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  أثر معايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جودة مكاتب التدقيق

  

 عفاف إسحق أبو زر وحازم محمد طه
  

  صـلخم
  

استهدفت الدراسة تقييم جودة مكاتب التدقيق في األردن باالعتماد على معايير مراجعة الزميل المعتمدة من قبل المعهد 
توضيح معايير مراجعة الزميل والكشف عن أثر اعتماد تطبيق محتوى هذه األمريكي للمحاسبين القانونين، وذلك من خالل 

  .المعايير في األردن
، حيث )661(تم حصر جميع مكاتب التدقيق في األردن الموزعة في مدينة عمان، وبلغ عدد العاملين في المكاتب المسجلة 

األردن، وتم اختيار عينة عشوائية مقدارها من المكاتب المسجلة في %) 98.7(تشكل مكاتب مدينة عمان ما نسـبته 
  .وقد تم إعداد استبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة. موظفاً )153(من مجتمع الدراسة لتبلغ %) 23(

: أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لجميع معايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة معددها ثالثة عشر معياراً وهي
ظيم فريق مراجعة النظام، والتأهيل للعمل كمراجع زميل، وأداء مراجعة النظام، وتقرير مراجعة االعتبارات العامة، وتن(

النظام، وأداء إجراءات التكليف، وتقرير إجراءات التكليف، وإدارة وتنظيم عمليات المراجعة، وأداء لجنة مراجعة الزميل 
 التكليف، والتعاون في مراجعة الزميل، وتعميم معلومات وتقرير قبول مسؤوليات الهيئة، وقبول مراجعات النظام وإجراءات

علماً بأن هذه . على تحسين جودة عملية التدقيق في المكاتب األردنية) مراجعي الزميل، وأداء وتعاون مراجعي الزميل
  .المعايير غير معتمدة وغير ملزمة في األردن

  .جودة مكاتب التدقيق، ودقيقمراجعة مكاتب الت، ومعايير مراجعة الزميل: الدالةالكلمات 

 
  مقدمـةال

  
شهدت مهنة التدقيق توسعاً كبيراً خالل السنوات العشر 
الماضية عالمياً ومحلياً، كما يتضح ذلك من خالل الزيادة 
التي حدثت في عدد مكاتب التدقيق المرخصة أو عدد 

، ويعود السبب )2006حماد، (العاملين في هذه المكاتب 
توسع إلى الزيادة المستمرة في عدد الرئيس في هذا ال

  والصناعية والخدميةالتجاريةوالمؤسسات الشركات 
والمنظمات غير الحكومية العاملة في مختلف الدول، والتي 

تقديم ب هاأنظمة واتفاقيات تلزمقوانين وتعمل جميعها بموجب 
  .حسابات مدققة من قبل مكاتب تدقيق مرخصة

ير المالية المنشورة وتقارير وألهمية تدعيم الثقة في التقار

التدقيق، برز موضوع حديث يتعلق بجودة مكاتب التدقيق نفسها 
وليس فقط فيما تصدره هذه المكاتب من تقارير، مما استدعى 
العمل على تنبيه المسؤولين على شؤون مهنة المحاسبة القانونية 

جل استخدام أمن خاصة األردن الوطن العربي عامة وفي 
ليب وآليات رقابة الجودة في مكاتب التدقيق، حيث وتطبيق أسا

وجد معايير للرقابة على مكاتب التدقيق كوحدة تنظيمية تال 
متكاملة تسترشد بها عند وضع السياسات وإجراءات الرقابة 
الخاصة بمكتب التدقيق، والتي يمكن أن تستخدمها الجهات 

أبو (التدقيق الرقابية أثناء مراجعة إدارة الجودة الشاملة لمكاتب 
  ). 14، ص2010زر،

) Arens & et al , 2012(وكما أشار أرينز وآخرون 
يعد أحد ، Peer Review" 1" مراجعة الزميل  برنامجنفا

                                                 
 *Peer Review ومراجعة الزميل، ومراجعة النظير، ومراجعة ،

  .مكاتب التدقيق الزميلة كلها مصطلحات مرادفة لمعنى واحد
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أنظمة التدقيق الهامة، والذي يتم تنفيذه بوساطة فريق للرقابة 
 سياسات وإجراءات اتباععلى جودة نظام التدقيق من خالل 

  .ق المعتمدةمحددة ومعايير التدقي
وقد قام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين 

)AICPA" (American Institute of Certified 
Public Accountants " خالل السنوات القليلة الماضية

 Audit Qualityبإنشاء ثالثة مراكز خاصة بجودة التدقيق 
تهدف إلى السعي لزيادة جودة خدمة التدقيق، وإلى تعزيز 

 بعد أن أدت عدة أزمات في األلفية ،بشركات التدقيقالثقة 
وكذلك ). 2004صالح، (الثالثة إلى تراجع الثقة بالمدققين 

قامت كل من منظّمة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس 
 Accounting and Auditing(التعاون في الخليج العربي 

Organization of the Gulf Cooperation Council 
Countries  (ن والمنظّمة السعودية للمحاسبين القانوني

)Saudi Organization for Certified Public 
Accountants ( بإنشاء قسم خاص تابع للمنظمة بمراقبة

كما حققت معايير . إدارة الجودة الشاملة لمكاتب المحاسبة
الرقابة على جودة األداء المهني ومراجعة الزميل في 

ية نتائج ملحوظة عن طريق تطوير المتحدة األمريكت الواليا
وإلبراز مدى اهتمام مهنة ). 2006الحميري، (المهنة 

في حماية الجمهور وذلك من خالل تحقيق والتدقيق المحاسبة 
أعلى المعايير المهنية الممكنة فقد أنشأ المعهد األمريكي 

مراجعة الزميل،  برنامج) AICPA(للمحاسبين القانونين 
ية المحاسبة وتدقيق الحسابات وذلك بهدف تحسين نوع

 وقد .والخدمات التي تقدمها شركات المحاسبة والتدقيق
حظيت مراجعة الزميل باحترام جميع الممارسين 
والمستخدمين لها في مجالس المحاسبة الدولية، وذلك 

 مراجعة مع العلم ان. إلدراكهم بفعاليتها كأداة للتحسين
اسيا لترخيص أي  شرطا أس1977 منذ عام  اعتبرتالزميل

 AICPA)مكتب تدقيق في الواليات المتّحدة األمريكية 
Peer Review Program, 2010).   

  هدف وأهمية الدراسة
 الدراسة إلى تقييم جودة مكاتب التدقيق في تهدف

األردن، وذلك من خالل توضيح معايير مراجعة الزميل 
والكشف عن تأثير اعتماد تطبيق محتوى هذه المعايير،  

بناء على ذلك، فإن الغرض من هذه الدراسة هو تقييم عمل و
مكاتب التدقيق في األردن في ضوء االتجاهات العالمية 
المعاصرة، وبيان تأثير اعتماد معايير مراجعة الزميل 

 الواليات أبرزها ومن (المعمول بها في الدول المتقدمة 
معهد  التي ستكون معاييرها الصادرة عن الاألمريكيةالمتحدة 
 على ) في هذه الدراسةأساسية للمحاسبين مرجعية األمريكي

 في األردن ، وبيان  تحسين جودة مكاتب التدقيق العاملة
ةمدى متابعتها للمستجدات في المعايير  العالمية  المهني

  .والعربية الرائدة في هذا المجال
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية دور مكاتب التدقيق و

 بعد وبخاصةنسيج االقتصادي المحلي والعالمي، في تكملة ال
سلسلة االنهيارات االقتصادية، والفضائح المالية التي ال يزال 
العالم بأسره يشكو منها ويعاني من تأثيرها، ولتؤكد على 
أهمية تطبيق الرقابة على مكاتب تدقيق الحسابات وفق ما 

مية كما تأتي أه. نصت عليه المعايير في الدول المتقدمة
الدراسة من أهمية برنامج مراجعة الزميل المعمول به في 

برنامج آلية تمكن هذا الالعديد من الدول المتقدمة، حيث يوفّر 
المحاسب القانوني من تدقيق نظام الجودة فيها المرتبط 

 وتكمن .بالمعايير المطبقة الخاصة بعملية المحاسبة والتدقيق
م الجودة، وألهميته في أهمية هذا البرنامج في تقوية نظا

امه في زيادة هستطوير المكاتب ومراجعة أي قصور، وإل
  .جودة مهنة المحاسبة وزيادة ثقة األفراد بها

  مشكلة الدراسة 
إلساءة، وذلك إلى اتعرضت سمعة بعض شركات التدقيق 

لعدة أسباب منها، إهمال مكاتب التدقيق إلجراءات التدقيق 
إخفاقات شركات  تقوم بتدقيقها، أوالالزمة على البيانات التي 

التدقيق في المتابعة المستمرة لكفاءة وأهلية العاملين لديها، أو 
 حاالت لتزايد ونظراً.  التدقيقجودة أنشطة مكاتبنخفاض ا

 في أو األردن في هنا سواء العامة للشركات المالي الفشل
 ومثال على ذلك مكتب أرثر أندرسون والذي كان ،الخارج
،  حينها أكبر مكاتب التدقيق على مستوى العالميعد من

 مسؤولية مدى حول الجمهور يطرحها التي ونظراً للتساؤالت
 بمدى ذلك الفشل، وعالقة هذا حول الخارجي الحسابات مدقق
للبيانات المالية، وكفاءة  بها يقوم التي التدقيق عملية فاعلية

التقارير في ظل اهتزاز الثقة في وفاعلية مكاتب التدقيق، و
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المالية المنشورة وتقارير التدقيق التي تصدرها مكاتب 
 أصبح من الضروري البحث عن عوامل تحسن ،التدقيق

المهنة والعاملين فيها، وذلك في االتجاه الذي يزيد من 
، وبما أنه ال يوجد في )2009أبو زر، (كفاءتها وفاعليتها 

التدقيق األردن معايير أوجهة متخصصة للرقابة على مكاتب 
كوحدة تنظيمية متكاملة تسترشد بها عند وضع السياسات 
وإجراءات الرقابة الخاصة بمكتب التدقيق، فإن الغرض من 

تقييم جودة مكاتب التدقيق بداللة معايير   هوهذه الدراسة
، وبيان أثر اعتماد معايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة

ىتقدمة مراجعة الزميل المعمول بها في الدول الم  عل
  .تحسين جودة مكاتب التدقيق العاملة في األردن

  فرضيات الدراسة 
 ال يوجد تأثير لمعايير مراجعة مكاتب :الفرضية الرئيسة

التدقيق الزميلة على تحسين جودة مكاتب تدقيق الحسابات 
  .في األردن

  :تفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التاليةوت
 ال يوجد تأثير لمعيار ):1(قم الفرضية الفرعية ر

االعتبارات العامة في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على 
  .جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

 ال يوجد تأثير لمعيار تنظيم ):2(الفرضية الفرعية رقم 
فريق مراجعة النظام لمعايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة 

 .ت في األردنعلى جودة مكاتب تدقيق الحسابا
 ال يوجد تأثير لمعيار التأهيل ):3(الفرضية الفرعية رقم 

للعمل كمراجع زميل في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة 
 .على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

 ال يوجد تأثير لمعيار أداء ):4(الفرضية الفرعية رقم 
لى جودة مراجعة النظام في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة ع

 .مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
 ال يوجد تأثير لمعيار تقرير ):5(الفرضية الفرعية رقم 

مراجعة النظام في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جودة 
 .مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

