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  ملخص
األخطاء المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيق، التعرف على أثر ھدفت ھذه الدراسة إلى 

دوره مدقق الحسابات الخارجي في اكتشاف الغش واألخطاء المحتملة، ولى جانب معرفة وظيفة إ
لتحقيق أغراض الدراسة وأھدافھا تم تصميم استبانه وتوزيعھا  .في تحديد األھمية النسبية للتدقيق

على عينة عشوائية من مدققي الحسابات ممن يعملون في مكاتب وشركات التدقيق األردنية 
استبانه، كما وتم ) 120(مكاتب وشركات، حيث تم توزيع ) 10(لغ عددھا في ھذه الدراسة والبا

من إجمالي %) 85.8(استبانات صالحة لغايات التحليل اإلحصائي، وبنسبة ) 103(استرجاع 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر متوسط األھمية لألخطاء المكتشفة  .االستبانات الموزعة

، وأن وظيفة مدقق الحسابات الخارجي تستند على اكتشاف الغش نسبية للتدقيقعلى األھمية ال
وخلصت  .تحديد األھمية النسبية للتدقيق واألخطاء المحتملة بدرجة كبيرة، وأن له دور كبير في

ضرورة وضع التشريعات واألنظمة التي تمنع الدراسة إلى عدد من التوصيات كان من أھمھا 
القوائم المالية المنشورة الصادرة عن الشركات المساھمة العامة التحريف والتالعب في 

األردنية، بحيث تشمل تلك التشريعات عقوبات جزائية تعمل على الحد من ممارسات الغش 
  .والتالعب

  .األھمية النسبية، مدقق الحسابات الخارجي، األخطاء المحاسبية: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aims at identifying the impact of the discovered errors on 

the materiality of the auditing, and identifying the role of the external 
auditor in discover the fraud and possible errors, besides identifying his 
role in determine the materiality of the auditing. In order to achieve the 
purposes of the study, a questionnaire has been designed and distributed 
among the study random sample that consisted of 120 auditors from 10 
audit firms, and 103 of the total number of questionnaires were 
recovered, i.e., (85.8%). The results of the study indicated that there is a 
middle impact of the errors discovered on the materiality of the auditing, 
and the role of the external auditor which based on the discovery of fraud 
and possible errors was high, as well as there is high role for the external 
auditor in determine the materiality of the auditing. The study 
recommended the need for developing legislation and regulations that 
prevent distortion and manipulation in the published financial statements 
issued by the Jordanian public shareholding companies, so that these 
legislations include penal sanctions work to reduce fraud and 
manipulation practices. 
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 المقدمة
 ى االقتصادي شھدت السنوات األخيرة العديد من التطورات والتغيرات على المستو

 الدولي، كان من أھمھا ظاھرة العولمة وتعزيز نشر وتطبيق أفكار اقتصاديات السوق 
 الحر في العالم، حيث زاد اتجاه العالم نحو تحرير التجارة العالمية وفتح الحدود والقيود أمام 

المية تدفق رؤوس األموال بين مختلف دول العالم عن طريق االنضمام إلى منظمة التجارة الع
World Trade Organization: WTO ونتيجة لھذه التطورات ظھر الكثير من المعامالت ،

، وقد أتاح وتدقيقھا المالية المعقدة وتم إصدار معايير للمحاسبة عن ھذه المعامالت ومراجعتھا
ئج من البدائل التي يمكن أن تستغلھا ھذه المنشآت لتحقيق أھدافھا وإخفاء حقيقة نتا العديدذلك 

أعمالھا ومركزھا المالي، وإظھاره بشكل مخالف للواقع عن طريق التالعب في القوائم المالية؛ 
المتاحة مما يؤدي إلى العديد من المشاكل التي تضر باالقتصاد القومي، حيث يعتبر تعدد البدائل 

 من أھم األسباب التي أدت إلى تسھيل ممارسة بعض المنشآت للغشلتحقيق أھداف المنشأة 
  ).9، ص2010أحمد، (والتالعب في القوائم المالية 
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والمتمثل مالية رف الثالث من مستخدمي القوائم الويتوقع أصحاب الشركة وإدارتھا والط
غير  والبنوداكتشاف األخطاء والغش بالحسابات الخارجي  مدققأن يقوم بالمساھمين الخارجيين 

الحسابات  مدققئج األعمال، كما ويتوقع من العادية التي تؤثر على قيمة المركز المالي ونتا
مراجعة تعطي تدقيق أو الخارجي منع صدور القوائم المالية المضللة، ولكن ال توجد عملية 

تأكيدات كاملة بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوھرية والغش، ألن األخطاء قد تحدث 
داء غير السليم من القسم المالي بھا والحكم نتيجة تطبيق وتنفيذ العمليات المالية للشركة واأل

  ).2002جربوع، (الخاطئ في اختيار وتطبيق الطرق والمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا 

 أسئلة الدراسةمشكلة و
ان د و ،يعتبر وجود األخطاء المحاسبية في سجالت الشركة أمر طبيعي في كثير من األحي ق

ددالبيانات  إعدادبھا عملية المراحل التي تمر  إلى تعددذلك  يعزى ذين  المالية مع تع المحاسبين ال
دالمشكلة في األخطاء المتعمدة التي  زوتبر، ھذا األمريتولون  ل  تع ة، مث ألغراض ومصالح ذاتي

ة،امحاولة سرقة أصول المنشأة و ة  ختالسھا، والتھرب من الجھات الضريبية في الحكوم وتغطي
ل فإنه من الضروري متابعة األ األحوالالعجز بالصندوق، وفي ھذه  دققخطاء المكتشفة من قب  م

ابات  ً  الخارجيالحس ا أ ومدى  وتصحيحھا تبع بية للخط ة النس د األھمي ه في تحدي ه ومھارت لخبرت
  .ألھمية النسبية في تدقيق الحساباتتماشيا مع ا ،ضرورة معالجته أم ال

  :لتاليةا من خالل طرح التساؤالتمشكلة الدراسة  ويمكن التعبير عن

 األخطاء المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيق؟ما ھو أثر  .1

 في اكتشاف الغش واألخطاء المحتملة؟الخارجي الحسابات مدقق  ھو دورما  .2

  في تحديد األھمية النسبية للتدقيق؟مدقق الحسابات الخارجي ما ھو دور  .3

 أھمية الدراسة
بية للتھذه تتمثل أھمية  ة النس ةالدراسة من األھمي القوائم المالي أثير  ،دقيق الخاص ب ومدى ت

ة الخارجي الحسابات مدقق األخطاء المكتشفة على تلك األھمية، حيث يتعين على  الغ عن أي اإلب
ديلھا  ي تع اھم ف فھا، ويس يمة يكتش اء جس ا،  وأأخط ةإلغائھ بية  خاص ة النس ت األھمي إذا كان
ه ف ليهوع للمعلومات التي وقع عليھا الخطأ كبيرة وذات قيمة، ة موضوع الغش إن د من متابع ال ب

الي وذلك واألخطاء والتالعب؛  لضمان وللمساھمة في توفير بيئة اقتصادية سليمة في السوق الم
ة ة الفعال ه المنافس ام  ،في ب باألرق الغش والتالع ة ب ليمة متمثل ر الس ات غي ن الممارس د م والح

  .والبيانات المالية الخاصة بأي شركة

ة والتطبيقنظرا لبالغة ذات أھمية  ھذه الدراسة وتعد دقيق األردني ى مكاتب الت تمالھا ھا عل ش
ة  دقق على مفھوم األھمية النسبية وعالق ابات م وم ودوره في اكتشاف الخارجي الحس ذا المفھ بھ

