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 البحث ممخص
مدى تأثير درجة التخصص الصناعى  لمرابنا الابنع عط وطنول استيدف البحث دراسة واختبار 

، الشنركعط علتطبيق ىم   وذلك كمو. فترة ارت عطه  عميمه، ىم  جودة اكمه المها   شأن االبتمرارية
  .3108وات   3102المقيدة ببورصة األوراق المعلية المصرية خالل الفترة من  غير المعلية،

لدرجنة التخصنص وقد توصل الباحث، فى ظل التحميل األساسى، إلى وجود تأثير سمبى معنوو  
الصاعى  لمرابا الابع عط، ووجود تنأثير ييجنعب  معانوى لطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه، كنه ىمن  اند  

اخننتالا األثننر فضووع  وون لاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية. أو معننع، ىمنن  جننودة ا
المجمننل لهمننع  ننعختالا الواننل المننعل  لعميننه المراجعننة ودرجننة تعقنند صنناعىته، ووجننود تننأثير بننمب  

 ومعاوى لمبتوى يفصعح اإلدارة ىن االبتمرارية، كمتغير ربعب ، ف  ذلك الصدد. 
يل  أفامية مععلجة المتغينراط اإلانعفية  علتامينه اإلضافي كما توصمت الدراسة فى ظل التحميل 

األبعب ، فانال ىنن معاوينة تنأثير درجنة التعثنر المنعل  لمبناة البنع قة وابن ة البنيولة البنريعة وىندم 
معاوينة تننأثير اجننم شننركة ىميننه المراجعنة، كننه ىمنن  انند ، كمتغيننراط ربعبينة، ىمنن  جننودة  ننذا الاكننم 

يلن  أفانمية المقنعييس المبنتخدمة فن  سوة، فوى ظول تحميول الحساسو ة، وأخيًرا توصومت الدراالمها . 
ظننه التاميننه األبعبننا الخت ننعر العالبننعط التأثيريننة ماننه الدرابننة، و ننو األمننر الننذى دىننم ال عانن  فنن  
 اختيعر  لممقعييس المبتخدمة لمتاقق من تمك العالبعط ف  بيئة األىمعل والممعربة المهاية المصرية.

درجنننة التخصنننص الصننناعى  لمرابنننا الابنننع عط، طنننول فتنننرة ارت نننع  مرابنننا : لمفتاح وووةالكمموووات ا
 الابع عط  عميمه، جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط  شأن االبتمرارية. 
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Abstract 
 

The research aims to study and test effect both of the degree of 
auditor's industrial specialization and the length of his engagement with his 
client, on his professional judgment quality regarding going concern of 
companies, in a Sample Companies Listed in the Egyptian Stock Exchange 
(EGX) during period from 2016 to 2018. 

The results of Fundamental Analysis concluded the existence of 
Negative significant effect of the Auditor's degree of industrial specialization 
and existence of  Positive significant effect of the length of his engagement 
with his client, whether alone or in combination, on auditor's professional 
judgment quality regarding going concern of companies. And this 
relationship varies with audit client's financial position and dgree of 
complexity of his industry. Finally there is a Negative significant effect of 
level for Management's disclosure about going concern, as a control variable 
in this regard. 

As for the results of Additional Analysis, the study concluded that 
the best processing methods for additional variables are those processing used 
in the study Fundamental Analysis. As well as the existence of significant 
effect of degree financial distress previous and Quick Ratio, and 
Nonsignificant Effect of size, as control variables, on auditor's professional 
judgment quality regarding going concern of companies, in this regard 

Finally with regard to Sensitivity Analysis the study concluded that 
best measurement tools are those measurements used in the fundamental 
Analysis compared to measurements used in Sensitivity analysis.which 
supports the researcher choice for the measurement tools used to investigate 
the same relationships in the Egyptian business and professional environment. 

Key Words: Degree of auditor's industrial specialization, length of auditor's 
engagement with his client, Professional judgment Quality regarding going 
concern of companies. 
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 مقدمة البحث -1
، خعصة يذا كعاط (1)المعمومعط الماعببية الُمفصح ىاهع  علتقعرير المعلية الشك أن جودة ونفع ة

ثقننة مختمنن   ُتوود م ،Faithful Representation(3)وذاط تمثيننه صننعدق  Relevanceمالئمننة 
لالىتمننعد ىميهننع فنن  ىميمننة اتخننعذ مختمنن  بننراراتهم االبتصننعدية  Stakeholdersأصنناعا المصننعلح 

وزيننعدة انندة ونتيجووة لمتطووورات فووى بيموة األ مووال  .(2)والوبنوا ىمنن  مندى االبننتقرار المنعل  لمشننركعط
 Nurbaiti and)؛ 3107؛ ىمننن ، Osman et al., 2016)أشوووار الوووبع  الماعفبننة، 

Permatasari, 2019 الشنركة اعلنة منن انعالط الركنود االبتصنعدى المن ثرة  إلوى إمكان وة مواجيوة
، والنذى Financial Distressبتعثرىا المالى بمً ع ف  بدرتهع ىم  بداد التزامعتهع، و و مع يعرا 

بنند ينناعكس بننم ًع ىمنن  فقنندان معمومعتهننع الماعبننبية لخعصننية التمثيننه الصننعدق، ويشننير الاتمعليننة ىنندم 
 .مبتق اًل  (4)بدرتهع ىم  االبتمرار

، كشنركة أانرون لمطعبنة األمريكينة، ونتيجة لألزموة المال وة العالم وة واني وار العديود مون الشوركات
 Hapsoro and؛ 3107)ى ننعس،  أشووار الووبع خعصننة فنن  مطمننل القننرن الاننعدى والعشننرين، 

Suryanto, 2017 ) لمراببنا الابنع عط فيمنع يتعمنق  بخصنوص األدا  الانعلالزيوادة اررا  السومب ة
المراجعنة التنا  الىتمام المنظمات المين ة، بتطوير معواييرتهم ىن االبتمرارية، و و مع أدى  مبئولي

                                                 
المعندة  صننفة ؛ القووامم المال ووة )و ن  تتضومن التقووارير المال وة  وودة مكونوات أساسوو ة ،(1رقووم )مع وار المحاسووبة المصور  وفقوا ل ((0

ىننن  المسووا دة لصفصوواح األدوات األخوور  )كتقريننر اإلدارة التافيذيننة(،  مرفقووات القوووامم المال ووةأبعبننية لتمبيننة ااتيعجننعط المبننتخدمين، 
 كعلابا المعلية والمعمومعط ىن المبئولية البيئية واالجتمعىية.     والمعمومات األخر  المعمومعط كعلجداول، 

 لتحسووين اإلطووار 3101فنن   IASB عالشننتراك مننل  FASB الصووادر  وون، (SFAC No. 8)وفقووا لتحميوول اإلطووار المفوواى مى  ((3
المفع يم  لمتقعرير المعلية  مع يعكس اتجع  المجمبين ااو تطبيق ماعب ة القيمة الععدلة واىت عر خعصية المال مة، ياندى الخصنعئص 

بندرتهع ىمن   مكون تعريوم مع موة المعموموات المحاسوب ة  موى أنيوا األكثر جو رية من بين مختم  الخصعئص الاوىية لممعمومعط، 
بنننتخدميهع  علمبنننعىدة فننن  تقينننيم أو تأكيننند أو تصنننايح  نننذ  القنننراراط  شنننأن األاننندا  المعانننية والاعانننرة ياننندا  تغيينننر فننن  بنننراراط م

بينمووا  عبوور التمثيوول ، Confirmatory Valueوبيمننة تأكيديننة  Predictive Valueوالمبننتقبمية، وذلننك  كواهننع ذاط بيمننة تاب يننة 
والخمنو منن األخطنع   Neutralityوالايعدية  Completenessعل ىن ياتعج معمومعط تتص   عالكتمالصادق لممعمومات المحاسب ة 

 .  Freedom from Errorالجو رية 
، Economic Entity الوحودة االقتصواد ة عىت عر  أاند مترادفنعط مصنطمح ، Companyالشركة ال عا  ىم  مصطمح  عتمد  ((2

 االتبعق  عل ا . وذلك لتحقيقاألربعح. من ليعاا بهع التاظيم االبتصعدي الذي يبتهدا تاقيق مبتوى مرٍض 
 Goingيمكعايننة الاظنر البننتمرارية الشنركعط  (ISA No. 200; ISA No. 570)يتضو  موون تحميول االصوودارات المين وة  ((4

Concern ،االفترااعط الماعببية  با تباره أحدAssumption ىم  الرغم من يشعرة معينعر ،(ISA No. 570)  لنه  عىت نعر  أبنعس
الشركة بإىداد بوائمهع المعلية  عفتراض ابتمرار ىمميعتهع لفترة مبتقبمية متوبعة،   مى أنو "ق ام إدارة، Accounting Basicماعبب  

فتراض ىمن  ذلك االكما تقع مسمول ة تطبيق مع لم تاتوى التصفية أو ييقعا ىمميعتهع، بوا  برغبتهع أو رغمع، ىاهع لموفع   علتزامعتهع. 
 ىعتق يدارة الشركة.   
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النندول   كمع ووار المراجعووةتاكنم بننموك مرابننا الابننع عط فننا يصنندار  لاكننم مهاننا  شننأن االبننتمرارية، 
 . (5)(ISA No. 570)المعدل 

ووفقووا لممسوومول ة المين ووة التووى تقووع  مووى  وواتق مراقووب الحسووابات، موون خووعل ضوورورة التزامووو 
والوفننع   مبننئوليعته وفقننع لتصننداراط  GAAS متطم ننعط معننعيير المراجعننة الخعرجيننة المتعننعرا ىميهننع 

 ونظوًرا إلمكان وة ا تبوار، (ISA No. 300; ISA No. 315; ISA No. 570) خاصوة المهاينة، 
 Professionalمن األاكعم المهاية  بمثابة سمسمةراجعة الخعرجية، وفقع ألاد تعريفعتهع، ىممية الم

Judgments( التنن  يجننا أن تتبننم  ننعلجودة ،Arens et al., 2014 ،؛ البننيد، 3107؛ خميننه
 شننأن ىووو حكمووو مننن أ ننم مجننعالط األاكننعم المهايننة لمرابننا الابننع عط،  فوو مكن القووول أن(. 3108

الرتباط ، أياع، Gul et al., 2018)؛ 3108البيد، ذلك الس اق أشار البع  ) وفىاالبتمرارية. 
بمجمو ووة موون لمرابننا الابننع عط،  صننفة ىعمننة،  ننعختالا مجننعل ذلننك الاكننم،  جووودة الحكووم المينووى

 ذاط الصمة  مرابا الابع عط وماشآته وىميمه وبيئة الممعربة المهاية. المحددات

؛ دمحم، Havasi and Darabi, 2016؛ (Chiang and Lin, 2012ويتفووق الووبع 
 ,Narayanaswamy and Rsghunandan)؛  Hapsoro and Santoso, 2018؛3108
درجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط وطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه، كنه   مى ا تبوار 2019

كموا أشوار ة. ىم  اد  أو معع، من أ م المادداط الم ثرة ىم  جودة اكمنه المهان   شنأن االبنتمراري
( إلمكعاينة Nurbaiti and Permatasari, 2019؛ 3108؛ البنيد، Sengers, 2017)الوبع  

اختالا تمك العالبنة التأثيرينة  مجموىنة منن الماندداط ذاط الصنمة  شنركة ىمينه المراجعنة، تادينًدا، 
 Mayew et al., 2015; Krishnan et)كما توصل كل منواعه المعل  ودرجة تعقد صاعىته. 

al., 2015) أيانننع، إلمكعاينننة تنننأثير مبنننتوى يفصنننعح اإلدارة ىنننن االبنننتمرارية ىمننن  جنننودة الاكنننم ،
إيجاد دليل  ممي  مى تموك   ه يمكنولذا فإن السؤال األكثر منطق ة ارن  المها  ف  ذلك الصدد.

 و ممً ا. ، ىذا ما  سيجيب  نو البحث الحالي نظرًيا علشركعط المقيدة  علبورصة المصرية؟ الععقات

 مشكمة البحث -2
 Nurbaiti؛ Krishnan et al., 2018؛ 3108؛ دمحم، 3108إلشنعرة الن عض )البنيد، نتيجوة 

and Permatasari, 2019  درجننة الخصووامص النو  ووة لمراقووب الحسووابات، تحديووًدا يلنن  اىت ننعر
                                                 

ف  ياعير ، IAASBىن مجمس مععيير المراجعة والتوكيد المها  الدولية  (ISA No. 570)صدر مع ار المراجعة الدولى المعدل  ((5
 (. 3119الصعدر ىعم ) (ISA No. 570)،  لياه ماهGoing Concern عاوان االبتمرارية ( 2115 ام )
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جو ريننة فنن  التننأثير ىمنن   الخصووامص األكثوورمننن ، طننول فتننرة ارت عطننه  عميمننهوتخصصننه الصنناعى  
لمندور التنأثيرى لتمنك الخصنعئص لالرتقنع   مبنتوى ف شير ذلك جودة اكمه المها   شأن االبتمرارية، 

 جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط ف  ذلك الصدد. 

فوي ك ف وة اإلجابوة  موى األسوممة التال وة، ىنن مشنكمة ال ان   وفى ضو  ما سبق،  مكن التعبير
درجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   ا؛ ىوول تووؤثرنظرًيووا و ممً وو

طننول فتننرة ارت ننع  مرابننا الابننع عط  عميمننه ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   ىوول يووؤثر شننأن االبننتمرارية؟، 
درجننة التخصنننص الصنناعى  لمرابننا الابنننع عط وطننول فتننرة ارت عطنننه  ؟، ىووول تووؤثر شننأن االبننتمرارية

 نعختالا الوانل ىول يختموم ذلوك التوأثير اكمه المها   شنأن االبنتمرارية؟ و عميمه مًعع ىم  جودة 
الدرابنعط  وأخيورا إذا كانوتالمعل  لشركة ىمينه المراجعنة ودرجنة تعقند صناعىته، كمتغينرين معندلين؟، 

درجنننة التخصننص الصننناعى  لمرابننا الابنننع عط الوودول، تؤكووود  موووى تووأثير البننع قة، وتجننعرا  عنننض 
ه، كننه ىمنن  انند  أو معننع، ىمنن  جننودة ذلننك الاكننم المهانن ، واخننتالا ذلننك وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمنن

ىممنننا ىمننن   نننذ  العالبنننعط فنننا  فيووول يوجووود دليووولاألثنننر المجمنننل لهمنننع، بهنننذين المتغينننرين المعننندلين، 
ن وجدالشركعط المقيدة  علبورصة المصرية؟   فمع    دالالته المهاية لمختم  أصاعا المصعلح؟.  وا 

 ىدف البحث -3
تننأثير درجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط التحقووق موون موود  يلنن   البحووثييوودف ىووذا 

وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه، ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن ابننتمرارية الشننركعط المقينندة  علبورصننة 
مننن منندى اخننتالا األثننر  فضووع  وون التحقووقالمصننرية، بنن ا  أكننعن ذلننك  صننورة مافننردة أو مجتمعننة، 

 وال المعلا لشركة ىميه المراجعة ودرجة تعقد صاعىته، كمتغيرين معدلين.  المجمل لهع  عختالا ال

 أىم ة ودوافع البحث -4
واختبوار الودور التوأثير  منن مبنعيرته لم انو  التنا ُىاينط بدرابنة  البحوث األكاد م وة تنبع أىم ة

 لدرجننننة التخصننننص الصنننناعى  لمرابننننا الابننننع عط وطننننول فتننننرة ارت عطننننه  عميمننننه،  صننننورة مافننننردة أو
فووى كونووو  كمووا تكموون أىم ووة البحووث العمم ووةمجتمعننة، ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن االبننتمرارية. 

اخت عر تمك العالبعط ف  الشركعط، غير المعلية، المقيندة  علبورصنة المصنرية. و نو مجنعل  سعى إلى 
  اثا يععاا من ادرة اببية فا مصر.
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األكننننعديم  انننول منننندى تنننأثير درجننننة الجننندل مسووووايرة يال أن أ مهنننع؛  ورغوووم كثوووورة دوافوووع البحووووث
التخصنص الصناعى  لمرابنا الابننع عط وطنول فتنرة ارت عطننه  عميمنه ىمن  جننودة اكمنه المهان   شننأن 
االبتمرارية، ومدى اختالا تمنك العالبنة  متغينرين معندلين، و نو منع يشنير لماعولنة ال عان  فن  تبيانه 

لاكنم المهان  لمرابنا الابنع عط فن  ذلنك لمدخه ش ه متكعمه لأل ععد الت  يمكاهع التأثير ىم  جودة ا
مون خوعل إتبواع ىممنا ىمن  مندى صناة تمنك العالبنعط منن ىدمنه،  فضًع  ون إيجواد دليولالصندد. 
انعفا  منيج ة متكعممة. وأخيًرا مبعيرة اتجع  ال او  األجابية، ذاط الصمة، بنإجرا  تامينه أبعبنا واف

ًرا فننا غعلبينة ال انو  المصننرية فنا  ننذا وكنذا تامينه الابعبننية، لمتغمنا ىمنن  اقنص يكنعد يكننون متكنر 
 الشأن.

  حدود البحث -5
ىم  درابة واخت عر أثر درجة التخصص الصاعى  لمرابنا الابنع عط وطنول   قتصر ىذا البحث

فترة ارت عطه  عميمه، ىم  جودة اكمه المها   شأن االبنتمرارية، وذلنك فن  ىيانة منن الشنركعط غينر 
 وون نطوواق  وبالتووالي يخوورج. 3108واتن   3102المعلينة المقيندة  علبورصننة المصنرية فنن  الفتنرة مننن 

 علشركعط غينر المقيندة  علبورصنة المصنرية وتمنك التن  تعند بوائمهنع المعلينة  عقةاختبار تمك الع البحث
، والمادداط األخرى لاكم مرابنا الابنع عط  شنأن االبنتمرارية  عممة أجابية، وكذا الم ببعط المعلية

)مثننه؛ التصنناي  االئتمننعا  لمشننركة ومبننتوى اإلفصننعح غيننر المننعل ( وكننذا المتغيننراط المعدلننة األخننرى 
بعبمينة اتنعئا ال ان  لمتعمنيم مشنروطة  وأخيوًرا فوإن؛ طبيعة ودرجة تركز الممكينة و يكنه التموينه( )مثه

  اوا ط تاديد مجتمل وىياة الدرابة.

 خطة البحث  -6
 سوف  ستكمل البحث  مى النحو التالى:

. تاميه العالبنة بنين درجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط وجنودة اكمنه المهان   شنأن 6/0
 (.0االبتمرارية واشتقعق الفرض األول لم ا  )ا

. تامينننه العالبنننة بنننين طنننول فتنننرة ارت نننع  مرابنننا الابنننع عط  عميمنننه وجنننودة اكمنننه المهاننن   شنننأن 6/3
 (.3االبتمرارية واشتقعق الفرض الثعا  لم ا  )ا

 . تاميننه العالبننة بننين درجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه6/2
 ( وفرىيعته. 2معع وجودة اكمه المها   شأن االبتمرارية واشتقعق الفرض الثعل  لم ا  )ا

 . ماهجية ال ا .6/4
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 . الاتعئا والتوصيعط ومجعالط ال ا  المقتراة.6/5
تحميل الععقة بين درجة التخصص الصنا ى لمراقب الحسابات وجودة حكمو  -6/1

 (1األول لمبحث )ف المينى بشأن االستمرارية واشتقاق الفر 
  مكوون القووول بأنيوواتوكيديننة تصننديقية تقميديننة، كخدمووة و نندا المراجعننة الخعرجيننة،  وفقووا لمفيوووم

، التنننن  يصننننندر ع مرابنننننا (6)كعمميننننة مهاينننننة تمننننر  بمبنننننمة متواصننننمة منننننن القنننننراراط واألاكننننعم المهاينننننة
الابع عط، بد ا  مرامة ببول التكمي ، مرورًا  مرامت  تخطنيط وأدا  يجنرا اط المراجعنة لجمنل وتقينيم 

اتهنع   مرامنة صنيعغة النرأي وافىنداد التقرينر  ؛ Arens et al., 2014؛ KPMG, 2014)األدلنة، واف
 (.3108البيد، 

 عنننض  يتضووو  مووون تحميووول مقعييبنننهع.و  مع ينننة جنننودة الاكنننم المهاننن  لمرابنننا الابنننع عطوبشوووأن 
 ;ISA No, 200; ASA No, 200; CICPA, 2015(7))الدرابنعط واإلصننداراط البنع قة

Setianwan and Iswari, 2016 ،ودم وجوود تعريوم محودد ) 3108؛ البنيد، 3107؛ خمينه 
المراجعنة الخعرجينة التقميدينة،   مم وة فى سو اقتعريفنه،  ، إال أننا  مكننا(8)متفق  م و لمحكم المينى

مواننوى ، مننن جعاننا مرابننا ابننع عط، لديننه القنندر الكننعف  مننن المهننعراط   مم ووة تقيوو م"  مووى أنووو
والقدراط والمعرفة، الت  ت  مه التخعذ برار  الماعبا، ف  ظه وجود يجرا اط بديمة، وذلنك  منع ينتال م 

لمعنننعيير المهاينننة وبواىننند كداا وبنننموك منننل الظنننروا المايطنننة  أىمنننعل التكميننن ، ووفقنننع لمنننع اددتنننه ا
 .(9)المهاة"

                                                 
 دة نواحى،  ل عبر  ن" ألول مرة يرجل لبداية القرن الثعل  ىشر، "الحكم إلى أن استخدام مصطم ( 3107خميه )أشارت دراسة  ((6

يتعمنق  التصورف الوذ الالزمة التخنعذ بنرار  عند التفكينر الماطقن ،  التصرف أو العمم ةيعتمد ىم  التفكير الماطق ،  وىى؛ الرأ  الذ 
  موى العمول الوذ  "مينوي"كممنة كما تطمق اتخعذ برار جيد  شأن مع يجا القيعم  ه.   مىوالقدرة   علاكم ىم  شخص أو شئ مادد، 

 بواىد كدابهع وبموكيعتهع. بما يتوافق معبوبطة شخص ياتم  لمهاة معياة، ويتم أداؤه يتطما تدري ع وتعميمع ومهعراط خعصة، 
(7)  (CICPA): The Chinese Institute of Certified Public Accountants   مجمل الماعببين القعاوايين الصيا 

تقيننيم مجموىننة مننن البنندائه المتعاننة لموصننول مننن خاللهننع لاكننم مهانن   السووتيداف األحكووام المين ووة( 3107خميننه )أشووارت دراسووة  ((8
ىمنن  أاننه "ىممينة تقيننيم أو تكنوين لمننرأى  منع يتفننق منل المعننعيير الفايننة   اموة، إمكان ووة تعريووم الحكووم المينووى، بصووفةبنميم، فاننال ىنن 

   واألخالبية لممهاة، من خالل التأ يه والخبرة والمعرفة والمهعراط وابتخدام التفكير الماطق  التخعذ برار  شأن مع يجا القيعم  ه".   
 مم ة اتخاذ القرار التفربة بين، بأنو من الضرور  ( 3108يد، ؛ الب3107؛ خميه، KPMG, 2014) عتقد الباحث وفقا لتحميل  ((9

Decision تادينند المشننكمة وجمننل المعمومننعط، تادينند البنندائه المتعاننة، تقيننيم البنندائه،  التووى تتضوومن مجمو ووة موون الخطوووات، وىووى؛
"يجننرا  أو   مكوون النظوور  مووى أنوووالووذ   Decisionالقوورار الوصننول ألفاننه بننديه، اختيننعر وتطبيننق البننديه األمثننه، ومتع عننة تافيننذ ،.

، Judgment، والحكووم تصنرا ينتم اتخنعذ  ألدا  مهمنة معيانة أو اننه مشنكمة منع وياطنوى ىمن  ىممينة اختيننعر بنين بنديمين ىمن  األبنه
 .   من مرااه ىممية اتخعذ القرار فى كل مرحمةالمواوى  الت  تببق اإلجرا  أو التصرا المادد، الذ   مكن ا تباره  مم ة التقي م 
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؛ ISA No. 570وبنوا   موى ذلوك وفوى ضوو  تحميول الدراسوات واالصودارات المين وة السوابقة )
AS No. 2415 ؛ISA-NZ No. 570 ،؛ 3107؛ ى عسHapsoro and Santoso, 2018; 

Nurbaiti and Permatasari, 2019) الحسوابات بشوأن الحكوم المينوي لمراقوب   مكون تعريوم
موانوى ، منن جعانا مرابنا ابنع عط، لدينه القندر الكنعف    مم ة تقيو م" مى أنو؛ ، (01)االستمرارية

من المهعراط والقدراط والمعرفة، الت  ت  مه التخعذ برار  الماعبا  شأن مدى جو رينة وااتمنعل تاقنق 
لشنركة ىمن  االبنتمرار، األادا  والظنروا، التن  تن دى مجتمعنة أو مافنردة، لشنك جنو رى فن  بندرة ا

ومدى مال مة يفصعح اإلدارة ىاهع، وذلك كمه وفقع لمنع اددتنه المعنعيير المهاينة وبواىند كداا وبنموك 
 ".المهاة

 ,CICPA؛  (ISA No. 200، أيانع، مننن تت نل الدرابننعط واإلصنداراط البننع قةكموا يتضوو 
نووى،  امووة وبشووأن  وودم االتفوواق  مووى تعريووم محوودد لجووودة الحكووم المي( 3108؛ البننيد، 2015

اتيجنننة الىت عر نننع مفهوًمنننع ابنننبًيع بننند يختمننن   نننعختالا وجهنننعط اظنننر أصننناعا االسوووتمرارية خاصوووة،  
وفقوا )شوحاتو،  ،(11)إال أننا نعتقد بإمكان ة تعريم جودة الحكم المينى بشأن االستمراريةالمصعلح، 
بدرة مرابا الابع عط ىمن  التقينيم الموانوى   مى أنيا، " (،Saha and Roy, 2016؛ 2115

لمبندائه المتعانة، واختينعر  لمبنديه المالئنم لمظنروا المايطنة  مجنعل اكمنه المهان   شنأن االبننتمرارية، 
 وذلك ف  او  التزامه  علمععيير المهاية وبواىد كداا وبموكيعط المهاة". 

بالتبع ووة  مووى  وودم إمكان ووة  وودم وجووود تعريووم محوودد لجووودة الحكووم المينووى  ونتيجووة النعكوواس
االبننتاعد ىمنن  مجموىننة مننن الم شننراط الدالننة ىمنن   فوو مكن وجووود مق وواس محوودد، ومتفووق  م ووو ليووا،

؛ خميننه، Junaidi et al., 2016)وفووى ذلووك الصوودد أوضوو  الووبع  منندى تننوافر تمننك الجننودة. 

                                                 
؛ 3107؛ ى نعس،  (ISA No. 570; AS No. 2415والتن  ماهنع بنوا   موى تحميول الدراسوات واالصودارات المين وة السوابقة، ( (01

Hapsoro and Santoso, 2018 ؛Nurbaiti and Permatasari, 2019 ) يتمثول مجوال الحكوم المينوى لمراقوب الحسوابات
صننناة  تقيووو م مووود طبينننق اإلدارة الفتنننراض االبنننتمرارية كأبنننعس ماعبنننب ، تقينننيم مننندى مال منننة ت فوووى كووول مووون؛ بشوووأن االسوووتمرارية

كفعينة اإلفصننعح ىنن أى أاندا  جو ريننة )بن ا  أكعاننط  تقيو م موود االفتراانعط التن  اىتمنندط ىميهنع اإلدارة فن  يىننداد بوائمهنع المعليننة، 
خطنط اإلدارة الموانوىة لمواجهنة تمنك  مد  جودو  تقي م معلية أو تشغيمية أو أخرى( بد ت دى لمشك ف  بدرة الشركة ىم  االبتمرار، 

اعجة إلجرا اط ياعفية ف  ظه تأخر اإلدارة ىن  وما إذا كان ىناككفعية يجرا اط المراجعة ذاط الصمة  الحكم  مى مد األادا ، 
 يصدار بوائمهع المعلية  ببا أادا  تتعمق  عالبتمرارية.

"بنندرة مرابنا الابنع عط ىمن  الكشنن ، والتقرينر ىنن، التاريفنعط الجو ريننة  ا،  موى أنيوAudit Qualityتعورف جوودة المراجعووة  ((00
 Saha and؛ 2115" وفقا لتحميل )شحاتو،  علقوائم المعلية، وذلك ف  او  التزامه  علمععيير المهاية وبواىد كداا وبموكيعط المهاة

Roy, 2016 ). 
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 Quantitative (03)إمكان ة اال تماد  مى مجمو ة من المقاي س الكم وة (3108؛ البيد، 3107
Measures ،( كإىنعدة يصندار القنوائم المعلينةFinancial Statement Restatement وخطنر ،
لمرابننا الابننع عط، واتنعئا بننراما الفاننص النداخم  والخننعرج  مننن ببننه  Litigation Riskالتقعان  

ن ( مننPCAOBمجمننس الربع ننة ىمنن  أىمننعل مراببنن  ابننع عط الشننركعط المقينندة  علبورصننة األمريكيننة  
 Consistency )كمود  اتسواق Qualitative Measuresلنو  وةاومجمو ة من المقاي س جهة، 

اكمننه  Accuracyأو بننالمة  وموود  دقووة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط فنن  مجننعالط متجعابننة،
مراببن  الابنع عط ىمن  الاكنم المهان  المتعمنق  مجنعل تكمين   Consensus ودرجة إجماعالمها ، 
 ة أخرى. من جه (02)مادد(

 ,CICPA؛ Nurim and Harjanto,2015يتضوو  موون تحميوول الدراسووات السووابقة)وأخيننرا 
 Setianwan and؛ ؛ Cahan and Sun, 2015؛ Plumlee et al., 2015؛ 2015

Iswari, 2016 ؛Junaidi et al., 2016 ؛Cellica and Kurnia, 2016 ،؛ 3107؛ خمينه
Gul et al., 2018 ،الاكننم المهانن  لمرابننا  تقسوو م محووددات جووودة إمكان ووة( 3108؛ البننيد

المجمو وة األولوى ؛ اين  تعبنر  امة، وبشأن االستمرارية خاصة، إلى ثعث مجمو واتالابنع عط، 
أتعنعا ىميمنة المراجعنة، اجنم المحددات ذات الصمة بمراقب الحسابات ومنشوتتو، والتوى منيوا؛ ىنن 

ابننا الابننع عط و/أو ماشننأته، طننول فتننرة ماشننأة الماعبنن ة والمراجعننة، درجننة التخصننص الصنناعى  لمر 
التننزام مرابننا  منندى، ارت ننع  مرابننا الابننع عط و/أو ماشننأته  عميننه المراجعننة، خبننرة مرابننا الابننع عط

الابنننع عط  بنننموكيعط وأخالبينننعط المهانننة والتننن  تبنننتاد ىمننن  مبنننتوى االلتنننزام األخالبننن  البنننعئد داخنننه 
 ماشآته. 

