحاب معين  فيتحريفات معينة  أنالنسبية  األهميةالتحريف،  كما تعنى  أونتيجة لهذا السهو  –

اعتماد مستخدم المعلومات المحاسبية على هذه المعلومات ) على  إمكانية فيتؤثر  ألنهاتعتبر مهمة نسبياً 

 .( 2013، وآخرون
    Institute of Chartered Accountants ofمجمع المحاسبين والمراجعين القانونيين االسكتلندي  9

Scotland 
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وأحكام تقييم فرض  Correction Decisions أن المعالجة المحاسبية المختلفة أكثر مالءمة
 .Going Concern 10االستمرارية

فرض االستمرارية لاإلدارة  تقييمعلى مدى مالءمة فيما يتعلق بالحكم المهني لمراقب الحسابات و     
( 2003قد أشارت دراسة )محمد، و ، للمنشاة فإنه يرتبط بمدى ممارسة مراقب الحسابات للتشكك المهني

من شأنه ان يؤدي إلى أن ممارسة الشك المهني أثناء تخطيط وتنفيذ وتقييم قدرة المنشأة على االستمرار 
الى أن انخفاض مستوى الشك  (PCAOP,2008)الى ضبط جودة األداء المهني، وقد أشار تقرير 

المهني عن المستوى المطلوب يعتبر من االسباب الهامة وراء حاالت الفشل المرتبطة بأوجه القصور في 
فرض استمرارية المنشأة حيث  أعمال المراجعة، وقد أوضحت المعايير المهنية عالقة الشك المهني بتقييم

( أنه "يمكن لمراجع الحسابات الوقوف على األحداث أو 570( من المعيار الدولي )27نصت الفقرة )
من خالل إجراءات تقييم  الظروف التي قد تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المنشاة على اإلستمرار

افية، وأن يعطي اعتبارا  خاصا  للوقوف على المخاطر، ومن خالل مرحلة تنفيذ إجراءات المراجعة اإلض
 SAS 107أوضح المعيار األمريكي مثل هذه األحداث بصورة مستمرة على مدار عملية المراجعة، وقد 

، والذي يعتبر حجر الزاوية لمعايير المخاطر، أنه يجب على مراقب الحسابات أن يأخذ في 2007لسنة 
 Risk of Materialالنسبية ومخاطر التحريفات الجوهرية  االعتبار مخاطر المراجعة ويحدد األهمية

Misstatement  واذا اعتقد أن هذه األحداث أو الظروف من شأنها التأثير بصورة جوهرية أو معنوية ،
على استمرارية المنشأة وجب عليه القيام ببعض اإلجراءات اإلضافية في ضوء جوهرية األثار المتوقعة 

ويتضمن التقييم األولى لمخاطر التحريفات الجوهرية تحديد  ،(IFAC,2008)" على استمرارية المنشأة
وتقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية، وتنبثق المخاطر على مستوى القوائم المالية من الظروف 

ستمرار، أو التي تدل على وجود ضغوط أو حوافز جوهرية واألحداث التي تعيق قدرة الشركة على اإل
إلدارة إلى زيادة مخاطر التحريفات الجوهرية بسبب الغش، كما تنشأ المخاطر أيضا  من الظروف تدفع ا

 Risk of 11واألحداث داخل بيئة الرقابة الداخلية والتي قد تزيد من مخاطر الضعف الجوهري 
Material Weakness وتتضمن هذه الظروف واألحداث فرص اإلدارة للقفز ،Override of  على

وعقليات وموقف اإلدارة  والتي يمكن أن تزيد من مخاطر الغش و مخاطر ضعف الرقابة الرقابة 
يحدد أيضا   عليه أنوبعد تحديد المخاطر على مستوى القوائم المالية فإن مراقب الحسابات  ،الجوهري 

 .المخاطر على مستوى العمليات وأرصدة الحسابات 
تقديرات منشأة بمارسة الشك المهني فيما يتعلق ( ضرورة م2015وعليه يرى الباحث واخرون )شرف ،

عميل المراجعة لفرض االستمرارية تحقيقا  لمتطلبات المعايير المهنية والتي تلزم مراقب الحسابات 
بالتحقق من قيام منشاة عميل المراجعة بوضع التقديرات حول قدرة المنشاة على اإلستمرار خالل الفترة 

لتقديرات واستخدام الشك المهني أثناء التقييم نظرا  ألن تلك التقديرات تتعلق القادمة، وضرورة تقييم تلك ا
بالمستقل وتتعلق بمعلومات غير مؤكدة، األمر الذي يتطلب من مراقب الحسابات الخروج عن االساليب 

عن تلك  التقليدية والبحث واإلطالع على مزيد من المعلومات والمعرفة المتخصصة لإلطمئنان
، ولخطورة هذه المرحلة فإن مدى توافر خصائص الشك المهني لدى مراقب الحسابات سيكون التقديرات

                                                           
مسئولية تطبيق افتراض االستمرارية وتقييم مقدرة الشركة على االستمرار تقع على عاتق اإلدارة، بينما تتمثل  هناك إجماع على أن 10

ويعتبر فرض االستمرارية أحد الفروض التي يقوم عليها علم مسئولية مراقب الحسابات في الحكم على مدى مالءمة تطبيق اإلدارة لهذا الفرض.

 وهذا الماليَّة، القوائم إعداد في تؤثر التي الرئيسة الفروض من اة مستمرة في نشاطها وال عالقة لنشاط المنشأة بالعمر الطبيعي للمالك، وهوالمحاسبة على اعتبار ان المنش

ا واإلدارة، الشركة ألصحاب الطبيعي التوقع مع ويتفق ،Non liquidation basis" التصفيَّة عدم" قاعدة على يقوم الفرض  استثنائية، حالة فتعد   صفيةالت احتمال أمَّ

 وتطلَّب محاسبيَّة، مشاكل المحاسبيَّة، الفترات وتحديداً  االستمراريَّة فرض عن نشأ االستمراريَّة وقد فرض في مبررها تجد المحاسبة في المطبقة العلميَّة المبادئ من وكثير
 المخصَّصات مشكلة مقدَّماً، والمدفوعة الدفع مستحقة المصروفات مشكلة ُمقَدَّماً، قبوضةوالم المستحقة اإليرادات مشكلة مثل لمعالجتها محاسبية مبادئ وضع ذلك

 االستهالك ..الخ. مشكلة واالحتياطيات،
ختلف الضعف الجوهري للرقابة الداخلية عن القصور الجوهري، فتعرف أوجه الضعف الجوهرية بأنها ارتباط وجه أو أكثر من ي 11

بينما  يولد تحريفات جوهرية تؤثر بنسبة كبيرة على القوائم والتقارير المالية أو قد يجعلها مضللة وغير سليمة،أوجه القصور الهامة بما 

تمثل أوجه القصور الهامة الضعف في إجراءات الرقابة نفسها متى تم تصميمها أو تشغيلها بما ال يمكن منعه أو اكتشافه في الوقت 

 .المناسب
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قبول أو رفض التقديرات التي إعتمدتها إدارة منشأة عميل المراجعة من خالل الحصول على  في لها دور
وتتمثل دمة لى استمرارية أو عدم استمرارية المنشأة في الفترة القاإ مجتمعة أو منفردة تشيرقد مؤشرات 

  ( في األتي :(ISA, 570, 2003تلك المؤشرات كما ورد في المعيار الدولي 
 :يلي بما وتتمثَّل( Financial Indicators) الماليَّة المؤشرات: أوَّالً 

 .المتداولة الموجودات على المتداولة المطلوبات زيادة(  1
 التجديد. أو للسداد، توقعةم إمكانية وجود دون  محدود أجل ذات قروض استحقاق قرب(  2
 سلبي. بشكل األساسيَّة الماليَّة النسب ظهور(  3
 .متكررة تشغيليَّة خسائر(  4
ر(  5  .توقُّفها أو األرباح، توزيعات تأخُّ
 موعدها. في الدائنين استحقاقات تسديد على القدرة عدم(  6
 .القروض اتفاقيات بشروط االلتزام صعوبة(  7
 . نقدا   التعامُّل على البضاعة ودائني نالموردي إصرار(  8
 ضروري. آخر استثمار أو جديد، منتج لتطوير الالزم التمويل على الحصول على القدرة عدم( 9

 :يلي بما وتتمثَّل( Operating Indicators) تشغيليَّة مؤشرات: ثانياً 
 محلهم. يحلُّ  من إيجاد دون  مهمين مديرين فقد(  1
 رئيس. مورد أو امتياز، أو رئيس، سوق  فقدان(  2
 .الهامة المستلزمات في نقص أو العاملة، بالقوى  عالقة لها صعوبات(  3

 :يلي بما وتتمثَّل( Other Indicators) أخرى  مؤشرات: ثالثاً 
 .األخرى  القانونيَّة المتطلَّبات أو المال، رأس بمتطلَّبات االلتزام عدم(  1
 بها. الوفاء تستطيع ال أحكام عنها تنشأ أن يمكن الشركة ضد قائمة قانونية قضايا(  2
 الحكوميَّة. والقوانين السياسات، في تغيير(  3
      

 الدراسة الميدانية : -7
تؤيد أو التؤيد تلك  الفروض  ميدانيةتستهدف الدراسة الميدانية اختبار فروض البحث والتوصل إلي أدلة 

 .السعودية يةالعرب بالمملكةفي بيئة الممارسة المحاسبية 
 عينة البحث :  7-1

، قام الباحث بتوزيع مراجعا  في مكاتب المحاسبة والمراجعة السعودية ( 175تتكون عينة البحث من )
تم  و( من اإلستبيانات الموزعة. ٪77( إستبيان وهذا العدد يمثل )135( إستبيان وتم تجميع  )175)

) صاحب مكتب مجموعات رئيسية هي:   أربع على عينة الدارسة المكونة من االستباناتتوزيع 
( من هذه االستبيانات صحيحة 132وقد وجد )مراجع(  –مدير مراجعة  –شريك مراجعة  –مراجعة 
وهي نسبة جيدة من إجمالي االستبيانات  من االستبانات التي تم تجمبعها، تقريبا % 98بنسبة 

مسميات المهنية في المراجعة حيث بلغت ويالحظ على عينة البحث أنها ممثلة لكافة ال ،المجمعة
، وأيضا  %63، ومراجع %22، ومدير مراجعة %4، وشريك مراجعة %11نسبة صاحب مكتب 

