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 المستخلص

يلعلق بلغيركت مسرررلال كاط رررفع وم معلامفت مم ة ال تخكذ قرافا  ركخكت ب ررر ن إن معرفة كيفية صررررل كاليفايي في ف 

كالاطيط وكا يزكنيه، ورسررعير كا طل ، وكا اكامفت كا شفةرررغ، وايروفف ووفللف الطتريفت كالم رت كالعشير  طمف ساو  ررلا  

ث وذه كالغيركت ب رررريم مل فومف و ت كاليلفة، فإن رغيركت كاليلفة رعل ت فلط  لى ملتكخ كالغيير فم مسررررلال كاط ررررفع ور ت

نه يذشت معطى أاطترية ومسررررررر اة وشفت كاليلفة  لى ععن كاتايم كاذي رت كا صررررررراو  ليه من كلب فث كا تيذة فم وذه ك

كق ررلبفبة اير كا ليفف ة الليفايي وكا لغيركت فم أن ررطة كا ررركةف ك ف كن أست كقفلركسررفت كل ررف ررية ال  ف ررشة ك  كخية 

وم أن كالغيركت فم كاليفايي رلطف ب مع كازيف غ وكاطلصفن فم كاط فعف وكاغرض من وذه كاتخك ة وا  خك ة ر وير إ كخغ 

اية مبلس ك  كخغ  لى وشفت ريفايي كال رررغيم فم ةرررركفت كاشاخصرررة كاعرك يةف لو ية ف   كلخبفح ورفف لمف مع ك رررللا

 ررلا  كاليفايي اللاطيط كا سررللشلم ال ررركفت، وإن كاغرض كارنيسررم من وذه كاتخك ررة وا ك افبة  لى وذه كل رر لة  وم 

وطف   ا ة مم ة بين نع كا شف ة وفبلةف وم ريلفة كاشضرررف فضرررا  نكاليفايي ك  كخية وكاليفايي كاعفمة وريفايي كا شيعفت 

؟ وكيي رؤور  لى   ليفرمت؟ نلفن  وذك كق ررلطا ، بطفذل  لى معلامفت من ك ررللااية مبلس ك  كخغ ووشفت ريلفة كال ررغيم

ف يتمر أن ك ررررللااية مبلس 2016إاى  2011كا ررررركفت كا تخاة فم كاشاخصررررة كاعرك ية، ساو متغ  ررررت  ررررطاكت من 

إ كخغ كلخبفح  ت أ ل إاى كناففض فم وشفت ريفايي كال رررررررغيم، وفم ماكامة  اض إ كخغ كلخبفح كا لزكيتغ، ك  كخغ و

طف إاى ف   إ كخغ  عفمة كلسرل وريفايي كا شيعفت باال ريفايي ك  ان وكاش ث وكالطايرف ك ف  رررررررعي وكاليفايي كا

ى وشفت ريفايي كال ررغيم فم كا ررركفت كا تخاة فم كاشاخصررة كلخبفح، وك ررللااية مبلس ك  كخغ، ور ويركرمف كالفف لية  ل

ال ليم كاشيفنفت  Eviews و Excelك ف رت ك ررلاتكب برنفمبم كاعرك ية ق ررلاتكممف من  شم مسررلذ ري كل ررمت كاافصررة، 

 وك لاركج نلفن  كاش ثف
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Abstract 

Knowing how costs are spent in relation to changes in activity level is important information 

for managers to make decisions about planning and budgeting, product pricing, head-to-head, 

and more. According to the theories expressed about cost behaviour, cost changes depend 

only on the amount of change in the level of activity and these changes occur symmetrically. 

Evidence obtained from recent research has challenged this theory and the issue of cost 

constancy that it proves the meaning of unequal response to costs and variables in the firm's 

activities. One of the basic assumptions of management accounting is that changes in costs 

are proportional to the increase and decrease in activity. The purpose of this study is to study 

the impact of earnings management and its interaction with the independence of the board of 

directors on the stability of operating costs in the Iraqi stock exchange companies. Because 

of the importance of examining the behavior of costs for the future planning of companies, 

and the main purpose of this study is to answer these questions: Are administrative costs, 

overhead costs and sales costs in addition to the cost of goods sold fixed? Is there an 

important relationship between the independence of the board of directors and the stability 
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of operating costs? How does it affect their operations? The results of this survey, based on 

information from companies listed on the Iraqi Stock Exchange, over a period of six years 

from 2011 to 2016. It appears that the independence of the board of directors and profit 

management has led to a decrease in the stability of operating costs, in the face of the 

compensation of managing increased profits, and other overhead costs and costs Sales other 

than advertising and research and development costs. We also sought to examine earnings 

management, the independence of the board of directors, and their interactive effects on the 

stability of operating costs in companies listed on the Iraqi Stock Exchange for use by private 

equity investors. Excel and Eviews programs were also used to analyze data and extract 

research results. 

 

Keywords : earnings management, independence of the board of directors, interactive 

influence, cost constancy 

 

 المقدمة -1

ف ا سررررررلال   لل فة كاللليتية أن كاليفايي رلغير وف رفلرض ن فاج كاليل

اين كلب فث كالبريشية كا تيذة رتمر أن كاليفايي رلصرل  كاط فع،

 بسر ة،رز ك  كاليفايي  كاطلب،أي  طتمف يز ك   مل فوم،ب يم اير 

وذك كاسررررلا    لى [1]أعلق  .بسررررر ة أ م رلمكاطلبف  يلم و طتمف

كاليلفة وشفت كاليلفةف رتمر كاعتيت من كاتخك رررررفت أن  رررررلا  كاليلفة 

اير كا ليففئ وذك يعيس سسف ية كا ركة فم كرافا كالركخكت ب  ن 

 كا سررررف ررررية،رعتيم كا اكخ  وكاترول كق لصررررف ية كالم رالق وذه 

 ب ن [1] كا سررللشليةمذم  كذففة كلصرراو و تب كايلين ب رر ن كاطلشفت 

كاليلفة ي تث نليبة الركخكت ملع تغ من  شم كا تيرين العتيم  وشفت

كا اكخ  كا ااا غ ر ت رصررررفمتف يلعين  لى كا رررركفت أن رل  م 

ريفايي كالعتيم الاصرررري  كا اكخ  وك ررررلشتكو رلد كا اكخ  إاك  ف  

كاطلب إاى سط كل رررررفمف ر ررررر م ريفايي كالعتيم  فع رعايضرررررفت 

 وررررتخيشمت،اظفين ارررت  وكاش رررث  ن م كا سرررررررسين،ال اظفين 

وك لطزكل كالال كاعفملة  كا اظفين،وإسعفل كاروح كا عطاية اشلية 

يزيت  كاطلب،بسررررررشب كسررررررطركع مب ا فت كاع مف  طتمف يز ك  

واين  طتمف  كا شيعفت،متيرو كا اكخ  ب ف ييفم ال ليق كا زيت من 

رصررشب بعض كا اكخ  اير  فبلة اا ررلاتكب فعليلف  كا شيعفت،رطافض 

ف ر تث وشفت كاليلفة  طتمف يلرخ كا تيرون كا ففظ  لى كا اكخ  [2]

اير كا سررررررلاتمة البطب ريفايي كالعتيم مع كناففض كاطلبف  ت 

ييان  ركخ كا تيرين بفا ففظ  لى كا اكخ  اير كا سرررلاتمة بسرررشب 

 ف[3] كال ذيمفك لشفخكت ةاصية وسلق بعض ريفايي 

 

 

 هجية البحث(نالمحور األول )م

 مشكلة البحث 2-1 

ناففض بسررررررشب كإن وشفت كاليلفة يبعم كلخبفح أكذر سسررررررف ررررررية  

كا شيعررفت أكذر من ايررف غ كا شيعررفت ، ووررذك كالشررفين فم ك ررررررلبررفبررة 

كاليفايي اللغيركت فم كا شيعفتف يؤ ي إاى وشفت كاليلفة ومف يلررب 

كا اسرررا  كارنيسرررم و,  لى ااد من  تب رطف رررق فم  رررلا  كاربب

امذه كاتخك ة وا  خك ة كاعا ة بين ك للااية مبلس ك  كخغ وإ كخغ 

كلخبفح ووشفت كاليلفة فم كا ركفت كا تخاة فم كاشاخصة كاعرك يةف 

نسررررعى اةافبة  لى  ررررؤكو مف إاك كفنت وطف   كاتخك ررررة،فم وذه و

 فخبفح وك للااية مبلس ك  كخغ ا ة بين إ كخغ كل

  

   الهدف الرئيسي - :البحثاف أهد 3-1

كاغرض كارنيسررررررم من وذه كاتخك ررررررة وا كالعرل  لى كاعا ة بين 

ريلفة كال ررغيم فم  وشفت ك ررللااية مبلس ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح مع

ك ف رت فم وذه كاتخك رررة ر تيت كال وير  كاعرك ية،ةرررركفت كاشاخصرررة 

كا علتو ق ررررررللااية مبلس ك  كخغ  لى كاعا ة بين إ كخغ كلخبفح 

 أسرل وم؟أوتكل و فووشفت ريلفة كال غيم

 .ر تيت كاعا ة بين إ كخغ كلخبفح ووشفت ريلفة كال غيم -1

 .ر تيت كاعا ة بين ك للااية مبلس ك  كخغ ووشفت ريلفة كال غيم -2

ر تيت كال وير كالفف لم ق رررررللاو مبلس ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح  -3

 . لى وشفت ريلفة كال غيم

 

 البحث فرضيات 4-1

ية   ية كاش ذ شفخ 3وب سرررررررب كل ررررررس كاطترية وكاالف لت رت كسل ( ف

 :كآلرمكافرسية  لى كاط ا 

راات  ا ة اكت  قاة إسصررررررفنية بين إ كخغ  -كلواى  كافرسررررررية 

 .كلخبفح وكاذشفت فم ريلفة كال غيم

وطف   ا ة مم ة بين ك رررللااية مبلس ك  كخغ  -كاذفنية  كافرسرررية 

 .ووشفت ريلفة كال غيم

كالفف م بين ك ررررررللااية مبلس ك  كخغ وإ كخغ  -كاذفاذة  كافرسررررررية 

 ال غيمفكلخبفح اه ر وير كشير  لى وشفت ريلفة ك
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 منطقة البحث 5-1

 كآلرم يلت رلتيت نطفق كاتخك ة كا فاية فم واوة أ سفب  لى كاط ا 

 مجال وقت البحث 1-5-1

كافلرغ كازمطية امذك كاش ث سسب رافر كا علامفت كا لعللة ب لغيركت 

 .2016إاى  2011كاش ث و يا  كاليلفة وكاا ت من 

 مجال البحث المكاني 2-5-1

 .وم كا ركفت كا تخاة فم كاشاخصة كاعرك يةمططلة كاتخك ة 

  البحث مجال 3-5-1

ماسررررررا  كاش ررث وا إ كخغ كلخبررفح وك ررررررللاايررة مبلس ك  كخغ 

 ور ويركرمف كالفف لية  لى وشفت ريلفة كال غيمف

 

 -والمعلومات:  وسائل جمع البيانات 6-1

 سررررررب برت ا ع كا علامفت كا طلابة الش ث من مصررررررف خ ماللفة 

ورت ا ع كا علامرررفت كا لعللرررة برررفل بيرررفت كاش ذيرررة  نا مرررف،

وكا اسررررررا ررفت كاطتريررة من مصررررررررف خ كا يلشررفت مذررم كايلررب 

 ك نلرنررتوكااريطيررة وماك ع  عربيررة وكقنيليزيررةوكا ط رررررراخكت كا

رت ا ع كا علامفت  ن كا سرررفو ين من ساو مركاعة  ف ك فوايروف

كااررفصرررررررة  DVDكا استررفت كالفسرررررريريررة وك ررررررلاررتكب أ رك  

ا علامفت كا فاية ال ررررررركفت كا  لاكة اشاخصررررررة كاعركق ووي ة بف

ف وكلوخكق كا فايةف  ر ررر م كل وكت كا سرررلاتمة اب ع كاشيفنفت أيضرررل

 Oveysكا رك شة وكقسلشفخكت ك سصررفنية و اك ت كاشيفنفت وبركم  

 فExcelوبركم  

 

