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رسالة ماجستير
 :ايهاب عبدالفتاح محمد ابراهيم

اسم الباحث

قياس تأثير القدرة اإلدارية علي جودة األرباح المحاسبية فى بيئة

عنوان الرسالة

 :األعمال المصرية :دراسة تطبيقية.
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ً
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األستاذ الدكتور /محمد حسن محمد عبدالعظيم
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وكيل كلية التجارة لشئون الطالب

(مشرفا ً باألشتراك )

األستاذ الدكتور /خالد قدري السيد

أستاذ إدارة األعمال – كلية التجارة – جامعة عين شمس.
وكيل كلية التجارة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع
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الدكتور /فريد محرم فريد

األستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة
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تاريخ البحث:

/
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الدراسات العليا
ختم اإلجازة
/

أجيزت الرسالة بتاريخ
/

2017/م

موافقة مجلس الكلية
/

2017 /م

موافقة مجلس الجامعة
/

2017/م

إهـــــــــــداء

2017 /م

إلى من كان قدوتي وسيبقى نجمة تنير حياتي ...والدي رحمه هللا
إلى من الجّنة تحت قدميها وأحق الناس بحسن صحابتي ...والدتي الغالية
إلى من ربانى ورعانى وانا طفل صغير ...عصام محمد فؤاد
إلى من أسند رأسي على أكتافهم بعد التعب ...أخوتى األعزاء محمد ،عالء،
عمرو ،دعاء ،مروة رحمها هللا ،منى ،حورية
إلى من بدونهم تفقد الحياة طعمها ومعهم يطيب العيش ويحلو
اللقاء...اصدقائى األعزاء
إلى من ساندنى ودعمنى للمثابرة فى قصة كفاحى...
األستاذ طارق حسنى ،األستاذ اشرف مردان ،األستاذ رامى احمد حسن،
األستاذ محمد عصام  ،الفريق اإلدارى لشركة رسالن لإلستيراد والتصدير.
إلى منارة العلم...
األستاذ الدكتور خالد الحسينى ،األستاذ الدكتور سليمان موصلي ،الدكتور
محمد خليل ،الدكتور محمد ابراهيم ،الدكتورة ايمان احمد ،الدكتور احمد
عبدالعزيز.

بطاقة شكر وتقدير
الحمد هلل حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم على
سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين  ...أما بعد:
يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم االمتنان إلى :
األستاذ الدكتور /عاطف محمد العوام أستاذ المحاسبة والمراجعة
وعميد كلية

التجارة ونائب رئيس جامعة عين شمس سابقا والمستشار

القانوني للمجلس األعلى للجامعات بجامعة عين شمس لتكرمه بقبول
اإلشراف على هـذه الرسالة ولما أبداه من اهتمام ومتابعة علمية جادة
وصادقة خالل كافة مراحل إعداد الرسالة ,إذ شرفني بآرائه القيمة وتوجيهاته
البناءة والتي كان لها أكبر األثر في إنجاز هذا العمل ،وأفخر به كمثل أعلى
لل ُخلق الرفيع والمثابرة في العمل والتواضع في طلب العلم ،فلسيادته كل
الشكر وعظي م االمتنان والمحبة لما بذله من جهد كبير ووقت ثمين في
مساعدة الباحث وجزاه هللا تعالى خير الجزاء وأمده بوافر الصحة والعافية.
األستاذ الدكتور /خالد قدري السيد أستاذ إدارة األعمال ووكيل
كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية التجارة بجامعة
عين شمس لتفضله بقبول المشاركة في اإلشراف على هذه الرسالة وامداده
الباحث باإلرشادات والتوجيهات التي كان لها دور كبير في إنجاز هذا العمل،
فله مني كل الشكر والتقدير وجزاه هللا خير الجزاء وأمده بوافر الصحة
والعافية.

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /محمد
حسن محمد عبدالعظيم أستاذ المحاسبة المالية ووكيل كلية التجارة
جامعة القاهرة على تفضل سيادته بقبول االشتراك فى لجنة المناقشة والحكم

على الدراسة وتوجيهاته الصائبة رغم كثرة أعبائه ومسؤلياته وضيق وقته
فجزاه هللا عن الباحث خير الجزاء.

كما يتقدم الباحث بتقديم عظيم الشكر للدكتور /فريد محرم فريد
استاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة عين شمس على ارشاداته
القيمه للباحث وعلي ما قدمه للباحث من ارشادات كانت لها األثر الكبير
على إنهاء هذه الدراسة بصورتها الحالية ،ومساندته على الجانب العلمى
للباحث فجزاه هللا عن الباحث خير الجزاء

والشكر هلل سبحانه وتعالى أوالً وآخراً .......................

المستخلص

تعد جودة األرباح المحاسبية من أهم خصائص التقارير المالية .وألن
األرباح المحاسبية هي المدخل الرئيسي فى نماذج تقييم المستثمرين والمحللين
الماليين للشركات ،ترتفع تكلفة رأس المال فى الشركات التى تنخفض فيها

جودة األرباح المحاسبية ،والجدير بالذكر أن العديد من الدراسات المحاسبية
ركزت فى دراستها للعوامل المؤثرة فى جودة األرباح المحاسبية على خصائص
الشركة كالحجم ،واستقاللية لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة ،والرقابة الداخلية

وتجنبت تلك الدراسات األخذ فى االعتبار تأثير الدور الفردى الذي قد يلعبه
المدراء التنفيذيين على جودة األرباح المحاسبية ،نظ اًر الفتراض نظرية الوكالة
بأنه ليس هناك أي تأثير لالختالفات فى الخصائص اإلدارية الفردية للمدراء
على الق اررات االقتصادية للشركة ،وتستهدف هذه الدراسة تأثير القدرة اإلدارية
للمدراء التنفيذيين على جودة األرباح المحاسبية فى بيئة األعمال المصرية من
خالل ثالثة محاور تضمنت اإلطار النظري للقدرة اإلدارية للمدراء ،ودراسة
تأثير القدرة اإلدارية على أداء الوظيفة المحاسبية ثم تضمنت الدراسة دراسة
تطبيقية الختبار الفروض لعينة مكونة من ( )129شركة غير مالية مسجلة
بسوق األوراق المالية المصرية خالل الفترة من عام  2012وحتى عام
 ،2013وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير إيجابي للقدرة اإلدارية على
القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية وأنشطة تمهيد األرباح المحاسبية مما

ينعكس ذلك بالتبعية على انخفاض جودة األرباح المحاسبية ،وكان من أهم
التوصيات تدعيم تطبيق آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية للحد من
قدرة المدراء التنفيذيين على القيام بممارسات إدارة األرباح المحاسبية ومن ثم

انخفاض جودة األرباح المحاسبية وذلك من خالل زيادة التأكيد على الفصل
بين وظيفة اتخاذ الق اررات اإلدارية والرقابة عليها ،وبمعنى أخر ضرورة الفصل
بين وظيفة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ،باإلضافة إلى ضرورة قيام
الشركات باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكيد على استقاللية المراقب الخارجي
للحسابات.
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اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

( )1المقدمة:
من أهداف التقارير المالية تقدديم معلومدات مفيددة تسداعد مسدتخدميها
كالمستثمرين الحاليين والمرتقبين والمقرضين الحاليين والمدرتقبين وغيدرهم مدن
المسددتخدمين فددى تقددويم األداء االقتصددادي للشددركة والتنبددؤ بالتدددفقات النقديددة
المسد ددتقبلية ،فالتقد ددارير الماليد ددة تعد ددد مد ددن أهد ددم المصد ددادر التد ددى يعتمد ددد عليهد ددا
المسددتخدمين فددى اتخدداذ الق د اررات االقتصددادية ،ويددتم إعددداد تلددك التقددارير وفق داً
للمبادئ والمعايير المحاسبية والتي تسمح لإلدارة بحرية االختيار بدين البددائل
المحاسبية مثل االختيار بين طرق تقدويم المخدزون وطدرق االسدتهالك ،أيضدا
تسددمح لددإلدارة بحريددة التقدددير فيمددا يتعلددق باألحددداي المسددتقبلية والتددي تتطلددب
نوعاً من التقدير الشخصي مثل تقدير مخصص الديون المشكوك فيها .
ويمكددن لددإلدارة االسددتفادة مددن تلددك المرونددة التددى تسددمح بهددا المبددادئ
والمعايير المحاسبية عند التقرير عن األربداح والقيداس المدالي ممدا يدؤدى إلدى
تدنى فى جودة المعلومات المالية التى تتضدمنها التقدارير الماليدة ( (Maker
al.,1999

 ،etإن ه ددذه المرون ددة تعط ددى اإلدارة الخي ددار ف ددى الت ددأثير عل ددى

النتددائج الماليددة المرغددوب التقريددر عنهددا والتددي تتفددق مددع تحقيددق أهدددافها ،فهددي
تمثددل نددوع مددن اغتنددام الفددرص لتحسددين صددورة أداء الشددركة ،إال إندده لهددا تددأثير
علدى مصدداقية وعدالدة القدوائم الماليدة ( . (Christensen et al.,2002
ولذلك زاد االهتمام بموضوع جودة األرباح المحاسدبية والتدي تعندى بوجده عدام
م دددى مالئم ددة رق ددم ص ددافى الد دربح المحاس ددبي ف ددي اتخ دداذ القدد اررات االقتصد دادية
المختلفد ددة ،وتناولتد دده العديد ددد مد ددن الدارسد ددات المحاسد ددبية مد ددن زوايد ددا محتلفد ددة،
فدارسد ددات اهتمد ددت بكيفيد ددة قيد دداس جد ددودة األربد دداح المحاسد ددبية وأخد ددرى اهتمد ددت
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باألس دداليب المتبع ددة لممارس ددات إدارة األرب دداح والت ددي م ددن ش ددأنها الت ددأثير عل ددى
جودة األرباح المحاسبية وبمعني أخر التأثير علي مدخالت الربح المحاسدبي
وبالتبعيددة عدددم مالئمددة المخرجددات المتمثلددة فددى رقددم ال دربح المحاسددبي إلتخدداذ
الق اررات االقتصادية المختلفة.
أشارت الفقرة رقم ( )1من بيدان مفداهيم المحاسدبة الماليدة الصدادر عدن

مجل ددس مع ددايير المحاس ددبة األمريك ددي
Concepts

Accounting

() 1

Financial

of

Statement

إلدددى ض ددرورة تق ددديم التق ددارير المالي ددة إلدددى

معلومددات عددن األداء المددالي للشددركة خددالل السددنة الماليددة المنتهيددة.

وبندداءاً

علددى هددذه الفق درة فقددد أشددارت ) Dechew et al.,(2010إلددي أن األربدداح
المحاسبية تتصف بالجودة عند تقديمها للعديد مدن المعلومدات عدن خصدائص

األداء المالي للشركة والتي تكون مالئمة لقرار معين لمتخذ قرار معين.

ويالحددل عل ددى ماسددبق أن مص ددطلح جددودة األرب دداح المحاسددبية يددرتب بثالث ددة

شروط كما يلي:

 .1إن جودة األرباح المحاسبية مشروطة بمدى مالئمدة المعلومدات التدي
يقد دددمها المحتد ددوى المعلومد دداتي ل د درقم صد ددافى ال د دربح المحاسد ددبي لق د درار
معين.

( )1وثيقة صادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية ) (FASBتغطي مفاهيم التقارير
المالية واسعة النطاق .والغرض من هذه الوثيقة ) (SFACهو تقديم لمحة عامة عن

مفاهيم المحاسبة والتعاريف واألفكار.وينظر إليها على أنها مقدمة لبيان معايير المحاسبة
المالية .وللمزيد من التفاصيل برجاء متابعة الراب التالي
http://www.investopedia.com/terms/s/sfac.asp
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 .2تعتمددد جددودة األربدداح المعلنددة علددى مددا إذا كانددت تددوفر تلددك األربدداح
المعلن ددة محتد ددوى معلوم دداتي عد ددن الجوان ددب غيد ددر الملحوظ ددة ل د د داء
المالي للشركة.
 .3تتحددددد جد ددودة األربد دداح المحاس ددبية بشد ددكل مشد ددترك م ددن خد ددالل مد دددى
مالئمددة المعلومددات عددن أداء الشددركة وقدددرة النظددام المحاسددبي علددى
قياس هذا األداء.
أك ددد واض ددعي المع ددايير المحاس ددبية (مجل ددس مع ددايير المحاس ددبة المالي ددة

 ،FASBومجل ددس مع ددايير المحاس ددبة الدولي ددة  )IASBف ددى الج ددزء األول م ددن
مس ددودة اإلط ددار المف دداهيمي المش ددترك ف ددى ض ددوء المش ددروع المش ددترك لتوحي ددد

المعد ددايير المحاسد ددبية علد ددي ضد ددرورة تقد ددديم تقد ددارير ماليد ددة ذات جد ددودة ،إال أن
واضد ددعي المعد ددايير المحاسد ددبية لد ددم يحد ددددوا مد ددا هد ددو المقصد ددود بتلد ددك الجد ددودة،

وافترض د دوا أن ت د دوافر عد دددد مد ددن الخصد ددائص النوعيد ددة للمعلومد ددات المحاسد ددبية
مجتمعة وليست منفردة يؤدى إلي تحقيق جودة التقارير المالية وتتضمن هدذه

الخصائص:

 المالئمة Relevance
 العرض الصادق ل حداي والمعامالت representation Faithful
 القابلية للمقارنة Comparability
 القابلية للتحقق Verifiability
 التوقيت المناسب Timeliness
 سهولة الفهم Understandability

وقد اعتمد الباحثين فى تفسيرهم وقياسهم لجودة األربداح المحاسدبية علدى تلدك
الخصددائص النوعيددة للمعلومددات المحاسددبية سددالفة الددذكر باإلضددافة إلددى أبعدداد
-3-

اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

أخرى للدربح المحاسدبي كاالسدتم اررية والقددرة التنبؤيدة وعمليدات تمهيدد الددخل،
وممارس د د ددات إدارة األرب د د دداح المحاس د د ددبية ،والعالق د د ددة ب د د ددين الت د د دددفقات النقدي د د ددة
واالس ددتحقاقات المحاس ددبية(Vincent.2003

and

 )Schipperوي ددرى

الباح ددي ان دده فد ددى الواق ددع العملد ددي يق ددوم متخ ددذي القد درار بالمفاض ددلة ب ددين تلدددك

الخصدائص النوعيددة للمعلومددات المحاسددبية واألبعدداد األخددري للدربح المحاسددبي
واختيار الخاصية أو البعد المالئم لقرار اقتصادى معين نظ اًر لصدعوبة قيداس
تلك الخصائض واألبعاد فى أن واحد فى رقم الربح المحاسبي.

والج د دددير بال د ددذكر أن هن د دداك عام د ددل مش د ددترك ب د ددين ممارس د ددات إدارة

األربدداح المحاسددبية وجددودة األربدداح المحاسددبيةا إذ يتفددق معظددم البدداحثون إن
زي ددادة ممارس ددات إدارة األرب دداح المحاس ددبية م ددن ش ددأنه أن ي ددؤثر عل ددى ج ددودة

األربدداح المحاسددبية.ومددع ذلددك ،فددبن غيدداب ممارسددات إدارة األربدداح ال يضددمن
بالضددرورة زيددادة جددودة األربدداح المحاسددبية (أو جددودة التقددارير الماليددة بشددكل

عام) ،فهناك عوامل أخرى قد تؤثر على جودة األرباح المحاسدبيةا فداختالف
المع ددايير المحاس ددبية الت ددي ي ددتم االعتم دداد عليه ددا إلع ددداد التق ددارير المالي ددة ب ددين

المعددايير الدوليددة والمحليددة مددن شددأنه التددأثير علددى جددودة األربدداح المحاسددبية،
وب د ددالمنطق يمك د ددن اس د ددتنتاج طبيع د ددة العالق د ددة ب د ددين ممارس د ددات إدارة األرب د دداح

المحاسبية وجودة األرباح المحاسبية.

اجته ددد العدي ددد م ددن الب دداحثين ف ددي الد ارس ددات المحاس ددبية الس ددابقة ف ددى

محاولة تحديد الخصائص النوعية وأبعاد الدربح المحاسدبي كاسدتم اررية والقددرة

التنبؤيدددة التد ددي يجدددب توافرهد ددا فدددي األربددداح المحاسد ددبية لد ددتعكس أوجد دده النظد ددر
المختلفددة لمتخددذي الق درار ومددن ثددم الوقددوف علددى تحديددد تعريددف وقيدداس جددودة
األربدداح المحاسددبية .وفيمددا يلددي سدديعرض الباحددي بعددض التعريفددات الشددائعة
لجودة األرباح المحاسبية من واقع الدراسات السابقة:
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جدول رقم()1-1

تعريف جودة األرباح المحاسبية وفقا للدراسات السابقة
تعريف جودة األرباح المحاسبية

الدراسة

عرف جودة األرباح المحاسبية على إنها

)Schroeder et al (2001

المدى الذي تقترب فيه األرباح المحاسبية
المعلن عنها من الربح االقتصادي
أشارت هذه الدراسة إلي أن األرباح
المحاسبية تتصف بالجودة عندما ترتفع
جودة عملية تقدير االستحقاقات

)Dechow and Dichev (2002

المحاسبية ،باإلضافة إلى استم اررية تلك
االستحقاقات المحاسبية فى الفترات
المحاسبية المستقبلية
أشارت هذه الدراسة إلى أن األرباح

المحاسبية تتصف بالجودة حين تعطى

)Penman and Zhang(2002

مؤش اًر جيداً عن اتجاهات األرباح
المحاسبية المستقبلية

عرفت تلك الدراسات جودة األرباح

Dechow and Dechev 2002
; ; Richardson.2003
Abdelghany.2005

المحاسبية علي إنها مدي استم اررية

تحقيق األرباح المحاسبية فى الفترات
المستقبلية
أشارت هذه الدراسة إلى أن اإلرباح
المحاسبية تتصف بالجودة زيادة قدرة

Dechow and
)Schrand(2004

األداء الحالي على التنبؤ باألداء
المستقبلي
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عرفت هذه الدراسة جودة األرباح
المحاسبية على إنها مدى قدرة األرباح
المفصح عنها في التعبير عن األداء

Bellovary et al.,2005

الحقيقي للشركة واستمرار تحقيقها فى
الفترات المستقبلية

أشارت هذه الدراسة إلى أن األرباح
المحاسبية تتصف بالجودة عندما تنخفض
فيها مستوى االستحقاقات غير العادية،

)Francis et al.(2005

وعدم خضوع تلك األرباح لعمليات تمهيد
األرباح

جودة األرباح المحاسبية بأنها تلك األرباح
المحاسبية التي يمكن تحويلها إلى تدفقات

)Visvanatham(2006

نقدية والتي ينخفض فيها مستوى
االستحقاقات المحاسبية

جودة األرباح المحاسبية على إنها تلك
األرباح المحاسبية التي تخلو من

)Barth et al.(2008

ممارسات إدارة األرباح والتحيز المحاسبي
تتصف األرباح المحاسبية بالجودة عندما
تعكس التمثيل الصادق للمعامالت

)Dechow et al.(2010

واألحداي االقتصادية المالئمة لقرار معين
لمتخذ قرار معين

المصدر إعداد الباحث

ويرى الباحي انه ال يوجد اتفاق بين الباحثين حول الخصائص النوعيدة التدي
يجد ددب توافرهد ددا فد ددى األربد دداح المحاسد ددبية لتتصد ددف بد ددالجودة ،نظ د د اًر الخد ددتالف

الق د اررات االقتص ددادية المبني ددة عل ددى المحتددوى المعلوم دداتي ل رب دداح المحاس ددبية
بدداختالف متخددذي القد اررات ،وبالتددالي يختلددف تعريددف مصددطلح جددودة األربدداح
المحاسبية باختالف متخذي الق اررات.
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ركددزت العديددد مددن الد ارسددات المحاسددبية فددى تفسدديرها لجددودة األربدداح
المحاسدبية علدى العديدد مدن العوامدل وسديقوم الباحدي باسدتعراض أهدم العوامددل
من واقع الدراسات السابقة فى العوامل التالية:
( )1حجــم الشــركة :أشددارت الد ارسددات المحاسددبية السددابقة إلددى وجددود
عالق ددة ب ددين حج ددم الش ددركة والمق دداييس المختلف ددة لج ددودة األرب دداح المحاس ددبية،
والجدير بالذكر أن النتائج جائت مختلفة عند دراسة تأثير حجم الشدركة علدى
جودة األرباح المحاسدبية ا فد ارسدات توصدلت إلدى وجدود تدأثير عكسدي لحجدم
الشركة على جودة األربداح المحاسدبية ،وقدد أرجعدت هدذه النتدائج إلدى احتمدال
قي ددام الش ددركات الكب ددرى ببتب دداع الب دددائل المحاس ددبية الت ددي م ددن ش ددأنها تخف دديض
األرب د دداح المحاس د ددبية لتجن د ددب التك د دداليف السياس د ددية/والتنظيمي د ددة  .وم د ددع ذل د ددك،
توصددلت د ارسددات أخددرى إلددى وجددود تددأثير ايجددابي لحجددم الشددركة علددى جددودة
األرباح المحاسبية ،وقد فسرت هذه النتائج على انه بزيادة حجم الشدركة تزيدد
التكدداليف الثابتددة المرتبطددة بالحفددات علددى مسددتوى اإلج دراءات الكافيددة لضددمان
جددودة عملي ددة الرقاب ددة الداخليددة عل ددى التق ددارير الماليددة ،وباإلض ددافة إل ددى ذل ددك
أشدارت ) Dechow et al.,(2010إلدى أن الشدركات صدغيرة الحجدم التدي
تعددانى مددن قصددور فددى عمليددة الرقابددة الداخليددة ،غالب داً مددا يددتم تصددحيح هددذا
قصددور بشددكل تلقددائي قبددل اإلعددالن عددن األربدداح المحاسددبية فددي نهايددة الفت درة
المحاسبية.
( )2الرافعــة الماليــة :تشددير زيددادة الرافعددة الماليددة للشددركة إلددى تقييددد
قدددرة الشددركة ف ددى الحصددول عل ددى ديددون جدي دددة باإلضددافة إل ددى ارتفدداع تكلف ددة
االقتراض وهو األمر الذي قد يدفع بعض المدراء إلى اتخداذ اإلجدراءات التدي
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تعمددل علددى تعزيددز الدربح المحاسددبي أو التالعددب فددى البيانددات الماليددة لتجنددب
انته دداك عق ددود ال دددين مم ددا يترت ددب علي دده انخف دداض ج ددودة األرب دداح المحاسد دبية
للق د اررات االقتصددادية األخددرى ،وقددد توصددلت العديددد مددن الد ارسددات المحاسددبية
إلددى وج ددود ت ددأثير عكس ددي للرافع ددة التشددغيلية عل ددى المق دداييس المختلفد دة لج ددودة
األرباح المختلفة ((Dechow et al ., 2010
( )3اخـــتالف المعـــايير المحاســـبية :يع ددد االخ ددتالف ب ددين المع ددايير
المحاسددبية الدوليددة والمحليددة إلعددداد التقددارير الماليددة عددامالً هام داً فددى التددأثير
علدى جدودة األربداح المحاسدبية ،وقدد توصدلت ) Barth et al.,(2008إلدى
انخفاض ممارسدات تمهيدد الدربح المحاسدبي فدى الشدركات التدي تتبدع المعدايير
المحاسبية الدولية.
) (4لجنــة المراجعــة :زاد االهتمددام بضددرورة تشددكيل لجددان المراجعددة
فددى الفت درة األخي درة نظ د اًر لتأثيرهددا الهددام فددى تحسددين جددودة األربدداح المحاسددبية،
وقددد أشددار ) Vanfeas et al.,(2005إلددى وجددود تددأثير لعدددد اجتماعددات
لجنة المراجعة فى تحسين جودة األرباح المحاسبية نظ اًر لقيام لجندة المراجعدة
بدددور إش درافي فعددال علددى عمليددة إعددداد التقددارير الماليددة والددذي مددن شددأنه أن
يعمل على تحسين جودة األرباح المحاسبية.
) (5القددددرة اإلداريدددة :يت دوافر للمدددراء التنفيددذيين الد اريددة الكاملددة
بقاعدة عمالء شركاتهم ،وظروف وأحوال السوق وحرية االختيار بين البددائل
والطددرق المحاسددبية وهددو األمددر الددذي مددن شددأنه التددأثير عل دى جددودة األربدداح
المحاسددبية .وتوصددلت د ارسددة ) Damerjian et al,.(2013إلددى وجددود
تأثير ايجابي للقدرة اإلدارية للمددراء التنفيدذيين علدى جدودة األربداح المحاسدبية
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بددالتطبيق علددى الشددركات األمريكيددة وال ي دزال التسدداؤل مطروح داً خددارج أس دواق
رأس المال األمريكية.
وفيمدددا يلد ددي يسد ددتعرض الباحدددي أهد ددم النمددداذج المس ددتخدمة مدددن واقد ددع
الدراسات السابقة لقياس جودة األرباح المحاسبية:
( )1نموذج جودة االستحقاقات المحاسبية:
يعدد نمددوذج جددودة االسدتحقاقات المحاسددبية مددن أكثدر النمدداذج انتشددا اًر
للتعبيددر ع ددن ج ددودة األرب دداح المحاس ددبية ،ويعددرف ه ددذا النم ددوذج ج ددودة عملي ددة
تقدددير االسددتحقاقات المحاسددبية بأنهددا المدددى الددذي تتحددول فيدده االسددتحقاقات
المحاسددبية إلددى تدددفقات النقديددة مددن النشدداط التشددغيلي فددى الفت درات الماضددية
والحاليددة والمسددتقبلية ،ويشددير المنطددق الددذي بنددي عليدده هددذا النمددوذج إلددى أن
االستحقاقات المحاسبية البد وأن تتحول إلى تدفقات نقدية فى نهاية المطاف
ويعكس هذا النموذج جدودة عمليدة تقددير االسدتحقاقات المحاسدبية فضدالً عدن
ت د دوافر الخصد ددائص النوعيد ددة (المالئمد ددة ،المصد ددداقية ،القابليد ددة للمقارند ددة) فد ددى
معلوم د ددات االس د ددتحقاق المحاس د ددبي ،ويمك د ددن ص د ددياغة نم د ددوذج االس د ددتحقاقات
المحاسدبية الدذي قدمده) ،Dechow and Dichev.,(2002وطدور علدى يدد
) Francis et al., (2005كاألتي:

-9-

اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

حيي أن:
 :التغير فى صافى رأس المال العامل.
 :التدفقات النقدية التشغيلية للفترة الحالية.

 :التدفقات النقدية التشغيلية للفترة السابقة.
 :التدفقات النقدية التشغيلية للفترة المستقبلية.

 :التغير فى االيرادات.
 :األصول والممتلكات والمصانع(األصول الثابتة).
وتعبر البواقي المقدرة من النموذج عن المدى الذي لم تتحقق فيه
االستحقاقات المحاسبيةالحالية إلى تدفقات نقدية تشغيلية فى الفترات

الماضية أو المستقبلية ،وبمعنى أخر يؤدى زيادة البواقي المقدرة للنموذج إلي
انخفاض جودة األرباح المحاسبية.
( )2استمرارية األرباح المحاسبية:
لقد استخدم العديد من البداحثين اسدتم اررية تحقيدق األربداح المحاسدبية

كمقياس لجودة األرباح المحاسبية وتشير االستم اررية إلي مدى ارتباط تحقيق
األرباح الحالية باألرباح المستقبلية ،وتم االعتماد على معامل بيتا المسدتخرج
م ددن معادل ددة االنح دددار البس ددي الت ددي تد درب ب ددين األرب دداح المحاس ددبية الحالي ددة
واألرباح المحاسبية المستقبلية لقياس جودة األرباح المحاسبية كاألتي:
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حيي أن:
 :تعبر عن األرباح المحاسبية الحالية.

 :األرباح الحالية.
وكلما كانت قيمة ( ) تقترب من الواحد الصحيح كلما دل ذلك

على استم اررية األرباح المحاسبية (العجيل وآخرون،

.)2009

( )2الدراسات السابقة و بناء فروض الدراسة:
يعرض الباحي فى هذا القسم من اإلطار العام للبحي الدراسات
التطبيقية التى استهدفت دراسة تأثير الخصائص اإلدارية للمدراء (التنفيذيين،
غير التنفيذيين) على ق اررات وسياسات الشركة بشكل عام وتأثير الخصائص
اإلدارية للمدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) على جودة األرباح المحاسبية
بشكل أكثر تحديداً وبناء فروض الدراسة كما يلي:
 -1دراسة ) Aier et al.,(2005بعنوان

"The ﬁnancial

":expertise of CFOs and accounting restatements
استهدفت هذه الدراسة تقصى تأثير الخبرة المالية للمدراء الماليين
على األخطاء المحاسبية ( ،)Accounting Errorحيي تم االعتماد على
إعادة قياس األرباح المحاسبية كمقياس

ل خطاء المحاسبية ،كما تم

االعتماد على عدة مقاييس للثقافة المالية للمدراء الماليين Financial
 literacyللتعبير عن الخبرة المالية للمدراء الماليين وهى مقاييس مماثلة
للمقاييس التي أوصت بها لجنة  ،Blue Ribbon Committeeوبورصة
نيويورك  NYSEواإلتحاد القومي للعاملين في البورصة  NYSDبشأن
- 11 -
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أعضاء لجنة المراجعة والتي تتضمن ( سنوات العمل كمدير مالي ،الخبرة
المكتسبة من العمل في شركات أخرى ،والشهادات المهنية  M.B.Aأو
الشهادة المهنية C.P.A
وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من  456شركة مقسمة
إلى  228شركة قامت ببعادة قياس أرباحها المحاسبية Restating
 Companiesو 228شركة لم تقم ببعادة قياس أرباحها المحاسبيةNon-
 ،Restating companiesكما تم تقسيم العينة على حسب (حجم
الشركة ،الصناعة ،السنة) ،وذلك خالل الفترة مابين عام  1997حتى عام
. 2002
وقد تم بناء نموذج لوغاريتمي بهدف تقصى تأثير عملية إعادة قياس
األرباح ومقاييس الخبرة المالية سالفة الذكر.
وقد خلصت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي لخبرة المدير المالي
على تكرار إعادة قياس األرباح المحاسبية ،مما يعني ذلك انخفاض عملية
إعادة قياس األرباح المحاسبية في الشركات التي يديرها المدراء الذين
يتمتعون بخبرة مالية كبيرة أو الحاصلين علي الشهادات المهنية  M.B.Aأو
. C.P.A
 -2دراسة ( Francis et al., (2008بعنوان "CEO reputation
": and earnings quality
استهدفت هذه الدراسة تقصى تأثير سمعة المدير التنفيذي ( المقاسة
من خالل عدد المقاالت المنشورة في جرائد األعمال كجريدة Wall-Street
 Journalالتي تشيد بأداء كل مدير تنفيذي على حدا ) على جودة األرباح
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المحاسبية التي تم التعبير عنها باستخدام نموذج جودة االستحقاقات
المحاسبيةوالقيمة المطلقة للمستحقات االختيارية من خالل نموذج جونز
المعدل ()Dechow and Dechev,2002 ; Dechow et al.,1995
ولقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من  2000مشاهدة
مقسمة حسب (الشركة -السنة) ،وذلك خالل الفترة مابين عام  1992حتى
عام . 2001
وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود تأثير عكسي جوهري لسمعة المدير
التنفيذي على جودة األرباح المحاسبية .واستخلصت نتائج هذه الدراسة أن
مجالس اإلدارة تقوم بتعيين مدراء محددين بسبب سمعتهم وخبرتهم فى إدارة
الشركات التى تعمل فى ظل بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً وتقلباً.
 -3دراسة ) Bamber et al.,(2010بعنوان ?"What’s my style
"The inﬂuence of top managers on voluntary
:corporate ﬁnancial disclosure
هدفت هذه الدراسة إلي التقصي عما إذا كان هناك تأثير مستقل
للمدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) على خيارات اإلفصاح االختياري المالي
للشركات (المعبر عنها من خالل خمسة خصائص لتنبؤات اإلدارة عن
األرباح المستقبلية  )1( :تك اررية إصدار التنبؤات عن األرباح المستقبلية،
( )2الدقة فى التنبؤ ( دقة النماذج التى يعتمد عليها المدراء فى التنبؤ
باألرباح المستقبلية)  )3( ،Forecast precisionاألخبار التى تحتويها
تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية ( أخبار سارة أو غير سارة عن
اتجاهات األرباح المستقبلية) )4( ،تحيز اإلدارة فى اتجاهات األرباح
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المستقبلية )5( ،دقة تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية) ،حيي أطلق
) Bamber., et al.(2010على هذا التأثير المستقل بين المدراء "أسلوب
اإلفصاح للمدير" ،كما حاولت هذه الدراسة تفسير أسباب اختالف التأثير
المستقل للمدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) على التنبؤات المالية االختيارية
للشركات .وذلك من خالل تقصى العالقة بين التأثير المستقل للمدراء
( Manager fixed effectوالمعبر عنه من خالل المعامالت المقدرة
للمتغير الوهمي الذي يمثل المدراء الماليين فى نماذج تثبيت األثر
اإلحصائية) ومجموعة من الخصائص الملحوظة للمدراء ( المسار المهني
للمدراء ،و الفئة العمرية ،والخبرة العسكرية ،و الشهادة المهنية .)M.B.A
وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من  303مدير (تنفيذي،
غير تنفيذي) تتوافر بياناتهم فى قاعدة البيانات  Excucompالتى تمنح
بيانات عن المدراء التنفيذيين األعلى تعويضاَ والقائمين ببدارة الشركات التى
تندرج تحت مؤشر  S&P 1500فى سوق األوراق المالية األمريكية
،وبشرط أن يكونوا قد شغلوا نفس المنصب اإلداري فى شركات مختلفة أو
شركتين على األقل ،على أال تقل فترة عمل المدير فى كل شركة عن ثالثة
سنوات .وذلك خالل الفترة ما بين عام  1995حتى عام  ،2005وقد تم
اختيار عينة الدراسة بهذا الشكل ،تمهيداً لتطبيق النماذج اإلحصائية لتثبيت
األثر  ،Fixed Effects Modelبهدف تمييز التأثير المستقل الثابت
للمدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) على خيارات اإلفصاح االختياري المالي
للشركات ،من تأثير الشركة والزمن وهى المنهجية المقدمة من دراسة
). Bertrand and Schoar, (2003
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 -وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي :

 وجود تأثير مستقل للمدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) جوهري علىسياسات اإلفصاح االختياري المالي للشركة .

 -تعكس سياسات اإلفصاح االختياري للمدراء المترقين من وظائف

محاسبية وتمويلية عوامل متحفظة (بمعنى قيامهم ببصدار عدد

قليل من التنبؤات عن األرباح المستقبلية ولكنها تكون أكثر دقة )،
وتميل إلى تخفيض األرباح الفعلية في الفترة القادمة.

 كما يعمل المدراء المترقين من الوظائف القانونية على توجيهتوقعات المحللين نحو انخفاض األرباح المستقبلية وهذا يتفق مع أن
المدراء المترقين من وظائف قانونية لديهم الدافع لتجنب مخاطر

التقاضي .

 -كما يميل المدراء المولودين قبل الحرب العالمية الثانية إلى سياسات

إفصاح اختياري أكثر تحفظاً من حيي كونهم أكثر تردداً على
إصدار تنبؤات عن اتجاهات األرباح المستقبلية.

 ويميل المدراء الذين يتمتعون بخبرة عسكرية ،نحو اإلفصاح الفوريعن المعلومات التي تكون في غير صالح الشركة.

 ويميل المدراء الحاصلين على الشهادة المهنية  M.B.Aإلى توجيهتوقعات المحللين نحو زيادة األرباح المستقبلية.

 -4دراسة ( Ge et al., )2011بعنوان ?"Do CFOs have style
An empirical investigation of the effect of individual

":CFOs on accounting practices

استهدفت هذه الدراسة إلى التقصي عما إذا كان هناك تأثير

مستقل للمدراء الماليين على مجموعة من الخيارات المحاسبية إلعداد

التقارير المالية (كاالستحقاقات االختيارية ،عقود اإليجار التشغيلي،
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العائد المتوقع على األصول ،مقابلة  /أو التغلب على توقعات المحللين
عن األرباح المستقبلية ،تمهيد الدخل ،األخطاء المحاسبية) حيي أطلق

) Ge et al., (2011على هذا التأثير المستقل بين المدراء الماليين
"األسلوب اإلداري للمدير المالي " كما استهدفت تفسير أسباب اختالف
التأثير المستقل للمدراء الماليين على الخيارات المحاسبية إلعداد التقارير

المالية .وذلك من خالل تقصى العالقة بين التأثير المستقل للمدراء
(والمعبر عنه من خالل المعامالت المقدرة للمتغير الوهمي الذي يمثل
المدراء الماليين فى نماذج تثبيت األثر اإلحصائية) ومجموعة من

الخصائص الملحوظة للمدراء الماليين (كالنوع ،والعمر ،والخلفية
التعليمية للمدراء الماليين) والخيارات المحاسبية إلعداد التقارير المالية

سالفة الذكر.

