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 األعضــــــاء
 ــــــودـــــــب السعــــــــــراتــــ ــــاذ الدكتـــــــورــاألستـ
 عبـــــد الناصـــــــر نــــــور ــــاذ الدكتـــــــورــاألستـ
 إبراهيـــــــم أبــو عرقـــوب ــــاذ الدكتـــــــورــاألستـ
 ـــيـــــــد الجميلـــــــــحميــــــ ــــاذ الدكتـــــــورــاألستـ
 ــــيـــــمحمــــــــــــد الطائــــــ ــــاذ الدكتـــــــورــاألستـ

 ـــةـــمصطفــــــى الخصاون ـــــــــــــورـــــــــالدكتــــــــــــ
 ادقـعــــالء الديــــن صـــــ ـــــــــــــورـــــــــالدكتــــــــــــ
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 االستشاريــة الهيئــة
 

 
 

 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آل البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت/ األردن  عزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــــــــــــــــه ورــــــاذ الدكتــاألست
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آل البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت/ األردن  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــدروبي ورــــاذ الدكتــــاألست
 الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة األردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ األردن  طنــــــــــــــــــــــــاشســـــــــــــــــــــــــــــــــــالمة  ورـــاذ الدكتـــــاألست
 ـــــــة األردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ األردنالجامعـــــــــــــــــــــــــــ  محمــــــــــــــــــــــــــــــود الســـــــــــــــــرطـاوي ورـــاذ الدكتـــــاألست
 األردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ األردنالجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة   إبــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم السعـــــــــــــــــافين ورـــاذ الدكتـــــاألست
 األردنجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك/   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــفيق عالونـــــــــــــــــــــــة ورـــاذ الدكتـــــاألست
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك/ األردن  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض المومنــــــــــــــــــي ورـــاذ الدكتـــــاألست
 مدســـــــــن/ أمريكا -جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة وسكنـــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أودنآلــــــــــــــــــــــــ ورـــاذ الدكتـــــاألست
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق/ سوريا  رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــادة ةور ـــاذ الدكتـــاألست
 دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق/ سورياجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة   إبــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم ميـــــــــــــــــــــــــــــدة ورـــاذ الدكتـــــاألست
 ــــــــــــر/قطرجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيف المريخــــــــــــــــــــي ورـــاذ الدكتـــــاألست
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــات العليــــــــــــا/ ليبيا  أحمــــــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــو الّلســـــــــــين ورـــاذ الدكتـــــاألست
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمريكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ لبنان  قاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــعبان ورـــاذ الدكتـــــاألست
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة النهريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن/ العراق  الرمضانــــــــــــــيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازن  ةور ـــاذ الدكتـــاألست
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة أليجـــــــــــــــــــــار اإلسالميـــــــة/ الهند  محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــدوي ةور ـــاذ الدكتـــاألست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت/ األردنجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آل البيـ  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الملـــــــــــــــــــــــــخ الدكتــــــــــــــــــــــــــــــور
 ةجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة األميـــــــــــــــــــــــرة نــــــــورة/ السعودي  هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــديري الدكتــــــــــــــــــــــــــورة
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة مرسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ إسبانيا  ماريـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دي بيــــــــــــــــــــالر الدكتــــــــــــــــــــــــــورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سياسة جامعة الزرقاء  س بالضرورة آراء هيئة التحرير أوعن آراء كاتبيه وال يعكا ورد في هذا العدد يعّبر ـم



 اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
 تعليمات النشر

تنشـــر  ،متخصـــصـــة في العلوا اإلنســـانية مجّلة علمّية محّكمة نصـــف ســـنوية اإلنســـانية" مجّلة الزرقاء للبحوث والدراســـا "
 ،واالستقصاء ،طةواإلحا ،األصالة :التي تتوافر فيها شروط البحث من حيث ،باللغتين العربية واإلنجليزية ،البحوث العلمية

 وخطواته. ،وأسلوب البحث العلمي
 

 إجراءات تقديم البحث ومواصفاته: 
  اإللكتروني إلى يقّدا البحث مطبوعًا باستخداا مايكروسوف  وورد، عبر البريد ( research@zu.edu.jo). 

 يجب أن يكون البحث مكتوبًا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيا  الضبط والرسا واألشكال. 

 يجب أن يكون البحث غير منشور سابقًا، ولا يقّدا للنشر لجهة أخرى، وأن يرفق الباحث إقرارًا خّطيًا بذلك. 

 بحثه إلجراء تعديال  عليه يتّا تقويا البحث من ثالثة محّكمين، وقد يطلب من الباحث مراجعة. 

  البحث بعد قبوله للنشر بالبريد اإللكتروني يقّدا. 

 

 كيفية إعداد البحث للنشر: 
 يّتبع الباحث الخطوا  اآلتية في إعداد بحثه: 

 :البحث  .6
احية، تفالكلما  المو الملّخص، و عنوان الباحث، و اســــــــــــــا الباحث )الباحثين(، و يطبع الباحث بحثه المكون من عنوان البحث، 

ـــــــــــــــة ) (A4) على جانب واحد من الورقة قياس من كّل  سـا 2.5و األعلىسـا من 1.1مسـتخدمًا فراغًا مزدوجًا وحواشـي واسـعـ
 .(جانب

 ترتيب المحتوى:   .4
 :يطلب من الباحث أن يتقّيد بالترتيب اآلتي في كتابة بحثه

 جانب المراجع( علىو والمناقشــة، المالحق،  ،النتائجو وطرائقه،  ،مواد البحثو مشــكلة البحث، و طبع محتوى البحث )المقدمة، 
 :على النحو التاليوحجمه الخط حيث يكون نوع ، (A4) من الورقة قياس واحد

 .Simplified Arabic:نوع الخط -

 .لباقي النص 22للعناوين الرئيسة، و 21حجا الخط:  -
 عنوان البحث:   .4

 .محتوى البحث ويجب أن يكون العنوان دقيقًا ومعّبرًا عن، 12حجا ال
 حجم البحث:   .3

 .( كلمة0333أو ) ،( صفحة من صفحا  المجلة25أال يزيد عدد صفحا  البحث على )
 الباحث وعنوانه:   .5

يذكر اسا الباحث وعنوانه بوضوح، وينّص العنوان على اسا الجامعة أو المؤسسة التي يعمل فيها، والقسا الذي يعمل فيه، 
 .اإللكترونيورتبته األكاديمية، وبريده 

 الملخص:  .1
تي تعنى ال اإلنجليزية( ( كلمة باللغة التي كتب بها، وآخر باللغة الثانية )العربية أو133يرفق بالبحث ملخص ال يزيد على )

 بها المجلة. 
____________________________________________________________ 
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 اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
7. 

 
 الكلمات المفتاحية:

 .( كلما  مفتاحية )دالة( خاصة به، وتكون باللغتين العربية واإلنجليزية6) علىيرفق بالبحث ما ال يزيد  2حجا 
 األشكال والجداول: .0

، ويشار إلى كّل 2، وتزّود بعناوين بحجا 0األشكال والجداول على التوالي حسب ورودها في البحث بحجا  ترّقا كّل من
 .منها في متن البحث بأرقامها

2. 
 

  :الهوامش

 معلومة واردة في متن البحث، ويستخدا لذلك ةمالحظة، أو لتوضيح أي ةتستخدا هوامش الصفحا  السفلية لذكر أي 2حجا 
 . (*)إشارة مميزة مرتفعة عن النص مثل

 المراجع: .61

 .تستخدا األرقاا المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقا والمرجع المتعلق به في قائمة المراجع -

ف ترتيب المراجع هجائيًا في القائمة حسب اسا المؤلترتب أرقاا المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة  -
  :وفقًا لآلتي

 :إذا كان المرجع بحثًا في دورية أ. 
رقا العدد، فرقا المجلد، فاســـــــا الدورية )بخط مائل(، ف“ عنوان البحث،ف”اســـــــا الباحث )الباحثين( بدءًا باســـــــا العائلة، 

 .سنة النشرفأرقاا الصفحا ، ف
 :كتاباً إذا كان المرجع  ب. 

 .سنة النشرفاسا الناشر، فعنوان الكتاب )بخط مائل(، فاسا المؤلف )المؤلفين( بدءًا باسا العائلة، 
.ج   :إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه 

اسا ف، (يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراة بخط مائل)“ عنوان الرسالة،ف”يكتب اسا صاحب الرسالة بدءًا باسا العائلة، 
 .السنةفالجامعة، 

ــــــــــةكــــــــــإذا  د.  ــــــــــة صــــــــــــــــــــــــادرة عــــــــــن جــــــــــهــــــــــة رســــــــــــــــــــــــمــــــــــي ــــــــــي ــــــــــمــــــــــرجــــــــــع نشــــــــــــــــــــــــرة أو إحصــــــــــــــــــــــــائ  :ان ال

 سنة النشرفأرقاا الصفحا ، فالمدينة، فعنوان التقرير )بخط مائل(، فيكتب اسا الجهة، 
رقا المجلد، فاسا المؤتمر، فعنوان البحث )بخط مائل(، فاسا الباحث )الباحثين( بدءًا باسا العائلة، وقائع المؤتمر:  هـــ.        

 .سنة النشرفأرقاا الصفحا ، ف

 المستالت:

 
( مستـلة من 13يزّود الباحث الرئيس للبحث المنشور بنسختين من العدد الذي نشر فيه بحثه، إضافة إلى عشرين )

 .بحثه
 

ا نشر االباحثين المقبولة للنشر لرسو تعتمد المجلة وبشكل جزئي على رسوا النشر لتمويل عملها. تخضع ابحاث      :أجور النشر
 ( دوالر أو مايعادلها بالدينار األردني وتدفع على النحو االتي :133وقدرها )
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 تقديــم
 
" مجلة علمية محكمة مفهرســــــــــة مجلة الزرقاء للبحوث والدراســــــات اإلنســــــانية"

ومتخصـــــصـــــة في العلوا اإلنســـــانية، تنشـــــر على صـــــفحاتها نتا  أعمال بحثية مختلفة، 
تى فروع الباحثون في شتمتاز باألصالة، وتضيف إلى المعرفة اإلنسانية ما يستفيد منه 

 العلوا اإلنسانية.
ا، وتخصــــصــــ  في العلوا اإلنســــانية عاا 2222بدأ  المجلة في الصــــدور عاا 

 ا، ليكون المجلد التاسع انطالقة لمجلة الزرقاء للبحوث والدراسا  اإلنسانية.1332
تســـــــــتقبل المجلة البحوث العلمية الواردة من شـــــــــتى بلدان العالا، ب حدى اللغتين: 

ربية واإلنجليزية، في أحد التخصــصــا  اإلنســانية المختلفة، ويتا تحكيا األبحاث من الع
 محكمين متخصصين.

يصـــدر من المجلة عددان في الســـنة: األول في شـــهر حزيران، والثاني في شـــهر 
 كانون األول.
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Abstract 

The researchers have studied the impact of Compliance with the principles of corporate governance in 

narrowing the expectations gap in audit in Jordan from the standpoint of internal auditors in the financial 

brokerage companies. The study aims to identify the extent of the contribution of the application of the principles 

of corporate governance in narrowing the expectations gap between the external auditors and the financial 

community of Jordan. The researchers designed a questionnaire of six parts by 41 questions that answer 

hypotheses. The questionnaire was distributed to internal auditors in brokerage firms as a random sample. The 

SPSS statistical software packages have been used for data analysis and hypothesis testing. The study has 

concluded that there is a significant positive impact on the application of the principles of corporate governance in 

the narrowing of the gap expectations in Jordan. The most important principle that narrows the expectations gap 

is the application of the principle of disclosure and transparency. The most important recommendation of the 

study has been that the Jordanian companies be more interested in the application of corporate governance in 

order to give some sort of reassurance to the management and clients of the company in all aspects.  

Keywords: Expectations gap, Corporate Governance, Internal Auditors, Jordanian Brokerage Firms.  
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مدى تأثیر االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات في تضییق فجوة التوقعات 
  في األردن

" دراسة تحلیلیة آلراء مدققي الحسابات الداخلیین في شركات 
  الوساطة المالیة األردنیة"

  

  أ.د. عبد الناصر إبراھیم نور
 قسم-كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة 

  المحاسبة 
  األردن –جامعة الزرقاء 
  

  . محمد غادرد  
  المحاسبة قسم- كلیة إدارة األعمال 
  لبنان –جامعة جنان 

  د. محمد محمود بشایرة  
 قسم-كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة 

  المحاسبة 
 األردن-جامعة البلقاء التطبیقیة 

  ١٨/١١/٢٠١٣تاریخ قبول البحث                                          ٣/١٠/٢٠١٢ تاریخ استالم البحث

  

  ملخص الدراسة:

الشــركات فــي تضــییق فجــوة التوقعــات فــي األردن مــن وجهــة نظــر مــدققي الحســابات  حوكمــةبدراســة مــدى تــأثیر االلتــزام بمبــادئ  نو لقــد قــام البــاحث

فجـوة التوقعـات بـین مدى مسـاهمة تطبیـق مبـادئ حوكمـة الشـركات فـي تضـییق  إلىوقد هدفت الدراسة التعرف  ،الداخلیین في شركات الوساطة المالیة 

تجیـب عـن فرضـیات الدراسـة حیـث تـم  سـؤاال ٤١بواقـع  أجـزاءمن ستة  استبانهوقد تم تصمیم  ،األردنمدققي الحسابات الخارجیین والمجتمع المالي في 

، وقــد تــم اســتخدام برنــامج الــرزم بطریقــة العینــة العشــوائیة  األردنیــةعلــى المــدققین الــداخلیین فــي شــركات الوســاطة المالیــة المســاهمة  االســتباناتتوزیــع 

من خالل تطبیق مبادئ حوكمة الشركات  ایجابیإ و  اهام اتأثیر هناك  أن إلىلتحلیل البیانات واختبار الفرضیات. وقد خلصت الدراسة  SPSS اإلحصائیة

توصیات  أهموقد كانت  ،ةوالشفافی ،اإلفصاحمبدأ یؤثر في تضییق فجوة التوقعات هو تطبیق مبدأ  أهموقد كان  ،األردنفي تضییق فجوة التوقعات في 

وللمتعـاملین مــع  ،مــن الطمأنینـة لـإلدارةحوكمــة الشـركات لكـي تضـفي نوعـا  مبـادئ األردنیـة االهتمـام بتطبیـق الوسـاطة المالیــة ن علـى شـركاتأالدراسـة 

  الشركة في جمیع النواحي والمجاالت. 

  ن، شركات الوساطة المالیةو الداخلی قونلمدقحوكمة الشركات، ا التوقعات،فجوة : الدالة كلماتال

  العام للدراسة: اإلطار

  المقدمة: 

تهتم االقتصادیات في الوقت الحاضر بجودة البیانـات ومصـداقیتها 

ومـدى عــدالتها وصـحة تمثیلهــا للواقـع ویهــتم المجتمـع المــالي باســتخدام 

ي التــ اإلداریــةجــل صــناعة القــرارات أهــذه البیانــات واالتصــال بهــا مــن 

اهتــزاز الثقـة فــي البیانــات  إن. هـاواتخاذ تبنـى علــى المعلومـات الرشــیدة

اتخاذ مواقف حاسمة  إلى أدىالمالیة وفي مهنة المحاسبة والتدقیق معا 

وعلیـه كـان البـد مــن  ،هــذه النتـائج إلـى أدتفـي وجـه االخـتالالت التـي 

اكز من مر  وأكثر أكثرفي مواجهة التحدیات وتقریبها  اإلدارةتفعیل دور 

بنفسـها بعیـدة عـن مخـاطر التخطـیط ومخـاطر  أىالمسـؤولیة حتـى ال تنـ

خـذ العـالم برمتـه تحدیـد مفهـوم حوكمـة الشـركات أوبهذا فقد االكتشاف. 

