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ملخ�ص
ته ��دف هذه الدرا�سة �إلى التعرف على مدى �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة الأردين لأهمية التخطيط لعملية
التدقي ��ق ومن ثم قيا�س درجة التزام مدققي احل�سابات بالتخطي ��ط لعملية التدقيق ،وكذلك قيا�س مدى مرونة
عملي ��ة التخطيط للتدقيق يف ديوان املحا�سب ��ة الأردين .بالإ�ضافة لذلك ت�سعى الدرا�سة لبيان �أثر �إدراك مدققي
دي ��وان املحا�سبة الأردين لأهمية التخطيط على درجة التزامهم بالتخطي ��ط لعملية التدقيق .كما تبني الدرا�سة
�أث ��ر درجة التزام مدققي احل�سابات بالتخطيط لعملي ��ة التدقيق على مرونة عملية التخطيط للتدقيق .ولتحقيق
�أه ��داف ه ��ذه الدرا�س ��ة مت ت�صميم ا�ستبان ��ة مت توزيعها عل ��ى عينة من مدقق ��ي احل�سابات العامل�ي�ن يف ديوان
املحا�سب ��ة الأردين حيث بلغ عدد اال�ستبانات القابلة للتحليل الإح�صائي ( )77ا�ستبانة .والختبار الفر�ضيات يف
الدرا�سة مت ا�ستخدام الإح�صاء الو�صفي ،واختبار (ت) للعينة الواحدة ،واختبار االنحدار الب�سيط.
تو�صلت الدرا�سة �إلى التزام مدققي ديوان املحا�سبة الأردين بالتخطيط املنا�سب لعملية التدقيق ،هذا وبينت
الدرا�س ��ة �أن التخطيط لعملية التدقيق يف ديوان املحا�سبة الأردين ميت ��از باملرونة (القابلية للتغري والتحديث).
كم ��ا �أظه ��رت النتائج وجود �أث ��ر لإدراك مدققي ديوان املحا�سب ��ة لأهمية التخطيط لعملي ��ة التدقيق على درجة
الت ��زام مدققي احل�ساب ��ات بالتخطيط لعملية التدقيق .كما �أ�شارت نتائج الدرا�س ��ة �إلى وجود �أثر لدرجة التزام
مدقق ��ي احل�سابات بالتخطي ��ط لعملية التدقيق على م ��دى مرونة عملية التخطيط للتدقي ��ق يف ديوان املحا�سبة
الأردين .اعتم ��ادا على هذه النتائج خرجت الدرا�س ��ة مبجموعة من التو�صيات التي ت�ساهم بزيادة الرتكيز على
التخطيط لعملية التدقيق ملا له من �أثر �إيجابي على جودة التدقيق وبالتايل احلفاظ على املال العام.
الكلمات املفتاحية :التخطيط لعملية التدقيق ،مدققي احل�سابات ،ديوان املحا�سبة الأردين.
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Abstract
This research aims to identify the awareness to the importance of planning for the audit process
by auditors’ at the Jordanian audit bureau and their extent of compliance with planning for the audit
process, as well as measure the flexibility of the audit process at the Jordanian audit bureau. In
addition, the research seeks to demonstrate the impact of the awareness to the importance of
planning on the degree of compliance with planning for the audit process. Moreover, it attempts
to measure the impact of compliance with planning for the audit process on flexibility of the audit
process by auditors’ at the Jordanian Audit Bureau.
To achieve these objectives, a questionnaire was developed and distributed to a sample of
auditors’ at the Jordanian Audit Bureau, where the number of valid questionnaires for statistical
analysis was (77). Descriptive statistics, one sample t- test, and a simple regression test were used.
The study concludes that auditors’ at the Jordanian Audit Bureau comply with the planning for
the audit process. It also shows that planning for the audit process at the Jordanian Audit Bureau
characterizes by flexibility (ability to change and update).
The results also show that the awareness to the importance of planning for the audit process have
a positive impact on the degree of compliance with planning for the audit process by auditors’ at the
Jordanian Audit Bureau, on the other hand the results indicate that compliance with planning for the
audit process have a positive impact on the flexibility of the audit process. Based on those results,
this study comes out with a set of important recommendations that contribute to the increased
emphasis on planning for the audit process because of its positive impact on the quality of the audit,
thus protecting the public money.
Keywords: planning the audit process, auditors, the Jordanian Audit Bureau.
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املقدمة
تع ��ددت الأجه ��زة الرقابية الت ��ي متار�س الرقابة على امل ��ال العام (مثل ديوان املحا�سب ��ة) بهدف الت�أكد
م ��ن ح�سن �إدارة املال العام واملحافظة علي ��ة� ،إال �أن �ضعف التدقيق والرقابة احلكومية على املال وال�شركات
العام ��ة �أحيانا وغي ��اب الرقابة وعدم �إعطاء جهاز الرقابة احلكومي ال�صالحيات الكافية �أحيانا �أخرى �أدت
�إلى تعر� ��ض ثروات وخريات البلدان العربية �إلى البيع واخل�صخ�صة وال�سرقة والنهب ممن يدعون م�صلحة
املواطن(ح�س ��ن .)2011 ،الأمر الذي �أدى النطالق ث ��ورات الربيع العربي �ضد اجلوع والفقر والبطالة و�ضد
الف�ساد مع بداية العام ( .)2011مما يثري ت�سا�ؤال� :أين �أجهزة الرقابة احلكومية واملتمثلة بديوان املحا�سبة،
وبالت ��ايل ي�ض ��ع عالمة ا�ستفهام حول قيام ديوان املحا�سبة بالرقابة بكف ��اءة وفاعلية من خالل �إدرك �أهمية
القيام بالتخطيط لعملية التدقيق مبا يكفل قيام اجلهات احلكومية باال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة .وما
�إذا كان ديوان املحا�سبة يف ظل التطورات ال�سريعة العاملية يراعي احلاجة لو�ضع خطة لعملية التدقيق تتمتع
باملرون ��ة الكافي ��ة ،ومرونة خطة التدقيق تعرف عل ��ى �أنها درجة ا�ستجابة برنامج �أو خط ��ة التدقيق للتعديل
والتغي�ي�ر طبقا للأحداث غري املتوقعة املحتملة احلدوث (خلي ��ل ،)2000 ،والعمل على التطوير امل�ستمر مبا
يتالءم والتو�سع احلا�صل يف ن�شاطات القطاع العام.
�ستق ��وم الدرا�سة بقيا�س مدى �إدراك مدققي ديوان املحا�سب ��ة الأردين لأهمية التخطيط لعملية التدقيق
وكذل ��ك م ��دى مرونة عملي ��ة التخطيط للتدقي ��ق يف ديوان املحا�سب ��ة الأردين ،ومن ثم قيا� ��س درجة التزام
مدقق ��ي احل�ساب ��ات بالتخطيط لعملية التدقيق ،وبي ��ان �أثر �إدراك مدققي دي ��وان املحا�سبة الأردين لأهمية
التخطي ��ط لعملية التدقيق يف درجة التزام مدققي احل�سابات بالتخطي ��ط لعملية التدقيق ،وكذلك بيان �أثر
درج ��ة التزام مدقق ��ي احل�سابات بالتخطيط لعملية التدقيق يف مدى مرونة عملية التخطيط للتدقيق .الأمر
ال ��ذي يعزز من �أداء دي ��وان املحا�سبة وكذلك �أجه ��زة التدقيق والرقابة احلكومية مم ��ا يك�سبها امل�صداقية
وال�سمعة اجليدة ،ويحافظ على االقت�صاد الوطني من خالل املحافظة على ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سات وال�شركات
العامة التي تخ�ضع للتدقيق من قبل ديوان املحا�سبة الأردين.
م�شكلة الدرا�سة
ت�سع ��ى الأجهزة احلكومي ��ة لتنفيذ الأن�شطة والربام ��ج التي تهدف لتقدمي اخلدم ��ات لأفراد املجتمع يف
خمتل ��ف القطاع ��ات ،ولتقييم م�ست ��وى �أداء هذه الأجهزة و�ضم ��ان التزامها باملوازن ��ات املخططة لها وعدم
خروجه ��ا عن م�سارها كان ال بد من وجود �أجه ��زة رقابية (ديوان املحا�سبة) تراقب مدى ا�ستغالل الأجهزة
احلكومي ��ة للم ��وارد املتاحة بكف ��اءة وفاعلية من خالل القي ��ام مب�س�ؤولياته يف الرقاب ��ة (التدقيق) على �أداء
الأجهزة احلكومية� .إذ يقوم الديوان بتنفيذ عملية تدقيق منتظمة جلمع الأدلة وتقييمها للخروج بر�أي معقول
ح ��ول �أداء الأجهزة احلكومية ،وال بد م ��ن اتباع خطوات منطقية ومدرو�سة ومعروفة جيدا ومتطورة لأن�شطة
وخدمات الأجهزة احلكومية ،ويعد �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة لأهمية التخطيط لعملية التدقيق �أمر ًا هام ًا
لتحدي ��د الطبيع ��ة اخلا�صة للمخاطر املرتبطة بالأن�شطة واملعامالت التي تق ��وم بها الأجهزة احلكومية ،كما
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يلعب متت ��ع تخطيط عملية التدقيق باملرونة دور ًا هام ًا نظر ًا للتطور امل�ستمر للخدمات اجلديدة واملمار�سات
املقدمة من قبل الأجهزة احلكومية ،والتي قد ال حتاكيها تطورات مماثلة لنظم الرقابة الداخلية القائمة.
�إن القي ��ام بتدقيق احل�سابات ب�ش ��كل مبا�شر دون القيام بالتخطيط امل�سبق ق ��د ي�ؤثر على كفاءة وفاعلية
عملية التدقيق ( ،)Ussahawanitchakit, 2012الأمر الذي قد ي�ؤدي ملخاطر وحتدّيات قد ت�ساهم بالف�ساد
املايل والرتهل الإداري يف الأجهزة احلكومية ،و�إهدار للمال العام.
ولذلك ميكن متثيل م�شكلة الدرا�سة مبحاولة البحث عن �إجابة للت�سا�ؤالت التالية:
�أ -هل يوجد �إدراك لأهمية التخطيط لعملية التدقيق من قبل مدققي ديوان املحا�سبة الأردين؟
ب -ه ��ل يتمتع التخطيط لعملي ��ة التدقيق يف ديوان املحا�سبة باملرونة �أي �أنها عملي ��ة قابلة للتغيري والتطوير
امل�ستمر؟
ج -هل يلتزم مدققو احل�سابات مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق؟
د -هل ي�ؤّثر �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة الأردين لأهمية التخطيط لعملية التدقيق يف االلتزام مبتطلبات
تخطيط عملية التدقيق؟
ه -هل يوثر االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق يف مدى مرونة عملية التخطيط للتدقيق؟
�أهميه الدرا�سة
تنب ��ع �أهميه الدرا�سة من الدور احليوي واملهم الذي تلعبه الأجهزة احلكومية يف بناء االقت�صاد الوطني،
حي ��ث يعترب �أداء ه ��ذه الأجهزة م�ؤ�شرا لأداء االقت�ص ��اد الوطني نظرا الرتفاع حجم الأم ��وال التي تنفق من
قبله ��ا ،وهو ما ي�ستدعي وجود جهاز رقابي ممثل بديوان املحا�سب ��ة مهمته الرقابة على الأجهزة احلكومية،
ومما يو�ضح �أهمية الدور الذي ي�ضطلع به ديوان املحا�سبة وكرب حجم امل�س�ؤولية امل�سندة �إليه هو ارتفاع حجم
النفق ��ات احلكومي ��ة التي يتولى الديوان املراقبة عليها والتي متثل ما يزي ��د عن ثلث الناجت املحلي الإجمايل
انظر اجلدول (.)1
اجلدول ( :)1النفقات العامة والناجت القومي الإجمايل يف الأردن للفرتة 2013-2009

