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أثـرخصائص مكتب املراجعة
في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجـي للحكم على استمرارية املنشأة:
دراسة ميدانية على مكاتب املراجعة السودانية
د .عمرالسرالحسن محمد
أستاذ املحاسبة املساعد
معهد اإلدارة العامة
اململكة العربية السعودية

امللخص

1

هدفــت الدراســة إلــى قيــاس أث ــرخصائــص مكتــب املراجعــة (املعرفــة بنشــاط العميــل ،وحجــم مكتــب املراجعــة ،وســمعة
مكتــب املراجعــة ،وفت ــرة االرتبــاط بالعميــل) فــي التخصــص املنهــي للمراجــع الخارجــي ،والحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة .اختب ــرت
الدراســة أث ــرخصائــص مكتــب املراجعــة فــي التخصــص املنهــي ،والحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة ،وإج ـراء دراســة ميدانيــة علــى
مكاتب املراجعة السودانية ،اعتمد فيها البحث على االستبانة ،حيث تم تصميم استبانة وزعت على ( )90مر ً
ً
خارجيا في
اجعا
مكاتب املراجعة السودانية وتم استرداد ( )84استبانة ،وتم تحليل البيانات ببـرنامج ) ،(SPSSوتم اختبارفرضيات الدراسة
بنموذج االنحدارالخطي .وتوصلت الدراسة إلى وجود أثـرإيجابـي ذي داللة إحصائية لخصائص مكتب املراجعة في مستوى
التخصص املنهي للمراجع الخارج ــي ،وكذلك وجود أث ــرإيجاب ــي ذي داللة إحصائية لخصائص مكتب املراجعة في الحكم على
اســتمرارية املنشــأة ،ووجــود أث ــرإيجاب ــي ذي داللــة إحصائيــة للتخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي فــي الحكــم علــى اســتمرارية
املنشــأة .وأوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بالتخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي مــن قبــل الجهــات املهنيــة املنظمــة ملهنــة
املراجعــة ،وإصــدارموجهــات تؤكــد علــى إلزاميتــه.
الكلمات املفتاحية :مكاتب املراجعة  -التخصص املنهي  -املراجع الخارجي  -استمرارية املنشأة.

اإلطارالعام للدراسة
تمهيد
إن تقييم فعالية عملية املراجعة يعتمد بدرجة عالية على خصائص مكتب املراجعة والتـي تساعده في أداء خدماته بجودة
مهنيــة عاليــة مثــل حجــم مكتــب املراجعــة ،واملعرفــة بنشــاط العميــل وفت ــرة االرتبــاط بالعميــل ،كلمــا كانــت طبيعــة عمليــة املراجعــة
تتصف بجودة عالية كلما جعلت عملية املراجعة ذات قيمة معتبـرة لذلك اتجهت مكاتب املراجعة إلى التخصص في قطاع معين.
ويعتب ــرالتخصــص املنهــي ســمة مــن ســمات العصــرالحديــث ،خاصــة وأن املراجــع لــم ُ
يعــد يقــوم بكافــة األعمــال فــي مجــال
مهنــة املراجعــة ممــا أدى ذلــك إلــى ضــرورة توجــه املراجعي ــن نحــو التخصــص فــي قطــاع محــدد .لذلــك فــإن مدخــل التخصــص
ً
طبقا لقطاع معيـن ُيعد أحد أهم املداخل التـي تتبعها مكاتب املحاسبة واملراجعة حيث تعتمد الكفاءة املهنية للمراجع على
املعرفــة واألســاليب الفنيــة املرتبطــة بنشــاط معي ــن باعتبــارأن التخصــص مدخـ ًـا ً
مهمــا للتحسي ــن املســتمرفــي الخدمــات الت ــي
يقدمهــا مكتــب املراجعــة والحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة.

مشكلة الدراسة
إن تعــدد أنشــطة الشــركات وزيــادة حجمهــا جعــل مهمــة مراجعــة حســاباتها املاليــة تتــم ب�شــيء مــن الصعوبــة األمــرالــذي
يتطلــب وجــود مراجعي ــن متخصصي ــن حيــث ظهــرت اتجاهــات حديثــة تهتــم بالتخصــص املنهــي للمراجعي ــن الخارجيي ــن بهــدف
* تم استالم البحث في ديسمبر ،2016وقبل للنشرفي مارس .2017
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تقديم خدمات مراجعة لعمالء ينتمون إلى نشــاط اقتصادي واحد ( ،)Neal & Rily, 2004كما إن وجود مكاتب متخصصة
بنشاط عميل معيـن يساعد على فهم طبيعة نشاط العميل (أبو عجيلة؛ وحمدان ،)2010،ويتطلب ذلك حجم كبيـرملكتب
املراجعــة حيــث يســاعد حجــم مكتــب املراجعــة فــي الحكــم علــى جــودة األداء املنهــي واالرتبــاط بمكاتــب عامليــة (ب ــركات،)2007 ،
حيــث أشــارت دراســة (عبــد هللا )2016 ،إلــى إن التخصــص املنهــي للمراجعي ــن الخارجيي ــن بالســودان لــه أث ــركبي ــرفــي اكتشــاف
التالعــب بالتقاري ــراملاليــة واألربــاح املحاســبية ،وي ــرتبط التخصــص املنهــي للمراجــع بعــدد مــن العوامــل ت ــربط بمكتــب املراجعــة
نفســه أو العميــل محــل املراجعــة حيــث أشــارت دراســة (اإليبــاري ،)2018،إلــى أن وجــود تخصــص منهــي لبعــض مقدمــي خدمــة
املراجعــة ينتمــون ملكاتــب مراجعــة كبي ــرة الحجــم ،وتؤث ــرخصائــص منشــأة العميــل وخصائــص مكتــب املراجعــة علــي تحديــد
قيمة أتعاب خدمة املراجعة .حيث ارتبط تخصص املراجع في نشاط معيـن بعامل الخبـرة في مراجعة النشاط املعيـن للعميل
(.)Loensohn, et al., 2007
بناء على ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في زيادة عدد املراجعيـن الخارجييـن (محاسبيـن قانونين) املصرح لهم
بممارســة مهنــة املراجعــة والذي ــن بلــغ عددهــم ( )187مراجــع قانونــي (مجلــس تنظيــم مهنــة املحاســبة واملراجعــة ،أب ــريل)2016،
وازديــاد عــدد مكاتــب املراجعــة فــي بيئــة األعمــال الســودانية والت ــي البــد أن تتصــف بخصائــص معينــة تمكنهــا مــن تقديــم خدمات
املراجعــة بمســتوى جــودة عـ ٍـال ،وعــدم االهتمــام بهــذه الخصائــص قــد يؤث ــرعلــى أداء عمليــة املراجعــة والحكــم علــى اســتمرارية
املنشــأة .عليــه يمكــن صياغــة املشــكلة فــي التســاؤالت التاليــة:

السؤال األول -ما أثـرخصائص مكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي؟ وتتفرع عنه األسئلة التالية:
	-ما أثـرمعرفة مكتب املراجعة بنشاط العميل في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي؟
	-ما أثـرحجم مكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي؟
	-ما أثـرسمعة مكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي؟
	-ما أثـرفتـرة االرتباط بيـن املراجع الخارجـي والعميل في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي؟
السؤال الثاني -ما أثـرخصائص مكتب املراجعة في الحكم على استمرارية املنشأة؟ وتتفرع عنه األسئلة التالية:
	-ما أثـرمعرفة مكتب املراجعة بنشاط العميل في الحكم على استمرارية املنشأة؟
	-ما أثـرحجم مكتب املراجعة في الحكم على استمرارية املنشأة؟
	-ما أثـرسمعة مكتب املراجعة في الحكم على استمرارية املنشأة؟
	-ما أثـرفتـرة االرتباط بيـن املراجع الخارجـي والعميل في الحكم على استمرارية املنشأة؟
السؤال الثالث -ما أثـرالتخصص املنهي للمراجع الخارجـي في الحكم على استمرارية املنشأة؟

