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إعجاد الطالب

رامي بدام بكخ قشجوس
إشخاف

الجكتؽر عبجهللا الجعاس استاذ مذارك
السمخص
ىجفتىحهالجراسةإلىالبحثفيمجىالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغفياألردفبالسعيار ISA
570الستعمقبفخضيةاإلستس اخريةكأثخاإللتداـبالسعيارعمىالقجرةفيالتشبؤبالفذلالسالي،كتسثل
مجتسع الجراسةمغجسيعالذخكات الرشاعيةالسداىسة العامةاألردنية السجرجةفي سػؽ عساف
السالي .
كلتحقيقأىجاؼالجراسةتعترسيعاستبانةلجسعالبياناتكتعتػزيعياعمىمػضفيكمجراءالجكائخ
السالية في الذخكات الرشاعية األردنية السداىسة العامة الستعثخة في  27شخكة صشاعية كذلظ
حدبدراسة(الخفاعي ،)2017،كتسثمتمفخدات الجراسةبػ  81مفخدة مغمػضفيكمجراءالجكائخ
الساليةفيالذخكاتالرشاعيةاألردنيةالسداىسةالعامةالستعثخةتعاختيارىعلتػزيعاإلستبانةعمييع
كعيشة شاممة ،كاستصاع الباحث مغ استخجاع ( )47استبانة تست اإلستجابة عمى فقخاتيا ،كتع
استبعاد ( )6استبانات لعجـ ججية السدتجيبيغ في تعبئة فقخات اإلستبانة ،فتسثمت مفخدات عيشة
الجراسةالشيائيةبػ()66استبانة،كقجتعاستخجاـ أساليباحرائيةكصفيةمشياالػسطالحدابي
كاإلنحخاؼالسعياري ،كساتعاستخجاـاختبارألفاكخكنباخلمتحققمغاإلتداؽالجاخميلإلستبانة
كالتأكجمغثباتيا،إضافةإلىاختباراتالتحققمغصالحيةالبياناتلمتحميلاإلحرائي،كإلختبار
فخضياتالجراسةقاـالباحثباستخجاـنسػذجاإلنحجارالستعجد .

ـ
كقجأضيخت نتائج الجراسة كجػد أثخ ذكداللةإحرائيةلجرجة التداـ مجققي الحداباتالقانػنييغ
بالسعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستس اخرية مغ خالؿ اكتذاؼ مخاشخ التعثخ(السالية،
كاألخخى) مجتسعة كمشفخدة عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية السداىسة
كالتذغيمية ،
العامة األردنية .كأكصت الجراسة بزخكرة قياـ مجققي الحدابات في األردف ببحؿ العشاية السيشية
التيتسكشيعمغإعصاءالتقخيخالرحيحكالسشاسبفيحاؿكجػدشظيتعمقبقجرةالذخكةعمى
اإلستس اخرية،كأىسيةإبقاءمجققيالحدابات األردنييغعمىعمع مدتسخبكلمايرجرمغالسعاييخ
الجكليةإلعجادالتقاريخالسالية IFRSكمعاييخالتجقيق الجكلية ISAكاجبةالتصبيقفياألردف التي
ترجرىا السشطسات السيشية كمتابعة التعجيالت فييا عغ شخيق تسكيشيع مغ الجخػؿ إلى مػاقع
السشطساتالسيشيةمثل()IFAC, IFRSكاستس اخريةالتجريبكالتعمعلكلماىػججيجبالسعاييخلسا
لحلظمغأثخكبيخعمىأدائيعكعمىاإلرتقاءبعسميةالتجقيق.
الكمسات السفتاحية :فخضية اإلستسخارية ،التشبؤ بالفذل السالي ،مجققي الحدابات.
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Abstract
This study aims at investigating the extent to which the certified public accountants in
Jordan comply with the International Standard Auditing ISA 570 “Going Concern” and
the impact of this compliance on the ability to predict the financial failure in Jordanian
industrial companies. The study population consists of all Jordanian industrial public
shareholding companies listed on Amman Stock Exchange.
To achieve the study objectives, a questionnaire is designed to collect data and it is
distributed to the employees and managers of financial departments in (27) industrial
failed companies according to the study of (Alrifaei, 2017). The study sample includes
81 employees and managers of financial departments in industrial failed companies and
whom are selected for the purposes of distributing the questionnaire on them as a
comprehensive sample. The researcher was able to retrieve (74) answered questionnaire.
(6) Questionnaires were unconsidered due to the lack of seriousness by the respondents
when filling out the questionnaire sections. Thus, the final sample of the study is
represented by (68) questionnaire. Descriptive statistical methods are used including
arithmetic means and standard deviation. Moreover, Cronbach Alpha test is used to
verify the internal consistency of the questionnaire and ensure its validity, in addition to
data validation tests for statistical analysis. In order to test the study hypotheses, the
researcher used the multiple regression analysis models.
The study results show that there is a statisticall significant impact of the degree of
compliance of certified public accountants with the International Standard Auditing ISA
570 “Going Concern” through detecting the failure risks (financial, operational, and
others), both collectively and separately, on the prediction of financial failure of

س
Jordanian industrial public shareholding companies. The study recommends that
certified public accountants in Jordan should exert professional efforts enabling them to
provide the correct and proper report in case of having an uncertainty pertaining to the
company's ability to going concern, in addition to the importance of keeping Jordanian
auditors continuously informed of all International Financial Reporting Standards IFRS
and International Standards Auditing ISA issued by professional organizations by
enabling them to access sites of professional organizations such as (IFAC, IFRS) and
continuing training and learning for all new standards as this will have a great impact on
their performance as well as on the improvement of the audit process.
Key words: Going concern, prediction of financial failure, auditors.
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الفرل األول
خمفية الجراسة وأىسيتيا
 1-1السقجمة:
يعتسجمدتقبل السشذآت كاستس اخريتيا عمى مخكدىا السالي  ،كقجرتيا عمى تحقيقاألرباح كاإلحتفاظ
بديػلة مالئسة ،كقجرتيا عمى تدجيج ديػنيا ،لحا فإف مػضػع التشبؤ بالحالة السالية لمسشذأة مغ
األمػرالسيسةالتيتفيججسيعاألشخاؼذاتالعالقةسػاءداخلالسشذأةأكخارجيا .
تغيخفيحجعأعساليا،كضغػشاكتحجيات
كبساأفالسشذآتاإلقتراديةفيالعرخالحجيثتػاجو ا
نتيجة اإلنفتاح اإلقترادي كالتصػرات التكشػلػجية كما رافقيا مغ مشافدة عمى الرعيج السحمي
كالجكلي ،كنتيجة أيزا لطيػر الكثيخ مغ السعامالت السالية كالتجارية السعقجة ،استجعى مغ
السشذآت أف تقجـ تقاريخ مالية سشػية تحتػي عمى نذاشيا اإلقترادي خالؿ الفتخة السالية ،حتى
يتدشى لألشخاؼ التي تخغب في اإلشالع عمى ىحه التقاريخ اإلستفادة مشيا .كلكي تتحقق ىحه
اإلستفادة ،كاف البج مغ كجػد مجقق حدابات قانػني يتحقق مغ محتػى ىحه التقاريخ (القػائع
السالية)كمجىمالءمتياكتسثيميالمسخكدالساليلمسشذأة(السصارنة .)2009،
لحلظ لع تعج مدؤكلية مجقق الحدابات القانػني تشحرخ في التجقيق الذكمي لمقػائع السالية ،مغ
جلابجاءريوالفشي كالسحايج حػؿعجالة ىحهالقػائعكمجىتسثيميالػاقع
أ
خالؿاختبارعيشاتمغأ
السشذأة ،بالخغع مغ أىسية ذلظ كضخكرتو ،كانسا كحدب السعيار  ISA 570الستعمق بفخضية
اإلستس اخريةالرادرعغمجمذمعاييخالتجقيقكتػكيجالجػدة International Auditing and
) Assurance Standards Board (IAASBالتابعلإلتحادالجكليلمسحاسبيغ ،كالحيتصخؽ

3
قجرة
إلىفخضيةاإلستس اخرية،فإنويجبعمىمجققالحداباتالقانػنيأفيقػـأيزابجراسةكتقييع 
السشذأة عمىاإلستسخارفيأعساليا فيالسدتقبلالسشطػر،لكييحققلألشخاؼذاتالعالقة الثقة
كالصسأنيشة حػؿ القػائع السالية كمدتقبل ىحه السشذأة .كمغ ىشا تقع السدؤكلية عمى عاتق مجقق
قادرة عمىاإلستس اخرية فينذاشياأـال.
بجاءريوفيسا إذاكانتالسشذأة  
أ
الحداباتالقانػني فيإ
حيثأفالسعيارISA 570قجكفخلمسجققمجسػعةمغاإلرشاداتالتييدتخشجبياعشجفحرو
لسجى مالءمة استس اخرية السشذأة خالؿ عسمية تجقيق قػائسيا السالية ،كسا حجد اشا ار عاما لتحجيج
مدؤكليتو عشج التحقق مغ صحة فخضية اإلستس اخرية لتمظ السشذأة ،ككضع كحلظ مجسػعة مغ
كالسخاشخ األخخى كالتي سيعتسج عمييا السجقق في ىحا
السؤشخات لمسخاشخ السالية كالتذغيمية 
السجاؿ ،كالتي مغ السسكغ أف تثيخ لجيو شكا حػؿ قجرة السشذأة عمى اإلستس اخريةIAASB, ( ،
 .)2016
كمعارتفاعحاالتالفذل السالي فياألعساؿالتيكانتبدببالعجيجمغالعػاملالسختمفةمثل
انخفاضاألرباحكزيادةالجيػف،فقجأصبحىشاؾاىتساـبجراسةالفذلالساليكمدبباتوبيجؼتحجيج
العػامل التي ليا دكر في حجكثو في الذخكات (عديد ،)2014 ،كبدبب خصػرة مػضػع الفذل
الساليفيالذخكات،بحثتىحهالجراسةفخضيةاإلستس اخريةمغخالؿقياسأثخ درجةالتداـمجققي
الحدابات القانػنييغ بالسعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستس اخرية عمى التشبؤ بالفذل السالي
لمذخكاتالرشاعيةاألردنيةالسداىسةالعامة .
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 2-1مذكمة الجراسة:
قجرة
أثارت مدألة تحسيل مجقق الحدابات القانػني مدؤكلية التشبؤ بالفذل السالي ،كمغ ثع تقػيع 
الا كاسعا خرػصا حػؿدرجةىحهالسدؤكلية .ال
السشذأة التييجققحداباتياعمىاإلستسخار،جج 
سيسا أف السعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستس اخرية ،قج َّ
حجد مجسػعة مغ السؤشخات التي
يجبعمىمجققالحداباتالقان ػني أفيأخحىابعيغاإلعتبارلتقييع قجرةالسشذأة عمىاإلستسخار
في السدتقبل السشطػر ،كإعتبار فخضية اإلستس اخرية ىي األساس الحي تبشى عمييا عسمية إعجاد
ِّ
ائعالسالية،لحاعمىالسجققأفيقػـبجسعاألدلةالكافية كالسالئسة ،حتىاليكػف ىشاؾشظ
القػ
حػؿاستس اخريةالسشذأة( .)IAASB, 2016
كمغىشاجاءالدؤاؿالخئيذلسذكمةالجراسةكالحييتسثلفي :
(ىليػججأثخلجرجةإلتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالسعيار ISA 570عمىقجرتيعفيالتشبؤ
بالتعثخالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية؟) .

 3-1أىجاف الجراسة :
ستدعىىحهالجراسةإلىتحقيقعجةأىجاؼرئيدية،يسكغتمخيرياباالتي :
 .1معخفةفيساإذاكافىشاؾأثخلجرجةإلتداـمجققيالحداباتالقانػنييغ بالسعيار ISA 570
عمىقجرتيعفيالتشبؤبالتعثخالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية.
 .2معخفةفيساإذاكافىشاؾأثخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمى مخاشخ
التعثخالساليةعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية.
 .3معخفةفيساإذاكافىشاؾأثخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمى مخاشخ
التعثخالتذغيميةعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية.
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 .4معخفةفيساإذاكافىشاؾأثخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمى مخاشخ
التعثخاألخخىعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية.
 .5التعخؼ عمى مدؤكليات مجقق الحدابات القانػني تجاه التشبؤ بالفذل السالي حدب السعيار
ISA 570الستعمقبفخضيةاإلستس اخرية.
 .6الخخكج بالشتائج كالتػصيات السشاسبة التي تخجـ مجققيغ الحدابات في األردف كغيخىع مغ
األشخاؼالسيتسة .

 4-1أىسية الجراسة:
تكسغ أىسيةىحهالجراسةبأنياقجسمصت الزػء عمىقجرةمجققالحدابات القان ػنيعمى اكتذاؼ
مؤشخاتالتعثخالتيتحػؿدكفاستس اخريَّةالذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية،مغخالؿ
تجقيقحداباتيا،كمجىمخاعاةمجققالحداباتالقانػنيلسالءمةفخضيةاإلستس اخرية،كىػمايجب
أفتدتخجمواإلدارةكأساسعشجإعجادالقػائعالسالية.لحلظفييتعالجمػضػعاذاأىسيةليذفقط
ارية السشذآت
التيتتأثخبالفذلالساليكإمكانيةاستسخ

لمسجققيغ ،بللجسيعاألشخاؼذاتالعالقة ،ك
قجرتيا عمى
اإلقترادية ،نتيجة لسا تتعخض لو السشذآت مغ ضخكؼ إقترادية صعبة ،قج تيجد 
اإلستس اخريةكمػاصمةأعساليا .
كسا اسيست ىحه الجراسة بسا تػصمت إليو مغ نتائج في تعسيق فيع السجققيغ لػاجباتيع ،كالتي
تحجدىا ليع معاييخ التجقيق الجكلية ،كبذكل خاص درجة التداميع السعيار  ISA 570الستعمق
ِّ
السجقق أىسيَّة كبخى إف تقع عمى عاتقو مدؤكلية
بفخضية اإلستس اخرية .األمخ الحي يجعل لعسل
اكتذاؼ مؤشخات التعثخ التي قج تؤثخعمى قجرة السشذآت عمى االستس اخرية نتيجة لمفذل السالي،
كبالتاليتداعجاإلدارةعمىإتخاذاإلجخاءات الرحيحةقبلحجكثالفذل أكاإلفالس.كساأنيا
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ى،
دارةمغجيةكمدؤليةمجققالحداباتمغجيةاخخ 
ساىستفيتػضيحالفجػةبيغمدؤكليةاإل 
عغاألضخارالتيتمحقبأصحابالعالقة stake holdersنتيجة لتعثخىا ،كستديلالمبذلجى
السجتسعالسحميفيأفالسجققسيتحسلكاملالسدؤكلية ،كذلظألفالسجققيسكغأفيخميكامل
مدؤكليتوتجاهذلظإذاقاـببحؿالعشايةالسيشيةالالزمةكالكافيةأكالسعقػلة(مصخ (2000.،

 5-1أسئمة الجراسة وفخضياتيا:
 أسئمة الجراسةلقجتعبمػرةمذكمةالجراسةمغخالؿإثارةالدؤاؿالخئيذاألكؿ:ىليػججأثخلجرجةإلتداـمجققي
الحداباتالقانػنييغبالسعيار ISA 570عمىقجرتيعفيالتشبؤ بالتعثخ الساليلمذخكات الرشاعية
السداىسةالعامةاألردنية؟
كقجتفخععغىحاالدؤاؿالخئيذاألسئمةالفخعيةاآلتية :
 .1ىليػججأثخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمىمخاشخالتعثخالسالية
عمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية؟
 .2ىليػججأثخلجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمى مخاشخ التعثخالتذغيمية
عمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية؟
 .3ىل يػجج أثخ لجرجةالتداـمجققي الحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمى مخاشخ التعثخ األخخى
عمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية؟
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 فخضيات الجراسةكلإلجابةعغأسئمةالجراسةسيتعاختبارالفخضياتاآلتية:
 H0الفخضية الخئيدة
ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة إلتداـ مجققي الحدابات
القانػنييغبالسعيار ISA 570عمىقجرتيعفيالتشبؤ بالتعثخ الساليلمذخكات الرشاعية السداىسة
العامةاألردنية.
كقجتفخععغىحهالفخضيةالخئيديةالفخضياتالفخعيةاآلتية :
 :H0.1ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ السالية عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية.
 :H0.2ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ التذغيمية عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية.
 :H0.3ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ األخخى عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية.
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 6-1حجود الجراسة :
تتسثلحجكدالجراسةكمحجداتياباآلتي:
حجود الجراسة السكانية :تعإجخاءالجراسةعمىالذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية
الستعثخةالسجرجةفيسػؽعسافلألكراؽالسالية.
حجود الجراسة الدمانية  :تتسثلبالفتخةالتيستغصيياالجراسةكتعتحجيجىابالفتخةالػاقعةمابيغ
عامي2011ك .2015

 7-1محجدات الجراسة:
إقترختىحه الجراسةعمىبيافأثخالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغ فياألردف بالسعيار
ISA 570الستعمقباإلستس اخريةعمىالتشبؤبالفذلالساليفيالذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامة
فقطكالسجرجةفيسػؽعسافالسالي .


 8-1مرطمحات الجراسة:
فيسايميأىعالتعخيفاتاإلجخائيةذاتالعالقةبسػضػعالجراسة :
السعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستسخارية:
فخضيةاإلستسخارية :كتعشيأفتقػـالسشذأةعمىأساساستسخارعسميافيالسدتقبلالسشطػربجكف
كجػدنيةلجىاإلدارةلترفيتياأكالتػقفعغأداءأعسالياأكالمجػءالىالحسايةمغقبلالجائشييغ
كفقا لستصمبات القػانيغ كالتذخيعات (عمى األقل لسجة  12شيخ إعتبا ار مغ تاريخ السيدانية)
(الحنيبات،2011،ص .)81
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الفذل السالي :ىػتػقفأعساؿكأنذصةالسشذأةبذكلشػعيبدببالتعثخ،كتتعترفيتيافيىحه
الحالة اختياريا ،أك بدبب دعػى قزائية تشتيي لرالح الجائشيغ ،كتتع ترفيتيا في ىحه الحالة
اجباريا(مصخ،عبيجات،2007،ص .)443
مخاطخ التعثخ السالية :مجسػعة مغالسؤشخاتالتيتداعجمجققالحدابات عمى اكتذاؼحاالت
التعثخالساليةالتيتؤثخعمىقجرة السشذأة فياالستس اخرية كتتسثلفي:زيادةالسصمػباتالستجاكلة
عمى السػجػدات الستجاكلة ،خدائخ تذغيمية كبيخة كمتكخرة ،تجىػر في الشدب السالية األساسية،
صعػبةاإللتداـبذخكطاتفاقياتالقخكضكغيخىا(.)IAASB, 2016
مخاطخ التعثخ التذغيمية :مجسػعةمغ السؤشخاتالتيتتعمقبزعفالسشذأةكتداعجالسجققفي
اكتذاؼحاالتالتعثخالتذغيميةالتيتؤثخعمىقجرةالسشذأةفياالستس اخرية،كتتسثلفي:إرتفاع
معجؿ دكراف السػضفيغ أك فقجاف مجيخيغ ميسيغ دكف ايجاد بجيل ليع ،أك مذاكل عسالية ،فقجاف
سػؽرئيذ،أكحقإمتياز،أكمػردرئيذأكتخخيزكغيخىا(.)IAASB, 2016
مخاطخ التعثخ الخخى :مجسػعةمغ السؤشخات تجعلاستس اخرية السشذأة مػضعتداؤؿ،كتداعج
دعاكى قزائية
السجقق مغ اكتذاؼ حاالت التعثخ األخخى غيخ السالية كالتذغيمية  ،كتتسثل في  :
معمقةيسكغفيحاؿنجاحياأفتدفخعغأحكاـاليسكغالػفاءبيا،تغي اخت فيالتذخيعات أك
القػانيغأكالدياساتالحكػمية(.)IAASB, 2016
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الفرل الثاني
األدب الشعخي والجراسات الدابقة
 أولا  :األدب الشعخي.
 1-2التجقيق مفيؽمو وتطؽره التاريخي
 2-2معاييخ التجقيق
 3-2أىسية التجقيق
 4-2أىجاف التجقيق
 5-2السعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستسخارية ()Going Concern
 6-2السؤشخات أو السخاطخ التي تثيخ الذكؽك حؽل الفذل السالي وامكانية تؽاصل السشذأة
كسؤسدة مدتسخة
 7-2الفذل السالي ومفيؽمو
 8-2معاىخ الفذل السالي
 9-2أسباب الفذل السالي
 ثانيا  :الجراسات الدابقة.
 ثالث ا  :ما يسيد الجراسة الحالية عؼ الجراسات الدابقة
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الفرل الثاني
األدب الشعخي والجراسات الدابقة
مقجمة
سيتشاكؿىحاالفرلاألدبالشطخيالستعمقبعسميةتجقيقالحدابات،كالسعيار ISA 570
الستعمق بفخضية اإلستس اخرية ،كالفذل السالي ،كالجراسات الدابقة ذات الرمو بسػضػع الجراسة
الحالية،كفيسايأتيتفريللحلظ :

أولا :األدب الشعخي
 1-2التجقيق مفيؽمو وتطؽره التاريخي
يخجعأصلتجقيقالحداباتإلىالعرػرالػسصى،كالتجقيقفيالسعشىالحجيثيعػدإلى
عرخدخػؿالسشذآتالرشاعيةالكبخىإلىحيدالػجػد،كتصػرالتجقيقمعتصػرتمظالرشاعة،
كيعػدالتجقيقفيشكموالبديطإلىالتصػرفيالشطاـالسحاسبيبذكلأساسيحيثأنوأصبح
مغالزخكريأفيعيجإلىشخز ماأف يقػـبالتحققمغحدغاستغالؿالسػاردالستاحةلجى
شخزآخخ.حيثأفقجامىالسرخييغكانػايقػم ػف بتعييغشخريغلتدجيلاألمػاؿاألميخية
الػاردة ،كيقػـ شخز آخخ بعسمية التجقيق لسا قاما بو ىحاف الذخراف مغ أعساؿ (السصارنة،
،2009ص .)13
كتجقيق الحدابات ىػ عبارة عغ فحز ألنطسة الخقابة الجاخمية كالبيانات كالسدتشجات
كالحداباتكالجفاتخالخاصةبالسشذأة تحتالتجقيقفحرا انتقاديا مشطسا،بقرجالخخكجبخأيفشي
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محايجعغمجىداللةالقػائعالساليةلمسخكدالساليلتمظالسشذأةفينيايةفتخةزمشيةمعمػمة،كمجى
ترػيخىالشتيجةأعساؿالسشذأةمغربحأكخدارةعغتمظالفتخة(عبجهللا،2016،ص .)13
كسا كيعخؼ التجقيق بأنو "فحز مشتطع كمدتقل لمبيانات كالقػائع كالدجالت كالعسميات
ائغكتقييسياكإبجاء

