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  البحث ملخــص

 
اتخييير   عنيييا انليليييتثي ايعل يييير  اليصيييا  ال ياليييو لتيثييي   تقييير ا  اليرلاييي  ال أن فيييو  ييي  

 يعي   هي  يير تقي يين لي ا م األيي  ، اصيحت  اليرلاي   األلي ا يعل ير  فو تلك الج اة  فإنق ا اتهم، 
 يتي ات ليتخاي  حكي   تيا  علاي  يين حارنير  يرلاي  ي يلل    ا يير ا  قيا حير  الق ايم اليرلا  تعااال  ظره ة

اهتييرم العاايا يين األاحاير  اليترليحا ، تلياير حعيا تيا   العاايا يين األ يير   الليرحق  القي ايملتصتاح 
يير ييين  ييع  الثقيي  فييو  ليي ا فقييا اليرلايي  ييين جرنييت اليلييتثي ان،  اإلفصييرتر اليرلايي ،  التييو أ جييا  ن عض

ياهتي  حعي  الا الير  حرلع ايي  الي    اعتحير  تي   التيو تحراني  نتريجهير ، يين عايي  ة لتليك الظيره ةا  ا  ت 
ر  حرختحير  الثقي  ال ايياة عيام ات ت يأ جيت عليا الحرتي    هي  يير ،الع ايي الثق  اإلاا ا  ال اياة أتيا تليك 
حيي  الحتيي  فييو حعيي  الع اييي  الينظييي   التييو ييين كييأنهر التييأثا  فييو تلييك  ، أتييا تلييك اليتييااا  فتلييت

 يأااتان  قيرحاتان فيو هي ا  ،  تغطاي  اليتلليانالكي  ر   اقت ح الحت  الترلو )ت  يي  ؛العالق  ين عاي 
ييلي  حرإل ييرف  ل ،الكييأن (  يتغايي ا  التن ايي اان الييياا ان   يير ةالااليي  علييا  أتييا اليتغايي ا   ة اإلاا ايي    ا  ق 

ي  اي ن أن  اليل ت اتنتياا  م ارليتخا ح تغاي  يين تيأثا  الثقي  ال ايياة عليا تعيااال  القي ايم اليرلاي ؛ي ن ظ 
الكي  ر   ليا    يي  تقليام ت  يي "Binary Logistic Regressions " ثنيريو القايي  الل جليتو

االعااييا ييين اليتيير   ال  عايي  تلييح (، 8102حيؤكيي  )ليييعرن،   لييك ير أكيير  الييالا  اليصيي د يتجليياض
يللتعحاي  ال ييو ليتغاي  الي   (Demerjian et al., 2012) حرلتخاام ني  ج   حرتعتييرا  ،ة اإلاا اي    ا  ق 

صيا  ت صي  الحتي  ل ؛8102-8112ال تي ة خيال  ، ث ل  ليجتي  الكي  ر  اليصي ا ك    ي ي   01علا 
يعن اي  تغطاي    عيام ،فو التا ين تعااال  الق ايم اليرلاي  لثق  اإلاا ا  ال اياة ا الك  ر  ت  ي ت رع  

يي الي   اليتللييان اليييرلاان ، لاعنييو  لييك  يي   ة يييان للعالقيي  يتيي  اتهتيييرمظ  ن   يتغايي ان ي  ة اإلاا ايي     ا  ق 
 يعن ايي   ،ال جيي ل لرثيي  األلرلييو لليتغايي ا  اليت رعليي ،  التييو تحييان ييين خاللهيير عييام يعن ايي  التغطايي 

عييام فعرلايي  التغطايي   يتغايي   لاؤ ييا  لييك عليياتعييااال  القيي ايم اليرلايي ، فييو التييأثا  علييا اليقييا ة اإلاا ايي  
م للعالق  الينك اة.   قرحو فو الحاي  اليص ا ؛  ت  ن الت  ي  هو األح    تصريارض  يتغا  ي ن ظ 

 

 ،غطا  اليتللان، اليقا ة اإلاا ا ، ت، ت  ي  الك  ر الثق  اإلاا ا  ال اياة: الكلمات املفتاحية

ي  ظ    .، اتنتاا  الل جلتويتغا ا  ي ن 

                                                 
1
- E.mail: dr_ahmedshaker2000@yahoo.com. 



 منهج إمبريقي على الشركات المساهمة المصرية  -الثقة اإلدارية الزائدة بتعديالت القوائم الماليةالمتغيرات المنظمة لعالقة د. أحمد شاكر سمعان .

2 

 

The Moderating Variables for the Relationship between 

Managerial Overconfidence and Restatement of Financial 

Statements  
(an empirical approach on Egyptian companies) 

 
Abstract 

In light of the representation of financial reports, the main source of investors’ 

information when making their decisions, the quality of that information in the 

financial markets has become a necessity for making decisions, which met with the 

phenomenon of financial restatements, which may indicate misleading financial 

statements if used over and over to correct the previous financial statements. Many of 

the accounting literature interesting, especially after the occurrence of many of the 

financial crisis, which has created a kind of weak confidence in financial disclosures on 

the part of investors, so some studies have focused on the specific factors of this 

phenomenon or not, which results are varied about managerial overconfidence which is 

considered one of those factors, which obliged the researcher not only to test managerial 

overconfidence as one of those determinants, but also to research some of the 

coordinating factors that would influence that relationship or not. The current research 

suggested (corporate governance, and the coverage of analysts as two oversight tools in 

this regard, in addition to the managerial ability as one of the variables indicating the 

efficiency of executives) as moderating variables that can change the impact of 

managerial overconfidence on restatements of financial statements. By using the 

"Binary Logistic Regressions" method and with the division of corporate governance 

into several sub-axes, as indicated by the Egyptian guide, embodied by this indicator 

(samman, 2018), and by using the model (Demerjian et al., 2012) for the quantitative 

expression of the variable of managerial ability, and by adopting 60 companies 

representing the Egyptian corporate community, during the period 2009-2017; The 

research found the sincerity of the interaction of corporate governance and managerial 

overconfidence in limiting the restatements of the financial statements, and the lack of 

significance of financial analysts' coverage and the managerial ability as two 

moderating variables for this relationship, which means the necessity of referring to the 

basic effect of the interacting variables, which shows the lack of significance of 

coverage, and the significance of the managerial ability to influence the restatements of 

the financial statements, to confirm this ineffectiveness of coverage as a control variable 

in the Egyptian environment; Governance is statistically the most prominent as a 

moderator of the desired relationship. 

 

Key words: Managerial Overconfidence, Corporate Governance, Analysts 

Coverage, Binary Logistic Regressions, Moderating Variables.      
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 قائمة اختصارات وتعريفات

 بعض االختصارات

 Terminology ختصارالا املصطلح 

 PCAOB يجلس اإلك ا  اليترلحو
Public Company Accounting 

Oversight Board 

 GAO Government Accountability Office ي تت يلر ل  الت  ي 

يجليييييس يعيييييراا  اليترليييييح  حرلييل ييييي  

 اليتتاة
ASB 

Accounting Standard Board 

 ML Maximum likelihood اإلمكان األعظم 

 CEO Chief Executive Officer الياا  التن ا د األ  

 OVERCON Overconfidence الثق  ال اياة

 OECD ينظي  التعر ن اتقتصراد  التنيا 
Organization for Economic 

Cooperation and Development 

ط اقييي  لتقييياا  يعيييرلم نيييي  ج التيييأثا ا  

 العك ايا 
GLS 

Generalized Least Square 

R يعري  التتااا اليعا .
2 Adjusted R-squared 

 OLS Ordinary Least Squares ط اق  الي حعر  الصغ ى

 VIF Variance Inflation Factor يعري  ت خام التحران

 بعض التعريفات

 :املتغري املنظم 

التخام هي ا الني ل يين اليتغاي ا  عليا نطير   الي  فيو حتي   النظ اي  الي ق اي  أ  الكي طا  فيو 

؛  هي  اليتغاي  الي د ايؤث  عليا عالقي  اليتغاي  اليليتق  حرلتيرح ، اليترلح  اإلاا ا   حت   اللل ك التنظاييو

عين ط اي   ي ح  يي  اليتغاي  اليليتق ، لاعنيو  ليك أن تيأثا  ، لو ه  ا ا ج فو ني  ج الا ال   يتغا  ت رع

أتيياهير )أ  أتيياهم فييو ترليي  أ ثيي  ييين يتغايي ان( ات قيي  علييا ترليي  اخخيي  )أ  اليتغايي ا  األخيي ى(،  هيي  

الييتخام فييو التييرت  التييو الييعا الحرتيي  فاهيير  لييا اختحيير  تييأثا  يتغايي  ييير )أ  يتغايي ا  عاايياة( علييا عالقيي  

 يتغا ان آخ ان.

 :االحندار اللوجسيت 

 قا ا  ن ين الني ل ثنيريو القايي  يتغا اض ي ن صالض، ا لتخام فو الترت  التو ا  ن فاهر اليتغا  الترح  

Binary Logistic Regressions   قيا ا ي ن اليتغاي  التيرح  ييثالض(،  صي     اتيا )اأخ  قيام ثنرياي  تا 

 Multinomialاتنتياا  الل جليتو يتعياا القيام يتعاا القام )أ ث  يين تقليايان(،  هنير ا ي ن تتلاي  

Logistic Regressionاتم تقاا  يعرلم الني  ج فو اتنتاا  الل جليتو حط اقي   ؛ "ML"  ط اقي   ل كي

التييو ت لييتخام لتقيياا  اتنتيياا  الخطييا )الحليياط أ  اليتعيياا(  التييو ا يي ن يعهيير  "OLS" الي حعيير  الصييغ ى

 .صالض ر يتاليتغا  الترح  يتغا اض  ياض 
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 شكلة البحث:م

فو األل ا  اليرلا  ين ل ا م األي   لت كاا  اليرلا يعل ير  الج اة   رن لطرلير 

  ي لل  يرلا ر حارن علا  ين تا  قا حير ظره ة تعااال  الق ايم اليرلا ن ، فإق ا ا  اليكر  ان

قا (Shekarkhah et al., 2019)  لتصتاح التقر ا  اللرحق  يت   حك    لتخاي ير ا    ا 

 التو أ جا   تلاير حعا تا   العااا ين األ ير  اليرلا ، ،الحرتثاناهتيرم العااا ين  تق 

 .اليلتخايانالعااا ين ين جرنت  اليرلا  اإلفصرتر فو  الثق   ع ر ين ن عض 

رخطير   اليخرل ير  التيو تياث  فيو تصيتاح لعيلاي   لا تعااال  الق ايم اليرلا    تكا 

حاي  اليعيراا   اليحيرال اليترليحا  تطلي   لتليرحا  أ   ني اتو ليا  عيرا لي ا   الق ايم اليرلاي 

(Herly et al., 2014) ؛ أ  تنتهر اي  اليياا انOpportunistic  Managers (Baber et 

al., 2009)أ  للعااا ين يير لر  الغش  التالاس ؛ (Chen et al., 2013). 

 ا  للكي  ر   الليلحا  قا  صا  العااا ين األاحاير  اليترليحا  العاايا يين اليي ا اا  

 :تا ، التعااال  اليت ات ة فو ق اييهر اليرلا 

  ييقييا ة رتيثيي  اعت افض ييا    ق  اللييلام عيين حييال  اإلالقيي ايم اليرلايي  اللييرح   صيياا هر فييو  حعييام ي 

،  ه  ير قيا اياف  اليي اجعان  ليا في    لي م ي اجعي  أعليا لعيلاي  اليرلا  اليعل ير 

للتعيي ا  عيين يخييرط  الي اجعيي   الي اجعيي  فييو الكيي  ر  التييو تعاييا عيي   ق اييهيير

 .(Her et al., 2010) الع  اليت اااة ين  عراة 

   ييت  ييير قييا تقليي  الطلييت علييا  فصييرتر  الكيي  ر ،  يصييااقا    ثقيي  اليلييتثي ان فييوع    

 حاي ة   ص الني  لهير، ييير ايؤاد  ليا خليري ، ح   قا ت تا ين فللك   األ  ا  اليرلا  

 حرلتيرلو ؛ (Albring et al., 2013; Graham et al., 2008)اللي قا   قايتهيرفيو 

 Kordestani et)ليعل ير  اليطل ح  ين يصرا  أخ ى فو اللي   ليتر ل  ال ص   

al., 2010) ه  ير أ  يتت  ا الي  ؛ (Aghaei et al., 2013)  يين أن اإلفصيرح عين

 ألن  اع س يكر   ال ت ة اللرحق  فو اليعل يير  اليرلاي  للحا ع اقت الق ايم اليعال  ل  

ييع   التيثايي  ، حرإل ييرف   لييا اإلكيير ة  لييا اليع   يي   ا   الكيي  ر حارنيير  ل العييرا   

 .هريت   ة فو تقر ا التعااال  ال

  ا ا أفعيير  ليي قا  لييلحا  للكيي  ر  اليعنايي  حتعييااال  ق اييهيير اليرلايي  تلييحير  ت جييا

 Determinants of" حتييثهمفييو  (Palmrose et al., 2004)ا اليي  ت صييل  

Market Reactions to Restatement Announcements" أليعر   انخ ير  ين

،   ايراة لقي ايمتليك ا اإلعيالن عين تير ا  حعيا اي يان يين تتقا  ع اييا ليلحا  األلهم، 

حي    ايراة يعيات  الت قعر ، يير اؤاد  لا تكت   أ حرتهرا ج  عام التأ ا تار  ج اة 

عيييي   % ينهيييير ت02 أن %، 82 اليعييييا  حليييي تاييي  ) تلييييك الكيييي  ر التقر يييو حييييان 

 .(Bankruptcy أ  اإلفالس  Delistingللكطت

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2170384515_Javad_Shekarkhah
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   يليت ار  علا ،  (8)ة ال حح اا  انتهر ا الاتي  علا   تاىتعااال  الق ايم اليرلا  تيث

أ حرتهر تتر   الت رظ علا للليل  يين  قري  حتعاا لك  ر  التو فر ،ي ت ع  ين الاا ن

 .(Richardson et al., 2002) ني  األ حرح اإلاجرحا  اليتترلا 

يين  ايراة تيرت  تعيااال  القي ايم اليرلاي     تيم  صيا ت أني ،الليرحق  التأثا ا  الليلحا   غم 

  عالنر  عاا أن  لا (Files and Gurun, 2018)ت صل  ا ال   ، فقاالحرت ث انالعااا ين  قح 

؛  يير 8101 فيو عيرم   عيالن 211 يين أ ثي   ليا 0222 عيرم  عيالن 10 يين الع    اا   عراة

 ق اييهيير  صيياا عييرا  أ% ييين الكيي  ر  82أن   لييا (Files et al., 2014)ا اليي   ل ت صيي

 ق اييهير عيرا أكي  ر  اليين  % 80 أن،  8112 - 8118اليرلا  ي تان علا األق  حان عريو 

 .ثال  ي ا  خال  ن س ال ت ةأ ث  ين 

هيي ا   ييرن تحييا ييين اتهتيييرم حرلع اييي  التييو ييين كييأنهر التييا ييين كييا ل فييو هيي ا الصيياا

؛ اهرتيا لا أن  اا ة األ حرح تيثي    (Richardson et al., 2002)ا ال  كر   أفقا ، الظره ة

تيياف     يي الينخييين أن جيي اة األ حييرح  (Files et al., 2014)ا اليي    هيي  ييير أ ييا  علايي 

اتتيير    لا  اراة (Efendi et al., 2007)كر   ا ال  أ؛  قا لك  ر  إلعراة ق اييهر اليرلا ا

التن اي د تاير ا   حاي ة يين خاير ا   اليياا عناير ا  ن لياى  ج ا حارن يرلو خرطئ حك    حا  

 Stock Price above)خرصيي  عنيياير ا اييا لييع  الليي   عيين لييع  اليير ليي   (8)األلييهم

Exercise Price)  ، ، ن اي د اعيي   ي ياس ليجليس ت   ليااهر يياا ت اا لااهر عقي ا الياا ناي

  لا التقاللا  يجلس اإلاا ة. (Marciukaityte et al., 2009)   ا ال أكر   ير؛ اإلاا ة

ا  ،  فيو ظي  اتهتييرميتااا  تعيااال  القي ايم اليرلاي  الحت  عنللعو الا الر  فو   ايتاااض

حياأ  العاايا يين يين خاللي  فو اخ ن  األخا ة حعلم التي ا  الليل  و  أتيا في  ل عليم التي اي   الي د 

الثقيي   فييإن، ا  عليا فعرلايي  العااييا يين القيي ا ا األاحاير  اليترلييحا  فييو ا الي  تييأثا  الج انييت اللييل  

 أتا التتا ا  اللل  ا  األ ث  انتكر اض فو يجر  اتخير  القي ا ا  تليحير أكير  اليحع   اإلاا ا  ال اياة

(Doukas and Petmezas, 2007)   تعااال  الق ايم اليرلا .ل الهري  ححر ل  قا تيث  أتا الي 

، (Shiller, 2003)يع فت  حرل اق  لالياا   فو ي اااة جلاتت  جاا  حرل    أن الثق  ال اياة

، لا ج  (Areiqat et al., 2019)رليحرلغ  فو التنحؤا   ا اؤاد  لا تتا ا  لل  ا   ر ة، يير ق

م  اللاط ة  ه    Illusion of Control    فو العااا ين األي(Bhandari and Deaves, 2010; 

Stotz and Nitzsch, 2005; Nevins, 2004) العااا ين األاحار   فا  أاا ؛  لا الا ج  التو

 انظ التقر ا  اليرلا ،   الق ا ا  اإلاا ا  اليترلحا  التأثا ا  اليختل   للثق  اإلاا ا  ال اياة علا

                                                 
هم الخاصة لتدفقات قد تكون إدارة الربح معلوماتية وغير انتهازية، تسعى من خاللها اإلدارة للكشف عن توقعات - 2

 .(Badertscher et al., 2012)الشركة المستقبلية  

ستثمار الحديثة التي تعطي للمستثمر فرصة الحد من المخاطر التي يتعرض لها خاصة مخاطر تغير الأحد أدوات ا - 3

يدفع للطرف الثاني على  أسعار األوراق المالية التي يريد بيعها أو شرائها في المستقبل نظير مبلغ معين غير قابل للرد

 .سبيل التعويض أو مكافأة ويسمى ثمن الخيار

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/11844090_Scott_A_Richardson
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/11844090_Scott_A_Richardson
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=375970
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 Hribar and Yang, 2016; Bouloe and Hasani, 2015; Foroghi) علا لحا  اليثر 

and Nokhbeh, 2014; Burg et al., 2014; Hsieh  et al., 2014;Van Berlo, 2014; 

Ahmed and Duellman, 2013; Libby and Rennekamp, 2012; Habib et al., 

2012; Hilary and Hsu, 2011) . 

 ن  اييادفيإن اليياا ا Behavioral Literature فقضر لراحار  اللل  ا  فو ه ا الصاا،  

ييين الييي جح تتقايي  النتييري، اليتنحييأ حهيير،   ايي  ن أنيي حيي  الثقيي  احييرلغ ن فييو تقيياا  نتييري، يكيير اعهم، 

 ,Chen et al., 2015; Presley and Abbott)يعل يير  اليصيرا   القلاي  يين  اتليت راة يين

ا قييا ال اييياة  لييا تقيياا ا  ثقييتهمتييؤاد ل، (2013 ت قيي    حرلتييرلو ؛ييي  النتييري، ال علايي  ت تت افيي   ثايي ض

ا ألن  ،نهيؤت  اليياا  تقير ا  فيو أخطير   تا   الثقي  ت اليعا  ليا جي    أخطريي   اييا يياا  النظي ض

اليعالييي   اليرلاييي   ايييراة اتتيييير  اإلفصيييرح عييين التقييير ا  حرلتيييرلو تنيييي  أخطريييي ،   يييين ثيييمالليييرحق ، 

(Shekarkhah et al., 2019). 

 لا أن الثق  ال ايياة ت  ايا يين يخيرط  التقير ا   (Mitra et al., 2019)أكر   ا ال    قا 

 Financial Misreporting اليرلايي  قييا تييؤاد  لييا ليي   اإلفصييرح فييو التقيير ا   أنهييراليرلايي ؛ 

(Schrand and Zechman, 2012)  هي  يير القي ايم اليرلاي ؛  تعيااال ،  حرلترلو  ايراة اتتييرت 

تعيااال  القي ايم اليرلاي ، عليا ليحا   أتيا يتيااا   حع  الا الر  الثق  اإلاا اي  ال ايياة اختح   ي 

 Shekarkhah et al., 2019; Moradi and Arani, 2017; Presley and)اليثير : 

Abbott, 2013; Presley, 2011) فييو الحاييي   و ييرفالهتيييرم تلييم تليي  االعالقيي  هيي   ؛  ت أن

 التلرؤ  األ   للحت  الترلو اتيث  فو: ا فإنل اليص ا ، 

يف سةو  اوررا    للثقة اإلدارية الزائدة على تعديالت القوائم املاليةة هل هناك تأثري 

 املالية املصرية؟

، ف يو تيان التيو تنر لي  التليرؤ  الليرح  حرلتتلاي   الا الي  األاحاير  قا تحران  نتيري، 

 ليا تيأثا   اجيرحو لثقي   (Presley and Abbott, 2013; Presley, 2011)ت صي  اليحع  

 ;Shekarkhah et al., 2019) آخي  ن ن ياالقي ايم اليرلاي ؛  تعيااال اليياا ان ال ايياة عليا 

Moradi and Arani, 2017) ه  ير ا لي   الحتي  التيرلو ح جي ا ع ايي  ، حانهير ات تحرط 

ي  أخ ى ن ظ  ي 
العالقي  يتي  اتهتييرم، لي ا فيإن التليرؤ  األتي ى  علا طحاع قا ا  ن لهر أثٌ  ير  (4)

حقيا  يير هي  الحتي  عين  ال اياة حتعيااال  القي ايم اليرلاي عالق  الثق  اإلاا ا   رلا ال  لاس عنح

 لعالق  فو ل   األ  ا  اليرلا  اليص ا .التلك  ي ظ  ن   الي   التر ي  يرها  الع اي 

العاايا يين التتاي ا  الليل  ا  يين خيال     اي ن التا ينا ى الحرت  أن فو ه ا اللار 

 ;Park and Chung, 2017)حايير  اتجيير  حعيي  األا حعيي  األا ا  ال قرحايي  تلييحير أكيير 

                                                 

 راجع قائمة االختصارات والتعريفات. -4
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Ahmed and Duellman, 2013)ت  يييي  الكييي  ر "  ييي  يييين  ييي   اعتحييير   فيييو ؛ 

Corporate Governance  نظيييريان  "تتيييرحعهم  تغطاييتهم للكيي  ر ح،  اليتللييان اليييرلاان

اي يين أن اتيياان ييين العااييا ييين اليير ليير  اتنتهر ايي   فييو العااييا ييين األليي ا  قييرحاان هييريان 

اي ين أن  ينظييان يتغاي ان  فيو ثيرنو أهاافي  التخايهيرفإن الحت  الترلو ، ان التن ا اانللياا 

 عالق  الثق  ال اياة حتعااال  الق ايم اليرلا . طحاع  علا اؤث ا

فييو األلييرس لتتقايي  ال قرحيي  ال عرليي    اا ة  غيي    ح  الكيي  ر   ت  ييي جيياا  حرليي    أن 

 Haniffa and Mohammad, 2006; Jensen and) ن حرط اللل  و يرن ات  اليخرط 

Meckling, 1976) ،  التيو اي ين أن تخ ي  يين اخثير  الليلحا  للثقي  لتيث  أتيا األا ا  الهريي

 ,Hsu)  تنظم قي ا ا  اليياا ان  ايياد الثقي  عليا يخيرط  الكي    ال اياة علا التقر ا  اليرلا 

2017; Park and Chung, 2017; Schwizer et al., 2015; Baccar et al., 2013; 

Ezzeddine et al., 2012; Schrand and Zechman, 2012; Paredes, 2005). 

ت  يي  الكي  ر  يتغاي د  (5)العااا ين األاحار  ينطي  ت رعي نتري، و ه ا الصاا أاا  ف

ييظ  فقييا ن  الثقيي  اإلاا ايي  ال اييياة؛   تقيير ا  القاييي  رإلفصييرح عيين الت  ييي  عالقيي  الثقيي  ال اييياة ح  ي 

يين  (Duellman et al., 2015)ا الي   ات ي  يي ،  ه  يير (Hsu, 2017)العرال  فو ا ال  

ت  ييي  علييا عالقيي  الثقيي  ال اييياة حأتعييرت ي اجعيي  ال آلايير كيي ا  لجنيي  الي اجعيي   أتييا تييأثا   

اليعنيو حهير الحتي   ليا تعيااال  القي ايم اليرلاي  و  هي  اليتغاي  ع  فيو ن يس اتتجير  التليرحر ؛

تيأثا  ت ي ان يجلييس اإلاا ة  (Koloub and Shoorvarzy, 2015)أايا  ا اليي  لو و التير

يير  الثقيي  ال اييياة لليي ياس التن ايي د علييا  عييراة عيي     ؛ اليرلايي القيي ايم أتييا آلايير  الت  ييي  أا ض

ت  ييي   يتغايي  ييينظم لعالقيي  الثقيي  ال اييياة حتعييااال  اللايثيي  أتييا أهيياا  الحتيي  التييرلو اختحيير  

لا  فو اللي   اليصي ا ، فيو يتر لي  لت ليا  تنيرق  الا الير  التيو تنر لي  العالقي  الق ايم الير

لت  ي  فيو التيا يين التتاي ا  ال قرحو لا   الالتتق  ين ياى فعرلا   يت  اتهتيرم ين نرتا ، 

 .ين نرتا  أخ ى فو الحاي  اليص ا اللل  ا  

رلا  علا ت صار  الي األل ا  ق ا ا  يعظمفو     اعتيرا ،  ه ا الصاافو  

ا اليتللان اليرلاان،  يترحعتهم ت ات   ح  ، فو التعري  ي  الك  ر  التو اترحع نهر ل  ر اتهمنظ ض

 (Sun and Liu, 2011) ا  هم ال لاط فو الل   ، فإن (Martinez, 2011) ر للصنرع

طاتهم اليلتي ة ين خال  تترحعهم  تغ علا العااا ين يير لر  اإلاا ة  قرحو ا  اتم ت عال   قا 

ا ت ا ين ح    ،ين الحاي  اليعل يرتا  للك     لك اع  ل ،(Degeorge et al.,  2013) للك  ر 

هو ما دفع ، و(Jensen and Meckling, 1976) ت رلا  ال  رل  حان الياا ان  اليلتثي ان

لمنظمة كأحد المتغيرات ا Analysts Coverageالستخدام تغطية المحللين الماليين  الباحث

 .محل االهتمامعالقة لل

                                                 
ت رع  اليتغا ان اعنو أن تأثا  أتاهير  ات ق  علا ترل  اخخ ،  ه  التخام فو الترت  التو العا الحرت  فاهر  لا اختحر   - 5

 ان.تأثا  يتغا  ير علا عالق  يتغا ان آخ 
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من اعتبار تغطية المحللين في اتجاه العديد من الدراسات جليًا وهو بالفعل ما ظهر 

فو  الت  ي   اعتحر هر أتا آلار ، ح  ، أتا اليتغا ا  ال قرحا  اليلتتاث للك  ر  الماليين

،  ت جا  همتقر ا  ين خال   صاا  (Shi et al., 2017) ي اقح  اللل ك اتنتهر د لإلاا ة

،  ت ات  تهم فو التعري  ي  الك  ر  التو اترحع نهرالخح تهم  يهر   ،لإلاا ة همتلرؤتت

يير لر  ثم اي ن ل ين  ؛ الصنرع  علا  رف  الت رصا   اليعل ير  الخرص  حرلك    اطالعهم

ير لر   اا ة ؛ فقا انخ    يأن تتحران حتحران تغطا  اليتللان اليرلاان لك  رتهم الياا ان

 ,Marhfor et al., 2015; Nouri and Abaoub) ال حح ي   اراة التغطا  فو ا الر 

2015; Irani and Oesch, 2014; Degeorge et al., 2013; Rose, 2011; Sun 

and Liu, 2011; Martinez, 2011; Yu, 2008; Healy and Palepu, 2001). 

