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  في األردن العاملة مكاتب التدقيق امتثالمدى 
 (1المنصوص عليها في معيار التدقيق الدولي رقم ) شروط ضبط الجودةل

 *على المهنة واإلشرافالمدققين والعاملين في جهات الرقابة  را دراسة استطالعية آل

 د. عبد هللا أحمد الدعاس د. محمد عطية مطر أ.

 العماأل كلية - قسم المحاسبة
 األوسطجامعة الشرق 

  المملكة األردنية الهاشمية

 :ملخــصال
التددا يتبلب ددا معيددار  شددروض طددلج الجددودةل  ددا ادردنالعاملددة  مكاتددا التددد ي  امتثددالتقيدديم مددد   إلدد هددد ا الدراسددة 
  :تما عل  مرحلتيندراسة ميدانية  اللاحثانهذا ال دف، أجر  ولتحقي  (. 0التد ي  الدولا ر م )

وهم مد قو الحسالاا العاملون  ،يمثلون أهم ادبراف ذاا الصلة ا رد   071لاستخدام استلانة وزعا عل  عينة من  - ادول
ن الر الدة واششدراف علد  الم ندة. و يمدا بلدا عددد المدد قين شدوو عدن  المسدوولة ا تلد  المكاتدا، والج داا الرسدمية 

عدددد  إجمددالا، وكددان مددد ق ا71 دداا الر الددة واششددراف ، بلددا عدددد اد ددراد مددن جمددد   011المشددمولين  ددا العينددة 
 الموزعة. االستلانااا من تقريل   %71بنسلة أي  استلانة 001االستلاناا المستردة 

مددن ج دداا  00و ا،مددد ق   22مددن م  ،ا(  ددرد  01 وام ددا ) ادولدد للمرحلددة  ادصددليةتمددا علدد  عينددة جزويددة مددن العينددة  -الثانيددة
  .واششرافالر الة 

( للعيندة الواحددة، tل بياناا الدراسة لاستخدام مؤشراا اشحصاء الوصفا، واختلار  رطيات ا لاستخدام اختلار )بتحليو 
 الفعلدا لتلدد  المكاتددا  دا مجددال طددلج الجددودة هدو  ددا مجملدد  طددعي  نجددازعددن أن اشمدن الدراسددة  ادولدد ا المرحلددة كشدف

سددلبية  اع  امتثدال تلد  المكاتددا لشدروض طدلج الجدودة تدر   ثدار  بينمدا كشدفا المرحلدة الثانيدة مددن الدراسدة عدن أن طد نسدبي ا.
وعلدد  طددوء ذلدد  أوصدد  اللاحثددان لطددرورة أن تحددر  مكاتددا  .ادردندداسددواء علدد  الممارسددة الم نيددة أو علدد  اال تصدداد 

لطدلج  وذلد  مدن خدتل تصدميم نمكدم مكتولدة ،التد ي   ا ادردن عل  تعميم وترسيخ ثقا ة طلج الجدودة لدد  العداملين  ي دا
 ددا معلدد  الم نددة  ددا القيددام لم ا واششددرافالتببيدد ، مددو طددرورة تنشدديج وتفعيددل دور ج دداا الر الددة  وواجلددةالجددودة واطددحة 

ديددة والمعنويددة او ددرا العقولدداا والجددزاءاا الرادعددة الم ،الموكلددة إلي ددا  ددا مجدداالا المتالعددة والتحقدد  مددن تببيدد  تلدد  الددنكم
 قين أنفس م، أو من إدارة الشركاا التا يد قون حسالات ا.د معل  المخالفين لتل  النكم من ال

 والتحريفاا الجوهرية. ادخباءاستقتلية المد  ،  الجودة، طلجمكاتا التد ي ، نكم  :الداّلة الكلمات

                                                           
 .2100 يونيو، و مبل للنشر  ا 2105 أكتوبرتسلم اللحث  ا تم  *
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 :المقدمة
  يد ، يتعد  عت ت م مدو العمدتء ليشدمل الدزمتء  دا الم ندة والمجتمدو الدذي يعملدون ة المد قين ليمسوو نباق  إنحيث 

وذلدد  مددن أجددل تقددديم ت كيددد  يقومددوا بواجلددات م الم نيددة خددتل  حدد  البياندداا الماليددة المنشددورة، أنينتكددر مددن م المجتمددو  دد ن 
و ددا ت ديددة هددذم الم مددة ينتكددر  .البياندداا تخلددو مددن أيددة أخبدداء أو تحريفدداا جوهريددة تددؤثر علدد  مصدددا يت ا تلدد  معقددول لدد ن

ا من م   لداشلت يعاا والقدوانين وأخت يداا الم ندة التدا تلدزم م ي  المتعارف علي ا ولمتبللداا التشدر االلتزام لمعايير التد أيط 
 والتتعلاا التا يتم اكتشا  ا من ختل عملية التد ي . ادخباءعن 

 ،يددة م نيددةأخت تزايددد عدددد القطددايا القانونيددة المقامددة علدد  مكاتددا تددد ي  عالميددة نتيجددة تورب ددا  ددا  طددايا و ددد لددوح  
ومدن ثدم  ،هيكلة  واوم ا المالية المنشدورة إعادةعل   ادمريكيةشركة تعمل  ا الوالياا المتحدة  725 إجلارمثت   تا علي اتر 

( التدددا يتددول  تدددد ي  حسدددالات ا مكتدددا Zeroxالمعلندددة  ددا تلددد  القدددواوم، وكددان مدددن تلددد  الشددركاا شدددركة ) إيرادات ددداتخفدديا 
KPMG الماليدة المنشدورة للفتدراا الممتددة مدن عدام  بيانات داهيكلدة  إعدادةعلد   ادمريكيدة المالية ادوراقهيوة  أجبرت ا، حيث

 (.Krishnan, and Gul, 2002) 2111وحت  عام  0117

ن مرتلددة أ (Dwares and MczGuane, 2003) ادمريكيددة ددا الواليدداا المتحدددة  ي أجددر مسددم ميدددانا أك ددر  و ددد
دل هذا المسم عل   إذ. Enronان يار شركة  تلاا  ا الفترة التا وخصوص   ،متح   بين الم نيين  د تدنا لشكل  المد قين

د ادحيدان دا كثيدر مدن  أصدلحوابل  ،المد قين لم يعودوا مستقلين كع دهم الساب  أن ن مدا ا  عمتو دم، و  دهدواءا يتصدر ون تلع 
و اوع دا عددم  أثبتداتدا مثل لسديج علد  مكداهر الفسداد المدالا للشدركاا ال ( هوWorld Com)و (Enronحدث لشركتا )

 التزام مد قي ا ل خت ياا الم نة.

مما دعدا الج داا  ،حول مد   اعلية التد ي  المد قة المالية القواومالشكو  لد  مستخدما  إثارة إل  ما سب  أد  و د
ذا كددان مددن وطددو الحلددول المناسددلة ل ددا، وهكددأجددل  وذلدد  مددن ،هددذم المشددكلة أسددلاادراسددة جددذور و  إلدد  التشددريعية واللدداحثين

شددمل هددذا  إذ، ادمريكيددة ددا الواليدداا المتحدددة  2112عددام  Sarbanes-Oxley Act ددانون  صدددور – ت  مددث – تددداعيات ا
نكددم طددلج الجددودة  تصددميم وتببيدد مكاتددا التددد ي  علدد   إلددزامالقددانون مجموعددة مددن الطددوالج كددان مددن بين ددا التشدددد  ددا 

Quality Assurance Systems ومن ثم منو تكرار سلسلة الفطاوم المحاسدبية التدا  ،علية التد ي التا تطمن تحقي   ا
 حدثا  ا تل  الشركاا.

( الدذي سدر  0المعيدار الددولا لطدلج الجدودة ر دم ) IFACصدر االتحاد الدولا للمحاسدبين أكذل  و ا السياق نفس  
طددلج  نكددامية التددا يقددوم علي ددا ساسددالمعو دداا ادأو  حدددد هددذا المعيددار الركدداوز حيددث. 2113يونيددو  03مفعولدد  ابتددداء مددن 

 الجودة  ا مكاتا التد ي .

ومددن جانددا  خددر،  دد ن مجددرد وجدود أدلددة مكتولددة لددنكم طددلج الجددودة  دا مكاتددا التددد ي  ال يكفددا وحدددم لتحقيدد   ،لكدن
 وهددو –ل  كددذ ،وذلدد   ددا  يدداا المددد قين المددؤهلين مددن الندداحيتين العلميددة والفنيددة لتببيدد  هددذم الددنكم ، اعليددة عمليددة التددد ي 

 عنصر االستقتلية ل ؤالء المد قين ختل تنفيذ عملية التد ي . المتبللاا التزمة لطمان تو ير – ادهم
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 :مشكلة الدراسة
التدا تركت دا ادزمدة الماليدة العالميدة علد  اال تصداد ادردندا لمحوريد ، الكلدا والجزودا، ومدا تدت ذلد  مدن  اآلثارلسبا 

ا مكاتددا التددد ي  طدد وب   تواجدد  – تددا أصددابا الكثيددر مددن شددركاا المسدداهمة العامددة ادردنيددةتعدداكم كدداهرة الفشددل المددالا ال
مزدوجة.  من جانا توج  ل ا انتقاداا حادة من الجم ور وج اا الر الة واششراف عل  الم نة لسبا ما تصف  من إخدتل 

تتعدددرا تلددد   خدددراآلومدددن الجاندددا  ،التدددد ي تلددد  المكاتدددا بواجلات دددا الم نيدددة لعددددم التزام دددا بتدددو ير شدددروض ومتبللددداا جدددودة 
 ا التش يلية، كذل  وربما هو ادكثر أرباحالمكاتا لط وض كبيرة من العمتء من أجل تخفيا أتعاا التد ي  مراعاة  لتراجو 

مددن أجددل الت اطددا عددن  ، ددا الشددركاا التددا تعددانا مددن الفشددل المددالا علدد  المددد قين دارةخبددورة الطدد وض التددا تمارسدد ا اش
 .مراكزها الماليةمن أجل تجميل  ،ثير من المخالفاا والتتعلاا التا تمارس االك

 ادربعة التالية: سولةلكل من اد إجالةبناء عل  ما تقدم يمكن تلخي  مشكلة الدراسة لاللحث عن 
جدا معيدار هل لد  مكاتا التد ي  العاملة  دا ادردن نكدم لطدلج الجدودة تتطدمن العناصدر المحدددة لمو  -األولالسؤال 

 ؟ IFAC( الصادر عن اتحاد المحاسبين الدولا 0التد ي  الدولا ر م )
 ا حال وجود مثل تل  النكم، هل تحر  تل  المكاتا عل  تو ير الشروض التزمة للحفاظ عل  استقتلية  -السؤال الثاني

 اا العميل؟المنصو  علي ا  ا تل  النكم لد  تد ي  حسال جراءااالمد   كا يتمكن من تنفيذ اش

ترتا علد  ذلد   ثدار سدلبية علد  الممارسدة تهدل سد ، دا حدال عددم امتثدال تلد  المكاتدا لدنكم طدلج الجدودة -السؤال الثالث
 ؟الم نية

( واششدرافج داا الر الدة و عينة الدراسة )المدد قون، وية بين  راء إحصامعنوية ذاا داللة   روق هل توجد  -الرابعالسؤال 
 لطلج الجودة؟ اكم  لتد ي  العاملة  ا ادردن نم حول مد  امتت  مكاتا ا

