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 *العوامل المؤثرة على جودة تقرير المحاسب القانوني األردني

 جمال عادل الشرايري. د
 قسم المحاسبة - أستاذ مشارك

 القعقاع خلف الزعبي
 قسم المحاسبة  - محاضر غير متفرغ

 كلية إدارة المال واألعمال
 جامعة آل البيت

 المملكة األردنية الهاشمية
  :    ملخص  ال

ولتححيدده هددذا الهددد   .العوامددل المدد عرة علدد  جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد هددد ت هددذد الدراسددة إلدد  التعددر  علدد  
 – نشدداط الشددركة طبيعددةو  ،حجددم مكتددأل التدددقيهو نظددام الرقابددة الدا،ليددة، و أتعدداأل التدددقيه،  أعددر كددل مددنسددعت هددذد الدراسددة إلدد  بيددان 

وتدددم توزيعهدددا علددد  المحاسدددبين  ،الجاندددأل العملددد  ةوقدددد تدددم تسدددميم اسدددتبانة لمعالجددد .جدددودة تحريدددر المحاسدددأل الحدددانون  األردنددد  علددد 
مددا نسددبت   ، أياسددتبانة( 145)،ضدد  للتحليددل منهددا  ،اسددتبانة( 141)وقددد تددم توزيدد   .الحددانونيين األردنيددين المددزاولين لمهنددة التدددقيه

 .   ا،تبار الفرضيات( Multiple Regression)است،دام االنحدار المتعدد  وتم .الموزعة تالستبيانامن ا%( 6969)
 علد  –حجدم مكتدأل التددقيه و ، نظدام الرقابدة الدا،ليدةو ، المسدتحلةداللة إحسائية للمتغيدرات  اذ اأعر   هناك أن إل الدراسة وتوسلت 

 الدراسددة بضددرورة وأوسددت .والعانيددة علدد  التددوال  مددن حيددأ درجددة التدد عير األولدد و دد  المرتبددة ، جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد 
ألندد  يسدداعد المدددقه  دد  التحليددل مددن م،دداطر التدددقيه وتحليددل الوقددت والجهددد  ،قيددام المحاسددأل الحددانون  األردندد  بفهددم نظددام الرقابددة الدا،ليددة

وضددرورة قيددام جمعيددة المحاسددبين الحددانونيين األردنيددين بمتابعددة  ،ممددا يسدداعد  دد  إسدددار تحريددر ذي جددودة ،المبددذولين  دد  عمليددة التدددقيه
األتعدداأل التدد  يتحاضدداها المحاسددأل الحددانون  األردندد ، والت كددد مددن عدددم حسددول  علدد  أتعدداأل أقددل مددن الحددد األدندد  التدد  حددددتها جمعيددة 

 .المحاسبين الحانونيين األردنيين

 :مقدمةال
إلد  رقابدة علد   وس األمدوالءحاجة أسحاأل ر إل  لمت،ذي الحرارات االقتسادية، باإلضا ة  االبيانات المالية مسدر  تعتبر 

للرقابددة مددن قبددل اإلدارة والتدد  تسددع  بدددورها إلدد  تححيدده أهدددا ها مددن ،دد ل البيانددات  تددد   التدد  التكلفددة هددذد البيانددات، مدد  ترشدديد
إلد  ظهدور طدر  جديدد يتميدز ب،بدرد  نيدة عاليدة للحكدم علد  التحدارير الماليدة، وهدو مدا سدم  بمددقه الحسدابات  أدىالمالية، مما 

حيدأ يعتبدر  ،المحاسدأل الحدانون  ومن هنا ت ت  أهميدة جدودة التحريدر الدذي يحدمد . وذلك حسأل ما أقرت  نظرية الوكالة ،ال،ارج 
ورأيد   د  انتظدام  ،ويتضمن تحريرد بإيجاز إجمال  ما قام ب  من عمدل ،ة لمنشتحريرد بمعابة الدليل الساده عل  العمليات دا،ل ا

 .الد اتر والسج ت، ومدى دقة ما تحتوي  من بيانات محاسبية، ومدى تعبير الحوائم ال،تاميدة عدن نتيجدة النشداط والمركدز المدال 
لألهميدة  اوطبيعدة ال،دمدة المحدمدة مدن قبلد ، ونظدر  بإسددار تحدارير أ،درى تتفده  -أحيان دا  –ن المدقه يحوم إوباإلضا ة إل  ذلك  

 . يجأل أن تتس  أعمال  بالجودة والموعوقية، والسده حت  يتم عرض الحوائم المالية بعدالة ،الت  يتمت  بها هذا المدقه
                                                 

  .    5111  ُ                   وُقبل للنشر    ديسمبر    ،    5111      يوليو                  تم تسلم البحأ       *
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وبالتددال  علدد  أسددحاأل هددذد  ،ومددن المعددرو  أن مهنددة التدددقيه تعتبددر الضددمان لجددودة المعلومددات التدد  تحدددم للجمهددور
تطبيدده المعددايير الدوليدددة، وكشدد  األ،طدداء الجوهريددة التددد  تدد عر علدد  جددودة المعلومدددات  دد  لمهنددة واجبددات قانونيددة تتمعدددل ا

المحدمة لمست،دم  الحرارات االقتسادية لتحليل  جدوة التوقعدات، ويواجد  مددقه الحسدابات ال،دارج  العديدد مدن الم،داطر التد  
 ،ومددى االعتمداد علد  هدذد الرقابدة ،الرقابدة الموجدودة  د  الشدركات د  كدالوعوه  ،كاندت ،ارجيدةأسواء  ،ترا ه عملية التدقيه

كوجدددود كدددوادر مدربدددة لمتابعدددة التطدددورات الحاسدددلة  ددد  البيئدددة المحيطدددة بعمليدددة  ،أم كاندددت دا،ليدددة ،ومددددى التزامهدددا بالمعدددايير
ديالتدقيه، مما  د ا عر بشكل أو بآ،ر عل  عملية التدقيه عموم  ا ألهميدة ونظدر   .اوعلد  الدرأي الفند  لمددقه الحسدابات ،سوس 

 . حد جاءت هذد الدراسة لبحأ العوامل الم عرة عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  ،الموضوع، وبناء عل  ما تحدم

 :مشكلة الدراسة
 ريدر المحاسدأل الحدانون  األردند من ، ل االط ع عل  الدراسات السابحة ذات السدلة بالعوامدل المد عرة علد  جدودة تح

دراك المحاسددأل الحددانون  لم،دداطر التدددقيه التدد  تدد دي إلدد  احتمددال  شددل عمليددة إلونتيجددة ، ومددا جدداء  دد  األدأل النظددري لهددا
أهميددة نسددبية  دد   اذ اأهميددة نسددبية أو مددن ،دد ل أ،طدداء تشددكل  دد  نتيجتهددا النهائيددة أعددر   يسددواء مددن ،دد ل ،طدد  ذ ،التدددقيه

البيانات المالية ت عر عل  عدالة هذد البيانات ومسداقيتها، وكذلك لما يواجد  المحاسدأل الحدانون  مدن سدعوبات جدراء طبيعدة 
ن هناك عدم رضا لدى المجتم  المال  عن أعل  السعيد المحل   حد تبين  – إجراءات التدقيه والحسول عل  أدلة التدقيه

باإلضددا ة إلدد  أن هندداك جهددات ال تعدده  دد  تحريددر مدددقه الحسددابات والتحددارير الماليددة  ،(5111جمعددة، ) تحريددر مدددقه الحسددابات
دراسدة العوامدل المد عرة ه  ها هذد الرسالة تن المشكلة الرئيسة الت  طرحإوبناء عل  ما تحدم  (. 5111لطف ، )المدقحة من قبل  

 . عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن 

 : دراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةتناول التو 
  ؟هل يوجد أعر ألتعاأل التدقيه عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  -1

 تحرير المحاسأل الحانون  األردن ؟ هل يوجد أعر لنظام الرقابة الدا،لية عل  جودة -5
 تحرير المحاسأل الحانون  األردن ؟ هل يوجد أعر لحجم مكتأل التدقيه عل  جودة -5

 ؟يوجد أعر لطبيعة نشاط الشركة عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن هل  -4

  :أهداف الدراسة
إلد  تححيده  وسدعت ،جدودة تحريدر المحاسدأل الحدانون  األردند  هد ت الدراسة إل  التعر  عل  العوامل الت  ت عر علد 

  :األهدا  التالية

 .الحانون  األردن  أعر أتعاأل التدقيه عل  جودة تحرير المحاسأل التعر  عل  -1

 .التعر  عل  أعر نظام الرقابة الدا،لية عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  -5
 .التعر  عل  أعر حجم مكتأل التدقيه عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  -5

 . التعر  عل  أعر طبيعة نشاط الشركة عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  -4
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 :الدراسةأهمية 

جددودة تحريدر المحاسددأل الحدانون  األردندد  والعوامدل المدد عرة  يدد ،  ، وهدوتظهدر أهميددة الدراسدة مددن أهميدة الموضددوع الدذي تناولتدد 
ا للمعدددايير الدوليدددة، والمبدددادي المحاسدددبية المحبولدددة حيدددأ يجدددأل علددد  المحاسدددأل الحدددانون  األردنددد  تحدددديم تحريدددر يتسددد  بالعدالدددة طبح ددد

د .رقابيدة جيددة ودقيحدة وتحدديم ،دمدة ،  المحاسأل الحدانون  رعايدة مسدالل الجمهدورعل ا، وبالتال  عموم   ا وتعكدس أهميدة الدراسدة أيض 
تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد ، ومددا يفرضدد  قددانون الشددركات األردندد  علدد  شددركات المسدداهمة  دد  مدددى عحددة األطددرا  ال،ارجيددة 

تحريدددر مددددقه الحسدددابات بدددالحوائم الماليدددة  إر ددداهعلددد  الشدددركات و مددددقه حسدددابات ،دددارج ،  لددددىالعامدددة مدددن ضدددرورة تددددقيه بياناتهدددا 
 اويعتبدر تحريدر المحاسدأل الحدانون  مفيدد   .لعدالدة الحدوائم ةضدمانيعتبدر تحريدر المحاسدأل الحدانون   حيدأ ،عحة أكبريعطيها مما  المنشورة

كمدا ستسداهم الدراسدة  د  . الحكوميدة والجدة والمسدتعمر ضعدل المحدر ،ارجيدة مأم  ،اإلدارة د  دا،ليدة تتمعدل سدواء  ،عديد من الجهاتل
  حدد –حددود علدم الباحدأ  د  وأما عن المساهمة النظرية، و  .بيان األهمية العملية من ، ل بيان العوامل الم عرة عل  جودة التحرير

جديدددة لبيددان أعرهددا علدد  جددودة تحريددر رات متغيددتحدديس مجموعددة حيددأ معالجددة الفجددوة التدد  تركتهددا الدراسددات السددابحة، بقامددت الدراسددة 
 .المحاسأل الحانون  األردن 

 :النظري واألدبالدراسات السابقة 
عدددر اسددت،دام مددددا،ل التددددقيه لددنظم المعلومدددات المحاسدددبية أإلددد  التعددر  علددد   هدددد تالتدد   ،(1122الةةةرميص )دراسةةةة  -

أعددر اسددت،دام  ببيددان –هددد  الدراسددة  لتححيدده –وقددد قددام الباحددأ  .المحوسددبة علدد  جددودة التدددقيه ال،ددارج   دد  األردن
علددد  جدددودة التددددقيه ال،دددارج   ددد  ذلدددك األعدددر التددددقيه حدددول الحاسدددوأل والتددددقيه باسدددت،دام الحاسدددوأل مدددن أجدددل معر دددة 

حدددام بتوزيعهدددا علددد  المحاسدددبين الحدددانونين األردنيدددين ،  لمعالجدددة الجاندددأل العملددد  سدددتبانةوقدددد اسدددت،دم الباحدددأ اال .األردن
ال،دا  المزاولين لمهنة التدقيه، ومن أهم النتائج الت  أظهرتها الدراسة وجود أعر ذي داللة إحسائية للمتغيدر المسدتحل 