وقد اعتمدت هذه الدراسة فى بناء نتائجها على عينة مكونة 359

مدير مالي تتوافر بيناتهم على قواعد البيانات التالية ExecuComp

(1992 to 2006), Change Database (2002 to 2004),
) .and AuditAnalytics (2002 to 2006بشرط أن يكونوا قد

شغلوا نفس المنصب اإلداري فى شركات مختلفة أو شركتين على األقل،
والعمل فى كل شركة مدة ال تقل عن سنتين وذلك خالل الفترة مابين

عام  1992حتى عام  ،2004وقد تم اختيار عينة الدراسة بهذا الشكل،
تمهيداً لتطبيق النماذج اإلحصائية لتثبيت األثر

Fixed Effects

 ،Modelبهدف تمييز التأثير المستقل للمدراء الماليين على الخيارات

المحاسبية إعداد التقارير المالية من التأثير المستقل للشركة والزمن وهى
أيضا المنهجية المقدمة من دراسة

). (2003
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وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي:

 وجود تدأثير مسدتقل جدوهري للمددراء للمددراء المداليين علدى الخيداراتالمحاس ددبية س ددالفة ال ددذكر إلع ددداد التق ددارير المالي ددة ،وق ددد فس ددر ه ددذا

الت ددأثير المس ددتقل للم دددراء الم دداليين نس ددبة كبيد درة إحص ددائياً م ددن ع دددم
التج ددانس ف ددى إجد دراءات إع ددداد التق ددارير المالي ددة

Accounting

 Practicesبين الشركات ،وبعمل تحليل إضافي للعوامل المدؤثرة

على هذه النتائج ،والمحتمل أن تخفف من التدأثير المسدتقل للمددراء

الماليين على الخيارات المحاسبية ،والمقترحة من نظريدة المناصدب
العليا  ،Upper Echelonsوهدى حريدة التصدرف اإلداريدة للمددراء
الماليين داخل الشركة discretion job

( بمعنددى عدددم وجددود أي قيددود إداريددة علددى المدددراء المدداليين عنددد اتخدداذ
لقد درار) ،والمتطلب ددات الوظيفي ددة لوظيف ددة الم دددير الم ددالي demands

Job

(تعددرف المتطلبددات الوظيفيددة علددى إنهددا درجددة حريددة التصددرف اإلداري التددي
تمنحهددا اإلدارة للمدددير المددالي فددي عمليددة اتخدداذ الق درار لمواجهدده الصددعوبات
والتحديات التي تواجه وظيفته ) ،وتوصلت نتدائج هدذا التحليدل اإلضدافي إلدى

أن التأثير المستقل للمدراء الماليين على الخيارات المحاسبية المتاحدة إلعدداد
التقددارير الماليددة يددزداد مددع زيددادة حريددة التصددرف اإلداريددة و زيددادة المتطلبددات

الوظيفية .

 -كما توصلت هذه الدراسة إلى وجود دليل محدود على قدرة

الخصائص الملحوظة للمدراء الماليين (كالنوع ،والعمر ،والخلفية
التعليمية) على تفسير اختالف التأثير المستقل للمدراء الماليين
على الخيارات المحاسبية إلعداد التقارير المالية ،و تشير هذه

النتائج إلى أن الخصائص الملحوظة والشائعة للمدراء الماليين
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سالفة الذكر تفسر جزءاً ضئيالً من اختالف األسلوب اإلداري

للمدراء الماليين.

 -5دراسة

)Kevin Koh, (2011

بعنوان

"Value or

Glamour? An Empirical Investigation of the Effect of
Celebrity CEOs on Financial Reporting Practices and

":Firm Performance

استهدفت هذه الدراسة مدى تأثير السمعة اإلدارية (المقاسه من

خالل الجوائز رفيعة المستوى الممنوحة إلى المدراء التنفيذيين) على
إجراءات إعداد التقارير المالية (المعبر عنها بالقيمة المطلقة لإلستحقاقات
االختيارية من خالل نموذج جونز المعدل وأداء الشركة المعبر عنه من

خالل معدل العائد على األصول).

وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة مكونة من  189مدير تنفيذي

يتمتعوا بالشهرة (المديرين الذين حصلوا على جائزة تقديرية من أسواق رأس

المال ) وذلك من العام  1987حتى عام  2003حيي تم مقارنة التغيرات
في إجراءات إعداد التقارير المالية وأداء الشركات قبل وبعد حصول كل

مدير تنفيذي على أول جائزة تقديرية.

وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج تشير إلى أن المديرين التنفيذيين

الذي تم وصفهم بالمدراء التنفيذيين المشهورين  Glamourيتبعوا سياسات

محاسبية أكثر تحفظاً والتي تقلل من احتمال استخدامهم ألساليب إدارة
األرباح االنتهازية لتحقيق أو التغلب على معايير تقييم األرباح المحاسبية
 earnings benchmarksفي األجل القصير ،باإلضافة إلى تحسين أداء
الشركة بعد حصول المديرين التنفيذيين على هذه الجائزة .
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 -6دراسة ) Demerjian et al.,(2012بعنوان "Managerial

":Ability and Earnings Management

هدفت دراسة مدى تأثير القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على

التحريف المتعمد فى القوائم المالية ( ممارسات إدارة األرباح ) ،كما

استهدفت إلى دراسة مدى تفضيل المدراء األعلى قدرة للطرق المختلفة

لممارسات إدارة األرباح  earnings management methodsمن
حيي انخفاض األثر السلبي لهذه الطرق على المبيعات المستقبلية .كما

استهدفت دراسة اآلثار السلبية الالحقة لقيام المدراء األعلى قدرة بممارسات

إدارة األرباح على العمليات التشغيلية للشركة.

وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من 110553مشاهدة،

وذلك خالل الفترة ما بين عام  1989حتى عام . 2010

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي :
 يقل احتمال قيام المدراء التنفيذيين األعلى قدرة بممارسات إدارةاألرباح الكلية (المحاسبية والحقيقية) وتشير هذه النتائج إلى أن
الخوف من فقدان السمعة اإلدارية لهؤالء المدراء الذي تضمنتهم

العينة يشكل الدافع لتجنب التكاليف المترتبة على القيام بممارسات
إدارة األرباح الكلية .

 كما يزيد (ينخفض) احتمال قيام المدراء األعلى قدرة بممارساتإدارة األرباح المحاسبية (الحقيقية) .وتشير هذه النتائج إلى إن

أساليب إدارة األرباح الحقيقية real earnings management
هي أكثر تكلفة من حيي تأثيرها السلبي على المبيعات المستقبلية

مقارنت ًة بأساليب إدارة األرباح المحاسبية ،وبالتالي يفضل المدراء
األعلى قدرة أساليب إدارة األرباح األقل تكلفة.وباإلضافة إلى ذلكا
فبالرغم من تفضيل المدراء األعلى قدرة إلى أساليب إدارة األرباح
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المحاسبية ،توصلت هذه الدراسة أيضا إلى انخفاض معدالت إعادة

قياس األرباح المحاسبية فى الفترات التالية للفترات التى تم وصفها

بفترات إدارة األرباح ،مما يشير ذلك إلى درجة من التطور فى

إستراتيجيات التي يعتمد عليها المدراء األعلى قدرة للقيام بممارسات

إدارة األرباح المحاسبية.

 -كما توصلت هذه الدراسة إلى إنه بغض النظر عن الشكل المتبع

إلدارة األرباح (محاسبية ،حقيقية ،االثنين معاً) ينخفض التأثير
السلبي لممارسات إدارة األرباح على العمليات التشغيلية للشركة عند

قيام المدراء األعلى قدرة بتلك الممارسات.

 -7دراسة ( Seay and Williams, (2012بعنوان "The Role of
Managerial Ability in Auditor Changes: Does Efficiency
Matter?".
استهدفت هذه الدراسة دراسة تأثير القدرة اإلدارية للمدراء
التنفيذيين على تغيير مراقب الحسابات وعما إذا كان هذا التأثير يختلف

فى حالة ما إذا قام العميل ببعفاء مراقبي الحسابات عن تأدية مهام عملية

المراجعة ( ،)Dismissalsأو فى حالة قيام مراقب الحسابات باالستغناء
عن مراجعة حسابات العميل (.)Resignations

وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من  992مشاهدة

لحاالت تغيير مراقبي الحسابات والتي تلبى احتياجات تطبيق هذه

الدراسة .وقد تم تقسيم العينة إلى  794مشاهدة لحاالت تغيير مراقبي

الحسابات من شركات المراجعة الكبرى ،BIG N auditing firms
و 198مشاهدة لحاالت تغيير مراقبي الحسابات من شركات المراجعة

العادية  . Non-Big N auditing firmsكما تم اإلطالع على تقارير
األحداي الجوهرية لشركات العينة  8-Kوذلك لتحديد ما إذا كان تغيير
- 20 -
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مراقب يعود إلى قيام العميل ببعفاء مراقبي الحسابات عن تأدية مهامهم،
أم يعود إلى قيام مراقبي الحسابات باالستغناء عن مراجعة حسابات

العميل .

ولقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود تأثير عكسي جوهري للقدرة

اإلدارية للمدراء التنفيذيين على عملية تغيير مراقب الحسابات ،وأشارت
هذه الدراسة إلى أن الشركات التى يعمل لديها المدراء األعلى قدرة يزيد

فيها احتمال عدم تغيير مراقب الحسابات مقارن ًة بالشركات التى يعمل
لديها المدراء األقل قدرة .وقد تم التوصل إلى هذه النتائج بعد التحكم فى

الخصائص المختلفة للشركات ومكاتب المراجعة والمقترحة من خالل

الدراسات السابقة فى هذا المجال ،كما توصلت هذه الدراسة إلى نفس
النتائج عند دراسة العالقة بين القدرة اإلدارية وتغيير مراقب الحسابات فى

حالة قيام العميل ببعفاء مراقبي الحسابات عن تأدية مهامهم
 ،Dismissalsوفى حالة قيام مراقبي باالستغناء عن مراجعة حسابات

العميل  Resignationsوذلك على نحو منفصل.

 -8دراسة ) DeJong & Ling , (2013بعنوان "Managers: Their
Effects on Accruals and Firm Policies. Journal of
":Business Finance & Accounting
استهدفت هذه الدراسة عما إذا كان هناك تأثير مستقل للمدراء
(التنفيذيين ،غير التنفيذيين)  Manager fixed effectsعلى االستحقاقات

المحاسبية ،والذي ال يمكن تفسيره من خالل تحديد خصائص الشركة

كالحجم والعمر ،التقصي عما إذا كان التأثير المستقل للمد ارء ( التنفيذيين،
غير التنفيذيين) على االستحقاقات المحاسبية يرتب

بق ارراتهم المتعلقة

بالسياسات االستثمارية ،والتمويلية ،والتشغيلية ،حيي أطلق الباحثين القائمين
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بالدراسة على الق اررات الفردية للمديرين المتعلقة بالسياسات االستثمارية،

والتمويلية ،والتشغيلية ب د د د د" األسلوب الشخصي للمدراء ".

وقد اعتمدت هذه الدراسة في بناء نتائجها على عينة مكونة من

 47333مشاهدة خالل الفترة مابين عام  1969حتى عام  ،2006كما

اعتمدت هذه الدراسة على منهجية تتبع المدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين)

الذين عملوا في الشركات المختلفة عبر الزمن تمهيداً لتطبيق النماذج
اإلحصائية لتثبيت األثر  ،Fixed effectsكما اعتمدت في تجميع بياناتها
على قاعدة بيانات  Forbes 800التي قدمت بيانات عن المدراء التنفيذيين

القائمين ببدارة أكبر  800شركة داخل حدود الواليات المتحدة األمريكية

خالل الفترة ما بين عامي  ،2006-1992وقاعدة بيانات Execucomp

التي تمنح بيانات عن المدراء التنفيذيين األعلى تعويضاَ والقائمين ببدارة
الشركات التي تندرج تحت مؤشر  S&P 1500في سوق األوراق المالية
األمريكية ،باإلضافة إلى البيانات المحاسبية المتاحة من خالل قاعدة بيانات
 ،Compustat Databaseوالبيانات عن عمليات االستحواذ والمتاحة

من خالل قاعدة البيانات  ،SDC Databaseكما تم استبعاد بيانات
شركات الخدمات المالية وشركات المرافق العامة.

كما اعتمدت هذه الدراسة في تحديد بعض المتغيرات لتمثل

السياسات االستثمارية  :تحليل الحساسية  Qلالستثمار ،االستثمار إلى
حساسية التدفقات النقدية ،عدد عمليات االستحواذ المعلن عنها ،والسياسة

التمويلية :الرافعة المالية ،نسبة تغطية الفائدة

،Interest coverage

ونسبة السيولة النقدية وتوزيعات األرباح إلى األرباح ،للسياسات التشغيلية

(السياسات التنظيمية وفقاً لدراسة :)Bertrand and Scholar 2003

عدد تنوع عمليات اٌستحواذ والدراسة والتطوير ،اإلعالن ،المصروفات البيعية

واإلدارية .
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كما تم التركيز على االستحقاقات المحاسبيةالكلية ،واالستحقاقات

غير العادية وفقاً لنموذج جونز المعدل لقياس االستحقاقات االختيارية
والمطور على يد) ،Dechow and Dechev,(1995ونموذج جونز

المعدل لقياس االستحقاقات االختيارية والمطور على يد Peasnell et

). al.,(2000

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي :
 يلعب المدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) دو اًر جوهرياً فى تحديداالستحقاقات المحاسبية للشركة .

 يرتب التأثير المستقل للمدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) في تحديداالستحقاقات المحاسبية بالق اررات المتعلقة بالسياسات التشغيلية
خاصة ق اررات الدراسة والتطوير ،والمصروفات البيعية واإلدارية،
ومصروفات اإلعالن فضالً عن الق اررات المتعلقة بالسياسات

االستثمارية والتمويلية.

 ال تعد ق اررات المدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) المتعلقةبالسياسات االستثمارية ،والتمويلية ،والتشغيلية الوسيلة الوحيدة لتأثير

المدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) على المستوى الفردي على
االستحقاقات المحاسبية حيي تمثل الخيارات المحاسبية الوسيلة

األخرى لتأثير المدراء على المستوى الفردي على االستحقاقات

المحاسبية ،كما توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن المدراء التنفيذيين
هم أكثر تأثي اًر على االستحقاقات المحاسبية من خالل سياسات

الشركة االستثمارية والتمويلية والتشغيلية ،في حين أن المدراء
الماليين هم أكثر تأثي اًر على االستحقاقات المحاسبية من خالل

الخيارات المحاسبية المتاحة إلعداد التقارير المالية ،كما يعلن

المدراء الماليين عن أرباح محاسبية أكثر قوة ‘solid’ earnings
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من خالل تخفيض االستحقاقات المحاسبية إلى أدنى مستوياتها

مقارن ًة باألرباح المحاسبية المعلن عنها من خالل المدراء التنفيذيين.
 وقد اختلفت هذه الدراسة في دراستها للتأثير المستقل للمدراء(التنفيذيين ،غير التنفيذيين) على االستحقاقات المحاسبيةعن دراسة

 ،Gee et al.2011من حيي األخذ في االعتبار الق اررات المتعلقة
بالسياسات االستثمارية ،والتمويلية ،والتشغيلية للمدراء ،باإلضافة

إلى التركيز على المنصب اإلداري في تفسير اختالف التأثير
المستقل للمدراء (التنفيذيين ،غير التنفيذيين) على االستحقاقات

المحاسبية ،بدالً من التركيز على الخصائص الملحوظة للمدراء
(التنفيذيين ،غير التنفيذيين).

 -9دراسة ) Andreou, et al.(2013بعنوان "Managerial Ability
and Firm Performance Evidence from the Global
":Financial Crisis
اسددتهدفت هددذه الد ارسددة تقصددى تددأثير القدددرة اإلداريددة علددى األداء المددالي
للشركات وذلك خالل فترة األزمة المالية العالمية عام  . 2008وقدد اعتمددت
هددذه الد ارسددة علددى عينددة مكونددة مددن  2344شددركة مقي ددة ببورصددات األوراق

المالي ددة األمريكي ددة ،وذل ددك ف ددي الفتد درة م ددا ب ددين ع ددام (أغس ددطس  )2007حت ددى
(أغسطس . )2008

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي :
 وج ددود ت ددأثير ايج ددابي للق دددرة اإلداري ددة للم دددراء التنفي ددذيين عل ددى األداءالمددالي للشددركات ،وقددد قدددمت هددذه الد ارسددة دلدديالً علمي داً علددى قيددام
الم دددراء التنفي ددذيين بزي ددادة اس ددتثمارات الش ددركات أثن دداء فتد درة األزم ددة
المالية ،واستخدام موارد الشدركة والسياسدات التمويليدة بكفداءة خدالل

فترة األزمة المالية.
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 كم د ددا توص د ددلت إل د ددى وج د ددود ت د ددأثير عكس د ددي للق د دددرة اإلداري د ددة للم د دددراءالتنفيد ددذيين علد ددى درجد ددة تماثد ددل المعلومد ددات بد ددين اإلدارة واألط د دراف
الخارجية المتعاملة مع المنشأة كالمحليين الماليين والمستثمرين

 -10دراسة ) Demerjian et al., (2013بعنوان "Managerial

":ability and earnings quality

اس ددتهدفت ه ددذه الد ارس ددة تقص ددى ت ددأثير الق دددرة اإلداري ددة للم دددراء
التنفيذيين على جودة األرباح المحاسبية ،حيي تم التعبير عن جدودة
األرب دداح المحاس ددبية م ددن خ ددالل أرب ددع مق دداييس لج ددودة األرب دداح وه ددى

(إعددادة قيدداس األربدداح ،اسددتم اررية األربدداح المحاسددبية ،أخطدداء تقدددير
مخصددص الددديون المشددكوك فيهددا ،جددودة االسددتحقاقات المحاسددبية)

.وقددد اعتمدددت هددذه الد ارسددة علددى عينددة مكونددة مددن  78423مشدداهدة

مقس ددمة حس ددب (الش ددركة  -الس ددنة) م ددن الش ددركات األمريكي ددة المقي دددة
ببورصددة األوراق الماليددة األمريكيددة ،وذلددك خددالل الفت درة مددا بددين عددام

 1989حتدى عدام  . 2009وتوصدلت هدذه الد ارسدة إلدى وجدود تددأثير

ايجابي وجوهري للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على جودة األربداح
المحاسبية ،واستخلصت نتائج هذه الد ارسدة أن الشدركات تسدتطيع أن
تحسن من جودة أرباحها المحاسبية من خالل تعيين المدراء األعلدى

قدرة.

 -11دراسة ) Francis et al .,(2013بعنوان "Managerial Ability
":& Tax Avoidance

اسددتهدفت هددذه الد ارسددة تددأثير القدددرة اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين

علددى أنشددطة التجنددب الضدريبي للشددركات .وقددد اعتمدددت هددذه الد ارسددة

علددى عينددة مكونددة مددن  42340مشدداهدة ،مقسددمة حسددب (الشددركة –

السددنة ) لعدددد  7001شددركة أمريكيددة ،وذلددك خددالل الفتدرة مددابين عددام
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 1988حتددى عددام . 2009وتوصددلت هددذه الد ارسددة إلددى وجددود تددأثير
عكسد ددي وجد ددوهري للقد دددرة اإلداريد ددة للمد دددراء التنفيد ددذيين علد ددى أنشد ددطة

التجند ددب الض د دريبي للشد ددركات .كمد ددا تد ددنخفض ردود األفعد ددال السد ددلبية
ألسواق رأس عند وجود أخبار حول قيام الشدركات ببتبداع اى طريقدة

قانونيددة بهدددف الحمايددة مددن الضدرائب

 tax shelteringبالنسددبة

للشددركات التددى يقودهددا المدددراء األعلددى قدددرة مقارن د ًة بالشددركات التددى
يقودها المدراء األقل قدرة  ،واستخلصدت هدذه النتدائج إلدى أن المددراء

األعلد ددى قد دددرة يبد ددذلون المزيد ددد مد ددن المجهد ددود اإلداري علد ددى األنشد ددطة
التشد ددغيلية للشد ددركة فض د دالً عد ددن أنشد ددطة التهد ددرب الض د دريبي
. avoidance activities

tax

 -12دراسة ) Demerjian et al., (2014بعنوان " EARNINGS

"?: SMOOTHING FOR GOOD OR EVIL

استهدفت هذه الدراسة تقصى تأثير القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على
عمليات تمهيد الدخل المحاسبي ،كما استهدفت هذه الدراسة التقصي عما إذا
كانت المنافع المحققة من القيام بعمليات تمهيد الدخل تكون في صالح

المساهمين أو في صالح المدراء .واعتمدت هذه الدراسة في اختيارها لعينة

الدراسة على اإلصدار السنوي لقاعدة بيانات  ،Compustatباإلضافة إلى
اعتمادها على قواعد البيانات المختلفة (I / B / ،Excucomp ،GRSP

 ، ) E / Sوقد اعتمدت هذه الدراسة في بناء نتائجها على عينة مكونة من
 20647مشاهدة من عام  1989حتى عام . 2012
وقد خلصت هذه الدراسة إلى بعض النتائج كاألتي :
 وجود عالقة تأثير ايجابي للقدرة اإلدارية علدى أنشدطة تمهيدد الددخل،وعددالوة علددى ذلددك  ،فقددد توصددلت هددذه الد ارسددة إلددى قيددام المدددراء
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األعلد ددى قد دددرة بأنشد ددطة تمهيد ددد الد دددخل المحاسد ددبي بشد ددكل اسد ددتباقي

لتجنب انتهاك عقود الدين .

 وجددود بعددض األدل ددة علددى انخفدداض التك دداليف المترتبددة قيددام الم دددراءاألعلى قدرة بأنشطة تمهيد الدخل أنشدطة تمهيدد الددخل المحاسدبي
على أصول الشركات (علدى سدبيل المثدال انخفداض التقلبدات التدى

تؤثر على انخفاض معدل العائد على األصول فى المستقبل).

 كمددا قدددمت هددذه الد ارسددة دلدديالً علمي داً علددى قيددام المدددراء األعلددى قدددرةبأنشطة تمهيد الدخل المحاسبي لصالح المساهمين .

 -13دراسة ) Li ,Han(2015بعنـوان "Managerial Ability And

":Internal Control Quality: Evidence From China

اس ددتهدفت ه ددذه الد ارس ددة تقص ددى ت ددأثير الق دددرة اإلداري ددة للم دددراء

التنفي ددذيين عل ددى ج ددودة عملي ددة الرقاب ددة الداخلي ددة .وق ددد اعتم دددت ه ددذه
الد ارسددة فددى بندداء نتائجهددا علددى عينددة مكونددة مددن  2860شددركة مددن

الشددركات غيددر الماليددة المقيدددة بسددوق األوراق الماليددة الصددينية مددن
عددام  2009حتددى عددام . 2012وتوصددلت هددذه الد ارسددة إلددى وجددود
تددأثير جددوهري للقدددرة اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين علددى جددودة عمليددة

الرقابة الداخلية للشركات المقيدة بسوق األوراق المالية الصينية.

ومن العرض السابق للدراسات السابقة يمكن للباحث استخالص ما يلي :
 .1إعتمدت الدراسات السابقة المتعلقة بدراسة التأثير المستقل للمدراء
(التنفيذيين ،غير التنفيذيين) على جودة األرباح المحاسبية أو دراسة

القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على جودة األرباح المحاسبية على
عينة من الشركات غير المالية األمريكية أو الصينية.
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 .2اعتمدت دراسة ) Francis et al.,(2008فى قياسها للقدرة اإلدارية

للمدراء التنفيذيين على التغطية اإلعالمية ( Media coverageفكلما
زاد تكرار المقاالت إلى تشيد بأداء مدير تنفيذي معين فى وسائل

اإلعالم المختلفة ،أشار ذلك إلى زيادة القدرة اإلدارية لهذا المدير)،

ويؤخذ على هذا المقياس انه يقتصر فق على الشركات الكبرى (كبيرة
الحجم) والتي يتوافر لها تغطية إعالمية ،كما يصعب نسب هذا المقياس

إلى المدير التنفيذي وحده دون الشركة ). (Francis et al., 2008

 .3بالرغم من تقديم دراسة (Dejong and Ling.,2010 ; Dyreng et

 )al.,2010 ;Ge et al.,2011دليالً علمياً هاماً على الدور الفردي

الذي يلعبه المدراء على النتائج االقتصادية للشركة (والتى تشتمل على
خيارات إعداد التقارير المالية) ،وذلك باالعتماد على النماذج اإلحصائية

لتثبيت األثر  Fixed Effectsلقياس التأثير المستقل للمدراء

(التنفيذيين ،غير التنفيذيين ) على الق اررات االقتصادية للشركة إال أن

مدخل اآلثار الثابتة  Fixed Effectsلديه بعض المحددات كاألتي :

 يقتصر استخدام هذا المدخل على الشركات التي يتوافر عن مدرائها
(التنفيذيين ،غير التنفيذيين ) معلومات في قواعد البيانات األمريكية

(على سبيل المثال قاعدة بيانات  )Execucompوالتي قامت
بتغيير إدارتها مرة واحدة على األقل .وبالتالي يصعب استخدام هذا

المدخل لعينة كبيرة من الشركات التي ال يتوافر عن إدارتها
معلومات متاحة في قواعد البيانات األمريكية ،أو التطبيق على
الشركات خارج الواليات المتحدة األمريكية.

 ال يقدم التحليل باستخدام مدخل اآلثار الثابتة Fixed effects
مقياساً عاماً للقدرة اإلدارية ،وذلك ألن المعامل المقدر لنموذج األثر

الثابت الذي يعبر عن التأثير المستقل للمدراء يتم تحديده إلى بعد
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معين ( قرار محدد) ،وبالتالي ال يقدم هذا المدخل مقياساً مستقالً
للقدرة اإلدارية بشكل عام ).)Demerjian et al., 2012
 .4وبتحليددل ود ارسددة ماسددبق يتبددين للباحددي وجددود فجددوة بحثيددة علددي النحددو
األتي:

اعتمدددت العديددد مددن الد ارسددات المحاسددبية فددى تفسدديرها للعوامددل المددؤثرة علددى
جودة األربداح المحاسدبية علدى خصدائص الشدركة ،وممارسدات إعدداد التقدارير

المالي د ددة ،وحوكم د ددة الش د ددركات ،وآلي د ددات الرقاب د ددة الخارجي د ددة للش د ددركة ،ومراقب د ددي
الحسددابات ،و ح دوافز أس دواق رأس المددال ،وتجنبددت هددذه الد ارسددات المحاسددبية

التقصد ددي عدددن مد دددى وجدددود تد ددأثير للم دددراء التنفي ددذيين)،(Dechow,2010

حي ددي افترض ددت النمد دداذج التقليدي ددة للوكالد ددة أن الم دددراء قدددادرين عل ددى تعظددديم

منافعهم الخاصة بدالً من تعظيم منفعة أصدحاب المصدالح فدى الشدركة ،وهدو
ما أطلقت عليده نظريدة الوكالدة بتعدارض المصدالح بدين الموكدل (المسداهمين)

والوكيددل (المدددراء) ،وعليدده يسددتطيع المدددراء إسددتخدام حريددة التصددرف اإلداريددة

داخل الشركة لتحقيق منافعهم الشخصية.

قددد تددأتي عمليددة اختيددار السياسددة المحاسددبية للشددركة متددأثرة باألهددداف

الذاتيددة لددإلدارة ،بصددرف النظددر اذا مددا كانددت تلددك األهددداف متوافقددة أو غيددر
متوافقة مع أهداف أصحاب المصالح آخرين حتى لو كدان ذلدك علدى حسداب
التمثيددل الصددادق ل حددداي والعمليددات مددن ناحيددة تقددديم المعلومددات ،غيددر أن

التعاقددد الكددفء بددين الشددركة واإلدارة ،واألنظمددة الرقابيددة داخددل وخددارج الشددركة

ستعمل على التوفيق بين منافع المدراء ومنافع المساهمين (Jensen and
) ،Meckling,1976وغالبداً مددا يسددتجيب المدددراء إلددى تلددك اآلليددات وبوجدده
عام ال يختلف سلوك المدراء داخل الشركات.

- 29 -

اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

وكم ددا نالح ددل أش ددارت نظري ددة الوكال ددة إل ددى أن اآللي ددات القوي ددة لحوكم ددة

الشددركات سددتعمل علددى تقييددد قدددرة المدددراء علددى ممارسددة تددأثيرهم الشخصددي
على السياسات المحاسبية للشركة والسعي وراء تحقيق مندافعهم الخاصدة ،وال

يوج د د ددد أي اخ د د ددتالف بوج د د دده ع د د ددام الس د د ددتجابة الم د د دددراء إل د د ددى تل د د ددك اآللي د د ددات

( . (Yang,2012ولددذلك تجاهلددت البحددوي األكاديميددة المحاسددبية د ارسددة
الت ددأثير المس ددتقل للم دددراء التنفي ددذيين عل ددى النت ددائج االقتص ددادية للش ددركة ،كم ددا
نسددبت اختالفددات السددلوك االقتصددادي للشددركات إلددى التفدداوت فددى قددوة آليددات

الحوكمدة بدين الشدركات ) . (Yang,2012غيدر إن الدرأى السدائد فدى ج ارئدد

األعمددال (كجريدددة Journal

 Wall-Streetوغيرهددا مددن ج ارئددد األعمددال

األمريكية التى تصدر عدن أسدواق رأس المدال) أو حتدى بدين المددراء أنفسدهم،

هددو أن المدددراء التنفيددذيين هددم المحددددات ( العوامددل) الرئيسددية لنجدداح أعمددال
الش ددركات ،ولكد ددن نظ د د اًر لصد ددعوبة إيج دداد مقيد دداس موضد ددوعى يسد ددتطيع فصد ددل

المسدداهمات (المجهددودات) اإلداريددة عددن أداء الشددركة ،هددو مددا دفددع البدداحثين
إلى تجاهل محاولة إختبار وجهة نظر المدراء التنفيذيين وجرائد األعمال.

وحددديثاً توصددلت د ارسددة ) Bertrand and Schoar,(2003فددى

مجال التمويل الى دليل احصدائى عدن وجدود تدأثير مسدتقل للمددراء التنفيدذيين
على السياسات التمويلية والتنظيمية للشركات ،حيي إبتكر Bertrand and

) Schoar,(2003منهجي ددة مكنتد ده م ددن ع ددزل ت ددأثير الم دددراء التنفي ددذيين ع ددن

تددأثير الشددركة علددى النتددائج االقتصددادية ومفدداد تلددك المنهجيددة كالتددالى  :اتبدداع

المدددراء التنفيددذيين الددذين عمل دوا بددين الشددركات المختلفددة بشددرط أن يكون دوا قددد
عملدوا فددى شددركتين علددى األقددل ،واال تقددل فتدرة عمددل المدددير التنفيددذى فددى كددل

شددركة عددن ثالثددة سددنوات.باإلضددافة إلددى االعتمدداد علددى النمدداذج اإلحصددائية
لتثبيددت األثددر
والزمن.

 Fixed-Effectsلتمييددز ت ددأثير المدددير ع ددن تددأثير الش ددركة
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ومنددذ أن قدددمت د ارسددة ) Bertrand and Schoar,(2003دلدديالً

علمي داً علددى وجددود تددأثير مسددتقل وجددوهرى للمدددراء التنفيددذيين علددى المسددتوى
الفدردى علددى السياسددات التمويليددة والتنظيميددة للشدركات ،فقددد بدددأت العديددد مددن
الد ارسد ددات المحاسد ددبية الحديثد ددة بالتقصد ددى عد ددن وجد ددود تد ددأثير مسد ددتقل للمد دددراء

التنفي ددذيين عل ددى المس ددتوى الف ددردى عل ددى النت ددائج االقتص ددادية للش ددركة ،حي ددي
إسد ددتخدمت تلد ددك الد ارسد ددات المحاسد ددبية نفد ددس المنهجيد ددة التد ددى قد دددمتها د ارسد ددة
) ،Bertrand and Schoar,(2003وتوصدلت هدذه الد ارسدات إلدى وجدود

تددأثير مسددتقل للمدددراء علددى المسددتوى الفددردى علددى سياسددات اإلفصدداح المددالى

االختيارى ،وتحديد العبء الضريبى للشركات ،والخيارات المحاسبية إلعدداد

التقدارير الماليدة ; (Bamber et al.,2010 ; Dyreng et al.,2010
.)Ge et al.,2011 ; DeJong and Ling , 2013
والجدددير بالددذكر أن نم داذج األثددر اإلحصددائية

Fixed Effects

Modelsتعطى مؤش اًر عن مدى وجدود تدأثير مسدتقل للمددراء التنفيدذيين علدى
النت ددائج االقتص ددادية للش ددركات دون تفس ددير عوام ددل أو أس ددباب اخ ددتالف ه ددذا
التد ددأثير بد ددين المد دددراء علد ددى النتد ددائج االقتصد ددادية للشد ددركات ،ممد ددا دفد ددع ذلد ددك

الدراسات المحاسبية سالفة الذكر إلدى محاولدة تفسدير اخدتالف التدأثير الفدردى
للمدددراء التنفيددذيين علددى النتددائج االقتصددادية وذلددك مددن خددالل تقصددى العالقددة
ب ددين الت ددأثير الف ددردى للم دددراء (المعام ددل المق دددر للمتغي ددر ال ددوهمى م ددن نم ددوذج

انحدار األثر الثابت  Fixed-effectالذى يعبر عن كدل مددير تنفيدذى علدى

حددة ( )Differential Coefficientو مجموعدة مدن الخصدائص الملحوظدة

للم د دددراء ( ك د ددالخبرة الماليدد ددة ،والفئ د ددة العمري د ددة ،والش د ددهادة المهني د ددة ،M.B.A
والشهادة المهنية  CPAوغيرها من الخصائص) ،إال أن هذه الخصائص لم
تفسددر نسددبة جوهريددة مددن اخددتالف التددأثير المسددتقل الفددردى للمدددراء التنفيددذيين

على النتائج االقتصادية للشركة (Bamber et al.,2010 ; Dyreng et
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 ،) al.,2010 ; Ge et al.,2011 ; DeJong and Ling, 2013وهذا

ما دفع الباحثين إلى التقصى عدن تدأثير أحدد أهدم الخصدائص اإلداريدة وهدى

"القدرة اإلدارية" فى النتائج االقتصادية للشركة ).)Francis et al., 2013

ويرجددع ال ددافع لد ارسددة تددأثير القدددرة اإلداريددة علددى النتددائج االقتصددادية للشددركة
إلى ثالثة إعتبارات  )1( :تعد القدرة اإلدارية أحد أهم األصول غيدر الملوسدة

التى تمتلكها الشركة ( )2( ،(gainies-Ross,2003تعكس القدرة اإلداريدة

البعد ددد مد ددن رأس المد ددال البش د ددرى اإلدارى علد ددى النتد ددائج االقتصد ددادية للش د ددركة

) )3( ،(Francis et al.,2008إن أغلبيددة سددمعة الشددركات تسددتند إلددى
صورة فريقها اإلدارى .

وف ددى س ددياق د ارس ددة تد ددأثير الق دددرة اإلداري ددة للم دددراء التنفي ددذيين عل ددى النتدددائج
االقتصددادية للشددركة ،توصددلت د ارسددة) Demerjian et al.,(2013إلددى
وجود تأثير ايجابى للقدرة اإلدارية (مقاسده بدرجدة القددرة اإلداريدة) علدى جدودة

األرباح المحاسبية ،مما يعنى ذلك تحديد عامل جديد من العوامل المؤثرة فى
جودة األرباح المحاسبية ،وقد إعتمدت هدذه الد ارسدة علدى عيندة مدن الشدركات

األمريكية المقيدة فى أسواق رأس المال األمريكية.

 .5تعتبر هذه الدراسة امتداداً للدراسات السابقة في نفس االتجاه وهو قياس
تأثير القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على جودة األرباح المحاسبية ،إال

إنها تختلف عن الدراسات السابقة من حيي بيئة تطبيق الدراسة ،حيي
يتم تطبيق هذه الدراسة على بيئة األعمال المصرية ،كما تختلف هذه

الدراسة عن دراسة ) ،Demerjian at al.,(2013من حيي المقاييس
المستخدمة لقياس جودة األرباح المحاسبية ،حيي اعتمدت دراسة

) Demerjian et al.,(2013إعادة قياس األرباح
 ،Restatementsاستم اررية األرباح المحاسبية

Earnings
Earnings

 ،persistenceاألخطاء في تقدير مخصص الديون المشكوك فيها
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 ،Errors in the bad debt provisionوجودة تقدير االستحقاقات

المحاسبية ،Accruals Qualityوالجدير بالذكر أن هذه المقاييس تتأثر
بكل من األخطاء المتعمدة وغير المتعمدة ،وبالتالي فمن المرجح تقديم

المدراء األعلى قدرة إلى أخطاء متعمدة ،وذلك إما لإلشارة عن معلومات
خاصة عن الشركة ،أو للحصول على منافع خاصة من المساهمين
والشركة ))Demerjian et al.,2013ا لذلك سيتم االعتماد في هذه

الدراسة على نموذج جونز  1991والمعدل من قبل Dechow et
) al.,(1995لقياس جودة األرباح المحاسبية ،حيي يعتبر هذا النموذج

من الطرق األكثر استخداما لقياس إدارة األرباح المحاسبية ،والذي
يستخدم في الوجه المقابل لقياس جودة األرباح المحاسبية ،حيي إن

إدارة األرباح هي التدخل المتعمد في التقارير المالية من أجل تحقيق
مصالح شخصية لإلدارة ( ،)Schipper,1989ومن ذلك المنطلق فبن

إدارة

األرباح

االنتهازية

(

earnings

Opportunistic

 ،)managementتؤثر سلباً على جودة األرباح ،أي أن زيادة إدارة

األرباح يتبعها انخفاض في جودة األرباح (حمدان .)2012 ،باإلضافة
إلي نموذج تمهيد األرباح المحاسبية كمقياس بديل للتعبير عن جودة

األرباح المحاسبية.