(باملليون دينار)

ال�سنة
2009
2010
2011
2012
2013

النفقات اجلارية
والر�أ�سمالية للحكومة
الأردنية
6,030.5
5,708.0
6,796.6
6,878.2
7,077.1

الناجت القومي الإجمايل بالأ�سعار
اجلارية

ن�سبة النفقات احلكومية �إلى الناجت الإجمايل

16,912.2
18,762.0
20,476.6
21,965.5
23,851.6

35.66
30.426
33.196
31.32
29.67

امل�صدر :البنك املركزي الأردين ،الن�شرة الإح�صائية ال�شهرية ،ت�شرين الأول .2014
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ولتحقي ��ق الفائدة املرجوة ك ��ان ال بد من التخطيط لعملية التدقيق ،ذل ��ك �أن عملية التدقيق ال ميكن �أن
ت�ؤت ��ي ثماره ��ا دون وجود تخطيط منا�سب ،حي ��ث �إن التخطيط هو �أول خطوة من خط ��وات التدقيق لإجناز
التدقي ��ق بطريق ��ة ف ّعالة ،من خ�ل�ال و�ضع ا�سرتاتيجي ��ة تدقيق �شامل ��ة للعملية وتطوير خط ��ة تدقيق لتقليل
خماطر التدقيق �إلى م�ستوى منخف�ض ب�شكل مقبول .كما ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من كونها:
 تب�ي�ن املتطلب ��ات الالزم ��ة لتخطيط عملية التدقيق مم ��ا ي�ساهم يف زيادة وع ��ي و�إدراك مدققي ديواناملحا�سبة لأهمية التخطيط لعملية التدقيق.
�ِّي� �أن التخطي ��ط لعملي ��ة التدقي ��ق ت�ساعد مدققي دي ��وان املحا�سبة عل ��ى معرفة نواح ��ي التعرث التي
 تب نِّيواجهونها يف عملهم وحماولة �إيجاد احللول املنا�سبة.
 ت�شج ��ع مدققي ديوان املحا�سبة على االلت ��زام بالتخطيط لعملية التدقيق وذلك لتعزيز قوة الرقابة التيي�ضطلع بها ديوان املحا�سبة الأمر الذي يعود بالنفع على االقت�صاد ككل.
تبي �أن التخطيط املالئم لعملية التدقيق ي�ساعد يف الت�أكد من �أن العناية املالئمة قد �أعطيت للمجاالت
 نِّالهامة يف عملية التدقيق ،و�أن امل�شاكل املحتملة قد مت ت�شخي�صها.
�ِّي� �أن التخطي ��ط لعملي ��ة التدقيق ي�ساه ��م يف احلد من الف�س ��اد املايل والرته ��ل الإداري يف الأجهزة
 تب نِّاحلكومية ،و�إهدار للمال العام.
�أهداف الدرا�سة
تهدف الدرا�سة �إلى بيان:
 مدى �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة الأردين لأهمية التخطيط لعملية التدقيق. فيما �إذا كان التخطيط لعملية التدقيق يف ديوان املحا�سبة عملية مرنة قابلة للتغيري والتطوير. مدى التزام مدققي ديوان املحا�سبة الأردين مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق.	�أث ��ر �إدراك مدقق ��ي دي ��وان املحا�سبة الأردين لأهمي ��ة التخطيط لعملية التدقي ��ق يف االلتزام مبتطلباتتخطيط عملية التدقيق.
	�أثر االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق يف مدى مرونة عملية التخطيط للتدقيق.الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
التخطيط لعملية التدقيق و�أهميته:
يع ��د التخطي ��ط �أهم جزء يف عملية التدقيق ( )ISA, 300ومن متطلب ��ات املعايري الدولية للرقابة املالية
ودون التخطي ��ط املالئم �ستزيد املخاطر التي �ستجعل التدقيق غري ملتزم باملعايري ولن يقدم الكمية الكافية
�أو الفعالة من الأدلة التي تدعم الر�أي املهني .هذا وت�ؤكد درا�سات (ذنيبات2009 ،؛ خليل� )2000 ،أن �إجراء
التدقي ��ق دون التخطي ��ط املنا�سب له قد يزيد من تكلفة عملية التدقيق ويقلل من فعاليته ويزيد من احتمالية
قيام نزاعات ما بني فريق التدقيق والدائرة.
ويع ��رف التخطيط لعملية التدقي ��ق ب�أنه عملية تطوير ا�سرتاتيجية تدقيق منا�سبة للظروف املحيطة بناء
عل ��ى التوقعات ح ��ول احتمالية وجود �أخط ��اء يف القوائم املالي ��ة والبيانات املالي ��ة ( .)Christ, 1993ويرى
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(� )Davidson and Gist, 1996أن التخطي ��ط للتدقي ��ق هو تطوي ��ر برنامج تدقيق فعال للح�صول على �أدلة
تدقي ��ق كافية ومنا�سب ��ة� .أما(جمعة )2005 ،فريى �أن التخطيط للتدقيق هو عب ��ارة عن طريق يتم حتديده
ب�ش ��كل م�سب ��ق لتحقيق هدف عملية التدقيق والذي يلتزم به املدققون وينف ��ذون العمل وفق ًا له .فيما عرفتها
(تعليم ��ات معايري الرقابة املالي ��ة )2011 ،ال�صادرة عن جمل�س الوزراء “ب�إع ��داد خطة لن�شاطات التدقيق
التي مت حتديدها وفق املخاطر املحتملة و�أن يتم اعتماد هذه اخلطة من قبل الوزير املخت�ص �أو رئي�س جمل�س
الإدارة �أو رئي�س جمل�س املفو�ضني ح�سب مقت�ضى احلال مرة �سنوي ًا على الأقل”.
ه ��ذا ويلخ� ��ص معهد مدقق ��ي احل�سابات الأمريك ��ي يف معيار التدقي ��ق الأمريك ��ي ( )SAS, 122منافع
التخطي ��ط لعملي ��ة التدقيق مبا يلي )1 :م�ساعدة املدقق على حتديد وتركيز االهتمام املنا�سب على املجاالت
الهام ��ة للتدقي ��ق )2 ،م�ساعدة املدقق على حتديد وح ��ل امل�شاكل املحتملة يف الوق ��ت املنا�سب )3 ،م�ساعدة
املدق ��ق ب�ش ��كل مالئم على تنظيم و�إدارة عملية التدقيق بحيث يتم تنفي ��ذ التدقيق بطريقة فعالة وكف�ؤة)4 ،
امل�ساع ��دة يف اختي ��ار �أع�ضاء فريق العم ��ل من حيث القدرات والكف ��اءة لال�ستجابة للمخاط ��ر املتوقعة)5 ،
حتدي ��د املخاطر وتوزي ��ع امل�س�ؤوليات على �أع�ضاء الفريق )6 ،ت�سهيل �إدارة و�إ�شراف فريق التدقيق ومراجعة
�أعمالهم )7 ،امل�ساعدة ،عند االقت�ضاء ،يف تن�سيق العمل املنجز من قبل مدققي ح�سابات.
متطلبات التخطيط لعملية التدقيق
�إن عملي ��ة التدقيق ه ��ي عملية منتظمة جلمع وتقيم الأدل ��ة والقرائن ،وتتكون ه ��ذه العملية من خطوات
مدرو�سة متكن املدقق من اخلروج بر�أي منا�سب حول �أداء الأجهزة احلكومية.
وتتلخ� ��ص متطلبات تخطيط عملية التدقيق القي ��ام ب�أن�شطة التخطيط الآتي ��ة(Ussahawanitchakit,
:)2012
 - 1فه ��م ن�شاط العمي ��ل :يعترب عن�صرا هاما من عنا�ص ��ر التخطيط للتدقيق حيث �إن فه ��م ن�شاط العميل
ميك ��ن املدق ��ق من فهم �أهداف وم ��وارد و�أن�شطة العميل .يرتت ��ب على فهم ظروف وبيئ ��ة العميل ومدى
تعقي ��د الدائرة والبيئة التي تعمل بها حتديد طبيعة التخطيط املطلوب للتدقيق ،ولكي يتمكن املدقق من
التخطي ��ط ب�شكل �سليم وبكفاية ف� ��إن عليه �أن يفهم طبيعة وظروف امل�ش ��روع وتنظيماته وطرق الت�شغيل
املتبع ��ة وال�صناعة التي يعمل فيها وخ�صائ�ص اجلهاز احلكومي م ��ن حيث القواعد املحا�سبية اخلا�صة
به.
 - 2احل�ص ��ول على معلومات عن االلتزامات القانونية للعميل :وذلك من خالل احل�صول على معلومات عن
العملي ��ات التعاقدية وااللتزامات القانونية ،وذلك من خالل مراجعة النظام اخلا�ص باجلهاز احلكومي
مو�ضع التدقيق وحما�ضر االجتماعات والتعاقدات املختلفة وغريها من الوثائق.
 - 3فهم نظام الرقابة الداخلية فهما �أوليا :وذلك عن طريق فهم طبيعة عمل امل�ؤ�س�سة وت�سل�سل الإجراءات
فيه ��ا ونطاق الإ�شراف وتوزيع ال�صالحيات واملتابعة وامل�ساءلة ومدى توفر امل�ستندات ودليل للإجراءات
ونظام املوازنات التقديرية واللوائح والأنظمة املعمول بها وغري ذلك من متطلبات الرقابة الداخلية.
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 - 4القي ��ام بالإج ��راءات التحليلية الأولية :ويق�صد بذلك فح�ص املعلوم ��ات املالية ،وهذه خطوة �إلزامية يف
مرحل ��ة التخطيط فه ��ي ت�ساعد املدقق على فهم ن�ش ��اط العميل وت�ساعد املدق ��ق يف ت�سليط ال�ضوء على
مواطن ال�ضعف املحتملة وتركيز االختبارات فيها.
 - 5و�ض ��ع ح ��دود الأهمية الن�سبية (املادي ��ة ) للمجاالت احل�سابية :وهي قيمة ال�سه ��و �أو احلذف الذي حلق
باملعلوم ��ات املحا�سبي ��ة وال ��ذي من املمك ��ن �أن ي�ؤثر يف ق ��رار متخذي الق ��رار� .إن و�ضع ح ��دود الأهمية
الن�سبي ��ة متكن املدقق من معرفة م ��دى عالقة و�ضرورة و�أهمية حدوث املعلومات وبالتايل تركيز اجلهد
والوق ��ت واملوارد على املعلومات ذات ال�صلة يف القوائم املالية� .إن و�ضع حدود للأهمية الن�سبية يف �أثناء
التخطيط لعملية التدقيق يعمل على التنا�سق الالزم بني الكفاية والفاعلية يف عملية التدقيق مما يجنب
املدقق �إجراء عمليات تدقيق �أقل مما يجب� ،أو �أكرث مما يجب ،ويتجنب �إ�ضاعة الوقت واجلهد.
 - 6و�ض ��ع برامج تدقيق و�إج ��راءات تف�صيلية لتنفيذها :ويت ��م ذلك يف نهاية عملي ��ة التخطيط وبعد تقدير
املخاط ��ر لعملي ��ة التدقيق يق ��وم املدقق بو�ض ��ع برنامج التدقي ��ق التف�صيلي والذي يبني ك ��ل الإجراءات
التف�صيلي ��ة والت ��ي تتعلق بكل هدف ومهمة لعملية التدقيق وي�شمل كذل ��ك التوقيت املنا�سب لإجناز ذلك
وح ��دود ذلك الإجراء �أو املهمة ،وميتد الربنامج لكل من نظ ��ام الرقابة الداخلية مبكوناته واالختبارات
التف�صيلية للعمليات والأر�صدة والإجراءات التحليلية(عرار.)2009 ،
مرونة برنامج التدقيق
تعت�ب�ر اخلط ��ة الكلية للتدقيق وبرنام ��ج التدقيق م�س�ؤولية املدقق ،لذلك يجب عل ��ى املدقق �إعداد وتوثيق
خط ��ة عامة للتدقيق ي�ص ��ف فيها نطاق و�سلوك التدقيق املتوقع .وي�ؤكد(جمع ��ة� )2005 ،أنه ويف �أثناء تنفيذ
عملي ��ة التدقيق قد يكت�شف املدقق بع�ض الأح ��داث غري املتوقعة م�سبقا ،الأمر الذي يتطلب منه وقتا �إ�ضافيا