 المحور الثاني )الجانب النظري(

 :-ريف الكلمات والمصطلحاتاتع 1-2

  األرباحإدارة  1-1-2

فان إ كخغ كلخبفح ب نمف كالا ب بفلخبفح من  شم ك  كخغ يعر  [4] 

من أاررم ر ليق بعض كال يزكت كا لعللررة بررفلخبررفح كا لا عررةف رعررت 

إ كخغ كلخبفح أست أوت أبعف  اا غ كاللرير كا فام ووم  ضية خنيسية 

بين ا يع كا سرررررفو ينف ب ف أن ملتكخ كاربب وا أست كا عفيير كا م ة 

فإن أي رتسم يلسررررررشب فم   ة كاللفخير ي ين أن يؤور  كل كذ،اللييت 

إ كخغ كلخبفح وم   لى كرافا كالركخ ا سررررررلاتمم كاللفخير كا فايةف

 كا  ف رررررشة الغيير وسرررررع أ  فو كاييفمعفابة وك ية وفف لة اطلفن  

ف رتمر كاتخك ررررررفت أن إ كخغ كلخبفح م يطة ب رررررريم  فب [6] [5]

 كخغ كا سررررررل لفتف فم إ كخغ بطريللين  إ كخغ كلن ررررررطة كافعلية وإ

رسلطت كا  فخ فت  كاللتيرية،كاسيااة من ساو كالا ب بفا سل لفت 

واين وطف   ملشااة،كا  ف رررررشية كا سرررررلاتمة إاى مشف   م ف رررررشية 

م فوقت  سففذ كل كذ كق لصرررررررف ي كافعلمف ر تث إ كخغ كلخبفح 

فضررم كا ليلية  طتمف يلاب كا تيرون ب ن ررطة رصرررل كنلشفومت  ن أ

 .سلى يل يطاك من ك باغ  ن أخبفح أ لى أ كذ،

 - :اإلدارةاستقاللية مجلس  2-1-2

رررشط ك ررررررللااية مبلس ك  كخغ بفال كيت بر فبة أ ضرررررررفذ مبلس 

ك  كخغف رسرررلطت ك رررللااية مبلس ك  كخغ  لى كفلركض أن كا تيرين 

 ف[7]كاتكسليين، سفخج كا طت ة أكذر يلتة وسسف ية من كا تيرين 

 ثبات التكاليف 3-1-2

يعت وشفت كاليلفة أست سصررفن   ررلا  كاليلفة في ف يلعلق بفالغيركت 

فم مسررلال كاط ررفع وي ررير إاى أن سبت كازيف غ فم كاليفايي  طتمف 

كيي رلفف م  ب عطى، ررررلا  كاليلفة [8] مسررررلال كاط ررررفعفيطافض 

ن ف لين م  لىكاليفايي مع كالغيركت فم ك نلفج كالم رطلسررررررت  ف غل 

 ف[9]كاليفايي كاذفبلة وكاليفايي كا لغيرغ بطفذل  لى  لا  كاليلفة 

 

 -المتغيرات: األسس النظرية والعالقات بين  2-2

 استقاللية مجلس اإلدارة وإدارة األرباح 1-2-2

يرك ب أ ضررررفذ مبلس ك  كخغ اير كالطفيذيين من ساو ك ةررررركل 

ونليبة اذاد ي ين أن يؤور رياين مبلس  كالطفيذيين، لى كا تيرين 

ك  كخغ  لى كل كذ كا فام ال ررررررركفتف إاك كفنت افاشية أ ضرررررررفذ 

 كالطفيرذيين، بلس من أ ضرررررررفذ مبلس ك  كخغ كا سررررررلللين اير كا

فسرررييان كا بلس أكذر كففذغف رت ت نترية كال ذيم فيرغ أن كا بلس 

الطفيذيين( يبب أن ييان ر ت  ررررريطرغ كا تيرين كاافخايين  اير ك

ازيف غ ك ررررررللااية كا بلس  ن ك  كخغف لن كاسررررررلاكيفت كقنلمفاية 

اة كخغ يبب أن يلت كال يت فيمف وك ةررررركل  ليمف من  شم كا تيرين 

اير كالطفيذيين ال رررررركةف ي ين أن يؤور واا  وؤقذ كا تيرين  لى 

شة كالم يبب أن  اا غ  ركخكت ك  كخغ ورزويتوت بفا لاو كا طف رررررر

 .وف ك  كخغ ال سين أ كذ كا ركةرلاذ

ف رطشع فعفاية كافصرررم بين كرافا كالركخ من  شم ك  كخغ وكار فبة [10]

من  شم مبلس ك  كخغ من سليلة أن كا تيرين اير كالطفيذيين ايسرررراك 

 لى ك رررررلعتك  اللاكعؤ مع كا تيرين كالطفيذيين بسرررررشب مصرررررفا متف 

ك لن كا تيرين اير كالطفيذيين افاشلف مف ي غلان مطفصب رطفيذية  نترل

ك  أسرل،ع كالركخ فم ةركفت أو مطفصب صط ك كشيرل فإن اتيمت سففزل

قكلسررفع  رر عة ك سصررفنم كرافا كالركخ واتيمت فر    م أفضررم 

فم كا سرررللشمف  ررريؤ ي  تب كالاكفق بين  وكفع كا تيرين ق رررلاتكب 

وروغ كا فايين ال ليق ميف رررررب ةررررراصرررررية مع  كفع كا تيرين اير 

كا ركة ورلليم ريفايي  كالطفيذيين قكلسفع كاس عة إاى ر سين إ كخغ

 ك  كخغ،مبلس   لىيؤور إن كق ررررررللاواذاد ي ين كالاو  كااكفاة،

 لى إ كخغ كلخبفح ك ذفو  كا رررررركفت،بف لشفخه إستل آايفت ساك ة 

 [ف11]  لى ريفايي كااكفاةف
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 استقاللية المجلس على ثبات التكلفة 2-2-2

طف ة كالن [12]سلق  طفذل  لى  خك رررررررة الصرررررر لة ب  ايلية لفن  م فو

كاصرررررريطيةف كفن كقسلال كااسيت وا أن كالاسة كلكشر ر طع كال يت 

أن  [13] م ف اك  من وشفت كاليلفةف ياسررررب كا ر،فم كالتفق كاطلتي 

كا ررررركفت كالم اتيمف مبفاس إ كخغ أكشر أو أكذر ك ررررللااية  فصرررم 

ومتيرين سفخايين أكذر  كالطفيذي،مطفصررب مبلس ك  كخغ وكارنيس 

ك رررررللااية( وكا رررررركفت كالم اتيمف  ت  أكشر من كا سرررررفو ين اتيمف 

رل لع آايفت  ااد، فضررررررا  نمسررررررلايفت أ م من كقالزكب بفاليلفةف 

ساك ة كا ركفت كا ذكاخغ ب  كذ أفضم فم رلليم وشفت كاليلفة  طتمف 

 اارد،ييان كا رتيرون مرتفا ين برف مشركعاخيرة  كالا ررررررع(ف ومع 

كقسلاففت بين كاشلتكن فم كاليفاييف ايطمت ات يلتماك  [14]وسررررررب 

ففاطتفب كا ررررفمم ا اك ة كا ررررركفت يلطلب آايفت  مشفةررررر،أي  ايم 

 كا بلس،واررتوو   ررم  ك  كخغ، كسليررة  مذررم ك ررررررللاايررة مبلس 

ومررف إاى ااررد( وآايررفت سررفخايررة  مذررم مرك شررة  كل ررررررمت،ووييررم 

ؤ سيين وكالاكنب وكالت يق ومف إاى كق ل ف (ف ور  م كا سفو ين كا 

 ااد(ف 

ن ريفايي كا ررركفت كافرنسررية وكلا فنية أكذر وشفرلف من ك [15]أظمر 

اد إاى  يةف و ت أخاعاك ا طفن ية وكاشري يفايي كا ررررررركفت كلمريي ر

ك لن كا ررررركفت كافرنسررررية  كقسلاففت فم ساك ة كا ررررركفتف نترل

ف وكلا فنية رلعرض لنت ة  ررريف غ كالفنان وو ف أ م رعرسرررل م أيضرررل

اضغط كاساق السيطرغ  لى كا ركةف فم كااقيفت كا ل تغ وكا  لية 

من كا راب أن فمم راضررررع اع ليفت رفلير سفخاية أكذر  كا ل تغ،

و ف غ مف يؤ ي وتل كا رررررركفت كا ل ذم فم ايف غ وروغ  صرررررركمة،

 كا سفو ين إاى مسلايفت أ م من كقالزكب بفاليلفةف

 

 مجلس اإلدارة وسلوك التكلفة استقاللية 3-2-2 

رسرررعى نترية ساك ة كا رررركفت إاى  خك رررة وييم راايع كاسرررلطة 

طت نترية ساك ة  افخايينف رسررررررل  كسم وستغ كل  فو وكلفرك  كا

كا ركفت  لى نترية كااكفاةف ر فوو نترية ساك ة كا ركفت رلليم 

م رررررريلة كال ذيم وكا ت من  كفع كا تيرين الليفب ب ن ررررررطة اصررررررفاب 

كااصفن  كل ف ية ا بلس  إستل [16]كا سفو ين و لى سسفبمت 

ك  كخغ كالم ستيت بفول فب كشير فم كاسطاكت كلسيرغ وم ك للااية 

مبلس ك  كخغ ك ست كاعطفصر كارنيسية ا اك ة كا ركفت كالم رؤور 

أن كا رررركفت اكت   [18]أظمر  [ 17]  لى كاع لية كا فاية ال رررركة

من  ،اررذارردكا بررفاس كا سررررررلللررة ر يررم  لى كلخاب إاى كالللي ف 

كا لا ع أن رؤور ساك ة كا ركفت  لى ك لعتك  كا تيرين ق لاتكب 

  لا  كاليلفة اير كا ل فومف

 

 إدارة األرباح وثبات التكلفة 4-2-2

إ كخغ كلخبفح رسررررف ت  لى مطع ك باغ  ن  كن [20] و [19] وات

وأن إ كخغ كلخبفح ي ين أن  كلخبفح،كااسفنر كاصغيرغ أو كناففض 

ور ليق را عفت  كلخبفح،ر طع ك باغ  ن كااسرررررررفنر أو كناففض 

لم من  لم كاضررررررركنب ويل بفواوف ويل يفايي أو يل يةف يافر كال ر ليل

ك  كخغ رللم  أن [21] اكر .كسل فاية كالالي  ن  ررتك   لا  كاتيان

فم أ بيفت كاليفايي البطب ك باغ  ن كااسررررررفنر أو رلليم كلخبفحف 

 خ ت كالليم من كاتخك فت ر وير إ كخغ كلخبفح  لى  كلخبفح،إ كخغ 

كاعا ة بين كالبريشية ك  كخية ووشفت  بف   [22]وشفت كاليلفةف  فب 

 لى أن كا ررررررركفت رللم من وشفت ريفايي  أ اة [23]  تبكاليلفةف 

 كال غيم البطب كااسفنر أو رلليم كلخبفحف

 

