
 
 

 

 

              دراسة نظرية تحليلية.استخدام األساليب الكمية في ترشيد تخطيط عملية المراجعة

 صالح على خليفة أبوكدرون اسم الطالب:

                                 الهادي محمد السحيرى د :اشراف

 االقتصاد والعلوم السياسية كلية - المحاســبة قسم

 2008 –ماجستير 

إن تخطيط عملية المراجعة يعد من أهم األعمال التي يتوقف عليها مدى كفاءة وفعالية تنفيذ عملية  

المراجعة ، حيث يقصد بالتخطيط ترتيب إجراءات المراجعة الضرورية لالستفادة من عنصر الوقت ، 

تخطيط  وصعوبةلذلك تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد الوقت المالئم إلتمام عملية المراجعة ، 

تكلفة عملية المراجعة ، وصعوبة تخصيص المراجعين على أعمال وأنشطة عملية المراجعة في ظل 

ضرورة إنجاز عملية المراجعة بصورة تتفق ومعايير المراجعة المتعارف عليها في الوقت المحدد 

هة لية المراجعة لمواجوبالجودة المطلوبة .    لذلك تسعى هذه الدراسة إلى بناء إطار فكرى لتخطيط عم

" والمسار PERTهذه المشاكل أو التقليل منها على أقل تقدير باستخدام األساليب الكمية ) أسلوبي بيرت 

" في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ، تتلخص أهمية وأهداف هذه الدراسة في CPMالحرج "

لمراجعة ، وما يترتب عليها من مشاكل توضيح أوجه القصور في ظل الممارسة الحالية لتخطيط عملية ا

لها أثر بالغ على كفاءة وفعالية تخطيط عملية المراجعة ، والتأكيد على ضرورة التطوير المستمر لمهنة 

المراجعة وإتباع األساليب العلمية التي تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أداءها وذلك 

ي تواجه المراجع عند التخطيط لعملية المراجعة والسعي إلى بدراسة األبعاد المختلفة للمشاكل الت

" والمسار PERTمعالجتها باستخدام األساليب العلمية ، والتأكيد على إمكانية تطبيق أسلوبي بيرت"

" في المراجعة بهدف مواجهة المشاكل التي تظهر عند تخطيط عملية المراجعة ، CPMالحرج "

للمساعدين على إجراءات وأنشطة عملية المراجعة وتنفيذها في ومحاولة تحقيق أفضل توزيع ممكن 

الوقت المحدد والمساعدة على ترشيد األزمنة والتكاليف ومعالجتها بالطرق اإلحصائية والرياضية حتى 

تكون أكثر واقعية وموضوعية بدالً من االعتماد على الحكم الشخصي وحده ، وبهذا يمكن وضع مشكلة 

" والمسار الحرج PERTالتالي :هل يتم استخدام األساليب الكمية ) أسلوبي بيرت "الدراسة في التساؤل 

"CPM في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ؟ ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختبار )"

سبعة فرضيات رئيسة من خالل ردود المشاركين في الدراسة على استمارات  االستبيان التي صممت 

ع البيانات والمعلومات عن مجتمع الدراسة ، حيث قسمت االستمارة إلى سبعة أقسام ، تناول بهدف تجمي

القسم األول منها معلومات عن خصائص المشاركين في الدراسة ، وتناول القسم الثاني منها  معلومات 

لدراسة . ا عن واقع التخطيط لعملية المراجعة ، أما باقي األقسام األخرى فهي تتعلق باختبار فرضيات

حيث قام الباحث باستطالع أراء عينة الدراسة المكونة من المراجعين الخارجيين التي تم تحديد حجمها 

( مراجع بجهاز المراجعة الفنية 58( مراجع بالمكاتب المهنية ، و)131( مراجع منها )189بعدد ) 

 ة الميدانية واستخدام االساليبوالمالية باإلدارة العامة وفرع شعبية طرابلس . وقد تم تنفيذ الدراس

اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها واستخراج النتائج منها ، حيث توصلت الدراسة إلى عدة 

يوجد تأثير    2يتوفر للمراجع الخارجي إدراك  ألهمية التخطيط لعملية المراجعة .  – 1نتائج أهمها 

يوجد إدراك لدى المراجعين    3على التخطيط لعملية المراجعة .للعوامل التنظيمية واإلدارية والسلوكية 

ألهمية االساليب الكمية ومعرفتهم بمبررات التوجه الستخدامها في ترشيد تخطيط عملية المراجعة . 

أن تطبيق أسلوب بيرت في تخطيط عملية المراجعة يساعد على التنبؤ مقدما بتاريخ إتمام عملية 4

بعد و  راجع من التعرف على البدائل المختلفة لكيفية تنفيذ عملية المراجعة .المراجعة ، ويٌمكن الم

يتطلب من   1استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم بعض التوصيات أهمها : 

المراجعين زيادة االهتمام بالتخطيط لعملية المراجعة وذلك من خالل التوجه لالعتماد على األساليب 



 
 

 

  2ية الحديثة وخاصة أساليب بحوث العمليات في مجال التخطيط والرقابة على أعمال المراجعة .العلم

ضرورة االهتمام بخطوات التخطيط لعملية المراجعة واتباعها ، خاصة القيام بإجراءات الفحص 

ألساليب االتحليلي والتحديد المبدئي لمؤشرات األهمية النسبية وتقدير مخاطر المراجعة ، واالستعانة ب

ضرورة دراسة بيئة العمل  – 3الكمية الممكنة لتحقيق ذلك عند القيام بالتخطيط لعملية المراجعة .

، واالهتمام بالعوامل التنظيمية  الداخلي بمكاتب المراجعة وتأثيرها على قرار تخطيط عملية المراجعة

ة من قبول بعض األساليب العلمي واإلدارية والسلوكية لكي يتوفر اإلدراك الجيد للمراجع الذي يُمكنه

 .تساعده في تخطيط عملية المراجعة التي
 