بمدى  والتقارير المالية من القرارات اإلدارية، وفي ضوء تأثر العديد السياقفي هذا 

 المعني بهوهو المتغير حد من تعديالت القوائم المالية ـ تغطية المحللين الماليين للشركات، فإن ال

التغطية أحد المتغيرات  وقد تكون، بل من ناحية البحث الحالي ـ قد يمثل أحد نتائج التغطية

 تعديالتعلى  ئدة ـ كأحد التحيزات السلوكية المعني بها البحث ـالمنظمة لتأثير الثقة اإلدارية الزا

دورها الفعال كأداة في الحد من حاالت الغش والتزوير المحتملة القوائم المالية من ناحية أخرى، ل

 Chen et al., 2016; Dyck et al., 2010; Cotter)في التقارير المالية، بل والكشف عنها 

and Young, 2007; Dechow et al., 1996)بعض لفي تحقيق المعلوماتية  هادور؛ و

تيهاا الاخ  يير لر   تع ا من  (Sun et al., 2011) ممارسات حسبما أشارت دراسةال

؛ حرإل رف  الك  ر  حغا هر ين تغطا  العرلا  يقر ن اللك  ر   ا  ليعل يرتا  األ حرح فو 

الغش  عناألخطاء وتلك الناتجة  عنالت الناتجة المحللين الماليين على التمييز بين التعدي ليقا ة

(Ye and Yu, 2017) ؛ ليكون اختبار تغطية المحللين كمتغير منظم لعالقة الثقة الزائدة بتعديالت

البحث الحالي في محاولة أيًضا لتفسير التناقض في األدبيات المهتمة  القوائم المالية أحد أهداف

من ناحية أخرى،  لمحللين الماليين من عدمهلالدور الرقابي  وللتحقق منبهذا الشأن من ناحية، 

لعديد من البحوث لمعرفة األدوار الحقيقية للمحللين تواتر اباعتبارها أحد المتغيرات التي تحتاج ل

 السوق المصرية.الماليين في 

رتغطيةة الللة     حوكمة الشةركات لألدرات الرقابية ة حتديًدا   فهل هناك تأثري

على العالقة ب  الثقة اإلدارية الزائدة رتعةديالت القةوائم املاليةة يف سةو  اوررا       املالي  ة 

 املالية املصرية؟.....تساؤل ثان

ييي يتر ليي  الت صيي  ليتغايي ا الييتي ا   فييو  طيير  ،  فييو  يي   ييير للعالقيي  يتيي  اتهتيييرم   ي ن ظ 

ةأ كييا  حييأن  ييا    ق  ال يييرن ال يالييو ل عرلايي  العااييا ييين  تعييا حيثرحيي اإلاا ايي   الييياا ان التن ايي اان ي 

 ،الق ا ا  ل ا   رن  تكغالا  أ  التثير ا  أ  تي الا ، لتأثا هر علا لارلر  الك     نتريجهير

 ;Petkevich and Prevost, 2017)حهيير فييو التييا ييين يخيرط  اليعل ييير   الهييرم  ا  هير

Francis et al., 2016)،  ة  ي ن تفيإن الحتي  التيرلو اقتي ح أن يا    ق  ي ايتغاي ض  اإلاا اي الي  ا  رينظيض آخي ض

 .لتلك العالق 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ye%2C+Chunlai
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ييالي   تيثيي   ييي  تييو ت  القييا ا  ال نايي  ال ة اإلاا ايي    ا  ق  لييتخاام االتن ايي اان ييين  الييياا انن   

 Adner and)لاعم ق ا اتهم  أاا  ك  رتهم فو ي اجه  التغا ا  الخر جا  الي ا ا التنظايا  

Helfat, 2003) حرلترلو التأثا  اإلاجرحو عليا نتيري، العاايا يين القي ا ا  ؛ (Francis et al., 

2013; Demerjian et al., 2012) الي ا قيا أكير   ؛  (Harris and Helfat, 2016) 

 حرلترلو فهو يتياا هيرم للعاايا يين ال ي ص اي  الااخلا   الخر جا  للينظي ؛  لا تأثا هر علا الح

 التن اي اان حي   تياف  اليياا ان ؛(Lee et al., 2018; Andreou et al., 2017) اتليتثير ا 

األطي ا  الخر جاي ،  يين ثيم اختاير   إلظهر  القاي  التقاقا  لك  رتهم حكي   أ ثي  يصيااقا   ليا

 .(Chemmanur et al., 2009) تن ا  يكر ا   ا  القاي  الترلا  األ ح  

ة تتاايا  فو     اليتطرع  اليياا انفو ه ا الصاا،  يا    ق   التغاي ا  التن اي اان األ ثي  ي 

 جاي ،  حرلتيرلوالخر  األط ا   لاحيصااقا  التقاقا   لك  رتهم حاق ،  ت صا  قايتهر اتقتصراا 

 اليتت مت  ايا يين فعرلاي  عيلاي   اي ين أن فإنهير(؛ 8102) ح اهام،  اليعل ير  تيرث  عامالتا ين 

 ليا الا جي  التيو ، (Main, 2001; Geiger and North, 2006) فو العاايا يين اليير لير 

ا اي يين اعتحر هيير أتييا اليتغايي ا  التر ييي  لتييأثا ا  الثقيي  اإلاا ايي  ال اييياة، لايثيي   ليي ك هييافضر أخايي ض

 للحت  الترلو.

 أنيين  غم حيرل  أني  ليا يكيا ة هي ا اتتجير ، (Mitra et al., 2019) أاا  ا الي  قا 

تخير  قي ا ا  قيا تيؤاد  ليا اإلج ا ا  اإلاا ا  الخرص  حرلياا ان التن ا اان  اياد الثق  ت تحط حر

يا    التقير ا  اليرلاي يخيرط  ت رقم  ق  ة  ا ااي  حكي  رتهم و  يين ثيم   ي  ،  ت أن اليياا ان األ ثي  ي 

تقاا ا   أت رم يترلحا  ينرلح ، ح   تجيا  اليعل ير  الينرلح  و، ين الي جح أن تيتقلص تليك 

ة اإلاا اي  فيو    ن  اتلم يياا  هراليخرط  لااهم تتا  يا    ق  حرلثقي  ال ايياة،  هي  يير اجليا ا   الي 

  .اليرلا لرخطر ا ،  اليخرط  اليا    فو التقاا ا  اليترلح اللل  ا  التا ين التتا ا 

ة اإلاا ا  تخ   ين ات تحيرط  لا  (Kim, 2016) ت ص  علا ن س الين ا ،  ا    ق  أن الي 

حي   تيؤث   ،فيو يياى اليتي ا ا  الكي    أاي  ل حاا  الي اجي   الثق  ال اياة  اتتير يتغا د  حان

ت ت يا  فيو اإلاا ا   ا  الثقي  ال ايياة، حعا  صاا   أد اتليتي ا ا   علا يعات  ع   الي اجعان

أن اليياا   ليا  (Bukalska, 2018)  يير ت صي إنهير  تعرقيا الي اجي ؛ الثق  ال اياة حعالق  ين 

 Cohen) قيا أكير  يت      ا اتلم حرلق ة اإلاا اي ؛   ايا الثق  اق م حاف  ت  اعر  أ حرح حك  

et al., 2011)  ع  أن الي اجعان أق   غحي  فيو التنير   عين الي اج ين  اق  التجر ت ي  ك  ر

 .تعااال  الي اجع  عناير ت تتأث  لجن  الي اجع  حق ة ين قح  اإلاا ة

 التر ي ة اإلاا ا   أتا اليتغا ا     ا  ق  الا الر  التو تنر ل  اختحر  يتغا  الي    ألن

، فإن  ة و علا تا علم الحرت  ولناحرتتلم  ال اياة حتعااال  الق ايم اليرلا  لتأثا ا  الثق  اإلاا ا 

 الثرل  اتيث  فو: الحتثو التلرؤ 

باملقةدرة   العالقة بة  الثقةة اإلداريةة الزائةدة رتعةديالت القةوائم املاليةة         تتأثرهل 

 و  اوررا  املالية املصرية؟يف ساإلدارية 
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 أهداف البحث:

ي ، اختحر  يجي ع  ين اليفو     يك ل  الحت ، اتيث  ها  الحت  فو  ن ظ  تغا ا  الي 

 أتا اليتغا ا   ة اإلاا ا    ا  ق  ،  الي   يتغا ان  قرحاان تتااااض )الت  ي ،  تغطا  اليتللان اليرلاان

فو ( لعالق  الثق  اإلاا ا  ال اياة حتعااال  الق ايم اليرلا  الاال  علا   ر ة الياا ان التن ا اان

، الا الر  اللرحق  فو ه ا الكأن نرق  فو نترييتر ل  لت لا  الت ، فو ل   اليرلا  اليص اال

 ين نرتا ،  التتق  ين فعرلا  اليتغا ا  الي    ة فو الحاي  اليص ا  ين نرتا  أخ ى.

 أهمية البحث:

 تنبع أهمية البحث من النقاط التالية:

  حيرألث  األلرليو  و  ير لاتم ت  ات  فيو الجي   اإليح اقيو و اهتي  يعظم الا الر  اللرحق

ييي  لتلييك ل ظ  ن  لثقيي  اإلاا ايي  ال اييياة علييا تعييااال  القيي ايم اليرلايي ، ا ن اتهتيييرم حرلع اييي  الي 

العالق ،  ه  ير اعي  الحت  التيرلو عليا تنر لي  حرلتتلاي   الا الي ، خرصي  فيو ظي  تحيران 

طو لنتري، الا الر  فو ه ا الكأن،  حخيال   فو التتلا   الا ال  عيقضرالحت  الترلو  لك ا ع 

 الا الر  األخ ى.

 لي ا  اليختل ي ،  ت أن    الهرم لليتللان اليرلاان فيو األ غم اهتيرم العااا ين األاحار  حرلا

الحتيي   ليع فيي  ييياى  ي رنايي  تيي ات  العااييا ييين تقايام ا  هييم فييو الليي   اليصيي ا  اتتييرج ل

يياعتحيير هم أااة  قرحايي  اي يين لهيير أن ت   فييو الليي    تهر ايي ا ييين العااييا ييين اليير ليير  اتنت 

 اليص ا  ين عاي ،  ه  ير العا  لا  الحت  الترلو.

  ،عليا ويو  عا ه ا الحت  ين أ اي  األحتر  فيو الحايي  اليصي ا ا  فو     النقطتان اللرحقتان

الثق  اإلاا اي  ال ايياة  ت رعال  حع  اليتغا ا  ي التو عيل  علا ا ال   -تا علم الحرت 

 الق ايم اليرلا . تعااال  ا  هر فو التا ين ظره ة 

  حرلع ايي  التيو يين كيأنهر أن ت تلين يين  العااا ين األطي ا فو ت عا   الترلو ا لهم الحت

تليياير فييو ظيي   اييراة ثقييتهم  فييو الحاييي  اليصيي ا ، يير ليير  الييياا ان التن ايي اان نتييري،

 .اإلاا ا 

 خطة البحث:

 لتحقيق أهداف البحث، سوف يقوم الباحث بتقسيم البحث كما يلي:

 .اإلطار النظري للبحث 

 .الدراسة اإلمبريقية 

 وحدودها مضامين النتائج. 
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 اإلطار النظري للبحث

 اليرلايي  القيي ايمعلييا جيي اة  لييلحا التعييااال  القيي ايم اليرلايي   فييو  يي   انع رليير  ظييره ة

تيأثا   فيو  ي    ؛لهير التر يي ا الير  حرلع ايي  العاايا يين الاهتيي  فقيا  ،اليرلاي  علا األلي ا  

 حيير تليك الج انيتق ا ا ، فإن الثق  اإلاا ا  ال اياة  أتا العااا ين ال انت اللل  ا  علا فعرلا  الج

 حرلتيرلو ، يخيرط  التقير ا  اليرلاي   ايراة يين ثيم  ،اليرلاي  اإلفصرتر للحا  علا نع رلر  اين لهر 

 ؛  ت أنلع اييي تلييك اقييا تيثيي  أتييا  ،كيي  ر   ا  الييياا ان  اييياد الثقيي ييي  ال لييلحضرت رعيي  الليي   

رتتيرلاي  تتقي  نتيري،  اجرحاي  ححعي  األاحاير    كير ة ، يي فو ه ا الكيأنختحر ا  تت ر ت نتري، ا

اعطييو أ ل ايي  تختحيير  الييا   الييينظم لتلييك  ،حع  اليتغايي ا  األخيي ىحيي   ا ييير ا قت نيي للثقيي  ال اييياة 

 .اليتغا ا  علا العالق  الينك اة

 كما يلي: القسمتقسيم هذا على ذلك فقد عمل الباحث ريف ضوء 

 ماهية وتفسريات: - تعديالت القوائم املاليةأواًل: 

 ، من خالل تنارل العديد من النقاط كما يلي:ذلكميكن تنارل 

 :هاوأسباب تعديالت القوائم املاليةمفهوم  -1

قا تق  حع  األتاا   اعتيرا نك هر،  الق ايم اليرلا حان تر اخو  عااا  ال ج ةفو     

ي اجعو   حع  الجهر   ير ط اعا  أ  حنر ض علا طلت ،تلت جت  ج ا  حع  التعااال التو 

 ,.Graham et al)األل ا  فو حع  الحاير  ،  العري  الجيعار   ،الينظيانر ،  التلرح

ج   ين األتاا  الالتق  و العيلار   األتاا  التو  تيث  هرأن  لا( 8102)هاللو،   اكا  ؛(2008

اليا انا   تر ا  اعتيرا نك  الق ايم اليرلا  و  التو تلت جت تعاا  يعل يرتهر،  ه   تق  حان تر ا 

علا أن هنرك حع  األتاا  التو ت تلت جت  الا لو( 01، األي ا و 005د )يعار   يع أكر ير 

 (0)التعاا   ل ن اتم اإلفصرح عنهر فو اإلا رتر  اليتيي  للق ايم اليرلا .

 لا تعااال  الق ايم اليرلا  حأنهر تصتاح لرخطر   (Baber et al., 2009) قا أكر  

  Opportunisticاليترلحا  اللرحق  ل ا  النرتج  عن اإلهير  أ  انتهر ا  الياا ان 

Managers  ؛ فإاا ة ال حتا  حير قا تؤاا  ين يعل ير  ي لل  قا تاف  إلج ا  حع  التعااال

 .(O’kane, 2014)حرلق ايم اليرلا  اللرحق  

                                                 
فو فق ت  ال احع   لا ن عان ين األتاا ، أ لهر: تقام أال    رفا  حكأن الظ     "SFAS :165"أكر  اليعار  اليترلحو األي ا و  - 6

ل  ؛  اطالي ج اة فو تر ا   عااا الق ايم اليرلا ؛ ثرناهر: تقام أال  عن الترت  حعا تر ا   عااا الق ايم  التو لم ت ن ي ج اة  ق  اإلعااا
 و  قم علا الن ل األ   حأنهر أتاا  تتق  تلت جت اتعت ا   تتطلت تعاا  الق ايم اليرلا  طحقر لير   ا حرل ق ة الترلع  ين اليعار  األي ا

ن عيلار  تلت جت التقر و تاث  قح  تر ا  اليا انا ،  تم تل اتهر حعا  عااا الق ايم  قح  نك هر، حيحل  اختل  ع ،  ين أيثلتهر:005
 اتلت ام اليا ج حرلتلرحر ، عيلار  تتعل  حرلياانان  اليخ  ن  تقاا  اتلت اير ، يث   فالس العيا   انخ ر  قاي  اليخ  ن حعا  عااا

م  اياليا انا   قح  ع   الق ايم اليرلا ؛ أير الن ل الثرنو ين األتاا  الالتق  فهو أتاا  ت تلت جت اتعت ا  حهر  ت تلتاعو تعاا  الق
،  ين أيثلتهر: حا  لناا  أ  ألهم  أس الير  حعا تر ا  اليا انا   قح  005اليرلا   فقر لير   ا حرل ق ة التراا  عك  ين اليعار  األي ا و 

  ا   النك ، انايرج األعير  التو تتا  حعا  عااا اليا انا   قح   صاا  الق ايم اليرلا ، خلر ة فو اليحرنو أ  اليخ  ن نتاج  ت ا  أ  
جنحا  طحاعا  تاث  حعا تر ا  اليا انا ، تغا ا  فو القاي  العرال  لرص    اتلت اير  اليرلا   غا  اليرلا ، أ  فو ألعر  ص   العيال  األ

 (.8102حعا  عااا اليا انا ، الاخ   فو  يرنر  أ  الت اير  ج ه ا  حعا  عااا اليا انا  )هاللو، 
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حعن ان "SFAS: 154" صاا  يعراا  اليترلح  اليرلا  فو اإل يجلس أكر  قا 

"Accounting changes and error corrections" يت  تل ،  التو "APB 20"  

حع  اإلخطر  فو لتصتاح  عيلا   لا أن الق ايم اليعال  تيث  الثرنا فو فق ة ،  "FASB 3" حارن

  ل ا   رن اتعت ا  أ  القارس أ  اإلفصرح  ل ا  ين تا ،  هر صاااللرح  اليرلا   الق ايم

تتا تلك النرتج  عن تغاا  يحاأ يترلحو ت القا  أ  "GAAP" الو فو تطحا  أ أخطر  تلرحا  

ر  .قح تض عريض

 PCAOB Release) فو حارن   (PCAOB) ص  يجلس اإلك ا  اليترلحو  قا

No. 2007-005A)  ال قرح   نظرم أتا يؤك ا   ع  تيث تعاا  الق ايم اليرلا   عيلا  لا

ر حرعتحر هر ؛الااخلا  ا ص اتض  ت تت اف  ي  الوحهر تت ا ر   حأن الق ايم اليرلا  اللرح   صاا هر  تعحا ض

"GAAP"اراة ترت  التعااال . عن  ك   العااا ين الا الر قا ؛   غم  لك ف  

 :Financial statement restatements"حعن ان  (GAO, 2002)فقا أكر  تق ا  

Trends, market impacts, regulatory responses, and remaining challenges" 

نلح  صغا ة  ايث ت ا ا  يرلا  ال ق اييهر صاا  التو تعاا علا ال غم ين أن عاا الك  ر   لا أن  

ر ال تار  اليتتاة ين جيا  الك  ر  اليا ج  فو ح  ص  ،  ت أن عاا التعااال  حلحت لن اض

 أن  قا  ،8118تتا ا نا   0222ين انرا   - %015 -اليترلحا  نير حك   يلت ظ  اليخرل ر 

% ين 82 أن  ك    يلرهي ، 215    ح  قريي  يرلا  ين ق   202صا   تعااال  خال  تلك ال ت ة لو 

% تع ا لرط ا  الااخلا   رإلاا ة 52  ،ق رار اليتعلق  حإثحر  اإلا ااا لل رن اع ا التعااال  

 . الي اجعان الااخلاان

 Financial Restatements: Update of"حعن ان  (GAO, 2006) فو تق ا   

Public Company Trends, Market Impacts, and Regulatory Enforcement 

Activities" عرم  % فو8.2 ات ح ا ت رل عاا الك  ر  التو أعلن  عن تعااال  يرلا  ين

% 76أن عدد القوائم المالية التي تم تعديلها ارتفع إلى ، و8115%فو عرم 0.2لا   8118

 .خالل تلك الفترة

تتلاال   إتاى اليؤللر  األي ا ا  اليختص  حرل (Audit Analytics, 2008)ر   فقض 

ر قارلاضرحلغ  التعااال  ن فإالينطقا  ليهن  الي اجع    0220تا   صل   لا  8110فو عرم   قيض

حرنخ ر  تلك اليير لر  اليترلحا  حعا صا   قرن ن  أكر   حع  اإلتصر ا    ن   رن، تعاا 

Sarbanes-Oxley (Audit Analytics, 2010)أكر  وفي نفس السوق  ؛(Files and 

Gurun, 2018) 0222 عرم  عالن 10 ين  اا   صاا  الق ايم اليرلا   عراة  عالنر  عاا أن  لا 

 .8101 فو عرم   عالن 211 ين أ ث   لا

 عن كا ل ظره ة ك  تق ا  الجهر  الي   د لليترلحر   ا يص ل   األ  ا  اليرلا  ال فو 

  التعري  علا ألهم ت تت علا   اقراألي  ال د ، اليص ا  الل  ك  ر  الق ايم اليرلا  اليعال  لحع  

 لا تصرعا عاا ي ا  التعااال   (8102)هاللو،   قا أكر   ا ال هر، كطحر ،  اتارنض ه   الك  ر 

 .ك    82 فوتعاا   00لت  ن  8105،  حلغ     تهر فو عرم 8100 -8112خال  ال ت ة 

https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket%20021/2007-06-12_Release_No_2007-005A.pdf
https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket%20021/2007-06-12_Release_No_2007-005A.pdf
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ه   الظره ة،  لحرت كا لأاألاحار  حرلتتلا   الا ال  فو ه ا اللار  تنر ل  العااا ين 

 لا يكر     لك (Robbani et al., 2006; Anderson and Yohn, 2002)حع  ال فقا أ ج 

 Ettredge et) لا يير لر   اا ة ال حح آخ  ن هرصرفو ال حح؛ حانير أ جع التتق  ين اإلا ااا  

al., 2010; Lennox and Li, 2014; Palmrose and scholz, 2004). 

ي  ن  اليعراا  اليترلحا   أن  لا (Plumlee and Yohn, 2010)لصاا أكر  فو ه ا ا

 التو ين خاللهر قا تتعيا  اا ة الك    التالعت فو حن ا الق ايم اليرلا  حير  فو العااا ين اليعرلجر 

ال هم  رن، قا الححعام    ح حع  الج انت للعااا ين اليعراا ، حرإل رف   لا اخام يصرلتهر

ه   يتطلحر   نترج ق ايم  تقر ا  يرلا  تخرل  ن جرنت يعاد الق ايم اليرلا ،  حرلترلو طئ يالخر

 .ت تت علا  تعاا  الق ايم اليرلا اليعراا ، األي  ال د ا

  صاا عراة ين الحن ا، يير اتطلت   للعااا  الخرطي ر  قا تع ا تلك التعااال   لا التح اح

أن  (Hennes et al., 2008)،  ير أكر  (Robbani et al., 2006)تلك الق ايم حرلتح ات الللام 

 عام تلجا  حع  عنرص  اليص  فر   اإلا ااا   عام  األخطر  الااخلا  الخرص  حيعاد التقر ا 

 .الق ايم اليرلا   صاا الو إلعراة قا ت  ن هو اليلحت ال ي   را  اليخصصر 

فو   اليترلحا األاحار العااا ين  اهتي  ، فقااليلححر  اليختل   للق ايم اليعال  فو  طر  

ا ينهر فو الحنا الترلو.ا ال  حاخ ن  األخا ة   التأثا ا  اليختل   لهر،  التو اتم ينرقك  ج  ض

 :ما بني اآلثار السلبية واإلجيابية املعدلة القوائم املالية -2

ا الق ايم اليرلا    صاا  عراة  تعتح  لك  ر  ، فر  اليعنا للغرا  حرلنلح  للك  ر ري ل ض أي ض

؛ (GAO, 2002)الل قا   يلار ا  الا ت ا  فو قايتهرحخلري   عن التعااال  تقق  أفصت التو 

 ;Shekarkhah et al., 2019; Albring et al., 2013) الحع   لا الا ج  التو  أى يع 

Aghaei et al., 2013; Chen et al., 2013; Graham et al., 2008) تلك اإلفصرح عن  أن

ا تنخ ر  يصااقا  تعا ح  الق ايم ل  ال ثا  ين الع اقت غا  الي اتا ،  ،  فصرح ك  رتهريؤك ض

ين     ع     ل ا فهو ت  رحق ، الل هرتقر ا لتصتاح  يت ات حك      ا ير التخاي  يلتخاياهر  لت لا 

، الك  ر  لتلك الطلت علا األ  ا  اليرلا   حرلترلو انخ  ، للحارنر  اليرلا  اخينالتيثا  ج اة 

علا  051أ ا  ياا ت   صاا  يل اة اليعار  األي ا و  قم  ؛  قاهرني ين ف ص  لك  ا ت ا  ل

 .(8102)هاللو، الق ايم تلك   ا   حرلقل  هريلتجاحاأع ت حع   التو ،  لك

يتر ت  ال ص    لا اليعل ير  اليطل ح  ين يصرا  أخ ى فو ، فإن فو ه ا الصاا

؛  حرلترلو  اراة عام (Kordestani et al., 2010) الكغ  الكرغ  لليلتخايان يثل  الل  

  Bid-ask" اراة فو ياى اللع  ين  (Anderson  and  Yohn, 2002)التيرث  تلحير أكر  

Spreads"  ا ال  يع  أظه     ه  ير؛  صاا  الق ايم اليرلا عنا  عراة(Wilson, 2008) 

ر فو يعري  التجرح  األ حرح للك  ر  التو تعاا ع   ق اييهر اليرلا ،   لا   لك اكا لانخ ر ض

التأثا  الللحو إلعراة الع   علا  ا اك اليلتثي ان ت   ج اة أ حرح الك  ر ؛  ه  ير اعر 

 .(Shelton et al., 2011)اا ة ال حح ا   يؤك إتاى يهر   الحع  تلتخاا

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2170384515_Javad_Shekarkhah
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 اراة قا ا علا  لا تأثا  التعااال  اليرلا    (Graham et al., 2008) ير أكر   ا ال  

،   اراة قاي  التتقرقهرألعر  ال رياة،  انخ ر  آجر  فو  اراة  ين، اليص فا كت اطر  تالتعها  ا

 ا ج  عام  عاا اليق  ان   لك للتغلت علا اليخرط  اليتتيل  ، حرإل رف   لا انخ ر هرتأيان

 ,Barniv and Cao) لا الا ج  التو التخام فاهر الحع  ؛ التأ ا للك  ر   ا  الق ايم اليعال 

اليلتثي ان   ه  ير اجع حااالض لعام التأ ا فو اليعل ير ،  اليرلا  الق ايم  صاا  عراة  (2009

 Kravet and) ير أكر  ؛ اليرلاان حك   أ ح  علا خصريص اليتللانفو ه   الترل  اعتيا ن 

Shevlin, 2010)   اراة   حرلترلو، ق اييهر  صاا للك  ر  التو تعاا  لا  اراة يخرط  اليعل ير 

 .(Parthasarathy, 2007) نتري، حك    حا  ي  لك ات   لت ل    أس الير ؛ 

التعرقاا  حان الك     األط ا  الخر جا  حرلعالقر  التعااال  اليترلحا    قا ت  

(Karpoff et al., 2008)   للك   ،  علا  التقاقا  يير اؤث  للحضر علا التافقر  النقاا

أنهم  رن ا التخاي ن حليلتثي ان تا  تيث   كر ة ل، الااخلا  اليترت  لاللتثير  أص لهريلت ى 

لتي ا  اني  الك    ين خال   اراة ت ل   تع     حرلترلو ؛يعل ير  غا  اقاق  لتقاام الك   

 لا   ه  ير ااف ،  قايتهر ،تهرحليع حرإل رف  إل  ا هر، (Albring et al., 2013)الخر جو 

 ير  ؛(Graham et al., 2008) تعاالهرتم اة  لا األ قرم التر اخا   التو تعاا  التنحؤا  اليلتن

التأثا  للحضر علا آفر  الك    فو   حرلترلوتقح ، اي ن أن تؤاد  لا يخر   حكأن التقر و فو اليل

 .(Palmrose and Scholz, 2004)اليلتقح  

فقا  ،تلك الق ايمإلصاا   الل قا فعر  تنر ل  العااا ين الا الر   ا ا األ  فو ه ا الصاا

ر حجن ت أف اقار ل   األ  ا  اليرلا  ت رع  لا  (Watson and Coetzee, 2012) ت ص   للحض

ك    قري  حتعاا  ق ايم اليرلا   81 علا عان  ينلياة خيل  أارم حعا النك  الق ايم  تلكي  

أن ت الو  ، 8101 - 8118  لك خال  ال ت ة  "GAAP" الو ر نتاج  أخطر  فو تطحا  جحر اض 

،  أن يت لط  فصرترتهر اليعال   ألهيهر نتاج  % ين ك  ر  العان  قا ت اجع  ألعر22.0

 ح ناا ت ص  Toronto فو ح  ص  %؛ 55.2 حنلح قا انخ    الطحاعا الع ايا غا  

(Robbani and Bhuyan, 2010)    الق ايم حغ  تلك تجر   للحضر لا أن ألعر  األلهم تأث

 – 8110، خال  ال ت ة تعاا  858ك    عال   12 ين ان علا ع  لك ، يلححرتهرالنظ  عن 

علا   ا  النتاج  لا  (Robbani et al., 2006)  فو ل   ال تار  اليتتاة ت ص ؛ 8110

؛  فو ن س اتتجر  8118 – 0222ك    يقااة حح  ص  نا ا  ك خال  ال ت ة  022 ينعان  

 ;O’kane, 2014;Callen et al., 2006) رن  ا الر  عاااة أخ ى أنظ  علا لحا  اليثر  

Palmrose et al., 2004; Anderson and Yohn, 2002; Owers et al., 2002)  

 ليا تيأث  أتعيرت عيلاي  الي اجعي  حتعيااال   (Her et al., 2010)ا الي   أكير   قيا 

ثال  يجي عير ، األ ليا: تعيااال  تيؤث  عليا صيرفو ل، ين خال  تصنا  الك  ر  الق ايم اليرلا 

 Technicalفنايييي   تعييييااال اليييياخ ،  الثرنايييي : ت تييييؤث  علييييا صييييرفو اليييياخ ،  األخايييي ة 

Restatements ،اليجي عيي  األ لييا أتعييرت  لييجل ،  عنييا اختحيير  تييأثا   يي  نيي ل علييا األتعييرت

ي اجي ، الالتعيااال  الاي  ل كي   حيأن (Liu et al., 2009) ه  ير فل   ؛ لا ين غا هري اجع  أع

 لق ايم.ل  ألن عيلا  التعاا  تتم حعا اعتيرا
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ثقيي  قييا تعاييا فاجرحايي ، حعيي  اخثيير  اإل اليعاليي  قييا ت يي ن للقيي ايم اليرلايي  فييو اتجيير  آخيي  

 ,Wilson) تليحير أكير  أثا  اإلاجرحو علا ألعر  األلهمالت حرلترلو فو الق ايم اليرلا ،  اليلتثي ان

 ايا يين قيا ايين اإلفصيرح عين القي ايم اليرلاي  اليعالي  ( 8108 ه  ير أكر   لاي  )كيرهان، ، (2008

ثي  ني ل يين التي ص يين اإلاا ة عليا تي فا  حرعتحير  أن التعياا  اي يصااقا  التقر ا  اليرلا  للك  ر 

 أ ح  قا  ين اليعل ير  الاقاق  لليلتخايان،  اتلت ام حيعراا  اإلفصرح الللام.