أهمية الدراسة
يمكن تناول أهمية الدراسة من خالل اآلتي:
ُ
	-األهميــة العلميــة للدراســة :تمثــل إضافــة إلــى الفكــراملحاسب ــي حيــث يتنــاول تقييــم مســتوى التخصــص القطاعــي
للمراجعي ــن مــن خــال خصائــص مكتــب املراجعــة ببيئــة األعمــال الســودانية ليصبــح نــواه إلج ـراء الدراســات
املســتقبلية ،وســد النقــص فــي الدراســات الســابقة الت ــي تناولــت التخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي مــن خــال ربطــة
بخصائــص مكتــب املراجعــة إلث ـراء املكتبــة العلميــة ببحــوث ت ــربط الجانــب النظــري بالعملــي فــي بيئــة العمــل الســودانية.
	-األهميــة العمليــة للدراســة :يعتب ــرالتخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي مطلــب أسا�ســي يســاعد فــي إضفــاء الثقــة فــي
التقاري ــراملاليــة كمــا يعكــس مــدى الت ـزام مكاتــب املراجعــة بمتطلبــات الجهــات املهنيــة الت ــي ال تـزال تهتــم بهــذه القضيــة
لذلك البد من تقييم مستواه ومدى اهتمام مكاتب املراجعة بذلك ملعرفة مقدرة املراجع الخارجـي في إصدارالحكم
املنهــي حــول اســتمرارية املنشــأة.
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أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى قيــاس أث ــرخصائــص مكتــب املراجعــة فــي مســتوى التخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي للحكــم علــى
اســتمرارية املنشــأة وذلــك مــن خــال اآلتــي:
 1توضيح مفهوم وأهمية التخصص املنهي للمراجع الخارجـي وتأثيـره في الحكم على استمرارية املنشأة. 2التعــرف علــى مــدى اهتمــام الجهــات املهنيــة بتفعيــل التخصــص املنهــي للمراجــع فــي بيئــة األعمــال الســودانية مــن خــالخصائــص مكتــب املراجعة.
 3قيــاس أث ــرخصائــص مكتــب املراجعــة (املعرفــة بنشــاط العميــل ،حجــم مكتــب املراجعــة ،ســمعة مكتــب املراجعــة،وفت ــرة االرتبــاط بالعميــل) فــي التخصــص املنهــي للمراجــع الخارجــي ،والحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة.

منهجية الدراسة
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي في تحديد العالقة بيـن متغيـرات الدراسة واملنهج االستنباطي في التعرف
على مشكلة الدراسة وصياغة فرضياتها واملنهج التاريخـي لعرض الدراسات السابقة املتعلقة بالدراسة .وأن الدراسة تغطي
العام .2016

فرضيات الدراسة
لتحقيق هدف الدراسة واإلجابة على التساؤالت الواردة في مشكلة الدراسة قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :يوجد أثـرذو داللة معنوية لخصائص مكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي؟
وتتفــرع منهــا الفرضيــات التالية:
 1يوجد أثـرذو داللة معنوية ملعرفة مكتب املراجعة بنشاط العميل في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي. 2يوجد أثـرذو داللة معنوية لحجم مكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي. 3يوجد أثـرذو داللة معنوية لسمعة مكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي. 4يوجــد أث ــرذو داللــة معنويــة لفت ــرة االرتبــاط بي ــن املراجــع الخارج ــي والعميــل فــي مســتوى التخصــص املنهــي للمراجــعالخارجــي.
الفرضية الثانية :يوجد أثـرذو داللة معنوية لخصائص مكتب املراجعة في الحكم على استمرارية املنشأة .وتتفرع منها
الفرضيــات التاليــة:
 1يوجد أثـرذو داللة معنوية ملعرفة مكتب املراجعة بنشاط العميل في الحكم على استمرارية املنشأة. 2يوجد أثـرذو داللة معنوية لحجم مكتب املراجعة في الحكم على استمرارية املنشأة. 3يوجد أثـرذو داللة معنوية لسمعة مكتب املراجعة في الحكم على استمرارية املنشأة. 4يوجد أثـرذو داللة معنوية لفتـرة االرتباط بيـن املراجع الخارجـي والعميل في الحكم على استمرارية املنشأةالفرضية الثالثة :يوجد أثـرذو داللة معنوية للتخصص املنهي للمراجع الخارجـي في الحكم على استمرارية املنشأة.

هيكل الدراسة
تــم تقســيم الدراســة إلــى أربعــة محــاور ،املحــور األول اإلطــارالعــام للدراســة ،املحــور الثانــي اإلطــارالنظــري والدراســات
الســابقة ،املحــور الثالــث الدراســة امليدانيــة ،واملحــور الرابــع مناقشــة النتائــج والتوصيــات.
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اإلطارالنظري والدراسات السابقة
خصائص مكتب املراجعة:
-

-

1خب ــرة مكتــب املراجعــة فــي مجــال نشــاط العميــل :إن الخب ــرة املهنيــة ملكتــب املراجعــة هــي محصلــة املــدة املعنيــة لــكل
من املكتب وفريق العمل به وإملامه بمعاييـراملحاسبة وإجـراءات املراجعة ،املعرفة التامة بصناعة أو نشاط عميل
املراجعــة ،ممــا يــؤدي إلــى زيــادة كفــاءة ومهــارة تخطيــط وتنفيــذ عمليــة املراجعــة ،حيــث تعتب ــرطبيعــة نشــاط املنشــأة
محل املراجعة ،من أهم العوامل التـي يجب أن يأخذها مراقب الحسابات في اعتباره عند إعداده لبـرامج املراجعة
(الحســن.)46 :2014 ،
ً
2حجــم مكتــب املراجعــة :يعتب ــر حجــم مكتــب املراجعــة عامــا مؤث ـ ًـرا فــي التخصــص القطاعــي للمراجــع الخارج ــي
وأن زيــادة حجــم مكتــب املراجعــة يعنــي وجــود عــدد مــن املراجعي ــن كمــا يــؤدي إلــى قيــام املكتــب بعــدد مــن األنشــطة،
(عي�ســى.)118 :2013 ،
3ســمعة مكتــب املراجعــة :تنبــع أهميــة عمليــة املراجعــة مــن ثقــة مســتخدمي القوائــم املاليــة فــي صــدق معلومــات
القوائم املالية التـي تمت مراجعتها ،لذلك يعتمد على سمعة املكتب كبديل لقياس جودة املراجعة ،ومن هنا نجد
أن الســمعة ت ــرتبط بمصداقيــة مراقــب الحســابات (عي�ســى.)116 :2013 ،
4فت ــرة االرتبــاط بي ــن املراجــع الخارج ــي واملنشــأة محــل املراجعــة :يقصــد بهــا مــدى تولــي املراجــع عمليــة املراجعــة
باملنشــأة (عــدد الســنوات الت ــي يقــوم فيهــا املراجــع بمراجعــة القوائــم املاليــة لنفــس املنشــأة) ،هنــاك تعــارض فــي الفكــر
املحاسبـي حول أثـرهذا العامل على جودة املراجعة السلبـي بالنسبة لألثـراإليجابي ،أثبتت الدراسات أن طول مدة
اســتمرارية مكتــب املراجعــة مــع نفــس العميــل يكــون لهــا أث ــرإيجاب ــي علــى كفــاءة عمليــة املراجعــة (طلبــة.)1296 :1994 ،

يتضـح للباحث مما سبق أن االهتمام بخصائص مكتب املراجعة وتحليلها ملعرفة نقاط الضعف ومعالجتها يساهم في
رفع كفاءة األداء املنهي للمراجع الخارجـي ويساعد في تحقيق التخصص املنهي للمراجع الخارجي.

