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 البحث ممخص
استهجف البحث دراسة و اختبار أثخ درجة التخرص الرشاعى لسخاقب  الحدباتاتك تستر بخ ل،بجلك عمبى 
ال،القبببة  ببب ب أع،اتبببع عبببب لخاج،بببة اللبببيا ع السال بببة الدبببشيةة عمبببم دقبببة ذلسبببع السهشبببى تذببب ن ا سبببتسخارةةك و لببب  

 2102تببببخة لبببببب تببببالت ع ي عمببببم ع شببببة لببببب الذببببختات ب ببببخ السال بببببة السل ببببجة تالعير ببببة السرببببخةة خببببالل ال 
 .  2109ذتى

وقج أظهخت نتا ج الجراسة وجيد ع ث خ إيجا م ل،شيى ألع،اب لخاق  الحداتات عبب لخاج،بة اللبيا ع السال بة 
الدببشيةة عمببى دقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن اسببتسخارةة الذببختات ب ببخ السال ببة السل ببجة تالعير ببة السرببخةة. ووجببيد 

اقب  الحدباتاتك تستر بخ ل،بجلك عمبى ال،القبة  ب ب أع،اتبع ع ث خ إيجا م ل،شيى لجرجة التخربص الربشاعى لسخ 
عب لخاج،ة الليا ع السال ة الدشيةة ودقة ذلسع السهشى تذ ن استسخارةة الذختات ب خ السال ة السل بجة تالعير بة 

 .وذلغ في ظل التحميل األساسيالسرخةةك 

رببص الرببشاعى لسخاقبب  وجببيد عبب ث خ إيجببا م ل،شببيى لجرجببة التخ التحميللل اافللافيكسببا أظهببخت نتببا ج 
الحدباتاتك تستر ببخ رقببا مك عمببى دقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن اسببتسخارةة الذببختات ب ببخ السال ببة السل ببجة تالعير ببة 
السرببخةة. لببو وجببيد ألزببم ة لمسببجخن الس،ببجل لببب ذ ببث اللببجرة الت دبب خةة لمشسببي ج ول،شيةببة لتر ببخات الشسببي ج. 

ألزم ة اله اسات السدتخجلة لم ن اس الستر خةب التباتو إلى  تحميل الحداسيةوأخ خًا عي مت الجراسة لم ظن 
والسدتلن لم ظبن التحم بن األساسبمك للارنبة تاله اسبات العجلمبة السدبتخجلة لبم ظبن عحم بن الحداسب ة  ختببار 

 ال،القات لحن الجراسة لم   ئة السسارسة السهش ة السرخةة. 

الحداتاتك أع،اب لخاق  الحداتات عبب لخاج،بة درجة التخرص الرشاعى لسخاق   :سفتاحيةالكمسات ال
 الليا ع السال ة الدشيةةك دقة الحلع السهشى لسخاق  الحداتات تذ ن ا ستسخارةة
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The Moderating Effect of The Degree of Auditor's Industrial 

Specialization on The Relationship between His Audit Fees 

and his Professional Judgement Accuracy Regarding Going 

Concern: An Empirical Study on Listed Non-Financial 

Companies in the Egyptian Stock Exchange 

Abstract 
 

The research aims to study and test the effect of the degree of auditor's 
industrial specialization, as a moderator variable, on the relationship between audit 
Fees and his professional judgement accuracy regarding going concern, in a Sample 
Companies Listed in the Egyptian Stock Exchange (EGX) during period from 2016 
to 2019. 

The results of the study showed a Positive significant effect of Audit Fees on the 
Auditor’s Professional Judgement Accuracy regarding going concern of the listed 
non-financial companies in the Egyptian stock exchange. and existence of Positive 
significant effect of the degree of auditor's industrial specialization, as a moderator 
variable, on the relationship between audit Fees and his professional judgement 
accuracy regarding going concern of the listed non-financial companies in the 
Egyptian stock exchange.  

As for the results of Additional Analysis, the results showed a Positive 
significant effect of the Auditor's degree of industrial specialization, as a control 
variable, on his Professional Judgement Accuracy regarding going concern of the 
listed non-financial companies in the Egyptian stock exchange, with preferences for 
the moderator approach in terms of the explanatory Power of the model and the 
significant model’s variables.  

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

Keywords: Degree of auditor's industrial specialization, Audit Fees, 
Professional judgment accuracy regarding going concern of companies. 
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 مقجمة البحث -1
لخاج،ة الليا ع السال بة الدبشيةة لبم دعبع عسم بة اعخبا  اللبخاراتك وعحدب ب جبيدة الس،ميلبات ُتداهػ 

. لبب خبالل إ بجا  وجهلة ظعلخ أصلحال السرلال  وذلغ ملؼالسحاسع ة الس رح عشها تالليا ع السال ةك 
تذ ن ع ك جات  السحالجك وهي ناعج عسم ة السخاج،ةك وعيل خ عيت جا ل،ليللخاق  الحداتات لخأيع ال شم 

 ات الربمة تبالليا ع السال بة وايزباذاعها الستسسبةك لسبا لب دى   Management Assertionsا دارة
إلببى إابب ا  الولببة والسرببجان ة عمببى هببح  الس،ميلبباتك ولببب ثببع  ةببادة درجببة إللان ببة اعتسبباد أ ببحاب 

؛ 2121؛ عبباسك 2121السختم بة  عمبى وأخبخونك   عخبا  قبخاراعهع ا قترباديةالسربالح عم هبا لبى ا
Semba, 2016; Badawy, 2021 .) 

أل ببحاب السرببالحك يلببيم لخاقبب   أهللجافها كخجمللة مزلليفة لم يسللةولكببى عقحلببي عسم ببة السخاج،ببة 
 جايببة لببب  Professional Judgmentsالحدبباتات تد ببجار سمدببمة لترببمة لببب األذلمببع السهش ببة 

قعبيل التكم ب ك لبخورًا  تخ بب ا إجبخا ات عسم بة السخاج،ببة وجسبو وعل ب ع األدلببةك إنتهباً  تبالحلع السهشببى 
الدبا ي   ببجا  رأيبع ال شببى السحالبج عمببم اللبيا ع السال ببة ل،س مبعك و لبب  لبم اببي  السببادى  والتيج هببات 

ول،بببن الحلبببع السهشبببى لسخاقببب  (. 2108وا رشبببادات التبببى عت معهبببا ل،بببال خ السخاج،بببة الجول بببة  الدببب جك 
أذبج أهبع األذلبام السهش بة التبم يربجرها  Going Concernالحداتات تذ ن استسخارةة لشذ ة عس مبع 

 . (Bierstaker and DeZoort, 2019)لم س اق لخاج،ة الليا ع السال ة الدشيةة التارةخ ة الكالمة 

لرمة تحلسع السهشم تذ ن ا ستسخارةة وبذ ن السحتيى الس،ميلاعى لتلخةخ لخاق  الحداتات  ات ا
 تل ببب ع لبببجة لال لبببة ( 1)يلبببيم لخاقببب  الحدببباتات لبببم سببب اق لخاج،تبببع لملبببيا ع السال بببة الدبببشيةة لمسشذببب ة

ك وا ببجار ISA 570وسباللة ع ع بي ا دارة  لتبخاال ا سبتسخارةة وللبًا لسا بار السخاج،بة البجولى رقبع 
تذب ن قبجرة السشذب ة عمبى ا سبتسخار لبم عسمهبا لبم أذلام لهش بة ذبيل لبا إ ا تبان هشباك شب  جبيهخة 

. (ISA, 570, Revised, 2015; Brunelli,2018)السدتلعنك وسجاد التدالاعها لم ل ،اد استحلاقها
وع،تعخ األذلام السهش ة جيهخ عسم ة السخاج،ة؛ لت ث خها السباشبخ عمبى جبيدة السخاج،بةك واعتبارهبا أذبج 

-Nonخاقبببب  الحدبببباتات لببببم عخمبببب ا لخببببا خ عببببجم الس،الشببببة اليسببببا ن األسبببباية التببببى يدببببتخجلها ل
Sampling Risk ك لبببب خبببالل البببخبا  ببب ب األدلبببة وا جبببخا ات التحم م بببة وعل ببب ع لخبببا خ السخاج،بببةك

وع ع بببببي الخعبببببخة والس،خلبببببة السهش بببببة والتبببببجرة  ال،سمبببببى لسخاقببببب  الحدببببباتات ولسارسبببببة الذببببب  السهشبببببى 
                                                 

الباذث ل ظ شختة ولشذ ة ووذجة اقترادية تستخادلاتك ل ،شم  ها  ل  التشظب ع البحة يدبتهجف عحل بي لدبتية لخابم لبب  يدتخجم(0) 
السلام األول. وةتع استخجام ل ظ لشذ ة لربخال ا عدباق. تسبا يدبتخجم ل بظ للتب  السحاسببة والسخاج،بة ولشذب ة السحاسببة  األرباح لم

 خادلاتك وةتع استخجام ل ظ لشذ ة لخاق  الحداتات لرخال ا عداق.والسخاج،ة ولشذ ة لخاق  الحداتات تست
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لم س اق ل،ال خ السخاج،ة وقياعج آداب وسبميت ات والسيايع ة خالل عخ  ا وأدا  عسم ة السخاج،ة 
 (. 2106السهشة   ةتينك 

تذبببب ن  Professional Judgement Accuracy2وبالتببببالى عذبببب خ دقببببة الحلببببع السهشببببم 
ا سببتسخارةة إلببى قببجرة لخاقبب  الحدبباتات عمببم عحجلببج الحببا ت التببى قببج عببجل عمببى وجببيد ع،وببخ لببالىك 
وةتزسب عل  سًا جيهخةبًا ألدلبة السخاج،بةك وة،تعبخ هبحا التل ب ع جبيهخى لبب أجبن عربش   الذبختات إلبى 

خارةة لشذب ة شختات لت،وخة وأخخى لدتلخة تذلن  ح حك لكى لعجى لخاق  الحداتات رأيع تذ ن اسبتس
   .(Budisantoso et al.2017; Berglund et al.2018) عس ن السخاج،ة 

والت،بببجيالت لبببم ل،بببال خ السخاج،بببة الجول بببةك واسبببتحجاث ال،جلبببج لبببب  الت بببيراتوعملللى اللللخغػ ملللؼ 
لجا ت الحلع السهشىك التى لع عكب ليجيدة لب قعن لم علخةخ لخاق  الحداتات ب خ الس،جل ولشها؛ 

إال أن السحتلؽ  السعمؽملاتى لتقخيلخ مخاقلب الحدلابات ذات الرلمة  ى تذب ن ا سبتسخارةةكذلسع السهشب
وعببع و بب ع ت نببع علخةببخ نس ببم  و بحكسلله السهشللى بذللأن االسللتسخارية تعللخن لمعجقللج مللؼ االظتقللادات 

لحتيى ل،ميلاعى قر خ يرف الليا ع السال ة الدشيةة الخاا،ة لمسخاج،ة ولدبئيل ات ا دارة ولخاقب  
اتاتك وة تلببخ لمس،ميلببات الججلببجة التببى لببع لتيق،هببا الدببيقك ولببع لببتع ا لربباح عشهببا لببم اللببيا ع الحدبب

السال ةك والتى عش بيى عمبى عحبحلخات ول شبخات أل بحاب السربالح عبب اذتسال بة ع،وبخ السشذب ة لال بًا 
والتببى لببب   شهببا؛ الس،ميلببات الخا ببة تالربب،يبات التببى عياجببع السشذبب ة لببم الحرببيل عمببى لرببادر 

 .(Brunell et al., 2016)التسيةن أو انتهاكها لذخوط السجلين ة

ولببحل  هشبباك اببخورة لخلببو لدببتية ت ببا ة لخاقعببم الحدبباتات ل سببا يخببص األلببير الست،ملببة تحلسهببع 
السهشى تذ ن استسخارةة لشذ ة عس معك و ل  لب خالل ال،جلج لب األدوات لون؛ ا عتساد عمم نسبا ج 

اببسب  Forensic auditorا عتسبباد عمبم خع ببخ لببم السخاج،ببة اللزبا  ة  التشعب  تببالت،وخ السببالمك أو
 لخةي السخاج،ةك و ل  لتجع ع دقة ذلسع السهشى تذ ن ا ستسخارةة. 

لخاقبب  الحدبباتات تذبب ن ا سببتسخارةة لتبب ثخ تسجسيعببة لببب السحببجدات  ولببب الجببجلخ تالببحتخ أن أدا 
التى عت اعن لو ت،زها الب،ا لتش،لذ عمى دقة ذلسع السهشى الحة يرجر  لم هحا الذ نك وةسلب 

                                                 
 Professional Judgementوسبباللة الحلببع السهشببم  Professional Judgement Accuracyع،بج دقببة الحلببع السهشببم  2

Integrity وجبيدة الحلبع السهشبم Professional Judgement Quality  لمت،ع بخ عبب عدبتخجلها الجراسبات األكاديس بةلتخادلبات 
 Budisontoso et al., 2017; Hardies et)الحلبع السهشبم الربح ح لسخاقب  الحدباتات. ولكبب لبخة ال،جلبج لبب البباذو ب 

al.2018) ن لدتية دقة الحلع السهشبم لسخاقب  الحدباتات لبش،لذ ألشسيً   هح  السر محات أن لر مح دقة الحلع السهشم أكوخ
   (Achyarsya, 2016; Read and Yezegel ,2016م جيدة السخاج،ة السهشمك ولب ثع عم ذلسععمم جيدة 
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علدبب ع هببح  السحببجدات إلببى ثببالث لجسيعببات ر  دبب ة عتسوببن لببم؛ السحببجدات  ات الرببمة تالخرببا ص 
التبببى لبببب   شهبببا ذجبببع السشذببب ة وواببب،ها السبببالى ودرجبببة التدالهبببا التذبببر م ة لسشذببب ة عس بببن السخاج،بببة و 

الحببببببيتسى وعرببببببش  ها ا  تسببببببانى ودرجببببببة ع،لببببببج عسم اعهببببببا. تا اببببببالة الببببببم السحببببببجدات  ات الرببببببمة 
تالخربباا الذخربب ة وال ش ببة والدببميت ة والسهش ببة لسخاقبب  الحدبباتات ولشذبب عع لوببنك ت ا عببع وخعخعببع 

حداتاتك ولجة ارعبا ع ت،س مبعك وأع،اتبعك ولدبتية خ بخ وعخررع الرشاعىك وذجع لشذ ة لخاق  ال
التلاامك وتحل  السحجدات السخعب ة  ع ئة السسارسة السهش ة ولبا عتزبسشع لبب   ئبة عذبخةا ة وقانين بة 

 ;Budisantoso et al.2017; Hardies et al.2018) و ع ،ببة السهببام وع،لببجها 
Narayanaswamy and Rsghunandan, 2019)   . 

 ت قزببب ة دقبببة الحلبببع السهشبببى لسخاقببب  الحدببباتات تذببب ن ا سبببتسخارةة اهتسالبببا  تع بببخًا عمبببى وقبببج جبببح
السدبببتية ب األكببباديسى والسهشبببى لبببم جس بببو أنحبببا  ال،بببالعك تاعتبارهبببا أذبببج أهبببع أت،ببباد جبببيدة السخاج،بببة 
الحه ه ةك وبالتالى ع ثخ عمم ثلة أ بحاب السربالح لبم علخةبخ لخاقب  الحدباتاتك ولبب ثبع لبم جبيدة 

. ولبحل  لبدن (Carson et al., 2013) ميلبات السحاسبع ة الس ربح عشهبا لبم اللبيا ع السال بةالس،
دراسة واختببار لحبجدات دقبة الحلبع السهشبم لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةة أ ببح لحبن اهتسبام 

عبم كع خ لب جان  الجراسات السحاسع ةك و ل  لم لحاولة لإلرعلا  تسدتية دقة األذلام السهش ة لسخاق
 الحداتات.

  مذكمة البحث -2
عشاولت ال،جلج لب الجراسات اختبار لبجى دقبة الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةة 
لببب عببجة جيانبب  ولشهببا عمببم سببع ن السوببال؛ اختبببار لببجى عبب ثخ دقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات 

الحهشى (ك والتذر ن 2121تذ ن ا ستسخارةة تاألسال   واألدوات السدتخجلة لم هحا الذ ن  الجعممك 
ك وال،يالبن والسحبجدات السب ثخة عمبى دقبة الحلبع Human Information Processingلمس،ميلبات 

 Chen et al. 2016a, b, 2017; Simamora)السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةة 
and Hendarjatno,2019; Nurbaiti and Permatasari, 2019) . 