لإجن ��از مهم ��ة التدقيق مما ي�ؤدي �إلى الت�أخ�ي�ر يف �إجناز العمل املطلوب منه .وت� ��ؤدي التغريات يف الظروف
�أو النتائ ��ج غ�ي�ر املتوقع ��ة �إلى �ضرورة �أن يق ��وم املدقق بتعديل اخلط ��ة العامة للتدقي ��ق وبرنامج التدقيق يف
�أثن ��اء �إج ��راء عملية التدقيق .ولذلك كلم ��ا كانت ا�ستجابة برنامج التدقيق للتعدي ��ل والتغري طبقا للأحداث
غ�ي�ر املتوقعة املحتملة احلدوث كانت اخلط ��ة �أو الربنامج مرنا وديناميكيا (تعليمات معايري الرقابة املالية،
.)2011
ومم ��ا �سب ��ق يتبني �أنه كلما كانت خطة التدقيق تت�صف باملرون ��ة بتال�ؤمها مع الأحداث وامل�ستجدات التي
تط ��ر�أ يف �أثن ��اء عملي ��ة التدقيق الفعلي كلم ��ا كان ذلك �أف�ض ��ل بالن�سبة للمدقق مما قد يجنب ��ه حتمل �أعباء
وتكاليف �إ�ضافية �أثناء عملية التنفيذ الفعلية لعملية التدقيق.
الدرا�سات ال�سابقة
لق ��د �أجري ��ت العديد م ��ن الدرا�سات ح ��ول التخطيط لعملي ��ة التدقيق ،حي ��ث تناولت بع� ��ض الدرا�سات
العنا�ص ��ر املكونة لعملي ��ة التخطيط مثل فهم ن�شاط العمي ��ل ،والرقابة الداخلية ،وتقيي ��م خماطر التدقيق،
وتقيي ��م م�ستوى الأهمية الن�سبية (املادي ��ة) ،وكذلك تطرقت بع�ض الدرا�سات �إلى �أثر التخ�ص�ص ال�صناعي
ملدقق احل�سابات على التخطيط ،وبع�ضها حتدث عن �أثر التخطيط على جودة التدقيق.
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فف ��ي درا�س ��ة (احليا�ص ��ات و�آخ ��رون )2013 ،حول التع ��رف على العوائ ��ق التي قد تواج ��ه الرقابة على
مقبو�ضات الإيرادات احلكومية يف الأردن واحللول املقرتحة ملعاجلتها ،من خالل بيان مدى كفاية الت�شريعات
الناظم ��ة ،وبي ��ان �آلية املتابع ��ة القائمة ،واملعلومات التف�صيلي ��ة التي متتلكها وزارة املالي ��ة على �أ�سا�س يومي
لطبيع ��ة مقبو�ضات الإيرادات .ويف �سبيل ذلك �صممت ا�ستبانة وزعت على املحا�سبني ،واملدققني الداخليني
�ضم ��ن جمتم ��ع الدرا�سة ،والذي يتكون من وزارة املالية وجميع املديريات واملراكز املالية التابعة لها ،والبالغ
عدده ��م (� .)78أظه ��رت النتائ ��ج �أن املديريات واملراك ��ز املالية احلكومي ��ة يف الأردن ال تواجه عوائق تتعلق
بكفاي ��ة الت�شريع ��ات الناظمة .بينما تواجه عوائق تتعلق ب�آلية املتابعة القائمة حالي ًا والتي ال ت�ؤدي �إلى �ضمان
حتويل املبالغ املودعة من قبل املديريات واملراكز املالية يف الوقت املنا�سب .كما �أن وزارة املالية تواجه عوائق
تتعل ��ق باملعلومات التف�صيلي ��ة التي متتلكها على �أ�سا�س يوم ��ي لطبيعة مقبو�ضات الإي ��رادات ح�سب الف�صل
واملادة الواردين يف قانون املوازنة العامة.
ويف تايالن ��د ق ��ام ( )Ussahawanitchakit, 2012بدرا�س ��ة هدفت �إلى التعرف عل ��ى ت�أثري التخطيط
لعملي ��ة التدقيق على جودة التدقيق للمدققني القانونيني يف تايالند� .أم ��ا عنا�صر التخطيط لعملية التدقيق
الت ��ي مت درا�سته ��ا فق ��د ت�ضمنت البحث ع ��ن معلومات العمي ��ل ،وو�ضع م�ست ��وى املادية للح�ساب ��ات ،وتقييم
املخاطر ،واملراجعة التحليلية الأولية ،وفهم هيكل الرقابة الداخلية .ومت توزيع اال�ستبانة على عينة الدرا�سة
املكون ��ة من ( )113حما�س ًب ��ا قانون ًيا يحملون �شه ��ادة � .CPAأظهرت نتائج الدرا�س ��ة �أن عنا�صر التخطيط
لعملي ��ة التدقي ��ق ت�ؤثر �إيجابي ًا يف ج ��ودة تدقيق احل�سابات وح�سب الرتتيب الت ��ايل :معرفة معلومات وطبيعة
عم ��ل العميل يف املرتبة الأولى ،و�إعداد م�ستوى الأهمية الن�سبي ��ة باملرتبة الثانية ،وتقييم املخاطر يف املرتبة
الثالث ��ة ،رابعا املراجعة التحليلية الأولي ��ة ،و�أخريا احتلت فهم هيكل الرقابة الداخلية يف املرتبة الأخرية من
حيث ت�أثريها على جودة عملية التدقيق.
ويف درا�سة (عرار )2009 ،حول تقييم خماطر الأخطاء املادية من قبل املدققني اخلارجيني يف الأردن.
مت توزي ��ع ( )100ا�ستبانة منا�صفة ب�ي�ن املدققني الداخليني واخلارجيني� .أظهرت نتائ ��ج الدرا�سة امليدانية
�أن املدق ��ق اخلارجي يف الأردن وعن ��د تقييم خماطر الأخطاء املادية يقوم بالإجراءات واالختبارات الالزمة
لكل من البنود التالية� :أ -فهم املن�ش�أة وبيئتها الداخلية ،ب -فهم بيئة الرقابة الداخلية للمن�ش�أة واختبارات
الرقاب ��ة ،ج -تقيي ��م كفاية ومنا�سبة �أدلة الإثبات ،ج -تقييم خماطر االحتيال والغ�ش املادي ،هـ -توثيق �أدلة
الإثبات .هذا ومل تظهر الدرا�سة �أ َّية فروقات مادية بني �آراء املدققني الداخليني واخلارجيني يف مدى التزام
كل منهم بتطبيق �إجراءات واختبارات تقييم خماطر الأخطاء املادية عند تدقيق البيانات املالية.
وهدفت درا�سة (النور� )2007 ،إلى قيا�س مدى ت�أثري كفاءة وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية على تخطيط
�إج ��راءات التدقيق يف ال�شرك ��ات امل�ساهمة الأردنية .ولتحقيق �أهداف الدرا�س ��ة قام الباحث بتوزيع ()140
ا�ستبان ��ة على مدققي احل�ساب ��ات يف مكاتب التدقيق الأردني ��ة� .أظهرت نتائج الدرا�س ��ة �أن عنا�صر الرقابة
الداخلي ��ة واملتمثل ��ة يف�(:إجراءات الرقابة اجليدة ،مراقبة الأداء ،بيئة الرقاب ��ة ،نظام املعلومات واالت�صال
املحا�سبي) لها �أثر على تخطيط �إجراءات التدقيق.
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يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ق ��ام (العمريي واملعت ��از )2007 ،بدرا�س ��ة ملعرفة �أثر التح ��ول �إلى نظام
التجارة الإلكرتونية على تخطيط عملية التدقيق .قام الباحثان بتوزيع ( )200ا�ستبانة على مكاتب التدقيق
ال�سعودي ��ة .مت تق�سي ��م اال�ستبانة �إلى �أربع جمموعات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التحول للتجارة الإلكرتونية
ي�ؤث ��ر على تخطيط عملي ��ة التدقيق وب�شكل �أدق ف�إنه ي�ؤثر على كل من :اختي ��ار �إجراءات للح�صول على �أدلة
وقرائ ��ن تدقيق كافية ،ونطاق مهمة التدقي ��ق ،وا�سرتاتيجية التدقيق التي يتبناه ��ا املدقق املتعلقة بالتوقيت
و�أدل ��ة التدقيق ،وم ��دى الإ�شراف على فريق املهمة ،و�أخ�ي�را ف�إنه ي�ؤثر على الطرق والإج ��راءات والأ�ساليب
املتبعة من قبل فريق التدقيق.
ويف ال�سعودي ��ة �أي�ضا هدفت درا�سة (م�صطفى� )2004 ،إلى قيا� ��س وفح�ص الأهمية الن�سبية للمعلومات
املالي ��ة وغ�ي�ر املالية عن ��د �أداء املدقق اخلارجي للإج ��راءات التحليلية يف مرحلة تخطي ��ط عملية املراجعة.
وناق� ��ش الباح ��ث مرحلتني عند �أداء الإج ��راءات التحليلية هما :ا�ستخدام التقلب ��ات غري املتوقعة يف حتديد
م�ست ��وى نط ��اق املراجعة ،وتوليد الفرو� ��ض الالزمة لتف�سري ه ��ذه التقلبات� .شارك يف ه ��ذه الدرا�سة ()39
مدقق ��ا يف م�ستوى املدق ��ق الأول �أو �أعلى� .أظهرت النتائج �إلى �أن املدققني يركزون �أ�سا�سا وبدرجة �أكرب على
املعلوم ��ات املالية يف حتديد م�ست ��وى نطاق املراجعة ،ويف املقابل ي�ستفيدون م ��ن املعلومات غري املالية ك�أدلة
ثانوية معززة .وبينت النتائج �أي�ضا حدوث �أكرب تو�سيع لنطاق املراجعة عندما ت�شري كل من املعلومات املالية
وغري املالية �إلى اجتاه ظروف متدهورة .كما �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود ت�أثري للمعلومات املالية وغري
املالية يف عدد الفرو�ض املتولدة من قبل املراجعني� ،إال �أنه يتم توليد عدد �أكرب من الفرو�ض عندما تربز كل
من املعلومات املالية وغري املالية ظروف متدهورة.
هدف ��ت درا�سة (� )Low, 2004إل ��ى حتليل �أثر التخ�ص�ص ال�صناعي للمدق ��ق على مقدرة املدققني على
تقدير وحتديد خماطر التدقيق وعلى قرارات تخطيط عملية التدقيق� .شارك يف هذه الدرا�سة ( )90مدقق ًا
م ��ن خالل و�ضع حالة تدقيق افرتا�ضي ��ة لبنك معني ،ومت تزويد املدققني مبجوعة �إجراءات التدقيق املبدئية
والوق ��ت املحدد للميزانية .بينت نتائ ��ج الدرا�سة �أن معرفة املدققني يف �صناعة عمالئهم تزيد من مقدرتهم
عل ��ى تقدير وحتدي ��د خماطر التدقيق والذي بدوره ي�ؤث ��ر ب�صورة مبا�شرة على طبيع ��ة م�ؤ�شرات اجلودة يف
اتخ ��اذ قراراتهم املتعلقة بتخطيط عملية التدقيق ،بالإ�ضافة �إلى �أن معرفة املراجعني ب�صناعة العميل تزيد
من ح�سا�سيتهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتخطيط عملية التدقيق وتقدير خماطر التدقيق.
ويف ال�سعودي ��ة هدف ��ت درا�سة (الرحيلي وعبداحلمي ��د� )2004 ،إلى اختبار �أث ��ر عوامل اخلطر احلتمي
املتمثلة يف كل من العوامل املتعلقة ب�إدارة العميل ،والعوامل املتعلقة ب�صناعة العميل ،والعوامل املتعلقة بعملية
مراجع ��ة العميل يف تقييم املدقق اخلارجي مل�ستوى اخلط ��ر احلتمي عند التخطيط لعملية التدقيق� .أظهرت
نتائ ��ج الدرا�س ��ة �أن املدققني يقيمون عوامل اخلط ��ر احلتمي عند امل�ستوى املنا�س ��ب ،با�ستثناء عاملني هما:
العميل ل�شركة مملوكة ملكية عامة والقوانني احلكومية امل�ؤثرة يف العميل �أو ال�صناعة.
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وح ��ول مرون ��ة عملية التخطيط للتدقيق ومدى ميل املدققني لتعديل خطط التدقيق قام (Glover et al.,