الوانل دات ذات الصومة بعميول المراجعوة، والتوى منيوا؛ المحدف  بينما تتمثل المجمو ة الثان ة 
المنننعل  لعمينننه المراجعنننة، مننندى تعقننند صننناعىة ىممينننعط ىمينننه المراجعنننة، مننندى تفعينننه كلينننعط اوكمنننة 

                                                 
  افس الاها المت نل بتعرين  ومقنعييس جنودة المراجعنة، اظنرا لمعالبنة ومقعييبه ىماستند الباحث فى تعريفو لجودة الحكم المينى  ((03

الوثيقننة فيمننع بياهننع، وااعكننعس جننودة اكننم مرابننا الابننع عط فنن  اهعيننة األمننر  علت عيننة ييجع ننع ىمنن  فعىميننة وكفننع ة ىمميننة المراجعننة. كمننع 
أتعنننعا ىميمنننة ، والتوووى منيوووا، مقننعييس جنننودة المراجعنننةابنننتاعد المقننعييس الكمينننة لجنننودة الاكننم المهاننن ، ىمننن  الباحوووث بإمكان وووة   عتقووود

 . Saha and Roy, 2016)؛ 2115وفقا )شحاتو، المراجعة، يىعدة يصدار القوائم المعلية 
المهان   شنأن  فوى ق واس جوودة الحكوم (Junaidi et al., 2016; Budisantoso et al., 2017)فوى نفوس السو اق ا تمود (  (02

( ف  ظه االتبعق بين رأى مرابنا الابنع عط 0(، يأخذ القيمة )0،1االبتمرارية بداللة مدى بالمة )دبة( ذلك الاكم كمتغير اما  )
وىوو موا سويتم االسوتناد  م وو بالدراسوة ( بخنالا ذلنك، 1 شأن االبتمرارية ومخرجعط أاد امعذج التاب   علتعثر المعل  ويأخنذ القيمنة )

 ق ة الحقا.التطب 
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 (ICS)الشركعط وفعىمية لجاة المراجعة  شركة ىميه المراجعة، مندى انع   يكنه الربع نة الداخمينة 
اجعننة، درجننة التعثننر المننعل  لشننركة ىميننه المراجعننة، لشننركة ىميننه المراجعننة، اجننم شننركة ىميننه المر 

وأخيووورا تتمثووول مننندى ابنننتقرار الابنننا المعلينننة لشنننركة ىمينننه المراجعنننة ىمننن  مننندار الفتنننراط الزماينننة. 
مندى بنوة البيئنة المحددات ذات الصمة ببيموة الممارسوة المين وة، والتوى منيوا؛ ف  المجمو ة الثالثة 

ىمننه شننركة ىميننه المراجعننة، منندى وجننود جهننعط مهايننة ربعبيننة التشننريعية والتاظيميننة الاعكمننة ألدا  
شنننرافية لمتفتنننيش الخنننعرج ، مننندى تانننول شنننركة ىمينننه المراجعنننة لتطبينننق المعنننعيير الماعبنننبية ىمننن   واف

 أبعس الم عدئ بدال من المععيير ىم  أبعس القواىد. 

منن  جننودة اظننًرا لجو ريننة تأثير ننع ىوتركيووزا  مووى درجووة التخصووص الصوونا ى لمراقووب الحسووابات، 
اكمه المها  ىعمة، و شأن االبتمرارية خعصة، واىت عر نع أاند أ نم منواطن تاقينق ماشنآط الماعبن ة 

فيتانح منن تامينه وبد ا بتعريم التخصص الصنا ى لمراقوب الحسوابات، والمراجعة لمزايع تاعفبية، 
 ,.Arens et al؛ Sarwoko and Agoes, 2014؛ Bergen, 2013الدرابنعط البنع قة )

 Havaso؛ Al Bhoor and Kjamees, 2016؛ Omidfar and Moradi, 2015؛ 2014
and Darabi, 2016 ، ؛ 3107؛ الصنيرفHapsoro and Santoso, 2018 وجوود ( ىندم

"مدى يلمنعم مرابنا الابنع عط  إال أننا نعتقد بإمكان ة تعريفو  مى أنو تعريم محدد ومتفق  م و لو،
 طبيعننة صنناعىة ىميننه المراجعننة  (04) عمننق وخبرتننه المتخصصننة مقومننعط مهاننة المراجعننة، وفهمننه المت

والتاديعط التشغيمية الت  تواجههع وكيفية تطبيق مختم  المععلجعط الماعببية الخعصنة بهنع، وتطوينل 
 ذلك كمه الت عع ماع ا و/أو يجرا اط تاعكس  علت عية ىم  كفع ة وفععلية أدائه لعممية المراجعة".   

فيتانح منن تامينه الدرابنعط  س التخصوص الصونا ى لمراقوب الحسوابات، أما ف ما يتعمق بمقواي
 Omidfar؛ Sarwoko and Agoes, 2014؛ Bills et al., 2013؛ Bergen, 2013)البع قة

and Moradi, 2015 ؛Al Bhoor and Kjamees, 2016 ؛Havaso and Darabi, 
مننن   مووى نووو ىا تمادىووا ( Hapsoro and Santoso, 2018؛ 3107؛ الصننيرف ، 2016

حيوووث  عتبوور مراقوووب { موود  التخصوووص الصوونا ى لمراقووب الحسوووابات موون  دموووالمقننعييس، و مننع؛ 
 Seniorityكوانه منن مراببن  الابنع عط األكثنر خبنرة "األبندم" الحسابات متخصصا صنا  ا فى ظل؛ 

طنعع لدى ماشأة الماعب ة والمراجعة أو ف  ظه ابتاواذ  ىم  اب ة معياة من الاصة البوبية ف  ب
% من أتعنعا أدا  ىممينة المراجعنة 31%( أو ف  ظه اصوله ىم  22 -%01معين تترواح بين )

                                                 
ىمن  أاهنع  Auditor Expertiseخبورة مراقوب الحسوابات المتخصصوة ( يلن  يمكعاينة تعرين  3107الصنيرف  )أشوارت دراسوة (  (04

 امتالكه لمبعاة ىرياة من المعرفة والمهعرة العممية الت  تمكاه من أدا  ىممية المراجعة الخعرجية ف  بطعع صاعى  معين.
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مابنو ة ىمنن  أبننعس  {ودرجووة التخصوص الصوونا ى لمراقووب الحسووابات ، }فن  بطننعع صناعى  معننين
الاصة البوبية ألاد  ذ  القيم؛ يجمعل  األصول أو يجمنعل  المبيعنعط أو ىندد العمنال  أو األتعنعا، 

 . (05)}مقة، أو االىتمعد ىم  الموغعرتيم الطبيع  ألى من تمك القيمكقيم مط

؛ Arens et al., 2014؛ (Sarwoko and Agoes, 2014و مى نفس النحو أشار الوبع 
ALBhoor and Kjamees, 2016 ،؛ 3107؛ الصنيرف ، 3106؛ موبن  وفتوانه(Hapsoro 

and Santoso, 2018  إلى تحقيق منشتت المحاسبة والمراجعة العديد من المنوافع الناجموة  ون
زينننعدة كفنننع ة وفععلينننة اختينننعر درجوووة التخصوووص الصووونا ى لمراقبوووى الحسوووابات لووودييا، والتوووى منيوووا؛ 

وتطبيق يجرا اط المراجعة المبتاد ىميهع، زيعدة القدرة ىم  تطويل يجرا اط المراجعنة  اين  تتاعبنا 
ينه المراجعنة، ااجنعز مهنعم المراجعنة  شنكه أكثنر كفنع ة وفععلينة، االبنتفعدة منن مل طبيعنة صناعىة ىم

وفوراط الاجم اظرا لقندرة ماشنآط الماعبن ة والمراجعنة ىمن  توجينه وتكثين  أاشنطة التندريا والتأ ينه 
، Audit Firm Business Riskالمهان  اانو صناعىة معيانة، تخفنيض مخنعطر أىمعلهنع المهاينة 

 . (06)برةوتكوين كوادر ذاط خ

وأخيرا بشوأن الععقوة بوين درجوة التخصوص الصونا ى لمراقوب الحسوابات وجوودة حكموو المينوى 
 ,Chiang and Lin, 2012; Omidfar and Moradi)بشأن االستمرارية، فقد توصول الوبع  

2015; Havasi and Darabi, 2016; Hapsoro and Suryanto, 2017; Hapsoro 
and Santoso, 2018 ،التخصص الصاعى  لمرابا الابنع عط ييجع نع  لتأثير درجة( 3108؛ دمحم

                                                 
 أفامية االىتمعد ىم  مقيعس درجة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط،  اظنرا الىت نعر  أكثنر دبنة فن  التعبينر   عتقد الباحث( (05

ىن مدى تخصص مرابنا الابنع عط منن ىدمنه، اتيجنة الىتمنعد  ىمن  بيعانعط فعمينة وفقنع لعيانة الدرابنة بندال منن االىتمنعد ىمن  ابنا 
وتحق قوا لعتسواق فوى مختموم ط وات البحوث بنا منل بيئنة الممعربنة المهاينة المصنرية. ماددة وفقع لمدرابنعط البنع قة والتن  بند ال تتاع

 س عتمد الباحث  مى مصطم  درجة التخصص الصنا ى لمراقب الحسابات  ند اإلشارة لذلك المتغير.
( 3107؛ الصنيرف ، 3106؛ موبن  وفتوانه، Sarwoko and Agoes, 2014أشنعر الن عض ) موى الورغم مون تموك المنوافع (  (06

والت  تتمثه ف  كه من؛ تركيز ماشأط الماعب ة والمراجعة ىم  صاعىعط معياة تتبم  لوجود  دة أوجو قصور لمتخصص الصنا ى
 علجعذبية أكثر من غير ع من الصاعىعط، الاعجة لممزيد من المنوارد المعلينة لتطنوير المهنعراط الالزمنة لمتخصنص الصناعى ، ااتمعلينة 

عجمة ىن ىدم التاوع ف  ىمال  ماشأة الماعب ة المراجعة، الاد من تامية الخبراط والمهعراط الععمة لصنعلح زيعدة مخعطر األىمعل الا
و عتقد الباحث بإمكان وة تحقوق أوجوو قصوور التخصوص الصونا ى، خاصوة فوى ظول التخصوص الصونا ى تامية الخبرة المتخصصة. 

 ة المراجعة لصنا ة معينوة دون غيرىوا، فضوع  ون إمكان وة االسوتفادة لمنشأة المحاسبة والمراجعة ذاتيا، واقتصارىا  مى أدا   مم
من المنافع الناجمة  ن التخصص الصنا ى فى ظل انتما  مراقبى حسابات متخصصين صنا  ا لمنشأة المحاسبة والمراجعوة، كول 

ب الحسووابات ولوو س موونيم متخصووص فووى صوونا ة معينووة، وىووو األموور الووذ  يؤيوود ا تموواد الباحووث  مووى التخصووص الصوونا ى لمراقوو
       التخصص الصنا ى لمنشأة المحاسبة والمراجعة التى ينتمى إلييا مراقب الحسابات فى مجال البحث الحالى.   
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أكثنر خبنرة ودراينة  عممينعط نتيجة لكونوو ىم  جودة اكمه المها  ىعمة، و شأن االبتمرارية خعصة، 
ىم  تاديد األادا  الجو رية الت  بد تثينر الشنك فن  بندرة  فضع  ن قدرتوصاعىة ىميه المراجعة 

فن  الافنعع ىمن  بنمعته المهاينة وتجا نه  وزيوادة حرصوورار  شكه كن   وفعنعل، الشركة ىم  االبتم
ييجع ننع ىمنن  بننالمة رأيننه  شننأن االبننتمرارية،  ىووو األموور الووذ  يوونعكسالتعننرض لممبننئولية القعاوايننة، 

( 3107ى نعس )كما أشارت دراسة المتوب  ىم  زيعدة جود  اكمه المها  ف  ذلك الصدد  نعلط ل. 
ص الصنناعى  لمرابننا الابنننع عط، معبننًرا ىانننه بزيننعدة خبرتننه، ىمننن  زيننعدة جنننودة لتننأثير درجننة التخصننن

 اكمه المها   شأن االبتمرارية، ومن ثم بالمة رأيه.   

 ,.Osman et al؛ Habib, 2013؛ Bergen, 2013توصه ال عض)و مى النق   من ذلك 
اإليجعب  لدرجة التخصص الصاعى  ىم  جنودة الاكنم المهان  ىعمنة،  لعدم معنو ة التأثير( 2016

لجو رية ذلك األثر ومدى مردود  اإليجنعب  ىمن    مى الرغم من إشارتياو شأن االبتمرارية خعصة، 
جننودة الاكننم المهانن  لمراببنن  الابننع عط ومننن ثننم ااعكعبننه ىمنن  جننودة التقننعرير المعليننة ومبننع مته فنن  

 Chiang et al و مووى نفووس النحووو توصوومت دراسووةاعا المصننعلح. ترشننيد مختمنن  بننراراط أصنن
لوجننود تننأثير بننمب  لدرجننة التخصننص الصنناعى  ىمنن  ااتمعليننة يصنندار مرابننا الابننع عط  (2015)

 لرأى  شأن اإلبتمرارية، األمر الذى يشير الاتمعلية ااخفعض جودة اكمه المها  ف  ذلك الصدد.  

 Havasi and)لمدرابننعط البننع قة، والتنن  ماهننع  ىالتطووور التوواريختت ننل ويخمووص الباحووث موون 
Darabi, 2016 ،؛ 3107؛ ى نعسHapsoro and Suryanto, 2017 ؛Hapsoro and 

Santoso, 2018 ،بننننين أغمبهننننع ىمنننن  التننننأثير اإليجننننعب  لدرجننننة  إلووووى وجووووود اتفوووواق( 3108؛ دمحم
 مووى التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط ىمن  جنودة اكمننه المهان ، خعصنة  شنأن االبنتمرارية. 

لعودم ؛ (Bergen, 2013; Habib, 2013; Osman et al., 2016)الورغم مون إشوارة الوبع 
بننمب  لمتخصننص  لوجننود تننأثير Chiang et al (2015) وتوصوول دراسووةالتننأثير، معنو ووة ذلووك 

  الصاعى  ىم  جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط.

 ;Chiang and Lin, 2012)، اتانح اىتمنعد أغمبينة الدرابنعطوبتحميول تموك الدراسوات منيج وا
Bergen, 2013; Omidfar and Moradi, 2015; Chiang et al., 2015; Osman et 

al., 2016)  ا  درابننة تطبيقيننة، ىننن طريننق ابننتخدام ىمنن  أبننموا تاميننه الماتننوى مننن خننالل يجننر
؛ 3107)ى ننعس، وتبنووى وتاميننه البيعاننعط الفعميننة الننواردة  ننعلقوائم المعليننة، وتطبيننق امننعذج االاانندار، 

Hapsoro and Suryanto, 2017) ،( أبننموا 3108دمحم ) واتبوواع أبننموا الدرابننة التجريبيننة



 أثر درجة التخصص الصناعى لمراقب الحسابات وطول فترة..............                     هنى حممـد زكى حممـد علىد/ 

13 

 

ىمنن  التاميننه  Habib (2013)ا اىتمننعدالدرابننة المبنناية  عالىتمننعد ىمنن  بننوائم االبتقصننع ، وأخيننر 
وىوو األمور الوذ  يبورر توجوو الباحوث . (07)لمدرابنعط البنع قة ذاط الصنمة Meta Analysisال عدى 

فووى اخت وواره لمموونيب التطب قووي الختبووار الععقووة التأثيريووة محوول الدراسووة، با تبارىووا أكثوور المنيج ووات 
 مع مة.

 علشنركعط  Bergen (2013)درابنة حيث اىتمت الدرابعط، مجال تطبيق تمك  ذا مل اختالا 
ىمنن  يجننرا  تاميننه مبننا  لمدرابننعط المط قننة فنن   Habib (2013)وا تموودت دراسووة األمريكيننة، 

 Chiang and Lin, 2012; Chiang et)وتطورق كول مون الواليعط المتاندة األمريكينة والصنين، 
al., 2015) وا تمود لمشنركعط بتنعيوان ،Osman et al (2016)   اىوتم الشنركعط المعليزينة، وىمن

Omidfar and Moradi (2015)  ،وا تموود  علشننركعط ببورصننة طهننرانHapsoro and 
Suryanto (2017)  ،دمحم واىوتم ىم  مرابب  الابع عط  ماشآط الماعبن ة والمراجعنة فن  أادوايبنيع

( 3107عس )ى نوأخيورا اسوتند (  مرابب  الابنع عط  ماشنآط الماعبن ة والمراجعنة البنودااية، 3108)
ىمنن  ىياننة مننن مننديرى أماننع  االبننتثمعر  ننعلباوك ومننديرى صنناعديق االبننتثمعر والماممننين المننعليين فنن  

 مصر.

 موى التوأثير فيمنع بنين الدرابنعط البنع قة واستناًدا  مى ما سبق،  مكن القول بوجود شبو اتفاق 
ىعمننة، و شننأن  لدرجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط ىمنن  جننودة اكمننه المهانن اإليجووابى 
لعودم معنو وة ذلوك  Osman et al (2016)خاصوة. ذلوك موع توصول الوبع  كدراسوة  االبنتمرارية

وقوود يرجووع ذلووك لتننأثير  بننم ع فنن  ذلننك الصنندد،  Chiang et al (2015)التنأثير، وتوصننه درابننة 
 . ذلوووووك باإلضوووووافة لمحدود وووووةبيئنننننة تطبينننننق تمنننننك الدرابنننننعط وماهجيتهنننننع واطعبهنننننع الزماننننن الخوووووتعف 

التن  تاعولنط   (Habib, 2013; Chiang et al., 2015; Osman et al., 2016)ابنعطالدر 
وىوو األمور أثر التخصص الصاعى  لمرابا الابع عط ىم  جودة اكمه المهان   شنأن االبنتمرارية، 

 الذ  يؤيد توجو الباحث فى تحققو من ذلك األثر.  

الصناعى  لمرابنا الابنع عط ىمن   بإمكعاية تأثير درجة التخصنصوبنا   مى ذلك  عتقد الباحث 
الدرابعط البع قة،  شأن اتجنع  العالبنة  ونتيجة لتضارب نتامب جودة اكمه المها   شأن االبتمرارية.

بوواختعف بيمووة التأثيريننة ماننه الدرابننة، مننع بننين تننأثير ييجننعبا وبننمبا، أو ىنندم وجننود تننأثير معاننوي، 

                                                 
منن خنالل يجنرا  درابنة مبناية لمنع توصنمط  Meta Analysisىمن  أبنموا التامينه ال عندى  Habib (2013) ا تمودت دراسوة( (07

 يليه الدرابعط البع قة ذاط الصمة، واالىتمعد ىم  األبعليا اإلاصعئية لمتاقق من مدى يتفعق تمك الاتعئا أو تاعربهع.
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لتاقق منن مندى وجنود العالبنة التأثيرينة فنا بيئنة  نعالتطبيق، فير  الباحث أنو من المنطقي االكتفوا  
، و م ووو فوو مكن اشووتقاق ال عانن  التجننع  مانندد لتمننك العالبننة دون تبنووىالممعربننة المهايننة المصننرية 

 الفر  األول لمبحث،  مى النحو التالي: 

 

تحميوول الععقووة بووين طووول فتوورة ارتبوواط مراقووب الحسووابات بعميمووو وجووودة حكمووو . 6/2
 (2المينى بشأن االستمرارية واشتقاق الفر  الثانى لمبحث )ف

 عىت عر ننع أانند مانندداط جننودة اكمننه وتركيووًزا  مووى طووول فتوورة ارتبوواط مراقووب الحسووابات بعميمووو، 
(، Gul et al., 2018؛ 3108المهانن  ىعمننة، و شننأن االبننتمرارية خعصننة، وفقننع لم عض)البننيد، 

فيتانح منن تامينه الدرابنعط البنع قة والتن  ماهنع وبدً ا بماى ة فترة ارتباط مراقب الحسابات بعميمو، 
(Cellica and Kurnia, 2016 ،؛ 3107؛ أبوجبننهHapsoro and Santoso, 2018 ؛

Narayanaswamy and Raghunandan, 2019 ؛Nurbaiti and Permatasari, 
الزما  الذى يصن  فتنرة تععبند أاند مراببن   اإلطارىم  أاهع " إتفاقيا بشأن إمكان ة تعريفيا( 2019

الابنننع عط  عمينننه ماننندد فننن  أاننند القطعىنننعط الصننناعىية، لتقديمنننه خدمنننة المراجعنننة الخعرجينننة المعلينننة 
 اوية التقميدية".الب

 ؛3107أبوجبنه، كما يتض  وجود شبو اتفاق ف موا بوين غالب وة الدراسوات السوابقة التوى منيوا )
Hapsoro and Santoso, 2018; Narayanaswamy and Raghunandan, 2019; 

Nurbaiti and Permatasari, 2019) طول فترة ارتبواط مراقوب الحسوابات  بشأن إمكان ة ق اس
وذلوك تمعد ىم  ىدد الباواط الت  يقايهع مرابا الابع عط مل شركة ىميه المراجعنة.  عالى بعميمو

( 0التن  أشنعرط إلمكعاينة بيعبنه كمتغينر انما  يأخنذ القيمنة ) Habib (2013)  مى خعف دراسوة
( بخنالا ذلنك. 1يذا كعاط فترة ارت ع  مرابا الابع عط  عميمه أكثر من ثال  باواط ويأخذ القيمة )

( 0ف  بيعبه ىم  متغير اما ، أياع، يأخذ القيمنة ) Chiang and Lin (2012)دراسةوا تماد 
يذا كعاط فترة ارت ع  مرابا الابع عط  عمميه أكبر من متوبط ىدد باواط ارت نع  مراببن  الابنع عط 

و عتقود الباحوث بأفضوم ة اال تموواد ( بخنالا ذلننك. 1 شنركعط ىمالئهنم  عيانة الدرابنة ويأخنذ القيمنة )
 دد السنوات، كق مة مطمقة، اتسواقا موع غالب وة الدراسوات السوابقة فضوع  ون ا تبارىوا أكثور  مى 

 دقة فى التعبير  ن طول فترة االرتباط.

: تؤثر درجة التخصص الصنا ى لمراقب الحسابات  مى جودة حكمو المينى بشأن استمرارية 1ف
 المقيدة بالبورصة المصرية. الشركات
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 ,.Diaz et al)و موى نفوس النحوو يتضو  لمباحوث مون تحميول الدراسوات السوابقة التوى منيوا 
Elder et al., 2015) ،2015؛ 3107؛ أبوجبه Nurbaiti and Permatasari, 2019  وجود

حيوووووث يووووور  تانننننعرا فننننن  انرا  انننننول ااعكعبنننننعط طنننننول فتنننننرة ارت نننننع  مرابنننننا الابنننننع عط  عميمنننننه، 
وجوود موردود  (Habib, 2013; Narayanaswamy and Raghunandan, 2019)الوبع 
اظننًرا الاعكعبننهع ييجع ننع ىمنن  زيننعدة خبننرة ومعرفننة وفهننم مرابننا الابننع عط  لطووول تمووك الفتوورة، إيجووابى

اعىة ىميه المراجعة وأوجه القصور بهيكه الربع ة الداخمية لديه ومن ثنم زينعدة القندرة ىمن   طبيعة ص
اختيننعر وتطبيننق يجننرا اط المراجعننة األكثننر فعىميننة و ننو مننع ينناعكس  علت عيننة ىمنن  تدايننة ااتمننعل فشننه 

 المراجعة وزيعدة جودة اكمه المها   صفة ىعمة.    

؛ Junaidi et al., 2016؛ Mohamed and Habib, 2013)بينموا يور  الوبع  األخور 
، اظًرا الاتمعلية ااعكعبهع بنم ع ىمن  ابنتقاللية وجود مردود سمبى لطول تمك الفترة( 3107أبوجبه، 

ومواوىية مرابب  الابع عط وااخفعض مبتوى الشك المها  لديهم، األمر الذى يناجم ىانه ااخفنعض 
و عتقوود الباحووث بووأن التفوواوت فووى اررا  بشووأن احتمال ووة تووأثير طووول فتوورة جننودة أاكننعمهم المهايننة. 

ارتباط مراقب الحسابات بعميمو  مى جودة حكموو المينوى، بصوفة  اموة، تؤيود وجيوو نظور الباحوث 
ودوافعو فى التحقق من ذلك األثر  مى جودة الحكم المينى لمراقوب الحسوابات بشوأن االسوتمرارية، 

    بصفة خاصة.   

ا يتعمق بوأثر طوول فتورة ارتبواط مراقوب الحسوابات بعميموو  موى جوودة حكموو المينوى بشوأن وف م
 Hapsoro and؛ 3108؛ دمحم، Chiang and Lin, 2012) االسوتمرارية، فقود توصول الوبع 

Santoso, 2018; Narayanaswamy and Raghunandan, 2019) لوجود توأثير إيجوابى 
عميمننننه ىمنننن  جننننودة اكمننننه المهانننن ،  صننننفة ىعمننننة، و شننننأن لطننننول فتننننرة ارت ننننع  مرابننننا الابننننع عط  

االبنتمرارية  صنفة خعصنة، اتيجنة لزينعدة معرفتنه  طبيعنة صناعىة ىمينه المراجعنة الاعجمنة ىنن تكنرار 
أدائننه لعميمننة المراجعننة لننافس العميننه، و ننو األمننر الننذى ينن دى يلنن   زيننعدة بدرتننه ىمنن  تقيننيم األانندا  

ىميمننه ىمنن  االبننتمرار مننن ىدمننه، كمننع يتاننح أاننه لننيس مننن  الجو ريننة التنن  بنند تثيننر الشننك فنن  بنندرة
الاننننرورى، أياننننع، أن ينننن ثر طنننننول فتننننرة ارت ننننع  مرابننننا الابنننننع عط  عميمننننه بننننم ع ىمنننن  ابنننننتقالليته 

 . (08)ومواوىيته، خعصة ف  ظه ارص مرابا الابع عط ف  الافعع ىم  بمعته المهاية

                                                 
ض  عميمنه، يندىم بدرتنه ىمن  تخفني إلوى أن طوول فتورة ارتبواط مراقوب الحسوابات( 3107أبوجبه )  مى نفس النحو أشارت دراسة( (08

-2مرابا الابع عط بإاهع  تععبد   عد فترة ماددة )الت  بد تترواح بين " كما أن تيديدالخبعئر الت  تتولد ف  الفتراط األول  لتععبد ، 
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 ى انخفووا  جووودة الحكوومإلوو Diaz et al (2015)توصننمط درابننة و مووى النقوو   موون ذلووك 
المها  لمرابا الابع عط  صفة ىعمة ف  الباة البعدبة من ارت عطه  عميمنه وتابنن مبنتوى الجنودة 

 ,Mohamed and Habib)كما خمص البع  األخر خالل الخمس باواط األول  من االرت ع .  
2013; Junaidi et al., 2016) والتوى قود لطول تمنك الفتنرة فن  ذلنك الصندد،  لوجود تأثير سمبى

الاعجمننة ىننن اننع  بيئننة  Perceived Audit Qualityلصننورية جننودة المراجعننة المدركننة  ترجووع
وأخيووورا توصووول الممعربنننة المهاينننة واإلطنننعر القنننعاوا  والالئاننن  لبيئنننة ىمنننه شنننركة ىمينننه المراجعنننة. 

 Habib, 2013; Elder et al., 2015; Cellica and Kurnia, 2016; Nurbaiti)الوبع 
and Permatasari, 2019) طنول فتنرة ارت نع  مرابنا الابنع عط  عميمنه ىمن   لعدم معنو ة توأثير

، أيانننع، الخنننتالا البنننمعط الممينننزة لبيئنننة والتوووى قووود ترجوووعجنننودة اكمنننه المهاننن  فننن  ذلنننك الصننندد، 
 التطبيق.

وط اتعئجهننع  شننأن تننأثير لمدرابننعط البننع قة، يلنن  تفننع التطووور التوواريخىتت ننل ويخمووص الباحووث موون 
طول فترة ارت ع  مرابا الابع عط  عميمه ىم  جودة اكمه المها  ىعمة و شأن االبتمرارية خعصة، 

 Hapsoro and Santoso, 2018; Narayanaswamy؛ 3108اين  توصنه الن عض)دمحم، 
and Raghunandan, 2019)  ييجعً نع، وتوصنمط درابنة لتأثيرىواDiaz et al (2015)  لتانول

 Mohamed)تأثير ننع  اإليجننعب  لتننأثير بننمب   عنند مننرور فتننرة ماننددة، بيامننع توصننه النن عض األخننر
and Habib, 2013; Junaidi et al., 2016)  لتأثير نع بنمً ع، وأخينًرا توصنه(Elder et al., 

2015; Cellica and Kurnia, 2016; Nurbaiti and Permatasari, 2019)  لعندم معاوينة
 ذلك التأثير.   

 Hapsoro and)، اتانح اىتمنعد أغمبينة الدرابنعط والتن  ماهنع وبتحميول تموك الدراسوات منيج وا
Santoso, 2018; Narayanaswamy and Raghunandan, 2019; Nurbaiti and 

Permatasari, 2019)  ىم  أبموا تاميه الماتنوى منن خنالل يجنرا  درابنة تطبيقينة، ىنن طرينق
)دمحم،  واتبووواع ينننة النننواردة  نننعلقوائم المعلينننة، وتطبينننق امنننعذج االااننندار،ابنننتخدام وتامينننه البيعانننعط الفعم

أبننموا الدرابننة المبنناية  عالىتمننعد ىمنن  بننوائم  (Mohamed and Habib, 2013؛ 3108
وىوو األمور . Meta Analysisىمن  التامينه ال عندى  Habib (2013)االبتقصنع ، وأخينًرا اىتمنعد 

                                                                                                                            
ابنتقالله المهان   منع يترتنا ىمينه  يونعكس سومبا  موى"  عختالا الدول،  اي  ال تزيد ىن خمس باواط وال تقه ىن ثال  بناواط( 5

وىوو األمور الوذ  تقديم تقرير مراجعة يتالئم مل رغ عط اإلدارة رغ ة ماه ف  دفل اإلدارة لمتجديد لنه لفتنرة تعلينة مبنتق ال. زيعدة ميمه يل  
 يؤيد المردود اإليجابى لطول فترة ارتباط مراقب الحسابات بعميمو. 
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مموونيب التطب قووي الختبووار الععقووة التأثيريووة محوول الدراسووة، الووذ  يبوورر توجووو الباحووث فووى اخت وواره ل
 با تبارىا أكثر المنيج ات مع مة وشيو ا.

ىمنن  الدرابننعط  Habib (2013)حيووث ركووز الدرابننعط، مجووال تطبيووق تمووك  ننذا مننل اخننتالا 
لمشنركعط  Chiang and Lin (2012) وتطورق المط قنة فن  الوالينعط المتاندة األمريكينة والصنين، 

 Elder et al (2015) اىوتم ىمن  الشنركعط األبن عاية، و Diaz et al (2015)، وا تمود بتنعيوان
لمشنركعط  Narayanaswamy and Raghunandan (2019) وتطورق  علشنركعط فن  فموريندا، 

 Cellica and Kurnia, 2016; Junaidi et al., 2016; Hapsoro and)وا تمود  علهاند، 
Santoso, 2018; Nurbaiti and Pernatasari, 2019)  ،واىوتم ىم  الشنركعط فن  أادوايبنيع

 Mohamedوأخيرا استند (  مرابب  الابع عط  ماشآط الماعب ة والمراجعة البودااية، 3108دمحم )
and Habib (2013)  .ىم  مرابب  الابع عط  ماشآط الماعب ة والمراجعة المصرية 

التوى منيوا ع بين اتعئا الدرابعط البنع قة فيمواستناًدا  مى ما سبق،  مكن القول بوجود اختعف 
(Diaz et al., 2015 ؛Junaidi et al., 2016 ،؛ 3108؛ دمحمNurbaiti and 

Permatasari, 2019; Narayanaswamy and Raghunandan, 2019)  حوول توأثير
طنننول فتنننرة ارت نننع  مرابنننا الابنننع عط  عميمنننه ىمننن  جنننودة اكمنننه المهاننن  ىعمنننة، و شنننأن االبنننتمرارية 

تننأثير ييجننعب  أو تاننول ذلننك التننأثير مننن ييجننعب  لبننمب   عنند مننرور بننتة بنناواط مننن  مووا بووينعصننة، خ
 ارت ع  مرابا الابع عط  عميمه أو تأثير بمب  أو ىدم معاوية ذلك التأثير.