حيث  سنة 20سنوات الى أكثر من  5تتوافر الخبرة المهنية في عينة البحث حيث تتراوح الخبرة من 
 10 من ألكثر %23 سنة، 20وأقل من  15 من ألكثر %23سنة،   20ألكثر من  %19بلغت 

من منظور تعتبر عينة البحث عليه . و سنوات 10 من وأقل 5 من ألكثر %35 سنة،  15 من وأقل
، وكانت نسبة المؤهالت حكام وقرارات المراجعةأالخبرة جيدة إلرتباطها بخصائص الشك المهني وب

 . %2، ودرجة الدكتوراه %11، ودرجة الماجستير %87العلمية لدرجة البكالوريوس 
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 أداة البحث : 7-2
خصائص الشك المهي المفترض توافرها لدى مراقبي ( عبارة تختص بوصف 50يتكون االستبيان من )

ت لخصائص الشك المهني ( عبارة تختص بمدى تأثير ممارسة مراقب الحسابا7وكذلك عدد) الحسابات
 عبارة( 10)وأيضا  عدد للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكمعلى 

للمنشاة  االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المتعلق المهني الحكم كفاءة بمدى تختص
وكانت األوزان على النحو  ،ذلك رات التي تقيسلتحديد أوزان العبا Likertبإستخدام مقياس  وذلك 

، وكانت المصداقية غير موافق تماما  وافق، م غيروافق الى حد ما ، موافق ، م،  تماما  وافق مالتالي: 
(، %60نسبة ممتازة كونها أعلى من النسبة المقبولة ) وتعد .(0,91ن تبعا ألفا كرونباخ )اعلى االستبي

 ة من المصداقية في إجابات األسئلة.وهذا يعني توافر درجة كبير 

 

 

 :المستخدمة والقياسية اإلحصائية األدوات 7-3
 تم إستخدام األساليب اإلحصائية التالية في هذا البحث: 

 :االستبيان تحكيم -1
 من التأكد بغية المختصين األساتذة من مجموعة على تحكيم لعملية عرضه تم االستبيان نشر قبل

 اإلجابة توزيع خيارات و األسئلة صياغة دقة  يتعلق فيما خاصة الجوانب لفمخت من سالمةاالستبيان
 اإلحصائية المعالجة لعملية مالئمتها لضمان

 : (Cronbach’s Alpha) كرونباخ ألفا بطريقة االستبيان ثبات اختبار  -2
 استخدام تم اناالستبي أسئلة عن اإلجابة في المستجوبين ومصداقية االستبيان مصداقية اختبار أجل من

 .المطلوب الغرض كرونباخ لتحقيق ألفا معامل
 االستبيان معالجة في المستخدمة واألدوات البرامج   -3

 الحزمة برنامج على البيانات تحليل في االعتماد تم المقبولة لالستبيانات النهائي العدد تجميع تم أن بعد
 من العديد باستخدام تجميعها تم التى البيانات تحليل تم حيث ، (SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية

 -يلي: فيما تتمثل التي اإلحصائية األساليب
 .االستبيان في عبارة لكل المئوية والنسب التكرارات استخراج  - 

 .االستبيان في خاصية من خصائص الشك المهني لكل الحسابية المتوسطات حساب - 
 .الدراسة أسئلة على المدروسة العينة إلجابات المرجح الحسابي المتوسط حساب - 
 المعياري  االنحراف قياس  -

( للحصول SPSSالحزم اإلحصائية )برنامج  باستخدامالقياس اإلحصائي الوصفي  وذلك من خالل
على المتوسطات الحسابية ، واإلنحرافات المعيارية، وتم اإلعتماد على الوسط الحسابي الفرضي البالغ 

 .كل خاصية من خصائص الشك المهنيقييم الدرجة المتحصل عليها فيما يخص ( كمعيار لقياس وت3)
 One-Sample Kolmogorov Smirnov Test" سمرنوف – كولمجروف إختبار -
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المهني  الشك خصائص توافر االرتباط بينالتأثير و الختبار عالقة  حساب اإلنحدار البسيط والمتعدد -
 . للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم ارةاإلد تطبيق مالءمة مدى على المهني والحكم

 

 : الدراسة الميدانيةفروض  7-4
 : تتوافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية السعودية.الفرض األول

 وللوصول الى نتيجة نهائية بشأن التحقق من هذا الفرض تم إختبار الفروض الفرعية التالية: 

 .لدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية السعودية العقل باستجواتتوافر خاصية  .1
 .السعودية العربية بالمملكة الحسابات مراقبي االحكام لدى وإرجاء تعليق خاصية تتوافر .2
 .السعودية العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى المعرفة عن البحث خاصية تتوافر .3
 .السعودية العربية بالمملكة تالحسابا مراقبي لدى الشخصية فهم خاصية تتوافر .4
 .السعودية العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى بالنفس الثقة خاصية تتوافر .5
 .السعودية العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى الذاتي االستقالل خاصية تتوافر .6
 .السعودية العربية بالمملكة الحسابات مراقبي الرقابة لدى تركيز خاصية تتوافر .7

 فرضل اإلدارة تقييم مالءمة مدىب المهني الحكمعلى المهني  الشك خصائص تؤثر: رض الثانيالف
 للمنشاة. االستمرارية

 وللوصول الى نتيجة نهائية بشأن التحقق من هذا الفرض تم إختبار الفروض الفرعية التالية: 
 االستمرارية لفرض اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني خاصية استجواب العقل على الحكم تؤثر .1

 .السعودية العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى للمنشاةللمنشاة 
 لفرض اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني خاصية تعليق وإرجاء الحكم على الحكم تؤثر .2

  السعودية. العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى للمنشاة االستمرارية
 لفرض اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني ى الحكمخاصية البحث عن المعرفة عل تؤثر .3

 السعودية. العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى للمنشاة االستمرارية
 االستمرارية لفرض اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني خاصية فهم الشخصية على الحكم تؤثر .4

  السعودية. العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى للمنشاة
 االستمرارية لفرض اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني خاصية الثقة بالنفس على الحكم تؤثر .5

 السعودية. العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى للمنشاة
 لفرض اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني خاصية االستقالل الذاتي على الحكم تؤثر .6

 السعودية. العربية لكةبالمم الحسابات مراقبي لدى للمنشاة االستمرارية
 االستمرارية لفرض اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني خاصية تركيز الرقابة على الحكم تؤثر .7

 .السعودية العربية بالمملكة الحسابات مراقبي لدى للمنشاة
 

 التحليل االحصائي لنتائج البحث : 7-5
 قياس متغيرات البحث : 7-5-1

 ) المتغيرات المستقلة ( :  خصائص الشك المهنيأواًل : قياس 
يختص  التى العبارات من مجموعة يتضمنمن خالل استبيان  خصائص الشك المهنيتم قياس 

خصائص ذو الخمس نقاط لتحديد أوزان العبارات التي تقيس   Likert. وقد تم إستخدام مقياس  هابوصف
  . الشك المهني لدى مراقبي الحسابات في المملكة العربية السعودية
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 تطبيق مالءمة بمدى المهني المهني على الحكم الشك خصائص توافر مدى تأثيرثانيًا : قياس 
 للمنشاة. االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة

المتعدد  االنحدارلنموذج االنحدار البسيط ونموذج  القياس اإلحصائيتم قياس هذا المتغير من خالل 
عيار لقياس وتقييم الدرجة المتحصل عليها فيما يخص كم SPSS)الحزم اإلحصائية )برنامج  باستخدام

 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني وتأثيرها على الحكم كل خاصية من خصائص الشك المهني
 للمنشاة. االستمرارية فرض

 وللتأكد من فروض البحث يمكن اإلجاية على تساؤالت البحث التالية : 
 الشك المهني لدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية السعودية تتوافر خصائص هل( 1)رقم  السؤال

   ؟
حيث   تتوافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية السعودية مدى تم إختبار

توافر كل خاصية من والذي يقيس مدى  المستجوبين إلجابات المعياري  المتوسط واإلنحراف تم حساب 
 حساب ثم ،خاصيةبكل  المتعلقة لإلجابات العام المتوسط حساب حيث تم ،نيخصائص الشك المه

 One Sample T- Test.   واحدة  لعينة T إختبار بإستخدام المتوسطات لجميع الوزن  متوسط
 .(9-1من رقم  الجداول)

 وديةلدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية السعالمهني  الشك خصائص تؤثر هل( 2)رقم  السؤال
   ؟ للمنشاة االستمرارية فرضل اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني على الحكم
 على الحكم لدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية السعوديةالمهني  الشك تأثير خصائص تم إختبار

 نحدارمعامل التحديد لال حيث تم حساب  ،للمنشاة االستمرارية لفرض اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المهني
والذي يقيس مدى  المستجوبين إلجابات SPSS)) اإلحصائية الحزم برنامج باستخدام والمتعدد البسيط

 بمدى المهني الحكم ، ومدى تأثيرهم مجتمعين على كل خاصية من خصائص الشك المهني تأثير
 . (18-10 رقم من الجداول) للمنشاة االستمرارية فرضل اإلدارة تقييم مالءمة

 الدراسة الميدانية:ختبار فروض ا 7-5-2  
 لدى مراقبي الحسابات السعوديين   خصائص الشك المهني توافر تأواًل  : اختبار الفرض األول:  

 وللوصول الى نتيجة نهائية بشأن التحقق من هذا الفرض تم إختبار الفروض الفرعية التالية: 
 .يين  تتوافر خاصية استجواب العقل لدى مراقبي الحسابات السعود .1

من   السعوديين الحسابات مراقبي لدى العقل استجواب توافر خاصية( نتائج  مدى  1) رقم يبين الجدول
 .النسبية سمرنوف واألهمية - كولمجروف اختبارو خالل الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

 يين  توافر خاصية استجواب العقل لدى مراقبي الحسابات السعود( نتائج مدى 1)رقم جدول 

توافر خاصية استجواب العقل  لدى مراقبي الحسابات  سئلة التي تقيس مدىاأل
 السعوديين  

Mean 
 

Std. 
Dev 

األهمية 
 النسبية

-كولموجوروف
 سميرنوف

Sig. 