 )2000بدرا�س ��ة هدف ��ت �إلى اختبار ق ��رارات املدققني لتعديل خط ��ة التدقيق الأولية بع ��د عمل الإجراءات
التحليلي ��ة “خ�ل�ال فرتة االختبار” والتي ك�شفت تقلبات هامة غري متوقع ��ة ،وكذلك اختربت ت�أثري متغريين
على قرار التعديل وهما )1 :غياب �أو وجود دافع ظاهري لدى الإدارة لت�شويه �أو حتريف القوائم املالية)2 ،
م ��دى تو�ضي ��ح الإدارة للأخطاء غري املفيدة للتقلبات الهامة والتي �أثبته ��ا املدقق ب�شكل م�ستقل عن الإدارة.
وق ��د مت اختب ��ار املتغ�ي�رات با�ستخدام معلومات م ��ن ( )67مدقق ًا ا�شرتكوا يف التجرب ��ة و�سئلوا عن التفكري
بتعديل خططهم الأولية بعد مالحظة التقلبات الهامة غري املتوقعة .خل�صت نتائج الدرا�سة �إلى �أن املدققني
�أك�ث�ر احتمالي ��ة لتعديل خططهم فق ��ط عند وجود ت�أكيدات م�ب�ررة قليلة وغري كافية للتقلب ��ات غري العادية
ووج ��ود دافع ظاهري للإدارة للتالعب .كما �أظهرت النتائج �أن ن�سبة عالية من مدققي احل�سابات ال مييلون
�إلى تعديل خططهم حتى و�إن واجهوا تغريات اكت�شفت بالإجراءات التحليلية “خماطر التدقيق”.
وح ��ول العوامل امل�ؤث ��رة يف التخطيط لعملية التدقيق يف مكاتب التدقي ��ق الأردنية يف �ضوء معيار الأهمية
الن�سبي ��ة� ،أظهرت درا�سة (خليل )2000 ،والتي �شملت عين ��ة مكونة ( )57مكتب تدقيق �أردين بواقع ()95
ا�ستبانة� ،أن غالبية مكاتب التدقيق يف الأردن تلتزم بالتخطيط لعملية التدقيق قبل التنفيذ الفعلي للتدقيق.
كما �أو�ضحت الدرا�سة امليدانية �أهمية ودور املدقق الداخلي يف الت�أثري يف فاعلية عملية التخطيط من خالل
املعلومات التي ميكن �أن يوفرها للمدقق اخلارجي ،كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن نتائج تدقيق ال�سنوات ال�سابقة
له ��ا ت�أث�ي�ر فعال يف عملية التخطيط لعملي ��ة التدقيق وذلك من حيث املدى والنط ��اق الذي �سوف يكون عليه
التخطي ��ط خالل ال�سنة حم ��ل التدقيق� .أما �أهم االعتب ��ارات التي يحب مراعاتها خ�ل�ال مرحلة التخطيط
ح�س ��ب �أهميتها ف�أظهرت الدرا�س ��ة �أنها هي نتائج فح�ص نظام الرقابة الداخلية ،والأهمية الن�سبية لفقرات
القوائم املالية ،ودرجة اخلطر يف نظام الرقابة الداخلية وكذلك يف العملية املالية للم�شروع ،وت�أهيل املدققني
من الناحية العلمية والعملية و�أخريا مرونة اخلطة و�إمكانية التعديل �أثناء التنفيذ.
�أم ��ا درا�سة ( )Mock & Wright, 1999والتي هدفت �إلى قيا�س مدى اهتمام املدقق عند �صياغة برامج
التدقيق بامل�ستويات املقدرة ملخاطر التدقيق و�أخذها باالعتبار لتخطيط الإثباتات التدقيقية املطلوبة لتدقيق
بن ��د العمالء ،ومدى تعديل برنام ��ج التدقيق لينا�سب التغريات يف م�ستويات املخاط ��ر عند التقدم يف تنفيذ
العم ��ل التدقيق ��ي يف ال�سنة نف�سه ��ا اخلا�ضعة للتدقيق �أو ب�ي�ن ال�سنوات التدقيقية املتالحق ��ة� .أظهرت نتائج
الدرا�س ��ة �إلى �أن هناك تفاوتا يف م�ستويات املخاطر التدقيقية م ��ن مهمة �إلى �أخرى من املهمات التدقيقية،
�إال �أنه ��ا مل حتظ باهتمام كاف لتخطي ��ط الإثباتات التدقيقية املطلوبة عند �إع ��داد برنامج التدقيق .كذلك
بينت �أن عملية تخطيط مدى وطبيعة الإثباتات التدقيقية املطلوبة مل ت�أخذ وب�شكل كاف التغريات يف درجات
املخاطر �أثناء الفرتة التدقيقية.
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ويف درا�س ��ة (قاقي�ش واحلم ��ود )1994 ،حول حتديد ال�صعوبات التي تواج ��ه مدققي ديوان املحا�سبة يف
الأردن ،مت توزي ��ع ( )92ا�ستبان ��ة ،وبينت الدرا�سة �أن من �أهم امل�شاكل الت ��ي تواجه مدققي ديوان املحا�سبة
هو(ع ��دم �شمول رقاب ��ة الديوان لكافة امل�صال ��ح احلكومية ،عدم تكام ��ل رقابة الديوان حي ��ث تقت�صر على
الرقابة املحا�سبية املالية وال تتعداها �إلى رقابة الكفاية والفعالية ،عدم كفاية عدد وخربات مدققي الديوان،
�ضع ��ف النظم املحا�سبية والرقابية احلكومية) .كم ��ا بينت الدرا�سة ب�أنه ميكن تخطي ال�صعوبات من خالل
(تعديل قانون ديوان املحا�سبة بحيث ين�ص �صراحة على ا�ستقاللية وح�صانة رئي�س وموظفي ديوان املحا�سبة
وعلى �شمولية وتكامل رقابة الديوان ،وعلى �أن يكون لديوان املحا�سبة كادر مايل و�إداري م�ستقل ،تعزيز عدد
وخربات مدققي الديوان ،تطوير النظم املحا�سبية والرقابية لدى اجلهات احلكومية)
فر�ضيات الدرا�سة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،صيغ عدد من الفر�ضيات ب�صورتها ال�صفرية:
 الفر�ضي ��ة الأول ��ى  :HO :ال يوج ��د �إدراك لأهمي ��ة التخطي ��ط لعملي ��ة التدقيق من قب ��ل مدققي ديواناملحا�سبة الأردين.
 الفر�ضي ��ة الثانية :HO :ال يعترب التخطيط لعملية التدقيق يف ديوان املحا�سبة عملية مرنة قابلة للتغيريوالتطوير.
 الفر�ضية الثالثة  :HO :ال يلتزم مدققو ديوان املحا�سبة الأردين مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق. الفر�ضي ��ة الرابع ��ة  :HO :ال ي�ؤث ��ر �إدراك مدقق ��ي ديوان املحا�سب ��ة الأردين لأهمي ��ة التخطيط لعمليةالتدقيق يف االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق.
 الفر�ضي ��ة اخلام�س ��ة  :HO :ال ي�ؤثر الت ��زام مدققي ديوان املحا�سب ��ة الأردين مبتطلبات تخطيط عمليةالتدقيق يف مدى مرونة عملية التخطيط للتدقيق.
منهجية الدرا�سة
يتن ��اول هذا اجل ��زء بيان م�صادر البيانات ،وجمتم ��ع وعينة الدرا�سة ،وتطوي ��ر �أداة الدرا�سة والأ�ساليب
الإح�صائية امل�ستخدمة.
�أداة الدرا�سة
بالرج ��وع �إل ��ى الدرا�سات ال�سابقة فق ��د مت تطوير ا�ستبانة ومن ث ��م توزيعها وا�سرتداده ��ا باليد .تكونت
اال�ستبانة من ثالثة �أجزاء .وقد مت االعتماد على مقيا�س ليكرت اخلما�سي (�( ،)Likertأوافق ب�شدة� ،أوافق،
حمايد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة).
�أ -اجلزء الأول :مكون من (� )6أ�سئلة لقيا�س مدى �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة لأهمية التخطيط لعملية
التدقيق ،انظر اجلدول (.)3
ب -اجلزء الثاين :مكون من (� )4أ�سئلة لقيا�س مدى مرونة التخطيط لعملية التدقيق ،انظر اجلدول (.)4
ج -اجل ��زء الثالث :مكون من (� )16س� اًؤال لقيا�س مدى الت ��زام مدققي ديوان املحا�سبة الأردين بالتخطيط
لعملية التدقيق ،انظر اجلدول (.)5
1