 رن  العااا ين ، يير لر  الق ايم اليرلا  اليعال  اخثر  اللرحق   النرتج  عنفو     

  التو اي ن ت  اح ج   ينهر فو الحنا الترلو.، اليهنا  اإلصاا ا 

 :اإلصدارات املهنيةبعض وتعديالت القوائم املالية  -3

قرن ن  اهتم،  عراة  صاا  الق ايم اليرلا يير لر  ين  "SEC"فو     قل  الو 

"Sarbanes-Oxley" ا ين خاللهر تم تت  التو  ،للتا ينهر     حع  األا ا  ال قرحا ح 

 قا أكر  القرن ن علا أهيا   ،عال اليلتثي ان ين التعري  ي  الك  ر  التو تصا  ق ايم يرلا  ي

الترت  التو تلت جت  للتا ين،  اإلك ا  علاهر ، ح الق ايم تلك لعيلا   صاا  "SEC"يترحع  الو 

ح تص  تتلا  األتاا  اليرلا  التو اع  الك  ر   "SEC"الو قارم     ة ، ي  ج ه ا تعااال  

القرن ن، للتتق  فاير   ا  رن  هنرك انتهر ر  خال  الخيس لن ا  اللرحق  لصا   التعااال   إلج ا 

 اليعرلجر   األ حرحأ  يخرل ر  حرلق ايم اليرلا  للك  ر  األي ا ا   خرص  التو تتعل  حإاا ة 

 ,.Kryzanowski and Zhang, 2013; Robbani et al) اليترلحا  للحن ا خر ج اليا انا 

2006; Sarbanes – oxley, 2002). 

، "SFAS: 154" حإصاا  FASB األي ا و عراا  اليترلح  اليرلا قرم يجلس ي قا 

، "APB 20"لتت  يت   "Accounting changes and error corrections"حعن ان 

 Subsequent" حعن ان "SFAS: 165"  صاا   ،8115االيح   05فو  "FASB:3"  حارن

Events"قا أكر  ف ؛"SFAS :154"  تكر  أخطر  فو الق ايم أن  تر  ا  (85،80) فو فق تا

تعاا  الق ايم اليرلا  لل ت ا  اللرحق  لتع س أث  تصتاح أخطر  تلك  اليرلا  اللرح   صاا هر اجت

 ت ا  اللرحق  حير انع س األث  الت ا يو ألخطر  ال ت  احي  ، ،  اإلفصرح عن طحاع  الخطأال ت ا 

 ج ا  تل ا   عاة لنك  الق ايم اليرلا ، فت ة ي  صاة األص    اتلت اير  فو حااا  أ  أ علا لك 

اليل ا  فو  أ  يقرص  علا ال صاا اتفتترتو لر حرح اليتتج ة، أ  ألا  عنرص  تعتيا علا تق  

الق ايم اليرلا ، اليالت  اإلا رتا  أن  عنا  ج ا  تعااال  فو   قا أ  ت قريي  الي    اليرلو؛ 

ر لتصتاح عير  أن ت صح   رفاضر  اتعان علا الك     ر.ا يترلحاض تغاا ض ل أمخطأ  ا  رن التعاا   اجعض

حعا  صاا    التو تتا  يرلا العيلار  ال لا أن  05فو فق ت  الو "SFAS :165" ير أكر  

 ت اج   للك    أن  تتطلت اإلفصرح عنهر فو ق ايم يعال  تتا ت ت  ن الق ايم ي لل ، الق ايم اليرلا 

ق  ع   الق ايم اليرلا  أ  أثنر   ترتتهر للنك ،  ت   ا  رن  هنرك  ي رنا  تعت   حرألتاا  اليرلا   

ت اج   للك    اتعت ا   ير  أ  حعا ي افق  الهاير  التنظايا ، GAAPلو   فقضر لعي  تل ا 

حرلظ    اليرلا  التو تتا  حعا ع   الق ايم اليرلا   التو تم تعاالهر يؤخ ا فو ك   يعل ير  

لم اتم تل اتهر طحقر لليعراا  اليترلحا   ا  الصل ، ي   ج ت اإلفصرح عن التر ا  ال د تم  يقر ن  ير

 .(8102)هاللو،  ين خالل  تتااا األتاا  الالتق  ل ا  فو الق ايم األصلا  أ  الق ايم اليعال 
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 حي   ل الق ايم اليرلا  اليعال  ASB يجلس يعراا  اليترلح  حرلييل   اليتتاة اهتم  قا

 interpretation of standards of generally recognized" 5 قم  فو ت لا  

accounting practice – applying the restatements approach under the 

standard of grap on financial reporting in hyperinflationary 

enconomics" ،عيلا  التعاا  علا   اقتصر  تا  اجت أن تع س الق ايم اليعال  أث  الت خم، ي

 .(ASB, 2010)الجر ا   حرلقامحع س الحن ا النقاا   التو اتم التعحا  عنهر  ،الحن ا غا  النقاا 

)اليقرح  لليعار  الا لو 8105لعرم  5فقا أكر  اليعار   قم   حرلتق ا  اليعراا  اليص ا ،

 ا  اللرحق   ا  حتصتاح أخطر  ال ت ن تق مأعلا الينكأة  ونحغا لا أن   (18) فو فق ت  (2 قم 

  صاا  حعا ا تكرفهر   لك ين خالإلأ   ق ايم يرلا  تعتيا ل و  لك حأث   جعا ف األهيا  النلحا 

 رن الخطأ  أ، أير   اتا  حهر خط و الت  عراة ع   يحرل  اليقر ن  عن ال ت ة أ  ال ت ا  اللرحق 

  األ صاة اتفتترتا  لرص    اتلت اير   تق   فاتم تعاا    حعا فت  لرحق  يع   تا  قح  أ

 .اليل ا  عن أحعا فت ة يرلا  لرحق  يع    

اهتي  العااا تعااال  الق ايم اليرلا ، للتا ين اإلصاا ا  اليهنا  لعو العااا ين فو     

 ،  ه  ير لا  ت  الحرت  فو النقط  الترلا .ين األاحار  حرلع اي  التر ي  لتلك الظره ة

 :املعدلة القوائم املالية دداتحم -4

تعااال  الق ايم اليرلا ؛ ل اليتااةتن ع  نتري، العااا ين الا الر  فو تتاااهر للع اي  

و  أتا أح   األنظي  ال قرحا   التو ت ت ا ين اتتيرلا   ج ا أخطر  فو الق ايم  ت  ي  الك  ر   تعتح 

 ,.Marciukaityte et al)ا ال   ت صل فقا ، فو ه ا الكأن تاى اليتااا  الهري  اليرلا  و 

  لجن  الي اجع  رلتقاللا  يجلس اإلاا ة لا ا تحرط التعاا  اتختار د للق ايم اليرلا  ح (2009

 ؛8118-0222ك    فو ال تار  اليتتاة فو ال ت ة ين  821علا عان  ين  ،لت  ي ل  آلاتان

 Rasyid and Ardana, 2014; Kryzanowski and) فو ن س اتتجر  أكر   ا الر  

Zhang, 2013; Zhizhong et al., 2011) ن   رن   للت  ي   أتا يتااا  التعااال ؛  

ن    ج ا عالق  حان خصريص لجرن الي اجع  )التجم  اتلتقاللا   (Lin et al., 2006)ا ال  

فو ال تار   يقارس يحرك  إلاا ة األ حرح األ حرح   تعاا  الخح ة اليرلا   النكرط  يل ا  األلهم( 

 ج ا عالق  فو ن اهر  (Wang et al., 2013)ا ال    ه  ير ات   ي  اتجر ؛ ي ا ا اليتتاة األ

ك    فو ال تار  اليتتاة خال   028لا  يجلس اإلاا ة  تعااال  الق ايم اليرلا  علا حان التقال

 .8112-8118ال ت ة 

 ;Rowe and Sivadasan, 2018; Chiu, 2017) قا  حط  العااا ين الا الر  

Jiang et al., 2015; Francis et al., 2013)   يقال  حرلو "حان ج اة الي اجعBig 4 

 تعااال  الق ايم اليرلا ،  ت صل   لا أن الك  ر  التو  " التخصص القطرعو لك  ر  الي اجع 

أن  لك اعنو ؛ ل، ت ت رل ج اة تقر ا هراليرلا  هرق اييتتلم حرنخ ر  تعااال  ت  اج  حج اة ي ت ع  

 فو تعااال  الق ايم اليرلا .ج اة الي اجع  تيث  أتا الع اي  اليؤث ة 

https://www.researchgate.net/profile/Ardiansyah_Rasyid
https://www.researchgate.net/profile/Jerry_Lin6
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1314912
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1112328
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Francis%2C+Jere+R
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تاخالض ين  اا ة حرعتحر هر  فو     تأث  ج اة الق ايم اليرلا  حيير لر   اا ة ال حح 

 Mulford and)يصرلتهر ال اتا   تعظامحها   األ قرم اليترلحا لتأثا  علا فو االك    

Comiskey, 2002) ،ة ال حح تيث  أتا فإن  ااالتقاق  اتقتصراا  للك   ،  يير قا اؤث  علا 

 Files et al., 2014; Ettredge et)تعااال  تلحير أكر  ا الر  الاليتااا  الهري  لعيلا  

al., 2010; Richardson et al., 2002) ، اال  فو الك  ر  التو تاا  التعا عااتا   اراة

 .ه ا اتتجر ن    (Ahmadi et al., 2013) رن  ا ال     ن  ؛ ال حح حك   انتهر د

 ر اليتاط  حرليير لظ    عام التأ ا  فو     اعتحر  التت ظ اليترلحو أتا نتري، 

 ,Lu and Trabelsi)للك    تلحير أكر    ين نرتا ،  تأثا   علا الحاي  اليعل يرتا  اليترلحا

ر ين نرتا  أخ ى، فإن  (2013  Kim et)أق  اتتيرت  إلعراة الق ايم اليرلا   هم الياا ان األ ث  تت ظض

al., 2018) ؛   ن   رن(Chang et al., 2011; Huang et al., 2009)   ح اراة  ع لوأكر  تتجر

 ر.تو تعاا ق اييهر اليرلا  اختار اض لق ايم اليرلا  تلاير حرلنلح  للك  ر  التت ظ الياا ان حعا  عراة ا

 ا  ن أتا يتااا تق ا  الي اج  اي ن ان   لا أن (Czerney et al., 2014)أكر    قا

التخاام اللغ  الت  اتا  عنا  اتتيرلا  تعااال  الق ايم ت اا تا  ايم اليرلا ، أخطر  الق

Explanatory Language  تنر   تق ا ؛  عنا الفو(Kinney McDaniel, 1989)  خصريص

ال ف  اليرلو،  ر ت رلح اتلرم تلك الك  ر   لا أكر  تعي  علا تعاا  ق اييهر اليرلا ،  الك  ر  التو

 اليتت ظ.لل أد الي اج  هر، ي   حاا  تجي  صغ ،  انخ ر   حتاتهر

 فو     ت ااا اتهتيرم فو اخ ن  األخا ة حعلم التي ا  اللل  و،  فو ه ا اللار ، 

ا  لك  علا العااا ين الق ا ا   تأثا  ح   تأااا  ،  اإلاا ا  ال اياةالثق يتغا ح رتهتيرمحيتجلاض

فو يتااا  الالثق  ال اياة و أتا  يتغا  و أد فإن  اي ن اعتحر   اإلاا ا ،  علا ج اة الق ايم اليرلا ،

قو ه ا القلم ،  ا عتح   لك يت  اهتيرم الحت  فو حرالا الر  نتري،  التو ت ر ح  ت ل  ،ه ا الكأن

 و فو ثرنارض. ير ال

 ــ عالقة أساسية أم موقفيه؟: الثقة اإلدارية الزائدة وتعديالت القوائم املاليةثانيًا: 

العااييا ييين األاحايير  اليترلييحا  تييأثا  الج انييت اللييل  ا  علييا فعرلايي  العااييا ييين  تنر ليي 

لتن ايي اان الييياا ان اصييارغ  تييأثا  التتايي ا  الن لييا   األخطيير  اإلا ا ايي  علييا أ  ييت   ، القيي ا ا 

 (Areiqat et al., 2019; Gächter et al., 2010)اليختل ي   هرلارليرت  الك  ر  لت اتاجار ت

ا؛  تعتح  الثق  اإلاا ا  ال اياة  اتاة ين ا فيو يجير  اتخير  القي ا ا   لتتا ا  الليل  ا  األ ثي  انتكير ض

(Doukas and Petmezas, 2007)، ة ؤاد  ليا تتاي ا  ليل  ا   يرقا ت  التو (Areiqat et 

al., 2019) حيرل اق   ميعي فتهتياف  اليياا ان ليحرلغي  ، ألنهير(Shiller, 2003)،   هي  يير أكير  يعي 

 ,Bhandari and Deaves, 2010; Stotz and Nitzsch, 2005; Nevins) الييحع 

م   لا أن الثق  ال اياة تؤاد  لا  (2004 ه   ي  .فو العااا ين األ Illusion of Control التت م  

 قا  رن  ف  ا  تأثا  الثق  اإلاا ا  ال اياة علا اليير لر  اإلاا ا  يت  اهتيرم العااا ين 

 Big Bath"الو عالق  الثق  ال اياة حظره ة (Burg et al., 2014) اختح  فقا ؛الحرتثان

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/11844090_Scott_A_Richardson
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2063976669_Saeid_Ali_Ahmadi
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=111877
https://www.researchgate.net/profile/Rongbing_Huang2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2029123603_Keith_Czerney
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0165410189900141#!
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Accounting"
 حت م ،  أكر    لا أن الياا ان   د الثق  ال اياةفو الك  ر  األي ا ا  (2)

 حرلترلو لااهم ت قعر  يتتا ة يت ريل  فاير اتعل  حأاا  الك     ،فو تقاا  قا اتهم يحرلغتهم

لارل  حعا التغاا  اإلاا د ين أج  تع ا  تلك الاكع  ن حرلترج  األق  لالنخ اط فو  فهم، واليلتقحل

حك    اأ ث  ت ات ض  التن ا د ت  ن الياا ا  ان  عناأن التخاام تلك اللارل   األ حرح اليلتقحلا ، 

 الثق .  ايادالتن ا اان غا   الياا انيلت ظ فقط حان 

تأثا  الثق  ال اياة يقال  حق ا  اتلتثير   (Bouloe and Hasani, 2015)اختح    ير 

علا تيهاا الاخ  يقال  حرتنت ا  اليعار د أل حرح التكغا   لا اتنت ا  اليعار د للتافقر  

أن تيهاا الاخ  اتأث    لا ،  أكر 8108 - 8112 ال ت ةل   طه ان فو  فوالنقاا  التكغالا  

قا ن أنهم ايتل  ن حت قعر  األ حرح اليلتقحلا   التو تتأث  حرلثق  ال اياة، فرلياا  ن  ايا  الثق  اعت

 حرلترلو األ حرح اليلتقحلا   ، احرلغ ن فو ت ري  يعل يرتهم يعل ير  خرص  ت ايتل هر غا هم،

خرط   الع ايا اليلتقحلا  فقر  النقاا  لك  رتهم،  عراة ير ا  ن لااهم ينظ    اجرحو ت   الي التا

علا  اا ة ال اياة اإلاا ا  تأثا  الثق  ل (Van Berlo, 2014) ؛  فو ن س اتتجر  ت ص للك   

تقاقا ، لثق  التخاي ن حك   ألرلو  اا ة األ حرح الا  اياد،  أن الياا ان التن ا اان األ حرح

 Hsieh  et)اتتير  ا تكرفهر ين قح  الي اجعان  اليلتخايان؛  ه  ير ات   ي   انخ   التو 

al., 2014; Habib et al., 2012). 

 ,Foroghi and Nokhbeh, 2014; Ahmed and Duellman)   ا الر اختح   قا

ر حني  ج  (2013  لا  ،  ت صل (Basu’s, 1997)تأثا  الثق  ال اياة علا التت ظ اليترلحو يقالض

رلترلو ت ت ا ين التت ظ حرلخلري ،  ح اتعت ا  لا تأخا   تاف  الياا انأن الثق  اإلاا ا  ال اياة 

يلتقحلا  ين اليترلحو، فو  طر  أن الياا ان   د الثق  ال اياة احرلغ ن فو تقاا  عريااتهم ال

 يكر ا  ك  رتهم.

 Hribar and) علا التنحؤا  اإلاا ا  يت  اهتيرم  قا  رن  انع رلر  الثق  اإلاا ا  ال اياة

Yang, 2016) اإلاا ة  اا ين اتتيرلا   صاا  ت قعر ت اإلاا ا  الثق   اراة  التو أكر    لا أن 

فو ال ت ة    فو ل   ال تار  اليتتاةك   8022علا  ،قاا  الت رؤ  فاهريين  ،  نطرقهر  اقتهر

 ,Libby and Rennekamp, 2012; Hilary and Hsu)؛  ه  ير ات   ي  8110-8101

ة علا  صاا  تنحؤا  أ حرح ألنهم أ ث  (2011 ا    ق  ت رؤتض حكأن  فرلياا  ن األ ث  ثق  هم األ ث  ي 

 األاا  اليلتقحلو.

ال  لي  غا  ي غ ت فاهر للللط  التن ا ا  حك      جه  نظ  يغرا ة، فإن الثق  ال اياة ل

 Bénabou and)يلتي ، ح  قا ت  ن يثرلا  فو أثر هر علا األاا  الصرفو تلحير أكر  الحع  

Tirole, 2002; Compte and Postlewaite, 2004; Brunnermeier and Parker, 

2005; Gervais and Goldstein, 2007; Gervais et al., 2007). 

                                                 
ح،  التو تها   لا التخاام يص  فر   حا ة لي ة  اتاة لتقلا  األ حرح الترلا  لصرلح  تاى لارلر   اا ة ال ح - 7

 أ حرح يلتقحلا  أعلا.
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فإن  حرلثق  اإلاا ا  ال اياة، ،  الق ايم اليرلا اإلاا ا  اليير لر و     تأث  العااا ين ف

 الثق  ال اياة؛ اليتتيل  نتري،التعااال  الق ايم اليرلا  قا ت  ن أتا اتتيرلا   ج ا أخطر ،  ين ثم 

العالق   تلك رياني  ت أن عام ت ص  الا الر  فو ه  الكأن  لا تأثا  يتاا، اف  الحرت  لتنر   

  ير الو:  ا اتانين 

 الزائدة على تعديالت القوائم املالية:اإلدارية األساسية ألثر الثقة  : العالقةاألوىل الزاوية -1

 ميكن اإلشارة هلذه العالقة من ناحيت  كما يلي:

 من الناحية النظرية: -أ

كتهر، فقا أ جع  العااا  اللرح  ينرق ال اياة للثق  اإلاا ا فو     التأثا ا  الللحا  

 تا : ، لاهر تعااال  الق ايم اليرلا  اراة ، Behavioral Literatureألاحار  اللل  ا  ين ا

   ا  أن الثق  فو تقاا  نتري، يكر اعهم،  ا  ن   ايا  نالتن ا ا  نالياا  احرل ين الي جح جاض

 Chen et al., 2015; Presley)حهر،  اتلت راة ين يصرا  يعل ير  أق   أتتقا  النتري، اليتنح

and Abbott, 2013)  ،ا ألن ليرلا التقر ا  ا  عااا أخطر  فو تا  ين اليت ق    حرلترلو ؛ نظ ض

أخطري ،  ني   ه  ير اؤاد  لات العا  لا ج    أخطري  اللرحق ،  ال اياةالثق      ياا ال

 .(Shekarkhah et al., 2019) اراة اتتير  اإلفصرح عن التقر ا  اليعال   حرلترلو 

  ا ي  النتري، ال علا  حرلترلو  اراة ف ص  عراة ، تؤاد الثق  ال اياة  لا تقاا ا  ت تت اف   ثا ض

 ع   الق ايم اليرلا ، تا :

o ا الر  التأثا ا  الللحا  للثق  ال اياة علا ج اة ال حح أاا  العااا ين ال(Bouloe 

and Hasani, 2015; Hsieh  et al., 2014; Burg et al., 2014; Foroghi and 

Nokhbeh, 2014; Van Berlo, 2014; Habib et al., 2012)ر  ؛  ير أك

(Kouaib and Jarboui, 2016)  لا  اا ة األ حرح  تؤاد لا أن الثق  ال اياة 

التقاقا  ين خال  التالعت حرليحاعر   تخ ا ر  الن قر  التقاا ا  حاتض ين  اا ة 

 .األ حرح حرتلتتقر 

o   تيث  الثق  ال اياة للياا  التن ا د  غحت  الاايي  فو  ظهر  عظيتGreatness فو 

أ  األك ر  التتا   عام الاق  فو صن  الق ا   ين خال  ،تقا  الها  اليت ق يتر ل  ت

 ,Hribar and Yang, 2016; Schrand and Zechman)األخ ى ين اتتتار  

 ه  ير  ؛(Yang and Kim, 2020)فو التافقر  النقاا  التكغالا    التالعت؛  (2012

 Management ofالن جلا   ين أن اإلاا ة (Johnson et al., 2013)أ ا علا  

Narcissistic يخرط  التقر ا  اليرلا    اراةحرلترلو   ت  اا ين يخرط  اتتتار ؛(Mitra 

et al., 2019). 

o  الثق  ال اياة  لا ل   اإلفصرح فو التقر ا  اليرلا تؤادFinancial Misreporting 

(Schrand and Zechman, 2012)   ي  الياا ان  رللحض ؛  ه  ير اؤاد لت رع  الل
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؛  حرلترلو هم أ ث  ع    (Malmendier  and Tate,  2008)التن ا اان  ايا  الثق  

 .(Choi et al., 2013)لخط  الع   ين غا هم 

      ي   تجره  اليخرط  اليتتيل  يك  ل للاليحرلغ  فو تقاا  التافقر  النقاا  اليلتقحلا  فو

لك    علا  أد  لا  اراة يخرط  الي اجع ،  حرلترلو تص   ااؤاد فإن  لك ، الثق  ال اياة

 .(Heaton et al., 2002)غا  يؤه   ي اجع 

   العااا ين الق ا ا  اإلاا ا  تك هر  الثق  اإلاا ا  ال اياة أتا ت لا ا  تيث

(Ezzeddine et al., 2012) تؤاد  لا اتلتثير  ال ايا تتا فو اليكر ا   حرلترلو ؛

 .(Gervais et al., 2003)لرلح  صرتح  صرفو القاي  الترلا  ال

    غا  يحرك  علا اليكر  ان اخخ ان فو الل  ،  رليتللان تؤث  الثق  ال اياة حك

فين اليت ق  أن ت    تنحؤا  الياا ان  اياد الثق  أ حرح ك  رتهم ال علا  اليرلان، 

(Yang and Kim, 2020)؛  ا اا فاهر اتلتخاام الي  ط للاا ن  (Ben-David et al., 

 .(Hribar et al., 2012) تحط حتصنا ر  ايتيرنا  أق   ت؛ ح  (2007

 من الناحية اإلمربيقية: -ت

فو  طر  اتختحر  اإليح اقو للعالق  حان الثق  اإلاا ا  ال اياة  تعااال  الق ايم اليرلا ، 

ف و تان جر   نتري، الحع   تت ص  لق الم يكت   ، ليهتي  حه ا اليجر  لمفإن األاحار  ا

، ت ص  آخ  ن (Presley and Abbott, 2013; Presley, 2011) يؤااة لعالقتهير ات تحرطا 

(Shekarkhah et al., 2019; Moradi and Arani, 2017) .  لنتري، ينره 

لحتي  عين يتغاي ا  يين النتري، الي     هي  اليااف  و حي  الي  ج يت  أل ل اي  و اتن ل  لع  

  ا ييير  تيأثا ا   اجرحاي  للثقي  ال اييياةيين عايي ، فقييا ا ي ن التييأثا   هي ا طحاعي كيأنهر اليتت م فييو 

غاي    الا الي  اي ى الحرتي  أن التليرؤ  األتي ى حرلتتلاي  هي افيو  ي   خ ى؛ حأا ا  أ ا قت ن 