التخصص املنهي للمراجع الخارجي
عــرف التخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي بأنــه املعرفــة الت ــي يكتســبها املراجــع نتيجــة للتخصــص فــي مراجعــة عمــاء
قطــاع معي ــن أو أداء مهــام محــددة (ً ،)Solomon, et al., 1999: 194
أيضــا هــو قــدرة مكتــب املراجعــة فــي الحصــول علــى اكب ــر
حصة في سوق الصناعة مع توافرمجموعة من املراجعيـن ذو الخبـرة املتخصصة (الخشن ،)28 :2010 ،كما ُعرف املراجع
املتخصص ً
مهنيا بأنه املراجع الذي يملك املعرفة املتمي ــزة والخب ــرة العملية بمهام عملية املراجعة في مجال نشــاط العميل
(هــال ،)83 :2008،وتســعى مكاتــب املراجعــة إلــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف مــن خــال تبنــي فلســفة التخصــص املنهــي
للمراجــع منهــا (علــي:)44 :2001 ،
 1ضمان كفاءة أداء املراجع الخارجـي ًنظرا ملا يمتلكه من خبـرة واسعة بقطاع العميل وتحسيـن قدرته على التخطيط
الجيد لعملية املراجعة واكتشاف الغش واألخطاء داخل املنشأة محل املراجعة.
 2تحقيق التميـزفي مكاتب املحاسبة واملراجعة ،والتحسيـن املستمرفي الخدمات التـي يقدمها املراجع الخارجي. 3تحقيـ�ق الجوــدة فـ�ي عمليـ�ة املراجعـ�ة نظر ًــا ملـ�ا يتمتـ�ع بـ�ه املراجـ�ع مـ�ن إملــام كاف بقطــاع العميـ�ل محـ�ل املراجعـ�ة(الصغي ـ�ر.)205:2007،
كما ظهرت الحاجة إلى التخصص املنهي للمراجع الخارجـي من خالل اآلتي:
 1يعتب ــرمطالــب للقيــام بعمليــة املراجعــة ليحصــل املراجــع علــى املعرفــة الكاملــة بقطــاع املنشــأة قبــل عمليــة املراجعــة(االتحــاد الدولــي للمحاسبي ــن القانونيي ــن)349 :2005 ،
 2ازديــاد حــاالت التقا�ضــي الجنائيــة واملدنيــة ضــد أعضــاء مهنــة املراجعــة يؤث ــرعلــى املستفيدي ــن مــن خدمــات املهنــة(لبيــب)86 :2005 ،
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 3قيــام مكاتـ�ب املراجعـ�ة بإعاــدة هيكلـ�ة أقســام املراجعـ�ة لديهـ�ا لتتوافـ�ق مـ�ع قطــاع العميـ�ل مـ�ع تخصـ�ص فريـ�ق املراجعـ�ةف��ي تل��ك القط��اع (.)Brian, 2003: 33
 4الزي��ادة ف��ي حج��م القواع��د املحاس��بية الخاص��ة ب��كل نش��اط صناع��ي عل��ى ح��دة يتطل��ب فه��م املراج��ع للمزي��د م��ن طبيعةأنش��طة العمالء املختلفة(متولي.)165 :2006،
 5االرتقـ�اء بدرجـ�ة كفـ�اءة األداء املنهـ�ي للمراجـ�ع الخارج ـ�ي مـ�ن خــال تحسي ـ�ن قدــرات املراجـ�ع الخارج ـ�ي فـ�ي دقـ�ة تقدي ـ�راملخاط��ر الحتمي��ة ،جــودة ق�رـارات تخطي��ط عمليـ�ات املراجع��ة (عل��ي ،وعب��د الرحم��ن)175 :2013 ،
تنبع أهمية التخصص املنهي للمراجع الخارجـي من اآلتـي (الحداد:)63 :2008 ،
 1دعم درجة استقالل املراجع ،حيث يعمل ذلك على تقديم درجة احتفاظ املراجع الخارجـي باستقالله في مواجهةمحاوالت بعض العمالء ملساومته على ذلك االستقالل()Chung, 2003: 951
 2تكويـن هيكل معرفي وخبـرات خاصة بذلك القطاع ،وبالتالي تقديم خدمات ذات مستوى عالي من الجودة في األداء املنهي. 3دعـ�م ق�دـرات املراجعي ـ�ن فـ�ي اكتشــاف وقائـ�ع قيــام منشــآت األعمــال بإتبــاع أس�اـليب إدارة األربــاح املحاسبــية ومنعـ�ه(املقطـ�ري.)414 :2011،
يتضـ��ح للباح��ث مم��ا س��بق أن تخص��ص املراج��ع الخارجـ��ي ف��ي نش��اط قط��اع معيـ��ن (قط��اع املص��ارف ،قط��اع التجـ��زئة،
القطاع الصناعي) يجعله أكثـرمعرفة بنشاط العميل الذي يقوم بمراجعة نشاطه وفهم األنظمة املالية واملحاسبية الخاصة
بالعمي��ل مم��ا يســاهم ف��ي رف��ع كف��اء املراج��ع الخارجـ��ي ويستــطيع الحك��م عل��ى اس��تمرارية املنشـ�أة.

الحكم على استمرارية املنشأة
تهتم مهنة املراجعة بالفحص االنتقادي املنتظم ألنشطة املنشآت بقصد إبداء الرأي الفني املحايد عن مدى صـحة وعدالة
القوائم املالية للتأكد من مطابقتها لواقع املنشأة وأنها مستمرة (الحسن؛ وآخـرون ،)117 :2015 ،ويمثل تقييم استمرارية املنشأة
أهميــة خاصــة للمراجــع حيــث ينــص املعيــارالدولــي للمراجعــة رقــم ( )17علــى أنــه عنــد تنفيــذ إج ـراءات املراجعــة يجــب علــى املراجــع
النظرفي مدى مالءمة افتـراض االستمرارية التـي يقوم عليها بإعداد القوائم املالية (هايـزوآخـرون.)558 :2015 ،