2

3

4

5
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جمتمع وعينة الدرا�سة
يتك ��ون جمتم ��ع الدرا�سة من جمي ��ع مدققي دي ��وان املحا�سب ��ة الأردين يف الوزارات والدوائ ��ر احلكومية
وامل�ؤ�س�س ��ات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س القروية والبلدي ��ات وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة لت�شمل
كافة املناطق امل�س�ؤول ديوان املحا�سبة الأردين عن تدقيقها وي�صل عدد املدققني يف ديوان املحا�سبة الأردين
�إل ��ى ( )427مدق ًقا .وق ��د اعتمد الباحثان ولأغرا� ��ض احت�ساب عينة الدرا�سة ،عل ��ى �أ�سا�س عدد املتغريات
امل�ستقلة والبالغة (متغريين) على النحو التايل(:)Green, 1991
حجم العينة ≤ (50+عدد املتغريات*)8
وبالتعوي� ��ض يف املعادلة يت�ضح �أن احل ��د الأدنى املطلوب حلجم العينة ي�ساوي ( ،)66وعلى النحو التايل:
66 = )8*2(50+
وق ��د مت ا�ستهداف ( )120مدقق ��ا من مدققي ديوان املحا�سبة الأردين الذين يعملون يف الأماكن التالية:
دي ��وان املحا�سبة املركزي ،دائرة اجلم ��ارك ،اجلامعة الأردنية ،جامعة البلق ��اء التطبيقية� ،ضريبة الدخل،
م�ؤ�س�س ��ة ال�ضم ��ان االجتماع ��ي ،وزارة الأ�شغ ��ال ،وزارة البلديات ،بلدي ��ة ال�سلط ،مراقب ��ة الر�صيفة �شاملة
لبلديتها.
وبن ��اء علي ��ه مت توزي ��ع ( )120ا�ستبانة على �أف ��راد عينة الدرا�س ��ة ومت ا�سرتداد  93ا�ستبان ��ة� ،إال �أنه مت
ا�ستبع ��اد بع� ��ض اال�ستبانات التي حتتوي على �إجابات غري كاملة وكان عدده ��ا ( )16ا�ستبانة ،وبالتايل ف�إن
عدد اال�ستبانات ال�صاحلة للتحليل ( )77ا�ستبانة� ،أي بن�سبة ( )64%من اال�ستبانات املوزعة.
اخل�صائ�ص الدميوغرافية لعينة الدرا�سة
ي�ستعر� ��ض اجلدول ( )2اخل�صائ�ص املتعلقة بكل من التخ�ص�ص العلم ��ي و امل�ستوى التعليمي واخلربات
العملي ��ة وال�شه ��ادات املهني ��ة للم�ستجيب�ي�ن .من اجل ��دول نالحظ �أن م ��ا ن�سبته ( )71.4%م ��ن �أفراد عينة
الدرا�س ��ة هم م ��ن حملة �شهادة املحا�سبة واالقت�صاد والعلوم املالي ��ة وامل�صرفية مقارنة بباقي التخ�ص�صات
الأخ ��رى ،وهذا يعني �أنهم على معرف ��ة بامل�شاكل التي تعاين منها مهنة التدقيق وبالذات التخطيط للتدقيق.
كم ��ا �أن اجل ��دول يبني �أن ما ن�سبته ( )% 96.1م ��ن �أفراد عينة الدرا�سة حا�صلني عل ��ى درجة البكالوريو�س
وال�شه ��ادات العلي ��ا وهذا يعك�س �أنهم عل ��ى معرفة واطالع وبالتايل مدى مالئمة �أف ��راد العينة للإجابة على
اال�ستبانة .كذلك ف�إن اجلدول ي�شري �أن ما ن�سبته ( )% 79.2من �أفراد عينة الدرا�سة يتمتعون بخربات تزيد
ع ��ن (� )5سن ��وات وبالتايل ف�إنهم على اط�ل�اع ب�أهم امل�شاكل التي تواجه م�صداقي ��ة القوائم املالية وم�شاكل
تدقي ��ق احل�سابات وبالأخ�ص ما يتعلق بالتخطي ��ط لعملية التدقيق� .أما بالن�سبة لل�شهادات املهنية املحا�سبية
ف�إن اجلدول ي�شري �إلى �أن ما ن�سبته ( )% 22.1فقط من �أفراد عينة الدرا�سة يحملون �شهادات مهنية تتعلق
مبهنة املحا�سبية والتدقيق مما يدل على �ضعف هذا اجلانب.
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اجلدول ( :)2اخل�صائ�ص الدميوغرافية لعينة الدرا�سة :التخ�ص�ص العلمي و امل�ستوى التعليمي
واخلربات العملية وال�شهادات املهنية
املدققون