ل التدددقيه باسددت،دام الحاسددوأل وحددول الحاسددوأل علدد  جددودة التدددقيه، وقددد أوسدد  الباحددأ بزيددادة اسددت،دام التدددقيه ،دد ب
  .الحاسوأل عند تدقيه نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة

نظددر   دد  جددودة مراجعددة الحسددابات مددن وجهددة إلدد  التعددر  علدد  العوامددل المدد عرةالتدد  هددد ت  ،(1121جبةةرا   )دراسةةة  -
، مد  الديمنوال،روج بنتدائج وتوسديات تسداهم  د  ر د  وتطدوير أداء مكاتدأل المراجعدة  د   ،مراجع  الحسابات    اليمن

حديم بعض اإلرشادات للجهات والجمعيات المنظمة للمهنة تساعد عل  إيجاد رقابة  عالة عل  مراجعدة الحسدابات، وقدد ت
وزعددت علدد  مراجعدد  الحسددابات ومدددراء المراجعددة وشددركاء مكاتددأل المراجعددة والشددركات المحاسددبية  اسددتبانةتددم اسددت،دام 

الدراسة أن تنظيم  وقد وجدت. المحاسبين الحانونيين اليمنيين ةعيوالمراجعة، والمسجلين لدى وزارة السناعة والتجارة وجم
ا علد  جدودة مراجعدة الحسدابات، وأوسدت الدراسدة مكتأل المراجعدة وش،سديت  وشدهرت  والع قدة مد  العمد ء يد عر إيجاب د

لت هيدددل  ر لددديهم درجددة كا يددة مددن اا ندد  يجددأل علدد  مكاتددأل المحاسددبة والمراجعددة ا،تيددار مراجعددد  الحسددابات ممددن تتددو ب
 .المناسأل وال،برة العلمية الكا ية

المراجعين حول العوامدل ذات التد عير المحتمدل علد  جدودة  راءآإل  معر ة الت  هد ت  ، (1112التويجري والنافعابي  )دراسة  -
مراجعددة علدد  بواسددطة مكاتددأل المحاسددبة الحانونيددة وكددذلك العوامددل المدد عرة  دد  تفضدديل العمدد ء لمكتددأل  ،دمددة المراجعددة المدد داة

. بيئدة السددعوديةالتهدد  إلد  معر ددة وجهدات نظددر مجتمد  المددقحين  دد   ،آ،در، وتد ت  هددذد الدراسدة لبنددة  د  بنداء لددم يكتمدل بعددد
وذلدك مدن  ،وقد أوست الدراسة بضرورة اهتمام مكاتأل التدقيه بزيادة وتنمية مسدتوى الكفداءة المهنيدة والعمليدة ألعضداء مكاتبهدا
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والتددزام مكاتددأل التدددقيه بالموضددوعية وأ، قيددات المهنددة عنددد  حدد  وتحيدديم الحددوائم الماليددة واسددتح ل  ،دد ل التدددريأل المسددتمر،
عطدداء الجهدد الكدا   والوقدت، ألداء عمدل التددقيه لمددا لهمدا مدن علد  جددودة  م حدظتد عير  مكتدأل التددقيه عدن منشد ة العميدل، وا 

وأوضدحت الدراسدة أن  . اعتبدرت م ئمدة للتحليدلو  ،%36الدرد  وكاندت نسدبة ،امددقح   63وشدملت عيندة الدراسدة  .ال،دمة المحدمة
، والموضددوعية عنددد  حدد  وتحيدديم رة العمليددة ألعضدداء مكتددأل المراجعددةال،بدد :علدد  جددودة المراجعددة ع عددة اأكعددر العوامددل تدد عير  

  .(األكاديميةالشهادات )الكفاءة العلمية ألعضاء مكتأل المراجعة و الحوائم المالية وكتابة التحارير عنها، 
إل  تحديد العوامل الت  ت عر عل  مستوى أتعاأل المراجعة وقياس وتحليل األهمية الت  هد ت  ،(1112حلس  )دراسة  -

 وقددد .لوقدو  علدد  مددى أهميدة كددل منهدا  دد  تحديدد مسددتوى األتعداألل ،نظدر المددراجعين ةالنسدبية لهدذد العوامددل مدن وجهدد
وقد تم ا،تيار عيندة عشدوائية  .،اسة    قطاع غزة ةأجريت الدراسة عل   ئة المحاسبين الحانونيين     لسطين وبسف

 دد  الدراسددة الميدانيددة، وقددد وجدددت الدراسددة أن األتعدداأل التدد  يتحاضدداها  سددتبانةسددت،دم الباحددأ االاو ( عامددل مراجدد  31)
تددو ير األطدددر بلمنشدد ة ال،اضدددعة للمراجعددة، وأوسددت الدراسدددة مراجدد  الحسددابات ال،دددارج  تتدد عر بشددكل أساسددد  بحجددم ا

الشدددرعية والتنظيميدددة لمهنتددد  المحاسدددبة والمراجعدددة، وذلدددك مدددن حيدددأ شدددروط ممارسدددة المهندددة وتعيدددين مراجددد  الحسدددابات 
 .وتر،ي  الم سسات العاملة

البنددوك التجاريددة عددن  ل  اإلقددراض واالئتمددان  دد سددئو إلدد  التعددر  علدد  انطباعددات م التدد  هددد ت ،(1112لطفةةي )دراسةةة  -
تحريددر مدددقه الحسددابات الحددانون  المر دده مدد  الحسددابات ال،تاميددة المدقحددة لشددركات المسدداهمة العامددة األردنيددة، وقددد تناولددت 

ومدا إذا الحسدابات المر ده مد  الحسدابات ال،تاميدة،  ل  االقتراض واالئتمان عن تحرير مدقهسئو مشكلة الدراسة انطباعات م
واشدتمل مجتمد  الدراسدة علد  جميد   .ل  االقتراض واالئتمدانسئو با،ت   الم هل العلم  لمت،تل  ت هذد االنطباعاكانت 

حيدددأ  ،أداة جمدد  للبيانددات سددتبانةل  االقتددراض واالئتمددان  دد  اإلدارة العامددة للبنددوك التجاريدددة  دد  األردن، وكانددت االسددئو م
أي  ،اسدتمارة 43سدلم تو  ابنك د 11اسدتمارة علد  25توزيد  أي  ،اسدتبيانات لكدل بندك ةاست،دم الباحأ    جم  البياندات أربعد

لية مددددقه الحسدددابات سدددئو االنطبددداع مدددن ،ددد ل مسدددداقية التحريدددر والموعوقيدددة، وم سدددتبانةوقدددد قاسدددت اال ،%95 ت مدددا نسدددب
لية الشركة المدقه عليها عدن سدحة الحسدابات ال،تاميدة وطبيعدة معلومدات المددقه، سئو وم ،ال،ارج  عن محتويات التحرير

لين ال يعحدون  د  تحريدر مددقه سدئو وقد دلت نتائج الدراسدة أن أولئدك الم .ونطاه عملية التدقيه واكتشا  الت عأل واالحتيال
وأوسدت الدراسددة  .عددم المسددداقية والموعوقيدة  دد  تحريدر مددقه الحسددابات ، أيالحسدابات والتحدارير الماليددة المدقحدة مددن قبلد 
وذلددددك عددددن طريدددده تطددددوير المعددددايير  ،ت المحاسددددبية لدددددى شددددركات المسدددداهمةبضددددرورة وضدددد  آليددددة مناسددددبة لسددددحة البيانددددا

 .المحاسبية
إلد  بيدان تد عير حجدم المكاتدأل والتسدعير علد  جدودة التددقيه، وأشدارت إلد  أن   الت  هدد ت ،(Jong et al., 2010) دراسة -

وتوسدلت الدراسدة إلد   ،تحدارير ذات جدودةهناك ع قة ما بين حجم المكتأل ومحدار األتعاأل المحدمة لمدقه الحسابات، وتحدديم 
للضددغوط،  ةقددل عرضددأأ ضددل مددن شددركة تعتمدد علدد  عميددل واحددد وتكدون  اأن  المكاتدأل التدد  يكددون لهدا عدددة عمدد ء تحدددم تددقيح  

وكانددت عيندددة الدراسددة شدددركات التدددقيه جميعهدددا مددن عدددام  ،وكددذلك المكاتددأل الكبيدددرة تسددتطي   دددرض رسددوم أعلددد  مددن السدددغيرة
بتنفيدددذ اسدددتراتيجيات لتدددو ير مسدددتوى أكعدددر واسدددتعنت المددددقحين ،دددارج الواليدددات المتحددددة، وأوسدددت الدراسدددة  ،5113إلددد   5111
ممدا  ،ا من ،دمات المراجعة عبر أحجام مكاتأل م،تلفة ألن  يمكن تحديم تدقيه ذي نوعية رديئة مدن قبدل مكاتدأل سدغيرةتجانس  
 .كبيرة اليوم    بيئة األعمال العالمية اأضرار   يسبأل
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إلدد  معر ددة مددا إذا كددان تحددديم ال،دددمات االستشددارية يدد عر علدد  التدد  هددد ت  ،(Cristina et al., 2009) دراسةةة -
علدد  هددذا المدددقه، وأن المسدداءلة الحانونيددة هدد   اقددل ،طددر  أوكددذلك المسدداءلة الحانونيددة، سددو  تكددون  ،اسددتح لية المدددقه

ووجددت الدراسدة أن أتعداأل  .مسجلة     رنسا شركة 153الرادع ال،ارج  لمدقه الحسابات، وتكونت عينة الدراسة من 
وكدذلك قدام الباحدأ بتحليدل مدا إذا  ،علد  اسدتح لية المددقهتد عير لديس لهدا  وأما ال،دمات االستشدارية ، التدقيه لها ت عير

جدراءات التددقيه معدا يدد عران علد  تحريدر المددقه وقدد بيندت الدراسدة أن المدددقحين  ،اووجددت لهمددا تد عير   ،كاندت ال،ددمات وا 
 .ليسوا أقل احتمالية للمساءلة عند تحديمهم ،دمات وتدقيه حسابات معا

وأعدر الحدوا ز التد  تحددم للعميدل ل حتفداظ  ،إل  بيان م،اطر االحتفاظ بالعميدل الت  هد ت ،,.Janie et al)  2003)دراسة  -
وقدد تدم إجدراء  .اسدلبي   اوأعرهدا علد  إسددارد تحريدر   ،وكيفية ت عير هذد العوامل عل  تحرير مددقه الحسدابات ،وم،اطر األعمال ،ب 

حيدأ حسدل  ،تبانةاسد 151مددراء التددقيه، وتدم توزيد  و  الدراسدة كبدار المددقحين  يهدا ةالدراسة    مدينة كاليفورنيا، وكاندت عيند
وأن هنداك م،داطر  ،ووجدت الدراسة أن هناك م،داطر تجاريدة ،%5161المدراء عل  و  ،%2165نسبت   ما كبار المدقحين عل 

كمددا دعددت الدراسددة إلدد  قيددام  ،يحددوم المدددقه بدداإلب غ عددن أي م،دداطر تجاريددة للشددركة بدد نل حتفدداظ بالعميددل، وأوسددت الدراسددة 
ودعدت الدراسدة إلد   .المحدم للمست،دمين لما ل  من أعر عل  الحرارات الت  يسددرها مددقه الحسداباتالمدقه باالهتمام بالتحرير 

وحعدت مددقه الحسدابات علد  إسددار تحريدر سدلب  عنددما تكدون هنداك  ،دراسة عوامل أ،رى ت عر علد  تحريدر مددقه الحسدابات
وتكوندت عيندة الدارسدة مدن  ،ين عدن التحريفدات الموجدودةإلبد غ المسدت،دم ةمشديرة إلد  أند  وسديل ،تحريفات    البيانات المالية