 .6وبتحليل ودراسة الدراسات السابقة يمكن للباحي بناء فروض الدراسة فدى
ضوء الدراسات التي تناولت تأثير القدرة اإلدارية للمدراء التنفيدذيين كأحدد
أهددم الخصددائص اإلداريددة علددى العوائددد االقتصدداديةا فقددد توصددلت دارسددة

( Baik et al.,(2011إلدى وجدود تدأثير إيجدابي جدوهري للقددرة اإلداريدة

على جودة اإلفصاح المحاسبي االختيداري ،كمدا توصدلت د ارسدة Seay
) and Williams,(2012إلددى وجددود تددأثير عكسددي جددوهري للقدددرة

اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين علددى عمليددة تغييددر م ارقددب الحسددابات ،وف ددى
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سياق مماثل إلى سياق هذه الدراسة ،فقد توصل دراسة Demerjian et

) al.,(2013إل ددى ت ددأثير ايج ددابي ج ددوهري للق دددرة اإلداري ددة عل ددى ج ددودة
األربدداح المحاسددبية ،وقددد ارجددع ) Demerjian et al.,(2013هددذه

العالقدة إلددى معرفدة المدددراء الفائقدة التددى تمكدنهم مددن تجميدع المعلومددات
التى يمكن االعتماد عليها فى بناء التقديرات التطلعيدة (مسدتقبلية) بشدكل

موثوق فيده ،والجددير بالدذكر أن المقداييس المسدتخدمة للتعبيدر عدن جدودة
األربدداح المحاسددبية فددى د ارسددة ) Demerjian et al.,(2013وهددى

(إعادة قياس األرباح ،إستم اررية األرباح ،أخطاء تقدير مخصص الدديون
المشدكوك فيهددا ،جددودة االسددتحقاقات المحاسدبية) تتددأثر بكددل مددن األخطدداء

المتعمدددة لددإلدارة واألخطدداء غيددر المتعمدددة التددى تفرضددها البيئددة التشددغيلية
للشدركات ) (Dechow et al., 2010وبدالرغم مدن أن Demerjian
)al.,(2013

 etقددد اثب ددت إحصددائيا أن الق دددرة اإلداريددة ت ددؤثر بش ددكل

ايجددابي علددى دقددة تقدددير االسددتحقاقات المحاسددبية ،إال اندده ال يعنددى ذلددك
بالضد ددرورة أن هد ددذه النتد ددائج تمتد ددد إلد ددى األبعد دداد األخد ددرى لخيد ددارات إعد ددداد

التقدارير الماليدة (كدبدارة األربداح المسدتقبلية) ،وكمدا الحدل Demerjian
) et al.,(2013أن المدددراء األعلددى قدددرة قددد يكون دوا أفضددل فددى أتبدداع

أسدداليب إدارة األربدداح المحاسددبية بنجدداح ،فمددثالً ال يقددوم المدددراء األعلددى
قدرة بتعجيل اإليرادات إال فدى حالدة تأكددهم مدن أن مبيعدات الفتدرة التاليدة

ستكون كافية لتغطية اإليرادات المعجلة و بالتالي تجنب التقلبدات الكبيدرة

الت د ددى تح د دددي ف د ددى االس د ددتحقاقات المحاس د ددبية ،و إع د ددادة قي د دداس األرب د دداح
المحاسددبية )al.,2013,8

et

 ،(Demerjianوفددى هددذه الحالددة قددد

يستطيع المدراء األعلى قدرة واألكثر معرفة أن يشداركوا فدى تقدديم تقدارير

مالي د ددة أكث د ددر عدائي د ددة دون أن ي د ددتم اكتش د ددافها .وه د ددذا م د ددا أكدت د دده د ارس د ددة

) Demerging et al.,(2014حيي توصلت إلى وجود تأثير إيجابي
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جددوهري للق دددرة اإلداري ددة عل ددى ممارسددات إدارة اإلرب دداح المحاس ددبية ،كم ددا
توصلت دراسة ) Baik et al.(2014وجود تأثير ايجابي جوهري للقدرة

اإلدارية على أنشطة تمهيد الددخل ،وكمدا هدو مالحدل فقدد جداءت النتدائج
مختلفددة فيمددا يخددص تددأثير القدددرة اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين علددى جددودة

األرب دداح المحاس ددبية واس ددتناداً إل ددى ه ددذه النت ددائج يص ددو الباح ددي الف ددرض
الرئيسي للد ارسدة دون تحديدد اتجداه لتدأثير القددرة اإلداريدة وجدودة األربداح

المحاسبية وذلك على النحو التالي:

"يوجد تأثير جـوهري للقـدرة اإلداريـة للمـدراء التنفيـذيين علـى جـودة األربـاح
المحاسبية فى بيئة األعمال المصرية".
ويتفرع من الفرض الرئيسي للبحث الفروض الفرعية التالية :
الفــرض الفرعــي األول" :يوجددد تددأثير جددوهري لدرجددة القدددرة اإلداريددة للمدددراء
التنفيذيين على القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية".
الفــرض الفرعــي التــانى" :يوجددد تددأثير جددوهري لمعدددل العائددد علددى األصددول
على القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية".
الفــرض الفرعــي الثالــث" :يوجددد تددأثير جددوهري لدرجدة القدددرة اإلداريددة للمدددراء
التنفيذيين على مستوي أنشطة تمهيد الربح المحاسبي".
الفرض الفرعي الرابع" :يوجد تأثير جوهري لمعدل العائد على األصول على
مستوي أنشطة تمهيد الربح المحاسبي ".
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( )3مشكلة الدراسة:
م ددن الع ددرض الس ددابق للد ارس ددات الس ددابقة يتب ددادر إل ددى ذه ددن الباح ددي
التسدداؤل التددالى وهددو عمددا اذا كانددت هندداك تددأثير للقدددرة اإلداريددة علددى جددودة

األربدداح المحاسددبية فددى أسدواق رأس المددال خددارج الواليددات المتحدددة األمريكيددة،
حيدي أشدارت ( Dechow et al.,(2010إلدى أن هنداك اخدتالف كبيدر بدين
الدددول فددى تحديددد العوامددل المحددددة إلددى وجددودة األربدداح المحاسددبية كددالنظم

القانونيددة ،والتشدريعات الماليددة ،وهددذا األمددر مددا يجعلنددا نتسددائل عمددا اذا كانددت
هندداك تددأثير للقدددرة اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين علددى جددودة األربدداح المحاسددبية
فى بيئة األعمال المصرية ،وهو ما جعل الباحي يقوم بطدرح التسداؤل التدالى

وهددو "هــل هنــاك تــأثير للقــدرة اإلداريــة وجــودة األربــاح المحاســبية فــى بيئــة

األعمال المصرية ؟".

ويرجع السبب فى اختيدار الباحدي لتطبيدق الد ارسدة فدى بيئدة األعمدال

المصد د درية ل س د ددباب التالي د ددة  )1( :تجع د ددل قواع د ددد التص د ددويت ف د ددى الش د ددركات
المصرية المجموعة صداحبة األغلبيدة فدى الجمعيدة العامدة ،قدادرة علدى تعيدين

مجلددس اإلدارة بالكامددل مددن خددالل التصددويت ،لتمثيددل مصددالحهم وذلددك علددى
حساب المساهمين األقلية ،وغالباً ما يتسم مجلس اإلدارة بالضعف بحيي يتم

اختيد ددار أعضد دداء مجلد ددس اإلدارة مد ددن األس د درة ،واألقد ددارب ،واألصد دددقاء الد ددذين
يفتقددرون إلددى المعرفددة الماليددة الكافيددة ( . )Sourial,2004وهددذا وبدددوره ق ددد
يعم د د ددل عل د د ددى تش د د ددجيع المجموع د د ددة ص د د دداحبة األغلبي د د ددة عل د د ددى وض د د ددع ي د د دددها

 expropriationعلد ددى م د دوارد الش د ددركة ،والسد ددماح ل غلبيد د دة إلد ددى دف د ددع إدارة
الشددركة إلددى القيددام بممارسددات إدارة األربدداح بشددكل معلددن وبالتبعيددة إنخفدداض

جودة األرباح فى تلك الشدركات ; (Guthrie and Sokolowsky,2010

).Khalil and Simon,2014
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( )2بالرغم من التحسين الكبير الذى تم إجرائة للحد من اإلختالفات

بين المعايير المحاسبية المصرية والمعايير الدولية للتقارير المالية (،)IFRS
إال أن هندداك بعددض المخدداوف بشددأن ضددعف التطبيددق ،وعددم وجددود إرشددادات
توجيهيددة للتطبيددق ،والمعرفددة الكافيددة بالمعددايير الدوليددة للتقددارير الماليددة (التددى
تشددتمل عل ددى ترجمتهددا للغ ددة العربي ددة) ،ممددا ي ددؤدى ذل ددك إلددى إنخف دداض ج ددودة

األربدداح المحاسددبية بشددكل عددام ،وعدددم القدددرة علددى الحددد مددن الفددرص المتاحددة

أمددام المدددراء إلدارة األربدداح

Report on the Observance of

Standards and Codes (ROSC), 2009; Khalil and

.)Simon,2014

( )3تعد تكاليف التقاضدى أحدد المتغيدرات األساسدية التدى تدؤثر علدى

قد اررات األفصداح للمددديرين ( )Kothari et al., 1988ويزيددد إحتمدال قيددام
المددراء بممارسددات إدارة األربدداح عندد إنخفدداض تكدداليف التقاضدى  .وفددى بيئددة
األعمددال المص درية ،قددد يزيددد إحتمددال قيددام المدددراء بممارسددات إدارة األربدداح،

بسبب ندرة رفع الدعاوى المدنية ،والدعاوى المقدمدة فدى سدوق األوراق الماليدة

المصدرية ضدددهم  .وبددالرغم مددن تمتددع سددوق األوراق الماليددة المصدرية بسددلطة
فددرض عقوبددات إداري ددة علددى الش ددركات والتددى تشددتمل عل ددى الشددطب ،ووق ددف
التددرخيص ،والغدداء معددامالت األسددهم ،وفددرض عقوبددات ماليددة ،إال أن ضددعف

التنفيدذ هدو أحدد مالمدح النظدام المصدرى (ROSC,2009 ; Khalil and
) ،)Simon.,2014وبالت دالى قددد تسددمح هددذه الخصددائص المؤسسددية للمدددراء
على القيام بممارسات إدارة األرباح والتى تدنعكس بددورها علدى جدودة األربداح

المحاسبية.

وأخيد اًر تددتلخص مشددكلة الد ارسددة فددى التقصددى عددن وجددود تددأثير للقدددرة

اإلداريدة للمددراء التنفيددذيين ببعتبارهدا أحددد العوامدل المدؤثرة فددى جدودة األربدداح
- 37 -

اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

المحاس ددبية ف ددى بيئ ددة األعم ددال المصد درية ،وفيم ددا يل ددى س دديعرض الباح ددي ف ددى
األجزاء التالية من الدراسة الهدف العام للدراسة ومنهجية وحدود الدراسة.
( )4الهدف العام للدراسة :
 دراسة وتحليل القدرة اإلدارية للمديرين التنفيذيين وعالقة ذلكبجودة الربح المحاسبي.

 وضع نموذج كمي للتعبير عن العالقة بين القدرة اإلداريةللمدراء التنفيذيين وجودة األرباح المحاسبية.

 اختبار النموذج الكمي وصوالً إلى الصيغة الصحيحة لتمثيلتلك العالقة.

 التحقق من صحة اإلختبار.( )5أسلوب الدراسة :
 .1عرض اإلطار المفاهيمي للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين.
 .2إجراءات الدراسة التطبيقية:


مجتمع الدراسة :

يتمثددل مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع الشددركات المسدداهمة المقيدددة بسددوق األوراق
المالية المصرية نشطة التدداول مدا بدين العدامين  2013-2012والبدال عددد

( )204شركة

()1

.

(1) http://www.egx.com.eg/arabic/MarketIndicator.aspx
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عينة الدراسة:

اختار الباحي عينة الدراسة وفقاُ للشروط التالية :
– استبعاد البنوك وشركات التدأمين والخددمات الماليدة مدن شدركات العيندة لمدا

لها من طبيعة خاصة للتقرير المالي.

– استبعاد عدد القطاعات التى تقل فيها عدد الشركات داخل كدل قطداع عدن

 6شددركات تمهيددداً لحسدداب المتغيددر التددابع (االسددتحقاقات االختياريددة) المعبددر
عن جودة األرباح المحاسبية والذي يشدترط إال تقدل عددد الشدركات داخدل كدل

قطاع عن  6شركات ). (Dechow et al.1995
– أال تكون الشركة قد اندمجت مع شركة أخرى .

– تستبعد الشركات التى تعرض قوائمها بالدوالر األمريكي .
وبعد تطبيق الشروط السابق ذكرها انفاً ،تم استبعاد ( )75شركة ليصبح عدد

شركات العينة ( )129شدركة ،وبدذلك يصدبح عددد المشداهدات  255مشداهدة

 .حي ددي اعتم ددد الباح ددي عل ددى اس ددلوب التحلي ددل  Panel-dataويعن ددى ه ددذا
األسلوب استخدام نفس مفردات العينة على مدار نقاط زمنيدة مختلفدة وقدد تدم

استبعاد القيم المتطرفة والشاذة وعددها  3مشاهدات ،وذلك فقدد تمدت الد ارسدة

علدى عدددد مشداهدات  258مشدداهدة .وقدد تددم اختيدار العددامي 2013-2012
كفت درة لتطبيددق الد ارسددة ،ويرجددع اختيددار الباحددي لفت درة الد ارسددة إلددى األحددداي

السياسية واالقتصادية التى مرت لها البالد عام 2011والتي أثرت سلباً على
أداء الشركات وذلك الختبار القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين.
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متغيرات الدراسة:
الجدول ()1-2
توصيف متغيرات الدراسة

المتغير

طريقة القياس

االختصار المستخدم في
التحليل اإلحصائي

المتغيرات المستقلة
درجة القدرة

اإلدارية المبنى

على أسلوب Data
Envelopment

البواقي المقدرة من معادلة انحدار
توبت المعادلة رقم ()2

Mr_Ability

Analysis

معدل العائد على

صافى الدخل التشغيلي مقسوما على

األصول

متوسط األصول التشغيلية

Current ROA

المتغيرات التابعة
القيمة المطلقة
للمستحقات
االختيارية

الفرق بين االستحقاقات
االستحقاقات التشغيلية الكلية

مطروحا منها االستحقاقات العادية

EQ_Jones

المقدرة من المعادلة رقم ()1

نسبة االنحراف المعياري لصافي

تمهيد األرباح
المحاسبية

التدفقات النقدية التشغيلية (مقسومة
علي إجمالي األصول أول الفترة)
إلي االنحراف المعياري لصافي

األرباح المحاسبية (مقسومة علي
إجمالي األصول أول الفترة)
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المتغيرات الحاكمة
حجم الشركة

اللوغاريتم الطبيعي للقيمة الدفترية

عمر الشركة

Log_Total
_Assets

إلجمالي األصول.
اللوغاريتم الطبيعي لتاريخ قيد

الشركة ببورصة األوراق المالية

Log_Firm_Age

المصرية.
تقلبات الدورة
التشغيلية



اللوغاريتم الطبيعي لتقلبات الدورة
التشغيلية

_Log_Operating
Vol

النماذج التي اعتمدت عليها الدراسة:

( )6حدود الدراسة:
 .1يتم استخدام نموذج تمهيد األرباح المحاسبية للتعبير عن جودة
األرباح المحاسبية.

 .2يتم استخدام نموذج جونز المعدل من قبل

Dechow et

) al.,(1995لقياس جودة األرباح المحاسبية ،حيي أكدت العديد
من الدراسات المحاسبية المعاصرة على فعالة النموذج فى الكشف
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عن ممارسات إدارة األرباح المحاسبية والتي تنعكس بالتبعية على

جودة األرباح المحاسبية.

 .3تطبق الدراسة التطبيقية على الشركات المساهمة غير المالية فق
المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية نظ اًر إلتباع الشركات
المالية إلى قواعد وممارسات محاسبية خاصة بهذا القطاع.
 .4ل دن يتعددرض الباحددي مددن خددالل هددذه الد ارسددة إلددى تعريددف وقيدداس
إدارة األرباح الحقيقية الن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة.

 .5لن يتعرض الباحي إلى مفهوم رأس المال البشرى وعناصره وتأثيره
على النتائج االقتصادية الن ذلك يخرج عن نطاق الدراسة ويحتاج

إلى دراسة مستقلة.

 .6لددم يددتمكن الباحددي مددن الحصددول علددى سلسددلة زمنيددة لعينددة الد ارسددة
لزيادة دقة واعتمادية الدراسة نظ أر لصعوبة الحصول علدى البياندات

بالرغم من أن الدراسات السابقة اعتمدت على سالسل زمنية اكبر.
( )7خطة الدراسة:
في ضوء طبيعة مشكلة الدراسة وما هو مستهدف من دراسته سيقوم

الباحي بتقسيم الدراسة إلى الفصول التالية :الفصل األول :اإلطار العام

للبحث ،تناول فيه الباحي عرضاً لمشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وحدود

الدراسة ،وعرضا للدراسات السابقة وفروض الدراسة .أما الفصل الثاني :

اإلطار النظري للقدرة اإلدارية للمدراء ،استهدف الفصل محاولة لتكوين
إطار نظري متكامل للقدرة اإلدارية من خالل استعراض مفهوم القدرة

اإلدارية من واقع الدراسات التطبيقية لتحديد المفهوم األنسب للقياس الكمي
للقدرة اإلدارية ،ثم تحديد دراسة القدرة اإلدارية ،وينتهي الفصل بتحديد

المقاييس الكمية للقدرة اإلدارية .أما الفصل الثالث  :تأثير القدرة اإلدارية

على أداء الوظيفة المحاسبية ،تناول فيه الباحي العالقة بين القدرة اإلدارية
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وممارسات إدارة األرباح والتنبؤات المالية وأداء وظيفة مراقب الحسابات.
وأما الفصل الرابع :الدراسة التطبيقية ،تناول فيه الباحي فروض ومتغيرات

الدراسة التطبيقية ،وعينة الدراسة ،ومنهجية الدراسة الختبار الفروض،

اختبارات الفروض ،وتحليل النتائج .وأخي اًر يعرض الفصل الخامس :النتائج

والتوصيات.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للقدرة اإلدارية
مقدمة
( )1-2مفهوم القدرة اإلدارية
( )2-2أهمية القدرة اإلدارية
( )3-2مقاييس القدرة اإلدارية
( )1-3-2االستشهاد بوسائل اإلعالم
( )2-3-2معدل العائد على األصول المعدل بالصناعة
( )3-3-2درجة القدرة اإلدارية

اإلطار النظري للقدرة اإلدارية

الفصل الثاني

المقدمة:
يعمل المدراء فدى ظدل بيئدة تشدغيلية تتسدم عدادة بعددم التأكدد واليقدين،
والتددي تدددفع بهددم إلددى اتخدداذ ق د اررات معقدددة Decisions

Complicated

باالعتماد على توليفة من المعلومدات التدى يدتم تجميعهدا مدن مصدادر مختلفدة

داخل وخارج الشركة.

ويختلف المدراء بوجة عام من حيي درجة فهمهم وتقييمهم وتفسيرهم

للمواقددف المختلفددة داخددل الشددركة ،كمددا يتصددرف المدددراء علددى أسدداس خبدراتهم
السددابقة وشخصددياتهم وبالتبعيددة تتددأثر عمليددة اتخدداذ الق درار بدداختالف الخب درات
والشخصدديات بددين المدددراء والتددي تددنعكس بالتبعيددة علددى النتددائج االقتصددادية

للشركة.

يس ددتهدف ه ددذا الفص ددل تك ددوين إط ددار فك ددرى متكام ددل للق دددرة اإلداري ددة

للمد دددراء مد ددن خد ددالل اسد ددتعراض مفهد ددوم القد دددرة اإلداريد ددة مد ددن واقد ددع الد ارسد ددات
التطبيقيددة لتحديددد المفهددوم األنسددب للقيدداس الكمددي للقدددرة اإلداريددة للمدددراء ،ثددم
أهميددة د ارسددة القدددرة اإلداريددة ،وينتهددي الفصددل بتحديددد المقدداييس الكميددة للقدددرة

اإلدارية.

( )1-2مفهوم القدرة اإلدارية
شددكلت محاولددة إيجدداد تعريددف والقيدداس الكمددي للقدددرة اإلداريددة للمددراء

تحد دددياً أمد ددام البد دداحثين نظ د د اًر لصد ددعوبة الفصد ددل بد ددين مد دددى مسد دداهمة اإلدارة
وخص ددائص الش ددركة ف ددى أداء الش ددركة بطريق ددة موض ددوعية (

&

Seay

 Williams, 2012ويعددد هددذا سددبب قلددة البحددوي األكاديميددة التددي تتعلددق

بد ارسد ددة تد ددأثير القد دددرة اإلداريد ددة للمد دددراء التنفيد ددذيين علد ددى النتد ددائج االقتصد ددادية

للشركة )(CHOU, 2013
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وبالرغم من ذلك ،فقد أجتهد العديد من الباحثين فى مجاالت مختلفة

فى محاولة أيجاد تعريف للقدرة اإلدارية .ففدي مجدال اإلدارة اإلسدتراتيجية أكدد
كدل مدن ) Teece et.,(1997و) Rosenbloom, (2000علددى انده قددد
يك ددون ل ددبعض الم دددراء التنفي ددذيين الق دددرات اإلداري ددة الت ددى تس دداعد ف ددى تغيي ددر

اسدتراتيجيات للشدركات .واسدتناداً إلدى تلدك النظدرة  ،فقدد عدرف & (Adner
 .)Helfat, 2003القدددرة اإلداريددة علددى أنهددا " القدددرات الفنيددة التددى تمكددن

المدراء التنفيذيين من تكوين الموارد التنظيمية والكفاءات بشدكل متدزامن ،كمدا
عدرف ( Hitt et al., (2001) Kor, (2003القددرة اإلداريددة علددى إنهددا

"المعرف ددة ،والخبد درات الشخص ددية للم دددراء التنفي ددذيين ،وه ددذه النظد درة إل ددى الق دددرة

اإلداريددة علددى إنهددا تتكددون مددن المعرفددة والمهددارة والخب درات التددى تتجسددد فددي

األفراد تتفق إلى حد كبير مع وصف رأس المال البشرى" ; Becker,1964

).)Schultz, 1961

وقدد اسدتخدم ) Helfat et al.,(2007مصدطلح "القددرة اإلداريدة"

لإلشارة إلى قدرة المدراء على تكوين ،وتوسيع ،وتعديل موارد الشركة.

وقد قام ) Harris and Helfat,(2013بتوسيع نطاق مصدطلح
القدددرة اإلداريددة ليشددير إلددى القدددرات اإلداريددة التددى ال تددؤثر فق د علددى البيئددة

الداخليددة للشددركة وانم دا تددؤثر أيضددا علددى البيئددة الخارجيددة لهددا ،كمددا أضدداف
) )Holcomb, Holmes, and Connelly, 2009إلى أن القدرة اإلدارية
بوجه عام تمثل المعرفة والمهارة والخبرة التي تنتج قيمة ألي شركة.

وفى مجال المحاسبة والتمويدل أشدار ) Truman,(1986إلدى القددرة
اإلداريددة علددى إنهددا قدددرة الم ددراء عل ددى تحديددد التغي درات فددي البيئددة التش ددغيلية
للشركة ،وقد أشاركل من
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) )Fama,1980 ; Milbourn 2003إلدى السدمعة اإلداريدة علدى
إنهد ددا مد دددى أدارك أس د دواق رأس المد ددال إلد ددى القد دددرة اإلداريد ددة للمد دددراء ،وأشد ددار
( Demerjian et al.,(2012إلدى القددرة اإلداريدة علدى إنهدا القددرة الكامندة
والموهبددة اإلداريددة والدددوافع وشخصددية المدددراء التنفيددذيين ،وأن السددمعة هددي
تقيدديم األط دراف الخارجيددة لهددذه العوامددل بمددا يت دوافر لهددم مددن معلومددات متاحددة
وفددى النهايددة يفتددرض أن تددؤدى القدددرة اإلداريددة الحقيقيددة إلددى تحسددين السددمعة
بمدرور الوقدت ) Demerjian et al.,(2012ولدذلك يدتم اسدتخدام مصدطلح
القدرة اإلدارية والسمعة اإلدارية على إنها مصدطلحات تعطدى نفدس المعندى .
وباإلضددافة إلددى ذلددك ،فقددد عددرف ) Demerjian et al.,(2012القدددرة
اإلداريدددة علد ددى إنهد ددا مد دددى كفد دداءة المد دددراء فدددي تولي ددد اإلي د درادات م ددن الم د دوارد
االقتصادية المتاحة للشركة.
ويعددرف الباحددي القدددرة اإلداريددة علددى إنهددا الخبدرات الالزمددة والمعرفددة
التي تمكن المدراء من تكوين وادارة مدوارد الشدركة بكفداءة والقددرة علدى تحديدد
التغي درات التددي تط د أر علددى البيئددة التشددغيلية والقانونيددة و المحاسددبية وتغيي درات
أحوال السدوق التدي تدؤدى فدي النهايدة إلدى زيدادة قددراتهم علدى قيدادة الشدركات
التي تعمل في ظل أكثر البيئات التشغيلية تعقيداً و خلق قيمة آلي منظمة.
وفى السطور التاليـة يسـتعرض الباحـث أهميـة القـدرة اإلداريـة فـى القـ اررات

االقتصادية للشركة.
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( )2-2أهمية القدرة اإلدارية
ينظدر إلددى القدددرة اإلداريدة علددى أنهددا أحدد العوامددل األساسددية لنجدداح
أعمددال الشددركات فددى أس دواق رأس المددال حيددي يسددتطيع المدددراء األعلددى قدددرة
تحديد التغيرات االقتصادية لشركاتهم ،كمدا يسدتطيع المددراء األعلدى قددرة نقدل

القيم ددة الحقيقيد ددة لشد ددركاتهم إلد ددى األط د دراف الخارجي ددة بشد ددكل أكثد ددر مصدددداقية
وبالتالي تخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات إلى تواجده أسدواق رأس المدال

 .وباإلضافة إلى ذلك ،تعد القدرة اإلدارية عامل في تحديد السياسدات الماليدة
والتمويلي ددة ف ددي الش ددركة حي ددي تس ددتطيع الش ددركات الت ددي يتد دوافر ل ددديها الم دددراء

األعلددى قدددرة إداريددة مددن الدددخول إلددى أس دواق رأس المددال بشددكل أكثددر سددهولة
والذي يؤثر بدوره على السياسات المالية للشركة.

يك د د ددون للم د د دددراء نفد د د دوذاً  Forceعل د د ددى قد د د د اررات الش د د ددركة ك د د ددالق اررات

االس ددتثمارية وقد د اررات التموي ددل وتحدي ددد تعويض ددات التنفي ددذيين وج ددودة األرب دداح
المحاسبية ويتولد الحافز لددى المددراء األفضدل سدمعة إداريدة لحمايدة سدمعتهم
عن طريق تحسين أداء الشركة ،وبالنظر إلى تدأثير القددرة اإلداريدة علدى أداء

الشركة فقد أكد ) Jensen and Fuller,(2002على أن السدمعة اإلداريدة
ه د ددي مح د دددد رئيس د ددي لنج د دداح وبق د دداء الش د ددركة ف د ددي األج د ددل الطوي د ددل ،وتوص د ددل

) Chemmanura and Paeglisb, (2005إلى أن الشدركات التدي لدديها

إدارة ذات ج ددودة مرتفع ددة ل ددديها أداء تش ددغيلي ق ددوى عل ددى الم دددى الطوي ددل بع ددد
عمليددة الطددرح األولددى ألسددهمها ،وعائددد أعلددى علددى المدددى الطويددل ،واعتبددر

) Agarwal et al., (2007أن اإلدارة الجيدددة تعمددل علددى تحسددين قيمددة

الشركة حيي إن الشركات المدارة بشكل جيد يكون لديها ربحية أعلى ،وقدادرة
على الحفات على األداء التشغيلي الجيد لفترة زمنية أطول ،كما تدتم مكافئتهدا

من خدالل حصدولها علدى أعلدى تقييمدات فدي أسدواق رأس المدال كمدا يسدتطيع
- 47 -

اإلطار النظري للقدرة اإلدارية

الفصل الثاني

الم دددراء األفض ددل س ددمعة إدارة الش ددركات الت ددي تعم ددل ف ددي ظ ددل أكث ددر البيئ ددات

التشغيلية تعقيداً ).)Demerjian et al., 2013

وتعمددل السددمعة اإلداريددة للمدددراء علددى تخفدديض مشدداكل الوكالددة التددي

تنشد ددأ بد ددين الموكد ددل (المسد ددتثمرين) والوكيد ددل (الم د ددراء) ،حيد ددي يند ددوى المد دددراء

الحص ددول عل ددى أمد دوال ومن ددافع نظي ددر إدارته ددم للش ددركة ف ددي ح ددين يج ددب عل ددى

الشددركة تكددوين سددمعة مددن أجددل توليددد األربدداح واعددادة دفددع هددذه األربدداح إلددى
المسددتثمرين وبالتددالي تحسددين حوكمددت الشددركات (

; Fama,1980

Narayanan,1985 Holmstrom et al., 1986; Holmstrom,
 )1999وأشدار ) Chemmanur et al., (2009إلدى أن المددراء األعلدى

سمعة قادرين على اختيار أفضدل المشدروعات التدي تمدنح أعلدى صدافى قيمدة

حاليددة وبالتددالي اختيددار أفضددل المشددروعات نجاح داً والتددي تحقددق أعلددى نتددائج
ممكنة والتي ينتج عنها زيادة استثمارات األرباح المستقبلية.

كما تعمل القدرة اإلدارية على تحسين البيئدة المعلوماتيدة للشدركة مدن

خالل زيادة تدفق المعلومات المتاحة لدى المدراء األفضدل سدمعة إداريدة عدن

الشددركة إلددى أسدواق رأس المددال حيددي يتولددد الحددافز لدددى المدددراء األعلددى قدددرة
إل ددى إط ددالع أسد دواق رأس الم ددال ب ددالفرص االقتص ددادية المتاح ددة أم ددام الش ددركة

لحمايددة سددمعتهم .باإلضددافة إلددى قدددرة المدددراء علددى تجميددع المعلومددات التددى
يمكددن االعتمدداد عليهددا فددى تكددوين التقددديرات المسددتقبلية والتددي تددنعكس علددى

جددودة التقددارير الماليددة ممددا يشددير ذلددك إلددى زيددادة شددفافية الشددركة مددع القدددرة
اإلداري ددة للم دددراء ،وم ددن منظ ددور المس ددتثمرين ت ددزداد قيم ددة الش ددركة م ددن الق دددرة
اإلداريد ددة للمد دددراء ،وبالتد ددالي تخفد دديض مشد ددكلة عد دددم تماثد ددل المعلومد ددات بد ددين

األطدراف الداخليددة والخارجيددة للشددركة ،ممددا يعنددى ذلددك أن القدددرة اإلداريددة تعددد

مؤش اًر لمساعدة المستثمرين على التنبؤ باألرباح المستقبلية.
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لكــن التســاؤل الرئيســي والجــوهري الواجــب طرحــه ا ن :كيــف يمكــن قيــاس

القدرة اإلدارية للمدراء كميا ؟ سديحاول الباحدي مدن خدالل مراجعدة الد ارسدات
التطبيقية فى السياق اإلجابة على التساؤل فى السطور التالية.
( )3-2قياس القــدرة اإلدارية
يعددد قيدداس القدددرة اإلداريددة للمدددراء أمددر أساسددي للكثيددر مددن األسددئلة
الد ارس ددةية للد ارس ددات المحاس ددبية الت ددى تس ددتهدف د ارس ددة المس دداهمات اإلداري ددة
عل د ددى أداء الش د ددركة ،والقد د د اررات االس د ددتثمارية ،وحوكم د ددت الش د ددركات ،ود ارس د ددة
تعويض ددات التنفي ددذيين ،حي ددي أش ددارت العدي ددد م ددن الد ارس ددات المحاس ددبية ف ددى
األون دده األخيد درة إل ددى وج ددود ت ددأثير للخص ددائص اإلداري ددة للم دددراء (كالموهبدددة،
والسمعة ،األسلوب اإلداري ) على النتائج االقتصادية للشركة (Francis et
al.,2008 ; Bamber et al.,2010 ; Dyreng et al.,2010 ; Ge
 ،)et al.,2011ومن هنا تأتى أهمية دراسة الخصائص اإلدارية للمدراء فى
البحوي المحاسبية ،باإلضافة إلى الممارسات العملية.
وقد أعتمد الباحثون فى قياس القدرة اإلدارية فى الدراسات التطبيقية
بوجه عام على االستشهاد بوسائل اإلعالم على أداء مدير معين Media
 ،Citationومعدل العائد على األصول المعدل بالصناعة

Industry

 ،adjusted return on assetsلالستدالل على القدرة اإلدارية للمدراء،
وفى هذا الجزء من الدراسة سيقوم الباحي باستع ارض المقاييس األكثر

شيوعاً فى األدب المحاسبي والتمويلى لقياس القدرة اإلدارية للمدراء:
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( )1-3-2االستشهاد بأداء مدير معين من خالل وسائل األعالم Media
Citation

وهدو المقيداس الدذي قدمتده د ارسدة ) , Milbourn,(2003وهدو عبدارة
عدد المقاالت التى تشيد بأداء مدير تنفيذي معدين فدى وسدائل األعدالم خدالل

فترة الخمس سنوات السابقة.

ويرجددع السددبب وراء اسددتخدام هددذا المقيدداس هددو أن المدددراء التنفيددذيين

الموهوبين إدارياً في إدارة شدركاتهم ،غالبداً مدا يدتم اإلشدادة بدأدائهم فدي وسدائل

اإلعد ددالم (كالج ارئد ددد األسد ددبوعية التد ددي تصد دددر عد ددن بورصد ددة ،Wall-street
وجريدة .( Business week

( )2-3-2معــدل العائــد علــى األصــول المعــدل بالصــناعة
:adjusted return on assets

Industry

معدددل العائددد علددى األصددول المع دددل بالصددناعة لمدددة ثالثددة س ددنوات

لم د دددير مع د ددين لك د ددل ش د ددركة ولك د ددل س د ددنة وهد د دوا لمقي د دداس ال د ددذي قدمت د دده د ارس د ددة

( ،Rajopal et al.,(2006ويحسددب باسددتخدام صددافى الدددخل قبددل البنددود
غير العادية مقسوماً على متوس العائد على األصول مطروحاً منده متوسد

العائددد علددى األصددول لكددل الشددركات التددى تعمددل فددى الصددناعة (القطدداع) لكددل
سددنة ،ثددم أخددذ المتوسد لمعدددل العائددد علددى األصددول المعدددل بالصددناعة علددى
األقل.

وب ددالرغم م ددن اجته دداد الب دداحثين ف ددى تق ددديم مق دداييس للق دددرة اإلداريدددة

للمدراء ،اال أن الباحي يجد أن تلدك المقداييس غيدر دقيقدة ،حيدي تعكدس تلدك
المقد دداييس جانب د داً جوهريد ددا مد ددن الشد ددركة (كحجد ددم الشد ددركة وغي د دره مد ددن العوامد ددل

األخرى) ،والذي غالباً ما يخرج عن نطاق سديطرة اإلدارة ،فمدثالً يتدأثر معددل
- 50 -

اإلطار النظري للقدرة اإلدارية

الفصل الثاني

العائد على األصدول المعددل بالصدناعة بالعديدد مدن العوامدل األخدرى بخدالف
الق دددرة اإلداري ددة كحج ددم الش ددركة ،كم ددا يقتص ددر مقي دداس اإلستش ددهادات بوس ددائل

األعالم على الشركات الكبرى ). (Demerjian et al.,2012

والمقيد دداس الثالد ددي واألخيد ددر هد ددو درجد ددة القد دددرة اإلداريد ددة الد ددذي قدمد دده

) ،Demerjian et al.,(2012ويتميددز هددذا المقيدداس عددن المقيدداس األول

والث د دداني م د ددن حي د ددي قدرت د دده عل د ددى ع د ددزل ت د ددأثير العنص د ددر اإلداري ع د ددن أداء

الشركة.(Seay and Williams,2012) .