 ال يوجد تأثير لمعيار أداء ):6(الفرضية الفرعية رقم 
مكاتب التدقيق الزميلة على إجراءات التكليف في مراجعة 

 . جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
 ال يوجد تأثير لمعيار تقرير ):7(الفرضية الفرعية رقم 

إجراءات التكليف في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على 
 .جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

  ال يوجد تأثير لمعيار إدارة):8(الفرضية الفرعية رقم 
وتنظيم عمليات المراجعة في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة 

 .على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
 ال يوجد تأثير لمعيار أداء ):9(الفرضية الفرعية رقم 

لجنة مراجعة الزميل وتقرير قبول مسؤوليات الهيئة في 
مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق 

 . في األردنالحسابات
 ال يوجد تأثير لمعيار قبول ):10(الفرضية الفرعية رقم 

مراجعات النظام لمعايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة 
 . على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

 ال يوجد تأثير لمعيار ):11(الفرضية الفرعية رقم 
التعاون في مراجعة الزميل في مراجعة مكاتب التدقيق 

 .زميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنال
 ال يوجد تأثير لمعيار تعميم ):12(الفرضية الفرعية رقم 

معلومات مراجعة الزميل على جودة مكاتب تدقيق الحسابات 
 .في األردن

 ال يوجد تأثير لمعيار ):13(الفرضية الفرعية رقم 
ب تدقيق األداء والتعاون مع مراجعي الزميل على جودة مكات

 .الحسابات في األردن
  

 منهج الدراسة
 في هذه الدراسة على أسلوبين مكملين اناعتمد الباحث
  : وهمااًلبعضهما بعض

األسلوب الوصفي التحليلي القائم على المسح المكتبي 
ألهم األدبيات والجهود العلمية التي بحثت في هذا 
 الموضوع، باإلضافة إلى الدراسات السابقة التي تتعلق

، واستفيد من الذي تم نشره على الشكبة بموضوع الدراسة
  .في هذا المجال) االنترنت(العنكبوتية 

وذلك بتقديم استبانة تشتمل على : األسلوب الميداني
 مراجعة الزميل  معاييرعلىمجموعة من األسئلة المستندة 

عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين الصادرة عن 
هذه  جمع البيانات من عينة الدراسة، وتحليل ، وتماألمريكيين

 )SPSS(البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
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(Statistical Package for Social Sciences)  تم ، وقد
 على اإلحصاء الوصفي والتحليلي، للوصول إلى االعتماد
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات باالستناد إلىالنتائج 
، واختبار التباين (T-Test)ت  واختبار المعيارية

(ANOVA) .  
  الدراسة وعينة مجتمع 

مكاتب التدقيق في األردن في تم حصر جميع العاملين 
عامال ) 661 (م بلغ عددهلذين في مدينة عمان، واالموزعة

، حيث تشكل مدينة عمان ما نسبته مكاتب مرخصةفي 
من المكاتب المسجلة في األردن وتم اختيار % ) 98.7(

من مجتمع الدراسة، حسب %) 23(عينة عشوائية مقدارها 
  :المعادلة التالية

N   =                             M 
           1+2(e) X (1-M) 

 / 661أي تشكل      ، 153 = 4/  661= حجم العينة 
153=  23.15  %  

 e، و مجتمع الدراسة = M، و حجم العينة =   N :حيث ان
  .لوغاريتم = 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: القسم الثاني
  المقدمة 

تعد مهنة تدقيق الحسابات وظيفة اجتماعية ترتكز على 
الثقة المتبادلة بين الشخص المسؤول عن تقديم الخدمة 
واألطراف ذات العالقة، وقد زاد اإلقبال عليها بسبب اعتماد 

لمدققة كمصدر مستخدمي القوائم المالية على البيانات المالية ا
للمعلومات المالئمة التخاذ القرارات المختلفة مما دعت 
الحاجة أمام مكاتب تدقيق الحسابات إلى اتباع إجراءات معينة 

فر القناعة الضمان جودة أعمال مكاتب التدقيق، وذلك لتو
المعقولة لمدقق الحسابات ولألطراف المعنية في مكتب التدقيق 

 بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة بأن أعمال التدقيق قد نفذت
واالقتصاد، بما يخدم األهداف العامة للمجتمع، ويضفي مزيداً 
من الثقة والمصداقية واالعتماد على عمل مكاتب 

وإن جودة عمل مكاتب التدقيق من ). 2008الجعافرة، (التدقيق
أهم األمور الواجب إتباعها للتأكد من فاعلية ودقة العمل الذي 

  . جهة مهنية تتولى أعمال التدقيقةيتقوم به أ
ن عدم تطبيق مفهوم الجودة في مكاتب التدقيق يمكن أن إ

يترتب عليه نتائج قد تكون سلبية على متخذي القرارات 
 ةوراسمي السياسات وكذلك على المستثمرين، ألن ما يميز أي

مهنة هو تحملها لمسؤولياتها أمام المجتمع في كل ما تقدمه 
ي مهنة التدقيق يعد تحقيق أفضل نوعية من  وف؛من خدمات

التدقيق والمحافظة على جودة األداء المهني الهدف المشترك 
لممارسي المهنة، وكذلك تحسين أداء المدقق وحمايته بشكل 

  ). Mozier, 2009 ( يؤدي إلى زيادة الثقة في نتيجة أعماله
  هدف مراجعة الزميل

طوير وتنمية إن الهدف من عملية مراجعة الزميل هو ت
الجودة في خدمات التدقيق والمحاسبة المقدمة من قبل مكاتب 

والهدف من برنامج ، )شركات المحاسبة القانونية(التدقيق 
مراجعة الزميل هو تحديد فيما إذا كان نظام مراقبة الجودة 
الداخلية لعمليات التدقيق في الشركات والمنظمات يقوم بعمله 

لكفاءة، كما ويشجع ويحفز هذا على الوجه الصحيح محققا ا
البرنامج على إتباع السياسات والعمليات وتطبيق معايير 

  .التدقيق الالزمة
مراجعة النظام، : وتقسم مراجعة الزميل إلى نوعين

ومراجعة إجراءات التكليف، حيث تركز مراجعة النظام على 
نظام الشركة في مراقبة الجودة، فيما تركز مراجعة 

ف على أداء العمل وعلى االرتباطات المنتقاة إجراءات التكلي
)Pflugrath, et al, 2007.(  

  برنامج مراجعة الزميل
يقوم بتنفيذ برنامج مراجعة الزميل فريق من المدققين 
المحترفين، من أجل تقييم كفاءة نظام مراقبة الجودة الداخلية 

ويمكن . للمنظمات، وموافقتها لمعايير التدقيق والمحاسبة
برنامج مراجعة الزميل على أنه مجموعة من تعريف 

المعايير الخاصة صممت لقيادة وإدارة عملية التدقيق 
والمحاسبة في الشركات والدوائر الحكومية، وقد تم إصدارها 
من قبل المراقب العام للواليات المتحدة األمريكية، وتم 

وإحدى متطلبات . نشرها ضمن معايير المحاسبة الحكومية
ير هو خضوع المنظمات المالية لبرنامج المراقبة هذه المعاي

ومراجعة الزميل على األقل مرة كل ثالث سنوات، ولتلبية 
 المعهد األمريكي متطلبات برنامج مراجعة الزميل، قام

في الواليات المتحدة  (AICPA)للمحاسبين القانونيين 
األمريكية بتطوير برنامج يهدف إلى تقييم مدققي الحسابات 
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 وقد حظي برنامج مراجعة الزميل بنجاح ملحوظ .ينالمحلي
وتشمل عملية مراجعة الزميل ثالث  .1991منذ تأسيسه عام 

اإلعداد، وزيارة الموقع، والتقرير : خطوات رئيسة، وهي
  ): Ash, 2003( وسيتم توضيحها كما يلي

   اإلعداد-أوالً
تتضمن عملية اإلعداد تزويد المدققين المسؤولين عن 

راجعة بكافة المعلومات والبيانات التي سيحتاجونها، عملية الم
والتي تساعدهم في تحقيق األهداف المرجوة، باإلضافة إلى 
مساعدتهم في إنجاز العمل بإتقان وكفاءة أكبر، إضافة إلى 

، وتقييم بالحسبانتزويدهم بالمعايير التي ينبغي عليهم أخذها 
تزويدهم اتباعها من قبل الشركات والمنظمات، كما يتم 

بوصف لنظام مراقبة الجودة والكيفية التي يجب أن يكون 
  .عليها وتحتاج عملية اإلعداد في الغالب شهرين

  زيارة الموقع: ثانياً
يمكث فريق مراجعة الزميل مدة أسبوع في موقع مكاتب 
التدقيق، يقومون خاللها بمراجعة أوراق عمليات التدقيق، 

 إجراء مقابالت واجتماعات والملفات اإلدارية، باإلضافة إلى
  .مع اإلدارة والموظفين في مكاتب التدقيق

 التقرير: ثالثاً
وفي نهاية الزيارة يقوم الفريق بإعداد تقرير يتضمن 
رأيهم بمدى موافقة اتباع مكاتب التدقيق لمعايير التدقيق 

كما يقدم الفريق إلدارة المكتب أو المنظمة ورقة . العالمية
كنهم اتباعها من أجل تطوير العمل، بالتوصيات التي يم

باإلضافة إلى تقديم شرح وتوضيح لإلدارة حول عملية 
التدقيق والمالحظات التي عليها والجوانب التي ينبغي االنتباه 

ويتم إصدار هذا التقرير في مدة تتراوح  .والمحافظة عليها
 .بين أسبوع وأربعة أسابيع بعد االنتهاء من زيارة الموقع

  
  مراجعة الزميل معايير 

تم االستناد في هذه الدراسة على المعايير الصادرة عن 
كما وردت في تحليل المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين، 

االستبانة، حيث تم االستناد إلى النقاط الرئيسية في المعايير، 
 معياراً اساسياً، تم وضعها كفرضيات 13والتي تتكون من 

 .ى دولة عربية ممثلة باألردنلهذه الدراسة للتطبيق عل
  

  الدراسات السابقة 
بعد البحث المستمر في الدراسات السابقة وحسب علم 

 لم يتوفر دراسات سابقة حول مراجعة الزميل في الباحثين
الدول العربية، واقتصرت الدراسات األجنبية على هذا 

ن الدراسات إالموضوع وبشكل غير كاف أيضا، حيث 
ى رقابة الجودة، وفاعلية وجودة عمليات العربية اقتصرت عل

التدقيق الخارجي، وقد تم الرجوع إلى الدراسات السابقة بناء 
على ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر في موضوع  

 ,Morrison(دراسة  واهم هذه الدراسات الدراسة الحالية
هدفت إلى الكشف عن تأثير المعايير الحديثة والتي ، )2009

زميل الصادرة عن المعهد األمريكي للمحاسبين لمراجعة ال
 أجريت الدراسة  وقدالقانونيين المتعلق بأداء شركات التدقيق،

فردا في جامعة ) 326(من خالل جمع بيانات وإجابات من 
استخدمت الدراسة معامل االرتباط . والية كارولينا الجنوبية

 وقد أظهرت نتائج.  لتقييم درجات واتجاهات االستجابات
الدراسة أن السلوكات السلبية التي تمارسها إدارة شركات 
التدقيق الصغيرة تظهر تحيز إدارتها ضد المعهد األمريكي 
للمحاسبين القانونيين مقارنة بالشركات المحاسبية الكبيرة، 
وأظهرت أن المعايير الحديثة التي أصدرها المعهد 

