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 المستخلص
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لمدراء لفى الخصائص اإلدارية الفردية  لالختالفاتتأثير  أيليس هناك  بأنه
الدراسة تأثير القدرة اإلدارية ، وتستهدف هذه على القرارات االقتصادية للشركة

للمدراء التنفيذيين على جودة األرباح المحاسبية فى بيئة األعمال المصرية من 
، ودراسة النظري للقدرة اإلدارية للمدراء خالل ثالثة محاور تضمنت اإلطار

تأثير القدرة اإلدارية على أداء الوظيفة المحاسبية ثم تضمنت الدراسة دراسة 
( شركة غير مالية مسجلة 129بار الفروض لعينة مكونة من )تطبيقية الخت
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الشركات باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكيد على  استقاللية المراقب الخارجي 
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 المقدمة: (1)

من أهداف التقارير المالية تقدديم معلومدات مفيددة تسداعد مسدتخدميها 
كالمستثمرين الحاليين والمرتقبين والمقرضين الحاليين والمدرتقبين وغيدرهم مدن 

بدددؤ بالتددددفقات النقديدددة نللشدددركة والت ياالقتصدددادالمسدددتخدمين فدددى تقدددويم األداء 
، فالتقدددددارير الماليددددة تعدددددد مدددددن أهددددم المصدددددادر التددددى يعتمدددددد عليهدددددا المسددددتقبلية

ية، ويددتم إعددداد تلددك التقددارير وفقددًا االقتصدداد القددراراتاتخدداذ المسددتخدمين فددى 
بدين البددائل  ختياربحرية اال دارةتسمح لإل والتيوالمعايير المحاسبية  للمبادئ

 أيضدابين طرق تقدويم المخدزون وطدرق االسدتهالك،  ختيارالمحاسبية مثل اال
تتطلددب  والتدديبحريددة التقدددير فيمددا يتعلددق باألحددداي المسددتقبلية  دارةتسددمح لددإل

 .مثل تقدير مخصص الديون المشكوك فيها  الشخصينوعًا من التقدير 

 المبددادئاالسددتفادة مددن تلددك المرونددة التددى تسددمح بهددا  دارةويمكددن لددإل
ممدا يدؤدى إلدى  المداليند التقرير عن األربداح والقيداس والمعايير المحاسبية ع

 Maker)تدنى فى جودة المعلومات المالية التى تتضدمنها التقدارير الماليدة )
et al.,1999الخيدددار فدددى التدددأثير علدددى  دارة، إن هدددذه المروندددة تعطدددى اإل

 فهدديتتفددق مددع تحقيددق أهدددافها،  والتدديالنتددائج الماليددة المرغددوب التقريددر عنهددا 
الشددركة، إال إندده لهددا تددأثير  أداءالفددرص لتحسددين صددورة  اغتنددامنددوع مددن  تمثددل

 .  Christensen et al.,2002)علدى مصدداقية وعدالدة القدوائم الماليدة )
والتدي تعندى بوجده عدام بموضوع جودة األرباح المحاسدبية  االهتماملذلك زاد و 

ادية مددددى مالئمدددة رقدددم صدددافى الدددربح المحاسدددبي فدددي اتخددداذ القدددرارات االقتصددد
، المحاسدددددبية مدددددن زوايدددددا محتلفدددددةوتناولتددددده العديدددددد مدددددن الدارسدددددات المختلفدددددة، 
 اهتمددددتوأخددددرى المحاسددددبية بكيفيددددة قيدددداس جددددودة األربدددداح  اهتمددددتفدارسددددات 
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علدددى مدددن شدددأنها التدددأثير  والتدددياألربددداح  إدارةممارسدددات لباألسددداليب المتبعدددة 
ح المحاسدبي وبمعني أخر التأثير علي مدخالت الرب جودة األرباح المحاسبية

وبالتبعيددة عدددم مالئمددة المخرجددات المتمثلددة فددى رقددم الددربح المحاسددبي إلتخدداذ 
 .القرارات االقتصادية المختلفة

( من بيدان مفداهيم المحاسدبة الماليدة الصدادر عدن 1أشارت الفقرة رقم )       
 Statement of Financialمجلدددس معدددايير المحاسدددبة األمريكدددي 

Accounting Concepts(1)   إلددددى ضددددرورة تقددددديم التقددددارير الماليددددة إلددددى
وبندداءًا  . معلومددات عددن األداء المددالي للشددركة خددالل السددنة الماليددة المنتهيددة

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

 تي تكون مالئمة لقرار معين لمتخذ قرار معين. األداء المالي للشركة وال
مصدددطلح جدددودة األربددداح المحاسدددبية يدددرتب  بثالثدددة  ويالحدددل علدددى ماسدددبق أن

 كما يلي: شروط
إن جودة األرباح المحاسبية مشروطة بمدى مالئمدة المعلومدات التدي  .1

يقدددددمها المحتددددوى المعلومدددداتي لددددرقم صددددافى الددددربح المحاسددددبي لقددددرار 
  .معين

                                                           

التقارير  مفاهيمتغطي  ) (FASB المحاسبة المالية مجلس معايير وثيقة صادرة عن (1)
 لمحة عامة عن هو تقديم  (SFAC) هذه الوثيقة والغرض من .واسعة النطاق المالية
معايير المحاسبة بيان مقدمة ل ينظر إليها على أنهاو .األفكاروالتعاريف و  يم المحاسبةمفاه
 وللمزيد من التفاصيل برجاء متابعة الراب  التالي  .المالية

http://www.investopedia.com/terms/s/sfac.asp 

http://www.investopedia.com/terms/s/sfac.asp
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ألربددداح المعلندددة علدددى مدددا إذا كاندددت تدددوفر تلدددك األربددداح تعتمدددد جدددودة ا .2
المعلنددددة محتددددوى معلومدددداتي  عددددن الجوانددددب غيددددر الملحوظددددة لدددد داء 

  .المالي للشركة
تتحدددددد جددددودة األربدددداح المحاسددددبية بشددددكل مشددددترك مددددن خددددالل مدددددى  .3

مالئمدددة المعلومدددات عدددن أداء الشدددركة وقددددرة النظدددام المحاسدددبي علدددى 
  .قياس هذا األداء

المعدددايير المحاسدددبية )مجلدددس معدددايير المحاسدددبة الماليدددة  يواضدددع أكدددد      
FASB ومجلدددس معدددايير المحاسدددبة الدوليدددة ،IASB فدددى الجدددزء األول مدددن )

فددددى ضددددوء المشددددروع المشددددترك لتوحيددددد مسددددودة اإلطددددار المفدددداهيمي المشددددترك 
، إال أن ضددددرورة تقددددديم تقددددارير ماليددددة ذات جددددودة المعددددايير المحاسددددبية علددددي

المحاسددددبية لددددم يحددددددوا مددددا هددددو المقصددددود بتلددددك الجددددودة،  واضددددعي المعددددايير
عدددددد مددددن الخصددددائص النوعيددددة للمعلومددددات المحاسددددبية تددددوافر أن وافترضددددوا 

المالية وتتضمن هدذه  تحقيق جودة التقارير مجتمعة وليست منفردة يؤدى إلي
 الخصائص:

  المالئمةRelevance 
  العرض الصادق ل حداي والمعامالتFaithful representation 
  القابلية للمقارنةComparability 
  القابلية للتحققVerifiability 
  التوقيت المناسبTimeliness 
  سهولة الفهمUnderstandability 

وقد اعتمد الباحثين فى تفسيرهم وقياسهم لجودة األربداح المحاسدبية علدى تلدك 
بعدداد الخصددائص النوعيددة للمعلومددات المحاسددبية سددالفة الددذكر باإلضددافة إلددى أ
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 ،كاالسدتمرارية والقددرة التنبؤيدة وعمليدات تمهيدد الددخلأخرى للدربح المحاسدبي 
والعالقددددددددة بددددددددين التدددددددددفقات النقديددددددددة ممارسددددددددات إدارة األربدددددددداح المحاسددددددددبية، و 
ويدددرى  (Schipper and Vincent.2003)االسدددتحقاقات المحاسدددبيةو 

لددددك بالمفاضددددلة بددددين ت ي القددددرارالواقددددع العملددددي يقددددوم متخددددذالباحددددي اندددده فددددى 
النوعيددة للمعلومددات المحاسددبية واألبعدداد األخددري للددربح المحاسددبي  الخصدائص

واختيار الخاصية أو البعد المالئم لقرار اقتصادى معين نظرًا لصدعوبة قيداس 
 .تلك الخصائض واألبعاد فى أن واحد فى رقم الربح المحاسبي

 والجددددددير بالدددددذكر أن هنددددداك عامدددددل مشدددددترك بدددددين ممارسدددددات إدارة          
األربددداح المحاسدددبية وجدددودة األربددداح المحاسدددبيةا إذ يتفدددق معظدددم البددداحثون إن 
زيددددادة ممارسددددات إدارة األربدددداح المحاسددددبية  مددددن شددددأنه أن يددددؤثر علددددى جددددودة 

ومددع ذلددك، فددبن غيدداب ممارسددات إدارة األربدداح ال يضددمن .األربدداح المحاسددبية
لماليدددة بشدددكل بالضدددرورة زيدددادة جدددودة األربددداح المحاسدددبية )أو جدددودة التقدددارير ا

عام(، فهناك عوامل أخرى قد تؤثر على جودة األرباح المحاسدبيةا فداختالف 
المعدددايير المحاسدددبية التدددي يدددتم االعتمددداد عليهدددا إلعدددداد التقدددارير الماليدددة بدددين 
المعددايير الدوليددة والمحليددة مددن شددأنه التددأثير علددى جددودة األربدداح المحاسددبية، 

بددددددين ممارسددددددات إدارة األربدددددداح وبددددددالمنطق يمكددددددن اسددددددتنتاج طبيعددددددة العالقددددددة 
 .المحاسبية وجودة األرباح المحاسبية

الدراسددددات المحاسددددبية السددددابقة فددددى جتهددددد العديددددد مددددن البدددداحثين فددددي ا        
النوعية وأبعاد الدربح المحاسدبي كاسدتمرارية والقددرة محاولة تحديد الخصائص 

لنظددددر التددددي يجددددب توافرهددددا فددددي األربدددداح المحاسددددبية لددددتعكس أوجدددده االتنبؤيددددة 
ومددن ثددم الوقددوف علددى تحديددد تعريددف وقيدداس جددودة  المختلفددة لمتخددذي القددرار

سددديعرض الباحدددي بعدددض التعريفدددات الشدددائعة وفيمدددا يلدددي  .األربدداح المحاسدددبية
 لجودة األرباح المحاسبية من واقع الدراسات السابقة:
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 (1-1جدول رقم)
 تعريف جودة األرباح المحاسبية وفقا  للدراسات السابقة

جودة األرباح المحاسبيةتعريف   الدراسة 
 إنهاعرف جودة األرباح المحاسبية على 

تقترب فيه األرباح المحاسبية  الذيالمدى 
االقتصاديالمعلن عنها من الربح   

Schroeder et al (2001) 

األرباح  أنأشارت هذه الدراسة إلي 
المحاسبية تتصف بالجودة عندما ترتفع 

ات االستحقاقجودة عملية تقدير 
، باإلضافة إلى استمرارية تلك المحاسبية

فى الفترات  االستحقاقات المحاسبية
 المحاسبية المستقبلية

Dechow and Dichev (2002) 

أشارت هذه الدراسة إلى أن األرباح 
المحاسبية تتصف بالجودة حين تعطى 
مؤشرًا جيدًا عن اتجاهات األرباح 

 المحاسبية المستقبلية

Penman and Zhang(2002) 

عرفت تلك الدراسات جودة األرباح 
مدي استمرارية  إنهاالمحاسبية علي 

تحقيق األرباح المحاسبية فى الفترات 
 المستقبلية

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

اإلرباح  أنأشارت هذه الدراسة إلى 
المحاسبية تتصف  بالجودة زيادة قدرة 

لي على التنبؤ باألداء األداء الحا
 المستقبلي

Dechow and 
Schrand(2004) 
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عرفت هذه الدراسة جودة األرباح 
مدى  قدرة األرباح  إنهاالمحاسبية على 

المفصح عنها في التعبير عن األداء 
الحقيقي للشركة واستمرار تحقيقها فى 

 الفترات المستقبلية

Bellovary et al.,2005 

 األرباح أن إلىأشارت هذه الدراسة 
نخفض تالمحاسبية تتصف بالجودة عندما 

، غير العادية االستحقاقاتمستوى فيها 
وعدم خضوع تلك األرباح لعمليات تمهيد 

 األرباح 

Francis et al.(2005) 

تلك األرباح  بأنهاجودة األرباح المحاسبية 
المحاسبية التي يمكن تحويلها إلى تدفقات 

وى ينخفض فيها مست والتينقدية 
 االستحقاقات المحاسبية

Visvanatham(2006) 

تلك  إنهاجودة األرباح المحاسبية على 
األرباح المحاسبية التي تخلو من 

 ممارسات إدارة األرباح والتحيز المحاسبي
Barth et al.(2008) 

تتصف األرباح المحاسبية بالجودة عندما 
تعكس التمثيل الصادق للمعامالت 

المالئمة لقرار معين  واألحداي االقتصادية
 لمتخذ قرار معين

Dechow et al.(2010) 

 المصدر إعداد الباحث
ويرى الباحي انه ال يوجد اتفاق بين الباحثين حول الخصائص النوعيدة التدي 

نظدددددرًا الخدددددتالف يجددددب توافرهدددددا فدددددى األربدددداح المحاسدددددبية لتتصدددددف بددددالجودة، 
تي ل ربددداح المحاسدددبية لمعلومدددااالقدددرارات االقتصدددادية المبنيدددة علدددى المحتدددوى 

، وبالتددالي يختلددف تعريددف مصددطلح جددودة األربدداح بدداختالف متخددذي القددرارات
 .المحاسبية باختالف متخذي القرارات
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ركددزت العديددد مددن الدراسددات المحاسددبية فددى تفسدديرها لجددودة األربدداح 
المحاسدبية علدى العديدد مدن العوامدل وسديقوم الباحدي باسدتعراض أهدم العوامددل 

 راسات السابقة فى العوامل التالية:من واقع الد

أشددارت الدراسددات المحاسددبية السددابقة إلددى وجددود حجــم الشــركة:  (1)
عالقددددة بددددين حجددددم الشددددركة والمقدددداييس المختلفددددة لجددددودة األربدددداح المحاسددددبية، 
والجدير بالذكر أن النتائج جائت مختلفة عند دراسة تأثير حجم الشدركة علدى 

ات توصدلت إلدى وجدود تدأثير عكسدي لحجدم جودة األرباح المحاسدبية ا فدراسد
الشركة على جودة األربداح المحاسدبية، وقدد أرجعدت هدذه النتدائج إلدى احتمدال 

مدددن شدددأنها تخفددديض  التددديقيدددام الشدددركات الكبدددرى ببتبددداع البددددائل المحاسدددبية 
ومدددددع ذلدددددك،  .والتنظيميدددددة /األربددددداح المحاسدددددبية لتجندددددب التكددددداليف السياسدددددية

د تددأثير ايجددابي لحجددم الشددركة علددى جددودة توصددلت دراسددات أخددرى إلددى وجددو 
األرباح المحاسبية، وقد فسرت هذه النتائج على انه بزيادة حجم الشدركة تزيدد 
التكدداليف الثابتددة المرتبطددة بالحفددات علددى مسددتوى اإلجددراءات الكافيددة لضددمان 
جدددودة عمليدددة الرقابدددة الداخليدددة  علدددى التقدددارير الماليدددة، وباإلضدددافة إلدددى ذلدددك 

 التديإلدى أن الشدركات صدغيرة الحجدم  Dechow et al.,(2010)أشدارت 
تعدددانى مدددن قصدددور فدددى عمليدددة الرقابدددة الداخليدددة، غالبدددًا مدددا يدددتم تصدددحيح هدددذا 

فددي نهايددة الفتددرة  قصددور بشددكل تلقددائي قبددل اإلعددالن عددن األربدداح المحاسددبية
 .المحاسبية

ــة: (2) ــة المالي تشددير زيددادة الرافعددة الماليددة للشددركة إلددى تقييددد  الرافع
رة الشدددركة فدددى الحصدددول علدددى ديدددون جديددددة باإلضدددافة إلدددى ارتفددداع تكلفدددة قدددد

 التدياالقتراض وهو األمر الذي قد يدفع بعض المدراء إلى اتخداذ اإلجدراءات 
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تعمددل علددى تعزيددز الددربح المحاسددبي أو التالعددب فددى البيانددات الماليددة لتجنددب 
بية انتهددداك عقددددود الدددددين ممددددا يترتددددب عليدددده انخفدددداض جددددودة األربدددداح المحاسدددد

للقددرارات االقتصددادية األخددرى، وقددد توصددلت العديددد مددن الدراسددات المحاسددبية 
لجدددودة  ةإلدددى وجدددود تدددأثير عكسدددي للرافعدددة التشدددغيلية علدددى المقددداييس المختلفددد

    Dechow et al ., 2010)      األرباح المختلفة )

ـــايير المحاســـبية: (3) يعدددد االخدددتالف بدددين المعدددايير  اخـــتالف المع
وليددة والمحليددة إلعددداد التقددارير الماليددة عدداماًل هامددًا فددى التددأثير المحاسددبية الد

إلدى   Barth et al.,(2008)علدى جدودة األربداح المحاسدبية، وقدد توصدلت 
تتبدع المعدايير  التديانخفاض ممارسدات تمهيدد الدربح المحاسدبي فدى الشدركات 

 .المحاسبية الدولية

ــة المراجعــة (4) جددان المراجعددة : زاد االهتمددام بضددرورة تشددكيل للجن
فددى الفتددرة األخيددرة نظددرًا لتأثيرهددا الهددام فددى تحسددين جددودة األربدداح المحاسددبية،  

إلددى وجددود تددأثير لعدددد اجتماعددات  Vanfeas et al.,(2005)وقددد أشددار 
لجنة المراجعة فى تحسين جودة األرباح المحاسبية نظرًا لقيام لجندة المراجعدة 

رير الماليددة والددذي مددن شدددأنه أن بدددور إشددرافي فعددال علددى عمليددة إعدددداد التقددا
 .يعمل على تحسين جودة األرباح المحاسبية

يتدددوافر للمددددراء التنفيدددذيين الدرايدددة الكاملدددة  القددددرة اإلداريدددة:  (5)
بقاعدة عمالء شركاتهم، وظروف وأحوال السوق وحرية االختيار بين البددائل 

األربددداح  جدددودة ىوالطددرق المحاسدددبية وهدددو األمدددر الدددذي مدددن شدددأنه التدددأثير علددد
إلددى وجددود   Damerjian et al,.(2013) وتوصددلت دراسددة .المحاسددبية

تأثير ايجابي للقدرة اإلدارية للمددراء التنفيدذيين علدى جدودة األربداح المحاسدبية 
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بددالتطبيق علددى الشددركات األمريكيددة وال يددزال التسدداؤل مطروحددًا خددارج أسددواق 
   .رأس المال األمريكية

أهددددم النمدددداذج المسددددتخدمة مددددن واقددددع وفيمددددا يلددددي يسددددتعرض الباحددددي 
 الدراسات السابقة لقياس جودة األرباح المحاسبية:

 :االستحقاقات المحاسبيةنموذج جودة  (1)

مددن أكثدر النمدداذج انتشددارًا  االسدتحقاقات المحاسددبيةيعدد نمددوذج جددودة 
للتعبيدددر عدددن جدددودة األربددداح المحاسدددبية، ويعدددرف هدددذا النمدددوذج جدددودة عمليدددة 

االسدددتحقاقات بأنهدددا المددددى الدددذي تتحدددول فيددده لمحاسدددبية االسدددتحقاقات اتقددددير 
إلدددى تددددفقات النقديدددة مدددن النشددداط التشدددغيلي فدددى الفتدددرات الماضدددية المحاسدددبية 

والحاليددة والمسددتقبلية، ويشددير المنطددق الددذي بنددي عليدده هددذا النمددوذج إلددى أن 
البد وأن تتحول إلى تدفقات نقدية فى نهاية المطاف االستحقاقات المحاسبية 

فضداًل عدن االسدتحقاقات المحاسدبية دير قدكس هذا النموذج جدودة عمليدة تويع
)المالئمددددة، المصددددداقية، القابليدددددة للمقارنددددة( فدددددى  تددددوافر الخصددددائص النوعيدددددة

االسددددددتحقاقات معلومدددددات االسدددددتحقاق المحاسددددددبي، ويمكدددددن صددددددياغة نمدددددوذج 
، وطدور علدى يدد Dechow and Dichev.,(2002)المحاسدبية الدذي قدمده

Francis et al., (2005) :كاألتي 
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 حيي أن:

 .التغير فى صافى رأس المال العامل :   

 .التدفقات النقدية التشغيلية للفترة الحالية:     

 .التدفقات النقدية التشغيلية للفترة السابقة   :

 .المستقبليةالتدفقات النقدية التشغيلية للفترة :  

 .التغير فى االيرادات   :

 .األصول والممتلكات والمصانع)األصول الثابتة( :  

وتعبر البواقي المقدرة من النموذج عن المدى الذي لم تتحقق فيه  
الحالية إلى تدفقات نقدية تشغيلية فى الفترات االستحقاقات المحاسبية

ية، وبمعنى أخر يؤدى زيادة البواقي المقدرة للنموذج إلي أو المستقبل ةالماضي
   .انخفاض جودة األرباح المحاسبية

 استمرارية األرباح المحاسبية: (2)

لقد استخدم العديد من البداحثين اسدتمرارية تحقيدق األربداح المحاسدبية  
كمقياس لجودة األرباح المحاسبية وتشير االستمرارية إلي مدى ارتباط تحقيق 

اح الحالية باألرباح المستقبلية، وتم االعتماد على معامل بيتا المسدتخرج األرب
مددددن معادلددددة االنحدددددار البسددددي  التددددي تددددرب  بددددين األربدددداح المحاسددددبية الحاليددددة 

 واألرباح المحاسبية المستقبلية لقياس جودة األرباح المحاسبية كاألتي:
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 حيي أن:

 .لحاليةتعبر عن األرباح المحاسبية ا   :

 .األرباح الحالية:     

( تقترب من الواحد الصحيح كلما دل ذلك وكلما كانت قيمة )
 .(2009على استمرارية األرباح المحاسبية )العجيل وآخرون، 

 : السابقة و بناء فروض الدراسة الدراسات (2)

اسات العام للبحي الدر طار يعرض الباحي فى هذا القسم من اإل
دراسة تأثير الخصائص اإلدارية للمدراء )التنفيذيين، استهدفت التى  التطبيقية

غير التنفيذيين( على قرارات وسياسات الشركة بشكل عام وتأثير الخصائص 
اإلدارية للمدراء )التنفيذيين، غير التنفيذيين( على جودة األرباح المحاسبية 

 ا يلي:وبناء فروض الدراسة كمبشكل أكثر تحديدًا 
 The financial"بعنوان  Aier et al.,(2005)دراسة  -1

expertise of CFOs and accounting restatements": 
الخبرة المالية للمدراء الماليين تأثير هذه الدراسة تقصى استهدفت 

(، حيي تم االعتماد على Accounting Errorاألخطاء المحاسبية )على 
ة كمقياس  ل خطاء المحاسبية، كما تم إعادة قياس األرباح المحاسبي

 Financial االعتماد على عدة مقاييس للثقافة المالية للمدراء الماليين
literacy  للمدراء الماليين وهى مقاييس مماثلة المالية للتعبير عن الخبرة

وبورصة ،  Blue Ribbon Committeeلجنة  بهاللمقاييس التي أوصت 
بشأن  NYSDقومي للعاملين في البورصة واإلتحاد ال NYSEنيويورك 
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أعضاء لجنة المراجعة والتي تتضمن ) سنوات العمل كمدير مالي، الخبرة 
أو   M.B.Aوالشهادات المهنيةالمكتسبة من العمل في شركات أخرى، 

 C.P.Aمهنية الشهادة ال
شركة مقسمة  456وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من 

 Restating ببعادة قياس أرباحها المحاسبيةشركة قامت  228إلى 
Companies  شركة لم تقم ببعادة قياس أرباحها المحاسبية 228وNon-

Restating companies  كما تم تقسيم العينة على حسب )حجم ،
حتى عام  1997الشركة، الصناعة، السنة(، وذلك خالل الفترة مابين عام 

2002 . 
عادة قياس إ ملية ع تأثيربهدف تقصى وقد تم بناء نموذج لوغاريتمي 

 .األرباح ومقاييس الخبرة المالية سالفة الذكر
خبرة المدير المالي ل عكسي تأثيروقد خلصت الدراسة إلى وجود 

على تكرار إعادة قياس األرباح المحاسبية، مما يعني ذلك انخفاض عملية 
راء الذين إعادة قياس األرباح المحاسبية في الشركات التي يديرها المد
أو  M.B.Aيتمتعون بخبرة مالية كبيرة أو الحاصلين علي الشهادات المهنية 

C.P.A . 
 CEO reputation"بعنوان  Francis et al., (2008دراسة ) -2

and earnings quality" : 
ة سالمقا سمعة المدير التنفيذي ) تأثيرهذه الدراسة تقصى استهدفت 

 Wall-Streetفي جرائد األعمال كجريدة  من خالل عدد المقاالت المنشورة
Journal  ) جودة األرباح على التي تشيد بأداء كل مدير تنفيذي على حدا
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جودة االستحقاقات ستخدام نموذج اب التعبير عنهاالمحاسبية التي تم 
المحاسبيةوالقيمة المطلقة للمستحقات االختيارية من خالل نموذج جونز 

 (Dechow and Dechev,2002 ; Dechow et al.,1995المعدل )
مشاهدة  2000ولقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من 

حتى  1992السنة(، وذلك خالل الفترة مابين عام  -مقسمة حسب )الشركة
 . 2001عام 

سمعة المدير جوهري ل عكسي وجود تأثيروتوصلت هذه الدراسة إلى 
لصت نتائج هذه الدراسة أن واستخ. جودة األرباح المحاسبيةعلى التنفيذي 
 إدارةبسبب سمعتهم وخبرتهم فى  محددينتقوم بتعيين مدراء  دارةمجالس اإل

 .الشركات التى تعمل فى ظل بيئة تشغيلية أكثر تعقيدًا وتقلباً 
 ?What’s my style"بعنوان  Bamber et al.,(2010)دراسة  -3

The influence of top managers on voluntary" 
corporate financial disclosure: 

كان هناك تأثير مستقل  إذاالتقصي عما هدفت هذه الدراسة إلي        
ي المالي ختيار للمدراء )التنفيذيين، غير التنفيذيين( على خيارات اإلفصاح اال

عن  دارةللشركات )المعبر عنها من خالل خمسة خصائص لتنبؤات اإل
دار التنبؤات عن األرباح المستقبلية، ( تكرارية إص1األرباح المستقبلية : )

( الدقة فى التنبؤ ) دقة النماذج التى يعتمد عليها المدراء فى التنبؤ 2)
ألخبار التى تحتويها اForecast precision ( ،3 )باألرباح المستقبلية(

عن األرباح المستقبلية ) أخبار سارة أو غير سارة عن  دارةتنبؤات اإل
فى اتجاهات األرباح  دارة( تحيز اإل4تقبلية(، )اتجاهات األرباح المس
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أطلق  حييعن األرباح المستقبلية(،  دارة( دقة تنبؤات اإل5المستقبلية، )
Bamber., et al.(2010)  على هذا التأثير المستقل بين المدراء "أسلوب

التأثير اختالف كما حاولت هذه الدراسة تفسير أسباب ، اإلفصاح للمدير"
ية ختيار راء )التنفيذيين، غير التنفيذيين( على التنبؤات المالية االالمستقل للمد

وذلك  من خالل تقصى العالقة بين التأثير المستقل للمدراء  .للشركات
Manager fixed effect  والمعبر عنه من خالل المعامالت المقدرة(

للمتغير الوهمي الذي يمثل المدراء الماليين فى نماذج تثبيت األثر 
صائية( ومجموعة من الخصائص الملحوظة للمدراء ) المسار المهني اإلح

 .(M.B.A الشهادة المهنية للمدراء، و الفئة العمرية، والخبرة العسكرية، و
، مدير )تنفيذي 303وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من        

منح التى ت Excucompغير تنفيذي( تتوافر بياناتهم فى قاعدة البيانات 
الشركات التى  بدارةبيانات عن المدراء التنفيذيين األعلى تعويضَا والقائمين ب

فى سوق األوراق المالية األمريكية  S&P 1500تندرج تحت مؤشر 
،وبشرط أن يكونوا قد شغلوا نفس المنصب اإلداري فى شركات مختلفة  أو 

عن ثالثة  شركتين على األقل، على أال تقل فترة عمل المدير فى كل شركة
، وقد تم 2005حتى عام  1995وذلك خالل الفترة ما بين عام   .سنوات
عينة الدراسة بهذا الشكل، تمهيدًا لتطبيق النماذج اإلحصائية لتثبيت  اختيار
، بهدف تمييز التأثير المستقل الثابت Fixed Effects Modelاألثر 
ي المالي ختيار فصاح االعلى خيارات اإل)التنفيذيين، غير التنفيذيين( للمدراء 

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 : -
جوهري على )التنفيذيين، غير التنفيذيين( وجود تأثير مستقل للمدراء  -

   .ي المالي للشركة ر ختياسياسات اإلفصاح اال
ي للمدراء المترقين من وظائف ختيار تعكس سياسات اإلفصاح اال -

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
على توجيه  المدراء المترقين من الوظائف القانونية كما يعمل -

وهذا يتفق مع أن  توقعات المحللين نحو انخفاض األرباح المستقبلية
المدراء المترقين من وظائف قانونية  لديهم الدافع لتجنب مخاطر 

  .التقاضي 

كما يميل المدراء المولودين قبل الحرب العالمية الثانية إلى سياسات  -
ي أكثر تحفظًا من حيي كونهم أكثر ترددًا على يار اختإفصاح 

 .إصدار تنبؤات عن اتجاهات األرباح المستقبلية
ويميل المدراء الذين يتمتعون بخبرة عسكرية، نحو اإلفصاح الفوري  -

  .عن المعلومات التي تكون في غير صالح الشركة
إلى توجيه  M.B.A الشهادة المهنيةويميل المدراء الحاصلين على  -

 .قعات المحللين نحو زيادة األرباح المستقبليةتو 

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

CFOs on accounting practices" : 
كان هناك تأثير  إذاعما  هدفت هذه الدراسة إلى التقصياست         
للمدراء الماليين على مجموعة من الخيارات المحاسبية إلعداد مستقل 

، ختيارية، عقود اإليجار التشغيلياال االستحقاقاتالتقارير المالية )ك
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أو التغلب على توقعات المحللين  /العائد المتوقع على األصول، مقابلة 
 حيي أطلق  (عن األرباح المستقبلية، تمهيد الدخل، األخطاء المحاسبية

 Ge et al., (2011)  على هذا التأثير المستقل بين المدراء الماليين
اختالف سباب أتفسير كما استهدفت  "األسلوب اإلداري للمدير المالي "

التأثير المستقل للمدراء الماليين على الخيارات المحاسبية إلعداد التقارير 
دراء وذلك من خالل تقصى العالقة بين التأثير المستقل للم .المالية

)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 

الية التعليمية للمدراء الماليين( والخيارات المحاسبية إلعداد التقارير الم
  .سالفة الذكر

 359وقد اعتمدت هذه الدراسة فى بناء نتائجها على عينة مكونة        
 ExecuCompمدير مالي تتوافر بيناتهم على قواعد البيانات التالية 

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

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

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

Modelلتأثير المستقل للمدراء الماليين على الخيارات ، بهدف تمييز ا
من التأثير المستقل للشركة والزمن وهى  لمحاسبية إعداد التقارير الماليةا

 ,Bertrand and Schoarأيضا المنهجية المقدمة من دراسة 
(2003) . 
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 وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي:
لمددراء للمددراء المداليين علدى الخيدارات وجود تدأثير مسدتقل جدوهري ل  -

المحاسدددبية سددددالفة الدددذكر إلعددددداد التقدددارير الماليددددة، وقدددد فسددددر هددددذا 
التدددأثير المسدددتقل للمددددراء المددداليين نسدددبة كبيدددرة إحصدددائيًا مدددن عددددم 

 Accountingالتجددددانس فددددى إجددددراءات إعددددداد التقددددارير الماليددددة
Practices   ل المدؤثرة بعمل تحليل إضافي للعوامبين الشركات، و

على هذه النتائج، والمحتمل أن تخفف من التدأثير المسدتقل للمددراء 
الماليين على الخيارات المحاسبية، والمقترحة من نظريدة المناصدب 

، وهدى حريدة التصدرف اإلداريدة للمددراء Upper Echelonsالعليا 
  job discretionالماليين داخل الشركة 

 اتخدداذعلددى المدددراء المدداليين عنددد ) بمعنددى عدددم وجددود أي قيددود إداريددة 
  Job demandsلقدددرار(،  والمتطلبدددات الوظيفيدددة لوظيفدددة المددددير المدددالي 

تعدددرف المتطلبدددات الوظيفيدددة علدددى إنهدددا درجدددة حريدددة التصدددرف اإلداري التدددي )
لقدددرار لمواجهددده الصدددعوبات ا اتخددداذللمددددير المدددالي فدددي عمليدددة  دارةتمنحهدددا اإل

وتوصلت نتدائج هدذا التحليدل اإلضدافي إلدى  والتحديات التي تواجه وظيفته (،
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   -

لملحوظة للمدراء الماليين )كالنوع، والعمر، والخلفية الخصائص ا
التأثير المستقل للمدراء الماليين اختالف التعليمية( على تفسير 

على الخيارات المحاسبية إلعداد التقارير المالية، و تشير هذه 
عة للمدراء الماليين النتائج إلى أن الخصائص الملحوظة والشائ
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األسلوب اإلداري اختالف   من تفسر جزءًا ضئيالً  سالفة الذكر
 .للمدراء الماليين

 Value or"بعنوان      Kevin Koh, (2011)دراسة -5
Glamour? An Empirical Investigation of the Effect of 
Celebrity CEOs on Financial Reporting Practices and 

Firm Performance": 
من  مقاسهاإلدارية )الهذه الدراسة مدى تأثير السمعة  استهدفت

التنفيذيين( على  المدراءخالل الجوائز رفيعة المستوى الممنوحة إلى 
)المعبر عنها بالقيمة المطلقة لإلستحقاقات إجراءات إعداد التقارير المالية 

االختيارية من خالل نموذج جونز المعدل وأداء الشركة المعبر عنه من 
   .خالل معدل العائد على األصول(

مدير تنفيذي  189تم تطبيق هذه الدراسة على عينة مكونة من  وقد
يتمتعوا بالشهرة )المديرين الذين حصلوا على جائزة تقديرية من أسواق رأس 

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

 .ير تنفيذي على أول جائزة تقديريةمد
التنفيذيين نتائج تشير إلى أن المديرين  إلىوتوصلت هذه الدراسة 

يتبعوا سياسات  Glamourالذي تم وصفهم بالمدراء التنفيذيين المشهورين 
 إدارةألساليب  استخدامهم احتمالتقلل من  والتي اً تحفظ أكثرمحاسبية 

 تغلب على معايير تقييم األرباح المحاسبيةأو الاألرباح االنتهازية لتحقيق 
earnings benchmarks إلى تحسين أداء  باإلضافةاألجل القصير،  في

 .الشركة بعد حصول المديرين التنفيذيين على هذه الجائزة 
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 Managerial"بعنوان  Demerjian  et al.,(2012)دراسة  -6
Ability and Earnings Management": 