( واششدرافوية بين  راء عيندة الدراسدة )المدد قون، ج داا الر الدة إحصامعنوية ذاا داللة   روق هل توجد  -الخامسالسؤال 
حر  مكاتدا التدد ي  العاملدة  دا ادردن علد  تدو ير الشدروض التزمدة للحفداظ علد  اسدتقتلية حول مد  

 د ي  حسالاا العميل؟المد   لد  ت
 (واششدرافبين  راء عينة الدراسة )المد قون، ج اا الر الدة وية إحصامعنوية ذاا داللة   روق هل توجد  -السؤال السادس

حددول مددد  اآلثددار السددلبية التددا سددتترتا علدد  الممارسددة الم نيددة لسددبا عدددم امتثددال مكاتددا التددد ي   ددا 
 ؟لنكم طلج الجودة ردناد

 :فرضيات الدراسة
 التالية: الساالصلة لمشكلة الدراسة، تقوم الدراسة عل  الفرطياا  الستة ذاا سولةبناء عل  اد

لددد  مكاتددا التددد ي  العاملددة  ددا ادردن نكددم لطددلج الجددودة تتطددمن العناصددر المحددددة  ال توجددد :Ho1  األولــىالفرضــية 
 .IFACلدولا ( الصادر عن اتحاد المحاسبين ا0لموجا معيار التد ي  الدولا ر م )

ال تحر  مكاتا التد ي  العاملدة  دا ادردن علد  تدو ير الشدروض التزمدة للحفداظ علد  اسدتقتلية  : Ho2  الفرضية الثانية
 المنصو  علي ا  ا تل  النكم لد  تد ي  حسالاا العميل. جراءااالمد   كا يتمكن من تنفيذ اش
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لدنكم  ردنمارسدة الم نيدة  دا حدال عددم امتثدال مكاتدا التدد ي   دا ادتترتدا  ثدار سدلبية علد  الم ال :Ho3الفرضية الثالثة 
 طلج الجودة.

وية بدددين  راء عيندددة الدراسدددة )المدددد قون، ج ددداا الر الدددة إحصدددامعنويدددة ذاا داللدددة   دددروق ال توجدددد  :Ho4 الرابعـــةالفرضـــية 
 لطلج الجودة. ا( حول مد  امتت  مكاتا التد ي  العاملة  ا ادردن نكم  واششراف

وية بددين  راء عينددة الدراسددة )المددد قون، ج دداا الر الددة إحصددامعنويددة ذاا داللددة   ددروق ال توجددد  :Ho5 الخامســةفرضــية ال
( حول مد  حر  مكاتا التد ي  العاملة  ا ادردن عل  تو ير الشدروض التزمدة للحفداظ علد  واششراف

 استقتلية المد   لد  تد ي  حسالاا العميل.
بددين  راء عينددة الدراسددة )المددد قون، ج دداا الر الددة وية إحصددامعنويددة ذاا داللددة   ددروق ال توجددد  :Ho6الفرضــية السادســة 

ول اآلثار السلبية التا ستترتا عل  الممارسة الم نية لسبا عدم امتثدال مكاتدا التدد ي   دا ح (واششراف
 .لنكم طلج الجودة ردناد

 :أهداف الدراسة
 :ما يلا إل  الدراسة هد ا

 الطدلج جدودة أعمدال التدد ي  و ق د ومكتولدة نكدم  اعلدة لدامتت لتزام مكاتا التد ي  العاملة  دا ادردن استكشاف مد  ا -0
 ( الصادر عن االتحاد الدولا للمحاسبين.0نصو  المعيار الدولا ر م )ل

لجدودة تقييم مد  حر  تل  المكاتا عل  تو ير الشروض التا تطمن للمد   االستقتلية التا تكفل ل  تدو ير عنصدر ا -2
 لعملية التد ي .

 ردناستكشدداف اآلثددار السددلبية التددا سددتنعكا علدد  الممارسددة الم نيددة لسددبا عدددم امتثددال مكاتددا التددد ي  العاملددة  ددا اد -5
 .( الصادر عن االتحاد الدولا للمحاسلة0لشروض طلج الجودة المنصو  علي ا  ا المعيار الدولا ر م)

علد  الم ندة مدن جاندا  خدر  واششدرافد قين من جاندا، وج داا الر الدة الو وف عل  مد  االتفاق بين وج ة نكر الم -0
وكددذل  عددن مددد  التزام ددا  ،لطددلج الجددودة ومكتولددة لشدد ن مددد  التددزام مكاتددا التددد ي   ددا ادردن لددامتت  نكددم  اعلددة
 بتو ير شروض ومتبللاا عنصر االستقتلية للمد قين العاملين  ي ا.

 :الدراسة أهمية
علد   ددر كبيدر مدن ادهميدة، وهدو اللحدث عدن السدبل والوسداول الكفيلددة  االج موطدوع  ا تعدمدن كون د ةالدراسد أهميدةتنلدو 

الددذي يحقدد  ادهددداف المرجددوة من ددا كوكيفددة خدميددة ل ددا دورهددا  االتجددامتحسددين  اعليددة م نددة التددد ي   ددا ادردن، وذلدد   ددا ب
القدواوم الماليدة المنشدورة، تطدفا ومن دا  حد  لمنوبة ب دا من ختل الم مة ا إذة. جتماعيية واال تصادال ام من الزاويتين اال

م ندة التددد ي  علد  تلدد  القددواوم سدمة المصدددا ية التزمددة الكتسداا ثقددة رجددال ادعمدال مددن مسددتثمرين ومقرطدين و يددرهم مددن 
  خددا . الددوبنا بوجدد  عددام وعلدد  أسددواق المددال بوجدد  تصداديجابيددة علدد  االإيددنعكا لصددورة  ولمددا ،متخدذي القددراراا الماليددة
ستتصداعد  إذا وخيمدة علد  المجتمدو، ثدار   م مت دا سديخل   أداءتقاعا هذم الم نة أو  شدل ا  دا   ن  وعل  العكا مما تقدم

أطددرار ا تصددادية  دا الفشددل الدذي سيتسددبا  إلدد  ب دا سدديؤديالشددركاا، ممدا  إدارااحينودذ حدداالا ال دل والفسدداد المدالا  ددا 
ا  حسا، بل  ليا عل   وة المساهمين  ا تل  الشركاا  ذاا المصلحة. ادخر  االجتماعية  ادبرافعل  جميو أيط 
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 :محددات الدراسة
وذلد  لحكدم  ،لم يؤخذ حجم مكتا التد ي   ا االعتلار لد  االختلار العشواوا دسماء المكاتا التا ستشمل ا الدراسدة

سدديما أن ، والاسددة، ومددن ثددم عينت دداتخفدديا  ددا حجددم مجتمددو الدر  إلدد  كمت يددر  ددا اللحددث كددان سدديؤدي (الحجددم)أن إدخددال 
 ال البية العكم  من تل  المكاتا ها ص يرة الحجم.

 النظري: طاراإل
د ،علد  انخفداا  اعليدة التدد ي  م مدة ك را  ا اآلوندة ادخيدرة علد  المسدتو  العدالما مؤشدراا آلثدار  اوذلد  انعكاس 

. إذ ثبا تورض مكاتا (Krishnan, and Gul, 2002) .ة ا الوالياا المتحدة ادمريكي االفطاوم المالية التا حدثا مؤخر  
و يرهددا مددن  Enronشددركة  إدارةالتتعلدداا المحاسددبية التددا  امددا ب ددا  ددا ( Arthur Andersonتددد ي  عمت ددة كشددركة )

 إداراا الشددركاا ادخددر   ددا الواليدداا المتحدددة ادمريكيددة، والتددا أصددابا تددداعيات ا م نددة المحاسددلة وتددد ي  الحسددالاا  ددا
 (.Cotton, 2002مليار دوالر من الخساور ) 021لعد أن تكبد المستثمرون لسبب ا ما يقارا  ،الصميم

إذ كانا  د سلقت ا سلسلة أخدر  مدن الفطداوم التدا رتبدا  ،ولم تكن هذم الفطيحة ها ادول  التا مَسا هذا المكتا
( SEC)و  التدا أ امت دا عليد  هيودة ادوراق الماليدة لسبا الدع ا كان أكبرها تل  التا  رطا علي ربم ،علي   راماا نقدية

دوالر،  سددددلعة متيددددين، إذ بل ددددا  يمددددة هددددذم ال رامددددة Sun-Beamلسددددبا تقددددارير التددددد ي  المطددددلرلة الصددددادرة عددددن شددددركة 
(William and Hertz, 2002.) 

لمتحدددة ادمريكيددة التددا ( الوحيدددة مددن شددركاا التددد ي  الخمددا الكبددر   ددا الواليدداا اArthur Anderson) شددركة ولددم تكددن
ددإ طدداوية، بددل  مشددكتاتواجدد   واج ددا  دراليددة، إذي طددايا مدنيددة وتحقيقدداا   ددا  ان شددركاا تددد ي  أخددر  مثيلددة ل ددا توربددا أيط 
مدن  بدل هيودة ادوراق الماليدة ادمريكيدة شعدادة أتعداا التدد ي  المد وعدة ل دا مدن  بدل شدركة  ا( طد وب  Ernst & Young) شدركة

People Soft شدركة  كمدا إن . ن تلد  الشدركة  دد خالفدا  واعدد اسدتقتلية المدد   ادعدا هدذم ال يودة لد، 2111-0110لفتدرة بدين ل
(Deloite & Touche واج ا  ا ن اية ش ر أيار ) )موجة من القطايا المقامدة طددها مدن  بدل مسداهما  2112من عام )مايو

عددن مخالفدداا محاسددبية  لدداشلت لددم تقددم  Deloite & Toucheأي   دداذلدد  دنو  ،Adelphia Communicationsشددركة 
 (.Dettmer.2002ب جراء تحقيقاا حول تل  المخالفاا ) ادمريكيةالمالية  ادوراقالشركة. و د شرعا هيوة  إدارةارتكبت ا 

لددم تكونددا لمندد   عددن باولددة المخالفدداا  ادخريددان  مددا  (KPMG)و ،(Pricewaterhouse Coopers)أمددا شددركتا 
لسددبا إهمددال ارتكبتدد   ددا  ادمريكيددةوراق الماليددة هيوددة اد تجريدد اآلن خاطددعة لتحقيدد   إلدد  ال تددزال إذ إن ادولدد ة. القانونيدد

 دددد خطدددعا للتحقيددد  لسدددبا  شدددل ا  دددا الكشددد  عدددن  ادخدددر   دددا حدددين أن الثانيدددة هدددا  ،Micro Strategyتددد ي  شدددركة
الماليدة إثدر ذلد  لمنع دا مدن  ادوراقصددر  درار هيودة . و دد إيرادات داتطدخيم  صددا ب دا  Zeroxمخالفاا  اما ب دا شدركة 