كالفعالية (الساليةكغيخالسالية)أليمشذأة ،كأفيقػـالسجققبجسعاألدلةكالقخ

الخأيالفشيمغخالؿتقخيخه"(السصارنة،2009،ص .)14
 2-2معاييخ التجقيق
كارشادات كمعاييخ متعارؼ عمييا بيغ
تتػفخ ألي ميشة متصػرة مدتػيات أداء معيشة 
السسارسيغليحهالسيشة،تػضعمغقبلالجياتالسشطسةليا ،مغأجلتػفيخمدتػىمعقػؿمغ
األداء لزبطالعسل ،كتحجيجإشارلمعسلمغخاللو ،كلتداعجىحهالجياتفيالحكععمىأداء
السسارسليحهالسيشة.
كمعاييخالتجقيقىي"عبارةعغمدتػياتلألداءالسيشيكضعتمغقبلالجياتالسشطسة
لىتػفيخمدتػى معقػؿمغالزػابطالتيتحكع عسميةالتجقيقكتحجدنػعمغ

لمسيشة  ،كتيجؼإ
اإلشارالحييعسلالسجققمغخاللو  .كيعتسجعمىالسعاييخفيالحكععمىأداء مجققالحدابات
كنػعية العسل السشجد ،كبالتالي فيي تػفخ مدتػى معيغ مغ الثقة بعسل السجقق ،حيث أف عمع
الجسيػر أكاألشخاؼذاتالعالقة بأفعسميةالتجقيقمشزبصةبأحكاـكقػاعجمتعارؼعمييايديج
مغ ثقتيع بأىسية التجقيق ،كأف عسمية التجقيق ليدت عسمية ارتجالية .كلكغ البج مغ األخح بعيغ
اإلعتبارأفالسعاييخىيإشارعاـكاليجبأفتحجمغإبجاعالسجققكمسارستولمحكعالسيشي
بجرجةمعقػلة"(الحنيبات،2011،ص .)1
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 3-2أىسية التجقيق
يعتبخالتجقيقكسيمةتخجـالعجيجمغاألشخاؼذاتالعالقةفيالسشذأةكخارجيا،كاليعتبخ
غاية بحج ذاتو .حيث أف القياـ بعسمية التجقيق يجب أف تفيج العجيج مغ األشخاؼ التي تجج ليا
مرمحة فيالتعخؼعمىعجالةالسخكدالساليلمسشذأة كنتيجةاألعساؿ(األداءالسالي)كالتجفقات
الشقجية،كمغىحهاالشخاؼ :
إدارة السشذأْة :يعتبخ التجقيق ميسا إلدارة السشذأة حيث أف اعتساد اإلدارة في عسمية
التخصيط كاتخاذالق اخراتالحاليةكالسدتقبميةكالخقابةعمىالتجقيقيجعلمغعسلمجققالحدابات
حافدالمقياـبيحهالسياـ،كحلظيؤديتجقيقالقػائعالساليةإلىتػجيواإلستثسارلسثلىحهالسشذأة .
السؤسدات السالية والتجارية والرشاعية :يعتبخ التجقيق ذا أىسية تحجيجا لسثل ىحه
السؤسدات،كذلظعشجشمبالعسيلقخضا معيشا أكتسػيلمذخكعمعيغ ،حيثأفتمظالسؤسدات
تعتسجفيعسميةإتخاذقخارمشحالقخضأكعجموعمىالقػائعالساليةالسجققة،بحيث تتسكغ مغ
تػجيو أمػاليا إلى السكاف كالصخيق الرحيحيغ ،كالحي يزسغ ليا استخداد تمظ القخكض في
السدتقبل .
البياناتكالقػائعالساليةالسجققةفيالعجيج

الجيات الحكؽمية:تعتسجالجياتالحكػميةعمى
فخض الزخائب ،كمشحالقخكضكالجععلبعسالشذاشات.
مغاألغخاضمثلالخقابةكالتخصيط ،ك 
باإلضافةالىاإلتحاداتكالشقابات إذ تعتسجعمىالقػائعالساليةالسجققة فيحاؿنذػبخالؼبيغ
السشذأةكأيشخؼآخخ(السصارنة،2009،ص.)19
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 4-2أىجاف التجقيق
نطخالمتصػرالتاريخيالحيصاحبميشةالتجقيقيدتصيعالباحثأفيالحعالتغيخالكبيخ
الحيشخأعمىاألىجاؼكبالتاليالسزسػف.كيسكغبػجواإلجساؿحرخاألىجاؼالتقميجيةلمتجقيق
فينػاحعجةأىسيا :
 .1التحققمغدقةكصحةالعسمياتالسالية السثبتةفيدفاتخالسشذأة كسجالتيا،كتقخيخمجى
اإلعتسادعمييا .
ري فشي محايج حػؿ مصابقة القػائع السالية لسا ىػ مثبت بالجفاتخ
 .2الحرػؿ عمى أ
كالدجالت .
 .3إكتذاؼماقجيػججبالجفاتخمغغرأكأخصاء .
 .4تقميل فخص األخصاء كالغر عغ شخيق زيارات السجقق الستكخرة أك السفاجئة لمسشذأة
كتجعيعأنطسةالخقابةالجاخميةالسدتخجمةلجييا .
ىجاؼكأغخاضأخخىأىسيا :

أمااليػـفقجتعجتعسميةالتجقيقىحهاألىجاؼالىأ
 .1مخاقبةالخصطالسػضػعةكمتابعةتشفيحىا .
 .2تقييعنتائجأعساؿالسشذأةبالشدبةلألىجاؼالسػضػعة .
 .3تحقيقأكبخ قجرمسكغمغالكفايةاإلنتاجيةعغشخيقمحػاإلسخاؼفيجسيعنػاحي
نذاط السشذأة ،كيأتي ىحا اليجؼ األخيخ نتيجة التحػؿ الحي ش أخ عمى أىجاؼ السشذآت
برػرة عامة حيث لع يعج"تحقيق أكبخ قجر مغ الخبح " "Profit maximizationكأىع
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ىجؼ بلشاركتوفياألىسيةأىجاؼأخخىمشياالعسلعمىرفاىيةالسجتسعالحيتعسل
فيوالسشذأة"."Welfare Maximization
كبيخاكتصػراممحػضا عمىأىجاؼميشةتجقيقالحدابات،
كمساسبقنخىأفىشاؾتغيخا 
حيث كانت في الدابق تعسل عمى اكتذاؼ األخصاء كالغر كتقجيع التقاريخ عغ ذلظ ،كمغ ثع
أصبحت تعسل عمى تحديغ الشطع السالية كفحريا ،كحتى الشطع اإلدارية لمسشذآت ،مغ خالؿ
إجخاءات التجقيقالستبعةكتحجيجالسدؤلياتكالرالحياتلمعامميغفييا ،كمغ ثع أصبحتتداعج
في عسمية إتخاذ الق اخرات اإلدارية كحتى التأكج مغ مػاصمة السشذأة كقجرتياعمى اإلستس اخرية في
أعساليااإلعتيادية،كأفجسيعىحهالسدؤكلياتمختبصةببعزياالبعسكاليسكغلسجققالحدابات
اإلستغشاء عشيا .كيالحع الباحث أف األىجاؼ الحجيثة لسيشة التجقيق أصبحت مالئسة أكثخ مع
التصػرالتكشػلػجيكاإلقتراديفيضلالبيئةالخارجيةالحيػية،كلكغىحااليعشيأفيتعتجاىل
األىجاؼالتقميجيةكانساتعتبخاألىجاؼالحجيثةتحديشاليا(عبجهللا،2016،ص .)15

 5-2السعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستسخارية
لقج أصجر مجمذ معاييخ التجقيق كتػكيج الجػدة  International Auditing and
ابتجاء مغ
) Assurance Standards Board (IAASBالسعيار  ISA 570ليتع تصبيقو
ا
 ،2009/12/15كتشاكؿالسعيارمدؤكلياتمجقق الحداباتفي تجقيقالقػائعالسالية فيسا يتعمق
بفخضيةاالستس اخرية(.)IIASB, 2016
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كأكجالسعيارالجكليرقع()570عمىضخكرةأفيخاعيالسجققخالؿتشفيحبخنامجالتجقيق
مجسػعةمغالسؤشخاتالتييسكشواإلستفادةمشيافيتقػيعالسخاشخالتيتتختبعمىعجـصحة
فخضاإلستس اخرية(مصخ(2000،
كقج أضاؼ السعيار رقع  ISA 570لسدؤكلية السجقق حػؿ صحة فخض اإلستس اخرية
عشرخيغىاميغىسا:
 -1التأكيج عمى ضخكرة أف يخاعي السجقق السخاشخ التي تشذأ في حاؿ عجـ صحة فخض
اإلستس اخرية .
-2أفيقػـالسجققبإضافةفقخةتػكيجيةبعجفقخةالخأي،يمقيالزػءفيياعمىمذاكلاإلستس اخرية
فيالسشذأةكتػضحاستشتاجاتوبذأنيا( .)SAS.59
بسػجب السعيار  ISA 570فإنو عمى اإلدارة أف تقػـ بتقييع استس اخرية السشذأة باستخجاـ

شخؽ التحميلالسشاسبةكذلظحدبضخكؼالسشذأةكأكضاعياالسالية،كأفتقػـبعسميةبتقييعفيسا
يتعمقبالشتائجالسدتقبميةالستػقعةمغالعسمياتكاألحجاثالسحاشةبدببشبيعتياالستػارثةبعجـ
التأكج،كذلظفينقصةزمشيةتحجدىا،معاألخحبعيغاالعتبارالعػاملالتالية(الحنيبات :)2011،
 بذكلعاـ،درجةعجـالتأكجالستعمقةبشتيجةالحجثأكالعسميةالتيتؤديإلىزيادة
ىامةفيعجـالتأكجالسدتقبمية.
 عسميةالتقييعتبشىعمىالسعمػماتالستاحةفيكقتالتقييع.
 شبيعةكنذاطكحجعالسشذأةكضخكفيا .
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أما بالشدبة لسجقق الحدابات فيجب عميو أف يقيع مجى مشاسبة استخجاـ اإلدارة لفخضية
االستس اخريةفيإعجادىالمقػائعالسالية،معاألخحبعيغاالعتبارعسميةالتقييعالتيقامتبيااإلدارة
كالفخضياتالتياعتسجتعمييا،كيقععمىعاتقوالتجقيقعمىاستس اخريةالسشذأةلفتخةالتديجعغ
إثشي عذخ شي اخ ،كسا يجب عمى مجقق الحدابات أف يكػف متيقط ا الحتساؿ كجػد احجاث أك
ضخكؼ تثيخ الذظ حػؿ االستس اخرية ،كفيحاؿكجػد ذلظ يتػجب عميوالقياـبإجخاءاتإضافية
ةبشاءعمىتقييسيالالستس اخرية،كجسعأدلةكافيةكمشاسبة
تتسثلفيمخاجعةخصطاإلدارةالسدتقبمي
ا
إلزالة الذظ أك إثباتو حػؿ االستس اخرية مع األخح بعيغ االعتبار تأثيخ خصط اإلدارة كأية عػامل
تخففمغالذكػؾحػؿاالستس اخرية(الحنيبات .)2011،
كبشاءعمىتقييعمجققالحداباتالستس اخريةالسشذأةفإنويتعإصجارتقخيخالسجققحدب
الحاالتالتالية(:)Arens et al., 2012
 .1يتع إعصاء تقخي اخ نطيف ا مع إضافة فقخة تػضيحية ،كذلظ في حاؿ كاف فخض
االستس اخريةمشاسبمععجـتأكجماديشخيصةأفتكػفاإلدارةأفرحتبذكلكاضح
عغالطخكؼالتيتؤثخعمىاالستس اخريةكعغخصصيافيمػاجيةذلظ.
 .2يتع إعصاء تقخي اخ متحفطا أك مخالفا (حدب السادية) ،كذلظ في حاؿ لع يكغ ىشاؾ
إفراحكافيفيالقػائعالسالية.
 .3يتع االمتشاع عغ إبجاء الخأي ،كذلظ في حاؿ كانت ىشاؾ حاالت عجـ تأكج مادية
متعجدة.
 .4يتع إعصاءتقخ ايخ مخالف ا،كذلظ عشجما يربح مغكجية نطخ مجقق الحدابات فخض
االستس اخريةغيخمشاسبرغعخصطاإلدارةكإفراحيابذكلكافي.
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 .5يتع إعصاء تقخي اخ نطيف ا ،كذلظ في حاؿ أفرحت اإلدارة عغ أف فخضية االستس اخرية
غيخمشاسبة
 6-2مؤشخات الفذل السالي
ىشالظالعجيجمغالسؤشخاتالتيتثيخالذكػؾحػؿالفذلالسالي،كالبحثعغىحهالسؤشخاتمغ
شأنواالشسئشافعمىاستس اخريةالسشذأة،كيسكغتمخيزأىعالسؤشخاتمقدس اةحدبنػعالسخاشخ
(مالية،كتذغيمية،كمخاشخأخخى)كذلظعمىالشحػاآلتي :
اولا :السخاطخ السالية ،كتتسثلبسايأتي(الذيخ،2008،ص:)79-77
 .1زيادةالسصمػباتالستجاكلةعمىاألصػؿالستجاكلة .
 .2عجـ إمكانية سجاد القخكض شػيمة األجل أك ججكلتيا ،أك اإلعتساد بذكل كبيخ عمى
القخكضقريخةاألجللتسػيلالسػجػداتشػيمةاألجل.
 .3ضيػرالشدبالساليةاألساسيةبذكلسمبي.
 .4تأخيختػزيعاتاألرباحأكتػقفيا.
 .5عجـالقجرةعمىتدجيجاستحقاقاتالجائشيغفيمػعجىا.
 .6الرعػباتفيتصبيقشخكطإتفاقياتالقخكض.
 .7عجـالقجرةعمىتسػيلمذاريعتصػيخمشتجاتججيجةأكاستثساراتضخكريةأخخى.
ثاني ا :مخاطخ تذغيمية ،كتتسثلبسايأتي(الذيخ،2008،ص:)79-77
 .1فقجافإدارييغقيادييغبجكفإستبجاليع.
 .2فقجافسػؽرئيديأكحقامتيازأكتخخيزأكمػردرئيدي.
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 .3مذاكلعساليةأكنقزفيتجييداتميسة .
ثالثا :مخاطخ أخخى ،كتتسثلبسايأتي(الذيخ،2008،ص:)79-77
 .1عجـتصبيقمتصمباترأسالساؿأكمتصمباتقانػنيةأخخى.
 .2دعاكيقزائيةضجالذخكةيسكغأفتشذأعشياأحكاـتعػيزاتاليسكغالػفاءبيا .
 .3تغيخفيالتذخيعاتأكالدياساتالحكػمية .
كيتزحمساسبق أنو كفيحاؿغيابمعمػماتمغايخة،يفتخضبأفالذخكةمدتسخةفي
عسميا في السدتقبل السشطػر ،أي لفتخة سشة مالية كاحجة عمى األقل .كعميو فإف السػجػدات
كالسصمػباتتدجلعمىأساستحقيقالسػجػداتكتدجيجاالسصمػباتبالدبلاإلعتياديةلمعسل.كإذا
لع يكغ ىشاؾ ما يبخر ىحا اإلفتخاض ،فإف السشذأة قج ال تدتصيع تحقيق مػجػداتيا بالسبالغ
السدجمة،كساقجيكػفىشاؾتغييخفيمبالغالسصمػباتكتػاريخاستحقاقيا،ككشتيجةلحلظفإفقيع
السػجػداتكالسصمػبات،تحتاجإلىتعجيل(الذيخ،2008،ص .)79-77
كقج حجد السعيار  ISA 570اشا ار عاما لإلج اخءات التي يجب عمى مجقق الحدابات
اتخاذىامغأجلأفيخميمدؤكليتوتجاهالصخؼالثالثعغاألضخارالتيستشجعفيحاؿ عجـ
قجرةالسشذأةعمىاإلستسخار،لحلظنزالسعيارISA 570عمىأفيكػفتقخيخالسجققكاآلتي :
-1خالؿتشفيحالسجققإلجخاءاتالتجقيقالسعتادة،كفيضػءأدلةاإلثباتكالقخائغالستػفخة
ستسخريةكبأف
لو ،إذااستشتجالسجققبأنواليػججأيةمؤشخاتتثيخ الذظحػؿصحةفخضيةاإل ا
يخ نطيفا يخمػ مغ أية إشارة لسذاكل
فخضية اإلستس اخرية مالئسة ،عميو حيشئح أف يرجر تقخا
اإلستس اخرية .
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 -2إذا ضيخ لسجقق الحدابات خالؿ تشفيح اجخاءات التجقيق السعتادة بأنو يػجج ىشالظ
مؤشخاتتثيخالذظحػؿمالءمةفخضيةاإلستس اخرية ،يتػجبعميوالصمبمغاإلدارةأفتقجـما
لجييامغخصطمدتقبميةلتخفيفالطخكؼالسثيخةليحاالذظ ،فإذااستشتجفيضػءىحهالخصط
بأفعػاملالذظقجزالت ،عميوأفيصمبمغاإلدارةحيشئحأفتقػـباإلفراحالكافيكالسشاسب
عغىحهالخصطفيالقػائع السالية.فإذاقامتاإلدارةباإلفراح الكافيكالسشاسبعغىحهالخصط
في القػائع السالية؛ يتػجب عمى السجقق حيشئح اصجار تقخيخ نطيف .أما إذا لع تػفخ اإلدارة ىحا
اإلفراح،يتػجبعمىالسجققأفيرجررأيامتحفطاأكسمبياأييساأندب .
 -3إذا ما استشتج السجقق أنو حتى بعج تقجيع اإلدارة لخصصيا السدتقبمية حػؿ مػاجية
السخاشخالسثيخةلمذظ،أفالذظمازاؿقائساحػؿصحةفخضيةاإلستس اخرية،يكػفلجيوحيشئحأف
يدمظكاحجامغالخياراتاآلتية :
*اإلمتشاععغإبجاءالخأي 
*أف يرجر تقخأا
يخ نطيفأا مع الصمب مغ إدارة السشذأة أف تقػـ بتػفيخ اإلفراح الكافي
كالسالئععغالطخكؼالسثيخةلمذظكذلظباإلضافةإلىاإلفراحعغأفىشاؾحالةمغعجـالتأكج
تحيطبقجرةالسشذأةعمىاإلستسخارفيالسدتقبلالسشطػر .
يزسغ تقخيخه فقخة
ِّ
فإذا كاف اإلفراح كافيا كمالئسا ،يتصمب األمخ مغ السجقق حيشئح أف
تػضيحيةيمقيفيياالزػءعمىمذكمةاإلستس اخرية ،كسايمفتفيياانتباهمدتخجميالقػائع السالية
الىالسالحطةالتيكفختيااإلدارةفيالقػائعالساليةحػؿالعػاملكالطخكؼالسثيخةلمذظكعغحالة
عجـالتأكجالسحيصةبقجرةالسشذأةعمىاإلستس اخرية .
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كأدناهنسػذجلسثلىحهالفقخةالتػضيحية :
بجكف أيتحفعفيالخأي ،نػدأفنمفتاالنتباهالىاإليزاح()xالػاردفيالبياناتالسالية .لقجتكبجتالسشذأةصافي
خدارة قجرىا ( )xxxخالؿ الدشة السشتيية في /31ديدسبخ (كانػف األكؿ) .19x1 /كفي ذلظ التاريخ فأف السصمػبات
الستجاكلةلمسشذأةتجاكزتمػجػداتياالستجاكلةبسبمغ()xxxكساأفمجسػعمصمػباتياتجاكزتمجسػعمػجػداتيابسبمغ
(.)xxxإفىحهالعػامل ،مزافاالييااألمػراألخخىالسذارالييافياإليزاح()xمغشأنياأفتثيخشكاجػىخيا
حػؿمقجرةمػاصمةالسشذأةلشذاشياكسشذأةمدتسخة .

أماإذالعيكغىشاؾإفراحمالئعفيالتقاريخ السالية ،فيجبعمىالسجققأفيبجيرأيا
كإبجاءالخأي في حالةإصجار
متحفطا أك رأيا سمبيا أييسا أندب .كأدناه نسػذجا لفقختياإليزاح 
السجققرأيامتحفطا :
لع تدتصع السشذأة أف تعيج التفاكضحػؿ قخكضيا مع السرارؼ ،كبجكف مثل ىحا الجعع السالي فإف ىشاؾ شكا
جػىخياحػؿإمكانيةاستسخارىا .مسايتصمباجخاءتدػياتلسبالغالسػجػداتالسدجمةكلترشيفالسصمػبات .عمسا
بأفالقػائعالسالية(كاإليزاحاتالسخفقةليا)التفرحعغىحهالحقيقة .
كفيرأيشا ،كماعجاإغفاؿالسعمػماتالسذارالييافيالفقخةالدابقة فإفالبياناتالساليةتعبخبرػرةحقيقيةكعادلة
(تسثلبعجالةمغكافةالشػاحيالجػىخية) السخكدالساليلمسشذأةكسافي 31ديدسبخ(كانػف األكؿ) 19xx /كعغ
نتائجنذاشياكتجفقاتياالشقجيةالسشتييةبحلظالتاريخ  .

 )International Standard on Auditing (ISA) 570 (Revised), 2016).