  -السابقة: الدراسات  3-2

فة   [24] فم ورذه كارتخك رررررررة بعطاكن لسفض كاليلفرة بطريلرة كاليل

ةررركة رصررطيع  اللصررطيع،كا سررلمتفة  خك ررة   لية فم ةررركة بييا 

ايات كا  ركفت ب  ففتة  يفاىل رش ث وذه كاتخك ررررررة فم إميفنية 

ك لاتكب عريلة كاليلفة كا سلمتفة فم كا ركفت كاصطف ية ال طلبفت 

اية ك  كغ مم ة فم سفض كاليفايي  ون كا سرررررررفم كابتيتغ أو كا ف

ببا غ كا طل ف أرفح وذك كاش ث إميفنية رطشيق وذه كاطريلة فم ةركة 

بييا  نلفج ايت كا  ر  ب  ففتة  يفاى ب يث يلت ر تيت كاليلفة 

ف مطه  ررررعر  كافعلية وكاليلفة كا سررررلمتفة  كاربب كا سررررلمتل مطروسل

ف ر تيت فباغ كاليلفة كا لفخنةف ستث بيطم فف بعت كال فوخ  كاشيع( وأيضل

 كاصررلة،ورشف و كآلخكذ بين ك  كخغ وماظفم ك نلفج وكا بفقت اكت 

ويؤ ي  كا طل ،ب يررث ق رلرر ور اا غ  وكا لاو،يلت  رض كلفيررفخ 

ويلت  رررت كافباغ وكاليلفة كا سرررلمتفة مع كاشفسثف  كاليلفة،إاى سفض 

 .كاعم كافباغ ك يبفبية  ملة كااصاو

 خك ررررررة بعطاكن لكاعا ة بين إ كخغ كلخبفح ووشفت كاليلفة  فم [25]

فم كا ررركفت كا تخاة فم باخصررة عمركنلف كاغرض كارنيسررم من 

وذه كاتخك ة وا كال ليق فم كاعا ة بين إ كخغ كلخبفح ووشفت كاليلفة 

فم كا ركفت كا تخاة فم باخصة عمركنف كاش ث كا فام فم مبفو 

اغرض وبطررفذل  لى عشيعلرره وعريلررة كاش ررث كالطشيلم من سيررث ك

 وكازمطم،كا يفنم  -كاش ث كخرشفعلف وصررفيلفف وفللف اة ليت  يعت كاش ث،

ي ررر م كا بل ع ك سصرررفنم التخك رررة ا يع كا رررركفت كا تخاة فم 

كالم من ساو رطفيذ ، 2014 إاى 2010 كاشاخصرررررررة فم كافلرغ من

ف  25ةررررررركة  مف مب ا ه  125عرق أسذ كاعيطفت  ال ررررررركة(  فمل

الل ليق فم  Eviews8رت ك ررررلاتكب برنفم   ففكاش ث كا  ت -كعيطة 

 فرسية كاش ث فم وذك كاش ثف
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بين إ كخغ كلخبفح وساك ة كا رررررركفت ووشفت كاليلفةف  كاعا ة [26]

وأظمرت نلررفنبمت أن إ كخغ كلخبررفح رللررم من وشررفت كاليلفررة ويلت 

عفتف ورتمر نلفن  سفض كاليلفة من ساو كاليفايي ك  كخية وكا شي

أسرل رللررم كا اك ررة كاسررررررلي ررة ال ررررررركررفت من وشررفت كاليررفايي 

ك ف يؤ ي رفف م ساك ة كا ررررررركفت وإ كخغ كلخبفح إاى  وكاليفايي،

 .مزيت من كقناففض فم وشفت كاليلفة

 خك ررة بعطاكن  ررلا  كاليلفة اير كا ليفف ة  ر ليم  وخغ  فم  [27]

كا يفغ ف صررررررت ر وير كا ركسم كا اللفة اتوخغ سيفغ كا ررررررركة  لى 

وشفت كاليفايي ك  كخية وكاعفمةف سلصررراك فم ب ذمت إاى أن كاليفايي 

رز ك  فم مرسلة كااق غ ورطاخ  ررررررلا  وشفت كايلفةف ك ف أن وشفت 

 .ييان أكذر من مرسلة كاطض كاليفايي فم وذه كا ركسم 

كا ررررررركررفت  وسيامررة خك ررررررررة بعطاكن لإ كخغ كلخبررفح  فم [28]

ور ويركرمف كالفف لية  لى وشفت كاليلفة فم كا ررررررركفت كا تخاة فم 

باخصرررررة عمركنل كاغرض من وذه كاتخك رررررة وا كال ليق فم ر وير 

فة  شفت كاليل مف مع ساك ة كا ررررررركفت  لى و فف ل إ كخغ كلخبفح ور

وذه كل  لة  وم   ن ف م من وذه كاتخك ة وا ك افبة كاغرض كل

ريلفررة  فضررررررا  نكاليررفايي ك  كخيررة وكاعررفمررة وريررفايي كا شيعررفت 

ضفنع كا شف ة وفبلة؟ كيي رؤور إ كخغ كلخبفح وساك ة كا ركفت  كاش

  لىكالم رسررررررلطت  كاتخك رررررررة، لى وشفت كاليلفة؟ رتمر نلفن  وذه 

 كا فاية،صرررة عمركن ااوخكق معلامفت كا رررركفت كا تخاة فم باخ

أن ساك ة كا رررررركفت  ،2015إاى  2009ا تغ  رررررت  رررررطاكت من 

وإ كخغ كلخبررفح أ ت إاى سفض كاليررفايي كاذررفبلررة وكا ررتيرين فم 

إاى رلليم وزيف غ كلخبفح كلخبفح ارؤ ي إ كخغ وماكامة كاضررررررغاع 

كاليفايي كاعفمة وريفايي كا شيعفت كلسرل باال ريفايي ك  ان 

 ش ث وكالطايرفوكا

فم  خك ررررة ر وير إ كخغ كاربب كا ليلم من ساو كاطتر  [29]  خم

فم كاعفنت  لى ريفايي كاش ث وكالطاير وكاليفايي كاعفمة وك  كخية 

وريفايي كا شيعفت  لى كل كذ كال غيلم ال ركفتف وسلصاك إاى أن 

بين إ كخغ كاربب كا ليلم  لى أ ررررررررفم كرررم من ريرررفايي كاش رررث 

وكاليفايي كاعفمة وك  كخية وريفايي كا شيعفت ر وير كشير وكالطاير 

 لى كل كذ كال رررررغيلم ال رررررركفت وكا تير كاذي يتير كاربب كا ليلم 

 .ل شفع سفيةف سفض كاع م كاليفايي فم كا لفبم

شفت من سيث  [30عاخ ] كلسير،فم ب ذه  ن ااامت كاسرررررررفبق الذ

ضرررررر ن رغييركت فم كاليلفة من ساو ك لركح ن ااج وطفنم كافعم يل

كا شيعفت ك ففز أوو ورغييركت فم كلصاو كاذفبلة بف لشفخوف كا ففز 

 فماك  كاتخك ررررررة،ومفماب كالصرررررراخ كاذكرم الليلفةف فم وذه  كاذفنم،

بللتير واث عرق ماللفة اف    ررررلا  كاليفايي ك  كخية وكاعفمة 

 ماللفين،و ت  كا اظفين وريفايي كا اظفين بط اااين  وكا شيعفت،

 كا تيرين،وكاط ااج كاذفنم ي سذ فم كق لشفخ آوفخ رففؤو ور رررررررفؤب 

وسلصرررررراك إاى ااررردف ي ين كال ييز بين كالغييركت فم كا اظفين 

فررفالاغ كالفسرررررريريررة  كاليلفررة،وكاليررفايي كا ررشطررة بمررف بين م ركم 

اط ااج  ررررلا  كاليلفة ر رررر م كلصرررراو كاذفبلة أكذر بيذير من كالاغ 

 .  ريلفة كال فيز كافر ي كاسفبقكالفسيرية اط ااج  لا

فم  خك ة بعطاكن إ كخغ كلخبفح وساك ة كا ركفت ووشفت  [31]  فب

كاليلفة بف   ر وير ساك ة كا ركفت وإ كخغ كلخبفح بف سففة إاى 

رفف لم ف  لى وشفت كاليلفةف ر ررررررير نلفن  أب فومت إاى أن كا اك ة 

 لى كارات من أن  ،كاليلفةكابيتغ ال رررركفت ي ين أن رللم من وشفت 

 .كال وير ايس  ايفل مذم إ كخغ كلخبفح

بف   كاعا ة بين إ كخغ كلخبفح ووشفت كاليلفةف فم وذه  [32] فب 

كاتخك ة ر ت  خك ة ر وير ساكفز إ كخغ كلخبفح  لى وشفت كاليفايي 

ية كا ررررررركفت  لة كاش ذ عفتف ر رررررر م كلمذ مة وك  كخية وكا شي عف كا

ف أظمرت نلفنبمت أن  لا  كاليلفة 2007-1997كلمرييية اا اكب 

فم كا ركفت كا  لشه فم أ كنمف   كخغ كلخبفح ياللي  ن كا ركفت 

م ف ي ررير إاى كاعا ة بين إ كخغ كلخبفح ووشفت  فيمف،اير كا  رريا  

 .كاليلفة

فم ب ث بعطاكن لساك ة كا رررركفت وكاسرررلا  اير كا ل فوم  [33] 

وريفايي كا شيعفت فم كا ررركفت كا تخاة الليفايي ك  كخية وكاعفمة 

فم باخصة عمركنلف أظمرت كاطلفن  واا   لا  اير مل فوم فم 

لفن   عفمة وريفايي كا شيعفتف ك ف أظمرت كاط كاليفايي ك  كخية وكا

أن كا لغيركت كق لصررررررف ية مذم ايف غ كلصرررررراو وايف غ كا اظفين 

ركفت مذم وكقناففض كا للفبع فم كاتسم وملغيركت ساك ة كا رررررر

ك ررللااية مبلس ك  كخغ وكا سررفو ين كا ؤ ررسرريين و ت  كالغييركت 

فم أ ضرررررررررفذ مبلس ك  كخغ رللرررم من كاسررررررلا  اير كا ليرررففئ 

 .ال صروففت ك  كخية وكاعفمةف وبيعت

ب ررث بعطاكن  إ كخغ كلخبررفح فم كا ررررررركررفت كا سررررررررفو ررة  [34]

 كاسررررررعا ية(ف كاغرض من وذه كاتخك ررررررة وا كالعرل  لى   ليفت

وكسلشفخ أور بعض  كاسعا ية،إ كخغ كلخبفح فم كا ركفت كا سفو ة 

كاعاكمررم كالم رؤور  لى راارره رلررد كا ررررررركررفت فم   ليررة إ كخغ 

ةررررررركة رلتكوو فم  78كلخبفحف أاريت كاتخك رررررررة  لى  يطة من 

سصررررصررررمف فم  رررراق كا فو كاسررررعا ي ور ذم  طف فت كاصررررطف ة 

إ كخغ كلخبفح رت رلتير وكااتمفت وكازخك ةف فم وذه كاتخك ة اليفم 

عتو  اتكب ن ااج اانز كا  بف ررررررل طة كاش ث  يفخية اعي نت كقسل كافاك

( ورت بطرررفذ ن ااج كقن رررتكخ اللعرل  لى رررر وير بعض 1995 

كاعاكمم  لى   لية إ كخغ كلخبفحف أظمرت كاطلفن  أن كا ررررررركفت 

كاسرررررعا ية رتير كلخبفح ورسرررررلاتب ب ررررريم  فب كا زكيف كقسليفخية 

ف، رررررلشيةف بطريلة  ق يؤور سبت كا رررررركة  كاش ث،وفللف اطلفن   أيضرررررل
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وكابزذ كاذي رعل ت  ليه كا ررررركة  لى إ كخغ كلخبفحف ك ف أةررررفخت 