 يؤدي وبينت أن استخدام معايير مراجعة الزميل، األمريكي
  . بشكل فعال إلى تحسين نوعية شركات التدقيق

إلى بيان تأثير عملية ) Poel, 2009( دراسة كما هدفت 
مراجعة الزميل في جودة خدمات التدقيق في مكاتب التدقيق 
والمحاسبة وبيان العالقة بين كل من اإلشراف على عمليات 
 التدقيق ونتائج عملية مراقبة الزميل، وبينت الدراسة أن
هولندا وغيرها الكثير من دول أوروبا وأمريكا قد اهتمت 
بشكل كبير في عملية المحافظة على جودة خدمات التدقيق 

استبدال دور بفي مكاتبها، وأظهرت قيام بعض الدول 
مراجعي الزميل بجهات في المدققين الداخليين والمتمثلة 

أجريت الدراسة على عينة تكونت من . رقابة وإشراف عام
شركة في هولندا، وقد تم اختيار عملية التدقيق في ) 4638(

هولندا ألنها تعتبر من الدول التي استبدلت دور مراجعي 
وبالمقارنة بين كل  .الزميل بجهات مراقبة ومراجعة خارجية

من تأثير مراجعي الزميل وجهات اإلشراف العام على جودة 
جعة عمليات التدقيق، فقد وجد أن جهات المراقبة والمرا
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 لها تأثير أكبر وأفضل على جودة ةواإلشراف العام المستقل
  .عمليات التدقيق في المكاتب والشركات المختلفة

إلى بيان ) Ismail & et at, 2008( دراسة وهدفت 
التزام مكاتب التدقيق الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا 

وقد تمت الدراسة بوساطة إجراء . بمعايير المحاسبة والتدقيق
ابلة مع عدد من العاملين في مكاتب التدقيق والمحاسبة في مق

وبينت الدراسة أن عملية تقييم الجودة في مكاتب . ماليزيا
التدقيق هي عملية منهجية منظمة، كما أوضحت أن تقييم 
المدققين بشكل مستمر أمر من شأنه أن يساعد على تنمية 

اءة، عمليات التدقيق وتطويرها والوصول بها إلى حد الكف
ن عملية المراقبة المستمرة تعد عنصرا مهما في إحيث 

نجاح مكاتب التدقيق، إضافة إلى ضرورة حرص هذه 
المكاتب على أن تكون خدماتها المقدمة موافقة لتطلعات 
العميل وكفيلة بكسب رضاه وثقته وبالتالي المحافظة عليه، 
وبالتالي فإن على مكاتب التدقيق أن تجمع بين متطلبات 

كما بينت الدراسة أن . عميل وبين ما يحقق جودة خدماتهاال
الحاجة إلى تقييم عمليات المحاسبة والتدقيق واإلشراف عليها 
تنبع من الحاجة إلى تنظيم العالقات بين األطراف المشتركين 

وأشارت نتائج الدراسة . في عالقات ومعامالت وأعمال مالية
توسطة في ماليزيا إلى التزام مكاتب التدقيق الصغيرة والم

خضوعها إلى مراقبة وإشراف إلى بمعايير المحاسبة، إضافة 
  . مستمرين، األمر الذي يساعد في تطورها ورفع جودتها

 على التعرف إلى 2006) النوايسة،( دراسةوهدفت 
 وجهة نظر من الحسابات تدقيق جودة على المؤثرة العوامل
 خالل من األردن، وذلك في الخارجيين الحسابات مدققي
: وهي مستقلة خمسة متغيرات البالغة الدراسة متغيرات تحليل
 بإجراءات المتعلقة والعوامل الحسابات، تدقيق جودة أهمية

التدقيق،  بأتعاب المرتبطة الميداني، والعوامل العمل 
 المتعلقة التدقيق، والعوامل مكتب بتنظيم المتعلقة والعوامل
 تكونت عينة .جودة لىع تأثيرها وبيان التدقيق، بفريق

 أن إلى الدراسة توصلت وقد. محاسباً) 126(الدراسة من 
 وان التدقيق، جودة أهمية يدركون المدققين من  (% 80.20)

 بفريق المرتبطة العوامل هي التدقيق جودة على ما يؤثر أكثر
 ما يؤثر اقل أن حين في ،(% 74.4 )التدقيق وبلغت  عمل
 تنظيم بعملية المرتبطة وامـلالع هي الـتدقيق جودة على

 ذو داللة تأثير يوجد ال كما ،(% 64.6 )ت المكتب وبلغ
 والتنوع المكتب بحجم يتعلق فيما التدقيق جودة على إحصائية

  .للعميل يؤديها التي الخدمات في
قد هدفت إلى المقارنة بين ف) Dang, 2004( دراسة أما 

عمليات التدقيق، األساليب القديمة والجديدة في تقييم جودة 
والكشف عن تأثير ذلك على أعمال مكاتب التدقيق، واختبار 
فيما إذا كان باإلمكان االعتماد على معايير مراجعة جودة 

 مقارنة بين عدة شركات مالية وغير تالتدقيق أم ال، وتم
استخدمت الدراسة أسلوب . مالية باستخدام أساليب مختلفة

 الدراسات السابقة المتعلقة  وذلك عن طريق،المنهج التحليلي
أظهرت الدراسة أن الشركات أصبحت . بموضوع الدراسة

تميل مؤخرا إلى استخدام معايير ووسائل التدقيق ومراجعة 
الحسابات الحديثة، لما لها من تأثير كبير على الجودة 
والنتائج، حيث تعد عملية مراجعة الحسابات والبيانات المالية 

ظة على البيانات والمعلومات وتقلل آلية تعمل على المحاف
من حدوث عمليات الغش، كما أنها تحافظ على مصالح 

  .العميل وال تتعارض معه
إلى الكشف عما إذا ) Brown, 2000( دراسةوهدفت 

 ، وقدكان برنامج مراجعة الزميل يعمل كما تم تصميمه
مراجعة الزمالء في لرير اتق ) 703(أجريت الدراسة على 

استخدمت الدراسة أسلوب عمل ). 1994-1992(الفترة 
أظهرت نتائج الدراسة فعالية برنامج مراجعة . االختبارات

 فيتقرير الزميل، وأظهرت أن التقارير لها دور ايجابي 
كما . حسن سير عمل البرنامج وفي تصنيف نتائج البرنامج

بينت الدراسة أن التقارير قد يكون لها آثار سلبية في تأخير 
ارير مراجعة الزمالء، وبينت أن إجراء تدابير نتائج تق

عالجية لمراجعي تقارير البرنامج، تختلف في شدتها حسب 
درجة اتفاق نتائج تقارير البرنامج مع توصيات المراجعين 

وأظهرت الدراسة أن هذا االختبار قد وفر بعض . أنفسهم
األدلة على إمكانية حدوث خلل في تصنيف نتائج التقرير 

 .مؤهلة للمراجعينالوغير المؤهلة 
إلى معرفة مفهوم رقابة ) 1994دهمش، (دراسة وقد هدفت 

جودة أعمال التدقيق ومدى إتباع مكاتب تدقيق الحسابات في 
المتطلبات المهنية (األردن لضبط رقابة الجودة وتحليلها 

والمهارية والكفاءة وتوزيع المهام والتفويض واالستشارات 
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 وكذلك ،)اظ بهم والرقابة اإلشرافيةوقبول العمالء واالحتف
 اختالفات في درجة إتباع وتطبيق هذه المكاتب ةاختبار وجود أي

لضوابط رقابة الجودة باختالف حجمها وارتباطها بمكتب تدقيق 
 ووجود قسم خاص مسؤول عن رقابة ،عالمي وتاريخ تأسيسها
 وكذلك محاولة التعرف إلى المعوقات. جودة أعمال التدقيق فيها

التي قد تحول دون إتباع هذه المكاتب لنظام رقابة الجودة 
وقد تم تصميم استبانة لجمع البيانات الالزمة للدراسة، . وتطبيقه

مكتب تدقيق حسابات لعام ) 21(حيث تكون مجتمع الدراسة من 
، وخلصت الدراسة إلى انه يوجد لدى المكاتب إدراك )1993(

بة جودة أعمال التدقيق كاف لمفهوم إتباع وتطبيق ضوابط رقا
وتقوم هذه المكاتب بإتباع وتطبيق ضوابط رقابة . وأهميتها

من الحاالت إذ وجد %) 79-%60(جودة أعمال التدقيق في 
مكاتب تقوم بإتباع وتطبيق ضوابط رقابة الجودة كافة ) 3(أن 

مكاتب في  ) 10(من الحاالت، و%) 100-%80(في 
كاتب الباقية في من الحاالت، واالربعة م%) 79-60%(
وتبين أن أكثر المعوقات التي قد  .من الحاالت%) 59-40%(

تحول دون إتباع وتطبيق هذه المكاتب لرقابة جودة أعمال 
تباع نظام خاص لرقابة االتدقيق عدم وجود إلزام قانوني ب

الجودة، ومن ثم اعتقاد أفراد عينة الدراسة بعدم وجود إدراك 
  . لرقابة الجودةكاف ألهمية إتباع نظام خاص

   الدراسة هذه يميز ما
 وهو برنامج اً جديداًمفهومتناولت الدراسة الحالية 

مراجعة الزميل، وذلك لتطوير بنية تدقيق الحسابات في 
الدول العربية ومنها األردن بتبني فكرة مراجعة الزميل من 
خالل معايير مراجعة الزميل، والكشف عن معايير مراجعة 

األمريكي  معهدالالزميلة المعتمدة من مكاتب التدقيق 
 .تقييم جودة مكاتب التدقيقلالقانونيين كمرجع  محاسبينلل

، فإن هذه الدراسة ستكون مدخالً لبناء الباحثينوحسب علم 
 مكاتب إلىوتطوير نظام مراجعة الزميل ونقل التجربة 

  .التدقيق والمحاسبة في األردن
 الميدانية راسةعرض وتحليل نتائج الد: القسم الثالث

تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
)SPSS ( إلجراء التحليل المناسب الختبار فرضيات الدراسة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  باستخداموذلك 
 .من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومعرفة األهمية النسبية

 الختبار فرضيات )ANOVA(تحليل التباين األحادي و
 .، واختبار تحليل االنحدار المتعددالدراسة

  عرض وتحليل للخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

  
  وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة): 1(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة المتغير الرقم

  11.1  17  شريك 
  9.2  14  مدير 

  28.8  44  )مسؤول(ئيس مدقق ر
  37.3  57  مساعد مدقق

  13.7  21  )مدقق، مدقق متدرب، محاسب(غير ذلك 

  المنصب  1

 100.0  153  المجموع
  82.4  126  محاسبة

  0  0  إدارة أعمال
  9.8  15  اقتصاد

  2.6  4  )تمويل(مالية ومصرفية 
  5.2  8  أخرى

 التخصص  2

 100.0  153  المجموع
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  5.2  8  ت فأكثر  سنوا10من 

  0  0   سنوات 10 سنوات وأقل من 5من 
 0  0   سنوات5 سنة وأقل من 2من 

  94.8  145  سنة2أقل من 

 الخبرة  3

 100.0  153 المجموع
 25.5 39  معاييير مراجعة الزميل

 16.3 25  معاير االبالغ المالي الدولية

 23.5 36  معايير التدقيق الدولية

 34.6 53  معايير التدقيق الداخلي الدولية

 0 0  مبادئ وقواعد اخالقيات مهنة المحاسبة

 0 0  ات والقوانين ذات العالقةعالتشري

 0 0  معايير جودة التدقيق
 0 0  معايير التدقيق االمريكية

 الدورات التدريبية  4

 100.0 153  المجموع

نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات ) 1 ( رقميبين الجدول
إذ يتبين أن . الديمغرافية للمستجيبين من أفراد عينة الدراسة