 7-2مفيؽم ومعاىخ الفذل السالي
لمفذل مفيػماف" ،أحجىسا اقترادي كاآلخخ مالي ،إذ يذيخ األكؿ إلى قياس الشجاح أك
الفذلاعتساداعمىمقجارالعائجعمىرأسالساؿ،كتعجالذخكةفاشمةعشجعجدىاعغتحقيقعائج
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مشاسبعمىرأسالساؿالسدتثسخكالحييتشاسبكالسخاشخ الستػقعة،كيذيخ الثاني عمىعجـقجرة
الذخكةعمىتدجيجمصمػباتياالسدتحقةفيمػاعيجىاالسقخرة"(الحبيصي،2001،ص .)221
كيذيخ (مصخ كعبيجات ،2007،ص )443الى "أف الفذل السالي ضاىخة قج تػاجو الكثيخ
مغ السشذآت اإلقترادية في الجكؿ الستصػرة كالشامية عمى حج سػاء .كلمفذل السالي بذكل عاـ
مطيخاف :
 مطيخ إقترادي ،يتسثل بفذل السشذأة في أفتحقق عائجا مشاسبا عمى األمػاؿ السدتثسخة فييا،كتشصبق ىحه الحالة عمى مشذأة مدتثسخة تحقق عائج عمى اإلستثسار أقل مغ التكمفة السخجحة
لألمػاؿالسدتثسخةفييا .
 مطيخ مالي ،يتسثل في كصػؿ السشذأة إلى درجة العدخ السالي  Insolvencyأك إلى ما ىػأبعج مغ ذلظ ،أي إلى كضع الترفية اإلجبارية،كتعتبخ السشذأة معدخة مغ الشاحية القانػنيةعشجما
تربح القيسة الجفتخية لسػجػداتيا أقل مغ القيسة الجفتخية لسصمػباتيا لكشيا ترل إلى حالة الترفية
أكاإلفالسالساليعشجماتعجدعغتدجيجديػنيا ".

 8-2أسباب الفذل السالي
إفالفذلالساليىػنتيجةلتفاعلعجةأسبابأكعػاملبعزياداخمية،كأخخىخارجية،كفيسا
يميتفريالالحلظ(الدبيجي،2000،ص :)278-271
األسباب أو العؽامل الجاخمية:
يسكغتمخيرياكسايمي(الدبيجي،2000،ص:)278-271
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 ضعفإدارةالسشذأة . عجـ كفاءة الدياسات التذغيمية السختمفة مثل سياسات البيع ،التدعيخ كاإلنتاج كإجخاءالتػسعاتغيخالسصمػبةكالمجػءإلىتكشػلػجياتذغيميةغيخمتصػرة .
 اإلعتسادالكميعمىمرادرالتسػيلالسقتخضةكأساسفيتسػيلاإلستثسارفيالسػجػدات . عجـكفاءةإدارةالبيعفيتحريلالسدتحقاتمغالسبيعاتاآلجمةكغيخىا . انخفاضالقجرةاإلنتاجيةلمسشذأةبدببكجػدعصلعمىمدتػىخصػطاإلنتاج،مايعشيأفالدياسةاإلنتاجيةالستبعةغيخسميسة.
 صعػبة ترخيف مشتجات السشذأة ،كانخفاض القجرة التدػيقية ،مسا يؤدي إلى تباشؤ عمىمدتػىالسبيعاتأيانخفاضاإليخادات .
 إنخفاضالقجرةالتحريميةلمسشذأة،يؤديإلىانخفاضأرباحو،أيعجـتشاسباألرباحمعمراريفالبيع،باإلضافةإلىأسبابأخخى".
األسباب والعؽامل الخارجية:
كيسكغتمخيرياكسايمي(الدبيجي،2000،ص:)278-271
 الطخكؼاإلقتراديةالتيتحيطفيبيئة السشذأة كبيئةالسشافدةكعجـتػفخمرادر التسػيلكإرتفاع كمفة تمظ السرادر كالتػقعات الستذائسة لعسػـ
الالزمة إلجخاء التػسعات اليامة 
السدتثسخيغفيسػؽاألكراؽالسالية .
 برفةعامة،يشذأ الفذلالساليعشجمايحجثإنخفاضكبيخفي حجع السبيعاتأكبدببتقادـتكشػلػجياالسشذأة أكالتػسعالسفخط فيأعساليا أكبدببعجـكفاءة إدارةرأسالساؿ
العامل ،اإلقتخاضبذكلكبيخ كبأسعارفائجةعالية،زيادةمذتخياتالسشذأة باآلجلكاإلنتاج
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غيخ الكفء كالقيػد اإلقخاضية الرارمة ،اإلحتياؿ كالتدكيخ كالتغيخات في قػانيغ الجكلة
ؽ ،إضافة إلى الكػارث
السشطسة لمحياة اإلقترادية ،ككحلظ السشافدة الذجيجة في الدػ 
الصبيعيةكغيخىا.
إال أف الدبب الخئيدي لمفذل السالي يكسغ في عجـ القجرة عمى تدجيج السصمػبات السدتحقة،
كيشتج ذلظعغ نقزالشقجفيالسشذأة،باعتبارهأحجأىععشاصخالتذغيل،إضافةإلىعجـكفاءة
اإلدارة ،فاإلدارة الشاجحة ىي التي تزسغتحقيق كلمغ الكفاءة كالفاعمية ،كيقرج بالكفاءة قجرة
السشذأة عمى إنجاز الشتائج السصمػبة بأقل استخجاـ لمسػارد ،حيث تخكد عمى مفيػـ اإلستفادة
القرػىمغالسػاردالستاحةبأقلالتكاليف،أماالفاعميةفيقرجبياتحقيقاألىجاؼ،كالتأكجمغأف
استخجاـ السػارد الستاحة قجأدى إلىتحقيق الغاياتالسخجػة،كساتعشيكحلظ القجرة عمى العسل
بالصخيقةالرحيحةكفيالػقتالسشاسب.
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ثانيا  :الجراسات الدابقة:
فيسايميعخضلمجراساتالدابقةذاتالرمةبسػضػعالجراسة،كيسكغاستعخاضياحدبتدمدميا
الدمشيكعمىالشحػاالتي :
 -دراسة (مطخ )2555 ،بعشؽان" :نطاق مدؤولية مجقق الحدابات عؼ تقؽيػ قجرة السذخوع

عمى اإلستسخار".

ىجفتىحهالجراسةإلىتحجيجنصاؽمدؤكليةمجققالحداباتالقانػنيفياألردفعغتقػيعفخض
اإلستس اخرية لمسشذأة في السدتقبل القخيب ،كذلظ مغ خالؿ تقػيع صحة فخض اإلستس اخرية كالحي
قجتكػفالبحثمغجدئيغرئيدييغ،جدءنطخي
تعتسجهاإلدارةكأساسعشجإعجادالتقاريخالسالية .ك
ا
عالججحكرفخضاإلستس اخريةفيالفكخالسحاسبيبسافيذلظمعاييخالسحاسبةكالتجقيقالجكلية.
كجدء ميجاني تسثل في دراسة ميجانية أجخاىا الباحث عمى عيشة مؤلفة مغ ثالث فئات ىي:
السجققيغ ،رجاؿ االعساؿ ،األكاديسييغ .كبقرج جسع السعمػمات السصمػبة راعى الباحث ترسيع
استبانةتشاكلتاألىجاؼالسػضػعة.ككذفتالجراسةعغمجسػعةمغالشتائجتذيخإلىأفتحسيل
مجققي الحدابات مدؤكلية تقػيع صحة فخض اإلستس اخرية يمقى تأييجا عاما مغ قبل جسيع فئات
السجتسع في األردف بسا فييا السجققيغ أنفديع ،لكغ تمظ الفئات ،تذكظ في الػقت نفدو في ما
يجعيوالسجققػف بأنيعيمتدمػف فعالخالؿمسارساتيعالسيشيةبتشفيحكاجباتيعالسيشيةتجاه مذاكل
كأبخز ما أكصت بو الجراسة :ىػ تعسيق كعي السجققيغ في األردف بسدؤكليتيع
اإلستس اخرية .
اإلجتساعيةحػؿدكرىعالياـفيتػفيخمايدسىاإلنحارالسبكخعغمخاشختعثخالسشذآتالتي
يجققػف حداباتيا،كلحلظيجبالعسلعمىتفعيلبخامجتشسيةكتصػيخالسػاردالبذخيةفيمكاتب
التجقيقالعاممةفياألردفكبقجريػفخلمسجققفخصتشسيةكتصػيخقجراتوالعمسيةكالفشية .
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 دراسة (العسـؽدي )2551 ،بعشـؽان " :دور السـجقق القـانؽني فـي تقيـيػ القـجرة عمـى السـتسخاريةفي الذخكات السداىسة اليسشية "
ىػجفتىػػحهالج ارسػػةإلػػىمعخفػػةمػػجىقػػجرةمػجققالحدػػاباتالقػػانػنيفػػيالػػيسغعمػػىاكتذػػاؼ
السؤشخاتالباعثةلمذظفيقجرةالسشذأةعمىاإلستسخار،كمايقػػـبػومػجققالحدػاباتفػيالػيسغ
مغإجػخاءاتإضػافيَّةفػيحالػةكجػػدشػكػؾحػػؿقػجرةالسشذػأةعمػىاإلسػتس اخريَّة.كالتع فػخؼعمػى
اليسشي ػػة
م ػػجىاإلند ػػجاـب ػػيغآراءم ػػجققيالحد ػػاباتالق ػػانػنييغ،كالس ػػجراءالس ػػالييغف ػػيالسشذ ػػآت َّ
السدػػاىسةفيسػ َّ
ػايتعمػػقبػػجكرمػػجققالحدػػاباتفػػيتقيػػيعقػػجرةالسشذػػأةعمػػىاإلسػػتس اخريَّة،باإلضػػافة
إلػػىالػقػػػؼعمػػىأىػػعِّمػػايػاجػػومػػجققيالحدػػاباتالقػػانػنييغفػػيالػػيسغمػػغمذػػاكلفػػيعسميػػع،
كالتيتحفجمغفاعميَّةتقيػيعقػجرةالسشذػأةعمػىاإلسػتس اخريَّة.كت َّػعتصبي ِّ
ػقالج ارسػةعمػىعيشػومكػنػة
مػػغ()90مػػجققاك()63مػػجي اخمالي ػ ا.كتػ َّػعتػزيػػعإسػػتبانةعمػػييع،كبعػػجالحرػػػؿعمػػىالبيانػػات
ِّ
ػختالج ارس ػ َّ
ػةأفل ػػجىم ػػجقق
الالزم ػػةت ػ َّػعتحميمي ػػابإس ػػتخجاـاألس ػػاليباإلحر ػػائيَّةالسشاس ػػبة.كأضي ػ
الحداباتالقانػنيفياليسغالقجرةعمىمالحطةمؤشػخاتالذػظباسػتس اخريةالسشذػأة،كالتشبيػوليػا
بجرجةمختفعة،حيثبمغتمغكجيةنطخمجققالحدػاباتالقػانػني،كالسػجراءالسػالييغ(.)%76
ػجققفػػيإكتذػػاؼمؤش ػخاتالذػػظفتع ػفجأكثػػخالعػامػػلتػػأثي اخفػػيتقيػػيعالسػ ِّ
أمػػاقػػجرةالسػ ِّ
ػجققلقػػجرة
السشذ ػػأةعم ػػىاإلس ػػتس اخريَّة،حي ػػثبمغ ػػت(.)%26.4كق ػػجكج ػػجىش ػػاؾإخ ػػتالؼف ػػيآراءم ػ ِّ
ػجققي
الحدابات،كالسجراءالسالييغحػؿمدػتػىقػجرةالس ِّ
ػجققفػيإكتذػاؼمؤشػخاتالذػظفػياسػتس اخرية
السشذػػآت،كسػػاإختمفػػتاآلراءحػػػؿمدػػتػىتصبيػػقالسػ ِّ
ػجققلإلجػخاءاتالالزمػػةفػػيحالػػةالذػػظفػػي
قػػجرةالسشذػػأةعمػػىاإلسػػتسخار.كأكصػػتالج ارسػػةبزػػخكرةالعسػػلعمػػىتقخيػػبكجيػػاتالشطػػخبػػيغ
السػػجراءالسػػالييغكمػػجققيالحدػػاباتحػػػؿمدػػتػىقػػجرةمػػجققالحدػػاباتعمػػىاكتذػػاؼمؤش ػخات
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الذظفياستس اخريةالسشذآتكحػؿمدتػىتصبيقالسػجققلإلجػخاءاتالالزمػةفػيحػاؿمالحطتػو
ى.
لسؤشخاتالذظالساليةاكالتذغيميةاكاالخخ 
 دراسة (مطخ )2551 ،بعشؽان " :طبيعة وأىسية مؤشخات الفذل السالي لمذخكات دراسة تحميميـةمقارنة بيؼ آراء السجققيؼ والسحمميؼ السالييؼ في األردن" .
ىجفت ىحه الجراسة إلى تحجيج شبيعة مؤشخاتالسخاشخ التي يدتخجميا مجققػ الحدابات
كالسحممػف الساليػف في األردف ،كأىسيتيا في التشبؤ بالفذل السالي لمسشذآت ،كمغ ثََّع الػقػؼ عمى
أكجو التذابو ،كمجاالت اإلختالؼ القائسة بيغ الفئتيغ الستسثمتيغ بسجققي الحدابات كالسحمميغ
السالييغ،كذلظسػاءمغحيثشبيعةتمظالسؤشخات،أكمغحيثأىسيتياالشدبيَّة.كلغخضتحقيق
الجراسة استخجـ الباحث استبانة كزعت عمىعيشة  ِّ
أىجاؼ  ِّ
الجراسة  َّ
السكػنة مغ ()28مجقق ا ،ك()35
الاماليا .
محم 
تػصمت  ِّ
الجراسة إلى أفَّ الفئتيغ تتفقاف ،خالؿ السسارسة السيشيَّة ،عمى الجسع بيغ
كقج  َّ
مؤشخات السخاشخ الساليَّة ،كغيخ الساليَّة ،في بشاء نسػذج التشبؤَّ  ،
لكشيسا يختمفاف في مجاليغ
رئيديغ،كىسا :
ف
عسميػةالتشبػؤبالفذػلالسػاليلمسشذػأة،إذيعصػيالسػجققػ 
 -1فيتحجيجالستغيخاتالتػيتقػػـعمييػا َّ
ف
الساليػة،بيشسػايػػليالسحممػػفالسػاليػ 
لمسؤشخاتالساليَّةاألفزميَّةعمىحدابالسؤشخاتغيػخ َّ
نطخةمتػازنةنحػنػعيالسؤشخات،كلػبأفزميَّةبديصةلمسؤشخاتالساليَّة.
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الساليػةالسدػتخجمةفػي
 -2كجػدفخكؽمعشػيَّةذاتداللػةإحرػائيَّةبػيغنطػخةالفئتػيغنحػػالشدػب َّ
بحيػػة،بيشسػػا
بشػػاءنسػػػذجالتشبػػؤالخػػاصبكػػلمشيسػػا،إذيعصػػيالسػػجققػ 
فاألفزػػميَّةلشدػػبالخ َّ
يعصيالسحممػفالساليػفاألفزميَّةلشدبالسالءة،كالديػلة.
كاكصػػػتالج ارسػ ػػةضػ ػػخكرةعػ ػػجـإقترػ ػػارنسػ ػػاذجالتشبػ ػػؤبالفذػ ػػلالسػ ػػاليعمػػػىالشدػ ػػبالساليػ ػػة
السدتخمرةمغقائستيالجخلكالسخكدالسالي،بليجبتزسيغىػحهالشسػاذجندػبامشتقػاةمػغ
قائسةالتجفقاتالشقجية .
 دراسة (الجيساني )2551،بعشؽان" :مجى دقة الشدب السالية في التشبؤ بتعثخ السرارف دراسةتطبيقية عمى القطاع السرخفي في األردن".
ىجفت الجراسة إلى تصػيخ نسػذج قياسي بإستخجاـ الشدب السالية ،قادر عمى التسييد بيغ
السشذات السرخفية الستعثخة كغيخ الستعثخة ،كذلظ قبل كقػع التعثخ بدشة كاحجة عمى األقل ،كقياس
مجى دقة الشسػذج في التشبؤ ،كقج أجخيت ىحه الجراسة بالتصبيق عمى القصاع السرخفي األردني
كاستخجمت التحميل التسييدي الخصي متعجد الستغيخات لتصػيخ الشسػذج الحي تيجؼ إليو الجراسة
كذلظمغخالؿتحميل()23ندبةمالية .
كتع التػصل إلى نسػذج يتزسغ ندبة الشقج كاإلستثسارات إلى إجسالي الػدائع ،كندبة
الديػلةالقانػنية،كندبةصافيالخبحقبلالزخائبإلىحقػؽالسداىسيغ،كندبةصافيالخبحقبل
الزخائبإلىرأسالساؿالسجفػع،كندبةالخبحالتذغيميإلىالسرخكفاتاإلداريةكالعسػمية .كتبيغ
أف الشسػذج قادر عمى التسييد بيغ البشػؾ الستعثخة كاألخخى غيخ الستعثخة بجقة عالية كبتصبيق
الشسػذجعمىالعيشةنفدياكلمدشةاألكلىالتيتدبقالتعثخكانتندبةالجقةبالتشبؤأيز امختفعة .
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كأكصػػتالج ارسػػةبزػػخكرةقيػػاـالسرػػارؼبعقػػجدكراتتجريبيػػةمدػػتسخةفػػيالتحميػػلالسػػالي
كبخاصةفيمجاؿالتشبػؤبػالتعثخكتذػجيعالسػػضفيغلتمقػيتمػظالػجكراتمػععسػلحػػافدتذػجيعية
لمسػضفييغالحيغيثبتػفججارتيع .
 دراسة ) (Arnold et al, 2001بعشؽان"The Impact of Political Pressure on :Novice Decision Makers: are Auditors Qualified to Make Going
"concern Judgments
ىجفت الجراسة إلى فحز الزغػط اإلجتساعية كالدياسية التي تحيط ق اخرات مجققي
كانػا سيرجركف رأي ا متحفطا حػؿ استس اخرية السشذأة أـ ال ،كسا ىجفت إلى
الحدابات فيسا إذا 
مقارنة اإلختالفات بيغ عسميات إتخاذ القخارات السدتخجمة مغ قبل مجققي الحدابات القانػنييغ
الخبخاء في فحز اإلستس اخرية ،كتمظ السدتخجمة مغ قبل السختريغ غيخ السجققيغ عشج فحز
السشذآت التيتعانيمغالفذل،كلتحقيقأىجاؼالجراسةتعإجخاءعجةجمداتمعالسسارسيغفي
عذخة مكاتب افالس رئيدية في ميمبخكف كسيجني في استخاليا )،(Melbourne and Sydney
استخجمت الجمدات كحالة دراسية اتبعت مجسػعة مغ السشاقذات لسعخفة آراء خبخاء االفالس
كنطختيعحػؿاتخاذالقخارات.كأضيختنتائجالجراسةأفالتجريبأداةجيجةلفخؽ العسللسداعجتيا
في فيع عسميات صشع القخار كالقجرة عمى التعامل مع العػامل التي تتعمق بفخض االستس اخرية،
كأضيخ السجققػف أف القخار حػؿ اإلستس اخرية يعج مذكمة ال يسكغ التغمب عمييا بإنكار الصبيعة
الدياسيةلمقخاركافالسجققيغ اليحسمػف أيةخبخةفيصشعالقخارحػؿاإلستس اخرية،كبالتالينادرا
مايرجرتحفعفيالخأيحػؿاإلستس اخرية.
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كأبخزماأكصتبوالجراسةبزخكرةتشفيحالمػائحكالتذخيعاتالخاصةبقػاعجاإلفراحعغ
السعمػمات التي يجب أف تتػفخ في البيانات السالية السشذػرة ،كالحخص عمى أف يتع تػفيخ كافة
العػاملالتيتؤديالىاستقالليةمجققالحدابات .
 دراسة ( )Constantinides , 2002بعشؽانAuditors ’Bankers’ and " :" Insolvency Practitioners’ "Going-Concern" Opinion logit model
ىجفت ِّ
الجراسة إلى تحجيج العػامل السؤثخة عمى ق اخرات الخأي حػؿ اإلستس اخريَّة مغ قبل
السجققيغالسسارسيغ،كمجراءالبشػؾ،كالسشذآتالتي أفمدت.كساىجفتإلىدراسةتأثيخالعػامل
حعيشةمكػنةمغ()300
َّة.كتع أخ
األخخى(الدمػكيَّة)التيتؤثخعمىقخارالخأيحػؿاالستس اخري
َّ
َّ
مجقق ،ك( )300مفمذ ،كمجراء الفخكع الخئيدة في البشػؾ ( ،)Midlandesك(،)Yorkshire
ةعمييع،كمغخالؿالبياناتالتيتع الحرػؿعمييا
)،تع تػزيعاستبان
َّ
باإلضافةإلى)َّ London
قاـالباحثبتصػيخنسػذجاالنحجارالمػجدتي( .)logistic regression model
ِّ
َّ
اسةأف مؤشخات السخاشخأك الذظالساليَّةىيالتيتؤثخعمىق اخراتالسجققيغ،
أضيختنتائجالجر
َّ
ك َّ
سة.كساأضيختأف مغاألحجاثالسيسةالتيتؤدي
أف مؤشخاتالسخاشخ غيخالساليةليدتمي
إلى التحف ع في التقخيخ ىي تعييغ السرفي ،كالجعاكي القزائيَّة،كعجد في سجاد القخض ،كىحه
الستغيخاتقجاستعسمتفينسػذجاالنحجارالمػجدتي،كالحيبي َّ
َّغأف()%95مغالسشذآتصشَّفت
ِّ
ضيختالجر َّ
اسةأنواليسكغمعخفةفيساإذاكافقخارالخأي
بذكلصحيح أنياغيخمدتسخة.كساأ
حػؿ االستس اخريَّة صحيحا .كاكصت الجراسة بزخكرة أف يقػـ السجقق بإبالغ إدارة السشذأة عغ
احتساؿ كجػد صعػبات مالية تتسثل في العجد في سجاد القخكض أك التأخخ في تدجيج أرباح
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األسيع،أكرفسالسػرديغالتعاملباألجلمعالسشذأة،كبالتاليضخكرةالبحثعغمرادرججيجة
لمتسػيل .
 دراسة ) (Bian & Mazlack ,2003بعشؽانNearest-neighbor classification " :"Approach
ىػػجفتىػػحهالج ارسػػةإلػػىالتشبػػؤبفذػػلالسشذػػآت،كقػػجأجخيػػتالج ارسػػةعمػػىقصػػاعياالترػػاالت
كالكسبي ػػػتخف ػػيالر ػػيغ،كاس ػػتخجمت24ند ػػبةمالي ػػةم ػػغأص ػػل56ند ػػبةمالي ػػةمد ػػتخخجةم ػػغ
الج ارسػػاتالدػػابقة،كتػػعتحميػػلالبيانػػاتالساليػػةالسدػػتخخجةمػػغق ػػائعالسشذػػآت،باسػػتخجاـالتحميػػل
المػجدتي .Logistic analysis
كأضيػختنتػائجالج ارسػػةكجػػدسػػتندػبماليػػةيسكػغاسػتخجاميالمتشبػػؤبفذػلالسشذػػآتكىػي:ندػػبة
التػػجاكؿ،صػػافيالػػجخلإلػػىإجسػػاليالسػجػػػدات،التػػجفقالشقػػجيإلػػىإجسػػاليالسصمػبػػات،السبيعػػات
إلػىإجسػػاليالسػجػػػدات،صػػافيالػػجخلإلػػىحقػػػؽالسدػػاىسيغ ،السصمػبػػاتالستجاكلػػةإلػػىإجسػػالي
السصمػبات.
كاكصتالجراسةباجخاءالسديجمغالجراساتفيمجاؿالتشبؤبتعثخالسشذآتكتصبيقالشسػذجبحيث
ى.
تذسلقصاعاتاقتراديةكصشاعيةاخخ 
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 دراسة ) )charitou et.al, 2004بعشؽانPredicting Corporate Failure: " :"Empirical Evidence for the UK
ىجفت ىحه الجراسة الى ترسيع نسػذج لمتشبؤ بالفذل السالي ،كتع إختبار الشسػذج في
السشذآتالرشاعيةفيبخيصانيا،عغشخيقاستخجاـبعساألساليبالكسيةكىػأسمػبالذبكات
العربية كأسمػبتحميلاالنحجارالمػجدتي،كلتحقيقأىجاؼالجراسة،تعاختيارعيشةمكػنةمغ
()51مشذأةصشاعيةفاشمةك()51مشذأةصشاعيةناجحة،كذلظعغالفتخةمغعاـ1988لغاية
عاـ،1997كقجتعاحتداب()44ندبةماليةليحهالسشذأت .
كتػصمتىحهالجراسةالىنسػذجيتكػفمغ()3ندبماليةكىي:ندبةصافيالتجفقات
الشقجيةمغاالنذصة التذغيميةالىاجساليالسصمػبات،كندبةصافيالخبحقبلالفػائجكالزخائب
الى اجسالي السصمػبات ،كندبة اجسالي السصمػبات الى اجسالي السػجػدات .كتبيغ بأف الشسػذج
قادرعمىأفيسيدبيغالسشذآتالفاشمة،كالسشذآتالشاجحةبشدبةدقةبمغت ،%83كسااشارت
نتائجالجراسةإلىأفندبالتجفقاتالشقجيةمغاألنذصةالتذغيميةتمعبدكراميسافيعسميةالتشبؤ
بالفذلالسالي.
كاكص ػػتالج ارس ػػةبز ػػخكرةاإلىتس ػػاـبالشد ػػبالسالي ػػةالسذ ػػتقةم ػػغقائس ػػةالت ػػجفقاتالشقجي ػػة
كتز ػػسيغنس ػػاذجالتشب ػػؤبالفذ ػػلالس ػػاليبي ػػحهالشد ػػبلق ػػجرتياعم ػػىالتسيي ػػدب ػػيغالسشذ ػػآتالفاش ػػمة
كالشاجحة .
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 دراسة (المومني وشويات )2004 ،بعنوان " :قدرة المدقق على اكتشاف مؤشراتالشك باستمرارية العمالء " 
التعخؼ عمى مجى قجرة السجقق عمى إكتذاؼ مؤشخات السخاشخ
ىجفت ىحه الجراسة إلى
ف
بإستس اخريَّةالعسالءعشجتجقيقحداباتالذخكاتالسداىسةالعامةفياألردف،كمجىإلتداـمجققي
تع تصبيق
الحداباتالقانػنييغفياألردفبالسعيار ISA 570الستعمقبفخضيةاإلستس اخرية.كلقج  َّ
ِّ
تع
الجراسة عمى مجتسع مجققي الحدابات القانػنييغ األردنييغ ،كبمغ عجدىع ()284مجقق ا .حيث َّ
كػنة مغ (ِّ )142
كتع تػزيع
اختيار عيشو عذػائية م َّ
مجققا ،بشدبة ( )%50مغ مجتسع الجراسةَّ .
()142استبانةعمىمجققيالحداباتالقانػنييغ،استخدمشيا()102استبانة،بشدبةاستجابةبمغت
(.)%71كبعجالحرػؿعمىالبياناتالالزمةتعتحميمياباستخجاـاألساليباإلحرائيةالػصفيَّة،
كالتحميميَّةالسشاسبة،كاضيختالجراسةالشتائجالتالية :
الساليػػةالتػػيتػػؤثخعمػػى
 )1يدػػتصيعمػػجققالحدػػاباتالقػػانػنيفػػياألردفتحجيػػجمؤش ػخاتالذػػظ َّ
اس ػػتس اخريَّةالعس ػػالءبشد ػػبة(،)%76ك َّ
اتأىسي ػػة،م ػػغكجي ػػةنط ػػخعيش ػػة
إفأكث ػػخى ػػحهالسؤشػ ػخ
َّ
ِّ
اسة،كانتالخدائخالستكخرةمغالعسمياتالتذغيميَّة .
الجر
َّ )2
إفمػػجققالحدػػاباتالقػػانػنيفػػياألردفيدػػتصيعتحجيػػجمؤش ػخاتالذػػظالتذػػغيميَّةالتػػيتػػؤثخ
عمػػىاسػػتس اخريَّةالعسػػالءبشدػػبة(،)%73.4ك َّ
اتأىسيػػة،مػػغكجيػػةنطػػخ
إفأكثػػخىػػحهالسؤش ػخ
َّ
ِّ
السجققكانتفقجافسػؽ،أكامتياز،أكمػردرئيذ.
 )3يدػػتصيعمػ ِّ
ػجققالحدػػاباتالقػػانػنيفػػياألردفتحجيػػجمؤش ػخاتالذػػظاألخػػخىالتػػيتػػؤثخعمػػى
اس ػ ػػتس اخريَّةالعس ػ ػػالء،كتحجي ػ ػػجحال ػ ػػةالذ ػ ػ ِّػظباس ػ ػػتس اخريتيعبشد ػ ػػبة(،)%75.6ك َّ
أفأكث ػ ػػخى ػ ػػحه
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ػاتمالي ػػةال
ػاياقانػني ػػةقائس ػػةض ػػجالذ ػػخكة،يسك ػػغأفتشذ ػػأالت ادم ػ
اتأىسي ػػةى ػػيقز ػ
السؤشػ ػخ
َّ
َّ
َّ
تدتصيعالػفاءبيا .
كاكصتالجراسةبأفيكػفىشالػظاعػادةنطػخفػيالقػػانيغالستعمِّقػةبالتػجقيق،كتصػيخىػابذػكل
مدػػتسخلمػصػػػؿإلػػىندػػبةالت ػداـكاممػػة،كخاصػػةالق ػػانيغذاتالعالقػػةباسػػتس اخريةالسشذػػآت،
كالتيتداعجالسجققعمىالفيعالػاسعلزخكرةتقييعاستس اخريةالسشذآت.
 دراســـة (دحـــجوح )2556 ،بعشـــؽان" :مدـــؤولية مخاجـــع الحدـــابات عـــؼ إكتذـــاف التزـــميل فـــيالتقاريخ السالية لمذخكات الرشاعية والعؽامل السؤثخة في إكتذافو".
كىػػيد ارس ػػةتس ػػتف ػػياألردف،كيتسث ػػلى ػػجؼىػػحهالج ارس ػػةإل ػػىتحمي ػػلمدػ ػؤكليةالس ػػجققع ػػغ
إكتذػػاؼالتزػػميلفػػيالتقػػاريخالساليػػة،كتحجيػػجكحرػػخالعػامػػلالسػػؤثخةفػػيإكتذػػافو،كتختيبيػػا
حد ػػباألىسي ػػةكخص ػػػةنح ػػػتق ػػجيعتػص ػػياتتد ػػاىعف ػػيتحد ػػيغق ػػجرةم ػػجققالحد ػػاباتف ػػي
اكتذػػاؼالتزػػميل،كقػػجتزػػسشتاإلسػػتبانةالعػامػػلالسػػؤثخةفػػيإكتذػػاؼالتزػػميلفػػيالتقػػاريخ
السالية،كقجكزعتعمىعيشػةمػغمخاجعػيالحدػاباتفػياألردفكعيشػةمػغالسػجيخيغالسػالييغ
فيالذخكاتالسداىسةالرشاعيةاألردنيػة.كخمرػتالج ارسػةإلػىأفعسميػةإكتذػاؼالتزػميل
ػأةكإدارتيػا،فزػالعػغأفإكتذػاؼ
تتأثخبالعجيجمغالعػاملالسختبصػةبالسػجقق،ككػحلظبالسشذ 
التزميليتأثخباإلصجاراتالسيشية،كليذىشالظتأثيخلمعػاملالجيشيػةكاإلجتساعيػةفػيعسميػة
اكتذاؼالتزميلفػيالتقػاريخالساليػة،كقػجاختتسػتالج ارسػةبػبعسالتػصػياتأىسيػااالىتسػاـ
بالتأىيػػلالعمسػػيكالسيشػػيلسػػجققيالحدػػاباتباإلضػػافةإلػػىأنػػويشبغػػيعمػػىالسشطسػػاتالسيشيػػة
القياـبتحجيجمدؤكلياتالسخاجعيغبذػكلدقيػقكالقيػاـبج ارسػةمعسقػةلقزػاياالتزػػميلالدػػابقة
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لمتع ػػخؼعم ػػىالص اخئػػقكاألسػػاليبالسدػػتخجمةفػػيذلػػظ،كاإلسػػتسخاربتحػػجيثالسعػػاييخكالقػاعػػج
السيشيةكتشقيحياكتصػيخىا .
كابخزماأكصتبوالجراسةالبحثعغأساليبأفزلإلكتذاؼالتزميلفيالتقاريخالسالية .
 دراسة (مطخ وعبيجات )2557 ،بعشؽان " :دور الشدب السالية السذتقة مؼ قائسةالتجفقات الشقجية في تحديؼ دقة الشساذج السبشية عمى ندب الستحقاق وذلغ في التشبؤ بالفذل
السالي لمذخكات الرشاعية السداىسة العامة "
 ىجفتىحهالجراسةالىالتعخؼعمىدكرالشدبالساليةالسذتقةمغقائسةالتجفقاتالشقجية
فيتحديغدقةنساذجالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية،كلتحقيق
ىحه الغاية تع بجاي اة استخجاـ التحميل التسييدي لترسيع نسػذج رياضي باإلعتساد عمى  30ندبة
مالية مبشية عمى اساس اإلستحقاؽ ،كالتي كانت األكثخ استخجام ا في الجراسات الدابقة ذات
)شخكةنرفياتعخضلمترفيةكالشرفاآلخخمدتسخكذلظ

