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 –ر استجابة مراقب الحسابات لضغوط وقت عممية المراجعة عمى جودة المراجعة أث
 دراسة تجريبية 

 

    (1)د. أحمد محمد شوقي محمد 
 

 مخص البحث:م
من جانب منشأة المحاسبة والمراجعة، سواء العوامل المؤثرة عمى ضغوط وقت المراجعة استيدف البحث تحميل      

ف تقديرات مراقب الحسابات لموازنة وقت المراجعة باختالف خبرتو ختال، ومدى اأو من جانب عميل المراجعة
 أثر  استجابة مراقب الحسابات لضغوط  . كما استيدف البحث أيضًا تحميل وتخصصو الصناعي والتزامو االخالقي

لقيام بدراسة با. ولتحقيق ىدف البحث تم وقت المراجعة عمى جودة المراجعة  في بيئة الممارسة المينية المصرية 
 المصرية.راقب حسابات في منشآت المحاسبة والمراجعة م 54 حالة تجريبية بمشاركة

تكميف مراقب ى وجود ضغوط ىامة من جانب منشأة  العميل مثل وأشارت نتائج الدراسة التجريبية إل          
، و وجود تعقد في أنشطة منشأة  العميل، وتعدد مواقع الحسابات في وقت قريب من تاريخ نياية السنة المالية 

إلى وجود عوامل ضغوط ىامة  من جانب منشأة المحاسبة والمراجعة المنشأة الجغرافي. كما أشارت نتائج الدراسة 
ضغوط شريك المراجعة  إلنياء عممية المراجعة ، وعدم تناسب موازنة وقت المراجعة مع أنشطة عممية مثل 

كما اتضح أىمية العوامل المرتبطة المحاسبة و المراجعة .  المراجعة، ووجود عالقة قوية بالعمالء مع منشأة 
، ووجود  معايير اخالقية مرتفعة، خالقي فرض عقوبات صارمة عمى مخالفة السموك األبالثقافة األخالقية مثل  

قيادة أخالقية في ، ووجود األخالقي غير معاقبة السموك ، و مكافأة االفراد ذوي النزاىة أو السموك األخالقي المتميزو 
وأشارت  نتائج البحث إلى وجود عالقة طردية معنوية  بين عوامل الثقافة األخالقية في منشأة  .فريق المراجعة 

المحاسبة والمراجعة  وتخصص مراقب الحسابات في أحد الصناعات وعدد سنوات خبرتو في مراجعة الشركات 
جود عالقة عكسية ومعنوية المساىمة من جانب، ودقة تقدير مراقب الحسابات  لموازنة وقت المراجعة. كما اتضح و 

، بينما لم يتضح تاثير ضغوط منشأة بين ضغوط منشأة العميل ودقة تقدير مراقب الحسابات  لموازنة وقت المراجعة
 المحاسبة والمراجعة عمى دقة تقدير موازنة وقت المراجعة .

ة األخالقية في منشأة المحاسبة وجود عالقة طردية معنوية بين عوامل الثقافإلى نتائج البحث كما أشارت          
والمراجعة  وتخصص مراقب الحسابات في أحد الصناعات وعدد سنوات خبرتو في مراجعة الشركات المساىمة من 

تأثير دقة وقت المراجعة عمى وأوضحت نتائج البحث جانب ، ودقة تقدير مراقب الحسابات  لموازنة وقت المراجعة. 
، ( بصورة طردية ومعنوية قيام مراقب الحسابات بتحميل النسب الماليةقاسة بفعالية  زيادة جودة عممية المراجعة ) م

اكتشافو ألثر  بينما تؤثر دقة وقت المراجعةعمى جودة عممية المراجعة ) مقاسة بفعاليو مراقب الحسابات في
  (  بصورة عكسية غير معنوية.  االخطاء عمى  عناصر القوائم  المالية
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The effect of auditor’s response to audit time pressure on 

audit quality- an experimental study. 
 

  Abstract: 
 

   This research aimed at analyzing the effects of audit time pressure factors related to 

audit firm and related to the client firm, and the differences in auditor time budget 

according to his expertise, auditor industrial specialization, and ethical obligation.    

This research also aimed at analyzing the effect of auditor response of audit time 

pressure on audit quality. To accomplish the research objective, the researcher made an 

experimental study participated by 54 auditors in Egyptian audit firms. 
 

   The experimental study showed the existence of important pressures from the client 

firm such as auditor’s engagement close to the end of the financial year, the complexity 

of client firm activities, and the geographical separation of client places. The results also 

showed the existence of important pressures from the Audit firm such as audit partner 

pressure, the inappropriate time budget with audit process activities, and good relation 

with client firm. The study pointed to the importance of audit ethical cultural factors 

such as imposing strict penalties for violation of ethical behavior, high ethical standards, 

rewards for auditors’ integrity and high ethical standards, punishing unethical behavior, 

and the existence of ethical leadership in audit team. The research results showed a 

significant positive relation between ethical cultural factors in audit firms, auditor 

industrial specialization, years of experience, and the accuracy of estimating auditor of 

audit time budget.  The research showed a significant negative relation between client 

firm pressures and the accuracy of estimating auditor of audit time budget, whereas the 

effect of audit firm pressure did not show on the accuracy of estimating auditor of audit 

time budget. 
 

    The results indicated a significant positive relation between audit firm ethical cultural 

factors, auditor industrial specialization, years of experience in audit firms, and the 

accuracy of estimating auditor of audit time budget. The results displayed the significant 

and positive relation between the accuracy of audit time and audit quality   (measured 

by the auditor’s effectiveness in analyzing financial ratios).whereas it showed a non-

significant negative relation between the accuracy of audit time and audit quality ( 

measured by the auditor’s effectiveness of detecting errors in financial statements 

elements). 
 

 

Keywords: Audit Quality-time of audit process-Audit time pressure. 
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 قدمة:م -1
 

تتأثر منشآت المحاسبة والمراجعة  بمدى التنافس بينيا بما يؤثر عمى آدائيا النوعي والمالي . ويعتمد          
اآلداء المالي لمنشآت المحاسبة والمراجعة عمى العالقة بين أتعاب الخدمات المينية ، وتكمفة أداء ىذه الخدمات . 

ضغوط عمالئيا مثل المفاوضات  عمى أتعاب العمالء ، و ومع زيادة المنافسة بين منشآت المحاسبة والمراجعة و 
الضغط عمى  حكم مراقب الحسابات بخصوص ممارسات محاسبية محددة ، تزداد أىمية التوازن بين  تكمفة وجودة 

اآلداء المالي لمنشآت المحاسبة والمراجعة ، وذلك مع ثبات العوامل اآلخرى عمى حاليا   أداء خدمة المراجعة  و
(Hoitash et al. 2007 ; Al-Khaddash et al. 2013 ; and Espinosa-Pike and Barrainkua. 

2015 ). 

 -Donnelly et al. 2003; Coram et al. 2004; Nor et al.2009; Hua)المحاسبية  البحوثواىتمت      

Lee 2012)   (1)الدقيق لموازنة الوقت بدراسة  العوامل المؤثرة عمى تكمفة خدمة المراجعة، ومن أىميا  التحديد 
لعممية المراجعة. وتتأثر موازنة  وقت المراجعة بتقدير مراقب الحسابات لوقت عممية المراجعة، و إدراك مراقب 

خصائص   الحسابات لضغوط موازنة وقت المراجعة  وضغوط زمالء مراقب الحسابات ومدير فريق المراجعة ، و
العميل و تعقد عممياتيا وتفضيل مراقب الحسابات لمتعامل مع ىذا العميل و منشأة العميل  مثل  مخاطر منشأة 

 خطر التحريفات الجوىرية لدى عميل منشأة المحاسبة والمراجعة.
  Powell 2012 ; Svanberg and Ohman.2013 and)كما أوضحت دراسات محاسبية آخرى        

Barriankua and Espinosa-Pike 2015)  القية لمنشأة المحاسبة والمراجعة تؤثر عمى أغمب خأوجود جوانب
قرارات مراقب الحسابات  وخاصة استجابتو لضغوط الوقت من داخل منشأة المحاسبة والمراجعة  أو من عميل 
المنشأة ) مثل القبول بتغييرات عميل منشأة المحاسبة والمراجعة أو الفحص بصورة سطحية لبعض عناصر عممية 

كما تؤثر الجوانب  خفيض وقت المراجعة المفصح عنو ، أو زيادة أتعاب عممية المراجعة( .المراجعة ،  أو  ت
لمنشأة المحاسبة والمراجعة  وخبرة مراقب الحسابات  وتخصصو الصناعي والحوافز المالية المختمفة  األخالقية

 Browrin  and King II 2010 ; Hua-lee)الخاصة بو عمى الحكم الشخصي لو  وجودة عممية المراجعة 

2012)    

( 2011، يوسف  2009، عمى 2001وأوضحت الدراسات المحاسبية في جميورية مصر العربية ) قنديل       
وجود  ضغوط خاصة بتعقد ميام المراجعة، و وجود ضغوط من إدارة  منشأة العميل لمتخمي عن بعض معايير 

الحسابات عمى مقاومة ىذه الضغوط  ، وذلك من خالل وزيادة مقدرة  مراقب ، المراجعة وأداب وسموك المينة
انخفاض المنافسة في سوق خدمات المينة  وارتفاع مستوى التفكير االخالقي لمراقب الحسابات  أو بالتفاوض بين 

،  2008 عوضمراقب الحسابات وعميمو.  كما اىتمت الدراسات المحاسبية في جميورية مصر العربية  أيضًا )
بتحميل العوامل التي تخفض )  Awadallh and Elbayoumi 2012; Hegazy et al.2015 ،  2014محمود 

من جودة المراجعة ، مثل قيود موازنة الوقت ، وزيادة حدة المنافسة بين منشآت المحاسبة و المراجعة وتدني مستوى 

                                                           

يقصد بموازنة الوقت الجدول الزمني الذي يحدد فيو مراقب الحسابات الوقت التقديري الالزم النجاز عممية المراجعة ، وذلك من  -2
تقدير  وقت كل مرحمة من مراحل المراجعة ) بما يشمل خــطوات كل مرحمة( في ضوء الموارد المتاحة والمعايير المينية )البري ،  خالل

2111) 
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ثل وجود معايير أخالقية ي تزيد من جودة المراجعة ، متمعرفة المحاسب المبتدئ،  ودراسة وتحميل العوامل ال
مرتفعة في منشآت المحاسبة و المراجعة إلرشاد وتنظيم المينة ، ووجود تخطيط مالئم لعممية المراجعة وزيادة معرفة 

باإلضافة لمتخصص الصناعي ، فريق المراجعة ، ووجود عالقة قوية مع إدارة عميل منشأة المحاسبة والمراجعة
 لمراقب الحسابات.

 

كز الدراسات المحاسبية المصرية بدرجة كافية عمى الضغوط من داخل منشأة  المحاسبة و المراجعة ولم تر       
ذاتيا )كضغوط زمالء مراقب الحسابات والمراجعين األكثر خبرة (. كما لم تركز ىذه الدراسات عمى عالقة ىذه 

ط مع األخذ في االعتبار الجوانب ضغوط إدارة عميل المراجعة ، واستجابة مراقب الحسابات ليذه الضغو بالضغوط 
 في منشأة  المحاسبة و المراجعة، وأثر ىذه االستجابة عمى جودة المراجعة . األخالقية

 

واستكمااًل لمخط البحثي في مجال استجابة مراقب الحسابات لضغوط موازنة الوقت،  فإن الدراسة الحالية          
لمنشأة المحاسبة  األخالقيةتيتم  باستجابة مراقب الحسابات ليذه الضغوط )مع األخذ في االعتبار تأثير الجوانب 

 ىذه االستجابة عمى جودة عممية المراجعة.  أثر، و  وتخصصو الصناعي(، وخبرة مراقب الحسابات ،والمراجعة
 

 مشكمة البحث: -2
 

تمثل ضغوط وقت المراجعة من جانب منشأة العميل ، أو منشأة المحاسبة و المراجعة ، أحد أىم العوامل التي   
في  خالقيةاألتؤثر عمى جودة المراجعة.  ويمكن أن تتأثر استجابة مراقب الحسابات ليذه الضغوط  وفقًا لمجوانب 

وتخصصو الصناعي . وبناء عمى ما سبق، يمكن صياغة مشكمة البحث  في  ،وخبرتو، منشأة المحاسبة والمراجعة
 االسئمة التالية :

 

ما ىي أىم العوامل المؤثرة  عمى ضغوط وقت المراجعة من جانب منشأة المحاسبة والمراجعة ، أو من جانب  -
 عميل المراجعة  ؟

مراقب الحسابات لموازنة وقت المراجعة باختالف خبرتو وتخصصو الصناعي والتزامو ىل تختمف تقديرات  -
 خالقي؟ألا

وىل يوجد ما ىو أثر  استجابة مراقب الحسابات لضغوط وقت المراجعة ) بنوعييا(  عمى جودة المراجعة  ،  -
 في بيئة الممارسة المينية المصرية ؟ دليل تجريبي عمى ىذه العالقة

 

 :ىدف البحث  -3
 

ييدف البحث إلى  دراسة وبمورة أىم العوامل المؤثرة عمى ضغوط وقت المراجعة  سواء من جانب منشأة       
و حجم منشأة المحاسبة والمراجعة ،  أو من  ،مثل الضغوط من زمالء مراقب الحسابات، المحاسبة والمراجعة 

جانب  عميل المراجعة ، مثل مخاطر منشأة العميل و تعقد عممياتيا  وتفضيل مراقب الحسابات لمتعامل مع ىذا 
و خطر التحريفات الجوىرية لدى عميل منشأة المحاسبة والمراجعة. كما ييدف البحث الى  تحديد  أثر  ،العميل

ووجود معايير  ،في منشأة مراقب الحسابات األخالقيةفي منشأة المحاسبة والمراجعة  مثل الثقافة  األخالقيةالجوانب 
أو عقوبات أخالقية داخل منشأة المحاسبة والمراجعة  عمى ضغوط الوقت ) بزيادتيا أو تخفيضيا(،  وخبرة مراقب 

 الحسابات وتخصصو الصناعي عمى استجابتو  لضغوط وقت المراجعة.
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ييدف البحث إلى تحميل واختبار أثر استجابة مراقب الحسابات لضغوط وقت المراجعة عمى جودة ، خيراً وأ    
 المراجعة  في بيئة الممارسة المينية المصرية .