كاطلفن  إاى ر وير  فملين من كاتين وكارب ية  لى   لية إ كخغ أخبفح 

 كا ركةف

 وإ كخي،ب يم  فب  كا شيعفت،بف   متل وشفت ريفايي  [35]   فب

بف سرررففة  كايفبفنية،ت وشفت كاليلفة فم كا رررركفت م ت ك فضرررا  ن

إاى ف   مف إاك كفن كا تيرون كايفبفنيان يغيرون  رررلا  كاليفاييف 

ف وأكت ب ذمت 1990الت رشعاك كنميفخ  رررررراق كلوخكق كا فاية فم  فب 

ف  ذفبتكاسلا  كا ال شيعفت وكاليفايي كاعفمة وك  كخيةف وسلصاك أيضل

ف كشي ك فم ةررتغ وشفت كاليلفة فم ر ررير كايفبفن إاى أن وطف  كناففسررل رل

بعت كنفبفخ فلف ة كلصرررررراو إاى أن كا تيرين كالطفيذيين كايفبفنيين  ت 

 . تااك  لا  إنفف مت فم فلرغ مف بعت كافلف ة

 

 ) التطبيقي الجانب (الثالث المحور

 المجتمع اإلحصائي وطريقة أخذ العينات وحجم العينة 1-3

ي ررل م كا بل ع ك سصررفنم امذه كاتخك ررة  لى كا ررركفت كا تخاة 

وكالم  2016إاى  2011فم كاشاخصررررررررة كاعرك يررة ساو كل اكب 

 :كآلريةرسلافم كا روع 

رُسرررلذطى من كاعيطة كا رررركفت كا تخاة فم كاشاخصرررة ، ب ف فم  1- 

ية وةررررررركفت  ية وكقنل فن ااد كاشطا  وكا ؤ ررررررسرررررررفت كا فا

كالم امف كا فايين وكا ررركفت كالفبضررة ، فذ كق ررلذ فخ وكاا ررط

وييم ماللي واتيمف مشفاغ نلتية كشيرغ بسررررررشب ظرول   لمف 

 كاافصةف 

أق ريان كا ررررركفت  يت كا ركاعة  ت  فمت بلغيير  ررررطلمف كا فاية  -2

 .ساو فلرغ كال ليق

أن يلت رتكوو أ مت كا ركفت كاافسعة ال سب ب يم مسل ر فم  -3

 .را ي رتكوامف  ن واوة أةمركاشاخصة وأق يزيت 

 كا ررررررركفت،يبب أن ريان كا علامفت كا فاية كا طلابة من  شم  -4

ب ف فم ااد كا ب ا ة كايفملة من كاشيفنفت كا فاية  ب ف فم ااد 

لتفق  يفن كا يفن كلخبفح وكااسرررررررفنر وب ية وب ية كاع ام كا يزكن

ية( ملفسة ساو نفت كا فا يف بفاش لة  لتي وكا استفت كا رف  كاط

 27رت كسليفخ  يطة من  كا ررررررروع،امذه  كقسلشفخف ووفللففلرغ 

 119سيث يشلغ مب ا مف  كقسلشفخ،مع مرك فغ فلرغ  ةرررررركة،

 ف(1و خ ت  وك ف ماسب فم كابت ةركة

 

 أجريت عليها الدراسةمجموع الشركات والعينات التي  :(1جدول رقم )

 اسم الشركة
عدد الشركات 

 الكلي

الشركات التي تم 

 حذفها

الشركات التي لم يتم الحصول 

 عليها
 العينات

 16 11 9 36 الصناعيةالشركات 

 صفر صفر 9 9 المصارف

 صفر صفر 5 5 التامينشركات 

 1 8 5 14 يةالخدمالشركات 

 8 4 2 14 الزراعيةالشركات 

 1 3 صفر 4 االتصاالتشركات 

 1 19 3 23 الفنادق

 صفر صفر 7 7 شركات االستثمار

 صفر صفر 7 7 شركات التحويل المالي

 27 45 47 119 المجموع

 سيث رت كا صاو  لى وذه كاشيفنفت من ماك ع كا ركفت كا ااا غ  لى كاطلرنت

 

 طريقة تحليل البيانات 2-3

يلت ك رررررلاتكب ك سصرررررفذ كااصرررررفم وكق رررررلطلفام ال ليم كاشيفنفتف 

ااصررري ورلاي  كاشيفنفت كالم رت ا عمف من ك سصرررفذ كااصرررفم 

إاخ(ف يلت ك ررلاتكب  كالشفين، كاربعية،كا ررركنب  كاا رريط،،  كا لا ررط 

( F-   Limerوكسلشفخ tت  ليا نك سصفنيفت كق لتقاية  كسلشفخ 

ويلت ك ررررررلاتكب كسلشفخكت اذخ  كاش ث،وكسلشفخ فرسرررررريفت  ال ليم

وستغ كالاسة اف   أو ية كا لغيركتف يلت ك لاتكب ويفكم معلامفت 

 مل فبمة،ريان   لية كال لق من كا فنف  كقسلشفخكت،كالاسةف فم وذه 
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يلت خفض نل  كا فنف وي ررررررير إاى ملغير  ،H0ومن ساو خفض 

ااية أو يلت خفض كا بم ،H0من ساو خفض فرسررررية  اذاد،مفنفف 

اذخ كااستغ ويلت  شاو كا عطىف كاذي يشلى إمف  لى كا سررررلال أو مع 

 كابزذ،من أام كاي رررررري  ن وذك  كسلافين،كسلال وكست أو مع 

ف ك ررف رت [36] ٪ 5كاررذي يبررب أن ييان أ ررم من  ،Probيعلشر 

كاشيفنفت وك رررلاركج  ال ليمEviews و Excelك رررلاتكب برنفمبم 

 نلفن  كاش ثف

 -البحث وطرق حسابها:  متغيرات 3-3

  -: Cost stability   المتغير التابع )ثبات التكاليف( 1-3-3

  رريلت ك ررلاتكب كاط ااج كالاافخيل م كالفام ،[37] [1] اش ث،وفللف 

خ ت  ن ااج ووا اليفم وشفت كاليلفة (1كا اسرررررب فم معف اة خ ت  

 ف(1 

 

𝑙𝑜𝑔 [
𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡−1
] = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔 [

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + {𝑌0 + ∑ 𝑦𝑗𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡,𝑗

𝑛

𝑗−1

} ∗ 𝐷𝑈𝑀 ∗ 𝑙𝑜𝑔 [
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝜀𝑖,𝑡 … . (1) 

 وك  كخيةفي ذم كالاافخيلت إا فام كاليفايي كال غيلية  وذك، SGA فم ن ااج

 اةيرك كتفكالاافخيلت كاطشيعم  REV وي ذم 

ك وباال ااد  ووا DUM وي ذم  صفرفملغير كفلركسم ب يث إاك كنافضت إيرك كت وذك كاعفب ييان وكستل

CON  كال يتر  م ملغيركت. 

 CAPR  و كال غيمفنسشة كلصاو كاذفبلة إاى  سمQTOB، ف کيارابين معتو كاط ا كا  ساع من معيفخ 

 (2 خ ت ن ااج ( ووا 2ك ف ماس ب فم معتاة خ ت   كآلرمييان كاط ااج كا ا ع  لى كاط ا  كااصيمع وذك و

          

𝑙𝑜𝑔 [
𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡−1
] = 𝛽0

+ 𝛽1 𝑙𝑜𝑔 [
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝛽2𝐷𝑈𝑀

∗ 𝑙𝑜𝑔 [
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝛽3𝐷𝑈𝑀 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝑅𝑖,𝑡

∗ 𝑙𝑜𝑔 [
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝛽4𝐷𝑈𝑀 ∗ 𝑄𝑇𝑂𝐵𝑖,𝑡 ∗ 𝑙𝑜𝑔 [

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝜀𝑖,𝑡  … . . (2) 

 

ايف غ فم كا صررررفخيي ك  كخية  1β يُتمر كا عفمم كاط ااج،فم وذك 

 ٪ف1وكاعفمة وكا شيعفت نليبة ايف غ ك يرك كت بطسشة 

إاى كناففض كاطسشة كا  اية فم كاطفلفت ك  كخية  β  +2 β 1وي ير 

٪ فم إيرك كت 1وكاعرررفمرررة وكا شيعرررفت نليبرررة قنافرررفض بطسررررررشرررة 

 وفبلة،كا شيعفتف إاك كفنت كا صررررررفخيي ك  كخية وكاعفمة وكا شيعفت 

فيبب أن ريان كاطسشة كا  اية الزيف غ فم كا صروففت ساو فلركت 

سشة كق ناففض فم كا صروففت فم كازيف غ فم ك يرك كت أكشر من ن

 .فلركت كناففض كاتسم

  -: EMإدارة األرباح( المستقل )لمتغير ا 2-3-3

ل لف فت مذم ب ث كاشفسذين ا سررررفع إ كخغ كلخبفح بف ررررلاتكب كق رررر

نع ررم بررف ررررررلاررتكب [ 43][ 42] [41] [40] [39] [38] كالررفام،

 يلت رلتير كقن تكخ  (3خ ت   ةكا اسررررررب فم كا عف ا كآلرمكاط ااج 

 ال ركفت كالم ات يين اتيمف عرح  فب أوام(ف كآلرم

  mohammad alhadad .Iain clacher .kevin keasey) 
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 𝐶𝐴𝑖, 𝑡

𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖. 𝑡
= 𝑎0 + 𝛽1

1

𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖, 𝑡
+ 𝛽2

𝛥𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖, 𝑡

𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖, 𝑡
+ 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖, 𝑡 + 𝜀𝑖, 𝑡 … . (3) 

 

 :فم كاعا ة أ اه

CAi, t ،: 4كا صاو  ليمف من كا عف اة خ ت   وم كا سل لفت كا فاية كالم يلت) 

CAi,t ……..(4) =   )كالغييركت فم كا سرررررررفبفت كابفخية كا تيطة + كالغييركت فم كا ازون + كالغييركت فم كلصرررررراو كا لتكواة كلسرل- 

 (فم كا سفبفت كابفخية كاتكنطة + كالغييركت فم كاضركنب كا سل لة كاتفع + كالغييركت فم كا سفبفت كابفخية كلسرل كاتكنطة كالغييركت 

 

,i, tAvAssets -  ف5كا عف اة خ ت  أصاو كا ركة كالم رت كا صاو  ليمف من ملا ط)    

 

(5) … … … 𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
+ كصاو كوو  كاتوخغ)  (كصاو  نمفية كاتوخه

2
 

  -: SALESi, tΔ ف مطمف كا شيعفت ساو كافلرغ كاسفبلة  (ف6من كا عف اة خ ت   كا شيعفت ساو كافلرغ كا فاية مطروسل

i, tROA -   ف  لى ملا ط  (ف7وسسب كا عف اة خ ت   كلصاوكاعفنت  لى كلصاو ، ووا صففم كاربب ملسامل

بعت رلتير معفمات كقن تكخ كا ذكاخغ أ اه ، من كا عفمات كالم 

، ب يم مطفصم  كق ليف يةرت كا صاو  ليمف ا سفع كق ل لف فت 

ايم من كا رررركفت اكت كاطرح كاعفب كلوام ، نلصررررل  لى كاط ا 

 (ف8وسسب كا عف اة خ ت   كآلرم

 

NCAi,t=α0+β1
1

AvAssetsi,t
+ β2

ΔsALESi,t−ΔRECi,t

AvAsstsi,t
 +β3ROAi,t    …..   (8) 

 -: RECi,tΔ ك  فم كاذمت كا تيطة ساو كافلرغ كالغيير  (ف9ك ف مشين فم كا عف اة خ ت  أسيرل

  كق ليف يةكالم يلت فيمف  يفم كافرق بين كا سل لفت وكا شفاغ كا سل لة  (DCA) ا سفع كق ل لف فت كقسليفخية( و10فم معف اة خ ت  

DCAi,t=(
CAi,t

AvAssetsi,t
)-NCAi,t   …. (10) 

