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 مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات

  دراسة ميدانية من وجهة نظر المدقق الخارجي في األردن

  *محمد ابراهيم النوايسة 

  

  صـلخم
 تطبيق اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدقق الخارجي في مدىحاولت هذه الدراسة، التعرف إلى 

 بيان مدى إدراك أهمية ومعوقات تطبيق هذه اإلجراءات، باإلضافة الى دراسة أثر المركز الوظيفي، األردن، وهدفت الى
أتعاب التدقيق وخبرة المدقق على مدى تطبيق اإلجراءات التحليلية، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، فقد تم و

مدققا، تم اختيارهم ) 80(عتمدة ألغراض البحث والتحليل من ئية والمتكون من جزأين، تكونت العينة النهاتصميم استبانة ت
 مدققاً مزاولين للمهنة داخل المملكة ويعملون لدى مكاتب تدقيق مرخصة حتى نهاية 350بطريقة عشوائية من أصل 

لنتائج أهمية كل متغير في االستبانة وإلثبات الفرضيات وتفسير ام بعض المقاييس اإلحصائية لمعرفة تم استخدا. 2004
، توصلت One Way ANOVA، والتباين األحادي tالوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االختالف، اختبار : مثل

، %73، كما تستخدم اإلجراءات التحليلية غير الكمية بنسبة %)74.8(الدراسة الى أن المدققين يدركون أهمية جودة التدقيق 
، وقد اختتمت %)49(، واإلجرءات التحليلية الكمية المتقدمة بنسبة %61.4ة بنسبة واإلجراءات التحليلية الكمية البسيط

  .الدراسة ببعض التوصيات لتطوير أداء المهنة

 تدقيق حسابات، إجراءات تحليلية غير كمية، إجراءات تحليلية كمية بسيطة ومعقدة، معيار تدقيق دولي رقم  :الكلمات الدالة
520.  

  
  المقدمـة. 1

  
دقق الحسابات بالتحقق من عدالة البيانات المالية يقوم م

المقدمة له من إدارة المنشأة، باستخدام إجراءات التدقيق 
، ومن ضمن هذه )1988عبداهللا واخرون، (المتعارف عليها 

اإلجراءات عمل االختبارات الجوهرية للحسابات المختلفة، 
والتي تتمثل في اختبارات تفاصيل العمليات واألرصدة 

، حيث (Spires and Yardly, 1989)إلجراءات التحليلية وا
تحول هدف التدقيق من البحث عن الغش والخطأ الى هدف 

جمعة، (الية أي الفني المحايد حول القوائم المإبداء الر
2005.(  

وألهمية موضوع اإلجراءات التحليلية في التدقيق، أصدر 
الدولي رقم دليل التدقيق ) IFAC(االتحاد الدولي للمحاسبين 

 تحت مسمى اإلجراءات التحليلية، وتم 1983في عام ) 12(
 ليحل محله معيار التدقيق 1988بعد ذلك تعديله في عام 

ليشمل مفهوم اإلجراءات التحليلية ) 520(الدولي رقم 

وأهميتها ومراحل تطبيقها ودرجة االعتماد عليها، ولقد أشار 
 تساعد المدقق في هذا المعيار إلى أن اإلجراءات التحليلية

معاييرالتدقيق (تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق 
: ، كما أن هذه اإلجراءات التحليلية تشمل)2003الدولية، 

تحليل النسب والمؤشرات المالية المهمة، ومن ضمنها نتائج (
البحث للتقلبات والعالقات التي تكون متعارضة مع المعلومات 

أو تلك التي تنحرف عن المبالغ التي األخرى ذات العالقة، 
  ). تم التنبؤ بها

) 1992الناغي، (لكن اإلجراءات التحليلية من وجهة نظر 
هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات اإلضافية التي يقوم 
بها مدقق الحسابات، للحصول على درجة ثقة من خالل 
توفير أدلة إثبات مكملة لألدلة التي حصل عليها المدقق من 

إلجراءات األخرى، ومن هذا التعريف يمكن إدراك أن ا
اإلجراءات التحليلية ليست صورة قائمة بذاتها، وإنما هي 
وسيلة إضافية يلجأ اليها المدقق للحصول على المزيد من أدلة 

  .اإلثبات الكافية والمناسبة لتحقيق أهداف عملية التدقيق
ة الى أن اإلجراءات التحليلي) 2005فياض، (وأشار 

تتضمن تقييما للبيانات الواردة في القوائم المالية عن طريق 
حساب النسب ودراسة العالقات المحتملة بين البيانات المالية 

 استالم البحث  تاريخ.جامعة العلوم التطبيقية، عمان، األردن * 
  . 18/2/2007، وتاريخ قبوله 25/4/2006

  .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ ميلعل عمادة البحث ا2008 ©
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وغير المالية؛ وذلك للمساعدة على تحديد البنود التي تتطلب 
  .تركيزا أثناء إجراء االختبارات التفصيلية

حليلية التوبناء على ما سبق، يمكن القول بأن اإلجراءات 
تفسار وإجراء المقارنات، وتنتهي تبدأ من مرحلة االس

باستخدام وسائل متطورة مثل تحليل السالسل الزمنية 
واالنحدار واالرتباط بهدف الوصول الى أدلة وقرائن 

أساس ذلك تمثل وقناعات حول البيانات المراد تدقيقها، وعلى 
ة التدقيق لكافة مراحل عملياً سايراختبار تدقيق جوهرياً م

بأساليبه المختلفة ابتداء من مرحلة التخطيط، مرورا بتقييم 
نظام الرقابة الداخلية واختبار العمليات واألرصدة، وانتهاء 
بتقييم تقرير التدقيق بهدف توفير األدلة الكافية خالل هذه 

 .المراحل لتأكيد نتائج التدقيق
  

  مشكلة الدراسة
رة تطورا كبيرا في لقد شهدت المملكة في اآلونة األخي

جميع القطاعات االقتصادية المختلفة، مما أدى الى تعدد 
المنشآت ذات األشكال القانونية المختلفة، وكبر حجمها، 

ا بين الحسابات في هذه المنشآت وزيادة العالقات المتداخلة فيم
تشار استخدام أنظمة المعلومات اإللكترونية فيها، وترتب وان

ات، ة في المهام الموكلة لمدققي الحسابعلى هذا التطور زياد
تباع المدقق ألساليب اوهنا برزت الحاجة الى ضرورة 

وإجراءات تدقيق فنية تتناسب مع هذا التطور، والتي منها 
اإلجراءات التحليلية، التي تعتبر نوعا من اختبارات التدقيق 

) 5(األساسية للبيانات المالية، بحسب ما أشارت اليه الفقرة 
والتي تشمل العديد من ) 520(عيار التدقيق الدولي رقم من م

اإلجراءات ابتداء من المقارنات البسيطة الى تحليالت كمية 
  .معقدة باستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية المتقدمة

تكمن مشكلة الدراسة الحالية في تفاوت درجة تطبيق 
المدققين في اإلجراءات التحليلية بمستوياتها المختلفة فيما بين 

المملكة، وتتمثل أبعاد هذه المشكلة ومضامينها من خالل إثارة 
  : التساؤالت التالية

تطبيق اإلجراءات أهمية  هل يدرك المدقق الخارجي )1
 ؟التحليلية في التدقيق

تطبيق المدقق الخارجي لإلجراءات التحليلية مدى ما  )2
 ؟غير الكمية

لتحليلية ما مدى تطبيق المدقق الخارجي لإلجراءات ا )3
 ؟الكمية البسيطة

ما مدى تطبيق المدقق الخارجي لإلجراءات التحليلية  )4
 ؟الكمية المعقدة

 ما مدى إدراك المدقق الخارجي للمعوقات التي تحول )5

 دون تطبيق اإلجراءات التحليلية؟
  

  أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية الدراسة في البنود التالية

ن المحتمل أن أهمية الدور الذي تلعبه الجهات التي م )1
 حيث يتمكن  من نتائجها، والتي منها المدققون،تستفيد

هؤالء من خدمة الفئات المختلفة بشكل أفضل باإلضافة 
الى األهمية تجاه األطراف المشرفة والمنظمة لمهنة 

 . التدقيق في المملكة وصوال بها الى المستوى المنشود
يق تساهم في إبراز بعض المعوقات التي تحول دون تطب )2

اإلجراءات التحليلية بمستوياتها المختلفة في تدقيق 
الحسابات من أجل العمل على تطوير إجراءات التدقيق 

 .وممارستها بصورة سليمة
توفير معلومات أكثر وضوحا ومصداقية حول درجة  )3

غير كمية، كمية (تطبيق مستويات اإلجراءات التحليلية 
 .من قبل المدقق الخارجي) بسيطة، معقدة

 
  داف الدراسةأه

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة مدى 
تطبيق المدقق الخارجي في األردن لإلجراءات التحليلية في 
تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدقق نفسه، وهو ما تم 

  : الوقوف عليه من خالل األهداف الفرعية التالية
بيان مدى إدراك أهمية تطبيق اإلجراءات التحليلية  )1

 .مستوياتها المختلفةب
المركز : (التعرف على درجة تأثير العوامل التالية )2

) الوظيفي للمدقق، خبرة المدقق، وحجم أتعاب التدقيق
على أهمية ودرجة تطبيق اإلجراءات التحليلية في 

 .التدقيق
المركز : (التعرف على درجة تأثير العوامل التالية )3

)  التدقيقالوظيفي للمدقق، خبرة المدقق، وحجم أتعاب
على درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية غير الكمية في 

 .التدقيق
المركز الوظيفي : (التعرف على درجة تأثير العوامل التالية )4

على درجة ) للمدقق، خبرة المدقق، وحجم أتعاب التدقيق
 .تطبيق اإلجراءات التحليلية البسيطة في التدقيق

المركز : (التعرف على درجة تأثير العوامل التالية )5
على ) الوظيفي للمدقق، خبرة المدقق، وحجم أتعاب التدقيق
 .درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية المتقدمة في التدقيق

قياس مدى إدراك المعوقات التي تحد من تطبيق  )6
 .اإلجراءات التحليلية بمستوياتها المختلفة
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  منهجية الدراسة
عتمدت لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها فقد ا

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للبيانات الثانوية والميدانية 
  .المتعلقة بمتغيرات الدراسة

  
  أداة الدراسة

تم تصميم استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها 
وذلك باالطالع على األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة 

  :بالموضوع، حيث تكونت االستبانة من ستة أجزاء
المتغيرات الشخصية والديموغرافية (لجزء األول ا )1

وشملت كل من المؤهل األكاديمي، ): لمدققي الحسابات
الخبرة، التخصص، العمر، قيمة أتعاب تدقيق أحدث 
ميزانية عمومية لمنشأة العميل، المركز الوظيفي، 

  . الجنس، العالقة مع مكاتب تدقيق عالمية 
بأهمية استخدام المتغيرات المتعلقة (الجزء الثاني  )2

، حيث تكون )اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات
 .فقرة) 14(هذا الجزء من 

المتغيرات المتعلقة بدرجة تطبيق المدقق (الجزء الثالث  )3
، وتألفت )لإلجراءات التحليلية غير الكمية أثناء التدقيق

 .فقرة) 16(أسئلة هذا الجزء من 
 بدرجة تطبيق المدقق المتغيرات المتعلقة(الجزء الرابع  )4

) لإلجراءات التحليلية الكمية البسيطة أثناء التدقيق
 .فقرات) 7(وتكونت فقرات هذا الجزء من 

المتغيرات المتعلقة بدرجة تطبيق المدقق (الجزء الخامس  )5
وتكون ) لإلجراءات التحليلية الكمية المتقدمة أثناء التدقيق

 .فقرات) 4(من 
متعلقة ببيان المعوقات التي المتغيرات ال(الجزء السادس  )6

وتكون من ) تحد من تطبيق المدقق لإلجراءات التحليلية
 .فقرة) 14(
  

  ∗مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من كافة المحاسبين القانونيين 

 350المزاولين لمهنة التدقيق داخل المملكة، والبالغ عددهم 

                                                 
 تم تطبيق المعادلة التالية  للتوصل الى حجم عينة الدراسة ∗

(Sekaran, 2000): 
n o =   Z (2) P (1- P)   ÷ P(2)   n = (n oN) ÷ n o+ (N - 1) 
1.96*1.96*50%*50% ÷ 10%*10%= 96.04  then (n) = 96.04* 

350 ÷ (96.04 + 349)=75  

 

ن لمهنة التدقيق بعد استبعاد المدققين غير المزاولي(مدققا 
داخل المملكة والحاصلين على اإلجازة وكذلك المدققين 
األردنيين المزاولين للمهنة خارج المملكة حتى 

، وقد تم اختيار )مدققا) 146( والبالغ عددهم 31/12/2005
 كما استخدمت الطريقة  عينة الدراسة،مدققا لتمثل) 80(

لعينة لهذه االعشوائية في اختيار األفراد الذين سيشكلون 
سة، حيث تم تطوير استبانة وزعت عليهم باستخدام الدرا

 وتم استرجاع كافة لتوزيع المباشر والجمع بالمناولة،أسلوب ا
  .االستبانات الموزعة

  
  صدق أداة الدراسة وثباتها

تم التحقق من الصدق الظاهري لبنود االستبانة وذلك من 
من أعضاء خالل عرضها على عدد من المحكمين المختصين 

هيئة التدريس في بعض الجامعات األردنية وعلى بعض 
المدققين، وقد تم تعديلها على ضوء مقترحاتهم، ولقياس مدى 
ثبات األداة، تم استخدام مقياس كرونباخ الفا لقياس االتساق 

%) 90.77(ي لجميع أسئلة االستبانة، حيث بلغ ـالداخل
من كما يتضـح  ـةا ألغراض الدراسـ كافيويعـد