على للمدراء التنفيذيين ى تأثير القدرة اإلدارية دراسة مد هدفت
، كما األرباح ( إدارةالتحريف المتعمد فى القوائم المالية ) ممارسات 

ضيل المدراء األعلى قدرة للطرق المختلفة فمدى تاستهدفت إلى دراسة 
من    earnings management methodsاألرباح  إدارةلممارسات 

كما  لهذه الطرق على المبيعات المستقبلية.حيي انخفاض األثر السلبي 
دراسة اآلثار السلبية الالحقة لقيام المدراء األعلى قدرة بممارسات استهدفت 

 .األرباح على العمليات التشغيلية للشركة إدارة
مشاهدة، 110553هذه الدراسة على عينة مكونة من  اعتمدتوقد      

 . 2010م حتى عا 1989وذلك خالل الفترة ما بين عام 
 وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي :

 إدارةيقل احتمال قيام المدراء التنفيذيين األعلى قدرة بممارسات  -
األرباح الكلية )المحاسبية والحقيقية( وتشير هذه النتائج إلى أن 
الخوف من فقدان السمعة اإلدارية لهؤالء المدراء الذي تضمنتهم 

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

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

  real earnings management األرباح الحقيقية  إدارةأساليب 
أكثر تكلفة من حيي تأثيرها السلبي على المبيعات المستقبلية هي 
األرباح المحاسبية، وبالتالي يفضل المدراء  إدارةبأساليب  ةً مقارنت

 اوباإلضافة إلى ذلك.األرباح األقل تكلفة إدارةاألعلى قدرة أساليب 
األرباح  إدارةفبالرغم من تفضيل المدراء األعلى قدرة إلى أساليب 
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عادة إ نخفاض معدالت ا، توصلت هذه الدراسة أيضا إلى المحاسبية
قياس األرباح المحاسبية فى الفترات التالية للفترات التى تم وصفها 

األرباح، مما يشير ذلك إلى درجة من التطور فى  إدارةبفترات 
المدراء األعلى قدرة للقيام بممارسات التي يعتمد عليها إستراتيجيات 

 .يةاألرباح المحاسب إدارة
كما توصلت هذه الدراسة  إلى إنه بغض النظر عن الشكل المتبع  -

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

 .قيام المدراء األعلى قدرة بتلك الممارسات
 The Role of" بعنوان and Williams, (2012  Seayدراسة ) -7

Managerial Ability in Auditor Changes:  Does Efficiency 
Matter?". 
للمدراء دراسة تأثير القدرة اإلدارية استهدفت هذه الدراسة         

كان هذا التأثير يختلف  إذاعما و  على تغيير مراقب الحساباتالتنفيذيين 
عن تأدية مهام عملية  الحسابات يمراقب ببعفاءقام العميل  إذافى حالة ما 

 باالستغناء(، أو فى حالة قيام مراقب الحسابات Dismissals) المراجعة
 .(Resignationsعن مراجعة حسابات العميل )

مشاهدة  992وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من        
هذه لحاالت تغيير مراقبي الحسابات والتي تلبى احتياجات تطبيق 

مشاهدة لحاالت تغيير مراقبي  794وقد تم تقسيم العينة إلى  .الدراسة
، BIG N auditing firmsالحسابات من شركات المراجعة الكبرى 

مشاهدة لحاالت تغيير مراقبي  الحسابات من شركات المراجعة  198و
كما تم اإلطالع على تقارير  .  Non-Big N auditing firmsالعادية 

كان تغيير  إذاوذلك لتحديد ما  K-8جوهرية لشركات العينة  حداي الألا
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، عن تأدية مهامهم الحسابات يمراقبببعفاء مراقب يعود إلى قيام العميل 
عن مراجعة حسابات  باالستغناءالحسابات  يأم يعود إلى قيام مراقب

 .العميل 
لقدرة ل عكسي جوهري  تأثيرولقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود         

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

بالشركات التى يعمل  مقارنةً فيها احتمال عدم تغيير مراقب الحسابات 
د التحكم فى وقد تم التوصل إلى هذه النتائج بع .لديها المدراء األقل قدرة

من خالل  والمقترحةومكاتب المراجعة  اتالمختلفة للشرك الخصائص
الدراسات السابقة فى هذا المجال، كما توصلت هذه الدراسة إلى نفس 
النتائج عند دراسة العالقة بين القدرة اإلدارية وتغيير مراقب الحسابات فى 

مهم عن تأدية مهاالحسابات  يمراقب ببعفاءحالة قيام العميل 
Dismissals عن مراجعة حسابات  باالستغناء مراقبي، وفى حالة قيام

 .وذلك على نحو منفصل Resignationsالعميل 
 Managers: Their"بعنوان   DeJong & Ling , (2013)دراسة  -8

Effects on Accruals and Firm Policies. Journal of 

Business Finance & Accounting": 
للمدراء  مستقلكان هناك تأثير  إذاعما دفت هذه الدراسة استه        

االستحقاقات على  Manager fixed effects )التنفيذيين، غير التنفيذيين(
 من خالل تحديد خصائص الشركة تفسيرهال يمكن  والذي، المحاسبية

ء ) التنفيذيين، كان التأثير المستقل للمدرا إذاالتقصي عما  ،كالحجم والعمر
يرتب  بقراراتهم المتعلقة  االستحقاقات المحاسبية( على لتنفيذيينغير ا

، والتشغيلية، حيي أطلق الباحثين القائمين ستثمارية، والتمويليةبالسياسات اال
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، ستثماريةبالدراسة على القرارات الفردية للمديرين المتعلقة بالسياسات اال
 .للمدراء "" األسلوب الشخصي ددددددددوالتمويلية، والتشغيلية ب

وقد اعتمدت هذه الدراسة في بناء نتائجها على عينة مكونة من         
، كما 2006حتى عام   1969مشاهدة خالل الفترة مابين عام  47333

( اء )التنفيذيين، غير التنفيذييناعتمدت هذه الدراسة على منهجية تتبع المدر 
لتطبيق النماذج  الذين عملوا في الشركات المختلفة عبر الزمن تمهيداً 

، كما اعتمدت في تجميع بياناتها Fixed effectsاإلحصائية لتثبيت األثر 
بيانات عن المدراء التنفيذيين  التي قدمت Forbes 800على قاعدة بيانات 

شركة داخل حدود الواليات المتحدة األمريكية  800أكبر  بدارةالقائمين ب
 Execucompدة بيانات ، وقاع2006-1992خالل الفترة ما بين عامي 

 بدارةالتي تمنح بيانات عن المدراء التنفيذيين األعلى تعويضَا والقائمين ب
في سوق األوراق المالية  S&P 1500الشركات التي تندرج تحت مؤشر 

األمريكية، باإلضافة إلى البيانات المحاسبية المتاحة من خالل قاعدة بيانات 
Compustat Database عمليات االستحواذ والمتاحة  ، والبيانات عن
، كما تم استبعاد بيانات Database SDCمن خالل قاعدة البيانات 

 .شركات الخدمات المالية وشركات المرافق العامة
كما اعتمدت هذه الدراسة في تحديد بعض المتغيرات لتمثل 

إلى  ستثمار، االستثمارلال Qية : تحليل الحساسية ستثمار السياسات اال
لتدفقات النقدية، عدد عمليات االستحواذ المعلن عنها، والسياسة حساسية ا
،   Interest coverage، نسبة تغطية الفائدة : الرافعة الماليةالتمويلية

ونسبة السيولة النقدية وتوزيعات األرباح إلى األرباح، للسياسات التشغيلية 
(: Bertrand and Scholar 2003)السياسات التنظيمية وفقًا لدراسة 

 البيعية، المصروفات الدراسة والتطوير، اإلعالنعدد تنوع عمليات ٌاستحواذ و 
 .واإلدارية 
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 االستحقاقاتالكلية، و االستحقاقات المحاسبيةكما تم التركيز على 
ية ختيار اال االستحقاقاتغير العادية وفقًا لنموذج جونز المعدل لقياس 

موذج جونز ، ونDechow and Dechev,(1995)والمطور على يد
 Peasnell et ية والمطور على يدختيار اال االستحقاقاتالمعدل لقياس 

al.,(2000) . 
 وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي :

غير التنفيذيين( دورًا جوهريًا فى تحديد  )التنفيذيين، يلعب المدراء -
 .للشركة االستحقاقات المحاسبية 

قل للمدراء )التنفيذيين، غير التنفيذيين( في تحديد يرتب  التأثير المست -
بالقرارات المتعلقة بالسياسات التشغيلية االستحقاقات المحاسبية 

والتطوير، والمصروفات البيعية واإلدارية،  الدراسةخاصة قرارات 
ومصروفات اإلعالن فضاًل عن القرارات المتعلقة بالسياسات 

 .ية والتمويليةستثمار اال
)التنفيذيين، غير التنفيذيين( المتعلقة  رارات المدراءال تعد ق -

ية، والتمويلية، والتشغيلية الوسيلة الوحيدة لتأثير ستثمار بالسياسات اال
المدراء )التنفيذيين، غير التنفيذيين( على المستوى الفردي على 

حيي  تمثل الخيارات المحاسبية الوسيلة االستحقاقات المحاسبية 
االستحقاقات  مدراء على المستوى الفردي علىاألخرى لتأثير ال

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

ية والتمويلية والتشغيلية، في حين أن المدراء ستثمار الشركة اال
من خالل تحقاقات المحاسبية االسالماليين هم أكثر تأثيرًا على 

الخيارات المحاسبية المتاحة إلعداد التقارير المالية، كما يعلن 
 solid’ earnings‘المدراء الماليين عن أرباح محاسبية أكثر قوة 
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إلى أدنى مستوياتها االستحقاقات المحاسبية من خالل تخفيض 
 .التنفيذيين باألرباح المحاسبية المعلن عنها من خالل المدراء مقارنةً 

وقد اختلفت هذه الدراسة في دراستها للتأثير المستقل للمدراء  -
)التنفيذيين، غير التنفيذيين( على االستحقاقات المحاسبيةعن دراسة 

Gee et al.2011 من حيي األخذ في االعتبار القرارات المتعلقة ،
 بالسياسات االستثمارية، والتمويلية، والتشغيلية للمدراء، باإلضافة
إلى التركيز على المنصب اإلداري في تفسير اختالف التأثير 
المستقل للمدراء )التنفيذيين، غير التنفيذيين( على االستحقاقات 
المحاسبية، بداًل من التركيز على الخصائص الملحوظة للمدراء 

  .)التنفيذيين، غير التنفيذيين(
" Ability Managerialبعنوان   Andreou, et al.(2013)دراسة  -9

and Firm Performance Evidence from the Global 

Financial Crisis" : 
األداء المددالي  علددىالقدددرة اإلداريددة  تددأثيرهددذه الدراسددة تقصددى اسددتهدفت      

وقدد اعتمددت  . 2008ة المالية العالمية عام وذلك خالل فترة األزم للشركات
دة ببورصددات األوراق شددركة مقيدد 2344هددذه الدراسددة علددى عينددة مكونددة مددن 

( حتدددى 2007الماليدددة األمريكيدددة، وذلدددك فدددي الفتدددرة مدددا بدددين عدددام )أغسدددطس 
 .( 2008)أغسطس 

 وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي :
األداء للمددددراء التنفيدددذيين علدددى لقددددرة اإلداريدددة ل ايجدددابي تدددأثيروجدددود  -

 علميددًا علددى  قيددام المددالي للشددركات، وقددد قدددمت هددذه الدراسددة دلدديالً 
ات الشددددركات أثندددداء فتددددرة األزمددددة اسددددتثمار المدددددراء التنفيددددذيين بزيددددادة 

المالية، واستخدام موارد الشدركة والسياسدات التمويليدة بكفداءة خدالل 
 .فترة األزمة المالية
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للمددددددراء لقددددددرة اإلداريدددددة عكسدددددي ل تدددددأثيركمدددددا توصدددددلت إلدددددى وجدددددود  -
واألطدددددراف  دارةبددددين اإلتماثددددل المعلومددددات التنفيددددذيين علددددى درجددددة 

 الخارجية المتعاملة مع المنشأة كالمحليين الماليين والمستثمرين 
 Managerial"بعنوان  Demerjian et al., (2013)دراسة  -10

ability and earnings quality": 
للمددددراء لقددددرة اإلداريدددة ا تدددأثيرهدددذه الدراسدددة تقصدددى اسدددتهدفت       

المحاسبية، حيي تم التعبير عن جدودة  جودة األرباحعلى  التنفيذيين
جددددودة األربدددداح وهددددى لاألربددداح المحاسددددبية مددددن خددددالل أربدددع مقدددداييس 

خطدداء تقدددير أ، المحاسددبيةسددتمرارية األربدداح ا إعددادة قيدداس األربدداح،)
 (االسددتحقاقات المحاسددبيةمخصددص الددديون المشددكوك فيهددا، جددودة 

شدداهدة م 78423وقددد اعتمدددت هددذه الدراسددة علددى عينددة مكونددة مددن .
السدددنة( مدددن الشدددركات األمريكيدددة المقيددددة  -مقسدددمة حسدددب )الشدددركة 

ببورصددة األوراق الماليددة األمريكيددة، وذلددك خددالل الفتددرة مددا بددين عددام 
وجدود تددأثير وتوصدلت هدذه الدراسدة إلدى  . 2009حتدى عدام  1989
جودة األربداح للمدراء التنفيذيين على لقدرة اإلدارية وجوهري ل ايجابي

نتائج هذه الدراسدة أن الشدركات تسدتطيع أن  استخلصتو المحاسبية، 
تحسن من جودة أرباحها المحاسبية من خالل تعيين المدراء األعلدى 

  .قدرة
 Managerial Ability"بعنوان Francis et al .,(2013)دراسة  -11

& Tax  Avoidance": 
 نالتنفيددذييالقدددرة اإلداريددة للمدددراء تددأثير هددذه الدراسددة اسددتهدفت      

وقددد اعتمدددت هددذه الدراسددة  .التجنددب الضددريبي للشددركاتعلددى أنشددطة 
 –مشدداهدة، مقسددمة حسددب )الشددركة  42340علددى عينددة مكونددة مددن 

شددركة أمريكيددة، وذلددك خددالل الفتددرة مددابين عددام  7001السددنة ( لعدددد 
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 تددأثيروتوصددلت هددذه الدراسددة إلددى وجددود . 2009حتددى عددام  1988
أنشددددطة  اء التنفيددددذيين علددددىللمدددددر لقدددددرة اإلداريددددة عكسددددي وجددددوهري ل

كمددددا تددددنخفض ردود األفعددددال السددددلبية .التجنددددب الضددددريبي للشددددركات 
ى طريقدة اخبار حول قيام الشدركات ببتبداع أألسواق رأس عند وجود 

بالنسددبة   tax shelteringقانونيددة بهدددف الحمايددة مددن الضددرائب 
بالشددركات التدددى  مقارندددةً للشددركات التددى يقودهدددا المدددراء األعلدددى قدددرة 

هدذه النتدائج إلدى أن المددراء  واستخلصدتيقودها المدراء األقل قدرة ، 
األعلددددى قدددددرة يبددددذلون المزيددددد مددددن المجهددددود اإلداري علددددى األنشددددطة 

 taxالتشددددغيلية للشددددركة فضدددداًل عددددن أنشددددطة التهددددرب الضددددريبي 
avoidance activities  . 

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

SMOOTHING FOR GOOD OR EVIL?" : 
للمدراء التنفيذيين على القدرة اإلدارية  تأثيرهذه الدراسة تقصى  استهدفت    

 إذاعما التقصي هذه الدراسة  استهدفت، كما المحاسبيتمهيد الدخل عمليات 
صالح  فيتمهيد الدخل تكون القيام بعمليات كانت المنافع المحققة من 

ها لعينة اختيار  فيهذه الدراسة  واعتمدت .اءصالح المدر  فيالمساهمين أو 
إلى  باإلضافة،  Compustatلقاعدة بيانات  السنوي على اإلصدار  الدراسة
 / GRSP ،Excucomp ،I / Bعلى قواعد البيانات المختلفة ) اعتمادها
E / S  بناء نتائجها على عينة مكونة من  فيهذه الدراسة  اعتمدت( ، وقد

 . 2012حتى عام  1989 مشاهدة من عام 20647
 : كاألتيوقد خلصت هذه الدراسة إلى بعض النتائج 

، أنشدطة تمهيدد الددخلعلدى لقدرة اإلدارية ايجابي ل تأثيرعالقة وجود  -
المددددراء فقدددد توصدددلت هدددذه الدراسدددة إلدددى قيدددام وعدددالوة علدددى ذلدددك ، 
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 ياسددددتباقبشددددكل المحاسددددبي األعلددددى قدددددرة بأنشددددطة تمهيددددد الدددددخل 
  .الدين  عقود انتهاكلتجنب 

قيدددام المددددراء التكددداليف المترتبدددة  انخفددداضوجدددود بعدددض األدلدددة علدددى  -
المحاسدبي أنشدطة تمهيدد الددخل األعلى قدرة بأنشطة تمهيد الدخل 

التقلبدات التدى  انخفداض)علدى سدبيل المثدال على أصول الشركات 
 .(معدل العائد على األصول فى المستقبل انخفاضتؤثر على  

دلددياًل علميددًا علددى قيددام المدددراء األعلددى قدددرة كمددا قدددمت هددذه الدراسددة  -
  .بأنشطة تمهيد الدخل المحاسبي لصالح المساهمين 

 Managerial Ability And"بعنـوان  Li ,Han(2015)دراسة  -13
Internal Control Quality: Evidence From China": 

للمددددراء القددددرة اإلداريدددة تدددأثير هدددذه الدراسدددة تقصدددى  اسدددتهدفت      
هددددذه  اعتمدددددتوقددددد .الرقابددددة الداخليددددة عمليددددة جددددودة  علددددىتنفيددددذيين ال

مددن  شددركة 2860الدراسددة فددى بندداء نتائجهددا علددى عينددة مكونددة مددن 
مدددن  الشددركات غيدددر الماليدددة المقيددددة بسدددوق األوراق الماليدددة الصدددينية 

وتوصدددلت هدددذه الدراسدددة إلدددى وجدددود . 2012حتدددى عدددام  2009عدددام 
عمليددة جددودة  راء التنفيددذيين علددى للمدددتددأثير جددوهري للقدددرة اإلداريددة 

  .الرقابة الداخلية للشركات المقيدة بسوق األوراق المالية الصينية
 ومن العرض السابق للدراسات السابقة يمكن للباحث استخالص ما يلي :

إعتمدت الدراسات السابقة المتعلقة بدراسة التأثير المستقل للمدراء  .1
ودة األرباح المحاسبية أو دراسة )التنفيذيين، غير التنفيذيين( على ج

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

معين فى وسائل  تنفيذي تشيد بأداء مدير إلىزاد تكرار المقاالت 
 ،اإلعالم المختلفة، أشار ذلك إلى زيادة القدرة اإلدارية لهذا المدير(

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

 . (Francis et al., 2008)دون الشركة  وحدهالتنفيذي إلى المدير 
 Dejong and Ling.,2010 ; Dyreng et)  تقديم دراسةبالرغم من  .3

al.,2010 ;Ge et al.,2011 ) ًالفرديامًا على الدور ه دلياًل علميا 
على  ية للشركة )والتى تشتملاالقتصاد النتائجيلعبه المدراء على  الذي

عتماد على النماذج اإلحصائية الوذلك با خيارات إعداد التقارير المالية(،
للمدراء  المستقل التأثيرلقياس  Fixed Effectsلتثبيت األثر 

إال أن  ية للشركةاالقتصادعلى القرارات )التنفيذيين، غير التنفيذيين ( 
 :ي كاألتلديه بعض المحددات  Fixed Effectsالثابتة  اآلثارمدخل 

  يتوافر عن مدرائها  التيهذا المدخل على الشركات  استخداميقتصر
قواعد البيانات األمريكية  فيمعلومات )التنفيذيين، غير التنفيذيين ( 

قامت  والتي( Execucomp)على سبيل المثال قاعدة بيانات 
هذا  استخداميصعب  وبالتالي .بتغيير إدارتها مرة واحدة على األقل

ال يتوافر عن إدارتها  التيكبيرة من الشركات  المدخل لعينة
التطبيق على  أوقواعد البيانات األمريكية،  فيمعلومات متاحة 

 األمريكية.الشركات خارج الواليات المتحدة 
  الثابتة  اآلثارمدخل  باستخدامال يقدم التحليلFixed effects 

لنموذج األثر  وذلك ألن المعامل المقدر، للقدرة اإلداريةعامًا  مقياساً 
إلى بعد  هيتم تحديدالذي يعبر عن التأثير المستقل للمدراء الثابت 
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ال يقدم هذا المدخل مقياسًا مستقاًل  وبالتالي، (محددقرار  معين )
 .((Demerjian et al., 2012بشكل عام للقدرة اإلدارية 

وبتحليدددل ودراسدددة ماسدددبق يتبدددين للباحدددي وجدددود فجدددوة بحثيدددة علدددي النحدددو  .4
 :األتي

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

الماليدددددة، وحوكمدددددة الشدددددركات، وآليدددددات الرقابدددددة الخارجيدددددة للشدددددركة، ومراقبدددددي 
محاسددبية الو حددوافز أسددواق رأس المددال، وتجنبددت هددذه الدراسددات  الحسددابات،

، (Dechow,2010)التقصددددي عددددن مدددددى وجددددود تددددأثير للمدددددراء التنفيددددذيين
فترضددددت النمدددداذج التقليديددددة للوكالددددة أن المدددددراء قددددادرين علددددى تعظدددديم ا حيددددي

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

والوكيددل )المدددراء(، وعليدده يسددتطيع المدددراء إسددتخدام حريددة التصددرف اإلداريددة 
 .داخل الشركة لتحقيق منافعهم الشخصية

السياسددة المحاسددبية للشددركة متددأثرة باألهددداف  اختيددارقددد تددأتي عمليددة         
مددا كانددت تلددك األهددداف متوافقددة أو غيددر  اذا، بصددرف النظددر دارةالذاتيددة لددإل
مع أهداف أصحاب المصالح آخرين حتى لو كدان ذلدك علدى حسداب متوافقة 

غيددر أن التمثيددل الصددادق ل حددداي والعمليددات مددن ناحيددة تقددديم المعلومددات، 
، واألنظمددة الرقابيددة داخددل وخددارج الشددركة دارةالتعاقددد الكددفء بددين الشددركة واإل

 Jensen and)عمل على التوفيق بين منافع المدراء ومنافع المساهمين ست

Meckling,1976) وغالبددًا مددا يسددتجيب المدددراء إلددى تلددك اآلليددات وبوجدده ،
  .عام ال يختلف سلوك المدراء داخل الشركات
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حوكمدددة وكمدددا نالحدددل أشدددارت نظريدددة الوكالدددة إلدددى أن اآلليدددات القويدددة ل      
الشدددركات سدددتعمل علدددى تقييدددد قددددرة المددددراء علدددى ممارسدددة تدددأثيرهم الشخصدددي 

للشركة والسعي وراء تحقيق مندافعهم الخاصدة، وال على السياسات المحاسبية 
بوجددددددده عدددددددام السدددددددتجابة المددددددددراء إلدددددددى تلدددددددك اآلليدددددددات  اخدددددددتالف  أييوجدددددددد 

((Yang,2012 . تجاهلددت البحددوي األكاديميددة المحاسددبية دراسددة  ولددذلك
ية للشدددركة، كمدددا االقتصدددادالنتدددائج التنفيدددذيين علدددى التدددأثير المسدددتقل للمددددراء 
ي للشددركات إلددى التفدداوت فددى قددوة آليددات القتصددادانسددبت اختالفددات السددلوك 
غيدر إن الدرأى السدائد فدى جرائدد  .  (Yang,2012)الحوكمدة بدين الشدركات

وغيرهدددا مدددن جرائدددد األعمدددال  Wall-Street Journal)كجريددددة األعمدددال 
أو حتدى بدين المددراء أنفسدهم، األمريكية التى تصدر عدن أسدواق رأس المدال( 

 لنجدداح أعمددال الرئيسددية  المحددددات ) العوامددل(هددم  التنفيددذيينهددو أن المدددراء 
الشددددركات، ولكددددن نظددددرًا لصددددعوبة إيجدددداد مقيدددداس موضددددوعى يسددددتطيع فصددددل 

اإلداريدددة عددن أداء الشددركة، هدددو مددا دفددع البددداحثين )المجهددودات( المسدداهمات 
 .وجرائد األعمال التنفيذيينإلى تجاهل محاولة إختبار وجهة نظر المدراء 

فددى  Bertrand and Schoar,(2003)ت دراسددة وحددديثًا توصددل       
التنفيدذيين حصدائى عدن وجدود تدأثير مسدتقل للمددراء امجال التمويل الى دليل 

 Bertrand and، حيي إبتكر على السياسات التمويلية والتنظيمية للشركات
Schoar,(2003) عدددن التنفيدددذيين مدددن عدددزل تدددأثير المددددراء  همنهجيدددة مكنتددد

 اتبدداعية ومفدداد تلددك المنهجيددة كالتددالى : االقتصددادئج النتددا علددىتددأثير الشددركة 
قددد  وابشددرط أن يكوندد لشددركات المختلفددةالددذين عملددوا بددين ا المدددراء التنفيددذيين

فددى كددل التنفيددذى  تقددل فتددرة عمددل المدددير العملددوا فددى شددركتين علددى األقددل، وا
عتمدداد علددى النمدداذج اإلحصددائية الضددافة إلددى اإلبا.شددركة عددن ثالثددة سددنوات

لتمييدددز تدددأثير المددددير عدددن تدددأثير الشدددركة   Fixed-Effectsاألثدددر لتثبيدددت
  .والزمن
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دلددياًل   Bertrand and Schoar,(2003)ومنددذ أن قدددمت دراسددة     
علدددى المسدددتوى التنفيدددذيين للمدددراء وجدددوهرى علميددًا علدددى وجدددود تددأثير مسدددتقل 

مددن العديددد  بدددأتفقددد الفدردى علددى السياسددات التمويليددة والتنظيميددة للشدركات، 
للمدددددراء مسددددتقل الدراسددددات المحاسددددبية الحديثددددة بالتقصددددى عددددن وجددددود تددددأثير 

، حيدددي ية للشدددركةاالقتصدددادالنتدددائج علدددى المسدددتوى الفدددردى علدددى  التنفيدددذيين
إسددددتخدمت تلددددك الدراسددددات المحاسددددبية نفددددس المنهجيددددة التددددى قدددددمتها دراسددددة 

Bertrand and Schoar,(2003) ، وتوصدلت هدذه الدراسدات إلدى وجدود
للمدددراء علددى المسددتوى الفددردى علددى سياسددات اإلفصدداح المددالى مسددتقل تددأثير 
إلعدداد للشركات، والخيارات المحاسبية  وتحديد العبء الضريبىى،  ختيار اال

 ; Bamber et al.,2010 ; Dyreng et al.,2010)  التقدارير الماليدة
Ge et al.,2011 ; DeJong and Ling , 2013). 

 Fixed Effects اذج األثددر اإلحصددائية والجدددير بالددذكر أن نمدد     
Models علدى التنفيدذيينتعطى مؤشرًا عن مدى وجدود تدأثير مسدتقل للمددراء 
هدددذا اخدددتالف ية للشدددركات  دون تفسدددير عوامدددل أو أسدددباب االقتصدددادالنتدددائج 

ية للشدددددركات، ممدددددا دفدددددع ذلدددددك االقتصدددددادالتدددددأثير بدددددين المددددددراء علدددددى النتدددددائج 
التدأثير الفدردى اخدتالف كر إلدى محاولدة تفسدير الدراسات المحاسبية سالفة الذ

وذلددك مددن خددالل تقصددى العالقددة ية االقتصددادالنتددائج  علددى التنفيددذيينللمدددراء 
بدددين التدددأثير الفدددردى للمددددراء )المعامدددل المقددددر للمتغيدددر الدددوهمى مدددن نمدددوذج 

علدى  مددير تنفيدذىكدل الذى يعبر عن  Fixed-effectانحدار األثر الثابت 
مجموعدة مدن الخصدائص الملحوظدة  ( وDifferential Coefficient)حددة 

، M.B.A والشددددددهادة المهنيددددددةكددددددالخبرة الماليددددددة، والفئددددددة العمريددددددة،  للمدددددددراء )
وغيرها من الخصائص(، إال أن هذه الخصائص لم  CPA والشهادة المهنية 

التنفيددذيين لمدددراء المسددتقل الفددردى لتددأثير ال اخددتالفتفسددر نسددبة جوهريددة مددن 
 Bamber et al.,2010 ; Dyreng et) ية للشركة االقتصادج النتائعلى 
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al.,2010 ; Ge et al.,2011 ; DeJong and Ling, 2013 )،  وهذا
وهدى ما دفع  الباحثين إلى التقصى عدن تدأثير أحدد أهدم الخصدائص اإلداريدة 

 .((Francis et al., 2013ية للشركة االقتصاد النتائج فى"القدرة اإلدارية" 
ية للشددركة االقتصدداد النتددائجلدراسددة تددأثير القدددرة اإلداريددة علددى  دافعالدد ويرجددع

( تعد القدرة اإلدارية أحد أهم األصول غيدر الملوسدة 1) إلى ثالثة إعتبارات :
القدرة اإلداريدة  تعكسgainies-Ross,2003، (2 ))التى تمتلكها الشركة )

 ية للشدددددركةاالقتصدددددادالنتدددددائج البعدددددد مدددددن رأس المدددددال البشدددددرى اإلدارى علدددددى 
(Francis et al.,2008)( ،3 )  إن أغلبيددة سددمعة الشددركات تسددتند إلددى

 .صورة فريقها اإلدارى 
 النتددددائج التنفيددددذيين علددددى القدددددرة اإلداريددددة للمدددددراءوفددددى سددددياق دراسددددة تددددأثير  

إلددى  Demerjian et al.,(2013)، توصددلت دراسددةاالقتصددادية للشددركة
جدودة علدى بدرجدة القددرة اإلداريدة(  قاسدهملقدرة اإلدارية )ل تأثير ايجابىوجود 

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

 .المقيدة فى أسواق رأس المال األمريكيةاألمريكية 
وهو قياس  االتجاهنفس  فيت السابقة امتدادًا للدراسا الدراسة ههذ تعتبر .5

، إال تأثير القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على جودة األرباح المحاسبية
، حيي تطبيق الدراسةختلف عن الدراسات السابقة من حيي بيئة ت اإنه

هذه  تختلفيتم تطبيق هذه الدراسة على بيئة األعمال المصرية، كما 
، من حيي المقاييس Demerjian at al.,(2013)راسة الدراسة عن د

دراسة  اعتمدتحيي ، المستخدمة لقياس جودة األرباح المحاسبية
Demerjian et al.,(2013)  إعادة قياس األرباحEarnings 

Restatements ،ستمرارية األرباح المحاسبية اEarnings 
persistence تقدير مخصص الديون المشكوك فيها  في، األخطاء
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Errors in the bad debt provision االستحقاقات ، وجودة تقدير
المقاييس تتأثر  والجدير بالذكر أن هذه، Accruals Qualityالمحاسبية

وبالتالي فمن المرجح تقديم بكل من األخطاء المتعمدة وغير المتعمدة، 
عن معلومات  لإلشارةأخطاء متعمدة، وذلك إما إلى المدراء األعلى قدرة 

حصول على منافع خاصة من المساهمين لركة، أو لخاصة عن الش
في هذه  االعتماد سيتمذلك ل (ا(Demerjian et al.,2013والشركة 
 Dechow et قبلوالمعدل من  1991على نموذج جونز الدراسة 

al.,(1995)  لقياس جودة األرباح المحاسبية، حيي يعتبر هذا النموذج
 والذيألرباح المحاسبية، ا إدارةلقياس  استخداما األكثرمن الطرق 

الوجه المقابل لقياس جودة األرباح المحاسبية، حيي إن  فييستخدم 
التقارير المالية من أجل تحقيق  فيالتدخل المتعمد  هياألرباح  إدارة

ومن ذلك المنطلق فبن  (،Schipper,1989) دارةمصالح شخصية لإل
 Opportunistic earnings) االنتهازيةاألرباح  إدارة

management ،إدارةأن زيادة  أي(، تؤثر سلبًا على جودة األرباح 
باإلضافة  .(2012جودة األرباح )حمدان،  في انخفاضاألرباح يتبعها 

إلي نموذج تمهيد األرباح المحاسبية كمقياس بديل للتعبير عن جودة 
  األرباح المحاسبية.