 .الكبرى من شركات التدقيه ال،مس اومدير   امدقح   33

 :فرضيات الدراسة
 .ال يوجد أعر ألتعاأل التدقيه عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  -1
 .ال يوجد أعر لنظام الرقابة الدا،لية عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  -5

 .ال يوجد أعر لحجم مكتأل التدقيه عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  -5
 .ال يوجد أعر لطبيعة نشاط الشركة عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  -4

 :مجتمع وعينة الدراسة

جمعيدة المحاسددبين )ا مددقح  ( 541)مجتمد  الدراسدة مدن المحاسدبين الحدانونيين األردنيددين المدزاولين للمهندة، والبدال  عدددهم  تكدون
 ،اسدتبيانات غيدر سدالحة ة، وتم اسدتبعاد ،مسدامدقح  ( 141)وتم ا،تيار عينة عشوائية من مجتم  الدراسة بلغت . (5111الحانونيين 

 . من عينة الدراسة% 6969ما يعادل  وهو ،حليلإل  الت استبانة 145وتم إ،ضاع 

 :متغيرات الدراسة
حجدم ) ،(نظدام الرقابدة الدا،ليدة) ،(تعداأل التددقيهأ) :يلد  مدا ين المتغيدرات المسدتحلة تتمعدل إ د ،بناَء عل  مشكلة الدراسة و رضدياتها

  .(األردن جودة تحرير المحاسأل الحانون  ) هو  التاب ما المتغير أ .(طبيعة نشاط الشركة) ،(مكتأل التدقيه



 العوامل الم عرة عل  جودة تحرير المحاسبة الحانون  األردن 

03 

 :مفهوم الجودة
ن إمعند  الجدودة الواسد ،  د حدول –حدد مدا  إلد  – اتعددت تعريفات الجودة م  التطور التاري، ، وقدد وجدد أن هنداك اتفاق د

وقددد تددم تعريدد  الجددودة مددن قبددل الجمعيددة (. 1669 ،الطراونددة)الجددودة ،اسددية للسددل  أو ال،دددمات التدد  يمكددن تحسددينها باسددتمرار
شدباع  ،وال،سائ  الت  ت عر    السلعة أو ال،دمة االمجموع الكل  للمزاي"األمريكية للجودة عل  أنها  بحيدأ تد دي إلد  تلبيدة وا 

دد(. 1666 ،العجمدد ")حاجددات معينددة السددفات ا ب نهددا التححدده مددن ،دد ل احتددواء السددلعة أو ال،دمددة علدد  جميدد  وقددد عر ددت أيض 
 (.Garrison, 2008) .وال،سائ  الت  يتوقعها العميل

 :ة لجودة تقرير مدقق الحساباتالرئيسالخصائص  
التددويجري ) ولكددن مددن أهددم مددا تحدداس بدد  هددذد المعددايير هدد  الجددودة ،وم،تلفددة ةإن األ ضددل واأل ضددلية تحدداس بمعددايير كعيددر 

بياندات تشدير إلد   ةيم مدا إذا كاندت هنداك أيدو يدتم تحد ،إل  العمدل المنجدز مدن ممدارس مهندة التددقيه اواستناد  . (5111 ،والنا عاب 
ندد  مدن الضددروري أن يددتم التعبيددر بشددكل أوقددد أكددد مجلددس معددايير المحاسدبة الدوليددة علدد   .عدالددة البيانددات الماليدة عدددمعدالدة أو 

وكددذلك علدد  ممددارس المهنددة  حدد  وتحيدديم النتددائج المست،لسددة مددن ،دد ل األدلددة التدد  تددم  ،واضددل ب،سددو  نددوع الددرأي المحدددم
 ةرئيسددأن هندداك ،سددائ   وقددد أوضددحت إحدددى اللجددان التابعددة لجمعيددة المحاسددبة األمريكيددة .(5111 ،جمعددة)الحسدول عليهددا 

تناسددأل سددياغة التحريددر مدد  ، لوضددو السددراحة واو ، السددده واألمانددة( 5111، جمعددة: )لجددودة التحريددر يجددأل أن تتمعددل  يمددا يلدد 
ومددن الممكددن أن يتطلددأل تحريددر  ،أن يحددوم المدددقه بتوضدديل إجراءاتدد  وال،طددوات التدد  يددود الحيددام بهدداو ، مسددتوى إدراك المسددت،دم

، الوقدت المناسدأل، وعددم تد ،ر نتدائج التددقيهو ، المسدت،دمين تالمدقه بعض المتطلبات التد  يحدوم بهدا مدن أجدل الو داء باحتياجدا
 ،المسدداقية مدن ،د ل سدده وعدالدة التمعيدل للواقدد و ، والت كيدد والسدحة ،لمعلومداتباأن تكدون ذات قيمدة تنب يدة أي :  ءمدةوالم

 .أي أن يضي  ما هو مفيد للمست،دمين: االبتكاريةو ، حابلية للمحارنةأي ال: التجانسو ، وأن تكون شاملة وقابلة للتححه

 : طبيعة التقرير وأهميته
معدايير المحاسدبية الواحددة التد  وضدعت مدن قبدل مجلدس معدايير المحاسدبة الدوليدة الإن معايير التحارير الماليدة تشدير إلد  

وأن تحريددر مدددقه الحسددابات وعدددم رضددا المجتمدد  المددال  عددن  ،(5111، جمعددة)مددن ،دد ل المعددايير الدوليددة للمعددايير المحاسددبية 
يز   وقدد بيندت  .وهدو مدا سدم  بفجدوة االتسدال ،السدعيد المحلد  أو العدالم  كر المحاسدب  علد    الف اكبير   اهذا التحرير، يشغل ح 

وقدد  .ل  االئتمان ال تتس     مجملها بالمسدداقيةسئو أن المعلومات المر حة بالتحرير من وجهة نظر م( 5111 لطف ،)دراسة 
  أو باللغددة المكتددوأل بهددا التحريددر، ولددو عدددنا إلدد  لين بوظيفددة المدددقه ال،ددارجسددئو يعددود ذلددك إلدد  الجهددل أو عدددم إلمددام هدد الء الم

نجليدزي، بعبدارة يجدأل تم تطويرها بناء عل  الحانون اإل  حد – 1114 حرة الرأي عام  و،اسة – ( 5119الذنيبات، )تطور التحرير
وقدد بحيدت هدذد  .(True and Correct)ححيحيدة وسدحيحة بعبدارة  ةوقدد تدم تعدديلها لتسدبل سدور  ،أن تكون الحوائم المالية عادلة

حيددأ كددان الهددد  مددن عمليددة التدددقيه اكتشددا  الغددر وحمايددة االسددتعمارات، ومدد  التغيددر  دد   ،1641العبددارة سددائدة حتدد  عددام 
حيأ أسبل الهد  هو زيادة موعوقيدة المعلومدات مدن أجدل المسداعدة  ،من الحرن الماض ات يأهدا  عملية التدقيه    األربعين

 ةتعطد  سدور لوتغيدرت العبدارة  ،عن طريه إعطاء ت كيد معحول عدن مددى عدالدة البياندات الماليدة ،ية   ات،اذ الحرارات االقتساد
 .(Give a True and Fair View)ححيحية وعادلة 
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شددهد تحريددر الحسددابات تطددورات م،تلفددة عبددر التدداريو تتعلدده بشددكل  ومحتددواد، وذلددك مددن أجددل الحسددول علدد  تحريددر يمكددن 
المددقه والهدد  مدن  تلياسدئو هذد المتغيدرات بم تنتائج عملية التدقيه بشكل واضل وسهل، وارتبطمدقه الحسابات من توسيل 

حيددأ تددم إد،ددال العديددد مددن التعدددي ت  ،التدددقيه والفجددوة الموجددودة، وهندداك تعدددي ت مسددتمرة مددن قبددل االتحدداد الدددول  للمحاسددبين
 ،الددذنيبات)الددذي يتعلدده بتحريددر المدددقحين ال،ددارجيين  211  رقددم منهددا التعددديل علدد  المعيددار الدددول ،علدد  معددايير التدددقيه الدوليددة

مدن تددقيه الحسدابات هدو إبدداء رأي محايدد عدن مددى سدحة وعدالدة تمعيدل الحدوائم الماليدة، لمدا  الدرئيس، وبما أن الهد  (5111
هدائ  مدن ،دمدة التددقيه ، أي أن  يمعل الهد  الن(5116 ،المطارنة) عمال المشروع محل التدقيه عل  شكل تحريرأعن يعكس  

ن م ،وأن هذد الحوائم معلت نتيجة أعمال المشدروع تحدت التددقيه ،   إبداء رأي حول الحوائم المالية ليات المددقه إبدداء رأي سدئو وا 
ن الندداظر إلدد  هددذا إ دد ،، وعنددد النظددر إلدد  تحريددر التدددقيه(5116 ،الحاضدد ؛ و دحدددو )  يهددا يحتسددر  دد  حدددود مددا جدداء  دد  رأيدد 

ينظدر إليد  الحداري غيدر العدار  بالتددقيه علد  أند  مجدرد كلمدات، واعتبدار  الحسدور، وهدذا ةيجدد إال مجرد سطور قليلد التحرير ال
 .مما قد يفحد هذا التحرير أهميت  وجوهريت  ،أن  ال يمعل إال مجرد ناحية قانونية يجأل أن يحوم المدقه بها

ن لمدا ي،تسدرد مدن أعمدال المددقه ،د ل  تدرة التددقيه، ومدا يحدمد  يعد من األهمية بمكا ،  إن ولو نظرنا إل  تحرير المدقه
من  ائدة للمستعمر تريح  من الد،ول    متاهدات االطد ع علد  كدم كبيدر مدن البياندات والمعلومدات  د  المشدروع الدذي اسدتعمر 

ن ناحيددة مددا يددو رد مددن  ، ولددو قمنددا بضددرأل معددال سددغير علدد  أهميددة تحريددر مدددقه الحسددابات مدد يددد أن يسددتعمر يددأو الددذي ير  ،  يد
عمد ء  أند  عنددما أرادت إحددى شدركات التددقيه تددقيه ،مسدة ن إحددى الدراسدات األمريكيدة أشدارت إلد إجهد عل  المستعمر،  

كلمدة أو  123أن تحرير المدقه ال،ارج  كدان يحتدوي علد  من رغم بالساعة عمل لكل عميل  15,111إل   حد احتاجت  ،كبار
لتحريددر التدددقيه مددن مددا  ممددا يعكددس ،للحسددول علدد  عدددة كلمددات    طددوي اعمليددة التدددقيه تسددتغره وقت ددسددتنتج مددن ذلددك أن نقددل و أ

 (.5112، لطف )أهمية كبيرة 

يعتبر الزبدة لعمل المدقه وهو ، سة عمل  والوعيحة المكتوبة الت  يعتمد عليها كدل األطدرا  التد   وبما أن تحرير المدقه
وتعتبدر  حدرة الدرأي أهدم  حدرات  ،سدواء المدنيدة أم الجنائيدة ،ليات المددقهسدئو المراجد  التد  تحددد متهتم بالبيانات المالية، وهو أحدد 

 هدددو  ،ة  ددد  المنشددد( 5111 ،جمعدددة)ولدددذلك يعدددَد تحريدددر المددددقه نهايدددة نظدددام المعلومدددات المحاسدددب   ،(5119 ،الدددذنيبات) التحريدددر
وعيحدة " رة زمنيدة معيندة، ويمكدن تعريد  تحريدر الحسدابات علد  أند ا من المعلومات ت كد نشاط المشروع ،د ل  تدا وا ي  يعط  تحرير  

رأي  ءإلبددا  رت لد  ضدمانات تجعلد  أهد   امكتوبة تسدر من شد،  تدوا رت  يد  محومدات علميدة وعمليدة وش،سدية معيندة، وتدو 
الدد اتر والسدج ت، ومددى مدا قدام بد  مدن عمدل، ورأيد   د  انتظدام  إجمدال  – بإيجداز –  ن  محايد يعتمد علي ، ويتضدمن تحريدرد