فـي تحكـیم عملهــا  اإلدارةو معـاییر دولیــة لتسـاعد أوبلورتـه بشـكل نظـام 

  نتائج العمل التشغیلي.  أفضل إلىجل الوصول أالمؤسسي من 

وجود فجوة في توقعات المجتمع المـالي  إلىمة تقودنا هذه المقد إن

المدققین یلقون باللوم على  أنمدققي الحسابات المستقلین في حین  مع

، لــذا هومســؤولیات هوواجباتــ المجتمــع المــالي لعــدم درایتــه بمهــام المــدقق

تسـاهم المبـادئ العامـة  أن إمكانیـةفـي  همیة البحث والتحريأ نرى فإننا

ت في تضییق الفجوة بین المدققین والمجتمع المالي في لحوكمة الشركا

 التوقعــات فجــوةو  الحوكمــة فــي مــدى وجــود عالقـة بــینوالبحـث . األردن

   تضییقها. وٕامكانیةفجوة التوقعات  على تأثیرومدى 

عن التساؤالت  اإلجابةتتمثل مشكلة الدراسة في  :مشكلة الدراسة

  یة:تاآل

مبـادئ حوكمـة الشـركات تساهم عملیة االلتزام بتطبیق هل  -١

ـــارجیین  ــــدققین الخــ ـــین المـ ــ ـــات ب ــــوة التوقعــ ــییق فجـ ــ ــــي تضـ فـ

ـــابات  ــ ـــــدققي الحسـ ــر مـ ــ ـــة نظــ ـــن وجهـــ ــ ـــالي مـ ــ ـــع المـ والمجتمـــ

 ؟األردنیةالداخلیین في شركات الوساطة المالیة المساهمة 

عنــد مســتوى داللــة  إحصــائیةهــل توجــد عالقــة ذات داللــة  -٢

یق ) بین تطبیق مبادئ حوكمة الشركات وبین تضی٠,٠٥(

بین مدققي الحسـابات الخـارجیین والمجتمـع ة التوقعات فجو 

ـــابات المـــــالي  ــر مـــــدققي الحســ ــ ـــة نظـ ـــن وجهــ ـــي األردن مــ فــ

 المساهمة؟في الشركات األردنیة  الداخلیین
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  ي: یأت تهدف هذه الدراسة إلى ما :أهداف الدراسة

ــرف  -١ ـــدى إالتعــ ــركات ومـ ــة لحوكمــــة الشــ لــــى المبــــادئ العامــ

ــرك ـــا فــــي شــ ــزام بمبادئهـ ـــاهمة االلتــ ات الوســــاطة المالیــــة المسـ

  األردنیة.  

ــرف  -٢ ـــین إالتعـــ ــ ــــدقیق ب ـــي التـ ــــوة التوقعـــــات فــ ــــوم فجـ لـــــى مفهـ

 المجتمع المالي ومدققي الحسابات الخارجیین في األردن.

ــییق أبیـــان  -٣ ـــادئ حوكمـــة الشـــركات فـــي تضـ ثـــر االلتـــزام بمب

فجــوة التوقعــات بــین مــدققي الحســابات الخــارجیین والمجتمــع 

  المالي في األردن.

  أهمیة الدراسة:

لـى مبـادئ حوكمـة إإن أهمیـة هـذه الدراسـة تنبـع مـن أهمیـة التعـرف 

وبیــان مــدى تــأثیر حوكمــة الشــركات  ،الشـركات ومفهــوم فجــوة التوقعــات

والتأكید على أن اللجان الدولیة  ،في تضییق فجوة التوقعات في األردن

سوف یحصلون و والمهتمین بموضوع حوكمة الشركات وفجوة التوقعات 

تعـزز لـدیهم كیفیـة التعامـل مـع التي نتائج المعلومات و الدون شك على 

ومبـــادئ حوكمــة الشـــركات وٕایجــاد الحلـــول  ،موضــوعي فجـــوة التوقعــات

  المناسبة لها. 

   :منهجیة الدراسة

  ن في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیليو لقد اتبع الباحث 

لك من خالل ویتضح ذ ها،للتوصل إلى أهداف هذه الدراسة ونتائج

  یین:تتباع الجانبین اآلا

ن المعلومــات مــن مصــادرها فــي و البــاحث : لقــد جمــع المصــادر الثانویــة

ــرات واألبحــــاث الكتـــب والمجــــالت واإل نترنــــت ومــــن المقــــاالت والمحاضــ

المنشـــورة وغیـــر المنشـــورة ورســـائل الماجســـتیر والـــدكتوراه حتـــى اكتملـــت 

البحث عنها واستخالص  الصورة الكاملة للمحاور واألهداف التي سیتم

  النتائج منها.

  : األولیةالمصادر 

) احتوت على  (Questionnaireتم االعتماد على إعداد استبانه

الجزء األول یقیس  :أسئلة دقیقة وواضحة حیث تكونت من جزأین

الفرضیة األولى التي تتحدث عن مدى التزام مدققي الحسابات 

ألردنیة عینة الدراسة بتطبیق الداخلیین في شركات الوساطة المالیة ا

مبادئ حوكمة الشركات، أما الفرضیة الثانیة فإنها تقیس مدى تأثیر 

مبادئ حوكمة الشركات على تضییق فجوة التوقعات في مهنة التدقیق 

في األردن من وجهة نظر المدققین الداخلیین في شركات الوساطة 

  ردنیة.المالیة األ

تطبیق مبادئ حوكمة الشركات  ولمعرفة مدى األهمیة النسبیة في

وأثرها في تضییق فجوة التوقعات من قبل عینة الدراسة تم االعتماد 

مقارنة األوساط  تتم ئه)، وعلى ضو %٦٠( ٣على الوسط  الفرضي 

الحسابیة لكل جزء من أسئلة الدراسة مع الوسط الفرضي. كما تم 

زان االعتماد على مقیاس ( لیكرت) الخماسي الذي حددت له األو 

درجات  ٣درجات ، محاید  ٤درجات ، موافق  ٥تیة: ( موافق بشدة اآل

  درجة).  ١درجة ، غیر موافق نهائیا  ٢، غیر موافق 

) ٦جابة عن محاور الدراسة ال () سؤاًال لإل٤١وقد تم تخصیص (

عدم  أوثیرها أوعن مدى تطبیقها في الشركات عینة الدراسة ثم مدى ت

سئلة موزعة على وقد كانت األ ،توقعاتفي تضییق فجوة ال تأثیرها

  تیة: المحاور اآل

  ول لحوكمة الشركات.خاصة بالمبدأ األ ٧-١من  األسئلة -

 خاصة بالمبدأ الثاني لحوكمة الشركات. ١٤ -٨سئلة من األ -

خاصة بالمبدأ الثالث لحوكمة  ٢٢ -١٥سئلة من ألا -

 الشركات.

خاصة بالمبدأ الرابع لحوكمة  ٢٧-٢٣سئلة من األ -

  ركات.الش

خاصة بالمبدأ الخامس لحوكمة  ٣٣ -٢٨سئلة من ألا -

 الشركات.

خاصة بالمبدأ السادس لحوكمة  ٤١ -٣٤سئلة من ألا -

  الشركات.

ثیر هذه القواعد على تضییق فجوة التوقعات أوقد تم دراسة مدى ت

  من خالل استخدام اختبار ارتباط بیرسون.

ـــن :تهــــاوعین مجتمــــع الدراســــة ـــع الدراســــة مـ مــــدققي  یتكــــون مجتمـ

الحسابات الداخلیین في شركات الوسـاطة المالیـة األردنیـة المدرجـة فـي 

سوق عمان المالي والتي تمارس عملیة االستثمار في األسـهم المدرجـة 

) شــركة وسـاطة مالیـة مســاهمة  ٢٦ویبلـغ عـددها ( ،فـي السـوق المــالي

اســـتبانة   ٨٠) ، وتـــم توزیـــع ١/٦/٢٠١٢حتـــى تـــاریخ كتابـــة البحـــث ( 

ـــ ـــائي حیــــث  ةاســــتبان ٧٠ترداد وتــــم اسـ ــل اإلحصـ منهــــا أخضــــعت للتحلیــ

تناولــت الشــركات التــي یوجــد فیهــا قســم تــدقیق داخلــي یمــارس واجبــات 

ن المدققین الداخلیین .  ذلك ألهومهام التدقیق الداخلي المتعارف علیها

وأهمیـة تطبیـق مبـادئ  ه،لیاتـآلدیهم المعرفة التامة بعملیات االسـتثمار و 

لمــا لهــا مــن أهمیــة للمســتثمر وللشــركة، ومــدى تــأثیر حوكمــة الشــركات 

ــركات فــــي تضــــییق فجــــوة التوقعــــات بــــین المــــدققین  ـــادئ حوكمــــة الشــ مب

ن و ما عینة الدراسة فهم المدققأالخارجیین والمجتمع المالي في األردن. 

ـــئلة الموجهــــة و الــــداخلی ــرات األسـ ــیهم فــــي إن الــــذین ســــیجیبون علــــى فقــ لــ

  ة الدراسة بطریقة العینة العشوائیة.  االستبانة. وقد تم اختیار عین

تقـوم فرضـیة الدراسـة علـى األفكـار المسـتنبطة مـن  :فرضیات الدراسة

  وهي على النحو اآلتي: ،مشكلة الدراسة

الفرضیة األولى: تساهم عملیة االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات في 

تضــییق فجــوة التوقعــات فــي األردن مــن وجهــة نظــر مــدققي الحســابات 

  لیین في شركات الوساطة المالیة األردنیة.الداخ
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الفرضـــیة الثانیـــة: توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى 

) بین تطبیق مبادئ حوكمة الشركات وبین تضییق فجوة ٠,٠٥داللة ( 

التوقعـــات فـــي التـــدقیق فـــي األردن مـــن وجهـــة نظـــر مـــدققي الحســـابات 

  . الداخلیین في شركات الوساطة المالیة األردنیة

  نموذج الدراسة: 

لتحقیق غرض الدراسة والوصول إلى أهدافها المحددة فقد اعتمد 

یوضح ي لدراسة عالقات متغیرات الدراسة. و تن النموذج اآلو الباحث

  الشكل هذه العالقات.

  المتغیر التابع                                                 المتغیرات المستقلة

  

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات: 

البیانات التي  لتحلیل ئمةالماللقد تم استخدام األسالیب اإلحصائیة 

ــــن خـــــالل  ـــا مـ ـــم جمعهــ ــ ــتبت ــ ـــائي  ،انةاالسـ ــــامج اإلحصــ ـــتخدام البرنـ وباســ

(SPSS)یة: ت، وذلك باالعتماد على األسالیب اإلحصائیة اآل  

 Measure ofمقاییس النزعة المركزیة و   frequentlyالتكرارات 

central tendency   ومقاییس التشتتVariation Measure of  

مـــن خـــالل حســـاب  المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة مـــن 

جــل معرفــة متوســط اإلجابــات الخاصــة بكــل ســؤال علــى حــدة ولجمیــع أ

نـــة للعی اختبــار T-Test األســئلة الخاصــة بكــل فرضــیة. واختبــار 

 (مبــادئواختبـار بیرسـون لتوضـیح العالقـة بـین المتغیـر التـابع  ،الواحـدة

حوكمـة الشــركات) علــى المتغیــر المسـتقل (تضــییق فجــوة التوقعــات فــي 

ـــم  ــزام بمبــــادئ االتـــدقیق) وقــــد ت تبــــاع هـــذا األســــلوب لمعرفـــة مــــدى االلتـ

وأثرهــا فــي تضــییق فجــوة التوقعــات فــي التــدقیق فــي  ،حوكمــة الشــركات

  ردنیة. ساطة المالیة األشركات الو 

للعینــة الواحــدة علــى الجــزء   t-testكمــا وقــد تــم اســتخدام اختبــار 

األول مـــن أســـئلة االســـتبانة التـــي تتعلـــق بموافقـــة أو عـــدم موافقـــة عینـــة 

الدراسة على مـدى مسـاهمة بنـود مبـادئ حوكمـة الشـركات فـي الحـد أو 

ة المالیـة تضییق فجـوة التوقعـات فـي مهنـة التـدقیق فـي شـركات الوسـاط

  االردنیة. 

  : هاوثبات صدق االستبانة

ن بــالتمعن بمفــردات و للتأكــد مــن صــدق أداة الدراســة فقــد قــام البــاحث

والتأكــد مــن ارتبــاط األســئلة بالفرضــیة المناســبة لهــا، وللتأكــد  ،االســتبانة

 دقیـق،مراجعة االستبانة ومفرداتها بشكل  تمن صدق االستبانة فقد تم

ــرات ــتبانة ولقیــــاس مــــدى قــــوة فقــ تــــم إیجــــاد معامــــل قــــد ف هاواتســــاق ،االســ

 ة) لجمیــع فقــرات االســتبان%٨٨(االتســاق الــداخلي كرونبــاخ ألفــا ووجــد 

  ككل. 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

   Corporate Governance مفهوم حوكمة الشركات:

جاء موضوع حوكمة الشركات استمرارًا للبحث المتواصل عن 

ومنها على سبیل المثال نظریة المنشأة، ونظریة  تعزیز أداء الشركات،

الوكالة، والفصل بین الملكیة واإلدارة، وهیاكل الملكیة وتمویل 

المنشآت، وعالقة اإلدارة بالمساهمین، وأصحاب المصالح وغیرها من 

النظریات. ونتیجة الرتباط موضوع حوكمة الشركات بمجاالت وأطراف 

والمساهمین وأصحاب المصالح،  مختلفة، كاإلدارة ومجلس اإلدارة

  ظهر كثیر من التعریفات المتنوعة لحوكمة الشركات.

بأنها  (Demirag, I., et al., 2000)فقد عرفها البعض   

مجموعة من العالقات التعاقدیة التي تربط بین إدارة الشركات 

ومساهمیها وأصحاب المصالح فیها، وذلك من خالل إیجاد اإلجراءات 

ي تستخدم إلدارة شئون الشركة، وتوجیه أعمالها من أجل والهیاكل الت

ضمان تعزیز األداء واإلفصاح والشفافیة والمساءلة بالشركة، وتعظیم 

الفائدة للمساهمین على المدى الطویل، مع مراعاة مصالح األطراف 

  المختلفة.

ویهتم هذا المصطلح بالممارسات والكیفیة التي یتم بها ضبط   

فع كفاءتها ومجموعة التدابیر التي یتم من خاللها أداء الشركات ور 

متابعة أداء إدارة الشركات والرقابة علیها، ومعالجة المشكالت 

 مبادئ الحوكمة

اس إلطار فعال لحوكمة الشركاتأس ضمان وجود -  

حقوق جمیع المساهمین -  

المعاملة المتساویة -  

أصحاب المصالح -  

اإلفصاح والشفافیة -  

مسئولیات مجلس اإلدارة -  

 

 

         تضییق فجوة التوقعات 
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الناجمة عن ذلك، والعالقة بین الجهات التي تحكم عمل الشـركات مـن 

  الداخل والخارج.

ویعد أسلوب حوكمة الشركات وسیلة تمكن المجتمع من التأكد من 

كات بطریقة تحمي أموال المستثمرین والمقرضین، كما حسن إدارة الشر 

یؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، عالوة على تطویر 

  القیم األساسیة القتصاد السوق في المجتمع.

  )٢٠٠٩أهداف حوكمة الشركات: ( خلیل،

یساعد األسلوب الجید لحوكمة الشركات في دعم األداء االقتصادي 

فسیة وجذب االستثمارات للشركات واالقتصاد بشكل عام والقدرات التنا

  یة: تمن خالل الوسائل اآل

تدعیم عنصر الشفافیة في كافة معامالت وعملیات الشركات   .١

وٕاجراءات المحاسبة والمراجعة المالیة على النحو الذي یمكن 

  من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة.

ة المدیرین ومجلس ومساعد ها،تحسین إدارة الشركة وتطویر   .٢

وضمان اتخاذ قرارات الربح  ،ستراتیجیة سلیمةااإلدارة على بناء 

أو السیطرة بناء على أسس سلیمة، بما یؤدي إلى رفع كفاءة 

  األداء.

