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 أثر تطبيق متطلبات تخطيط عملية التدقيق 
 *( على فاعلية إدارة الوقت033في ظل معيار التدقيق الدولي رقم )

 د. مرعي حسن بني خالد
  قسم إدارة األعمال

 د.جمال عادل الشرايري 
 قسم المحاسبة

 جامعة آل البيت

 المملكة األردنية الهاشمية
 ملخص:

وتم تصميم استبانة لهذا الغرض وزعتت  الوقت،تخطيط عملية التدقيق على فاعلية إدارة إلى التعرف على أثر الدراسة هدفت 
وتتم تحليتل  (،%55) استترداد بنستبة استبانة،( 151حيث بلغت االستبانات المستردة والمناسبة للتحليل ) ،اخارجي   ا( مدقق  212على )

المتوستتتطات الحستتتابية، و متتتن ختتتصل ا حصتتتا  الوصتتت  ،  ةوعتتتدد متتتن األستتتالي  ا حصتتتا ي ،(SPSSبيانتتتات االستتتتبانة باستتتتخدام )
واالنحرافات المعيارية، والنس  الم وية، وتم اختبار فرضيات الدراسة بواسطة اختبار االنحدار المتعدد. وتوصلت الدراستة إلتى وجتود 

اللة إحصتا ية لتخطتيط عمليتة التتدقيق د اذ ن هناك أثرا  إحيث  ،لجميع المتغيرات المستقلة على فاعلية إدارة الوقت اأثر دال إحصا ي  
 .مع ت اوت نس  األثر بين المتغيرات المستقلة ،( على فاعلية إدارة الوقت033ف  ظل معيار التدقيق الدول  رقم )

 ا:ا حسب األكثر أثر  وفيما يلي النتائج مرتبة تنازلي  
 ى أثر بين باق  المتغيرات.وهو أعل ،ستراتيجية التدقيق على فاعلية إدارة الوقتايؤثر متغير إعداد  -

 على فاعلية إدارة الوقت. اثم جا  متغير توثيق عملية التدقيق مؤثر   -

 على فاعلية إدارة الوقت. اجا  متغير التمهيد لتخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية( مؤثر   اوأخير   -
 باآلتي:الدراسة  أوصت قدو 
بتوثيتتتق  االهتمتتتاموزيتتتادة  ،دنيتتتين بالتمهيتتتد لتخطتتتيط عمليتتتة التتتتدقيقضتتترورة زيتتتادة اهتمتتتام المحاستتتبيين القتتتانونيين األر  -

 مما يزيد من فاعلية إدارة الوقت. ،عملية التدقيق

التنستتيق التتدورن بتتين المتتدققين التتداخليين فتت  الشتتريات متتع المحاستتبيين القتتانونيين األردنيتتين )المتتدققين الختتارجيين(  -
يجاد الحلو   للوقت مما يساهم ف  زيادة فاعلية إدارة الوقت. ااختصار   ،ل المناسبةلتداول ومناقشة القضايا المعّقدة وا 

 إجرا  دراسات حول إدارة الوقت وأثرها على جودة التدقيق الداخل  أو التدقيق الخارج . -

 مقدمة:
 نتتي يوجتتي المتتدقق إلتتى وضتتعإإذ  ،فتت  ممارستتة عمليتتة التتتدقيق المحتترك التتر ي ( 033يعتبتتر معيتتار التتتدقيق التتدول  رقتتم )

يجتاد  ،المحتملتة مشتيصتعمليتة التتدقيق وتحديتد الإجترا ات  بحيث تتضمن خطة مطورة تستاعد  فت  ،ستراتيجية شاملة وفّعالةا وا 
                                                           

 .2312يوليو وُقبل للنشر ف   ،2312إبريل تم تسلم البحث ف   *
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ية استتراتيجقيتام بوضتع مما يّحتم علتى المتدقق ال ،بغض النظر عن حجم وتعقيد المنشأة محل التدقيق ،الحل ف  الوقت المناس 
 ،النهتا   حتول القتوا م الماليتة تقريتر عتد أ ييتون قتد  أننهايتهتا يجت  ب  تتافق مع فترة التعاقتد اللتن يذ عملي ضمن برنامج زمن  يتو 

 التخصتي ووضتع استتراتيجيات تضتمن لتي  ،التحليتل والتخطتيط بعتد ،إدارة وقتتي فت  ممارستة عمليتة التتدقيقالذن يتطلت   األمر
تت ،قبتتل أن تنتشتتتر وتت تتاقم امستتتبق   المتوقعتتةو  المّعقتتتدة مشتتيصتحتتتتى يتستتنى حتتتل ال ،للمتتوارد األمثتتتلستتتخدام االو  ا عمليتتتة فهتتت  أيض 

حتتتى يستتتغل  ،بقتتوة ا رادة والعتتزم الروتينيتتة األستتالي وتغييتتر  متتدقق متتن فريتتق التتتدقيقيتوجت  أن تناستت  الظتتروف الخاصتتة لكتتل 
 يق أهداف عملية التدقيق.فر وا عطا  األوليات واألهمية النسبية لتحقافلبداية السيطرة على الوقت المتو  ،الوقت بطريقة جيدة

 مشكلة الدراسة:
فيهتتتا النطتتتاو والتوقيتتتت واالتجتتتا   اية تتتتدقيق شتتتاملة موضتتتح  استتتتراتيجالتخطتتتيط لتتتتدقيق البيانتتتات الماليتتتة وضتتتع  يشتتتمل

وأهمية نسبية  ،وفيها إطار قانون  وتنظيم  ،بل ه  مستمرة ومتكررة ،ويون عملية التدقيق ليست مرحلة من صلة، ولياتواأل
حست  مهتام فريتق وقتت تخصتي  الو  إدارة األمتر التذن يتطلت وال تخلتو متن المختاطر.  ،انة بخبرا  ف  بعض األحيتانواستع

نجتاز تن يذ يل مهمة يقوم بها يل مدقق  يتطلبيا للجدول الزمن  والوقت الذن التدقيق الواج  تن يذها ووفق   حتى يتتم تحقيتق وا 
 األس لة التالية: جابة عن ن هنا تكمن مشيلة الدراسة ف  ا عملية التدقيق ف  الوقت والجهد المناسبين. وم

 هل يوجد أثر ذو داللة إحصا ية للتمهيد ف  تخطيط عملية التدقيق على فاعلية إدارة الوقت. -1

 ية التدقيق على فاعلية إدارة الوقت.استراتيجهل يوجد أثر ذو داللة إحصا ية  عداد  -2

 عملية التدقيق على فاعلية إدارة الوقت.هل يوجد أثر ذو داللة إحصا ية لتوثيق  -0

 أهداف الدراسة:
 ،( على فاعلية إدارة الوقت033معيار التدقيق الدول  رقم ) تطبيق الدراسة بص ة أساسية إلى التعرف على أثر هدفت

براز   من خصل تحقيق األهداف التالية:هذ  الدراسة  أهميةوا 
 ى فاعلية إدارة الوقت.بيان أثر التمهيد ف  تخطيط عملية التدقيق عل -1

 ية التدقيق على فاعلية إدارة الوقت.استراتيجبيان أثر إعداد  -2

 بيان أثر توثيق عملية التدقيق على فاعلية إدارة الوقت. -0

 أهمية الدراسة:
يط عمليتتة التخطتتلمتتة وانستتجام  مواعمتتل تعتتود أهميتتة الدراستتة إلتتى أهميتتة قيتتام المتتدقق الختتارج  )المحاستت  القتتانون  األردنتت ( ب

فالعمليتتتات المّعقتتتدة  ،كتتتون عمليتتتة التتتتدقيق تحتتتتاس إلتتتى وقتتتت لتتتي  بالقليتتتلل ،لتتتتدقيق البيانتتتات الماليتتتة متتتع استتتتراتيجيات إدارة الوقتتتت
متتتن قبتتتل المتتتدقق  حتتتتى ال يحتتتدث تتتتأخير فتتت  إبتتتدا  التتترأن ،المحتملتتتة ينبغتتت  تشخيصتتتها وحلهتتتا فتتت  ختتتصل متتتدة وجيتتتزة مشتتتيصتوال

يمتا  .اأو إيجاب ت اإن يتان ستلب   ،راسة األثر لعملية التخطيط لتدقيق البيانات على فاعلية إدارة الوقتت. ومما يزيد من أهمية الدالخارج 
حيتتث إن  ،ن تطبيتتق هتتذا المعيتتار يي تتل للمتتدقق إصتتدار رأن محايتتد حتتول عدالتتة ومصتتداقية القتتوا م الماليتتة حستت  الوقتتت المطلتتو إ

 نإيمتتا زيتتع المناستت  للمتتوارد والتكتتاليد المستتتخدمة فتت  عمليتتة التتتدقيق. الممارستتة الصتتحيحة  دارة وقتتت عمليتتة التتتدقيق تضتتمن التو 
تتأوتكشتتد  ،لرؤيتتة معتتايير التتتدقيق الدوليتتة ال  استتتكمافتت  يونهتتا أهميتتة الدراستتة تكمتتن  ن يتتان هنتتاك قصتتور فتت  متطلبتتات معيتتار إ ايض 
يجاد مقترحات ترفع من  ،(033التدقيق الدول  رقم )  .وجهة نظر يل من المدقق والعميل من إدارة الوقتفاعلية وي ا ة وا 
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 فرضيات الدراسة:
H01.ال يوجد أثر ذو داللة إحصا ية للتمهيد ف  تخطيط عملية التدقيق على فاعلية إدارة الوقت : 
H02 ية التدقيق على فاعلية إدارة الوقت.استراتيج: ال يوجد أثر ذو داللة إحصا ية  عداد 
H03توثيق عملية التدقيق على فاعلية إدارة الوقت.: ال يوجد أثر ذو داللة إحصا ية ل 