ددوُعد ."دقدة مدا تحتويدد  مدن بياندات محاسددبية، ومددى تعبيدر الحددوائم ال،تاميدة عددن نتيجدة النشداط والمركددز المدال    ا علد  أندد ر  أيض 
ال،طوة األ،يرة    عملية التدقيه، واالتسدال مد  المسدت،دمين، واسدتح لية الفحد ، وتعبيدر عدن رأي المددقه  د  الحدوائم الماليدة 

  .(Ravinder, 2005) ويعد السفة الحانونية بين المدقه واألطرا  األ،رى ،ة المنش   

ا  حدددط علددد  التحيددديم اإلداري ال ينبغددد  أن يكدددون قاسدددر  ( 5111 ،جمعدددة)المفهدددوم الشدددامل لتحريدددر مددددقه الحسدددابات إن 
لحواعددد الموضددوعة ل ابددل يجددأل أن ي كددد مددن ،دد ل اال،تبددارات أن التنبدد ات المسددتحبلية قددد أعدددت و ح دد ،للمشددروع  دد  الماضدد 
وهددو  ،ويعددد تحريددر مدددقه الحسددابات الوسدديط وسدديلة اتسددال ونحددل البيانددات والححددائه والنتددائج والددرأي .ةل  تراضددات التطبيحيدد

  :بناء عل  مهمةوسيلة 
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 .   تهتم باإلعداد المال  للمشروعالطوائ  الت جمي ن  مستند موعوقية لإ -1
عمليددات المنشدد ة، والمحا ظددة علدد  كيانهددا  جميدد ندد  وسدديلة ذات  عاليددة لحدديم المعلومددات عددن ا عددار الفعليددة والمحتملددة لإ -5

 .م  إشباع حاجات المست،دمين ،وعل  ع قاتها بالغير

أو وأن تعددل، وأن تحدوم بإبدداء  ال،تامية للمشدروع معل اعتماد الحوائم المالية مهمة،يترتأل عل  تحرير مدقه الحسابات أمور  -5
 . أو تحر أو ال تحر كيفية توزي  األربا  الحابلة للتوزي  ،رأي لذمة أعضاء مجلس اإلدارةعدم إبداء 

 . لربط الضريبة بنتيجة أعمال المشروع االمدقه ال،ارج  للحوائم المالية يعد أساس   دن اعتماإ -4

 . اومدني   اوت ديبي   اليات المدقه جنائي  سئو لتحديد ما ن التحرير يعد مستند  إ -3

 . للمدى الذي توسلت إلي  مهنة المحاسبة من الناحية العلمية والعملية اانعكاس  التحرير يمعل  -9

 . ، سة ما توسل إلي  المدقه    عمل التحرير يعتبر  -2
 .(5116 ،المطارنة)تزايد الطلأل عل  رأي المدقه المحايد  -1

  :تقرير المدقق األساسية فيالعناصر 
 :من العناسر وه  اد  عل  أن  يجأل أن يتضمن تحرير المدقه عد 211ن  المعيار الدول  للتدقيه رقم 

ميز تحرير المددقه تي لك ومن األ ضل است،دام عبارة مدقه مستحل    العنوان،  ،مناسأل للتحرير ويكون: عنوان التحرير -1
  .موظف  المنش ة، أو مجلس اإلدارةآ،رين من  يسدرهاعن التحارير الت  

يجددأل أن يوجدد  تحريددر التدددقيه بشددكل مناسددأل وحسددأل مددا تتطلبدد  الظددرو  ومتطلبددات : الجهددة التدد  يوجدد  إليهددا التحريددر -5
 . االرتباط بالتدقيه

لية سدئو تسريل بد ن ماللية اإلدارة، و سئو ن إعداد البيانات المالية من مأيجأل أن تتضمن و  :الفحرة اال تتاحية أو التمهيدية -5
أي أن  ،لد  عمليدة التددقيه، والبياندات الماليدة هد  عدرض مدن اإلدارةإا اسدتناد   ،المدقه ه  إبداء الدرأي بالبياندات الماليدة

 . لية إعداد معل هذد البيانات تح  عل  اإلدارةسئو م

للمعددايير الدوليددة  ا  إلدد  أن عمليددة التدددقيه تددم إنجازهددا و حدد امشددير   ،بددالن   تحريددر نطاقددالأن يسدد    يهددا يجددأل:  حددرة النطدداه -4
لغدرض الحسدول  بد ن عمليدة التددقيه تدم الت،طديط لهدا وتنفيدذها وأن يتضدمن التحريدر بياندا   ،ير الوطنيةيمعالل للتدقيه أو و حا  

 . عل  العحة المعحولة  يما إذا كانت البيانات المالية ،الية من معلومات جوهرية ،اطئة

إطددار التحددارير الماليددة التدد  تددم  علدد  –واضددل  بشددكل –إن  حددرة الددرأي  دد  تحريددر المدددقه يجددأل أن تددن   :الددرأي  حددرة -3
اسدددت،دامها إلعدددداد البياندددات الماليدددة، ويجدددأل أن يدددن  تحريدددر المددددقه بشدددكل واضدددل علددد  رأي المددددقه  يمدددا إذا كاندددت 

 . النواح  الجوهرية جمي  البيانات المالية، تعبر بسورة ححيحية وعادلة أو تمعل بعدالة من

 . يجأل عل  المدقه أن ي رخ التحرير بتاريو اكتمال عملية التدقيه: تاريو التحرير  -9

 .    حيأ يجأل أن يذكر المدقه عنوان  كام: عنوان المدقه -2

 .(5119 ،االتحاد الدول  للمحاسبين. )يجأل عل  مدقه الحسابات التوقي  عل  تحريرد: توقي  المدقه -1
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  :(الرأي المهني)أنواع التقارير 
يسدددر المدددقه التحريددر عندددما تكددون الحددوائم الماليددة تتسدد  بالعدالددة، وتنسددجم مدد  المبددادي المحاسددبية : التحريددر النظيدد  -1

 .االمحبولة عموم  
 .عملية التدقيهكون هناك اعتراضات عل  بعض الممارسات أو تحيد    تعندما  امتحفظ   ايسدر المدقه تحرير  : التحرير المتحفظ -5

ا وكددذلك لددم تعددرض طبح دد ،عندددما تكددون الحددوائم الماليددة ال تتسدد  بالعدالددة اعكسددي   ايسدددر المدددقه تحريددر  : التحريددر العكسدد  -5
 .اللمبادي المحاسبية المحبولة عموم  

دقيه التد  يسدر المدقه تحري عدم إبداء الرأي عندما ال يتمكن المدقه من تطبيده إجدراءات التد: تحرير عدم إبداء الرأي -4
  .يحتاجها المدقه للحيام بعملية التدقيه

ة الت  تشير بطريحة مباشدر  تفه م  المفاهيم الت  تحكم معايير التدقيه الدول تإن عملية التعدد    تحارير إبداء الرأي، 
األسدباأل التد  قدد ها تن  عل  وجدوأل إبدداء رأي بدالحوائم الماليدة كوحددة واحددة، وتجدأل اإلشدارة إلد  حيأ إنإل  هذا التعدد، 

  (.2009، الحاض و  دحدو ) ت دي إل  عدم الحدرة عل  إسدار التحرير

  :مفهوم الرقابة الداخلية
لجندة طرائده التددقيه  ،  دإنهناك تعريفات كعيرة للرقابة الدا،لية تس     مجملها األهدا  األساسية مدن الرقابدة الدا،ليدة

(Committee on Auditing Procedures )المنبعحدة عدن المعهدد األمريكد  للمحاسدبين الحدانونيينAmerican Institute 

of Certified Public Accountants)) (AICPA) تشددمل ال،طددة التنظيميددة ووسددائل "الرقابددة الدا،ليددة علدد  أنهدا  عر دت
والت كددد مددن دقتهددا ومدددى  ،بهددد  حمايددة أسددول  وضددبط ومراجعددة البيانددات المحاسددبية ،التنسدديه والمحدداييس المتبعددة  دد  المشددروع

د. "االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجي  العاملين علد  التمسدك بالسياسدات اإلداريدة الموضدوعة علد   اوقدد عر دت أيض 
إلد  أعلد   وسدوال   منشد ة،،طة تنظيمية إدارية ومحاسبية للضبط الدا،ل  عند اسدت،دام عوامدل اإلنتداج المتاحدة لددى ال"أنها تعد 

هدد  إلد  يا أنها نشاط تحييم  مستحل دا،ل المشدروع ومن تعريفاتها أيض  ( 2000، جمعة) "دالت ممكنة من الكفاية اإلنتاجيةمع
ن كبدر حجدم الشدركات وتعددد العمليدات دا،دل   ح  وتحييم وتححيه النواح  المحاسبية والمالية وغيرها من النواح  التشدغيلية، وا 

روع دا،دل المنطحدة أو  د  منداطه أ،درى أو ،دارج البلدد، يجعدل مدن السدعأل علد  المددقه ا  دههذد الشركات، الت  أسبل لبعض
. للحيدام بمعدل ذلدك الندوع مدن التددقيه اكعيدر   ال  وما    طوي اووقت   اكبير   اأن يحوم بالتدقيه التفسيل ، الذي يتطلأل تكلفة ض،مة وجهد  
جدراء تحيديم شدامل لنظدام الرقابدة الدا،ليدة ي"وقد جاء    المعيار العان  من معايير العمل الميدان  أن   جأل الحيام بدراسدة واقعيدة وا 

التدد  يجددأل أن  فحددو ا يعتمددد عليدد  أعندداء الحيددام بجهددة التدددقيه، وليجددري علدد  ضددوئ  تحديددد نطدداه الالمعمددول بدد  ليكددون أساس دد
التدد  تتبعهددا الشددركة لمتابعددة ة لألنشددطة الرئيسددويجددأل علدد  المدددقه أن يسددل إلدد   هددم األنددواع ". تحتسددر عليهددا أعمددال التدددقيه

 .(2004، عبد اهلل)الرقابة الدا،لية عل  إعداد التحارير المالية، بما    ذلك الت  تتعله ب نشطة الرقابة ال،اسة بعملية التدقيه 

  :أتعاب التدقيق
عملية تحديد أتعاأل التددقيه تكدون علد  الجهدة التد  قامدت بدالتعيين، و د  شدركات المسداهمة يكدون التحديدد بالهيئدة  إن

ذا لدم يدتم تحديدد األتعداأل مدن هدذد الهيئدة  تفدوض مجلدس اإلدارة  ،ومدن أجدل الحفداظ علد  حده المددقه .العامة للمساهمين، وا 
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أن الحدد األدند   14/5/5112نيين األردنيدين  د  جلسدت  المنعحددة بتداريوحدد مجلس إدارة جمعية مدقح  الحسابات الحدانو   حد
 :عل  النحو التال يكون من أتعاأل التدقيه 

 . دينار 211الم سسات الفردية  -1
 . دينار 1111شركات التضامن والتوسية البسيطة بمبل  قدرد  -5

 .دينار 1531 العاملة وغير العاملةلية المحدودة والتوسية باألسهم والشركات األجنبية سئو الشركات ذات الم -5

 .دينار 5111شركات المساهمة ال،اسة  -4

 . دينار 4311شركات المساهمة العامة غير المدرجة  -3

 . دينار 2311شركات المساهمة العامة المدرجة الت  تحدم بيانات مالية مرحلية  -9

 .دينار 5311الم سسات الحكومية الت  تعمل عل  أسس تجارية   -2

 . االتفاه عل  األتعاأل بناء عل  حجم العمل، يتم  يها وادي والمنشآت األ،رى الت  ال تهد  إل  الربلالجمعيات والن -1