فدى ض الدراسة وبتحليل ودراسة الدراسات السابقة يمكن للباحي بناء فرو  .6
التنفيدذيين كأحدد لمدراء تأثير القدرة اإلدارية ل الدراسات التي تناولت ضوء

توصددلت دارسددة  ا فقددديةاالقتصددادالعوائددد علددى أهددم الخصددائص اإلداريددة 
(Baik et al.,(2011  لقددرة اإلداريدة تدأثير إيجدابي جدوهري لإلدى وجدود

 Seayة سدراكمدا توصدلت د ،ي ختيدار جودة اإلفصاح المحاسبي االعلى 
and Williams,(2012)   لقدددرة تددأثير عكسددي جددوهري لإلددى وجددود

تغييدددر مراقدددب الحسدددابات، وفدددى للمددددراء التنفيدددذيين علدددى عمليدددة اإلداريدددة 



 للدراسةاإلطار العام                                                الفصل األول 

- 34 - 

 

 Demerjian etدراسة سياق مماثل إلى سياق هذه الدراسة، فقد توصل 
al.,(2013)  جددددودة علددددى لقدددددرة اإلداريددددة تددددأثير ايجددددابي  جددددوهري لإلددددى

هددذه  Demerjian et al.,(2013) وقددد ارجددعالمحاسددبية،  األربدداح
التددى تمكدنهم  مددن تجميدع المعلومددات معرفدة المدددراء الفائقدة  إلددى العالقدة 

بشدكل عليها فى بناء التقديرات التطلعيدة )مسدتقبلية(  االعتمادالتى يمكن 
ن المقداييس المسدتخدمة للتعبيدر عدن جدودة أ، والجددير بالدذكر فيدهموثوق 
وهددى  Demerjian et al.,(2013)المحاسددبية فددى دراسددة األربدداح 

إستمرارية األرباح، أخطاء تقدير مخصص الدديون  )إعادة قياس األرباح،
( تتددأثر بكددل مددن األخطدداء االسددتحقاقات المحاسدبيةالمشدكوك فيهددا، جددودة 

واألخطدداء غيددر المتعمدددة التددى تفرضددها البيئددة التشددغيلية  دارةالمتعمدددة لددإل
 Demerjianوبدالرغم مدن أن (Dechow et al., 2010) للشدركات 

et al.,(2013)  بشدددكل  تدددؤثر القددددرة اإلداريدددة  أن حصدددائياإثبدددت اقدددد
يعنددى ذلددك  ال اندده الإ ،االسددتحقاقات المحاسددبيةدقددة  تقدددير ايجددابي علددى 

لخيددددارات إعددددداد  خددددرى ألا بعددددادألابالضددددرورة أن هددددذه النتددددائج تمتددددد إلددددى 
 Demerjianبداح المسدتقبلية(، وكمدا الحدل األر  بدارةالتقدارير الماليدة )كد
et al.,(2013)  فددى أتبدداع أن المدددراء األعلددى قدددرة قددد يكونددوا أفضددل

األربددداح المحاسدددبية بنجددداح، فمددثاًل ال يقدددوم المددددراء األعلدددى  إدارة أسدداليب
إال فدى حالدة تأكددهم مدن أن مبيعدات الفتدرة التاليدة  قدرة بتعجيل اإليرادات

تجنب التقلبدات الكبيدرة  التاليب ويرادات المعجلة ستكون كافية لتغطية اإل
إعددددددادة قيدددددداس األربدددددداح  و، االسددددددتحقاقات المحاسددددددبيةالتددددددى تحدددددددي فددددددى 

، وفدددى هدددذه الحالدددة قدددد (Demerjian et al.,2013,8)المحاسدددبية 
يستطيع المدراء األعلى قدرة واألكثر معرفة أن يشداركوا فدى تقدديم تقدارير 

وهددددددذا مددددددا أكدتدددددده دراسددددددة   .اكتشددددددافها ماليددددددة أكثددددددر عدائيددددددة دون أن يددددددتم
Demerging et al.,(2014)   تأثير إيجابي حيي توصلت إلى وجود
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اإلربددداح المحاسدددبية، كمدددا  إدارةممارسدددات  علدددى لقددددرة اإلداريدددة جدددوهري ل
لقدرة تأثير ايجابي جوهري لوجود  Baik et al.(2014)توصلت دراسة 

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

واسدددتنادًا  إلدددى هدددذه النتدددائج يصدددو  الباحدددي الفدددرض األربددداح المحاسدددبية 
دون تحديدد اتجداه لتدأثير القددرة اإلداريدة وجدودة األربداح الرئيسي  للدراسدة 
 على النحو التالي:المحاسبية وذلك 

جد تأثير جـوهري للقـدرة اإلداريـة للمـدراء التنفيـذيين علـى جـودة األربـاح يو "
 ."المحاسبية فى بيئة األعمال المصرية

 ويتفرع من الفرض الرئيسي للبحث الفروض الفرعية التالية :
"يوجددد تددأثير جددوهري لدرجددة القدددرة اإلداريددة للمدددراء  :الفــرض الفرعــي األول

 .للمستحقات االختيارية"التنفيذيين على القيمة المطلقة 
يوجددد تددأثير جددوهري لمعدددل العائددد علددى األصددول " الفــرض الفرعــي التــانى:

 .على القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية"
"يوجددد تددأثير جددوهري لدرجدة القدددرة اإلداريددة للمدددراء  الفــرض الفرعــي الثالــث:

 .التنفيذيين على مستوي أنشطة تمهيد الربح المحاسبي"
"يوجد تأثير جوهري لمعدل العائد على األصول على  رعي الرابع:الفرض الف

 .مستوي أنشطة تمهيد الربح المحاسبي "



 للدراسةاإلطار العام                                                الفصل األول 

- 36 - 

 

   : الدراسة مشكلة (3)

يتبددددادر إلددددى ذهددددن الباحددددي  العددددرض السددددابق للدراسددددات السددددابقةمددددن 
جدددودة علددى لقدددرة اإلداريددة تددأثير لكانددت هنددداك  اذاالتسدداؤل التددالى وهددو عمددا 

أسددواق رأس المددال خددارج الواليددات المتحدددة األمريكيددة،  األربدداح المحاسددبية فددى
كبيدر بدين اخدتالف إلدى أن هنداك  Dechow et al.,(2010)حيدي أشدارت 

كدددالنظم الددددول فدددى تحديدددد العوامدددل المحدددددة إلدددى وجدددودة األربددداح المحاسدددبية  
كانددت  اذاوهددذا األمددر مددا يجعلنددا نتسددائل عمددا ، القانونيددة، والتشددريعات الماليددة

جددودة األربدداح المحاسددبية للمدددراء التنفيددذيين علددى لقدددرة اإلداريددة ير لتددأثهندداك 
فى بيئة األعمال المصرية، وهو ما جعل الباحي يقوم بطدرح التسداؤل التدالى 

"هــل هنــاك تــأثير للقــدرة اإلداريــة وجــودة األربــاح المحاســبية فــى بيئــة  وهددو
 .األعمال المصرية ؟"

بيئدة األعمدال  فدىالدراسدة الباحدي لتطبيدق  اختيدارالسبب فى يرجع و 
قواعدددددد التصدددددويت فدددددى الشدددددركات تجعدددددل ( 1المصدددددرية ل سدددددباب التاليدددددة : )

المصرية المجموعة صداحبة األغلبيدة فدى الجمعيدة العامدة، قدادرة علدى تعيدين 
بالكامددل مددن خددالل التصددويت، لتمثيددل مصددالحهم وذلددك علددى  دارةمجلددس اإل

حيي يتم ببالضعف  دارةس اإلحساب المساهمين األقلية، وغالبًا ما يتسم مجل
مدددددن األسدددددرة، واألقدددددارب، واألصددددددقاء الدددددذين  دارةأعضددددداء مجلدددددس اإل اختيدددددار

وهدددذا وبددددوره قدددد  .( Sourial,2004يفتقدددرون إلدددى المعرفدددة الماليدددة الكافيدددة )
يعمدددددددل علدددددددى تشدددددددجيع المجموعدددددددة صددددددداحبة األغلبيدددددددة علدددددددى وضدددددددع يددددددددها 

expropriation  إدارةة إلدددددى دفدددددع ل غلبيدددددعلدددددى مدددددوارد الشدددددركة، والسدددددماح 
األربدداح بشددكل معلددن وبالتبعيددة إنخفدداض  إدارةالشددركة إلددى القيددام بممارسددات 
 ; Guthrie and Sokolowsky,2010) جودة األرباح فى تلك الشدركات
Khalil and Simon,2014). 
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( بالرغم من التحسين الكبير الذى تم إجرائة للحد من اإلختالفات 2)
، (IFRSصرية والمعايير الدولية للتقارير المالية )بين المعايير المحاسبية الم

دم وجددود إرشددادات ، وعددالتطبيددقإال أن هندداك بعددض المخدداوف بشددأن ضددعف 
، والمعرفددة الكافيددة بالمعددايير الدوليددة للتقددارير الماليددة )التددى توجيهيددة للتطبيددق

جدددودة ، ممدددا يدددؤدى ذلدددك إلدددى إنخفددداض تشدددتمل علدددى ترجمتهدددا للغدددة العربيدددة(
الحددد مددن الفددرص المتاحددة  علددى، وعدددم القدددرة حاسددبية بشددكل عدداماألربدداح الم

 Report on the Observance ofاألربدداح  دارةأمددام المدددراء إل
Standards and Codes (ROSC), 2009; Khalil and 

Simon,2014).   
تعد تكاليف التقاضدى أحدد المتغيدرات األساسدية التدى تدؤثر علدى ( 3)

ويزيددد إحتمدال قيددام  (Kothari et al., 1988قدرارات األفصداح للمددديرين )
وفددى بيئددة  .األربدداح عندد إنخفدداض تكدداليف التقاضدى  إدارةالمددراء بممارسددات 

األربددداح،  إدارةارسدددات ماألعمدددال المصدددرية، قدددد يزيدددد إحتمدددال قيدددام المددددراء بم
بسبب ندرة رفع الدعاوى المدنية، والدعاوى المقدمدة فدى سدوق األوراق الماليدة 

بددالرغم مددن تمتددع سددوق األوراق الماليددة المصددرية بسددلطة و  .ضدددهم المصددرية 
فدددرض عقوبدددات إداريدددة علدددى الشدددركات والتدددى تشدددتمل علدددى الشدددطب، ووقدددف 
التددرخيص، والغدداء معددامالت األسددهم، وفددرض عقوبددات ماليددة، إال أن ضددعف 

 ROSC,2009 ; Khalil and)التنفيدذ هدو أحدد مالمدح النظدام المصدرى 

Simon.,2014))، الى قدددد تسدددمح هدددذه الخصدددائص المؤسسدددية للمددددراء وبالتددد
األرباح والتى تدنعكس بددورها علدى جدودة األربداح  إدارةعلى القيام بممارسات 

 .المحاسبية
وأخيددرًا تددتلخص مشددكلة الدراسددة فددى التقصددى عددن وجددود تددأثير للقدددرة 
اإلداريدة للمددراء التنفيددذيين ببعتبارهدا أحددد العوامدل المدؤثرة  فددى جدودة األربدداح 
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المحاسدددبية فدددى بيئدددة األعمدددال المصدددرية، وفيمدددا يلدددى سددديعرض الباحدددي فدددى 
 .األجزاء التالية من الدراسة الهدف العام للدراسة ومنهجية وحدود الدراسة

 :  للدراسةالهدف العام  (4)

دراسة وتحليل القدرة اإلدارية للمديرين التنفيذيين وعالقة ذلك  -
 .بجودة الربح المحاسبي

ر عن العالقة بين القدرة اإلدارية وضع نموذج كمي للتعبي -
 .للمدراء التنفيذيين وجودة األرباح المحاسبية

اختبار النموذج الكمي وصواًل إلى الصيغة الصحيحة لتمثيل  -
 .تلك العالقة

 .التحقق من صحة اإلختبار -

 :  أسلوب الدراسة (5)

 .عرض اإلطار المفاهيمي للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين .1
 ة التطبيقية:إجراءات الدراس .2
  الدراسةمجتمع : 

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

 . (1)( شركة204)

                                                           

(1) http://www.egx.com.eg/arabic/MarketIndicator.aspx 
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  الدراسةعينة: 
 اختار الباحي عينة الدراسة وفقُا للشروط التالية :

ك وشركات التدأمين والخددمات الماليدة مدن شدركات العيندة لمدا استبعاد البنو  –
 .لها من طبيعة خاصة للتقرير المالي

استبعاد عدد القطاعات التى تقل فيها عدد الشركات داخل كدل قطداع عدن  –
االختياريددة( المعبددر  االسددتحقاقاتشددركات تمهيدددًا لحسدداب المتغيددر التددابع ) 6

ترط إال تقدل عددد الشدركات داخدل كدل عن جودة األرباح المحاسبية والذي يشد
 .  (Dechow et al.1995)شركات 6قطاع عن 

 .أال تكون الشركة قد اندمجت مع شركة أخرى  –
 .تستبعد الشركات التى تعرض قوائمها بالدوالر األمريكي  –

( شركة ليصبح عدد 75وبعد تطبيق الشروط السابق ذكرها انفًا، تم استبعاد )
 مشداهدة 255المشداهدات  يصدبح عدددوبدذلك ، شدركة( 129شركات العينة )

ويعندددى هدددذا   Panel-dataحيدددي اعتمدددد الباحدددي علدددى اسدددلوب التحليدددل  .
وقدد تدم  األسلوب استخدام نفس مفردات العينة على مدار نقاط زمنيدة مختلفدة

مشاهدات، وذلك فقدد تمدت الدراسدة  3استبعاد القيم المتطرفة والشاذة وعددها 
 2012-2013وقدد تددم اختيدار العددامي  .مشدداهدة 258علدى عدددد مشداهدات 

كفتدددرة لتطبيدددق الدراسدددة، ويرجدددع اختيدددار الباحدددي لفتدددرة الدراسدددة إلدددى األحدددداي 
والتي أثرت سلبًا على 2011السياسية واالقتصادية التى مرت لها البالد عام 

   .أداء الشركات وذلك الختبار القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين
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 راسة: متغيرات الد 
 (2-1الجدول )

 توصيف متغيرات الدراسة

االختصار المستخدم في 
 المتغير طريقة القياس التحليل اإلحصائي

   المتغيرات المستقلة   

Mr_Ability 
البواقي المقدرة من معادلة انحدار 

 (2توبت المعادلة رقم )

درجة القدرة 
اإلدارية المبنى 

 Dataأسلوبعلى 
Envelopment 

Analysis 

Current ROA 
صافى الدخل التشغيلي مقسوما  على 

 متوسط األصول التشغيلية
معدل العائد على 

 األصول

  
 المتغيرات التابعة 

  

EQ_Jones 

 االستحقاقاتالفرق بين 
التشغيلية الكلية  االستحقاقات
العادية   االستحقاقاتمطروحا  منها 

 (1المقدرة من المعادلة رقم )

القيمة المطلقة 
ستحقات للم

 االختيارية 

Smooth 

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

األرباح المحاسبية )مقسومة علي 
 إجمالي األصول أول الفترة(

تمهيد األرباح 
 المحاسبية 
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   المتغيرات الحاكمة  

Log_Total 

_Assets 

اللوغاريتم الطبيعي للقيمة الدفترية 
 حجم الشركة إلجمالي األصول. 

Log_Firm_Age 

اللوغاريتم الطبيعي لتاريخ قيد 
الشركة ببورصة األوراق المالية 

 المصرية. 
 عمر الشركة

Log_Operating_

Vol 

اللوغاريتم الطبيعي لتقلبات الدورة 
 التشغيلية

تقلبات الدورة 
 يلية التشغ

 :النماذج التي اعتمدت عليها الدراسة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدراسةحدود   (6)

تمهيد األرباح المحاسبية للتعبير عن جودة  يتم استخدام نموذج .1
  .األرباح المحاسبية

 Dechow etيتم استخدام نموذج جونز المعدل من قبل  .2
al.,(1995)  لعديد أكدت القياس جودة األرباح المحاسبية، حيي

من الدراسات المحاسبية المعاصرة على فعالة النموذج فى الكشف 
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والتي تنعكس بالتبعية على  عن ممارسات إدارة األرباح المحاسبية
 .جودة األرباح المحاسبية

على الشركات المساهمة غير المالية فق   التطبيقيةتطبق الدراسة  .3
باع الشركات نظرًا إلت المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية

 .المالية إلى قواعد وممارسات محاسبية خاصة بهذا القطاع

يتعدددرض الباحدددي مدددن خدددالل هدددذه الدراسدددة إلدددى تعريدددف وقيددداس  نلددد .4
 .الن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة األرباح الحقيقية إدارة

يتعرض الباحي إلى مفهوم رأس المال البشرى وعناصره وتأثيره  نل .5
ن ذلك يخرج عن نطاق الدراسة ويحتاج ال يةاالقتصادعلى النتائج 

 .إلى دراسة مستقلة
لددم يددتمكن الباحددي مددن الحصددول علددى سلسددلة زمنيددة لعينددة الدراسددة  .6

لزيادة دقة واعتمادية الدراسة نظرأ لصعوبة الحصول علدى البياندات 
 .بالرغم من أن الدراسات السابقة اعتمدت على سالسل زمنية اكبر

  الدراسة:خطة  (7)

وما هو مستهدف من دراسته سيقوم  الدراسةشكلة في ضوء طبيعة م
العام طار الفصل األول: اإلإلى الفصول التالية:  الدراسةالباحي بتقسيم 

وأهميتها وأهدافها وحدود  الدراسة، تناول فيه الباحي عرضًا لمشكلة للبحث
 الفصل الثاني :قة وفروض الدراسة. أما بالدراسة، وعرضا للدراسات السا

استهدف الفصل محاولة لتكوين  للقدرة اإلدارية للمدراء، ظري طار الناإل
متكامل للقدرة اإلدارية من خالل استعراض مفهوم القدرة  إطار نظري 

لتحديد المفهوم األنسب للقياس الكمي  التطبيقيةاإلدارية من واقع الدراسات 
د للقدرة اإلدارية، ثم تحديد دراسة القدرة اإلدارية، وينتهي الفصل بتحدي

ارية تأثير القدرة اإلدالفصل الثالث : أما  .المقاييس الكمية للقدرة اإلدارية
القدرة اإلدارية العالقة بين  الباحي ه، تناول فيعلى أداء الوظيفة المحاسبية
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 .والتنبؤات المالية وأداء وظيفة مراقب الحسابات األرباح إدارةممارسات و 
تناول فيه الباحي فروض ومتغيرات ، التطبيقيةالفصل الرابع: الدراسة وأما 

الختبار الفروض، ، ومنهجية الدراسة ، وعينة الدراسةالتطبيقيةالدراسة 
الفصل الخامس: النتائج وأخيرًا يعرض  .اختبارات الفروض، وتحليل النتائج

 .والتوصيات
 



 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للقدرة اإلدارية 

 

 مقدمة

 يةمفهوم القدرة اإلدار  (1-2)

 أهمية القدرة اإلدارية (2-2)

 مقاييس القدرة اإلدارية (3-2)

 االستشهاد بوسائل اإلعالم (1-3-2)

 معدل العائد على األصول المعدل بالصناعة (2-3-2)

 درجة القدرة اإلدارية (3-3-2)
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      المقدمة:

يعمل المدراء فدى ظدل بيئدة تشدغيلية تتسدم عدادة بعددم التأكدد واليقدين، 
 Complicated Decisionsمعقددددة  قدددرارات اتخددداذفع بهدددم إلدددى تدددد والتدددي

على توليفة من المعلومدات التدى يدتم تجميعهدا مدن مصدادر مختلفدة  باالعتماد
 .داخل وخارج الشركة

من حيي درجة فهمهم وتقييمهم وتفسيرهم بوجة عام ويختلف المدراء 
بددراتهم يتصددرف المدددراء علددى أسدداس خكمددا للمواقددف المختلفددة داخددل الشددركة، 

الخبددرات بدداختالف  القددراراتخدداذ عمليددة  السددابقة وشخصددياتهم وبالتبعيددة تتددأثر
ية االقتصددادعلددى النتددائج بالتبعيددة تددنعكس  والتدديوالشخصدديات بددين المدددراء  

 .للشركة
فكدددرى متكامدددل للقددددرة اإلداريدددة  إطدددارالفصدددل تكدددوين هدددذا يسدددتهدف 

واقددددع الدراسددددات مفهددددوم القدددددرة اإلداريددددة مددددن  اسددددتعراضللمدددددراء مددددن خددددالل 
للقدددرة اإلداريددة للمدددراء، ثددم  الكمدديلتحديددد المفهددوم األنسددب للقيدداس  التطبيقيددة

الفصددل بتحديددد المقدداييس الكميددة للقدددرة  وينتهدديأهميددة دراسددة القدددرة اإلداريددة، 
   .اإلدارية

 ( مفهوم القدرة اإلدارية1-2)

دراء محاولددة إيجدداد تعريددف والقيدداس الكمددي للقدددرة اإلداريددة للمدد تشددكل
 دارةمدددددام البددددداحثين  نظدددددرًا لصدددددعوبة الفصدددددل بدددددين مددددددى مسددددداهمة اإلأتحدددددديًا 

 & Seay) وخصدددائص الشدددركة فدددى أداء الشدددركة بطريقدددة موضدددوعية
Williams, 2012   التددي تتعلددق البحددوي األكاديميددة  قلددةويعددد هددذا سددبب

ية االقتصددددادعلددددى النتددددائج التنفيددددذيين  للمدددددراءتددددأثير القدددددرة اإلداريددددة  بدراسددددة
  (CHOU, 2013)شركة لل
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وبالرغم من ذلك، فقد أجتهد العديد من الباحثين فى مجاالت مختلفة 
 أكدد اإلسدتراتيجية دارةففدي مجدال اإل .يجاد تعريف للقدرة اإلداريةأفى محاولة 

 نده قددداعلددى  Rosenbloom, (2000)و Teece et.,(1997) كدل مدن
تددددى تسدددداعد فددددى تغييددددر القدددددرات اإلداريددددة الالتنفيددددذيين يكددددون لددددبعض المدددددراء 

 & Adner)سدتنادًا إلدى تلدك النظدرة ، فقدد عدرف او . للشدركات اسدتراتيجيات
Helfat, 2003 التدددى تمكدددن  الفنيدددة " القدددرات أنهدددا(. القددددرة اإلداريددة علدددى

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

، وهدددذه النظدددرة إلدددى القددددرة التنفيدددذيين لمددددراءل الشخصددديةالمعرفدددة، والخبدددرات "
 فدددياإلداريدددة علدددى إنهدددا تتكدددون مدددن المعرفدددة والمهدددارة والخبدددرات التدددى تتجسدددد 

 ; Becker,1964 "األفراد تتفق إلى حد كبير مع وصف رأس المال البشرى 
Schultz, 1961)). 
"القددرة اإلداريدة"  مصدطلح Helfat et al.,(2007) وقدد اسدتخدم

 .الشركة، وتوسيع، وتعديل موارد تكوينإلى قدرة المدراء على  لإلشارة
بتوسيع نطاق مصدطلح   Harris and  Helfat,(2013)قام  وقد 

القددددرة اإلداريدددة ليشدددير إلدددى القددددرات اإلداريدددة التدددى ال تدددؤثر فقددد  علدددى البيئدددة 
ضددداف أكمدددا ، علدددى البيئدددة الخارجيدددة لهدددا أيضددداتدددؤثر  انمدددا  و الداخليدددة للشدددركة 

Holcomb, Holmes, and Connelly, 2009) إلى أن القدرة اإلدارية )
 بوجه عام تمثل المعرفة والمهارة والخبرة التي تنتج قيمة ألي شركة.  

إلدى القددرة  Truman,(1986)أشدار والتمويدل وفى مجال المحاسبة 
دراء علدددى تحديدددد التغيدددرات فدددي البيئدددة التشدددغيلية اإلداريدددة علدددى إنهدددا قددددرة المددد

 كل منللشركة، وقد أشار 
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Fama,1980 ; Milbourn 2003))  إلدى السدمعة اإلداريدة علدى
إنهددددا مددددددى أدارك أسدددددواق رأس المدددددال إلدددددى القددددددرة اإلداريدددددة للمددددددراء، وأشدددددار 

(Demerjian et al.,(2012  إلدى القددرة اإلداريدة علدى إنهدا القددرة الكامندة
وهبدددة اإلداريدددة  والددددوافع وشخصدددية المددددراء التنفيدددذيين، وأن السدددمعة هدددي والم

تقيدديم األطددراف الخارجيددة لهددذه العوامددل بمددا يتددوافر لهددم مددن معلومددات متاحددة 
وفددى النهايددة يفتددرض أن تددؤدى القدددرة اإلداريددة الحقيقيددة إلددى تحسددين السددمعة 

صدطلح ولدذلك يدتم اسدتخدام م Demerjian et al.,(2012)بمدرور الوقدت 
 .القدرة اإلدارية والسمعة اإلدارية على إنها مصدطلحات تعطدى نفدس المعندى 

القددددرة  Demerjian et al.,(2012)وباإلضدددافة إلدددى ذلدددك، فقدددد عدددرف 
اإلداريددددة علددددى إنهددددا مدددددى كفدددداءة المدددددراء فددددي توليددددد اإليددددرادات مددددن المددددوارد 

   .ية المتاحة للشركةاالقتصاد

لددى إنهددا الخبددرات الالزمددة والمعرفددة ويعددرف الباحددي القدددرة اإلداريددة ع
دارةتكوين و  منالتي تمكن المدراء  مدوارد الشدركة بكفداءة والقددرة علدى تحديدد  ا 

وتغييددرات والقانونيددة و المحاسددبية التغيددرات التددي تطددرأ علددى البيئددة التشددغيلية 
أحوال السدوق التدي تدؤدى فدي النهايدة إلدى زيدادة قددراتهم علدى قيدادة الشدركات 

 .في ظل أكثر البيئات التشغيلية تعقيدًا و خلق قيمة آلي منظمةالتي تعمل 

وفى السطور التاليـة يسـتعرض الباحـث أهميـة القـدرة اإلداريـة فـى القـرارات 
 .االقتصادية للشركة
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 ( أهمية القدرة اإلدارية2-2)

ينظدر إلددى القدددرة اإلداريدة علددى أنهددا أحدد العوامددل األساسددية لنجدداح   
سددواق رأس المددال حيددي يسددتطيع المدددراء األعلددى قدددرة أعمددال الشددركات فددى أ

ية لشركاتهم، كمدا يسدتطيع المددراء األعلدى قددرة نقدل االقتصادتحديد التغيرات 
القيمددددة الحقيقيددددة لشددددركاتهم إلددددى األطددددراف الخارجيددددة بشددددكل أكثددددر مصددددداقية 
وبالتالي تخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات إلى تواجده أسدواق رأس المدال 

افة إلى ذلك، تعد القدرة اإلدارية عامل في تحديد السياسدات الماليدة وباإلض .
والتمويليدددة فدددي الشدددركة حيدددي تسدددتطيع الشدددركات التدددي يتدددوافر لدددديها المددددراء 
األعلددى قدددرة إداريددة مددن الدددخول إلددى أسددواق رأس المددال بشددكل أكثددر سددهولة 

 .والذي يؤثر بدوره على السياسات المالية للشركة
علدددددددى قدددددددرارات الشدددددددركة كدددددددالقرارات  Forceوذًا يكدددددددون للمددددددددراء نفددددددد

ية وقدددرارات التمويدددل وتحديدددد تعويضدددات التنفيدددذيين وجدددودة األربددداح سدددتثمار اال
المحاسبية ويتولد الحافز لددى المددراء األفضدل سدمعة إداريدة لحمايدة سدمعتهم 
عن طريق تحسين أداء الشركة، وبالنظر إلى تدأثير القددرة اإلداريدة علدى أداء 

على أن السدمعة اإلداريدة  Jensen and Fuller,(2002)  أكد الشركة فقد
هدددددي محددددددد رئيسدددددي لنجددددداح وبقددددداء الشدددددركة فدددددي األجدددددل الطويدددددل، وتوصدددددل 

Chemmanura and Paeglisb, (2005)  إلى أن الشدركات التدي لدديها
ذات جدددودة مرتفعدددة لدددديها أداء تشدددغيلي قدددوى علدددى المددددى الطويدددل بعدددد  إدارة

عتبدددر ا مها، وعائدددد أعلدددى علدددى المددددى الطويدددل، و عمليدددة الطدددرح األولدددى ألسددده
Agarwal et al., (2007) الجيدددة تعمددل علددى تحسددين قيمددة  دارةأن اإل

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

ا علدى أعلدى تقييمدات فدي أسدواق رأس المدال كمدا يسدتطيع من خدالل حصدوله
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الشدددركات التدددي تعمدددل فدددي ظدددل أكثدددر البيئدددات  إدارةالمددددراء األفضدددل سدددمعة 
 .((Demerjian et al., 2013التشغيلية تعقيدًا 

وتعمددل السددمعة اإلداريددة للمدددراء علددى تخفدديض مشدداكل الوكالددة التددي 
حيددددي ينددددوى المدددددراء  ،دراء(تنشددددأ بددددين الموكددددل )المسددددتثمرين( والوكيددددل )المدددد

الحصدددول علدددى أمدددوال ومندددافع نظيدددر إدارتهدددم للشدددركة فدددي حدددين يجدددب علدددى 
الشددركة تكددوين سددمعة مددن أجددل توليددد األربدداح وا عددادة دفددع هددذه األربدداح إلددى 

  ; Fama,1980)المسدددتثمرين وبالتدددالي تحسدددين حوكمدددت الشدددركات 
Narayanan,1985 Holmstrom et al., 1986; Holmstrom, 

إلدى أن المددراء األعلدى  Chemmanur et al., (2009)( وأشدار 1999
أفضدل المشدروعات التدي تمدنح أعلدى صدافى قيمدة  اختيارسمعة قادرين على 
أفضددل المشددروعات نجاحددًا والتددي تحقددق أعلددى نتددائج  اختيددارحاليددة وبالتددالي 

  .األرباح المستقبلية استثماراتممكنة والتي ينتج عنها زيادة 
درة اإلدارية على تحسين البيئدة المعلوماتيدة للشدركة مدن كما تعمل الق

خالل زيادة تدفق المعلومات المتاحة لدى المدراء األفضدل سدمعة إداريدة عدن 
الشددركة إلددى أسددواق رأس المددال حيددي يتولددد الحددافز لدددى المدددراء األعلددى قدددرة 

ية المتاحدددة أمدددام الشدددركة االقتصدددادإلدددى إطدددالع أسدددواق رأس المدددال بدددالفرص 
باإلضددافة إلددى قدددرة المدددراء علددى تجميددع المعلومددات التدددى  .يددة سددمعتهملحما

يمكدددن االعتمددداد عليهدددا فدددى تكدددوين التقدددديرات المسدددتقبلية والتدددي تدددنعكس علدددى 
جدددودة التقدددارير الماليدددة ممدددا يشدددير ذلدددك إلدددى زيدددادة شدددفافية الشدددركة مدددع القددددرة 

القددددرة  اإلداريدددة للمددددراء، ومدددن منظدددور المسدددتثمرين تدددزداد قيمدددة الشدددركة مدددن
اإلداريدددددة للمددددددراء، وبالتدددددالي تخفددددديض مشدددددكلة عددددددم تماثدددددل المعلومدددددات بدددددين 
األطددراف الداخليددة والخارجيددة للشددركة، ممددا يعنددى ذلددك أن القدددرة اإلداريددة تعددد 

 .مؤشرًا لمساعدة المستثمرين على التنبؤ باألرباح المستقبلية



 اإلطار النظري للقدرة اإلدارية                                              الفصل الثاني  

- 49 - 

 

قيــاس : كيــف يمكــن لكــن التســاؤل الرئيســي والجــوهري الواجــب طرحــه ا ن
سديحاول الباحدي مدن خدالل مراجعدة الدراسدات  القدرة اإلدارية للمدراء كميا  ؟

 .فى السياق اإلجابة على التساؤل فى السطور التالية التطبيقية
 ( قياس القــدرة اإلدارية 2-3)

يعدددد قيددداس القددددرة اإلداريدددة للمددددراء أمدددر أساسدددي للكثيدددر مدددن األسدددئلة 
تدددى تسدددتهدف دراسدددة المسددداهمات اإلداريدددة للدراسدددات المحاسدددبية ال الدراسدددةية

ية، وحوكمدددددت الشدددددركات، ودراسدددددة سدددددتثمار علدددددى أداء الشدددددركة، والقدددددرارات اال
تعويضددددات التنفيددددذيين، حيددددي أشددددارت العديددددد مددددن الدراسددددات المحاسددددبية فددددى 

، كالموهبددددةاألوندددده األخيددددرة إلددددى وجددددود تددددأثير للخصددددائص اإلداريددددة للمدددددراء )
 Francis et)ية للشركة االقتصادالنتائج  والسمعة، األسلوب اإلداري ( على

al.,2008 ; Bamber et al.,2010 ; Dyreng et al.,2010 ; Ge 
et al.,2011)،  ومن هنا تأتى أهمية دراسة الخصائص اإلدارية للمدراء فى

 .البحوي المحاسبية، باإلضافة إلى الممارسات العملية

 التطبيقيةى الدراسات فى قياس القدرة اإلدارية ف الباحثون وقد أعتمد 
 Mediaاالستشهاد بوسائل اإلعالم على أداء مدير معين  عام علىبوجه 

Citation ومعدل العائد على األصول المعدل بالصناعة ،Industry 
adjusted return on assets  ،لالستدالل على القدرة اإلدارية للمدراء ،

ض المقاييس األكثر وفى هذا الجزء من الدراسة سيقوم الباحي  باستعرا
 :لقياس القدرة اإلدارية للمدراء والتمويلى شيوعًا فى األدب المحاسبي
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 Mediaاالستشهاد بأداء مدير معين من خالل وسائل األعالم  (1-3-2)
Citation 

وهدو عبدارة  , Milbourn,(2003)وهدو المقيداس الدذي قدمتده دراسدة 
ين فدى وسدائل األعدالم خدالل عدد المقاالت التى تشيد بأداء مدير تنفيذي معد

  .فترة الخمس سنوات السابقة
ويرجددع السددبب وراء اسددتخدام هددذا المقيدداس هددو أن المدددراء التنفيددذيين 

شدركاتهم، غالبدًا مدا يدتم اإلشدادة بدأدائهم فدي وسدائل  إدارةالموهوبين إداريًا في 
، Wall-streetالتددددي تصدددددر عددددن بورصددددة  األسددددبوعيةجرائددددد الاإلعددددالم )ك

 ). Business weekوجريدة 
ــدل بالصــناعة ( 2-3-2) ــى األصــول المع ــد عل ــدل العائ  Industryمع

adjusted return on assets : 
معددددل العائدددد علدددى األصدددول المعددددل بالصدددناعة لمددددة ثالثدددة سدددنوات 
لمددددددير معدددددين لكدددددل شدددددركة ولكدددددل سدددددنة وهدددددوا لمقيددددداس الدددددذي قدمتددددده دراسدددددة 

(Rajopal et al.,(2006، ى الدددخل قبددل البنددود سددتخدام صددافاب ويحسددب
غير العادية مقسومًا على متوس  العائد على األصول مطروحًا منده متوسد  
العائددد علددى األصددول لكددل الشددركات التددى تعمددل فددى الصددناعة )القطدداع( لكددل 

ثددم أخددذ المتوسدد  لمعدددل العائددد علددى األصددول المعدددل بالصددناعة علددى ، سددنة
 .األقل

مقدددداييس للقدددددرة اإلداريددددة  وبددددالرغم مددددن اجتهدددداد البدددداحثين فددددى تقددددديم 
أن تلدك المقداييس غيدر دقيقدة، حيدي تعكدس تلدك  يجد أن الباحيال اللمدراء، 

المقدددداييس جانبددددًا جوهريددددا مددددن الشددددركة )كحجددددم الشددددركة وغيددددره مددددن العوامددددل 
، فمدثاًل يتدأثر معددل دارةاألخرى(، والذي غالبًا ما يخرج عن نطاق سديطرة اإل



 اإلطار النظري للقدرة اإلدارية                                              الفصل الثاني  

- 51 - 

 

عة بالعديدد مدن العوامدل األخدرى بخدالف العائد على األصدول المعددل بالصدنا
القددددرة اإلداريدددة كحجدددم الشدددركة، كمدددا يقتصدددر مقيددداس اإلستشدددهادات بوسدددائل 

 . (Demerjian et al.,2012)األعالم على الشركات الكبرى 
والمقيدددداس الثالددددي واألخيددددر هددددو درجددددة القدددددرة اإلداريددددة الددددذي قدمدددده 

Demerjian et al.,(2012)المقيدداس األول  ، ويتميددز هددذا المقيدداس عددن
والثدددددداني مددددددن حيددددددي قدرتدددددده علددددددى عددددددزل تددددددأثير العنصددددددر اإلداري عددددددن أداء 

 .. (Seay and Williams,2012)الشركة
 : Managerial ability scoreدرجة القدرة اإلدارية  (3-3-2)

مقياسدددًا يعتمدددد علدددى كفددداءة  Demerjian et al.,(2012)قددددم 
لدددى تحويدددل مدددوارد الشدددركة إلدددى قدددرانهم داخدددل الصدددناعة عاالمددددراء نسدددبتًا إلدددى 

  .إيرادات )كفاءة استخدام الموارد المتاحة(
بحيدددي  ،بحيدددي يدددتم تطبيدددق هدددذا المقيددداس علدددى مدددرحلتين )خطدددوتين(

تمثدل المرحلددة األولددى تقدددير الكفدداءة الكليدة للشددركة داخددل الصددناعة باسددتخدام 
 .analysis Data Envelopement(1)أسلوب 

 Data أسلوبالصناعة باستخدام  داخل وتقدر الكفاءة الكلية للشركة
Envelopment Analysis  التالية: األمثلية عن طريق حل مشكلة 

OtherIntarvGoodWillvDRvPSLeasevPPEvASGvGSGv

sales

76&5403&201
max




                                                           

 Data Envelopment Analysisللمزيد من التفاصيل عن أسلوب  (  1)

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 للسنةt 
SG&A   المصروفات اإلدارية والبيعية العامة للسنة :t 

PPE   والمعدات فى بداية السنة : صافى الممتلكات وأصولt 
 .)األصول الثابتة(

OpsLease     صافى عقود اإليجار التشغيلي فى بداية السنة :t وهى ،
القيمة الحالية المخصومة للخمس سنوات التالية للمدفوعات المطلوبة لعقود 