تجنب حدوث أزمات مصرفیة حتى في الدول التي ال یوجد بها   .٣

  تعامل نشط على معظم شركاتها في أسواق األوراق المالیة.

ثقة الجمهور في نجاح الخصخصة، وضمان تحقیق  تقویة  .٤

الدولة أفضل عائد على استثماراتها، وبالتالي إتاحة المزید من 

  فرص العمل، وزیادة التنمیة االقتصادیة.

ضمان التعامل بطریقة عادلة بالنسبة للمساهمین والعمال   .٥

والدائنین واألطراف األخرى ذوي المصلحة في حالة تعرض 

  الس.الشركة لإلف

ن مما سبق إلى أن حوكمة الشركات تهدف و ویخلص الباحث  

  ي:أتإلى تحقیق ما ی

  الفصل بین الملكیة واإلدارة والرقابة على األداء.  .١

  تحسین الكفاءة االقتصادیة للشركات.  .٢

إیجاد الهیكل الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة، ووسائل   .٣

  تحقیق تلك األهداف ومتابعة األداء.

المراجعة والتعدیل للقوانین الحاكمة ألداء الشركات، بحیث   .٤

وهما مجلس إدارة  ،تتحول مسئولیة الرقابة إلى كال الطرفین

  الشركة والمساهمون ممثلة في الجمعیة العمومیة للشركة.

عدم الخلط بین المهام والمسئولیات الخاصة بالمدیرین . ٥

  أعضائه.التنفیذیین، ومهام مجلس اإلدارة ومسئولیات 

  تقییم أداء اإلدارة العلیا وتعزیز المساءلة ورفع درجة الثقة.. ٦

تمكین الشركات من الحصول على تمویل من جانب عدد أكبر   .٧

  من المستثمرین المحلیین واألجانب.

إمكانیة مشاركة المساهمین والموظفین والدائنین والمقرضین،   .٨

  لشركات.واالضطالع بدور المراقبین بالنسبة ألداء ا

تجنب حدوث مشاكل محاسبیة ومالیة، بما یعمل على تدعیم   . ٩

، وعدم حدوث  هاواستقرار  نشاط الشركات العاملة باالقتصاد

انهیارات باألجهزة المصرفیة أو أسواق المال المحلیة والعالمیة، 

  والمساعدة في تحقیق التنمیة واالستقرار االقتصادي.

  : الشركات حوكمة وتطبیقات األردن

 فـي مـؤخًرا الشـركات حوكمـة تطبیقـات و بقواعـد االهتمـام تزایـد لقد

 تـم فقـد الـدولي البنـك مـن بمبـادرة و هـذا االهتمـام سـیاق وفـي األردن،

 التشریعیة البیئة دراسة لتقییم لعمل المستشارین من وطني فریق تشكیل

یـة الرقاب و التنظیمیـة و القانونیـة األطـر التزام ودراسة مدى ،األردن في

 وقـد الشـركات، لحوكمـة الدولیـة المعـاییر و بالقواعـد األردنیـة للقـوانین

 السـلیم التطبیـق تضـمن التـي القواعـد إلـى تقیـیم الدراسـة هـذه هـدفت

 مجملهـا فـي هذه الدراسـة خلصت حیث .األردن في الشركات لحوكمة

 عـدد فـي دةو موجـ هاومبادئ األردن فى الشركات مفهوم حوكمة أن إلى

 و 1997 لسـنة ( 22 ) رقم قانون الشركات أهمها ومن ،نالقوانی من

 وقـانون 2002 لسـنة ( 76 ) رقـم المالیـة األوراق وقـانون تعدیالتـه

 المحاسـبة مهنـة تنظـیم قـانون و 2000 لسـنة ( 28 ) رقـم البنـوك

 التي األنظمة و القوانین من وغیرها  2003لسنة ( 73 ) رقم القانونیة

 غیـر أو بصـورة مباشـرة سـواء ألردنا فـي الشـركات بحوكمـة تـرتبط

 التي القوانین هذه في اإلیجابیة النقاط من عددا هنالك أن كما .مباشرة

 الناحیـة ومـن أنـه إال ، ناألرد الشـركات فـي حوكمـة ومفهـوم تتفـق

 لحد منل أو تعدیل تطویر بحاجة إلى المسائل من عدد فهنالك األخرى

 .سلبیة ممارسات أي

 أن نجـد األردن، فـي الشـركات لحوكمـة ةاإلیجابیـ المظـاهر فمـن

 توزیـع فـي كالمشـاركة األسـهم األساسـیة لحملـة الحقـوق یكفـل القـانون

 على المعلومات طالعواال العمومیة الجمعیات في والتصویت األرباح

 التـدقیق و، المحاسبة معاییر أن كما .الكثیر وغیرها بالشركة الخاصة

 السـلبیة، للمظـاهر بالنسـبة أمـا .الدولیـة في مجملها مـع المعـاییر تتفق

 أي عدم وجود منها التعدیل و للدراسة تحتاج التي البنود بعض فهنالك

 داخـل التنفیـذیین یرینالمـد مسـؤولیات بـین القـانوني الفصـل مـن نـوع

 المـدراء مفهـوم أن كمـا التنفیـذیین، غیـر یرینوالمـد اإلدارة مجلـس

 أن كمـا العالقـة ذاتاألردنیـة  التشـریعات فـي متـوفر غیـر المسـتقلین

 الشـركة فـي المختلفـة اللجـان أعضـاء تعیـین فـي المتبعـة اإلجـراءات

 تفتقـر األخـرى التنفیذیـة اللجـان أعضـاء و التـدقیق كأعضـاء لجنـة

 كفاءة لرفع االقتراحات   بعض هنالك كان وقد. المصداقیة و للشفافیة

 ال الالمث سبیل على  منها األردن في الشركات حوكمة معاییر تطبیق

 طلب المساهمین من  لهم یحق لمن المطلوبة النسبة تخفیض الحصر،

موافقـة الهیئـة العامـة   اشـتراط و العامـة للهیئـة عـادي غیـر عقـد اجتمـاع
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 بین والفصل ،امعین امبلغ قیمتها التي تتجاوز األصول مشتریات على

 تطبیق أن كما (WTO) وٕابرامه .التنفیذي والمدیر اإلدارة مجلس رئیس

 العالمیـة اتفاقیـات التجـارة لمنظمـة وانضـمامه الدولیـة للمعـاییر األردن

 الدولیـة المعـاییر تطبیـق أمـام یضـعه المختلفـة الحـرة والتجـارة الشـراكة

 على تعتمد الشركات حوكمة فإن المطاف نهایة في .لحوكمة الشركات

 فـي تنافسـي لسـوق لخلـق نظـام والخـاص العـام القطـاعین بـین التعاون

ولجعـل  المؤسسـات، ودولـة القـانون أسـاس علـى یقوم دیمقراطي مجتمع

  .المباشر األجنبي لالستثمار جذًبا أكثر المنطقة

مبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة: 

  ) ٢٠١٢(حمادي، 

یتم تطبیق الحوكمة وفق خمسة معاییر توصلت إلیها منظمة 

، علما بأنها قد أصدرت ١٩٩٩التعاون االقتصادي والتنمیة في عام 

  . وتتمثل في:٢٠٠٤تعدیال لها في عام 

ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات: یجب أن  .١

یتضمن إطار حوكمة الشركات كال من تعزیز شفافیة األسواق 

وكفاءتها، كما یجب أن یكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن 

إلشرافیة غ بوضوح تقسیم المسئولیات بین السلطات او یص

  والتنظیمیة والتنفیذیة المختلفة.

حفظ حقوق جمیع المساهمین: وتشمل نقل ملكیة األسهم،  .٢

األرباح، من واختیار مجلس اإلدارة، والحصول على عائد 

ومراجعة القوائم المالیة، وحق المساهمین في المشاركة الفعالة 

  في اجتماعات الجمعیة العامة.

المساهمین: وتعنى المساواة بین المعاملة المتساویة بین جمیع  .٣

حملة األسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم 

القانونیة، والتصویت في الجمعیة العامة على القرارات األساسیة، 

 فیها، مشكوك دمج أو استحواذ عملیات أي حمایتهم من وكذلك

في  حقهم وكذلك المعلومات الداخلیة، في االتجار من أو

لى كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو االطالع ع

 المدیرین التنفیذیین.

دور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة  .٤

بالشركة: وتشمل احترام حقوقهم القانونیة، والتعویض عن أي 

انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آلیات مشاركتهم الفعالة في الرقابة 

المطلوبة. ویقصد  لوماتعلى المع على الشركة، وحصولهم

بأصحاب المصالح البنوك والعاملین وحملة السندات والموردین 

 والعمالء.

تناول اإلفصاح عن المعلومات الهامة یاإلفصاح والشفافیة: و  .٥

ودور مراقب الحسابات، واإلفصاح عن ملكیة النسبة العظمى 

من األسهم، واإلفصاح المتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین 

تنفیذیین. ویتم اإلفصاح عن كل تلك المعلومات بطریقة عادلة ال

بین جمیع المساهمین وأصحاب المصالح في الوقت المناسب 

 ودون تأخیر.

ــــه  ــ ـــس اإلدارة وواجبات ــ ـــل مجلـ ــ ـــمل هیكـ ــ ـــس اإلدارة: وتشـ ــ ـــئولیات مجلـ ــ مسـ

القانونیة، وكیفیة اختیار أعضائه ومهامه األساسیة، ودوره في اإلشراف 

  نفیذیة.على اإلدارة الت

  فجوة التوقعات: ثانیا:

  مفهوم فجوة التوقعات:

وعدم الثقة فـي طبیعـة  الشك ن في مهنة التدقیق أنو یعتقد المختص

 مسـتخدمي المعلومـات المالیـة اعتقـاد بسـبب المدققین الخـارجیین عمل

 مـنهم الـذي یتوقعـه النحـو علـى یقومـون بواجبـاتهم ال المـدققین أن

اف األخطاء وحاالت الغـش واالحتیـال، المجتمع المالي من حیث اكتش

ة أو أوالتصــرفات غیـــر القانونیـــة، والتقریـــر عــن إمكانیـــة اســـتمرار المنشـــ

ن و فشـــلها ضـــمن إطـــار عملیـــة التـــدقیق، األمـــر الـــذي یبـــین فیـــه المـــدقق

الفني المحاید عن أن  هیأویوضحون طبیعة عمل المدقق الذي یعطي ر 

ن بیاناتهـا أمتعـارف علیهـا و الشركة قامت بتطبیـق المبـادئ المحاسـبیة ال

تخلو من األخطاء وأنها ممثلة للواقع بعدالة وبالتالي تشكلت لدیه قناعة 

بما أظهره في تقریره وذلك في ضـوء العینـة التـي فحصـها ودققهـا، وهـو 

بــذلك ال یعطــي ضــمانات كاملــة عــن عــدم وجــود أخطــاء أو مخالفــات 

 مـا بـین فجـوة جـودذلـك إلـى و  أدى وقعت فعلیا في الشركة. وعلیـه فقـد

ما  وبین المدققین، من خدمات من المعلومات المالیة ومستخدم یتوقعه

  بالفعل. منهم علیه یحصلون

ـــدول المتقدمــــة بوجــــود فجــــوة  ـــم الـ ــة التــــدقیق فــــي معظـ ــرف مهنــ وتعتــ

التوقعــات التــي ال یمكـــن تجاهلهــا أو االدعــاء بـــأن توقعــات مســـتخدمي 

التوقعات أحد أهـم القضـایا التـي فجوة  دالقوائم المالیة غیر واقعیة، وتع

تواجهها مهنة التدقیق في الوقـت الحـالي والتـي تـؤثر بدرجـة كبیـرة علـى 

، ٢٠٠٣ثقة مستخدمي القوائم المالیة في أداء تقاریر المراجعین (واكد، 

  ).١٢ص 

، ١٩٧٤ات في التـدقیق فـي بدایـة عـام لقد ظهر مفهوم فجوة التوقع

مریكـــي للمحاســـبین القـــانونیین حیـــث قامـــت لجنـــة مـــن لجـــان المعهـــد األ

هنــاك فجــوة فــي التوقعــات بــین مــدققي  تذا كانــإبالبحــث والتحــري عمــا 

ــة ــ ــة بلجن ـــذه اللجنــ ــة وســــمیت هـ ــ ـــات المالی ــتخدمي البیانـ  الحســــابات ومســ

سنوات وخلصت  ٤(كوهین)، وقد استغرقت عملیة البحث واالستقصاء 

هنـاك فجـوة اللجنة التي بحثت في مسـؤولیات المـدقق وواجباتـه إلـى أن 

الوالیـات المتحـدة  حقیقیة بین المـدققین ومسـتخدمي البیانـات المالیـة فـي

وبــین مهنــة تــدقیق  ه،األمریكیــة بــین احتیاجــات المجتمــع المــالي ورغباتــ

  الحسابات الممثلة بعمل المدقق الخارجي.
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بوضــع معــاییر تحــد مــن حــدة  ١٩٧٨ومــن ثــم أوصــت اللجنــة عــام 

ن، وأعطت هذه اللجنة تقریرها النهائي عـام بین الطرفی هاالفجوة وتضیق

ـــان المعهــــد األ ١٩٨٧ ـــبین عنــــدها قامــــت لجنــــة مــــن لجـ مریكــــي للمحاسـ

) سمیت ٦١-٥٣معاییر (  ٩بوضع  ١٩٨٨عام (AICPA)القانونیین 

معاییر فجوة التوقعـات، وكـان الهـدف مـن وضـع هـذه المعـاییر معالجـة 

للحـد مـن الفجـوة.( القصور واختالف التقدیرات والحاجات بین الطرفین 

  ).١٢، ص ٢٠١٢ذنیبات ،

  تعریف فجوة التوقعات:

لفجوة التوقعات فـي التـدقیق هـو األسـتاذ  اأن أول من أعطى تعریف 

(liggio)  حیــث كتــب مقالــة بعنــوان " فجــوة التوقــع هزیمــة  ١٩٧٤عــام

فجـــوة التوقعـــات بأنهـــا  (liggio)قانونیـــة للمراجـــع". وقـــد عـــرف األســـتاذ 

ـــارة "عــــن عامـــل  ــل مــــن عب لمســــتویات األداء المتوقـــع كمــــا یتصـــورها كــ

ـــذه  ـــین هـ ــرق بـ ـــتخدم القــــوائم المالیــــة، ویمثــــل الفــ ـــارجي ومسـ المــــدقق الخـ

  )٢، ص٢٠٠٩المستویات فجوة التوقع".(فرحات،

 یقـوم مـا بـین الفـرق بأنها 1993 عام  Porterكما عرفها العالم  

 أن یتوقـع مـا أو ینبغـي مـا وبـین ن،و المـدقق به یقوم أن یمكن ما أو به

  .منهم المطلوبة المجتمع توقعات أساس على نو المدقق به یقوم

  Porterوأنه باقتبـاس نمـوذج لجنـة ماكدونالـد الـذي أعـده بـورتر   

ــرف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن التعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا: إیمكـ ــ ــ ــ ــ ـــات وهمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة التوقعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات فجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى مكون ــ ــ ــ ــ ــ لـ

)(Salehi,2009,142  

  فجوة األداء وتنقسم إلى قسمین:

لفجـــوة بـــین األداء تتمثـــل فـــي او فجـــوة قصـــور معـــاییر التـــدقیق  . أ

ن عـبـه، وبـین المعـاییر الصـادرة  یقـومالمتوقع من المـدقق أن 

  المنظمات والهیئات المهنیة التي تحكم المهنة.

وبـین  ،المـدقق خـالل عملـهأداء الفجوة بین ما هو متوقع من  .ب

  األداء الفعلي للمراجع.

