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 : قدمةامل

 
 
في غاية األهمية، ذلك ألّن الحفاظ على البيئة وحمايتها أحد العوامل الرئيسة للمحافظة على صحة املجتمع   يعّد الحفاظ على البيئة وحمايتها أمرا

املختلفة،   الرقابية  أجهزتها  الحكومات، ومن خالل  تكلفة، فإّن  العالج، ألنها أجدى وأقل  الوقاية خير من  مطالبة بأخذ وحمايته بشكل عام. وإذا كانت 

الوقائية لل اتخاذ التدابير  املجتمع واشراكهم في  بين فئات  البيئي  الوعي  الالزمة، ونشر  التشريعات والقوانين  البيئة وحمايتها عن طريق سّن  حفاظ على 
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 :لخصامل

إلى    
 
إضافة العام،  القطاع  األردني على مؤسسات  املحاسبة  لديوان  البيئية  الرقابة  في  املؤثرة  العوامل  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

 التعرف على املعوقات التي تؤثر في الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام. 

الدراسة أهداف  الباحث  ،ولتحقيق  األردني  صّمم  املحاسبة  ديوان  موظفي  على  توزيعها  تّم  استبانه  رؤساء  ان  ومساعديهم،  )املديرين 

ب املحاسبة( والبالغ عددهم  التابعة لديوان  املراقبات  العاملين في  املدققين  للديوان،  الرئيس ي  املركز  العاملين في  املدققين  داية عام األقسام، 

 380م )2020
 
( موظفا من مختلف  115(. حيث تّم اختيار عينة بلغت )2020ملحاسبة األردني بداية عام  )حسب إحصاءات ديوان ا   ( موظفا

أي ما نسبته ) إليها أعاله،  املشار  )30.26الفئات  الدراسة، تم توزيع  املستردة والصالحة    ،( استبانه115%( من مجتمع  وبلغ عدد االستبانات 

 %( من مجموع االستبانات املوزعة. 84.3أي ما نسبته ) ،(97للتحليل )

وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج، يمكن تلخيصها فيما يلي: هناك تأثير سلبي للعوامل )قلة عدد املدققين املمارسين للرقابة 

العلمية   املؤهالت  نقص  الرقابة  البيئية،  ملمارسة  دليل معتمد  وجود  التدريبية، عدم  الدورات  في  املدققين  مشاركة  قلة  للمدققين،  والفنية 

م البيئية، عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية، عدم استجابة مؤسسات القطاع العا

ن للرقابة البيئية( على ممارسة الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام. هناك وعدم تعاونها مع املدققين املمارسي

 العديد من املعوقات التي تؤثر على ممارسة ديوان املحاسبة األردني للرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.

منها: قيام إدارة ديوان املحاسبة األردني بتعزيز عدد املدققين املمارسين    ،اتقّدم الباحثان مجموعة من التوصي  ،في ضوء نتائج الدراسة

 
 
  للرقابة البيئية، بذل مزيد من الجهود من قبل إدارة ديوان املحاسبة األردني للعمل على اختيار املدققين األكثر تأهيال

 
  علميا

 
  وفنيا

 
  واألكثر إملاما

 فنية الخاصة بالرقابة البيئية. باألنظمة البيئية وباملعايير املهنية وال

 مؤسسات القطاع العام.  ؛ديوان املحاسبة األردني ؛: الرقابة البيئيةفتاحيةالكلمات امل
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إليه البيئة صديقة لالنسان، فإن أحسن  أّن  البيئة من منطلق  العمل على حماية  التلوث، وحفزهم على  الالزمة للحد من  ا وأحسن القرارات والتدابير 

 دام مكوناتها واعتنى بها، أحسنت إليه وقّدمت له من خيراتها الش يء الكثير. استخ

التقليدية ورقابة   الرقابة  للرقابة من  العليا  التي تمارسها األجهزة  الرقابية  العملية  األخير في  التطور  االهتمام حدث  لهذا  األداء لتشمل واستجابة 

لألج الدولية  املنظمة  تبنت  وقد  البيئية.  )الرقابة  )اإلنتوساي(  واملحاسبية  املالية  للرقابة  العليا   INTOSAI  )International Organization ofهزة 

Supreme Audit Institutions  البيئية للرقابة  العمل  إلطار   
 
الرقابة   ،تعريفا أنواع  كافة  البيئية  الرقابة  تشمل  أن  املمكن  من  أنه  خالله  من  مؤكدة 

ور  املالية  الرقابة  في  األداءاملتمثلة  ورقابة  االلتزام  العليا   ،قابة  األجهزة  تمارسها  التي  العادية  الرقابة  عن  جوهري  بشكل  تختلف  ال  البيئية  الرقابة  وأن 

القطاعين  كيد على أن ال تدخل ضمن أنشطة مجموعة العمل الفحوص البيئية األكثر تقنية والتي تمارس من ِقبل املؤسسات في كل من  نللرقابة. مع التأ

 م(. 2009 ،العام والخاص وكذلك الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص )اإلنتوساي 

 
 
(  28فقد تم إجراء تعديالت على قانون ديوان املحاسبة األردني رقم )  ، عن ذهن املشرع األردني مواكبة هذه التسارعات والتطورات  ولم يكن غائبا

والتي   2002( لسنة  3/ د( من قانون ديوان املحاسبة املؤقت املعدل رقم )  3إلى مهامه بموجب املادة رقم )تّم بموجبها إدخال الرقابة البيئية   1952لسنة  

 جاء ضمن نصها: )يتولى ديوان املحاسبة التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية املعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة(. 

ا كان ديوان املحاسبة األردني الجهة
ّ
الرئيسة املناط بها مهام الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام، مع ما قد يواجهه القائمون عليه من    ومل

املؤثرة   العوامل  على  للتعرف  الدراسة  هذه  تأتي  البيئية،  الرقابة  مجال  في  للتطورات  ومواكبتهم  بمهامهم  قيامهم  أثناء  )صعوبات(  الرقابة معوقات  في 

 بة األردني على مؤسسات القطاع العام والتعرف على املعوقات التي قد تحّد من فعالية هذه الرقابة.  البيئية لديوان املحاس

 :مشكلة الدراسة

لخاص  في ظل تفاقم املشكالت البيئية وانعكاساتها الخطيرة على مناحي الحياة املختلفة، أضحى من الضروري تكاتف جهود القطاع العام والقطاع ا 

الوعي   مدى لزيادة  ملتابعة  رقابية  جهات  إنشاء  استوجب  مما  الطبيعي.  توازنها  على  والحفاظ  البيئة  لحماية  الالزمة  التدابير  أخذ  على  والعمل  البيئية 

 االلتزام ببذل الجهود املطلوبة لتحقيق ذلك سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص.

مشكلة الدراسة من خالل تجربته وخبرته في العمل في ديوان املحاسبة لسنوات عدة، حيث الحظ وجود معوقات تواجه   أحد الباحثينوقد المس  

 
 
ايجابا أّن هناك عوامل متعددة تؤثر  العام، والحظ  القطاع  البيئية على مؤسسات  للرقابة  األردني عند ممارستهم  املحاسبة     مدققي ديوان 

 
على   أو سلبا

 رقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام. فعالية ممارسة ال 

الدراسة تكمن في العام، فإّن مشكلة  القطاع  الرقابة على مؤسسات  القيام بمهام  بها  املناط  الرئيسة  الجهة  املحاسبة هو  ا كان ديوان 
ّ
التعرف   ومل

األردني على مؤ  املحاسبة  ديوان  ِقبل  البيئية من  الرقابة  في ممارسة  املؤثرة  العوامل  العامعلى  القطاع  التي   ،سسات  املعوقات  التعرف على  إلى  إضافة 

 تواجه مدققي الديوان أثناء ممارستهم للرقابة البيئية. 

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية: 

 ما أثر عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها؟ .1

 لفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها؟ما أثر املؤهالت العلمية وا  .2

 ما أثر مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة في التدريب والدورات الالزمة على ممارستها؟ .3

 تها؟ما أثر وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارس .4

 ما أثر استجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية وتعاونها معهم على ممارستها؟  .5

 ما أثر تعاون ودعم إدارة ديوان املحاسبة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارستها؟  .6

 دني عند ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام؟ما املعوقات التي قد تواجه مدققي ديوان املحاسبة األر  .7

 لدراسة: مية اأه

بأّن   القناعة  املطلوبة. حيث تعمل على تعزيز  بالصورة  وأهمية تفعيله   
 
البيئية محليا الرقابة  الدراسة من حداثة مفهوم  أهمية هذه  الرقابة  تبرز 

والتأكد من سالمة أوجه صرفها وسالمة مستندات الصرف، لم يعد يلبي احتياجات البيئة بمفهومها التقليدي، الذي ينصب على متابعة صرف األموال  

البيئية لضمان االسهام في ا  التقدم، مما يستوجب التحول نحو نظرة أكثر شمولية ملفهوم الرقابة لتشمل الرقابة  ملحافظة على املتطورة واملتسارعة في 

 البيئة لدى مؤسسات القطاع العام.

 كما تبرز 
 
بحيث تصل  ،تتعدى حدود أية دولة بحد ذاتها أهمية الدراسة من أنها تعالج قضية عامة، إذ أّن معظم املشاكل البيئية التي ظهرت مؤخرا

 مشاكل إقليمية أو حتى عاملية
 
البيئية من وجهة نظر الباحث  ،إلى من حولها من الدول لتصبح أخيرا لبرامج هو دراسة أثر ا   ينوبالتالي فإن هدف الرقابة 

إضافة إلى مساعدة الجهاز التشريعي من خالل إظهار أي  ،البيئية املنجزة واملنفذة من ِقبل مؤسسات القطاع العام على االقتصاد الوطني ومدى فاعليتها
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بالبيئة املتعلقة  التشريعات  في  قصور  أو  يعم  ،نقص  بحيث  وكفاءة  فاعلية  بكل  الرقابة  من  الجديد  النوع  هذا  ممارسة  النتائج وتفعيل  إظهار  على  ل 

البيئية  والتشريعات  بالقوانين  القطاع  هذا  التزام  ملدى  االستثمار   ،الفعلية  مع  البيئية  املشاريع  تنفيذ  وسالمة  املوضوعة  بالخطط  االلتزام  إلى  إضافة 

 األمثل للموارد.  

الباحث أنها، على حد علم  الدراسة  أهمية على هذه  الرقابة  ينومما يضفي  املؤثرة في ممارسة  العوامل  الضوء على  ُتلقي  التي  الدراسات  أوائل  ، من 

 عام من ِقبل ديوان املحاسبة األردني.البيئية على مؤسسات القطاع ال

 أهداف الدراسة: 

 يسعى الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي: 

 التعرف على العوامل املؤثرة في ممارسة الرقابة البيئية من ِقبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام. 

 الفرعية التالية: والذي ينبثق عنه األهداف 

 التعرف على أثر عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها.  .1

 التعرف على أثر املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها.  .2

 يئية في ديوان املحاسبة في التدريب والدورات الالزمة على ممارستها.بيان أثر مشاركة املدققين املمارسين للرقابة الب .3

 استطالع أثر وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية في ديوان املحاسبة على ممارستها.  .4

 ى ممارستها. التعرف على أثر استجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية وتعاونها معهم عل .5

 بيان أثر تعاون ودعم إدارة ديوان املحاسبة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارستها.  .6

 التعرف على املعوقات التي قد تواجه مدققي ديوان املحاسبة عند ممارستهم للرقابة البيئية.  .7

 الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها:  

وهي على   ،الوصول إليها، والتي تطرقت ملوضوع الرقابة البيئية  افيما يلي للدراسات السابقة )العربية منها واألجنبية(، التي استطاع انالباحثيعرض  

 النحو التالي: 

وحتاملة • خالد  بني  األردنية"  (2013  )دراسة  الرسمية  الجامعات  في  وفاعليته  املحاسبة  لديوان  الرقابي  "الدور  الدراسة ه،  بعنوان:  دفت 

الدائ املحاسبة وموظفي  ديوان  الدراسة من مدققي  وتكونت عينة  االردنية،  الرسمية  الجامعات  في  املحاسبة  ديوان  رقابة  فاعلية  إلى  رة  التعرف 

املنهج التحليلي، حيث توصلت إلى عدم تحسن نوعية التقارير التي يقدمها الدي224املالية وعددهم ) ا، واعتمدت الدراسة  وان، أن رقابة ( موظف 

شكل رقابة وقائية بدرجة متوسطة، انخفاض االستجابة  للتوصيات التي يقدمها الديوان للجهات الخاضعة لرقابته، تزايد  
ُ
كل ديوان املحاسبة ت

وإجراءا  أنظمة  فحص  املحاسبة:  ديوان  عمل  فاعلية  على  ا  تأثير  املتغيرات  أكثر  أن  املالية،  والوفورات  الرقابية  املخرجات  الرقابي، من  العمل  ت 

إحصائية   داللة  ذي  تأثير  الرقابي  العمل  ومعايير  وهيكلة  الرقابة  لنمط  يكن   ولم  للمدققين،  األخالقية  املبادىء  الرقابي،  العمل  على  ضغوطات 

 فاعلية عمل الديوان. 

