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دراسة اختبارية عمى الشركات الصناعية : المحاسبيةاألرباح جودة أثرها عمى إدارة األرباح و
 األردنية المساهمة العامة

 

 الممخص الدراسة
، ولمعرفة مدى تأثير ممارسات إدارة األرباح دارة األرباحإلالشركات األردنية ىدفت ىذه الدراسة الختبار مدى ممارسة 
شركة صناعية أردنية  (20)وقد اعتمدت الدراسة عمى عينة مكونة من . عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا

 .  تم اختيارىا بطريقة العينة الطبقية العشوائية2012-2005مساىمة عامة مدرجة في بورصة عمان خالل الفترة 
واستخدمت الدراسة جودة األرباح كمتغير تابع، بينما اشتممت المتغيرات المستقمة عمى إدارة األرباح باإلضافة لثالثة 

 . صولاألمعدل العائد عمى ونسبة المديونية والشركة حجم متغيرات ضابطة ىي 
بشكٍل عام، كما كشفت النتائج عن ة يانخفاض جودة األرباح لدى الشركات الصناعية األردنوأظيرت نتائج الدراسة 

فقد أظيرت تحميل االنحدار أما نتائج . تقميل الربح إلدارة األرباح التي تستيدف ةاألردنيالشركات الصناعية ممارسة 
، بينما كان لنسبة المديونية تأثير لممارسات وأساليب إدارة األرباح عمى جودة األرباحًا إحصائيميم ووجود أثر سالب 

 . جودة األرباحعمى وذو أىمية إحصائية  موجب
صياغة السياسات والمبادئ والمعايير المحاسبية بشكٍل يضمن عدم قيام الشركات باستغالل وأوصت الدراسة بضرورة 

الحاكمية المؤسسية لجميع الشركات المساىمة وأوصت بضرورة التطبيق الفعال لقواعد المرونة فييا لمتالعب بأرباحيا، 
 . في األردنالعامة

 .إدارة األرباح، جودة األرباح المحاسبية، الشركات الصناعية األردنية: الكممات الدالة
 

ABSTRACT 
 

This study aimed to examine the extent to which Jordanian companies practice earnings 

management, and to find out the impact of earnings management on earnings quality. The study 

relied on a stratified random sample of 20 industrial Jordanian companies listed on the Amman 

Stock Exchange during the period (2005 to 2012). 

The study used earnings quality as a dependent variable, while the independent variables include 

earnings management, in addition to three control variables that include company's size, leverage 

ratio and return on assets. 

The results showed low earnings quality of the Jordanian industrial companies in general, and 

proved that Jordanian industrial companies practice earnings management that aimed to reduce 

earnings. The results of regression analysis showed that earnings management had a negative and 

significant effect on earnings quality, while the leverage ratio had a positive and significant effect 

on earnings quality. 

The study recommended to formulate the accounting principles, policies and standards so as to 

prevent the companies from manipulate earnings, and recommended that importance of applying 

corporate governance for all public shareholding companies in Jordan. 

Keywords: Earnings Management, Earnings Quality, Jordanian Industrial 

Companies.  
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 مقدمة الدراسة. 1

تعرف المحاسبة بأنيا عممية تحديد وقياس وتوصيل المعمومات االقتصادية بشكل يمكن مستخدمي 
ومن ىذا التعريف يتضح أن المحاسبة . (Weygandt et al., 2012)ىذه المعمومات من اتخاذ القرارات 

تزود ىا تنطوي عمى تحديد وتعريف وقياس المعمومات االقتصادية وفقًا لنظام القيد المزدوج، كما أن
 بالمعمومات الالزمة حول النشاطات المالية أو االقتصادية لممنظمة، ومستخدمي نمستخدميال

إدارة مثل سواًء بطريقة مباشرة او غير مباشرة المنظمة المعمومات المالية ىم اصحاب المصالح مع 
، والييئات الحكومية وخاصًة دوائر الضرائب، والدائنين، الشركة، والمساىمين الحاليين والمتوقعين

.  والموردين، والعمالء، والموظفين

ويعتبر تعدد األطراف ذات العالقة بالشركة وتنوع مصالحيا من أىم أسباب التعارض والتضارب فيما 
. بينيا، وىو ما قد يدفع إدارة الشركة لإلفصاح عن المعمومات التي تخدم مصالحيا بالدرجة األولى

فمصمحة إدارة الشركة تتمثل باإلفصاح عن معمومات تدل عمى حسن أداء الشركة وارتفاع ربحيتيا 
في . ألن مكافآت اإلدارة ترتبط بنتائج أدائيا والذي يعتمد عمى عدد من المعايير من ضمنيا األرباح

