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 الملخص

تناولت الدراسة مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني على جودة المعلومات المحاسبية )من     

منظور إسالمي( ، حيث تمثلت مشكلة الدراسة باإلجابة على عدة أسئلة منها، ما مدى التزام المراجع  

                                         الخارجي بقواعد السلوك المهني على جودة المعلومات المحاسبية؟.         

 واقع  ومعرفة قواعد السلوك المهني واألقسام المنبثقة منه، وتوضيح أهمية على التعرفوهدفت هذه الدراسة     

 البنوك اإلسالمية األردنية.  في التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني 

( فقرة غطت جميع محاور قواعد السلوك  27ض وتكونت من ) ولتحقيق أهدافها تم تصميم استبانة لهذا الغر 

ن   المهني وجودة المعلومات المحاسبة، وتم اختبار صدقها وثباتها، وتم توزيعها على عينة الدراسة حيث تَكوَّ

 ( البنوك اإلسالمية األردنية والبالغ عددهم  المتعاملين مع  الخارجيين  المراجعين  الدراسة من  (  384مجتمع 

، استبعاد )113وتم استرجاع )  مراجعاً  وتم   ، استبانة  وبذلك خضع  1(  للتحليل،  لعدم صالحيتها  استبانة   )

 SPSS( استبانة ، وقد تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المالئمة من خالل برنامج  112للتحليل )

 . 

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نذكر منها ما يأتي:  

جي ملتزم بالمحافظة على سرية المعلومات وال يكشفها إالا لمتطلبات قانونية أو مهنياة و  المراجع الخارأن   

يقدمها بكل حيادية وحذر أثناء تأدية أعماله امتثاالً ألوامر هللا، ويقدم ما هو مالئم لتوظيف المعلومات بفاعلية  

لمراجع الخارجي بالمحافظة على  بحيث تساعد في تحقيق األهداف العامة، وأن قواعد السلوك المهني تلزم ا

يعتمد عليها  لكي  سمعة مهنته وتقديم معلومات مالئمة وثيقة الصلة بالقرارات وصادقة وخالية من األخطاء و

 لتقييم األحداث بحيث تعطي صورة تنبؤية واضحة بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمياة  

لوك النزاهة بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية،  بضرورة إتباع المراجعين الخارجيين منهج سوأوصت الدراسة  

السلوك   المعلومات، وتطبيق قواعد  تقديم  التدريب للمراجعين بما يكسبهم كفاءة ومهارة وحيادية في  وزيادة 

المهني عند إعداد المعلومات للمقارنة، وضرورة اختيار الوقت المالئم لعرض المعلومات بصورة واضحة  

 قابلة للفهم.  

 من منظور إسالمي .  – قواعد السلوك  – المفتاحية : مدى التزام المراجع الكلمات 
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Abstract 

The study tackled the degree of external auditor commitment to the  regulations of 
professional behavior on the quality of accounting information (from Islamic 
perspective). The problem of the study was represented by answering several 
questions among of which are- the degree of external auditor to the regulations of 
professional behavior on the quality of accounting information. The study aimed to 
identify significance regulations of professional behavior and the sections branched 
from it. It also aimed to clarify and find out the status of external auditor commitment 
to the regulations of professional behavior in Jordanian Islamic Banks. To achieve 
the set objectives, a questionnaire was designed for this purpose  and all the pivots 
of the professional behavior and the quality of accounting. The reliability and validity 
of the tool were testified. It was distributed to the study sample consisting of (384) 
external auditors dealing with the Jordanian Islamic Banks, (113) of which were 
retrieved. One  sample was  excluded because it was not appropriate to the 
statistical analysis ,and thus only (112) questionnaires were used through the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The study arrived at a number 
of findings which are: the external auditor is committed to  maintaining the sincerity 
of the information and does not reveal it except for legal or professional 
requirements  and presents it with full neutrality and care during performing his 
work which is based on  Allah's orders. The external auditor also presents what is 
suitable for employing information effectively so that it helps in achieving the set 
objectives. The regulations of professional behavior forces the external auditor  to 
maintain the  reputation of his profession and present  suitable information strongly 
related to the decisions which are factual and free of mistakes so as to be relied 
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on presenting events where it gives a clear and predictable picture in accordance 
with the Islamic doctrine. To conclude, the study recommends the necessity of 
abiding by the external auditors with the behavior of impartiality method in 
accordance with the Islamic doctrine in addition to increasing the training of auditors 
to equip them with  efficiency , skills and impartiality in presenting information as 
well as applying professional behavior when preparing information for comparison 
and the necessity of selecting the suitabletime for presenting information in 
understanding and clear  picture  .   
Keywords: The Degree of External Auditor Commitment -   Regulations of 
Professional Behavior  -  from an Islamic perspective. 

 المقدمة:      

في الدول النامية أو  الماضية الفترة شهدتها شهد القطاع المالي العديد من األزمات المالية التي

 وما بالقوائم المالية  كبيرة تغيرات وجود بعد ذلك  وتبين  مثل االنهيارات المالية،  الدول المتقدمة

نته وبالتالي    معلومات مضللة أدى إلى وجود تأثيرات سلبية على اقتصاديات تلك الدول،  من تضما

 .تأثر البنوك بتلك األزمات

التعامل معها من قبل المستثمرين وكذلك    ضياع وقد ينتج عن هذا   البنوك وعدم  الثقة في هذه 

ن الثقة في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم  فقدان الثقة في مكاتب المراجعة نتيجة فقدا

المختلفة للمنشئات  قدرة    ألنها  المالية  لتقويم  المستثمر  عليها  يعتمد  التي  األساسية  الركائز  أحد 

المنشأة على توليد التدفقات النقدية المستقبلية، وتعتبر المعلومات المحاسبية أيضاً من أهم الركائز  

ا عليها  يعتمد  األقساط  التي  تسديد  في  بالتزاماتها  الوفاء  على  المنشأة  قدرة  تقويم  في  لمقرض 

المستحقة في حينها، والشك أن زيادة جودة المعلومات المحاسبية يزيد من فاعلية تقويم مستوى  

عليه   يعتمد  الذي  وهذا  المالية  مراكزها  وتقويم  االقتصادية  للمنشئات  المالية  والحالة  األداء 

 ات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية بدرجة عالية من الكفاءة. مستخدمي المعلوم
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في ضوء ذلك يتبين لنا أن من األسباب الهامة التي تؤدي لحدوث انهيار ألي منشئة هو عدم   

االلتزام باألخالق وعدم اإلفصاح والشفافية وعدم إظهار البيانات والمعلومات بصورتها الحقيقية  

ضاع المالية لهذه المنشئات، وانعكس ذلك في مجموعة من اآلثار السلبية أهمها التي تعبر عن األو 

فقدان الثقة في المعلومات المحاسبية، وبالتالي فقدت هذه المعلومات أهم العناصر التي تميزها أال 

 وهي جودتها.

لذلك أصبحت األخالق من الموضوعات الهامة لكافة المؤسسات الدولية والبنوك اإلسالمية      

 بعد تلك األزمات.  

السلوك   بقواعد  المتمثلة  باألخالق  الخارجي  المراجع  يلتزم  أن  الضروري  من  كان  هنا  ومن 

ر المهنية وتحقيق  المهني، حتى يتمكن من انجاز أعماله بدرجة عالية من الكفاءة وفق أعلى المعايي 

لذلك قامت عدة مؤسسات مهنية دولية بالعديد من اإلصدارات الخاصة    أعلى مستويات األداء،

القانونيين للمحاسبين  األمريكي  المعهد  قام  حيث  والمراجعة،  المحاسبة  لمهنة  السلوك   بقواعد 

(AICPA) American Institute Of Certified Public Accountants    بإصدار

،حيث تطور  1917ليل لقواعد السلوك المهني الخاص بمهنة المراجعة والمحاسبة في العام  أول د

 هذا الدليل وخضع لعدة تعديالت تراعي المستجدات في بيئة المحاسبة والمراجعة. 

للمحاسبين  الدولي  اإلتحاد   International Federation of(IFAC)  أما 

Accountants  بقواع اهتمام كبير  له  للسلوك فقد كان  دليالً  المهني ،حيث أصدر  السلوك  د 

العام   لتعزيز وجود مهنة المحاسبة والمراجعة وكذلك إضفاء المصداقية   1990األخالقي في 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  عليها، باإلضافة إلى إصدار ميثاق أخالقي من قبل

صبح المعلومات المحاسبية تتميز بمستوى  المراجع الخارجي في عمله حتى ت يلتزم به    اإلسالمية

 عاٍل من الجودة. 

وعِمَد الباحث لدراسة مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني على جودة المعلومات  

 المحاسبية)من منظور إسالمي(. 
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 مشكلة الدراسة:   

 جودة على هنيحول مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك الم الدراسة مشكلة تتمحور 

لهذا    ،المحاسبية  المعلومات في  وأن  فعَّال  دور  المعلومات  تحسينااللتزام  المحاسبية   جودة 

  .تقديمها الواجب

 في األسواق  األحداث االقتصادية التي تحدث أن إال لذلك، المبذولة الجهود  من  الرغم علىو 

 المالية، التقاريرب المتبلورة   المحاسبة لمخرجات واإلجراءات ضياع الثقة بالطرق  إلى أدت المالية

الدراسة  جاءت لذلك المهني على هذه  السلوك  بقواعد  الخارجي  المراجع  التزام  مدى   لتبحث 

 )من منظور إسالمي(. المحاسبية المعلومات جودة

 اآلتي:  على وتتمثال أسئلة المشكلة باإلجابة

 المهني على جودة المعلومات المحاسبية؟ ما مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك   -1

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية:   

 ما مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني على مالئمة المعلومات؟  •

ما مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني على أمانة المعلومات وإمكانية الثقة   •

 عليها؟ بها أو االعتماد 

 ما مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك على حيادية المعلومات؟  •

 ما مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني على قابلية المعلومات للمقارنة؟  •

 ما مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني على التوقيت المالئم للمعلومات؟  •

 جع الخارجي بقواعد السلوك المهني على قابلية المعلومات للفهم؟ ما مدى التزام المرا •

واإلفصاح  • النسبية  األهمية  على  المهني  السلوك  بقواعد  الخارجي  المراجع  التزام  مدى  ما 

 األمثل؟ 
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 أهداف الدراسة:  

 :يلي ما إلي الدراسة هذه تهدف

ب   أهمية  على التعرف • الخارجي  المراجع  عالتزام  المهني  السلوك  المعلومات  قواعد  جودة  لى 

 .المحاسبية المتمثلة بمالئمة المعلومات

ب   أهمية  على التعرف • الخارجي  المراجع  المعلومات  التزام  جودة  على  المهني  السلوك  قواعد 

 .بأمانة المعلومات وإمكانية الثقة بها أو االعتماد عليهاالمحاسبية المتمثلة  

ب   أهمية  على التعرف • الخارجي  المراجع  المعلومات  التزام  جودة  على  المهني  السلوك  قواعد 

 .بحيادية المعلوماتالمحاسبية المتمثلة  

ب   أهمية  على التعرف • الخارجي  المراجع  المعلومات  التزام  جودة  على  المهني  السلوك  قواعد 

 .قابلية المعلومات للمقارنةالمحاسبية المتمثلة ب 

الم  أهمية  على التعرف • ب التزام  الخارجي  المعلومات  راجع  جودة  على  المهني  السلوك  قواعد 

 .بالتوقيت المالئم للمعلوماتالمحاسبية المتمثلة  

ب   أهمية  على التعرف • الخارجي  المراجع  المعلومات  التزام  جودة  على  المهني  السلوك  قواعد 

 .بقابلية المعلومات للفهمالمحاسبية المتمثلة  

المراجع    أهمية  على التعرف • ب التزام  المعلومات  الخارجي  جودة  على  المهني  السلوك  قواعد 

 .األهمية النسبية واإلفصاح األمثلالمحاسبية المتمثلة ب 
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 فرضيات الدراسة:   

وهي   مشكلة الدراسة على لإلجابة منه محاولة في الفرضيات من مجموعة على الباحث اعتمد

 كاآلتي: 

1H  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :( بمستوى المعنويةα ≤ 0.05  اللتزام المراجع الخارجي ،)

وأمانة   المعلومات  مالئمة  وتشمل  المحاسبية  المعلومات  جودة  على  المهني  السلوك  بقواعد 

 المعلومات وإمكانية الثقة بها أو االعتماد عليها وحيادية المعلومات. 

     2H( المعنوية  بمستوى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   :≤ 0.05 α  المراجع اللتزام   ،)

للمعلومات   المالئم  والتوقيت  للمقارنة  المعلومات  قابلية  على  المهني  السلوك  بقواعد  الخارجي 

 وقابلية المعلومات للفهم.

