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  شكـر وتـقـديـر
  

 دفان إلى مشرفي الدكتور نجيب محمأتقدم بجزيل الشكر والعر  ،بعد شكر اهللا عز وجل

ذ كان لمالحظاته السديدة أعظم إ ،ولسعة صدره ،مسعود لتكرمه مشكورًا باألشراف على هذه الرسالة

 جزاه اهللا كل خير. ،األثر في إعدادها بشكلها ومضمونها الحاليين

(الدكتور يونس الشوبكي,  ويسعدني أن أتوجه بخالص الشكر واإلمتنان لألساتذة األفاضل

جيًا متشرفًا بمناقشتهم ورا ،الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة والدكتور معتز أمين السعيد)

المولى أن يوفقني للعمل بتوجيهاتهم، ونصحهم، وٕارشادهم, وخبراتهم الواسعة لما بذلوه من جهد 

 تدعيمًا للجهد المتواضع الذي قدمته هذه الرسالة.

وأتقدم بجزيل الشكر إلى أسرة جامعة الشرق األوسط عامة ممثلة بإدارتها وكافة أعضاء  

 لمميزة المبذولة في إثراء طالبها بالعلم والمعرفة.للجهود الخيرة وا ،هيئة التدريس الكرام

كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم يد المساعدة والعون وساهم في إنجاز هذا 

 العمل, فلهم مني كل الشكر والمحبة والتقدير.
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  األهداء
إلى من أحمل أسمه بكل  إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار ..

لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى  عمركافتخار .. أرجو من اهللا أن يمد في 

 كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وٕالى األبد...

 والدي العزيز

 صبر .. وطرزتها في ظالم الدهر .... صنعتها من اوراق ال إلى من نذرت عمرها في أداء رسالة

على سراج األمل .. بال فتور أو كلل .. رسالة تعلم العطاء كيف يكون العطاء .. وتعلم الوفاء كيف 

وأمد  يكون الوفاء .. اليك أمي أهدي هذة الرسالة.. وشتان بين رسالة ورسالة .. جزاك اهللا خيرًا ..

  اهللا في عمرك .. فأنت زهرة الحياة ونورها...

 والدتي العزيزة

 طاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتيإلى القلوب ال

 إخوتي

 اي كالم شكر يوفيكم حقكم؟؟

  أي قلم سيجرؤ على كتابة أسمائكم.. حروفي خجلي أمامكم.

 فأنتم اخواني في نصحكم .. أصدقائي في دعمكم ..أحبائي في حنانكم.

فما أروع أن يشاركك صديق  أنتم عوني عندما احتجت إليكم .. وما زلتوا هنا كي ال أحتاج لغيركم

  لحظات الم ويأخذ بيديك .. ويدعولك .. ويحس بما تحس به.....

 أصدقائي
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4 - 1 
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  الملخص 

في الشركات أثر لجان التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح 
  الصناعية المساهمة العامة األردنية:

  األردنية"الشركات الصناعية المساهمة العامة  علىدراسة ميدانية "
  

  الطالب إعــداد

  حسين حمد أمهند سعدي 
  

  الدكتورإشـراف 
  نجيب محمد حمودة مسعود

  

هدفت الدراسة إلى بيان أثر لجان التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح في الشركات 
جميع . تكون مجتمع الدراسة من المدرجة في بورصة عمان الصناعية المساهمة العامة األردنية

والبالغ عددها  2014للعام  درجة في بورصة عمانالم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
المدرجة في  عينة الدراسة فقد شملت الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، أما ) شركة73(

) مليون دينار، أي خمسة 5.000,000والتي يزيد رأس مالها عن ( 2014للعام  بورصة عمان
 أعضاء لجنةتكّونت من أما وحدة التحليل فقد  ) شركة.51ماليين دينار فأكثر والبالغ عددها (
ولتحقيق  ) فردًا.138( عددهم والبالغ الخارجيين والمدققين التدقيق والمدققين الداخليين للشركات

وقد  حليلها وٕاختبار الفرضيات.ستخدم المنهج الوصفي التحليلي، لجمع البيانات وتأُ أهداف الدراسة 
تحليل اإلنحدار الخطي البسيط وذلك من أجل متعدد، باإلضافة لاالنحدار التحليل  استخدم الباحث
االختبارات اإلحصائية على أظهرت نتائج . و على المتغير التابع المتغيرات المستقلةإختبار تأثير 

إستقاللية لجنة حجم لجنة التدقيق؛ وجود أثر ذي داللة إحصائية لضوابط تشكيل لجان التدقيق (
نة التدقيق؛ عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق) على تحسين مستوى جودة التدقيق؛ خبرة ومعرفة لج

 باإلضافة إلىعمان  بورصةاألرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة 
للجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة  والفنية ووجود أثر ذي داللة إحصائية للمهام اإلدارية

وقد أوصت عمان.  بورصةناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في األرباح في الشركات الص
خبرة  وجود الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بمراعاة إدارة مجالس بضرورة قيامالدراسة 
 مهامهم أداء من تمكنهم التي التدقيق لجان أعضاء في فعلية عن ممارسة وٕادارية ومالية محاسبية
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نظرًا الهمية اإلستفادة من الدراسة الحالية ومتغيراتها وفقًا لألنموذج المقترح و  ,ةبمهنية وفاعلي
), فإننا نجد من الضروري التوسع في تطبيق الدراسة في الشركات SEMللمعادالت الهيكلية (

أخرى وعينة أوسع،  وشركات صناعية بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 
  .اإلردنية شركاتأكثر شمولية ويتناسب مع ال الوصول إلى نموذجمن أجل 
 

 لجان التدقيق ؛ جودة األرباح. - الكلمات المفتاحية :
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 The study aimed to investigate the impact of Audit Committees to 
Improving the Earnings Quality in Public Shareholding Jordanian industrial 
companies listed on Amman Stock. The study population consists of all 
Public Shareholding Jordanian industrial companies listed on Amman Stock 
Exchange included (73) companies, the study sample consists of Public 
Shareholding Jordanian industrial companies listed on Amman Stock 
Exchange at year (2014) that Capital over (5.000,000) million included (51) 
companies, the unit of analysis consists of audit members board and internal 
auditors included (138) individuals. To achieve the objectives of the study، 
the descriptive analytical method was used for data collection, data analysis 
and testing hypotheses. Researcher have been used multiple regression 
analysis, in addition the simple linear regression analysis used. The results of 
the statistical tests reavleas there is a statistically significant impact of audit 
committee’s formation regulators (audit committee  size,audit committee 
independence, audit committee experience and knowledge and number of 
times the Audit Committee meeting) on improving the Earnings Quality in 
Public Shareholding Jordanian industrial companies listed on Amman Stock 
and there is a statistically significant impact of managerial skills of audit 
committee’s on improving the Earnings Quality in Public Shareholding 
Jordanian industrial companies listed on Amman Stock.  

The study recommended that necessity to boards of the Public 
Shareholding Jordanian industrial companies listed on Amman Stock taking 
into account the existence of accounting, Mangement and financial 
experience in the actual members of audit committees, which will enable 
them to perform their duties professionally and effectively, Due to the 
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importance of taking advantage of the current study and variables according 
to the model proposed structural equations (SEM), we find it necessary to 
expand the application of the study in the Jordanian Public Shareholding 
industrial companies listed on the Amman Stock Exchange and other 
industrial companies and wider sample, in order to reach a more 
comprehensive model and commensurate with the Jordanian companies. 

 
Key words :- Audit committees ; Earnings Quality 
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  الـفـصل األول
  اإلطار العام للدراسة

    
 المقدمــــــــة: )1_1(
 

منذ أوائل الستينيات وألسباب كثيرة طرحت تساؤالت حول لجان التدقيق في النشاط 

وتعد األن لجان التدقيق أحد أهم األدوات التي  ،اإلقتصادي ودورها في تحسين مستوى جودة األرباح

مد عليها اإلدارة في إتخاذ قرارتها ألنها تقوم بعملية اإلشراف على إعداد القوائم المالية، والحد من تعت

  .الخالفات بين اإلدارة والمدقق الخارجي

 ،إذ زاد اإلهتمام في السنوات األخيرة بدور لجان التدقيق بصفتها الية للحاكمية المؤسسية 

يادة فاعلية وظيفة التدقيق وٕاستقالليتها بعد حاالت التعثر تهدف إلى زيادة مساءلة مجلس اإلدارة وز 

هداف التي أدت إلى بين أهم األومن  والفشل المالي واإلداري لكثير من الشركات األجنبية والمحلية

تأسيس لجان التدقيق هي تطوير توصيات تساعد على تحسين التقارير المالية من خالل تقوية زيادة 

حجم اللجنة والخبرة  والمتمثلة فييق, وتوفير عدة خصائص لزيادة فاعليتها، وتعزيز دور لجان التدق

     والمعرفة المالية التي يمتلكها أعضاء اللجنة، ودرجة إستقالليتهم وتكرار إجتماعات اللجنة

  ).2011(حمدان ومشتهى، 

عالية أصبحت بحاجة إلى تلبية حاجات عمالئها وتقديم مستويات أداء ومن ثم فإن الشركات 

عن طريق تشكيل لجان تدقيق لتحسين مستوى أرباح الشركة وجودتها، ولتحقيق نجاحات مستمرة، 

تأسيس لجان التدقيق إلزاميا للشركات التي أصبح  1998فمنذ عام  والمحافظة على الميزة التنافسية.

مصدرة ) من تعليمات إفصاح الشركات ال15المادة ( أشارت, كما بورصة عمانيتم إدراجها في 
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الصادرة عن هيئة األوراق المالية األردنية إلى  2005والمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق لعام 

ضرورة قيام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة تدقيق من ثالثة أعضاء من المستقلين (غير تنفيذيين) 

حددت المادة نفسها كما  ،وتسمية أحدهم رئيسًا للجنة، وتجتمع اللجنة على األقل أربع مرات في السنة

  .مهام وصالحيات لجنة التدقيق

  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها: )2ـ  1(
 

، وتسليط الضوء على لجان تدقيق في الشركاتدور لمي بوجود بسبب تزايد اإلهتمام العا

فعاليتها ودورها في الرقابة واإلشراف بما ينعكس على المساهمين وزيادة ثقتهم بالقوائم المالية 

 فقد األردن وفي من قبل الشركات كون لها دورًا مساندًا لإلدارة بالوفاء في مسؤولياتها،المصدرة 

 1998 لعام (1) رقم المحاسبية والمعايير تعليمات اإلفصاح األردنية المالية األوراق هيئة أصدرت

 لجان بتشكيل الشركات تقوم أن ضرورة فيها جاء المالية، لألوراق سوق عمان في المدرجة للشركات

 تلك عمل وصالحيات مهام وحددت التنفيذيين غير اإلدارة مجلس من ثالثة أعضاء من التدقيق

 المالية األوراق قانون أشار 2002 عام وفي .األقل على العام في مرات أربع أن تجتمع على اللجان،

 جنةل تشكيل اإلدارة مجلس على يتوجب أنه وأوضح التدقيق لجان تشكيل ضرورة إلى (76) رقم

 تغير وبأي التشكيل بهذا الهيئة وٕاعالم تنفيذيين غير ثالثة أعضاء من تتألف التدقيق لجنة تسمى

 منلذلك تسعى الدراسة إلى القيام بالتحقق  عملها. ومدة وصالحياتها اللجنة مهام وحدد عليه يطرأ

العامة األردنية  الشركات الصناعية المساهمةمدى تطبيق التشريعات الخاصة بلجان التدقيق من قبل 

لهذه  ، ثم الى إختبار دور لجان التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباحعمان بورصةالمدرجة في 

  .الشركات
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  ومن هنا ظهرت الحاجة إلجراء هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:

  السؤال الرئيسي األول:

؛ إستقاللية لجنة التدقيق؛ خبرة (حجم لجنة التدقيقلجان التدقيق  تؤثر ضوابط تشكيلهل "

(تدنية على تحسين مستوى جودة األرباح  ومعرفة لجنة التدقيق؛ عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق)

بورصة الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في  في) العوائدالمصاريف ؛ زيادة 

  ؟"عمان

  :يشتق منه األسئلة الفرعية األتية

الشركات الصناعية المساهمة م لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح في حجيؤثر هل  .1

 ؟بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 

الشركات الصناعية في إستقاللية لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح تؤثر هل  .2

  ؟ بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

الشركات الصناعية في عرفة لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح خبرة ومتؤثر هل  .3

  ؟ بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

الشركات في عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح يؤثر هل  .4

  ؟ بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  

  ال الرئيسي الثاني:السؤ 

على تحسين مستوى جودة (المهام اإلدارية والمهام الفنية) هل تؤثر مهام لجان التدقيق "

 ؟" بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في في األرباح 
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  يشتق منه األسئلة الفرعية التالية:

الشركات الصناعية مستوى جودة األرباح في  مهام لجان التدقيق اإلدارية على تحسينتؤثر هل  .1

 ؟ بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

الشركات الصناعية مهام لجان التدقيق الفنية على تحسين مستوى جودة األرباح في تؤثر هل  .2

 ؟ بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  

 أهداف الدراسة: )3ـ  1(
 

تحسين مستوى جودة األرباح لجان التدقيق على  أثر دراسة إلى التعرف علىتسعى هذه ال

  ، وذلك من خالل: بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

بيان أثر حجم لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح في الشركات الصناعية المساهمة  .1

 .ة عمانبورصالعامة المدرجة في 

بيان أثر إستقاللية لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح في الشركات الصناعية  .2

  .بورصة عمانالمساهمة العامة المدرجة في 

خبرة ومعرفة لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح في الشركات و أثر  معرغة .3

  .بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة المدرجة في 

رف على تأثير عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح في التع .4

 .بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في 
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على تحسين مستوى جودة األرباح في  ( األدارية والفنية ) التعرف على تأثير مهام لجان التدقيق .5

 .بورصة عماننية المدرجة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األرد

بناء أنموذج مقترح يوضح تأثير لجان التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح من حيث تدنية  .6

بورصة المصاريف وزيادة العوائد في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

 .عمان

 

  أهمية الدراسة :)4ـ  1(
   

ها من اهمية مفهوم لجان التدقيق ودورها في تحسين جودة  تستمد الدراسة الحالية اهميت

  األرباح على النحو التالي:

تحسين مستوى جودة األرباح في الشركات الصناعية المساهمة لجان التدقيق على  أثر مدى تقييم .1

 .بورصةالمن معلومات هامة لعمل لما توفره  بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 

 بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في أرباح قياسها لجودة   .2

وهذا يعني أنها تقدم معلومات هامة للمستثمرين حول جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها، 

 .التي تعتمد عليها العديد من القرارات اإلستثمارية

ح التي تساهم في توضيح فاعلية تبين خصائص لجان التدقيق في تحسين مستوى جودة األربا  .3

  .بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في لجان التدقيق في 
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 فرضيات الدراسة: )5ـ  1(
 

ات إستنادًا إلى مشكلة الدراسة واسئلتها واالهداف المحددة لها، تمت صياغة الفرضي

ستخالص النتائج والتوصيات من خاللها، وذلك على ، التي سيجرى اختبارها، واالرئيسة التالية

  النحو التالي:

  1HO األولى الفرضية الرئيسة

(حجــــم لجنــــة التــــدقيق؛  لضــــوابط تشــــكيل لجــــان التــــدقيقيوجــــد أثــــر ذو داللــــة إحصــــائية  ال

علـى تحسـين  إستقاللية لجنة التدقيق؛ خبرة ومعرفة لجنة التدقيق؛ عدد مرات إجتماع لجنـة التـدقيق)

 بورصـة عمـانالشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي األرباح في جودة مستوى 

  . )α ≤ 0.05عند مستوى داللة (

  يشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:  

  1HO - 1 الفرضية الفرعية األولى

 فيعلى تحسين مستوى جودة األرباح   ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم لجنة التدقيق

 ≥ αعنـد مسـتوى داللـة ( بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

0.05( .  

  HO 1- 2 الفرضية الفرعية الثانية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلستقاللية لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األرباح 

 αعند مستوى داللة ( بورصة عماندرجة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المفي 

≤ 0.05( .  
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  HO 1- 3 الفرضية الفرعية الثالثة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخصائص لخبرة ومعرفة لجنة التدقيق على تحسين مستوى 

عنــد  بورصــة عمــانالشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي فــي جــودة األربــاح 

  . )α ≤ 0.05مستوى داللة (

  HO 1- 4 الفرضية الفرعية الرابعة

ال يوجــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية لعـــدد مـــرات إجتمـــاع لجنـــة التـــدقيق علـــى تحســـين مســـتوى 

عنــد  بورصــة عمــانالشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي فــي جــودة األربــاح 

  . )α ≤ 0.05مستوى داللة (

  2HO الفرضية الرئيسة الثانية

علـى  )المهـام اإلداريـة ؛ المهـام الفنيـة( التـدقيق نـة يوجد أثر ذو داللـة إحصـائية لمهـام لجال

بورصة الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في تحسين مستوى جودة األرباح في 

  . )α ≤ 0.05عند مستوى داللة ( عمان

  HO 2- 1 الفرضية الفرعية األولى

ة إحصــائية للمهــام اإلداريــة للجنــة التــدقيق علــى تحســين مســتوى جــودة ال يوجــد أثــر ذو داللــ

عنـد مسـتوى  بورصـة عمـاناألرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيـة المدرجـة فـي 

  . )α ≤ 0.05داللة (
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  HO 2- 2 الفرضية الفرعية الثانية

لــى تحســين مســتوى جـــودة ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصـــائية للمهــام الفنيــة للجنــة التـــدقيق ع

عنـد مسـتوى  بورصـة عمـاناألرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيـة المدرجـة فـي 

   .)α ≤ 0.05داللة (
  

   أنموذج الدراسة :)6ـ  1(
  

أحدهما مستقل واآلخر  ) أنموذج الدراسة والذي يبين وجود متغيرين1 -  1يوضح الشكل (

من خالل ضوابط تشكيل والذي تم قياسه  بلجان التدقيقلمستقل والممثل تابع. إذ يتضح أن المتغير ا

 جودة األرباح. كما يوضح الشكل أيضًا وجود المتغير التابع وهو لجان التدقيق ومهام لجان التدقيق

  .بتدنية المصاريف وزيادة العوائد والذي تم اإلعتماد في قياسه

  
  

  أنموذج الدراسة  )1 - 1شكل (
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  بناءًا على فرضيات الدراسة اد الباحثإعدالمصدر: 
 Independentفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة وقد تم بناء وتطوير أنموذج الدراسة 

Variables  دراسة باإلعتماد على)Rustam, et..al., 2013: 697–716(ا ما يتعلق بمتغير . ام

 – 265: 2012حمدان، ( راسةفقد تم اإلعتماد فيه على د Dependent Variable الدراسة التابع

  )433 - 409: 2012 حمدان وآخرون،( ودراسة) 301

  
   التعريفات اإلجرائية ):7ـ  1(
  

لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة من األعضاء غير التنفيذين , تتكون من عدد : لجان التدقيق

أو األمور المالية من األعضاء يكون لدى أحدهم على األقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة 

أو أن يكون حامل لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجاالت األخرى ذات 

العالقة, تجتمع اللجنة دوريًا على أن ال يقل عدد إجتماعتها عن أربعة إجتماعات في السنة وتدون 

الرقابة على أعمال المحاسبة محاضر هذه اإلجتماعات بشكل أصولي, تتولى اللجنة مهمة اإلشراف و 

والرقابة والتدقيق في الشركة, ومناقشة األمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من 

إستيفائه للشروط الواردة في التشريعات النافذة وعدم وجود ما يؤثر على إستقالليته, وبحث كل ما 

ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة يتعلق بعمل المدقق الخارجي بما في ذلك مالحظاته 

الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة، ومراجعة مراسالت الشركة مع مدقق 

الحسابات الخارجي وتقييم ما يرد فيها وٕابداء المالحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة, 

أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية,  ومتابعة مدى تقيد الشركة وٕالتزامها بتطبيق

ودراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنها, ودراسة خطة عمل 
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مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من أن الشركة توفر للمدقق كافة التسهيالت الضرورية للقيام بعملة, 

الرقابة والتدقيق الداخلي, واإلطالع على تقييم المدقق الخارجي إلجراءات ودراسة وتقييم إجراءات 

الرقابة والتدقيق الداخلي وتقارير التدقيق الداخلي والسيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة 

لعمل المدقق الداخلي, والتوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق باألمور المرتبطة بإجراءات الرقابة 

قيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي, والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم والتد

عن قيام الشركة بعقد صفقات أو إبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع األطراف ذوي العالقة, 

ا, أو ومراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع الشركة والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة قبل إبرامه

(هيئة األوراق المالية, دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة  اي أمور أخرى يقررها مجلس اإلدارة

  ).2008المدرجة في بورصة عمان, 

  

مدى إستمرارية تدفق األرباح الحالية في الفترات المستقبلية، وقدرة األرباح الحالية  جودة األرباح:

شركة، إضافة إلى قدرة الشركة على تدنية التكاليف لتحقيق على عكس األداء الحالي والمستقبلي لل

  ).Hermann's, 2006عوائد مالية في المدى الطويل (
  

 حدود الدراسة ):8ـ  1(
  

  تنقسم حدود الدراسة الحالية إلى:

بالشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة تتمثل الحدود المكانيـة لهـذه الدراسـة  :الحدود المكانية

  .بورصة عمانرجة في المد
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 أيلــولمــا بــين شــهر  الممتــدةالفتــرة  وهــيإلنجــاز الدراســة،  المســتغرقةالمــدة الزمنيــة  :الحــدود الزمانيــة

  .2015 أذارالى  2014

 التدقيق والمدققين الـداخليين لجنةمن أعضاء للدراسة الحالية شملت الحدود البشرية  :الحدود البشرية

  .بورصة عمانمساهمة العامة األردنية المدرجة في الصناعية ال للشركات والخارجيين

  

  الدراسة محددات: )9ـ  1( 
  

 العاملة في األردن.الشركات الصناعية المساهمة ال تشمل الدراسة  .1

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في يقتصر تطبيق هذه الدراسة على  .2

 .بورصة عمان

نة بمدى تعاون أفراد عينة الدراسة في الشركات الصناعية إن دقة نتائج هذه الدراسة مرهو  .3

  .بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـ 13 -  

  
 

  الـفـصل الثاني 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

  

  المبحث األول: اإلطار النظري

  المقدمــــــــة : )1ـ  2(

  لجان التدقيق: )2ـ  2(

  ودة األرباحج: )3ـ  2(

  المبحث الثاني: الدراسات السابقة العربية واألجنبية

  الدراسات العربية : أوالً 
  ثانيًا: الدراسات األجنبية 

  ثالثًا: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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  الـفـصل الثاني 
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

  المبحث األول
  اإلطار النظري

     

  المقدمة: )1ـ  2(

 للشركات المالية والتقارير المحاسبية السياسات على االشراف في لجان التدقيق ألهمية نظراً 

 انهيار سببت التي تلك مثل الشركات تلك لها تتعرض التي المشاكل من والحد وااللتزام بتعليماتها

طراف أاف خارجية او أطر  قبل من واإلهمال والتالعب الغش حاالت بسبب العالمية كبرى الشركات

قواعدها سواء في  يظر إلى مفهوم حوكمة الشركات وتبنخذ العالم ينأقد ف .معا كليهما داخلية أو

وتعرف الحوكمه بأنها (هي قوانين لها من فوائد ومزايا ال حصر لها و في أنظمتها لما أتشريعاتها 

 النواحي المالية والهيكليه ، فيكثر شفافية ووضوح أوتعليمات تلتزم بها الشركات إلظهارها بشكل 

فإما أنها تفرض بقوة  يتم تطبيق الحوكمه بعدة طرق،). وويزيد من مصداقيتها في أسواق المال

فتقوم مجالس إدارة الشركات بتطبيقها لغايات تحسين أداء  و التوصية على استخدامها،أالقانون 

, حيث ذكر اعية حسب أهمية المعيارالشركة او يتم فرض بعضها عن طريق القانون ويتم اآلخر طو 

دليل قواعد حوكمة الشركات الصناعية المساهمة العامة والصادر عن هيئة األوراق المالية في الباب 

 وجود الجدوى من فأصبحعن لجان التدقيق ومهامها وصالحيتها,  الخامس اإلفصاح والشفافية

 التدقيق لجان نتقاءإ في والجوهر ونوالمضم الشكل حيث من مقننة وقوانين ومعاييرجادة  ضوابط
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 الصعيد على تطبيقها يمكن بحيث ومهماتها، ووظائفها اللجان تلك تشكيل شروط تحدد معايير تحوي

 انهيار في وأثرها الثالثة األلفية بداية في العالمية المالية األزمة ظل في سيما وال والمحلي العالمي

 المتعلقة الدراسات بعض انتقدت إذ الكبرى، ومنها لدولا صعيد على وٕانما الشركات صعيد على ليس

 في توافرها الواجب والشروط التدقيق لجان تشكيل كيفية على تحفظا أظهر وبعضها التدقيق بلجان

 في دورها خالل من إيجابية نتائج على الحصول في زمةالال استقالليتها ضمان أجل من اللجان تلك

  .وموضوعية حيادية كثرأ بصورة والرقابة االشراف عملية

 المشاكل وتفادي العالم، في الحاصلة التطورات مواكبة من بد ال كان المحلي الصعيد وعلى

 والتشريعات والنصوص المعايير وضع فتم المتقدمة الدول في الشركات كبرى لها تعرضت التي

 المصدرة، للشركات حاإلفصا وتعليمات المالية االوراق هيئة من كل قبل من التدقيق، بلجان الخاصة

 انفتاح ظل في األردن، في العاملة للبنوك بالنسبة األردني المركزي والبنك األردني الشركات وقانون

 التجارة كمنظمة األعمال سوق منظمات في ودخولها العالمية األسواق على األردني األعمال سوق

  .والعربية األجنبية تاالستثمارا استقطاب أجل ومن الحرة، التجارة ومنظمة العالمية،

  

  لجان التدقيق: )2ـ  2(

  نشأة وتطور لجان التدقيق: )1ـ  2ـ  2(

التالعب والغش في التقارير المالية من أهم األسباب التي أدت إلى تشكيل لجان التدقيق  يعد

 اقات المالية في كبرى الشركات العالمية خالل الثالثة عقودلشركات، وكانت االنهيارات واالخففي ا