 كانت اذا فيما رأي تؤيد  كافية أدلة لدي يكن لم اذا المالية القوائم أرفض .1

 . صحيحة غير أو صحيحة
4.89 .50 0.97 3.58 0.00 

 اواجه عندما والتحري البحث قيد الممكنة واالفتراضات االحتماالت كل أضع .2
 . مهنية مشكلة

4.86 .52 0.94 2.86 0.00 
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( 4,66بلغت )توافر خاصية استجواب العقل  مدى ل( أن قيمة الوسط الحسابي 1)رقم يتبين من الجدول 
( كمعيار لقياس وتقييم الدرجة المتحصل عليها فيما 3بالغ )وبالمقارنة  بالوسط الحسابي الفرضي ال

 – كولمجروف اختباروكذلك نتائج االختبارات الالمعلمية )، توافر خاصية استجواب العقليخص 
تتوافر  تم قبول فرض ومن ثم  ،( والتي تشير لعدم وجود إختالفات جوهرية بين مفردات العينةسمرنوف

أن مراقبي الحسابات السعوديين تتوافر  بمعنى ،اقبي الحسابات السعوديينخاصية استجواب العقل لدى مر 
 . يهم خاصية استجواب العقل دل

 تتوافر خاصية تعليق وإرجاء الحكم لدى مراقبي الحسابات السعوديين  .. 2

  نالسعوديي الحسابات مراقبي لدى الحكم وإرجاء تعليق توافر خاصيةنتائج  مدى   (2)رقم يبين الجدول و 
 .النسبية سمرنوف واألهمية - كولمجروف اختبارو من خالل الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

 السعوديين الحسابات مراقبي لدى الحكم وإرجاء تعليق خاصية توافرنتائج مدى  (2جدول )
 Mean توافر خاصية استجواب العقل  لدى مراقبي الحسابات السعوديين   سئلة التي تقيس مدىاأل

 
Std. 
Dev 

األهمية 
 النسبية

-كولموجوروف
 سميرنوف

Sig.  

 0.00 3.577 0.93 0.50 4.67 أرجيء األحكام والقرارات حتى أتأكد من دقة وصالحية المعلومات المتاحة.  -1

 0.00 2.862 0.94 0.52 4.72 أرجيء األحكام والقرارات حتى أتمكن من الحصول على المزيد من المعلومات . -2

  ارة أعضاء فريق المراجعة وخبراء مهنيين قبل اتخاذ القرارات واالحكام .أحرص على استش -3
4.65 0.50 0.93 4.365 0.00 

ال اتخذ أحكام وقرارات مراجعة سريعة بناء على تجربتي السابقة أو لمراجعي المكتب الذي  -4
 0.00 4.463 0.93 0.55 4.62 اعمل به والتي تظهر نزاهة وامانة إدارة عميل المراجعة .

أقوم بتأجيل األحكام والقرارات لحين معرفة ودراسة مؤشرات األحداث الالحقة لتاريخ المركز  -5
 0.00 4.022 0.91 0.50 4.57 المالي لمنشأة عميل المراجعة .

أرجيء البت في االحتماالت واالفتراضات الممكنة حتى يتم  البحث والتحري عن مدى صحتها  -6
. 4.63 0.54 0.93 4.463 0.00 

تجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبقًا في حال توفر مؤشرات بوجود ماطر حالية أو أ -7
 0.00 4.365 0.90 0.50 4.48 مستقلية لمنشأة عميل المراجعة .

 0.00 4.017 0.92 0.52 4.62 متوسط ال

ت بلغ الحكم وإرجاء توافر خاصية تعليقمدى لأن قيمة الوسط الحسابي  (2) رقم الجدول من يتبينو 
( كمعيار لقياس وتقييم الدرجة المتحصل عليها 3( وبالمقارنة  بالوسط الحسابي الفرضي البالغ )4,62)

 0.00 4.37 0.91 50. 4.68 .األخرى اآلراء في التفكير وأقبل محدد مهني لرأي التحيز أرفض .3

 0.00 4.46 0.94 55. 4.54 .االخرى واالفتراصات المهنية اآلراء وتقييم دراسة على أحرص .4

 أهل من أشخاص مع العمل بمهام تتعلق تساؤالت ومناقشة بطرح أقوم .5
  .المراجعة عميل تسمية بدون واالختصاص الخبرة

4.68 .50 0.91 4.02 0.00 

 العمل وقت انتهاء بعد المهي العمل مشاكل في التفكير عن أتوقف ال قد .6
 الرسمي.

4.54 .54 0.89 4.46 0.00 

 تستوجب مسائل وجود حال في مسبقا   المحددة والتكاليف لوقتا أتجاوز .7
 . العقل إعمال

4.45 .50 0.93 4.37 0.00 

 0.00 4.02 0.97 51. 4.66 متوسط ال
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 كولمجروف اختباروكذلك نتائج االختبارات الالمعلمية ) .الحكم وإرجاء توافر خاصية تعليقفيما يخص 
تتوافر  تم قبول فرض ثم ومن ،( والتي تشير لعدم وجود إختالفات جوهرية بين مفردات العينةسمرنوف –

أن مراقبي الحسابات السعوديين  بمعنى، لدى مراقبي الحسابات السعوديين الحكم وإرجاء خاصية تعليق
  . الحكم وإرجاء يهم خاصية تعليقدتتوافر ل

 .تتوافر خاصية البحث عن المعرفة لدى مراقبي الحسابات السعوديين   .3

من   السعوديين الحسابات مراقبي لدى المعرفة عن البحث اصيةتوافر خنتائج  مدى  ( 3يبين الجدول )
 .النسبية سمرنوف واألهمية - كولمجروف اختبارو خالل الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

 

 السعوديين الحسابات مراقبي لدى المعرفة عن البحث خاصية توافرنتائج  مدى   (3) رقم جدول

لدى مراقبي  المعرفة عن البحث توافر خاصية سئلة التي تقيس مدىاأل
 الحسابات السعوديين  

Mean 
 

Std. 
Dev 

األهمية 
ةالنسبي  

-كولموجوروف
 سميرنوف

Sig.  

 0.00 2.532 0.94 0.302 4.7 أشعر باالستمتاع عند اكتشاف معلومات وأدلة جديدة .   -1

 0.00 2.342 0.93 0.36 4.64 أسعى جاهدًا على التحقق من صحة المعلومات التي أحصل عليها ..  -2

أبذل مزيد من الجهد إلزالة الغموض وعدم التأكد المرتبط بالمعلومات التي   -3
 0.00 3.365 0.93 0.379 4.65  أحصل عليها.

 0.00 3.423 0.93 0.372 4.67 أعمل للحصول على إجابات قاطعة دون لبس و ال تحمل سوى معنى واحد.  -4

خرين اذا تعارضت مع  قراراتتي أقوم بدراسة وتقييم  آراء ومقترحات اآل  -5
 0.00 4.012 0.92 0.395 4.61 وأحكامي 

 0.00 3.323 0.93 0.372 4.63 أهتم بفهم الدوافع وراء االحداث وأعمل على استيضاح تلك الدوافع .  -6

أتجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبقًا في حال وجود غموض وعدم تأكيد   -7
 0.00 3.365 0.93 0.379 4.65 للمعلومات المتاحة .

 0.00 3.17 0.93 365. 4.65 متوسط ال
 

بلغت  المعرفة عن توافر خاصية البحثمدى لأن قيمة الوسط الحسابي ( 3) رقم الجدول من ويتبين
( كمعيار لقياس وتقييم الدرجة المتحصل عليها 3( وبالمقارنة  بالوسط الحسابي الفرضي البالغ )4,65)

 كولمجروف اختباروكذلك نتائج االختبارات الالمعلمية ) .المعرفة عن حثتوافر خاصية البفيما يخص 
 تم قبول فرض ومن ثم  ،( والتي تشير لعدم وجود إختالفات جوهرية بين مفردات العينةسمرنوف –

أن مراقبي الحسابات  بمعنى، لدى مراقبي الحسابات السعوديين المعرفة عن تتوافر خاصية البحث
   . المعرفة عن يهم خاصية البحثدالسعوديين تتوافر ل

 تتوافر خاصية فهم الشخصية  لدى مراقبي الحسابات السعوديين .4

 من السعوديين الحسابات مراقبي لدى الشخصية فهم خاصية توافر  مدى  نتائج( 4)رقم  الجدول يبينو 
 .يةالنسب واألهمية سمرنوف - كولمجروف واختبار المعياري  واإلنحراف الحسابي الوسط خالل
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 توافر خاصية فهم الشخصية لدى مراقبي الحسابات السعودييننتائج  مدى   (4جدول )

توافر خاصية فهم الشخصية  لدى مراقبي الحسابات    األسئلة التي تقيس
 السعوديين

Mean 
 

Std. 
Dev 

األهمية 
 النسبية

-كولموجوروف
 .Sig . سميرنوف

وفير المعلومات أهتم بفهم دوافع عميل المراجعة في عدم ت -1
 المستفسر عنها  في الوقت المحدد.

4.65 0.479 0.93 4.365 0.00 

أهتم بفهم دوافع عميل المراجعة وراء معارضة أو طلب تأجيل  -2
 القيام بأي إجراء رقابي .

4.67 0.472 0.93 4.463 0.00 

أهتم بمعرفة مدى وجود أهداف خاصة لعميل المراجعة وراء  -3
 لمحاسبية.تفضيل بعض المعالجات ا

4.32 0.469 0.86 4.511 0.00 

أحرص على فهم فلسفة وأهداف مصادر المعلومات لتديد درجة  -4
 اإلعتماد عليها.

4.67 0.472 0.93 4.463 0.00 

أهتم بفهم وتحليل شحصيات عميل المراجعة لفهم دوافع القرارات  -5
 والممارسات التي يتخذونها . 

4.5 0.502 0.9 3.577 0.00 

سة وتليل العالقات والروابط داخل منظومة عميل أهتم بدرا -6
 المراجعة  لمعرفة مدىتأثيرها على ممارسات عميل المراجعة .

4.1 0.86 0.82 2.862 0.00 

أتجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبقًا في حال عدم فهم  -7
دوافع عميل المراجعة المراجعة وراء معارضة القيام بأي إجراء 

 رقابي .