ة تجمع  معرفةفي حدود واألخطاء المحاسبية، حيث أنه  اً الباحثة ال توجد ھناك دراسات أردني مع
  ).، واألھمية النسبية، واألخطاء المكتشفةالحسابات الخارجيمدقق (بين كل من 
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 أھداف الدراسة
  :تھدف ھذه الدراسة إلى ما يلي

 .األخطاء المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيقالتعرف على أثر  .1

 .في اكتشاف الغش واألخطاء المحتملةمدقق الحسابات الخارجي دور  معرفة .2

 .في تحديد األھمية النسبية للتدقيقي مدقق الحسابات الخارجدور  معرفة .3

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  :فيما يلي عرض لإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري :أوال
 أنواع األخطاء -2مفھوم الخطأ وأسبابه،  -1: المفاھيم التاليةيتناول اإلطار النظري كل من 

 مفھوم األھمية النسبية،  - 4بالنسبة لألخطاء والغش،  مسؤولية مدقق الحسابات -3، وتقسيماتھا
  :يوضح ذلكالعوامل التي تؤثر على تقدير األھمية النسبية، وفيما يلي عرض  -5

  مفھوم الخطأ وأسبابه .1
تعديل أو تغيير أو عدم اتباع األصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا، "الخطأ ھو 

 إخفاءو بھدف إخفاء عجز أو اختالس أو تالعب أو وذلك بسبب جھل أو إھمال أو تقصير أ
حقائق تتعلق باألوضاع المالية للمشروع، فإذا اقترن التعديل أو التغيير أو الحذف بحسن نية 

ً ( القائمين، سمي ذلك ً ، أما إذا اقترن بسوء نية القائمين به )محاسبي خطأ متعمد وھو  فإنه يعد خطأ
  ).33، ص2009طيب والرفاعي، الخ" (يندرج في سياق التزوير والغش

 سابق، تصميم على بناء ترتكب ال التي المتعمدة غير األخطاء: "وقد عرف الخطأ على أنه
 عليھا، المتعارف المحاسبية بالمبادئ المحاسبة قسم موظفي دراية عدم أو جھل بسبب تقع وإنما
  ).2007عبد هللا، " (أعمالھم أداء في واإلھمال التقصير بسبب أو

تحدث دون سابق نية في البيانات والتي مجموعة اإلجراءات غير المقصودة : "طأوالخ
عند تطبيق أو وقد يحدث الخطأ خالل جمع البيانات الخاصة بالقوائم المالية،  ،المالية للشركة

قد أو تقييم البيانات، واالعتراف، واإلفصاح المحاسبي، كل من السياسات المحاسبية والمتعلقة ب
  ).Hien, 2011" (تقديرات محاسبية غير صحيحةجراء يحدث عند إ

اشتمال الدفاتر والسجالت المحاسبية من أسباب نجد أن  ،الخطأ أسباب ارتكابيخص وفيما 
  ):34 -33، ص2009الخطيب والرفاعي، (على األخطاء يعود إلى ما يلي 

ھا المختلفة جھل أو نقص خبرة القائمين على تدوين األعمال المحاسبية وإعدادھا بمراحل .1
 .خالل الدورة المحاسبية

 .اإلھمال والتقصير في أداء األعمال المحاسبية المنوطة إلى موظفي الحسابات .2
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 .السھو عن القيام بالمسؤوليات المنوطة بموظفي الحسابات .3
 .عدم وجود نظام سليم للرقابة الداخلية .4

  وتقسيماتھا أنواع األخطاء  .2
  ):89، ص2010الوقاد ووديان، (اع أھمھا يقسم المحاسبون األخطاء إلى عدة أنو

  أخطاء الحذف الكلي أو الجزئي  :أوال
سقاط اثبات عملية أو أكثر في سجالت القيد إتنتج أخطاء الحذف الكلي عن عدم قيد أو 

األولي سواء اليومية العامة أو اليومية المساعدة، وقد تنتج أخطاء الحذف الكلي عن عدم ترحيل 
عة معادالت محاسبية إلى الحسابات الخاصة بھا في دفتر األستاذ العام أو طرفي معادلة أو مجمو
  .دفتر األستاذ المساعد

ال تؤثر أو تخل بتوازن الصعب اكتشاف أخطاء الحذف الكلي؛ حيث أنھا  ويذكر ھنا أنه من
 ،، ويمكن اكتشافھا أثناء القيام بعمليات تدقيق الحسابات بفحص المستنداتالمراجعةميزان 

  . تخدام أسلوب المقارنات، ووجود أدلة على تلك األخطاءواس

سھو أو إسقاط إثبات طرف من عن  فإنھا تكون ناتجةوفيما يتعلق بأخطاء الحذف الجزئي 
طرفي المعادلة المحاسبية في دفاتر القيد األولي، وقد يتم ھذا النوع من الخطأ بعد أن تتم عمليات 

  .يحدث اإلسقاط في عمليات الترحيل إلى دفاتر األستاذاإلثبات للعملية بطريقة صحيحة ولكن 

ومن األمثلة على أخطاء الحذف عدم قيد عملية بيع آجل أو شراء آجل، وعدم احتساب 
المخصصات الالزمة لمقابلة التزامات مستقبلية، وعدم احتساب االھالك لألصول الثابتة، وعدم 

  ).148، ص2006المطارنة، (قيد مقبوضات نقدية 

  رتكابيةإلاألخطاء الحسابية أو ا  :اثاني
وھي األخطاء المتعلقة بالجوانب الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة، والمتعلقة 

  .باألرقام سواء بنقلھا من صفحة ألخرى، أو ترحيلھا وترصيدھا

ن ھذه األخطاء متعمدة أو غير متعمدة، ويمكن اكتشاف ھذه األخطاء من خالل تكوقد و
، أما في حالة وجود المراجعةالمستندات إن كانت جزئية تؤثر على ميزان تدقيق الحسابات و

، فمن الممكن اكتشافھا أثناء المراجعةميزان  أخطاء معوضة دون أن يكون ھنالك أثر على
وغير بين السجالت من خالل فحص المستندات وإجراء المقارنات وذلك مراحل عمليات التدقيق 

  .)2010الحدرب، ( من الوسائل ذلك

  األخطاء الفنية أو التوجيه المحاسبي  :ثالثا
وھي األخطاء التي تقع في أي مرحلة من مراحل الدورة المحاسبية سواء في مرحلة القيد 
األولي أو في الترحيل أو عند إجراء التسويات الجردية، وعند إجراء الحسابات الختامية وقائمة 

دم المعرفة بالقواعد واألسس والمبادئ المركز المالي، وتنتج ھذه األخطاء عن جھل أو ع
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، إنما تؤثر على نشاط المشروع ةثر ھذه األخطاء على ميزان المراجعؤالمحاسبية، وال ت
والمصروفات  اإليراديةوربحيته، مثال على ھذا النوع من األخطاء الخلط بين المصروفات 

  .الرأسمالية، وعدم الدقة في الحسابات المستحقة والمقدمة

  ة أو المعوضةئاألخطاء المتكاف: رابعا
ة أو المعوضة من األخطاء الصعبة والتي تتطلب عناية ومراجعة تعتبر األخطاء المتكافئ

  :أما تعريف ھذا النوع من الخطأ فھوكبيرة ودقيقة، 

األخطاء التي تقع في قيم العمليات المالية سواء في مرحلة القيد األولى أو الترحيل ووقع "
ة مع ئليات أخرى تكون قيمتھا بنفس قيمة الخطأ األول، أي أن األخطاء متكافخطأ مماثل في عم

بعضھا بحيث أن الخطأ في بعضھا يمحو أثر الخطأ في البعض اآلخر أو يعوضه، أما عن 
تأثيرھا على نتائج األعمال، إذا كان الخطأ وقع في حساب واحد فلن تتأثر نتائج األعمال أو 