  :حجم مكاتب التدقيق 
عل  أهمية حجم مكاتدأل التددقيه، وظهدر اهتمدام مدن قبدل مكاتدأل التددقيه  ات كيد   –متزايد  بشكل -شهدت األعوام األ،يرة 

ويمكددن لمكاتددأل التدددقيه الكبيددرة عمددل تحليددل لجددودة التدددقيه علدد  عكددس المكاتددأل السددغيرة، نحددو ع قتهددا التجاريددة وسددمعتها، 
محارندة مد  مكاتدأل التددقيه السدغيرة  ،ألنهدم ال يتحملدون أي  شدل  د  عمليدة التددقيه ،وأيضا يهتمون بشكل كبيدر بعمليدة التددقيه

للضددغط لتحددديم  تددأل الكبيددرة أقددل عرضددة للرضددوخالمكا: األقددل عرضددة للفشددل بسددبأل اعتمادهددا علدد  عميددل معددين، وبعبددارة أ،ددرى
بالضدرورة أن تكدون  د  المكاتدأل  تن ال،سدائر ليسدإ د ،تحارير دون المستوى المطلوأل من المكاتدأل السدغيرة، ومدن منظدور آ،در
اتددأل  دد  هددذا االتجدداد مددن المكاتددأل الكبيددرة، وتتحمددل المك االكبيددرة أكعددر مددن السددغيرة، أي أن المكاتددأل السددغيرة تكددون أكعددر قلح دد

تكدددالي  أكبدددر مدددن السدددغيرة بسدددبأل تددددريأل المدددوظفين واسدددت،دام البرمجيدددات، أو اسدددت،دام بدددرامج محاسدددبية موحددددة  االكبيدددرة غالب ددد
 .(Jong et al., 2010)مما يو ر لمكتأل التدقيه عملية الجودة    التدقيه  ،معل تدقيه الحسابات المحوسبة ،وتحنيات

لحجدددم مكاتدددأل التددددقيه علددد  عمليدددة التددددقيه  ابهدددا أن هنددداك أعدددر   االتددد  قامددد( 5111، النا عددداب و  التدددويجري)وأوضدددحت دراسدددة 
حجدم مكتدأل التددقيه يد عر علد  تكلفدة  حيدأ إن ،، ومدن ناحيدة أ،درى هنداك ارتبداط بدين أتعداأل التددقيه وحجدم مكاتدأل التددقيهاعموم  

 ,Jong et al)وقدد أوضدل المعيدار  .رسدومها ن المكاتدأل الكبيدرة ال تحدوم علد  ت،فديضإوبالتدال   د ،تحدديم ،دمدة تددقيه الحسدابات

  :أن عل  مكاتأل التدقيه االلتزام بما يل " 551"الدول  للتدقيه رقم ( 2010
جراءات الرقابة عل  جودة عملية التدقيه -1  . وأن كل ش ء يحوم بناء عل  المعايير الدولية للتدقيه ،تنفيذ سياسات وا 
جددراءات -5 معددل حجددم  ،رقابددة الجددودة  دد  مكتددأل التدددقيه علدد  عدددد مددن العوامددل تعتمددد طبيعددة وتوقيددت ونطدداه سياسددات وا 

لدددذلك تتبددداين  ،أعمدددال المكاتدددأل وطبيعتهدددا واالنتشدددار الجغرا ددد ، والهيكدددل التنظيمددد  للمكتدددأل واعتبدددارات التكلفدددة والعائدددد
 .سياسات الجودة من مكتأل إل  آ،ر

عدن متابعدة  عاليدة  يكدون مسدئوال   أن – المكتدألحجم  حسأل –مكتأل التدقيه     –الشركاء  أو –ويجأل عل  الشريك 
دراكدد  كيفيددة تطبيحدد ، . رقابدة نظددام الجددودة  دد  المكتددأل ويحدداس نجدا  نظددام الرقابددة و عاليتدد  بمدددى  هددم المجتمد  لهددذا النظددام وا 

 (.5112،جربوع) وليس  هم المدقحين لهذا النظام  حط
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 :طبيعة نشاط الشركة
بد  المنشد ة مدن نشداط  د  مجدال  ، وُعر ت العمليات التجارية بمدا تحدوممنش ةا،ل الترتبط األنشطة بالعمليات التجارية د

، ومعددل دوران رأس المدال  د  (5111 ،وآ،درون السدحن)الشراء أو البي ، ويتوق  ربحها أو ،سدارتها علد  مددى معاملتهدا 
ألجدور يتسد  عدادة بالبسداطة، وبالتدال  ال  مدع  نظدام الرواتدأل وا ،تجارية أو ،دمية منش ةالوما إذا كانت العملية التجارية، 
السددناعية، حيددأ يتطلددأل  هددم المدددقه وظيفتدد   منشددآتا، علدد  العكددس تدددقيه دورة الرواتددأل واألجددور  دد  اليتطلددأل جهدددا كبيددر  

سدواء علد  مبددأ الدزمن  ،وكذلك تحديد أساس د د  الرواتدأل واألجدور ،محاسبة التكالي  اإلنتاج والتسويه وبذل الجهد     هم
ولدو تحددعنا عدن الشدركات ال،دميدة التد  تشدكل (. 5112، جربدوع)أم علد  شدكل نسدبة مدن األربدا   ،أم عل  مبدأ المحطوعيدة

دئمن إجمال  النفحات،  إن وظيفدة شد%( 21)حوال   يها تكلفة العمل  ، (5111، رايدد)ا ون المدوظفين تكدون أكعدر أهميدة أيض 
ن عمليدة التددقيه هد  عمليدة تحليديدة لحسدابات إلتجاريدة والشدركات العاملدة  د  مجدال األوراه الماليدة،  دأما إذا أ،ذنا البندوك ا

عر طبيعة النشاط عل  قبول التكلي  وت،طديط أا لمعايير التدقيه المتعار  عليها، ولكن ن ،ذ    الحسبان تلك الشركات و ح  
عداد التحرير  (.5111، شحادةو ، عل ) وتنفيذ عملية التدقيه وا 

 : أداة الدراسة
أداة لتححيدده أغددراض الدراسددة مددن ،دد ل مراجعددة األدأل النظددري المتعلدده بالعوامددل المدد عرة علدد  المحاسددأل تطددوير  تددم

  :ع عة أجزاءعل  أداة الدراسة  الحانون  األردن ، واشتملت
 .المحاسبين الحانونيين األردنيين بالمعلومات العامة عن متعله: الجزء األول -
العوامددل المرتبطددة ب تعدداأل التدددقيه، ونظددام : لحيدداس العوامددل المدد عرة  دد  جدودة التحريددر وهدد  ،سدد  :الثةةاني الجةةزء -

 . حجم مكتأل التدقيه، وطبيعة نشاط الشركةو  الرقابة الدا،لية،
 .لحياس جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  ،س  :الثالثالجزء  -

موا ده : )تدم احتسداأل أوزان  حراتهدا علد  النحدو التدال و  ،ليكدرت ال،ماسد  لدراسة عل  محياسواعتمد  دد  تطويددر أداة ا
( غيددر موا دده)، و(درجددات 5)وتمعددل ( موا دده بدرجددة متوسددطة)، و(درجددات 4)وتمعدددل ( موا دده)، و(درجددات 3)وتمعددل ( بشدددة

حددد تددم تحديدددد حسددأل   ،عمليددة تحديددد المسددتوىبو يمددا يتعلدده (. درجددة واحدددة)وتمعددل ( غيددر موا دده بشدددة)، (درجتددين)وتمعددل 
 :ن المستويات وزعت كما يل إوبناء علي    1655= 5( / 1-3) ةالمعادلة اإلحسائي

 .مرتف ( 3 – 5691)من  -5 .متوسط( 5692 - 5654)من  -5 .من،فض( 5655 - 1)من  -1

 :النحو التال التابعة، وذلك عل   حرة لتشمل جمي  المتغيرات المستحلة و ( 44)ووزعت االستبانة الت  تبل   حراتها 
 (1)جدول رقم 
 ستبانةتوزيع فقرات اال

 الفقرات البيةةةا  الرقم
 6 - 1 أتعاأل التدقيه 1
 16 -11 نظام الرقابة الدا،لية 5
 51 -51 حجم مكاتأل التدقيه 5
 54 -56 طبيعة نشاط الشركة 4
 44 -53 جودة التحرير 3
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  :صدق أداة الدراسة
ة الت كددد مددن أن العبددارات التدد  تحتويهددا أداة الدراسددة يمكددن أن يددالمحسددود بسددده األداة هدد  عملأن ( Sekaran, 2003)يةةر  

وتم عرض أداة الدراسة عل  عدد من المت،سسين    مجدال المحاسدبة  د  الجامعدات األردنيدة لمعر دة  .ت دي إل  جم  البيانات بدقة
لددذي وضددعت ضددمن ، وتددم األ،ددذ بم حظددات المحكمددين وآرائهددم، وأعيدددت ، ومدددى انتمائهددا للبعددد االغوي دد سددتبانةمدددى م ءمددة  حددرات اال

  .(1)انظر الملحه رقم  .سياغة بعض الفحرات    ضوء هذد الم حظات

 : ثبات أداة الدراسة
عندد إعدادة الدراسدة نفسدها أن المحسدود بعبدات األداة هد  إمكانيدة الحسدول علد  البياندات ( Sekaran, 2003)يةر  

ن الحيمدة المحبولدة إحسدائيا لهدذا المحيداس هد  أو د  ظدل ظدرو  واحددة، و  الدراسة نفسدها علد  األ دراد أنفسدهم،باست،دام أداة 
تم است،راج معامل االتساه الدا،ل  ألداة الدراسة، درجة توا ه المستجبين عل   حرات أداة الدراسة باالعتماد و .   كعر% 91

 ،لكددل متغيددر مددن متغيددرات الدراسددة، وكانددت معددام ت العبددات مرتفعددة (Cronbachs' Alpha)علدد  معادلددددة كرونبدددداخ ألفددددا 
 . معام ت العبات( 5)وه  نسأل عبات جيدة ومحبولة    البحوأ والدراسات اإلنسانية، ويبين الجدول 

 (2)جدول رقم 
 معامالت الثبات 

 كرونبةةاخ ألفةةا متغيرات الدراسة
 %23661 أتعاأل التدقيه 

 %11655 الرقابة الدا،لية  نظام
 %11639 حجم مكتأل التدقيه 
 %11631 طبيعة نشاط الشركة 

 %61623 العوامل مجتمع  
 %15645 الجودة 

 %65631  ستبانة لالم شر الكل  

 :اختبارات التوزيع الطبيعي
التوزيدد  طبيعدد ، ويبددين  شددكل الجددرس الددذي ي كددد علدد  أن (1)عندد اال،تبددار الطبيعدد  للعوامددل حيددأ يبددين الشددكل رقددم 

حيددأ لدديس هنداك مددا يدددل علد  أن التوزيدد  غيددر  ،(Scatter Plot Diagrams)نتدائج الع قددة مددن ،د ل ( 5)الشدكل رقددم 
 .بين العوامل اأن هناك تجانس  ( 5)ويظهر الشكل رقم . طبيع 

                                                 

 .م حه الدراسة متو رة لدى إدارة المجلة لمن يرغأل    االط ع عليها  
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Scatterplot 
Dependent Variable: Quality 
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 (3)جدول رقم 
 اختبار االرتباط الذاتي 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Change Sig. F Change Durbin-

Watson 

1 .486 .236 .214 10.641 .000 1.941 

 وجود ارتباط ذات  وهو بدورد يدل عل  أن التوزي  طبيع  للبيانات( 5)يبين الجدول رقم 
 (4)رقم  جدول

 ارتباط وتداخل العوامل المستقلة
 Tolerance VIF 

 1.308 0.764 طبيعة نشاط الشركة
 1.365 0.733 مكتأل التدقيه

 1.475 0.678 نظام الرقابة الدا،لية 
 1.209 0.827 أتعاأل التدقيه

إلدد  عدددم وجددود ارتبدداط وتدددا،ل بددين العوامددل المدد عرة علدد  جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد  ( 4)يشددير الجدددول رقددم 
 .3قل من أ االت  سجلت قيم  Variance Inflation Factor (VIF )))كعوامل مستحلة من ، ل قيمة 