 .(Dettmer, 2002من الشركاا التا تتول  تد ي  حسالات ا. )أي  االستثمار  ا

 دددا الدددرأي حدددول السدددلو  الم ندددا لمدددد قا الحسدددالاا بزيدددادة وعدددا الجم دددور بوجدددود كددداهرة  متحددد   يمكدددن تفسدددير الت ييدددر الو 
مدد   الحسدالاا كمستشدار لعمتود .  لعدد أن كدان يدتم ترتيدا مدد قا الحسدالاا القدانونيين  ا المصالم الناتجة عن عمل  االتطار 
أشد ر  ليلدة خدتل  – مدثت   - ادمريكيدةا بين أكثر الم نيين الذين يوث  ب م، تدن  ترتيب م لشكل ملموا  ا الوالياا المتحددة تاريخي  
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مددن العينددة  %75لدد ن  World Comو ،Enron شددركتا كشدد  استقصدداء أجددري لعددد  طدديحة إذ ،(Enronلعددد ان يددار شددركة )
داالتا شمل ا االستقصاء يعتقدون ل ن مدد قا الحسدالاا يفعلدون  حتد  لدو تبلدا ذلد  مخالفدة أخت يداا  عمتؤهدممدا يد مرهم لد   تمام 

ة خيدددر اد ايؤمندددون لددد ن شدددركاا التدددد ي  تسدددتح  الكثيدددر مدددن اللدددوم عدددن االن يدددارا استقصددداؤهممدددن الدددذين تدددم  %01الم ندددة، ولددد ن 
 World Comو ،Enronان يدار شدركتا  إلد  لد ن الممارسداا التدا أدا المستقصديينمدن  %71ولشدكل مماثدل يعتقدد  ،للشدركاا
دددا تمدددارا  دددا ، وكشددد  المسدددم ادخدددر   دددا الشدددركاا أيط  يعتقددددون لددد ن مدددا حددددث  دددا هددداتين  المستقصددديينمدددن  %01عدددن أن أيط 

 .(Dwares and MczGuane, 2003)لذي يمثل الفساد المالا للشركاا الشركتين ليا سو  جزء من  مة الجبل الجليدي ا

علد   سداا، والتدا تتمحدور  دا اداالمرجوة من د هدافويمكن  ياا  اعلية م نة التد ي  لمد  مقدرت ا عل  تحقي  اد
 .مةتنشرها شركاا المساهمة العا تو ير سمة المصدا ية للبياناا المالية المد قة التا

أن تدو ير سدمة الموثو يدة للبيانداا  علد  (Chen et al., 2011)و ،(2110 ،عيسد )و (،2117 ،جيلدةويتف : )أبدو ع
لددد  – الماليدددة المد قدددة مرهدددون  التدددا  ،التدددزام مدددد قا تلددد  الحسدددالاا لشدددروض ومتبللددداا طدددلج الجدددودة مدددد ل –حدددد كبيدددر  وا 

مدن هندا ولكدا تدنجم م ندة التدد ي   دا تحقيد  و لسياسدة التتعدا لادربدا .  دارةلمراعات ا يمكن الحد من ممارسدة مجدالا اش
والتحريفدداا الجوهريددة التددا تحدددث  ددا تلدد   خبدداءن  قددج علدد  كشدد  ادييكددون مددد قو الحسددالاا  ددادر  أالهددذا ال دددف يجددا 
والتحريفاا  ا حال اكتشا  ا  ا تل   خباءعن هذم اد اشلت عل  اشرادة والقدرة تكون لدي م  أن ايط  أ البياناا، بل يجا

 .(Kerishanan et.al, 2002البياناا )

بل البد  ،فاءت   قجا لكا ليا مرهون  عن  اشلت والتحريفاا الجوهرية، ومن ثم  خباءلكن نجا  المد    ا الكش  عن اد
ا   اوو ق  لعل أهم ا وجود نكام لطلج الجودة  ا مكتا التد ي  الذي يعمل  ي .  ،من تو ير مجموعة من المتبللاا والشروضأيط 

التا يعمم ا ويتبناها مكتا التد ي   جراءااالسياساا واش" أن ا( تعرف جودة أعمال التد ي  عل  0)للمعيار الدولا للتد ي  ر م 
عل  أن المد قين العاملين  ي  يمتثلون لمعايير الم نة والمتبللاا التنكيمية والقانونية، وأن التقرير  ا معقوال  من أجل إعباو  ت كيد  

( 0وو قددا للمعيددار الدددولا للتددد ي  ر ددم ) .مددو الكددروف" البياندداا الماليددة المد قددة يددتتءم عددن المكتددا أو الشددركاء حددولالصددادر 
 ية التالية:ساسيتطمن نكام طلج جودة أعمال التد ي  العناصر اد أنيجا تحاد المحاسبين الدولا اصادر عن ال

  جراءاا مكتولة ومبلقة تطمن تعميم ثقا  المد قين العاملين  ا المكتا.ل  ع ة طلج الجودةوجود سياساا وا 

  جراءاا مكتولة ومبلقة يدة و واعدد خت المتبللداا اد ملين  يد  علد  مراعداةاالعدتحفيدز  إلد  ت دفوجود سياساا وا 
 .السلو  الم نا أثناء ممارسات م الم نية

 جددراءاا مكتولددة ومبلقدددة خاصددة لقبددول التعا ددد مددو العمدددتء ثددم الحددر  علدد  اسدددتمرارية ومددن  ،وجددود سياسدداا وا 
 العت ة مع م.

 جراءاا مكتولة ومبلقة تكفل تو ير المدوارد اللشدرية المناسدلة مدن حيدث المعر دة والت هيدل ومد ثدم  نوجود سياساا وا 
 الحر  عل  تنمية وتبوير هذم الموارد.

 جراءاا مكتولة ومبلقة للتحق  من جودة اد  .تد ي لد  تنفيذ م ام عملياا ال داءوجود سياساا وا 

 جراءاا مكتولة ومبلقة  اا.نحرا ومن ثم تشخي  وتصحيم اال داءلمتالعة وتقييم اد وجود سياساا وا 
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علد  أن عمليدة التدد ي   (Soo Baroyen & Chengab Royan, 2005)مدو  (Coram et. al, 2005ويتفد  )
ومددن ثددم التددزام  ،بدد   ددا مكتددا التددد ي  اعليت ددا مددن وجددود نكددام كدد ء و اعددل للر الددة علدد  جددودة أعمددال التددد ي  المب دتسددتم

 .عطو  ا المكتا يخال  القواعدد واشجدراءاا المنصدو  علي دا  دا هدذا النكدامأي  المكتا لالتنفيذ بتببي  العقولاا عل 
تقاا  اعلية وجودة التد ي   قج لمد   درة المد   علد  اكتشداف ادخبداء والتتعلداا التدا  ال –هذا السياق  وطمن –لذا 

عدن هددذم  لإللدت التدا تؤهلد   يةتمتعد  لاالسدتقتل لمدد  – ادهدم وهدو –تقداا بدل  ،ث  دا القدواوم الماليدة التدا يدد ق ا دد تحدد
 .الم ندة ، وذل   ا إبار القوانين ذاا الصلة ودستورالج اا ذاا العت ة إل  – اكتشا  احال   ا –ادخباء والتتعلاا 

ن ذلد  يددخل  دا د ،اشلدت نونيدة التدا  دد تترتدا عليد   يمدا لدو تقداعا عدن هدذا لية القامسدوو ال راعدايجدر لالمد   أن يلذا 
 وما سيترتا علي ا من أطرار مادية ومعنوية. للمقاطاةنباق الممارساا  ير ادخت ية التا تعرط  

مليدددة طددد وض الو ددا التدددا يتعددرا ل دددا المدددد   أثندداء تنفيدددذ عالتدددد ي ، علددد  جددودة  اومددن العوامدددل التددا  دددد تدددؤثر سددلل  
الت كد مدن  إ فال إل  تسود سوق الم نةلذا  د يطبر من أجل مواج ة المنا سة التا  ،ادتعاامن  لتخفيا  اسعي   ،التد ي 

 لمعاير المحاسلة المعتمدة. او ق   أعداول ن القواوم المالية  د  ،صحة اللعا من أدلة التد ي  المشكو   ا صحت ا

المحصدلة  ادتعدااأن الملال دة  دا اعتمداد مكتدا التدد ي  علد   (Francis, 1999)و (Backer, 1998)كمدا يدر  )
و دا  ،ولالتدالا علد  جدودة التدد ي  ،علد  اسدتقتلية المدد   امن الخدماا االستشارية التا يقدم ا المكتا لعمتود  تدؤثر سدلل  

تدا يتقاطداها المكتدا مدن ال ادتعدااند  توجدد عت دة برديدة بدين  يمدة أعلد   (Gallawy et al., 2002) أكددهدذا السدياق 
وعلدد  هددذا  .القددواوم الماليددة المد قددة ل ر ددامالشددركة  ددا التتعددا  إدارةالمددد   لر لدداا انصددياع الخدددماا االستشددارية ومددد  

 واعد الحاكمية المؤسسدة  دا  مراعاة( عل  طرورة 2112الصادر عام )   Sarabanes – Oxley Act انون: أكد ساااد
 واحد من  سم التد ي . ن ا و ا ي  واالستشاراا مع  التد تمنو ازدواجية تقديم خدمة  التا ادمريكيةالشركاا 

وكدذل  علد  سدمعة  ،نعكا مستو   اعلية نكام طلج الجودة الذي يبلق  مكتا التد ي  عل  سمعت  لد  الجم وريو 
 .الشركاا التا يتول  تد ي  حسالات ا

 Arthur Anderson لددالتا وج دا  همالت مة اش أنعل   (Krishna Murtty, et al., 2006كشفا دراسة )إذ 

بددل تعدددا ذلدد   ،الناشددوة عن ددا علدد  سددمعة تلدد  الشددركة  قددج طددرارلددم تقتصددر اد  Enronشددركة إدارةلفعدل توابؤهددا مددو    
دا لتصديا  حدداد ال بدوض ال دا  طدرارتمثلددا تلد  اد إذالتدا كاندا تتدول  تدد ي  حسدالات ا  ادخددر    البيدة الشدركااسدمعة أيط 

 .المال العالمية أسواقتل  الشركاا المدرجة  ا  أس معل  عواود 

 منهجية البحث:
 دددام اللاحثدددان لاسدددتخدام المدددن ج الوصدددفا التحليلدددا لوصددد  وتحليدددل العت دددة بدددين المت يدددراا المسدددتقلة والمت يدددر التدددالو 

كري يلحث مف وم طلج الجودة ودورم  ا ين: جزء نرويس جزأينمن  تكونا الدراسة  قد أماوتحديد نوع ودرجة هذم العت ة، 
التددا تكفددل الكشدد  عددن ادخبدداء والتحريفدداا الجوهريددة التددا  جددراءااتحقيدد   اعليددة التددد ي  عددن بريدد  وطددو الطددوالج واش

تمدا   دا دراسدة ميدانيدة تمثدلوجدزء تببيقدا عن دا للج داا ذاا العت دة،  اشلدت ومدن ثدم  ،تحدث  ا القواوم الماليدة المد قدة
لشددروض ومتبللدداا  ردنالستكشدداف مددد  امتثددال مكاتددا التددد ي  العاملددة  ددا اد ادولدد خصصددا المرحلددة  :حلتينعلدد  مددر 
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السدلبية ر اثد دا حدين خصصدا المرحلدة الثانيدة لتحديدد اآل ،معيار طلج الجودة المنصو  علي ا  ا معيار التدد ي  الددولا
عدن عددم امتثدال تلد  المكاتدا لشدروض ومتبللداا  ادولد لة كشفا المرح أنالتا تنعكا عل  م نة التد ي  وممارسات ا لعد 

 .طلج الجودة

 مجتمع الدراسة:
وذلددد   ،ادولددد  مدددد قو الحسدددالاا الخدددارجيون الدددذين يعملدددون  دددا مكاتدددا التدددد ي  :يتكدددون مجتمدددو الدراسدددة مدددن  وتدددين

لة عدن مسدوو عل  الم ندة لاعتلارهدا ال رافواششج اا الر الة  ادخر  ا لالمشكلة محل الدراسة، والفوة ادكثر ارتلاب   لاعتلارها
 التحق  من مد  حر  مكاتا التد ي  عل  تو ير شروض ومتبللاا الجودة.