التخ�ص�ص
العلمي

امل�ستوى
التعليمي
اخلربات
العملية

ال�شهادات
املهنية

العدد

الن�سبة %

الن�سبة الرتاكمية %

املحا�سبة

40

51.9

51.9

9

11.7

63.6

االقت�صاد
العلوم املالية وامل�صرفية
غري ذلك

6

7.8

71.4

22

28.6

100.0

دبلوم

3

3.9

3.9

بكالوريو�س

59

76.6

80.5

�شهادة عليا

15

19.5

100.0

�أقل من � 5سنوات

16

20.8

20.8

من � 10 - 5سنوات

12

15.6

36.4

�أكرث من � 10سنوات

49

63.6

100.0

املدقق القانوين الأردين JCPA

8

10.4

10.4

املدقق الداخلي CIA

2

2.6

13.0

املدقق القانوين الأمريكي CPA
املحلل املايل CFA

3
2
2

3.9
2.6
2.6

16.9
19.5
22.1

�شهادات مهنية �أخرى

�أ�ساليب حتليل البيانات
مت ا�ستخ ��دام برنامج التحلي ��ل الإح�صائي ( )SPSSاحلزم ��ة الإح�صائية للعل ��وم االجتماعية من �أجل
القيام باالختبارات الإح�صائية ،وقد ا�ستخدم الباحثان االختبارات الآتية:
 - 1اختبار كرونباخ �ألفا لقيا�س �صدق وثبات �أداة الدرا�سة.
 - 2الأ�سالي ��ب الإح�صائي ��ة الو�صفي ��ة املتمثلة يف الو�س ��ط احل�سابي واالنحراف املعي ��اري وذلك ملعرفة مدى
�إدراك مدقق ��ي دي ��وان املحا�سبة لأهمية التخطي ��ط يف عملية التدقيق ،وملعرفة م ��دى مرونة التخطيط،
وكذلك لقيا�س مدى االلتزام بالتخطيط لعملية التدقيق.
 - 3اختبار (ت) للعينة الواحدة واختبار االنحدار الب�سيط الختبار فر�ضيات الدرا�سة.
�صدق وثبات �أداة الدرا�سة
الختب ��ار �صدق وثب ��ات �أداة الدرا�سة فقد مت �إج ��راء اختبار (كرونباج �ألفا) حيث بلغ ��ت قيمة �ألفا ( )α
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حوايل ( )% 95.2وهي ن�سبة ممتازة كونها �أعلى من الن�سبة املقبولة ( )% 60وهذا يعني �أن �أداة الدرا�سة
ميكن االعتماد عليها يف اختبار فر�ضيات الدرا�سة.
حتليل البيانات
قيا�س مدى �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة لأهمية التخطيط لعملية التدقيق.
يب�ي�ن اجلدول ( )3املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعي ��اري لإجابات عينة الدرا�سة على الأ�سئلة ()6-1
والتي تتعلق بقيا�س مدى �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة لأهمية تخطيط عملية التدقيق.
وم ��ن خالل اجلدول( )3نالحظ �أن اجتاهات �إجابات عين ��ة املدققني كانت �إيجابية نحو جميع الفقرات
( )6-1ك ��ون متو�سطاتها احل�سابي ��ة �أعلى من متو�سط �أداة القيا�س( .)3وق ��د احتلت الفقرة التي تعترب �أن
نتائج عملية التدقيق يف حال وجود تخطيط لعملية التدقيق �ستختلف عما هي يف حال عدم وجود تخطيط يف
املرتبة الأولى ومبتو�سط ح�سابي ( ،)4.169بينما حلت الفقرة التي تعترب �أن خربة املدقق ال تكفي للح�صول
على نتائج تدقيق ذات جودة دون احلاجة �إلى التخطيط باملرتبة الثانية ،وجاءت الفقرة التي تعترب �أن اجلهد
املب ��ذول ال�ستخراج العينة خالل مرحلة التخطيط يعمل على تخفي�ض تكلفة التدقيق باملرتبة الثالثة .كما �أن
االنح ��راف املعياري لال�ستجابات مل يعك�س درجة ت�شتت عالية كونه تراوح بني( )0.704و( .)1.328وهو ما
يظه ��ر التواف ��ق يف اال�ستجابات التي ت�ؤيد القناعة ب�أهمية �إدراك مدققي دي ��وان املحا�سبة لأهمية التخطيط
لعملية التدقيق.
اجلدول ( :)3املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة حول �أ�سئلة مدى �إدراك
مدققي ديوان املحا�سبة لأهمية التخطيط لعملية التدقيق
الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

1

�إن املنفعة املتحققة من التخطيط لعملية التدقيق �أكرب من كلفة التخطيط

3.416

1.239

2

�إن اجلهد املبذول ال�ستخراج العينة خالل مرحلة التخطيط يعمل على تخفي�ض تكلفة التدقيق

3.623

1.039

3

�إن اجلهد املبذول �أثناء عملية التخطيط يقلل من اجلهد املبذول بالتنفيذ واالختبارات التف�صيلية
�إن نتائج عملية التدقيق يف ظل وجود تخطيط لعملية التدقيق تختلف عما هي عليه بدون التخطيط
�إن خربة املدقق ال تكفي للح�صول على نتائج تدقيق ذات جودة دون احلاجة �إلى التخطيط
�إن هناك �أهمية للدورات التدريبية والتي تعزز من عملية التخطيط لعملية التدقيق
مدى �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة لأهمية التخطيط لعملية التدقيق

3.533

1.187

4.169

1.031

3.000

1.328

3.600

0.766

الرقم

4
5
6

ال�س�ؤال

قيا�س مدى مرونة التخطيط لعملية التدقيق.

3.857

1.073

يبني اجلدول ( )4املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة على الأ�سئلة ()10-7
والتي تتعلق بقيا�س مدى مرونة تخطيط عملية التدقيق.
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اجلدول ( :)4املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري حول قيا�س مدى
مرونة التخطيط لعملية التدقيق
الرقم
7
8
9
10

ال�س�ؤال
�إن التخطيط لعملية التدقيق ال ينتهي عند �إعداد برنامج التدقيق
�إن التخطيط لعملية التدقيق ال يعترب مرحلة منف�صلة عن التنفيذ وا�ستكمال العمل الرقابي
�إن التخطيط لعملية التدقيق يعترب عملية م�ستمرة خالل مراحل التدقيق املختلفة
يقوم مدققو ديوان املحا�سبة ب�إعادة النظر بخطة التدقيق يف بداية كل مهمة جديدة
مدى مرونة التخطيط لعملية التدقيق

الو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

3.740

1.129

3.474

1.158

3.584

1.056

3.675

1.019

3.618

0.837

يظه ��ر اجلدول(� )4أن اجتاه ��ات �إجابات عينة املدققني كانت �إيجابية نحو جميع الفقرات ( )10-7كون
متو�سطاته ��ا احل�سابي ��ة �أعلى من متو�س ��ط �أداة القيا�س ( .)3كم ��ا �أن االنحراف املعي ��اري لال�ستجابات مل
يعك� ��س درجة ت�شتت عالية .ويعود ذل ��ك �إلى اهتمام املدققني مبرونة التخطيط لعملية التدقيق ،حيث احتلت
الفق ��رة الت ��ي تن�ص على �أن التخطيط لعملي ��ة التدقيق ال ينتهي عند �إعداد برنام ��ج التدقيق باملرتبة الأولى
ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.740بينما جاءت الفقرة التي ت�شري �إلى قيام مدققي الديوان ب�إعادة النظر باخلطة
يف بداية كل مهمة جديدة باملرتبة الثانية.
قيا�س مدى التزام مدققي ديوان املحا�سبة الأردين بالتخطيط لعملية التدقيق
يبني اجلدول ( )5املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لإجابات عينة الدرا�سة على الأ�سئلة ()26-11
والتي تتعلق بقيا�س مدى التزام مدققي ديوان املحا�سبة الأردين بالتخطيط لعملية التدقيق.
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اجلدول ( :)5املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لقيا�س مدى التزام مدققي ديوان املحا�سبة
بالتخطيط لعملية التدقيق
الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.727