  ).1 (الجـدول رقـم
  

  )1(الجـدول رقم 
  لتوزيع اإلجابات) كرونباخ ألفا(نتائج اختبار 

  
Cronbach 

Alpha  
  

  غيراتـالمت
  

  األسئلةعدد 
  قيمة ألفا

اإلجراءات تتعلق بأهمية 
  .التحليلية

1- 14 14 89.02  

  تطبيق اإلجراءات
  .التحليلية غير الكمية

15-30 16  84.87  

  تطبيق اإلجراءات
  .التحليلية الكمية البسيطة

31-37  7 66.56  

  تطبيق اإلجراءات
  .التحليلية الكمية المعقدة

38-41  4  76.59  

  معوقات تطبيق
  .اإلجراءات التحليلية

42-55  14  87.69  

  ةمتغيرات الدراس
  .مجتمعة

1- 55  55  90.77  
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  األساليب االحصائية المستخدمة
 :ةحصائية الوصفيساليب اإلألا )1
سابي، المنوال، االنحراف المعياري، الوسط الح  - أ

التوزيعات التكرارية، النسب المئوية، أعلى وأدنى اجابة وذلك 
جابة  وقد تم وضع معيار لإل،(SPSS)بناء على نتائج برنامج 

وذلك كي يسترشد به المستجيب عند قيامه بتعبئة ة؛ سئلاألعن 
 :)أ/2( كما في الجدول رقم أسئلة االستبانة، وهذا المعيار

  )أ/2(الجـدول رقم 
  معيار اإلجابة عن األسئلة

  الوزن  الى    من  الوصف
بدرجة أو جدا ي قو

  عالية جدا
80%  ≥  %100  5  

  4  %80 <  %60  أو بدرجة عاليةقوي 
  3  %60 <  %40  متوسط   
أو بدرجة ضعيف 

    ضعيفة 
20%  > 40%  2  

  1  %20  <  0  ضعيف جدا
 باعتماد )1 – 5(وزان من وقد قام الباحث باعطاء األ

 (Likert Five Points Scale) مسةلخا األبعادمقياس ليكرت ذي 
 واعتمد أيضا  من االستبانة،)55(الى ) 1(للفقرات من أيضا 

على هذا المقياس في اختبار الفرضيات، حيث ستكون 
وهي تساوي أو % 60الفرضية مقبولة عند نسبة أكبر من 

استخدام نفس حيث تم  ببحسب المقاييس المتبعة،) 3(أكبر من 
جابات مفردات العينة على  وتم تصنيف إالمعايير السابقة،

جابة وذلك سئلة الى فئات، وفقا للمتوسطات الحسابية لإلاأل
  ):ب / 2(في الجدول رقم كما 

  
  )ب / 2(رقم الجـدول 

  نةإجابات مفردات العيتصنيف 
  حدود الفئة  حدود الفترة  الوصف

أو قوي جدا 
   دابدرجة عالية ج

4  ≥  5  80%  ≥  100%  

 أو بدرجة قوي
  عالية

3  >  4  60%  > 80%  

  %60 <  %40  3  <  2  متوسط
 أو بدرجة ضعيف
  ضعيفة

1  >  2  20%  > 40%  

  %20  <  0  1  <  0  ضعيف جدا
شارة الى نسبة وتم استخدامه لإل: معامل االختالف  - ب

االنحراف المعياري الى الوسط الحسابي لكل متغير، وذلك 
ت النسبي لالجابات في كل متغير عن للتعبير عن التشت
 .وسطها الحسابي

لمتغير المستقل اوتعبر عن مدى تأثير : نسبة التأثير  - ت
 الحسابي، ويعبر  بالوسطلمتغير التابع ، ولها عالقةاعلى 

 :عنها رياضيا بالصيغة
  أعلى وزن للسؤال ÷  الوسط الحسابي = نسبة التأثير 

معامل  من خالل داة الدراسة ومصداقيتهاأاختبار ثبات  )2
  كرونباخ ألفا (Reliability Coefficient)المصداقية 

(Cronbachs Alpha) نتائج البحث على  ذ يمكن االعتمادإ
 على النسبة عندما يزيد المعاملمئنان الى مصداقيتها طواال

 .(Sekaran, 2000)) %60(المقبولة 
 One Way) (One - Sample T-Test)اختبار  )3

ANOVA),،الدراسة فرضيات ختبار الهما استخدام وقد تم. 
 

  رينظـالارطـاإل .2
تعتبر اإلجراءات التحليلية من اإلجراءات الهامة التي 
تساعد مدقق الحسابات في التخطيط لعملية التدقيق وكذلك 
التقليل من الوقت والجهد الالزمين لعملية التدقيق، ولقد تم 

، إذ أشار تناول مفهوم اإلجراءات التحليلية من عدة جوانب
 American Institute)المعهد األميركي للمحاسبين القانونيين 

of Certified Public Accountants) ،)AICPA ( في بيان
)SAS 23 ( الى أن اإلجراءات التحليلية 1978الصادر عام ،

عبارة عن مجموعة من االختبارات التي تطبق على البيانات 
عالقات بين هذه البيانات، المالية، من خالل دراسة ومقارنة ال

وتحديد مدى اعتماد المدقق على االختبارات األساسية من 
خالل اختبارات تفاصيل العمليات أو األرصدة أو من خالل 

تطبيق ) SAS 23(، ولم يوجب )2004حماد، (الجمع بينهما 
اإلجراءات التحليلية، كما أنه لم يحدد نسبة االعتماد على 

م تركها لتقدير المدقق وحكمه اختبارات التحقق، بل ت
الشخصي بناء على تقييمه للكفاءة والفعالية المتوقعة 

 حل 1988، وفي العام )2004حماد، (الختبارات أخرى 
)SAS 56 ( محل)SAS 23( وبموجبه تم تعريف اإلجراءات ،

تقييم المعلومات المالية من خالل دراسة : التحليلية على أنها
 Dauber)لبيانات المالية وغير المالية العالقات المقبولة بين ا

et al., 2005) (Arens et al., 2005), والمالحظ أنه بموجب ،
)SAS 56 ( تم جعل تطبيق هذه اإلجراءات واجبة في مرحلتي

مع ترك ) Heiman, 1990(التخطيط والمراجعة النهائية 
الحرية للمدقق في اختيار اإلجراءات التي يرى أنها مناسبة 

جربوع وحلس، ( بينما حصر مراحل المختلفة،خالل ال
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المراجعة التحليلية في عملية تدقيق الحسابات ) 2002
  .باستخدام التحليل المالي

 1983لعام )  12IFAC(كما أشار إرشاد المراجعة الدولي 
الى أن اإلجراءات التحليلية، تمثل واحدة من إجراءات 

التجاهات، االختبارات الجوهرية وهي تحليل المعلومات وا
والتي تشمل االستفسارات عن التقلبات والعالقات غير 
المتطابقة مع المعلومات ذات العالقة أو االنحرافات عن 
المبالغ المقدرة، كما أشار نفس الدليل أيضا، الى أن استخدام 

  :المدقق لإلجراءات التحليلية يحقق األهداف التالية
 .زيادة فهم المدقق لعمليات العميل )1
 .المدقق بتحديد المجاالت التي قد تكمن فيها المخاطرقيام  )2
 .تقييم مدى اختبار العمليات واألرصدة )3
 .تحديد المجاالت التي تستلزم مزيدا من الفحص والتدقيق )4
 .تثبيت وتعزيز نتائج العمل الميداني )5
 .القيام بتدقيق شامل للقوائم المالية )6

ة الى كما أن هناك أهدافا أخرى تسعى اإلجراءات التحليلي
  : تحقيقها والتي من أهمها

تساعد في التقليل من الوقت والجهد الالزم لعملية  )1
التدقيق، كما في حالة تخفيض حجم العينة بناء على 

 من 3فقرة رقم (االعتماد على اإلجراءات التحليلية 
 حول 530 لمعيار التدقيق الدولي رقم 2ملحق رقم 

  ).المعاينة في التدقيق 
 Porter et)التي تتضمنها القوائم المالية اكتشاف األخطاء  )2

al., 2003) غرايبة، ( أو حتى أخطاء األرصدة والحذف
2003.( 

التنبؤ ببعض أرصدة الحسابات وذلك عند مقارنتها مع  )3
 ).2003طاهات، (األرصدة الفعلية 

يعتبر استخدام اإلجراءات التحليلية أحد المؤشرات الهامة  )4
أرينز (تمرارية ى االسي الحكم على قدرة المنشأة علف

 ).2002ولوبك، 
تعتبر اإلجراءات التحليلية مراجعة شاملة للقوائم المالية،  )5

األمر الذي يؤدي الى زيادة فعالية التدقيق بشكل عام 
 ).520معيار التدقيق الدولي رقم (

 تعتبر اإلجراءات التحليلية أحد المؤشرات الهامة في )6
) SAS 59(رارية ستمالحكم على مقدرة المنشأة على اال
ستمرارية، ويتطلب ذلك أو وجود شك جوهري حول اال

ر التدقيق الدولي رقم معيا(إجراء المزيد من الفحص 
  ).تمرارية حول االس570

 ,Boynton and Raymond) كل منتفق وفي المقابل ا

 في تعريفهم لإلجراءات التحليلية على أنها دراسة (2006

ت المالية وغير المالية وذلك ومقارنة العالقات بين المعلوما
 تم 1988للتحقق من صحة أرصدة القوائم المالية، وفي عام 

وتحت ) 520(ليصبح معيار رقم ) 12(تعديل إرشاد رقم 
نفس مسمى اإلجراءات التحليلية، حيث تم تعريف اإلجراءات 

تحليل النسب والمؤشرات الهامة، ومن : التحليلية على أنها
تقلبات والعالقات التي تكون متعارضة ضمنها نتائج البحث لل

مع المعلومات األخرى ذات العالقة أو تلك التي تنحرف عن 
، والمالحظ أن )520 من المعيار 3فقرة (المبالغ المتنبأ بها 

  .هذا المعيار شمل المعلومات غير المالية أيضا
أو ) 520(لكن اإلجراءات التحليلية سواء بموجب المعيار 

)SAS 23 ( تتضمن دراسة ومقارنة المعلومات المالية فإنها
  :أيضا للمنشأة مع

  .المعلومات للفترة السابقة )1
 .النتائج المتوقعة مثل الموازنات التخطيطية )2
المعلومات المماثلة والسائدة في القطاع أو المشاريع  )3

 .األخرى في نفس القطاع ذات األحجام المتساوية
عريفات لم يذهب بعيدا عن الت) 2003غرايبة، (لكن 

السابقة، حيث عرف اإلجراءات التحليلية بأنها عملية الحصول 
على أدلة إثبات لصحة القوائم المالية عن طريق دراسة 
ومقارنة المعلومات المالية وغير المالية لتدعيم اإلثباتات التي 

  .حصل عليها المدقق من إجراءات المراجعة األخرى
ة المحاسبة وفي هذا السياق، يعتبر قانون تنظيم مهن

، القانون األحدث فيما يتعلق 2003 لسنة 73القانونية رقم 
منه الى ) 5(بتنظيم المهنة في المملكة، والذي أشار في المادة 

اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة 
التطبيق بناء على تنسيب مجلس إدارة جمعية المحاسبين 

) 12(ار التدقيق رقم ار معيالقانونيين األردنيين، كما أش
أدلة التدقيق (حاد المحاسبين الدولي أيضا الصادر عن ات

الى أنه يمكن تنفيذ اإلجراءات التحليلية في ) 1989الدولية، 
مرحلة أو أكثر خالل عملية التدقيق، حيث يتم تنفيذها خالل 
مرحلة التخطيط أو أثناء مرحلة تنفيذ عملية التدقيق أو حتى 

  . التدقيق النهائية خالل مرحلة
والخالصة أنه يمكن استخدام اإلجراءات التحليلية عن 
طريق تطبيق مقاييس نقدية أو كمية أو معدالت أو نسب 
باإلضافة الى أنه يمكن تطبيقها على القوائم المالية للمنشأة 
ككل أو أقسام المنشأة، باإلضافة الى تطبيقها على مفردات 

الية، كما أن اإلجراءات التحليلية القوائم المالية أو غير الم
أساسا  التي تعتمد على األساليب الرياضية واإلحصائية توفر

منطقيا لعمل المدقق الخارجي، وتعد وسيلة حماية له عندما 
  . يتعرض الى أية دعاوى قضائية أمام المحاكم
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  الدراسات السابقة. 3
  
مدى ( بعنوان (Biggs and Wild, 1984)دراسة ) 1

  ). اإلجراءات التحليليةاستخدام
هدفت الدراسة الى التعرف على مدى استخدام اإلجراءات 
التحليلية من قبل مدققي أربعة من مكاتب التدقيق الكبرى في 
الواليات المتحدة، وكذلك معرفة العالقة بين خبرة المدقق 
واستخدامه لهذه اإلجراءات، وقد تم توزيع استبانة على 

كاتب، وتوصال الى أن االستخدام مدققا من هذه الم) 102(
األكبر كان يعود لإلجراءات البسيطة، بينما جاء استخدام 
األساليب الكمية المتقدمة بنسب ضئيلة، وأظهرت الدراسة 
عالقة بين خبرة المدققين واستخدامهم لإلجراءات التحليلية 
خصوصا المتقدمة منها، بينما أشار المدققون الى أن أكثر من 

اء القوائم المالية يتم اكتشافها من خالل من أخط% 40
 .اإلجراءات التحليلية

أثر نتائج : ( بعنوان(Cohen and Kida, 1989)دراسة ) 2
المراجعة التحليلية، الرقابة الداخلية والخبرة على استخدام 