الماضية الدافع األكبر أمام الهيئات المهنية والمنظمات والمشرعين للمطالبة والتوصية بتشكيل لجان 
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التدقيق من اعضاء مجلس اإلدارة على ان تحدد لها المهام والواجبات وكيفية تشكيلها من اجل 

). إذ أن 463: 2009(المومني،  مساعدة مجالس اإلدارة في القيام بمسؤولياتها في اإلشراف والرقابة

وطرق القيام  مسؤولياتها بوضوح يبين مكتوب دليل عملها يحكم اإلدارة اللجنة المكلفة من قبل مجلس

قبل  المالية مراجعة القوائم أهمها عديدة بمهام وتقوم بمهامها، للقيام الكافية السلطة اللجنة تمتلك بها،

مجلس  وبين الحسابات الخارجي مدقق بين وصل كحلقة تعمل أنها كما اإلدارة مجلس إلى رفعها

نتائج  ومراجعة التدقيق، خطة الخارجي، ومراجعة المدقق تعيين مراجعة األخرى المهام ومن اإلدارة،

  .)Andrew & Goddard, 2000(الداخلي  الرقابة نظام ومراجعة التدقيق،

في  التدقيق لجان فكرة نشأت ماإن القرن، هذا وليدة ليست التدقيق لجان بأن القول يمكن

 عام في المالية لألوراق لندن بورصة قامتالعشرين عندما  القرن وبداية عشر التاسع القرن أواخر

 كان (1980) عام وفي تدقيق، لجنة بتشكيل المدرجة بالبورصة البريطانية الشركات بنصح) 1978(

 أصدر (1991) عام في التنفيذيين، غير المديرين واجبات الحديث عن في دور المؤسسية للحاكمية

 تفصيالت ووضع التدقيق لجان مفهوم بتطبيق توصية وويلز في انجلترا القانونيين المحاسبين معهد

 فاعلية وأكثر أفضل لتدقيق الوصول إلى للحاجة نظرا وذلك واجباتها، وتحديد تشكيلها كيفية حول

 بها وطرق القيام ولياتهامسؤ  بوضوح يبين مكتوب دليل عملها ويحكم اإلدارة مجلس قبل من للجنة

 قبل المالية مراجعة القوائم أهمها عديدة بمهام وتقوم بمهامها، للقيام الكافية السلطة اللجنة تمتلكو 

 مجلس وبين الحسابات الخارجي مدقق بين وصل كحلقة تعمل أنها كما اإلدارة مجلس إلى رفعها

 نتائج ومراجعة التدقيق خطة ومراجعة يالخارج المدقق تعيين مراجعة األخرى المهام منو  اإلدارة،

  ).Andrew & Goddard, 2000( الداخلي الرقابة نظام ومراجعة التدقيق
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 التدقيق لجان تطبيق مجال في الدولية التجارب أهم األمريكية المتحدة الواليات تجربة تعتبرو 

 الكساد االقتصادي أزمةب التدقيق لجان فكرة ونمو ظهور ارتبط فقد بها، المال رأس سوق نظرا لطبيعة

 الفكر في كبير تحول نقطة بمثابة كانت والتي )1929) و (1928( عامي العالم هزت التي الكبير

 في المساهمة الشركاتإدارات  معه استطاعت الذي األمر. جوانبه بكل الرأسمالي االقتصادي

 إلى أدى بدوره والذي ين،وتضليل المساهم صحيحة غير نتائج إظهار من األمريكية المتحدة الواليات

 األمريكية المالية األوراق هيئة عن إنشاء الكبير الكساد هذا وتمخض كبير بشكل األسهم انهيار

    )41: 2013(قديح، 

الواليات  مثل العالم دول بمعظم المعنية الجهات من العديد أصدرت التوجه لهذا ودعما

حيث  الشركات في التدقيق إنشاء لجان أهمية حول هاتوصيات وماليزيا وفرنسا وكندا وبريطانيا المتحدة

تقاريرها  موثوقية ودعم السوقية قيمتها وتقدير الشركات تقييم أداء في فاعل دور اللجان لهذه أصبح

  ).2010المالية (أبو زر، 

 المحاسبية والمعايير تعليمات اإلفصاح األردنية المالية األوراق هيئة أصدرت فقد األردن وفي

 تقوم أن ضرورة فيها جاء المالية، لألوراق سوق عمان في المدرجة للشركات 1998 لعام (1) رقم

 مهام وحددت التنفيذيين غير اإلدارة مجلس من ثالثة أعضاء من التدقيق لجان بتشكيل الشركات

 2002 عام وفي .األقل على العام في مرات أربع أن تجتمع على اللجان، تلك عمل وصالحيات

 على يتوجب أنه وأوضح التدقيق لجان تشكيل ضرورة إلى (76) رقم المالية األوراق قانون أشار

 الهيئة وٕاعالم تنفيذيين غير ثالثة أعضاء من تتألف التدقيق لجنة تسمى لجنة تشكيل اإلدارة مجلس

: 2007 ميالة، (أبو عملها ومدة وصالحياتها اللجنة مهام وحدد عليه يطرأ تغير وبأي التشكيل بهذا

مجلس  عن الصادرة التدقيق ومعايير المحاسبة معايير في اإلفصاح تعليمات أشارت كذلك). 23
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 الشركةإدارة  مجلس على ) أنه15رقم ( المادة ) في2004/ 53المالية رقم ( هيئة األوراق مفوض

 عضو ويعد للجنة رئيساً  أحدهم وتسمية التنفيذيين غير من أعضاء ثالثة من تدقيق لجنة تشكيل

التدقيق  لجنة وتجتمع منها راتباً  يتقاضى أو الشركة في موظفاً  يكن لم إذا تنفيذي غير اإلدارة سمجل

 في مرات أربع عن اجتماعاتها عدد يقل ال أن على اإلدارة مجلس إلى تقريرها وتقدم دورية بصفة

  ).20: 2008(مشتهى،  السنة

 عمل وصالحيات مهام حدد فقد 2000 لعام )28( رقم األردني البنوك لقانون بالنسبة أما

 غير اإلدارة مجلس أعضاء من أعضاء ثالثة من التدقيق لجان بتشكيل البنوك وطالب التدقيقلجان 

: 2001(الفرح، العام في مرات أربع تجتمع أن على الجان تلك وصالحيات مهام وحدد التنفيذيين،

38.(  

  

   مفهوم وأهمية وأهداف لجان التدقيق: )2ـ  2ـ  2(

 اإلدارة، مجلس من منبثقة دائمة ) لجنة التدقيق بأنها لجنة194: 2005(حماد، عرف 

 لجان التدقيق كل معظم والخبرة وتجتمع الكفاءة ذوي التنفيذيين غير األعضاء من من ثالثة وتتكون

 عن تقرير منفصل طريق عن مع المساهمين مباشر اتصال خط لها يكون أن ويجب سنة، ربع

 حوكمة الشركات والقيام مبادئ تحقيق عن مدى واضحة رؤية لتقديم اللجنة تسعىو  السنوي، التقرير

 تتكون التي اللجنة تلك بأنها) 181: 2006والمساءلة. فيما عرفها (الذنيبات،  تدقيقوال الرقابة بمهمة

 فاعلية زيادة هو تشكيلها من األساس الهدف وأن المنشأة، في غير التنفيذيين المديرين من عادة

  اإلدارة. وزيادة مساءلة التدقيق يفةوظ
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نها لجنة يتم تعيين أعضائها عن طريق الشركة من أعضاء غير التنفيذين أكما عرفت ب

بمجلس اإلدارة وتعد قناة اتصال بين مجلس اإلدارة والمدقق الخارجي للشركة ولها دور رقابي على 

  .)256: 2008(دحدوح،  جميع عمليات الشركة

الشركة الذين  مديريلجنة مكونة من بأن لجنة التدقيق  )192: 2008(الرحيلي،  وأشار

تتركز مسؤولياتهم في تدقيق القوائم المالية السنوية قبل تسليمها لمجلس اإلدارة وتعد لجنة التدقيق 

كحلقة وصل بين المدققين ومجلس اإلدارة وتتخلص نشاطاتها في مراجعة ترشيح المدقق القانوني 

  وكذلك الرقابة الداخلية للشركة وجميع المعلومات المالية المعدة للنشر. ة التدقيقونطاق ونتائج عملي

بين  من األشخاص من مختار عدد دقيق بأنها) لجنة التArens, et..al., 2010:84وحدد (

وقد  اإلدارة عن المدقق استقاللية على المحافظة عن مسؤولة تكون الشركة إدارة مجلس أعضاء

  المديرين. غير من اإلدارة مجلس من أعضاء سبعة أو خمسة وأ ثالثة من تتكون

  ووفقًا للتعريفات السابقة، يالحظ الباحث أن جميعها تشترك بمجموعة محاور رئيسة، هي:

 أداء مهامه في اإلدارة مجلس مساعدة ومهمتها اإلدارة مجلس قبل من التدقيق لجنة اختيار يتم .1

 .الرقابية

 الخبرة المالية فيهم يتوفر ممن التنفيذيين غير اإلدارة مجلس ءأعضا من التدقيق لجنة تتألف .2

 .والمحاسبية

 أعضاء. ثالثة التدقيق لجنة أعضاء لعدد األدنى الحد يكون .3

 أنظمة الرقابة وفحص والخارجي الداخلي التدقيق عمليات تدقيقب تتعلق التدقيق لجنة ليةؤو مس .4

 الشركات. حوكمة بقواعد االلتزام مراجعة وكذلك المالية التقارير إعداد تدقيق ومراجعة الداخلية
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 المنافع خالل من تتجلىدقيق تال لجان ) بأن أهمية148 - 144: 2006ويرى (سليمان، 

 والمدقق اإلدارة مجلس مثل العالقة ذات األطراف إلى جميع تقدمها أن يمكن والتي منها المتوقعة

 التدقيق لجان تقدمها التي المنافع توضيح كنالمصالح ويم والمساهمين وأصحاب والداخلي الخارجي

  :التالي النحو على السابقة لألطراف

 أعضاء مساعدة إلى يؤدي سوفالتدقيق  لجنة إنشاءإذ أن  :اإلدارة لمجلس بالنسبة أهميتها .1

 المحاسبة بنواحي يتعلق فيما وخاصة ومسئولياتهم، مهامهم تنفيذ على التنفيذيين اإلدارة مجلس

 االجتماع خالل وذلك من الخارجي، والمدقق اإلدارة مجلس بين االتصال تحسين خالل من والتدقيق

 مجلس إلى هذه االجتماعات نتيجة وتوصيل تهانهاي وفي تدقيقال عملية أثناء الخارجي بالمدقق

 بإعداد يتعلق فيما الشركة مع إدارة المدقق يواجهها قد التي المشكالت حل في والمساعدة اإلدارة

 .المالية ئمالقوا

استقاللية  تدعيم في التدقيق لجان تلعبه الذي الدور إذ ان :الخارجي للمدقق بالنسبة أهميتها .2

 هناك وعليه اإلدارة، من تدخل أو ضغط دون بمهامه قيامه إلى يؤدي الذي بالشكل الخارجي المدقق

 المدقق تعيين في التدقيق لجان دور حيث من بينهما العالقة بطبيعة اهتمت التي المعايير بعض

 زيادة وكذلك الخارجي والمدقق اإلدارة بين تنشأ قد التي المشكالت وحل أتعابه وتحديد الخارجي

 والداخلي. الخارجي المدقق من كل بين التفاعل

 وتوفير الداخلي التدقيق قسم رئيس باختيار التدقيق لجان تقوم :الداخلي للتدقيق بالنسبة أهميتها .3

 اإلدارة، وبين تنشأ بينهم قد التي المشكالت لحل بهم المستمر واالجتماع القسم هذال الالزمة الموارد

 .الداخلي التدقيق قسم دور وتفعيل استقاللية زيادة إلى يؤدي مما
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الشركات  داخل التدقيق لجان إنشاءإذ أن  :الخارجية واألطراف للمستثمرين بالنسبة أهميتها .4

 مما تصدرها الشركات، التي المحاسبية والتقارير المعلومات في يةوالشفاف االعتمادية زيادة إلى يؤدي

  .تلك التقارير في الخارجية واألطراف المستثمرين ثقة زيادة إلى بدوره يؤدي

 األخطاء من المالية البيانات خلو ضمان هو التدقيق لجان تشكيل من األساسي الهدف إن

 التدقيق لجان أهداف أن) 2001يرى (أحمد،  ، إذاإلدارة وغش تالعب اكتشاف إلى والسعي غشوال

  اآلتي: فی تتمثل

 لهذه اإلفصاح والشمولية أمان لضمان تدقيقها يتم التي السنوية المالية القوائم مصداقية دعم .1

 . القوائم

 اإلدارة، مما مجلس وبين وبينهم والخارجيين الداخليين المدققين وبين بينها اتصال قناة توفير .2

 . المجلس داخل لوماتالمع تناسق يضمن

 . والخارجيين الداخليين المدققين بين العمل تنسيق .3

  وجه. أكمل على بمسؤولياتهم القيام على المديرين مساندة .4

 مثل: األخرى األهداف بعض )2006(السويطي،  ويضيف

 . التشغيلية العمليات وفاعلية وكفاءة المخاطر إدارة نظم كفاءة من التحقق .1

 .بها المعمول والقوانين األنظمة مع تتوافق األشخاص وتصرفات المالية ياتالعمل أن من التحقق .2

 كأداة استخدام اللجنة خالل من مختلفة ألسباب تعود التي واإلشكاليات القضايا حل على العمل .3

 . الشركة أعمال في تؤثر شكوى أو تذمر حالة أية تناقش مستقلة داخلية تحقيق

 الحوار واالتصاالت وٕاجراء العالقات، توثيق طريق عن عليها والحفاظ الشركة بسمعة االهتمام .4

  . فيها المصلحة ذات األطراف جميع مع
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 الرقابية مهماته إنجاز على اإلدارة مجلس مساعدة في )Sawyer, et..al., 2003: 18( ويرى

 تقوم ةالشرك أن من والتأكد المالي اإلبالغ وعمليات التدقيق وأعمال الداخلية الرقابة أنظمة على

 أي في التحقيق سلطة لها اللجنة وأن المطبقة، وقواعد السلوك والقوانين األنظمة حسب بأعمالها

 لتقديم الألزمة التخصصات جميع من مستقلين واالحتفاظ بمستشارين مسؤولياتها، ضمن تقع أمور

  . داخلها وأ الشركة خارج من أهدافها لتحقيق المطلوبة كافة المعلومات على والحصول المشورة،

 تعتمد قوية رقابة أنظمة تطبيق في يتمثل التدقيق لجان تشكيل من األساسي إذ أن الهدف

 التعاون تحقيق أجل من المختلفة، واألقسام مع اإلدارات المعلومات وتبادل العكسية التغذية على

  ).Coletti, et..al., 2005: 496الشركة ( في واألطراف األخرى العاملين جميع بين الثقة وزيادة

  

  خصائص لجان التدقيق ومهامها :)3ـ  2ـ  2(

  أوًال: حجم أعضاء لجنة التدقيق

يختلف عدد أعضاء اللجنة من شركة ألخرى ومن دولة ألخرى وذلك وفقا لحجم مجلس 

اإلدارة وحجم الشركة وطبيعة نشاطها. لكن وبغض النظر عن حجم الشركة ونشاطها ينبغي ان يكون 

يا لتحقيق مزيج من الخبرات والقدرات التي تمكن اللجنة من القيام بالمهام الملقاة عدد األعضاء كاف

عليها وتحقيق اهدافها، ومع األخذ بالحسبان عدم زيادة هذا العدد بصورة قد تحد من اتخاذ القرارات 

بأن  بصورة سريعة وفعالة، وعدم تخفيضه بصورة تحد من اداء اللجنة ألعمالها بكفاءة وفعالية، علما

العدد االمثل ألعضاء لجنة التدقيق يتراوح بين ثالثة وخمسة إلى سبعة اعضاء وذلك لضمان 

استقاللية اللجنة كما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا واستراليا وان التشكيل الجيد 



 ـ 23 -  

خبرة وتحديث ال للجان التدقيق يجب ان يجمع بين الخبرة ومناوبة العضوية لضمان استمرار عنصر

  .)Rustam, et..al., 2013: 704(وجهات النظر واألراء 

  قيالتدق لجان أعضاء ةيستقاللإثانيًا: 

 لجنة هيكل فعالية محددات كأحد الجميع عليه يتفق عاماً  مبدءاً  االستقالل يكون يكاد

 القدرة ذوي ينالتنفيذي غير اإلدارة مجلس أعضاء من أغلبية اللجنة تضم بأن ذلك ويقضي التدقيق،

ويمثل مبدأ االستقاللية ). 2011(محروس،  اإلدارة عن مستقل بشكل والحكم التقدير على ممارسة

يمتلكها  التي القوة من يزيد ستقاللاإل أن حيث الرقابية بإعمالهم للقيام اللجنة هام ألعضاء عنصر

 تأثير، ويعّرف دون ملهمع أداء من يمكنهم وهذا اإلدارة، على الطولى اليد لهم ويجعل األعضاء

 يتأثروا أن وواقعية دون بموضوعية القرارات اتخاذ على قدرتهم بمدى التدقيق لجنة أعضاء استقالل

 يقاس حيث االقتصادية، للوحدة العليا اإلدارة ومصالح رغبات مع تعارضت ولو حتى باآلخرين

  ).100 :2009(حسن،  اللجنة في التنفيذيين غير المديرين بعدد استقاللهم

  التدقيق لجان أعضاء ثالثًا: الخبرة والمعرفة لدى

أن يتمتع أعضاء لجان التدقيق بالخبرة والمعرفة والمهارة أحيانًا من األمور المتفق عليها 

بمقدار يمكنهم من متابعة انظمة الرقابة الداخلية وتقييمها ومدى االلتزام باجراءات األنظمة االضافة 

مور المحاسبية والتدقيق واإلدارة المالية وان يكونو على معرفة كافية بإعداد إلى القدرة على فهم األ

المالية وتعقد  األدواتأن تعقد  إذ التقارير المالية وبطبيعة نشاط الشركة او المجال الذي تعمل فيه.

هياكل رأس مال الشركات وظهور صناعات جديدة والتطبيق الخالق للمعايير المحاسبية كلها معا 

ح اهمية وجود أعضاء مجلس اإلدارة المؤهلين فقط للعمل في لجان التدقيق وان الخبرة لدى توض

اعضاء اللجنة تعد أحد األركان المهمة نظرا ألن العديد من المشكالت المحاسبية التي ينبغي على 
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وافر لجان التدقيق حلها تعتمد على الحكم الشخصي والذي مما ال شك فيه يتأثر بمستوى الخبرة المت

  .لدى العضو في مجال المحاسبة والتدقيق

  التدقيق لجان رابعًا: عدد اجتماعات أعضاء

مور التي تؤثر في فعالية المرات التي تجتمع فيها لجنة التدقيق خالل العام من األ عدديعد 

بشكل على مقدرة اللجنة على القيام بمهامها وممارسة دورها  مهماً  يعد ذلك مقياساً  إذ ،لجنة التدقيق

وعدد المرات هذا يرتبط بحجم مسؤوليات اللجنة وبطبيعة الظروف التي تمر بها الشركة. . ايجابي

في  )Smith Report( وصى تقريرأفقد ه مناسبًا. ما تعتقد وهذا العدد تقرره اللجنة نفسها حسب

ام بينما بان العدد المناسب يجب أن ال يقل عن ثالث مرات في الع) 2003الصادر عام (بريطانيا 

 جتماع على أساس ربع سنوييكون اإلن في الواليات المتحدة بأ )Tread Way( أوصت لجنة

)Rustam, et..al, 2013: 704.( ) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة 15وقد أوصت المادة (

مع تأن تجراق المالية األردنية بالصادرة عن هيئة األو  2005والمعاير المحاسبية ومعاير التدقيق لعام 

  اللجنة على األقل أربع مرات في السنة.
  

  مداخل تكوين لجان التدقيق والعوامل المساهمة في تشكيلها :)4ـ  2ـ  2(

والمدخل  االختياري المدخل وهما التدقيق لجان تكوين عند إتباعهما يمكن مدخالن هناك

  ):2003(العطار،  اإللزامي

  اريياالخت المدخلأوًال: 

 تقرير مدى للشركة االختيار ويترك التدقيق، لجان بتكوين قانوني إلزام أي وجود عدم ويعني

 فعالية انه أكثر اعتبار على المتحدة المملكة في المدخل هذا تطبيق ويتم التدقيق، للجنة حاجتها
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 كان االختيار على قدرة هناك كان كلما انه المدخل هذا مؤيدو ويرى االلزامي، المدخل من ومرونة

 اختيارية بيئة ظل في انه المدخل فيرون هذا معارضو أما وأعمالها، لمهامها أداءها في عليةفا هناك

  .التدقيق لجان بتكوين تقوم التي الشركات عدد ينخفض تماماً 

  اإللزامي ثانيًا: المدخل

 أو الشركات، لهذه المنظم القانون بحكم يتم الشركات في التدقيق لجان تكوين أن ويعني

 كل من في المدخل هذا تطبيق ويتم المالية، األوراق بورصة في الشركة لتسجيل أساسي كشرط

 التدقيق لجان تكوين أن المدخل هذا مؤيدو ويرى واستراليا، وكندا، األمريكية، المتحدة الواليات

 قيامها يدعم الذي األمر التدقيق، للجنة أكثر وسلطة شرعية واستقاللية يعطي امية،ز اإلل بصورته

 مجرد ستكون التدقيق لجان تكوين أن فيرون المدخل هذا معارضو أما بكفاءة، لها المفوضة ابمهامه

  .للشكل استيفاء

 واتجاه معظم التدقيق لجان بموضوع االهتمام زيادة على العوامل من كثيراً  ساعدت لقد

  يلي: ام العوامل هذه ) وأهم314: 2007(علي وشحاته،  اللجان تلك تشكيل نحو والبنوك الشركات

 .بها والتالعب الغش حاالت وتزايد والبنوك الشركات من للعديد المالي الفشل حاالت تزايد .1

 سالمة تطبيق من والتأكد أنشطتها، على الرقابة عملية تدعيم في والبنوك الشركات رغبة زيادة .2

 .المحاسبية المبادئ

 نتيجة أعمالها إلظهار نوكوالب الشركات على المالية القوائم مستخدمي جانب من الضغوط زيادة .3

 .حقيقية بصورة المالي ومركزها
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مجال  في وبخاصة الشركة إدارة وبين الخارجيين الحسابات مدققين بين الموجود التناقض .4

التدقيق  وجود لجنة فإن ثم ومن المحايد، الفني الرأي إلبداء الخارجي المدقق استقالل على المحافظة

 .مدقق الحسابات استقالل تحقيق ويضمن نللمساهمي حماية يمثل شركة أي في

 الداخلية، وبالتالي الرقابة نظم فعالية وزيادة والتالعب الغش حاالت من يحد التدقيق لجنة وجود .5

 .والمنافسة اقتصاديات السوق ظل في خاصة ومراجعتها، المالية القوائم إعداد عملية في الثقة تدعيم

اإلدارة  أداء ورقابة ضبط في تساهم إدارية ةآلي إلى الشركات في المصلحة أصحاب حاجة .6

 .والرقابية المالية األمور بشأن عنهم كوكيل

 االعتماد عليها درجة زيادة بهدف المالية التقارير في والجودة الثقة تحسين إلى المتزايدة الحاجة .7

 .المناسبة القرارات اتخاذ في

 والتي المالية التقارير تقديم واعيدم التدقيق لجان تشكيل في أيضاً  ساهمت التي العوامل ومن

 السنوية، التقارير جانب إلى سنوية مالية ربع لتقارير الفعلي النشر ضرورة الدول بعض في تتطلب

 هذه في اإلدارة مجلس أعضاء كافة إشراك يكون وقد والجهد، الوقت من كبيراً  قدراً  يستلزم ما وهو

  ).144:  2006(سليمان، اإلدارة مجلس صيص مواردتخ ناحية من بالكفاءة يتسم ال أمراً  العملية

لجان التدقيق تهدف الى خصائص لجان التدقيق يرى الباحث أن وبعد التعرف على مفهوم و 

 ,تحسين عملية إدارة الشركات والرقابة عليها وحماية مصالح المساهمين وغيرهم من ذوي العالقة

قبل إدارات الشركات, حيث أنها تقوم بدراسة من  وتجنب الغش واإلحتيال وٕاساءة استخدام السلطات

 وكل هذا يمكن أن يكون بمصلحة القوائم المالية ومناقشة نتائج عمل المدققين الداخليين والخارجيين,

وفي األوقات ويوفر العلومات الالزمة للغير , الشركات ويضيف المزيد من الشفافية في القوائم المالية

الشفافية والوضوح و  اإللتزام بالقواعد والتعليمات والقوانين, و قراراتهمالمناسبة لمساعدتهم في إتخاذ 
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ال تخضع لهذه القواعد  نالشركات المساهمة العامة ممأرى أن تقوم  ولتعميم الفائدة, واألمانة

(الشركات غير الُمدرجة في بورصة عمان) والشركات المساهمة الخاصة وحتى تلك ذات المسؤولية 

س األموال الكبيرة إلى إيجاد لجان التدقيق ومنحها الصالحيات والمسؤوليات المحدودة ذات رؤو 

  .راعاة حجم الشركة ومدى قدرتها على تطبيق هذا األمرة مع ملتساهم في تقديم بيانات مالية موثوق

  

  جودة األرباح: )3ـ  2(

 البعض يستخدم حين ففي األرباح، جودة مفهوم حول النظر وجهات في إختالف هناك

 في االستمرارية إن )Altamuro & Beatty, 2006لجودتها. إذ بين ( كمقياس األرباح ستمراريةا

) بأن 2009المستقبلية. فيما بين (قراقيش،  باألرباح الحالية األرباح إرتباط مدى إلى تشير األرباح

 األرباح عن ةوعدال بصدق الشركة تعلنها التيجودة االرباح تشير إلى المدى الذي تعبر عنه األرباح 

 من وتخلو ملموس نقدي وجود ذات المنشورة الشركة أرباح فإن أخرى بعبارة أو للشركة، الحقيقية

  .اإلحتمالية األرقام أو المبالغات

 الجودة ذات فاألرباح المالي، التحليل عملية في مهماً  جزءاً  األرباح جودة مو فهم ويعتبر

 التشغيلي االداء هي أساسية جوانب لثالثة المعلومات لتحلي على الماليين المحللين تساعد العالية

 كذلك). Dechow & Schrand, 2004الشركة ( وقيمة المستقبلي، التشغيلي األداء للشركة، الحالي

 )Farinha, 2007( دراسة توزيعات األرباح. إذ بينت على كمؤشر استخدامها يتم األرباح جودة فإن

 تزداد ارباح لتوزيعات الشركات دفع األرباح، فإحتمالية توزيعات ينوب األرباح جودة بين عالقة بوجود

   .األرباح جودة بزيادة أيضاً  التوزيعات يزداد تلك مقدار أن كما األرباح، جودة بزيادة
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قراراتها  اتخاذ في أطراف عدة عليها تعتمد التي االرباح من أهمية األرباح جودة أهمية وتنبع

)Dechow, 1994 .( كما أكد)Bagava, 2006( القوائم  في مهماً  عنصراً  تعتبر االرباح جودة بأن

جودة  ذات أرباح على االعتماد إن حيث القرارات، اتخاذ عملية في ترشيد تستخدم حيث المالية

  ).Schipper & Vincent, 2003للثروة ( غير مناسبة إدارة إلى يؤدي منخفضة

 :هي عوامل ستة في األرباح جودة في المؤثرة العوامل )De-jun, 2009لخص ( وقد

 إستغالل من اإلدارة تمنع أن شأنها من المعايير صرامة إن حيث :المحاسبية المعايير جودة .1

 األرباح. جودة من يزيد أن شأنه من ما وذلك األرباح إدارة في المحاسبية المبادئ في الثغرات

 بين المالية التقارير إعداد في دمةالمستخ المعايير اختالف أن اذ :المحاسبية المعايير اختالف .2

 نأ بينياألرباح، إذ  جودة على التأثير في مهماً  عامالً  يمثل ان شأنه من والدولية المحلية المعايير

 إلدارة ممارسة لتمهيد الدخل وأقل ممارسات أقل لديها الدولية المحاسبة مبادئ تتبع التي الشركات

 األرباح.