الحايك • املساهمة  2013)  دراسة  الصناعية  الشركات  في  البيئي  الداخلي  "التدقيق  بعنوان:  ميدانية"(  دراسة  األردنية:  هذه العامة  هدف   ،

 مدى  على البيئي، والتعرف الداخلي بالتدقيق األردنية العامة املساهمة الصناعية الشركات في الداخليين املدققين قيام التعرف على مدى الدراسة 

ألهمية مدى  التعرف إلى إضافة بذلك، للقيام توافرها الواجب واملتطلبات البيئي، الداخلي التدقيق إدراكهم  للمحددات على   التي إدراكهم 

منها  وزعت استبانة تطوير تم  الدراسة أهداف ولتحقيق بذلك. قيامهم  دون  تحول  والتي تواجههم، خضع  الداخليين،  املدققين  من  عينة  على 

 العديد بتطبيقه. وقد قدم الباحث يقومون  وال بيئي،ال الداخلي التدقيق أهمية يدركون  ال الداخليين املدققين أن تبين ( استبانة. وقد25للتحليل )

 .البيئي الداخلي بالتدقيق للشركات للقيام امللزمة والتشريعات القوانين بسن  األردن في الرسمية الرقابية الجهات قيام منها: ضرورة  التوصيات من

• ( "Radu, 2012دراسة  بعنوان:   )Corporate Governance, Internal Audit, and Enviromental Audit: The Performance tools in 

Romanian Companies" الشركات في  املؤسسية  للحاكمية  كأدوات  الداخلي  والتدقيق  البيئي  التدقيق  دور  بيان  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   ،

 املدققين على وأن تجاه الحاكمية، مهامها إنجاز على اإلدارة  تساعد أن يجب الداخلي الفعالة التدقيق وظيفة أن إلىالرومانية. وقد أشارت الباحثة 

 إ  الشركة أداء في ويؤثر البيئية، األعمال املصالح على أصحاب ضغوط  بتقليل يساهم  مما البيئية، بمهامهم للجوانب يمتدوا  أن الداخليين
 
 يجابا

باملعلومات ويزيد اعتمدت املفصح  الثقة  التحليل في الباحثة عنها.  على  الدراسة  وقد  املتعدد، الخطي االنحدار نموذج باستخدام الكمي هذه 

 قيام منها عدة طرق، خالل من تتم  أن  يمكن والبشرية املادية للموارد املناسبة  اإلدارة  منها: أن  النتائج من مجموعة توصلت من خالل الدراسة إلى

 .أدائها تحسين في يساهم  بدوره  وهذا  البيئية للشركة، الجوانب بتدقيق الداخليين املدققين
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هدفت الدراسة    ،( بعنوان: "دور املراجعة البيئية الداخلية في تفعيل مقومات الحوكمة البيئية لقطاع األعمال"2012)  دراسة عبد الرحمن •

البيئية للشركات في م الحوكمة  كما    ،صرإلى توضيح دور املراجعة البيئية في تحسين األداء البيئي للشركة وبيان آثارها في إرساء مقومات وقواعد 

البيئية وذلك من خالل الحوكمة  الداخلية ودورها في تفعيل  البيئية  للمراجعة  إطار علمي وعملي  إلى تقديم  الدراسة  دراسة مفهوم نظم    هدفت 

نظم    اإلدارة  بين  والعالقة  أن    اإلدارة البيئية  منها:  نتائج  إلى عدة  الدراسة  وتوصلت  الداخلية.  البيئية  باملراجعة  البيئية  املحاسبة  البيئية وعالقة 

ي في ضمان إجراء املراجعة البيئية  أن لجنة املراجعة تؤثر بشكل رئيس   ،املراجعة البيئية الداخلية تعتبر أحد أهم عناصر تطبيق الحوكمة البيئية

ال وقواعد  املخططة  البيئية  األهداف  إلى  للوصول  الشركة  تساعد  التي  البيئية  املالية  التقارير  وفاعلية  كفاءة  زيادة  يحقق  بما  حوكمة  الداخلية 

نظم    ،البيئية تفعيل  في  باإليجاب  تؤثر  الداخلية  البيئية  املراجعة  ال  اإلدارة أن  والحوكمة  الداخلي البيئية  املراجع  تلقى  وأن  املنشأة،  داخل  بيئية 

 تدريب على املراجعة البيئية يؤثر على أدائه لعملية املراجعة البيئية الداخلية.

عبيدات • األردنية"2012)   دراسة  الصناعية  للشركات  البيئي  األداء  تقييم  في  الداخلي  التدقيق  وظيفة  "دور  بعنوان:  إلى  ،  (  الدراسة  هدفت 

األداء البيئي للشركات الصناعية األردنيةالتعرف على د ولغايات تحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانه   ،ور وظيفة التدقيق الداخلي في تقييم 

موظف. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الشركات الصناعية األردنية تقوم بالتدقيق الداخلي ألدائها    60وزعت على عينة مكونة من  

إلى  البيئي ب ُيعزى  الذي  األمر  البيئي  التدقيق  أداء عملية  الصعوبات في تقييم  أدائها بشكل عام مع وجود بعض  شكل متوسط والتي ينعكس على 

خاص   قسم  إنشاء  على  الشركات  تشجيع  أهمها:  التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة  أوصت  وقد  الداخليين.  املدققين  لدى  املؤهالت  توفر  عدم 

 بالتدقيق البيئي بحي
 
   ث يتم تأهيل الكادر علميا

 
من خالل الدورات التدريبية وزيادة دور املؤسسات الحكومية كوزارة البيئة وديوان املحاسبة    ومهنيا

البيئية على مو  املالية  القوائم  البيئية وعرض هذه  املالية  التقارير  البيئية وإعداد  االلتزامات  اقع خاصة من خالل وضع معايير وأساليب ملعالجة 

عطي تصنيف للشركات حول مدى التزامها بتقييم األداء البيئي. باإل 
ُ
 نترنت بحيث ت

 املحاسبة ديوان ممارسة على التعرف إلى ، هدفت الدراسة( بعنوان: "ممارسة ديوان املحاسبة األردني للرقابة البيئية"2011) دراسة الرحاحلة •

وكيفية   متطلباتها وتوفر ونطاقها الرقابة، هذه  أهداف وبيان  تحديد خالل من  لرقابته، وذلك الخاضعةالجهات  على البيئية للرقابة الفعلية األردني

 وتم  الديوان مركز في املدققين على االستبانة التقارير. وزعت هذه  تتضمنها التي والعناصر عنها إعداد التقارير متطلبات وتوفر نتائجها،  عن التقرير

( ) للتحليل صالحة استبانة  52)استعادة  أصل  وكان 60من  الدراسة   أهم  من  (.  ا هنالك  نأ نتائج 
 
يقوم   من  حول  الديوان في العاملين لدى  خلط

 هذه  جميع نأ  الرأي السائد نأ و  الجهات مجتمعة، هذه  جميع أو املحاسبة ديوان أو الخاضعة الجهة أو البيئة وزارة  أكانت سواء البيئية بالرقابة

 إلى إضافة كاف غير كادر وهذا  فقط، من أربعة موظفين مكونة الديوان في واألداء رقابة البيئة مديرية استحداث تم  نهأ  تبين  بها. كما تقوم الجهات

 التي البيئية الرقابة أهداف وال تختلف متوسطة، الديوان بدرجة لدى  البيئية الرقابة متطلبات  تتوفر نه أ  تبين التدريب املالئم. كما  نه ينقصهم أ 

 متوسطة،  بدرجة البيئية الرقابة أعمال الديوان متوسطة. ويمارس بها وكانت درجة الوعي عليها، املتعارف البيئية األهداف عن الديوان بها  يقوم

 الجهة التزام هو مدى  البيئية الرقابية التقارير تتضمنه ما أهم  من نأ و  متوسطة،  بدرجة في الديوان البيئية التقارير إعداد  متطلبات تتوفر كما

 الرقابة البيئية يالءإ  ضرورة  الباحث، توصيات أهم  من البيئية.  كان واألنشطة البرامج وفعالية كفاءة  ومدى  البيئية للرقابة بالتشريعات الخاضعة

و  األهمية الديوان بها يقوم التي تقديم  نأ و  لهم، الالزم التدريب وتوفير املؤهلة بالكوادر الديوان تزويد يتم  نأ املناسبة،  الرقابة   عن تقرير يتم 

 .العالقة ذات الجهات من مناقشته يتم  نأ و  للديوان العام التقرير عن منفصل البيئية

، تكونت  دولة الكويت"( بعنوان: "تقييم اثر الرقابة املالية التي يمارسها ديوان املحاسبة على املؤسسات العامة في  2011)  دراسة الدوسري  •

الدراسة من )  72عينة 
 
املنهج الوصفي التحليلي، وخلصت   ( مدققا الباحث  يمارسون أعمال الرقابة والتدقيق على املؤسسات العامة، واستخدم 

تأثير   وجود  إلى  تقدمه    إيجابيالدراسة  الذي  بديوا   اإلدارة للدعم  واملطبقة  النافذه  وللتشريعات  املحاسبة  بديوان  املحاسبةالعليا  دوات  ولأل   ،ن 

والفنية القادرة على إنجاز الرقابة وللدورات التدريبية للمدققين في مجال   اإلداريةساليب العلمية التي يستخدمها مدققو الديوان، والكفاءات  واأل 

 داء الرقابة املالية التي يمارسها ديوان املحاسبة على املوسسات العامة في دولة الكويت. أ الرقابة في 

 Financial Auditors and Environmental Matters: Drivers of Change to Current": بعنوانChiang and Northcort, 2010) دراسة ) •

Practices" ,   يتعلق بمراجعة الحالية فيما  املمارسات  نيوزيلندا لتحسين وتطوير  املاليين في  املدققين  بيان كيفية تحفيز  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

آراء ) أخذ  الهدف تم  املالية. ولغايات تحقيق هذا  التقارير  البيئية في  املواضيع   27آثار 
 
العام والخاص في نيوزيلندا عن طريق    ( مدققا القطاع  من 

 
 
أن الدمج بين القطاعين سيكون ضروريا إلى  وأن    ،لتطوير املمارسات الحالية في املراجعة البيئية  إجراء مقابالت مهيكلة معهم. وخلصت الدراسة 

لحل تلك  املحرك الرئيس ي لتطوير املمارسات الحالية هو إعادة التفكير بهذه املهنة على أساس أن وجود املشكالت البيئية واالتفاقيات التي وضعت 

املراجعة  ،املشاكل النوع من  بهذا  الخاصة  الضغط  واملؤسسات وجماعات  األطراف  ِقبل  كبير من  اهتمام  إلى  الذي سيعمل على    ،سيؤدي  األمر 

املراجعين بأن  إضافة  املمارسات.  أفضل  تبني  لضمان  والتأهيل  التدريب  ناحية  املوضوع من  بهذا  املختصين  واملراجعين  باملحاسبين  في   االهتمام 
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املراجعة النوع من  للقيام بمثل هذا  العام عملوا على تطوير ممارسات تدقيق فعالة  التطوير مع   ،القطاع  وبالتالي فإن محاكاة نهجهم في عملية 

 املراجعين في القطاع الخاص سيعمل بالتأكيد على تحسين ممارستهم لهذه املهنة.

هدفت    ،البيئية في تحسين األداء البيئي: حالة شركة أم درمان للصناعات الكيميائية املحدودة"( بعنوان: "دور املراجعة  2010)  دراسة محمد •

البيئي املراجعة  في  املؤثرة  العوامل  والتعرف على  السودان  في  البيئي  األداء  وتحسين  البيئية  املراجعة  بين  العالقة  توضيح  إلى  واملشاكل  الدراسة  ة 

ف على الدور الرقابي الذي تقوم به األجهزة املختصة بحماية البيئة. ولغايات تحقيق هذه األهداف تم دراسة: املصاحبة للممارسات الحالية والتعر 

  ، العالقة بين وجود معايير ملراجعة األداء البيئي وعدالة وصدق القوائم املالية  ،العالقة بين كفاءة القائمين بعملية املراجعة وتحسين األداء البيئي

قابة البيئية والقيام بعملية املراجعة البيئية. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: ضعف تأهيل املراجعين القائمين بعملية  والعالقة بين الر 

البيئي األداء  إلى ضعف  أدى  البيئية مما  بالبيئة  ،املراجعة  االهتمام  على عدم  البيئية ساعد  للمراجعة  إصدار معايير  جهات رسمية  تبني    ، عدم 

لرقابة من ِقبل الجهات املسؤولة عن حماية البيئة ساعد على عدم ظهور املراجعة البيئية. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: العمل  ضعف ا 

 الحرص على تعيين جهة مسؤولة عن إصدار معايير وقواعد ملراجعة األداء البيئي.  ،على تأهيل املراجعين القائمين بعملية الرقابة البيئية

في اململكة    ( بعنوان: "الدور املقترح ملدققي ديوان املحاسبة في الرقابة على األنشطة ذات املنظور البيئي 2009)   القطيش والسليحاتدراسة   •

أن ، بينت"األردنية الهاشمية الدراسة  للرقابة باملعايير اإللتزام في يتمثل ومدققيه املحاسبة  املقترح لديوان الدور  هذه   واملعايير البيئية العامة 

 باحثين باعتبارهم  معينة نتيجة لتحقيق الديوان بتنفيذها مدققو يقوم التي امليداني العمل ومعايير مدققي الديوان، كل على تنطبق التي العامة

 ما إلى باإلضافة  .الديوان قبل من التنفيذية واألجهزة  للرقابة الخاضعة إلى الجهة ترفع أن ينبغي التي التقارير إعداد ومعايير األدلة الرقابية، عن

 عن الصادرة  الحكومي التدقيق تشابه معايير كما للمحاسبين، األمريكي املعهد عن الصادرة  العامة للتدقيق املعايير تشابه املعايير هذه  فإن تقدم

 .أمريكا في املحاسب العام مكتب

وكفاءتهم في أداء    ،املحاسبة األردني ملتطلبات التدقيق البيئي املحلية والدولية( بعنوان: "مدى إدراك مدققي ديوان  2006)  دراسة النصيرات •

البيئي,   ،هذا الدور لتفعيل إنفاق املال العام" التدقيق  املحاسبة لنوع وأساليب  املطبقة في ديوان  الفعلية  املمارسة  إظهار  إلى  الدراسة   هدفت 

الدراسة   توصلت  وقد  البيئي.  التدقيق  أداء  تحد من  والتي  األردني  املحاسبة  ديوان  تواجه مدقق  التي  واملحددات  املعوقات  أهم  إلى  التعرف على 

وى إدراك مدققي ديوان املحاسبة ملتطلبات التدقيق البيئي متوسط, وأن مستوى كفاءة مدققي ديوان املحاسبة  العديد من النتائج منها: أن مست

املال العام متوسط البيئي لتفعيل إنفاق  البيئي الثالث )املالي   ،في أداء التدقيق   ، وجود قصور في ممارسة مدققي ديوان املحاسبة ألنواع التدقيق 

وأن أهم املحددات   ،كثر أنواع التدقيق البيئي املطبق هو التدقيق املالي الذي يؤديه مدققي ديوان املحاسبة بنسبة متوسطةواألداء( وأن أ   ،االلتزام

لبيئي. واملعوقات التي تواجه أو تحد من قيام مدققي ديوان املحاسبة بأداء التدقيق البيئي عدم حصولهم على التدريب الكافي في مجال التدقيق ا 

صت الدر 
ُ
اسة إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة إشراك مدققي ديوان املحاسبة في برامج تدريبية في مجال التدقيق البيئي وتفعيل وحدة رقابة  وخل

أكمل وجه بواجباتها على  للقيام  املحاسبة  ديوان  في  واألداء  بالتدقيق   ،البيئة  واملتعلقة  املحاسبة  ديوان  قانون  تفعيل نصوص مواد  إلى  إضافة 

 ذلك التعاميم والبالغات الصادرة عنه ذات الصلة بالتدقيق البيئي. البيئي وك 

• ( بعنوان:  Moor and Beelde, 2005دراسة   )"Environmental Auditing and the Role of Accounting Profession"،    هذه هدفت 