السهشببببى الستدالببببج تلزبببب ة دقببببة األذلببببام السهش ببببة لسخاقبببب  وعمببببى الببببخبع لببببب ا هتسببببام األكبببباديسم و 
الحداتاتك وخا ة دقة ذلسع السهشى تذ ن ا ستسخارةةك و ل  لبم سب اق ا هتسبام تا رعلبا  تسدبتية 
جبببيدة السخاج،بببة الحه ه بببةك لسبببا ال هشببباك جبببجل تع بببخ تذببب ن لبببجى عببب ثخ دقبببة الحلبببع السهشبببى لسخاقببب  

ب السحبجدات  ات الربمةك وخا بة درجبة عخرربع الربشاعى الحداتات تذ ن ا ستسخارةة تال،جلبج لب
وأع،اتع عب لخاج،ة الليا ع السال ة الدشيةةك ذ ث اهتسبت عمب  الجراسبات  جراسبة أثبخ درجبة التخربص 
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الرببشاعى لسخاقبب  الحدبباتات وأع،اتببع عببب  لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة تسحببجدات لبب دا  السهشببى 
له بباس أثخهببا عمببى دقببة الحلببع السهشببم لسخاقبب   -تاللببجر الكببالم-عمببى جببيدة السخاج،ببةك دون الت ببخق 

الحداتات تذ ن ا ستسخارةة.  تسا أن هبح  الجراسبات لبع علبع تاختببار األثبخ السق،بجل لجرجبة التخربص 
الرشاعى لسخاق  الحداتات عمى ال،القة   ب أع،اتع ودقة ذلسع السهشى تذ ن ا سبتسخارةةك وا كت با  

 هساك عمى ذج ك عمى دقة الحلع السهشى لسخاق  الحداتات تذ ن ا ستسخارةة. تاختبار ع ث خ تن لش

فؽء ماسبق يسكؼ تمخيص مذكمة البحث في كيفية ااجابلة عسميلاو وظعخيلاو عملى األسل مة  وفي
لخاقبب  الحدبباتات عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة عمببى دقببة ذلسببع   هببن عبب ثخ أع،ببابالتاليللة  

ارةة؟ وهن ع ثخ درجة التخرص الرشاعى لسخاق  الحداتات عمى ال،القبة  ب ب السهشى تذ ن ا ستسخ 
أع،اتع عب لخاج،ة الليا ع السال ة الدشيةة ودقة ذلسبع السهشبى تذب ن ا سبتسخارةةك تستر بخ ل،بجل؟ ولبا 
هي شلن واعجبا  عمب  ال،القبات لبم   ئبة السسارسبة السهش بة السربخةة؟ك ولبا هبم أهبع البج  ت السهش بة 

اختبار عم  ال،القات ل، شبة لبب الذبختات ب بخ السال بة السل بجة تالعير بة السربخةة خبالل ال تبخة  لشتا ج
 ؟2109إلى 2102لب 

 هجف البحث -3
هبحا البحبث إلبى دراسبة و اختببار أثبخ أع،باب لخاقب  الحدباتات عبب لخاج،بة اللبيا ع السال بة قهجف 

ببجل لجرجببة التخرببص الدببشيةة عمببم دقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن ا سببتسخارةةك وتببحل  اختبببا ر األثببخ السق، 
الرببشاعى لسخاقبب  الحدبباتات عمبببى هببح  ال،القببةك  و لببب  لببب خببالل دراسببة ع ع ه بببة عمببى ع شببة لبببب 

 . 2109-2102الذختات ب خ السال ة السل جة تالعير ة السرخةة عب لتخة ثسانى سشيات لب 

 أهسية ودوافع البحث -4
لبب اختببار  لم،القبة  ب ب لتر بخات عمبم قبجر تع بخ لبب األهس بة ك تشبع األهسية األكاديسية لمبحلث 

أ  وهببى درجببة التخرببص الرببشاعى لسخاقبب  الحدبباتات وأع،اتببع عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة 
ودقة ذلسع السهشى تذ ن ا ستسخارةة والتى ذظ ت تاهتسام الكو بخ لبب الجراسبات لبم لجبال السخاج،بة 

الربببمة تاألذلبببام السهش بببة لسخاقببب  ذدببباتات ترببب ة خا بببة لبببم ا ونبببة  ترببب ة عالبببةك والجراسبببات  ات
 . 3IAASBاألخ خةك خا ة ت،ج الت،جيالت التى أجخها لجمذ ل،ال خ السخاج،ة والتيت ج الجولى 

وعمى الخبع لب توبخة الجراسبات التبى عشاولبت الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةةك 
ت ال،القببة   شهببا وببب ب أع،اتببع عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة  عببدال إ  أن الجراسببات التببى عشاولبب

                                                 
3
The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
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لحبببجودةك وقبببج عربببن إلبببى ذبببج الشبببجرة ك لبببم ذبببجود عمبببع الباذبببثك خا بببة لبببم   ئبببة السسارسبببة السهش بببة 
بجل  السرخةة. يزاف البى  لب  نبجرة الجراسبات والبحبيث لبم لجبال السخاج،بة التبم اختعبخت األثبخ السق، 

اعى لسخاقبب  الحدبباتات عمببم ال،القببة  بب ب أع،اتببع عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة لجرجببة التخرببص الرببش
الدببشيةة ودقببة ذلسببع السهشببم تذبب ن ا سببتسخارةةك وخا ببة لببم ظببن   ئببة السسارسببة السهش ببة السرببخةة. 

عتسون أهس تع لى تينع يد،ى إلى إيجاد دل ن عسمى تذ ن ال،القات الدباتلة لبم  ومؼ الشاحية العسمية
رسببة السهش ببة السرببخةةك و لبب  تاسببتخجام ع شببة لببب الذببختات ب ببخ السال ببة السل ببجة تالعير ببة   ئببة السسا

 السرخةةك وهي لجال تحوم ي،انى لب نجرة ندع ة لم لرخ.  

يلسبب لبم إيجباد دل بن عسمبم عمبى لبجى وجبيد ال،القبات ورغػ كثلخة دوافلع البحلث إال أن أهسهلا  
السال ة السل بجة تالعير بة السربخةةك وخا بة لبم ظبن نبجرة لحن الجراسة لب عجلع لم الذختات ب خ 

وللبًا لسشهج بة تحبث  الجراسات التى عشاولت هبح  ال،القبات لبم   ئبة السسارسبة السهش بة السربخةةك و لب 
لتكالمبببةك عجسبببو  ببب ب التحم بببن األساسبببم والتحم بببن ا ابببالم وعحم بببن الحداسببب ةك تسبببا يدبببالخ الجبببجل 

ن ال،القببة  بب ب أع،بباب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة ودقببة الحلببع ا كبباديسى لببم لجببال السخاج،ببة تذبب 
ببجل لجرجببة عخررببع الرببشاعى عمببى هببح   السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات تذبب ن ا سببتسخارةةك واألثببخ السق، 
 ال،القةك لب أجن عز ي لجية البحث السحاسعم لم   ئة السسارسة السهش ة السرخةة لم هحا السجال.

 حجود البحث -5
البحث عمبى دراسبة واختببار أثبخ درجبة التخربص الربشاعى لسخاقب  الحدباتات عمبى  يلترخ هحا

ال،القبة  بب ب أع،اتبع عببب لخاج،بة اللببيا ع السال بة الدببشيةة ودقبة ذلسببع السهشبم تذبب ن ا سبتسخارةةك و لبب  
تالت ع ي عمى ع شبة لبب الذبختات ب بخ السال بة السل بجة تالعير بة السربخةة عمبى لبجار ثسبانى سبشيات 

. وبالتالم يلو خارج ن اق هحا البحبث دراسبة واختببار أيبًا لبب السحبجدات األخبخى 2109-2102لب 
لجقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات تذبب ن ا سببتسخارةة تخببالف عخررببع الرببشاعى وأع،اتببع عببب 
لخاج،ة الليا ع السال بة الدبشيةة لوبن؛  ذجبع لشذب ة لخاقب  الحدباتاتك ولبجة ارعبا بع ت،س بن السخاج،بةك 

 ية خ خ التلاام ولدتية شلع السهشم واستلاللع لب عجلع وخعخعع وت ا عع(. ولدت

وأيزا يخخج عب ن اق البحث لحجدات دقة الحلع السهشى لسخاق  الحدباتات  ات الربمة تسشذب ة 
عس بببن السخاج،بببة لوبببن؛  اليابببو السبببالم لمسشذببب ة وذربببيل السشذببب ة عمبببى علخةبببخ ل،بببجل سبببا ي تذببب ن 
 ا ستسخارةة وذجع السشذ ة والراح ا دارة عب السذاكن الست،ملة تا ستسخارةة ولجة ا لتدام الحيتسم

لمذختات وعختد السمك ة ودرجة لمسيس ة األ يل(. تسا يخخج عب ن اق البحث لحبجدات دقبة الحلبع 
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السهشبببى لسخاقببب  الحدببباتات تذببب ن ا سبببتسخارةة  ات الربببمة  ع ئبببة السسارسبببة السهش بببة لوبببن؛  الس،بببال خ 
 والتذخة،ات الس بلة ولجة لاعم ة الجهات الخقا  ة وا شخال ة(. 

إلبى اختببار أثبخ درجبة التخربص الربشاعى لسخاقب  الحدباتات وأع،اتبع وتحل  لبب لت بخق البحبث 
عبببب لخاج،بببة اللبببيام السال بببة الدبببشيةة عمبببى دقبببة لجبببا ت األذلبببام السهش بببة األخبببخى لبببم علخةبببخ لخاقببب  
الحدببباتات تخبببالف ا سبببتسخارةة لوبببن؛  قعبببيل التكم بببب  واألهس بببة الشدبببع ة ولخبببا خ السخاج،بببة(. تسببببا 

يعة لب الذختات ب خ السال بة السل بجة تالعير بةك وبالتبالم يخبخج عبب علترخ ع شة الجراسة عمى لجس
ن اق البحث الس سدات السال ة والذبختات ب بخ السل بجة ترب ة عالبة. تسبا علتربخ لتبخة الجراسبة عمبى 

. وأخ ببخًاك لببدن قا م ببة الشتببا ج لمت،سبب عك سببتكين لذببخو ة تزببياتا اخت ببار 2109إلببى 2102السببجة لببب 
 ع شة الجراسة.

 بحثخطة ال -6
لسعالجلة مذلكمة البحلث وتحقيلق هجفلهض فلي فلؽء حلجودسض سلؽف يدلتكسل البحلث عملى الشحلؽ 

عحم ن ال،القة   ب أع،اب السخاج،ة ودقبة الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةةك التالى  
(. وعحم بببن األثبببخ السق،بببجل لجرجبببة التخربببص الربببشاعم لسخاقببب  H1واشبببتلاق لبببخال البحبببث األول  

الحدبباتات عمببى ال،القببة  بب ب أع،اتببع ودقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن ا سببتسخارةةك واشببتلاق لببخال البحببث 
 (. ولشهج ة البحث. وأخ خًا الشتا ج والتي  ات ولجا ت البحث السلتخذة.H2الوانى  

تحميللل العالقللة بلليؼ أتعللال السخاجعللة ودقللة الحكللػ السهشللى لسخاقللب الحدللابات  -6-1
 (H1تقاق فخن البحث األول )بذأن االستسخاريةض واش

ع،ج األذلام السهش ة التى يرجرها لخاق  الحداتات اخورةة  عسام عسم ة السخاج،ة تذبلن سبم عك 
ألنببع لببب الربب،  ع دبب خ ل،ببال خ السخاج،ببة والست مبببات األخالن ببة والدببميت ة  ات الرببمةك وبالتببالى   

عسم ببة السخاج،ببة  ببجون ع ع ببي الس،خلببة  يسلببب اعخببا  اللببخارات السجروسببة السال سببة خببالل جس ببو لخاذببن
والخعخة عمى الحلا ي والظخوف السح  ة ت،سم ة السخاج،ةك  ج ًا لب قعيل التكم ب  و بيً    بجا  رأة 

ك وة،ج ذلسع السهشم تذ ن ا سبتسخارةة (Mala and Chand,2014)لشم لحالج عمم الليا ع السال ة
ع  هبا ا  بجارات السهش بة والجراسبات األكاديس بة السختم بة أذج أهع األذلام السهش ة التبم يلبيم  هبا وعهبت

(PCAOB,2015; Berglund et al., 2018; Hardies et al., 2018).   

 ISA, No)عخلهبا البب،ا  بساهية األحكام السهشية التى ُيرجرها مخاقب الحدلاباتول سا لت،مي 
الس،خلبة والتبجرة   ات الربمةك ( ت نها ع ع بي الخعبخة و 2108؛ الد جك 2107خم نك   ؛2015 ,200
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و ل  لم اي  لا ذجدعع الس،ال خ السهش ة وقياعج وآداب الدميك السهشبمك خبالل جس بو لخاذبن عسم بة 
السخاج،بببةك و لببب   عخبببا  اللبببخار السشاسببب  ذبببيل لدبببارات ا جبببخا ات السشاسببببة ل،سم بببة السخاج،بببةك تسبببا 

 اجخا ات  جلمة يسلب ا خت ار   شها. لتشاس  لو الظخوف السح  ة تالتكم    ا رعباط(ك لم ظن 

الحلبع السهشبم   (KPMG, 2014; Jackson et al., 2017)ولب لشظير آخخ عخف البب،ا
ال،سم ببة الال لببة لمي ببيل للببخارك أو اسببتشتاج ل،بب بك عشببجلا يلببين هشبباك عببجة  ببجا ن لتاذببة  ت نببع ت عمبب 

لمحبن لبم ظببن ظبخوف عبجم الت كببج والخ بخك ولببب ثبع يسلبب أن ير ببم ثالثبة جيانب  هببم عل ب ع األدلببة 
( أن الحلبببع السهشبببى 2114  شسبببا لبببخى تخ بببت   ."وعلبببجلخ ا ذتسبببا ت وا خت بببار  ببب ب أكوبببخ لبببب  بببجلن

لحدبباتات هببي عسم ببة إدراك ببة يلببيم  هببا لخاقبب  الحدبباتات لتذببر ن لببا عببع إدراكببع لببب ل،خلببة لسخاقبب  ا
ول،ميلاتك تا االة إلبى خعخاعبع الستخاكسبة والتبى يحبت ظ  هبا لبم شبلن أنسباط لمحلبع السهشبىك تس،شبى 
أنبع خببالل لسارسببتع لمحلببع السهشبى عببتع للا مببة الس،ميلببات الخا ببة تسجبال عسم ببة السخاج،ببة لببب ناذ ببة 

 خعخاعع الحهش ة الستخاكسة لب ناذ ة أخخى.  و 

ل ذلببام السهش ببة  عللجم وجللؽد تعخيلل  محللجد متفللق عميللهوةتزببح لببب عحم ببن الت،خة ببات الدبباتلة 
لسخاق  الحداتاتك ذ ث رتد الب،ا عمبى لبجخن إعخبا  اللبخارك ورتبد البب،ا ا خبخ عمبى الجيانب  

ت أخبببخى عمبببى لبببجخن التذبببر ن البببحهشى ا جخا  بببة   بببجار األذلبببام السهش بببةك   شسبببا اعتسبببجت دراسبببا
ولبم هبحا الربجد أشبارت دراسبة  لبم ع،خة باعهع. Human Information Processingلمس،ميلبات 

( إلببى أن هشبباك لخوقببًا جيهخةببة  بب ب ل هببيم إعخببا  اللببخار واللببخار  اعببع والحلببع السهشببىك 2108الدبب ج  
حجلببج السذببلمة وجسببو الس،ميلببات ذ ببث عتزببسب عسم ببة اعخببا  اللببخار لجسيعببة لببب الخ ببيات ؛ ععببجأ  ت

ولبب ثبع اخت بار العبجلن األلزبنك  -ولي لا ار ل اامة ليايعى –وعحجلج العجا ن الستاذة وعل  سها 
البحة انتهبت إل بع عسم بة  Actionثع لتات،ة عش  ح .   شسا يذ خ ل هيم اللخار إلى ا جبخا  أو التربخف 

سم ة عل  ع وعس  د لم تن لخذمة لب لخاذن عسم ة إعخا  اللخار. ألا تذ ن ل هيم الحلع السهشى لهي ع
 اعخا  اللخار. 

يسلببب ع،خةبب  الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات ت نببع عسم ببة إدراك ببة عش ببيى  وفللي فللؽء مللا سللبق
عمببى التذبببر ن الببحهشى لسخاقببب  الحدببباتات لمس،ميلببات الستاذبببة  ات الربببمة تسجببال عسم بببة السخاج،بببةك 

عمى أساس الت ه ن ال،مسبى والتبجرة  ال،سمبى لسخاقب  الحدباتات  خالل جس و لخاذن عسم ة السخاج،ةك
ول،خلتع وخعخعع الكال ةك ولدتيى شلع السهشى والتدالع تالس،ال خ السهش بة وقياعبج آداب وسبميك السهشبة 
 ات الربببمة. لمسلارنبببة والتس  بببد والتل ببب ع لإلجبببخا ات العجلمبببة الستاذبببة لبببم ظبببن عبببجم الت كبببج والسخبببا خ 
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قخار تذ ن ا جخا  أو العجلن األلون لتكبيةب رأى لشبى سبم ع تسبا لتساشبم لبو الظبخوف   الكالشةك  عخا 
 السح  ة تسجال عسم ة السخاج،ة. 

يسلبب ع،خةب  الحلببع السهشبى لسخاقب  الحدبباتات  وبشلاءو عمللى تحميلل ااصللجارات السهشيلة السختمفللة
حدباتات عمبى لبجة ت نبع تذلبع لخاقب  ال (ISA 570; AS 2415; ASA 570)تذب ن ا سبتسخارةة 

عببجم الت كببج الست،مببي تاألذببجاث والظببخوف السدببتلعم ةك التببم قببج عبب دة لجتس،ببة أو لش ببخدةك ليجببيد شبب  
جيهخة لم قجرة السشذ ة عمم ا ستسخارك استشادًا إلى أدلة السخاج،ة التى عبع الحربيل عم هبا. وذلسبع 

ع ث خها عمبى اسبتسخاية السشذب ة  عمم لجة جيهخةة عم  األذجاثك وللًا لكن لب اذتسال ة ذجوثها ولجة
لم ظن عجم الت كج والسخا خ الكالشبةك  عخبا  قبخار تذب ن لبجى لال لبة إلرباح ا دارة عشهبا لتكبيةب 

 رأى لشى سم ع تسا لتساشم لو الظخوف السح  ة ت،سم ة السخاج،ةت. 