الدراسات السابقة

يعــرض الباحــث عــدد مــن الد اســات الســابقة ذات العالقــة بمتغي ـرات الد اســة ً
وفقــا للمنهــج التاريخ ــي مــن األحــدث إلــى
ر
ر
األقــدم ،وذلــك كمــا يلــي:
	-دراسة (عبد الرحمن :)2016 ،اهتمت بمعرفة أثـراملحاسبة القضائية والتخصص القطاعي للمراجع الخارجـي في
ممارسة التالعب في األرقام املالية ،وتوصلت إلى أن املحاسبة القضائية زادت من تخصص املراجعيـن الخارجييـن
املنهــي فــي نشــاط العميــل ،وان التخصــص املنهــي للمراجعي ــن لــه دور فــي اكتشــاف ممارســة التقاري ــراالحتياليــة وإدارة
األرباح في الشــركات الســودانية.
	-دراســة ( :)Yuan et al., 2016: 139ركــزت علــى اختبــار العالقــة بي ــن التخصــص الصناعــي للمراجــع وتقدي ــر
املســتحقات مــن خــال است ـراتيجية العميــل فــي شــركات املســاهمة العامــة الصناعيــة الصينيــة .وتوصلــت إلــى أن
هناك ارتباط سلب ــي بي ــن املتخصصي ــن في الصناعة وتقدي ــرمستحقات العميل عندما تنح ــرف است ـراتيجية نشاط
العميــل عــن است ـراتيجية الصناعــة وأن هنــاك عــدم تجانــس بي ــن التخصــص الصناعــي للمراجــع وخصائــص العمــل
(است ـراتيجية العميــل) وأن هنــاك عالقــة قويــة بي ــن تخصــص املراجــع الخارج ــي وجــودة املراجعــة.
	-دراسة ( :)Bills et al., 2015ركزت على التخصص الصناعي للمراجع الخارجـي ودليل كفاءة التكلفة في الصناعات
املتجانســة ،ملعرفــة أث ــرتسعي ــراملراجعــة عندمــا يكــون املراجــع متخصــص فــي الصناعــات القابلــة للتحويــل ،وتوصلــت
الدراســة إلــى أن الصناعيي ــن املتخصصي ــن يتحملــون رســوم أقــل فــي العمليــات املتجانســة ،وأن انخفــاض الرســوم
املقدمة تشي ــرإلى كفاءة تكلفة الخدمة أكث ــرمن جودة املراجعة وأن بعض الصناعات فيد في تخصص املراجعي ــن
ألنهــا تقــوم علــى التكلفــة املبنيــة علــى املنافســة دون جــودة الخدمــة.
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	-دراســة (الرزي ــن؛ وإب ــراهيم :)2014 ،ركــزت علــى أث ــرالتخصــص الصناعــي للمراجــع الخارج ــي فــي الحــد مــن ممارســة
إدارة األربــاح فــي الشــركات الســعودية ،وتوصلــت إلــى أنــه يحقــق التخصــص القطاعــي للمراجــع الخارج ــي العديــد مــن
املزايــا منهــا تحسي ــن األداء والحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح ،وتحسي ــن جــودة املراجعــة ،كمــا إنــه يفضــل معظــم
أص ــحاب املصالــح فــي الشــركات أن ت ـراجع القوائــم املاليــة لشــركاتهم بواســطة مراجــع متخصــص.
	-دراســة (عريــان :)2013 ،هدفــت إلــى معرفــة أث ــرالتخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي فــي تخفيــض مخاطــراملراجعــة
وجودة عملية املراجعة في جمهورية مصروتقييم مدى قبول أطراف عملية املراجعة لالتجاه الخاص بالتخصص
املنهي للمراجع الخارجي .وتوصلت إلى وجود عالقة إيجابية بيـن تخصص املراجع وجودة عملية املراجعة ملا يتمتع به
املراجع من معرفة بقطاع العميل محل املراجعة ،وقدرة املراجع املتخصص في اكتشاف وتحديد املخاطراملرتبطة
بعميل املراجعة ومقارنة مؤشـرات األداء الخاصة بالعميل مع املســتويات املعيارية لها.
	-دراســة ( :)Jaggi et al., 2012اهتمــت الدراســة بتقييــم أث ــر حمايــة املســتثمر بي ــن جــودة األربــاح واملراجعي ــن
ً
صناعيــا .وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة بي ــن التخصــص الصناعــي للمراجــع الخارج ــي
املتخصصي ــن
وجــودة األربــاح ممــا يعكــس حقــوق حمايــة املستثمري ــن ،وان املراجعــة بواســطة متخصصي ــن تتناســب مــع املســتوى
العالــي لجــودة األربــاح وينعكــس علــى حمايــة املســتثمر .وأن جــودة األربــاح تكــون أعلــى فــي بعــض الشــركات مقارنــة
بالشــركات املراجعــة بواســطة مختصي ــن فــي الصناعــة فــي الــدول الت ــي يكــون فيهــا قانــون حمايــة املســتثمر ضعيــف.
	-دراســة (ريــاض :)2012 ،هدفــت إلــى تحليــل العالقــة بي ــن خصائــص جــودة املراجــع الخارج ــي والتطويــع املصطنــع
للمســتحقات املحاســبية كأحــد أســاليب التالعــب فــي األربــاح فــي مملكــة البحـري ــن وتوصلــت الدراســة إلــى جــود عالقــة
ذات داللة إحصائية موجبة بيـن تخصص املراجع في صناعة العميل وانخفاض املستحقات املحاسبية االختيارية
في شركات املساهمة البحـرينية ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بيـن فتـرة االحتفاظ بالعميل وانخفاض
املســتحقات املحاســبية االختيارية في شــركات املســاهمة البح ــرينية.
	-دراســة ( :)Sun & Liu, 2012ركــزت الدراســة علــى تحليــل تداخــل العالقــة بي ــن التخصــص الصناعــي للمراجــع
الخارج ــي ومجلــس اإلدارة فــي إدارة األربــاح ،واختب ــرت إذا مــا كان مجلــس اإلدارة أكث ــر أو أقــل تأثي ـ ًـرا فــي إدارة أربــاح
الشــركات الت ــي ت ـراجع بواســطة مراجعي ــن متخصصي ــن فــي الصناعــة .وتوصلــت إلــى أن العالقــة ســلبية بي ــن مجلــس
اإلدارة وإدارة األربــاح فــي الشــركات الت ــي ت ـراجع بواســطة مراجعي ــن متخصصي ــن فــي الصناعــة ،وان هنــاك عالقــة
تكامليــة بي ــن التخصــص الصناعــي للمراجــع الخارج ــي ومجلــس اإلدارة.
	-دراســة (محمــد :)2012 ،هدفــت الدراســة معرفــة تأثي ـرات خصائــص شــركات املراجعــة مثــل حجــم شــركة املراجعــة
وخصائــص الصناعــة علــى تسعي ــرخدمــات املراجعــة املقدمــة ،وتحليــل تأثي ــرالبعــد (الجغرافــي) للحصــة الســوقية فــي
الصناعة عن أقرب منافس لشركة املراجعة الحالية بالنسبة ألقرب منافس لها في السوق .وقد توصلت الدراسة
إلــى أن رســم املراجعــة الــذي تتقاضــاه شــركة املراجعــة ي ــزداد كلمــا ازداد التوافــق بي ــن التخصــص لشــركة املراجعــة
وبي ــن صناعــة العميــل ،وكذلــك ازديــاد الرســوم الت ــي تفرضهــا شــركات املراجعــة كلمــا زادت املســافة بي ــن است ـراتيجية
التخصــص الت ــي يطبقهــا أقــرب منافــس لهــا فــي ســوق املراجعــة.
	-دراســة (أبــو عي�ســى :)2011 ،تمثلــت مشــكلتها فــي اإلجابــة علــى التســاؤل التالــي هــل تمــارس مكاتــب التدقيــق فــي األردن