1.263

3.429

1.093

3.948

1.202

3.883

1.124

3.727

1.120

3.805

1.077

4.065

0.937

3.896

1.008

3.662

1.143

3.805

1.077
0.993

الرقم

ال�س�ؤال

11

يتوفر يف الديوان دليل تدقيق يت�ضمن �شرح لإجراءات التدقيق
يقوم الديوان بو�ضع �سيا�سات و�إجراءات توفر ت�أكيد ًا معقوال عن توافر الت�أهيل املنا�سب لكل مدقق
لأداء العمل بفاعلية
يقوم الديوان ب�إعطاء دورات تدريبية عن التخطيط لعملية التدقيق
يتوفر يف الديوان الكوادر املنا�سبة لأداء عملية تخطيط التدقيق بفعالية
يتوفر يف الديوان هيكل تنظيمي ي�سهل عملية التخطيط
يحر�ص مدققو الديوان على التخطيط قبل تنفيذ �أ َّية مهمة تدقيق
يعترب التخطيط جز ًءا �أ�سا�س ًيا من �إجراءات التدقيق
يقوم فريق عمل �أداء املهمة بالتخطيط
يقوم مدققو الديوان بتوثيق عملية التخطيط خالل مراحل عملية التدقيق
يحتفظ مدققو الديوان مبلفات دائمة تت�ضمن وثائق التخطيط لعملية التدقيق
يقوم مدققو الديوان بفهم ن�شاط العميل قبل البدء بتنفيذ التدقيق

4.013

22

يقوم مدققو الديوان بعمل �إجراءات حتليلية �أولية قبل البدء بتنفيذ التدقيق

3.610

1.066

23

يقوم مدققو الديوان بتدقيق االلتزامات القانونية للعميل قبل البدء بتنفيذ التدقيق

3.675

1.044

24

يقوم مدققو الديوان بفهم الرقابة الداخلية للعميل قبل البدء بتنفيذ التدقيق
يقوم مدققو الديوان بو�ضع حدود للأهمية الن�سبية يف مرحلة التخطيط بهدف حتديد طبيعة
وتوقيت ومدى �إجراءات التدقيق
يقوم رئي�س فريق التدقيق و�أع�ضاء فريق املهمة بو�ضع برامج تدقيق و�إجراءات تف�صيلية لتنفيذها
مدى التزام مدققي و ديوان املحا�سبة الأردين بالتخطيط لعملية التدقيق

3.974

1.000

3.571

1.006

3.675

1.129

3.779

0.844

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

25
26

وم ��ن خالل اجلدول ( )5نالح ��ظ �أن اجتاهات �إجابات عينة املدققني كانت �إيجابية نحو جميع الفقرات
( ،)26-11ك ��ون متو�سطاته ��ا احل�سابية �أعل ��ى من متو�س ��ط �أداة القيا�س ( .)3كم ��ا �أن االنحراف املعياري
لال�ستجاب ��ات مل يعك� ��س درجة ت�شتت عالي ��ة .وبالتايل يظهر التوافق يف اال�ستجاب ��ات القناعة لدى املدققني
ب�أهمي ��ة التزام مدققي ديوان املحا�سبة بالتخطيط لعملية التدقيق .وقد احتلت الفقرة التي تعترب التخطيط
جز ًءا �أ�سا�س ًيا من �إجراءات التدقيق املرتبة الأولى مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.065بينما حلت الفقرة التي تفيد
بقي ��ام مدققي ديوان املحا�سبة بفهم ن�شاط العميل قبل البدء بتنفيذ التدقيق باملرتبة الثانية وتلتها بالأهمية
قيام مدققي الديوان بفهم نظام الرقابة الداخلية للعميل قبل البدء بتنفيذ التدقيق.
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اختبار الفر�ضيات
الختب ��ار فر�ضي ��ات الدرا�س ��ة �سيتم احلكم على قبول �أو ع ��دم قبول الفر�ضية العدمي ��ة من خالل قاعدة
الق ��رار والت ��ي تن�ص على ما يلي :تقب ��ل الفر�ضية العدمية ( � )Hإذا كانت القيم ��ة املعنوية (� )SIGأكرب من
 0.05ونرف�ض الفر�ضية ( � )Hإذا كانت القيمة املعنوية (� )SIGأقل من .0.05
اختبار الفر�ضية الأولى
 :H0ال يوجد �إدراك لأهمية التخطيط لعملية التدقيق من قبل مدققي ديوان املحا�سبة الأردين.
�أظهرت النتائج الإح�صائية يف اجلدول(� )6أن املدققني يدركون �أهمية التخطيط للتدقيق� ،إذ بلغت قيمة
املتو�سط احل�سابي ( )3.600وهي �أعلى من املتو�سط الفر�ضي للدرا�سة البالغ ( )3وبانحراف معياري قدره
( ،)0.766وبالنظ ��ر �إل ��ى االنحراف املعياري نلحظ عدم وجود تف ��اوت يف �آراء عينة الدرا�سة وهذا يعني �أن
وجهات النظر متقاربة بني �آراء امل�ستجيبني.
والختبار الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار ( )One sample t-testوجند من مطالعتنا لنتائج احلا�سوب يف
اجل ��دول(� )6أن القيمة املعنوية (� )SIGأقل من  0.05وتبعا لقاعدة القرار :ف�إننا نرف�ض الفر�ضية العدمية
(  )Hونقب ��ل الفر�ضية البديل ��ة ((  ،Hوهذا يعني �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة الأردين لأهمية التخطيط
للتدقيق.
اجلدول( :)6نتائج اختبار (ت) للفر�ضية الأولى
0

0

1

a

0

 Tاملح�سوبة
6.87
2.553
8.097

T SIG
.000
.013
.000

نتيجة الفر�ضية العدمية
رف�ض
رف�ض
رف�ض

الو�سط احل�سابي
3.600
3.618
3.779

االنحراف ملعياري
.766
.837
.844

اختبار الفر�ضية الثانية
 :H0ال يعترب التخطيط يف ديوان املحا�سبة عملية مرنة قابلة للتغيري والتطوير.
�أظه ��رت النتائج الإح�صائي ��ة يف اجلدول(� )6أن عملية التخطيط لدى مدقق ��ي ديوان املحا�سبة الأردين
عملي ��ة مرن ��ة قابلة للتغي�ي�ر والتطوير� ،إذ بلغت قيم ��ة املتو�سط احل�سابي ( )3.618وه ��ي �أعلى من املتو�سط
الفر�ض ��ي للدرا�س ��ة البالغ ( )3وبانحراف معياري قدره ( ،)0.837وبالنظ ��ر �إلى االنحراف املعياري نلحظ
عدم وجود تفاوت يف �آراء عينة الدرا�سة وهذا يعني �أن وجهات النظر متقاربة بني �آراء امل�ستجيبني.
والختبار الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار ( )One sample t-testوجند من مطالعتنا لنتائج احلا�سوب يف
اجلدول (� )6أن القيمة املعنوية (� )SIGأقل من  0.05وتبعا لقاعدة القرار :ف�إننا نرف�ض الفر�ضية العدمية
(  )Hونقب ��ل الفر�ضية البديلة ((  ،Hوه ��ذا يعني �أن عملية التخطيط لدى مدققي ديوان املحا�سبة الأردين
عملية مرنة قابلة للتغيري والتطوير.
اختبار الفر�ضية الثالثة
 :H0ال يلتزم مدققو ديوان املحا�سبة الأردين مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق.
2

a

0

3
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�أظه ��رت النتائ ��ج الإح�صائية يف اجلدول(� )6أن املدققني يلتزمون بالتخطي ��ط لعملية التدقيق� ،إذ بلغت
قيمة املتو�سط احل�سابي ( )3.779وهي �أعلى من املتو�سط الفر�ضي للدرا�سة البالغ ( )3وبانحراف معياري
قدره ( ،)0.844وبالنظر �إلى االنحراف املعياري نلحظ عدم وجود تفاوت يف �آراء عينة الدرا�سة وهذا يعني
�أن وجهات النظر متقاربة بني �آراء امل�ستجيبني.
والختبار الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار ( )One sample t-testوجند من مطالعتنا لنتائج احلا�سوب يف
اجل ��دول(� )6أن القيمة املعنوية (� )SIGأقل من  0.05وتبعا لقاعدة القرار :ف�إننا نرف�ض الفر�ضية العدمية
(  )Hونقب ��ل الفر�ضية البديل ��ة ((  ،Hوهذا يعني يقوم مدققو ديوان املحا�سبة الأردين بالتخطيط املنا�سب
لعملية التدقيق.
اختبار الفر�ضية الرابعة
 :H0ال ي�ؤث ��ر �إدراك مدقق ��ي دي ��وان املحا�سب ��ة الأردين لأهمية التخطي ��ط لعملية التدقي ��ق يف االلتزام
مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق.
يو�ضح اجلدول( )7اختبار حتليل االنحدار الب�سيط لت�أثري �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة الأردين لأهمية
التخطيط لعملية التدقيق يف االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق.
a