حتمل للمراجعين بين عملية مراجعة االمتثال ومراجعة  الدراسة إلى استعراض العديد من األبحاث والدراسات املتعلقة بالتدقيق البيئي والدور امل

الدراسة على أوجه التشابه واالختالف بين املراجعة البيئية ومراجعة التقارير املالية. وخلصت الدراسة إلى  ،البيئية   اإلدارة نظام   حيث ركزت هذه 

اجعة البيئية غير منظمة إلى حد كبير. وأن كال النوعين من املراجعين إال أن عملية املر  ،أن النهج العام لكال النوعين من عمليات املراجعة متشابهة 

الداخلية الرقابة  أنظمة  تقييم     ،يؤكدون على 
 
دورا بلعب  الخارجيين  للمراجعين  الذي سمح     األمر 

 
أّن   مهما إلى  إضافة  البيئية.  املراجعة  في عملية 

بيئية إجراء مراجعة  الخارجي وإن قبل  ي  ،املراجع  أن  إلى   ،كون عضو في  فريق تدقيق يضم أعضاء ذوي تخصصات متعددة فإنه يجب  باإلضافة 

 ولهذا فإنه يجب التحرك نحو عمليات مراجعة بيئية متكاملة أو حتى عاملية. ، الخبراء واملهندسين

• ( " Chiang and Lightbody, 2004دراسة  بعنوان:   )Financial auditors and enviromental auditing in New Zealand ،"   شملت هذه

 
 
  يلعبون  في نيوزيلندا، وتوصلت إلى أنهم  البيئية املراجعة في دورهم  لتقييم  املاليين املراجعين من    الدراسة عددا

 
  دورا

 
  بارزا

 
 تخطيط وتنفيذ  في ومهما

الشركات على وبخاصة نيوزيلندا، في البيئية املراجعة جوهرية تأثيرات لها يكون  قد أنشطة تمارس  التي مستوى   وأظهرت البيئة، على سلبية 

  هناك أن على اعتبار البيئية املراجعة فريق ضمن املالي املراجع به يقوم يمكن أن الذي  الدور  أهمية الدراسة
 
 واملراجعة البيئية املراجعة بين تماثال

  هناك الدراسة بأن وأضافت نيوزيلندا، في متزايد بشكل واضحة بحتالبيئي أص املجال في العمل على املاليين املراجعين مقدرة  املالية، وأن
 
 ضغوطا

املعلومات جانب من نيوزيلندا  في متزايدة  البيئية عن فيها موثوق  معلومات على للحصول  مستخدمي   الصناعية، الشركات ألنشطة التأثيرات 

ا سيلقي ذلك وبالتالي فإن البيئية، والتشريعات بالقوانين االلتزام بتأكيد الضغوط املرتبطة إلى باإلضافة   عبئ 
 
 ممارسة في املحاسبين على إضافيا

 .البيئية والرقابية األعمال املحاسبية
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 :              الحالية عن سابقاتهاما يميز الدراسه 

الحالية عن سابقاتها، تطبيقها في قطاع هام يساهم بشكل فاعل في   الدراسة  يميز  أدائها،  لعل ما  املحلي ومراقبة  ناتجها  الدولة وتحسين  اقتصاد 

الباحث على بيان أهم العوامل واملعوقات املؤثرة في ممارسة الرقابة البيئية من قبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع    ينإضافة إلى حرص 

ا القطاع في البيئة األردنية بما يتسم به من خصائص بيئية تختلف عن ، على هذينالعام، حيث لم يسبق إجراء مثل هذه الدراسة، على حد علم الباحث

 خصائص البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة. 

 :ومتغيراتها وذج الدراسةنمأ

نموذج الدراسة والذي يوّضح العالقة بين متغيراتها على النحو التالي:  تصميم تّم 
ُ
 أ

 املتغير التابع                                                                                                                        املتغير املستقل                                  

 

 

 

 

 

 

نموذج الدراسة ومتغيراتها: (1شكل )
ُ
 أ

 حيث أّن:

الواجب توافره • الدراسية  الشهادات  التعليمية والحصول على  املراحل  اجتياز  العلمية تعني  املؤهالت  للمدققين:  العلمية والفنية  ا لدى  املؤهالت 

 املؤهالت الفنية فتعني توافر الخصائص والخبرات املالئمة في مجال الرقابة البيئية. أما ، املدقق

الر  • بأعمال  القيام  على  قدرته  من  تعزز  املراحل  مختلفة  تدريبية  مسارات  في  املدقق  إشتراك  تعني  التدريبية:  الدورات  في  املدققين  قابة  مشاركة 

 البيئية. 

 : مجموعة السياسات واملعايير وإرشادات العمل املوحدة الخاصة بالرقابة البيئية. الدليل املعتمد ملمارسة الرقابة البيئية •

جباته الرقابية  تعاون إدارة ديوان املحاسبة ودعمها للمدققين: تعني توفير وتهيئة كافة أشكال الدعم لفريق العمل املعني بالرقابة البيئية للقيام بوا  •

 على أكمل وجه. 

العا • القطاع  مؤسسات  عمل  استجابة  فريق  متطلبات  جميع  وتلبية  العام  القطاع  مؤسسات  قبل  من  الرد  في  والسرعة  التقّبل  تعني  وتعاونها:  م 

 الرقابة البيئية التابع لديوان املحاسبة.

 فرضيات الدراسة:  

 
 
  تحقيقا

 
 صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي: تّم ، الدراسات السابقةعلى نتائج  ألهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها، واعتمادا

Ho1 عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.نقص : ال يؤثر 

Ho2 يؤ الق: ال  األردني على مؤسسات  املحاسبة  البيئية لديوان  الرقابة  البيئية على  للرقابة  املمارسين  للمدققين  العلمية والفنية  املؤهالت  طاع ثر نقص 

 العام. 

Ho3املحا البيئية لديوان  الرقابة  الالزمة على  التدريبية  الدورات  البيئية في  للرقابة  املمارسين  املدققين  األردني على مؤسسات : ال تؤثر قلة مشاركة  سبة 

 القطاع العام.

Ho4 يؤثر عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.: ال 

Ho5يئية على ممارسة الرقابة البيئية. يؤثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة الب : ال 

Ho6  رسة  تؤثر عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم على مما: ال

 الرقابة البيئية. 

 
 

 ممارسة الرقابة البيئية 

قبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات  من 

 القطاع العام

 العوامل املؤثرة على ممارسة الرقابة البيئية  

  وتّم قياسها من خالل:

 املمارسين للرقابة البيئيةعدد املدققين 

 املؤهالت العلمية والفنية للمدققين 

 مشاركة املدققين في الدورات التدريبية   

 وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية 

 تعاون إدارة ديوان املحاسبة ودعمها للمدققين 

 إستجابة مؤسسات القطاع العام وتعاونها
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Ho7 على مؤسسات القطاع العام.تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني : ال توجد معوقات 

 : اإلطار النظري للدراسة

بهدف تح التلوث  والحد من  البيئة  حماية  نحو  وتوجيهها  األعمال  ومنظمات  الشركات  تحفيز  إلى  العالم  دول  لدى  املتنامي  البيئي  الوعي  سين  أّدى 

 العالقة بالبيئة. األداء البيئي وذلك من خالل االلتزام باملعايير الدولية والتشريعات املحلية ذات 

البيئي  الوعي  ذلك  عن  نتج  املؤتمرات   ،وقد  قرارات  تفعيل  بضرورة  باملناداة  الحكومية  وغير  الحكومية  واملنظمات  البيئة  حماية  جمعيات  قيام 

إداراتها  ،العاملية البيئية ضمن  الرقابة  إدخال  إلى  االقتصادية  باملؤسسات  أدى  الذي  البيئ  ،األمر  باملحاسبة  البيئية واالهتمام  األمور  واإلفصاح عن  ية 

املالية القوائم  من    ، ضمن  وحمايتها  البيئة  على  باملحافظة  املتزايد  االهتمام  أدى  وقد  بالبيئة.  املهتمة  األطراف  تفرضها  التي  الضغوطات  لتجنب  وذلك 

داخليين في إدارة األخطار البيئية التي قد تتعرض لها مختلف األضرار التي قد تتعرض لها إلى تبني تطبيق الرقابة البيئية عن طريق مساهمة املدققين ال

بحماية البيئة املؤسسات, واهتمام املدققين الخارجيين بالتدقيق البيئي من خالل إعداد تقرير للتدقيق البيئي لبيان مدى التزام املؤسسات االقتصادية  

 (. 2014)مراد، 

 باهتمام الدول املعاصرة مل
 
ا له من تأثير مباشر على صحة وسالمة اإلنسان، وارتباطه املباشر باقتصاديات الدول  وقد حظي موضوع البيئة مؤخرا

الس والتدهور من خالل رسم  التلوث  البيئة وحمايتها من  للمحافظة على  جاهدة  والنامية  املتقدمة  العالم  دول  وقد سعت  التنموية،  ياسات  وبرامجها 

 لهذه الجهود صدرت العديد من القوانين والتشريعات لحماية البيئة.  والخطط الالزمة لذلك ومتابعة تنفيذها والرقابة ع
 
 ليها. ونتيجة

،  لكوقد برزت الحاجة إلى املعلومات التي تعطي صورة كاملة عن مدى وفاء الوحدات االقتصادية ملسؤولياتها تجاه البيئة وضرورة اإلفصاح عن ذ

 ،  تعزيز عمليات اإلذعان للقوانين والنظم البيئيةحيث اعتبرت الرقابة البيئية الوسيلة األكثر مالءمة ل
 
   ولذلك اكتسبت الرقابة البيئية نموا وتطورا

 
 كبيرا

 اإلدارةالبيئية للوحدات االقتصادية أّن الرقابة البيئية هي أحد املكونات األساسية في نظم    اإلدارة العليا و   اإلدارة خالل العقدين األخيرين عندما أدركت  

 البيئية. 

ولهذا   وتنامت للبيئة،  املنظمات  أساس ي الستجابة  البيئية كمطلب  الرقابة  بتبني  أوصت  التي  املؤتمرات  العديد من  والدراسات وعقدت  األبحاث 

 
 
تأكيدا الشركات  لهذه  تقدم  بحيث  بيئية مصممة  رقابة  برامج  تبني  املتقدمة على  الدول  في  الشركات  العديد من  يتم   "عملت    بأّن عملياتها 

 
طبقا  إدارتها 

 
 
وانطالقا للوحدة،  البيئية  للسياسات  وطبقا  البيئية  الحكومية  والقوانين     للمعايير 

 
جزءا البيئة  الرقابة  تكون  أن  يتعّين  الفهم  هذا  من   من  يتجزأ  ال 

 
 
ذلك للقيام بدور أساس ي في االنتقال إلى ال يتجزأ من مسؤوليات الجمعيات املهنية للمحاسبة والتدقيق، و   مسؤوليات أجهزة الرقابة املالية العليا، وجزءا

 (.2010عالم مستديم بيئيا" )مبروك، 

 وقد تّم وضع العديد من التعريفات ملفهوم الرقابة البيئية، منها: 

لنظام   • واملوضوعي  الدوري  ق 
ّ
املوث املنهجي  املؤسسة  اإلدارة "التقييم  إدارة  ملجلس  النتائج  وتوصيل  البيئي  واألداء  للمؤسسة  بهدف   ،البيئية 

األداء    اإلدارة تحديد تطابق نظام   أهدافها ومتطلباتها وتسهيل إجراء  للمنظمة وتحقيق  البيئية  بالسياسة  االلتزام  للمؤسسة وتقييم  البيئية 

 (. 2014، العبيديالبيئي للمؤسسة" )

البيئي   • النظام  أن  من  للتأكد  االقتصادية  املؤسسة  وخارج  داخل  من  متخصصين  أشخاص  بواسطة  البيئي  لألداء  دوري  انتقادي  "فحص 

 (. 2014للمؤسسة ملتزم بالقوانين والتشريعات التي تهدف للمحافظة على البيئة" )مراد، 

البيئ • لألداء  وبشكل مستمر  ق 
ّ
وتقويم موضوعي موث م 

ّ
انتقادي منظ داخل  "فحص  للشركة عن طريق فريق عمل متخصص ومستقل من  ي 

وخارجها والسياسات    ،الشركة  والبرامج  والتشريعات  بالقوانين  التزامها  من  فعالية    اإلداريةللتأكد  وتقويم  له  املخطط  ضوء  في  البيئية 

 (. 2014" )درويش، وتوصيل النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل تقرير ُيقّدم إلى األطراف املهتمة ،تنفيذها

البيئية • واألنشطة  والبرامج  السياسات  بمراجعة  الخاص  هذه   ،"املنهج  وفعالية  واقتصاد  كفاءة  ومراجعة  املالية  املراجعة  يشمل  الذي 

م بالجهة  البيئية  والبرامج  األنشطة  تحكم  التي  واللوائح  القوانين  بتطبيق  الفعلي  االلتزام  مدى  لفحص  واألنشطة  والبرامج  حل  السياسات 

املالية التصرفات  سالمة  من  والتأكد  في    ،التدقيق,  والفعالية  واالقتصاد  الكفاءة  ومدى  بها  الخاصة  البيانات  ودقة  في صحة  الرأي  وإبداء 

 (. 2014جعفر،  تحقيق السياسات والبرامج واألنشطة البيئية وإعداد تقارير بذلك" )

( يرى أّن اكتمال عملية الرقابة البيئية ونجاحها يستند على مدى توافر املقومات 2008  ،يوحول املتطلبات األساسية للرقابة البيئية، فإّن )التويت

 ما يلي:واملتطلبات األساسية للقيام بها وإنجازها بكفاءة وفاعلية سواء في األجهزة الرقابية أو الجهات الخاضعة للرقابة, ومن تلك املتطلبات 

 وجود تشريعات ولوائح بيئية كافية. •

 وجود نظام محاسبي بيئي يهدف إلى توفير أساس علمي وعملي للقياس والتقرير عن األنشطة البيئية وتأثيرها على البيئة.  •
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والتزامها  • البيئي  أدائها  تحسين  على  للرقابة  الخاضعة  الوحدات  تشجيع  بهدف  البيئية  الرقابة  مشروع  في  األعمال  منشآت  مشاركة  أهمية 

 بالقوانين البيئية. 

كما يجب املحافظة على كفاءتهم من    ،فر لفريق الرقابة البيئية املهارات والخبرات والتأهيل العلمي واملعرفة الجيدة بالقضايا البيئيةأن يتوا  •

 خالل االلتزام ببرامج التدريب املستمر. 