العالقة ،كعمىعيشةمكػنةمغ (36
لمفتخة مغ  1989إلى  ،2001كبعج ذلظ تع استخجاـ نفذ التحميل كنفذ العيشة كالفتخة لترسيع
نسػذجآخخ ،باإلعتسادعمى 23ندبةماليةمذتقةمغقائسةالتجفقاتالشقجيةباإلضافةالىندب
اإلستحقاؽالدابقة ،كمغثعتعاختباركلمغالشسػذجيغعمىعيشةاختباريةاخخىمغالذخكات
تكػنت مغ ( )37شخكة مشيا ثالث شخكات تعخضت لمترفية كالباقية مدتسخة كذلظ لمفتخة مغ
2002الى .2005
كمغخالؿالسقارنةبيغالشتائجالسحققةمغالشسػذجيغ،تػصمتالجراسةالىأفالشدبالسالية
كالسذتقةمغقائسةالتجفقاتالشقجيةقجساىستبذكلكاضحفيتحديغالقجرةالتشبؤيةلمشسػذج
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السبشػػيعمػػىندػػباالسػػتحقاؽ،كذلػػظفػػيالتشبػػؤبالفذػػلالسػػاليلمذػػخكاتالرػػشاعيةالسدػػاىسة
العامػػةاألردنيػػة.حيػػثارتفعػػتالقػػجرةالتشبؤيػػةليػػحاالشسػػػذجقبػػلسػػشةمػػغحػػجكثكاقعػػةالفذػػل
السػػاليمػػغ()%80.8الػػى(.)%91.8كأبػػخزمػػاأكصػػتبػػوالج ارسػػةبأنػػويجػػبأفم اخعػػاة
بعسالسؤشخاتغيخالساليةبجانبالسؤشخاتالساليةكالستسثمةبالشدبالسالية .
 دراسة ( )Nikolaos, 2009بعشؽانCan altman z-score model predict " :"?business failures in Greece
ىجفتالجراسةإلىتحميلمجىإمكانيةنسػذجألتساففيالتشبؤبتعثخالذخكاتلثالثسشػات
قبلكاقعةالترفية.كقجأجخيت عمىكلالذخكاتالسجرجةفيسػؽ أثيشاالساليخالؿالفتخة
()2008 - 2002كالسؤسداتالسفمدةخالؿنفذالفتخةكتػصمتالجراسةإلىنتائجىامة
تبيغ فعالية نسػذج ألتساف في التشبؤ بتعثخ الذخكات كيسكغ أف يدتخجـ في اتخاذ ق اخرات
التسػيل،الدمصاتالتشطيسيةكمجيخيالسحافعاالستثساريةفياختياراألسيع .
كاكصتالجراسةبزخكرة اإلىتساـبتحميلالشدبالساليةكلفتأنطارالقائسيغعمىالسشذآت
دكرىاالياـفيبيافكضعالسشذآت.
بججكىتحميلالشدبالساليةليع،كذلظبدبب 
 دراسة (شاىيؼ ومطخ )2511 ،بعشؽان " :نسؽذج مقتخح لمتشبؤ بتعثخ السشذآت السرخفيةالعاممة في فمدطيؼ :دراسة تطبيقية ".
ىػػجفتالج ارسػػةلمػصػػػؿإلػػىأفزػػلمجسػعػػةمػػغالشدػػبالساليػػةالتػػييسكػػغاسػػتخجاميالمتشبػػؤ
بتعث ػػخالسشذػ ػآتالسرػ ػخفيةكالتسيي ػػدب ػػيغالستعثػ ػخةكغي ػػخالستعثػ ػخةمشي ػػا،بي ػػجؼالتع ػػخؼعم ػػى
أكضاعتمظالسشذآتفيكقتمبكخ،كقجتعاستخجاـاألسمػباإلحرائي–التحميلالتسييدي
الخصيمتعػجدالستغيػخات-لمتػصػلإلػىأفزػلمجسػعػةمػغالسؤشػخاتالساليػة،كتػعالتػصػل
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إلىأفالشسػذجالسقتخحالحييدػاىعفػيإعصػاءصػػرهكاضػحةعػغاألكضػاعالساليػةالحاليػة
كالسدتقبمية،كالتييسكغمغخاللياالتشبػؤبأكضػاعالسرػارؼ،االمػخالػحيقػجيقػجـمعمػمػات
مفيجةلمجياتالخقابيةحػؿحقيقةىحهالسرارؼ.كساتعالتػصػلالػى ضػخكرةزيػادةاالىتسػاـ
التقاريخالساليةلمسرػارؼالسعػجةكفقػالمقػاعػجكاألسػذكالزػػابطالساليػةكالسحاسػبية،كبالتػالي
يؤديإلىمخخجاتدقيقةتداىعفيالػقػؼعمىحقيقةالشدبالساليةالتييدتشجإلييانسػذج
التشبػػؤالسقتػػخحبػػالتعثخ.كاكصػػتالج ارسػػةضػػخكرةإعػػجادالق ػػائعالساليػػةالسشذػػػرةكفق ػالمقػاعػػج
كاألس ػػذالت ػػيتبش ػػىعميي ػػاعسمي ػػةالقي ػػاسالسحاس ػػبيل ػػجكرىاف ػػيتعدي ػػدالق ػػجرةعم ػػىالتشب ػػؤ
باألكضاعالسدتقبمية .
 (دراسة بمعمسي )2511 ،بعشؽان" :السخونة السالية وق اخرات ىيكل رأس السال في الذخكاتالرشاعية األردنية السجرجة في سؽق عسان السالي"
يتسثل اليجؼ الخئيدي ليحه الجراسة في تحجيج درجة تأثيخ السخكنة السالية عمى ق اخرات ىيكل
ؽ السالي لمفتخة ما بيغ عاـ
رأس الساؿ لجى الذخكات الرشاعية األردنية السجرجة في الدػ 
 2000ك .2009كلتحقيق ىجؼ الجراسة تع اإلعتساد عمى نسػذج السعادالت اآلنية
( ،)Equation Model Simultaneousكذلظ باستخجاـ شخيقة السخبعات الرغخى ذات
السخحمتيغحيث تػصمت الجراسة إلى أف العالقة بيغ مؤشخات السخكنة السالية كق اخرات الذخكة
التسػيمية تذكل عالقة خصية كذلظ بعكذ ما تػقعتو الجراسة ،أي أنو كمسا زاد حجع الذخكات
الرشاعيةكزادتفخصنسػىا،كمساقلإىتساميابالسخكنةالساليةعشجإتخاذق اخراتىيكلرأس
الساؿ.كسا أضيخت الشتائج أيزاأنو كمسا زاد حجع الذخكات قيج الجراسة كزادت فخص نسػىا
كمسازادميمياإلىاستخجاـالجيغفيىيكلالتسػيل،بجالمغاإلعتسادعمىالتسػيلالحاتيمغ
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خالؿإصجاراتاألسيعالججيجة.كحلظكججتالجراسةأفالعالقةبيغندبةالسجيػنيةفيىيكل
التسػيل لمذخكات قيج الجراسة كبيغ مؤشخات السخكنة السالية الستسثمة في (حجع الذخكة ،كندبة
األرباح السحتجدة ،كندبة تػزيعات األرباح) تسثل عالقة خصية يختمف إتجاىيا مغ متغيخ
آلخخ.كاكصتالجراسةأفتتجوالذخكاتالرشاعيةنحػالتسػيلعغشخيقاستخجاـمرادر
التسػيل الجاخمي كالجيػف اآلمشة ،كىحامغ أجل تججيج السخكنة السالية بجال مغ اإلعتساد عمى
اإلقتخاضبذكلكبيخفيتسػيلإستثساراتيا .
 دراسة ( )Rashid and Abbas, 2011بعشؽان""Predicting Bankruptcy in Pakistan
ى ػػجفتى ػػحهالج ارس ػػةإل ػػىبش ػػاءنس ػػػذجم ػػغالشد ػػبالسالي ػػةالسيس ػػةلمتشب ػػؤبالفذ ػػلالس ػػاليف ػػي
الذ ػػخكاتالر ػػشاعيةف ػػيالباكد ػػتافكلس ػػجةخس ػػذس ػػشػاتس ػػابقةلإلف ػػالس،كلتحقي ػػقأى ػػجاؼ
الج ارسػةفقػجتػعاسػتخجاـأسػمػبالتحميػلالتسييػدي،عمػىعيشػةمكػنػةمػغ()52شػخكةصػشاعية
مشيا  26شخكةصشاعيةفاشمةك26شخكةصشاعيةغيخفاشػمة،كذلػظعػغفتػخةزمشيػةامتػجت
مػػغعػػاـ1996ـحتػػىعػػاـ2006ـ،حيػػثتػػعاحتدػػاب()24ندػػبةماليػػةلتمػػظالذػػخكات.
فم ػػغ()3ند ػػبمالي ػػةكى ػػي:ند ػػبةالسبيع ػػاتإل ػػى
كتػص ػػمتى ػػحهالج ارس ػػةإل ػػىنس ػػػذجيتك ػػػ 
إجس ػػالياالص ػػػؿ ،كند ػػبةاالرب ػػاحقب ػػلالفػائ ػػجكالزػ ػخائبإل ػػىاإللت ادم ػػاتالستجاكل ػػة،كند ػػبة
التجفقاتالشقجيػة.كتبػيغبػأفىػحاالشسػػذجقػادرعمػىالتسييػدبػيغالذػخكاتالفاشػمة،كالذػخكات
الشاجحػػة،كبشدػػبةدقػػةبمغػػت.76.9%كاكصػػتالج ارسػػةب ػأفالدػػمصاتالتشطيسيػػةفػػيباكدػػتاف
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يشبغيعميياأفتحافععمىىحهالشدبالساليػةالػثالثاليامػةفػيتقيػيعسػالمةالسخكػدالسػالي
لسشذآتيا .
 دراسة (قخيذي )2513 ،بعشؽان" :اختبار دور الشدب السالية في التشبؤ بالتعثخ السالي "ىجفت الجراسة لمػصػؿ إلى بشاء نسػذج لمتشبؤ بالتعثخ السالي في السؤسدات الرغيخة
كالستػسصةالجدائخيةلعيشةمكػنةمغ13مؤسدةصغيخة كمتػسصة،مشيا5متعثخةك8سميسة
كاعتسجت الجراسة عمى أسمػب التحميل العاممي التسييدي ،كتػصمت الجراسة الى أف كل مغ
ندبةرسالساؿالعامل إلىاجسالياألصػؿ ،كندبة اجسالي الجيػف الى اجسالي األصػؿ،
أ
كندبةالجيػفقريخةاالجلالىاجسالياألصػؿىيثالثندبماليةمغبيغ23ندبةليا
القجرة عمى التسييد .كاستشادا إلى الشتائج الستػصل إلييا اقتخحت الجراسة عمى السؤسدات
كالبشػؾ اعتساد الشساذج الخياضية التشبؤية في عسميات التذخيز  ،كمشح االئتساف ،كالستابعة
كالتشبؤبالسخاشخ .
كاكصت الجراسة بزخكرة تأسيذ أشخ تحجد كتشطع ادارة السخاشخ عمى مدتػى البشػؾ
كالسؤسدات الجدائخية عمى حج سػاء ،ككحلظ عمى دراسة أثخ تعثخ السؤسدات الرغيخة
كالستػسصةالجدائخيةعمىاالقترادالػششي .
 دراسة (الخفاعي )2517 ،بعشؽان" :التشبؤ بتعثخ الذخكات باستخجام انسؽذج التسان :دراسةعمى الذخكات الرشاعية السجرجة في سؽق بؽرصة عسان"
ىػػجفتالج ارسػػةإلػػىمعخفػػةفيسػػاإذاكػػافنسػػػذجالتسػػاف()Altmanلجيػػوقػػجرةعمػػىالتشبػػؤ
بػػالتعثخالس ػػاليقبػػلح ػػجكثالتعثػػخبد ػػشتيغعمػػىاألق ػػل،كتػػعاجػػخاءاالختبػػارعم ػػىالذ ػػخكات
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السدػػتسخةكالتػػيتتػػػفخقػائسيػػاالساليػػةخػػالؿفت ػخةالج ارسػػةمػػابػػيغعػػامي2011ك2015كتػػع
اختيػػارعيشػػةمكػنػػةمػػغ()61شػػخكةصػػشاعيةمجرجػػةفػػيبػرصػػةعسػػاف،كلتحقيػػقاىػػجاؼ
الج ارسػػةاعتسػػجالباحػػثعمػػىالسػػشيجالػصػػفيالتحميمػػيمػػغخػػالؿد ارسػػةاختباري ػةتقػػػـعمػػى
بيانػػاتفعميػػةمدتخمرػػةمػػغالتقػػاريخالساليػػةالسشذػػػرةفػػيبػرصػػةعسػػافلمفتػخةمػػابػػيغعػػامي
2011ك.2015كتػعاعتسػادنسػػػذج))Altman , 1968كقيػػاسقػجرةىػػحاالشسػػذجبػػالتشبؤ
بتعثػخالذػخكاتعيشػةالج ارسػة.كاضيػختنتػائجالج ارسػةأفلشسػػذج Altman , 1968القػجرة
عمػػىالتشبػػؤبتعثػػخالذػػخكاتخػػالؿسػػشتيغقبػػلحػػجكثالتعثػػخفػػيالذػػخكاتالرػػشاعيةالسجرجػػة
فػ ػػيبػرصػ ػػةعسػ ػػاف.كاكصػ ػػتالج ارسػ ػػةعمػ ػػىحػ ػػثالسدػ ػػتثسخيغكالسحممػ ػػيغالسػ ػػالييغكمػ ػػجققي
الحد ػػاباتعم ػػىاس ػػتخجاـنس ػػػذجالتس ػػافلسعخف ػػةالػض ػػعالس ػػاليلمذ ػػخكاتالر ػػشاعيةكاتخ ػػاذ
الق اخراتاالستثساريةالسشاسبة .