 :تحليل البيانات المتعلقة بالعوامل الديموغرافية للمستجيبي 
المركدددز  الم هدددل العلمددد ، الت،سددد  العلمددد ، ال،بدددرات  ددد  مجدددال التددددقيه: العامدددة التددد  اسدددت،دمت هددد  تالمعلومدددا

 :الوظيف ، الشهادات العلمية، وتظهر كما يل 
 (5)جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العوامل الديموغرافية
 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 العلميالمؤهل 
 162 1 دبلوم

 6169 151 بكالوريوس
 2 11 ماجستير
 162 1 دكتوراد

 التخصص العلمي
 6963 151 محاسبة

 561 5 علوم مالية ومسر ية
 1 1 دارةإ

 164 5 اقتساد

 الخبرات في مجال التدقيق
 1611 1 سنوات 3قل من ٴا
 426. 91 سنوات 11من  قلٴاال   3من 
 52 35 سنة 13من  قلٴال  ا 11من 

 13.4 55 كعر سنة   13

 المركز الوظيفي
 9163 61 رئيس  ريه تدقيه

 51 41 رئيسمدقه 
 561 5 مدقه

 164 5 مساعد مدقه

 الشهادات العلمية
ACPA 11 966 
JCPA 153 1263 
CPA 1 369 
CFA 1  
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 :المؤهل العلمي -الا أو  

 2)مددن المحاسددبين الحددانونيين يحملددون درجددة البكددالوريوس،  دد  حددين أن مددا نسددبت %( 6169)أن نسددبة ( 3)يبددين الجدددول رقددم 
 %(. 12)وه  نفسها، الدكتوراد والدبلوم عل  النسبة درجة هم من الماجستير  يما حسل كل من %( 

 :لتخصص العلميا -اثانيا 

 دد  حددين حسددل ت،سدد  %(  6963) وهدد  ،حسددول ت،سدد  المحاسددبة علدد  أعلدد  نسددبة (3)يبددين الجدددول رقددم 
 %(.164)وحسل االقتساد عل   (%2.1)العلوم المالية والمسر ية عل  

 :الخبرات في مجال التدقيق -اثالثا 

وحسدلت  ،%(4269)حيدأ بلغدت  ،علد  أعلد  نسدبة عشدر سدنواتإل  أقل من  ،مس سنواتمن  ة،بر سنوات الحسلت 
 يمددا حسدلت سددنوات  ،(%37)حيددأ بلغدت نسدبت   ،سدنة علد  المرتبددة العانيدة 13إلدد  أقدل مددن  عشدر سدنواتسدنوات ال،بدرة مددن 
  %(.1364)حيأ بلغت نسبتها  ،سنة عل  المرتبة العالعة 13ال،برة أكعر من 

 :المركز الوظيفي -ارابعا 

 يمددا حسددل مدددقه  %(91.3)حيددأ بلغددت  ،تدددقيه حسددل علدد  أعلدد  نسددبةالأن رئدديس  ريدده ( 3)يبددين الجدددول رقددم 
 .%(164)ومساعد مدقه عل  ،%(561)ومدقه عل   ،%(51)عل   رئيس

 :الشهادات العلمية -اخامسا 

بينمددا  (%3.9) علدد  مددا نسددبت  CPA يمددا حسددلت  ،(%87.5)علدد  أعلدد  نسددبة  JCPAحسددلت الشددهادة العلميددة 
 %(. 9.6)عل   ACPA حسلت

الحانونيين  ن أغلبية المحاسبينأن عل  شهادة البكالوريوس، و و حاسلون حظ مما سبه أن معظم المحاسبين الحانونيين 
ن عمليددة التدددقيه تكددون علدد  البيانددات المحاسددبية، وأن مكددن أن نعددزي ذلددك أليو  ن علدد  شددهادة ت،سدد  المحاسددبة،و حاسددل

المهندددة تتطلدددأل  وألن ممارسدددة. لين  ددد  مكاتدددأل التددددقيهسدددئو المحاسدددبين الحدددانونيين هدددم مدددن ذوي ال،بدددرات، وأنهدددم يعتبدددرون الم
ومن  ،تليها األمريكية ، حد حسلت شهادة المحاسأل الحانون  األردن  عل  أعل  نسبة ،الحسول عل  شهادة ممارسة المهنة

 . عم العربية

 :المؤثرة على جودة التقريروصف العوامل 
 (6)جدول رقم

 وصف المتغيرات المستقلة

 المستو  االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغير
 مرتف  163531 562195 أتعاأل التدقيه

 مرتف  164416 461513 نظام الرقابة الدا،لية
 متوسط 169552 564163 حجم مكتأل التدقيه
 مرتف  163315 566233 طبيعة نشاط الشركة
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  :وصف أتعاب التدقيق -2

مددددن مسدددداحة المحيدددداس الكليددددة وانحددددرا  معيدددداري محدددددارد ( 562195)بلدددد  المتوسددددط الحسدددداب  للمتغيددددر أتعدددداأل التدددددقيه 
وذلدك مدن  ع عدة،مكاتدأل التددقيه مرتفعدة محارندة بالوسدط المعيداري البدال   وهذا يشدير إلد  أن أتعداأل التددقيه  د  ،(163531)

المحيطدة عندد تحديدد  األمر الدذي يشدير إلد  أن مكاتدأل التددقيه ت ،دذ بعدين االعتبدار العوامدل ،وجهة نظر أ راد عينة الدراسة
 .(5)انظر الملحه رقم  .قيمة األتعاأل بسورة كا ية، ويتم تحديد األتعاأل باالعتماد عل  التحدير الذات  للمكتأل

 وسددددط حسدددداب  محدددددارد أعلدددد  – عددددن نتددددائج عمليددددة التدددددقيه بمعددددزل –ال،اسددددة بتحديددددد األتعدددداأل ( 4) حددددرة وقددددد حححددددت 
ال،اسة بمراعاة عامل المنا سة بين مكاتأل التدقيه عندد تحديدد أتعداأل التددقيه أقدل وسدط  (1) حرة ،    حين حححت (4.3077)

بتحديدد األتعداأل بمعدزل عدن  ال،اسدة( 4)حسدول  حدرة  ويمكدن أن نعدزي. من مساحة المحياس الكل ( 3.4755) محدرادحساب  
ولمدددا لهدددذا التحريدددر مدددن أهميدددة  ددد  العمليدددة  ،إلددد  ال،طدددر الدددذي يواجددد  المددددقه إذا تدددم الت عدددأل  ددد  تحريدددرد نتدددائج عمليدددة التددددقيه

ال،اسدة بمراعداة عامدل المنا سدة بدين مكاتدأل التددقيه ( 1) حدرة كعير من المست،دمين، وأما حسول حيأ يعتمد علي   ،اإلنتاجية
عددد  إلد  وجدودتعزى أو  ،معينون  تعزى إل  أن معظم مكاتأل التدقيه عم ء أقل وسط حساب  عند تحديد أتعاأل التدقيه عل 

ال،اسددة  دد  ( 2) حددرة علدد  تشددتت  دد  اإلجابددات يددرتبط  دد  علدد  أن أ. محدددود مددن المحاسددبين الحددانونين الممارسددين لهددذد المهنددة
،  دد  حددين (0.8548)محدددارد  امعياري دد اإذ سددجلت هددذد الفحددرة انحرا  دد ،زيددادة أتعدداأل التدددقيه كلمددا زادت نزاهددة واسددتح لية المدددقه

 .(0.6525) محدارد امعياري   اإذ سجلت انحرا    ،اإلجابات أدن  تشتت   ( 4) حرة حححت 

 :وصف نظام الرقابة الداخلية -1

محدددارد  امعياري دد اوانحرا  دد ،مددن مسدداحة المحيدداس الكليددة( 4.0315)ر نظددام الرقابددة الدا،ليددة بلدد  المتوسددط الحسدداب  لمتغي دد
لنظدددام الرقابدددة الدا،ليددة المددددقه مدددن قبدددل المحاسدددأل الحددانون  نسدددبة مرتفعدددة محارندددة بالوسدددط  ، وهددذا يشدددير إلددد  أن(0.4489)

األمر الذي يشير إل  أن مكاتأل التدقيه ت ،ذ بعين االعتبار ،وذلك من وجهة نظر أ راد عينة الدراسة ع أ،المعياري البال  
باالعتمداد علد  التحددير الدذات  للمحاسدأل الحدانون ،  النظدام بسورة كا ية، ويتم  هم الرقابة الدا،لية العوامل المحيطة عند  هم

 (.4)انظر الملحه رقم 

،  د  حدين حححدت (4.3706) أعلد  وسدط حسداب  محددارد " هم بيئة الرقابة الدا،لية لددى العميدل" (14) حرة وقد حححت 
مددن مسدداحة ( 3.8531)بددال   قددل وسددط حسدداب أال،اسددة باسددتح ل المدددقه الدددا،ل  واتسددال  مدد  لجنددة التدددقيه ( 13) حددرة 

 .المحياس الكل 

قوة الرقابة  ال،اسة بفهم بيئة الرقابة الدا،لية لدى العميل عل  أعل  نسبة إل  أن (14)ويمكن أن نعزي حسول  حرة 
طبيعة اإلجراءات الت  سو  يحوم المحاسأل الحانون   تعط  المدقه الحدرة عل  تحديد الدا،لية والمحدرة عل  كش  األ،طاء

ال،اسددة باسددتح ل المدددقه الدددا،ل  واتسددال  مدد  لجنددة  (13) حددرة ليددة التدددقيه، وأمددا حسددول وحجددم العينددات ووقددت عم ،بهددا
علد  تشدتت وأن أ .اسدتح ل المددقه الددا،ل  بسدبأل تعييند  مدن قبدل الشدركةلسدعوبة ى ز  ُيع أقل وسط حساب ، ، عل التدقيه

أدند  ( 11) حدرة  د  حدين حححدت  ،(0.6989)محددارد  امعياري د افحرة انحرا   إذ سجلت هذد ال( 14) حرة    اإلجابات يرتبط    
 (.0.5278) محدارد امعياري   اسجلت انحرا   و  ،تشتت    اإلجابات
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 :وصف حجم مكتب التدقيق -2

وانحددرا  معيدداري  ،مددن مسدداحة المحيدداس الكليددة( 564163)حجددم مكتددأل التدددقيه ال،ددا  ببلدد  المتوسددط الحسدداب  للمتغيددر 
 عد أ،محارندة بالوسدط المعيداري البدال   حسدل علد  مسدتوى متوسدط حجدم مكتدأل التددقيه وهذا يشير إل  أن ،(169552)محدارد 

واسددت،دام  المحيطددة األمددر الددذي يشددير إلدد  أن مكاتددأل التدددقيه ت ،ددذ بعددين االعتبددار العوامددل ،وذلددك مددن وجهددة نظددر أ ددراد العينددة
 .(3)لية التدقيه، انظر المحله رقم الوسائل الحديعة    عم

 ا  ددد  المكاتدددأل الكبيدددرة، أعلددد  وسدددط حسددداب  محددددارداسدددت،دام تكنولوجيدددا أكعدددر تطدددور  ال،اسدددة ب( 55) حدددرة وقدددد حححدددت 
مدن ( 3.049)أقدل وسدط حسداب  وبلد   اال،اسة بسغر حجم مكتأل التدقيه ي عر سلب  ( 51) حرة    حين حححت  ،(4.049)