( )3-3-2درجة القدرة اإلدارية : Managerial ability score
قدددم )al.,(2012

et

 Demerjianمقياس داً يعتمددد علددى كفدداءة

المدددراء نسددبتاً إلددى اق درانهم داخددل الصددناعة علددى تحويددل م دوارد الشددركة إلددى
إيرادات (كفاءة استخدام الموارد المتاحة).
بحيددي يددتم تطبيددق هددذا المقيدداس علددى مددرحلتين (خطددوتين) ،بحيددي
تمثدل المرحلددة األولددى تقدددير الكفدداءة الكليدة للشددركة داخددل الصددناعة باسددتخدام
أسلوب .)1(Data Envelopement analysis
وتقدر الكفاءة الكلية للشركة داخل الصناعة باستخدام أسلوب

Data

 Envelopment Analysisعن طريق حل مشكلة األمثلية التالية:
sales
v1G 0GS  v 2SG & A  v3PPE  v 40 PSLease  v5R & D  v6GoodWill  v7OtherIntar

( ) 1للمزيد من التفاصيل عن أسلوب Data Envelopment Analysis
Charnes, A., cooper, W.W., and Rhodes, E. (1981), Evaluating
Program and Managerial Efficiency: An Application of Data
Envelopment Analysis to Program Follow Through.
Management Science,27,668-697.
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حيث إن:
Sales

 :مبيعات السنة t

CoGS

 :تكلفة المبيعات للسنة t

SG&A

 :المصروفات اإلدارية والبيعية العامة للسنة t

PPE

 :صافى الممتلكات وأصول والمعدات فى بداية السنة t

OpsLease

 :صافى عقود اإليجار التشغيلي فى بداية السنة  ،tوهى

(األصول الثابتة).

القيمة الحالية المخصومة للخمس سنوات التالية للمدفوعات المطلوبة لعقود

اإليجار التشغيلي .
R&D

 :صافى نفقات الدراسة والتطوير المرسملة فى بداية السنة

 ،tولحساب صافى نفقات الدراسة والتطوير الغير مدرجة كأصول فى قائمة
المركز المالي ،فقد أتبع ) Demerjian et al.,(2012دراسة Lev and

) Sougiannis ,(1996الذي استخدم فترة خمس سنوات لرسملة

مصروفات الدراسة والتطوير (" ،)"XRDحيي تكون أن صافى قيمة
االستهالك :

 ،حيي تحصل نفقات الدراسة

والتطوير للخمس سنوات السابقة على وزن ( 20%حيي إنه تم استهالك
 ،)%80كما تحصل نفقات الدراسة والتطوير ل ربع سنوات السابقة على
وزن  ( 40%حيي إنه تم استخدام  )%60وهكذا ،و تحصل نفقات

الدراسة والتطوير في السنة ( )t=-1على الوزن بالكامل .%100
Goodwill

 :الشهرة المشتراة والمدرجة في قائمة المركز المالي في

بداية السنة  ،tوهى العالوة المدفوعة على القيمة العادلة لالستحواذ على
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منشأت األعمال  ،Business Acquisionوعموماً تعكس الشهرة قيمة
األصول غير الملموسة المكتسبة.
 : OtherIntanاألصول غير الملموسة األخرى المرسملة أو المكتسبة
بخالف الشهرة في بداية السنة  ،tوالمدرجة في قائمة المركز المالي والتي

تتضمن البنود التالية :قائمة العمالء ،تكاليف براءات االختراع ،وحقوق

النشر والتأليف.

وقد حدد ( Demerjian et al.,(2012مجموعة من المتغيرات
لتشتمل على تكلفة المبيعات ،والمصروفات اإلدارية والبيعة العامة ،و
صافى األصول والممتلكات والمعدات (األصول الثابتة) ،وصافى العقود
التشغيلية ،ونفقات الدراسة والتطوير ،والشهرة المشتراة ،واألصول األخرى
غير الملموسة ،لتعكس األصول الملموسة وغير الملموسة ورأس المال
المبتكر ،والمدخالت األخرى لعملية توليد اإليرادات والغير مفصح عنها في
صلب القوائم المالية بشكل منفصل كتكلفة العمالة والخدمات االستشارية
حيي يتم تضمين تكاليفهم في بند تكلفة المبيعات والمصروفات اإلدارية
والتسويقية العامة ،وبالتالي تعكس هذه المتغيرات الموارد االقتصادية
المتاحة للشركة لتوليد اإليرادات وتتراوح قيمة إجراء أسلوب

Data

 Envelopment Analysisلقياس الكفاءة الكلية للشركة ما بين الصفر
والواحد الصحيح لتعكس القيود في برمجة األمثلية ،والشركات التي تأخذ
القيمة تساوى واحد هي الشركات األكثر كفاءة (أي الشركات التى تحقق
أقصى استفادة من الموارد المتاحة لها مقارن ًة بنظيراتها من الشركات التى
تعمل بنفس الصناعة) ،أما الشركات إلى تقل كفاءتها عن الواحد الصحيح،
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فتصنف على إنها شركات غير كفء وتحتاج إما لزيادة إيراداتها أو
لتخفيض مدخالتها.
وتتميز عملية تقدير الكفاءة الكلية للشركة باستخدام أسلوب Data
 Envelopement analysisعن استخدام النسب التقليدية لقياس الكفاءة
(كمعدل العائد على األصول) بمقارنة كفاءة كل شركة داخل الصناعة أو
القطاع بالشركات الكفء داخل الصناعة أو القطاع علي عكس النسب
التقليدية التي تقارن كفاءة كل شركة بمتوس الصناعة او القطاع.
تنسب درجة الكفاءة الكلية المحسوبة في المرحلة األولى (الخطوة
األولى) لكل من اإلدارة والشركة ولذلك يتم تعديل درجة كفاءة الشركة
المقاسة باستخدام أسلوب Data Envelopment Analysisفي الخطوة
األولى عن طريق استبعاد تأثير العوامل التي تساعد المجهودات اإلدارية
كحجم الشركة ،والنصيب السوقي للشركة ،و التدفقات النقدية الحرة
الموجبة ،وعمر الشركة ،كما يتم استبعاد العوامل التي تعيق المجهودات
اإلدارية كتعدد قطاعات الشركة ،والعمليات التجارية الدولية وأيضا إزالة أثر
الزمن والصناعة وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية (الخطوة الثانية) لتقدير
القدرة اإلدارية ،ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق نموذج االنحدار التالي
(نموذج انحدار :) Tobit
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حيث أن :
) :Ln(Total Assetsهو اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أصول الشركة في
نهاية السنة t
 :Market Shareالنصيب السوقي للشركة ،وهو نسبة مبيعات الشركة
إلى اجمالى مبيعات الصناعة (القطاع) في السنة t
 :Positive Free Cash Flowالتدفقات النقدية الحرة الموجبة ،وهو

متغير وهمي  Dummy Variableيأخذ القيمة واحد عند تحقيق الشركة
إلى تدفقات نقدية موجبة ،والقيمة صفر عند تحقيق عند تحقيق الشركة إلى

تدفقات نقدية سالبة ( Non-negativeوتعرف التدفقات النقدية الموجبة

على إنها األرباح قبل خصم االهالكات واألستهالكات مطروحاً منها التغير

في رأس المال العامل مطروحاً منها النفقات الرأسمالية في السنة )t

) :Ln(Ageاللوغاريتم الطبيعي لعمر الشركة ،وهو عبارة عن عدد سنوات
تقييد الشركة في بورصة األوراق المالية حتى السنة t
 :Business Segment Concentrationتركز قطاع األعمال ،نسبة
مبيعات قطاع األعمال للشركة إلى مجموع مبيعات قطاعات الشركة فى
السنة t
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 : Foreign Currency Indicatorمؤشر للعملة األجنبية ،وهو متغير
وهمي  Dummy variableيأخذ القيمة واحد عند تحقيق الشركة إلى
قيمة موجبة عند تسوية (ترجمة)  Adjustmentالعمالت األجنبية فى
السنة t
 : Year Indicatorمؤشر للسنة
على أن يتم نسب البواقي ( Residualالنسبة غير المفسرة من
النموذج) من معادلة االنحدار إلى اإلدارة وبالتالي تعد البواقي من معادلة
انحدار  Tobitهي درجة القدرة اإلدارية.
لق ددد تط ددرق الباح ددي ف ددي الفص ددل الس ددابق إل ددى اإلط ددار الفك ددري للق دددرة

اإلداريددة ،ولكددن ال يكتمددل اإلطددار دون أن يتطددرق الباحددي لمددا يمكددن وصددفة
بتحليددل التك دداليف والمنددافع االقتص ددادية للقدددرة اإلداري ددة للمدددراء ،حي ددي يك ددون

للقدرة اإلدارية تأثير مباشر على النتدائج االقتصدادية للشدركات ،ولتحقيدق هدذا

الهدف من الفصل سيتناول الباحي الجوانب التالية للتحليل.
 العالقة بين القدرة اإلدارية وممارسات إدارة األرباح.
 تأثير القدرة اإلدارية على التنبؤات المالية.
 ارتباط القدرة اإلدارية بأداء مراقب الحسابات.
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تأثير القدرة اإلدارية على أداء الوظيفة المحاسبية
( )1-3العالقة بين القدرة اإلدارية وممارسات إدارة األرباح.
( )2-3تأثير القدرة اإلدارية على التنبؤات المالية.
( )3-3ارتباط القدرة اإلدارية بأداء وظيفة مراقب الحسابات.
خالصة الفصل

الفصل الثالث

تأثير القدرة اإلدارية على أداء الوظيفة المحاسبية

( )1-3العالقة بين القدرة اإلدارية و ممارسات إدارة األرباح .
يواج دده الم دددراء التنفي ددذيين ض ددغوطاً لتجن ددب تحقي ددق خس ددائر ،أو تجن ددب
انخفاض األرباح المحاسبية عن الفترات السدابقة ،أو تجندب تحقيدق مدا يطلدق
عليه بمفاجئة العوائد السلبية ( Negative Earnings Surpriseانخفداض
األربد د د دداح المحاسد د د ددبية المعلد د د ددن عنهد د د ددا عد د د ددن توقعد د د ددات المحللد د د ددين المد د د دداليين
(Burgstahler and Dichev, 1997 ; Degeorge, Patel and
Zeckhauser, 1999 ; Skinner and Sloan, 2002 ; Payne
.)and Thomas, 2003; Gore, Pope and Singh, 2007
وأحد األسباب الممكنة لتفسير رغبة المدراء فى تحقيدق الحدد األدندى مدن
األرب داح المحاسددبية  Earnings Thresholdsلمقابلددة معددايير تقيدديم األربدداح
المحاسبية (كاإلعالن عن أرباح محاسبية موجبدة ،والحفدات علدى األداء الحدالي
للشددركة ،اومقابلددة توقعددات المحللددين المدداليين) ،هددو اعتمدداد أصددحاب المصددالح
 Stakeholdersعل ددى ه ددذه المع ددايير لتقي دديم أداء إدارة الش ددركات ،كم ددا تك دداف
أس دواق رأس المددال الشددركات التددي تقددوم بتحقيددق أو التغلددب علددى معددايير تقيدديم
األربد دداح المحاسد ددبية المطلوبد ددة  ،Benchmarkingوبد ددالنظر إلد ددى أهميد ددة هد ددذه
المعددايير لتقيدديم األربدداح المحاسددبية ،فنجددد اندده لدديس مددن المفدداج قيددام المدددراء
ببدارة األرباح ألعلى ( زيادة األرباح) من خدالل القيدام بممارسدات إدارة األربداح
(المحاسبية ،الحقيقية) لتحقيق األرباح المستهدفة.
فد د ددى الواقد د ددع يحصد د ددل المد د دددراء التنفيد د ددذيين علد د ددى تعويضد د ددات مرتفعد د ددة
(الحوافزوكل ما يحصدل عليدة المددراء) إذا مدا تدم النظدر إلديهم بدأن لدديهم سدمعة
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إداريددة قويددة ) ،(Demerjian et al.,2012وقددد يتولددد الدددافع لدددى المدددراء
األعلد ددى قددددرة لتجندددب ممارسد ددات إدارة األربددداح إذا توقع د دوا أن ه ددذه الممارسد ددات
ستؤدى إلدى تشدويه سدمعتهم اإلداريدة فدي أسدواق العمالدة اإلداريدة (Rajgopal
.)et al., 2006 ; Graham et al., 2012 ; Falato et al., 2012
وعلددى الجانددب األخددر ،قددد يكددون المدددراء األعلددى قدددرة أكثددر انشددغاال بسددمعتهم
اإلدارية مما يدفعهم ذلك إلى التصرف بطرق انتهازيدة لحمايدة سدمعتهم اإلداريدة
) ،(Malmendiar et al., 2012أو للحصدول علدى مندافع خاصدة كتعظديم
عائدات مبيعات أسهمهم في الشركات القائمين ببدارتها أو إلرسال إشدارات إلدى
أس د دواق العمالد ددة اإلداريد ددة فد ددي حد ددين إنهد ددم ال ي ازل د دوا يقد دددموا عوائد ددد مرتفعد ددة إلد ددى
المساهمين مقارن ًة بالمدراء األقل قدرة ) . (Demerjian et al.,2012وحديثاً
توصدلت د ارسدة ) Demerjian et al.,(2013إلدى وجدود تدأثير ايجدابي للقددرة
اإلداريددة علددى جددودة األربدداح المحاسددبية ،واستخلصددت هددذه الد ارسددة أن المدددراء
األعلددى قدددرة هددم أفضددل فددي تجميددع المعلومددات التددي يمكددن االعتمدداد عليهددا فددي
بناء التقدديرات المسدتقبلية (التطلعيدة) بشدكل أكثدر مصدداقية والتدي تدنعكس علدى
ج ددودة األرب دداح المحاس ددبية )al.,2013

et

 ،(Demerjianول ددم يتحق ددق

) Demerjian et al.,(2013مدن احتمدال قيدام المددراء األعلدى قددرة بالقيددام
بممارسدات إدارة األربداح  ،فقدد اعتمددت د ارسدة (Demerjian et al.,(2013
علد ددى أربعد ددة مقد دداييس لجد ددودة األربد دداح المحاسد ددبية وهد ددى إعد ددادة قيد دداس األربد دداح
المحاسدبية  ،the existence of an earnings restatementواسدتم اررية
األرباح  ،the persistence of earningsوأخطداء تقددير مخصدص الدديون
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المعدومددة  ،error in the bad debt provisionوجددودة االسددتحقاقات
المحاسدبية ،Accruals qualityوالجدددير بالدذكر أن هدذه المقدداييس تتدأثر بكددل
مدن األخطداء المتعمددة وغيدر المتعمددة التدي تقددمها اإلدارة

Demerjian et

) ،al.,(2013ومن المحتمل أن يقدم المدراء األعلى قدرة أخطاء متعمدة وذلك
إمد ددا لإلشد ددارة ألد ددي معلومد ددات خاصد ددة عد ددن الشد ددركة إلد ددى أس د دواق رأس المد ددال أو
للحصددول علددى منددافع خاصددة مددن الشددركة والمسدداهمين ،وعلددى الددرغم مددن تقددديم
هددذه الد ارس ددة دلي ددل علددى ت ددأثير للق دددرة اإلداري ددة علددى ج ددودة األرب دداح المحاس ددبية
المتمثل ددة ف ددي المق دداييس س ددالفة ال ددذكر والمعبد درة ع ددن ج ددودة األرب دداح إال إن دده م ددن
المحتمددل قيددام ه دوالء المدددراء بممارسددات إدارة األربدداح( المحاسددبية ،الحقيقيددة ).
ومددن هنددا يتسددائل الباحددي عمددا اذا كانددت تعددد القدددرة اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين
هى أحد العوامل المؤثرة فى ممارسات إدارة األرباح.
توصددلت د ارسددة ) Francis et al.,(2008إلددى وجددود تددأثير عكسددي
للسمعة اإلدارية (مقاسه بتكرار المقاالت التي تشيد بأداء مدير تنفيدذي معدين
فددي الج ارئددد الماليددة التددي تصدددر عددن بورصددة  ) Wall-Streetعلددى جددودة
األربداح المحاسدبية المعبدر عنهدا بنمدوذج جدودة االسدتحقاقات (Dechow
) ،and Dechev,2002واستخلصدت هدذه الد ارسدة أن مجدالس اإلدارة تقدوم
درتهم الس ددابقة
بتعيددين مدددراء محددددين (بعيددنهم) بس ددبب سددمعتهم اإلداريددة وخبد ا
على إدارة العمليات التشغيلية في الشركات التي تعمل فدي ظدل أكثدر البيئدات
التشغيلية تعقيداَ وتقلباَ ) ،(Francis et al.,2008وأشار Demerjian et
) al.,(2013إلددى أن التددأثير العكسددي للسددمعة اإلداريددة علددى جددودة األربدداح
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المحاسبية التي توصلت إليها د ارسدة ) Francis et al.,(2008ترجدع إلدى
طبيعدة العمليددات التشددغيلية لهدذه الشددركات ,ولديس للمدددراء التنفيددذيين ،حيددي
ت د ددؤثر الخص د ددائص الرئيس د ددية للش د ددركة (ك د ددالحجم ،وتقل د ددب المبيع د ددات ،وتقل د ددب
التدددفقات النقديددة مددن النشدداط التشددغيلي ،الدددورة التشددغيلية للشددركات ،الخسددائر
المحققة ،الخسائر المحققة قبل طرح البنود الخاصة ،التدفقات النقدية السدالبة
من النشاط التشغيلي) على مقياس جودة االستحقاقات المحاسبية المعبر عن
جد د ددودة األربد د دداح المحاسد د ددبية .وباإلضد د ددافة إلد د ددى ذلد د ددك يتد د ددأثر مقيد د دداس جد د ددودة
االستحقاقات المحاسبية بكل من األخطاء المتعمدة واألخطاء غير المتعمددة،
وأن العديدد مدن األخطدداء غيدر المتعمددة ال يمكددن تجنبهدا حيدي إنهددا تنشدأ مددن
تعقيد البيئة التشدغيلية للشدركات ) ،(Dechow and Dechev.,2002كمدا
انتق ددد )al.,(2013

et

 Demerjianنم ددوذج

and

Dechow

) Dechev.,(2002المعبر عن جدودة األربداح االسدتحقاقات المحاسدبية مدن
حيي أن ثبات المعامل المقدرة للتدفقات النقدية بدين جميدع المشداهدات يندتج
عنددده قد دديم موجبدددة للشد ددركات التد ددي تحق ددق تد دددفقات نقديد ددة سد ددالبة مد ددن النشد دداط
التشدغيلي ( )Ball and Shivakumar 2006 ; Wysocki 2009ممدا
يشير ذلك إلى أن نمدوذج قيداس جدودة االسدتحقاقات يحتدوى علدى أخطداء فدي
القياس والتي ترتب بشدكل مندتظم مدع الخصدائص المرتبطدة بكدل شدركة .وقدد
اتب ددع )al.,(2013

et

 Demerjianد ارس ددة

and

Ball

) Shivakumar.,(2006التددي قامددت بتعددديل نمددوذج جددودة االسددتحقاقات
لكي يسدمح الخدتالف المعامدل المقددر للتددفقات النقديدة مدن النشداط التشدغيلي
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ب د د ددين الق د د دديم الموجب د د ددة والس د د ددالبة للمشد د د داهدات مح د د ددل الد ارس د د ددة ،كم د د ددا أعتم د د ددد
) Demerjian et al.,(2013علددى د ارسددة ) Wysocki,(2009الددذي
الحددل تددأثر نمددوذج جددودة االسددتحقاقات بالخصددائص األساسددية التددى تختلددف
ب د د ددين الش د د ددركات المختلف د د ددة (ك د د ددالحجم وغيره د د ددا م د د ددن الخص د د ددائص) ،وتمك د د ددن
) Demerjian et al.,(2013مددن الوصددول إلددى التددأثير االيجددابي للقدددرة
اإلدارية للمدراء التنفيذيين (لمقاسه بدرجة القدرة اإلدارية) علدى جدودة األربداح
المحاسددبية (المقاس دده م ددن خ ددالل نم ددوذج ج ددودة االس ددتحقاقات المحاس ددبية بع ددد
األخ ددذ ف ددي االعتب ددار االنتق ددادات الس ددابقة لنم ددوذج تق دددير ج ددودة االس ددتحقاقات
والقيد ددام بد ددبجراء بعد ددد التعد ددديالت كد ددبدراج بعد ددض المتغي د درات التد ددي تعبد ددر عد ددن
خص ددائص الشد ددركة كد ددالحجم والتقلب ددات فد ددي ال دددورة التش ددغيلية إلدددى النمدددوذج.
اإلضد ددافة للسد ددماح بد دداختالف معامد ددل التقد دددير للتد دددفقات النقديد ددة مد ددن النشد دداط
التشددغيلي بددين القدديم الموجبددة والسددالبة للتدددفقات النقديددة مددن النشدداط التشددغيلي
(.)Demerjian et al.,2013
وأشار ) Demerjian et al., (2013إلى أن المددراء األعلدى قددرة
هددم أكثددر د اريددة بأعمددال شددركاتهم واتجاهددات الصددناعة و زيددادة قدددرتهم علددى
تجميع المعلومات التي يمكن االعتماد عليها في تكدوين التقدديرات المسدتقبلية
(التطلعيددة) الموثددوق فيهددا ،باإلضددافة إلددى كددونهم أكثددر د اريددة بقاعدددة عمددالء
ش ددركاتهم وحال ددة االقتص دداد الكل ددى عن ددد تق دددير مخص ددص ال ددديون المعدوم ددة،
والعوائد المستقبلية المتوقعة من األصول المسجلة وقدرتهم على فهم وتطبيدق
المعدايير المحاسدبية المعقددة ( .)Demerjian et al., 2013وبالتدالي قدد
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يكد ددون المد دددراء األعلد ددى قد دددرة قد ددادرين علد ددى القيد ددام بممارسد ددات عمليد ددات إدارة
األربدداح (المحاسددبية ،الحقيقيددة) بنجدداح ،فمددثالً قددد يقددوم المدددراء األعلددى قدددرة
بتعجي ددل اإليد درادات فقد د ف ددي حال ددة تأك دددهم م ددن كفاي ددة مبيع ددات الفتد درة التالي ددة
لتغطية المبيعات المعجلة وبالتالي تجنب التقلبات الكبيدرة التدي قدد تحددي فدي
االسد ددتحقاقات واعد ددادة قيد دداس األربد دداح المحاسد ددبية

et

Demerjian

) ،)al.,2013وباإلضافة إلى ذلك يرى الباحدي أن المددراء األعلدى قددرة قدد
يعتم دددوا عل ددى التك دداليف المترتب ددة عل ددى ممارس ددات إدارة األرب دداح (المحاس ددبية،
التالعددب باألنشددطة الحقيقيددة ) الختيددار األسددلوب األقددل تكلفددة ،حيددي تتحدددد
هذه التكاليف من خالل البيئة التشغيلية والمحاسبية للشركة)،(Zang,2008
وكما أشار ) Demerjian et al.,(2013سلفاً إلى أن المدراء األعلدى قددرة
أكثددر د اريددة بالعمليددات التشددغيلية الشددركات والعوائددد المسددتقبلية مددن األصددول
المسد ددجلة .باإلضد ددافة إلد ددى قد دددرتهم علد ددى فهد ددم وتطبيد ددق المعد ددايير المحاسد ددبية
) (Demerjian et al.,2013ا فبالتدالى يفتدرض أن يقدوم المددراء األعلدى
ق د دددرة بممارس د ددات إدارة األرب د دداح بش د ددكل أكث د ددر نجاحد د داً (أي بش د ددكل ال يمك د ددن
إكتشافة) .باإلضافة إلى إتباع األساليب األقل تكلفة لممارسدات إدارة األربداح
(القيد ددام بممارسد ددات إدارة االسد ددتحقاقات قبد ددل القيد ددام بممارسد ددات إدارة األربد دداح
ل نشد ددطة التشد ددغيلية ،واالهتمد ددام (العنايد ددة) باالسد ددتحقاقات المحاسد ددبية الد ددذين
يديرونها ،فمثالً يستطيع المددراء األعلدى قددرة اسدتخدام تقدديراتهم الفائقدة عدن
األداء المستقبلى للحد من ( لتقليل) إدارتهم للمسدتحقات فدي الحسدابات التدي
يعتق دددون إنه ددم يس ددتطيعوا تغطيته ددا ف ددي الفتد درات المس ددتقبلية ،فق ددد ي ددتم تعجي ددل
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المبيعددات فق د فددي الفت درات التددي يتوقعددون فيهددا زيددادة المبيعددات بشددكل غيددر
عدادى فدي الفتدرة الالحقدة ،وبالتدالي تجنددب الحاجدة إلدى خددذل المسدتثمرين مددن
خالل انخفاض المبيعات في الفترات التالية )،)Demerjian et al.,2012
وهذا التحليل ما أكدته دراسة ) Demerjian et al.,(2012حيي توصلت
هددذه الد ارسددة إلددى أن المدددراء األعلددى قدددرة أقددل اسددتخداما إلددى إدارة األرب دداح
الكليددة (المحاسددبية ،التالعددب باألنشددطة الحقيقيددة) ،وعنددد د ارسددة أسدداليب إدارة
األربد دداح عل د ددى ح د دددا (المحاس د ددبية ،التالعد ددب باألنش د ددطة الحقيقي د ددة) ،فتوص د ددل
) Demerjian et al.,(2012إلدى زيدادة احتمدال قيدام المددراء األعلدى قددرة
بممارس ددات إدارة األرب دداح المحاس ددبية ،وانخف دداض احتم ددال قي ددامهم بممارس ددات
إدارة األرب دداح الحقيقي ددة (التالع ددب باألنش ددطة الحقيقي ددة) ،وب ددالرغم م ددن اعتم دداد
المد دددراء األعلد ددى قد دددرة علد ددى أسد دداليب إدارة األربد دداح المحاسد ددبية إلد ددى أن هد ددذه
الد ارس ددة توص ددلت إل ددى وج ددود مع دددالت منخفض ددة م ددن إع ددادة قي دداس األرب دداح
المس ددتقبلية الت ددي تتب ددع الفتد درات الت ددي ت ددم وص ددفها بأنه ددا فتد درات إدارة األرب دداح
المحاسددبية ممددا يشددير ذلددك إلددى درجددة مددن التطددور فددي إسددتراتيجيات المدددراء
األعلد ددى قد دددرة إلدارة األربد دداح المحاسد ددبية ،كمد ددا توصد ددلت هد ددذه الد ارسد ددة إلد ددى
انخفدداض التكدداليف المترتبددة علددى قيددام المدددراء األعلددى قدددرة بممارسددات إدارة
األربد دداح بغد ددض النظد ددر عد ددن األسد ددلوب المتبد ددع إلدارة األربد دداح ( المحاسد ددبية،
الحقيقيددة ،االثنددين معداً) ،وتتفددق هددذه النتددائج مددع النتددائج التددي توصددلت د ارسددة
) Demerjian et al.,(2014حيدي توصدلت هدذه الد ارسدة إلدى وجدود دليدل
عددن قيددام المدددراء األعلددى قدددرة بأنشددطة تمهيددد الدددخل بشددكل إسددتباقى لتجنددب
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انتهاك عقود الدين ،كما توصلت إلى انخفاض التكاليف المترتبدة علدى القيدام
بأنشددطة تمهيددد الدددخل عنددد قيددام المدددراء األعلددى قدددرة بهددذه األنشددطة (علددى
سددبيل المثددال انخفدداض التقلبددات فددي االسددتحقاقات المحاسددبيةالتي تددؤثر علددى
انخفد دداض معد دددل العائد ددد علد ددى األصد ددول فد ددي المسد ددتقبل) ،كمد ددا أيد دددت د ارسد ددة
) HUANG,(2013ه ددذه النت ددائج حي ددي توص ددلت إل ددى أن انخف دداض العوائ ددد
السلبية المستقبلية المترتبدة علدى القيدام بممارسدات إدارة األربداح الحقيقيدة عندد
قيام المدراء األعلى قدرة بهذه الممارسات.
( )2-3تأثير القدرة اإلدارية على التنبؤات المالية للمدراء التنفيذيين.
يت دوافر للم ددديرين معلومددات ع ددن األداء المددالى والمس ددتقبلى لمنش ددأتهم
أكثر مدن غيدرهم ،و قدد أفدادت عددة د ارسدات أن لددى هدؤالء المدديرين الحدوافز
لإلفصاح االختيارى عدن هدذه المعلومدات ،ومدن هدذه الحدوافز انخفداض تكلفدة
معامالت تبادل األوراق المالية ،وزيادة اهتمام المحللين المداليين والمسدتثمرين
وزيادة السيولة وانخفاض تكلفة رأس المال ).Choi et al.,(2004
كم د ددا تس د ددتخدم اإلدارة اإلفص د دداح االختي د ددارى ع د ددن التنبد د دؤات المالي د ددة
لتخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات بين اإلدارة والمستثمرين ( Ajinkya
Karamanou and ; Ajinkya et al., 2005 ; and Gift,1984
Hui et al., ; Lennox and Park, 2006 ; Vafeas,2005
 ،)2009وإلدارة توقع د ددات المحلل د ددين والمس د ددتثمرين ع د ددن إتجاه د ددات األرب د دداح
المسدتقبلية (  ،)Matsumoto 2002; Cotter et al., 2006ولتخفديض
تكدداليف التقاضددى (Kasznik and Lev 1995 ; Skinner 1994
; Field et al. 2005 ; Soffer et al. 2000 ; Skinner 1997
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 ،) Rogers and Buskirk 2009أو للتددأثير علددى تعويضددات المدددراء
(الحد د دوافز وك د ددل م د ددا يحص د ددل علي د دده الم د دددراء) القائم د ددة عل د ددى أس د دداس أس د ددعار
األسدهم  . Stock-based compensationوبالتددالى تعدد التنبدؤات الماليددة
الت ددى تص دددرها اإلدارة مص ددد اًر رئيس ددياً للمعلوم ددات المتاح ددة ف ددى أسد دواق رأس
المال ،كما تعد أحد أهم أشكال التنبؤات االختيارية (،)Hirst et al., 2008
وذلك إلحتوائها على محتوى معلوماتى والمشار إليه من خالل تفاعل أسدواق
رأس المدال مدع األعدالن عدن هدذه التنبدؤات ( ; Baginski et al., 1993
 ،)Rogers and Stocken, 2005; Anilowski et al., 2007كمدا
يمكن التحقق من صدق هذه التنبؤات فى وقت الحق ( ;Williams, 1996
 ،)Stocken, 2000; Hutton and Stocken, 2009وباألضافة إلى مدا
تحتويه تلك التنبؤات المالية عن معلومات عدن إتجاهدات األربداح المسدتقبلية،
فقددد أشددارت نظريددة ) Trueman,(1986إلددى إندده بسددبب قدددرة المدددراء علددى
تحدي ددد التغيد درات االقتص ددادية األساس ددية ف ددى الش ددركات الق ددائمين ببدارته ددا ه ددى
معلومة ذات قيمدة مالئمدة فدى أسدواق رأس المدال ،فدبن المدديرين الدذين تدرتب
ح د دوافزهم بالملكيد ددة سد ددوف يقوم د دوا ببصد دددار تنب د دؤات عد ددن األربد دداح المسد ددتقبلية
اختياريد داً وذلد ددك ل ش ددارة إلد ددى أس د دواق رأس الم ددال علد ددى ق دددرتهم علد ددى تحديد ددد
التغيرات فى الفرص االقتصادية المتاحة امام الشركة ،وبالتالى سديؤدى تلدك
التنبد دؤات ع ددن األرب دداح المس ددتقبلية إل ددى زي ددادة قيم ددة المنش ددأة ف ددى نهاي ددة الفتد درة
الماليددة عندده فددى حالددة عدددم إصدددار تنب دؤات عددن األربدداح المسددتقبلية ومددن ثددم
تعظيم ثروة الشدركة و المدديرين الدذى تدرتب حدوافزهم بالملكيدة Baik et al.
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) ،(2011وتشد ددير هد ددذه النظريد ددة إلد ددى إند دده باألضد ددافة إلد ددى المعلومد ددات التد ددى
تحتويه د ددا تنبد د دؤات اإلدارة ع د ددن األرب د دداح المس د ددتقبلية ع د ددن إتجاه د ددات األرب د دداح
المسددتقبلية ،فددبن تلددك التنب دؤات قددد تحتددوى ايض داً علددى معلومددات عددن القدددرة
اإلدارية للمديرين التنفيذيين.
ولكددن نظد اًر لصددعوبة مالحظددة القدددرة اإلداريددة للمدددراء بشددكل مباشددر،
فقد د د ددد تجاه د د د ددل العدي د د د ددد مد د د ددن الب د د د دداحثين محاول د د د ددة إختبد د د ددار ص د د د ددحة نظري د د د ددة
( Trueman,(1986لعدم إيجاد مقداييس موضدوعية للقددرة اإلداريدة تسدتطيع
الفصدل بدين القددرة اإلداريدة للمددير و قددرة الشدركة ;(Baik et al., 2011
 .)Lee et al.,2012إلددى أن جائددت د ارسددة  Zamora,2009لتؤيددد تلددك
النظريددة ،حيددي اسددتهدفت هددذه الد ارسددة التقصددى عمددا اذا كانددت هندداك عالقددة
بددين إشددارة المدددراء المدداليين إلددى مددوهبتهم اإلداريددة مددن خددالل قدددرتهم المتفوقددة
علد ددى التنبدددؤ باألربد دداح المسدددتقبلية و ب ددين تعويضددداتهم ،وب ددين فد ددرص الترقد ددى
 ،Carrer Prospectsواسددتخدمت هددذه الد ارسددة دقددة التنب دؤات عددن األربدداح
المسدتقبلية للمدددراء المدداليين كمقيدداس علددى القدددرة المتفوقددة للمدددراء علددى التنبددؤ
ع ددن األرب دداح المس ددتقبلية ،وق ددد خلص ددت ه ددذه الد ارس ددة إل ددى أن الم دددراء ال ددذين
يتمتعددون بقدددرة فائقددة علددى التنبددؤ عددن األربدداح المسددتقبلية هددم أكثددر إحتمدداالَ
للحصددول علددى أعلددى تعويضددات ،أو الحصددول علددى فددرص التقدددم الددوظيفى
كالترقية أو اإلنتقال للعمل فى شدركات أفضدل ،وأشدارت األدلدة التدى توصدلت
إليها هذه الد ارسدة إلدى أن القددرة علدى التنبدؤ باألربداح المسدتقبلية تدرتب بقيمدة
المدراء الماليين فى أسواق العمالة اإلدارية.
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وقد ددد يعتقد ددد الد ددبعض أن عمليد ددة اإلفصد دداح االختيد ددارى للتنب د دؤات عد ددن
األرب دداح المس ددتقبلية مقتصد درة فقد د للم دددراء الم دداليين إن دده بس ددبب زي ددادة تركي ددز
المددراء المداليين علدى اإلدارة الماليدة  ،Financial Managementوالتدى
من شأنها التواصل مع المشاركين فى أسواق رأس المدال و زيدادة القددرة علدى
التنبؤ باألرباح المستقبلية ،والتدى تدرتب بشدكل مباشدر بالمسدئوليات األساسدية
لوظيفة المدير المالى ،إال أن اإلدارة المالية تعد جانب واحد مدن المسدئوليات
المتعددة لوظيفة المدير التنفيدذى ) ،Lee et al (2012وقدد توصدلت د ارسدة
) Brochet et al.,(2009إنده يتبدع عمليددة تغييدر المدددير المدالى إنخفدداض
فددى تك ارريددة ودقددة تنب دؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية ،كمددا جائددت النتددائج
مماثل ددة بالنس ددبة للم دددير التنفي ددذى ولك ددن ت ددم نس ددب ه ددذه النت ددائج إل ددى اإلش ددارة
( Signalingالقيد ددام تك ارريد ددة التنب د دؤات ل شد ددارة لد ددى أس د دواق رأس المد ددال بمد ددا
يتوافر لهم من معلومات) وليس القدرة اإلدارية للمدراء  ،Abilityوكما ندرك
أهميددة المدددير المددالى فددى إعددداد األرقددام المحاسددبية التددى يددتم التنبددؤ بهددا إال إن
أسدداس تكددوين األرقددام المحاسددبية التددى يددتم اإلفصدداح عنهددا تسددتمد مددن قدددرة
المدددراء التنفيددذىين علددى تقيدديم التغي درات فددى التوقعددات االقتصددادية للشددركات
القائمين ببدارتها ويتفق ذلك مع نظرية ( ،Trueman,(1986باإلضافة إلدى
ذلددك فبددالنظر إلددى سددلطات المدددير التنفيددذى نجددد إن الق درار النهددائى إلصدددار
التنب دؤات عددن األربدداح المسددتقبلية بيددد المدددير التنفيددذى