ث يي  فييو  ي  ت  تييأثا ا  الثقيي  اإلاا ايي  ال اييياة حقييا  ييير هيي  ا اليي  يتييااا  اتجيير  التييأثا ، لا يي ن ي 

 :التلرؤ 

السيما بالنسبة  مة اليت قد تؤثر يف اجتاه تأثري الثقة اإلدارية الزائدةاملتغريات املنظ ماهي

 ؟..لتعديالت القوائم املالية

 للنقرش فو حرقو الحت : يتالض  تيثالن تانترلاال النقطتانفو  طر  ه ا التلرؤ ، فإن 

 أااتان  قرحاتان  تيثالن ت  ي  الك  ر   تغطا  اليتللان اليرلاان ف  ا  أن     فو

  ن أن تتاان ين اليير لر  اتنتهر ا  تلحير أكر  العااا،اي

على  رالسيمااجتاه تأثري الثقة الزائدة، ةة على يؤثران ةة نظرًياأن  هلمافكيف 

 ؟تعديالت القوائم املالية

    ي   الصنرع فو     ير قا ات اف  للياا ان التن ا اان ين ا اا  كريل  حأت ا  الل ،

األي  ال د ، ير اتحع  التأثا  علا الخار ا  اتلت اتاجا  النهريا  لك  رتهم،  اليترلحا ي  ن  ال
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ر للحاي  الااخلا   الخر جا  اإلاا ا  يقا تهمقا اجع  ين  ا هريض ث  ض علا الياا  ن األ لا  ن، يؤ 

ة هم أ ث  ا اا  حعيلار    ق ا     هم،يعل يرتالك   ، ح   أ ث  خح ة فو تجيا  ع ايا ي 

رال اجتاه تأثري الثقة الزائدة، أن  تؤثر على   ة اإلداريةَرِدْقللَمةة   ةة نظرًيافكيف ميكن 

 على تعديالت القوائم املالية؟ سيما

 كما يلي: ةالثاني الزاريةكون ت  تالسابق يف ضوء النقطت 

 : العالقات التفاعلية ألثر الثقة الزائدة على تعديالت القوائم املالية:الزاوية الثانية -2

  ن تنر   العالقر  الت رعلا   ير الو:اي

 األدوات الرقابية والثقة الزائدة: - أ

 اليتلليان الييرلاان حتتيرحعهم  تغطايتهم أااتيان ت  ي  الكي  ر      ين فو     اعتحر 

لثقي  اإلاا اي   قرحاتان لياى العاايا يين األاحاير ، فإني  اي ين تنر لهيير  يتغاي ان ينظييان لعالقي  ا

 ،  ير الو:لق ايم اليرلا حتعااال  ا ال اياة

o يف التأثري على تعديالت القوائم املالية تفاعل الثقة الزائدة مع احلوكمة: 

 القريييي ، Agency Theoryييين نظ ايي  ال  رليي   ا لييتيا ت  ييي  لالجيي    األلرلييا  ل لعي 

 التييو ،  طيي   ثييرن Agent ال  ايي    طيي   أ  ،  Principalالي  يي   حييان علييا  جيي ا عالقيي  

تن صير  اليل اي    ليك وتي      ا    فيو صيرلت  و األ  تخر  ق ا ا  نارحي  عين رح األخا ، اق م هرحيقت ر

قت تي  فقيا ا  لي ا  ؛(Sanda et al., 2010) عن اإلاا ة،  ين ثيم عيام تيرثي  اليعل يير  حيان الطي فان

    اا ة ال قرحي حي   ت عاي  ،جياي الن حرط اللل  و  التي ا ن فيو تتقاي  يصيرلح  يرن اتل ؛الت  ي 

 .(Haniffa and Mohammad, 2006; Jensen and Meckling, 1976)اليخرط  

علا أنهر الها   ال د يين خاللي  ت   ي  أهياا  ت  ي  لل (OECD, 2004)نظ     قا

العالقي   األطي ا    دفو     العالقير  حيان  ألل ت يترحع  األاا   ح الك     أا ا  تن ا هر، 

العالقييير   ت  اييي  التقييي     تتااييياالكييي   ،  ي اقحييي يييين خاللييي   نظيييرم ايييتمتعتحييي  ؛  هيييو حهييير

 .(Khan et al., 2006) علو أصترت اليصرلح ر  اليلي لا

العااا يين يير لير  ي اقح   ين كأنهر التو  لع  لي  ال قرحا  التو تتلم حهر الت  ي  

تعييااال  ل اييياة حتتييرحان حهيير عالقيي  الثقيي  اهييو ييير ت  ييح ال ا ايي  التييو  (8102)ليييعرن،  اإلاا ة

 هيي  ييير  ،الييي    ةعالقيي  الفييو  الينظييي  أتييا اليتغايي ا   ختحر هييرا لاحيي    لييكالقيي ايم اليرلايي ، 

 ;Hsu, 2017; Schrand and Zechman, 2012) العااييا ييين األاحايير  يعيي  أكيير  

Ezzeddine et al., 2012; Paredes, 2005) الييا   ال عيير  لها يي  الت  ييي   أتييا   لييا

اليتخاام  هي  يير اعنيو  ، الن ليا  ال  احط اليتتيل  فو التا ين العااا ين التتاي ا  الليل  ا 

 .هر الللحا  علا التقر ا  اليرلا التخ ا  ين آثر ح    ال اياةلتت م فو آثر  الثق  ت  ي  أف   ل

 جي ا ا  اليياا ان التن اي اان  ايياد  أن ليا  (Schwizer et al., 2015) أكير   قيا

تينظم   أتا آلاير  الت  يي  التيويلتقلان الياا ان ال ج اةالثق  تخ   لإلك ا  ال عر  ين خال  
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ال اييياة علييا تجييم الييتثير ا   تهمثقيي يخييرط ييين  ،  تقليي رتهمكيي  قاييي  ييين   تعيي   ،همقيي ا ات

 . علا يخرط هر ،الك  ر 

صييا  أاييا  نتييري، العااييا ييين الا اليير  فقييا  ، ييين النرتايي  اإليح اقايي فييو هيي ا الصيياا، 

ييظ  ن   فقييا ؛ت رعيي  الت  ييي  ييي  الثقيي  اإلاا ايي  ال اييياة فييو التييأثا  علييا العااييا ييين اليتغايي ا    ي 

 ,Hsu)ا الي     يي  عالقي  الثقي  اإلاا اي  ال ايياة حرإلفصيرح عين تقير ا  القايي  العرالي  فيوالت

يين ثقي  عرلاي  عين الي ايا      انتن اي ا انالك  ر  التو لااهر ياا  ف و تان أفصت ، (2017

 .الجااة للك  ر لك  ر   ا  الت  ي  ه ا اإلفصرح انخ   فو اأن   ت، هري رلح القام العرال  

عالقي  الثقي  اإلاا اي  ال ايياة  للحا  لا  (Duellman et al., 2015)ا ال  ت صل   ير 

،   أتا آلاير  الت  يي ين لجن  الي اجع  فعر  ل م الي اجع  فو الك  ر  التو ت تق   لا  ك ا  ح

حير ات   ي  الينظ   ال د العا ياا   الثق  ال اياة  لا  ين خاي  ي اجع  أق  جي اة، تاي  تعيي  

علييا التخ ايي  ييين اليايي  اإلاا د للتيياخ  فييو عيلايي  الي اجعيي ،  اليطرلحيي   الجايياةي اجعيي  اللجنيي  

 حي اا ين خاير  الي اجع  لتع ا  اليخرط  الي تحط  حرلثق  اإلاا ا  ال اياة.

تييأثا  آلايير  الت  ييي  علييا الييتت م فييو التتايي ا   (Baccar et al., 2013)ختحيي   قييا ا

،  ت صييل   لييا أاليي  ق ايي  علييا ا    أتييا األا ا  اليلييتتاث  للت  ييي  الليل  ا  للييياا ان التن ايي اان

 عرييي  قيي ة اي يين أن ا ايي  أ  اقليي  (  ،  تجييي ،  الييتقاللا   يالييت خصييريص اليجلييس )الييتقاللا

 .ال اياةرلت رؤ  اإلاا د  الثق   الك  ر  النرجي  عن ع اي  لل  ا   ا ا التك هر  فو ق 

 ليا أن الثقي  ال ايياة لياى  (Huang et al., 2011)ا الي   ت صيل  فيو هي ا الليار  

الكي  ر   تلرليا  التياف  النقياد اتليتثير د فيو ليا  ايراة  حر  التن ا اان تؤاد فو اليت ليط 

قيا ايتم تخ اي  تكي ا  اتليتثير  حليحت ليل ك الثقي  ال ايياة  أني  رلا ، ع  ت ل     رل  ه  ظ  التو ت  

 ل حر  الياا ان التن ا اان عن ط ا  تقلا  ت ل   ال  رل  ين خال  ال قرح  الي ت ع .

 علييا تعييااال  القيي ايم اليرلايي  و  هيي  اليتغايي  اليعنييو حيي  الحتيي  التييرلو و اختحيي  

(Koloub and Shoorvarzy, 2015) ان يجلييس اإلاا ة  أتييا آلايير  الت  ييي  تييأثا  ت يي 

،  ت صيل   لييا  جي ا عالقيي   التن اي د عليا  عييراة عي   الحارنيير  اليرلاي للييياا  الثقي  ال ايياة 

ثقيي  ال اييياة ييي   عييراة عيي   الحارنيير  اليرلايي ، ييي  اليحركيي ة حييان ا ا اجايي  اليي ياس التن ايي د  

اا ة غاي  اليقاياان يي   عيراة عي    ج ا عالق  ع لا  حان النلت اليي ا  ألع ر  يجليس اإل

 .الحارنر  اليرلا  ع  يجلس   عراة العام  ج ا عالق  حان تجم  الحارنر  اليرلا ، 

غاييي   لعالقييير  اليحركييي ة ا (Sutrisno, 2019)ا الييي   اختحييي   يغيييرا  فيييو اتجييير  

 حيرح التقاقاي  اليحرك ة حان الثق  ال اياة لاى الياا  التن ا د،  تجم ك    الي اجع ،   اا ة األ

 لا أن الثق  ال ايياة لياى اليياا  التن اي د لهير تيأثا   اجيرحو عليا  اا ة  ت صل   ،  أد الي اج 

األ حييرح التقاقايي ، فييو تييان أن  اا ة األ حييرح التقاقايي  ليياس لهيير تييأثا  علييا  أد الي اجعيي ،  أن 

ة األ حيرح التقاقاي ،  يي  تجم ك    الي اجع  لاس ل  تأثا  علا العالق  حان الثقي  ال ايياة   اا 

 لييك ، تظهيي  هيي   الا اليي  أن الثقيي  ال اييياة ليياى الييياا  التن ايي د لهيير تييأثا  لييلحو علييا  أد 

الي اجع ،  أن  اا ة األ حرح التقاقا  ت تت لط فو العالق  حان الثق  ال اياة لاى الياا  التن اي د 

 .  أد الي اجع 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2123293790_Hui-Wen_Hsu
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o التأثري على تعديالت القوائم املاليةيف تفاعل الثقة الزائدة مع تغطية احملللني : 

اليرلا  علا ت صار  اليتللان  األل ا اليلتثي ان فو  ق ا ا  يعظمفو     اعتيرا 

 ميترحعتهت ات   ح  ، تهم فو التعري  ي  الك  ر  التو اترحع نهرااليرلاان، لخح تهم  يهر 

قا (Sun and Liu, 2011) ال لاط فو الل    هم، فإن ا  (Martinez, 2011)للصنرع  

 ين خال  تغطاتهم اليلتي ة للك  ر  علا العااا ين يير لر  اإلاا ة  قرحوا   اتم ت عال   

(Degeorge et al.,  2013) ، لا الا ج  التو اعتح هر الحع  أتا آلار  الت  ي  تلحير 

، ل   ي اقح  )اليالك النكطر   اليتيثل  فو ين أن آلار  الت  ي  (Shi et al., 2017)أكر  

ين   لك اع  لالك  ر ، اليتللان اليرلاان( اي ن أن ت ال الياا ان فو يير لرتهم اتنتهر ا ، 

 ؛(Jensen and Meckling, 1976)ين ت رلا  ال  رل   ا ت ا ح   ،الحاي  اليعل يرتا  للك   

 أشارت إلى عدم فعالية التغطية كمراقبين. (Hu and Yang, 2014) دراسة وإن كانت

للكي  ر   Analysts Coverageتغطاي  اليتلليان الييرلاان يتغاي   حير فو ه ا الصياا 

 أتيييا األا ا  ال قرحاييي   األاحاييير  تتيييرحعهم لهييير، أتيييا اليتغاييي ا  التيييو ع لييي  علاييي  العاايييا يييين 

 للححان:  ،إلاا ا  أن تتحران حتحراناي ن للعااا ين اليير لر  ا  ال د ين خالل  ، اليلتتاث

   عليا  تياا  العاايا يين  ا ا  اليتي ات ةة ت صيار   تقير ا  اليتلليان الييرلاان    ا  ق  أ لهير: ي

، فقييا ت  قيي  األلييهم التييو الليي قو الكيي     يي  ال حرلتييرلو التييأثا  علييا  الليي قا ،األفعيير  

ع اييا  تت  رتهير الليع ا   ، يين تاي ليتلل ن اليرلا ن عن غا هر ين األليهمأ صا حهر ا

 ;Murg et al., 2016)ا اليير   تلييحير أكيير  فييو أتجييرم تيياا لهر  ألييهيهر   اييراة

Soucek and Wasserek, 2014; Jegadeesh and Kim, 2010; Chauhan et 

al., 2009; Schmid and Zimmerman, 2003; Desai et al., 2000). 

 عليا أاا  ا   الت  يي   ألاي  هريي  فيو  اليتللان اليرلاان و تير  تغطايتهم  تتيرحعهم و يقا ة

 ;Marhfor et al., 2015) أكير   ا الير  تليحيري اقحي  الليل ك اتنتهير د ليإلاا ة 

Irani and Oesch, 2014; Degeorge et al., 2013; Sun and Liu, 2011; 

Yu, 2008; Healy and Palepu, 2001)  اا ا  الكي  ر  ، تاي  اي ين لهيم ي اقحي 

لخحي تهم  يهير تهم  ،ليإلاا ة هي الي ج همتلرؤتت  همتقر ا  ين خال   صاا  التو اترحع نهر

؛  هي  يير  الصينرع علا  رف  الت رصا   اليعل ير  الخرصي  حرلكي     طالل اتفو التعري  

ت  ييي  فييو ال هم فييو ت عايي ييين أن تغطايي  اليتللييان تليير (Martinez, 2011)أكيير  يعيي  

 عيلا  ال قرح .

 حطي  األاحاير  اليترليحا  حيان التغطاي   العاايا يين القي ا ا  اإلاا اي ،  فو هي ا الصياا

 رلكيي  ر  التيييو ت غطيييا حكييي   أ ثيي  يييين اليتلليييان الييييرلاان تقيي  فاهييير يير لييير   اا ة األ حيييرحف

 ,Nouri and Abaoub, 2015; Degeorge et al., 2013; Yu) ا الير  حرتلتتقر  فيو

؛ (Irani and Oesch, 2014; Rose, 2011) ر ا الي   اا ة األ حيرح التقاقاي  فيو ؛(2008

ا اليي    ن  يرن  ؛(Sun and Liu,2011)  ا ت ي  فاهير ا جيي  اليتت ظ اليترليحو فييو ا الي 

(Marhfor et al., 2015) أتيا يقيرااس جي اة  ت صيل   ليا أن الكي  ر  ت ي ن أقي  تت ظير 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2112751016_J_Yang
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تلأثير التغطيلة عللى مخلاالر االنهيلار ل (Kim et al., 2019) توصللوقد ؛ تغطا الاراة ي    ال حح

وأن المسلتثمرين فلي سلوق الخيلارات يعترفلون بلالمحللين باعتبلارهم وسلطاء وملراقبين ، المفاجئ

 مهمين للمعلومات.

تغطا  اليتللان  حتحراناإلاا ا   اليير لر العااا ين  تحرانفو ه ا الصاا،  فو     

و  ه  اليتغا  يت  اهتيرم الحت  الترلو  تعااال  الق ايم اليرلا التا ين ليرلاان للك  ر ، فإن ا

قا تيث  أتا اليتغا ا   ين نرتا  أخ ى أن التغطا ، ح   ين نرتا  يث  أتا نتري، التغطا قا ا و

حتعااال   حت  وو  أتا التتا ا  اللل  ا  اليعنو حهر ال الينظي  لتأثا  الثق  اإلاا ا  ال اياة

 ، للعااا ين األلحرت:الق ايم اليرلا 

 ح  ا  هر ال عر  فو التا ين ترت  الغش  الت  ا  اليتتيل  فو التقر ا  اليرلا : أ لهر ،

 ,Cotter and Young) ت ص   لا  ه  ير ؛ (Dyck et al., 2010)  ال ك  عنهر

 ،فو التقر ا  اليرلا  تتار حع  األال  علا أن اليتللان ات قع ن ات ين ت اف  (2007

الك  ر  أن  ،  التخاي ن  كر ا  يختل   إلحال  اليلتثي ان عن أن ال اتتتار  اليختل  

 فو لهر ينخ   اليتللان  ت  ن تغطا التو ت ت ت عيلار  اتتار  أ ح  ين الي جح أن 

أن  ين (Chen et al., 2016) ه  ير تأ ا ين ا ال   ؛اإلعالن ال ت ة التو تلح 

 التخ ا  ين يكر    ين ترت  الغش  الت  ا  ت ت اأتا أا ا  ال قرح  الخر جا   التغطا  

انخ ر  فو تترح  اليتللان ين  (Dechow et al., 1996) تتظ يع  ه  ير  ؛ال  رل 

لرح   اتا  عرمانخ    التغطا  خال  فو العريان اللرحقان لالتتار ؛  ير  اناليرلا

لتا ين تعااال  ؛  ه  ير قا اؤاد فو النهرا  ل(Moses, 1990)لإلفالس فو ا ال  

 تعااال  الق ايم ين نرتا  أخ ى.تأثا  الثق  ال اياة علا   تنظامنرتا ،  ين الق ايم اليرلا 

  :ليير لر  لياا ان اي ن للتغطا  أن تع س يعل ير  ت   األاا  اليلتقحلوثرناهر ،

، لانق   لك العااا ين اليعل ير  لااهر تصنا ر  أق ن القط ن تغطا  األلهم التو فرليتلل 

 لا تتقا   التغطا   قا تؤاد ؛ ح (McNichols and O’Brient, 1997)  لا الل  

ين  (Sun et al., 2011) حرل ع  ت ص   لا ،  ه  ير اليير لر اليعل يرتا  فو حع  

تغطا  ال  ر   ا  ع   يعل يرتا  األ حرح حك    حا  للكتيهاا الاخ  تيير لر   أن

ح  ر ة  الااخلا  أن تيهاا الاخ  انق  اليعل ير   ،الك  ر غا هر ين يقر ن  ح الي ت ع 

 .اليتللان   الك  ر  عاا أ ح  ينح  ت  أ ح   لا اليلتثي ان عناير ا  

  :اليختل   للتعااال  يلححر ال اليتللان اليرلاان علا التياا  حان فو     يقا ةثرلثهر ،

ين اتتيرلا   ا ت افإن  لك  ،(Ye and Yu, 2017)الغش  عناألخطر   عنتج  النر تلك 

 حرلترلو انخ ر   ،لاي  للياا ان التن ا اان، تر   اراة ثقتهم اإلاا ا  لر  يير ج ا 

 لق ايم اليرلا .تعااال  ا

ل   تتجر  لححو يغرا  ليتغا  التغطا  فيو   تجا  اإلكر ة  لا أن هنرك حع  األاحار  أص 

انخ ير  ، تاي  العالقي  األلرليا  للحتي  التيرلو وعالقتي  حتعيااال  القي ايم اليرلاي  و  هيو تيثي  

 Ye) تي  يعي  هي  يير ح؛ (Palmrose et al., 2004) فو ا ال  التغطا  حعا  ج ا  التعااال 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ye%2C+Chunlai
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ye%2C+Chunlai
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and Yu, 2017)  ليا أن التعيااال    ت صي  ،ليل ك اليتلليان الييرلاانفو تأثا  التعااال  علا 

ايي ى يعيي   ألييي  اليي دا؛  ييين اقيي  تنحييؤاتهم  ت اييا ييين ا جيي  تكييتتهر تهماي يين أن تتييا ييين تغطايي

(8).لتتااا اتجر  لححاتهير للا ال العالق   أهيا   خ رل ه  الحرت  
   

 Du) ا الي  ت صيل قا  فو لحا  التخاام تغطا  اليتللان  أتا اليتغا ا  الينظي ، ف

and Osmonbekov, 2020)   عالقي  يصي  فر  اإلعيالن التغطا   يتغاي  يينظم فيو  لا فعرلا

اينخ   التأثا  اليحرك  لإلعالن علا قاي  الك    للك  ر  التيو   اراة ق ة تا حقاي  الك   ، 

ألن اليليتثي ان قيا اعتييا ن عليا تياف  اليعل يير  يين اليتلليان  ،فاهر تغطا  اليتللان اليرلاان

 .تغطا الللك  ر  اليغطرة  اتعتيرا علا تاف  اليعل ير  ين اإلعالنر  فو غارت اليرلاان 

 رة اإلدارية:ِدْقتفاعل الثقة الزائدة مع امَل - ب

ليتخاام اليي ا ا ايين  همن   ي  التو ت   ال نا   التن ا اان الياا ان قا ا ة اإلاا ا     ا  ق  تيث  الي  

 ,Adner and Helfat)اجه  التغاي ا  الخر جاي  لاعم ق ا اتهم  أاا  ك  رتهم فو ي التنظايا  

ت ييرين يجي عيي  ييين تيثيي   لييا أنهيير  (Francis et al., 2013)أكيير   ا اليي    قييا؛ (2003

 التيو تيثي   وي  رلخح ة اليرلاي ،  ال يي  العي اي ،  الكيهراا  اليهناي و خصريص الياا ان التن ا اان 

يير علييا نتييري، الكيي    أس الييير  الحكيي د اإلاا د حرلكيي     التييو ا يي ن لهيي ا  اجرحاض  لت يي ن؛ ر تييأثا ض

ة اإلاا ايي  حيثرحيي  ال يييرن ال يالييو ل عرلايي  العااييا ييين القيي ا ا  ليي ا   ييا    ق   رنيي  تكييغالا  أ  أالي 

 ا  هيير فييو التييا ييين يخييرط   الييتثير ا  أ  تي الايي ، لتأثا هيير علييا لارليير  الكيي     نتريجهيير

 .(Petkevich and Prevost, 2017; Francis et al., 2016) اليعل ير  حهر

 (Harris and Helfat, 2016; Demerjian et al., 2012) قيا أكير   ا الير  

يييأن الي   ة الي ت عييي  لليييياا ان التن اييي اان لهييير العاايييا يييين اتنع رلييير  عليييا الحايييي  الااخلاييي     ا  ق 

أتيا اليتيااا  الهريي  للعاايا   تيثي ح  ؛  علا العااا ين النتري، اتقتصراا  ،ر جا  للينظي  الخ

 ,.Lee et al., 2018; Andreou et al)ا الير   يين ال ي ص اتليتثير ا  تليحير أكير  

ة ا ظه   ن القايي  التقاقاي  لكي  رتهم حكي   أ ثي  يصيااقا   ليا فرلياا   ؛(2017 ا    ق  ن األعلا ي 

يكير ا   ا   تن اي  اختار   ، ين تحران اليعل ير  فو األل ا  ا  الخر جا ،  ين ثم التااألط 

 .(Chemmanur et al., 2009)قاي  ترلا  أ ح  

ة  فو     التطرع  الياا ان  يا    ق   اتقتصيراا  التغاي ا  تتااياعليا التن ا اان األ ث  ي 

يصيااقا  ) حي اهام،  أ ثي  حكي   الخر جاي  األطي ا  التقاقا   لا  ت صا  قايتهر لك  رتهم حاق ،

يليرهيتهر   ليا (Main, 2001; Geiger and North, 2006) أكير  اليحع ف قيا  (،8102

 ؛ األي  ال د قا اؤاد  لا أي ان: فعرلا  عيلا  ال قرح فو

 نتاجي  ليهير ا   للحتي  التيرلو و  يأث  ألرليوو : التيا يين تعيااال  القي ايم اليرلاي  أ لهيير 

 هم أت يييري همتقيياا ات  لاقييي  اتخييير  القيي ا ا  الينرلييح   تجياييي  اليعل ييير  ن فييوالييياا ا

                                                 

 .(7102راجع منهجية )سمعان،   - 8

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016781161930045X#!
https://www.researchgate.net/profile/Alex_Petkevich
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 ;Altarawneh et al., 2020)،  هي  اتجير  أااتي  العاايا يين الا الير  يثي   كخصياال

Demerjian et al., 2013) . 