 نسبة أعلى لديها التي الشركات في هي األرباح إدارة ممارسات قلأ أنإذ  :األسهم حملة تركيبة .3

 قبل من المملوكة األسهم نسبةبين  موجبة أن هناك عالقةو المستقلين،  اإلدارة مجلس أعضاء من

 .األرباح وجودة اإلدارة مجلس أعضاء

 سيطرة للدولة يكون حيث االشتراكي التوجه ذات البلدان بعض في أن إذ :األسهم حملة سيطرة .4

 النصف من ألقل األسهم حملة سيطرة نسبة تنخفض عندما أنهجد الشركات و  أسهم من نسبة على

 .الشركات هذه في تنخفض األرباح جودة فإن

اإلدارة قد  مجلس في المستقلين األعضاء إذ إن :األرباح جودة على اإلدارة مجلس أعضاء تأثير .5

 األرباح. جودة رفع في يساهمون
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 على أكثر اشرافاً  تزود قد الحجم كبيرة التدقيق لجنة إذ أن :األرباح جودة في تدقيقال تأثير لجنة .6

 تخفيض خالل من األرباح جودة من نيحسقد يؤدي الى الت شأنه من ما المالية وهو التقارير إعداد

 .المالية القوائم في التالعب إحتمال

األرباح , حيث إذا طبقت القوانين أن للجان التدقيق أثر على تحسين مستوى جودة ويرى الباحث 

والتشريعات الخاصة بلجان التدقيق سوف يؤدي ذلك إلى تحسين التقارير المالية التي تشرف لجان 

يلفت نظر مستخدمي  أن ما, حيث مما يؤدي إلى التحسين في جودة األرباح دقيق على مراقبتهاالت

شركة, فإن دراسة العالقة بين لجان التدقيق وجودة القوائم المالية وٕاهتمامهم هو األرباح التي تحققها ال

كبيرة بأنه يخدم األطراف المستفيدة من خالل تحديد نقاط القوة والضعف التي األرباح له أهمية 

  ر الموكل إليها.جان التدقيق وأثرها في إنجاز الدو تمتلكها ل
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  المبحث الثاني
  الدراسات السابقة العربية واألجنبية

  

من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح الجوانب األساسية 

لموضوعها، فقد قام الباحث بمسح الدراسات السابقة العربية واالجنبية وتم اإلفادة من بعض الدراسات 

  التي لها عالقة بموضوع الدراسة خدمة لمتغيراتها، وفيما يلي إستعراض لبعض هذه الدراسات.

  

  : الدراسات العربيةأوالً 

مدى فاعلية لجان التدقيق في الشركات المساهمة " :) بعنوان2006، عبد اللطيفدراسة (

العامة األردنية وأثر بعض خصائص الشركات عليها من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين 

  . "في األردن

بعض العوامل الخاصة أظهرت هذه الدراسة مدى فعالية لجان التدقيق في األردن وأثر   

بالشركة فيها، من خالل معرفة مدى قيام لجان التدقيق ألداء مسؤولياتها المحددة في القوانين 

والتشريعات األردنية، ومدى فاعلية لجان التدقيق في تحقيقها لعدد من المنافع المتوقعة وأهم 

من حيث حجم الشركة وحجم المحددات والمعوقات، وأثر بعض العوامل التي قد تؤثر على فاعليتها 

مديونيتها والصفات التي يتمتع بها مجلس إدارتها، من خالل وجودها في تلك الشركات، إذ إستخدم 

) 21الباحث في دراسته أسلوب االستبانة، حيث وزعت على مكاتب التدقيق الخارجي والبالغ عددها (

أن فاعلية لجان التدقيق في األردن  مكتب تدقيق والتي تمثل عينة الدراسة، إذ كشفت نتائج الدراسة

قليلة جدًا، كما رأى مدققوا الحسابات أن لجان التدقيق في األردن تؤدي مسؤولياتها القانونية المطلوبة 
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بدرجة محدودة فقط، والمنافع المتوقعة من تلك اللجان التي تمت تغطيتها في االستبانة يتم تحقيقها 

كما أظهرت الدراسة أن حجم الشركة  حددات على فاعليتها.لكن بدرحة قليلة بسبب وجود بعض الم

ومديونيتها ال يؤثران في الفاعلية بينما تركيبة مجلس إدارة الشركة له أثر محدود على فاعلية لجان 

  .التدقيق للشركة

  

تطوير أنموذج لدور لجان التدقيق في الشركات " :) بعنوان2006دراسة (السويطي، 

  . "نية وتأثيرها في فاعلية وٕاستقاللية التدقيق الخارجيالمساهمة العامة األرد

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير أنموذج لتعزيز دور لجان التدقيق في الشركات المساهمة   

العامة األردنية من أجل تدعيم فاعلية وٕاستقاللية التدقيق الخارجي، بما يؤدي إلى تحسين جودة 

 لية المنشورة، حتى تتعزز ثقة المجتمع المالي في هذه البيانات.التدقيق وزيادة مصداقية البيانات الما

تكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة األردنية التي قامت بتشكيل لجان تدقيق وعددها 

وتشمل كال من المديرين فرد ) 230إعتمدت الدراسة على عينة تتكون من () شركة. وقد 183(

أنه ال تتوافر في ومديري التدقيق الداخلي والمدققين، وكان من أهم النتائج  نالعامين والمديرين الماليي

لجان التدقيق المشكلة حاليا في الشركات المساهمة العامة األردنية المتطلبات األساسية لممارسة 

نونية وليست لتأدية دورها بفاعلية، وأنها شكلت في أغلب األحيان من أجل إستيفاء متطلبات قا

ال يوجد تأثير مهم للجان التدقيق التي تشكل حاليا في الشركات المساهمة العامة وهرية، و مهمات ج

  األردنية في فاعلية واستقاللية التدقيق الخارجي في هذه الشركات.
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دور لجان التدقيق في إستمرارية األرباح كدليل " :) بعنوان2012وآخرون، حمدان دراسة (

  . "على جودتها

الى إستطالع خصائص التي تتمتع بها شركات التدقيق أو لجان التدقيق  هدفت هذه الدراسة

وأثرها على إستمرارية األرباح كدليل على جودتها في الشركات الصناعية المساهمة العامة في 

االردن، وتم إستخدام طريقة اإلنحدار المتجمع لتحليل البيانات المجموعة من عينة الدراسة البالغه 

) حيث 2009() لغاية 2004(ة مدرجة بسوق عمان المالي وذلك للفتره من ) شركة صناعي50(

خلصت هذه الدراسة لوجود أثر إيجابي لعدد إجتماعات لجان التدقيق على تحسين جودة األرباح، 

وتأثير سلبي لملكية أعضاء لجنة التدقيق ألسهم الشركة على جودة األرباح مع عدم تأثير لبقية 

جودة االرباح وهي حجم لجنة التدقيق وٕاستقاللية والخبرة المالية ألعضاء  العوامل المدروسة على

  لجان التدقيق على جودة األرباح. لجنة 

  

 الشركات من دليل :األرباح جودة في المؤثرة العوامل" :) بعنوان2012، حمداندراسة (

  . "األردنية الصناعية

 المدرجة الصناعية العامة المساهمة الشركات أرباح جودة من التحقق إلى الدراسة هذه هدفت

 األرباح جودة مستوى في تؤثر التي العوامل اختبار إلى باإلضافة المالية، لألوراق عمان سوق في

 ؛اإلستثمار على العائد ؛الدين عقود ؛الشركة حجم ؛المحاسبي التحفظ  :وهي الشركات تلك في

 مختلفين منهجين استخدام تم األهداف هذه يقولتحق .التدقيق ولجان ؛التدقيق جودة ؛المؤسسي التحكم

 في مدرجة عامة صناعية مساهمة ) شركة50( على الدراسة عينة شملت وقد األرباح، جودة لقياس

 االنحدار اختبار استخداممن  مكنت بطريقة رتبت والتي) 2009 -  2004( للفترة المالي عمان سوق
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 المساهمة الشركات أرباح جودة ارتفاع إلى يرتش مهمة نتائج إلى الدراسة توصلت وقد المشترك،

 وجودة الدين وعقود الشركة لحجم تأثير وجود إلى النتائج أشارت كما األردنية، الصناعية العامة

  .األرباح جودة مستوى في التدقيق

  

 فترة على وأثرها التدقيق لجان خصائص" :) بعنوان2012دراسة (أبو الهيجاء والحايك، 

  . "األردنية العامة المساهمة الشركات تطبيقية على دراسة دقق:الم تقرير إصدار

 كحجم التدقيق لجان خصائص بين ترابط هناك كان إذا فيما فحص إلى الدراسة هذه هدفت

 إصدار فترة وبين ألعضائها، المالية الخبرة ووجود اجتماعها مرات وعدد واستقالليتها التدقيق لجنة

 بورصة في المدرجة األردنية العامة المساهمة الشركات من دراسةال مجتمع تكونتقرير التدقيق. 

 الدراسة عينة أما) شركة. 285عددها ( ) والبالغ2010عام ( في المالية تقاريرها والتي نشرت عمان

 من بكل المرتبطة المختلفة الدراسات استقراء تم أهداف الدراسة ولتحقيق) شركة. 144( على فشملت

 إحصائية داللة ذي تأثير وجود إلى الدراسة توصلت قدو  التدقيق، تقرير إصدار وفترة التدقيق لجان

 إصدار فترة بنقصان والمتمثل التدقيق تقرير إصدار فترة على المالية والخبرة األعضاء عدد من لكل

  .التدقيق تقرير

  

أثر لجان التدقيق في الشركات المساهمة " :) بعنوان2013دراسة (السرطاوي وآخرون، 

لعامة األردنية على الحد من إدارة األرباح: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية ما قبل األزمة ا

  . "المالية العالمية

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق الشركات المساهمة العامة األردنية لتعليمات 

تشريعات األردنية، وتحديد الحاكمية المؤسسية الخاصة بلجان التدقيق والواردة بنصوص القوانين وال
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مدى قدرة لجان التدقيق في الحد من قيام الشركات المساهمة العامة األردنية في إدارة أرباحها. 

ولتحقيق هذه األهداف تم دراسة وتحليل القوانين والتشريعات األردنية ذات العالقة لتحديد أهم 

) شركة صناعية 50األرباح في ( خصائص لجان التدقيق الواردة فيها ودراسة أثرها على إدارة

 وقد). 2006 – 2001مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية خالل األعوام (

أن الشركات المساهمة العامة الصناعية تلتزم بتطبيق  العديد من النتائج أبرزها توصلت الدراسة إلى

ا وردت بالتشريعات األردنية، كما الحاكمية المؤسسية الخاصة بخصائص لجان التدقيق كمتعليمات 

أظهرت النتائج بأن كال من حجم لجنة التدقيق والخبرة المالية ألعضائها وعدد مرات إجتماعهم ال 

هناك تأثير في الحد من إدارة األرباح باستخدام متغير تؤثر في الحد من إدارة األرباح، إال أن 

 لألسهم كان له أثرًا مهمًا في زيادة إدارة األرباح. وأن نسبة ملكية أعضاء لجنة التدقيقاإلستقاللية، 

  

دور لجان التدقيق في الحد من االحتيال في " :) بعنوان2013دراسة (محمد ودحدوح، 

  . "الشركات المساهمة السورية: دراسة ميدانية

هدف هذه الدراسة الى دراسة دور لجان التدقيق في الحد من االحتيال في الشركات المساهمة 

العالقة بين ضوابط تشكيل لجان التدقيق والحد من االحتيال في  وذلك من خالل تحليلورية، الس

الشركات المساهمة العامة في سورية وبيان العالقة بين مهام لجنة التدقيق والحد من االحتيال في 

 نالمعتمدي الخارجيين الحسابات ومدققيمن  الدراسة مجتمع الشركات المساهمة في سورية. تكون

 رئيساً  مقراً  دمشق مدينة من يتخذون الذين2011 لعام السورية المالية واألسواق األوراق هيئة لدى

 الحسابات مدققي عدد مساهمة، وبلغ ) شركة21المدرجة ( الشركات عدد بلغ وقد .ألعمالهم

 لجان أعضاء على استبانة) 38( وزعت وقد .تدقيق مكتب) 19تدقيق و ( ) شركات5الخارجيين (
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 )32استلمت ( الحسابات، مدققي على استبانة) 40( ووزعتمنها،  ) استبانة33استلمت ( لتدقيق،ا

وقد . ) استبانة65وبهذا يكون العدد اإلجمالي لالستبانات التي تم الحصول عليها ( .منها استبانة

 في رتؤث التدقيق لجان تشكيل ضوابط البحث أن عينتي أفراد عيجمن أتوصلت نتائج الدراسة إلى 

 لجنة أعضاء لدى االستقاللية أهمها توافر كان السورية، المساهمة الشركات في االحتيال من الحد

 لدى العملية الخبرة سنواتو لجنة التدقيق،  أعضاء لدى والمحاسبية المالية الخبرة توافرو التدقيق، 

  .التدقيق لجنة أعضاء خبرات تنوعو التدقيق،  لجنة أعضاء

  

المالية:  التقارير جودة على التدقيق لجان خصائص أثر" :) بعنوان2013دراسة (قديح، 

  . "بورصة قلسطين في المدرجة المصارف دراسة تطبيقية على

 المالية التقارير جودة على التدقيق لجان خصائص أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 الوصفي المنهج لباحثا اتبع الهدف هذا ولتحقيق فلسطين، بورصة في المدرجة المصارف في

مجتمع  تمثل التي مصارف )7( بيانات رتبت حيث ،الدراسات هذه مثل مع يتالئم الذي التحليلي

 للبيانات اللوجستي نموذج االنحدار باستخدام )2011 – 2006( عام من الدراسة خالل الفترة

 كال بين عكسية عالقة ودوج وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها. عبر الزمن المقطعية

 وجود إلى باإلضافة المالية، التقارير وجودة التدقيق لجنة أعضاء واستقاللية التدقيق لجنة حجم من

 المالية التقارير وجودة التدقيق لجنة يمتلكها أعضاء التي المصرف أسهم نسبة بين طردية عالقة

 التدقيق لجنة عضو يحمله الذي ماليال أو المحاسبي المؤهل خاصيتي من لكل أثر وجود عدم كذلك

  التقارير المالية. جودة سنويا على التدقيق لجنة اجتماعات وعدد
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دور مجالس اإلدارة في تحسين أداء لجان التدقيق في ظل " :) بعنوان2014دراسة (أبو ريدة، 

  . "الحاكمية المؤسسية: دراسة تطبيقية على المصارف المدرجة في بورصة فلسطين

ذه الدراسة إلى التعرف على دور مجالس اإلدارة في تحسين أداء لجان التدقيق في هدفت ه  

ظل الحاكمية المؤسسية في المصارف المدرجة في بورصة فلسطين، ولتحقيق هذا الهدف اتبع 

س ن مجتمع الدراسة من أعضاء مجالالباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة. تكو 

). وبعد إجراء التحليالت االحصائية المناسبة 69محل الدراسة والبالغ عددهم ( دارة المصارفإ

في بورصة  المدرجةتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن مجالس اإلدارة في المصارف 

فلسطين تعزز من فاعلية لجان التدقيق بدرجة كبيرة في التدقيق الخارجي ونظام الرقابة الداخلية، 

قيق الداخلي وٕاعداد التقارير المالية. كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير لكل من الجنس والعمر والتد

هل العلمي والتخصص العلمي والخبرة العملية ونسبة ملكية مجلس اإلدارة في ؤ والوظيفة الحالية والم

  ن التدقيق.دارة في تحسين أداء لجاوات التي قضاها عضوًا في مجلس اإلأسهم المصرف وعدد السن

  

  ثانيًا: الدراسات األجنبية

" :) بعنوانAbbott, et..al., 2002دراسة ( Audit Committee Characteristics and 

Financial Misstatement ".  

هدفت الدراسة إلى معرفة األثر الناتج عن إحتمالية حدوث خلل ما في البيانات المالية في 

التدقيق سواء كان عدم وجودها بشكل جزئي أو كلي، حالة عدم وجود خصائص معينة في لجان 

 )41على (ة وتمثلت هذه الخصائص باإلستقاللية والخبرة، وعدد اإلجتماعات، وشملت عينة الدراس

 – 1995) شركة التي أعادت النتائج السنوية خالل الفترة (88( شركة والتي أصدرت تقارير مزورة ,
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وأظهرت الدراسة النتائج التالية في جمع البيانات المطلوبة، ، وٕاعتمدت على أسلوب اإلستبانة )1999

 .)%74(أن األعضاء الخارجيين المستقلين من لجان التدقيق في الشركات األمريكية شّكلت نسبتهم 

أن نسبة اللجان التي كانت تشتمل على عضو واحد على األقل له خبرات تتعلق باألمور المحاسبية و 

 من تلك اللجان قد عقدت أربعة اجتماعات فأكثر خالل العام.) %57(أن و ) %79( أو المالية شّكلت

الدراسة أن نتائج وبينت ). %38( كانت نسبة اللجان التي تتوفر فيها تلك الخصائص مجتمعةو 

هنالك عالقة عكسية بين تحريف البيانات المالية والخصائص في حالة توفرها في تلك اللجان، كما 

رة توفر هذه الخصائص من أجل تدعيم فاعلية لجان التدقيق في آليات أوصت الدراسة على ضرو 

  اإلشراف والرقابة على البيانات المالية وٕاجراءاتها.

  

 Audit Committee Characteristics and the" :بعنوان )Felo, et..al., 2003(دراسة 

Quality of Financial Reporting".   

بين خصائص أعضاء لجان التدقيق التي تتعلق باإلستقاللية  هدفت الدراسة إلى إختبار العالقة

والخبرة من ناحية، واألمور المتعلقة بحجم اللجنة (عدد األعضاء) وتأثيرها على جودة البيانات المالية 

تناولت بيانات  ) شركة119من ناحة أخرى، وقد أجريت الدراسة في أمريكا على عينة مكونة من (

) صناعة مختلفة لعامي 16) شركة موزعة على (130تناولت بيانات ( ، كما)1993/1992عامي (

) شركة كونها 77) دراسة مقارنة، حيث كانت الحصيلة النهائية لعينة الدراسة (1996/1995(

تضمنت تقييم التغيرات في نوعية البيانات المالية لفترات مختلفة، وتحدثت الدراسة عن تجربة شركة 

لجنة التدقيق فيها من ستة أعضاء منهم أربعة يتمتعون بخبرات عالية في  إنرون) التي كانت تتكون(

مجال المحاسبة واإلدارة علميًا وعمليًا إال أنهم لم يكونوا قادرين على إكتشاف التالعب في حسابات 
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الدراسة أهمية إستقاللية لجان التدقيق وتمتعهم بالخبرات العلمية والعملية نتائج قد أظهرت و الشركة، 

لكافية والتي تتعلق باألمور المحاسبية والمالية تزيد من فاعلية تلك اللجان وتساهم ايجابًا في جودة ا

وأوصت الدراسة بضرورة وجود شرط يلزم جميع أعضاء اللجنة بأن يتمتعوا بالخبرات  .البيانات المالية

بي على المستفيدين من المحاسبية والمالية الكافية لتحسين فاعليتهم، وبالتالي يكون له أثر إيجا

  البيانات المالية.
  

 The Influence of Independent and " :بعنوان) Bryan, et..al., 2004دراسة (

Effective Audit Committees on Earnings Quality".   

) الخاصة بتحسين فاعلية لجنة Blue Ribbonهدفت الدراسة إلى اختبار أثر توصيات لجنة (

وتوصيات هذه اللجنة تتعلق بتكوين لجنة تدقيق مستقلة من  ،ي على جودة األرباحالتدقيق الداخل

وقامت الدراسة بإختبار أثر  ،ثالثة أعضاء على األقل يتمتعون بمعرفة مالية ويجتمعون بشكل دوري

 Earningهذه المتغيرات على جودة األرباح المقاسة من خالل شفافية األرباح ومستوى اإلعالم فيها  

Informativeness  األرباح حيث تم قياس اإلعالم من خالل حجم معامل استجابةEarnings 

Response Coefficient كما تم قياس مستوى الشفافية من خالل درجة عدم الدقة في المستحقات ،

) مشاهدة سنوية لقياس أثر 1294على (الدراسة واشتملت عينة  ،)2000 – 1996خالل الفترة (

مشاهدة سنوية لقياس أثر متغيرات لجنة ) 1300(التدقيق على اإلعالم في األرباح ومتغيرات لجنة 

الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين أعضاء لجنة التدقيق نتائج التدقيق على الشفافية، وخلصت 

  المستقلين والذين يتمتعون بخبرة مالية ويجتمعون بشكل دوري وبين جودة األرباح.
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":) بعنوانLin, et..al., 2006دراسة (  The Effect of Audit Committee 

Performance on Earnings Quality".   
  

(الحجم، واإلستقاللية، والخبرة  هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين خصائص لجنة التدقيق

باح وملكية أعضاء اللجنة ألسهم الشركة) وبين إعادة قياس األر  ،نشاطات اللجنة، و المالية لألعضاء

) شركات أعادت قياس أرباحها 106كمؤشر إلدارة االرباح. وقد احتوت عينة الدراسة على بيانات (

نتائج وقد توصلت  ،)2000خالل عام ( ) شركات لم تقم بإعادة قياس أرباحها106بالمقارنة مع (

لجنة التدقيق وجود عالقة عكسية بين حجم لجنة التدقيق وبين إدارة األرباح، أما عناصر  الدراسة إلى

تكن األخرى (الخبرة المالية، االستقاللية، ونشاطات اللجنة، وملكية أعضاء اللجنة ألسهم الشركة) فلم 

  عالقة بينها وبين جودة التقارير المالية. هناك

  

" :) بعنوانQin, 2007دراسة ( The Influence of Audit Committee Financial 

Expertise on Earnings Quality".   

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الخبرة المالية للجنة التدقيق على جودة األرباح، ولتحقيق الهدف، 

) شركة أمريكية مدرجة في البورصة، إذ قام بتحليل 120اختار الباحث عينة عشوائية مكونة من (

دراسة على أن التقارير المالية واألرباح المحتجزة لهذه الشركات لخمس سنوات سابقة. وكشفت نتائج ال

وجود لجنة تدقيق يتمتع أعضاؤها بالخبرات المالية له أثر إيجابي على دقة وموضوعة وموثوقية 

  التقارير المالية، كما أن لها أثرا إيجابيًا على جودة ونمو األرباح.
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 Audit Committee Experts and ":) بعنوانNelson & Devi, 2011دراسة (

Earnings Quality".    

الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين خبرة لجان التدقيق وجودة االرباح من خالل جودة  هدفت

والتي  2008) شركة في العام 300التقارير المالية. تكونت عينة الدراسة من البيانات المالية لـ (

. هادافعلى المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اه واعتمدت الدراسةتعتبر االكبر من حيث رأس المال. 

وجود وبعد إجراء التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن 

خبراء غير محاسبين وخبراء محاسبين مهم للحد من ممارسة إدارة األرباح، كما أن حجم الشركة 

 والرافعة المالية لهما داللة معنوية في الحد من إدارة األرباح.

 

 Audit Committee Gender" :) بعنوانThiruvadi & Huang, 2011دراسة (

Differences and Earnings Management".   

معرفة إذا كان لتنوع جنس لجان التدقيق أثر على جودة أرباح الشركات. تكونت هدفت الدراسة إلى 

اهداف ، وقد اعتمد الباحثان في تحقيق S&P Small Cap 600) شركة من 320عينة الدراسة من (

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وبعد إجراء عمليات التحليل االحصائي الالزمة توصلت 

الحد الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها وجود الجنس االنثوي بلجان التدقيق له دور إيجابي في 

  ية.من إدارة االرباح من خالل الزيادة السلبية (انخفاض الدخل) للمستحقات التقدير 
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":) بعنوانGarcía, et..al., 2012دراسة (  Audit Committee and Internal Audit 

and the Quality of Earnings: Empirical Evidence from Spanish Companies".   

تحليل العالقة بين خصائص لجان التدقيق ووظيفة لجنة التدقيق وٕادارة هدفت الدراسة إلى 

) شركة، أما عينة الدراسة فقد شملت البيانات المالية لـ 127الدراسة من ( االرباح. تكون مجتمع

) شركة اسبانية مسجلة في سوق مدريد لالوراق المالية. وكانت الفترة الزمنية المشمولة بالدراسة 108(

)، وتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف 2006) ولغاية عام (2003من عام (

بين  سلبية ة، وبعد إجراء عمليات التحليل االحصائي الالزمة توصلت الدراسة إلى وجود عالقةالدراس

والتالعب باألرباح، كما أن هناك عالقة سلبية بين وجود وظيفة لجان التدقيق حجم وعدد اجتماعات 

  المراجعة الداخلية وٕادارة األرباح.