 

 أىميو ودوافع البحث : -4
 

ورقابة   ،استجابة مراقب الحسابات لضغوط وقت المراجعة لموضوع أثرتظير أىمية البحث  من تصديو      
موازنة الوقت عمى جودة عممية المراجعة. وتتضح أىمية البحث أيضًا من خالل تحميل أنواع ضغوط وقت المراجعة 

وتأثير الجوانب  من الضغوط) من منشأة المحاسبة والمراجعة و عمالئيا ( ودرجات األىمية النسبية ليذه األنواع 
والتخصص الصناعي لمراقب الحسابات عمى استجابتو ليذه  وخبرة ،في منشأة المحاسبة والمراجعة األخالقية

 الضغوط من جانب، وعمى جودة المراجعة من جانب آخر .
كما يحاول الباحث المساىمة  في عالج  أوجو القصور في  الدراسات المحاسبية المصرية والخاصو بأثر        

بما يؤدي و جودة المراجعة،   ،ضغوط وقت المراجعة لمنشأة المحاسبة والمراجعة و األخالقيةالتفاعل بين الجوانب 
 إلى  زيادة منفعة مستخدمي التقارير المالية  وتقارير المراجعة مع زيادة جودتيا .

  
كما يستمد البحث أىميتو العممية من أثر استجابة  مراقب الحسابات ليذه الضغوط عمى جودة أحكامو المينية       

 .بما يؤثر عمى أداء منشأة المحاسبة و المراجعة المالي والنوعي ، واستمرارىا في بيئة الممارسة المينية المصرية
في تضييق فجوة البحوث المحاسبية في ىذا المجال في مصر،  ورغم كثرة دوافع البحث إال أن أىميا المساىمة   

خاصة وأن الموضوع لو بعد سموكي ال يمق االىتمام الكافي من جانب الباحثين في مصر، كما ان البحث يستخدم 
 ركميًا ( في مص ومنيجية البحث التدريبي الميداني لتالفي عيوب البحوث التي  تصدت ليذه المشكمة ) جزئيًا أ

 تخدام منيجية الدراسة الميدانية اعتمادًا عمى قائمة االستقصاء.باس
    

 حدود البحث:-5
 يخرج عن نطاق  البحث  دور فرق المحاسبة والمراجعة المتعددة االختصاصات ، وأثر المراجع الداخمي      

عمى موازنة وقت المراجعة. كما لم يمتد نطاق البحث  لمراقبي الحسابات في الجياز المركزي  ولجنة المراجعة
لمحسابات  والذين ال يتعرضون لضغوط الوقت، من جانب العميل وبدرجة أقل من جانب زمالئيم في الجياز . كما 

جوانب جودة المراجعة، وأخيرًا فإن سيتم التركيز عمى جانب اكتشاف التحريفات الجوىرية في القوائم المالية كأحد 
 قابمية النتائج لمتعميم ستكون مشروطو بضوابط اختيار عينة البحث.

 

 : خطة البحث -6
 

  :لمعالجة  مشكمو البحث، بما يكفل تحقيق أىدافو في ضوء حدوده،  فسوف يستكمل كالتالي    
أو من منشأة  المراجعةالدراسات المحاسبية الخاصة بضغوط وقت المراجعة سواء من عميل تحميل  -6/1 

 شتقاق الفرضين األول والثاني لمبحث.،  واالمحاسبة والمراجعة
لمنشأة المحاسبة والمراجعة عمى ضغوط  موازنة وقت  األخالقيةالدراسات الخاصة بأثر الجوانب تحميل  -6/2

 .لمبحث المراجعة وجودة المراجعة  ، واشتقاق  الفرضين الثالث والرابع
 منيجية البحث . -6/3
 النتائج والتوصيات و مجاالت األبحاث المقترحة .  – 6/4
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ة العميل  أو تحميل الدراسات المحاسبية الخاصة بضغوط وقت المراجعة سواء من منشأ -6/1
 واشتقاق الفرضين األول والثاني لمبحث. ،من منشأة المحاسبة والمراجعة

 

 ;Otley and Pierce 1996; Donnelly et al.2003; Nor et al.2009)اىتمت الدراسات المحاسبية      

Trotman et al. 2015)     بأثر ضغوط وقت المراجعة نتيجة ضيق موازنة وقت المراجعة من جانب منشأة
 المحاسبة والمراجعة، وعالقتيا بالتخفيض  في جودة المراجعة.

 

مدي وجود  عالقة بين المتغيرات المؤثرة   (Otley and Pierce 1996)ىذا السياق أختبرت دراسة وفي      
، ر حجم منشأة المحاسبة والمراجعة عمى موازنة الوقت ، وأثر برنامج المراجعةعمى موازنة وقت المراجعة،  وىي  أث

ومشاركة خبراء المراجعة في وضع موازنة وقت المراجعة ، وذلك عمى االنخفاض في وقت المراجعة المفصح عنو 
 بواسطة مراقب الحسابات.   

مراقب حسابات خبير ينتمون لثالث منشآت محاسبة و مراجعة كبري في  260وتم استخدام مجموعة من        
 أيرلندا ، مع توافر البيئة التنافسية في سوق المينة في أيرلندا كما في المممكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية  .

 

سبة والمراجعة الكبرى عمى تعيين مراقبي حسابات جدد بما يقمل وأشارت نتائج الدراسة إلى قدرة منشآت المحا     
من ضغوط الوقت لدييم . كما لم يتضح أثر ضغوط الوقت عمى التخفيض في وقت المراجعة المفصح عنو بواسطة 

 % من مراقبي الحسابات لم يقوموا بالتخفيض في وقت المراجعة المفصح عنو( . 40منشأة المحاسبة والمراجعة ) 
 

كما اتضح أىمية أثر برنامج المراجعة،  ومشاركة خبراء المراجعة في وضع موازنة وقت المراجعة، عمى تحقيق     
تعاب أوزيادة  ،برنامج المراجعة.  وأوضحت الدراسة قيام مراقبي الحسابات بطمب الحصول عمى وقت أطول

 المراجعة خاصة مع مشاركة خبراء المراجعة .
 

بما يؤدي ألىمية   ،راسة التركيز عمى ثالثو من منشآت المحاسبة والمراجعة الكبرى فقطومن أىم حدود الد     
 زيادة عينة الدراسة في الدراسات التالية . 

 

ويرى الباحث أن  الدراسة  لم توضح أثر ضغوط الوقت عمى جودة عممية المراجعة نتيجة عدم وجود ضغوط      
 في بيئة الممارسة المينية في ايرلندا.بدرجة واضحة  وقت عمى مراقبي الحسابات

 

 بتحميل أثر بعض أنواع السموك غير الوظيفي لممراجعو  (Donnelly et al.2003)كما اىتمت دراسة     
Dysfunctional Audit behavior . عمى جودة عممية المراجعة 

 

 كر لعممية المراجعة بصورة غير كاممة وركزت ىذه الدراسة عمى ثالثة أنواع من ىذا السموك ، مثل اإلنياء المب    
Premature sign  off  وجمع أدلة غير كافية أو سطحية، وتخفيض أو تعديل وقت المراجعة المفصح عنو ،

بالمقارنة بوقت المراجعة الحقيقي . وتم صياغة نموذج لتفسير السموك غير الوظيفي لممراجعة ) باعتباره المتغير 
و  كمتغيرات وسيطة، و إدراك مراقب ئو نيو تغيير مراقب الحسابات  وأدا ،م التنظيمي لوالتابع( ، وكل من االلتزا

و  ئ)إما بصورة خارجيو من االدارة أو نتيجة أدا locus of controlفي القرار والرقابة الحسابات لمركز السيطرة 
 الداخمي(.
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مراقب حسابات  من ست منشآت محاسبة ومراجعة كبرى في الواليات المتحدة  106وتم االستعانة بـ      
األمريكية. وأشارت نتائج الدراسة إلى قبول مراقب الحسابات لمسموك غير الوظيفي لممراجعة في حالة إدراكو لوجود 

مقارنة بحالة تقييمو الذاتي نتيجة أدائو الداخمي ، و ووجود نية أكبر لتغييره، وذلك بالئمركز سيطره خارجي عمى أدا
وعدم وجود نيو لتغييره. كما أوضحت نتائج الدراسة إلى أن خصائص مراقب الحسابات الشخصية تمعب دورًا ىامًا 
فى قبولو لمسموك غير الوظيفي مثل التقرير بصورة منخفضة عن وقت المحاسبة والمراجعة ، وجمع األدلة غير 

 السطحية ، أو  إنياء عممية المراجعة بصورة غير كاممة. الكافية أو
 

بتأثير ضغوط  وقت المراجعة، من جانب منشأة المحاسبة  (Coram et al. 2003)كما اىتمت دراسة     
والمراجعة ، عمى االنخفاض في تجميع أدلة المراجعة بصورة غير مالئمة، بما يؤدي لتخفيض جودة المراجعة. 

) إجراءات يقوم بيا مراقب   Reduced audit qualityقياس التخفيض في جودة المراجعة وقامت الدراسة ب
من خالل ، وذلك الحسابات تؤدي لتخفيض األدلة المجمعة خالل االتفاق بما يؤدي لعدم مالءمة أو جودة المراجعة(
عمميات المحاسبة  تخفيض الوقت المخصص لتقييم أداء المراجع الداخمي ، أو تخفيض الوقت الخاص  بأداء

 والمراجعة التحميمية .
 

وحددت الدراسة أسباب تخفيض جودة المراجعة مثل  شخصية مراقب الحسابات ، والخصائص المينية لو ، و     
دراك مراقب الحسابات  نظم رقابة الجودة في منشأة المحاسبة و المراجعة ، وىيكل منشاة المحاسبة والمراجعة، وا 

قياس طرق تخفيض الجودة من خالل قياس التخفيض في زمن المراجعة المفصح عنو لضغوط الوقت . وتم 
 بالمقارنة بالوقت الحقيقي ، و اإلنياء المبكر لممراجعة  أو تقميل األدلة المجمعة.

 

وقام الباحثون بصياغة قائمة استقصاء ضمت  قياس استجابات مراقب الحسابات لضغوط وقت المراجعة ،     
 3إلى  2الثاني البيانات الشخصية لممشاركين. واشتممت العينة  عمى مراقبي حسابات  ليم منوتضمن الجزء 

مراقب حسابات من منشآت المحاسبة  38سنوات خبرة في خمس منشآت محاسبة و مراجعة صغيرة الحجم ، و 
 سنوات خبرة( في استراليا . 5إلى  1) من  (1)والمراجعة الخمسة الكبار

 

% من  93ئج الدراسة إلى إعداد مراقبي الحسابات لموازنة الوقت بصورة  تفصيمية مالئمة) بنسبة وأشارت نتا     
مراقبي الحسابات( . وبينت الدراسة أيضا وجود ممارسات لتخفيض جودة المراجعة ، وأىميا قبول أدلة مراجعة 

اساليب تخفيض الجودة في حالة مشكوك فييا ، و عدم اختبار كل بنود العينة . ولم يتضح وجود اختالفات بين 
مراقبي الحسابات األقل واألكثر خبرة. كما اتضح أن أكثر المجاالت تضررًا من تخفيض وقت المحاسبة والمراجعة 

 ىو اختبار مدى االلتزام بالقوانين ومراجعة حسابات الدائنين واألسيم والنقدية.
خفيض جودة المراجعة  ىو وجود ضغوط عالية عمى وقت كما أشارت نتائج الدراسة ايضًا إلى أن أىم أسباب ت    

المراجعة وانخفاض المخاطر في  بعض عمميات المراجعة . ومن أىم حدود الدراسة صغر حجم العينة  بما يجعميا 
 غير ممثمة لمجتمع مراقبي الحسابات . كما أن استخدام قوائم استقصاء قد يؤدي لتحيز النتائج .

 

إلى قياس ضغوط وقت المراجعة  مع التركيز عمى منشآت محاسبة و  (Nor et al.2009)كما ىدفت دراسة     
مراجعة بخالف األربعة الكبار في ماليزيا . وتم قياس ضغوط وقت المراجعة من  خالل مدى امكانية تحقيق موازنة 

                                                           

 فقط .  Big 4ولكنيا اآلن ، في ذلك الوقت  -  1
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بكر لعممية المراجعة الوقت ، و مدى وجود ممارسات خاصة بتخفيض جودة المراجعة ، وىي امكانية اإلنياء  الم
بصورة غير كاممة  ، وتخفيض حجم العمل المؤدي في أحد مراحل المراجعة عن المستوى المقبول ، وعمل فحص 

 سطحي لوثائق العميل ، وقبول تفسيرات العميل، والفشل في التحقق من مبدأ محاسبي محدد .
 

جودة المراجعة ، ومدى تأثير امكانية تحقيق وركزت الدراسة  عمى تحديد ما ىي أكثر خمس ممارسات لتخفيض    
موازنة وقت المراجعة عمى ممارسات تخفيض جودة المراجعة . وقام الباحثون بالتركيز عمى جوانب سموكية خاصة 
بمنشأة المحاسبة والمراجعة ، مثل الكفاءة واالستقاللية ، ومتغيرات خاصة بفريق المراجعة ، بما يؤثر عمى جودة 

مراقب حسابات في منشآت  محاسبة و مراجعة بخالف األربعة الكبار في  70عة. وتم استقصاء رأي عممية المراج
 ماليزيا . 

    

وأوضحت نتائج الدراسة  أن أىم الممارسات السمبية الخاصة بتخفيض جودة المراجعة ىي قبول تفسيرات     
%، وكان األقل 31ة المراجعة بنسبة وتخفيض حجم العمل المؤدي في أحد مراحل عممي ،%33العمالء بنسبة 

 %(.8نسبة بمكانية اإلنياء المبكر لممراجعة بصورة غير كاممة )إاحتمااًل لمحدوث ىو 
     

كما بينت نتائج الدراسة أنو كمما زاد إدراك مراقب الحسابات لصعوبة تحقيق موازنة وقت المراجعة  ) انخفاض      
احتمال تحقيق موازنة الوقت ( ، كمما زادت إمكانية استجابة مراقب الحسابات بممارسات غير مالئمة لتخفيض 

تحقيق موازنة وقت المراجعة كمقياس لكفاءة  أن تركيز منشآت المحاسبة والمراجعة عمى ىدفو  جودة المراجعة.
مراقب الحسابات وترقيتو يزيد من ضغوط المراجعة ، و زيادة ممارسات تخفيض جودة المراجعة. كما اتضح أن 

 ضغوط موازنة الوقت ليا أثر ىام عمى سموك مراقب الحسابات ، وجودة عممية المراجعة .
 