التخصــص حســب نوعيــة القطــاع؟ ،هدفــت الدراســة إلــى التحقــق مــن مــدى وجــود التخصــص لــدى مكاتــب التدقيــق فــي
األردن ،توصلت الدراسة إلى وجود التخصص في التدقيق ً
سواء كان ألحد القطاعات أوأكثـرلدى بعض مكاتب التدقيق
األردنيــة ،وهنــاك العديــد مــن مكاتــب التدقيــق األردنيــة متخصصــة فــي قطــاع أوأكث ــر ً
وفقــا ملدخــل الحصــة الســوقية املرجحــة.
	-دراســة (جاب ــر :)2010 ،اهتمــت بمســاهمة است ـراتيجية التخصــص النوعــي فــي العمــل علــى االرتقــاء بجــودة عمليــة
املراجعة والنهوض بمستوى كفاءة األداء املنهي للمراجع الخارجي ،وتوصلت الدراسة إلى أنه يعتبـرالتخصص النوعي
مــن أهــم االست ـراتيجيات الت ــي يجــب إتباعهــا بواســطة املكاتــب ملواجهــة املنافســة فــي ســوق خدمــات املراجعــة ،يــؤدي
تخصــص املراجــع فــي نشــاط معي ــن إلــى زيــادة كفــاءة أداء عمليــة املراجعــة ،وزيــادة جــودة عمليــة املراجعــة وتضييــق
فجــوة التوقعــات.
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	-دراســة (األشــقر :)2009 ،اهتمت بقياس أث ــرالتخصص القطاعي على كفاءة عملية املراجعة الخارجية من خالل دراســة
العالقــة بي ــن تخصــص املراجــع ً
وفقــا لطبيعــة النشــاط وبي ــن كفــاءة األداء املنهــي للمراجــع والتخطيــط لعمليــة املراجعــة
والوصــول إلــى تقدي ـرات دقيقــة للمخاطــرالحتميــة للمراجعــة ،توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج منهــا أن تخصــص
املراجــع ومعرفتــه بطبيعــة النشــاط محــل املراجعــة يــؤدي لالرتقــاء بمســتوى كفــاءة األداء املنهــي للمراجــع ،ويعمــل تخصــص
املراجــع الخارج ــي فــي النشــاط محــل املراجعــة علــى تضييــق فجــوة التوقعــات القائمــة فــي واقــع مهنــة املراجعــة الخارجيــة.
	-دراســة (الجدعانــي؛ والعنقــري :)2009 ،ركــزت علــى قيــاس تأثي ــر حجــم املكتــب وســمعته والعوامــل الت ــي تحكــم
عالقاتــه التنافســية مــع املكاتــب األخ ــرى علــى جــودة األداء املنهــي ملكاتــب املراجعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية .وقــد
أشــارت نتائج الدراســة إلى ص ــحة الفرضية األولى الت ــي ربطت حجم وســمعة مكاتب املراجعة بمســتوى جودة األداء
املنهــي بعالقــة طرديــة ،فــي حي ــن رفضــت الفرضيــة الثانيــة الت ــي ربطــت العالقــات التنافســية بي ــن مكاتــب املراجعــة
وجــودة األداء املنهــي بعالقــة عكســية.
	-دراسة (بـركات :)2007 ،هدفت لقياس أثـرحجم مكتب املراجعة والذي يقاس بعدد عمالء املكتب أو موظفيه هو
املتغيـرالذي يتم االستعانة به على الحكم على جودة األداء املنهي واالرتباط بمكاتب عاملية وعراقة مكتب املراجعة
لها أثـرعلى جودة املراجعة .وتوصلت الدراسة إلى إن حجم مكتب املراجعة واالرتباط بمكاتب عاملية وعراقة مكتب
املراجعة لها تأثيـرمعنوي على جودة املراجعة.
	-دراســة (اإلبياري ،)2008 ،هدفت الدراســة إلى الكشــف عن مدى وجود التخصص القطاعي في ســوق خدمة املراجعة
فــي مصــر ،ومــدي ســيطرة بعــض مراقب ــي الحســابات علــى ســوق خدمــة املراجعــة لقطاعــات النشــاط املختلفــة ،توصلــت
الدراسة إلى أن وجود تخصص قطاعي لبعض مقدمي خدمة املراجعة ممن ينتمون ملكاتب مراجعة كبيـرة الحجم ،تأثـر
ً
كال مــن خصائــص منشــأة العميــل بقطــاع النشــاط وخصائــص مكتــب املراجعــة علــى تحديــد قيمــة أتعــاب خدمــة املراجعــة.
	-دراســة ) :(Kimberly et al., 2004اهتمــت بمقــدرة مكاتــب املحاســبة واملراجعــة املتخصصــة علــى تقديــم خدمــات
مهنيــة بجــودة عاليــة للعمــاء محــل التخصــص وتحسي ــن جــودة اإلفصــاح للعميــل ،توصلــت الدراســة إلــى وجــود
عالقــة إيجابيــة بي ــن التخصــص الصناعــي ملكاتــب املحاســبة واملراجعــة وجــودة اإلفصــاح فــي صناعــة العميــل ،وذلــك
ملســاهمة مكاتــب املحاســبة واملراجعــة املتخصصــة فــي إضافــة قيمــة للعمــاء محــل التخصــص مــن خــال تحسي ــن
جــودة اإلفصــاح بالقوائــم املاليــة.
	-دراســة ( :(Hamersley, 2003ركــزت علــى معرفــة مــا إذا كان للمراجعي ــن املتخصصي ــن فــي الصناعــة قــدرة علــى
اســتخدام املعرفــة املتخصصــة بالصناعــة فــي تحديــد وتفسي ــرنمــط العينــة املمثــل ملجتمــع الدراســة لتســهيل عمليــة
اكتشــاف األخطاء بالقوائم املالية ،توصلت الدراســة إلى أن معرفة املراجع املتخصص بصناعة العميل يســاهم في
اختيــارعينــة إحصائيــة ممثلــة ملجتمــع الدراســة نتيجــة لخب ــرة املراجــع ومعرفتــه بطبيعــة مخاطــرتلــك الصناعــة ،وأن
األخطاء التـي يصعب اكتشافها من قبل املراجع بسبب تعقيدها يمكن الوصول إليها من خالل تحديد حجم العينة
وتقســيم العمــل علــى مراجعــي الحســابات.
	-دراسة ) :(Velury et al., 2003بتحديد العالقة بيـن حوكمة الشركات واختيارمراجعي الحسابات املتخصصيـن
فــي الصناعــة ،ومــدى تأثي ــرها علــى اختيــار نوعيــة التدقيــق علــى املساهمي ــن والشــركة ،ومــا هــو أث ــر تعيي ــن املراجــع
املتخصص على أصـحاب املصلحة بالشركة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيـن
حوكمــة الشــركات وتوظيــف مدقــق حســابات متخصــص بصناعــة الشــركات.
	-دراسة (املطارنة )2001 ،هدف الدراسة إلى توعية املجتمع املالي بمسئوليات وواجبات املدقق بشأن تقييم قدرة
املنشــأة علــى االســتمرار ،وبيــان مســئولية املدقــق الخارج ــي فــي تقييــم قــدرة املنشــأة علــى االســتمرار ،وتوصلــت إلــى أنــه
يقــوم املدقــق بجمــع أدلــة إثبــات كافيــة ومالءمــة مــن أجــل تقييــم قــدرة املنشــأة علــى االســتمراروذلــك مــن خــال بــذل
العنايــة املهنيــة الت ــي يجــب القيــام بهــا ،فــي حالــة ظهــور مؤشـرات تدعــو إلــى الشــك فــي قــدرة املنشــأة علــى االســتمرارفإنــه
يجــب علــى مراقــب الحســابات أن يوســع نطــاق الفحــص.
توصل الباحث من خالل استعراض تلك الدراسات إلى النتائج التالية:
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أثـرخصائص مكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجـي ...