  

":بعنوان) Zaman & Sarens, 2013( دراسة  Informal Interactions between Audit 

Committees and Internal Audit Functions: Exploratory Evidence and 

Directions for Future Research".  

هدفت الدراسة إلى تعرف التفاعل غير الرسمي بين لجان التدقيق ووظائف التدقيق الداخلي. وقد 

الشركات البريطانية المسجلة في السوق المالي ) استبانة على مديري التدقيق في 672تم توزيع (

) 187) استبانة وتبين أن إجمالي عدد االستبانات الصالحة للتحليل (220البريطاني. وتم استرجاع (

) من عدد االستبانات الموزعة. وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي %27.8استبانة بنسبة بلغت (

، وبعد إجراء التحليل االحصائي الالزم توصلت الدراسة إلى التحليلي ألغراض تحقيق أهداف الدراسة

العديد من النتائج ابرزها وجود تفاعل غير رسمي بين لجان التدقيق ووظائف التدقيق الداخلي في 
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الشركات محل الدراسة، إضافة إلى أن التفاعالت غير الرسمي بين لجان التدقيق ترتبط بشكل 

  التدقيق وخبرة ومعرفة لجنة التدقيق وجودة التدقيق الداخلي.إيجابي ودال مع استقاللية لجنة 

 

 Characteristics of Audit Committee" :بعنوان )Iyer, et..al., 2013(دراسة  

Financial Experts: An Empirical Study".   

اختبار خصائص ومؤهالت لجان التدقيق كخبراء ماليين. تكونت عينة هدفت الدراسة إلى 

) عضو لجنة تدقيق من العاملين في الشركات العامة االمريكية. وقد تم االعتماد 167من ( الدراسة

جراء التحليل االحصائي الالزم غراض تحقيق أهداف الدراسة، وبعد إعلى المنهج الوصفي التحليلي أل

جابية توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن المؤهالت العلمية والخبرة يعدان قيمة اي

  وفقًا للخبراء الماليين.لمجلس اإلدارة عند اختيار اعضاء لجان التدقيق 

  

":) بعنوانAdel & Maissa, 2013دراسة (  Interaction between Audit Committee 

and Internal Audit: Evidence from Tunisia".    

وكذلك بيان أثر خصائص  هدفت الدراسة إلى بيان التفاعل بين لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي

) مدقق داخلي يعملون في 50لجنة التدقيق على هذا التفاعل في تونس. تكونت عينة الدراسة من (

الشركات التونسية. وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة اعدت 

ائي الالزمة توصلت الدراسة خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء عمليات التحليل االحص

إلى العديد من النتائج ابرزها أن خبرة لجان التدقيق وعدد مرات اجتماع لجان التدقيق تؤثر بشكل 

إيجابي على تفاعل لجنة التدقيق مع التدقيق الداخلي. وأن حجم لجنة التدقيق تؤثر بشكل سلبي على 
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ق ليس له أثر على العالقة مع لجنة التدقيق هذا التفاعل، باإلضافة إلى أن استقاللية لجنة التدقي

  لمراجعة الحسابات الداخلية أو حسابات التدقيق الداخلي.

  

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: )5ـ  2(
 

  إن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يمكن تلخيصه، باآلتي:  

لدراسات السابقة العربية منها واالجنبية من حيث : إختلفت اهداف امن حيث هدف الدراسة �

لجان التدقيق في العالقة والتأثير وتحديد االهمية، فيما تعنى الدراسة الحالية بالتعرف على أثر 

بورصة تحسين مستوى جودة األرباح بالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

 .عمان

حث في دراسته الحالية إلى المنهج الوصفي التحليلي وصوًال إذ لجأ البا: من حيث المنهجية �

  لتحقيق أهداف دراسته النظرية والعملية.

: إذ يالحظ من الدراسات السابقة تعدد بيئات التطبيق فمنها كانت في من حيث بيئة التطبيق �

ذلك البيئة العربية من جهة ومن جهة اخرى طبقت في صناعة الخدمات والصناعات اإلنتاجية، وك

الحال بالنسبة للدراسات األجنبية. أما في الدراسة الحالية فقد تم التطبيق على بيئة األردن 

  .بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في وخصوصًا بيئة 
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  الـفـصل الثالث 

  (الطريقة واإلجراءات) منهجية الدراسة
  

  ـــةالمقدمـ: )1ـ  3(
  

الفصـل إلـى توضـيح منهجيـة الدراسـة واإلجـراءات المتبعـة لتحقيـق أهـداف الدراسـة.  اهدف هذ

وعليــــه، فــــإن الفصــــل الحــــالي يتضــــمن مــــنهج الدراســــة المتبــــع، ومجتمــــع الدراســــة وعينتهــــا، ووصــــف 

فيــة لعينــة الدراســة، وأدوات الدراســة ومصــادر الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات، المتغيــرات الديمغرا

  والمعالجات اإلحصائية المستخدمة وكذلك فحص صدق أداة الدراسة وثباتها.

  

  منهج الدراسة: )2ـ  3(
  

إعتمدت الدراسة الحالية علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي، فعلـى صـعيد المـنهج الوصـفي تـم إجـراء 

مكتبــي واإلطــالع علــى الدراســات والبحــوث النظريــة والميدانيــة العربيــة منهــا واألجنبيــة ألجــل المســح ال

بلـورة األســس والمنطلقــات التــي يقــوم عليهــا اإلطــار النظــري والوقــوف عنــد أهــم الدراســات الســابقة التــي 

للدراســة وتــم  ةاتمثـل رافــدًا حيويــًا فـي الدراســة. أمــا علــى الصـعيد التحليلــي فقــد تــم اسـتخدام االســتبانة أد

لتحليــــل  Amosوبرنــــامج تحليــــل المســــار  )SPSS(اســــتخدام الرزمــــة االحصــــائية للعلــــوم االجتماعيــــة 

  بيانات الدراسة لتحليل بيانات الدراسة األولية.
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  مجتمع الدراسة وعينتها: )3 ـ 3(
  

بورصة في جميع الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة  الدراسة من مجتمع تكون

) شـــركة. أمـــا عينـــة الدراســـة فقـــد شـــملت الشـــركات الصـــناعية 73والبـــالغ عـــددها ( 2014للعـــام  عمـــان

والتــــي يزيــــد رأس مالهــــا عــــن  2014للعــــام  بورصــــة عمــــانالمســــاهمة العامــــة األردنيــــة المدرجــــة فــــي 

تلــك  ) شـركة. وأسـماء51) مليـون دينـار، أي خمسـة ماليــين دينـار فـأكثر والبـالغ عــددها (5000000(

). وعليه فإن وحدة التحليل للدراسة الحالية تكّونـت مـن أعضـاء مجلـس 1الشركات موضحة بالملحق (

. وتــّم إختيـــار أفــراد وحــدة التحليــل بشـــكل الخــارجيين التــدقيق والمــدققين الــداخليين للشـــركات والمــدققين

كــل شــركة مــن ) فــرد، فل153قصــدي (عمــدي). أي أن عــدد أفــراد وحــدة التحليــل بشــكل إجمــالي بلــغ (

) 1) ثالثـــة اســـتبانات تـــوزع علـــى الشـــكل التـــالي: اعضـــاء لجنـــة التـــدقيق (3الشـــركات عينـــة الدراســـة (

  ) استبانة واحدة.1) استبانة واحدة ، والمدقق الخارجي (1استبانة واحدة، والمدقق الداخلي (

فحــــص  )، وبعـــد141) علـــى فئـــات وحـــدة التحليـــل، اســـترد منهـــا مـــا مجملـــه (153إذ تـــّم توزيـــع (

) إسـتبانات غيـر صـالحة لعمليـة التحليـل، وذلـك لعـدم إسـتكمال 3اإلستبانات الُمستردة تبين أن هنـاك (

) 138كافـــة المعلومـــات الـــواردة فيهـــا، وبهـــذا يصـــبح عـــدد اإلســـتبانات الصـــالحة للتحليـــل مـــا مجملـــه (

  ) من إجمالي عدد اإلستبانات الموزعة.%90.19إستبانة بنسبة بلغت (
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  وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد وحدة التحليل :)4ـ  3( 
  

) المتغيـــــــرات 5 - 3) ، (4 - 3) ، (3 - 3) ، (2 - 3) ، (1 - 3توضـــــــح الجـــــــداول (  

الجـنس ؛ والعمـر ؛ والمؤهـل العلمـي ؛ والخبـرة العمليـة ؛ الديمغرافية ألفراد وحـدة التحليـل مـن حيـث (

  ).والوظيفة الحالية

من أفراد وحدة التحليل هم  %80) أن 1 -  3(ة في الجدول فقد بينت النتائج المعروض

هم من اإلناث. وهذا ما يعكس أن مجتمع الشركات المبحوثة مجتمع  %20من الذكور، وما نسبته 

  ذكوري النزعة والقرار، وأن تمثيل المجتمع اإلناثي محدود إلى حد ما.

    )1 - 3الجدول (    

  ير الجنسيوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغ

 النسبة المئوية (%)  التكرار  الفئة المتغير

 الجنس
 80 110 ذكر

 20 28  أنثى

 100 138  المجموع

سـنة.  30وحدة التحليـل هـم ممـن تقـل أعمـارهم من أفراد  %12أن ) 2 - 3(ويبين الجدول 

 %31سـنة، كمـا أظهـرت النتـائج أن  34إلـى  30هم ممن تتراوح أعمارهم مـن  %37وأن ما نسبته 

سـنة، وأخيـرًا، تبـين أن نسـبة افـراد  39إلـى  35هم ممـن تتـراوح أعمـارهم مـن وحدة التحليل من أفراد 

. وهـو مـا يؤشـر التركيـز العـالي %20سـنة مـا مجملـه  40ممن تزيد أعمارهم عـن وحدة التحليل هم 

مـدى من الشركات محـل الدراسـة علـى العنصـر الشـبابي فـي إنجـاز أعمالهـا وتحقيـق أهـدافها علـى ال

  البعيد.
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  )2 - 3الجدول (

  يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير العمر

 النسبة المئوية (%)  التكرار  الفئة المتغير

 العمر 

 12 16 سنة 30أقل من 

 37 51 سنة 34  – 30من 

 31 43 سنة 39  –35من 

 20 28    سنة فأكثر 40

 100 138  المجموع

  

من من أفراد وحدة التحليل هم من حملة شهادة  %2أن  )3 - 3كما يوضح الجدول (  

من افراد وحدة التحليل هم من حملة درجة البكالوريوس في  %67الدبلوم في إختصاصاتهم، وأن 

إختصاصاتهم، كما بينت النتائج أن نسبة افراد وحدة التحليل من حملة درجة الماجستير في 

من افراد وحدة التحليل هم من حملة  %7ما نسبته  . وأخيرًا، بينت النتائج أن%24  إختصاصاتهم

وهذا دليل على المستويات التعليمية العالية التي يتحلى بها  درجة الدكتوراه في إختصاصاتهم.

  العاملين في الشركات محل الدراسة.

  )3 - 3الجدول (

  يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير المؤهل العلمي 

 النسبة المئوية (%)  رالتكرا  الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 2 3 دبلوم 

 67 93 بكالوريوس

  -  -   دبلوم عال

 24 33  ماجستير

 7 9  دكتوراه

  100 138  المجموع
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) أن ما نسبته 4 - 3وبالنسبة لمتغير الخبرة العملية، فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول (

 %34وأن سنوات،  5سنوات خبرتهم العملية عن  وحدة التحليل هم ممن تقل عددمن أفراد  21%

هم ممن تتراوح عدد  %28سنوات، وأن  10 - 6هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من 

سنة، وأخيرًا، تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من  15 -  11سنوات خبرتهم العملية من 

وهذا يعكس الطبيعة الدقيقة . %17سنة بلغت  16وحدة التحليل ممن لديهم خبرة أكثر من أفراد 

لعمل الشركات محل الدراسة والتي تحتاج إلى مستويات خبرة عالية، إلى حد كما هو مبين في 

فئات الخبرة العملية التي تبتدىء من خمسة سنوات وٕالى أكثر من ستة عشر سنة هذا من جهة، 

  سنوات ألفراد عينة الدراسة. ل عن خمسةوفي الجهة المقابلة من حيث الخبرة العملية التي تق

  )4 - 3الجدول (

  يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير الخبرة العملية

 النسبة المئوية (%)  التكرار  الفئة المتغير

 الخبرة العملية

 21 29 سنوات فأقل  5

 34 48 سنوات 10  – 6من 

 28 38 سنة 15  –11من 

 17 23  سنة فأكثر  16

 100 138  لمجموعا
  

  

من وحدة  %36) أن 5 - 3أما بما يرتبط بمتغير المنصب الوظيفي، يوضح الجدول (

من اأفراد وحدة التحليل هم مدققين خارجين,  %28التحليل هم أعضاء في لجان التدقيق, وأن 

توافر وهو ما يؤشر على أفراد وحدة التحليل هم مدققين داخلين.  %36وأخيرًا, تبين أن ما نسبته 

  خبرات جيدة في الشركات محل الدراسة.
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  )5 - 3الجدول (

  يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير المنصب الوظيفي

 النسبة المئوية (%)  التكرار  الفئة المتغير

 المنصب الوظيفي

 36 50 عضو لجنة تدقيق

 28 38  مدقق خارجي

  36 50  مدقق داخلي

 100 138  المجموع

  
  

  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات :)5ـ  3(
  

  لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، وهما:

حيث توجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  المصادر الثانوية:

جع العربية واالجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمرا

والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع 

  االنترنت المختلفة. 

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات  المصادر االولية:

ة من خالل االستبانة التي قام الباحث بتطويرها كاداة رئيسية للدراسة، والتي شملت على عدد األولي

من العبارات عكست أهداف الدراسة وأسئلتها، والتي قام المبحوثون باإلجابة عليها، وتم إستخدام 

، بحيث أخذت كل إجابة أهمية نسبية. وألغراض Five Likert Scaleمقياس ليكرت الخماسي 

  لتحليل المسار. Amosوبرنامج  SPSSتحليل تم استخدام البرنامج اإلحصائي ال

  وتضمنت اإلستبانة أربعة أجزاء، هي:
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) متغيـرات وهـي 5الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسـة مـن خـالل ( الجزء األول:

الـــــوظيفي) لغـــــرض وصـــــف (الجـــــنس ؛ والعمـــــر ؛ والمؤهـــــل العلمـــــي ؛ والخبـــــرة العمليـــــة ؛ والمنصـــــب 

  خصائص وحدة التحليل. 

ــاني: تضــمن مقيــاس ضــوابط تشــكيل لجــان التــدقيق (حجــم لجنــة التــدقيق؛ إســتقاللية لجنــة   الجــزء الث

) فقـرة لقياســها، مقســمة 22التـدقيق؛ خبــرة ومعرفـة لجنــة التــدقيق؛ عـدد مــرات إجتمـاع لجنــة التــدقيق) و(

  على النحو اآلتي:

  خبرة ومعرفة لجنة التدقيق  إستقاللية لجنة التدقيق  حجم لجنة التدقيق  ضوابط تشكيل لجان التدقيق
عدد مرات إجتماع لجنة 

  التدقيق
  

  4  6  7  5  عدد الفقرات
  

  22 -  19  18 -  13  12 -  6  5 -  1  ترتيب الفقرات
  

  

  كاألتي: Five Likert Scaleمقياس ليكرت الخماسي ) وفق 5 - 1وتراوح مدى االستجابة من (
  

  ال أوافق  أوافق إلى حد ما  أوافق  أوافق بشدة  جابةبدائل اإل
ال أوافق على 

  اإلطالق
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة
  

تضـــمن مهـــام لجـــان التـــدقيق عبـــر بعـــدين رئيســـيين، وهي(مهـــام إداريـــة؛ ومهـــام فنيـــة)   :الجـــزء الثالـــث

  ) فقرات لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:10و(

  مهام فنية  ريةمهام إدا  مهام لجان التدقيق
  

  5  5  عدد الفقرات
  

  32 -  28  27 -  23  ترتيب الفقرات
  

  كاألتي: Five Likert Scaleمقياس ليكرت الخماسي ) وفق 5 - 1وتراوح مدى االستجابة من (
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  ال أوافق  أوافق إلى حد ما  أوافق  أوافق بشدة  بدائل اإلجابة
ال أوافق على 

  اإلطالق
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة
  

  

  

  

  

  ) فقرات لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:6تضمن مقياس جودة األرباح عبر (  :الجزء الرابع

  زيادة العوائد  تدنية المصاريف  جودة األرباح
  

  3  3  عدد الفقرات
  

  38 -  36  35 -  33  ترتيب الفقرات
  

 Five Likert Scaleمقيــاس ليكــرت الخماســي ) وفــق 5 - 1وتــراوح مــدى االســتجابة مــن (  

  كاألتي:
  

  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  بدائل اإلجابة
ال أوافق على 

  اإلطالق
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة
  

ليكرت ) فقرة بمقياس 38وبهذا تكونت اإلستبانة (أداة الدراسة) وبشكلها النهائي من (

  .Five Likert Scaleالخماسي 
  

  المعالجات اإلحصائية المستخدمة :)6ـ  3(
  

لإلجابة عن أسئلة الدراسة وٕاختبار فرضياتها لجأ الباحث إلى الرزمة اإلحصائية للعلوم 

 SPSSاإلصدار الحادي والعشرين  Statistical Package for Social Sciencesاإلجتماعية 
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Ver.21  باإلضافة إلى استخدامAmos Ver.21  بهدف بناء أنموذج المعادلة الهيكليةStructurel 

Equation Model   :وقد قام الباحث من خاللهما بتطبيق األساليب التالية  

  

  أساليب اإلحصاء الوصفي، والمتضمنة:

بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة في  Frequencies & Percentالتكرارات والنسب المئوية  �

 الدراسة وتحليل خصائص عينة الدراسة.

عن مستوى إستجابة أفراد عينة الدراسة  لتحديد Arithmetic Meanالمتوسطات الحسابية  �

 متغيراتها.

لقياس درجة تباعد إستجابات أفراد عينة الدراسة عن  Standard Deviation اإلنحراف المعياري �

 وسطها الحسابي.

معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابه وفقًا  �

 للمعادلة التالية:

 

  وبناء على ذلك يكون:

  2.33 أقل من - 1 األهمية المنخفضة من

   3.66 لغاية - 2.33 األهمية المتوسطة  من

  فأكثر. 3.67 األهمية المرتفعة  من
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  أساليب اإلحصاء اإلستداللي، والمتضمنة:

لقيـاس ثبـات أداة الدراسـة (االسـتبانة) ومقـدار اإلتسـاق   Cronbach Alphaمعامـل كرونبـاخ ألفـا �

 اخلي لها. ودرجة مصداقية اإلجابات عن فقرات االستبانة.الد

 Toleranceواختبــار التبــاين المســـموح  Variance Inflation Factorمعامــل تضــخم التبــاين  �

 بين المتغيرات المستقلة. Multicollinearityللتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط 

وذلـك للتحقـق مـن أثـر مجموعـة مـن  Multiple Regression Analysisتحليل اإلنحدار المتعـدد  �

 المتغيرات المستقلة على متغير تابع واحد.

 تحليل المسار بهدف بناء أنموذج المعادلة الهيكلية لبيان التأثيرات بين المتغيرات.  �

  

  صدق أداة الدراسة وثباتها :)7ـ  3(
  

  الصدق الظاهري ):1ـ  7ـ  3(
  

الهيئة  أعضاء من أستاذة )4من ( تألًفت المحكمين من مجموعة على االستبانة عرض تم

آلراء  تُمت االستجابة )، وقد1رقم ( بالملحق المحاسبة وأسماء المحكمين في متخصصين التدريسية

االستبيان  وبذلك خرج المقترحات المقدمة، في ضوء وتعديل حذف من يلزم وتم إجراء ما المحكمين

  ).2صورته النهائية كما موضح بالملحق رقم ( في

  

  ثبات أداة الدراسة ):2ـ  7ـ  3(
    

لقياس  )،Cronbach Alpha(قام الباحث باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس، وعلى الرغم من أن  مدى
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           أن الحصول على القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال قواعد

)Alpha ≥ 0.60( يُعًد من الناحية التطبيقية للعلوم اإلنسانية أمرًا مقبوًال بشكل عام )Sekaran & 

Bougie, 2010: 184(والجدول . )يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.  )6 ـ 3  

  )6 - 3(الجدول 

  س كرونباخ ألفا)معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقيا

  ألفا) α( قيمة  عدد الفقرات  البعد  ت

  0.916  22  ضوابط تشكيل لجان التدقيق 1

 0.824  5  حجم لجنة التدقيق  1 - 1
  0.814  7  إستقاللية لجنة التدقيق  2 - 1
 0.812  6  خبرة ومعرفة لجنة التدقيق  3 - 1
 0.745  4  عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق  4 - 1

  0.842  10  لتدقيقمهام لجان ا  2

  0.804  5  مهام إدارية  1 - 2
  0.750  5  مهام فنية  2 - 2

  0.801  6  جودة األرباح  3

  0.663  3  تدنية المصاريف  1 - 3
  0.717  3  زيادة العوائد  2 - 3
  

) %60(أن جميع فقرات قيم كرونباخ ألفا أكبر من التسبة المقبولة  )6 ـ 3(إذ يوضح الجدول 

القياس، وهذا يمثل نسبة مقبولة ألغراض ثبـات اإلتسـاق الـداخلي ونسـب مقبولـة مما يعكس ثبات أداة 

ألغراض التحليل بحيـث تجـاوزت الحـد األدنـى المتفـق عليـه، إذ تراوحـت قـيم الثبـات لمتغيـرات الدراسـة 

) لضــوابط تشــكيل لجــان التــدقيق كحــد 0.916)  لجــودة األربــاح كحــد أدنــى، و (0.801الرئيســة بــين (
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 أعـاله علـى تمتـع اداة الدراسـة بصـورة عامـة  Cronbach Alphaمؤشـرات كرونبـاخ ألفـاأعلـى. وتـدل 

 :Sekaran & Bougie, 2010( بمعامـل ثبـات عـاٍل، وبقـدرتها علـى تحقيـق أغـراض الدراسـة وفقـًا لــ

184 .(  
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  الـفـصل الرابع 

  وصف متغيرات الدراسة واختبار الفرضيات 
 

   لمقدمــــــــةا: )1 ـ 4(

  وصف متغيرات الدراسة: )2 ـ 4(

  تحليل مدى مالئمة البيانات الختبار فرضيات الدراسة: )3 ـ 4(

  اختبار فرضيات الدراسة: )4 ـ 4(
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  الـفـصل الرابع 
   وصف متغيرات الدراسة واختبار الفرضيات

   
  المقدمــــــــة :)1ـ  4(
  

حليـل اإلحصـائي السـتجابة أفـراد وحـدة التحليـل عـن المتغيـرات يستعرض هذا الفصل نتائج الت

التي اعتمـدت فيهـا مـن خـالل عـرض المؤشـرات اإلحصـائية اآلوليـة إلجابـاتهم مـن خـالل المتوسـطات 

الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل متغيــرات الدراســة واألهميــة النســبية، كمــا يتنــاول الفصــل اختبــار 

  اإلحصائية الخاصة بكل منها. فرضيات الدراسة والدالالت

  

 وصف متغيرات الدراسة :)2ـ  4(
 

 وصف ضوابط تشكيل لجان التدقيق :)1ـ  2ـ  4(
  

لوصف مستوى ضوابط تشكيل لجان التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

رفة لجنة (حجم لجنة التدقيق؛ إستقاللية لجنة التدقيق؛ خبرة ومع بورصة عماناألردنية المدرجة في 

، لجأ الباحث إلى إستخدام المتوسطات الحسابية التدقيق؛ عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق)

) و 3 ـ 4) ؛ (2 ـ 4) ، (1 ـ 4(المحسوبة، كما هو موضح بالجداول  tواإلنحرافات المعيارية، وقيمة 

  ).4 ـ 4(

في بحجم لجنة التدقيق  العبارات المتعلقةإجابات وحدة التحليل عن  )1 ـ 4(إذ يظهر الجدول 

. حيـث تراوحـت المتوسـطات بورصـة عمـانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة فـي 

) علــــى مقيــــاس ليكــــرت 3.889) بمتوســــط مقــــداره (4.121 -  3.476الحســــابية لهــــذا المتغيــــر بــــين (
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لصــناعية المســاهمة فــي الشــركات احجــم لجنــة التــدقيق الخماســي الــذي يشــير إلــى المســتوى المرتفــع ل

ــي ". إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة بورصــة عمــانالعامــة األردنيــة المدرجــة فــي  ــدقيق ف ــة الت لجن

" بمتوســط الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة ال يقــل عـدد أعضـائها عـن ثالثـة أعضـاء

وانحـراف معيـاري بلـغ )، 3.889) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العـام البـالغ (4.121حسابي بلغ (

ــادة عــدد  تلتــزم الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة)، فيمــا حصــلت الفقــرة "8320.( بزي

مــن  ) وهــو أدنــى3.476علــى المرتبــة الخامســة واألخيــرة بمتوســط حســابي ( "اعضــاء لجنــة التــدقيق

يؤشــر أن الشــركات ). وهــو مــا 9930.) وانحــراف معيــاري (3.889المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ (

الصناعية المساهمة العامة األردنية تلتزم بالحد القانوني لعـدد أعضـاء لجنـة التـدقيق وتراعـي فـي ذلـك 

  مستوى الخبرة والمعرفة لهؤالء األعضاء.