 عن األنشطة التي يتم تدقيقها •
 
 ية عند إصدار رأيه املنهي. وأن يتصف باملوضوعية والحياد ،أن يكون فريق الرقابة البيئية مستقال

بالدولة • املختصة  للجهات  يقّدم  بحيث  املهنة.  بمزاولة  لهم  مصرّح  مدققين  طريق  عن  البيئية  الرقابة  تقرير  اعتماد  يتم  تتاح  ،  أن  أن  وعلى 

 نتائجه ملختلف أفراد املجتمع.

 توافر معايير لقياس جودة أداء الرقابة البيئية.  •

بيئية • ومعايير  مبادئ  وجود  ضوء    ضرورة  في  املستهدف  باألداء  التدقيق  محل  للوحدة  البيئي  األداء  قياس  بواسطتها  يتم  عام  بوجه  مقبولة 

 
 
مسبقا محددة  بيئية  ونظم  إليها سياسات  االستناد  يجب  التي  البيئية  واملقاييس  املعايير  وفهم  ودراسة  تحديد  البيئي  املراقب  على  ويتعّين   ،

ومنها على سبيل املثال: مجموعة املعايير القياسية البيئية التي وضعتها املنظمة العاملية للمواصفات   ،ئيةواالسترشاد بها في عملية الرقابة البي

 (. ISO14000واملقاييس بجنيف )

 وجود مبادئ نظام محاسبة بيئية واإلفصاح عن األداء البيئي, ووجود سياسة بيئية وإدارة شؤون البيئة في الجهات الخاضعة للرقابة.   •

  املحاسبة األردني هو "مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة مالي على األموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها، حيث يقوم بالتدقيق على الوزارات  وديوان

الك املشتركة وأمانة عمان  الخدمات  البلدية ومجالس  املستقلة واملجالس  العامة  العامة واملؤسسات  الرسمية  الحكومية واملؤسسات  وأية برى  والدوائر 

 (. 2021 ،( فأكثر من رأسمالها" )املوقع االلكتروني لديوان املحاسبة األردني50%جهة يقررها مجلس الوزراء، والشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته )

ويتحقق من سير اإلجراءات    اإلداريةوإيراداتها ويقوم بالرقابة    ،( بأنه "دائرة مستقلة تقوم بالرقابة على نفقات الدولة2006  ،وقد عّرفه )النصيرات

وفق األصول الصحيحة ويقوم بتقديم تقرير إلى مجلس النواب إما سنوي أو عندما ُيطلب منه ذلك, ويمارس ديوان املحاسبة أنواع    اإلداريةاملحاسبية و 

 الرقابة الثالث املالية والقانونية ورقابة األداء".

 ويهدف ديوان املحاسبة األردني، في إطار الدستور والقانون، إلى تحقيق ما يلي )ديوان املحاسبة بين األمس واليوم(:    

 املحافظة على املال العام والتأكد من حسن استخدامه.  •

 ة املفعول. العمل على تطوير إدارة املال العام والتحقق من صحة الصرف طبقا للقوانين واألنظمة والتعليمات الساري •

 التنبيه إلى أوجه النقص والقصور في القوانين واألنظمة والتعليمات املالية املعمول بها واقتراح وسائل معالجتها. •

 التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق األهداف املتوخاة للحفاظ على املال العام.  •

 في إدارة املال العام وحسن استخدامه.  توفير درجة عالية من املصداقية لدى الجمهور وممثليه •

 االرتقاء بمهنة التدقيق بالتعاون مع كافة املؤسسات العاملية واإلقليمية واملحلية ووضع معايير وأدله لها. •

( املادة  نصت  األردني، فقد  املحاسبة  ديوان  مهام  )3وعن  رقم  األردني  املحاسبة  ديوان  قانون  لسنة  28( من  ديوان وتعديالته على م  1952(  هام 

 املحاسبة وهي كما يلي:

 مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحساب األمانات والسلفات والقروض والتسويات واملستودعات.  •

 تقديم املشورة في املجاالت املحاسبية لألجهزة الخاضعة لرقابته.  •

 قانونية وفاعلة.الرقابة على األموال العامة للتأكد من سالمة إنفاقها بصورة  •

 التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية املعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.  •

 للتشريعات النافذة.  اإلداريةالتثبت من أن القرارات واإلجراءات  •
 
 في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا

إلى م • الخاص بكل سنة مالية  الحساب  املرتكبة واملسؤولية  تقديم تقرير سنوي عن  املخالفات  آراءه وملحوظاته ويبين  النواب يتضمن  جلس 

 املترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. 

أنه استجابه للتطورات إلى  املتسارعة في    وعند الحديث عن إنجازات ديوان املحاسبة األردني في مجال الرقابة البيئية، فإنه من الجدير اإلشارة 

أن ديوان املحاسبة األردني   العملية الرقابية التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة وانتقالها من الرقابة التقليدية ورقابة األداء لتشمل الرقابة البيئية، وبما

الضر  املالية واملحاسبية )اإلنتوساي(, كان من  للرقابة  العليا  الدولية لألجهزة  املنظمة  املحاسبة عضوا في  إجراء تعديالت على قانون ديوان  يتم  أن  وري 

( لسنة  3د( من قانون ديوان املحاسبة األردني رقم )  / 3ليتم بموجبها إدخال الرقابة البيئية إلى مهامه بموجب املادة رقم )  1952( لسنة  28األردني رقم )
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التأكد  2002 التالية:  املهام  املحاسبة  ديوان  )يتولى  أنه  ذات    حيث نصت على  الجهات  بالتنسيق مع  بها  املعمول  البيئية  التشريعات  تطبيق  من سالمة 

 األردن. العالقة(, ليكون هذا التعديل بمثابة الغطاء التشريعي ملمارسة ديوان املحاسبة األردني للرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام في 

في االنجازات  العديد من  األردني  املحاسبة  ديوان  األردني،    وقد حقق  املحاسبة  ديوان  )تقارير  يلي  فيما  بعضها  يمكن ذكر  البيئية،  الرقابة  مجال 

2020 :) 

تنفيذا لنص الفقرة )ج( من املادة    2004إنشاء مديرية الرقابة على األداء والبيئة: تم إنشاء مديرية الرقابة على األداء في شهر أيلول من عام   •

ة على وتعديالته التي تشير إلى أن أحد أهداف ومهام ديوان املحاسبة الرقاب  1952( لسنة  28( من قانون ديوان املحاسبة األردني رقم )3رقم )

إنفاقها بصورة فاعلة وقانونية للتأكد من سالمة  العامة  للمديرية ليصبح مسماها    2008وفي عام    ،األموال  البيئية  الرقابة  تم إضافة قسم 

 
 
المة  ( من قانون ديوان املحاسبة التي أضافت هدف التأكد من س3لنص الفقرة )د( من املادة رقم )  مديرية الرقابة على األداء والبيئة تنفيذا

أول موضوع في   بتنفيذ  املديرية  املحاسبة. حيث قامت هذه  أهداف ديوان  إلى  العالقة  الجهات ذات  بالتنسيق مع  البيئية  التشريعات  تطبيق 

 . 2009مجال الرقابة البيئية في شهر أذآر من عام 

 . تنوع التقارير الرقابية الصادرة عن مديرية الرقابة على األداء والبيئة •

موظفي ديوان املحاسبة األردني في مجال الرقابة البيئية: عملت إدارة ديوان املحاسبة األردني على تدريب عدد من موظفي الديوان في تدريب   •

وذلك بعقد عدة دورات داخلية في مركز الديوان في هذا املجال  ،مجال الرقابة البيئية من خالل مديرية الدراسات والتدريب/ ديوان املحاسبة

 .خالل املشاركة في دورات محلية وخارجيةأو من 

يتم تطبيق اإلجراءات الخاصة بعملية الرقابة البيئية التي يقوم بها ديوان املحاسبة األردني من خالل مديرية الرقابة ومن الجدير بالذكر، أنه  

 :في ديوان املحاسبة األردني()من واقع الخبرة العملية ألحد الباحثين  على األداء والبيئة التابعة له على النحو التالي

: تخطيط األعمال الرقابية: 
ً
نصت املعايير الرقابية لإلنتوساي )والتي يلتزم ديوان املحاسبة األردني بتطبيقها( على أن خطوات التخطيط التالية يجب   أوال

 أن تنفذ في األعمال الرقابية: 

 نظيمي من أجل تقييم املخاطر وتحديد األهمية النسبية. جمع املعلومات املتعلقة بالجهة الخاضعة للرقابة وهيكلها الت •

 تحديد أهداف ونطاق العمل الرقابي.  •

 تنفيذ تحليل أولي لتحديد املنهج الذي يجب استخدامه وطبيعة مدى االستفسارات التي يجب طرحها فيما بعد. •

 إبراز املشاكل املتوقع حدوثها عند تخطيط العمل الرقابي.  •

 مني وفريق العمل الرقابي. إعداد موازنة وجدول ز  •

 تحديد املتطلبات من املوظفين وفريق العمل الرقابي.  •

: تحديد أهداف الرقابة البيئية:  
ً
ترتبط أهداف الرقابة البيئية بأسباب إجراء الرقابة ويجب أن توضع في البداية لتساعد في التعرف على القضايا  ثانيا

 املراد رقابتها والتقرير عنها. 

: البرنامج الرقابي: 
ً
ق برنامج رقابي يحدد طبيعة، ووقت، ومدى اإلجراءات الرقابية املطلوبة لتنفيذ الخطة الرقابية. ثالثا

ّ
ور ويوث

ّ
 يجب على املدقق أن يط

للرقابة:   الخاضعة  الهيئة  فهم   :
ً
وتسهرابعا الرقابية  األهداف  تحقيق  بغرض  للرقابة  الخاضعة  الجهة  أعمال  فهم  الضروري  القضايا من  تحديد  يل 

العالقة  لـ )أهداف الهيئة والبرامج ذات 
 
املهام الرقابية وهذه املعرفة تتضمن فهما الهامة وتنفيذ  العناصر التنظيمية وعناصر املساءلة ضمن   ،الرقابية 

لها  ،الهيئة املتاحة  الهيئة  التشريعية(. وتتعدد مصا  ،موارد  للهيئة, والهيئة  الداخلية والخارجية  الهيئة منها )القوانين البيئة  املتبعة في فهم  املعلومات  در 

الهيئة في  املتبعة  الختامية  ،واألنظمة  والحسابات  التقديرية  واملوازنات  الداخلية  ،الخطط  الرقابة  وخطط  والقرارات   ،تقارير  الوزارية  البيانات 

الحكومية    ،والتصريحات 
 
سابقا تمت  واستيضاحات  رقابية  واإلسترات،  تقارير  السنوي الخطط  والتقرير  نظام   ،يجيات  لإلدارة،  االجتماعات  وقائع 

  (.اإلداريةاملعلومات 

الزمني خامسا: إجراءات الفحص:   التقييم  باملهمة، وتحديد نطاق  املكلف  العمل  الجهة موضع التقييم وتحديد فريق  املعلومات عن  أن يتم جمع  بعد 

ث يقوم فريق التقييم بجمع البيانات واألدلة حول طبيعة عمل الجهة املنوي تقييمها وإعداد أوراق بحي  ،للمهمة يبدأ فريق العمل املكلف بالعمل امليداني

 عمل مختصرة تتضمن معلومات عنها،  والحصول على وثائق أساسية بشأن نشاطاتها وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها من خالل:

 هة موضع التقييم.للج اإلداريةاالطالع على الهيكل التنظيمي ومعرفة املكونات  •

التقييم  • لفريق  )املطلوبة(  الالزمة  بالبيانات  املعنيين  املوظفين  تزويد  طريق  عن  إدارية  وحدة  لكل  املستندة  الفرعية  املهام  وبهذا ،  التعرف على 

 إلى توزيع استبانه للموظفين للحصول على املعلومات املطلوبة من خالل  
 
النتائج التي يتم التوصل إليها  الخصوص قد يلجأ فريق التقييم أحيانا

 من تلك االستبانه. 
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والتعرف على مهام الوحدات ونشاطاتها وسياستها وبرامجها وخططها وأهدافها وأية معلومات أخرى عن    اإلداريةاالستماع إلى مسئولي الوحدات   •

 املهام املناطة بهم.  

 وظفين املعنيين.القيام بالزيارات واللقاءات امليدانية وإجراء املناقشات مع امل •

 التعرف على كافة إجراءات العمل املتبعة في كل وحدة إدارية ومقارنتها مع املهام املوكلة إليها. •

 االطالع على مصادر املعلومات مثل املستندات والدفاتر والسجالت. •

 مالحظة املعايير واملؤشرات املوضوعة واملعتمدة للرقابة البيئية.  •

  :
ً
التي قام بجمعهاتحليل  سادسا الوثائق  التي حصل عليها ودراستها وفحص  املعلومات  الفريق بفحص  التي جمعها: يقوم  إلى تحليل   ،املعلومات   

 
إضافة

، ممكنة  البيانات املالية واستنباط املؤشرات الضرورية من أجل الحصول على معلومات عامة عن مدى تحقيق تلك الجهة ألهدافها بفاعلية وبأقل كلفة

 عمل على تجميع أدلة اإلثبات لتعزيز املالحظات املكتشفة. وال

: تقارير الرقابة البيئية:  
ً
البيئيةسابعا الرقابة  االنتهاء من ممارسة  املكتشفة وفق أسلوب مالئم،   ،عند  النتائج   يتضمن 

 
 مكتوبا

 
بإعداد رأيا املدقق  يقوم 

أو غموض، و  أن تكون معلوماته معززة باألدلة الرقابية املالئمة، موضوعية، صادقة، وحيادية، بحيث تكون محتوياته سهلة الفهم وخالية من أي لبس 

النشاط تسيير  في  والفعالية  الكفاءة  بنسبة  رأيه  ويبين  والنتائج  الحقائق  فيه  ويقدم  البيئية،  الرقابة  بمخرجات  تتعلق  تفصيالت  على  موضع   يشمل 

فيه   يبين   التدقيق, 
 
تنفيذ    أيضا وملخصات معلومات من خالل مراحل   اإلدارة مدى  تقارير  تقديم  يمكنه  كما  وفعال،  وكفؤ  اقتصادي  بشكل  لبرامجها 

 تنفيذ الرقابة البيئية إلى كل من جهاز الرقابة والهيئة محل الرقابة. 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

ون مجتمع الدراسة من كافة موظفي ديوان املحاسبة في اململكة األردنية الهاشمية )
ّ
املديرين ومساعديهم، رؤساء األقسام، املدققين العاملين في تك

التابعة لديوان املحاسبة( والبالغ عددهم بداية عام   املدققين العاملين في املراقبات   380م )2020املركز الرئيس ي للديوان، 
 
)حسب احصاءات    ( موظفا

ة شملت العاملين في مديرية الرقابة على األداء والبيئة التابعة لديوان املحاسبة (. حيث تّم اختيار عينة قصدي2020ديوان املحاسبة األردني بداية عام  

 115األردني وتّم اختيار عينة عشوائية من باقي العاملين في ديوان املحاسبة األردني وعليه بلغت عينة الدراسة )
 
من مختلف الفئات املشار إليها    ( موظفا

ما نسبته ) أي  )  ،( استبانه115الدراسة، تم توزيع )%( من مجتمع  30.26أعاله،  للتحليل  املستردة والصالحة  أي ما نسبته   ،(97وبلغ عدد االستبانات 

 %( من مجموع االستبانات املوزعة.84.3)

العوامل األقدر على تحديد  األداء والبيئة هم  الرقابة على  العاملين في مديرية  القصدية ألن  العينة  اختيار  تّم  أنه  بالذكر  الجدير  املؤثرة في    ومن 

 املوظفين يق نظام تدوير  الرقابة البيئية ألنها صميم عملهم. كما تّم اختيار عينة عشوائية من باقي العاملين ألّن من سياسة ديوان املحاسبة األردني تطب

 وبالتالي فإنهم يمتلكون املعرفة الكافية لإلجابة على أسئلة االستبانة.  