 حدود الدراسة:
ت50مياتت  تتدقيق الحستابات األردنيتة والبتاله عتددها )تم حصتر حتدود الدراستة الميانيتة فت   حصتا يات جمعيتة   ا( وفق 

نا  الحاصلين على وتم استث ،ف  العاصمة عمانواقتصرت على المدققين الممارسين للمهنة المحاسبين القانونيين األردنيين. 
فأجريتت الدراستة علتى متدار ال تترة متن شتهر  ،للدراستةفيمتا يخت  الحتدود الزمنيتة  أمتا .الشهادة ولكنهم غير ممارسين للمهنة

 .2312 آذاروأنجزت ف  شهر  2311حزيران 

 الدراسات السابقة واألدب النظري:
 من األحدث إلى األقدم:رتّبت الدراسات السابقة حس  التسلسل الزمن   الدراسات السابقة:
إلتتى التعتترف علتتى درجتتة فاعليتتة إدارة الوقتتت لتتدع طالبتتات يليتتة عجلتتون  (0303 ،)الفريحااات ورخاارون هتتدفت دراستتة 

التخطتتيط قصتتير  ،نحتتو الوقتتت االتجتتا  ،الجامعيتتة وعصقتهتتا بالتحصتتيل الدراستت  فتت  ضتتو  متغيتترات: التخطتتيط طويتتل األمتتد
ويتتان  ،والتحصتتيل الدراستت  بدرجتتة متوستتطة دراستتة عتتن وجتتود ارتبتتام بتتين المتغيتتراتالوقتتت. وأستت رت الفتت  والتتتّحيم  ،األمتتد
 .انحو الوقت األكثر ارتباط   االتجا متغير 

الحستتابات بمتطلبتتات تخطتتيط عمليتتة التتتدقيق فتت    إلتتى التعتترف علتتى متتدع التتتزام متتدقق (0332 ،)غالاابهتدفت دراستتة 
لصتتعوبات والمعوقتتات التتت  تحتتول دون تطبتتيقهم لمتطلبتتات المعيتتار. والتعتترف علتتى ا (033ظتتل معيتتار التتتدقيق التتدول  رقتتم )

ت ،وأظهرت الدراسة أن مدقق  الحسابات ف  اليمن يدريون أهمية تخطيط عملية التدقيق ملتزمتون بمتطلبتات معيتار هتم  اوأيض 
فيمتا يخت  االتصتال متع ضرورة التزام المدققين فت  التيمن بمتطلبتات المعيتار ب(. وأوصت الدراسة 033التدقيق الدول  رقم )

 لمتطلبات أخصقيات المهنة. ال  المدققين السابقين امتثا

تحسين ي ا ة خطوم ا نتاس عن طريتق عتدم التقيتد باألوقتات ل (Shaaban; McNamara, 2009)وهدفت دراسة 
 لى تخ يض أوقات التعطيل.إ أدعالروتينية لتقديم الخدمة. وبينت الدراسة أن عدم التقيد باألوقات الروتينية لتقديم الخدمة 

لمعتايير أدا  يستند  ، دارة الوقتتالجيتدة إلى التعرف علتى نوعيتة القيتادة  (Fitsimmons, 2008)وقد هدفت دراسة 
جتل أمن  ،القيادة. وتوصلت الدراسة إلى أن وضع األهداف الوظي ية )المهنية( يمين استخدامها ب اعلية يأداة تخطيط الوقت

 بي ا ة وفاعلية ف  ظل استخدام إدارة الوقت. أهدافهاحقيق مساعدة المنظمة ف  ت

التعترف علتى درجتة ممارستة متديرن متدار  المرحلتة الثانويتة بالعاصتمة المقدستة  إلتى (0332 ،)السالميهدفت دراسة 
لة الثانوية ويذلك التعرف على درجة توافر مهارات ا بداع ا دارن لدع مديرن مدار  المرح . دارة الوقت ف  مهام أعمالهم

وتحديتتتد درجتتتة العصقتتتة بتتتين ممارستتتة إدارة الوقتتتت وتنميتتتة مهتتتارات ا بتتتداع ا دارن لتتتدع متتتديرن متتتدار   .بالعاصتتتمة المقدستتتة
درجتتة ممارستتة متتديرن متتدار  المرحلتتة الثانويتتة بالعاصتتمة  أن إلتتى . وتوصتتلت الدراستتةالمرحلتتة الثانويتتة بالعاصتتمة المقدستتة
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( 0910حيتث بلته المتوستط العتام ) "،اغالب ت"عمالهم التواردة فت  أداة هتذ  الدراستة يانتت بدرجتة المقدسة  دارة الوقت ف  مهام أ 
 وأوصت .(0910حيث بله المتوسط العام ) "،اغالب  "وأن الموافقة على درجة توافر مهارات ا بداع ا دارن لديهم يانت بدرجة 

 .المؤثر ف  تنمية المهارات ا بداعية  ف  الحياة لدور  المهمةأمثل ألني من الموارد  ايج  استثمار الوقت استثمار  أني  إلى

إلتى معرفتة متدع تتأثير تخطتيط عمليتة التتدقيق بتحتول المنشتظت متن النظتتام  (0332 ،المعتااز ؛)العمياري هتدفت دراستة 
حتول المنشتأة إلتى معنويتة تأثرهتا بتوقتع ت تعبتارة ثبتت %05توصتلت الدراستة إلتى أن ية. و لكترونالتقليدن إلى نظام التجارة ا 

  البحث.بن الخصا   المعنوية لي  لها أثر ف  اختصف إجابات المشاريين أية. و لكتروننظام التجارة ا 

جترا ات التخطتيط. معرفةل (Low, 2004)هدفت دراسة   آثتار التخصت  الصتناع  علتى تقيتيم تقتدير مختاطر التتدقيق وا 
مباشتر علتى الر يتتأثالو  ،يراجعها قد تحسنت متن ناحيتة تقيتيم مختاطر التتدقيق وبينت الدراسة أن المعرفة لدع المدقق بالجهة الت 

يجاد حلول مناسبة لها.طبيعة وجودة التخطيط من خصل المعرفة وا لمام بالجهة موضع ال  تدقيق ومواجهة الصعوبات وا 

للمتواطن األمرييت  العامتل  إلى التعرف على نوعيتة ا رباكتات المصتاحبة للحيتاة العامتة (Zimbardo, 2002)بينما هدفت 
وبينت الدراستة وجتود عتدم تتوازن بتين  ،التقنيات الحديثة مساهماتو  ف  مجال األعمال ا دارية ف  المنظمات ف  ظل تشع  الحياة

نما إتمام العمل ف  البيوت. ،نجاز العمل ف  ميان العملإلصعوبة القدرة على  ،ضغط ن س لمما أدع  ،العمل والتمتع بالراحة  وا 

بعتتد عمتتل  األوليتتةإلتتى اختبتتار قتترار المتتدققين لتعتتديل خطتتة التتتدقيق   ,.Glover et al)0333)وهتتدفت دراستتة  
المتتدققين هتتم  أن إلتتى غيتتر متوقعتتة. وتوصتتلت الدراستتة مهمتتةا جتترا ات التحليليتتة ختتصل فتتترة االختبتتار والتتت  يشتت ت تقلبتتات 

متن المتدققين  الكبترع لنستبة لكتن ا ،غيتر اعتياديتةأو  رات مقنعتةلوجود مبتر  ايستطيعون تعديل خطط التدقيق وفق  فحس  الذين 
  خطر ناتج من التقلبات غير المتوقعة. أنن الخطط األولية يافية لمواجهة أبسب  اعتقادهم  األوليةيعدلون خططهم  ال

يين ثر اختتصف الجتن  بتين المتديرين الصتينأإلى التعرف على  (Guoging; Yongzin, 2000)فيما هدفت دراسة 
لكتتن ال يوجتتد  ،قتتل فاعليتتة متتن المتتديرين التتذيور فيمتتا يختت  إدارة الوقتتتأن المتتديرات ا نتتاث هتتن أوتبتتين  ،علتتى إدارة الوقتتت

 اختصف بين الذيور المديرين وا ناث المديرات فيما يخ  مضيعات الوقت.