بإمكعايننة تننأثير طننول فتننرة ارت ننع  مرابننا الابننع عط  عميمننه ىمنن  وبنووا   مووى ذلووك  عتقوود الباحووث 
الدرابعط البع قة،  شأن اتجنع  العالبنة  ونتيجة لتضارب نتامب أن االبتمرارية.جودة اكمه المها   ش

بوواختعف بيمووة التأثيريننة ماننه الدرابننة، مننع بننين تننأثير ييجننعبا وبننمبا، أو ىنندم وجننود تننأثير معاننوي، 
 نعلتاقق منن مندى وجنود العالبنة التأثيرينة فنا بيئنة التطبيق، فير  الباحث أنو من المنطقي االكتفوا  

و م وووو فووو مكن اشوووتقاق  ال عانن  التجنننع  مانندد لتمنننك العالبننة دون تبنوووىعربننة المهايننة المصنننرية المم
 الفر  الثانى لمبحث،  مى النحو التالي: 

 

: يؤثر طول فترة ارتباط مراقب الحسابات بعمم و  مى جودة حكمو المينى بشأن استمرارية 2ف
 الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
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الععقة بين درجوة التخصوص الصونا ى لمراقوب الحسوابات وطوول فتورة تحميل  -6/3
ارتباطو بعميموو معوا وجوودة حكموو المينوى بشوأن االسوتمرارية واشوتقاق الفور  

  ( وفر  اتو3الثالث لمبحث )ف
؛ Havasi and Daeabi, 2016؛ Omidfar and Moradi, 2015نتيجة إلشوارة الوبع  )

( الىت نعر درجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط، ياندى الخصنعئص الاوىينة 3107ى عس، 
 وتوصووللمراببنن  الابننع عط، المنن ثرة ىمنن  جننود  اكمننه المهانن  ىعمننة، و شننأن االبننتمرارية خعصننة. 

 Narayanaswamy and؛ Hapsoro and Santoso, 2018؛ 3108)دمحم،  الوبع  األخور
Raghunandan, 2019)ع، الىت ننعر طننول فتننرة ارت ننع  مرابننا الابننع عط  عميمننه، يانندى ، أيانن

تننننأثير درجننننة التخصننننص فوووو مكن القووووول بإمكان ووووة الخصننننعئص الاوىيننننة، المنننن ثرة فنننن  ذلننننك الصنننندد. 
الصننناعى  لمرابنننا الابنننع عط وطنننول فتننننرة ارت عطنننه  عميمنننه معنننع، ىمنننن  جنننودة اكمنننه المهاننن   شننننأن 

وموانوىية  إلمكان ة د م اسوتقعل Diaz et al (2015). خاصة فى ظل إشارة دراسة االبتمرارية
خاصوة مرابب  الابع عط، الت  يمكن أن تتأثر بم ع ف  ظه طول فترة ارت عطه  عميمه،  صورة أكبنر، 

ارصنه فن  الافنعع ىمن  بنمعته المهاينة و نو منع بنند  نظوًرا لزيوادةظنه كوانه متخصًصنع صناعىًيع،  فوى
 ر فترة االرت ع . ياد من األثعر البمبية الت  يتباهع م يدى بص

بإمكعاية وجود أثر مشترك لمتخصص الصاعى  لمرابنا الابنع عط  وبنا   مى ذلك  عتقد الباحث
وطول فترة ارت عطه  عميمه معع، ىم  جودة اكمه المها   شأن االبتمرارية، اظًرا لجو رينة تنأثير كنه 

( 3108؛ دمحم، (Chiang and Lin, 2012ونتيجة لمحدود ة الدراسات السوابقة ماهمع ىم  اندا، 
درجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط وطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه معنع فن   التى اختبرت أثور
 اننرورة وجو ريننة التاقننق مننن ذلننك األثننر اتنن  يمكننن الوصننول لصننورة  ف عتقوود الباحووثذلننك الصنندد، 

الابنننع عط  شنننأن  أكثنننر شنننمولية ىنننن األ عنننعد التننن  يمكاهنننع التنننأثير ىمننن  جنننودة الاكنننم المهاننن  لمرابنننا
 االبتمرارية.

الدرابنعط البنع قة،  شنأن اتجنع  العالبنة التأثيرينة بنين التخصنص الصناعى   ونظًرا لتضوارب نتوامب
لمرابننا الابننع عط وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه، وجننودة اكمننه المهانن   شننأن االبننتمرارية، مافننردة، مننع 

عف بيموة التطبيوق، ف عتقود الباحوث بأنوو بواختبين تأثير ييجعبا وبمبا، أو ىدم وجود تأثير معاوي، 
 علتاقق من مدى وجود تمك العالبة التأثيرينة ببيئنة الممعربنة المهاينة المصنرية من المنطقي االكتفا  
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و م ووو فوو مكن اشووتقاق الفوور  الثالووث لمبحووث،  مووى النحووو ال عانن  التجننع  مانندد لهننع  دون تبنووى
 التالى:

 

الحسابات وطول فترة ارتباطو بعميمو معا  مى جودة : تؤثر درجة التخصص الصنا ى لمراقب 3ف
 حكمو المينى بشأن استمرارية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 

 Omidfar and) و موى نحووو أخور يتضوو  لمباحووث مون تحميوول الدراسووات السوابقة التووى منيووا
Moradi, 2015 ؛Brown and Knechel, 2016 ؛Sengers, 2017 ،؛ 3108؛ البيدGul 

et al., 2018 ؛Narayanaswamy and Raghunansan, 2019)   إمكان ة اختعف مسوتو
درجننة التخصننص  وكووذلك اخووتعف تووأثيرلمرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية،  جووودة الحكووم المينووى

 بووواختعف مجمو وووة مووونالصننناعى  لمرابنننا الابنننع عط وطنننول فتنننرة ارت عطنننه  عميمنننه كنننه ىمننن  اننندا، 
درجنننة تعقنننند صننناعىة شننننركة ىميننننه  والتووووى منيووووا؛كة ىميننننه المراجعنننة، الماننندداط ذاط الصننننمة  شنننر 

المراجعة، اجم شركة ىميه المراجعة، مبتوى االبتقرار المعل  لشركة ىميه المراجعة، واوع القطعع 
 الصاعى  الذى ياتم  يليه شركة ىميه المراجعة.    

بنة بنين درجنة التخصنص ىمن  العالونتيجة لتأثير المحددات ذات الصمة بشركة  ميل المراجعوة 
الصننناعى  وطنننول فتنننرة االرت نننع ، كمتغينننراط مبنننتقمة، ومبنننتوى جنننودة الاكنننم المهاننن ، كمتغينننر تنننع ل، 

تفعىمية  ينتب متغيراتالمادداط مل المتغيراط المبتقمة ماه الدرابة،  فيتوقع الباحث أن تفا ل تمك
 ووو سوويتبنى الباحووث الموودخل . و مجدينندة، مننن شننأاهع أن تنن ثر ىمنن  العالبننة التأثيريننة مجننعل ال انن 

، وذلوك لمعالجوة تموك المحوددات بدال منن المندخه الربنعبا Bills et al (2013)بيعًبع ىم  الُمعدل، 
واتسواقا موع غالب وة الدراسوات السوابقة ذات  كمتغيراط ُمعدلة لمعالبة بدال من كواهع متغيراط ربعبينة،

نظوًرا ىمن  أثنر الوانل المنعل  لشنركة ىمينه المراجعنة ودرجنة تعقند صناعىته، الصمة، سيركز الباحث 
لجوىريووة تووأثير كوول منيمووا، وموون ثووم اشووتقاق الفوورو  الفر  ووة لمفوور  الثالووث، وذلووك  مووى النحووو 

 التالى:

ف مووا يتعمووق بالوضووع المووالى لشووركة  ميوول المراجعووة، فيتضوو  لمباحووث موون تحميوول الدراسووات 
 Al Bhoor and Khamees, 2016; Cellica and Kurnia, 2016; Hapsoro)السوابقة  

and Santoso, 2018) عىت عر نع بنسوبة الرفوع الموالى ، معبنرا ىانهبإمكان ة النظر لذلك الوضوع  ،
أانند األ عننعد المعليننة التنن  تعبننر ىننن الواننل الاقيقنن  لمشننركة فاننال ىننن اىت عر ننع  مثع ننة أانند دوافننل 

يهع، لموفننننع   شننننرو  المديوايننننة وتأجيننننه االىتننننراا  عألانننندا  اإلدارة البننننتغالل الفننننرص المتعاننننة لنننند
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 زيوادة مسوتو  جوودة وىوو موا  سوتمزمالجو رية الت  بد تثير الشك ف  بدرة الشنركة ىمن  االبنتمرار، 
 عميمنه لفتنرة أطنول ضورورة ارتباطوو  الاكم المها  لمرابا الابع عط  شنأن االبنتمرارية، التن  تتطمنا

م الكنعف  لطبيعنة ىمميعتنه  منع يمكانه منن أدا  ىممينة المراجعنة  كفنع ة ات  يمكانه الاصنول ىمن  الفهن
صاعىيع لالبتفعدة من بدرتنه ىمن   بمراقب حسابات متخصص فضع  ن ضرورة االستعانةوفعىمية، 

اختيننعر وتطبيننق يجننرا اط المراجعننة األكثننر فععليننة ودىمننه لمبننتوى ابننتقالله ارصننع ماننه فنن  الافننعع 
 ف  ظه طول فترة ارت عطه  عميمه.ىم  بمعته المهاية خعصة 

و م ووو فيتوقووع الباحووث أن التفا وول بووين الوضووع المووالى لشووركة العميوول، مقوواس بنسووبة الرفووع 
المالى، ودرجة التخصص الصنا ى لمراقب الحسابات وطول فتورة ارتباطوو بعميموو، كوع  موى حوده، 

تجواه الععقوة التأثيريوة مجوال ينتب متغيران تفا م ان جديدان من شوأنيما أن يوؤثرا  موى قووة و/أو ا
/أ(،  موى 3( مقارنة بتجاىل ذلك األثور التفوا مي. و م وو فو مكن اشوتقاق الفور  الفر وي )ف3)ف

 النحو التالي:
 

/أ: يختمم تأثير درجة التخصص الصنا ى لمراقب الحسابات وطول فترة ارتباطو بعميمو 3ف
قيدة بالبورصة المصرية، باختعف معا  مى جودة حكمو المينى بشأن استمرارية الشركات الم

 الوضع المالى لشركة  ميل المراجعة مقاس بنسبة الرفع المالى
 

أمووا ف مووا يتعمووق بدرجووة تعقوود صوونا ة  ميوول المراجعووة، فيتضوو  لمباحووث موون تحميوول الدراسووات 
 ,.Masud et al؛ Ha et al., 2016؛ Thabit, 2014؛ Bills et al., 2013السوابقة )

بإمكان ة ا تبار درجة تعقد صونا ة  (Sengers, 2017; Leidner and Lenz, 2017؛ 2017
تطننور ىمميعتننه التشننغيمية والتنن   مؤشوور لموود ، بمعوودل دوران المخووزون المراجعننة معبننرا ىاهننع   ميوول

منن جنودة الاكنم المهان  لمرابنا الابنع عط  وتسومتزم مسوتو  أ موىتتزامن مل زيعدة مخعطر أىمعله، 
ىمننن  انننرورة زينننعدة الشنننك المهاننن  لننندي مرابنننا فضوووع  ووون انعكاسووويا   شنننأن االبنننتمرارية خعصنننة،

الابننع عط وزيننعدة افعظننه ىمنن  مواننوىيته لاننمعن ىنندم المبننعس  بننمعته المهايننة، خعصننة فنن  ظننه 
كوانننه مرابنننا ابنننع عط متخصنننص صننناعى ، و نننو األمنننر النننذى يننندىم المنننردود اإليجنننعب  لطنننول فتنننرة 

  .ارت عطه  عميمه ىم  جودة اكمه المها 

و م و فيتوقع الباحث أن التفا ل بين درجة تعقد صنا ة  ميول المراجعوة مقاسوة بمعودل دوران 
المخووزون، ودرجووة التخصووص الصوونا ى لمراقووب الحسووابات وطووول فتوورة ارتباطووو بعميمووو، كووع  مووى 
حده، ينتب متغيران تفا م ان جديودان مون شوأنيما أن يوؤثرا  موى قووة و/أو اتجواه الععقوة التأثيريوة 
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/ب(، 3( مقارنة بتجاىل ذلك األثر التفا مي. و م و ف مكن اشتقاق الفور  الفر وي )ف3ل )فمجا
  مى النحو التالي:

 

/ب: يختمم تأثير درجة التخصص الصنا ى لمراقب الحسابات وطول فترة ارتباطو بعميمو معا 3ف
تعف درجة  مى جودة حكمو المينى بشأن استمرارية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، باخ

 تعقد صنا ة  ميل المراجعة مقاسة بمعدل دوران المخزون.
 

أاند أ نم  (19)مستو  إفصواح اإلدارة  ون االسوتمراريةيتاح أاه كاتيجة الىت عر و مى نحو أخر 
 Myers et alالعوامننه المنن ثرة ىمنن  جننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية 

منن ذلنك األثنر فن  بنيعق العالبنة التأثيرينة مانه الدرابنة  بضورورة التحقوقف عتقد الباحوث ، (2018)
الوصننول لصننورة أكثننر شننمولية لال عننعد التنن  يمكاهننع التننأثير ىمنن  جننودة  حتووى  مكوون(، 2 ننعلفرض )ا
 ,.Mayew et al., 2015; Krishnan et al)توصنه الن عض وفوى ذلوك السو اق ذلنك الاكنم. 

وى يفصنعح اإلدارة ىنن االبنتمرارية ىمن  جنودة الاكنم المهان  لمبنت إلى وجود توأثير إيجوابى (2015
الاعكننعس الماتننوى المعمومننعت  إلفصننعح اإلدارة ىننن كيننة نظوورا لمرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية، 

معمومعط ف  ذلك الصدد، ىم  زيعدة القدرة التاب ية لمرابنا الابنع عط  شنأن مندى بندرة الشنركة ىمن  
يناعكس ييجع نع ىمن  زينعدة جنودة اكمنه المهان   شنأن االبنتمرارية ومنن  االبتمرار من ىدمه، و نو منع

 ثم بالمة رأيه. 

                                                 
 ,.Krishnan et al)والدراسوات السوابقة  (AS No. 2415؛ ISA No. 570)يتض  لمباحث من تحميل اإلصودارات المين وة  ((09

أن ، لموفوا  بإحود  بنوود مسوموليتيا بشوأن االسوتمرارية، أنوو يجوب  موى اإلدارة( Myers et al., 2018؛ 3107؛ ى نعس، 2015
ىننن الخطننط التنن  بنند اننددتهع لمواجهننة تمننك  وكووذلك اإلفصوواح عإلفصننعح ىننن أى أانندا  جو ريننة بنند تعيننق ابننتمراريتهع مبننتق ال  تقوووم

. وحتووى  مكوون  مبننتوى يفصننعح اإلدارة ىننن االبننتمراريةوىووو مووا  مكوون االسووتدالل  م ووو األانندا  ومنندى يمكعايننة اجننعح تمننك الخطننط، 
؛ معينعر (IAS No. 37التحقق من مستو  إفصاح اإلدارة  ون االسوتمرارية، قوام الباحوث بتحميول اإلصودارات المحاسوب ة التوى منيوا 

جرا  ت( 38الماعب ة المصرى ربم   اصر  ف  مجموىتين منوقد تبين إمكان ة لمقوائم المعلية لكعفة مشع داط الدرابة، حميل محتو  وا 
المعمومووات التووى تتعمووق باالسووتمرارية وتووم اإلفصوواح  نيووا فووى صوومب ىننن المجمو ووة األولووى اينن  تعبننر ؛ المعمومننعط المفصننح ىاهننع

مخصنص الاننرائا  مثول؛لمواجهنة األاندا  االاتمعليننة ) صوواتمخصكعإلفصننعح ىنن كينة معمومنعط تتعمننق بتكنوين كينة القووامم المال وة 
المتاعزع ىميهع، مخصص انرائا كبنا العمنه، مخصنص يىنعدة  يكمنة القندرة االاتعجينة، مخصنص المخنعطر االبنتثمعرية، مخصنص 

المعموموات ىنن المجمو وة الثان وة مااة اهعية الخدمة، مخصص اهو األىمعل، ومخصنص مقعبمنة مديواينة اقنه المرافنق(، بيامنع تعبنر 
 بااللتزاموات المحتمموةكعإلفصنعح ىنن كينة معمومنعط تتعمنق التى تتعموق باالسوتمرارية وتوم اإلفصواح  نيوا ضومن اإل ضواحات المتمموة 

خبننعرة أاند االببننعم البنوود األخوور  )مثول؛ خطع نعط الاننمعن و/أو المشنعريل تانط الصننيعاة و/أو فوائند التنأخير المبننتاقة(، أو بشوأن )
 عننض األببننعم  شننكه جزئنن ، النندىعوى والازاىننعط القاننعئية، جهننود يىننعدة الهيكمننة، ارتفننعع أبننععر الطعبننة، صنندور بننرار   علشننركة، غمننق

 .بتارير بعر الصرا، واألادا  البيعبية الم ثرة ىم  اشع  الشركة(
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يل  تأثير تمك اإلفصعاعط بنم ع ىمن  أبنععر  Myers et al (2018) و مى نفس النحو توصل
و موى أبهم الشركعط خعصة ف  ظه تزاماهع مل يصدار مرابا الابع عط لتقرينر   شنأن االبنتمرارية. 

 لعودم معنو وة توأثير مسوتو   Nurbaiti and Permatasari (2019)توصنه النقو   مون ذلوك
وىوو موا يفصعح اإلدارة ىن االبتمرارية ىم  جودة الاكم المها  لمرابا الابنع عط فن  ذلنك الشنأن، 

بإمكعايننة تننأثير وبنووا   مووى ذلووك  عتقوود الباحووث البننمعط المميننزة لبيئننة التطبيننق. قوود يرجووع الخووتعف 
ىن االبتمرارية ىم  جودة اكمه المها   شأن االبتمرارية، ف  بيعق العالبة  مبتوى يفصعح اإلدارة

 (.2التأثيرية ماه الدرابة  علفرض)ا

الدرابعط البع قة،  شأن اتجع  ذلنك التنأثير، منع بنين تنأثير ييجنعبا أو ىندم  ونتيجة لتضارب نتامب
 نعلتاقق منن لمنطقوي االكتفوا  باختعف بيموة التطبيوق، فيور  الباحوث أنوو مون امعاوية ذلك التنأثير، 

مدى وجود تأثير لمبتوى يفصعح اإلدارة ىن االبتمرارية ىم  جودة الاكم المها  لمرابا الابنع عط 
 دون تبنوووى( فنننا بيئنننة الممعربنننة المهاينننة المصنننرية 2فننن  بنننيعق العالبنننة التأثيرينننة مجنننعل الفنننرض )ا

 مووى النحووو ( 1األول لمبحووث )س و م ووو فوو مكن إضووافة السووؤال ال عانن  التجننع  مانندد لتمننك العالبننة
 التالى:

 

ىل يؤثر مستو  إفصاح اإلدارة  ن االستمرارية  مى جودة الحكم المينى لمراقب  :1س
الحسابات بشأن استمرارية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، فى س اق الععقة بين درجة 

المينى بشأن استمرارية تخصصو الصنا ى وطول فترة ارتباطو بعميمو من جية وجودة حكمو 
 تمك الشركات من جية أخر ؟

 

  منيج ة البحث -6/4
وف موا يموى  عور  ومنن ثنم اخت نعر فروانه، بنيتم القينعم بدرابنة تطبيقينة.  تحق ًقا ليودف البحوث،

؛ أ داا الدرابنة، مجتمنل وىيانة الدرابنة، توصني  وبينعس متغينراط الدرابنة، أدواط الباحث، لكل من
جرا اط الدرابة، أدواط التاميه اإلاصعئ ، وأخيًرا اتعئا الدرابة التطبيقينة.  وذلك كموو  موى النحوو واف

 التالى:

 أىداف الدراسة التطب ق ة -6/4/1
منندى تننأثير درجننة التخصننص لمتحقووق موون اخت ننعر فننروض ال انن ، الدراسووة التطب ق ووة تبننتهدا 

الصاعى  لمرابا الابع عط وطول فترة ارت عطه  عميمنه، بن ا  أكنعن ذلنك  صنورة مافنردة أو مجتمعنة، 
 Hapsoro amd)ق اًسووا  مووىىمنن  جننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية، 
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Santoso,  2018; Narayanaswamy and Raghunandan, 2019) ك التحقوق مون وكوذل
العالبة التأثيرية بين درجة التخصص الصاعى  لمرابا الابع عط وطنول فتنرة ارت عطنه مد  اختعف 

 عميمنننه معنننع ىمننن  جنننودة اكمنننه المهاننن   شنننأن االبنننتمرارية،  نننعختالا الوانننل المنننعل  لشنننركة ىمينننه 
 ;Cellica and Kurnia, 2016)ق اًسوا  موى المراجعنة ودرجنة تعقند صناعىته، كنه ىمن  اند ، 

Hapsoro amd Santoso, 2018) .  تنأثير مبنتوى يفصنعح اإلدارة ىنن وأخيرا التحقوق مون مود
االبننتمرارية ىمنن  جننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننعن االبننتمرارية فنن  بننيعق العالبننة بننين 
درجة تخصصه الصاعى  وطول فترة ارت عطه  عميمه من جهة وجودة اكمنه المهان  فن  ذلنك الصندد 

   (Myers et al., 2018; Nurbaiti and Permatasari, 2019)ق اسا  مى أخرى،  من جهة

 مجتمع و ينة الدراسة -6/4/2
الدرابنة منن كعفنة الشنركعط المقيندة ببورصنة األوراق المعلينة المصنرية خنالل الفتنرة  يتكون مجتمع

تاظيمينننننة الم ببنننننعط المعلينننننة، اظنننننًرا لخانننننوىهع لقواىننننند  اسوووووتبعاد،  عننننند 3108واتننننن   3102مننننن 
فصننعح خعصننة بهننع، اتيجننة الخننتالا طبيعننة اشننعطهع،  Hapsoro)ق اًسووا  مووى  ومتطم ننعط بيننعس واف
amd Santoso, 2018; Nurbaiti and Permatasari, 2019)  ىيانة تاكمينة وقد تم اخت ار

العياة مانه الدرابنة وبذلك بمغ  دد شركات ، (31)من  ذ  الشركعط ُروىا فا اختيعر ع ىدة اىت عراط
 -Firm-Year حيوووث يتبوووع الباحوووث مووودخل( مشنننع دة، 455( شنننركة،  اجنننم مشنننع داط )64)

Observation  ق اًسوا  موى(Cellica and Kurnia, 2016; Narayanaswamy and 
Raghunandan, 2019) 

 
                                                 

اعط المتممة متعاة لكعفة الشركعط ؛ أن تكون القوائم المعلية واالياعتتمثل ا تبارات اخت ار مفردات العينة التحكم ة في كل من  (31)
(، أن تكننون القننوائم المعليننة واإلياننعاعط المتممننة لمشننركة كعممننة، وأن تقننوم الشننركة باشننر بوائمهننع 3108-3102خننالل فتننرة الدرابننة )

لينة والتنا تعند الشركعط التا خرجط من التبجيه فنا بورصنة األوراق المع . وبالتالى فقد قام الباحث باستبعادالمعلية  علجايه المصري 
و موى الورغم مون بوائمهع  علعممة األجابية وكذلك الت  لم يتمكن ال عا  من الاصول ىم  بيعاتهع خالل أى باة من بناواط الدرابنة. 

حتووى  Firm-Year-Observationمنندخه ، وىووو مووا يتنوواق  مووع ىمنن  الشننركعط المتعاننة فقننط خننالل فتننرة الدرابننةا تموواد الباحووث 
مننن تامينه الشننركعط ماننه ، إال أنووو اتضوو  ارت نع  مرابننا الابنع عط  عميمننه خننالل، بنتة بنناواط، فتننرة الدرابنةطننول فتننرة  مكون ق وواس 

( شركعط تعتمد ىم  مندخه 01( شركة تعتمد ىم  مدخه المراجعة الفردية، )43، انطواميا  مى )( شركة64الدرابة، الت  تاماط )
( شنركة تعتمند ىمن  مندخه المراجعنة المشنتركة خنالل  عنض أو كنه بناواط 00المراجعة الثاعئية خالل  عض أو كه باواط الدرابة، )

وىووو األموور الووذ  أد  التبوواع الدرابننة، وشننركة واانندة تعتمنند ىمنن  منندخم  المراجعننة المشننتركة والثاعئيننة خننالل  عننض بنناواط الدرابننة، 
مشنع دة وااندة ىمن  األبنه أو أكثنر منرة أخنرى ىاند يجنرا  الدرابنة  اين  يكنون لكعفنة الشنركعط  Firm-Year-Observationمدخل 

    خالل كعفة باواط الدرابة.    
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 نموذج البحث وتوصيم وق اس متغيرات الدراسة -6/4/3
؛ امنوذج ال انن ، اسوتمزم ذلووك تنواول كول موونالعالبننعط التأثيرينة مجنعل الدرابننة، ألغورا  اختبوار 

 وذلك  مى النحو التالى:وتوصي  وبيعس المتغيراط. 

 نموذج البحث -6/4/3/1
متغيوورين مسووتقمين، ىمووا؛ درجووة يتانح مننن تت نل فننروض ال انن ، أن متغينراط الدرابننة تتاننمن؛ 

متغيور توابع، ارت نع  مرابنا الابنع عط  عميمنه، وة طول فتر الصاعى  لمرابا الابنع عط، والتخصص 
الوال المنعل  ومتغيران معدالن، ىما؛ جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط  شأن االبتمرارية، ىو 

مبننتوى يفصننعح ومتغيوور رقووابى، ىووو لشننركة ىميننه المراجعننة، ودرجننة تعقنند صنناعىة ىميننه المراجعننة، 
 حث تبعا لذلك كما يمى:و ظير نموذج الباإلدارة ىن االبتمرارية. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 نموذج البحث فى ظل التحميل األساسى ( 1شكل )
 انًصذس )إعذاد انثاحث(

 

 انًتغٛش انتاتع

جٕدج انحكى انًُٓٗ نًشاقة انحضاتاخ 

 ،GCOAتشأٌ االصتًشاسٚح 

يقاصح تًذٖ صاليح انشأٖ تشأٌ 

االصتًشاسٚح، ٔفقا نًذٖ اتضاق َتائج 

 Altman Z Scoreًَٕرج  

 يع سأٖ يشاقة انحضاتاخ  

 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

دسجح  انتخصص انصُاعٗ 

 Specنًشاقة انحضاتاخ 

 يقاصح  

تانحصح انضٕقٛح إلجًانٗ 

 األصٕل 

طٕل فتشج استثاط يشاقة 

انحضاتاخ يع عًٛهّ 

Tenure  

 يقاصح تعذد انضُٕاخ 

 نالمستقال نالمتغيرا

  المعذالن نالمتغيرا

انٕضع انًانٗ نششكح عًٛم 

انًشاجعح يقاس تُضثح انشفع انًانٗ 

Lev  أ(3)ف/ 

دسجح تعقذ صُاعحعًٛم انًشاجعح 

يقاصح تًعذل دٔساٌ انًخزٌٔ 

Inventory ب(3)ف/ 

س

1 

يضتٕٖ إفصاح اإلداسج عٍ االصتًشاسٚح 

Dis  

 

  ىالرقبب رالمتغي
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 توصيم وق اس متغيرات الدراسة    -6/4/3/2

 القيبس التوصيف التأثير نوعو المتغير

جوووووٕدج انحكوووووى 

انًُٓٗ نًشاقة 

انحضووووووووووووووواتاخ 

تشووووووووووووووووووووووووووأٌ 

 االصتًشاسٚح

GCOA 

  تاتع

قوووووذسج يشاقوووووة انحضووووواتاخ عهوووووٗ انتقٛوووووٛى 

انًٕضووووٕعٗ نهثووووذائم انًتاحووووح، ٔا تٛوووواسِ 

نهثوووذٚم انًالئوووى نهلوووشٔف انًحٛ وووح تً وووال 

حكًّ انًُٓٗ تشأٌ االصتًشاسٚح، ٔرنك فوٗ 

ضوووٕل انتزايوووّ تانًعووواٚٛش انًُٓٛوووح ٔقٕاعوووذ 

؛ 2118آداب ٔصوووهٕكٛاخ انًُٓوووح )انضوووٛذ، 

(Hapsoro and Santoso, 2018  

 ;Budisantose et al., 2017)ٔفقا نـ

Junaidi et al., 2016)  يقاصوووح

( فوٗ لوم 1كًتغٛش ًْٔٗ ٚأ وز انقًٛوح )

صوووواليح سأٖ يشاقووووة انحضوووواتاخ تشووووأٌ 

االصوووووتًشاسٚح أٖ فوووووٗ حوووووانتٗ انقثوووووٕل 

( 1ٔانوووشفل انصوووحٛذ، ٚأ وووز انقًٛووووح )

تخووووالف رنووووك أٖ فووووٗ حووووانتٗ انقثووووٕل 

 ٔانشفل انخاطئ.

دسجووووووووووووووووووووووووووح 

انتخصوووووووووووووووص 

انصوووووووووووووووووُاعٗ 

نًشاقووووووووووووووووووووووة 

 انحضاتاخ

Spec 

 - /+ يضتقم

يذٖ إنًاو يشاقة انحضاتاخ تًقٕياخ يُٓح 

انًشاجعووووووح، ٔفًٓووووووّ انًتعًوووووو  ٔ ثشتووووووّ 

انًتخصصووووووح
 

ت ثٛعووووووح صووووووُاعح عًٛووووووم 

انًشاجعووووووح ٔانتحووووووذٚاخ انتشووووووغٛهٛح انتووووووٗ 

تٕاجٓٓوا ٔكٛيٛوح ت ثٛو  يختهوم انًعان وواخ 

انًحاصووثٛح انخاصووح تٓووا، ٔت ٕٚووع رنووك كهووّ 

ُعكش التثووووواه يُووووواْج ٔ/أٔ إجوووووشالاخ تووووو

تانتثعٛووح عهوووٗ كيوووالج ٔفعانٛووح أدائوووّ نعًهٛوووح 

؛ 2117)انصوووووووووووووووووٛشفٗ،  انًشاجعوووووووووووووووووح

(Hapsoro and Santoso, 2018 

؛ Elder et al., 2015ٔفقوووا نوووـ )

( تانحصووووح انضووووٕقٛح 2117انصووووٛشفٗ، 

إلجًووووانٗ األصووووٕل، يقاصووووح تانًعادنووووح 

 انتانٛح:

Spec  إجًوانٗ أصوٕل عًوالل يشاقووة =

انحضوواتاخ فووٗ صووُاعح يعُٛووح
 

إجًووانٗ ÷ 

أصووٕل عًووالل انق وواه انصووُاعٗ تعُٛووح 

انذساصح
(21)

 

طوووووووٕل فتوووووووشج 

استثوواط يشاقووة 

انحضووووووووووووووواتاخ 

 تعًٛهّ

Tenure 

 يضتقم

 
 /+- 

اإلطاس انزيُٗ انزٖ ٚصم فتوشج تعاقوذ أحوذ 

يشاقثووٗ انحضووواتاخ تعًٛوووم يحوووذد فوووٗ أحوووذ 

انق اعوووووواخ انصووووووُاعٛح، نتقذًٚووووووّ  ذيووووووح 

انًشاجعح انخاسجٛح انًانٛح انضُٕٚح انتقهٛذٚوح 

 Nurbaiti and)؛ 2117)أتٕجثوووم، 

Permatasari, 2019 

 ( يقاصح2117ٔفقا نـ أتٕجثم )

تعذد انضُٕاخ تعاقذ يشاقة انحضاتاخ يع 

 عًٛهّ  الل فتشج انذساصح.