 .كإ كخغ ااخبفح بف لاتكب كق ل لف فت  i,tDCAيلت ك لاتكب كالي ة كا طللة  ( سيث11ومذل ف م فخ فم كا عف اة خ ت  فم وذه كاتخك ة 

 

 -:(ICEO) )استقاللية مجلس اإلدارة متغير المعدللا 3-3-3

كا تير كا سللم وا  ضا اير ملفرغ فم مبلس ك  كخغ وق يل  م 

أي مسرررؤواية رطفيذية فم كا رررركةف ي ذم وذك كا لغير نسرررشة أ ضرررفذ 

أ ضرررررررفذ مبلس ك  كخغ اير كالطفيذيين  كا سررررررلللين( إاى إا فام 

مبلس ك  كخغف  طتمف يز ك   ت  كا تيرين اير كالطفيذيين فم رياين 

مبلس ك  كخغ ، رطافض كق رررل لف فت وكذاد يزيت أ ضرررفذ مبلس 

يذيين من اا غ كلخبف ية  [44]ح ك  كخغ اير كالطف يفم ك ررررررللاا ال

مبلس ك  كخغ ، يلت  يفم نسرررشة أ ضرررفذ مبلس ك  كخغ كا سرررلللين 

ن أ ضررررررفذ مبلس ك  كخغ كا سررررررلللين   إا فام  كطسررررررشة م اية م

 أ ضررفذ مبلس ك  كخغ(ف رت ك ررلاتكب وذه كاطسررشة فم  خك ررفت مذم

 [ف46] [45]

 

  -(:السيطرة) متغيرات التحكم 3-3-4

كالاافخيلت كاطشيعم  :(SIZE) ر  م ملغيركت كال يت سبت كا ركة

، معتو  QTOB و (LEV) الي ة أ رررمت كا رررركة وكاركفعة كا فاية

 .cytobin كاط ا ب عفيير
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= = (LEV) كاركفعة كا فاية( 11ففم كا عف اة خ ت  
كا فام كاتيان

كا فام كقصاو 
  (11ففففففففف   

 = = (QTOB) معتو كاط ا (12وكا عف اة خ ت                                                 
كالي ة كاسا ية ال ركة 

كالي ة كاتفلرية 
 (12ففففففففففففف 

 -:البحث ضياتنموذج اختبار فر 3-4

 .اكت  قاة إسصفنية بين إ كخغ كلخبفح وكاذشفت فم ريلفة كال غيم( 13مشيطة فم معف اة خ ت   راات  ا ة  -الفرضية األولى: 3-4-1

i, tε+i, tQTOB 4+β t, iLEV 3β+i, tSIZE 2β EM + 1+ β 0β=i, tSTABILITY 13ففففففففففف) 

 .بين ك للااية مبلس ك  كخغ ووشفت ريلفة كال غيم( 14فم معف اة خ ت  وطف   ا ة مم ة  -الثانية : الفرضية 3-4-2

STABILTYi،t = β0 + 1 ICEO + β2 SIZEi ،t + β3 LEVi ،t + β4 QTOBi, t + εi ،t   ….. (14) 

 .ريلفة كال غيمكلخبفح اه ر وير كشير  لى وشفت  بين ك للااية مبلس ك  كخغ وإ كخغ (15فم كا عف اة خ ت   كالفف م -الثالثة :الفرضية  3-4-3

STABILTYi،t = β0 + 1 ICEO + β2 EMi ،t + β3 ICEO * EM + 4 SIZEi ،t + 5 LEVi ،t 

 +β6 QTOBi,t + εi ،t   ….. (15) 

 

 إلحصاء الوصفيا 3-5

 شررم إاركذ ك سصرررررررفذ كق ررررررلررتقام وف   ممررفب كاش ررث ، يلت  

وكاا يط كا صاو  لى ك سصفذ كااصفم ومؤةركره مذم كا لا ط 

 .وكالشفين وكااصي كا طف ب ال لغيركت وعشيعلمف

 اإلحصاء االستداللي 3-6

كاغرض من ك سصررررررفذ كق ررررررلتقام وا   م ك ررررررلطلفافت ساو 

كا بل ع ب رررررريم  فب من ساو ر ليم كا علامفت كااكخ غ فم بيفنفت 

كاعيطة وكذاد  يفم  تب كايلين كا ااا  فم وذه كق ررررررلطلفافت ، 

وسطاكت ف   كافرسرريفت ك سصررفنية وكسلشفخ فرسرريفت كاش ث 

 .وم ك ف يلم

 -:حةطريقة تحليل بيانات اللو 3-7

 (تشاوLemir (F ) اختبار 3-7-1

أوقل ، ال تيت ك رررررلاتكب كاط ط اي كال ويركت كاذفبلة  كالاسة( وكاط ط 

 (F )  اي كال ويركت كا رررررررفنعة  مبل عة( ، يلت ك ررررررلاتكب كسلشفخ

Lemir 16سسب معف اة خ ت   سصفنيفت وذك كقسلشفخك)  

F=  
(RRSS−URSS / (N−1)

 (URSS / (NT−N−K))
           … . (16) 

وا  URSSوا مب ا  مربعفت كا الففت كا ليتغ ،  RRSSسيث؛ 

وا  ررت  كا لغيركت  Kمب ا  مربعررفت كا الفررفت اير كا ليررتغ ، 

وا إا فام  ت  كاسطاكت  Tوا  ت  كا ركفت ، و  Nكالاسي ية ، 

 كالم ر ت  خك لمفف

 

{
H0:ن ط كال ويركت كا  لركة كا طف ب                                        

           H1:                                                             ن ط كالفويركت كاذفبلة مطف ب  
 

 

يعطم كاف ررررررم فم خفض فرسررررررية كاعتب فم وذك كقسلشفخ أن ا يع 

كال ويركت كافر ية ملسرررفوية إسصرررفنيلف وي ين ك رررلشتكامف بعرض من 

فم وذه كا فاة ، يبب رلتير كاط ااج بط ط كال ويركت  .أصم م لر 

 Lemir (F )كا ررفنعةف ي ررير خفض كافرسررية كاصررفرية فم كسلشفخ

ك ب يم  فب وأنه ق ياات  إاى أن ر ويركت كا شية راللي كسلافلف كشيرل

 رض أصرررم فريت ي ين أن ي م م م ا يع كال ويركت كافر يةف فم 

ورذه كا رفارة ، يُفضرررررررم ن ط كالر ويركت كاذرفبلرة  لى ن ط كالر ويركت 

 ف[47] كا فنعة
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  Hausman اختبار 3-7-2

 (F)إاك رت كسليرررفخ ن ااج كالررر ويركت كاذرررفبلرررة بطرررفذل  لى كسلشرررفخ 

Lemir فإن كاسررررؤكو كاذي يطرح نفسرررره وا مف إاك كفن كقسلال ،

فم كا ططلة من أصررم وستكت كا لطع كاعرسررم يع م بف ررل ركخ أو 

مف إاك كفنت كاع ليفت كاع رررررراكنية ي ين أن رعشر  ن وذك كقسلال 

فف رسررر ى وفرفن كاطريللفن عرق بين كااستكت ب ررريم أكذر وسررراسل 

كال ويركت كاذفبلة وكال ويركت كاع رراكنية  لى كالاكامف يسررلاتب كسلشفخ 

Hausman  مذك ية ا لف تغ ك سصرررررررفن يفخ إستل كاطريللينف كا قسل

  ي رمكقسلشفخ وم ك ف 

{
H0:ن ط كال ويركت كاع اكنية مطف ب                                        

           H1:                                                            ن ط كالفويركت كاذفبلة مطف ب  
    

يعطم أنه ق ياات  Hausman تب خفض فرسرررية كاعتب فم كسلشفخ 

ت كافر ية وا لة سط  كاط ااجف ي رررررير وذك كخرشفع كشير بين كال ويرك

إاى أن  يت كال ويركت كافر ية يلت إن ررفؤوف   رراكنيلف  سفخايلف( ويبب 

رلتير كاط ااج بط ط ر ويركت   ررراكنيةف ي رررير خفض فرسرررية كاعتب 

إاى واا  كخرشرررفع كشير بين كالررر ويركت  Hausmanفم كسلشرررفخ 

ر تيت  يت كال ويركت  كافر ية وا لة سط  كاط ااجف ووذك يعطم أنه فم

ف ويلت ر تيت كال ويركت  كافر ية ، فإن ا لة كااط  امف  وخ ممت أيضرررررل

كافر ية ب ررررريم اير   ررررراكنم   كسليلف( ، اذاد يبب رلتير كاط ااج 

 [ف27]بط ط من كال ويركت كاذفبلة 

 

تحليلللل النملللاذج الهجينلللة مع التحكم في تلللأثيرات السللللللنلللة  3-8

 والصناعة

كاصررررررطررف ررة فم كاط ااج  يررت  كاسررررررطررة وررر ويركتب بر  كال يت فم 

 ، ات يعت من كا  ين ك ررررررلاتكب كسلشفخكت كسليفخ كاط ااجكاتخك ررررررة

(F) Lemir  )و) Hausmann  )كال يت فم رررر وير كا ررررررركرررة

نا  كاشيفنفت من  OLS (وم فواة أي رلتيركت أسرل اير وسرررررع

م ررف يؤ ي إاى سطرر  فم  Pold) نفسررررررره كاطا  كا ليررفمررم أو كاطا 

كل رررررفم  لى اركخ  كاشرنفم  بسرررررشب كا  فاكغ أو نل  كا رررررروع

كاللتيرف بفاطشع ، ي ين رلتير كاط ااج  لى أنه ر ويركت   رررررراكنية 

ملطعيررة ، واين ق ي ين إاركذ كسلشررفخ عريلررة بررفاررفن ال لررفخنررة 

بفا فاة كاصلشةف اذاد ، يلت رلتير كاط فاج كا تخو ة من ساو كال يت 

 OLS ة كاط ااج بف رررررلاتكب وسرررررع فم ر ويركت كاسرررررطة وصرررررطف

 ف[48]كا ربعفت كاصغرل كاعف ية 

 

 اختبار وثني 3-8-1

، ك رررررلاتمت عريلة بفافن معفمم قاركن  قسلشفخ  1980فم  فب 

ن ااج كالب يع ملفبم كال ويركت كاع رررررراكنية وطفنية كقربفه ، كالم يلت 

كا صاو  ليمف بف لاتكب عريلة كقسل فو كل صىف كفنت فرسيفت 

 ف[49] كآلرموذك كقسلشفخ  لى كاط ا 

 

{
H0: δα=0

2

H1: δα>0
2  

يفت ، ر ذم وذه كافرسرررررر δα  فم 
2 ر وير كا لطع كاعرسررررررم   شفين  ر

الط ااج كا لتخ بفال وير كاع اكنمف فم وذك كقسلشفخ ، رعطم كافرسية 

من كلفضم ك لاتكب ن ااج كاشيفنفت كا ليفمم ، ويعطم كاصفرية أنه 

من  .خفض كافرسررررية كاصررررفرية واا  ر وير   رررراكنم فم كاط ااج

كلةرررررريفذ كالم يبب أسذوف فم كق لشفخ  طت ا ع كاشيفنفت صرررررر ة 

وماوا ية أ وكرمفف يبب أن ريان كل كغ كا سررررررلاتمة اب ع كاشيفنفت 

م ساوصرررررررفا رة وماوا ةف  نفت  نفت ب رف أن كاشيرف اغ من  ف تغ بيرف

ية  كاشاخصرررررررة كاعرك ية أو مسررررررلاراة مشفةرررررررغ من كالاكنت كا فا

في ين كااواق بمف وكال كت من صرررررر ة  كاصررررررلة،وكا استفت اكت 

 .كاشيفنفت

 

 