 ;ISA 570 ) اع لبت ا  بجارات السهش بة بسجال الحكلػ السهشلي بذلأن االسلتسخاريةول سا لت،مي 
AS 2415; ASA 570)  عمبببم أنبببع لتسوبببن لبببم عل ببب ع لبببجة لال لبببة ع ع بببي ا دارة  لتبببخاال

ا سببتسخارةة ت سبباس لحاسببعم. وعل بب ع أذلببام ا دارة خا ببة ل سببا لت،مببي تببالتشع ات وا لتخااببات التببم 
لًا اعتسبببجت عم هبببا ا دارة لبببم اعبببجادها لملبببيا ع السال بببةك وعل ببب ع لبببا إ ا تبببان هشببباك ظبببخوف عدبببتجعى شببب

جيهخةببًا تذبب ن لببجى قببجرة الذببختة عمببى ا سببتسخار تسشذبب ة لدببتسخة. والتحلببي لببب لببجة لال لببة وت ايببة 
ا لربباح عبببب أة أذبببجاث جيهخةبببة قببج عببب دة لمذببب  لبببم قبببجرة السشذبب ة عمبببم ا سبببتسخار. وعل ببب ع لبببجى 

او لال لة خ ا ا دارة السدتلعم ة لسياجهة عم  األذجاثك ولجة ججوة عم  الخ ا لم عحد ب الي 
الحالى لمسشذ ة. تا االة لحلسع عمبم لبجة لال لبة أدلبة واجبخا ات السخاج،بة التبم يلبيم  هباك ولبجى 

 (.2108ك اية ا لراح عشها  الد جك 

عمبى  ISA 200للبج عخلهبا دقة األحكلام السهشيلة عاملةض وبذلأن االسلتسخارية خاصلةض ألا تذ ن 
ا ي والظبخوف واألذبجاث  ات الربمةك ولبجى أنها لجى لال لة الحلع السهشى لسخاقب  الحدباتات لمحلب

اعدباق ذلسببع السهشبى لببو ل،ببال خ السخاج،بة الجول ببةك و لبب  لبم اببي  التببدام لخاقب  الحدبباتات تس،ببال خ 
وقياعبببببج آداب وسبببببميت ات السهشبببببة  ات الربببببمة. لبببببم ذببببب ب أشبببببار شبببببحاعع   IASsالسخاج،بببببة الجول بببببة 

هبببا ت قبببجرة لخاقببب  الحدببباتات عمبببم التل ببب ع ( إلبببى دقبببة األذلبببام السهش بببة تذببب ن ا سبببتسخارةة ت ن2105 
السياببيعى لمعببجا ن الستاذببةك واخت ببار  لمعببجلن السال ببع لمظببخوف السح  ببة تسجببال ذلسببع السهشببى تذبب ن 
ا ستسخارةةك و ل  لم اي  التدالع تالس،ال خ السهش ة وقياعج آداب وسميت ات السهشبةت . ولبب لشظبير 

السهش بة تذب ن ا سبتسخارةة ت نهبا تلبجى التبدام لخاقب   دقبة األذلبام Bell et al., (2015)أخخ عبخف 
تسجبال ذلسبع   Reasonable Assuranceالحداتات تس،بال خ األدا  لبب أجبن عبيل خ ع ك بج ل،لبيل
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السهشبببى تذببب ن ا سبببتسخارةة تسبببا لتساشبببم لبببو هبببح  الس،بببال خك وةتحلبببي  لببب  لبببب خبببالل اعببببا  لخاقببب  
 لببببب  لبببببم ابببببي  التدالبببببع تالس،بببببال خ السهش بببببة الحدببببباتات خ بببببيات عمس بببببة   بببببجار الحلبببببع السهشبببببى و 

 واألخالن ةت. 

إلبببى وجبببيد الكو بببخ لبببب الت،خة بببات السدبببتخجلة  ويخملللص الباحلللث ملللؼ تحميلللل التعخيفلللات الدلللابقة
لمت،ع ببخ عببب دقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات تبب ن ا سببتسخارةةك وبالتببالى يسلببب اللببيل ت،ببجم قببجرة 

 ببة  ات الرببمة عمببم  بب ابة ع،خةبب  عببام ولحببجد لجقببة الحلببع ا  ببجرات السهش ببة والجراسببات األكاديس
وإعتبارس مفهؽماو ظدبياو يختمل  بلاختالف ملجاخل تحجقلج السهشى لسخاق  الحداتات تذ ن ا ستسخارةةك 

. وان تان هشباك ت،با الجيانب  الستجاخمبة   شهسبا والتبى لبب أهسهبا؛  بحل ال،شايبة السهش بة مفهؽم الجقة
حدببباتاتك ولبببجى التدالبببع تالس،بببال خ السهش بببة واألخالن بببة والدبببميت ة  ات السشاسببببة لبببب قعبببن لخاقببب  ال

وبشلاءو عملى الرمةك لبب أجبن إ بجار ذلبع لهشبى تذب ن ا سبتسخارةة لتساشبم لبو الظبخوف السح  بة. 
ع،خةبب  دقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات تذبب ن ا سببتسخارةةك والببحة سببيف ذلللغ يقتللخح الباحللث 

لت ع لببم لمبحببثك ت نببع تلببجى قببجرة لخاقبب  الحدبباتات عمببم إ ببجا  رأى لشببى لتعشببا  الباذببث لببم الجانبب  ا
تسبا لتساشبم لبو األذبجاث والحلبا ي والظبخوف  السشذلأةض اسلتسخاريةبسجال الحكػ السهشي بذأن سبم ع 

لبم ابي  خعخعبع ول،خلتبع وبحلبع لم،شايبة السهش بة السح  ةك و ل  لم سب اق عسم بة السخاج،بة التلم جيبةك 
 الكال ةك و ل  وللًا لمس،ال خ السهش ة وقياعج آداب وسميت ات السهشة  ات الرمةت.  

وفي ظل تعجد مجاخل تعخي  دقة الحكػ السهشى لسخاقلب الحدلابات تعلجدت مقلاقيذ  يلاس هلحس 
عمبى الحلبع السهشبى لسجبال التكم ب  اجسبا  لخاقعبم الحدباتات  مقلاقيذ ظؽييلة ومشهلا لبا  ب ك الجقلة

؛ الدبببب جك 2107ولببببجى اعدبببباق الحلببببع السهشببببى لسخاقبببب  الحدبببباتات لببببم لجببببا ت لتجاندببببة   خم ببببنك 
والتببببى لببببب   شهببببا؛ إعببببادة إ ببببجار اللببببيا ع السال ببببة وخ ببببخ التلااببببم لسخاقبببب   كسيللللة(. وأخببببخى 2108

السجرتبةك والبالس الذبختات الحداتات و ةادة لسارسات إدارة األرباح تس شبخ علدبم لجبيدة السخاج،بة 
دون ذربببيلها عمبببم علخةبببخ ل،بببجل تدبببع  ا سبببتسخارةة ونتبببا ج ال حبببص البببجاخمم والخبببارجى لبببب قعبببن 

PCAOB (Montenegro and Brás, 2018; Gao and Zhang.2019) ل،بجل الخ ب  . و
ال ،مبببم لبببم الحلبببع السهشبببم لسخاقببب  الحدببباتات تذببب ن ا سبببتسخارةةك  شبببا  عمبببم وابببو السشذببب ة الالذبببي 

ك و لببجة اع بباق الببخأة لببم علخةببخ (Hardies et al.2018)لتلخةببخ السخاج،ببة واسببتسخارها لببب عجلببع
 Budisantoso et)السخاج،بببة لبببو ل،بببال خ لحبببجدة لمه ببباسك لوبببن نسبببا ج التشعببب  تبببالت،وخ السبببالم 

al.2017)وهي لا سيف ي،تسج عم ع الباذث لم الجان  الت ع لم لهحا البحث. ك 



 األثر المعدل لدرجة التخصص الصناعي لمراقب الحسابات على العالقة..........                      سارة محدى عطيةد/

231 

 

 Arthur et al., 2017; Gul)كسا لتزح لمباذث لب عحم ن الجراسات األكاديس ة  ات الرمة 
et al., 2018; Gao and Zhang.2019)  أن دقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات تذبب ن

ا سببتسخارةة عختمببف تبباختالف لجسيعببة لببب السحببجداتك والتببى يسلببب علدبب سها إلببى ثببالث لجسيعببات 
ولشهببا؛ درجببة ع،لببج ال،سم بباتك درجببة  ت ذات الرللمة بسشذللأة عسيللل السخاجعللةالسحللجدا ر  دبب ة هببى؛

ا لتببببدام الحببببيتسىك ولخببببا خ الرببببشاعةك والياببببو السببببالم لمسشذبببب ةك وذجببببع السشذبببب ةك وو لببببن الخقاتببببة 
لوببن؛ الع ئببة التذببخةا ة والجهببات السهش ببة والسحللجدات ذات الرللمة ببي للة السسارسللة السهشيللة الجاخم ببة. 

السحللجدات ذات الرللمة بسخاقللب الحدللابات ى السخبا خ عمببى السدبتيى الكمببى. وأخ بخًا ا شبخال ة ولدببتي 
لون؛ التخربص الربشاعى لسخاقب  الحدباتات وأع،اتبع وذجبع لشذب عع ولدبتيى شبلع السهشبى  ومشذأته

التخرببص  الرببشاعى  عمببى  أكعببخ  تذببلن  التخت ببد  عببع وخعخعببع ولتببخة ارعبا ببع ت،س ببن السخاج،ببة. و 
عت اعببن لببم لجسمهببا وعببش،لذ عمببى دقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب    والتببم وأع،اتببعك  لسخاقبب  الحدبباتات 

 الحداتات. 

وعجببجر ا شببارة إلببى أنببع لببب السهببع لمرايببة لهببع ت م ببة عحجلببج أع،بباب السخاج،ببةك أوً ك والتببى عببخعبا 
ل بة لبب تجهيد السخاج،ة الس ميبة لتلجيع ع ك ج ل،ليل ت ن اللبيا ع السال بة التبى عسبت لخاج،تهبا تلبن خا

التحخة بببات الجيهخةبببةك تا ابببالة إلبببى  لببب ك يجببب  أن ي خبببح لخاقعبببي الحدببباتات لبببم ا عتببببار لخبببا خ 
عسال هببع واألرببباح والخدببا خ الستيق،ببة التببى قببج عشذبب  عببب لخببا خ التلااببم لببم قببخار عدبب، خ خجلببة 

 ( عمبى2120. ولبم هبحا الذب ن أكبج ليسبف  (Badawy, 2021)السخاج،ة التى يلبجلينها ل،سال هبع 
أن  ةادة إللان ة ع،خال لخاق  الحداتات لسخا خ التلاام نت جة لذبن عسم بة السخاج،بةك لب دى إلبى 
 ةبادة جهببج وسبباعات السخاج،ببة لتخمبب ا لخببا خ السخاج،ببة إلبى لدببتيى للعببيلك ولببب ثببع  ةببادة أع،بباب 

السببال   عسوبن أتعلال السخاجعلةالسخاج،ة نت جة لدةادة جهج وساعات السخاج،ة. وعم ع يقسلبب اللبيل تب ن 
السدتحلة لسخاق  الحداتات للا ن جهج  السعحول لم لخاج،ة الليا ع السال ة الدشيةة التارةخ ةك وا جا بع 
لبخأى لشبى لحالبج عمبى هبح  اللبيا ع. وةبتع ا ع بباق عمبى هبحا السعمب   ب ب لخاقب  الحدباتات وعس مبع  شبباً  

،لبذ التكم بة ا قتربادية لجهبج لخاقب  عمى ني  الخجلة واليقت السدترخق لم أدا ها. وبالتالى لدنهبا ع
الحدببباتات والتببببم عختمببببف ولببببي عببببجة لتر ببببخات لشهبببا؛ ذجببببع ال،س ببببنك ودرجببببة ع،لببببج عسم اعببببعك ودرجببببة 

 السخا خ الخا ة تعك والدسات السس دة لم،س نك ولجى التدالع الحيتسى. 

عسم ببة ع،لببذ لببم لزببسينها الجهببج واليقببت السعببحول لببم أتعللال السخاجعللة وةتزببح لسببا سببعي أن 
؛ ليسبفك 2121؛ عبباسك Myoil, 2020السخاج،ة. ولم هحا الد اق أشبارت ال،جلبج لبب الجراسبات  

( إلببى أن  دقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات ع،تسببج  جرجببة تع ببخة عمببم لببجى عشظبب ع لخاقبب  2120
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لجسيعبة الحداتات ألدا ع لب خبالل إعبجاد  خنبالج لدبعي قعبن العبج  لبم عسم بة السخاج،بةك يلبيم عمبى 
لببب األسببذ واللياعببج أهسهببا عخربب ص اليقببت وعي ةببو الجهببج ألدا  السهببام السختم ببةك لببم سبب اق عسم ببة 
السخاج،بببة التلم جيبببة ك وة،شبببى  لببب  أن أع،ببباب لخاقببب  الحدببباتات عبببب لخاج،بببة اللبببيا ع السال بببة الدبببشيةة 

 عش،لذ عمى دقة ذلسع السهشى تذ ن ا ستسخارةة.

ب الجراسبببات ع دببب خ أثبببخ أع،ببباب السخاج،بببة عمبببى ل بببن لخاقببب  ولبببم هبببحا الذببب ن؛ عشاولبببت ال،جلبببج لببب
لبم هبحا   الحدباتات   بجار رأى تذب ن ا سبتسخارةةك ولبب ثبع ان،لباس  لب  عمبى دقبة ذلسبع السهشبى

 Blay and)؛ أشببارت ت،ببا الجراسببات لوببن فسللؼ مشعللؽر االسللتقالليةالذبب ن لببب  وايببا لختم ببة. 
Geiger, 2013; Jung et al., 2016; He et al., 2020)  إلبى أن إرع با  أع،باب السخاج،بة

يقز،ف لب استلالل لخاق  الحداتات لم لحاولة  رابا  عس بن السخاج،بةك واسبتسخار ذربيلع عمبى 
أع،بباب لخع ،ببة لببم السدببتلعنك وبالتببالى لببب يقرببجر رأيببًا لق،ببجً  تذبب ن اسببتسخاية السشذبب ت الست،وببخة لال ببًاك 

 ,.Basioudis et alسخارةة. وبالسون عي مت دراسة ولب ثع انخ اال دقة ذلسع السهشى تذ ن ا ست
إلى أن أع،اب لخاج،ة الليا ع السال بة الدبشيةة عب ثخ ل،شيةبا لبم رأى لخاقب  الحدباتات تذب ن  (2008)

ا سبتسخارةةك وع،جلمبعك وبذببلن أكوبخ عحجلبجًاك أظهببخت الشتبا ج أن إرع با  أع،بباب السخاج،بة لبخعبا إيجاتببًا 
ل،جل تذ ن استسخارةة الذختات التى ع،انى لب الت،وخ السالى أكوخ لب تد جار لخاق  ذداتات لخأى 

 نظ خعها  ات أع،اب السخاج،ة األقن. 

؛ للببج عي ببن أمللا مللؼ مشعللؽر حجللػ أتعللال السخاجعللة كسهشللخ لسدللتؽ  جهللج السخاجعللة السبللحول
إلى أن ارع ا   (Bentley et al., 2013; Egmond, 2014; Hribar et al., 2016)الب،ا  

عمببببى جببببيدة ترببببيرة إيجا  ببببة ،بببباب السخاج،ببببة يذبببب خ إلببببى ارع ببببا  جهببببج السخاج،ببببةك ولببببب ثببببع التبببب ث خ أع
دمحم السخاج،ةك للاسة  جقة الحلبع السهشبى لبخأى لخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةة. وبالسوبن؛ أوابح 

( أن إ ببجار لخاقبب  الحدبباتات رأة ل،ببجل تذبب ن ا سببتسخارةة لت مبب   ببحل السدةببج لببب ال،شايببة 2120 
السهش ة واجخا  السدةج لب إختبارات السخاج،بة والتيث بي وجسبو أدلبة أكوبخك لبب أجبن دعبع رأيبع الشهبا ىك 

ع ارع ببا  أع،بباب وةبب دى هببحا ال،سببن ا اببالم إلببى إرع ببا  الجهببج السعببحول لببم عسم ببة السخاج،ببةك ولببب ثبب
السخاج،ةك لسبا ي،لبذ ارعبا بًا إيجا  بًا  ب ب أع،باب السخاج،بة ورأى لخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةة 

 لب جهةك ولب ثع دقة هحا الخأى لب جهة أخخى. 

إلبى وجبيد عب ث خ سبمعم   Khan et al. (2011)وعمبى علبذ الشتبا ج الدباتلة؛ عي بمت دراسبة 
الذختات ال،ا م ةك والتى عترف تدب  خة ألبخاد ال،ا مبة عمبى لم سخاج،ة ألع،اب السخاج،ة عمى جيدة ال

السشا بب  التش  حيببةك ولببب ثببع لتخببحون اللببخارات التببى عقحلببي لرببالحهع الخا ببة. لببم هببح  الحالببة ك قببج 
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عتبببب ثخ جببببيدة التلببببارةخ السال ببببةك وبالتببببالى ي ببببخال لخاقعببببي الحدبببباتات أع،بببباب لخاج،ببببة أعمببببى عمببببى عمبببب  
حلين السدةببج لببب الجهببيد لتلم ببن لخببا خ السخاج،ببة  ات الرببمة. لسببا يذبب خ إلببى الذببختات ألنهببع قببج لعبب

انخ اال ال م  عمى جبيدة السخاج،بة السخع ،بة لبب قعبن هبح  الذبختاتك ولبب ثبع انخ باال دقبة الحلبع 
إلبى التحل بي  Paredes and Wheatley (2019)سب،ت دراسبة السهشبى لسخاقب  الحدباتات. تسبا 

السال بببة عمبببى أع،ببباب السخاج،بببة وان،لببباس  لببب  عمبببى جبببيدة السخاج،بببة.  لبببب عببب ث خ عر  بببخ نهايبببة الدبببشة
وعي ببمت الجراسببة إلببى أن عر  ببخ نهايببة الدببشة السال ببة لبب دى إلببى عخمبب ا أع،بباب السخاج،ببة ولببب ثببع 

 عخم ا جهيد السخاج،ة تذلن تع خك والتى عش،لذ تريرة سمع ة عمى جيدة السخاج،ة.

 ;Defond et al., 2002) ببن الببب،ا تي ؛ لببع لوعمللي الش للي  مللؼ الشتللائة الدللابقة
Callaghan et al.,2009; Read, 2015; Shan et al., 2019)  إلبى وجبيد عب ث خ ألع،باب

السخاج،ة عمى إ جار لخاق  الحداتات لخأى ل،بجل سباتلًا تذب ن اسبتسخارةة الذبختات التبى دخمبت لبم 
وباسبتخجام ولب لشظير أخخ؛  لخذمة ا لالس  ذلًاك ولب ثع عمى دقة ذلسع السهشى لم هحا الذ ن.