حين تكمن مصمحة المساىمين الحاليين والمستثمرين المتوقعين في الحصول عمى معمومات موثوقة 
وىذا ينطبق عمى األطراف األخرى ، عن الشركة بغض النظر عن إيجابية أو سمبية ىذه المعمومات

(.  Brown and Hillegeist, 2006)المعنية 

وبالرغم من أن التقارير المالية تخضع عند إعدادىا لعدد كبير من المعايير والسياسات المحاسبية، 
كما تخضع عند نشرىا لمعايير اإلفصاح المحاسبي، إال أن ىذا ال يمنع إدارات الشركات من السعي 

 بالشكل الذي يخدم مصالحيا من خالل ممارسات إدارة ، وخاصة األرباح،إلظيار البيانات المالية
أرباحيا بحيث تصبح بتقوم من خالليا إدارة الشركة بالتالعب ىي وسيمة إدارة األرباح ف. األرباح

(. Healy and Wahlen, 2008)اإلدارة تخدم أىداف األرباح المنشورة في القوائم المالية 

دارة األرباح أثر كبير عمى جودة األرباح المحاسبية، حيث أن جودة األرباح تعكس قدرة بوجد إلو
، (Schipper and Vincent, 2003)التعبير عن الربح الحقيقي لممنظمة بشكٍل صادق في األرباح 

تؤدي لعدم تعبير األرباح الواردة في التقرير ىا وبالتالي فإن إدارة األرباح تتنافى مع جودة األرباح ألن
.  المالي عن الربح الحقيقي لممنظمة
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وبناًء عمى ما سبق، تأتي ىذه الدراسة لتبحث في واقع وممارسات إدارة األرباح من قبل الشركات 
.  المساىمة العامة وانعكاسات ىذه الممارسات عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا

 

مشكمة الدراسة . 2

تتمثل مشكمة الدراسة في عدم معرفة مدى قيام الشركات الصناعية األردنية بممارسة إدارة األرباح، 
ومن خالل ما سبق، . وعدم وضوح أثر تمك الممارسات عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا

:   فيمكن القول بأن ىذه الدراسة تسعى لإلجابة عن األسئمة التالية

 إلى أي مدى تقوم الشركات األردنية بممارسة إدارة األرباح بشكٍل مباشر أو غير مباشر؟ .1

 ما ىو أثر ممارسات إدارة األرباح عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا؟ .2

 ما ىو أثر حجم الشركة عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا؟ .3

 ما ىو أثر نسبة المديونية عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا؟ .4

 ما ىو أثر معدل العائد عمى األصول عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا؟ .5

 

: أهداف الدراسة. 3

يتمثل اليدف األساسي ليذه الدراسة في معرفة أثر ممارسات إدارة األرباح من قبل الشركات المساىمة 
وبشكٍل تفصيمي فإن ىذه الدراسة تيدف . العامة في األردن عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا

:  إلى ما يمي

 .التعرف عمى مدى ممارسة الشركات األردنية إلدارة األرباح بشكٍل مباشر أو غير مباشر .1

 .معرفة أثر ممارسات إدارة األرباح عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا .2

 معرفة أثر حجم الشركة عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا؟ .3

 معرفة أثر نسبة المديونية عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا؟ .4

 معرفة أثر معدل العائد عمى األصول عمى جودة األرباح المحاسبية المعمن عنيا؟ .5
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: أهمية الدراسة. 4

تنبع أىمية ىذه الدراسة من خالل أىمية رقم الربح المحاسبي، ومن التأثير الكبير لممارسات إدارة 
حيث تتفق معظم . األرباح عمى جودة األرباح المحاسبية ومستوى دقتيا وموثوقيتيا من جية أخرى

األدبيات السابقة عمى أن األرباح المحاسبية المعمن عنيا في التقارير المالية تعتبر المعمومة األىم 
بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية، حيث أن األرباح تعتبر بمثابة خالصة عن أعمال الشركة وانجازاتيا 

(. Barth et al., 2001)خالل الفترة المالية 

ونظرًا ألىمية األرباح المحاسبية لممستثمرين والدائنين والموظفين والمحممين الماليين والعمالء 
والموردين وغيرىم، فمن الميم أن تكون التقارير المالية لمشركة قادرة عمى توصيل المعمومات المالية 

لكن إدارة الشركة عادًة ما تستغل الفرص المتاحة أماميا . بشكل فعال وموثوق وفي الوقت المناسب
من أجل تضميل مستخدمي القوائم المالية من خالل التالعب بقيم األرباح لتحقيق أىداف خاصة ليا 

(Ayers et al., 2006) و(Bergstressera and Philippon, 2006  .)