3H( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بمستوى المعنوية :α ≤ 0.05  اللتزام المراجع الخارجي ،)

 النسبية واإلفصاح األمثل.  بقواعد السلوك المهني على األهمية

 أهمية الدراسة: 

 وبالتالي األردني،   االقتصاد في مهم بقطاع يختص موضوع تتناول أنها في الدراسة أهمية تكمن

هذه   وتعتبر فرد في المجتمع، كل بها يعنى الذي األهمية من كبير قدر علي  موضوع تعالج فهي

التزام المراجع الخارجي  يمثله   لما نظراً  المحاسبية، المعلومات جودة زيادة نحو  خطوة الدراسة 

البنوك اإلسالمية األردنية، الجودة تلك  تحقيق في  أهمية من بقواعد السلوك المهني والتي   في 

 من نابعة الدراسة أهمية كانت تعكس رضا العمالء وقرارات المستثمرين عن تلك البنوك، لذلك

مستخدمي المعلومات المحاسبية حول أهمية التزام المراجع الخارجي  أمكانية إسهامها في توعية  

قراراتهم   اتخاذ  في  تساعد  التي  المحاسبية  المعلومات  جودة  لزيادة  المهني  السلوك  بقواعد 

 االستثمارية. 
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 حدود الدراسة :       

مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد  الحدود الموضوعية: يقتصر موضوع الدراسة على بيان   •

 . السلوك المهني على جودة المعلومات المحاسبية من منظور إسالمي

 وفقاً للدراسة الميدانية.  2016الحدود الزمانية: حيث تم إجراء هذه الدراسة في عام  •

هذه   • إجراء  تم   : المكانية  المراجعين  الحدود  على  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  الدراسة 

 الخارجيين الذين يمتلكون خبرة عالية في مجال المراجعة على البنوك اإلسالمية األردنية. 

 أنموذج الدراسة: 
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 (1)  ( 2016دراسة:فوزية،خديجة،) -1

 يتعلق فيما المالي المحاسبي النظام به جاء الذي الجديد على هدفت هذه الدراسة الى الوقوف

 جودة معايير على وأهميته والتعرف المالي المحاسبي النظام أهداف المحاسبية وتحديد بالمبادئ

 وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية  المحاسبي،  النظام ظل في  المحاسبية المعلومات

 حاجيات تلبية على الدولية المحاسبية المعايير تطبيق عن الناتجة المالية المعلومات قدرة     

 الجزائرية المحاسبية الممارسة بتقريب يقوم المالي المحاسبي النظام مستخدميها، بإضافة الى أن

 الداخليين المستعملين  من المالية القوائم قراءة  لتسهيل وهذا الدولية،  المحاسبة معايير مع

 إلى يهدف تصوري إطار  المالي المحاسبي النظام المحاسبية ويتضمن للمعلومات والخارجيين

 .المالية القوائم إعداد المتبع في المحاسبية والسياسات الطرق مختلف توسيع

الحرص     منها  توصيات  الى  الدراسة   وذلك بشفافية، المالية القوائم تقديم على وتوصلت 

 .عليها اإلطالع من مستخدميها لتمكين  بالمؤسسات الخاصة اإللكترونية المواقع في بعرضها

 (2) (2014دراسة )جبير، -2

 االستشارية الخدمات تقديم في األردنية التدقيق مكاتب دور معرفة إلى الدراسة هذه هدفت    

 5 من مكونة استبانة تطوير تم الدراسة أهداف ولتحقيق  للمدقق،  المهني السلوك في   وأثرها

   الخارجيين المدققين من  الدراسة مجتمع   تكون  حيث الدراسة، عينة  على توزيعها وتم  محاور، 

 حول  الدراسة، عينة أفراد آراء في إحصائية داللة  ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد

  المدقق  وخبرة المهنية، المدقق وأتعاب للمدقق،  المهني السلوك في االستشارية الخدمات تأثير 

 آراء في إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم المنشأة، استمرارية عن واإلفصاح المهنية،

 
 مؤسسة :حالة  دراسة scf  المالي المحاسبي  النظام ظل في المحاسبية المعلومات جودة(  2016فوزية ،خديجة،هاللي،عمران،)  (  (1

 الحجر،رسالة ماستر،جامعة الدكتور موالي الطاهر.  بعين األكياس ووحدة بالحساسنة اإلسمنت

تقديم الخدمات االستشارية وأثرها في السلوك المهني للمدقق,)دراسة  ( دور مكاتب التدقيق األردنية في  2014جبير, خالد وليد,))2(

 ميدانية( رسالة ماجستير, جامعة الزرقاء. 
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 الدراسة تضمنت  وقد،  المدقق  استقاللية في  االستشارية الخدمات تأثير حول  الدراسة عينة  أفراد

 الخدمات تقديم  األردنية التدقيق مكاتب قبول عدم ضرورة منها التوصيات  من مجموعة

 من وذلك واستقالليته، للمدقق المهني السلوك مع  تتعارض ال أنها من التأكد بعد إال االستشارية

 التدقيق.  محل  للمنشأة تقديمها المسموح االستشارية الخدمات مجاالت تحديد خالل

 (3) ( 2012دراسة )السيد علي,  -3

المالية     للمؤسسات  الخارجيين  الحسابات  مدققي  التزام  مدى  بيان  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف 

اإلسالمية بالقواعد والمعايير األخالقية الخاصة بالمهنة ، وأوضحت الدراسة مدى التزام مدققي 

عن هذه الحسابات الخارجيين بالميثاق األخالقي عند تدقيقهم للمؤسسات المالية اإلسالمية، وقد نتج  

الحسابات   لمدقق  والسلوكية  األخالقية  القواعد  حيث  من  تشابهاً  هناك  أن  على  التأكيد  الدراسة 

الخارجي في كل من معايير التدقيق الدولية واإلسالمية، وأكدت معايير التدقيق للمؤسسات المالية 

بات الخارجي في  اإلسالمية على استخدام الميثاق اإلسالمي، باإلضافة إلى أن التزام مدقق الحسا

الكريم  القرآن  عليه  أكاد  لما  انعكاس  هو  واألخالقية  اإليمانية  بالقيم  اإلسالمية  المالية  المؤسسات 

النبوية، واختتمت هذه الدراسة بتوصيات منها: توفير برامج تدريبية متخصصة لمدققي   والسنة 

ورة تدريس القيم الخلقية  الحسابات الخارجيين قبل العمل في المؤسسات المالية اإلسالمية ، وضر

المجال  في  التدقيق  خدمات  لجودة  معايير  و وضع  الجامعات،  في  الحسابات  لمدققي  والسلوكية 

 المهني تعتمد على مرجعية دينية وخلفية سلوكية منبثقة من قيم، وأخالقيات المجتمع اإلسالمي . 

  

 
دراسة -(، مدى التزام مدققي الحسابات بالميثاق األخالقي للمؤسسات المالية اإلسالمية2012السيد علي، أسامة عبد المنعم ،)  (  (3

 .30بات في األردن ؛ مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، إصدار ميدانية لعينة من مكاتب تدقيق الحسا
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  )4((Peecher, et. al, 2010)دراسة-4

تحسين جودة التقارير المالية عن طريق إطار مقترح لتطوير مهارات  هدفت هذه الدراسة إلى   

الدراسة على عينة مكونة من ) الخارجين، وتم تطبيق  العاملين في  100المدققين  ( مدقق من 

 والية إلينويز األمريكية، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:      

المدققين الخارجيين على تحسين جودة التقارير المالية،  أن الحوافز هي من الدوافع األهم التي تحفز  

الى  المطلوب ويحتاج  المستوى  الدراسة هو دون  لدى عينة  المتبع  الخارجي  التدقيق  نظام  وأن 

 تطوير وتحديث مستمر بهدف تحسين جودة التقارير المالية.

وأوصت الدراسة بضرورة  تدريب المدققين الخارجيين على مستجدات عملية التدقيق بشكل     

وبالتالي   الخارجيين  المدققين  أداء  تحسين مستوى  في  يساهم  للحوافز  نظام  وتخصيص  دوري 

 تحسين جودة المعلومات المحاسبية.    

  )kohlbeck,warfield,2010) ))5  دراسة -5

 عام  الثالثين خالل المطبقة المحاسبة المعايير من عشر تسعة  تحليل سماتبينت هذه الدراسة    

 المحاسبية  المعايير تجاه الحالية االنتقادات من للتحقق المكاسب إدارة على وتأثيرها الماضية

 المعايير كل أن الدارسة نتيجة وكانت المحاسبية، المعلومات  جودة على وتأثيرها  المتحدة بالواليات 

 على  المعايير ظل في المكاسب إدارة بانخفاض مؤشرات  هناك  وأن والقواعد المبادئ على  مبنية

 . المبادئ أساس

  

 

(4( Peecher, M., Solomon, I., & Trotman, K. (2010) Improving the Quality    of Financial Statement 

Audits by Updating External Auditors, Accountabilities, . University of Illinois, USA. 
 

(5) Kohlbeck , M., and T.Warfield (2010). Accounting standard attributes and accounting quality: 

Discussion and analysis, Research in Accounting Regulation,22,Pp 59-70. 
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 (6) (2010دراسة )عطيوي ، -6

 المحاسبية المعلومة وشفافية جودة في الثقة وتوليد الحوكمة تطبيق  مفهوم توضح هذه الدراسة 

 والموثوقية المصداقية تتضمن  األخيرة وهذه الشركات حوكمة   أدوات خالل  من تبنى  والتي

 الشركات حوكمة وأدوات المحاسبية  للمعلومات النوعية الخصائص المحاسبية، وتبين للمعلومة

الدراسة  نوعية خصائص  تحقيق يمكن الشركات حوكمة تطبيق خالل من أن إلى وتوصلت 

 االستثمارية.  القرارات اتخاذ في عليها االعتماد يمكن للمعلومات

 (7) (2010دراسة )حماده، -7

 االلكترونية المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية هدفت هذه الدراسة إلى بيان الضوابط

 وزعت استبانة طورت الدراسة أهداف المحاسبية، ولتحقيق المعلومات موثوقية  في زيادة وأثرها

 العامة الرقابية الضوابط االستبانة تضمنت وقد دمشق، مدينة في الحسابات مكاتب مراجعة على

 الرقابة وضوابط التنظيمية الضوابط في المتمثلة االلكترونية المحاسبية لنظم المعلومات األربعة

 حيث من وذلك النظام؛ وتوثيق تطوير وضوابط  الملفات وحماية أمن وضوابط   على الوصول

 هناك أن إلى الدراسة وخلصت الشركات في المحاسبية المعلومات موثوقية  زيادة في  أثرها

 موثوقية زيادة في االلكترونية المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية كبيراً للضوابط تأثيراً 

  .الشركات في  المعلومات المحاسبية

وتطويره   نظامال توثيق على الرقابة منها أن الضوابط النتائج  من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

الدراسة  المعلومات موثوقية زيادة في كبير أثر لها  تبني على ضرورة المحاسبية، وأوصت 

المعلومات العامة الرقابة ضوابطجميعها    سورية في والخاص العام القطاع شركات  لنظم 

 
 .البواقي، الجزائر  أم عةالمحاسبية، رسالة ماجستير، جام المعلومة تحقيق في الشركات حوكمة ( دور2010عطيوي، سميره )  (  (6
 
 المعلومات موثوقية زيادة في المحاسبية االلكترونية المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط ( أثر2010حماده، رشا،)  (  (7

 دمشق.جامعة  ،2010األول ،العدد 26  المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ميدانية(، مجلة المحاسبية )دراسة
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 موثوقيةأكثر   محاسبية معلومات تقديم بهدف وذلك فيها؛ المطبقة االلكترونية المحاسبية

 .لمستخدميها

 (8) (2010دراسة )بلعاوي و جادو، -8

 وأصحاب المساهمين ثقة تعزيز في الشركات حوكمة  تطبيق أهمية بيان    إلى تهدف الدراسة     

 واستمرار استثماراتهم بشأن الصائبة االقتصادية القرارات اتخاذ  في المستثمرين  من المصالح

 خاللها من التي  المبادئ من محددة مجموعة   إلى يستند  حوكمة  إطار ضمن وذلك المنشأة عمل 

 الى الدراسة وتطرقت  المصلحة، أصحاب من واآلخرين األسهم  حملة حقوق حماية الى تهدف

  ارتباط  عالقة هناك أن الى وخلصت الحوكمة ومعايير والداخلية الخارجية  الحوكمة محددات

 األسهم تداول وحركة الشركات حوكمة تطبق  التي  للشركة المحاسبية المعلومة جودة بين معنوي 

 .األسهم وأسعار المالية  األوراق سوق في

 (9) (2009دراسة )مطاحن،-9

بيان الدارسة هذه هدفت   تعامالت بتدقيق الخاص المشترك الكندي األمريكي المشروع على 

 ذلك لبنود األردن في الخارجيين المدققين معرفة مدى معرفة ثم ومن االلكترونية التجارة

 . ذلك دون التي تحول المعوقات وتحديد المشروع

 مكاتب من قبل ببنوده بااللتزام  صعوبة وجود: منها النتائج  من  عدد الى الدارسة توصلت وقد

بالتجارة  مهتمين غير األردن في الخارجيين المدققين أغلب وأن ، العالم في األجنبية التدقيق