 كيفية القيام بالبحث 3-9

بعررت أن يلاب كاشررفسررث بب ع كاشيررفنررفت ورصررررررطيفمررف ، يبررب أن يشررتأ 

نفت ،  يف يم كاش ية كاش ث ، ووم مرسلة ر ل ية من   ل لفا كا رسلة كا

مف رتمر كايذير من كابمت  ية فم كاش ث لن غف ووم مرسلة مم ة ال

، وفم ورررذه كا رسلرررة يلاب كاشرررفسرررث يف   كا علامرررفت وكاا رررت

كا مت فم مرسلة كال ليم أن , مفوكاشيفنفت قسلشفخ كافرسررررررية ورليي

يلاب كاشفسث بل ليم كا علامفت وكاشيفنفت فم كربفه وتل كاش ث ، 

ب يم  فب ،  [50]وك افبة  لى أ  لة كاشفسث ورلييت فرسيفت ب ذه

يعل ت كاش ث  لى فرسرررية أو فرسرررية مشطية  لى نا  من كل ررر لة 

امفت ، الشفسث ونليبة اذاد ، بعت رصررررررطيي ور ليم ور ليم كا عل

يبب أن ييان مف يلت كا صرراو  ليه ال كيت أو خفض وذه كافرسرريةف 

كاغرض كارنيسررررم من كسلشفخ كافرسررررية وا كال لق من كاعا ة بين 
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سؤكو  كا  يلة( و ششمف ، ورت سسفع كاشيفنفت كا ب عة بف لاتكب  كا

بف ررررررلاتكب  Excelبرنفم   مف   رررررريلت ك ررررررلاتكب   .SPSSور ليل

قخرشفع أو كقرسفق ا يع كاطرق كالم يلت ، ويلض ن ب ث ككقخرشفع

من ساامف م فواة ككل فل أو ر تيت كاعا ة بين كا لغيركت كا اللفة 

 بف لاتكب ن ااج كقن تكخ و ا ة كقخرشفعف

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث 3-10

 المتغيرات الكمية 3-10-1

 كقسصفذ كااصفم ا لغيركت كاش ثف (2 يشين كابتوو خ ت سيث 

 

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث( 2الجدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحد االعلى الحد االدنى المتغيرات

 29ف0 01ف0 47ف1 -61ف1 نسبة تغير تكلفة التشغيل )لوغاريتم(

 42ف0 -01ف0 66ف2 -68ف1 )لوغاريتم(نسبة تغير الدخل 

 45ف0 03ف0 83ف5 00046ف0 رأس المال البشري

 61ف0 16ف0 63ف5 -08ف0 معدل النمو

1  /AvAsset 003ف0 02ف0 21ف0 00002ف 

AvAsset/SALES 010ف0 01ف0 34ف0 -49ف 

 20ف0 -014ف0 28ف0 -84ف1 العائد على األصول

 11ف0 72ف0 0000ف1 44ف0 استقاللية المجلس

 63ف0 50ف0 06ف4 0036ف0 تحسين المستوي المالي

 69ف0 16ف10 69ف12 45ف8 حجم الشركة )لوغاريتم(

CA / AvAsset 012ف0 -003ف0 54ف0 -40ف 

 09ف0 07ف0 55ف0 00014ف0 إدارة األرباح

 فSPSSمن نلفن  برنفم   (2خ ت   سيث رت كا صاو  لى وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو

 

ي ررير ك سصررفذ كااصررفم إاى مب ا ة من كل ررفايب كا سررلاتمة و

، يصمف ورصطيفمف ووصفمفف فم كااك عفم ا ع كا لفنق كار  ية ورلا

رصررررري وذه ك سصرررررفنيفت بيفنفت كاش ث وكا علامفت ورافر نترغ 

يلت   فمة  لى كاشيفنفت ق رررلاتكممف ب ررريم أ رررر  وأفضرررمف وكالم

، و يط ،  رسمف افاشلف فم ةيم مؤةركت عر  مركزي  ملا ط 

ون ط( ومؤةررررركت كال ررررلت   ررررعة كالشفين ، وكالشفين ، وكقن ركل 

صررفذ كااصررفم أن كاعفنت ك س (2خ ت   بتووكاياسررب و (كا عيفخي

سطاكت  يت   (ROA)او لى كلص بين كا ركفت  يت كاتخك ة فم كا

ست (و )- 84ف1ست أ نى  (و )- 014ف0 ملا ررررررط (كا ركاعة يشلغ 

، 20ف0ل كا عيفخي امذك كا لغير وا ك ف أن كقن رك )ف28ف0أ صررى 

ووا مؤةررررر مربع مسررررففة كم بيفنفت من كا لا ررررط ووا ملا ررررط 

( كقسصرررررفذ كااصرررررفم 3وكذاد يشين كابتوو خ ت  ف ظمفخ كالشعذر

  إ كخغ كلخبفح( ا لغيركت كاش ثف

 

 اإلحصاء الوصفي )إدارة األرباح(( 3الجدول رقم )

 المجموع ادارة االرباح المرتفعة ادارة االراح المنخفضة المتغيرات

 014ف0 008ف0 02ف0 نسبة تغير تكلفة التشغيل )لوغاريتم(

 -015ف0 -02ف0 -009ف0 نسبة تغير الدخل )لوغاريتم(

 037ف0 0005ف0 07ف0 المال البشريرأس 

 166ف0 26ف0 06ف0 معدل النمو
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1  /AvAsset 0024ف0 026ف0 022ف 

SALES/ AvAsset 0012ف0 011ف0 013ف 

 -0145ف0 -049ف0 019ف0 العائد على األصول

 508ف0 688ف0 328ف0 المالي ىتحسين المستو

 729ف0 730ف0 727ف0 استقاللية المجلس

 167ف10 170ف10 165ف10 )لوغاريتم(حجم الشركة 

CA / AvAsset 00030ف0 -0119ف0 0057ف- 

 .SPSS( من نلفن  برنفم  3كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت   مصتخ وذه كاشيفنفت ويعت

 

  المتغيرات النوعية 3-10-2

 فDUMكا لغير كاطا م  (1 ويشين كا يم خ ت   DUMكا لغير كاطا م  (4 يشين كابتوو خ ت 

 DUMالمتغير النوعي:  (4رقم )جدول ال

 

 

 

 

 

 :DUM ( المتغير النوعي1الشكل رقم )

 SPSS( من نلفن  برنفم  4مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت   ويعت

 

بتوو  لفن  كا لة ب لغير (4) خ ت رتمر ن نفت كا لعل يف  DUMأن كاش

ف من بين كا رررركفت وفم  رررطاكت 1و  0وم ملغير نا م اه سفالفن 

،  2ف27ونسررررشة كاليركخ  44 ررررة ، فإن كاط ط صررررفر اه ريركخ ككاتخ

كا اسررر ة فم , 8ف72ونسرررشة كاليركخ  118وكاط ط كلوو اه ريركخ 

  ( كطسشة م ايةف1كا يم خ ت  

 

 المتغير النوعي: ثبات التكلفة( 5الجدول رقم )

 

 

 

 

  التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار نسبة التكرار نسبة التكرار

 0 44 2ف27 2ف27

 1 118 8ف72 8ف72

 المجموع 162 0ف100 0ف100

  التكرار نسبة التكرار نسبة التكرار

 0 138 2ف85 2ف85

 1 24 8ف14 8ف14

 كا ب ا  162 0ف100 0ف100
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 ( المتغير النوعي: ثبات التكلفة2الشكل رقم )

         SPSS( من نلفن  برنفم  5مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت   ويعت

بتوا لفن  كا بفا لغير كا( 5  رخ ترتمر ن لة  نفت كا لعل يف شفتأن كاش  ذ

ف من بين كا رركفت كالم سضعت 1و  0وم ملغير نا م اه سفالفن 

ونسشة  138 ريركخوسع كاصفر اه  ,التخك ة وفم  طاكت كاتخك ة

اه ر 2ف85 ليركخكا شة ك 24يركخوكاط ط كلوو   ,8ف14 يركخالونسرررررر

  ( كطسشة م ايةف 2كا اس ة فم كا يم خ ت  

 حساب متغيرات ثبات التكلفة 3-11

ك ف وا ماسرررب فم ( 1ا سرررفع وذك كا لغير ، يلت رركيب كاط ااج  

 كسلسلة امطية مطفصلة ايم ةركة ويلت سسفع( 17كا عف اة خ ت  

β1   2و β  ، كالم يلت سسرررفبمف وفللف اعامةايم ةرررركة β1  2و β 

 (1ن ااج   سب ب ملغير كاليلفة ايم ةركة

 

log [
SGAi,t

SGAi,t−1
] = β0

+ β1 log [
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝛽2𝐷𝑈𝑀

∗ 𝑙𝑜𝑔 [
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝛽3𝐷𝑈𝑀 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝑅𝑖,𝑡

∗ 𝑙𝑜𝑔 [
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝛽4𝐷𝑈𝑀 ∗ 𝑄𝑇𝑂𝐵𝑖,𝑡 ∗ 𝑙𝑜𝑔 [

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1
] + 𝜀𝑖,𝑡 … . (17) 

 حساب متغيرات إدارة االرباح 3-12

 ك نفهف فم ( وم ك ف مشين18ففا عف اة خ ت  

CAi,t

AvAssetsi.t
= a0 + β1

1

AvAssetsi,t
+ β2

ΔSALESi,t

AvAssetsi,t
+ β3ROAi, t + ε  …. (18) 

 االنحداراختبارات تحديد نوع نموذج  3-13

رت ك باغ  ن نلفن  كسلشفخكت ر تيت نا  ن ااج كقن تكخ ب ف فم 

راسررررررب وررذه  .Hausman وكسلشررفخ Lemir (F )ااررد كسلشررفخ 

ي ت  وكقسلشفخكت مم ة كاشفسث فم كسليفخ نا  ن ااج كقن تكخف 

ق ،  وإاك كررفن كاط ااج  شررفخغ  ن ااسررة أمررف  F-Limerكسلشررفخ 

شفخ  لة أمف إ Hausmanوي ت  كسل وفب ر ويركت كاط ااج   واك كفنت 

   اكنيةف

 نتائج اختبارات تشخيص نموذج االنحدار (6الجدول رقم )                                  

 النتيجة p - مقدار   درجة الحرية قيمة اإلحصاء اختبار

F كقن تكخ كاط ااامن ااج  96ف0 (25,132) 53ف0 اي ر  

  SPSS( من نلفن  برنفم  6مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت    
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شفخ  نت كالي ة  Lemir (F )فم كسل كف أ م من مسررررررلال  p، إاك 

، فإن عريلة كقسليفخ وم عريلة بيفنفت كالاسة ، وإق  05ف0كااط  

فإن عريلة كاشيفنفت كا ب عة  كقن تكخ كاطشيعم(  ررررررليان كاطريلة 

بتوو  لفن  كااكخ غ فم كا طفذل  لى كاط شةف ب طف رررررر ، ي ين  (6خ ت  كا 

فم كاط ااج اي كاصررررررلة  F-Limerقسلشفخ  pماستة أن كالي ة 

يبب أن يلت رركيب  ومن وت،  05ف0من مسرررررلال كااط  كاشفاغ  أكشر

ك ال ربعفت   كل مف كق ليف يةكاط ااج بف لشفخه كن تكخل

 

  -:االنحدار أسسالتحقيق في  14-3

   طبيعيالتوزيع األخطاء  3-14-1

 .كافرسية كاصفرية  راايع كلسطفذ أمر عشيعم  تكخ  س كقنكالاايع كاطشيعم ل (3 يشين كا يم خ ت 

 يعمفــــكافرسية كلواى  راايع كلسطفذ اير عش   

 

 التوزيع الطبيعي (3الشكل رقم )

 