وطالما أن ىناك إمكانية متوفرة لدى إدارة الشركة لمتالعب باألرباح ضمن ما تسمح بو السياسات 
والمعايير المحاسبية، فإن أرقام صافي الربح ستكون مضممة ولن تعكس الوضع الفعمي لمشركة، وىذا 

ما سينتج عنو مجموعًة من التبعات واالنعكاسات والتي ستطال جميع مستخدمي القوائم المالية 
.  وخاصًة المساىمين والدائنين والمستثمرين المحتممين

 

:  فرضيات الدراسة. 5

1. H0 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسات ادارة االرباح عمى جودة االرباح المحاسبية. 

2. H0 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم الشركة عمى جودة األرباح المحاسبية . 

3. H0 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنسبة المديونية عمى جودة األرباح المحاسبية . 

4. H0 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمعدل العائد عمى األصول عمى جودة األرباح
 . المحاسبية
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الدراسات السابقة . 6

استحوذ موضوع إدارة األرباح عمى اىتمام عدد كبير من الباحثين نظرًا ألىمية الموضوع لدى العديد 
دارة الضرائب وغيرىم حيث . من الفئات بما فييا إدارة الشركة والمساىمين والمقرضين والموظفين وا 

ببحث واقع ممارسات إدارة األرباح من قبل الشركات المساىمة  (2013نور ومطر، )قامت دراسة 
العامة األردنية، واختبار أثر ىذه الممارسات عمى موثوقية البيانات المالية المنشورة، ومعرفة الوسائل 

ووجدت الدراسة بأن . الالزمة لمحد من ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساىمة العامة األردنية
ىناك ممارسات فعمية إلدارة األرباح من قبل الشركات المساىمة العامة األردنية، وبأن ىذه الظاىرة 

كما أشارت النتائج . تزايدت بفعل تداعيات األزمة المالية العالمية خصوصا في الشركات المتعثرة
لوجود أثارًا متفاوتة إلدارة األرباح عمى موثوقية البيانات المالية المنشورة التي تصدرىا الشركات 

.  المساىمة العامة األردنية

فقد اختبرت أثر إدارة األرباح عمى ربحية الشركات غير المالية  (Anjum et al., 2012)أما دراسة 
 إلى 2002 شركة خالل الفترة 98وشممت عينة الدراسة . المدرجة في بورصة كراتشي في باكستان

وقامت الدراسة بتطبيق نموذج جونز المعدل لحساب المستحقات التقديرية والتي تستخدم . 2006
وباستخدام تحميل . كمقياس إلدارة األرباح، بينما تم قياس الربحية من خالل معدل العائد عمى األصول

االنحدار، أظيرت النتائج بأن إلدارة األرباح تأثير سمبي عمى ربحية الشركات مما يعني بأن ازدياد 
.   ممارسات التالعب بالقوائم المالية لمشركات يساىم في تخفيض مصداقيتيا وبالتالي تخفيض ربحيتيا

لمتعرف عمى إدارة األرباح وعالقتيا بعوائد األسيم في سوق فمسطين  (2010األشقر، )وىدفت دراسة 
ووجدت .  شركة مدرجة في سوق فمسطين23واعتمدت الدراسة عمى عينة مكونة من . لألوراق المالية

الدراسة بأن معظم الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية تمارس إدارة األرباح، كما 
أظيرت النتائج بأن ىناك عالقة ميمة بين صافي الربح التشغيمي والتدفق النقدي التشغيمي، وبين 

.  التغير في اإليرادات قيد التحصيل مع عوائد األسيم

فقد ىدفت لمكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساىمة  (2010القثامي، )أما دراسة 
وتضمنت عينة الدراسة عمى . السعودية، واختبار تأثير بعض العوامل عمى ممارسة إدارة األرباح

وأكدت نتائج . شركة مدرجة في سوق المال السعودي وتمثل قطاع الصناعة والخدمات والزراعة (87)

Cop
y R

igh
ts 



7 

 

الدراسة عمى ممارسة الشركات المساىمة السعودية إلدارة األرباح حيٌث تمارس االستحقاق االختياري 
وأوضحت النتائج أن الشركات الصناعية والخدمية تمارس االستحقاق االختياري . بشكل سالب عموماً 