 اللييل  ا  فييو علييا يير ليير  الييياا ان التن ايي اان،  التييا ييين التتايي ا  التييأثا  : ثرناهييير

ت رعيي  الثقيي  اإلاا ايي   اتتيرلايي  لاعنييو  لييك ،يخييرط همحيي   تقليياص  يترلييحا ،هم الاتتقيياا 

التيا فيو الحتي  التيرلو و  رة اإلاا ا  و  ه  أتا األثر  الت رعلا  اليعنيو حهي   ا  ق  ال اياة ي  الي  

يي  اان لياا ان التن اي ليرم ة اإلاا ا  ت تا        ا  ق  ين تعااال  الق ايم اليرلا ، تلاير  أن الي  

 .(Kim, 2016)الي اجعان  تتا ين الن اعر  حانهير تلحير أكر  

ا  يي   النقطيي  اللييرحق  )األييي  الثييرنوفييو  التجيير  ، فقييا أاييا  حعيي  األاحايير  ل(تتاايياض

فيو أني   ليا  (Mitra et al., 2019)أكير    تاي ة اإلاا اي  يي  الثقي  ال ايياة،    ا  ق  الت رعلو للي  

تخير  قي ا ا  قيا رحالثقي  تي تحط   ايياد الخرصي  حرليياا ان التن اي اان اإلج ا ا  اإلاا اي تان أن 

ة  ا ااي   ثي   ت أن اليياا ان األتؤاد  لا ت يرقم اليخيرط  فيو التقير ا  اليرلاي   التكيغالا ،  يا    ق  ي 

، و ياي  اليعل يير  الينرليح  تجحي  ،   تقاا ا   أت رم يترلحا  ينرليح     ين ثمحك  رتهم و 

ال ايياة،  رلثقي حيياا  هر تليم اتتا فو الك  ر  التيو  لااهميخرط  تلك التتقلص  ين الي جح أن

،  اليخيرط  فيو التقياا ا  اليترليحا يين التتاي ا  فو التيا ة اإلاا ا     ا  ق  ي  ال ا    ه  ير اجلا

 .ر  اليرلا خطلر اليا   

ييا    التييو أكيير   (Kim, 2016)  رنيي  ا اليي   علييا ن ييس الينيي ا ، ق  ة  لييا أن الي    

فو تيان  لا أن   اإلاا ا  العرلا  تقل  اتختال  حان القا ا  اليا     ال علا  للياا ان،  ت صل 

يي اييياد الثقيي  هييم أ ثيي  ع  يي  لتلقييو  أد الي اجيي  حرلي   الكيي  ر   ا  الييياا انأن  ة علييا    ا  ق 

ييي  ال ا ت ييرل  ت أن ،اتلييتي ا   ال اييياةالثقيي  ويي  ناليتغايي ا ة اإلاا ايي  تخ يي  ييين ات تحييرط حييان   ا  ق 

فيو اإلاا ا   اليي اجعان عي   ت ايا يعيات  أن  ين الي جح أن  و،  أد اليلتي ال  حاا   اتتير 

ة اإلاا ا  ت ت ا  حرإل رف   لاعرلا ، الاا ا  ة اإل   ا  ق  ي   ال ال اياةالثق    ا  ا    ق  ين العالق  حيان أن الي 

  ن اعير  اليياا ان  ايياد الثقي  يي  اليي اجعان تينخ   حي ال اياة   نهر  تعرقا الي اجي ،  الثق 

اليياا   اييا الثقي   ليا أن  (Bukalska, 2018) ت صي   قيا؛ فو ترلي  تييتعهم حرليقيا ة العرلاي 

 ييين  اقيي  التجيير ت ييي  اتلييم حييرلق ة اإلاا ايي ؛ ييير يت يي     ا  اقيي م حيياف  ت  اعيير  أ حييرح حكيي  

أن اليي اجعان أقي   غحي  فيو التنير   عين  ليا  (Cohen et al., 2011)أكير  ك  ر  الي اجع  

 .عناير ت تتأث  لجن  الي اجع  حق ة ين قح  اإلاا ة همتعااالت

ةة إمربيقيًا ةة َتَتحقق صحة املزاعم النظرية السابقة بتأثري بعض اودرات  فعاًل فهل

على ة اإلدارية َرِدْقرامَلة  يف البحث احلالي الرقابية ة حتديدًا احلوكمة رتغطية اللل  املالي 

ع   ير ه  ..؟الثقة الزائدة بتعديالت القوائم املالية يف سو  اوررا  املالية املصرية عالقة لا خ   

 .القلم الترلولالختحر  فو  الحرت 
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 اإلمربيقية  الدراسة

 : منهجية البحث:اواًل

 دراسات سابقة واشتقاق فرضيات البحث: -1

 ( :تعديالت ←الثقة الزائدة أثر أساسي: اشتقاق الفرضية األوىل :)القوائم املالية 

 12فعلا ، نر  اختحر  عالق  الثق  ال اياة حتعااال  الق ايم اليرلا  اهتيرم العااا ين األاحار 

 حرلتخاام اتنتاا   ،8100-8110طه ان لر  ا  اليرلا  خال  ال ت ة  ك    يا ج  فو ح  ص 

يقال  تأثا  الثق  اإلاا ا  ال اياة  (Shekarkhah et al., 2019)اختح   الل جلتو ثنريو القاي ،

لاس لهر  ال اياة نتري، أن الثق  اإلاا ا الاظه    الق ايم اليرلا ،  تعااال علا لتثير  ال ايا حرت

 (Moradi and Arani, 2017) ا ال نتري،  ات   ي ير ؛  ه  الق ايم اليرلا  تعااال تأثا  علا 

ك     082 حرلتطحا  علا، هرتجي  التو اختح   تأثا  الثق  ال اياة علا تعااال  الق ايم اليرلا  

ر لن و العالق . ،  ت صل   لا8108-8112غا  يرلا  فو ح  ص  ط  ا ، فو ال ت ة   أا ض

يرلو يقر ن  ال هرك    أي ا ا  كها   عراة حارن 25 علا عان  ين   نتاج  يغرا ة، 

 ج ا   لا، (Presley and Abbott, 2013)حا ن تعااال  لن ا ، ت صل  ا ال   يرثل  عان  يح

 (Presley, 2011)  ه  ات   ي  ؛رلا الق ايم اليتعااال   علاثق  الياا ان ال اياة ل  اجرحو تأثا 

التن ا د  الياا لاى ال اياة عالق   اجرحا  حان الثق  ل حرلتخاام اتنتاا  الل جلتو ت صل  التو 

 . تعااال  الق ايم اليرلا 

تلت ا ج  اتلت ام  يقلي   فو ح  ص  طه ان، ك    يا ج  22 علا عان  ين 

 حرلتخاام اتنتاا  الل جلتو فو ، غا  اتتارلا أخ ى لا ك  ر  اتتارلا    حيعراا  الي اجع  

علا تتلا  الثق  ال اياة يقال   (Qaderi and Ghaderi, 2017)عي   ،8101-8115ال ت ة 

يقر ن  حرلك  ر   رلا الك  ر  التو اتحع  لح  اتتاحرلن قر  ال أليرلا   اتلتثير  ال ايا فو 

؛  ه  عن غا هر ين الك  ر   لا ا ت رل الثق  اإلاا ا  فو الك  ر  اتتتارلا ،  ت صل  األخ ى

لثق  ال ايا علا تأثا  لين  (Schrand and Zechman, 2012) ير ت صل   لا  ا ال  ات   ي 

علا قرعا حارنر   ،   لك8115-0228، فو ال ت ة ين اتتتار  فو  عااا التقر ا  اليرلا 

COMPUSTAT ،خرص  فو   اقعا  عن األاا  اليلتقحلوالغا   الياا ان يعتقاا   اراةل   لك

 . ا  الني  الي ت   فو اليحاعر   التو ت اج  يخرط   حا ة، ت لاير فو الصنرعر  الصنرعر 

  إلاا ة تعااال  الق ايم اليرلا   نتاجل،  فو     اختحر  الحع  ل   ا تجر    تأصا  ت

 ;Files et al., 2014; Ahmadi et al., 2013; Ettredge et al., 2010) ال حح

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2170384515_Javad_Shekarkhah
http://jaa.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=22235&_au=Javad++Moradi
https://acctgrev.ut.ac.ir/?_action=article&au=325389&_au=kawa++Qaderi
https://acctgrev.ut.ac.ir/?_action=article&au=132181&_au=Kaveh++Ghaderi
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2063976669_Saeid_Ali_Ahmadi
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Richardson et al., 2002)، تيث  أتا قا  و حير تيثل  ين نتاج  للثق  ال اياة و فإن  اا ة ال حح

 ,Zaher)ت صل  ا ال   فقا ؛اليتغا ا  ال لاط  حان الثق  ال اياة  تعااال  الق ايم اليرلا 

 ا  اليص ا  خال  ال ت ة ك    ين الك  ر  اليا ج  فو ح  ص  ات  085عان  ين على  (2019

ؤث  ت حرلن قر  ال أليرلا  علو اجيرلو اتص   للك    يقال ض  ال اياة  لا أن الثق ، 8108-8102

 ه  ير ات   ي   ؛اا ة ات حرح التقاقا  لرس اتلتتقر   أ حرح علو  اا ة األعلو    ين  رااجرحاض 

 ا ال     لك، 8100-8111فو ح  ص     ار لل ت ة  (Chae and Ryu, 2016)ا ال  

(Bouwman, 2014) حرلتخاام ني  ج ؛ الاخ  تيهااعلا  ال اياة اتاا ا  الثق تأثا   فو 

يكرهاة فو ق اعا حارنر   81120، علا 8101-0228التأثا ا  الثرحت ، فو ال ت ة 

Compustat, CRSP and Execucomp Databases ، ا ال   ت صل(Jeon, 2019)  لا 

 .  النقاا  ين األنكط  التكغالا  اا ة التافقرت اا ين  اياة الثق  ال أن

ر،   ال اياةالعالق  حان الثق  (Lee, 2016) ا ال   اختح   فو اتجر  تأصا  ال   ا  أا ض

أهيا   ن اتجرهل ال اياةالثق   د   الياا ان التن ا اان نأان ح  ال قرح  الااخلا ،  ت   نظرم  ج اة

،  ه  ير قا  ج اة ق  ي ث قا أيرلا  اليعل ير  ال لتصححلتقر ا  اليرلا ، ال قرح  الااخلا  علا ا

 ا  اراة تعااال  الق ايم اليرلا ،  التأثا  الللحو علا التثير ا  الك   .اؤاد فو النهرا   ل

ميكةن  فإنةن  ، ريف ضةوء تبةاين نتةائل الدراسةات     ،باالعتماد علةي مةا ع عرضةن ان ةا    

 كما يلي:  يف صيغة العدم اورىل حث الرئيسيةصياغة فرضية الب

رجود تأثري للثقة اإلدارية الزائدة على تعديالت القوائم املالية يف سو  اوررا   ال: "1ف 

 املالية  املصرية"

 تقييم ما مت عرضه من دراسات سابقة: 

 لباحث ملا يلي:اص خُليف ضوء نتائل الدراسات السابقة، َي

o    تعيااال  القي ايم اليرلاي عليا الثقي  اإلاا اي  ال ايياة   تيأثاعام التق ا  األال  الحتثا  ت ،

ي  لي ،  هي  يير اعيي   أن قا اعنو األي  ال د ن ظ  ه ا التأثا  ي ه ن حع اي  أخ د قا ت  ن ي 

 الحت  الترلو علو الت كرف .

o  ، العي  علو ي اجع  طحاع  التيأثا  يتي  اتهتييرم، ا قيام   فو    فو     النقط  اللرحق

ي الي  ،  تغطا  اليتلليان الييرلاان  الترلو "الت  ي ، الحت يي  ة اإلاا اي    ا  ق  ن ظ  "  يتغاي ا  ي 

  ي   ل  ة للتعر   فو الا الر  اللرحق ،  لع  ه ا ير ايا   عن حرقو الا الر .

o . نا ة اهتيرم الا الر  الع حا  ح ج  عرم  اليص ا  ح ج  خرص حرلتلرؤت  الحتثا  الترلا 

 للبحثاوخرى  ال رضيات راشتقا  تأصيلييم السابق، يتسنى للباحث يف ضوء التق

 :كما يلي

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/11844090_Scott_A_Richardson
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 األدوات الرقابية )احلوكمة : )تفاعل الثقة الزائدة مع الثانية والثالثة اشتقاق الفرضيتني

 إعادة عرض القوائم املالية(: ← وتغطية احملللني(

o   املالية(:إعادة عرض القوائم  ←)تفاعل الثقة الزائدة مع احلوكمة 

 ميكن تنارل الدراسات السابقة هنا من اجتاه :

 :االجتاه األول: األثر األساسي للحوكمة على التعديالت 

اختح   ا ال  ، 8118-0222ك    فو ال تار  اليتتاة فو ال ت ة  821علا عان  ين 

(Marciukaityte et al., 2009) تان للت  ي   أاا  لجن  الي اجع  ا   التقاللا  يجلس اإلاا ة

،  ت صل   لا أن التعاا  اتختار د للق ايم ر ا   اإلجحر ا  للق ايم اليرلا علا التعااال  اتختا

؛  ير ت صل  ا ال  لجن  الي اجع  حاليرلا  ي تحط حك   أ ث  حرلتقاللا  يجلس اإلاا ة 

(Zhizhong et al., 2011)  ت ة ك    يا ج  فو الل   الصانو لل 0012علا عان  ين 

ك   ،  ت صل   لا أن الت  ي   105قريي  تم تعاالهر لو  221 التو تت ين  8118-8110

 لجن  الي اجع (  الت  ي  الخر جا  )تري  األلهم ال حا   التقاللا  اليجلسالااخلا  الق ا  )

 .اا ين تعااال  الق ايم اليرلا ق  ( ت  Big 4 الي اجع  الخر جا  ين خال  

العالق  حان ها   اليل ا  )اليل ا  اإلاا ا   (Aziz et al., 2017)  قا اختح   ا ال 

لت  ي   تعااال  الق ايم اليرلا  فو ح  ص  أا ا  ل الت  يا   اليؤللا   العريلا   األجنحا (  

(KLSE)  ا التأثا  الللحو لها   اليل ا  علا تعااال   ت صل   ل، 8108-8115فو ال ت ة

 ين الا الر  التو أكر   ؛ (Junrui and Chen, 2011) الق ايم اليرلا ؛  ه  ير ات   ي 

 Efendi et al., 2017; Rasyid and)ت  ي   أتا يتااا  التعااال  رث  األلرلو للل

Ardana, 2014; Kryzanowski and Zhang, 2013). 

اللا   ج ا عالق  حان التق (Wang et al., 2013)ن   ا ال   ،  فو اتجر  ينره

-8118ك    فو ال تار  اليتتاة خال  ال ت ة  028يجلس اإلاا ة  تعااال  الق ايم اليرلا  علا 

لت  ي  عام ا تحرط ل ين (Abdullah et al., 2010)  لا  ت ص   ه  ير ات   ي  ير ؛8112

الق ايم اليرلا  حتعااال  يتيثل  فو )التقاللا  اليجلس  ا ا اجا  الياا  التن ا د  اليل ا  اإلاا ا ( 

 Lin et)ا ال  ؛  ير ن   8115-8118   اليرلا د فو ال ت ة الل ك    فو 08علا عان  ين 

al., 2006)  ج ا عالق  حان خصريص لجرن الي اجع  )التجم  اتلتقاللا   الخح ة اليرلا   النكرط 

 .  األلهم(   عراة ع   األ حرح  يقارس يحرك  إلاا ة األ حرح فو ال تار  اليتتاة األي ا ا  يل ا

 :االجتاه الثاني: األثر التفاعلي 

تأثا  الت رع  الي     و الت  ي  رختحر  ح يعتنا  لم اتص  الحرت  علا ا الر   يح اقا 

 قا التنا ؛ ايث  أتا   رفر  الحت  الترلو وا  لع  ه  الثق  ال اياة و علا تعااال  الق ايم اليرلا  و 

  يتغا  ينظم ا   آلار  الت  ي  عرلا  لالعااا ين األاحار  الحرت  فو تأصال  له ا اتتجر   لا تأااا 

فو  (Mitra et al., 2019)اختح   ا ال  فقا  ؛علا العااا ين اليتغا ا  ال اياةثا  الثق  تأ فو

https://www.researchgate.net/profile/Nurul_Aziz8
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=375970
https://www.researchgate.net/profile/Ardiansyah_Rasyid
https://www.researchgate.net/profile/Jerry_Lin6
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 عرلا  يجلس اإلاا ة  لجن  حالق  حان الثق  ال اياة   ل م الي اجع  الع تأث  ا  ا أتا أهاافهر 

علا  رأن خصريص اليجلس تؤث   اجرحاض  لا ،  ت صل  Sarbanes–Oxleyالي اجع  حعا قرن ن 

اا     لا أن ي اقح  اليجلس الق ا  ت    لك اكا ل  ل م الي اجع ،  ال اياة العالق  حان الثق  اإلاا ا 

 ا  الياا ان لك  ر  حرلار  ي اجع  عرلا  الج اة للتخ ا  ين يخرط  اإلفصرح ين الطلت علا عي

ت  ن  % فو الك  ر   ا  الثق  ال اياة عناير2.8فقا  اا   ل م الي اجع  حنلح   ، اياد الثق 

ا ين التأثا ا  ت  يير اعنو أن فعرلا  يجلس اإلاا ة ت   يجلس اإلاا ة،لأ ث  فرعلا  خر ع  ل قرح  

تأثا  خصريص لجن  الي اجع  علا  ل م   ع أكر   النتري،  لا   ي   لك حا  للثق  ال اياة،اللل

 . اياد الثق الي اجع  للك  ر  

عنا اختحر هر لتأثا  الثق   (Duellman et al., 2015)أكر   ا ال   فو  ا  اللار ، 

اإلاا ا  ال اياة   ل م ال اياة علا أتعرت عيلا  الي اجع   لا  ج ا عالق  للحا  حان الثق  

ين لجن  الي اجع ، حير ات   ي  الينظ   ال د  فعر الي اجع  فو الك  ر  التو ت تق   لا  ك ا  

علا تعي  ق ا  الي اجع  اللجن  فالعا ياا   الثق  ال اياة  لا  ين خاي  ي اجع  أق  ج اة، 

ح  حي اا ين خاير  الي اجع  التخ ا  ين اليا  اإلاا د للتاخ  فو عيلا  الي اجع ،  اليطرل

 لتع ا  اليخرط  الي تحط  حرلثق  اإلاا ا  ال اياة.

  ا  ير (Hsu, 2017)اختح   ا ال   ،8100 -8112 فو ال ت ة   فو الل   األي ا و

، أم ت تقر ا  القاي  العرال رإلفصرح عم ال اياة حال عرل  للك  ر  تنظم عالق  الثق   رن  الت  ي  

 ت أن  ، هري رلحت صح عن الي اا ين القام العرال     اياة ت صل   لا أن الك  ر  التو لااهر ثق  

ي  علا ت  ي  ال عرل  تعالأن آلار   ه  ير اعنو تخ ا هر للك  ر   ا  الت  ي  العرلا  ،  اتم

 .اإلاا ا  ال اياةثق  لتخ ا  التأثا  الللحو ل

 حرلتخاام ، 8108–8112ك    فو ح  ص  طه ان خال  ال ت ة ال ينا   088 علا 

Fixed Effect   اختح   ا ال(Koloub and Shoorvarzy, 2015)   تأثا  آلار  ت  ي

 لا  ج ا النتري،   تكا ،   اليرلا ع   الحارنرالك  ر   الثق  ال اياة لل ياس التن ا د علا  عراة 

عالق  يحرك ة حان ا ا اجا  ال ياس التن ا د  ثق  ال ياس التن ا د ال اياة فو األ حرح ي   عراة 

ع ر  يجلس اإلاا ة غا  اليقااان ي  ياى أ  نلح  لا  ج ا عالق  ع لا  حان الحارنر  اليرلا ، 

   لتجم يجلس اإلاا ة.يعن ا عام  ج ا الحارنر  اليرلا ،  ع   عراة 

 815علا عان  ين  (Schwizer et al., 2015) فو ن س اللار  أ  ت  ا ال  

، أن التقاللا  يجلس اإلاا ة  أتا أا ا  الت  ي  تنظم 8100-8110ك     اطرلا  فو ال ت ة 

 ا ا  ق ا ا  الياا ان  اياد الثق  فو تأثا هر علا التثير  الك  ر   ت ل    أس الير ،   أن  ج

الياا ان التن ا اان  اياد الثق  اي ن أن تخ   لإلك ا  ال عر  ين خال   ج ا ياا ان يلتقلان 

 حج اة عرلا .

تأثا   (Baccar et al., 2013)ا ال  نرقك   ك    ت نلا  يتاا ل ، 11 علا عان  ين 

ت صل   لا أال   ، ا  اللل  ا  للياا ان التن ا اانآلار  ت  ي  الك  ر  علا التت م فو التتا 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2123293790_Hui-Wen_Hsu
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2029133385_A_Baccar
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ا: التقاللا  اليجلس ق ا  علا ا   خصريص اليجلس ،  التقاللا   ياس تجي  ، ) تتاااض

 .اةال اييث  الت رؤ  اإلاا د  الثق   اللل  ا  تقلا  حع  التتا ا  فو اليجلس(

لعالقر  اليحرك ة غا  عنا اختحر هر ل (Sutrisno, 2019)ا ال     نتاج  يغرا ة ت صل 

،   اا ة األ حرح التقاقا  التن ا د،  تجم ك    الي اجع  اليحرك ة حان الثق  ال اياة لاى الياا 

اا  ،  لا أن الثق  ال اياة لاى الي8100-8101  أد الي اج  فو ح  ص   نا نالار فو ال ت ة 

أن  اا ة األ حرح التقاقا  لاس لهر تأثا  علا  التن ا د لهر تأثا   اجرحو علا  اا ة األ حرح التقاقا ، 

أن تجم ك    الي اجع  لاس ل  تأثا  علا العالق  حان الثق  ال اياة لاى ال ياس   أد الي اجع ، 

الثق  ال اياة لاى الياا  التن ا د ، تظه  ه   الا ال  أن  ي   لكالتن ا د   اا ة األ حرح التقاقا ، 

أن  اا ة األ حرح التقاقا  ت تت لط فو العالق  حان الثق   لهر تأثا  للحو علا  أد الي اجع ، 

 .لاى الياا  التن ا د   أد الي اجع  ال اياة

لدراسات اليت تنارلة   عدم توصل الباحث ريف ضوء باالعتماد علي ما ع عرضن ان ا، 

ن ميكن صياغة فإنوكمة مع الثقة الزائدة على تعديالت القوائم املالية، تأثري ت اعل احل

 كما يلي: يف صيغة العدم فرضية البحث الثانية 

تؤثر حوكمة الشركات على العالقةة بة  الثقةة اإلداريةة الزائةدة رتعةديالت       ال  : "2ف

 القوائم املالية يف سو  اوررا  املالية املصرية ".

o إعادة عرض القوائم املالية: ←دة مع تغطية احملللني املاليني تفاعل الثقة الزائ 

التنا الحرت  فو  ا اج يتغا  التغطا   يتغا  ينظم  لا العااا ين األاحار  التو أكر   

 ;Degeorge et al.,  2013)أتا اليتغا ا  ال قرحا  الهري ، انظ  علا لحا  اليثر    لا  حأن 

Jegadeesh and Kim, 2010; Sun and Liu, 2011)   ؛ ح   اعتح هر الحع  أتا آلار

 ,Irani and Oesch)الت  ي  فو ي اقح  اليير لر  اتنتهر ا ، انظ  علا لحا  اليثر  

2014; Degeorge et al., 2013; Sun and Liu, 2011; Martinez, 2011; Yu, 

2008; Healy and Palepu, 2001). 

 :ميكن تنارل التأصيل هنا من اجتاه 

 :االجتاه األول: األثر األساسي للتغطية 

فو ه ا الصياا أكير   العاايا يين الا الير  تنخ ير  اليير لير  اتنتهر اي  يي   ايراة 

 Nouri and Abaoub, 2015; Degeorge) ا الير تغطا  اليتللان اليرلاان، فقيا أكير   

et al., 2013; Yu, 2008)   عليا اليرس   ة األ حيرح ااا   التغطا  فو التا ين يير لر   لا

 ر ا اليي ييير انخ  يي  يير ليير   اا ة األ حييرح التقاقايي  ييي   اييراة  التغطايي  فييو  ؛اتلييتتقر 

(Irani and Oesch, 2014; Rose, 2011). 
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ق ا ا  الياا ان التن ا اان فيو اتعتي ا  حرلخليري  حتتيرح  اليتلليان الييرلاان  ير تأث   

وقلد ؛ (Marhfor et al., 2015; Sun and Liu,2011)ا الي  لكي  رتهم تليحير أكير   

مخلاالر االنهيلار إللى أن اللدور الرقلابي للتغطيلة أدى إللى الحلد ملن  (Kim et al., 2019)توصلل 

المفاجئ، وأن المسلتثمرين فلي سلوق الخيلارات يعترفلون بلالمحللين باعتبلارهم وسلطاء وملراقبين 

 مهمين للمعلومات.

العديد من  فقد أشارتعلى تعديالت القوائم المالية، وفي إالار العالقة األساسية للتغطية 

الدراسات غلى دورها الفعال في الحد من حاالت الغش والتزوير المحتملة في التقارير المالية، بل 

 والكشف عنها، بل ودورها الفعال في اإلشارة إلى المستثمرين عن أنواع االحتيال المختلفة

(Chen et al., 2016; Dyck et al., 2010; Cotter and Young, 2007; Dechow 

et al., 1996) كان البعض  ؛ وإن  عديالت القوائم الماليةوهو ما قد يؤدي في النهاية للحد من ت؛

 ,.Palmrose et al)أشار التجاه مغاير، حيث انخفاض التغطية بعد إجراء التعديالت في دراسة 

في تأثير التعديالت على سلوك المحللين الماليين،  (Ye and Yu, 2017)؛ فقد بحث (2004

وتوصلت إلى أن التعديالت يمكن أن تحد من تغطية المحللين الماليين ومن دقة تنبؤاتهم وتزيد من 

 درجة تشتتها.

  التفاعلي:االجتاه الثاني: األثر 

التغطية أحد المتغيرات المنظمة لتأثير الثقة اإلدارية الزائدة ـ كأحد التحيزات  قد تمثل

 الممارساتبحكم دورها في الحد من ، ماليةالسلوكية المعني بها البحث ـ بتعديالت القوائم ال

م من تهممارسااالنتهازية للمديرين التنفيذيين من ناحية، بل ومقدرتها على تحقيق المعلوماتية ل

تيهاا الاخ  للك  ر   ا  تغطا    لا يعل يرتا  (Sun et al., 2011)توصل  فقدناحية أخرى، 

 أن تيهاا الاخ  انق  اليعل ير  الخرص  ح  ر ة  ،اليتللان العرلا  يقر ن  حغا هر ين الك  ر 

ح   الك  ر  عاا أ ح  ين اليتللان ت  لاى    لا أن  حرإل رف؛ أ ح   لا اليلتثي ان عناير ا 

ة علا التياا  حان التعااال  النرتج  عن األخطر   تلك النرتج  عن  ا    ق  اليتللان اليرلاان الي 

 اياة علا تعااال  الق ايم اليرلا .،  ه  ير اتا ين تأثا  الثق  ال (Ye and Yu, 2017)الغش 

التغطاي   يتغاي  يينظم فيو  (Du and Osmonbekov, 2020) قا التخاي  ا الي  

اي  اليحركي ة لإلن ير  عالق  يصي  فر  اإلعيالن حقايي  الكي   ،  ياي   حيان اخثير  اليحركي ة  غ

اإلعالنو علا قاي  الك   ،  ت صل   لا أن التأثا  اليحرك  لإلعالن عليا قايي  الكي    ليا  ن 

أق ى للك  ر  التو ت اغطاهر اليتلل ن اليرلا ن ين تليك التيو ايتم تغطاتهير، ألن اليليتثي ان قيا 

رة  اتعتيييرا علييا تيياف  اعتيييا ن علييا تيياف  اليعل ييير  ييين اليتللييان اليييرلاان للكيي  ر  اليغطيي

 .اليعل ير  ين اإلعالنر  فو غارت تغطا  اليتل 

يف  الثالثةة ن ميكةن صةياغة فرضةية البحةث     فإنة باالعتماد علي ما ع عرضن ان ا، 

 كما يلي: صيغة العدم 

تؤثر تغطية اللل  املالي  على العالقة بة  الثقةة اإلداريةة الزائةدة رتعةديالت      ال : 3ف

 ة يف سو  اوررا  املالية املصرية ".القوائم املالي

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ye%2C+Chunlai
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ye%2C+Chunlai
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016781161930045X#!
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  إعادة عرض القوائم  ←: )تفاعل الثقة الزائدة مع املقدرة اإلدارية الرابعةاشتقاق الفرضية

 املالية(:

 ميكن تنارل الدراسات السابقة هنا من اجتاه :

 للمقدرة اإلدارية على تعديالت القوائم املالية االجتاه األول: األثر األساسي: 

ين قرعاة  8100-8108ك    فو الل   ال يالو لح  ص  يرلا ار فو ال ت ة  211علا 

ة    ا  ق  ال    علا ا   الي   (Altarawneh et al., 2020) ا ال  للط ، Datastreamحارنر  

 ل  ير ت صل  ا ا؛ تعااال  الق ايم اليرلا فو التا ين   أتا خصريص الياا ان التن ا ااناإلاا ا  

(Demerjian et al., 2013)  قارس يقال  حو ) عراة اليترلحا  األ حرح ج اة  لا تأثا هر علا 

 ج اة فاهر، اليك  ك تقاا  يخصص الاا ن أخطر  اليترلحا ، األ حرح التي ا ا  األ حرح،

 ;Bhandari et al., 2018)الا الر   اتجر   ه  ير ات   ي  حع  ؛اليترلحا ( اتلتتقرقر 

Huang et al., 2012; Koh, 2011; Aier et al., 2005) فو ن س اتتجر  ت صل  ا ال  ؛ 

ة  اجرحو ( لتأثا 8102) ح اهام،  ا    ق   لاللتتقرقر  اتختار ا  علا القاي  اليطلق  اإلاا ا  للي 

 اليترلحا  فو الل   اليص ا . األ حرح تيهاا  أنكط 

 :االجتاه الثاني: األثر التفاعلي 

حرختحر  تأثا  الت رع  الي     و اليقا ة  يهتي ر   يح اقا  لم اتص  الحرت  علا ا ال