 :عينة الدراسة
تدم اختيدارهم لبريقدة عشدواوية مدن مجتمدو  ا درد   071تكونا عينة الدراسة من من الدراسة الميدانية  ادول  ا المرحلة 

لخدارجيين المسدجلين  ددا الددليل الصدادر عدن جمعيددة المحاسدبين القدانونيين ادردنيددين الدراسدة الدذي يشدمل مددد قا الحسدالاا ا
علدد  الم نددة، وهددا: مجلددا الم نددة، وجمعيددة المحاسددبين القددانونيين  واششددرافوكددذل  ج دداا الر الددة  10/10/2105بتدداريخ 

و ددا الجدددول  .الماليددة، والبندد  المركددزي   ددا وزارة الصددناعة والتجددارة، وهيوددة ادوراقوحدددة الر الددة علدد  الشددركاا يددين، و ردناد
 م لتوزيو تل  العينة:ي( توط0التالا ر م )

 (1جدول رقم )

 نسبة االستجابة % عدد االستبانات المستردة عدد االستبانات الموزعة الفئة
 %01 01 011 مد قو الحسالاا الخارجيون 

 %32 51 71 واششرافج اا الر الة 
 %71 001 071 جمالااش

العيندة  أ درادمدن  اا تدم اختيدارهم عشدواوي  (  درد  01مدن )المرحلدة الثانيدة مدن الدراسدة الميدانيدة تكوندا العيندة الجزويدة  و ا
 .( توطيم لتوزيو تل  العينة2و ا الجدول التالا ر م ) ادول .

 (2جدول رقم )

 نسبة االستجابة % عدد صحائف المقابلة عدد صحائف المقابلة الفئة
 %03 22 22 اا الخارجيون مد قو الحسال

 %71 00 00 واششرافج اا الر الة 
 %33 33 04 جمالياإل

 :مصادر البيانات
 إل : تقسم مصادر معلوماا البياناا

 عينة الدراسة. أ رادتم جمع ا من ختل استلانة موزعة عل   أولية:مصادر  -0
 .نترنالدورياا وشلكة اشمن ختل الكتا ذاا العت ة، والدراساا السالقة، وا :مصادر ثانوية -2
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 :الدراسةأداة 
ــىالمرحلــة  ددا   ادول، ين: يشددملرويسدد جددزأينتتمثددل أداة الدراسددة  ددا اسددتلانة تتكددون مددن مددن الدراسددة الميدانيددة  األول

 و دد خصد  السدؤال ، قدراا إلد  معلوماا شخصية عن أ راد عينة الدراسة  دا حدين يشدمل الثدانا سدؤالين يتفدرع كدل من مدا
حسا  التد ي  أعمالشاف مد  حر  مكاتا التد ي  العاملة  ا ادردن عل  وجود دليل مكتوا لطلج جودة الستكادول 
، بينمدا خصد  IFAC( الصدادر عدن اتحداد المحاسدبين الددولا 0المنصو  علي ا  ا معيار التدد ي  الددولا ر دم )القواعد 

وذلدد   ،عنصددر االسددتقتلية للمددد قين العدداملين  ي ددا كانددا تلدد  المكاتددا حريصددة علدد  تددو يرإذا  السددؤال الثددانا للو ددوف عمددا
 تنفيذ عملية التد ي . أثناءللحد من مخابر الط وض التا تمارا علي م من العمتء 

 قدراا عدن اآلثدار  تسدومن الدراسة الميدانية  قد تمثلا أداة الدراسة  دا صدحيفة مقابلدة شدملا  المرحلة الثانيةأما  ا 
، وهددا عدددم ادولد الدراسدة  ددا مرحلت ددا   ن انعكاسدد ا علد  الممارسددة الم نيدة نتيجددة مددا كشدفا عنددالسدلبية التددا تو دو اللاحثددا
العيندددة الجزويدددة إبددداء الدددرأي لشدد ن ا مدددن خدددتل  أ ددرادوبلددا مدددن  .لشددروض طدددلج الجدددودة ردن دددا ادامتثددال مكاتدددا التددد ي  

 كانا  د عممما علي م لتبتع علي ا. التا ادول ابتع م الملاشر عل  نتاوج الدراسة الميدانية  ا مرحلت ا 

 ئية المستخدمة:حصااإل ساليباأل
وا الوصفا مثل: الوسج الحسابا، حصاتم استخدام مؤشراا التحليل اش ، ا تحليل بياناا الدراسة واختلار  رطيات ا

( tا أداة الدراسددة واختلددار )اختلددار كرونلدداف ألفددا للتحقدد  مددن ثلددا طددا ة إلدد المعيدداري، والنسددا الموويددة، وذلدد  لاش نحددرافاال
 للعينة الواحدة المستقلة الختلار  رطياا الدراسة.

 :ئيحصاالتحليل اإل
 خصائص عينة الدراسة: -1

لتسدددددتلانة بخصدددددو  ادول  وا الوصدددددفا للمعلومددددداا المستخلصدددددة مدددددن الجدددددزءحصدددددالاسدددددتخدام أسددددداليا التحليدددددل اش
 (:5الموطحة  ا الجدول التالا ر م ) المعلوماا الشخصية لمفرداا عينة الدراسة، كانا النتاوج

 (3جدول رقم )
 األولىلعينة الدراسة  الديموغرافيةالخصائص 

 جمالياإل واإلشرافجهات الرقابة  المدققون  الخاصية
  النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

      . المؤهل العلمي0
 %2.3 %2.2 0 %2.3 2 أ. دبلوم

 %05 %71.0 50 %03 20 اداا م نيةا. لكالوريوا وش 
 %00.3 %00 7 %02.3 01 ج. دراساا عليا

 %144 %144 33 %144 34 إجمالي
      . عدد سنوات الخبرة2
 %2 - - %0.7 7 من سنةأ ل  أ.

 %21 %01.5 0 %23 21 سنواا 3أ ل من  -0ا. 
 %02 %50.3 03 %31 01 سنواا 01أ ل من  – 3ج. 
 %20 %30.2 21 %02.5 05 سنواا وأكثر 01د. 

 %144 %144 33 %144 34 إجمالي
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 (4جدول رقم )
 لعينة الدراسة الثانية الديموغرافيةالخصائص 

 جمالياإل واإلشرافجهات الرقابة  المدققون  الخاصية
  النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

      . المؤهل العلمي0
 0 - - %0.3 0 أ. دبلوم
 23 %75 0 %77 07 كالوريوا وش اداا م نيةا. ل

 7 %27 5 %00.3 0 ج. دراساا عليا
 33 %144 11 %144 22 إجمالي

      . عدد سنوات الخبرة2
 2 - - %1 2 من سنةأ ل  أ.

 3 %00 2 %00 5 سنواا 3أ ل من  -0ا. 
 00 %52 0 %03 01 سنواا 01أ ل من  – 3ج. 
 02 %02 3 %52 7 سنواا وأكثر 01د. 

 33 %144 11 %144 22 إجمالي
ثدم  ادصدلية الخصاو  الديمو را ية لعينة الدراسة ( حول0 ،5ين )الموطحة  ا الجدولوية حصااشلمبالعة البياناا 

ددا ال البيددة العكمدد  مددن م  نأكمددا هددا جددامعيون، أ رادمددن  ن ال البيددة العكمدد أ، يتحدد  من ددا الجزويددة لدددي م خبددرة م نيددة أيط 
اد راد  ا مجمل م لدي م من الت هيل العلمدا والخبدرة الم نيدة مدا يمكدن م مدن أن هؤالء  إل وهذا يشير  .سنواا خماتتجاوز 
 لقدر معقول من الد ة والموطوعية. جالة عن اومن ثم اش ،المبروحة  ا االستلانة سولة  م اد

 :اختبار التحقق من ثبات أداة الدراسة -2

 ،α  =1.13 ةيددمسددتو  معنو لاة  ددا السددؤالين ادول والثددانا الختلددار كرونلدداف ألفددا تددم إخطدداع  قددراا االسددتلانة المحتددو 
 (:3وذل  عل  مستو  المحاور والفقراا  كانا النتاوج الموطحة  ا الجدول التالا ر م )

 (5جدول رقم )
 رونباخ ألفابموجب اختبار ك (االستبانية) من الدراسة الميدانية األولىالمرحلة نتائج التحقق من ثبات أداة 

 معامل ألفا عدد الفقرات الفرضية ذات العالقة المحاور
 Ho1 0 07% المحور ادول
 Ho2 0 72% المحور الثانا
 %61 11  االمحورين مع  

سدواء  ،االسدتلانة()بخصدو  معامدل ألفدا، أن أداة الدراسدة  السداب ( 5يتطم من البياناا التا يعرطد ا الجددول ر دم )
يجتددداز اختلدددار الثلددداا المقبدددول  ،كوحددددة واحددددة جميع دددا أو علددد  مسدددتو  االسدددتلانة ،ن كدددل علددد  حددددةعلددد  مسدددتو  المحدددوري

 .(Uma & Sekaran, 2002حسا ) %22وهو حصاوي ا إ
 (6جدول رقم )

  (صحيفة المقابلة) نتائج التحقق من ثبات أداة المرحلة الثانية من الدراسة الميدانية
 معامل ألفا لفقراتعدد ا الفرضية ذات العالقة المحاور
 Ho3 1 05% ادول

 %33 3  المجموع
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ا  ألفا كان معامل ،ة الدراسة  ا المرحلة الثانية وها صحيفة المقابلةا أدوبخصو   أكبر من مستو   (%05هو )أيط 
 .حسا المرجو الساب  %22وهو حصاوي ا الثلاا المقبول إ

 :النتائج واختبار الفرضيات -3

 :النتائج -أوال  

لتحليدددل نتددداوج الدراسدددة، وذلددد   (اا المعياريدددةنحرا دددالحسدددابية واال ادوسددداض)وا الوصدددفا حصددداام التحليدددل اشتدددم اسدددتخد
صددميم وتببيدد  نكددم طددلج جددودة التددد ي  بت العاملددة  ددا ادردن مكاتددا التددد ي التددزام تقيدديم مددد   -أول مددا :لتحقيدد   رطددين
روض والمتبللاا التزمة لحماية استقتلية المد   ختل تنفيذ تقييم مد  حر  تل  المكاتا عل  تو ير الش - ي ا. وثاني ما
 عملية التد ي .