وأن ، بطريقة سالبة في حين أن الشركات الزراعية تمارس االستحقاق االختياري باتجاه موجب
والشركات ذات الخسائر تمارس إدارة األرباح ، الشركات ذات الربحية تمارس إدارة األرباح بشكل سالب

. بشكل موجب

داراتيا عمى السعر السوقي لمسيمفي أثر  (Anilowski et al, 2007)وبحثت دراسة  . توجيو األرباح وا 
 إلى 1990 سنة من 15وتم تطبيق الدراسة عمى عوائد األسيم في السوق األمريكية خالل فترة 

و . ووجدت الدراسة بأن توجيو األرباح عادًة ما يؤدي لتوليد أخبار جديدة عن ربحية الشركة. 2004
دارة األرباح ليا أثر ميم إحصائيًا عمى القيمة السوقية  بالتالي فقد خمصت الدراسة إلى أن توجيو وا 

.  لمسيم و بالتالي عائد السيم

عمى صعيٍد آخر، قام العديد من الباحثين بدراسة جودة األرباح المحاسبية والعوامل المؤثرة عمييا، 
( 2012حمدان، )حيث قامت دراسة . باإلضافة لبحث تأثيرىا عمى مختمف مستخدمي القوائم المالية

جودة أرباح الشركات الصناعية المساىمة العامة المدرجة في بورصة عمان، باإلضافة باختبار 
التحفظ المحاسبي، حجم : الختبار العوامل التي تؤثر في مستوى جودة األرباح في تمك الشركات وىي

وشممت . الشركة، عقود الدين، العائد عمى اإلستثمار، التحكم المؤسسي، جودة التدقيق، ولجان التدقيق
. 2009-2004شركة مساىمة عامة صناعية مدرجة في بورصة عمان لمفترة  (50)عينة الدراسة 

وبينت نتائج الدراسة ارتفاع جودة أرباح الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية، كما أشارت إلى 
 . وجود تأثير لحجم الشركة وعقود الدين وجودة التدقيق في مستوى جودة األرباح

بإلقاء ببحث موضوع جودة األرباح باالعتماد عمى دراسة ( Dichev et al., 2012)وقامت دراسة 
 12 مدير مالي في الشركات المساىمة العامة، إضافة لمقابالت معمقة مع 165مسحية لعينة من 

وخمصت الدراسة إلى أن األرباح ذات الجودة العالية تتميز . مدير مالي واثنان من واضعي المعايير
. باالستمرارية، كما أنيا تعكس خيارات االفصاح المالئمة عبر الزمن وتتجنب التقديرات طويمة األجل

من جودة األرباح ناتجة عن العوامل المرتبطة بالمستحقات غير % 50كما وجدت الدراسة بأن حوالي 
من الشركات تدير أرباحيا لتقوم بالتضميل عمى أدائيا % 20التقديرية، وأشارت النتائج إلى أن 
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االقتصادي، وبأن المدراء الماليين يعتقدون بأن التالعب باألرباح من الصعب أن يكتشف من قبل 
.  الجيات الخارجية

ناقشت أسباب االختالف في مقاييس جودة األرباح والنتائج فقد  (Dechow et al., 2010)أما دراسة 
واعتمدت الدراسة عمى تقسيم مؤشرات جودة األرباح إلى ثالثة فئات أساسية ىي . التي تترتب عمييا

ولم تستطيع . خصائص األرباح، واستجابة المستثمرين لألرباح، والمؤشرات الخارجية لمتالعب باألرباح
الدراسة أن تصل إلى استنتاج واضح حول مقاييس ومؤشرات جودة األرباح ألن الجودة تعتمد عمى 

كما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن جودة األرباح ىي دالة في . السياق الذي يتم من خاللو الحكم عمييا
. مؤشرات أداء الشركة األساسية

توضيح مفيوم جودة األرباح وأىميتو ومقاييسو، والختبار مدى ل (2008الشريف، )وىدفت دراسة 
وباالعتماد عمى بيانات خمس وأربعون شركة . عالقة جودة األرباح بجوانب الحاكمية المؤسسية

، أظيرت النتائج وجود 2007-2001مساىمة عامة صناعية مدرجة في بورصة عمان خالل الفترة 
عالقة عكسية بين جودة األرباح وبين نسبة ممكية أعضاء مجمس اإلدارة ألسيم الشركة، ووجود عالقة 