 اإللكترونية.  التجارة لعميلة المستندي التوثيق بغياب تتمثل وجود معوقات اإللكترونية، و 

 
 القرارات لترشيد المحاسبية المعلومات شفافية تحقيق في الشركات حوكمة دور "(2010)جادو، رضاو، بلعاوي، عمار  (  (8

 . الجزائر لمؤتمر مقدمة ورقة عمل

 
 في المتعاملة األردنية حسابات الشركات تدقيق على الخارجيين الحسابات مدققي قدرة (، مدرة2009) ، خالد ريم مطاحن، ( (9

 .األردن عمان، الشرق األوسط، جامعة ، ماجستير رسالة اإللكترونية، التجارة
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 الحسابات مدققي جمعية قبل من عمل وورشات متخصصة دورات  وقد أوصت الدراسة بعمل

 األردنيين.  الخارجيين

 )10) (2007، دراسة )السمهوري -10

 واستخدام اإلجراءات المؤسسية، الحاكمية تزامرتك  بعض  توفر أثر الختبار الدراسة هذه هدفت

 المصمم اإلحصائي النموذج باستخدام وذلك المالية، القوائم في التالعب اكتشاف  في التحليلية

 المعلنة الربح أرقام في  الوهمي االنسياب حاالت وجود إلثبات(ECKEL, 1981) قبل   من

 الصناعة قطاع ضمن الشركات دليل في  المدرجة العامة المساهمة الشركات من عينة  في

ً  يعتبر والذي األردن في والخدمات  هذه مثل أن لوحظ المالية، وقد  القوائم في التالعب من نوعا

 في  التدقيق  شركات من العديد أن لوحظ كما الشركات، تلك بعض في  موجودة الممارسات

 عديدة استفهام عالمات يثير أمر وهذا الشركات، تلك عن تقريرها في ذلك تعكس لم األردن

 المستقلة للعينات  (t)اختبار فاستخِدم األردن، في  الموجودة التدقيق شركات ومقدرة حول كفاءة

 االنسياب ممارسات تستخدم التي الشركات مجموعة بين  التمييز  في  المالية النسب قدرة لمعرفة

 استبانة ووزعت  الممارسات، لتلك استخدامها يثبت  لم التي األخرى   الشركات مع للدخل الوهمي

 لديها المؤسسية الحاكمية مرتكزات توفر مدى لمعرفة  الدراسة عينة في الشركات كافة على

 لدراسة االنحدار أسلوب استخدام تم حيث  للدخل الوهمي االنسياب ممارسات وجود في ذلك وأثر

   .األثر هذا

 منهج الدراسة : 

حول آرائهم  راسة  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لغرض وصف استجابات أفراد عينة الد  

المحاسبية من  المعلومات  المهني على جودة  السلوك  بقواعد  الخارجي  المراجع  التزام  عن مدى 

  راسةمنظور إسالمي، وسيتم استخدام المنهج التحليلي لقياس الفروق في استجابات أفراد عينة الد

 

المالية،   القوائم في التالعب في اكتشاف التحليلية واإلجراءات الشركات حاكمية مرتكزات ( أثر 2007 أشرف،) السمهوري،)10(

 . ،الجامعة األردنية، عمان، األردن  ماجستير رسالة
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باألساليب حو االستعانة  خالل  من  المحاسبية،  المعلومات  جودة  على  المهني  السلوك  قواعد  ل 

 اإلحصائية المالئمة الختبار فرضيات الدراسة. 

 : أدوات جمع البيانات

الخارجي  المراجع  التزام  التعرف على مدى  إلى  التي تهدف  الحالية  الدراسة  لتحقيق أغراض 

جودة المعلومات المحاسبية من منظور إسالمي، فقد اعتمد الباحث بقواعد السلوك المهني على  

 على نوعين من المصادر األساسية لجمع البيانات، وهما: 

 المصادر األولية: -1

وهي البيانات التي تم الحصول عليها من خالل الزيارات الميدانية لمكاتب المراجعة, ومقابلة  

، بهدف االستفادة من هذه البيانات عند تصميم أداة الدراسة  البنوك اإلسالمية األردنية إدارات  

 )االستبانة(. 

 المصادر الثانوية:  -2

المصاد خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  مكتبات وهي  في  المتوفرة  والمراجع  ر 

وذلك  الحالية,  الدراسة  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  وكذلك  األردنية،  الجامعات 

 لغرض إعداد اإلطار النظري للدراسة، نذكر منها المصادر اآلتية: 

في  والدراسات المتعلقة بموضوع قواعد السلوك المهني    المصادر العربية واألجنبية والبحوث •

 ، بهدف إعداد اإلطار النظري للدراسة.بنوك اإلسالمية األردنيةال

 االستفادة من المقاالت ذات الصلة بموضوع الدراسة والمتوفرة على مواقع اإلنترنت. 
 أوالً: مجتمع الدراسة : 

المراجعين الخارجيين المجازين والمقيمين والمزاولين لمهنة  يشتمل مجتمع الدراسة على جميع  

( مراجعاً حسب ما بينته جمعية المحاسبين القانونيين  384)األردن والبالغ عددهم المراجعة في 
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على(11) األردنيين المراجعة  مجال  في  الكبيرة  الخبرة  يمتلكون  أنهم  حيث  اإلسالمية    ،  البنوك 

                                                            ( بنوك  وهي :                                        3األردنية المدرجة في البنك المركزي وعددها )

 بنك األردن دبي اإلسالمي . - 3البنك اإلسالمي األردني . -2البنك العربي اإلسالمي الدولي . -1

 ثانياً: عينة الدراسة : 

مفردة، وقد قام الباحث بتوزيعها على عينة من المراجعين    120اختار الباحث عينة طبقية بلغت  

األردنية وأسترد منها   البنوك اإلسالمية  تالفة   113المتعاملين مع  إستبانة واحدة  منها  إستبانة 

توزيع    112ليكون عدد اإلستبانات   للدراسة والتحليل وبذلك يكون  التي خضعت  إستبانة هي 

 لعينة على النحو التالي: ا

 إستبانة   120عدد اإلستبانات الموزعة:  •

 إستبانة   113عدد اإلستبانات المستردة:  •

 إستبانة   1عدد اإلستبانات التالفة:  •

 إستبانة   112عدد اإلستبانات التي تم تحليلها:  •

 %  89.6نسبة االستجابة:  •

  

 
 .األردن عمان، القانونيين األردنيين، المحاسبين جمعية (، سجالت2016جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين،)( (11
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 تصميم اإلستبانة:   •

تكون اإلستبيان من المعلومات األساسية باإلضافة إلى محاور الدراسة حيث قام الباحث بتطويرها  

بشكل يتناسب مع متغيرات الدراسة وطبيعتها، وذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة 

 المتعلقة بموضوع الدراسة. 

(  6( فقرة، منها)27ولية من )وقد تم صياغة أداة الدراسة على شكل استبانة تكونت بصورتها األ

( فقرة تقيس األبعاد  7( فقرة تقيس األبعاد الخمسة للفرضية االولى، و )7فقرة بيانات أساسية، و) 

 ( فقرة تقيس األبعاد الخمسة الفرضية الثالثة.   7الخمسة الفرضية الثانية، و )

 ثالثاً: الصدق الظاهري :

مح  ستة  على  األولية  بصورتها  األداة  عرض  أساتذة تم  من  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  كمين 

الجامعات، وقد طلب إليهم تحديد مدى مالءمة الفقرات الواردة في األداة وشموليتها لقياس أبعاد  

جودة المعلومات المحاسبية، ومدى انتماء الفقرات للبُعد الواردة فيه،  و ،  قواعد السلوك المهني

اللغوية، وذكر أي تعديالت مقترحة واقتراح    وكذلك التأكد من مدى وضوح الفقرات وسالمتها 

إجراء   وتم  األداة،  إعادة  وبعد  الضرورية،  غير  الفقرات  وحذف  ضرورية  يرونها  فقرات 

التعديالت المقترحة التي أوردها المحكمون في توصياتهم، وتمثلت التعديالت في إعادة الصياغة  

( فقرة 27بعد التحكيم مكونة مـن )األداة    بقيتاللغوية لبعض الفقرات، وفي ضوء التعديالت  

(  7( فقرات، الثاني يتكون من )6موزعة في أربعة أجزاء : األول البيانات األساسية يتكون من)

فقرة تقيس المتغير المستقل )قواعد السلوك المهني( والمتغيرات التابعة )مالئمة المعلومات وأمانة  

وحيادية المعلومات( ، ويتكون الجزء الثالث من   المعلومات وإمكانية الثقة بها أو االعتماد عليها

( فقرة تقيس المتغير المستقل )قواعد السلوك المهني( والمتغيرات التابعة )قابلية المعلومات  7)

(  7للمقارنة والتوقيت المالئم للمعلومات وقابلية المعلومات للفهم( ، ويتكون الجزء الرابع من ) 

د السلوك المهني( والمتغير التابع )األهمية النسبية واإلفصاح فقرات تقيس المتغير المستقل )قواع

 األمثل(.  
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 يبين توزيع فقرات المتغير المستقل )قواعد السلوك المهني( في أبعاده الخمسة.   (1)والجدول رقم      
 

 

 

 
 
 

المتغير   فقرات  توزيع  رقم   يبين   (2)والجدول 
 ( جودة المعلومات المحاسبيةالتابع )

 

 

 

التابع )جودة المعلومات   توزيع فقرات المتغير 

المحاسبية( في أبعاده   المختلفة

نموذج  وفق  األداة  على  االستجابة  تصميم  تم  وقد 

ذو    (Likert Scale) التدريج الخماسي كما يلي:

أوافق  

 بشدة
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق  

5 4 3 2 1 

 رابعاً:  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 

 ( األساليب اإلحصائية الوصفية: 1) 

تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية بشكل عام للحصول على قرارات عامة عن خصائص  

إلجابات   التكراري  التوزيع  األساليب  تضمنت  وقد  وتوزيعه  الدراسة  مجتمع  تركيبة  ومالمح 

 الوحدات المبحوثة . 

 ( الوسيط: 2)

 األبعاد الرقم 

 النزاهة  1

 الموضوعية.  2

 الكفاءة والعناية المهنية.  3

 السرية.  4

 السلوك المهني.  5

 األبعاد الرقم 

 مالئمة المعلومات .      1

 أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو االعتماد عليها.                             2

 حيادية المعلومات.                                                    3

 قابلية المعلومات للمقارنة.  4

 التوقيت المالئم    .    5

 قابلية المعلومات للفهم                   6

 األهمية النسبية واإلفصاح األمثل           7
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 5تم استخدام مقياس الوسيط ليعكس متوسط إجابات عبارات الدراسة حيث تم إعطاء الوزن    

لعبارة ال أوفق     2والوزن  لعبارة ال رأي   3لعبارة أوافق  والوزن    4لعبارة أوافق بشدة والوزن  

 لعبارة ال أوافق  بشدة.  1والوزن 

 ( البرنامج المستخدم في تحليل بيانات الدراسة: 3) 

برنامج   الباحث  بيانات أسئلة اإلستبان إستخدم  البرامج    SPSS لتحليل  أقوى  والذي يعد من 

التحليل اإلحصائي . وكلمة   لـ )  SPSSالمستخدمة في عمليات   Statisticalهي اختصار 

Package For Social Science  ،وهى تعنى الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  )

ما  أو  استنباطياً  تحليالً  أو  وصفياً  تحليالً  البيانات سواء كأن  تحليل  في  البرنامج  هذا  ويختص 

 يعرف باختبارات الفروض.

 خامساً: الصدق والثبات: 

انية لمعرفة درجة اإلنسجام في إجابات المبحوثين تم  من خالل الدراسة اإلستطالعية األولى والث 

 Cronbach)التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ )الفا( لالتساق الداخلي 

Alpha)  ،( ألبعاد األداة كما في الجدول رقم )(. 3وقد بلغت قيم معامالت الثبات )ألفا 

 ألداة الدراسة وأبعادها معامالت الثبات وفق معادلة كرونباخ الفا 

 معامل الثبات  األبعاد المتغير 

 المتغير المستقل 
 )قواعد السلوك المهني( 

 0.971 النزاهة. 

 0.889 الموضوعية. 

 0.970 الكفاءة والعناية المهنية. 

 0.971 السرية. 

 0.972 .المهني السلوك 

 0.972 أبعاد قواعد السلوك المهني مجتمعة 

 التابع المتغير 
 )جودة المعلومات المحاسبية( 

 0.977 مالئمة المعلومات .     

 0.978 أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو االعتماد عليها.               