، ويسررلاتب رطف ررق كاشيفنفت ساو كا لا ررط  (3 ياسررب كا رريم خ ت 

ف ماطط   ,الل لق من رطف ررق كاشيفنفت ساو كاا ررط Box Plotأيضررل

، إاك  Q-Q-Plotأو  كق ليف ياتيمت رطف ررررق فم ماطط كقسل فو و

، في ين كالاو  sكفنت كا استفت ساو سط مسلليت وايس امف ةيم 

أن كاشيفنفت امف راايع عشيعم ، اذاد وفللف الر ررررررامفت كالاطيطية 

ستة أن كلسطفذ ، ي ين ما (3فم كا رررررريم خ ت   كاذاوة كا ذكاخغ

 امف راايع ةشه عشيعمف

 تحقق من أن التباين المتبقي ثابتال 3-14-2

يم خ ت  فم  وك ف مشين  اذي ياسررررررب ( 4كا رررررر كالاايع كاطشيعم ك

 ل س كقن تكخ        

 

 استقصاء التباين المستمر للمخلفات (4رقم )الشكل 

 

يلت ك رررلاتكب كار رررت كاشيفنم كا لشلم ملفبم كاليت كا لا عة الل لق من 

ك لن و،  (4خ ت   كالشفين كا سررررل ر اشلفيف كاط ااجف وفللف ال رررريم نترل

ةشيمة بفال ع ، فإن رشفين كاليت كا لشلية  كا اطط ق ي لاي  لى سفاة 

 وفبتف

     لفاتاعدم ارتباط المخ 3-14-3

 رررتب كخرشرررفع كارررذي يؤكرررت  لى ( 7خ ت  كابرررتوو أن ناسظ وطرررف 

 فاففتفكا ا
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 ( عدم ارتباط المخالفات7جدول رقم )

 Camera-Watson نتيجة االختبار p - مقدار   إحصائيات االختبار

 كلسطفذ اير مررشطة 99ف0 61ف2

 SPSS( من نلفن  برنفم  7مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

 

ك لن كالي ة كقسل فاية كاطفربة و أكشر من مسررررررلال كااط  وم نترل

 فااد يعطم أن كلسطفذ اير مررشطة ، فإن 05ف0

 

 

 

 

المسللللللتقللللة في التحقيق في المحلللاذاة بين المتغيرات  3-14-4

 النموذج

 variance inflation)  ، يلاب  فمم رضات كالشفينفم ك سصفذ 

factor=VIF)    ةررررررررتغ كقخرشررفعررفت  ( بللييت8فم كابررتوو خ ت

فم كااك ع  يلت رلتيت مؤةرر ي رير و كا لعت غ بين كا لغيركت كا سرلللة

ي ين ر ليم ةرررتغ  ,ات كا لتخغ ال  فاكغإاى ملتكخ كالغيير فم كا عفم

  VIFكا  فاكغ كا لعت غ  ن عريق ف   سبت  ي ة 

 

 VIFقيم ( 8رقم )جدول 

vif  المتغير  مقدار 

 AvAsset_1 02ف1

 delta_SALES_AvAsset 05ف1

 (العائد على األصول )ROA 06ف1

 

( من نلفن  برنفم  8كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  مصتخ وذه كاشيفنفت 

SPSS 

ف ي ين ماستة أنه ق 10كلكشر من  vif راات م ررررفكم م فاكغ اليت

وبفاطتر إاى أن كقفلركسفت كل ف ية  .راات م يلة م فاكغ ملعت غ

كا تخاة  ي ين كااواق بطلفن  كقن تكخفاان تكخ  ت رت ر  رررريسررررمف ، 

 .كآلرم لى كاط ا و (9فم كابتوو خ ت  

 

 نتائج االختبار باستخدام نموذج االنحدار التقليدي (9رقم )جدول 

 
مقدار 

P- 

الخطأ 

 المعياري
tتقديرال اختبار  المتغير 

 عرض المنشأ 0.008- 0.65- 0.01 0.51 

 0.26 0.31 1.13 0.35 AvAsset_1 

 0.20 0.09 -1.27 -0.12 delta_SALES_AvAsset 

** 0.007 0.04 2.72 0.13 ROA( العائد على األصول) 

 

 SPSS( من نلفن  برنفم  9مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

يلت ف( 1فم كاط ااج   (9خ ت  من ساو وسررررررع معفمات كابتوو 

لفبع اشلفيف كاط ااج  ملغير  كا صرررررراو  لى كسلافمف  ن كا لغير كا

إ كخغ كاربب( ويلت ك ررررررلاررتكب كالي ررة كا طللررة   كخغ كلخبررفح فم 

 كا سفبفتف
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                             تحليل واختبار فرضيات البحث 3-15

 ( الفرضية األولىاختبر  )  3-15-1 

 .بين إ كخغ كلخبفح ووشفت ريلفة كال غيم( 19فم كا عف اة خ ت  وطف   ا ة مم ة 

STABILITYi, t=β0 + β1 EM + β2 SIZEi, t+β3 LEVi, t +β4 QTOBi, t+εi, t      …..  19) ) 

لة كالاسة  بف ررررررلاتكب عري نفت  يف رت رركيب كاط ااج أ اه  لى كاش

سيطة ون ااج  سلية ، وت ملفخنة ن فاج كقن تكخ كالااسلم كاش كالااي

كقن ررتكخ كالااسررررررلم كاشسرررررريط مع ررر وير كاا ررت ون ااج كالاسررة 

بف ررررررلاتكب معيفخ  ية  ل ويركت كاع رررررراكن كا ليفملة ون ااج ااسة كا

AICA  و  ي ة ن ن نتفعف كاط ااج اAIC  كا طافضرررررة وا ن ااج

 مطف ب الركيب كاشيفنفت ويلت  شااه كط ااج نمفنمف

أوقل رت  م  ن ررفاج  -:لوحللة الخللدمللات اللوجسللللللتيللة 3-15-1-1

كقن تكخ كالااسرررلم كاشسررريط مع ر وير كاا ت ون ااج ااسة كاشيفنفت 

، ورت رركيب ن ااج ااسة كال ويركت (10)كا ااا غ فم كابتوو خ ت 

   .ايم ن ااج Akaic كاع اكنية  لى كاشيفنفت ، وت يلت سسفع  يت

 قيم أربعة نماذج Akaic (10رقم )جدول 

 لوحة تأثيرات عشوائية لوحة بيانات متكاملة لوجستيات بسيطة مع تأثير الوقت لوجستيات بسيطة

 86ف70 99ف135 75ف145 99ف135

 SPSS( من نلفن  برنفم  10مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

 Akaic أن ن ااج كالاسة او كال ويركت كاع رراكنية اه  ي ة  ااسظو

ك  ,أ م يعت ن ااج واذاد  فما ن ااج مطف رررررررب الانت كاشيفنفت أسيرل

ف مطف شلف اللتير كا عفماتكالاسة او كال ويركت كاع اكنية   .ن ااال

ك ا ليلة أن كالي ة 11ففم كابتوو خ ت   ا سررررررلال كااط   p( ونترل

ارره ررر وير كشير   (EM، فررإن ملغير إ كخغ كلخبررفح   05ف0أ ررم من 

  لى ملغير وشفت كاليلفة  ملغير رفبع(ف اذاد ، يلت  شاو كافرسررررررية 

 كلواىف

 عشوائيةالتأثيرات اللوحة مع النموذج  (11رقم )جدول 

 Pمقدار  التقدير االنحراف المعياري Tاختبار اسم المتغير

 0.1673 4.36- 3.1580 1.381- عرض المنشأ

EM (إدارة األرباح) -0.0418 11.56- 5.6630 2.036 

SIZE (حجم الشركة) 0.283 0.33 0.3089 1.074 

LEV ( المالية رافعةال ) -0.412 0.5866 -0.24 0.6801 

QTOB (معدل النمو) -0.9802 -0001ف0 0.0055 0.025 

 SPSS( من نلفن  برنفم  11مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

 

  ر الفرضية الثانيةاختبا 3-15-2

 )2  كط ااج بين ك للااية مبلس ك  كخغ ووشفت ريفايي كال غيم (20فم كا عف اة خ ت   وطف   ا ة مم ة 

STABILITYi,t=β0 + β1 ICEO + β2 SIZEi, t+β3 LEVi, t +β4 QTOBi, t+εi, t ….  (20) 

 

 لى كاشيفنفت بف ررررررلاتكب عريلة كالاسة  (2خ ت  رت رركيب كاط ااج 

كالاايسلية ، وت ملفخنة ن فاج كقن تكخ كالااسلم كاشسيطة مع ر وير 

كاا ت ون ااج كالاسة كا ليفملة ون ااج ااسة كال ويركت كاع ررراكنية 

 AIC  ي ررة كن ن نررتفع كاط ااج او  AICA بررف ررررررلاررتكب معيررفخ

ت  شااه كط ااج كا طافضرررة وا ن ااج مطف رررب الركيب كاشيفنفت ويل

 .نمفنم
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أوقل رت  م  ن ررفاج  -اللوجسللللللتيللة: لوحللة الخللدمللات  3-15-2-1

كاا ت ون ااج ااسة كاشيفنفت  كقن تكخ كالااسرررلم كاشسررريط مع ر وير

ورت رركيرررب ن ااج ااسرررة  ( ،12كا ااا غ فم كابرررتوو خ ت  

ايم  Akaic كال ويركت كاع ررراكنية  لى كاشيفنفت ، وت يلت سسرررفع  يت

 ن ااجف

 

 ألربعة نماذج Akaicقيم ( 12رقم )جدول 

 لوحة تأثيرات عشوائية لوحة بيانات متكاملة لوجستيات بسيطة مع تأثير الوقت لوجستيات بسيطة

139.4234 149.4202 139.4234 38.81476 

 

 SPSS( من نلفن  برنفم  12مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

من كا اسظ أن ن ااج كالاسة او كال ويركت كاع اكنية اه  ي ة أ م ، 

ك يعت ن ااج  طف ررررررب الشيفنفت كا كافإن كاط ااج  ومن وت ان ة أسيرل

ف مطف شلف اللتير كا عفمات يكالاسة ا  .كال ويركت كاع اكنية ن ااال

ا سررررررلال كااط   p( وبفاطتر إاى أن كالي ة 13ففم كابتوو خ ت  

اير ممت   (ICEO، فإن ملغير ك رررررللااية كالاسة   05ف0أكشر من 

وايس اه أي ر وير  لى ملغير وشفت ريلفة كال ررررغيم  كا لغير كالفبع(ف 

كاذفنيةف وذه كاعا ة مم ة  طت مسررررررلال اذاد رت خفض كافرسررررررية 

 ويررشط ك للااية كا بلس  يسيفل بليلفة كال غيم كاذفبلة(ف 1ف0كااط  

      

 نموذج لوحة مع تأثيرات عشوائية( 13رقم )جدول 

 Pمقدار  التقدير االنحراف المعياري Tاختبار  اسم المتغير

 0.5685 2.06231- 3.616141 0.57- عرض المنشأ

ICEO(استقاللية مجلس اإلدارة) -0.0668 3.40293- 1.856599 1.833 

SIZE (حجم الشركة) 0.3652 0.29318 0.323798 0.905 

LEV ( المالية رافعةال ) -0.964 0.49779 -0.47981 0.3351 

QTOB (معدل النمو) -0.6056 0.00258- 0.004993 0.516 

 SPSS( من نلفن  برنفم  13مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

  "اختبار الفرضية الثالثة 3-15-3

 (3وكت فم كاط ااج   (21سسب معف اة خ ت   كالفف م بين ك للااية مبلس ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح اه ر وير كشير  لى وشفت ريلفة كال غيم

STABILITYi،t = β0+β1 ICEO+β2 EMi ،t +β3 ICEO*EM +4 SIZEi ،t +β5 LEVi ،t + β6 QTOBi ،t + εi ،t  …. (21) 