قائمة استقصاء فقط( ، وصعوبة التعميم خارج منشآت  43ومن أىم حدود الدراسة  صغر حجم االستجابات )      
المحاسبة والمراجعة في ماليزيا ، ووجود رقابة أقل عمى إكمال قوائم االستقصاء المرسمة بالبريد . وأوصت الدراسة 

ىيكل وقيادة  وأثر، سابات المخفض لجودة عممية المراجعة بأىمية القيام بأبحاث مستقبمية لتحميل سموك مراقبي الح
 فريق المراجعة عمى جودة المراجعة .

 

أىمية اكتشاف أثر الحوافز المالية المختمفة لمراقبي الحسابات ،  (Hua-Lee 2012)كما أوضحت دراسة      
وركزت الدراسة عمى نوعين       وجوانب عدم التأكد الخاصة بضغوط وقت مراقب الحسابات عمى أحكامو المينية.

الحسابات ىما العقود ذات األداء النسبي ، وعقود  من الحوافز المالية )في منشأة المحاسبة والمراجعة ( لمراقب
واستدعاء  مراقب الحسابات،المشاركة باألرباح. وركزت الدراسة عمى جودة أداء المراجعة، من خالل تحسين ذاكرة 

ة خطط حوافز منشأة المحاسبة والمراجعة  كعامل وسيط بين ضغوط موازنة وقت المراجعة البيانات . وحددت الدراس
، والتعرف عمى وكتابة كافة البنود التي تذكرىا مراقب الحسابات، وفعالية المراجعة )استدعاء أحكام المراجعة 

جعة وعالقتيا مع الحكم التحريفات(.كما ركزت الدراسة  أيضًا عمى ضغوط الوقت  لدى منشأة المحاسبة والمرا
الميني لمراقب الحسابات، وعالقة ضغوط الوقت والحوافز المالية في منشأة المحاسبة والمراجعة مع الحكم الميني 

 لمراقب الحسابات.
  
وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى ضغوط وقت المراجعة ال يؤثر عمى التعرف واستدعاء البيانات )عوامل فعالية     

راجعة(. واتضح أىمية خطط الحوافز النسبية لمراقبي الحسابات،  مع وجود ضغوط وقت المراجعة ، عمى عممية الم
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زيادة فعالية أداء ميام المراجعة ) خاصة لمراقبي الحسابات األقل خبرة(. كما اتضح تأثير عقود الحوافز بنوعييا، 
الحوافز النسبية لمراقبي الحسابات األقل خبرة.  وضغوط الوقت، عمى أداء مراقبي الحسابات ، وذلك مع زيادة تأثير

وتشير الدراسة إلى أىمية دور حوافز األداء النسبي في زيادة فعالية مراقب الحسابات في مواجية ضغوط وقت 
 المراجعة.

 

ومن أىم حدود الدراسة عدم األخذ في االعتبار أثر اختالف مستويات خبرة مراقبي الحسابات  عمى فعالية     
 ود الحوافز ليم . عق
   

( إلى زيادة قدرة مراقب الحسابات عمى مقاومة الضغوط و 2011وفي ىذا السياق توصمت دراسة ) يوسف ،      
التفاوض مع العمالء مع زيادة حجم منشأة المحاسبة والمراجعة وتخصصيا وخبرتيا ، و انخفاض مدة ارتباط مراقب 

 المنافسة في بيئة الممارسة المينية .الحسابات الحسابات مع العميل، وانخفاض 
 

إلى زيادة جودة أداء فرق المراجعة وفعاليتيا و فقًا لمدى  (Trotman et al. 2015)توصمت دراسة كما     
المشاركة بين أعضاء فريق المراجعة ، مع وجود شخصية لفريق المراجعة وتفاعميا مع خبرات من خارج منشأة 

 .  جان المراجعة ومفتشي سوق المالالمحاسبة والمراجعة ، مثل ل
 

باختبار السموك غير الوظيفي لممراجعة  ) مثل الفحص  (Nehme et al. 2016)كما قامت  دراسة        
منشآت  3مراقب حسابات في  71السطحي لمقوائم المالية وتخفيض زمن المراجعة المفصح عنو ( . وتم استقصاء  

 Price waterhouse Coopers (PwC), Earnstالكويت وىي  محاسبة ومراجعة كبري تعمل في دولة
&Young (E&Y), Deloitte وتم تقسيم مراقبي الحسابات في تمك المنشآت إلى محاسبين تحت التدريب ) أقل  .

 8إلى  6سنوات خبرة(، ومديري فرق المراجعة ) من  5إلى  3من سنتين خبرة( ، ومراقبي حسابات ذوي خبرة ) من 
 سنوات خبرة (. 8شريك منشأة  المحاسبة والمراجعة ) أكثر من سنوات(، و 

 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود السموك غير الوظيفي لممراجعة من خالل تخفيض  زمن المراجعة المفصح     
عنو باستغالل وقتيم الشخصي لمقابمة موازنة وقت المراجعة ، وذلك في أغمب مستويات منشآت المحاسبة 

 الكبرى مع  اختالف ممارسات ىذا السموك في  تمك المنشآت. والمراجعة
 

وأوضحت نتائج الدراسة أيضًا أن اشتراك مراقبي الحسابات ذوي الخبرة، و مراقبي الحسابات تحت التدريب، في     
لممراجعة مثل التخفيض  dysfunctional behaviorتقدير موازنة وقت المراجعة يقمل من السموك غير الوظيفي 

وأوصت الدراسة بقيام  في زمن المراجعة المحدد بواسطة مراقبي الحسابات في منشآت المحاسبة والمراجعة الكبرى.
الوظيفي منشآت المحاسبة والمراجعة الكبرى بورش عمل وتدريب مراقبي الحسابات عمى أنواع السموك غير 

 وطرق مقاومتيا.   وزيادة وعييم  بتمك الممارساتلممراجعو ، 
     

  Gist and Davidson 1999 ; Browrin and King II)  كما أوضحت بعض الدراسات السابقة       
2010; Agoglia et al. 2015 and Huang et al. 2015)   تأثر موازنة وقت المراجعة بالضغوط الخاصة

 . ة العميلأالصناعية  وحجم منش  نشطة العميلأتحريفات في عمميات العميل وتعقد بمنشأة العميل مثل خطر ال
باستخدام بيانات تاريخية من منشآت المحاسبة  (Gist and Davidson 1999)وقامت دراسة   وفي ىذا السياق
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وأوضحت نتائج الدراسة  وجود اختالف بين موازنة وقت المراجعو المقدره و وقت  . (1)والمراجعة الستو الكبار
المراجعة المسجل بصورة فعميو، بما يرجع  لحجم منشأة العميل وتعقد عممياتيا وربحيتيا. كما اتضح عدم دقة تقدير 

المراجعة وفقًا المحاسبة و منشأة موازنة وقت المراجعة  مع كبر  حجم أنشطة المراجعة ، وتأثر موازنة وقت شريك 
عمى مخاطر العميل عند  ،بدرجة أكبر، واتضح تركيز شريك منشأة المحاسبة و المراجعة  لحجم العميل ومخاطره .

تحديد موازنة وقت المراجعة وأتعابو نتيجة تحممو مخاطر التقاضي، بينما يركز خبراء المراجعة عمى حجم وتعقد 
 رق المراجعة ومراقبو الحسابات األقل خبرة عمى  أنشطة جمع األدلة . منشآت العمالء ، ويركز مديرو ف

 

ويؤخذ عمى ىذه الدراسة عدم وجود ضغوط وقت كافية  عمى موازنة المراجعة قبل وجود الفضائح المالية من     
.  ويرى الباحث ضرورة تحديد أثر الفروق الفردية بين أعضاء فريق المراجعة عمى موازنة وقت 2001عام 

 شأة المحاسبة والمراجعة .المراجعة، مع استخدام فترات زمنية لتطور موازنة وقت المراجعة في من
   

وجود آثار ضغوط موازنة وقت المراجعة مع وجود خطر   (Coram et al. 2004)كما أضافت دراسة     
، وتضمنت   2x2x2في عمميات منشأة العميل. وتم تصميم دراسة تجريبية بتصميم   الجوىرية التحريفات

تفع و مستوى منخفض( ، وخطر التحريفات الجوىرية ضغوط وقت المراجعة ) مستوى مر  المتغيرات المستقمة ؛
لعمميات العميل ) مستوى مرتفع ومستوى منخفض(، والمتغير التابع ىو التصرفات الخاصة بتخفيض جودة 

 )من خالل قبول أدلة مشكوك فييا أو تخفيض عينة المراجعة المختارة(. المراجعة
 

نشآت المحاسبة والمراجعة في أستراليا ، مع صياغة حالة مراقب حسابات في م 103وتم استخدام عينة من      
وجود مخاطر  وافتراضمراجعة افتراضية عمى شركة صناعية بيا معمومات عامة وتحديد حصة في السوق ، 

 مرتفعة لمعميل . وتم تقسيم العينة  لمنشآت محاسبة مراجعة كبيرة وصغيرة الحجم.
 

قت المراجعة وخطر التحريفات الجوىرية في عمميات  منشأة العميل. وأوضحت نتائج الدراسة تفاعل  ضغوط و     
واتضح  أىمية وجود نوع من التصرفات المخفضة لجودة المراجعة ، وىو تخفيض عينة المراجعة والتركيز عمى 

ما المعمومات اليامة فقط ) وعدم الحاجة لتحميل  أدلة العمميات السابقة لمبيانات ذات المخاطر المنخفضة (. ك
عالقة  أوضحت نتائج الدراسة أن إدراك مراقب الحسابات لوجود عقوبات لممارسات تخفيض جودة المراجعة لو

 عكسية مع احتمال قيام مراقب الحسابات بيذه الممارسات.
 

وأثر  ،ومن أىم حدود الدراسة عدم األخذ في االعتبار أثر ترتيب مخاطر العميل عمى نتائج عممية المراجعة      
 تصميم التجريبي عمى ضغوط موازنة وقت المراجعة .ال
 

، من خالل مقابمة مراقبي الحسابات ذوي الخبرة وشركاء  (Pierce and Sweeny 2006)كما قامت دراسة      
أسباب عدم إدراجيم لموقت الفعمي لممراجعة  في تقريرىم ) باعتباره سموك بالبحث في منشأة المحاسبة والمراجعة 

لممراجعة(. وأوضح شركاء المراجعة وجود أثر لضغوط موازنة الوقت  وضغوط األتعاب لمقيام بيذا غير وظيفي 
اعتقدوا أنو من  Senior auditorالسموك . كما أشارت الدراسة إلى أن معظم مراقبي الحسابات ذوي الخبرة 

قت غير قابمة لمتحقق . كما الضروري عدم اإلفصاح عن الوقت الفعمي لعممية المراجعة عندما تكون موازنة الو 

                                                           

 في ذلك الوقت . - 1
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أوضحت الدراسة تأثير التقدير غير الدقيق لموازنة وقت المراجعة عمى أداء منشأة المحاسبة والمراجعة المالي 
 والنوعي ، وتقييم أداء مراقبي الحسابات.

 

إلى وجود أربعة عوامل تزيد من ضغوط  (Liyanarachichi and Mcnamara 2007)كما أشارت دراسة      
وقت المراجعة ) خاصة بمنشأة المحاسبة المراجعة( مثل مدي قابمية برنامج المراجعة لمتنفيذ ، اعتماد موازنة الوقت 
لمعام الحالي عمى موازنة العام السابق ، ومدى المشاركة في إعداد موازنة الوقت من جانب فريق المراجعة ، وأتعاب 

 . وأوضحت الدراسة  أن صعوبة تحقيق برنامج المراجعة يؤدي إلى تخفيض جودة المراجعة .المراجعة
     

( أنو من أىم أسباب ضغوط موازنة وقت المراجعة حدة المنافسة بين منشآت 2009وأضافت دراسة ) عمى،      
موازنة وقت المراجعة، بما  المحاسبة والمراجعة وصعوبة تحقيق أىداف موازنة الوقت ، وعدم المشاركة في إعداد

يؤثر عمى عنصري جودة أداء المراجعة وىما  كفاءة و فعالية عممية المراجعة . وأوضحت الدراسة وجود عالقة 
 .عكسية بين تعقد ميمة المراجعة من جانب، و عنصري جودة أداء المراجعة من جانب آخر

 

تبار أثر العالقة بين ضغوط وقت المراجعة وتعقد إلى اخ (Browrin and King II 2010)ىدفت دراسة  كما     
مراقب حسابات  من منشآت محاسبة و مراجعة   63ميمة المراجعة وفعالية المراجعة . وتم استخدام عينة من 

صغيرة ومتوسطة و كبيرة الحجم، وذلك مع التركيز عمى حالتين تجريبيتين لميام منخفضة الصعوبة ، ولميام 
 متوسطة الصعوبة .

وأوضحت الدراسة أن ضغط موازنة الوقت أداة ىامة لتقدير ورقابة تكاليف المراجعة ، وتشجيع إنياء الميام      
 ودليل عمى االلتزام بمعايير المراجعة والتخطيط واإلشراف الدقيق لميام المراجعة.

      

وحدد الباحثان أثر تعقد ميمة المراجعة، كعامل وسيط ، بين ضغوط وقت موازنة المراجعة وفعالية عممية       
 30دقيقة لمميمة ، و ضغط منخفض  21المراجعة . وتم تقسيم ضغوط الوقت  إلى مستويين ) ضغط مرتفع 

نسب مالية( ، ومستوى  3لمالية ) دقيقة(. وتم تحديد مستويين لتعقد الميمة  مستوى متوسط كما في النسب ا
منخفض كما في اختبار االلتزام بالقواعد. وتم قياس فعالية المراجعة من خالل تحديد سرعة أداء الميام ) تحميل 

 النسب( ، ومدى كفاية الوقت ألداء الميام من تفسير التقمبات في النسب المالية واختبار االلتزام بالقوانين .
الدراسة وجود عالقة عكسية  بين ضغوط وقت المراجعة وتعقد ميمة المراجعة من جانب، وأوضحت نتائج       

وفعالية عممية المراجعة من جانب آخر. كما لم تتضح العالقة بين  ضغوط وقت المراجعة فقط وفعالية عممية 
باختالف حساسية  المراجعة . كما أشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة وجود وعي لدى منشأة المحاسبة والمراجعة

 . ديل ضغوط وقت المراجعوالوقت تجاه ميام بسيطة وميام معقدة ، وتع
 

ار العشوائي لمعينة  وصغر حجم العينة في حالة تعقد ميام المراجعة. كما تيومن أىم حدود الدراسة عدم االخ      
المحاسبة والمراجعة عمى جودة وفعالية تتضح الحاجة لوجود عدد أكبر من الحاالت، وتحميل قوة ىيكل رقابة منشأة 

 المراجعة.
 