ن الخطأ متكافئ في حسابين مختلفين، فإن ذلك يترتب عليه خطأ في المركز المالي، أما إذا كا
، 2010الوقاد ووديان، " (األعمال والمركز المالي رصيد كل حساب، ومن ثم تتأثر نتيجة

  ).92- 91ص

  ألخطاء والغشعن امسؤولية مدقق الحسابات  .2
ا المحاسبية، وقيودھ ھاتوفير نظام سليم للرقابة على سجالتعن إدارة الشركة مسؤولة  تعد

اكتشافھما، وفيما يتعلق بمھمة  مكانيةلزيادة إومن خالل ھذا النظام يتم مراقبة األخطاء والغش 
مكلف بتقديم المقترحات الالزمة لدعم نظام الرقابة الداخلي وتجنب نقاط الضعف الالمدقق فھو 

  .والثغرات التي من الممكن أن تكون موجودة في ھذا النظام

لحسابات مسؤوال فقط عن األخطاء والتالعب الذي يظھرھا فحصه العادي مدقق ا يعدحيث 
للدفاتر والسجالت، وذلك نتيجة لتحول التدقيق من كامل تفصيلي إلى كامل اختياري يقوم على 

  ).2009الخطيب والرفاعي، (أساس االختبارات والعينات العشوائية 

عن التمييز بين األخطاء  مسؤوالً  ال يعتبرمدقق الحسابات  األھمية اإلشارة إلى أن ومن
إلى جانب أن عمله  ،التي حدثت بسوء نية؛ نظرا ألنه ليس محققا جنائياوالتي حدثت بحسن نية، 

يجب أن يكون ضمن اختصاصه والذي ال يتجاوز إبالغ إدارة الشركة باألخطاء المكتشفة، ورأيه 
  ).  2009الرماحي، (في طبيعة التعديالت الواجب إجرائھا لتصحيح تلك األخطاء 

، والقوانين الالحقة له حتى عام 1964لسنة ) 12(وقد حدد قانون الشركات األردني رقم 
  :على ما يلي) 173(عن الخطأ والغش في نص المادة ) مسؤولية مدقق الحسابات(، 1997

 عن يرتكبونھا في عملھم، أما مسؤوليتھم أن مدققي الحسابات مسؤولون عن األخطاء التي"
من نصيب إدارة المشروع، ألن الھدف األول من  فھيفي القوائم المالية  المحتواةالبيانات  صحة

عمل المدقق ھو الخروج برأي فني محايد، حول عدالة تصوير القوائم المالية لواقع المشروع، 
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ومطابقة ما تحويه تلك القوائم من بيانات لسجالت المشروع ودفاتره، والتي ھي من مسؤولية 
  ".رة بالدرجة األولىاإلدا

أن ھذه المادة قد أعفت مدقق الحسابات من المسؤولية عن الخطأ أو ب نالحظ مما تقدمو
، )32(من القانون رقم ) 22(الغش، الذي يرتكب في سجالت المشروع ودفاتره، إال أن المادة 

  : ما يليقد حظرت على مدقق الحسابات ) 1985(لسنة 

ضمنه الدفاتر والسجالت والبيانات المحاسبية، أو الشھادة إبداء رأي يخالف حقيقة ما تت"
والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات ال تعكس الوضع المالي الصحيح للجھة 

  ".التي كلف بتدقيق حساباتھا أو ارتكاب أي إھمال أو خطأ مھني جسيم ألحق الضرر بالغير

  مفھوم األھمية النسبية .3
إلى مدى جسامة أو طبيعة الخطأ أو الحذف أو ) المادية(ية النسبية يشير مفھوم األھم

والذي من المحتمل وفي  بصورة إفراديه أو إجماليةكان ذلك سواء  ،ةالتحريف في البيانات المالي
ضوء الظروف المحيطة أن يكون قرار أو حكم المستخدم العادي للبيانات المالية قد تأثر به 

ة النسبية تتحدد من وجھة نظر مستخدمي القوائم المالية وليس من وكقاعدة عامة فإن األھمي
  .المدققوجھة نظر 

  :وقد عرفت لجنة معايير المحاسبية الدولية األھمية النسبية بما يلي

تكون المعلومات ذات أھمية نسبية إذا كان حذفھا أو عرضھا بصورة خاطئة يؤثر على "
المأخوذة من البيانات وتعتمد األھمية النسبية على القرارات االقتصادية لمستخدمي المعلومات 

االتحاد ( "حجم البند أو الخطأ المقدر في الظروف الخاصة بحذفه أو تقديمه بصورة خاطئة
  .)394، ص2007الدولي للمحاسبين، 

  :ويتم استخدام األھمية النسبية في التدقيق لألسباب التالية

  ).28، ص2009عرار، (للتخطيط لعملية التدقيق  -
، 2009دحدوح والقاضي، (لمساعدة المدقق في تخطيط طريقة جمع األدلة المناسبة  -

  ).250ص
 ).Louwers, 2005: 74(التخاذ القرارات في حال إعداد التقارير المالية  -
  العوامل التي تؤثر على تقدير األھمية النسبية .4

جھماني (ما يلي  ر منھاھنالك العديد من العوامل التي تؤثر على تقدير األھمية النسبية نذك
  :)60، ص2001والعمري، 

 .اھتمام مستخدمو البيانات المالية بشكل رئيسي بنتائج العمليات المستمرة .1
 .التزام الشركة بمعايير المحاسبة الدولية والتدقيق الدولية .2
 .األخطاء المكتشفة أخذ األخطاء غير المكتشفة بعين االعتبار إضافة إلى .3
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 .أو تحريف على القرار االقتصاديف ذأثر وجود خطأ من ح .4

 .نظام الرقابة الداخلي المستخدم، ومدى كفاءته في اكتشاف األخطاء المادية .5

 .التزام الشركة بتكليف مكتب تدقيق للقيام بعملية التدقيق .6

 .عدم وجود سجالت محاسبية منتظمة أو نظام محاسبي واضح .7

 .ر في السياسات المحاسبيةطبيعة الخطأ وسببه سواء كان ناتج عن مخالفة أو تغيي .8

  الدراسات السابقة: ثانيا
الدراسة، وقد تم  ھذه المتعلقة بموضوعو السابقة فيما يلي عرض لعدد من الدراسات

  .أجنبية وأخرىتقسيمھا إلى دراسات عربية 

 الدراسات العربية  :أوال
ى: )2012جعارة، (دراسة  ذه الدراسة إل اليب واإلجراءا ھدفت ھ م األس ة أھ ي معرف ت الت

ة األردنية يتم اتباعھا في اكتشاف عمليات الغش واالحتيال في البيانات المالية للشركات  من وجھ
  .نظر مدققي الحسابات الخارجيين

ى  ، وذلكاتبعت ھذه الدراسة األسلوب الميدانيوقد  ا عل تبانة وتوزيعھ من خالل تصميم اس
دقيق عشوائيةعينة  ةفي  من المدققين العاملين في مكاتب الت د، : (كل من المدن التالي ان، ارب عم

ع  ،)الزرقاء م توزي تبانة، واسترجاع  )95(حيث ت تبانة، ) 60(اس ا اس تبانة ) 50(منھ صالحة اس
  .من إجمالي االستبانات الموزعة%) 52.6(، وبنسبة لغايات التحليل اإلحصائي

وفر لديھم القدرة على أن مدققي الحسابات الخارجيين األردنيين يتأشارت نتائج الدراسة إلى 
  .اكتشاف طرق وأساليب الغش واالحتيال المستخدمة في إعداد التقارير المالية االحتيالية

داخلي في الشركات  دقيق ال ة والت ة المالي وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديث نظام الرقاب
ة من خالل دراسة ااألردنية، وضرورة تفعيل دور ھيئات المراقبة المالية األردنية  ايير الدولي لمع
 .والعربية الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين

 ومدققي اإلدارة، مجالس مسؤولية ھدفت ھذه الدراسة إلى تحديد: )2009النزلي، (دراسة 
 المالية القوائم في والتالعب التحريف عن واإلشراف الرقابة وجھات الخارجيين، الحسابات
  .األردنية العامة المساھمة لشركاتا عن الصادرة المنشورة

 جمعإلى ھدف تاستبانة من خالل تصميم وذلك وقد اتبعت ھذه الدراسة األسلوب الميداني 
 الشركات عن الصادرة المنشورة المالية بالقوائم العالقة ذات من أفراد العينة من الفئات البيانات
ين مجالس إدارة الشركات المساھمة ن بيموزع فرداً ) 180(األردنية وعددھم  العامة المساھمة

  .الحسابات الخارجيين، وجھات الرقابة واإلشراف يالعامة األردنية، ومدقق
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 األردنية العامة المساھمة الشركات في اإلدارة أوضحت نتائج الدراسة أن مجالسوقد 
 المالية القوائم في والتالعب التحريف لمنع الالزمة البيئية والشروط الظروف توفير عن مسؤولة
ن مسؤولون عن كشف الغش والتالعب في ين الخارجيي، وأن المدققالشركات لتلك المنشورة

  .القوائم المالية

 فيما معلوماتھم وتحديث تطوير على األردنيين الحسابات مدققي أوصت الدراسة بتشجيعو
 عملية في الالزم المھني والشك الكافية، المھنية العناية وبذل الدولية، التدقيق بمعايير يتعلق
  .ومنعه والتالعب التحريف اكتشاف لغايات التدقيق

 مدققيإتباع  مدى على التعرف إلى الدراسة ھذه ھدفت :)2008بدور ومومني، (دراسة 
 الدولي التدقيق معيار مع يتوافق بما الغش، عن للكشف الالزمة لإلجراءات األردنيين الحسابات

  .الغش عن للكشف اتخاذھا اجبالو باإلجراءات المتعلق )240( رقم

من خالل تصميم استبانة وذلك الدراسة فقد تم اتباع األسلوب الميداني ھذه ولتحقيق ھدف 
) 89(وتوزيعھا على عينة قصدية من مدققي الحسابات األردنيين والبالغ عددھم لھذه الدراسة 

ً مدقق من %) 77(ي وبنسبة استبانة صالحة لغايات التحليل اإلحصائ) 69(، حيث تم استرجاع ا
  .إجمالي االستبانات الموزعة

 التدقيق معيار بتطبيق يلتزمون األردنيين الحسابات مدققي الدراسة أنھذه بينت نتائج 
 حاالت عن للكشف المعياروضعھا  التي المناسبة اإلجراءاتإتباع  خالل من )240(رقم الدولي
  .خطأ أو غش دالئل ظھور عند الالزمة اإلجراءاتوإتباع  الغش،

بضرورة تشجيع مدققي الحسابات األردنيين على تطوير وتحديث وقد أوصت الدراسة 
معلوماتھم فيما يتعلق بمعايير التدقيق الدولية، إلى جانب ضرورة ايجاد ھيئات رقابية أردنية 

، وكافة )240(تتابع مدى التزام مدققي الحسابات بمعيار التدقيق الخاص بالكشف عن الغش رقم 
  . عايير الدولية األخرىالم

معرفة العوامل التي تساھم في  إلى الدراسة ھذه ھدفت :)2007، والنوايسة العقدة(دراسة 
  .اكتشاف األخطاء والغش من وجھة نظر مدققي ديوان المحاسبة في األردن

على المدققين العاملين في  وذلك من خالل تطبيقھاواتبعت ھذه الدراسة األسلوب التطبيقي 
مدققا بصورة عشوائية، كما وتم ) 150(المحاسبة، حيث تم تطوير استبانة وتوزيعھا على  ديوان

  %).83.3(استبانة صالحة لغايات التحليل اإلحصائي وبنسبة ) 125(استرداد 

المالية واإلدارية يمتلك أعلى نسبة تأثير في متغير االستقاللية  أن نتائج الدراسة وكشفت
على  األثرمتغير دعم اإلدارة العليا لديوان المحاسبة أقل لا كان مناكتشاف الغش والخطأ، بي

  .اكتشاف الغش والخطأ

أوصت الدراسة بضرورة تعزيز االستقاللية اإلدارية والمالية لديوان المحاسبة، قد و
 .وضرورة أن تخضع كافة المؤسسات والدوائر العامة لرقابة ديوان المحاسبة
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  يزيةباللغة االنجلالدراسات : ثانيا
ة  ذه الدراس :)Kassem&Higson, 2012(دراس دفت ھ ى دور ھ رف عل ى التع ة إل

  .المعايير المحاسبية ومدققي الحسابات الخارجيين في اكتشاف الغش والخطأ واضعي

ة وذلك  ،ولتحقيق ھدف الدراسة تم االعتماد على المنھج النظري التحليلي من خالل مراجع
ات الس اث ذات الاألدبي ث ابقة واألبح ة بحي دى عالق ات ل وة التوقع باب فج ى أس رف عل م التع ت

ابات الخارجيين في  قين الخارجيين، وتقييم دور واضعيالمدق دققي الحس بية وم ايير المحاس المع
  .تضييق ھذه الفجوة

ابات الخوقد  دققي الحس اك حاجة لم زال ھن ه ال ت ى أن ائج الدراسة إل ى أشارت نت ارجيين إل
يالمزيد من التوجيھات  ه،  الت أ وتجنب حدوث ى اكتشاف الغش والخط دتساعدھم عل ين أن  وق تب

ى مجموعة اإلجراءات والتي تخولھم من اكتشاف  دون إل دققين الخارجيين يفتق ھناك بعض الم
  .امالغش والخطأ وأخذ الحيطة من الوقوع فيھ

دقيق بصورة  وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع آلية رقابة مناسبة للرقابة على مكاتب الت
  .مستمرة

ى :)Muslimat& Hamid, 2012(دراسة  ذه الدراسة إل ر  ھدفت ھ ى أث التعرف عل
  .التدقيق الداخلي على منع الغش واالحتيال بالتطبيق على المستشفيات الحكومية في نيجيريا

م  د ت ة فق ق ھدف الدراس اعولتحقي داني التحليلي إتب لوب المي ك األس ن خالل تصميم ،وذل م
تبانه ا عل اس فيات ى وتوزيعھ ي مستش املين ف راد الع داخليين واألف دققين ال وائية من الم ة عش عين

) 84(والبالغ عددھا ثمانية مستشفيات، حيث بلغ عدد االستبانات الموزعة ) Kogi(والية كوجي 
  %).86(استبانة صالحة لغايات التحليل اإلحصائي وبنسبة ) 72(استبانة، كما وتم استرجاع 

داخلي في كشف الغش والخطأ،  ة إلىأشارت نتائج الدراسوقد  وجود دور لعملية التدقيق ال
ي  ى اإلجراءات الت رون إل ة يفتق ة النيجيري وأن موظفي التدقيق الداخلي في المستشفيات الحكومي

  . تؤھلھم إلى كشف الغش والتزوير والخطأ

ؤھلھم  ي ت داخليين والت دققين ال ة للم د دورات تدريبي د أوصت الدراسة بضرورة عق ى وق إل
  .في بيئة المستشفى معايير الخاصة بالغش والخطأالزيادة معرفتھم ب

ى :)Robu, et- al, 2012(دراسة  ذه الدراسة إل اه  ھدفت ھ دقق اتج يم مسؤولية الم تقي
  .في القوائم المالية في الشركات األمريكية اكتشاف حاالت الغش والخطأ