 تقييم مستو  موا قة عينة الدراسة عل  الفقراا المبروحة  ا االستلانة لالمقياا النسبا التالا:و د تم االسترشاد  ا 
  .توسجم (5.73من أ ل  – 5)     .مرتفو  (0.3من أ ل  – 5.73) .امرتفو جد   (3 – 0.3)
ا طعي  (2 ل من أ) .طعي  (5من أ ل  – 2)  .جد 

 مد  التزام مكاتا التد ي   ا ادردن بتصميم وتببي  نكم طلج الجودة.المرتلج ل السؤال األوللش ن  -0

(  قدراا 0االسدتلانة ) أسدولةطدمرن اللاحثدان السدؤال ادول مدن  الشد ن دا هدذا تلد  المكاتدا  التدزامتقيديم مدد  أجدل  من
(،  كانددا  راء عينددة الدراسددة 0ومتبللدداا طددمان الجددودة المنصددو  علي ددا  ددا معيددار التددد ي  الدددولا ر ددم ) تمثددل شددروض

 (:7) الموطحة  ا الجدول التالا ر م

 (7جدول رقم )
 مستوى موافقة عينة الدراسة بشأن مدى التزام مكاتب التدقيق في األردن بتصميم وتطبيق نظم ضبط الجودة

 البند الرقم
جهات الرقابة  المدققون 

 واإلشراف
العينة جميعها 

 كوحدة واحدة
الوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

جراءااوجود سياساا و  0 مكتولة تطمن تعميم ثقا ة  ا 
 طلج الجودة عل  المد قين العاملين  ا المكتا.

5.1573 
 5.2020 0.25712 متوسج

 5.0072 0.23301 متوسج
 0.20505 متوسج

جراءااوجود سياساا و  2 تحفيز  إل  مكتولة ت دف ا 
ية خت المد قين العاملين  ي  عل  مراعاة المتبللاا اد

 ممارسات م الم نية. أثناءو واعد السلو  الم نا 
2.0073 
 2.3017 0.53151 طعي 

 2.7011 0.00131 طعي 
 0.21030 طعي 

جراءااود سياساا و وج 5 مكتولة خاصة لشروض  ا 
التعا د مو العمتء ومن ثم الحر  عل  استمرارية 

 العت ة مع م.
2.2223 
 2.2130 0.50032 طعي 

 2.3022 0.02001 طعي 
 0.22015 طعي 

جراءااوجود سياساا و  0 كفل تو ير تمكتولة للتعيين  ا 
ين الموارد اللشرية المؤهلة لالمعر ة والت هيل المناسب

 لتببي  نكم طلج الجودة.
5.0231 
 5.5002 0.13272 متوسج

 5.2017 0.12220 متوسج
 0.17515 متوسج

جراءااوجود سياساا و  3 مكتولة للتدريا تكفل تنمية  ا 
 وتبوير م اراا الكوادر اللشرية  ا مجال طلج الجودة.

5.1311 
 5.0202 1.11250 مرتفو

 5.2017 0.02001 متوسج
 0.01007 متوسج
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مستوى موافقة عينة الدراسة بشأن مدى التزام مكاتب التدقيق في األردن بتصميم وتطبيق نظم  -(7جدول رقم )بع تا
 :ضبط الجودة

 البند الرقم
جهات الرقابة  المدققون 

 واإلشراف
العينة جميعها 

 كوحدة واحدة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوسط
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري 

جراءااوجود سياساا و  2 مكتولة للمتالعة تكفل التحق   ا 
من جودة أداء المد قين  ا تنفيذ عملياا التد ي  خاصة 

 ما يتعل  من ا بتببي  المعايير الدولية للتد ي .
5.0311 
 2.003 0.10123 متوسج

 5.0155 0.13125 طعي 
 0.05715 متوسج

جراوجود سياساا و  7 المد قين  أداءمكتولة لتقييم  ءااا 
اا التا تخل نحرا ومن ثم تشخي  وتصحيم اال

 لطلج جودة التد ي .
5.5223 
 2.0531 0.20300 متوسج

 2.123 0.23222 طعي 
 0.50270 طعي 

جراءااوجود سياساا و  0 مكتولة للجزاءاا التا تبب   ا 
عل  المد قين الذين ال يلتزمون بتببي   واعد طلج 

 تل ممارسات م الم نية.الجودة خ
5.2231 
 2.7052 0.02200 متوسج

 5.5520 0.00720 طعي 
 0.20222 متوسج

 37163 إجمالي 
 27616 473310 متوسط

 2730 4704320 ضعيف
 4731303 ضعيف

 :اوج التاليةاا المعيارية، تم استخت  النتنحرا الحسابية واال لادوساضممثلة  الساب البياناا التا يعرط ا الجدول  لمبالعة
التد ي  بتصميم نكم مكتولة لطلج الجودة هو ا كوحدة واحدة ل ن مد  التزام مكاتا تر  عينة الدراسة لالفوتين مع   -أ

مدن الشدروض  %25(. ويتفداوا مسدتو  هدذا االلتدزام بدين متوسدج لحدوالا 2.10لشكل عام طدعي  بوسدج حسدابا )
 من تل  الشروض والمتبللاا. %57والمتبللاا، وطعي  لحوالا 

 إذلمكاتدا بتصدميم تلد  الدنكم. ما عل  مستو  كل  ودة علد  حددة،  قدد اختلد  رأي كدل من مدا حدول مدد  التدزام اأ -ا
، تخالف دا الدرأي ج داا 5.073 إجمدالابينما تر   وة المدد قين أن التدزام تلد  المكاتدا هدو متوسدج وبوسدج حسدابا 

 .2.727 إجمالاالتا تر  أن التزام تل  المكاتا هو طعي  وبوسج حسابا  واششرافالر الة 
مرتفددو بددين زام تلدد  المكاتددا لشددروض ومتبللدداا الجددودة هددو ن مسددتو  التددأمددن جانددا  خددر بينمددا تددر   وددة المددد قين 

أن مسدتو  التدزام تلد  المكاتدا  واششدرافوها ج داا الر الدة  ادخر  ، تر  الفوة %21، وطعي  %01ومتوسج 
 من ا. %31من تل  الشروض، وطعي  لد  %31هو بين متوسج لد 

 ر اعددم تدو  إلد  المشمولة  ا الجدول كل عل  حدة يشيراا المعيارية المقابلة للفقراا نحرا إن االرتفاع النسبا لت -ج
  رادعن وجود اختتف بين  راء اد ئالعينة من الفوتين عل  تل  الفقراا مما ينب أ راد إجالااعنصر االتساق بين 

 ،اانحرا دتلد  اال جمدالاحيدال تلد  الفقدراا. وذلد  علد  عكدا االنخفداا النسدبا ش المشمولين  ا كل  ودة من مدا
  ر عل  النتيجة الن اوية  ا الحالتين.االمتو  اشجماععل  مستو  الفوة كوحدة واحدة أو عل  سواء 

حددول مددد  حددر  مكاتددا التددد ي  العاملددة  ددا ادردن علدد  تددو ير الشددروض التزمددة للحفدداظ علدد   الســؤال الثــانيلشدد ن  -2
ن السددؤال الثددانا مددن أسددولة االسددتلانة اسددتقتلية المددد   مددن أجددل تددو ير عنصددر الجددودة لعمليددة التددد ي ، طددم ن اللاحثددا

والحدد مددن مخدابر الطد وض التدا تمددارا   قدراا تمثدل المتبللدداا التزمدة لطدمان اسدتقتلية المددد   عدن العميدل ثمدانا
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.  كانددا  راء عينددة الدراسددة القددواوم الماليددة إعدددادلددد   دارةعليدد  للت اطددا عددن المخالفدداا والتجدداوزاا التددا تقددوم ب ددا اش
 (:0الجدول التالا ر م ) الموطحة  ا

 (8جدول رقم )
 آرا  عينة الدراسة بشأن مدى حرص مكاتب التدقيق في األردن على توفير متطلبات حماية استقاللية المدقق

 البند الرقم
 العينة ككل واإلشرافجهات الرقابة  المدققون 

الوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

وسط ال
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

0 
تحر  مكاتا التدد ي   دا تعامل دا مدو العمدتء 
علددددد  عددددددم ربدددددج  يمدددددة أتعددددداا التدددددد ي  بنتددددداوج 

 (Contingent Feesعملية التد ي  )
5.1023 
 2.227 0.00303 متوسج

 2.0112 0.01102 طعي 
 0.57012 طعي 

2 
تحددددر  مكاتددددا التددددد ي  لددددد  تعا دددددها مددددو 

يدد العوامدل والكدروف التدا العمتء علد  تحي
 ت دد استقتلية المد  .

5.1573 
 2.3200 0.51221 متوسج

 2.0020 0.21131 طعي 
 0.20112 طعي 

5 
تحددر  مكاتددا التددد ي  علدد  تزويددد المددد   

عددن العميدددل والتددا  دددد  مدددةومتلالمعلومدداا ال
 ت دد استقتليت .

5.3231 
 2.2001 0.50102 متوسج

 5.2535 0.03021 طعي 
 0.50005 متوسج

0 
تلددددزم مكاتددددا التددددد ي  طددددمن أدلددددة التددددد ي  
الصددددددادرة عن ددددددا مددددددد   الحسددددددالاا بدددددد لت  

حدددث أو كددرف ي دددد أي  عددن االمكتددا  ددور  
 استقتليت  ختل ممارست  الم نة.

5.0111 
 2.0213 0.50312 مرتفو

 5.0711 0.21307 طعي 
 0.50511 متوسج

3 
تحدددددر  مكاتدددددا التدددددد ي  علددددد  االسدددددتجالة 

المناسددا دي إلددت   جددراءاتخدداذ اشالفوريددة و 
يصل ا من المدد   حدول مدا ي ددد اسدتقتليت  

 ختل ممارست  الم نة.

5.0311 
 2.1250 0.01531 مرتفو

 5.3022 0.10302 طعي 
 0.07701 متوسج

2 

تحددددددر  إدارة مكاتددددددا التددددددد ي  علدددددد  إلددددددت  
 علد  الم ندة واششدرافالج اا المعنيرة لالر الة 

العميددل علدد  المددد   طدد وض يمارسدد ا أي  عددن
لقصددد التدد ثير علدد  اسددتقتليت   ددا إبددداء الددرأي 

 ول البياناا المالية التا يد ق ا.ح

2.2073 
 2.1700 0.20020 طعي 

 2.7003 0.05323 طعي 
 0.20510 طعي 

7 

تحددر  مكاتددا التددد ي  علدد   صددل اد سددام 
المتخصصة  دا تقدديم الخددماا االستشدارية 

  سدددددددامعدددددددن ادللعمدددددددتء  واشداريدددددددةالماليدددددددة 
ة  ددددددا تددددددد ي  حسددددددالاا هددددددؤالء صصددددددالمتخ

 العمتء.

2.0573 
 2.7052 0.21315 طعي 

 2.0127 0.02505 طعي 
 0.00012 طعي 

0 

تحدر  مكاتدا التدد ي  علد  تدو ير الحددوا ز 
الماديدددة والمعنويدددة للمدددد قين الدددذين يتميدددزون 
لالمحا كدددة علددد  اسدددتقتليت م وعلددد  تببيددد  

يحددا   علدد  الجددزاءاا الرادعددة علدد  مددن ال 
 االستقتلية.