ر  ايث  أتا   رفر  الحت  ير اإلاا ا   الثق  ال اياة و علا تعااال  الق ايم اليرلا  و  لع  ه ا أا ض

 يتغا  ينظم فو تأثا  الثق   إلي رنا  التخاام اليقا ة اإلاا ا الترلو و؛  قا أاا  العااا ين األاحار  

 اياة علا العااا ين اليتغا ا .ال 

حان الثق  العالق   تأث  ا  ا  ين  ين أهاافهر (Mitra et al., 2019)اختح   ا ال  فقا 

اتم  لا أن   ت صل  ، Sarbanes–Oxley، حعا قرن ن ة اإلاا ا    ا  ق  ل م الي اجع  حرلي  ال اياة   

ا ا  األعلا تا  ا  ن الياا  ن الي  ط ن ة اإلا   ا  ق  ي  تخ ا  ه   العالق  حك    حا  فو ك  ر  ال

قا ة علا     تقاا ا   أت رم يترلحا  ينرلح  يطل ح  إلنترج حارنر  يرلا  يفو الثق  أ ث  

 ،  ت صل  الا ال   لا،  ت لا  اليعل ير  الخرص  حرلك  ر  فو ت قعر  يلتقحلا  ينرلح ي ث ق 

التو تتيت    ال اياةالك  ر   ا  الثق   % فو0.8ت اا  ل م الي اجع  حنلح   أن  فو اليت لط

؛  حرلترلو تلت النتري، فإن العالق  حان الثق  ال اياة غا هر ين الك  ر ين  ي ت ع ة  اا ا     ا  ق  ي  ح

ا ين ت  ت  اي ن أن ة اإلاا ا  العرلا     ا  ق  ة اإلاا ا ، يير اعنو أن الي     ا  ق    حرلي  ي  ظ   أتعرت الي اجع  ين  

 .الللحا  للثق  ال اياةالتأثا ا  

ة اإلاا ا  علا العالق  حان الثق  ال اياة   أد  (Kim, 2016) ير اختح   ا    ق  تأثا  الي 

الي اج  حعا  صاا   أا  فو  Dismissalالي اج  فو قا ة الك    علا اتلتي ا ،  يعات  ع   

الثق   ا ان  اياديا ا  ال  علا ال غم أن الك  ر  قا ة الك    علا اتلتي ا ،  ت صل   لا أن

 ؛ه ا ات تحرط أن اليقا ة اإلاا ا  تخ   ينال أد حرلقا ة علا اتلتي ا ،  ت هم أ ث  ع    لتلقو 

ر  لا ت  ن العالق  حان الثق  ال اياة  ع   الي اج  أق ى عناير أن  ين الي جح أن   ت صل  أا ض
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اإلاا ا  تتا ين العالق  حان الثق  ال اياة   نهر   أن اليقا ة ، ت  ن اإلاا ة  ا  يقا ة  اا ا  عرلا 

ة  اا ا   اتيتع ن حثق   اياة تنخ   ن اعرتهم ي     ا  ق  ن األ ث  ي  أن الياا ا  ،اج تعرقا الي 

ا ين غا  . همالي اجعان،  ا  ن ن أق  تتا ض

   لا أن الق ة اإلاا ا  تؤث  علا عالق  الثق  اإلاا ا (Bukalska, 2018) ت ص  ير 

اتلم  ير يت      ا  ق ا ا  ت  اعر  األ حرح،  أن الياا   ايا الثق  اق م حاف  ت  اعر  أ حرح حك  

ين  اق  التجر ت ي  ك  ر  الي اجع  أن  (Cohen et al., 2011) قا أكر  حرلق ة اإلاا ا ؛ 

ع  حق ة ين قح    الي اجالي اجعان أق   غح  فو التنر   عن تعااال  الي اجع  عناير ت تتأث  لجن

 .اإلاا ة

الرابعةة يف  ن ميكةن صةياغة فرضةية البحةث     فإنباالعتماد علي ما ع عرضن ان ا، 

 كما يلي:  صيغة العدم

تؤثر املقدرة اإلدارية على العالقة ب  الثقةة اإلداريةة الزائةدة رتعةديالت القةوائم      ال  : 4ف

 املالية يف سو  اوررا  املالية املصرية ".
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 :بحث والقياس اإلجرائي ملتغرياتهال منوذج -2

 :لحت فو  ج ا  اختحر  ف  ار  ا ني  ج اتنتاا ،  ال د التخاماع   الجا   الترلو 

هالبحث والقياس اإلجرائي ملتغريات منوذجصيغة ( 1جدول )  

 صياغة منوذج البحث

FR it = β0 + β1 OVERCONit + β2 TCGit + β3 BSDit + β4 CD it+ β5 MD it+ β6 OD it+ β7 ACit + β8 MA it+ β9 

OVERCONit *TCGit + β10OVERCONit *BSDit + β11 OVERCONit * CDit + β12 OVERCONit*MD it 

+ β13 OVERCONit*OD it + β14OVERCONit* AC it + β15 OVERCONit * MAit + β16 SIZEit+ β17 

LEVit+ β18 ROAit + β19 EBSit + 1 

Binary 

Logistic 

Regressions 

األثي  ؛ ثرناهيير: (β1: β8)لليتغا ا  ال  اا  علا تعااال  الق ايم اليرلا   أ لهير، األث  األلرلواهتم الني  ج حرختحر  أث ان، 
ييي  علييا عالقيي  الثقيي  ال اييياة حتعييااال  القيي ايم اليرلايي   الت ييرعلو ن ظ  ؛  فييو ترليي  (β9: β15)تختحيير  حعيي  أثيي  اليتغايي ا  الي 

ان فيو الت رعي ( أيي اض غاي  هيرم، حي  ي يت      ك  عن ا  أتا يعريال  الت رع ، فإن  لك اجع  ين يعن اي  اليتغاي ان األلرليان )الي 
تيعنا لت لا هير نهريار؛ أير فو ترل  عام يعن ا  ل ا  اليعري ، فإن  لك ا  ج   حرلحرت  ح    ة ت ليا  يعن اي  اليتغاي ان 

 األلرلاان ين عاي .

 ا
ة
الل
د

ج
ذ
و
م
ن
ل

 

 رقياسها التعريف باملتغريات

 القياس ومصدره املتغريات

 للقياس مصدر الكميالقياس  املعنى الرمز نوع املتغري

يتغايي   هيييو اأخيي  القاييي  ) اتييا( فييو ترليي   جيي ا  تعييااال  فييو  تعااال  الق ايم اليرلا  FR it تابع
 الق ايم اليرلا ،  القاي  )ص  ( خال   لك.

Shekarkhah et 

al., 2019; 

Moradi and 

Arani, 2017 

قاييرس  هيييو، حتايي  اييتم  عطيير  القاييي  ) اتييا( ليي   رنيي  نلييح   الثق  اإلاا ا  ال اياة OVERCON it مستقل
اتص   للك    ا ح  ين ال لاط  الن قر  ال أليرلا  علو اجيرلو

 للعان      فو ن س العرم،   عطر  القاي  )ص  ( حخال   لك.

Schrand and 

Zechman, 

2012 

م
ظ

ن
م

 

TCG it  اليقارس اإلجيرلو للت  ي  
( فيو قايرس اليليت ى 8102اتم اتعتييرا عليا يؤكي  )لييعرن، 

) يييير هييي  اإلجييييرلو للت  يييي ،  لقايييرس  ييي  يتييي   يييين اليتر  
  ح أانر (.ي 

8102ليعرن،   

BSD it ها   يجلس اإلاا ة 

CD it يت   اللجرن 

MD it  يت   ال قرح 

OD it  يت   ها   اليل ا 

AC it عاا اليتللان اليرلاان اليترحعان للك    تغطا  اليتللان اليرلاان Irani and 

Oesch, 2014 

MA it  يؤك   اليقا ة اإلاا اDemerjian et al.,2012 ) 7102إبراهيم،  ) ير ه  ي  ح أنر  

8102ع ا و،  الل غر اتم الطحاعو لتجم األص   تجم الك    SIZEit ضابط  

LEVit  جيرلو اتلت اير /  جيرلو األص   للك    ال افع  اليرلا  

ROAit   صرفو ال حح / يت لط  جيرلو األص   يعا  العريا علا األص 

EBSit صرفو  حح األلهم العراا / اليت لط الي جح لعاا األلهم العراا    اللهم حتا 

تليع ف  ير   ا  رن خط اتنتاا  احاأ ين نقط  الص   أم ين يقاا  ثرت ثرح  اتنتاا  Β0    املعامالت  

Β1: β15  ليع ف  يقاا  تغا  الترح  ال د اع ا لتغا  اليتغا  اليلتق  يا   اتنتاا 

 ليع ف  الع اي  األخ ى التو لم اتم ت يانهر فو الني  ج الخطأ العك ايو 1 البواقي

 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2170384515_Javad_Shekarkhah
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 رميكن توضيح إجراءات قياس بعض املتغريات امُلدرجة باجلدرل السابق كما يلي:

 والفرعيعلى املستوى اإلمجالي  حوكمة الشركات: 

اليييي د تييييم ت  احيييي  فييييو  يؤكيييي الاعتيييييا الحرتيييي  فييييو قارليييي  ال يييييو للت  ييييي  علييييا 

 ( لقارس ت  ي  الك  ر  للعااا ين األلحرت:8102)ليعرن، ا ال 

o  تلحير أكر    الياليي  للل   اليص ا  غلت آلار  ت  ي  الك  ر ألاليؤك   كي لا

عام  ج ا الا الر  اليهتي  حه ا الكأن، تلاير فو ترل  اإلصاا ا  اليهنا   

ت   حهر ين قح  الهاير  ال ليا . ع   يؤك ا  ي 

o لاكتي   تجيا  اخلار  اليتكرحه  تت  يليا  اتا )يت  ( ليؤك  علااعتيرا ا

اليص د الصرا  فو  رلالا ،   لك حرتلت كرا حاليؤك  فو النهرا  علا خيل  يتر  

؛  ين ثم  ي رنا  تتااا أد يت   ين يتر   الت  ي  أ ث  فعرلا  ين غا   ه ا الكأن

 .فو التأثا  علا يير لر  الياا ان التن ا اان

o  تجرنس  ين خال  تتقا  ،اليختل   ت  ي ال تاا  قارس آلار  ي اعرة اليؤك  لتحران

 ين خال  اعتيرا  علا ال حاعار  اإلتصريا . ل تاا  قارس آلارت 

رميكن توضيح طريقة حساب املؤشر راستخدامن كما يلي:

(9)

 

o و ث ط  ل ، لت ع  حاعار  اإلتصريا  لآللار   ا  القام الي ت ص  (Q1,Q2,Q3)ال  قامتلرت ال  
(01) ،

حا  الثرل ،  حا  الثرنو،  ال   حا  األانا،  ال   م الي  اا  أل حع  أقلرم يتلر ا ، هو )ال    ت ق ل 

حا  األعلا(.   ال  

o      ل  التقلام اللرح فو ت ص  ح اخلار   ا  القام الي  ن  قايرض تحاأ ين )ص  ( ، اتم ي 

ل ل للقارس الثنريو(، حرإل رف  5)  تنتهو حو ن   ص  ؛ لا  ن التقاام  اتاة ين آللار  حقام ي 

 ثال  ص  :

  :  فعرلاتهر ح اراة قايتهر( لآللار  التو ت اا 5 ← 1احاأ التقاام حك   تصرعاد )األ. 

  :لآللار  التو ت اا فعرلاتهر حرنخ ر  ( 1←  5حانير التقاام ا  ن حك   تنر لو )الثرنو

 قايتهر.

  : حالثرل ن  ل 0،1قام ثنريا  ) ي  ن   ص   .( لآللار  حقام ي 

o  حان )ص  (  تا أانو   ير  قاي  اليؤك  اإلجيرلا  فو     النقرط اللرحق ، تت ا ح

 حرلجا   الترلو:،  ير ه  ي  ح (  تا أقصو001)

 

                                                 
 (2108لمزيد من التفاصيل حول طريقة تكوين وتطوير المؤشر راجع )سمعان،  - 9

01- "Q1"  من المفردات أقل منها؛ 25هي التي يكون %"Q2"  وهي تمثل قيمة الوسيط وهي التي يكون

% من القيم أقل منها والربع األخير أكبر 75وهي التي يكون فيها "Q3" نصف المفردات أقل منها؛ 

 منها.
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 ( تصنيف جمموعات مؤشر حوكمة الشركات4جدول )

آليات بقيم منفصلة  آليات بقيم متصلة

 آليات(7آليات ترتبط فعاليتها باخنفاض قيمتها ) آلية( 24تها بزيادة قيمتها)آليات ترتبط فعالي آليات(5)

 الدرجة التصنيف الدرجة التصنيف الدرجة التصنيف

  5 أدنى قيمة لآللية 0 أدنى قيمة لآللية

آليات ُتمثل 

متغريات 

 وهمية

 

 

(1،0) 
 Q1 4  ≥قيمة اآللية >أدنى قيمة  Q1 1  ≥قيمة اآللية >أدنى قيمة 

Q1<قيمة اآللية≤ Q2 2 Q1<قيمة اآللية≤ Q2 3 

Q2< قيمة اآللية≤ Q3 3 Q2< قيمة اآللية≤ Q3 2 

 Q3 1<قيمة اآللية <أقصى قيمة  Q3 4<قيمة اآللية <أقصى قيمة 

 0 أقصى قيمة لآللية 5 أقصى قيمة لآللية

 5 1×اليات( 5)  35 (5رجة )أقصى د(× 7عدد اآلليات ) 120 (5أقصى درجة )(× 24عدد اآلليات )

TCG =120+35+5= 160   إمجالي قيمة املؤشر 

 (2012املصدر: )مسعان،
 

 رجدير بالذكر أن املؤشر يهتم بتقسيم اليات احلوكمة إىل مخسة حمارر أساسية، تتمثل يف:

 

 مدى الدرجة عدد اآلليات اهتمام احملور احملاور

اجلمعية 

 العامة

 

 يليرهم ل ي  اتياحالت ا ييو"،  الي د  تصي ا "ال ألل تت  ا  اتحرل 

 ني    ي  ا   حتاي  ،ايتل هير التيو األليهم عياا الير د األصي ا  يين اض عياا

 ين اختر هم ين حان ت  اعهر أ   اتا  كحي   لصرلح  لهر حهر التص ا 

 لتيثاي  أ حي  ف صي  اتياح ييير  ،األصي ا لهي  ت ي ا   ا ن الي كيتان

 . الك    اا ة يجلس فو اليلرهيان صغر 

0 1 ← 0 

هيكل 

جملس 

 اإلدارة

اهتم ه ا اليت   حأا ا   اراة فعرلا  يجلس  اا ة الك   ، ين 
خال   اراة نلح  األع ر  غا  التن ا اان،   اراة نلح  األع ر  

نلح  األع ر  ين   د الخح ة، عاا اجتيرعر  يجلس ، اليلتقلان
 التقاللا   ياس اليجلس. اإلاا ة، تجم اليجلس،

0 1 ← 80 

جلان جملس 

 اإلدارة

 غا  التن ا اان  اليليتقلان أع ري  حان ين اليجلس اك لهر لجرن هو

  اختصرصيرتهر صيالتارتهر اليجلس  اتاا ،يهري  نجر   فو يلرعات ل

 يير لير  ألف ي   طحقيرر؛ ا  هي فعرلاي  يين للتأ يا أعيرلهير  يترحعي 

 يين ارض تن اي  ع ي اض  اللجيرن أع ير  حيان يين ا ي ن أت ا  ي  ت  يي ال

؛   فقيرض ألف ي  يير لير  الت  يي ؛ اجيت تي اف  حعي  اا ةاإل يجلس

الخصريص له   اللجرن؛ ين التقاللا   خحي ة يرلاي  ألع يريهر  تجيم 

  عاا اجتيرعر .

02 1 ←25 

اهتم ه ا اليت   ح  ر ة عيلا  ال قرح  ل ا  الخر جا  يتيثل  فو  املراقبة
اخلا  يتيثل  فو "ج اة آلا  "ج اة الي اجع  الخر جا ؛ أ  الا

 الي اجع  الااخلا .

1 1 ←08 

هيكل 

 امللكية
ا لتا  علا ه ا اليت   ين خال  يجي ع  ين األا ا ،   اراة 
نلت ت    اليل ا ،  ا ت رل نلت اليل ا  اليؤللا   اإلاا ا  

  األجنحا   العريلا ،   ج ا كهراا  اااال ا لا .

0 1 ←80 

 001 80 إمجالي

 .(0 قم )  آلار     يت  ،  اج  اليلت     يلقارس اإلج ايو ليتر   الت لت  اح ا
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 مؤشر Demerjian et al.,2012: 

 اعتح  ه ا اليؤك  ين اليؤك ا  ال اياة فو يجر  قارس اليقا ة اإلاا ا ،  الي د اعتييا عليا

 (8102،   لك علا ي تلتان: ) ح اهام، Data Envelopment Analysis (DEA) لل تا

o سلوب اتقدير الك اءة الكلية للشركة من خالل ىل: اور(DEA)  حبل مشكلة

 :اومثلية التالية

Max   
Sales 

1CoGS + 2 SG&A + 3 PPE 

      تا  أن:

Sales      :فو ال ت ة يحاعر  الT. 

CoGS  ت ل   اليحاعر  لللن : T. 

SG&A  اليص  فر  اإلاا ا   الحاعا  العري  لللن : T. 

PPE             صرفو األص   الثرحت  فو حااا  اللن : T. 

o  :اتقدير معادلة  الثانية( حندارTobit:) 

اليتغاي ا  األخي ى الي تحطي  حرلكي   ، العاايا يين عين  التن اي د  ص  تأثا  العنص  اإلاا دل

قياا  يعرالي  يين خيال  ت، الخصيريص ال ياليا  للكي   العاايا يين يين اليعرال  الليرحق  اتم تنقاح فإن  

 الترلا : TOBITنتاا  ا

Firm Efficiency = β0 + β1 Ln( Total-Assets) + β2 Market Share 

                         + β3  Positive  Free Cash-Flow Indicator + β4 Ln(Age)                                    

                         + β5 Foreign Currency Indicator + β6 Business-Segment   

                           Concentration + β7 Year Indicators +  ε  

 تا  أن:

Ln( Total-Assets)  ص   الك    فو نهرا  اللن  .أ: الل غر اتم الطحاعو إلجيرلو 

Market Share       ا  جييرلو يحاعير  الصينرع  : النصات الل قو للك    ، ه  نليح  يحاعير  الكي     لي

 فو اللن .

Positive  Free Cash-Flow     التافقر  النقاا  الت ة،  ه  يتغا   هيو اأخ  القاي   اتااض عنا تتق  تيافقر  نقااي:

 ي جح   القاي  ص  اض عنا تتق  تافقر  نقاا  لرلح .

Ln(Age)   صي  األ  ا  لك    فيو ح: الل غر اتم الطحاعو لعي  الك   ،  ه  عاا لن ا  قاا ا  

 ختحر .تاليرلا  تتا لن  ا

Business-Segment 

Concentration  

: ت    قطرل األعير ،  ه  نلح  يحاعر  قطيرل األعيير  للكي     ليا يجيي ل يحاعير  

 قطرعر  الك    فو اللن .

Foreign Currency Indicator اتا   ا تققي  الكي    أ حرتيرض :يؤك  للعيل  األجنحا ،  ه  يتغا   هيو اأخ  القاي   

 غا   لك. ص    ،ين ت جي  العيال 

 راليت، رة اإلداريةِدْقدرجة امَل عن السابقةحندار الامعادلة  يف (ε)البواقي  رتعرب

هي  الشركات ذات القيم اوعلى رتعتربترتارح قيمتها ما ب  الص ر رالواحد الصحيح، 

 .املتاحةها اوكثر ك اءة يف االست ادة من موارد
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 جمتمع وعينة وفرتة البحث: -3

 التيو تيم ح  صي  اليصي ا ، الالك  ر  اليلرهي  اليقااة فيو جيا  اتيث  يجتي  الحت  فو 

 - 8112يجتيي ،   ليك فيو ال تي ة يين ه ا الث ل  لك    ي ي   01   ن  ينيعك ايا  عان   ينهر اختار 

لطحاعي  لقطيرعو الحني ك  الخياير  اليرلاي   التحعرايكرهاة، ي   511، لا  ن عاا اليكرهاا  8102

فلي تجميلع البيانلات ـ حيلث  "Panel Data"البحلث عللى الـل ليعتملد ؛ نكطتهير  تقر ا هييرالخرص  أل

 ."Time Series Data; Cross Sectional Data"اسلوبي الجمع بين 

 حمل البحث:شركات لريوضح اجلدرل التالي التوزيع النسيب ل

البحثالنسيب لشركات عينة ( التوزيع 2جدول )  

 القطاع م

متوسط عدد 

 الشركات خالل 

 فرتة البحث

 العينة

 نسبة شركات

  العينة الي اجملتمع 

 يف كل قطاع

 نسبة شركات 

 عينة القطاع 

 اىل امجالي العينة

 0.12 0.53 7 13 الرعاية الصحية واألدوية 1

 0.07 0.66 4 6 الكيماويات 2

 0.22 0.50 13 22 التشييد ومواد البناء 3

 0.06 0.5 4 2 املوارد األساسية 4

 0.17 0.45 10 22 األغذية واملشروبات 5

 0.05 0.13 3 22 العقارات 6

 0.03 0.4 2 5 املوزعون وجتار التجزئة 7

 0.13 0.47 2 17 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 2

 0.13 0.61 2 13 منتجات منزلية وشخصية 0

 0.02 0.5 1 2 غاز وبرتول 10

 1.00 0.46 60 130 إمجــــــالي

 مصادر مجع البيانات: -4

 على املصادر التالية يف حصولن على البيانات املطلوبة: الباحثاعتمد 

   الي ق  اإلل ت  نو للح  صwww.mubasher.inf.comي ق  يحرك  ؛  
www.mubasher.Inf.com ،للتص   علا حع  التقر ا  اليرلا   تقر ا  اإلفصرح ،

  تقر ا  لجرن يجلس اإلاا ة ل   ك   .

 . ك    يص  لنك  اليعل ير  للتص   علا حع  التقر ا  اليرلا 

 

 

 

 

 

http://www.mubasher.inf.com؛
http://www.mubasher.inf.com/
http://www.mubasher.inf.com/
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 البحث: اتثانيًا: النتائج اإلحصائية الختبار فرضي

ييي يعلللرض  رت   ء مخرجلللات البلللرامج اإلحصلللائية المسلللتخدمة ) تحديلللًداالجلللزفلللي هلللذا  الح 

(SPSS,V.16; E–VIEWS,V.9; STATA,V. 14 :كما يلي ، 

 إحصاءات وصفية: - أ

 على مستوى العينة: البحث خصائص متغريات يوضح اجلدرل التالي

ةحصاءات وصفيإ( 3جدول )

(11)

 

 مقاييس إحصائية

 
 

 

  متغريات الدراسة

نزعة 

 مركزية
 شكل توزيع مقاييس تشتت

 املتوسط

خطأ 

معياري 

 للمتوسط

حنراالا

ف 

 املعياري

 التفرطح االلتواء املدى

 املعامل القيمة أدنى أعلى
خطأ 

 معياري
 معامل

خطأ 

 معياري

 متغريات غري وهمية

ة
ي
اب

ق
ر

ال
ت 

وا
د

أل
ا

 

ة
م

ك
و

حل
ا

 

 0.210 1.807 0.105 0.833 0.27 0.14 0.41 0.04 0.0017 0.23 املستوى الكلي

حمل
ا

ر
و
ا

 

 0.210 0.78- 0.105 0.38 0.5 0.1154 0.6154 0.11 0.004 0.34 هيكل اجمللس

 0.210 20.6 0.105 3.6 0.3368 0.0737 0.4105 0.04 0.0017 0.13 اللجان

 0.210 3.7 0.105 2.13 0.9167 0.000 0.9167 0.2 0.009 0.13 الرقابة

 0.210 0.263 0.105 0.188 0.5769 0.000 0.5769 0.09 0.004 0.28 هيكل امللكية

 0.210 28.381 0.105 4.7 33 0 33 3.55 15273. 1.3 تغطية احملللني املاليني

 0.215 0.26 0.108 0.8- 9649. 0351. 1 0.23 0.1 77. املقدر اإلدارية

 0.210 911. 0.105 163.- 11.4112 12.2858 23.6970 1.5 0.06 20.1 حجكم الشركة

 0.210 79.434 0.105 7.952 7.6114 0045. 7.6159 5684. 025. 427. ة املاليةالرافع

 0.210 21.424 0.105 1.992- 1.6537 1.170- 4837. 0.12 0.005 062. العائد على األصول

 0.230 430.1 0.115 20.5 1556 0 1556 74.05 3.5 7.7 رحبية السهم

 متغريات وهمية

 املتغري الفرتة

  

FR OVER  

 

 1 0 1 0 (1،0متغريات تأخذ قيم )

 278 262 40 500 عدد

 %  51.5 48.5% %7.5 %92.5 نسبة

 تخدمة.البرامج اإلحصائية المساستناداً إلى  البَاِحثَ المصدر: 

 :، ُياَلحظ ما يلياجلدرل املوضح أعاله يف ضوء

   ين  جيرلو يكرهاة  11تحل  عاا اليكرهاا  التو أج   تعااال  علا ق اييهر اليرلا

ا ال  )ع ا و، اتجر   ه  ير ات    لا تا  حا  ي  %؛ 2.5ح اق  نلح   يكرهاة 511

فو     يجي ع   التتلالويلححرت  فو الج    تتلا  ه  ير اعي  الحرت  علا  ،(8102

 .ين اليتغا ا  الي ل ة

  72العينة، ليبلغ نسبة شركات تََدني متوسط االلتزام اإلجمالي بآليات حوكمة الشركات من قِبَِل %

لجل  أانا ا ج   ، تا  ياى الت ام ك  ر  العان ت ااا، ي  (8102علا يؤك  )ليعرن، 

يت   ها   يجلس   ؛  ا عتح%10  %، حانير أعلا ا ج  الت ام لجل01الت ام نلح  

 الا  يت   ها   اليل ا   %،81األعلا الت ايرض ين ك  ر  العان  حيت لط  ه  اإلاا ة

 .علا تا ل ا  %08اللجرن  ال قرح   د%، حانير لج  الت ام العان  حيت  82حيت لط 

                                                 
 لم يحصل الباحث في عينة البحث على بيانات خاصة بالمحور األول، لذا تم استبعاده من التحليل. - 00
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 أعلا لجل   فقا ،خال  فت ة اتختحر  ليتللان اليرلاان لك  ر  العان ياى تغطا  ا  اراة

 ه  ير اعنو  ج ا ، ي ة، حانير  رن هنرك انعاام للتغطا  فو حع  ك  ر  العان  88 تغطا 

يت لط  احل  ير  ؛ك  ر  العان ل ا اعو التغطا  ين ق ح   اليتللان اليرلاانتحران  حا  فو 

ر اتختحر  ةيرلاان لعان  الحت  علا ياى فت تغطا  اليتللان ال نت ا  رح، يتل   اتا تق احض

 .8.55يعار د 

  فو     يخ جر  الل ت"DEA"   حتطحا  يؤك (Demerjian et al., 2012) 

ة اإلاا ا  للياا ان التن ا اان، ات ح يت لط النتري، لتص   لا  ا    ق  الخرص حقارس الي 

؛ ا اان لك  ر  العان الياا ان التن   يهر ة ا ت رل يلت ى   ر ة، األي  ال د اعنو 1.22

 تا  ت ا ت  كبير بين مفردات العينة في مستوى كفاءاتهم اإلدارية،ن هنرك ت ر     ن   ر

 .وهو ما يساهم في إظهار التأثير بشكل أكثر دقة، %011%  8قام ه ا اليؤك  ير حان 

  يعني وهو ما ،%5015تبلغ نسبة الشركات التي يتسم مديروها بالثقة اإلدارية الزائدة حوالي 

ى نسبة اإلنفاق الرأسمالي إل زيادة (راجع جدول المتغيراتفي القياس ) حسب المؤشر المستخدم

 .البحث لعينةإجمالي األصول عن قيمة الوسيط 

 و انت ا  يت لط العان  عن يت لط  اليتغا ا  الخطأ اليعار د ليت لطر قام  تانو

 .يجتيعهر و، لا ا     لك علا اق  ال لط التلرحو  تقاا  ل لط اليجتي 

   لا ا      الحت ليتغا ااتنت ا  اليعار د ووو أتا يقرااس التكت  اإلتصريو وو انخ ر ،

 اا  العان .عام  ج ا تكت   حا  حان قام ي  علا 

   من واقع مقياسي شكل التوزيع )تحديًدا: معاملي التفرالح، وااللتواء(، يتضح عدم تماثل التوزيع

لتواء لها عن القيمة )صفر(؛ باإلضافة إلى مالحظة ابتعاد للعديد من المتغيرات، البتعاد قيم معامالت اال

(، ليدلَّ ذلك على عدم اعتدالية التوزيع لها، وهو 2معدالت التفرالح للعديد من المتغيرات عن القيمة )

 ما يحتاج معه األمر إلى بعض األساليب اإلحصائية قبل إجراء االختبارات لضمان سالمة مخرجاتها.