) أن فجوة التوقعات في التدقیق تتكون  ٦، ص ٢٠٠١ویذكر (غالي، 

  ي: تن اآلم

التـي تتمثـل فـي    Reasonableness Gapفجـوة المعقولیـة -١

التبــاین بــین توقعــات المجتمــع أو مســتخدمي القــوائم المالیــة مــن 

  ه بصورة معقولة. ءالمدقق، وبین ما یستطیع المدقق أدا

التي تتمثل في التباین بین   Performance Gapفجوة األداء -٢

أو مســـتخدمي القـــوائم المالیـــة  الواجبـــات التـــي یتوقعهـــا المجتمـــع

  بشكل معـقول من المدقق، وبین األداء الفعلي له.

  ویمكن تقسیم تلك الفجوة إلى مكونین هما: 

فجوة عدم كفایة أو قصور في معاییر التدقیق: وهي الفـرق  –أ 

بین الواجبات التـي یمكـن توقعهـا بشـكل معقـول مـن المـدقق 

  لتدقیق. واجبات المدقق وفقًا لمعاییر ا وبین 

ـــ لعملیــــة  امحــــدد اوتفســــر هــــذه الفجــــوة علــــى أن هنــــاك نطاقـ

ــه طبقــــا لمعــــاییر أالتــــدقیق، و  ن المــــدقق یقــــوم بتخطــــیط عملــ

التدقیق التي تصـدرها وتنظمهـا الجمعیـات المهنیـة للتـدقیق، 

 هحینمــا یراهــا المجتمــع واجبــات النهائیــة للمــدقق أثنــاء قیامــ

  وة توقعات.بعملیة التدقیق األمر الذي یخلق بینهما فج

فجـــوة عـــدم كفایـــة أو قصـــور فـــي األداء: وهـــي الفـــرق بـــین  -ب

واجبــات المــدقق وفـــقًا لمعــاییر التــدقیق، وبــین األداء الفعلــي 

ـــین المــــدققین فــــي  ـــتالف بـ ـــذه الفجــــوة فــــي االخـ ـــر هـ له.وتفسـ

االلتزام بها  لم یتمتي لو التطبیق وااللتزام بمعاییر التدقیق ال

ت بین الطرفین لكن عدم التزام من فجوة التوقعا اكثیر  تلحدّ 

زمــة البعــض المــدققین بهــا أو عــدم بــذلهم للعنایــة المهنیــة ال

  ة في التوقعات. و یولد فج

  ) مكونات فجوة التوقعات١شكل رقم (

  ).٢٠٠١( غالي،

ن فجــوة التوقعـــات بأنهــا النقطـــة التــي غالبـــا ال و كمــا ویعــرف البـــاحث

ویختلفون بتوقعـاتهم  ،الیةالمعلومات الم ون ومستخدمو یتفق فیها المدقق

  حول واجبات المدقق أثناء قیامة بعملیة التدقیق.

ـــین و ویعرفهــــا البــــاحث ـــین متــــوازیین بـ ـــارة عــــن خطـ ن أیضــــا بأنهــــا عبـ

واجبـــات المـــدققین وتوقعـــات مســـتخدمي المعلومـــات المالیـــة مـــن عملیـــة 

  ن عدم تقاطعهما یشكل فجوة في التوقعات.أالتدقیق و 

 مكونات فجوة التوقعات في التدقیق

القوائم  ومستخدم
 المالیة

ن والمدقق
نوالخارجی  

عاتفجوة التوق  توقعات مستخدمي 
 القوائم المالیة

األداء الفعلي 
 للمدققین

فجوة 
ةالمعقولی  

ر عدم كفایة في معایی
ھاأو قصور التدقیق  

فجوة 
 األداء

 توقعات غیر
 معقولة 

قصور في 
 أداء المدققین

اً واجبات المدقق وفق
 للمعاییر المھنیة

ي توقعات معقولة من مستخدم
 القوائم المالیة
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  الدراسات السابقة: 

ــــل، -١ ـــادي، نبیــ ــــة ( حمـــ ــــوان ٢٠١٢دراسـ ــر تبنــــــي المؤسســــــات أ) بعنــ ــ ثــ

الجزائریـة للحوكمـة علـى جـودة المراجعـة المالیـة: دراسـة میدانیة.وقــد 

اقتصـاد السـوق  إلىكیفیة تحول الجزائر  إلىهدفت الدراسة التعرف 

فـي الهـرم االقتصـادي الجزائـري  اإلصـالحاتمـن  عدد إجراءوكیفیة 

كمــا ســمیت (میثــاق الحكــم  أولشــركات ومنهــا تبنــي مبــادئ حوكمــة ا

،  ٢٠٠٩ت الصغیرة والمتوسطة الحجم) الصادرة عام آالراشد للمنش

ــة المالیــــة فــــي  إصــــدار إلــــى باإلضــــافة ـــیم مهنــــة المراجعــ قــــانون تنظـ

قیـــاس مــدى تبنـــي مؤسســـات  إلــىبحیــث یهـــدف هــذا العمـــل  ٢٠١٠

قیــاس جــودة المراجعــة المالیــة  إلــى ةباإلضــافعینــة البحــث للحوكمــة 

ــراجعین الخــــارجیین، وقــــد تــــم تصــــمیم اســــتبان ـــع  ةلعینــــة مــــن المــ لجمـ

استبانة وقد  ٣٥ووزعت على عینة الدراسة بواقع  ،البیانات وتحلیلها

نتـــائج  إلـــىللتوصـــل  spss اإلحصـــائیةتـــم اســـتخدام برنـــامج الحـــزم 

للحوكمة علـى  اتأثیر هناك  أننتائج الدراسة  أهمالدراسة، وقد كانت 

لكنهــا اختلفــت مــن حیــث متغیــرات الحوكمــة، وقــد المراجعــة المالیــة و 

بتبنـــي وظیفـــة  الجزائریـــةالشـــركات  إلـــزامالتوصـــیات هـــي  أهـــمكانـــت 

  مراجعة داخلیة مع تركیز اهتماماتها على المراجعة المالیة.

) بعنــوان دور حوكمــة الشــركات فــي رفــع ٢٠١٢دراســة ( العــازمي،  -٢

الدراسـة التعـرف إلـى القدرة التنافسیة للشركات الكویتیـة. هـدفت هـذه 

دور حوكمــة الشــركات فــي رفــع القــدرة التنافســیة للشــركات الكویتیــة، 

ولتحقیـق هــدف الدراســة واختبــار الفرضـیات فــإن الباحــث تعامــل مــع 

ة، وتكونت نوعین من البیانات هما البیانات الثانویة والبیانات األولی

هـا ) اسـتبانة تـم توزیع ٣٦٠) مـن أصـل ( ٢٨٠عینة  الدراسـة مـن (

علــى عینـــة الدراســـة المكونـــة مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمـــدیرین 

المــالیین فــي الشــركات الكویتیــة المدرجــة فــي ســوق الكویــت لــألوراق 

ــــة  ـــات المعیاریـ ـــطات الحســـــابیة واالنحرافــ ـــة. تـــــم إیجـــــاد المتوســ المالیــ

ــرف  ــة، بهــــدف التعــ ــراري والنســــب المئویــ ـــع التكــ لــــى تقییمــــات إوالتوزی

من العبارات الـواردة باسـتبانة الدراسـة، كمـا تـم المبحوثین لكل عبارة 

 اختبار فرضیات الدراسة باستخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد

Multiple  Regression  ) واالنحـــدار البســـیطSimple 

Regression.(   

ومن أبرز نتائج هذه الدراسة وجود تأثیر لـ ( دلیل حوكمة الشـركات،  

ـــاهمین، و  ـــع المســ ـــظ حقـــــوق جمیــ ـــع و حفـ ــین جمیــ ـــاویة بـــ ــــة المتســ المعامل

دور أصـــحاب المصـــالح فـــي أســـالیب ممارســـة ســـلطات و المســـاهمین، 

مسئولیات مجلس اإلدارة) على و اإلفصاح والشفافیة، و اإلدارة بالشركة، 

ــزة التنافســـیة للشـــركات الكویتیـــة المدرجـــة فـــي ســـوق الكویـــت  رفـــع المیـ

  .لألوراق المالیة

تأكیــد علــى أهمیــة وجــود ضــوء النتــائج أوصــت الدراســة بال فــيو 

ــركات وبشـــكل متناســـق مـــع أحكـــام  ــل أو إطـــار حوكمـــة الشـ دلیـ

القانون وااللتزام به، وذلك لكونـه یـؤثر فـي رفـع القـدرة التنافسـیة 

للشركات المسـاهمة العامـة الكویتیـة المدرجـة فـي سـوق الكویـت 

لــألوراق المالیــة. واســتمرار الشــركات المســاهمة العامــة الكویتیــة 

سـوق الكویـت لـألوراق المالیـة بحفـظ حقـوق جمیــع  المدرجـة فـي

المساهمین، وذلك لكون توجهات الحوكمة اآلن تنادي بضرورة 

حفظ هذه الحقوق وحمایتها، كذلك استمرارها بااللتزام بالمعاملة 

ـــق  ـــهم فـــــي تحقیــ ـــا تســ ـــاهمین كونهــ ـــع المســ ــین جمیــ ــ ـــاویة بـ المتســ

  المساواة بینهم.

لقیاس الـدور الحـوكمي  ). نموذج مقترح٢٠١١دراسة عادل، ( -٣

ـــــات  ـــداقیة المعلومـ ــ ــــوة مصـ ــــى فجــ ــ ــره عل ــ ــــابات وأثــ ــــدقق الحســ لمــ

  .المحاسبیة

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى قیــاس الـدور الحـوكمي لمـدقق الحسـابات وأثــره 

ــرح  علـــى فجـــوة مصـــداقیة المعلومـــات المحاســـبیة، مـــع تقـــدیم إطـــار مقتـ

قیق لقیاس هذا الدور، وذلك من وجهة نظر مدققي حسابات مكاتب التد

العاملة في األردن المرخصة. ولتحقیق هذا الهدف فـإن الباحـث تعامـل 

تــم و مــع نــوعین مــن البیانــات همــا البیانــات الثانویــة والبیانــات األولیــة، 

) ٢٦١اســتخدام اســتبانة تــم توزیعهــا علــى عینــة الدراســة التــي شـــملت (

مــدققًا یعملــون فــي المكاتــب المشــمولة بالدراســة. وتوصــل الباحــث إلــى 

  من النتائج أبرزها: عدد

وجود تأثیر الستقالل مدققي الحسابات على فجوة مصداقیة  -١

المعلومات المحاسبیة من وجهة نظر مدققي الحسابات، إذ 

بینت النتائج أهمیة تغلیب مدقق الحسابات لمصلحة الشركة 

  على مصالحه الفردیة.

جوة وجود تأثیر اللتزام مدقق الحسابات بمعاییر التدقیق على ف -٢

مصداقیة المعلومات المحاسبیة من وجهة نظر مدققي 

الحسابات، إذ بینت النتائج أهمیة اتفاق عمل مدقق الحسابات 

  مع معاییر المحاسبة الدولیة.

وجود تأثیر اللتزام مدقق الحسابات بقواعد السلوك األخالقي  -٣

للمهنة على فجوة مصداقیة المعلومات المحاسبیة من وجهة 

لحسابات، إذ بینت النتائج أهمیة األمانة والنزاهة نظر مدققي ا

التي یجب أن یتمیز بها مدقق الحسابات وانحیازه لمصلحته 

الشخصیة، وسلوكه في تحدید أتعابه ألسالیب تؤثر على 

  استقالله.

وجود تأثیر اللتزام مدققي الحسابات بمعاییر رقابة الجودة  -٤

ن وجهة نظر على فجوة مصداقیة المعلومات المحاسبیة م

مدققي الحسابات، إذ بینت النتائج أهمیة التزام مدقق الحسابات 

بالشروط القانونیة أو التعاقدیة، مع تقدیم خدمات مهنیة 

  استشاریة للشركة محل التدقیق.
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ــل،  -٤ ــ ــة ( خلیــ ــ ــــة ٢٠٠٩دراســ ــــدى تــــــأثیر تطبیــــــق حوكمــ ــــوان مــ ) بعنــ

هذه الشركات على تضییق فجوة التوقعات في فلسطین. وقد هدفت 

ــرف إلـــــي  ــــة االدراســـــة التعـــ ـــادئ حوكمـ ـــق فیـــــه مبــ ـــدى الـــــذي تطبــ لمــ

الشركات في الشركات الفلسـطینیة خاصـة فـي رام اهللا وغـزة ، ومـن 

ثــم دراســة مــدى تـــأثیر حوكمــة الشــركات فـــي فجــوة التوقعــات. وقـــد 

المسـتثمرین والمـدققین الفلسـطینیین،  مكونة مـنكانت عینة الدراسة 

وتــم توزیــع   spssتخدام برنــامج ولتحقیــق أهــداف الدراســة تــم اســ

اســـتبانة، وكانـــت اهـــم نتـــائج  ٨٦نات اســـترجع منهـــا ا) اســـتب١٠٩(

الدراســـة أن تطبیـــق حوكمـــة الشـــركات فـــي بیئـــة العمـــل الفلســـطینیة 

ن هـــذا التبنـــي لحوكمـــة أیـــوفر الطمأنینـــة لـــدى المجتمـــع المـــالي ، و 

الشـركات یسـاهم فـي تضـییق فجـوة التوقعـات فـي مهنـة التـدقیق فـي 

أهـم التوصـیات بضـرورة التوسـع فـي تطبیـق مبـادئ مـن سطین. و فل

  حوكمة الشركات لتفعیل الممارسات الجیدة إلدارات الشركات.

ــة ( الملیجـــي،  -٥ ـــات حوكمــــة ٢٠٠٦دراسـ ــة تــــأثیر آلی ) بعنــــوان دراسـ

على فجوة التوقعات فـي بیئـة الممارسـة المهنیـة  هاالشركات واختبار 

ـــ ـــذه الدراســــة إلـ ـــر. وقــــد هــــدفت هـ ى دراســــة مفهــــوم فجــــوة فــــى مصـ

ـــات وتحلیل ــــة  هـــــاالتوقعــ ـــات حوكمـ ــ ـــــد آلی ــة وتحدی ــ ــــة المراجعـ ـــــي بیئـ ف

  الشركات وعالقتها بفجوة التوقعات في بیئة المراجعة.

فـــي إطـــار محاولـــة تحقیـــق أهـــداف البحـــث یتبـــع البحـــث المنهجـــین 

ـــتنباطي معـــــاً  ـــتقرائي واالســ ــنیف  ،االســ ــ ـــتقراء وتصـ ـــك بهـــــدف اســ وذلــ

ــركات أدبیـــات المراجعـــة والمعـــاییر  المهنیـــة فـــي مجـــال حوكمـــة الشـ

وفجوة التوقعات في بیئة المراجعة، محاولة استكشاف أسباب وجود 

تلــك الفجــوة، واســتنباط الحلــول الممكنــة لتضــییق تلــك الفجــوة. وقــد 

اســتبانة علــى المــدققین الخــارجیین والمســتثمرین  ١٢٠وزع الباحــث 

إلــى فـي شـركات الوســاطة المالیـة فــي مصـر وقـد توصــلت الدراسـة 

والمســتثمرین علــى وجــود ارتبـــاط اتفقــت أن آراء مراقبــي الحســابات 

وثیــق بـــین آلیـــات حوكمـــة الشـــركات المرتبطـــة بالعمیـــل وبـــین فجـــوة 

ن أكثـر متغیـرات فجـوة التوقعـات فـي أالتوقعات في بیئـة المراجعـة.و 

بیئة المراجعة تأثرًا بآلیات حوكمـة الشـركات المرتبطـة بالعمیـل هـي 

ـــو القـــوائم الما ــة عـــن تالعــــب خل لیــــة مـــن البیانـــات المضــــللة الناتجـ

اإلدارة، وأقلهـا مســئولیة مراقـب الحســابات تجـاه جمیــع المســتخدمین 

ـــم التوصــــیات  ـــت أهـ ــــة. كمــــا كانـ ـــد للقــــوائم المالی ــرورة قیــــام تؤكـ ضــ

المنظمـات المهنیــة بالعمــل علــى تـدعیم اســتقالل مراقبــي الحســابات 

ــــاب ـــح لمهـــــام مراقبـــــي الحسـ ـــق التحدیـــــد الواضــ ــ ـــن طری ـــدى عــ ات ومــ

مســـئولیتهم عـــن فحـــص نظـــم الرقابـــة الداخلیـــة، واتخـــاذ اإلجـــراءات 

الضــروریة لتفــادي تــأثیر الخــدمات التــي یقــدمها مراقبــي الحســابات 

  على استقاللهم.