م  د ت ة فق دف الدراس ق ھ دار اولتحقي وذج لالنح اء نم ة بن رات الخاص مل المتغي ي، ش لخط
ذه  بالشركات عينة الدراسة والمدرجة في سوق نيويورك لألوراق المالية، والتي بلغ عددھا في ھ

  .شركة) 200(الدراسة 
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ة  ائج الدراس رت نت ش أظھ االت الغ اف ح اه اكتش دقق اتج رة للم ؤولية كبي اك مس أن ھن
دقق ذلك فقد تبين أن  بواالحتيال والخطأ، إلى جان يستطيع المشاركة في إخفاءحاالت الغش الم

  .واالحتيال من خالل تواطئه مع الشركة التي يقوم بتدقيق بياناتھا

ابات  :)Salem, 2012(دراسة  دقق الحس ى دور م ى التعرف عل ة إل ذه الدراس دفت ھ ھ
  .الخارجي في اكتشاف الغش والخطأ

ري التحليل نھج النظ ى الم اد عل م االعتم ة ت دف الدراس ق ھ ة ولتحقي الل مراجع ن خ ي م
  .األدبيات السابقة واألبحاث ذات العالقة

ال يساھم في الحد من حاالت الغش وقد  ة فع أوضحت نتائج الدراسة أن وجود نظام رقاب
ى  رون إل ة والتالعب في البيانات المالية، وأن مدققي الحسابات يفتق رامج رقابي اليب وب وجود أس

  .عبوقائية جيدة تحمي من حاالت الغش والتال

ةو ة أوصت الدراس ات مماثل راء دراس رورة إج داني  ،بض ق المي الل التطبي ن خ ن م ولك
ة من الغش  ات الحماي دقيق لغاي ة بالت بية المتعلق ة والمحاس وتصميم استبانة توضح الجوانب الفني

  .واالحتيال

ة  ى :)Saeidi, 2012(دراس ة إل ذه الدراس دفت ھ وة  ھ ود فج دى وج ى م رف عل التع
  .لقة بتدقيق الحسابات في البيئة المھنية في ايرانالمتعالتوقعات 

م  د ت تبانة إولتحقيق ھدف الدراسة فق ي من خالل تصميم اس داني التحليل اع األسلوب المي تب
د دققين والم ن الم وائية م ة عش ى عين ا عل ددھم  يرينوتوزيعھ الغ ع تثمرين، والب اليين والمس الم

ترداد ) 163( م اس ا وت تجيبا، كم تبان) 147(مس بة اس ل اإلحصائي، وبنس ات التحلي ة صالحة لغاي
)90.1.(%  

دأظھرت نتائج الدراسة   ينريوجود فجوة للتوقعات بين آراء عينة الدراسة من المدققين والم
  .السلوك الذي يدفع إلى ذلك ھيبالغش واالحتيال  ةالماليين والمستثمرين، وأن أھم قضية مرتبط

على عينات أخرى  ھاتطبيقبشرط مماثلة الدراسات المزيد من الوقد أوصت الدراسة بإجراء 
  .في مجال المحاسبة والتدقيق مثل الطالب والمعلمين

ة  ى ):Zhou, 2012(دراس ة إل ذه الدراس دفت ھ رف ھ ى دور  التع دققيعل ابات  م الحس
  .الخارجيين في الكشف واإلبالغ عن حاالت الغش واالحتيال في شركات القطاع العام في الصين

ة ولتحقيق ھ دف الدراسة فقد تم إجراء مقابلة ھيكلية مكونة من خمسة أسئلة رئيسية مع ثماني
نھم من الموظفين العاملين في شركات محاسبية في الصين ة وم ، منھم من يعمل في شركات محلي

  .من يعمل في شركات دولية



 "......و أثر األخطاء المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيق "ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1464

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )6( 28المجلد ) النسانيةالعلوم ا(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة في ة والشركات الدولي ين الشركات المحلي ات ب ود فروق ى وج ة إل ائج الدراس ا أشارت نت م
ه صعوبة  تج عن ذي ين دقيق، األمر ال ايير الت ق مع الغ عن حاالت يتعلق بتطبي في الكشف واإلب

  .الحسابات الخارجيين مدققيالغش واالحتيال من قبل 

ى  بية، إل دقيق الخاصة بالشركات المحاس ودة الت ين ج ة بضرورة تحس د أوصت الدراس وق
داخلي جانب اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى الحفاظ على استق الليتھا، والعمل على تطوير نشاطھا ال

   .وتشجيع العمل الجماعيمن خالل إتباع نظام الترقية والمكافآت 

التعرف على مسؤولية مدققي  ھدفت ھذه الدراسة إلى: )Masoud, 2012(دراسة 
فجوة مدى وجود الحسابات الخارجيين اتجاه حاالت الغش واالحتيال في القوائم المالية، وتحديد 

  .الشرق األوسط وعالقتھا بالغش واالحتيالدول  فيالتدقيق توقعات 

ة  الل مراجع ن خ ي م ري التحليل نھج النظ ى الم اد عل م االعتم ة ت دف الدراس ق ھ ولتحقي
  .المتعلقة بموضوع الدراسةاألدبيات السابقة 

ال في دووجود  نتائج الدراسةوقد بينت  دقيق والغش واالحتي ل عالقة بين فجوة توقعات الت
  .الشرق األوسط

تھم في الكشف عن  ة وظيف ابات ألھمي وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يدرك مدققي الحس
حاالت الغش واالحتيال، وأن يتم توفير برامج تدريبية تزيد من قدرتھم على كشف حاالت الغش 

  .واالحتيال

  :التعقيب على الدراسات السابقة
 المدققعلى دور في الغالب ركزت  ھاأننجد لدراسات السابقة امن خالل استعراض 

األخطاء  دون مراعاة طبيعة العالقة بيناتجاه اكتشاف حاالت الغش والخطأ،  ومسؤوليته
في تحديد الخارجي  الحسابات مدققالمكتشفة واألھمية النسبية للتدقيق، ودون التطرق إلى دور 
التالي فقد حاولت الدراسة الحالية ، وباألھمية النسبية للتدقيق، كما ھو الحال في الدراسة الحالية

  .التطرق إلى ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة

 فرضيات الدراسة
  :الفرضيات التاليةجاءت ھذه الدراسة الختبار 

ة إحصائيةال يوجد  :الفرضية األولى ر ذو دالل بية  أث ة النس ى األھمي لألخطاء المكتشفة عل
  .للتدقيق

ة د دورال  :الفرضية الثاني دقق يوج ابات لم ارجي  الحس يالخ اء  ف اف الغش واألخط اكتش
  .المحتملة

  .في تحديد األھمية النسبية للتدقيقلمدقق الحسابات الخارجي ال يوجد دور  :الفرضية الثالثة
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  منھجية الدراسة

  المنھج المستخدم
ممثلة بخمس  استبانهالمنھج الوصفي التحليلي من خالل تصميم  إتباعفي ھذه الدراسة تم 

في  وتوزيعھا على عينة الدراسة من مدققي الحسابات الخارجيين )المستوى الليكارتي(ستويات م
  .مكاتب التدقيق األردنية

  مجتمع وعينة الدراسة
، أما عينة الدراسة فقد تم التدقيق األردنيةوشركات مكاتب جميع يتكون مجتمع الدراسة من 

موزعة بين مكاتب تدقيق كبيرة تدقيق ت شركامكاتب و) 10(مكونة من عشوائية اختيار عينة 
 20مدققين إلى  6يعمل لديھا من (، وأخرى متوسطة )مدقق حسابات فأكثر 21يعمل لديھا (

تم توزيع االستبانات وقد  ،مدققا) 120(عينةعشوائية مكونة من كما وتم اختيار ، )مدقق حسابات
لغايات التحليل اإلحصائي وبنسبة صالحة ) 103(بواقع استبانة لكل مدقق، استرجع منھا  عليھم