. (Baik et

) al.,2011bوهددذا األمددر مددا يجعلنددا نتسددائل عمددا اذا كانددت تحتددوى تنب دؤات
اإلدارة عد ددن األرب د دداح المس د ددتقبلية عل د ددى معلوم د ددات مفي د دددة ع د ددن ق د دددرة الم د دددراء
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التنفيذيين باألضافة إلى مدا تحتويده تلدك التنبدؤات عدن معلومدات عدن األربداح
المسددتقبلية ،حي ددي تسددتمد أهمي ددة فهددم ود ارس ددة العالقددة ب ددين القدددرة اإلداري ددة و
األفص دداح االختي ددارى لتنبد دؤات اإلدارة ع ددن األرب دداح المس ددتقبلية م ددن الد ارس ددات
السابقة التى أوضحت أن زيادة شفافية الشركات تعمدل علدى تخفديض مشدكلة
عدددم تماثددل المعلومددات التددى تددؤدى بدددورها إلددى تخفدديض تكلفددة رأس المددال،
وبالتبعية زيادة قيمة الشركة ))Easley and O'Hara , 2004
وهددو مددا جعددل الباحددي يقددوم بطددرح التسدداؤل التددالى وهددو "هــل توجــد
عالقـة بــين القــدرة اإلداريــة للمـدراء التنفيــذيين وتنبـؤات اإلدارة عــن األربــاح
المستقبلية ؟".
وللتحقددق مددن تلددك العالقددة سدديقوم الباحددي بتقسدديم التحليددل علددى أربعددة أبعدداد
كالتالى :
 .1العالقة بين القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين واصدار وتك اررية
تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية.
 .2ارتباط القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين بدقة تنبؤات اإلدارة عن
األرباح المستقبلية.
 .3مدى استجابة أسواق رأس المال إلى األخبار التي تحتويها تنبؤات
اإلدارة عن األرباح المستقبلية.
 .4تأثير القدرة اإلدارية على توصيات المحللين في أسواق رأس المال.
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( )1-2-3العالقة بين القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين واصدار وتكرارية
تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية.
وفقد داً إل ددى نظري ددة ) Trueman,(1986ف ددى بداي ددة ه ددذا الج ددزء الت ددى
تددنص علددى قيددام المدددراء التنفيددذيين ببصدددار التنبدؤات عددن األربدداح المسددتقبلية
ل شددارة إلددى أسدواق رأس المددال عددن قدددراتهم علددى تحديددد التغيدرات التددى تطد أر
علد ددى البيئ د ددة االقتص د ددادية للش د ددركة وبد ددالنظر إل د ددى أهمي د ددة الوظيف د ددة اإلداري د ددة
للمديرالتنفيذى علدى تحديدد هدذه األحدداي والتغيدرات االقتصدادية للشدركة ،نجدد
أن قيمددة الشددركة سددوف تعكددس منظددور المسددتثمرين حددول قدددرة المدددراء علددى
أداء هددذه الوظيفددة ،حيددي يصددعب علددى المسددتثمرين مالحظددة القدددرة اإلداريددة
للمدددراء التنفيددذيين بشددكل مباشددر لددذلك فددبن المسددتثمرين يسددتدلوا علددى تلددك
القد دددرة مد ددن خ د ددالل األفصد دداح االختي د ددارى عد ددن تنبد د دؤات اإلدارة عد ددن األرب د دداح
المستقبلية )Baik et al.,(2011a
و فى نهاية المطداف يدؤدى ذلدك إلدى زيدادة سدعر سدهم الشدركة عنده
فددى حالددة عدددم إصدددار أى تنب دؤات عددن األربدداح المسددتقبلية ،وبالتددالى تتحقددق
المنفعة لكل من الشركة والمدير على حدة .
وعلددى الجانددب األخددر يددرى الباحددي أن اإلفصدداح االختيدداري للمدددراء
عن التنبؤات عن األرباح المستقبلية قدد يدرتب بانتهازيدة اإلدارة ،فقدد توصدلت
دراسة ) Abooda and Kaszink,(2000إلى أن الشركات تقوم ببصدار
تنب دؤات عددن األربدداح المسددتقبلية تحتددوى علددى أخبددار غيددر سددارة عددن األربدداح
المسددتقبلية قبددل مددنح المدددراء التنفيددذيين مكاف د ت خيددار األسددهم ،وفددى س ددياق
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متصل ،توصلت د ارسدة ) Noe (1999إلدى قيدام المددراء ببيدع أسدهم الشدركة
التي بحدوزتهم عقدب اإلفصداح عدن التنبدؤات باألربداح المسدتقبلية التدي تحتدوى
علددى أخبددار سددارة عددن األربدداح المسددتقبلية ،بينمددا توصددلت د ارسددة

Cheng

) and Lo,(2006إلددى دليددل يشددير إلددى قيددام الشددركات وبشددكل إسددترتيجى
ببصدددار تنب دؤات عددن األربدداح المسددتقبلية تحتددوى علددى أخبددار غيددر سددارة عددن
اتجاهددات األربدداح المسددتقبلية قبددل عددرض أسددهم الشددركة علددى المدددراء لشدرائها
(عددرض بيددع األسددهم علددى العدداملين بالشددركة) ،وجدداءت نتددائج هددذه الد ارسددات
قويددة بالنسددبة للمدددراء التنفيددذيين عددن المدددراء غيددر التنفيددذيين ،ممددا يؤكددد ذل دك
على أهمية قرار المدير التنفيذي ببصدار التنبؤات عن األرباح المستقبلية.
وبددالرجوع إلددى نظريددة ) Trueman,(1986يفتددرض أن يتولددد لدددى
المد دددراء التنفيد ددذيين األعلد ددى قد دددرة الحد ددافز علد ددى إطد ددالع أس د دواق رأس المد ددال
بالتغيرات في البيئة االقتصادية للشركة وذلك لإلشارة عن قدرتهم ،حيي تقوم
أسدواق رأس المددال بتقيدديم هددذه القدددرة ( ،Trueman,(1989وبالتددالي تحسددين
البيئددة المعلوماتيددة للشددركة وزيددادة شددفافيتها ،وهددو األمددر الددذي يددنعكس علددى
تخفدديض مشددكلة عدددم تماثددل المعلومددات بددين اإلدارة والمسددتثمرين ،وانخفدداض
تكلفد ددة رأس المد ددال ،ومد ددن ثد ددم زيد ددادة قيمد ددة الشد ددركة

and

(Easley

) ، O'Hara,2004وبالتددالي قددد يكددون المدددراء التنفيددذيين األعلددى قدددرة أكثددر
احتماال على إصدار التنبدؤات عدن األربداح المسدتقبلية اختياريداً بشدكل متكدرر
مقارن د ًة بالمدددراء األقددل قدددرة ،وبددالمنطق يفتددرض أن يكددون المدددراء التنفيددذيين
األعلى قدرة أقل احتماال إلى إصدار تنبدؤات عدن األربداح المسدتقبلية ألسدباب
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انتهازيددة (،)Malmendier Tale ,2009 ; Francis et al.,2008
وهذا التحليدل مدا أكدتده د ارسدة ) Baik et al.,(2011aحيدي توصدلت هدذه
الد ارس ددة إلد ددى أن هن دداك عالقدددة ارتبددداط إيجابي ددة ب ددين الق دددرة اإلداريدددة للمد دددير
التنفيددذي واحتمددال قيددام اإلدارة ببصدددار تنب دؤات عددن األربدداح المسددتقبلية ممددا
يشير ذلدك إلدى أن المددراء التنفيدذيين األعلدى قددرة يعملدوا علدى تحسدين البيئدة
المعلوماتية للشركة من خالل زيادة تدفق المعلومات المتاحة عن الشركة إلى
أسدواق رأس المدال ( ،)Baik et al.,2011aوتتسدق هدذه النتدائج مدع نظريدة
) Trueman,(1986من حيي أن المدراء األعلى قدرة يكونوا أكثدر احتمداال
م د ددن الم د دددراء األق د ددل ق د دددرة عل د ددى اإلش د ددارة إل د ددى ق د دددرتهم عل د ددى توق د ددع الف د ددرص
االقتصددادية للشددركة ،وقددد اسددتخدمت هددذه الد ارسددة ثالثددة مقدداييس لتعبددر عددن
القدددرة اإلداريددة ،المقيدداس األول وهددو عدددد المقدداالت التددي تشدديد بددأداء المدددير
التنفيذي خالل فترة  5سنوات ). (Media Citation
والمنط د ددق المبن د ددى عل د ددى اس د ددتخدام ه د ددذا المقي د دداس ه د ددو أن الم د دددراء
التنفيددذيين الموهددوبين فددي إدارة عمليددات الشددركة غالبداً مددا يددتم اإلشددادة بددأدائهم
في ج ارئدد األعمدال التدي تصددر عدن أسدواق رأس المدال أو مدن خدالل وسدائل
األعددالم المتاحددة وينتقددد هددذا المقيدداس مدن حيددي اندده يقتصددر علددى الشددركات
كبيرة الحجم ) ،)Demerjian et al.,2012والمقياس الثاني للقدرة اإلداريدة
يدأتي مدن د ارسدة ) (Demerjian et al.,2009الدذي أسدتخدم أسدلوب
 Data envelope analysisإلنشاء مقيداس للقددرة اإلداريدة علدى المسدتوى
الفردي ،والمقياس الثالي وهو معددل العائدد علدى األصدول المعددل بالصدناعة
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) )Industry – adjusted return on assetsوهدو معددل العائدد علدى
األصد ددول خد ددالل فت د درة  3سد ددنوات سد ددابقة لمد دددير تنفيد ددذي معد ددين ،وتعد ددد هد ددذه
المق دداييس أوس ددع وتش ددمل الق دددرة التش ددغيلية واإلس ددتراتيجية للم دددراء ول دديس فقد د
القد دددرة علد ددى التنبد ددؤ باتجاهد ددات األربد دداح المحاسد ددبية المسد ددتقبلية ،واالفت د دراض
األساس ددي ال ددذي يد درب ه ددذه المق دداييس بنم ددوذج ) Trueman,(1986ه ددو أن
الق د دددرة عل د ددى التنب د ددؤ بش د ددكل جي د ددد أم د ددر ض د ددروري إلظه د ددار الق د دددرة التش د ددغيلية
واإلستراتيجية الفائقة ،حيي أفترض نموذج ) Trueman,(1986أن المددراء
المتفددوقين يتميددزوا بالكشددف عددن التغي درات االقتص دادية لشددركاتهم فددي التوقيددت
المناسدب ،وبالتدالي يكددون المددراء األعلددى قددرة أفضددل مدن المدددراء األقدل قدددرة
فد ددي التنبد ددؤ بد ددالتغيرات االقتصد ددادية المسد ددتقبلية لشد ددركاتهم

et

(Baik

) . al.,2011aومع ذلك  ،فليس بالضرورة أن يؤدى زيادة احتمال وتك اررية
قيد ددام اإلدارة ببص د دددار التنبد د دؤات ع د ددن األربد دداح المس د ددتقبلية إل د ددى زي د ددادة ج د ددودة
المعلومددات المتاحددة فددى أسدواق رأس المددال التددي تحتويهددا تلددك التنبدؤات ،فمددن
المحتمددل أن تكددون الشددركات التددي تقددوم بتكدرار إصدددار التنبدؤات عددن األربدداح
المسد ددتقبلية لد ددديها قد دددرة ضد ددعيفة علد ددى التنبد ددؤ باألربد دداح المسد ددتقبلية وبالتد ددالي
انخف دداض ج ددودة المعلوم ددات المتاح ددة ف ددي أسد دواق رأس الم ددال ،ولتقي دديم م ددا إذا
كانت التنبؤات عن األرباح المستقبلية تحتوى على معلومات مفيدة عن القدرة
اإلداريد ددة للمد دددراء التنفيد ددذيين باإلضد ددافة إلد ددى المعلومد ددات التد ددي تحتويهد ددا عد ددن
اتجاه ددات األرب دداح المس ددتقبلية فالب ددد م ددن د ارس ددة العالق ددة ب ددين الق دددرة اإلداري ددة
للمد دددراء التنفيد ددذيين ودقد ددة تنب د دؤات اإلدارة عد ددن األربد دداح المسد ددتقبلية ،و مد دددى
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استجابة أسواق رأس المال ل خبار التي تحتويها تلدك التنبدؤات وهدو مدا سديتم
مناقشته في األجزاء التالية.
( )2-2-3العالقة بين القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين ودقة تنبؤات اإلدارة
عن األرباح المستقبلية .
أوض ددح نم ددوذج ) Trueman,(1986أن التد دوازن ب ددين عملي ددة توق ددع
التغي د درات فد ددى البيئد ددة االقتصد ددادية للشد ددركة واألسد ددتجابة إلد ددى تلد ددك التغي د درات،
واإلفصدداح االختيددارى لددإلدارة عددن التنبدؤات باألربدداح المسددتقبلية مقتصددر فق د
علددى المدددراء األعلددى قدددرة ،إال إندده يحتمددل أن نجددد قيددام بعددض المدددراء األقددل
قدرة باألفصاح اختيارياً عن التنبؤات باألرباح المستقبلية بشدكل متكدرر وذلدك
إم ددا بس ددبب ثق ددتهم ال ازئ دددة ف ددى ق دددرتهم أو ألنه ددم يري دددوا وأن يتمثلد دوا بالم دددراء
األعلدى قددرة ) ،(Lee et al.,2012كمدا إنده لديس بالضدرورة وأن يتبدع زيدادة
إحتمال إصدار وتك اررية قيام اإلدارة ببصدار التنبؤات عن األرباح المسدتقبلية
أن تكون قد قدمت فعالً معلومات مفيدة عن القدرة اإلدارية للمدراء التنفيدذيين
حيي الحل ) Barth ,(2003إنه قد يكون للمدراء التنفيذيين الذين يصدرون
تنب د دؤات عد ددن األربد دداح المسد ددتقبلية بشد ددكل متكد ددرر قد دددرة ضد ددعيفة علد ددى التنبد ددؤ
ببتجاهددات األربدداح وبالتددالى إنخفدداض جددودة المعلومددات المتاحددة فددى أس دواق
رأس المددال ،و إنخفدداض منفعددة المعلومددات التددى تحتويهددا تلددك التنب دؤات عددن
األربدداح المسددتقبلية ،وبندداءاً علددى ذلددك يفتددرض أن تعكددس دقددة تنب دؤات اإلدارة
عن األرباح المستقبلية القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين.
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إن المه ددارات الض ددرورية المطلوب ددة إل ددى إص دددار تنبد دؤات دقيق ددة ع ددن
األرب دداح المس ددتقبلية تد درتب إرتباطد داً وثيقد داً بتل ددك المه ددارات الض ددرورية ل ددإلدارة
الفعالة للشركة فى ظل بيئة غير مؤكدة األحداي والتغيدرات ،و تكدون تنبدؤات
اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية أكثددر دق ددة عندددما يت دوافر للمدددير القدددرة عل ددى
المحافظة وتطوير نظام للمعلومات المحاسبية يعمل علدى تشدغيل المعلومدات
بجودة مرتفعة وبالتالى تقديم بيانات موثوق فيهدا  ،reliable dataباألضدافة
إلى قدرة المدير التنفيدذى علدى توقدع التغيدرات فدى بيئدة أعمدال الشدركة وادراك
تد ددأثير هد ددذه التغي د درات علد ددى األربد دداح المحاسد ددبية ،كمد ددا يت د دوافر لد دددى الم د ددراء
التنفيدذيين الدذين يصددرون تنبدؤات دقيقدة عدن األربداح المسدتقبلية فهدم افضددل
عن مدى تدأثير التغيدرات فدى ظدروف العمدل  business conditionsعلدى
حجددم الطلددب علددى منتجددات الشددركة وعلددى هيكددل التكلفددة وأن يكون دوا قددادرين
عل ددى اإلس ددتجابة إل ددى التغيد درات ف ددى البيئ ددة االقتص ددادية بش ددكل أكث ددر فاعلي ددة
وبالتالى أن يكون المدراء التنفيذيين الذين لديهم قدرة إدارية قويدة فدى التعامدل
مددع األحددداي المسددتقبلية غيددر المؤكدددة ) ،(Lee et al.,2012القدددرة علددى
إصدار التنبؤات المالية بشكل أكثر دقة ،وهذا التحليل ما أكدته ايضاً النتدائج
التددى توصددلت إليهددا د ارسددة ) Baik et al.,(2011aحيددي خلصددت هددذه
الدراسة إلى وجود عالقة إرتباط إيجابية بين القدرة اإلدارية للمددراء التنفيدذيين
ودقة تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية ،كما تتفق هدذه النتدائج مدع الددليل
الدذى قدمتده د ارسدة ) Lee et al.,(2012والدذى يشدير إلدى أن دقدة تنبدؤات
اإلدارة عن األرباح المستقبلية تعكس القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين.
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ولكن ال ينتهى بنا التحليل عند هدذه النقطدة فقدد أشدار ( Trueman
 ,(1986س ددلفاً ف ددى بداي ددة ه ددذا الفص ددل إل ددى أن تنبد دؤات اإلدارة ع ددن األرب دداح
المسد ددتقبلية تقد دددم إشد ددارة للجمهد ددور عد ددن قد دددرة المد دددراء علد ددى توقد ددع التغي د درات
المستقبلية فى البيئة االقتصادية للشركة وتعديل العمليات التشغيلية وفقاً لهذه
التغي د درات ،وقد ددد أيد دددت النتد ددائج التد ددى توصد ددلت إليهد ددا د ارسد ددة

et

Baik

) al.,(2011aهو ما يجعلنا نتسائل عما اذا كان مجالس اإلدارة ايضاً تأخدذ
فددى اإلعتبددار دقددة تنب دؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية كمؤشددر علددى قدددرة
للمدراء التنفيذيين علدى إدارة العمليدات التشدغيلية للشدركة واألخدذ فدى الحسدبان
هددذه المعلومددة عنددد اتخدداذ الق د اررات المتعلقددة بتغييددر المدددير التنفيددذى وهددو مددا
جعل الباحي يقوم بطرح السؤال التالى "هل توجد عالقـة بـين إحتمـال تغييـر
المدير التنفيذى ودقة تنبؤات اإلدارة عن األ رباح المستقبلية ؟".
اذا كانددت دقددة تنبدؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية تعددد إشددارة عددن
ق دددرة الم دددراء التنفي ددذيين عل ددى إدارة الش ددركة فم ددن المحتم ددل أن تبق ددى مج ددالس
اإلدارة عل ددى الم دددراء التنفي ددذيين ال ددذين يفص ددحوا اختياريد داً ع ددن التنبد دؤات ع ددن
األربدداح المسددتقبلية الدقيقددة وبالتددالى األخددذ فددى األعتبددار هددذه المعلومددة ضددمن
ق اررات مجلس اإلدارة المتعلقة بتغييدر المددير التنفيدذى وهدذا التحليدل مدا أيدتده
نتائج دراسة ) Mergenthaler et al., (2011والذى توصلت إلى أنه يزيد
إحتم ددال تغيي ددر الم دددير التنفي ددذى عن دددما تفش ددل الش ددركة ف ددى تحقي ددق توقع ددات
المحللددين المدداليين ع دن األربدداح المسددتقبلية ،وقددد فسددروا تلددك النتددائج إلددى أن
فشل الشركة فى تحقيق توقعات المحللين الماليين عن األرباح المستقبلية يعد
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مقياساَ علدى ضدعف أداء الشدركة ،ولكدن بدالنظر إلدى التكداليف المرتفعدة التدى
تتحملهد ددا الشد ددركة عند ددد تغييد ددر المد دددير التنفيد ددذى والتد ددى تتمثد ددل فد ددى التكد دداليف
التعاقديدددة الناتجد ددة عدددن تس د دريح المد دددير التنفيد ددذى وتكد دداليف تعط ددل العمليدددات
التشغيلية للشركة لحين تعيين مدير تنفيذى أخر ،نجد أن الشركة قد ال تعتمد
علدى دقدة تنبدؤات اإلدارة عدن األربدداح المسدتقبلية وحددها التخداذالقرار المتعلددق
بتغييددر المدددير التنفيددذى ،وقددد أشددارت د ارسددة (; Warner et al., 1988
 (Weisbach , 1988إلدى أن األداء التشدغيلى هدو مؤشدر قدوى علدى القددرة
التشغيلية للمدراء التنفيذيين ،مما يعنى ذلك أنه من المحتمدل أن يقدوم مجلدس
اإلدارة بتقيدديم دقددة تنب دؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية بددالتزامن مددع تقيدديم
األداء الكلى للشركة التخاذالق اررات المتعلقة بتغيير المدراء التنفيذى.
وبناءاً على ماسبق ،اذا كدان أداء الشدركة جيدد ،فمدن المحتمدل أن ال

يقوم مجلس اإلدارة بتغيير قيادة الشركة وتكبدد التكداليف المرتبطدة بدذلك حتدى

واذا كانددت تنبدؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبيلة غيددر دقيقددة ،وعلددى الجانددب
األخددر اذا كددان أداء الشددركة ضددعيف ،فمددن المحتمددل وأن تنظددر اإلدارة إلددى
دقة تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية على إنها إشدارة إضدافية للتأكدد مدن
أن ض ددعف اداء الش ددركة الكل ددى يع ددود إل ددى إنخف دداض الق دددرة اإلداري ددة للم دددير

التنفيددذى وبالتددالى اتخدداذقرار تغييددر المدددير التنفيددذى  .والواقددع ،يك دون هندداك
بعض المدراء التنفيذيين الذين يكون لديهم نفوذ داخل الشركة وذلك إما ألنهم
بيمتلكدوا عدددد كبيددر مددن األسددهم ولددديهم حددق التصددويت أو ألن لددديهم السددلطة

الختيددار األعضدداء الخددارجيين لمجلددس اإلدارة وبالتددالى يصددعب علددى مجلددس

اإلدارة تغييد ددر ه د دؤالء المد دددراء التنفيد ددذيين اذا الحد ددل مجلد ددس اإلدارة أن هند دداك
إشددارات عددن ضددعف القدددرة اإلداريددة له دؤالء المدددراء التفيددذيين .وعلددى عكددس
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ذلددك ،عندددما ال يكددون للمدددير التنفيددذى أى نفددوذ داخددل الشددركة فمددن المددرجح
وأن يق ددوم مجل ددس اإلدارة بتغيي ددر الم دددراء التنفي ددذيين ال ددذين ل ددديهم ق دددرة إداري ددة

منخفضدة وهدذا التحليدل مدا أكدتدة النتدائج التدى توصدلت إليهدا د ارسدة Lee et
) al.,(2012حيي توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك عالقة إرتبداط إيجابيدة
بددين بددين إحتمددال تغييددر المدددير التنفيددذى والخطددأ المطلددق لتنبدؤات اإلدارة عددن

األرباح المستقبلية عند ضعف األداء الكلى للشركة واستمرار هذه العالقة فى

حالددة مددا اذا كانددت تنب دؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية أقددل (أعلددى) مددن
األربدداح الفعليددة المفصددح عنهددا ،كمددا أن هددذه العالقددة ترتكددز علددى عينددة مددن

المدددراء التنفيددذيين األقددل نفددوذاَ داخددل الشددركة ،ممددا تشددير هددذه النتددائج إلددى أن

مجددالس اإلدارة تسددتخدم دقددة تنب دؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية كمؤشددر
علددى القدددرة اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين ،وأن ه دؤالء المدددراء يتحمل دوا تكدداليف

إصدددار تنب دؤات عددن األربدداح المسددتقبلية غيددر دقيقددة وقددد جائددت األدلددة التددى
قددمتها د ارسددة ) lee et al.,(2012متسددقة مددع الدددليل الددذى قدمتدده د ارسددة
) Yang,(2012مددن حيددي أن أسدواق رأس المددال تأخددد فددى اإلعتبددار سددمعة

المدراء التنفيذيين فى التنبدؤ عدن األربداح المسدتقبلية بدقدة عندد تقيديم المحتدوى
المعلوماتى لتنبؤات اإلدارة ،كما تعد النتائج التدى توصدلت إليهدا د ارسدة Lee
)al.,(2012

 ، etإس د ددتكماالً إل د ددى ال د دددليل ال د ددذى توص د ددلت إلي د ددة د ارس د ددة

) Zamora.,(2009والددذى يشددير إلددى أن زيددادة قدددرة المدددير المددالى عل ددى
التنبددؤ باألربدداح المسددتقبلية تددؤدى إلددى زيددادة قيمددة المدددير المددالى فددى أس دواق

العمالدة اإلداريدة ،إال أن د ارسدة ) Lee et al.,(2012قدد إختلفدت عدن د ارسدة
) ، Zamora,(2009م ددن حي ددي أن الم دددير التنفي ددذى يتحم ددل مس ددؤلية دق ددة
التنب د دؤات عد ددن األربد دداح المسد ددتقبلية ،علد ددى الد ددرغم مد ددن أن مسد ددئوليات المد دددير
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التنفيددذى غالب داً مددا تكددون أكبددر بكثيددر مددن المهددام المحاسددبية والماليددة للمدددير
المالى.
( )3-2-3مدى استجابة أسواق رأس المال إلى األخبار التي تحتويها
تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية .
الوسدديلة األخددرى التددى يمكددن الرجددوع إليهددا للحكددم علددي مددا اذا كانددت
تنبدؤات اإلدارة تحتددوى علددى معلومددات مفيدددة عددن قدددرة المدددراء التنفيددديين هددو
مراقبة كيفية إستجابة أسواق رأس المال إلى األخبار السارة وغيدر السدارة عدن
اتجاه ددات األرب دداح ف ددى المس ددتقبلية الت ددى تغطيه ددا تنبد دؤات اإلدارة ع ددن األرب دداح
المستقبلية.
يسدداعد المحتددوى المعلوم داتى لتنب دؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية
ع ددن إتجاه ددات األرب دداح المس ددتقبلية المس ددتثمرين عل ددى تحدي ددد قيم ددة الش ددركة،
ويختل ددف المحتد ددوى المعلوم دداتى لهد ددذه التنبد دؤات مد ددع توقيت ددات هد ددذه التنب د دؤات،
ونوعيددة األخبددار التددى تغطيهددا تلددك التنبدؤات مددن حيددي كونهددا أخبددار سددارة أو
غيددر سددارة عددن إتجاهددات األربدداح المسددتقبلية ،وشددكل هددذه التنب دؤات (مددا اذا
كانددت هددذه اإلدارة تتنبددأ باألربدداح المسددتقبلية عنددد نقطددة معينددة او فددى صددورة
ح ددد أقصد ددى وح ددد أدند ددى او ف ددى صدددورة م دددى مع ددين) ،ومك ددان إصددددار هدددذه
التنب دؤات ( مددن خددالل الج ارئددد أو مددن خددالل المددؤتمرات التددى يعقدددها المدددراء
للمحللين الماليين والمستثمرين ) ،ومدى مصداقية هذه التنبؤات.
وتقوم اإلدارة ببصدار التنبؤات عدن األربداح المسدتقبلية تغطدى أخبدار
سددارة أو غيددر سددارة عددن األربدداح المسددتقبلية ألسددباب مختلفددة وبطددرق مختلفددة
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ويكددون ل خبددار السددارة أو غيددر السددارة عددن األربدداح المسددتقبلية تددأثير مختلددف
عل ددى أس ددعار األس ددهم ،وق ددد ق دددمت د ارس ددة ك ددل م ددن (

1975

; Patell

 )Lev and Penman , 1990 ; Penman ,1980أدلدة علدى إنده
عنددد قيددام اإلدارة ببصدددار تنب دؤات عددن األربدداح السددنوية عنددد نقطددة محددددة او
عند مدى معين ل رباح تميل اإلدارة إلى أن تغطى تلك التنبؤات أخبار سدارة
عددن تلددك األربدداح ممددا يددؤدى ذلددك إلددى زيددادة طفيفددة فددى أسددعار األسددهم ،وقددد
أتسقت هذه األدلة مع الفكرة التى قدمها ) Verrecchia., (1983حول قيام
الم دددراء ببص دددار تنبد دؤات ع ددن األرب دداح المس ددتقبلية تغط ددى أخب ددار س ددارة ع ددن
األرباح المستقبلية بهدف زيدادة أسدعار األسدهم ،فقدد يسدتفيد المددراء مدن زيدادة
أسددعار األسددهم عنددد ربد تعويضدداتهم بأسددعار األسددهم ،أو لتقيدديم أدائهددم علددى
أس دداس أس ددعار األس ددهم ،وألن المس ددتثمرين ي دددركون من ددافع الم دددراء م ددن زي ددادة
أسعار األسهم ،فهدم يشدككون بطبيعدة الحدال فدى األخبدار السدارة عدن األربداح
المسددتقبلية التددى تغطيهددا تلددك التنب دؤات ،وبالتددالى ف داذا كددان علددى المدددراء وأن
يصدرون تنبؤات عن األرباح المستقبلية تغطى أخبار سدارة عدن تلدك األربداح
فيجب وأن تكون هذه التنبؤات ذات مصداقية حتدى يتفاعدل معهدا المسدتثمرين
فى أسواق رأس المال.
أما عند النظر إلدى األخبدار غيدر السدارة التدى تغطيهدا تنبدؤات اإلدارة
ع ددن األرب دداح المس ددتقبلية ،فنج ددد إن دده ال يوج ددد ح ددافز ل دددى الم دددراء لتخف دديض
توقعددات المحللددين المدداليين والمسددتثمرين عددن األربدداح المسددتقبلية ،حيددي يتبددع
تنبد دؤات اإلدارة ع ددن األرب دداح المس ددتقبلية الت ددى تغط ددى أخب ددار غي ددر س ددارة ع ددن
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األربدداح المسددتقبلية رد فعددل سددلبى ألسددعار األسددهم تفدداعالً مددع تلددك التنب دؤات،
وبالتالى تكون تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية التدى تغطدى أخبدار غيدر
سارة عن األرباح المستقبلية أكثر مصدداقية بطبيعتهدا .وبنداءاً علدى مدا سدبق،
ي ددتم افتد دراض اذا كان ددت تنبد دؤات اإلدارة ع ددن األرب دداح المس ددتقبلية تحت ددوى عل ددى
معلومددات عددن ق دددرة المدددراء التنفيددذيين فيج ددب وأن تكددون أس دواق رأس الم ددال
أكث د ددر إسد د دتجابة إل د ددى األخب د ددار الت د ددى تحتويه د ددا تنبد د دؤات اإلدارة ع د ددن األرب د دداح
المس ددتقبلية والمرتبط ددة بالم دددراء األكث ددر ق دددرة مقارند د ًة باألخب ددار الت ددى تحتويه ددا
التنبؤات باألرباح المستقبلية والمرتبطة بالمدراء األقل قدرة ألن القيام ببصدار
التنب دؤات عددن إتجاهددات األربدداح المسددتقبلية سددوف يعمددل عل دى إعطدداء إشددارة
للمسد ددتثمرين حد ددول القد دددرة اإلداريد ددة المد دددراء ،وبعبد ددارة أخد ددرى البد ددد وأن يعمد ددل
المدددراء األكثددر قدددرة علددى تحسددين مصددداقية هددذه التنب دؤات وهددذا التحليددل مددا
أكدتددة نتددائج د ارسددة )، Lee et al.,(2011حيددي توصددلت إلددى أن أسدواق
رأس المال تكون أكثر إستجابة إلى األخبارالسارة أو غير السارة التى تغطيها
تنبؤات اإلدارة عن األرباح المستقبلية والمرتبطة بالمدراء األكثر قدرة ،ودراسة
( Hutton and Stocken,(2009التى توصلت إلى أن أسواق رأس المال
تسددتجيب إلددى األخبددار السددارة وغيددر السددارة التددى تغطيهددا تنب دؤات اإلدارة عددن
األرب دداح المس ددتقبلية للش ددركات الت ددى له ددا س ددمعة عل ددى التنب ددؤ ال دددقيق باألرب دداح
المستقبلية عن نظيراتها من الشركات ،والجددير بالدذكر أن د ارسدة ( Hutton
 and Stocken,(2009لددم تفددرق بددين تنب دؤات الشددركة والمدددراء ل ربدداح
المسددتقبلية إلددى أن جائددت د ارسددة ) Yang,(2012وقدددمت أدلددة علددى إعتمدداد
- 80 -

الفصل الثالث

تأثير القدرة اإلدارية على أداء الوظيفة المحاسبية

أسواق رأس المال علدى سدمعة المددراء التنفيدذيين علدى المسدتوى الفدردى علدى
التنب ددؤ باألرب دداح المس ددتقبلية بدق ددة وذل ددك لتقي دديم المحت ددوى المعلوم دداتى لتنبد دؤات
اإلدارة عن األرباح المستقبلية.
ويرى الباحي إن قيام المددراء التنفيدذيين األعلدى قددرة بتكدرار إصددار
تنب دؤات اإلدارة عددن األربدداح المسددتقبلية علددى الددرغم مددن تأكددد المشدداركين فددى
أس دواق رأس المددال بقدددرتهم اإلداريددة يعددد إشددارة تأكيديددة عددن قدددرتهم اإلداريددة،
وذلك ألن القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين ال تعدرف علدى وجدة اليقدين ،حتدى
وم ددع إتاح ددة المعلوم ددات ل دددى العام ددة م ددن خ ددالل المق دداالت الت ددى تش دديد ب ددأداء
المدير التنفيذى فى جرائد األعمال ). (Francis et al.,2008
( )4-2-3تأثير القدرة اإلدارية على توصية المحللين في أسواق رأس
المال.
يلعب المحللون دو اًر هاماً فى تقديم النصائح االستثمارية للمستثمرين
سواء األفراد أو المؤسسات ،وتوصلت دراسة ) Gainesm,(2003إلدى قيدام
المحلل ددين بتق ددديم النص ددائح االس ددتثمارية بشد دراء أو األبق دداء عل ددى أس ددهم ش ددركة
معين ددة باألس ددتناد إل ددى س ددمعة الم دددير التنفي ددذى له ددذه الش ددركة وذل ددك إلعتق دداد
المحللين إن المدراء التنفيذيين الذين لدديهم سدمعة واسدعة يتمتعدوا بقددرة إداريدة
عالية على إدارة العمليات الشركة وبالتالى الحفات على األداء الجيد للشركة،
كمددا تقددوم مجددالس اإلدارة بمددنح المزيددد مددن الفددرص إلددى المدددراء التنفيددذيين
األكثددر سددمعة لتصددحيح أخطددائهم ،وذلددك إلعتقدداد مجددالس اإلدارة بددأن ه دؤالء
المد د د د دددراء قد د د د ددادرين علد د د د ددى تحسد د د د ددين أداء الشد د د د ددركة فد د د د ددى األجد د د د ددل القريد د د د ددب
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) ، Gaines,(2003و يكون للمدراء األعلى قددرة القددرة فدى الحصدول علدى
معلومدات أكثدر دقدة عدن الفدرص االسدتثمارية المتاحدة واختيدار أفضدل البدددائل
االس د د د ددتثمارية م د د د ددع زي د د د ددادة إحتم د د د دداالت تحق د د د ددق نت د د د ددائج المش د د د ددروع الن د د د دداجح
(.(Chemmanur et al.2009
وبددالنظر إلددى منظددور القدددرة فددى نظريددة الوكالددة نجددد أن تلددك النظريددة
قدد إفترضددت زيددادة األداء المسددتقبلى للشددركات التددى يقودهددا المدددراء التنفيددذيين
المه درة عددن األداء المسددتقبلى للشددركات التددى يقودهددا المدددراء التنفيددذيين األقددل
مه ددارة )Murphym,1992

and

 ،(Gibbonsكم ددا تد درتب

طريقدددة

تفكي دراإلدارة األعلددى قدددرة  Hat high ability managementبزيددادة
األرب دداح ف ددى الس ددنة التالي ددة ع ددن اإلدارة الت ددى ل دديس ل ددديها ق دددرة إداري ددة عالي ددة
) ،)Wade et al ., 2006 ; Nanda et al .,1996و يشدير هدذا
المنطق إلدى أن القددرة اإلداريدة للمددراء التنفيدذيين يمكدن رؤيتهدا كمؤشدر علدى
زيادة األرباح المستقبلية.
يقوم المحللون ببصدار توصيات بشدراء أو اإلبقداء علدى أسدهم شدركة
معينددة باإلعتمدداد علددى فددرص  Prospectsاألداء المسددتقبلى لهددذه الشددركة،
وكلمددا كانددت فددرص األداء المسددتقبلى أفضددل كلمددا زاد إحتمددال قيددام المحللددين
ببصدار توصيات فى صدالح الشدركة ،ويفتدرض أن تدؤدى التغيدرات اإليجابيدة
فددى القدددرة اإلداريددة إلددى قيددام المحللددين بتوصددية المسددتثمرين بش دراء أو اإلبقدداء
عل ددى أس ددهم الش ددركات الت ددى يقوده ددا الم دددراء األعل ددى ق دددرة ،وبمعن ددى أخ ددر اذا
إعتبر المحللين فى أسواق رأس المال القدرة اإلدارية كعامل يساهم فى تحديدد
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إتجاهددات األربدداح المسددتقبلية ،فسدديقوم هدؤالء المحللددين ببصدددار توصدديات فددى
صالح الشركات التى يقودها المدراء األعلى قدرة ،وهذا ما أكدته النتائج التى
توصلت إليها دراسة ) Kai et al.,)2013حيي توصلت هذه الدراسة إلى
وجود عالقة إيجابية بين القدرة اإليجابية وتوصدية المحللدين بشدراء أو اإلبقداء
على أسهم الشركات التى يقودها المدراء األعلى قدرة إدارية.
( )3-3ارتباط القدرة اإلدارية بأداء وظيفة مراقب الحسابات.
تددم أصدددر قددانون ) Sarbanes- Oxley act (soxفددي عددام

 ،2002ردا عل ددى موج ددة م ددن الفض ددائح المحاس ددبية للش ددركات ،وت ددرى بع ددض
وجهات النظدر أن هدذا القدانون هدو مدن أكثدر التشدريعات الماليدة أهميدة خدالل

السدبعون عامدا الماضدية .) (PricewaterhouseCoopers, 2004وقدد
تطلبت الفقرة ( )404من قانون ) Sarbanes- oxley act (soxبضرورة

إعداد إدارة الشركات إلى تقرير عن فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع إعداد

التقارير المالية ،على أن يقوم مراقب الحسابات الخارجى ،بتقيديم هدذا التقريدر

وابددداء ال درأى فيدده فددى تقريددر مسددتقل أو فددى فق درة خاصددة فددى التقريددر الخدداص

بببددداء ال درأى بددالقوائم الماليددة ،وقيددام م ارقددب الحسددابات بببددداء رأى سددلبى عددن
فاعليددة الرقابددة الداخليددة فددى حالددة وجددود دليددل أو أكثددر علددى ضددعف أليددات

الرقاب ددة الداخلي ددة للش ددركة ،وت ددأثرت طبيع ددة واجب ددات الم دددراء الم دداليين بق ددانون
 ،Soxوتحديددداً وفق داً للفق درة ( )404التددى أكدددت علددى العالقددة المتكاملددة بددين

عمليددة إعددداد التقددارير الماليددة ،والعمليددات األساسددية إلعددداد التقددارير الماليددة،
والرقابدة الداخليدة ،التدى تشدترك جميعداً إلنتداج التقدارير الماليدة

(Li et al.,

) ، 2010حيددي ازدادت مسددئولية المدددير الم ددالي مددن مجددرد اإلش دراف عل ددى

الوظ د ددائف المالي د ددة بوج د دده ع د ددام و خاصد د د ًة اإلشد د دراف عل د ددى تطبيد د دق المب د ددادئ
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واإلج دراءات المحاسددبية واعددداد التقددارير الماليددة إلددى أندده أصددبح مسددئوالً أيض داً
ع ددن وض ددع والمحافظ ددة عل ددى أنظم ددة الرقاب ددة الداخلي ددة ،واإلب ددال ع ددن أوج دده

القصددور فددي هددذه الددنظم إلددى لجنددة المراجعددة ومراقبددي الحسددابات الخددارجي،
وبن دداءاً عل ددى ذل ددك يج ددب عل ددى الم دددراء الم دداليين العم ددل بد دالتوازي م ددع مراقب ددي

الحسابات الداخليين لتحديد نقاط الضدعف ،أو القدوة فدي نظدم الرقابدة الداخليدة
) . Aier et al., (2005وحدديثاً توصدلت العديدد مدن الد ارسدات فدي المجدال

المحاسددبي إلددى وجددود تددأثير للدددور الفددردي الددذي يلعبدده المدددراء المدداليين علددى
إجدراءات العمدل المحاسدبي ،فقدد توصدلت د ارسدة ) Aier et al.,(2005إلدى
وجددود عالقددة ارتبدداط عكسددية بددين الخب درة الماليددة للمدددير المددالي (مقاسدده بعدددد

سددنوات العمددل كمدددير مددالى ،حصددول المدددير المددالى علددى الشددهادات المهنيددة
 ،CPAأو  ،)M.B.Aو األخطاء المحاسدبية (المقاسده ببعدادة قيداس األربداح
المحاس ددبية )restatement

 . (Earningsوباإلض ددافة إل ددى ذل ددك ي ددؤثر

المددراء المدداليين علددى المسددتوى الفددردي علدى نطدداق واسددع علددى مجموعددة مددن

الخيد ددارات المحاسدددبية عندددد إعد ددداد التقد ددارير المالي ددة للشد ددركة ( كاالسد ددتحقاقات

االختيارية  ،وعقود اإليجار التشغيلي  ،operating leasesاحتمال مقابلة
/أو التغلددب علددى توقعددات المحللددين عددن األربدداح المسددتقبلية ،واحتمددال وجددود

أخطاء محاسبية) .وفى مجال المراجعة ،توصلت دراسة )Li et al.,(2010
إلددى وجددود عالقددة ارتبدداط عكسددية بددين التأهيددل المهنددي للمدددير المددالي (مقدداس
بعدد سنوات العمل كمدير مالي ،الشهادة المهنية  ،M.B.Aوالشهادة المهنيدة

 ، )CPAوقيام مراقب الحسابات بببدداء رأى سدلبي عدن أداء الرقابدة الداخليدة
وفقاً لما تطلبته الفقرة ( )404من قدانون  ،SOXوتشدير هدذه النتيجدة إلدى أن
المدراء المداليين غيدر المدؤهلين هدم أكثدر عرضدة لمواجهدة عمليدة التغييدر مدن

قبل الشدركات ،كمدا أوضدحت د ارسدة ) Li et al.,(2010أن عمليدة تحسدين
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الد درأي الس ددلبي ال ددذي يص دددره م ارق ددب الحس ددابات ع ددن أداء الرقاب ددة الداخلي ددة ال
ت درتب بتعيددين مدددراء جدددد ،وانمددا ت درتب بتعيددين مدددراء أكثددر تددأهيالً مهني داً

.وبالمنطق و باألخذ معاً هذه النتائج وبالنظر إلى الدور الرئيسي الذي يلعبده

المدير المالي على تأكيدد جدودة أداء الرقابدة الداخليدة  ،تشدير هدذه األدلدة إلدى
احتم ددال أن يك ددون للم دددراء الم دداليين ت ددأثير عل ددى طبيع ددة العالق ددة ب ددين العمي ددل
وم ارق ددب الحس ددابات .مم ددا يش ددير إل ددى وج ددود ت ددأثير للم دددراء عل ددى أداء وظيف ددة

م ارق ددب الحس ددابات.