ــري،  -٦ ــ ــــة ( الســـــدیري ، والعنقـ ــف عـــــدد ٢٠٠٤دراسـ ــ ــــوان توظیـ ) بعنـ

مختــار مــن المقــاییس لرصــد مالمــح فجــوة التوقعــات فــي بیئــة مهنــة 

دراســة میدانیــة  حســابات فــي المملكــة العربیــة الســعودیة:مراجعـة ال

هـدف هـذا البحـث إلـى رصـد مالمـح فجـوة التوقعـات الموجـودة بـین 

المراجــع واألطــراف المســـتفیدة مــن خدماتـــه فــي بیئـــة مهنــة مراجعـــة 

ـــم  الحســـابات فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، ولتحقیـــق ذلـــك فقـــد ت

ى الشـرح والتفسـیر والتنبـؤ توظیف النظریة اإلیجابیة التي تعتمد علـ

بظـاهرة معینــة مــن خــالل مراجعــة الدراســات الســابقة والواقــع بهــدف 

ــرات التابعـــة  ـــى مجموعـــة مـــن التعـــاریف وتحدیـــد المتغیـ الوصـــول إل

لــى مقتضـیات هــذه النظریـة فقــد إوالمسـتقلة لهـذه الظــاهرة. واسـتناًدا 

عــدد مــن الفــروض تــم اختبارهــا باســتخدام أســلوب  الباحثــانحــددت 

استخدام عدد من المقاییس والمحددات  او تم من خالله ة،الستبانا

 هماالخاصة بكل فرضیة. اختیار هذه المحددات والمقاییس وتحدید

من خالل الدراسات التي تناولت موضوع فجوة التوقعات باإلضافة 

لتطـور المهنـة فـي المملكـة والمشـاكل  هماوتحلیل الباحثانإلى قراءة 

  هها الیوم.والتحدیات التي تواج

تشیر نتائج الدراسة المیدانیة إلى عدم وجود اتفاق مطلق بین 

الفئات التي تم اختیارها لتحدید مالمح فجوة التوقعات، فعلى الرغم 

من اتفاق األطراف محل الدراسة في جوانب شملت طبیعة عمل 

المراجع ومسئولیاته وتوقعات المجتمع حول مقومات نجاح المراجع 

عاصرة التي تواجهها المهنة إال أن نتائج البحث والتحدیات الم

 ذه الجوانبهلتشیر أیضا إلى وجود تفاوت مرتبط بمحددات أخرى 

ضرورة دراسة فجوة أكد الباحثان . وفي ختام البحث هانفس

التوقعات باستخدام أطر نظریة مختلفة للتمكن من تحدید نطاق 

میة زیادة االهتمام أه أكداوأسبابها بشكل أكثر فاعلیة. كما  ،الفجوة

بتطبیق األنظمة المهنیة ومتابعتها لتقریب ما هو كائن في الواقع 

العملي لما یجب أن یكون، إضافة ألهمیة زیادة توعیة المجتمع 

عن طریق الصحافة  هاومسئولیات تهابدور المراجع وطبیع

االقتصادیة واالهتمام بموضوع التحدیات المعاصرة التي تواجه 

  في الوقت الحالي أو مستقبال.المهنة سواء 

تناولـت دراسـة العالقـة بــین  (Clark, et al., 2004)دراسـة   -٧

وأداء سوق األوراق المالیة، وذلك من  ،جودة نظم حوكمة الشركات

ــركة  ــ ــــة شــ ـــة حالــ ــــة  Aholdخــــــالل دراســـ ـــل حوكمــ ــــال لفشـــ وهــــــي مثــ

، حیــث تـــم تحلیـــل تعــامالت الســـوق الخاصـــة أوروبـــاالشــركات فـــي 

ــركة ـــهم الشـــ ـــتردام  بأسـ ـــن أمســ ــل مــ ــة لكـــ ــ فـــــي بورصـــــة األوراق المالی

وتحلیل سلسلة  ٢٠٠٤حتى  ١٩٧٣ونیویورك خالل الفترة من عام 

ــــوق  ــ ــ ــ ــــل السـ ــ ــ ــ ــركة ورد فعـ ــ ــ ــ ــ ـــهم الشـ ــ ــ ــ ـــعار أســ ــ ــ ــ ــــب أســ ــ ــ ــ ـــــداث لتقلـ ــ ــ أحــ
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لضــعف نظــام حوكمــة الشــركات، وقــد أوضــحت الدراســة أن شــركة    

Ahold  إحـــدى ثالـــث أكبـــر متـــاجر تجزئـــة فـــي العـــالم أنشـــئت عـــام

أمســتردام وكانــت مـن أوائــل الشــركات التـي ســجلت فــي  فـي ١٨٨٧

ــة أمســــتردام عــــام  ، ثــــم دخلــــت أســــواق أمریكــــا وأوربــــا ١٩٤٨بورصــ

 ٢٠٠٣وأصــبحت سلســلة متــاجر، وظهــرت األزمــة فــي فبرایــر عــام 

ومالیة بسـبب قصـور شـفافیة  ،عند اإلعالن عن مخالفات محاسبیة

ــعف اإلفصـــاح ،ومكافـــآت المـــدیرین ،خطـــط حـــوافز وقصـــور  ،وضـ

المعلومــات المقدمــة إلــى الســوق، ممــا ترتــب علیــه قیــام المســاهمین 

مـــن  %٦٣وانخفـــاض أســـعار األســـهم حـــوالي  ،ببیـــع أســـهم الشـــركة

، وقــد خلصــت الدراســة مــن خــالل تحلیــل ٢٠٠٣قیمتهــا فــي فبرایــر 

أن أســـعار أســـهم الشـــركة كانـــت ثابتـــة وتتمیـــز  إلـــى أســـعار األســـهم

زیـادة مســتقرة مـن عــام ، ثــم بـدأت فــي ١٩٨٢باالسـتقرار حتــى عـام 

ـــى عـــــام  ١٩٩٥حتـــــى  ١٩٨٢ ــ ــریع حت ــ ـــو السـ ـــم النمــ ــ ـــم ٢٠٠٠ث ــ ، ث

ـــر عــــام  %٦٣انخفضــــت األســــعار حــــوالي  ـــد ٢٠٠٣فــــي فبرایـ ، وقـ

 Aholdأشارت الدراسة إلـى ضـعف نظـم حوكمـة الشـركات بشـركة 

، وقـــد خلصـــت الدراســـة إلـــى أوروبــامقارنــة بالشـــركات األخـــرى فـــي 

مـة الشـركات والتقلـب فـي وجود عالقة عكسـیة بـین جـودة نظـم حوك

ــیر إلــــى ضــــعف  أســــعار األســــهم، فزیــــادة التقلــــب فــــي األســــعار یشــ

ــــور  ــــوق وقصـ ــــة للسـ ـــات المقدمـ ــــة  ها،المعلومــ ـــم حوكمـ ــعف نظــ ــ وضـ

  الشركات.

) بعنـوان: تقیـیم حوكمـة  Bashiti & Rabadi, 2009دراسـة ( -٨

 Assessing Corporate Governanceاألردنالشركات فـي 

 in Jordan  

دراسـة إلـى تقیـیم الـتحكم المؤسسـي فـي األردن، وبّینـت أن هدفت هذه ال

 األردن قــد خطـــا خطـــوات واســعة فـــي رســـم سیاســات الـــتحكم المؤسســـي

مـــن ذلـــك تنظـــیم متطـــور لســـوق المـــال، واســـتحداث وظیفـــة  هـــا،وتطبیق

ــركات ـــتثمار ،مراقــــب الشــ ــجیع االسـ وكلهــــا قضــــایا  ،وٕاصــــدار قــــانون تشــ

قد تم إجراء هذه الدراسة على نظریة لم تطبق بدقة على أرض الواقع. و 

مــن الشــركات المتداولـــة  %٤٦شــركة وهــذا العــدد یمثــل مـــا نســبته  ٤٤

أسهمها في السوق المالي، التي تم اختیارها على أساس حجم العملیات 

التــي تجریهــا، واختبــرت العینــة لتقیــیم الشــفافیة وســرعة اإلفصــاح وتــوفر 

وراق المالیـة. وخلصـت المعلومات التي ال تعتمد على مركز إلیـداع األ

  ي:أتنتائج الدراسة إلى ما ی

وهــو مــا یتطلــب أن یــتم  ،ن ســوق المــال األردنــي یــزداد تعقیــداإ -١

ویتوقـع مــن ، تأسـیس الشـركات المسـاهمة علـى مسـتویات عالیـة

ــــول  ــ ــ ــــاالتها حــ ــ ــ ـــــا واتصــ ــ ـــداد تقاریرهـــ ــ ــ ــ ـــتوى إعـ ــ ــ ــ ـــع مسـ ــ ــ اإلدارة رفـــ

  .تهاودوری استراتیجیاتها

المؤسسـي غیـر مطبـق بشـكل تـام وهـو أثبتت النتائج أن الـتحكم  -٢

ـــأن  ــ ـــیدة بشـ ــ ــرارات رشـ ــ ــتثمرون التخــــــاذ قــ ــ ــــه المســ ـــــع إلیــ ـــا یتطلـ مـــ

  استثماراتهم.

ـــتحكم  -٣ ـــات والیــــات للـ ـــدیها میكانیكیـ ــرة ال یوجــــد لـ ــركات كثیــ أن شــ

  المؤسسي.

  A proposed بعنـوان ),Ronen, 2009 Joshuaدراسـة ( -٩

corporate governance reform: Financial 

statements insurance 

هدفت الدراسة إلى تقدیم إطار مقترح إلصالح حوكمة الشركات، 

ــة،  ـــد هــــذه الدراســـة میدانیــ ـــى االســــتبانة و وٌتّع اعتمـــدت الدراســــة عل

  من النقاط أهمها: عددالجمع المعلومات، وقد أكدت نتائج هذه 

ٌیّعــد التعـــارض فـــي المصـــالح المتأصـــل بـــین المراجـــع والعمیـــل  -١

  حوكمة الشركات. مشكلة كبرى في ظل

ـــد  -٢ ـــل ضــ ــــو تـــــأمین العمــ ــركات هـ ــ ــــة الشـ ـــالح حوكمـ ــرح إصــ مقتـــ

التضلیل فیها یمكن المستثمر من الحصول على مبلغ التأمین، 

  بسبب التضلیل. اطئةنتیجة اتخاذه قرارات خ

قیام الشركات في الصناعات المختلفـة بالتـأمین علـى قوائمهـا،  -٣

مقابـل دفـع مبـالغ من خالل إجراء عقد تأمین مع شركة تـأمین، 

ــركة التــــأمین ( عــــالوة)، ویضــــمن حصــــول المســــتثمر  ــة لشــ مالیــ

الــذي یتخــذ قــرارات اســتثماریة خاطئــة بنــاًء علــى أمــور مضـــللة 

  على مبلغ التعویض.

یجـــب أن یـــتم اإلعـــالن عـــن كـــل مـــن حـــدود الحمایـــة والعـــالوة  -٤

  للمستثمر.

تقـــوم شـــركة التـــأمین بفحـــص العـــالوة كمـــا دل علـــى انخفـــاض  -٥

ـــم  ــن ثـ ــركة، ومــ ـــغ العــــالوة فإالجــــودة لتلــــك الشــ ـــا قــــل مبلـ نــــه كلمـ

  المدفوعة لشركة التأمین زادت الجودة.

  تحلیل البیانات واختبار الفرضیات:

للتوصــل إلــى  spssسـیتم االعتمــاد علــى برنــامج الــرزم اإلحصــائیة 

  یة:تتخدام األسالیب اإلحصائیة اآلنتائج الدراسة حیث سیتم اس

  تحلیل الفرضیة الرئیسة والفرضیات الفرعیة:  -

تساهم عملیة االلتزام بمبادئ حوكمـة الشـركات فـي  األولى:الفرضیة 

تضییق فجوة التوقعات في األردن مـن وجهـة نظـر مـدققي الحسـابات 

  الداخلیین في شركات الوساطة المالیة األردنیة.

بادئ الست إلى فرضیات فرعیة وتم مناقشة كل مبدأ حیث تم تقسیم الم

. ةعلى حد
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  مدى مساهمة تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في تضییق فجوة التوقعات في األردن )١الجدول رقم (

  مستوى الداللة االنحراف المعیاري   الوسط   الفقرة   التسلسل

  ت في تضییق فجوة التوقعات في األردن. مدى مساهمة مبدأ ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركا

  ٠,٠٠٠  ٠,٢٨  ٣,٩٠  الموظفین. هتعمل اإلدارة على توفیر إطار فعال لحوكمة الشركات في الشركة مكتوب ویطلع علی   -١

٢-   
تلزم إدارة الشركة كافة العاملین لدیها بالعمل ضمن اإلطار العام لمبادئ حوكمة الشركات وتوزع نسخ 

  لى إطار حوكمة الشركات المعمول به في الشركة. إة على كل موظف لیتعرف أكثر لكترونیة وورقیإ

٠,٠٠٠  ٠,٦٩  ٣,٩٢  

٣-   
تخول الجهات اإلشرافیة في اإلدارة كافة الصالحیات والمسؤولیات إلتمام تنفیذ مبدأ لتفعیل مبادئ حوكمة 

  . هاالشركات وترسیخ

٠,٠٠١  ٠,٣٨  ٣,٩٨  

٤-   
بوضوح تقسیم المسئولیات فیما بین السلطات اإلشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیة  یظهر اإلطار الفعال للحوكمة

  المختلفة.

٠,٠٠٤  ٠,٧٤  ٣,٦٨  

٥-   
تشریعي ما متوافقة في نطاق اختصاص   لحوكمةتكون المتطلبات القانونیة والتنظیمیة التي تؤثر في ممارسة ا

  مع أحكام القانون وقابلة للتنفیذ .

٠,٠٠٠  ٠,٥٨  ٤,١٢  

٦-   
إن المسئولیات بین مختلف الجهات في نطاق اختصاص تشریعي ما محدد بشكل واضح مع ضمان خدمة 

  مصلحة العامة .

٠,٠٠١  ٠,٥٦  ٤,١١  

٧-   
والنزاهة للقیام بواجباتها بطریقة متخصصة یجب أن یكون لدى الجهات اإلشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیة السلطة   

    وموضوعیة

٠,٠٠٠  ٠,٤٧  ٤,٠٠  

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٤  ٣,٤١  إحصائیات المبدأ األول بشكل عام.   

  مدى مساهمة مبدأ حفظ حقوق جمیع المساهمین والوظائف الرئیسیة ألصحاب حقوق الملكیة في تضییق فجوة التوقعات في األردن.

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٩  ٤,٥٢  ة للمساهمین في شركتكم. تتوافر الحقوق األساسی   -٨

  ٠,٠٠٠  ٠,٤٨  ٤,٢١     حق المساهمین في المشاركة في عملیة التصویت   -٩

  ٠,٠٠٠  ٠,٧٣  ٤,١١  ة للمساهمین في اتخاذ القرارات الرئیسیةفعالتسهیل المشاركة ال  - ١٠

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٧  ٣,٦٨  .هحضوریا أم غیابیا مع إعطاء األثر لألصوات نفسأكان ذلك تمكین المساهمین من التصویت سواء    - ١١

١٢ -   
اإلفصاح عن الهیاكل والترتیبات الرأسمالیة التي تمكن بعض المساهمین أن یحصلوا على درجة من السیطرة 

  ال تتناسب مع ملكیتهم .