2.1111 
 5.1721 0.15002 طعي 

 2.5321 0.20325 متوسج
 0.22352 طعي 

 3741 إجمالي 
 27323 4701413 متوسط

 2733 4736314 ضعيف
 470340 ضعيف
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ج اا المعيارية، تم اسدتخت  النتداونحرا الحسابية واال لادوساضممثلة  الساب لمبالعة البياناا التا يعرط ا الجدول 
 :التالية
هدو  لمتبللداا حمايدة اسدتقتلية المدد  تر  عينة الدراسة لالفوتين معا كوحدة واحدة أن مد  التدزام مكاتدا التدد ي   -أ

مدن الشدروض  %50(. ويتفداوا مسدتو  هدذا االلتدزام بدين متوسدج لحدوالا 2.31لشكل عام طعي  بوسدج حسدابا )
 للاا.من تل  الشروض والمتب %22والمتبللاا، وطعي  لحوالا 

لمتبللداا حمايدة اسدتقتلية عل  مستو  كل  وة عل  حددة، اختلد  رأي كدل من مدا حدول مدد  التدزام تلد  المكاتدا  -ا
تخالف ددا و ، 5.10 إجمددالابينمددا تددر   وددة المددد قين أن التددزام تلدد  المكاتددا هددو متوسددج وبوسددج حسددابا  إذ. المددد  
 إجمددالاتلدد  المكاتددا هددو طددعي  وبوسددج حسددابا التددا تددر  أن التددزام  واششددرافج دداا الر الددة  ددا ذلدد  الددرأي 

2.023. 
ن مسدددتو  التدددزام تلددد  المكاتدددا لشدددروض ومتبللددداا الجدددودة هدددو مرتفدددو أمدددن جاندددا  خدددر بينمدددا تدددر   ودددة المدددد قين 

أن مسدتو  التدزام تلد  المكاتدا  واششدرافوها ج داا الر الدة  ادخر  ، تر  الفوة %21، وطعي  %01ومتوسج 
 من ا. %31تل  الشروض، وطعي  لد  من %31هو بين متوسج لد 

 ر اعددم تدو  إلد  اا المعيارية المقابلة للفقراا المشمولة  ا الجدول كل عل  حدة يشيرنحرا إن االرتفاع النسبا لت -ج
  رادعن وجود اختتف بين  راء اد ينبئالعينة من الفوتين عل  تل  الفقراا مما  أ راد إجالااعنصر االتساق بين 

سواء علد  مسدتو  الفودة كوحددة  ،اانحرا تل  اال جمالاراا. وذل  عل  عكا االنخفاا النسبا شحيال تل  الفق
  ر عل  النتيجة الن اوية  ا الحالتين.االمتو  اشجماعواحدة أو عل  

مكاتدا  امتثدالاآلثار السلبية التا تنعكا علد  الممارسدة الم نيدة لسدبا عددم  لاستكشافالخا   :السؤال الثالثلش ن  -5
وذل  لعدد أن  ،لشروض طلج الجودة،  ام اللاحثان بتنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة الميدانية ردند ي  العاملة  ا ادالت

، و ددد نفددذا هددذم الدراسددة ادصددليةعلدد  عينددة جزويددة مصدد رة مددن العينددة  ادولدد تددم تعمدديم النتدداوج المحققددة  ددا المرحلددة 
 :التحقة عل  النحو التالا

التددا كانددا  ددد شدداركا  ددا نفسدد ا  ادصددليةالعينددة  أ ددرادا هددم مددن (  ددرد  01جزويددة مصدد رة تشددمل )تددم اختيددار عينددة  -أ
 .واششراف( من ج اا الر الة 00)و ا( مد ق  22و د تكونا تل  العينة من ) .ادول المرحلة 

(. وعلد  7،0) والموطحة  ا الجدولين ادول تم تزويدهم لالنتاوج التا كانا  د كشفا عن ا الدراسة  ا مرحلت ا  -ا
وتمثدل هدذم  ،ملاشدرة مدو كدل مدن م تمدا قدراا صدحيفة مقابلدة  جالدة عدنطوء دراست م لتلد  النتداوج بلدا مدن م اش

ن أن ا انعكسا عل  م نة التد ي  لسبا عدم امتثال مكاتا التدد ي  االسلبية التا ير  اللاحث اآلثارالفقراا مجمل 
 ول ا.وبلا من م إبداء الرأي ح ،لشروض طلج الجودة

وا، كاندددا النتددداوج الموطدددحة  دددا الجددددول حصددداالمستخلصدددة مدددن تلددد  الصدددحيفة للتحليدددل اش جالدددااوب خطددداع اش -ج
 التالا:
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 (9جدول رقم )
 السلبية لعدم امتثال مكاتب التدقيق لشروط ضبط الجودة اآلثار

 (1المنصوص عليها في معيار التدقيق الدولي رقم )

رقم
ال

 البند 
 العينة جميعها كوحدة واحدة واإلشرافجهات الرقابة  المدققون 

سط 
الو

ابي
حس

ال
 

اال 
راف

نح
ي   ار

معي
ال

يب 
لترت

ا
سط  

الو
ابي

حس
ال

 

اال 
راف

نح
ي   ار

معي
ال

يب 
لترت

ا
سط  

الو
ابي

حس
ال

 

اال 
راف

نح
ي   ار

معي
ال

يب 
لترت

ا
 

 اشطرار لاستقتلية المد  . 0
 

5.1 
 0.5 3 1.23 مرتفو

امرتفو   5 1.70 مرتفو 0.0 2 1.20 جد 

 0.2 ل خت ياا الم نة.اشطرار  2
 0.0 5 1.70 مرتفو

امرتفو  مرتفو  0.5 0 1.22 جد 
ا  0 1.22 جد 

دد ،ة للمددد قينيددتددنا الكفدداءة الم ن 5 ا خصوص 
 من يعمل من م  ا المكاتا الص يرة.

0.10 
 0.2 0 1.03 مرتفو

 2 1.30 مرتفو 0.02 5 1.73 مرتفو

 0.23 كز كاهرة االحتكار  ا سوق الم نةتر  0
 اجد  مرتفو 

1.27 2 5.0 
 0 1.27 مرتفو 5.03 2 1.00 مرتفو

تفشددددا كدددداهرة التنددددا ا بددددين المددددد قين  3
 .عل  ا تنا  العمتء

0.5 
امرتفو   7 1.75 مرتفو 5.72 0 1.37 مرتفو 00 0 1.70 جد 

تزايد حداالا التعثدر المدالا  دا الشدركاا  2
 .واشداري لسبا الفساد المالا 

5.7 
 5.3 7 1.15 متوسج

 3 1.12 مرتفو 5.02 0 1.02 متوسج

أسدددددددد م  أسددددددددعارال بددددددددوض الحدددددددداد  ددددددددا  7
 .الشركاا المدرجة  ا بورصة عمان

5.02 
 5.00 2 1.21 مرتفو

 2 1.23 مرتفو 5.00 3 1.75 مرتفو

تدنا االهتمام لالشراكة بين مكاتا التد ي   0
 .وشركاا التد ي  العالمية ردن ا اد

5.23 
 5.27 1 1.72 مرتفو

 0 1.25 متوسج 5.22 7 1.70 متوسج

تدددنا نسددلة النجددا   ددا امتحددان شدد ادة  1
 (.JCPA) الترخي  لمزاولة الم نة

5.70 
 5.0 0 1.30 متوسج

 1 1.37 متوسج 5.2 1 1.23 متوسج

 3733 الوسط الحسابي لجميع الفقرات **
 3731  4711 مرتفع

  4713 مرتفع 3730  4762 مرتفع

( عدن واششدرافج اا الر الدة  ،المد قون )لاعاا العينة الجزوية لفوتي ا عن انب الساب ( 1تكش  بياناا الجدول ر م )
لشدروض طدلج الجدودة المحدددة لموجدا معيدار  ردنالسلبية التا ترتبا عن عدم امتثال مكاتدا التدد ي  العاملدة  دا اد اآلثار

 (، و يما يلا أهم معالم تل  االنبلاعاا.0التد ي  الدولا ر م )
هدو مرتفدو، لكدن مدد   اآلثدار( علد  أن المجمدل السدلبا لتلد  5.10وسج حسابا عام  ددرم )وب اأجمعا الفوتين مع   -أ

ا  تراو  بين مرتفو اآلثارجسامة تل   التا انعكسا عل  أخت ياا الم نة التا احتلدا المرتلدة  طرارلالنسلة لألجد 
 .(JCPA)لمزاولة الم نة ية ردنومتوسج لالنسلة لتدنا نسلة النجا   ا امتحان ش ادة الترخي  اد ادول .

إذ كدان  ،اآلثداركل من الفوتين عل  حدة، تقاربا كذل  وج داا نكرهمدا حدول المجمدل السدلبا لتلد   راءلالنسلة آل  -ا
 .عل  التوالا (5.10 ،5.13)ا وبوسبين حسابيين مرتفع   طرارتقدير كل من ما لتل  اد

 اآلثددارتددر  أن مددثت   النسددلة لفوددة المددد قينلمن مددا.   كدل  وددة أوليددااتفاوتددا  اآلثددارلكدن لالنسددلة لمددد  جسددامة تلدد  
ا  السلبية والمرتفعة  اآلثدارتلد  أ دل   دا حدين أن ،ها تفشا كاهرة التنا ا بين المدد قين علد  ا تندا  العمدتءجد 

   ادخر أما لالنسلة للفوة  .هو تدنا اهتمام مكاتا التد ي  لالحصول عل  عقود شراكة مو شركاا التد ي  العالمية
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السددلبية هددا تلدد  التددا  اآلثددار تددر  أن أهددم  ،مددو رأي العينددة جميع ددا كوحدددة اتفقددا قددد  (واششددرافج دداا الر الددة )
هو تددنا نسدلة النجدا  للمتقددمين  اآلثارانعكسا عل  أخت ياا الم نة لد  مكاتا التد ي ،  ا حين أن أ ل تل  

 .(JCPA)من مكاتا التد ي  للحصول عل  ش ادة 
سواء  راد  أو  ا المجمدل يعبدا  ،اا المعيارية للفقراا المشمولة  ا الجدولنحرا النسبا بين  يم اال إن االتساق -ج

كان عل  مستو  كل  وة عل  حدة أو بين أ راد العينة جميع ا  العينة، إنداللة عل  تقارا  ا وج اا نكر أ راد 
 .كوحدة واحدة

 اختبار الفرضيات: -اثاني  

 .(α ≤ 1.13) وذلدد  لمسددتو  معنويددة ،( للعينددة الواحدددةtللدراسددة تددم اسددتخدام اختلددار ) االسدد ددا اختلددار الفرطددياا 
 ولصدد  بول أو ر ا تل  الفرطياا تم تحكيم  اعدة القرار التالية:

 والعكا لالعكا. 1.13 ≥( Sigكانا داللة االختلار )إذا  Haوتقبل الفرطية البديلة  Hoتر ا الفرطية العدمية 
 :والثانية األولىين اختبار الفرضيت -1

وا حصدداوالثددانا للتحليددل اشادول  عينددة الدراسددة علدد   قددراا السددؤال أ ددراد إجالددااالبياندداا المستخلصددة مددن   خطدداعب
 (:01( للعينة الواحدة، كانا النتاوج الموطحة  ا الجدول التالا ر م )tلموجا اختلار )

 (11)جدول رقم 
  ( للعينة الواحدةtبموجب اختبار ) والثانية األولى تيناختبار الفرضينتائج 

رقم 
 الوسط نص الفرضية الفرضية

 الحسابي
 نحرافاال 

 نتيجة * .Sig المعياري 
 االختبار

Ho1 
لد  مكاتا التد ي  العاملة  ا ادردن نكم لطلج الجودة  ال توجد

( الصادر 0تتطمن العناصر المحددة لموجا معيار التد ي  الدولا ر م )
 .IFACين الدولا عن اتحاد المحاسب

  بول 1.02 1.32003 2.10

Ho2 
ال تحر  مكاتا التد ي  العاملة  ا ادردن عل  تو ير الشروض 

 جراءااالتزمة للحفاظ عل  استقتلية المد   كا يتمكن من تنفيذ اش
 المنصو  علي ا  ا تل  النكم لد  تد ي  حسالاا العميل.