                                                 
تم دما القطعىعط  وألغرا  التحميل اإلحصامي لمب اناتىدد القطعىعط التا تاتما يليهع شركعط العياة ثالثة ىشر بطعًىع. بمغ   ((21

 64ووفقوا لتحميوول شوركات العينووة )ىننعط فقنط، (، وصننواًل يلن  خمنس بطع3107طمخنعن ) وفقووا لدراسوةذاط العممينعط المتشنعبهة مًعنع، 
شنركعط الكيمعوينعط والماتجنعط المازلينة والشخصنية والخندمعط  الوذ   شومل القطواع الصونا يتانماط تمنك القطعىنعط األتن ؛  شركة(

الشنركعط الماتمينة  الوذ   ضوم ، قطاع التجارة والتجزموة( شنركة37) قد تتضمنوالماتجعط الصاعىية والبيعرط واألغذية والمشرو عط، 
الشنركعط الماتمينة يلن  بطنعع المنوارد  ، قطاع الموارد األساسو ة والغواز والبتورول الوذ   ضوم( شركعط فقط4)قد تضمن  لافس القطعع

الشنركعط الماتمينة النا  ، قطاع العقارات ومواد البنا  والتشييد الذ   ضوم( شركعط فقط5)قد تضمن  األبعبية وبطعع الغعز والبترول
الشننركعط الماتميننة يلنن  بطعىننعط  الووذ  يوودمب قطوواع الخوودمات( شننركة، وأخيننًرا 30)قوود تضوومن ع العقننعراط ومننواد الباننع  والتشننييد بطننع

وبووالنظر لتوزيعووة شووركات العينووة  مووى مختمووم ( شننركعط فقننط. 7) قوود تضوومناإلىننالم واألدويننة واالتصننعالط والتكاولوجيننع والبننيعاة 
الشركات المنتم ة لتمك القطا ات بالفعل، لذا تم احتساب الحصة السووق ة كنسوبة مون إجموالى القطا ات فيتض  أنيا ال تمثل كافة 

 أصول  مع  القطاع الصنا ى بعينة الدراسة بدال من احتسابيا  مى كنسبة من إجمالى أصول  مع  القطاع الصنا ى ككل 
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انٕضووع انًووانٗ 

نشوووشكح عًٛوووم 

انًشاجعح
(22)

 

Lev 

 

 يعذل

عهٗ  -+/

قٕج ٔ/أٔ 

ات اِ 

H3 

 ;Wardayati et al., 2017)ٔفقووا نووـ

Sengers, 2017) ْووووٕ َضووووثح انشفووووع  ،

انًانٗ انتٗ تعثش عوٍ انًوذٖ انوز٘ اعتًوذخ 

عهّٛ انششكح فوٙ تًٕٚوم أصوٕنٓا تاالعتًواد 

قتشضووح يووٍ انغٛووش، ٔيووا  ًض عهووٗ األيووٕال ان

ًٚكٍ االعتًاد عهّٛ كًؤشش نًذٖ اصوتقشاس 

 انششكح  ٔقذستٓا عهٗ انٕفال تانتزاياتٓا

 Cellica and Kurnia (2016)ٔفقوا 

 انٛح:يقاصح تانًعادنح انت

LEV  إجًوانٗ ÷ = إجًوانٗ االنتزايواخ

 األصٕل

دسجووووووح تعقووووووذ 

صووُاعح عًٛووم 

انًشاجعح
(23)

 

Inven 

 يعذل

عهٗ  -+/

قٕج ٔ/أٔ 

ات اِ 

H3 

يذٖ صعٕتح تتثع أَشو ح ٔعًهٛواخ انعًٛوم 

تضوووثة ك ووووشج فشٔعوووّ ٔيُت اتووووّ ٔأصووووٕاق 

انًوووذ الخ ٔانًخشجوووواخ، ٔٚضوووتذل عهٛٓووووا 

تًعووووذل دٔساٌ انًخووووزٌٔ، ٔفقووووا )ُْووووذٖ، 

ْووٕ أحووذ َضووة انُشوواط انتووٙ تعتثووش  )2114

يؤشووش نًووذٖ يالليووح ح ووى االصووت ًاس فووٗ 

انًخووزٌٔ ٔتعثووش عووٍ يووذٖ كيووالج انشووشكح 

 فٙ اصتخذاو أصٕنٓا.

 

 ( يقاصح2114ٔفقا نـ ُْذٖ )

 تانًعادنح انتانٛح:

يعذل دٔساٌ انًخزٌٔ = تكهيح انثضاعح 

 يتٕصظ انًخزٌٔ÷ انًثاعح 

يضووووووووووووووووووووتٕٖ 

إفصوواح اإلداسج 

عووووووووووووووووووووووووووووووٍ 

 االصتًشاسٚح

Dis 

 -+/ سقاتٗ

دسجوووح إفصووواح اإلداسج عوووٍ آٚوووح يعهٕيووواخ 

تتعهووو  تاالصوووتًشاسٚح، صوووٕال أكووواٌ قوووذ توووى 

اإلفصاح عُٓا فٗ صهة انقوٕائى انًانٛوح، أٔ 

قووذ تووى اإلفصوواح عُٓووا ضووًٍ اإلٚضوواحاخ 

انًتًًووح. ٔفقووا نتحهٛووم انثاحووث ن صووذاساخ 

؛ IAS No. 37انًحاصووثٛح انتووٗ يُٓووا )

 (28نًصشٖ سقى يعٛاس انًحاصثح ا

( فوٗ لوم 1كًتغٛش ًْٔوٗ ٚأ وز انقًٛوح )

عووذو إفصوواح اإلداسج عووٍ آٚووح يعهٕيوواخ 

( 1تتعهوو  تاالصووتًشاسٚح، ٔٚأ ووز انقًٛووح )

فووووٗ لووووم اإلفصوووواح عووووٍ أحووووذ َووووٕعٗ 

انًعهٕيووواخ انتوووٗ تتعهووو  تاالصوووتًشاسٚح، 

( فوٗ لوم اإلفصواح عوٍ 2ٔٚأ ز انقًٛح )

َووووووووٕعٗ انًعهٕيوووووووواخ انتووووووووٗ تتعهوووووووو  

ك تاالصووووتُاد عهووووٗ تاالصووووتًشاسٚح، ٔرنوووو

انًقٛووووووواس انًضوووووووتخذو ٔفقوووووووا نذساصوووووووح 

Mayew et al (2015) ّٔتعذٚه
(24)

. 

                                                 
( يتانمن الوانل المنعل  لشنركة (Cellica and Kyrnis, 2016; Wardayati et al., 2017وفقنع لتامينه الدرابنعط البنع قة  ((33

ىميننه المراجعننة العدينند مننن األ عننعد والتنن  ماهننع؛ مبننتوى الرفننل المننعل ، ربايننة الشننركة، ابنن ة البننيولة البننريعة، ومعنندل امننو الشننركة. 
وس عتمد الباحث فى التعبير  ن الوضع المالى بنسبة الرفع المالى، نظرا لجوىرية تأثيرىا  مى الععقة التأثيرية محل الدراسة فضع 

    ن ا تبارىا من أكثر األبعاد شيو ا فى االستخدام من قبل الدراسات السابقة ذات الصمة. 
  (Bills et al., 2013; Thabet, 2014;  Ha et al., 2016; Masud et al., 2017)وفقنع لتامينه الدرابنعط البنع قة  ((32

يمكن االبتدالل ىن درجة التعقد الداخم  لعمميعط شركة العميه، الت  تعبر ىن مدى تطور ع،   مصنروفعط ال انو  والتطنوير ومندى 
ىننندد الشنننركعط التع عنننة، معننندل دوران رينننعدة الشنننركة  علصننناعىة، كمنننع يمكنننن بيعبنننهع  علعديننند منننن المقنننعييس والتننن  ماهنننع؛ ىننندد الفنننروع، 

وس عتمد الباحث  مى معدل دوران المخزون لمتعبير  ن درجة تعقد صونا ة  ميول المراجعوة نظورا المخزون، زمعدل دوران العمال . 
 ال تباره من أكثر الحسابات التى تستند  مى مجوال واسوع مون األحكوام الشخصو ة مون قبول معودييا، وىوو موا يونعكس بالتبع وة  موى

 .جوىرية تأثيره  مى مد  جودة الحكم المينى لمراقب الحسابات ومن ثم مد  سعمة رأ و
ف  بيعبنه  Mayew et al (2015)درابة  أما ف ما يتعمق بإمكان ة ق اس مستو  إفصاح اإلدارة  ن االستمرارية، فقد ا تمدت ((34

بينمووا اسووتندت دراسووة ( بخننالا ذلننك، 1( فنن  ظننه يفصننعح اإلدارة ىننن كيننة معمومننعط ويأخننذ القيمننة )0كمتغيننر و منن  يأخننذ القيمننة )
Nurbaiti and Permatasari (2019)  ىم  اب ة الباود المفصح ىاهع إلجمعل  ىندد البانود الواجنا اإلفصنعح ىاهنع )والتن  كعانط

ىندم مالئمتنه لطبيعنة مشنع داط فيتضو  Mayew et al (2015) ر لممق واس المسوتخدم فوى دراسوة وبوالنظباند فقنط(،  31تتانمن 
ىندد البانود ونتيجة لعدم إمكان ة حصر %( من مشع داط الدرابة ناد  ذ  المعمومعط ىم  األبه، 95الدرابة اظرا إلفصعح اوال  )

لوذلك  عتقود الباحوث فيصعا ابتخدامه  و األخنر،  Nurbaiti and Permatasari (2019)الواجا اإلفصعح ىاهع كمع ف  درابة 
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جرا ات الدراسة -6/4/4  أدوات وا 
الواردة  نعلقوائم  Secondary Data إلى الب انات الثانو ةتم االبتاعد بشأن أدوات الدراسة، فقد 

ىمننن  الموبنننل اإللكترواننن  م عشنننر  والب انوووات المتاحوووة المعلينننة واإليانننعاعط المتممنننة لشنننركعط العيانننة
، فقند أموا بشوأن إجورا ات الدراسوة .(www.mubasher.info/EGX/stocks-Pricesمعمومعط )

الخنعص بجنودة الاكنم المهان  لمرابنا ، وبدً ا بوالمتغير التوابع، بعم ال عا  بتجهيز البيعاعط المطمو ة
مووود  ىمنن   تووم تقوووديره باال تموواد فقوودالابننع عط  شننأن االبننتمرارية معبننًرا ىاننه  مننندى بننالمة ركيننه، 

، ورأ  (35)،  عىت عر  أاد امنعذج التابن   نعلتعثر المنعل Altman Z Scoreاموذج  التوافق بين نتامب
( بمشوواىدات العينووة Zوبنووا   مووى ذلووك تووم احتسوواب ق مووة )مرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية. 

لتاديند  م  الموبل اإللكترواا، م عشر معمومعط عالبتععاة ببيعاعط القوائم المعلية، والبيعاعط المتعاة ى
لمجمنننوىتين و منننع؛ تقسووو م مشووواىدات الشوووركات إلمكعاينننة  ، أوال، والتوووى أشوووارتبنننعر يبفنننعل البنننهم

المبنتقرة معلينع  ومجمو ة المشواىداتالمتعثرة معليع و/أو الماتمه تعثر ع معليع، مجمو ة المشاىدات 
 . (36)و/أو الت  لديهع م شر غير جو رى لمتعثر

                                                                                                                            
 عد تعديمه  مع يالئم طبيعة مشع داط الدرابة،  اي  يأخنذ  Mayew et al (2015)  كمتغير و م ، ابتاعدا لدرابةبإمكان ة ق اسو 

( فنن  ظننه يفصننعح اإلدارة ىننن أيننة 0( فنن  ظننه ىنندم يفصننعح اإلدارة ىننن أيننة معمومننعط تتعمننق  عالبننتمرارية، ويأخننذ القيمننة )1القيمننة )
عط تتعمنننق  عالبنننتمرارية انننمن معمومنننعط تتعمنننق  عالبنننتمرارية داخنننه القنننوائم المعلينننة فقنننط أو فننن  ظنننه يفصنننعح اإلدارة ىنننن كينننة معمومننن

 ( ف  ظه يفصعح اإلدارة ىن اوىا المعمومعط الت  تتعمق  عالبتمرارية.3االياعاعط المتممة، ويأخذ القيمة )
لمتابن   نعلتعثر المنعل  والتاقنق منن مندى  Altman Z سوتخدم نمووذج  (Mahama, 2015; Junaidi et al., 2016)وفقنع لنن  ((35

يشير ذلك لالبتقرار المعل  لمشركة، أمنع فن    3999، وف  اعلة زيعدتهع ىن Zاحتساب ق مة  ذلك من خعلو الصاة المعلية لمشركة، 
÷ )رأس المعل الععمه  X1وذلك باال تماد  مى  دة نسب مال ة وىى؛ يشير ذلك لمتعثر المعل  لمشركة،   0980اعلة ااخفعاهع ىن 
 X4يجمنننعل  األصنننول(، ÷  االربنننعح ببنننه الفوائننند والانننري ة ) X3يجمنننعل  األصنننول(،  ÷األربنننعح الماتجنننزة ) X2يجمنننعل  األصنننول(، 

وذلوك وفقوا لممعادلوة  يجمنعل  األصنول(÷ صنعف  المبيعنعط ) X5، القيمنة الدفترينة إلجمنعل  النديون( ÷القيمة البوبية لاقنوق الممكينة )
   التال ة: 

Z= 1.2*X1+1.4*X2+3.3*X3+0.6*X4+1.0*X5 
بهننع أكبننر مننن  Z( مشننع دة مبننتقرة معليننع )أى أن بيمننة 302)فإنيووا تضوومنت؛مشننع دة(،  455) مشوواىدات الشووركاتوفقووا لتحميوول  ((36

( مشنننع دة تقنننل فيمنننع يعنننرا 002، ذلنننك  عإلانننعفة يلننن  ))0980بهنننع أبنننه منننن  Z( مشنننع دة متعثنننرة معلينننع )أى أن بيمنننة 038(،  )3999
فيتاننننح مننننن تاميننننه درابننننة تووووى وقعووووت ق متيووووا بالمنطقووووة الرماد ووووة وبووووالنظر لممشوووواىدات ال(. 3999 -0980 علماطقننننة الرمعديننننة )

Wardayati et al (2017)  مجمو وة القو م التوى تتورواح بوين يمكعاية تقبيم القيم الت  تقل  علماطقة الرمعدية يل  مجموىتين و منع؛
دارة أصنننولهع تجا نننع لتفننننالس، ( والتننن  تشنننير الاتمنننعل تعنننرض الشنننركة لمتعثنننر المنننعل  وكنننون يدارتهنننع أكثنننر انننذرا فننن  ي397 -0980)

وبنوا  ( والت  تشير لوجود م شر طفي  الاتمعلية ادو  التعثر ولكاه غير جنو رى. 3999 -397)ومجمو ة الق م التى تترواح بين 
( مشننع دة  مننع بننين 000% أى مننع يعننعدل )98واتاننح وبننوع بننيم اننوال   مووى ذلووك تووم تحميوول مشوواىدات العينووة بالمنطقووة الرماد ووة 

 -397% أى مع يععدل مشع دتين فقط مع بنين )3( و و مع يشير الاتمعل تعرض تمك المشع داط لمتعثر المعل ، ووبوع 397 -0980)
مشواىدة( إلوى مجموو تين وىموا؛ مجمو وة الشوركات المتعثورة مال وا  455وبنا   موى ذلوك توم تقسو م مشواىدات الشوركات )(. 3999
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( ورأى مرابنننا Zمننن مننندى االتبننعق بنننين اتننعئا تقبنننيم العياننة وفقنننع لقيمننة )ثووم تبوووع ذلوووك التحقوووق 
وق وواس جووودة الحكووم المينووى بشووأن االسووتمرارية كمتغيوور وىمووى  أخووذ الابنع عط  شننأن االبننتمرارية، 

لمشوواىدات  أ  فووى حووالتى؛ الوورف  الصووح  فنن  ظننه بننالمة رأى مرابننا الابننع عط، ( 1الق مووة )
)المتعثننرة معليننع و/أو الماتمنه تعثر ننع معلينع( أى اصننولهع ىمنن  تقرينر معنندل  شننأن  ة األولووىالمجمو و

والقبووول ، (ISA No. 706)( أو ISA No. 705االبننتمرارية وفقننع لمعيننعر المراجعننة النندولا )
)المبنتقرة معلينع و/أو التن  لنديهع م شنر غينر جنو رى لمتعثنر(  الصح   لمشاىدات المجمو وة الثان وة

فن  ظنه ( 1و أخوذ الق موة ). (ISA No. 700)لهع ىمن  تقرينر غينر معندل وفقنع لمعينعر أى اصنو 
أو منع يعنرا  علخطنأ منن الانوع أ  فوى حوالتى؛ القبوول الخواط ، ىدم بالمة رأى مرابا الابنع عط، 

أى ىنندم اصننولهع ىمنن  تقريننر غيننر معنندل ، لمشوواىدات المجمو ووة األولووى Type ǁ Error الثننعا 
، Type ǀ Errorأو منننع يعنننرا  علخطنننأ منننن الاننوع األول والووورف  الخووواط ،  شننأن االبنننتمرارية، 

      أى اصولهع ىم  تقرير معدل. لمشاىدات المجمو ة الثان ة 

 لتصووونيم، توووم االسوووتعانة ب انوووات القووووامم المال وووة واال ضووواحات المتمموووة و موووى نفوووس النحوووو
لشننركة  وتادينند يجمننعل  األصننول مشنع داط الشننركعط وفقننع لاننوع القطننعع الصنناعى  الننذى تاتمنن  يليننه ا

وأبم مرابب  الابع عط، الاتبعا درجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط وكنذلك تاديند ىندد 
بنناواط ارت عطننه  عميمننه، وأخيننرا بنند تننم ابننتخراج البيعاننعط الالزمننة الاتبننعا المعننعدالط، المشننعر يليهننع 

دينند المعمومننعط التنن  تتعمننق  عالبننتمرارية بننمًفع، والمبننتخدمة فنن  تادينند المتغيننراط المعدلننة، وكننذلك تا
ااتبنننعا مختمننن   وبمجووورد االنتيوووا  مووونالُمفصنننح ىاهنننع والمبنننتخدمة فننن  تاديننند المتغينننر الربنننعب . 

فنننا شنننكه جنننداول يلكترواينننة  عبنننتخدام برانننعما  توووم وضوووعيامتغينننراط الدرابنننة المبنننتهدا اخت عر نننع، 
Microsoft Excel ، التاميه اإلاصعئا لهع. تمييًدا إلجرا  

 أدوات التحميل اإلحصامى -6/4/5
، لتاديند الخصنعئص Personتم االىتمعد ىم  اإلاصع اط الوصنفية ومععمنه االرت نع  بيربنون 

( تنننم 3؛ ا0)افرضوووى البحوووث  الختبوووارالرئيبنننية لمتغينننراط الدرابنننة ومننندى االرت نننع  فيمنننع بياهنننع، و
وتحويمووو ال بننيط،   Logistic Regression Modelاالىتمنعد ىمنن  امنوذج االاانندار الموجبنت  

/ا( واإلجع ننة 2/أ؛ ا2( وفرىيعتننه )ا2لامننوذج ااانندار لوجبننت  متعنندد الخت ننعر فننرض ال انن  )ا

                                                                                                                            
( مشواىدة، ومجمو وة الشوركات المسوتقرة مال وا و/أو التوى لودييا مؤشور طفيوم 239و/أو التى  حتمل تعثرىا مال ا والتى تضمنت )

 . Wardayati et al (2017)( مشاىدة، ق اسا  مى 215لمتعثر ولكنو غير جوىر  والتى تضمنت )
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 Narayanaswamy(، وذلك كمه بيعبع ىم  الدرابعط البع قة والت  ماهع 0ىم  ب ال ال ا  )س
and Raghunandan (2019) ،ر ببرانعما امنعذج االااندا وقود توم تشوغيلSPSS  اإلصندار ربنم

 (.3117( )أمين، 33)

 (27)نتامب الدراسة التطب ق ة -6/4/6
  مكن  ر  نتامب الدراسة التطب ق ة كما يمى:

 نتامب اإلحصا ات الوصف ة - أ
ذاط الصننننمة  ننننعلمتغيراط ومعووووامعت االرتبووواط المبدام ووووة  اإلحصووووا ات الوصووووف ةباتننننعئا وبووودا ا 

األبعبنننية لم اننن ، المبننننتقمة )درجنننة التخصننننص الصننناعى  لمرابننننا الابنننع عط وطننننول فتنننرة ارت عطننننه 
 اتضوو  انخفووا  ق مووة عميمننه( والتننع ل )جننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية(، 

  األصننول، لدرجننة التخصننص الصنناعى ، مقعبننة  علاصننة البننوبية إلجمننعل Meanالوبننط الابننعب  
 Nurbaitiيشنير الاتمعلينة ااطوائهنع ىمن  بنيم شنعذة  األمور الوذ ىنن بيمنة ااارافهنع المعينعرى، و نو 

and Permatasari (2019) و علرجوع لمصفوفة معنعمالط االرت نع  اتانح، أيانع، ىندم معاوينة ،
 مععمنننه االرت نننع  الخطننن  بنننين متغينننر درجنننة التخصنننص الصننناعى  لمرابنننا الابنننع عط وجنننودة اكمنننه

، األمر الذ  أثار الشوك الباحوث بشوأن (0.997)المها   شأن االبتمرارية وذلك ىاد بيمة ااتمعلينة 
احتمال ة  دم مع مة المق اس المستند  م و لتحديد درجة التخصص الصنا ى لمراقوب الحسوابات 

أثيريوة فى بيمة الممارسة المين ة المصورية، ومون ثوم احتمال وة  ودم قدرتوو  موى اختبوار الععقوة الت
 (.1مجال الفر  )ف

لعدم معاوية مععمه االرت ع  درجة التخصص الصاعى  لمرابا الابع عط، والت  بند وإليجاد حل 
الموغوارت م ىم  تم اال تماد (، 0تاعكس  علت عية ىم  ىدم معاوية اموذج ااادار اخت عر الفرض )ا

لصاعى  لمرابا الابع عط، ، كمقيعس لدرجة التخصص االطب عى لمحصة السوق ة إلجمالى األصول
اتانح وبوالنظر لنتوامب التحميول اإلحصوامى، (، 3107الصنيرف  ) ق اسا  مى ما أشوارت إل وو دراسوة

ابننتمرار ااخفننعض بيمننة الوبننط الابننعب  لننذلك المتغيننر ىننن بيمننة ااارافننه المعيننعرى فاننال ىانند ىنندم 
بننتمرارية وذلننك ىانند بيمننة معاويننة مععمننه ارت عطننه بجننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن اال

األمر الذ  أشار لتحسن درجة  دم معنو ة معامل االرتبواط فوى ظول اال تمواد ، (0.225)ااتمعلينة 

                                                 
 ( نتامب التشغيل اإلحصامى فى ظل التحميل األساسى1ممحق ) ((37
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 مى لوغارت م الحصة السوق ة إلجمالى األصول، كمق اس بديل لدرجة التخصص الصنا ى لمراقب 
 الحسابات. 

( خاصوة فوى ظول اسوتمرار 1ث)فولضمان أفضم ة ذلك المق اس فى اختبار الفر  األول لمبحو
 وودم معنو ووة معاموول ارتباطووو، تووم اسووتبعاد القوو م الشوواذة التووى تبتعوود، بصووورة جوىريووة، ىبوًطووا أو 

و و األمر الذى أدى الاخفعض ىدد المشع داط يلن  ، (1.2974)صعوًدا  ن متوسط ىذا المتغير 
يمننن  توانننيح لاتنننعئا (. وف موووا 0.00( مشننع دة ومعاوينننة مععمنننه ارت عطنننه ىانند بيمنننة ااتمعلينننة )451)

االىتمعد ىم  لوغنعرتيم الاصنة البنوبية بعد  المرت طة  علمتغيراط مجعل ال ا اإلحصا ات الوصف ة 
إلجمنننعل  األصنننول، كمقينننعس بنننديه، لدرجنننة التخصنننص الصننناعى  لمرابنننا الابنننع عط وابنننت ععد القنننيم 

  مى النحو التالى:  ،الشعذة

 الدراسة( اإلحصا  الوصفى لمتغيرات 1جدول )

 N Mean Maxi Mini Std. D Sig R
2 

GCOA ti 450 0.5311 1.00 0.00 0.49959 - 

SPEC ti 450 1.1032 3.93 0.10 0.65572 0.000 

Tenure ti 450 4.0178 6.00 1.00 1.86985 0.008 

LEV ti 450 0.5153 27.43 0.00 1.36419 0.257 

Inven ti 450 12.7509 794.46 0.00 53.0460 0.099 

Dis ti 450 1.1978 2.00 0.00 0.62857 0.004 
 

تمثووول ىنننن جنننودة الاكنننم المهاننن  لمرابنننا الابنننع عط  شنننأن االبنننتمرارية، (GCOA)حيوووث؛ تعبووور
(SPEC)   درجة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط مقعبنة بموغنعرتيم الاصنة البنوبية إلجمنعل
الوال المعل   (LEVتعبر )طول فترة ارت ع  مرابا الابع عط  عميمه،  ((Tenureتشير األصول، 

درجنننة تعقننند صننناعىة ىمينننه  Inven)وتمثووول )لشنننركة ىمينننه المراجعنننة مقنننعس بابننن ة الرفنننل المنننعل ، 
مبتوى يفصعح اإلدارة ىنن االبنتمرارية،  (Disوأخيًرا تمثل )المراجعة مقعبة  معدل دوران المخزون، 

 . (t) فا الباة i))لمشركةكل 

والقنيم  Maximumفقد تبين وجود مدى مادود بين القيم العظمن  (، 1وبتحميل النتامب بالجدول)
ىمن  زينعدة بيمنة  وىوو موا انعكوس  (SPEC; Tenure)لممتغينران المبنتقالن Minimumالصنغرى 

؛ 2.14795، ىمن  التنوال ،  مقندار )Std. Dلهمع ىن ااارافهمع المعينعرى  Meanالوبط الابعب  
 Nurbaiti and (، األمنننر النننذى يشنننير لعننندم وجنننود بنننيم شنننعذة بتمنننك المتغينننراط0.44748
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Permatasari (2019) ،  بيمننة الوبننط الابننعب  لممتغيننر وىووو مووا انعكووس إيجابووا  مووى انخفووا
، وكنننننذلك معاويننننة معنننننعمالط ارت نننننع  (0.0321)ىنننننن ااارافنننننه المعيننننعرى  مقننننندار  (GCOA)التننننع ل 

وذلنننك ىاننند القيمنننة االاتمعلينننة  (GCOA)(  نننعلمتغير التنننع ل Tenure؛ SPECالمتغينننراط المبنننتقمة )
و م و ف مكن لمباحث بنا  حكم مبدمى  مى صعح ة النماذج اإلحصام ة التى (، 0.008؛ 0.000)

 (3؛ ف2؛ ف1س عتمد  مييا الباحث فى اختبار الفرو  )ف

ىننن ااارافننه  (Dis)اتاننح ااخفننعص بيمننة الوبننط الابننعب  لممتغيننر الربننعب  و مووى نفووس النحووو 
ىانند بيمننة  (GCOA)( وكننذلك معاويننة مععمننه ارت عطننه  ننعلمتغير التننع ل 0.56923 مقنندار ) المعيننعرى 
فضوع  ون إمكان وة  (Dis)لعندم وجنود بنيم شنعذة  متغينر وىو األمر الذ   شير (، 0.004ااتمعلية )

فن  بنيعق العالبنة التأثيرينة مانه الدرابنة بنا  حكم مبدمى  ن مد  أفضم ة معالجتو كمتغير رقوابى 
اتاننح ااخفنعض بيمننة الوبنط الابننعب  لممتغينراط المعدلننة و مووى النقوو   مون ذلووك (. 2 نعلفرض )ا

(Lev; Inven) (والت  بد تزامانط منل 0.84889؛ 40.2951ىن بيمة ااارافهع المعيعرى  مقدار )
 ;0.257)لننك ىانند بيمننة ااتمعليننة وذ (GCOA)ىنندم معاويننة معننعمالط ارت عطهمننع  ننعلمتغير التننع ل 

فضوع وبنيم شنعذة  قنيم تمنك المتغينراط  وىو ما  شير الحتمال وة وجوود تقمبواتىم  التوال .  (0.099
مانه الدرابنة  كمتغيرات معدلة لمععقة التأثيريوةمععلجتهم   ن إمكان ة بنا  حكم مبدمى  ن أفضم ة

البننع قة والتنن  ماهننع  مووع غالب ووة الدراسوواتاتسوواقا ( بنندال مننن كننواهم متغيننراط ربعبيننة، 2 ننعلفرض )ا
Cellica and Kurnia, 2016) .) 