 1أشارت نتائج دراسات عديدة أن تخصص املراجع الخارجـي في قطاع معيـن ضروري لتطويـرمهنة املراجعة ويتـرتبعليه العديد من املزايا.
 2ازدادت الحاجــة إلــى التخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي فــي قطــاع معي ــن فــي ظــل تعــدد السياســات املحاســبية وبدائــلالقيــاس املحاســبي .كمــا يمكــن أن يســاعد فــي الحكــم املنهــي علــى اســتمرارية املنشــأة مــن خــال املعرفــة التامــة بنشــاط العميــل.
 3بالرغــم مــن االهتمــام الواســع بالتخصــص املنهــي للمراجــع علــى املســتوى العالمــي مــن قبــل الباحثي ــن والجهــات املهنيــةإال أنه توجد ندرة في الدراسات السودانية التـي تـركزعلى التخصص املنهي للمراجع في مجال املراجعة بشأن الحكم
على استمراراملنشأة.

الدراسة امليدانية
مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة األفراد الذيـن يعملون في مكاتب املراجعة والية الخـرطوم وقد حدد الباحث عدد عشرة مكاتب
عــدد العاملي ــن فيهــا  120فــرد ً
تقريبــا ،أمــا عينــة الدراســة فقــد تــم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية ،وتــم توزيــع ( )90اســتبانة ،وتــم
اســتالم وتحليل ( )84اســتبانة ،والجدول التالي ُيبي ــن الخصائص األساســية لعينة الدراســة:
جدول رقم ()1
الخصائص األساسية ألفراد عينة الدراسة
املتغيـر
املؤهل العلمي

املؤهل املنهي

املسمى الوظيفي

سنوات الخبـرة

التكرار
63
13
8
0
84
16
11
15
6
36
84
10
10
34
13
17
84
27
23
17
12
5
84

فئات الخاصية
بكالوريوس
ماجستيـر
دكتوراه
أخـرى
اإلجمالي
زمالة املحاسبيـن السودانية
زمالة املحاسبيـن العربية
زمالة املحاسبيـن األمريكية
زمالة املحاسبيـن البـريطانية
ال توجد
اإلجمالي
شريك
مديـرمراجعة
مراجع بمكتب مراجعة
مساعد مراجع
أخـرى
اإلجمالي
أقل من  5سنوات
من  10-5سنة
من 15-10سنة
من  15سنة  20-سنة
 20سنه فأكثـر
اإلجمالي

النسبة
%75
%15.5
%9.5
%0
%100
%19
%13.1
%17.9
%7.1
%42.9
%100.0
%11.9
%11.9
%40.5
%15.5
%20.2
%100.0
%32.1
%27.4
%20.2
%14.3
%6
%100.0
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يالحظ الباحث من خالل الجدول رقم ( )1أن ( )%75من أفراد عينة الدراسة من حملة البكالوريوس ،و( )%25يحملون
علميا ً
شهادات عليا ،وأن ( )%57.1لديهم مؤهل منهي ،مما ُيشرذلك إلى أن أفراد العينة مؤهليـن ً
ومهنيا وينعكس ذلك على دقة
البيانات الت ــي يدلون بها ،كما إن ( )%24من أفراد عينة الدراسة مدي ــرو مكاتب مراجعة وشركاء و( ،%15.5 ،%40.5و)%20.5
هم مراجعون ومســاعدو مراجعون ووظائف أخ ــرى ،كذلك إن ( )%67.9من أفراد عينة الدراســة خب ــرتهم أكث ــرمن ( )5ســنوات،
وأن ( )%32.1خبـرتهم أقل من ( )5سنوات مما ينعكس ذلك ً
إيجابا على البيانات التـي يدلون بها وأنها مجتمع لديه خبـرة.

قياس متغيـرات الدراسة
تم استخدام االستبانة لقياس املتغيـرات والتـي اشتملت على خصائص عينة الدراسة وثالثة محاور لقياس متغيـرات
الدراسة .وفيما يلي التعريفات اإلجـرائية التـي استخدمت لقياس متغيـرات الدراسة:
جدول رقم ()2
متغيـرات الدراسة
التعريف
املتغيـر
خصائص مكتب تم اإلشارة إليها بأنها :خبـرة مكتب املراجعة في مجال نشاط العميل ،حجم مكتب املراجعة ،سمعة مكتب
املراجعة
املراجعة ،وفتـرة االرتباط بيـن املراجع الخارجـي واملنشأة محل املراجعة
ً
التخصص املنهي املراجــع املتخصــص مهنيــا ،هــو املراجــع الــذي يكــون ذو خب ــرة فــي نشــاط محــدد ويســتثمرفــي بنــاء الشــهرة ولديــة
مــوارد ت ــزيد مــن جودتــه بشــكل عــام (الدســيطي وآخ ــرونً ،)317: 2011 ،
وأيضــا عــرف بأنــه املراجــع الــذي طــور
خب ــرته املحــدودة لتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة وكفــاءة عاليــة لعمالئــه ()Sophie et al., 139: 2016
ُ
استمرارية املنشأة نشــاط املنشــأة مسـ ً
ـتمرا وال عالقــة لــه بحيــاة املــاك وتعــد مي ـزانية املنشــأة فــي نهايــة كل فت ــرة ماليــة وذلــك مــا لــم
تظهــرقرينــة أو شــك فــي اســتمراريتها (مطــر.)42 :2007:

األساليب اإلحصائية
تــم االعتمــاد علــى الب ــرنامج اإلحصائــي ) ،(SPSSفقــد تــم حســاب الوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري فــي التحليــل
الوصفــي ملتغي ـرات الدراســة وتــم اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات أداة الدراســة ،وتحليــل االنحــدار الخطــي
البســيط واملتعــدد ملعرفــة أث ــر املتغي ـرات املســتقلة فــي التابعــة.

الصدق والثبات ألداة الدراسة
للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة وصالحية عباراته من حيث الصياغة والوضوح قام الباحث بعرض االستبيان
على عدد من املحكمي ــن األكاديميي ــن واملتخصصي ــن بمجال الدراســة والبالغ عددهم ( )5محكمي ــن وتم إج ـراء التعديالت الت ــي
اقتـرحت عليها .كما تم قياس ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ كما في الجدول رقم ( )3التالي:
جدول رقم ()3
معامالت ألفا كرونباخ لثبات كل ُبعد من أبعاد االستبانة واملقياس الكلي
املحور
األول
الثاني
الثالث

أبعاد املحور
املعرفة بنشاط العميل
حجم مكتب املراجعة
سمعة مكتب املراجعة
طول فتـرة االرتباط
إجمالي املحور
التخصص القطاعي للمراجع الخارجي
استمرارية املنشأة
اإلجمالي

عدد الفقرات

5
5
5
5
20
7
7
34

معامالت ألفا كرونباخ
0.820
0.813
0.808
0.833
0.938
0.848
0.861
0.955
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يتض ــح من الجدول رقم ( )3أن معامل ألفا كرونباخ للمحور األول ككل بلغ  ،0.938وهو مرتفع وموجب اإلشــارة؛ مما
يؤكد على ثبات املحور .وأن معامل ألفا كرونباخ للمحور الثاني بلغ  0.848وهو مرتفع وموجب اإلشارة؛ مما يؤكد على ثبات
املحور .وأن معامل ألفا كرونباخ للمحور الثالث بلغ  0.861وهو مرتفع وموجب اإلشارة؛ مما يؤكد على ثبات املحور .كما إن
معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل بلغ  0.955وهو مرتفع وموجب اإلشارة؛ مما يؤكد على ثبات االستبانة ،وتوض ــح النتائج
الســابقة أن نتائج الثبات مرتفعة ،وهذا يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

التحليل الوصفي ملتغيـرات الدراسة
يوضـح الجدول رقم ( )4الوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري ملتغيـرات الدراسة.
جدول رقم ()4
الوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري ملتغيـرات الدراسة
املحور
األول
الثاني
الثالث

املتغيـر
املعرفة بنشاط العميل
حجم مكتب املراجعة
سمعة مكتب املراجعة
فتـرة االرتباط
اإلجمالي
التخصص القطاعي للمراجع الخارجي
استمرارية املنشأة
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الوسط الحسابي
4.1381
4.0530
4.0310
4.1292
4.0877
4.1129
4.0802

االنحـراف املعياري
.69973
.79051
.73238
.73321
.65622
.70031
.74729

القرار
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

يتبي ــن للباحــث مــن الجــدول رقــم ( )4أن أف ـراد عينــة الدراســة لديهــم مســتوى إدراك عـ ٍـال بمتغي ـرات الدراســة وبلغــت
قيمة الوسط الحسابـي للمتغيـراملستقل ( )4.09وتشيـرهذه القيم إلى املوافقة وأن غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم معرفة
بنشاط العميل ولديهم اهتمام بحجم وسمعة مكتب املراجعة ،واملتغيـرالوسيط ( )4.11وتشيـرهذه القيم إلى املوافقة وأن
غالبية أفراد عينة الدراسة متخصصيـن ً
مهنيا ،واملتغيـرالتابع ( )4.08وتشيـرهذه القيم إلى املوافقة وأن غالبية أفراد عينة
الدراســة قادري ــن على الحكم املنهي بشــأن اســتمرارية املنشــأة.