 0.974 حيادية المعلومات                

 0.978 قابلية المعلومات للمقارنة 

 0.971 .    المالئم التوقيت

 0.975        المعلومات للفهم قابلية

 0.971  األهمية النسبية واإلفصاح األمثل 

 0.978 أبعاد جودة المعلومات المحاسبية مجتمعة 
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وتعدا معامالت الثبات مناسبة ألغراض الدراسة الحالية حيث بلغت قيمته للدرجة الكلية في الجزء     

(، كما بلغت قيمته للدرجة الكلية في الجزء المتعلق أبعاد  0.977)قواعد السلوك المهني  المتعلق بأبعاد  

من هنا يمكن وصف إدارة الدراسة هذه بالثبات العالي، وأن  (، و0.978جودة المعلومات المحاسبية )

االعتمادية   لدرجة عالية من  الدراسة تخضع  أداة  تطبيق  عليها من خالل  الحصول  تم  التي  البيانات 

 ويمكن الوثوق بصحتها،  

 اوالً: خصائص العينة: 

 العمر: .1

 (  4دول ) تم سؤال المبحوثين عن العمر فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الج

 توزيع أفراد العينة وفق العمر 

 النسبة العدد الفئات 

 27.7 31 سنة 30أقل من 

 61.6 69 سنة 40- 30

 8.9 10 سنة 50- 41

 1.8 2 سنة فأكثر 51

 100 112 المجموع

( حيث بلغت  40  -  30( أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين )  4يتضح من الجدول )

( فقد 30%( من أفراد العينة ، أما أفراد العينة الذين تمثل أعمارهم ) أقل من  61.6نسبتهم )

 %(8.9( )50-41%( ،  بينما بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين )27.7بلغت نسبتهم )

الش والمتطورة،  وهيمنة  الجاذبة  الوظائف  المراجعيين من  أن وظيفة  تؤكد  الوظائف  باب على 

.%( وعليه يمكننا القول  1وأكثر( بلغت نسبتهم )  51وأفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم بين  )  

بأن عينة الدراسة من العينات الشابة المؤهلة علمياً وعملياً وبالتالي سوف يؤدى ذلك إلى الحصول  

 راء جيدة.   على آ

  



 

22 
 

 : المؤهل العلمي .2

 (  5تم سؤال المبحوثين عن مؤهلهم العلمي فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول  )

 توزيع أفراد العينة وفق مؤهلهم العلمي

 النسبة العدد المؤهل العلمي  

 42.9 48 بكالوريوس 

 50 56 ماجستير 

 7.1 8 دكتوراة 

 100 112 المجموع

( أن أعلى مؤهل علمي ألفراد العينة  كان للذين مؤهلهم التعليمي تتمثل  5يتضح من الجدول )   

%( ، بينما بلغت نسبة الذين مؤهلهم التعليمى )بكالوريوس(   50بـ )ماجستير( حيث بلغت نسبتهم )

%(. وهذه المؤهالت تؤكد  7.1%(، وكانت فئة الذين مؤهلهم العلمي )دكتوراه( نسبة )42.9)

 أن عناصر المؤهل العلمي متوفرة بالعينة. 

 التخصص العلمي:  .3

 (  6تم سؤال المبحوثين عن تخصصهم العلمي فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )

 توزيع أفراد العينة وفق التخصص العلمي.

 النسبة العدد التخصص العلمي 

 66.1 74 محاسبة

 12.5 14 ادراة أعمال 

 10.7 12 دراسات مصرفية 

 8.9 10 اقتصاد

 1.8 2 حدد-أخرى

 100 112 المجموع

%(،  66( أن ثلثي  أفراد العينة  تخصصهم)محاسبة( حيث بلغت نسبتهم )6يتضح من الجدول )

%( ، ثم من كان تخصصهم)اقتصاد( فقد  12.5يليهم الذين تخصصهم)إدارة أعمال(  بنسبة )

( نسبتهم  ) 10.7بلغت   بنسبة  تمثيلها  جاء  والتي  األخرى  التخصصات  %(  1.8%(.وأخيرا 

 ة تخصصات المحاسبة وإدارة األعمال إلى طبيعة مجتمع الدراسة. ويعزي الباحث إرتفاع نسب 
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 :المؤهل المهني  .4

 (  7تم سؤال المبحوثين عن مؤهلهم المهني فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )

 توزيع أفراد العينة وفق المؤهل العلمي.

 النسبة العدد المؤهل  المهني 

 CPA 16 14.3الزمالةاألمريكية 

 CMA 21 18.8الزمالة البريطانية

 JCPA 32 28.6الزمالة األردنية

 6.3 7 الزمالة العربية 

 1.8 2 حدد-أخرى

 ESAA 10 8.9الزمالة المصرية

 21.4 24 ليس لديهم مؤهل 

 100 112 المجموع

( الجدول  من  في  7يتضح  األردنية  الزمالة  حملة  أن  نسبتهم  (  بلغت  حيث  االولى  المرتبة 

البريطانية28.6) الذين مؤهلهم)الزمالة  يليهم   ،)%CMA( بنسبة  ثم من كان  18.8(    ،  )%

( ESAA%(. ثم )الزمالة المصرية14.3( فقد بلغت  نسبتهم )CPAمؤهلهم )الزمالة األمريكية  

%( أما  1.8نسبة )%( ثم الزماالت األخرى ب 6.3%( ثم الزمالة العربية بنسبة )8.9بنسبة )

 %(.  21.4الذين ليس لديهم مؤهالت فقد بلغت نسبتهم )

 :المسّمى الوظيفي .5

ى الوظيفي فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )  (  8تم سؤال المبحوثين عن المسما

 توزيع أفراد العينة وفق المسّمى الوظيفي 

ى الوظيفي   النسبة العدد المسما

 40.2 45 مراجع خارجي 

 24.1 27 مراجع داخلي 

 1.8 2 مدير عام

 23.2 26 مدير مالي 

 8.9 10 أكاديمي 

 1.8 2 أخرى 

 100 112 المجموع

  ( الجدول  من  في  8يتضح  ترتيبهم  جاء  تمثيالً  حيث  األكثر  الخارجيين هم  المراجعين  أن   )

( نسبتهم  وبلغت  األولى  )40.2المرتبة  بنسبة  الداخليين  المراجين  يليهم  ثم  %24.1(،   ،  )%
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%( أما الوظائف األخرى فقد  8.9%(، ثم األكاديميون  بنسبة )23.2المدراء الماليين بنسبة ) 

 %(.  1.8هم ) بلغت نسبت

 الخبرة: .6

 (  9تم سؤال المبحوثين عن عدد سنوات خبراتهم  فكانت إجاباتهم نحو ما جاء في الجدول )

 توزيع المبحوثين  وفق عدد سنوات الخبرة.

 النسبة العدد سنوات الخبرة 

 23.2 26 سنوات  5أقل من 

 44.6 50 سنوات  5-10

 17.9 20 سنة 15- 11

 14.3 16 سنة فأكثر  16

 100 112 المجموع

(  10-5( أن غالبية أفراد العينة تتراوح مدة خدمتهم بالبنك ما بين )9يتضح من الجدول رقم )

%( من أفراد العينة ، بينما بلغت نسبة الذين كانت مدتهم فى الخدمة  44.6حيث بلغت نسبتهم )

نت خبرتهم العملية  %(، بينما بلغت نسبة أفراد العينة الذين كا23.2سنوات( بنسبة )  5)أقل من  

( )   15  -11بين  العملية  17.9سنة(  خبرتهم  كانت  الذين  العينة  أفراد  نسبة  بلغت  بينما   ،)%

 %(. 14.3سنة فأكثر( )  16تتراوح ما بين )

 ثانياً: محاور الدراسة : 

يهدف الباحث من تحليل البيانات األساسية التمكن من معرفة مدى تمثيلهم لمجتمع الدراسة ومن  

الباحث إحصاءاً  وصفياً للبيانات األساسية ألفراد عينة الدراسة، وقد قام الباحث بتلخيص  ثم يقدم  

وقد  للعينة  األساسية  الميزات  أهم  لتوضيح  متغير  كل  قيم  توضح  والتي  جداًول،  في  البيانات 

استخدام التوزيع التكراري لتوضيح عدد المشاهدات للقيمة الواحدة داخل المتغير في شكل أرقام 

 سب مئوية. ون 
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 وفيما يلي التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة لجميع محاور اإلستبان: 

 .المحور األول: الفرضية األولى

لمعرفة وجهة نظر المبحوثين محاور الفرضية األولى  فقد طرحت عليهم العبارات التالية وقد   

منحوا خيارات اإلجابة التالية )أوافق بشدة ، أوافق، محايد، ال أوافق ، ال أوافق بشدة( وقد جاءت 

 اإلجابات من وجهة نظرهم كما توضحها الجداول التالية:

 ( 10جدول )

يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في تقديم معلومات مالئمة لتحقيق الغرض الذي   التوزيع التكراري للعبارة األولى: 

 تعد من أجله بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية 

 النسبة العدد  اإلجابة

 50 56 أوافق بشدة

 39.3 44 أوافق

 7.1 8 محايد

 3.6 4 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا  10يتضح من الجدول )     

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في 

سبة  تقديم معلومات مالئمة لتحقيق الغرض الذي تعد من أجله بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية بن 

%( ، بينما الذين لم يبدوا 3.6%( ، بينما الذين لم يوافقون على ذلك فقد بلغت نسبتهم )89.3)

 %(. 7.1رأي فقد بلغت نسبتهم ) 
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 ( 11جدول )

يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة للتأكيد على أمانة المعلومات وإمكانية االعتماد  التوزيع التكراري للعبارة الثانية: 

 عليها . 

 النسبة العدد اإلجابة 

 53.6 60 أوافق بشدة

 39.3 44 أوافق

 7.1 8 محايد

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  11يتضح من الجدول )

النزاهة للتأكيد  على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك  

%( ، ولم يعترض أحد على ذلك ،  92.3على أمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها بنسبة )

 %(. 7.1بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )

 ( 12جدول )

قدم المعلومات التوزيع التكراري للعبارة الثالثة :  يحرص المراجع الخارجي على تعظيم شأن األمانة كخلق إسالمي بحيث ي

 بكل نزاهة وشفافيّة

 النسبة العدد اإلجابة 

 50 56 أوافق بشدة

 42.9 48 أوافق

 7.1 8 محايد

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 12يتضح من الجدول )   

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يحرص المراجع الخارجي على تعظيم شأن  

%( ، ولم يعترض أحد  92.3األمانة كخلق إسالمي بحيث يقدم المعلومات بكل نزاهة وشفافياة )

 %(. 7.1نما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )على ذلك ، بي 
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 ( 13جدول )

التوزيع التكراري للعبارة الرابعة :  يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في التجّرد من 

األهواء واجتناب التحيز والحيدة لتحقيق موثوقية المعلومات مراعيا أحكام الشريعة  

 اإلسالمية 

 النسبة العدد اإلجابة

 53.6 60 أوافق بشدة

 37.5 42 أوافق

 8.9 10 محايد

 100 112 المجموع

( إرتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 13يتضح من الجدول )    

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في 

د من األهواء واجتناب التحيز والحيدة لتحقيق موثوقية المعلومات مراعيا أحكام الشريعة   التجرا

%( ، ولم يعترض أحد على ذلك ، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم  91.1سالمية )اإل

(8.9 .)% 

 ( 14جدول )
التوزيع التكراري للعبارة الخامسة :  يكون المراجع الخارجي موضوعي وغير متحيّز في تقديم معلومات مالئمة لحاجات  

 صنّاع القرار بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية  
 النسبة العدد اإلجابة

 64.3 72 أوافق بشدة

 26.8 30 أوافق

 8.9 10 محايد

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 14يتضح من الجدول )   

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يكون المراجع الخارجي موضوعي وغير  

متحياز في تقديم معلومات مالئمة لحاجات صنااع القرار بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية  

 %(. 8.9لم يعترض أحد على ذلك ، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )%( ، و 91.1)
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 ( 15جدول )

التوزيع التكراري للعبارة السادسة: يتحّرى المراجع الخارجي الموضوعيّة للمحافظة على مصداقية المعلومات بما يتفق مع  

 الشريعة اإلسالمية . 