0

4

اجلدول( :)7نتائج اختبار االنحدار الب�سيط للفر�ضية الرابعة
املح�سوبة T
7.628

اجلدولية T
1.9917

B
.8590

T SIG
.000

نتيجة الفر�ضية العدمية
رف�ض

R2
0.437

ت�ش�ي�ر النتائ ��ج ح�سب اجلدول(� )7أن م�ستوى الداللة الإح�صائية لت�أث�ي�ر �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة
الأردين لأهمي ��ة التخطي ��ط لعملية التدقي ��ق يف االلتزام مبتطلبات تخطيط عملي ��ة التدقيق �أقل من()0.05
ووفق� � ًا لقاعدة القرار ال نقبل الفر�ضية العدمية ونقبل الفر�ضي ��ة البديلة ،وهو �أنه يوجد �أثر �إيجابي لإدراك
مدقق ��ي ديوان املحا�سب ��ة الأردين لأهمية التخطيط لعملي ��ة التدقيق يف االلتزام مبتطلب ��ات تخطيط عملية
التدقيق.
اختبار الفر�ضية اخلام�سة
 :HOال ي�ؤثر االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق يف مدى مرونة عملية التخطيط للتدقيق.
يو�ضح اجلدول( )8اختبار حتليل االنحدار الب�سيط لت�أثري االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق يف
مدى مرونة عملية التخطيط للتدقيق.
اجلدول( :)8نتائج اختبار االنحدار الب�سيط للفر�ضية اخلام�سة
5

 Tاملح�سوبة
3.574

T SIG

B

0.001

0.347

نتيجة الفر�ضية العدمية
رف�ض

R2
0.146

ت�شري النتائج ح�سب اجلدول(� )8أن م�ستوى الداللة الإح�صائية لت�أثري االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية
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التدقي ��ق يف م ��دى مرونة عملية التخطيط للتدقي ��ق �أقل من( )0.05ووفق ًا لقاعدة الق ��رار ال نقبل الفر�ضية
العدمي ��ة ونقبل الفر�ضية البديلة ،وهو �أنه يوجد �أث ��ر �إيجابي لاللتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق يف
مدى مرونة عملية التخطيط للتدقيق.
النتائج
باالعتماد على حتليل ا�ستبانة الدرا�سة واختبار الفر�ضيات ف�إنه ميكن تلخي�ص نتائج الدرا�سة يف النقاط
التالية:
 - 1يوج ��د �إدراك لأهمي ��ة التخطي ��ط لعملية التدقيق من قب ��ل مدققي ديوان املحا�سب ��ة الأردين .حيث يعد
فه ��م املدقق لطبيعة التخطي ��ط لعملية التدقي ��ق ،وانعكا�ساتها على النواحي الإداري ��ة واملالية للأجهزة
احلكومي ��ة� ،أم ��ر ًا �ضروري ًا ،ل�ضم ��ان حتقيق كفاءة عملي ��ة تدقيق ح�سابات الأجه ��زة احلكومية ،خا�صة
يف مرحل ��ة التخطيط لعملي ��ة التدقيق .كما يحقق فهم املدقق لتخطيط عملي ��ة التدقيق �إمكانية التقييم
الفع ��ال ملختلف �أوجه فعالي ��ات الأجهزة احلكومية ،وحتدي ��د مدى �إمكانية االعتم ��اد على نظم الرقابة
الداخلي ��ة ،وطبيعة وتوقيت ومدى �إج ��راءات التدقيق املالئمة .ويتفق ذلك �إلى م ��ا ذهبت �إليه درا�سات
(عرار2009 ،؛ الرحيلي وعبداحلميد2004 ،؛ م�صطفى.)2004 ،
 - 2يعترب التخطيط يف ديوان املحا�سبة عملية مرنة قابلة للتغيري والتطوير .حيث يعد متتع التخطيط لعملية
التدقي ��ق باملرون ��ة �ضرورة مل�شاركة املدقق�ي�ن يف �أثناء عملية التدقيق الفعلي يف و�ض ��ع بع�ض الأمور التي
يرونه ��ا منا�سب ��ة وترك بع�ض التفا�صيل لهم حتى ال ي�صبح عم ��ل املدققني عمال روتيني ًا .ويتفق ذلك مع
درا�سات(خليل ،)2000 ،وهذا يختلف مع درا�سات()Glover et al., 2000
 - 3يلتزم مدققو ديوان املحا�سبة الأردين مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق .وهذا يقدم دليال على التطبيق
وااللت ��زام بقواعد املهن ��ة والأدلة الدولية ( .)ISA, 300ويتفق ذلك م ��ع درا�سات(عرار2009 ،؛ خليل،
 ،)2000وهو يختلف مع درا�سات()Mock & Wright, 1999
 - 4ي�ؤث ��ر �إدراك مدقق ��و ديوان املحا�سب ��ة الأردين لأهمية التخطيط لعملية التدقي ��ق يف االلتزام مبتطلبات
تخطي ��ط عملية التدقيق .ويرجع ذلك �إلى �أن فهم مدقق ��ي احل�سابات لطبيعة و�أهمية التخطيط لعملية
التدقيق يحتاج �إلى توافر متطلبات �أ�سا�سية �أهمها :وجود ر�ؤية وا�ضحة وم�شاركة فعالة من امل�س�ؤولني عن
العملية الرقابية يف و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات اخلا�صة مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق .ويتفق
ذلك مع درا�سات(العمريي واملعتاز2007 ،؛ النور2007 ،؛ .)Low, 2004
 - 5ي�ؤثر االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق يف مدى مرونة عملية التخطيط للتدقيق .ويعود ذلك لأن
االلت ��زام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق يعترب حمورا �أ�سا�سي ��ا لتن�سيق الأداء يف كافة مراحل عملية
التخطي ��ط مبرونة لتحقيق الكف ��اءة والفعالية يف تدقي ��ق ح�سابات الأجهزة احلكومي ��ة .ويتفق ذلك مع
درا�سات(العمريي واملعتاز2007 ،؛ النور.)2007 ،
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اال�ستنتاجات
تو�صلت الدرا�سة �إلى اال�ستنتاجات التالية:
 - 1رغ ��م �أن �إدراك مدقق ��ي دي ��وان املحا�سبة لأهمية تخطي ��ط عملية التدقيق بلغ باملتو�س ��ط( )3.600ف�إن
هن ��اك جما ًال وا�سع� � ًا للتطور يف هذا املج ��ال �أي �أن درجة الإدراك ال تزال غري كافي ��ة ،ويبنى على ذلك
تو�صية �أن تقوم �إدارة ديوان املحا�سبة بتنمية وعي املدققني ب�أهمية تخطيط عملية التدقيق.
� - 2أ�ش ��ارت النتائ ��ج �أن م�ستوى مرونة تخطيط عملية التدقيق باملتو�سط ( )3.618مما يرتك اً
جمال وا�سع ًا
للتط ��ور يف ه ��ذا املجال� ،أي �أن درجة املرونة ال تزال غري كافية ،ويبنى عل ��ى ذلك تو�صية �أن تقوم �إدارة
ديوان املحا�سبة بالعمل على زيادة وعي املدققني ب�أهمية مرونة تخطيط عملية التدقيق.
� - 3أو�ضح ��ت النتائ ��ج �أن م ��دى الت ��زام مدقق ��ي دي ��وان املحا�سب ��ة الأردين بالتخطي ��ط لعملي ��ة التدقي ��ق
باملتو�سط( )3.779وهذا يقدم دليال على التطبيق وااللتزام بقواعد املهنة والأدلة الدولية� .إال �أن هناك
�إمكاني ��ه للتط ��ور يف هذا املجال �أي �أن م ��دى التزام مدققي ديوان املحا�سب ��ة الأردين بالتخطيط لعملية
التدقي ��ق ال ت ��زال غري كافية ،ويبنى على ذلك تو�صية �أن تقوم �إدارة دي ��وان املحا�سبة بالعمل على زيادة
وعي املدققني ب�أهمية التزام مدققي ديوان املحا�سبة الأردين بالتخطيط لعملية التدقيق.
 - 4دلت نتائج الدرا�سة �أن �إدراك مدققي ديوان املحا�سبة الأردين لأهمية التخطيط لعملية التدقيق ت�ؤثر يف
االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق.
 - 5تو�صلت نتائج الدرا�سة �إلى �أن االلتزام مبتطلبات تخطيط عملية التدقيق ت�ؤثر يف مرونة عملية التدقيق.
التو�صيات
بناء على ما تقدم ف�إن الباحثني يو�صيان مبا يلي:
� - 1أن يعمل ديوان املحا�سبة الأردين على زيادة الرتكيز على التخطيط لعملية التدقيق ملا له من �أثر �إيجابي
على جودة التدقيق.
� - 2أن يعمل ديوان املحا�سبة الأردين على زيادة الدورات التدريبية فيما يتعلق بالتخطيط لعملية التدقيق.
� - 3ض ��رورة التح�س�ي�ن امل�ستم ��ر يف خدمات مدقق ��ي ح�سابات ،لتحقي ��ق الفهم التام والتقيي ��م الفعال عند
التخطي ��ط لعملي ��ة التدقيق ،على �أن يت ��م ذلك من خالل االط�ل�اع على �أحدث الإ�ص ��دارات يف املعايري
واملمار�س ��ات يف هذا ال�ش�أن من ناحية ،والتن�سي ��ق امل�ستمر مع كافة الأجهزة الرقابية امل�شرفة من ناحية
�أخرى.
يعتق ��د الباحث ��ان ب�ض ��رورة موا�صلة البح ��ث يف مو�ضوع تخطيط عملي ��ة التدقيق لت�شم ��ل كافة الأطراف
ذات العالق ��ة بالتقارير املالي ��ة احلكومية مثل املديرين املاليني ومدققي احل�ساب ��ات الداخليني يف الوزارات
والدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س القروية والبلديات وجمال�س اخلدمات
امل�شرتكة.
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