  Fundamental Analysis نتامب اختبار الفرو  فى ظل التحميل األساسى -ب
  مى النحو التالي:تم االىتمعد ىم  امعذج االاادار، الخت عر فروض ال ا ، كه ىم  اد ، 

 (1. نتيجة اختبار الفر  األول لمبحث )ف1ب/
الفنننرض اخت نننعر منننع يذا كنننعن  انننعك تنننأثير لدرجنننة التخصنننص الصننناعى  لمرابنننا  اسوووتيدف ىوووذا

. وذلووك باال تموواد  مووى نموووذج االنحوودار (38)الابننع عط ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن االبننتمرارية
 لممعادلة التال ة: الموجستى البس ط، وفًقا

                                                 
( الخننعص  عخت ننعر مننع يذا كننعن  اننعك تننأثير لدرجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط ىمنن  جننودة 0)اسوويتم قبووول الفوور   ((38

االاتمعليننة لدرجننة التخصننص الصنناعى  أكبننر مننن مبننتوى المعاويننة  إذا كانووت الق مووة كفوور   وودماكمننه المهانن   شننأن االبننتمرارية، 
 Waldوذلك باال تماد  مى إحصام ة اختبوار ، (0.05)يذا كعاط القيمة االاتمعلية أبه من أو تبنعوي  ورفضو، (0.05)المبموح  ه 

 (.2وىو ما س عتمد  م و الباحث لقبول أو رف  الفر  )ف. 2وفًقا لجدول توزيع كا
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GCOAti= β0+ β1SPECt+ ɛti                   (1) 

والختبووار ىووذا الفوور  كمنع  ننو مشنعر يليننه  عإلاصنع اط الوصننفية.  (GCOA; SPEC)حيوث: 
 إحصامً ا تم إ ادة ص اغتو كفر   دم، كما يمي:

H0 ال ت ثر درجة التخصص الصاعى  لمرابا الابع عط ىم  جودة اكمه المها   شأن ابتمرارية :
 .الشركعط المقيدة  علبورصة المصرية

  :(29)تبار الفر  األول لمبحث بعد معالجة  دم معنو ة النموذجوف ما يمي توض   لنتامب اخ

 (1)ف ألول لمبحث( نتيجة اختبار الفر  ا2جدول )

EXP(B) Sig Wald β Model 
2.067 0.000 13.748 0.726 Constant 

0.577 0.001 11.916 -0.550 Spec 

608.841 -2Log Likelihood 

13.248 Chi- Square 

0.000 Sig (Chi- Square) 

0.029 Cox and Snell Square 

0.039 Nagelkerke R Square 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ىندم معاوينة (، 1(، بوالممحق رقوم )1يتض  من تحميل نتامب التشغيل المبدمى لنمووذج االنحودار الموجسوتى الختبوار الفور  )ف ((39

، حيث أظيورت نتوامب اموذج االاادار ف  ظه بيعس درجة التخصص الصاعى  لمرابا الابع عط  علاصة البوبية إلجمعل  األصول
، ىانند 3المبننتخرجة مننن جنندول توزيننل كننع{ ( ىننن بيمتهننع الجدوليننة(30.000كننعإلحصووام ة  ااخفننعض القيمننة المابننو ة التشووغيل المبوودمي

القيمنننة االاتمعلينننة لمامنننوذج  ومووون ثوووم تجووواوز (3.8415) 0.05}م α، ومبنننتوى معاوينننة 0-درجنننعط ارينننةم ىننندد معممنننعط الامنننوذج 
صنالاية الامننوذج الخت نعر العالبنة األولنن  مانه الدرابننة.  أشووار لعودم األمور الووذ ، (0.05)( لمبنتوى المعاوينة المبننموح  نه (0.997

مقينعس بنديه لدرجنة التخصنص الصناعى ، خعصنة فن  ظنه ىندم  توم اال تمواد  موىيجد ااًل لتمك المشكمة؛ لذا  وكان  مى الباحث أن
مننوذج االاانندار فنن  ظننه االىتمننعد ىمنن  او م ووو فقوود تووم إ ووادة تشووغيل القنندرة ىمنن  مععلجننة ىنندم المعاويننة  عبننت ععد القننيم الشننعذة ماننه، 

اتانح ابنتمرار ىندم وبالنظر لنتامب التشوغيل لوغعرتيم الاصة البوبية إلجمعل  األصول، كمقيعس بديه لدرجة التخصص الصاعى ، 
بووار وحتووى  مكوون اخت(، 0.05مبننتوى المعاويننة المبننموح  ننه ) (0.216)معاويننة امننوذج االاانندار وتجننعوز القيمننة االاتمعليننة لمامننوذج 

ااخفنعض ىندد المشنع داط  وىوو موا نجوم  نوو( تم ابت ععد القيم الشعذة من المقيعس البديه لدرجنة التخصنص الصناعى ، 1الفر  )ف
األمر الوذ  جوا  متسوقا موع موا توقعوو الباحوث مون تحميول ( وصالاية الاموذج الخت عر الفنرض. 455( مشع دة بداًل من )451يل  )

مكان ووة  وودم ا تبوواره  GCOAالتخصووص الصوونا ى بووالمتغير التووابع موود  معنو ووة معاموول ارتبوواط درجووة  باإلحصووا ات الوصووف ة، وا 
  ( فى ظل بيمة الممارسة المين ة المصرية.  1المق اس المعمم الختبار الععقة محل الدراسة بالفر  )ف
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صنننالاية الامنننوذج الخت نننعر العالبنننة مانننه ( 2يتضووو  مووون تحميووول النتوووامب السوووابقة بالجووودول )
 ;0.029)القننوة التفبننيرية لمامننوذج  كمووا بمغووت، (0.000)الدرابننة، ألن القيمننة االاتمعليننة لمامننوذج 

ىمن  التنوالا.  (Cox and Snell Square; Nagelkerke R Square) وفقنع لمعنعمما (0.039
لممتغينر المبنتقه لتفبنير التغينراط التنا تطنرأ فنا المتغينر وير  الباحث أن انخفا  القوة التفسويرية 

الاخفننعض ، قوود يرجووع إلووى التننع ل، ىمنن  الننرغم مننن صننالاية الامننوذج الخت ننعر العالبننة ماننه ال انن 
لمرابنننا الابنننع عط  شنننأن االبنننتمرارية  علمشنننع داط المتعثنننرة معلينننع و/أو مبنننتوى جنننودة الاكنننم المهاننن  
( مشننع دة مننن يجمننعل  تمننك المشننع داط 058%( أى مننع يعننعدل )66الماتمننه تعثر ننع معليننع  اننوال  )

وكذلك ااخفعض مبنتوى جنودة ذلنك الاكنم  علمشنع داط المبنتقرة معلينع و/أو التن  لنديهع م شنر طفين  
( مشنع دة، و نو منع يشنير الاخفنعض مبنتوى 55%( أى مع يعنعدل )36  )وغير جو رى لمتعثر  اوال

( مننن يجمننعل  مشننع داط الشننركعط ماننه 302%( أى مننع يعننعدل )46جننودة الاكننم المهانن   اننوال  )
األموور الووذ   شووير النخفووا  جووودة الحكووم المينووى لمراقووب الحسووابات بشووأن االسووتمرارية الدرابننة. 

وىريوة قود تعيوق اسوتمراريتيا أو كونيوا شوركات متعثورة خاصة فوى ظول مواجيوة الشوركات ألحوداث ج
لمراقبووى  Opinion Shoppingمال ووا بالفعوول، فضووع  وون احتمال ووة ارتفوواع معوودالت شوورا  الوورأ  

   .(31)الحسابات، فى ذلك الصدد

سوومبي ومعنووو  لدرجووة التخصووص وجننود تننأثير  الاتننعئا يلنن وبتحميوول معووامعت االنحوودار، أشووارت 
ىانند  (0.550-) بمقوودارلمرابننا الابننع عط ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن االبننتمرارية الصوونا ى 

بوجود توأثير ، القعئه رف  فر  العدم وقبول الفر  البديل، وىميه فقد تم (0.001)بيمة ااتمعلية 
لدرجة التخصص الصنا ى لمراقب الحسابات  مى جودة حكموو المينوى بشوأن اسوتمرارية الشوركات 

منل منع  (. وتتفوق ىوذه النتيجوة1قبول الفر  األول لمبحوث)فومن ثم ورصة المصرية، المقيدة بالب
 ,Hapsoro and Suryanto)وتتنواق  موع، Chiang et al (2015)توصنمط يلينه درابنة 

2017; Hapsoro and Santoso, 2018). 

                                                 
 158مشننع دة، وجننود ) 329تاننماط التنن  اتضوو  موون تحميوول مشوواىدات الشووركات المتعثوورة مال ووا و/أو المحتموول تعثرىووا مال ووا  ((21

%( من تمك المشع داط 22أى مع يععدل )مشاىدة(  81ووجود )قبول خاط ، % من تمك المشع داط بهع 66أى مع يععدل مشاىدة( 
مشنع دة،  305تانماط مشاىدات الشركات المستقرة مال ا و/أو التوى لودييا مؤشور غيور جووىر  لمتعثور ويتاميه رف  صح  . بهع 

% منن 35أى منع يعنعدل مشواىدة(  55)ووجنود قبوول صوح  ، %  من تمنك المشنع داط بهنع 74أى مع يععدل مشاىدة(  161)وجود 
    . رف  خاط تمك المشع داط 
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تبياه التجع  ماندد لمعالبنة التأثيرينة مانه الدرابنة  نعلفرض  وير  الباحث أنو  مى الرغم من  دم
 ,.Chiang et al؛ Habib, 2013اتنعئا الدرابنعط البنع قة والتن  ماهنع ) كنتيجوة لتفواوت(، 0)ا

واكتفامو فقط بالتحقق من مد  وجود تأثير من  دموو، إال أننوا نعتقود بعودم ، )3108؛ دمحم، 2005
تخصوص الصونا ى لمراقوب الحسوابات  موى جوودة حكموو المينوى، منطق ة التأثير السومبى لدرجوة ال

تمك الدرجة ىم  زيعدة خبرة مرابا الابع عط ومعرفته المتعمقة  طبيعة صاعىة ىميمه  نظرا النعكاس
وبدرته ىم  تاديد األادا  الجو رية الت  بد تعيق االبتمرارية، و نو منع يناعكس  علت عينة ىمن  زينعدة 

و مكن تفسير ذلك كنتيجة النخفا  درجوة التخصوص الصونا ى رأينه،  جودة اكمه المها  وبالمة
 384%( بما  عوادل 84لمراقبى الحسابات بمشاىدات  ينة الدراسة، بمختمم القطا ات، بحوالى )

، والتى قد ترجوع النخفوا   ودد الشوركات محول الدراسوة، (31)مشاىدة من إجمالى  دد المشاىدات
 وفقا ال تبارات اخت ار  ينة الدراسة.   

 (2. نتيجة اختبار الفر  الثانى لمبحث )ف2ب/
الفرض اخت عر منع يذا كنعن  انعك تنأثير لطنول فتنرة ارت نع  مرابنا الابنع عط  عميمنه  استيدف ىذا

لوووك باال تمووواد  موووى نمووووذج االنحووودار الموجسوووتى . وذىمننن  جنننودة اكمنننه المهاننن   شنننأن االبنننتمرارية
 لممعادلة التال ة: البس ط، وفًقا

GCOAti= β0+ β1Tenuret+ ɛti                   (2) 

والختبوار ىوذا الفور  كمنع  نو مشنعر يلينه  عإلاصنع اط الوصنفية.  (GCOA; Tenure)حيوث: 
 إحصامً ا تم إ ادة ص اغتو كفر   دم، كما يمي:

H0 طننول فتننرة ارت ننع  مرابننا الابننع عط  عميمننه ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن ابننتمرارية : ال ينن ثر
 .الشركعط المقيدة  علبورصة المصرية

 (:2وف ما يمي توض   لنتامب اختبار الفر  الثانى لمبحث)ف

                                                 
وقود بنعم ال عان  بنإجرا  تامينه لمشنع داط الشنركعط لمتحقق من مود  انخفوا  درجوة التخصوص الصونا ى لمراقوب الحسوابات،  ((20

مشنع دة(،  454مرابنا ابنع عط( فن  انين كنون ىندد مشنع داط الدرابنة ) 296 عيانة الدرابنة كنعن ) ىدد مرابب  الابنع عط اتض  أن
لكننه مرابننا  وبتحميوول الحصووة السوووق ةالرتفننعع ىنندد مراببنن  الابننع عط الننذين لننديهم اصننة بننوبية لشننركة واانندة فقننط،  وىووو مووا  شووير

%( منن يجمنعل  ىندد مراببنن  4أى منع يعننعدل ) ات(مراقووب حسواب 12) اتضوو  وجوودابنع عط منن اين  ىندد ىمالئننه، كنه ىمن  اند ، 
مشننع دة( مننن يجمننعل  ىنندد المشننع داط،  71%( أى مننع يعننعدل )05ألكثننر مننن ىميننه  اننوال  ) لوودييم حصووة سوووق ةالابننع عط، فقننط 

لعميننه واانند فقننط لوودييم حصووة سوووق ة %( مننن يجمننعل  ىنندد مراببنن  الابننع عط 96أى مننع يعننعدل )مراقووب حسووابات(  384ووجووود )
 مشع دة( من يجمعل  ىدد المشع داط. 284%( أى مع يععدل )85 اوال  )
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 (2)ف ثانى لمبحث( نتيجة اختبار الفر  ال3جدول )

EXP(B) Sig Wald β Model 
0.666 0.071 3.267 -0.406 Constant 

1.141 0.009 6.729 0.132 Tenure 

620.849 -2Log Likelihood 

6.801 Chi- Square 

0.009 Sig (Chi- Square) 

0.015 Cox and Snell Square 

0.020 Nagelkerke R Square 
 

وصالايته الخت عر العالبة ماه الدرابة، ( يتض  معنو ة النموذج 3وبتحميل النتامب بالجدول )
 ;Cox and Snell Square) وفقع لمععمما (0.020 ;0.015)القوة التفبيرية لماموذج  كما بمغت

Nagelkerke R Square)  .ويور  الباحووث أن اسوتمرار انخفووا  القووة التفسوويرية ىمن  التننوالا
بنقع منل منع توصنه يلينه ال عان  منن اتنعئا (، جع  مت3لممتغير المبتقه  علعالبة التأثيرية  علفرض )ا

والووذ  قوود تووم إرجا ووو النخفووا  مسووتو  جووودة الحكووم المينووى لمراقووب الحسووابات (، 0 نعلفرض )ا
وانخفوا  ذلوك ، %( من إجموالى مشواىدات الشوركات محول الدراسوة46بشأن االستمرارية بحوالى )

محتمووول تعثرىوووا مالً وووا مقارنوووة المسوووتو  بدرجوووة أكبووور بمشووواىدات الشوووركات المتعثووورة مالً وووا و/أو ال
بنظيرتيووا األخوور ، وىووو مووا  عتقوود الباحووث بإمكان ووة اتسوواقو مووع السوومات المميووزة لبيمووة الممارسووة 

   المين ة المصرية.  

إيجوابى ومعنوو  لطوول فتورة ارتبواط وجنود تنأثير  الاتنعئا يلن وبتحميل معامعت االنحدار، أشوارت 
( ىانند بيمننة (0.132 بمقوودارالمهانن   شننأن االبننتمرارية مرابننا الابننع عط  عميمننه ىمنن  جننودة اكمننه 

بوجووود تووأثير ، القعئننه رفوو  فوور  العوودم وقبووول الفوور  البووديل، وىميننه فقنند تننم (0.009)ااتمعليننة 
لطووول فتوورة ارتبوواط مراقووب الحسووابات بعميمووو  مووى جووودة حكمووو المينووى بشووأن اسووتمرارية الشووركات 

منل منع  (. وتتفق ىوذه النتيجوة2ر  الثانى لمبحث)فقبول الفومن ثنم المقيدة بالبورصة المصرية، 
، (Narayanaswamy and Raghunandan, 2019؛  3108توصننه يليننه النن عض )دمحم، 

 .(Junaidi et al., 2016; Nurbaiti and Permatasari, 2019)وتتناق  مع

 ;Mohamed and Habib, 2013) ويوور  الباحووث أنووو  مووى الوورغم موون انتقوواد الووبع 
Junaidi et al., 2016; Cellica and Kurnia, 2016)  لطنول فتنرة ارت نع  مرابنا الابنع عط

مكعاينننة تأثير نننع بنننم ع ىمننن  ابنننتقالليته وموانننوىيته ومنننن ثنننم ااخفنننعض مبنننتوى جنننودة اكمنننه   عميمنننه واف
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 إال أن الباحووث  عتقوود بمنطق ووة التووأثير اإليجوووابىالمهانن   صننفة ىعمننة و شننأن االبننتمرارية خعصننة، 
ع  مرابنننا الابنننع عط  عميمنننه ىمننن  جنننودة اكمنننه المهاننن   شنننأن االبنننتمرارية، ببيئنننة لطنننول فتنننرة ارت ننن

 365%( أى مننع يعننعدل )58اننوال  )وقوود يرجووع ذلووك كنتيجووة لوجووود الممعربننة المهايننة المصننرية، 
 –بناواط  2مشع دة( من يجمعل  ىدد المشع داط تترواح فترة ارت ع  مرابب  الابنع عط بهنع منع بنين )

مشنع دة( منن تمنك المشنع داط  081%( أى مع يعنعدل )68ثه فترة ارت ع  اوال  )باواط( كمع تتم 6
%( مننن يجمنننعل  ىنندد مشنننع داط شننركعط العيانننة 29بنناواط(، و ننو منننع يشننير يلننن  كننون انننوال  ) 6)
 ( تصه فترة ارت ع  مرابب  الابع عط بهم يل  بتة باواط. 454)

( 2التأثيريوة محول الدراسوة بوالفر  )ف وىو األمر الذ  يؤيد منطق وة التوأثير اإليجوابى لمععقوة
واتساقيا مع بيمة الممارسة المين ة المصرية، فضع  ن إمكان ة تأييد المنوافع الكامنوة ورا  طوول 
فتوورة ارتبوواط مراقووب الحسووابات بعميمووو واحتمال ووة  وودم تأثيرىووا  مووى موضووو يتو واسووتقعليتو، نظوورا 

مستو  شكو المينوى وحرصوو المتزايود فوى الحفوا  الرتباط مد  استقعل ة مراقب الحسابات وزيادة 
 مى سمعتو المين وة، بصوورة أكثور جوىريوة، بمود  قووة بيموة الممارسوة المين وة والسومات األخور  

  المميزة ليا.   

 (3. نتيجة اختبار الفر  الثالث لمبحث )ف3ب/
بنننا الفنننرض اخت نننعر منننع يذا كنننعن  انننعك تنننأثير لدرجنننة التخصنننص الصننناعى  لمرا اسوووتيدف ىوووذا

. وذلووك (23)الابننع عط وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه معننع ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن االبننتمرارية
 لممعادلة التال ة: باال تماد  مى نموذج االنحدار الموجستى المتعدد، وفًقا

GCOAti= β0+ β1 SPECti + β2 Tenure ti+ ɛti                   (3) 

والختبوار ىوذا كمع  و مشعر يليه  عإلاصع اط الوصفية.  (GCOA; SPEC; Tenure)حيث: 
 الفر  إحصامً ا تم إ ادة ص اغتو كفر   دم، كما يمي:

H0  ال تنن ثر درجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه معننع ىمنن :
 .جودة اكمه المها   شأن ابتمرارية الشركعط المقيدة  علبورصة المصرية

   (:3ي توض   لنتامب اختبار الفر  الثالث لمبحث)فوف ما يم
                                                 

( الخننعص  عخت ننعر مننع يذا كننعن  اننعك تننأثير لدرجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط وطننول فتننرة 2)اسوويتم قبووول الفوور   ((23
عليننة لدرجننة التخصننص الصنناعى  االاتم إذا كانووت الق مووة كفوور   وودمارت عطننه  عميمننه ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن االبننتمرارية، 
 .(0.05)يذا كعاط القيمة االاتمعلية أبه من أو تبعوي  ورفضو، (0.05)وطول فترة االرت ع  أكبر من مبتوى المعاوية المبموح  ه 
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 (3)ف ثالث لمبحث( نتيجة اختبار الفر  ال4جدول )

EXP(B) Sig Wald β Model 
1.253 0.451 0.567 0.225 Constant 

0.600 0.002 9.989 -0.511 SPEC 

1.121 0.027 4.893 0.115 Tenure 

603.918 -2Log Likelihood 

18.171 Chi- Square 

0.000 Sig (Chi- Square) 

0.040 Cox and Snell Square 
 

كموا وصنالايته الخت نعر العالبنة مانه الدرابنة، ( تبين معنو ة النموذج 4وبالنظر لمجدول رقم )
 ;Cox and Snell Square) وفقنع لمعنعمما (0.053 ;0.040)القنوة التفبنيرية لمامنوذج  بمغوت

Nagelkerke R Square)  .وير  الباحث أنو  مى الرغم من زيوادة القووة التفسويرية ىم  التوالا
درجة التخصص الصناعى  لمرابنا الابنع عط وطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه معنع،  لممتغيرات المستقمة،

تطنننرأ ىمننن  المتغينننر التنننع ل، جنننودة الاكنننم المهاننن  لمرابنننا الابنننع عط  شنننأن  لتفسوووير التغيووورات التوووى
 وفقوووا لنتوووامب اختبوووارماهمننع  صنننورة مافنننردة، مقارنوووة بوووالقوة التفسووويرية لكووول  وتحسووونيااالبننتمرارية، 
إال أنو  مكن القول باسوتمرار محودوديتيا والتوى قود ترجوع، مون وجيوة نظور (، 3؛ ا0الفراين )ا

الباحووث،  النخفووا  مسووتو  جووودة الحكووم المينووى لمراقووب الحسووابات بشووأن االسووتمرارية فووى بيمووة 
 ة. الممارسة المين ة المصري

لمرابننا الابننع عط  لدرجووة التخصووص الصوونا ى تووأثير سوومبى ومعنووو  وجننود  يلنن ذلووك باإلضووافة 
إيجوابى ومعنوو  لطوول فتورة ارتباطوو ووجود تأثير  (0.002)( ىاد بيمة ااتمعلية 0.511-)بمقدار 
منن جهنة، ىمن  جنودة الاكنم المهان  لمرابنا  (0.027)( ىاد بيمة ااتمعلينة (0.115 بمقدار عميمه 
، رف  فر  العدم وقبوول الفور  البوديلع عط  شأن االبتمرارية من جهة أخرى، وىميه فقد تم الاب
بوجود تأثير لدرجوة التخصوص الصونا ى لمراقوب الحسوابات وطوول فتورة ارتباطوو بعميموو معوا القعئه 

قبووول ومننن ثننم  مووى جووودة حكمووو المينووى بشووأن اسووتمرارية الشووركات المقيوودة بالبورصووة المصوورية، 
 (.  3لثالث لمبحث)فالفر  ا

 ,Chiang et al., 2015; Narayanaswamy and Raghunandan)وىو ما يتفق موع 
ويور  . (Junaidi et al., 2016; Hapsora and Suryanto, 2017)ويتانعبض منل  (2019

الباحووث أنووو اسووتمرار معنو ووة الععقووة التأثيريووة لدرجووة التخصووص الصوونا ى لمراقووب الحسووابات، 
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مكعايننننة يرجعىهنننع الاخفننننعض درجننننة  التنننن  اعتقننند  عنننندمتأثيرىووووا سوووومبا، و واسوووتمرار اتجوووواه ماطقيتهنننع واف
، وكوذلك التخصص الصاعى   مشع داط ىياة الدرابة اظنًرا لالىت نعراط الاعكمنة الختينعر تمنك العيانة

اسووتمرار معنو ووة الععقووة التأثيريووة لطووول فتوورة ارتبوواط مراقووب الحسووابات بعميمووو، واسووتمرار اتجوواه 
والت  اعتقد  ماطقيتهع واتبعبهع مل البمعط المميزة لمشع داط الشركعط ماه الدرابة، يجابا، تأثيرىا إ

يؤيوود وجيووو نظوور الباحووث بشووأن ا تبووار درجووة التخصووص الصوونا ى لمراقووب الحسووابات وطووول فتوورة 
ارتباطو بعميمو مون أىوم محوددات جوودة الحكوم المينوى لمراقوب الحسوابات بشوأن االسوتمرارية، ذات 

  بمراقب الحسابات ومنشأتو. الصمة 

(، 2مجننعل العالبننة التأثيريننة  ننعلفرض )ا ونتيجووة لزيووادة القوووة التفسوويرية لممتغيوورات المسووتقمة،
 ننعلقوة التفبننيرية لكننه متغيننر مبننتقه ىمنن  انندا، مجننعل  مقارنووة، لتفسووير التغيوورات فووى المتغيوور التووابع

ير السمبى لدرجوة التخصوص الصونا ى وانخفا  قوة التأث (،3؛ ا0العالبة التأثيرية  علفرانين )ا
ف  ظنه  (0.511-)يل   (0.550-)غير الماطقية من وجهه اظر ال عا ، من لمراقب الحسابات، 

األخننننذ فنننن  االىت ننننعر لطننننول فتننننرة ارت عطننننه كأانننند مانننندداط جننننودة اكمننننه المهانننن  يلنننن  جعاننننا درجننننة 
كتفا  بالتحقق من ذلوك  شير ذلك ألفضم ة التحقق من أثر تمك المتغيرات معا، و دم اال  تخصصه،

، وىوو موا Bills et al (2013)األثر بصورة منفردة ق اسوا  موى العديود مون الدراسوات والتوى منيوا 
 يؤيد وجيو نظر الباحث فى اتبا و لمدخل أكثر شمول ة فى ذلك الصدد.

 /أ(3. نتيجة اختبار الفر  الفر ى )ف3/1ب/
الفرض اخت نعر مندى اخنتالا تنأثير درجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط  استيدف ىذا

وطول فترة ارت عطه  عميمه معع ىم  جودة اكمه المها   شنأن االبنتمرارية،  نعختالا الوانل المنعل  
 لممعادلة التال ة: . وذلك باال تماد  مى نموذج االنحدار الموجستى المتعدد، وفًقا(22)لشركة العميه

GCOAti= β0+ β1 SPECti + β2 Tenureti + β3 LEVti + β4 Lev*Specti +   
β4lev*Tenureti + ɛti                   (4) 

                                                 
/أ( الخنننعص  عخت نننعر منننع يذا كنننعن  انننعك اخنننتالا لتنننأثير درجنننة التخصنننص الصننناعى  لمرابنننا 2)اسووويتم قبوووول الفووور  الفر وووى  ((22

الابنع عط وطننول فتنرة ارت عطننه  عميمنه ىمنن  جنودة اكمننه المهان   شننأن االبنتمرارية،  ننعختالا الوانل المننعل  لشنركة ىميننه المراجعننة، 
أكبنر منن مبنتوى المعاوينة  (Lev*Tenure)واألثنر التفنعىم   (Lev*Spec) االاتمعلية لألثر التفعىم  إذا كانت الق مة كفر   دم
وىو ما سويتم اال تمواد  م وو لقبوول أو رفو   ،(0.05)يذا كعاط القيمة االاتمعلية أبه من أو تبعوي  ورفضو، (0.05)المبموح  ه 

 /ب(. 3)ف
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كمننع  ننو مشننعر يليننه  عإلاصننع اط الوصننفية،  (GCOA; SPEC; Tenure; LEV)حيووث: 
(Lev*Spec; Lev*Tenure)  األثر التفعىم  لموال المنعل  لشنركة ىمينه المراجعنة مقنعس بابن ة

الرفننل المننعل ، وكننه مننن درجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه. 
 والختبار ىذا الفر  إحصامً ا تم إ ادة ص اغتو كفر   دم، كما يمي:

H0ع عط وطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه معننع : ال يختمن  تنأثير درجنة التخصنص الصناعى  لمرابننا الابن
 ننعختالا الواننل ، ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن ابننتمرارية الشننركعط المقينندة  علبورصننة المصننرية

 .المعل  لشركة ىميه المراجعة مقعس باب ة الرفل المعل 
وف مووا يمووي مقارنووة بووين نتووامب تشووغيل نموووذجى االنحوودار فووى ظوول وجووود/ و وودم وجووود الوضووع 

(،  موى النحوو 3ركة  ميل المراجعة مقاس بنسبة الرفع المالى، كمتغير معدل لمفر )فالمالى لش
 :التالى

 /أ(3)ف فر ى( نتيجة اختبار الفر  ال5جدول )

Model with LEV as a 

moderator variable 

Model without the 

moderator Variables 
Model 

EXP 

(B) 
Sig Wald β 

EXP 

(B) 
Sig 

Wal

d 
β 

0.556 .109 2.567 -0.587 1.253 .451 0.567 0.225 Constant 

1.256 .467 0.530 0.228 0.600 .002 9.989 -0.511 Spec 

1.306 .001 11.433 0.267 1.121 .027 4.893 0.115 Tenure 

8.768 .000 16.297 2.171 - - - - LEV 

0.164 .012 6.338 -1.808 - - - - LEV*Spec 

0.647 .004 8.138 -0.435 - - - - LEV*Tenure 

587.653 603.918 -2Log Likelihood 

43.437 18.171 Chi- Square 

0.000 0.000 Sig (Chi- Square) 

0.092 0.040 
Cox and Snell 

Square 

0.123 0.053 
Nagelkerke R 

Square 
 

 ;0.040)التفبننيرية لننه مننن  ( يتضوو  معنو ووة النموووذج وزيووادة القوووة5وبتحميوول الجوودول رقووم )

، وزينننعدة بننوة التنننأثير البنننمب  لدرجنننة التخصنننص الصننناعى  لمرابنننا (0.123 ;0.092)يلنن   (0.053
الابننع عط، وتاننول اتجننع  تننأثير طننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه يلنن  االتجننع  البننمب ، كننه  صننورة معاويننة، 

ألخذ ف  االىت عر لموال المعل  ىم  جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط  شأن االبتمرارية،  عد ا
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(، وىميه 2لشركة ىميه المراجعة مقعس باب ة الرفل المعل ، كمتغير معدل لمعالبة مجعل الفرض )ا
بواختعف توأثير درجوة التخصوص الصونا ى ، القعئنه رف  فر  العدم وقبوول الفور  البوديلفقد تنم 

مووو المينووى بشووأن اسووتمرارية لمراقووب الحسووابات وطووول فتوورة ارتباطووو بعميمووو معووا  مووى جووودة حك
الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، باختعف الوضع المالى لشركة  ميل المراجعة مقاس بنسوبة 

 Chiang andدرابنة /أ(. وتتفق تمك النتيجة مع 3قبول الفر  الفر ى)فومن ثم الرفع المالى. 
Lin (2012) وتتنوواق  مووع (Wardayati et al., 2017; Narayanaswamy and 

Raghunandan, 2019) . 

التخصننص الصننناعى  لمرابننا الابنننع عط،  زيوووادة قوووة التوووأثير السووومبى لدرجوووةأن ويوور  الباحوووث 
تأثير طول فترة ارت عطه  عميمه، من التأثير اإليجعب ، األكثنر اتبنعبع منل خصنعئص  وتحول اتجاه قوة

؛ 3108اظنر الن عض )دمحم،  مشنع داط شنركعط ىيانة الدرابنة، يلن  التنأثير البنمب ، النذى ي يند وجهنه
Hapsoro and Santoso, 2018 ،) (0.07 ;0.052)وزيادة القوة التفسيرية لمنموذج بمقدار ،

االىت ننعر لمواننل المننعل  لشننركة ىميننه المراجعننة مقننعس بابنن ة الرفننل المننعل ، كمتغيننر بعوود األخووذ فووى 
شنغيمية، األكثنر جو رينة، أاند أ نم الخصنعئص الت شير ال تبار الوضع المالى لشركة العميول معدل، 

 (.2ف  التأثير ىم  بوة واتجع  العالبة التأثيرية ماه الدرابة  علفرض )ا

كمووا  عتقوود الباحووث بمنطق ووة زيووادة قوووة التووأثير السوومبى لدرجووة التخصووص الصوونا ى لمراقوووب 
الحسووابات وكووذلك منطق ووة تحووول اتجوواه تووأثير طووول فتوورة ارتباطووو، بعوود األخووذ فووى اال تبووار لموضووع 

والتووى ىياننة الدرابنة،  نتيجووة لمخصووامص المميووزة لمشوواىدات، لمووالى لشووركة العميوول، كمتغيوور معوودلا
اكمننه  وانخفووا  مسووتو  جووودةدرجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط  اتسوومت بانخفووا 

المهاننن   شنننأن االبنننتمرارية  صنننورة أكبنننر فننن  ظنننه مشنننع داط الشنننركعط المتعثنننرة معلًينننع و/أو الماتمنننه 
ياعكس  علت عية ىم  ااتمعلية تأثير طول فترة ارت ع  مرابا الابنع عط  وىو األمر الذ تعثر ع معلًيع، 

ابنتمرارية ىميمنه،  عميمه بم ع من خالل زيعدة ميمنه اانو تخفنيض مبنتوى جنودة اكمنه المهان   شنأن 
   خعصة ف  ظه بو  واعه المعل ، معبًرا ىاه  عالرتفعع اب ة الرفل المعل .        