 ات الثنائية:مصفوفة االرتباط -ب

ومعنويات االرتباالات  التالية معامالت Correlation Matrix االرتباال اتتوضح مصفوف

 كما يلي: ،7102-7112ة فترالمتغيرات البحث، في البيرسون بين جميع ل المختلفة
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 FR OVER MA TCG BSD CD MD OD AC SIZE LEV ROA EPS 
OVE*

MA 

OVE*T

CG 
OV*BS 

OVE*C

D 

OVE

*MD 

OV*

OD 

OVE

*AC 

FR Pearson Correlation 1                    
Sig. (2-tailed)                      

OVER Pearson Correlation -0.067 1                   
Sig. (2-tailed) 0.118                     

MA Pearson Correlation -.103* 0.018 1                  
Sig. (2-tailed) 0.017 0.683                    

TCG Pearson Correlation 0.117 .102* .091* 1                 
Sig. (2-tailed) 0.094 0.017 0.035                   

BSD Pearson Correlation -0.018 .095* -0.032 .518** 1                
Sig. (2-tailed) 0.672 0.027 0.453 0.000                  

CD Pearson Correlation 0.131 0.050 0.025 .698** .098* 1               
Sig. (2-tailed) 0.077 0.251 0.560 0.000 0.022                 

MD Pearson Correlation -0.025 -.101* .134** .392** -.106* .257** 1              

Sig. (2-tailed) 0.555 0.019 0.002 0.000 0.013 0.000                

OD Pearson Correlation 0.244* .104* .085* .334** -0.039 -.105* -0.053 1             
Sig. (2-tailed) 0.040 0.015 0.048 0.000 0.370 0.014 0.215               

AC Pearson Correlation -0.068 0.052 .099* 0.029 -.102* -0.031 .305** 0.002 1            
Sig. (2-tailed) 0.116 0.231 0.021 0.507 0.017 0.465 0.000 0.969              

Size 
Pearson Correlation -0.050 0.045 .114** .267** .155** -0.068 .276** .238** .282** 1           
Sig. (2-tailed) 0.248 0.298 0.008 0.000 0.000 0.116 0.000 0.000 0.000             

Lev 
Pearson Correlation -0.013 -.104* -0.005 0.016 0.014 -0.019 0.057 -0.014 -0.035 -0.039 1          

Sig. (2-tailed) 0.771 0.015 0.906 0.706 0.740 0.660 0.189 0.739 0.422 0.361            

Roa 
Pearson Correlation -0.031 .152** .421** 0.042 -0.011 0.011 0.068 0.003 0.076 .172** -.268** 1         

Sig. (2-tailed) 0.467 0.000 0.000 0.335 0.796 0.807 0.116 0.950 0.078 0.000 0.000           

Eps 
Pearson Correlation -0.024 0.041 0.045 0.018 0.019 0.017 0.009 -0.022 -0.004 -0.002 0.061 0.018 1        

Sig. (2-tailed) 0.613 0.382 0.344 0.703 0.692 0.718 0.841 0.645 0.938 0.968 0.197 0.708          

OVE*

MA 

Pearson Correlation 0.014 -0.001 .552** .092* 0.007 0.070 .091* 0.038 0.046 .091* -0.016 .368** 0.039 1       
Sig. (2-tailed) 0.747 0.980 0.000 0.032 0.874 0.105 0.035 0.373 0.282 0.034 0.709 0.000 0.405         

OVE*

TG 

Pearson Correlation -0.051 0.066 0.084 .750** .390** .557** .254** .257** -0.012 .176** -0.012 0.037 -0.008 .124** 1      

Sig. (2-tailed) 0.052 0.123 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.783 0.000 0.782 0.390 0.873 0.004        

OVE*

BS 

Pearson Correlation -0.138 0.064 0.021 .406** .720** 0.052 0.010 0.022 -.089* .115** -0.038 0.046 0.020 0.010 .539** 1     

Sig. (2-tailed) 0.073 0.135 0.620 0.000 0.000 0.228 0.816 0.605 0.039 0.008 0.384 0.284 0.677 0.824 0.000       

OVE*

CD 

Pearson Correlation -0.215* 0.030 0.042 .519** 0.046 .802** .186** -.113** -0.020 -0.059 -0.051 0.032 0.002 .087* .693** 0.063 1    

Sig. (2-tailed) 0.042 0.487 0.334 0.000 0.281 0.000 0.000 0.008 0.645 0.170 0.238 0.463 0.963 0.043 0.000 0.145      

OVE*

MD 

Pearson Correlation -0.135 -0.081 0.070 .312** 0.012 .245** .613** -0.016 .185** .142** .103* -0.010 -0.026 .149** .423** 0.022 .308** 1   

Sig. (2-tailed) 0.070 0.061 0.106 0.000 0.784 0.000 0.000 0.710 0.000 0.001 0.017 0.811 0.578 0.000 0.000 0.610 0.000     

OV*O

D 

Pearson Correlation -0.027 0.067 0.046 .256** 0.021 -.121** -0.013 .754** 0.030 .247** 0.030 -0.027 -0.033 0.051 .338** 0.025 -.153** -0.01 1  

Sig. (2-tailed) 0.537 0.118 0.287 0.000 0.621 0.005 0.763 0.000 0.483 0.000 0.490 0.529 0.483 0.234 0.000 0.560 0.000 0.71    

OVE*

AC 

Pearson Correlation -0.050 0.033 0.057 -0.012 -0.083 -0.021 .147** 0.030 .765** .189** -0.001 0.043 -0.010 0.061 -0.018 -.118** -0.027 .245** 0.04 1 
Sig. (2-tailed) 0.249 0.448 0.185 0.788 0.053 0.629 0.001 0.491 0.000 0.000 0.986 0.315 0.840 0.159 0.679 0.006 0.531 0.00 0.38   
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 ,OVER*TCG"داللة ارتباال بين متغيري  البَاِحثرصد ، فقد السابقة ةباستقراء المصفوف

FR"  حيث ، %5عند مستوى معنوية(r OVER*TOTGOV, FR = -0.05; P-Value= 0.05)، يوحيل 

مع الثقة اإلدارية الزائدة مع حوكمة الشركات االلتزام اإلجمالي بلتفاعل  االرتباال السلبيبداللة  ذلك

وبالنظر للمحاور الفرعية للحوكمة، يتضح داللة االرتباال بين متغيري تعديالت القوائم المالية؛ 

"OVER*BSD, FR"  ومتغيري"OVER*MD, FR"  حيث 01عند مستوى معنوية ،%(r 

OVER*BSD, FR = -0.138; P-Value= 0.07; r OVER*MD, FR = -0.135; P-Value= 0.07 )، 

-r OVER*CD, FR = -0.215; P)حيث  "OVER*CD, FR"باإلضافة لداللة االرتباال بين متغيري 

Value= 0.04  حوكمة الشركات في شكلها  تأثير حتماليةبا%؛ مما يوحي 5عند مستوى معنوية

للعالقة محل  اللجان كمتغيرات منظمةوالرقابة وهيكل مجلس اإلدارة  محاور اإلجمالي، بل وتأثير

 .اهتمام البحث الحالي

ومتغيري  "OVER*MA, FR"كما رصد الباحث عدم داللة االرتباال بين متغيري 

"OVER*AC, FR"  حيث(r OVER*MA, FR = 0.01; P-Value= 0.7; rOVER*AC, FR = -0.05; 

P-Value= 0.2 )،  ،ة اإلدارية رَ دِ ق  يق دور كل من المَ وبالتالي احتمالية عدم تحقلهما على الترتيب

يستدعي النظر الرتباال كل  األمر الذيرين منظمين للعالقة محل االهتمام؛ كمتغي وتغطية المحللين الماليين

لطالما اتسم التفاعل بعدم  مع تعديالت القوائم المالية اال األساسي ـاالرتبمتغير منهما على حدة ـ أي 

اإلدارية وعدم داللة ارتباال تغطية المحللين الَمق ِدَرة ، والذي من خالله اتضح داللة ارتباال المعنوية

 .(r MA, FR = - 0.103; P-Value= 0.017; AC, FR = -0.06; P-Value= 0. 11) الماليين

ليوحي ذلك ، االرتباالات بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض أغلبلة دال عدمكما يتضح 

منه  التحقق، وهو ما سيتم "Multicollinearity"الخطي  االزدواج باحتمالية انخفاض مستويات

 .لجزء الخاص باإلحصاءات التحليليةفي ا "VIF" بحساب معامل تضخيم البيانات

في  الباحثيوضح  ،والعالقات االرتباالية بينها بعد التعرف على خصائص متغيرات البحث،

 الجزء التالي االختبارات التحليلية والتي من خاللها يمكن استخالص نتائج اختبار فرضيات البحث.
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 إحصاءات حتليلية: - جـ

انرقش الحرت   ،اإلتصريا  اليخ جر لالي    ل يرن ،ف  ار  الحت  ج ا  اختحر ا   قح 

  ير الو:، هري ال  اتكت اطر    احطال حع ت اف   ياى ين التتق 

 اإلحصائية: املخرجاتضوابط لضمان سالمة  -1

 :ضمان كفاءة النموذجاختبارات  - أ

ر لالجا   الترلو  اع   نتري، اتختحر ا  اإلتصريا  اليعنا  حرلتتق  ين لالي  ياخال  يلخصض

 ني  ج الحت :

 
 ( اختبارات كفاءة النموذج2جدول )

log pseudo likelihood Pseudo R
2

 Wald chi
2
(19) Hosmer-Lemeshow chi

2
(8) 

-131.63586   

lo
g

 p
se

u
d

o
 l

ik
el

ih
o

o
d

 

Iteration 0 P-value Value P-value Value 

-116.1379   Iteration 1 0.2038 0.0000 59.65 0.17 11.49 

-107.2869   Iteration 2 اختحر    ر ة تصنا  الني  ج 

-105.7414   Iteration 3  اليت ق Observ

ation 

-104.81261 Iteration 4  النلح  الصتات Total 0 1 Classified 

-104.80818   Iteration 5 75% 40 10 30 1  

 

FR -104.80817   Iteration 6 93.74 500 31 469 0 

log pseudo likelihood= -104.80817  92.40 540 61 479 Total 

 اليتغا ا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.4 1.6 1.1 1.5 1.6 2 4 3.2 2.2 4.2 8.5 1.6 1.9 9 6.2 9.3 9.2 9.5 1.2 VIF 

0.6 0.6 0.9 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.11 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 1/VIF 

 

 اجلدرل السابق، ُيالحظ ما يلي: يف ضوء نتيجة االختبارات املَوضحة يف

  ملن واقلع اختبلارHosmer-Lemeshow "H-L" chi
2
النملوذج والمعنلي بلالتحقق بملا إذا كلان  (8)

وبتقيلليم مللدى توافللق أو مطابقللة النمللوذج اللوجسللتي  البحللث؛ لبيانللاتبشللكل كللافي  امالئًملل محللل االختبللار

 ، حيللث بلغللت قيمللة االختبللار وداللتللهية لللهاإلحصللائمللة يقاليتضللح عللدم معنويللة  مقابللل النتللائج الفعليللة،

(chi
2
(8)= 11.49; P-Value= 0.17)  يللدل علللى كفللاءة%، وهللو مللا 5عنللد مسللتوى معنويللة 

 .(Hosmer et al., 2013)بشكل جيد للبيانات  هتوافقجودة  ، وبالتاليومالءمة النموذج

 الختبار كفاءة تصنيف النموذج: 

o ارتفلاع نسلبة كفلاءة التصلنيف الصلحيحة لتصلل إللى موذج يتضح من الجزء الخاص بكفاءة تصنيف الن

 تبللللغالمتغيلللر التلللابع بشلللكل صلللحيح لتفسلللير نملللوذج البحلللث  اسلللتطاعة أن نسلللبة بمعنلللى ؛2714%

2714.% 

o  تحلت منحلى  ملن خلالل المسلاحة ـ ءه تصنيف النموذجكفا للتحقق منبيانيًا ـ"ROC" ، يتضلح كملا

عللللى كفلللاءه النملللوذج  ذللللك يلللدلل ،0.8084غ تحلللت المنحنلللى تبلللل ةأن المسلللاح هلللو موضلللح أدنلللاه

تحلت المنحنلى كلملا  ةأنله كلملا زادت المسلاح  (Hosmer et al., 2013)  أوضح، حيث التصنيفية

 .ةزادت كفاءه النموذج التصنيفي
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 لكفاءة تصنيف النموذج ROC( منحنى 1شكل )

 

 اختبار  داللةWald Chi-square  حيث  ،59.65 حقاي  تحل ، 02عند درجات حرية(Wald 

Chi-square Value = 59.65; P-Value = 0.000 < α = 0.05) وهو ما يعني أن ،

التنبؤ بالمتغير التابع بصورة دالة إحصائياً، في تُسهم في نموذج البحث،  المتغيرات المفسرة

في تصنيف شركات العينة إلى شركات تعدل  تهداللو، النموذج المستخدمباإلضافة لجودة استخدام 

 ائمها المالية، وأخرى ال تعدل.قو

  عدم معاناة نموذج البحث من مشكلة االزدواج الخطي، وذلك في ضوء معقولية قيم معامل تضخيم

VIF"التباين 
(07)

ـ كأحد المؤشرات الدالة على مدى خطورة  (Tolerance)معكوس معدل السماح "

 (.8 )انظر جدول (VIF ≤10)المشكلة من عدمه ـ ، حيث عدم تجاوز قيمها عن الحد اآلمن 

 ذج ــ ، فقد بلغت قيمة ولجودة توفيق النم مقياس ومن واقع معامل التحديد ــ وه"Pseudo R
2
" 

% 71128(؛ ليعني ذلك أن متغيرات النموذج تفسر ما يعادل 8% )انظر جدول 71128ما يعادل 

وائية أو متغيرات % ترجع لعوامل عش22197من التباين في المتغير التابع لشركات العينة، وأن 

 .أخرى لم يتم تضمينها في النموذج

 قام البرنامج بإعادة تشغيل النموذج على سبع مراحل "Iteration: 0-6"انخفضت قيمة خطأ  حتى

قياس لجودة كم "log pseudo likelihood" ـتحقق االستقرار لدنى حد ممكن، والنموذج عند أ

 .  (104.80817-)القيمة عندمطابقة النموذج 

 الريقه اإلمكان األعظم في ضوء تقدير معالم النموذج باستخدام Maximum Likelihood 

(ML)تكون ومتسمة بثبات التباينات، حتى  ، بل، ولضمان أن تكون األخطاء العشوائية مستقلة

والذى  Robust Standard Error  باستخدام اسلوب ، فقد قام الباحثغير متحيزة التقديرات

 . وعدم ثبات التبايناتطاء مكان األعظم مشكلتي االرتباال الذاتي بين األخالريقه اإل يَُجنِب

                                                 

تغيرات المستقلة على زيادة تباين معلمة المتغير المستقل، فقد ينتج عن هذه هو مقياس لتأثير االرتباال بين الم -07

 Tالمشكلة ارتفاع تباين معالم النموذج وبالتبعية عدم معنوية المعلمة نتيجة انخفاض القيمة اإلحصائية الختبار 

 ؛ ويعبر عنها كما يلي:بالرغم من احتمال داللة المتغير في النموذج

        VIFi = 
21

1

Ri
  i =1,2…8           1 VIF  ∞; 1  R2∞ 

وتعتبر على باقي المتغيرات؛  Xiالمستخرج من انحدار  Xiمعامل التحديد للمتغير المستقل  "R2"حيث تمثل 

، وتكون متوسطة (VIF~1)قريبة من الواحد الصحيح  "VIF"خطورة المشكلة ضئيلة أو منعدمة إذا كانت 

، وكلما زادت قيمة المعامل عن العشرة (VIF≤10≥1)أكثر من الواحد وأقل من العشرة  "VIF" إذا كانت

(VIF>10) .دّل ذلك على أن تقدير المعلمة قد يتأثر بمشكلة االزواج الخطي 

0
.0

0
0

.2
5

0
.5

0
0

.7
5

1
.0

0

S
e

n
si

tiv
ity

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.8084



 منهج إمبريقي على الشركات المساهمة المصرية  -الثقة اإلدارية الزائدة بتعديالت القوائم الماليةالمتغيرات المنظمة لعالقة د. أحمد شاكر سمعان .

47 

 

  يكونوالذى  نموذج اللوجستيال فيتباع األخطاء العشوائية التوزيع الطبيعي أهمية ارغم عدم 

بالقيم الشاذة )المتطرفة( حسبما  "ML"؛ إال أن تأثر الريقة (انوعيً  )منفصاًل ع فيه التاب المتغير

 دعا الباحث إلى ؛ (Hosmer et al., 2013; Jennings, 1986) الدراسات مثلبعض  أوضحت

حسبما  قرب قيم مقبولةألى إلتحويل القيم الشاذة ، "WINSORIZING"استخدام اسلوب 

 .(Veprauskaite and Adams, 2013) أشارت دراسات

 :حمل البحث ضمان فعالية اختبار املتغريات املنظمة - ب

حيان اليتغاي  اليينظم  اليليتق  اإلتصريو فو العان  يت  اتختحير   تحرط فو     اكت اط  ع  ات

ير و فقيا تتقي  الحرتي   ليا اعو ينهجاي وي  يحياياضر يين  يع  يعيريال  ات تحيرط حيان  ي  يين "الت  يي  طحعض

ير    ا  ق  حيتر  هر ال  عا ،  الي    ليا ة اإلاا ا ،  تغطاي  اليتلليان الييرلاان"  يتغاي ا  ينظيي  يقت تي  و نظ اض

ير و " الثقي  اإلاا اي  ال ايياة"  يتغاي  يليتق ، )انظي  يصي  ف  ات تحرطير  الثنرياي (،  أن اتم التتق   يح اقاض

   لاعنو  لك ال عرلا  اإلتصريا  تختحر هم  يتغا ا  ينظي .

ء بعةد إجةرا  ال سةيما  بعد التأكد من ك اءة منوذج البحةث يف إجةراء االختبةارات الالزمةة ة      

ما ع توضيحن ة، بل رصةالحية رك ايةة البيانةات، فإنةن يتسةنى للباحةث        بعض املعاجلات ك

 عرض نتائل اختبار ال رضيات يف النقطة التالية.
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 :الدراسة لفرضيات حندارالا حتليل تائجن -2

ر لنتري، تطحا  ني  ج الحت :اع   الجا   الترلو   يلخصض

 ( نتائج اختبار فرضيات البحث2جدول )

 

فرضيات 

 إحصائية

 H0: β9 : β15 = 0 عدم

 H1: β9 : β15 ≠  0 البديل

ة
ي
ث
حب

ت 
ا
ي
ض

ر
ف

 

 Maximum Likelihood طريقة التقدير

Variables in the Equation 

[95% Conf. Interval] Z Robust 

Std. Err. 

Coefficie

nt 

Odds 

Ratio  

Variables 

Upper Lower P>|z| Value التصنيف الرمز 

-4.388936 19.49594  0.002  -3.10   3.853899     -11.52002    6.51e-06    cons ثابت 

 0 -.2907027 -2.41986  0.013   -2.5   .5431623  -1.355281  .2578748    OVERCON مستقل 

 
  
ا 
عل
 ر
لت
 ا
 
ار
 
  
 ال
ن
 ي
  
ج

8 
 
 :

1
 

-.7206437 -1.51479  0.000 -5.52   .202592   -1.117717  .3270256  TCG 

ظم
ين

 

.3277121 .134018  0.000 4.67 .0494127  .230865  1.259689  BSD 

1.028468 .4918041 0.000 5.55    .1369066  .760136   2.138567  CD 

.0986178 .0298702  0.000 3.66 .017538   .064244     1.066353    MD 

.3411728 .1646662  0.000 5.62   .045028   .2529195  1.28778   OD 

.1553107 -.388484 0.401  -0.84   .1387258     -.1165868  .8899528  AC 

.0477746 .0138553  0.014 - 3.56 .008653   -.030815 1.031295    MA 

 
8

 

2277749 -.002253 0.05  -1.92 .0586819  -.1127605  1.119364  OVERC*TCG 

ي
ل
ع

ا
ف

ت
 

.0998545 -2.07103  0.07 -1.78 .5538071  -.9855875  .3732199  OVER*BSD 

-.4570345 -4.11235 0.014  -2.45 .9324965  -2.284694  .1018052  OVE*CD 

-.4812441 -3.47111 0.01 -2.59   .7627355  -1.976178  .1385979    OVER* MD 

-.4421173 -2.27883  0.004 -2.9 .4685576  -1.360473  .2565393   OVER*OD 

 8 .9459549 -5.01795 0.18 -1.34 1.521433  -2.035999   .13055    OVER*AC 

 1 .2564611 -1.10848 0.221 -1.22 .3482078  -.4260136  .6531075   OVER*MA 

  
ل 
ط 
اح
  

 
ار
 
  
ال

 

.5575889 -.105557  0.182 1.34 .1691731  .2260157  1.253595    SIZE 

ط
اب
ض

 

.0053731 -.005081  0.956 0.05 .002667   .0001459  1.000146  LEV 

.0355307 -.058239  0.635 -0.47 .0239213  -.0113542    .98871   ROA 

.0003491 -.006315 0.07 -1.95 .0017001  -.002983  .9970214    EBS 

 
؛   ييير تييم   ي   آن يير ييين اعتحيير  لجييا   الليرح يخ جير  الي  ييت  حرحتيتياص النظيي  فييو ال

ا صي     اتيا )يتغا اض ي ن صالض، اأخي  قيام ثنرياي   تعااال  الق ايم اليرلا  ،  هي  يير ت كي  يعي  (تتااياض

التو ت لتخام لتقياا  اتنتياا  الخطيا )الحلياط أ  اليتعياا(  التيو  "OLS" ط اق  الي حعر  الصغ ى

يا  ن يعهر اليتغا  الترح  يتغاي ثنيريو  ؛ لي ا اليتخام الحرتي  اليل ت اتنتياا  الل جليتويتصيالض  ر اض  ياض

العالقي  حيان  لت  ياح "ML" تقياا   يعرليي  حط اقي   ،Binary Logistic Regressions القايي 

 ل ا   رن  ين صل  أ  يتصل . الي ل ة اليتغا ا  " القاي   ثنريا" تعااال  الق ايم اليرلا 

والمعني باختبار داللة كلل متغيلر ملن ، "Z-Test"قبل اللجوء الختبار  لا أن     اإلكر ة تجا
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  ت   هو يعريال   –" "β9:β15تتااااض: تا يعريال  الت رعال ، يعن ا  أ  ترل فإنه المتغيرات المفسرة،

يي  ويو، فيإن  ليك اجعي  يين يعن اي  اليتغ  ي  يتغاي  يين يتغا  الثق  اإلاا اي  ال ايياة يي  اي ا  اليتغاي ا  الي ن ظ 

ي ،    اتل غا   ااأللرلا  أي ض  و ترلي  ا تكير  في حانيير؛ تتيا   ن  اتليي  حرليعن اي  رتيعنا لت لا هم نهرياض

فإن  لك ا  ج   حرلحرت   لا     ة ت لا  يعن ا  اليتغاي ا  األلرليا   ،الت رعال  يعريال عام يعن ا  ل ا  

 :(08)ين عاي ،  ه  أي  لات ح ين الينرقكر  الترلا 

 : مناقشة إحصائية لنتائج تفاعل الثقة الزائدة واحلوكمة:اًلاو

 ،اختحر  حرلنظ  لنتري "Z-Test"، ، ير الو ت تظ  الحرت  الي  ت  حرلجا   اللرح: 

o  يعن ا  اليتغا  الت رعلو"OVERit*TCGit"   تاي  حلغي  قايي   اتلي  %5عنا يلت ى يعن ا ،

، لاعنيو  ليك أن  ي  يين "الثقي   (Z-Value = - 1.92; P-Value = 0.05 ≤ α = 0.05)اتختحير 

فيو  تياا  اإلاا ا  ال اياة،  يلت ى اتلت ام اإلجيرلو حت  ي  الك  ر " ات قي  عليا ترلي  اخخي  

 يتغاي  يينظم لعالقي  حيليت اهر اإلجييرلو  ؛  حرلترلو فعرلا  الت  يي األث  علا تعااال  الق ايم اليرلا 

 .الق ايم اليرلا   تعااالال اياة ح اإلاا ا  الثق 

o  ليع ف  أد يت   ين يتر   الت  ي  أ ث  فعرلا  فو تنظام العالق  حان الثق  ال اياة  تعااال  الق ايم

 "OVER*BSD"% لليتغاي  الت يرعلو 01فقا تتظ الحرت  تتق  اليعن ا  عنا يليت ى اليرلا ، 

فيو ،  (Z-Value = - 1.78; P-Value = 0.07 < α = 0.10)تاي  حلغي  قايي   اتلي  اتختحير 

 ;OVER*CD"% لحييرقو اليتغايي ا  الت رعلايي  5تييان تتققيي  اليعن ايي  عنييا يلييت ى يعن ايي  

OVER*MD; OVER*OD"  تا  حلغ  قاي   اتل  اتختحر(Z-Value = - 2.45, -2.59, -

2.9; P-Value = 0.014, 0.01, 0.004, < α = 0.05)   يت   ين يتر    فعرلا ، لاعنو  ك   

 .عالق  الثق  اإلاا ا  ال اياة حتعااال  الق ايم اليرلا تنظام   الك  ر  فو ت  ي

o يي     يعن ايي  لت رعيي  اليتغايي ان،  تاناللييرحق فييو  يي   النقطتييان ت ك   يتيي  اتهتيييرم لطرلييير ا   

، "ليييي ا  حيلييييت اهر اإلجيييييرلو أ  عنييييا  يييي  يتيييي   ،  الت  ييييي الثقيييي  اإلاا ايييي  ال اييييياة"

(: ، فال يعنيا تختحير  يعن اي  يعيريال  تعااال  الق ايم اليرلا أثا  علا فو الت ( β9:β13تتاااض

 ،  يعن اير β1 الثقي  ال ايياةاتنتاا  ال  اا  لليتغا ا  اليلتقل  اليت رعل  )تتااااض: يعن ا  

 ال ايياة اإلاا اي  الثقي األث  األلرلو )الين ص ( ل ي  يين   ه  ير اعنو أن(؛ β2:β6الت  ي  

يي ا ييح  تالت  ييي  غايي      علييا ترليي  اخخيي  فييو  ن  ا  ل  ري  اي يين ت لييا  ، تايي  اعتيييا أتييا الع 

 .تعااال  الق ايم اليرلا علا   تاا  األث 

   فييو  يي "Odds Ratio" الثقيي  ت رعيي    اييراةييي    الي  ييت  حرلجييا   اللييرح ، ات ييح أنيي

أن اتت   اليتغاي   تاة  اتاة، فإن اتتير   حيقاا  يلت اهر اإلجيرلوح  الت  ي  اإلاا ا  ال اياة

يير حيقيياا  التييرح  ييين عييام  جيي ا  تعيياا  فييو القيي ايم اليرلايي   لييا  جيي ا  تعيي ااال  ايينخ   تق احض

  ي لك األيي   ،(Odds Ratio = 1.119364; Coefficient = -0.1127605)، تاي  008%

يين يتير   الت  يي   يتي    ي  ت رعي عنا    يت   ين اليتر   ال  عا  للت  ي ، فيي   ايراة 

يي  الثقي   علا الت تايت ، يت   اللجرن، يت   ال قرح ، يت   ها   اليل ا (ها   يجلس اإلاا ة)

ال اياة حيقاا   تاة  اتاة فإن اتتير  أن اتت   اليتغا  الترح  ين عام  ج ا  تعاا  فيو القي ايم 

ير حيقياا    ( ل ي  يتيي  1.85، 1.08، 1.01 %،82)اليرلاي   ليا  جي ا  تعيااال  اينخ   تق احض

                                                 

 (2104) أبو العز،  لمزيد من التفاصيل حول تفسيرات االنحدار التفاعلي، راجع 03
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 ,Odds Ratio = 0.3732199, 0.1018052)تايي  ييين يتيير   الت  ييي  علييا الت تاييت، 

0.1385979, 0.2565393; Coefficient= -0.9859875, -0.2.284694, -1.976178, -

أظه   النتيري،  فقا، علا تاة عن يقاا  تأثا     يتغا  ر ه  أي  اختل  ج ه اض  ، (1.360473

فيإن اتتيرلاي  أن اتتي   اليتغاي    تياة  اتياةحيقاا   رحي  اه ال اياةالثق  اإلاا ا   اراة    ي أن

ير حيقياا   %، 85الترح  ين عام  ج ا  تعاا  فو الق ايم اليرلا   لا  ج ا  تعااال  اينخ   تق احض

 .(Odds Ratio = 0.2578478; Coefficient= -1.355281)تا  

   الت ييرعال  يا  ليعييريالالااليي  علييا اليعن ايي  اإلتصيير فييو  يي   النقييرط اللييرحق  "β9:β13" ، اي يين

 اتلتنترج حو:

o تعيااال  للتأثا  عليا  ات رعالن يعر ت  الثق  اإلاا ا  ال اياةت  ي  )الالقري  حأن    ف  ف   العام

 ."H1: β9: β13< 0")  قح   ال    الحاا  ،"H0: β9: β13 =0" الق ايم اليرلا 

o ليا الا جي  حتعااال  القي ايم اليرلاي  ال اياة الثق  اإلاا ا ق  لعال رينظيض  ات  ي  الك  ر  يتغا ض  تعا  ،

 التو اي ن الق   يعهر حأن تأثا  الثق  ال اياة علا التعااال  ات ق  علا ترل  ت  ي  الك  ر .