من عينة الدراسة هم من منصب مساعد %) 37.3(ما نسبته 
هم %) 28.8(مدقق وقد شكلت هذه الفئة أعلى نسبة، وأن 

من منصب %) 9.2(وأن ) مسؤول(مدقق رئيس من منصب 
. والباقي غير ذلكمن منصب شريك %) 11.1(مدير، وأن 
يث التخصص؛ أظهرت النتائج أن ما نسبته ومن ح

هم تخصص المحاسبة وقد شكلت هذه الفئة أعلى %) 82.4(
ومن حيث الخبرة؛ أظهرت النتائج أن ما نسبته  .نسبة

كانت خبرتهم أقل من سنتين وقد شكلت هذه الفئة %) 94.8(
 من ناحية الندوات والدورات التدريبية فقد  أما.أعلى نسبة
روا  الذين األشخاصبلغ عدد   معايير ة فيدور حض

 ويعتقد بأن هذه الفئة هم - %)25.5(مراجعة الزميل 
األفراد الذين يعملون في مكاتب تدقيق أجنبية تعمل في 

روا في حين بلغت نسبة األفراد الذين األردن،  دورة حض
 في حين بلغت ،%)16.3( المالي الدولية اإلبالغمعايير في 

معايير التدقيق في  دورة  حضروانسبة األشخاص الذين

 في حين بلغت نسبة األشخاص الذين ،)23.5(الدولية 
بلغت معايير التدقيق الداخلي الدولية ة في  دورحضروا

ومن الملفت للنظر بأن ما يتعلق بالدورات . %)34.6(
والندوات حول مبادئ وقواعد أخالقيات المهنة والتشريعات 

المعايير األمريكية كانت ذات العالقة ومعايير جودة التدقيق و
    .نسبة المشاركة فيها معدومة

 
  عرض وتحليل نتائج اختبار الفرضيات

 اختبار فرضيات الدراسة، من خالل حساب تم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار ت 

)T-test (تقييم جودة أداء مكاتب التدقيق لفقرات المتعلقة بل
مكاتب التدقيق الزميلة، وعند مستوى بداللة معايير مراجعة 

  ).0.05(داللة 
ال يوجد تأثير العتماد معايير ": الفرضية الرئيسة اختبار
 على تحسين جودة مكاتب مكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 

  ".تدقيق الحسابات في األردن
وتم اختبار هذه الفرضية عن طريق اختبار الفرضيات 
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  :الفرعية التالية
ال يوجد تأثير " ):1(ة الفرعية رقم اختبار الفرضي

مكاتب التدقيق العتماد معيار االعتبارات العامة في مراجعة 
 ." على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنالزميلة

تضمنت هذه الفرضية أربع فقرات تتعلق باالعتبارات 
العامة لمعايير مراجعة الزميل، والجدول التالي يلخص 

ات المعيارية، والبيانات اإلحصائية المتوسطات واالنحراف
  :التي تم الحصول عليها من نتائج التحليل

  
  )1(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )2(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
 الموافقة

 معيار األداء المتوافق مع معايير المحاسبة يعتمد مكتب التدقيق 1
  .المتعارف عليها

 مرتفع 3  .700  4.42

التخطيط واإلشراف على أداء الخدمات يقوم مكتب التدقيق ب 2
 .المهنية بصورة كافية

 مرتفع 4  0.66  4.29

 بالحصول على المعلومات الكافية والمالئمة يلتزم مكتب التدقيق 3
للنتائج أو التوصيات التي يتوصل بحيث تكون أساسا معقوال 

 .إليها

 مرتفع 2  0.45  4.72

 بالتأكد من صحة المعلومات التي يحصل يلتزم مكتب التدقيق  4
  .عليها

 مرتفع 1 0.50  4.74

 مرتفع   0.49  4.58  المتوسط العام  

إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 2(يشير الجدول رقم 
وح متوسط درجات  إذ ترا،مرتفعة في فقرات المجال األول

) 4(، إذ جاءت الفقرة رقم )4.74 – 4.29( الموافقة ما بين 
يلتزم مكتب التدقيق بالتأكد من صحة "والتي نصت على أنه 

 األولى بمتوسط في المرتبة" المعلومات التي يحصل عليها
، وجاءت )0.50(، وبانحراف معياري)4.74(حسابي بلغ 

لتدقيق بالتخطيط يقوم مكتب ا " :ونصها) 2(الفقرة رقم
في " واإلشراف على أداء الخدمات المهنية بصورة كافية

، وبانحراف )4.29(المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي
ولدى إخضاع المعلومات الخاصة بتلك  ).0.66(معياري 

 كانت النتائج الموضحة في اإلحصائيالفرضية للتحليل 
  .)3(الجدول رقم 
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   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho1) 1(ختبار الفرضية الفرعية رقم ا )3(جدول رقم 
المتوسط  المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 )t(قيمة 
 المحسوبة

  )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
 )sig( الداللة

مكاتب  تأثير اعتماد معيار االعتبارات العامة في مراجعة  0.49  4.58
 -  3.5  الحسابات في األردن  على جودة مكاتب تدقيق التدقيق الزميلة

27.22  0.67  0.000  

  
) t(ن قيمة إ وحيث )3(بمالحظة بيانات الجدول رقم 

)= sig(الجدولية كما أن داللة االختبار ) t(المحسوبة أكبر من 
 Ho1، إذن يتوجب رفض الفرضية الصفرية 0.05 <0.000

يوجد تأثير أنه :  وبما يعني،Ha1وقبول الفرضية البديلة 
العتماد معيار االعتبارات العامة في مراجعة مكاتب التدقيق 

  .الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
ال يوجد تأثير " ):2(اختبار الفرضية الفرعية رقم 

 مراجعة تنظيم فريق مراجعة النظام لمعاييرالعتماد معيار 

قيق الحسابات  على جودة مكاتب تدمكاتب التدقيق الزميلة
  ".في األردن

يتكون عدد فقرات هذه الفرضية من أربع فقرات تعبر 
عن معيار تنظيم فريق مراجعة النظام لمعايير مراجعة 
مكاتب التدقيق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في 

وقام الباحث بتحليل البيانات ويبين والجدول التالي . األردن
ئية التي تم الحصول عليها من البيانات اإلحصا) 4(رقم 

  :التحليل وهي كما يلي
  

  )2(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )4(جدول رقم 
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
 الموافقة

ميل الخارجي من  بتشكيل فريق مراجعة الزيلتزم مكتب التدقيق 1
فرد أو مجموعة أفراد وفقاً لحجم الشركة المراد مراجعتها 

 .وطبيعة عملها

 مرتفع 1  0.74  4.16

يلتزم مكتب التدقيق بموافقة هيئة اإلدارة على فريق المراجعة  2
 .قبل البدء بتنفيذ عملية المراجعة

 مرتفع 3  0.94  3.90

على قائد المراجعة قبل يلتزم مكتب التدقيق بموافقة هيئة اإلدارة  3
 .البدء بتنفيذ عملية المراجعة

 متوسط 4  1.14  3.51

 أحد أفراد فريق مراجعة الزميل الخارجي مكتب التدقيقيعين  4
  .قائدا، بحيث يعتبر المسؤول عن مراجعة إجراءات التكليف

 مرتفع 2 0.93  3.95

 مرتفع   0.68  4.06  المتوسط العام  

ى أن درجة الموافقة جاءت إل) 4(يشير الجدول رقم 
 إذ تراوح متوسط درجات ،مرتفعة في فقرات المجال الثاني

) 1(، وجاءت الفقرة رقم )4.16 – 3.51(الموافقة ما بين 
يلتزم مكتب التدقيق بتشكيل فريق " والتي نصت على أنه 

مراجعة الزميل الخارجي من فرد أو مجموعة أفراد وفقاً 
في المرتبة " ا وطبيعة عملهالحجم الشركة المراد مراجعته

، وبانحراف )4.16(األولى بمتوسط حسابي بلغ 
يلتزم " ونصها ) 3(، وجاءت الفقرة رقم )0.74(معياري
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مكتب التدقيق بموافقة هيئة اإلدارة على قائد المراجعة قبل 
في المرتبة الرابعة واألخيرة " البدء بتنفيذ عملية المراجعة

ولدى ). 1.14(اف معياري ، وبانحر)3.51(بمتوسط حسابي

إخضاع المعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 
  ).5( كانت النتائج الموضحة في الجدول رقم اإلحصائي

  
   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho2) 2(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )5(جدول رقم 
المتوسط  المجال

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 )t(قيمة 
 ةالمحسوب

  )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
  )sig( الداللة

 تنظيم فريق مراجعة النظام لمعاييرتأثير اعتماد معيار  0.68  4.06
 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 

  .الحسابات في األردن
3.5 - 

10.22  0.67  0.000  

أعاله وحيث أن قيمة ) 5(بمالحظة بيانات الجدول رقم 
)t( المحسوبة أكبر من )t ( الجدولية كما أن داللة االختبار
)sig(  =0.000> 0.05 إذن يتوجب رفض الفرضية ،

  وبما يعني أنه Ha2 وقبول الفرضية البديلة Ho2الصفرية 
يوجد تأثير العتماد معيار تنظيم فريق مراجعة النظام 
لمعايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جودة مكاتب 

  . الحسابات في األردنتدقيق
ال يوجد تأثير  "):3(الفرضية الفرعية رقم اختبار 

 في مراجعة التأهيل للعمل كمراجع زميلالعتماد معيار 
 على جودة مكاتب تدقيق الحسابات مكاتب التدقيق الزميلة

يتكون مجال هذه الفرضية من خمس فقرات  ."في األردن
ل في مراجعة تعبر عن معيار التأهيل للعمل كمراجع زمي

مكاتب التدقيق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في 
يلخص نتائج التحليل اإلحصائي )  6(والجدول رقم . األردن
  :كما يلي

  
  

  )3( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم )6(جدول
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة المرتبة
 الموافقة

يهتم مكتب التدقيق بأن يكون كل مدقق فيه حاصل على التدريب  1
 .الالزم، والذي يؤهله لمراجعة الزميل بكفاءة عالية

 مرتفع 1  0.69  4.48

يركز مكتب التدقيق على أن يتبادل كل مدقق الخبرة مع زمالئه  2
  .األقدم منه في مجال التدقيق

 مرتفع 2  0.98  4.33

مرخصا للعمل يحرص مكتب التدقيق على أن يكون كل مدقق  3
  .كمحاسب قانوني

 متوسط 4  1.13  3.63

خمس يحرص مكتب التدقيق على أن تكون خبرة كل مدقق  4
سنوات على األقل في الممارسة سواء في المحاسبة العامة أو 

  .وظيفة التدقيق

 متوسط 5  1.28  3.16

 هيئة اإلدارة أن يزود كل مدقق يحرص مكتب التدقيق على  5
  .بمعلومات دقيقة تعكس كفاءته في مراجعة الزميل

 مرتفع 3 0.81  4.00

 مرتفع 0.63  4.24 المتوسط العام
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إلى أن درجة الموافقة جاءت )  6(يشير الجدول رقم 
مرتفعة في فقرات المجال الثالث؛ إذ تراوح متوسط درجات 

) 1(إذ جاءت الفقرة رقم ، )4.48 –3.16(الموافقة ما بين 
يهتم مكتب التدقيق بأن يكون كل مدقق " والتي نصت على أنه 