تت ،عمليتتة وأهميتهتتاالمراحتتل بعتتض الإلتتى توضتتي   (Joyce, 1996)يمتتا هتتدفت دراستتة  تلتتك التتت  تنطتتون علتتى تجميتتع  اخصوص 
تت ،المعلومتتات األوليتتة متتن مصتتادرها المختل تتة ا علتتى أوراو وأن قتترار المتتدقق فتت  إبتتدا  رأيتتي حتتول البيانتتات الماليتتة متتن ختتصل اعتمتتاد  أيض 

االختبتتارات  بتتين المتتدققين فيمتتا يختت  االعمتتل التتت  تعتبتتر األستتا  للحيتتم علتتى القتتوا م الماليتتة. وبينتتت نتيجتتة الدراستتة أن هنتتاك اختصف تت
   يما أن وقت إجرا  االختبارات لي تأثير على حيم المدقق. ،ويعود ذلك إلى شخصية المدقق وطريقة جمع البيانات واألدلة ،الشخصية

الزوار الشخصتيين واألصتدقا  فت  ميتان  تأن االتصاالت الهات ية واستقباال ،ف  دراستي (Stainsen, 1990)وأورد  
 إدارة الوقت.على  القدرةأهم مضيعات الوقت وعدم   ه ،السلطات للغير عدم ت ويض اوأيض   ،عملال

 الدراسات السابقة: ما يّميز الدراسة عن
إدارة الوقتت.  إلتىأو  ،معايير التتدقيق الدوليتة والتتدقيقإلى إن جميع الدراسات الت  وردت ف  هذ  الدراسة تطرقت إما 

كتون ل ،( متع فاعليتة إدارة الوقتت033ربطت معيار التدقيق التدول  رقتم ) ، فقديز هذ  الدراسة عن الدراسات السابقةيمّ  أما ما
متتن نوعهتتا علتتى المستتتوع المحلتت   األولتتىإن الدراستتة هتت  يمتتا  ،والتطبيتتق ن متتن حيتتث المضتتمون يتشتتابهمهتتذان المتغيتترات 

 .ان مع  يلم يتم العثور على دراسات ذات صلة بالمتغير  ألني ،الباحث والعرب  واألجنب  حس  علم
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 األدب النظري: 
 متطلبات تخطيط عملية التدقيق:

وبالتتال  يتوجتت  إنجازهتا فتت   ،والمتسلستلة المهمتتةأن عمليتتة التتدقيق منتظمتة تحتتتون علتى العديتتد متن الخطتوات  انيترع الباحثت
علتتى  حتتتون ت ،ستتابقةية استتتراتيجفتتص بتتد متتن وضتتع خطتتة  ،يمتتا أن الوقتتت هتتو األغلتتى ،عتتن الطتتابع العشتتوا   ابعيتتد   ،وقتتت معتتين

بتتدا الشتتمولية متتن أهتتداف وطبيعتتة ونطتتاو وتوقيتتت   يتوجتت  ق أهتتداف التتتدقيق.يتتوتحق ،حتتتى يتستتنى تن يتتذها بيستتر وسصستتة ،رأنالتت وا 
القتوانين التنظيميتة واألنظمتة الماليتة  ،حجتم الشترية محتل التتدقيق متن: ختذ بعتين االعتبتار يتص  األالتمهيد لتخطيط عملية التدقيق عند 

جرا اتهتا متع فريتق التتدقيق ومتع وحتدة التتدقيق التداخل  فت   ،الستابقة فت  التتدقيق مشيصتلل الحلول ،للشرية مناقشتة خطتة التتدقيق وا 
 التدقيق. أهدافوهذا يتطل  تخصي  الوقت الكاف  لتحقيق  .تحديد القرارات الخاصة باألهمية النسبية ،الشرية

 يما يل : (033  ن  معيار التدقيق الدول  رقم )متطلبات تخطيط عملية التدقيق يما وردت ف أهمويمين حصر 

 ( والمتعلقتتتة باألنشتتتطة األوليتتتة10و 6و 5فتتت  ال قتتترات ) وردت التمهياااد لتخطااايط عملياااة التااادقيق )األنشاااطة األولياااة(: -0
 :وم صلة يما يل  ،واالعتبارات ا ضافية

بمتا  ،عملية ف  التخطيط لعملية التدقيقالعملية واألعضا  الر يسين اآلخرين ف  فريق ال يشارك يل من شريك -5ال قرة 
 ف  ذلك التخطيط والمشارية ف  المناقشات بين أعضا  فريق العملية.

بأنشتتتطة أوليتتتة فتتت  بدايتتتة عمليتتتة التتتتدقيق وهتتت : استتتتمرار العصقتتتة متتتع العميتتتل وعمليتتتة التتتتدقيق  المتتتدقق يقتتتوم -6ال قتتترة 
 تحقيق فهم لشروم العملية.و  ،ليةتقييم االمتثال للمتطلبات األخصقية واالستقصو  ،المحددة
 :وتشمل عملية التدقيق األوليةف  على المدقق القيام باألنشطة التالية قبل البد   -10ال قرة 

 فيما يتعلق بقبول العصقة عن العميل وعملية التدقيق المحدودة. 223أدا  ا جرا ات الت  يقتضيها معيار التدقيق الدول   -أ
 لمتطلبات أخصقية ذات صلة. ال  وذلك امتثا ،حيث ييون هناك تغيير ف  المدققين ،قاالتصال مع المدقق الساب - 

( متتتن 10أو  12وال قتتترات )أ (13 أ- 8أ )وال قتتترات متتتن  (11- 5ال قتتترات متتتن ) تضتتتمنتية التااادقيق: اساااتراتيجإعاااداد  -0
 ية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق:استراتيجوالمتعلقة بإعداد  السابقمعيار ال

ية تدقيق شاملة توض  نطاو وتوقيت واتجا  التدقيق وتوفر ا رشتادات فت  استراتيجينبغ  على المدقق وضع  -5ال قرة 
 وضع خطة التدقيق. 

 على المدقق ف  حال وضع خطة تدقيق شاملة مراعاة ما يل : -8ال قرة 
 تحديد خصا   العملية الت  تبين نطاقها. -أ
 عملية للتخطيط لتوقيت التدقيق وطبيعة االتصاالت المطلوبة.التحقق من أهداف إعداد التقارير الخاصة بال - 
 توجيي جهود فريق العملية. ف  – لتقدير المهن ا لوفق   –مهمة دراسة العوامل الت  تعتبر  -س
فيمتتتا إذا يانتتت المعرفتتتة الميتستتتبة فتتت  العمليتتتات  ،اوحيثمتتا يتتتان ذلتتتك ممين تتت ،تحديتتد نتتتتا ج األنشتتتطة األوليتتتة للعمليتتتة -د

 م أداؤها للمنشأة من قبل شريك العملية الت  تعتبر مص مة.األخرع الت  يت
  التحقق من طبيعة وتوقيت ونطاو الموارد الصزمة ألدا  العملية. -ه
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 لم يل : اعلى المدقق وضع خطة تتضمن بيان   -1ال قرة 
 طبيعة وتوقيت ونطاو إجرا ات تقييم المخاطر المخطط لها. -أ
 المخاطر المخطط لها عند مستوع ا ثبات. طبيعة وتوقيت ونطاو إجرا ات تقييم  - 
 بحيث تمتثل العملية لمعايير التدقيق الدولية. ،إجرا ات التدقيق األخرع المخطط لها والمطلو  تن يذها -س

بحيتث تكتون إلزاميتة  ،خطتة التتدقيقو  ية التدقيق الشاملةاستراتيجيتعين على المدقق أن يقوم بتحديث وتغيير  -13ال قرة 
 تدقيق.خصل سياو ال

شراف أعضا  فريق العملية ومراجعة أعمالهم. -11ال قرة   على المدقق أن يخطط لطبيعة وتوقيت ونطاو توجيي وا 
متتتع مراعتتاة إجتتترا ات  ،المتتدقق علتتتى تحديتتد المستتتا ل التاليتتةتستتتاعد ية تتتتدقيق شتتاملة استتتراتيجعمليتتة وضتتتع  -أ 8ال قتترة 

 المدقق لتقييم المخاطر:
مثتتل استتتخدام أعضتتا  فريتتق يتمتعتتون بتتالخبرة المناستتبة فتت   ،مها لنتتواح  تتتدقيق محتتددةالمتتوارد التتت  ستتيتم استتتخدا -

 مجاالت المخاطرة المرت عة أو إشراك خبرا  ف  المسا ل المعقدة.
مثل عدد أعضا  ال ريق المعنيين لمراقبة جرد المخزون  ،مقدار الموارد الت  سيتم تخصيصها لنواح  تدقيق محددة -

أو موازنتة التتتدقيق  ،مراجعتة عمتل المتدققين اآلختترين فت  حتال عمليتات تتتدقيق المجموعتات ومتتدع ،مهمتةفت  مواقتع 
 بالساعات الت  ستخص  لمجاالت المخاطرة المرت عة.

 .(Cut-off Dates) سواٌ  ف  مرحلة تدقيق مرحلية أو ف  تواريخ قطع ر يسة ،متى سيتم استخدام هذ  الموارد -
مثتتل الوقتتت التتذن يتوقتتع فيتتي عقتتد اجتماعتتات ال ريتتق لإلطتتصع علتتى  ،وا شتتراف عليهتتايي يتتة إدارة هتتذ  المتتوارد وتوجيههتتا  -

وييد يتوقع أن تتم مراجعتات الشتريك ومتدير العمليتة )علتى ستبيل المثتال فت  الموقتع أو ختارس  ،معلومات أو استخصصها
 جعات رقابة الجودة على العملية.اوفيما إذا يان سيتم إكمال مر  ،الموقع(

 ية تدقيق شاملة.استراتيجيورد الملحق أمثلة على االعتبارات ف  وضع  -أ 1ال قرة 

يصب  من الممين وضع خطة تدقيق لتتناول مختلد األمور  ،ية التدقيق الشاملةاستراتيجتم وضع يما أن  -أ 13ال قرة 
داف التتدقيق متن ختصل آختذين بعتين االعتبتار الحاجتة إلتى تحقيتق أهت ،ية التتدقيق الشتاملةاستتراتيجالتت  تتم تحديتدها فت  

ية التتتدقيق الشتتاملة وخطتتة التتتدقيق المن صتتلة ليستتتا بالضتترورة عمليتتتين استتتراتيجاالستتتخدام الكتتد  لمتتوارد المتتدقق. إن 
 ف  األخرع. يرير ف  إحداهما قد يترت  عليي تغيالتغي حيث إن ،ولكنهما مرتبطتين بشيل وثيق ،من صلتين

ية التتدقيق الشتتاملة فت  أنهتتا تشتمل طبيعتتة وتوقيتت ونطتتاو استتتراتيجمتن  ص  ت صتتيتكتتون خطتة التتتدقيق أكثتر  -أ 12ال قترة 
 إجرا ات التدقيق الت  سيقوم بأدا ها أعضا  فريق العملية.