إلى فحص أثر أىمية منشأة العميل و تعقد عمميات المراجعة  (Yuen et al. 2013)كما ىدفت دراسة          
مراقب  85وضغوط وقت المراجعة عمى السياسات المخفضة لجودة منشآت المحاسبة و المراجعة. وشممت العينة 

محسابات من منشآت المحاسبة و المراجعة لمراقب  50لمحاسبة و المراجعة الكبرى و حسابات من منشآت ا



 

 أحمد محمد شوقي محمدد/                                 AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

941 
 

متوسطة وصغيرة الحجم . وأوضحت نتائج الدراسة وجود أثر عكسي لضغوط وقت المراجعة  وأىمية منشأة العميل 
ودة عممية ، عمى جودة عممية المراجعة . واتضح وجود أثر طردي الستقالل مراقب الحسابات وخبرتو عمى ج

 المراجعة.
 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوى لصعوبة أو تعقد ميمة المراجعة عمى فعالية عممية      
المراجعة، ويفسر ذلك بالحاجة لإلشراف من مراقبي حسابات ذوي خبره في كافة عمميات المراجعة. كما أوضحت 

لخبره  في تحديد موازنة وقت المراجعة قبل إنياء الميمة. كما اتضح الدراسة أىمية دور مراقبي الحسابات  ذوي ا
لتقديم آراء مينية واضحو بما  األخالقيةأىمية التركيز في عمميات تدريب مراقب الحسابات األقل خبرة عمى الجوانب 

 يزيد من جودة المراجعة .
 

بالنسبة ألثر صعوبو  أو تعقد ميمة  (Browrin and King II 2010)واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة      
المراجعة عمى فعالية عممية المراجعة ، بما يرجع لزيادة نسبة منشآت المحاسبة والمراجعة الكبري في ىذه الدراسة ) 

مراقب حسابات مشارك في العينة (  ، والتي يزداد دور مراقبي  135عدد  إجمالي مراقب حسابات من 85
في اإلشراف عمى مراقبي الحسابات األقل خبرة  ، وبالتالي معالجة ميام المراجعة األكثر  الحسابات ذوي الخبرة 

 تعقدًا.
 

بالنسبة  المراجعة  وجود أثر لتفضيل عميل (Agoglia et al. 2015)وفي نفس السياق ، أوضحت دراسة        
ود خبرة لمراقبي الحسابات  في بعض لمنشأة المحاسبة والمراجعة  عمى دقة تحديد وقت المراجعة ، والحاجة لوج

 االتفاقيات مع عميل منشأة المحاسبة و المراجعة .
 

حالة إن كانت  وأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة بين دقة تحديد وقت العميل  وتفضيل منشأة العميل) في     
مراقب حسابات ذوي خبرة كثر تعاونًا مع مراقب الحسابات سيتم طمب وقت أقل (. ويؤدي طمب أأكثر ربحية أو 

أكبر عند التقرير عن وقت المراجعة  إلى زيادة موازنة وقت المراجعة )طمب وقت أكبر لموازنة وقت المراجعة (.  
كما دعمت نتائج الدراسة أىمية وجود فيم لحوافز مدير المراجعة وشريك المراجعة في التأثير عمى دقة تقدير وقت 

 اب  اختيار  شريك المراجعة وتقييمو ألداء مدير فريق المراجعة .المراجعة ) أو تخفيضو( ، وأسب
 

منشأة العميل  وحجم أثر التخصص الصناعي لمراقب الحسابات،  (Huang et al. 2015)وأختبرت دراسة      
مراقب حسابات الختبار إدراكيم  70عمى ضغوط الوقت النياء عممية المراجعة.  واستخدمت الدراسة عينة من 

 لضغوط الوقت باستخدام سيناريوىات مختمفة .
 

وأشارت نتائج الدراسة التجريبية لوجود عالقة عكسية بين التخصص الصناعي لمراقب الحسابات  و مستوى      
لوقت بالمقارنة بمراقب الحسابات غير المتخصص صناعيًا .  ولم يتضح وجود عالقة بين حجم منشأة ضغوط ا

العميل وضغوط وقت المراجعة. وتكون لدي منشاة المحاسبة و المراجعة األكبر، والتي لدييا مراقبي حسابات 
 لتخفيض ساعات المراجعة . قوة تنافسية وتفاوضيو أقوى، ويمكن أن تواجو ضغوط العميل، متخصصين صناعيًا 

 

بشأن أثر ضغوط منشاة المحاسبة و المراجعة  أو  ، اختالف نتائج الدراسات المحاسبية  الباحث أنو رغم يرىو      
عميل مراقب الحسابات عمى استجابة مراقب الحسابات لدقة تقدير وقت المراجعة )  سمبًا أو ايجابًا( ، إال أن ىذا 



 

 أحمد محمد شوقي محمدد/                                 AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

949 
 

الفرضين األول والثاني كما يمكن اشتقاق بناء عمى ذلك ، و االممارسة المينية في مصر. التأثير متوقع في بيئة
 :يمي 

 

 تقديرات مراقب الحسابات لموازنة وقت المراجعة بالضغوط عمية من جانب عميمو.دقة : تتأثر الفرض األول
غوط عميو من داخل منشأة تقديرات مراقب الحسابات لموازنة وقت المراجعة بالض دقة تتأثر الفرض الثاني :

 المحاسبة والمراجعة . 
 

في منشاة المحاسبة والمراجعة عمى ضغوط موازنة وقت  األخالقيةتحميل الدراسات الخاصة بأثر الجوانب  -6/2
 واشتقاق الفرضين الثالث والرابع لمبحث.، المراجعة وجودة عممية المراجعة 

   

في منشأة المحاسبة و المراجعة عمى ضغوط موازنة وقت  األخالقيةاىتمت الدراسات المحاسبيو بأثر الجوانب    
 المراجعة ) والتخفيض في وقت المراجعة المفصح عنو( ، وبالتالي عمى جودة عممية المراجعة.

    

في منشأة المحاسبة و  القيةاألخإلى تحميل أثر الثقافة  (Svanberg and Ohman 2013)ىدفت دراسة      
في  األخالقيةالمراجعة عمى جودة المراجعة، مع وجود  ضغوط في وقت المراجعة ، وتحميل العالقة بين الثقافة 

منشأة المحاسبة و المراجعة وضغوط الوقت. وأشارت الدراسة إلى مواجية  مراقبي الحسابات لضغوط خاصة 
بموازنة وقت المراجعة بما يؤدي لتحديات في الرقابة عمى تكاليف وجودة عممية المراجعة. و يمكن أن تؤثر الثقافة 

غوط  في موازنة الوقت عمى جودة عممية المراجعة. في منشآت المحاسبة و المراجعة في حالة  وجود ض األخالقية
وضغوط الوقت من جانب ،  األخالقيةبحاث بدرجة كافية بالعالقة بين ثقافة منشأة المحاسبة والمراجعة ألولم تيتم ا

 وجودة عممية المراجعة من جانب آخر .
 

تؤثر عمى استجابة مراقب الحسابات  لمنشأة المحاسبة والمراجعة األخالقيةوافترضت الدراسة أن الجوانب        
لضغوط الوقت، بما يؤدي لمتأثير عمى جودة المراجعة. ويستجيب مراقبو الحسابات لضغوط وقت المراجعة، إما 

أو طمب أتعاب مراجعة أكبر من منشأة العميل ، او زيادة موازنة وقت المراجعة من ، بزيادة ساعات عمل المراجعة 
 التركيز عمى معمومات أكثر مالءمة . أو جانب مديري المراجعة،

 
ويمكن أن يستجيب مراقبو الحسابات لضغوط وقت المراجعة بصورة غير مالئمة ، إما بتخفيض جودة      

المراجعة ، أو اإلفصاح عن وقت المراجعة بأقل من الوقت الطبيعي لعممية المراجعة . وحدد الباحثان عناصر 
مى منشأة المحاسبة و المراجعو ، مثل وجود معايير أخالقية  بيذه المنشأة ، ع األخالقيةخاصة بتأثير الثقافة 

ونموذج لمقيادة  في عممية المراجعو ، والموافقة عمى سمطة مدير المراجعة ، ووجود عقوبات لدعم المعايير 
 . األخالقية

 

تم تقسيم القائمة إلى عناصر ، و  2011قائمة استقصاء من مراقبي الحسابات السويديين عام  332وتم تجميع      
    شخصيو، مثل عدد سنوات الخبرة ومستوى السمطة ونوع منشأة المحاسبة و المراجعة ، ومركز مراقب الحسابات
) وفقًا لعممو في فريق المراجعة من مراجع مبتدئ ومدير لممراجعة ومراقب حسابات ذو خبرة وشريك لممراجعة (. 

مراجعة من مراجعة سطحية أو تخصيص الوقت المقدر لممراجعة بصورة مالئمة وتم تحديد استجابة ضغوط وقت ال
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عنصر مع استخدام 15من خالل  األخالقيةم قياس العوامل وتأو طمب أتعاب ووقت أكبر من مدير المراجعة (. 
 مكاسبيا وخسائرىا.و  األخالقيةنموذج قيادة لمجوانب 

    

وأوضحت نتائج الدراسة زيادة احتمال إفصاح مراقب الحسابات عن وقت أقل من الوقت الفعمي لعممية       
المراجعو خاصة مراقبي الحسابات األصغر سنًا و منشآت المحاسبة و المراجعة الصغيرة . كما دعمت نتائج 

وقت المراجعة بصورة أقل من الوقت  الدراسة وجود عالقة طردية بين االنخفاض في جودة المراجعة والتقرير عن
بين التخفيض في وقت المراجعة المفصح عنو ، وضغوط  ، وطردياً  Underreporting time budgetالفعمي 

 عممية المراجعة.
 

كما دعمت النتائج انخفاض التصرفات المؤدية لتخفيض جودة المراجعة ) مثل التقرير عن وقت أقل لممراجعة (     
في منشأة المحاسبة والمراجعة. كما أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية غير  األخالقيةة مع قوة الثقاف

لمنشأة المحاسبة والمراجعة . ولم يتضح تأثير تخفيض الوقت المفصح  األخالقيةمعنوية بين ضغوط الوقت والثقافة 
 لمنشأة المحاسبة والمراجعة. األخالقيةعنو بالثقافة 

 

عمى ضغوط وقت المراجعة ، مثل القيادة  األخالقيةود عالقة عكسية بين بعض عوامل الثقافة كما اتضح وج     
وكانت العالقة أقوى في منشآت  بمنشأة المحاسبة والمراجعة.  األخالقي لمخالفة السموكووجود غرامات  األخالقية

المحاسبة والمراجعة األربعة الكبار بالمقارنة بباقي منشآت المحاسبة والمراجعة  اآلخرى ، بما اتسق مع توقعات 
في تحديد جودة المراجعة وفقًا لقيود وقت  األخالقيةالدراسة .  وبيـنت نتائج الدراسة وجود دور رئيسي لمثقافة 

خالقية غير رسمية، بالمقارنة بالمعايير أأن تسجيل الوقت بصورة أقل قد يرتبط أكثر بمعايير المراجعة.  و اتضح  
لمنشأة المحاسبة والمراجعة بدرجة أكبر عمى جودة المراجعة  األخالقيةالرسمية . كما اتضح تأثير الثقافة  األخالقية

 بالمقارنة  بضغوط الوقت .
 

في منشأة المحاسبة والمراجعة  األخالقيةتعد دافعًا ىامًا لدراسة أثر الثقافة  ويرى البحث أن نتائج ىذه الدراسة     
 عمى ضغوط الوقت و عمى جودة عممية المراجعة  .

 

إلى تقديم دليل عن العوامل التي تؤدي  (Barriankua and Espinosa-Pike 2015)كما ىدفت دراسة      
ء المراجعة. وركزت الدراسة عمى العوامل التالية المؤثرة عمى لتخفيض وقت المراجعة المفصح عنو في مستوى شركا

خالقي لمتخفيض في وقت المراجعة، وأثر زمالء األضغوط موازنة وقت المراجعة ، والقبول ؛ وقت المراجعة وىي 
جعة بمنشأة المحاسبة والمراجعة ، وثقافة منشأة المحاسبة والمرا األخالقيةالمراجعة األكثر خبرة عمى الجوانب 

استجابة من شركاء المراجعة في منشآت المحاسبة  84. وتم استخدام تحميل االنحدار المتعدد لـ  األخالقية
 والمراجعة األسبانية صغيرة وكبيرة الحجم .

 

وأوضحت نتائج الدراسة تأثر تخفيض وقت المراجعة المفصح عنو بالضغوط عمى مراقب الحسابات مثل        
ضغوط موازنة الوقت ، وعوامل القبول األخالقي لتخفيض الوقت ، وأثر الزمالء األكثر خبرة في عالج المشاكل 

ة  عمى تخفيض وقت المراجعة المفصح في منشأة المحاسبة والمراجع األخالقية. ولم يتضح تأثير الجوانب األخالقية
 عنو ، وذلك نتيجة التقرير الذاتي عن وقت المراجعة.      
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كما أوضحت نتائج الدراسة أن أثر التخفيض في وقت المراجعة المفصح عنو سيكون لو أثر طويل األجل      
اتضح أثر زمالء مراقب الحسابات غير الرسمية(. كما  األخالقيةعمى تخفيض جودة المراجعة ) خاصة الجوانب 

وزيادة الوعي باآلثار السمبية لتخفيض وقت المراجعة في إدارة عممية ، األخالقيةاألكثر خبرة في حل الجوانب 
 المراجعة.

وتساىم ىذه الدراسة بدرجة أكبر في تحميل وجية نظر شريك منشأة المحاسبة و المراجعة ، وطرق تفادي     
 وقت المراجعة المفصح عنو في منشأة المحاسبة والمراجعة. السموك الخاص بتخفيض

 

إلى تحميل الضغوط المدركة عمى   (Espinosa-Pike and Barrainkua 2015)كما ىدفت دراسة        
مراقبي الحسابات في نشاطيم الميني . وركزت الدراسة عمى أثر حجم منشأة المحاسبة والمراجعة وخبرة مراقبي 

خالقي وطرق عالج الصراعات . وتم التركيز عمى الضغوط من منشأة ألكيم لمضغوط والحكم ادراا  الحسابات و 
 المحاسبة والمراجعة أو من عميميا.  