 على التدريب الالزم، والذي يؤهله لمراجعة الزميل فيه حاصالً
، )4.48(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ " بكفاءة عالية

ونصها ) 4(، وجاءت الفقرة رقم )0.69(وبانحراف معياري
تدقيق على أن تكون خبرة كل مدقق خمس يحرص مكتب ال"

سنوات على األقل في الممارسة سواء في المحاسبة العامة أو 

في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط ." وظيفة التدقيق
ولدى إخضاع ). 1.28(، وبانحراف معياري )3.16(حسابي

 كانت اإلحصائيالمعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 
) t( أن قيمة ، حيث)7( في الجدول رقم النتائج الموضحة

=  )sig(الجدولية كما أن داللة االختبار ) t(المحسوبة أكبر من 
 Ho3، إذن يتوجب رفض الفرضية الصفرية 0.05 <0.000

يوجد تأثير :   وبما يعني أنهHa3وقبول الفرضية البديلة 
العتماد معيار التأهيل للعمل كمراجع زميل في مراجعة مكاتب 

  .قيق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنالتد
  

   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho3) 3(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )7(جدول رقم 
المتوسط  المجال

  الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 )t(قيمة 
 المحسوبة

 )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
 )sig( الداللة

 في أهيل للعمل كمراجع زميلالتتأثير اعتماد معيار  0.63  4.24
 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 

 - 3.5  الحسابات في األردن

14.42 0.67  0.000  

  
ال يوجد تأثير العتماد "  ):4(اختبار الفرضية الفرعية رقم 

 مكاتب التدقيق الزميلة في مراجعة أداء مراجعة النظاممعيار 
 ".ة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن على جود

  عنيتكون مجال هذه الفرضية من ثالث فقرات تعبر

معيار أداء مراجعة النظام في مراجعة مكاتب التدقيق 
. الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

يلخص التحليل اإلحصائي التي تم ) 8(والجدول رقم 
  :التوصل إليها

  
  )4(لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم ا )8 (جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
 الموافقة

على مراجعة تصميم الشركة بما يضمن تغطية يحرص مكتب التدقيق  1
 .كافة المستويات التنظيمية والمهنية في الشركة

 مرتفع 3  0.69  3.91

على مراجعة تصميم الشركة وتوافقها مع يحرص مكتب التدقيق  2
 .معايير رقابة الجودة

 مرتفع 2  0.79  4.10

يحرص مكتب التدقيق على مراجعة المخاطر التي يمكن أن تنبع من  3
  .عملية التدقيق

 مرتفع 1 0.69  4.46

 مرتفع   0.53  4.18 المتوسط العام  

إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 8(يشير الجدول رقم 
مرتفعة في فقرات المجال الرابع؛ إذ تراوح متوسط درجات 

) 3(، إذ جاءت الفقرة رقم )4.46  –3.91( الموافقة ما بين 
يحرص مكتب التدقيق على مراجعة " والتي نصت على أنه 
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في المرتبة ." المخاطر التي يمكن أن تنبع من عملية التدقيق
، وبانحراف )4.46(سابي بلغ األولى بمتوسط ح

يحرص " ونصها ) 1(، وجاءت الفقرة رقم )0.69(معياري
مكتب التدقيق على مراجعة تصميم الشركة بما يضمن تغطية 

في المرتبة " كافة المستويات التنظيمية والمهنية في الشركة 

، وبانحراف )3.91(الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي 
المعلومات الخاصة بتلك ولدى إخضاع ). 0.69(معياري 

الفرضية للتحليل االحصائي كانت النتائج الموضحة في 
  ).9(الجدول رقم 

  
   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار  Ho4)4(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )9(جدول رقم 

المتوسط  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 )t(قيمة 
  المحسوبة

  )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
  )sig( اللةالد

مكاتب التدقيق  في مراجعة أداء مراجعة النظامتأثير اعتماد معيار  0.53  4.18
 - 3.5   على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنالزميلة

15.91  0.67  0.000  

  
) t(أعاله وحيث أن قيمة ) 9(بمالحظة بيانات الجدول رقم 

=  )sig(لة االختبار الجدولية كما أن دال) t(المحسوبة أكبر من 
 Ho4، إذن يتوجب رفض الفرضية الصفرية 0.05 <0.000

يوجد تأثير العتماد    وبما يعني أنهHa4وقبول الفرضية البديلة 
معيار أداء مراجعة النظام في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة 

  .على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
ال يوجد تأثير العتماد "  ):5(اختبار الفرضية الفرعية رقم 

 مكاتب التدقيق الزميلةمعيار تقرير مراجعة النظام في مراجعة 
 ".على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن 

معيار عن  يتكون مجال هذه الفرضية من ثالث فقرات تعبر
تقرير مراجعة النظام في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على 

) 10(والجدول رقم . ات في األردنجودة مكاتب تدقيق الحساب
  :يلخص التحليل اإلحصائي التي تم التوصل إليها

  
  )5(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )10(جدول 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
 الموافقة

بتقديم تقرير مراجعة النظام  اللتزام ايحرص مكتب التدقيق 1
 .جودة أداء مكاتب التدقيقالمبني على 

 مرتفع 1  0.68  4.24

على تحضير تقرير مكتوب بنتائج عملية يحرص مكتب التدقيق  2
 .جودة أداء مكاتب التدقيقالمراجعة بناء على 

 مرتفع 2  0.87  4.18

درجات تتراوح يتضمن النموذج القياسي لتقرير مراجعة النظام على  3
 ).فشل(أو ) ناجح مع قصور في مراجعة النظام(أو )ناجح(بين 

 مرتفع 3 0.79  3.57

  مرتفع   0.62  3.90 المتوسط العام  
  

إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 10-3(يشير الجدول رقم 
مرتفعة في فقرات المجال الخامس؛ إذ تراوح متوسط درجات 

) 1( جاءت الفقرة رقم ، إذ)4.24 – 3.57(الموافقة ما بين 

االلتزام على يحرص مكتب التدقيق "والتي نصت على أنه 
بتقديم تقرير مراجعة النظام المبني على جودة أداء مكاتب 

، )4.24(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ " التدقيق
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ونصها ) 3(، وجاءت الفقرة رقم )0.68(وبانحراف معياري
 مراجعة النظام على درجات يتضمن النموذج القياسي لتقرير"

) ناجح مع قصور في مراجعة النظام(أو ) ناجح(تتراوح بين 
في المرتبة الثالثة  واألخيرة بمتوسط ) " فشل(أو 

ولدى إخضاع ). 0.79(، وبانحراف معياري )3.57(حسابي
 كانت اإلحصائيالمعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 

  ).11(النتائج الموضحة في الجدول رقم 

  
   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho5) 5(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )11(جدول رقم 

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )t(قيمة 
 المحسوبة

  )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
 )sig( الداللة

مكاتب تأثير اعتماد معيار تقرير مراجعة النظام في مراجعة  0.62  3.90
 - 3.5   على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنةالتدقيق الزميل

8.08  0.67  0.000  

  
) t(أعاله وحيث أن قيمة ) 11(بمالحظة بيانات الجدول رقم 

=  )sig(الجدولية كما أن داللة االختبار ) t(المحسوبة أكبر من 
 Ho5، إذن يتوجب رفض الفرضية الصفرية 0.05 <0.000

يوجد تأثير العتماد    وبما يعني أنهHa5وقبول الفرضية البديلة 
معيار تقرير مراجعة النظام في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة 

  .على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
ال يوجد تأثير العتماد  "):6(اختبار الفرضية الفرعية رقم 

 ب التدقيق الزميلةمكاتفي مراجعة أداء إجراءات التكليف معيار 
 . "على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

معيار  عبرييتكون مجال هذه الفرضية من ثالث فقرات 
أداء إجراءات التكليف في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة 

والجدول رقم . على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
  : إليهايلخص التحليل اإلحصائي التي تم التوصل) 12(

  
  )6(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )12(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
 الموافقة

على أن تكون إجراءات التكليف مطابقة  يحرص مكتب التدقيق 1
  . للمعايير المهنية

 مرتفع 3  0.49 4.38

 تجميع الوثائق والبيانات الخاصة بعملية على يحرص مكتب التدقيق 2
  .المراجعة والتي ينبغي على الشركة تقديمها لتسهيل عملية المراجعة

 مرتفع 2  0.55  4.43

 مراجعة قراءة القوائم المالية أو على يحرص مكتب التدقيق 3
 والمتعلق المعلومات المقدمة من قبل الشركة المراجعة للنظام

  . بهذا الشأن

 مرتفع 1 0.49  4.58

  مرتفع   0.42  4.48  المتوسط العام  

إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 12(يشير الجدول رقم 
مرتفعة في فقرات المجال السادس؛ إذ تراوح متوسط 

، إذ جاءت الفقرة )4.58 – 4.38(درجات الموافقة ما بين 
تب التدقيق على يحرص مك"والتي نصت على أنه ) 3(رقم 
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مراجعة قراءة القوائم المالية أو المعلومات المقدمة من قبل 
في المرتبة " الشركة المراجعة للنظام والمتعلق بهذا الشأن

، وبانحراف )4.58(األولى بمتوسط حسابي بلغ 
يحرص " ونصها ) 1(، وجاءت الفقرة رقم )0.49(معياري

 مطابقة مكتب التدقيق على أن تكون إجراءات التكليف

في المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط " للمعايير المهنية 
ولدى إخضاع ). 0.49(، وبانحراف معياري )4.38(حسابي

 كانت اإلحصائيالمعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 
  ).13(النتائج الموضحة في الجدول رقم 

  
   للعينة الواحدة )t(ختبار  بموجب ا Ho6)6(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )13(جدول رقم 

المتوسط  المجال
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )t(قيمة 
 المحسوبة

  )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
 )sig( الداللة

مكاتب في مراجعة أداء إجراءات التكليف تأثير اعتماد معيار  0.62  4.48
 - 3.5   على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنالتدقيق الزميلة

29.08  0.67  0.000  

  
أعاله وحيث أن قيمة ) 13(بمالحظة بيانات الجدول رقم 

)t ( المحسوبة أكبر من)t ( الجدولية كما أن داللة االختبار
)sig(  =0.000> 0.05 إذن يتوجب رفض الفرضية ،

:   وبما يعنيHa6 وقبول الفرضية البديلة Ho6الصفرية 
راءات التكليف في يوجد تأثير العتماد معيار أداء إج أنه

مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق 
  .الحسابات في األردن

ال يوجد تأثير العتماد " ):7(اختبار الفرضية الفرعية رقم 

مكاتب التدقيق في مراجعة تقرير إجراءات التكليف معيار 
 ". على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنالزميلة

تعبر عن  ذه الفرضية من ثالث فقراتيتكون مجال ه
إجراءات التكليف في مراجعة مكاتب التدقيق  معيار تقرير

. الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
يلخص التحليل اإلحصائي التي تم ) 14(والجدول رقم 
  :التوصل إليها

  
  )7(ات الفرضية الفرعية رقم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقر )14(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
 الموافقة

متابعة قيام الشركة التي خضعت للمراجعة ب يقوم مكتب التدقيق 1
  .بإصالح العيوب والخلل الذي وجد أثناء عملية المراجعة

 مرتفع 1  0.68  4.46

ابعة قيام الشركة التي خضعت للمراجعة بتقديم يقوم مكتب التدقيق بمت 2
  .مستوى مالئم من اإلفصاح لمصلحة مستخدمي البيانات المالية