٠,٠٠٠  ٠,٣٧  ٤,١٨  

  ٠,٠٠٣  ٠,٧١  ٤,١٦  ذین أسسوا الشركة باإلفصاح عن قواعد الحوكمة المتعلقة بعملهم.یقوم المستثمرون ال  -١٣ 

  ٠,٠٢٥  ٠,٥٨  ٤,٢٠  في أسواق المال. هایتم اإلفصاح عن قواعد السیطرة على الشركات وٕاجراءات  - ١٤

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٠  ٤,١٥  إحصائیات المبدأ الثاني بشكل عام.  

  عاملة المتساویة بین جمیع المساهمین في تضییق فجوة التوقعات في األردن.مدى مساهمة مبدأ الم

  ٠,٠٠٢  ٠,٣٣  ٣,٧٧  ه.على المستوى نفسو  معاملة جمیع حملة األسهم معاملة متساویة   - ١٥

  ٠,٠٠٠  ٠,٧٥  ٣,٥٨  منع التداول بین الداخلیین في الشركة والتداول الشخصي الصوري     - ١٦

١٧ -   
لس اإلدارة والتنفیذیین أن یفصحوا لمجلس اإلدارة إذا كانت لهم أي مصلحة مادیة أو أن یطلب من أعضاء مج

  أي موضوع یمس الشركة .

٠,٠٠١  ٠,٢٤  ٣,٩٥  

  ٠,٠٠٤  ٠,٤٧  ٤,١٥  في االطالع على كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین التنفیذیین. حقهم وكذلك   - ١٨

  ٠,٠٠٥  ٠,٦٧  ٤,١٢  القانونیة، والتصویت في الجمعیة العامة على القرارات األساسیةوحقهم في الدفاع عن حقوقهم   - ١٩

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٧  ٣,١٢  یوجد حمایة لصغار المساهمین من استغاللهم من قبل كبار المساهمین   - ٢٠

  ٠,٠٠٠  ٠,٨٧  ٣,٨٧  یقوم أعضاء اإلدارة العلیا باإلفصاح عن أیة مصلحة مادیة لهم  - ٢١

  ٠,٠١١    ٠,٥٥  ٤,٢٨  ون في االجتماعات الخاصة بالهیئة العامة على معاملة متساویة.یحصل المساهم  - ٢٢

  ٠,٠٠١  ٠,٥٦  ٣,٨٥  إحصائیات المبدأ الثالث بشكل عام.  

  مدى مساهمة دور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة في تضییق فجوة التوقعات في األردن 

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٨  ٤,١٨  ة.لحقوق للمتعاملین معها بوثائق رسمیة ومصدقإن شركتكم توثق كافة ا  - ٢٣

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٠  ٣,٤٢  یتم التعامل مع شكاوى العمالء بجدیة وواقعیة.   - ٢٤

  ٠,٠٠٠  ٠,٤٩  ٣,٨٦  هناك آلیات معینة تضمن  مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة   - ٢٥

٢٦ -  
قانونیة الرة لإلعراب عن اهتمامهم بشأن الممارسات غیر تمكین أصحاب المصالح من االتصال بمجلس اإلدا

  خالقیةاألأو غیر 

٠,٠٠٠  ٠,٤٥  ٣,٩٩  

  ٠,٠٠٠  ٠,٦٥  ٣,٨٩  آخر لتنفیذ حقوق الدائنین   فعال  وكفء لإلعسار و إطار  فعال  بإطار  ركاتالش  حوكمة إطار  یستكمل  - ٢٧

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٥  ٣,٨٦  شكل عام.إحصائیات المبدأ الرابع ب  

  مدى مساهمة مبدأ اإلفصاح والشفافیة في تضییق فجوة التوقعات في األردن. 

  ٠,٠٢١  ٠,٦٨  ٤,١١  مجموعة من المعلومات ومنها النتائج المالیة ونتائج أعمال الشركة نضرورة أن یتضمن اإلفصاح ع  - ٢٨

  ٠,١١  ٠,٨٨  ٤,١٩  أهداف الشركة . نضرورة أن یتضمن اإلفصاح ع  - ٢٩

  ٠,٠٠٠  ٠,٢٧  ٤,٨٧  ضرورة أن یتضمن اإلفصاح الملكیات الكبرى لألسهم وحقوق التصویت .  - ٣٠

٣١ -  
یجب إعداد المعلومات واإلفصاح عنها طبقا للمستویات النوعیة المرتفعة للمحاسبة واإلفصاح المالي وغیر 

  المالي

٠,٠٠٠  ٠,٨٣  ٤,٣٦  
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  مستوى الداللة االنحراف المعیاري   الوسط   الفقرة   التسلسل

٣٢ -  
متساویة وفي التوقیت المناسب مع كفاءة التكلفة لمستخدمي  افرص ینبغي في قنوات بث المعلومات أن توفر

  المعلومات ذات الصلة.

٠,٠٠٠  ٠,٥٤  ٤,٧٢  

  ٠,٠٠٣  ٠,٥٥  ٤,٥٧  ن قابلین للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمین.یو ن الخارجو أن یكون المراجع  - ٣٣

  ٠,٠٠١  ٠,٦٢٥  ٤,٤٧  إحصائیات المبدأ الخامس بشكل عام.  

  مسئولیات مجلس اإلدارة في تضییق فجوة التوقعات في األردن.  مدى مساهمة مبدأ

  ٠,٠٠١  ٠,٣٣  ٤,٠٠  یجب على أعضاء مجلس اإلدارة أن یعملوا على أساس من المعلومات الكاملة وبحسن نیة  - ٣٤

٣٥ -  
إذا كانت قرارات مجلس اإلدارة ستؤثر في مختلف مجموعات المساهمین بطرق مختلفة فإن على مجلس اإلدارة 

  أن یعامل كافة المساهمین معاملة عادلة

٠,٠٠٣  ٠,٨٤  ٣,٨٨  

٣٦ -  
یأخذ بعین االعتبار اهتمامات أصحاب  أنیجب على مجلس اإلدارة أن یطبق معاییر أخالقیة عالیة و 

  المصالح اآلخرین .

٠,٠٠٠  ٠,٥٤  ٣,٩٩  

٣٧ -  
وخطط  هاالشركة وتوجیهستراتیجیة اینبغي على مجلس اإلدارة أن یقوم بوظائف رئیسیة معینة كاستعراض 

  العمل الرئیسیة وسیاسة المخاطر والموازنات التقدیریة ووضع األهداف.

٠,٠٠٠  ٠,٢٥  ٤,٤٠  

٣٨ -  
واستبدالهم إذا لزم  هااختیار مكافآت ومرتبات اإلشراف على كبار التنفیذیین وأعضاء مجلس اإلدارة وتحدید

  األمر.

٠,٠١٢  ٠,٢٧  ٤,٨٧  

  ٠,٠٠٥  ٠,٩٠  ٤,٢٣  ة ونظم إعداد القوائم المالیة ضمان نزاهة حسابات الشرك  - ٣٩

٤٠ -  
ن یفصح عن أن یحدد بشكل جید و أعندما یتم إنشاء لجان لمجلس اإلدارة ینبغي على مجلس اإلدارة 

  صالحیتها وتشكیلها وٕاجراء عملها .

٠,٠٠١  ٠,٥٥  ٤,٣١  

٤١ -  
تتاح لهم كافة المعلومات الصحیحة  حتى یمكن ألعضاء مجلس اإلدارة أن یقوموا بمسئولیاتهم فإنه ینبغي أن

  ذات الصلة في الوقت المناسب .

٠,٠٠٢  ٠,٦١  ٣,٨٦  

  ٠,٠٠٠  ٠,٥٣  ٣,٦٤  إحصائیات المبدأ السادس بشكل عام.  

  مدقق داخلي.  ٧٠* حجم العینة 

الـذي یقـیس مـدى مسـاهمة االلتـزام  أعـاله) ١وبتحلیل الجدول رقـم (

ــركات ــین مــــدققي فــــي تضــــییق فجــــوة ا  بمبــــادئ حوكمــــة الشــ لتوقعــــات بــ

مـــن وجهـــة نظـــر فـــي األردن،  الحســـابات الخـــارجیین والمجتمـــع المـــالي

مـدققي الحســابات الــداخلیین فــي شــركات الوســاطة المالیــة المدرجــة فــي 

  .سوق عمان المالي

 جمیــع المبــادئ الســت للحوكمــة الصــادرة مــن  أن انــه یتضــحإف  

 عـام فـي صـدرت التـي OECD والتنمیـة االقتصـادي التعـاون منظمـة

 خــالل اســتطالع آراءمــن  التأكــدقــد تــم ف ٢٠٠٤وعــدلت عــام  1999

یجابیــة مــن المزایــا اإل عــددابهــا یحقــق  عملیــة االلتــزام نأ عینــة الدراســة

  وللعمالء . لإلدارة

ـــد و  ــ ــرتلقــ ــ ــ ــل أظهـ ــ ــ ـــــائج التحلیـ ــــائي نتــ ــ ـــامج  اإلحصـ ــ ــ ـــتخدام البرن ــ باســ

ا جمیع فقرات مبـادئ حوكمـة الشـركات وبمفرداتهـ أن spss اإلحصائي

ـــكل التفصــــیلیة  ـــین إســــاهمت بشـ ـــییق فجــــوة التوقعــــات بـ یجــــابي فــــي تضـ

  .األردنالمدققین الخارجیین والمجتمع المالي في 

نـــه فرضـــیة أبـــافتراض  هونـــدرج عملیـــة التحلیـــل لكـــل مبـــدأ علـــى حـــد

   :كاآلتيفرعیة من الفرضیة الرئیسة 

الـــذي یتحــدث عـــن مــدى مســـاهمة مبــدأ ضـــمان  األول المبــدأ إن -

طار فعال لحوكمة الشركات في تضییق فجوة التوقعـات وجود أساس إل

كبـر أوهـي  )٣,٤١فقد كان الوسط الحسابي لفقـرات المبـدأ ( في األردن

ـــي ( ـــط الفرضـ ـــاري (أو  )٣,٠٠مــــن الوسـ ــراف المعیـ ) وان ٠,٥٤ن االنحــ

كبر من قیمتها الجدولیة وبدلیل مستوى الداللة الـذي أالمحسوبة  tقیمة 

) وبالتــالي هنـــاك معنویـــة ٠,٠٥ل مـــن ( قـــأ) وهـــي قیمــة ٠,٠٠٠بلــغ ( 

واضــحة للفرضـــیة التـــي مـــن خاللهـــا نقبـــل الفرضـــیة الفرعیـــة الصـــحیحة 

ــركات یســــاهم  فــــي  أنوهــــي  وجــــود أســــاس إلطــــار فعــــال لحوكمــــة الشــ

مــدققي مــن وجهــة نظــر فیهـا یــؤثر و تضـییق فجــوة التوقعــات فــي األردن 

  األردنیة. الحسابات الداخلیین في شركات الوساطة المالیة المساهمة

 إطـارالفقرات موافقة على مساهمة مبـدأ ضـمان وجـود  أكثروكانت 

  سلیم لحوكمة الشركات في الحد من فجوة التوقعات هي:

تكـون المتطلبـات القانونیـة   أن) وهـي تـنص علـى ٥(الفقرة رقـم  -١

ــة ا ــ ــــي ممارســـ ــــؤثر فـــ ـــي تـــ ــ ــة التــ ــ ــةوالتنظیمیـــ ــ ـــــاق  لحوكمـــ ــــي نطــ فـــ

اختصاص تشریعي ما متوافقة مع أحكام القانون وقابلة للتنفیذ . 

ــة ومســــتوى ٤,١٢حیـــث جــــاءت بمتوســــط حســــابي بلــــغ (  ) درجــ

ــــة (  ـــذه الف٠,٠٠٠المعنویـ ــــون هــ ـــذلك تكـ ـــ) وبــ ـــاهمة فـــــي قــ رة مســ

  . األردنتضییق فجوة التوقعات في 

مســـئولیات بـــین مختلـــف ن التـــنص علـــى أ) وهـــي ٦الفقـــرة رقـــم ( -٢

بشـكل واضـح  ةالجهات في نطاق اختصاص تشـریعي مـا محـدد

مع ضمان خدمة مصلحة العامة حیث جاءت بمتوسـط حسـابي 

) وبـذلك تكـون ٠,٠٠٠) درجة ومستوى المعنویـة ( ٤,١١بلغ ( 

  . األردنرة مساهمة في تضییق فجوة التوقعات في قهذه الف

ى مســـاهمة مبـــدأ حفـــظ مـــد عـــن الثـــاني الـــذي یتحـــدث المبـــدأ إن -

حقــوق جمیــع المســاهمین والوظــائف الرئیســیة ألصــحاب حقــوق الملكیــة 

ـــابي فــــي تضــــییق فجــــوة التوقعــــات فــــي األردن.  فقــــد كــــان الوســــط الحسـ
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ن أ) و ٣,٠٠كبــر مــن الوســط الفرضــي (أ) وهــي ٤,١٥لفقــرات المبــدأ ( 

ـــاري ( كبـــر مـــن قیمتهـــا أالمحســـوبة  tقیمـــة  أن) و ٠,٦٠االنحـــراف المعی

قل مـن أ) وهي قیمة ٠,٠٠٠بدلیل مستوى الداللة الذي بلغ (  ةلیلجدو ا

) وبالتالي هناك معنویة واضحة للفرضیة التي من خاللها نقبل ٠,٠٥( 

تطبیــق مبـــدأ حفــظ حقــوق جمیـــع  أنالفرضــیة الفرعیــة الصـــحیحة وهــي 

المســـاهمین والوظـــائف الرئیســـیة ألصـــحاب حقـــوق الملكیـــة یســـاهم فـــي 

وجهة نظـر مـدققي  من فیها  ویؤثر ،األردن تضییق فجوة التوقعات في

  الحسابات الداخلیین في شركات الوساطة المالیة المساهمة األردنیة.

مبـدأ حفـظ حقـوق جمیـع وكانت أكثـر الفقـرات موافقـة علـى مسـاهمة 

المســاهمین والوظــائف الرئیســیة ألصـــحاب حقــوق الملكیــة فــي تضـــییق 

  هي: فجوة التوقعات في األردن

ـــــم -١ ــرة رق ــ ـــو ) ٩(  الفقـ ــ ــهص علــــــى نت ــ ـــیة  أنـ ــــوق األساســـ ــــوافر الحقـ تتـ

) ٤,٥٢للمســـاهمین فـــي شـــركتكم حیـــث جـــاءت بمتوســـط حســـابي (

) ممـــا ٠,٠٠٠) ومســتوى معنویــة (٠,٦٩وانحــراف معیــاري بلــغ ( 

ــرة وبالتــــالي مســـاهمتها فـــي تضـــییق فجــــوة  یؤكـــد معنویـــة هـــذه الفقـ

  . األردنالتوقعات في 

ـــم (  -٢ ــرة رقــ ـــنص علـــــى و  )١٤الفقـــ ـــتم صـــــاح اإلف أنتــ ـــد یــ ـــن قواعــ عــ

فـي أسـواق المـال حیـث جـاءت  هـاوٕاجراءاتالسیطرة على الشركات 

) ومستوى ٠,٥٨) وانحراف معیاري بلغ (٤,٢٠بمتوسط حسابي ( 

) مما یؤكد معنویة هذه الفقرة وبالتالي مساهمتها ٠,٠٢٥معنویة ( 

  .األردنفي تضییق فجوة التوقعات في 

ى مســاهمة مبـــدأ المعاملـــة مـــدالثالـــث الــذي یتحـــدث عــن  المبــدأ إن -

المتســاویة بــین جمیــع المســاهمین فــي تضــییق فجــوة التوقعــات فــي 

ن نتـائج التحلیـل إفـفي تضییق فجوة التوقعات في األردن. األردن 

  : یأتيكانت كما  اإلحصائي

كبر من الوسط أ) وهي ٣,٨٥فقد كان الوسط الحسابي لفقرات المبدأ ( 

ـــي ( ــ ــ ـــأ) و ٣,٠٠الفرضــ ــ ــ ــراف المعیــ ــ ــ ــ ــــة أ) و ٠,٥٦اري ( ن االنحـ ــ ــ  tن قیمـ

بـدلیل مسـتوى الداللــة الـذي بلــغ (  ةلجدولیــاكبـر مــن قیمتهـا أالمحسـوبة 

) وبالتـالي هنـاك معنویـة واضـحة ٠,٠٥قـل مـن ( أ) وهي قیمـة ٠,٠٠١

 أنوهــي  ،للفرضــیة التــي مــن خاللهــا نقبــل الفرضــیة الفرعیــة الصــحیحة

ـــدأ ـــاهمین تطبیــــق مبـ ـــع المسـ ــین جمیـ ـــاویة بــ ـــ المعاملــــة المتسـ اهم فــــي یسـ

من وجهة نظـر مـدققي  فیها  ویؤثر ،تضییق فجوة التوقعات في األردن

   الحسابات الداخلیین في شركات الوساطة المالیة المساهمة األردنیة.