 /ب(3. نتيجة اختبار الفر  الفر ى )ف3/2ب/
الفرض اخت نعر مندى اخنتالا تنأثير درجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط  استيدف ىذا

وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه معننع ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن االبننتمرارية،  ننعختالا درجننة تعقنند 
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لممعادلوة  . وذلوك باال تمواد  موى نمووذج االنحودار الموجسوتى المتعودد، وفًقواصاعىة ىميه المراجعنة
 التال ة:

GCOAti= β0+ β1 SPECti + β2 Tenureti + β3 Inveti + β4 Inve*Specti +   
β4Inve*Tenureti + ɛti                   (5) 

كمننع  ننو مشننعر يليننه  عإلاصننع اط الوصننفية،  (GCOA; SPEC; Tenure; Inve)حيووث: 
(Inve*Spec; Inve*Tenure)  األثر التفعىم  لدرجة تعقد صاعىة ىميه المراجعة مقعبنة  معندل

دوران المخزون، وكه من درجة التخصص الصاعى  لمرابا الابنع عط وطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه. 
 والختبار ىذا الفر  إحصامً ا تم إ ادة ص اغتو كفر   دم، كما يمي:

H0ع عط وطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه معننع : ال يختمن  تنأثير درجنة التخصنص الصناعى  لمرابننا الابن
 نعختالا درجنة تعقند ، ىم  جودة اكمه المها   شأن ابتمرارية الشركعط المقيدة  علبورصة المصنرية

 .صاعىة ىميه المراجعة مقعبة  معدل دوران المخزون 
وف ما يمي مقارنة بين نتامب تشغيل نمووذجى االنحودار فوى ظول وجوود/ و ودم وجوود درجوة تعقود 

 ميووول المراجعوووة مقاسوووة بمعووودل دوران المخوووزون، كمتغيووور معووودل لمععقوووة مجوووال الفووور  صوونا ة 
 (،  مى النحو التالى:3)ف

 /ب(3)ف فر ى( نتيجة اختبار الفر  ال6جدول )

Model with Inve as a 
moderator variable 

Model without the 
moderator Variables 

Model 
EXP 
(B) 

Sig Wald β 
EXP 
(B) 

Sig Wald β 

0.643 .213 1.552 -0.442 1.253 .451 0.567 0.225 Constant 
0.833 .418 0.656 -0.182 0.600 .002 9.989 -0.511 Spec 
1.284 .000 16.966 0.250 1.121 .027 4.893 0.115 Tenure 
1.075 .030 4.701 0.072 - - - - Inve 
0.958 .178 1.811 -0.043 - - - - Inve*Spec 
0.984 .000 13.447 -0.016 - - - - Inve*Tenure 

572.767 603.918 -2Log Likelihood 
49.322 18.171 Chi- Square 

0.000 0.000 Sig (Chi- 
Square) 

0.104 0.040 Cox and Snell 
Square 

0.139 0.053 Nagelkerke R 
Square 
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الخت نننعر العالبنننة مانننه الدرابنننة  نننعلفرض ( يتبوووين صوووعح ة النمووووذج 6وبوووالنظر لمجووودول رقوووم )
معاويننة بننوة فضووع  وون  وودم ، (0.139 ;0.104)التفبننيرية لمامننوذج يلنن   وزيووادة القوووة/ا(، 2)ا

وتانول  (0.178)التأثير البنمب  لدرجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط ىاند بيمنة ااتمعلينة 
اتجع  تأثير طول فترة ارت عطنه  عميمنه، منن التنأثير اإليجنعب  يلن  التنأثير البنمب ،  صنورة معاوينة ىاند 

، ىم  جودة الاكم المهان  لمرابنا الابنع عط  شنأن االبنتمرارية،  عند األخنذ (0.000)بيمة ااتمعلية 
ون، كمتغينننر معننندل فننن  االىت نننعر لدرجنننة تعقننند صننناعىة ىمينننه المراجعنننة مقعبنننة  معننندل دروان المخنننز 

، القعئنه رفو  فور  العودم وقبوول الفور  البوديل جزم وا(، وىميه فقد تنم 2لمعالبة مجعل الفرض )ا
باختعف تأثير درجة التخصص الصنا ى لمراقوب الحسوابات وطوول فتورة ارتباطوو بعميموو معوا  موى 

ف درجوة تعقود جودة حكمو المينى بشوأن اسوتمرارية الشوركات المقيودة بالبورصوة المصورية، بواختع
/ب( 3قبووول الفوور  الفر ووى )فومنن ثننم صوونا ة  ميوول المراجعووة مقاسووة بمعوودل دوران المخووزون، 

 جزم ا.

 ,.Bills et al) وتتناق  مع Ha et al (2016)درابنة وتتفق تمك النتيجة مع ما أشارت لو 
2013; Leidner and Lenz, 2017) درجوة دم معنو ة قوة التأثير السمبى لأن . وير  الباحث 
القنوة التأثيرينة لطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه يلن  ، وتغييور اتجواه التخصص الصاعى  لمرابا الابع عط

وزيوادة ، Hapsoro and Santoso (2018)التأثير البمب ، الم يند منن ببنه الدرابنعط البنع قة كنن 
امننعذج فنن  ،  صننورة أكثننر جو ريننة مقعراننة  عل(0.086 ;0.064)القوووة التفسوويرية لمنموووذج، بمقوودار 

االىت عر لدرجة تعقد صناعىة ىمينه بعد األخذ فى /أ(، 2؛ ا2؛ ا3؛ ا0ظه اخت عر الفروض )ا
 شووير ال تبووار لدرجووة التعقوود بمثابووة أحوود المراجعننة مقعبننة  معنندل دوران المخننزون، كمتغيننر معنندل، 

 (.  3المتغيرات المؤثرة  مى قوة واتجاه الععقة التأثيرية مجال الفر  )ف

التخصنص الصناعى  الباحث، أ ضا، بمنطق ة  دم معنو ة قوة التأثير السمبى لدرجة كما  عتقد 
%( منن يجمنعل  مشنع داط ىيانة الدرابنة 84ااخفعانهع  انوال  ) خاصوة فوى ظوللمرابا الابع عط، 

ىمن  الاند منن تاقينق المانعفل الكعمانة ورا  كنون مرابنا الابنع عط متخصنص  التى انعكست بالتبع ة
ظه  خاصة فىلطول فترة ارت ع  مرابا الابع عط  عميمه، ق ة التأثير اإليجابى وكذلك منطصاعىيع، 

زيعدة ميه مرابب  الابع عط  مشع داط ىياة الدرابة ااو تخفيض مبتوى جودة الاكنم المهان ، وفقنع 
ىمن  زينعدة ااتمعلينة التنأثير البنمب  لطنول فتنرة والتى انعكست بالتبع وة (، 0لاتعئا تاميه الفرض )ا

طنه ىمنن  مبنتوى جننودة اكمنه المهانن ، خعصنة فنن  ظنه ارتفننعع درجنة تعقنند صناعىة ىميمننه معبننرا ارت ع
 ىاهع  عرتفعع معدل دوران المخزون. 
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 (1. نتيجة اإلجابة  مى السؤال األول لمبحث )س4ب/
اخت عر مدى تأثير مبتوى يفصعح اإلدارة ىن االبتمرارية ىم  جودة الاكم  استيدف ىذا السؤال

الابنننننننع عط  شنننننننأن االبنننننننتمرارية فننننننن  بنننننننيعق العالبنننننننة التأثيرينننننننة مجنننننننعل ال اننننننن   المهاننننننن  لمرابنننننننا
 لممعادلة التال ة: . وذلك باال تماد  مى نموذج االنحدار الموجستى المتعدد، وفًقا(24)(2 علفرض)ا

GCOAti= β0+ β1 SPECti + β2 Tenureti + β3 Disi + ɛti                   (6) 

 كمع  و مشعر يليه  عإلاصع اط الوصفية. (GCOA; SPEC; Dis)حيث: 
وف مووا يمووي مقارنووة بووين نتووامب تشووغيل نموووذجى االنحوودار فووى ظوول وجووود/ و وودم وجووود مسووتو  

 إفصاح اإلدارة  ن االستمرارية، كمتغير رقابى، وذلك  مى النحو التالى:

 (1س) اإلجابة  مى السؤال األول لمبحث( نتيجة 7جدول )

Model with Dis as a Control 

variable 

Model without the Control 

Variables 
Model 

EXP 

(B) 
Sig Wald β 

EXP 

(B) 
Sig Wald β 

2.483 .016 5.767 0.910 1.253 .451 0.567 0.225 Constant 

0.571 .001 11.718 -0.561 0.600 .002 9.989 -0.511 Spec 

1.107 .052 3.773 0.102 1.121 .027 4.893 0.115 Rotation 

0.619 .003 9.064 -0.480 - - - - Dis 

594.614 603.918 
-2Log 

Likelihood 

27.475 18.171 Chi- Square 

0.000 0.000 
Sig (Chi- 

Square) 

0.059 0.040 
Cox and Snell 

Square 

0.079 0.053 
Nagelkerke R 

Square 

 

                                                 
يفصنننعح اإلدارة ىنننن االبنننتمرارية الخنننعص  عخت نننعر مننندى تنننأثير مبنننتوى ( 1سووويتم اإلجابوووة بووونعم  موووى السوووؤال األول لمبحوووث )س ((24

(Dis)إذا كانووت (، 2ىمنن  جننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية، فنن  بننيعق العالبننة التأثيريننة مجننعل الفننرض )ا
يذا كعاننط القيمننة االاتمعليننة أكبننر مننن واإلجابووة بووع  ، (0.05)أبننه مننن أو مبننتوى المعاويننة المبننموح  ننه  (Dis)االاتمعليننة لننن الق مووة

(0.05). 
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التفبننيرية لننه  يلنن   النموووذج وزيووادة القوووة( اتضوو  معنو ووة 7وبتحميوول النتووامب بالجوودول رقووم )
 (Dis)لمبنتوى يفصنعح اإلدارة ىنن االبننتمرارية ووجوود توأثير سومبى ومعنوو  ، (0.079 ;0.059)

ىاد بيمنة ااتمعلينة  (0.480-)ىم  جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط  شأن االبتمرارية  مقدار 
ىوول يووؤثر مسووتو  إفصوواح ( القعئننه: 0 )سالبنن ال األول لم اننلووذا تمووت اإلجابووة  مووى ، (0.003)

اإلدارة  وون االسووتمرارية  مووى جووودة الحكووم المينووى لمراقووب الحسووابات بشووأن اسووتمرارية الشووركات 
المقيدة بالبورصة المصرية، فى س اق الععقة بوين درجوة تخصصوو الصونا ى وطوول فتورة ارتباطوو 

. بوو "نعوم" كات مون جيوة أخور ؟بعميمو من جيوة وجوودة حكموو المينوى بشوأن اسوتمرارية تموك الشور 
 Mayaw et al., 2015; Krishnan) ويتنواق  موعMyers et al (2018) وىو ما يتفق مع 
et al., 2015)  

 ومعنو وة التوأثير (0.026 ;0.019)القنوة التفبنيرية لمامنوذج  مقندار  و عتقود الباحوث بوأن زيوادة
البننمب  لمبننتوى يفصننعح اإلدارة ىننن االبننتمرارية ىمنن  جننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن 

ذلننك   شوير لجوىريوة توأثير(، 2االبنتمرارية، كمتغينر ربنعب  ىمن  العالبنة التأثيرينة مجننعل الفنرض )ا
يغفعلنه،  ال عا  ف  التاقق من األثر المتوبل ماه وىدم وىو ما يد م توجوالمتغير ف  ذلك الصدد، 

الوصول لصورة أكثر شموال لممادداط الت  يمكاهع التأثير ىم  جودة ذلك الاكم ف  بيئة  حتى  مكن
كمووا أننووا نعتقوود بمنطق ووة التووأثير السوومبى لمسووتو  إفصوواح اإلدارة  وون الممعربننة المهايننة المصننرية. 

ع داط شنركعط خعصة ف  ظه ااخفعض مبتوى جودة الاكم المها  ف  ذلك الصدد  مشاالستمرارية 
ىيانننة الدرابنننة، اظنننرا لزينننعدة مينننه مراببننن  الابنننع عط ىمننن  تخفنننيض مبنننتوى جنننودة أاكنننعمهم المهاينننة 
 علمشع داط المتعثرة معلًيع و/أو الماتمه تعثر ع معليع، ويعتقد ال عا  بزيعدة ذلك الميه ف  ظنه زينعدة 

 مبتوى يفصعح اإلدارة ف  ذلك الشأن.

   Additional Analysis ج. التحميل اإلضافى 
سويتم إ وادة والفهم ىم  العالبعط ماه الدرابنة  علتامينه األبعبن ، إلضفا  المزيد من الوضوح 

تغييور معالجوة منن خنالل  بعود تعوديميا، (3الفور  الثالوث لمبحوث )فالعالبة، تادينًدا مجنعل  اختبار
المتغيوورات الثانو ووة، المتغيووران المعوودالن والمتغيوور الرقووابى، واسووتحداث متغيوورات جديوودة لمنموووذج، 

ممع يذا وكذلك التحقق مععلجة المتغيراط الثعاوية ف  ظه التاميه األبعب  من مد  أفضم ة لمتاقق 
اإلانعفية،  المتغيورات فتقور لوبع  كعن اموذج ال ان  بوانعه الانعل ، فن  ظنه التامينه األبعبن ، 
 (. 2األكثر جو رية ف  التأثير ىم  العالبة مجعل ال ا   علفرض )ا
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الوانل المنعل  لشنركة ىمينه المراجعنة ودرجنة تعقند  وفى ذلك الس اق قام الباحث بتغيير معالجوة
صاعىته، كمتغيراط ربعبينة، بندال منن كواهمنع متغينراط معدلنة لمعالبنة التأثيرينة مجنعل ال ان   نعلفرض 

مبننتوى يفصننعح اإلدارة ىننن االبننتمرارية، كمتغيننر معنندل لمعالبننة مجننعل وكووذلك تغييوور معالجووة ( 2)ا
 ,.Bills et al)(، بدال من كواه متغير ربعب ، بيعبع ىم  الدرابعط البع قة، الت  ماهع 2الفرض )ا

2013; Hapsoro and Santoso, 2018) . 

 Wardayati؛ Ha et al., 2016 قة )من تت ل  عض الدرابعط البعو مى نفس النحو اتض  
et al., 2017 ،؛ 3108؛ البنيدNarayanaswamy and Raghunansan, 2019 وجنود )

العدينند منننن المتغينننراط اإلانننعفية، الخصنننعئص التشنننغيمية، المنن ثرة ىمننن  جنننودة الاكنننم المهاننن  لمرابنننا 
، ابننن ة البننننيولة الابنننع عط  شنننأن االبننننتمرارية، والتننن  ماهنننع؛ اجننننم الشنننركة، انننوع القطننننعع الصننناعى 

واتسواقا موع غالب وة الدراسوات السوابقة البريعة، درجة التعثر المعل  لمبناة البنع قة، وابنا الرباينة. 
، اجنم F.Des(25)بيركز ال عا  ىم  أثر كه منن؛ درجنة التعثنر المنعل  لمبناة البنع قةذات الصمة، 

نظًرا لجوىرية تأثير كل منيوا  موى  Liq (27)، واب ة البيولة البريعةSize (26)شركة ىميه المراجعة
 Hapsoroتم مععلجة تمك المتغيراط، كمتغيراط ربعبية بيعًبع ىم  درابة الععقة مجال البحث. وقد 
and Santoso (2018) . ،ا، 3/أ، س3تم يانعفة ىندة أبنئمة فرىينة )سواستناًدا  مى ما سبق/

   لنمووذج البحوث والنتوامب وف موا يموى توضو(، 4/ ن( وفرض را ل لم ا  )ا3/د، س3/ج، س3س
 في ظل منيج ة التحميل اإلضافي:

 
                                                 

 مى (Elder et al., 2015; Waradayati et al., 2017)لتاميه الدرابعط ُتعرف درجة التعثر المالى لمسنة السابقة، وفقا  ((25
 عالىتمنعد ىمن  امنعذج كموا  مكون ق اسويا شنركة ىمينه المراجعنة ىمن  ىندم بنداد التزامعتنه وااتمعلينة تعرانه لالفنالس. أنيا مد  قدرة

ىننعم  Zmijewski ونموووذج( 0981ىننعم ) Ohlsonونموووذج ( 0968ىننعم ) Altman Z Scoreكنموووذج التابنن   ننعلتعثر المننعل ، 
 Waradayati، المشار إل و سومفا، ق اسوا  موى دراسوة Altman Z Scoreا تمد الباحث فى ق اسيا  مى نموذج  (، وبند0984)

et al (2017) . 
 (Diaz et al., 2015; Cellica and Kurnia, 2016)لتامينه الدرابنعط التن  ماهنع شركة  ميل المراجعوة وفقوا  عرف حجم  ((36

الت  تعبر ىنن بندراتهع وامكعايعتهنع المعدينة وال شنرية والتكاولوجينة وبندراتهع  مى أنو إحد  الخصامص التشغيم ة لشركة  ميل المراجعة 
بموغننعرتيم يجمننعل  أصننول شننركة ىميننه وقوود تووم ق اسووو ىمنن  توظينن  تمننك القنندراط واالمكعايننعط لتولينند ييننراداط تشننغيمية مننن ىمميعتهننع، 

 . Narayanaswamy and Raghunandan (2019)ق اسا  مى المراجعة 
يل  مدى  Hapsoro and Santoso, 2018)؛ 3104لتاميه الدرابعط الت  ماهع ) ادى، بة السيولة السريعة وفقا تشير نس ((27

وقود توم ق اسويا بالمعادلوة بدرة شركة ىميه المراجعة لبداد التزامعته بصيرة األجه  عالىتمعد ىم  أصوله بنريعة التانول يلن  الاقدينة، 
ق اسوووووووا  موووووووى يجمنننننننعل  االلتزامنننننننعط المتداولنننننننة، ÷ المخنننننننزون( -ل  األصنننننننول المتدولنننننننةابننننننن ة البنننننننيولة البنننننننريعةم )يجمنننننننعالتال وووووووة؛ 

Narayananaswamy and Raghunandan (2019) 
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 البحث فى ظل التحميل اإلضافى نموذج (2شكل )
 انًصذس )إعذاد انثاحث(

 

 (38). نتامب التشغيل فى ظل التحميل اإلضافى1ج/
مون خوعل لمدخمين ف  ظه تطبيقنه لمتامينه اإلانعف ،  بنا   مى ما سبق، يتض  اتباع الباحث

تغييننر مععلجنننة المتغيننراط الثعاويننة  نننه،  فوووى ظوول؛(  علتاميننه األبعبنن ، 2الفنننرض )ا إ ووادة تشووغيل
 وف ما يمى توض   لنتامب التحميل اإلضافى فى ظل المدخمين: وابتادا  متغيراط ربعبية جديدة. 

 

                                                 
 (: اتعئا التشغيه االاصعئ  ف  ظه التاميه اإلاعف 3مماق ربم ) ((28

 انًتغٛش انتاتع

جٕدج انحكى انًُٓٗ نًشاقة 

انحضاتاخ تشأٌ 

 ،GCOAاالصتًشاسٚح

يقاصح تًذٖ صاليح انشأٖ تشأٌ  

االصتًشاسٚح،  ٔفقا نًذٖ اتضاق 

 Altman Z Scoreَتائج ًَٕرج  

 يع سأٖ يشاقة انحضاتاخ  

 3ف

دسجح  انتخصص انصُاعٗ 

 يقاصح  Specنًشاقة انحضاتاخ 

 تانحصح انضٕقٛح إلجًانٗ األصٕل 

 

طٕل فتشج استثاط يشاقة 

  Tenureانحضاتاخ يع عًٛهّ 

 يقاصح تعذد انضُٕاخ 

 

 نالمستقال يران المتغ

  الرقببية المتغيرات 

انٕضع انًانٗ 

نششكح عًٛم 

  Levانًشاجعح 

 /أ(2)س

تعقذ صُاعح دسجح 

عًٛم 

   Invenانًشاجعح

 /ب(2)س

 Disيضتٕٖ إفصاح اإلداسج عٍ االصتًشاسٚح 

 

  متغير معذل

دسجح انتع ش 

انًانٗ نهضُح 

 FDesانضاتقح 

 /ج(2)س

 

ح ى ششكح 

عًٛم 

 انًشاجعح  

Size د(2)س/ 

َضثح انضٕٛنح 

 انضشٚعح

Liqْـ(2)س/ 

 4ف
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 . النتامب فى ظل تغيير معالجة المتغيرات الثانو ة1/1ج/
الفننرض  (، اسووتيدف ىووذا4وبوود ا بمسووتو  إفصوواح اإلدارة  وون االسووتمرارية مجووال الفوور  )ف

ت عر مدى اختالا تأثير درجة التخصص الصاعى  لمرابا الابنع عط وطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه اخ
معنننننننع ىمننننننن  جنننننننودة اكمنننننننه المهاننننننن   شنننننننأن االبنننننننتمرارية،  نننننننعختالا مبنننننننتوى يفصنننننننعح اإلدارة ىنننننننن 

 لممعادلة التال ة: . وذلك باال تماد  مى نموذج االنحدار الموجستى المتعدد، وفًقا(29)االبتمرارية
GCOAti= β0+ β1 SPECti + β2 Tenureti + β3 Disti + β4 Dis*Specti +    

β4Dis*Tenureti + ɛti                   (7) 

كمنننننننع  نننننننو مشنننننننعر يلينننننننه  عإلاصنننننننع اط الوصنننننننفية،  (GCOA; SPEC; Tenure; Dis)حيوووووووث: 
(Dis*Spec; Dis*Tenure)  األثننر التفننعىم  لمبننتوى يفصننعح اإلدارة ىننن االبننتمرارية، وكننه مننن

والختبووار ىووذا الفوور  درجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط وطننول فتننرة ارت عطننه  عميمننه. 
 إحصامً ا تم إ ادة ص اغتو كفر   دم، كما يمي:

H0ه  عميمنه معننع : ال يختمن  تنأثير درجنة التخصنص الصناعى  لمرابننا الابنع عط وطنول فتنرة ارت عطن
 نعختالا مبنتوى ، ىم  جودة اكمه المها   شأن ابتمرارية الشركعط المقيدة  علبورصة المصرية

 .يفصعح اإلدارة ىن االبتمرارية

وف ما يمي مقارنة بين نتامب تشوغيل نمووذجى االنحودار فوى ظول معالجوة مسوتو  إفصواح اإلدارة 
(، مقارنة بمعالجتوو كمتغيور رقوابى،  موى 3ف ن االستمرارية كمتغير معدل لمععقة مجال الفر  )

 النحو التالى: 
 

 

 

 
                                                 

( الخننعص  عخت ننعر منننع يذا كننعن  اننعك اخننتالا لتنننأثير درجننة التخصننص الصنناعى  لمرابنننا 4بننيتم ببننول الفننرض الرا نننل لم انن  )ا ((29
الابع عط وطول فترة ارت عطه  عميمه ىم  جودة اكمنه المهان   شنأن االبنتمرارية،  نعختالا مبنتوى يفصنعح اإلدارة ىنن االبنتمرارية، 

أكبنر منن مبنتوى المعاوينة  (Dis*Tenure)واألثنر التفنعىم    (Dis*Spec)ة لألثنر التفنعىم كفرض ىدم يذا كعاط القيمة االاتمعلين
 . (0.05)، ورفاه يذا كعاط القيمة االاتمعلية أبه من أو تبعوي (0.05)المبموح  ه 
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 (4اختبار الفر  الرابع لمبحث )ف( نتيجة 8جدول )

Model with Dis as Moderator 

variable 

Model with Dis as a Control 

variable 
Model 

EXP 

(B) 
Sig Wald β 

EXP 

(B) 
Sig Wald β 

0.793 0.741 0.109 -0.232 2.483 .016 5.767 0.910 Constant 

0.700 0.225 1.470 -0.357 0.571 .001 11.718 -0.561 Spec 

1.387 0.008 7.064 0.327 1.107 .052 3.773 0.102 Tenure 

1.551 0.394 0.726 0.439 0.619 .003 9.064 -0.480 Dis 

0.841 0.486 0.485 -0.173 - - - - Dis*spec 

0.833 0.043 4.091 -0.182 - - - - 
Dis*Tenur

e 

590.373 594.614 
-2Log 

Likelihood 

31.717 27.475 
Chi- 

Square 

0.000 0.000 
Sig (Chi- 

Square) 

0.068 0.059 
Cox and 

Snell 

Square 

0.091 0.079 
Nagelkerk

e R Square 
 

فووى ظوول التفبننيرية لننه  ( تبووين صووعح ة النموووذج وزيووادة القوووة8وبتحميوول النتووامب بالجوودول رقووم )
مقعرانة  باختعف طريقة معالجتوو، (Dis)ىن االبنتمرارية  األخذ فى اال تبار لمستو  إفصاح اإلدارة

، فاننال ىننن انندو  زيننعدة طفيفننة  ننعلقوة (41)(  علتاميننه األبعبنن 2بتجع مننه، وفقننع لاتننعئا الفننرض )ا
كمتغينر معندل مقعرانة  (Dis)فن  ظنه مععلجنة متغينر  (0.012 ;0.009)التفبنيرية لمامنوذج  مقندار 

اتانح ىندم معاوينة التنأثير البنمب  لدرجنة وبتحميول معوامعت نمووذج االنحودار،   كواه متغينر ربنعب .
التخصص الصاعى  لمرابا الابع عط ووجنود تنأثير بنمب  ومعانوى لطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه ىمن  
جنننودة اكمنننه المهاننن   شنننأن االبنننتمرارية، فننن  ظنننه األخنننذ فننن  االىت نننعر لمبنننتوى يفصنننعح اإلدارة ىنننن 

، القعئننه وقبووول الفوور  البووديل جزم ووا رفوو  فوور  العوودماالبننتمرارية، كمتغيننر معنندل، وىميننه فقنند تننم 
باختعف تأثير درجة التخصص الصنا ى لمراقوب الحسوابات وطوول فتورة ارتباطوو بعميموو معوا  موى 
جووودة حكمووو المينووى بشووأن اسووتمرارية الشووركات المقيوودة بالبورصووة المصوورية، بوواختعف مسووتو  

                                                 
  (0.053 ;0.040)(، ف  ظه التاميه األبعب ، 2بمغط القوة التفبيرية لماموذج ف  ظه اخت عر الفرض )ا ((41
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( جزم وا. وىوو موا يتفوق 4ث )فقبوول الفور  الرابوع لمبحوومنن ثنم إفصاح اإلدارة  ون االسوتمرارية، 
 ويتنوواق  مووع (Myers et al., 2018; Nurbaiti and Permatasari, 2019) موع 

(Mayaw et al., 2015; Krishnan et al., 2015) 

التفبيرية لماموذج ف  ظه مععلجة مبتوى يفصعح  و عتقد الباحث أنو  مى الرغم من زيادة القوة
ىننن زيننعدة ىنندد معممننعط امننوذج االاانندار،  والتووى قوود توونجمعنندل، اإلدارة ىننن االبننتمرارية، كمتغيننر م

لعننندم معاوينننة التنننأثير البنننمب  لدرجنننة التخصنننص الصننناعى   (، جزم وووا، كنتيجوووة4وقبوووول الفووور  )ف
إال أننووا نعتقوود بأفضووم ة معالجتوووو لمرابننا الابننع عط ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن االبنننتمرارية، 

(  علتاميننه األبعبنن ، اظننرا لقبننول 2)اريووة مجووال الفوور  كمتغيوور رقووابى فووى سوو اق الععقووة التأثي
تننأثير ، ياصننعئيع، كمتغيننر ربننعب ، وىنندم ياننفع  مععلجتننه كمتغيننر معنندل أى معمومننعط ياننعفية يمكننن 
االبننتاعد ىميهننع لتفبننير اتننعئا اخت ننعر الفننرض، األمننر الننذى ي ينند توجننه ال عانن  فنن  مععلجننة مبنننتوى 

  ربعب  ف  ظه التاميه األبعب .        يفصعح اإلدارة ىن االبتمرارية، كمتغير

أما ف ما يتعمق بالوضوع الموالى لشوركة  ميول المراجعوة ودرجوة تعقود صونا تو مجوال السوؤاليين 
( 0فقنند تننم ات ننعع افننس ماهجيننة اإلجع ننة ىمنن  البنن ال األول لم انن  )س/ب(، 2/أ؛ س2الفوور يين )س

(  عنند األخننذ فنن  االىت ننعر 2فننرض )ا علتاميننه األبعبنن ، مننن خننالل يىننعدة تشننغيه امننوذج ااانندار ال
لموال المعل  لشركة ىميه المراجعة ودرجة تعقد صاعىته، كه ىم  ادا، كمتغيراط ربعبية. ومقعراة 

وقووود أظيووورت /ا(  علتامينننه األبعبننن . 2/أ؛ ا2منننع تنننم التوصنننه يلينننه باتنننعئا اخت نننعر الفرانننين )ا
لصجابووة  مووى السووؤاليين الفوور يين  النتووامب  وودم معنو ووة تووأثير المتغيوورين الرقووابيين وىووو مووا أد 

/ب( بو "ال"، األمر الذ   شير ألفضم ة معالجتيما، كمتغيرات معدلة، خاصوة فوى ظول 2/أ؛ س2)س
/ب(، وىوو موا يؤيود موا تبنواه الباحوث، فوى ظول 3/أ( والقبول الجزمى لمفور  )ف3قبول الفر  )ف

ظيار األثر المتو  قع ليموا  موى الععقوة مجوال الفور  التحميل األساسى، لمعالجة تمك المتغيرات، وا 
 (.3)ف

 النتامب فى ظل استحداث متغيرات رقاب ة جديدة -1/2ج/
اخت نعر  /ج(، استيدف ىذا السوؤال2بد ا بدرجة التعثر المالى لمسنة السابقة مجال السؤال )س

منندى تننأثير درجننة التعثننر المننعل  لمبنناة البننع قة ىمنن  جننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن 
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. وذلك باال تماد  مى نمووذج (40)(2االبتمرارية ف  بيعق العالبة التأثيرية مجعل ال ا   علفرض)ا
 لممعادلة التال ة: االنحدار الموجستى المتعدد، وفًقا

GCOAti= β0+ β1 SPECti + β2 Tenureti + β3 F.Desi + ɛtt    (8) 

درجنة التعثنر  (F.Des)، كمع  و مشنعر يلينه  عإلاصنع اط الوصنفية (GCOA; SPEC)حيث: 
وف ما يمي مقارنة بين نتامب تشوغيل نمووذجى االنحودار فوى ظول وجوود/ و ودم المعل  لمباة البنع قة. 