وبالت ددالي ق ددد يددرتب احتم ددال تغيي ددر م ارق ددب الحس ددابات

بمجموعددة مددن الخصددائص اإلداريددة للمدددراء المدداليين .فقددد أكدددت العديددد مددن

الد ارسددات السددابقة التددي تناولددت موضددوع تغييددر م ارقددب الحسددابات إن أسددباب
تغييددر م ارقددب الحسددابات تنشددأ نتيجددة مجموعددة مددن العوامددل التددي تنددتج مددن

طبيع ددة العالق ددة ب ددين العمي ددل وم ارق ددب الحس ددابات .وان أس ددباب تغيي ددر م ارق ددب

الحسد ددابات عد ددادة مد ددا تشد ددتمل علد ددى خصد ددائص الش د دركة وم ارقد ددب الحسد ددابات
كالوضددع المددالي للشددركة ،و أداء الشددركة ،ودرجددة المخدداطرة ،و جددودة عمليددة

الرقابددة الداخليددة ،ومدددة تعاقددد م ارقددب الحسددابات مددع الشددركة ،وأن دواع التقددارير

التددي يصدددرها م ارقددب الحسددابات وغيرهددا مددن العوامددل

(Schwartz and

Soo , 1995 ; Bockus and Gigler , 1998 ; Menon and
Williams , 1999; Shu , 2000; Hackenbrack and Hogan

,2005 ; Cenker and Nagy , 2008 ; Mande and Son ,
.)2011

ومددن هنددا يجددد الباحددي نفسدده أمددام التسدداؤل التددالى وهددو عمددا اذا كددان

هناك تأثير للقدرة اإلدارية للمدراء الماليين واحتمدال تغييدر م ارقدب الحسدابات،
فقدد إعتمددت د ارسددة ) Aier et al.,(2005ود ارسدة )Li et al.,(2010
سالفة الذكر ،على الخلفية المحاسبية للمدير المالى ،وتعد الخلفيدة المحاسدبية
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للم دددير الم ددالى عام ددل واح ددد فق ددد م ددن العوام ددل الم ددؤثرة عل ددى ج ددودة األرب دداح

المحاسددبية )al.,2005

et

 ،)Aierكمددا إعتمدددت د ارس ددة

et

Ge

) al.,(2011سددالفة الددذكر علددى مجموعددة ملحوظددة مددن الخصددائص اإلداريددة
للمدددراء المدداليين (كددالنوع ،والعمددر ،والخلفيددة التعليميددة) فددى محاولددة تفسدديرها
الختالف التأثير الفردى للمدراء الماليين على الخيارات المحاسبية ،وتوصلت
هذه الدراسة أن تلك الخصائص اإلدارية الملحوظة ،لم تفسر اختالف التأثير

الفردى للمدراء الماليين مما يشدير ذلدك إلدي وجدود خصدائص أخدرى قدد يكدون
لدديها تدأثير علدى طبيعدة العالقددة بدين العميدل وأداء وظيفدة م ارقدب الحسددابات،
وهذا ما دفع الباحي إلى التفكير فى التقصى من تدأثير أحدد أهدم الخصدائص

إدارية للمدير "القدرة اإلدارية" ) Francis et al.,(2013على تغيير م ارقدب

الحسدابات .ولددذلك يقددوم الباحددي ببعدادة صددياغة التسدداؤل الد ارسددةى كالتددالى "
هــل هنــاك تــأثير للقــدرة اإلداريــة للمــدراء المــاليين علــى أداء وظيفــة مراقــب

الحسابات؟.

ق د دددمت الد ارسدد ددات الس د ددابقة الت د ددى تناول د ددت موض د ددوع تغيي د ددر م ارقدد ددب
الحسددابات أسددباب ونتددائج مختلفددة حددول اعفدداء مراقب دى الحسددابات عددن القيددام
بمهددام عمليددة المراجعددة للعميددل (التغييددر مددن قبددل العميددل) ،Dismissalsو
اسددتغناء مراقب دى الحسددابات عددن إسددتكمال إج دراءات المراجعددة للعميددل(التغيير
مدن قبدل م ارقدب الحسدابات) (DeFond et al., 1997; Resignations
Krishnan and Krishnan , 1997; Raghunandan and Rama
; ،),1999; Boone and Raman ,2001لذلك سديقوم الباحدي بتحليدل
العالقددة بددين القدددرة اإلداريددة واحتمددال تغييددر م ارقددب الحسددابات بشددكل منفصددل
وذلك فى حالة اعفاء مراقبى الحسابات عن القيام ببجراءات عملية المراجعة
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للعميل (التغيير مدن قبدل العميدل) ،وفدى حالدة اسدتغناء م ارقدب الحسدابات عدن
إستكمال إجراءات المراجعة للعميل (التغيير من قبل مراقب الحسابات).
( )1-3-3فــى حالــة إعفــاء مراقب ـى الحســابات عــن القيــام بمهــام عمليــة
المراجعة  ( Dismissalsالتغيير من قبل العميل ).
تعد الفقرة ( )404من قدانون ) Sarbanes- oxley act (soxمدن أهدم مدا
قدم دده ق ددانون )(sox

act

oxley

 Sarbanes-لمراقب ددى الحس ددابات

الخدارجيين وعمالئهدم ) ،(Ettredge et al.,2010حيدي يترتدب علدى قيدام
مراقب الحسابات بببداء رأى سلبى عدن أداء الرقابدة الداخليدة وفقداً لمدا تطلبتده
هددذه الفقد درة ردود أفع ددال سددلبية عل ددى أس ددعار األسددهم ف ددى أسد دواق رأس الم ددال،
وزيدادة تكلفدة رأس المدال لهدذه الشدركات ( ;(De Franco et al., 2005
Gupta and Nayar , 2007 ; Ashbaugh-Skaife et
.)al.,2009
وعددادة مددا يشددرف المدددير المددالى علددى عمليددة إعددداد التقددارير الماليددة.
باألضافة إلى دوره فى التأكيد على جودة عمليات الرقابة الداخليدة Aier et
) ،)al.,2005وف د ددى حال د ددة ض د ددعف األداء الملح د ددوت للم د دددير الم د ددالى وال د ددذى
يددنعكس بالضددرورة علددى جددودة عمليددة الرقابددة الداخليددة سددتقوم لجددان المراجعددة
بسرعة تغيير مراقب الحسابات الخارجى قبدل إبدائده إلدى رأى سدلبى عدن أداء
الرقابددة الداخليددة ،وذلددك لتفددادى الشددركة التكدداليف المترتبددة علددى قيددام م ارقددب
الحسابات الخارجى بببداء رأى سلبى عن أداء الرقابدة الداخليدة (Ettredge
). et al.,2010
- 87 -

الفصل الثالث

تأثير القدرة اإلدارية على أداء الوظيفة المحاسبية

أشددار ) (Demerjian et al.,2013إلددى أن المدددراء األعلددى قدددرة
أكثر دراية بالبيئدة التسدغيلية لشدركاتهم ،باألضدافة إلدى كدونهم أكثدر قددرة علدى
فهددم وتطبيددق المعددايير المحاسددبية المعقدددة وبالتبعيددة يددنعكس ذلددك علددى جددودة
عملي ددة األشد دراف عل ددى إع ددداد التق ددارير المالي ددة والتأكي ددد عل ددى ج ددودة عملي ددات
الرقابدة الداخليدة ،وتوصدل ) Demerjian et al.,(2013إلدى وجدود عالقدة
إيجابيددة بددين القدددرة اإلداريددة وجددودة األربدداح المحاسددبية ،والجدددير بالددذكر إن
عددالج الضددعف الجددوهرى ألداء الرقابددة الداخليددة ي درتب ايض داً بتحسددين جددودة
األربدداح المحاسددبية ) .Ettredge et al.(2010وحددديثاً توصددلت د ارسددة
) Garrett et al.,(2014إلددى وجددود تددأثير إيجددابي للقدددرة اإلداريددة علددي
جددودة عمليددات الرقابددة الداخليددة ،وتشددير هددذه النتيجددة األخي درة إلددى أن زيددادة
مسدتويات القدددرة اإلداريددة تعمدل علددى تخفدديض إحتمدال قيددام م ارقددب الحسددابات
بببداء سلبي عن أداء الرقابة الداخلية ،وبالمنطق انخفاض احتمال قيام لجان
المراجع ددة بتغيي ددر م ارق ددب الحس ددابات ،وه ددذا التحلي ددل م ددا أكدت دده نت ددائج د ارس ددة
 . Seay and Williams,(2012).حيت توصلت هذه الد ارسدة إلدى وجدود
عالقددة ارتبدداط عكسددية بددين القدددرة اإلداريددة واحتمددال تغييددر م ارقددب الحسددابات،
وقد أشارت هذه الد ارسدة إلدى أن الشدركات التدي يعمدل لدديها مددراء أعلدى قددرة
 ،يزيد فيها احتمال عدم تغيير مراقب الحسابات مقارن ًة بالشركات التي يعمل
لديها المدراء األقل قدرة.
( )2 -3-3فــي حالــة اســتغناء مراقب ـي الحســابات عــن مراجعــة حســابات
العميل ( resignationالتغيير من قبل مراقب الحسابات).
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تختلددف عمليددة اسددتغناء مراقب دي الحسددابات عددن عمليددة إعفدداء مراقب دي
الحسابات من حيي قيام مراقبدي الحسدابات بالمبدادرة بعددم اسدتكمال إجدراءات
المراجعددة للعميددل محددل المراجعددة ،وأشددارت الجريدددة األسدبوعية

business

 weekإلددى أن اسددتغناء م ارقددب الحسددابات عددن اسددتكمال إج دراءات المراجعددة
للعميل ترتب بأحداي غير مرغوبة تحدي بدداخل الشدركة والتدي يكدون سدببها
واحد أو أكثر من األسباب التالية  :عدم ثقة مراقب الحسدابات فدي أخالقيدات
إدارة ش ددركة العمي ددل ،أو ض ددعف آلي ددات الرقاب ددة الداخلي ددة ،أو ت دددهور الوض ددع
المالي للعميدل  . financial healthويعدد اسدتغناء م ارقدب الحسدابات مؤشد اًر
علدى احتمددال تحقدق خسددائر مسدتقبلية للمسددتثمرين الحداليين علددى مددى نطدداق
المشاكل التي يواجهها العميل ( كالقوائم الماليدة االحتياليدة ،أو التعثدر المدالي
وغيرها من العوامل) ،وبما يتفدق مدع فكدرة أن الددعاوى القضدائية ضدد مراقبدي
الحسابات يتم تحريكها من خالل خسائر المستثمرين ،يقوم م ارقدب الحسدابات
الخارجي باالستغناء عن استكمال إجراءات المراجعة للعميل (Booke and
). Raman., 2001
وقدد عدرف ) Dermerjian et al., (2013القددرة اإلداريدة علدى
إنها مدى كفداءة المددراء فدي توليدد اإليدرادات مدن المدوارد االقتصدادية المحدددة
المتاحة للشركات القائمين ببدارتها ،وبالتالي يفترض أن تكون الشدركات التدي
يعم ددل ل ددديها الم دددراء ذو الكف دداءة العالي ددة ف ددي تولي ددد اإليد درادات م ددن مجموع ددة
محددددة مددن الم دوارد االقتصددادية المتاحددة للشددركة أن تكددون فددي وضددع أفضددل
لبقائها واستمرارها  Going Concernمن الشركات التدي ال يعمدل بتدا مثدل
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هد د دؤالء الم د دددراء ،وك د ددذلك الوف د دداء بالتزاماته د ددا ،وبالت د ددالي تحس د ددين رأى م ارق د ددب
الحسابات عدن قددرة الشدركة علدى االسدتمرار فدي نشداطها .وتوصدلت د ارسدة
) Demerjian et al ., (2012bإلدى وجدود عالقدة ارتبداط طرديدة بدين
القددددرة اإلداريدددة وجد ددودة األربد دداح المحاسد ددبية (المقاسددده مد ددن خ ددالل اسد ددتم اررية
األرباح المحاسبية واالستحقاقات ،وأخطاء تقددير مخصدص الدديون المشدكوك
في تحصيلها ،و جدودة االسدتحقاقات) .وبدالمنطق ،فقدد يعمدل المددراء األعلدى
قدددرة علددى تحسددين تصددورات مراقبددي الحسددابات الخددارجيين وزيددادة ثقددتهم فددي
ج ددودة العملي ددات التش ددغيلية للش ددركة ،وبالت ددالي انخف دداض احتم ددال قي ددام مراقب ددي
الحسابات باالستغناء عن استكمال إجدراءات المراجعدة للعميدل Seay and
)Williams ., (2012
وهددذا مددا أكدتدده أيض داً د ارسددة )Seay and Williams,(2012
سددالفة الددذكر فددي هددذا الجددزء  ،حيددت توصددلت هددذه الد ارسددة إلددى وجددود عالقددة
ارتبدداط عكسددية بددين القدددرة اإلداريددة واحتمددال تغييددر م ارقددب الحسددابات ،كمددا
توصلت هذه الدراسة إلى نفس النتائج عند دراسة العالقدة بدين القددرة اإلداريدة
وتغيي ددر م ارق ددب الحس ددابات ف ددي حال ددة قي ددام العمي ددل ببعف دداء مراقبد دي الحس ددابات
 Dismissalsع د ددن القي د ددام بمه د ددامهم ،وف د ددى حال د ددة قي د ددام م ارق د ددب الحس د ددابات
باالستغناء عن اسدتكمال إجدراءات عمليدة المراجعدة للعميدل Resignations
وذلك على نحو منفصل .حيي توصلت هذه الد ارسدة إلدى زيدادة احتمدال عددم
قيددام مراقب دي الحسددابات باالسددتغناء عددن اسددتكمال إج دراءات عمليددة المراجعددة
للعميدل ،وقدد جدداءت النتدائج قويدة أيضدا فيمدا يتعلدق ببعفدداء الشدركات لمراقبدي
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الحسد د د ددابات عد د د ددن تأديد د د ددة مهد د د ددامهم  ،Dismissalsكمد د د ددا توصد د د ددلت د ارسد د د ددة
( ،Krishnan and Wang ,(2014إلى وجدود عالقدة ارتبداط عكسدية بدين
الق دددرة اإلداري ددة وانخف دداض أتع دداب عملي ددة المراجع ددة وانخف دداض احتم ددال قي ددام
مراقبددي الحسددابات ببصدددار تقريددر عددن اسددتم اررية الشددركة (حيددي يقددوم مراقبددي
الحسددابات ،ببصدددار تقريددر عددن اسددتم اررية الشددركة فددي حالددة الشددك عددن قدددرة
الشركة على االستمرار).

خالصة الفصل :
تناول الدراسة من خالل هذا الفصل تحليالً لآلثار االقتصادية للقدرة
اإلدارية للمدراء والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية :
 .1أثبت د ددت األدل د ددة العلمي د ددة تفض د دديل الم د دددراء األعل د ددى ق د دددرة إل د ددى القي د ددام
بممارسات إدارة األرباح المحاسبية فضالً عن القيدام بممارسدات إدارة
األربدداح ل نشددطة الحقيقيددة ،وانخفدداض احتمددال إعددادة قيدداس األربدداح
المحاسددبية فددي الفت درات الالحقددة لممارسددات إدارة األربدداح المحاسددبية،
مما ينعكس ذلك على جودة األرباح المحاسبية ،ويشدير ذلدك إلدى أن
المددراء األعلدى قددرة لدديهم إسدتراتيجيات أكثدر تطدو اًر لممارسددات إدارة
األربدداح المحاسددبية ،كمددا يكددون العائددد مددن قيددام المدددراء األعلددى قدددرة
بأنشطة تمهيد الدخل لصالح المساهمين.
 .2إن التحليل النظري للقدرة اإلدارية وتأثيرها على إصدار ودقة تنبؤات
اإلدارة ع ددن األرب دداح المس ددتقبلية ،ق ددد أس ددفر ع ددن إن زي ددادة مس ددتويات
القدددرة اإلداري ددة تعمددل عل ددى زيددادة ش ددفافية وتحسددين بيئ ددة المعلوم ددات
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للشركات وذلك من خدالل تقدديم المزيدد مدن المعلومدات عدن التغيدرات
االقتصادية األساسية في البيئة التشغيلية للشركة عن طريق التنبؤات
اإلدارية عن األرباح المستقبلية وبالتدالي تخفديض مشدكلة عددم تماثدل
المعلومد ددات بد ددين اإلدارة والمسد ددتثمرين ،ممد ددا يد ددؤدى ذلد ددك فد ددي نهايد ددة
المطاف إلى زيادة قيمة الشركة.
 .3أكدت الدراسات التطبيقية أن زيادة مستويات القدرة اإلدارية تعمل
على تخفيض احتمال تغيير مراقبي الحسابات ،وتخفيض أتعاب
عملية المراجعة.
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مقدمة
أوال :فروض الدراسة
ثانيا :متغيرات الدراسة وطرق قياسها
ثالثا مجتمع وعينة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات
رابعا :تحليل البيانات
خامسا :محددات الدراسة
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بعد أن تعرض الباحي في الجانب النظري من الدراسة لمكونات

اإلطار النظري للقدرة اإلدارية المفهوم واألهمية والمقاييس ،ونظ اًر ألن

الدراسة ما هو إال كيان واحد ال تتج أز عناصره عن مكوناته سيختتم الدراسة
بالدراسة التطبيقية على عينة مكونة من  255مشاهدة من الشركات

المصرية المقيدة بسوق األوراق المالية المصرية بهدف تحقيق الهدف التالي:
وهو اختبار تأثير القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على جودة األرباح

المحاسبية في بيئة األعمال المصرية.

وحتــى يتســنى للباحــث تحقيــق غــرض الدراســة التطبيقيــة فقــد قســم الباحــث

الفصــل إلــى عــدة أقســام وهــى ( )1فــروض الدراســة )2( ،متغيـرات الدراســة
وطـرق قياسـها )3( ،مجتمـع و عينـة الدراسـة و مصـادر تجميـع البيانــات،

( )4تحليل البيانات )5( ،محددات الدراسة )6( ،النتائج والتوصيات.
أوال ً  :فروض الدراسة :

تحقيقاً لهدف الدراسة فقد صا الباحي فروض الدراسة على النحو التالي:
"يوجد تأثير جـوهري للقـدرة اإلداريـة للمـدراء التنفيـذيين علـى جـودة األربـاح
المحاسبية فى بيئة األعمال المصرية".

ويتفرع من الفرض الرئيسي للبحث الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعي األول:
"يوجد تأثير جـوهري لدرجـة القـدرة اإلداريـة للمـدراء التنفيـذيين علـى القيمـة

المطلقة للمستحقات االختيارية".
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الفرض الفرعي التانى:
"يوجــد تـــأثير جـــوهري لمعـــدل العائـــد علـــى األصـــول علـــى القيمـــة المطلقـــة

للمستحقات االختيارية".
الفرض الفرعي الثالث:

"يوجد تأثير جوهري لدرجة القدرة اإلداريـة للمـدراء التنفيـذيين علـى مسـتوي

أنشطة تمهيد الربح المحاسبي".
الفرض الفرعي الرابع:

"يوجد تأثير جوهري لمعدل العائد على األصول على مستوي أنشطة تمهيـد

الربح المحاسبي ".

ثانياً :متغيرات المستقلة:
يتعدرض الباحدي فددى هدذا القسددم إلدى متغيدرات الد ارسددة وطدرق قياسددها
وهد د ددى ( )1المتغي د د درات المسد د ددتقلة )2( ،المتغي د د درات التابعد د ددة )3( ،المتغي د د درات
الحاكمة . Control Variables
( )1-2المتغيرات المستقلة:
( )1-1-2القدرة اإلدارية:
اعتمد الباحي فى قياسه للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على
مقياس القدرة اإلدارية الذي قدمته دراسة ). Demerjian et al.,(2012
و يتسددم هددذا المقيدداس بالعديددد مددن الم ازيددا التددى تمي دزه عددن المق داييس
األخدرى (مقداييس األداء لدو االستشددهاد بوسدائل اإلعدالم) المسددتخدمة
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فى الدراسات السابقة لالستدالل عن القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين
ويمكن تلخيص هذه المزايا فى النقاط التالية:
أ -يع د د ددد مقي د د دداس الق د د دددرة اإلداري د د ددة المبن د د ددى عل د د ددى أس د د ددلوب

Data

 Envelopement Analysisمقياس داً مباش د اًر للقدددرة اإلداريددة للمدددراء،
حيددي يمكددن قياسدده لكددل مدددير علددى حدددة ،علددى عكددس المقدداييس البديلددة
المستخدمة فى الدراسات السابقة التى تعتمد فى استداللها للقدرة اإلداريدة
للم دددراء عل ددى مق دداييس األداء للش ددركات كالعوائ ددد التاريخي ددة غي ددر العادي ددة
ومعد دددل العائد ددد علد ددى األصد ددول .حيد ددي تتد ددأثر مقد دداييس األداء للشد ددركات
بالخصد ددائص المرتبطد ددة بكد ددل شد ددركة عد ددن التد ددأثر بالخصد ددائص اإلداريد ددة
للمدراء.
ب -يمكن قياس مقياس درجة القدرة اإلداريدة بشدكل مباشدر مدن األداء الفعلدي
للشددركة والمددنعكس مددن واقددع القدوائم الماليددة للشددركات بدددالً مددن االسددتدالل
على القدرة اإلدارية للمدراء باالعتماد على أوجه نظر األطراف الخارجية
والمق دداس م ددن خ ددالل مقي دداس االستش ددهاد بالوس ددائل اإلعالمي ددة عل ددى أداء
مدير معين  Media Citationالمستخدم فى الدراسات السابقة.
ت -يتوافق مقياس درجة القدرة اإلدارية مع هدف الشركة من حيدي ربد قددرة
المدراء بتعظيم أرباح الشركة.
و يددتم قيدداس القدددرة اإلداريددة علددى خطددوتين ،وتمثددل الخطددوة األولددى
تقد د دددير الكفد د دداءة الكليد د ددة للشد د ددركة مد د ددن خد د ددالل أسد د ددلوب
. Envelopment Analysis
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يعدد أسدلوب Data Envelopment Analysisاحدد الطدرق غيددر
المعلمي ددة ال ددذى يس ددتخدم العدي ددد م ددن الم دددخالت والمخرج ددات لقي دداس
الكفداءة النسدبية لوحددات اتخداذ القدرار،Decision Making units
وينش د أسددلوب Data Envelopment Analysisحددد الكفدداءة
لنق دداط اإلنت دداج م ددن البرمج ددة الخطي ددة لتعظ دديم نس ددبة المخرج ددات إل ددى
المددخالت ويعدين أسدلوب Data Envelopment Analysisقيمدة
تس دداوى واح ددد صد ددحيح لوح دددات اتخددداذ القد درار التدددى تمث ددل الوحددددات
األكثد ددر كفد دداءة وتشد ددير الق د ديم التد ددى تقد ددل عد ددن الواحد ددد الصد ددحيح إلد ددى
الوحدات األقل كفاءة.
وتمثددل درجددة الكفدداءة ألسددلوب أسددلوب Data Envelopment
 Analysisبوجدده عددام كيفيددة اسددتفادة الشددركات مددن مواردهددا المتاحددة لتعظدديم
مخرجاتها بكفاءة ( . (Baik et al.,2011ويتم تقدير الكفاءة الكلية للشدركة
باسدتخدام أسدلوب  Data Envelopment Analysisمدن خدالل المعادلدة
التالية على مستوى كل صناعة :
()1
حيي أن
 : Salesإيراد المبيعات
PPE

 :صافى الممتلكات والمصانع والمعدات (األصول الثابتة)

 : COGSتكلفة المبيعات
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والجدير بالذكر أن الباحي لدم يتنداول جميدع المتغيدرات التدى تمثدل المددخالت

والمحددددة فددى نمددوذج ) Demerjian et al.,(2012بسددبب عدددم ت دوافر
بيانات عنها فى عينة الدراسة التى تتناولها الدراسة وهى:
( )1عقود اإليجار التشغيلي المرسملة.

( )2نفقات الدراسة والتطوير المرسملة.
( )3الشهرة المشتراة.

( )4األصول األخرى غير الملموسة (براءة االختراع).
وال يدد د ددؤثر هدد د ددذا األج د د د دراء فدد د ددى صد د د ددالحية النت د د ددائج حي د د ددي أشد د د ددارت د ارسد د د ددة
) Thanassoulis et al.,(1987إلدى انده كلمدا زاد عددد المتغيدرات
التددى تمثددل المدددخالت والمخرجددات التددى تتعلددق بمجموعددة مددن الوحدددات التددى
يتم تقييمها ،كلمدا أدى ذلدك إلدى ضدعف قددرة األسدلوب المسدتخدم فدى التمييدز
بين تلدك الوحددات .وبالتدالي فقدد تدم اختيدار مجموعدة صدغيرة مدن المددخالت
والمخرجات قدر اإلمكان بحيي تعكس علدى نحدو كداف الوظيفدة التدى تؤديهدا
تلك الوحدات محل الدراسة.
وتنسددب درجددة الكفدداءة الكليددة التددى يددتم تقددديرها مددن خددالل أسددلوب

Data

 Envelopment Analysisإلدى كدل مدن الشدركة واإلدارة ولدذلك يدتم تنقديح
درجد ددة الكفد دداءة الكليد ددة للشد ددركة مد ددن الخصد ددائص الرئيسد ددية للشد ددركة كد ددالحجم
والنصيب السوقي من خالل تقدير معادلة انحدار توبت التالية :
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()2

حيث أن :
 :الكف د د دداءة الكلي د د ددة المق د د دددرة م د د ددن المعادل د د ددة رق د د ددم ()1
باستخدام تحليل أسلوب
Data Envelopment Analysis
 :اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول فدى السدنة
 tولكل شركة . i
 :النص دديب الس ددوقي للشد ددركة وه ددو عبد ددارة ع ددن مبيعدددات
الشركة  iإلى إجمالي مبيعات القطاع خالل السنة  tولكل شركة . i
 :وهو عبارة عن متغير وهمدي (صدوري) بحيدي
يأخددذ القيمددة ( واحددد( كددان الفددرق بددين صددافى التدددفقات النقديددة مددن النشدداط
التشددغيلي والتدددفقات النقديددة الخارجددة لشدراء أصددول ثابتددة موجددب ،وغيددر ذلددك
يأخذ القيمة صفر.
 :عمر الشركة (اللوغاريتم الطبيعي لتاريخ قيد الشركة i
فى سوق األوراق المالية المصرية).
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 :وه د د ددو عب د د ددارة ع د د ددن متغي د د ددر وهم د د ددي
(صددوري) بحيددي يأخددذ القيمددة ( واحددد) إذا حققددت الشددركة  iأربدداح مددن ترجمددة
العمالت ،وغير ذلك يأخذ القيمة صفر.
 :مؤشر (متغير وهمي) للسنة  tولكل شركة . i
ويددتم اعتبددار البدواقي مددن معادلددة انحدددار توبددت درجددة القدددرة اإلداريددة للمدددراء
التنفيذيين.
وقددد تددم اختيددار نمددوذج انحدددار توبددت الن متغيددر مقدددرات الكفدداءة تقددع بددين
الصددفر والواحددد الصددحيح ممددا يجعددل كفدداءة الشددركة (المتغيددر التددابع) متغي د اًر
محدددوداً أو بمعنددى أخددر متغيددر كددامن .لددذلك فيددتم اسددتخدام انحدددار توبددت لمددا
يتميز به من جوانب ايجابية عند تقدير المعادالت التي يكدون المتغيدر التدابع
فيها محددوداً بمددى معدين .لقدد اقتدرح ( Tobin,(1958نمدوذج توبدت وعدرف
أيضددا بددالنموذج المقطددوع  ,حيددي عنصددر الخطددأ ال يسدداوى صددفر لددذلك فددان
اسددتخدام طريقددة المربعددات الصددغرى العاديددة الج دراء انحدددار مقدددرات الكفدداءة
سوف يؤدى إلى الحصول على نتائج متحيزة حيي تفتدرض طريقدة المربعدات
الصد د ددغرى العاديد د ددة إن عنصد د ددر الخطد د ددأ العش د د دوائي يتبد د ددع التوزيد د ددع الطبيعد د ددي
distributed

 Normallyوان تباين د دده متج د ددانس homosedasticity

(.)Foster and Charlene ,2008
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( )2-1-2معدل العائد على األصول :
أعتمد الباحي على مقياس معدل العائدد علدى األصدول كمقيداس بدديل للقددرة
اإلداري ددة وال ددذي اس ددتخدمته العديدددد م ددن الد ارس ددات السدددابقة ف ددي ه ددذا المجد ددال
كد ارسدة (Rajgopal et al.,2006 ; Francis et al.,2008 ; Baik
) ، et al.,2011ويحسددب معدددل العائددد علددى األصددول مددن خددالل قسددمة
صافى الدخل التشغيلي علدى متوسد األصدول التشدغيلية .حيدي انده كلمدا زاد
معد دددل العائد ددد علد ددى األصد ددول دل ذلد ددك علد ددى زيد ددادة القد دددرة اإلداريد ددة للمد دددراء
التنفيذيين التى تتمثل فى قدرة المدراء على زيادة ربحية األصول التشغيلية.
( )2-2المتغيرات التابعة:
( )1-2-2القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية:
ويعتمد ددد الباحد ددي فد ددي التعبيد ددر عد ددن جد ددودة األربد دداح المحاسد ددبية علد ددى نمد ددوذج
االسددتحقاقات االختياريددة

 Modified Jones 1995وذلددك باسددتخدام

القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية ،ويعتبر ذلك النموذج من الطرق األكثر

استخداما لقياس إدارة األرباح ،والذي يستخدم فدي الوجده المقابدل لقيداس جدودة
األربدداح المحاسددبية حيددي أن إدارة األربدداح هددي التدددخل المتعمددد فددي إعددداد

التقد د د د د ددارير الماليد د د د د ددة مد د د د د ددن أجد د د د د ددل تحقيد د د د د ددق مصد د د د د ددالح شخصد د د د د ددية لد د د د د ددإلدارة

( (Schipper,1989م د د ددن ذل د د ددك المنطل د د ددق ف د د ددبن إدارة األرب د د دداح االنتهازي د د ددة
management

earnings

 Opportunisticتددؤثر سددلباً علددى جددودة

األرب د دداح المحاس د ددبية حي د ددي تقل د ددل ممارس د ددات إدارة األرب د دداح م د ددن دق د ددة وج د ددودة

المعلومدات المحاسدبية وبالتبعيددة دقدة وجدودة القد اررات االقتصدادية المبنيدة علددى

المحتوى المعلوماتي إلى تلك األرباح المحاسبية ،أي أن زيادة ممارسات إدارة
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األرب دداح يتبعه ددا انخف دداض ف ددي ج ددودة األرب دداح المحاس ددبية

&

(Baxter

 (Cotter,2009.ويددتم حسدداب االسددتحقاقات االختياريددة مددن خددالل الخطدوات
التالية:

أ – تقددير االسدتحقاقات الكليدة ( )Total accrualsوهدى الفدرق بدين صدافى
الدخل والتدفق النقدي التشغيلي.
حيي يتم تقدير الميل (  ) β1 ,β2 ,β3في نموذج االنحدار لكدل (قطداع -
سنة) التالي:
()3

حيي :
 :االستحقاقات الكلية للشركة  ، iفي السنة . t
 :مجموع األصول للشركة  ، iفي السنة .t-1
 :التغير في إيرادات الشركة  ، iبين العامين  tو . t-1
 :التغير في الحسابات تحت التحصيل (أوراق القدبض) للشدركة
 ، iبين العامين  tو . t-1
 :المعدات والمصانع والممتلكات (األصول الثابتة) للشدركة  ،iفدي
السنة . t
 :الخطأ العشوائي.
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حي ددي تق دددر االس ددتحقاقات ﺍلعاﺩي د دة (غي د دﺭ االختياري ددة) باس ددتخدام المع ددامالت

المقدرة  (β1,β2,β3من معادلة االنحدار رقم (.)3

()4
حيث :
 :االستحقاقات العادية للشركة  ، iفي السنة . t
حيي:عددد حسدداب االسددتحقاقات العاديددة والكليددة غيددر االختياريددة ،يددتم حسدداب
االستحقاقات االختيارية (غيدر العاديدة) وهدى الناتجدة عدن إتبداع إدارة األربداح

كما يلي:
()5

حيي :
 :االستحقاقات االختيارية للشركة  ، iفي السنة . t
إن انخف د دداض القيم د ددة المطلق د ددة للمس د ددتحقات االختياري د ددة يش د ددير إل د ددى
انخفدداض إدارة األربدداح االنتهازيددة وبالتددالي ارتفدداع جددودة األربدداح المحاسددبية،
النخفاض التالعب والغش فيها وتعبيرها عن الواقع الفعلي للشركة.