 حتداث غيتر متوقعتة أو تغيترات فت  الظتروف أو أدلتة التتدقيق التت  يتتم الحصتول عليهتا متن نتتا جنتيجتة أل -أ 10ال قرة 
بتتتذلك طبيعتتتة  ال  معتتتد ،ية التتتتدقيق الشتتتاملة وخطتتتة التتتتدقيقاستتتتراتيجالمتتتدقق إلتتتى أن يعتتتدل فقتتتد يحتتتتاس  ،إجتتترا ات التتتتدقيق

وذلك على أسا  الدراسة المعدلتة للمختاطر المقّيمتة.  ،وتوقيت ونطاو إجرا ات التدقيق ا ضافية الناجمة والمخطط لها
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فرة ارن عتتن المعلومتتات المتتتو ويميتتن أن ييتتون هتتذا الحتتال عنتتدما تصتتل معلومتتات إلتتى علتتم المتتدقق تختلتتد بشتتيل جتتوه
يميتن ان تتعتارض أدلتة التتدقيق التت  يتتم الحصتول عليهتا  ،عندما خطط المدقق  جرا ات التتدقيق. وعلتى ستبيل المثتال

 من خصل أدا  إجرا ات أساسية مع أدلة التدقيق الت  يتم الحصول عليها من اختبارات أنظمة الرقابة. 

 معيار والمتعلقة بتوثيق عملية التدقيق:المن  (18وأ 15أو  16أ)( وال قرات من 12)جا ت ال قرة  توثيق عملية التدقيق: -0

تطتترأ ختتصل عمليتتة  مهمتتةتغيتترات  ةوأيتت ،وخطتتة التتتدقيق ،ية التتتدقيق الشتتاملةاستتتراتيجعلتتى المتتدقق توثيتتق:  -12ال قتترة 
 وأسبا  هذ  التغيرات. ،ية التدقيق الشاملة أو خطة التدقيقاستراتيجالتدقيق على 

ية التتتدقيق الشتتاملة القتترارات الر يستتة التتت  تعتبتتر ضتترورية لتخطتتيط ستتتراتيجيجتت  أن يستتجل توثيتتق المتتدقق ال -أ 16ال قتترة 
بتتصر األمتور  ية استتتراتيجفإنتي يميتتن للمتدقق تلختتي   ،وعلتى ستتبيل المثتتال ،إلتتى فريتق العمليتتة المهمتتةالتتدقيق بشتتيل ستليم وا 

 األدا  الشامل لعملية التدقيق.و  القرارات الر يسة المتعلقة بالنطاو والتوقيت التدقيق الشاملة على شيل مذيرة تحتون على

جتتترا ات  -أ 15ال قتتترة  يجتتت  أن يستتتجل توثيتتتق خطتتتة التتتتدقيق بيتتتان طبيعتتتة وتوقيتتتت ونطتتتاو إجتتترا ات تقيتتتيم المختتتاطر وا 
طتتيط الستتليم  جتترا ات يمتتا ينبغتت  أن يستتجل التخ ،استتتجابة للمختتاطر المقيمتتة ،التتتدقيق ا ضتتافية عنتتد مستتتوع ا ثبتتات

التدقيق الت  يمين مراجعتها والمصادقة عليها قبل أدا ها. ويميتن للمتدقق استتخدام بترامج تتدقيق موحتدة أو قتوا م فحت  
 ن تكون مصممة يما يلزم لتعي  الظروف المحددة للعملية.أوعلى  ،الكتمال التدقيق

والتغيترات الناجمتة  ،ية التتدقيق الشتاملة وخطتة التتدقيقاتيجاستتر التت  تطترأ علتى  المهمتةن ستجل التغيترات إ -أ 18ال قرة 
المهمتتتتة، الستتتتب  ورا  حتتتدوث التغيتتتترات أمتتتور ت ستتتتر  – عتتتن طبيعتتتتة إجتتترا ات التتتتتدقيق وتوقيتهتتتتا ونطاقهتتتا المخطتتتتط لتتتتي

رات يمتتا يعيتت  االستتتجابة المناستتبة للتغيتت ،ية الشتتاملة وخطتتة التتتدقيق التتت  تتتم تبنيهمتتا بشتتيل نهتتا   للتتتدقيقستتتراتيجواال
 الت  تحدث خصل التدقيق. المهمة

   :إدارة الوقت

 (Fitsimmons, 2008)د يتتعر ت ،وأهمهتا ،بخصتتو  هتذا األمتتر هنتاك الكثيتتر متن التعري تتات التت  وردت فتت  المراجتع والكتتت 
ل زمنيتة الممارستة فت  المنشتأة ختص نشتطةإدارة الوقت بأنها: عملية مستتمرة تتضتمن التخطتيط والتنظتيم والرقابتة علتى إدارة األ

هنتاك أستلوبين همتا: إدارة أن  إلتى (2330 ،)القريتوت  أشتارو  لتوظيتد الوقتت المتتا . التحقيتق األهتداف ب اعليتة وفق ت ،محددة
دارة الوقت بي ا ة الوقتت المتتا ، فت  ونعنت  بتإدارة الوقتت ب عاليتة: القتدرة علتى تحقيتق متا نريتد متن أهتداف  .الوقت ب عالية، وا 

 الضتغومأقصتر وقتت مميتن، ومتن أهتم الطترو للتعامتل متع فت  تحقيق األهداف المنشودة  :وقت بي ا ةأما المقصود بإدارة ال
على الوقت استعمال م يرات يومية، لتسهل التمييز بين ما هتو مهتم ومتا هتو طتارت، ولتحديتد األنشتطة، والمهمتات المطلتو  

 أشتتتاريمتتتا  األولويتتتة. نجازهتتتا حستتت إيتتتد أوقتتتات نجازهتتتا، ثتتتم ترتيبهتتتا حستتت  أهميتهتتتا وجدولتتتة تلتتتك األنشتتتطة والمهمتتتات وتحدإ
ويتوجتت  تنميتهتتا  ،لكنهتتا مت اوتتتة النستت  ،إدارة الوقتتت هتت  قتتدرات إبداعيتتة موجتتودة لتتدع يتتل فتترد أن( إلتتى 2332 ،)إستتماعيل
 (Robbins, 1998)وقتد أشتار . وبالتتال  إلتى أفضتل فاعليتة ،استتغصل للوقتت أفضل إلى عن النمط الروتين  حتى تؤدن واالبتعاد
 أوليتاتوتحديتد  ،نجازهتاإن المبادت األساسية المعتمدة  دارة الوقت ه  إعتداد قا متة لتأديتة األعمتال واألنشتطة الواجت  إلى أ

 .نجازوالتأكد من ا  ،المتا   نجاز األعمالوتحديد الوقت  ،األنشطة الواج  إنجازها
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بتل الشتخ  )المتدقق(  دارة الوقتت تتضتمن فهت  وضتع خطتة متن ق أما وجهة نظر الباحث فيما يخص إدارة الوقات:
تلك المهام حست   ولياتوتحديد األ ،لما هو متا  من وقت  نجاز المهام واألهداف المخطط لها اتقسيم التسلسل الزمن  وفق  

 مع األخذ بعين االعتبار المراجعة الدورية  نجاز وتن يذ المهام. ،أهميتها النسبية

ت زادت التكل تة عليتي ،ويلمتا ضتاع الوقتت علتى المتدقق ،حد عناصر التكل تةأن الوقت أان يما يرع الباحث  يمتا يترع  ،اأيض 
أختتذ بعتتين االعتبتتار إدارة وقتتتي أن ي ،أنتتي يتوجتت  علتتى متتدقق الحستتابات عنتتد تطبيقتتي لمتطلبتتات تخطتتيط عمليتتة التتتدقيق الباحثتتان

 من خصل ما يل :فاعلية إدارة الوقت تتمثل  أنوذلك  ،خطتي المرسومة وأهدافي ف  الوقت المطلو  إنجازحتى يتسنى لي 
 : الذن يتضمن تحديد األهداف وتوقيت ويي ية إنجازها من قبل المدقق.تخطيط الوقت -
تتتنظاايم الوقاات -  ،للوقتتت المحتتتدد ا: ويتضتتتمن تحديتتد وتوزيتتع الجهتتتد العملتت  علتتى المهتتتام المنتتام للمتتدقق إنجازهتتتا وفق 

 ليات.س و والموالتنسيق مع باق  المدققين لتوزيع المهام 
ومقارنتة المخطتط  ،للخطتة المعتدة لتذلك الغترض األهتداف وفقتا   إنجتاز: الت  تتضمن التأكد متن درجتة مراقبة الوقت -