  .من إجمالي االستبانات الموزعة%) 85.8(

  جمع البيانات أساليب
ع م جم ة  ت ذه الدراس ات ھ اد علٮبيان الل االعتم ن خ ب م ة بالكت ة المتمثل ادر الثانوي المص

ي  ة والت ب المصادر األولي ى جان ة، إل ت، والمجالت العلمي ع االنترن ة ومواق ائل الجامعي والرس
بھدف جمع المعلومات من مدققي الحسابات على عينة الدراسة  اتم توزيعھ باالستبانة التي تتمثل

  .التي تفيد ھدف ھذه الدراسة

  األساليب اإلحصائية المستخدمة
اختبار االتساق استخدام ، حيث تم SPSSتم تحليل البيانات من خالل البرنامج اإلحصائي 

كما وتم ، )Cronbach's Alpha(ألفا  كرونباخاختبار بوالمتمثل الداخلي ألسئلة أداة الدراسة 
اإلحصاءات الوصفية والمتمثلة بالنسب المئوية، التكرارات، الوسط الحسابي، استخدام 
) ت(من خالل استخدام اختبار  االستدالليالمعياري، إلى جانب استخدام اإلحصاء  واالنحراف

  .فرضيات الدراسةاختبار بھدف  One Sample t- test للعينة الواحدة

  أساليب قياس متغيرات الدراسة
تم قياس متغيرات الدراسة من خالل مقياس تحديد األھمية النسبية للوسط الحسابي، 

  : يوضحان ھذا المقياس) 3(، و)2(والجدولين رقم 
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  .مقياس تحديد األھمية النسبية: )2(جدول 

  افق بشدةغير مو  غير موافق مستوى متوسط  موافق موافق بشدة  المستوى
  1  2  3  4  5  المقياس

  :وقد تم تحديد مقياس األھمية النسبية للوسط الحسابي على النحو التالي

  .مقياس تحديد األھمية النسبية للوسط الحسابي: )3(جدول 

  مستوى الموافقة  الوسط الحسابي
  مرتفع جدا  5 -4.5

  مرتفع  4.49- 4
  متوسط  3.99 -3.5

  ضعيف  3.49 -3
  جداضعيف   2.99- 1

  التطبيق العملي للدراسة

  صدق األداة
ة  اديميين من أعضاء الھيئ ة أك ى أربع م عرضھا عل تبانة والتي ت تمثلت أداة الدراسة باالس

  .التدريسية في الجامعة األردنية، وتمت الموافقة عليھا من قبلھم

  األداة ثبات
ا ا تم التحقق من ثبات نتائج االستبانة من خالل استخدام اختبار كرونب  Cronbach's(خ ألف

Alpha( ار ئلة الدراسة، %)75(، وقد بلغت قيمة ھذا االختب ين أس د ب ى اتساق جي دل عل ا ي ، مم
ة  ر القيم ث تعتب د %) 60(حي ي الح ىھ ة األدن ات أداة الدراس ة ثب ول نتيج  ,Zikmund( لقب

Babin, Carr & Griffin, 2010.(  

  وصف الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
  :ي يوضح الخصائص الشخصية لعينة الدراسةالجدول التال
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  .وصف الخصائص الشخصية لعينة الدراسة: )1(جدول 

 (%)النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير الرقم

  الجنس  1
 75.7 78 ذكر
 24.3 25 أنثى

 100 103  المجموع

  المؤھل العلمي  2

 4.9 5  دبلوم متوسط
 61.2 63  بكالوريوس
 28.1 29  ماجستير
 5.8 6  دكتوراة
 100 103  المجموع

  سنوات الخبرة  4

 30.1 31 سنوات 3 من أقل
 48.5 50 سنوات  3-6

 14.6 15 سنوات 10 -7 
 6.8 7 سنوات 10 فوق

 100 103  المجموع

  الشھادات المھنية  5
 35.9 37  نعم
 64.1 66  ال

 100 103  المجموع

  :ما يلييتبين لنا ) 1(من خالل الجدول رقم 

، بينما أفراد %)75.7(بنسبة  فرداً ) 78(معظم أفراد العينة ھم من الذكور، حيث بلغ عددھم  -
 .من حجم العينة%) 24.3(شكلوا ما نسبته  اً ردف) 25(العينة من اإلناث فقد عددھم 

م ، حيث بلغ عددھ)بكالوريوس(معظم أفراد العينة ھم من حملة الشھادة الجامعية األولى  -
ذين بلغ عددھم ل، يليھم األفراد من حملة شھادة الماجستير، وال%)61.2(وبنسبة  فرداً ) 63(
، حيث بلغ عددھم الدكتوراه، يليھم أفراد العينة من حملة شھادة %)28.1(فردا بنسبة ) 29(
دبلوم متوسط واللذين بلغ ، وأخيرا أفراد العينة من حملة شھادة %)5.8(أفراد وبنسبة ) 6(

 %).4.9(وبنسبة  أفراد) 5(م عددھ

سنوات، حيث بلغ عددھم  6 - 3معظم أفراد العينة ھم ممن تتراوح سنوات خبرتھم بين  -
ذين لسنوات، وال 3عنسنوات خبرتھم  لذين تقل، ثم األفراد ال%)48.5(بنسبة  فرداً ) 50(

برتھم بين وبالنسبة لألفراد اللذين تتراوح سنوات خ، %)30.1(بنسبة  فرداً ) 31(بلغ عددھم 
ذين لبينما بلغ عدد األفراد ال ،%)14.6(، وبنسبة فرداً ) 15(سنوات، فقد بلغ عددھم  10 -7

 %). 6.8(أفراد وبنسبة ) 7(سنوات  10تزيد سنوات خبرتھم عن 
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) 66(بلغ عددھم ال يحملون شھادات مھنية، حيث ذين لمعظم أفراد العينة ھم من األفراد ال -
) 37(الشھادات المھنية فقد بلغ عددھم  نما أفراد العينة من حملةبي ،%)64.1(وبنسبة  فرداً 
 .من حجم العينة الكلي%) 35.9(شكلوا ما نسبته  فرداً 

  مناقشة أبعاد الدراسة
لمناقشة أبعاد الدراسة تم احتساب المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة، وذلك بھدف 

  :دراسة، وكانت النتائج على النحو التاليشكل عام نحو فقرات أداة البقياس اتجاھاتھم 

  )ألخطاء المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيقاتأثير : (البعد األول
  .المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بالبعد األول من األسئلة: )4(جدول 

  المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  مستوى
  الموافقة

1. 
عتمد األھمية النسبية على حجم البند أو الخطأ ت

المقدر في الظروف الخاصة بحذفه أو تقديمه 
  .   بصورة خاطئة

  مرتفع 0.5900 4.155

2. 
يؤثر احتمال وجود أخطاء أو تحريفات متعمده 
كالغش أو التصرفات غير القانونية من جانب 

  .العميل على تقدير األھمية النسبية
 مرتفع 0.7548 4.194

3. 
تؤثر تكاليف إعادة تصحيح األخطاء 

والتحريفات استنادا لمبدأ التكلفة والمنفعة على 
  .تقدير األھمية النسبية

  متوسط 0.9985 3.640

4. 
التأثير المحتمل للتحريفات واألخطاء على 

التزام المنشأة بالتعاقدات والقوانين يؤثر على 
  .تقدير األھمية النسبية

 متوسط 0.8947 3.941

5.  
تؤثر المخاطر الناتجة من وجود أخطاء 

وتحريفات غير مكتشفة على تقدير األھمية 
  .النسبية

 متوسط 0.8750 3.864

تأثير األخطاء المكتشفة على األھمية / المعدل ككل
 متوسط 0.8226 3.959 النسبية للتدقيق