  ).المدقق لإلجراءات التحليلية
لقد تم إجراء هذه في أمريكا للتعرف على مدى استخدام 

ت التحليلية للتقليل من اختبارات التدقيق األخرى، اإلجراءا
وكذلك عالقة خبرة المدقق بأنواع اإلجراءات التحليلية 

  . المستخدمة
مدققا ) 168(وقد استخدما أسلوب دراسة الحالة بمشاركة 

بخبرات متفاوتة من سبعة مكاتب تدقيق، وتم توزيع استبانة 
ققين يميلون على المشاركين، وخلصت الدراسة الى أن المد

الى زيادة اختبارات التدقيق عندما تعطي نتائج اإلجراءات 
التحليلية مؤشرا بوجود أخطاء، والعكس صحيح، وأن 
المدققين ال يعتمدون على اإلجراءات التحليلية عندما تكون 
أنظمة الرقابة الداخلية ضعيفة للمنشآت الخاضعة للتدقيق، 

األخرى، ولم تظهر ويميلون الى زيادة اختبارات التدقيق 
الدراسة فروقا بين خبرة المدققين واستخدامهم لإلجراءات 

 .التحليلية
تقييم المدقق : ( بعنوان(Heiman, 1990)دراسة ) 3

  ).الكتشاف األخطاء الممكنة من خالل المراجعة التحليلية
هدفت الدراسة الى تقييم أثر استخدام اإلجراءات التحليلية 

حتملة في القوائم المالية أثناء عملية في اكتشاف األخطاء الم
التدقيق، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي وأجريت هذه 
الدراسة في أمريكا أيضا، وخلصت الى أن المدققين في 
الوقت الحالي، يكثفون من استخدامهم إلجراءات التدقيق 
التحليلية، وذلك لتحديد التقلبات غير العادية التي قد تتضمنها 

ئم المالية والبحث عن أسبابها، حيث تبين أن سبب هذه القوا
الزيادة في االستخدام ناتج عن الضغوط االقتصادية 
واإلجتماعية والتنافسية على مكاتب التدقيق لتخفيض أتعابهم، 
وألن إجراءات التدقيق التحليلية أثبتت كفاءتها وفاعليتها في 

  .الكشف عن األخطاء المحتملة
مدى استعمال مراقبي : (بعنوان) 1992سنون، (دراسة  )4

  ). الحسابات في مصر إلجراءات المراجعة التحليلية 
هدفت الدراسة الى بيان مدى استعمال مراقبي الحسابات 
في مصر إلجراءات المراجعة التحليلية، وتحديد األساليب 
االكثر استخداما وفوائد استخدامها، وقد استخدم الباحث 

ن خالل توزيع استبانة على المنهج الوصفي التحليلي م
  .من المحاسبين والمدققين في وزارة المالية) 300(

منهم يستعملون إجراءات %) 72.1(بينت الدراسة أن 
التدقيق التحليلية بمعدل أعلى من المتوسط، وان هناك عالقة 
إيجابية بين خبرة المدقق ودرجة استخدام اإلجراءات 

قين ال يعتمدون على من المدق%) 80.3(التحليلية، كما أن 
أساليب المراجعة التحليلية عندما يكون نظام الرقابة الداخلية 
ضعيفا، وأن أكثر اإلجراءات التحليلية استخداما هو أسلوب 
المقارنات، أسلوب قياس األوزان النسبية والنسب المالية، 
وأسلوب تحديد االتجاهات، كما بينت الدراسة أيضا أن 

عالة في مجال اكتشاف األخطاء اإلجراءات التحليلية ف
  .المحتملة في القوائم المالية وسرعة إنجاز عملية التدقيق

: المراجعة التحليلية: (بعنوان) 1994بودي، (دراسة ) 5
  ). أسلوب متطور ومختصر للمراجعة وكشف الخطأ

هدفت الدراسة الى تقييم فاعلية اإلجراءات التحليلية في 
تكاليف المراجعة الخارجية، مواجهة االرتفاع المستمر في 

وذلك من خالل تحديد البنود التي يمكن أن تحتوي على 
أخطاء، وتوسيع نطاق الفحص عليها، وقد استخدم الباحث 
المنهج الوصفي االستنباطي لتحقيق هدف الدراسة، وتوصلت 
الدراسة الى أن اإلجراءات التحليلية تزيد من كفاءة المدقق 

ية في بنود القوائم المالية والتركيز في اكتشاف األخطاء المال
 - %27(عليها، حيث تشير الدراسات الى أن ما نسبته 

من األخطاء يتم اكتشافها عن طريق الفحص %) 40
التحليلي، وكانت هذه النسبة أكبر من أية نسبة اكتشفت أخطاء 

  .باستخدام إجراءات تدقيق أخرى
راجعة إجراءات الم: (بعنوان) 1995الباز، (دراسة ) 6

التحليلية ومدى استخدامها من قبل مراجعي الحسابات في 
  ).ليبيا

أرادت الدراسة التعرف على مدى تطبيق اإلجراءات 
من ) وصفية، بسيطة، متطورة(التحليلية بمستوياتها الثالث 
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قبل مراقبي الحسابات في ليبيا، وكذلك مدى إدراكهم 
 ومعرفة للمعوقات والفوائد من تطبيقهم لهذه اإلجراءات،

الفروق في استخدام اإلجراءات التحليلية بين المدققين في 
مكاتب التدقيق الخاصة والمدققين التابعين للجان الشعبية، وتم 

استبانة على العينة، وبينت النتائج أن ) 106(توزيع 
، بينما اإلجراءات %)78(اإلجراءات الوصفية تستخدم بنسبة 

جراءات المتطورة بنسبة ، واإل%)64(الكمية البسيطة بنسبة 
، كما تبين وجود عالقة إيجابية بين خبرة المدققين %)31(

واستخدامهم لإلجراءات التحليلية، ولم توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين مراجعي المكاتب الخاصة ومراجعي اللجان 
الشعبية في استخدامهم لإلجراءات التحليلية واإلدراك بفوائد 

  .جراءات التحليليةومعوقات استخدام اإل
مدى : (بعنوان) 1998السامرائي والحمود، (دراسة ) 7

  ).التزام مراقبي الحسابات في ليبيا بتطبيق المراجعة التحليلية
مدققا أظهروا ) 54( حيث تم توزيع استبانة على

استخدامهم لإلجراءات التحليلية بشكل أكبر من المتوسط، وأن 
جراءات التحليلية دون من المدققين يكتفون باإل%) 85.1(

من %) 93(الحاجة الى أية إجراءات أخرى، بينما أكد 
المدققين بأنهم ال يعتمدون على اإلجراءات التحليلية اال إذا 
كان نظام الرقابة الداخلية ضعيفا، وبالنسبة الى المعوقات فقد 
شكل ضعف كل من األنظمة المحاسبية والرقابة الداخلية 

لكافية إلجراءات المقارنات المالية لدى وعدم توفر البيانات ا
  . الجهات الخاضعة للتدقيق أهمها

استخدام اإلجراءات : (بعنوان ) 1999حماده، (دراسة ) 8
، وهدفت الى بيان كفاءة )التحليلية ألغراض تدقيق الحسابات

اإلجراءات التحليلية في تحديد البنود التي يمكن أن تحتوي 
لتي يمكن أن يتم فيها استخدام على أخطاء، وبيان المراحل ا

  :اإلجراءات التحليلية أثناء التدقيق، وتوصلت الى ما يلي
يفيد استخدام اإلجراءات التحليلية في تحديد البنود   -  أ

التي يمكن أن تحتوي على أخطاء وكذلك التي تشير الى 
  .وجود تالعب في القوائم المالية

راءات استخدام اإلجراءات التحليلية يفيد في تقييم إج  - ب
التدقيق األخرى، وذلك عندما تكون نتائج اإلجراءات التحليلية 

 .تؤيد نتائج التدقيق األخرى التي يقوم بها المدقق
يبدأ المدقق في استخدامه لإلجراءات التحليلية،   - ت

ابتداء من مرحلة التخطيط ويستمر في عملية التنفيذ، إنتهاء 
لمستخدمة بالتأكد من سالمة وموضوعية إجراءات التدقيق ا

 .في تدقيق القوائم المالية
مدى تطبيق : (بعنوان) Cho and Lew, 2000(دراسة ) 9

  ).شركات التدقيق العاملة في هونج كونج لإلجراءات التحليلية

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى تطبيق شركات 
التدقيق لإلجراءات التحليلية في المراحل المختلفة، ومدى 

استبانة ) 290(ه اإلجراءات، حيث تم توزيع إدراك أهمية هذ
على المدققين، وخلصت الدراسة الى أن اإلجراءات التحليلية 
المطبقة في هونج كونج تتأثر بالمعايير المحلية والدولية، كما 
أن هذه اإلجراءات تستخدم بشكل كبير في المراحل النهائية 
للتدقيق، مع وجود عالقة إيجابية بين تصنيف المدقق 
واستخدامه لإلجراءات التحليلية، وتبين أن المسوحات البسيطة 
وتحليل النسب من أكثر األساليب تفضيال بدال من األساليب 

 .اإلحصائية المتطورة
المراجعة : (بعنوان) 2002جربوع وحلس، (دراسة ) 10

التحليلية ومدى استخدامها من قبل مراجعي الحسابات 
  ).القانونيين

الى التعرف على مدى قيام مراجعي هدفت هذه الدراسة 
الحسابات في قطاع غزة في فلسطين باستخدام التحليل المالي 
كأحد أنواع اإلجراءات التحليلية، وتم توزيع استبانة لتحقيق 
غرض هذه الدراسة على مجموعة من مكاتب التدقيق العاملة 
هناك، وأظهرت الدراسة أن المراجعين يستخدمون المراجعة 

 في بداية عملية المراجعة، وذلك لتحديد نطاق عملية التحليلية
المراجعة ومواضع المخاطرة، وعلى الرغم من إقرار جميع 
المراجعين الذين شملتهم االستبانة بأهمية المراجعة التحليلية 
في إعداد برنامج المراجعة، اال أن أكثر من نصفهم أفاد بأنه 

كوسيلة وحيدة في ال يمكن االعتماد على المراجعة التحليلية 
  .مراجعة الحسابات

العالقة بين خبرة : (بعنوان) Donnel, 2002(دراسة ) 11
المدقق في تحديد األخطاء وفعاليته في تطبيق اإلجراءات 

  ).التحليلية
هدفت الدراسة الى معرفة مدى تأثر هذه العالقة بزيادة 
خبرة المدقق، ومن أجل تحقيق ذلك قام الباحث بتصنيف 

لى ثالثة مستويات، وتم استخدام دراسة الحالة وذلك الخبرة ا
مدققا من الواليات المتحدة، وخلصت هذه ) 28(بمشاركة 

الدراسة الى أن المدققين من ذوي الخبرات األعلى هم 
األفضل في إعطاء التفسيرات والتحليالت الدقيقة ألسباب 

  .األخطاء أكثر من ذوي الخبرات األقل
مدى تطبيق : (بعنوان) 2003غرايبة، (دراسة ) 12

من قبل " اإلجراءات التحليلية "520معيار التدقيق الدولي رقم 
  ).مدققي الحسابات في األردن

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى التزام المدققين 
الخاص ) 520(األردنيين بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 

ب وخبرة باإلجراءات التحليلية، وكذلك عالقة حجم المكت
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المدقق وارتباط المكتب مع مكاتب تدقيق دولية على تطبيق 
اإلجراءات التحليلية، والتعرف على معوقات تطبيق هذا 

استبانة على مكاتب التدقيق، ) 88(المعيار، حيث تم توزيع 
وخلصت الدراسة الى أن أسلوب المقارنات من أكثر األساليب 

 أن اإلجراءات استخداما، يليه أسلوب تحليل النسب، كما
التحليلية تستخدم في كل مراحل التدقيق، لكن مرحلة 
اإلجراءات الجوهرية هي من أكثر المراحل استخداما، وأن 

الى %) 21(اإلجراءات التحليلية تؤدي الى كشف من 
من األخطاء، ولم تظهر الدراسة أية عالقة بين خبرة %) 40(

ا أظهرت وجود المدقق واستخدامه لإلجراءات التحليلية، بينم
ليلية مع عالقة بين حجم المكتب واستخدامه لإلجراءات التح

تباط المكتب مع شركات تدقيق وجود عالقة عكسية بين ار
دولية واستخدام اإلجراءات التحليلية، وفيما يتعلق بالمعوقات، 
فقد تبين أن ضعف كفاءة المدقق وعمل المدققين في مكاتب 

ي تحول دون تطبيق اإلجراءات تدقيق فردية أهم المعوقات الت
  .التحليلية
تقييم اإلجراءات : (بعنوان) 2003طاهات، (دراسة ) 13

التحليلية للقوائم المالية للشركات المساهمة العامة في األردن 
  ).من وجهة نظر مدققي الحسابات

وجاءت هذه الدراسة لتبحث في تقييم دور اإلجراءات 
ط عملية التدقيق والكشف عن التحليلية للقوائم المالية في تخطي

المخاطر المالية المحتملة ومستوى اإلفصاح، حيث تم توزيع 
استبانة على مدققي الحسابات في األردن، وأظهرت ) 261(

النتائج أن اإلجراءات التحليلية تلعب دورا فعاال في تخطيط 
وتوقيت وتحديد نطاق عملية التدقيق، وأن استخدام اإلجراءات 

ي الى تقليل الوقت الالزم إلنجاز عملية التدقيق، التحليلية يؤد
وكان لنظام الرقابة الداخلية دور فاعل في اعتماد المدقق على 
نتائج اإلجراءات التحليلية، كما أن خبرة المدققين من أهم 
العوامل التي تؤدي الى استخدام اإلجراءات التحليلية، بينما لم 