 . ص  لي مع المنجز فع

 مجتمع الدراسة وعينته:

تت 50يتكتتون مجتمتتع الدراستتة متتن مياتتت  تتتدقيق الحستتابات األردنيتتة والبتتاله عتتددها ) حصتتا يات جمعيتتة   ا( وفق 
 ،أربتتع استتبانات لكتتل ميتتت  ت االستتتبانة علتتى المتدققين الممارستتين بواقتعقتتد وزعتبين القتتانونيين األردنيتين. و المحاست
وبنسبة  ،ة للتحليلمناسب( استبانة 151، وقد تم استرجاع )استبانة / مدقق( 212) يتم توزيع ييون مجموع ما وبذلك

 .%55استرداد بلغت 

 وصف خصائص عينة الدراسة:

 (0جدول رقم )
 خصائص عينة الدراسة

 النسبة % العدد المتغير البند

 المؤهل العلمي
 %5397 112 بكالوريوس -

 %1195 01 ماجستير -

 %1391 16 دكتوراه -

 التخصص
 %8595 106 محاسبة -
 %595 1 إدارة أعمال -

 %5 8 تمويل ومصارف -

 %098 6 اقتصاد -

 في مجال التدقيق الخبرة
 %1098 22 اتسنو  5أقل من  -

 %0196 60 سنوات 03-5من  -
 %2592 73 سنة 05 – 03من  -
 %2197 07 سنة فأكثر 05من  -
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 ،%5397حيتث بلغتت النستبة  ،( أن غالبية عينة الدراسة هم من حملة درجتة البيتالوريو 1جدول رقم )نصحظ من 
 يوجد حملة شهادة أقل من بيالوريو   ممتا يعنت  وال ،%1391ثم الديتورا  بنسبة  ،%1195يليها حملة الماجستير بنسبة 

نصحظ أن فت ،أس لة االستبانة بصتورة أفضتل. أمتا فيمتا يتعلتق بالتخصت جابة عن وجود مؤهل علم  يمين العينة من ا 
، ثتم %595يليهتا إدارة األعمتال بنستبة  ،%8595حيتث بلغتت النستبة  ،غالبيتة عينتة الدراستة هتم حملتة تخصت  المحاستبة

وهذا يدل على أن من يمارسون التدقيق غالبيتهم يحملتون  %098االقتصاد بنسبة  اوأخير   ،%5والمصارف بنسبة  التمويل
شتتهادة تخصتت  المحاستتبة والتتذين ييونتتون علتتى درايتتة أكبتتر متتن غيتترهم فتت  مجتتاالت التتتدقيق وتطوراتتتي. أمتتا فيمتتا يتعلتتق 

سنة(  15-13، ويليها من خبراتهم )%0196سنوات( بنسبة  13-5بالخبرة فنصحظ أن غالبية عينة الدراسة خبراتهم بين )
ستتنوات(  5تهم أقتتل متتن )اممتتن خبتتر  اوأخيتتر   ،%2197ستتنة( بلغتتت نستتبتهم  15) لتتىتهم عا، ومتتن تزيتتد خبتتر %2592بنستتبة 

انة فقترات االستتبجابتة عتن ، وبنا   على ما سبق نجد أن غالبية عينة الدراسة لديها الخبرة الكافية لإل%1098بنسبة بلغت 
 بصورة دقيقة.

   متغيرات الدراسة:
إعتداد  ،: التمهيتد لتخطتيط عمليتة التتدقيقيلت  ن المتغيترات المستتقلة تتمثتل بمتاإفت ،بناَ  على مشيلة الدراستة وفرضتياتها

 توثيق عملية التدقيق. أما المتغير التابع فهو فاعلية إدارة الوقت. ،ية التدقيقاستراتيج

 :  وصدقهاوثباتها ووصفها  أداة الدراسة
 ،متطلبات تخطتيط عمليتة التتدقيقب تم تطوير أداة لتحقيق أغراض الدراسة من خصل مراجعة األد  النظرن المتعلق

علتى  أثرها( لدراسة 033متطلبات تخطيط عملية التدقيق يما وردت ف  ن  معيار التدقيق الدول  ) أهمحيث تم حصر 
لمحاستتبين القتتانونيين ل بالعوامتتل الديمغرافيتتةمتعلتتق الجاازا األول: : جتتزأين واشتتتملت أداة الدراستتة علتتى ،فاعليتتة إدارة الوقتتت

 أماا الجازا الثااني: .التخصت  ،الخبترات فت  مجتال التتدقيق ،ويما يل : المؤهل العلم  ،)المدققين الخارجيين( األردنيين
لدراستة علتى . واعتمتد فتتت  تطويتتتر أداة اأثر متطلبات تخطيط عملية التتدقيق علتى فاعليتة إدارة الوقتتفقد خص  لقيا  

 7- درجتتات(، و)موافتتق 5- علتتى النحتتو التتتال : )موافتتق بشتتدة وقتتد تتتم احتستتا  أوزان فقراتهتتا ،مقيتتا  لييتترت الخماستت 
ستتيتم و واحتتدة(.  درجتتة- (، )غيتتر موافتتق بشتتدةدرجتتتان- درجتتات(، و)غيتتر موافتتق 0- وستتطةدرجتتات(، و)موافتتق بدرجتتة مت

 ،( درجتتة متوستتطة 3.49–2.50)و ،( تعنتت  درجتتة متدنيتتة2971-1) :ر البيانتتات علتتى النحتتو التتتال التعامتتل معهتتا لت ستتي
لتشتتمل جميتتع المتغيتترات المستتتقلة وبواقتتع أربعتتة مجتتاالت  ،( فقتترة53) ذات التتتووزعتتت االستتتبانة  .( درجتتة عاليتتة5-3.5)و

 .والمتغير التابع

 األساليب اإلحصائية:
 فقد تم استخدام األسالي  ا حصا ية التالية: ،بيانات الدراسة وألغراض تحليل

اعتمتتتد هتتتذا التحليتتتل علتتتى المتوستتتط الحستتتاب  واالنحتتتراف المعيتتتارن،  (Descriptive Analysisالوصتتت   )التحليتتل 
تخطتتيط عمليتتة ( لقيتتا  أثتتر المتغيتترات المستتتقلة )Multiple Regressionتحليتتل االنحتتدار المتعتتدد )و  والنستت  الم ويتتة.

تت (.إدارة الوقتتتالمتغيتتر التتتابع )( علتتى التتتدقيق ميانيتتة االعتمتتاد عليهتتا فتت  اختبتتار ال رضتتيات،  اوأيض  الختبتتار أداة الدراستتة وا 
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 ثبتتتات(  لقيتتا  Cronbach Alphaولتحقيتتق أهتتداف الدراستتتة، فقتتد تتتم استتتتخدام مقيتتا  االتستتاو التتتداخل  يرونبتتا  أل تتا )
معامتل الثبتات التداخل  بتين ا جابتات بتأن القيمتتة  (Sekaran, 2003وي ستر ) ،إجابتات عينتة الدراستة عتن أست لة االستتبانة

 مجتتاالت األداةوقتتد أظهتترت نتتتا ج احتستتا  هتتذا المعامتتل أن الثبتتات فتت   .فتتأكثر %63لهتتذ  المقيتتا  هتت   االمقبولتتة إحصتتا ي  
 :التال  ، مما يؤيد إميانية االعتماد على االستبانة ف  اختبار ال رضيات، يما يوضحها الجدولاجد   ايان عالي  

 (0جدول رقم )
 ( لمجاالت الدراسةCronbach Alphaمعامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا )

 قيمة معامل ألفا عدد األسئلة المجال
 3981 13 التمهيد لتخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية(

 3982 23 ية التدقيقاستراتيجإعداد 
 3911 13 توثيق عملية التدقيق

 3958 13 ة الوقت )المتغير التابع(فاعلية إدار 
 3981 53 األداة ككل

ة التأكتتد متتن أن العبتتارات التتت  تحتويهتتا أداة الدراستتة يميتتن أن تتتؤدن إلتتى جمتتع يتتن المقصتتود بصتتدو األداة هتت  عملإ
ت وتم عرض أداة الدراسة على عدد من المتخصصين ف  مجال المحاسبة ف  الجامعا .(Sekaran, 2003)بدقة. البيانات 

، ومتتدع انتما هتتا للبعتتد التتذن وضتتعت ضتتمني، وتتتم األختتذ بمصحظتتات ا، فقتترات االستتتبيانة لغوي تتمتتة مصاألردنيتتة لمعرفتتة متتدع 
  المحيمين وآرا هم، وأعيدت صياغة بعض ال قرات ف  ضو  هذ  المصحظات.

دة ارتبتام متعتدد بتين للتأكتد متن عتدم وجتو  Factor Variance Inflationوقد تم استخدام معامتل التبتاين التضتخم  
 .Multicollinearity)المتغيرات المستقلة )

 (0جدول رقم )
 اختبار قوة نموذج الدراسة

Model VIF 

 06562 التمهيد لتخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية(
 26003 ية التدقيقاستراتيجإعداد 

06331 توثيق عملية التدقيق 

، فتإن ذلتك يعنت  عتدم وجتود تتداخل بتين المتغيترات المستتقلة، ممتا يع المتغيترات( لجم4( أقل من )VIF)وبما أن قيمة 
 يعي  قوة نموذس الدراسة. 