  :يتبين لنا ما يلي) 4(من الجدول رقم 

د األولإجابات أفراد العينة حول ا تراوحت ة بالبع ئلة المتعلق ل  ،ألس أثير األخطاء والمتمث بت
الموافقة، حيث بلغ  من مرتفعومستوى  متوسطبين مستوى  المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيق

ابي  ل متوسط حس ى ) 3.640(أق دل عل و ي توىً وھ ة مس ن الموافق كمتوسط م ق  ، وذل ا يتعل فيم
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ة تكاليف إعادة تصحول أن  بالسؤال الثالث حيح األخطاء والتحريفات استنادا لمبدأ التكلفة والمنفع
 وھو يدل على مستوىً ) 4.194(، كما وبلغ أعلى متوسط حسابي تؤثر على تقدير األھمية النسبية

ده حول أن  الثانيالموافقة فيما يتعلق بالسؤال مرتفع من  ات متعم ال وجود أخطاء أو تحريف احتم
 .ة من جانب العميل تؤثر على تقدير األھمية النسبيةكالغش أو التصرفات غير القانوني

ى ) 3.959(بلغ معدل األوساط الحسابية ألسئلة ھذا البعد  متوسط من  مستوىً وھو يشير إل
 .بتأثير األخطاء المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيقالموافقة فيما يتعلق 

  )غش واألخطاء المحتملةفي اكتشاف المدقق الحسابات الخارجيوظيفة : (البعد الثاني
  .من األسئلة ثانيالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بالبعد ال: )5(جدول 

  المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  مستوى 
  الموافقة

6.  
تصميم  مدقق الحسابات الخارجيوظائفمن 

جراءات والكشف عن خطة التدقيق واإل
  .لة في البيانات الماليةاألخطاء المحتم

 مرتفع 0.6391 4.301

7.  
بمراجعة مدقق الحسابات الخارجييلتزم 

التقديرات المحاسبية لتحديد االنحرافات التي 
  .تؤدي إلى أخطاء جوھرية

 متوسط 0.9472 3.844

8.  
بتوثيق أي خطأ مدقق الحسابات الخارجييقوم 

أو غش محتمل سواء كان حجمه كبيرا أو 
  .صغيرا

 مرتفع 0.7809 4.087

9.  

بالحصول على مدقق الحسابات الخارجييھتم 
نھا أفصحت له بأخطابات تمثيل من اإلدارة 

عما إذا كان ھناك خطأ أو غش في البيانات 
  .المالية

 مرتفع 0.8885 4.068

10.  
ألي خطأ مدقق الحسابات الخارجيعند اكتشاف 

بتقدير أثرھا على ھو خالل عملية التدقيق يقوم 
  . نة اإلدارة أو الموظفينأما

 متوسط 1.0878 3.796

11.  
مدقق بمدقق الحسابات الخارجييستعين 

الداخلي ولجنة التدقيق للتأكد من عدم الحسابات 
  .وجود أية أخطاء أو غش في البيانات المالية

 متوسط 1.0238 3.970

في مدقق الحسابات الخارجيوظيفة  /المعدل ككل
 مرتفع 0.8945 4.011 حتملةاكتشاف الغش واألخطاء الم

  :يتبين لنا ما يلي) 5(من الجدول رقم 
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اني تراوحت د الث ة بالبع ئلة المتعلق ة حول األس راد العين ة  ،إجابات أف ل بوظيف دقق والمتمث م
ع  ،في اكتشاف الغش واألخطاء المحتملة الخارجيالحسابات  بين مستوى متوسط ومستوى مرتف
 ،الموافقةمتوسط من  مستوىً وھو يدل على ) 3.796(حسابي  ، حيث بلغ أقل متوسطمن الموافقة

الخارجي ألي خطأ خالل الحسابات مدقق اف عند اكتشحول أنه  العاشرفيما يتعلق بالسؤال وذلك 
وظفين ة اإلدارة أو الم ى أمان د ، وعملية التدقيق يقوم بتقدير أثرھا عل ى متوسط حسابي ق غ أعل بل

تصميم  حول أن السادسالموافقة فيما يتعلق بالسؤال  فع منمرت وھو يدل على مستوىً ) 4.301(
ة ات المالي ر من وظائف خطة التدقيق واإلجراءات والكشف عن األخطاء المحتملة في البيان  تعتب

 .الخارجيالحسابات مدقق 

د  ى) 4.011(بلغ معدل األوساط الحسابية ألسئلة ھذا البع ع من مستوىً  وھو يشير إل  مرتف
 .في اكتشاف الغش واألخطاء المحتملةالخارجي الحسابات مدقق بوظيفة يتعلق الموافقة فيما 

  )في تحديد األھمية النسبية للتدقيقالخارجي الحسابات مدقق دور : (البعد الثالث
  .من األسئلة لثالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بالبعد الثا: )6(جدول 

  المتوسط الفقرةالرقم
 يالحساب

  االنحراف
 المعياري

  مستوى
  الموافقة

12.  

الخارجي وضع الحسابات مدقق يتوجب على 
تقدير مبدئي لمستويات األھمية النسبية 

ألغراض المراجعة بناء على دراسته للبيانات 
  .المالية للمنشأة ككل

 مرتفع 0.5018 4.475

13.  

في مرحلة مدقق الحسابات الخارجي يقوم 
األھمية النسبية بتحديد التخطيط لتقدير مستوى 

ما يمكن تسميته بالخطأ المسموح أو الذي 
  .يمكن التغاضي عنه

 مرتفع 0.8957 4.038

14.  

أن مدقق الحسابات الخارجي يتوجب على 
يختار األساس المالئم عند احتساب التقدير 

المبدئي لألھمية النسبية وبما يتناسب مع 
  .االستخدام الرئيسي للقوائم المالية

 مرتفع 0.7066 4.242

15.  
بإجراء مدقق الحسابات الخارجي يقوم 

تعديالت على مبالغ األھمية النسبية بناء على 
  .المعلومات المتوفرة لديه والخبرة المھنية

 مرتفع 0.8956 4.106

في تحديد  مدقق الحسابات الخارجيدور / المعدل ككل
 مرتفع 0.74998 4.216 األھمية النسبية للتدقيق

  :يتبين لنا ما يلي) 6(دول رقم من الج
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ل  ث والمتمث د الثال ة بالبع ئلة المتعلق ول األس ة ح راد العين ات أف ت إجاب دور اتجھ دقق ب م
الموافقة، حيث بلغ مرتفع من  مستوىً  نحو ،في تحديد األھمية النسبية للتدقيق الخارجيالحسابات 

ابي  ل متوسط حس ى ) 4.038(أق دل عل و ي توىً وھ ن  مس ع م ؤال لمواامرتف ق بالس ا يتعل ة فيم فق
ة  مدقق الحسابات الخارجيأن عشر حول  الثالث دير مستوى األھمي يقوم في مرحلة التخطيط لتق

ه ذي يمكن التغاضي عن أ المسموح أو ال ى النسبية بتحديد ما يمكن تسميته بالخط غ أعل ا وبل ، كم
ع من  وھو يدل على مستوىً ) 4.475(متوسط حسابي  ا يتعمرتف ة فيم ق بالسؤال الموافق انيل  الث
ى  هعشر حول أن ابات الخارجييتوجب عل دقق الحس ة  م دئي لمستويات األھمي دير مب وضع تق

 .النسبية ألغراض المراجعة بناء على دراسته للبيانات المالية للمنشأة ككل

د  ى) 4.216(بلغ معدل األوساط الحسابية ألسئلة ھذا البع ع من مستوىً  وھو يشير إل  مرتف
  .في تحديد األھمية النسبية للتدقيق مدقق الحسابات الخارجيبدور ما يتعلق الموافقة في

  اختبار فرضيات الدراسة
ار  راء اختب م إج ة، ت ار فرضيات الدراس د )One Sample T- test(الختب ك عن ، وذل