 النسبة العدد اإلجابة

 66.1 74 أوافق بشدة

 25 28 أوافق

 7.1 8 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

 

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 15يتضح من الجدول )   

الموضوعياة   الخارجي  المراجع  ى  يتحرا أن  على  يوافقون  العينة  مفردات  معظم  أن  على  يدل 

%( ، ولم يوافق على  91.1للمحافظة على مصداقية المعلومات بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية )

 %(. 7.1، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )%( 1.8ذلك )

 ( 16جدول )

التوزيع التكراري للعبارة السابعة: يتحلّى المراجع الخارجي بالموضوعية كخلق إسالمي بحيث يحافظ على حيادية المعلومة  

 المحاسبية المقدمة إلى مستخدمي القوائم المالية

 النسبة العدد اإلجابة

 60.7 68 أوافق بشدة

 30.4 34 أوافق

 7.1 8 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 16يتضح من الجدول )    

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يتحلاى المراجع الخارجي بالموضوعية كخلق  

المالية   القوائم  مستخدمي  إلى  المقدمة  المحاسبية  المعلومة  حيادية  على  يحافظ  بحيث  إسالمي 

(91.1 %( ذلك  على  يوافق  ولم   ، نسبتهم 1.8(  بلغت  فقد  رأي  يبدوا  لم  الذين  بينما   ،  )%

(7.1 .)% 
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 الفرضية الثانية:  المحور الثاني:

لمعرفة وجهة نظر المبحوثين حول الفرضية الثانية فقد طرح عليهم العبارات التالية وقد منحوا    

جاءت   وقد  بشدة(  أوافق  ، ال  أوافق  محايد، ال  أوافق،   ، بشدة  )أوافق  التالية  اإلجابة  خيارات 

 اإلجابات من وجهة نظرهم كما توضحها الجداول التالية:

 ( 17جدول )

التكراري للعبارة االولى : يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة للتعرف على األوجه الحقيقية للتشابه التوزيع 

 واالختالف بين أداء البنك نفسه والبنوك األخرى ومقارنتها بأحكام الشريعة اإلسالمية 

 النسبة العدد اإلجابة

 57.1 64 أوافق بشدة

 33.9 38 أوافق

 7.1 8 محايد

 1.8 2 أوافقال 

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 17) يتضح من الجدول     

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة  

نفسه والبنوك األخرى ومقارنتها  للتعرف على األوجه الحقيقية للتشابه واالختالف بين أداء البنك  

%( ، بينما الذين لم يبدوا رأي  1.8%( ، ولم يوافق على ذلك )91بأحكام الشريعة اإلسالمية )

 %(. 7.1فقد بلغت نسبتهم )

 ( 18جدول )

ئم التوزيع التكراري للعبارة الثانية : يطبق المراجع الخارجي سلوك النزاهة بتقديم المعلومات في حينها وبالوقت المال

 تطبيقاً للقيم اإلسالمية. 

 النسبة العدد اإلجابة

 57.1 64 أوافق بشدة

 30.4 34 أوافق

 10.7 12 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 18يتضح من الجدول )    

النزاهة  الخارجي سلوك  المراجع  يوافقون على أن  يطبق  العينة  يدل على أن معظم مفردات 
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%( ، ولم يوافق على  87.5بتقديم المعلومات في حينها وبالوقت المالئم تطبيقاً للقيم اإلسالمية )

 %(. 10.7%( ، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )1.8)ذلك 

 ( 19جدول )

التوزيع التكراري للعبارة الثالثة : يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة بحرصه على إعداد قوائم مالية قابلة للفهم  

 تراعي قدرات مستخدميها

 النسبة العدد اإلجابة

 48.2 54 أوافق بشدة

 41.1 46 أوافق

 7.1 8 محايد

 3.6 4 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 19يتضح من الجدول )   

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة بحرصه  

%( ، ولم يوافق على ذلك 89.3على إعداد قوائم مالية قابلة للفهم تراعي قدرات مستخدميها )

 %(. 7.1بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )  %( ،3.6)

 ( 20جدول )

التوزيع التكراري للعبارة الرابعة : يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية وعدم التحيز كخلق إسالمي من حيث إمكانية  

 مقارنة تقييم أداء القوائم المالية أو مركزها المالي 

 النسبة العدد اإلجابة

 50 56 أوافق بشدة

 41.1 46 أوافق

 7.1 8 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  20يتضح من الجدول )

وعدم   بالموضوعية  الخارجي  المراجع  يلتزم  أن  على  يوافقون  العينة  مفردات  معظم  أن  على 

حيث   من  إسالمي  كخلق  المالي التحيز  مركزها  أو  المالية  القوائم  أداء  تقييم  مقارنة  إمكانية 

(91.1( ذلك  على  يوافق  ولم   ، نسبتهم %1.8(  بلغت  فقد  رأي  يبدوا  لم  الذين  بينما   ،  )%

(7.1 .)% 
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 ( 21جدول )

 اجة إليها . التوزيع التكراري للعبارة الخامسة : يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية طاعة هلل، ويقدم المعلومات عند الح 

 النسبة العدد مستوى الموافقة 

 50 57 أوافق بشدة

 41.1 46 أوافق

 7.1 8 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  21)يتضح من الجدول  

المراجع الخارجي بالموضوعية طاعة هلل،  على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يلتزم 

%( ، بينما الذين لم 1.8%(، ولم يوافق على ذلك )91.1ويقدم المعلومات عند الحاجة إليها )

 %(. 7.1يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )

 ( 22جدول )

قوائم ماليّة قابلة للفهم  التوزيع التكراري للعبارة السادسة : يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعيّة بحرصه على إعداد  

 واالستيعاب

 النسبة العدد اإلجابة

 57.1 64 أوافق بشدة

 33.9 38 أوافق

 7.1 8 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 22يتضح من الجدول )    

بالموضوعياة   الخارجي  المراجع  يلتزم  أن  على  يوافقون  العينة  مفردات  معظم  أن  على  يدل 

( واالستيعاب  للفهم  قابلة  مالياة  قوائم  إعداد  على  ذلك 91.1بحرصه  على  يوافق  ولم   ،  )%

 %(. 7.1الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )%( ، بينما 1.8)
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 ( 23جدول )

التوزيع التكراري للعبارة السابعة : يحرص المراجع الخارجي على العناية المهنية وتطويرها بحيث يوضح أوجه التشابه  

 واالختالف بين األداء ويقارنها 

 النسبة العدد اإلجابة

 53.6 60 أوافق بشدة

 30.4 34 أوافق

 10.7 12 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 3.6 4 ال أوافق بشدة

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  23يتضح من الجدول )

على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يحرص المراجع الخارجي على العناية المهنية  

%( ، ولم يوافق على 84أوجه التشابه واالختالف بين األداء ويقارنها )وتطويرها بحيث يوضح  

 %(. 10.7%( ، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )5.4ذلك )

 الفرضية الثالثة:  المحور الثالث:

لمعرفة وجهة نظر المبحوثين حول الفرضية الثالثة فقد طرح عليهم العبارات التالية وقد منحوا  

اإل جاءت  خيارات  وقد  بشدة(  أوافق  ، ال  أوافق  محايد، ال  أوافق،   ، بشدة  )أوافق  التالية  جابة 

 اإلجابات من وجهة نظرهم كما توضحها الجداول التالية:

 

 (24جدول 

التوزيع التكراري للعبارة االولى : يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة بتحديد األهمية النسبية واإلفصاح للمعلومات 

 يّة المهمة التي يمكن االعتماد عليها وبما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. المحاسب

 النسبة العدد اإلجابة

 51.8 58 أوافق بشدة

 32.1 36 أوافق

 10.7 12 محايد

 5.4 6 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  24يتضح من الجدول )

على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة بتحديد  
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األهمية النسبية واإلفصاح للمعلومات المحاسبياة المهمة التي يمكن االعتماد عليها وبما يتوافق  

%(، بينما الذين لم يبدوا رأي  5.4%( ، ولم يوافق على ذلك )83.9مع الشريعة اإلسالمية ) 

 %(. 10.7فقد بلغت نسبتهم )

 ( 25جدول )

التوزيع التكراري للعبارة الثانية : يراعي المراجع الخارجي القيم اإلسالمية بعدم التحيّز والموضوعيّة في اإلفصاح عن 

 المعلومات المحاسبيّة المهمة 

 النسبة العدد اإلجابة

 51.8 58 أوافق بشدة

 32.1 36 أوافق

 10.7 12 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 3.6 4 ال أوافق بشدة

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 25يتضح من الجدول )    

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يراعي المراجع الخارجي القيم اإلسالمية  

%( ، ولم يوافق  83.9بعدم التحياز والموضوعياة في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبياة المهمة )

 %(. 10.7%(، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم ) 5.4ذلك )على 

 ( 26جدول )

التوزيع التكراري للعبارة الثالثة : يطبّق المراجع الخارجي كفاءته المهنيّة في تحديد األهمية النسبيّة واإلفصاح األمثل عن  

 جودة ومحتوى التقارير المحاسبيّة . 

 النسبة العدد اإلجابة

 46.4 52 بشدةأوافق 

 42.9 48 أوافق

 8.9 10 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا 26يتضح من الجدول )   

يدل على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يطباق المراجع الخارجي كفاءته المهنياة في  
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التقارير المحاسبياة ) النسبياة واإلفصاح األمثل عن جودة ومحتوى  %( ،  89.3تحديد األهمية 

 %(. 8.9%(، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم )1.8وافق على ذلك )ولم ي

 ( 27جدول )

التوزيع التكراري للعبارة الرابعة : يعتبر المراجع الخارجي تطوير الكفاءة المهنية واجب أخالقي في تحديد األهمية النسبيّة  

 المحاسبيّةواإلفصاح األمثل عن جودة ومحتوى التقارير 

 النسبة العدد اإلجابة

 62.5 70 أوافق بشدة

 26.8 30 أوافق

 8.9 10 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  27يتضح من الجدول )

المراجع الخارجي تطوير الكفاءة المهنية  على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يعتبر  

واجب أخالقي في تحديد األهمية النسبياة واإلفصاح األمثل عن جودة ومحتوى التقارير المحاسبياة  

(89.3( ذلك  على  يوافق  ولم   ، نسبتهم  %1.8(  بلغت  فقد  رأي  يبدوا  لم  الذين  بينما   ،)%

(8.9 .)% 

 ( 28جدول )

يحافظ المراجع الخارجي على سريّة المعلومات في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها  التوزيع التكراري للعبارة الخامسة :

 لمستخدميها وال يكشفها إال لمتطلبات قانونيّة أو مهنيّة تلزمه بذلك

 النسبة العدد اإلجابة

 53.6 60 أوافق بشدة

 28.6 32 أوافق

 5.4 6 محايد

 12.5 14 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  28يتضح من الجدول )

على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن : يحافظ المراجع الخارجي على سرياة المعلومات 

مه  في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها وال يكشفها إال لمتطلبات قانونياة أو مهنياة تلز
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%(، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم  12.5%( ، ولم يوافق على ذلك )82.1بذلك )

(5.4 .)% 

 ( 29جدول )

التوزيع التكراري للعبارة السادسة : يطبّق المراجع الخارجي القيم اإلسالميّة بالمحافظة على سريّة المعلومات في تحديد  

 أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها .

 النسبة العدد اإلجابة

 64.3 72 أوافق بشدة

 23.2 26 أوافق

 7.1 8 محايد

 5.4 6 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  29يتضح من الجدول )

سرياة المعلومات على أن معظم مفردات العينة يوافقون على أن يحافظ المراجع الخارجي على  

في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها وال يكشفها إال لمتطلبات قانونياة أو مهنياة تلزمه  

%(، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم  5.4%( ، ولم يوافق على ذلك )87.5بذلك )

(7.1 .)% 

 ( 30جدول )

الخارجي بسلوكه المهني وال يسئ إلى سمعة مهنته بتحديد األهمية  التوزيع التكراري للعبارة السابعة : يلتزم المراجع 

 النسبيّة واإلفصاح األمثل للمعلومات التي تحتويها القوائم المالية . 

 النسبة العدد اإلجابة

 48.2 54 أوافق بشدة

 37.5 42 أوافق

 12.5 14 محايد

 1.8 2 ال أوافق

 100 112 المجموع

( ارتفاع  مجموعة تكرار اإلجابات في فئة أوافق وأوفق بشدة وهذا يدل  30يتضح من الجدول )

على أن معظم مفردات العينة يوافقون على يلتزم المراجع الخارجي بسلوكه المهني وال يسئ  

ية إلى سمعة مهنته بتحديد األهمية النسبياة واإلفصاح األمثل للمعلومات التي تحتويها القوائم المال
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%(، بينما الذين لم يبدوا رأي فقد بلغت نسبتهم  1.8%( ، ولم يوافق على ذلك )85.7بنسبة  )

(12.5 .)% 

 اختبار فرضيات الدراسة •

نتائج الدراسة الميدانية وذلك من خالل البيانات التي أسفرت والجدوال اإلحصائية وكذلك نتائج    

 التحليل اإلحصائي الختبارات الفروض . 

اختبارها   ثم  بالفرضيات  المرتبطة  العبارات  بتحديد  الباحث  قام  الدراسة  فرضيات  والختبار 

 باستخدام : 

حيث يتم استخدام الوسيط لكل عبارة من عبارات اإلستبيان حيث يتم    أوالً: استخدام الوسيط :

الدرجة) بشدة والدرجة)1إعطاء  أوفق  والدرجة )2( إلجابة ال  أوافق  ( لإلجابة  3( الإجابة ال 

 ( إلجابة أوافق بشدة. 5( لإلجابة أوافق  والدرجة )4محايد والدرجة  )

وق في إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات : لمعرفة داللة الفرثانياً: استخدام كآي تربيع  

كل فرضية، وتم استخدام هذا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة عند مستوى 

%  5% ويعنى ذلك إذا كانت قيمة مربع كاى المحسوبة عند مستوى معنوية أقل من  5معنوية  

حيحا" ، أما إذا كانت قيمة مربع  يرفض فرض العدم ويكون الفرض البديل ) فرض البحث ( ص

% فذلك معناه قبول فرض العدم وبالتالي يكون )الفرض  5كاى عند مستوى معنوية أكبر من  

 البديل( فرض البحث غير صحيح. 