 :تحليل البيانات المتعلقة بمجاالت الدراسة
قتتتتام الباحتتتتث باستتتتتخراس األوستتتتام  ،أثتتتتر متطلبتتتتات تخطتتتتيط عمليتتتتة التتتتتدقيق علتتتتى فاعليتتتتة إدارة الوقتتتتتلغتتتترض وصتتتتد 

 ارية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة، وتوض  الجداول التالية ذلك:الحسابية، واالنحرافات المعي
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 (4جدول رقم )
 (052)ن= التمهيد لتخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية(المجال األول: 

 التمهيد لتخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية( الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 يبالترت

 1 0.57 4.25 .يؤخذ بعين االعتبار حجم الشرية محل التدقيق عند التمهيد للتخطيط 1

2 
يؤختتذ بعتتتين االعتبتتار القتتتوانين التنظيميتتة واألنظمتتتة الماليتتة للشتتترية محتتتل 

 5 0.68 3.92 .التدقيق عند التمهيد للتخطيط

 0 0.86 4.04 .السابقة عند التمهيد للتخطيط مشيصتيؤخذ بعين االعتبار الحلول لل 0

جرا اتها مع فريق التدقيق 7  2 0.69 4.06 .تتم مناقشة خطة التدقيق وا 

جرا اتها مع وحدة التدقيق الداخل  5  8 0.75 3.78 تناقش خطة التدقيق وا 

6 
يقتتتتوم المتتتتدقق بأنشتتتتطة أوليتتتتة فتتتت  بدايتتتتة عمليتتتتة التتتتتدقيق وهتتتت : استتتتتمرار 

ت  يقتضيها معيار التدقيق ال ،العصقة مع العميل وعملية التدقيق المحددة
 .223الدول  

3.64 0.87 1 

وتحقيتتق  ،يقتتوم المتتدقق بتقيتتيم االمتثتتال للمتطلبتتات األخصقيتتة واالستتتقصلية 5
 6 0.62 3.86 .فهم لشروم العملية

 5 0.54 3.79 .يقوم المدقق الحال  قبل البد  بعملية التدقيق إجرا  االتصال مع المدقق السابق 8

 7 0.52 3.99 .القرارات الخاصة باألهمية النسبية عند التمهيد للتخطيطيتم تحديد  1

 2 0.44 4.06 .تحدد متطلبات األفراد وفريق التدقيق عن التمهيد للتخطيط 13

 -------- 0.48 3.94 .التمهيد لتخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية(المجال الكلي/ 

تخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية( ف  جميع ال قرات مرت عة وقتد تتراو  ( أن درجة قيا  التمهيد ل7جدول )يبين 
وهت  أعلتى  (7925) لهتاإذ بلته الوستط الحستاب   ،المرتبة األولى (1) ةاحتلت ال قر  فقد ،(0967-7925الوسط الحساب  بين )

( 6(، وجا ت ال قرة )7936) لهما الحساب ، إذ بله الوسط الثانيةالمرتبة  (13و) (7) تانالمتوسطات الحسابية، واحتلت ال قر 
التمهيتتد لتخطتتتيط عمليتتتة (. وبلتته الوستتتط الحستتتاب  للمجتتال الكلتتت / 0967فتت  المرتبتتتة األخيتترة، إذ بلتتته الوستتتط الحستتاب  لهتتتا )

 .(0917) التدقيق )األنشطة األولية(

 (5جدول رقم )
 (052)ن= ية التدقيقاستراتيجإعداد المجال الثاني: 

 ية التدقيقاتيجاستر إعداد  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

11 
ية تدقيق شاملة توض  نطاو وتوقيت واتجا  التتدقيق استراتيجيقوم المدقق بوضع 

 5 0.44 3.92 .وتوفر ا رشادات ف  وضع خطة التدقيق

12 
مراعتاة تحديتد خصتا   العمليتة بيقوم المدقق ف  حال وضع خطة تدقيق شتاملة 

 .تبين نطاقها الت 
3.60 0.62 10 

10 
مراعاة التحقتق متن أهتداف إعتداد بيقوم المدقق ف  حال وضع خطة تدقيق شاملة 

التقتتتتتتارير الخاصتتتتتتة بالعمليتتتتتتة للتخطتتتتتتيط لتوقيتتتتتتت التتتتتتتدقيق وطبيعتتتتتتة االتصتتتتتتاالت 
 .المطلوبة

3.79 0.41 13 

17 
  تعتبر مراعاة دراسة العوامل التبيقوم المدقق ف  حال وضع خطة تدقيق شاملة 

 0 0.62 4.13 .ف  توجيي جهود فريق العملية مهمةلتقدير المهن  ل اوفق  
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 :(052)ن= إعداد استراتيجية التدقيقالمجال الثاني:  -(5جدول رقم )تابع 
 إعداد استراتيجية التدقيق الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

15 
مراعتتاة تحديتتد نتتتا ج األنشتتطة بملة يقتتوم المتتدقق فتت  حتتال وضتتع خطتتة تتتدقيق شتتا

فيمتتا إذا يانتتت المعرفتتة الميتستتبة فتت   ،اوحيثمتتا يتتان ذلتتك ممين تت ،األوليتتة للعمليتتة
 .العمليات األخرع الت  يتم أداؤها للمنشأة من قبل شريك العملية تعتبر مص مة

3.86 0.50 8 

16 
عتتتة مراعتتتاة التحقتتتق متتتن طبيبيقتتتوم المتتتدقق فتتت  حتتتال وضتتتع خطتتتة تتتتدقيق شتتتاملة 

 5 0.52 3.99 .وتوقيت ونطاو الموارد الصزمة ألدا  العملية

لطبيعتتة وتوقيتتت ونطتتاو إجتترا ات تقيتتيم  ايقتتوم المتتدقق بوضتتع خطتتة تتضتتمن بيان تت 15
 7 0.62 4.12 .المخاطر المخطط لها

لطبيعتتة وتوقيتتت ونطتتاو إجتترا ات تقيتتيم  ايقتتوم المتتدقق بوضتتع خطتتة تتضتتمن بيان تت 18
 13 0.66 3.79 .د مستوع ا ثباتالمخاطر المخطط لها عن

 جتترا ات التتتدقيق األختترع المخطتتط لهتتا  ايقتوم المتتدقق بوضتتع خطتتة تتضتتمن بيان ت 11
 1 0.55 4.19 .والمطلو  تن يذها بحيث تمتثل العملية لمعايير التدقيق الدولية

خطتتة التتتدقيق بحيتتث و  ية التتتدقيق الشتتاملةاستتتراتيجيقتتوم المتتدقق بتحتتديث وتغييتتر  23
 8 0.62 3.86 .إلزامية خصل سياو التدقيقتكون 

شتتتراف أعضتتتا  فريتتتق العمليتتتة  21  6 0.58 3.94 .ومراجعة أعمالهميخطتتتط المتتتدقق لطبيعتتتة وتوقيتتتت ونطتتتاو توجيتتتي وا 

22 
ية تتتتدقيق شتتتاملة تستتتاعد المتتتدقق علتتتى تحديتتتد المتتتوارد التتتت  استتتتراتيجإن عمليتتتة وضتتتع 

ام أعضتتا  فريتتق يتمتعتتون بتتالخبرة مثتتل استتتخد ،ستتيتم استتتخدامها لنتتواح  تتتدقيق محتتددة
 .المناسبة ف  مجاالت المخاطرة المرت عة أو إشراك خبرا  ف  المسا ل المعقدة

4.14 0.63 2 

20 
ية تتتتتدقيق شتتتاملة تستتتاعد المتتتتدقق علتتتى تحديتتتد مقتتتتدار استتتتراتيجإن عمليتتتة وضتتتع 

مثتتل عتتدد أعضتتا  ال ريتتق  .المتتوارد التتت  ستتيتم تخصيصتتها لنتتواح  تتتدقيق محتتددة
ومتتدع مراجعتتة عمتتل المتتدققين  ،مهمتتةين لمراقبتتة جتترد المختتزون فتت  مواقتتع المعنيتت

أو موازنتة التتدقيق بالستاعات التت   ،اآلخرين ف  حال عمليات تدقيق المجموعات
 .ستخص  لمجاالت المخاطرة المرت عة

3.99 0.52 5 

 27 
ية تدقيق شاملة تساعد المدقق على تحديد متى سيتم استراتيجإن عملية وضع 

 سواٌ  ف  مرحلة تدقيق مرحلية أو ف  تواريخ قطع ر يسة ،خدام هذ  الموارداست
(Cut-off Dates). 