 وذلك  مى النحو التالى:وجود درجة التعثر المالى لمسنة السابقة، كمتغير رقابى، 

 /ج(2س) اإلجابة  مى السؤال الفر ى( نتيجة 9جدول )

Model with Fin. Dis as a 

Control variable 

Model without the Control 

Variables 
Model 

EXP 

(B) 
Sig Wald β 

EXP 

(B) 
Sig Wald β 

2.483 .553 0.352 0.188 1.253 .451 0.567 0.225 Constant 

1.107 .104 2.650 0.087 1.121 .027 4.893 0.115 Rotation 

0.571 .001 12.106 -0.648 0.600 .002 9.989 -0.511 Spec 

0.619 .013 6.209 0.041 - - - - Fin.Dis 

564.493 603.918 
-2Log 

Likelihood 

57.597 18.171 Chi- Square 

0.000 0.000 
Sig (Chi- 

Square) 

0.120 0.040 
Cox and Snell 

Square 

0.160 0.053 
Nagelkerke R 

Square 
 

التفبننيرية لننه  يلنن   ( اتضوو  معنو ووة النموووذج وزيووادة القوووة9وبتحميوول النتووامب بالجوودول رقووم )
لدرجنة التعثنر المنعل  لمبناة البنع قة ىمن  جنودة ووجوود توأثير إيجوابى ومعنوو  ، (0.160 ;0.120)

، (0.013)( ىاند بيمنة ااتمعلينة 0.041 شنأن االبنتمرارية  مقندار )الاكم المها  لمرابا الابع عط 
ىل تؤثر درجة التعثر المالى لمسنة السوابقة /ج( القعئنه: 3الب ال الفرى  )سلذا تمت اإلجابة  مى 

 مى جودة الحكم المينى لمراقب الحسابات بشأن استمرارية الشركات المقيدة بالبورصوة المصورية، 
درجة تخصصو الصنا ى وطول فترة ارتباطو بعميمو من جية وجوودة حكموو فى س اق الععقة بين 

                                                 
 (  علتاميه األبعب 0/ج(، وفقع لافس بعىدة اإلجع ة ىم  الب ال )س3بيتم اإلجع ة ىم  الب ال الفرى  )س ((40
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 Wardayati etوىو ما يتفق مع . بو "نعم" المينى بشأن استمرارية تمك الشركات من جية أخر ؟
al (2017) ويتناق  مع Hapsoro and Santoso, (2018) 

المنعل  لمبناة البنع قة،  التعثور و عتقد الباحث من تحميل النتامب السابقة، بإمكان ة ا تبوار درجوة
فنن  التننأثير ىمنن  جننودة اكمننه  األكثوور جوىريووةأانند المانندداط ذاط الصننمة  شننركة ىميننه المراجعننة، 

 شنأن انرورة ىندم تجع نه ذلنك المتغينر  وىو ما يؤيد وجيو نظور الباحوثالمها   شأن االبنتمرارية، 
أموا ف موا (. 2أثيرينة مجنعل الفنرض )اوالتاقق من أثر  المتوبل كمتغينر ربنعب ، فن  بنيعق العالبنة الت

/د؛ 2يتعموق بحجوم شوركة  ميول المراجعوة ونسووبة السويولة السوريعة مجوال السوؤاليين الفوور يين )س
ىنندم معاويننة تننأثير وقوود أظيوورت النتووامب فقنند تننم ات ننعع افننس الماهجيننة المشننعر يليهننع أىننال . /ه(، 2س

ىمننن  البننن اليين وىوووو موووا أد  لصجابوووة  اجنننم شنننركة العمينننه ومعاوينننة تنننأثير ابننن ة البنننيولة البنننريعة،
. األموور الووذ  يوود م وجيووو نظوور الباحووث /ه( بننن )"ال" ، "اعننم"( ىمنن  التننوال 3/د؛ س3الفننرىيين )س

بشأن وجود العديد من المحددات التوى ال  مكون إغفوال تأثيرىوا،  نود التحقوق مون الععقوة التأثيريوة 
شوومول ة، تنطووو   مووى العديوود موون  (، ويؤيوود ضوورورة اختبارىووا، بصووورة أكثوور3مجووال الفوور  )ف

المحددات  مى مستو  منشأة المحاسبة والمراجعة ومستو  منشأة  ميل المراجعوة ومسوتو  بيموة 
 الممارسة المين ة، إن أمكن. 

     Sensitivity Analysisد. تحميل الحساس ة 
الاتنعئا التنا تنم التوصنه يليهنع  علتامينه األبعبنا، ىنن طرينق  Solidity لتقي م مد  قووة ومتانوة

مقينعس   موى فوى ظول اال تموادفروض ال ا ،  تم إ ادة اختبارالتاقق من أثر اختالا افترااعته، 
بنننديه لممتغينننر التنننع ل، جنننودة الاكنننم المهاننن  لمرابنننا الابنننع عط  شنننأن االبنننتمرارية، منننن خنننالل يىنننعدة 

وبوىهننع  علماطقننة  Altman Z Scoreظهننرط اتننعئا امننوذج تصنناي  مشننع داط الشننركعط التنن  أ
، وتصاي  (2.353)مشع دة(، وااتبعا متوبط تمك القيم الذى بمغ  002الرمعدية والت  تمثمط ف  )

واالىتمننعد ىمنن   (43)المشننع داط األكبننر مننن متوبننط القننيم، كمشننع داط مبننتقرة معليننع، والعكننس صننايح
افس الاها المت ل  علتاميه األبعب  لتصاي  المشع داط من اي  مدى جودة الاكم المها  لمرابا 

                                                 
 54مشننع دة(، بمننغ ىنندد المشننع داط األكبننر مننن متوبننط القننيم ) 000وفقننع لتاميننه مشننع داط الشننركعط الوابعننة  علماطقننة الرمعديننة ) ((43

%(، وبانع  ىمن  ذلنك 53مشنع دة( أى منع يعنعدل ) 59%(، بيامع بمغ ىدد المشع داط األبه من المتوبط )48مشع دة( أى مع يععدل )
مشنع دة(، كمنع بمنغ ىندد مشنع داط الشنركعط المبنتقرة  087%( اى منع يعنعدل )40ة معلينع انوال  )بمغ ىدد مشع داط الشركعط المتعثر 

مشنننع دة( ىمننن  التنننوال  فننن  ظنننه التصننناي   305مشنننع دة( ، ) 329مشنننع دة( بننندال منننن ) 367%( اى منننع يعنننعدل )59معلينننع انننوال  )
   Wardayati et al (2017)المبتخدم  علتاميه األبعب ، بيعبع ىم  درابة  
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وذلووك . Tahinakis and Samarinas (2016)الابننع عط  شننأن االبننتمرارية، بيعبننع ىمنن  
أثيريننة، تشنيكمة ممكاننة منن طننرق القينعس يمكنن االىتمننعد ىميهنع الخت ننعر العالبنعط التلموصوول ألفضوول 
األكثنننر مالئمنننة، لجنننودة الاكنننم المهاننن  لمرابنننا الابنننع عط  شنننأن  وتحديووود المق ووواسمانننه ال اننن ، 

وف موا يموى توضو   لنمووذج البحوث فوى ظول تحميول  االبتمرارية ف  بيئة الممعربة المهاينة المصنرية.
 الحساس ة:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 نموذج البحث فى ظل تحميل الحساس ة (3شكل )
 انًصذس )إعذاد انثاحث(

 

 

 

 انًتغٛش انتاتع

جٕدج انحكى انًُٓٗ نًشاقة انحضاتاخ تشأٌ 

 ،GCOAاالصتًشاسٚح 

يقاصح تًذٖ صاليح انشأٖ تشأٌ 

االصتًشاسٚح، ٔفقا نًذٖ اتضاق َتائج ًَٕرج  

Altman Z  ٔسأٖ يشاقة انحضاتاخ، يع ،

ا تالف أصاس تصُٛم انًشاْذاخ 

 ٔسيشاانحضاتاخ  ٔا تالف 

 

 1ف

 3ف

دسجح  انتخصص انصُاعٗ 

 Specنًشاقة انحضاتاخ 

 يقاصح  

تانحصح انضٕقٛح إلجًانٗ 

 األصٕل 

طٕل فتشج استثاط يشاقة 

  Tenureانحضاتاخ يع عًٛهّ 

 يقاصح تعذد انضُٕاخ 

 نالمستقال نالمتغيرا

  المعذالن نالمتغيرا

انٕضع انًانٗ نششكح عًٛم انًشاجعح 

  Levيقاس تُضثح انشفع انًانٗ 

 /أ(3)ف

دسجح تعقذ صُاعحعًٛم انًشاجعح يقاصح 

 Inventoryتًعذل دٔساٌ انًخزٌٔ 

 /ب(3)ف

 1س

يضتٕٖ إفصاح اإلداسج عٍ االصتًشاسٚح 

Dis  

 

  ىالرقبب رالمتغي
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 (43)بتحميل الحساس ة: نتامب اختبار فرو  البحث 1د/
(، بشأن الععقة بين درجة التخصوص الصونا ى 1ف ما يتعمق باختبار الفر  األول لمبحث )ف

 ، وفًقوا صندد. توم إجورا  تحميول الحساسو ة وجودة اكمه المها   شأن االبنتمراريةلمراقب الحسابات 
 لممعادلة التال ة:

GCOAti= β0+ β1SPECt+ ɛti                   (9) 

( فن  ظنه 0ىندم معاوينة امنوذج اااندار اخت نعر الفنرض )اوقد أظيرت نتامب التشوغيل المبودمى 
، وكان  موى (44)االىتمعد ىم  مختم  بدائه مععلجة ىدم المعاوية، المبتاد ىميهع  علتاميه األبعب 

( فن  ظنه االىتمنعد ىمن  مقينعس بنديه لدرجنة 0لذا تم يىعدة تشغيه الفنرض )االباحث أن يجد حًع، 
 ، ف موا يموي توضو   لنتوامب اختبوار الفور  األول لمبحوث(45)التخصص الصاعى  لمرابا الابنع عط

  ( فى ظل تحميل الحساس ة مقارنة بالنتامب فى ظل التحميل األساسى:1)ف

 

 

                                                 
 .  ( نتامب التشغيل اإلحصامى فى ظل تحميل الحساس ة3ممحق رقم ) ((42
أظهنرط الاتنعئا ىندم معاوينة  (،1 مى نفس النحو وباالتساق موع موا توم إجورا ه بالتحميول األساسوى، بشوأن اختبوار الفور  )ف ((44

اموذج االاادار ف  ظنه االىتمنعد ىمن  الاصنة البنوبية إلجمنعل  األصنول، كمقينعس لدرجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط، 
والوذ  أظيور لوغنعريتم الاصنة البنوبية إلجمنعل  األصنول، كمقينعس بنديه،  توم اال تمواد  موى(، لنذا 0.967وذلك ىاد بيمة ااتمعلينة )

الشنعذة  علمقينعس البنديه لدرجنة  لوذا توم اسوتبعاد القو م، (0.406)وذلنك ىاند بيمنة ااتمعلينة ر  دم معنو ة النمووذج ىوو األخور، استمرا
اتاننح ابننتمرار ىنندم معاويتننه، وذلننك ىانند  وبإ ووادة تشووغيل نموووذج االنحوودار(، 451التخصننص الصنناعى ، لتصنن ح ىنندد المشننع داط )

 Generalized Linear( توم إ وادة تشوغيمو باال تمواد  موى نمووذج 1بوار الفور  )فوحتوى  مكون اخت(. 0.161بيمنة ااتمعلينة )
Model  (0.161)والذ  أظير ىو األخر  دم معنو ة النموذج،  ند ق مة احتمال ة  .  

( يذا كعاط بيمة الاصة البوبية إلجمعل  0يأخذ القيمة )لمعالجة  دم معنو ة النماذج السابقة، تم اال تماد  مى مق اس بديل،  ((45
ق اسووووا  مووووى الوووونيب المتبووووع بدراسووووة ( بخنننالا ذلننننك.، 1ويأخننننذ القيمننننة ) (0.0535)األصنننول أكبننننر مننننن متوبننننط القننننيم، الننننذى بمننننغ 

Tahinakis and Samarinas (2016) ،منة التن  اصنمط ىمن  القي وبتحميل المشواىدات اتضو  تماثول تصونيم  ودد المشواىدات
مووع تصوونيم  وودد مشننع دة(،  080( التنن  بمغننط )1مشننع دة( وىنندد المشننع داط التنن  اصننمط ىمنن  القيمننة ) 372( التنن  بمغننط )0)

األمر الذ  أشوار  وفقع لممقيعس البديه لجودة الاكم، المشعر يليه أىنال ،المشاىدات من حيث جودة الحكم المينى لمراقب الحسابات، 
والتن   (0.0235 ;0.0435)فن  ظنه تصناي  المشنع داط ىاند القنيم  . لذا تم إ ادة التشغيلالااندارلعدم القدرة ىم  تشغيه اموذج ا

ولمعالجة ذلك تم إ ادة التشغيل فى ظل تصونيم المشواىدات  ون (، أيانع. 0.0535أظهرط افس تصاي  المشع داط ىاد القيمة )
مختمن  لعندد المشنع داط منن اين  درجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط يختمن  والتى أظيرت تصنيم  (0.0135)الق مة 

 ىن تصاي  ىدد المشع داط من اي  جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط، األمر الذى أمكن معع  يجرا  التاميه اإلاصعئ . 
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 ( 1)ف ألول لمبحث( نتيجة اختبار الفر  ا11جدول )

Sensitivity Analysis Fundamental Analysis 
Model 

Sig Wald β Sig Wald β 
.000 22.406 0.772 .000 13.748 0.726 Constant 

.005 7.953 -0.571 .001 11.916 -0.550 Spec 

8.134 13.248 Chi- Square 

0.004 0.000 Sig (Chi- Square) 

0.018 0.029 Cox and Snell Square 

0.024 0.039 Nagelkerke R Square 
 

( فنن  0صننالاية الامننوذج الخت ننعر العالبننة ماننه الفننرض )ا(، تبووين 11وبووالنظر لمجوودول رقووم )
بتاميننه   (0.015 ;0.011)التفبننيرية لمامننوذج  مقنندارفضووع  وون انخفووا  القوووة ظننه التاميمننين، 

وجنود وبتحميل معامعت نموذج االنحدار اتض  الابعبية مقعراة  علاتعئا ف  ظه التاميه األبعب . 
بمب  ومعانوى لدرجنة التخصنص الصناعى  لمرابنا الابنع عط ىمن  جنودة اكمنه المهان   شنأن تأثير 

فننن  ظنننه تامينننه الابعبنننية،  (0.005)وذلنننك ىاننند بيمنننة ااتمعلينننة  (0.571-)االبنننتمرارية،  مقننندار 
فنن  ظننه التاميننه األبعبنن . وىميننه فقنند تننم  (0.001)وذلننك ىانند بيمننة ااتمعليننة  (0.550-)و مقنندار 

بوجوود توأثير لدرجوة التخصوص الصونا ى لمراقوب ، القعئنه قبوول الفور  البوديلرف  فور  العودم و 
ومنن الحسابات  مى جودة حكمو المينوى بشوأن اسوتمرارية الشوركات المقيودة بالبورصوة المصورية، 

(، فووى ظوول التحميوول األساسووى وتحميوول الحساسوو ة. وتتفووق ىووذه 1قبووول الفوور  األول لمبحووث)فثننم 
 ,Hapsoro and Suryanto)وتتناق  مع، Chiang et al (2015)مل مع توصه يلينه النتيجة

2017; Hapsoro and Santoso, 2018). 

(،  شننأن العالبننة التأثيريننة 0مننن ببننول الفننرض )اوبنووا   مووى مووا سووبق يتضوو  بأنووو  مووى الوورغم 
فوووى ظووول لدرجننة التخصننص الصننناعى  لمرابننا الابنننع عط ودرجننة اكمنننه المهانن   شنننأن االبننتمرارية، 

المبنننتاد ىميهنننع، لقينننعس  إال أننوووا نعتقووود بأفضوووم ة المقووواي ساألبعبننن  وتامينننه الابعبنننية، التحميووول 
الخت ننعر العالبننة  ومعممووة اسووتخداميما معوواالمتغيننرين المبننتقه والتننع ل، فنن  ظننه التاميننه األبعبنن ، 

  عنندة ماننعوالط لماعولننة توفيننق المقننعييسخاصووة فووى ظوول الق ووام التأثيريننة فنن  بيئننة الممعربننة المهايننة، 
ىمن  مقينعس بنديه أخنر لدرجنة التخصنص الصناعى   والمجوو  لع تموادالمبتخدمة بتاميه الابعبية 

  لمرابا الابع عط. 
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(، بشوأن اختبوار أثور طوول فتورة ارتبواط مراقوب الحسوابات 2أما ف موا يتعموق باختبوار الفور  )ف
االىتمنعد ىمن   تنم يىنعدة تشنغيمه فن  ظنهبعميمو  موى جوودة حكموو المينوى بشوأن االسوتمرارية، فقود 

وجنود تنأثير وقود أظيورت النتوامب المقيعس البديه لممتغير التع ل، ىم  افس الاها المشنعر يلينه أىنال ، 
ييجننعب  ومعاننوى لطننول فتننرة ارت ننع  مرابننا الابننع عط  عميمننه وث ننعط القننوة التفبننيرية لمامننوذج فنن  ظننه 

وقود ( فن  ظنه التاميمنين. 3)االتاميه األبعب  وتاميه الابعبنية، األمنر النذى أدى لقبنول الفنرض 
يرجع ذلك لعدم توأثير اخوتعف تصونيم  ودد المشواىدات مون حيوث تعثرىوا واسوتقرارىا الموالى الوذ  
يوونعكس بالتبع ووة  مووى تصوون فيا موون حيووث  موود  جووودة الحكووم المينووى، بصووورة جوىريووة، فووى ظوول 

 المق اسين األساسى والبديل لممتغير التابع.

الخننعص  عخت ننعر أثننر درجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا (، 3فوأخيوورا بشووأن اختبووار الفوور  )
/أ؛ 3وفر  اتوو )فالابع عط وطول فترة ارت عطه  عميمه ىم  جودة اكمه المها   شأن االبنتمرارية، 

(  نننعختالا الوانننل المنننعل  لشنننركة 2الخعصنننة  مننندى اخنننتالا العالبنننة مجنننعل الفنننرض )ا/ب(، 3ف
الخننعص (، 1إلجابووة  مووى السووؤال األول لمبحووث )سوكووذلك ا ىميننه المراجعننة ودرجننة تعقنند صنناعىته،

 مدى تأثير مبتوى يفصعح اإلدارة ىن االبتمرارية ىم  جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط  شنأن 
فيتضوو  أنووو كنتيجووة لعسووتناد  مووى (. 2االبننتمرارية فنن  بننيعق العالبننة التأثيريننة مجننعل الفننرض )ا

فقد توم  (،0لابع عط، ف  ظه اخت عر الفرض )االتخصص الصاعى  لمرابا امق اس بديل لدرجة 
لجنودة الاكنم المهان  لمرابنا  (، فى ظل المق اس البوديل1/ب؛ س3/أ؛ ف3؛ ف3إ ادة تشغيل )ف

البننديه األول  وق وواس درجووة تخصصووو الصوونا ى فووى ظوول كوول موون؛الابننع عط  شننأن االبننتمرارية، 
( كمننع  ننو مشننعر 1، 0متغيننر و منن  )بموغننعرتيم الاصننة البننوبية إلجمننعل  األصننول، والبننديه الثننعا  ك

 يليه أىال .

( جزئينع فن  ظنه بنديم  تامينه الابعبنية، وببنول الفنرض 2ببنول الفنرض )اوقد أظيرت النتوامب 
/أ( جزئيع  علبديه األول لتاميه الابعبية وببولنه كمينع  علبنديه الثنعا  لتامينه الابعبنية والتامينه 2)ا

( فنن  ظننه بننديم  تاميننه الابعبننية والتاميننه 0؛ س/ا2األبعبنن ، وىنندم اخننتالا اتننعئا اخت ننعر )ا
و م ووو  عتقوود الباحووث بأفضووم ة ومعممووة المقوواي س المسووتند  مييووا بالتحميوول األساسووى األبعبنن . 

 الختبار الععقات التأثيرية مجال البحث.  
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ه. خعصوووة اختبوووار الفووورو  واإلجابوووة  موووى أسوووممة البحوووث فوووى ظووول كووول مووون؛ التحميووول 
   اإلضافي، وتحميل الحساس ةاألساسي، التحميل 

الفرض/ 

 السؤال

 صيغة الفروض البذيلة الخبصة ببلمتغيرات المستقلة والمعذلة

 واالسئلة الخبصة ببلمتغيرات الرقببية

نتبئج اختببر فروض 

البحث واإلجببة على 

سؤالو في ظل تحليل 

 الحسبسية

نتبئج 

اختببر 

فروض 

البحث  

واإلجببة 

على 

سؤالو في 

ظل 

التحليل 

 سبسىاأل

نتبئج 

اإلجببة 

على 

األسئلة 

البحث 

واختببر 

فرضو فى 

ظل التحليل 

 اإلضبفى

 النمبرج البذلية فى ظل

مقيبس 

بذيل لـ 

GCOA 

مقيبس 

بذيل لـ 

GCOA ،

SPEC 

 1ف
تؤثش دسجح انتخصص انصُاعٗ نًشاقة انحضاتاخ عهٗ جوٕدج حكًوّ انًُٓوٗ تشوأٌ اصوتًشاسٚح 

 انًصشٚح.انششكاخ انًقٛذج تانثٕسصح 

انًُٕرج 

غٛش 

صانذ 

ال تثاس 

 انعالقح

 - تى قثٕنّ تى قثٕنّ

 2ف
ٚوؤثش طووٕل فتووشج استثواط يشاقووة انحضوواتاخ تعًٛهوّ عهووٗ جووٕدج حكًوّ انًُٓووٗ تشووأٌ اصووتًشاسٚح 

 انششكاخ انًقٛذج تانثٕسصح انًصشٚح.
 - تى قثٕنّ تى قثٕنّ تى قثٕنّ

 3ف
ٔطٕل فتشج استثاطّ تعًٛهّ يعوا عهوٗ جوٕدج تؤثش دسجح انتخصص انصُاعٗ نًشاقة انحضاتاخ 

 حكًّ انًُٓٗ تشأٌ اصتًشاسٚح انششكاخ انًقٛذج تانثٕسصح انًصشٚح

تى قثٕنّ 

 جزئٛا

تى قثٕنّ 

 جزئٛا
 " -" تى قثٕنّ

 /أ3ف

ٚختهوم توأثٛش دسجووح انتخصوص انصووُاعٗ نًشاقوة انحضواتاخ ٔطووٕل فتوشج استثاطووّ تعًٛهوّ يعووا 

اصووتًشاسٚح انشووشكاخ انًقٛووذج تانثٕسصووح انًصووشٚح، تووا تالف عهووٗ جووٕدج حكًووّ انًُٓووٗ تشووأٌ 

 انٕضع انًانٗ نششكح عًٛم انًشاجعح، يقاس تُضثح انشفع انًانٗ.

تى قثٕنّ 

 جزئٛا
 - تى قثٕنّ تى قثٕنّ

 /أ2س

ْم ٚوؤثش انٕضوع انًوانٗ نشوشكح عًٛوم انًشاجعوح يقواس تُضوثح انشفوع انًوانٗ عهوٗ جوٕدج انحكوى 

تشووأٌ اصووتًشاسٚح انشووشكاخ انًقٛووذج انثٕسصووح انًصووشٚح، فووٗ صووٛاق انًُٓووٗ نًشاقووة انحضوواتاخ 

انعالقووح تووٍٛ دسجووح تخصصووّ انصووُاعٗ ٔطووٕل فتووشج استثاطووّ تعًٛهووّ يووٍ جٓووح ٔجووٕدج حكًووّ 

 انًُٓٗ تشأٌ اصتًشاسٚح تهك انششكاخ يٍ جٓح أ شٖ؟

 ال - - -

 /ة3ف

استثاطووّ تعًٛهوّ يعووا ٚختهوم توأثٛش دسجووح انتخصوص انصووُاعٗ نًشاقوة انحضواتاخ ٔطووٕل فتوشج 

عهووٗ جووٕدج حكًووّ انًُٓووٗ تشووأٌ اصووتًشاسٚح انشووشكاخ انًقٛووذج تانثٕسصووح انًصووشٚح، تووا تالف 

 دسجح تعقذ صُاعح عًٛم انًشاجعح يقاصح تًعذل دٔساٌ انًخزٌٔ.

تى قثٕنّ 

 جزئٛا

تى قثٕنّ 

 جزئٛا

تى قثٕنّ 

 جزئٛا
- 

 /ة2س

دٔساٌ انًخوزٌٔ عهوٗ جوٕدج انحكوى  ْم تؤثش دسجح تعقذ صُاعح عًٛم انًشاجعح يقاصح تًعوذل

انًُٓووٗ نًشاقووة انحضوواتاخ تشووأٌ اصووتًشاسٚح انشووشكاخ انًقٛووذج انثٕسصووح انًصووشٚح، فووٗ صووٛاق 

انعالقووح تووٍٛ دسجووح تخصصووّ انصووُاعٗ ٔطووٕل فتووشج استثاطووّ تعًٛهووّ يووٍ جٓووح ٔجووٕدج حكًووّ 

 انًُٓٗ تشأٌ اصتًشاسٚح تهك انششكاخ يٍ جٓح أ شٖ؟

- - - 
تى قثٕنّ 

 جزئٛا

 4ف

ٚختهوم توأثٛش دسجووح انتخصوص انصووُاعٗ نًشاقوة انحضواتاخ ٔطووٕل فتوشج استثاطووّ تعًٛهوّ يعووا 

عهووٗ جووٕدج حكًووّ انًُٓووٗ تشووأٌ اصووتًشاسٚح انشووشكاخ انًقٛووذج تانثٕسصووح انًصووشٚح، تووا تالف 

 يضتٕٖ إفصاح اإلداسج عٍ االصتًشاسٚح.

- - - - 

 1س

انحكوى انًُٓوٗ نًشاقوة انحضواتاخ ْم ٚؤثش يضتٕٖ إفصاح اإلداسج عٍ االصتًشاسٚح عهٗ جوٕدج 

تشأٌ اصتًشاسٚح انششكاخ انًقٛذج انثٕسصح انًصوشٚح، فوٗ صوٛاق انعالقوح توٍٛ دسجوح تخصصوّ 

انصووُاعٗ ٔطووٕل فتووشج استثاطووّ تعًٛهووّ يووٍ جٓووح ٔجووٕدج حكًووّ انًُٓووٗ تشووأٌ اصووتًشاسٚح تهووك 

 انششكاخ يٍ جٓح أ شٖ؟

 - َعى َعى َعى

 /ج2س

ُح انضواتقح عهوٗ جوٕدج انحكوى انًُٓوٗ نًشاقوة انحضواتاخ تشوأٌ ْم تؤثش دسجح انتع ش انًانٗ نهضو

اصووتًشاسٚح انشووشكاخ انًقٛوووذج انثٕسصووح انًصووشٚح، فوووٗ صووٛاق انعالقووح توووٍٛ دسجووح تخصصوووّ 

انصووُاعٗ ٔطووٕل فتووشج استثاطووّ تعًٛهووّ يووٍ جٓووح ٔجووٕدج حكًووّ انًُٓووٗ تشووأٌ اصووتًشاسٚح تهووك 

 انششكاخ يٍ جٓح أ شٖ؟

 "َعى" - - -

 /د2س

شووشكح عًٛووم انًشاجعووح عهووٗ جووٕدج انحكووى انًُٓووٗ نًشاقووة انحضوواتاخ تشووأٌ ْووم ٚووؤثش ح ووى 

اصووتًشاسٚح انشووشكاخ انًقٛوووذج انثٕسصووح انًصووشٚح، فوووٗ صووٛاق انعالقووح توووٍٛ دسجووح تخصصوووّ 

انصووُاعٗ ٔطووٕل فتووشج استثاطووّ تعًٛهووّ يووٍ جٓووح ٔجووٕدج حكًووّ انًُٓووٗ تشووأٌ اصووتًشاسٚح تهووك 

 انششكاخ يٍ جٓح أ شٖ؟

 "ال" - - -

 /ه2ف

تؤثش انُضثح انضٕٛنح انضشٚعح  عهٗ جٕدج انحكى انًُٓٗ نًشاقوة انحضواتاخ تشوأٌ اصوتًشاسٚح ْم 

انششكاخ انًقٛذج انثٕسصح انًصشٚح، فٗ صٛاق انعالقوح توٍٛ دسجوح تخصصوّ انصوُاعٗ ٔطوٕل 

فتشج استثاطّ تعًٛهوّ يوٍ جٓوح ٔجوٕدج حكًوّ انًُٓوٗ تشوأٌ اصوتًشاسٚح تهوك انشوشكاخ يوٍ جٓوح 

 أ شٖ؟

 "َعى" - - -

 

 

 النتامب والتوص ات ومجاالت البحث المقترحة -6/5
جنودة الاكننم ف موا يتعموق بنتووامب البحوث فووى شوقو النظوور ، فقود خمووص الباحوث إلمكان وة تعريووم 

؛ بنننندرة مرابننننا الابننننع عط ىمنننن  التقيننننيم  مووووى أنيوووواالمهانننن  لمرابننننا الابننننع عط  شننننأن االبننننتمرارية، 
المواننوى  لمبنندائه المتعاننة، واختيننعر  لمبننديه المالئننم لمظننروا المايطننة  مجننعل اكمننه المهانن   شننأن 
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وأفضوووم ة  .االبنننتمرارية، وذلنننك فننن  انننو  التزامنننه  علمعنننعيير المهاينننة وبواىننند كداا وبنننموكيعط المهانننة
لدرجة التخصنص بشأن الدور التأثير   شبو اتفاقووجود ىم  المقعييس الاوىية، لقيعبهع. اال تماد 

الصننناعى  لمرابنننا الابنننع عط وطنننول فتنننرة ارت عطنننه  عميمنننه،  صنننورة مافنننردة أو مجتمعنننة، ىمننن  جنننودة 
  اكمه المها   شأن االبتمرارية. 

الدراسوة التطب ق وة، فقود خموص الباحوث، فوى ظول التحميول األساسوى، إلوى يتعمنق باتنعئا أما ف ما 
ومعنو ووة التوواثير اإليجووابى لدرجننة التخصننص الصنناعى  لمرابننا الابننع عط  السوومبى معنو ووة التووأثير

لطول فترة ارت عطه  عميمه،  صنورة مافنردة أو مجتمعنة، ىمن  جنودة اكمنه المهان   شنأن االبنتمرارية. 
 علعالبننة التأثيريننة مجننعل الدرابننة، كميننع  ننعختالا الواننل المننعل  فضووع  وون اخووتعف األثوور المجمووع، 

وجووود تووأثير سوومبى ومعنووو   ه المراجعننة واختالفهننع جزئيننع  ننعختالا درجنة تعقنند صنناعىته.لشنركة ىمينن
لمبتوى يفصعح اإلدارة ىن االبتمرارية ىم  جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط ف  بيعق العالبة 

 التأثيرية مجعل الدرابة.

المعل  لشركة ىميه  يل  أفامية مععلجة، الوالكما أشارت النتامب، فى ظل التحميل اإلضافى، 
المراجعة ودرجة تعقد صاعىته، كمتغيراط معدلة، وكذلك أفامية مععلجة مبنتوى يفصنعح اإلدارة ىنن 

اإليجنعب  لكنه منن درجنة التعثنر المنعل  لمبناة معنو ة التأثير االبتمرارية، كمتغير ربعب ، فاال ىنن 
لاجم شركة ىميه المراجعة كمتغينراط اإليجعب   و دم معنو ة التأثيرالبع قة واب ة البيولة البريعة 

وىووو مووا يؤيوود توجووو مافننردة ىمنن  جننودة الاكننم المهانن  لمرابننا الابننع عط  شننأن االبننتمرارية. ، ربعبيننة
الباحووث فووى تبينووو الموودخمين المعوودل والرقووابى بالتحميوول األساسووى وكووذلك تحققووو موون إمكان ووة وجووود 

التووى  مكنيووا التووأثير بصووورة جوىريووة،  العديوود موون المحووددات ذات الصوومة بشووركة  ميوول المراجعووة،
أ ضوووا،  موووى جوووودة الحكوووم المينوووى لمراقوووب الحسوووابات، فوووى سووو اق الععقوووة التأثيريوووة بوووين درجوووة 

      التخصص الصنا ى لمراقب الحسابات وطول فترة ارتباطو بعميمو، وتمك الجودة.  