تاختبببار ال،القببة  بب ب  variable et al., (2019)ك قببام كستغيللخ رقللابيرأة لخاقبب  الحدبباتاتك 
لم الرشاعة وأع،اب السخاج،ة لم السسمكة الستحجة. وأظهخت الرشاعى لسخاق  الحداتات التخرص 

 ب ب رأة لخاقب  الحدباتات وأع،باب السخاج،بة. وعمبى  عالقة إيجابية ولكشها غيخ معشؽيةالشتا ج وجيد 
 Hapsoroك عي ببمت دراسببة Mediatorن ببذ الشحببي؛ وباسببتخجام جببيدة السخاج،ببةك تستر ببخ وسبب ا 

and Santoso (2018)  إلى وجيد عاث خ سمعم ألع،اب السخاج،بة عمبى جبيدة السخاج،بة لبب ناذ بةك
رأى لخاق  الحداتات تذب ن ا سبتسخارةةك لبب    شسا لع عتي ن إلى وجيد ع ث خ ألع،اب السخاج،ة عمى

 ناذ ة أخخى.

تذبب ن ال،القببة  بب ب  ظتللائة متزللاربةوةتزببح لببب السشاقذببة أعببال ؛ عي ببن الجراسببات الدبباتلة إلببى 
أع،اب لخاج،ة الليا ع السال ة الدشيةة ودقة الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةة. ذ بث 

خ ل،شبيى ألع،باب السخاج،بة عمبى رأة لخاقب  الحدباتاتك سبيا  تبان لع لتي ن الب،ا إلى وجيد عب ث 
رأيًا ل،جً  أو رأًيا نظ ً ا لو للخة عيا ح ة. لى ذ ب أن بالع ة هح  الجراسبات عبجعع البخأى اللا بن تب ن 

للػ أع،اب السخاج،ة ع ثخ عمى رأى لخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةةك ولبب ثبع عمبم دقتبع. إ  أنهبا 
تلأثيخ ايجلابي وأخلخ ك للبج جبا ت نتا جهبا لتزباربة لبا  ب هلحس العالقلة يشها بذأن اتجلاستتفق فيسا ب

. وقببج لخجببو  لبب  إلببى اخببتالف   ئببة ع ع ببي هببح  الجراسببات ولشهج تهببا السدببتخجلة وذجببع ع شببة سللمبي
الجراسببة ون اقهببا الدلشببى. ولببم اببي  لببا علببجم لببب لتعشببى الباذببث اعجاهببا لقحببجدًا  ختبببار ال،القببة  بب ب 

اب السخاج،ببة ودقببة الحلببع السهشبى لسخاقبب  الحدبباتات تذبب ن ا سبتسخارةة لببم   ئببة السسارسببة السهش ببة أع،ب
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السرببخةة. وبشبباً  عمببم لاسببعيك يقسلببب اشببتلاق ال ببخال األول لمبحببث لببم  ببيرعع العجلمببةك عمببى الشحببي 
 التالى: 

H1 حكسللهدقللة عمللى  معشؽيللاو  مخاجعللة القللؽائػ الساليللة الدللشؽية: تللهثخ أتعللال مخاقللب الحدللابات عللؼ 
 .بذأن استسخارية الذخكات غيخ السالية السقيجة بالبؽرصة السرخية السهشى

تحميللل األثللخ الُسعللجل لجرجللة التخرللص الرللشاعي لسخاقللب الحدللابات عمللى  -6-2
العالقللة بلليؼ أتعابلله ودقللة حكسلله السهشللى بذللأن االسللتسخاريةض واشللتقاق فللخن 

 (H2البحث الثاظى )
لخاقببب  الحدببباتات لم،جلبببج لبببب الزبببريط لبببم   ئبببة السسارسبببة السهش بببة لبببم األونبببة األخ بببخة لت،بببخال 

خا ة  ات الرمة ت ع،اتعك نت جة شجة ذجة السشالدة وانخ اال ل،جل دوران عسال  لشذ ة السخاج،بةك 
لسا لش،لذ عمى دقة ذلسع السهشى تذ ن ا سبتسخارةة. وعتحبجد لبجى اسبتجاتة لخاقب  الحدباتات لهبح  

(. لبحل  خقربص هبحا 2121الن ة وخعخعبع وعخرربع الربشاعى  عبباسك الزريط وللًا لدساعع األخ
الجد  لب البحث لتحم ن لا إ ا تانبت ال،القبة  ب ب أع،باب لخاج،بة اللبيا ع السال بة الدبشيةة ودقبة الحلبع 
السهشى لسخاق  الحداتات تذ ن ا ستسخارةة عختمف تباختالف درجبة عخرربع الربشاعى. ولبم سبع ن 

الباذبببث أوً ك ع،خةببب  درجبببة التخربببص الربببشاعى لسخاقببب  الحدببباتاتك التحلبببي لبببب  لببب ك سببب تشاول 
 ولجاخن ن اسعك ثع لمم  ل  التحلي لب أثخ  عمى ال،القة لحن الجراسة.

 ,.Sarwoko and Agoes, 2014; Arthur et alولشهبا  وبتحميلل الجراسلات الدلابقة
درجلة التخرلص التى تشاولت تعخي   (2120؛ عمبىك 2121؛ عباسك 2107؛ الر خلمك (2017

ك لببخى الباذببث أنببع  ليجببج اخببتالف جببيهخى  بب ب الت،خة ببات التببى قببجلتها الرللشاعى لسخاقللب الحدللابات
ك حيث أظها اتفقت فيسا بيشها ضمؼ حيث السزلسؽن  هح  الجراسات تذ ن درجة التخرص الرشاعىك

الس،خلبة عمى ع،خة  التخرص الرشاعى لسخاقب  الحدباتات ت نبع اكتدباب لخاقب  الحدباتات لمخعبخة و 
السهش ة وال هع الست،سي ل ع ،ة  شاعة عس ن السخاج،ةك وعيالن الخ خ السخعب ة  هاك وت م ة ع ع بي 
السببببادى  والس،الجبببات السحاسبببع ة السختم بببة واللبببجرة عمبببى عحجلبببج تالبببة التحبببجيات التذبببر م ة ولخبببا خ 

  ع السهشىت. األعسال التى لب السسلب أن عياجع عم  الرشاعةك ولب ثع لش،لذ  ل  عمى أدا

ول سا لت،مي تسجاخن ن اس التخرص الرشاعى لسخاق  الحداتاتك خمص الباذث لبب الجراسبات 
 Gracia؛ 2108؛ لشربيرك  Kato et al., 2016; Karmai et al., 2017الدباتلة ولشهبا  

and Argils, 2018 أنبع يرب،  ن باس التخربص الربشاعى لسخاقب  الحدباتات 2121؛ عبباسك )
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لكبببب يسلبببب ن اسبببع لبببب خبببالل لجسيعبببة لبببب السلبببال ذ يسلبببب علدببب سها إلبببى لبببجخم ب  تربببيرة لباشبببخةك
ووللبًا لسبجخن الحربة الدبين ة لبدن لخاقب  مجخل الحرة الدؽ يةض وملجخل السحفعلة. ر  د  ب هسا؛ 

الحداتات األكوخ عخررًا هي  ل  الجى يدتحي  عمى ذرة سين ة تع خة لم سيق لخاج،ة  بشاعة 
لببم ن ببذ الرببشاعةك والتببى ع،لببذ خعببخة ول،خلببة لخاقبب  الحدبباتات لببم هببح   ل، شببةك للارنببة تسشالدبب ة

الرببشاعة. وةببخعبا لببجخن الحرببة الدببين ة ت،ببجد عسال ببع لببم  ببشاعة لبباك أو تدجسببالى لع ،بباعهع ك أو 
 (. 2108تدجسالى أ يلهع  عمىك 

 لختبد عمبى التس  بد  ب ب لشذب ت السخاج،بة لبم الربشاعات السختم بةك السحفعلة مجخللم ذ ب أن 
والتي ةببو الشدببعم لخببجلات السخاج،ببة واألع،بباب التببى عتلااببها لشذبب ة السخاج،ببة لببب أنذبب تها السختم ببةك 
كسببا لختببد عمببى السببيارد وا سببتوسارات التببى عش لهببا لشذبب ة السخاج،ببة عمببى عسم ببات التببجرة  والت ببيةخ 

ربشاعة التبى والسدتسخ والحريل عمى أذجث التلش بات  ات الربمة تسجبال السخاج،بةك وبالتبالى لبدن ال
؛ عبببباسك 2108عحظببى تسجببال خببجلات أكعببخ ع،تعببخ لجبببال عخرببص لخاقبب  الحدبباتات  لشرببيرك 

لببم ن بباس  األكثللخ شلليؽعاو (. ولببم اببي  لببا علببجم ي،تعببخ لببجخن الحرببة الدببين ة هببي السببجخن 2121
األملخ اللحي قبلخر إعتسلاد البحلث التخرص الرشاعى لسخاق  الحداتات لم الجراسات  ات الربمةك 

     .ى هحا السجخل في جاظبه التطبيقي الحقاو الحالى عم

وأخ ببخًا تذبب ن عحم ببن األثببخ السق،ببجل لجرجببة التخرببص الرببشاعى عمببى ال،القببة  بب ب أع،بباب لخاج،ببة 
اللببيا ع السال ببة الدببشيةة ودقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتاتك أشببارت ال،جلببج لببب الجراسببات ولشهببا 

(Omidfar and Moradi, 2015;  ؛2105 بالحك Audousset-Coulier et al., 2016; 
Havasi and Darabi, 2016; Arthur et al., 2017; Hapsoro and Suryanto, 

2017; Hapsoro and Santoso, 2018)   إلبى أن التخربص الربشاعى لسخاقب  الحدباتات
ي لدةببج لببب ت ا عببع عشببج إ ببجار ذلسببع السهشببىك ذ ببث يلدبببع الس،خلببة والخعببخة السهش ببة وال هببع الست،سبب

ل ع ،ة  شاعة ال،س بنك ولخبا خ األعسبال  ات الربمة تسجبال السخاج،بةك وع،دةبد شبلع السهشبىك لسبا 
لدةبببج لبببب قجرعبببع عمبببى تذبببف التحخة بببات الجيهخةبببةك التبببى عسلشبببع لبببب إ بببجار أذلالبببًا لهش بببة تذبببب ن 
ا سببببتسخارةة  ات لدببببتيى لخع ببببو لببببب الجقببببة.  وعمببببى ال،لببببذ لببببب الشتببببا ج الدبببباتلةك عي ببببمت دراسببببة 

Chiang et al., (2015)  إلبى وجبيد عب ث خ سبمعم لجرجبة التخربص الربشاعى لسخاقب  الحدباتات
 ),.Osman et alعمببى دقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن ا سببتسخارةة. ولببم السلا ببن لببع عتي ببن دراسببة 

إلبببى وجبببيد عببب ث خ ل،شبببيى لجرجبببة التخربببص الربببشاعى لسخاقببب  الحدببباتات عمبببى دقبببة ذلسبببع  (2016
 السهشى. 



 األثر المعدل لدرجة التخصص الصناعي لمراقب الحسابات على العالقة..........                      سارة محدى عطيةد/

232 

 

إلبى اع باق بالع بة الجراسبات الدباتلة عمبى وجبيد عب ث خ ايجبا م لجرجبة  كسبقويخمص الباحث مسا 
التخرص الرشاعى لسخاق  الحداتات عمى دقة ذلسع السهشى تذ ن ا ستسخارةةك وأن هح  الجراسات 
اختعببخت عبب ث خ درجببة التخرببص الرببشاعى عمببى دقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن ا سببتسخارةةك تاعتبببار هببحا 

أو لتر ببخ لدببتلنك وعجاهمببت التحلببي لببب عبب ث خ هببحا الستر ببخ عمببى ال،القببة التخرببص تستر ببخ رقببا م 
وفلي هلحا الذلأن قلخ    ب أع،باب السخاج،بة ودقبة الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخاية. 

أنبع إ ا تانبت درجبة التخربص الربشاعى لسخاقب  الحدباتات عب دى إلبى عحدب ب دقبة األذلبام  الباحث
اتك خا ة  ات الرمة  خأيع تذ ن ا ستسخارةةك لدنع لم هبح  الحالبة قبج عب دى السهش ة لسخاق  الحدات

درجبة التخربص الربشاعى إلبى عر  ببخ قبية واعجبا  ال،القبة  ب ب أع،بباب لخاج،بة اللبيا ع السال بة الدببشيةة 
ودقة الحلع الس،شى لسخاق  الحداتات تذ ن ا ستسخارةة. وبالتالم يقسلب اشتلاق ال خال الوانى لمبحبث 

  يرعع العجلمةك و ل  عمى الشحي التالى:لم 

H1 يختم  التلأثيخ السعشلؽ  ألتعلال مخاقلب الحدلابات علؼ مخاجعلة القلؽائػ الساليلة الدلشؽية عملى :
دقللة حكسلله السهشللى بذللأن اسللتسخارية الذللخكات غيللخ الساليللة السقيللجة بالبؽرصللة السرللخية بللاختالف 

 درجة تخرره الرشاعى.

 مشهجية البحث -7
ة،خال الباذبث البحث ولب ثع اختبار لخا عك قام الباذث تدجخا  دراسة ع ع ه ة. و عحه لًا لهجف 

و ل  لب خالل عشباول تبن لبب؛ أهبجاف الجراسبة الت ع ه بةك ولجتسبو وع شبة  ل سا لمم لسشهج ة البحثك
الجراسبببةك ونسبببي ج الجراسبببة عي ببب   ون ببباس لتر خاعهببباك وأدوات واجبببخا ات الجراسبببة الت ع ه بببةك وأدوات 

ن ا ذربا م السدبتخجلة لبم عحم بن الع انباتك وأخ بخًا عبخال نتبا ج ا ذربا  الي ب مك ونتببا ج التحم ب
 :وذلغ عمى الشحؽ التالىاختبار ال خوالك 

 أهجاف الجراسة التطبي ية -7-1
لخاى البحث عسم ًاك لب خالل اختبار ع ث خ أع،اب السخاج،بة  اختبارالجراسة الت ع ه ة  تدتهجف

عمببى دقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات تذبب ن اسببتسخارةة الذببختات ب ببخ السال ببة السل ببجة تالعير ببة 
اختببار عب ث خ ض وكلحلغ (2120؛ دمحمك  Myoil, 2020; He et al., 2020ض  ياساو عملى )السرخةة

 Chiang et)عملى   ياسلاو الحدباتات عمبى هبح  ال،القبةك و لب  درجبة التخربص الربشاعى لسخاقب  
al., 2015; Osman et al.2016; Hapsoro and Santoso, 2018) . 
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 مجتسع وعيشة الجراسة  -7-2
الجراسبببة تالبببة الذبببختات السل بببجة تالعير بببة السربببخةة ت،بببج اسبببتب،اد الس سدبببات قتزلللسؼ مجتسلللع 

 Goddenواسلللتخجم الباحلللث معادللللة . 2109ذتبببى  2102ك و لببب  خبببالل ال تبببخة لبببب 4السال بببة
كال بة لبخلا لبخال ال،بجم تذبلن  بح حك وبت ع بي  5لتقجقخ حجلػ العيشلة لسجتسلع معملؽم  (2004)

تاعتبارهببا أكعببخ لتببخات الجراسببة لببب ذ ببث عببجد  2109هببح  الس،ادلببة عمببم ال تببخة السال ببة السشته ببة لببم 
( شختة ب خ 049( شختةك  م  عجد شختات ال، شة السلجرة  205لسل جة  شحي  الذختات ب خ السال ة ا

ض  Firm - Year  - Observationsوقج تػ سحب عيشة عذؽائية لمجراسة وفقا لسجخل لال ة. 
وذلللغ فللي فللؽء مجسؽعللة مللؼ الذللخو  واالعتبللارات وهللي   أن تتللؽافخ القللؽائػ الساليللة وااليزللاحات 
الستسسللة ومحافللخ الجسايللة العسؽميللة لمذللخكات خللالل فتللخة الجراسللة ض وأن تكللؽن القللؽائػ الساليللة 

شلللخكة ض باجسلللالي علللجد  164لمذلللخكات بالعسملللة السرلللخية. وقلللج بمغلللت العيشلللة الشهائيلللة لمجراسلللة 
وهبي أكعبخ لبب ذجبع ال، شبة السلبجر  ياسب ة الس،ادلبة سبال ة البحتخ الببال  مذاهجة.  1113هجات مذا

لتحجلبج  Power and Simple Size Analysis (PSS6)شبختة. واسبتخجم الباذبث عحم بن  049
ك تسبا هبي (Stata Press, 2013) عبجد السذباهجات التبى يحتاجهبا الباذبث لتحل بي أهبجاف البحبث

 (.0قع  لياح لم الججول ر 

 

 

                                                 
الس سدات السال ة  العشيكك وشختات الت ل بك و شادلي ا ستوسار(ك نت جة  ختالف  ع ،ة نذا ها عب الذختات ب بخ  استبعادعع  4 

 عها لس،ال خ لحاسع ةك وا ار إعجاد التلارةخ السال ةك ولت مبات رقا  ةك وقياعج عشظ س ة خا ة  ها.السال ةك وخزي 
 : ===(Godden,2004)لتع علجلخ ذجع ال، شة لسجتسو ل،ميم عمم الشحي التالم  5

  SS =   
      ( )  (   )

  
  =                  

      
 = 384     (1)  

عبب  Pك   شسبا ع،عبخ Confidence Interval =0.05إلى لدبتيى ثلبة  C%ك وعذ خ 5عشج لدتيى ل،شيةة  Z    =1.96  ==ذ ث:
 :)(N    N=245 علجلخ ذجع ال، شة لسجتسو ل،ميم   0.5ندبة عيقو ذجوث الظاهخة لم السجتسو وع،ادل 

N =   

(  (
    

   
))
  = 384/((1+((384-1)/245))= 149       (2) 

 عب ذجع السجتسو الس،ميم POP(ك   شسا ع،عخ0لى ذجع ال، شة لب لجتسو ب خ ل،ميم   الخ ية رقع عذ خ إSS  :ذ ث
( ذ بث يسلبب  ب ابة  لبخال 4. تسبا هبي ليابح لبى السمحبي رقبع  Stata 15عع إجخا  هحا التحم ن تاستخجام العخنالج ا ذربا م  6

عمببى الشحببي التببالى؛ ت يختمببف لتيسببا ذجببع ال، شببة عببب لتيسببا ذجببع السجتسببوتك   شسببا يسلببب  بب ابة ال ببخال  PSSال،ببجم  ختبببار 
 العجلن تسا لمى ت يختمف لتيسا ذجع ال، شة عب لتيسا ذجع السجتسوت   

Ho : µ = µ0                    Versus               H1 : µ = µA 

 لتيسا ذجع آخخ تخالف ذجع السجتسو.   µAلتيسا ذجع السجتسو ك   µoلتيسا ذجع ال، شة ك   µ :ذ ث :
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 Power and simple Size (PSS)ظتائة تحميل   :1ججول 
 

Sig 

(Alpha) 

Statistical 

Power (1-β) 
Std. 