لة كالاسة  بف ررررررلاتكب عري نفت  يف رت رركيب كاط ااج أ اه  لى كاش

سيطة ون ااج  سلية ، وت ملفخنة ن فاج كقن تكخ كالااسلم كاش كالااي

مع ررر وير كاا ررت ون ااج كالاسررة كقن ررتكخ كالااسررررررلم كاشسرررررريط 

 كا ليفملة ون ااج ااسة كال ويركت كاع رررررراكنية بف ررررررلاتكب معيفخ

AICA ي ة كن ن نتفعف كاط ااج ا  AIC  كا طافضررررررة وا ن ااج

 .مطف ب الركيب كاشيفنفت ويلت  شااه كط ااج نمفنم

أوقل رت  م  ن ررفاج  :- لوحللة الخللدمللات اللوجسللللللتيللة 3-15-3-1

م كاشسررريط مع ر وير كاا ت ون ااج ااسة كاشيفنفت كقن تكخ كالااسرررل

( ، ورت رركيرررب ن ااج ااسرررة 14كا ااا غ فم كابرررتوو خ ت  

ايم  Akaicكال ويركت كاع ررراكنية  لى كاشيفنفت ، وت يلت سسرررفع  يت 

 ن ااجف
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 قيم أربعة نماذج Akaic (14رقم )جدول 

 لوحة تأثيرات عشوائية لوحة بيانات متكاملة لوجستيات بسيطة مع تأثير الوقت لوجستيات بسيطة

135.8209 145.5751 135.8209 42.81476 

 SPSS( من نلفن  برنفم  14مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

، كاع رراكنية اه  ي ة أ مكال ويركت  يمن كا اسظ أن ن ااج كالاسة ا

ك ، يعت ن ااج  وبفالفام فإن كاط ااج مطف ررررب الشيفنفت كا ان ةف أسيرل

ف مطف شلف اللتير كا عفمات  فكالاسة او كال ويركت كاع اكنية ن ااال

 

بتوو خ ت   فف م ( و15ففم كا ية الل بفاطتر إاى أن كالي ة كقسل فا

اير ممت وي ين فإن وذك كا لغير  ،05ف0أكشر من مسررررررلال كااط  

ك ررررلطلفج أن كالفف م بين ك ررررللااية كا بلس وإ كخغ كلخبفح ايس اه 

 ر وير كشير  لى وشفت ريلفة كال غيمف اذاد رت خفض كافرسية كاذفاذةف

 

 نموذج لوحة مع تأثيرات عشوائية( 15رقم )جدول 

 اسم المتغير t اختبار االنحراف المعياري التقدير p مقدار

 عرض المنشأ 0.212- 4.0100 0.8483- 0.832

 ICEO (استقاللية مجلس اإلدارة) 1.529- 3.0360 4.6430- 0.126

0.5 -23.9400 35.4600 -0.675 EM (إدارة األرباح) 

0.343 0.3105 0.3273 0.949 SIZE (حجم الشركة) 

0.933 -0.0505 0.6002 -0.084 (LEV)  الماليةالرافعة  

0.942 -0.0004 0.0053 -0.072 QTOB (معدل النمو) 

0.747 15.8300 49.0300 0.323 ICEO:EM 

 

 SPSS( من نلفن  برنفم  15مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

 

 تحليل نتائج البحث 4-1

 نتائج اختبار الفرضية األول 4-1-1 

وطف   ا ة اكت  قاة إسصرررررررفنية بين إ كخغ كلخبفح ووشفت ريلفة 

كال ررررررغيررمف ك ررف خأيطررف فم ر ليررم كاط ااج كا بمز ، فررإن كالي ررة 

كقسل رررفايرررة كالم رت كا صرررررراو  ليمرررف ا لغير إ كخغ كلخبرررفح بين 

، اذاد  05ف0كا ركفت كالم ة للمف كاتخك ة أ م من مسلال كااط  

فة  وذك كا لغير ممتف وذك يعطم شفت ريل اة فم و عف أن إ كخغ كلخبفح ف

وشفت ريلفة كال ررررغيمف كال ررررغيمف ومع ايف غ إ كخغ كلخبفح ، يطافض 

اررذاررد رؤكررت كا استررفت كاعا ررة بين إ كخغ كلخبررفح ووشررفت ريلفررة 

اذاد رت  شاو كافرسررررررية كلواى الش ث ساو كاعا ة بين  كال ررررررغيم

وك ف ماسررر ة فم كابتوو خ ت  إ كخغ كلخبفح ووشفت ريلفة كال رررغيم

رلاكفق نلفن  وذه كاتخك ررررررة مع نلفن  كاتخك ررررررفت كالم وكالم  (16)

 ف [31] [23]، [22]، [21]،  [20]،  [19]أاركوف 

 

 -:نتائج اختبار الفرضية الثاني 4-1-2

وطررف   ا ررة كشيرغ بين ك ررررررللاايررة مبلس ك  كخغ ووشررفت ريلفررة  

فإن كالي ة كال ررررررغيرمف ك رف يلضررررررب من ر ليرم  كاط ااج كا بمز ، 

كقسل فاية كالم رت كا صررراو  ليمف ا لغير ك رررللااية مبلس ك  كخغ 

بين كا ررركفت كالم ةرر للمف كاتخك ررة أ لى من مسررلال كااط  كاشفاغ 

ية  05ف0 وذك يعطم أن ك ررررررللاا فف  وذك كا لغير ايس مم رل فإن  اذك   ،

كاعا ة بين  فإن اذاد كا بلس ق رؤور  لى وشفت ريفايي كال ررررررغيم

ك ررررررللااية مبلس ك  كخغ ووشفت ريلفة كال ررررررغيم ات يلت ر كيتوف من 



 

 
90 

 

  93 - 72 ،  2022حزيران   ،  1  ، العدد 7المجلد   ........ إدارة األرباح –علي و شريين    مجلة كلية الكوت الجامعة
 

ية الش ث كالم فساو كا استفت  ذفن ية كا لذاد  رت خفض كافرسرررررر

كاعا ة بين ك ررررررللااية مبلس ك  كخغ ووشفت ريفايي   لىرسررررررلطت 

نلفن  وذه كاتخك ررة و( 16وك ف ماسرر ة فم كابتوو خ ت   كال ررغيم

  [32] .نلفن ق رلفق مع 

 

 -:نتائج اختبار الفرضية الثالثة 4-1-3

اللفف م بين ك ررررررللااية مبلس ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح ر وير كشير  

ك ف خأيطف فم ر ليم كاط ااج كا طف ب ، رت  , لى وشفت ريلفة كال غيم

ا لغير كالفف م ق ررررررللاو مبلس  p-value كا صرررررراو  لى  ي ة

ة للمف كاتخك ة أكشر من  ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح بين كا ركفت كالم 

ف 05ف0مسرررلال كااط   وذك يعطم أن  ,، اذك فإن وذك كا لغير ايس مم ل

كالفف م بين ك ررررررللااية مبلس ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح ق يؤور  لى 

رفف م ك ررررللااية مبلس  فإن كاعا ة بين اذاد ،وشفت ريلفة كال ررررغيم

ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح مع وشفت ريلفة كال ررررررغيم ات يلت ر كيتوف من 

ساو كا استفت اذاد رسلطت فرسية كاش ث كاذفاذة  لى كاعا ة بين 

ية مبلس ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح مع فف م ك ررررررللاا ريفايي وشفت  ر

نلفن  وذه ( و16وك ف ماسرر ة فم كابتوو خ ت   كال ررغيم مرفاض

  طلفن كاكاتخك ة ق رلفق مع 

. [32]   

 ( ملخص نتائج فرضيات البحث16جدول رقم )

 النتائج الفرضيات ت

  شاو كافرسية وطف   ا ة كشيرغ بين إ كخغ كلخبفح ووشفت ريلفة كال غيمف 1

 خفض كافرسية وطف   ا ة كشيرغ بين ك للااية مبلس ك  كخغ ووشفت ريلفة كال غيمف 2

 خفض كافرسية كالفف م بين ك للااية مبلس ك  كخغ وإ كخغ كلخبفح اه ر وير كشير  لى وشفت ريلفة كال غيمف 3

 كاشفسذفن كايمف( وم كالم وصم 16مصتخ وذه كاشيفنفت كا ذكاخغ فم كابتوو خ ت  

 قيود البحث 4-2

ف  ك فم أب فومت ، وبعضررمف يتمر نفسرره سلى ياكاه كاشفسذان  كن ل  يا ل

ية الش ث وا كااصرررررراو إاى  ست كاركفنز كل رررررررف رررررر يةف أ شتك فم كا

ك سصررررفذكت وكا علامفتف فم وذك كاصررررت  ، وطف  م ررررفكم اعلت 

ستمفت كاش ث مذم كااصرررراو إاى كا بات وكايلب وك سصررررفذكت 

يعا  و اك ت كاشيفنفت ومف إاى ااد فم كاعركق اير م يطة بسررررمااةف 

ازذ من وذه كا  رررررريلة إاى نل  أو نل  أي من ستمفت كاش ث 

كا ررذكاخغ أ اه ، ومن نررفسيررة أسرل ، كا لغيركت اير كا رااع 

فيمف كالم  ت ريان نليبة اللصررفميت وكل ررفايب كاافصررة كا سررلاتمة 

فم كاش ثف افاشلف مف يعرسان الاطر كاصاسية كاتكسلية وكاافخاية 

فةف ورب تخ ك ةرررررررفخغ إاى أنه فم أب فث كاعلاب الش ث بطرق مالل

كاسرررلاكية ، من كا سرررل يم كال يت ب ررريم كفمم فم وذه كلناك  من 

كاعاكمم أو كالضفذ  ليمف ، وايططف ن فوو را ع ور تيت وك لاتكب كم 

بفاطتر إاى كاعت  ك سصررررررفنم  .وذه كقسليفعفت كااامة ال ت مطمف

وخكق كا فاية ، فإن كا  تو  ال ررركفت كا تخاة فم  رراق كاعركق اا

لفن   لى كاييفنفت كلسرل يبب أن يلت ب ذخ نليبة .رع يت وذه كاط

ق لاتكب كاشيفنفت كا فاية كا ت لة ، من كاطشيعم أن رل ور اا غ نلفن  

 .وذه كاتخك ة ببا غ رت يق كاشيفنفت كا فاية

 

 

 االستنتاجات 4-3

وكا سفو ان بفالعرل وفللف اطلفن  كافرسيفت ، يُطصب كا سلذ رون 

 لى مفماب وشفت ريلفة كال ررررررغيم وكقول فب به فم كالركخكت ، لن 

 كاا ت عكا ررررررركفت اكت كايذففة كاعفاية ااالزكب رللم ريفايفمف أ م م

كالم  رررررلُعلشر نلفع سرررررعي إ كخية  ن عريق كاشيع رلغير كازيف غ ، 

ريلفة ال سرررلذ رين وكا سرررفو ين ، فم سين أن أست أوت أ رررشفع وشفت 

كال ررررغيم وا ر  م كاليفايي كا فاية البطب كا زيت من كااسررررفنر فم 

كا سرررررللشم أو ر ليق كا زيت من كلخبفح فم كا سرررررللشم ورعل ت  لى 

ف أن يللزب كا تيرون باطاخغ ريفايي   ركخكت ك  كخغف يُللرح أيضررررررل

كال ررررغيم كاافصررررة بمت وأن يطلشماك إاى ا يع ااكنب وذه كالضررررية 

 .خكرمتكا م ة فم  رك

 

 التوصيات 4-4

رلصررررررم أور مؤةررررررركت نترية كااكفاة  لى وشفت كاليلفة فم   -1

 .كاشاخصة كاعرك ية

 .ر وير وييم كا ليية  لى وشفت كاليلفة - 2

 .ر وير وييم خأم كا فو  لى وشفت كاليلفة  -3

أور نا  كاصرررررطف ة  لى وشفت كاليلفة فم ةرررررركفت كاشاخصرررررة  - 4

 كاعرك يةف
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