 

وتم استخدام قوائم استقصاء لمنشآت محاسبة ومراجعة كبيرة وصغيرة الحجم في أسبانيا وأعضاء من الجياز      
المركزي لممحاسبات في اسبانيا . وأوضحت نتائج الدراسة أن وجود أزمات مالية في األسواق العالمية أدى إلى زيادة 

المفاوضات في األتعاب أو الضغوط عمى حكم  الضغوط عمى منشآت المحاسبة والمراجعة من جانب عمالئيا مثل
مراقب الحسابات لمتوصل لممارسات محددة .  وتتأثر استجابة مراقب الحسابات لمضغوط وفقًا لقبولو لمجوانب 

بما يؤثر عمى جودة المراجعة . كما تساىم الدراسة في تحميل أثر الضغوط عمى السموك النيائي لمراقب  األخالقية
 جية ضغوط عميل منشأة المحاسبة و المراجعة الفعمية .الحسابات في موا

 

ويعتبر كل من إدراك مراقب الحسابات لمضغوط وخبرتو وحجم منشأة المحاسبة والمراجعة والقبول االخالقي     
متغيرات وسيطة بين  األخالقيةوحل الصراعات  ،األخالقيةلمتخفيض في  وقت المراجعة المفصح عنو، واألحكام 

 ل مراقب الحسابات وضغوط منشأة المحاسبة و المراجعة، و جودة المراجعة .ضغوط عمي
 

قائمة استقصاء خاصة بمنشآت محاسبة و مراجعة متوسطة وصغيرة الحجم في أسبانيا.  126وتم استخدام      
دراك وأوضحت نتائج الدراسة زيادة ضغوط عمالء المراجعة لتعديل نتائج المراجعة ورأي مراقب الحسابات ، و   62ا 

 % من المشاركين في الدراسة لضغوط  العمالء.
 

و أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ضغوط من زمالء مراقب الحسابات  لتقميل الوقت المسجل لممراجعة . كما      
أشارت نتائج الدراسة اختالف إدراك الضغوط بين مراقبي الحسابات  مع اختالف حجم منشأة المحاسبة والمراجعة ، 

لمراجعة متوسطة الحجم لمضغوط بدرجة أكبر مع نقص . وتتعرض منشآت المحاسبة وا األخالقيةوالخبرة بالجوانب 
 إزداد اإلدراك لمضغوط واالستجابة ليا( .، الدعم االخالقي لمراقبي الحسابات  في تمك المنشآت) كمما زادت الخبرة 

 

كما أوضحت الدراسة أىمية دعم مراقبي الحسابات في منشآت المحاسبة و المراجعة عند اتخاذ القرار       
قي ألن نقص الدعم االخالقي لمراقبي الحسابات  يؤدي لفقدان سمعو مينة المراجعة . ولم يتضح وجود األخال

بناء عمى طول مدة خبرة مراقب الحسابات . كما لم  األخالقيةاختالفات جوىرية في تطبيق القواعد واالرشادات 
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وضغوط منشاة المحاسبة و المراجعة يتضح وجود اختالفات معنوية بين ضغوط عميل منشأة المحاسبة والمراجعة 
 عند ممارستيم لمينة المراجعة.

 

ومن أىم نتائج الدراسة أن طول خبرة مراقب الحسابات وحجم منشأة المحاسبة و المراجعة ليا أثر عمى إدراك       
عة متوسطة الضغوط داخل منشأة المراجعة . كما أن  مراقبي الحسابات األقل خبره في منشآت المحاسبة و المراج

الحجم يتعرضون لضغوط أكبر نتيجة لتكاليف وجوده عممية المراجعة .  كما اتضح أىمية وجود تشريعات لممعايير 
خاصة في معالجة صراع المصالح  لمنشآت المحاسبة  األخالقيةخاصة مع نقص الخبرة بالجوانب  األخالقية

 والمراجعة صغيرة الحجم في اسبانيا.
 

 2009من عام  في الصين باستقصاء مراقبي الحسابات أنو Yan and Xie .2016)شارت دراسة ) أكما     
عدم وجود تدىور في جودة المراجعة نتيجة ضغوط عممية المراجعة ، وان ضغوط عممية   2013حتى عام 

 لمراجعة ية لمراقبي الحسابات مثل خبرتيم في مواجيو ضغوط عممية االمراجعة تعتمد عمى الخصائص الفرد
في منشأة المحاسبة والمراجعة عمى استجابة  األخالقيةوبناء عمى تحميل الدراسات السابقة يتضح تأثير الثقافة      

مراقب الحسابات لضغوط الوقت) من منشأة العميل أو منشأة المحاسبة والمراجعة ( وأثرىا عمى جودة عممية 
 لرابع كما يمي :اشتقاق الفرضين الثالث وا، وبالتالي المراجعة 

 

تؤثر استجابة مراقب الحسابات لضغوط وقت المراجعة وعوامل ثقافة منشأة المحاسبة و المراجعة الفرض الثالث: 
 عمى دقة تقدير وقت المراجعة. األخالقية

 

     تؤثر دقة تقدير مراقب الحسابات لوقت المراجعة عمى جودة عممية المراجعة. الفرض الرابع:

  البحث:منيجية  -6/3
     
اختبار فروض الدراسة. واستخدم الباحث المدخل التجريبي  قياسا عمى بعض الباحث في الجانب العممي ب قام      

لقيام ، وذلك با ( Browrin and King 2011; Yuen ,D. et al. 2013, Huang et al. 2015)الدراسات 
، وذلك  مع إجراء المصرية بدراسة حالة تجريبية بمشاركة مراقبي الحسابات في منشآت المحاسبة والمراجعة 

المقابالت الشخصية الختبار أثر استجابة مراقب الحسابات لضغوط الوقت من جانب منشأة المحاسبة والمراجعة أو 
  عمالئيا عمى جودة عممية المراجعة.

حث في ىذه الفرعية  كاًل من توصيف وقياس متغيرات الدراسة ، ووصف إجراءات الحالة تناول البايو       
 :التجريبية عمى النحو التالي 

 

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة : -1/ 6/3
 

 بالرجوع لفروض البحث يمكن تحديد  وقياس متغيرات الدراسة المستقمة والتابعة كما يمي :   
 

 : نالمستقال  نالمتغيرا -ا
 

سواء من زمالء مراقب الحسابات  األكثر خبرة أو  مديري فرق ضغوط منشأة  المحاسبة و المراجعة : -1ا/
   (Barrainkua  and Espinosa- Pike 2015) .المراجعة أو من شريك منشأة المحاسبة والمراجعة 
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مخاطر  المراجعة لديو أو وجودسواء نتيجة تفضيل العميل أو تعقد ميام  ضغوط من منشأة عميل المراجعة :-2ا/ 
التحريفات الجوىرية في عمميات العميل  نتيجة ضعف ىيكل الرقابة الداخمية لدى عميل المراجعة وذلك قياسًا عمى  

 .   (Browrin and King II 2010, and Agoglia et al. 2015))دراستي  
 

مقياس ليكرت لألىمية النسبية لكل من ضغوط منشأة المحاسبة والمراجعة او ضغوط منشأة وتم استخدام    
 األول والثاني.  ويتناول السؤال (Barrianka and Espinosa-Pike 2015)العميل ، كما اتضح في دراسة 

 ىذين  المتغيرين.،المرافق لمحالة التجريبية،  في االستقصاء
 

:  وسيتم قياسيا استجابة مراجع الحسابات لمضغوط من خالل دقة تقدير وقت المراجعة : المتغير الوسيط  -ب
 Agoglia et al.2015 and)من خالل مستويات القدرة عمى تحقيق موازنة الوقت  كما اتضح في 

Browrin and King II 2010 )   ، الرابع  في االستقصاء الثالث و  . ويتناول السؤال2009، عمي ،
 ليذا المتغير . لمحالة التجريبية ، المرافق

 

: ويمكن قياسو من خالل تحديد مستويات استدعاء أحكام المراجعة جودة عممية المراجعة:  المتغير التابع-جـ 
 Browrin and King II 2010; Hua- lee)واكتشاف التحريفات الجوىرية  كما اتضح في دراستي 

 اصرىا  أ، ب ، جـ ( ىذا المتغير.، وتتناول الحالة التجريبية ) بعن (2012
 

في منشاة المحاسبة  األخالقيةالمتغيرات الرقابية : خبرة مراقب الحسابات وتخصصو الصناعي و الجوانب -د
 ، وسيتم قياس تمك المتغيرات كما يمي :والمراجعة 

 

و   الشركات المساىمة: مثل خبرة مراقب الحسابات في مراجعة خبرة مراقب الحسابات وتخصصو الصناعي  -1/د
 ; Bell et al. 2001;Etteredge  et al. 2014)تخصصو في صناعة معينة  كما اتضح في دراسة 

Svanstrom. 2015; Baldacchino et al. 2016; Herda and Martin.2016 )  .   ويتناول
 يذا المتغير .، المرافق لمحالة التجريبية ، لفي االستقصاءالسادس والسابع  الخامس و السؤال

 

: مثل وجود معايير أخالقية بمنشأة المحاسبة والمراجعة ،  في منشأة المحاسبة والمراجعة األخالقيةالجوانب -2/د
ووجود قيادة أخالقية  في عممية المراجعو ، والموافقة عمى سمطة مدير فريق  المراجعة ووجود عقوبات لدعم 

في  الثامن. ويتناول السؤال (Svanberg and Ohman 2013)كما اتضح في دراسة  األخالقيةالمعايير 
      يذا المتغير.ل ، المرافق لمحالة التجريبية،االستقصاء

جراءات  أدواتنموذج و  -2/ 6/3  الدراسة : وا 
 

عوامل ضغوط م لتحديد أى  Wilcoxon –sum rank test (1)  قام الباحث باستخدام تحميل ويمكوكسن لمرتب  
المحاسبة  ةأوأىم العوامل الخاصة بثقافة منش ،و أىم عوامل ضغوط منشاة المحاسبة والمراجعة، العميلمنشأة 

 . األخالقية والمراجعة
 

                                                           

 ( 2117سميمان.  ) - 1
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بين كل من ضغوط  Linear Regression analysis (1)االنحدار  نموذج تحميلالباحث بصياغة  قامكما     
 Compositeمن خالل مقياس مجمع ليذه العوامل  وذلك ، ضغوط منشأة المحاسبة والمراجعةأو منشأة العميل 

measure   يعبر عن متوسط األىمية النسبية ليذه العوامل بالنسبة لمنشأة العميل أو بالنسبة لمنشأة المحاسبة
و  خبرة مراقب الحسابات وتخصصو الصناعي  وأىم عوامل الثقافة االخالقية  مع  استخدام مقياس والمراجعة 
واستجابة مراقب الحسابات لضغوط  ل الثقافة األخالقية في منشأة المحاسبة و المراجعة من جانب، مجمع لعوام

 .الفرضين األول والثاني)من خالل  دقة تقدير وقت المراجعة المفصح عنو(. وسيتم ذلك الختبار  الوقت
 

لتحميل  مدى جوىرية استجابات مراقب الحسابات لضغوط الوقت في   Chi-square(2)وتم استخدام اختبار   
تحميل نموذج صياغة  ما تم. ك  tightمحكمة أو عند مواجية مراقب الحسابات لميزانية وقت ، السنة الماضية
 والمراحعة ،وعوامل الثقافة األخالقية في منشأة المحاسبة أثر التفاعل بين استجابة مراقب الحسابات  االنحدار بين

 .( الختبار الفرض الثالثو دقة تقدير وقت المراجعة الذي تم قياسو في الفروض السابقة من جانب  )
 

) وتم  و جودة عممية المراجعة االنحدار بين دقة تقدير ميزانية وقت المراجعة، نموذج تحميلكما تم صياغة     
وأثر التحريفات المكتشفة عمى  ،بيو عن تحميل النسب الماليةجابة مراقبي الحسابات لمحالة التجريإقياسيا من خالل 
 من خالل الشكل التالي : نموذجيمكن صياغة الرابع . و الفرضوسيتم ذلك الختبار  النسب المالية(،

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . Black.2010,and Svanstrom.2015 -1 
 .بالنسبة لألسئمة التي يتطمب اإلجابة عمييا بنعم أم ال Chi-square حيث تم استخدام اختبار  ،(2112نويجي ،  ) –2
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 :مجتمع وعينة الدراسة -6/3/3
 

يتكون مجتمع الدراسة من مراقبي حسابات  يتنتمون لمنشآت  محاسبة و مراجعة   في جميورية مصر العربية      
وتم استقصاء مراقبي الحسابات في منشآت .  (Nor et al.2009)قياسًا عمى  باعتبارىا أحد الدول النامية 

 المصرية بما يتضح بالجدول التالي : المحاسبة والمراجعة 

 
 

 نتائج اختبار فروض البحث  :-6/3/4
يعرض ويفسر الباحث فى ىذه الفرعية نتائج فروض البحث التى تم التوصل إلييا من خالل تحميل عينة      

 وذلك كما يمي :الدراسة باستخدام مجموعة من االختبارات االحصائية المالئمة ، 
 

 الفرض األول :اختبار   نتيجة -6/3/4/1
 

بمنشأة المحاسبة قام الباحث بتحديد أىم  العوامل الخاصة بضغوط منشأة العميل ، وأىم العوامل الخاصة      
ثم صياغة نموذج االنحدار  في منشأة المحاسبة والمراجعة ، األخالقية، وأىم العوامل المرتبطة بالثقافة والمراجعة 

مراجع وتخصصو الصناعي والعوامل المرتبطة بالثقافة بين أىم العوامل الخاصة  بضغوط منشأة العميل و  خبرة ال
 لك كما يمي :، و ذ لمنشأة المحاسبة والمراجعة،  واستجابة مراقب الحسابات لتمك الضغوط األخالقية

 

       أىم عوامل الضغوط الخاصة منشأة العميل : –ا
     

استالم القوائم المالية لمعميل   مثل :  العميلعممية المراجعة والخاصة بمنشأة  ضغوطىم عوامل أتم تحميل     
وتكميف مراقب الحسابات في وقت قريب من تاريخ نياية السنة المالية، و مدى وجود تنوع في أنشطة منشأة 
العميل) أكثر من نشاط صناعي(، ومدى  تعقد في أنشطة منشأة  العميل،  وتعدد مواقع منشأة العميل جغرافيًا ، 