 أساليب تحليل البيانات:

االجتماعية  للعلوم  االحصائية  الحزمة  باستخدام  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  معالجة  تمت  فرضياتها  واختبار  الدراسة  أهداف  لتحقيق 

(SPSSاالخت وتمت  املعيارية (،  واالنحرافات  الحسابية  واألوساط  والتكرارات  النسب  بعض  بإيجاد  وذلك  الوصفي  باالحصاء  املتعلقة  العديدة  بارات 

 . للتعرف على خصائص األفراد املجيبين على أسئلة االستبانة

( اختبار  استخدام  تم  تأثير  (  One sample t-testكما  اللدراسة  الرقابة  في  الدراسة  موضع  األردنيالعوامل  املحاسبة  لديوان  اختبار و   بيئية 

حسابي  فرضيات الدراسة، وذلك باملقارنة بين متوسطين حسابيين، إذ تتحقق درجة التوفر للخاصية التي يكون متوسطها الحسابي أعلى من املتوسط ال

املستخدم )( ذات داللة إحصائية عند مستوى الثtاملفترض )قيمة املحك أونقطة الوصل( بشرط أن تكون قيمة )  (.Sekaran and Bougie, 2015قة 

 (.Cronbach’s Alphaكما تم استخدام اختبار ثبات أداة الدراسة ومصداقيتها من خالل معامل ألفا كرونباخ )

 أساليب جمع البيانات:

 تم جمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة من خالل املصادر التالية:

مة ذات العالقة بموضوع الدراسة.املصادر الثانوية: شملت الكتب  •
ّ
 واألبحاث املنشورة في الدوريات واملجالت العلمية املحك

املصادر األولية: تم جمع البيانات الالزمة من خالل استبانة تم تصميمها لتفي بأغراض الدراسة، وقد تم تحكيمها من قبل ذوي االختصاص  •

 ض الجامعات األردنية. من أعضاء هيئة التدريس في األقسام املحاسبية في بع
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 أداة جمع البيانات )االستبانة(:

 إ داة لقياس متغيرات الدراسة، أتصميم االستبانة ك تّم 
 
إلى نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري وأدبيات الدراسة واستشارة ذوي الخبرة    ستنادا

 (: 1ويمكن تلخيص أجزاء اإلستبانة واألسئلة املخصصة لقياس الخصائص الديموغرافية للمجيبين ومتغيرات الدراسة في الجدول رقم ). ختصاص إل وا 

افية للمجيبين ومتغيرات الدراسة : (1جدول )  أجزاء اإلستبانة واألسئلة التي تقيس الخصائص الديموغر

 أجزاء  

 اإلستبانة 

افية للمجيبين  الخصائص الديموغر

 ومتغيرات الدراسة   

 األسئلة التي تقيس 

 الخاصية أو املتغير  

 

 

 

 الجزء األول 

 1 العمر 

 2 املؤهل العلمي 

 3 التخصص العلمي 

 4 املسمى الوظيفي 

 5 األردني  ديوان املحاسبة عدد سنوات الخبرة في 

 6 الشهادات املهنية الحاصل عليها املجيب  

 عدد الدورات التدريبية واملؤتمرات العلمية التي شارك فيها املجيب 

 بالرقابة البيئية ولها عالقة 

7 

 

 

 الجزء الثاني

 (  13 – 8)  البيئية أثر عدد املدققين على الرقابة 

 (  19 – 14)  أثر املؤهالت العلمية والفنية للمدققين على الرقابة البيئية 

 (  25 – 20)  أثر مشاركة املدققين في الدورات التدريبية على الرقابة البيئية 

 (  31 – 26)  أثر وجود دليل معتمد للرقابة البيئية 

 (  37 – 32)  ودعمها للمدققين أثر تعاون إدارة ديوان املحاسبة 

 (  43 – 38)  أثر استجابة مؤسسات القطاع العام وتعاونها

 (  51 – 44)  املعوقات التي تواجه الرقابة البيئية لديوان املحاسبة  الجزء الثالث

 52 سؤال مفتوح إلضافة أية أمور لها صلة بموضوع اإلستبانة ولم ترد في أسئلتها الجزء الرابع

 الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مكونات االستبانة.* 

تم صياغة   أنه  بالذكر،  الجدير  والثالثومن  الثاني  مقياس    الجزاين  اعتماد  تم  حيث  القياس،  سهولة  على  يساعد  بشكل  اإلستبانة  أجزاء  من 

 
 
جدا قليل  حد  إلى  موافق  قليل،  حد  إلى  موافق  متوسط،  حد  إلى  موافق  كبير،  حد  إلى  موافق   ،

 
جدا كبير  حد  إلى  )موافق  الدرجات  خماس ي  ( ليكرت 

( الدرجات  التوالي.1،  2،  3،  4،  5وأعطيت  على  ثبات    (  من  ألفا وللتأكد  معامل  باستخدام  لإلستبانة  الداخلي  االتساق  معامل  احتساب  تم  اإلستبانة، 

% و 74.4تراوح ما بين )ت( لكل بعد من أبعاد االستبانة بشكل منفرد، وقد تبّين أن معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبانة  Cronbach’s Alphaكرونباخ )

(، مما يعني إمكانية إعتماد نتائج اإلستبانة واإلطمئنان إلى مصداقيتها في Sekaran and Bougie, 2015%( )70%( وهي تزيد عن النسبة املقبولة )91.7

 ( معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة.2تحقيق أهداف الدراسة. ويبين الجدول رقم )

 معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة: (2جدول )

معامل ألفا  العبارات عدد  أرقام العبارت   البعد 

 كرونباخ 

العوامل املؤثرة على  

الرقابة البيئية لديوان  

 املحاسبة  

 على مؤسسات 

 القطاع العام 

 % 74.4 6 13 – 8 عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية 

 % 85.3 6 19 – 14 املؤهالت العلمية والفنية للمدققين 

 % 86.1 6 25 – 20 التدريبية مشاركة املدققين في الدورات 

 % 89.3 6 31 – 26 وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية 

 % 83.1 6 37 – 32 تعاون إدارة ديوان املحاسبة ودعمها للمدققين  

 % 90.7 6 43 – 38 استجابة مؤسسات القطاع العام وتعاونها 

 % 91.7 8 51 - 44 املحاسبة األردنياملعوقات التي تواجه الرقابة البيئية لديوان  

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة )عينة الدراسة(:  الخصائص الديموغر

 اإلستبانة )عينة الدراسة( حسب خصائصهم الديموغرافية: (( توزيع األفراد املجيبين على أسئلة 3يوضح الجدول التالي )جدول رقم )
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افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة )عينة الدراسة( : (3جدول )  الخصائص الديموغر
 النسبة املئوية  التكرارات  املتغير 

 

 

1 . 

 

 

 العمر 

 % 5.15 5 سنة  30أقل من 

 % 30.93 30 سنة  40أقل من  –سنة  30من 

 % 30.93 30 سنة  50أقل من  –سنة  40من 

 % 32.99 32 سنة فأكثر  50

 %100 97 املجموع 

 

 

2 . 

 

 املؤهل 

 العلمي 

 % 72.17 70 بكالوريوس

 % 11.34 11 ماجستير 

 % 4.12 4 دكتوراه 

 % 12.37 12 أخرى )دبلوم(

 %100 97 املجموع 

 

 

3 . 

 

 التخصص 

 العلمي 

 % 51.55 50 محاسبة 

 % 7.21 7 مالية ومصرفية علوم 

 % 11.34 11 إدارة أعمال 

 % 29.90 29 أخرى )قانون، اقتصاد( 

 %100 97 املجموع 

 

 

4 . 

 

 

 املسمى 

 الوظيفي 

 % 5.15 5 مدير دائرة

 % 16.50 16 رئيس قسم 

 % 13.40 13 مدقق في املركز الرئيس للديوان 

 % 64.95 63 لديوان  لمدقق في املراقبات التابعة 

 %100 97 املجموع 

 

 

5 . 

 

 عدد سنوات 

 الخبرة في ديوان املحاسبة األردني 

 % 4.12 4 سنوات  5أقل من 

 % 23.71 23 سنوات  10إلى أقل من  5من 

 % 12.37 12 سنة  15إلى أقل من  10من 

 % 59.80 58 سنة فأكثر  15

 %100 97 املجموع 

 

 

6 . 

 

 الشهادات املهنية 

 الحاصل عليها   

 املجيب 

CPA 2 2.06 % 

CIA 2 2.06 % 

JCPA 2 2.06 % 

 % 93.82 91 ال يوجد 

 %100 97 املجموع 

 

 

7 . 

 

عدد الدورات التدريبية واملؤتمرات  

 العلمية التي شارك فيها املجيب 

 بالرقابة البيئية ولها عالقة 

 % 69.07 67 دورة أو دورتين 

 % 7.22 7 ثالث أو أربع دورات 

 % 1.03 1 خمس أو ست دورات 

 % 6.19 6 أكثر من ست دورات 

 % 16.49 16 لم يشارك في أية دورة 

 %100 97 املجموع 

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي.    

السابق )جدول رقم   الجدول  الواردة في  النتائج  أن  3يتبين من  أن غالبية  (  إذ   ،
 
 مالئما

 
 علميا

 
تأهيال أسئلة اإلستبانة مؤهلين  املجيبين على  األفراد 

%( من املجيبين يتمتعون بخبرة ال  95.88حملة درجة البكالوريوس على األقل. ومما يعٌزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن ) هم منمن%(  87.63)

 . ومن املالحظ  ديوان املحاسبة األردنيسنوات في    5تقل عن  
 
ئيس ي دائرة، رئيس قسم، مدقق في املركز الر   أن هناك تنوع في املسمى الوظيفي )مدير  أيضا

البيئية ومعاييرها  ( وارتقاء فيه، مما يشير إلى مواكبتهم لتطورات  للديوان، مدقق في املراقبات التابعة للديوان مراعاتها عند وضرورة العمل على  الرقابة 

 ملهم الرقابي والتدقيقي. عقيامهم ب

ا  املحاسبة وإدارة االعمال والعلوم  بين  للمجيبين  العلمية  التخصصات  تنوع  ذلك بحكم اختالف  ، و والقانون   واالقتصاد  ملالية واملصرفيةويالحظ 

 %(. 51.55)تفوق نصف املجيبين مواقعهم ومسمياتهم الوظيفية، وإن كانت نسبة تخصص املحاسبة 

( نسبته  ما  أن  يالحظ  )94.85كما  عن  أعمارهم  تقل  ال  املجيبين  من  في  %30(  الخبرة  سنوات  طول  مع  ينسجم  وهذا  سنة،  ديوان  (  في  العمل 

لها عالقة بالرقابة  مؤتمرات علمية    وأاملجيبين شاركوا في دورات تدريبية  %(  من  83.51). ومما يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن  املحاسبة

 . البيئية 
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املجيبين   أعداد  في  واضح  نقص  هناك  أّن  املهنيةغير  الشهادات  يحملون  )  ،الذين  نسبتهم  بلغت  خطة 6.19حيث  وضع  يستدعي  وهذا   ،)%

االرتقاء والح الحاليين في  الديوان  العمل على حث موظفي  أو  املهنية  الشهادات  املحاسبة في تعيين حملة  إدارة ديوان  صول على مستقبلية واضحة من 

 شهادات مهنية مالئمة.

إمكانية التي تواجه تطبيقها،    من كل ما سبق، يتضح  املؤثرة فيها واملعوقات  البيئية والعوامل  الرقابة  املجيبين بماهية  الالزمة لدى  املعرفة  توافر 

 وقدرتهم على فهم أسئلة اإلستبانة واإلجابة عليها. 

 تحليل بيانات اإلحصاء الوصفي إلجابات اإلستبانات واختبار الفرضيات: 

الدراسة    تّم  الختبار فرضيات 
 
األفراد، وذلك لكل فقرة من فقرات االستبانة وفقا الحسابية واالنحرافات املعيارية الجابات  املتوسطات    استخراج 

 للمجال الذي تنتمي اليه الفقرة، وفيما يلي توضيح لنتائج اختبار كل فرضية من فرضيات الدراسة.

عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات نقص    : ال يؤثر Ho1  اختبار الفرضية األولى: 

 القطاع العام. 

( رقم  الجدول  املدققين على 4يوّضح  أثر عدد  بقياس  املتعلقة  للفقرات  والرتبة  األهمية  املعيارية ومستوى  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات   )

 البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.الرقابة 

افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة : (4جدول ) بقياس أثر عدد املدققين على الرقابة البيئية لديوان  املتوسطات الحسابية واالنحر

   املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام

املتوسط   الفقرة

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 

 الرتبة 

 على   . 8
 
سلبا املحاسبة  البيئية في ديوان  للرقابة  املمارسين  املدققين  يؤثر نقص عدد 

 فاعلية الرقابة البيئية.  

 1 مرتفع 0.782 4.258

في   . 9 التنويع  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين  من  الكافي  العدد  توفر  يساهم 

 طبيعة ومحتويات تقارير الرقابة البيئية. 

 3 مرتفع 0.799 4.165

يساعد توفر العدد الكافي من املدققين املمارسين للرقابة البيئية على شمول أكبر   . 10

 عدد من مؤسسات القطاع العام الخاضعة للرقابة البيئية. 

 2 مرتفع 0.812 4.188

أعداد   . 11 زيادة  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين  من  الكافي  العدد  توفر  يساهم 

 التقارير الخاصة بالرقابة البيئية.  