ثالثا  :ما يسيد الجراسة الحالية عؼ الجراسات الدابقة
تشاكلت الجراسات الدابقة أىسية كشبيعة دكر السجقق في قياس الفذل السالي لمذخكات،
باإلضافة الى تصػيخ نساذج تتكػف مغ بعس الشدب اليامة كالتي يسكغ لمسجقق اإلعتساد عمييا
لقياس الفذل السالي ،كبياف قجرة السجقق عمى التشبؤ بالفذل السالي مغ خالؿ ىحه الشساذج،
باإلضافةالىمدؤكليةالسجققعغاكتذاؼالتزميلفيالقػائعالساليةأكتحجيجالعػاملالتيتؤثخ
عمىق اخراتالخأيحػؿاإلستس اخريةمغقبلالسجققيغالسسارسيغ .
لحلظفإف مايسيدىحهالجراسةعغالجراساتالدابقة،أنياركدتعمىدرجةإلتداـمجقق
الحداباتبقياسعشاصخكمؤشخاتالذظحػؿقجرةالذخكةعمىاالستسخار،كالتيتسكشومغالتشبؤ
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بالفذلالسالي لجىالذخكاتالتيمغالسحتسلأفتكػف فاشمةأكلعتعج فخضية اإلستس اخريةلجييا
مالئسة،باإلضافةإلىالتشبؤبالذخكاتالشاجحةكالتيلجيياالقجرةعمىاالستسخار.
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الفرل الثالث
مشيجية الجراسة (الطخيقة والجخاءات)
 1-3السقجمة
تشاكؿىحاالفرلالسشيجيةكاإلجخاءاتالتي اتبعيا الباحثفيىحهالجراسةباإلضافةإلى
مجتسع الجراسة كعيشتيا ،كمرادر السعمػمات الالزمة لمجراسة كالسعالجة اإلحرائية التي تع
استخجاميالتحميلالبياناتالتيسيتعالحرػؿعمييالمػصػؿإلىالشتائجالشيائية .

 2-3مشيجية الجراسة 
نط اخ لصبيعة الجراسة كاألىجاؼ التي تدعى لتحقيقيا لمتعخؼ عمى درجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالسعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستس اخرية كأثخه عمى قجرتيع بالتشبؤ
كبشاءعمىأسئمةالجراسة،اتبعالباحثفيىحهالجراسةالسشيجالػصفياإلرتباشي،
بالفذلالسالي ،ا
الحييرفالطاىخة كيكذفعغالعالقاتبيغمتغيخاتيا

 3-3مجتسع وعيشة الجراسة
تك َّػػفمجتسػػعالج ارسػػةمػػغجسيػػعالذػػخكاتالرػػشاعيةالسدػػاىسةالعامػػةاألردنيػػةكالسجرجػػةفػػيسػػػؽ
عسػػافالسػػالي،كالبػػالغعػػجدىا()63شػػخكة،إذتبػػيغأفىشػػاؾ()27شػػخكةمتعث ػخةكسػػاكردتفػػي
د ارسػػةالخفػػاعي(،)2017كقػػجمثمػػتىػػحهالذػػخكاتعيشػػةالج ارسػػة،كحدػػباختبػػارZ-Scoreفػػإف
ىحهالذخكاتفيالسشصقةالحسخاءمغالخصخ،أيانيامعخضةلخصخعجـاإلستس اخرية.كيبمغعجد
السػضفيغكالسجراءالسالييغفيالجكائخالساليةلتمظالذػخكاتمػايقػارب()103مػضفػاكمػجي اخماليػا،
كتعاختيار()68مػضف اكمجي اخمالي امشيعكعيشةشاممةلسجتسعالجراسةفيحيغاعتبخمشيع()10
مػضفيغكمجراءمالييغكعيشةاستصالعيةلمتأكجمغالثباتكاالتداؽالجاخميألفخادالجراسة.
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 4-3أنسؽذج الجراسة
الستغيخ السدتقل :إلتداـ مجققي الحدابات القانػنييغ بالسعيار  ISA 570الستعمق بفخضية
اإلستس اخريةمسثمةبكلمسايأتي :
 مخاطخ التعثخ السالية .-

مخاطخ التعثخ التذغيمية .

 مخاطخ التعثخ الخخى .الستغيخ التابع :التشبؤبالفذلالسالي

الستغيخ السدتقل
درجة االلتزام المعيار  ISA 570المتعلق
بفرضية اإلستمرارية
 -مخاطر التعثر المالية

الستغيخ التابع



التنبؤ بالفشل المالي

 مخاطر التعثر التشغيلية -مخاطر التعثر االخرى

الذكلرقع()1-3أنسػذجالجراسة-مغإعجادالباحث
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 5-3أسمؽب جسع البيانات
استعافالباحثفيدراستوبسرادرالسعمػماتالتالية:
 .1السرادر األولية:تتسثلفياستبانةصسستلتغصياسئمةالجراسةكفخضياتياكتتزسغحدب
ى.
السعيارISA 570الستعمقبفخضيةاإلستس اخريةمؤشخاتالتعثخالساليةكالتذغيمةكاالخخ 
 .2اليبانات الثانؽية :كالتي تتسثل في الكتب كالجراسات كاألبحاث السشذػرة كالسجالت العمسية
كالجكريات كالسػقع االلكتخكني لدػؽ عساف لالكراؽ السالية باالضافة الى ما تحتػية مكتبة
جامعةالذخؽاألكسطمغمعمػمات.

 6-3إجخاءات الجراسة
قام الباحث بالخطؽات اآلتية:
 بالخجػع الى الجراسات الدابقة كتحجيجا دراسة الخفاعي 2017 ،كالتي مغ خالليا قاـ الباحثبتصبيقنسػذج  Z.Scoreعمىالذخكاتالرشاعيةالسجرجةفيسػؽ عسافالسالي،كتػصلالى
مجسػعةالذخكاتالتيتقعضسغدائخةالذظفيعجـاإلستس اخريةتعإعتسادىحاالشسػذجفيتحجيج
عيشةالجراسة .
 تع  ترسيع استبانة مكػنة مغ مجسػعة فقخات لجراسة مجى إلتداـ مجقق الحدابات القانػنيبالسعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستس اخرية لمػقػؼ عمى درجة االلتداـ بالسعيار الستعمق
بفخضيةاإلستس اخريةكأثخهعمىالتشبؤبالفذلالسالي .
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 7-3أداة الجراسة
قاـ الباحث بإعجاد استبانة حيث تزسغ الجدء األكؿمشيا العػامل الجيسػغخافية مسثمة بكل مغ
الجشذ،العسخ،السؤىلالعمسي،الذيادةالعمسية،التخرزاألكاديسي،الخبخةالعسمية،السدسى
الػضيفي.كذلظمغأجلكصفالسدتجيبيغليحهاألداة.أماالجدءالثانيفاحتػىعمىفقخاتتع
مغخاللياتغصيةفخضياتالجراسةحدب السعيار ISA 570الستعمقبفخضيةاإلستس اخريةمغ
خالؿالستغيخاتاالبعادالثالثةاالتية :
تتزسغ :
 .1مخاشخالتعثخالسالية
 .2مخاشخالتعثخالتذغيمية
 .3مخاشخالتعثخاالخخى
بشاء عمى األدب
باإلضافة الى الستغيخ التابع كىػ التشبؤ بالفذل السالي ،كقج تع إعجاد االستبانة ا
الشطخيكالجراساتالدابقةالتيتعتغصيتيافيىحهالجراسة .
كيسكغتػضيحمكػناتأداةالجراسةمغخالؿالججكؿاآلتي:
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ججول ( )1مكؽنات أداة الجراسة
القدػ األول :السعمؽمات الجيسؽغخافية ،وتتسثل بسايمي :
،كالسدسىالػضيفي .
،كالخبخةالعسمية 
الجشذ،كالعسخ،كالسؤىلالعمسي،كالذيادةالعمسية،كالتخرزاألكاديسي 
القدػ الثاني :فقخات الستبانة الخاصة بالعؽامل السؤثخة بستغيخات الجراسة ،وتتسثل في:
قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات
الستغيخات السدتقمة 
الستغيخ التابع

الذغ السالية الخاصة بالذخكة
قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات
الذغ التذغيمية الخاصة بالذخكة
قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات
الذغ األخخى الخاصة بالذخكة 

التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية

األردنية



األسئمةمغ 9–1
األسئمةمغ 8–1
األسئمةمغ 7–1
األسئمةمغ 11–1

صجق األداة 

كمغ أجل التحقق مغ الرجؽ الطاىخي لمسقياس ( )Face Validityتع عخضاإلستبانة
عمى نخبة مغ السحكسيغ مغ أعزاء الييئة التجريدية في عجة جامعات ،بقرج اإلستفادة مغ
فقختيا،كقجبمغعجد
خبخاتيعالسعخفيةفيتحكيعأسئمةاإلستبانةكالتحققمغمجىصجؽمحاكرىا ك ا
تعاألخحبآرئيع كتع
ا
السحكسيغ( )5محكسيغ مغأكثخمغجامعةمتبػعا فيممحق(“ "،)3حيث
إعادة صياغة بعس الفقخات كإجخاء التعجيالت السصمػبة عمى نحػ دقيق لتحقيق التػازف بيغ
مزاميغاإلستبانةفيفق اختيا لتكػف فيصػرتياالشيائية ثع،كذلظكساىػ مبيغفيالسمحقرقع
(.)2
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ثبات األداة
"أحج أىع العشاصخ األساسية التي يجب أخحىا بعيغ اإلعتبار في إعجاد اإلستبانة ىػ اختبارىا
كالتأكجمغتػفخعشرخيالثباتكالرجؽفييا،حيثيقرجبسعاملالثباتاستقخارالسقياسكعجـ
تشاقزو مع نفدو ،كبسعشى آخخ أف يعصي نفذ الشتائج إذا تع إعادة تصبيقو عمى نفذ العيشة،
كلتحقيق ىحه الغاية فقج تع استخجاـ شخيقة اإلختبار كإعادة اإلختبار ( Test-Retest
)Reliabilityحيثقاـالباحثبإجخاءتصبيقأداةالجراسةعمىالعيشةاإلستصالعيةكالبالغعجدىا
()10أفخادمغمػضفيكمجراء الجكائخ السالية ،كمغ ثع تع استعادةاالختبار،كبعجاسبػعيغ مغ
التصبيقاألكؿتبيغأفالتصابقفيأفخادالعيشةبمغ،%82كىػارتباطيجؿعمىكجػددرجةعالية
مغالثباتلإلستبانة،كلمتأكجمغدقةالشدبةالدابقةفقجقاـالباحثباختبارعشرخثباتاإلستبانة
سحاكرىا األربعة إلختبار ألفا كخكنباخ ()Cronbach’s Alpha
مغ خالؿ إخزاع فقخاتيا ب 
باإلستعانةبصخيقةمعادلةاإلتداؽالجاخميكالحييعشىبتحجيج مجىاإلعتساد عمىأداةالقياسفي
إعصاءذاتالشتائجأكنتائجمتقاربة ،فيسالػتعتكخارعسمياتالقياسفيضخكؼمذابيةعمى
العيشةنفدياأكعمىعيشةمساثمة،كقجبمغتقيسةألفاكخكنباخعمىالشحػاالتي" :
ججول ( )2اختبار معامالت التداق
العشؽان



معامل ألفا
كخونباخ

قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات الذغ السالية الخاصة بالذخكة 

 0.886

قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات الذغ التذغيمية الخاصة بالذخكة 

 0.876

قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات الذغ األخخى الخاصة بالذخكة 

 0.779

التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية األردنية

 0.929

السجسؽع الكمي

5.955
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" كبالشطخإلىالججكؿ()2يالحعأفندبمعاملألفاكخكنباختذيخإلىكجػددرجة عاليةمغ
الثبات لجسيع أسئمة اإلستبانة ،حيث كاف معامل ألفا مقبػؿ إحرائي ا لجسيع العشاصخ السكػنة
لإلستبانة كذلظ لكػف جسيع الستغيخات كانت أعمى مغ ( ،)Hu, 1999( )60%حيث حرمت
اإلستبانةككلعمىدرجةثبات(،)0.955كيخىالباحثأفالدببفيذلظيخجعالىكػفىؤالء
األفخاد عيشة الجراسة مغ ذكي الخبخة الصػيمة كسا ىػ مبيغ في الججكؿ ( )3في اإلحراءات
الػصفيةلعيشةالجراسة" .

 8-3متغيخات الجراسة
كتتكػفمتغيخاتالجراسةمسايمي :
الستغيخ السدتقل =درجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالسعيار ISA 570الستعمقبفخضية
اإلستس اخريةكلوثالثةمكػنات:
 .1مخاشخالتعثخالسالية
 .2مخاشخالتعثخالتذغيمية
 .3مخاشخالتعثخاألخخى 
الستغيخ التابع=التشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالسداىسةالعامةاالردنية.
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 9-3السعالجة اإلحرائية
كلسعالجةبياناتالجراسةإستخجـالباحثاألساليباإلحرائيةاآلتية :
تع استخجاـ العجيج مغ األساليب اإلحرائية السشاسبة باستخجاـ الحدـ اإلحرائية لمعمػـ
اإلجتساعية statistical package for the social sciencesكالتييخمدليااخترارابالخمد
،SPSSحيثتعاستخجاـأساليبإحرائيةمبيشةكسايمي :
 .1معاملألفاكخكنباخ،Cronbach’s alphaلمتأكجمغاإلتداؽالجاخمي(الثبات).
كاالنحخاؼ السعياري  Standard" "Deviationلمتعخؼ
 .2الستػسط الحدابي"  ، " Mean
اؼاستجاباتأفخادالجراسةلكلعبارةمغعباراتمتغيخاتالجراسة،كلكل

عمىمجىانحخ
محػرمغالسحاكرالخئيدةعغمتػسصياالحدابي.
 .3تحميلاالنحجارالستعجد Multiple Regressionلمتعخؼعمىدرجةااللتداـكأثخىاعمى
التشبؤبالفذلالساليلمذخكات.
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الفرل الخابع
نتائج الجراسة
(التحميل الحرائي واختبار الفخضيات)

 1-4 مقجمة
 2-4 اإلحصاءات الوصفية لعينة الدراسة ومتغيراتها
 3-4 التحقق مؼ صالحية البيانات لمتحميل الحرائي
 1-3-4 اختبار التؽزيع الطبيعي
 2-4-4 اختبار التجاخل الخطي واختبار الرتباط الحاتي
 3-3-4 مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة

 4-4 اختبار فخضيات الجراسة
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الفرل الخابع
نتائج الجراسة
(التحميل الحرائي واختبار الفخضيات)
 0-4السقجمة
“ييجؼىحاالفرلإلىعخضنتائجالتحميلاإلحرائيالتيتعفخزىامغأداةالجراسة(اإلستبانة)
التيتعترسيسيامغقبلالباحثبسايتػافقمعأىجاؼىحهالجراسةمغخالؿتحميلآراءمػضفي
كمجراء الجكائخالسالية فيالذخكات الرشاعيةالسداىسة العامةاألردنية السجرجةفي سػؽ عساف
السالي حػؿ درجة التداـ مجققي الحدابات القانػنييغ بالسعيار  ISA 570الستعمق بفخضية
اإلستس اخرية كأثخه عمى التشبؤ بالفذل السالي  ،كلتحقيق ىحا الغخض قاـ الباحث باإلعتساد عمى
أساليبإحرائيةتعذكخىافيالفرلالدابق" .
"كيحتػي ىحا الفرل عمى أربعة أقداـرئيدية ،تشاكؿ القدعاألكؿ التحقق مغ ثبات كصجؽ أداة
الجراسة باإلستعانة بصخيقة اإلختبار كإعادة اإلختبار  Test-Retest Reliabilityكمعامل ألفا
كخكنباخ ،أما القدع الثاني فتشاكؿ التحميل الػصفي لستغيخات الجراسة باستخجاـ مقاييذ إحرائية
كصفية كالػسط الحدابي كاإلنحخاؼ السعياري كأعمى قيسة كأدنى قيسة ،أما القدع الثالث فتشاكؿ
التحقق مغ صالحية البيانات لمتحميل اإلحرائي مغ خالؿ اختبارات التػزيع الصبيعي كالتجاخل
الخصي كاإلرتباط الحاتي ،أما القدع الخابع فتشاكؿ اختبار فخضيات الجراسة اعتسادا عمى نسػذج
اإلنحجار الستعجد ( )Multiple Linear Regressionلتغصية الفخضية الخئيدية كالفخضيات
الفخعيةالثالث،كذلظمغخالؿاستخجاـالخزمةاإلحرائية ،SPSSكمشاقذةنتائجالجراسة" .
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 2-4اإلحراءات الؽصفية لعيشة الجراسة ومتغيخاتيا
"قاـالباحثبتػزيع()81استبانةعمىمػضفيكمجراءالجكائخالساليةفيالذخكاتالرشاعية
األردنيةالسداىسةالعامةالستعثخة،كتسكغالباحثمغاستخجاع()74استبانةكتعبعجذلظاستبعاد
()6استبانة لعجـججيةالسدتجيبيغبتعبئةفقخاتاإلستبانة،فتسثمتعيشةالجراسةالشيائيةبػ()68
استبانة،أيماندبتو()%83.9مغعيشةالجراسة ،كيػضحالججكؿرقع()3التػزيعالجيسػغخافي
لعيشةالجراسة" :
الججول رقػ ( )3التؽزيع الجيسؽغخافي لعيشة الجراسة
الستغيخ

الجشذ

الفئة

التكخار

الشدبة السئؽية

ذكخ 

 61

 %89.7

أنثى 

7

 %10.3

الكمي

68

%155

أقلمغ25سشة

4

 %5.9

 28

 %41.2

 27

 %39.7

 55سشةفأكثخ

9

 %13.2

الكمي

68

%155

بكالػريػس 

 54

 %79.4

ماجدتيخ 

 14

 %20.6

دكتػ اره 

0

 %0

الكمي

68

%155

0

 %0

مغ-25اقلمغ
35
العسخ

السؤىل العمسي

مغ-35اقلمغ
45

محاسبقانػني

الذيادة العمسية

أردني( )JCPA
محاسبقانػني 
( )CPA

7

 %10.3

الخسػ البياني
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محاسبقانػني
بخيصاني 

0

 %0

أخخى 

 61

 %89.7

الكمي

68

%155

محاسبة 

 60

 %88.2

ماليةكمرخفية 

6

 %8.8

إدارةأعساؿ 

2

 %3

إقتراد 
قانػف 

0

 %0

0

 %0

أخخى 

0

 %0

الكمي

68

%155

أقلمغ5سشػات 

1

 %1.5



 32

 %47.1



 27

 %39.7

5

 %7.4

20سشةفأكثخ 

3

 %4.5

الكمي

68

%155

مجيخمالي 

 18

 %26.6

مجققداخمي 

 21

 %30.9

مجيختجقيقداخمي 

 18

 26.5

محاسب 

 11

%16.2

غيخذلظ 

0

 %0

الكمي

68

%155

( )CA

التخرص
األكاديسي 

مغ5إلىأقلمغ
10سشػات 
مغ10إلىاقلمغ
الخبخة العسمية 

15سشة 
مغ15إلىأقلمغ
20سشة 

السدسى الؽظيفي 





















"يعخضالججكؿ()3التػزيعالجيسػغخافيلعيشةالجراسة،كيتزحمغالججكؿأفأغمبأفخادعيشة
الجراسةمغفئةالحكػرحيثبمغتندبةالحكػرلإلناثفيياماندبتو،%89.7كسايبيغالججكؿ
أفأغمبأفخاد العيشةأعسارىع ما بيغ 45-25سشة ،كيطيخ الججكؿ أيز ا أف جسيع أفخاد عيشة
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الجراسةيحسمػف شيادةالبكالػريػسفسافػؽ،كسايتزحأفالسحاسبةىيتخرزأغمبعيشة
الجراسة حيث بمغ الحيغ يحسمػف تخرز السحاسبة ما ندبتو %78.4مغ عيشة الجراسة كىشاؾ
 %10.3مشيع يحسمػف شيادة محاسب قانػني أمخيكي ،أما فيسا يتعمق بالخبخة العسمية فيالحع
فخاد عيشة الجراسة الخبخة الجيجة حيث كانت ندبة مغ يستمكػف خبخات تديج عغ خسدة
امتالؾ أ 
سشػاتماندبتو%98.5مغأفخادالعيشة،األمخالحيأدىالىزيادةالثباتفياإلستبانةكساتع
تػضيحوسابقا" .
"كلبياف معجالت اإلجابات لفقخات االستبانة قاـ الباحث باستخجاـ أساليب اإلحراء الػصفي مغ
نحخفاتالسعياريةلإلجاباتعمىالفقخاتكالشتيجةالعامةلكل
خالؿايجادالستػسصاتالحدابيةكاإل ا
محػر مغ محاكر اإلستبانة ،كىحا كقج شمب مغ أفخاد العيشة اإلجابة عمى األسئمة السصخكحة
كبشاء عميوتعاحداب الستػسط الحدابي ليا
بسػجبمقياس()Likert Scaleخساسيالجرجات ا
مغخالؿقدستياإلىثالثةأقداـكاالتي1.33=3/)1-5(:كيربحالتػزيعكسايمي" :



السجى 

درجةااللتداـ 

2.33=1.33+1أيمغ 2.33-1

مشخفزة 

3.66=1.33+2.34أيمغ 3.66-2.34

متػسصة 

أكثخمغ 3.66

مختفعة 

بشاءعمىماسبقذكخهيسكغإصجاراالحكاـعمىالفقخاتكسافيالججاكؿالتالية،بيجؼعخضيا
ا
بذكل  أفزل ،حيث تزسشت الججاكؿ األتية نتائج التحميل الػصفي ألسئمة الجراسة التي تع مغ
خالليافحزمتغيخاتالجراسةالسدتقمةكالستغيخالتابععمىالشحػاآلتي :
أ .مخاشخالتعثخالسالية،كقجخرزليا9فقخاتمغاالستبانة :
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الججول ( :)4نتائج التحميل الؽصفي لستغيخ الجراسة الفخعي السدتقل لجرجة اللتدام بالسعيار

 ISA 570الستعمق بفخضية اإلستسخارية (قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ السالية
الخاصة بالذخكة)

الخقػ
1
2

الفقخات
يالحع مجقق الحدابات تدجيج السشذأة إلستحقاقات
الجائشيغفيمػعجىاالسحجد.