  .مساحة المحياس الكل 

 ا  د  المكاتدأل الكبيدرة، علد  أعلد  متوسدطال،اسة باست،دام تكنولوجيا أكعر تطدور  ( 55)حسول  حرة  ويمكن أن نعزي
وأمدا حسدول  ،عل  المكاتدأل السدغيرة امما يشكل عبئ   ،يحتاج إل  تدريأل الحدرات وكوادر م هلة التكنولوجيا است،دام إل  أن
أقدددل وسدددط حسددداب  إلددد  اعتمددداد التحريدددر علددد  المحاسدددأل  علددد  اسدددلب   ال،اسدددة بسدددغر حجدددم مكتدددأل التددددقيه يددد عر (51) حدددرة 

  .الحانون  نفس 

 ،المكاتأل السدغيرة الحجدم يمكدن أن تتماشد  مد  متطلبدات العميدلبال،اسة ( 55)فحرة البن أعل  تشتت    اإلجابات يرتبط إ
ال،اسة بانددماج المكاتدأل سدغيرة الحجدم يمكدن ( 54)   حين حححت الفحرة  ،(0.8884)محدارد  امعياري   اإذ سجلت هذد الفحرة انحرا   

 .(0.5946) محدارد امعياري   اإذ سجلت انحرا    ،أدن  تشتت    اإلجابات ،أن يعط  جودد أكبر للتحرير المحدم من قبلها

 :وصف طبيعة نشاط الشركة -4

محدددددارد  امعياري دددد اسدددداحة المحيدددداس الكليددددة وانحرا  ددددمددددن م( 566233)بلدددد  المتوسددددط الحسدددداب  للمتغيددددر طبيعددددة نشدددداط الشددددركة 
وذلك من وجهدة نظدر أ دراد عيندة  ع أ،مرتفعة محارنة بالوسط المعياري البال   وهذا يشير إل  أن طبيعة نشاط الشركة ،(163315)

 .الدراسة، األمر الذي يشير إل  أن مكاتأل التدقيه ت ،ذ بعين االعتبار العوامل المحيطة بطبيعة نشاط الشركة بسورة كا ية

 أعلدددد  وسددددط حسدددداب  محدددددارد ،طددددول مدددددة التدددددقيه حسددددأل نددددوع النشدددداط للشددددركة  ال،اسددددة بددددا،ت ( 54) حددددرة وقددددد حححددددت 
ال،اسدددة باالهتمددام  دد  عمليددة التدددقيه  ددد  الشددركات التجاريددة علدد  المبيعددات وحسدددابات ( 51) حددرة حددت  دد  حددين حح ،(4.1399)

 .(9)انظر الملحه رقم . من مساحة المحياس الكل ( 3.6084) المدينين أقل وسط حساب  بل 

متوسدط حسداب  أعل   طول مدة التدقيه حسأل نوع النشاط للشركة  ال،اسة با،ت  (54)حسول  حرة  ويمكن أن نعزي
 هنداك أنشدطة تحددأ  يهدا العديدد مدن  ،حجدم العمليدات للنشداط وكدذلك ،من العمليات التدقيحية اتتطلأل مزيد   أن هناك أنشطة إل 

ال،اسدة باالهتمدام  د  عمليدة التددقيه  د  الشدركات التجاريدة علد   (51)العمليات من أجل إتمدام العمليدات، وأمدا حسدول الفحدرة 
  .إل  أن هناك عمليات أ،رى تعد من األهمية معل المشترياتعزى  يُ مدينين عل  أقل وسط حساب ، المبيعات وحسابات ال

ا،ت   عمليدة التددقيه بدا،ت   ندوع النشداط المتبد  لددى بدال،اسدة ( 56)الفحرة بديدرتبط  تشتت    اإلجابات ن أعل إ
إذ  ،أدند  تشدتت  د  اإلجابدات( 54) د  حدين حححدت الفحدرة  ،(0.7311)محددارد  امعياري   اإذ سجلت هذد الفحرة انحرا    ،الشركة

 (. 0.5886) محدارد امعياري   اسجلت انحرا   
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  :جودة تقرير المحاسب القانوني األردنيالخاص ب وصف المتغير التابع
 (7)جدول رقم 

 وصف المتغير التابع

 المستو  االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغير
 مرتف  163556 566599 الحانون  األردن جودة تحرير المحاسأل 

مدددن مسددداحة المحيددداس ( 566599)جدددودة تحريدددر المحاسدددأل الحددانون  األردنددد  ال،ددا  بللمتغيدددر  بلدد  المتوسدددط الحسددداب 
مكاتددأل التدددقيه  وهدذا يشددير إلد  أن جددودة تحريدر المحاسددأل الحدانون  األردندد   د  ،(163556) محدددارد امعياري د اوانحرا  دد ،الكليدة

وذلددك مددن وجهددة نظددر أ ددراد العينددة، األمددر الددذي يشددير إلدد  أن  عدد أ،عينددة الدراسددة مرتفعددة محارنددة بالوسددط المعيدداري البددال  
بسددورة كا يددة، ويددتم تحديددد جددودة التحريددر  مكاتددأل التدددقيه ت ،ددذ بعددين االعتبددار العوامددل المحيطددة عنددد تحديددد جددودة التحريددر

تضدمين التحريدر مدا  علد  حر  المحاسدأل الحدانون ال،اسة ب( 45)وقد حححت الفحرة . الجودة للمكتألباالعتماد عل  معايير 
تميدز تحريدر المحاسدأل ال،اسدة ب (59) د  حدين حححدت الفحدرة ( 3.9441)، أعلد  وسدط حسداب  محددارد هو مفيدد للمسدت،دمين

 . س الكل من مساحة المحيا( 3.8112) أقل وسط حساب  بل الحانون  بالسراحة والوضو  

إذ  ،سدياغة التحريدر مد  مسدتوى إدراك مسدت،دمي  ال،اسدة بتناسدأل( 52)ن أعل  تشتت  د  اإلجابدات يدرتبط  د  الفحدرة رقدم إ
 ، وهدد  ،اسددةأدندد  تشددتت  دد  اإلجابددات( 45) دد  حددين حححددت الفحددرة رقددم  ،(0.7756)محدددارد  امعياري دد اسددجلت هددذد الفحددرة انحرا  دد

 .(0.6235) محدارد امعياري   اإذ سجلت انحرا    ،ين التحرير بما هو مفيد للمست،دمينتضم عل  حر  المحاسأل الحانون ب

 :المعالجات اإلحصائية
 ،  دإن ذلدكأكبدر للمتغيدر المسدتحل B حيدأ إذا كاندت قيمدة ،Bتم است،دام معامدل  حد معامل االنحدار المتعدد  ب،سو 

 :وكانت النتيجة كما يل  ،α ≤ 3%المتغير التاب  بمستوى داللة   يدل عل  وجود قوة ت عير عل
 (8)جدول رقم 

 أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع

 مستو  الداللة (T)قيمة  (Beta)قيمة  (B)قيمة  
 16119 56211  16165 عابت 

 16151 56112 16129 16122 أتعاأل التدقيه 
 16113 56191 16514 16561 نظام الرقابة الدا،لية
 16113 56491 16511 16111 حجم مكتأل التدقيه 
 16421 16253 1699 16194 طبيعة نشاط الشركة 

 مستوى الداللة المحسوبة F  Fقيمة 
 116941 16111 

 Bحيدددأ كاندددت قيمدددة  ، ددد  العامدددل التددداب  هدددو نظدددام الرقابدددة الدا،ليدددة اإلددد  أن أكعدددر العوامدددل تددد عير  ( 1)يشدددير الجددددول رقدددم 
حيدأ  ،و د  المرتبدة العالعدة أتعداأل التددقيه ،B (16111)حيدأ كاندت قيمدة  ، وجاء    المرتبدة العانيدة حجدم مكتدأل التددقيه(16561)

  .ا ليس ل  ت عير ألن  غير دال إحسائي  B (16194 )  بلغت أما حجم النشاط ،)B (16122بلغت 
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ممددا يدددل علدد   1613 ≥هدد  أكبددر مددن قيمتهددا الجدوليددة عنددد مسددتوى معنويددة  116941المحسددوبة البالغددة  F ن قيمددةإ
 .وجود دالل  إحسائية لمتغيرات الدراسة

  :نموذج الدراسة 
إلدد  نسددبة تدد عير المتغيددرات مجتمعددة علدد  المتغيددر التدداب ، ومددن  ²Rلتحيدديم معادلددة االنحدددار، ويشددير  R² اسددت،دمت الدراسددة

هنداك  وهدذا يددل علد  أن ،%(4169) االرتبداط هد ( R)ن قيمدة ا  و %  5569 االنحدار لهذد الدراسة هون إ ( 6)، ل الجدول رقم 
  .ع قة ارتباط معنوية طردية ما بين متغيرات الدراسة المستحلة والمتغير التاب 

 ( 9)جدول رقم 
 نموذج الدراسة

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .486 .236 .214 

  :الفرضياتاختبار 
 .أسئلة الدراسةجابة عن إن الهد  من عملية ا،تبار الفرضيات هو اإل

 :ثر ألتعاب التدقيق على جودة تقرير المحاسب القانوني األردنيأال يوجد  -الفرضية األولى

ند  ال للفرضية األولد  التد  تدن  علد  أ Tمن متابعة قيمة  (1)يتضل من النتائج اإلحسائية الواردة    الجدول رقم 
وذات ( 56112)المحسدوبة  T  عدر ألتعداأل التددقيه علد  جدودة تحريدر المحاسدأل الحدانون  األردند ، وحيدأ بلغدت قيمدةأيوجدد 

وقبدول  وعلي  يتم ر ض  رضية الدراسة العدمية، ،(16151)حيأ بل  مستوى الداللة  1613 ≥داللة ت عير عند مستوى داللة 
 .أعر ألتعاأل التدقيه عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن يوجد الفرضية البديلة الت  تن  عل  أن  

 :ال يوجد أثر لنظام الرقابة الداخلية على جودة تقرير المحاسب القانوني األردني -الفرضية الثانية

علد  أند  ال  للفرضدية العانيدة التد  تدن  Tمن متابعة قيمدة  (1)يتضل من النتائج اإلحسائية الواردة    الجدول رقم 
( 56191)المحسددوبة  Tوحيددأ بلغددت قيمددة  ،يوجددد أعددر لنظددام الرقابددة الدا،ليددة علدد  جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد 

وعليد  يدتم ر دض  رضدية الدراسدة وقبدول ، (16113)حيدأ بلد  مسدتوى الداللدة  1613 ≥وذات داللة ت عير عندد مسدتوى داللدة 
 .أن  يوجد أعر لنظام الرقابة الدا،لية وجودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  الفرضية البديلة الت  تن 

 :ال يوجد أثر لحجم مكتب التدقيق على جودة تقرير المحاسب القانوني األردني -الفرضية الثالثة

علد  أند  ال  للفرضدية العالعدة التد  تدن  Tمن متابعدة قيمدة  (1)يتضل من النتائج اإلحسائية الواردة    الجدول رقم 
 .يوجد أعر لحجم مكتأل التدقيه عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن 

حيددأ بلدد  مسددتوى الداللددة  1613 ≥وذات داللددة تدد عير عنددد مسددتوى داللددة ( 56491) المحسددوبة Tوحيددأ بلغددت قيمددة 
ر لحجددم مكتددأل التدددقيه علدد  وعليدد  يددتم ر ددض  رضددية الدراسددة، وقبددول الفرضددية البديلددة التدد  تددن  أندد  يوجددد أعدد، (16113)

 .جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن 
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 :ثر لطبيعة نشاط الشركة على جودة تقرير المحاسب القانوني األردنيأال يوجد  -الفرضية الرابعة

علد  أند  ال  للفرضية الرابعدة التد  تدن  Tمن متابعة قيمة ( 1)يتضل من النتائج اإلحسائية الواردة    الجدول رقم 
وليسدت ( 16253)المحسدوبة  Tوحيدأ بلغدت قيمدة . أعر لطبيعة نشداط الشدركة علد  جدودة تحريدر المحاسدأل الحدانون  األردند 