المعاملـة المتسـاویة بـین وكانت أكثر الفقرات موافقة على مساهمة مبدأ 

  في تضییق فجوة التوقعات في األردن هي:جمیع المساهمین 

حـق المسـاهمین االطـالع  مـن أن) وتـنص علـى ١٨رقـم (  الفقـرة -١

ـــى كافــــة المعــــامالت مــــع أعضــــاء مجلــــس اإلدارة أو المــــدیرین  عل

ــــذیین. ــــابي ( التنفیـ ــــط حســ ـــاءت بمتوسـ ـــث جـــ ــراف ٤,١٥حیـــ ــ ) وانحــ

ـــغ (  ــ ـــاري بل ــ ــة (٠,٤٧معی ــ ـــتوى معنویـ ـــد ٠,٠٠٤) ومســ ـــا یؤكــ ) ممــ

 معنویة هذه الفقـرة وبالتـالي مسـاهمتها فـي تضـییق فجـوة التوقعـات

  . األردنفي 

ه مـن حـق المسـاهمین الـدفاع عـن أن) وتنص على ١٩(رقم  الفقرة -٢

حقــوقهم القانونیــة، والتصــویت فــي الجمعیــة العامــة علــى القــرارات 

ـــیة  ـــابي ( األساســـ ــــط حســـ ـــاءت بمتوســ ـــث جـــ ــ ــراف ٤,١٢حیـ ــ ) وانحــ

ـــغ (  ـــاري بلــ ـــتوى معنویـــــة ( ٠,٦٧معیـ ـــد ٠,٠٠٠) ومسـ ـــا یؤكــ ) ممـ

تها فـي تضـییق فجـوة التوقعـات معنویة هذه الفقـرة وبالتـالي مسـاهم

  .األردنفي 

دور أصحاب إن المبدأ الرابع الذي یتحدث عن مدى مساهمة مبدأ  -

في تضییق المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة 

كانــت  اإلحصــائين نتــائج التحلیــل إفجــوة التوقعــات فــي األردن. فــ

  : یأتيكما 

كبر من الوسط أ) وهي ٣,٨٦(  فقد كان الوسط الحسابي لفقرات المبدأ

ـــي ( ــ ــ ـــاري ( أ) و ٣,٠٠الفرضــ ــ ــ ــراف المعیــ ــ ــ ــ ــــة أ) و ٠,٥٥ن االنحـ ــ ــ  tن قیمـ

بــدلیل مســتوى الداللــة الــذي بلــغ ة، لجدولیــاكبــر مــن قیمتهــا أالمحســوبة 

) وبالتالي هناك معنویـة واضـحة ٠,٠٥قل من ( أ) وهي قیمة ٠,٠٠٠(

 أنوهــي  ،للفرضــیة التــي مــن خاللهــا نقبــل الفرضــیة الفرعیــة الصــحیحة

دور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة  تطبیق مبدأ

مـن فیهـا  ویـؤثر یساهم في تضییق فجوة التوقعات فـي األردن  بالشركة

وجهــة نظــر مــدققي الحســابات الــداخلیین فــي شــركات الوســاطة المالیــة 

  المساهمة األردنیة. 

ـــاهمة مبــــدأ  ــــة علــــى مسـ ــرات موافق ــر الفقــ أصــــحاب دور وكانــــت أكثــ

في تضییق فجوة المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة 

  التوقعات في األردن هي:

ــرة -١ ــین أصــــحاب المصــــالح مــــن نص علــــى وتــــ) ٢٦رقــــم (  الفقـ تمكـ

االتصال بمجلس اإلدارة لإلعراب عن اهتمامهم بشأن الممارسات 

. حیــث جــاءت بمتوســط حســابي خالقیــةاألقانونیــة أو غیــر الغیــر 

ـــغ ( ٣,٩٩( ــ ــ ـــاري بلـ ــ ــ ــراف معیــ ــ ــ ــــة ٠,٤٥) وانحــ ــ ـــتوى معنویـــ ــ ــ ) ومســ

) ممـــا یؤكـــد معنویـــة هـــذه الفقـــرة وبالتـــالي مســـاهمتها فـــي ٠,٠٠٠(

  تضییق فجوة التوقعات في األردن. 

ـــم (  -٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة رقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى ٢٧الفقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنص علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أن) وتـ

 ،وكــفء لإلعســار ،فعــال بإطــار الشــركات حوكمــة إطــار یســتكمل

حیـــث جـــاءت بمتوســـط  آخـــر لتنفیـــذ حقـــوق الـــدائنین الفعـــ وٕاطـــار

) ومستوى معنویة ٠,٦٥) وانحراف معیاري بلغ ( ٣,٨٩حسابي ( 

وبالتـالي مســاهمتها فــي  ،) ممـا یؤكــد معنویـة هــذه الفقــرة٠,٠٠٠( 

  .األردنتضییق فجوة التوقعات في 

إن المبدأ الخامس الذي یتحدث عن مدى مساهمة مبـدأ اإلفصـاح   -

ـــ والشــــفافیة ـــي األردن. فـ ـــات فـ ـــییق فجــــوة التوقعـ ــــي تضـ ن نتــــائج إف

  :على النحو اآلتيالتحلیل اإلحصائي كانت 
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كبر من الوسط أ) وهي ٤,٤٧كان الوسط الحسابي لفقرات المبدأ (     

ـــي ( ــ ــ ـــاري ( أ) و ٣,٠٠الفرضــ ــ ــ ــراف المعیــ ــ ــ ــ ــــة أ) و ٠,٦٢ن االنحـ ــ ــ  tن قیمـ

الــذي بلــغ بــدلیل مســتوى الداللــة ة، لجدولیــاكبــر مــن قیمتهــا أالمحســوبة 

) وبالتالي هناك معنویـة واضـحة ٠,٠٥قل من ( أ) وهي قیمة ٠,٠٠١(

وهــي أن  ،للفرضــیة التــي مــن خاللهــا نقبــل الفرضــیة الفرعیــة الصــحیحة

إلفصـاح والشـفافیة یسـاهم فـي تضـییق فجـوة التوقعـات فـي اتطبیق مبدأ 

ــر مـــدققي الحســـابات الـــداخلیین فـــي  فیهـــا األردن ویـــؤثر مـــن وجهـــة نظـ

  وساطة المالیة المساهمة األردنیة.شركات ال

وكانـت أكثـر الفقـرات موافقـة علـى مسـاهمة مبـدأ إلفصـاح والشــفافیة 

  في تضییق فجوة التوقعات في األردن هي: 

ـــم (  -١ ــرة رقـ ـــ) ٣٠الفقــ ــمن اإلفصــــاح وتـ ــرورة أن یتضــ نص علــــى ضــ

ـــث جــــــاءت  ــــویت. حیـــ ــــوق التصــ ــرى لألســــــهم وحقــ ــ الملكیــــــات الكبــ

ـــابي (  ــ ــــط حســ ــرا٤,٨٧بمتوســـ ــ ـــغ ( ) وانحـــ ــ ـــاري بلــ ــ ) ٠,٢٧ف معیــ

) مما یؤكد معنویة هذه الفقرة وبالتالي ٠,٠٠٠ومستوى معنویة ( 

  مساهمتها في تضییق فجوة التوقعات في األردن. 

ـــم (  -٢ ــرة رقـــ ــ ـــنص علــــــى ٣٢الفقــ ـــ) وتـــ ـــث أنـــ ــــوات بـــ ه ینبغــــــي فــــــي قنــ

وفـي التوقیـت المناسـب مـع  ،متسـاویة اتوفر فرصتالمعلومات أن 

حیــث جــاءت  معلومــات ذات الصــلة.كفــاءة التكلفــة لمســتخدمي ال

ـــابي (  ــ ــــط حســـ ــ ـــــغ (٤,٧٢بمتوســ ـــاري بلـــ ــ ــراف معیـــ ــ ــ ) ٠,٥٤) وانحــ

ــــة (  ـــتوى معنویــ ــرة٠,٠٠٠ومســ ــ ـــذه الفقــ ــــة هـــ ـــد معنویـ ـــا یؤكـــ  ،) ممــ

  وبالتالي مساهمتها في تضییق فجوة التوقعات في األردن.

إن المبدأ السادس الذي یتحدث عن مدى مساهمة مبدأ مسئولیات   -

ن نتـائج إیق فجوة التوقعات فـي األردن.  فـمجلس اإلدارة في تضی

  التحلیل اإلحصائي كانت كما یأتي: 

كبـر مـن أ ) وهـي٣,٤٦فقد كـان الوسـط الحسـابي لفقـرات المبـدأ (      

 tن قیمة أ) و ٠,٥٣ن االنحراف المعیاري ( أ) و ٣,٠٠الوسط الفرضي (

بــدلیل مســتوى الداللـــة الــذي بلـــغ  ةلجدولیـــاكبــر مـــن قیمتهــا أالمحســوبة 

) وبالتالي هناك معنویـة واضـحة ٠,٠٥قل من ( أ) وهي قیمة ٠,٠٠٠(

وهــي أن  ،خاللهــا نقبــل الفرضــیة الفرعیــة الصــحیحةللفرضــیة التــي مــن 

تطبیق مبدأ مسئولیات مجلس اإلدارة یساهم في تضییق فجوة التوقعات 

مـن وجهـة نظـر مـدققي الحسـابات الـداخلیین فـي  فیها في األردن ویؤثر

  شركات الوساطة المالیة المساهمة األردنیة. 

یات مجلــس وكانــت أكثــر الفقــرات موافقــة علــى مســاهمة مبــدأ مســئول

  اإلدارة في تضییق فجوة التوقعات في األردن هي: 

نــه یجــب علــى أعضــاء مجلـــس أ) وتــنص علــى ٣٤رقــم (  الفقــرة -١

ــة وبحســـن  ،اإلدارة أن یعملــوا علــى أســـاس مــن المعلومـــات الكامل

) وانحــراف معیــاري ٤,٨٨نیــة. حیــث جــاءت بمتوســط حســابي ( 

ویة هـذه ) مما یؤكد معن٠,٠٠١) ومستوى معنویة ( ٠,٣٣بلغ ( 

  وبالتالي مساهمتها في تضییق فجوة التوقعات في األردن.  ،الفقرة

ـــم (  -٢ ــرة رقــ ــ ــراف ٣٨الفق ـــآت اإلشـــ ـــار مكافــ ـــى أن اختیـ ـــنص علــ ) وتـ

وأعضــاء مجلـــس اإلدارة  ،علــى كبــار التنفیــذیین هــاوتحدیــد مرتبات

) ٤,٨٧واستبدالهم إذا لزم األمر.حیث جاءت بمتوسط حسـابي ( 

) ممـا ٠,٠١٢) ومسـتوى معنویـة ( ٠,٢٧وانحراف معیاري بلغ ( 

وبالتــالي مســـاهمتها فــي تضــییق فجـــوة  ،یؤكــد معنویــة هـــذه الفقــرة

  التوقعات في األردن.

الفرضــیة الثانیــة: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  -

) بــین تطبیــق مبــادئ حوكمــة الشــركات وبــین تضــییق ٠,٠٥داللــة ( 

ـــي التـــدقیق فـــي األردن مـــن ـــدققي  فجـــوة التوقعـــات ف وجهـــة نظـــر م

  الحسابات الداخلیین في شركات الوساطة المالیة األردنیة.

تمثــل الفرضــیة أیضــا، تــم تقســیم الفرضــیة إلــى ســتة مبــادئ فرعیــة  وقــد

الرئیسة، حیث سیتم تحلیل مدى تأثیر كـل متغیـر تـابع (المبـادئ) علـى 

  المتغیر المستقل ( فجوة التوقعات) على النحو اآلتي:  

 ،تطبیــقالتـم اسـتخدام معامــل االرتبـاط بیرســون إلیجـاد العالقــة بـین 

وااللتــزام بمبــدأ وجــود أســاس  إلطــار فعــال لحوكمــة الشــركات وتضــییق 

ـــي األ ــــدقیق فـ ـــي الت ـــتوى داللـــــة  (فجــــوة التوقعــــات فــ ـــد مسـ  ≤ αردن عنــ

ــــة ( ٠,٠٥ ـــتوى الداللـ ـــث أن مســ ـــــاط أ) و ٠,٠٠٠) .حیــ ــل االرتب ــ ن معامـ

لجــدولي، وبــذلك اكبــر مــن معامــل االرتبــاط أ) وهــو ٠,٦٦المحســوب ( 

یجابیة للمتغیر التابع (وجود أساس  فإننا نؤكد وجود العالقة الطردیة اإل

 ل (تضـییق فجـوةإلطار فعال لحوكمة الشـركات)  علـى المتغیـر المسـتق

   التوقعات).

وااللتزام بمبدأ حفظ حقوق  ،) معامل االرتباط بین التطبیق٣جدول رقم (

الملكیة لحوكمة  جمیع المساهمین والوظائف الرئیسیة ألصحاب حقوق

  األردن الشركات وتضییق فجوة التوقعات في التدقیق في

  المحور 

  

ــــي   اإلحصاءات ــــات ف ـــوة التوقع تضــــییق فجـ

  مهنة التدقیق في األردن 

ــع  ــ ــوق جمیـ ـــظ حقـــ ــدأ حفــ مبـــ

ــــائف  ــ ــ ــ ـــاهمین والوظـــ ــ ــ ــ ــ المسـ

الرئیســیة ألصــحاب حقــوق 

  الملكیة

  Rمعامــل االرتبــاط قیمــة 

  المحسوبة 

٠,٤١٦  

  *٠,٠٠٠  مستوى الداللة 

  ٧٠  حجم العینة 

  ).٠,٠٥ ≤ α( ةمعنویا عند مستوى دالل ةدال R* قیمة 

معامل االرتباط بین التطبیق وااللتزام بمبدأ وجود أساس  إلطار  )٢جدول رقم (

  فعال لحوكمة الشركات وتضییق فجوة التوقعات في التدقیق في األردن

تضییق فجوة التوقعات فـي   اإلحصاءات  المحور 

  مهنة التدقیق في األردن 

ــود  ـــدأ وجـــ فعـــــال  أســـــاس إلطـــــارمبـ

  لحوكمة الشركات

معامــل االرتبــاط قیمــة 

R  محسوبة ال  

٠,٦٦  

  *٠,٠٠٠  مستوى الداللة 

  ٧٠  حجم العینة 

  ).٠,٠٥ ≤ α( ةمعنویا عند مستوى دالل ةدال R* قیمة 
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ـــین التطبیــــق ــة بـ ـــاد العالقــ ـــاط بیرســــون إلیجـ ــل االرتبـ ـــتخدام معامــ  تــــم اسـ

ــزام  ـــیة وااللتـــ ـــاهمین والوظـــــائف الرئیســ ـــع المســ ـــظ حقـــــوق جمیــ بمبـــــدأ حفــ

ــییق فجـــوة التوقعــــات فــــي التــــدقیق فــــي  ــة وتضــ ألصـــحاب حقــــوق الملكیــ

ــة٠,٠٥ ≤ αاألردن عنــــد مســــتوى داللــــة  (  ) .حیــــث أن مســــتوى الداللــ

كبـــر مـــن أ) وهـــو ٠,٤١٦ن معامــل االرتبـــاط المحســـوب ( أ) و ٠,٠٠٠(

لجــدولي بــدلیل وجــود داللــة معنویــة للفرضــیة، وبــذلك امعامــل االرتبــاط 

یجابیـة للمتغیــر التــابع (مبــدأ حفــظ إلفإننـا نؤكــد وجــود العالقــة الطردیــة ا

حقوق جمیع المسـاهمین والوظـائف الرئیسـیة ألصـحاب حقـوق الملكیـة)  

  ر المستقل ( تضییق فجوة التوقعات).  على المتغی

تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط بیرســون إلیجــاد العالقــة بــین التطبیــق 

ة المتساویة بین جمیع المسـاهمین وتضـییق فجـوة وااللتزام بمبدأ المعامل

ـــد مســـتوى  ــة (التوقعـــات فـــي التـــدقیق فـــي األردن عن ). ٠,٠٥ ≤ αداللـ

ـــتوى الداللــــة  حیــــث ــل االرتبــــاط المحســــوب أ) و ٠,٠٠٠(أن مسـ ن معامــ

لجــدولي بــدلیل وجــود داللــة ابــر مــن معامــل االرتبــاط أك) وهــو ٠,٥٢٦(

یجابیـــة لعالقـــة الطردیــة اإلمعنویــة للفرضــیة، وبـــذلك فإننــا نؤكـــد وجــود ا

للمتغیر التـابع (مبـدأ المعاملـة المتسـاویة بـین جمیـع المسـاهمین)  علـى 

  المتغیر المستقل ( تضییق فجوة التوقعات).