م اإلجراءات يلعب المركز الوظيفي أي دور في استخدا
  .التحليلية
قياس أثر : (بعنوان) 2004مصطفى، (دراسة ) 14

المعلومات المالية وغير المالية على أداء اإلجراءات التحليلية 
  ).دراسة تجريبية: ألغراض تخطيط عملية المراجعة

مراجعا ) 39(وتم استخدام دراسة هذه التجربة بمشاركة 
 الدراسة الى أن شغل أغلبهم موقع المراجع األول، وخلصت

المدققين يركزون على المعلومات المالية أكثر من تركيزهم 
على المعلومات غير المالية لتحديد مستوى نطاق المراجعة، 
كما أن المدققين يميلون الى توليد أو ايجاد عدد أكبر من 
الفروض عندما يشير اتجاه المعلومات المالية وغير المالية 

عدد األكبر من هذه الفروض اعتمادا الى تراجع مع توليدهم لل
  .على المعلومات المالية

: بعنوان) 2005السامرائي والخاطر، (دراسة ) 15
دراسة ميدانية لممارسات مدققي : المراجعة التحليلية(

  ).الحسابات في قطر
أرادت هذه الدراسة التعرف على مدى اهتمام واستخدام 

ة سواء كانوا من المراجعين في دولة قطر للمراجعة التحليلي
العاملين في مكاتب التدقيق القطرية أو ممن يعملون في 
مكاتب تدقيق غير قطرية تعمل في قطر، وخلصت الى أن 
غالبية المدققين العاملين في قطر يعتمدون إجراءات التدقيق 
التحليلية، كما أن جميعهم قد أكد على أهمية هذه اإلجراءات 

، وبخصوص اإلجراءات في تثبيت وتعزيز نتائج التدقيق
التحليل التفصيلي لبنود قائمتي : التحليلية المستخدمة فكانت

المركز المالي والدخل، مقارنة المعلومات المالية مع 
المعلومات المقابلة لها في السنوات السابقة، دراسة عناصر 
المعلومات المالية واتجاهاتها اعتمادا على خبرة المؤسسة مثل 

 وغيرها، كما توصلت الدراسة الى أن دراسة نسب الربحية
من أهم أسباب عدم االعتماد على أساليب وإجراءات التدقيق 
التحليلية األخرى، عدم توفر البيانات الالزمة للقيام بها، 

  .إضافة الى ضعف أجهزة الرقابة الداخلية تحديدا
استناداً إلى مجمل الدراسات السابقة، يمكن تلخيص بعض 

  : لينتائجها الى ما ي
سنون، (، )Heiman, 1990( اتفقت دراسات كل من -

 Biggs and) ،)1999حماده، (، )1994بودي، (، )1992

Wild, 1984) على أن من فوائد استخدام اإلجراءات التحليلية 
اكتشاف العديد من األخطاء في القوائم المالية، كما أظهرت 

ن أ) 2005السامرائي والخاطر، (، )2003طاهات، (دراسات 
استخدام اإلجراءات التحليلية في التدقيق يؤدي الى تقليل 
الوقت الالزم إلنجاز مهمة التدقيق باإلضافة الى تثبيت 
وتعزيز نتائج التدقيق، كما تساعد اإلجراءات التحليلية في 

  .التحقق من معقولية األرقام في القوائم المالية
بودي، (، (Biggs and Wild, 1984) تتفق دراسات -

طاهات، (، )Donnel, 2002(، )1995الباز، (، )1994
على أنه يوجد عالقة بين خبرة المدققين في مجال ) 2003

عملهم واستخدامهم لإلجراءات التحليلية في التدقيق، بعكس 
 التي أشارت الى عدم وجود (Cohen and Kida, 1989)دراسة 

فروق ما بين خبرة المدققين واستخدامهم لإلجراءات 
  .يةالتحليل
 إن أكثر اإلجراءات التحليلية استخداما هو اإلجراءات -

التحليلية البسيطة والتي أهمها وأكثرها تطبيقا هي النسب 
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المالية باإلضافة الى اإلجراءات التحليلية الوصفية وذلك 
، (Biggs and Wild, 1984)بحسب ما أشارت اليه دراسات 

، (Cho and Lew, 2000)، )1995الباز، (، )1992سنون، (

، كما أن أقل )2005السامرائي والخاطر، (، )2003غرايبه، (
هذه اإلجراءات التحليلية تطبيقا من وجهة نظر دراساتهم 

   .اإلجراءات المتقدمة
  

  )3(دول رقم الجـ
  ةالديموغرافي العوامل توزيع أفراد العينة بحسب
  

  التكرار النسبي  التكرار الفئة المتغير  الرقم
  - -  توجيهي

 -  -  دبلوم كلية مجتمع 
 83.8  67  بكالوريوس
 16.2  13  دراسات عليا

  مي المؤهل العل 1

  100  80  المجموع
 10 8   سنوات5أقل من 

 51.3 41  10 أقل من – 5
  38.7  31   سنوات فأكثر 10

 سنوات الخبرة  2

  100  80 المجموع

  87.5 70  محاسبة
  3.8 3  إدارة
  8.7  7  أخرى

  التخصص العلمي  3

  100  80  المجموع
 17.5 14  26أقل من 

 50 40 40 أقل من – 26
 32.5 26   سنة فأكثر40

 العمر  4

  100  80  المجموع
  66.2  53   فما دون5000
5001 – 10.000  19  23.8  

  10  8  10.000ما زاد على 

  أتعاب تدقيق آخر  5
  ميزانية للعميل

  100  80  المجموع
 61.3 49 مدقق

  21.3  17  مدقق رئيسي
  11.3  9  مدير تدقيق

  6.3  5  شريك

  ز الوظيفي المرك  6

  100  80  المجموع
 92.5 74 ذكر
 7.5 6  أنثى

  الجنس  7

  100  80  المجموع
  31.25  25  نعم 
  68.75  55  ال 

 أو تعاون   عالقة تمثيل   8
مع مكاتـب تـدقيق     

  100  80  المجموع  عالمية
  
 يتعلق بمراحل التدقيق التي يتم استخدام  وفيما-

اإلجراءات التحليلية خاللها بكثرة، فاختلفت الدراسات حول 
 ر الى استخدام اإلجراءات التحليليةهذه النقطة، فمنها ما يشي

غرايبة، (، )1999حمادة، (في كافة مراحل التدقيق دراسة 
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قيق ، ومنها ما يشير الى التطبيق في بداية عملية التد)2003
، )2002جربوع وحلس، (وذلك لتحديد نطاق التدقيق 

والبعض يؤيد استخدامها في المراحل النهائية من التدقيق 
(Cho and Lew, 2000).  

 فيما يتعلق بعدم تطبيق اإلجراءات التحليلية عندما -
يتصف نظام الرقابة الداخلية بالضعف فأشارت اليه دراسات 

(Cohen and Kida, 1989) ،)،السامرائي (، )1992 سنون
  ).2003غرايبة، (، )1998والحمود، 

 وبخصوص العالقة ما بين المركز الوظيفي للمدقق -
وعالقة ذلك باستخدامه لإلجراءات التحليلية، فأشارت دراسة 

الى عدم وجود مثل هذه العالقة، كما أن ) 2003طاهات، (
من أهم المعوقات التي تقف في طريق تطبيق اإلجراءات 

ليلية ضعف كل من األنظمة المحاسبية المطبقة لدى التح
العمالء وأنظمة الرقابة الداخلية وذلك بحسب ما أشارت اليه 

السامرائي (، )1998السامرائي والحمود، (الدراسات 
، وعدم توفر )Cohen and Kida, 1989(، )2005والخاطر، 

البيانات الكافية إلجراء المقارنات المالية لدى الجهات 
باإلضافة الى ) 1998السامرائي والحمود، (ضعة للتدقيق الخا

ضعف كفاءة المدققين وعملهم في مكاتب تدقيق فردية 
 ).2003غرايبة، (

مدى تطبيق يمكن القول بأن الدراسة الحالية تتناول 
 الخارجي مدقق الحساباتمن وجهة نظراإلجراءات التحليلية 

ه هذه ، وتعتبر مكملة ومجمعة لما جاءت بفي االردن
 – بحسب علم الباحث –  والتشريعات ذات العالقةالدراسات

 التي توصلت لمعظم العواملكما أنها دراسة تحليلية تطبيقية 
إضافة الى أنها تتضمن عوامل أخرى  ،اليها هذه الدراسات

ذات عالقة بأعضاء فريق التدقيق لم تتطرق اليها هذه 
قق، وحجم الدراسات، وتشمل كل من المركز الوظيفي للمد

  .أتعاب التدقيق باإلضافة الى دراسة تأثير عامل الخبرة
  

  ةفرضيات الدراس. 4
  

ومشكلة طار النظري والدراسات السابقة بناء على اإل
يمكن صياغة فرضيات الدراسة بشكلها الدراسة وأهدافها 

  : كما يليالعدمي
1( H01 : ال يدرك مدقق الحسابات الخارجي أهمية تطبيق

  . ليلية في التدقيقاإلجراءات التح
2( H02 :اختالف على يوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

أهمية تطبيق اإلجراءات التحليلية باختالف المركز 
  .الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق

3( H03: اختالف على يوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 
درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية غير الكمية باختالف 

  .الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيقالمركز 
4( H04 :يوجد فروق ذات داللة إحصائية على اختالف ال 

درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية البسيطة باختالف 
  .التدقيقالمركز الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب 

5( H05 : ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على اختالف
 المتقدمة باختالف درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية

  .المركز الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق
6( H06 : ال يدرك مدقق الحسابات الخارجي معوقات تطبيق

  .اإلجراءات التحليلية في التدقيق
  

  المتغيرات الديموغرافيةتحليل 
  : المؤهل العلمي )1

من أفراد %) 83.8(أن ) 3( الجدول رقم يالحظ من
ل على ل مما يد،ولىلشهادة الجامعية األمن حملة االعينة هم 

 بمستوى ونأن الغالبية العظمى من عينة المدققين يتمتع
  . عن أسئلة االستبانةلإلجابةمناسب من التأهيل العلمي 

  :في مجال التدقيقسنوات الخبرة ) 2
أن معظم أفراد العينة تقع خبرتهم ، )3(قم يبين الجدول ر

من % 90، كما أن )ت سنوا10 الى أقل من5(ضمن الفئة 
مر الذي  سنوات فأكثر، األ5مدققي الحسابات خبرتهم العملية 

طبيعة المهام الموكلة لفهم يمتلكون خبرة كافية  أنهم قد يعني
  .اليهم فيما يتعلق بإجابة بنود االستبانة

  :التخصص العلمي) 3
 في ون متخصص)%87.5(الى أن ) 3(يشير الجدول رقم 

م ي من التعلمناسب على قدر ض أنهميفترالمحاسبة، وبذلك 
  .تدقيق الحساباتعلم في 

  :العمر) 4
 من عينة الدراسة )%57.5(أن ) 3(يوضح الجدول رقم 

من فئة الشباب، في أنهم  أي  سنة،)39(تقل أعمارهم عن 
سن على  أعمارهم من أفراد العينة تزيد )%82.5( أنحين 

ا المقدرة ، األمر الذي يعني أن عينة الدراسة لديه)26(
  .ةبصورة أكبر على تفهم مشكلة الدراس

  : تدقيق آخر ميزانيةأتعاب) 5
أن أتعاب التدقيق تتفاوت ضمن ) 3(يبين الجدول رقم 

دينار، حيث شكلت األتعاب ) 17000 - 2000(الفئة الكلية 
، في %)66.2 (نسبته ما دينار) 5000(المحددة بأقل من 

ار  دينـ5000لى حين بلغت نسبة األتعاب التي زادت ع
)33.8 .(%  
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  )4(الجـدول رقم 
  أهمية تطبيق اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات

  بدرجة
  قوية جدا

  بدرجة
  قوية

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  ضعيفة

  بدرجة
  الســــــؤال  الرقم  ضعيفة جدا

5  4  3  2  1  
تساعد اإلجراءات التحليلية في التحقق من معقولية         1  -  -  6  41 33

  -  -  %7.4  %51.3  %41.3  وائم الماليةاألرقام في الق
  تساعد في تحديد حجم عينة التدقيق  2  -  -  32  48  -
-  60%  40%  -  -  
تعمل على تحديد عناصر القوائم المالية التي   3  -  -  39  37  4

تتطلب تركيزا أكثر أثناء مراحل التدقيق الالحقة 
  واالختبارات التفصيلية

5%  46.3%  48.8%  -  -  

  تمكن المدقق من قبول تدقيق المهمة أو رفضها  4  -  -  31  49  -
-  61.3%  38.7%  -  -  

تساعد في كشف العديد من األخطاء في القـوائم           5  -  1  16  40  23
  -  %1.3  %20  %50  28.7  المالية

تساعد في تحديد أثر التغيرالمالي عند االنتقال من          6  -  1  29  50  -
  -  %1.3   %36.2  %62.5  -  طريقة أو مبدأ محاسبي الى آخر 

تعطي المدقق مراجعة شاملة عن البيانات الماليـة          7  -  -  34  46  -
  -  -  %42.5  %57.5  -  وغير المالية المتعلقة بالمنشأة الخاضعة للتدقيق

  تعريف المدقق في مجاالت المخاطرالمحتملة  8  -  -  32  48  -
-  60%  40%  -  -  

  اط العميلتساعد في فهم طبيعة نش  9  -  1  23  34  22
27.5%  42.5%  28.7%   1.3%  -  

  تساهم في تأكيد نتائج االختبارات التفصيلية  10  -  -  32  48  -
  -  60%  40%  -  -  