ويعتمددد الباحددي أيضددا علددى مقيدداس تمهيددد األربدداح المحاسددبية كمقيدداس أخددر

للتعبير عن جودة األرباح المحاسبية.

( )2-2-2تمهيد األرباح المحاسبية :Earnings Smoothness
هددي تسددوية مقصددودة ل ربدداح المحاسددبية بهدددف الوصددول إلددي المسددتوي أو
االتجدداه المرغددوب الددذي يعبددر عددن رغبددة اإلدارة فددى تقليددل االنح ارفددات غيددر
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الطبيعية فى األرباح المحاسبية إلي الحد الممكن أو المسموح به ،من خالل
مجموعدة مدن اآلليدات التدي يدتم عدن طريقهدا تخفديض األربداح المحاسدبية فدى

الفت درات التددي ترتفددع فيهددا بشددكل ملحددوت وزيادتهددا فددي الفت درات التددي تددنخفض
فيهددا بشددكل كبيددر ،فددي حدددود المبددادئ المحاسددبية المتعددارف عليهددا ألغ دراض

الحد من درجة المخداطر المصداحبة لظداهرة التقلبدات فدي األربداح المحاسدبية
ومددن ثددم زيددادة القيمددة السددوقية للشددركة فددي األجددل الطويددل وبالتددالي تحقيددق
مصلحة المدالك وزيدادة قددرة مسدتخدمي القدوائم الماليدة علدي التنبدؤ بالتددفقات

النقديددة المسددتقبلية وزيددادة الثقددة فددي هددذا التنبددؤ .ويمكددن التعبيددر عددن تمهيددد

األربدداح المحاسددبية م ددن خ دالل نسددبة االنحد دراف المعيدداري لصددافي الت دددفقات
النقدية التشغيلية (مقسومة علدي إجمدالي األصدول أول الفتدرة) إلدي االنحدراف

المعيدداري لصددافي األربدداح المحاسددبية (مقسددومة علددي إجمددالي األصددول أول

الفترة) علي النحو التالي:

حيث أن :
Smooth j,t

 :درجة تمهيد أرباح الشركة  jخالل السنة . t
 :االنحدراف المعيدداري لصددافى التدددفقات

النقديدة التشدغيلية للشدركة  jخدالل الفتدرة  tإلددي إجمدالي األصدول أول الفتدرة

(.)Total Assets j,t

 :االنحدراف المعيداري لصدافي األربداح
قبل البنود غير العادية للشدركة  jخدالل الفتدرة  tإلدي إجمدالي األصدول أول

الفترة (.)Total Assets j,t
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 )Smoothكبي درة يعكددس انخفدداض جددودة األربدداح

المحاسبية والعكس صحيح(محمد.)2013 ،

والجدددير بال ددذكر أن الباح ددي قددد ان ددتهج م دددخل مختلددف للتعبي ددر ع ددن
جدودة األربداح المحاسدبية عدن المدنهج المسدتخدم مدن قبدل Demerjian et

) al.(2013حيدت اعتمددت د ارسدة ) Demerjian et al .,(2013علدى
المق دداييس التاليدددة للتعبيد ددر عدددن ج ددودة األربددداح المحاس ددبية ( )1إعدددادة قيد دداس

األرباح المحاسبية)2( ،استم اررية األرباح )3( ،األخطاء في تقدير مخصص
الددديون المشددكوك فيهددا )4( ،جددودة االسددتحقاقات المحاسددبية .وهددذه المق داييس
تتددأثر بكددل مددن األخطدداء المتعمدددة وغيددر المتعمدددة وهددذا مددا دفددع الباحددي إلددى

محاولددة تقصددى تددأثير القدددرة اإلداريددة علددى جددودة األربدداح المحاسددبية فددي بيئددة

األعمددال المص درية مددن منظددور خلددو األربدداح المحاسددبية مددن ممارسددات إدارة

األربداح والددذي يددنعكس بالتبعيددة علددى جدودة األربدداح المحاسددبية ،فمددن الممكددن

أن تكون النتدائج التدي توصدلت إليهدا د ارسدة )Demerjian et al., (2013
ترجع إلى قدرة المدراء على استخدام أساليب إدارة األرباح المحاسبية بنجداح.

وهدذا مدا أكدتده د ارسدة ) Demerging et al., (2012التدي توصدلت إلدى

وج ددود ت ددأثير ايج ددابي ج ددوهري للق دددرة اإلداري ددة للمد ددراء عل ددى ممارس ددات إدارة

األرباح المحاسبية.

( )3-2المتغيرات الحاكمة :
يش ددير مص ددطلح المتغيد درات الحاكم ددة إل ددى المتغيد درات المس ددتقلة غي ددر
المرتبطددة بأهددداف الد ارسددة ،وفددى نفددس الوقددت لهددا تددأثير علددى المتغيددر التددابع

الذي تنطوي عليه الدارسة (محمد.)2013 ،
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وقددد حدددد الباحددي ثالثددة متغي درات أشددارت إليهددا العديددد مددن الد ارسددات

المحاسددبية فددي هددذا المجددال ( ; (Dechow and Dichev,2002
 McNichols, 2002 ; LaFond ,2008وهى:

( )1-3-2حجـــم الشــــركة  :اللوغ دداريتم الطبيع ددي للقيم ددة الدفتري ددة إلجم ددالي
األصول.

( )2-3-2عمر الشركة  :اللوغداريتم الطبيعدي لتداريخ قيدد الشدركة ببورصدة
األوراق المالية المصرية.

( )3-3-2الدورة التشغيلية  :اللوغاريتم الطبيعدي للددورة التشدغيلية وتحسدب
كالتالي :

وقددد قددام الباحددي بعمددل اللوغدداريتم الطبيعددي للمتغيدرات حجددم الشددركة ،و عمددر

الش دركة ،وتقلبددات الدددورة التشددغيلية ،حيددي اعتددادت الد ارسددات المحاسددبية عنددد
قيدداس هددذه المتغي درات بعمددل اللوغدداريتم الطبيعددي

).2010

(Dechow et al.,

ثالثاً :مجتمع وعينة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات :
يتمثددل مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع الشددركات المسدداهمة المقيدددة بسددوق

األوراق الماليدددة المص د درية نشدددطة التد ددداول مدددا ب ددين العد ددامين 2013-2012

والبال عدد ( )204شركة (سوق األوراق المالية المصرية.)2016 ،
وقد اختار الباحي عينة الدراسة وفقاُ للشروط التالية:

أ – استبعاد البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية من شركات العينة لما
لها من طبيعة خاصة للتقرير المالي.
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ب – استبعاد عدد القطاعات التدي تقدل فيهدا عددد الشدركات داخدل كدل قطداع
ع ددن  6ش ددركات تمهي ددداً لحس دداب المتغي ددر الت ددابع (االس ددتحقاقات االختياري ددة)
المعبددر عددن جددودة األربدداح المحاسددبية والددذي يشددترط إال تقددل عدددد الشددركات

داخل كل قطاع عن  6شركات ). (Dechow et al.1995
ج – أال تكون الشركة قد اندمجت مع شركة أخرى.

د – تستبعد الشركات التي تعرض قوائمها بالدوالر األمريكي .
وبعددد تطبيددق الشددروط السددابق ذكرهددا أنفددا ،تددم اسددتبعاد ( )75شددركة

ليصددبح عدددد شددركات العينددة ( )129شددركة موزعددة علددى تسددعة قطاعددات كمددا
يوضحها الجدول رقم ( )4-1وبذلك يصبح عددد المشداهدات  258مشداهدة.

حي د ددي اعتم د ددد الباح د ددي عل د ددى أس د ددلوب التحلي د ددل  Panel-dataويعن د ددى ه د ددذا
األسلوب استخدام نفس مفردات العينة على مدار نقاط زمنيدة مختلفدة وقدد تدم

استبعاد القيم المتطرفة والشاذة وعددها  3مشاهدات ،وذلك فقدد تمدت الد ارسدة

علد ددى عد دددد مشد دداهدات  255مشد دداهدة ،ويزيد ددد عد دددد المشد دداهدات عد ددن عد دددد
المشدداهدات المطلوبددة عنددد حسدداب حجددم العينددة والتددى بلغددت 133مشدداهدة،4
وقد تم اختيار العامي  2013-2012كفترة لتطبيدق الد ارسدة ،ويرجدع اختيدار
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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الباح ددي لفتد درة الد ارس ددة إل ددى األح ددداي السياس ددية واالقتص ددادية الت ددي م ددرت له ددا

ال ددبالد ع ددام 2011

والت ددي أث ددرت س ددلباً عل ددى أداء الش ددركات لمقارن ددة الق دددرة

اإلدارية للمدراء التنفيذيين فى الشركات التي تتضمنها العينة.

جدول رقم ( )4-1توزيع شركات العينة وفقا لطبيعة القطاع
نوع القطاع

عدد الشركات

%

 .1قطاع خدمات ومنتجات صناعية

13

10

 .2األغذية والمشروبات

20

16

 .3مواد أساسية

7

5

 .4العقارات

5

19

 .5منتجات منزلية

10

8

 .6السياحة والترفية

13

10

 .7التشييد والبناء

18

14

 .8الكيماويات

8

6

 .9رعاية طبية وصحية

15

12

129

%100

وسيارات

اإلجمالي

المصدر إعداد الباحث
وقد قام الباحي بتجميع البيانات المطلوبة عن شركات العينة من المصادر األتية:
 المواقع االلكترونية لمواقع شركات العينة. -موقع مباشر مصر لنشر المعلومات . www.mubasher.info/

رابعا ً تحليل البيانات:
يتناول الباحي في هذا الجزء عرضا نتائج التحليدل اإلحصدائي ،سديتناول

الباحي في هذا الجدزء مدن الفصدل بالتتدابع )1( :اإلحصداءات الوصدفية،

( )2مصفوفة االرتباط )3( ،التحليل متعدد المتغيرات.
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( )1-4اإلحصاءات الوصفية :
تسددتخدم اإلحصدداءات الوصددفية لوصددف المالمددح األساسددية لبيانددات
الد ارسددة ،كمددا تفيددد فددي استكشدداف طبيعددة عينددة الد ارسددة واتجاهددات المتغي درات
المسد ددتخدمة فد ددي اختب د ددار الفد ددرض ،ويع د ددرض الجد دددول ( )4-2اإلحص د دداءات
الوصددفية الخاصددة بالقدددرة اإلداريددة وجددودة األربدداح المحاسددبية باإلضددافة إل دى
المتغيرات الحاكمة.
الجدول رقم ) (4-2اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة
Descriptive Statistics

Max

Min

Standard
Devation

Mean

Obs

-0.1214

-0.7702

0.11629

-0.5046

255

Mr Ability

3.91265

-0.2177

0.27618

0.07898

255

Current ROA

9.9121

9.36897

0.13096

9.53769

255

Log firm Age

119.238

0.03371

18.0121

25.3674

255

Log Operating Vol

6.41443

5.05055

0.19892

5.92914

255

Log total assets

7.17565

-14.168

3.63521

-4.9292

253

EQ_Jones

4.564137

2.443945

1.062173

3.499884

255

Smooth

حي د ددي أن  : Mr_Abiliry :درج د ددة الق د دددرة اإلداري د ددة:Log_Firm_Age ،
اللوغدداريتم الطبيعددي لعمددر الشددركة :Current ROA ،يمثددل معدددل العائددد
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على األصول :Log_Total_Assets ،اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أصول
الش د ددركة : Log_Oper_Vol ،تقلب د ددات ال د دددورة التش د ددغيلية ف د ددي الش د ددركات،
 :Smoothدرجددة تمهيددد األربدداح المحاسددبية :EQ_Jones ،القيمددة المطلقددة
للمستحقات االختيارية.
من الجدول ( )4-2يالحظ مايلى:
بلغت قيمدة متوسد درجدة القددرة اإلداريدة -0.50455 Mr Ability
بددانحراف معيدداري قدددرة  ، 0.1162869وتمثددل قيمددة متوس د القدددرة اإلداريددة
البواقي المقدرة مدن معادلدة انحددار توبدت (المعادلدة رقدم ، )2كمدا بلغدت اعلدي
قيمددة للمتغيددر  -0.1214وأدنددى قيمددة  ، -0.7702يعددد اقت دراب هددذه القيمددة مددن
الصفر مؤش اًر جيدا على وجود القدرة اإلدارية في العينة محل الدراسة.
كمددا بلغددت قيمددة متوس د العائددد علددى األصددول Current ROA
 .0789843بانحراف معياري .2761768
كمد ددا بلغد ددت قيمد ددة متوس د د عمد ددر الشد ددركة Age

firm

Log

 9.537685بدانحراف معيداري قدددرة  ، 0.1309622ممدا يشددير ذلدك إلددى أن
الشددركات التددي تضددمنتها العينددة حديثددة القيددد نسددبياً فددي سددوق األوراق الماليددة
المصرية.
كما بلغت قيمة متوس تقلبات الدورة التشغيلية Log Operating
 25.36742 Volب ددانحراف معي دداري ق دددرة  ،18.01211ويش ددير ذل ددك إل ددى
ارتفاع تقلبات الدورة التشغيلية في شركات العينة.
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كمد ددا بلغد ددت قيمد ددة متوس د د القيمد ددة المطلقد ددة للمسد ددتحقات االختياريد ددة
 -4.9292 EQ_Jonesبانحراف معياري قدرة  ،3.635211ويشير ذلك
إلددى انخفدداض مسددتوى االسددتحقاقات االختياريددة فددي الشددركات التددي تضددمنتها
العينة.
كمددا بلغددت قيمددة متوسد درجددة تمهيددد األربدداح المحاسددبية Smooth
 3.499884ب ددانحراف معي دداري ق دددرة  ،1.062173ويش ددير ذل ددك إل ددى زي ددادة
مستوي أنشطة تمهيد األرباح المحاسبية فى الشركات إلي تضمها العينة.
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: ) مصفوفة االرتباط4-3(
) مصفوفة ارتباط بيرسون وسيبرمان لمتغيرات الدراسة4-3( الجدول رقم
Pearson/Spearman correlation matrix
EQ_Jones

Smooth

Mr Score

Current ROA

Log Operating Vol

Log total assets

log firm age

EQ_Jones

1

-0.0379

-0.0531

0.2386

-0.1631

-0.294

-0.0222

p

0

0.5486

0.4007

0.0001

0.0093

0

0.7247

Mr Score

-0.0815

0.1579

1

-0.0295

0.0174

0.5179

0.6597

p

0.1964

0.0119

0

0.6402

0.783

0

0

Smooth

-0.064

1

0.1528

-0.0316

0.055

0.0326

-0.0028

p

0.3106

0

0.015

0.6168

0.3833

0.6054

0.9651

0.2884

0.0486

-0.0561

1

0.093

-0.0808

-0.0793

0

0.4417

0.3738

0

0.1403

0.2003

0.2089

-0.218

0.0391

0.0426

-0.0114

1

0.0338

0.0121

Current ROA
p

Log Operating Vol
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0.848

0.5929

0

0.8572

0.4998

0.536

0.0005

p

0.082

1

0.0421

-0.2772

0.5072

0.0254

-0.3794

Log total assets

0.1934

0

0.5054

0

0

0.6876

0

p

1

0.1201

-0.0032

-0.0611

0.6875

-0.002

-0.0078

0

0.0564

0.9595

0.333

0

0.9746

0.9013

حيي أن :
: EQ_Jonesالقيمة المطلقة للمستحقات االختيارية
 : Mr_Abilityدرجة القدرة اإلدارية
 :Current ROAمعدل العائد على األصول
 : Log_Oper_Volتقلبات الدورة التشغيلية في الشركات
 :Log_Total_Assetsاللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أصول الشركة
 :Log_Firm_Ageاللوغاريتم الطبيعي لعمر الشركة
 :Smoothدرجة تمهيد األرباح المحاسبية.
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يعرض الجدول رقم ( )4-3مصفوفة االرتباط لمعامل بيرسون وسيبرمان
عند مستوى معنوية  . %5حيي تمثل القيم المكتوبة في أعلى المصفوفة
جهة اليمين بالخ  Boldمعامالت ارتباط سيبرمان.
من الجدول رقم ( )4-3يالحل إن هناك عالقة ارتباط عكسية غيدر

جوهريدة بدين درجدة القددرة اإلداريدة (  )Mr Abilityو مسدتوى االسدتحقاقات

االختياريد د ددة ( )EQ_Jonesحيد د ددي بلغد د ددت قيمد د ددة معامد د ددل ارتبد د دداط بيرسد د ددون

( )-0.0815بمس ددتوى معنوي ددة ( ،(0.1964والج دددير بال ددذكر أن مع ددامالت

ارتباط (بيرسون ،بيرسون) تستخدم لتحديد وجود أو عدم وجود عالقة ارتبداط
الدرسددة ولدديس لتحديددد وجددود أو عدددم وجددود سددببية بددين
بددين المتغيدرات محددل ا

المتغيرات  .كما توجد عالقة ارتباط ايجابية وجوهرية بدين معددل العائدد علدى
األص د د د د د ددول ( )ROA_Currentو مس د د د د د ددتوى االس د د د د د ددتحقاقات االختياري د د د د د ددة

( )EQ_Jonesحي د ددي بلغ د ددت قيم د ددة معام د ددل ارتب د دداط بيرس د ددون ()0.2884
بمستوى معنوية ( (0.0000اى اقل من .%5

كم ددا توج ددد عالق ددة ارتب دداط عكس ددية غي ددر جوهري ددة ب ددين درج ددة الق دددرة

اإلدارية (  )Mr Abilityو معدل العائد على األصول ()Current ROA
حيي بلغت قيمة معامل االرتباط ) )-0.0561بمستوى معنويدة ))0.3738
ويشددير ذلددك إلددى إن كددل مددن المقدداييس السددابقة للتعبيددر عددن القدددرة اإلداريددة

للمدراء التنفيذيين تنتهج مداخل مختلفة للتعبير عن هذه القدرة.

كمددا توجددد عالقددة ارتبدداط ايجابيددة جوهريددة بددين درجددة القدددرة اإلداريددة

) )Mr Abilityودرجة تمهيدد األربداح المحاسدبية ( )Smoothحيدي بلغدت

قيمة معامل االرتباط ) (0.1579بمستوى معنوية (.(0.0119
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كما توجد عالقة ارتباط ايجابية غير جوهرية بدين معددل العائدد علدى

األصول ( )Current ROAودرجة تمهيد األربداح المحاسدبية ()Smooth
حيي بلغت قيمة معامل االرتباط ) (0.0486بمستوى معنوية (.(0.4417

وبالنظر للمتغيرات الحاكمة فيالحل انه توجد عالقة ارتباط عكسدية
جوهريددة بددين تقلبددات الدددورة التشددغيلية  Log Operating Volوالقيمددة

المطلقة للمستحقات االختيارية حيي بلغدت قيمدة معامدل ارتبداط بيرسدون (-

) 0.218بمس ددتوى معنويد ددة ( ،)0.0005كم ددا توج ددد عالق ددة ارتبد دداط عكسدددية
جوهري ددة بدددين حج ددم الشد ددركة (assets

total

 )Logوالقيم ددة المطلقدددة

للمسد ددتحقات االختياريد ددة حيد ددي بلغد ددت قيمد ددة معامد ددل بيرسد ددون لالرتبد دداط ((-
 0.3794بمسددتوى معنويددة ) ،)0.0000كمددا توجددد عالقددة ارتبدداط عكسددية
غيددر جوهريددة بددين عمددر الشددركة ) ) log firm ageوالقيمددة المطلقددة

للمستحقات االختيارية حيي بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ()-0.0078
بمسد ددتوى معنويد ددة ) ، (0.9072كم د ددا جد دداءت النتد ددائج متقارب د ددة فيمد ددا يتعل د ددق
بمعامالت ارتباط سيبرمان الالمعلمى لمتغيرات الد ارسدة والمتغيدرات الحاكمدة،

و تشير النتدائج إلدى إن معدامالت ارتبداط سديبرمان اكبدر نسدبياً مدن معدامالت

ارتب دداط س دديبرمان ،مم ددا يعطين ددا ذل ددك مؤشد د اًر أوليد داً عل ددى أن توزي ددع المتغيد درات
يقترب من التوزيع الطبيعي.

( )3-4التحليل متعدد المتغيرات :Multivariate Analysis
يتن د دداول الباح د ددي ف د ددي ه د ددذا القس د ددم م د ددن الد ارس د ددة تطبي د ددق األس د دداليب
اإلحصائية متعددة المتغيرات المناسبة لإلجابة على التسداؤل الد ارسدةي الدذي

يعكس فرض الدراسة والسابق ذكره.
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وقددد خصددص الباحددي هددذا القسددم مددن الد ارسددة لعددرض نتددائج التحليددل

اإلحصائي الختبار تأثير القدرة اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية.

ويقوم الباحي بعرض الشكل ( )4-1لتوضيح طبيعدة التدأثير المتوقدع

للقدرة اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية.

الشكل ()4-1
التأثير المتوقع للقدرة اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية
+

+
درجة -القدرة اإلدارية

االستحقاقات االختيارية

معدل العائد على
األصول

درجة تمهيد األرباح
المحاسبية

من الشكل ( )4-1يتضح األتي:

-

جودة األرباح
المحاسبية

تمنممةمممن
االالتالال

نظ د اًر لزيددادة قدددرة المدددراء علددى فهددم البيئددة التشددغيلية وفهددم المعددايير
المحاسددبية وقدددرتهم علددى تقدددير االسددتحقاقات المحاسبيةبشددكل دقيددق وفهمهددم
للبيئة التشريعية والقانونية للدولدة ومدع ضدعف البيئدة الرقابيدة للدولدة التدى تعدد
من اهم مالمح بيئة األعمدال المصدرية ،وفدى ظدل وجدود مشدكلة الوكالدة التدى
تنشأ بين الموكدل (المسداهمين) والوكيدل (اإلدارة) ،يتوقدع الباحدي وجدود تدأثير
ايجابي للقدرة اإلدارية (المعبر عنها من خالل مقياس درجة القدرة اإلدارية و
معدددل العائددد علددى األصددول) علددى مسددتوى االسددتحقاقات االختياريددة وأنشددطة
تمهيد الربح المحاسبي والذي يترتب عليده انخفداض جدودة األربداح المحاسدبية
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فددى الشددركات إلددى تتضددمنها العينددة ،ممددا يشددير ذلددك إلددي قيددام المدددراء بالقيددام
بممارسددات إدارة األربدداح المحاسددبية بهدددف تحسددين صددورة الدددخل المحاسددبي
بهدف الحصول على منافع خاصة.
والختبار الفرض الرئيسي للدراسة فقد أعتمد الباحدي علدى معدادالت
نمدوذج االنحددار التاليدة باسدتخدام  Pooled OLS Regressionلد ارسدة
تأثير القدرة اإلدارية على وجودة األرباح المحاسبية:
)(6

)(7

()8

()9
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الجدول رقم )(4-4
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لدراسة تأثير القدرة اإلدارية على جودة األرباح
المحاسبية
Dependent variable = EQ_Jones
)Model (2

-3.057
)(14.34

)Model (1

***92.49
)(26.14

Intercept

***8.607
)(3.152

Mr_Abiliry

***2.614
)(0.876
1.164
)(1.549
***-0.624
)(0.132

*-3.853
)(2.321
***-9.322
)(1.208

***-0.0406
)(0.00981

***-0.0412
)(0.0101

Log_Oper_Vol

21.29%

Adj R-squared
Observations

21.04%
253

Current_ROA
Log_Firm_Age
Log_Total_Assets

253

standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

حيددي أن  :Mr_Abiliry :درجددة القدددرة اإلداريددة:Current_ROA،معدددل

العائ د د دد علد د ددى األصد د ددول :Log_Firm_Age ،اللوغد د دداريتم الطبيعد د ددي لعمد د ددر

الشد د ددركة :Log_Total_Assets ،اللوغد د دداريتم الطبيعد د ددي إلجمد د ددالي أصد د ددول
الشددركة : Log_Oper_Vol ،تقلبددات الدددورة التشددغيلية فددي الشددركات ،كمددا
يعدرض الجددول النتدائج عندد مسدتوى معنويدة  ، 1% , 5% , 10%حيدي أن
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(  (*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1كمددا يوضدع بددين األقدواس
الخطأالمعيددارى باسددتخدام طريق ددة

sandwich

.)Robust Standard Error( estimators

or

Huber/White

يتطل د د د ددب إجد د د د دراء طريق د د د ددة المربع د د د ددات الص د د د ددغرى  OLSلتق د د د دددير نم د د د ددوذج

االنحدار Pooled OLS Regressionالسابق لدراسة تأثير القددرة اإلداريدة
على جودة األرباح المحاسبية توافر شروط معيندة لضدمان صدالحية النمدوذج

فددي تقدددير المعددامالت المقدددرة لنمدداذج الد ارسددة وسدديقوم الباحددي فددي المالحددق
بعرض نتائج االختبارات الالزمة للتأكد من مدى صالحية النموذج في تقدير

النتائج ،كما قام الباحي ببجراء النموذج باستخدام أسلوب Huber/White
 or sandwich estimatorsالددذي يسدتخدم كددبجراء للتغلددب علددى مشددكلة
عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي . heteroskedasticity

يعددرض الجدددول رقددم ( )4-4مددن خددالل النمددوذج األول ()Model1

نتددائج نمددوذج االنحدددار

 Pooled OLS Regressionللمتغي درات

الرئيسية للدراسة بعد إضافة المتغيرات الحاكمة إلى النموذج كما تم التعبيدر
عن القدرة اإلدارية للنموذج من خالل مقياس درجدة القددرة اإلداريدة المعادلدة

رقم ( )6د

 يتبين من الجدول ( )4-4من خالل النموذج ( )Model 1ما يلي:
 يالح ددل أن قيم ددة معام ددل االنح دددار للمتغي ددر ( Mr_Abilityال ددذي ت ددمالتعبيددر عندده بددالبواقي المقدددرة مددن معادلددة انح ددار نمددوذج توبددت

المعادلة رقم ( )2بلغت  8.607عند مستوى معنوية  %1وبفترة ثقة
 ،%99ويشدير ذلدك إلدى وجدود تدأثير جدوهري ايجدابي للقددرة اإلداريدة

للمددراء علددى القيمددة المطلقددة للمسدتحقات االختياريددة ،ممددا يعنددى ذلددك
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أن زيادة القدرة اإلدارية تؤدى إلى زيادة القيمدة المطلقدة االسدتحقاقات

االختياريددة وبالتبعيددة انخفدداض جددودة األربدداح المحاسددبية ،وتتفددق هددذه

النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة Demerjian et al.,

).(2012

 كما بلغت قيمة معامل االنحدار للمتغير ()Log_Firm_Age -3.853عند ددد مسد ددتوي معنويد ددة  %10وبفت د درة ثقد ددة %90وتشد ددير هد ددذه
النتد ددائج إلد ددى وجد ددود تد ددأثير عكسد ددي جد ددوهري لعمد ددر الشد ددركة علدددي القيمد ددة
المطلق ددة للمس ددتحقات االختياري ددة ،ويش ددير ذل ددك إل ددى أن الش ددركات حديث ددة
القي ددد نس ددبياً ف ددي أسد دواق رأس الم ددال تمي ددل إل ددى تخف دديض مس ددتوى القيم ددة
المطلقة للمستحقات االختيارية وبالتبعية ارتفاع جودة المحاسبية في هدذه
الشدركات ،ويتفدق ذلدك مدع التفسدير الدذي قدمتده د ارسدة ( Dechow et
.al., (2010
-

كما بلغت قيمة معامل االنحدار للمتغير ()Log_Total_Assets

 -9.322عنددد مسددتوى معنويددة  %1وبفت درة ثقددة  ،%99ممددا يعنددى

ذل د ددك أن الشد د ددركات صدد ددغيرة الحج د ددم تميد د ددل إل د ددى تخفد د دديض مسد د ددتوى
االستحقاقات االختيارية وبالتبعية ارتفاع جودة األرباح المحاسبية في
هددذه الشددركات ،وتتفددق هددذه النتددائج مددع الفددرض القائددل أن الشددركات

الكبدرى تلجدأ إلدى تخفديض مسدتوى الدربح المحاسدبي لتفدادى التكدداليف
السياسددية التددي تفرضددها أس دواق رأس المددال أو التدددخل الحكددومي مددن

قبل األجهزة المعنية للدولة ).(Dechow et al., 2010

 -كم ددا بلغ ددت قيم ددة معام ددل االنح دددار للمتغي ددر

Log_Oper_Vol

 - 0.0421عن ددد مس ددتوى معنوي ددة  %1مم ددا يعن ددى ذل ددك الش ددركات
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الت ددي ت ددنخفض فيه ددا تقلب ددات ال دددورة التش ددغيلية ،تمي ددل إل ددى تخفددديض
مسد ددتوى االسد ددتحقاقات االختياريد ددة وبالتبعيد ددة ارتفد دداع جد ددودة األربد دداح
المحاسبية.

و يعدرض الجددول ( )4-4مدن خدالل النمدوذج ( )Model 2نتدائج

معادلة االنحدار باستخدام نفس المتغيرات الرئيسية والحاكمدة ،إال انده
قددد تددم التعبيددر عددن القدددرة اإلداريددة للمدددراء مددن خددالل مقيدداس معدددل

العائد على األصول . Current ROA

 يتبــــين مــــن الجــــدول ( )4-4مــــن خــــالل النمــــوذج )Model(2
المعادلة رقم (: )7

 بلغددت قيمددة معامددل االنحدددار للمتغيددر ( Current ROAالددذي تددمالتعبير عنه بمعددل العائدد علدى األصدول وهدى القيمدة الجوهريدة عندد

مستوى معنوية  %1وبفترة ثقة  ،%99ويشير ذلدك إلدى وجدود تدأثير

جد د ددوهري ايجد د ددابي للقد د دددرة اإلداريد د ددة للمد د دددراء علد د ددى القيمد د ددة المطلقد د ددة
للمستحقات االختيارية.

 كم ددا بلغ ددت قيم ددة معام ددل االنحد ددار للمتغي ددر ()Log_Firm_Age 1.164وتشددير هددذه النتددائج إلددى وجددود تددأثير ايجددابي غيددر جددوهري

-

لعمر الشركة علي القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية.

كما بلغت قيمة معامل االنحدار للمتغير ()Log_Total_Assets

 -0.624عند مستوى معنوية  %1وبفترة ثقة  ، %99ويشير ذلك
إلى وجود تأثير عكسي وجوهري لحجدم الشدركة علدى القيمدة المطلقدة
للمستحقات االختيارية.
 كما بلغت قيمة معامل االنحدار للمتغير ()Log_Oper_Vol -.0406عند مستوى معنوية  %1وبقترة ثقة .%99
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ويعددرض الجدددول رقددم ) )4-5نتددائج معادلددة االنحدددار للمعادلددة رقددم ()8
والمعادلة الرقم ( ،)9حيي تم التعبير فدي المعادلدة رقدم ( )8عدن المتغيدر
المس ددتقل الق دددرة اإلداري ددة بمقي دداس درج ددة الق دددرة اإلداري ددة و التعبي ددر ع ددن
المتغيددر التددابع جددودة األربدداح المحاسددبية مددن خددالل مقيدداس تمهيددد ال دربح
المحاسبي وذلك بعدد إضدافة المغيدرات الحاكمدة للنمدوذج .كمدا تدم التعبيدر
في المعادلة رقم ( )9عن المتغير المستقل القددرة اإلداريدة بمقيداس معددل
العائد الحدالي علدي األصدول ،والتعبيدر عدن المتغيدر التدابع جدودة األربداح
المحاسبية من خالل مقياس تمهيد الربح المحاسبي بعد إضافة المغيرات
الحاكمة للنموذج.
الجدول رقم ()4-5
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لدراسة تأثير القدرة اإلدارية على جودة
األرباح المحاسبية
Dependent variable =Smooth
)Model (4

)Model (3

2.671

***28.56

)(4.893

)(7.501

***3.902

Intercept

Mr_Abiliry

)(0.839
***0.0326

Current_ROA

)(0.00643

0.0401

***-2.239

)(0.515

)(0.724
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0.0193

**-0.0910

)(0.0365

)(0.0391

0.00225

)0.00157

)(0.00386

)(0.00378

1.40%

6.50%

Adj R-squared

255

255

Observations

Log_Total_Assets

Log_Oper_Vol

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

حيي أن  : Mr_Abiliry :درجة القدرة اإلدارية :Current ROA ،معددل
العائد على األصول :Log_Firm_Age ،اللوغاريتم الطبيعي لعمر الشركة
 :Log_Total_Assets ،اللوغد دداريتم الطبيعد ددي إلجمد ددالي أصد ددول الشد ددركة،
 : Log_Oper_Volتقلبددات الدددورة التشددغيلية فددي الشددركات ،كمددا يعددرض
الجدول النتائج عند مستوى معنوية  ، 1% , 5% , 10%حيي أن
(  )*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1كمدا يوضدع بدين األقدواس
الخطددأ المعيددارى باسددتخدام طريقددة

Huber/White or sandwich

.)Robust Standard Error( estimators
 يتبين من الجدول ( )4-5من خالل النموذج ( )Model 3ما يلي :
 يالحددل أن قيمددة معامددل االنحدددار للمتغيددر ( Mr_Abilityالددذي تددمالتعبيد د د ددر عند د د دده بد د د ددالبواقي المقد د د دددرة مد د د ددن معادلد د د ددة انحد د د دددار نمد د د ددوذج
توبت...المعادلة رقدم ( )2بلغدت  3.902وهدى القيمدة الجوهريدة عندد

مستوى معنوية  %1وبفترة ثقة  ،%99ويشير ذلدك إلدى وجدود تدأثير
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ايجددابى جددوهري للقدددرة اإلداريددة للمدددراء علددى مسددتوي أنشددطة تمهيددد
الربح المحاسبي.

 كما بلغت قيمة معامل االنحدار للمتغير ()Log_Firm_Age -2.239وتشددير هددذه النتددائج إلددى وجددود تددأثير عكسددي جددوهري لعمددر

الشركة علي أنشطة تمهيد الربح المحاسبي.
-

كمد د د د د د د د د ددا بلغد د د د د د د د د ددت قيمد د د د د د د د د ددة معامد د د د د د د د د ددل االنحد د د د د د د د د دددار للمتغيد د د د د د د د د ددر

( -0.0910 )Log_Total_Assetsعنددد مسددتوى معنويددة % 5
وبفترة ثقة . %95

 كمد ددا بلغد ددت قيمد ددة معامد ددل االنحد دددار للمتغيد ددر ()Log_Oper_Vol .00157عند مستوى معنويدة  ،%5وتشدير هدذه النتدائج إلدى وجدود

تأثير ايجابي غير جوهري لحجم الشركة على مسدتوي أنشدطة تمهيدد

الربح المحاسبي.

 يتبين من الجدول ( )4-5من خالل النموذج ( )Model 4ما يلي:
 بلغددت قيمددة معامددل االنحدددار للمتغيددر ( Current ROAالددذي تددمالتعبيددر عندده بمعدددل العائددد علددى األصددول)  0.0326وهددى القيمددة

الجوهريددة عنددد مسددتوى معنويددة  %1وبفت درة ثقددة  ،%99ويشددير ذلددك

إلى وجود تأثير ايجابي جدوهري للقددرة اإلداريدة للمددراء علدى مسدتوى

أنشطة تمهيد الربح المحاسبي.

 كم ددا بلغ ددت قيم ددة معام ددل االنح دددار للمتغي ددر ()Log_Firm_Age ،0.0401وتشير هذه النتائج إلى وجدود تدأثير ايجدابي غيدر جدوهري

لعمر الشركة علي أنشطة تمهيد الربح المحاسبي.
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 كما بلغت قيمة معامل االنحددار للمتغيدر ()Log_Total_Assets 0.0193ويشددير ذلددك إلددى وجددود تددأثير ايجددابي غيددر جددوهري لحجددم

الشركة على مستوى أنشطة تمهيد الربح المحاسبي.