ـــین التطبیــــق  ــة بـ ـــاد العالقــ ـــاط بیرســــون إلیجـ ــل االرتبـ ـــتخدام معامــ تــــم اسـ

وااللتـــزام بمبـــدأ دور أصـــحاب المصـــالح فـــي أســـالیب ممارســـة ســـلطات 

اإلدارة بالشــركة، وتضــییق فجــوة التوقعــات فــي التــدقیق فــي األردن عنــد 

) وأن ٠,٠٠٠لـة ( ) .حیث أن مسـتوى الدال٠,٠٥ ≤ αمستوى داللة  (

 ) وهــو أكبــر مـن معامــل االرتبــاط٠,٦٣١معامـل االرتبــاط المحسـوب ( 

الجـدولي بــدلیل وجــود داللــة معنویــة للفرضــیة، وبــذلك فإننــا نؤكــد وجــود 

العالقة الطردیة اإلیجابیة للمتغیر التـابع ( دور أصـحاب المصـالح فـي 

ـــر الم ــركة)  علـــــى المتغیــ ـــتقل أســــالیب ممارســـــة ســـــلطات اإلدارة بالشــ ســ

  (تضییق فجوة التوقعات).

ـــین التطبیــــق  ــة بـ ـــاد العالقــ ـــاط بیرســــون إلیجـ ــل االرتبـ ـــتخدام معامــ تــــم اسـ

ــزام بمبــــ ـــییق فجــــوة التوقعــــات فــــي وااللتــ ـــاح والشــــفافیة فــــي تضـ دأ اإلفصـ

) حیــــث أن مســــتوى الداللــــة ٠,٠٥ ≤ αاألردن. عنــــد مســــتوى داللــــة  (

كبـــر مـــن أ) وهـــو ٠,٧٣٩ن معامــل االرتبـــاط المحســـوب ( أ) و ٠,٠٠٠(

لجــدولي بــدلیل وجــود داللــة معنویــة للفرضــیة، وبــذلك امعامــل االرتبــاط 

ــة اإل ـــا نؤكـــــد وجـــــود العالقـــــة الطردیـــ ـــابع (مبـــــدأ فإننـ ــر التــ یجابیـــــة للمتغیـــ

  اإلفصاح والشفافیة)  على المتغیر المستقل ( تضییق فجوة التوقعات).

ـــاط بیرســــو  ــل االرتبـ ـــتخدام معامــ ـــق تــــم اسـ ـــین التطبیـ ــة بـ ـــاد العالقــ ن إلیجـ

في تضییق فجوة التوقعات فـي  اإلدارةوااللتزام بمبدأ مسؤولیات مجلس 

ـــتوى  ـــد مســ ــة (األردن. عنـ ــ ـــتوى الداللـــــة ٠,٠٥ ≤ αدالل ـــث أن مسـ ) حیــ

ــل االرتبـــاط المحســــوب أ) و ٠,٠٠٠( ــر مــــن أ) وهـــو ٠,٥٨٢(ن معامـ كبـ

یة، وبــذلك لجــدولي بــدلیل وجــود داللــة معنویــة للفرضــامعامــل االرتبــاط 

ــة اإل ـــا نؤكـــــد وجـــــود العالقـــــة الطردیـــ ـــابع (مبـــــدأ فإننـ ــر التــ یجابیـــــة للمتغیـــ

ـــس  ــــؤولیات مجلـــ ـــىاإلمسـ ــ ــــوة  دارة) عل ـــییق فجــ ــتقل (تضـــ ــ ـــر المسـ المتغیـــ

  التوقعات).

  نتائج الدراسة:

في ضوء التحلیل العلمي لفرضیات الدراسة فقد تم التوصل إلى النتائج 

  اآلتیة:

) معامل االرتباط بین التطبیق وااللتزام بمبدأ المعاملة ٤جدول رقم (

المتساویة بین جمیع المساهمین لحوكمة الشركات وتضییق فجوة 

  التوقعات في التدقیق في األردن

  المحور 

  

تضییق فجوة التوقعات في مهنة   اإلحصاءات

  التدقیق في األردن 

ـــة م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدأ المعامل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ــع  ــ ـــین جمیـ ــ ــــاویة ب المتسـ

  المساهمین

  Rمعامــل االرتبــاط قیمــة 

  المحسوبة 

٠,٥٢٦  

  *٠,٠٠٠  مستوى الداللة 

  ٧٠  حجم العینة 

  ).٠,٠٥ ≤ α( ةمعنویا عند مستوى دالل ةدال R* قیمة 

) معامل االرتباط بین التطبیق وااللتزام لمبدأ دور أصحاب ٥جدول رقم (

المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة وتضییق فجوة 

  لتوقعات في التدقیق في األردنا

  المحور 

  

تضییق فجوة التوقعـات فـي مهنـة   اإلحصاءات

  التدقیق في األردن 

ـــحاب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــدأ دور أصــ ــ ــ ــ ــ ــ مبــ

ـــالیب  ـــي أســـ ــــالح فـــ المصـ

ممارســة ســـلطات اإلدارة 

  بالشركة

ـــة  ــــاط قیمـــ ـــل االرتبــ معامــ

R   المحسوبة  

٠,٦٣١  

  *٠,٠٠٠  مستوى الداللة 

  ٧٠  حجم العینة 

  ).٠,٠٥ ≤ α( لةنویا عند مستوى دالمع ةدال R* قیمة 

) معامل االرتباط بین التطبیق وااللتزام لمبدأ مبدأ ٦جدول رقم (

اإلفصاح والشفافیة في تضییق فجوة التوقعات في األردن. وتضییق 

  فجوة التوقعات في التدقیق في األردن

  المحور 

  

ــــي   اإلحصاءات تضــــییق فجــــوة التوقعــــات ف

  مهنة التدقیق في األردن 

ــدأ  اإلفصــــاح والشــــفافیة مبــ

ــوة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــییق فجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فــ

  التوقعات في األردن.

  Rمعامـل االرتبـاط قیمـة 

  المحسوبة 

٠,٧٣٩  

  *٠,٠٠٠  مستوى الداللة 

  ٧٠  حجم العینة 

  ).٠,٠٥ ≤ α(ة معنویا عند مستوى دالل ةدال R* قیمة 

) معامـــل االرتبـــاط بـــین التطبیـــق وااللتـــزام لمبـــدأ مبـــدأ ٧جــدول رقـــم (

مسؤولیات مجلس االدارة في تضییق فجوة التوقعات في األردن. وتضـییق 

  فجوة التوقعات في التدقیق في األردن

  حور الم

  

تضییق فجوة التوقعات فـي   اإلحصاءات

  مهنة التدقیق في األردن 

ـــس  ــ ــ ــ ــؤولیات مجلـ ــ ــ ــ ــدأ مســ ــ ــ ــ مبــ

  . اإلدارة

  Rمعامـل االرتبـاط قیمـة 

  المحسوبة 

٠,٥٨٢  

  *٠,٠٠٠  مستوى الداللة 

  ٧٠  حجم العینة 

  ). ٠,٠٥ ≤ α( ةمعنویا عند مستوى دالل ةدال R* قیمة 
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ئ حوكمــة الشــركات تســاهم بشــكل إن عملیــة االلتــزام بتطبیــق مبــاد .١

ـــابات إ ــ ـــــدققي الحسـ ـــین مـ ــ ـــات بـ ــ ــــوة التوقعـ ـــییق فجــ ــ ــــي تضـ ــ ـــابي ف ــ یجـ

  .فیهما وتؤثر الخارجیین والمجتمع المالي في األردن

إن وجــود إطــار ســلیم لحوكمــة الشــركات یســاهم فــي تقلــیص فجـــوة  .٢

 التوقعات في األردن.

یســـاهم مبــــدأ حفــــظ حقــــوق جمیــــع المســــاهمین والوظــــائف الرئیســــیة  .٣

 ب حقوق الملكیة في تضییق فجوة التوقعات في األردن. ألصحا

إن االلتـزام بمبـدأ المعاملـة المتسـاویة بـین جمیـع المسـاهمین یســاهم  .٤

 في تضییق فجوة التوقعات في األردن.

ـــالح فــــي أســــالیب ممارســـــة  .٥ ـــدأ  دور أصــــحاب المصـ إن تطبیــــق مبـ

ــركة یســـاهم فـــي تضـــییق فجـــوة التوقعـــات فـــي  ســـلطات اإلدارة بالشـ

 .األردن

ــركات بأفضــــل  .٦ ـــاح والشــــفافیة مــــن قبــــل الشــ ـــدأ اإلفصـ إن تطبیــــق مبـ

التقنیات واألسالیب یساهم  بفعالیة في تضـییق فجـوة التوقعـات فـي 

 األردن.

إن تفعیــل إجـــراءات تطبیـــق مبـــدأ مســـئولیات مجلـــس اإلدارة یســـاهم  .٧

 یجابي في تضییق فجوة التوقعات في األردن.إبشكل 

فجـوة التوقعـات فـي األردن هـو  إن أكثر المبادئ تـأثیرا فـي تضـییق .٨

كبــر وســط أتطبیــق  مبــدأ اإلفصــاح والشــفافیة، حیــث حصــل علــى 

ویؤكـد أن هـذا المبـدأ  ،) ، هذا ما یعزز هذه النتیجـة٤,٤٧بواقع ( 

یعطــي طمأنینــة أكثــر للمســتثمرین والمتعــاملین مــع الشــركات بشــكل 

  عام. 

  توصیات الدراسة:

  ي:أتة بما یوفي ضوء النتائج المستخرجة تم التوصی 

إن على الشركات األردنیة االهتمام بتطبیق حوكمـة الشـركات لكـي  .١

ـــإلدارة وللمتعـــاملین مـــع الشـــركة فـــي  تضـــفي نوعـــا مـــن الطمأنینـــة ل

  جمیع النواحي والمجاالت. 

ضـرورة التأكیــد علــى مبــدأ اإلفصــاح كمبـدأ رئیســي وفعــال فــي كــبح  .٢

 ع المالي.جماح فجوة التوقعات بین المدققین الخارجیین والمجتم

ــییق فجـــوة التوقعـــات فـــي مهنـــة   .٣ ـــات أخـــرى لتضـ محاولـــة إیجـــاد آلی

ــة التــــدقیق فــــي  ـــنظم عملیــ ـــات التــــي تـ التــــدقیق كتفعیــــل دور المنظمـ

 الدولة.

  :مراجع الدراسة 

):" دور حوكمـة الشــركات فـي رفـع القــدرة ٢٠١٢جمـال العـازمي ( .١

التنافسـیة للشـركات الكویتیــة، بحـث ماجسـتیر غیــر منشـور، جامعــة 

 .وسط للدراسات العلیا، عمان، األردنشرق األال

ثــر تبنــي المؤسســات الجزائریــة للحوكمــة أ):" ٢٠١٢حمـادي نبیــل( .٢

ــة: دراســــة میدانیــــة" ، الجزائــــر، مجلــــة  ــة المالیــ علـــى جــــودة المراجعــ

 . ٢٤البحوث والدراسات العلمیة، ص 

):" تـــدقیق الحســابات فـــي ضـــوء المعـــاییر ٢٠١٢( ، علـــيذنیبــات .٣

األردن ، منشـورات الجامعـة  -، عمان٤طبیق"، طالدولیة نظریة وت

 األردنیة

ـــین توقعــــات مســــتخدمي ٢٠٠٣ســـامي صــــبحي واكـــد ( .٤ ) الفجــــوة ب

ـــة، رســــالة  ـــة میدانیـ ـــع : دراسـ ــة وطبیعــــة عمــــل المراجـ ــ القــــوائم المالی

 ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك عبد العزیز.

)، رصــد مالمــح فجــوة التوقعــات فــي ٢٠٠٤الســدیري والعنقــري (  .٥

ـــة، رســـالة ماجســـتیر بی ئـــة مهنـــة المراجعـــة الســـعودیة: دراســـة میدانی

 ١٨دارة، م منشورة، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، االقتصاد واإل

 . ١٥١ -١١٧، ص ص ٢، ع 

). نمــوذج مقتــرح لقیــاس الــدور الحــوكمي ٢٠١١، (حمــدأعــادل،  .٦

لمدقق الحسابات وأثره على فجوة مصداقیة المعلومـات المحاسـبیة، 

 دكتوراه، جامعة عمان العربیة، عمان، األردن  أطروحة

 لمواجهـة المراجعـة مهنـة تطـویر" ) ٢٠٠١( غـالي جـورج .٧

 الجامعیـة، الـدار ،"الثالثـة األلفیـة وتحـدیات المعاصـرة المشـكالت

 .٦ص ، 2001 شمس، عین جامعة

)، فجـوة التوقعـات فـي المراجعـة، مجلـة ٢٠٠٩فرحات، ناصیف ( .٨

   ، بیروت، لبنان.٣٩الث، العدد المحاسب المجاز ، الفصل الث

) ، دراســة واختبــار تــأثیر آلیــات حوكمــة ٢٠٠٦الملیجـي إبــراهیم ( .٩

الشركات على فجوة التوقعات فـي بیئـة المراجعـة فـي مصـر، مجلـة 

ــكندریة،  ــة كلیـــة التجـــارة، جامعـــة اإلسـ كلیـــة التجـــارة للبحـــوث العلمیـ

 ٦٧. ص٤٣ملحق العدد األول ، المجلد 

ــــل، ( .١٠ ـــد خلیــ ــ ـــــاني محمـ ــــة ٢٠٠٩هـ ـــــق حوكمــ ـــــأثیر تطبیـ ــــدى تـ )، مــ

الشــركات علـــى فجـــوة التوقعـــات فــي مهنـــة المراجعـــة فـــي فلســـطین، 

مســـتثمرین. الجامعـــة دراســة تحلیلیـــة آلراء المـــراجعین الخـــارجیین وال

 .اإلسالمیة غزة
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   Between many scientific journals, we introduce "Zarqa Journal for 

Research and Studies in Humanities " as an indexed refereed scientific 

journal, specialized in humanities. The coverage of the journal includes 

all new findings in the research works which are original and contribute 

to human knowledge. The journal was established in 1999, and 

specialized in humanities in 2009. Volume 9 is the first volume published 

in humanities closely. The journal publishes papers submitted by 

researchers from all countries in the world in Arabic or English 

languages. It covers all aspects of research in humanities. Submitted 

articles are peer reviewed by distinguished specialists in their respected 

fields. Two issues of the journal are yearly published: The first in June, 

and the second in December.    
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