 .اإليجار التشغيلي 
R&D   :  فى بداية السنة  المرسملةوالتطوير  الدراسةصافى نفقات

t والتطوير الغير مدرجة كأصول فى قائمة  الدراسة،  ولحساب صافى نفقات
 Lev andدراسة  Demerjian et al.,(2012)المركز المالي، فقد أتبع 

Sougiannis ,(1996)  الذي استخدم فترة خمس سنوات لرسملة
"(، حيي تكون أن صافى قيمة XRDوالتطوير )" الدراسةمصروفات 
 االستهالك : 

 الدراسة، حيي تحصل نفقات 
)حيي إنه تم استهالك  %20والتطوير للخمس سنوات السابقة على وزن 

والتطوير ل ربع سنوات السابقة على  الدراسة%(، كما تحصل نفقات 80
و تحصل نفقات  وهكذا،%( 60) حيي إنه تم استخدام  %40وزن 
 .%100امل ( على الوزن بالكt=-1والتطوير في السنة ) الدراسة

Goodwill :  الشهرة المشتراة والمدرجة في قائمة المركز المالي في
، وهى العالوة المدفوعة على القيمة العادلة لالستحواذ على tبداية السنة 
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، وعمومًا تعكس الشهرة قيمة Business Acquisionمنشأت األعمال 
 .األصول غير الملموسة المكتسبة

   OtherIntan الملموسة األخرى المرسملة أو المكتسبة : األصول غير
، والمدرجة في قائمة المركز المالي والتي tبخالف الشهرة في بداية السنة 

تتضمن البنود التالية: قائمة العمالء، تكاليف براءات االختراع، وحقوق 
  .النشر والتأليف

مجموعة من المتغيرات  Demerjian et al.,(2012)وقد حدد  
العامة، و  والبيعةلفة المبيعات، والمصروفات اإلدارية لتشتمل على تك

وصافى العقود  ،صافى األصول والممتلكات والمعدات )األصول الثابتة(
والتطوير، والشهرة المشتراة، واألصول األخرى  الدراسةالتشغيلية، ونفقات 

غير الملموسة، لتعكس األصول الملموسة وغير الملموسة ورأس المال 
مفصح عنها في لمدخالت األخرى لعملية توليد اإليرادات والغير المبتكر، وا

 االستشاريةبشكل منفصل كتكلفة العمالة والخدمات  صلب القوائم المالية
بند تكلفة المبيعات والمصروفات اإلدارية  فيحيي يتم تضمين تكاليفهم 

ية االقتصادوبالتالي تعكس هذه المتغيرات الموارد ، والتسويقية العامة
 Dataلمتاحة للشركة لتوليد اإليرادات وتتراوح قيمة إجراء أسلوب ا

Envelopment Analysis   لقياس الكفاءة الكلية للشركة ما بين الصفر
ة، والشركات التي تأخذ يوالواحد الصحيح لتعكس القيود في برمجة األمثل

القيمة تساوى واحد هي الشركات األكثر كفاءة )أي الشركات التى تحقق 
بنظيراتها من الشركات التى  مقارنةً صى استفادة من الموارد المتاحة لها أق

أما الشركات إلى تقل كفاءتها عن الواحد الصحيح،  ،تعمل بنفس الصناعة(
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فتصنف على إنها شركات غير كفء وتحتاج إما لزيادة إيراداتها أو 
 .لتخفيض مدخالتها

 Dataخدام أسلوب وتتميز عملية تقدير الكفاءة الكلية للشركة باست
Envelopement analysis  استخدام النسب التقليدية لقياس الكفاءة  عن
ركة داخل الصناعة أو كفاءة كل ش بمقارنة)كمعدل العائد على األصول( 

عكس النسب القطاع بالشركات الكفء داخل الصناعة أو القطاع علي 
 .القطاعاو  تقارن كفاءة كل شركة بمتوس  الصناعة التيالتقليدية 

الكلية المحسوبة في المرحلة األولى )الخطوة الكفاءة درجة  تنسب 
والشركة ولذلك يتم تعديل درجة كفاءة الشركة  دارةاألولى( لكل من اإل

في الخطوة  Data Envelopment Analysisأسلوبباستخدام  قاسةلما
ية المجهودات اإلدار  األولى عن طريق استبعاد تأثير العوامل التي تساعد

، والنصيب السوقي للشركة، و التدفقات النقدية الحرة كحجم الشركة
الموجبة، وعمر الشركة، كما يتم استبعاد العوامل التي تعيق المجهودات 
اإلدارية كتعدد قطاعات الشركة، والعمليات التجارية الدولية وأيضا إزالة أثر 

الثانية( لتقدير وة الزمن والصناعة وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية )الخط
عن طريق نموذج االنحدار التالي ويتم تحقيق هذا الهدف القدرة اإلدارية، 

 (: Tobitنموذج انحدار )
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 حيث أن :

Ln(Total Assets) هو اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أصول الشركة في :
 tنهاية السنة 

Market Share: النصيب السوقي للشركة، وهو نسبة مبيعات الشركة 
 tإلى اجمالى مبيعات الصناعة )القطاع( في السنة 

Positive Free Cash Flow التدفقات النقدية الحرة الموجبة، وهو :
يأخذ القيمة واحد عند تحقيق الشركة  Dummy Variableمتغير وهمي 

إلى تدفقات نقدية موجبة، والقيمة صفر عند تحقيق عند تحقيق الشركة إلى 
)وتعرف التدفقات النقدية الموجبة  Non-negativeتدفقات نقدية سالبة 

على إنها األرباح قبل خصم االهالكات واألستهالكات مطروحًا منها التغير 
 (tفي رأس المال العامل مطروحًا منها النفقات الرأسمالية في السنة 

Ln(Age) اللوغاريتم الطبيعي لعمر الشركة، وهو عبارة عن عدد سنوات :
 tورصة األوراق المالية حتى السنة تقييد الشركة في ب

Business Segment Concentration تركز قطاع األعمال، نسبة :
مبيعات قطاع األعمال للشركة إلى مجموع مبيعات قطاعات الشركة فى 

 tالسنة 
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Foreign Currency Indicator  مؤشر للعملة األجنبية، وهو متغير :
عند تحقيق الشركة إلى  يأخذ القيمة واحد  Dummy variableوهمي 

العمالت األجنبية فى  Adjustmentقيمة موجبة عند تسوية )ترجمة( 
 tالسنة 

Year Indicator :  مؤشر للسنة 

)النسبة غير المفسرة من Residual على أن يتم نسب البواقي 
وبالتالي تعد البواقي من معادلة  دارةالنموذج( من معادلة االنحدار إلى اإل

 .هي درجة القدرة اإلدارية  Tobitانحدار

للقددددرة  طدددار الفكدددري لقدددد تطدددرق الباحدددي فدددي الفصدددل السدددابق إلدددى اإل
دون أن يتطددرق الباحددي لمددا يمكددن وصددفة  طدداراإلداريددة، ولكددن ال يكتمددل اإل
ية للقددددرة اإلداريدددة للمددددراء، حيدددي يكدددون االقتصدددادبتحليدددل التكددداليف والمندددافع 

ية للشدركات، ولتحقيدق هدذا االقتصدادئج للقدرة اإلدارية تأثير مباشر على النتدا
 .الهدف من الفصل سيتناول الباحي الجوانب التالية للتحليل

  األرباح إدارةالعالقة بين القدرة اإلدارية وممارسات.  
 تأثير القدرة اإلدارية على التنبؤات المالية. 
 ارتباط القدرة اإلدارية بأداء مراقب الحسابات. 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 القدرة اإلدارية على أداء الوظيفة المحاسبيةتأثير  

 

  العالقة بين القدرة اإلدارية وممارسات إدارة األرباح. (1-3) 

 .تأثير القدرة اإلدارية على التنبؤات المالية (2-3)

 ارتباط القدرة اإلدارية بأداء وظيفة مراقب الحسابات.( 3-3) 

 خالصة الفصل
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  .األرباح إدارةرية و ممارسات ( العالقة بين القدرة اإلدا1-3)

تجندددب  ضدددغوطًا لتجندددب تحقيدددق خسدددائر، أوالتنفيدددذيين المددددراء  يواجددده      
مدا يطلدق تجندب تحقيدق  األرباح المحاسبية عن الفترات السدابقة، أو انخفاض

)انخفداض  Negative Earnings Surprise العوائد السلبيةعليه بمفاجئة 
عدددددددددن توقعدددددددددات المحللدددددددددين المددددددددداليين األربددددددددداح المحاسدددددددددبية المعلدددددددددن عنهدددددددددا 

(Burgstahler and Dichev, 1997 ; Degeorge, Patel and  
Zeckhauser, 1999 ; Skinner and Sloan, 2002 ; Payne 

and Thomas, 2003; Gore, Pope and Singh, 2007). 

تحقيدق الحدد األدندى مدن  فىوأحد األسباب الممكنة لتفسير رغبة المدراء        
لمقابلددة معددايير تقيدديم األربدداح  Earnings Thresholdsالمحاسددبية اح األربدد

المحاسبية )كاإلعالن عن أرباح محاسبية موجبدة، والحفدات علدى األداء الحدالي 
أصددحاب المصدددالح  اعتمدداد، هدددو للشددركة، اومقابلددة توقعدددات المحللددين المدداليين(

Stakeholders  تكددداف كمدددا  ،الشدددركات إدارةلتقيددديم أداء هدددذه المعدددايير علدددى 
تقددوم بتحقيددق أو التغلددب علددى معددايير تقيددديم  التدديأسددواق رأس المددال الشددركات 

، وبدددددالنظر إلددددى أهميددددة هدددددذه Benchmarkingالمطلوبددددة المحاسددددبية األربدددداح 
قيددام المددددراء  المفدداج لدديس مددن  فنجددد انددهالمعددايير لتقيدديم األربدداح المحاسددبية، 

األربداح  إدارةالل القيدام بممارسدات األرباح ألعلى ) زيادة األرباح( من خد بدارةب
 .لتحقيق األرباح المستهدفة)المحاسبية، الحقيقية( 

علددددددى تعويضددددددات مرتفعددددددة التنفيددددددذيين يحصددددددل المدددددددراء فددددددى الواقددددددع          
مدا تدم النظدر إلديهم بدأن لدديهم سدمعة  )الحوافزوكل ما يحصدل عليدة المددراء( إذا
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لدددى المدددراء  الدددافعولددد يتوقددد  ،(Demerjian et al.,2012)قويددة إداريددة 
توقعددددوا أن هددددذه الممارسددددات  إذااألربدددداح  إدارةاألعلددددى قدددددرة لتجنددددب ممارسددددات 

 Rajgopal) اإلداريدة فدي أسدواق العمالدة اإلداريدة سدمعتهم تشدويهستؤدى إلدى 
et al., 2006 ; Graham et al., 2012 ; Falato et al., 2012). 

بسدددمعتهم  انشدددغاالألعلدددى قددددرة أكثدددر وعلددى الجاندددب األخدددر، قدددد يكدددون المدددراء ا
اإلداريدة لحمايدة سدمعتهم  انتهازيدةالتصرف بطرق  إلىم ذلك همما يدفعاإلدارية 

(Malmendiar et al., 2012) ، كتعظديم خاصدة للحصدول علدى مندافع أو
لدى إأو إلرسال إشدارات في الشركات القائمين ببدارتها مبيعات أسهمهم  اتعائد

 إلددددىحددددين إنهددددم ال يزالددددوا يقدددددموا عوائددددد مرتفعددددة  فددددي أسددددواق العمالددددة اإلداريددددة
وحديثًا  . (Demerjian et al.,2012)بالمدراء األقل قدرة  مقارنةً المساهمين 

لقددرة ل ايجدابي تدأثيرإلدى وجدود  Demerjian et al.,(2013)توصدلت دراسدة 
هددذه الدراسددة أن المدددراء  واستخلصددتجددودة األربدداح المحاسددبية، علددى اإلداريددة 

 فدديعليهددا  االعتمدداديمكددن  التدديتجميددع المعلومددات  فدديعلددى قدددرة هددم أفضددل األ
تدنعكس علدى  والتديالمسدتقبلية )التطلعيدة( بشدكل أكثدر مصدداقية  التقدديراتبناء 

ولددددم يتحقددددق  ،(Demerjian et al.,2013)جددددودة األربدددداح المحاسددددبية 
Demerjian et al.,(2013)  يددام قيدام المددراء األعلدى قددرة بالق احتمدالمدن

 Demerjian et al.,(2013دراسدة ) اعتمددتاألربداح ، فقدد  إدارة بممارسدات
علددددى أربعددددة مقدددداييس لجددددودة األربدددداح المحاسددددبية وهددددى إعددددادة قيدددداس األربدددداح 

 واسدتمرارية، the existence of an earnings restatementالمحاسدبية 
ون مخصدص الددي تقددير، وأخطداء the persistence of earningsاألرباح 
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االسددتحقاقات ، وجددودة error in the bad debt provisionالمعدومددة 
تتدأثر بكددل والجدددير بالدذكر أن هدذه المقدداييس ، Accruals qualityالمحاسدبية

 Demerjian et  دارةالتدي تقددمها اإل مدن األخطداء المتعمددة وغيدر المتعمددة
al.,(2013) ،متعمدة وذلك  يقدم المدراء األعلى قدرة أخطاء ومن المحتمل أن

معلومددددات خاصددددة عددددن الشددددركة إلددددى أسددددواق رأس المددددال أو  ألددددي لإلشددددارةمددددا إ
تقددديم الددرغم مددن علددى للحصددول علددى منددافع خاصددة مددن الشددركة والمسدداهمين، و 

جدددودة األربددداح المحاسدددبية علدددى لقددددرة اإلداريدددة ل تدددأثيرهدددذه الدراسدددة دليدددل علدددى 
إال إنددده مدددن دة األربددداح المتمثلدددة فدددي المقددداييس سدددالفة الدددذكر والمعبدددرة عدددن جدددو 

  .) المحاسددبية، الحقيقيددة (األربدداح إدارةالمحتمددل قيددام هددوالء المدددراء بممارسددات 
للمدددراء التنفيددذيين يتسددائل الباحددي عمددا اذا كانددت تعددد القدددرة اإلداريددة ومددن هنددا 

 .هى أحد العوامل المؤثرة فى ممارسات إدارة األرباح

عكسددي  تددأثيرإلددى وجددود  Francis et al.,(2008)توصددلت دراسددة     
معدين  تنفيدذيتشيد بأداء مدير  التيبتكرار المقاالت  مقاسهلسمعة اإلدارية )ل

جددودة علددى ( Wall-Street التددي تصدددر عددن بورصددة الجرائددد الماليددة  فددي
 Dechow)  االسدتحقاقاتبنمدوذج جدودة  المعبدر عنهدااألربداح المحاسدبية 

and Dechev,2002) تقدوم  دارةأن مجدالس اإل ستخلصدت هدذه الدراسدةا، و
السدددابقة تهم اوخبدددر اإلداريدددة ( بسدددبب سدددمعتهم بعيدددنهم) محدددددينبتعيدددين مددددراء 

ظدل أكثدر البيئدات  فديتعمل  التيالشركات  فيالعمليات التشغيلية  إدارةعلى 
 Demerjian etوأشار ، (Francis et al.,2008)تعقيدَا وتقلبَا التشغيلية 

al.,(2013)  جدددودة األربددداح علدددى لسدددمعة اإلداريدددة ل كسددديالع التدددأثيرإلددى أن
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ترجدع إلدى   Francis et al.,(2008)التي توصلت إليها دراسدة المحاسبية 
حيددي ، ولديس للمدددراء التنفيددذيين , طبيعدة العمليددات التشددغيلية لهدذه الشددركات
تقلدددددب و تقلدددددب المبيعدددددات، و )كدددددالحجم، تدددددؤثر الخصدددددائص الرئيسدددددية للشدددددركة 

، الخسددائر للشددركات، الدددورة التشددغيلية التشددغيليط التدددفقات النقديددة مددن النشددا
البنود الخاصة، التدفقات النقدية السدالبة طرح المحققة، الخسائر المحققة قبل 

المعبر عن  االستحقاقات المحاسبيةمقياس جودة على ( التشغيليمن النشاط 
ضددددددافة إلددددددى ذلددددددك يتددددددأثر مقيدددددداس جددددددودة إلوبا .جددددددودة األربدددددداح المحاسددددددبية

بكل من األخطاء المتعمدة واألخطاء غير المتعمددة، المحاسبية  االستحقاقات
وأن العديدد مدن األخطدداء غيدر المتعمددة ال يمكددن تجنبهدا حيدي إنهددا تنشدأ مددن 

كمدا  ،(Dechow and Dechev.,2002) للشدركات التشدغيلية تعقيد البيئة
 Dechow andنمدددوذج  Demerjian et al.,(2013)انتقدددد 

Dechev.,(2002)  مدن  االسدتحقاقات المحاسدبيةعن جدودة األربداح المعبر
للتدفقات النقدية بدين جميدع المشداهدات يندتج المقدرة  المعاملثبات  حيي أن 
تحقددددق تدددددفقات نقديددددة سددددالبة مددددن النشدددداط  التدددديموجبددددة للشددددركات  قدددديمعندددده 

( ممدا Ball and Shivakumar 2006 ; Wysocki 2009) التشدغيلي
  فدييحتدوى علدى أخطداء  االسدتحقاقاتدة يشير ذلك إلى أن نمدوذج قيداس جدو 

وقدد  .مدع الخصدائص المرتبطدة بكدل شدركة مندتظمترتب  بشدكل  والتيالقياس 
 Ball and دراسددددة  Demerjian et al.,(2013) اتبددددع

Shivakumar.,(2006)  االسدددتحقاقاتقامدددت بتعدددديل نمدددوذج جدددودة  التدددي 
 التشدغيليالنشداط لتددفقات النقديدة مدن المقددر ل المعامدلخدتالف يسدمح ال لكي
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كمدددددددا أعتمدددددددد ، اهدات محدددددددل الدراسدددددددةشدددددددبدددددددين القددددددديم الموجبدددددددة والسدددددددالبة للم
Demerjian et al.,(2013)  دراسددة علددى Wysocki,(2009)الددذي 

التددى تختلددف بالخصددائص األساسددية  االسددتحقاقاتالحددل تددأثر نمددوذج جددودة 
تمكدددددددن و  ،(مدددددددن الخصدددددددائص )كدددددددالحجم وغيرهددددددداالمختلفدددددددة  بدددددددين الشدددددددركات

Demerjian et al.,(2013)  لقدددرة التددأثير االيجددابي لمددن الوصددول إلددى
جدودة األربداح علدى بدرجة القدرة اإلدارية(  قاسهلم)للمدراء التنفيذيين اإلدارية 

بعدددد  االسدددتحقاقات المحاسدددبيةجدددودة نمدددوذج مدددن خدددالل  مقاسدددهالمحاسدددبية )ال
 قاتاالسدددتحقااألخدددذ فدددي االعتبدددار االنتقدددادات السدددابقة لنمدددوذج تقددددير جدددودة 

والقيددددام بددددبجراء بعددددد التعددددديالت كددددبدراج بعددددض المتغيددددرات التددددي تعبددددر عددددن 
 .خصددددائص الشددددركة كددددالحجم والتقلبددددات فددددي الدددددورة التشددددغيلية إلددددى النمددددوذج

معامددددل التقدددددير للتدددددفقات النقديددددة مددددن النشدددداط بدددداختالف  ضددددافة للسددددماحإلا
التشددغيلي  التشددغيلي بددين القدديم الموجبددة والسددالبة للتدددفقات النقديددة مددن النشدداط

(Demerjian et al.,2013). 

إلى أن المددراء األعلدى قددرة  Demerjian et al., (2013)أشار و 
قدددرتهم علددى زيددادة  الصددناعة و واتجاهدداتهددم أكثددر درايددة بأعمددال شددركاتهم 

تكدوين التقدديرات المسدتقبلية  فيعليها  االعتماديمكن  التيتجميع المعلومات 
إلضدددافة إلدددى كددونهم أكثدددر درايددة بقاعددددة عمدددالء )التطلعيددة( الموثدددوق فيهددا، با

الكلدددى عنددددد تقددددير مخصددددص الدددديون المعدومددددة،  االقتصددددادشدددركاتهم وحالدددة 
والعوائد المستقبلية المتوقعة من األصول المسجلة وقدرتهم على فهم وتطبيدق 

وبالتدالي قدد  .(Demerjian et al., 2013المعدايير المحاسدبية المعقددة )
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 إدارةعمليددددات القيددددام بممارسددددات  علددددى قددددادرينقدددددرة  المدددددراء األعلددددىيكددددون 
فمددثاًل قددد يقددوم المدددراء األعلددى قدددرة ، بنجدداح)المحاسددبية، الحقيقيددة( األربدداح 

حالدددة تأكددددهم مدددن كفايدددة مبيعدددات الفتدددرة التاليدددة  فددديبتعجيدددل اإليدددرادات فقددد  
 فديقدد تحددي  التديتجنب التقلبات الكبيدرة  وبالتاليلتغطية المبيعات المعجلة 

 Demerjian etوا عددددادة قيددددداس األربدددداح المحاسدددددبية  االسددددتحقاقات
al.,2013)) ، وباإلضافة إلى ذلك يرى الباحدي أن المددراء األعلدى قددرة  قدد
األربددداح )المحاسدددبية،  إدارةعلدددى التكددداليف المترتبدددة علدددى ممارسدددات يعتمددددوا 

د األسددلوب األقددل تكلفددة، حيددي تتحددد ختيددارالتالعددب باألنشددطة الحقيقيددة ( ال
، (Zang,2008)هذه التكاليف من خالل البيئة التشغيلية والمحاسبية للشركة

المدراء األعلدى قددرة إلى أن  سلفاً Demerjian et al.,(2013) وكما أشار 
والعوائدددد المسدددتقبلية مدددن األصدددول  اتالشدددركالتشدددغيلية عمليدددات الأكثدددر درايدددة ب

ير المحاسددددبية إلددددى قدددددرتهم علددددى فهددددم وتطبيددددق المعدددداي باإلضددددافة .المسددددجلة
(Demerjian et al.,2013) المددراء األعلدى  يقدوميفتدرض أن  فبالتدالى ا

بشددددددكل ال يمكددددددن  أياألربدددددداح بشددددددكل أكثدددددر نجاحددددددًا ) إدارةبممارسددددددات قددددددرة 
األربداح  إدارةاألساليب األقل تكلفة لممارسدات باإلضافة إلى إتباع  .إكتشافة(

األربدددداح  إدارةم بممارسددددات قبددددل القيددددا االسددددتحقاقات إدارة)القيددددام بممارسددددات 
الدددددذين  االسدددددتحقاقات المحاسدددددبية)العنايدددددة( ب واالهتمدددددام، شدددددطة التشدددددغيليةل ن

تقدديراتهم الفائقدة عدن  اسدتخداميديرونها،  فمثاًل يستطيع المددراء األعلدى قددرة 
 التديالحسدابات   فديلتقليل( إدارتهم للمسدتحقات  األداء المستقبلى للحد من )

الفتدددرات المسدددتقبلية، فقدددد يدددتم تعجيدددل  فددديعوا تغطيتهدددا يعتقددددون إنهدددم يسدددتطي
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يتوقعدددون فيهدددا زيدددادة المبيعدددات بشدددكل غيدددر  التددديالفتدددرات  فددديالمبيعدددات فقددد  
تجنددب الحاجدة إلدى خددذل المسدتثمرين مددن  وبالتدالي، الفتددرة الالحقدة عدادى فدي
، ((Demerjian et al.,2012الفترات التالية  فيالمبيعات  انخفاضخالل 

حيي توصلت   Demerjian et al.,(2012)ليل ما أكدته دراسة وهذا التح
األربددداح  إدارةإلدددى  اسدددتخداماهدددذه الدراسدددة إلدددى أن المددددراء األعلدددى قددددرة أقدددل 
 إدارةوعنددد دراسددة أسدداليب  ،الكليددة )المحاسددبية، التالعددب باألنشددطة الحقيقيددة(

  فتوصدددددل (،األربددددداح علدددددى حددددددا )المحاسدددددبية، التالعدددددب باألنشدددددطة الحقيقيدددددة
Demerjian et al.,(2012)  قيدام المددراء األعلدى قددرة  احتمدالإلدى زيدادة

قيدددامهم بممارسدددات  احتمدددال وانخفددداضاألربددداح المحاسدددبية،  إدارةبممارسدددات 
 اعتمدددادوبدددالرغم مدددن  (،األربددداح الحقيقيدددة )التالعدددب باألنشدددطة الحقيقيدددة إدارة

ة إلددددى أن هددددذه األربدددداح المحاسددددبي إدارةالمدددددراء األعلددددى قدددددرة علددددى أسدددداليب 
الدراسددددة توصددددلت إلددددى وجددددود معدددددالت منخفضددددة مددددن إعددددادة قيدددداس األربدددداح 

األربدددداح  إدارةالتددددي تددددم وصددددفها بأنهددددا فتددددرات فتددددرات التتبددددع  التدددديالمسددددتقبلية 
إسددتراتيجيات المدددراء  فدديممددا يشددير ذلددك إلددى درجددة مددن التطددور  المحاسددبية

 إلدددددىه الدراسدددددة كمدددددا توصدددددلت هدددددذ ،األربددددداح المحاسدددددبية دارةاألعلدددددى قددددددرة إل
 إدارةالتكدداليف المترتبددة علددى قيددام المدددراء األعلددى قدددرة بممارسددات  انخفدداض

األربدددداح ) المحاسددددبية،  دارةاألربدددداح بغددددض النظددددر عددددن األسددددلوب المتبددددع إل
توصددلت دراسددة  التدديمعددًا(، وتتفددق هددذه النتددائج مددع النتددائج  االثنددينالحقيقيددة، 

Demerjian et al.,(2014)  الدراسدة إلدى وجدود دليدل حيدي توصدلت هدذه
عددن قيددام المدددراء األعلددى قدددرة بأنشددطة تمهيددد الدددخل بشددكل إسددتباقى لتجنددب 
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التكاليف المترتبدة علدى القيدام  انخفاضعقود الدين، كما توصلت إلى  انتهاك
بأنشدددطة تمهيدددد الددددخل عندددد قيدددام المددددراء األعلدددى قددددرة بهدددذه األنشدددطة )علدددى 

تددؤثر علددى  التيسددتحقاقات المحاسددبيةاالفددي التقلبددات  انخفدداضسددبيل المثددال 
دراسددددة  أيدددددتالمسددددتقبل(، كمددددا  فدددديمعدددددل العائددددد علددددى األصددددول  انخفدددداض

HUANG,(2013)  العوائدددد  انخفددداضإلدددى أن هدددذه النتدددائج حيدددي توصدددلت
األربداح الحقيقيدة عندد  إدارةالمستقبلية المترتبدة علدى القيدام بممارسدات السلبية 

 .ممارساتقيام المدراء األعلى قدرة بهذه ال

 .التنفيذيين( تأثير القدرة اإلدارية على التنبؤات المالية للمدراء 2-3) 

يتدددوافر للمدددديرين معلومدددات عدددن األداء المدددالى والمسدددتقبلى لمنشدددأتهم 
أكثر مدن غيدرهم، و قدد أفدادت عددة دراسدات أن لددى هدؤالء المدديرين الحدوافز 

فز انخفداض تكلفدة ى عدن هدذه المعلومدات، ومدن هدذه الحدواختيار لإلفصاح اال
معامالت تبادل األوراق المالية، وزيادة اهتمام المحللين المداليين والمسدتثمرين 

 . Choi et al.,(2004)وزيادة السيولة وانخفاض تكلفة رأس المال 

ى عددددددن التنبددددددؤات الماليددددددة ختيددددددار اإلفصدددددداح اال دارةكمددددددا تسددددددتخدم اإل
 Ajinkyaمستثمرين ) وال دارةلتخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات بين اإل

and Gift,1984 ; Ajinkya et al., 2005 ; Karamanou and 

Vafeas,2005 ; Lennox and Park, 2006  ; Hui et al., 

توقعددددددات المحللددددددين والمسددددددتثمرين عددددددن إتجاهددددددات األربدددددداح  دارةوإل ، (2009
ولتخفديض  ، ( Matsumoto 2002; Cotter et al., 2006)المسدتقبلية 
 Skinner 1994 ; Kasznik and Lev 1995قاضددى )تكدداليف الت

Skinner 1997 ; Soffer et al. 2000 ; Field et al. 2005 ; 
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Rogers and Buskirk 2009  أو للتددأثير علددى تعويضددات المدددراء ،)
القائمدددددة علدددددى أسددددداس أسدددددعار )الحدددددوافز وكدددددل مدددددا يحصدددددل عليددددده المددددددراء( 

تعدد التنبدؤات الماليددة  وبالتددالى .  Stock-based compensationاألسدهم
مصددددرًا رئيسددديًا للمعلومدددات المتاحدددة فدددى أسدددواق رأس  دارةالتدددى تصددددرها  اإل

، (Hirst et al., 2008)ية ختيار المال، كما تعد أحد أهم أشكال التنبؤات اال
وذلك إلحتوائها على محتوى معلوماتى والمشار إليه من خالل تفاعل أسدواق 

 ; Baginski et al., 1993)لتنبدؤات رأس المدال مدع األعدالن عدن هدذه ا

Rogers and Stocken, 2005; Anilowski et al., 2007) كمدا ،
 ;Williams, 1996)يمكن التحقق من صدق هذه التنبؤات فى وقت الحق 

Stocken, 2000; Hutton and Stocken, 2009) وباألضافة إلى مدا ،
ت األربداح المسدتقبلية، تحتويه تلك التنبؤات المالية عن معلومات عدن إتجاهدا

إلددى إندده  بسددبب قدددرة المدددراء علددى  Trueman,(1986)فقددد أشددارت نظريددة 
ية األساسدددية فدددى الشدددركات القدددائمين ببدارتهدددا هدددى االقتصدددادتحديدددد التغيدددرات 

معلومة ذات قيمدة مالئمدة فدى أسدواق رأس المدال، فدبن المدديرين الدذين تدرتب  
بددددؤات عددددن األربدددداح المسددددتقبلية حددددوافزهم بالملكيددددة سددددوف يقومددددوا ببصدددددار تن

يددددًا وذلددددك ل شددددارة إلددددى أسددددواق رأس المددددال علددددى قدددددرتهم علددددى تحديددددد اختيار 
وبالتالى سديؤدى تلدك  ، امام الشركةالمتاحة ية االقتصادالتغيرات فى الفرص 

التنبدددؤات عدددن األربددداح المسدددتقبلية إلدددى زيدددادة قيمدددة المنشدددأة فدددى نهايدددة الفتدددرة 
صدددار تنبددؤات عددن األربدداح المسددتقبلية ومددن ثددم الماليددة عندده فددى حالددة عدددم إ

 .Baik et alتعظيم ثروة الشدركة و المدديرين الدذى تدرتب  حدوافزهم بالملكيدة 
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وتشددددير هددددذه النظريددددة إلددددى إندددده باألضددددافة إلددددى المعلومددددات التددددى   ،(2011)
عددددددن األربدددددداح المسددددددتقبلية عددددددن إتجاهددددددات األربدددددداح  دارةتحتويهدددددا تنبددددددؤات اإل
التنبدددؤات قدددد تحتدددوى ايضدددًا علدددى معلومدددات عدددن القددددرة  المسدددتقبلية، فدددبن تلدددك

  .اإلدارية للمديرين التنفيذيين

ولكددن نظددرًا لصددعوبة مالحظددة القدددرة اإلداريددة للمدددراء بشددكل مباشددر، 
فقدددددددددد تجاهدددددددددل العديدددددددددد مدددددددددن البددددددددداحثين محاولدددددددددة إختبدددددددددار صدددددددددحة نظريدددددددددة 

(Trueman,(1986  لعدم إيجاد مقداييس موضدوعية للقددرة اإلداريدة تسدتطيع
 ;Baik et al., 2011)الفصدل بدين القددرة اإلداريدة للمددير و قددرة الشدركة 

Lee et al.,2012 ).  جائددت دراسددة إلددى أنZamora,2009  لتؤيددد تلددك
كانددت هندداك عالقددة  اذاهددذه الدراسددة التقصددى عمددا  اسددتهدفتالنظريددة، حيددي 

تفوقددة بددين إشددارة المدددراء المدداليين إلددى مددوهبتهم اإلداريددة مددن خددالل قدددرتهم الم
علددددى التنبددددؤ باألربدددداح المسددددتقبلية و بددددين تعويضدددداتهم، وبددددين فددددرص الترقددددى 

Carrer Prospects سددتخدمت هددذه الدراسددة دقددة التنبددؤات عددن األربدداح ، و ا 
المسدتقبلية للمدددراء المدداليين كمقيدداس علددى القدددرة المتفوقددة للمدددراء علددى التنبددؤ 

ن المددددراء الدددذين عدددن األربددداح المسدددتقبلية، وقدددد خلصدددت هدددذه الدراسدددة إلدددى أ
يتمتعددون بقددددرة فائقدددة علدددى التنبدددؤ عدددن األربددداح المسدددتقبلية هدددم أكثدددر إحتمدددااَل 
للحصددول علددى أعلددى تعويضددات، أو الحصددول علددى فددرص التقدددم الددوظيفى 
كالترقية أو اإلنتقال للعمل فى شدركات أفضدل، وأشدارت األدلدة التدى توصدلت 

ألربداح المسدتقبلية تدرتب  بقيمدة إليها هذه الدراسدة إلدى أن القددرة علدى التنبدؤ با
 .المدراء الماليين فى أسواق العمالة اإلدارية
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ى للتنبددددؤات عددددن ختيددددار وقددددد يعتقددددد الددددبعض أن عمليددددة اإلفصدددداح اال
األربددداح المسدددتقبلية مقتصدددرة فقددد  للمددددراء المددداليين إنددده بسدددبب زيدددادة تركيدددز 

والتدى   ، Financial Managementالماليدة  دارةالمددراء المداليين علدى اإل
من شأنها التواصل مع المشاركين فى أسواق رأس المدال و زيدادة القددرة علدى 
التنبؤ باألرباح المستقبلية، والتدى تدرتب  بشدكل مباشدر بالمسدئوليات األساسدية 

المالية تعد جانب واحد مدن المسدئوليات  دارةلوظيفة المدير المالى، إال أن اإل
 ، وقدد توصدلت دراسدة Lee et al (2012)المتعددة لوظيفة المدير التنفيدذى 

Brochet et al.,(2009)  إنده يتبدع عمليددة تغييدر المدددير المدالى إنخفدداض
عددن األربدداح المسددتقبلية، كمددا جائددت النتددائج  دارةفددى تكراريددة ودقددة تنبددؤات اإل

مماثلدددة بالنسدددبة للمددددير التنفيدددذى ولكدددن تددددم نسدددب هدددذه النتدددائج إلدددى اإلشددددارة 
Signaling ريددددة التنبددددؤات ل شددددارة لددددى أسددددواق رأس المددددال بمددددا )القيددددام تكرا

، وكما ندرك Abilityيتوافر لهم من معلومات( وليس القدرة اإلدارية للمدراء 
أهميددة المدددير المددالى فددى إعددداد األرقددام المحاسددبية التددى يددتم التنبددؤ بهددا إال إن 
أسددداس تكدددوين األرقدددام المحاسدددبية التدددى يدددتم اإلفصددداح عنهدددا تسدددتمد مدددن قددددرة 

ية للشدددركات االقتصدددادمددددراء التنفيدددذىين علدددى تقيددديم التغيدددرات فدددى التوقعدددات ال
، باإلضافة إلدى Trueman,(1986)القائمين ببدارتها ويتفق ذلك مع نظرية 