 وفيما يلي مناقشة واختبار فرضيات البحث . 

(،  α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بمستوى المعنوية ):  أوالً: الفرضية األولى 

المحاسبية وتشمل   المعلومات  جودة  المهني على  السلوك  بقواعد  الخارجي  المراجع  اللتزام 

 مالئمة المعلومات وأمانة المعلومات وإمكانية الثقة بها أو االعتماد عليها وحيادية المعلومات. 

عينة   اتجاه  لمعرفة  الفرضية  عبارات  لجميع  الوسيط  تقدير  أوالً  سيتم  الفرضية  هذه  وإلثبات 

 الدراسة وفيما يلي  الجدول الذي يوضح تقدير قيم الوسيط لعبارات الفرضية األولى: 
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 (31جدول  )

 الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األولى.

 التفسير  الوسيط العبارات 

 أوافق بشدة   4.5 تعد من أجله بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في تقديم معلومات مالئمة لتحقيق الغرض الذي 

 أوافق بشدة   5 يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة للتأكيد على أمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها . 

 أوافق بشدة   4.5 وشفافياة يحرص المراجع الخارجي على تعظيم شأن األمانة كخلق إسالمي بحيث يقدم المعلومات بكل نزاهة 

د من األهواء واجتناب التحيز والحيدة لتحقيق موثوقية المعلومات مراعيا أحكام الشريعة   أوافق بشدة   5 اإلسالمية .  يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في التجرا

 أوافق بشدة   5 القرار بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية يكون المراجع الخارجي موضوعي وغير متحياز في تقديم معلومات مالئمة لحاجات صنااع 

ى المراجع الخارجي الموضوعياة للمحافظة على مصداقية المعلومات بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية .   أوافق بشدة   5 يتحرا

 أوافق بشدة   5 المحاسبية المقدمة إلى مستخدمي القوائم المالية يتحلاى المراجع الخارجي بالموضوعية كخلق إسالمي بحيث يحافظ على حيادية المعلومة 

 ( ما يلي: 31يتبين من الجدول)

( وتعني هذه القيمة  4.5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى )1

النزاهة في تقديم  أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك  

 معلومات مالئمة لتحقيق الغرض الذي تعد من أجله بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية 

( وتعني هذه القيمة  5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية )2 

نزاهة للتأكيد  أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة  على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك ال

 على أمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها.

( وتعني هذه القيمة  4.5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ) 3 

أن غالبية أفراد العينة يوافقون  بشدة على أن يحرص المراجع الخارجي على تعظيم شأن األمانة 

 دم المعلومات بكل نزاهة وشفافياةكخلق إسالمي بحيث يق

( وتعني هذه القيمة  5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة )4 

د   أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على  أن يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في التجرا

قية المعلومات مراعيا أحكام الشريعة اإلسالمية  من األهواء واجتناب التحيز والحيدة لتحقيق موثو 

. 
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( وتعني هذه القيمة  5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة ) 5

أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على  أن يكون المراجع الخارجي موضوعي وغير متحياز  

 في تقديم معلومات مالئمة لحاجات صنااع القرار بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية.  

( وتعني هذه القيمة 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) .  6

ى المراجع الخارجي الموضوعياة للمحافظة  أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على  أن يتحرا

 على مصداقية المعلومات بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية . 

( وتعني هذه القيمة 5راد عينة الدراسة على العبارة السابعة ). بلغت قيمة الوسيط إلجابات أف7

بالموضوعية كخلق   الخارجي  المراجع  يتحلاى  أن  على   بشدة  يوافقون  العينة  أفراد  غالبية  أن 

 إسالمي بحيث يحافظ على حيادية المعلومة المحاسبية المقدمة إلى مستخدمي القوائم المالية. 

 استخدام اختبار كاى تربيع: 

تبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقون وغير الموافقون للنتائج أعاله تم  والخ 

استخدام اختبار مربع كاى لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عبارات الفرضية األولى وفيما  

 ( يلخص نتائج االختبارات لهذه العبارات:3- 3-56يلي الجدول )

 (32جدول  )

 كاى لداللة الفروق إلجابات الفرضية األولى نتائج اختبار مربع

 القيمة  درجة الحرية  قيمة مربع كاى  العبارات 
 اإلحتمالية 

 0.000 3 72.000 يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في تقديم معلومات مالئمة لتحقيق الغرض الذي تعد من أجله بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. 

 0.000 2 38.000 الخارجي سلوك النزاهة للتأكيد على أمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها . يمارس المراجع 

 0.000 2 35.429 يحرص المراجع الخارجي على تعظيم شأن األمانة كخلق إسالمي بحيث يقدم المعلومات بكل نزاهة وشفافياة 

د من األهوا  0.000 2 34.357 ء واجتناب التحيز والحيدة لتحقيق موثوقية المعلومات مراعيا أحكام الشريعة اإلسالمية . يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة في التجرا

 0.000 2 53.643 يكون المراجع الخارجي موضوعي وغير متحياز في تقديم معلومات مالئمة لحاجات صنااع القرار بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية . 

ى   0.000 3 114.000 المراجع الخارجي الموضوعياة للمحافظة على مصداقية المعلومات بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية . يتحرا

 0.000 3 96.857 يتحلاى المراجع الخارجي بالموضوعية كخلق إسالمي بحيث يحافظ على حيادية المعلومة المحاسبية المقدمة إلى مستخدمي القوائم المالية 

 ( ما يلي: 32الجدول)يتضح من 

األولى  1 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )72.000)
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( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

صائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يمارس المراجع  ذات داللة إح 

الخارجي سلوك النزاهة في تقديم معلومات مالئمة لتحقيق الغرض الذي تعد من أجله بما يتوافق  

 مع الشريعة اإلسالمية. 

للعبارة2 الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت  الثانية    . 

( ومستوى  2( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )38.000)

(  وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

المراجع   يمارس  أن  على  الموافقون  ولصالح  العينة  أفراد  إجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات 

 جي سلوك النزاهة للتأكيد على أمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها.الخار

الثالثة 3 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  2( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )35.429)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05اإلحتمالية أقل من ) %( حيث أن القيمة  5داللة )

ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة يحرص المراجع الخارجي  

 على تعظيم شأن األمانة كخلق إسالمي بحيث يقدم المعلومات بكل نزاهة وشفافياة.

ا4 لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت  الرابعة .  للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  لفروق 

( ومستوى داللة 2( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدوليةعند درجات حرية )34.357)

(  وعلية فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات 0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من )5)

ا ولصالح  العينة  أفراد  إجابات  بين  إحصائية  المراجع داللة  يمارس  أن  على  بشدة  لموافقون 

موثوقية   لتحقيق  والحيدة  التحيز  واجتناب  األهواء  من  د  التجرا في  النزاهة  سلوك  الخارجي 

 المعلومات مراعيا أحكام الشريعة اإلسالمية 

الخامسة  5 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  2لقيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )( وهذه ا53.643)
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( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يكون المراجع   بين إجابات أفراد  ذات داللة إحصائية 

متحياز وغير  موضوعي  ال    الخارجي  بما  القرار  صنااع  لحاجات  مالئمة  معلومات  تقديم  في 

 يتعارض مع الشريعة اإلسالمية 

السادسة  6 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 114.000)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5)داللة  

ى المراجع   ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يتحرا

 الخارجي الموضوعياة للمحافظة على مصداقية المعلومات بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية. 

قيمة7 بلغت  السابعة   .  للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع 

( ومستوى  3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )96.857)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

جابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يتحلاى المراجع  ذات داللة إحصائية بين إ

الخارجي بالموضوعية كخلق إسالمي بحيث يحافظ على حيادية المعلومة المحاسبية المقدمة إلى  

 مستخدمي القوائم المالية.

وللتحقق من صحة الفرضية بصورة إجمالية لجميع عبارات الفرضية األولى تم تلخيص اإلجابات 

لكلية لجميع أفراد عين الدراسة على العبارات الخاصة بالفرضية األولى كما هو موضح في  ا

 الجدول التالي: 
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 (33جدول  )

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية األولى

 %  العدد  اإلجابة

 56.4 1264 أوفق بشدة

 33.4 748 أوافق

 8.4 188 محايد

 1.5 34 ال أوافق

 0.3 6 ال أوافق بشدة

 2240 المجموع

100 

%( من عينة الدراسة  يوافقون على عبارات الفرضية 89.8( أن نسبة )33يتبين من الجدول  )

%( ، بينما بلغت نسبة الذين ليس لديهم  1.8األولى بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك)

كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد اإلجابات الموافقة %( وقد بلغت قيمة مربع  8.4رأى )

( وهذه القيمة أكبر من  48.626والغير موافقة على ما جاء بجميع عبارات الفرضية األولى )

%( والبالغة حيث أن القيمة  5( ومستوى داللة )19قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية )

ر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابات ( وعليه فإن ذلك يشي 0.000اإلحتمالية )

 الموافقة على ما جاء بجميع عبارات الفرضية األولى. 

وما تقدم يتضح أن فرضية الدراسة األولى والتى نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة   

السلوك المهني  (، اللتزام المراجع الخارجي بقواعد  α ≤ 0.05إحصائية بمستوى المعنوية )

على جودة المعلومات المحاسبية وتشمل مالئمة المعلومات وأمانة المعلومات وإمكانية الثقة  

 . بها أو االعتماد عليها وحيادية المعلومات.قد تم إثباتها

(،  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بمستوى المعنوية )  :ثانياً: الفرضية الثانية

الخ المراجع  للمقارنة والتوقيت  اللتزام  المعلومات  قابلية  المهني على  السلوك  بقواعد  ارجي 

 المالئم للمعلومات وقابلية المعلومات للفهم. 
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اتجاه عينة   الفرضية لمعرفة  الوسيط لجميع عبارات  تقدير  الفرضية سيتم أوالً   وإلثبات هذه 

 فرضية الثانية: الدراسة وفيما يلي  الجدول الذي يوضح تقدير قيم الوسيط لعبارات ال

 (34جدول  )

 الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية

 التفسير  الوسيط العبارة 

بأحكام  يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة للتعرف على األوجه الحقيقية للتشابه واالختالف بين أداء البنك نفسه والبنوك األخرى ومقارنتها 
 الشريعة اإلسالمية . 

 أوافق بشدة   5

 أوافق بشدة   5 يطبق المراجع الخارجي سلوك النزاهة بتقديم المعلومات في حينها وبالوقت المالئم تطبيقاً للقيم اإلسالمية. 

 أوافق  4 يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة بحرصه على إعداد قوائم مالية قابلة للفهم تراعي قدرات مستخدميها . 

 أوافق بشدة   4.5 يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية وعدم التحيز كخلق إسالمي من حيث إمكانية مقارنة تقييم أداء القوائم المالية أو مركزها المالي  

 أوافق بشدة   4.5 يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية طاعة هلل، ويقدم المعلومات عند الحاجة إليها . 

 أوافق بشدة   5 المراجع الخارجي بالموضوعياة بحرصه على إعداد قوائم مالياة قابلة للفهم واالستيعاب . يلتزم 

 أوافق بشدة   5 يحرص المراجع الخارجي على العناية المهنية وتطويرها بحيث يوضح أوجه التشابه واالختالف بين األداء ويقارنها . 

 ( ما يلي: 34يتبين من الجدول)

( وتعني هذه القيمة أن 5.بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى )1

النزاهة للتعرف على  غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على يمارس المراجع الخارجي سلوك 

بأحكا ومقارنتها  األخرى  والبنوك  نفسه  البنك  أداء  بين  واالختالف  للتشابه  الحقيقية  م األوجه 

 الشريعة اإلسالمية. 

( وتعني هذه القيمة  5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية )2 

بتقديم   النزاهة  سلوك  الخارجي  المراجع  يطبق  أن  على  بشدة  يوافقون  العينة  أفراد  غالبية  أن 

 المعلومات في حينها وبالوقت المالئم تطبيقاً للقيم اإلسالمية. 

( وتعني هذه القيمة  4جابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ). بلغت قيمة الوسيط إل3 

أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة بحرصه على  

 إعداد قوائم مالية قابلة للفهم تراعي قدرات مستخدميها.

ال4  الدراسة على  أفراد عينة  الوسيط إلجابات  قيمة  بلغت  الرابعة ) .  ( وتعني هذه  4.5عبارة 

القيمة أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على  أن يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية وعدم  

 التحيز كخلق إسالمي من حيث إمكانية مقارنة تقييم أداء القوائم المالية أو مركزها المالي. 
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الدراسة على5 أفراد عينة  الوسيط إلجابات  قيمة  بلغت  الخامسة )  .  ( وتعني هذه  4.5العبارة 

القيمة أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على أن يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية طاعة  

 هلل، ويقدم المعلومات عند الحاجة إليها. 