4.35 0.479 0.87 4.365 0.00 

 0.00 4.133 0.89 525. 4.47 متوسط ال
 

( 4,47) بلغت  الشخصية فهم خاصية توافر لمدى الحسابي الوسط قيمة أن( 4) رقم الجدول من ويتبين
 فيما عليها المتحصل الدرجة وتقييم لقياس كمعيار( 3) البالغ الفرضي الحسابي بالوسط  وبالمقارنة

 – كولمجروف اختبار) الالمعلمية االختبارات نتائج وكذلك ،شخصيةال فهم خاصية توافر يخص
 تتوافر فرض قبول تم  ثم ومن ،العينة مفردات بين جوهرية إختالفات وجود لعدم تشير والتي( سمرنوف
 تتوافر السعوديين الحسابات مراقبي أن بمعنى، السعوديين الحسابات مراقبي لدى الشخصية فهم خاصية

 تتوافر السعوديين الحسابات مراقبي أن القول يمكن النتائج تلك على ، وبناءالشخصية مفه خاصية يهمدل
     الشخصية. فهم خاصية لديهم
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 لدى مراقبي الحسابات السعوديين الثقة بالنفسخاصية تتوافر .  5

  السعوديين الحسابات مراقبي لدى بالنفس الثقة خاصية توافر مدى  نتائج( 5)رقم يبين الجدول  
 .النسبية واألهمية سمرنوف - كولمجروف واختبار المعياري  واإلنحراف الحسابي الوسط خالل من

 

 

 
 لدى مراقبي الحسابات السعوديين بالنفس توافر خاصية الثقةنتائج  مدى   (5جدول )

 ج

( 4,57) بلغت بالنفس الثقة خاصية توافر لمدى الحسابي الوسط قيمة أن (5) رقميتبين من الجدول و 
 فيما عليها المتحصل الدرجة وتقييم لقياس كمعيار( 3) البالغ الفرضي الحسابي بالوسط  وبالمقارنة

( سمرنوف – كولمجروف اختبار) الالمعلمية االختبارات نتائج وكذلك ،بالنفس الثقة خاصية توافر يخص
 خاصية تتوافر فرض قبول تم  ثم ومن ،العينة مفردات بين جوهرية إختالفات وجود لعدم تشير والتي
 يهمدل تتوافر السعوديين الحسابات مراقبي أن بمعنى ،السعوديين الحسابات مراقبي لدى بالنفس الثقة

 .بالنفس الثقة خاصية

 ينتتوافر خاصية االستقالل الذاتي لدى مراقبي الحسابات السعودي. 6

توافر  خاصية الثقة بالنفس لدى مراقبي األسئلة التي تقيس مدى 
 الحسابات السعوديين

Mean 
 

Std. 
Dev 

األهمية 
 النسبية

كولموجوروف
  .Sig سميرنوف-

ال أخشى الخوض في مهام مراجعة جديدة غير معروفة لي من  .1
 قبل .

4.63 0.38 0.93 4.463 0.00 

الحظ لم يكن السبب الرئيسي  وراء النجاح في الكثير من  .2
 حاالت المراجعة .

4.63 0.37 0.93 2.405 0.00 

 0.00 4.463 0.92 0.37 4.61 غير إدارة عميل المراجعة ال أخشى من تغيير جهة العمل أو ت .3

أثبتت التغذية المرتدة للحاالت التي مارستها أن أحكامي  .4
 وقراراتي كانت صحيحة .

4.61 0.37 0.92 5.241 0.00 

الكثير من النجاح المهني لم يكن بسبب ارشادات وتوجيهات  .5
 ومساعدة االدارة واالصدقاء لي .

4.53 0.30 0.91 4.463 0.00 

عندما أقارن نفسي بمن مثلي من المهنيين ال أشعر أنهم أكثر  .6
 كفاءة مني .

4.59 0.36 0.92 4.463 0.00 

ال أتجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبقًا في حال عدم الثقة  .7
 بالنفس .

4.41 0.48 0.88 4.463 0.00 

 0.00 4.280 0.91 0.38 4.57  المتوسط
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 السعوديين الحسابات مراقبي لدىاالستقالل الذاتي  خاصية توافر  مدى  نتائج( 6)رقم الجدول  يظهر
 .النسبية واألهمية سمرنوف - كولمجروف واختبار المعياري  واإلنحراف الحسابي الوسط خالل من

 

 

 

 السعوديينتوافر خاصية االستقالل الذاتي لدى مراقبي الحسابات نتائج  مدى   (6) رقم جدول
 

 

 بلغت الذاتي االستقالل خاصية توافر لمدى الحسابي الوسط قيمة أن( 6) رقم لجدولا من ويتبين
 عليها المتحصل الدرجة وتقييم لقياس كمعيار( 3) البالغ الفرضي الحسابي بالوسط  وبالمقارنة( 4,60)

 – فكولمجرو  اختبار) الالمعلمية االختبارات نتائج وكذلك. الذاتي االستقالل خاصية توافر يخص فيما
 تتوافر فرض قبول تم  ثم ومن. العينة مفردات بين جوهرية إختالفات وجود لعدم تشير والتي( سمرنوف
 السعوديين الحسابات مراقبي أن بمعنى.  السعوديين الحسابات مراقبي لدى الذاتي االستقالل خاصية

 الذاتي. االستقالل خاصية يهمدل تتوافر

 .  ى مراقبي الحسابات السعوديينتتوافر خاصية تركيز الرقابة لد.  7 

توافر  خاصية االستقالل الذاتي لدى  األسئلة التي تقيس مدى
 مراقبي الحسابات السعوديين

Mean 
 

Std. 
Dev 

األهمية 
 النسبية

كولموجور 
-وف

 سميرنوف
Sig.  

 0.00 4.463 %92 0.372 4.62 ال أقبل تفسيرات اآلخرين المهنية دون مزيد من الدراسة والتفكير. 

المفضلة للعميل  من أجل الحفاظ على  العالقة   ال أقبل السياسات
 مع عميل المراجعة .

4.66 0.369 93% 4.511 0.00 

أرفض السياسات المفضلة لعميل المراجعة  اذا كانت ال تتفق مع 
وجهة نظري حتى ولم تم قبولها العام الماضي من قبل زمالئي  في 

 مكتب المراجعة.
4.65 0.379 93% 4.365 0.00 

لسياسات المفضلة لعميل المراجعة   رغم المزايا واامنافع أرفض ا
 الحالية والمستقبلية من العميل  طالما ال تتفق مع وجهة نظري.

4.65 0.34 93% 4.475 0.00 

ال أقبل تفسيرات عميل المراجعة اذا كانت تلك التفسيرات تتناقض مع 
 بعضها  أو تتناقض مع ادلة مراجعة أخرى .

4.63 0.372 93% 4.463 0.00 

ال اتردد في ابداء رأي مهني مخالف آلراء أفراد ورئيس فريق 
 المراجعة 

4.65 0.439 93% 4.511 0.00 

مقترحات التجاهل وقد أ دقيقالفحص للالشجاعة المهنية أمتلك 
 .اآلخرينالمقدمة من 

4.35 0.479 87% 4.365 0.00 

 0.00 4.450 %92 0.39 4.60  المتتوسط
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 من  السعوديين الحسابات مراقبي لدى الرقابة تركيز خاصية توافر  مدى  نتائج( 7) رقم الجدول يظهر
 النسبية واألهمية سمرنوف - كولمجروف واختبار المعياري  واإلنحراف الحسابي الوسط خالل

 

 

 

 ى مراقبي الحسابات السعوديينخاصية تركيز الرقابة لد توافر نتائج  مدى  (7جدول )

توافر خاصية تركيز الرقابة لدى األسئلة التي تقيس مدى 
 مراقبي الحسابات السعوديين

Mean 
 

Std 
.Dev 

األهمية 
 النسبية

كولموجوروف
  .Sig سميرنوف-

 0.00 4.463 %93 0.372 4.63 أقوم بالتركيز على الرقابة الداخلية . -1

تحديد والبحث داخلية في أقوم باالعتماد على الرقابة ال -2
 والمتعارضة مع األدلة . عن مهمة االشارات ذات الصلة

4.65 0.237 93% 4.451 0.00 

البحث والتحري واالستفسار عن  نتائجأعترف بأن  -3
 للمراجع . شخصيةال التصرفاتتعتمد على  التناقضات 

4.61 0.372 92% 4.463 0.00 

الغش يجب تركيز الرقابة  الداخلية للكشف عن  -4
 والتالعبات. 

4.66 0.476 93% 4.414 0.00 

 دعمها من خالل يمكن  الشك المهني  حكاماأن  -5
 . الداخليين المراجعين

4.19 0.096 84% 5.523 0.00 

في  المراجع وقرارات على أحكام  تركيز الرقابة الخارجية -6
وجود تعارض في المواقف اليؤدى الى قبول أي حالة 

  مسجلة. أخطاء أو إلتزامات غير
4.57 0.372 91% 4.463 0.00 

يكون نظام الرقابة الداخلية أشعر بعدم االرتياح عندما  -7
 ضعيف.

4.65 0.479 93% 4.365 0.00 

يتم زيادة اساليب التحقق من دقة الضبط الداخلي في  -8
 حالة الشك في ضعف نظم الرقابة القائمة  

4.63 0.472 93% 4.463 0.00 

 0.00 4.575 %91 0.36 4.57  المتوسط
 

( 4,57) بلغت الرقابة تركيز خاصية توافر لمدى الحسابي الوسط قيمة أن( 7) رقم الجدول من ويتبين
 فيما عليها المتحصل الدرجة وتقييم لقياس كمعيار( 3) البالغ الفرضي الحسابي بالوسط  وبالمقارنة

 – كولمجروف اختبار) لميةالالمع االختبارات نتائج وكذلك. الرقابة تركيز خاصية توافر يخص
 تتوافر فرض قبول تم  ثم ومن ،العينة مفردات بين جوهرية إختالفات وجود لعدم تشير والتي( سمرنوف
 تتوافر السعوديين الحسابات مراقبي أن بمعنى ، السعوديين الحسابات مراقبي لدى الرقابة تركيز خاصية

  .الرقابة تركيز خاصية يهمدل
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 المتوسطبصفة عامة تم حساب  ائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات توافر خصولقياس مدى 
وكانت النتائج كما  محل الدراسة والتطبيق السبعة توافر خصائص الشك المهنيلمدى الحسابي العام  

 ( 8)   رقم هي موضحة في الجدول

 

 

 عوديينتوافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات السنتائج مدى  (8)رقم  جدول 
 Mean قياس مدى توافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات السعوديين

 
Std. 
Dev 

األهمية 
 النسبية

-كولموجوروف
 سميرنوف

Sig.  