ل عن )α  ≥0,05(مستوى الداللة اإلحصائية  ة ال يق أ ال %95، أي عند مستوى ثق ، ونسبة خط
  :وكانت النتائج على النحو التالي 5من  3ھذا عند القيمة ، و%5تتجاوز 

ى ة إحصائيةال : H01 :الفرضية األول ر ذو دالل د أث ة  يوج ى األھمي فة عل لألخطاء المكتش
  .النسبية للتدقيق

بأثر األخطاء المكتشفة على األھمية النسبية حول األسئلة المتعلقة  T-testاختبار : )7(جدول 
  .للتدقيق

 مستوى الداللةالوسط الحسابي T قيمة  البند

بية  ة النس ى األھمي فة عل اء المكتش ر األخط أث
 0.000 3.959 18.982  .للتدقيق

  :يتبين لنا ما يلي) 7(من خالل الجدول رقم 

ة  ئلة المتعلق دقيق بلغ الوسط الحسابي لألس بية للت ة النس ى األھمي أثر األخطاء المكتشفة عل ب
 .على وجود ھذا األثر الموافقة متوسط منمستوى  وھذا يدل على، )3.959(

ة  ل من ) α) (0,000(بلغت قيمة الدالل ة أق ى أن )0,05(وھي قيم دل عل ا ي اك ، مم ر ھن أث
ك ألخطاء المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيقل ى ذل ة و، وبناء عل رفض الفرضية العدمي ل ن نقب

 :أنهالبديلة القائلة ب الفرضية
  ".لألخطاء المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيقئية أثر ذو داللة إحصايوجد "

ة ية الثاني د دور ال  :H02 :الفرض ارجيليوج ابات الخ دقق الحس ش  م اف الغ ي اكتش ف
  .واألخطاء المحتملة
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في اكتشاف  الخارجي الحسابات مدققحول األسئلة المتعلقة بوظيفة  T-testاختبار : )8(جدول 
  .الغش واألخطاء المحتملة

مستوى الداللة الوسط الحسابي Tقيمة   البند
في  الخارجيالحسابات مدقق  دور

 0.000 4.011 20.612  .اكتشاف الغش واألخطاء المحتملة

  :يتبين لنا ما يلي) 8(من خالل الجدول رقم 

ة  ئلة المتعلق ابي لألس غ الوسط الحس دوربل دقق ب ابات م ارجي الحس ي اكتشاف الغش  الخ ف
 .وھذا يدل على الموافقة، )4.011( واألخطاء المحتملة

ة  ة الدالل ن ) α) (0,000(بلغت قيم ل م ة أق ي قيم دل )0,05(وھ ا ي ود دور ، مم ى وج عل
دققل ابات م ي الخارجي الحس ة ف ع ، اكتشاف الغش واألخطاء المحتمل ذه النتيجة م د اتفقت ھ وق

ارة، (نتيجة كل من دراسة  ى، )Robu, et- al, 2012(، ودراسة )2012جع اء عل ك  وبن ذل
 :بأنهنرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة القائلة 

  ".في اكتشاف الغش واألخطاء المحتملة الخارجي الحسابات مدققليوجد دور "
بية  الخارجيالحسابات لمدقق ال يوجد دور :H03 :الفرضية الثالثة ة النس د األھمي في تحدي

  .للتدقيق

في تحديد  الخارجيالحسابات مدقق دور المتعلقة بحول األسئلة  T-testاختبار : )9(جدول 
  .األھمية النسبية للتدقيق

 مستوى الداللةالوسط الحسابي Tقيمة   البند
في تحديد  الخارجي الحسابات مدققدور 

 0.000 4.216 23.712  .األھمية النسبية للتدقيق

  :يتبين لنا ما يلي) 9(من خالل الجدول رقم 

ئ ابي لألس غ الوسط الحس ة بل دقق دور بلة المتعلق ابات م ارجيالحس ة  الخ د األھمي ي تحدي ف
 .على ھذا الدور الموافقةمستوى مرتفع من وھذا يدل على ، )4.216( النسبية للتدقيق

ة  ة الدالل ت قيم ن ) α) (0,000(بلغ ل م ة أق ي قيم دل )0,05(وھ ا ي ى ، مم دقق أن عل م
دقيقفي تحديد األھمية النسبية  له دور الخارجيالحسابات  رفض الفرضية للت ك ن ى ذل اء عل ، وبن

 :أنهالعدمية ونقبل الفرضية البديلة القائلة ب
  ."في تحديد األھمية النسبية للتدقيق الخارجيالحسابات لمدقق يوجد دور "
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  النتائج والتوصيات

  النتائج
  :من خالل تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية

لألخطاء  متوسط األھميةتأثير وجود  عينة الدراسة من المدققين األردنيين أوضحت آراء .1
تبين أن احتمال  ، وقد)3.959(وبوسط حسابي ، المكتشفة على األھمية النسبية للتدقيق

وجود أخطاء أو تحريفات متعمده كالغش أو التصرفات غير القانونية من جانب العميل 
األھمية وأن  ،)4.194(بوسط حسابي مرتفع األھمية ، وثر على تقدير األھمية النسبيةؤي

النسبية تعتمد على حجم البند أو الخطأ المقدر في الظروف الخاصة بحذفه أو تقديمه 
 ).4.155(، وبوسط حسابي مرتفع األھمية بصورة خاطئة

 ،اكتشاف الغش واألخطاء المحتملة في الخارجيالحسابات لمدقق مرتفع األھمية  يوجد دور .2
مسؤول  الخارجي الحسابات مدققأن  حيث أوضحت الدراسة ،)4.011(حسابي  وبوسط

، جراءات والكشف عن األخطاء المحتملة في البيانات الماليةعن تصميم خطة التدقيق واإل
توثيق أي خطأ أو غش محتمل سواء كان نه مسؤول عن أكما ، )4.301(وبوسط حسابي 

 .)4.087(وبوسط حسابي  ،أو صغيراً  حجمه كبيراً 
، في تحديد األھمية النسبية للتدقيق الخارجيالحسابات مدقق لمرتفع األھمية يوجد دور  .3

الحسابات مدقق يتوجب على أكدت نتائج الدراسة أنه حيث ، )4.216(وبوسط حسابي 
بناء على دراسته  التدقيقوضع تقدير مبدئي لمستويات األھمية النسبية ألغراض  الخارجي

اختيار األساس ، كما ويتوجب عليه )4.475(وبوسط حسابي  منشأة ككل،للبيانات المالية لل
المالئم عند احتساب التقدير المبدئي لألھمية النسبية وبما يتناسب مع االستخدام الرئيسي 

 .)4.242(وبوسط حسابي  للقوائم المالية،
  

  التوصيات
 التحريف من عمليات للحدقيق التد مھنة بأخالقيات األردنية شركات التدقيق ضرورة إلزام .1

 .األردنية العامة المساھمة الشركات عن الصادرةو ،المنشورة المالية القوائم في والتالعب
 المالية القوائم في والتالعب التحريف واألنظمة التي تمنع التشريعات ضرورة وضع .2

األردنية، بحيث تشمل تلك التشريعات  العامة المساھمة الشركات عن المنشورة الصادرة
 .عقوبات جزائية تعمل على الحد من ممارسات الغش والتالعب

 .ة وأخالقيات العمل بھاالمحاسب مھنة على في الرقابة واإلشراف الرقابة جھات تفعيل دور .3
تشجيع الشركات المساھمة العامة وشركات التدقيق على االلتزام بنشر معلوماتھا المالية  .4

بحيث تكون النسخة االلكترونية مطابقة ، ضمن قوائمھا المالية بصورة منتظمة ودورية
 .وبصورة تامة للنسخة الورقية
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