 4 مرتفع 0.820 4.094

يحرص القائمون على ديوان املحاسبة على توفير العدد املالئم والكافي من املدققين   . 12

منهم   إيمانا  البيئية  للرقابة  البيئية  املمارسين  الرقابة  تفعيل  في  ذلك  بمساهمة 

 للديوان.

 5 متوسط  1.146 3.175

تتسم سياسة ديوان املحاسبة التوظيفية بتوفير العدد الكافي من املدققين للقيام   . 13

 بأعمال الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام بفعالية أكبر. 

 6 متوسط  1.141 3.010

 - مرتفع  0.917 3.815 ( مجتمعة 13-8للفقرات )املتوسط الحسابي 

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
 
 استنادا

أّن نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة يؤثر  ( على 4.258( والبالغ )1يدّل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ) •

البيئية وبشكل واضح،   الرقابة  للفقرة )سلبا على فاعلية  املعياري  اإلنحراف  املجيبين حول  0.782ويدّل  األفراد  بين  اتفاق وإنسجام  ( على وجود 

 هذه الفقرة. 

التوظيفية تتسم بعدم توفير العدد   ( إلى قناعة املجيبين بأّن سياسة ديوان املحاسبة3.010والبالغ )( 6يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ) •

لزام ديوان املحاسبة  إ ، ولعّل سبب ذلك حداثة  الكافي من املدققين للقيام بأعمال الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام بالفعالية املطلوبة

 ة على مؤسسات القطاع العام.بالقيام بأعمال الرقابة البيئي 

الحسابية   املتوسطات  تراوحت  فقد  عام،  تقيس  وبشكل  التي  البيئية  للفقرات  الرقابة  على  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين  عدد  نقص  أثر 

العام القطاع  األردني على مؤسسات  املحاسبة  )  لديوان  ب4.258-3.010بين  أهمية متوسطة ومرتفعة، كما  للفقرات لغ  ( وبمستويات  الحسابي  الوسط 

(، 3.815مجتمعة ) املتعلقة بقياس أثر عدد املدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام

املدققين يزيد من كاهل العمل على املدققين الحاليين ( إلى أّن نقص عدد  ينمما يدّل على أّن له تأثير بدرجة مرتفعة. ويعود ذلك )من وجهة نظر الباحث

( البالغ  املعياري  اإلنحراف  ويدّل  وتعددا.  تنوعا  أكثر  رقابية  بمهام  بقيامهم  يسمح  املجيبين حول  0.917بما ال  األفراد  بين  وإنسجام  اتفاق  ( على وجود 

 فقرات هذا البعد بشكل عام. 
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اختبار   الفرضية تم استخدام  )  (t-test)وإلختبار هذه  (،  3لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة 

 ( نتائج إختبار هذه الفرضية. 5ويبّين الجدول رقم )

 لعينة واحدة  ”t“فرضية األولى باستخدام اختبار النتيجة اختبار : (5جدول )
املتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  tقيمة

 املحسوبة 

 t قيمة

 الجدولية

درجات  

 الحرية

مستوى  

 الداللة 

نتيجة 

 الفرضية

عدد املدققين املمارسين للرقابة  أثر نقص 

البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة  

 األردني على مؤسسات القطاع العام 

 رفض  *0.000 96 1.98 42.920 0.917 3.815

 
ً
 . (0.05) عند مستوى  * الفروق دالة إحصائيا

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  
 
( α( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة )42.92املحسوبة والبالغة )  tاستنادا

( يعني رفض  0.05أقل من  الرقابة (، مما  يؤثر على  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين  نقص عدد  أّن  أي  البديلة،  الفرضية  وقبول  العدمية  الفرضية 

 البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.

للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة  : ال يؤثر نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين  Ho2  اختبار الفرضية الثانية: 

 األردني على مؤسسات القطاع العام. 

أثر نقص املؤهالت العلمية ( املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس 6يوّضح الجدول رقم )

 يئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.والفنية للمدققين املمارسين للرقابة الب

افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة: (6جدول ) بقياس أثر نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين على للفقرات املتعلقة  املتوسطات الحسابية واالنحر

 األردني على مؤسسات القطاع العام الرقابة البيئية لديوان املحاسبة  
املتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 

 الرتبة

فاعلية   . 14 على   
 
سلبا البيئية  للرقابة  املمارسين  للمدققين  والفني  العلمي  التأهيل  نقص  يؤثر 

 الرقابة البيئية. 

 2 مرتفع 0.854 4.167

العلمية   . 15 البيئية وإملامهم باملعايير  تساهم املؤهالت  للرقابة  الحاصل عليها املدققين املمارسين 

 املهنية والفنية الخاصة بالرقابة البيئية في تحسين نوعية التقارير البيئية التي يصدرونها. 

 4 مرتفع 0.809 4.031

ة ومعرفتهم تساعد املؤهالت العلمية والفنية الحاصل عليها املدققين املمارسين للرقابة البيئي . 16

التخطيط األفضل لعملية   البيئية املختلفة على  البيئية واألنظمة  الكافية بقواعد املعلومات 

 الرقابة البيئية. 

 3 مرتفع 0.888 4.113

التقارير   . 17 جودة  البيئية على  التعليم املنهي والفني للمدققين املمارسين للرقابة  تؤثر استمرارية 

 البيئية. الخاصة بالرقابة 

 5 مرتفع 0.872 3.990

تساهم املؤهالت العلمية والفنية التي يتمتع بها املدققين املمارسين للرقابة البيئية في معرفتهم   . 18

الرقابة   لعملية  األمثل  التخطيط  على  وانعكاساتها  البيئية  واملخاطر  البيئية  الرقابة  ألهداف 

 البيئية.

 1 مرتفع 0.782 4.186

معرفتهم  . 19 تعزيز  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  للمدققين  والفنية  العلمية  املؤهالت  تؤثر 

بشكل   ينعكس  مما  البيئي  باألداء  املتعلقة  القياسية  تقارير    إيجابي للمؤشرات  جودة  على 

 الرقابة البيئية. 

 6 مرتفع 0.794 3.958

 - مرتفع  0.833 4.074 مجتمعة( 19-14)املتوسط الحسابي للفقرات 

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
 
 استنادا

املدققين املمارسين للرقابة املؤهالت العلمية والفنية التي يتمتع بها  أّن  ( على  4.186( والبالغ )1يدّل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ) •

البيئية الرقابة  لعملية  األمثل  التخطيط  وانعكاساتها على  البيئية  واملخاطر  البيئية  الرقابة  في معرفتهم ألهداف  تساهم  اإلنحراف  ،  البيئية  ويدّل 

 ( على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة. 0.782املعياري للفقرة )

الوسط • )  يشير  الرتبة  ذات  للفقرة  )6الحسابي  والبالغ  للرقابة 3.958(  املمارسين  للمدققين  والفنية  العلمية  املؤهالت  بأّن  املجيبين  قناعة  إلى   )

 على جودة تقارير الرقابة البيئية.  إيجابيالبيئية تؤثر في تعزيز معرفتهم للمؤشرات القياسية املتعلقة باألداء البيئي مما ينعكس بشكل 

عام، فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على   وبشكل 

( بين  العام  القطاع  مؤسسات  على  األردني  املحاسبة  لديوان  البيئية  الحسابي 4.186-3.958الرقابة  الوسط  بلغ  كما  مرتفعة،  أهمية  وبمستويات   )

دني على مؤسسات فقرات املتعلقة بقياس أثر املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األر لل



 خاليلة& ال صيام                                                                             املؤثرة في الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العامالعوامل  

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 220-245 
 234 

 

املؤهالت العلمية وتعزيزها  ( إلى أّن توافر  ين(، مما يدّل على أّن له تأثير بدرجة مرتفعة. ويعود ذلك )من وجهة نظر الباحث4.074القطاع العام مجتمعة )

املعياري البالغ    من خالل الخبرات واملهارات الفنية يزيد من قدرة مدققي ديوان املحاسبة على القيام بمهام الرقابة البيئية بشكل فاعل. ويدّل اإلنحراف

 ( على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام. 0.833)

اختبار  وإلختب الفرضية تم استخدام  )  (t-test)ار هذه  (،  3لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة 

 ( نتائج إختبار هذه الفرضية. 7ويبّين الجدول رقم )

 لعينة واحدة  ”t“نتيجة اختبار الفرضية الثانية باستخدام اختبار : (7جدول )
املتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  tقيمة

 املحسوبة 

 t قيمة
 الجدولية

درجات  

 الحرية

مستوى  

 الداللة 

 نتيجة الفرضية 

املؤهالت العلمية والفنية للمدققين  أثر نقص 

الرقابة البيئية  املمارسين للرقابة البيئية على 

لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع  

 العام

 رفض  *0.000 96 1.98 48.184 0.833 4.074

 
ً
 ( 0.05عند مستوى ) * الفروق دالة إحصائيا

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة 
 
( α( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة )48.184املحسوبة والبالغة ) tاستنادا

ارسين للرقابة البيئية مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أّن نقص املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املم(،  0.05أقل من )

 يؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.

الثالثة: الفرضية  لديوان Ho3  اختبار  البيئية  الرقابة  على  الالزمة  التدريبية  الدورات  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين  قلة مشاركة  تؤثر  ال   :

 األردني على مؤسسات القطاع العام. املحاسبة 

( املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر قلة مشاركة املدققين  8يوّضح الجدول رقم )

 املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية الالزمة على الرقابة البيئية لديوان 

افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس : (8جدول ) أثر قلة مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية  املتوسطات الحسابية واالنحر

 ى مؤسسات القطاع العام في الدورات التدريبية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني عل
املتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 

 الرتبة

بشكل   . 20 التدريبية  الدورات  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين  مشاركة  على    إيجابيتؤثر 

 كفاءة التخطيط  والتنفيذ لعملية الرقابة البيئية

 1 مرتفع  0.759 4.082

التحسين   . 21 على  التدريبية  الدورات  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين  مشاركة  تساعد 

 املستمر لجودة التقارير الخاصة بالرقابة البيئية. 

 3 مرتفع  0.770 3.969

مشاركة   . 22 على  تساهم  اإلطالع  في  التدريبية  الدورات  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين 

 تجارب جديدة ومتنوعة في مجال الرقابة البيئية. 

 4 مرتفع  0.786 3.918

تقارير   . 23 في  معالجة أوجه القصور  على  التي تعمل  الهامة  الوسائل  التدريبية من  الدورات  عد 
ُ
ت

 الرقابة البيئية

 2 مرتفع  0.840 4.010

تساعد الدورات التدريبية على إكساب املدققين املمارسين للرقابة البيئية املزيد من املهارات   . 24

 في مجال الرقابة البيئية. 

 6 مرتفع  0.852 3.896

لطبيعة   . 25 معرفتهم  تعزيز  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  للمدققين  التدريبية  الدورات  تساهم 

مؤسسات   الرقابة  عمل  تقارير  على  وانعكاساتها  البيئية  باملفاهيم  وارتباطها  العام  القطاع 

 البيئية

 5 مرتفع  0.773 3.918

 - مرتفع  0.797 3.965 مجتمعة( 25-20)املتوسط الحسابي للفقرات 

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج 
 
 الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:استنادا

• ( الرتبة  ذات  للفقرة  الحسابي  الوسط  ارتفاع  )1يدّل  والبالغ  على  4.082(  الدورات أّن  (  في  البيئية  للرقابة  املمارسين  املدققين  مشاركة 

يؤثر بشكل   )  إيجابيالتدريبية  للفقرة  املعياري  اإلنحراف  ويدّل  البيئية،  الرقابة  لعملية  والتنفيذ  التخطيط  كفاءة  ( على وجود  0.759على 

 اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة. 

للفقرة   • الحسابي  الوسط  )يشير  الرتبة  )6ذات  والبالغ  املدققين  3.896(  إكساب  على  تساعد  التدريبية  الدورات  بأّن  املجيبين  قناعة  إلى   )

 املمارسين للرقابة البيئية املزيد من املهارات في مجال الرقابة البيئية. 
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للرقابة البيئية في الدورات التدريبية الالزمة    وبشكل عام، فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر مشاركة املدققين املمارسين

بين ) العام  القطاع  األردني على مؤسسات  املحاسبة  البيئية لديوان  الرقابة  الحسابي 4.082-3.896على  الوسط  بلغ  أهمية مرتفعة، كما  ( وبمستويات 

الدورا  ت التدريبية الالزمة على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على  للفقرات املتعلقة بقياس أثر مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في 

( إلى أّن املهارات املتجددة في ين(، مما يدّل على أّن له تأثير بدرجة مرتفعة. ويعود ذلك )من وجهة نظر الباحث3.965مؤسسات القطاع العام مجتمعة )

( على 0.797ن خالل املشاركة في الدورات التدريبية ذات العالقة. ويدّل اإلنحراف املعياري البالغ )مجال الرقابة البيئية يمكن الحصول عليها ومواكبتها م

 وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.

اختبار   الفرضية تم استخدام  )  (t-test)وإلختبار هذه  (،  3لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة 

 ( نتائج إختبار هذه الفرضية. 9ويبّين الجدول رقم )

 لعينة واحدة  ”t“نتيجة اختبار الفرضية الثالثة باستخدام اختبار : (9جدول )
املتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  tقيمة

 املحسوبة 

 t قيمة

 الجدولية

درجات  

 الحرية

مستوى  

 الداللة 

 نتيجة الفرضية 

أثر قلة مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية  

في الدورات التدريبية الالزمة على الرقابة البيئية  

لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع  

 العام

 رفض  *0.000 96 1.98 49.054 0.797 3.965

 * 
ً
 ( 0.05عند مستوى ) الفروق دالة إحصائيا

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة 
 
( α( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة )49.054املحسوبة والبالغة ) tاستنادا

رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أّن قلة مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية  (، مما يعني  0.05أقل من )

 الالزمة تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.

عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات  : ال يؤثر Ho4  اختبار الفرضية الرابعة:

 القطاع العام. 

( رقم  الجدول  بقياس  10يوّضح  املتعلقة  للفقرات  والرتبة  األهمية  املعيارية ومستوى  واإلنحرافات  الحسابية  املتوسطات  دليل (  أثر عدم وجود 

 رقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام. معتمد ملمارسة ال

افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس : (10جدول ) أثر عدم وجود دليل معتمد على الرقابة البيئية  املتوسطات الحسابية واالنحر

 لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام 
املتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 

 الرتبة

البيئية بشكل   . 26 الرقابة  معتمد ملمارسة  دليل  في    إيجابييؤثر وجود  ممارسة أفضل الطرق  على 

 مجال الرقابة البيئية. 