حجــم لجنــة ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد وحــدة التحليــل حــول 

محــل الدراســة  بورصــة عمــانســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي فــي الشــركات الصــناعية المالتــدقيق 

حجـم لجنـة التـدقيق بفقراتها وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفـراد وحـدة التحليـل حـول مسـتوى 

. ويشـير الجـدول أيضــًا بورصـة عمـانفـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجــة فـي 

طات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم تكــن إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســ

فـي حجـم لجنـة التـدقيق هناك اختالفات في وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول العبـارات المكونـة ل

محــل الدراســة حيــث كانــت  بورصــة عمــانالشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

) لجميــع الفقــرات. وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى حجــم لجنــة 0.05أقــل مــن (كافــة مســتويات الداللــة 

مـن وجهـة نظـر  بورصـة عمـانالتدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجـة فـي 

  وحدة التحليل مرتفعًا. 
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  )1 ـ 4( جدول

شركات الصناعية في الحجم لجنة التدقيق المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى 
  بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  

  حجم لجنة التدقيق ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "tقيمة "

المحسو 

  بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

  المستوى 

1  

لجنة التدقيق في الشركات 
الصناعية المساهمة العامة األردنية 

ائها عن ثالثة ال يقل عدد أعض
  أعضاء

  مرتفعاً  1 0.000 13.939 8320. 4.121

2  

بعض الشركات الصناعية 
المساهمة العامة األردنية تتالف 
لجنة التدقيق فيها من أكثر من 

  ثالثة أعضاء

  مرتفعاً  2 0.000 14.096 7740. 4.056

3  

في الشركات الصناعية المساهمة 
العامة األردنية يتم تقييم تشكيلة 

التدقيق بشكل دوري للتحقق لجنة 
  من كفاية عدد أعضاء اللجنة

  مرتفعاً  3 0.000 12.044 8100. 3.943

4  

في الشركات الصناعية المساهمة 
العامة األردنية يتم مراعاة المحافظة 
على مستوى الخبرة والمعرفة 
ألعضاء لجنة التدقيق في حالة 
  إجراء تغيير في عدد أعضاء اللجنة

  مرتفعاً   4 0.000 11.933 7370. 3.850

5  
تلتزم الشركات الصناعية المساهمة 
العامة األردنية بزيادة عدد اعضاء 

  لجنة التدقيق
  متوسطاً   5 0.000 4.961 9930. 3.476

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

  العام  لحجم لجنة التدقيق
  مرتفعاً  0.000 14.400 6390. 3.889

  مالحظة:
    .)α ≤ 0.05( )1.657(ند مستوى الجدولية ع )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 
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في بإستقاللية لجنة التدقيق  العبارات المتعلقةإجابات وحدة التحليل عن  )2 ـ 4(ويبين الجدول 

. حيث تراوحت المتوسطات مانبورصة عالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

) على مقياس ليكرت 3.690) بمتوسط مقداره (3.906 -  3.551الحسابية لهذا المتغير بين (

في الشركات الصناعية المساهمة لجنة التدقيق  الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع الستقاللية

جميع أعضاء لجنة "األولى فقرة . إذ جاءت في المرتبة بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 

" بمتوسط حسابي بلغ التدقيق ليسوا لهم عالقات تؤثر على قدرتهم في التصرف بصورة مستقلة

)، 7830.)، وانحراف معياري بلغ (3.690) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ (3.906(

شرة من أحد الموظفين ذوي جميع أعضاء لجنة التدقيق ليس لهم عالقة مبافيما حصلت الفقرة "

من  ) وهو أدنى3.551على المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حسابي ( "الصالحيات التنفيذية

). وهذا يعكس كون خاصية 9130.) وانحراف معياري (3.690المتوسط الحسابي الكلي والبالغ (

ار استقاللية متوسط إلى االستقاللية ألعضاء لجنة التدقيق في الشركات محل الدراسة يتمتعون بمقد

  حد ما وهو ما يؤدي إلى الوضوح والمعولية على نتائج العملية التدقيقية.

استقاللية لجنة ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول 

دراسة محل ال بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في التدقيق 

استقاللية لجنة بفقراتها وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى 

. ويشير الجدول بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في التدقيق 

لداللة أنه لم أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات ا

ستقاللية لجنة تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول العبارات المكونة ال

محل الدراسة  بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في التدقيق 
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يتبين أن مستوى  ) لجميع الفقرات. وبشكل عام0.05حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من (

 بورصة عمانلجنة التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في استقاللية 

  من وجهة نظر وحدة التحليل مرتفعًا. 

  )2 ـ 4( جدول

في الشركات  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى استقاللية لجنة التدقيق
  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  استقاللية لجنة التدقيق ت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "tقيمة "
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

  المستوى

6  
جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا من حملة 

ة والقدرة على األسهم الذيم لديهم السيطر 
  التأثير على إدارة الشركة بشكل مباشر

  مرتفعاً  2 0.000 10.990 7820. 3.831

جميع أعضاء لجنة التدقيق موظفين في   7
  متوسطاً  5 0.000 6.779 8690. 3.570  الشركة 

8  
جميع أعضاء لجنة التدقيق ليس لهم عالقة 
مباشرة من أحد الموظفين ذوي الصالحيات 

  التنفيذية
  متوسطاً  7 0.000 6.243 9130.  3.551

جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا من   9
  متوسطاً   6 0.000 5.846 9920. 3.560  المستشارين الفنيين للشركة

جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا من زبائن   10
  مرتفعاً   4 0.000 9.444 7470. 3.682  الشركة األساسيين

أحد  جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا من  11
  مرتفعاً   3 0.000 10.856  6940.  3.729  المتعاقدين للشركة

12  
جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا لهم 

عالقات تؤثر على قدرتهم في التصرف 
  بصورة مستقلة

  مرتفعاً   1 0.000 11.969 7830.  3.906

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام  
  الستقاللية لجنة التدقيق

  مرتفعاً  0.000 12.521 5700. 3.690

  مالحظة:
    .)α ≤ 0.05( )1.657(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 
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خبرة ومعرفة لجنة  العبارات المتعلقةإجابات وحدة التحليل عن  )3 ـ 4(كما يظهر الجدول 

. حيث تراوحت بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في  في الشركاتالتدقيق 

) على مقياس 3.766بمتوسط مقداره ( )4.186 ـ 3.457(المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين 

في الشركات الصناعية لجنة التدقيق ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع لخبرة ومعرفة 

مجموع المرتبة األولى فقرة ". إذ جاءت في بورصة عمانمة األردنية المدرجة في المساهمة العا

" خبرات أعضاء لجنة التدقيق تتوفر لهم الدراية الكافية بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

)، وانحراف 3.766) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ (4.186( بمتوسط حسابي بلغ

أعضاء لجنة التدقيق لديهم خبرات متنوعة ذلت صلة )، فيما حصلت الفقرة "6600.معياري بلغ (

على المرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي  "بالعمل التدقيق المالي والمحاسبي والرقابي

). وهذا 9640.) وانحراف معياري (3.766من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( ) وهو أدنى3.457(

عرفة لجنة التدقيق في الشركات محل الدراسة تاخذ منحى بين المتوسط والمرتفع يؤشر أن خبرة وم

وهذا إنعكاس واضح للمدى الذي يتمتع به أعضاء لجنة التدقيق من خبرة ومعرفة لطبيعة أعمالهم 

  الموكلة لهم.

ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول خبـرة ومعرفـة 

محـــل  بورصـــة عمـــانفـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة العامـــة األردنيـــة المدرجـــة فـــي التـــدقيق  لجنـــة

الدراســـة بفقراتهـــا وهـــو مـــا يعكـــس التقـــارب فـــي وجهـــات نظـــر أفـــراد وحـــدة التحليـــل حـــول مســـتوى خبـــرة 

. بورصـة عمــانفـي الشـركات الصـناعية المســاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي لجنـة التـدقيق ومعرفـة 

ر الجـدول أيضـًا إلـى التقـارب فـي قـيم المتوسـطات الحسـابية، إذ نالحـظ أنـه مـن خـالل مسـتويات ويشي

الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول العبـارات المكونـة لخبـرة 
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 عمــان بورصــةفــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي لجنــة التــدقيق ومعرفــة 

) لجميـع الفقـرات. وبشـكل عـام يتبـين 0.05محل الدراسة حيث كانت كافـة مسـتويات الداللـة أقـل مـن (

أن مستوى خبرة ومعرفة لجنة التدقيق فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

  من وجهة نظر وحدة التحليل مرتفعًا. بورصة عمان

  )3 ـ 4( جدول

في الشركات  بية واإلنحرافات المعيارية لمستوى خبرة ومعرفة لجنة التدقيقالمتوسطات الحسا
  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  خبرة ومعرفة لجنة التدقيق ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "tقيمة "

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

  المستوى

ضاء لجنة التدقيق لديهم خبرات أع  13
  متوسطاً  5 0.000 5.516 8930. 3.476  كافية تمكنهم من أداء واجباتهم بفاعلية

14  
أعضاء لجنة التدقيق لديهم خبرات 
متنوعة ذلت صلة بالعمل التدقيق 

  المالي والمحاسبي والرقابي
  متوسطاً  6 0.000 4.913 9640. 3.457

يهم جميع أعضاء لجنة التدقيق لد  15
  متوسطاً  4 0.000 6.662 8700. 3.560  شهادات عليا بتخصص المحاسبة

جميع أعضاء لجنة التدقيق لديهم   16
  مرتفعاً   3 0.000 10.309 8620. 3.859  شهادات علمية ال تقل عن البكالوريوس

17  
مجموع خبرات أعضاء لجنة التدقيق 

تتوفر لهم الدراية الكافية بالمبادئ 
  ف عليهاالمحاسبية المتعار 

  مرتفعاً   1 0.000 18.585 6600. 4.186

18  
مجموع خبرات أعضاء لجنة التدقيق 

تتوفر لهم المعرفة الكافية في إجراءات 
  عملية التدقيق

  مرتفعاً   2 0.000 17.021 6410. 4.056

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 
  العام  لخبرة ومعرفة لجنة التدقيق

  مرتفعاً  0.000 14.493 5460. 3.766

  مالحظة:
      .)α ≤ 0.05( )1.657(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 



 ـ 65 -  

عـدد مـرات إجتمـاع  العبارات المتعلقـةإجابات وحدة التحليل عن  )4 ـ 4(وأخيرًا، يبين الجدول 

. حيــث بورصــة عمــانلصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي فــي الشــركات الجنــة التــدقيق 

) علـى 3.740) بمتوسـط مقـداره (3.878 - 3.644تراوحت المتوسطات الحسـابية لهـذا المتغيـر بـين (

فـــي لجنـــة التـــدقيق مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي الـــذي يشـــير إلـــى المســـتوى المرتفـــع لعـــدد مـــرات إجتمـــاع 

. إذ جـــاءت فـــي المرتبـــة بورصـــة عمـــانعامـــة األردنيـــة المدرجـــة فـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة ال

" بمتوسـط حسـابي بلـغ تجتمع لجنـة التـدقيق فـي الشـركة ثالثـة مـرات علـى األقـل سـنوياً "األولى فقرة 

)، 7360.)، وانحـراف معيـاري بلـغ (3.740) وهو أعلى من المتوسـط الحسـابي العـام البـالغ (3.878(

يع أعضـاء لجنـة التـدقيق  بشـكل دوري واسـتثنائي لمناقشـة القضـايا يجتمع جمفيما حصلت الفقـرة "

مــن المتوســط الحســابي  ) وهــو أدنــى3.644علــى المرتبــة الرابعــة واألخيــرة بمتوســط حســابي ( "المهمــة

). وهــو مــا يوضــح أن هنــاك أتســاق وتناســق لعــدد 8710.) وانحــراف معيــاري (3.740الكلــي والبــالغ (

بورصــة الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي  مــرات إجتمــاع لجنــة التــدقيق فــي

  وهو أمر ضروري على المدى البعيد. عمان

ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد وحــدة التحليــل حــول عــدد مــرات 

 عمــان بورصــةفــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي لجنــة التــدقيق إجتمــاع 

محل الدراسة بفقراتها وهو ما يعكس التقـارب فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول مسـتوى عـدد 

بورصــة فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي لجنــة التــدقيق مــرات إجتمــاع 

مــن خــالل  . ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــهعمــان

مســتويات الداللــة أنــه لــم تكــن هنــاك اختالفــات فــي وجهــات نظــر أفــراد وحــدة التحليــل حــول العبــارات 

فـي الشـركات الصــناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجــة لجنــة التـدقيق المكونـة عـدد مـرات إجتمـاع 
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جميـع الفقـرات. ) ل0.05محل الدراسـة حيـث كانـت كافـة مسـتويات الداللـة أقـل مـن ( بورصة عمانفي 

وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى عــدد مــرات إجتمــاع لجنــة التــدقيق فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة 

  من وجهة نظر وحدة التحليل مرتفعًا.  بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 

  )4 ـ 4( جدول

في الشركات  قيقالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى عدد مرات إجتماع لجنة التد
  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "tقيمة "

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

  المستوى

19  
يجتمــع جميــع أعضــاء لجنــة التــدقيق  

مناقشـــــــة بشـــــــكل دوري واســـــــتثنائي ل
  القضايا المهمة

  متوسطاً  4 0.000 7.654 8710. 3.644

20  
جميــع أعضــاء لجنــة التــدقيق  لــديهم 
جـــــــــــدول محـــــــــــدد ومســـــــــــبق لعـــــــــــدد 

  االجتماعات  ومواعيدها
  مرتفعاً  2 0.000 10.615 7370. 3.757

21  

تحدد إجتماعات لجنـة التـدقيق علـى 
أســــــــاس حجــــــــم مســــــــوليات اللجنــــــــة 
ــــي تمــــر بهــــا  وبطبيعــــة الظــــروف الت

  الشركة

  مرتفعاً  3 0.000 8.735 8070. 3.682

ــــدقيق فــــي الشــــركة   22 تجتمــــع لجنــــة الت
  مرتفعاً   1 0.000 12.347 7360. 3.878  ثالثة مرات على األقل سنوياً 

ــاري  المتوســط الحســابي واإلنحــراف المعي
  العام  لعدد مرات إجتماع لجنة التدقيق

  مرتفعاً  0.000 12.101 6330. 3.740

  مالحظة:
  .)α ≤ 0.05( )1.657(الجدولية عند مستوى  )t( قيمة

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 
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  وصف مهام لجنة التدقيق :)2ـ  2ـ  4(
 

لوصف مستوى مهام لجنة التدقيق (المهام اإلدارية للجنة التدقيق ؛ المهام الفنية للجنة 

، لجأ الباحث  بورصة عمانركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في التدقيق) في الش

 ـ 4) ، (5 ـ 4(إلى إستخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية، كما هو موضح بالجداول 

6.(  

بالمهام اإلدارية للجنة  العبارات المتعلقةإجابات وحدة التحليل عن  )5 ـ 4(إذ يظهر الجدول 

. حيث تراوحت بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في لتدقيق ا

) على مقياس 3.859) بمتوسط مقداره (3.962 -  3.682المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين (

في الشركات لمهام اإلدارية للجنة التدقيق ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع ل

. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

 إعداد عملية في المهمة كّلها المستخدمة للتقديرات وٕاجراءاتها وتوثيقها اإلدارة عمليات تقييم"

لبالغ ) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام ا3.962" بمتوسط حسابي بلغ (التقارير المالية

تحديد  في اإلدارة إجراءات تقييم)، فيما حصلت الفقرة "6130.)، وانحراف معياري بلغ (3.859(

من  ) وهو أدنى3.682على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي ( "وتقييمها االحتيال مخاطر

هناك ). وهو ما يعكس أن 7340.) وانحراف معياري (3.859المتوسط الحسابي الكلي والبالغ (

وضوحًا في المهام اإلدارية ألعضاء لجنة التدقيق من حيث تقييم اإلجراءات واإلشراف والرقابة 

  المالية. التقارير الداخلية عند إعداد

لمهام اإلدارية ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول ا

محل  بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في  في الشركات الصناعية المساهمةللجنة التدقيق 
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لمهام الدراسة بفقراتها وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى ا

. بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في اإلدارية للجنة التدقيق 

م المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في قي

لمهام الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول العبارات المكونة ل

 بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في اإلدارية للجنة التدقيق 

) لجميع الفقرات. وبشكل عام يتبين 0.05افة مستويات الداللة أقل من (محل الدراسة حيث كانت ك

التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة لمهام اإلدارية للجنة أن مستوى ا

  وجهة نظر وحدة التحليل مرتفعًا. من بورصة عمانفي 
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  )5 ـ 4( جدول

في الشركات المهام اإلدارية للجنة التدقيق فات المعيارية لمستوى المتوسطات الحسابية واإلنحرا
  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المهام اإلدارية للجنة التدقيق ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "tقيمة "

  المحسوبة

Sig* 

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

  المستوى 

تحديد  في اإلدارة إجراءات يمتقي  23
  مرتفعاً  5 0.000 9.607 7340. 3.682  وتقييمها االحتيال مخاطر

24  
 الداخلية الرقابة على اإلشراف
 عند إعداد اإلدارة على المطبقة
  المالية التقارير

  مرتفعاً  4 0.000 11.933 7370. 3.850

25  
 تجاوزات احتماالت عن البحث

 المناسبغير  االستخدام اإلدارة أو
  للرقابة الداخلية

  مرتفعاً  3 0.000 12.137 7480. 3.878

26  

وٕاجراءاتها  اإلدارة عمليات تقييم
المهمة كّلها  للتقديرات وتوثيقها

 إعداد عملية في المستخدمة
  التقارير المالية

  مرتفعاً   1 0.000 16.240 6130. 3.962

27  

فيما  وتوثيقها اإلدارة مدخل تقييم
التي  قيود اليومية بمعالجة يتعلق

إقفال  وعملية يدوي بشكل أدخلت
  التقارير المالية دورة

  مرتفعاً   2 0.000 14.624 6540. 3.925

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

  العام  بالمهام اإلدارية للجنة التدقيق
  مرتفعاً  0.000 16.987 5230. 3.859

  مالحظة:
    .)α ≤ 0.05( )1.657(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 
  

لمهام الفنية للجنة اب العبارات المتعلقة) إجابات وحدة التحليل عن 6 - 4ويبين الجدول (

وحت . حيث ترابورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في التدقيق 

) على مقياس 3.833) بمتوسط مقداره (3.953 - 3.570المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين (
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في الشركات الصناعية للمهام الفنية للجنة التدقيق ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع 

 دراسة"رة . إذ جاءت في المرتبة األولى فقبورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

" تقارير المدقق الداخلي على االحتيال وتقييمها واالطالع بفحص الداخلي المتعلقة التدقيق إجراءات

)، وانحراف 3.833) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ (3.953بمتوسط حسابي بلغ (

 السابقة لنتائج الماليةالمالية با النتائج معقولية مقارنة)، فيما حصلت الفقرة "7440.معياري بلغ (

على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط  "الرئيسة ربعية لالحتياطيات أو المتوقعة وٕاجراء تحليالت

) وانحراف معياري 3.833من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( ) وهو أدنى3.570حسابي (

تأخذ بنظر اإلعتبار دراسة  ). وهذا دليل واضح على أن المهام الفنية ألعضاء لجنة التدقيق9120.(

  التقارير المالية. الداخلي إضافة إلى مستوى االفصاح المتضمن في التدقيق إجراءات

لمهام الفنية ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول ا

محل  بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في للجنة التدقيق 

لمهام الفنية الدراسة بفقراتها وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى ا

  .بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في للجنة التدقيق 

ظ أنه من خالل ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالح 

مستويات الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول العبارات 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في للمهام الفنية للجنة التدقيق المكونة 

) لجميع الفقرات. 0.05محل الدراسة حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من ( بورصة عمان

التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة لمهام الفنية للجنة وبشكل عام يتبين أن مستوى ا

  من وجهة نظر وحدة التحليل مرتفعًا.  بورصة عماناألردنية المدرجة في 
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  )6 ـ 4( جدول

في الشركات  تدقيقاللمهام الفنية للجنة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى ا
  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المهام الفنية للجنة التدقيق ت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "tقيمة "
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

  المستوى

28  
وغيرهم  للموظفين برنامج وضع
غير  لوكاالحتيال والس عن للتقرير

  األخالقي
  مرتفعاً  2 0.000 12.044 8100. 3.943

29  
بالنتائج  المالية النتائج معقولية مقارنة
أو المتوقعة وٕاجراء  السابقة المالية

  الرئيسة ربعية لالحتياطيات تحليالت
  متوسطاً  5 0.000 6.464 9120. 3.570

30  

في  تضارب أي وجود عدم من التأكد
الشركة  معن قيا ينتج قد المصالح

في  العقود إبرام أو الصفقات بعقد
  العالقة ذوي األطراف المشروعات مع

  مرتفعاً  4 0.000 9.675 8190. 3.766

31  
الداخلي  التدقيق إجراءات دراسة

االحتيال وتقييمها  بفحص المتعلقة
  الداخلي المدقق تقارير على واالطالع

  مرتفعاً   1 0.000 13.243 7440. 3.953

التقارير  في اإلفصاح كفاية نم التأكد  32
  مرتفعاً   3 0.000 13.731 7040. 3.934  المالية

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

  العام  للمهام الفنية للجنة التدقيق
  مرتفعاً  0.000 15.217 5660. 3.833

  مالحظة:
    .)α ≤ 0.05( )1.657(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(ية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ الجدول )t(تم حساب قيمة 
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  وصف جودة األرباح :)3ـ  2ـ  4(
 
  

لوصف مستوى جودة األرباح في الشركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

، لجــأ الباحـــث إلــى إســـتخدام المتوســطات الحســـابية وزيـــادة العوائــد) (تدنيـــة المصــاريف بورصــة عمــان

  ).8 ـ 4) ، (7 ـ 4(اإلنحرافات المعيارية، كما هو موضح بالجداول و 

فـي بتدنيـة المصـاريف  العبارات المتعلقـةإجابات وحدة التحليل عن  )7ـ  4(إذ يظهر الجدول 

. حيـث تراوحـت المتوسـطات بورصـة عمـانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة فـي 

ــــين ــــداره (3.962 - 3.878( الحســــابية لهــــذا المتغيــــر ب ــــاس ليكــــرت 3.922) بمتوســــط مق ) علــــى مقي

في الشركات الصناعية المساهمة العامة تدنية المصاريف الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع ل

تقوم الشـركة بمقارنـة إجمـالي ". إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة بورصة عماناألردنية المدرجة في 

) وهـو أعلـى 3.962" بمتوسط حسابي بلغ (إليرادات التي تم الحصول عليهامصاريف عملياتها مع ا

)، فيمــا حصــلت الفقــرة 6130.)، وانحــراف معيــاري بلــغ (3.922مــن المتوســط الحســابي العــام البــالغ (

علـى المرتبـة الثالثـة واألخيـرة  "تدرس الشـركة بشـكل مسـتمر إمكانيـة تخفـيض مصـاريفها التشـغيلية"

) وانحراف معيـاري 3.922من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( ) وهو أدنى3.878بمتوسط حسابي (

). وهــو مــا يعكــس أن الشــركات محــل الدراســة تركــز وتؤكــد دائمــًا علــى تدنيــة المصــاريف إلــى 7480.(

  أدنى حد ممكن وبالتالي زيادة العوائد واالرباح على المدى البعيد.

تدنيــــة جابات أفــــراد وحــــدة التحليــــل حــــول ويبــــين الجــــدول أيضــــًا التشــــتت المــــنخفض فــــي اســــت

محل الدراسة  بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في المصاريف 

تدنيـة المصــاريف بفقراتهـا وهـو مـا يعكـس التقــارب فـي وجهـات نظـر أفـراد وحــدة التحليـل حـول مسـتوى 
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. ويشـير الجـدول أيضــًا بورصـة عمـانمدرجــة فـي فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة ال

إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم تكــن 

فــي تدنيــة المصــاريف هنــاك اختالفــات فــي وجهــات نظــر أفــراد وحــدة التحليــل حــول العبــارات المكونــة ل

محــل الدراســة حيــث كانــت  بورصــة عمــانلمدرجــة فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة ا

تدنيـــــة ) لجميـــــع الفقــــرات. وبشـــــكل عـــــام يتبــــين أن مســـــتوى 0.05كافــــة مســـــتويات الداللـــــة أقــــل مـــــن (

مــن وجهــة  بورصــة عمــانفــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي المصــاريف 

  نظر وحدة التحليل مرتفعًا. 

  )7 ـ 4( جدول

في الشركات الصناعية تدنية المصاريف الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى  المتوسطات
  بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  تدنية المصاريف ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "tقيمة "

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

  المستوى

مستمر إمكانية  تدرس الشركة بشكل  33
  مرتفعاً  3 0.000 12.137 7480. 3.878  تخفيض مصاريفها التشغيلية

34  
تقوم الشركة بمقارنة إجمالي تكاليف 

عملياتها مع اإليرادات التي تم 
  الحصول عليها

  مرتفعاً  1 0.000 16.240 6130. 3.962

تسخر الشركة إمكاناتها لتخفيض   35
  مرتفعاً  2 0.000 14.624 6540. 3.925  تكاليف عملياتها

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 
  العام  لتدنية المصاريف

  مرتفعاً  0.000 18.301 5210. 3.922

  مالحظة:
    .)α ≤ 0.05( )1.657(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 
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فــــي بزيــــادة العوائــــد  العبــــارات المتعلقــــة) إجابــــات وحــــدة التحليــــل عــــن 8 - 4ل (ويبـــين الجــــدو 

. حيـث تراوحـت المتوسـطات بورصـة عمـانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة فـي 

) علــــى مقيــــاس ليكــــرت 3.803) بمتوســــط مقــــداره (3.878 -  3.682الحســــابية لهــــذا المتغيــــر بــــين (

فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة زيــادة العوائــد ى المســتوى المرتفــع لالخماســي الــذي يشــير إلــ

ــادة ". إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة بورصــة عمــاناألردنيــة المدرجــة فــي  تســعى الشــركة إلــى زي

) وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي 3.878" بمتوســط حســابي بلــغ (تــدفقاتها النقديــة بشــكل مســتمر

تقـــوم الشـــركة بشـــكل )، فيمـــا حصــلت الفقـــرة "7360.)، وانحــراف معيـــاري بلــغ (3.803العــام البـــالغ (

من المتوسط  ) وهو أدنى3.682على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي ( "ارباح مستمر بتوزيع

). وهــذا دليــل علــى ســعى الشــركات محــل 7340.) وانحــراف معيــاري (3.803الحسـابي الكلــي والبــالغ (

مر علـى تعظـيم عوائـدها مـن خـالل اإلهتمـام بعملياتهـا التشـغيلية وتدنيـة مصـاريفها الدراسة بشكل مسـت

  على المدى البعيد.