( وتعني هذه القيمة 5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) 6

ية أفراد العينة يوافقون بشدة على أن يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعياة بحرصه على  أن غالب 

 إعداد قوائم مالياة قابلة للفهم واالستيعاب.  

( وتعني هذه القيمة 5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة )7

ي أن  بشدة على  يوافقون  العينة  أفراد  المهنية  أن غالبية  العناية  الخارجي على  المراجع  حرص 

 وتطويرها بحيث يوضح أوجه التشابه واالختالف بين األداء ويقارنها.  

 استخدام اختبار كاى تربيع: 

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقون وغير الموافقون للنتائج أعاله تم  

بين اإلجابات على كل عبارات الفرضية الثانية وفيما   استخدام اختبار مربع كاى لداللة الفروق

 ( يلخص نتائج االختبارات لهذه العبارات:3- 3-59يلي الجدول )

 (35جدول  )

 نتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق إلجابات الفرضية الثانية 

 القيمة  درجة الحرية  قيمة مربع كاى  العبارات 
 اإلحتمالية  

الخارجي سلوك النزاهة للتعرف على األوجه الحقيقية للتشابه واالختالف بين أداء البنك  يمارس المراجع  
 نفسه والبنوك األخرى ومقارنتها بأحكام الشريعة اإلسالمية . 

88.286 3 0.000 

 0.000 3 80.857 اإلسالمية. يطبق المراجع الخارجي سلوك النزاهة بتقديم المعلومات في حينها وبالوقت المالئم تطبيقاً للقيم 

قدرات   تراعي  للفهم  قابلة  مالية  قوائم  إعداد  على  بحرصه  النزاهة  سلوك  الخارجي  المراجع  يمارس 
 مستخدميها  

70.571 3 0.000 

يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية وعدم التحيز كخلق إسالمي من حيث إمكانية مقارنة تقييم أداء القوائم  
 مركزها المالي . المالية أو 

78.000 3 0.000 

 0.000 3 78.000 يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية طاعة هلل، ويقدم المعلومات عند الحاجة إليها . 

 0.000 3 88.286 يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعياة بحرصه على إعداد قوائم مالياة قابلة للفهم واالستيعاب  

يحرص المراجع الخارجي على العناية المهنية وتطويرها بحيث يوضح أوجه التشابه واالختالف بين األداء  
 ويقارنها . 

107.643 4 0.000 

 ( ما يلي:35يتضح من الجدول)

األولى  1 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3( وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )88.286)
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( وعليه  فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

إ داللة  المراجع  ذات  يمارس  أن  على  الموافقون  ولصالح  العينة  أفراد  إجابات  بين  حصائية 

الخارجي سلوك النزاهة للتعرف على األوجه الحقيقية للتشابه واالختالف بين أداء البنك نفسه  

 والبنوك األخرى ومقارنتها بأحكام الشريعة اإلسالمية. 

أ2 بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت  الثانية  .  للعبارة  الدراسة  عينة  فراد 

( ومستوى  3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )80.857)

(  وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

لى أن يطبق المراجع الخارجي  ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون ع

 سلوك النزاهة بتقديم المعلومات في حينها وبالوقت المالئم تطبيقاً للقيم اإلسالمية. 

الثالثة 3 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3ة )( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حري 70.571)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يمارس المراجع  

 تخدميها . الخارجي سلوك النزاهة بحرصه على إعداد قوائم مالية قابلة للفهم تراعي قدرات مس

الرابعة 4 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  2( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )78.000)

(  وعلية فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

المراجع   يلتزم  الموافقون بشدة على أن  العينة ولصالح  أفراد  إجابات  بين  ذات داللة إحصائية 

الخارجي بالموضوعية وعدم التحيز كخلق إسالمي من حيث إمكانية مقارنة تقييم أداء القوائم  

 المالية أو مركزها المالي .

عينة  5 أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت  الخامسة  .  للعبارة  الدراسة 

( ومستوى  2( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )78.000)
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( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

الموافقون بشدة على أن   العينة ولصالح  أفراد  إجابات  بين  المراجع  ذات داللة إحصائية  يلتزم 

 الخارجي بالموضوعية طاعة هلل، ويقدم المعلومات عند الحاجة إليها. 

السادسة  6 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )88.286)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05القيمة اإلحتمالية أقل من )   %( حيث أن5داللة )

المراجع   يلتزم  الموافقون بشدة على أن  العينة ولصالح  أفراد  إجابات  بين  ذات داللة إحصائية 

 الخارجي بالموضوعياة بحرصه على إعداد قوائم مالياة قابلة للفهم واالستيعاب .

كاى  7 مربع  قيمة  بلغت  السابعة .  للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة 

( ومستوى  4( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 107.643)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

اد العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يحرص المراجع  ذات داللة إحصائية بين إجابات أفر

األداء   بين  واالختالف  التشابه  أوجه  يوضح  بحيث  وتطويرها  المهنية  العناية  على  الخارجي 

 ويقارنها. 

وللتحقق من صحة الفرضية بصورة إجمالية لجميع عبارات الفرضية الثانية تم تلخيص اإلجابات  

الثانية كما هو موضح في  الكلية لجميع أفراد عين الدراس العبارات الخاصة بالفرضية  ة على 

 الجدول التالي: 
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 (36جدول  )

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية الثانية 

 %  العدد  اإلجابة

 55.1 494 أوفق بشدة

 32.6 292 أوافق

 9.2 82 محايد

 2.7 24 ال أوافق

 0.4 4 بشدةال أوافق 

 896 المجموع

100 

%( من عينة الدراسة  يوافقون على عبارات الفرضية 87.7( أن نسبة )36يتبين من الجدول  )

%( ، بينما بلغت نسبة الذين ليس لديهم  3.1الثانية بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك)

الفروق بين أعداد اإلجابات الموافقة %( وقد بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة  9.2رأى )

( وهذه القيمة أكبر من  32.537والغير موافقة على ما جاء بجميع عبارات الفرضية الثانية )

%( والبالغة وحيث أن القيمة  5( ومستوى داللة ) 7قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية )

داللة إحصائية لصالح اإلجابات   ( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات0.000اإلحتمالية )

 الموافقة على ما جاء بجميع عبارات الفرضية الثانية. 

وما تقدم يتضح أن فرضية الدراسة الثانية والتى نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة   

(، اللتزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني  α ≤ 0.05إحصائية بمستوى المعنوية )

تم  قد  للفهم  المعلومات  للمعلومات وقابلية  المالئم  للمقارنة والتوقيت  المعلومات  قابلية  على 

 إثباتها.  

الثالثة الفرضية  المعنوية       )  :ثالثاً:   ≥ αال توجد فروق ذات داللة إحصائية بمستوى 

الخار0.05 المراجع  اللتزام  واإلفصاح  (،  النسبية  األهمية  على  المهني  السلوك  بقواعد  جي 

 األمثل. 
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اتجاه عينة   الفرضية لمعرفة  الوسيط لجميع عبارات  تقدير  الفرضية سيتم أوالً   وإلثبات هذه 

 الدراسة وفيما يلي  الجدول الذي يوضح تقدير قيم الوسيط لعبارات الفرضية الثالثة:

 (37جدول  )

 عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثالثةالوسيط إلجابات أفراد 

 التفسير  الوسيط العبارة 

توافق مع الشريعة  يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة بتحديد األهمية النسبيةواإلفصاح للمعلومات المحاسبياة المهمة التي يمكن االعتماد عليها وبما ي
 اإلسالمية.

 أوافق بشدة   5

 أوافق بشدة   5 الخارجي القيم اإلسالمية بعدم التحياز والموضوعياة في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبياة المهمة.يراعي المراجع 

 أوافق  4 يطباق المراجع الخارجي كفاءته المهنياة في تحديد األهمية النسبياةواإلفصاح األمثل عن جودة و محتوى التقارير المحاسبياة . 

 أوافق بشدة   5 تطوير الكفاءة المهنية واجب أخالقي في تحديد األهمية النسبياة واإلفصاح األمثل عن جودة ومحتوى التقارير المحاسبياة يعتبر المراجع الخارجي 

 أوافق بشدة   5 مهنياة تلزمه بذلك . يحافظ المراجع الخارجي على سرياة المعلومات في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها وال يكشفها إال لمتطلبات قانونياة أو 

 أوافق بشدة   5 يطباق المراجع الخارجي القيم اإلسالمياة بالمحافظة على سرياة المعلومات في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها . 

 أوافق  4 ألمثل للمعلومات التي تحتويها القوائم المالية . يلتزم المراجع الخارجي بسلوكه المهني وال يسئ إلى سمعة مهنته بتحديد األهمية النسبياة واإلفصاح ا

 ( ما يلي: 37يتبين من الجدول)

( وتعني هذه القيمة أن 5.بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى )1

بتحديد األهمية  غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على أن يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة  

النسبية واإلفصاح للمعلومات المحاسبياة المهمة التي يمكن االعتماد عليها وبما يتوافق مع الشريعة  

 اإلسالمية. 

( وتعني هذه القيمة  5. بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية )2 

بعدم   اإلسالمية  القيم  الخارجي  المراجع  يراعي  أن  بشدة على  يوافقون  العينة  أفراد  أن غالبية 

 التحياز والموضوعياة في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبياة المهمة. 

( وتعني هذه القيمة  4يط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ). بلغت قيمة الوس3 

أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن يطباق المراجع الخارجي كفاءته المهنياة في تحديد األهمية  

 النسبياة واإلفصاح األمثل عن جودة و محتوى التقارير المحاسبياة. 

( وتعني هذه القيمة  5فراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة ). بلغت قيمة الوسيط إلجابات أ4 

المهنية   الكفاءة  الخارجي تطوير  المراجع  يعتبر  أن  بشدة على  يوافقون  العينة  أفراد  أن غالبية 
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التقارير   ومحتوى  جودة  عن  األمثل  واإلفصاح  النسبياة  األهمية  تحديد  في  أخالقي  واجب 

 المحاسبياة. 

( وتعني هذه القيمة  5إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة )  . بلغت قيمة الوسيط 5 

أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على  يحافظ المراجع الخارجي على سرياة المعلومات في  

تحديد أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها وال يكشفها إال لمتطلبات قانونياة أو مهنياة تلزمه بذلك  

. 

( وتعني هذه القيمة 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) .  6

أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على  أن يطباق المراجع الخارجي القيم اإلسالمياة بالمحافظة  

 على سرياة المعلومات في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها. 

( وتعني هذه القيمة 4وسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة ). بلغت قيمة ال7

أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن يلتزم المراجع الخارجي بسلوكه المهني وال يسئ إلى  

 سمعة مهنته بتحديد األهمية النسبياة واإلفصاح األمثل للمعلومات التي تحتويها القوائم المالية.

 م اختبار كاى تربيع: استخدا

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقون وغير الموافقون للنتائج أعاله تم  

استخدام اختبار مربع كاى لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عبارات الفرضية الثالثة وفيما  

 ( يلخص نتائج االختبارات لهذه العبارات:3-4-8يلي الجدول )

 (38)  جدول

 نتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق إلجابات الفرضية الثالثة 

 القيمة  درجة الحرية  قيمة مربع كاى  العبارات 
 اإلحتمالية  

يمارس المراجع الخارجي سلوك النزاهة بتحديد األهمية النسبية واإلفصاح للمعلومات المحاسبياة المهمة التي يمكن 
 يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. االعتماد عليها وبما 

60.857 3 0.000 

 0.000 4 103.357 يراعي المراجع الخارجي القيم اإلسالمية بعدم التحياز والموضوعياة في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبياة المهمة. 

جودة و محتوى التقارير  يطباق المراجع الخارجي كفاءته المهنياة في تحديد األهمية النسبياةواإلفصاح األمثل عن  
 المحاسبياة . 

70.571 3 0.000 

يعتبر المراجع الخارجي تطوير الكفاءة المهنية واجب أخالقي في تحديد األهمية النسبياة واإلفصاح األمثل عن  
 جودة ومحتوى التقارير المحاسبياة 

98.857 3 0.000 

الخارجي على سرياة المعلومات في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها وال يكشفها إال  يحافظ المراجع 
 لمتطلبات قانونياة أو مهنياة تلزمه بذلك  

102.000 3 0.000 

عنها  واإلفصاح  أهميتها  تحديد  في  المعلومات  سرياة  على  بالمحافظة  اإلسالمياة  القيم  الخارجي  المراجع  يطباق 
 لمستخدميها . 

100.857 3 0.000 

األمثل  واإلفصاح  النسبياة  األهمية  بتحديد  مهنته  سمعة  إلى  يسئ  وال  المهني  بسلوكه  الخارجي  المراجع  يلتزم 
 للمعلومات التي تحتويها القوائم المالية . 