فات في القوائم المالية نتيجة ضعف ىيكل الرقابة الداخمية لدى منشأة  العميل، وذلك بالنسبة ومدى وجود  تحري
لتحميل أىم عوامل   Wilcoxon –sum rank testلممنشآت المحاسبة والمراجعة المصرية . وتم استخدام اختبار 

 :كما يتضح بالجدول التالي ،  العميلضغوط عممية المراجعة والخاصة بمنشأة 



 

 أحمد محمد شوقي محمدد/                                 AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

941 
 

 
استالم القوائم المالية   ىمية كل منأإلى    Wilcoxon Signed rank sum testوتشير نتائج اختبار       

، وجود تعقد في أنشطة منشأة    لمعميل  وتكميف مراقب الحسابات في وقت قريب من تاريخ نياية السنة المالية
 .تساوي صفر(  P-valueوقيمة  5و  4بين العميل وتعدد مواقع المنشأة الجغرافي  ) قيمة الوسيط تتراوح 

 

    أىم عوامل الضغوط الخاصة منشأة المحاسبة والمراجعة  :  –ب
   

مثل : ضغوط زمالء م عوامل ضغوط عممية المراجعة والخاصة بمنشأة المحاسبة والمراجعة أىتم القيام بتحميل      
مراقب الحسابات ألنياء عممية المراجعة ، وضغوط مدير فريق المراجعة إلنياء عممية المراجعة ، وضغوط شريك 

تعاب منخفضة ألداء عممية المراجعة ، وعدم تناسب أمنشأة  المحاسبة والمراجعة إلنياء عممية المراجعة، و وجود 
مراجعة، و عدم وجود إشراف مالئم عمى مراقبي الحسابات األقل خبرة، و  موازنة وقت المراجعة مع أنشطة عممية ال

وجود عالقة قوية بالعمالء مع  منشأة  المحاسبة و المراجعة ، و رضا العمالء عن الخدمة ، ووجود عميل يشغل 
 Wilcoxon –sum rank% من وقت العمل لدي منشأة المحاسبة و المراجعة . وتم استخدام اختبار 25تقريبًا 
test  كما يتضح بالجدول ، لتحميل أىم العوامل ضغوط عممية المراجعة والخاصة بمنشأة المحاسبة والمراجعة
 التالي:
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إلى اىمية كل ضغوط شريك منشأة  المحاسبة    Wilcoxon Signed rank sum testوتشير نتائج اختبار    
والمراجعة إلنياء عممية المراجعة ، و عدم تناسب موازنة وقت المراجعة مع أنشطة عممية المراجعة، و لدي منشأة  
المحاسبة و المراجعة عالقة قوية بالعمالء، ووجود عالقة قوية بالعمالء مع منشأة  المحاسبة و المراجعة ) قيمة 

 .(0.013تتراوح بين  صفر و    P-valueوقيمة  4.5و  4تتراوح بين الوسيط 
 

  في منشأة المحاسبة والمراجعة :  األخالقيةأىم العوامل المرتبطة بالثقافة  –جـ 
     

 في منشأة المحاسبة والمراجعة مثل:   األخالقيةىم العوامل المرتبطة بالثقافة أتم القيام بتحميل     
مدى قيام إدارة منشأة  المحاسبة والمراجعة بمخالفة السموك األخالقي مع وجود دستور ألخالقيات المينة، ومدى  

حصول العاممون الذين يخالفون دستور أخالقيات مينة المراجعة عمى مكافآتيم، وما إذا كان يتم فرض عقوبات 
جود معايير أخالقية مرتفعة لدى منشأة  المحاسبة ، ومدى و ىذه المنشأةصارمة عمى مخالفة السموك األخالقي في 

و المراجعة، ومدى وجود مكافآت لالفراد ذوي النزاىة أو السموك األخالقي المتميز  في منشأة  المحاسبة و 
المراجعة ، و  معاقبة السموك األخالقي في منشأة المحاسبة و المراجعة ، و مدى اىتمام  مديري منشأة المحاسبة و 

، و مدى التزام منشأة األخالقية،  وتوجيييم قرارات عممية المراجعة في اتجاه الجوانب  األخالقيةة بالجوانب المراجع
خالقية في فريق المراجعة ، و مدى اتساق متطمبات أالمحاسبة والمراجعة بالسموك االخالقي ، ومدى وجود قيادة 

غير الرسمية في منشأة  المحاسبة والمراجعة و مكافآه السموك  األخالقيةدستور أخالقيات المينة مع المعايير 
اىم لتحميل   Wilcoxon –sum rank testاألخالقي في منشأة المحاسبة و المراجعة. وتم استخدام اختبار 

 كما يتضح بالجدول التالي : ،في منشأة المحاسبة والمراجعة األخالقيةالعوامل المرتبطة بالثقافة 
 
 



 

 أحمد محمد شوقي محمدد/                                 AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

951 
 

    

فرض عقوبات صارمة من ؛  ىمية كلأإلى    Wilcoxon Signed rank sum testوتشير نتائج اختبار      
خالقية مرتفعة لدى منشأة  أعمى مخالفة السموك األخالقي في منشأة  المحاسبة و المراجعة ، ووجود  معايير 

المتميز  في منشأة  المحاسبة و المحاسبة و المراجعة ، و مكافأة االفراد ذوي النزاىة أو السموك األخالقي 
المراجعة، و معاقبة السموك غير األخالقي في منشأة المحاسبة و المراجعة ، واىتمام  مديري منشأة المحاسبة و 

، واتباع السموك األخالقية، وتوجيييم  قرارات عممية المراجعة في اتجاه الجوانب  األخالقيةالمراجعة بالجوانب 
لمحاسبة والمراجعة بصورة معيارية ووجود قيادة أخالقية في فريق المراجعة ، و اتساق  خالقي  في منشأة األا

غير الرسمية في منشأة  المحاسبة والمراجعة، ومكافآه  األخالقيةمتطمبات دستور أخالقيات المينة مع المعايير 
تتراوح بين    P-valueوقيمة  5و  4قيمة الوسيط تتراوح بين السموك األخالقي في منشأة المحاسبة و المراجعة )

 (.0.013صفر و  
 

عقوبات صارمة عمى مخالفة  قيام منشآت المحاسبة والمراجعة بفرضويرى الباحث وجود انخفاض نسبي في      
 ومتطمبات دستور اخالقيات المينة بين اتساق  مع عدم وجود ، بة والمراجعةسنشأة المحامالسموك الميني في 

تفسير  لمباحث  ( . ويمكن0.013تساوي   P-valueوقيمة  4غير الرسمية ) قيمة الوسيط  األخالقيةالمعايير 
سئولية مراقب معدم وضوح  و ،المراجعة المصريةالمحاسبة و بانخفاض مخاطر التقاضي عمى منشآت ذلك 
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دراسة  ) نويجي ،  يو الحسابات القانونية  نتيجة تشتت متطمباتيا بين القوانين المتعددة بما يتسق إلى ما أشارت إل
2012). 

وتخصصو  مراقب الحسابات ىم العوامل الخاصة  بضغوط منشأة العميل و  خبرة ألنموذج االنحدار  -د
لمنشأة المحاسبة والمراجعة،  واستجابة مراقب الحسابات  األخالقيةالعوامل المرتبطة بالثقافة و أىم  ،الصناعي

 :لتمك الضغوط
 

االنحدار بين  أىم العوامل الخاصة بضغوط منشأة العميل ) باعتبار المتغير المستقل ( مع  تم صياغة نموذج    
ىم العوامل المرتبطة أاستخدام مقياس مجمع ليذه العوامل، و كل من خبرة مراقب الحسابات وتخصصو الصناعي و 

جابة مراقب الحسابات عوامل ،  واستلمنشأة المحاسبة والمراجعة  مع استخدام مقياس مجمع ليذه ال األخالقيةبالثقافة 
كما ، ) المتغيرات الرقابية ( ، ودقة تقديرات مراقب الحسابات لموازنة الوقت باستخدم تحميل االنحدار لتمك الضغوط 

 يتضح بالجدول التالي:

 
 

 

في منشأة  األخالقيةوجود عالقة طردية معنوية  بين عوامل الثقافة إلى وتشير نتائج تحميل االنحدار المتعدد       
المحاسبة والمراجعة  وتخصص مراقب الحسابات في أحد السنوات وعدد سنوات خبرتو في مراجعة الشركات 

و  0.278تتراوح بين   Betaبيتاالمساىمة من جانب ، ودقة تقدير مراقب الحسابات  لموازنة وقت المراجعة ) قيمة 
ه العوامل دقة تقدير مراقب الحسابات لموازنة وقت وتدعم ىذ . تساوي صفر(  P-valueوقيمة   1.765
 المراجعة.
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استالم القوائم المالية لمعميل  وتكميف مراقب ضغوط منشأة العميل ) وجود عالقة عكسية ومعنوية بين كما اتضح   
وجود تعقد في أنشطة منشأة  العميل وتعدد مواقع المنشأة و ،  الحسابات في وقت قريب من تاريخ نياية السنة المالية

تساوي   P-valueقيمة و  0.124-) قيمة بيتا   ودقة تقدير مراقب الحسابات  لموازنة وقت المراجعةالجغرافي( 
 . صفر(

 

 معادلة االنحدار :
عوامل الثقافة × 1.278ضغوط منشأة العميل +  ×  1.124-  9.125-دقة تقدير موازنة وقت المراجعة = 

و أوجود خبير × 1.765في منشأة المحاسبة والمراجعة+  األخالقية
كثر متخصص في مراجعة حسابات شركات صناعية لمدة ال تقل عن أ

عدد سنوات الخبرة في مراجعة الشركات ×  1.325خمس سنوات+ 
 المساىمة

    

ثر تقديرات مراقب الحسابات لموازنة الوقت بالضغوط عمية من جانب أالمتعدد توتدعم نتائج تحميل االنحدار     
 ،في منشأة المحاسبة والمراجعة  ةخالقيألاعوامل الثقافة  )مع االخذ في االعتبار المتغيرات الرقابية مثل عميمو

بما يثبت ( وعدد سنوات خبرتو في مراجعة الشركات المساىمة،صناعاتوتخصص مراقب الحسابات في أحد ال
 Low, K. 2004; Svanberg and Ohman)مع  . وتتسق نتائج ىذه الدراسةصحة الفرض األول لمدراسة

2013; Barriankua and Espinosa-Pike 2015)  
 

 : الثانياختبار الفرض  نتيجة -6/3/4/2 
    

والمراجعة ) باعتباره المتغير تم صياغة نموذج االنحدار بين  أىم العوامل الخاصة بضغوط منشأة المحاسبة     
ىم أالمستقل ( مع استخدام مقياس مجمع ليذه العوامل، و كل من خبرة مراقب الحسابات وتخصصو الصناعي و 

لمنشأة المحاسبة والمراجعة  مع استخدام مقياس مجمع ليذه العوامل ) المتغيرات  األخالقيةالعوامل المرتبطة بالثقافة 
كما يتضح بالجدول  المتعدد، الرقابية (، ودقة تقديرات مراقب الحسابات لموازنة الوقت باستخدم تحميل االنحدار

 التالي:
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في منشأة  االخالقيوبين عوامل الثقافة وجود عالقة طردية معنوية  إلى وتشير نتائج تحميل االنحدار المتعدد    
المحاسبة والمراجعة  وتخصص مراقب الحسابات في أحد السنوات وعدد سنوات خبرتو في مراجعة الشركات 

و  0.263تتراوح بين   Beta) قيمة   المساىمة من جانب ، ودقة تقدير مراقب الحسابات  لموازنة وقت المراجعة
وتدعم ىذه العوامل دقة تقدير مراقب الحسابات لموازنة وقت  . تساوي صفر(  P-valueوقيمة   1.703
 المراجعة.

، ودقة تقدير مراقب الحسابات    بصورة عكسية وغير معنويةالمحاسبة والمراجعة اتضح تأثير ضغوط منشأة  و   
 . (0.22تساوي   P-valueو قيمة  0.017-) قيمة بيتا لموازنة وقت المراجعة 

 

 االنحدار : نموذج تحميل معادلة
 

× 1.263+   المحاسبة والمراجعةضغوط منشأة ×  1.117-   9.638-دقة تقدير موازنة وقت المراجعة = 
× 1.713في منشأة المحاسبة والمراجعة+  األخالقيةعوامل الثقافة 

وجود خبير او اكثر متخصص في مراجعة حسابات شركات صناعية لمدة 
عدد سنوات عدد سنوات الخبرة ×  1.315ال تقل عن خمس سنوات+ 

 في مراجعة الشركات المساىمة

والتخصص الصناعي لمراقب الحسابات  األخالقيةوتوضح نتائج تحميل االنحدار استمرار تأثير عوامل الثقافة      
والمراجعة  وعدد سنوات خبرتو عمى دقة تقديره لموازنة وقت المراجعة ، بينما لم يتضح أثر ضغوط منشأة المحاسبة

 . الثانيبما ال يدعم صحة الفرض عمى موازنة وقت المراجعة 
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ويفسر الباحث عدم وجود عالقة عكسية معنوية بين ضغوط منشأة المحاسبة والمراجعة ودقة تقدير موازنة      
تخفيض ضغوط عمى بصورة معنوية  بتأثير عوامل الثقافة األخالقية في منشأة المحاسبة والمراجعة المراجعة ،  وقت

عمى ضغوط منشأة  المصرية في منشآت المحاسبة والمراجعة تركيز مراقبي الحسابات منشأة المحاسبة والمراجعة، و 
،  ومعامل بيتا لضغوط 0.124-العميل عند تقدير موازنة وقت المراجعة ) معامل بيتا لضغوط منشأة العميل 

 Espinosa-Pike and)دراسة   مع ه الدراسة(. وتتسق نتائج ىذ0.017 -منشأة المحاسبة والمراجعة
Barrainkua 2015). 