ذلددك فبددالنظر إلددى سددلطات المدددير التنفيددذى نجددد إن القددرار النهددائى إلصدددار 
 Baik et) . التنبدددؤات عدددن األربددداح المسدددتقبلية بيدددد المددددير التنفيدددذى 

al.,2011b)  كانددت تحتددوى تنبددؤات  اذاوهددذا األمددر مددا يجعلنددا نتسددائل عمددا
عدددددن األربددددداح المسدددددتقبلية علدددددى معلومدددددات مفيددددددة عدددددن قددددددرة المددددددراء  دارةاإل
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التنفيذيين باألضافة إلى مدا تحتويده تلدك التنبدؤات عدن معلومدات عدن األربداح 
القددددرة اإلداريدددة و المسدددتقبلية، حيدددي تسدددتمد أهميدددة فهدددم ودراسدددة العالقدددة بدددين 

عدددن األربددداح المسدددتقبلية مدددن الدراسدددات  دارةى لتنبدددؤات اإلختيدددار األفصددداح اال
السابقة التى أوضحت أن زيادة شفافية الشركات تعمدل علدى تخفديض مشدكلة 
عددددم تماثدددل المعلومدددات التدددى تدددؤدى بددددورها إلدددى تخفددديض تكلفدددة رأس المدددال، 

 ( (Easley and O'Hara , 2004وبالتبعية زيادة قيمة الشركة 

هــل توجــد وهددو مددا جعددل الباحددي يقددوم بطددرح التسدداؤل التددالى وهددو "
عــن األربــاح  دارةعالقـة بــين القــدرة اإلداريــة للمـدراء التنفيــذيين وتنبــؤات اإل

 ؟."  المستقبلية

وللتحقددق مددن تلددك العالقددة سدديقوم الباحددي بتقسدديم التحليددل علددى أربعددة أبعدداد 
 كالتالى :

صدار وتكرارية العالقة بين القدرة اإل .1 دارية للمدراء التنفيذيين وا 
 .عن األرباح المستقبلية دارةتنبؤات اإل

عن  دارةارتباط القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين بدقة تنبؤات اإل .2
 .األرباح المستقبلية

مدى استجابة أسواق رأس المال إلى األخبار التي تحتويها تنبؤات  .3
 .عن األرباح المستقبلية دارةاإل

 .تأثير القدرة اإلدارية على توصيات المحللين في أسواق رأس المال .4
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صدار وتكرارية 1-2-3) ( العالقة بين القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين وا 
 .عن األرباح المستقبلية دارةتنبؤات اإل

فدددى بدايدددة هدددذا الجدددزء التدددى  Trueman,(1986)وفقدددًا إلدددى نظريدددة 
ين ببصدددار التنبددؤات عددن األربدداح المسددتقبلية تددنص علددى قيددام المدددراء التنفيددذي

ل شددارة إلددى أسددواق رأس المددال عددن قدددراتهم علددى تحديددد التغيددرات التددى تطددرأ 
ية للشدددددركة  وبدددددالنظر إلدددددى أهميدددددة الوظيفدددددة اإلداريدددددة االقتصدددددادعلدددددى البيئدددددة 
ية للشدركة، نجدد االقتصدادعلدى تحديدد هدذه األحدداي والتغيدرات  للمديرالتنفيذى
كة سددوف تعكددس منظددور المسددتثمرين حددول قدددرة المدددراء علددى أن قيمددة الشددر 

أداء هددذه الوظيفددة، حيددي يصددعب علددى المسددتثمرين مالحظددة القدددرة اإلداريددة 
للمددددراء التنفيدددذيين بشدددكل مباشدددر لدددذلك  فدددبن المسدددتثمرين يسدددتدلوا علدددى تلدددك 

عدددددن األربددددداح  دارةى عدددددن تنبدددددؤات اإلختيدددددار القددددددرة مدددددن خدددددالل األفصددددداح اال
  Baik et al.,(2011a)المستقبلية 

و فى نهاية المطداف يدؤدى ذلدك إلدى زيدادة سدعر سدهم الشدركة عنده  
وبالتددالى تتحقددق فددى حالددة عدددم إصدددار أى تنبددؤات عددن األربدداح المسددتقبلية، 

 .المنفعة لكل من الشركة والمدير على حدة 

ي للمدددراء ختيددار يددرى الباحددي أن اإلفصدداح االوعلددى الجانددب األخددر  
قدد توصدلت ف ،دارةاإل يدرتب  بانتهازيدةاألرباح المستقبلية قدد  عن التنبؤات عن

إلى أن الشركات تقوم ببصدار  Abooda and Kaszink,(2000)  دراسة
تنبددؤات عددن األربدداح المسددتقبلية تحتددوى علددى أخبددار غيددر سددارة عددن األربدداح 

خيدددار األسدددهم، وفدددى سدددياق  مكافددد تالمسدددتقبلية قبدددل مدددنح المددددراء التنفيدددذيين 
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إلدى قيدام المددراء ببيدع أسدهم الشدركة  Noe (1999)توصلت دراسدة  ،متصل
تحتدوى  التديعقدب اإلفصداح عدن التنبدؤات باألربداح المسدتقبلية  بحدوزتهم التي

 Chengعلددى أخبددار سددارة عددن األربدداح المسددتقبلية، بينمددا توصددلت دراسددة 
and Lo,(2006)  إلددى دليددل يشددير إلددى قيددام الشددركات وبشددكل إسددترتيجى

بددؤات عددن األربدداح المسددتقبلية تحتددوى علددى أخبددار غيددر سددارة عددن ببصدددار تن
لشددرائها  األربدداح المسددتقبلية قبددل عددرض أسددهم الشددركة علددى المدددراءاتجاهددات 

نتددائج هددذه الدراسددات  وجدداءت ،)عددرض بيددع األسددهم علددى العدداملين بالشددركة(
ك ممددا يؤكددد ذلددغيددر التنفيددذيين، بالنسددبة للمدددراء التنفيددذيين عددن المدددراء  قويددة

   .ببصدار التنبؤات عن األرباح المستقبلية التنفيذيعلى أهمية قرار المدير 

يتولدددد لددددى أن  يفتدددرض Trueman,(1986)نظريدددة وبدددالرجوع إلدددى 
رأس المدددددال  أسدددددواقالمددددددراء التنفيدددددذيين األعلدددددى قددددددرة الحدددددافز علدددددى إطدددددالع 

تقوم  ، حييعن قدرتهم لإلشارةية للشركة وذلك االقتصادالبيئة  فيبالتغيرات 
، وبالتددالي تحسددين Trueman,(1989أسددواق رأس المددال بتقيدديم هددذه القدددرة )

البيئدددة المعلوماتيدددة للشدددركة وزيدددادة شدددفافيتها، وهدددو األمدددر الدددذي يدددنعكس علدددى 
والمسددتثمرين، وانخفدداض  دارةتخفدديض مشددكلة عدددم تماثددل المعلومددات بددين اإل

 Easley and)تكلفددددة رأس المددددال، ومددددن ثددددم زيددددادة قيمددددة الشددددركة 
O'Hara,2004) األعلددى قدددرة أكثددر التنفيددذيين المدددراء قددد يكددون  ، وبالتددالي

متكدرر  بشدكليدًا اختيار إصدار التنبدؤات عدن األربداح المسدتقبلية  على احتماال
أن يكددون المدددراء التنفيدددذيين  وبددالمنطق يفتدددرضبالمدددراء األقدددل قدددرة،  مقارنددةً 

ألربداح المسدتقبلية ألسدباب إلى إصدار تنبدؤات عدن ا احتماالاألعلى قدرة أقل 
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 ، (Francis et al.,2008 ; Malmendier Tale ,2009)انتهازيددة 
حيدي توصدلت هدذه   Baik et al.,(2011a)وهذا التحليدل مدا أكدتده دراسدة 
إيجابيددددة بددددين القدددددرة اإلداريددددة للمدددددير  ارتبدددداطالدراسددددة إلددددى أن هندددداك عالقددددة 

عدددن األربدداح المسدددتقبلية ممدددا  ببصددددار تنبددؤات دارةقيددام اإل واحتمدددال التنفيددذي
يشير ذلدك إلدى أن المددراء التنفيدذيين األعلدى قددرة يعملدوا علدى تحسدين البيئدة 

من خالل زيادة تدفق المعلومات المتاحة عن الشركة إلى  المعلوماتية للشركة
وتتسدق هدذه النتدائج مدع نظريدة  (،Baik et al.,2011aأسدواق رأس المدال )

Trueman,(1986) احتمداالالمدراء األعلى قدرة يكونوا أكثدر  من حيي أن 
قددددددرة علدددددى اإلشدددددارة إلدددددى قددددددرتهم علدددددى توقدددددع الفدددددرص  األقدددددلمدددددن المددددددراء 

 لتعبددر عددنهددذه الدراسددة ثالثددة مقدداييس  قددد اسددتخدمتية للشددركة، و االقتصدداد
تشدديد بددأداء المدددير  التدديالقدددرة اإلداريددة، المقيدداس األول وهددو عدددد المقدداالت 

  .  (Media Citation)سنوات 5خالل فترة  التنفيذي

أن المددددددراء  هدددددوهدددددذا المقيددددداس  اسدددددتخدام والمنطدددددق المبندددددى علدددددى 
عمليددات الشددركة غالبددًا مددا يددتم اإلشددادة بددأدائهم  إدارة فدديالتنفيددذيين الموهددوبين 

جرائدد األعمدال التدي تصددر عدن أسدواق رأس المدال أو مدن خدالل وسدائل  في
ن حيددي اندده يقتصددر علددى الشددركات ينتقددد هددذا المقيدداس مددو  األعددالم المتاحددة 

للقدرة اإلداريدة  الثانيوالمقياس  (،(Demerjian et al.,2012كبيرة الحجم 
 أسدلوب  أسدتخدم الدذي (Demerjian et al.,2009)مدن دراسدة   يدأتي

Data envelope analysis  إلنشاء مقيداس للقددرة اإلداريدة علدى المسدتوى
ئدد علدى األصدول المعددل بالصدناعة ، والمقياس الثالي وهو معددل العاالفردي
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Industry – adjusted return on assets))   وهدو معددل العائدد علدى
، وتعدددددد هدددددذه معدددددين تنفيدددددذيسدددددنوات سدددددابقة لمددددددير  3األصدددددول خدددددالل فتدددددرة 

المقددداييس أوسدددع وتشدددمل القددددرة التشدددغيلية واإلسدددتراتيجية للمددددراء ولددديس فقددد  
اسدددددبية المسدددددتقبلية، واالفتدددددراض القددددددرة علدددددى التنبدددددؤ باتجاهدددددات األربددددداح المح
هدددو أن  Trueman,(1986)األساسدددي الدددذي يدددرب  هدددذه المقددداييس بنمدددوذج 

القددددددرة علدددددى التنبدددددؤ بشدددددكل جيدددددد أمدددددر ضدددددروري إلظهدددددار القددددددرة التشدددددغيلية 
أن المددراء Trueman,(1986) واإلستراتيجية الفائقة، حيي أفترض نموذج 
ية لشددركاتهم فددي التوقيددت اداالقتصددالمتفددوقين يتميددزوا بالكشددف عددن التغيددرات 

المناسدب، وبالتدالي يكددون المددراء األعلددى قددرة أفضددل مدن المدددراء األقدل قدددرة 
 Baik et)ية المسددددتقبلية لشددددركاتهم االقتصددددادفددددي التنبددددؤ بددددالتغيرات 

al.,2011a) .  وتكرارية  احتمالومع ذلك ، فليس بالضرورة أن يؤدى زيادة
ربددددداح المسدددددتقبلية إلدددددى زيدددددادة جدددددودة ببصددددددار التنبدددددؤات عدددددن األ دارةقيدددددام اإل

تحتويهددا تلددك التنبددؤات، فمددن  التدديأسددواق رأس المددال  فددىالمعلومددات المتاحددة 
تقددوم بتكددرار إصدددار التنبددؤات عددن األربدداح  التدديالمحتمددل أن تكددون الشددركات 

 وبالتددددداليالمسدددددتقبلية لدددددديها قددددددرة ضدددددعيفة علدددددى التنبدددددؤ باألربددددداح المسدددددتقبلية 
 إذاأسدددواق رأس المدددال، ولتقيددديم مدددا  فددديالمتاحدددة  جدددودة المعلومدددات انخفددداض

كانت التنبؤات عن األرباح المستقبلية تحتوى على معلومات مفيدة عن القدرة 
تحتويهددددا عددددن  التددددياإلداريددددة للمدددددراء التنفيددددذيين باإلضددددافة إلددددى المعلومددددات 

األربددداح المسدددتقبلية فالبدددد مدددن دراسدددة العالقدددة بدددين القددددرة اإلداريدددة  اتجاهدددات
عدددددن األربددددداح المسدددددتقبلية، و مددددددى  دارةودقدددددة تنبدددددؤات اإلاء التنفيدددددذيين للمددددددر 
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تحتويها تلدك التنبدؤات وهدو مدا سديتم  التيأسواق رأس المال ل خبار  استجابة
 .األجزاء التالية في مناقشته

 دارة( العالقة بين القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين ودقة تنبؤات اإل2-2-3)
 . ةعن األرباح المستقبلي

أن التدددوازن بدددين عمليدددة توقدددع  Trueman,(1986)أوضدددح نمدددوذج 
ية للشددددركة واألسدددددتجابة إلددددى تلدددددك التغيدددددرات، االقتصدددددادالتغيددددرات فدددددى البيئددددة 

عددن التنبددؤات باألربدداح المسددتقبلية مقتصددر فقدد   دارةى لددإلختيددار واإلفصدداح اال
قددل علددى المدددراء األعلددى قدددرة، إال إندده يحتمددل أن نجددد قيددام بعددض المدددراء األ

يًا عن التنبؤات باألرباح المستقبلية بشدكل متكدرر وذلدك اختيار قدرة باألفصاح 
إمددددا بسددددبب ثقددددتهم الزائدددددة فددددى قدددددرتهم أو ألنهددددم يريدددددوا وأن يتمثلددددوا بالمدددددراء 

كمدا إنده لديس بالضدرورة وأن يتبدع زيدادة  ،(Lee et al.,2012)األعلدى قددرة 
لتنبؤات عن األرباح المسدتقبلية ببصدار ا دارةإحتمال إصدار وتكرارية قيام اإل

أن تكون قد قدمت فعاًل معلومات مفيدة عن القدرة اإلدارية للمدراء التنفيدذيين 
إنه قد يكون للمدراء التنفيذيين الذين يصدرون Barth ,(2003) حيي الحل 

تنبددددؤات عددددن األربدددداح المسددددتقبلية بشددددكل متكددددرر قدددددرة ضددددعيفة علددددى التنبددددؤ 
لى إنخفددداض جدددودة المعلومدددات المتاحدددة فدددى أسدددواق ببتجاهدددات األربددداح وبالتدددا

رأس المددال، و إنخفدداض منفعددة المعلومددات التددى تحتويهددا تلددك التنبددؤات عددن 
 دارةاألربدداح المسددتقبلية، وبندداءًا علددى ذلددك يفتددرض أن تعكددس دقددة تنبددؤات اإل

 .عن األرباح المستقبلية القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين
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لمطلوبددددة إلددددى إصدددددار تنبددددؤات دقيقددددة عددددن إن المهددددارات الضددددرورية ا
 دارةاألربدددداح المسددددتقبلية تددددرتب  إرتباطددددًا وثيقددددًا بتلددددك المهددددارات الضددددرورية لددددإل

الفعالة للشركة فى ظل بيئة غير مؤكدة األحداي والتغيدرات، و تكدون تنبدؤات 
عدددن األربددداح المسدددتقبلية أكثدددر دقدددة عنددددما يتدددوافر للمددددير القددددرة علدددى  دارةاإل

طوير نظام للمعلومات المحاسبية يعمل علدى تشدغيل المعلومدات المحافظة وت
، باألضدافة reliable dataبجودة مرتفعة وبالتالى تقديم بيانات موثوق فيهدا 

دراك  إلى قدرة المدير التنفيدذى علدى توقدع التغيدرات فدى بيئدة أعمدال الشدركة وا 
دراء تددددأثير هددددذه التغيددددرات علددددى األربدددداح المحاسددددبية، كمددددا يتددددوافر لدددددى المددددد

التنفيدذيين الدذين يصددرون تنبدؤات دقيقدة عدن األربداح المسدتقبلية  فهدم افضددل 
علدى  business conditionsعن مدى تدأثير التغيدرات فدى ظدروف العمدل 

حجددم الطلددب علددى منتجددات الشددركة وعلددى هيكددل التكلفددة وأن يكونددوا قددادرين 
فاعليددددة ية بشددددكل أكثددددر االقتصددددادعلددددى اإلسددددتجابة إلددددى التغيددددرات فددددى البيئددددة 

وبالتالى أن يكون المدراء التنفيذيين الذين لديهم قدرة إدارية قويدة فدى التعامدل 
، القدددرة علددى (Lee et al.,2012)مددع األحددداي المسددتقبلية غيددر المؤكدددة 

إصدار التنبؤات المالية بشكل أكثر دقة، وهذا التحليل ما أكدته ايضًا النتدائج 
حيددي خلصددت هددذه   Baik et al.,(2011a) التددى توصددلت إليهددا دراسددة

الدراسة إلى وجود عالقة إرتباط إيجابية بين القدرة اإلدارية للمددراء التنفيدذيين 
عن األرباح المستقبلية، كما تتفق هدذه النتدائج مدع الددليل  دارةودقة تنبؤات اإل

والدذى يشدير إلدى أن دقدة تنبدؤات Lee et al.,(2012) الدذى قدمتده دراسدة 
  .المستقبلية تعكس القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيينعن األرباح  دارةاإل
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 Truemanولكن ال ينتهى بنا التحليل عند هدذه النقطدة فقدد أشدار )

عددددن األربدددداح  دارةسددددلفًا فددددى بدايددددة هددددذا الفصددددل إلددددى أن تنبددددؤات اإل 1986),
المسددددتقبلية  تقدددددم إشددددارة للجمهددددور عددددن قدددددرة المدددددراء علددددى توقددددع التغيددددرات 

ية للشركة وتعديل العمليات التشغيلية وفقًا لهذه االقتصادالبيئة المستقبلية فى 
 Baik etالتغيددددرات، وقددددد أيدددددت النتددددائج التددددى توصددددلت إليهددددا دراسددددة 

al.,(2011a)  ايضًا تأخدذ  دارةكان مجالس اإل اذاهو ما يجعلنا نتسائل عما
  عددن األربدداح المسددتقبلية كمؤشددر علددى قدددرة دارةفددى اإلعتبددار دقددة تنبددؤات اإل

العمليدات التشدغيلية للشدركة واألخدذ فدى الحسدبان  إدارةللمدراء التنفيذيين علدى 
لقددرارات المتعلقددة بتغييددر المدددير التنفيددذى وهددو مددا اتخدداذ اهددذه المعلومددة عنددد 

هل توجد عالقـة بـين إحتمـال تغييـر جعل الباحي يقوم بطرح السؤال التالى "
  .رباح المستقبلية ؟"عن األ  دارةالمدير التنفيذى  ودقة تنبؤات اإل

عددن األربدداح المسددتقبلية تعددد إشددارة عددن  دارةكانددت دقددة تنبددؤات اإل اذا
الشدددركة فمدددن المحتمدددل أن تبقدددى مجدددالس  إدارةقددددرة المددددراء التنفيدددذيين علدددى 

يدددًا عدددن التنبدددؤات عدددن اختيار علدددى المددددراء التنفيدددذيين الدددذين يفصدددحوا  دارةاإل
األخددذ فددى األعتبددار هددذه المعلومددة ضددمن األربدداح المسددتقبلية الدقيقددة وبالتددالى 

المتعلقة بتغييدر المددير التنفيدذى وهدذا التحليدل مدا أيدتده  دارةقرارات مجلس اإل
والذى توصلت إلى أنه يزيد  Mergenthaler et al., (2011)نتائج دراسة 

إحتمدددال تغييددددر المدددددير التنفيددددذى عندددددما تفشددددل الشددددركة فددددى تحقيددددق توقعددددات 
ن األربددداح المسدددتقبلية، وقدددد فسدددروا تلدددك النتدددائج إلدددى أن المحللدددين المددداليين عددد

فشل الشركة فى تحقيق توقعات المحللين الماليين عن األرباح المستقبلية يعد 
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مقياسَا علدى ضدعف أداء الشدركة، ولكدن بدالنظر إلدى التكداليف المرتفعدة التدى 
تتحملهددددا الشددددركة عنددددد تغييددددر المدددددير التنفيددددذى والتددددى تتمثددددل فددددى التكدددداليف 

لتعاقديددددة الناتجددددة عددددن تسددددريح المدددددير التنفيددددذى وتكدددداليف تعطددددل العمليددددات ا
التشغيلية للشركة لحين تعيين مدير تنفيذى أخر، نجد أن الشركة قد ال تعتمد 

لقرار المتعلددق تخداذاعدن األربدداح المسدتقبلية وحددها ال دارةعلدى دقدة تنبدؤات اإل
 ; Warner et al., 1988بتغييددر المدددير التنفيددذى، وقددد أشددارت دراسددة )

(Weisbach , 1988  إلدى أن األداء التشدغيلى هدو مؤشدر قدوى علدى القددرة
التشغيلية للمدراء التنفيذيين، مما يعنى ذلك أنه من المحتمدل أن يقدوم مجلدس 

عدددن األربددداح المسدددتقبلية بدددالتزامن مدددع تقيددديم  دارةبتقيددديم دقدددة تنبدددؤات اإل دارةاإل
 .المتعلقة بتغيير المدراء التنفيذى لقراراتتخاذااألداء الكلى للشركة ال

كدان أداء الشدركة جيدد، فمدن المحتمدل أن ال  اذا، ماسبقوبناءًا على 
بتغيير قيادة الشركة وتكبدد التكداليف المرتبطدة بدذلك حتدى  دارةيقوم مجلس اإل

عددن األربدداح المسددتقبيلة غيددر دقيقددة، وعلددى الجانددب  دارةكانددت تنبددؤات اإل اذاو 
إلدددى  دارةكدددان أداء الشدددركة ضدددعيف، فمدددن المحتمدددل وأن تنظدددر اإل اذااألخدددر 

عن األرباح المستقبلية على إنها إشدارة إضدافية للتأكدد مدن  دارةدقة تنبؤات اإل
أن ضددددعف اداء الشددددركة الكلددددى يعددددود إلددددى إنخفدددداض القدددددرة اإلداريددددة للمدددددير 

ون هنددداك قرار تغييدددر المددددير التنفيدددذى . والواقدددع، يكددداتخددداذالتنفيدددذى وبالتدددالى 
بعض المدراء التنفيذيين الذين يكون لديهم نفوذ داخل الشركة وذلك إما ألنهم 
بيمتلكددوا عدددد كبيددر مددن األسددهم ولددديهم حددق التصددويت أو ألن لددديهم السددلطة 

وبالتددالى يصددعب علددى مجلددس  دارةاألعضدداء الخددارجيين لمجلددس اإل ختيددارال
أن هندددداك  دارةمجلددددس اإل الحددددل اذاتغييددددر هددددؤالء المدددددراء التنفيددددذيين  دارةاإل

وعلدددى عكدددس  .إشدددارات عدددن ضدددعف القددددرة اإلداريدددة لهدددؤالء المددددراء التفيدددذيين
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ذلددك، عندددما ال يكددون للمدددير التنفيددذى أى نفددوذ داخددل الشددركة فمددن المددرجح 
بتغييدددر المددددراء التنفيدددذيين الدددذين لدددديهم قددددرة إداريدددة  دارةوأن يقدددوم مجلدددس اإل

 Lee etنتدائج التدى توصدلت إليهدا دراسدةمنخفضدة وهدذا التحليدل مدا أكدتدة ال

al.,(2012)  حيي توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك عالقة إرتبداط إيجابيدة
عددن  دارةبددين بددين إحتمددال تغييددر المدددير التنفيددذى والخطددأ المطلددق لتنبددؤات اإل

ستمرار هذه العالقة فى  األرباح المستقبلية عند ضعف األداء الكلى للشركة وا 
عدددن األربددداح المسدددتقبلية أقدددل )أعلدددى( مدددن  دارةندددت تنبدددؤات اإلكا اذاحالدددة مدددا 

األربدداح الفعليددة المفصددح عنهددا، كمددا أن هددذه العالقددة ترتكددز علددى عينددة مددن 
المدددراء التنفيددذيين األقددل نفددوذَا داخددل الشددركة، ممددا تشددير هددذه النتددائج إلددى أن 

مؤشدددر عدددن األربددداح المسدددتقبلية ك دارةتسدددتخدم دقدددة تنبدددؤات اإل دارةمجددالس اإل
علدددى القددددرة اإلداريدددة للمددددراء التنفيدددذيين، وأن هدددؤالء المددددراء يتحملدددوا تكددداليف 
إصدددار تنبددؤات عددن األربدداح المسددتقبلية غيددر دقيقددة وقددد جائددت األدلددة  التددى 

متسددقة مددع الدددليل الددذى  قدمتدده دراسددة   lee et al.,(2012)قددمتها دراسددة 
Yang,(2012) اإلعتبددار سددمعة  مددن حيددي أن أسددواق رأس المددال تأخددد فددى

المدراء التنفيذيين فى التنبدؤ عدن األربداح المسدتقبلية بدقدة عندد تقيديم المحتدوى 
 Lee، كما تعد النتائج التدى توصدلت إليهدا دراسدة دارةالمعلوماتى لتنبؤات اإل

et al.,(2012)  إسددددددتكمااًل إلددددددى الدددددددليل الددددددذى توصددددددلت إليددددددة دراسددددددة ،
Zamora.,(2009)  دة قددددرة المددددير المدددالى علدددى والدددذى يشدددير إلدددى أن زيدددا

التنبددؤ باألربدداح المسددتقبلية تددؤدى إلددى زيددادة قيمددة المدددير المددالى فددى أسدددواق 
قدد إختلفدت عدن دراسدة  Lee et al.,(2012)العمالدة اإلداريدة، إال أن دراسدة 

Zamora,(2009)  مددددن حيددددي أن المدددددير التنفيددددذى يتحمددددل مسددددؤلية دقددددة ،
لددددى الددددرغم مددددن أن مسددددئوليات المدددددير التنبددددؤات عددددن األربدددداح المسددددتقبلية، ع
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التنفيددذى غالبددًا مددا تكددون أكبددر بكثيددر مددن المهددام المحاسددبية والماليددة للمدددير 
  .المالى

( مدى استجابة أسواق رأس المال إلى األخبار التي تحتويها 3-2-3)
 . عن األرباح المستقبلية دارةتنبؤات اإل

كانددت  اذا لددي مددايمكددن الرجددوع إليهددا للحكددم عالوسدديلة األخددرى التددى 
تحتددوى علددى معلومددات مفيدددة عددن قدددرة المدددراء التنفيددديين هددو  دارةتنبددؤات اإل

السارة وغيدر السدارة عدن  مراقبة كيفية إستجابة أسواق رأس المال إلى األخبار
عدددن األربددداح  دارةاتجاهدددات األربددداح فدددى المسدددتقبلية التدددى تغطيهدددا تنبدددؤات اإل

 .المستقبلية

عددن األربدداح المسددتقبلية  دارةاتى لتنبددؤات اإليسدداعد المحتددوى المعلومدد
عددددن إتجاهددددات األربدددداح المسددددتقبلية المسددددتثمرين علددددى تحديددددد قيمددددة الشددددركة، 
ويختلددددف المحتددددوى المعلومدددداتى لهددددذه التنبددددؤات مددددع توقيتددددات هددددذه التنبددددؤات، 

التددى تغطيهددا تلددك التنبددؤات مددن حيددي كونهددا أخبددار سددارة أو  ونوعيددة األخبددار
 اذات األربددداح المسدددتقبلية، وشدددكل هدددذه التنبدددؤات )مدددا غيدددر سدددارة عدددن إتجاهدددا

تتنبددأ باألربدداح المسددتقبلية عنددد نقطددة معينددة  او فددى صددورة  دارةكانددت هددذه اإل
ومكددددان إصدددددار هددددذه  ،(و فددددى صددددورة مدددددى معددددينحددددد أقصددددى وحددددد أدنددددى ا

التنبددؤات ) مددن خددالل الجرائددد أو مددن خددالل المددؤتمرات التددى يعقدددها المدددراء 
  .ومدى مصداقية هذه التنبؤات ،ين والمستثمرين (للمحللين المالي

ببصدار التنبؤات عدن األربداح المسدتقبلية تغطدى أخبدار  دارةتقوم اإلو 
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 
 ;  Patell 1975)سدددهم، وقدددد قددددمت دراسدددة كدددل مدددن علدددى أسدددعار األ

Penman ,1980 ; Lev  and  Penman , 1990)  أدلدة علدى إنده
ببصدددار تنبددؤات عددن األربدداح السددنوية عنددد نقطددة محددددة او  دارةعنددد قيددام اإل

إلى أن تغطى تلك التنبؤات أخبار سدارة  دارةعند مدى معين ل رباح تميل اإل
ى ذلددك إلددى زيددادة طفيفددة فددى أسددعار األسددهم، وقددد عددن تلددك األربدداح ممددا يددؤد

حول قيام  Verrecchia., (1983)أتسقت هذه األدلة مع الفكرة التى قدمها 
المدددددراء ببصدددددار تنبددددؤات عددددن األربدددداح المسددددتقبلية تغطددددى أخبددددار سددددارة عددددن 
األرباح المستقبلية بهدف زيدادة أسدعار األسدهم، فقدد يسدتفيد المددراء مدن زيدادة 

م عنددد ربدد  تعويضدداتهم بأسددعار األسددهم، أو لتقيدديم أدائهددم علددى أسددعار األسدده
أسددداس أسدددعار األسدددهم، وألن المسدددتثمرين يددددركون مندددافع المددددراء مدددن زيدددادة 
أسعار األسهم، فهدم يشدككون بطبيعدة الحدال فدى األخبدار السدارة عدن األربداح 

أن كددان علددى المدددراء و  اذاالمسددتقبلية التددى تغطيهددا تلددك التنبددؤات، وبالتددالى فدد
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

 دارةأما عند النظر إلدى األخبدار غيدر السدارة التدى تغطيهدا تنبدؤات اإل
وجددددد حددددافز لدددددى المدددددراء لتخفدددديض عددددن األربدددداح المسددددتقبلية، فنجددددد إندددده ال ي

توقعددات المحللددين المدداليين والمسددتثمرين عددن األربدداح المسددتقبلية، حيددي يتبددع 
عدددن األربددداح المسدددتقبلية التدددى تغطدددى أخبدددار غيدددر سدددارة عدددن  دارةتنبدددؤات اإل
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األربدداح المسددتقبلية رد فعددل سددلبى ألسددعار األسددهم تفدداعاًل مددع تلددك التنبددؤات، 
عن األرباح المستقبلية التدى تغطدى أخبدار غيدر  دارةوبالتالى تكون تنبؤات اإل

وبنداءًا علدى مدا سدبق،  .سارة عن األرباح المستقبلية أكثر مصدداقية بطبيعتهدا
عدددن األربددداح المسدددتقبلية تحتدددوى علدددى  دارةكاندددت تنبدددؤات اإل اذا يدددتم افتدددراض

معلومدددات عدددن قددددرة المددددراء التنفيدددذيين فيجدددب وأن تكدددون أسدددواق رأس المدددال 
عدددددن األربددددداح  دارةتجابة إلدددددى األخبدددددار التدددددى تحتويهدددددا تنبدددددؤات اإلأكثدددددر إسددددد

باألخبدددار التدددى تحتويهدددا  مقارندددةً المسدددتقبلية والمرتبطدددة بالمددددراء األكثدددر قددددرة 
القيام ببصدار التنبؤات باألرباح المستقبلية والمرتبطة بالمدراء األقل قدرة ألن 

 ى إعطدداء إشدددارةعدددن إتجاهددات األربددداح المسددتقبلية سدددوف يعمددل علددد التنبددؤات
المدددددراء، وبعبددددارة أخددددرى البددددد وأن يعمددددل اإلداريددددة قدددددرة اللمسددددتثمرين حددددول ل

المدددراء األكثددر قدددرة علددى تحسددين مصددداقية هددذه التنبددؤات وهددذا التحليددل مدددا 
،حيددي توصددلت إلددى أن أسددواق  Lee et al.,(2011)أكدتددة نتددائج دراسددة 

غير السارة التى تغطيها  رأس المال تكون أكثر إستجابة إلى األخبارالسارة أو
عن األرباح المستقبلية والمرتبطة بالمدراء األكثر قدرة، ودراسة  دارةتنبؤات اإل

(Hutton and Stocken,(2009  التى توصلت إلى أن أسواق رأس المال
عددن  دارةتسددتجيب إلددى األخبددار السددارة وغيددر السددارة التددى تغطيهددا تنبددؤات اإل

باألربددداح الددددقيق لتدددى لهدددا سدددمعة علدددى التنبدددؤ األربددداح المسدددتقبلية للشدددركات ا
 Huttonالمستقبلية عن نظيراتها من الشركات، والجددير بالدذكر أن دراسدة )

and Stocken,(2009   لددم تفددرق بددين تنبددؤات الشددركة والمدددراء ل ربدداح
وقدددمت أدلددة علددى إعتمدداد  Yang,(2012)دراسددة  جائددتأن  إلددىالمسددتقبلية 
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المددراء التنفيدذيين علدى المسدتوى الفدردى علدى  أسواق رأس المال علدى سدمعة
التنبدددؤ باألربددداح المسدددتقبلية بدقدددة وذلدددك لتقيددديم المحتدددوى المعلومددداتى لتنبدددؤات 

 .عن األرباح المستقبلية دارةاإل

ويرى الباحي إن قيام المددراء التنفيدذيين األعلدى قددرة بتكدرار إصددار 
مددن تأكددد المشدداركين فددى عددن األربدداح المسددتقبلية علددى الددرغم  دارةتنبددؤات اإل

 اإلداريددة، قدددرتهم عددنتأكيديددة  أسددواق رأس المددال بقدددرتهم اإلداريددة يعددد إشددارة
لمدراء التنفيذيين ال تعدرف علدى وجدة اليقدين، حتدى اإلدارية لقدرة الوذلك ألن 

ومدددع إتاحدددة المعلومدددات لددددى العامدددة مدددن خدددالل المقددداالت التدددى تشددديد بدددأداء 
 . (Francis et al.,2008)عمال جرائد األالمدير التنفيذى فى 

( تأثير القدرة اإلدارية على توصية المحللين في أسواق رأس 3-2-4)
 .المال

ية للمستثمرين ستثمار دورًا هامًا فى تقديم النصائح اال المحللون يلعب 
إلدى قيدام  Gainesm,(2003)سواء األفراد أو المؤسسات، وتوصلت دراسة 

ية بشدددراء أو األبقددداء علدددى أسدددهم شدددركة ثمار سدددتالمحللدددين بتقدددديم النصدددائح اال
معينددددة باألسددددتناد إلددددى سددددمعة المدددددير التنفيددددذى لهددددذه الشددددركة وذلددددك إلعتقدددداد 
المحللين إن المدراء التنفيذيين الذين لدديهم سدمعة واسدعة يتمتعدوا بقددرة إداريدة 

العمليات الشركة وبالتالى الحفات على األداء الجيد للشركة،  إدارةعالية على 
بمدددنح المزيدددد مدددن الفدددرص إلدددى المددددراء التنفيدددذيين  دارةتقدددوم  مجدددالس اإلكمدددا 

بددأن هددؤالء  دارةاألكثددر سددمعة لتصددحيح أخطددائهم، وذلددك إلعتقدداد مجددالس اإل
المددددددددددددراء قدددددددددددادرين علدددددددددددى تحسدددددددددددين أداء الشدددددددددددركة فدددددددددددى األجدددددددددددل القريدددددددددددب 
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Gaines,(2003)  و يكون للمدراء األعلى قددرة القددرة فدى الحصدول علدى ،
أفضدل البدددائل  اختيدارية المتاحدة و سدتثمار ثدر دقدة عدن الفدرص االمعلومدات أك

ية مددددددددددع زيددددددددددادة إحتمدددددددددداالت تحقددددددددددق نتددددددددددائج المشددددددددددروع الندددددددددداجح سددددددددددتثمار اال
((Chemmanur et al.2009. 