4.19 0.40 1 

25 
ية تتدقيق شتاملة تستاعد المتدقق علتى تحديتد يي يتة إدارة استتراتيجإن عمليتة وضتع 

مثتتتتل الوقتتتتت التتتتذن يتوقتتتتع فيتتتتي عقتتتتد  ،هتتتتذ  المتتتتوارد وتوجيههتتتتا وا شتتتتراف عليهتتتتا
وييتد يتوقتع أن تتتم  ،إلطصع علتى معلومتات أو استخصصتهااجتماعات ال ريق ل

مراجعتتتتات الشتتتتريك ومتتتتدير العمليتتتتة )علتتتتى ستتتتبيل المثتتتتال فتتتت  الموقتتتتع أو ختتتتارس 
 .وفيما إذا يان سيتم إكمال مرجعات رقابة الجودة على العملية ،الموقع(

3.73 0.57 12 

26 
تتتت  تتتتم متتتن المميتتتن وضتتتع خطتتتة تتتتدقيق شتتتاملة يتنتتتاول فيهتتتا مختلتتتد األمتتتور ال

آختتتذين بعتتتين االعتبتتتار الحاجتتتة إلتتتى  ،ية التتتتدقيق الشتتتاملةاستتتتراتيجتحديتتتدها فتتت  
 .تحقيق أهداف التدقيق من خصل االستخدام الكد  لموارد المدقق

3.80 0.54 1 

25 
وخطتتتة التتتتدقيق المن صتتتلة ليستتتتا  ،ية التتتتدقيق الشتتتاملةاستتتتراتيجوضتتتع عمليتتتة إن 

التغيترات  حيتث إنن بشتيل وثيتق ارتبطتتولكنهمتا م ،بالضرورة عمليتين من صلتين
 .ف  إحداهما قد يترت  عليها تغيرات ف  األخرع 

3.74 0.57 11 

ية التتدقيق الشتاملة فت  أنهتا تشتمل طبيعتة استتراتيجمتن  ص  تكون خطة التدقيق أكثر ت صتي 28
 17 0.73 3.53 .وتوقيت ونطاو إجرا ات التدقيق الت  سيقوم بأدا ها أعضا  فريق العملية

21 
ية التتتتدقيق الشتتاملة وخطتتتة التتتتدقيق نتيجتتتة استتتتراتيجيحتتتاس المتتتدقق إلتتتى أن يعتتدل 

يتتم الحصتول   حداث غير متوقعة أو تغيرات ف  الظروف أو أدلتة التتدقيق التتأل
 .إجرا ات التدقيق عليها من نتا ج

3.52 0.88 15 

الناجمتتة يقتتوم المتتدقق بتعتتديل طبيعتتة وتوقيتتت ونطتتاو إجتترا ات التتتدقيق ا ضتتافية  03
 17 0.72 3.53 .وذلك على أسا  الدراسة المعدلة للمخاطر المقّيمة ،والمخطط لها

  0.28 3.87 ية التدقيقاستراتيجإعداد المجال الكلي/ 
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تتتراو  الوستتط الحستتاب  بتتين و  ،فتت  جميتتع ال قتترات مرت عتتة ية التتتدقيقاستتتراتيجإعتتداد ( أن درجتتة قيتتا  5جتتدول )يبتتين  
( وهتتتت  أعلتتتتتى 7911) متتتتالهإذ بلتتتته الوستتتتط الحستتتتتاب   ،المرتبتتتتتة األولتتتتى( 27و)( 11) تتتتتانت ال قر احتلتتتت ( فقتتتتد7911-0952)

( فتت  21(، وجتتا ت ال قتترة رقتتم )7927، إذ بلتته الوستتط الحستتاب  )الثانيتتة( المرتبتتة 22) ةالمتوستتطات الحستتابية، واحتلتتت ال قتتر 
 .(0985) ية التدقيقاستراتيجإعداد للمجال الكل /  (. وبله الوسط الحساب 0952بله الوسط الحساب  لها )و المرتبة األخيرة، 

 (6جدول رقم )
 (052)ن= توثيق عملية التدقيق :لثالمجال الثا

 توثيق عملية التدقيق الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

 1 0.63 3.01 .ية التدقيق الشاملةاستراتيجيقوم المدقق بتوثيق  01

 2 0.75 2.81 .ق خطة التدقيقيقوم المدقق بتوثي 02

00 
تطتترأ ختتصل عمليتتة التتتدقيق علتتى  مهمتتةتغيتترات  ةيقتتوم المتتدقق بتوثيتتق أيتت

 .ية التدقيق الشاملة أو خطة التدقيقاستراتيج
2.75 0.86 0 

07 
تطترأ ختصل عمليتة  التت  ت سير أستبا  هتذ  التغيترات يقوم المدقق بتوثيق

  .أو خطة التدقيق ية التدقيق الشاملةاستراتيجالتدقيق على 
2.60 0.72 6 

05 

ت ية التتدقيق الشتتاملة القترارات الر يستتة التتت  ستتتراتيجال ايستجل المتتدقق توثيق 
بتصر األمتور  إلتى  المهمتةتعتبر ضترورية لتخطتيط التتدقيق بشتيل ستليم وا 

 .فريق العملية
2.81 0.76 2 

06 

 ية التتتتتدقيق الشتتتاملة علتتتى شتتتيل متتتتذيرةاستتتتراتيجيقتتتوم المتتتدقق بتلختتتي  
األدا  الشتامل و  تحتون علتى القترارات الر يستة المتعلقتة بالنطتاو والتوقيتت

 .لعملية التدقيق
2.74 0.87 7 

05 
لطبيعتتة وتوقيتتت ونطتتاو إجتترا ات  ايوثتتق المتتدقق فتت  خطتتة التتتدقيق بيان تت

جرا ات التدقيق ا ضافية عند مستوع ا ثبات استتجابة  تقييم المخاطر وا 
 .للمخاطر المقيمة

2.68 0.71 5 

يّستتجل المتتدقق التخطتتيط الستتليم  جتترا ات التتتدقيق التتت  يميتتن مراجعتهتتا  08
 8 0.62 2.48 .والمصادقة عليها قبل أدا ها

يوثتتتق المتتتتدقق استتتتخدام بتتتترامج تتتتدقيق موحتتتتدة أو قتتتوا م فحتتتت  الكتمتتتتال  01
 7 0.87 2.74 .للعمليةأن تكون مصممة يما يلزم لتعي  ظروف  على .التدقيق

 5 0.97 2.55 .الحلول للمسا ل المعقدة المؤثرة على العميل يوثق المدقق 73

  0.59 2.72 توثيق عملية التدقيقالمجال الكلي/ 

( 08ال قتترة ) باستتتثنا متوستتطة فتت  جميتتع ال قتترات  توثيتتق عمليتتة التتتدقيق( أن درجتتة قيتتا  6يبتتين الجتتدول رقتتم ) 
 فقد ،(2978-0931وقد تراو  الوسط الحساب  بين ) ،(0978إذ بله الوسط الحساب  لها ) ،الت  احتلت المرتبة األخيرة

( وهتت  أعلتتى المتوستتطات الحستتابية، واحتلتتت 0931) لهتتاإذ بلتته الوستتط الحستتاب   ،( المرتبتتة األولتتى01) ةاحتلتتت ال قتتر 
 توثيتتقبلتته الوستتط الحستتاب  للمجتتال الكل /و  .(2981، إذ بلتته الوستتط الحستتاب  )الثانيتتةالمرتبتتة  (05و) (02) تتتانال قر 

  .(2952) عملية التدقيق
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 (2جدول رقم )
 (052)ن= فاعلية إدارة الوقت :الرابعالمجال 

 فاعلية إدارة الوقت الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

1 
فتتت  وضتتتع خطتتتة  (033متطلبتتتات معيتتتار التتتتدقيق التتتدول  رقتتتم )ستتتاهم ت

 5 0.65 4.00 .التدقيق )قا مة الوقت( زمنية  نجاز وتن يذ أعمال

2 
علتتى التخطتتيط  ا( يتتؤثر إيجاب تت033متطلبتتات معيتتار التتتدقيق التتدول  رقتتم)

 7 0.55 4.19  .لتوظيد الوقت المتا 

0 
( تستتاعد فتت  استتتخدام التتترقيم 033متطلبتتات معيتتار التتتدقيق التتدول  رقتتم)

 1 0.61 4.38 .والترميز للمهام الواج  إنجازها والمنجزة

7 
( تستتتتاهم فتتتت  تقيتتتتيم المهتتتتام 033دول  رقتتتتم)متطلبتتتتات معيتتتتار التتتتتدقيق التتتت

 6 0.45 4.06 .المنجزة وأهداف التدقيق المرسومة

5 
( تستتتاعد المتتدقق فتتت  اختيتتتار 033متطلبتتات معيتتتار التتتدقيق التتتدول  رقتتم)

 6 0.44 4.06 .األعمال وحس  أهميتها النسبية إنجازالبد  ف   أوليات

6 
فت  عمليتة  يبتدألمتدقق ( تجعل ا033متطلبات معيار التدقيق الدول  رقم)

علتى اعتبتار أن هتذا  ،العمليتة الستابقة بالكامتل إنجازما بعد االنتها  من 
 .األمر هو من ضمن إدارة الوقت

4.35 0.48 2 

( تستتتاعد المتتتدقق فتتت  تنظتتتيم 033متطلبتتتات معيتتتار التتتتدقيق التتتدول  رقتتتم) 5
 0 0.40 4.20 .ن )فريق التدقيق(يوتوزيع المهام على األشخا  اآلخر 

( تستتاعد ر تتي  فريتتق التتتدقيق 033متطلبتتات معيتتار التتتدقيق التتدول  رقتتم) 8
 7 0.55 4.19  .باق  ال ريق يعمل ضمن الوقت المتا أن ف  التأكد من 

( تستتاعد ر تتي  فريتتق التتتدقيق 033متطلبتتات معيتتار التتتدقيق التتدول  رقتتم) 1
دارتي مما يؤدن إلى ترشيد الوقت ،توزيع الصصحيات والمهامف    5 0.50 4.13 .وا 

13 
( فتتت  المراجعتتتة الدوريتتتة 033تستتتاهم متطلبتتتات معيتتتار التتتتدقيق التتتدول  رقتتتم)