زيـادة العوائـد ويبين الجدول أيضًا التشتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول 

قراتهــا محــل الدراســة بف بورصــة عمــانفــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

في الشركات الصناعية زيادة العوائد وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول 

. ويشـــير الجـــدول أيضـــًا إلـــى التقـــارب فـــي قـــيم بورصـــة عمـــانالمســـاهمة العامـــة األردنيـــة المدرجـــة فـــي 

اختالفــات فــي المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم تكــن هنــاك 

فــــي الشــــركات الصــــناعية زيــــادة العوائــــد وجهــــات نظــــر أفــــراد وحــــدة التحليــــل حــــول العبــــارات المكونــــة 

محل الدراسة حيث كانـت كافـة مسـتويات الداللـة  بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 
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الشـركات الصـناعية فـي زيـادة العوائـد ) لجميع الفقـرات. وبشـكل عـام يتبـين أن مسـتوى 0.05أقل من (

    من وجهة نظر وحدة التحليل مرتفعًا.  بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  

  )8 ـ 4( جدول  

في الشركات الصناعية  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى زيادة العوائد
  بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  ائدزيادة العو  ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "tقيمة "

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

  المستوى

تســـعى الشــــركة إلـــى زيــــادة تــــدفقاتها   36
  مرتفعاً  1 0.000 12.347 7360. 3.878   بشكل مستمر النقدية

 تقـوم الشـركة بشـكل مسـتمر بتوزيـع  37
  مرتفعاً  3 0.000 9.607 7340. 3.682  ارباح

ـــــــــــض   38 ـــــــــــى خف تســـــــــــعى الشـــــــــــركة إل
  مرتفعاً  2 0.000 11.933 7370. 3.850  االختيارية المستحقات

ــاري  المتوســط الحســابي واإلنحــراف المعي

  العام  لزيادة العوائد
  مرتفعاً  0.000 14.138 5880. 3.803

  مالحظة:
    .)α ≤ 0.05( )1.657(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 

  
  تحليل مدى مالئمة البيانات الختبار فرضيات الدراسة: )3ـ  4(
  

قبل البدء في إختبـار فرضـيات الدراسـة قـام الباحـث بـإجراء بعـض اإلختبـارات وذلـك مـن أجـل 

كــد مــن عــدم وجــود إرتبــاط عــاٍل بــين ضــمان مالءمــة البيانــات إلفتراضــات تحليــل اإلنحــدار، إذ تــم التأ

 Variance Inflationبإســتخدام معامــل تضــخم التبــاين  Multi-collinearityالمتغيــرات المســتقلة 

Factor )VIF،(  وٕاختبار التباين المسموح بهTolerance  ،لكل متغير من متغيرات الدراسـة المسـتقلة
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مــع  )Toleranceالتبــاين المســموح بــه قيمــة / 1(تســاوي  VIFحيــث أن قيمــة معامــل تضــخم التبــاين 

). وأن تكــون قيمــة التبــاين 10) للقيمــة (VIFمراعــاة عــدم تجــاوز معامــل تضــخم التبــاين المســموح بــه (

  ).0.05أكبر من ( Toleranceالمسموح به 

بإحتســـاب  Normal Distribution وتـــم التأكـــد أيضـــًا مـــن إتبـــاع البيانـــات للتوزيـــع الطبيعـــي

إذ إن البيانات تتبـع التوزيـع الطبيعـي إذا كانـت قيمـة معامـل اإللتـواء تقـل ، Skewness معامل اإللتواء

  يبين نتائج هذه اإلختبارات. )9ـ  4( والجدول رقم)، ±1( عن

  )9ـ  4( جدول

  نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء

 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة الفرعية ت

 - 0.579 6070. 1.647 حجم لجنة التدقيق 1
 - 0.672 4300. 2.326 إستقاللية لجنة التدقيق 2
 - 0.154 3740. 2.670 خبرة ومعرفة لجنة التدقيق 3
 - 0.469 3190. 3.139  عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق  4
 - 0.420 4420. 2.262  المهام اإلدارية للجنة التدقيق  5
 - 0.770 5840. 1.714  ة للجنة التدقيقالمهام الفني  6

  

 عــــــدم وجــــــود تــــــداخل خطــــــي متعــــــدد) 9 - 4( إذ يتضـــــح مــــــن النتــــــائج الــــــواردة فــــــي الجــــــدول

Multicollinearity ضــــوابط تشــــكيل لجــــان التــــدقيق ؛ مهــــام لجنــــة ( بــــين أبعــــاد المتغيــــرات المســــتقلة

لضــوابط لجنــة التــدقيق ) VIF( وٕان مــا يؤكــد ذلــك قــيم معيــار إختبــار معامــل تضــخم التبــاين)، التــدقيق

حجـــم لجنـــة التـــدقيق، إســـتقاللية لجنـــة التـــدقيق، خبـــرة ومعرفـــة لجنـــة التـــدقيق، عـــدد مـــرات ( المتمثلـــة بــــ

 علــى التــوالي والتــي تقــل عــن) 3.139؛  2.670؛  2.326؛  1.647( والبالغــة) إجتمــاع لجنــة التــدقيق

 لمهـــام لجنـــة التـــدقيق المتمثلـــة بــــ) VIF( كمـــا بلغـــت قـــيم معيـــار إختبـــار معامـــل تضـــخم التبـــاين، )10(
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علـى التـوالي ) 1.714؛  2.262( والبالغـة) المهام اإلدارية للجنـة التـدقيق والمهـام الفنيـة للجنـة التـدقيق(

  ).10( والتي تقل عن

) 6070.ـ  3190.( تراوحـت بـين) Tolerance( كما يتضح أن قيم إختبار التبـاين المسـموح بـه

هذا مؤشرًا على عدم وجود إرتبـاط عـاٍل بـين المتغيـرات المسـتقلة. وقـد تـم ويعد ) 0.05( وهي أكبر من

حيث كانـت القـيم ) Skewness( التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي بإحتساب معامل االلتواء

  ).±1( أقل من

 وتأسيسًا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغيرات المسـتقلة،

 وٕان بيانــات متغيــرات الدراســة تخضــع للتوزيــع الطبيعــي فقــد أصــبح باإلمكــان إختبــار فرضــيات الدراســة

  .بناءًا على النتائج السابقة

  

  اختبار فرضيات الدراسة :)5ـ  4(
  

  1HO الفرضية الرئيسة األولى

حجـــم لجنـــة التـــدقيق؛ ( يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية لضـــوابط تشـــكيل لجـــان التـــدقيق ال

على تحسـين  )لية لجنة التدقيق؛ خبرة ومعرفة لجنة التدقيق؛ عدد مرات إجتماع لجنة التـدقيقإستقال

بورصــة مســتوى جــودة األربــاح فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

  . )α ≤ 0.05( عند مستوى داللة عمان

تحقــق مــن أثــر ضــوابط تشــكيل إلختبــار هــذه الفرضــية تــم إســتخدام تحليــل اإلنحــدار المتعــدد لل

حجــم لجنــة التــدقيق؛ إســتقاللية لجنــة التــدقيق؛ خبــرة ومعرفــة لجنــة التــدقيق؛ عــدد مــرات (لجــان التــدقيق 
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الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة علــى تحســين مســتوى جــودة األربــاح فــي  )إجتمــاع لجنــة التــدقيق

  .)10ـ  4( وكما هوموضح بالجدول،  بورصة عماناألردنية المدرجة في 

  )10ـ  4( جدول

على تحسين مستوى ضوابط تشكيل لجان التدقيق  نتائج إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد لتأثير

  بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في جودة األرباح في 

المتغير 

  التابع

)R(  

  االرتباط

)2R(  

  معامل التحديد

DF 

  درجات الحرية

F  

 وبةالمحس

Sig* 

  مستوى الداللة

β 
درجة التأثير  لضوابط تشكيل 

 لجان التدقيق

T 

 المحسوبة

Sig*  

  مستوى الداللة

جودة 
  األرباح

0.829 0.688 

 4  اإلنحدار

73.245 0.000  

  حجم
 0.691 0.399 0.029  لجنة التدقيق

 133  البواقي

إستقاللية لجنة 
 0.000 6.660 0.558  التدقيق

فة لجنة خبرة ومعر 
 0.000 5.242 0.423  التدقيق

عدد مرات إجتماع  137  المجموع
 0.000 9.939 0.806  لجنة التدقيق

  مالحظة: 
  ).α ≤ 0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 ).⍺) (2.439<  0.05الجدولية عند مستوى ( F* قيمة 
  ).⍺) (1.656<  0.05الجدولية عند مستوى ( T* قيمة 

  .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  
 

 
إســتقاللية (وجــود تــأثير لضــوابط تشــكيل لجــان التــدقيق ) 10 - 4( كمــا هــو مبــين فــي الجــدول

علــى تحســين مســتوى  )لجنــة التــدقيق؛ خبــرة ومعرفــة لجنــة التــدقيق؛ عــدد مــرات إجتمــاع لجنــة التــدقيق

، إذ بلــغ بورصــة عمــانالمســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي الشــركات الصــناعية جــودة األربــاح فــي 

أي  )،0.688( فقـد بلـغ R² أمـا معامـل التحديـد ).α ≤ 0.05( عنـد مسـتوى )R )0.829 معامـل االرتبـاط

الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة جــودة أربــاح مــن التغيــرات فــي  )0.688(أن مــا قيمتــه 
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ج عـــن التغيـــر فـــي مســـتوى اإلهتمـــام لضـــوابط تشـــكيل لجـــان التـــدقيق نـــات بورصـــة عمـــانالمدرجـــة فـــي 

، كمــا بلغــت )إســتقاللية لجنــة التــدقيق؛ خبــرة ومعرفــة لجنــة التــدقيق؛ عــدد مــرات إجتمــاع لجنــة التــدقيق(

لخبرة ومعرفة لجنة ) 0.423(إلستقاللية لجنة التدقيق، ) 0.585( في اتجاه العالقة βقيمة درجة التأثير 

أي أن الزيــادة فـــي درجـــة واحــدة فـــي مســـتوى ) لعـــدد مـــرات إجتمــاع لجنـــة التـــدقيق. 0.806التــدقيق و (

إســتقاللية لجنــة التــدقيق؛ خبــرة ومعرفــة لجنــة التــدقيق؛ عــدد (اإلهتمــام بضــوابط تشــكيل لجــان التــدقيق 

الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة جــودة أربــاح يــؤدي إلــى زيــادة فــي ) مــرات إجتمــاع لجنــة التــدقيق

لخبـرة ومعرفـة ) 0.423(إلسـتقاللية لجنـة التـدقيق، ) 0.585(بقيمـة  بورصـة عمـاننية المدرجة في األرد

 Fويؤكــــد معنويــــة هــــذا التــــأثير قيمــــة . ) لعــــدد مــــرات إجتمــــاع لجنــــة التــــدقيق0.806لجنــــة التــــدقيق و (

وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول  ).α ≤ 0.05(وهـي دالـة عنـد مسـتوى  )73.245(المحسـوبة والتـي بلغـت 

  لفرضية الرئيسة االولى، وعليه ترفض الفرضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:ا

ـــة إحصـــائية لضـــوابط تشـــكيل لجـــان التـــدقيق ـــر ذي دالل حجـــم لجنـــة التـــدقيق؛ ( وجـــود أث

على تحسـين  )إستقاللية لجنة التدقيق؛ خبرة ومعرفة لجنة التدقيق؛ عدد مرات إجتماع لجنة التـدقيق

بورصــة دة األربــاح فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي مســتوى جــو 

   .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللة عمان

وللتحقــق مــن تــأثير كــل بعــد مــن ابعــاد ضــوابط تشــكيل لجــان التــدقيق علــى تحســين مســتوى 

، تــم عمــانبورصــة الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي جــودة األربــاح فــي 

  تقسيم هذه الفرضية إلى أربعة فرضيات فرعية، وكما يلي:
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  HO 1- 1 الفرضية الفرعية األولى

يوجد أثـر ذو داللـة إحصـائية لحجـم لجنـة التـدقيق علـى تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح   ال

 عنـد مسـتوى داللـة بورصـة عمـانفي الشركات الصناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

)α ≤ 0.05( .  

الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار البســيط وتحليــل التبــاين للتحقــق مــن أثــر 

حجــم لجنــة التــدقيق علــى تحســين مســتوى جــودة األربــاح  فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامـــة 

  ).12 - 4) ، (11 - 4( ، وكما هو موضح بالجدول بورصة عماناألردنية المدرجة في 

  )11 - 4(جدول  
نتائج اختبار تحليل التباين بين حجم لجنة التدقيق وجودة األرباح في الشركات الصناعية 

  بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغيرات
مجموع 

  المربعات
SOS 

متوسط مجموع 

  المربعات
MS 

 درجات

  الحرية
DF 

F 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

حجم لجنة التدقيق 
  ودة األرباحوج

  1  االنحدار 7.799 7.799

  136  البواقي 2070. 28.219 0.000 37.587

  137  المجموع   36.018

  مالحظة: 
  ).α ≤ 0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 ).⍺) (2.439<  0.05الجدولية عند مستوى ( F* قيمة 
  

تباين بين حجم لجنة التدقيق وجـودة األربـاح  ) نتائج اختبار تحليل ال11 - 4يوضح الجدول (

. الــذي يوضــح مــدى بورصــة عمــانفــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

إسهام حجم لجنة التدقيق في تفسير التباين الحاصل في تحسين مستوى جـودة األربـاح  فـي الشـركات 
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. إذ تبــــين وجــــود أثــــر ذي داللــــة بورصــــة عمــــانالصــــناعية المســــاهمة العامــــة األردنيــــة المدرجــــة فــــي 

إحصــائية لحجــم لجنــة التــدقيق فــي تحســين مســتوى جــودة األربــاح  فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة 

 F). إذ بلغــت قيمــة α ≤ 0.05عنــد مســتوى داللــة ( بورصــة عمــانالعامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

  ).α ≤ 0.05) وهي دالة إحصائيًا عن مستوى (37.587المحسوبة (

) تحليـل االنحـدار البسـيط ألثـر حجـم لجنـة التـدقيق فـي تحسـين 12 - 4كما يوضح الجـدول (

. بورصـة عمـانمستوى جودة األرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

 إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية لحجـم لجنـة التـدقيق فـي تحسـين

، بورصـة عمـانمستوى جودة األرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

 فقــد بلــغ 2R أمــا معامــل التحديــد. )α ≥ 0.05( مســتوى عنــد )R )0.465  إذ بلــغ معامــل االرتبــاط

 ) مــن التغيــرات فــي تحســين مســتوى جــودة األربــاح  فــي الشــركات0.217( أي أن مــا قيمتــه، )0.217(

نـاتج عـن التغيـر فـي مسـتوى االهتمـام  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

وهذا يعني أن الزيادة بدرجـة واحـدة فـي  )β )0.465 بحجم لجنة التدقيق، كما بلغت قيمة درجة التأثير

ح  فـي الشـركات مستوى االهتمام بحجم لجنة التدقيق يؤدي إلى زيادة في تحسين مسـتوى جـودة األربـا

هــذا  ). ويؤكــد معنويـة0.465( بقيمـة بورصـة عمــانالصـناعية المسـاهمة العامــة األردنيـة المدرجــة فـي 

وهـذا يؤكـد صـحة ). 6.131( والبالغـة )α ≤ 0.05( المحسـوبة وهـي دالـة عنـد مسـتوى  Tالتـأثير قـيم

  قبول الفرضية الفرعية األولى، التي تنص على: 

ية لحجم لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة ا.رب*اح  ف*ي ذي د&لة إحصائ وجود تأثير

 ≥ α( عند مس*توى د&ل*ة بورصة عمانالشركات الصناعية المساھمة العامة ا.ردنية المدرجة في 

0.05( .  
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  )12 - 4(جدول  
نتائج اختبار تحليل اإلنحدار البسيط ألثر حجم لجنة التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح  

  بورصة عمانات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في في الشرك

  المتغير التابع

β  
معامل 

 االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

)R(  

معامل 

  االرتباط

)2R(  

معامل 

  التحديد

  جودة

  األرباح
0.465  6.131  0.000  0.465  0.217  

  مالحظة: 
 ).⍺) (1.656<  0.05الجدولية عند مستوى ( T* قيمة 

 

  HO 1- 2 الفرضية الفرعية الثانية

ــى تحســين مســتوى جــودة  ال ــدقيق عل ــة الت ــة إحصــائية إلســتقاللية لجن ــر ذو دالل يوجــد أث

عنـد مسـتوى  بورصـة عمـاناألرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  . )α ≤ 0.05( داللة

نحـدار البسـيط وتحليـل التبـاين للتحقـق مـن أثـر الختبار هذه الفرضية تـم اسـتخدام تحليـل اال

إســـتقاللية لجنـــة التـــدقيق علـــى تحســـين مســـتوى جـــودة األربـــاح  فـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة 

  ).14 - 4) ، (13 - 4( ، وكما هو موضح بالجدولبورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 
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  )13 - 4(جدول  
إستقاللية لجنة التدقيق وجودة األرباح في الشركات الصناعية نتائج اختبار تحليل التباين بين 

  بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغيرات

مجموع 

  المربعات

SOS 

متوسط 

مجموع 

  المربعات

MS 

 درجات

  الحرية

DF  

F 

 المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

إستقاللية لجنة التدقيق 
  وجودة األرباح

 1  نحداراال 8.732 8.732

  136  البواقي 2010. 27.286 0.000 43.524

  137  المجموع   36.018

  مالحظة: 
  ).α ≤ 0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 ).⍺) (2.439<  0.05الجدولية عند مستوى ( F* قيمة 
  

تــدقيق وجــودة ) نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين بــين إســتقاللية لجنــة ال13 - 4يوضــح الجــدول (

. الـذي يوضـح بورصـة عمـاناألرباح  في الشركات الصناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

مدى إسهام إستقاللية لجنة التدقيق في تفسير التباين الحاصل في تحسين مسـتوى جـودة األربـاح  فـي 

تبين وجود أثر ذي داللة . إذ بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

إحصائية إستقاللية لجنة التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح  في الشركات الصناعية المسـاهمة 

 F). إذ بلغــت قيمـــة α ≤ 0.05عنـــد مســتوى داللــة ( بورصــة عمــانالعامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

  ).α ≤ 0.05) وهي دالة إحصائيًا عن مستوى (43.524المحسوبة (

) تحليـــل االنحـــدار البســـيط ألثـــر إســـتقاللية لجنـــة التـــدقيق فـــي 14 - 4ضـــح الجـــدول (كمـــا يو 

بورصـة تحسين مستوى جودة األرباح فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 
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إذ أظهـرت نتـائج التحليـل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية إلسـتقاللية لجنـة التـدقيق  عمان

مســـتوى جـــودة األربـــاح فـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة العامـــة األردنيـــة المدرجـــة فـــي  فـــي تحســـين

 أمـا معامـل التحديـد. )α ≥ 0.05( مسـتوى عنـد )R )0.492  ، إذ بلـغ معامـل االرتبـاطبورصة عمـان

2R من التغيرات في تحسين مستوى جـودة األربـاح  فـي 0.242( أي أن ما قيمته، )0.242( فقد بلغ (

ناتج عـن التغيـر فـي مسـتوى  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في الشركات 

وهــذا يعنــي أن الزيــادة  )β )0.492 االهتمــام بإســتقاللية لجنــة التــدقيق، كمــا بلغــت قيمــة درجــة التــأثير

جـودة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بإستقاللية لجنـة التـدقيق يـؤدي إلـى زيـادة فـي تحسـين مسـتوى 

ــــي  ــــة المدرجــــة ف ــــي الشــــركات الصــــناعية المســــاهمة العامــــة األردني  بقيمــــة بورصــــة عمــــاناألربــــاح  ف

 والبالغـة )α ≤ 0.05( المحسـوبة وهـي دالـة عنـد مسـتوى  Tهـذا التـأثير قـيم ). ويؤكـد معنويـة0.492(

  وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية الثانية، التي تنص على: ). 6.597(

داللــة إحصــائية إلســتقاللية لجنــة التــدقيق علــى تحســين مســتوى جــودة  وجــود تــأثير ذي

ــي  ــة المدرجــة ف ــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردني ــاح ف ــاناألرب عنــد  بورصــة عم

  . )α ≤ 0.05( مستوى داللة
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  )14 - 4(جدول  
مستوى جودة نتائج اختبار تحليل اإلنحدار البسيط ألثر إستقاللية لجنة التدقيق في تحسين 

  بورصة عماناألرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغير التابع

Β  
معامل 

 االنحدار

t 

 المحسوبة

Sig*  

 مستوى

  الداللة

)R(  

معامل 

  االرتباط

)2R(  

 معامل

  التحديد

  جودة

  األرباح
0.492  6.597  0.000  0.492  0.242  

  مالحظة: 
  ).⍺) (1.656<  0.05ية عند مستوى (الجدول T* قيمة 

  

  HO 1- 3 الفرضية الفرعية الثالثة

يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية لخصــائص لخبــرة ومعرفــة لجنــة التــدقيق علــى تحســين  ال

 بورصة عمانمستوى جودة األرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  . )α ≤ 0.05( عند مستوى داللة

تبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار البســيط وتحليــل التبــاين للتحقــق مــن أثــر الخ

خبــرة ومعرفــة لجنــة التــدقيق علــى تحســين مســتوى جــودة األربــاح  فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة 

  ).16 - 4) ، (15 - 4( ، وكما هو موضح بالجدولبورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 
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  )15 - 4(جدول  
نتائج اختبار تحليل التباين بين خبرة ومعرفة لجنة التدقيق وجودة األرباح في الشركات 

  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغيرات
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات

  الحرية
DF  

F 

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 
  الداللة

لجنة خبرة ومعرفة 
  التدقيق وجودة األرباح

 1  االنحدار 11.132 11.132

 136  البواقي 1830. 24.886 0.000 60.838

 137  المجموع   36.018

  مالحظة: 
  ).α ≤ 0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 ).⍺) (2.439<  0.05الجدولية عند مستوى ( F* قيمة 
 

ج اختبار تحليل التباين بين خبرة ومعرفـة لجنـة التـدقيق وجـودة ) نتائ15 - 4يوضح الجدول (

. الـذي يوضـح بورصـة عمـاناألرباح  في الشركات الصناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

مدى إسهام خبرة ومعرفة لجنة التـدقيق فـي تفسـير التبـاين الحاصـل فـي تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح  

. إذ تبـين وجـود أثـر ذي بورصـة عمـانساهمة العامة األردنيـة المدرجـة فـي في الشركات الصناعية الم

داللة إحصائية لخبرة ومعرفة لجنة التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح  في الشـركات الصـناعية 

). إذ بلغـت قيمـة α ≤ 0.05عنـد مسـتوى داللـة ( بورصة عمـانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

F ) وهي دالة إحصائيًا عن مستوى (60.838المحسوبة (α ≤ 0.05.(  

) تحليـل االنحـدار البسـيط ألثـر خبـرة ومعرفـة لجنـة التـدقيق فـي 16 - 4كما يوضـح الجـدول (

بورصـة تحسين مستوى جودة األرباح فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 
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أثير ذي داللـــة إحصـــائية لخبـــرة ومعرفـــة لجنـــة . إذ أظهـــرت نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي وجـــود تـــعمـــان

التدقيق في تحسين مسـتوى جـودة األربـاح فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة 

أمــا معامــل . )α ≥ 0.05( مســتوى عنــد )R )0.556  ، إذ بلــغ معامــل االرتبــاطبورصــة عمــانفــي 

) مـــن التغيـــرات فـــي تحســـين مســـتوى جـــودة 090.3( أي أن مـــا قيمتـــه، )0.309( فقـــد بلـــغ 2R التحديـــد

ناتج عن التغير  بورصة عماناألرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

وهذا يعني  )β )0.556 في مستوى االهتمام بخبرة ومعرفة لجنة التدقيق، كما بلغت قيمة درجة التأثير

مام بخبـرة ومعرفـة لجنـة التـدقيق يـؤدي إلـى زيـادة فـي تحسـين أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهت

 بورصـة عمـانمستوى جودة األربـاح  فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

 )α ≤ 0.05( المحسـوبة وهـي دالـة عنـد مسـتوى  Tهـذا التـأثير قـيم ). ويؤكـد معنويـة0.556( بقيمـة

  ة قبول الفرضية الفرعية الثالثة، التي تنص على: وهذا يؤكد صح). 7.800( والبالغة

لجنة التـدقيق علـى تحسـين مسـتوى جـودة  داللة إحصائية لخبرة ومعرفة وجود تأثير ذي

ــي  ــة المدرجــة ف ــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردني ــاح ف ــاناألرب عنــد  بورصــة عم

  . )α ≤ 0.05( مستوى داللة

  

  

  

  

  



 ـ 88 -  

  )16 - 4(جدول  

ار تحليل اإلنحدار البسيط ألثر خبرة ومعرفة لجنة التدقيق في تحسين مستوى جودة نتائج اختب

  بورصة عماناألرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغير التابع

β  
معامل 

 االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig* 

 مستوى

  الداللة

)R(  

معامل 

  االرتباط

)2R(  

 معامل

  التحديد

  جودة
  األرباح

0.556  7.800  0.000  0.556  0.309  

  مالحظة: 
  ).⍺) (1.656<  0.05الجدولية عند مستوى ( T* قيمة 

  

  HO 1- 4 الفرضية الفرعية الرابعة

يوجد أثر ذو داللة إحصـائية لعـدد مـرات إجتمـاع لجنـة التـدقيق علـى تحسـين مسـتوى  ال

عنـد  بورصـة عمـانردنية المدرجـة فـي جودة األرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة األ 

  . )α ≤ 0.05( مستوى داللة

الختبار هذه الفرضية تـم اسـتخدام تحليـل االنحـدار البسـيط وتحليـل التبـاين للتحقـق مـن أثـر 

عـــدد مـــرات إجتمـــاع لجنـــة التـــدقيق علـــى تحســـين مســـتوى جـــودة األربـــاح  فـــي الشـــركات الصـــناعية 

 4) ، (17 - 4( ، وكمـا هـو موضـح بالجـدول ورصة عمـانبالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

- 18.(  
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  )17 - 4(جدول  
نتائج اختبار تحليل التباين بين عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق وجودة األرباح في الشركات 

  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغيرات
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 

  مربعاتال
MS 

 درجات

  الحرية
DF  

F 

 المحسوبة

Sig*  

مستوى 
  الداللة

عدد مرات إجتماع 
لجنة التدقيق وجودة 

  األرباح

 1  االنحدار 24.681 24.681

 136  البواقي 0830. 11.337 0.000 296.062

 137  المجموع   36.018

  مالحظة: 
  ).α ≤ 0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 ).⍺) (2.439<  0.05الجدولية عند مستوى ( F* قيمة 
 

) نتائج اختبـار تحليـل التبـاين بـين عـدد مـرات إجتمـاع لجنـة التـدقيق 17 - 4يوضح الجدول (

. الـذي بورصـة عمـانوجودة األرباح  فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