 0.00 4.432 %92 0.389 4.59 .الوسط الحسابي العام  
 

( 4,59) بلغتخصائص الشك المهني العام  الحسابي الوسط قيمة أن( 8)رقم يتبين من الجدول 
 فيما عليها المتحصل الدرجة وتقييم لقياس كمعيار( 3) البالغ الفرضي الحسابي بالوسط  وبالمقارنة

 كولمجروف اختبار نتائج وكذلك ،السعوديين الحسابات مراقبي لدى المهني الشك خصائص توافر يخص
 فرض قبول تم  ثم ومن ،العينة مفردات بين جوهرية إختالفات وجود لعدم تشير والتي  سمرنوف -

 خصائص مراقبي الحسابات بالسعودية تتوافر لديهم أن بمعنى ،المهني الشك بتوافر خصائص البحث
  .المهني  الشك

حسب  درجة األهمية النسبية  خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات السعوديينويمكن ترتيب 
 ( 9) رقم كما هي موضحة في الجدول

 درجة  األهمية النسبية حسبائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات السعوديين خصترتيب  (9)رقم جدول     

 ترتيب األهمية النسبية األهمية النسبية الوسط الحسابي خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات السعوديين م

 1 %93 4.66 خاصية استجواب العقل  1

 3 %92 4.62 خاصية تعليق وإرجاء االحكام 2

 2 %93 4.65 ية البحث عن المعرفة خاص 3

 6 %89 4.47 خاصية فهم الشخصية  4

 5 %91 4.57 خاصية الثقة بالنفس  5

 4 %92 4.60 خاصية االستقالل الذاتي  6

 5 %91 4.57 خاصية تركيز الرقابة  7

  

همية في المرتبة األولى من حيث األجاءت  العقل استجوابخاصية ( أن 9) رقم ويتبين من الجدول
في المرتبة الثانية، ثم  المعرفة عن البحثت خاصية ، وجاءتوافر خصائص الشك المهنيالنسبية لمدى 

 ،في المرتبة الرابعة الذاتي االستقالل ثم خاصية ،في المرتبة الثالثة االحكام وإرجاء تعليق خاصية تجاء
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 فهمخاصية  تخيرا  حلأو   ،معا   في المرتبة الخامسة الرقابة تركيز وخاصية بالنفس الثقةفخاصية 
 خيرة من حيث األهمية النسبية.في المرتبة األ الشخصية

لدى مراقبي الحسابات بالمملكة العربية المهني  الشك خصائص تؤثرثانيًا : إختبار الفرض الثاني : 
 . للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكم السعودية

 وصول الى نتيجة نهائية بشأن التحقق من هذا الفرض تم إختبار الفروض الفرعية التاليةولل

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني خاصية استجواب العقل على الحكم تؤثر .1
 .للمنشاة ستمراريةاإل

 ل على الحكمخاصية استجواب العق تأثيرلمدى  اإلحصائي التحليل نتائج ( نتائج10الجدول ) ي ظهر
  .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني

 اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني خاصية استجواب العقل على الحكم تأثيرنتائج تحليل االتحدار البسيط ل (10جدول )
 .للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم

  R    F البيان 
  المحسوبة 

F 
 الجدولية

مستوى معنوية 
  (sig) 

 β الداللة 

 لمراقب الحساباتالحكم المهني 
بمدى مالءمة تطبيق اإلدارة 

 المنشاةاستمرارية  تقييم فرضل
0.54 0.29 53.74 3.9 .000 

 
 دال

 1.677 الثبات 
 640. خاصية استجواب العقل

 

 المهني الحكم على مستقال   متغيرا   بوصفها العقل استجواب لخاصية قوي  تأثير وجود الجدول من ويتبين
 معامل بلغ حيث تابعا ، متغيرا   بوصفه للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى

(  0.29) بلغ فقد  التحديد معامل أما ،(sig =0 .00)   معنوية مستوى  عندR (0.54 ) االرتباط
 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في التغيرات منا  تقريب(  0.29) قيمته ما أن بمعنى
 التأثير درجة قيمة وبإيجاد ،العقل استجواب خاصية في التغير عن ناتج للمنشاة االستمرارية فرض

 مع وجوده ظل في المتغير هذا نأ اتضح يحويه الذي النموذج في المتغير لهذاβ (0.64 ) معامل
 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني بالحكم  العالقة ذات خرى اال الستة المتغيرات

 تفسير في المساهمة على المتغير هذا ةقدر  و الفرض هذا قبول يعني وهذا معنوي، للمنشاة االستمرارية
 ويؤكد للمنشاة، االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في الحادث التغير

 الجدولية F قيمة من أكبر وهي  تقريبا   ( 53.7)  بلغت التي  المحسوبة F قيمة التأثير هذا معنوية
 معنوية مستوى  عند صفر=  α قيمة أن ذلك يدعم ما أن الفرض قبول صحة يؤكد وهذا(  3.9)  البالغة

 على تؤثر لالعق استجواب خاصية أن فرض قبول تم ماسبق على وبناء   ،(%95) ثقة بدرجة أي( 5%)
 ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى السعودية في الحسابات لمراقبي المهني الحكم

   .للمنشاة
 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكم الحكم وإرجاء خاصية تعليق تؤثر. 2      
 .للمنشاة ستمراريةاإل فرض
 على الحكم الحكم وإرجاء تعليقخاصية  لمدى تأثير اإلحصائي التحليل نتائج ( نتائج11الجدول ) ي ظهر

  .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني
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 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم على الحكم وإرجاء خاصية تعليق لتأثير البسيط االتحدار تحليل نتائج( 11)جدول
 للمنشاة ستمراريةاال فرض

  R    F البيان 
 المحسوبة  

F 
 الجدولية

مستوى معنوية 
  (sig) 

 β الداللة 

 لمراقب الحساباتالحكم المهني 
بمدى مالءمة تطبيق اإلدارة 

 المنشاةاستمرارية  تقييم فرضل
0.46 0.21 34.09 3.9 .000 

 
 دال

 2.074 الثبات 
خاصية تعليق وإرجاء 

 الحكم
.547 

 الحكم على مستقال   متغيرا   بوصفها الحكم وإرجاء تعليق لخاصية قوي  تأثير وجود الجدول من ويتبين
 بلغ حيث تابعا ، متغيرا   بوصفه للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني
 بلغ فقد  التحديد معامل ماأ ،(sig =0 .00)   معنوية مستوى  (عند 0.46)  R االرتباط معامل

 تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في التغيرات تقريبا  من(  0.21) قيمته ما أن بمعنى(  0.21)
 قيمة وبإيجاد ،الحكم وإرجاء تعليق خاصية في التغير عن ناتج للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة
 في المتغير هذا نأ اتضح يحويه الذي النموذج في يرالمتغ لهذا تقريبا   β (0.55) معامل التأثير درجة

 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني بالحكم  العالقة ذات خرى األ الستة المتغيرات مع وجوده ظل
 في المساهمة على المتغير هذا ةوقدر  الفرض هذا قبول يعني وهذا ، معنوي  للمنشاة االستمرارية فرض
 للمنشاة، ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم  في الحادث التغير تفسير
 الجدولية F قيمة من أكبر وهي(   34.1)  بلغت التي  المحسوبة  F قيمة التأثير هذا معنوية ويؤكد
 مستوى  عند صفر=  α قيمة أن ذلك يدعم ما الفرض وأن قبول صحة يؤكد وهذا(  3.9)  البالغة
 العقل استجواب خاصية أن فرض قبول تم ماسبق على وبناء   ،(%95) ثقة بدرجة أي( %5) معنوية

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى السعودية في الحسابات لمراقبي المهني الحكم على تؤثر
 .للمنشاة ستمراريةاإل

 فرض لتقييم ةاإلدار  تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكم المعرفة عن خاصية البحث تؤثر. 3
 .للمنشاة ستمراريةاإل
 الحكم المعرفة على عن البحث خاصية تأثير لمدى اإلحصائي التحليل نتائج نتائج( 12) الجدول ي ظهر

 .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني
 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم فة علىالمعر  عن خاصية البحث لتأثير البسيط االتحدار تحليل نتائج (21جدول ) 

 للمنشاة االستمرارية فرض
  R  F البيان

 المحسوبة
F 

 الجدولية
مستوى 

معنوية )  
sig) 

الدالل
 ة

β 

 لمراقب الحساباتالحكم المهني 
بمدى مالءمة تطبيق اإلدارة 

 المنشاةاستمرارية  تقييم فرضل
0.52 0.27 48.509 3.9 .000 

 

 دال

 419<1 الثبات 

 عن البحث خاصية
 المعرفة

.698 

 

 الحكم على مستقال   متغيرا   المعرفة بوصفها عن البحث لخاصية قوي  تأثير وجود الجدول من ويتبين
 بلغ حيث تابعا ، متغيرا   بوصفه للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني
 0.27) بلغ فقد  التحديد معامل أما ،(sig =0 .00)   معنوية مستوى  (عند 0.52) R الرتباطا معامل

 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في التغيرات تقريبا  من(  0.27) قيمته ما أن بمعنى( 
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 التأثير درجة يمةق وبإيجاد ، المعرفة عن البحث خاصية في التغير عن ناتج للمنشاة ستمراريةاإل فرض
 مع وجوده ظل في المتغير هذا أن اتضح يحويه الذي النموذج في المتغير لهذاβ (0. 70 ) معامل

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني بالحكم  العالقة ذات االخرى  الستة المتغيرات
 تفسير في المساهمة على تغيرالم هذا قدرة و الفرض هذا قبول يعني وهذا معنوي، للمنشاة ستمراريةاإل

 ويؤكد للمنشاة، االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في الحادث التغير
)  البالغة الجدولية F قيمة من أكبر وهي  ( 48.5)  بلغت التي  المحسوبة F قيمة التأثير هذا معنوية

( %5) معنوية مستوى  عند صفر=  α قيمة أن ذلك ميدع ما وأن الفرض قبولصحة  يؤكد وهذا(  3.9
 على المعرفة تؤثر عن البحث خاصية أن فرض قبول تم ماسبق على وبناء   ،(%95) ثقة بدرجة أي

 ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى السعودية في الحسابات لمراقبي المهني الحكم
   .للمنشاة

 

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكم الشخصية خاصية فهم تؤثر. 4
 .للمنشاة ستمراريةاإل
 الحكم على الشخصية فهم خاصية تأثير لمدى اإلحصائي التحليل نتائج نتائج( 13) الجدول ي ظهر

 .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني

 اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم على الشخصية فهمخاصية  لتأثير البسيط االتحدار تحليل انحدار نتائج (31جدول )
 للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم

  R    F البيان 
 المحسوبة  

F 
 الجدولية

مستوى معنوية 
  (sig) 

 β الداللة 

 لمراقب الحساباتالحكم المهني 
بمدى مالءمة تطبيق اإلدارة 

 المنشاةاستمرارية  قييم فرضتل

0.490 0.24 41.026 3.9 .000 

 