ت ا للخطتة المعتدة لتذلك للمهام واألعمال للتأكد من درجة إنجاز األهتداف وفق 
 .  ص  ومقارنة المخطط لي مع المنجز فع .الغرض

3.99 0.52 8 

  0.30 4.16 إدارة الوقت فاعلية المجال الكلي/

وقتد تتراو  الوستط الحستاب  بتين  ،فت  جميتع ال قترات مرت عتة إدارة الوقتت فاعليتة ( أن درجة قيا 5جدول رقم )يبين ال 
( وهتتتت  أعلتتتتى المتوستتتتطات 7908) لهتتتتاإذ بلتتتته الوستتتتط الحستتتتاب   ،( المرتبتتتتة األولتتتتى0) ةاحتلتتتتت ال قتتتتر  فقتتتتد ،(7908-0911)

( فت  المرتبتة األخيترة، 13(، وجتا ت ال قترة رقتم )7905الحستاب  )، إذ بله الوستط الثانية( المرتبة 6) ةالحسابية، واحتلت ال قر 
  .(7916) إدارة الوقت فاعلية(. وبله الوسط الحساب  للمجال الكل / 0911إذ بله الوسط الحساب  لها )

 ( 2جدول رقم )
 (052)ن= متطلبات تخطيط عملية التدقيق على إدارة الوقت ألثر نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد

 
 

 المتغيرات المستقلة

 (Tقيمة )
 المحسوبة

 

الداللة 
 اإلحصائية

(a) 

معامل 
 االرتباط

(r) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االنحدار
β 

معامل 
االنحراف 
المعياري 

(Beta) 

 Fقيمة
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

نتيجة 
اختبار 

الفرضية 
 العدمية

التمهيد لتخطيط عملية 
 لية(التدقيق )األنشطة األو 

0.155 3.332 
3.505 3.57 

3.235 3.365 
61.63 39333 

 رفض

 رفض 3.388 3.802 3.333 1.717 ية التدقيقاستراتيجإعداد 
5.005 توثيق عملية التدقيق 3.333 3.256 3.378 رفض 

 .(α=1.16عند مستوع الداللة ) ا* دالة إحصا ي     .(1.63-* ثابت االنحدار )
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متطلبتتتات تخطتتتيط عمليتتتة بتتتين  عاليتتتةوتتتتدل علتتتى درجتتتة ارتبتتتام  ،(39505( بلغتتتت )R( أن قيمتتتة )8ل رقتتتم )تبتتتين متتتن الجتتتدو 
 يبيترة( وهت  قيمتة R Square( )3957يمتا بلغتت قيمتة ) فاعليتة إدارة الوقتت.و  (033التتدقيق فت  ظتل معيتار التتدقيق التدول  رقتم )

( وهت  قيمتة دالتة F( )61963. يمتا بلغتت قيمتة االختبتار )ارة الوقتتإدفت  التتأثير علتى  متطلبات تخطيط عملية التدقيقوت سر قدرة 
 .مجتمعة إدارة الوقتمستقلة على التغيرات للمداللة إحصا ية  ن(، وبالتال  وجود أثر ذα=3935عند مستوع الداللة ) اإحصا ي  

( Tوقيمتتة ) ،(% β( )3.235بلغتتت قيمتتة ) :األنشااطة األوليااة( -التمهيااد لتخطاايط عمليااة التاادقيق المتغياار األول )
التمهيتد (، وهذا يدل على وجود أثر لمتغير α=0.05عند مستوع الداللة ) اإحصا ي   تاندالو  تانموجب تانقيمما وه ،(09155)

وعت  لتدع جميتع  وجتودل يعتود ن الستب أويترع الباحثتان  .إدارة الوقتت فاعلية على لتخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية(
  .أهمية ف  تقليل الجهد وضياع الوقتمن لما لي  ،دارة وقتهم لعملية التمهيدإة حول ضرور  المدققين

دالة و موجبة ( وه  قيم T( )19717( وقيمة )β( )39802%بلغت قيمة ) (:ية التدقيقاستراتيجإعداد المتغير الثاني )
إدارة  فاعليتتةعلتتى  ية التتتدقيقتيجاستتتراإعتتداد (، وهتتذا يتتدل علتتى وجتتود أثتتر لمتغيتتر α=0.05عنتتد مستتتوع الداللتتة ) اإحصتتا ي  
 إلتتى وبالتتتال  يتتؤدن ،ال اعليتتة فتت  إدارة الوقتتت إلتتى ة معتتدة لعمليتتة التتتدقيق يتتؤدنيستتتراتيجااتبتتاع  نأويتترع الباحثتتان  .الوقتتت

 .إهدار دون الوقت األمثل  استغصل

 تتانموجب تتانقيم متاوه ،(T( )59005وقيمتة ) ،(β( )39256%بلغتت قيمتة ) (:توثيق عملياة التادقيقالمتغير الثالث )
توثيتتق عمليتتة لمتغيتتر  ا(، وهتتذا يتتدل علتتى وجتتود أثتتر إيجتتاب  ودال إحصتتا ي  α=0.05عنتتد مستتتوع الداللتتة ) اإحصتتا ي   تتتانودال

ضتمن الوقتت  األعمتالنظام توثيق يستاهم فت  تن يتذ  اتباع المدققين إلى يعود ذلك أننرع . و إدارة الوقت فاعلية التدقيق على
 .لكاملومستغل با المحدد

 النتائج:
 (033داللتتة إحصتتا ية لتخطتتيط عمليتتة التتتدقيق فتت  ظتتل معيتتار التتتدقيق التتدول  ) اذ االدراستتة أثتتر   أظهتترتفتت  ضتتو  متتا ستتبق 
 ا:ا حس  األكثر أثر  وفيما يل  النتا ج مرتبة تنازلي   ،مع ت اوت نس  األثر بين المتغيرات المستقلة ،على فاعلية إدارة الوقت

 أعلى أثر بين باق  المتغيرات.وهو  ،ق على فاعلية إدارة الوقتية التدقياستراتيجمتغير إعداد يؤثر  -1

 على فاعلية إدارة الوقت. امتغير توثيق عملية التدقيق مؤثر  جا   -2

 على فاعلية إدارة الوقت. اجا  متغير التمهيد لتخطيط عملية التدقيق )األنشطة األولية( مؤثر   -0

 التوصيات:
بتوثيتتق عمليتتة  االهتمتتاموزيتتادة  ،محاستتبيين القتتانونيين األردنيتتين بالتمهيتتد لتخطتتيط عمليتتة التتتدقيقضتترورة زيتتادة اهتمتتام ال -1

 مما يزيد من فاعلية إدارة الوقت. ،التدقيق

المحاستبين القتانونيين األردنيتين )المتدققين الختارجيين( لتتداول نسيق التدورن بتين المتدققين التداخليين فت  الشتريات متع تال -2
يجاد الحلول المناسبةومناقشة القضاي  للوقت مما يساهم ف  زيادة فاعلية إدارة الوقت. ااختصار   ،ا المّعقدة وا 

 الداخل  أو التدقيق الخارج . إجرا  دراسات حول إدارة الوقت وأثرها على جودة التدقيق -0
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 عاالمراج
 :مراجع باللغة العربية -أوال  

يليتتة  ،حلقااة اسااتراتيجيات العصااف الااذهني :ورقتتة مقدمتتة فتت  ،"التتذهن (. "استتتراتيجيات العصتتد 2332) .محمتتد حن تت  ،إستتماعيل -
 السعودية. ،الباحة

"إصتتتدارات المعتتتايير الدوليتتتة لرقابتتتة الجتتتودة والتتتتدقيق ، (033معياااار التااادقيق الااادولي رقااام ) (.2313) .االتحتتاد التتتدول  للمحاستتتبين -
 .1س  ،"والمراجعة وعمليات التأكيد األخرع والخدمات ذات العصقة
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the impact of the audit process planning on the effectiveness 
of time management, a questionnaire has been designed for this purpose, distributed to (212) 
external auditors, the recovered questionnaires and appropriate for analysis reached to (159) 
questionnaires, with a recovery percentage of (75%), and the questionnaire data was analyzed 
using the (SPSS), and a number of statistical techniques through descriptive statistics, 
arithmetic means, standard deviations and percentages. The study hypotheses were tested by 
multiple regression tests, the study found a statistically significant impact for all independent 
variables on the effectiveness of time management, where the greatest affect for the variable 
of preparation of audit strategy. The study has recommended the need to increase the interest 
in the external auditors to plan the audit process, and also increase the interest in documenting 
the audit process, which will increase the effectiveness of time management. Where there is a 
statistically significant effect for the planning of the audit under the ISA number (300) on the 
effectiveness of time management, with varying ratios between the effects of independent 
variables. 

The following are the results in descending order by the most impact: - Variable 
affects the preparation of audit strategy on the effectiveness of time management, the highest 
effect among the other variables. - And then came to document the audit process variable 
affecting the effectiveness of time management. - And finally came the boot variable for the 
planning of the audit (initial activities) influence on the effectiveness of time management. 

Has recommended the following: - The need to increase the interest of Jordanians external 
auditors boot to plan the audit process, and increasing interest in documenting the audit process, 
Which increases the effectiveness of time management. 

Regular coordination between the internal auditors in the companies with the Jordanian 
external auditors for the circulation and discussion of complex issues and find appropriate 
solutions, to save time, contributing to increase the effectiveness of time management. - 
Conducting studies on time management and its impact on the quality of internal audit or 
external audit. 