وبددالنظر إلددى منظددور القدددرة فددى نظريددة الوكالددة نجددد أن تلددك النظريددة 
اء التنفيددذيين قدد إفترضددت زيددادة األداء المسددتقبلى للشددركات التددى يقودهددا المدددر 

المهددرة عددن األداء المسددتقبلى للشددركات التددى يقودهددا المدددراء التنفيددذيين األقددل 
كمددددا تددددرتب   طريقددددة  ،(Gibbons and Murphym,1992)مهددددارة 
بزيددادة  Hat high ability managementاألعلددى قدددرة  دارةتفكيددراإل

ريدددة عاليددددة التدددى لدددديس لدددديها قدددددرة إدا دارةاألربددداح فدددى السددددنة التاليدددة عددددن اإل
Wade et al ., 2006 ; Nanda et al .,1996))،  و يشدير هدذا

المنطق إلدى أن القددرة اإلداريدة للمددراء التنفيدذيين يمكدن رؤيتهدا كمؤشدر علدى 
 .زيادة األرباح المستقبلية

ببصدار توصيات بشدراء أو اإلبقداء علدى أسدهم شدركة  المحللون يقوم 
داء المسدددتقبلى لهدددذه الشدددركة، األ Prospectsمعيندددة باإلعتمددداد علدددى فدددرص 

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 بشددراء أو اإلبقدداء 

 اذادهدددا المددددراء األعلدددى قددددرة، وبمعندددى أخدددر علدددى أسدددهم الشدددركات التدددى يقو 
إعتبر المحللين فى أسواق رأس المال القدرة اإلدارية كعامل يساهم فى تحديدد 
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إتجاهددات األربدداح المسددتقبلية، فسدديقوم هددؤالء المحللددين ببصدددار توصدديات فددى 
صالح الشركات التى يقودها المدراء األعلى قدرة، وهذا ما أكدته النتائج التى 

حيي توصلت هذه الدراسة إلى  ,.Kai et al ((2013إليها دراسة   توصلت
وجود عالقة إيجابية بين القدرة اإليجابية وتوصدية المحللدين بشدراء أو اإلبقداء 

 .على أسهم الشركات التى يقودها المدراء األعلى قدرة إدارية

 .( ارتباط القدرة اإلدارية بأداء وظيفة مراقب الحسابات3-3)

عددام  فددي Sarbanes- Oxley act (sox)نون قددا أصدددرتددم 
وتدددرى بعدددض  للشدددركات،علدددى موجدددة مدددن الفضدددائح المحاسدددبية  ردا ،2002

 أهميدة خداللوجهات النظدر أن هدذا القدانون هدو مدن أكثدر التشدريعات الماليدة 
(. وقدد PricewaterhouseCoopers, 2004) الماضدية عامداالسدبعون 

بضرورة  Sarbanes- oxley act (sox)( من قانون 404تطلبت الفقرة )
مع إعداد  بالتزامنفاعلية الرقابة الداخلية ر عن تقريإلى  الشركات إدارةإعداد 

 التقارير المالية، على أن يقوم مراقب الحسابات الخارجى، بتقيديم هدذا التقريدر
بددداء الددرأى فيدده فددى تقريددر مسددتقل أو فددى فقددرة خاصددة فددى التقريددر الخدداص  وا 

عددن سددلبى  رأى وقيددام مراقددب الحسددابات بببددداء، ئم الماليددةبببددداء الددرأى بددالقوا
فدددى حالدددة وجدددود دليدددل أو أكثدددر علدددى ضدددعف أليدددات فاعليدددة الرقابدددة الداخليدددة 
تدددأثرت طبيعدددة واجبددددات المددددراء المددداليين بقددددانون و  ،الرقابدددة الداخليدددة للشددددركة

Sox( التددى أكدددت علددى العالقددة المتكاملددة بددين 404، وتحديدددًا وفقددًا للفقددرة )
ليددة إعددداد التقددارير الماليددة، والعمليددات األساسددية إلعددداد التقددارير الماليددة، عم

 ,.Li et al)والرقابدة الداخليدة، التدى تشدترك جميعدًا إلنتداج التقدارير الماليدة  
اإلشدددراف علدددى مجدددرد مدددن  المددداليمسدددئولية المددددير  ازدادت، حيدددي  (2010

 المبدددددادئق عدددددام و خاصدددددًة اإلشدددددراف علدددددى تطبيددددد بوجدددددهالوظدددددائف الماليدددددة 
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واإلجددراءات المحاسددبية وا عددداد التقددارير الماليددة إلددى أندده أصددبح مسددئواًل أيضددًا 
 أوجدددهعدددن وضدددع والمحافظدددة علدددى أنظمدددة الرقابدددة الداخليدددة، واإلبدددال  عدددن 

، الخدددارجيالحسدددابات  ومراقبددديهدددذه الدددنظم إلدددى لجندددة المراجعدددة  فددديالقصدددور 
 مراقبددديمدددع  التوازي بدددوبنددداءًا علدددى ذلدددك يجدددب علدددى المددددراء المددداليين العمدددل 
نظدم الرقابدة الداخليدة  فديالحسابات الداخليين لتحديد نقاط الضدعف، أو القدوة 

Aier et al., (2005) .  المجدال  فديوحدديثًا توصدلت العديدد مدن الدراسدات
يلعبدده المدددراء المدداليين علددى  الددذي الفددرديإلددى وجددود تددأثير للدددور  المحاسددبي

إلدى  Aier et al.,(2005)دراسدة  ، فقدد توصدلتالمحاسدبيإجدراءات العمدل 
بعدددد  مقاسدده) المدداليعكسددية بددين الخبددرة الماليددة للمدددير  ارتبدداطوجددود عالقددة 

شددهادات المهنيددة الالمدددير المددالى علددى  ، حصددولسددنوات العمددل كمدددير مددالى
CPA أو ،M.B.A)،  ببعدادة قيداس األربداح  )المقاسدهو األخطاء المحاسدبية

يدددؤثر  وباإلضدددافة إلدددى ذلدددك  . (Earnings restatement)المحاسدددبية 
مددن علددى مجموعددة علدى نطدداق واسددع  الفددرديالمددراء المدداليين علددى المسددتوى 

 االسددددتحقاقاتالخيددددارات المحاسددددبية عنددددد إعددددداد التقددددارير الماليددددة للشددددركة ) ك
مقابلة  احتمال، operating leases  يالتشغيلية ، وعقود اإليجار ختيار اال
وجددود  واحتمددالمحللددين عددن األربدداح المسددتقبلية، أو التغلددب علددى توقعددات ال/

 Li et al.,(2010)المراجعة، توصلت دراسة مجال وفى  .أخطاء محاسبية(
)مقدداس  المدداليللمدددير  المهندديعكسددية بددين التأهيددل  ارتبدداطإلددى وجددود عالقددة 

، والشهادة المهنيدة M.B.Aالشهادة المهنية ، ماليبعدد سنوات العمل كمدير 
CPA عدن أداء الرقابدة الداخليدة  بببدداء رأى سدلبيمراقب الحسابات ( ، وقيام

، وتشدير هدذه النتيجدة إلدى أن SOX( من قدانون 404وفقًا لما تطلبته الفقرة )
مدن تغييدر الالمدراء المداليين غيدر المدؤهلين هدم أكثدر عرضدة لمواجهدة عمليدة 

أن عمليدة تحسدين   Li et al.,(2010)أوضدحت دراسدة ، كمدا قبل الشدركات



 تأثير القدرة اإلدارية على أداء الوظيفة المحاسبية                    الفصل الثالث 

- 85 - 

 

يصددددره مراقدددب الحسدددابات عدددن أداء الرقابدددة الداخليدددة ال  الدددذي السدددلبي لدددرأيا
نمددا تددرتب  بتعيددين مدددراء أكثددر تددأهياًل مهنيدداً   تددرتب  بتعيددين مدددراء جدددد، وا 

يلعبده  الذي الرئيسيوبالمنطق و باألخذ معًا هذه النتائج وبالنظر إلى الدور .
 تشدير هدذه األدلدة إلدىيدة ، على تأكيدد جدودة أداء الرقابدة الداخل الماليالمدير 
أن يكدددون للمددددراء المددداليين تدددأثير علدددى طبيعدددة العالقدددة بدددين العميدددل  احتمدددال

وجدددود تدددأثير للمددددراء علدددى أداء وظيفدددة  يشدددير إلدددىممدددا  .ومراقدددب الحسدددابات
تغييدددر مراقدددب الحسدددابات  احتمدددالقدددد يدددرتب   وبالتدددالي . مراقدددب الحسدددابات

فقددد أكدددت العديددد مدددن  .لمدداليينبمجموعددة مددن الخصددائص اإلداريددة للمددددراء ا
تناولددت موضددوع تغييددر مراقددب الحسددابات إن أسددباب  التدديالدراسددات السددابقة 

تندددتج مدددن  التددديتغييدددر مراقدددب الحسدددابات تنشدددأ نتيجدددة مجموعدددة مدددن العوامدددل 
ن أسدددباب تغييدددر مراقدددب  .طبيعدددة العالقدددة بدددين العميدددل ومراقدددب الحسدددابات وا 

ركة ومراقدددددب الحسدددددابات الحسددددابات عدددددادة مدددددا تشددددتمل علدددددى خصدددددائص الشدددد
و جددودة عمليددة  المخدداطرة،درجددة و  الشددركة،و أداء  للشددركة، المدداليكالوضددع 
وأنددواع التقددارير  الشددركة،ومدددة تعاقددد مراقددب الحسددابات مددع  ،الداخليددةالرقابددة 
 Schwartz and)يصدددرها مراقددب الحسددابات وغيرهددا مددن العوامددل  التددي

Soo , 1995 ; Bockus and Gigler , 1998 ; Menon and 
Williams , 1999; Shu , 2000; Hackenbrack and  Hogan 
,2005 ; Cenker and Nagy , 2008 ; Mande and Son , 

2011    ).  
كددان  اذاومددن هنددا يجددد الباحددي نفسدده أمددام التسدداؤل التددالى وهددو عمددا 

حتمدال تغييدر مراقدب الحسدابات،  هناك تأثير للقدرة اإلدارية للمدراء الماليين وا 
 Li et al.,(2010)ودراسدة  Aier et al.,(2005)فقدد إعتمددت دراسددة 

سالفة الذكر، على الخلفية المحاسبية للمدير المالى، وتعد الخلفيدة المحاسدبية 
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للمدددددير المددددالى عامددددل واحددددد فقددددد مددددن العوامددددل المددددؤثرة علددددى جددددودة األربدددداح 
 Ge et، كمدددا إعتمددددت دراسدددة ((Aier et al.,2005المحاسدددبية 

al.,(2011)  سددالفة الددذكر علددى مجموعددة ملحوظددة مددن الخصددائص اإلداريددة
( فدددى محاولدددة تفسددديرها ع، والعمدددر، والخلفيدددة التعليميدددةللمددددراء المددداليين )كدددالنو 

التأثير الفردى للمدراء الماليين على الخيارات المحاسبية، وتوصلت  ختالفال
التأثير  الفاختهذه الدراسة أن تلك الخصائص اإلدارية الملحوظة، لم تفسر 

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

على تغيير مراقدب  Francis et al.,(2013) "القدرة اإلدارية"إدارية للمدير 
" ى كالتددالى الدراسددةولددذلك يقددوم الباحددي ببعدادة صددياغة التسدداؤل  .الحسدابات

هــل هنــاك تــأثير للقــدرة اإلداريــة للمــدراء المــاليين علــى أداء وظيفــة مراقــب 
 .؟الحسابات

قدددددددمت الدراسددددددات السددددددابقة التددددددى تناولددددددت موضددددددوع تغييددددددر مراقددددددب 
عددن القيددام الحسددابات  ىمراقبدد اعفدداءل الحسددابات أسددباب ونتددائج مختلفددة حددو 

و ، Dismissals)التغييدددر مدددن قبدددل العميدددل(للعميدددل  المراجعدددةعمليدددة  بمهدددام
)التغيير الحسددابات عددن إسددتكمال إجددراءات المراجعددة للعميددل ىمراقبدد اسددتغناء

 ;Resignations (DeFond et al., 1997مدن قبدل مراقدب الحسدابات( 
Krishnan and Krishnan , 1997; Raghunandan and Rama 

,1999; Boone and Raman ,2001; ،)  لذلك سديقوم الباحدي بتحليدل
حتمددال تغييددر مراقددب الحسددابات بشددكل منفصددل  العالقددة بددين القدددرة اإلداريددة وا 

 المراجعةعملية بجراءات عن القيام بالحسابات   ىمراقب اعفاءوذلك فى حالة 
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مراقدب الحسدابات عدن  اسدتغناءوفدى حالدة  ،)التغيير مدن قبدل العميدل( للعميل
 .إستكمال إجراءات المراجعة للعميل )التغيير من قبل مراقب الحسابات(

ــة ( 3-3-1) ــة الحســابات  ىمراقبــ إعفــاءفــى حال عــن القيــام بمهــام عملي
 .) التغيير من قبل العميل ( Dismissals المراجعة 

م مدا مدن أهد Sarbanes- oxley act (sox)( من قدانون 404تعد الفقرة )
لمراقبدددى الحسدددابات  Sarbanes- oxley act (sox)قدمددده قدددانون 
قيدام يترتدب علدى حيدي  ،(Ettredge et al.,2010)وعمالئهدم الخدارجيين 

سلبى عدن أداء الرقابدة الداخليدة وفقدًا لمدا تطلبتده  بببداء رأىمراقب الحسابات 
ل، هدددذه الفقدددرة ردود أفعدددال سدددلبية علدددى أسدددعار األسدددهم فدددى أسدددواق رأس المدددا

 ;De Franco et al., 2005) )لهدذه الشدركات وزيدادة تكلفدة رأس المدال 
Gupta and Nayar , 2007 ; Ashbaugh-Skaife et 

al.,2009).  

 .مددا يشددرف المدددير المددالى علددى عمليددة إعددداد التقددارير الماليددة وعددادة
 Aier etباألضافة إلى دوره فى التأكيد على جودة عمليات الرقابة الداخليدة 

al.,2005))،  والدددددذى المدددددالى  للمددددددير األداء الملحدددددوتوفدددددى حالدددددة ضدددددعف
سددتقوم لجددان المراجعددة يددنعكس بالضددرورة علددى جددودة عمليددة الرقابددة الداخليددة 

الخارجى قبدل إبدائده إلدى رأى سدلبى عدن أداء مراقب الحسابات  تغييربسرعة 
مراقددب  المترتبددة علددى قيددام الشددركة التكدداليفلتفددادى  وذلددك  ،الرقابددة الداخليددة

 Ettredge)سلبى عن أداء الرقابدة الداخليدة  الحسابات الخارجى بببداء رأى
et al.,2010) .  
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إلددى أن المدددراء األعلددى قدددرة  (Demerjian et al.,2013)أشددار       
، باألضدافة إلدى كدونهم أكثدر قددرة علدى بالبيئدة التسدغيلية لشدركاتهمأكثر دراية 

وبالتبعيددة يددنعكس ذلددك علددى جددودة لمعقدددة فهددم وتطبيددق المعددايير المحاسددبية ا
عمليدددة األشدددراف علدددى إعدددداد التقدددارير الماليدددة والتأكيدددد علدددى جدددودة عمليدددات 

إلدى وجدود عالقدة  Demerjian et al.,(2013)، وتوصدل الرقابدة الداخليدة
والجددددير بالدددذكر إن إيجابيدددة بدددين القددددرة اإلداريدددة وجدددودة األربددداح المحاسدددبية، 

بتحسددين جددودة يددرتب  ايضددًا الداخليددة  الرقابددةداء ألضددعف الجددوهرى العددالج 
وحددديثًا توصددلت دراسددة  .Ettredge et al.(2010)األربدداح المحاسددبية 

Garrett et al.,(2014)  علددي لقدددرة اإلداريددة إيجددابي ل تددأثيرإلددى وجددود
جددودة عمليددات الرقابددة الداخليددة، وتشددير هددذه النتيجددة األخيددرة  إلددى أن زيددادة 

 مراقددب الحسددابات قيددامإحتمدال  تخفدديضاإلداريددة تعمدل علددى القدددرة مسدتويات 
قيام لجان  احتمال انخفاضعن أداء الرقابة الداخلية، وبالمنطق  سلبي بببداء

نتدددائج دراسدددة وهدددذا التحليدددل مدددا أكدتددده  ، مراقدددب الحسدددابات بتغييدددرالمراجعدددة 
Seay and Williams,(2012). .  حيت توصلت هذه الدراسدة إلدى وجدود

تغييددر مراقددب الحسددابات،  واحتمددالبددين القدددرة اإلداريددة  عكسددية تبدداطار عالقددة 
يعمدل لدديها مددراء أعلدى قددرة  التديوقد أشارت هذه الدراسدة إلدى أن الشدركات 

يعمل  التيبالشركات  مقارنةً عدم تغيير مراقب الحسابات  احتمال، يزيد فيها 
 .لديها المدراء األقل قدرة

ــة  فــي( 2 -3-3) ــمراق اســتغناءحال مراجعــة حســابات الحســابات عــن  يب
 .الحسابات()التغيير من قبل مراقب  resignationالعميل 
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 يمراقبدد عمليددة إعفدداءالحسددابات عددن  يمراقبدد عمليددة اسددتغناءختلددف ت
إجدراءات  اسدتكمالالحسدابات بالمبدادرة بعددم  يمراقبدالحسابات من حيي قيام 

 businessبوعية المراجعددة للعميددل محددل المراجعددة، وأشددارت الجريدددة األسدد
week  إجددراءات المراجعددة  اسددتكمالمراقددب الحسددابات عددن  اسددتغناءإلددى أن

يكدون سدببها  والتديللعميل ترتب  بأحداي غير مرغوبة تحدي بدداخل الشدركة 
أخالقيدات  فديواحد أو أكثر من األسباب التالية : عدم ثقة مراقب الحسدابات 

تددددهور الوضدددع أو اخليدددة، الرقابدددة الد آليددداتضدددعف أو شدددركة العميدددل،  إدارة
مراقدب الحسدابات مؤشدرًا  اسدتغناءعدد يو  . financial healthللعميدل  المالي
تحقدق خسددائر مسدتقبلية للمسددتثمرين الحداليين علددى مددى نطدداق  احتمددالعلدى 

 المدالي، أو التعثدر االحتياليدةكالقوائم الماليدة  يواجهها العميل ) التيالمشاكل 
 مراقبديتفدق مدع فكدرة أن الددعاوى القضدائية ضدد وبما ي ،وغيرها من العوامل(

خسائر المستثمرين، يقوم مراقدب الحسدابات خالل الحسابات يتم تحريكها من 
 Booke and)إجراءات المراجعة للعميل  استكمالعن  باالستغناء الخارجي

Raman., 2001) . 

القددرة اإلداريدة علدى  Dermerjian et al., (2013)وقدد عدرف 
ية المحدددة االقتصدادتوليدد اإليدرادات مدن المدوارد  فديءة المددراء إنها مدى كفدا

 التدييفترض أن تكون الشدركات  وبالتاليالمتاحة للشركات القائمين ببدارتها، 
توليدددد اإليددددرادات مددددن مجموعددددة  فددددييعمدددل لددددديها المدددددراء ذو الكفددداءة العاليددددة 

أفضددل وضددع  فدديية المتاحددة للشددركة أن تكددون االقتصددادمحددددة مددن المددوارد 
مثدل  بتداال يعمدل  التديالشركات  من  Going Concern واستمرارهالبقائها 
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تحسدددددين رأى مراقدددددب  وبالتددددداليهدددددؤالء المددددددراء، وكدددددذلك الوفددددداء بالتزاماتهدددددا، 
 وتوصدلت دراسدة نشداطها.  فديالحسابات عدن قددرة الشدركة علدى االسدتمرار 

Demerjian et al ., (2012b)  ين طرديدة بد ارتبداطإلدى وجدود عالقدة
 اسددددتمراريةمددددن خددددالل  مقاسددددهلاالقدددددرة اإلداريددددة وجددددودة األربدددداح المحاسددددبية )

، وأخطاء تقددير مخصدص الدديون المشدكوك االستحقاقاتاألرباح المحاسبية و 
وبدالمنطق، فقدد يعمدل المددراء األعلدى (. االسدتحقاقاتتحصيلها، و جدودة  في

 فدديثقددتهم  الحسددابات الخددارجيين وزيددادة مراقبدديقدددرة علددى تحسددين تصددورات 
 مراقبددديقيدددام  احتمدددال انخفددداض وبالتددداليجدددودة العمليدددات التشدددغيلية للشدددركة، 

 Seay andإجدراءات المراجعدة للعميدل  استكمالعن  تغناءباالسالحسابات 
Williams ., (2012)  

 Seay and Williams,(2012)وهددذا مددا أكدتدده أيضددًا دراسددة  
دراسددة إلددى وجددود عالقددة هددذا الجددزء ، حيددت توصددلت هددذه ال فدديسددالفة الددذكر 

تغييددر مراقددب الحسددابات،  كمددا  واحتمددالبددين القدددرة اإلداريددة  عكسددية ارتبدداط
توصلت هذه الدراسة إلى نفس النتائج عند دراسة العالقدة بدين القددرة اإلداريدة 

الحسدددابات  يمراقبددد ببعفددداءحالدددة قيدددام العميدددل  فددديوتغييدددر مراقدددب الحسدددابات 
Dismissals الحسددددددابات وفددددددى حالدددددة قيددددددام مراقدددددب ، عدددددن القيددددددام بمهدددددامهم

 Resignationsالمراجعدة للعميدل عمليدة إجدراءات  اسدتكمالعن  باالستغناء
عددم هذه الدراسدة إلدى زيدادة احتمدال حيي توصلت  .وذلك على نحو منفصل

المراجعدددة عمليدددة إجدددراءات  اسدددتكمالعدددن  الحسدددابات باالسدددتغناء يمراقبدددقيدددام 
 يمراقبددل اتالشدرك ببعفدداءفيمدا يتعلدق  اأيضددالنتدائج قويدة  جدداءتللعميدل، وقدد 
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، كمددددددددا توصددددددددلت دراسددددددددة  Dismissalsعددددددددن تأديددددددددة مهددددددددامهم الحسددددددددابات 
(Krishnan and Wang ,(2014 عكسدية بدين  ارتبداط، إلى وجدود عالقدة

قيددددام  احتمددددال وانخفدددداضأتعدددداب عمليددددة المراجعددددة  وانخفدددداضالقدددددرة اإلداريددددة 
 مراقبدديالشددركة )حيددي يقددوم  اسددتمراريةالحسددابات ببصدددار تقريددر عددن  مراقبددي

حالددة الشددك عددن قدددرة  فدديالشددركة  اسددتمراريةالحسددابات، ببصدددار تقريددر عددن 
 .(االستمرارالشركة على 

 :  خالصة الفصل

ية للقدرة االقتصاد لآلثارمن خالل هذا الفصل تحلياًل  الدراسةتناول 
 النقاط التالية : فييمكن إيجازها  والتياإلدارية للمدراء 

دلدددددة العلميدددددة تفضددددديل المددددددراء األعلدددددى قددددددرة إلدددددى القيدددددام أثبتدددددت األ .1
 إدارةاألرباح المحاسبية فضاًل عن القيدام بممارسدات  إدارةبممارسات 

األربدداح ل نشددطة الحقيقيددة، وانخفدداض احتمددال إعددادة قيدداس األربدداح 
األربدداح المحاسددبية،  إدارةالمحاسددبية فددي الفتددرات الالحقددة لممارسددات 

ويشدير ذلدك إلدى أن  ،دة األرباح المحاسبيةعلى جو  ذلكمما ينعكس 
 إدارةالمددراء األعلدى قددرة لدديهم إسدتراتيجيات أكثدر تطدورًا لممارسددات 

كمددا يكددون العائددد مددن قيددام المدددراء األعلددى قدددرة ، األربدداح المحاسددبية
   .بأنشطة تمهيد الدخل لصالح المساهمين

ر ودقة تنبؤات للقدرة اإلدارية وتأثيرها على إصدا النظري إن التحليل  .2
عدددن األربددداح المسدددتقبلية، قدددد أسدددفر عدددن إن زيدددادة مسدددتويات  دارةاإل

القددددرة اإلداريدددة تعمدددل علدددى زيدددادة شدددفافية وتحسدددين بيئدددة المعلومدددات 
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وذلك من خدالل تقدديم المزيدد مدن المعلومدات عدن التغيدرات  للشركات
عن طريق التنبؤات  البيئة التشغيلية للشركة فيية األساسية االقتصاد

تخفديض مشدكلة عددم تماثدل  وبالتدالياإلدارية عن األرباح المستقبلية 
نهايددددة  فدددديوالمسددددتثمرين، ممددددا يددددؤدى ذلددددك  دارةالمعلومددددات بددددين اإل

 .المطاف إلى زيادة قيمة الشركة

أن زيادة مستويات القدرة اإلدارية تعمل  التطبيقيةأكدت الدراسات  .3
ض أتعاب على تخفيض احتمال تغيير مراقبي الحسابات، وتخفي

 عملية المراجعة.

 



 

 

 الفصل الرابع

 الدراسة التطبيقية والتحليل اإلحصائي الختبار فروض الدراسة 

 

 مقدمة 

 : فروض الدراسةأوال  

 : متغيرات الدراسة وطرق قياسهاثانيا  

 عينة الدراسة ومصادر الحصول على البياناتمجتمع و ثالثا  

 تحليل البياناترابعا : 

 دراسة: محددات الخامسا  



 ي الدراسة التطبيقية والتحليل اإلحصائ                       الفصل الرابع          

- 93 - 

 

الباحي في الجانب النظري من الدراسة لمكونات بعد أن تعرض 
، ونظرًا ألن المفهوم واألهمية والمقاييسللقدرة اإلدارية  طار النظري اإل

 الدراسةكيان واحد ال تتجزأ عناصره عن مكوناته سيختتم  إالما هو  الدراسة
كات مشاهدة من الشر  255على عينة مكونة من  التطبيقيةبالدراسة 

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

  .المحاسبية في بيئة األعمال المصرية
فقــد قســم الباحــث  التطبيقيــةوحتــى يتســنى للباحــث تحقيــق غــرض الدراســة 

متغيــرات الدراســة ( 2ض الدراســة، )و ( فــر 1ســام وهــى )الفصــل إلــى عــدة أق
مصـادر تجميـع البيانــات، ( مجتمـع و عينـة الدراسـة و 3)، وطـرق قياسـها

 .( النتائج والتوصيات6( محددات الدراسة، )5، )البيانات( تحليل 4)
 :أوالً : فروض الدراسة 

 الي:تحقيقًا لهدف الدراسة فقد صا  الباحي فروض الدراسة على النحو الت
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 

 .لمطلقة للمستحقات االختيارية"ا
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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"

 لفرض الفرعي الرابع:ا
"يوجد تأثير جوهري لمعدل العائد على األصول على مستوي أنشطة تمهيـد 

 .الربح المحاسبي "
 ثانياً: متغيرات المستقلة:

يتعدرض الباحدي فددى هدذا القسددم إلدى متغيدرات الدراسددة وطدرق قياسددها 
( المتغيددددددرات 3، )المتغيددددددرات التابعددددددة( 2، )المتغيددددددرات المسددددددتقلة( 1وهددددددى )
 . Control Variablesمة الحاك

 ( المتغيرات المستقلة:1-2)

 لقدرة اإلدارية:( ا1-1-2)

اعتمد الباحي فى قياسه للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين على 
 . Demerjian et al.,(2012)مقياس القدرة اإلدارية الذي قدمته دراسة 

اييس يتسددم هددذا المقيدداس بالعديددد مددن المزايددا التددى تميددزه عددن المقدد و
األخدرى )مقداييس األداء لدو االستشددهاد بوسدائل اإلعدالم( المسددتخدمة 
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 التنفيذيين فى الدراسات السابقة لالستدالل عن القدرة اإلدارية للمدراء 
 ويمكن تلخيص هذه المزايا فى النقاط التالية:

 Data أسدددددددلوبيعدددددددد مقيددددددداس القددددددددرة اإلداريدددددددة المبندددددددى علددددددددى  -أ
Envelopement Analysis  مباشددرًا للقدددرة اإلداريددة للمدددراء، مقياسددًا

حيددي يمكددن قياسدده لكددل مدددير علددى حدددة، علددى عكددس المقدداييس البديلددة 
المستخدمة فى الدراسات السابقة التى تعتمد فى استداللها للقدرة اإلداريدة 
للمددددراء علدددى مقددداييس األداء للشدددركات كالعوائدددد التاريخيدددة غيدددر العاديدددة 

تدددددأثر مقددددداييس األداء للشدددددركات حيدددددي ت .ومعدددددل العائدددددد علدددددى األصدددددول
بالخصددددائص المرتبطددددة بكدددددل شددددركة عددددن التدددددأثر بالخصددددائص اإلداريدددددة 

  .للمدراء
يمكن قياس مقياس درجة القدرة اإلداريدة بشدكل مباشدر مدن األداء الفعلدي  -ب

 االسددتداللللشددركة والمددنعكس مددن واقددع القددوائم الماليددة للشددركات بددداًل مددن 
عتماد على أوجه نظر األطراف الخارجية على القدرة اإلدارية للمدراء باال

مدددن خدددالل مقيددداس االستشدددهاد بالوسدددائل اإلعالميدددة علدددى أداء  مقددداسوال
 المستخدم فى الدراسات السابقة. Media Citationمدير معين 

يتوافق مقياس درجة القدرة اإلدارية مع هدف الشركة من حيدي ربد  قددرة  -ت
 .المدراء بتعظيم أرباح الشركة

وتمثدددل الخطدددوة األولدددى ، لقددددرة اإلداريدددة علدددى خطدددوتينو يددتم قيددداس ا
 Dataأسددددددلوبتقدددددددير الكفدددددداءة الكليددددددة للشددددددركة مددددددن خددددددالل 

Envelopment Analysis . 
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حدد الطدرق غيددر ا Data Envelopment Analysisأسدلوبيعدد 
يسدددتخدم العديدددد مدددن المددددخالت والمخرجدددات لقيددداس الدددذى المعلميدددة 

، Decision Making unitsلقدراراتخداذ االكفداءة النسدبية لوحددات 
 حددد الكفدداءة  Data Envelopment Analysisأسددلوبوينشدد  

لنقددداط اإلنتددداج مدددن البرمجدددة الخطيدددة لتعظددديم نسدددبة المخرجدددات إلدددى 
قيمدة  Data Envelopment Analysisأسدلوبالمددخالت ويعدين 

القددددرار التددددى تمثددددل الوحدددددات اتخدددداذ تسدددداوى واحددددد صددددحيح لوحدددددات 
يم التددددى تقددددل عددددن الواحددددد الصددددحيح إلددددى األكثددددر كفدددداءة وتشددددير القدددد

  .الوحدات األقل كفاءة
 Data Envelopmentألسددلوب أسددلوبوتمثددل درجددة الكفدداءة 

Analysis  بوجدده عددام كيفيددة اسددتفادة الشددركات مددن مواردهددا المتاحددة لتعظدديم
ويتم تقدير الكفاءة الكلية للشدركة  . Baik et al.,2011)مخرجاتها بكفاءة )

مدن خدالل المعادلدة  Data Envelopment Analysisأسدلوب باسدتخدام 
 التالية على مستوى كل صناعة : 

(1) 
 

 

 حيي أن 
Sales    إيراد المبيعات : 

   PPE   األصول الثابتة(: صافى الممتلكات والمصانع والمعدات( 
COGS  تكلفة المبيعات : 
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المددخالت والجدير بالذكر أن الباحي لدم يتنداول جميدع المتغيدرات التدى تمثدل 
بسددبب عدددم تددوافر  Demerjian et al.,(2012)والمحددددة فددى نمددوذج  

 بيانات عنها فى عينة الدراسة التى تتناولها الدراسة وهى:
 .المرسملةعقود اإليجار التشغيلي  (1)
 .والتطوير المرسملة الدراسةنفقات  (2)
 .الشهرة المشتراة (3)
 .األصول األخرى غير الملموسة )براءة االختراع( (4)

دراسددددددددة  أشددددددددارتحيددددددددي  صددددددددالحية النتددددددددائج ر هددددددددذا األجددددددددراء فددددددددىوال يددددددددؤث
Thanassoulis et al.,(1987)        إلدى 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 

مجموعدة صدغيرة مدن المددخالت  اختيداروبالتدالي فقدد تدم   .اتبين تلدك الوحدد
والمخرجات قدر اإلمكان بحيي تعكس علدى نحدو كداف الوظيفدة التدى تؤديهدا 

  .تلك الوحدات محل الدراسة

 Dataأسدددلوبالكفددداءة الكليدددة التدددى يدددتم تقدددديرها مدددن خدددالل  وتنسدددب درجدددة
Envelopment Analysis يدتم تنقديح  ولدذلك دارةإلدى كدل مدن الشدركة واإل

درجدددددة الكفددددداءة الكليدددددة للشدددددركة مدددددن الخصدددددائص الرئيسدددددية للشدددددركة كدددددالحجم 
 والنصيب السوقي من خالل تقدير معادلة انحدار توبت التالية :  
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(2) 

 

 

 حيث أن :

( 1: الكفددددددداءة الكليدددددددة المقددددددددرة مدددددددن المعادلدددددددة رقدددددددم ) 
 أسلوبباستخدام تحليل 

Data Envelopment Analysis  

: اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول فدى السدنة 
t  ولكل شركةi .  