 دال

 1.892 الثبات 

 593. الشخصية فهم خاصية

 

 المهني الحكم على مستقال   متغيرا   الشخصية بوصفها فهم لخاصية قوي  تأثير وجود الجدول من ويتبين
 معامل بلغ حيث تابعا ، متغيرا   صفهبو  للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى

(  0.24) بلغ فقد  التحديد معامل أما ،(sig =0 .00)   معنوية مستوى  (عند 0.49) R االرتباط
 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في التغيرات من(  0.24) قيمته ما أن بمعنى

 β معامل التأثير درجة قيمة وبإيجاد ، الشخصية همف خاصية في التغير عن ناتج للمنشاة االستمرارية
 المتغيرات مع وجوده ظل في المتغير هذا أن اتضح يحويه الذي النموذج في المتغير لهذا( 59 .0)

 للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني بالحكم  العالقة ذات االخرى  الستة
 في الحادث التغير تفسير في المساهمة على المتغير هذا قدرة و الفرض اهذ قبول يعني وهذا معنوي،

 معنوية ويؤكد ،أو الشركة للمنشاة  ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم
(  3.9)  البالغة الجدولية F قيمة من أكبر وهي  ( 41.0)  بلغت  التي  المحسوبة F  قيمة التأثير هذا

 أي( %5) معنوية مستوى  عند صفر=  α قيمة أن ذلك يدعم ما وأن الفرض قبول صحة يؤكد وهذا
 الحكم على الشخصية تؤثر فهم خاصية أن فرض قبول تم ماسبق على وبناء   ،(%95) ثقة بدرجة

   .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى السعودية في الحسابات لمراقبي المهني
 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكم بالنفس خاصية الثقة تؤثر .5

 .للمنشاة ستمراريةاإل
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 الحكم على بالنفس الثقة خاصية تأثير لمدى اإلحصائي التحليل نتائج نتائج( 14) الجدول ي ظهر 
 .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني

 

 

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم على الثقة بالنفسخاصية  لتأثير البسيط االتحدار تحليل نتائج (41جدول )
 للمنشاة االستمرارية

  R    F البيان 
 المحسوبة  

F 
 الجدولية

مستوى معنوية 
  (sig) 

 β الداللة 

 لمراقب الحساباتالحكم المهني 
ى مالءمة تطبيق اإلدارة بمد

 المنشاةاستمرارية  تقييم فرضل

0.476 0.227 38.114 3.9 .000 

 

 دال

 2.012 الثبات 

 573. بالنفس الثقة خاصية

 المهني الحكم على مستقال   متغيرا   بالنفس بوصفها الثقة لخاصية قوي  تأثير وجود الجدول من ويتبين
 معامل بلغ حيث تابعا ، متغيرا   بوصفه للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى

(  0.227) بلغ فقد  التحديد معامل أما ،(sig =0 .00)   معنوية مستوى  (عند 0.476) R االرتباط
 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في التغيرات تقريبا  من(  0.28) قيمته ما أن بمعنى
 معامل التأثير درجة قيمة وبإيجاد ،بالنفس  الثقة خاصية في التغير عن ناتج للمنشاة ريةاالستمرا فرض

β (0. 57 )المتغيرات مع وجوده ظل في المتغير هذا أن اتضح يحويه الذي النموذج في المتغير لهذا 
 للمنشاة راريةستماإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني بالحكم  العالقة ذات خرى األ الستة

 في الحادث التغير تفسير في المساهمة على المتغير هذا قدرة و الفرض هذا قبول يعني وهذا معنوي،
 التأثير هذا معنوية ويؤكد للمنشاة، ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم
 يؤكد وهذا(  3.9)  البالغة الجدولية F قيمة من أكبر وهي  ( 38.1)  بلغت التي  المحسوبة F قيمة

 ثقة بدرجة أي( %5) معنوية مستوى  عند صفر=  α قيمة أن ذلك يدعم ما وأن الفرض قبول صحة
 لمراقبي المهني الحكم على تؤثربالنفس  الثقة خاصية أن فرض قبول تم ماسبق على وبناء   ،(95%)

   .للمنشاة ستمراريةاإل فرض يملتقي اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى السعودية في الحسابات
 ججج

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكم الذاتي خاصية االستقالل تؤثر .6
 .للمنشاة االستمرارية

 الحكم على الذاتي االستقالل خاصية تأثير لمدى اإلحصائي التحليل نتائج نتائج( 15) الجدول ي ظهر
 .للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم دارةاإل تطبيق مالءمة بمدى المهني

 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم علىالذاتي  االستقاللخاصية  لتأثير البسيط االتحدار تحليل نتائج (51جدول )
 للمنشاة االستمرارية فرض

  R    F البيان 
 المحسوبة  

F 
 الجدولية

مستوى معنوية 
  (sig) 

 β لة الدال 

 لمراقب الحساباتالحكم المهني 
تقييم بمدى مالءمة تطبيق اإلدارة ل

 المنشاةاستمرارية  فرض
0.534 0.285 51.859 3.9 .000 

 

 دال

 2.559 الثبات 

 االستقالل خاصية
 الذاتي

.439 
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 ج

 المهني الحكم على مستقال   متغيرا   الذاتي بوصفها االستقالل لخاصية قوي  تأثير وجود الجدول من ويتبين
 معامل بلغ حيث تابعا ، متغيرا   بوصفه للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى

(  0.285) بلغ فقد  التحديد معامل أما ،(sig =0 .00)   معنوية مستوى  (عند 0.534) R االرتباط
 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى هنيالم الحكم في التغيرات تقريبا  من(  0.29) قيمته ما أن بمعنى
 التأثير درجة قيمة وبإيجاد الذاتي، االستقالل خاصية في التغير عن ناتج للمنشاة االستمرارية فرض

 مع وجوده ظل في المتغير هذا أن اتضح يحويه الذي النموذج في المتغير لهذاβ (0. 44 ) معامل
 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني مبالحك  العالقة ذات االخرى  الستة المتغيرات

 تفسير في المساهمة على المتغير هذا قدرة و الفرض هذا قبول يعني وهذا معنوي، للمنشاة االستمرارية
 ويؤكد للمنشاة، االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في الحادث التغير

)  البالغة الجدولية F قيمة من أكبر وهي  ( 51.9)  بلغت التي  المحسوبة F قيمة التأثير هذا معنوية
=  α قيمة أن ذلك يدعم ما وأن الفرض قبول صحة يؤكد وهذا( الفرض قبول صحة يؤكد وهذا(  3.9

 خاصية أن فرض قبول تم ماسبق على وبناء   ،(%95) ثقة بدرجة أي( %5) معنوية مستوى  عند صفر
 اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى السعودية في الحسابات لمراقبي المهني الحكم على تؤثر الذاتي االستقالل

   .للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم
 

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكم الرقابة خاصية تركيز تؤثر .7
 .للمنشاة ستمراريةاإل

 الحكم على الرقابة تركيز خاصية تأثير لمدى ائياإلحص التحليل نتائج نتائج( 16) الجدول ي ظهر
 .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم على  الرقابة تركيزخاصية  لتأثير البسيط االتحدار تحليل نتائج (61جدول )
 للمنشاة االستمرارية

  R    F  البيان
 المحسوبة  

F 
 الجدولية

مستوى معنوية 
  (sig) 

 β الداللة 

 لمراقب الحساباتالحكم المهني 
بمدى مالءمة تطبيق اإلدارة 

 المنشاةاستمرارية  تقييم فرضل
0.515 0.266 47.04 3.9 .000 

 
 دال

 2.471 الثبات 
 460. الرقابة تركيز خاصية

 

 المهني الحكم على مستقال   متغيرا   بوصفهاالرقابة  تركيز لخاصية قوي  تأثير وجود دولالج من ويتبين
 معامل بلغ حيث تابعا ، متغيرا   بوصفه للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى

(  0.266) بلغ فقد  التحديد معامل أما ،(sig =0 .00)   معنوية مستوى  (عند 0.52) R االرتباط
 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم في التغيرات تقريبا  من(  0.27) قيمته ما أن بمعنى
 معامل التأثير درجة قيمة وبإيجاد ،الرقابة  تركيز خاصية في التغير عن ناتج للمنشاة االستمرارية فرض

β (0. 46 )المتغيرات مع وجوده ظل في غيرالمت هذا أن اتضح يحويه الذي النموذج في المتغير لهذا 
 للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني بالحكم  العالقة ذات خرى األ الستة

 في الحادث التغير تفسير في المساهمة على المتغير هذا قدرة و الفرض هذا قبول يعني وهذا معنوي،
 التأثير هذا معنوية ويؤكد للمنشاة، ستمراريةاإل فرض تقييمل اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم
 يؤكد وهذا(  3.9)  البالغة الجدولية F قيمة من أكبر وهي  ( 47.0)  بلغت التي  المحسوبة F قيمة

 ثقة بدرجة أي( %5) معنوية مستوى  عند صفر=  α قيمة أن ذلك يدعم ما وأن الفرض قبول صحة
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 لمراقبي المهني الحكم على تؤثرالرقابة  تركيز خاصية أن فرض قبول تم ماسبق على وبناء   ،(95%)
   .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى السعودية في الحسابات

 مالءمة مدى على الحسابات لمراقب المهني على الحكم المهني الشك خصائص تأثيرويمكن ترتيب قوة 
( على النحو التالي 17)رقم كما هي موضحة  في جدول    المنشاة استمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق

 : 

 المهني الشك خصائص تأثيرترتيب قوة  (17جدول )
 المتغيرالتابع                                             م

 المتغير المستقل
  التأثيرترتيب قوة  الحسابات لمراقب المهني الحكم

 1 0.292 العقل خاصية استجواب  1
 7 0.210 خاصية تعليق وإرجاء االحكام 2

 3 0.272 خاصية البحث عن المعرفة  3
 5 0.240 خاصية فهم الشخصية  4
 6 0.227 خاصية الثقة بالنفس  5
 2 0.285 خاصية االستقالل الذاتي  6
 4 0.266 خاصية تركيز الرقابة  7

 

 تأثيرها علىفي المرتبة األولى من حيث العقل جاءت  بخاصية استجوا( أن 17ويتبين من الجدول  )
، المنشاة ستمراريةإ فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة مدى على الحسابات لمراقب المهني الحكم
في المرتبة الثالثة،  المعرفة عن خاصية البحثفي المرتبة الثانية ، ثم  الذاتي ستقاللت خاصية اإلوجاء