د ىميهنننع  علتامينننه ألفانننمية المقننعييس المبنننتاوأخيوووًرا توصووول الباحوووث فوووى ظووول تحميووول الحساسووو ة 
األبعب  الخت عر العالبعط التأثيرية مانه الدرابنة، خعصنة فن  ظنه ىندم وجنود اخنتالا جنو رى فن  

( يال  عند 0الاتعئا الت  تم التوصه يليهع، وىدم القدرة ىم  اخت عر العالبة التأثيرية مجعل الفرض )ا
فى اخت واره ر الذى ي يد توجه ال عان   القيعم بتغيير طريقة بيعس المتغيرين التع ل والمبتقه معع، األم

لطريقوووة ق ووواس المتغيووور التوووابع، فوووى ظووول التحميووول األساسوووى ومعممتيوووا لطووورق ق ووواس المتغيووورين 
 المستقميين. 
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الربع ننة ىمنن  ماشننآط الماعبنن ة  واسووتناًدا  مووى مووا سووبق، يوصووى الباحووث بضوورورة د ووم  ل ووو
والمراجعة من ببه  يئة الربع ة المعلية، األمنر النذى يناعكس  صنورة اتمينة ىمن  جنودة الاكنم المهان  
لمراببنن  الابنننع عط  صننفة ىعمنننة و شنننأن االبننتمرارية  صنننفة خعصننة، بننندال منننن صننورية  نننذ  الربع نننة، 

آط الماعبن ة والمراجعنة بإىنداد تقنعرير براما الربع ة ىم  الجودة من خنالل يلنزام ماشنوضرورة تفعيل 
لندى مختمن   نشور الوو ى بضرورة كما توصى الباحثة، أ ضا،الشفعفية واشر ع ألصاعا المصنعلح، 

أصنناعا المصننعلح  شننأن المننردود اإليجننعب  لجننودة األاكننعم المهايننة لمراببنن  الابننع عط ىعمننة و شننأن 
شننننيد ىمميننننة اتخننننعذ مختمنننن  بننننراراتهم ابننننتمرارية الشننننركعط خعصننننة، والتنننن  تنننناعكس  علت عيننننة ىمنننن  تر 

 . االبتصعدية، خعصة برارى االبتثمعر وماح االئتمعن

تطنننوير المقنننراراط الماعبنننبية،  أببنننعم الماعبننن ة والمراجعنننة  علجعمعنننعط  ذلوووك باإلضوووافة لضووورورة
المصننننرية، لتتاننننمن أانننند  يصننننداراط لمعننننعيير المراجعننننة الدوليننننة ذاط الصننننمة  عالبننننتمرارية وكيفيننننة 

ذلك لتوفير خريجين م  مين لمتطبيق البميم لتمك المععيير، وامعن جودة أاكعمهم المهاينة. تطبيقهع و 
دارة البورصنة المصننرية باننع  واالاتفننعع  قواىند بيعاننعط يننتم تاننديثهع وأخيوورًا  ىمن   يئننة الربع ننة المعليننة واف

ذا بيعانننعط  عبنننتمرار  شنننأن الاصنننص البنننوبية لماشنننآط الماعبننن ة والمراجعنننة وترتيبهنننع وفقنننع لنننذلك، وكننن
  ياصعئية  شأن فتراط ارت ع  مرابب  الابع عط  عمالئهم. 

وختاما فإننا نعتقد بأىم ة اتجواه البحوث المحاسوبى فوى مصور مسوتقبع نحوو المجواالت التال وة؛ 
لماشننأة مرابننا الابننع عط ىمنن  جننودة اكمننه المهانن   شننأن ابننتمرارية الشننركعط أثوور األبعوواد المال ووة 

المهاننن  لمرابنننا الابنننع عط  شنننأن أثووور جوووودة الحكوووم درابنننة تطبيقينننة،  -يةالمقيننندة  علبورصنننة المصنننر 
درابننة تطبيقيننة ىمنن  الشننركعط المعليننة المقينندة  علبورصننة المصننرية،  -اإلبننتمرارية ىمنن  بيمننة الشننركة

 -جودة الاكم المها  لمرابا الابع عط  شأن يبتمرارية الواداط الصغيرة ومتوبطة الاجنم محددات
التخصنص الصنناعى  لمرابنا الابنع عط وطنول فتنرة ارت عطنه  عميمنه ىمنن  درجوة  أثوردرابنة تجريبينة، 

جنننودة اكمنننه المهاننن   شنننأن أوجنننه الانننع  الجو رينننة فننن   يكنننه الربع نننة الداخمينننة  علشنننركعط المقيننندة 
لنننرأى مرابنننا الابنننع عط  شنننأن المقووودرة التقي م وووة اإلضووواف ة درابنننة تجريبينننة.  - علبورصنننة المصنننرية

 درابة تطبيقية. –قيدة  علبورصة المصرية ابتمرارية الشركعط الم
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 المراجع
  المراجع العرب ةأواًل: 

. تاميه العالبة بنين التانعوا اإللزامن  لمرابنا الابنع عط وجنودة 3107أبوجبه، اجوى مامود أامد. 
مجموووة الفكووور التقنننعرير المعلينننة  نننعلتطبيق ىمننن  الشنننركعط المقيننندة  علبورصنننة المصنننرية. 

 . 097-045(: 0)4كمية التجعرة جعمعة ىين شمس، المحاسبى، 

أثر درجة المع ة المين ة لمنشأة مراقب الحسابات  مى جودة أحكامو . 3108البيد، مامنود دمحم. 
المين ة بشأن اإلستمرارية وأمور المراجعة األساس ة والمعمومات األخور  فوى تقريوره 

غيننر ماشننورة، ببننم الماعبنن ة  ربننعلة دكتننوراةدراسووة تجريب ووة.  -غيوور المعوودل الجديوود
 والمراجعة، كمية التجعرة جعمعة االبكادرية. 

. الخصنننعئص التشغيمبنننة لمشنننركعط كمتغينننراط معدلنننة لمعالبنننة بنننين 3107الصنننيرف ، أبنننمع  أامننند. 
درابة تطبيقية ىمن   -التخصص الصاعى  لماشأة مرابا الابع عط وتكمفة االبتراض

كمينننة التجنننعرة ، مجموووة البحووووث المحاسوووب ة الشننركعط المقيننندة فنن  البورصنننة المصننرية.
 .27-0: 3جعمعة طاطع، 

الجووز  األول ميووارات أساسوو ة  SPSSالتحميوول اإلحصووامي باسووتخدام . 3117أمننين، أبننعمة ربيننل. 
الط عة الثعاينة، القنع رة، مكت نة العمعمم ة.  -واختبارات الفرو  اإلحصام ة المعمم ة

 اإلبكادرية.

أثر التزام مراقب الحسوابات بمتطمبوات توثيوق المراجعوة  موى سوعمة . 3107خميه،   ةهللا مامود. 
. ربنعلة دراسوة تجريب وة -أحكامو المين ة وحكم فاحص الرقابوة  موى جوودة التكميوم

 دكتوراة غير ماشورة، ببم الماعب ة والمراجعة، كمية التجعرة جعمعة االبكادرية.

. أثنننر خبنننرة مرابنننا الابنننع عط واجنننم ماشنننأته ىمننن  جنننودة المراجعنننة 3105شننناعته، البنننيد شننناعته. 
كمينة التجنعرة جعمعنة ، مجمة كم ة التجارة لمبحوث العمم وة درابة تجريبية. -الخعرجية 

 .23-0(: 3)53اإلبكادرية، 

أثور تبنوى معوايير التقريور الموالى الدول وة  موى الععقووة . 3107طمخنعن، البنيدة مختنعر ىبند الغان . 
بين المعمومات المحاسب ة وق اس ق مة الشركة مع التطبيق  موى الشوركات المقيودة 
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ربنننعلة دكتنننوراة غينننر ماشنننورة، ببنننم الماعبننن ة والمراجعنننة، كمينننة بالبورصوووة المصووورية. 
 جعمعة اإلبكادرية.  -التجعرة

تفعيل المسمول ات الجديدة لمراقب الحسابات بشأن االستمرارية أثر . 3107ى عس، اية دمحم ىمرو. 
 - مووى إدراك المسووتثمر المؤسسووى لفجوووة التوقعووات وقووراره باالسووتثمار فووى األسوويم

. ربعلة معجبتير غير ماشورة، ببم الماعب ة والمراجعة، كمينة التجنعرة دراسة تجريب ة
 جعمعة االبكادرية.

درابنة  -بنة بنين التعثنر المنعل  ووجنود الغنش  نعلقوائم المعلينة العال  .3107ىم ، ىبندالو عا اصنر. 
 بحث غير منشوور مقودم لمموؤتمرتطبيقية ىم  الشركعط المقيدة  علبورصة المصرية. 

 ، كمية التجعرة، جعمعة اإلبكادرية.العممى األول لقسم المحاسبة والمراجعة

مبننتوى التخصننص المهانن   . أثننر خصننعئص مكتننا المراجعننة ىمنن 3108دمحم، ىمننر البننر الابننن. 
لممراجل الخعرج  لماكم ىم  ابتمرارية الماشأة: درابة ميدااية ىم  مكعتنا المراجعنة 

 .  320-305(: 2)28المجمة العرب ة لصدارة البودااية. 

. التخصص الصاعى  لممراجل ودور  ف  تخفيض 3106موب ، ىم  دمحم ومصطف  بعب  فتواة. 
 .031-90: 8معة المجمة الجامخعطر المراجعة. 

 -المكتنننا العربننن  الاننندي  اإلدارة المال وووة: مووودخل تحميموووى معاصووور.. 3104 انندى، ماينننر يبنننرا يم. 
 اإلبكادرية.

( المعنندل، بننرار 0معيننعر الماعبنن ة المصننرى ربننم ) وور  القوووامم المال ووة. . 3106وزارة االبننتثمعر. 
 .www.asa.gov.eg(. متعح ىم : 619وزير االبتثمعر ربم )

معيننعر الماعبنن ة المصننرى المخصصووات وااللتزامووات واألصووول المحتممووة. . 3106_________. 
(. متنننننننننننعح ىمننننننننننن : 619( المعننننننننننندل، بنننننننننننرار وزينننننننننننر االبنننننننننننتثمعر ربنننننننننننم )38ربنننننننننننم )

www.asa.gov.eg 

 

 

http://www.asa.gov.eg/
http://www.asa.gov.eg/
http://www.asa.gov.eg/
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 ( نتامب التشغيل فى ظل التحميل األساسى1ممحق )
 نتامب اإلحصا  الوصفى المبدمى

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R 454 1.00 6.00 4.0220 1.86863 

GC 454 .00 1.00 .6013 .49017 

SPE 454 .00 .64 .0845 .13449 

Valid N 

(listwise) 
454     

Correlations 

 GCOA SPCE Tenure 

GCOA 

Pearson Correlation 1 .000 .122
**

 

Sig. (2-tailed)  .997 .009 

N 454 454 454 

SPCE 

Pearson Correlation .000 1 -.248-
**

 

Sig. (2-tailed) .997  .000 

N 454 454 454 

Tenure 

Pearson Correlation .122
**

 -.248-
**

 1 

Sig. (2-tailed) .009 .000  

N 454 454 454 
 

     نتوووامب االحصوووا  الوصوووفى باال تمووواد  موووى الموغوووارت م لمحصوووة السووووق ة إلجموووالى األصوووول 
 قبل االستبعاد

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GCOA 454 .00 1.00 .5308 .49960 
Tenure 454 1.00 6.00 4.0220 1.86863 
Spec 454 .10 27.32 1.2974 2.19836 
Valid N 
(listwise) 

454     

Correlations 
 GCOA Spec Tenure 

GCOA 
Pearson Correlation 1 -.057- .122

**
 

Sig. (2-tailed)  .225 .009 
N 454 454 454 

Spec 
Pearson Correlation -.057- 1 -.013- 
Sig. (2-tailed) .225  .784 
N 454 454 454 

Tenure 
Pearson Correlation .122

**
 -.013- 1 

Sig. (2-tailed) .009 .784  
N 454 454 454 
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 االستبعادنتامب االحصا  الوصفى بعد 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GCOA 450 .00 1.00 .5311 .49959 

Spec 450 .10 3.93 1.1032 .65572 

Tenure 450 1.00 6.00 4.0178 1.86985 

Valid N 

(listwise) 
450     

Correlations 

 GCOA Spec Tenure 

GCOA 

Pearson Correlation 1 -.170-
**

 .126
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .008 

N 450 450 450 

Spec 

Pearson Correlation -.170-
**

 1 -.141-
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .003 

N 450 450 450 

Tenure 

Pearson Correlation .126
**

 -.141-
**

 1 

Sig. (2-tailed) .008 .003  

N 450 450 450 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 نتامب االحصا  الوصفى لكافة المتغيرات
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GCOA 450 .00 1.00 .5311 .49959 

Spec 450 .10 3.93 1.1032 .65572 

Tenure 450 1.00 6.00 4.0178 1.86985 

lev 450 .00 27.43 .5153 1.36419 

inven 450 .00 794.46 12.7509 53.04607 

Dis 450 .00 2.00 1.1978 .62857 

Valid N 

(listwise) 
450     

Correlations 

 GCOA Spec Tenure lev inven Dis 

GCOA 

Pearson 

Correlation 
1 -.170-

**
 .126

**
 -.054- -.078- -.137-

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .008 .257 .099 .004 

N 450 450 450 450 450 450 

Spec 

Pearson 

Correlation 
-.170-

**
 1 -.141-

**
 -.025- .082 -.072- 

Sig. (2-tailed) .000  .003 .593 .081 .126 
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N 450 450 450 450 450 450 

Tenure 

Pearson 

Correlation 
.126

**
 -.141-

**
 1 -.120-

*
 .020 -.086- 

Sig. (2-tailed) .008 .003  .011 .673 .067 

N 450 450 450 450 450 450 

lev 

Pearson 

Correlation 
-.054- -.025- -.120-

*
 1 .014 .051 

Sig. (2-tailed) .257 .593 .011  .768 .277 

N 450 450 450 450 450 450 

inven 

Pearson 

Correlation 
-.078- .082 .020 .014 1 -.011- 

Sig. (2-tailed) .099 .081 .673 .768  .816 

N 450 450 450 450 450 450 

Dis 

Pearson 

Correlation 
-.137-

**
 -.072- -.086- .051 -.011- 1 

Sig. (2-tailed) .004 .126 .067 .277 .816  

N 450 450 450 450 450 450 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 (  1نتامب اختبار الفر  األول )ف
 فى ظل ق اس درجة التخصص الصنا ى بالحصة السوق ة 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step .000 1 .997 

Block .000 1 .997 

Model .000 1 .997 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 627.650
a
 .000 .000 

a. Estimation terminated at iteration number 2 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 22.755 8 .004 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec -.003- .700 .000 1 .997 .997 .253 3.931 

Constant .124 .111 1.241 1 .265 1.132   

a. Variable(s) entered on step 1: Spec 
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نتامب التشغيل فى ظل اال تماد  مى لوغاريتم الحصة السووق ة إلجموالى األصوول، كمق واس 
 بديل، وقبل استبعاد الق م الشاذة 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 1.533 1 .216 

Block 1.533 1 .216 

Model 1.533 1 .216 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 626.117
a
 .003 .005 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 20.319 8 .009 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec -.057- .050 1.301 1 .254 .945 .857 1.042 

Constant .196 .113 3.029 1 .082 1.217   

نتامب التشغيل فى ظل اال تماد  مى لوغاريتم الحصة السووق ة إلجموالى األصوول، كمق واس 
 بديل، وقبل استبعاد الق م الشاذة 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 13.248 1 .000 

Block 13.248 1 .000 

Model 13.248 1 .000 

Model Summary 
 

tep 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 608.841
a
 .029 .039 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec -.550- .159 11.916 1 .001 .577 .422 .789 

Constant .726 .196 13.748 1 .000 2.067   
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 (2اختبار الفر  الثانى )فنتيجة 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 6.801 1 .009 

Block 6.801 1 .009 

Model 6.801 1 .009 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 620.849
a
 .015 .020 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 21.448 4 .000 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .132 .051 6.729 1 .009 1.141 1.033 1.261 

Constant -.406- .225 3.267 1 .071 .666   

 (3نتيجة اختبار الفر  الثالث )ف
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 18.171 2 .000 

Block 18.171 2 .000 

Model 18.171 2 .000 

Model Summary 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 603.918
a
 .040 .053 

a. Estimation terminated at iteration number 3 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

SPEC -.511- .162 9.989 1 .002 .600 .437 .823 

Tenure .115 .052 4.893 1 .027 1.121 1.013 1.241 

Constant .225 .299 .567 1 .451 1.253   

a. Variable(s) entered on step 1: SPEC, Tenure 

. 
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 (3نتيجة اختبار فر  ات الفر  الثالث )ف
العميل مقاس بنسوبة /أ(، الخاص بالوضع المالى لشركة 3نتيجة اختبار الفر  الفر ى )ف

 الرفع المالى
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 43.437 5 .000 

Block 43.437 5 .000 

Model 43.437 5 .000 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 578.653
a
 .092 .123 

a. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 29.214 8 .000 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .267 .079 11.433 1 .001 1.306 1.119 1.524 

Spec .228 .313 .530 1 .467 1.256 .680 2.318 

Lev 2.171 .538 16.297 1 .000 8.768 3.056 25.159 

Lev*Ten -.435- .153 8.138 1 .004 .647 .480 .873 

Lev*Spec -1.808- .718 6.338 1 .012 .164 .040 .670 

Constant -.587- .366 2.567 1 .109 .556   

a. Variable(s) entered on step 1: r, s, lev, levr, levs. 

/ب(، الخاص بدرجة تعقد صنا ة العميول مقاسوة بمعودل 3نتيجة اختبار الفر  الفر ى )ف
 دوران المخزون 

 

 
 
 
 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 49.322 5 .000 

Block 49.322 5 .000 

Model 49.322 5 .000 
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Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 572.767
a
 .104 .139 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 9.491 8 .303 
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .250 .061 16.966 1 .000 1.284 1.140 1.446 

Spec -.182- .225 .656 1 .418 .833 .536 1.295 

Inven .072 .033 4.701 1 .030 1.075 1.007 1.148 

Inven*Ten -.016- .004 13.447 1 .000 .984 .976 .993 

Inven*Spec -.043- .032 1.811 1 .178 .958 .901 1.020 

Constant -.442- .355 1.552 1 .213 .643   

a. Variable(s) entered on step 1: r, s, in, inr, ins. 

             ( الخوووووواص بمسووووووتو  افصوووووواح اإلدارة 1نتيجووووووة اإلجابووووووة  مووووووى السووووووؤال الرم سووووووى )س
  ن االستمرارية

 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 27.475 3 .000 

Block 27.475 3 .000 

Model 27.475 3 .000 
 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 594.614
a
 .059 .079 

a. Estimation terminated at iteration number 4 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 15.388 8 .052 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec -.561- .164 11.718 1 .001 .571 .414 .787 

Tenure .102 .052 3.773 1 .052 1.107 .999 1.227 

Dis -.480- .159 9.064 1 .003 .619 .453 .846 

Constant .910 .379 5.767 1 .016 2.483   

a. Variable(s) entered on step 1: s1, r, dis. 
 

 نتامب التشغيل اإلحصامى فى ظل التحميل اإلضافى (2ممحق )
 نتامب التشغيل فى ظل تغيير معالجة المتغيرات الثانو ة 

الخوواص بمسووتو  افصوواح اإلدارة  وون االسووتمرارية، فووى ظوول (، 4نتيجووة تشووغيل الفوور  )ف
 معالجتو كمتغير معدل

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 31.717 5 .000 

Block 31.717 5 .000 

Model 31.717 5 .000 
 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 590.373
a
 .068 .091 

a. Estimation terminated at iteration number 4 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 12.804 8 .119 
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec -.357- .295 1.470 1 .225 .700 .393 1.246 

Tenure .327 .123 7.064 1 .008 1.387 1.090 1.765 

Dis .439 .515 .726 1 .394 1.551 .565 4.256 

Dis*Tenu -.182- .090 4.091 1 .043 .833 .698 .994 

Dis*Spec -.173- .248 .485 1 .486 .841 .518 1.368 

Constant -.232- .700 .109 1 .741 .793   

a. Variable(s) entered on step 1: s1, r, dis, disr, diss. 
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/أ(، الخووواص بالوضوووع الموووالى لشوووركة  ميووول 2نتيجوووة اإلجابوووة  موووى السوووؤال الفر وووى )س
 معالجتو كمتغير رقابىالمراجعة، فى ظل 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 
Chi-

square 
Df Sig. 

Step 1 

Step 19.219 3 .000 

Block 19.219 3 .000 

Model 19.219 3 .000 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 602.870
a
 .042 .056 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 33.252 8 .000 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .107 .052 4.213 1 .040 1.113 1.005 1.234 

Spec -.518- .162 10.221 1 .001 .596 .434 .818 

Lev -.089- .108 .675 1 .411 .915 .741 1.131 

Constant .306 .312 .962 1 .327 1.357   

a. Variable(s) entered on step 1: r, s, lev. 

/ب(، الخووواص بدرجوووة تعقووود صووونا ة  ميووول 2نتيجوووة اإلجابوووة  موووى السوووؤال الفر وووى )س
 المراجعة، فى ظل معالجتو كمتغير رقابى

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 20.349 3 .000 

Block 20.349 3 .000 

Model 20.349 3 .000 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 601.740
a
 .044 .059 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 17.542 8 .025 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .116 .052 5.013 1 .025 1.124 1.015 1.244 

Spec -.488- .161 9.178 1 .002 .614 .447 .842 

In -.003- .002 1.685 1 .194 .997 .992 1.002 

Constant .230 .300 .587 1 .444 1.258   

a. Variable(s) entered on step 1: r, s, in. 
 

 نتامب التشغيل فى ظل استحداث المتغيرات الجديدة 
/ج(، الخاص بدرجة التعثر المالى لمسنة السوابقة، 2نتيجة اإلجابة  مى السؤال الفر ى )س

 معالجتو كمتغير رقابىفى ظل 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 57.597 3 .000 

Block 57.597 3 .000 

Model 57.597 3 .000 
 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 564.493
a
 .120 .160 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 28.517 8 .000 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

R .087 .053 2.650 1 .104 1.091 .982 1.212 

S -.648- .186 12.106 1 .001 .523 .363 .754 

Des .041 .016 6.209 1 .013 1.042 1.009 1.076 

Constant .188 .317 .352 1 .553 1.207   
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      /د(، الخووواص بحجوووم شوووركة  ميووول المراجعوووة، 2نتيجوووة اإلجابوووة  موووى السوووؤال الفر وووى )س
 فى ظل معالجتو كمتغير رقابى

 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 18.523 3 .000 

Block 18.523 3 .000 

Model 18.523 3 .000 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 603.566
a
 .040 .054 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 55.977 8 .000 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

R .123 .054 5.237 1 .022 1.131 1.018 1.257 

S -.529- .166 10.167 1 .001 .589 .425 .816 

Size .091 .153 .351 1 .553 1.095 .811 1.479 

Constant -.577- 1.386 .173 1 .677 .561   

a. Variable(s) entered on step 1: r, s, size. 

         /ه(، الخوووواص بنسووووبة السوووويولة السووووريعة، 2نتيجووووة اإلجابووووة  مووووى السووووؤال الفر ووووى )س
 فى ظل معالجتو كمتغير رقابى

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 53.946 3 .000 

Block 53.946 3 .000 

Model 53.946 3 .000 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 568.143
a
 .113 .151 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step 
Chi-

square 
Df Sig. 

1 20.085 8 .010 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

R .085 .054 2.534 1 .111 1.089 .980 1.209 

S -.639- .183 12.114 1 .001 .528 .369 .757 

So .051 .017 8.887 1 .003 1.052 1.018 1.088 

Constant .241 .311 .601 1 .438 1.273   

a. Variable(s) entered on step 1: r, s, so. 
 

 نتامب التشغيل اإلحصامى فى ظل تحميل الحساس ة (3ممحق )
 (1نتامب تشغيل الفر  األول )ف

 فى ظل اال تماد  مى الحصة السوق ة إلجمالى األصول
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step .002 1 .967 

Block .002 1 .967 

Model .002 1 .967 
 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 610.603
a
 .000 .000 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec .030 .714 .002 1 .967 1.030 .254 4.176 

Constant .408 .113 13.011 1 .000 1.504   

a. Variable(s) entered on step 1: spe1. 
 

قبل استبعاد الق م فى ظل اال تماد  مى لوغارت م الحصة السوق ة إلجمالى األصول، 
 الشاذة

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step .689 1 .406 

Block .689 1 .406 

Model .689 1 .406 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 609.915
a
 .002 .002 



 أثر درجة التخصص الصناعى لمراقب الحسابات وطول فترة..............                     هنى حممـد زكى حممـد علىد/ 

81 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec -.036- .044 .670 1 .413 .965 .885 1.051 

Constant .458 .112 16.836 1 .000 1.580   
 

اسووتبعاد القوو م  بعوودفووى ظوول اال تموواد  مووى لوغووارت م الحصووة السوووق ة إلجمووالى األصووول، 
 الشاذة

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 1.964 1 .161 

Block 1.964 1 .161 

Model 1.964 1 .161 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 602.926
a
 .004 .006 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec -.203- .145 1.971 1 .160 .816 .614 1.084 

Constant .641 .188 11.588 1 .001 1.898   
 

 Generalized Linear modelنتامب التشغيل فى ظل نموذج 
 

Omnibus Test
a
 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 
df Sig. 

1.964 1 .161 
 

Parameter Estimates 

Parameter B 
Std. 

Error 

95% Wald Confidence 

Interval 
Hypothesis Test 

Lower Upper 
Wald Chi-

Square 
Df Sig. 

(Intercept) -.641- .1871 -1.007- -.274- 11.724 1 .001 

SPEC .203 .1434 -.078- .484 2.014 1 .156 

(Scale) 1
a
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 (2تشغيل الفر  الثانى )فنتيجة 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 6.855 1 .009 

Block 6.855 1 .009 

Model 6.855 1 .009 
 

Model Summary 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 603.750
a
 .015 .020 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .135 .052 6.797 1 .009 1.144 1.034 1.266 

Constant -.125- .225 .307 1 .579 .883   

a. Variable(s) entered on step 1: rotation2. 
 

 (1/ب( والسؤال الرم سي )س3/أ؛ ف3( وفر  اتو )ف3الفر  الثالث )فنتيجة تشغيل 
 (3البديل األول: نتيجة تشغيل الفر  )ف

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 11.546 2 .003 

Block 11.546 2 .003 

Model 11.546 2 .003 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 599.059
a
 .025 .034 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .100 .054 3.406 1 .065 1.105 .994 1.229 

Spec -.457- .212 4.638 1 .031 .633 .418 .960 

Constant .302 .301 1.008 1 .315 1.352   
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 /أ(3نتيجة تشغيل الفر  الفر ى )ف
- Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 

1 

Step 23.919 5 .000 

Block 23.919 5 .000 

Model 23.919 5 .000 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 580.971
a
 .052 .070 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .278 .079 12.300 1 .000 1.320 1.130 1.542 

Spec .250 .292 .734 1 .392 1.284 .725 2.274 

Lev 1.393 .460 9.162 1 .002 4.028 1.634 9.930 

Lev*Ter -.402- .147 7.458 1 .006 .669 .501 .893 

Lev*Spec -.842- .558 2.281 1 .131 .431 .144 1.285 

Constant -.510- .364 1.966 1 .161 .600   
 

 /ب(3نتيجة تشغيل الفر  الفر ى )ف
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 28.395 5 .000 

Block 28.395 5 .000 

Model 28.395 5 .000 
 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 576.496
a
 .061 .083 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .235 .061 15.002 1 .000 1.266 1.123 1.426 

Spec -.136- .183 .556 1 .456 .873 .610 1.248 

Inven .025 .022 1.290 1 .256 1.025 .982 1.070 

In*Tenure -.010- .004 6.104 1 .013 .991 .983 .998 

In*Spec .006 .013 .198 1 .656 1.006 .980 1.033 

Constant -.318- .337 .893 1 .345 .728   
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 (1نتيجة اإلجابة  مى السؤال الرم سى )س
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 16.286 3 .001 

Block 16.286 3 .001 

Model 16.286 3 .001 
 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 588.604
a
 .036 .048 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

SPEC -.188- .149 1.602 1 .206 .828 .619 1.109 

Tenure .121 .053 5.182 1 .023 1.128 1.017 1.252 

Dis -.261- .093 7.898 1 .005 .770 .642 .924 

Constant .547 .344 2.518 1 .113 1.727   
 

 (3البديل الثانى: نتيجة تشغيل الفر  )ف
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 8.331 2 .016 

Block 8.331 2 .016 

Model 8.331 2 .016 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 596.559
a
 .018 .025 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Spec -.153- .147 1.090 1 .296 .858 .643 1.144 

Tenure .132 .052 6.325 1 .012 1.141 1.030 1.265 

Constant .061 .296 .043 1 .835 1.063   

a. Variable(s) entered on step 1: sep2, ro2. 

 
 
 



 أثر درجة التخصص الصناعى لمراقب الحسابات وطول فترة..............                     هنى حممـد زكى حممـد علىد/ 

85 

 

 /أ(3نتيجة تشغيل الفر  الفر ى )ف
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 33.921 5 .000 

Block 33.921 5 .000 

Model 33.921 5 .000 
 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 576.683
a
 .072 .097 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .357 .087 16.982 1 .000 1.430 1.206 1.694 

SPec -.941- .288 10.656 1 .001 .390 .222 .687 

LEV 1.118 .341 10.723 1 .001 3.057 1.566 5.968 

LEV*Spec 1.226 .431 8.100 1 .004 3.407 1.465 7.927 

LEV*Tenur -.600- .157 14.663 1 .000 .549 .403 .746 

Constant -.290- .352 .682 1 .409 .748   
 

 /ب(3نتيجة تشغيل الفر  الفر ى )ف
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 32.108 5 .000 

Block 32.108 5 .000 

Model 32.108 5 .000 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 578.497
a
 .068 .092 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .193 .062 9.723 1 .002 1.213 1.074 1.369 

SPEC -.538- .246 4.783 1 .029 .584 .361 .946 

INV .000 .028 .000 1 .988 1.000 .947 1.055 

INV*Tenur -.008- .004 4.455 1 .035 .992 .985 .999 

INV*Spec .033 .023 2.131 1 .144 1.033 .989 1.080 

Constant .041 .344 .014 1 .906 1.041   

a. Variable(s) entered on step 1: R, SPE, INV, INVR, INVS. 
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 (1نتيجة اإلجابة  مى السؤال الرم سى )س
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 18.874 3 .000 

Block 18.874 3 .000 

Model 18.874 3 .000 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 591.731
a
 .041 .055 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Tenure .099 .055 3.269 1 .071 1.104 .992 1.229 

Spec -.349- .217 2.593 1 .107 .705 .461 1.079 

Dis -.436- .163 7.179 1 .007 .647 .470 .890 

Constant .770 .351 4.802 1 .028 2.159   

 
 