االرتباط بيـن محاور الدراسة
يتم تحليل االرتباط بيـن محاور الدراسة لقياس العالقة بيـن متغيـرات الدراسة كما في الجدول رقم ( )5التالي:
جدول رقم ()5
حساب معامالت االرتباط بيـن محاور الدراسة
املعرفة بنشاط العميل
حجم مكتب املراجعة
سمعة مكتب املراجعة
فتـرة االرتباط
استمرارية املنشأة

التخصص املنهي املعرفة بنشاط العميل حجم مكتب املراجعة سمعة مكتب املراجعة فتـرة االرتباط
0.56
0.753
0.578
0.812
0.717
0.55
0.633
0.672
0.717
0.605
0.741
0.644
0.640
0.701
0.617
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اختبارفرضيات الدراسة
تــم اختبــارفرضيــات الدراســة األولــى والثانيــة باســتخدام نمــوذج االنحــداراملتعــدد لدراســة العالقــة بي ــن املتغي ــرالتابــع
واملتغي ـرات املســتقلة ،حيــث يســتخدم نمــوذج االنحــدار املتعــدد فــي حالــة وجــود عــدد مــن املتغي ـرات املســتقلة ومتغي ــر تابــع
(إســماعيل2016 ،م ،)17:وتــم اختبــار الفرضيــة الثالثــة اســتخدام نمــوذج االنحــدار الخطــي البســيط لدراســة العالقــة بي ــن
املتغي ــرالتابــع واملتغي ــراملســتقل.
224
10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol38/iss3/11

Mohammed: The Impact of the Characteristics of the Audit Off

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،38ع - 3سبتمبر(أيلول) 2018

الفرضية األولى -قياس أثـرخصائص مكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجي
جدول رقم ()6
االنحدارالخطي املتعدد لقياس أثـرخصائص مكتب املراجعة في التخصص املنهي
معامالت االنحدار

اختبار)(t

القيمة االحتمالية

التفسيـر

β0

1.270

3.294

.001

معنوي

β1

.092

2.625

.0034

معنوي

β2

.325

2.660

.009

معنوي

β3

.115

.793

.430

غيـرمعنوي

β4

.162

2.120

.0042

معنوي

^

^

^

^

^

معامل االرتباط )(R
معامل التحديد ()R2
اختبار)(F
معادلة النموذج

.655
.429
14.856

النموذج معنوي

+ .092 x1 + .325 x2 + .115 x3 + .162 x4

^

y = 1.27
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ً
ُ
يتض ــح مــن خــال الجــدول رقــم ( )6أن املتغي ـرات املســتقلة تؤث ــرإجمــاال فــي مســتوى التخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي
عنــد مســتوى معنويــة ()0.05؛ إذ بلغــت القيمــة االحتماليــة ( .)0.000وفيمــا يتعلــق بالـتأثي ــرالفــردي للمتغي ـرات املســتقلة فــي
املتغيـرالتابع فنجد أن (املعرفة بنشاط العميل ،حجم مكتب املراجعة ،وطول فتـرة االرتباط بيـن مكتب املراجعة والعميل)
لهما أث ــرذو داللة معنوية في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارج ــي عند مستوى معنوية ( .)0.05في حي ــن ال يوجد دليل
كاف لوجود أث ــرذو داللة معنوية لســمعة مكتب املراجعة في مســتوى التخصص املنهي للمراجع الخارج ــي وذلك عند مســتوى
معنويــة ( ،)0.05إذ بلغــت القيمــة االحتماليــة لذلــك املتغي ــرأكب ــر ( ).430فهــي أكب ــرمــن ( )0.05لذلــك ال يوجــد أث ــر.

الفرضية الثانية -قياس أثـرخصائص مكتب املراجعة في الحكم على استمرارية املنشأة.
جدول رقم ()7
االنحدارالخطي املتعدد لقياس أثـرخصائص مكتب املراجعة في استمرارية املنشأة
معامالت االنحدار

اختبار)(t

القيمة االحتمالية

β0

.348

1.041

.301

التفسيـر
غيـرمعنوي

β1

.264

2.074

.041

معنوي

β2

.454

4.286

.000

معنوي

β3

.179

3.423

.030

معنوي

β4

.011
.790a
.624
32.739

.090

.928

غيـرمعنوي

^

^

^

^

^

معامل االرتباط )(R
معامل التحديد ()R2
اختبار)(F
معادلة النموذج

النموذج معنوي
+ .454 x2 + .179 x3 + .011x4

^

y = .348 + .264 x

1
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ً
ُ
يتضـح من خالل الجدول رقم ( )7أن كل املتغيـرات املستقلة تؤثـرإجماال في مستوى التخصص املنهي للمراجع الخارجـي
عنــد مســتوى معنويــة ()0.05؛ إذ بلغــت القيمــة االحتماليــة ( .)0.000وفيمــا يتعلــق بالـتأثي ــرالفــردي لتلــك املتغي ـرات فــي الحكــم
على استمرارية املنشأة .توضـح النتائج أن كل من (املعرفة بنشاط العميل ،حجم مكتب املراجعة ،وسمعة مكتب املراجعة)
أث ــرذو داللــة معنويــة فــي الحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة .وذلــك عنــد مســتوى معنويــة ( .)0.05فــي حي ــن أنــه ال يوجــد دليــل كاف
لوجود أثـرذو داللة معنوية لطول فتـرة االرتباط بيـن مكتب املراجعة والعميل في الحكم على استمرارية املنشأة عند مستوى
معنوية ()0.05؛ إذ بلغت القيمة االحتمالية لذلك املتغيـرأكبـر( ).928فهي أكبـرمن ( )0.05لذلك ال يوجد أثـر.

الفرضية الثالثة -قياس أثـرمستوي التخصص املنهي في الحكم على استمرارية املنشأة.
يتم استخدم نموذج االنحدارالخطي البسيط الختبارهذه الفرضية وذلك لوجود متغي ــرمستقل ) (Xهو التخصص
املنهي للمراجع الخارج ــي ومتغي ــرتابع ) (Yهو الحكم على استمرارية املنشأة.
جدول رقم ()8
االنحدارالخطي البسيط لقياس أثـرالتخصص املنهي في استمرارية املنشأة
معامالت االنحدار

اختبار)(t

القيمة االحتمالية

التفسيـر

β0

1.373

1.535

.001
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معامل االرتباط )(R
معامل التحديد ()R2
اختبار)(F

.658
.617a
.381
50.377
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.000

معنوية

^

^

النموذج معنوي
^

y = 1.373 + .658 x

معادلة النموذج
املصدر :من إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.2016 ،

يتضـح للباحث من خالل الجدول رقم ( )8أن معامل االرتباط بيـن التخصص املنهي للمراجع الخارجـي كمتغيـرمستقل
والحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة كمتغي ــرتابــع بلــغ ( ).617ممــا يعنــي وجــود أث ــرمعنــوي قــوي للمتغي ــراملســتقل فــي املتغي ــرالتابــع،
وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد ( ).381وهــذه القيمــة تــدل علــى أن التخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي كمتغي ــرمســتقل تفســر
( )%38مــن التغيي ــرفــي والحكــم علــى اســتمرارية كمتغي ــرتابــع ،كمــا إن نمــوذج االنحــدارالخطــي البســيط معنــوي حيــث بلغــت
قيمــة ) .)50.377( (Fلذلــك نقبــل فرضيــة الدراســة الثالثــة والت ــي تنــص علــى أنــه «يوجــد أث ــرذو داللــة معنويــة للتخصــص املنهــي
للمراجــع الخارج ــي فــي الحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة».