تساهم في تحديد طبيعة ووقت تنفيـذ إجـراءات           11  -  -  24  39  17
  -  -  %30   %48.7  %21.3  التدقيق األخرى

   تدقيقاً اضافياتحديد نقاط الضعف التي تستلزم  12  -  -  32  48  -
-  60%  40%  -  -  

تساعد في اكتشاف المشاكل المالية التـي تواجـه           13  -  -  24  46  10
  -  -  %30  %57.5  %12.5  الجهة الخاضعة للتدقيق 

تساهم في تحديد البنود التي تتطلب تركيزا أكثـر           14 -  -  38  42  -
أثناء إجراء االختبارات التفصيلية وتحديد حجـم       

ة التي يجب الحصول عليها وبالتالي      ونوعية األدل 
  قتخفيض كلفة التدقي

-  52.5%  47.5%  -  - 

  
  :المركز الوظيفي) 6

دراسة غالبية أفراد عينة الأن ) 3( من الجدول رقم يتضح
، مما يدلل على أن %)61.3 (هم من المدققين، وذلك بنسبة

إلجراءات معظم إجابات االستبانة كانت من الذين يقومون با
األساسية في عملية التدقيق المنبثقة عن برنامج التدقيق الذي 

من %) 21.3(غالبا ما يقوم بإعداده مدير التدقيق، بينما نسبة 
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أفراد العينة كانوا بمركز مدقق رئيسي، وهذا يعني أن أفراد 
 أما مراكز كل العينة على اطالع كاف بسير أعمال التدقيق،

 فكان تكرارهما النسبي يك،دير التدقيق والشر ممن
  . على التوالي)6.3%(، )11.3%(
  :الجنس) 7

من أفراد العينة، %) 92.5(الى أن ) 3(يشير الجدول رقم 
، وهذا يدل %)7.5(بينما نسبة اإلناث هي ، هم من الذكور

على عدم إقبال المرأة على العمل في مجال تدقيق الحسابات، 
  . وبة المهنةوقد يعزى السبب أيضا الى طبيعة وصع

  :االرتباط مع مكاتب تدقيق عالمية) 8
أن غالبية أفراد عينة الدراسة ) 3(يتضح من الجدول رقم 

ليس للمكاتب التي يعملون بها أية عالقة تمثيل أو تعاون مع 
، بينما بلغت نسبة %)68.75(مكاتب تدقيق عالمية، وبنسبة 

ية، أولئك الذين تربطهم عالقة مع مكاتب عالم%) 31.25(
مما يعني أن هذه النسبة من عينة المدققين قد يتمتعون بخبرة 

  .جيدة من خالل استفادتهم من هذه العالقات
  

  تحليل نتائج البيانات واختبار الفرضيات
  :الفرضية األولى

H01: ال يدرك مدقق الحسابات الخارجي أهمية تطبيق 
  .اإلجراءات التحليلية في التدقيق

  ناتالبياض عر
) 1(ر هذه الفرضية باالعتماد على األسئلة من تم اختبا

التي يمكن من أسئلة القسم الثاني من االستبانة ) 14(ولغاية 
الذي ) 5(، وكذلك الجدول رقم )4(تلخيصها في الجدول رقم 

قيم كل من الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل يظهر 
 أهمية كل ضافة الى ترتيبإ )األهمية( االختالف ونسبة التأثير

  .ر بالدرجة االولى على نسبة التأثيسؤال، والتي تعتمد
 المشاركين في المتعلق بتحليل آراء) 4(يشير الجدول رقم 

االستبانة  أدرجت فيعامال  أربعة عشر حول الدراسةعينة 
 تدقيق تطبيق اإلجراءات التحليلية فيوتتعلق بأهمية 

   : يليالى ماالحسابات، 
 إجابة األسئلة الفئة المشاركة حولكانت وجهة نظر  - 1

أنها تؤثر بدرجة قوية أو عالية جدا ) 5، 1(ذوات األرقام 
لكل منهما، وبمتوسط ) 81.2(، %)86.8( وبنسبة أهمية

 -%80(الي وضمن الفئة على التو) 4.06(، )4.34(حسابي 
مما %) 0.74(، %)0.62(حرفات معيارية ، وبان%)100

ينة على هذه الفقرات بشكل جيد، يظهر توافق آراء أفراد الع
وهذه النسبة هي أعلى نسبة وردت ضمن إجابات كافة اسئلة 
المجموعة التي توضح أهمية تطبيق اإلجراءات التحليلية من 

وجهة نظر المدقق الخارجي، أي أن تطبيق اإلجراءات 
التحليلية في التدقيق، تعطي المدقق مؤشراً للتحقق من 

المالية، وكذلك تساعد في اكتشاف العديد معقولية أرقام القوائم 
  .من األخطاء في هذه القوائم من وجهة نظر العينة المبحوثة

 نسب متفاوتة علىحصلت االسئلة  يالحظ أن بقية - 2
 من وجهة تطبيق اإلجراءات التحليلية في التدقيق أهمية حول

 لكن جميع نسب التأثير نظر المشاركين كفئة واحدة،
 –%60(المستخرجة لهذه االسئلة، تقع ضمن الفئة ) األهمية(

 وبمتوسطات حسابية تتراوح ما بدرجة تأثير قوية،%) 80
من مقياس ) 4 - 3(وضمن فترة ) 3.61 – 3.53 (بين

المستخدم، في حين ان االنحراف المعياري لهذه ليكرت 
وهو أقل من ) 0.52 – 0.50(المجموعة تراوح ما بين 

نصف المتوسط الحسابي، مما يشير الى انخفاض التباين في 
آراء المدققين فيما يتعلق بإدراكهم ألهمية تطبيق اإلجراءات 

  .التحليلية في التدقيق
 مما سبق نجد أن العوامل المتعلقة بأهمية تطبيق -  3

اإلجراءات التحليلية في التدقيق مجتمعة لها نسبة تأثير قوية 
 نظر عينة البحث، حيث تراوح الوسط الحسابي من وجهة

، وهي تزيد على )4.34 -3.53(لجميع اإلجابات ما بين 
، وكان مستوى )3(المقياس المعتمد في هذه الدراسة وهو 

، وبلغت نسبة أهمية تطبيق اإلجراءات %60التأثير أكبر من 
  %.74.8التحليلية 

 باراختوللتأكد من صحة هذه النتيجة استخدم الباحث 
)One Sample T-test ( كما يتضح من الجدول رقم)إذ ؛ )6

 (T)نجد من مطالعة نتائج الحاسوب في الجدول أن قيمة 
، كما )1.990(وهي أكبر من الجدولية  17.699= المحسوبة 

، وبما أن %5أقل من ) 0.000(أن مستوى الداللة المحسوب 
 كانت  إذا(H01)تقبل الفرضية العدمية : قاعدة القرار هي

القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية، أو قيمة مستوى 
، ويتم قبول الفرضية البديلة %5الداللة المحسوبة أكبر من 

عندما تكون القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية أو قيمة 
، وبناء على القاعدة %5مستوى الداللة المحسوبة أقل من 
العدمية وقبول الفرضية السابقة، فانه يتم رفض الفرضية 

البديلة، وهذا يعني أن مدقق الحسابات الخارجي يدرك أهمية 
  . تطبيق اإلجراءات التحليلية في التدقيق

  
  :الثانيةالفرضية 
H02 :اختالف على يوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

المركز الوظيفي : أهمية تطبيق اإلجراءات التحليلية باختالف
  .اب التدقيقأتع الخبرة، للمدقق،
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  )5(دول رقم الجـ
  تدقيق الحساباتاإلجراءات التحليلية في راء المشاركين حول أهمية الوسط الحسابي آل

 قمر
  السؤال

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

أعلى 
  قيمة 

أدنى 
  قيمة

  معامل 
  االختالف 

  نسبة
  األهمية

  )التأثير(

  ترتيب
درجة 
  األهمية

  وصف 
  األهمية

 عال جدا 1 86.8 0.14 3 5 0.62 4.34  1
 عال 7 72.0 0.14 3  5 0.49 3.60 2
 عال 8 71.2 0.17 3 5 0.59 3.56  3
 عال 6 72.2 0.14 3 5 0.49 3.61  4
 عال جدا 2 81.2 0.18 2 5 0.74 4.06  5
 عال 6 72.2 0.14 2 5 0.52 3.61  6
 عال 8 71.6 0.14 3 5 0.50 3.58  7
 عال 7  72.0 0.14 3 5 0.49 3.60  8
 عال 3 79.2 0.20 2 5 0.79 3.96  9
 عال 7 72.0 0.14 3 5 0.49 3.60  10
 عال 4 78.2 0.18 3 5 0.72 3.91  11
 عال 7 72.0 0.14 3 5 0.49 3.60  12
 عال 5 76.6 0.16 3  5 0.63 3.83  13
 عال 9 70.6 0.14 3  5 0.50 3.53  14

األسئلة 
  مجتمعة

  عال  74.8    3.74

 )6(دول رقم الجـ
  نتيجة اختبار الفرضية األولى

)T (المحسوبة  (T) الجدولية   Sig.2-tailed نتيجة الفرضية العدمية  
  رفض 0.000  1.990  17.699

  
  :عرض البيانات

أسئلة المتغيرات تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على 
الديموغرافية المتعلقة بالمدققين الواردة ضمن الجدول رقم 

الموضحة في ) 14(ولغاية ) 1(من وكذلك األسئلة  )3(
، والختبار هذه الفرضية، فقد تم استخدام )4(الجدول رقم 

، لبيان تأثير )ANOVA One Way(تحليل التباين األحادي 
مية المتغيرات الديموغرافية المتعلقة بالمدققين على درجة أه

 المركز :باختالففي التدقيق تطبيقهم لإلجراءات التحليلية 
  .أتعاب التدقيق الخبرة، مدقق،الوظيفي لل

لمتغير أتعاب التدقيق ) F(أن قيمة ) 7(يبين الجدول رقم 
آلخر ميزانية تم تدقيقها أثناء تعبئة بنود االستبانة ليست ذات 

لمتغيري كل من المركز ) F(داللة إحصائية، بينما قيمة 
الوظيفي للمدقق، سنوات خبرة المدقق ذات داللة إحصائية 

ما يعني أنه ال يوجد لمتغير أتعاب التدقيق ، م)α= 0.05(عند 
أية فروق ذات داللة على درجة تطبيق المدقق لإلجراءات 

لكل من متغيري المركز  هناك تأثيراً انالتحليلية، في حين 
الوظيفي والخبرة على درجة أهمية تطبيق اإلجراءات 
التحليلية، وقد يعزى ذلك الى أن اإللمام بأهمية تطبيق 

اءات التحليلية يزداد مع زيادة كل من خبرة ومركز اإلجر
المدقق الوظيفي، والذي يؤثر كل منهما على طبيعة المهام 

ات ممارسة المهنة، التي يؤديها المدقق ومدى تفهمه لمتطلب
تميل الفروق اإلحصائية اليها فقد تم ولتحديد الفئة التي 

ميل الى الذي أظهر أن الفروقات ت) Scheffe(استخدام اختبار 
الوسط ( دينار 10.000الفئة التي يزيد حجم أتعابها على 

، وأدنى فئة هي التي تكون أتعابها ما دون )3.89= الحسابي 
  ).3.78= الوسط الحسابي ( دينار 5000
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  )7(الجـدول رقم 
  تحليلية بالمدقق على درجة أهمية تطبيقه لإلجراءات الالمتعلقةتحليل التباين األحادي ألثر المتغيرات 

مجموع   مصدر التباين  المتغير 
  المربعات

متوسط 
  المربعات 

درجات 
  الحرية

  قيمة
(F) 

مستوى 
  الداللة

نتيجة 
H0  

 3 1.035 3.106  بين المجموعات
  76  0.105  8.001  داخل المجموعات

المركز 
  الوظيفي

  79    11.107  المجموع

 
9.833 

 
0.000 

 

  رفض
  
 

 2 0.581 1.163  تبين المجموعا
  77  0.129  9.944  داخل المجموعات

سنوات 
  الخبرة

  79    11.1.7  المجموع

 
4.503 

 
0.014 

 رفض

 2 0.176 0.352  بين المجموعات
  77  0.140  10.755  داخل المجموعات

أتعاب 
  التدقيق

  79    11.107  المجموع

 
1.262 

 
0.289 

 قبول

  
  :الفرضية الثالثة

H03: اختالف درجة على داللة إحصائية  يوجد فروق ذاتال 
: تطبيق اإلجراءات التحليلية غير الكمية باختالف

  .المركز الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق
  

  :عرض البيانات
أسئلة المتغيرات تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على 

الديموغرافية المتعلقة بالمدققين، الواردة ضمن الجدول رقم 
أسئلة المتعلقة ب) 30(ولغاية ) 15(األسئلة من وكذلك  )3(

  ).8(والمدرجة في الجدول رقم  االستبانة الجزء الثالث من
المتعلقان بتحليل  )9(، )8 ( األرقاماالجدوالن ذو يشير

أدرجت في عامال  ستة عشرعينة حول الراء المشاركين في آ
غير ببيان درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية االستبانة وتتعلق 

   :التالية النتائج الى تدقيق الحسابات الكمية في
من عينة الدراسة أن مدقق الحسابات %) 90( أكد – 1

يقوم باالطالع على أوراق عمل مدققي السنة السابقة لمنشأة 
) 21( الرقم ذيالعميل، ويتبين ذلك من خالل إجابة السؤال 

 ضمن الفئة) 4.24(بمتوسط حسابي ) 84.8(وبنسبة أهمية 
 وهذه النسبة هي أعلى نسبة وردت ضمن ،%)100 -80%(

إجابات كافة اسئلة المجموعة التي تقيس أهمية تطبيق 
كمية من وجهة نظر المدقق اإلجراءات التحليلية غير ال