: النصدددديب السددددوقي للشددددركة وهددددو عبددددارة عددددن مبيعددددات 
 . iولكل شركة  tإلى إجمالي مبيعات القطاع خالل السنة  iالشركة 

: وهو عبارة عن متغير وهمدي )صدوري( بحيدي   
كدددان الفدددرق بدددين صدددافى التددددفقات النقديدددة مدددن النشددداط  )) واحدددد يأخدددذ القيمدددة

اء أصددول ثابتددة موجددب، وغيددر ذلددك ر التشددغيلي والتدددفقات النقديددة الخارجددة لشدد
 .يأخذ القيمة صفر

 i: عمر الشركة )اللوغاريتم الطبيعي لتاريخ قيد الشركة  
  .فى سوق األوراق المالية المصرية(
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وهدددددددو عبدددددددارة عدددددددن متغيدددددددر وهمدددددددي :  
أربدداح مددن ترجمددة  iحققددت الشددركة  إذا)صددوري( بحيددي يأخددذ القيمددة ) واحددد( 
 .العمالت، وغير ذلك يأخذ القيمة صفر

 . iولكل شركة  t: مؤشر )متغير وهمي( للسنة 

ويددتم اعتبددار البددواقي مددن معادلددة انحدددار توبددت  درجددة القدددرة اإلداريددة للمدددراء 
 .يذيينالتنف

نمدددوذج انحددددار توبدددت الن متغيدددر مقددددرات الكفددداءة تقدددع بدددين  اختيددداروقدددد تدددم 
الصددفر والواحددد الصددحيح ممددا يجعددل كفدداءة الشددركة )المتغيددر التددابع( متغيددرًا 

لددذلك فيددتم اسددتخدام انحدددار توبددت لمددا  .محدددودًا أو بمعنددى أخددر متغيددر كددامن
ي يكدون المتغيدر التدابع يتميز به من جوانب ايجابية عند تقدير المعادالت الت

نمدوذج توبدت وعدرف  Tobin,(1958)لقدد اقتدرح  .فيها محددودًا بمددى معدين
حيددي عنصددر الخطددأ ال يسدداوى صددفر لددذلك فددان  ,أيضددا بددالنموذج المقطددوع 

اسددتخدام طريقددة المربعددات الصددغرى العاديددة الجددراء انحدددار مقدددرات الكفدداءة 
تدرض طريقدة المربعدات سوف يؤدى إلى الحصول على نتائج متحيزة حيي تف

الصددددددغرى العاديددددددة إن عنصددددددر الخطددددددأ العشددددددوائي يتبددددددع التوزيددددددع الطبيعددددددي 
Normally distributed  وان تبايندددددده متجددددددانسhomosedasticity 

(Foster and Charlene ,2008). 
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 معدل العائد على األصول :  (2-1-2)

للقددرة أعتمد الباحي على مقياس معدل العائدد علدى األصدول كمقيداس بدديل  
اإلداريددددة والددددذي اسددددتخدمته العديددددد مددددن الدراسددددات السددددابقة فددددي هددددذا المجددددال 

 Rajgopal et al.,2006 ; Francis et al.,2008 ; Baik)كدراسدة 
et al.,2011)  ويحسددب معدددل العائددد علدددى األصددول مددن خددالل قسدددمة ،

حيدي انده كلمدا زاد  .صافى الدخل التشغيلي علدى متوسد  األصدول التشدغيلية
العائددددد علددددى األصددددول دل ذلددددك علددددى زيددددادة القدددددرة اإلداريددددة للمدددددراء  معدددددل

  .التنفيذيين التى تتمثل فى قدرة المدراء على زيادة ربحية األصول التشغيلية

 ( المتغيرات التابعة: 2-2)

 :( القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية1-2-2)
لددددى نمددددوذج ويعتمددددد الباحددددي فددددي التعبيددددر عددددن جددددودة األربدددداح المحاسددددبية ع

سددتخدام ابوذلددك  Modified Jones 1995يددة    ختيار اال االسددتحقاقات
 األكثرويعتبر ذلك النموذج من الطرق  ،يةختيار القيمة المطلقة للمستحقات اال

الوجده المقابدل لقيداس جدودة  فدييستخدم  والذياألرباح،  إدارةاستخداما لقياس 
إعدددداد  فددديتددددخل المتعمدددد ال هدددياألربددداح  إدارةحيدددي أن  األربدداح المحاسدددبية

 دارةالتقددددددددددددارير الماليددددددددددددة مددددددددددددن أجددددددددددددل تحقيددددددددددددق مصددددددددددددالح شخصددددددددددددية لددددددددددددإل
((Schipper,1989  االنتهازيددددددددةاألربدددددددداح  إدارةمددددددددن ذلددددددددك المنطلددددددددق فددددددددبن 

Opportunistic earnings management  تدددؤثر سدددلبًا علدددى جدددودة
حيدددددي تقلدددددل ممارسدددددات إدارة األربددددداح مدددددن دقدددددة وجدددددودة األربددددداح المحاسدددددبية 

ت المحاسدبية وبالتبعيددة دقدة وجدودة القددرارات االقتصدادية المبنيدة علددى المعلومدا
 إدارةممارسات أن زيادة  أي، المحتوى المعلوماتي إلى تلك األرباح المحاسبية
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 & Baxter)جدددودة األربددداح المحاسدددبية  فدددي انخفددداضاألربددداح يتبعهدددا 
(Cotter,2009.  يددة مددن خددالل الخطددواتختيار اال االسددتحقاقاتويددتم حسدداب 

 :التالية
( وهدى الفدرق بدين صدافى Total accrualsالكليدة ) االسدتحقاقاتتقددير  –أ 

 .التشغيلي النقديالدخل والتدفق 

 -لكدل )قطداع  االنحدارنموذج  في(  β2 ,β1 ,β 3قدير الميل )يتم ت حيي
 :سنة( التالي

(3) 
  

 حيي :

 . t ، في السنة  iالكلية للشركة  االستحقاقات:    

 .t-1، في السنة  i:  مجموع األصول للشركة       

 . t-1و   t، بين العامين   i: التغير في إيرادات الشركة    

 : التغير في الحسابات تحت التحصيل )أوراق القدبض( للشدركة    
i  بين العامين ،t   وt-1 . 

، فدي iعدات والمصانع والممتلكات )األصول الثابتة( للشدركة : الم    
 . tالسنة 

 : الخطأ العشوائي.   
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المعددددامالت  باسدددتخدام( االختياريدددةر ددددة )غيدددددالعادي االسدددتحقاقات تقددددر حيدددي
 .(3من معادلة االنحدار رقم ) β1,β2,β3)المقدرة 

(4) 
 

 

 حيث :
 . t، في السنة  iعادية للشركة ال االستحقاقات:  

يددة، يددتم حسدداب ختيار العاديددة والكليددة غيددر اال االسددتحقاقاتحيي:عددد حسدداب 
األربداح  إدارةية )غيدر العاديدة( وهدى الناتجدة عدن إتبداع ختيار اال االستحقاقات
 كما يلي:

(5)   

 حيي :
 . t، في السنة  iية للشركة ختيار اال االستحقاقات:  
يددددددة يشددددددير إلددددددى ختيار انخفددددداض القيمددددددة المطلقددددددة للمسدددددتحقات االإن 
األربدداح االنتهازيددة وبالتددالي ارتفدداع جددودة األربدداح المحاسددبية،  إدارةانخفدداض 

 النخفاض التالعب والغش فيها وتعبيرها عن الواقع الفعلي للشركة. 
كمقيدداس أخددر يعتمددد الباحددي أيضددا علددى مقيدداس تمهيددد األربدداح المحاسددبية و 

 .ر عن جودة األرباح المحاسبيةللتعبي
 :Earnings Smoothnessتمهيد األرباح المحاسبية  (2-2-2)

مقصدددودة ل ربددداح المحاسدددبية بهددددف الوصدددول إلدددي المسدددتوي أو  تسدددويةهدددي 
االتجدداه المرغددوب الددذي يعبددر عددن رغبددة اإلدارة فددى تقليددل االنحرافددات غيددر 
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و المسموح به، من خالل الطبيعية فى األرباح المحاسبية إلي الحد الممكن أ
مجموعدة مدن اآلليدات التدي يدتم عدن طريقهدا تخفديض األربداح المحاسدبية فدى 
الفتددرات التددي ترتفددع فيهددا بشددكل ملحددوت وزيادتهددا فددي الفتددرات التددي تددنخفض 
فيهددا بشددكل كبيددر، فددي حدددود المبددادئ المحاسددبية المتعددارف عليهددا ألغددراض 

قلبدات فدي األربداح المحاسدبية التالحد من درجة المخداطر المصداحبة لظداهرة 
مددن ثددم زيددادة القيمددة السددوقية للشددركة فددي  األجددل الطويددل وبالتددالي تحقيددق و 

مصلحة المدالك وزيدادة قددرة مسدتخدمي القدوائم الماليدة علدي التنبدؤ بالتددفقات 
ويمكدددن التعبيدددر عدددن تمهيدددد  .النقديددة المسدددتقبلية وزيدددادة الثقدددة فدددي هددذا التنبدددؤ

الل نسدددبة االنحدددراف المعيددداري لصدددافي التددددفقات األربددداح المحاسدددبية مدددن خددد
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 :j   خالل السنةt . 

االنحددراف المعيدداري لصددافى التدددفقات  :  
إلددي إجمدالي األصدول أول الفتددرة  tخدالل الفتدرة   jالنقديدة التشدغيلية للشدركة 

(Total Assets j,t). 
االنحدراف المعيداري لصدافي األربداح     :

ي إجمدالي األصدول أول إلد  tخدالل الفتدرة j  قبل البنود غير العادية للشدركة 
 .(Total Assets j,tالفترة )
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( كبيددرة يعكددس انخفدداض جددودة األربدداح j,t Smooth وكلمددا كانددت قيمددة )
 .(2013، محمدالمحاسبية والعكس صحيح)

والجددددير بالدددذكر أن الباحدددي قدددد اندددتهج مددددخل مختلدددف للتعبيدددر عدددن 
 Demerjian etجدودة األربداح المحاسدبية عدن المدنهج المسدتخدم مدن قبدل 

al.(2013)  حيدت اعتمددت دراسدةDemerjian et al .,(2013)  علدى
( إعددددادة قيدددداس 1المقدددداييس التاليددددة للتعبيددددر عددددن جددددودة األربدددداح المحاسددددبية )

( األخطاء في تقدير مخصص 3(استمرارية األرباح، )2األرباح المحاسبية، )
اييس وهددذه المقدد .االسددتحقاقات المحاسددبية( جددودة 4الددديون المشددكوك فيهددا، )

تتددأثر بكددل مددن األخطدداء المتعمدددة وغيددر المتعمدددة وهددذا مددا دفددع الباحددي إلددى 
جددودة األربدداح المحاسددبية فددي بيئددة علددى القدددرة اإلداريددة تددأثير محاولددة تقصددى 

 إدارةاألعمددال المصددرية مددن منظددور خلددو األربدداح المحاسددبية مددن ممارسددات 
سددبية، فمددن الممكددن األربداح والددذي يددنعكس بالتبعيددة علددى جدودة األربدداح المحا

 Demerjian et al., (2013)أن تكون النتدائج التدي توصدلت إليهدا دراسدة 
األرباح المحاسبية بنجداح.  إدارةترجع إلى قدرة المدراء على استخدام أساليب 

التدي توصدلت إلدى  Demerging et al., (2012)وهدذا مدا أكدتده دراسدة 
 إدارةدراء علددددى ممارسددددات وجددددود تددددأثير ايجددددابي جددددوهري للقدددددرة اإلداريددددة للمدددد

 األرباح المحاسبية.
 ( المتغيرات الحاكمة :3-2)

يشدددير مصدددطلح المتغيدددرات الحاكمددددة إلدددى المتغيدددرات المسدددتقلة غيددددر 
المرتبطددة بأهددداف الدراسددة، وفددى نفددس الوقددت لهددا تددأثير علددى المتغيددر التددابع 

 (. 2013، محمدالذي تنطوي عليه الدارسة )
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رات أشددارت إليهددا العديددد مددن الدراسددات وقددد حدددد الباحددي ثالثددة متغيدد
 ; Dechow and Dichev,2002)) المحاسددبية فددي هددذا المجددال 

McNichols, 2002 ; LaFond ,2008 وهى: 
: اللوغددداريتم الطبيعدددي للقيمددددة الدفتريدددة إلجمددددالي  حجـــم الشــــركة( 1-3-2)

  .األصول
بورصدة : اللوغداريتم الطبيعدي لتداريخ قيدد الشدركة ب  عمر الشركة( 2-3-2)

  .األوراق المالية المصرية
: اللوغاريتم الطبيعدي للددورة التشدغيلية وتحسدب  الدورة التشغيلية( 3-3-2)

 كالتالي :

 

وقددد قددام الباحددي بعمددل اللوغدداريتم الطبيعددي للمتغيددرات حجددم الشددركة، و عمددر 
عنددد تقلبددات الدددورة التشددغيلية، حيددي اعتددادت الدراسددات المحاسددبية ركة، و الشدد

 ,.Dechow et al)قيدداس هددذه المتغيددرات بعمددل اللوغدداريتم الطبيعددي 
2010). 

 عينة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات :مجتمع و ثالثاً: 

يتمثددل مجتمددع الدراسددة مددن جميددع الشددركات المسدداهمة المقيدددة بسددوق 
 2012-2013األوراق الماليددددة المصددددرية نشددددطة التددددداول مددددا بددددين العددددامين 

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

استبعاد البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية من شركات العينة لما  –أ 
 .لها من طبيعة خاصة للتقرير المالي
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ركات داخدل كدل قطداع استبعاد عدد القطاعات التدي تقدل فيهدا عددد الشد –ب 
االختياريددددة(  االسددددتحقاقاتشددددركات تمهيدددددًا لحسدددداب المتغيددددر التددددابع ) 6عددددن 

المعبددر عددن جددودة األربدداح المحاسددبية والددذي يشددترط إال تقددل عدددد الشددركات 
 .  (Dechow et al.1995)شركات 6داخل كل قطاع عن 

 أال تكون الشركة قد اندمجت مع شركة أخرى. –ج 
 .التي تعرض قوائمها بالدوالر األمريكي  تستبعد الشركات –د 

( شدددركة 75وبعددد تطبيدددق الشدددروط السددابق ذكرهدددا أنفدددا، تددم اسدددتبعاد )
( شددركة موزعددة علددى تسددعة قطاعددات كمددا 129ليصددبح عدددد شددركات العينددة )

 .مشداهدة 258المشداهدات  يصبح عدددوبذلك  (1-4يوضحها الجدول رقم )
هدددددذا  ويعندددددى Panel-dataحيدددددي اعتمدددددد الباحدددددي علدددددى أسدددددلوب التحليدددددل 

وقدد تدم  األسلوب استخدام نفس مفردات العينة على مدار نقاط زمنيدة مختلفدة
مشاهدات، وذلك فقدد تمدت الدراسدة  3استبعاد القيم المتطرفة والشاذة وعددها 

مشددددداهدة، ويزيدددددد عددددددد المشددددداهدات عدددددن عددددددد  255علدددددى عددددددد مشددددداهدات 
، 4مشدداهدة133بلغددت المشدداهدات المطلوبددة عنددد حسدداب حجددم العينددة والتددى 

كفترة لتطبيدق الدراسدة، ويرجدع اختيدار  2012-2013وقد تم اختيار العامي 
                                                           
4 http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 
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الباحدددي لفتدددرة الدراسدددة إلدددى األحدددداي السياسدددية واالقتصدددادية التدددي مدددرت لهدددا 
والتدددي أثدددرت سدددلبًا علدددى أداء الشدددركات لمقارندددة القددددرة 2011 الدددبالد عدددام 

 .تي تتضمنها العينةاإلدارية للمدراء التنفيذيين فى الشركات ال
 ( توزيع شركات العينة وفقا  لطبيعة القطاع1-4جدول رقم )

 % عدد الشركات نوع القطاع
قطاع خدمات ومنتجات صناعية  .1

 وسيارات
13 10 

 16 20 األغذية والمشروبات .2
 5 7 مواد أساسية .3
 19 5 العقارات .4
 8 10 منتجات منزلية .5
 10 13 السياحة والترفية .6
 14 18 ءالتشييد والبنا .7
 6 8 الكيماويات .8
 12 15 رعاية طبية وصحية .9

 %100 129 اإلجمالي

 المصدر إعداد الباحث
 وقد قام الباحي بتجميع البيانات المطلوبة عن شركات العينة من المصادر األتية:

 .المواقع االلكترونية لمواقع شركات العينة -
 . .info/mubasherwww.موقع مباشر مصر لنشر المعلومات   -

 رابعاً تحليل البيانات:

يتناول الباحي في هذا الجزء عرضا نتائج التحليدل اإلحصدائي، سديتناول 
( اإلحصداءات الوصدفية، 1الجدزء مدن الفصدل بالتتدابع: ) االباحي في هذ

 .( التحليل متعدد المتغيرات3( مصفوفة االرتباط، )2)

http://www.mubasher.info/
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 الوصفية : اإلحصاءات (1-4)

تسدددتخدم اإلحصددداءات الوصدددفية لوصدددف المالمدددح األساسدددية لبياندددات 
استكشدداف طبيعددة عينددة الدراسددة واتجاهددات المتغيددرات  فدديالدراسددة، كمددا تفيددد 

اإلحصددددداءات  (4-2) الجددددددولاختبدددددار الفدددددرض، ويعدددددرض  فددددديالمسدددددتخدمة 
ى إلدد باإلضددافةالوصددفية الخاصددة بالقدددرة اإلداريددة وجددودة األربدداح المحاسددبية 

  .المتغيرات الحاكمة
 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة (2-4)الجدول رقم 

   Descriptive Statistics       

          

  
Obs 

  
Mean 

  Standard 

Devation 

  
Min 

  
Max 

          

Mr Ability 255  -0.5046  0.11629  -0.7702  -0.1214 

          

Current ROA 255  0.07898  0.27618  -0.2177  3.91265 

          

Log firm Age  255  9.53769  0.13096  9.36897  9.9121 

          

Log Operating Vol  255  25.3674  18.0121  0.03371  119.238 

          

Log total assets 255  5.92914  0.19892  5.05055  6.41443 

          

EQ_Jones 253   -4.9292   3.63521   -14.168   7.17565 

          

Smooth 255   3.499884  1.062173  2.443945  4.564137 

: Log_Firm_Age: درجدددددة القددددددرة اإلداريدددددة،  Mr_Abiliryحيدددددي أن : 
: يمثدددل معددددل العائدددد Current ROA الطبيعدددي لعمدددر الشدددركة، ماللوغددداريت
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الطبيعي إلجمالي أصول  م: اللوغاريتLog_Total_Assetsعلى األصول، 
، : تقلبددددددات الددددددورة التشددددددغيلية  فدددددي الشددددددركات Log_Oper_Volالشدددددركة، 
Smooth ،درجددة تمهيددد األربدداح المحاسددبية :EQ_Jones القيمددة المطلقددة :

  .للمستحقات االختيارية
 ( يالحظ مايلى:4-2من الجدول )

 Mr Ability 0.50455- بلغت قيمدة متوسد  درجدة القددرة اإلداريدة
، وتمثددل قيمددة متوسدد  القدددرة اإلداريددة  0.1162869بددانحراف معيدداري قدددرة 

كمدا بلغدت اعلدي ( ، 2البواقي المقدرة مدن معادلدة انحددار توبدت )المعادلدة رقدم
يعددد اقتددراب هددذه القيمددة مددن ،  0.7702-وأدنددى قيمددة  0.1214- قيمددة للمتغيددر

 اإلدارية في العينة محل الدراسة.  الصفر مؤشرًا جيدا على وجود القدرة
 Current ROAكمددا بلغددت قيمددة متوسدد  العائددد علدددى األصددول 

         2761768.بانحراف معياري  0789843.
  Log firm Ageكمدددددا بلغدددددت قيمدددددة متوسددددد  عمدددددر الشدددددركة 

، ممدا يشددير ذلدك إلددى أن  0.1309622بدانحراف معيداري قدددرة  9.537685
نددة حديثددة القيددد نسددبيًا فددي سددوق األوراق الماليددة الشددركات التددي تضددمنتها العي

 المصرية.
 Log Operatingكما بلغت قيمة متوس  تقلبات الدورة التشغيلية  

Vol  25.36742  ويشددددير ذلددددك إلددددى 18.01211بدددانحراف معيدددداري قدددددرة ،
 ارتفاع تقلبات الدورة التشغيلية في شركات العينة.
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يدددددة ختيار مسدددددتحقات االالقيمدددددة المطلقدددددة لل متوسددددد كمدددددا بلغدددددت قيمدددددة 
EQ_Jones   -4.9292  ويشير ذلك 3.635211بانحراف معياري قدرة ،

يددة فددي الشددركات التددي تضددمنتها ختيار اال االسددتحقاقاتإلددى انخفدداض مسددتوى 
 .العينة

   Smooth درجددة تمهيددد األربدداح المحاسددبية متوسدد كمددا بلغددت قيمددة 
زيددددادة إلددددى  ، ويشددددير ذلددددك1.062173بددددانحراف معيدددداري قدددددرة  3.499884

 .مستوي أنشطة تمهيد األرباح المحاسبية فى الشركات إلي تضمها العينة
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 : مصفوفة االرتباط (3-4)

  ةمصفوفة ارتباط بيرسون وسيبرمان لمتغيرات الدراس( 4-3الجدول 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 

      

  

        Current ROA 0.2884 

 

0.0486 

 

-0.0561 

 

1 

 

0.093 

 

-0.0808 

 

-0.0793 

p 

 

0 

 

0.4417 

 

0.3738 

 

0 

 

0.1403 

 

0.2003 

 

0.2089 

        

  

      Log Operating Vol  -0.218 

 

0.0391 

 

0.0426 

 

-0.0114 

 

1 

 

0.0338 

 

0.0121 
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p 

 

0.0005 

 

0.536 

 

0.4998 

 

0.8572 

 

0 

 

0.5929 

 

0.848 

          

  

    Log total assets -0.3794 

 

0.0254 

 

0.5072 

 

-0.2772 

 

0.0421 

 

1 

 

0.082 

p 

 

0 

 

0.6876 

 

0 

 

0 

 

0.5054 

 

0 

 

0.1934 

            

  

  log firm age  -0.0078 

 

-0.002 

 

0.6875 

 

-0.0611 

 

-0.0032 

 

0.1201 

 

1 

p 

 

0.9013 

 

0.9746 

 

0 

 

0.333 

 

0.9595 

 

0.0564 

 

0 

 :حيي أن 

: EQ_Jones القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية 
 Mr_Ability  درجة القدرة اإلدارية : 

Current ROAمعدل العائد على األصول :  
 Log_Oper_Vol تقلبات الدورة التشغيلية  في الشركات : 
 Log_Total_Assetsالطبيعي إلجمالي أصول الشركة  م: اللوغاريت 

Log_Firm_Ageالطبيعي لعمر الشركة م: اللوغاريت 
 Smooth: يةدرجة تمهيد األرباح المحاسب. 
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مصفوفة االرتباط لمعامل بيرسون وسيبرمان  (3-4)رقم  الجدوليعرض 
حيي تمثل القيم المكتوبة في أعلى المصفوفة  .% 5عند مستوى معنوية 
 معامالت ارتباط سيبرمان.  Boldجهة اليمين بالخ  

يالحل إن هناك عالقة ارتباط عكسية غيدر  (3-4)من الجدول رقم 
 االسدتحقاقات( و مسدتوى  Mr Abilityاإلداريدة ) جوهريدة بدين درجدة القددرة

      ( حيددددددي بلغددددددت قيمددددددة معامددددددل ارتبدددددداط بيرسددددددون EQ_Jonesيددددددة )ختيار اال
، والجددددير بالدددذكر أن معدددامالت 0.1964))بمسدددتوى معنويدددة  (0.0815-)

ارتباط )بيرسون، بيرسون( تستخدم لتحديد وجود أو عدم وجود عالقة ارتبداط 
اسددة  ولدديس لتحديددد وجددود أو عدددم وجددود سددببية بددين بددين المتغيددرات محددل الدر 

كما توجد عالقة ارتباط ايجابية وجوهرية بدين معددل العائدد علدى  .المتغيرات 
يدددددددددددددة ختيار اال االسدددددددددددددتحقاقاتو مسدددددددددددددتوى ( Current_ROAاألصدددددددددددددول )

(EQ_Jones( حيددددددي بلغددددددت قيمددددددة معامددددددل ارتبدددددداط بيرسددددددون )0.2884)  
 .%5اى اقل من  0.0000))بمستوى معنوية 

بددددين درجددددة القدددددرة كمدددا توجددددد عالقددددة ارتبدددداط عكسددددية غيددددر جوهريددددة 
( Current ROAو معدل العائد على األصول ) ( Mr Abilityاإلدارية )

 ((0.3738بمستوى معنويدة  ((0.0561-حيي بلغت قيمة معامل االرتباط 
ويشدددير ذلدددك إلدددى إن كدددل مدددن المقددداييس السدددابقة للتعبيدددر عدددن القددددرة اإلداريدددة 

 التنفيذيين تنتهج مداخل مختلفة للتعبير عن هذه القدرة.للمدراء 

كمددا توجددد عالقددة ارتبدداط ايجابيددة جوهريددة بددين درجددة القدددرة اإلداريددة 
Mr Ability) ) ( ودرجة تمهيدد األربداح المحاسدبيةSmooth حيدي بلغدت )

 ).0.0119)بمستوى معنوية  (0.1579)قيمة معامل االرتباط 
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بية غير جوهرية بدين معددل العائدد علدى كما توجد عالقة ارتباط ايجا
( Smooth( ودرجة تمهيد األربداح المحاسدبية )Current ROAاألصول )

 ).0.4417)بمستوى معنوية  (0.0486)حيي بلغت قيمة معامل االرتباط 

وبالنظر للمتغيرات الحاكمة فيالحل انه توجد عالقة ارتباط عكسدية  
والقيمددة    Log Operating Volجوهريددة بددين تقلبددات الدددورة التشددغيلية 

-)ية  حيي بلغدت قيمدة معامدل ارتبداط بيرسدون ختيار المطلقة للمستحقات اال
، كمددددا توجددددد عالقددددة ارتبدددداط عكسددددية (0.0005بمسددددتوى معنويددددة ) (0.218

والقيمددددة المطلقددددة  ( Log total assetsجوهريددددة بددددين حجددددم الشددددركة )
-)لالرتبددددداط ) يدددددة حيدددددي بلغدددددت قيمدددددة معامدددددل بيرسدددددون ختيار للمسدددددتحقات اال

كمددا توجددد عالقددة ارتبدداط عكسددية  ،((0.0000بمسددتوى معنويددة    0.3794
والقيمددة المطلقددة  (  (log firm age غيددر جوهريددة بددين عمددر الشددركة

( 0.0078-ية حيي بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )ختيار للمستحقات اال
لدددددق ، كمدددددا جددددداءت النتدددددائج متقاربدددددة فيمدددددا يتع (0.9072)بمسدددددتوى معنويدددددة 

المعلمى لمتغيرات الدراسدة والمتغيدرات الحاكمدة، لبمعامالت ارتباط سيبرمان ا
و تشير النتدائج إلدى إن معدامالت ارتبداط سديبرمان اكبدر نسدبيًا مدن معدامالت 
ارتبددداط سددديبرمان، ممدددا يعطيندددا ذلدددك مؤشدددرًا أوليدددًا علدددى أن توزيدددع المتغيدددرات 

 .يقترب من التوزيع الطبيعي

 :Multivariate Analysisالمتغيرات التحليل متعدد  (3-4)

يتندددددداول الباحددددددي فددددددي هددددددذا القسددددددم مددددددن الدراسددددددة تطبيددددددق األسدددددداليب 
اإلحصائية متعددة المتغيرات المناسبة لإلجابة على التسداؤل الدراسدةي الدذي 

 يعكس فرض الدراسة والسابق ذكره.
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وقددد خصددص الباحددي هددذا القسددم مددن الدراسددة لعددرض نتددائج التحليددل 
 ار تأثير القدرة اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية.اإلحصائي الختب

( لتوضيح طبيعدة التدأثير المتوقدع 1-4ويقوم الباحي بعرض الشكل )
 .للقدرة اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية

 (1-4الشكل )

 المحاسبية التأثير المتوقع للقدرة اإلدارية على جودة األرباح

            +                            +   - 

-                                       

             
 

 ( يتضح األتي:1-4من الشكل )

نظدددرًا لزيدددادة قددددرة المددددراء علدددى فهدددم البيئدددة التشدددغيلية وفهدددم المعدددايير 
المحاسددبية وقدددرتهم علددى تقدددير االسددتحقاقات المحاسبيةبشددكل دقيددق وفهمهددم 

ونية للدولدة ومدع ضدعف البيئدة الرقابيدة للدولدة التدى تعدد للبيئة التشريعية والقان
من اهم مالمح بيئة األعمدال المصدرية، وفدى ظدل وجدود مشدكلة الوكالدة التدى 

يتوقدع الباحدي وجدود تدأثير  ،تنشأ بين الموكدل )المسداهمين( والوكيدل )اإلدارة(
رية و ايجابي للقدرة اإلدارية )المعبر عنها من خالل مقياس درجة القدرة اإلدا

معدددل العائددد علددى األصددول( علددى مسددتوى االسددتحقاقات االختياريددة وأنشددطة 
تمهيد الربح المحاسبي والذي يترتب عليده انخفداض جدودة األربداح المحاسدبية 

 االستحقاقات االختيارية

درجة تمهيد األرباح 
 المحاسبية 

 

 تمنممةمممن

 االالتالال

 درجة القدرة اإلدارية

معدل العائد على 
 األصول

 

 

جودة األرباح 
 المحاسبية
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فددى الشددركات إلددى تتضددمنها العينددة، ممددا يشددير ذلددك إلددي قيددام المدددراء بالقيددام 
الدددخل المحاسددبي بممارسددات إدارة األربدداح المحاسددبية بهدددف تحسددين صددورة 

 .بهدف الحصول على منافع خاصة

 معدادالتوالختبار الفرض الرئيسي للدراسة فقد أعتمد الباحدي علدى  
 لدراسدة Pooled OLS Regressionنمدوذج االنحددار التاليدة باسدتخدام   

 :وجودة األرباح المحاسبيةتأثير القدرة اإلدارية على 

(6)  

 

(8)  

 

 

 

(9)  

  

 

 

 

 

(7) 
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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 (1)     Model (2) 

Intercept    92.49***   -3.057 

     (26.14)   (14.34) 
         

Mr_Abiliry       8.607***    

     (3.152)    

         

Current_ROA       2.614*** 

        (0.876) 

Log_Firm_Age    -3.853*   1.164 

     (2.321)   (1.549) 

Log_Total_Assets    -9.322***   -0.624*** 

     (1.208)   (0.132) 

         

Log_Oper_Vol    -0.0412***   -0.0406*** 

     (0.0101)   (0.00981) 

         

         

Adj R-squared       21.29%     21.04% 

Observations       253     253 

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

معددددل ROA_:Current: درجدددة القددددرة اإلداريدددة،Mr_Abiliryحيدددي أن : 
الطبيعددددددي لعمددددددر  م: اللوغدددددداريتLog_Firm_Age د علددددددى األصددددددول،العائدددددد

الطبيعددددددي إلجمددددددالي أصدددددددول  م: اللوغدددددداريتLog_Total_Assetsالشددددددركة، 
كمددا  ،: تقلبددات الدددورة التشددغيلية  فددي الشددركات Log_Oper_Volالشددركة، 

، حيدي أن  %10 , %5 , %1يعدرض الجددول النتدائج عندد مسدتوى معنويدة 
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 ((*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 وضدع بددين األقددواس ي كمددا
 Huber/White or sandwichطريقدددة الخطأالمعيدددارى باسدددتخدام 

estimators  (Robust Standard Error). 
لتقدددددددددددير نمددددددددددوذج  OLSيتطلددددددددددب إجددددددددددراء طريقددددددددددة المربعددددددددددات الصددددددددددغرى 

القددرة اإلداريدة تأثير  لدراسةالسابق  Pooled OLS Regressionاالنحدار
المحاسبية توافر شروط معيندة لضدمان صدالحية النمدوذج  جودة األرباحعلى 

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

 Huber/Whiteكما قام الباحي ببجراء النموذج باستخدام أسلوب  النتائج، 
or sandwich estimators  الددذي يسدتخدم كددبجراء للتغلددب علددى مشددكلة
 . heteroskedasticityعدم ثبات تباين الخطأ العشوائي 

( Model1مددن خددالل النمددوذج األول ) (4-4)يعددرض الجدددول رقددم 
للمتغيدددرات   Pooled OLS Regressionنتددائج نمدددوذج االنحدددار 

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

 ( د6رقم )
 ( ( من خالل النموذج )4-4يتبين من الجدولModel 1:ما يلي ) 

)الدددذي تدددم  Mr_Abilityيالحدددل أن قيمدددة معامدددل االنحددددار للمتغيدددر  -
 دار نمدددوذج توبدددتادلدددة انحدددالتعبيدددر عنددده بدددالبواقي المقددددرة مدددن مع

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

يددة، ممددا يعنددى ذلددك ختيار للمددراء علددى القيمددة المطلقددة للمسدتحقات اال
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 االسدتحقاقاتة أن زيادة القدرة اإلدارية تؤدى إلى زيادة القيمدة المطلقد
يددة وبالتبعيددة انخفدداض جددودة األربدداح المحاسددبية، وتتفددق هددذه ختيار اال

 ,.Demerjian et alالنتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة 
(2012) . 

 (Log_Firm_Ageكما بلغت قيمة معامل االنحدار للمتغير ) -

وتشددددير هددددذه 90%% وبفتددددرة ثقددددة 10عنددددد مسددددتوي معنويددددة  3.853- 
القيمددددة علددددي عمددددر الشددددركة لج إلددددى وجددددود تددددأثير عكسددددي جددددوهري النتددددائ

يدددة، ويشدددير ذلدددك إلدددى أن الشدددركات حديثدددة ختيار المطلقدددة للمسدددتحقات اال
القيمدددة مسدددتوى القيدددد نسدددبيًا فدددي أسدددواق رأس المدددال تميدددل إلدددى تخفددديض 

ية وبالتبعية ارتفاع جودة المحاسبية في هدذه ختيار المطلقة للمستحقات اال
 Dechow et)لدك مدع التفسدير الدذي قدمتده دراسدة الشدركات، ويتفدق ذ

al., (2010. 