ِّ
الستكخرة
يتابع مجقق الحدابات معجالت الخدائخ 
الشاتجةمغالعسمياتالتذغيميَّة.

الؽسط

اإل نحخاف

درحة

8

3.72

0.26

مختفعة 

7

3.84

0.18

مختفعة

التختيب

الحدابي السعياري اللتدام

يقػـ مجقق الحدابات بتعجيل القػائع السالية بأسخع
3

كقت مع التقاريخ بسا يتالئع مع األخصاء التي يتع

2

4.09

0.28

مختفعة

اكتذافيا.
يشطع مجقق الحدابات جمدات لسشاقذة احتساؿ
4

5
6
7
8

التحخيفات السادية لمقػائع السالية الشاتجة عغ

األخصاء.

يالحع مجققالحدابات كجػد مؤشخات سمبيَّة لشدب
ماليةميسةإفكججت.
يقػـ مجقق الحدابات بالتجقيق التفريمي الذامل
لمحداباتذاتالسخاشخالتذغيميةالسختفعة.
يتحققمجققالحدابات مغقجرةالسشذأةعمىتأميغ
الديػلةالالزمةلألصػؿالستجاكلة.
يتحقق مجقق الحدابات مغ عجـ كجػد مذاكل في
استحقاؽالقخكض.

5

4.07

0.08

مختفعة

3

4.09

0.12

مختفعة

6

3.97

0.08

مختفعة

1

4.13

0.16

مختفعة

4

4.07

0.24

مختفعة

يتػخى مجقق الحدابات الححر في عسميات التجقيق
9

لمعسالء الحيغ يعانػف مغ صعػبة في السخكد

9

3.66

0.45

متػسصة

السالي.
الستؽسط العام

3.96

0.39

مختفعة

"يعخض الججكؿ رقع ( )4التحميل الػصفي لإلجابات عمى أسئمة فقخات الجراسة الفخعي السدتقل
(قجرةمجققالحداباتعمىتحجيجمخاشخالتعثخالساليةالخاصةبالذخكة)،كيتزحمغالججكؿأف
معطع الفقخات الستعمقة بيحا الستغيخ كانت درجة االلتداـ بيا مختفعة كقج حرمت عمى متػسط
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حدابيبمغ 3.96بانحخاؼمعياريمشخفس ندبي ا مقجاره،0.39كقجبمغت أدنىفقخة تختيب ا فيسا
يتعمق بستػسط االجابات  3.66بجرجة التداـ متػسصة كىي الفقخة الستعمقة بتػخي الححر في
عسمياتالتجقيقلمعسالءالحيغيعانػف مغصعػبةفيالسػقفالسالي،فيحيغكانت أعمىفقخة
ىي الستعمقة بااللتداـ بتأميغ الديػلة الالزمةالألصػؿ الستجاكلة ،كتذيخ ىحه الشتيجةإلى الكفاءة
العالية التي يتستع بيا مجقق الحدابات األردني في تحجيج مخاشخ التعثخ السالية الخاصة
بالذخكات ،حيث يعػد ذلظ إلى مجى تستع مجقق الحدابات بالخبخة العسمية كالسيشية ككفاءتو في
إجخاءعسميةالتجقيقعمىالعسمياتالساليةباإلضافةإلىمجىنداىتوكحياديتو" .
ب .مخاشخالتعثخالتذغيمية،كقجخرزليا8فقخاتمغاالستبانة :
الججول ( :)5نتائج التحميل الؽصفي لستغيخ الجراسة الفخعي السدتقل لجرجة اللتدام بالسعيار
 ISA 570الستعمق بفخضية اإلستسخارية (قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ
التذغيمية الخاصة بالذخكة)

الخقػ
1

الفقخات
يذيخ مجقق الحدابات في حاؿ مالحطتو فقجاف
مجراءمؤثخيغكقيادييغدكفاستبجاليع.

التختيب
8

الؽسط

النحخاف

درجة

3.18

0.54

متػسصة 

الحدابي السعياري اللتدام

يحجد مجقق الحدابات بجائل سخيعة لجى كجػد
2

3
4
5

6

نقز في بعس السدتمدمات اليامة التي تخز
الذخكة.

يذيخمجققالحداباتالىالسحافطةعمىالسجراء
ذكيالخبخةفيمجاؿعسميع.

يجرؾمجققالحداباتحاجاتالعامميغباستسخار.
يذيخ مجقق الحدابات الى أىسية تػفخ متصمبات
العامميغبالدخعةالسصمػبة.
يجرؾ مجقق الحدابات الشقز في السعجات
األساسيَّة الالزمة لتدييخ نذاط الذخكة ،كقصع
الغيار،كالسػاداألكليَّةالالزمة.

5

4.01

0.25

مختفعة

2

4.09

0.18

مختفعة

3

4.04

0.20

مختفعة

6

4.01

0.13

مختفعة

1

4.13

0.99

مختفعة
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يالحع مجقق الحدابات انخفاض قيسة السعجات
ذات العالقة باإلنتاج التي تؤثخ عمى القجرة

7

االنتاجية.

يخاعي مجقق الحدابات الشقز في العسالة

8

كعسميا .
فشيا َّ
السؤىمة،كالساىخة َّ

7

3.96

0.14

مختفعة

4

4.04

0.24

مختفعة

3.94

0.49

مختفعة

الستؽسط العام

"يعخضالججكؿ()5التحميلالػصفيلفقخات الستغيخ الفخعيالسدتقل(قجرةمجققالحدابات عمى
تحجيجمخاشخالتعثخالتذغيميةالخاصةبالذخكة)،كيذيخانخفاضقيسةاإلنحخاؼالسعياريالبالغة
 0.49إلىتقاربنتائجفقخاتىحاالستغيخكىػمايفدخحرػؿمعطع ىحهالفقخاتعمىنتيجة
مختفعةباستثشاءالفقخةاألكلىالتيكانتدرجةاالتداـفييامتػسصة كبمغمتػسصياالحدابي3.18
كىي الفقخةالتيتتحجثعغاإللتداـبعجـالتأخخفيتػزيعاألرباحالقابمةلمتػزيعفيالقػائعالساليَّة
في حيغ كانت أعمى درجة التداـ تعػد لمفقخة التي تتعمق بإدراؾ الشقز في السعجات األساسيَّة
الالزمةلتدييخنذاطالذخكة،كقصعالغيار،كالسػاداألكليَّةالالزمة،كىػمايجؿعمىبحؿالجيج
الالزـ مغ قبل مجققيغ الحدابات األردنييغ الحي يداعجىع عمى تحجيج مخاشخ التعثخ التذغيمية
الخاصةبالذخكات .
ج .مخاشخالتعثخاألخخى،كقجخرزليا7فقخاتمغاالستبانة :
الججول ( :)6نتائج التحميل الؽصفي لستغيخ الجراسة الفخعي السدتقل لجرجة اللتدام بالسعيار

 ISA 570الستعمق بفخضية اإلستسخارية (قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ األخخى
الخاصة بالذخكة)

الخقػ

الفقخات

1

يأخح مجقق الحدابات باالعتبار القزايا
القانػنية القائسة ضج الذخكة التي تشذأ عغ
التداماتماليةالتدتصيعالػفاءبيا.

التختيب
2

الؽسط

النحخاف

درجة

الحدابي السعياري اللتدام
3.57

0.19

متػسصة 
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  2يتابع مجقق الحدابات متصمبات رأس الساؿ
الخاصةبالذخكة.
3

ييتع مجقق الحدابات بسا يجخي مغ تغييخ
في الدياسات ،كالقػانيغ الحكػميَّة الخاصة

3

7

3.47

3.04

0.70

0.38

متػسصة 

متػسصة 

بالذخكة.
  4يقتخح مجقق الحدابات خصة بجيمة لمحفاظ
عمىتجفقاتنقجيةلتدجيجديػفالذخكة.

5

يحيطمجققالحداباتبكيفيةالحرػؿعمى
تأميغأرسماؿاضافيلمذخكة.

6

يحرل مجقق الحدابات عمى مػرد رئيذ

7

يق أخ مجقق الحدابات محاضخ اجتساعات

كبجيلمشاسبلسرادرالتجييد.

السداىسيغ ،كمجالذ اإلدارة كالمجاف اليامة
السشبثقة عغ مجمذ اإلدارة التي تداعج في

4

3.29

0.47

متػسصة 

5

3.25

0.97

متػسصة 

6

3.25

0.61

متػسصة 

1

3.66

0.25

متػسصة 

عسميةالتقػيع.
الستؽسط العام

3.36

0.65

متؽسطة

"يعخضالججكؿ()6التحميلالػصفيلإلجاباتعمىفقخات الستغيخ الفخعي السدتقل(قجرةمجقق
الحداباتعمىتحجيجمخاشخالتعثخاألخخىالخاصةبالذخكة)،كيتزحمغالججكؿأفأدنىفقخة
تختيب ا لجرجة االلتداـ فيسا يتعمق بستػسط االجابات فيو ىي الفقخة التي تتعمق بإقخار محاضخ
اجتساعاتالسداىسيغ،كمجالذاإلدارةكالمجافاليامةالسشبثقةعغمجمذاإلدارةالتيتداعجفي
عسميةالتقػيع،بيشساكانت أعمىفقخةلجرجةااللتداـ ىيالفقخةالتيتتعمق باالىتساـبسايجخيمغ
تغييخ في الدياسات ،كالقػانيغ الحكػميَّة الخاصة بالذخكة ،كقج حرل ىحا الستغيخ ككل عمى
متػسطحدابي،3.36كيذيخالىدرجةالتداـمتػسصةليحاالسحػرالفخعي".
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الججول ( :)7نتائج التحميل الؽصفي لجرجة اللتدام عمى محاور الجراسة السدتقمة
الخقػ
1
2
3

السحاور السدتقمة
قجرة مجققالحدابات عمى تحجيجمخاشخالتعثخ
الساليةالخاصةبالذخكة
قجرة مجققالحدابات عمى تحجيجمخاشخالتعثخ
التذغيميةالخاصةبالذخكة

قجرة مجققالحدابات عمى تحجيجمخاشخالتعثخ
األخخىالخاصةبالذخكة

الؽسط

النحخاف

الحدابي

السعياري

الختبة

درجة

اللتدام

3.96

0.39

1

مختفعة

3.94

0.49

2

مختفعة

3.36

0.65

3

متػسصة

"يبيغالججكؿالدابقتمخير الستػسطنتائجمحاكرالجراسةالسدتقمة،كبالتجقيقبالججكؿيالحعأف
نتائج التحميل الػصفي تذيخ إلى أف قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاشخ التعثخ السالية
الخاصةبالذخكةقجحرمتعمىأعمىدرجةالتداـ،حيثكافمتػسصياالحدابي،3.96كمغثع
تميياقجرةمجققالحداباتعمىتحجيجمخاشخالتعثخالتذغيميةالخاصةبالذخكةكقجحرمتعمى
متػسط حدابي  ،3.94ثع قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاشخ التعثخ األخخى الخاصة
بالذخكةالتيحرمتعمىمتػسطحدابي".3.36
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الججول ( :)8نتائج التحميل الؽصفي لستغيخ الجراسة التابع لجرجة (التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعية األردنية)

الخقػ
1
2
3
4

الفقخات
يصمعمجققالحداباتعمىالشساذجالسدتخجمةفيترشيف
الفذلالسالي .
يدتخجـ مجقق الحدابات الشساذج التي تعتسج عمى ندبة
ماليةكاحجةكسفتاحلمتشبؤبالفذلالسالي.

يصمع مجقق الحدابات عمى الشساذج التي تعتسج عمى
األكزافالتخجيحيةلسجسػعةمغالشدبالسالية.
يجخي مجقق الحدابات تقييسا محجدا لقجرة الذخكة عمى
اإلستسخارفيالعسلفيالفتخةالسدتقبمية .

الؽسط

النحخاف

درجة

 10

3.72

0.26

مختفعة 

8

3.84

0.18

مختفعة

2

4.09

0.28

مختفعة

3

4.07

0.08

مختفعة

التختيب

الحدابي السعياري

التشبؤ

يحجد مجقق الحدابات أشخ إعجاد التقاريخ السالية التي
5

6
7

تقتزي تقييع صخيح لمفتخةالتي يتعيغ عمىاإلدارة فييا أخح
كافةالسعمػماتالستػفخةبالحدباف .

يحجد مجقق الحدابات العػامل الخارجية التي تؤثخ عمى
الذخكةفيضػءحجسياكضخكفياكالتقجيخاتالستعمقةبيا .
يػفخ مجقق الحدابات السعمػمات التقجيخية حػؿ كضع
الذخكةالساليفيالسدتقبل.

1

4.09

0.12

مختفعة

7

3.97

0.08

مختفعة

11

3.44

0.59

مختفعة

يحرل مجقق الحدابات عمى أدلة تجقيق كافية كمالءمة

8

حػؿ مجى مالئسة استخجاـ اإلدارة إلفتخاض الذخكة
السدتسخة عغ شخيق إعجاد القػائع السالية كإستشتاج قجرة

9

3.84

0.23

مختفعة

الذخكةعمىاإلستسخار.
9
10
11

يكذف مجقق الحدابات عغ الخصأ الجػىخي في القػائع
الساليةالتيقجتػقفالذخكةعغاالستسخارفيعسميا.
يدتصيع مجقق الحدابات أف يتشبأ باألحجاث أك الطخكؼ
السدتقبميةبشاءعمىخبختوالصػيمةفيالعسلبالذخكة.

يدتخجـ مجقق الحدابات الشدب الساليَّة التي تسكغ مغ
التشبؤبسخكدالذخكةالسالي.
الستؽسط العام

5

4.00

0.23

مختفعة

4

4.06

0.23

مختفعة 

6

3.97

0.42

مختفعة 

3.92

5.37

مختفعة

"يعخض الججكؿ رقع ( )8التحميل الػصفي لفقخات الستغيخ التابع (التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعية األردنية) ،كيذيخ انخفاض قيسة االنحخاؼ السعياري البالغة  0.37إلى تقارب نتائج
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فقخاتىحاالستغيخكىػمايفدخحرػؿجسيعىحهالفقخاتعمىدرجةتشبؤ مختفعة إذبمغأدنى
متػسط حدابيفي ىحهالفقخات3.44كىػيعػدلمفقخةالتيتشزعمىتػفيخالسعمػماتالتقجيخية
حػؿكضعالذخكةالساليفيالسدتقبل،فيحيغكافأعمىمتػسطحدابييعػدلمفقخةالتيتتعمق
بتحجيج أشخإعجادالتقاريخالساليةالتيتقتزيتقييعصخيحلمفتخةالتييتعيغعمىاإلدارةفيياأخح
كافةالسعمػماتالستػفخةبالحدبافحيثبمغمتػسصياالحدابي .4.09

 3-4التحقق مؼ صالحية البيانات لمتحميل الحرائي
"ىشالظ العجيج مغ الذخكطكالسعاييخ التي يجب أف تتدع بيا البيانات كالتي تبيغ خرائريا بيجؼ
تحجيج مجى مالءمتيا لشسػذج الجراسة ،كقج أشار  Hayduk, 1987إلىضخكرةالتأكجمغتػزيع
بياناتالجراسةالتابعةكالسدتقمةتػزيع ا شبيعيا ،كفيحاؿعجـاتباعأيمغمتغيخاتالجراسةليحا
الذخط،فإنو ال بجمغ إجخاءاختبارات التحميل لمبيانات التي تحسل صفة التػزيعغيخ الصبيعي،
كعميوفإنوالبجمغإجخاءاختبارالتػزيعالصبيعي،إالأف)1988( Bagozzi & Yi,أشاراإلى
ما سسي بشطخية الشياية السخكدية التي تفيج بعجـ الحاجة إلجخاء ىحا االختبار كاعتبار البيانات
مػزعةشبيعي ا فيحاؿازديادحجعالعيشةالسختارةعغ()30مفخدةفسافػؽ،كحيثأفمفخدات
عيشةالجراسةقجبمغت( )68مفخدة،األمخالحييذيخإلىعجـالحاجةإلىاجخاءاختبارالتػزيع
الصبيعي،كمعذلظفقجقاـ الباحثبإجخاءىحااالختبارلمتأكيجعمىتػزيعبياناتالجراسةتػزيعا
شبيعيا".



63
 1-3-4اختبار التؽزيع الطبيعي
"بيجؼ اختبار التػزيع الصبيعي لستغيخات الجراسة ،قاـ الباحث باإلعتساد عمى اختبار
Kolmogorov-Smirnovعمىالشحػاآلتي" :
الججول ( :)9اختبار التؽزيع الطبيعي لستغيخات الجراسة
الستغيخ
  1قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ السالية الخاصة
بالذخكة 

  2قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ التذغيمية الخاصة
بالذخكة 

  3قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ األخخى الخاصة
بالذخكة 

  4التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية األردنية

P-Value
0.095
0.058
*0.200
0.072

"يػضح الججكؿ ( )9نتائج اختبار التػزيع الصبيعي لستغيخات الجراسة باالستعانة باختبار
( ،)Kolmogorov-Smirnovكسا يعخض الججكؿ نتائج اختبار مجى اقتخاب كل مغ متغيخات
الجراسة السترمة ()Continuous Variablesمغ تػزيعيا الصبيعي كىي(قجرةمجققالحدابات
عمى تحجيج كل مغ مخاشخ التعثخ السالية الخاصة بالذخكة ،كمخاشخ التعثخ التذغيمية الخاصة
كالتشبؤ بالفذل السالي
بالذخكة ،كمخاشخ التعثخ األخخى الخاصة بالذخكة كستغيخات مدتقمة ،
لمذخكات الرشاعية األردنية كعامل تابع) ،كلمتأكج مغ صحة االفتخاض الحي تع كضعو مدبقا
حدب نطخية الشياية السخكدية التي أشارت إلى اتباع متغيخات الجراسة السدتقمة التػزيع الصبيعي،
ف قيسة االحتساؿ ()P-Valueأكبخ مغ ()0.05كىػ ما تؤكج عميو مخخجات
فإنو يجب أف تكػ 
الججكؿ ( )9الحي يبيغ اتباع جسيع متغيخات الجراسة لمتػزيع الصبيعي ،كعميو يسكغ استخجاـ
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االختبارات السعمسية لمبيانات الستعمقة ببياف درجة التداـ مجققي الحدابات بالسعيار ISA 570
الستعمقبفخضيةاإلستس اخريةكأثخهعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةاألردنية".
 2-3-4اختبار التجاخل الخطي واختبار الرتباط الحاتي
" قاـ الباحث باختبار صالحية البيانات لمتحميل اإلحرائي مغ خالؿ االستعانة باختبار التجاخل
الخصيكاختباراالرتباطالحاتيلستغيخاتالجراسة،كذلظعمىالشحػاآلتي" :
ججول ( :)15اختبار التجاخل الخطي واختبار الرتباط الحاتي
اختبار التجاخل الخطي
الستغيخ

Multicollinearity
Tolerance

قجرة مجققالحدابات عمىتحجيجمخاشخ

0.394

التعثخالساليةالخاصةبالذخكة

قجرة مجققالحدابات عمىتحجيجمخاشخ

0.435

التعثخالتذغيميةالخاصةبالذخكة

قجرة مجققالحدابات عمىتحجيجمخاشخ

0.758

التعثخاألخخىالخاصةبالذخكة
اختبار الرتباط الحاتي

Durbin-Watson

VIF
2.541
2.301
1.320
 1.939

"يعخضالججكؿ()10اختبارالتجاخلالخصي()Multicollinearity Testمغخالؿمايعخؼ
بسقياس(،)Collinearity Diagnosticsكذلظباالستخشادبسؤشخيغىسا" :
" .1معامل تزخع التبايغ ( ،Variance Inflationary Factor )VIFككفق ( Myrs,
)1990يكػفىشاؾتزخعإذاكانتقيسة()VIFتداكي5أكأكثخ".
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" .2معاملالقجرةعمىالتحسل،Toleranceحيثتعتبخالقيسةاألقلمغ()0.10دليالاعمى
كجػد مذكمة االرتباط الخصي الستعجد ،كبسصالعة بيانات الججكؿ الدابق يالحع أنو تع
كبالشدبةلجسيعمتغيخاتالجراسةاجتيازىحيغالسؤشخيغمسايعشيعجـمذكمةتجاخلخصي
فينسػذجالجراسة" .
"كسا تعإجخاءاختباراالرتباطالحاتي()Autocorrelation Testلمتأكجمغعجـكجػدمذكمة
االرتباط الحاتي في الشسػذج كذلظ عغ شخيق االختبار ( ،)Durbin-Watson testككفقا لػ
( )Field, 2001تطيخ السذكمة عشجما تكػف القيع الستجاكرة لمستغيخات متخابصة مسا يؤثخ عمى
صحةالشسػذجلساسيطيخهمغأثخغيخحقيقيجخاءذلظاالرتباط،كتتخاكحقيسةىحااالختبارما
بيغ()4-0حيثتذيخالشتيجةالقخيبةمغ()0إلىكجػدارتباطمػجبقػي،أماالشتيجةالقخيبة
مغ( )4فتذيخ إلى كجػد ارتباط سالب قػي ،كتتخاكح الشتيجة السثمى ما بيغ ( )2.5-1.5كالتي
تذيخ إلى عجـ كجػد ارتباط ذاتي بيغ القيع الستجاكرة لمستغيخات ( ،)Field, 2001كيالحع مغ
الججكؿرقع( )10الدابق أفقيسة D-Wالسحدػبةلشسػذجالجراسةقجبمغت(،)1.939كحيث
أفىحهالقيسةتقعضسغالسجىالسالئعاألمخالحييذيخإلىعجـكجػدمذكمةاالرتباطالحاتي
تؤثخعمىصحةالشسػذج" .