  .الخارجي
، وتعود لألسئلة %)63.6( بلغت أدنى درجة تطبيق - 2
، %)63.6(وبمتوسط درجة تأثير ) 16،17،18، 15(أرقام 
 يقع متوسط اإلجابة لكل من هذه األسئلة ضمن الفترة حيث

، أما متوسط استخدام اإلجراءات التحليلية غير الكمية )4 -3(

، وهذا %)73(بنسبة تطبيق ) 3.65(لألسئلة مجتمعة فبلغ 
يعني أن اإلجراءات التحليلية غير الكمية معمول بها من قبل 

ق وانخفاض المدقق الخارجي بشكل كبير نظرا لسهولة التطبي
  . الكلفة من خالل تقليل وقت إنجاز مهام التدقيق

والختبار هذه الفرضية، فقد تم استخدام تحليل التباين 
لبيان تأثير المتغيرات ) ANOVA One Way(األحادي 

الديموغرافية المتعلقة بالمدققين على اختالف درجة تطبيقهم 
المركز : فلإلجراءات التحليلية غير الكمية في التدقيق باختال

  .الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق
 يوجد فروق ذات الأنه ) 10(تبين نتائج الجدول رقم 

 اختالف درجة تطبيق اإلجراءات علىداللة إحصائية 
المركز الوظيفي : التحليلية غير الكمية باختالف كل من

للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق، وعلى أساس ذلك تقبل 
دمية وترفض البديلة، أي أن العوامل الشخصية الفرضية الع

ال تؤثر بشكل واضح في درجة تطبيق اإلجرءات التحليلية 
غير الكمية، وهذه النتيجة كانت متوقعة نظراً لوجود إرشادات 
لدى مكاتب التدقيق تلزم المدقق بالعمل بها وفق معايير 
وأسس موضوعة، بصرف النظر عن خبرة المدقق، أو 

في أوحجم أتعاب التدقيق، وباستخدام اختبار مركزه الوظي
)Scheffe (تبين ما يلي:  
هي " المدققين"بالنسبة الى المركز الوظيفي، فكانت فئة  )1

، وأقلها كانت فئة )3.67= متوسط حسابي (األكثر تأثراً 
  ).3.43= (وبمتوسط حسابي " مدير تدقيق"

"  سنوات10 - 5"بالنسبة الى سنوات الخبرة، فكانت فئة  )2
، وأقلها كانت )3.68= متوسط حسابي (ي األكثر تأثرا ه

  ).3.59(وبمتوسط حسابي "  سنوات10أكثر من "فئة 
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  )8(الجـدول رقم 
  تحليل آراء المدققين حول تطبيق اإلجراءات التحليلية غير الكمية في تدقيق الحسابات

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  الســؤال  الرقم

5  4  3  2  1  
وم باالستفسار من المدقق السابق عـن أمـور         أق   15  -  -  66  14  -

  -  -  %82.5  %17.5  -  تبدو لي بأن لها أثراً على التدقيق الحالي 
أقوم بالطلب من إدارة العميل بتوضيح العوامـل          16  -  -  66  14  -

  -  -  %82.5  %17.5  -  الهامة التي تؤثر على نتيجة نشاط المنشأة
و مركز خدمات منشأة  أأقوم بزيارة مصنع  17  -  -  66  14  -

  -  -  %82.5  %17.5  -  الع على طبيعة العملالعميل لالط
أقوم بالتأكد من أن األرصدة االفتتاحية في   18  -  -  66  14  -

  -  -  %82.5  %17.5  -  الميزانية العمومية معقولة
أطلب من العميل تزويدي بتقديرات دقيقة حول   19  -  -  24  46  10

م في بعض المشاريع بنود هامة مثل نسب االتما
  أو األنشطة

12.5%  57.5%  30%  -  -  

أقوم بمناقشة المدير المالي ورؤساء األقسام فـي          20  -  -  24  46  10
منشأة العميل حول أمور هامة تؤثر على تـدقيق         

  السنة الحالية
12.5%  57.5%  30%  -  -  

أقوم باالطالع على أوراق عمل مدققي السنة   21  -  1  7  44  28
  -  %1.3  %8.7  %55  %35  ة لمنشأة العميلالسابق

أقوم باالطالع على خطاب اإلدارة وردود العميل   22  -  -  24  46  10
  -  -  %30  %57.5  %12.5  عليها

أقوم باالطالع على أية منشورات وسياسات   23  -  -  24  46  10
  -  -  %30  %57.5  %12.5  داخل المنشأة المراد تدقيقها

باالطالع على أية منشورات خارج المنشأة أقوم   24  -  -  24  46  10
المراد تدقيقها والتي لها عالقة بطبيعة أنشطتها 

  مثل المجالت والدوريات والتجارية
12.5%  57.5%  30%  -  -  

أقوم باالطالع على التقارير الـسنوية للمنـشآت          25  -  -  24  46  10
  -  -  %30  %57.5  %12.5  التي لها نفس الصناعة

أقوم بـاالطالع علـى القـوانين والتـشريعات           26  -  -  24  46  10
الحكومية التي تتأثر بها أنشطة منـشأة العميـل         

  المراد تدقيقها
12.5%  57.5%  30%  -  -  

أقوم باالطالع على عقد التأسيس والنظام الداخلي   27  -  -  24  46  10
  -  -  %30  %57.5  %12.5  في المنشأة

قائع جلسات كل من الهيئة أقوم باالطالع على و  28  -  -  41  39  -
  -  -  %51.3   %48.7  -  العامة ومجلس اإلدارة

  أقوم باالطالع على ملفات الموظفين والمراسالت  29  -  -  41  39  -
-  48.7%   51.3%  -  -  
أقوم باالطالع على العقود المهمة بين المنـشأة          30  -  -  23  47  -

  -  -  %28.8   %58.7  -  .وأطراف خارجية
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  قتدقيدرجة تطبيق اإلجراءات التحليلية غير الكمية في الراء المشاركين حول الوسط الحسابي آل
  

  الوسط م السؤالقر
  الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

أعلى 
  قيمة 

أدنى 
  قيمة

  معامل 
  االختالف

  نسبة
  )التطبيق (األهمية

  ترتيب
  األهمية

  وصف 
  األهمية

 عال 4 63.6 0.12 3 4 0.38 3.18  15
 عال  4 63.6 0.12 3 4 0.38 3.18 16
 عال  4 63.6 0.12 3 4 0.38 3.18  17
 عال  4 63.6 0.12 3 4 0.38 3.18  18
 عال  2 76.6 0.17 3 4 0.63 3.83  19
 عال  2 76.6 0.17 3 4 0.63 3.83  20
 عال جدا  1 84.8 0.16 2 4 0.66 4.24  21
 الع  2 76.6 0.17 3 4 0.63 3.83  22
 عال  2 76.6 0.17 3 4 0.63 3.83  23
 عال  2 76.6 0.17 3 4 0.63 3.83  24
 عال  2 76.6 0.17 3 4 0.63 3.83  25
 عال  2 76.6 0.17 3 4 0.63 3.83  26
 عال  2 76.6 0.17 3 4 0.63 3.83  27
 عال 3 69.8 0.14 3 4 0.50 3.49  28
 عال 3 69.8 0.14 3 4 0.50 3.49  29
 عال  2 76.8 0.16 3 4 0.63 3.84  30
 األسئلة
  مجتمعة

  عال  73.0    3.65

  
  )10(الجـدول رقم 

  تحليل التباين األحادي ألثر المتغيرات المتعلقة بالمدقق على درجة تطبيقه لإلجراءات التحليلية غير الكمية
  

مجموع   مصدر التباين  المتغير 
  المربعات

متوسط 
  المربعات 

درجات 
  الحرية

  قيمة
(F) 

مستوى 
  لةالدال

نتيجة 
H0  

 3 0.148 0.445  بين المجموعات
  76  0.095  7.227  داخل المجموعات

المركز 
  الوظيفي

 79    7.673  المجموع

 
1.561 

 
0.206 

 قبول

 2 0.062 0.125  بين المجموعات
  77  0.098  7.548  داخل المجموعات

سنوات 
  الخبرة

  79    7.673  المجموع

 
0.638 

 
0.531 

 قبول

 2 0.201 0.403  بين المجموعات
  77  0.094  7.270  داخل المجموعات

  عاب التدقيقأت

  79    7.673  المجموع

  
2.133 

 
0.125 

 قبول
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  )11(الجـدول رقم 
  تحليل آراء المدققين حول تطبيق اإلجراءات التحليلية الكمية البسيطة في تدقيق الحسابات

  الســـؤال  الرقم  أبدا  ادران  أحيانا  غالبا  دائما
5  4  3  2  1  
أقوم بمقارنة بعض النسب المالية الفعلية في   31  -  37  39  3  1

  -  %46.3   %48.7   %3.7  %1.3  المنشأة مع النسب المالية المماثلة المقدرة
أقوم بمقارنة بعض النسب المالية الفعلية في   32  -  -  1  76  3

المنشأة مع النسب المالية المماثلة المستخرجة 
وات سابقة مثل نسبة عمولة من سجالتها لسن

المبيعات المدفوعة مقارنة مع العموالت 
المدفوعة على مبيعات العام السابق للتعرف على 

  وجود احتمال تحريف يتسم بالمادية

3.7%  95%  1.3%  -  -  

أقوم بمقارنة بعض النسب المالية في المنشأة مع          33  -  -  9  67  3
  -  -  %11.3  %83.8  %3.8  شاطالنسب المماثلة لمنشآت تعمل في نفس الن

أقوم بمقارنة النتائج الفعلية مع ما هـو مخطـط       34  -  33  43  3  1
  -  41.3   %53.7  3.7  1.3  لتحديد االنحراف ومعرفة األسباب 

حتساب نسب مالية معينة للتنبؤ باألرباح      أقوم با   35  -  8  57  14  1
أو بالمشاكل التي قد تواجه المنشأة مستقبال كما        

  ة التنبؤ بأزمة السيولة مثال في حال
1.3%  17.5%  71.2%   10%  -  

أقوم بالتوصل الى معلومات مالية مـن خـالل           36  -    62  12  6
الحصول على معلومات غير مالية في المنـشأة        
كما في حالة التنبؤ بتكلفة بعـض الموجـودات         
بالرجوع الى عدد الوحدات المشحونة ومعـدل       

لة التكلفـة المـسج   كلفة الوحدة ومن ثم مقارنة      
  .بالدفاتر مع الكلفة المتوقعة

7.5%  15%  77.5%    -  

أقوم بمقارنة أرصدة الحسابات االفتتاحيـة مـع          37  -  -  19  53  8
  -  -   %23.7  %66.3  %10  أرصدة السنة السابقة

  
  )12(الجـدول رقم 

  لتحليلية الكمية البسيطةدرجة تطبيق اإلجراءات اراء المشاركين حول المتوسط الحسابي آل
م قر

  السؤال
  الوسط
  الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

أعلى 
  قيمة 

أدنى 
  قيمة

  معامل 
  االختالف

  نسبة
  )التطبيق( األهمية

  ترتيب
  األهمية

  وصف 
  األهمية

 وسط 7 52.0 0.24 2 5 0.63 2.60  31
 عال 4 60.5 0.07 2 4 0.22 3.03  32
 وسط 5 59.0 0.15 2 5 0.45 2.95  33
 وسط 6 53.0 0.23 2 5 0.62 2.65  34
 عال 3 62.0 0.18 2 5 0.56 3.10  35
 وسط 2 66.0 0.18 3 5 0.60 3.30  36
 عال 1 77.2 0.15 3 5 0.57 3.86  37

األسئلة 
  مجتمعة

  عال 61.4  3.07
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  جراءات التحليلية الكمية البسيطةلإلتحليل التباين األحادي ألثر المتغيرات المتعلقة بالمدقق على درجة تطبيقه 

  
مجموع   مصدر التباين  المتغير 

  المربعات
متوسط 
  المربعات 

درجات 
  الحرية

  قيمة
(F) 

مستوى 
  الداللة

نتيجة 
H0  

 3 0.025 0.075  بين المجموعات
  76  0.099  7.557  داخل المجموعات

المركز 
  الوظيفي

 79    7.632  المجموع

 
0.252 

 
0.860 

 قبول

 2 0.189 0.378  بين المجموعات
  77  0.094  7.254  داخل المجموعات

سنوات 
  الخبرة

  79    7.632  المجموع

 
2.009 

 
0.141 

 قبول

 2 0.594 1.189  بين المجموعات
  77  0.084  6.443  داخل المجموعات

أتعاب 
  التدقيق

  79    7.632  المجموع

 
7.104 

 
0.001 

 رفض

  
 10.000"ب التدقيق، فكانت فئة األتعاب بالنسبة الى أتعا )3

 هي الفئة التي تميل 3.78= وبمتوسط حسابي " فأكثر
اليها الفروقات أكثر من غيرها، يليها فئة األتعاب 

 ).3.58= (وبمتوسط حسابي "  دينار فما دون5000"
 

  :الفرضية الرابعة
H04 :يوجد فروق ذات داللة إحصائية على اختالف درجة ال 

: جراءات التحليلية الكمية البسيطة باختالفتطبيق اإل
  .المركز الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق

  
  عرض البيانات

أسئلة المتغيرات تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على 
الديموغرافية المتعلقة بالمدققين، الواردة ضمن الجدول رقم 

أسئلة المتعلقة ب) 37(ولغاية ) 31(وكذلك األسئلة من )3(
  ).11(الموضحة في الجدول رقم  و من االستبانةالجزء الرابع

راء المتعلق بتحليل آ) 11( رقم يتضح من الجدول
أدرجت في سبعة عوامل حول البحث المشاركين في عينة 