 

 اختبار الفرض الثالث :نتيجة -6/3/4/3
 

خالل السنة الماضية أو عند مواجيتو   أىم استجابات مراقب الحسابات لضغوط الوقت  قام الباحث بتحديد     
 كما يمي : Chi-square وتم استخدام اختبار  ،لميزانية وقت ضيقة لعممية المراجعة

 

 
 
في السنو  بصورة معنوية  ستجابة مراقب الحسابات لضغوط الوقتال   Chi-squareباستخدام تحميل  و    

قبول فحص منخفض لتفسيرات العمالء ، و عمل فحص سطحي لبعض ، اتضح قيام مراقبي الحسابات بالماضية 
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و   24تتراوح بين   Chi-square) قيم مستندات العميل أو اإلشراف عن اعضاء الفريق بصورة غير كاممة 
 يساوي صفر ( .   P-value، و قيمة   42.667

 

تخفيض الوقت ت عند وجود ميزانية وقت ضيقة لعممية المراجعة من خالل اكما اتضح استجابة  مراقبي الحساب    
المقرر بو خالل عممية المراجعة وتحويمو لوقت خاص بمراقب الحسابات ، و طمب وقت أطول من العميل، وبالتالي 

و   26.74تتراوح بين   Chi-square) قيم أتعاب أكبر، و االستعانة بخبرات مختمفة داخل فرق العمل  
 .يساوي صفر (  P-value، و قيمة   46.667

   
لمنشأة المحاسبة  األخالقيةكما قام الباحث بصياغة تحميل االنحدار بين تفاعل العوامل المرتبطة بالثقافة     

 في السنة الماضية والمراجعة ) باستخدام مقياس مجمع ليذه العوامل ( و  استجابة مراقب الحسابات لضغوط الوقت
 المراجعة ، وذلك كما يتضح بالجدول التالي : ، ودقة تقدير موازنة وقت)) مع تحديد أىم تمك االستجابات  

 
 

بمنشأة المحاسبة  األخالقيةتأثير عوامل الثقافة  ( 8في  جدول رقم ) ار دأوضحت نتائج تحميل االنح     
شراف عن اعضاء فريق ألفحص منخفض لتفسيرات العمالء و ا بقبولعمى قبول مراقبي الحسابات القيام والمراجعة 

 P-valueوقيمة  0.062و  0.066تتراوح بين   Betaالمراجعة بصورة غير كاممة بصورة طردية ومعنوية ) قيمة 
في منشأة  األخالقيةتساوي صفر( عمى دقة تقدير موازنة وقت المراجعة . ويفسر ذلك بأن توافر عامل الثقافة  

مع وجود السموك غير الوظيفي لممراجعة  ، وذلك المحاسبة والمراجعة يزيد من دقة تقدير موازنة وقت المراجعة 
audit dysfunctional behavior ( ول فحص منخفض لتفسيرات العمالء و االشراف عن اعضاء فريق بق مثل

  Barriankua and Espinosa-Pike 2015)       ;عــــــــــالنتائج مىذه  قــــــ. وتتسمة(ــــــــالمراجعة بصورة غير كام

 et al. 2016) Neheme 
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وجود عالقة عكسية معنوية  بين أثر تفاعل ( أيضًا إلى 8كما أوضحت نتائج تحميل االنحدار في جدول رقم ) 
عمل فحص سطحي  الحساباتعمى قبول مراقبي   وضغوط الوقت في السنة الماضية األخالقيةعوامل الثقافة  

-تتراوح بين   Beta) قيمة     لبعض مستندات العميل بما يؤدي النخفاض دقة تقدير موازنة وقت المراجعة
 .تساوي صفر(  P-valueوقيمة  0.062و  0.057

 

لمنشأة  األخالقيةتحميل االنحدار بين تفاعل العوامل المرتبطة بالثقافة نموذج  كما قام الباحث بصياغة     
في السنة  المحاسبة والمراجعة ) باستخدام مقياس مجمع ليذه العوامل ( و استجابة مراقب الحسابات لضغوط الوقت

 ، ودقة تقدير موازنة وقت المراجعة ، وذلك كما يتضح بالجدول التالي :)) مع تحديد أىم تمك االستجابات  الماضية

    

بمنشأة المحاسبة والمراجعة  األخالقية(  تأثير عوامل الثقافة 9أوضحت نتائج تحميل االنحدار  في  جدول رقم )    
االستعانة و   تخفيض الوقت المقرر بو خالل عممية المراجعة وتحويمو لوقت خاص بمراقب الحسابات عمى 

وقيمة     0.003، و 0.02تتراوح بين  Betaبخبرات مختمفة داخل فرق العمل بصورة طردية غير معنوية ) قيمة 
P-value   دراسة  وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع  ،(0.83و  0.66تتراوح بين (Nehme et al. 2016) وتفسر .
تخفيض الوقت المقرر بو خالل عممية المراجعة وتحويمو لوقت خاص عمى  األخالقيةبأن تأثير العوامل ىذه النتائج 

يقل تأثيره مع وجود ميزانية وقت ضيقة لعممية االستعانة بخبرات مختمفة داخل فرق العمل  بمراقب الحسابات
 المراجعة  

 

 أثر تفاعل  وجود عالقة عكسية معنوية  بين( أيضًا إلى 9كما أوضحت نتائج تحميل االنحدار في جدول رقم )   
بما   أطول من العميل، وبالتالي أتعاب أكبرطمب وقت عمى  عمى قبول مراقبي الحسابات األخالقيةعوامل الثقافة  
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-Pو قيمة Beta  - 0.09) قيمة  وزيادتيا لطمب اتعاب أكبر يؤدي النخفاض دقة تقدير موازنة وقت المراجعة
value  )باستجابة مراقب الحسابات  لميزانية وقت  ضيقة بالنسبة لعممية   ىذه النتائج  وتفسر  .تساوي صفر

ىذه  عمى  األخالقيةتأثير عوامل الثقافة  المراجعة  بطمب مراقب الحسابات لوقت أطول واتعاب أكبر  بما يضعف
  االستجابة.

عة وعوامل ثقافة ستجابة مراقب الحسابات لضغوط وقت المراجوتوضح نتائج تحميل االنحدار وجود تأثير ال    
  بما يدعم صحة الفرض الثالث .عمى دقة تقدير وقت المراجعة  األخالقيةمنشأة المحاسبة و المراجعة 

 
 

 :اختبار الفرض الرابع نتيجة  -6/3/4/4
لمراجعة( عمى جودة ادقة تقدير وقت المراجعة ) مع وجود ضغوط وقت بين  لمعالقة م صياغة نموذج االنحدار ت 

مكانيو اكتشافو ألثر االخطاء عمى  إ، و  بتحميل النسب الماليةعممية المراجعة )فعالية مراقب الحسابات في القيام 
 ويتضح ذلك بالجدول التالي : عناصر القوائم  المالية(.

 

 
مع وجود ضغوط وقت المراجعة دقة تقدير وقت المراجعة  بين  لمعالقة االنحدار تحميل كما تم صياغة نموذج     

عمى جودة عممية المراجعة )باستخدام فعاليو مراقب الحسابات في اكتشافو ألثر االخطاء عمى  عناصر القوائم  
 المالية(. ويتضح ذلك بالجدول التالي :
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لعممية  ( إلى تأثير دقة وقت المراجعة ) مع وجود ضغوط وقت11( و رقم )10وتشير نتائج الجدولين رقم )     
    زيادة جودة عممية المراجعةعمى في منشاة المحاسبة والمراجعة (  األخالقيةالمراجعة و العوامل الخاصة بالثقافة 

بيتا عند قياس ) ، وذلك بصورة طردية ومعنوية (  قيام مراقب الحسابات بتحميل النسب المالية ) مقاسة بفعالية 
( ، بينما تؤثر دقة 0.001تساوي     P-value  ، وقيمة 0.164المالية  فعالية جودة المراجعة  بتحميل القوائم 

ة المحاسبة أفي منش األخالقيةو العوامل الخاصة بالثقافة مع وجود ضغوط وقت لعممية المراجعة  ) وقت المراجعة
عمى  عناصر  ) مقاسة بفعاليو مراقب الحسابات في اكتشافو ألثر االخطاء عممية المراجعةعمى جودة  والمراجعة(

القوائم  المالية (  ، وذلك بصورة عكسية غير معنوية )بيتا عند قياس فعالية مراقب الحسابات في اكتشافو ألثر 
 (   0.76تساوي      P-value، وقيمة  0.016 -االخطاء عمى  عناصر القوائم  المالية 

   

تقدير ميزانية وقت المراجعة ، وبالتالي عمى وتفسر ىذه النتائج بأن ضغوط عممية المراجعة  تؤثر عمى دقة    
بصورة طردية خاصة بالنسبة لتحميل النسب المالية. وتؤثر  ضغوط عممية المراجعة   جودة وفعالية عممية المراجعة 

عمى دقة تقدير ميزانية وقت المراجعة ، وبالتالي عمى جودة وفعالية عممية المراجعة  بصورة عكسية غير معنوية 
                            وتتسق ىذه النتائج مع دراسة .ثر االخطاء في عناصر القوائم الماليةأالكتشاف بالنسبة 

) (Browrin and King II 2010   والتي أشارت الختالف استجابة مراقب الحسابات لضغوط الوقت واثرىا عمى
  . مستوى تعقد الميمة الواجب القيام بيا  جودة وفاعمية المراجعة ، باختالف

 

دقة تقدير مراقب  (  إلى دعم  الفرض الرابع بتأثير 11(  ، و رقم )10وتشير نتائج من الجدولين رقم )    
  . بصورة جزئية الحسابات لوقت المراجعة عمى جودة عممية المراجعة

 

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة :  -6/4
 يعرض الباحث في ىذه الفرعية لنتائج البحث وتوصياتو وأىم مجاالت البحث المقترحة كما يمي : 
 نتائج البحث : -6/4/1

 

 يمكن بمورة اىم نتائج البحث كما يمي :  
مراقب حسابات في منشآت المحاسبة والمراجعة المصرية مع تقديم حالة  54قام الباحث باستخدام عينة من  -

) باستخدام قدره مراقب  تجريبية عن ضغوط وقت المراجعة ودقة تقدير موازنة الوقت وفعالية عممية المراجعة 
 واكتشاف االخطاء في عناصر القوائم المالية (. ،الحسابات عمى القيام بتحميل النسب المالية

استالم القوائم المالية لمعميل  وتكميف  ىمية  ضغوط منشأة العميل مثلأأشارت نتائج الدراسة التجريبية إلى  -
وجود تعقد في أنشطة منشأة  العميل وتعدد و ،  مراقب الحسابات في وقت قريب من تاريخ نياية السنة المالية

ىمية ضغوط  منشأة أكما بينت نتائج البحث  أة الجغرافي كعوامل ضغط من منشأة العميل. مواقع المنش
المحاسبة والمراجعة مثل  ضغوط شريك منشأة  المحاسبة والمراجعة ، و عدم تناسب موازنة وقت المراجعة 

كما اتضح أىمية . و وجود عالقة قوية بالعمالء مع منشأة  المحاسبة و المراجعة  مع أنشطة عممية المراجعة،
فرض عقوبات صارمة عمى مخالفة السموك األخالقي ، ووجود  مثل   األخالقيةالعوامل المرتبطة بالثقافة 

معايير اخالقية مرتفعة، ومكافأة االفراد ذوي النزاىة أو السموك األخالقي المتميز، ومعاقبة السموك غير 
  . األخالقي ، ووجود قيادة أخالقية في فريق المراجعة
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في منشأة المحاسبة  األخالقيةأشارت نتائج البحث إلى وجود عالقة طردية معنوية بين عوامل الثقافة  -
وتخصص مراقب الحسابات في أحد السنوات وعدد سنوات خبرتو في مراجعة الشركات المساىمة ، والمراجعة

وجود عالقة عكسية ومعنوية  من جانب ، ودقة تقدير مراقب الحسابات  لموازنة وقت المراجعة . كما اتضح
بين  ضغوط منشأة العميل )استالم القوائم المالية لمعميل  وتكميف مراقب الحسابات في وقت قريب من تاريخ 
نياية السنة المالية  ، وجود تعقد في أنشطة منشأة  العميل وتعدد مواقع المنشأة الجغرافي( ، ودقة تقدير 

ثير ضغوط منشأة المحاسبة والمراجعة عمى دقة أ، بينما لم يتضح تجعةمراقب الحسابات  لموازنة وقت المرا
 تقدير موازنة وقت المراجعة .

    

قبول فحص بوذلك ، باالستجابة لضغوط وقت عممية المراجعةأوضحت نتائج  البحث قيام مراقبي الحسابات   -
ف عن اعضاء الفريق منخفض لتفسيرات العمالء، و عمل فحص سطحي لبعض مستندات العميل أو اإلشرا

ت عند وجود ميزانية وقت ضيقة لعممية المراجعة من ابصورة غير كاممة . كما اتضح استجابة مراقبي الحساب
تخفيض الوقت المقرر بو خالل عممية المراجعة وتحويمو لوقت خاص بمراقب الحسابات، و طمب وقت خالل 

 برات مختمفة داخل فرق العمل  . أطول من العميل، وبالتالي أتعاب أكبر، و االستعانة بخ
 

دقة وقت المراجعة ) مع وجود ضغوط وقت لعممية المراجعة و العوامل إلى وجود أثر ل البحثشارت نتائج أ  -
في منشاة المحاسبة والمراجعة ( عمى زيادة جودة عممية المراجعة ) مقاسة بفعالية   األخالقيةالخاصة بالثقافة 

 ، بينما تؤثر دقة وقت المراجعة ( ، وذلك بصورة طردية ومعنوية  النسب المالية قيام مراقب الحسابات بتحميل
 في منشاة المحاسبة والمراجعة( األخالقيةو العوامل الخاصة بالثقافة ) مع وجود ضغوط وقت لعممية المراجعة 

عمى جودة عممية المراجعة ) مقاسة بفعاليو مراقب الحسابات في اكتشافو ألثر االخطاء عمى  عناصر القوائم  
 معنوية.المالية (  ، وذلك بصورة عكسية غير 

 

 التوصيات : -6/4/2
 

 في ضوء ما انتيي إليو البحث من نتائج ، يوصي الباحث بما يمي:  
 

بمنشآت المحاسبة  األخالقيةداب المينة ودعم الثقافة آوالمراجعة بقواعد و ضرورة الزام منشآت المحاسبة  -
والمراجعة بما يساعد عمى زيادة مقاومة مراقبي الحسابات لضغوط منشاة العميل و الضغوط من منشأة 

ولعل دور ىيئة الرقابة المالية في ىذا الشأن من خالل وحدة مراقبة الجودة يمثل  المحاسبة والمراجعة .
 موذجًا يمكن تطويره.ن