Simple 

size 

Power 

Analysis 

Effect 

size 

Population 

Size 
0.05 0.80 1 1015 0.8 0.04 1279 

 Stataالمصذس: مه إعذاد الباحث مه مخشجات بشوامج التشغٕل االحصائٓ للبٕاوات  

لذاهجةك و ل  لسجتسو ل،ميم لعمب   0105هحا الججول أن ذجع ال، شة السلجرة األلون لعم   قبيؼو
ك تببانحخاف لا ببارى لم، شببة لعمبب   0.05سببشياتك و لبب  عشببج لدببتيى ل،شيةببة  8لذبباهجة خببالل  0279

ك 0.80ع،بادل  (Estimated Power Analysis)السلبجرة   الجبجول أن قبية ا ختببارك تسبا لعب ب 1
تع بببخًا  0105% أن يلببين لتيسبببا ذجببع ال، شبببة السلببجر ب 80وة،شببى  لبب  أن هشببباك اذتسببال  شدببببة 

 جرجة تال ة لخلا لخال ال،جم تذلن  ح حك ألنبع تال ،بن قبج عبع سبح  ال، شبة لبب السجتسبو العبجلن 
%. تسبببا أن عببب ث خ الحجبببع 20تسبببال ال ذبببن لبببم رلبببا لبببخال ال،بببجم ي،بببادل . وأن اذ0279تستيسبببا 

Effect Size  ك وةجل  لب  عمبى أن ا نحبخاف السا بارى لستيسبا عي ةبو ال، شبة لبم ظبن 0.04ي،ادل
 ,Stata Press) 0.04ال بخال العبجلن عبب لتيسبا عي ةبو ال، شبة لبم ظبن لبخال ال،بجم يقلبجر  شحبي 

2013) . 

التببى اعتسببج عم هببا الباذببث  ختبببار  مذللاهجات العيشللة الشهائيللةحجللػ ( 2وةياببح الجببجول رقببع  
 لذاهجة سشيةة وهي أكعخ لب لتيسا ذجع ال، شة السلجر  ياس ة 0003 حة لخوال البحث  شحي 

PSS    لذاهجة سشيةةك لسا لدةج لب قية اختبار ال، شة السدتخجلة لم الجراسة الحال ة.  0105البال 

 إجخاءات اختيار العيشة الشهائية :2ججول 

 المصذس: مه إعذاد الباحث

 
 
 
 
 

لمجتمن  الذساةن  لنفت ةتنشد الذساةن  منه  Firm-Year Observationالمشاٌذات السنىُٔ  

1321-1329 
1863 

 (292) ( المشاٌذات السىُٔ  للمؤةسات المالٕ -)

 (458) ( البٕاوات المفقُدد َ المشاٌذات غٕش المكتمل -)

 Final Sample 1113حجم مشاٌذات العٕى  الىٍائٕ  
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 ظسؽذج البحث وتؽصي  و ياس متغيخات الجراسة  -7-3
ل سا لمم ي،خال الباذث  تن لب؛ نسي ج البحثك وعي    ون اس الستر بخات و لب  عمبى الشحبي 

 :التالم

 ظسؽذج البحث )التحميل األساسي( -7-3-1
السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات تذبب ن يذببسن نسببي ج البحببث ثببالث لتر ببخات ر  دبب ة هببم؛ دقببة الحلببع 

ا ستسخارةة تستر خ عاتوك وأع،اب لخاق  الحداتات عب لخاج،ة الليام السال ة الدشيةة تستر خ لدتلنك 
( نسي ج 0وأخ خًا درجة عخررع الرشاعى تستر خ ل،جل لم،القة لحن الجراسة. وةياح الذلن رقع 

 البحث تسا لمم:    

 
 التحميل األساسيفي ظل  ظسؽذج البحث :1شكل 

 المصذس: إعذاد الباحث

 تؽصي  و ياس الستغيخات    -7-3-2
 ( التالى:3عع عي    ون اس لتر خات البحث عمى الشحي السياح لم الججول رقع 
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  و ياس متغيخات الجراسة تؽصي  :3ججول 

 نوعه المتغير
التأثير 

 المتوقع
 القياس التوصيف

دق  الحكم 

المٍىّ 

لمشاقب 

الحسابات 

بشأن 

االةتمشاسٔ  

(ACCGC) 

 ـــــــــــ تاب 

قننذسد مشاقننب الحسننابات علننٓ 

التقٕننننٕم المُ ننننُعّ للبننننذائل 

المتاحننن  بشنننأن االةنننتمشاسٔ   

َالتٕنننننناسي للبنننننننذٔل المفئنننننننم 

للظننننشَم المحٕمنننن  بمجنننننات 

حكمنننننننننً المٍىنننننننننّ بشنننننننننأن 

االةتمشاسٔ   ةٓ ظنل االلتنضا  

المٍىٕنننننن   الكامننننننل بالمعننننننإٔش

َقُاعننننننننذ َكدات ةننننننننلُ ٕات 

المٍىنننن  رات الصننننل  )السننننٕذ  

 ,.Berglund, et al ؛1322

 (.1312؛ علّ  2018

بذاللننننننننً ةننننننننفم  س ْ مشاقننننننننب 

الحسنننننابات بشنننننأن االةنننننتمشاسٔ .  

( ةنٓ 2 متغٕش ٌَمٓ ٔألنز القٕمن  )

ظل ةنفم  س ِ مشاقنب الحسنابات 

بشأن االةتمشاسٔ ) َرلك ةٓ حالتٓ 

حٕح(   القبنننننننُت َالنننننننشة  الصننننننن

َالقٕمنن  )رننفش( بخننفم رلننك )  ِ 

ةننننننٓ حننننننالتٓ القبننننننُت َالننننننشة  

الخننننننالك( َرلننننننك قٕاةننننننا  علننننننّ 

(Budisantoso et al.2017;  

Berglund, et al., 2018؛ 

 تعات مشاقب 

الحسابات عه 

مشاجع  

القُائم المالٕ  

 السىُٔ 

(AUFees) 

 مستقل

H1 :

/+- 

 

المقابنننل النننزْ ٔحصنننل علٕننننً 

 وظٕننننننش مشاقنننننب الحسنننننابات 

الُقنننا َالجٍنننذ المبنننزَت ةنننٓ 

مشاجعنننننننن  مىشننننننننأد عمٕننننننننل 

المشاجعننننن   َٔكنننننُن وتٕجنننننن  

تفنناَب بنننٕه الجمعٕننن  العامننن  

للشنننش   َمشاقنننب الحسنننابات 

 (.1312)ُٔةف  

باللُغنننننناسٔتم المبٕعننننننٓ  تعننننننات  

مشاجعنننن  القننننُائم المالٕنننن  السننننىُٔ  

الكاملننننن   قٕاةنننننا  علنننننّ )ُٔةنننننفه 

1312) 

دسج  

التخصص 

الصىاعّ 

لمشاقب 

 الحسابات

(SPEC) 

 معذت

+\- 

علٓ قُد 

َ\ َ 

اتجاي 

العفق  

مجات 

(H1) 

مننذِ إلمننا  مشاقننب الحسننابات 

َةٍمنننننننً العمٕننننننن  َلبشتنننننننً 

بمبٕع   َالمُٔل   المتخصص 

ا عمننننات الخارنننن  بصننننىاع  

عمٕنننننل المشاجعننننن    َ ٕفٕننننن  

تمبٕنن  المعالجننات المحاةننبٕ  

َالقننننذسد علننننّ تحذٔننننذ  اةنننن  

التحننذٔات التشننغٕلٕ  التننٓ مننه 

الممكننننه  ن تُاجننننً الصننننىاع  

؛ علنننننّ  1322)الصنننننٕشةٓ  

1312) 

بالحصنن  السننُقٕ  لجمننالّ  رننُت 

عمننفم مىشننأد المشاجعنن  باةننتخذا  

إجمنننالّ  رنننُت المعادلننن  التالٕننن : 

العمننننننفم الننننننزٔه ٔقننننننُ  مشاقننننننب 

الحسابات بمشاجعتٍم ةٓ  نل قمنا  

اجمنننالٓ  رنننُت الشنننش ات ةنننٓ ÷ 

)الصننٕشةٓ    القمننا  الصننىاعّ

1322) 

حجم الشش   

(Size) 

إ اةٓ 

 معذت

+\- 

علٓ قُد 

َ\ َ 

اتجاي 

العفق  

مجات 

(H1) 

إحنننذِ الخصنننائص التشنننغٕلٕ  

الممٕنننضد للشنننش   التنننّ تحنننذد 

الشنش    المتُلنذد قذسد َلاق  

البشننشٔ  َالمادٔنن   مننه المننُاسد

المقتىننناي  علنننٓ  َالتكىُلُجٕننن 

تحقٕنننننن   ٌننننننذاةٍا التشننننننغٕلٕ  

َالمالٕننن   َغٕنننش المالٕننن   ةنننٓ 

باللُغاسٔتم المبٕعٓ لجمالٓ القٕم  

قٕاةننننا  علننننّ   الذةتشٔنننن  ل،رننننُت  

 (1312)عمٕ   



 األثر المعدل لدرجة التخصص الصناعي لمراقب الحسابات على العالقة..........                      سارة محدى عطيةد/

221 

 

 المصذس: إعذاد الباحث

  دوات وإجخاءات الجراسةأ -7-4
تذبببب ن أدوات الجراسببببةك للببببج عببببع ا سببببتشاد الببببى الع انببببات ال ،م ببببة والوانيةببببة الببببيارد تببببالليا ع السال ببببة 

 تا ابالة لتلبارةخ لجمبذ ا دارة ولحاابخ الجسا بة ال،سيل بةكوا يزاذات الستسسة لذختات ال، شةك 
لمذبختات السل بجة والع انبات الستاذبة عمبى السيقبو ا لكتخونبم لباشبخ ل،ميلبات لربخ والتلبارةخ السال بة 

وتببحل  الع انببات الخ  دبب ة التببى ع رببح عشهببا الذببختات الكتخون ببًا ععببخ  بب حتها تالعير ببة السرببخةة. 
تا االة إلى استخجام الشسا ج الخةاا ة وا ذربا  ة لحدباب نب ع الستر بخات الخسس ة عمى ا نتخنت. 

) ;Berglund et al., 2018; Hardies et Budisantoso et al.2017ن اسبًا عمبم 
al.2018)   

التلببار   ئببة السسارسببة السحاسببع ة والسهش ببة السرببخةة إلببى  وفللي ظللل أمللا بذللأن إجللخاءات الجراسللةض
وجيد قاعبجة   انبات رسبس ة لمذبختات السل بجة تالعير بة السربخةةك عتزبسب   انبات  ات  بمة تبالت،وخ 

رخةة الال لة له اس دقة الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات السالى لمذختات ب خ السال ة تالعير ة الس

اٖجننات القصننٕشد َالمتُةننم  

َالمُٔلننننننن   َللننننننن  مٕنننننننضد 

تىاةسننننننٕ   َإمننننننتف  حصنننننن  

ةُقٕ    بش منه ةنُا المىنتج  

مقاسو  بمىاةسٍٕا ةٓ الصنىاع  

 (1312)عمٕ   

دسج  تعقذ 

العملٕات 

(Complex) 

إ اةٓ 

 معذت

+\- 

علٓ قُد 

َ\ َ 

اتجاي 

العفق  

مجات 

(H1) 

مذِ رعُب  َتذالل العملٕات 

بسننبب تعننذد ةننشَ  الشننش ات 

َصٔننادد عننذد تننش اتٍا التابعنن  

 َتىنننننننُ  مىتجاتٍنننننننا َتعنننننننذد

ا ةُاا التٓ تخالبٍنا مقاسون  

بالشنش ات اٖلننشِ   َمننه  ننم 

تعقذ عملٕن  التقشٔنش المحاةنبٓ 

عننه عملٕننات َمعننامفت تلننك 

الشنننش ات مقاسوننن  بالشنننش ات 

 اٖلننننننننشِ المىنننننننناظشد

(Badertscher et 

al.2013) 

  بذاللننننن  معنننننذت دَسان المخنننننضَن

 قٕاةا  علنّ   معذت دَسان العمفم  َ

(Badertscher et al.2013) 

حجم مىشأد 

المشاجع  

AUDIT 

Size 

إ اةٓ 

 معذت

+\- 

علٓ قُد 

َ\ َ 

اتجاي 

العفق  

مجات 

(H1) 

مىشننأد ٔقصننذ بننً مننذِ ةننٕمشد 

علننّ وسننب   مشاقننب الحسننابات

 بٕننشد مننه العمننفم ةننٓ ةننُا 

المشاجعننننننننن   لارننننننننن  رَْ 

 ا رُت َالٔشادات الضخم 

(Saladrigues, 2016). 

( إرا  2متغٕننش ٌَمننّ ٔألننز القٕمنن  )

 اوا مىشنأد المشاجعن  رات تنشا   

   َ الجٍناص Big 4م   حنذ مكاتنب 

المش نننضِ للمحاةنننبات المصنننشِ  

َةٕما عذا رلك ٔألنز القٕمن  )رنفش( 

(Saladrigues, 2016) 
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لببب خببالل اجببخا   قببام الباذببث  تجه ببد هببح  الع انببات الس ميبببة الستغيللخ التللابع(ضتذبب ن ا سببتسخارةة  
السشذببيرة وع ع ببي نسببي ج عحم ببن لحتببيى لمع انببات ال ،م ببة الببياردة تببالليا ع السال ببة وايزبباذاعها الستسسببة 

7Altman z  لجى الداللة السال ة لجس و شبختات ال، شبة خبالل لتبخة الجراسبة. وبشباً  عمبى لمتحلي لب
لهببحا الشسببي ج عببع عرببش   شببختات ال، شببة إلببى لجسببيعت ب هسببا؛ السجسيعببة األولببى عتزببسب  Zن سببة 

شببختات لت،وببخة لال ببًا/ أو لحتسببن ع،وخهببا لال ببًاك والسجسيعببة الوان ببة عتزببسب شببختات لدببتلخة لال ببًا/ أو 
) Tahinakis and Samarinas,2016; Junaidi et  جيهخى لمت،وخك ن اسًا عمم ليجج ل شخ 

Budisantoso et al.2017) al.2016; .  

الحدباتات لبب خبالل التحلبي لبب لبجى ا عدباق  تقجقخ دقة الحكػ السهشلي لسخاقلب ثػ بعج ذلغ تػ
 بب ب رأيببع ال ،مببم تذبب ن ا سببتسخارةة لببم علخةببخ السخاج،ببة لببو نت جببة نسببي ج التشعبب  تببالت،وخ السببالى وللببًا 

(ك 0ك لببد ا اع ببي رأيببع لببو نت جببة الشسببي جك لببجل  لبب  عمببم دقببة ذلسببع السهشببم وة خببح اله سببة  Zله سببة 
السحسيعبة األولبىك واللعبيل الربح ح لذبختات السجسيعببة و لب  لبم ذبالتى البخلا الربح ح لذبختات 

وة،شبى  لب   Altman Zالوان ة. ألا إ ا أظهخت نتبا ج السلارنبة عبجم ا ع باق  ب ب رأيبع ونت جبة نسبي ج 
عببجم دقببة ذلسببع السهشببم وة خببح اله سببة  بب خ. و لبب  لببم ذببالتى اللعببيل الخببا ى  لذببختات السجسيعببة 

سجسيعببة الوان ببة.  وةلرببج تبباللعيل الخببا ى  عببجم ذرببيل األولببىك أو الببخلا الخببا ى  لذببختات ال
الذختات الست،وخة عمى علخةخ ل،جل تدع  ا ستسخارةةك وة،ج خ   لم الحلع السهشم لبب الشبي  الوبانم 

Type 2 Error   لسببا ي،ببخال لخاقبب  الحدبباتات لخ ببخ التلااببى ولخببا خ الدببس،ة.   شسببا لتسوببن
ذربببمت عمبببى علخةبببخ ل،بببجل تدبببع  ا سبببتسخارةة وللبببًا البببخلا الخبببا ى  لبببم الذبببختات السدبببتلخة التبببم 

 Typeخ   لم الحلع السهشم لب الشي  ا ولك  وة،ج (ISAs 705, 706)لسا ار السخاج،ة الجولم  

                                                 
 لمتشع  تالت،وخ السالم لمذختة ولجى  حتها السال ةك وةتع ن اسع وللًا لمس،ادلة ا ع ة:  Altman Z (1968)يدتخجم نسي ج  7

Z= 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3 X3 + 0.6 X4 + 0.999 X5 
 ذ ث:

X1  رأس السال ال،الن / إجسالم األ يلك =X2  األرباح السحتجدة / إجسالم األ يلك =X3    الم الخبح قعن ال يا ج والزخا  =
= إجسبالم السع ،بات / إجسبالم  X5= اله سبة الدبين ة لحلبيق السمك بة / اله سبة الجلتخةبة  جسبالم ا لتدالباتك  X4/ إجسالم األ بيلك 

 األ يل. 
أن الذختة لت،وخة  ك وة،شى  ل   1.81أقن لب  Z ( إ ا تانت ن سة 0تستر خ وهسى ي خح اله سة   Z الشاعج لب ل،ادلةوعع الت،ع خ عب 

 Wang and ) ك وةذب خ  لب  إلبى أن الذبختة لدبتلخة لال بًا  2.99أكعبخ لبب  Z لال بًاك  و ي خبح اله سبة   ب خ ( إ ا تانبت ن سبة 
Krishnan, 2015)  ألبا إ ا تانبت ن سبة .Z  ي،شبى  لب  أن الذبختة علبو لبم السش لبة الخلاديبة   2.99و  1.81 ب ب عتبخاوحzone 

gray ك وقج أشار ب خ لحجدة التيقوWardayati et al., (2017) هسا؛  إلى إللان ة علد ع شختات السش لة الخلادية إلى لجسيعت ب
 تع ل،الجتهببا تذببختات لت،وببخ  لال ببًا. وشببختات  ليجببج ك لببحا سبب 2.7-1.81عتببخاوح  بب ب  Zشببختات لحتسببن ع،وخهببا لال ببًا إ ا تانببت نبب ع 
 ك لحا س تع ل،الجتها تذختات لدتلخة لال ًا. 2.99-2.71عتخواح   ب  Zل شخ جيهخى لت،وخها لال ًا إ ا تانت ن سة 
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1 Error  ك لسببا ي،ببخال لخاقبب  الحدبباتات إلببى لخببا خ التلااببم وللببجانTahinakis and (
.2017)Budisantoso et al Samarinas,2016; Junaidi et al.2016; .  