( Log_Total_Assetsحدار للمتغير )نكما بلغت قيمة معامل اال  -
، ممدددا يعندددى 99%وبفتدددرة ثقدددة % 1عندددد مسدددتوى معنويدددة 9.322- 

تخفدددددديض مسددددددتوى إلددددددى ذلددددددك أن الشددددددركات صددددددغيرة الحجددددددم تميددددددل 
في  األرباح المحاسبيةية وبالتبعية ارتفاع جودة ختيار اال االستحقاقات

هددذه الشددركات، وتتفددق هددذه النتددائج مددع الفددرض القائددل أن الشددركات 
الكبدرى تلجدأ إلدى تخفديض مسدتوى الدربح المحاسدبي لتفدادى التكدداليف 
السياسددية التددي تفرضددها أسددواق رأس المددال أو التدددخل الحكددومي مددن 

 . (Dechow et al., 2010)قبل األجهزة المعنية للدولة 
 Log_Oper_Volقيمدددة معامدددل االنحددددار للمتغيدددر كمدددا بلغدددت  -

% ممدددا يعندددى ذلدددك الشدددركات 1عندددد مسدددتوى معنويدددة  - 0.0421
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 تخفدددديضتميددددل إلددددى ، فيهددددا تقلبددددات الدددددورة التشددددغيلية تددددنخفضالتددددي 
جدددددودة األربددددداح  ارتفددددداعيدددددة وبالتبعيدددددة ختيار اال االسدددددتحقاقاتمسدددددتوى 
  .المحاسبية

( نتدائج Model 2( مدن خدالل النمدوذج )4-4و يعدرض الجددول )
معادلة االنحدار باستخدام نفس المتغيرات الرئيسية والحاكمدة، إال انده 
قددد تدددم التعبيدددر عددن القددددرة اإلداريدددة للمددددراء مددن خدددالل مقيددداس معددددل 

 . Current ROAالعائد على األصول 
 ( ــــين مــــن الجــــدول ــــن خــــالل النمــــوذج 4-4يتب  Model(2)( م

 : (7) المعادلة رقم
)الددذي تددم  Current ROAنحدددار للمتغيددر بلغددت قيمددة معامددل اال -

وهدى القيمدة الجوهريدة عندد  التعبير عنه بمعددل العائدد علدى األصدول
%، ويشير ذلدك إلدى وجدود تدأثير 99% وبفترة ثقة 1مستوى معنوية 

للقدددددددرة اإلداريددددددة للمدددددددراء علددددددى القيمددددددة المطلقددددددة  ايجددددددابيجددددددوهري 
 .للمستحقات االختيارية

( Log_Firm_Ageدار للمتغيددددر )كمددددا بلغددددت قيمددددة معامددددل االنحدددد -
وتشددير هددذه النتددائج إلددى وجددود تددأثير ايجددابي غيددر جددوهري  1.164

 القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية.علي عمر الشركة ل
( Log_Total_Assetsحدار للمتغير )نكما بلغت قيمة معامل اال  -

، ويشير ذلك  99%% وبفترة ثقة 1عند مستوى معنوية  0.624- 
لحجدم الشدركة علدى القيمدة المطلقدة  جوهري تأثير عكسي و  إلى وجود

 .للمستحقات االختيارية
 ( Log_Oper_Volكما بلغت قيمة معامل االنحدار للمتغير ) -

 %.99% وبقترة ثقة 1عند مستوى معنوية 0406.- 
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( 8نتددائج معادلددة االنحدددار للمعادلددة رقددم ) (4-5(يعددرض الجدددول رقددم و 
( عدن المتغيدر 8م التعبير فدي المعادلدة رقدم )(، حيي ت9والمعادلة الرقم )

المسددددتقل القدددددرة اإلداريددددة بمقيدددداس درجددددة القدددددرة اإلداريددددة و التعبيددددر عددددن 
المتغيددر التددابع جددودة األربدداح المحاسددبية مددن خددالل مقيدداس تمهيددد الددربح 

كمدا تدم التعبيدر  .المحاسبي وذلك بعدد إضدافة المغيدرات الحاكمدة للنمدوذج
عددل ن المتغير المستقل القددرة اإلداريدة بمقيداس م( ع9في المعادلة رقم )

التعبيدر عدن المتغيدر التدابع جدودة األربداح العائد الحدالي علدي األصدول، و 
المحاسبية من خالل مقياس تمهيد الربح المحاسبي بعد إضافة المغيرات 

  .الحاكمة للنموذج
 (4-5الجدول رقم )

درة اإلدارية على جودة نتائج تحليل االنحدار المتعدد لدراسة تأثير الق
 األرباح المحاسبية

Dependent variable =Smooth         

      Model (3)     Model (4) 

Intercept 

 

28.56*** 

  
2.671 

   
(7.501) 

  
(4.893) 

       
Mr_Abiliry    

 
3.902*** 

   

   
(0.839) 

   

       
Current_ROA 

    

0.0326*** 

      
(0.00643) 

       
Log_Firm_Age 

 
-2.239*** 

  
0.0401 

   
(0.724) 

  
(0.515) 
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Log_Total_Assets 

 
-0.0910** 

  
0.0193 

   
(0.0391) 

  
(0.0365) 

       
Log_Oper_Vol 

 
0.00157) 

  
0.00225 

   
(0.00378) 

  
(0.00386) 

Adj R-squared   6.50%     1.40% 

Observations   255     255 

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

معددل  Current ROA: : درجة القدرة اإلدارية، Mr_Abiliryحيي أن : 
الطبيعي لعمر الشركة  م: اللوغاريتLog_Firm_Age العائد على األصول،

 ،Log_Total_Assetsي أصدددددول الشدددددركة، الطبيعدددددي إلجمدددددال م: اللوغددددداريت
Log_Oper_Vol كمدددا يعدددرض ، : تقلبدددات الددددورة التشدددغيلية  فدددي الشدددركات

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

 ( *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) وضدع بدين األقدواس ي كمدا
 Huber/White or sandwich الخطددأ المعيددارى باسددتخدام طريقددة 

estimators  (Robust Standard Error). 

 ( ( من خالل النموذج )5-4يتبين من الجدولModel 3: ما يلي ) 

)الددذي تددم  Mr_Abilityيالحددل أن قيمددة معامددل االنحدددار للمتغيددر  -
التعبيددددددددر عندددددددده بددددددددالبواقي المقدددددددددرة مددددددددن معادلددددددددة انحدددددددددار نمددددددددوذج 

لقيمدة الجوهريدة عندد وهدى ا 3.902( بلغدت 2توبت...المعادلة رقدم )
%، ويشير ذلدك إلدى وجدود تدأثير 99% وبفترة ثقة 1عنوية مستوى م
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للقدددرة اإلداريددة للمدددراء علددى مسددتوي أنشددطة تمهيددد  ايجددابى جددوهري 
  .الربح المحاسبي

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

 .د الربح المحاسبيأنشطة تمهي عليالشركة 
كمدددددددددددددددددددددا بلغدددددددددددددددددددددت قيمدددددددددددددددددددددة معامدددددددددددددددددددددل االنحددددددددددددددددددددددار للمتغيدددددددددددددددددددددر   -

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

( Log_Oper_Volكمددددا بلغددددت قيمددددة معامددددل االنحدددددار للمتغيددددر ) -
وتشدير هدذه النتدائج إلدى وجدود  ،%5عند مستوى معنويدة  00157.

مسدتوي أنشدطة تمهيدد  على الشركةحجم لجوهري غير  ايجابيتأثير 
 .الربح المحاسبي

 ( ( من خالل النموذج )4-5يتبين من الجدولModel 4:ما يلي ) 

)الددذي تددم  Current ROAبلغددت قيمددة معامددل االنحدددار للمتغيددر  -
وهددى القيمدددة 0.0326 التعبيددر عندده بمعدددل العائدددد علددى األصددول( 

يشددير ذلددك %، و 99% وبفتددرة ثقددة 1الجوهريددة عنددد مسددتوى معنويددة 
مسدتوى للقددرة اإلداريدة للمددراء علدى  ايجابي جدوهري إلى وجود تأثير 

 .أنشطة تمهيد الربح المحاسبي
( Log_Firm_Ageكمددددا بلغددددت قيمددددة معامددددل االنحدددددار للمتغيددددر ) -

وتشير هذه النتائج إلى وجدود تدأثير ايجدابي غيدر جدوهري  ،0.0401
 .أنشطة تمهيد الربح المحاسبي عليعمر الشركة ل
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( Log_Total_Assetsا بلغت قيمة معامل االنحددار للمتغيدر )كم  -
ويشددير ذلددك إلددى وجددود تددأثير ايجددابي غيددر جددوهري لحجددم  0.0193

 .مستوى أنشطة تمهيد الربح المحاسبيالشركة على 
 ( Log_Oper_Volكمددا بلغددت قيمددة معامددل االنحدددار للمتغيددر ) -

ري ممدددا يشدددير ذلدددك إلدددى وجدددود تدددأثير ايجدددابي غيدددر جدددوه 0.00225
 .لتقلبات الدورة التشغيلية على مستوى أنشطة تمهيد الربح المحاسبي

قدددد تدددرتب    Panel Dataبسدددبب اعتمددداد الباحدددي علدددى أسدددلوب و 
البواقي بين الصناعات والزمن، كمدا أن المعدامالت المقددرة لمعادلدة االنحددار 

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

المتغيددر التددابع إلددى المتغيددرات التفسدديرية هددي نفسددها علددى مددر الددزمن لجميددع 
ولدددذلك سددديقوم الباحدددي بعمدددل تحليدددل إضدددافي الختبدددار مددددى  .شدددركات العيندددة

)المعادلة النحدارحساسية النتائج للتغير وذلك من خالل إعادة تقدير معادلة ا
 Fixed Effects( باستخدام النماذج اإلحصائية لتثبيت األثر (8(،)6) رقم

Models الختبار الفرض الرئيسي للبحي وفروضه الفرعية. 
( نتدددددائج تحليدددددل نمددددداذج 4-7( والجددددددول )6-4ويعدددددرض الجددددددول )

دلدة االنحدار لدراسة تأثير القدرة اإلداريدة علدى جدودة األربداح المحاسدبية المعا
( باستخدام النماذج اإلحصائية لتثبيت األثر و األثر العشوائي 8( و )6رقم )

Fixed and Random Effects . 
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 (4-6الجدول رقم )

نتائج تحليل نموذج االنحدار لدراسة تأثير القدرة اإلدارية على جودة األرباح 

 المحاسبية
Dependent variable = EQ_Jones 

        

      

 
Fixed Effects Model 

 
 

Random Effects Model 

Intercept 

  

66.42*** 

  

49.85** 

    

(-19.3) 

  

(-24.82) 

        Mr_Ability 

  
7.864*** 

  
7.465*** 

    
(-2.941) 

  
(-2.678) 

        Log_Firm_Age 
 

-5.166*** 

  

-3.033 

    

(-1.786) 

  

(-2.508) 

Log_Total_Assets 
 

-1.001*** 

  

-1.102*** 

    

(-0.13) 

  

(-0.148) 

        Log_Oper_Vol 

  

-0.0280*** 

  

-0.0227** 

    

(-0.00786) 

  

(-0.00914) 

        Year Fixed Effects  Included 

  

Included 

        Industry Fixed Effects Included 

  

Included 

         Adj R-squared 

    49.24%     27.28% 

Observations 

    253     253 

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

 ،درجددددددددددددددددددددددة القدددددددددددددددددددددددرة اإلداريددددددددددددددددددددددة: Mr_Abiliryحيددددددددددددددددددددددي أن : 
Log_Firm_Age وغددددددددددددددددددددددداريتم الطبيعدددددددددددددددددددددددي لعمدددددددددددددددددددددددر الشدددددددددددددددددددددددركة،: الل 

Log_Total_Assetsالطبيعددددددي إلجمددددددالي أصددددددول الشدددددددركة،  م: اللوغدددددداريت
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Log_Oper_Volكمددددا يعددددرض ، الشددددركات فددددي ة: تقلبددددات الدددددورة التشددددغيلي
 ، حيي أن  %10 , %5 , %1الجدول النتائج عند مستوى معنوية 

( *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1)  بددين  يوضددعكمددا
 Huber/White or sandwichاألقواس الخطأ المعياري باستخدام طريقة 

estimators (Robust Standard Error). 
نتدائج  Fixed Effects Model( مدن خدالل 6-4عرض الجدول )ي

نمددوذج االنحددددار للمتغيددرات الرئيسدددية والحاكمددة لدراسدددة تددأثير القددددرة اإلداريدددة 
، Fixed Effects Modelعلى جودة األرباح المحاسبية باسدتخدام نمدوذج  

 Huber/White orوقددد قددام الباحددي بددبجراء النمددوذج باسددتخدام أسددلوب 
sandwich estimators  وباسددددتخدام األمددددرCluster   الددددذي يسددددتخدم

كددددبجراء روتينددددي للتغلددددب علددددى مشددددكلة عدددددم ثبددددات تبدددداين الخطددددأ العشددددوائي 
heteroskedasticity     ومشدددددكلة االرتبددددداط الدددددذاتيAutocorrelation ،

كمدددا لدددم يقدددم الباحدددي بدددبجراء االختبدددارات الالزمدددة الختبدددار خلدددو النمدددوذج مدددن 
حيي يستخدم هذا االختبار في حالة   Time-serial Correlationمشكلة 

 .سنة 20وجود عدد سنوات ال تقل عن 
 ( مدن خدالل النمدوذج 6-4ويتبدين مدن الجددول )Fixed Effects 

Model  إن النتدددائج جددداءت متشدددابهة بالنسدددبة للنتدددائج التدددي يعرضدددها
إال أن المتغيددر الرئيسددي  (،(Model 1( مددن خددالل 5-4الجدددول )

 1%لحاكمة قد جاءت جوهرية عن عند مستوى معنوية والمتغيرات ا
%، كمددددددا إن زادت قيمددددددة معامددددددل التحديددددددد المعدددددددل 99وبفتددددددرة ثقددددددة 

Adjused_R_Square  ( 4-4الجددددددددددول رقدددددددددم)(% 21.29مدددددددددن
 .%49.24إلى  Model(1)النموذج 
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 Random effectsمدددن خدددالل  (6-4)كمددا يعدددرض الجددددول 
Model رات الرئيسددية والحاكمددة لدراسددة نتددائج تحليددل نمددوذج االنحدددار للمتغيدد

تدددددأثير القددددددرة اإلداريدددددة علدددددى جدددددودة األربددددداح المحاسدددددبية باسدددددتخدام نمدددددوذج 
Random Effects Model  باسددتخدام طريقددةHuber/White or 

sandwich estimators . 
 ( من خالل النموذج 6-4من الجدول ) يتبينRandom Effects 

Model للنتدددائج التدددي يعرضدددها  إن النتدددائج جددداءت متشدددابهة بالنسدددبة
، إال أن المتغيددددر الرئيسددددي Model(1)( مددددن خددددالل 4-4الجدددددول )

 1%والمتغيرات الحاكمة قد جاءت جوهرية عن عند مستوى معنوية 
غيددددر جدددداء حيددددي  Log_Firm_Age% عدددددا المتغيددددر 99وبفتددددرة ثقددددة 

 Adjusted Rجددوهري، كمددا زادت قيمددة معامددل التحديددد المعدددل 
Square  ا21.29مدن( % النمدوذج  5-4لجددول رقدمModel 1 )

 %.27.28إلى 
أفضل فدي تقددير   Fixed or Random Effectsولمعرفة اى النموذجين 

 Hausman test معامالت متغيرات الدراسة فقد قام الباحي ببجراء اختبار
عندد قبدول   Random Effectsويكدون معيدار القدرار هدو اختيدار نمدوذج 

 .الفرضية العدمية
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 (2-4) الشكل رقم

  Hausman test نتائج اختبار
 ---- Coefficients ----     

 

(b)          (B)            (b-B)     

sqrt(diag(V_b-V_B)) 

 

fixed        random       Difference          

S.E. 

        
Mr_Sco

re 

2.932216      7.46502       -4.532804        

1.309699 

Log_Op

er_Vol 

-.0081512    -.0227382       .014587        

.0035566 

log_To

tal_~s 

-2.130608    -1.102377       -1.028231        

.2204201 

        

 

b = consistent under Ho and Ha; obtained 

from xtreg 

B = 

inconsistent under Ha, efficient under 

Ho; obtained from xtreg 

        
Test:  

Ho: 

difference in coefficients not 

systematic  

        

 

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-

1)](b-B)   

 47.07       

 Prob>chi2 =      0.0000     

جداءت  Hausman test( يالحدل إن احتماليدة نمدوذج 2-4ومدن الشدكل )
( ممددا يعنددى ذلدددك 0.0000ج )%، حيدددي بلغددت احتماليددة النمدددوذ5اقددل مددن 

رفدددض الفرضدددية العدميدددة وقبدددول الفرضدددية البديلدددة بدددأن النمدددوذج االحصدددائى 
Fixed Effects  هدددو األفضدددل فدددي تقددددير معدددامالت المتغيدددرات الرئيسدددية

 .والحاكمة التي تعكس الفرض الرئيسي للدراسة
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( باسدتخدام نمداذج 8( إعادة إجراء المعادلة رقم )4-7ويعرض الجدول رقم )
 Fixed، ولددم يقددم الباحددي بمقارنددة نمددوذج Fixed Effectsتثبيددت األثددر 

Effects   بنموذجRandom Effects  لمعرفة أفضلية أي منهم فى تقدير
-Adjusted Rحيددي  بلغددت قيمددة  ،(8معددامالت النمددوذج للمعادلددة رقددم )

Square ( 4-5فى الجدول رقم)  من خدالل Model(3)6.5%  فدى حدين
ممدا  %2.24(4-7فى الجدول رقدم ) Adjusted R-Squareبلغت قيمة 

يشدددير ذلدددك إلدددى أن اسدددتخدام طريقدددة المربعدددات الصدددغرى هدددي األفضدددل فدددى 
 .تقدير معامالت النموذج

 (4-7الجدول رقم )

نتائج تحليل نموذج االنحدار لدراسة تأثير القدرة اإلدارية على جودة األرباح 
 المحاسبية

 

Dependent variable = Smooth         

              
Fixed Effects 

Model 

Intercept 

     
28.69*** 

       
(-6.072) 

Mr_Ability 

     
4.042*** 

       
(-0.91) 

Log_Firm_Age 

     
-2.235*** 

       
(-0.531) 

Log_Total_Assets 

     
-0.0900*** 

       
(-0.0341) 

Log_Oper_Vol 

     
0.00166 

       
(-0.0043) 

Year Fixed Effects 
    

Included 

        Industry Fixed Effects 

    
Included 

Adj R-squared 
 

      2.24% 

Observations         255 

standard errors in parentheses  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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 Fixed Effects( مدن خدالل النمدوذج 4-7ويتبدين مدن الجددول )
Model  إن النتددائج جدداءت متشددابهة بالنسددبة للنتددائج التددي يعرضددها الجدددول

 Adjusted R-Square(، كما بلغت قيمة (Model 3( من خالل 5-4)
-Adjusted R، فددى حددين بلغددت قيمددة % 6.5(4-5فددى الجدددول رقددم )

Square ( 4-7فددى الجدددول رقددم) ممددا يشددير ذلددك أن اسددتخدام  %2.24
غرى هدددددي األفضدددددل فدددددى تقددددددير معدددددامالت النمدددددوذج طريقدددددة المربعدددددات الصددددد

 .(8للمعادلة رقم )

استهدف نتائج التحليل المعروضة في هذا القسم اختبار تدأثير القددرة 
اإلداريددددة )معبددددرًا عنهددددا بمقيدددداس درجددددة القدددددرة اإلداريددددة ومعدددددل العائددددد علددددى 
األصددددول( علددددى جددددودة األربدددداح المحاسددددبية )معبددددرًا عنهددددا بالقيمددددة المطلقددددة 

حقات االختياريدة ومسدتوى أنشدطة تمهيدد األربداح المحاسدبية( بدالتطبيق للمست
شددركة غيددر ماليددة مقيدددة بسددوق األوراق الماليددة  129علددى عينددة مكونددة مددن 

المصدددرية، وقدددد خلصدددت تلدددك التحلددديالت إلدددى وجدددود تدددأثير ايجدددابي جدددوهري 
 للقدرة اإلدارية على القيمدة المطلقدة للمسدتحقات االختياريدة و مسدتوى أنشدطة
تمهيد الربح المحاسبي وبالتبعية انخفاض جدودة األربداح المحاسدبية فدى بيئدة 
األعمدددال المصدددرية، وبدددذلك يمكدددن قبدددول الفدددرض الرئيسدددي للبحدددي وفروضددده 

 .الفرعية بوجود تأثير للقدرة اإلدارية على جودة األرباح المحاسبية
 خامساً: محددات الدراسة:

المقياس المستخدم للتعبير  التعبير عن درجة القدرة اإلدارية وهوتم  .1
من خدالل البدواقي المقددرة مدن عن القدرة اإلدارية المدراء التنفيذيين 

هدددذه البدددواقي  تتدددأثر، وقدددد (2)المعادلدددة رقدددم معادلدددة انحددددار توبدددت 
متغيدددرات أخدددرى لدددم يتناولهدددا الباحدددي عندددد تقددددير معادلدددة االنحددددار ب
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 .كالعوامل االقتصادية والهيكلية
ي تددم تقديمده مدن خدالل هددذه الدراسدة علدى العالقددة الددليل الدذ اعتمدد .2

بدددين القددددرة اإلداريدددة وجدددودة األربددداح المحاسدددبية فدددي بيئدددة األعمدددال 
المصددرية علددى المقدداييس المسددتخدمة فددي هددذه الدراسددة للتعبيددر عددن 

  .القدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين وجودة األرباح المحاسبية
يددتم نسددبها إلددى الفريددق اإلداري بددالرغم مددن أن درجددة القدددرة اإلداريددة  .3

ككددل إال أن هددذه الدراسددة قدددر ركددزت علددى المدددراء المدداليين أو مددن 
ينوب عنهم في وضع السياسات المحاسدبية واألشدراف علدى عمليدة 

  . إعداد التقارير المالية
 



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات 

 

 

  نتائج الدراسة التطبيقية أوال :

 : التوصياتثانيا  
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 : التطبيقيةأوال : نتائج الدراسة 
  V11 .من خالل اختبار فرض الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصدائي

 Stata:فقد توصل الباحي إلى النتائج التالية , 
هندداك عالقددة ارتبدداط عكسددية غيددر جوهريددة بددين القدددرة اإلداريددة  .1

)معبدددرًا عنهدددا بمقيددداس درجدددة القددددرة اإلداريدددة( والقيمدددة المطلقدددة 
سدددددتحقات االختياريدددددة، كمدددددا توجدددددد عالقدددددة ارتبددددداط ايجابيدددددة للم

جوهريددة بددين القدددرة اإلداريددة )معبددرًا عنهددا بمقيدداس درجددة القدددرة 
اإلداريددة( ومسددتوى أنشددطة تمهيددد الددربح المحاسددبي وتتفددق هددذه 

 ،Li,(2015)النتدددائج مدددع النتدددائج التدددي توصدددلت إليهدددا دراسدددة 
إليهدددا دراسدددة وتختلدددف هدددذه النتدددائج مدددع النتدددائج التدددى توصدددلت 

Demerjian et al.(2013)  كنتيجددة الخددتالف المقدداييس
المسدددددددتخدمة والمعبدددددددرة عدددددددن جدددددددودة األربددددددداح المحاسدددددددبية فدددددددي 

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

هيددددد الددددربح ومسددددتوى أنشددددطة تماالختياريددددة  االسددددتحقاقاتعلددددى 
، ويرجدددع الباحدددي هدددذه العالقدددة إلدددى ضدددعف مسدددتوى المحاسدددبي

آليات الرقابة الداخلية والخارجية للحد مدن قددرة المددراء األعلدى 
 .قدرة

هناك عالقة ارتباط عكسية غير جوهرية بين مقياس درجة  .2
، مما يشير ومقياس معدل العائد على األصولالقدرة اإلدارية 

يع التعبير عن القدرة اإلدارية ذلك إلى إن كل مقياس يستط
 .ولكن باستخدام مداخل مختلفة

هناك تأثير ايجابي للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين )معبرًا  .3
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عنها بمقياس درجة القدرة اإلدارية ومعدل العائد على األصول 
ROA على القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية ومستوى )

لذي من شأنه تخفيض جودة أشطة تمهيد الربح المحاسبي وا
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 

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

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

شركات حديثة القيد نسبيًا في سوق األوراق المالية المصرية ال
بممارسات إدارة األرباح المحاسبية ومن ثم زيادة جودة األرباح 

    .المحاسبية
جوهري لحجم الشركة على القيمة  تأثير عكسيكما يوجد  .5

المطلقة للمستحقات االختيارية وجوهري على مستوى أنشطة 
ويشير ذلك إلى ميل الشركات   ،تمهيد األرباح المحاسبية

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

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

ويرجع الباحي ذلك إلى رغبة  صغيرة الحجمبالشركات ال
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مجالس إدارة الشركات الصغيرة الحجم في زيادة ثقة 
  .المستثمرين فيهم

جوهري لتقلبات الدورة التشغيلية على  تأثير عكسيكما يوجد  .6
القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية وغير جوهري على 

لك إلى مستوى أنشطة تمهيد األرباح المحاسبية، مما يشير ذ
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

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

 .المصرية

 ثانيا : التوصيات:
 بين والمالئمة التوافق عملية تنظم التي اإلجراءات تعزيز .1

 :خالل من وذلك الشركات مع العالقة ذات األطراف مصالح

 .يذيينالتنف المدراء عمل تحديد في والوضوح الشفافية -أ

)الحوافز وكل ما  التعويضات بمنح الخاصة اللجان تشكيل -ب
 . يحصل عليه المدراء(

 . التنفيذيين المديرين بتعيين الخاصة اللجان تشكيل -ج

)الحوافز وكل ما  التعويضات لمنح محددة آلية وضع -د
 تحقق بما التعويضات رب  خالل منيحصل عليه المدراء( 

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

وذلك من خالل  للقرارات االقتصادية المختلفة لمتخذي القرار
د على الفصل بين وظيفة اتخاذ القرارات اإلدارية زيادة التأكي

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

تأثير مستوى حجم الشركات على  وضع ضواب  لتخفيف حدة .3
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

 االحصائي:ل ختبار صالحية البيانات للتحليا
الدراسة إلى  المستخدمة فى هذه Model 2و Model 1ينتمى النموذج 

الذي يتطلب  (General Linear Model GLM)الخطي العام  جالنموذ
ولذا ينبغي فحص بيانات هذه ، تطبيقه توفر العديد من الشروطل قب

وفيما يلي ، الخطي العام النموذجالدراسة للتحقق من توفيرها لشروط 
 االحصائي. ل صحة البيانات للتحلي اتاختبارعرض أهم نتائج 

 لقيم الشاذة والمتطرفةالتأكد من خلو البيانات من ا. 
التأكدددد مدددن خلدددو متغيدددرات النمدددوذج مدددن القددديم الشددداذة و المتطرفدددة، إعتمدددد 

للكشدف عدن القديم الشداذة والمتطرفدة ووجدد   Cooks Dالباحي علدى اختبدار 
( مشددداهدات 3أن النمدددوذج يعدددانى مدددن بعدددض القددديم الشددداذة وعدددددها )الباحددي 

احدد الصدحيح، ولعدالج لهدذة المشداهدات الو  Cooks Dحيدي تجداوزت قيمدة 
 .هذه المشكلة فقد قام الباحي باستبعاد هذه القيم من عينة الدراسة

                            

 الخطي:ل اختبار التداخ 

ل تعتمد أساساً على فرضية استقال (GLM)الخطّي العام النمدددددددددددوذج إن قوة ا
ق هذا وإذا لم يتحقّ، Independencyمن المتغيرات المستقلّة كدددددل متغيدددددر 

وال يمكن ، الخطّي العام عندئذ ال يصلح للتطبيقالنمدددددددددددددددددددددددوذج فبن ا الشرط
ولتحقيق ذلك يتم استخدام مقياس ا تقدير المعلمات لعمليددددددددددددددددددة اعتباره جيداً 

(Collinearity Diagnostics) ،ل وذلك بحساب معام(Tolerance) 
 Variance)ل ومن ثم يتم إيجاد معام، متغير من المتغيرات المستقلّةل لك

Inflation Factor VIF) إذ يعد ذلك االختبار مقياساً لتأثير االرتباط بين ا
على قيمة ل أن الحصو Gujarati, (2003)وقد بين ، المتغيدرات المسددتقلة

(VIF)  يشير إلى وجود مشكلة التعدد الخطّي  (5)أعلى من
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(Multicollinearity) (2-1)رقم ل المعني. من الجدول للمتغير المستق 
مما ا (5)ددددددددددددددددد لجميع المتغيرات المستقلة هي دون ال (VIF)ظ أن قيمة يالح

 الخطي.ل يعني أن نماذج الدراسة تخلو من مشكلة التداخ
 stands for variance inflation( نتائج معامل 2-1الشكل رقم )

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 

ى االفتراضدددات  المهمددددة لنمددداذج االنحددددار الكالسدددديكى، وتطبيدددق طريقددددة إحدددد
هددددددددو أن تبددددددددداين األخطدددددددداء العشدددددددددوائية ثابدددددددددت  OLS المربعددددددددات الصدددددددددغرى 

(Homoskedasticity)،  باألضددددددافة إلددددددى أن متوسددددددطها يجددددددب أن يكددددددون
كدددددددددددان تبددددددددددداين الخطدددددددددددأ العشدددددددددددوائى غيدددددددددددر ثابدددددددددددت  اذامسددددددددددداويًا للصدددددددددددفر، و 

(Heteroskedasticity ا فتسددددتخدم) بعددددض األسدددداليب اإلحصددددائية للتعلددددب
( الدددذى يدددتم اجدددراؤه بشدددكل روتيندددى Whiteعلدددى تلدددك المشدددكلة، مثدددل اختبدددار)

بعدددد اكتشدددافه مدددن خدددالل  Stata V.11 باسدددتخدام حزمدددة برمجيدددات  
-P( وجدد أن 4-1( والشدكل رقدم )3-1البرمجيات نفسها ومن الشدكل رقدم )

value  الختبدارWhite  ا ممدا يعنددى قبددول 0.05 لنمدداذج الدراسدة أقددل مدن
الفرضددددية العدميددددة أن تلددددك النمدددداذج تعددددانى مددددن مشددددكلة عدددددم ثبددددات الخطددددأ 

 .( Whiteالعشوائى، وقد تم التغلب على تلك المشكلة باستخدام اسلوب )
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 Model 1للنموذج  White test( نتائج اختبار 3-1الشكل 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 2للنموذج  White test( نتائج اختبار 4-1الشكل 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 

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

  اختبار توصيف النموذجModel Specification : 

يستخدم هذا االختبار لتحديد عما اذا كان النموذج يتضمن جميع المتغيرات 
تغيرات غير المالئمة لضمان عدم تحيز المالئمة ويستبعد جميع الم
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 Ramsey RESET testالمعامالت المقدرة للنموذج، ويتم استخدام اختبار 
الختبار ذلك، ويكون القرار هو رفض الفرضية العدمية بأن النموذج يتضمن 

( نتائج 5-1ويعرض الجدول الشكل ) .جميع المتغيرات المالئمة
، كما يعرض Model(1)ألول للنموذج ا Ramsey RESET testاختبار
للنموذج األول  Ramsey RESET test( نتائج اختبار6-1الشكل )

Model 1 . ( ان احتمالية 2-5( ، والجدول )5-1ويالحل من الجدول )
%، مما يعنى قبول الفرضية العدمية بأن  5النموذجين جائت اكبر من 

اذج التقدير ال جميع المتغيرات مالئمة وتصلح لنماذج التقدير، كما أن نم
 .تتضمن اى متغيرات غير مالئمة

للنموذج األول  Ramsey RESET test( نتائج اختبار5-1الشكل )

Model 1 
Ramsey RESET test using powers of the fitted 

values of EQ_Jones 

       Ho:  model has no omitted variables 

                 F(3, 245) =      1.49 

                  Prob > F =      0.2177 
 

للنموذج األول  Ramsey RESET test( نتائج اختبار5-1الشكل )

Model 2 

Ramsey RESET test using powers of the fitted 

values of EQ_Jones 

       Ho:  model has no omitted variables 

                 F(3, 245) =      3.45 

               Prob > F =      0.0172 
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

 .التقدددارير الماليدددة مدددن أهدددم خصدددائص المحاسدددبيةتعدددد جدددودة األربددداح 
فددى نمدداذج تقيدديم المسددتثمرين  الرئيسدديالمدددخل  هدديوألن األربدداح المحاسددبية 

كلفددددة رأس المددددال فددددى ترتفددددع ت كمددددا ،المختلفددددةوالمحللددددين المدددداليين للشددددركات 
، والجدددير بالددذكر أن الشددركات التددى تددنخفض فيهددا جددودة األربدداح المحاسددبية

فدى جدودة   دراستها للعوامل المؤثرةركزت فى العديد من الدراسات المحاسبية 
لجندددددة  ليةواسددددتقالكددددالحجم،  اتاألربدددداح المحاسددددبية علددددى خصددددائص الشددددرك

األخذ فى  تلك الدراساتتجنبت و  ، والرقابة الداخليةالمراجعة ومجلس اإلدارة
قددد يلعبدده المدددراء التنفيددذيين علددى جددودة  الددذيتددأثير الدددور الفددردى  االعتبددار

تددأثير  أيلدديس هندداك  بأنددهنظريددة الوكالددة  ، نظددرًا الفتددراضاألربدداح المحاسددبية
ية االقتصدادلمددراء علدى القدرارات لفى الخصائص اإلداريدة الفرديدة  فلالختال
وصلت العديد من الدراسات المحاسبية فى هدذا المجدال إلدي وحديثًا ت، للشركة

  .وجود تأثير فردي للمدراء التنفيذيين علي القرارات االقتصادية

وتسددتهدف هددذه الدراسددة تددأثير القدددرة اإلداريددة للمدددراء التنفيددذيين علددى 
محداور  ثالثدةجودة األرباح المحاسبية فى بيئدة األعمدال المصدرية مدن خدالل 

تدأثير القددرة اإلداريدة ، ودراسدة ر النظري للقدرة اإلدارية للمددراءاإلطاتضمنت 
دراسدددة تطبيقيدددة الختبدددار علدددى أداء الوظيفدددة المحاسدددبية ثدددم تضدددمنت الدراسدددة 

( شددركة غيددر ماليددة مسددجلة بسددوق األوراق 129الفددروض لعينددة مكونددة مددن )
 2013.وحتى عام  2012المالية المصرية خالل الفترة من عام 

 نتائج الدراسة ما يلي:وقد أظهرت 

هناك تأثير ايجابي للقدرة اإلدارية للمدراء التنفيذيين )معبرًا  .1
عنها بمقياس درجة القدرة اإلدارية ومعدل العائد على األصول 

ROA على القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية ومستوى  )
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أشطة تمهيد الربح المحاسبي والذي من شأنه تخفيض جودة 
اسبية، مما يشير ذلك إلى قيام المدراء التنفيذيين األرباح المح

باستغالل مدى درايتهم بالبيئة التشغيلية وضعف البيئة 
القانونية والتشريعية الالزمة لتقييد حرية تصرفهم داخل 
الشركات القائمين ببدارتها للقيام  بممارسات إدارة األرباح 
ة االنتهازية للحصول على منافع خاصة وذلك بسبب مشكل
  .الوكالة التي تنشأ بين الموكل )المساهمين( و الوكيل)اإلدارة(

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

وراق المالية المصرية الشركات حديثة القيد نسبيًا في سوق األ
بممارسات إدارة األرباح المحاسبية ومن ثم زيادة جودة األرباح 

 .المحاسبية

جوهري لحجم الشركة على القيمة  تأثير عكسيكما يوجد  .3
المطلقة للمستحقات االختيارية وجوهري على مستوى أنشطة 
تمهيد األرباح المحاسبية،  ويشير ذلك إلى ميل الشركات 

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

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

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

  .المستثمرين فيهم
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جوهري لتقلبات الدورة التشغيلية على  تأثير عكسيكما يوجد  .4
القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية وغير جوهري على 
مستوى أنشطة تمهيد األرباح المحاسبية، مما يشير ذلك إلى 

ة التقلبات في الدورة التشغيلية قيام الشركات التي تزيد فيها دور 
بتخفيض مستوى االستحقاقات االختيارية وزيادة جودة األرباح 
، ويرجع الباحي ذلك إلى تغير أحوال السوق التي تحد من 
  .قدرة الشركات على التالعب بمستوى االستحقاقات االختيارية

تم قبول الفرض الرئيسي للدراسة بأن هناك تأثير للقدرة  .5
على جودة األرباح المحاسبية فى بيئة األعمال  اإلدارية

 المصرية.

 ثانيا : التوصيات:

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

 .التنفيذيين المدراء عمل تحديد في والوضوح الشفافية -أ

 . يضاتالتعو  بمنح الخاصة اللجان تشكيل -ب

 . التنفيذيين المديرين بتعيين الخاصة اللجان تشكيل -ج

 رب  خالل من التعويضات لمنح محددة آلية وضع -د
وليس على أساس الربح  فعلي أداء من تحقق بما التعويضات

 المحاسبي المحقق.

تدعيم تطبيق آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية للحد  .2
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قيام بممارسات إدارة األرباح من قدرة المدراء التنفيذيين على ال
المحاسبية ومن ثم انخفاض جودة األرباح المحاسبية وذلك من 
خالل زيادة التأكيد على الفصل بين وظيفة اتخاذ القرارات 
اإلدارية والرقابة عليها، وبمعنى أخر ضرورة الفصل بين وظيفة 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، باإلضافة إلى ضرورة 

ركات باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكيد على  استقاللية قيام الش
  .المراقب الخارجي للحسابات

وضع ضواب  لتخفيف حدة تأثير مستوى حجم الشركات على  .3
قيام المدراء التنفيذيين بممارسات إدارة األرباح المحاسبية وذلك 
من خالل قيام الجهات المعنية المختصة كسوق األوراق المالية 

ن يقتضى بتحديد مستويات مختلفة لإلفصاح اإللزامي بسن قانو 
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 the procedures governing the 

convenience and compatibility 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 
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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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