ىيئة الرقابة المالية بتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية لمراقبي  وقيام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  -
في  األخالقيةداب وسموك المينة وجوانب الثقافة آالحسابات في منشآت المحاسبة والمراجعة المصرية عن 

  أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية.، وذلك بالتعاون مع منشاة المحاسبة والمراجعة
ضرورة تطوير مقاييس كمية لجودة المراجعة مع األخذ في االعتبار كفاءة وفعالية عممية المراجعة  وعالقتيا  -

دارة األرباح وحجم منشأة المحاسبة مع تعقد ميام المراجعة ، وذلك عمى غرار نماذج التحفظ المحاسبي وا 
 . ودةوالمراجعة كمقاييس كمية لمج



 

 أحمد محمد شوقي محمدد/                                 AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

961 
 

خالقيات مينة المحاسبة والمراجعة لطمبة مرحمة البكالوريوس بما يدعم  أضرورة تخصيص مقرر لدراسة  -
، وفي منشآت المحاسبة والمراجعة بصفة جودة عممية المحاسبة والمراجعة في كافة المنشآت بصفة عامة 

 .خاصة 
 

  :أىم مجاالت البحث المقترحة -6/4/3
 

 بحوث مستقبمية في المجاالت التالية :يقترح الباحث إجراء   
 

 فرق المحاسبة والمراجعة المتعددة االختصاصات عمى ضغوط عممية المراجعة. تفعيل مدخلأثر  -
 أثر كفاءة لجان المراجعة  عمى موازنة وقت المراجعة.  -
 عممية المراجعة .وقت أثر المراجعة المشتركة عمى تخفيض ضغوط  -
 ض ضغوط وقت المراجعة يعمى تخفلتكنولوجيا المعمومات أثر استخدام مراقب الحسابات  -
 وتحسين جودتيا . -
 مقاومة ضغوط عممية المراجعة .لمراقبي الحسابات  دراسة تحميمية لدوافع  -
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 مراجعال
 

 مراجع بالمغة العربية : -أوالً 
 

 : المراجعة لعممية  التقديري الوقت عمى العميل دراسة أثر خصائص، 2011البري،  ىدى السيد إبراىيم ،  -
 .جامعة الزقازيق-رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة ، تجريبية دراسة

 

كمية التجارة بالسادات .  SPSSالتحميل اإلحصائي باستخدام برنامج .  2117سميمان . أسامة ربيع أمين .  -
 جامعة المنوفية . الطبعة الثانية . المنوفية . –

أثر تعقد ميمة المراجعة وضغط الموازنة التقديرية لموقت عمى مدى ، 2009عمى ، ىبة اهلل محمود خميل ،   -
رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية ،  إعتماد المراجع عمى األدوات المساعدة في إتخاذ القرار مع دراسة تجريبية

 .جامعة اإلسكندرية –التجارة 
 

 لمراجع الميني جودة األداء عمى المنظمة غير المراجعة ممارسة أثر  ، 2008عوض ، أمال محمد محمد ،  -
 يوليو ، 2  رقم العدد ، 45اإلسكندرية، المجمد رقم  جامعة – العممية لمبحوث التجارة كمية مجمةالحسابات ، 

 . 82-1، ص  2008
 

مراجع الحسابات عمى مقاومة دراسة وتقييم العوامل المؤثرة في مقدرة ،  2001قنديل ، ياسر سعيد سعد ،  -
 رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة  جامعة اإلسكندرية، مع دراسة تجريبية –ضغوط إدارة العميل 

دراسة   مقومات تفعيل مراجعة النظير كأداة لمرقابة عمى جودة المراجعة  ،2014 ،محمود ، حسن شمقامي  -
 . 126 -67، 1جامعة بني سويف. رقم-كمية التجارة، مجمة المحاسبة والمراجعة. ميدانية 

 

عمي وعية لمنشأة المحاسبة والمراجعة أثر الخصائص الن ، 2012نويجي ، حازم محفوظ محمد عمر ،  -
، رسالة  مستوي خطر مقاضاة الغير لمراقب الحسابات  مع دراسة تطبيقية في بيئة الممارسة المينية في مصر

 .جامعة االسكندرية -التجارة دكتوراه غير منشورة ،كمية
 

: االستراتيجيات دراسة تحميمية لعممية التفاوض بين المراجع وعميمو،  2011محمود ،  ، أيمن يوسفوسفي -
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ، مع التطبيق في بيئة الممارسة المينية المصرية -والعوامل المؤثرة

 فرع دمنيور.–جامعة اإلسكندرية  –
 

 ثانيًا: مراجع بالمغة األجنبيو:
-Agoglia, C.P. , R.C. Hatfield and T.A Lambert.2015.Audit team time reporting : An 

Agency perspective. Accounting, Organizations and Society ,No. 3. 1:14. 
 

-Al-Khaddash H. , R.Al Nawas , and  A. Ramadan ,2013, Factors affecting the quality 

of Auditing: The Case of Jordanian Commercial Banks, International Journal of 

Business and Social Science, Vol. 4, No. 11, September, 206:222. 

-Awadallah E. A. and A.. F. Elbayoumi.2012 .   An Interpretive Analysis of how Audit 

Quality is Perceived in Economies in Transition . GBR .Vol.2 No.2, 2012 : 1:7. 

https://www.researchgate.net/publication/256390453. 
 

https://www.researchgate.net/publication/256390453
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- Baldacchino, P. , R.Tabone, J. Agius and F. Bezzina . 2016. Organizational culture, 

personnel characteristics and dysfunctional audit behavior. The IUP Journal of 

Accounting Research &Audit Practices. Vol.15.No.3.34:64. 
  

- Barainkua .I, and M.Espinosa-Pike .2015, New Insight into underreporting of time : 

the audit partner Context. Accounting , Auditing & Accountability Journal ,No.4 

: 494:514. 
 

- Bell, T.B., W.R. Landsman, and D.A. Shackelford . 2001. Auditors’ Perceived  

Business Risk and Audit Fees: Analysis and Evidence.   Journal of Accounting 

Research.  Vol. 39 . No.1 :  35-49. 
 

- Black.K. 2010.Business  Statistics for Contemporary decision making. Sixth edition 

.John Willey & Sons . U.S.A. 
 

-Bradbury .M.E, N.B. Redmayne.2014.Audit effort and pricing differences among the 

large audit firms : evidence from a public setting .International Journal of 

Auditing .Vol.18 . No.1 . 90:100. 
 

- Browrin A.R. and J. King II .2010. Time pressure ,task complexity ,and audit 

effectiveness. Managerial Auditing Journal, No. 2 :160:181. 

- Coram ,P.,J.Ng and  D. Woodliff, 2003. A Survey of time budget pressure and reduced 

audit quality among Australian Auditors. Australian Accounting Review .March 

.38:44 -ـــ .2004. The effect of risk of misstatement on the propensity to commit 

reduced audit quality Acts under time budget pressure . Auditing : A Journal of 

Practice and Theory ,No. 2, September. 159:167. 
 

- Donnelly , D.P. , J. Quirin and D. O’Bryan.2003. Auditor Acceptance of 

Dysfunctional Audit behavior : An Explanatory Model Using Auditor’s personal 

Characteristics .Behavioral Research In Accounting ,Vol. 15. No. 1, 87:110. 

-Espinosa-Pike , M. and I.  Barrainkua , 2015, An exploratory study of the pressures and 

ethical dilemmas in the audit conflict, Spanish Accounting Review, Vol. 19, 

No.1,10:20. 
 

- Etteredge , M.L. , Y. Xu ,and  H.S. Yi   . 2014 . Fair Value measurements and audit 

fees : Evidence from the Banking Industry  .   Auditing: A Journal  of  Practice 

& Theory .Vol. 33. No. 3 :  33–58. 

-Gist  . W.E  and R.A . Davidson . 1999 .An exploratory study of the influence of client 

factors on audit time budget variances. Auditing: A Journal of Practice and 

Theory ;   No.1 . 101:116. 

-Gundry, L. And  C. G. A.Liyanarachchi.2007. Time budget pressure, auditors' 

personality type, and the incidence of reduced audit quality practices .Pacific 

Accounting Review. Vol.19, No.2.  125: 152. 

- Hegazy .M ,  I. Raslan , .and N. Kamar  Eldawla. 2015.  Quality Control Elements and 

Auditor Fraud Risk Assessment: An Experimental Study  

    . Research gate Working papers. 1: 19 . 

https://www.researchgate.net/publication/303445745_Quality_Control_  

Elements_and_Auditor_Fraud_Risk_Assessment_An_Experimental_Study 

-Herda. D.N and K.A.Martin. 2016. The effect of auditor experience and professional 

commitment on acceptance of underreporting time: a moderate mediation analysis 

.Current Issues In Auditing .Vol.10.No.2.A14:A27. 

https://www.researchgate.net/publication/303445745_Quality_Control_Elements_and_Auditor_Fraud_Risk_Assessment_An_Experimental_Study
https://www.researchgate.net/publication/303445745_Quality_Control_Elements_and_Auditor_Fraud_Risk_Assessment_An_Experimental_Study
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(1ممحق رقم )  
 

 تجريبيةالحالة ال 

 

 السيد األستاذ الفاضل /   

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،  

يقوم الباحث بإعداد  بحث في مجال المراجعة بشأن العالقة بين  استجابة مراقب الحسابات لضغوط وقت        
 عممية المراجعة و جودة المراجعة .

 
العوامل المؤثرة عمى ضغوط تقدير موازنة وقت المراجعة   بشأن رأيكم عمى الوقوف المرفق االستقصاء يتناولو     

 بات  لمضغوط  ومن ثم دقة  تقديرات وقت المراجعة ، وأثرىا عمى جودة المراجعة .واستجابة مراقب الحسا
 
 

 تستخدم سوف أنيا كما الكاممة، بالسرية إجاباتكم تحظى األسئمة، وسوف كافة عمى الرد ويرجو الباحث منكم    
 ولن تستخدم ألي  أغراض آخرى .العممي  البحث ألغراض فقط
 

 الباحث                                                                                                  
د. أحمد محمد شوقي محمد                 

        مدرس المحاسبة والمراجعة                                                                                          
جامعة االسكندرية -كمية التجارة   
11165718748موبايل /   

ahmedmohamedshawki@gmail.com بريد الكتروني /   
 

 

 

 

 

mailto:ahmedmohamedshawki@gmail.com
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 بيانات شخصـــيو :
 

 ) اختياري( -----------------------------------------األسم /   -
 ------------------------------------------الحالية / الوظيفة  -
 المؤىالت الدراسية : -
 --------------سنة  -------------------------------بكالوريوس  -
 دبموم دراسات عميا في : -
- ------------------------------ 

 ماجستير في :
- --------------------------- 

 دكتوراه في :
- ---------------------------- 
 شيادات مينية  : -
- ------------------------------ 
 سنة   -----------عدد سنوات شغمك لموظيفة الحالية  -
 عضوية جمعيات مينية : -
- ----------------------- 

 المستوى الوظيفي لمراقب الحسابات :
  سنة خبرة( 2محاسب تحت التدريب ) أقل من 

  سنوات( 5-3من مراقب حسابات  ذو خبرة ) 
  سنوات ( 8إلى  6مدير لفريق المراجعة ) من 

  سنوات خبرة ( 8شريك في منشأة  المحاسبة و المراجعة ) أكثر من 
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 برجاء اإلجابة عمى االسئمة التالية بعناية :
العمالء ) يمكن اختيار أكثر أي من العوامل التالية تواجييا عند تكميفك بعممية مراجعة لمقوائم المالية ألحد -1

 من عامل(:

 
أي من العوامل التالية تواجيو عند تكميفك بعممية مراجعة لمقوائم المالية ألحد العمالء ) يمكن اختيار أكثر -2

 من عامل(:
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  حالة تجريبية
 شركة )ا ( لمصناعات الكيماوية

،  2015مميار جنيو في نياية   10تتصف شركة  )ا ( لمصناعات الكيماوية  بكبر حجم اصوليا والتي تبمغ       
 : 2015لعام  -ممخصة –المعمومات المالية األساسية لمشركة  وفيما يمي

 بالمميون جنيو                              31/12/2115قائمة المركز المالي  في              
 2115 

 أصول غير متداولة
 أصول متداولة
 إجمالي األصول
 التزامات متداولة

 التزامات طويمة األجل
 إجمالي االلتزامات
 حقوق الممكية

 إجمالي االلتزامات وحقوق الممكية

511, 7 
 11 5, 2 
 11 1, 11 

 1.251 
751 

 11 2.1 
 111, 8 

111, 11 
 بالمميون جنيو                            31/12/2115قائمة الدخل عن السنة المنتيية في   

 2115 
 7 ,11 1  المبيعات

 (5 ,511) المصروفات التشغيمية
 2.511 إجمالي الربح التشغيمى

 511 المصروفات البيعية واإلدارية 
 2.111 صافى الدخل التشغيمي قبل الضريبة
 1 ,411 ( 1صافى الدخل التشغيمي بعد الضريبو )

 

 المالية لشركة )ا(:النسب -ا
 

 =              %  نسبة األصول المتداولة إلى االلتزامات المتداولة  =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (1
 

 =             %  نسبة المبيعات إلى إجمالي األصول               =    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (2
 

 =             % نسبة إجمالي األصول  إلى  حقوق الممكية       =    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    (3
 

 %      =        نسبة إجمالي االلتزامات إلى األصول             =    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (4
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =             %  نسبة صافي الدخل بعد الضريبة إلى المبيعات    =  (5
 
 



 

 أحمد محمد شوقي محمدد/                                 AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

911 
 

 :  فإذا عممت أنو تم اكتشاف التحريفات التالية 
 

 تم المبالغة في قيمة المبيعات . (1
 تم المبالغة في مصروف الديون المشكوك في تحصيميا.  (2
 تم التخفيض في قيمة االلتزامات المتداولة. (3
 تم المبالغة في قيم المصروفات البيعية واإلدارية. (4
 لم يتم تسجيل احد بنود المخزون. (5

 

بناء عمى ما سبق ، حدد تأثير  التحريفات السابقة عمى النسب المالية السابقة ) عمى سبيل المثال يؤثر   -ب  
 :بدون الرجوع لمنسب المالية السابقة( 2،  1التحريف   عمى النسبة 

 
 

 جابة عمى ىذه الحالة =                    دقيقومن فضمك ، حدد الوقت الذي استغرقتو لإل -جـ