 .وعلي  يتم قبول  رضية الدراسة العدمية ،(16421)حيأ بل  مستوى الداللة  1613 ≥ذات ت عير عند مستوى داللة 

  :نتائج الدراسة

عر دددة العوامدددل المددد عرة علددد  جدددودة التحريدددر، وبدددالرجوع إلددد  تحليدددل بياندددات الدراسدددة وا،تبدددار هدددد ت هدددذد الدراسدددة إلددد  م
  :وه  ،يمكننا استنتاج أهم النتائج الت  توسل إليها الباحأ من ، ل الدراسة ، رضياتها

ن أالحددانون  األردندد ، أي  داللددة إحسددائية للمتغيددر المسددتحل أتعدداأل التدددقيه علدد  جددودة تحريددر المحاسددأل يوجددود أعددر ذ -1
وقددد اتفحددت الدراسددة بشددكل  .تناسددأل األتعدداأل مدد  حجددم العمددل المبددذول يزيددد مددن جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد 

والوقدت المطلدوأل  منشد ةالت  أشدارت إلد  أن مدن العوامدل المد عرة علد  األتعداأل حجدم ال 5115، حلس جزئ  م  دراسة
وقد حسل هذا المتغير عل  المرتبة العالعة من حيأ الت عير عل   ،اعل  التدقيه عموم   النجاز العمل والذي بدورد ي عر

 . جودة التحرير
أي . نظددام الرقابددة الدا،ليددة علدد  جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد ال،ددا  بيوجددد أعددر ذو داللددة إحسددائية للمتغيددر المسددتحل  -5

سدددواء مدددن ،ددد ل  هدددم بيئدددة الرقابدددة الدا،ليدددة، أم مدددن ،ددد ل الكدددوادر  ،النظدددامأن قيدددام المحاسدددأل الحدددانون  األردنددد ، بفهدددم مكوندددات 
والمدد ه ت العلميددة وال،بددرات لهددا، أم مددن ،دد ل متابعددة ال،طددط المرسددومة لهددذا النظددام يزيددد مددن جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  

 . وقد حسل هذا المتغير عل  المرتبة األول     درجة الت عير ،األردن 
 عنددد  ،و داللددة إحسددائية للمتغيددر المسددتحل حجددم مكتددأل التدددقيه علدد  جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد يوجددد أعددر ذ -5

تتناسددأل مدد  الشددركات التدد  تحددوم بعمليددة التدددقيه عليهددا ووجددود  ااسددت،دام المكاتددأل الكبيددرة لتكنولوجيددا متطددورة أو تكنولوجيدد
علدد  مسددادر د،ددل  دواعتمدداد ،عالميددة ارتباطدد  مدد  مكاتددألو  ،مكتددأل التدددقيه غلهددذا المجددال  دد  المكتددأل، وتفددر مت،سسددين 

ولحددد توا حددت الدراسددة مدد   ،يسدداعد علدد  زيددادة جددودة تحريددر المحاسددأل الحددانون  األردندد  ،  ددإن ذلددكأ،ددرى غيددر عمليددة التدددقيه
كمدا توا حدت الدراسدة  ،جدودة التحريدر علد  االت  أعبتت أن لحجدم مكتدأل التددقيه تد عير   Jong et al., 2010الدراسة الت  قام بها 

د مبدراسدة أعدر حجد التد  قامدت 5111 ،النا عداب و  التدويجريدراسة م   وأعبتدت أن  ،امكتدأل التددقيه علد  جدودة التددقيه عموم 
  .وحسل هذا المتغير المستحل عل  المرتبة العانية    درجة الت عير. عل  جودة ما يحوم ب  المدقه اللحجم ت عير  

 .نشاط الشركة عل  جودة تحرير المحاسأل الحانون  األردن  ال،اسة بطبيعةال يوجد أعر ذو داللة إحسائية للمتغير المستحل  -4

  :توصيات الدراسة
 :ن الدراسة توس  بما يل إبناء عل  النتائج الت  تم التوسل إليها    هذد الدراسة  

الرقابددة الدا،ليددة ألندد  يسدداعد المدددقه  دد  التحليددل مددن م،دداطر التدددقيه ضددرورة قيددام المحاسددأل الحددانون  األردندد  بفهددم نظددام  -1
 .وتحليل الوقت والجهد المبذولين    عملية التدقيه للوسول إل  إسدار تحرير يتس  بالجودة
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 كددد مددن ضدرورة قيددام جمعيدة المحاسددبين الحددانونيين األردنيدين، بمتابعددة األتعداأل التدد  يتحاضدداها المحاسدأل الحددانون  األردند ، والت -5
 .جمعية المحاسبين الحانونيين األردنيينالذي حددت  عدم حسول  عل  أتعاأل أقل من الحد األدن  

جددل الوسددول إلدد  تحريددر يتسدد  بددالجودة أتوجيدد  المحاسددبين الحددانونيين إلدد  االلتددزام بمعددايير إعددداد التحددارير، وذلددك مددن  -5
 . العالية

معدل الحدوانين  ،جدودة تحريدر المحاسدأل الحدانون  األردند  ت أعدر  د دراسدة عوامدل مسدتحلة أ،درى ذاعلد  تشجي  الباحعين  -4
وتحددديم ،دددمات أ،ددرى غيددر ،دمددة التدددقيه، التدد   ،واألنظمددة وأدلددة التدددقيه علدد  أسدداس ا،تيدداري والحكددم المهندد  للمدددقه

  .عليها من أجل إتمام دراست  الت  تم االط ع يراها الباحأ مهمة من ، ل األدبيات
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 عةةالمراج
 :المراجع باللغة العربية -أوالا 

شركة  ،المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنةإصدارات  (.5119. )االتحاد الدول  للمحاسبين -
 .ط ل أبو غزال  للترجمة والتوزي  والنشر

دراسدة ميدانيددة تحليليدة للعوامدل المدد عرة  يهدا مددن وجهدة نظددر  :جدودة ،دمدة المراجعددة"(. 5111. )النا عدداب حسدين و  ؛عبدد الددرحمن، التدويجري -
 .1 ع، 55جلد م "االقتصاد واإلدارة" مجلة جامعة الملك عبد العزيز  "المراجعين

  .5112/ 14/5عمان  4591/ ه .م/ محضر رقم ج .أتعاب التدقيق (.5112. )جمعية المحاسبين الحانونيين األردنيين -
النةةدوة ، "العوامددل المدد عرة  دد  جددودة مراجعددة الحسددابات مددن وجهددة نظددر المحاسددبين الحددانونيين  دد  الدديمن" (.5111. )محمددد ،جبددران -

 .جامعة الملك سعود ،لسبل تطوير المحاسبة في المملكة السعودية ةالثانية عشر 
الجامعةةة مجلةةة  ،"الفجددوة جددوة التوقعددات بددين المجتمدد  المددال  ومراجعدد  الحسددابات وسددبل تضدديه هددذد "  (.5112. )يوسدد  ،جربددوع -

 .5 دد، ع15مجلد  ،اإلسالمية

 .دار سفاء للنشر والتوزي : عمان، األردن .التدقيق ورقابة الجودة (.5111. )حمدأ ،جمعة -
 .دار السفاء للنشر والتوزي  :عمان، األردن. الحديث لتدقيق الحساباتالمدخل  (.5111. )حمدأ ،جمعة -
 تالزيتونةةة للدراسةةا مجلةةة ،"دليددل علدد  بددطء االسددتجابة الدوليددة لطلبددات المجتمدد  المددال  :المدددقهتحريددر " (. 5111. )أحمددد، جمعددة -

 .5  ،1عدد  ،1مجلد  ،"العلوم اإلنسانية"والبحوث العلمية 
 .1عدد  ،11دمجل، الجامعة اإلسالميةمجلة   "العوامل الم عرة    تحديد األتعاأل المراجعة     لسطين " (.5115. )سالم، حلس -
دار : عمدان، األردن. مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واإلجةراءات العمليةة(. 5116. )الحاضد حسين و  ؛حسين، دحدو  -

 .1ج  ،العحا ة للنشر والتوزي 
 دد   دراسددة تحليليددة ألراء المحاسددبين الحددانونيين والمددديرين المدداليين للشددركات المسدداهمة العامددة" (.5111. )وآ،ددرون ؛علدد ، الددذنيبات -

 ،4مجلدد  ،المجلةة األردنيةة فةي إدارة األعمةال ،"211ا لمعيار التدقيه الدول  رقدم األردن حول تعدي ت تحرير مدقه الحسابات و ح  
 .5عدد 

عمان، . تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية واألنظمة والقواني  المحلية نظرية وتطبيق (.5119. )عل ، الذنيبات -
 .المكتبة الوطنية :األردن

 .146-141الدار الجامعية للنشر والتوزي ، : األسكندرية .أصول المراجعة (.5111. )آ،رونو  ؛عبد الفتا  ،السحن -
 . 5عدد، 1مجلد  ،ل البيتآجامعة  ،مجلة المنارة ،"الجودة الشاملة    الشركات السناعية" (.1669. )محمد، الطراونة -
 .وائل للنشر والتوزي  :عمان، األردن .تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلميةعلم  (.5114. )،الد ،عبد اهلل -
ا مراجعةةة حسةةابات البنةةوك التجاريةةة والشةةركات العاملةةة فةةي مجةةال األوراق الماليةةة وفقاةة (.5111. )شددحات  شددحات و  ؛عبددد ،علدد  -

 .الدار الجامعية للنشر والتوزي  :األسكندرية. للمعايير الدولية للمراجعة والتأكيد المهني
 .دار الرضا للنشر: دمشه .دليل الجودة في المؤسسات والشركات (.1666. )ماهر، العجم  -

 .الدار الجامعية للنشر والتوزي  :األسكندرية. التطورات الحديثة بالمراجعة (. 5112. )أمين، لطف  -
مجلدد ، "العلةوم اإلداريةة"دراسةات مجلةة   "عن تحرير مدقه الحسابات ل  اإلقراض واالئتمانسئو انطباع م " (.5111. )منير، لطف  -

 .5، عدد 51
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معهدد اإلدارة  :الريداض. بداكير بداكيرو  ناسدر بكدر الححطدان  /ترجمدة .الدليل الشامل فةي مراجعةة العمليةات(. 5111. )هاري ،رايد -
 .أمركز البحو  ،العامة

عددر اسددت،دام مدددا،ل التدددقيه لددنظم المعلومددات المحاسددبية المحوسددبة علدد  جددودة التدددقيه ال،ددارج   دد  أ(. "5111. )عيددد، الددرمي  -
 .، كلية المال واألعمال، جامعة آل البيت، المفرهرسالة ماجستير غير منشورة ،"األردن

  .المسيرة للنشردار  :عمان، األردن. 5ط . "الناحية النظرية ةتدقيق الحسابات المعاصر  (.5116. )غسان ،المطارنة -

 :المراجع باللغة األجنبية -ثانياا
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ABSTRACT 
 

The Present study aims at investigating factors affecting the quality of Jordanian auditor's 

report. It tries to clarify the effects of auditing fees, internal control system, size of the 

auditing office, and nature of the company's activity on the quality of Jordanian auditor's 

report. The sample of the study, consists of (143) out of (148) questionnaires with average of 

(96.6%) distributed on (148) Jordanian practitioner auditor's. To test the hypotheses of the 

study, the Multiple Regression test is used. The most salient results of the study were: There 

is a statistically significant effect of the independent variable “Internal control system” on the 

quality of Jordanian auditor's report in the fist place. There is a statistically significant effect 

of the independent variable “size of the auditing office” on the quality of Jordanian auditor's 

report in the second place.  
Based on these results, it is recommended that: It is important for Jordanian auditor to 

understand the internal control system since it helps them to decrease the auditing risks, time 

and effort needed for auditing to make qualified report.. It is important for Jordan Association 

of Certified public Accountants to follow up the fees charged by Jordanian auditors and to 

make sure that they did not receive fees less then the minimum set by the Jordan Association 

of Certified public Accountants. 
 