 مرتفع 2  0.64  4.27

يقوم مكتب التدقيق بمتابعة قيام الشركة التي خضعت للمراجعة  3
بعرض البيانات المالية من أجل ضمان إمكانية المقارنة مع بيانات 

  . في فترات أخرىمماثلة لنفس الشركة

 مرتفع 3 0.62  4.23

 مرتفع 0.55  4.35 المتوسط العام
  

مرتفعة في فقرات المجال السابع؛ إذ تراوح متوسط درجات إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 14(يشير الجدول رقم 
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) 1(، إذ جاءت الفقرة رقم )4.46 –4.23( الموافقة ما بين 
يق بمتابعة قيام يقوم مكتب التدق" والتي نصت على أنه 

لمراجعة بإصالح العيوب والخلل إلى االشركة التي خضعت 
في المرتبة األولى بمتوسط " الذي وجد أثناء عملية المراجعة 

، وجاءت ) 0.68 (، وبانحراف معياري )4.46(حسابي بلغ 
يقوم مكتب التدقيق بمتابعة قيام " ونصها ) 3(الفقرة رقم 

ة بعرض البيانات المالية لمراجعإلى االشركة التي خضعت 
من أجل ضمان إمكانية المقارنة مع بيانات مماثلة لنفس 

في المرتبة الثالثة واألخيرة " الشركة في فترات أخرى
  ). 0.62(، وبانحراف معياري )4.23(بمتوسط حسابي

ولدى إخضاع المعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 
  ).15(ول رقم  كانت النتائج الموضحة في الجداإلحصائي

  
   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho7) 7(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )15(جدول رقم 

المتوسط  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 )t(قيمة 
 المحسوبة

قيمة 
)t(  

 الجدولية

  مستوى
 الداللة

)sig(  
مكاتب في مراجعة تقرير إجراءات التكليف تأثير اعتماد معيار  0.55  4.35

 - 3.5   على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنقيق الزميلةالتد

19.11  0.67  0.000  

  
) t(ن قيمة إأعاله وحيث ) 15(بمالحظة بيانات الجدول 

=  )sig(الجدولية كما أن داللة االختبار ) t(المحسوبة أكبر من 
 Ho7، إذن يتوجب رفض الفرضية الصفرية 0.05 <0.000
يوجد تأثير العتماد    وبما يعني أنهHa7الفرضية البديلة وقبول 

معيار تقرير إجراءات التكليف في مراجعة مكاتب التدقيق 
  .الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

ال يوجد تأثير العتماد " ):8(اختبار الفرضية الفرعية رقم 
كاتب م في مراجعة إدارة وتنظيم عمليات المراجعةمعيار 

 على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في التدقيق الزميلة
 ". األردن

يتكون مجال هذه الفرضية من ثالث فقرات تعبر عن 
معيار إدارة وتنظيم عمليات المراجعة في مراجعة مكاتب 
التدقيق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في 

التي يلخص التحليل اإلحصائي ) 16(والجدول رقم . األردن
  :تم التوصل إليها

  
  )8(المتوسطات الحسابية واالنحرافات  المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )16 -3(جدول رقم 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة المرتبة المعياري

 الموافقة
 الخضوع إلشراف جمعية المحاسبين على يحرص مكتب التدقيق 1

  .القانونيين
 مرتفع 1  0.87  4.24

على الحصول على موافقة خطة المراجعة  حرص مكتب التدقيقي 2
  . تتوافق مع متطلبات المعايير وتفسيراتهابشكل سنوي

 مرتفع 2  0.59  4.20

يعمل مكتب التدقيق على التأكد من أن الموظفين والمراجعات  3
التقنية وأعضاء اللجان المشاركين في إدارة البرنامج وأداء 

  . راجعة الزميل متوافقة مع المعايير وتفسيراتهام

 مرتفع 3 0.73  4.10

 مرتفع 0.65  4.17 المتوسط العام
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إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 16(يشير الجدول رقم 
مرتفعة في فقرات المجال الثامن؛ إذ تراوح متوسط درجات 

) 1(، إذ جاءت الفقرة رقم )4.24 – 4.10(الموافقة ما بين 
يحرص مكتب التدقيق على الخضوع "ي نصت على أنه والت

في المرتبة األولى " إلشراف جمعية المحاسبين القانونيين
، )0.87(، وبانحراف معياري)4.24(بمتوسط حسابي بلغ 
يعمل مكتب التدقيق على "ونصها ) 3(وجاءت الفقرة رقم 

التأكد من أن الموظفين والمراجعات التقنية وأعضاء اللجان 
كين في إدارة البرنامج وأداء مراجعة الزميل متوافقة المشار

في المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط " مع المعايير وتفسيراتها
ولدى  ). 0.73(، وبانحراف معياري  )4.10(حسابي

إخضاع المعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 
  ).17(االحصائي كانت النتائج الموضحة في الجدول رقم 

  
   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho8) 8(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )17(م  جدول رق

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )t(قيمة 
 المحسوبة

  )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
 )sig( الداللة

 في إدارة وتنظيم عمليات المراجعةتأثير اعتماد معيار  0.65  4.17
ى جودة مكاتب تدقيق  علمكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 

  الحسابات في األردن
3.5 - 

12.87  0.67  0.000  

  
ن إأعاله وحيث ) 17(بمالحظة بيانات الجدول رقم  

الجدولية كما أن داللة ) t(المحسوبة أكبر من ) t(قيمة 
، إذن يتوجب رفض sig(  =0.000> 0.05(االختبار 

  وبما Ha8لبديلة  وقبول الفرضية اHo8الفرضية الصفرية 
يوجد تأثير العتماد معيار إدارة وتنظيم عمليات  :يعني أنه

المراجعة في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جودة 
  .مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

ال يوجد تأثير " ):9(اختبار الفرضية الفرعية رقم 
أداء لجنة مراجعة الزميل وتقرير قبول العتماد معيار 

 على مكاتب التدقيق الزميلة في مراجعة يات الهيئةمسؤول
 ". جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

 يتكون مجال هذه الفرضية من ثالث فقرات تعبر عن
معيار أداء لجنة مراجعة الزميل وتقرير قبول مسؤوليات 
الهيئة في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جودة مكاتب 

يلخص ) 18(والجدول رقم . ردنتدقيق الحسابات في األ
  :التحليل اإلحصائي التي تم التوصل إليها

  
  )9(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )18 -3(جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المرتبة
درجة 
 الموافقة

ى اعتبار لجنة مراجعة الزميل هي الجهة عل يحرص مكتب التدقيق 1
 بين الشركة وفريق المسؤولة عن الحكم على الخالفات التي تنشأ

  .مراجعة الزميل

 مرتفع 2  0.91  3.96

على إبالغ لجنة مراجعة الزميل عن رغبته  يحرص مكتب التدقيق 2
   .QCM)(للخضوع لبرامج مراقبة الجودة

 مرتفع 3  0.80  3.76

دقيق بإجراء عملية مراجعة الزميل وفقا لمعايير لجنة يقوم مكتب الت 3
  .مراجعة الزميل المتفق عليها

 مرتفع 1 0.75  4.12

 مرتفع 0.70  4.04 المتوسط العام
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إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 18(يشير الجدول رقم 
مرتفعة في فقرات المجال التاسع؛ إذ تراوح متوسط درجات 

) 3(، إذ جاءت الفقرة رقم )4.12 –3.76( الموافقة ما بين 
يقوم مكتب التدقيق بإجراء عملية " والتي نصت على أنه 

" مراجعة الزميل وفقا لمعايير لجنة مراجعة الزميل المتفق عليها
، وبانحراف )4.12(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ 

يحرص "ونصها ) 2(، وجاءت الفقرة رقم )0.75(معياري
في الغ لجنة مراجعة الزميل عن رغبته مكتب التدقيق على إب

في المرتبة " QCM)(برامج مراقبة الجودة إلى لخضوع ا

، وبانحراف معياري )3.76(الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي 
ولدى إخضاع المعلومات الخاصة بتلك الفرضية ). 0.80(

 كانت النتائج الموضحة في الجدول رقم  اإلحصائيللتحليل 
الجدولية كما ) t(المحسوبة أكبر من ) t(مة ن قيإ وحيث ،)19(

، إذن يتوجب sig(  =0.000>  0.05(أن داللة االختبار 
  Ha9 وقبول الفرضية البديلة Ho9رفض الفرضية الصفرية 

أنه يوجد تأثير العتماد معيار أداء لجنة مراجعة : وبما يعني
الزميل وتقرير قبول مسؤوليات الهيئة في مراجعة مكاتب 

  . ق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنالتدقي
  

   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho9) 1(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )19(جدول رقم 

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  )t(قيمة 
 المحسوبة

 )t(قيمة 
  الجدولية

 مستوى
  )sig( الداللة

اء لجنة مراجعة الزميل وتقرير قبول أدتأثير اعتماد معيار  0.70  4.04
 على مكاتب التدقيق الزميلة في مراجعة مسؤوليات الهيئة

  . جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
3.5 - 

9.48  0.67  0.000  

ال يوجد تأثير العتماد " : )10(اختبار الفرضية الفرعية رقم 
مكاتب التدقيق راجعة  مقبول مراجعات النظام لمعاييرمعيار 
 ". على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنالزميلة

يتكون مجال هذه الفرضية من ثالث فقرات تعبر عن 

معيار قبول مراجعات النظام لمعايير مراجعة مكاتب التدقيق 
. الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

ي التي تم يلخص التحليل اإلحصائ) 20(والجدول رقم 
  :التوصل إليها

  
 )10(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )20(جدول رقم 

رقم 
الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
الموافقة

 عملية يتم وضع معايير إرشادات بشأن االعتبارات واألنشطة المطبقة على تخطيط 1
 .مراجعة الزميل للبيانات المالية

 مرتفع 2  0.86  3.95

 لمعايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة جميع إجراءات التكليفيعرض مكتب التدقيق  2
  .على المدققين قبل البدء بعملية المراجعة

 مرتفع 3  0.81  3.90

مباشر لمراجعة يحرص مكتب التدقيق على مراجعة إجراءات التكليف وتوجيهها بشكل  3
  .وتقييم ممارسات التدقيق والمحاسبة في الشركة

 مرتفع 1 0.56  4.25

 مرتفع 0.61  4.10  المتوسط العام
  

مرتفعة في فقرات المجال العاشر؛ إذ تراوح متوسط درجات إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 20(يشير الجدول رقم 
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) 1(م ، إذ جاءت الفقرة رق)4.25– 3.90(الموافقة ما بين 
يحرص مكتب التدقيق على مراجعة "والتي نصت على أنه 

إجراءات التكليف وتوجيهها بشكل مباشر لمراجعة وتقييم 
في المرتبة األولى " ممارسات التدقيق والمحاسبة في الشركة

، )0.56(، وبانحراف معياري)4.25(بمتوسط حسابي بلغ 
ميع يعرض مكتب التدقيق ج" ونصها ) 2(وجاءت الفقرة رقم 

إجراءات التكليف لمعايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على 
في المرتبة الثالثة واألخيرة " المدققين قبل البدء بعملية المراجعة 

ولدى ). 0.81(، وبانحراف معياري )3.90(بمتوسط حسابي
 اإلحصائيإخضاع المعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 

  ).21( ول رقمكانت النتائج الموضحة في الجد

  
   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho10)  10(اختبار الفرضية الفرعية رقم  )21(جدول رقم 

 المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 )t(قيمة 
  المحسوبة

 )t(قيمة 
  الجدولية

 مستوى
  )sig( الداللة

ب مكات مراجعة قبول مراجعات النظام لمعاييرتأثير اعتماد معيار  0.61  4.10
 - 3.5   على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردنالتدقيق الزميلة

12.18  0.67 0.000  

  
ن قيمة إأعاله وحيث ) 21(بمالحظة بيانات الجدول رقم 

)t ( المحسوبة أكبر من)t ( الجدولية كما أن داللة االختبار
)sig(  =0.000> 0.05 إذن يتوجب رفض الفرضية ،

:   وبما يعنيHa10 وقبول الفرضية البديلة Ho10الصفرية 
أنه يوجد تأثير العتماد معيار قبول مراجعات النظام لمعايير 
مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق 

  .الحسابات في األردن
ال يوجد تأثير العتماد " ):11(اختبار الفرضية الفرعية رقم 

مكاتب التدقيق ل في مراجعة معيار التعاون في مراجعة الزمي
 ". مكاتب تدقيق الحسابات في األردن على جودةالزميلة

يتكون مجال هذه الفرضية من ثالث فقرات تعبر عن 
معيار التعاون في مراجعة الزميل في مراجعة مكاتب 
التدقيق الزميلة على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في 

إلحصائي التي يلخص التحليل ا) 22(والجدول رقم . األردن
  :تم التوصل إليها

  
 )11(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )22(جدول رقم 

رقم 
الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
الموافقة

يحرص مكتب التدقيق على التعاون في دعم استقاللية مكتب  1
 .التدقيق

 مرتفع 3  0.55  4.39

يحرص مكتب التدقيق على التعاون في تقديم التقارير المناسبة  2
  .في الوقت المناسب

 مرتفع 2  0.50  4.43

يحرص مكتب التدقيق على التعاون في القيام بعمليات المحاسبة  3
  .والتدقيق وفق المعايير المعتمدة

 مرتفع 1 0.55  4.51

  فعمرت   0.45  4.45 المتوسط العام  
  

مرتفعة في فقرات الحادي عشر؛ إذ تراوح متوسط درجات إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 22(يشير الجدول رقم 
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) 3(، إذ جاءت الفقرة رقم )4.51 –4.39( الموافقة ما بين 
يحرص مكتب التدقيق على التعاون "والتي نصت على أنه 

" معتمدةفي القيام بعمليات المحاسبة والتدقيق وفق المعايير ال
، وبانحراف )1(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ 

يحرص "ونصها ) 1(، وجاءت الفقرة رقم )0.55(معياري

" مكتب التدقيق على التعاون في دعم استقاللية مكتب التدقيق
، )4.39(في المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي

ولدى إخضاع المعلومات ). 0.55(وبانحراف معياري 
 كانت النتائج اإلحصائياصة بتلك الفرضية للتحليل الخ

  ).23(الموضحة في الجدول رقم 
  

   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho11) 11(الفرعية رقم  اختبار الفرضية )23(جدول رقم 

 المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )t(قيمة 
 المحسوبة

)t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
 الداللة

)sig(  
تأثير اعتماد معيار التعاون في مراجعة الزميل في  0.45  4.45

 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 
  الحسابات في األردن

3.5 - 

26.31  0.67  0.000  

  
أعاله وحيث أن ) 23-3(بمالحظة بيانات الجدول رقم 

لة الجدولية كما أن دال) t(المحسوبة أكبر من ) t(قيمة 
، إذن يتوجب رفض sig(  =0.000> 0.05(االختبار 

  1Ha1 وقبول الفرضية البديلة Ho11الفرضية الصفرية 
أنه يوجد تأثير العتماد معيار التعاون في : "وبما يعني

مراجعة الزميل في مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على 
  ". جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

ال يوجد تأثير " ):12(عية رقم اختبار الفرضية الفر
العتماد معيار تعميم معلومات مراجعة الزميل على جودة 

  ". مكاتب تدقيق الحسابات في األردن 
يتكون مجال هذه الفرضية من ثالث فقرات تعبر عن 
معيار تعميم معلومات مراجعة الزميل على جودة مكاتب 

 يلخص) 24(والجدول رقم .  في األردنتدقيق الحسابات
  :التحليل اإلحصائي التي تم التوصل إليها

  
  )12(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )24(جدول رقم 

رقم 
الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة المرتبة
 الموافقة

ألي يحرص مكتب التدقيق على تعميم نتائج عملية المراجعة  1
 .من عمالء الشركة أو غيرهم

 مرتفع 3  1.30  3.43

يحرص مكتب التدقيق على سرية المعلومات التي تتعلق  2
  .بخصوصية الشركة

 مرتفع 1  0.56  4.74

يحرص مكتب التدقيق على أن تتم عملية المراجعة وفق  3
  .متطلبات السرية المنصوص عليها في المعايير وتفسيراتها

 مرتفع 2 0.59  4.63

 مرتفع   0.70  4.03 المتوسط العام  
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إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 24(يشير الجدول رقم 
مرتفعة في فقرات المجال الثاني عشر؛ إذ تراوح متوسط 

، إذ جاءت الفقرة )4.74 –3.43(درجات الموافقة ما بين 
يحرص مكتب التدقيق على " والتي نصت على أنه ) 2(رقم 

في المرتبة "تي تتعلق بخصوصية الشركة مات السرية المعلو
، وبانحراف )4.74(األولى بمتوسط حسابي بلغ 

يحرص " ونصها ) 1(، وجاءت الفقرة رقم )0.56(معياري
مكتب التدقيق على تعميم نتائج عملية المراجعة ألي من 

في المرتبة الثالثة واألخيرة " عمالء الشركة أو غيرهم
ولدى ). 1.30(معياري ، وبانحراف )3.43(بمتوسط حسابي

إخضاع المعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 
  ).25(االحصائي كانت النتائج الموضحة في الجدول رقم 

  
   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho12) 12( الفرعية رقم  اختبار الفرضية )25(جدول رقم 

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )t(قيمة 
 وبةالمحس

  )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
 )sig( الداللة

تأثير اعتماد معيار تعميم معلومات مراجعة الزميل على  0.70  4.03
 - 3.5  جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

9.35  0.67  0.000  

  
أعاله وحيث أن قيمة ) 25(بمالحظة بيانات الجدول رقم 

)t ( المحسوبة أكبر من)t (ا أن داللة االختبار الجدولية كم
)sig(  =0.000> 0.05 إذن يتوجب رفض الفرضية ،

 وبما يعني Ha12 وقبول الفرضية البديلة Ho12الصفرية 
أنه يوجد تأثير العتماد معيار تعميم معلومات مراجعة 

  .الزميل على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
ير ال يوجد تأث" ):13(اختبار الفرضية الفرعية رقم 

العتماد معيار األداء والتعاون مع مراجعي الزميل على 
يتكون مجال هذه ". جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

الفرضية من أربع فقرات تعبر عن معيار األداء والتعاون 
مع مراجعي الزميل على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في 

التي يلخص التحليل اإلحصائي ) 26(والجدول رقم . األردن
  :تم التوصل إليها

  
  )13(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الفرعية رقم  )26(جدول رقم 

رقم 
الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المرتبة
درجة 
الموافقة

يحرص مكتب التدقيق على االلتزام مع كل من فريق المراجعة ولجنة  1
  .ةالمراجع

 مرتفع 3  0.47  4.31

يقوم مكتب التدقيق باتخاذ اإلجراءات المناسبة في حال رفضت الشركة  2
التعاون في تقديم جميع البيانات المطلوبة منها، أو في حال التأكد من 

  . قصورها في األداء

 مرتفع 1  0.54  4.40

 عن يكون فريق مراجعة الزميل مسؤوالً التدقيق على أن يحرص مكتب 3
  .يام بعملية المراجعة في الوقت المحدد والمتفق عليهالق

 مرتفع 4  0.58  4.24

يحرص مكتب التدقيق على أن يتحلى فريق مراجعة الزميل بروح  4
  .الفريق

 مرتفع 2 0.76  4.39

 مرتفع 0.50  4.35 المتوسط العام
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إلى أن درجة الموافقة جاءت ) 26(يشير الجدول رقم 
 الثالث عشر؛ إذ تراوح متوسط مرتفعة في فقرات المجال
، إذ جاءت الفقرة )4.40 – 4.24(درجات الموافقة ما بين 

يقوم مكتب التدقيق باتخاذ " والتي نصت على أنه ) 2(رقم 
اإلجراءات المناسبة في حال رفضت الشركة التعاون في 
تقديم جميع البيانات المطلوبة منها، أو في حال التأكد من 

ي المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ف" قصورها في األداء

، وجاءت الفقرة رقم )0.54( ، وبانحراف معياري)4.40(
يحرص مكتب التدقيق على أن  يكون فريق " ونصها ) 3(

 عن القيام بعملية المراجعة في مراجعة الزميل مسؤوالً
في المرتبة الرابعة واألخيرة "  الوقت المحدد والمتفق عليه

ولدى ). 0.58(، وبانحراف معياري )4.24(بمتوسط حسابي
إخضاع المعلومات الخاصة بتلك الفرضية للتحليل 

  ).27(  كانت النتائج الموضحة في الجدول رقماإلحصائي
  

   للعينة الواحدة )t( بموجب اختبار Ho13) 13( الفرعية رقم  اختبار الفرضية )27(جدول رقم 

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )t(ة قيم
 المحسوبة

  )t(قيمة 
  الجدولية

  مستوى
 )sig( الداللة

يوجد تأثير العتماد معيار األداء والتعاون مع مراجعي  0.450  4.35
 - 3.5  الزميل على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

21.26  0.67  0.000  

  
أعاله وحيث أن قيمة ) 27(بمالحظة بيانات الجدول رقم 

)t (أكبر من المحسوبة )t ( الجدولية كما أن داللة االختبار
)sig(  =0.000> 0.05 إذن يتوجب رفض الفرضية ،

:   وبما يعنيHa13 وقبول الفرضية البديلة Ho13الصفرية 
أنه يوجد تأثير العتماد معيار األداء والتعاون مع مراجعي 

  .الزميل على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

   المتعددالنحدارااختبار تحليل 
تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من الفرضية 

ال يوجد تأثير لمعايير مراجعة  " : أنهالرئيسة والتي تنص على
مكاتب التدقيق الزميلة على تحسين جودة مكاتب تدقيق 

  .ذلك) 28( ويبين الجدول رقم ،"الحسابات في األردن
  

  
 على تحسين جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلة لتأثير اعتماد معايير مراجعة تحليل االنحدار )28(الجدول رقم 

  الحسابات في األردن

  البيان
R 

  االرتباط
R2  

  معامل التحديد
F  

β  
معامل 
  االنحدار

df 
درجات 
  الحرية

Sig  مستوى
  الداللة

13  

139  

مكاتب تأثير اعتماد معايير مراجعة 
 على تحسين جودة التدقيق الزميلة

  تدقيق الحسابات في األردنمكاتب 
0.916  0.839 55.535 0.255  

152 

0.000 

  
التأثير المحتمل العتماد معايير ) 28(يوضح الجدول 

مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على تحسين جودة مكاتب 
تدقيق الحسابات في األردن، حيث أظهرت نتائج التحليل 

اللة إحصائية العتماد معايير اإلحصائي وجود تأثير ذي د
مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على تحسين جودة مكاتب 