 ببيان درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية وتتعلق االستبانة،
تحليل كانت أن نتائج ال تدقيق الحسابات، الكمية البسيطة أثناء

  : كما يلي
 إجابة السؤال كانت وجهة نظر الفئة المشاركة حول - 1

المتعلق بقيام المدقق بمقارنة أرصدة ) 37(ذي الرقم 
ة السنة السابقة، أنها تؤثر الحسابات االفتتاحية مع أرصد

ضمن الفئة ) 3.86(وبمتوسط حسابي  %) 77.2(بنسبة 
، وهذه )12(كما يظهر من الجدول رقم   %)80 -60%(

النسبة هي أعلى نسبة وردت ضمن إجابات كافة اسئلة 
المجموعة التي تقيس أهمية تطبيق اإلجراءات التحليلية الكمية 

  .البسيطة 
، وتعود %)52( يالحظ أن أدنى درجة تطبيق بلغت – 2

والمتعلق بقيام المدقق بمقارنة بعض ) 31(للسؤال رقم 
ع النسب المالية المماثلة النسب المالية الفعلية في المنشأة م

، حيث يقع متوسط %)52(المقدرة، وبمتوسط درجة تطبيق 
ل عن التي تقـ) 3 - 2(السؤال ضمن الفترة اإلجابة لهذا 

)3 .(  
 بلغ متوسط استخدام اإلجراءات التحليلية الكمية – 3

%) 61(وبنسبة تطبيق ) 3.07(البسيطة لألسئلة مجتمعة 
ما يشكل تفاوتا ملحوظا بين م) 3( كما بلغ المدى تقريبا،

إجابات المدققين حول تطبيقهم لإلجراءات التحليلية الكمية 
البسيطة، وهذا يعني أن اإلجراءات التحليلية الكمية البسيطة 
معمول بها من قبل المدقق الخارجي، ولكن بشكل أقل من 
درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية غير الكمية، وقد يعزى ذلك 

 المعلومات الالزمة للتحليل الكمي البسيط بشكل الى عدم توفر
كاف والحاجة الى التدريب المالئم على مثل هذا النوع من 

  .االختبارات
والختبار هذه الفرضية، فقد تم استخدام تحليل التباين 

لبيان تأثير المتغيرات ) ANOVA One Way(األحادي 
طبيقهم الديموغرافية المتعلقة بالمدققين على اختالف درجة ت

: لإلجراءات التحليلية الكمية البسيطة في التدقيق باختالف
 ولدى ،المركز الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق

  :نالحظ ما يلي) Scheffe(استخدام اختبار 
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  )14(الجـدول رقم 
  تحليل آراء المدققين حول تطبيق اإلجراءات التحليلية المعقدة في تدقيق الحسابات

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ـؤالـالس  الرقم

5  4  3  2  1  
أقوم باستخدام معادالت االنحدار البسيط للتنبؤ   38  28 27 21  3  1

برصيد حساب معين اعتمادا على عالقته مع 
  رصيد حساب آخر

1.3%  %3.8  %26.3  %33.6  %35  

أقوم باستخدام معادالت االنحدار المتعدد للتنبؤ   39  14  11  42  12  1
ن بناء على عالقته بأرصدة برصيد حساب معي
  حسابات متعددة

%1.3  %15  %52.5  %13.8  %17.5  

أقوم باستخدام تحليل السالسل الزمنية للتنبؤ   40  14  4  44  12  6
  17.5%  5%  55%  15%  7.5%  بأرصدة بعض الحسابات في فترة معينة

 أقوم باستخدام التقديرات االستقرائية  41  2 67  11  -  -
Extrapolation  للتنبؤ برصيد حساب معين بناء

  على أرصدته في فترات سابقة
-  -  %13.8  %83.7  2.5%  

  
  )15(الجـدول رقم 

  الوسط الحسابي آلراء المدققين حول تطبيق اإلجراءات التحليلية المعقدة في تدقيق الحسابات

م قر
  السؤال

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

أعلى 
  قيمة 

أدنى 
  مةقي

  معامل 
  االختالف

  نسبة
 األهمية

  )التطبيق(

  ترتيب
  األهمية

  وصف 
  األهمية

 متوسط 4 40.50 0.46 5 1 0.94 2.03  38
 متوسط 2 53.75 0.36 5 1 0.98 2.69  39
 متوسط 1 58.00 0.38 5 1 1.10 2.90  40
 متوسط 3 43.75 0.21 4 2 0.45 2.19  41

األسئلة 
  مجتمعة

  متوسط 49%  2.45

  
 فروق إحصائية بين المدققين حول درجة تأثير هناك )1

متغير المركز الوظيفي على درجة تطبيق اإلجراءات 
التحليلية الكمية البسيطة، وتميل هذه الفروق الى الذين 

، وذلك كون الوسط الحسابي لدرجة "مدقق"مراكزهم الوظيفية 
، في حين ان )3.04(التأثير من وجهة نظرهم هو األعلى 

يعود الى الشركاء في ) 3.0(سابي األدنى المتوسط الح
 .المكتب
وفيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة، فان الفروق تميل  )2
، حيث بلغ المتوسط الحسابي " سنوات10فئة أكثر من "الى 
فيعود الى ) 3.00(، بينما أدنى متوسط حسابي )3.15(لها 
 ".  سنوات10أقل من "فئة 

ام تحليل التباين باستخد) 13(تبين نتائج الجدول رقم 

 يوجد فروق ذات ال، أنه ANOVA) (One Wayاألحادي 
داللة إحصائية لمتغيري المركز الوظيفي للمدقق والخبرة 

 اختالف درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية الكمية على
، بينما يوجد تأثير لمتغير األتعاب )α = 0.05(البسيطة عند 

 أساس ذلك تقبل كعنصر مستقل على المتغير التابع، وعلى
الفرضية العدمية فيما يتعلق بمتغيري المركز الوظيفي 

على التوالي، ) 0.141 (،)0.860(والخبرة عند مستوى داللة 
فيما يتعلق ) 0.001(وترفض العدمية عند مستوى داللة 
توقعة فيما يخص بند بمتغير األتعاب، وهذه النتيجة كانت م

استخدام اإلجراءات  ألن المدقق يزيد من األتعاب، نظراً
 كشف التحليلية الكمية البسيطة لزيادة فاعلية التدقيق ومحاولة

  .أية تحريفات أوأخطاء محتملة
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  )16(الجـدول رقم 
  تحليل التباين األحادي ألثر المتغيرات المتعلقة بالمدقق على درجة تطبيقه لإلجراءات التحليلية الكمية المتقدمة

  
وع مجم  مصدر التباين  المتغير 

  المربعات
متوسط 
  المربعات 

درجات 
  الحرية

  قيمة
(F) 

مستوى 
  الداللة

نتيجة 
H0  

 3 2.443 7.328  بين المجموعات
  76  0.399  30.347  داخل المجموعات

المركز 
  الوظيفي

 79    37.675  المجموع

 
6.117 

 
0.001 

 رفض

 2 2.140 4.279  بين المجموعات
  77  0.434  33.396  داخل المجموعات

سنوات 
  الخبرة

  79    37.675  المجموع

 
4.933 

 
0.010 

 رفض

 2 2.634 5.268  بين المجموعات
  77  0.421  32.407  داخل المجموعات

أتعاب 
  التدقيق

  79    37.675  المجموع

 
6.258 

 
0.003 

 رفض

  
  الفرضية الخامسة

H05 : ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على اختالف درجة
المركز :  اإلجراءات التحليلية المعقدة باختالفتطبيق

  .الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق
  

  اناتعرض البي
أسئلة المتغيرات تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على 

الديموغرافية المتعلقة بالمدققين، والواردة ضمن الجدول رقم 
سئلة أالمتعلقة ب) 41(ولغاية ) 38( وكذلك األسئلة من،)3(

والموضحة في الجدول رقم من االستبانة الجزء الخامس 
)14.(  

المتعلقان بتحليل  )15(، )14(الجدوالن ذوا األرقام يشير 
أدرجت في االستبانة أربعة عوامل راء المشاركين حول آ

وتوضح درجة تطبيق مدقق الحسابات لإلجراءات التحليلية 
  :الكمية المتقدمة الى النتائج التالية

سبة الى تطبيق مدقق الحسابات الى اإلجراءات لنبا -1
المتقدمة في التدقيق وكما يتضح من الجداول السابقة، 
فجاءت بنسب تطبيق متدنية جدا وبمتوسطات حسابية 
منخفضة لكافة الفقرات وأقل من الحد األدنى في هذه 
الدراسة، وقد يعزى ذلك الى ضعف المدققين بطرق 

  .اإلحصاء المختلفة
 المتوسط الحسابي للفقرات مجتمعة هو الحظ بأنن -2

، ونسبة التطبيق لإلجراءات التحليلية الكمية )2.45(
  ).15(وكما يتضح من الجدول رقم % 49المتقدمة 

والختبار هذه الفرضية، فقد تم استخدام تحليل التباين 
لبيان تأثير المتغيرات ) ANOVA One Way(األحادي 

على اختالف درجة تطبيقهم الديموغرافية المتعلقة بالمدققين 
: لإلجراءات التحليلية الكمية المتقدمة في التدقيق باختالف

  .المركز الوظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب التدقيق
أنه يوجد فروق ذات ) 16(يتبين من نتائج الجدول رقم 

 درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية الكمية علىداللة إحصائية 
وظيفي للمدقق، الخبرة، أتعاب المتقدمة لكل من المركز ال

التدقيق، وعلى أساس ذلك يتم رفض الفرضية العدمية وقبول 
البديلة، أي أن درجة تطبيق اإلجرءات التحليلية المتقدمة تتأثر 
بالمركز الوظيفي، الخبرة، وحجم األتعاب، وهذا يعني أن 
اإلجراءات التحليلية التي تتصف بالتعقيد تحتاج الى خبرة 

طلب أن يكون حجم األتعاب كبيرا نسبيا لكي أكثر، وتت
تتناسب مع الجهد المبذول باإلضافة الى المركز الوظيفي 

  .للمدقق الذي يكسبه معرفة أكبر
  

  الفرضية السادسة
H06 : ال يدرك مدقق الحسابات الخارجي معوقات تطبيق

  .اإلجراءات التحليلية في التدقيق
  

  اتعرض البيان
) 42(االعتماد على األسئلة من تم اختبار هذه الفرضية ب

التي  من االستبانة الجزء السادسمن أسئلة ) 55(ولغاية 
  )17(ن تلخيصها في الجدول رقم يمك
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  )17(الجـدول رقم 
  آراء المدققين حول معوقات تطبيق اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات

يؤثر 
بشكل 
  كبير جدا

يؤثر 
بشكل 
  كبير

ثر يؤ
  أحيانا

  يؤثر
  بشكل قليل

يؤثر بشكل 
  قليل جدا

  الســــــؤال  الرقم

5  4  3  2  1  
ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى منـشأة العميـل        42  -  -  6  41  33

  -  -  %7.4  %51.3  %41.3 يؤدي الى صعوبة تطبيق اإلجراءات التحليلية
عدم المعرفة الكافية بأنواع اإلجراءات التحليليـة         43  -  -  32  48  -

  -  -  %40  %60  -  المختلفة 
تطبيق المدقق لإلجراءات التحليلية يـؤدي الـى          44  -  -  39  37  4

  -  -  %48.7  %46.3  %5  تخفيض أتعابه من تدقيق الحسابات
ضعف المـدقق فـي التحليـل المـالي المتقـدم             45  -  -  31  49  -

  -  -  %38.7  %61.3  -  واألساليب الكمية
لماليـة  عدم توفر إحصائيات منشورة عن النسب ا        46  1  -  16  40  23

  %1.3  -  %20  %50  %28.7  للصناعة الواحدة
عدم تعاون األطراف المعنية بتقرير المدقق حول         47  1  -  29  50  -

تسهيل حصول المدقق على البيانات التي يحتاجها       
  مثل المؤسسات الحكومية ذات العالقة

-  62.5%  36.2%  -  1.3%  

نات المالية فـي    عدم توحيد طرق التعامل مع البيا       48  -  -  34  46  -
الصناعة الواحدة كما في حالة تقيـيم المخـزون         
السلعي أو تقدير المخصصات أو طـرق تحديـد         

  االهتالك للمساعدة في إجراء المقارنات المعبرة

-  57.5%  42.5%  -  -  

عدم كفاية الدورات التدريبية حـول اإلجـراءات          49  -  -  32  48  -
  -  -  %40  %60  -  التحليلية في التدقيق للمدققين

عدم االهتمام بالمالحظات التي يظهرها تقرير   50  1  -  23  34  22
المدقق وعدم متابعتها يحد من تطبيق اإلجراءات 

  التحليلية
27.5%  42.5%  28.7%  -  1.3  

عدم توفر المعلومات المالية التخطيطيه في المنشأة        51  -  -  6  41  33
للمقارنه مع الفعلي عدم توفر المعلومـات غيـر         

  -  -  %7.4  %51.3  %41.3  المالية مثل الوحدات المنتجة أو المبيعة

عدم توفر المعلومات غير المالية مثل الوحـدات          52  -  -  32  48  -
  -  -  %40  %60  -  المنتجة أو المبيعة

تعدد أنشطة المنشأة الواحدة كما في حالة امتالكها          53  -  -  39  37  4
قارنة مع  لخطوط إنتاجية مختلفة يصعب معها الم     

  معايير الصناعة
5%  46.3%  48.7%  -  -  

عدم المقدرة على استخدام برامج الحاسوب فـي          54  -  -  31  49  -
  -  -  %38.7  %61.3  -  اإلجراءات التحليلية