ألا تالشدبة لباقم لتر بخات الجراسبةك للبج عبع اسبتخخاج الع انبات الال لبة لبب التلبارةخ السال بة له باس 
 ذتداب ل،اد ت ون ع لتر بخات   Microsoft Excelهح  الستر خاتك وقج عع ا عتساد عمم  خنالج 

الجراسببة السدببتهجف اختبارهبباك عسه ببجًا  جببخا  التحم ببن ا ذرببا م لهببا تاسببتخجام العخنببالج ا ذرببا م 
STATA Corp 15.   وقج عع إجخا  اختبار ال بخوال لشهج بًا تاسبتخجام نسبي ج ا نحبجار الميج دبتى

 ,Hapsoro and Santoso) ك و لب  ن اسبًا عمبى Binary Logistic Regrssion الوشبا م
2018; Sutrisno, 2019) ك ألنع األلزن  ختبار الستر خ التباتو البيهسى  و اله باس ثشبا م اله سبة

 (. 2120(  دمحمك1ك0 

 أدوات التحميل ااحرائي -7-5
اسبببتخجام الباذبببث ت،بببا أسبببال   ا ذربببا  الي ببب ى لستر بببخات الجراسبببة لوبببن الستيسببباك واليسبببا 

السا ببارىك وأكعببخ وأدنببى ن سببةك لتحجلببج الخرببا ص الخ  دبب ة لستر ببخات الجراسببة. الحدببا مك وا نحببخاف 
له باس لبجى ا رعبباط  ب ب لتر بخات الجراسبة.  Pearsonوتحل  عع اسبتخجام ل،البن ا رعبباط   خسبين 

ك االظحجار المؽجيدلتىاستخجم الباذث عحم بن  H2 ك والوانىH1 الختبار صحة فخفى البحث األولو
أنببببببيا  عحم ببببببن ا نحببببببجار التببببببى عدببببببتخجم عشببببببجلا يلببببببين الستر ببببببخ التبببببباتو لتر ببببببخًا  والببببببحة يسوببببببن أذببببببج

 (.2120وهس ًا ع  ةك

 ظتائة الجراسة التطبي ية -8
 ااحراءات الؽصفية لستغيخات الجراسة -8-1

( ا ذربا ات الي بم ة وهبى؛ الستيسبا وا نحبخاف السا بارى وأكعبخ ن سبة 4ي،خال الجبجول رقبع  
وأدنى ن سة لستر خات الجراسة الخ  د ة والتبى عتسوبن لبم ؛ دقبة الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن 

ك وأع،بببببببباب لخاقبببببببب  الحدبببببببباتات عببببببببب لخاج،ببببببببة اللببببببببيا ع السال ببببببببة الدببببببببشيةة (ACCGC)ا سببببببببتسخارةة 
(AUFEES) ك ودرجة عخررع الرشاعى(SPEC) . 
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 ااحراءات الؽصفية لستغيخات الجراسة :4ججول 
 

Max Min Std. Dev. Mean Median Variable 

1 0 .4412055 .7356115 1 ACCGC 

.867074 .000103 .2453362 .1972387 .05314 SPEC 

4.491362 .69897 .4613963 1.875756 1.846 AUFees 

2.147847 .0002 .4977525 .3914338 .09769 SpecAUFEES 

 إعذاد الباحث مه مخشجات بشوامج التشغٕل الحصائٓ للبٕاوات   المصذس:

وةذ خ هحا الججول إلى عداوى ن سة الستيسبا الحدبا م واليسب ا لستر بخ أع،باب لخاقب  الحدباتات 
وة،شى  ل  أن ن ع هحا الستر خ عتي   عي ة،ًا  ع ا ًا. تسبا أن  1.8عب لخاج،ة الليا ع السال ة الدشيةة 

و  1.8ن سة اليسا الحدا م لهحا الستر خ أقن لبب ن سبة ا نحبخاف السا بارى لبع وهسبا عمبم التبيالى؛  
وة،شى  لب  أن نب ع هبحا  4.49ك وأكعخ ن سة لع  ع،ادل  0.70ك وأن أقن ن سة لمستر خ ع،ادل  0.46

 وأكوخ ثباعًا.  الستر خ أقن عذتتاً 

  شسببببا لياببببح الجببببجول ارع ببببا  ن سببببة الستيسببببا الحدببببا م لجرجببببة التخرببببص الرببببشاعى لسخاقبببب  
وة،شبى  لب  أن نب ع هبحا الستر بخ عتببو  0.0977و 0.391الحداتات عبب وسب  ع وهبى عمبى التبيالى 

ه ع  ات التي ةو ال ع ،م ولكشع هشاك التبيا  عجبا  ال سب ب ذ بث لعبجأ شبلن لشحشبى التي ةبو ال ع ،بم تبال
التكخارات األعمم ثع لشجرج نحي اله ع األقبنك وة،شبى  لب  وجبيد عذبتت أكوبخ لمهب ع. وة تبج  لب  إرع با  

 0.391و 0.497ن سببببة ا نحببببخاف السا ببببارى لمستر ببببخ عببببب ن سببببة وسبببب ع الحدببببا م وهببببى التببببيالى؛ 
،شبى  لب  . وة2.147ك وأكعبخ ن سبة لبع  ع،بادل  0.0002تا االة إلى أن أقن ن سبة لمستر بخ ع،بادل 

 وجيد عذتت تع خ   ب لذاهجات ال، شة لب ذ ث درجة التخرص الرشاعى. 

وةخجبببو الباذبببث هبببحا التذبببتت إلبببى ع،بببجد الل اعبببات الربببشاع ة التبببى عشتسبببى إل هبببا شبببختات ع شبببة 
ق ببا   ببشاعىك ت،ببج اسببتب،اد ق ببا  العشببيك والخببجلات  16الجراسببة. ذ ببث عتكببين ع شببة الجراسببة لببب 

ى ق ببا  واذببج لحببجدك لسببا ي،شببى وجببيد اخببتالف تع ببخ لببم نبب ع التخرببص السال ببةك دون التخت ببد عمبب
الربشاعى لذببختات ال، شببة نظببخًا  خببتالف  ع ،ببة وعبجد والببخادات وع،لببج عسم ببات تببن ق ببا   ببشاعىك 

 يقزاف إلى  ل  اختالف عجد السذاهجات الدشيةة لم تن ق ا   جرجة تع خة عب تاقم الل اعات.

لسهشبببببى لسخاقببببب  الحدبببباتات تذببببب ن ا سبببببتسخارةة  الستر بببببخ ألببببا ل سبببببا يخبببببص لتر بببببخ دقببببة الحلبببببع ا
( الخببباا تبببالتكخارات أن عبببجد السذببباهجات التبببى 5السش ربببن(ك للبببج أوابببحت نتبببا ج  الجبببجول رقبببع  

 294%(ك   شسببا ذرببمت 73.56لذبباهجة سببشيةة   شدبببة  818ع،ببادل نحببي  0ذرببمت عمببم اله سببة 
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  عمببى إرع ببا  ذببا ت إ ببجار رأى %( عمببى اله سببة  بب خك وةببجل  لبب26.44لذبباهجة سببشيةة   شدبببة 
ب ببخ ل،ببجل تذبب ن دقببة الحلببع السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات تذبب ن ا سببتسخارةة لببم ع شببة الجراسببة  شدبببة 

%. وة،شببى  لبب  ارع ببا  ندبببة ذببا ت اللعببيل والببخلا الرببح ح للارنببة تحببا ت اللعببيل والببخلا 74
 الخا ى  لم ع شة الجراسة.

 تكخارات دقة الحكػ السهشى لسخاقب الحدابات بذأن االستسخارية :5ججول 
 

Percent Freq. ACCGC 
26.44 294 0 

73.56 818 1 

100% 1112 Total 
 إعذاد الباحث مه مخشجات بشوامج التشغٕل الحصائٓ للبٕاوات   المصذس:

الجراسبة. وعذب خ   انبات ( ل،بالالت ارعبباط   خسبين لم،القبة  ب ب لتر بخات 6وةياح الججول رقع  
هبحا الجببجول وجبيد ارعببباط سببمعم ل،شبيى  بب ب دقببة الحلبع السهشببى لسخاقبب  الحدباتات تذبب ن ا سببتسخارةة 
وتن لب؛ أع،اب لخاق  الحداتات عب لخاج،بة اللبيام السال بة الدبشيةةك ودرجبة عخرربع الربشاعى ك 

ك و لب  عشبج لدبتيى 0.0977-و  0.0042-  إ   م  ل،الن ا رعباط لهح  الستر خات عمبى التبيالى؛
ول سبببا لت،مبببي ت،القبببة ا رعبببباط  ببب ب أع،ببباب السخاج،بببة  الستر بببخ السدبببتلن( ودرجبببة  .0.05ل،شيةبببة 

التخرص الرشاعى لسخاق  الحداتات  الستر خ السقً،جل(ك لتزح لب هحا الججول عجم وجبيد لذبلمة 
 رعبباط  ب ب هبحلب الستر بخةب ا رعباط الخ ى   ب هحلب الستر خةب وب،زهسا الب،ا. إ   م  ل،الن ا

 .(Tabachnic and Fidell, 2013) 0.9ك وهي أقن لب 0.3245

 معامالت ارتبا  بيخسؽن لستغيخات الجراسة :6ججول      
 

SpecAUFEES AUFees SPEC ACCGC Variable 

---- ----- ----- 1.000 ACCGC 

------ ----- 1.000 -0.0831 SPEC 

 1.000 0.1898 -0.0042 AUFees 

1.000 0.3247 0.9698 -0.0977 SpecAUFEES 

 إعذاد الباحث مه مخشجات بشوامج التشغٕل الحصائٓ للبٕاوات  المصذس:
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 ظتائة اختبار فخفى البحث -8-2
 (H1ظتائة اختبار فخن البحث األول ) -8-2-1

القلؽائػ الساليلة أتعال مخاقب الحدابات علؼ مخاجعلة هحا ال خال اختبار لا إ ا تانت استهجف 
الدللشؽية تللهثخ معشؽيللاو عمللى دقللة حكسلله السهشللى بذللأن اسللتسخارية الذللخكات غيللخ الساليللة السقيللجة 

و ختببار هبحا ال بخال إذربا  ًا عبع إعبادة  ب ابتع لبم  بيرة لبخال عبجم تسبا  بالبؽرصة السرخية.
 لمم:
H0: شؽيلاو عملى دقلة حكسله ال تهثخ أتعال مخاقب الحدابات عؼ مخاجعة القؽائػ السالية الدشؽية مع

وعبع اختببار  تاسبتخجام السهشى بذأن استسخارية الذخكات غيخ السالية السقيجة بالبؽرصة السرلخية. 
 وللا  لمس،ادلة التال ة:  نسي ج ا نحجار الميج دتى البد اك

ACCGCit = β0+ β1 AUFeesit + ε it          (1) 

لبم نهايبة ال تبخة  i( دقة الحلع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن اسبتسخارةة الذبختة ACCGCitحيث:) 
t  ك وAUFeesit)  أع،باب لخاقب  الحدباتات عبب لخاج،بة اللبيا ع السال بة الدبشيةة الذبختةi  لبم نهايبة

. وسب تع قعببيل هببحا ال ببخال  شبباً  عمببم ل،شيةببة الستر ببخ  يذبب خ إلببى ذببج الخ بب  ال،ذببيا م ε ك وtال تبخة 
 . (H1)( نتا ج اختبار لخال البحث األول 7( لب عجلع. وةياح الججول رقع  AUFeesitالسدتلن 

ك وةبببجل  لببب  عمبببى 0.0264ععمبب   Chi2وعذبب خ نتبببا ج هبببحا الجببجول إلبببى أن اله سبببة ا ذتسال بببة ل 
زيلادة ك وة تج  لب  (H1)لجال ال خال (ك ولب ثع  الذ تع  ختبار ال،القة 0ل،شيةة الشسي ج رقع  

ك وهبي 0.0264ك و ل  عشج لدتيى ل،شيةة 3.84كعب ن ستها الججول ة 4.93السحديبة  Chi2ن سة 
رقبع   لمشسبي ج Pseudo R2كسبا ععب ب نتبا ج هبحا الجبجول أن ن سبة  .0.05أقن لب لدبتيى الس،شيةبة 

ك أة أن أع،ببباب لخاقببب  الحدببباتات عبببب لخاج،بببة اللبببيا ع السال بببة الدبببشيةة ع دبببخ 0.0048(  مربببت 0 
لب إجسالى التر  خات لم دقة ذلسع السهشى تذ ن ا سبتسخارةة. وبتحم بن ل،بالالت انحبجار  0.0048

( لتعببب ب وجبببيد عببب ث خ إيجبببا م ل،شببية ألع،ببباب لخاقببب  الحدببباتات عبببب لخاج،بببة اللبببيا ع 0الشسببي ج رقبببع  
  ك و لب0.695السال ة الدشيةة عمى دقة ذلسع السهشى تذ ن اسبتسخارةة الذبختات ب بخ السال بة للبجار  

القائلل بأظله    H1وعميه تلػ رفل  فلخن العلجم وقبلؽل الفلخن البلجقل . 0.024عشج ن سة اذتسال ة 
تهثخ أتعال مخاقب الحدابات عؼ مخاجعلة القلؽائػ الساليلة الدلشؽية معشؽيلاو عملى دقلة حكسله السهشلى 

لبحلث بذأن استسخارية الذخكات غيخ السالية السقيجة بالبؽرصة السرخية   ومؼ ثػ تػ قبؽل فلخن ا
 (.H1األول )
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بيشسلا تلأتى (ك  2120؛دمحمك Jung et al., 2016; He et al., 2020 وتتدلق تملغ الشتيجلة 
 ;Defond et al., 2002)لسببا عي ببن إل ببع الببب،ا ا خببخ لببب الجراسببات  عمللى الش للي 

Callaghan et al.,2009; Read, 2015; Shan et al., 2019) . أن هبحا  الباحلث ويلخي
التبب ث خ ا يجببا م والس،شببيى ألع،بباب لخاقبب  الحدبباتات عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة عمببى دقببة 
ذلسع السهشبى تذب ن ا سبتسخارةة لخجبو إلبى إرع با  جهبج السخاج،بة السعبحول لبب قعبن لخاقب  الحدباتات 

قببب  الحدببباتات أن لخاقببب  الحدببباتات عشبببج إ بببجار ذلسبببع السهشبببى تذببب ن ا سبببتسخارةة. ذ بببث يلبببيم لخا
تببدجخا  السدةببج لببب اختبببارات السخاج،ببة والتيث ببي وجسببو أدلببة أكوببخك لببب أجببن دعببع رأيببع الشهببا ىك لسببا 
لببش،لذ إيجاتببًا عمببى دقببة ذلسببع السهشببى. ولوبببن هببح  ا جببخا ات ا اببال ة عبب دى إلببى إرع ببا  الجهبببج 

اتات أع،باب لخاج،بة السعحول لم عسم ة السخاج،ةك ولم للا ن  ل  الجهج السعبحول ي مب  لخاقب  الحدب
لخع ،ة للارنبة تسبا يحربن عم بع لبم الظبخوف ال،اديبةك لسبا ي،لبذ ارعبباط ايجبا م  ب ب أع،باب لخاقب  
الحداتات عب لخاج،ة الليا ع السال ة الدبشيةة ورأى لخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةة ولبب ثبع دقتبع 

  ذلسع السهشى لم هحا الذ نك نت جة لدةادة جهج السخاج،ة السعحول.

 (H2ظتائة اختبار فخن البحث الثاظى ) -8-2-2
التأثيخ السعشلؽ  ألتعلال مخاقلب الحدلابات علؼ مخاجعلة هحا ال خال اختبار لا إ ا تبان استهجف 

القللؽائػ الساليللة الدللشؽية عمللى دقللة حكسلله السهشللى بذللأن اسللتسخارية الذللخكات غيللخ الساليللة السقيللجة 
و ختببار هبحا ال بخال إذربا  ًا عبع بالبؽرصة السرخية يختم  بلاختالف درجلة تخررله الرلشاعى. 