تـدقيق فـي تفسـير التبـاين الحاصـل فـي تحسـين مسـتوى يوضح مدى إسهام عـدد مـرات إجتمـاع لجنـة ال

. إذ تبـين بورصـة عمـانجودة األرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجـة فـي 

وجود أثر ذي داللة إحصائية لعدد مرات إجتماع لجنة التدقيق في تحسين مستوى جودة األربـاح  فـي 

 ≥ αعنـد مسـتوى داللـة ( بورصـة عمـاناألردنيـة المدرجـة فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة 

  ).α ≤ 0.05) وهي دالة إحصائيًا عن مستوى (296.062المحسوبة ( F). إذ بلغت قيمة 0.05

) تحليل االنحدار البسيط ألثر عدد مرات إجتماع لجنـة التـدقيق 18 - 4كما يوضح الجدول (

اعية المســـاهمة العامـــة األردنيـــة المدرجـــة فـــي فـــي تحســـين مســـتوى جـــودة األربـــاح فـــي الشـــركات الصـــن
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. إذ أظهـــرت نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية لعـــدد مـــرات بورصـــة عمـــان

إجتمــاع لجنــة التـــدقيق فــي تحســين مســـتوى جــودة األربـــاح فــي الشــركات الصـــناعية المســاهمة العامـــة 

 ≥ α( مســتوى عنــد )R )0.828  رتبــاط، إذ بلــغ معامــل اال بورصــة عمــاناألردنيــة المدرجــة فــي 

) مــــن التغيــــرات فــــي 0.685( أي أن مــــا قيمتــــه، )0.685( فقــــد بلــــغ 2R أمــــا معامــــل التحديــــد. )0.05

بورصـة تحسين مستوى جودة األرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

ع لجنـة التـدقيق، كمـا بلغـت قيمـة درجـة ناتج عن التغير في مستوى االهتمـام بعـدد مـرات إجتمـا عمان

وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة فـي مسـتوى االهتمـام بعـدد مـرات إجتمـاع لجنـة  )β )0.828 التأثير

التدقيق يؤدي إلى زيادة فـي تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح  فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة 

المحسـوبة وهـي   Tهذا التـأثير قـيم ). ويؤكد معنوية0.828( بقيمة بورصة عماناألردنية المدرجة في 

وهـذا يؤكـد صـحة قبـول الفرضـية الفرعيـة الرابعـة، ). 17.206( والبالغة )α ≤ 0.05( دالة عند مستوى

  التي تنص على: 

داللة إحصائية  لعدد مرات إجتمـاع لجنـة التـدقيق علـى تحسـين مسـتوى  وجود تأثير ذي

عنـد  بورصـة عمـانعية المساهمة العامة األردنية المدرجـة فـي جودة األرباح في الشركات الصنا

  . )α ≤ 0.05( مستوى داللة

  

  

  

  



 ـ 91 -  

  )18 - 4(جدول  

نتائج اختبار تحليل اإلنحدار البسيط ألثر عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق في تحسين مستوى 

  صة عمانبور جودة األرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغير التابع

β  

معامل 

 االنحدار

t 

 المحسوبة

Sig*  

 مستوى

  الداللة

)R(  

معامل 

  االرتباط

)2R(  

 معامل

  التحديد

  جودة

  األرباح
0.828  17.206  0.000  0.828  0.685  

  مالحظة: 
  ).⍺) (1.656<  0.05الجدولية عند مستوى ( T* قيمة 

 

  2HO الفرضية الرئيسة الثانية

(المهام اإلدارية ؛ المهام الفنيـة) علـى  اللة إحصائية لمهام لجنة التدقيقيوجد أثر ذو د ال

تحســين مســتوى جــودة األربــاح فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

  . )α ≤ 0.05( عند مستوى داللة بورصة عمان

 ثر مهام لجنـة التـدقيقإلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإلنحدار المتعدد للتحقق من أ

الشـركات الصـناعية المسـاهمة على تحسين مستوى جودة األرباح في  )المهام اإلدارية ؛ المهام الفنية(

  .)19ـ  4( موضح بالجدولو وكما ه،   بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 
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  )19ـ  4( جدول

على تحسين مستوى جودة نة التدقيق مهام لج نتائج إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد لتأثير
  بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في األرباح في 

المتغير 
  التابع

)R(  
  االرتباط

)2R(  
معامل 

  التحديد

DF 
 درجات الحرية

F  
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

β  
درجة التأثير  لمهام  لجنة 

 التدقيق
T 

 المحسوبة

Sig*  
ى مستو 

  الداللة

جودة 
  األرباح

0.978 0.957 

 2  اإلنحدار

196.796 0.000  

 0000. 42.103 9590.  المهام اإلدارية

 135  البواقي

 1790. 1.351 0310.  المهام الفنية
 137  المجموع

  مالحظة: 
  ).α ≤ 0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 ).⍺) (2.439<  0.05دولية عند مستوى (الج F* قيمة 
  ).⍺) (1.656<  0.05الجدولية عند مستوى ( T* قيمة 

  .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  
  

علـــى  )المهـــام اإلداريـــة ؛ المهـــام الفنيـــة( أثـــر مهـــام لجنـــة التـــدقيق) 19 -  4( يوضـــح الجـــدول

بورصـة الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي الشـركات تحسين مستوى جودة األرباح فـي 

علــى تحســين  للجنــة التــدقيقاإلداريــة . إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير للمهــام عمــان

، بورصـة عمـانالشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي مستوى جودة األربـاح فـي 

 )،0.957( فقد بلغ R² أما معامل التحديد ).α ≤ 0.05( عند مستوى )R )0.978 إذ بلغ معامل االرتباط

الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة جودة أرباح من التغيرات في  )0.957(أي أن ما قيمته 

للجنـة التـدقيق، كمـا اإلداريـة ناتج عن التغيـر فـي مسـتوى اإلهتمـام بالمهـام  بورصة عمانالمدرجة في 

أي أن الزيــادة فــي درجــة واحــدة فــي مســتوى . )9590.( فــي اتجــاه العالقــة βرجــة التــأثير بلغــت قيمــة د
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الشركات الصناعية المسـاهمة جودة أرباح للجنة التدقيق يؤدي إلى زيادة في اإلدارية اإلهتمام بالمهام 

 Fويؤكــــد معنويــــة هــــذا التــــأثير قيمــــة ). 9590.(بقيمــــة  بورصــــة عمــــانالعامــــة األردنيــــة المدرجــــة فــــي 

وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول  ).α ≤ 0.05(وهـي دالـة عنـد مسـتوى  )196.796(المحسوبة والتي بلغـت 

  الفرضية الرئيسة الثانية، وعليه ترفض الفرضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

علـى تحسـين مسـتوى جـودة  وجود أثر ذي داللـة إحصـائية للمهـام اإلداريـة للجنـة التـدقيق

عنـد مسـتوى  بورصـة عمـاناح في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في األرب

  . )α ≤ 0.05( داللة

وللتحقق من تأثير كل مهمة مـن مهـام لجـان التـدقيق علـى تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح فـي 

الفرضية إلى ، تم تقسيم هذه  بورصة عمانالشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  فرضيتين فرعيتن، وكما يلي:

  HO 2- 1 األولىالفرضية الفرعية 

علـى تحسـين مسـتوى جـودة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمهام اإلدارية للجنة التـدقيق ال

عنـد مسـتوى  بورصـة عمـاناألرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  . )α ≤ 0.05( داللة

تبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار البســيط وتحليــل التبــاين للتحقــق مــن أثــر الخ

المهام اإلدارية للجنـة التـدقيق علـى تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح  فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة 

  ).21 - 4) ، (20 - 4( ، وكما هو موضح بالجدول بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 
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  )20 - 4(ول  جد
نتائج اختبار تحليل التباين بين المهام اإلدارية للجنة التدقيق وجودة األرباح في الشركات 

  بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغيرات
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات

  الحرية
DF  

F 

 المحسوبة

Sig*  

مستوى 
  الداللة

لمهام اإلدارية للجنة ا

  التدقيق وجودة األرباح

 1  االنحدار 8.443 8.443

 136  البواقي 0120. 1.575 0.000 703.583

 137  المجموع   16.018

  مالحظة: 
  ).α ≤ 0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 ).⍺) (3.910<  0.05الجدولية عند مستوى ( F* قيمة 
 

) نتـــائج اختبـــار تحليـــل التبـــاين بـــين المهـــام اإلداريـــة للجنـــة التـــدقيق 20 - 4( يوضـــح الجـــدول

. الـذي بورصـة عمـانوجودة األرباح  فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

يوضح مدى إسهام المهام اإلدارية للجنة التدقيق في تفسير التباين الحاصل في تحسين مستوى جودة 

. إذ تبـين وجـود بورصـة عمـانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة فـي  األرباح 

أثر ذي داللة إحصائية للمهام اإلدارية للجنة التـدقيق فـي تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح فـي الشـركات 

إذ ). α ≤ 0.05عنـد مسـتوى داللـة ( بورصـة عمـانالصناعية المساهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

  ).α ≤ 0.05) وهي دالة إحصائيًا عن مستوى (703.583المحسوبة ( Fبلغت قيمة 

) تحليل االنحدار البسيط ألثر المهام اإلدارية للجنة التدقيق في 21 - 4كما يوضح الجدول (

بورصـة تحسين مستوى جودة األرباح فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 
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هــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية للمهــام اإلداريــة للجنــة . إذ أظعمــان

التدقيق في تحسين مسـتوى جـودة األربـاح فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة 

أمــا معامــل . )α ≥ 0.05( مســتوى عنــد )R )0.978  ، إذ بلــغ معامــل االرتبــاطبورصــة عمــانفــي 

) مـــن التغيـــرات فـــي تحســـين مســـتوى جـــودة 0.956( أي أن مـــا قيمتـــه، )0.956( فقـــد بلـــغ 2R التحديـــد

ناتج عن التغير  بورصة عماناألرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

وهـذا  )β )0.978 في مستوى االهتمام بعدد مرات إجتماع لجنة التدقيق، كما بلغت قيمة درجة التـأثير

عني أن الزيادة بدرجة واحدة فـي مسـتوى االهتمـام بعـدد مـرات إجتمـاع لجنـة التـدقيق يـؤدي إلـى زيـادة ي

فــي تحســين مســتوى جــودة األربــاح  فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

  توىالمحســوبة وهــي دالــة عنــد مســ  Tهــذا التــأثير قــيم ). ويؤكــد معنويــة0.978( بقيمــة بورصــة عمــان

)α ≤ 0.05( والبالغة )وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية األولى، التي تنص على: ). 54.532  

داللة إحصائية  للمهام اإلدارية للجنة التدقيق على تحسين مسـتوى جـودة  وجود تأثير ذي

ى عنـد مسـتو  بورصـة عمـاناألرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  . )α ≤ 0.05( داللة
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  )21 - 4(جدول  
نتائج اختبار تحليل اإلنحدار البسيط ألثر المهام اإلدارية للجنة التدقيق في تحسين مستوى 

  بورصة عمانجودة األرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  المتغير التابع

β  
معامل 

 االنحدار

t 

 المحسوبة

Sig*  

 مستوى

  الداللة

)R(  

معامل 

  االرتباط

)2R(  

 معامل

  التحديد

  جودة
  األرباح

0.978  54.532  0.000  0.978  0.956  

  مالحظة: 
  ).⍺) (1.656<  0.05الجدولية عند مستوى ( T* قيمة 

   

  HO 2- 2 الثانيةالفرضية الفرعية 

ن مسـتوى جـودة علـى تحسـي يوجد أثر ذو داللـة إحصـائية للمهـام الفنيـة للجنـة التـدقيق ال

عنـد مسـتوى  بورصـة عمـاناألرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  . )α ≤ 0.05( داللة

الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار البســيط وتحليــل التبــاين للتحقــق مــن أثــر 

فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة  المهــام الفنيــة للجنــة التــدقيق علــى تحســين مســتوى جــودة األربــاح 

  ).23 - 4) ، (22 - 4( ، وكما هو موضح بالجدولبورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 
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  )22 - 4(جدول  
نتائج اختبار تحليل التباين بين المهام الفنية للجنة التدقيق وجودة األرباح في الشركات 

  بورصة عمانفي  الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة

  المتغيرات
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات

MS 

 درجات

  الحرية
DF  

F 

 المحسوبة

Sig*  

مستوى 
  الداللة

المهام الفنية للجنة 
التدقيق وجودة 

  األرباح

 1  االنحدار 14.056 14.056

 136  البواقي 1610. 21.962 0.000 87.039

 137  المجموع   36.018

   مالحظة:
  ).α ≤ 0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 ).⍺) (3.910<  0.05الجدولية عند مستوى ( F* قيمة 
  

) نتائج اختبار تحليل التباين بين المهام الفنية للجنة التـدقيق وجـودة 22 - 4يوضح الجدول (

. الـذي يوضـح بورصـة عمـاناألرباح  في الشركات الصناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

مدى إسهام المهام الفنية للجنة التدقيق في تفسـير التبـاين الحاصـل فـي تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح  

. إذ تبـين وجـود أثـر ذي بورصـة عمـانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيـة المدرجـة فـي 

ى جودة األرباح  فـي الشـركات الصـناعية داللة إحصائية للمهام الفنية للجنة التدقيق في تحسين مستو 

). إذ بلغـت قيمـة α ≤ 0.05عنـد مسـتوى داللـة ( بورصة عمـانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

F ) وهي دالة إحصائيًا عن مستوى (87.039المحسوبة (α ≤ 0.05.(  

لتـدقيق فـي ) تحليـل االنحـدار البسـيط ألثـر المهـام الفنيـة للجنـة ا23 - 4كما يوضح الجدول (

بورصـة تحسين مستوى جودة األرباح فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 
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. إذ أظهـــرت نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية للمهـــام الفنيـــة للجنـــة عمـــان

ألردنيـة المدرجـة التدقيق في تحسين مسـتوى جـودة األربـاح فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة ا

أمــا معامــل . )α ≥ 0.05( مســتوى عنــد )R )0.625  ، إذ بلــغ معامــل االرتبــاط بورصــة عمــانفــي 

) مـــن التغيـــرات فـــي تحســـين مســـتوى جـــودة 0.390( أي أن مـــا قيمتـــه، )0.390( فقـــد بلـــغ 2R التحديـــد

ناتج عن التغير  بورصة عماناألرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

وهـذا  )β )0.625 في مستوى االهتمام بعدد مرات إجتماع لجنة التدقيق، كما بلغت قيمة درجة التـأثير

يعني أن الزيادة بدرجة واحدة فـي مسـتوى االهتمـام بعـدد مـرات إجتمـاع لجنـة التـدقيق يـؤدي إلـى زيـادة 

لعامــة األردنيــة المدرجــة فــي فــي تحســين مســتوى جــودة األربــاح  فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة ا

  المحســوبة وهــي دالــة عنــد مســتوى  Tهــذا التــأثير قــيم ). ويؤكــد معنويــة0.625( بقيمــة بورصــة عمــان

)α ≤ 0.05( والبالغة )وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية األولى، التي تنص على: ). 9.329  

على تحسين مستوى جـودة داللة إحصائية  للمهام الفنية للجنة التدقيق  وجود تأثير ذي

ــي  ــة المدرجــة ف ــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردني ــاح ف ــاناألرب عنــد  بورصــة عم

  . )α ≤ 0.05( مستوى داللة
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  )23 - 4(جدول  
نتائج اختبار تحليل اإلنحدار البسيط ألثر المهام اإلدارية للجنة التدقيق في تحسين مستوى 

  بورصة عمانلصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في جودة األرباح  في الشركات ا

  المتغير التابع

β  
معامل 

 االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig*  

 مستوى

  الداللة

)R(  

معامل 

  االرتباط

)2R(  

 معامل

  التحديد

  جودة
  األرباح

0.625  9.329  0.000  0.625  0.390  

  مالحظة:  
 )α ≤ 0.05) (1.657(الجدولية عند مستوى داللة  Tقيمة *

  

 Amos وتحقيقــًا ألهــداف الدراســة بشــكل شــمولي، اســتخدم الباحــث برنــامج تحليــل المســار

Ver.21  بهدف بناء أنموذج مقترح لتأثير كل من ضوابط تشكيل لجنة التـدقيق ومهـام لجنـة التـدقيق

فــي تحســين مســتوى جــودة األربــاح  فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

 4الهيكليـة. إذ بينـت النتـائج المعروضـة بالجـدول ( وذلك باستخدام انموذج المعادالت رصة عمانبو 

)، 47.860المحســوبة ( 2Chiالتامــة، إذ بلغــت قيمــة  ) أن األنمــوذج المقتــرح قــد حقــق الموائمــة24 -

 Absolute Fit). وما يتعلق بمؤشرات المواءمة المطلقة α ≤ 0.05وهي ذات داللة عند مستوى (

) وهــو مؤشــر مواءمــة الجــودة وهــو Goodness of Fit Index )GFI) (0.917فقــد بلغــت قيمــة  

مقـــارب إلـــى قيمـــة الواحـــد صـــحيح. وبـــنفس الســـياق بلغـــت قيمـــة مؤشـــر جـــذر متوســـط مربـــع الخطـــأ 

وهـو يقتـرب  )Root Mean Square Error of Approximation )RMSEA( )0.028 التقريبـي

Incremental Fitبط بمؤشـرات المواءمـة التدريجيـة مـن قيمـة الصـفر. أمـا مـا يـرت فقـد بلغـت قيمـة   

) وهــو مؤشــر مواءمــة الجــودة Adjusted Goodness of Fit Index )AGFI( )0.965 مؤشــر

الُمعـــــدل وهـــــو مقـــــارب إلـــــى قيمـــــة الواحـــــد صـــــحيح. كمـــــا بلغـــــت قيمـــــة مؤشـــــر المواءمـــــة المقـــــارن 
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Comparative Fit Index  )CFI) (0.947(  بلغـت  ب إلـى قيمـة الواحـد صـحيح، وأخيـرًا،وهو مقـار

) وهــو مقــارب إلــى قيمــة Normed Fit Index  )NFI) (0.978 قيمــة مؤشــر المواءمــة الطبيعــي

 الواحــد صــحيح. كمــا يبــين الجــدول أيضــَا أن معامــل التحديــد لتدميــة المصــاريف وزيــادة العوائــد كــان

نمـــوذج المقتـــرح لتـــأثير كـــل مـــن يوضـــح األ )1 - 4( . والشـــكل) علـــى التـــوالي0.612) و (0.722(

ضوابط تشـكيل لجنـة التـدقيق ومهـام لجنـة التـدقيق فـي تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح  فـي الشـركات 

. وهــذه النتيجــة تســاهم فــي تحقيــق بورصــة عمــانالصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

من وجـــود تـــأثير لضـــوابط أهـــداف الدراســـة بشـــكل شـــمولي, والتـــي توضـــح األنمـــوذج المقتـــرح المتضـــ

تشكيل لجان التدقيق ومهام لجنة التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح  في الشركات الصناعية 

، وهو ما يؤشر أن التأثير بشكل مجتمع يعكس بورصة عمانالمساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  لمهام لجنة التدقيق. )675) لضوابط لجنة التدقيق و (0.435مستوى جودة األرباح بمقدار (
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  )24 - 4(جدول  

  مؤشرات الموائمة ألنموذج المعادلة الهيكلية

  عتبة القيم  قيم النتيجة  المؤشر
2χ 47.860 -  

DF  19  -  
Absolute Fit Level 

GFI  0.917  0.900 فأكثر  
RMSEA  0.028  0.080 أقل من  

Incremental Fit Level 

AGFI  0.965  0.900 فأكثر  
CFI  0.947  0.900 فأكثر  
NFI  0.978  0.900 فأكثر  

Parsimonious Fit Level 

/ DF 2χ  2.518  3 أقل من  

SMC(R2) 
  0.722  تدنية المصاريف

  كلما كان أعلى كلما كان أفضل
  0.612  زيادة العوائد
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  )1 - 4(الشكل 

التدقيق في تحسين مستوى األنموذج المقترح لتأثير ضوابط تشكيل لجنة التدقيق ومهام لجنة 

  بورصة عمانجودة األرباح  في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  المصدر: من إعداد الباحث وفقًا لنتائج تحليل المسار
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  الـفـصل الخامس

  النتائج والتوصيات
 

   المقدمــــــــة: )1 ـ 5(

  ائج الدراسة ومناقشتھانت: )2 ـ 5(

  التوصيات: )3 ـ 5(
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  الـفـصل الخامس
  النتائج والتوصيات

  

  ـةالمقدمــ: )1 ـ 5(

  
فــي ضــوء التحليــل الــذي تــم فــي الفصــل الرابــع لنتــائج التحليــل اإلحصــائي الوصــفي لمتغيــرات   

 ي توصـل لهـا الباحـث،التـعرضـًا لمجمـل النتـائج يتنـاول فإن هذه الفصـل  ،الدراسة واختبار الفرضيات

كإجابــــة عــــن األســــئلة التــــي تــــم طرحهــــا فــــي الفصــــل األول مــــن هــــذه الدراســــة التــــي مثلــــت مشــــكلتها 

ضوء هذه النتائج التـي تـم التوصـل إليهـا فـي الدراسـة الحاليـة قـدم والفرضيات التي بنيت عليها، وعلى 

التوصـل إليـه مـن خـالل  يمكـن تلخـيص أهـم نتـائج الدراسـة وفـق مـا تـمالباحث عددًا من التوصـيات، و 

  التحليل اإلحصائي بما يلي:

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها :)2ـ  5(
  

  يمكن تلخيص نتائج تحليل متغيرات الدراسة واختبار الفرضيات على النحو التالي:

  أوًال: نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة ما يلي:

ات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة فــي الشــركبينــت النتــائج أن مســتوى حجــم لجنــة التــدقيق  .1

) 4.121 ـ 3.476تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية لهـــذا المتغيـــر بـــين (  بورصـــة عمـــانالمدرجـــة فـــي 

حجـم لجنـة ) على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشـير إلـى المسـتوى المرتفـع ل3.889بمتوسط مقداره (

 .بورصة عمانة المدرجة في في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيالتدقيق 
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فـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة العامـــة أوضــحت النتـــائج أن مســـتوى إســـتقاللية لجنـــة التـــدقيق  .2

 ـ  3.551(تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية لهـــذا المتغيـــر بـــين  بورصـــة عمـــاناألردنيـــة المدرجـــة فـــي 

ــ3.690بمتوســط مقــداره ( )3.906 ى المســتوى المرتفــع ) علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يشــير إل

 .بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في لجنة التدقيق  الستقاللية

فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة التــدقيق أشــارت النتــائج أن مســتوى خبــرة ومعرفــة لجنــة  .3

 )4.186ـ  3.457(المتغير بين تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا  بورصة عماناألردنية المدرجة في 

ـــذي يشـــير إلـــى المســـتوى المرتفـــع لخبـــرة 3.766بمتوســـط مقـــداره ( ) علـــى مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي ال

 .بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في لجنة التدقيق ومعرفة 

ركات الصـناعية المســاهمة فــي الشـلجنـة التـدقيق أوضـحت النتـائج أن مســتوى عـدد مـرات إجتمــاع  .4

ـ  3.644(تراوحـت المتوسـطات الحسـابية لهـذا المتغيـر بـين  بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 

) علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يشــير إلــى المســتوى المرتفــع 3.740بمتوســط مقــداره ( )3.878

لعامـــة األردنيـــة المدرجـــة فـــي فـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة الجنـــة التـــدقيق لعـــدد مـــرات إجتمـــاع 

 .بورصة عمان

فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة كمــا أشــارت النتــائج أن مســتوى المهــام اإلداريــة للجنــة التــدقيق  .5

ـ   3.682(تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغيـر بـين  بورصة عمانالعامة األردنية المدرجة في 

كــرت الخماســي الــذي يشــير إلــى المســتوى المرتفــع ) علــى مقيــاس لي3.859بمتوســط مقــداره ( )3.962

بورصـة فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي لمهام اإلدارية للجنـة التـدقيق ل

 . عمان
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فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة لمهــام الفنيــة للجنــة التــدقيق اوبينــت النتــائج أن مســتوى  .6

 )3.953ـ  3.570(تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين  انبورصة عماألردنية المدرجة في 

للمهام الفنيـة ) على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع 3.833بمتوسط مقداره (

 .بورصة عمانفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في للجنة التدقيق 

فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة تدنيــة المصــاريف  أظهــرت النتــائج أن مســتوى .7

بمتوسـط  )3.962ـ  3.878(تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين  بورصة عمانالمدرجة في 

في تدنية المصاريف ) على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع ل3.922مقداره (

 . بورصة عمانمساهمة العامة األردنية المدرجة في الشركات الصناعية ال

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجـة أن مستوى زيادة العوائد وأشرت النتائج  .8

بمتوسـط مقـداره  )3.878ـ   3.682(تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغيـر بـين  بورصة عمانفي 

فـي الشـركات زيـادة العوائـد الذي يشير إلـى المسـتوى المرتفـع ل ) على مقياس ليكرت الخماسي3.803(

 . بورصة عمانالصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في 

  

  ثانيًا: نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار فرضيات الدراسة ما يلي:

ية إســتقاللحجــم لجنــة التــدقيق؛ ( وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية لضــوابط تشــكيل لجــان التــدقيق .1

علـى تحسـين مسـتوى  )لجنة التـدقيق؛ خبـرة ومعرفـة لجنـة التـدقيق؛ عـدد مـرات إجتمـاع لجنـة التـدقيق

عنــد  بورصــة عمــانجــودة األربــاح فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

 . )α ≤ 0.05( مستوى داللة
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توى جــودة األربــاح  فــي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية لحجــم لجنــة التــدقيق علــى تحســين مســ .2

      عنــــد مســــتوى داللــــة بورصــــة عمــــانالشــــركات الصــــناعية المســــاهمة العامــــة األردنيــــة المدرجــــة فــــي 

)α ≤ 0.05( . 

وجود تأثير ذي داللة إحصائية إلستقاللية لجنة التدقيق على تحسين مستوى جودة األربـاح فـي  .3

      عنــــد مســــتوى داللــــة بورصــــة عمــــانالشــــركات الصــــناعية المســــاهمة العامــــة األردنيــــة المدرجــــة فــــي 

)α ≤ 0.05( . 

وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخبرة ومعرفة لجنة التـدقيق علـى تحسـين مسـتوى جـودة األربـاح  .4

  عنــد مســتوى داللــة بورصــة عمــانفــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي 

)α ≤ 0.05( . 

دد مـرات إجتمـاع لجنـة التـدقيق علـى تحسـين مسـتوى جـودة وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية  لعـ .5

عنـد مسـتوى  بورصـة عمـاناألرباح فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي 

  . )α ≤ 0.05( داللة

 ذي تـأثير ) التـي بينـت وجـود2012(وهذه النتائج تتفق مـع نتيجـة دراسـة أبـو الهيجـاء والحايـك 

 والمتمثـل التـدقيق تقريـر إصـدار علـى فتـرة والخبـرة الماليـة األعضـاء عـدد نمـ لكـل داللـة إحصـائية

 ) التي أوضحت وجود2013( مع نتيجة دراسة قديحوتتفق أيضًا  .التدقيق تقرير فترة إصدار بنقصان

 الماليـة، التقارير التدقيق وجودة لجنة أعضاء واستقاللية التدقيق لجنة حجم من كال عكسية بين عالقة

 وجـودة التدقيق لجنة يمتلكها أعضاء التي المصرف أسهم نسبة طردية بين عالقة إلى وجود فةباإلضا

 عضو يحمله الذي المالي المحاسبي أو المؤهل خاصيتي من لكل أثر وجود كذلك عدم المالية التقارير
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نتيجـة دراسـة التقارير المالية. كما تتفـق و  جودة سنويا على التدقيق لجنة اجتماعات لجنة التدقيق وعدد

Felo ) التــي توصــلت إلــى أهميــة إســتقاللية لجــان التــدقيق وتمــتعهم بــالخبرات العلميــة ) 2003وآخـرون

والعملية الكافية والتي تتعلق باألمور المحاسبية والمالية تزيد من فاعلية تلك اللجان وتساهم ايجابًا في 

والتــي خلصــت إلــى  )2004( آخــرونو  Bryanجــودة البيانــات الماليــة. كمــا وٕاتفقــت مــع نتيجــة دراســة 

وجود عالقة طردية بين أعضاء لجنة التدقيق المستقلين والذين يتمتعون بخبرة مالية ويجتمعون بشكل 

  دوري وبين جودة األرباح.

) والتــي بينــت أن حجــم 2012( كمــا أن هــذه النتــائج إختلفــت مــع نتيجــة دراســة حمــدان وآخــرون

  مالية ألعضاء لجان التدقيق ال تؤثر على جودة األرباحلجنة التدقيق وٕاستقاللية والخبرة ال

 
وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية للمهــام اإلداريــة للجنــة التــدقيق علــى تحســين مســتوى جــودة األربــاح  .6

    عنـــد مســـتوى داللـــة بورصـــة عمـــانفـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة العامـــة األردنيـــة المدرجـــة فـــي 

)α ≤ 0.05( . 

إحصائية  للمهام اإلدارية للجنة التدقيق على تحسين مستوى جـودة األربـاح وجود تأثير ذي داللة  .7

    عنـــد مســـتوى داللـــة بورصـــة عمـــانفـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة العامـــة األردنيـــة المدرجـــة فـــي 

)α ≤ 0.05( .  

) التــي بينــت أنــه ال تتــوافر فــي لجــان 2006( الســويطيوهــذه النتــائج تختلــف مــع نتيجــة دراســة 

المشــكلة حاليــا فــي الشــركات المســاهمة العامــة األردنيــة المتطلبــات األساســية لممارســة دورهــا التــدقيق 

بفاعليــة، وأنهــا شــكلت فــي أغلــب األحيــان مــن أجــل إســتيفاء متطلبــات قانونيــة وليســت لتأديــة مهمــات 
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ردنيـة جوهرية، وال يوجد تأثير مهم للجان التدقيق التـي تشـكل حاليـا فـي الشـركات المسـاهمة العامـة األ

  في فاعلية واستقاللية التدقيق الخارجي في هذه الشركات.

), أن هناك موائمة تامـة لضـوابط تشـكيل SEMبينت نتائج األنموذج المقترح للمعادالت الهيكلية ( .8

لجنـة التــدقيق ومهــام لجنــة التــدقيق علــى تحســين مســتوى جــودة االربــاح للشــركات الصــناعية المســاهمة 

), وهـي ذات داللـة 47.860المحسـوبة ( 2x, إذ بلغت قيمـة بورصة عمانفي  العامة األردنية المدرجة

 ).α ≤ 0.05عند مستوى (

  

  التوصيات :)3ـ  5(
  
 فـي توافرهـا الواجـب االسـتقاللية لشروط واضح تحديد نحو الجهات المعنية اهتمام توجيه ضرورة .1

 التـدقيق لجـان تشـكيل دعمـت التـي الدوليـة اللجـان توصـيات عليهـا نصـت كـالتي التدقيق لجنة عضو

 لتمكين الشركات، في التنفيذيين المديرين احد أو اإلدارة مجلس رئيس بين بينه قرابة صلة وجود كعدم

 ولـو حتـى بـاآلخرين يتـأثروا أن دون وواقعيـة بموضـوعية القـرارات اتخـاذ مـن التـدقيق لجنـة أعضـاء

 العليا للشركات. اإلدارة ومصالح رغبات مع تعارضت

خبـرة  وجـود الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة بمراعـاة إدارة مجـالس قيـام ضـرورة .2

بمهنيـة  مهـامهم أداء مـن تمكـنهم التـي التـدقيق، لجـان أعضـاء فـي فعليـة عن ممارسـة ومالية محاسبية

 وفاعلية.

الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة ثالثـة  فـي التـدقيق للجنـة األمثـل الحجـم يكـون أن .3

  . سريعة القرارات اتخاذ عملية وتكون فاعلية أكثر اللجنة تكون لكي أعضاء
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 الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية اإلفصـاح على األردنية القوانين تفرض أن ضرورة .4

 اللجـان هـذه أعضـاء خصـائص وكـذلك التـدقيق، لجـان وانجـازات مهـام عـن تقريرهـا السـنوي ضـمن

 األسـهم ونسـبة السـنوية اجتماعـاتهم وعـدد ومـؤهالتهم واسـتقالليتهم اءهاأعضـ عـدد حيـث المشكلة من

  . يمتلكونها التي

الشـركات الصـناعية  فـي التـدقيق لجـان تشـكيل عمليـات بمتابعـة المعنيـة الجهـات قيـام ضـرورة .5

المتطلبـات  اسـتيفاء اجـل مـن اللجـان هـذه تشـكيل عمليـات تكـون ال حتـى المسـاهمة العامـة األردنيـة

 فقط. ةالقانوني

الشـركات الصـناعية  أسـهم فـي التـدقيق لجـان أعضـاء ملكيـة علـى الضـوابط وضـع مـن بـد ال .6

العالقات  وتنسيق الشركة، عمليات رقابة في استقالليتهم زيادة في للمساهمة المساهمة العامة األردنية

  .األطراف مختلف بين

الماليـة  بـالعلوم والدرايـة ةالخبـر  لـديهم ممـن التـدقيق لجنـة أعضـاء اختيـار علـى الحـرص مـن بـد ال .7

 مهامهم. أداء في كفائتهم تحسين في يساهم مما

 التـدقيق لجنـة خصـائص أثر كدراسة دراستها؛ يسبق لم متغيرات بإدخال الباحثين الدراسة توصي .8

 األرباح جودة في المؤثرة العوامل من المزيد عن البحث وكذلك المالية، والشفافية اإلفصاح، جودة في

 لقياسها. نماذج أخرى ماستخدا مع

نظـرًا الهميـة اإلســتفادة مـن الدراسـة الحاليــة ومتغيراتهـا وفقـًا لألنمــوذج المقتـرح للمعـادالت الهيكليــة  .9

)SEM فإننـــا نجـــد مـــن الضـــروري التوســـع فـــي تطبيـــق الدراســـة فـــي الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة ,(

عينـة أوسـع، مـن أجـل الوصـول أخـرى و  وشـركات صـناعية بورصـة عمـانالعامة األردنية المدرجة في 

  اإلردنية. شركاتأكثر شمولية ويتناسب مع ال إلى نموذج
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)ا&ستبانة( قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة :)1(الملحق رقم   
 

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم ت

 جامعة العلوم التطبيقية محاسبة أ.د. صالح العقدة 1

 جامعة عمان األهلية محاسبة أ.د. اسماعيل التكريتي 2

 جامعة البترا محاسبة د. خليل أبو حشيش 3

 جامعة فيالدلفيا محاسبة د. عبد العزيز عبد الرحمن 4
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  )ستبانةا&( أداة الدراسة :)2(الملحق رقم 
  

  السيد /  ة الفاضل / ة ..................................... تحية طيبة
دراسة ميدانية : أثر لجان التدقيق في تحسين مستوى جودة ا.رباح" ھدف الباحث القيام بدراسة بعنواني

دراسة إلى حيث تھدف ال ". بورصة عمانالمدرجة في  ا.ردنيةالشركات الصناعية المساھمة العامة  في

ا)ردنية على تحسين مستوى جودة  لجان التدقيق الواردة في القوانين والتشريعاتبيان أثر  بشكل أساسي إلى
  .ا)ردنيةالشركات الصناعية المساھمة العامة في ا)رباح 

 

 وتقدير اعتزازنحن نثق بآرائكم وستكون ھذه اKراء موضع 
  

  مھند سعدي حسين  طالبال  نجيب محمد حموده مسعودالدكتور   المشرف
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة 
  
  الجنس )1(

  أنثى  ����  ذكر  ����
  العمر )2(

  سنة 34 – 30 من  ����  سنة 30أقل من   ����
  سنة فأكثر 40  ����  سنة 39  –35 من  ����

  المؤھل العلمي )3(
  بكالوريوس  ����  دبلوم  ����
  ماجستير    ����  دبلوم عال  ����
     دكتوراه ����

            لخبرة العمليةا )4(

        سنوات 10 – 6من   ����  سنوات فأقل 5  ����
  سنة فأكثر 16  ����  سنة 15-  11من   ����

   المنصب الوظيفي )5(
        مدقق خارجي ����  عضو لجنة تدقيق  ����
      مدقق داخلي  ����
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 ضوابط تشكيل عبارات الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى ا"تفاق بما يرد في كل عبارة منالرجاء بيان 
  لجان التدقيق

 الفقرة  ت

 بدائل ا`جابة
A أوافق 

على 
  ا"ط+ق

  A أوافق
أوافق إلى 

  حد ما
  أوافق بشدة  أوافق

  حجم لجنة التدقيق

1 
ا)ردنية A يقل عدد أعضائھا عن الشركات الصناعية المساھمة العامة لجنة التدقيق في 

            ث+ثة أعضاء

2 
ا)ردنية تتالف لجنة التدقيق فيھا من أكثر لصناعية المساھمة العامة الشركات ابعض 

            من ث+ثة أعضاء

3 
ا)ردنية يتم تقييم تشكيلة لجنة التدقيق بشكل الشركات الصناعية المساھمة العامة في 

            دوري للتحقق من كفاية عدد أعضاء اللجنة

4 
ية يتم مراعاة المحافظة على مستوى ا)ردنالشركات الصناعية المساھمة العامة في 

            الخبرة والمعرفة )عضاء لجنة التدقيق في حالة إجراء تغيير في عدد أعضاء اللجنة

            ا)ردنية بزيادة عدد اعضاء لجنة التدقيقالشركات الصناعية المساھمة العامة تلتزم  5

  استقaلية لجنة التدقيق

6 
من حملة ا)سھم الذيم لديھم السيطرة والقدرة على  جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا

            التأثير على إدارة الشركة بشكل مباشر

            جميع أعضاء لجنة التدقيق موظفين في الشركة  7

8 
جميع أعضاء لجنة التدقيق ليس لھم ع+قة مباشرة من أحد الموظفين ذوي الص+حيات 

            التنفيذية

            يق ليسوا من المستشارين الفنيين للشركةجميع أعضاء لجنة التدق 9

            جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا من زبائن الشركة ا)ساسيين 10

            جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا من أحد المتعاقدين للشركة 11

12  
جميع أعضاء لجنة التدقيق ليسوا لھم ع+قات تؤثر على قدرتھم في التصرف بصورة 

            مستقلة

  خبرة ومعرفة لجنة التدقيق

            أعضاء لجنة التدقيق لديھم خبرات كافية تمكنھم من أداء واجباتھم بفاعلية  13

أعضاء لجنة التدقيق لديھم خبرات متنوعة ذلت صلة بالعمل التدقيق المالي والمحاسبي   14
            والرفابي

            المحاسبة جميع أعضاء لجنة التدقيق لديھم شھادات عليا بتخصص  15

            جميع أعضاء لجنة التدقيق لديھم شھادات علمية A تقل عن البكالوريوس  16

مجموع خبرات أعضاء لجنة التدقيق تتوفر لھم الدراية الكافية بالمبادئ المحاسبية   17
            المتعارف عليھا

اءات عملية مجموع خبرات أعضاء لجنة التدقيق تتوفر لھم المعرفة الكافية في إجر  18
            التدقيق
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 الفقرة  ت

 بدائل ا`جابة
A أوافق 

على 
  ا"ط+ق

  A أوافق
أوافق إلى 

  حد ما
  أوافق بشدة  أوافق

  عدد مرات إجتماع لجنة التدقيق

            يجتمع جميع أعضاء لجنة التدقيق  بشكل دوري واستثنائي لمناقشة القضايا المھمة 19

            لديھم جدول محدد ومسبق لعدد اAجتماعات  ومواعيدھاجميع أعضاء لجنة التدقيق   20

21 
تحدد إجتماعات لجنة التدقيق على أساس حجم مسوليات اللجنة وبطبيعة الظروف التي 

            تمر بھا الشركة

            تجتمع لجنة التدقيق في الشركة ث+ثة مرات على ا)قل سنوياً  22

  
  

  لجان التدقيق مھامة لتحديد مدى ا"تفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرأي بالعبارات التاليالرجاء بيان 
  

 الفقرة  ت

 بدائل ا"جابة
A أوافق 

على 
  ا"ط+ق

  A أوافق
أوافق إلى 

  حد ما
  أوافق بشدة  أوافق

  المھام ا"دارية

            وتقييمھا اAحتيال تحديد مخاطر في ا"دارة إجراءات تقييم 23

            المالية التقارير عند إعداد ا"دارة على المطبقة الداخلية الرقابة على ا"شراف 24

            للرقابة الداخلية غير المناسب اAستخدام ا"دارة أو تجاوزات احتماAت عن البحث 25

26 
 عملية في المھمة كلّھا المستخدمة للتقديرات وإجراءاتھا وتوثيقھا ا"دارة عمليات تقييم

            الماليةالتقارير  إعداد

27 
 يدوي بشكل التي أدخلت قيود اليومية بمعالجة فيما يتعلق وتوثيقھا ا"دارة مدخل تقييم

            التقارير المالية إقفال دورة وعملية

  المھام الفنية

            غير ا)خ+قي اAحتيال والسلوك عن وغيرھم للتقرير للموظفين برنامج وضع 28

29 
ربعية  أو المتوقعة وإجراء تحلي+ت السابقة بالنتائج المالية المالية النتائج معقولية مقارنة

            الرئيسة ل+حتياطيات

30 
 الصفقات الشركة بعقد عن قيام ينتج قد في المصالح تضارب أي وجود عدم من التأكد

            الع+قة ذوي ا)طراف في المشروعات مع العقود إبرام أو

31 
 على اAحتيال وتقييمھا واAط+ع بفحص داخلي المتعلقةال التدقيق إجراءات دراسة
            الداخلي المدقق تقارير

            التقارير المالية في ا"فصاح كفاية من التأكد  32

  
  
 
  



 ـ 123 -  

 جودة ا.رباحالرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى ا"تفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 

 الفقرة  ت

 بدائل ا"جابة
A أوافق 

على 
  ا"ط+ق

  A أوافق
أوافق إلى 

  حد ما
  أوافق بشدة  أوافق

  تدنية المصاريف

            تدرس الشركة بشكل مستمر إمكانية تخفيض مصاريفھا التشغيلية 33

            تقوم الشركة بمقارنة إجمالي تكاليف عملياتھا مع ا"يرادات التي تم الحصول عليھا 34

            تھا لتخفيض تكاليف عملياتھاتسخر الشركة إمكانا 35

  العوائدزيادة 

             بشكل مستمر تسعى الشركة إلى زيادة تدفقاتھا النقدية 36

            ارباح تقوم الشركة بشكل مستمر بتوزيع 37

            اAختيارية تسعى الشركة إلى خفض المستحقات  38
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  ماء الشركات ورؤوس أموالھا محل الدراسةقائمة بأس :)3(الملحق رقم 
 

  اسم الشركة رأس المال بالمليون دينار

 الشرق اAوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 9869583
 ا)ردنية "نتاج ا)دوية 20000000
 الحياة للصناعات الدوائية 9500000
 دار الدواء للتنمية واAستثمار 25000000
 المركز العربي للصناعات الدوائية 5000000
 المتكاملة للمشاريع المتعددة 5250000
 العربية لصناعة المبيدات وا)دوية البيطرية 12000000
 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 7000000
 الصناعية التجارية الزراعية / اAنتاج 14956389
 الوطنية لصناعة الكلورين 9000000
 الموارد الصناعية ا)ردنية 16625000
 السلفوكيماويات ا)ردنية 5000000
 العربية للمشاريع اAستثمارية 10000000
 مصانع الورق والكرتون ا)ردنية 7500000
 اAقبال للطباعة والتغليف 5000000
 الوطنية للدواجن 30000000
 المصانع العربية الدولية لtغذية واAستثمار 10500000
 دار الغذاء 7413124
 العالمية الحديثة للزيوت النباتية 6000000
 اAستثمارات العامة 10000000
 ا)ردنية لتجھيز وتسويق الدواجن ومنتجاتھا 23000000
 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 9500000
 سنيورة للصناعات الغذائية 12594839
 ية والصناعيةأمانة لuستثمارات الزراع 7000000
 ا"قبال لuستثمار 25000000
 مصانع اAتحاد Aنتاج التبغ والسجائر 15083657
 حديد ا)ردن 35000000
 الوطنية لصناعات اAلمنيوم  9000000
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 قائمة بأسماء الشركات ورؤوس أموالھا محل الدراسة :)3(يتبع الملحق رقم 

  اسم الشركة رأس المال بالمليون دينار
 اAستثمارات والصناعات المتكاملة 14500000
 الوطنية "نتاج النفط والطاقة الكھربائية من الصخر الزيتي 5000000

 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 32165176
 اسمنت الشمالية 55000000
 العربية لصناعة اAلمنيوم/ارال 6750000

 مناجم الفوسفات اAردنية 75000000
 Aسمنت ا)ردنيةمصانع ا 60444460
 البوتاس العربية 83318000
 الباطون الجاھز والتوريدات اAنشائية 25000000
 رم ع+ء الدين للصناعات الھندسية 10000000
 العربية لصناعة المواسير المعدنية 9000000

 القدس للصناعات الخرسانية 13997200
 أساس للصناعات الخرسانية 12000000
 ية للصناعات الخشبية/جوايكوا)ردن 5000000

 الشرق ا)وسط للكاب+ت المتخصصة/مسك_ا)ردن 38889210
 العربية للصناعات الكھربائية 6000000

 مصانع الكاب+ت المتحدة 40000000
 الوطنية لصناعة الكوابل وا)س+ك الكھربائية 19299747
 الزي لصناعة ا)لبسة الجاھزة 15000000
 العصر ل+ستثمارمجموعة  5191560

 اتحاد النساجون العرب 12000000
 مصانع ا}جواخ اAردنية 15000000
 الدولية للصناعات الخزفية 6000000
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نتائج التحليل ا`حصائي `ختبار فرضيات الدراسة :)4(الملحق رقم   
 

  1HO الفرضية الرئيسة ا.ولى

حجـــم لجنـــة التـــدقيق؛ ( لج***ان الت***دقيق تش***كيل ذو د&ل***ة إحص***ائية لض***وابطيوج***د أث***ر  &

عل*ى تحس*ين  )إجتماع لجنة التـدقيق إستقاللية لجنة التدقيق؛ خبرة ومعرفة لجنة التدقيق؛ عدد مرات

بورص*ة المدرج*ة ف*ي ا.ردني*ة الش*ركات الص*ناعية المس*اھمة العام*ة  ا.رب*اح ف*ي مستوى ج*ودة

  . )α ≤ 0.05( عند مستوى د&لة عمان

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .829a .688 .678 .29078 

a. Predictors: (Constant), SumA4, SumA1, SumA2, SumA3 

  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 24.772 4 6.193 73.245 .000b 

Residual 11.246 133 .085   

Total 36.018 137    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumA4, SumA1, SumA2, SumA3 

 

Model Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Beta 

1 

(Constant)  6.544 .000 

SumA1 .029 .399 .691 

SumA2 .558 6.660 .000 

SumA3 .423 5.242 .000 

SumA4 .811 9.939 .000 
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  HO 1- 1 الفرضية الفرعية ا.ولى

 عل*ى تحس*ين مس*توى ج*ودة ا.رب*اح  حج*م لجن*ة الت*دقيقذو د&لة إحص*ائية ليوجد أثر  &

 عن*د مس*توى د&ل*ة بورص*ة عم*انالمدرجة في ا.ردنية الشركات الصناعية المساھمة العامة  في

)α ≤ 0.05( .  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .465a .217 .211 .45551 

a. Predictors: (Constant), SumA1 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7.799 1 7.799 37.587 .000b 

Residual 28.219 136 .207   

Total 36.018 137    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumA1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.371 .240  9.869 .000 

SumA1 .378 .062 .465 6.131 .000 

a. Dependent Variable: SumC 
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  HO 1- 2 الفرضية الفرعية الثانية

عل**ى تحس**ين مس**توى ج**ودة  س**تقaلية لجن**ة الت**دقيقذو د&ل**ة إحص**ائية `يوج**د أث**ر  &

عند مستوى  بورصة عمانالمدرجة في ا.ردنية الشركات الصناعية المساھمة العامة  ا.رباح في

  . )α ≤ 0.05( د&لة

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .492a .242 .237 .44792 

a. Predictors: (Constant), SumA2 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8.732 1 8.732 43.524 .000b 

Residual 27.286 136 .201   

Total 36.018 137    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumA2 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.183 .252  8.673 .000 

SumA2 .449 .068 .492 6.597 .000 

a. Dependent Variable: SumC 

 

 

 

  



 ـ 129 -  

  HO 1- 3 الفرضية الفرعية الثالثة

عل**ى تحس**ين  خب**رة ومعرف**ة لجن**ة الت**دقيقللخص**ائص ذو د&ل**ة إحص**ائية يوج**د أث**ر  &

بورص*ة المدرج*ة ف*ي ا.ردني*ة الش*ركات الص*ناعية المس*اھمة العام*ة  مستوى ج*ودة ا.رب*اح ف*ي

  . )α ≤ 0.05( عند مستوى د&لة عمان

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .556a .309 .304 .42776 

a. Predictors: (Constant), SumA3 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 11.132 1 11.132 60.838 .000b 

Residual 24.886 136 .183   

Total 36.018 137    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumA3 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.742 .269  6.465 .000 

SumA3 .556 .071 .556 7.800 .000 

a. Dependent Variable: SumC 

 

  

  



 ـ 130 -  

  HO 1- 4 الفرضية الفرعية الرابعة

عل*ى تحس*ين مس**توى  إجتم*اع لجن*ة الت*دقيق ع*دد م*راتذو د&ل*ة إحص*ائية ليوج*د أث*ر  &

عن*د  بورص*ة عم*انالمدرج*ة ف*ي ا.ردنية الشركات الصناعية المساھمة العامة  جودة ا.رباح في

  . )α ≤ 0.05( مستوى د&لة

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .828a .685 .683 .28873 

a. Predictors: (Constant), SumA4 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 24.681 1 24.681 296.062 .000b 

Residual 11.337 136 .083   

Total 36.018 137    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumA4 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.351 .146  9.260 .000 

SumA4 .667 .039 .828 17.206 .000 

a. Dependent Variable: SumC 

 

 

 



 ـ 131 -  

  2HO الفرضية الرئيسة الثانية

عل*ى  )المهـام الفنيـة؛ المهـام اإلداريـة ( الت*دقيق لجن*ة ذو د&لة إحصائية لمھاميوجد أثر  &

المدرج**ة ف**ي ا.ردني**ة الش**ركات الص**ناعية المس**اھمة العام**ة  ا.رب**اح ف**ي تحس**ين مس**توى ج**ودة

  . )α ≤ 0.05( د مستوى د&لةعن بورصة عمان

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .978a .957 .956 .10730 

a. Predictors: (Constant), SumB2, SumB1 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 34.464 2 17.232 196.796 .000b 

Residual 1.554 135 .012   

Total 36.018 137    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumB2, SumB1 

 

Model Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Beta 

1 

(Constant)  3.913 .000 

SumB1 .959 42.103 .000 

SumB2 .031 1.351 .179 

 
 
    

 



 ـ 132 -  

  HO 2- 1 ا.ولىالفرضية الفرعية 

 على تحس*ين مس*توى ج*ودة التدقيق نةجا`دارية لل ذو د&لة إحصائية للمھاميوجد أثر  &

عند مستوى  بورصة عمانالمدرجة في ا.ردنية الشركات الصناعية المساھمة العامة  ا.رباح في

  . )α ≤ 0.05( د&لة

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .978a .956 .956 .10762 

a. Predictors: (Constant), SumB1 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8.443 1 8.443 703.583 .000b 

Residual 1.575 136 .012   

Total 36.018 137    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumB1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .302 .065  4.626 .000 

SumB1 .923 .017 .978 54.532 .000 

a. Dependent Variable: SumC 

 

 

 

 



 ـ 133 -  

  HO 2- 2 الثانيةالفرضية الفرعية 

 عل*ى تحس*ين مس*توى ج*ودة الت*دقيق ن*ةجالفني*ة لل ذو د&لة إحصائية للمھ*اميوجد أثر  &

عند مستوى  بورصة عمانالمدرجة في ا.ردنية الشركات الصناعية المساھمة العامة  ا.رباح في

  . )α ≤ 0.05( د&لة

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .625a .390 .386 .40185 

a. Predictors: (Constant), SumB2 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 14.056 1 14.056 87.039 .000b 

Residual 21.962 136 .161   

Total 36.018 137    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumB2 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.792 .221  8.125 .000 

SumB2 .541 .058 .625 9.329 .000 

a. Dependent Variable: SumC 

 

  

  

  
 