  بول 1.112 1.0510 2.13

 *Sig ≤ 1.13 

علددد   1.112، 1.02( لالنسدددلة لكددل مدددن الفرطددديتين همدددا Sigأن  يمدددة داللدددة االختلدددار ) الجددددول السددداب  إلدد ير بيانددداا تشدد
دد عينددة  أن. ممددا يعنددا Ho1 ،Ho2( يتوجددا  بددول الفرطدديتين tلموجددا اختلددار ) اسددالف  إلي ددا  لقاعدددة القددرار المشددار االتددوالا. وو ق 

لددي ا نكدم طدلج لجدودة التدد ي  تحقد  الشدروض والمتبللداا  االتدد ي   دا ادردن ليسد الدراسة جميع ا كوحدة واحدة تر  أن مكاتا
تلد  المكاتدا ال تحدر  مدن  أنكمدا  ،IFAC( الصادر عن اتحاد المحاسدبين الددولا 0المنصو  علي ا  ا المعيار الدولا ر م )

 ن العاملين  ي ا ختل ممارسة عملية التد ي .جانب ا عل  تو ير جميو الشروض والمتبللاا التزمة لحماية استقتلية المد قي

وا للبياندداا الموطددحة  ددا الجدددولين السددالقين حصدداهددذا وتتفدد  نتدداوج اختلددار هدداتين الفرطدديتين مددو نتدداوج التحليددل اش
حيدددث كدددان مسدددتو  موا قدددة عيندددة الدراسدددة جميع دددا كوحددددة واحددددة  دددا الجددددولين طدددعي   ،(0، وجددددول ر دددم 7جددددول ر دددم )

 عل  التوالا. 2.13، 2.10ين وبوسبين حسابي
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أفــراد العينــة الجزئيــة المصــصرة علــى صــحائف  إجابــاتالمستخلصــة مــن بإخضــاع البيانــات  :الفرضــية الثالثــة اختبــار -2
للعينــة الواحــدة كانــت النتــائج الموضــحة فــي  (t( الختبــار )3المقابلــة الموزعــة علــيهم والموضــحة فــي الجــدول رقــم )

 (11الجدول التالي رقم )

 (11قم )جدول ر 
 للعينة الواحدة (t)الفرضية الثالثة بموجب اختبار  اختبارنتائج 

 رقم
 الفرضية

 نص
 الفرضية

 المدققون 
Sig. * نتيجة 

الوسط  االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

Ho3 
ال تترتا  ثار سلبية عل  الممارسة الم نية  ا حال عدم امتثال 

 ر ا 1.12 1.25 5.10 الجودة. لنكم طلج ردنمكاتا التد ي   ا اد
 *Sig ≤ 1.13 

و بددول  Ho3إذ يتوجددا ر ددا الفرطددية العدميددة الثالثددة  ،0.02( وهددا أ ددل مددن Sig يمددة داللددة االختلددار ) حيددث إن
د .Ha3 رطيت ا البديلة  كوحددة واحددة تدر  أن عددم امتثدال مكاتدا  اممدا يعندا أن عيندة الدراسدة الجزويدة المصد رة لفوتي دا مع 

ددا ردنددلشددروض طددلج الجددودة، ترتددا عليدد   ثددار سددلبية علدد  الممارسددة الم نيددة واال تصدداد اد ردن   ددا ادالتددد ي وهددذم  .اأيط 
 .(1بياناا الجدول ر م ) كشفا عن  النتيجة تؤكد ما

 :والخامسة والسادسةالرابعة الفرضيات اختبار  -3

 (:02الموطحة  ا الجدول التالا ر م ) ( للعينة الواحدة، كانا النتاوجtالختلار ) هذم الفرطياا إخطاعلد  

 (12جدول رقم )
 ( للعينة الواحدةtنتائج اختبار الفرضيتين الثالثة والرابعة بموجب اختبار )

 رقم
 الفرضية

 نص
 الفرضية

 جهات الرقابة واإلشراف المدققون 
Sig.* نتيجة 

الوسط  االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياري ا

Ho4 

ال توجددد  ددروق معنويددة ذاا داللددة إحصدداوية بددين  راء 
عينددددة الدراسددددة )المددددد قون، ج دددداا الر الددددة واششددددراف( 
حددول مددد  امددتت  مكاتددا التددد ي  العاملددة  ددا ادردن 

 لطلج الجودة. انكم  
 ر ا 111 1.01020 2.727 1.3020 5.073

Ho5 

 راء  بددين داللددة إحصدداويةال توجددد  ددروق معنويددة ذاا 
واششددددراف( المددددد قون، ج دددداا الر الددددة الدراسددددة )عينددددة 
مددد  حددر  مكاتددا التددد ي  العاملددة  ددا ادردن  حددول

علددد  تدددو ير الشدددروض التزمدددة للحفددداظ علددد  اسدددتقتلية 
 المد   لد  تد ي  حسالاا العميل.

 ر ا 1.150 1.37321 2.023 1.00120 5.10

Ho6 

ين ال توجدددد  دددروق معنويدددة ذاا داللدددة إحصددداوية بددد
 راء عينددددددة الدراسددددددة )المددددددد قون، ج دددددداا الر الددددددة 
واششراف( حول اآلثار السلبية التا ستترتا علد  
الممارسدددددة الم نيددددددة لسددددددبا عدددددددم امتثددددددال مكاتددددددا 

 التد ي   ا ادردن لنكم طلج الجودة.

  بول 1.123 1.72 5.10 1.22 5.13

 *Sig ≤ 1.13 
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 الفرطددديتين الرالعدددة دددا اختلدددار كدددل مدددن  (Sigيم الداللدددة ) دددالجددددول السددداب  إلددد  أن تشدددير البيانددداا الموطدددحة  دددا 
ذلد  يوجدا ر دا كدل مدن الفرطديتين و  ،1.13( أ ل من  يمة الداللة المرجعية لتختلار وها 1.50، 111وهما )والخامسة 

وهما  ،اسةما يعنا وجود اختتف أو عدم اتساق  ا وج ة نكر كل من الفوتين المشمولتين  ا عينة الدر لو الرالعة والخامسة 
حددول مددد  التددزام مكاتددا التددد ي  بتصددميم نكددم أي  ،ين للدراسددةساسددن المحددورين اد لشدد واششددرافالمددد قون وج دداا الر الددة 

وكذل  حدول مدد  حدر  تلد  المكاتدا علد  تدو ير شدروض ومتبللداا الحفداظ علد  اسدتقتلية المدد  .  ،طلج جودة التد ي 
، وجددول 7)جددول ر دم وا لنتاوج الدراسة  ا الجددولين حصاطيح ا  ا التحليل اشذل  ما يؤيد النتاوج التا كان  د سب  تو 

أكبدر مدن  يمدة الداللدة المرجعيدة  1.123وهدا  Sigن  يمدة الداللدة  يتوجدا  بول دا د، أما لالنسدلة للفرطدية السادسدة (0ر م 
مارسدة الم نيدة نتيجدة عددم امتثدال مكاتدا مما يعنا أن الفوتين متفقتان علد  وجدود  ثدار سدلبية علد  الم 1.13لتختلار وها 
 .(1وا الموطم  ا الجدول )حصاالتحليل اشلشروض طلج الجودة، وهو ما يؤيد نتاوج  ردنالتد ي   ا اد

 :والتوصيات النتائج

والعدداملون  ددا  ،عينددة الدراسددة لفوتي ددا )المددد قون إلدد  أن  ر  ددا مجمل ددايكشددفا الدراسددة عددن مجموعددة مددن النتدداوج تشدد
، ال تدولا العنايدة الكا يدة لتدو ير ركيدزة مدن أهدم الركداوز ردنمكاتدا التدد ي  العاملدة  دا ادتدر  أن  (واششدرافلر الدة ج داا ا
 اتفقدداأال وهدا نكدم طدلج الجدودة. و دد  ، دا تحسدين  اعليدة الخدددماا التدا تقددم ا  دا مجدال تدد ي  الحسددالاا تسداهمالتدا 

ن مسددتو  التددزام أالدراسددة ولددو بتفدداوا لسديج. إذ بينمددا وصددفا  ودة المددد قين  حدول هددذم النتيجددة الفوتدان المشددمولتان  ددا عيندة
ج دداا  وهددا – ادخددر  ، وصددفا الفوددة (متوسددج)ل ندد   مكاتددا التددد ي  التددا يعملددون  ي ددا بوطددو نكددم مكتولددة لطددلج الجددودة

 عل  الم نة أن مستو  التزام تل  المكاتا )طعي (. واششرافالر الة 

عددم حرصد ا الكدا ا علد  وطدو نكدم مكتولدة لطدلج الجدودة،  طدا ة إلد لاش ،أن تلد  المكاتدا اسدوء  ادمدر  كذل  ومما يزيد
ا ال تحر     ن ا كما يجدا علد  تدو ير الشدروض والمتبللداا الكفيلدة لمواج دة العوامدل والكدروف التدا ت ددد اسدتقتلية المدد قين أيط 

ددا أهنددا  اتفقدداالعدداملين  ي ددا خددتل تنفيددذ عمليددة التددد ي . و ددد   راء الفوتددين المشددمولتين  ددا عينددة الدراسددة ولددو بتفدداوا لسدديج. إذ يط 
 ل ن  )طعي (. واششرافوصفا  وة المد قين مستو  هذا الحر  ل ن  )متوسج(  ا حين وصفت  ج اا الر الة 

تدددد ي  أهم ددا أن ال البيدددة العكمددد  مددن مكاتدددا ال ،لعددددة أسدددلاا ةهددذا ويعلدددل اللاحثدددان النتدداوج المستخلصدددة مدددن الدراسدد
الماديدة لتصدميم نكدم طدلج الجدودة وال الكدوادر المؤهلدة  اشمكانداا ر لديد  اية ها من النوع ص ير الحجم الدذي ال تتدو ردناد

ا تندا  العمدتء  دا كدل االحتكدار أجدل  ن المنا سدة الشدديدة السداودة  يمدا بين دا مدنإلد  أ طدا ةلتببي  تل  الدنكم، هدذا لاش
الكثيدر مدن متبللداا طدلج الجدودة عدن لمكاتا الكبيرة عل  محددوديت ا، تجبرهدا علد  التخلدا النسبا لسوق الم نة من  بل ا

 العمتء. إرطاء ا  ابمع  

سدواء علدد   ،الطددوء علد  اآلثددار السدلبية التدا انعكسددا ادولد مدن جاندا  خددر سدلج الجدزء الثددانا الملحد  لالدراسددة الميدانيدة 
إذ كشدفا النتداوج عدن  ،جراء عدم امتثال مكاتا التد ي  لشدروض طدلج الجدودة ،وبناالممارسة الم نية للتد ي  أو عل  اال تصاد ال

علد  الم ندة حدول مدا  واششدرافالر الدة  العداملين  دا تباب  كبير بدين وج داا نكدر المدد قين العداملين  دا تلد  المكاتدا مدو ج داا
هدا لشدكل  طدرارالفوتدان علد  أن تلد  اد اتفقداذ الناتجة عدن هدذا التقصدير لدد  مكاتدا التدد ي . إ طراربرح  اللاحثان حيال اد