مناقشة النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة
تشي ــرنتائــج الدراســة إلــى قبــول جميــع فرضيــات الدراســة الرئيســة ،أمــا الفرضيــات الفرعيــة ،فبالنســبة للفرضيــة األولــى
فإنــه تقبــل الفرضيــات الت ــي تقيــس العالقــة بي ــن (املعرفــة بنشــاط العميــل ،حجــم مكتــب املراجعــة ،وفت ــرة االرتبــاط بالعميــل)،
ومســتوى التخصــص املنهــي .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع أغلبيــة نتائــج الدراســات الســابقة منهــا دراســة )،(Kimberly et al., 2004
ودراســة (ب ــركات ،)2007 ،و(اإلبيــاري ،)2008 ،و(الجدعانــي ،العنقــري ،)2009 ،و(محمــد ،)2012 ،حيــث تؤث ــراملعرفــة التامــة
بنشاط العميل وحجم مكتب املراجعة ،وطول فتـرة االرتباط بيـن العميل ومكتب املراجعة في مستوى التخصص املنهي للمراجع
الخارجــي ،كمــا ي ــرفض الفــرض الفرعــي الــذي يقيــس العالقــة بي ــن ســمعة مكتــب املراجعــة ومســتوى التخصــص املنهــي ،وتختلــف
هذه النتيجة مع نتيجة (الجدعاني ،العنقري ،)2009 ،التـي أكدت وجود أثـرلخصائص مكتب املراجعة في مستوى التخصص
املنهــي للمراجــع الخارجــي .أمــا الفرضيــة الثانيــة ،فإنــه تقبــل الفرضيــات الت ــي تقيــس العالقــة بي ــن (املعرفــة بنشــاط العميــل ،حجــم
مكتب املراجعة ،وسمعة املكتب) ،الحكم على استمرارية املنشأة وكذلك تتفق مع دراسة (املطارنة )2001 ،و(األشقر،)2009 ،
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ُ
في ضرورة التخصص املنهي للمراجع الخارجـي وكذلك التأهيل املنهي للحكم على استمرارية املنشأة ،كما يـرفض الفرض الفرعي
الــذي يقيــس العالقــة بي ــن طــول الفت ــرة التعاقديــة واســتمرارية املنشــأة ،وتوصــل الباحــث إلــى النتائــج التاليــة:
 1توفــر خصائــص معينــة فــي مكاتــب املراجعــة بالســودان ســاهم فــي زيــادة مســتوى التخصــص املنهــي للمراجعي ــنالخارجيي ــن ممــا يســاعدهم فــي الحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة.
 2أظهــرت نتائــج التحليــل الوصفــي أن مكاتــب املراجعــة فــي الســودان تهتــم بالتخصــص املنهــي للمراجعي ــن الخارجي ــنخاصــة أن كب ــر حجــم املكتــب واملعرفــة بنشــاط العميــل محــل املراجعــة.
 3أظهــرت نتائــج التحليــل الوصفــي أن التخصــص املنهــي للمراجعي ــن الخارجي ــن ســاعد املراجعي ــن فــي الحكــم علــىاســتمرارية املنشــآت الت ــي يقومــون بمراجعتهــا سـ ً
ـنويا.
 4أظهرت نتائج االنحدارما يلي: أإن القيمــة االحتماليــة للمتغي ـرات (املعرفــة بنشــاط العميــل ،حجــم مكتــب املراجعــة ،وفت ــرة االرتبــاط بالعميــل)كانــت ( ).001.0034.0042وهــي أقــل مــن ( ،)0.05ممــا يــدل علــى أن هــذه املتغي ـرات تؤث ــرفــي مســتوى التخصــص
املنهــي للمراجــع الخارجــي ،كمــا كانــت القيمــة االحتماليــة ملتغي ــرســمعة مكتــب املراجعــة بلغــت ( ،).430وهــي أكب ــر
مــن ( ،)0.05ممــا يعنــي عــدم وجــود تأثي ــرلســمعة مكتــب املراجعــة فــي مســتوى التخصــص املنهــي.
 بإن القيمــة االحتماليــة للمتغي ـرات (املعرفــة بنشــاط العميــل ،حجــم مكتــب املراجعــة ،ســمعة مكتــب املراجعــة)كانت ( ).041.000.0030وهي أقل من ( ،)0.05مما يدل على أن هذه املتغيـرات تؤثـرفي الحكم على استمرارية
املنشأة ،كما كانت القيمة االحتمالية ملتغيـرطول فتـرة االرتباط بلغت ( ،).928وهي أكبـرمن ( ،)0.05مما يعني
عدم وجود تأثي ــرلفت ــرة االرتباط بالعميل في الحكم على استمرارية املنشأة.
 جكانــت قيمــة معامــل االرتبــاط البســيط ( ).617لقيــاس أث ــرللتخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي فــي الحكــم علــىاســتمرارية املنشــأة ممــا يعنــي وجــود أث ــر معنــوي للمتغي ــر املســتقل فــي املتغي ــر التابــع ،كمــا بلغــت قيمــة معامــل
التحديد ( ).381وهذه القيمة تدل على أن التخصص املنهي للمراجع الخارج ــي كمتغي ــرمستقل يفسر()%38
مــن التغيي ــرفــي الحكــم علــى اســتمرارية املنشــأة كمتغي ــرتابــع.

توصيات الدراسة
 1ضرورة اهتمام مكاتب املراجعة بتحسيـن سمعتها في سوق العمل حتـى تحصل على أكبـرحصة من العمالء. 2االهتمــام بالتخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي مــن قبــل الجهــات املهنيــة املنظمــة ملهنــة املراجعــة وإصــدارموجهــاتتؤكــد علــى إلزاميتــه.
 3العمــل علــى وضــع دليــل ينظــم عمــل مكاتــب املراجعــة يهتــم بالتخصــص املنهــي للمراجــع الخارج ــي ويمكنــه مــن الحكــمعلــى اســتمرارية املنشــأة.
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The Impact of the Characteristics of the Audit Office in
The Level of Professional Specialization of the External Auditor
On The Continuity of the Firm
A Field Study on Sudanese Audit Offices
Dr. Omer Alsir Alhassan Mohammed
Assistant Professor of Accounting
Institute of Public Administration
Kingdom of Saudi Arabia
ABSTRACT
This study aims to measure the effect of the characteristics of Audit Office (awareness of client’s
activities, the Audit Office reputation, the size of the Audit Office, and the time linked to the customer) on
the professional specialization of external audit and judgment on the continuity of the firm. This research
is based on field study in Sudanese Audit Offices. The research data were collected and studied with a
designed questionnaire.90 questionnaires were distributed to external auditors, only six of them were not
returned. The questionnaire data were analyzed using (SPSS) program. The study hypotheses have been
tested through linear regression model. The results indicated a positive effect that is statistically significant
for both characteristics of audit Office on the professional specialization level of the external Auditor as well
as for both characteristics of audit Office on the continuity of the firm. In addition, the positive effect that
is statistically significant for both the professional specialization of external audit on the continuity of the
firm. The study recommends increasing the awareness of the importance of the professional specialization
of external audit to the legal professional body that oversees the work of Audit Office and establishing
obligatory rules.
Key words: Audit Office -Occupational Specialty - External Auditor - the continuity of the firm
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