 الشخصية في المرتبة الخامسة، فخاصية الثقة فهم ي المرتبة الرابعة، فخاصيةف الرقابة فخاصية تركيز
أن أكثر ، و في المرتبة االخيرةاالحكام  وإرجاء خاصية تعليق توحلبالنفس في المرتبة السادسة،  

 ،االحكام وإرجاء تعليقالعقل وأقلهم تأثيرا  خاصية  استجواب خاصية خصائص الشك المهني تأثيرا  
 على الحسابات لمراقب المهني الحكم لفروق بين درجات تأثير خصائص الشك المهني علىوكانت ا

 .المنشاة ليست كبيرة ومتقاربة الى حد ما استمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة مدى

 مالءمة بمدى المهني على الحكمكمتغير كلي مستقل  خصائص الشك المهني مدى تأثيروللتحقق من 
( يتبين 18) رقم  كمتغير تابع  من خالل نتائج الجدول للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم دارةاإل تطبيق
 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم تأثير قوى لخصائص الشك المهني علىوجود 

 فرض قبول تم ماسبق على وبناء   ،(0.896)المتعدد  نحداراإل معامل  بلغ إذ، حيث للمنشاة االستمرارية
 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم تؤثر على خصائص الشك المهني أن

 ثقة بدرجة أي( %5) معنوية مستوى  صفرعند=  α قيمة أن ذلك يدعم ما نأو  ،للمنشاة االستمرارية
 اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم على المهني تؤثر الشك خصائصوبالتالي فإن  ،(95%)

 .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم
 لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم على خصائص الشك المهني لتأثير المتعدد  االتحدار تحليل نتائج (81جدول )

 للمنشاة االستمرارية فرض
  R    F البيان 

 المحسوبة  
F 

 الجدولية
مستوى معنوية 

  (sig) 
 β لة الدال 

 لمراقب الحساباتالحكم المهني 
بمدى مالءمة تطبيق اإلدارة 

 المنشاةاستمرارية  تقييم فرضل
0.946 0.896 151.84 3.9 .000 

 
 دال

 0,569 الثبات 
 345. المهني الشك خصائص
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 بمدى المهني الحكم على تؤثر المهني الشك بأن خصائصوبناء  على ماسبق  تم قبول فرض البحث 
 .للمنشاة ستمراريةاإل فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة

 الخالصة:  

يخلص الباحث إلى أن خصائص الشك المهني تعتبر خصائص متكاملة ومترابطة تشكل إطارا  للتشكك 
المهني الواجب توافره لدى مراقبي الحسابات لما له من تأثير فعال في بناء وتكوين وتشكيل عقلية مراقب 

توفير أدلة االثبات الالزمة للتحقق من صحة وموثوقية المعلومات هذا له مردود إيجابي في الحسابات، و 
الحد من مخاطر عملية المراجعة ومن ثم على كفاءة األداء المهني المحاسبية وإنعكاس ذلك على  

 قاريرالت في الغش عن الناتجة الجوهرية التحريفات على حكمه سالمة خالل منوجودة األحكام المهنية 
 . اإلستمرار على المنشأة قدرة وتقيم الربح إدارة وممارسات المالية

 نتائج البحث والتوصيات:   -8

 نتائج البحث : 8-1

 :   ةنتائج التاليالتوصل البحث إلى 

 .السعوديةالمملكة العربية تتوافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات في  .1

 المملكة خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات فيدى توافر لم النسبية األهمية حيث من. 2
 النسبية األهمية حيث من األولى المرتبة في جاءت العقل استجواب خاصية جاءتالسعودية  العربية
 ثم الثانية، المرتبة في المعرفة عن البحث خاصية وجاءت المهني، الشك خصائص توافر لمدى

 المرتبة في الذاتي االستقالل خاصية ثم الثالثة، المرتبة في كاماالح وإرجاء تعليق خاصية جاءت
 خاصية حلت وأخيرا   معا ، الخامسة المرتبة في الرقابة تركيز وخاصية بالنفس الثقة فخاصية الرابعة،

 .النسبية األهمية حيث من األخيرة المرتبة في الشخصية فهم

 توافر بمدى للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني الحكم يتأثر. 3
 السعودية. العربية المملكة في الحسابات مراقبي لدى المهني الشك خصائص

 اإلدارة تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكم تأثير خصائص الشك المهنيقوة من حيث . 4
 وخاصية األولى، ةالمرتب في العقل استجواب خاصية تجاء للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم

 فخاصية الثالثة، المرتبة في المعرفة عن البحث خاصية ثم الثانية، المرتبة في الذاتي االستقالل
 الثقة فخاصية الخامسة، المرتبة في الشخصية فهم فخاصية الرابعة، المرتبة في الرقابة تركيز

 .االخيرة المرتبة في االحكام وإرجاء تعليق خاصية وحلت  السادسة، المرتبة في بالنفس

 التوصيات :   8-2

مراقبي الحسابات على تطبيق خصائص الشك المهني عند مراجعة القوائم عمل  يضرورة  أن   .1
 ألزمات مالية. الشركات والمساهمين تعرض بالتالي عدم المالية لتأثيرها على الحكم المهني له و 

لشك المهني عند مراجعة القوائم تبني تطبيق خصائص ا عنمراقبي الحسابات تخلي  عدم  .2
 .األرباح وإعداد تقارير مالية احتيالية  إدارة االيجابي على الحد من المالية لتأثيرها
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خصائص الشك وتفعيل  تبنيإصدار معايير جديدة تعمل على ضرورة على المنظمات المهنية  .3
 . تحسين جودة الحكم المهني لمراقبي الحسابات لتأثيرها على المهني 

السلوك المهني لمراقبي يبية لتنمية خصائص ر . ضرورة إهتمام مكاتب المراجعة بعقد دورات تد4
 الحسابات.

 اقتراحات لبحوث مستقبلية : -9

 مراجعة عند لدى مراقبي الحسابات وأثره على الحكم المهني المهني الشك خصائصتوافر مدى  .1
 . أخرى دول  على بالتطبيق المالية القوائم

 في دول مختلفة . مراقبي الحساباتبين  المهني الشك توافر خصائصارنة بين مدى دراسة مق .2

مدى توافر خصائص الشك المهني لدى المراجع الداخلي وأثره على الحد من من أوجه التالعب  .3
 واإلختالس في القوائم المالية .
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 كلية المجتمع

 قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 

 قائمة استقصــــــــــــــــــــــاء

 حكمسالمة  على  وأثرهخصائص الشك المهني إطار مقترح ل " :ن ايقوم الباحث بإعداد  بحث بعنو  
 "ميدانية: دراسة االستمرارية اإلدارة لفرض تقييم على مراقبي الحسابات

مدى توافر خصائص الشك المهني لدى مراقبي الحسابات بالمملكة بيان ويهدف هذا البحث إلى     
 حكمه علىمستوى ممارسة مراقب الحسابات للشك المهني على سالمة  وتأثير العربية السعودية ،

قق إال من خالل ونظرا  ألن قيمة ونجاح أي بحث علمي ال يتح مؤشرات الحكم على استمرارية المنشأة.
أو  ستقصاءن الباحث يحاول من خالل قائمة اإلإفلذا نب التطبيقي، انب األكاديمي والجاربط الج
 معرفة وجهة نظر سيادتكم في األمور الواردة بالقائمة .  اإلستبيان

في هذا البحث عن طريق  تخصيص بعض من وقتكم الثمين  مساهماتكمويؤكد الباحث على أن    
نات المطلوبة هو األساس الذى سيترتب علية نجاح هذا البحث ونؤكد لسيادتكم أن هذه ياالبوإمدادنا ب

 البيأنات لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط . 

نجاح هذا البحث إويشكر الباحث سيادتكم جزيل الشكر لحسن تعاونكم معه في العمل على خدمة و 
 العلمي. 

 اسم الباحث                                                                       

 عبدالعال مصطفى ابو الفضل                                                                

 محاسبة -استاذ مساعد                                                                     

 

 

 ة :أواًل : البيانات الشخصي



 

 

- 235 - 

  مراجع           مدير مراجعة            شريك مراجعة صاحب مكتب مراجعة المسمى المهني :

 فأكثر       20-15        15-10        10-5   عدد سنوات الخبرة: :

 

 رى)تذكر(أخ          دكتوراه                ماجستير            بكالوريوس   : المؤهل العلمي

 

  ---------------------------------------الشهادة المهنية: 

 

 ثانيًا : مفاهيم :

افتراض  ألدلة المراجعة  دون  نتقادياالتقييم الو  الذهن المتسائل والمستمرهو   الشك المهني : -
والميل إلرجاء الحكم حتى يتمكن من  اإلدارة نزاهة عدم أو لنزاهة المراجع مسبق من جانب

 لى أدلة كافية ومالئمة إلزالة هذا التشكك او تأكيده.الحصول ع
خصائص الشك المهني : هي السمات التي يجب توافرها في المراجع حتى يتمكن من ممارسة  -

، تعليق أو إرجاء الحكم ،  استجواب العقلالشك المهني وهي تتمثل في سبعة خصائص هي : 
 ، تركيز الرقابة .  لثقة بالنفساتي ، االبحث عن المعرفة ، فهم الشخصية ،  االستقالل الذ

 

 

 

 

 

 

لى قياس مدى توافرها في بيئة المراجعة إثالثًا :  خصائص الشك المهني التي يسعى البحث 
 السعودية ؛ الرجاء وضع عالمة أمام االختيار الذي يعكس مدى توفر هذه الفقرة لديك .
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غير موافق 
 تماما  

غير 
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

 م الفقرات

 1 خاصية استجواب العقل      

ا كانت أرفض القوائم المالية اذا لم يكن لدي أدلة كافية  تؤيد رأي فيما اذ     
 صحيحة أو غير صحيحة .

1 

دما أأضع كل االحتماالت واالفتراضات الممكنة قيد البحث والتحري عن     
 اواجه مشكلة مهنية ..

2 

مهني محدد وأقبل التفكير في اآلراء األخرى .أرفض التحيز لرأي         3 

 4 أحرص على دراسة وتقييم اآلراء المهنية واالفتراصات االخرى ..     

أقوم بطرح ومناقشة تساؤالت تتعلق بمهام العمل مع أشخاص من أهل      
 الخبرة واالختصاص بدون تسمية عميل المراجعة ..

5 

لعمل ي مشاكل العمل المهي بعد انتهاء وقت اقد ال أتوقف عن التفكير ف     
 الرسمي ..