62.286 3 0.000 
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 ( ما يلي:38يتضح من الجدول)

لداللة  1 المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت  األولى  .  للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق 

( ومستوى  3( وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )60.857)

( وعليه  فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

ولصالح   العينة  أفراد  إجابات  بين  إحصائية  داللة  المراجع  ذات  يمارس  أن  على  الموافقون 

التي   المهمة  المحاسبياة  للمعلومات  واإلفصاح  النسبية  األهمية  بتحديد  النزاهة  سلوك  الخارجي 

 يمكن االعتماد عليها وبما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. 

الثانية  2 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  4( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 103.357)

(  وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة  على أن يراعي المراجع 

المحاسبياة  الخارجي   المعلومات  عن  اإلفصاح  في  والموضوعياة  التحياز  بعدم  اإلسالمية  القيم 

 المهمة. 

الثالثة 3 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )70.571)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من )   %(5داللة )

ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يطباق المراجع  

الخارجي كفاءته المهنياة في تحديد األهمية النسبياة واإلفصاح األمثل عن جودة و محتوى التقارير  

 ياة. المحاسب 

الرابعة 4 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )98.857)

(  وعلية فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )
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العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يعتبر المراجع  ذات د اللة إحصائية بين إجابات أفراد 

الخارجي تطوير الكفاءة المهنية واجب أخالقي في تحديد األهمية النسبياة واإلفصاح األمثل عن  

 جودة ومحتوى التقارير المحاسبياة. 

ع5 أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت  الخامسة  .  للعبارة  الدراسة  ينة 

( ومستوى  2( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 102.000)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

ى أن يحافظ المراجع  ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة عل

الخارجي على سرياة المعلومات في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها لمستخدميها وال يكشفها إال  

 لمتطلبات قانونياة أو مهنياة تلزمه بذلك .

السادسة  6 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) ( وهذه القيمة  100.857)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05%( حيث أن القيمة اإلحتمالية أقل من ) 5داللة )

ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقون بشدة على أن يطباق المراجع  

بالمحا القيم اإلسالمياة  المعلومات في تحديد أهميتها واإلفصاح عنها الخارجي  فظة على سرياة 

 لمستخدميها .

السابعة 7 للعبارة  الدراسة  عينة  أفراد  بين  الفروق  لداللة  المحسوبة  كاى  مربع  قيمة  بلغت   .

( ومستوى  3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية )62.286)

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق  0.05القيمة اإلحتمالية أقل من ) %( حيث أن  5داللة )

المراجع   يلتزم  الموافقون بشدة على أن  العينة ولصالح  أفراد  إجابات  بين  ذات داللة إحصائية 

األمثل   النسبياة واإلفصاح  األهمية  بتحديد  إلى سمعة مهنته  المهني وال يسئ  بسلوكه  الخارجي 

 ا القوائم المالية.للمعلومات التي تحتويه

 أفراد عين الدراسة على العبارات الخاصة بالفرضية الثالثة كما هو موضح في الجدول التالي: 
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 (39جدول  )

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية الثالثة 

 %  العدد  اإلجابة

 55.6 1246 أوفق بشدة

 32.9 738 أوافق

 9.3 208 محايد

 2.0 44 ال أوافق

 0.2 4 ال أوافق بشدة

 2240 المجموع

100 

الفرضية %( من عينة الدراسة  يوافقون على عبارات  88.5( أن نسبة )39يتبين من الجدول  )

%( ، بينما بلغت نسبة الذين ليس لديهم  2.2بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك)  الثالثة

%( وقد بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد اإلجابات الموافقة 9.3رأى )

( وهذه القيمة أكبر من قيمة  39.587)  الفرضية الثالثةوالغير موافقة على ما جاء بجميع عبارات  

)  مربع حرية  درجة  عند  الجدولية  )19كاى  داللة  ومستوى  القيمة  5(  أن  وحيث  والبالغة   )%

( وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابات  0.004اإلحتمالية )

 الموافقة على ما جاء بجميع عبارات الفرضية الثالثة. 

والتى نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة  وما تقدم يتضح أن فرضية الدراسة الثالثة   

(، اللتزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني  α ≤ 0.05إحصائية بمستوى المعنوية )

 على األهمية النسبية واإلفصاح األمثل قد تحققت. 
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 أوال: النتائج: 

ة لتحقيق  تؤثر قيمة سلوك النزاهة على المراجع الخارجي مما يدفعه لتقديم معلومات مالئم .1

 الغرض الذي تعد من أجله وبما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. 

تؤثر قيمة سلوك النزاهة على المراجع الخارجي مما يدفعه للتأكيد على أمانة المعلومات   .2

وإتخاذها كخلق إسالمي بحيث يقدم المعلومات بكل نزاهة وشفافّية بما يمكن من إمكانية  

 االعتماد عليها . 

التحيز  تؤثر قيمة سل .3 التجّرد من األهواء واجتناب  المراجع الخارجي في  النزاهة على  وك 

 والحيدة لتحقيق موثوقية المعلومات مراعيا أحكام الشريعة اإلسالمية . 

يتميز المراجع الخارجي بالموضوعية وعدم التحيز والحياد في تقديم المعلومات والمحافظة   .4

مالئمة لحاجات صّناع القرار بأعلى درجات    على مصداقيتها بما يمكنه من تقديم معلومات

 األمانة بحيث تعّبر عن الواقع تعبيرًا صادقًا وبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية . 

يعتبر المراجع الخارجي شخص ذو كفاءة معتنيًا بمهنته ذو أخالق عالية يقدم معلومات   .5

 مالئمة لمساعدة متخذي القرار.

هللا بالمحافظة على سرّية المعلومات وال يقّدمها إال بأمانة    يستشعر المراجع الخارجي تقوى  .6

 وثقة أو لمتطلبات قانونية أو مهنية تلزمه بذلك. 
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بحيث ال   .7 المعلومات  تقديم  الخارجي على كفاءته ومهارته وحياديته في  المراجع  يحرص 

 تخدم طرف على حساب طرف آخر. 

ات وال يكشفها إاّل لمتطلبات قانونية  يلتزم المراجع الخارجي بالمحافظة على سرية المعلوم .8

أو مهنّية و يقدمها بكل حيادية وحذر أثناء تأدية أعماله امتثااًل ألوامر هللا، ويقدم ما هو  

 مالئم لتوظيف المعلومات بفاعلية بحيث تساعد في تحقيق األهداف العامة. 

قواعد بالسلوك المهني تلزم المراجع الخارجي بالمحافظة على سمعة مهنته وتقديم معلومات    .9

مالئمة وثيقة الصلة بالقرارات وصادقة وخالية من األخطاء ويعتمد عليها لتقييم األحداث  

 بحيث تعطي صورة تنبؤية واضحة بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمّية . 

النزاهة في تقديم المعلومات في حينها وفي الوقت المالئم  يلتزم المراجع الخارجي بسلوك   .10

وكذلك في إعداد قوائم مالية قابلة للفهم تراعي قدرات مستخدميها، ويقوم المراجع بإعداد 

قوائم تصلح للمقارنة والتعرف على األوجه الحقيقية للتشابه واالختالف بين أداء البنك نفسه  

 لشريعة اإلسالمية. والبنوك األخرى ومقارنتها بأحكام ا

يلتزم المراجع الخارجي بالموضوعية من حيث إمكانية مقارنة تقييم أداء القوائم المالية أو   .11

المراكز المالية ويقدم المعلومات عند الحاجة إليها ويحرص على إعداد قوائم مالّية قابلة  

 للفهم واالستيعاب. 
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بالعناية بمهنته ويعمل على تطوي  .12 التشابه  يهتم المراجع الخارجي  رها بحيث يوضح أوجه 

 واالختالف بين األداء ويقارنها وكذلك عند مقارنة تقييم أداء القوائم المالية امتثاال ألمر هللا.

 ثانيًا:التوصيات 

  :أشتقت من النتائج أعاله التوصيات التالية

 مية. ضرورة إتباع المراجعين الخارجيين منهج سلوك النزاهة بما يتوافق مع الشريعة اإلسال .1

التركيز على سلوك النزاهة لدى المراجع الخارجي بحيث يقدم المعلومات بكل نزاهة وشفافّية  .2

 بما يمكن من إمكانية االعتماد عليها وفق األخالق اإلسالمية . 

ضرورة تجرد المراجع الخارجي من  األهواء واجتناب التحيز وأن يكون محايدًا ويقدم معلومات   .3

 ريعة اإلسالمية . موثوقة مراعيا أحكام الش

تقديم معلومات مالئمة لحاجات صّناع القرار بأعلى درجات األمانة بحيث تعّبر عن الواقع  .4

 تعبيرًا صادقًا وبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية . 

توفير   .5 من  يمكن  بما  المهنة  بأصول  واإلهتمام  المحاسبي  العمل  في  الكفاءة  معيار  إتباع 

 عدة متخذي القرار.معلومات عالية الجودة لمسا

أو   .6 قانونية  لمتطلبات  إال  المعلومات  هذه  تفشى  وأن ال  واألمانة  المعلومات  بسرية  اإلهتمام 

 مهنية وإستشعار تقوى هللا في ذلك. 
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إاّل لمتطلبات قانونية أو مهنّية   .7 المعلومات وال يكشفها  المراجع الخارجي بمبدأ سرية  إلتزام  

 لتوظيفها بفاعلية بحيث تساعد في تحقيق األهداف العامة. ويقدم ما هو مالئم 

إتباع قواعد السلوك المهني والمحافظة على السمعة من خالل تقديم معلومات مالئمة وثيقة    .8

 الصلة بالقرارات وصادقة وخالية من األخطاء ويعتمد عليها بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمّية. 

لومات في الوقت المالئم وكذلك إعداد قوائم مالية قابلة للفهم  إتباع سلوك النزاهة في تقديم المع .9

 تراعي قدرات مستخدميها بما يمكن من المقارنة بين البنوك وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. 

إلتزام المراجع الخارجي بالموضوعية عند إعداد  القوائم المالية والمركز المالي وأن تكون هذه   .10

 ستيعاب. القوائم  قابلة للفهم واال

ذلك   .11 يضع  وأن  تطويرها  على  يعمل  وأن  بمهنته  بالعناية  الخارجي  المراجع  إهتمام  ضرورة 

 كواجب أخالقي امتثاال ألمر هللا في تقديم المعلومات في حينها. 

اإلهتمام  بقواعد السلوك المهني وتطويرها من أجل توفير معلومات ذات جودة عالية يمكن   .12

 ية من الموثوقية. االعتماد عليها وذات درجة عال
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النسبية   .13 األهمية  مبدأ  تحقيق  بغرض  المعلومات  إعداد  عند  المهني  السلوك  قواعد  تطبيق 

 واإلفصاح.

مناقشة  .14 يتم من خاللها  ندوات متخصصة  بعقد  المهنة  واإلشراف على  الرقابية  قيام جهات 

 القوانين واألنظمة للمهنة. 

 المهنية في دراساتهم نظرًا لقلة الكتابات في هذا المجال. دعوة الباحثين لتناول موضوع األخالق   .15

 قائمة المراجع 
 

 المعلومات شفافية تحقيق في الشركات حوكمة دور" (2010،وجادو، رضا) بلعاوي، عمار •
 .  الجزائر لمؤتمر  مقدمة ورقة عمل القرارات لترشيد  المحاسبية

وليد,) • خالد  التدقيق  2014جبير,  الخدمات االستشارية  ( دور مكاتب  تقديم  األردنية في 
 وأثرها في السلوك المهني للمدقق,)دراسة ميدانية( رسالة ماجستير, جامعة الزرقاء.

القانونيين   المحاسبين جمعية (، سجالت2016جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين،) •
 .األردن  عمان،  األردنيين،

 المحاسبية االلكترونية  المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط ( أثر2010حماده، رشا،)  •
)دراسة المعلومات موثوقية زيادة في مجلة المحاسبية   للعلوم دمشق جامعة  ميدانية(، 

 جامعة دمشق.  ،2010األول  ،العدد 26  المجلد والقانونية، االقتصادية
في   التحليلية واإلجراءات الشركات حاكمية مرتكزات ( أثر 2007 أشرف،) السمهوري، •

 .،الجامعة األردنية، عمان، األردن    ماجستير القوائم المالية، رسالة في التالعب اكتشاف
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(، مدى التزام مدققي الحسابات بالميثاق األخالقي  2012السيد علي، أسامة عبد المنعم ،) •
دراسة ميدانية لعينة من مكاتب تدقيق الحسابات في األردن  -للمؤسسات المالية اإلسالمية

 . 30مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، إصدار؛ 
المحاسبية، رسالة  المعلومة تحقيق في الشركات حوكمة ( دور2010عطيوي، سميره ) •

 .البواقي، الجزائر أم ماجستير، جامعة
،خديجة،هاللي،عمران،) • جودة2016فوزية   النظام ظل  في  المحاسبية  المعلومات  ( 

 بعين  األكياس ووحدة بالحساسنة اإلسمنت مؤسسة :حالة دراسةscf المالي   المحاسبي
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