 3-3-4مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة
"اعتسج الباحث عمى مرفػفة ارتباط بيخسػف مغ أجل تقييع العالقة بيغ الستغيخات السدتقمة نفديا
ثعفيسابيغكلمشياكالستغيخالتابععمىالشحػاآلتي":
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ججول :11نتائج مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة
Y

X3

1

1

X2

X1

Variable

1

X1

1

**0.751

X2

**0.401

**0.490

X3

Y
**0.839
**0.803
**0.495
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

"حيث تذيخ  X1إلى قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ السالية الخاصة بالذخكة كستغيخ مدتقل،
وتذيخ  X2إلى قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ التذغيمية الخاصة بالذخكة كستغيخ مدتقل،
وتذيخ  X3إلى قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاطخ التعثخ األخخى الخاصة بالذخكة كستغيخ مدتقل ،وتذيخ
 Yالستغيخ التابع وىؽ التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية األردنية".

"كبسصالعةالبياناتاإلحرائيةالسعخكضةفيالججكؿ()11يتزحمايمي" :
" .1تػججعالقة ذاتداللةإحرائيةمػجبة فيسا بيغ الستغيخاتالسدتقمة ،لكغ قػة االرتباط
فيسا بيشيا متفاكتة ،إذ أف معامل االرتباط األقػى كىػ ( )0.751كاف بيغ قجرة مجقق
الحدابات عمىتحجيجمخاشخالتعثخالساليةالخاصةبالذخكةكبيغقجرةمجققالحدابات
عمىتحجيجمخاشخالتعثخالتذغيميةالخاصةبالذخكة،بيشساكافمعاملاالرتباطاألدنى
بيغقذسة مذقق الحساباث على تحذيذ مخاطش التعثش التشغيليت الخاصت بالششكت وبين قجرة
مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاشخ التعثخ األخخى الخاصة بالذخكة حيث بمغ
(.")0.401
" .2كسا تػجج عالقة ذات داللة إحرائية كبقيع متفاكتة لسعامل االرتباط فيسا بيغ الستغيخ
التابع التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية األردنية ككل مغ الستغيخات السدتقمة
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الثالث ،ككاف معامل اإلرتباط األقػى ىػ الحي يخبط التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعية األردنية مع قجرة مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاشخ التعثخ السالية الخاصة
بالذخكة،إذبمغ( )0.839كالتي تجؿعمىكجػد عالقة شخديةقػيةذاتداللةإحرائية
مسا يعشي أف التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية األردنية يدداد بازدياد قجرة مجقق
الحدابات عمى تحجيج مخاشخ التعثخ السالية الخاصة بالذخكة ،بيشسا معامل االرتباط
األدنى كاف بيغ التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية األردنية كبيغ قجرة مجقق
الحدابات عمىتحجيجمخاشخالتعثخاألخخىالخاصةبالذخكة،إذبمغ(،)0.495كالحي
يجؿ عمى كجػد عالقة شخدية ذات داللة إحرائية مسا يعشي أف التشبؤ بالفذل السالي
لمذخكاتالرشاعية األردنيةيددادبازديادقجرةمجققالحدابات عمىتحجيجمخاشخالتعثخ
األخخى الخاصة بالذخكة ،كسا كيالحع مغ الججكؿ أف معامل االرتباط قج بمغ قيستو
()0.803كالتيتجؿعمىكجػدعالقةشخديةقػيةذاتداللةإحرائيةبيغكلمغالتشبؤ
بالفذلالساليلمذخكاتالرشاعية األردنيةمعقجرةمجققالحدابات عمىتحجيجمخاشخ
التعثخالتذغيميةالخاصةبالذخكة".
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 4-4اختبار فخضيات الجراسة
الفخضية الخئيدية :Ho ،اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللة()α ≤ 0.05لجرجة
إلتداـ مجققي الحدابات القانػنييغ بالسعيار  ISA 570عمى قجرتيع في التشبؤ بالتعثخ السالي
لمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية.
"كلغخض اثبات أك نفي الفخضية العجمية الخئيدية استعاف الباحث باختبار االنحجار الستعجد ،كذلظ
باإلعتساد عمى تػزيع)F( Fisherمغأجلالحكععمىمجىامتالؾنسػذجالجراسةككللمقػة
التفديخيةكمالءمتوفيتسثيلالعالقةبيغالستغيخاتالسدتقمةكالستغيخالتابع،حيثيجبأفتكػف
قيسةFالسحدػبةأعمىمغقيستياالججكليةلقبػؿالشسػذج،كساتعاإلعتسادعمىقيسةtالسحدػبة
لسعخفة أثخ الستغيخات السدتقمة الفخعية عمى الستغيخ التابع ،فمخفس الفخضية العجمية كقبػؿ
ى
الفخضية البجيمة يجبأفتكػف القيسةالسصمقةلػ tالسحدػبةأعمىمغقيستياالججكليةعشجمدتػ 
معشػية ( )Sigأقل مغ  ،5%كسا تع أيزا اإلعتساد عمى قيسة معامل التحجيج Adjusted R2
كذلظمغأجلاإلشارةإلىمجىدقةتفديخالستغيخاتالسدتقمةالفخعيةلمستغيخالتابع".
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ججول رقػ ( )12نتائج اختبار النحجار الستعجد لمفخضية الخئيدية
Beta
Standardized
Coefficients
……..

B

المتغيرات

0.339

()Constant

0.000

8.036

0.638

0.700

0.000

3.952

0.299

0.321

0.028

4.089

0.562

0.466

Sig

t

0.017

3.381

قجرةمجققالحداباتعمى
تحجيجمخاشخالتعثخ

الساليةالخاصةبالذخكة
قجرةمجققالحداباتعمى
تحجيجمخاشخالتعثخ

التذغيميةالخاصةبالذخكة
قجرةمجققالحداباتعمى
تحجيجمخاشخالتعثخ

األخخىالخاصةبالذخكة
Sig F= 00000
F test Model= 112.858
T Distribution Table = 1.668
F Distribution Table = 30983
R= 0.917
Adjusted R2= 0.834
"يبيغالججكؿ ()12نتائج اختبار االنحجار الستعجد لستغيخاتالجراسة السدتقمة الستسثمةبقجرةمجقق
الحدابات عمى اكتذاؼ السخاشخ مجتسعة (مخاشخ التعثخ السالية الخاصة بالذخكة  ،كمخاشخ
التعثخ التذغيمية الخاصة بالذخكة ،كمخاشخ التعثخ األخخى الخاصة بالذخكة) كبياف أثخىا عمى
الستغيخالتابع(التشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةاألردنية)،كيالحعمغالججكؿأفقيسةF
السحدػبةقجبمغت()112.858كىيأكبخمغقيستياالججكليةالتيتداكي(،)3.987مسايذيخ
إلىتستعنسػذجالجراسةالسقتخحبالسالءمةكالقػةالتفديخيةالعالية،كسابيشتنتائجتحميلاالنحجار
حيثأف Sig Fكىي 0.000أقلمغمدتػىمعشػيةاالختباركىي،0.05إذف يتػجبرفس
الفخضية العجمية الخئيدية  Hoكقبػؿ الفخضية البجيمة ليا  ،Hαكبسا يعشي يػجج أثخ ذك داللة
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إحرائيةعشجمدتػىداللة()α ≤ 0.05لجرجةإلتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالسعيار ISA
570عمىقجرتيعفيالتشبؤبالتعثخالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية" .
"كسا يتزح مغ نتائج اختبار االنحجار الستعجد قيسة معامل االرتباط ( )Rكىي ( )0.917تؤكج
كجػد عالقة مػجبة  كمختفعة ججا لستغيخات الجراسة السدتقمة الستسثمة بقجرة مجقق الحدابات عمى
اكتذاؼمؤشخات(التعثخ الساليةالخاصةبالذخكة،كمؤشخاتالتعثخ التذغيميةالخاصةبالذخكة،
كمؤشخاتالتعثخاألخخىالخاصةبالذخكة)كبيغالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةاألردنية" .
"كساكاضيختنتائجالجراسةأفقيسةمعاملالتحجيجالسعجؿ()Adjusted R2كىي()0.834
تعشيأفحػالي%83.4فقطمغالتقمباتالتيتحجثفيالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعية
األردنية يسكغ تفديخىا بالتغيخات التي تحجث في متغيخات الجراسة السدتقمة الستسثمة بقجرة مجقق
الحدابات عمىتحجيجمخاشخ(مخاشخالتعثخالساليةالخاصةبالذخكة  ،كمخاشخالتعثخالتذغيمية
الخاصة بالذخكة  ،كمخاشخ التعثخ األخخى الخاصة بالذخكة) ،كتعتبخ ىحه القيسة جيجة كيسكغ
اإلعتساد عمييا ،كالستسسة لقيسة معامل التحجيج تذيخ إلى كجػد عػامل أخخى تقع خارج نصاؽ
العالقةالستبادلةبيغىحيغالستغيخيغقجيكػفلياأثخمتبادؿلكلمشيساعمىاآلخخ".
"كلغخض قبػؿ أك رفس الفخضيات الفخعية التابعة لمفخضية الخئيدية قاـ الباحث باإلعتساد عمى
مخخجاتاختباراالنحجارالستعجدكسايمي":
 :Ho.1ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ السالية عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية .
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"يالحعمغالججكؿ()12أفالقيسةالسصمقةلػ Beta Standardized Coefficientsقجبمغت
()0.638كالتي  تجؿعمىقػةأثخالستغيخالسدتقلعمىالتابع،كىػمايذيخإلىأفقجرةمجقق
الحدابات عمى تحجيج مخاشخ التعثخ السالية الخاصة بالذخكة ىػ أكثخ الجػانب التي تتعمق
بااللتداـبالسعيارISA 570الستعمقبفخضيةاإلستس اخريةتأثي اخعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكات
الرشاعية األردنية مغ بيغ الجػانب (الستغيخات) التي تع اختيارىا مغ قبل الباحث ،كفيسا يتعمق
بالقيسةالسصمقةلػ tالسحدػبةفقج أضيخت نتائج الجراسة أنياقجبمغت()8.036كىيأعمىمغ
قيستياالججكليةالبالغة()1.668عشجدرجةحخية(،)67كيدانجىحهالشتيجةقيسةالجاللةالسعشػية
 Sig tالتيكانتأقلمغ()%5حيثبمغتقيستيا(،)0.000كتبع ا لقاعجةالقخارالتي تشز
عمى رفس الفخضية العجمية ( )Hoإذا كانت القيسة السصمقة لػ  tالسحدػبة أعمى مغ قيستيا
الججكليةعشجقيسةداللةمعشػية Sig tأقلمغ( ،)%5كبالتالي فإفقجرة مجققالحدابات عمى
كبشاء عمى ذلظ تع
تحجيجمخاشخالتعثخالسالية الخاصة بالذخكة تؤثخعمىالتشبؤبالفذلالسالي  ،ا
رفس الفخضية العجمية الفخعية األكلى كقبػؿ الفخضية البجيمة ،أي أنو يػجج أثخ ذك داللة
إحرائية عشجمدتػىداللة ) (α ≤ 0.05لجرجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيقعمى
مخاشخالتعثخالساليةعمىالتشبؤبالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية" .
 :Ho.2ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ التذغيمية عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية .
"يالحعمغالججكؿ()12أفالقيسةالسصمقةلػ Beta Standardized Coefficientsقجبمغت
()0.299كالتي  تجؿعمىقػةأثخالستغيخالسدتقلعمىالتابع،كىػمايذيخإلىأفقجرةمجقق
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الحدابات عمىتحجيجمخاشخالتعثخالتذغيميةالخاصةبالذخكة تحتلالسختبةالثالثةمغالجػانب
التي تتعمق بااللتداـ بالسعيار  ISA 570الستعمق بفخضية اإلستس اخرية تأثي اخ عمى التشبؤ بالفذل
الساليلمذخكاتالرشاعيةاألردنيةمغبيغالجػانب(الستغيخات)التيتعاختيارىامغقبلالباحث،
كفيسايتعمقبالقيسةالسصمقةلػ tالسحدػبةفقج أضيخت نتائج الجراسة أنياقجبمغت()3.952كىي
أعمىمغقيستياالججكليةالبالغة()1.668عشجدرجةحخية(،)67كيدانجىحهالشتيجةقيسةالجاللة
السعشػية Sig tالتيكانتأقلمغ()%5حيثبمغتقيستيا(،)0.000كتبعا لقاعجةالقخارالتي
تشز عمى رفس الفخضية العجمية ()Hoإذا كانت القيسةالسصمقةلػ tالسحدػبةأعمىمغقيستيا
الججكليةعشجقيسةداللةمعشػية Sig tأقلمغ( ،)%5كبالتالي فإفقجرة مجققالحدابات عمى
كبشاء
تحجيجمخاشخالتعثخالتذغيمية الخاصة بالذخكة تؤثخعمى قجرتوفي التشبؤبالفذلالسالي  ،ا
عمى ذلظ تع رفس الفخضية العجمية الفخعيةالثانية كقبػؿ الفخضية البجيمة ،أي أنو يػججأثخذك
داللةإحرائية عشجمدتػىداللة ) (α ≤ 0.05لجرجةالتداـ مجققيالحداباتالقانػنييغبالتجقيق
عمى مخاشخ التعثخ التذغيمية عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية السداىسة العامة
األردنية" .
 :Ho.3ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ األخخى عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات
الرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية .
"يالحعمغالججكؿرقع ()12أف القيسةالسصمقةلػ  Beta Standardized Coefficientsقج
بمغت()0.562كالتي تجؿعمىقػةأثخالستغيخالسدتقلعمىالتابع،كىػمايذيخإلىأفقجرة
مجقق الحدابات عمى تحجيج مخاشخ التعثخ االخخى بالذخكة ىػ في السختبة الثانية مغ الجػانب
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التيتتعمقبااللتداـبالسعيار ISA 570الستعمقبفخضيةاإلستس اخريةتأثي اخ عمى قجرتوفي التشبؤ
بالفذلالساليلمذخكاتالرشاعيةاألردنية مغبيغالجػانب(الستغيخات)التيتعاختيارىامغقبل
الباحث ،كفيسا يتعمق بالقيسة السصمقة لػ  tالسحدػبة فقج أضيخت نتائج الجراسة أنيا قج بمغت
()4.089كىيأعمىمغقيستياالججكليةالبالغة()1.668عشجدرجةحخية(،)67كيدانجىحه
الشتيجةقيسةالجاللةالسعشػيةSig tالتيكانتأقلمغ()%5حيثبمغتقيستيا(،)0.028كتبع ا
لقاعجةالقخارالتيتشزعمىرفسالفخضيةالعجمية()Hoإذاكانتالقيسةالسصمقةلػtالسحدػبة
أعمىمغقيستياالججكليةعشجقيسةداللةمعشػية Sig tأقلمغ( ،)%5كبالتالي فإفقجرة مجقق
الحدابات عمىتحجيجمخاشخالتعثخاالخخى الخاصة بالذخكة تؤثخ عمىقجرتوفي التشبؤبالفذل
كبشاء عمى ذلظ تع رفس الفخضية العجمية الفخعيةالثالثة كقبػؿ الفخضية البجيمة ،أي أنو
السالي  ،ا
يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي الحدابات
القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ األخخى عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية
السداىسةالعامةاألردنية" .
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الفرل الخامذ
نتائج الجراسة والتؽصيات

 1-5 نتائج الدراسة
 2-5 التؽصيات
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الفرل الخامذ
نتائج الجراسة والتؽصيات
 1-5نتائج الجراسة 
بشاء عمى االختبارات اإلحرائية كاختبار فخضيات الجراسة يسكغ تمخيز الشتائج التي تع التػصل
ا
إليياالباحثعمىالشحػالتالي :
 .1يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α ≤ 0.05لجرجة إلتداـ مجققي
الحداباتالقانػنييغبالسعيار ISA 570عمىقجرتيعفيالتشبؤ بالتعثخ الساليلمذخكات
الرشاعية السداىسة العامة األردنية ،كيعػد الدبب في ذلظ إلى أف السعيار ISA 570
الستعمق بفخضية اإلستس اخرية الحي أصجره االتحاد الجكلي لمسحاسبيغ  IFACقاـ بإثخاء
مدؤكلية مجقق الحدابات فيسا يتعمق بفخضية االستس اخرية مغ خالؿ التأكيج عمى أىسية
مخاعاة مجقق الحدابات لمسخاشخ التي تشذأ عغ عجـ مخاعاة ىحه الفخضية ،إضافة إلى
تأكيجه عمى أىسية إضافة مجقق الحدابات فقخة تػكيجية بعج فقخة الخأي ليقػـ فييا بإلقاء
الزػء عمى مذاكل االستس اخرية بالسشذأة كتػضيح رأيو تجاىيا كىػ ما أدى إلى التأثيخ
بذكل مباشخ عمى تسكيغ مجققالحدابات مغ التشبؤ بالفذل السالي،كمغالججيخبالحكخ
أنولعيتعتشاكؿىحهالفخضيةفيايمغالجراساتالدابقة .
 .2يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ السالية عمى التشبؤ بالفذل السالي
لمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية ،كيعػد الدبب في ذلظ حدب رأي الباحث
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إلى أف قياـ مجققالحدابات ببحؿ العشاية السيشية الالزمة مغ خالؿ مخاقبة االلتداـ بتدجيج
استحقاقات الجائشيغ في مػعجىا السحجد كمتابعة الخدائخ الستكخرة لمعسميات التذغيمية
كمالحطة السؤشخات الدمبية التي تعصييا الشدب السالية كالعجيج مغ األمػر التي تتعمق
بسخاشخالتعثخ السالية الخاصة بالذخكة كل ىحا يقػـ بو مغ أجل السحافطةعمىحقػؽ
السداىسيغ كتجشب السداءلة القانػنية لو في حاؿ تعخض الذخكة لإلفالس ككاف تقخيخ
مجقق الحدابات مغايخ لحلظ ،مسا يؤدي إلى التأثيخ عمى قجرة مجقق الحدابات بالتشبؤ
بالفذل السالي لمذخكات ،كمغالججيخ بالحكخأنولع يتع تشاكؿ ىحه الفخضيةفيايمغ
الجراساتالدابقة .
 .3يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ التذغيمية عمى التشبؤ بالفذل السالي
لمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية ،كيعػد الدبب في ذلظ حدب رأي الباحث
إلى أف قياـ مجققالحدابات ببحؿ العشاية السيشية الالزمة مغ خالؿ مخاقبة اىتساـ الذخكة
بالسحافطة عمى السجراء ذكي الخبخة كإدراؾ حاجات العامميغ باستسخار كتػفيخ متصمباتيع
كإدراؾالشقزفيالسعجاتكالسدتمدماتالتيتحافععمىنذاطالذخكةكالعجيجمغاألمػر
التيتتعمقبسؤشخاتالتعثخالتذغيميةالخاصةبالذخكةكلىحايقػـبومغأجل السحافطة
عمى حقػؽ السداىسيغ كتجشب السداءلة القانػنية لو في حاؿ تعخض الذخكة لإلفالس
ككافتقخيخمجققالحداباتمغايخلحلظ،مسايؤديإلىالتأثيخعمىقجرةمجققالحدابات
بالتشبؤ بالفذل السالي لمذخكات،كمغالججيخبالحكخأنولعيتعتشاكؿىحهالفخضيةفياي
مغالجراساتالدابقة .
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 .4يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )α ≤ 0.05لجرجة التداـ مجققي
الحدابات القانػنييغ بالتجقيق عمى مخاشخ التعثخ األخخى عمى التشبؤ بالفذل السالي
لمذخكاتالرشاعيةالسداىسةالعامةاألردنية ،كيعػد الدبب في ذلظ حدب رأي الباحث
إلى أف قياـ مجققالحدابات ببحؿ العشاية السيشية الالزمة مغ خالؿ االخح بعيغ االعتبار
القزايا القانػنية السقامة ضج الذخكة بدبب االلتدامات السالية باإلضافة إلى متابعة
متصمبات رأس الساؿ الخاصة بالذخكة كاالىتساـ بالتغييخات التي تحرل في سياسات
كقػانيغ الذخكة كالعجيج مغ األمػر التي تتعمق بسخاشخ التعثخ األخخى الخاصة بالذخكة
كل ىحا يقػـ بو مغ أجل السحافطةعمىحقػؽ السداىسيغكتجشب السداءلة القانػنية لو
في حاؿتعخض الذخكة لإلفالس ككاف تقخيخ مجققالحدابات مغايخ لحلظ ،مسا يؤدي إلى
التأثيخ عمى قجرة مجققالحدابات بالتشبؤ بالفذل السالي لمذخكات،كمغالججيخبالحكخأنو
لعيتعتشاكؿىحهالفخضيةفيايمغالجراساتالدابقة.
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 2-5تؽصيات الجراسة
بشاءعمىماتػصمتإليوالجراسةمغنتائجتعكضعالتػصياتالتالية:
ا



 .1تدميطالزػءعمىأىسيةقياـمجققيالحدابات فياألردف بتحجيجمخاشخالتعثخاألخخى
مغ خالؿ األخح بعيغ االعتبار القزايا القانػنية كتغيخ الدياسات كالقػانيغ ،كالبحث في
محاضخاجتساعاتالسداىسيغكمجالذاإلدارة.
 .2أىسيةتصػيخعسميةالتجقيقالقانػني بذكليكفلالتداـمجققالحدابات بتصبيقالسعاييخ
الجكلية لمتجقيق أك السعاييخ السحمية لمتجقيق خرػصا فيسا يتعمق باإلجخاءات الستعمقة
بالتشبؤبالفذلالساليفيالذخكات.
 .3حثجسعيةالسحاسبيغالقانػنييغاألردنييغعمىعقج دكراتلمسجققيغلزسافإبقائيععمى
عمعبالسدتججاتالحاصمةفيعمعالتجقيق،اضافةالىالقياـبإصجارإرشاداتل ِّ
مسجققيغ
لسداعجتيععمىاكتذاؼمؤشخاتالذظالتيتتعمقباستس اخريَّةالعسالء .
 .4أىسية إبقاء مجققي الحدابات األردنييغ عمى اشالع مدتسخ عمى كل ما يرجر مغ
السعاييخالسحاسبيةكمعاييخالتجقيقالتيترجرىاالسعاىج السيشيةعغشخيقتسكيشيعمغ
الجخػؿإلىالسجالتالعمسيةالسحكسةكحزػرالشجكاتكالسؤتسخاتلسالحلظمغأثخكبيخ
عمىأدائيعكعمىاالرتقاءبعسميةالتجقيق.
 .5القياـ بجراسات اخخى تتشاكؿ درجة التداـ مجققي الحدابات بالسعيار  570 ISAالستعمق
بفخضية اإلستس اخرية التي تؤثخ عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات في القصاعات
االقتراديةالسختمفةمغكجيةنطخمجققيالحداباتاألردنييغ.
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قائسة السالحق
 -1ممحق رقػ ( )1نتائج التحميل الحرائي.
 -2ممحق رقػ ( )2الستبانة.
 -3ممحق رقػ ( )3أسساء محكسي الستبانة.
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 قائسة السالحق
)1(ممحقرقع

 نتائجالتحميلاالحرائي

FREQUENCIES VARIABLES=D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
/PIECHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:24:19

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with valid
data.