 إعادة   ابتع لم  يرة لخال عجم تسا لمم:
H0 ال يختم  التأثيخ السعشؽ  ألتعال مخاقب الحدابات عؼ مخاجعلة القلؽائػ الساليلة الدلشؽية عملى :

دقللة حكسلله السهشللى بذللأن اسللتسخارية الذللخكات غيللخ الساليللة السقيللجة بالبؽرصللة السرللخية بللاختالف 
 درجة تخرره الرشاعى.

 ،ادلة التال ة: وللا  لمس وعع اختبار  تاستخجام نسي ج ا نحجار الميج دتى الست،جدك
ACCGCit = β0+ β1 AUFeesit + β2 SPECit+ β3 AUFees*SPECit + ε it    (2) 

(. وعذببببب خ 0( تسبببببا هبببببي لذبببببار إل هسبببببا لبببببم الشسبببببي ج رقبببببع  AUFeesit( و  ACCGCitحيلللللث :) 
 ٍSPECit)   إلببى درجببة التخرببص الرببشاعى لسخاقبب  ذدبباتات الذببختةi  لببم نهايببة ال تببخةt وة،عببخ .
 AUFees*SPECit)   عببب األثببخ الت بباعمم ألع،بباب لخاقبب  الحدبباتات عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة

.  وسب تع قعبيل هبحا ال بخال  شباً  عمبم tلبم نهايبة ال تبخة  iالدشيةة ودرجة عخررع الربشاعى لذبختة 
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( نتبا ج اختببار 7( لب عجلبع. وةيابح الجبجول رقبع  AUFees*SPECitل،شيةة الستر خ الت اعمم  
 .(H2)ى لخال البحث الوان

ك وهي 0.000( ععم  2لمشسي ج رقع   Chi2( أن اله سة ا ذتسال ة ل 7وعذ خ نتا ج الججول رقع  
ك وةببجل  لبب  (H2)لجببال ال ببخال لببا يذبب خ إلببى ل،شيةببة الشسببي ج ولببب ثببع  ببالذ تع  ختبببار ال،القببة 

نسببي ج ا نحببجارك ت،ببج إدخببال درجببة التخرببص الرببشاعى لسخاقبب  الحدبباتاتك  معشؽيللةاسللتسخار عمبم 
ك عبب 24.11السحدبيبة  Chi2ن سبة زيلادة ك وة تبج  لب  (H1)لجبال ال بخال كستر بخ ل،بجل لم،القبة 

( 2ك وةجعع  ل   الذ ة الشسي ج رقبع  0.000ك و ل  عشج لدتيى ل،شيةة 7.815ن ستها الججول ة 
لببم السلببجرة  تحدللشاو جؽهخيللاو وععبب ب الشتببا جك أيزببًاك ذببجوث  .(H2)ال  ختبببار ال،القببة لجببال ال ببخ 

ك ت،بج إدخبال رأى درجبة التخربص الربشاعى لسخاقب  0.0433إلبى 0.0048الت د خةة لمشسي ج لبب 
. وهبببي لبببا يذببب خ إلبببى قبببجرة أع،ببباب لخاقببب  (H1)الحدببباتاتك تستر بببخ ل،بببجل لم،القبببة لجبببال ال بببخال 

الدببشيةةك تجانبب  درجببة عخررببع الرببشاعىك تستر ببخ ل،ببجلك الحدبباتات عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة 
ك لببب إجسببالى التر  ببخات التببى  بببخأت لببم دقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن اسبببتسخارةة 0.0433عمببى ع دبب خ

الذببختات ب ببخ السال ببة. وة تببج  لبب  أن درجببة التخرببص الرببشاعى لسخاقبب  الحدبباتات عتت اعببن لببو 
 ة الدشيةةك وبالتالى ع ثخ لم قية ال،القة لجبال ال بخال وعت ثخ ل،شيةًا ت ع،اتع عب لخاج،ة الليا ع السال

(H1) ك لب خالل عحد ب السلجرة الت د خةة لمشسي ج. وة ةج  ل  اعجا  الباذث لتعشى لجخن الستر بخات
 الس،جلة. 

( لتعببب ب وجببيد عببب ث خ إيجبببا م ل،شبببية ل ثبببخ الت ببباعمم 2وبتحم ببن ل،بببالالت انحبببجار الشسبببي ج رقبببع  
ات عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة ودرجببة عخررببع الرببشاعى عمببى دقببة ألع،بباب لخاقبب  الحدببات

ك 0.000ك عشببج ن سببة اذتسال ببة 0.457ذلسببع السهشببى تذبب ن اسببتسخارةة الذببختات ب ببخ السال ببة للببجار  
وة،شبى  لب  أن لخاج،بة اللبيا ع السال بة الدبشيةة لمذبختات ب بخ السال بة السل بجة تالعير بة السربخةة لبب 

تارع بببا  ‘ تات لتخربببص  بببشاعىك عتحدبببب دقبببة ذلسبببع السهشبببى تذببب ن ا سبببتسخارةةقعبببن لخاقببب  ذدبببا
 H2عميلله تللػ رفلل  فللخن العللجم وقبللؽل الفللخن البللجقل اع،اتببع عببب لخاج،ببة عمبب  اللببيا ع السال ببة. و

القائل بأظه   يختم  التأثيخ السعشؽ  ألتعال مخاقب الحدلابات علؼ مخاجعلة القلؽائػ الساليلة الدلشؽية 
عملللى دقلللة حكسللله السهشلللى بذلللأن اسلللتسخارية الذلللخكات غيلللخ الساليلللة السقيلللجة بالبؽرصلللة السرلللخية 

 (.H2باختالف درجة تخرره الرشاعى.   ومؼ ثػ تػ قبؽل فخن البحث الثاظى )

 ;Arthur et al., 2017)جلة ملع ملا تؽصلمت إليله العجقلج ملؼ الجراسلات  وتتدلق تملغ الشتي
Hapsoro and Suryanto, 2017; Hapsoro and Santoso, 2018) بيشسلا تلأتى عملى ك
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 ويللخي . (Chiang et al., 2015)لسببا عي ببن إل ببع الببب،ا ا خببخ لببب الجراسببات لوببن  الش للي 
الت باعمم  ب ب أع،باب لخاقب  الحدباتات عبب لخاج،بة أن هبحا التب ث خ ا يجبا م والس،شبيى ل ثبخ  الباحث

اللببيا ع السال ببة الدببشيةة ودرجببة عخررببع الرببشاعى عمببى دقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن ا سببتسخارةة لخجببو 
التخرص الرشاعى لسخاق  الحداتات لدةج لب ت ا عع عشج إ جار ذلسع السهشىك ذ ث يلدببع إلى 

،ة  شاعة ال،س نك ولخا خ األعسال  ات الرمة تسجال الس،خلة والخعخة السهش ة وال هع الست،سي ل ع 
السخاج،ةك وع،دةد شلع السهشىك لسا لدةج لب قجرعع عمى تذف التحخة ات الجيهخةبةك التبى عسلشبع لبب 
إ جار أذلالًا لهش ة تذ ن ا ستسخارةة  ات لدتيى لخع و لب الجقة. وبالتالم لدنبع ي،سبن عمبى  ةبادة 

عحدبب ب دقببة ذلسببع السهشببىك لسببا يذبب خ إلببى ارع ببا  اع،بباب لخاقبب   جهببج السخاج،ببة السعببحول لببب أجببن
الحدببباتات الستخربببص  بببشاع ًا للارنبببة تسخاقببب  الحدببباتات ب بببخ الستخربببص  بببشاع ًا لسبببا لبببش،لذ 

 ايجاتّا عمى دقة ذلسع السهشى تذ ن ا ستسخارةة. 

اللبيا ع  أن أع،اب لخاق  الحداتات عب لخاج،ةويخمص الباحث مؼ ظتائة التحميل األساسي إلى 
السال ة الدشيةةك وع اعن درجة عخرربع الربشاعى لبو هبح  األع،باب عب ثخان تذبلن إيجبا م عمبى دقبة 
ذلسبببع السهشبببى تذببب ن ا سبببتسخارةةك لسبببا لبببجل عمبببى أنهسبببا أذبببج لحبببجدات دقبببة الحلبببع السهشبببى لسخاقببب  

 الحداتات تذ ن ا ستسخارةة لم   ئة السسارسة السهش ة السرخةة.

 Robustness  testاختبار متاظة ظتائة التحميل األساسي   -8-3
لبب الست،بارف عم بع عمس بًا لبم ال،مبيم ا جتساع بة أن ا ثبار الدبعع ة عس بن إلبى أن عكبين اذتسال بة 
ب خ ل تجةك ذ ث عت ثخ قية واعجبا  ل،ظبع ال،القبات الدبعع ة تال،جلبج لبب ال،يالبن الذبخ  ةك تا ابالة 

ال،القببات لحبن الجراسببة ت،ببجد لببب ال،يالببن الخارج بة التببى لببع لببتع ل،الجتهببا لببم  إلبى إللان ببة عبب ثخ عمبب 
الشسي ج التجخةعم األساسمك والتى قج عحجث ع ث خًا وهس بًا عمبى قبية ال،القبات لحبن الجراسبة. ذ بث أن 
الشسا ج ا قترادية وا ذرا  ة لباهى إ  لحاكباة تدب  ة لمياقبوك وبالتبالى لدنبع  ليجبج نسبي ج ليذبج 

 Neumayer and)ح ح  ختبار عالقة لاك لكب قج عكين ت،با هبح  الشسبا ج ل  بجة إلبى ذبج لبا 
Plumper, 2017 and Ross, 2019)  . للحا قلام الباحلث بلاجخاء علجد ملؼ إختبلارات الستاظلة

Robustness Tests  لمتحقلق ملؼ ملج  ثبللات وصلالحيةValidity  الشتلائة التلى تؽصلل إليهللا
البحلث فلي التحميلل األساسلي. وذللغ فلي فلؽء مذلكمة البحلث وأهجافله  الباحث عشج اختبار فخفلى

 وفخوفهض وفي حجود البياظات الستاحة لج  الباحثض كسا قمي:
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 تحؽيل الستغيخات السعجلة إلى متغيخات رقابية(التحميل اافافي )حالة  -8-3-1
 ,.Chiang et al., 2015; Arthur et al) تحم بن ت،با الجراسبات الدباتلة  ات الربمة 

2017; Hapsoro and Suryanto, 2017; Hapsoro and Santoso, 2018)  عي بن
الباذببث إلببى أن هببح  الجراسببات ععشببت لببجخن الستر ببخات الخقا  ببة  ببجً  لببجخن الستر ببخات السق،جلببةك الببحى 
 ععشا  الباذث لم التحم ن األساسمك لس،الجة األثخ الت اعمم   ب أع،اب لخاق  الحداتات عبب لخاج،بة

اللببيا ع السال ببة الدببشيةة ودرجببة عخررببع الرببشاعىك والتحلببي لببجى قببجرعها لببم التبب ث خ عمببى قببية و/أو 
إعجببا  ال،القببة لحببن الجراسببة تالتحم ببن األساسببم. ولببب أجببن عحجلببج لببجى ألزببم ة اعبببا  أى السببجخم ب 
الخقبببا م والس،بببجل لس،الجبببة درجبببة التخربببص الربببشاعى لسخاقببب  الحدببباتات لبببم سببب اق ال،القبببة لحبببن 

ك تا عتساد عمى السجخن الخقا مك ولب (H2)الجراسةك قام الباذث تدعادة اختبار لخال البحث الوانى 
لحن الجراسبة تالدب ال  (H2)(ك لو استعجال لخال البحث 2ثع عع إعادة عذر ن نسي ج ا نحجار رقع  

 التالى: 
السهشبى تذب ن  : هن ع ثخ درجة التخرص الربشاعم لسخاقب  الحدباتات ل،شيةبًا عمبم دقبة ذلسبع0س

ا سببتسخارةةك لببم سبب اق ال،القببة الت ث خةببة  بب ب أع،اتببع عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة ودقببة ذلسببع 
 السهشى تذ ن ا ستسخارةة؟

 ( عمى الشحي التالى:2ولإلجاتة عمى هحا الد الك عع إعادة   ابة نسي ج ا نحجار رقع  
ACCGCit = β0+ β1 AUFeesit + β2 SPECit+ ε it    (3) 

 ( 0تسببا هببي لذبار إل هببا لببم الشسببي ج ب رقببع    (SPECit)( و AUFeesit( و ACCGCitحيللث :) 
 (. 2و 

(. وعذب خ نتبا ج هبحا الجبجول إلبى 3( نتا ج اختببار نسبي ج ا نحبجار رقبع  7وةياج الججول رقع  
الشسبببا ج لبببم تبببال السبببجخم ب. ولكبببب لبببو وجبببيد اخبببتالف لبببم لدبببتيى الس،شيةبببة  ببب ب  اسلللتسخار معشؽيلللة

السجخم بك سيا  عمم لدتيى ل،شيةة الشسا ج أوعمم لدتيى ل،شيةة الستر خات. ذ بث أظهبخت الشتبا ج 
( السدببتخجم لببم ظببن السببجخن الس،ببجل  ات ل،شيةببة أكوببخ للارنببة تس،شيةببة 2أن نسببي ج ا نحببجار رقببع  

السدبتخجم لبم ظبن السبجخن الخقبا م. تسبا عذب خ الشتبا ج إلبى ذبجوث إرع با   م ب  لبم ( 3نظ خ  رقع  
ل،شيةبببة لتر بببخ درجبببة التخربببص الربببشاعى لسخاقببب  الحدببباتات تستر بببخ رقبببا م للارنبببة تس،شيةبببة ن بببذ 

 .  0.000إلى 0.001الستر خ تستر خ ل ،جل لب 
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لببم   R2  Pseudoن التحجلببج كسببا ععبب ب الشتببا جك أيزببًاك ارع ببا  السلببجرة الت دبب خةة  ج لببة ل،البب
  R2(. ذ بث  مب  ل،البن التحجلبج3( عشبع لبى نسبي ج السبجخن الخقبا م  2نسبي ج السبجخن الس،بجل رقبع 

Pseudo   ك   شسبا  مب  نظ بخ  لبم السبجخن الخقبا م 0.0433( لم ظن السجخن الس،بجل 2لشسي ج رقع
لببجلها اللببجرة عمببى ع دبب خ . وة،شببى  لبب  أن لتر ببخات نسببي ج السببجخن الس،ببجل 0.0211لببش ذ الشسببي ج 

ندبة أكعخ لب إجسالى التر  خات لم دقبة الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةةك للارنبة 
 تلأثيخ ايجلابى غيلخ معشلؽ   شظ خعها لم السجخن الخقا م. تسا لتزبح لبب هبحا الجبجولك أيزبًاك وجبيد 

عمببببى دقبببببة ذلسببببع السهشبببببى تذببببب ن ألع،بببباب لخاقببببب  الحدبببباتات عبببببب لخاج،ببببة اللبببببيام السال ببببة الدبببببشيةة 
 ا ستسخارةةك لم ظن السجخن الخقا م للارنة  ت ث خ  ا يجا م الس،شيى لم ظن السجخن الس،جل.  

ولم اي  لا سعي يخمبص الباذبث إلبى وجبيد عب ث خ إيجبا م ل،شبيى لجرجبة التخربص الربشاعى 
يا ع السال ببة الدببشيةة ودقببة لسخاقبب  الحدبباتات لببم سبب اق ال،القببة الت ث خةببة  بب ب أع،اتببع عببب لخاج،ببة اللبب

ذلسبببع السهشبببى تذببب ن ا سبببتسخارةةك لبببم تبببال السبببجخم ب السق،بببجل والخقبببا مك لبببو وجبببيد ألزبببم ة لمسبببجخن 
( 1تسلت ااجابلة عملى الدلهال األول )سالسق،جل لب ذ ث السلجرة الت د خةة ول،شيةبة الستر بخاتك لبحا 

دلابات معشؽيلاو عملي دقلة حكسله : هل تهثخ درجلة التخرلص الرلشاعي لسخاقلب الح1القائل بأن  س
السهشللى بذللأن االسللتسخاريةض فللي سللياق العالقللة التأثيخيللة بلليؼ أتعابلله عللؼ مخاجعللة القللؽائػ الساليللة 

 الدشؽية ودقة حكسه السهشى بذأن االستسخارية؟  ل  ظعػ . 

 Sensitivity Analysisتحميل الحداسية  -8-3-2
تالتحلي لب لجى ع ث خ اختالف  خق ن باس  ( يدسح عحم ن الحداس ة2120وللا  لجراسة ع  ة  

الستر بخةب الخ  دبب ب  السدببتلن والتبباتو(ك تببن عمببى ذببج ك أو ل،ببًاك عمببى لتانببة نتببا ج التحم ببن األساسببمك 
وعحجلبج لببا إ ا تانبت  ببخق ن بباس الستر بخات الخ  دبب ة السدبتخجلة لببم التحم ببن األساسبم هببى األلزببن 

سارسببة السهش بة السربخةةك و لب  لبب خبالل إجبخا  للارنببة  ختببار ال،القبات لحبن الجراسبة لبم   ئبة الس
وعم بع عبع إعبادة عذبر ن الشسبا ج السدبتخجلة لبم    ب نتا ج التحم ن األساسم ونتا ج عحم بن الحداسب ة.

ك لبم ظبن اسبتخجام  بخق ن باس  جلمبة لمستر بخةب H2و  H1 التحم ن األساسم  ختبار لخام البحث
ببببات تالبببة ا لتخاابببات ا خبببخى التبببى ععشاهبببا الباذبببث عشبببج  شبببا  الخ  دببب  ب  السدبببتلنك التببباتو(ك لبببو ث

 الشسا ج األساس ة.