صعوبة إجراء المقارنات بـسبب عـدم وجـود           55  1  -  16  40  23
  %1.3  -  %20  %50  %28.7  معاييرللقطاع الذي تنتمي اليه المنشأة
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  )18(الجـدول رقم 
  معوقات تطبيق اإلجراءات التحليلية في تدقيق الحسابات المشاركين حول الوسط الحسابي آلراء

م قر
  السؤال

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

أعلى 
  قيمة

أدنى 
  قيمة

  معامل
  االختالف

  نسبة
  األهمية

  )التأثير(

  ترتيب
درجة 
  األهمية

  وصف
  األهمية

  عال جدا 1 86.75 0.14 3 5 0.62 4.34  42
 عال 5 72 0.14 3 4 0.49 3.60  43
  عال 7 71.25 0.17 3 5 0.59 3.56  44
 عال 4 72.25 0.14 3 4 0.49 3.61  45
 عال جدا 2 81.25 0.18 2 5 0.74 4.06  46
 عال 4 72.25 0.14 2 4 0.52 3.61  47
 عال 6 71.5 0.14 3 4 0.50 3.58  48
 عال 5 72 0.14 3 4 0.49 3.60  49
 عال 3 79.25 0.20 2 5 0.79 3.96  50
 عال جدا 1 86.75 0.14 3 5 0.62 4.34  51
 عال 5 72 0.14 3 4 0.49 3.60  52
 عال 7 71.25 0.17 3 5 0.59 3.56  53
 عال 4 72.25 0.14 3 4 0.49 3.61  54
 عال جدا 2 81.25 0.18 2 5 0.74 4.06  55

األسئلة 
  مجتمعة

  عال  75.8%    3.79

  
 )19(الجـدول رقم 

  السادسةنتيجة اختبار الفرضية 
)T (المحسوبة  (T) ةالجدولي  Sig.2-tailed نتيجة الفرضية العدمية  

  رفض 0.000  1.990  19.371
  
آراء ) 18(، )17(م ارقأ جدولينالكل من يوضح و

أدرجت في االستبانة عامال  المشاركين حول أربعة عشر
 تدقيق يق اإلجراءات التحليلية فيتطب بمعوقاتوتتعلق 

قيم كل من الوسط الحسابي، باإلضافة الى الحسابات، 
 االنحراف المعياري، معامل االختالف ونسبة التأثير

   :كانت النتائج كما يلي، و)األهمية(
جاءت كل الفقرات السابقة بمتوسطات حسابية أعلى من  -1

 أن ، وهذا دليل على)3(الحد األدنى في الدراسة وهو 
تلك المعوقات ساهمت بشكل ملموس في الحد من 
استخدام مدققي الحسابات في المملكة األردنية الهاشمية 

  . لإلجراءات التحليلية في التدقيق
من عينة الدراسة الى أن ضعف نظام % 92.6أشار  -2

الرقابة الداخلية لدى منشأة العميل يؤدي الى صعوبة 
ية، كما أن عدم كبيرة في استخدام اإلجراءات التحليل

 توفر المعلومات المالية التخطيطية في المنشأة للمقارنة
مع الفعلي يساهم بدرجة كبيرة في الحد من تطبيق 

  .4.34اإلجراءات التحليلية وبمتوسط حسابي 
يتضح مما سبق أن العوامل المتعلقة بمعوقات تطبيق  -3

اإلجراءات التحليلية في التدقيق لها نسبة تأثير قوية من 
هة نظر عينة البحث، حيث تراوح الوسط الحسابي وج

، )4.34 -3.56(ويقع ما بين ) 3.79(لجميع اإلجابات 
وهي تزيد على المقياس المعتمد في هذه الدراسة وهو 

  %. 75.8، وبمستوى تأثيركلي )3(
 اختباروللتأكد من صحة هذه النتيجة استخدم الباحث 

(One Sample T-test)  إذ )19(رقم كما يتضح من الجدول ،
 وهي أكبر من 19.371=  المحسوبة (T)نجد أن قيمة 

، كما أن مستوى الداللة المحسوب )1.990(الجدولية 
، لذلك يتم رفض الفرضية العدمية %5أقل من ) 0.000(
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وقبول الفرضية البديلة، وهذا يعني أن مدقق الحسابات 
الخارجي يدرك معوقات تطبيق اإلجراءات التحليلية في 

  .دقيقالت
  

  النتائج والتوصيات. 5
  

  ئجالنتـا
تلخصت نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها ومقارنتها 

  :مع الدراسات السابقة كما يلي
اتضح بأن المدققين في األردن يدركون أهمية تطبيق  )1

اإلجراءات التحليلية بشكل كبير، نظراً للفوائد التي 
 إجاباتهم تتحقق بسبب هذا التطبيق، إذ بلغ متوسط نسبة

من عينة المبحوثين أنها %) 92.6(، حيث أكد %)74.8(
تساعد في التحقق من معقولية األرقام في القوائم المالية، 

السامرائي والخاطر، (وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
، كما أن استخدامها يساعد في اكتشاف العديد من )2005

ة األخطاء في القوائم المالية، حيث جاءت نسبة إجاب
%) 78.7(العينة التي تؤيد هذه النقطة في حدود 

، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )4.06(وبمتوسط حسابي 
بودي، (، و)1999حمادة، (، و(Heiman, 1990)كل من 

 ).1992سنون، (، و)1994
فيما يتعلق بمدى تحقق األهداف التي تترتب على أهمية  )2

هذه تطبيق اإلجراءات التحليلية، فقد جاءت مساهمة 
اإلجراءات في فهم طبيعة نشاط العميل، وتحديد طبيعة 
ووقت تنفيذ إجراءات التدقيق اإلضافية، ثم المساعدة في 
اكتشاف المشاكل المالية التي قد تواجه العميل، حيث 
جاءت جميع هذه البنود في مراتب متقدمة بحسب إجابات 

حمادة، (أفراد العينة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
1999.( 

تستخدم اإلجراءات التحليلية غير الكمية من قبل المدققين  )3
، وذلك %)73(العاملين في األردن بشكل عال، وبنسبة 

لسهولة التطبيق وانخفاض الكلفة مقارنة مع تطبيق 
اإلجراءات التحليلية المتقدمة، وجاء مجال التركيز على 
االطالع على أوراق عمل المدقق السابق لمنشأة العميل 

من عينة المبحوثين، %) 90(المرتبة األولى وبواقع في 
%) 70(كما أكد األغلبية منهم على إعطاء أهمية كبيرة 

الحصول على تقديرات دقيقة حول نسب اإلتمام : لكل من
في المشاريع أو أنشطتها، مناقشة الدائرة المالية حول 

 خالل فترة التدقيق، االطالع على أية ةاألمور الهام
ط العميل من داخل أو خارج ا عالقة بنشامنشورات له

، مع إعطاء جانب القوانين واألنظمة والتعليمات المنشأة
األهمية سواء ما تعلق منها بالمنشأة أو بالحكومة، وتتفق 
هذه الدراسة في نتيجة استخدام اإلجراءات التحليلية غير 

، (Biggs and Wild, 1984)الكمية مع دراسة كل من 
(Cho and Lew, 2000) ،) ،الباز، (، )1992سنون

السامرائي والخاطر، (، )2003غرايبة، (، )1995
2005.( 

تستخدم اإلجراءات التحليلية الكمية البسيطة بشكل عال  )4
، وهذه النتيجة مقاربة لنتيجة دراسة %)61.4(وبنسبة 

 Biggs and)، )2005السامرائي والخاطر، (كل من 

Wild, 1984)،(Cho and Lew, 2000)كانت البنود التي  و
اتخذت درجات تطبيق أكبر هي النسب المالية الفعلية 
المستخدمة داخل المنشأة مع النسب المماثلة لسنوات 

، )3.03(وبمتوسط حسابي %) 98.7( بواقع ةسابق
وكذلك مقارنة األرصدة االفتتاحية مع أرصدة السنة 

 أدنى درجات ان، في حين )3.86(السابقة وبمتوسط 
مقارنة النسب المالية : انت تعود الى البنودالتطبيق ك

الفعلية مع المقدرة في المنشأة، مقارنة النسب مع أخرى 
مماثلة لنفس الصناعة، مقارنة النسب الفعلية مع 
المخططة، وهذه النسب الدنيا تدل على عدم إعطاء 
المنشآت أية أهمية للموازنات التخطيطية، إضافة الى 

ه المنشآت ذات الصناعة الواحدة عدم التعاون فيما بين هذ
فيما يتعلق بتبادل المعلومات ذات الطابع العام، مثل نسب 

 .الصناعة
تستخدم اإلجرءات التحليلية الكمية المتقدمة بنسب تطبيق  )5

متدنية جدا وبمتوسطات حسابية منخفضة تتراوح ما بين 
، وهوأقل )2.49(ولألسئلة مجتمعة ) 2.90(الى ) 2.03(

، وهذه النتيجة )3(نى في هذه الدراسة من الحد األد
، )Biggs and Wild,1984: (مطابقة الى دراسة كل من
(Cho and Lew, 2000) ،) ،الباز، (، )1992سنون

 ).2003غرايبة، (، )1995
ال يوجد عالقة بين المركز الوظيفي للمدقق ودرجة  )6

غير الكمية، (استخدامه لإلجراءات التحليلية بمستوياتها 
طاهات، (، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )لبسيطةالكمية ا
، وتختلف معها فيما يتعلق باإلجراءات الكمية )2003

المتقدمة، وفيما يتعلق بخبرة المدققين وعالقة ذلك 
باستخدام اإلجراءات التحليلية، فأظهرت نتائج هذه 
الدراسة عدم وجود عالقة بين الخبرة واستخدام كل من 

 والكمية البسيطة، وتتفق الدراسة اإلجراءات غير الكمية
 ,Cohen and Kida)الحالية في هذه النتيجة مع دراسة 
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 ,Donnel)،)1995الباز، (، )1994بودي، (، (1984

 ).2003طاهات، (، (2002
يمكن تلخيص أهم المشاكل التي تحد من تطبيق  )7
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 .في منشأة العميل إلجراء المناقشات والتحليالت

عدم تعاون األطراف المعنية بتقرير المدقق حول  -
 البيانات مثل المؤسسات تسهيل عملية الحصول على

الحكومية ذات العالقه كوزارة الصناعة والتجارة 
 .مثال

ضعف المدققين في التحليل المالي المتقدم واألساليب  -
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، )2005السامرائي والخاطر، (، )1998والحمود، 
(Cohen and Kida, 1989). 

ال تختلف درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية غير الكمية  )8
 حجم أتعاب التدقيق، سنوات الخبرة والمركز باختالف
  .الوظيفي

تختلف درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية الكمية البسيطة  )9
باختالف األتعاب بينما ال تختلف باختالف المركز 

  .الوظيفي وسنوات الخبرة
تختلف درجة تطبيق اإلجراءات التحليلية الكمية المتقدمة  )10

 سنوات الخبرة باختالف كل من حجم أتعاب التدقيق،
 .والمركز الوظيفي

  
  التوصيـات

بناء على النتائج السابقة يمكن وضع التوصيات 
  :والمقترحات التالية

اصدار نشرات متخصصة من قبل الجهات المعنية  )1
تتضمن ) الصناعة والتجارة، وزارة الماليةوزارة (

إحصائيات تتعلق بمعايير صناعة العميل وغيرها من 
لمقارنة، نظرا لصعوبة الحصول أجل تسهيل عمليات ا

 .على المعلومات في الظروف الحالية
هتمام بنظام الرقابة الداخلية حث العمالء على اال )2

 .لمنشآتهم
الدعوة الى اهتمام العمالء بالموازنات التخطيطية في  )3

 .منشآتهم من أجل تطبيق أفضل لإلجراءات التحليلية
ر المدقق إيجاد تشريع يلزم الجهات المستفيدة من تقري )4

بمتابعة وتصويب أية مالحظات يتضمنها، مما يشجع 
  .تطبيق اإلجراءات التحليلية

ستويات اإلجراءات التحليلية رورة تطبيق كافة مض )5
 .يتها في التدقيقألهم

دعوة المدققين الى إيجاد عالقات تعاون مع مكاتب تدقيق  )6
 .عالمية، من أجل تطوير خبراتهم لرفع أداء المهنة

 تماماًمدققين بإعطاء أوراق العمل اهم الضرورة الزا )7
أكثر، وذلك لما تتضمنه من معلومات يستفيد منها المدقق 

 .في مراحل متقدمة
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The Extent of Implementing the Analytical Procedures in Audit 

(An Empirical Study from the External Auditors' Perspectives in Jordan) 
 

Moh'd I. Al-Nawaiseh* 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims at identifying the extent to which the analytical procedures are implemented by auditors in 
Jordan, and their realization of the advantages and the obstacles thereof. Moreover, the study is conducted to 
determine the effect of the auditors' position, experience and audit's charges on applying the analytical 
procedures in auditing. 

To achieve this aim, a sample study consisted of 80 questionnaires was designed and circulated by hand to a 
sample of auditors representing the Jordanian auditors (Class A) and 80 questionnaires had been considered 
usable for analysis purposes, Descriptive statistical techniques were used in analyzing data and testing 
hypotheses such as frequencies, percentages, standard deviation, means, one – sample t- test and one way 
ANOVA. Most of auditors realize the importance and obstacles of analytical procedures with 
(74.8%).Percentage of applying the non-quantitative procedures analytical (73%), while percentages of 
applying simple and advanced quantitative analytical procedures (61%), (49%), respectively. 

The study suggests several recommendations in order to increase the effectiveness of audit. 

Keywords:  Auditing, Analytical Review, Non –quantitative Analytical Procedures, Simple and 
Advanced Quantitative Analytical Procedures, International Auditing Standard 
no.520. 
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