Syntax

FREQUENCIES VARIABLES=D1 D2 D3 D4
D5 D6 D7
/PIECHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.

Resources

Processor Time

00:00:01.08

Elapsed Time

00:00:00.83

Statistics

86

D1
N

Valid

D2

D3

D4

D5

D6

68

68

68

68

68

68

68

0

0

0

0

0

0

0

Missing

Frequency Table

D1
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

61

89.7

89.7

89.7

2.00

7

10.3

10.3

100.0

Total

68

100.0

100.0

D2
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

4

5.9

5.9

5.9

2.00

28

41.2

41.2

47.1

3.00

27

39.7

39.7

86.8

4.00

9

13.2

13.2

100.0

Total

68

100.0

100.0

D3
Cumulative
Frequency
Valid

D7

Percent

Valid Percent

Percent

2.00

54

79.4

79.4

79.4

3.00

14

20.6

20.6

100.0

Total

68

100.0

100.0

D4

87

Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2.00

7

10.3

10.3

10.3

4.00

61

89.7

89.7

100.0

Total

68

100.0

100.0

D5
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

60

88.2

88.2

88.2

2.00

6

8.8

8.8

97.1

3.00

2

2.9

2.9

100.0

Total

68

100.0

100.0

D6
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

1

1.5

1.5

1.5

2.00

32

47.1

47.1

48.5

3.00

27

39.7

39.7

88.2

4.00

5

7.4

7.4

95.6

5.00

3

4.4

4.4

100.0

Total

68

100.0

100.0

D7
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

18

26.5

26.5

26.5

2.00

21

30.9

30.9

57.4

3.00

18

26.5

26.5

83.8

4.00

11

16.2

16.2

100.0

Total

68

100.0

100.0

88

Pie Chart

89

90

91

92

93

94

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Xall
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Descriptives

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:25:10

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

95

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

All non-missing data are used.

Syntax

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 X4
X5 X6 X7 X8 X9 Xall
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Resources

Processor Time

00:00:00.00

Elapsed Time

00:00:00.00

Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

X1

68

3.7206

.25598

X2

68

3.8382

.17956

X3

68

4.0882

.27824

X4

68

4.0735

.08334

X5

68

4.0882

.11617

X6

68

3.9706

.07856

X7

68

4.1324

.15777

X8

68

4.0735

.23767

X9

68

3.6618

.45182

Xall

68

3.9609

.38750

Valid N (listwise)

68

DESCRIPTIVES VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Call
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Descriptives

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:31:39

96

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User defined missing values are treated as
missing.

Cases Used
Syntax

All non-missing data are used.
DESCRIPTIVES VARIABLES=C1 C2 C3 C4
C5 C6 C7 C8 Call
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Resources

Processor Time

00:00:00.00

Elapsed Time

00:00:00.01

Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

C1

68

3.1765

.54477

C2

68

4.0147

.25178

C3

68

4.0882

.18114

C4

68

4.0441

.20241

C5

68

4.0147

.12625

C6

68

4.1324

.99107

C7

68

3.9559

.13865

C8

68

4.0441

.23909

Call

68

3.9359

.49241

Valid N (listwise)

68

DESCRIPTIVES VARIABLES=Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Zall
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Descriptives

97

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:32:48

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User defined missing values are treated as
missing.

Cases Used
Syntax

All non-missing data are used.
DESCRIPTIVES VARIABLES=Z1 Z2 Z3 Z4
Z5 Z6 Z7 Zall
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Resources

Processor Time

00:00:00.00

Elapsed Time

00:00:00.00

Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Z1

68

3.5735

.18845

Z2

68

3.4706

.69697

Z3

68

3.0441

.37606

Z4

68

3.2941

.46663

Z5

68

3.2500

.96776

Z6

68

3.2500

.61500

Z7

68

3.6618

.25318

Zall

68

3.3634

.64910

Valid N (listwise)

68

DESCRIPTIVES VARIABLES=W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Wall
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Descriptives

98

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:33:51

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User defined missing values are treated as
missing.

Cases Used
Syntax

All non-missing data are used.
DESCRIPTIVES VARIABLES=W1 W2 W3
W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Wall
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Resources

Processor Time

00:00:00.02

Elapsed Time

00:00:00.00

Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

W1

68

3.7206

.25598

W2

68

3.8382

.17956

W3

68

4.0882

.27824

W4

68

4.0735

.08334

W5

68

4.0882

.11617

W6

68

3.9706

.07856

W7

68

3.4412

.58710

W8

68

3.8382

.22913

W9

68

4.0000

.23385

W10

68

4.0588

.23243

W11

68

3.9706

.42442

Wall

68

3.9168

.36596

Valid N (listwise)

68

RELIABILITY

99
/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:34:53

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

68

Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
X9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00.02

Elapsed Time

00:00:00.02

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

100

N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
68

100.0

0

.0

68

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.886

9

RELIABILITY
/VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:35:11

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

68

Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.

101

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00.00

Elapsed Time

00:00:00.01

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
68

100.0

0

.0

68

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.876

N of Items
8

RELIABILITY
/VARIABLES=Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability

Notes

102

Output Created

18-SEP-2017 12:35:27

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

68

Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00.02

Elapsed Time

00:00:00.00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
68

100.0

0

.0

68

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.779

N of Items
7

103

RELIABILITY
/VARIABLES=W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:35:44

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

68

Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7
W8 W9 W10 W11
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00.02

Elapsed Time

00:00:00.01

Scale: ALL VARIABLES

104

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
68

100.0

0

.0

68

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.929

11

RELIABILITY
/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Z1 Z2
Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 W1 W2 W3 W4 W5
W6 W7 W8 W9 W10 W11
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:36:06

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

68

Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

105

Cases Used

Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
X9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Z1 Z2 Z3 Z4
Z5 Z6 Z7 W1 W2 W3 W4 W5
W6 W7 W8 W9 W10 W11
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00.00

Elapsed Time

00:00:00.00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
68

100.0

0

.0

68

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.955

N of Items
35

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Wall
/METHOD=ENTER Xall Call Zall
/RESIDUALS DURBIN.

106

Regression

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:37:28

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.

Syntax

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Wall
/METHOD=ENTER Xall Call Zall
/RESIDUALS DURBIN.

Resources

Processor Time

00:00:00.03

Elapsed Time

00:00:00.01

Memory Required

5152 bytes

Additional Memory Required for
Residual Plots

Variables Entered/Removed

a

Variables
Model
1

Variables Entered
Zall, Call, Xall

b

a. Dependent Variable: Wall

Removed

Method
. Enter

0 bytes

107

b. All requested variables entered.

b

Model Summary
Model

Durbin-Watson

1

1.939

a

a. Predictors: (Constant), Zall,
Call, Xall
b. Dependent Variable: Wall

Coefficients

a

Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

Xall

.394

2.541

Call

.435

2.301

Zall

.758

1.320

a. Dependent Variable: Wall

EXAMINE VARIABLES=Xall Call Zall Wall
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT
/COMPARE GROUPS
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.

Explore

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:38:10

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

108

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User-defined missing values for dependent
variables are treated as missing.

Cases Used

Statistics are based on cases with no
missing values for any dependent variable
or factor used.

Syntax

EXAMINE VARIABLES=Xall Call Zall Wall
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF
HISTOGRAM NPPLOT
/COMPARE GROUPS
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.

Resources

Processor Time

00:00:02.58

Elapsed Time

00:00:02.06

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

Xall

.194

68

.095

.878

68

.070

Call

.160

68

.058

.903

68

.062

*

.962

68

.036

.888

68

.082

Zall

.096

68

.200

Wall

.159

68

.072

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Notes
Output Created
Comments

18-SEP-2017 12:40:44

109

Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.

Syntax

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Wall
/METHOD=ENTER Xall Call Zall.

Resources

Processor Time

00:00:00.02

Elapsed Time

00:00:00.01

Memory Required

5136 bytes

Additional Memory Required for
Residual Plots

0 bytes

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Wall
/METHOD=ENTER Xall Call Zall.

Regression

Notes
Output Created

18-SEP-2017 12:41:18
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Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.

Syntax

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Wall
/METHOD=ENTER Xall Call Zall.

Resources

Processor Time

00:00:00.02

Elapsed Time

00:00:00.01

Memory Required

5136 bytes

Additional Memory Required for
Residual Plots

Variables Entered/Removed

0 bytes

a

Variables
Model
1

Variables Entered
Zall, Call, Xall

Removed

b

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Wall
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model
1

R
.917

R Square
a

.841

a. Predictors: (Constant), Zall, Call, Xall

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.834

.39126

111

a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

F

51.830

3

17.277

9.797

64

.153

61.628

67

Sig.

112.858

.000

t

Sig.

b

a. Dependent Variable: Wall
b. Predictors: (Constant), Zall, Call, Xall

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.339

.246

Xall

.700

.087

Call

.321

Zall

.466

Coefficients
Beta

3.381

.017

.638

8.036

.000

.081

.299

3.952

.000

.095

.562

4.089

.028

a. Dependent Variable: Wall

CORRELATIONS
/VARIABLES=Xall Call Zall Wall
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Notes
Output Created

25-SEP-2017 17:23:26

Comments
Input

Data

C:\Users\Mohammed
Qassem\Desktop\Rami input.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

112

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

68
User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics for each pair of variables are
based on all the cases with valid data for
that pair.

Syntax

CORRELATIONS
/VARIABLES=Xall Call Zall Wall
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Resources

Processor Time

00:00:00.00

Elapsed Time

00:00:00.00

[DataSet1] C:\Users\Mohammed Qassem\Desktop\Rami input.sav

Correlations
Xall
Xall

Pearson Correlation

Call
1

Sig. (2-tailed)
N
Call

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Zall

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Wall

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

68
.751

**

Zall

.751

**

Wall

.490

**

**

.000

.000

.000

68

68

68

1

**

.000

.401

**

.000
68

68

68

**

**

1

.401

.803

.001

68
.490

.893

.495

**

.000

.001

68

68

68

68

**

**

**

1

.893

.803

.000

.495

.000

.000

.000

68

68

68

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

68
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ممحقرقع()2

اإلستبانة
جامعة الذخق األوسط
كمية األعسال
قدػ السحاسبة
الدالم عميكػ ورحسة هللا وبخكاتو،،،
أخي السؽظف:
تشجرج ىحه اإلستبانة لسعخفة رأيظ في درجةالتداـمجققيالحداباتالقانػنييغبالسعيار ISA
 570الستعمق بفخضية اإلستس اخرية أثخه عمى التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات األردنية" في إشار
إنجاز محكخة تخخجلشيل شيادة الساجدتيخ،كلحا فإف نجاح ىحهالجراسةيختكدعمى مجى مداىستكع
في اإلجابة بكل صجؽ عغ أسئمة اإلستبانة ،كسا نؤكج بأف إجاباتكع ستطل سخية كال تدتعسل إال
ألغخاضالبحثالعمسي.

وشك اخ عمى حدؼ تعاونكػ 

الباحث
رامي بدام قشجوس
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القدػ األول:السعمؽمات عامة
يخجى التكخـ بػضع إشارة (×) فيالفخاغبسايتشاسبكإجابتكع 
 .1الشػع 

ذكخ 

أنثى 























مغ-55فأكثخ 





 .2العسخ 

أقل مغ  25سشة  مغ -25مغ-35اقل
اقلمغ 35

مغ 45















 .3السؤىل

دبمػـفأقل 

بكالػريػس 

ماجدتيخ 

دكتػ اره 





العمسي 


 .4الذيادة

العمسية 




محاسبقانػني


محاسب

أردني( )JCPA


محاسب
قانػني

قانػني 

( )CPA



أخخىأذكخىالصفا 






بخيصاني 
( )CA





 .5التخرز

األكاديسي 


 .6الخبخة

العسمية 


 .7السدسى



مالية

كمرخفية 


أقلمغ5سشػات  مغ5إلى



إدارةأعساؿ 

إقتراد 

قانػف 







مغ10إلى

مغ15إلىأقل

20سشة

أقلمغ 10اقلمغ15
سشػات 

مغ20سشة 

سشة 

أخخىأذكخىا 



فأكثخ 













مجيخمالي 

مجقق

مجيختجقيق

محاسب 

غيخذلظ



حدابات

داخمي 





الػضيفي 



محاسبة 







داخمي 


أذكخىا


لصفا 
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القدػ الثاني :الستغيخ السدتقل (درجة التدام مجققي الحدابات القانؽنييؼ بسؤشخات السعيار ISA
 570الستعمق بفخضية اإلستسخارية.

فقخات السجال

الخ
قػ

مؽافق مؽافق محايج
بذجة

غيخ

مؽافق

غيخ مؽافق
بذجة

السجال األول :قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات الذغ السالية الخاصة بالذخكة
1

يالحع مجققالحدابات تدجيج السشذأةالستحقاقات

2

ِّ
الستكخرة
يتابع مجقق الحدابات معجالت الخدائخ 

3

الجائشيغفيمػعجىاالسحجد.

الشاتجةمغالعسمياتالتذغيميَّة.
يقػـ مجقق الحدابات بتعجيل القػائع السالية بأسخع
كقت مع التقاريخ بسا يتالئع مع األخصاء التي يتع
اكتذافيا .

4

يشطع مجقق الحدابات جمدات لسشاقذة احتساؿ
التحخيفات السادية لمقػائع السالية الشاتجة عغ

األخصاء .

5
6

يالحع مجققالحداباتكجػد مؤشخات سمبيَّة لشدب
ماليةميسةإفكججت .
يقػـ مجقق الحدابات بالتجقيق التفريمي الذامل
لمحداباتذاتالسخاشخالسختفعةة.

7

يتحقق  مجقق الحدابات مغ قجرة السشذأة عمى

8

يتحقق مجقق الحدابات مغ عجـ كجػد مذاكل في

9

تأميغالديػلةالالزمةلألصػؿالستجاكلة.
استحقاؽالقخكض.

يتػخىمجققالحداباتالححرفيعسمياتالتجقيق
لمعسالء الحيغ يعانػف مغ صعػبة في السخكد

السالي.

السجال الثاني :قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات الذغ التذغيمية الخاصة بالذخكة
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1

يذيخ مجقق الحدابات في حاؿ مالحطتو فقجاف

2

يحجد مجقق الحدابات بجائل سخيعة لجى كجػد

مجراءمؤثخيغكقيادييغدكفاستبجاليع.

نقز في بعس السدتمدمات اليامة التي تخز
الذخكة.

3

يذيخ مجقق الحدابات الى السحافطة عمى السجراء

4

يجرؾمجققالحداباتحاجاتالعامميغباستسخار.

5

يذيخ مجقق الحدابات الى أىسية تػفخ متصمبات

6

ذكيالخبخةفيمجاؿعسميع.

العامميغبالدخعةالسصمػبة.
يجرؾ مجقق الحدابات الشقز في السعجات
األساسيَّة الالزمة لتدييخ نذاط الذخكة ،كقصع
الغيار،كالسػاداألكليَّةالالزمة .

7

يالحع مجقق الحدابات انخفاض قيسة السعجات
ذات العالقة باإلنتاج التي تؤثخ عمى القجرة عمى
اإلصالح،أكتعػيسالستػقف .

8

يخاعي مجققالحداباتالشقز في العسالة السؤىمة،
كعسميا .
فشيا َّ
كالساىخة َّ

السجال الثالث :قجرة مجقق الحدابات عمى اكتذاف مؤشخات الذغ األخخى الخاصة بالذخكة
1

يأخح مجقق الحدابات باالعتبار القزايا القانػنية
القائسةضجالذخكةالتيتشذأعغالتداماتماليةال
تدتصيعالػفاءبيا.

2

يتابع مجققالحداباتمتصمبات رأس الساؿ الخاصة
بالذخكة.

3

ييتع  مجقق الحدابات بسا يجخي مغ تغييخ في

4

يقتخح  مجقق الحدابات خصة بجيمة لمحفاظ عمى

5

يحيطمجققالحداباتبكيفيةالحرػؿعمىتأميغ

6
7

الدياسات،كالقػانيغالحكػميَّةالخاصةبالذخكة.

تجفقاتنقجيةلتدجيجديػفالذخكة.

أرسماؿاضافيلمذخكة.
يحرل  مجقق الحدابات عمى مػرد رئيذ كبجيل
مشاسبلسرادرالتجييد.
يق أخ  مجقق الحدابات محاضخ اجتساعات
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السداىسيغ ،كمجالذ اإلدارة كالمجاف اليامة السشبثقة
عغمجمذاإلدارةالتيتداعجفيعسميةالتقػيع.

القدػ الثالث :الستغيخ التابع (التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات الرشاعية األردنية).
1

يصمعمجققالحداباتعمىالشساذجالسدتخجمةفيترشيفالفذل 

2

يدتخجـ مجقق الحدابات الشساذج التي تعتسج عمى ندبة مالية

السالي .



كاحجةكسفتاحلمتشبؤبالفذلالسالي.

3

يصمع مجقق الحدابات عمى الشساذج التي تعتسج عمى األكزاف

4

يجخي مجققالحداباتتقييسا محجدا لقجرة الذخكة عمى اإلستسخار

5







التخجيحيةلسجسػعةمغالشدبالسالية.

فيالعسلفيالفتخةالسدتقبمية .
يحجد مجقق الحدابات أشخ إعجاد التقاريخ السالية التي تقتزي
تقييع صخيح لمفتخة التي يتعيغ عمى اإلدارة فييا أخح كافة
السعمػماتالستػفخةبالحدباف .

6
7
8

يحجد مجقق الحدابات العػامل الخارجية التي تؤثخ عمى الذخكة
فيضػءحجسياكضخكفياكالتقجيخاتالستعمقةبيا .
يػفخ مجقق الحدابات السعمػمات التقجيخية حػؿ كضع الذخكة
الساليفيالسدتقبل.
يحرل مجقق الحدابات عمى أدلة تجقيق كافية كمالءمة حػؿ
مجى مالئسة إستخجاـ اإلدارة إلفتخاض الذخكةالسدتسخة عغ شخيق
إعجادالتقاريخالساليةكإستشتاجقجرةالذخكةعمىاإلستسخار.

9
15
11

يكذف مجقق الحدابات عغ الخصأ الجػىخي في التقاريخ السالية
التيقجتػقفالذخكةعغاالستسخارفيعسميا.
يدتصيعمجققالحداباتأفيتشبأباألحجاثأكالطخكؼالسدتقبمية
بشاءعمىخبختوالصػيمةفيالعسلبالذخكة.
يدتخجـ مجقق الحدابات الشدب الساليَّة التي تسكغ مغ التشبؤ
بسخكدالذخكةالسالي.
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ممحقرقع( )3

التسلسل
1
2
3
4
5

أسساء محكسي الستبانة
االسم
الصفه
عماد الشيخ
أستار دكتىس
يىسف سعادة
أستار دكتىس
صالح العقذة
أستار دكتىس
منزس النمش
دكتىس
محمىد نصاس
دكتىس


الجامعه
العلىم التطبيقيت
العلىم التطبيقيت
العلىم التطبيقيت
الهاشميت
العلىم التطبيقيت