  Rتدقيق الحسابات في األردن، إذ بلغ معامل االرتباط 
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، أما معامل )α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة) 0.916(
من ) 0.839(أي أن ما قيمته ) 0.839( فقد بلغ R2التحديد 

يق الحسابات في األردن ناتج التحسين على جودة مكاتب تدق
عن اعتماد معايير مراجعة مكاتب التدقيق، كما بلغت قيمة 

ال " ، وعليه نرفض فرضية النفي )β) 0.255درجة التأثير 
يوجد تأثير العتماد معايير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة 
، "على تحسين جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

يوجد تأثير العتماد معايير :  وهيوتقبل الفرضية البديلة
مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على تحسين جودة مكاتب 

  .تدقيق الحسابات في األردن
  

  النتائج والتوصيات: القسم الرابع
  النتائج 

سهمت في حل مشكلة أإلى عدة نتائج الدراسة توصلت 
  :، كما يليالدراسة واإلجابة عن فرضياتها

 االعتبارات العامة في ن تأثير اعتماد معيارإ .1
 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 

 إذ تراوح متوسط ، مرتفعةكانتالحسابات في األردن 
 ).2( جدول رقم )4.74 – 4.29( درجات الموافقة ما بين 

العامة كالتدقيق تطبيق المعايير ويمكن االستنتاج من ذلك أن 
خدمات المهنية بصورة بالتخطيط واإلشراف على أداء ال

 التي تؤثر بشكل مباشر على أداء مكاتب األموركافية من 
 على إدراك مكاتب اًكما يمكن أن تكون مؤشر. التدقيق

  . التدقيق بفعاليتها كأداة لتحسين جودة عملية التدقيق
تنظيم فريق مراجعة النظام ن تأثير اعتماد معيار إ .2
 على جودة مكاتب مكاتب التدقيق الزميلة مراجعة لمعايير

إذ تراوح متوسط  ، مرتفعةكانتتدقيق الحسابات في األردن 
 ويمكن االستنتاج ،)4.16 – 3.51(درجات الموافقة ما بين 

 التي باإلجراءاتمن ذلك أن اعتماد هذا المعيار والقيام 
موافقة هيئة اإلدارة على فريق المراجعة بيتطلبها كااللتزام 

، وغيرها يؤثر على فعالية لمراجعةقبل البدء بتنفيذ عملية ا
 .وأداء مكاتب تدقيق الحسابات

 التأهيل للعمل كمراجع زميلن تأثير اعتماد معيار إ .3
 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةفي مراجعة 

 إذ تراوح ،مرتفعة كانت الموافقة الحسابات في األردن

كن  ويم،)4.48 –3.16(متوسط درجات الموافقة ما بين 
 في أداء اً مهماًاالستنتاج من ذلك أن الخبرة تلعب دور

 .مكاتب التدقيق وجودة هذا االداء
 في أداء مراجعة النظامن تأثير اعتماد معيار إ .4

 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 
 إذ تراوح متوسط ،مرتفعة كانت الحسابات في األردن

 ويمكن االستنتاج ،)4.46  –3.91( درجات الموافقة ما بين 
من ذلك أن مراجعة تصميم الشركة بما يضمن تغطية كافة 
المستويات التنظيمية والمهنية في الشركة ومراجعة المخاطر 

 التي البد األساسيةالتي قد تتعرض  لها الشركة من العوامل 
 .األداءمن مراعاتها بهدف تحقيق جودة 

ة النظام في ن تأثير اعتماد معيار تقرير مراجعإ .5
 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 

إذ تراوح متوسط ، مرتفعة كانت الحسابات في األردن
ويمكن االستنتاج ، )4.24 – 3.57(درجات الموافقة ما بين 

من ذلك أن هذا المعيار يؤثر في الجودة فتحضير تقرير 
اء مكاتب مكتوب بنتائج عملية المراجعة بناء على جودة أد

 بها مكتب يقوم التي يجب أن األساسية األمورالتدقيق، من 
 .األداء بهدف ضمان جودة قالتدقي
في أداء إجراءات التكليف تأثير اعتماد معيار إن  .6

 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 
 إذ تراوح متوسط ،مرتفعة كانت الحسابات في األردن
 ويمكن االستنتاج ،)4.58 – 4.38(ين درجات الموافقة ما ب

من ذلك أن تجميع الوثائق والبيانات الخاصة بعملية 
المراجعة والتي ينبغي على الشركة تقديمها لتسهيل عملية 

 .األداءالمراجعة تؤثر بشكل مباشر على جودة 
في تقرير إجراءات التكليف  أن تأثير اعتماد معيار  .7

ى جودة مكاتب تدقيق  علمكاتب التدقيق الزميلةمراجعة 
 إذ تراوح متوسط ، مرتفعةكانتالحسابات في األردن 
، ويمكن االستنتاج )4.46 –4.23( درجات الموافقة ما بين 

 المحورية األمورمن ذلك أن القيام بمتطلبات هذا المعيار من 
إلى فمتابعة قيام الشركة التي خضعت في تحقيق الجودة 

 اإلفصاح لمصلحة مراجعة بتقديم مستوى مالئم منال
 التي تؤثر في جودة األمورمستخدمي البيانات المالية من 

 .التقارير التي يصدرها مكتب المحاسبة
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إدارة وتنظيم عمليات ن تأثير اعتماد معيار إ .8
 على جودة مكاتب التدقيق الزميلة في مراجعة المراجعة

 إذ تراوح ،مرتفعة كانت مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
 ويمكن ،)4.24 – 4.10(درجات الموافقة ما بين متوسط 

االستنتاج من ذلك أن الحصول على موافقة خطة المراجعة 
بشكل سنوي تتوافق مع متطلبات المعايير وتفسيراتها، 
والتأكد من أن الموظفين والمراجعات التقنية وأعضاء اللجان 
المشاركين في إدارة البرنامج وأداء مراجعة الزميل متوافقة 

 الضرورية لتحقيق اإلجراءاتع المعايير وتفسيراتها من م
 .  في مكاتب تدقيق الحساباتاألداءجودة 
أداء لجنة مراجعة الزميل ن تأثير اعتماد معيار إ .9

مكاتب التدقيق  في مراجعة وتقرير قبول مسؤوليات الهيئة
 كانت على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن الزميلة
 –3.76(  متوسط درجات الموافقة ما بين  إذ تراوح،مرتفعة
أن اعتبار لجنة مراجعة  ويمكن االستنتاج من ذلك ،)4.12

الزميل هي الجهة المسؤولة عن الحكم على الخالفات التي 
تنشأ بين الشركة وفريق مراجعة الزميل وغيرها من 

ير ترسخ مبادئ الجودة في ايعم الهاالعتبارات التي تغطي هذ
 .قالتدقيمكاتب 
قبول مراجعات النظام ن تأثير اعتماد معيار إ .10
 على جودة مكاتب مكاتب التدقيق الزميلة مراجعة لمعايير

 إذ تراوح متوسط ،مرتفعة كانت تدقيق الحسابات في األردن
 ويمكن االستنتاج ،)4.25– 3.90(درجات الموافقة ما بين 

مكاتب  مراجعة قبول مراجعات النظام لمعاييرمن ذلك أن 
 .تساعد في تحسين مبادئ الجودة في مكاتب التدقيقيق التدق

ن تأثير اعتماد معيار التعاون في مراجعة الزميل إ .11
 على جودة مكاتب تدقيق مكاتب التدقيق الزميلةفي مراجعة 

 إذ تراوح متوسط ،مرتفعة كانت الحسابات في األردن
ويمكن االستنتاج  ،)4.51 –4.39( درجات الموافقة ما بين 

أن عرض مراجعة إجراءات التكليف وتوجيهها من ذلك 
بشكل مباشر لمراجعة وتقييم ممارسات التدقيق والمحاسبة 

 .األداءفي الشركة تسهم بشكل مباشر في تحقيق جودة 
ن تأثير اعتماد معيار تعميم معلومات مراجعة إ .12

 كانت الزميل على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
 –3.43( درجات الموافقة ما بين  إذ تراوح متوسط،مرتفعة

، ويمكن االستنتاج من ذلك أن تقيم المعلومات )4.74
والحرص على التعاون في القيام بعمليات المحاسبة والتدقيق 

 . وفق المعايير المعتمدة
ن تأثير اعتماد معيار األداء والتعاون مع مراجعي إ .13

 الزميل على جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن
 إذ تراوح متوسط درجات الموافقة ما ،مرتفعة كانتافقة المو
 ويمكن االستنتاج من ذلك أن سرية ،)4.40 – 4.24(بين 

المعلومات التي تتعلق بخصوصية الشركة، والقيام بجميع 
 التي تعزز األمور التي تتطلبها هذه السرية من اإلجراءات

 .األداءرضا الشركة عن مكتب التدقيق مما يعزز جودة 
جود تأثير ذي داللة إحصائية العتماد معايير و .14

مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على تحسين جودة مكاتب 
  Rتدقيق الحسابات في األردن، إذ بلغ معامل االرتباط 

، أما معامل )α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة) 0.916(
ويمكن االستنتاج من ذلك أن ، )0.839( فقد بلغ R2التحديد 

ير مراجعة مكاتب التدقيق الزميلة على تحسين اعتماد معاي
جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن والتي تتحقق من 

واإلجراءات والتأكد من تطبيقها  خالل وضع السياسات
 . وتقييم مدى كفايتها لتحقيق األداء وفق المعايير المهنية

  التوصيات
ي وفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها من اإلطار النظر

للدراسة وكذلك النتائج التي تم الحصول عليها من واقع 
  :نوصي بما يلي التحليل اإلحصائي للبيانات،

 في مكاتب التدقيق الزميلةمعايير مراجعة اعتماد  .1
 نظرا ألهميتها في تحسين ،جميع مكاتب التدقيق

جودة مكاتب تدقيق الحسابات في األردن، مما 
ابات سواء في ينعكس بشكل ايجابي على تدقيق الحس

  .األردن أو غيرها من الدول
تدريب مدققي الحسابات في مكاتب التدقيق على  .2

 التي تتطلبها عملية تطبيق معايير اإلجراءات
الزميل، وتوضيح هذه المعايير، ورفع وعي مراجعة 

  .لق بهاعجميع المدققين فيما يت
إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول مكاتب التدقيق  .3

ألداء فيها والعوامل التي يمكن أن تؤثر في وجودة ا
  .جودة األداء، وتزيد من كفاءة وفاعلية هذه المكاتب
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Impact of Applying Peer Review Standards on Audit Firms’ Quality  
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ABSTRACT 
The study aims at evaluating audit firms’ quality according to the peer review standards adopted by the 
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) by clarifying the peer review standards and 
the impact of the adoption of these standards by the audit firms’ on Jordan. The population of the study 
consists of all employees of the audit firms located in Amman, totaling (661) employees of licensed audit 
firms and offices, i.e. (98.7%) of the licensed firms in Jordan. A random sample of (23%) of the study 
population was selected, totaling (153) employees.  A questionnaire was designed as a tool for collecting 
data. The results showed a significant impact  for all thirteen audit firms’ review standard (general 
considerations, organizing the system or engagement review team, qualifying for service as a peer 
reviewer, performing system reviews, reporting on system reviews, performing engagement reviews, 
reporting on engagement reviews, administering peer reviews, fulfilling peer review committee and report 
acceptance body responsibilities, accepting system and engagement reviews, cooperating in a peer review, 
publicizing peer review information, peer reviewers’ performance and cooperation) on improving the 
quality of the auditing process in the Jordanian firms despite the fact that these standards not adopted and 
applied in Jordan. 
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