 1 مرتفع 0.772 4.196

يتم   . 27 التي  والضوابط  املعايير  بيان  على  البيئية  الرقابة  ملمارسة  معتمد  دليل  وجود  يساعد 

 بموجبها تفعيل دور الرقابة البيئية.

 5 مرتفع 0.770 3.990

الرقابة   . 28 ملمارسة  املعتمد  الدليل  في  الواردة  التوجيهية  واملبادئ  واإلجراءات  السياسات  تساهم 

 البيئية في تحقيق الجودة املثلى لعملية الرقابة البيئية. 

 4 مرتفع 0.777 4.021

أية   . 29 في   
 
أساسيا  

 
مرجعا البيئية  الرقابة  ملمارسة  املعتمد  الدليل  ل 

ّ
عملية  ُيشك تواجه  إشكاليه 

 ممارسة الرقابة البيئية. 

 6 مرتفع 0.795 3.948

البيئية  . 30 الرقابة  البيئية على توحيد إجراءات وسياسات  الرقابة  ملمارسة  الدليل املعتمد  يعمل 

 وفق منهج موحد مع مراعاة تباين طبيعة نشاط مؤسسات القطاع العام التي يتم رقابتها. 

 2 مرتفع 0.825 4.082

يعّزز وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية من موضوعية وشفافية عملية الرقابة البيئية  . 31

 وإصدار التقارير الخاصة بها.  

 3 مرتفع 0.868 4.063

 - مرتفع  0.801 4.050 مجتمعة( 31-26)املتوسط الحسابي للفقرات 

 التحليل اإلحصائي. * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
 
 استنادا

 إيجابي ( على أّن وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية يؤثر بشكل  4.196( والبالغ )1يدّل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ) •

( للفقرة  املعياري  اإلنحراف  ويدّل  البيئية،  الرقابة  مجال  في  الطرق  أفضل  ممارسة  األفراد  0.772على  بين  وإنسجام  اتفاق  وجود  على   )

 املجيبين حول هذه الفقرة. 
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 3.948لبالغ )( وا 6يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ) •
 
ل مرجعا

ّ
( إلى قناعة املجيبين بأّن الدليل املعتمد ملمارسة الرقابة البيئية يشك

 في أية إشكاليه تواجه عملية ممارسة الرقابة البيئية. 
 
 أساسيا

البيئية على   الرقابة البيئية لديوان  وبشكل عام، فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس أثر وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة 

( وبمستويات أهمية مرتفعة، كما بلغ الوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس أثر  4.196-3.948املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام بين )

(، مما يدّل على أّن  4.050العام مجتمعة ) وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع

الباحث تأثير بدرجة مرتفعة. ويعود ذلك )من وجهة نظر  الرقابية في ينله  للمدقق عند قيامه بمهامه  املوّجه  املرشد  ل 
ّ
يمث املعتمد  الدليل  أّن وجود  إلى   )

وم بمهامه الرقابية بالشكل املطلوب وبالصورة املثلى من خالل االلتزام مجال الرقابة البيئية، كما أّن وجوده هو عامل اطمئنان وثقة للمدقق إلى أّنه يق

 ( على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام. 0.801بما جاء في الدليل. ويدّل اإلنحراف املعياري البالغ )

اختبار   الفرضية تم استخدام  )  (t-test)وإلختبار هذه  (،  3لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة 

 ( نتائج إختبار هذه الفرضية. 11ويبّين الجدول رقم )

 لعينة واحدة  ”t“باستخدام اختبار  الرابعةنتيجة اختبار الفرضية  : (11جدول )
املتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  tقيمة
 املحسوبة 

 t قيمة

 لجدولية ا

درجات  

 الحرية

مستوى  

 الداللة 

 نتيجة الفرضية 

أثر عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية  

على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على  

 مؤسسات القطاع العام

 رفض  *0.000 96 1.98 49.821 0.801 4.050

 
ً
 ( 0.05) عند مستوى  * الفروق دالة إحصائيا

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة 
 
( α( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة )49.821املحسوبة والبالغة ) tاستنادا

( البديلة،  0.05أقل من  الفرضية  العدمية وقبول  الفرضية  الرقابة (، مما يعني رفض  البيئية يؤثر على  الرقابة  أّن عدم وجود دليل معتمد ملمارسة  أي 

 البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.

األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على ممارسة  ال يؤثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة  :  Ho5  اختبار الفرضية الخامسة:

 الرقابة البيئية. 

( رقم  الجدول  إدارة 12يوّضح  تعاون  أثر عدم  بقياس  املتعلقة  للفقرات  والرتبة  األهمية  املعيارية ومستوى  واإلنحرافات  الحسابية  املتوسطات   )

 مارسين للرقابة البيئية على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام. ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين امل

افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس : (12جدول ) عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني  أثر املتوسطات الحسابية واالنحر

 وعدم دعمها للمدققين على الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام 
املتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 

 الرتبة

يساهم فتح باب املشاركة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ورش عمل محلية ودولية   . 32

 من ِقبل إدارة ديوان املحاسبة في إثراء معرفتهم بأساليب الرقابة البيئية. 

 1 مرتفع  0.890 4.144

للرقابة   . 33 املمارسين  للمدققين  املحاسبة  ديوان  إدارة  تفريغ  سوية  يساعد  رفع  على  البيئية 

 إعداد التقارير الخاصة بالرقابة البيئية. 

 3 مرتفع 0.860 3.990

املمارسين   . 34 للمدققين  املحاسبة  ديوان  إدارة  ِقبل  من  اإلستراتيجية  الخطط  وضع  يساهم 

 للرقابة البيئية على رسم صورة واضحة ملا هو مطلوب منهم انجازه في مجال الرقابة البيئية. 

 2 مرتفع 0.777 4.121

الرقابة   . 35 أعمال  النجاز  الالزمة  الحديثة  التقنيات  توفير  على  املحاسبة  ديوان  إدارة  تحرص 

 البيئية من ِقبل املدققين املمارسين للرقابة البيئية بأقص ى درجات السرعة املمكنة. 

 6 متوسط 1.037 3.589

قواعد   . 36 توفير  في  املحاسبة  ديوان  دور  وعن  ُيعّد  العام  القطاع  مؤسسات  عن  البيانات 

تحسين   على  تساعد  التي  العوامل  أهم  من  والعاملية  املحلية  البيئية  واملقاييس  التشريعات 

 جودة تقارير الرقابة البيئية. 

 5 مرتفع 0.953 3.804

مهام   . 37 في تحسين  إدارة ديوان املحاسبة  التدقيق بالخبراء من ِقبل  الرقابة  يساعد دعم ِفَرق 

 البيئية وضمان جودة تقاريرها. 

 4 مرتفع 0.890 3.856

 - مرتفع  0.901 3.901 ( مجتمعة37-32املتوسط الحسابي للفقرات )

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
 
 استنادا

فتح باب املشاركة للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ورش أّن  ( على  4.144( والبالغ )1ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة )يدّل   •

(  0.890)عمل محلية ودولية من ِقبل إدارة ديوان املحاسبة يساهم في إثراء معرفتهم بأساليب الرقابة البيئية، ويدّل اإلنحراف املعياري للفقرة  

 على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة. 
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• ( الرتبة  ذات  للفقرة  الحسابي  الوسط  )6يشير  والبالغ  التقنيات  3.589(  توفير  على  تحرص  املحاسبة  ديوان  إدارة  بأّن  املجيبين  قناعة  إلى   )

 رسين للرقابة البيئية بأقص ى درجات السرعة املمكنة.الحديثة الالزمة النجاز أعمال الرقابة البيئية من ِقبل املدققين املما

للمدققين    دعمها  وعدم  األردني  املحاسبة  ديوان  إدارة  تعاون  عدم  أثر  تقيس  التي  للفقرات  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  فقد  عام،  وبشكل 

( وبمستويات أهمية متوسطة ومرتفعة، كما بلغ 4.144-3.589املمارسين للرقابة البيئية على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام بين )

على ممارسة   الوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس أثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية

العام مجتمعة ) القطاع  البيئية على مؤسسات  الباحث  (، مما يدّل على3.901الرقابة  تأثير بدرجة مرتفعة. ويعود ذلك )من وجهة نظر  له  أّن ينأّن  إلى   )

وغياب األردني  املحاسبة  ديوان  إدارة  تعاون  غياب  حالة  في  املطلوب  بالشكل  الرقابية  بمهامهم  القيام  يستطيعون  ال  املحاسبة  ديوان  دعمها   مدققي 

املع اإلنحراف  ويدّل  البيئية.  للرقابة  املمارسين  )للمدققين  البالغ  البعد 0.901ياري  املجيبين حول فقرات هذا  األفراد  بين  وإنسجام  اتفاق  ( على وجود 

 بشكل عام. 

اختبار   الفرضية تم استخدام  )  (t-test)وإلختبار هذه  (،  3لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة 

 ( نتائج إختبار هذه الفرضية. 13ويبّين الجدول رقم )

 لعينة واحدة ”t“باستخدام اختبار  الخامسةنتيجة اختبار الفرضية  : (13جدول )
املتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  tقيمة

 املحسوبة 

 tقيمة 

 الجدولية

درجات  

 الحرية

مستوى  

 الداللة 

 نتيجة الفرضية 

أثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم  

دعمها للمدققين املمارسين للرقابة البيئية على  

ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع  

 العام

 رفض  *0.000 96 1.98 43.045 0.901 3.901

 ( 0.05الفروق دالة إحصائيا عند مستوى )* 

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة 
 
( α( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة )43.045املحسوبة والبالغة ) tاستنادا

( أّن  0.05أقل من  أي  البديلة،  الفرضية  العدمية وقبول  الفرضية  للمدققين (، مما يعني رفض  األردني وعدم دعمها  املحاسبة  إدارة ديوان  عدم تعاون 

 املمارسين للرقابة البيئية يؤثر على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.

إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية : ال تؤثر عدم  Ho6  اختبار الفرضية السادسة: 

 وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئية. 

( رقم  الجدول  إس14يوّضح  عدم  أثر  بقياس  املتعلقة  للفقرات  والرتبة  األهمية  ومستوى  املعيارية  واإلنحرافات  الحسابية  املتوسطات  تجابة  ( 

ية على مؤسسات مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئ

 القطاع العام.

افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس : ( 14)  جدول  أثر عدم استجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املحاسبة وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئية 
املتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 

 الرتبة

املمارسين   . 38 املدققين  العام الستفسارات  القطاع  مؤسسات  ِقبل  من  السريعة  االستجابة  تؤثر 

 على عملية الرقابة البيئية  إيجابيللرقابة البيئية بشكل 

 1 مرتفع 0.846 4.186

البيئية  . 39 للرقابة  املمارسين  املدققين  مع  العام  القطاع  مؤسسات  على  القائمون  تعاون  يساعد 

 كافة التسهيالت لهم على سرعة إنجاز مهام الرقابة البيئية. وتوفير 

 6 مرتفع 0.820 3.928

البيئية  . 40 للرقابة  املمارسين  املدققين  مع  العام  القطاع  مؤسسات  على  القائمون  تعاون  ُيساهم 

 على تجاوز كافة املعوقات )أو الحّد من تأثيرها( أثناء القيام بعملية الرقابة البيئية. 

 3 مرتفع 0.823 3.990

البيئية  . 41 الرقابة  في  املحاسبة  ديوان  لدور  العام  القطاع  مؤسسات  على  القائمون  تّفهم  يؤثر 

 على أداء هذا النوع من الرقابة.  إيجابيبشكل 

 5 مرتفع 0.888 3.969

ديوان   . 42 مع مدققي  العام وتعاونهم  القطاع  القائمون على مؤسسات  املحاسبة  تساهم استجابة 

 في إنجاز مهمة الرقابة البيئية بأسرع وقت ممكن

 2 مرتفع 0.754 4.124

مع مدققي ديوان املحاسبة   . 43 العام وتعاونهم  القطاع  القائمون على مؤسسات  تساهم استجابة 

 على إنجاز مهمة الرقابة البيئية بأقل التكاليف وأقل جهد ممكن

 4 مرتفع 0.913 3.979

 - مرتفع  0.840 4.029 ( مجتمعة43-38الحسابي للفقرات )املتوسط 

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
 
 استنادا



 خاليلة& ال صيام                                                                             املؤثرة في الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العامالعوامل  

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 220-245 
 238 

 

• ( الرتبة  ذات  للفقرة  الحسابي  الوسط  ارتفاع  )1يدّل  والبالغ  على  4.186(  العام أّن  (  القطاع  مؤسسات  ِقبل  من  السريعة  االستجابة 

البيئية تؤثر بشكل   للرقابة  املمارسين  املدققين  )  إيجابيالستفسارات  للفقرة  املعياري  اإلنحراف  البيئية، ويدّل  الرقابة  ( 0.846على عملية 

 على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة. 

لل • الحسابي  الوسط  )يشير  الرتبة  ذات  )6فقرة  والبالغ  مع 3.928(  العام  القطاع  القائمون على مؤسسات  تعاون  بأّن  املجيبين  قناعة  إلى   )

 املدققين املمارسين للرقابة البيئية وتوفير كافة التسهيالت لهم يساعد على سرعة إنجاز مهام الرقابة البيئية. 

لتي تقيس أثر عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني  وبشكل عام، فقد تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات ا 

البيئية على مؤسسات القطاع العام بين ) البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة  ( وبمستويات أهمية 4.186-3.928املمارسين لعملية الرقابة 

ة بقياس أثر عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية مرتفعة، كما بلغ الوسط الحسابي للفقرات املتعلق

(، مما يدّل على أّن له تأثير بدرجة مرتفعة. 4.029الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام مجتمعة )

ا  نظر  )من وجهة  ذلك  واستجابة ينلباحثويعود  تعاون  حالة  في  املطلوب  بالشكل  الرقابية  بمهامهم  القيام  يستطيعون  املحاسبة  أّن مدققي ديوان  إلى   )

البا املعياري  اإلنحراف  ويدّل  الرقابة.  بمهام  القيام  توفير مستلزمات  املدققين من خالل  البيئية مع هؤالء  بالرقابة  املعنية  )املؤسسات  ( على  0.840لغ 

 فاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.وجود ات

اختبار   الفرضية تم استخدام  )  (t-test)وإلختبار هذه  (،  3لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة 

 ( نتائج إختبار هذه الفرضية. 15ويبّين الجدول رقم )

 لعينة واحدة  ”t“باستخدام اختبار  السادسةنتيجة اختبار الفرضية : (15)  جدول 
املتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  tقيمة

 املحسوبة 

 tقيمة 

 الجدولية

درجات  

 الحرية

 نتيجة الفرضية  مستوى الداللة 

أثر عدم إستجابة مؤسسات القطاع العام ملدققي  

ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة  

البيئية وعدم تعاونها معهم على ممارسة الرقابة  

 البيئية 

 رفض  *0.000 96 1.98 47.388 0.840 4.029

 
ً
 ( 0.05) عند مستوى  * الفروق دالة إحصائيا

 الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. الجدول من إعداد * 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة 
 
( α( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة )47.388املحسوبة والبالغة ) tاستنادا

( أّن  0.05أقل من  أي  البديلة،  الفرضية  وقبول  العدمية  الفرضية  يعني رفض  املحاسبة  (، مما  ديوان  ملدققي  العام  القطاع  إستجابة مؤسسات  عدم 

 األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية وعدم تعاونها معهم يؤثر على ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام.

 تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.توجد معوقات : ال Ho7  اختبار الفرضية السابعة:

( املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تؤثر على  16يوّضح الجدول رقم )

 .مؤسسات القطاع العامالرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على 

افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس : (16)جدول  وجود معوقات تؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني املتوسطات الحسابية واالنحر

 على مؤسسات القطاع العام 
املتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 

 الرتبة

وجود   . 44 البيئية عدم  الرقابة  بماهية  العام  القطاع  مؤسسات  على  القائمون  لدى  كافية  معرفة 

 التي يمارسها ديوان املحاسبة وأهميتها.

 1 مرتفع 0.909 4.134

عدم توافر قواعد بيانات كافية لدى ديوان املحاسبة عن أنشطة مؤسسات القطاع العام ذات   . 45

 العالقة بالرقابة البيئية. 

 4 مرتفع 1.077 3.804

 8 متوسط 1.189 3.635 نقص املؤهالت العلمية والفنية لدى مدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية.    . 46

القطاع   . 47 مؤسسات  على  البيئية  للرقابة  املمارسين  املحاسبة  ديوان  ملدققي  العددي  النقص 

 العام. 

 2 مرتفع 0.995 4.010

النقص في الدورات التدريبية املتخصصة في مجال الرقابة البيئية للمدققين املمارسين للرقابة   . 48

 البيئية على مؤسسات القطاع العام.  

 3 مرتفع 1.076 3.979

عدم إيالء إدارة ديوان املحاسبة االهتمام الكافي لتوفير احتياجات املدققين املمارسين للرقابة   . 49

 البيئية.

 7 مرتفع 1.178 3.708

املمارسين   . 50 املحاسبة  ديوان  مدققي  مع  العام  القطاع  مؤسسات  على  القائمون  تعاون  عدم 

 لعملية الرقابة البيئية. 

 6 مرتفع 1.130 3.742

ديوان   . 51 مدققي  ِقبل  من  البيئية  الرقابة  ملمارسة  مة 
ّ
منظ وتشريعات  معتمد  دليل  وجود  عدم 

 القطاع العام. املحاسبة على مؤسسات 

 5 مرتفع 1.224 3.794

 - مرتفع  1.097 3.851 ( مجتمعة51-44املتوسط الحسابي للفقرات ) 

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 
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 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
 
 استنادا

عدم وجود معرفة كافية لدى القائمون على تأكيد املجيبين على أّن  ( على  4.134( والبالغ )1للفقرة ذات الرتبة )يدّل ارتفاع الوسط الحسابي   •

البيئية الرقابة  القيام بمهام  أمام  ل عائقا 
ّ
تمث املحاسبة وأهميتها  التي يمارسها ديوان  البيئية  الرقابة  العام بماهية  القطاع  ، ويدّل مؤسسات 

 ( على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هذه الفقرة. 0.909فقرة )اإلنحراف املعياري لل

الرتبة ) • للفقرة ذات  الحسابي  الوسط  العلمية والفنية لدى 3.635( والبالغ )6يشير  املؤهالت  أهمية نقص  بارتفاع  املجيبين  إلى عدم قناعة   )

 مدققي ديوان املحاسبة املمارسين للرقابة البيئية. 

عا على وبشكل  األردني  املحاسبة  لديوان  البيئية  الرقابة  على  تؤثر  معوقات  وجود  تقيس  التي  للفقرات  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  فقد  م، 

( وبمستويات أهمية متوسطة ومرتفعة، كما بلغ الوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات  4.134-3.635مؤسسات القطاع العام بين )

الرق على  )تؤثر  مجتمعة  العام  القطاع  مؤسسات  على  األردني  املحاسبة  لديوان  البيئية  بدرجة 3.851ابة  تأثير  لها  املعوقات  هذه  أّن  على  يدّل  مما   ،)

 مرتفعة.  

اختبار   الفرضية تم استخدام  )  (t-test)وإلختبار هذه  (،  3لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة 

 ( نتائج إختبار هذه الفرضية. 17ويبّين الجدول رقم )

 لعينة واحدة  ”t“باستخدام اختبار  بعةنتيجة اختبار الفرضية السا: (17جدول )
املتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  tقيمة

 املحسوبة 

 tقيمة 

 الجدولية

درجات  

 الحرية

 نتيجة الفرضية  مستوى الداللة 

تؤثر على الرقابة البيئية لديوان  وجود معوقات 

 املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام 

 رفض  *0.000 96 1.98 34.938 1.097 3.851

 
ً
 ( 0.05عند مستوى ) * الفروق دالة إحصائيا

 * الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي. 

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة 
 
( α( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة )34.938املحسوبة والبالغة ) tاستنادا

ان املحاسبة األردني على أّنه توجد معوقات تؤثر على الرقابة البيئية لديو (، مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي 0.05أقل من )

 مؤسسات القطاع العام.

لنتو  معززة  الفرضية  هذه  نتيجة  جاءت  الفرضيا   ائجقد  السابقةختبار  الست  تبيّ   ات  حيث  الدراسة،  فرضيات  اختبار    نمن  نتيجة  خالل  من 

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كفاءة ممارسة الرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام من قبل مدققي ديوان  أّن الفرضيات الست السابقة 

الفرضيات الست السابقة  ائج اختبار  جاءت نتيجة هذه الفرضية )السابعة( منسجمة مع نت  وبالتالياملحاسبة األردني املمارسين لعملية الرقابة البيئية،  

 . وبتأثير درجته مرتفعةؤثر على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام ت ود معوقات من حيث وج

 : نتائج الدراسة

 
 
 إلى النتائج التالية: تّم التوصل إلى نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها،  استنادا

 يؤثر نقص عدد املدققين املمارسين للرقابة  •
 
 على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة على مؤسسات القطاع العام.  البيئية في ديوان املحاسبة سلبا

•  
 
على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة   يؤثر النقص في املؤهالت العلمية والفنية للمدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة األردني سلبا

 ام. على مؤسسات القطاع الع

•  
 
على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة   تؤثر عدم مشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في ديوان املحاسبة األردني في الدورات التدريبية سلبا

 على مؤسسات القطاع العام. 

•  
 
 سبة األردني على مؤسسات القطاع العام.على الرقابة البيئية لديوان املحا يؤثر عدم وجود دليل معتمد ملمارسة الرقابة البيئية سلبا

•  
 
على الرقابة البيئية لديوان املحاسبة   يؤثر عدم تعاون إدارة ديوان املحاسبة األردني وعدم دعمها للمدققين املمارسين لهذا النوع من الرقابة سلبا

 األردني على مؤسسات القطاع العام. 

ديوا  • ملدققي  العام  القطاع  استجابة مؤسسات   تؤثر عدم 
 
سلبا تعاونها معهم  األردني وعدم  املحاسبة  لديوان   ن  البيئية  الرقابة  إنجاز عملية  على 

 املحاسبة األردني على مؤسسات القطاع العام.

ال • الرقابة  بأعمال  األردني عند قيامهم  املحاسبة  البيئية في ديوان  الرقابة  القائمين على عمليات  التي تواجه  املعوقات  العديد من  لى بيئية عهناك 

 مؤسسات القطاع العام.
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 الدراسة: توصيات

 :التوصيات التالية صاغ الباحثانفقد في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، 

تقاري • طبيعة ومحتويات  في  للتنويع  لهم  الفرصة  إتاحة  بهدف  البيئية,  للرقابة  املمارسين  بتعزيز عدد  األردني  املحاسبة  ديوان  إدارة  الرقابة  قيام  ر 

 البيئية التي يقدمونها وشمول العدد األكبر من مؤسسات القطاع العام ورقابة أعمالها البيئية بشكل منتظم. 

•  
 
   بذل مزيد من الجهود من قبل إدارة ديوان املحاسبة األردني للعمل على اختيار املدققين األكثر تأهيال

 
   علميا

 
 وفنيا

 
باألنظمة البيئية   ، واألكثر إملاما

ن  هنية والفنية الخاصة بالرقابة البيئية، ملمارسة أعمال الرقابة البيئية مما يؤدي إلى التخطيط األفضل لعملية الرقابة البيئية وتحسيوباملعايير امل

 نوعية التقارير املصدرة. 

مما يضمن    ،الخاصة بالرقابة البيئية   زيادة اهتمام إدارة ديوان املحاسبة األردني بمشاركة املدققين املمارسين للرقابة البيئية في الدورات التدريبية •

 إضافة إلى التحسين املستمر للمهارات.  ،كفاءة في التخطيط والتنفيذ لعملية الرقابة البيئية

ل • املثلى  الجودة  لتحقيق  األردني,  املحاسبة  ديوان  إدارة  قبل  من  البيئية  الرقابة  أعمال  ملمارسة  معتمدة  ومنهجية  دليل  إيجاد  على  عملية العمل 

 ابة البيئية. الرق

البيئية • للرقابة  املمارسين  للمدققين  الدعم  درجات  أقص ى  توفير  األردني  املحاسبة  ديوان  إدارة  املمارسين   ،على  املدققين  تفريغ  وذلك من خالل 

البيئية الرقابة  ألعمال  البيئية  البيئية  ،للرقابة  واملقاييس  للتشريعات  بيانات  وقواعد  الحديثة  التقنيات  إ   ،توفير  التدقيق إضافة  فرق  دعم  لى 

 بالخبراء واملهندسين لضمان جودة التقارير.

 ئية.  زيادة نشر الوعي البيئي وأهميته لضمان تعاون مؤسسات القطاع العام مع مدققي ديوان املحاسبة األردني املمارسين لعمليات الرقابة البي •

األرد • املحاسبة  ديوان  الخاصة مع  والجهات  الحكومية  الجهات  ديوان تضافر جهود  تواجه مدققي  التي  املعوقات  وتخطي  للعمل على معالجة  ني 

العام القطاع  على مؤسسات  البيئية  الرقابة  لعمليات  ممارستهم  األردني عند  على    ،املحاسبة  البيئية  الرقابة  وتطلعات  أعمال  لتستطيع مواكبة 

 أكمل وجه.  

العوامل املؤثرة في ممارسة الرقابة البيئية من ِقبل ديوان املحاسبة األردني على مؤسسات  املزيد من  التعرف على  بهدف  إجراء املزيد من الدراسات   •

 . ةإيجابي)والتي لم يتم التطرق لها في هذه الدراسة( بهدف معالجتها إن كانت سلبية وتعزيزها إن كانت  القطاع العام

 :راجعامل

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 . 19-11 (:52) :مجلة الرقابة املالية .الرقابة البيئية(. 2008) علي نصر محمد، التويتي .1

،  نموذج تقييم احتياجات بناء القدرات لألجهزة العليا للرقابة املالية: دراسة حالة الجهاز املركزي للمحاسبات املصري  (.2014)جعفر، حاتم أحمد  .2

 بغداد، جمهورية العراق.  )واقع مهنة املحاسبة بين الواقع والطموح(،ورقة عمل مقدمة إلى املؤتمر العربي السنوي العام األول 

األردنية: دراسة ميدانية  (. 2013)الحايك، أحمد فيصل خالد   .3 العامة  املساهمة  الصناعية  الشركات  البيئي في  الداخلي  مجلة دراسات:  ،  التدقيق 

 . 408  – 394: (2)40، ، الجامعة األردنيةاإلداريةسلسلة العلوم 
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 . 174- 143: (2)19جامعة آل البيت، 

املصرية  (. 2014)عبدالناصر    ، درويش .7 األعمال  البيئي في منشآت  األداء  الحسابات عند مراجعة  لتفعيل دور مراقب  املحاسبة    .إطار مقترح  مجلة 

   .65-1 (:1)2 :واملراجعة

  .رسالة ماجستير  .تقييم أثر الرقابة املالية التي يمارسها ديوان املحاسبة على املؤسسات العامة في دولة الكويت  (. 2011)الدوسري، مبارك محمد   .8
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 عدد خاص..األردن .عمان .ديوان املحاسبة بين األمس واليوم (.2017)ديوان املحاسبة األردني  .9
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Abstract: This study aimed to identify the factors affecting the environmental control of the 
Jordanian audit Bureau on the public sector institutions, and to identify the obstacles that affect the 
environmental control of the Jordanian audit Bureau on the public sector institutions. 
In order to achieve the objectives of this study, the researchers developed a questionnaire that was 
distributed to the staff of the Jordanian audit bureau (managers and their assistants, heads of 
departments, auditors working at the headquarters of the bureau, auditors working in the Audit Bureau 
/ outside the head office), which at the beginning of 2020 (380) employees (According to statistics from 
the Jordanian Audit Bureau at the beginning of 2020). A random sample of (115) employees were 
selected from the various categories mentioned above, ie (30.26%) of the study population. 115 
questionnaires were distributed, and the number of questionnaires returned suitable for analysis was 
(97), ie (84.35%) of the distributed questionnaires. 
The researchers found a number of results, which can be summarized as follows: There is a negative 
effect on the factors (lack of number of environmental auditing auditors, lack of scientific and technical 
qualifications for auditors, lack of participation of auditors in training courses, Jordanian accounting and 
its lack of support for the auditors of environmental auditing, the non-response of public sector 
institutions and their lack of cooperation with the auditors of environmental auditing) on the practice of 
environmental control of the Jordanian Accounting Bureau on public sector institutions. There are many 
obstacles that affect the practice of the Jordanian Audit Bureau for environmental control on public 
sector institutions. 
The researchers presented a number of recommendations, including: The management of the Jordanian 
Audit Bureau must strengthen the number of auditors to practice environmental auditing, exert more 
efforts by the management of Jordanian Audit Bureau on selecting the most scientifically and technically 
qualified auditors who are familiar with environmental regulations and professional and technical 
standards.  

Keywords: Environmental Control; Jordanian Audit Bureau; Public Sector Institutions. 
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