لمتشعب  تالذبختات الست،وبخة  بجً   Zmijewski (1984)ك عبع اسبتخجام نسبي ج التشعب  وتح يقلاو للحلغ
له باس الستر بخ  (ك2107و لب  ن اسبًا عمبم  رجب ك  (1983)الس،بجل  Altman Zلبب نسبي ج التشعب  

أع،باب   (Linا عتسباد عمبى  تسبا عبع  الحلبع السهشبى لسخاقب  الحدباتات تذب ن ا سبتسخارةة.التاتو دقة 
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( و لبب  له بباس الستر ببخ السدببتلن. وةظهببخ Logلخاقبب  الحدبباتات عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببةك  ببجً   
(  ختبببار لخاببم البحببث 2(ك ورقببع  0( نتببا ج إعببادة عذببر ن نسببي جى ا نحببجار رقببع  7الجببجول رقببع  

H1  وH2  لم ظن اله اسات العجلمة. وعذ خ نتبا ج هبحا الجبجول إلبى عبجم ل،شيةبة نسبي جى ا نحبجار
( لم ظن اله اسات العجلمبةك ولبب ثبع لبدن هبحلب الشسبي ج ب ب بخ  بالح ب  ختببار 2(ك ورقع  0رقع  

وع تبج هبح  الشت جبة ألزبم ة اله اسبات السدبتخجلة لبم  .H2 و H1ال،القبات لجبال  لخابم البحبث 
س الستر خةب التباتو والسدبتلن لبم ظبن التحم بن األساسبم  ختببار ال،القبات لحبن الجراسبة لبم   ئبة ن ا

 السسارسة السهش ة السرخةة. 

 البحث ى وأس مةظتائة اختبار فخف :7ججول 

 
 المصذس: إعذاد الباحث مه مخشجات بشوامج التشغٕل االحصائٓ للبٕاوات

 السقتخحةالشتائة والتؽصيات ومجاالت البحث  -8-4
للبج خمبص الباذبث إلببى إللان بة ع،خةب  دقبة الحلببع  فيسلا قتعملق بشتلائة البحللث فلي شلقه الشعللخ  

السهشبى لسخاقبب  الحدباتات تربب ة عالبة ت نببعت تذلببع لخاقب  الحدبباتات عمبى لببجة عبجم الت كببج الست،مببي 
رة تاألذبببجاث والظبببخوف السدبببتلعم ةك التبببم قبببج عببب دة لجتس،بببة أو لش بببخدةك ليجبببيد شببب  جبببيهخة لبببم قبببج

السشذببب ة عمبببم ا سبببتسخارك اسبببتشادًا إلبببى أدلبببة السخاج،بببة التبببى عبببع الحربببيل عم هبببا. وذلسبببع عمبببم لبببجة 
جيهخةة عم  األذجاث وللًا لكن لب اذتسال ة ذجوثها ولبجة ع ث خهبا ع ث خهبا عمبى اسبتسخاية السشذب ة لبم 

عشهبا لتكبيةب رأى ظن عجم الت كج والسخا خ الكالشةك  عخا  قخار تذب ن لبجى لال لبة إلرباح ا دارة 
 لشى سم ع تسا لتساشم لو الظخوف السح  ة ت،سم ة السخاج،ةت. 
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كسببا خمببص الباذببث إلببى ع،خةبب  دقببة ذلببع لخاقبب  الحدبباتات تذبب ن ا سببتسخارةة ت نببعت لببجى قببجرة 
تسببا  السشذللأة اسللتسخاريةبسجللال الحكللػ السهشللي بذللأن لخاقبب  الحدبباتات عمببم إ ببجا  رأى لشببى سببم ع 

لببم لتساشببم لببو األذببجاث والحلببا ي والظببخوف السح  ببةك و لبب  لببم سبب اق عسم ببة السخاج،ببة التلم جيببةك 
اي  خعخعع ول،خلتع وبحلع لم،شاية السهش ة الكال بةك و لب  وللبًا لمس،بال خ السهش بة واألخالن بة والدبميت ة 

الحدباتات تاسبتخجام  ات الرمةت. تسبا خمبص الباذبث إلبى ألزبم ة ن باس دقبة الحلبع السهشبى لسخاقب  
له بباس لببجة اع بباق الببخأة لببم علخةببخ السخاج،ببة لببو ل،ببال خ لحببجدة لمه بباس لوببن نسببا ج التشعبب  تببالت،وخ 
السالم للارنة تالسلال ذ الكس بة والشيع بة األذبخى السدبتخجلة لبم األدب السحاسبعم له باس دقبة الحلبع 

 ن تببببن لبببب أع،ببباب لخاقبببب  السهشبببى لسخاقببب  الحدببباتات. وأخ ببببخا  خمقبببص الباذبببث لببببم شبببلع الشظبببخى تببب
الحدبباتات عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة ودرجببة عخررببع الرببشاعى عبب ثخ ت خةلببة لببا لببم دقببة 

 ذلسع السهشى تذ ن ا ستسخارةة. 

ك للببج خمبص الباذبث إلبى وجببيد أملا فيسلا قتعملق بالشتللائة التلى تؽصلمت إليهللا الجراسلة التطبي يلة
دبباتات عببب لخاج،ببة اللببيا ع السال ببة الدببشيةة عمببى دقببة ذلسببع عبب ث خ إيجببا م ل،شببيى ألع،بباب لخاقبب  الح

السهشى تذ ن استسخارةة الذختات ب خ السال ة السل جة تالعير ة السرخةة. تسبا أظهبخت نتبا ج الجراسبة 
الت ع ه ة وجيد ع ث خ إيجا م ل،شيى لجرجبة التخربص الربشاعى لسخاقب  الحدباتاتك تستر بخ ل،بجلك 

لخاج،بببة اللبببيا ع السال بببة الدبببشيةة ودقبببة ذلسبببع السهشبببى تذببب ن اسبببتسخارةة عمببى ال،القبببة  ببب ب أع،اتبببع عبببب 
الذببختات ب ببخ السال ببة السل ببجة تالعير ببة السرببخةةك و لبب  لببم ظببن التحم ببن األساسببم. تسببا أظهببخت 
نتبا ج التحم ببن ا اببالم وجببيد عبب ث خ إيجببا م ل،شبيى لجرجببة التخرببص الرببشاعى لسخاقبب  الحدبباتاتك 

ع السهشبببى تذببب ن اسبببتسخارةة الذبببختات ب بببخ السال بببة السل بببجة تالعير بببة كستر بببخ رقبببا مك عمبببى دقبببة ذلسببب
السرببخةة. لببو وجببيد ألزببم ة لمسببجخن الس،ببجل لببب ذ ببث اللببجرة الت دبب خةة لمشسببي ج ول،شيةببة لتر ببخات 
الشسبي ج. تسبا أكبجت نتبا ج عحم بن الحداسب ة عمبى ألزبم ة اله اسبات السدبتخجلة لبم ن باس الستر بخةب 

التحم بببن األساسبببمك للارنبببة تاله اسبببات العجلمبببة السدبببتخجلة لبببم ظبببن عحم بببن التببباتو والسدبببتلن لبببم ظبببن 
 الحداس ة  ختبار ال،القات لحن الجراسة لم   ئة السسارسة السهش ة السرخةة. 

 قؽصللي الباحللثولببم اببي  لببا سببعي ولببم ظببن أهس ببة رأى لخاقبب  الحدبباتات تذبب ن ا سببتسخايةك 
بزخورة تعجقل معلاقيخ السخاجعلة ل،ال خ السخاج،ة  تزخوة ن ام الجهات السرخةة اللا سة عمم إ جار

تسا لتساشم لو ل،ال خ السخاج،ة الجول ةك خا بة  ات الربمة  بخأى لخاقب  الحدباتات تذب ن  السرخية
تطلؽيخ  بزلخورةا ستسخارةةك و ل  أجن عحد ب لحتيى علخةخ لخاق  الحداتات. تسا لي م الباذبث 

لكببى عتزببسب لحببجدات األذلببام  الجامعللات السرللخيةضالسقللخرات السحاسللبية فللي أقدللام السحاسللبة ب
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إظذلاء قاعلجة  هي ة الخقابة السالية والبؽرصلة السرلخيةالسهش ة لسخاق  الحداتات. وأخ خًا يج  عمى 
بياظلللات مخكديلللة قلللتػ تحلللجقثها باسلللتسخار تحتلللؽ  عملللى معمؽملللات بذلللأن أتعلللال مخاقبلللي الحدلللابات 

. تسبببا لي بببى الباذبببث السخاجعلللة السرلللخيةالسدلللجميؼ للللج  الهي لللة وحرلللتهػ الدلللؽ ية فلللي سلللؽق 
عقج دورات تجريبية لسشاقذة التعجيالت الججقلجة التلى ألخأت عملى معلاقيخ السخاجعلة الجوليلة تزخورة 

لبببب أجبببن عيع بببة لخاقعبببم الحدببباتات  خاصلللة ذات الرلللمة بذلللكل ومحتلللؽ  تقخيلللخ مخاقلللب الحدلللابات
 لحداتات ت خةلة لال سة. وأ حاب السرمحة تسجى أهس ة هح  الس،ميلات لم علخةخ لخاق  ا

وبشببباً  عمبببى لبببا عي بببن إل بببع البحبببث تذبببه ع الشظبببخى وال،سمبببى ولبببى ذبببجود لذبببلمة البحبببث وأهجالبببع 
؛ أثبخ قخ  الباحث أهسية تؽجه البحث السحاسبي في مرخ مدلت بالو ظحلؽ السجلاالت اةتيلةوذجود ك 

السال ببة ودقببة ذلسببع  خ ببخ التلااببم عمببى ال،القببة  بب ب أع،بباب لخاقبب  الحدبباتات عببب لخاج،ببة اللببيا ع
دراسببة ع ع ه ببة عمببم الذببختات السل ببجة تالعير ببة السرببخةة. أثببخ  -السهشببى تذبب ن اسببتسخارةة الذببختات

دراسببة عجخةع ببة. أثببخ  -الذبب  السهشببى لسخاقبب  الحدبباتات عمببى دقببة ذلسببع السهشببى تذبب ن ا سببتسخارةة
لخاج،بة اللبيا ع السال بة  الخرا ص التذر م ة لمذختات عمى ال،القة   ب أع،باب لخاقب  الحدباتات عبب
دراسببببة عجخةع ببببة. أثببببخ  -ودقببببة ذلسببببع السهشببببى تذببببان اسببببتسخارةة الذببببختات لتيسبببب ة و ببببر خة الحجببببع

دراسبببة  -التخربببص الربببشاعى لسخاقببب  الحدببباتات عمبببم دقبببة ذلسبببع السهشبببى تذببب ن األهس بببة الشدبببع ة
لبببم ظبببن لبببجخن  عجخةع ببة. وأخ بببخًا لحبببجدات دقبببة الحلبببع السهشبببى لسخاقبب  الحدببباتات تذببب ن ا سبببتسخارةة

 دراسة عجخةع ة. -السخاج،ة السدتسخة

 السخاجع
 العخبية       بالمغة السخاجع  :أوالو 

. أثبخ إسبتخجام ا نحبجار الميجدبتى   ذبج أسبال   التشل ب  لبى 2121الجعممك ول ج سس خ ععجال،ظ ع. 
دراسبة ع ع ه بة.  –لبى دعبع البخأى السهشبى لسخاج،بى الحدباتات  (Data Mining) الع انبات

ك قدببع السحاسبببة والسخاج،بببةك تم ببة التجببارةك جال،بببة مجمللة ااسلللكشجرية لمبحللؽث السحاسلللبية
 .232-072(:  2 4ا سلشجرةةك 

أثخ درجة السالءة السهشية لسشذأة مخاقب الحدابات عمى جؽدة أحكامه . ۸۱۰۲الد جك لحسبيد دمحم. 
غيلخ  خلخ  فلي تقخيلخسالسهشية بذأن ااستسخارية وأمؽر السخاجعة األساسية والسعمؽملات األ

والسخاج،بةك  رسبالة دتتبيراة ب بخ لشذبيرةك قدبع السحاسببة دراسلة تجخيبيلة. -السعلجل الججقلج 
 .كم ة التجارة جال،ة ا سلشجرةة
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. أثببخ الخرببا ص التذببر م ة لمذببختات تستر ببخات ل،جلببة لم،القببة  بب ب 2107الربب خلمك أسببسا  أذسببج. 
دراسبببة ع ع ه بببة عمبببى  -التخربببص الربببشاعى لسشذببب ة لخاقببب  الحدببباتات وعكم بببة ا قتبببخاال

ك تم بببة التجبببارةك جال،بببة مجملللة البحلللؽث السحاسلللبيةالذبببختات السل بببجة تالعير بببة السربببخةة. 
 . 37-0: 2 ش اك 

 يللاس وتفدلليخ البعللج السعخفللي لمسخاجللع لديللادة كفللاءة عسميللة . 2114 نظسببى ععببجالشعم. تخ ببتك دمحم
 رسالة دتتيراة ب خ لشذيرةك تم ة التجارةك جال،ة ع ب شسذ. ظسؽذج مقتخح.-السخاجعة

أثخ إلتدام مخاقب الحدابات بستطمبات تؽثيق المسخاجعة عمى سلالمة  . ۸۱۰2خم نك وبع هللا لحسيد. 
. رسببالة دراسللة تجخيبيللة -شيللة وحكللػ فللاحص الخقابللة عمللى جللؽدة التكميلل  أحكاملله السه

 .والسخاج،ةك تم ة التجارة جال،ة ا سلشجرةة دتتيراة ب خ لشذيرةك قدع السحاسبة

. أثخ الت،وخ السالى عمى ال،القة  ب ب التبجللات الشلجيبة لبب ال،سم بات 2107رج ك نذيى شاكخعمى . 
دراسببببة ع ع ه ببببة عمببببى الذببببختات السل ببببجة  -لحاسببببعم التذببببر م ة وعا ببببج الدببببهع لببببب لشظببببير

(: 2 22كم ببة التجببارةك -ك جال،ببة عبب ب شببسذمجمللة الفكللخ السحاسللبيتالعير ببة السرببخةة. 
942-980. 

محجدات العالقلة بليؼ مدلتؽ  مسارسلة مخاقلب الحدلابات لمذلغ .2106 ةتينك دمحم خس ذ خ اب. 
. رسبالة دراسلة تجخيبيلة -السالية السهشى وسالمة حكسه عمى التحخيفات الجؽهخية بالقؽائػ

 دتتيراة ب خ لشذيرةك تم ة التجارةك جال،ة دلشهير.    

. أثبببخ خعبببخة لخاقببب  الحدببباتات وذجبببع لشذببب عع عمبببم جبببيدة السخاج،بببة 2105شبببحاععك شبببحاعع الدببب ج. 
دراسببببة عجخةع ببببة. لجمببببة تم ببببة التجببببارة لمبحببببيث ال،مس ببببةك تم ببببة التجببببارةك جال،ببببة  -الخارج ببببة

 .32-0(: 2 52ا سلشجرةةك 

. التخرببببص الربببشاعى لمسخاجبببو: إ ببببار ل ببباو سى ولببببشهج 2105 بببالحك أل بببخة عببببارف لرببب  م. 
. تم ة التجارة تا سساع م ةك جال،ة قشاة السجمة العمسية لمجراسات التجارية والبي يةإجخا ى. 

 .056-035: 6الديةذك 

قلللب الحدلللابات عملللي أثلللخ محلللجدات األداء السهشلللى لسخا. 2121عبببباسك ذجبببا ى ععبببجالجياد لبببخاد. 
تحدلليؼ جللؽدة أحكاملله السهشيللة فللي تقخيللخس السعللجل الخللاف بحللاالت الللتحف  وفقللاو لسايللار 

. رسبببالة لاجدبببت خ ب بببخ لشذبببيرةك تم بببة التجبببارةك جال،بببة  شبببى 705السخاجعلللة اللللجولى رقلللػ 
 سية .
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أثلللخ تبشلللى معلللاقيخ التقخيلللخ السلللالى الجوليلللة عملللى جلللؽدة السعمؽملللات . 2120ع  ببةك سبببارة ذسببجى. 
دراسة تطبي يلة عملى الذلخكات السقيلجة  -سحاسبية و ياس الترشي  االئتساظى لمذخكاتال

 تم ة التجارة. -. رسالة دتتيراة ب خ لشذيرةك جال،ة دلشهيربالبؽرصة السرخية

 . الجار الجالا ةك ا سلشجرةة.أصؽل السخاجعة الخارجية. 2108عمىك ععجاليهاب نرخ. 

جة التخرص الرشاعى لسخاق  الحداتات و بيل لتبخة إرعبا بع أثخ در . 2121عمىك نهى دمحم  تى. 
دراسببة ع ع لببة عببى الذببختات السل ببجة  -ت،س مببع عمببى جببيدة ذلسببع السهشببى تذبب ن ا سببتسخارةة

ك تم بببببة التجبببببارة جال،بببببة مجملللللة االسلللللكشجرية لمبحلللللؽث السحاسلللللبيةتالعير بببببة السربببببخةة. 
 .447-360(: 4 2ا سلشجرةةك 

أثخ أع،اب السخاج،ة والولة ا دارةة الس خ ة عمى دقة رأى لخاقب  . 2120دمحمك ععجهللا ذد ب لينذ. 
مجملة الفكلخ الحداتات تذب ن ا سبتسخرارةة دل بن لبب الذبختات السل بجة تالعير بة السربخةة. 

 .547-467(: 0 25ك السحاسبي

ت وذجببع لشذبب عع عمببى لتببخة . أثببخ التخرببص الرببشاعى لسخاقبب  الحدبباتا2108لشرببيرك دمحم الدبب ج. 
مجمللة إ بجار علخةببخ السخاج،ببة: دراسبة ع ع ه ببة عمببى الذبختات السل ببجة تالعير ببة السربخةة. 

 .0139-984(: 2 22ك تم ة التجارةك جال،ة ع ب شسذك الفكخ السحاسبي

. الحالبببة السال بببة ل،س بببن السخاج،بببة تسحبببجد لم،القبببة  ببب ب اللبببجرة 2120ليسبببفك ذشبببان دمحم إسبببساع ن. 
ةة لمسجلخ التش  حة وأع،باب السخاج،بة: دل بن لبب الذبختات السل بجة تالعير بة السربخةة. ا دار 

( 0  2ك تم بة التجبارةك جال،بة دل باطك السجمة العمسية لمجراسات والبحؽث السالية والتجاريلة
 .892- 830: 2ج 
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