6 

وجب أتجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبقا  في حال وجود مسائل تست     
 إعمال العقل .

7 

غير موافق  
 تماما  

غير 
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

 م الفقرات

 2 خاصية تعليق و إرجاء الحكم     

والقرارات حتى أتأكد من دقة وصالحية المعلومات  أرجيء األحكام     
 المتاحة. 

1 

أرجيء األحكام والقرارات حتى أتمكن من الحصول على المزيد من      
 المعلومات .

2 

خاذ أحرص على استشارة أعضاء فريق المراجعة وخبراء مهنيين قبل ات     
  القرارات واالحكام .

3 

و اجعة سريعة بناء على تجربتي السابقة أال اتخذ أحكام وقرارات مر     
لمراجعي المكتب الذي اعمل به والتي تظهر نزاهة وامانة إدارة عميل 

 المراجعة .

4 

 أقوم بتأجيل األحكام والقرارات لحين معرفة ودراسة مؤشرات األحداث     
 الالحقة لتاريخ المركز المالي لمنشأة عميل المراجعة .

5 

ث االحتماالت واالفتراضات الممكنة حتى يتم  البح أرجيء البت في     
 والتحري عن مدى صحتها .

6 

جود أتجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبقا  في حال توفر مؤشرات بو     
 ماطر حالية أو مستقلية لمنشأة عميل المراجعة .

7 

غير موافق 
 تماما  

غير 
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

 م الفقرات

 3  خاصية البحث عن المعرفة     

 1 أشعر باالستمتاع عند اكتشاف معلومات وأدلة جديدة .      

 2 أسعى جاهدا  على التحقق من صحة المعلومات التي أحصل عليها      

التي  أبذل مزيد من الجهد إلزالة الغموض وعدم التأكد المرتبط بالمعلومات     
.  .أحصل عليها   

3 

د.لحصول على إجابات قاطعة دون لبس و ال تحمل سوى معنى واحأعمل ل       4 

اتتي أقوم بدراسة وتقييم  آراء ومقترحات اآلخرين اذا تعارضت مع  قرار     
 وأحكامي . .

5 

 6 أهتم بفهم الدوافع وراء االحداث وأعمل على استيضاح تلك الدوافع .     

أكيد ا  في حال وجود غموض وعدم تأتجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبق     
 للمعلومات المتاحة .

7 

 

ا  غير موافق تمام غير  
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

 م الفقرات

 4 خاصية فهم الشخصية       

أهتم بفهم دوافع عميل المراجعة في عدم توفير المعلومات المستفسر عنها  في      
 الوقت المحدد.

1 

وافع عميل المراجعة وراء معارضة أو طلب تأجيل القيام بأي أهتم بفهم د     
 إجراء رقابي .

2 

أهتم بمعرفة مدى وجود أهداف خاصة لعميل المراجعة وراء تفضيل بعض      
 المعالجات المحاسبية.

3 
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أحرص على فهم فلسفة وأهداف مصادر المعلومات لتديد درجة اإلعتماد      
 عليها.

4 

تحليل شحصيات عميل المراجعة لفهم دوافع القرارات أهتم بفهم و     
 والممارسات التي يتخذونها . 

5 

أهتم بدراسة وتليل العالقات والروابط داخل منظومة عميل المراجعة       
 لمعرفة مدىتأثيرها على ممارسات عميل المراجعة .

6 

فع عميل أتجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبقا  في حال عدم فهم دوا     
 المراجعة المراجعة وراء معارضة القيام بأي إجراء رقابي .

7 

غير موافق  
 تماما  

غير 
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

 م الفقرات

 5 خاصية الثقة بالنفس      

 1 ال أخشى الخوض في مهام مراجعة جديدة غير معروفة لي من قبل .     

لمراجعة وراء النجاح في الكثير من حاالت ا الحظ لم يكن السبب الرئيسي      
. 

2 

 3 ال أخشى من تغيير جهة العمل أو تغير إدارة عميل المراجعة      

أثبتت التغذية المرتدة للحاالت التي مارستها أن أحكامي وقراراتي كانت      
 صحيحة .

4 

دة الكثير من النجاح المهني لم يكن بسبب ارشادات وتوجيهات ومساع     
 االدارة واالصدقاء  لي .

5 

 6 عندما أقارن نفسي بمن ولي من المهنيين ال أشعر أنهم أكثر كفاءة مني .     

 7 ال أتجاوز الوقت والتكاليف المحددة مسبقا  في حال عدم الثقة بالنفس .     

ا  غير موافق تمام غير  
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

 م الفقرات

ية االستقالل خاص  الذاتي    6 

. ال أقبل تفسيرات اآلخرين المهنية دون مزيد من الدراسة والتفكير       1 

ال أقبل السياسات المفضلة للعميل  من أجل الحفاظ على  العالقة  مع عميل      
 المراجعة .

2 

جهة أرفض السياسات المفضلة لعميل المراجعة  اذا كانت ال تتفق مع و     
 م تم قبولها العام الماضي من قبل زمالئي  في مكتبنظري حتى ول

 المراجعة.

3 

حالية أرفض السياسات المفضلة لعميل المراجعة   رغم المزايا واامنافع ال     
 والمستقبلية من العميل  طالما ال تتفق مع وجهة نظري.

4 

ال أقبل تفسيرات عميل المراجعة اذا كانت تلك التفسيرات تتناقض مع      
 بعضها  أو تتناقض مع ادلة مراجعة أخرى .

5 

عة ال اتردد في ابداء رأي مهني مخالف آلراء أفراد ورئيس فريق المراج       6 

دمة من المقمقترحات التجاهل وقد أ دقيقالفحص للالشجاعة المهنية أمتلك      
.اآلخرين  

7 

 

ا  غير موافق تمام غير  
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

فقراتال  م 

 7  خاصية تركيز الرقابة      

الداخلية . أقوم بالتركيز على الرقابة       1 

همة تحديد والبحث عن مأقوم باالعتماد على الرقابة الداخلية في      
.والمتعارضة مع األدلة  االشارات ذات الصلة  

2 

تمد تع البحث والتحري واالستفسار عن التناقضات  نتائجأعترف بأن      
 للمراجع . شخصيةال التصرفاتعلى 

3 

. يجب تركيز الرقابة  الداخلية للكشف عن الغش والتالعبات       4 

 نالداخليي المراجعين دعمها من خالل يمكن  الشك المهني  حكاماأن      
.. 

5 

ة في حال المراجع وقرارات على أحكام  تركيز الرقابة الخارجية     
ات قف اليؤدى الى قبول أي أخطاء أو إلتزاموجود تعارض في الموا

  غير مسجلة.

6 

.يكون نظام الرقابة الداخلية ضعيفأشعر بعدم االرتياح عندما        7 

شك في يتم زيادة اساليب التحقق من دقة الضبط الداخلي في حالة ال     
 ضعف نظم الرقابة القائمة  

8 
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 اإلدارة تقييم مالءمة بمدى المتعلق المهني على الحكم المهني توافر خصائص الشك تأثير:  رابعاً 
 . الرجاء وضع عالمة أمام االختيار الذي يعكس مدى تأثير كل خاصية  لديك .االستمرارية لفرض

غير موافق 
 تماما  

غير 
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

 م الفقرات

 ءمةمال بمدى المهني على الحكمتؤثر  خاصية استجواب العقل     
  للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق

1 

 بمدى المهني على الحكمتؤثر  خاصية تعليق وإرجاء االحكام     
 للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة

2 

 مالءمة بمدى المهني على الحكمتؤثر خاصية البحث عن المعرفة      
 للمنشاة ستمراريةاال فرض لتقييم اإلدارة تطبيق

3 

 مالءمة بمدى المهني على الحكمتؤثر خاصية فهم الشخصية      
 للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق

4 

 تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكمتؤثر خاصية الثقة بالنفس      
 للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة

5 

 مالءمة بمدى المهني على الحكمتؤثر اتي خاصية االستقالل الذ     
 للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق

6 

 تطبيق مالءمة بمدى المهني على الحكمتؤثر خاصية تركيز الرقابة      
 للمنشاة االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة

7 

 

 دراسة: االستمرارية لفرض دارةاإل تقييم مالءمة المتعلق بمدى  المهني الحكممدى كفاءة :  خامسا  

 .ميدانية

 الرجاء وضع عالمة أمام االختيار الذي يعكس مدى كفاءة تلك االحكام والقررات لديك .

 غير موافق
 تماما  

غير 
 موافق

 موافق موافق محايد 
 تماما  

 مةمالء بمدى المتعلق  المهني االحكام والقررات المتلقة بالحكم
. الستمراريةا فرض لتقييم اإلدارة تطبيق  

 م

 

 فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدىالحكم  ال اجد صعوبة في      

 للمنشاة. االستمرارية

1 

مؤشرات الشك بشأن  استمرارية  ال اجد صعوبة في الحصول على      

 المنشاة

2 

ال اجد صعوبة في استخالص االستنتاجات الخاصة بتقييم االدارة      

 للمنشاة. يةاالستمرار لفرض

3 

 بمدىالحكم  أهتم بتبادل اآلراء واألفكار مع فريق العمل في      

 للمنشاة. االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة

 

4 

 بمدىالحكم  تتفق تقييماتي مع تقييمات المهنيين الخبراء  في      

 للمنشاة. االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة

5 

 مراجعة في تتفق تقييماتي  الحالية مع تقييماتي السابقة لعميل ال     

في  االستمرارية فرض لتقييم اإلدارة تطبيق مالءمة بمدىالحكم 

6 
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 ظل ثبات ظروف منشأة عميل المراجعة .

 مالءمة بمدىالحكم  أحرص على األلتزام بالمعايير المهية عند     

للمنشاة. يةاالستمرار فرض لتقييم اإلدارة تطبيق  

7 

رات أحرص على المشاركة في البرامج التدريبية النوعية والمؤتم     

 يملتقي اإلدارة تطبيق مالءمة بالحكم بمدى وورش العمل الخاصة 

للمنشاة. االستمرارية فرض  

8 

 طبيقت مالءمة بمدىالحكم  تظهر التغذية المرتدة لتقييماتي  في      

يمات .للمنشاة كفاءة تلك التقي اريةاالستمر فرض لتقييم اإلدارة  

9 

لية أحرص على االلتزام بالمعايير المهنية عند تقييم مدى معقو     

استمرارية المشروع.  لفرض اإلدارة تقييم )مالئمة(  

10 

 

 