 -كمددا بلغددت قيمددة معامددل االنحدددار للمتغيددر ()Log_Oper_Vol

 0.00225ممددا يشددير ذلددك إلددى وجددود تددأثير ايجددابي غيددر جددوهري

لتقلبات الدورة التشغيلية على مستوى أنشطة تمهيد الربح المحاسبي.
وبسددبب اعتمدداد الباح ددي علددى أس ددلوب Data

 Panelقددد تددرتب

البواقي بين الصناعات والزمن ،كمدا أن المعدامالت المقددرة لمعادلدة االنحددار

السابقة (المعادلة رقم  6والمعادلة رقم )8باستخدام طريقة Ordinary least
 squareال تميز بين الوحدات المختلفة كما ال تخبرنا عما إذا كان استجابة

المتغيددر التددابع إلددى المتغي درات التفسدديرية هددي نفسددها علددى مددر الددزمن لجميددع

شددركات العينددة .ولددذلك سدديقوم الباحددي بعمددل تحليددل إضددافي الختبددار مدددى
حساسية النتائج للتغير وذلك من خالل إعادة تقدير معادلة االنحدار(المعادلة

رقم ( ))8(،)6باستخدام النماذج اإلحصائية لتثبيت األثر Fixed Effects
 Modelsالختبار الفرض الرئيسي للبحي وفروضه الفرعية.

ويع د ددرض الج د دددول ( )4-6والج د دددول ( )4-7نت د ددائج تحلي د ددل نم د دداذج

االنحدار لدراسة تأثير القدرة اإلداريدة علدى جدودة األربداح المحاسدبية المعادلدة
رقم ( )6و ( )8باستخدام النماذج اإلحصائية لتثبيت األثر و األثر العشوائي
. Fixed and Random Effects
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الجدول رقم ()4-6
نتائج تحليل نموذج االنحدار لدراسة تأثير القدرة اإلدارية على جودة األرباح
المحاسبية
Dependent variable = EQ_Jones

Random Effects Model

Fixed Effects Model

**49.85
)(-24.82

***66.42
)(-19.3

Intercept

***7.465
)(-2.678

***7.864
)(-2.941

Mr_Ability

-3.033
)(-2.508

***-5.166
)(-1.786

Log_Firm_Age

***-1.102
)(-0.148

***-1.001
)(-0.13

Log_Total_Assets

**-0.0227
)(-0.00914

***-0.0280
)(-0.00786

Log_Oper_Vol

Included

Included

Year Fixed Effects

Included

Included

Industry Fixed Effects

27.28%

49.24%

253

253

Adj R-squared
Observations

standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

حي د د د د د د د د د ددي أن : Mr_Abiliry :درج د د د د د د د د د ددة الق د د د د د د د د د دددرة اإلداري د د د د د د د د د ددة،

 : Log_Firm_Ageاللوغد د د د د د د د د د دداريتم الطبيعد د د د د د د د د د ددي لعمد د د د د د د د د د ددر الشد د د د د د د د د د ددركة،
 :Log_Total_Assetsاللوغد د دداريتم الطبيعد د ددي إلجمد د ددالي أصد د ددول الشد د ددركة،
- 125 -

الدراسة التطبيقية والتحليل اإلحصائي

الفصل الرابع

 :Log_Oper_Volتقلب ددات ال دددورة التش ددغيلية ف ددي الش ددركات ،كم ددا يع ددرض

الجدول النتائج عند مستوى معنوية  ، 1% , 5% , 10%حيي أن

(  )*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1كمددا يوضددع بددين

األقواس الخطأ المعياري باستخدام طريقة Huber/White or sandwich
.)Robust Standard Error( estimators

يعرض الجدول ( )4-6مدن خدالل  Fixed Effects Modelنتدائج

نمددوذج االنحدددار للمتغي درات الرئيسددية والحاكمددة لد ارسددة تددأثير القدددرة اإلداريددة
على جودة األرباح المحاسبية باسدتخدام نمدوذج ،Fixed Effects Model
وقددد قددام الباحددي بددبجراء النمددوذج باسددتخدام أسددلوب

estimators

Huber/White or

 sandwichوباس ددتخدام األم ددر  Clusterال ددذي يس ددتخدم

كد ددبجراء روتيند ددي للتغلد ددب علد ددى مشد ددكلة عد دددم ثبد ددات تبد دداين الخطد ددأ العش د دوائي
 heteroskedasticityومش د ددكلة االرتب د دداط ال د ددذاتي

،Autocorrelation

كمددا لددم يقددم الباحددي بددبجراء االختبددارات الالزمددة الختبددار خلددو النمددوذج مددن

مشكلة  Time-serial Correlationحيي يستخدم هذا االختبار في حالة
وجود عدد سنوات ال تقل عن  20سنة.

 ويتبدين مدن الجددول ( )4-6مدن خدالل النمدوذج Fixed Effects
 Modelإن النتددائج جدداءت متشددابهة بالنسددبة للنتددائج التددي يعرضددها

الجدددول ( )4-5مددن خددالل ) ،)Model 1إال أن المتغيددر الرئيسددي

والمتغيرات الحاكمة قد جاءت جوهرية عن عند مستوى معنوية %1
وبفتد د درة ثق د ددة  ،%99كم د ددا إن زادت قيم د ددة معام د ددل التحدي د ددد المع د دددل

 Adjused_R_Squareم د د د ددن ) %21.29الج د د د دددول رق د د د ددم()4-4

النموذج ) Model(1إلى .%49.24
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كمددا يعددرض الجدددول ) (4-6مددن خددالل

Random effects

 Modelنتددائج تحليددل نمددوذج االنحدددار للمتغي درات الرئيسددية والحاكمددة لد ارسددة
ت د ددأثير الق د دددرة اإلداري د ددة عل د ددى ج د ددودة األرب د دداح المحاس د ددبية باس د ددتخدام نم د ددوذج

 Random Effects Modelباسددتخدام طريقددة
.sandwich estimators

Huber/White or

 يتبين من الجدول ( )4-6من خالل النموذج Random Effects
 Modelإن النتددائج جدداءت متشددابهة بالنسددبة للنتددائج التددي يعرضددها

الجد دددول ( )4-4مد ددن خد ددالل ( ،Model)1إال أن المتغيد ددر الرئيسد ددي

والمتغيرات الحاكمة قد جاءت جوهرية عن عند مستوى معنوية %1

وبفتد درة ثق ددة  %99ع دددا المتغي ددر

Log_Firm_Age

جددوهري ،كمددا زادت قيمددة معامددل التحديددد المعدددل

حي ددي ج دداء غي ددر

Adjusted R

 Squareمدن ( %21.29الجددول رقدم  4-5النمدوذج )Model 1

إلى .%27.28

ولمعرفة اى النموذجين  Fixed or Random Effectsأفضل فدي تقددير

معامالت متغيرات الدراسة فقد قام الباحي ببجراء اختبارHausman test

ويكدون معيدار القدرار هدو اختيدار نمدوذج  Random Effectsعندد قبدول

الفرضية العدمية.
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الشكل رقم ()4-2
نتائج اختبارHausman test
)(b-B
Difference

---- Coefficients ---)(b
)(B
))sqrt(diag(V_b-V_B
fixed
random
S.E.
2.932216
1.309699
-.0081512
.0035566
-2.130608
.2204201

Mr_Sco
re
Log_Op
er_Vol
log_To
tal_~s

-4.532804

7.46502

.014587

-.0227382

-1.028231

-1.102377

b = consistent under Ho and Ha; obtained
from xtreg
inconsistent under Ha, efficient under
Ho; obtained from xtreg

= B

difference in coefficients not
systematic

Test:
Ho:

(^)chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)1)](b-B
47.07
= Prob>chi2
0.0000

ومدن الشدكل ( )4-2يالحدل إن احتماليدة نمدوذج  Hausman testجداءت
اقددل مددن  ،%5حيددي بلغددت احتماليددة النمددوذج ( )0.0000ممددا يعنددى ذلددك
رف ددض الفرض ددية العدمي ددة وقب ددول الفرض ددية البديل ددة ب ددأن النم ددوذج االحص ددائى

Effects

 Fixedهددو األفضددل فددي تقدددير معددامالت المتغي درات الرئيسددية

والحاكمة التي تعكس الفرض الرئيسي للدراسة.
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ويعرض الجدول رقم ( )4-7إعادة إجراء المعادلة رقم ( )8باسدتخدام نمداذج

تثبيددت األثددر  ،Fixed Effectsولددم يقددم الباحددي بمقارنددة نمددوذج

Fixed

 Effectsبنموذج  Random Effectsلمعرفة أفضلية أي منهم فى تقدير

معددامالت النمددوذج للمعادلددة رقددم ( ،)8حيددي بلغددت قيمددة Adjusted R-
 Squareفى الجدول رقم ( )5-4من خدالل ) %6.5 Model(3فدى حدين

بلغت قيمة  Adjusted R-Squareفى الجدول رقدم ( %2.24)4-7ممدا

يش ددير ذل ددك إل ددى أن اس ددتخدام طريق ددة المربع ددات الص ددغرى ه ددي األفض ددل ف ددى
تقدير معامالت النموذج.

الجدول رقم ()7-4
نتائج تحليل نموذج االنحدار لدراسة تأثير القدرة اإلدارية على جودة األرباح
المحاسبية
Dependent variable = Smooth
Fixed Effects
Model

***28.69
)(-6.072
***4.042
)(-0.91
***-2.235
)(-0.531
***-0.0900
)(-0.0341
0.00166
)(-0.0043
Included

Intercept
Mr_Ability
Log_Firm_Age
Log_Total_Assets
Log_Oper_Vol
Year Fixed Effects

Included

Industry Fixed Effects
Adj R-squared

2.24%

Observations

255

standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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ويتبدين مدن الجددول ( )4-7مدن خدالل النمدوذج Fixed Effects
 Modelإن النتددائج جدداءت متشددابهة بالنسددبة للنتددائج التددي يعرضددها الجدددول
( )4-5من خالل ) ،)Model 3كما بلغت قيمة Adjusted R-Square
فددى الجدددول رقددم ( ،% 6.5)4-5فددى حددين بلغددت قيمددة Adjusted R-
 Squareفددى الجدددول رقددم ( %2.24 )4-7ممددا يشددير ذلددك أن اسددتخدام
طريقد ددة المربعد ددات الص د دغرى هد ددي األفضد ددل فد ددى تقد دددير معد ددامالت النمد ددوذج
للمعادلة رقم (.)8
استهدف نتائج التحليل المعروضة في هذا القسم اختبار تدأثير القددرة
اإلداري ددة (معبد د اًر عنه ددا بمقي دداس درج ددة الق دددرة اإلداري ددة ومع دددل العائ ددد عل ددى
األصد ددول) علد ددى جد ددودة األربد دداح المحاسد ددبية (معب د د اًر عنهد ددا بالقيمد ددة المطلقد ددة

للمستحقات االختياريدة ومسدتوى أنشدطة تمهيدد األربداح المحاسدبية) بدالتطبيق
علددى عينددة مكونددة مددن  129شددركة غيددر ماليددة مقيدددة بسددوق األوراق الماليددة

المصد درية ،وق ددد خلص ددت تل ددك التحل دديالت إل ددى وج ددود ت ددأثير ايج ددابي ج ددوهري

للقدرة اإلدارية على القيمدة المطلقدة للمسدتحقات االختياريدة و مسدتوى أنشدطة
تمهيد الربح المحاسبي وبالتبعية انخفاض جدودة األربداح المحاسدبية فدى بيئدة

األعمددال المصد درية ،وبددذلك يمك ددن قبددول الف ددرض الرئيسددي للبح ددي وفروض دده
الفرعية بوجود تأثير للقدرة اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية.

خامساً :محددات الدراسة:
 .1تم التعبير عن درجة القدرة اإلدارية وهو المقياس المستخدم للتعبير
عن القدرة اإلدارية المدراء التنفيذيين من خدالل البدواقي المقددرة مدن
معادل ددة انح دددار توب ددت (المعادل ددة رق ددم  ،)2وق ددد تت ددأثر ه ددذه البد دواقي
بمتغي درات أخددرى لددم يتناولهددا الباحددي عنددد تقدددير معادلددة االنحدددار
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كالعوامل االقتصادية والهيكلية.
 .2اعتمدد الددليل الدذي تددم تقديمده مدن خدالل هددذه الد ارسدة علدى العالقددة
ب ددين الق دددرة اإلداري ددة وج ددودة األرب دداح المحاس ددبية ف ددي بيئ ددة األعم ددال
المصدرية علددى المقدداييس المسددتخدمة فددي هددذه الد ارسددة للتعبيددر عددن
القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين وجودة األرباح المحاسبية.
 .3بددالرغم مددن أن درجددة القدددرة اإلداريددة يددتم نسددبها إلددى الفريددق اإلداري
ككددل إال أن هددذه الد ارسددة قدددر ركددزت علددى المدددراء المدداليين أو مددن
ينوب عنهم في وضع السياسات المحاسدبية واألشدراف علدى عمليدة
إعداد التقارير المالية .

- 131 -

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

أوال :نتائج الدراسة التطبيقية
ثانيا :التوصيات

النتائج والتوصيات

الفصل الخامس

أوال :نتائج الدراسة التطبيقية :
من خالل اختبار فرض الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصدائي . V11

 , Stataفقد توصل الباحي إلى النتائج التالية:

 .1هندداك عالقددة ارتبدداط عكسددية غيددر جوهريددة بددين القدددرة اإلداريددة

(معبد د اًر عنه ددا بمقي دداس درج ددة الق دددرة اإلداري ددة) والقيم ددة المطلق ددة

للمس د ددتحقات االختياري د ددة ،كم د ددا توج د ددد عالق د ددة ارتب د دداط ايجابي د ددة

جوهريددة بددين القدددرة اإلداريددة (معب د اًر عنهددا بمقيدداس درجددة القدددرة

اإلداريددة) ومسددتوى أنشددطة تمهيددد ال دربح المحاسددبي وتتفددق هددذه
النت ددائج م ددع النت ددائج الت ددي توص ددلت إليه ددا د ارس ددة )،Li,(2015
وتختل ددف ه ددذه النت ددائج م ددع النت ددائج الت ددى توص ددلت إليه ددا د ارس ددة

) Demerjian et al.(2013كنتيجددة الخددتالف المقدداييس
المسد د ددتخدمة والمعب د د درة عد د ددن جد د ددودة األربد د دداح المحاسد د ددبية فد د ددي

د ارسدة) ،Demerjian et al. (2013ويفسدر الباحددي هددذه
العالقة بأن المددراء األعلدى قددرة لدديهم أسداليب متطدورة للتدأثير

عل ددى االس ددتحقاقات االختياري ددة ومس ددتوى أنش ددطة تمهي ددد الد دربح

المحاسددبي ،ويرجددع الباحددي هددذه العالقددة إلددى ضددعف مسددتوى
آليات الرقابة الداخلية والخارجية للحد مدن قددرة المددراء األعلدى

قدرة.

 .2هناك عالقة ارتباط عكسية غير جوهرية بين مقياس درجة

القدرة اإلدارية ومقياس معدل العائد على األصول ،مما يشير
ذلك إلى إن كل مقياس يستطيع التعبير عن القدرة اإلدارية
ولكن باستخدام مداخل مختلفة.

 .3هناك تأثير ايجابي للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين (معب اًر
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عنها بمقياس درجة القدرة اإلدارية ومعدل العائد على األصول

 )ROAعلى القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية ومستوى
أشطة تمهيد الربح المحاسبي والذي من شأنه تخفيض جودة
األرباح المحاسبية ،مما يشير ذلك إلى قيام المدراء التنفيذيين
باستغالل مدى درايتهم بالبيئة التشغيلية وضعف البيئة

القانونية والتشريعية الالزمة لتقييد حرية تصرفهم داخل

الشركات القائمين ببدارتها للقيام

بممارسات إدارة األرباح

االنتهازية للحصول على منافع خاصة وذلك بسبب مشكلة
الوكالة التي تنشأ بين الموكل (المساهمين) و الوكيل(اإلدارة).

 .4كما يوجد تأثير عكسي غير جوهري لعمر الشركة على القيمة
المطلقة للمستحقات االختيارية وجوهري على مستوى أنشطة
تمهيد األرباح المحاسبية ،مما يشير ذلك إلى عدم قيام

الشركات حديثة القيد نسبياً في سوق األوراق المالية المصرية
بممارسات إدارة األرباح المحاسبية ومن ثم زيادة جودة األرباح

المحاسبية.

 .5كما يوجد تأثير عكسي جوهري لحجم الشركة على القيمة
المطلقة للمستحقات االختيارية وجوهري على مستوى أنشطة
تمهيد األرباح المحاسبية،

ويشير ذلك إلى ميل الشركات

صغيرة الحجم إلى تخفيض مستوى االستحقاقات االختيارية
ومن ثم زيادة جودة األرباح المحاسبية في هذه الشركات،

باإلضافة إلى قيام الشركات الكبيرة الحجم بدور دافع ومحفز
إلدارة األرباح وتوافر البيئة المناسبة لهذه الممارسات مقارنة

بالشركات الصغيرة الحجم ويرجع الباحي ذلك إلى رغبة
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مجالس إدارة الشركات الصغيرة الحجم في زيادة ثقة

المستثمرين فيهم.

 .6كما يوجد تأثير عكسي جوهري لتقلبات الدورة التشغيلية على
القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية وغير جوهري على
مستوى أنشطة تمهيد األرباح المحاسبية ،مما يشير ذلك إلى

قيام الشركات التي تزيد فيها دورة التقلبات في الدورة التشغيلية

بتخفيض مستوى االستحقاقات االختيارية وزيادة جودة

األرباح ،ويرجع الباحي ذلك إلى تغير أحوال السوق التي تحد
من قدرة الشركات على التالعب بمستوى االستحقاقات

االختيارية.

 .7تم قبول الفرض الرئيسي للدراسة بأن هناك تأثير للقدرة
اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية فى بيئة األعمال

المصرية.
ثانيا :التوصيات:

 .1تعزيز اإلجراءات التي تنظم عملية التوافق والمالئمة بين
مصالح األطراف ذات العالقة مع الشركات وذلك من خالل:
أ-

الشفافية والوضوح في تحديد عمل المدراء التنفيذيين.

ب-

تشكيل اللجان الخاصة بمنح التعويضات (الحوافز وكل ما

ج-

تشكيل اللجان الخاصة بتعيين المديرين التنفيذيين.

يحصل عليه المدراء).
د-

وضع آلية محددة لمنح التعويضات (الحوافز وكل ما

يحصل عليه المدراء) من خالل رب

التعويضات بما تحقق

من أداء فعلي وليس على أساس الربح المحاسبي المحقق.
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 .2تدعيم تطبيق آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية للحد
من قدرة المدراء التنفيذيين على التأثير على الربح المحاسبي
وهو األمر الذي قد يؤثر على مالئمة هذه األرباح المحاسبية

للق اررات االقتصادية المختلفة لمتخذي القرار وذلك من خالل

زيادة التأكيد على الفصل بين وظيفة اتخاذ الق اررات اإلدارية
والرقابة عليها ،وبمعنى أخر ضرورة الفصل بين وظيفة رئيس

مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ،باإلضافة إلى ضرورة قيام
الشركات باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكيد على

المراقب الخارجي للحسابات.

استقاللية

 .3وضع ضواب لتخفيف حدة تأثير مستوى حجم الشركات على
قيام المدراء التنفيذيين بممارسات إدارة األرباح المحاسبية وذلك

من خالل قيام الجهات المعنية المختصة كسوق األوراق المالية
بسن قانون يقتضى بتحديد مستويات مختلفة لإلفصاح اإللزامي
عن االستحقاقات التشغيلية للشركات على حسب حجم الشركات
لضمان عدم مغاالة المدراء التنفيذيين فى تقدير االستحقاقات

التشغيلية وانخفاض جودة األرباح المحاسبية.
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المالحق
اختباﺭ صالحية ﺍلبياناﺕ للتحليل ﺍالحصائي:
ينتمى النموذج  Model 1و Model 2المستخدمة فى هذه ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى
النموذج ﺍلخﻁي ﺍلعاﻡ ) (General Linear Model GLMﺍلﺫﻱ يتﻁلﺏ

قبل تﻁبيقه تﻭفﺭ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلشﺭﻭﻁ ،ﻭلﺫﺍ ينبغي فحﺹ بياناﺕ هﺫه
ﺍلﺩﺭﺍسة للتحقﻕ مﻥ تﻭفيﺭها لشﺭﻭﻁ النموذج ﺍلخﻁي ﺍلعاﻡ ،ﻭفيما يلي

عرض أهم نتائج ﺍختباﺭات صحة ﺍلبياناﺕ للتحليل ﺍالحصائي.

 التأكد من خلو البيانات من القيم الشاذة والمتطرفة.

التأكددد مددن خلددو متغي درات النمددوذج مددن القدديم الشدداذة و المتطرفددة ،إعتمددد
الباحي علدى اختبدار  Cooks Dللكشدف عدن القديم الشداذة والمتطرفدة ووجدد

الباحددي أن النمددوذج يعددانى مددن بعددض القدديم الشدداذة وعددددها ( )3مشدداهدات
حيدي تجداوزت قيمدة  Cooks Dلهدذة المشداهدات الواحدد الصدحيح ،ولعدالج
هذه المشكلة فقد قام الباحي باستبعاد هذه القيم من عينة الدراسة.
 ﺍختباﺭ ﺍلتﺩﺍخل ﺍلخﻁي:
ﺇﻥ قﻭﺓ ﺍالنم د د د د ددوذج ﺍلخﻁﹼي ﺍلعاﻡ ) (GLMتعتمﺩ ﺃساسﹰا على فﺭضية ﺍستقالل
ك د ددل متغي د ددر مﻥ ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍلمستقلﹼة  ،Independencyﻭﺇﺫﺍ لﻡ يتحقﹼﻕ هﺫﺍ

ﺍلشﺭﻁا فبﻥ النم د د د د د د د د د د ددوذج ﺍلخﻁﹼي ﺍلعاﻡ عنﺩئﺫ ال يصلح للتﻁبيﻕ ،ﻭال يمﻜﻥ
ﺍعتباﺭه جيﺩﹰﺍ لعمليد د د د د د د د ددة تقﺩيﺭ ﺍلمعلماﺕ ا ﻭلتحقيﻕ ﺫلﻙ يتﻡ ﺍستخﺩﺍﻡ مقياﺱ
)Diagnostics

 ،(Collinearityﻭﺫلﻙ بحساﺏ معامل )(Tolerance

لﻜل متغيﺭ مﻥ ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍلمستقلﹼة ،ﻭمﻥ ثﻡ يتﻡ ﺇيجاﺩ معامل (Variance
)Inflation Factor VIFا ﺇﺫ يعﺩ ﺫلﻙ ﺍالختباﺭ مقياسﹰا لتأثيﺭ ﺍالﺭتباﻁ بيﻥ

المتغيدرات المسددتقلة ،ﻭقﺩ بيﻥ ) Gujarati, (2003ﺃﻥ ﺍلحصﻭل على قيمة

) (VIFﺃعلى مﻥ ) (5يشيﺭ ﺇلى ﻭجﻭﺩ مشﻜلة ﺍلتعﺩﺩ ﺍلخﻁﹼي
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) (Multicollinearityللمتغيﺭ ﺍلمستقل ﺍلمعني .مﻥ ﺍلجﺩﻭل ﺭقﻡ )(1-2

يالحﻅ ﺃﻥ قيمة ) (VIFلجميع ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍلمستقلة هي ﺩﻭﻥ ﺍلد د د د د د د د د )(5ا مما
يعني ﺃﻥ نماﺫﺝ ﺍلﺩﺭﺍسة تخلﻭ مﻥ مشﻜلة ﺍلتﺩﺍخل ﺍلخﻁي.
الشكل رقم ( )1-2نتائج معامل stands for variance inflation
factor
| Variable
VIF
1/VIF
-------------+---------------------| log_Total_~s
1.10
0.910904
| Current_ROA
1.08
0.922350
| log_firm_age
1.02
0.984665
| Log_Oper_Vol
1.00
0.998161
-------------+---------------------| Mean VIF
1.05

 اختبار ثبات تباين الخطأ العشوائى :
إح دددى االفت ارض ددات المهم ددة لنم دداذج االنح دددار الكالس دديكى ،وتطبي ددق طريق ددة
المربعد د د ددات الصد د د ددغرى  OLSهد د د ددو أن تبد د د دداين األخطد د د دداء العش د د د دوائية ثابد د د ددت

( ،)Homoskedasticityباألضد د ددافة إلد د ددى أن متوسد د ددطها يجد د ددب أن يكد د ددون
مسد د د د دداوياً للصد د د د ددفر ،واذا كد د د د ددان تبد د د د دداين الخطد د د د ددأ العش د د د د دوائى غيد د د د ددر ثابد د د د ددت

()Heteroskedasticityا فتسدددتخدم بع ددض األسد دداليب اإلحصدددائية للتعلد ددب
علددى تلددك المشددكلة ،مثددل اختبددار( )Whiteالددذى يددتم اج دراؤه بشددكل روتينددى

باس ددتخدام حزم ددة برمجي ددات V.11

Stata

بع ددد اكتش ددافه م ددن خ ددالل

البرمجيات نفسها ومن الشدكل رقدم ( )1-3والشدكل رقدم ( )1-4وجدد أن P-

 valueالختبدار  Whiteلنمدداذج الد ارسدة أقددل مدن  0.05ا ممدا يعنددى قبددول

الفرضد ددية العدميد ددة أن تلد ددك النمد دداذج تعد ددانى مد ددن مشد ددكلة عد دددم ثبد ددات الخطد ددأ
العشوائى ،وقد تم التغلب على تلك المشكلة باستخدام اسلوب (. )White
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Model 1  للنموذجWhite test ) نتائج اختبار1-3( الشكل رقم
Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
------------------------------------------------Source |
chi2
df
p
----------------------------+------------------Heteroskedasticity |
14.50
14
0.4128
Skewness |
11.57
4
0.0209
Kurtosis |
6.79
1
0.0092
----------------------------+-------------------Total |
32.86
19
0.0249
-------------------------------------------------

Model 2  للنموذجWhite test ) نتائج اختبار1-4( الشكل رقم
Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
------------------------------------------------Source |

chi2

df

p

----------------------------+-------------------Heteroskedasticity |

32.39

14

0.0035

Skewness |

11.39

4

0.0225

Kurtosis |

6.12

1

0.0134

----------------------------+-------------------Total |

49.90

19

0.0001

-------------------------------------------------

: Model Specification  اختبار توصيف النموذج
يستخدم هذا االختبار لتحديد عما اذا كان النموذج يتضمن جميع المتغيرات
المالئمة ويستبعد جميع المتغيرات غير المالئمة لضمان عدم تحيز
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المالحــــق

المعامالت المقدرة للنموذج ،ويتم استخدام اختبار Ramsey RESET test
الختبار ذلك ،ويكون القرار هو رفض الفرضية العدمية بأن النموذج يتضمن
جميع المتغيرات المالئمة .ويعرض الجدول الشكل ( )1-5نتائج
اختبار Ramsey RESET testللنموذج األول ( ،Model(1كما يعرض
الشكل ( )1-6نتائج اختبار Ramsey RESET testللنموذج األول
 . Model 1ويالحل من الجدول ( ، )1-5والجدول ( )5-2ان احتمالية
النموذجين جائت اكبر من  ،% 5مما يعنى قبول الفرضية العدمية بأن
جميع المتغيرات مالئمة وتصلح لنماذج التقدير ،كما أن نماذج التقدير ال
تتضمن اى متغيرات غير مالئمة.
الشكل ( )1-5نتائج اختبار Ramsey RESET testللنموذج األول
Model 1
Ramsey RESET test using powers of the fitted
values of EQ_Jones
model has no omitted variables
1.49
0.2177

Ho:

= )F(3, 245
= Prob > F

الشكل ( )1-5نتائج اختبار Ramsey RESET testللنموذج األول
Model 2
Ramsey RESET test using powers of the fitted
values of EQ_Jones
model has no omitted variables

Ho:

3.45

= )F(3, 245

0.0172

= Prob > F
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ملخصا الدراسة

ملخص الدراسة باللغة العربية
تعددد جددودة األربدداح المحاسددبية مددن أهددم خصددائص التقددارير الماليددة.
وألن األربدداح المحاسددبية هددي المدددخل الرئيسددي فددى نمدداذج تقيدديم المسددتثمرين
والمحللد ددين المد دداليين للشد ددركات المختلفد ددة ،كمد ددا ترتفد ددع تكلفد ددة رأس المد ددال فد ددى

الشددركات التددى تددنخفض فيهددا جددودة األربدداح المحاسددبية ،والجدددير بالددذكر أن
العديد من الدراسات المحاسبية ركزت فى دراستها للعوامل المؤثرة فدى جدودة

األربد دداح المحاسد ددبية علد ددى خصد ددائص الشد ددركات كد ددالحجم ،واسد ددتقاللية لجند ددة
المراجعة ومجلس اإلدارة ،والرقابة الداخلية و تجنبت تلك الدراسات األخذ فى

االعتبددار تددأثير الدددور الفددردى الددذي قددد يلعبدده المدددراء التنفيددذيين علددى جددودة
األربدداح المحاسددبية ،نظد اًر الفتدراض نظريددة الوكالددة بأندده لدديس هندداك أي تددأثير

لالختالف فى الخصائص اإلداريدة الفرديدة للمددراء علدى القد اررات االقتصدادية
للشركة ،وحديثاً توصلت العديد من الدراسات المحاسبية فى هدذا المجدال إلدي
وجود تأثير فردي للمدراء التنفيذيين علي الق اررات االقتصادية.

وتسددتهدف هددذه الد ارسددة تددأثير القدددرة اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين علددى
جودة األرباح المحاسبية فى بيئدة األعمدال المصدرية مدن خدالل ثالثدة محداور

تضمنت اإلطار النظري للقدرة اإلدارية للمددراء ،ود ارسدة تدأثير القددرة اإلداريدة
علددى أداء الوظيفددة المحاسددبية ثددم تضددمنت الد ارسددة د ارسددة تطبيقيددة الختبددار

الفددروض لعينددة مكونددة مددن ( )129شددركة غيددر ماليددة مسددجلة بسددوق األوراق
المالية المصرية خالل الفترة من عام  2012وحتى عام .2013
وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
 .1هناك تأثير ايجابي للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين (معب اًر
عنها بمقياس درجة القدرة اإلدارية ومعدل العائد على األصول

 )ROAعلى القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية ومستوى
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أشطة تمهيد الربح المحاسبي والذي من شأنه تخفيض جودة

األرباح المحاسبية ،مما يشير ذلك إلى قيام المدراء التنفيذيين
باستغالل مدى درايتهم بالبيئة التشغيلية وضعف البيئة

القانونية والتشريعية الالزمة لتقييد حرية تصرفهم داخل

الشركات القائمين ببدارتها للقيام

بممارسات إدارة األرباح

االنتهازية للحصول على منافع خاصة وذلك بسبب مشكلة

الوكالة التي تنشأ بين الموكل (المساهمين) و الوكيل(اإلدارة).

 .2كما يوجد تأثير عكسي غير جوهري لعمر الشركة على القيمة
المطلقة للمستحقات االختيارية وجوهري على مستوى أنشطة
تمهيد األرباح المحاسبية ،مما يشير ذلك إلى عدم قيام

الشركات حديثة القيد نسبياً في سوق األوراق المالية المصرية
بممارسات إدارة األرباح المحاسبية ومن ثم زيادة جودة األرباح

المحاسبية.

 .3كما يوجد تأثير عكسي جوهري لحجم الشركة على القيمة
المطلقة للمستحقات االختيارية وجوهري على مستوى أنشطة
تمهيد األرباح المحاسبية،

ويشير ذلك إلى ميل الشركات

صغيرة الحجم إلى تخفيض مستوى االستحقاقات االختيارية
ومن ثم زيادة جودة األرباح المحاسبية في هذه الشركات،

باإلضافة إلى قيام الشركات الكبيرة الحجم بدور دافع ومحفز
إلدارة األرباح وتوافر البيئة المناسبة لهذه الممارسات مقارنة

بالشركات الصغيرة الحجم ويرجع الباحي ذلك إلى رغبة
مجالس إدارة الشركات الصغيرة الحجم في زيادة ثقة

المستثمرين فيهم.
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 .4كما يوجد تأثير عكسي جوهري لتقلبات الدورة التشغيلية على
القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية وغير جوهري على
مستوى أنشطة تمهيد األرباح المحاسبية ،مما يشير ذلك إلى
قيام الشركات التي تزيد فيها دورة التقلبات في الدورة التشغيلية

بتخفيض مستوى االستحقاقات االختيارية وزيادة جودة األرباح

 ،ويرجع الباحي ذلك إلى تغير أحوال السوق التي تحد من

قدرة الشركات على التالعب بمستوى االستحقاقات االختيارية.

 .5تم قبول الفرض الرئيسي للدراسة بأن هناك تأثير للقدرة
اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية فى بيئة األعمال
المصرية.
ثانيا :التوصيات:
 .1تعزيز اإلجراءات التي تنظم عملية التوافق والمالئمة بين
مصالح األطراف ذات العالقة مع الشركات وذلك من خالل:
أ -الشفافية والوضوح في تحديد عمل المدراء التنفيذيين.
ب-

تشكيل اللجان الخاصة بمنح التعويضات.

ج-

تشكيل اللجان الخاصة بتعيين المديرين التنفيذيين.

د-

وضع آلية محددة لمنح التعويضات من خالل رب

التعويضات بما تحقق من أداء فعلي وليس على أساس الربح
المحاسبي المحقق.
 .2تدعيم تطبيق آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية للحد
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من قدرة المدراء التنفيذيين على القيام بممارسات إدارة األرباح
المحاسبية ومن ثم انخفاض جودة األرباح المحاسبية وذلك من
خالل زيادة التأكيد على الفصل بين وظيفة اتخاذ الق اررات
اإلدارية والرقابة عليها ،وبمعنى أخر ضرورة الفصل بين وظيفة
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ،باإلضافة إلى ضرورة
قيام الشركات باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكيد على استقاللية
المراقب الخارجي للحسابات.
 .3وضع ضواب لتخفيف حدة تأثير مستوى حجم الشركات على
قيام المدراء التنفيذيين بممارسات إدارة األرباح المحاسبية وذلك
من خالل قيام الجهات المعنية المختصة كسوق األوراق المالية
بسن قانون يقتضى بتحديد مستويات مختلفة لإلفصاح اإللزامي
عن االستحقاقات التشغيلية للشركات على حسب حجم الشركات
لضمان عدم مغاالة المدراء التنفيذيين فى تقدير االستحقاقات
التشغيلية وانخفاض جودة األرباح المحاسبية.
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Earnings Quality is considered as the most
important

characteristic

in

financial

accounting.

However, the archival literature in the area of earnings
quality

has

largely

focused

on

firm-specific

characteristics, such as firm size and board independence.
And ignoring the manager-specific aspect of earnings
quality, we examine the manager-specific aspect of
earnings quality. Due to the assumption of agency theory
that there is no effect of the difference in the individual
characteristics of the managers on the economic outcome.
recently, many accounting studies in this area find that
there is an individual effect for executives on economic
decisions.
This study investigate the Impacts of Managerial
Ability on Earnings Quality in the Egyptian Business
Environment, through three axes included the theoretical
framework of managerial ability , examine the impact of
managerial ability on the performance of the accounting
function and then testing the hypotheses of the study.
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The results are based on a sample size of (129)
non-financial companies listed at Egyptian stock market
during the period 2012 -2013.
The results of a hypothesis test are reported as
follows:
1. There is a positive effect of managerial ability
(Measuring by MA-score and return on assets rate)
on the absolute value of discretionary accruals and
earnings

smoothness,

which

suggests

that

managers uses their knowledge to extract rents
through earnings management , because of the
conflict that rises between the management and the
investors, which results in decline in earnings
quality.
2. There is a reverse effect of firm size on the
absolute value of discretionary accruals , this refers
to the tendency of small-sized companies to reduce
the level of the discretionary accruals and thus to
increase the earnings quality in these companies, in
returns,

the large Companies use earnings

management. The small firms intend to report high-
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quality earnings to improve their image in front of
the investors.
3. There is a reverse effect of operating cycle
fluctuation on the absolute value of discretionary
accruals, which suggests that the companies with
operating cycle fluctuation reduce the level of
discretionary accruals then increase in earnings
quality due to changing market conditions that
limit the ability of firms to manipulate the level of
discretionary accruals.

Recommendations:
1. Strengthening
convenience

the
and

procedures
compatibility

governing

the

between

the

interests of the relevant parties with companies
through:
 transparency and clarity in defining the work of
Executive Directors.


Forming

committees

for

granting

compensation.


The formation of the committees for the
appointment of the Executive Directors.
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 The establishment of a specific mechanism to
grant compensation through the linking of
compensation for the actual performance and
not

on

the

basis

of

accounting

profit

investigator.

2. The strengthening of the application of the
mechanisms of corporate governance and internal
and external to restrict the ability of the executive
directors to earnings management and the decline
in the earnings quality through the increased
emphasis on the separation between the function of
management decisions and control, in other words
the need to separate between the function of the
board chairman and managing director, as well as
to the need for firms to take the measures necessary
to confirm the independence of the observer status
of the External Auditor.
3. The establishment of controls to mitigate the impact of
the level of the size of companies on the establishment
of the Executive Directors of the management
practices of the Accounting profit by concerned
authorities as a market and securities, the enactment of
-4-
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the law requires the identification of different levels of
disclosure of mandatory operational receivables
companies depending on the size of companies to
ensure that excessive executive directors in the
assessment of the operational receivables and the
decline in earnings quality.
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