 ثانيًا: مناقشة إحصائية لنتائج تفاعل الثقة الزائدة وتغطية احملللني املاليني:

   حرلنظ  لنتري، اختحر(Z-Test)   ا التظ   ،%5عنا يلت ى يعن ا: 

o  تعيااال  فيو التيأثا  عليا  الثقي  اإلاا اي  ال ايياة  تغطاي  اليتلليان الييرلاان ي تغاي د يعن ا  ت رعي عام

-Z- Value = -1.34; P)يعن ايي  الت رعيي  قاييي    رنيي   تايي (؛ β14)تتااييااض: القيي ايم اليرلايي 

Value=0.18). 

o      ي ت ك  فإني  ، التيأثا  عليا تعيااال  القي ايم اليرلاي فيو  (β14) عريي  الت رعي يل عيام يعن اي لطرلير ا   

ييلليتغايي اي يين ال جيي ل لرثيي  األلرلييو  يعن ايي    هيي  ييير اعنييو أهيايي  اختحيير  ن،ن اليت ييرعلا  ا 

نيعريال  اتنتاا  ال  ا عيام يعن اي  ،  التو ين خاللهير ات يح (β1, β7) ناليت رعلا   ا  لليتغا ا 

 -Z)، تاي  حلغي  اليعن اي  تعيااال  القي ايم اليرلاي فيو التيأثا  عليا الييرلاان  يتغا  تغطا  اليتلليان

Value= -0.84; P-Value = 0.401). 

      اإلكر ة  لا:اي ن اللرحق ،  النقط فو 

o   ت )الثقيي  اإلاا ايي  ال اييياة  تغطايي  اليتللييان اليييرلاانحييأن   القريليي  اإلتصييريا  العييام ا ف  يي قحيي 

 :H1" ال    الحاا    ف  "H0: β14=0" تعااال  الق ايم اليرلا (تأثا  علا لفو ار ات رعالن يعض 

β14 < 0". 

o   للكي  ر  فيو  التيأثا  عليا  الثق  اإلاا ا  ال اياة علا ترل  تغطا  اليتللان اليرلاان يتغا عام ت ق

ا يتعااال  الق ايم اليرلا  ير لعالقي  الثقي  ،  ه  ير اعنو عام اعتحر  تغطا  اليتللان اليرلاان يتغا ض نظيض

 اإلاا ا  حتعااال  الق ايم اليرلا .

o  عيام فعرلاي  فو     عيام يعن اي  األثي  األلرليو ليتغاي  تغطاي  اليتلليان الييرلاان، فيإن  ليك اعنيو

ر و فو الحاي  اليص ا و  يتغا   قرحو تغطا  ال  .ين تعااال  الق ايم اليرلا  اي ن أن اتا طحعض
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 ة اإلدارية:َرِدْقلنتائج تفاعل الثقة الزائدة وامَل: مناقشة إحصائية ثالًثا

   حرلنظ  لنتري، اختحر(Z-Test)   ا التظ   ،%5عنا يلت ى يعن ا: 

o  فيو التيأثا  عليا تعيااال  القي ايم  الثقي  اإلاا اي  ال ايياة  اليقيا ة اإلاا اي  ي تغاي د يعن اي  ت رعي عام

 . (Z- Value= -1.22; P-Value=0.22)(؛ تا   رن  يعن ا  الت رع   β15اليرلا  )تتااااض:

o   فييو  يي   عييام يعن ايي  يعرييي  الت رعيي(β15)  للنييي  ج اليلييتخام، اي يين ال جيي ل لرثيي  األلرلييو

 :،  التو ين خاللهر ات حاليت رعلا ن لليتغا ا ن

   قايي  اتختحيرة اإلاا ا  فو التأثا  علا تعااال  الق ايم اليرلا ، تا  حلغي     ا  ق  يعن ا  يتغا  الي  

 .(Z- Value= -3.56; P-Value = 0.014) ت يعن ا 

   فييو  يي"Odds Ratio"     يتغايي    اييراةالي  ييت  حرلجييا   اللييرح ، ات ييح أن ييي

اليقييا ة اإلاا ايي  حيقيياا   تيياة  اتيياة، فييإن اتتييير  أن اتتيي   اليتغايي  التييرح  ييين عييام 

يير  % ، 018حيقيياا   جيي ا  تعيياا  فييو القيي ايم اليرلايي   لييا  جيي ا  تعييااال  ايينخ   تق احض

 .(Odds Ratio = 1.031295; Coefficient= -0.030815)تا  

      اإلكر ة  لا:اي ن اللرحق ،  النقط فو 

o   ات يرعالن يعير للتيأثا  عليا  ت )الثقي  اإلاا اي  ال ايياة  اليقيا ة اإلاا اي ف   العام القريي  حيأن  قح

 ."H1: β15 < 0 ا ال    الحا   ف  "H0: β15=0"تعااال  الق ايم اليرلا ( 

o  اإلاا ا  للياا ان التن ا اان للك  ر  فو  التأثا   اليقا ةعام ت ق  يتغا  الثق  اإلاا ا  ال اياة علا

ير لعالقي  الثقي   ا ينظيض علا تعااال  الق ايم اليرلا ،  ه  ير اعنيو عيام اعتحير  اليقيا ة اإلاا اي  يتغاي ض

 اإلاا ا  ال اياة حتعااال  الق ايم اليرلا .

o   ة اإلاا ا  فو ني  ج الحت ، فإن  لك اعنو أن ال  ير ة    ا  ق  فو     يعن ا  األث  األلرلو ليتغا  الي

 اإلاا ا  للياا ان التن ا اان   تيث  أتا الع اي  الهري   التو اي ن أن ت ت ا ين تعااال  الق ايم اليرلا 

 فو الحاي  اليص ا .

للباحث مناقشةة ماةامينها يف النقطةة    يتسنى يف ضوء النتائل اإلحصائية السابقة 

 .التالية
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 النتائج مضامني
 

ي   الحرت  الينرقك  اإلتصريا  للنتري، اللرحق  فو الجا   الترلو:  ا ج 

 الفرضيات نتائج ملخص( 10) جدول

 اليعن ار  رنوووووووووووووووووووحا
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 %01 اللجرن

 %08 ال قرح 

 %85 ها   اليل ا 

 ت يعنا   العامقح  غا  يعن د تغطا  اليتللان  الثق  ال اياة

 ت يعنا قح   العام غا  يعن د اليقا ة اإلاا ا   الثق  ال اياة

األث  
 األلرلو

 ت يعنا قح   العام غا  يعن د تغطا  اليتللان اليرلاان

 %018  ف  العام يعن د اليقا ة اإلاا ا 
 

  ت  ي  الك  ر  ت رعيعن ا    التو أ  ت  ،فو القلم اللرح اإلتصريا   الينرقكر فو     

تغطا  اليتللان  ي  الثق  اإلاا ا  ال اياة فو التا ين تعااال  الق ايم اليرلا ،  عام يعن ا  ت رع 

ي   فو طارت ، فإن  لك  اليقا ة اإلاا ا  اليرلاان  العااا ين الت لا ا ، انرقكهر الحرت   ير الو: ا ت 

 :من تعديالت القوائم املالية حلديف ا الثقة اإلدارية واحلوكمةاواًل: تفسري تفاعل 

ر فو     ير ت ص   لا  الحرت   )ل ا   الك  ر  ت  ي  تطحا يعن ا  تأثا  يلت ى ين  تصرياض

الثق  اإلاا ا  ال اياة  عالق  علا حيلت اهر اإلجيرلو أ  علا يلت ى    يت   ين يتر  هر ال  عا (

؛ فإن  لك  (β9: β13 < 0; P-Value = 0.05, 0.07; 0.014, 0.01, 0.004)حتعااال  الق ايم اليرلا  

التا ين   فو، فو التت م فو يير لر  الياا ان التن ا اان ح     ري هراعنو فعرلا  ت  ي  الك  ر  

 Mitra) ، انظ  علا لحا  اليثر العااا ين الا الر اتجر   ،  تت   ه   النتاج  ي اللل  ا  همتتا ات

et al., 2019; Hsu, 2017; Duellman et al., 2015; Koloub and Shoorvarzy, 2015; 

Schwizer et al., 2015; Baccar et al., 2013)  انخ ر  اليير لر  اتنتهر ا ؛ لاعنو األي 

فو ظ   فو الك  ر  اليص ا  ،  ين ثم انخ ر  تعااال  الق ايم اليرلا ،لياا ان التن ا اانل

 .يلت ار  ي ت ع  ين ت  ي  الك  ر 

التيا  الت  يي  فيو  الثق  اإلاا اي  ال ايياةفو      لك ا ح  ه ن الحرت  علا صا  ت رع  

فو ل   األ  ا  اليرلا  اليص ا ،  لا الا ج  التيو اي ين القي   فاهير  تعااال  الق ايم اليرلا ين 

تطحايي  الكيي     حيلييت ىي هيي ن  تعييااال  القيي ايم اليرلايي علييا  الثقيي  اإلاا ايي  ال اييياةحييأن تييأثا  

 :أن  ، لاؤ ا  لك علالت  ي ل

 تا    ت ق لغ ن فو تقاا  نتري، يكر اعهم،  حرلترلو  غم أن الياا ان التن ا اان  اياد الثق  قا احر

ت  ي  اتلت ام ح،  ت أن  اراة اتتير  اإلفصرح عن التقر ا  اليعال   ين ثمأخطر  فو التقر ا  اليرلا ، 

ا ين التأثا ا  الللحا  ت  يتر  هر اليختل   ت  عنا أد يت   ين  الك  ر  ل ا  حك لهر اإلجيرلو أ 

 ان علا الق ايم اليرلا .للياا ان التن ا ا

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2123293790_Hui-Wen_Hsu
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2029133385_A_Baccar


 منهج إمبريقي على الشركات المساهمة المصرية  -الثقة اإلدارية الزائدة بتعديالت القوائم الماليةالمتغيرات المنظمة لعالقة د. أحمد شاكر سمعان .

53 

 

 ت ت ا ين  اي ن لهر أن فعرلا  ت  ي  الك  ر  فو الل   اليص ا   أتا األا ا  ال قرحا  الهري ،  التو

لنتري،   يا  الياا ان التن ا اان   د الثق  ال اياة  لا التقلا  ين كأن اليخرط   ين التقاا  اللو

 أعيرلهم.

  عيلار  التت م الثق  ال اياة فو  الياا ان التن ا اان    تعي  ت  ي  الك  ر  علا تصتاح يلر

 ق ا اتهم أ ث  فعرلا .العااا ين  لاط تهم فو نتري،  اللاط ة فو العااا ين األي  ، لاصحح تت يهم 

  يصرا ،  ه  ين العااا ين  تلتاقر  يعل يرتهمت تح ت  ي  الك  ر  اليجر  أيرم الياا ان التن ا اان

 اة ق ا اتهم،  حرلترلو التا ين أخطر   عااا التقر ا  اليرلا .انع س علا ج  ير

  يير لر  الياا ان   لر  الت  ي   كر ا    رفا  ل رف  يكر  و الل   عن ياى ج اة

ر ،التن ا اان  حرلترلو تتقا  العااا ين  ،عن يصااقا  يير لر  اإلاا ة لاعطو  لك انطحرعض

 .اليرلا  اليص ا اتنع رلر  اإلاجرحا  فو ل   األ  ا  

 :املالية يف احلد من تعديالت القوائم تفاعل الثقة اإلدارية وتغطية احملللني املالينيعدم ثانًيا: تفسري 

الثق  اإلاا ا  علا عالق   تغطا  اليتللان اليرلاانت ص  الحرت  لعام يعن ا  تأثا  فو     

لحرت  ل رفعض اا فإن  لك  رن؛ (P-Value=0.18) فو الل   اليص ا  حتعااال  الق ايم اليرلا  ال اياة

ر عام ل لنظ  فو األث  األلرلو للتغطا  علا تعااال  الق ايم اليرلا ،  ال د ين خالل  ات ح أا ض

يتغا  التغطا  فو الحاي   ه  ير ا   ّل   الحرت  حعام يقا ة ، (P-Value = 0.401) يعن ا  التأثا 

الثق  تأثا  ن  ين ثم فإ؛ يير لر  الياا ان التن ا اانال قرحو علا  راليص ا  علا أاا  ا  ه

اليتللان  حتترح ي ه ن غا   فو الل   اليص ا  اإلاا ا  ال اياة علا تعااال  الق ايم اليرلا 

اختح   (  التو 8102، ليعرن هو نتاج  تت    لا تا  حا  ي  اتجر  ا ال  )، لك  رتهم اليرلاان

 ت صل   لا عام فعرلا  تأثا  التغطا  علا  اراة ،  رفا  اإلفصرحالتغطا   ك اتجر  اللححا  حان

 :؛ لاعنو األي يلت ار  ك رفا  اإلفصرح،  تأااا التأثا  فو اتتجر  الع لو

   علا تعااال  الق ايم  الت رع  اليكر   لا  "التغطا   الثق  ال اياة" تأثا فو     عام يعن ا

فإن الحرت   ،الا   التقاقو للتغطا تتلم  اإلج ايو ى أ جتا  علا اليلت ،  عام  ج االيرلا 

ر حأناكا  تتجر  يختل   ا هريض فو ج ت اليتللان اليرلاان  تعااال  الق ايم اليرلا  قا ت  ن يتااض

التعااال  األق  ين  ا  الك  ر   Coverageن تغطا  ان اليرلاااليتلل صحح ت  ا الللك  ر ، 

 ى ال   ار  الهري   التو ا صو حهر الحرت  حإخ رعهر لالختحر .أج   اراة ج اة تنحؤاتهم،  تا

  فو     النقط  اللرحق  فإن األي  التاعو اج ا  اختحر  اتجر  اللححا Causality   حان تغطا

تصيام ات تحرط الط لو اليقطعو اليتحرطئ ، ين خال  ينهجا  اليتللان اليرلاان  تعااال  الق ايم اليرلا 

Cross-Lagged Panel Correlation. إتاى الينهجار  اليتعر   علاهر فو ه ا اليجر  ، 

  فو الحاي  اليص ا ، علا يير لر  الياا ان التن ا اان علا أاا  الا   ال قرحو  يقا ة التغطا  غم عام

 .أهيا  اليتللان اليرلاان  ا  هم فو أاا  ال لرط  فو الل   اليص ا   ت أن ه ا ت اتنرفا ي 

 :املالية يف احلد من تعديالت القوائم تفاعل الثقة اإلدارية واملقدر اإلدارية عدم : تفسريثالًثا

التأثير التي يمكن أن تساهم في  المنظمةقدم البحث الحالي متغير الَمق ِدَرة اإلدارية كأحد العوامل 

خالل االختبارات ؛ ومن على البيعة العالقة بين الثقة اإلدارية الزائدة وتعديالت القوائم المالية

نموذج في  التفاعل معنوية؛ حيث بلغت  (β15)تتااااض:عدم معنوية تفاعل المتغيرين اإلحصائية تَبَيَّن 

؛ (Mitra et al., 2019; Kim, 2016)ليختلف ذلك مع اتجاه البعض ؛ (P-Value = 0.22) البحث

، والتي من خاللها النموذجفي ة الباحث إلى الرجوع إلى األثر األساسي للمقدرة اإلداري وهو ما دفع
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-P)اتضح معنوية تأثير المقدرة اإلدارية بمفردها في التأثير على تعديالت القوائم المالية 

Value=0.014)،  العديد من الدراسات مثلوهو ما يتفق مع اتجاه (Altarawneh et al., 2020; 

Bhandari et al., 2018; Demerjian et al., 2013; Huang et al., 2012; Koh, 2011; 

Aier et al., 2005) ،:ليعني ذلك 

   انع رس اليهر ا  اإلاا ا  للياا ان التن ا اان علا ج اة الق ايم اليرلا ، يتجلاض  لك حرنخ ر

ا ليقا تهم علا تجيا   تعااال  الق ايم اليرلا  و تلحير أكر   نتري، الحت  الترلو و نظ ض

 رلح .اليعل ير   اتخر  الق ا ا  الين

  ال  الق ايم اليرلا ،  ت أنهر لال  فعرل  فو فو التا ين تعاالن لهر اليقا ة اإلاا ا   اتت رظ غم

،  ه  ير اعنو عام اعتحر  اليقا ة اإلاا ا  التا ين التتا ا  اللل  ا  للياا ان التن ا اان

ر لعالق  الثق  اإلاا ا  ال اياة حتعااال  الق ايم اليرلا  ا ينظيض  .يتغا ض

ثق  اإلاا ا  ال اياة علا تعااال  أن تأثا  ال لا  ا خل ص الحرت  فو     الي ريان اللرحق ،

ل ا   ت  ي حرل الك  ر  ياى الت ام لا تا  حا  علا  ات ق فو الحاي  اليص ا   الق ايم اليرلا 

 أق  ن ا اانالياا ان الت، لتصحح يير لر  حك لهر اإلجيرلو أ  عنا أد يت   ين يتر  هر اليختل  

 اليعنا التاعو ين الجهر  ؛  ه  ير   ا ير الت ي  الك  ر  حيير لر  جااة للت  ي  انتهر ا 

  ر  اليلت ي  ن اليتعريلان ين له ل  ال ص    لا الك   ي      ة     يؤك ا   ا ت  ت  

ر  أتا اليتغا ا  اليحرلت  ي  ين عاي  نظي  فو العالق  ، لاعنو األي  أن الت  ي  هو األح    تصرياض

 يت  اهتيرم الحت  الترلو،  اع   الحرت  فاير الو حع  األف ر  لا الر  يلتقحلا :

 أفكار مستقبلية:

   علا اليال ي  القايا  لليعل ير  اليترلحا . الق ايم اليرلا  تعااال تأثا 

 لتعااال  علا اكت اطر  الياا نا .تأثا  ا 

  للعالق  حان: اتجر  اللححا تتااا 

o الق ايم اليرلا  تعااال تت ظ اليترلحو  ال. 

o  الق ايم اليرلا  تعااال  تغطا  اليتللان اليرلاان. 
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الختالف الطبيعى لحجم األصول(  )مقيساً باللوغاريتم على حجم الشركة المؤشرتم قسمة بعض متغيرات  - 04

 أمثلية هذه المتغيرات باختالف أحجام الشركات.

 لم يتم احتساب الخبرة المالية لهذه اللجان لعدم وجود أدلة على أهمية الخبرة المالية لها. -05
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(2ملحق )  

جزء من خمرجات الربامج اإلحصائية         
 

. logit FR MAw OVERCON TOTALGOV BSDw CD Md OD AC ZMAOVERw ZTOTALGOVOVER 

ZBSDOVER ZCDOVERw ZMdOVERw ZODOVER ZACOVERw EPS1w SIZE LEV ROAw, vce(robust) 

 

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -131.63586   

Iteration 1:   log pseudolikelihood =  -116.1379   

Iteration 2:   log pseudolikelihood =  -107.2869   

Iteration 3:   log pseudolikelihood =  -105.7414   

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -104.81261   

Iteration 5:   log pseudolikelihood = -104.80818   

Iteration 6:   log pseudolikelihood = -104.80817   

 

Logistic regression                               Number of obs =      531 

                                                  Wald chi2(19) =      59.65 

                                                  Prob > chi2   =     0.0000 

Log pseudolikelihood = -104.80817                 Pseudo R2     =     0.2038 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

              |               Robust 

       FR |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+------------------------------------------------------------- 

     MAw |    .030815    .008653     3.56   0.000     .0138553    .0477746 

   OVERCON |  -1.355281   .5431623    -2.50   0.013     -2.41986   -.2907027 

  TOTALGOV |   1.117717    .202592    -5.52   0.000     -1.51479   -.7206437 

     BSDw |    .230865  .-0494127     4.67   0.000      .134018    .3277121 

       CD |   .7601361   .1369066     5.55   0.000     .4918041    1.028468 

       Md |    .064244    .017538     3.66   0.000     .0298702    .0986178 

       OD |   .2529195    .045028     5.62   0.000     .1646662    .3411728 

       AC |  -.1165868   .1387258    -0.84   0.401    -.3884843    .1553107 

  ZMAOVERw |  -.4260136   .3482078    -1.22   0.221    -1.108488    .2564611 

ZTOTALGOVOVER |  -.1127605   .0586819     1.92   0.055 -.0022539    .2277749 

  ZBSDOVER |  -.9855875   .5538071    -1.78   0.075     -2.07103    .0998545 

  ZCDOVERw |  -2.284694   .9324965    -2.45   0.014    -4.112353   -.4570345 

  ZMdOVERw |  -1.976178   .7627355    -2.59   0.010    -3.471112   -.4812441 

   ZODOVER |  -1.360473   .4685576    -2.90   0.004     -2.27883   -.4421173 

  ZACOVERw |  -2.035999   1.521433    -1.34   0.181    -5.017953    .9459549 

     EPS1w |   -.002983   .0017001    -1.75   0.079    -.0063152    .0003491 

     SIZE |   .2260157   .1691731     1.34   0.182    -.1055575    .5575889 

      LEV |   .0001459    .002667     0.05   0.956    -.0050812    .0053731 

      ROAw |  -.0113542   .0239213    -0.47   0.635    -.0582391    .0355307 

     _cons |  -11.94244   3.853899    -3.10   0.002    -19.49594   -4.388936 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

. logit, or 

 

Logistic regression                               Number of obs =        531 

                                                  Wald chi2(19) =      59.65 

                                                  Prob > chi2   =     0.0000 

Log pseudolikelihood = -104.80817                 Pseudo R2     =     0.2038 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

              |               Robust 

       FR | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+------------------------------------------------------------- 

      MAw |   1.031295   .0089238     3.56   0.000     1.013952    1.048934 

  OVERCON |   .2578748   .1400679    -2.50   0.013     .0889341     .747738 

  TOTALGOV |   .3270256   .0662528    -5.52   0.000     .2198544     .486439 

    BSDw |   1.259689   .0622446     4.67   0.000     1.143413    1.387789 

      CD |   2.138567   .2927839     5.55   0.000     1.635264    2.796778 

      Md |   1.066353   .0187017     3.66   0.000     1.030321    1.103644 

      OD |    1.28778   .0579862     5.62   0.000     1.178999    1.406596 

      AC |   .8899528   .1234594    -0.84   0.401     .6780839    1.168021 

ZMAOVERw |   .6531075   .2274171    -1.22   0.221     .3300575    1.292349 

ZTOTALGOVOVER | 1.119364  .0656864     1.92   0.055     .9977486    1.255803 

  ZBSDOVER |   .3732199   .2066918    -1.78   0.075     .1260559     1.10501 
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  ZCDOVERw |   .1018052    .094933    -2.45   0.014     .0163692    .6331585 

  ZMdOVERw |   .1385979   .1057136    -2.59   0.010     .0310824    .6180141 

  ZODOVER |   .2565393   .1202034    -2.90   0.004      .102404    .6426742 

 ZACOVERw |     .13055   .1986231    -1.34   0.181     .0066181    2.575271 

   EPS1w |   .9970214   .0016951    -1.75   0.079     .9937047    1.000349 

    SIZE |   1.253595   .2120746     1.34   0.182     .8998228    1.746457 

     LEV |   1.000146   .0026674     0.05   0.956     .9949316    1.005388 

    ROAw |     .98871   .0236512    -0.47   0.635     .9434243    1.036169 

    _cons |   6.51e-06   .0000251    -3.10   0.002     3.41e-09    .0124139 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

.  

. estat gof, group(10) 

 

Logistic model for FR, goodness-of-fit test 

 

  (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 

 

       number of observations =       531 

             number of groups =        10 

      Hosmer-Lemeshow chi2(8) =        11.49 

                  Prob > chi2 =         0.1756 

 

.  

. estat classification 

 

Logistic model for FR 

 

              -------- True -------- 

Classified |         D            ~D  |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     +     |         30           10  |          40 

     -     |        31           469  |        500 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |        61           479  |        540 

 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 

True D defined as FR != 0 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)    8.33% 

Specificity                     Pr( -|~D)   99.80% 

Positive predictive value       Pr( D| +)   75.00% 

Negative predictive value       Pr(~D| -)   93.74% 

-------------------------------------------------- 

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    0.20% 

False - rate for true D         Pr( -| D)   91.67% 

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   25.00% 

False - rate for classified -   Pr( D| -)    6.26% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        93.60% 

-------------------------------------------------- 

 

.  

. lroc 

 

Logistic model for FR 

 

number of observations =      531 

area under ROC curve   =   0.8084 

 

. log close 

       