 .عام مرتفعة
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ثددال مكاتددا التددد ي  لشددروض طددلج ت ر علدد  ربب ددا لعدددم اماالمتددو  اشجمدداعالسددلبية وكددذل   اآلثددارويعلددل اللاحثددان هددذم 
 يلا: الجودة لما

جددراءاا مكتولددة لطددلج الجددودة لتببيق ددا  ددا مكاتددا التددد ي   ددد  -0 وجددود  انعدددام إلدد  أد إن عدددم وجددود أدلددة وسياسدداا وا 
ا علدد  ثقا دة الجددودة بددين العدداملين  ي ددا لمددن  ددي م المددد قين الددذين يتولددون  حدد  حسددالاا العمددتء. ذلدد  مددا انعكددا سددلل  

حددوا ز هددؤالء المددد قين لتبنددا معددايير طددلج الجددودة المنصددو  علي ددا  ددا معددايير التددد ي  الدوليددة وعلدد  رأسدد ا الحفدداظ 
 ل خت ياا الم نة. عل  عنصر االستقتلية والتمس 

مدا يقدارا  أعمدالمكن ا من االستيتء علد  عقدود تدد ي   سلعةكاهرة احتكار المكاتا الكبيرة التا ال يتجاوز عددها  إن -2
أمددرين، أول مددا اشددتداد حدددة المنا سددة  يمددا بددين تلدد   إلدد  هددذم الكدداهرة أدامددن الشددركاا المسدداهمة العامددة. و ددد  03%

توبيدد واسدتمرارية عت ت دا مدو مجدالا حرصد ا علد  وذلد  مدن خدتل  ،حصص ا السدو يةالمكاتا الكبيرة للحفاظ عل  
وثاني ما احتدام حللة الصدراع  يمدا  .عل  عنصر استقتلية المد   بنسا متفاوتةولو أثر  مما ، ا تل  الشركاا دارةاش

أ ددل لكثيددر مددن  يمددة الحددد   تعدداا تددد ي  رخيصددةل ولددوسددوق الم نددة  بددين المكاتددا الصدد يرة علدد  ا تنددا  مددا تلقدد  مددن
تدول  االهتمدام الكددا ا  جعدل تلد  المكاتددا ال ،يدينردنمددن  بدل جمعيدة المحاسدبين القددانونيين اد ةالمحددد لألتعداا دند اد

ولعل من أخبر عوا ا هذم المنا سة انتشار كاهرة جديددة  .لبذل العناية الم نية الواجلة ختل  ح  حسالاا العمتء
 .عن منا صاا لتنفيذ أعمال التد ي  لاشعتن ثل ا سوق الم نة تتم

الببيعدا أن تدنعكا  ا، وكدان مدنردنداد عمدال بداع ادأداء زمة المالية العالمية  ثار وتداعياا كبيدرة علد  لقد كان لأل -5
 اي  ية إما سدعردن ا  البية الشركاا المساهمة العامة اد دارة من ج ة عمدا مجالا اش .عل  م نة التد ي  اآلثارتل  

أو لقصددد إحددداث ت ييددر  ددا السياسدداا المحاسددبية المتلعددة  ددا إعددداد  ،التددد ي  أتعدداامن ددا لتخفدديا النفقدداا لمددا  ي ددا 
علد  معدايير أثدر  ممارسدة الطد وض علد  مدد قا حسدالات ا ولشدكل إلد  –ادربدا   إدارةوذل   ا سدياق  ، واوم ا المالية

 .ةادزمطلج الجودة التا اعتادوا عل  تببيق ا  بل 

 دا مجداالا مكاتدا التدد ي  ثار سلبية عل  السياساا التا كانا تبلق دا  زمة المالية العالمية كان لأل أخر  ومن ج ة 
ممدا انعكدا  ، ا مجاالا تنمية وتبوير مواردها اللشرية من ختل الورل والبرامج التدريبيدةأو  التعيين وتحديد الرواتا

الشواهد عل  تدنا هذم الكفاءة هو ما تكش  عن  أهم  وادر العاملة  ي ا. ولعل منا عل  الكفاءة المعر ية والفنية للكسلل  
التدرخي  لمزاولدة أجدل  يدين مدنردننتاوج االمتحان الدوري الدذي ينكمد  مجلدا الم ندة وجمعيدة المحاسدبين القدانونيين اد

 نإكمدا  ،%3لين  ا مكاتا التدد ي  ال تتجاوز نسلة نجا  المتقدمين لتمتحان ومعكم م من المد قين العام إذالم نة. 
 تببيق ا  ا الممارسة الم نية. أسالياتركز  ا محور معايير المحاسلة والتد ي  الدولية و تللرسوا  ي   ادعل النسلة 

لم تنحصر تلعاا القصور  ا عدم تو ير شروض الجودة لد  مكاتا التد ي  عل  م نة التد ي   قج، بدل تجداوزا ذلد   -0
يدددة. ذلددد  لحكدددم االرتلددداض ردنا ولالدددذاا  بددداع الشدددركاا المسددداهمة العامدددة ادردندددالسدددلبية اال تصددداد اد لآثارهدددالتصددديا 

العطدوي لعنصددر موثو يدة القددواوم الماليدة المنشددورة التددا تصددر عن ددا لفاعليدة وجددودة عمليددة  حد  تلدد  القدواوم مددن  بددل 
اسدتقتلية المدد    رأسد اتنفيذ ذل  الفحد  وعلد  ل ياا شروض طلج الجودة ختل نكر ا علي  و  بناء  و  .مد قا حسالات ا

ريدد  الددذي كانددا تمارسدد  مكاتددا التددد ي   بيددل حليل والتطددالماليددة العالميددة عددن وجددود كددم هاوددل مددن الت ادزمددةكشددفا 
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و د  دارة. ا إرطاء مجالا اش ابمع   ،ت المالا للكثير من الشركاا عل   ير حقيق داءاد إك ارلقصد  ادزمةحدوث 
 ل  انكشاف تل  الممارساا مجموعة من النتاوج أهم ا:ترتا ع

والمددالا الددذي  اشداري داوددرة مكا حددة الفسدداد لحكددم الفسدداد  إلدد   ددا تلدد  الشددركاا دارةالددلعا مددن مجددالا اش إحالددة -أ
 .ة الم نية الواجلةي ا القيام لالعنا إهمال أد  إل  بج ل من أو  سواء بتوابؤ المد   ،كان يحدث  ي ا

 دا  لمسداهمي امر وعدة مدن  بدل ال يوداا العامدة    لددعاو أو  للتصدفية إمدامن تل  الشركاا  اآلخرا اللع إخطاع -ا
أو  اشداري للقطدداء  أمددامددد قا حسددالاا تلدد  الشددركاا  إحالددةالقطدداء. و ددد ترا دد  ذلدد  مددو  أمددامانتكددار البددا  ي ددا 

 .لجزاءاا مبلقة من مجلا الم نة

بورصدة اليوميدة لنشدرة الحسدا  إذ .المدرجة  ا البورصة البية الشركاا  دس مالسو ية  سعارال بوض الحاد  ا اد -ج
 إجمدالامدن  %33بنسدلة أي  ،( شدركة20) دسد مالسدو ية  سعاراد  ن  50/02/2105 ا المالية  لألوراقعمان 

( شدركة  دد انخفطدا ولشدكل كبيدر عدن  يم دا 007عدد الشركاا المساهمة المدرجة  دا البورصدة واللدالا عدددها )
 ادوراقلعدد  درار هيودة  أسد م االمبلقدة  دا تدداول  اآلليدةعل  وطو تل  الشركاا من حيدث أثر   ترية. ذل  ماالد

 ادول. كان يتم  ا السوق  أنالسوق الثالث لعد  إل  المالية من نقل هذا التداول

 ، أوص  اللاحثان لما يلا:سالق اإلي ا  وعل  طوء النتاوج المشار
د أعمدالبوطدو دليدل مكتدوا لطدلج جدودة  ردني  العاملدة  دا ادطرورة  يام مكاتا التد  -0 لمتبللداا معيدار  االتدد ي  و ق 

التددا يقددوم علي ددا نكددام  جددراءاا( الصددادر عددن اتحدداد المحاسددبين الدددولا، يوطددم السياسدداا واش0التددد ي  الدددولا ر ددم )
 طلج الجودة.

شداركين  ي دا مدن المدد قين علد  تببيد   واعدد الجدودة وحدث المطدلج عقد ورل ودوراا تدريبيدة تخصد  لتعمديم ثقا دة  -2
 طلج الجودة ختل ممارسات م الم نية.

وذلد   ،أن تولا مكاتا التد ي  المزيد من الحر  والعناية نحو تو ير متبللاا حماية استقتلية المد قين العاملين  ي دا -5
 شركاا التا يد قون حسالات ا.ال إداراامن  بل  ادحيان ا مواج ة الط وض التا يتعرطون ل ا  ا الكثير من 

جددراءااوطددو سياسدداا و  -0 مكتولددة تعمددم علدد  المددد قين العدداملين  ددا تلدد  المكاتددا توطددم الحددوا ز المددو رة لمددن يتمسدد   ا 
ددا مددن م بتببيدد  شددروض طددلج الجددودة، كمددا توطددم  العقولدداا والجددزاءاا التددا سددتبب  علدد  مددن يخددال  مددن م تلدد  أيط 

 الشروض.

دد ششددرافواأن تمددارا ج دداا الر الددة  -3  ددا الر الددة علدد  مكاتددا التددد ي  و ددرا  اعلدد  م نددة التددد ي  سياسدداا أكثددر حزم 
 عقولاا رادعة عل  من ال يلتزم من ا لشروض طلج الجودة لد  تنفيذ عملياا التد ي .
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ABSTRACT 

The study aimed to asses to what extent Jordanian audit firms comply to the conditions 

of (QA) required by (IAS no.1). To accomplish this objective, the researchers conducted a 

field study which was implemented in two stages, in the first stage by using a questionnaire 
which was distributed among (170) persons representing the most important parties who are 

strongly related to the audit profession, they are the external auditors and the bodies who are 

officially responsible for supervising and controlling the profession. The number of the 

questionnaires received was (119) which represents about 70% of those distributed. 

The second stage by using an Interview sheet which was distributed to a small sample 

consisted of (40) persons who were included in the first sample, they were (26) Auditors and 

(14) from the oversight bodies concerned with supervising and controlling the profession. 

Descriptive statistical methods were used to analyze the study data and the one sample (t) 

test was used to examine the study hypotheses. 

The study in its first stage   revealed that the actual compliance of Jordanian audit firms 

to (QA) conditions is poor. While in its second stage the study revealed that the non-

compliances of Jordanian audit firms to the conditions of QA left many negative sides effects 

on both the profession and the Jordanian Economy. Accordingly, the researchers 

recommended that Jordanian audit firms should be aware to publicize the (QA) culture to its 

employees, and the control and supervision bodies should activate their authorities of 

accountability so as to be sure that (QA) conditions have been actually applied by both the 

auditors and the companies who issue the audited financial statements, and to implement 

sanctions and penalties on those who don’t comply to these conditions. 

Keywords:  Audit firms, Quality Assurance Systems, Auditor’s independence, 

Fundamental errors and manipulations 

  