أما بقية الخصائص التي اشتممت عمييا . طردية بين استقاللية لجنة التدقيق وبين جودة األرباح
جوانب الحاكمية الم ؤسسية فمم تدل االختبارات اإلحصائية عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

.  بينيا وبين جودة األرباح

الخاصة بتحسين  (Blue Ribbon)اختبار اثر توصيات لجنة ب (Bryan et al., 2004)وقامت دراسة 
فعالية لجنة التدقيق الداخمي عمى جودة األرباح، وتوصيات ىذه المجنة تتعمق بتكوين لجنة تدقيق 

وقامت الدراسة . مستقمة من ثالثة أعضاء عمى األقل يتمتعون بمعرفة مالية، ويجتمعون بشكل دوري
باختبار أثر ىذه المتغيرات عمى جودة األرباح المقاسة من خالل شفافية األرباح ومستوى اإلعالم فييا 

(Earning informativeness) . وخمصت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين أعضاء لجنة التدقيق
. المستقمين والذين يتمتعون بخبرة مالية ويجتمعون بشكل دوري وبين جودة األرباح
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الجانب النظري لمدراسة . 7

 مفهوم إدارة األرباح- 

إدارة األرباح بأنيا تحدث عندما يقوم المدراء باستخدام  (Healy and Wahlen, 1999)عرفت دراسة 
التقديرات الشخصية في الحسابات والقوائم المالية لتغيير التقارير المالية بيدف تضميل المساىمين فيما 

يتعمق باألداء المالي لمشركة، أو لمتأثير عمى النتائج التعاقدية التي تعتمد عمى األرقام المحاسبية 
.  المنشورة لمشركة

إدارة األرباح عمى أنيا التالعب المفيد في النتائج  (Mulford and Comiskey, 2002)وعرف 
فقد عرفيا  (Bhundia, 2012)أما . المحاسبية بيدف خمق تصور مختمف عن األداء الحقيقي لمشركة

بأنيا اتخاذ خطوات متعمدة ضمن المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لجعل األرباح المعمن عنيا 
بأنيا محاولة اإلدارة التأثير عمى رقم األرباح  (Schroder et al., 2005)وعرفيا . مطابقة لتمك المرغوبة

.  المعمن عنو في المدى القصير من أجل تحقيق مصالح ذاتية

 ,Mckee)مثل  بعضالالسمعة السمبية عمى إدارة األرباح، إال أن يضفون ورغم أن معظم الباحثين 

  اتخذ موقفا معاكسًا حين وصفيا أنيا إجراءات معقولة ومقبولة من الناحية القانونية يقصد بيا(2005
.  تحقيق الثبات النسبي لألرباح الذي يجعميا قابمة لمتنبؤ إذا مورست مثاًل ضمن أسموب تمييد الدخل

فقد اتخذ موقفًا متوسطًا حيث أشار إلى أن األثر الذي ينشأ عن  (Ronen and Yaaris ,2008)أما 
يكون مفيدًا إذا ما نظر إلييا باعتبارىا توفر لممالك وغيرىم من أصحاب المصالح قد إدارة األرباح 

.  مؤشرًا عن أداء الشركة في األجل الطويل، حتى لو أخفت عنيم أداءىا الحقيقي في األجل القصير

 

الكشف عن إدارة األرباح  - 

 : يمكن الكشف عن إدارة األرباح من خالل ما يمي

أشارت التعريفات السابقة إلى أن إدارة األرباح تتضمن استخدام : توقيت واختيار الطريقة المحاسبية( 1
وتقوم إدارة الشركة بإدارة . الممارسات المحاسبية المناسبة التي تحقق من خالليا اإلدارة أىدافيا

: األرباح من خالل أسموبين
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حينما يكون من : (GAAP)االختيارات المحاسبية من المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا  . أ
الممكن إلدارة الشركة أن تختار من بين المبادئ المحاسبية، فإنيا عادًة ما تختار ما يتناسب 

كما . مع أىدافيا الخاصة والتي من شأنيا تحقيق مستويات األرباح المستيدفة من قبل اإلدارة
أن توقيت استخدام األسموب المحاسبي أو االختيار المحاسبي يمعب دورًا كبيرًا ألنو قد يكون 

أن الشركات  (Aboody and Lev, 1998)بينت دراسة دراسة فمثاًل . أسموب إلدارة األرباح
الصغيرة ذات المديونية العالية واألرباح المنخفضة، تمجأ لرسممة تكاليف البحث والتطوير ألن 

ىذا يظيرىا أقوى ماليًا، بينما تقوم الشركات الكبيرة ذات المديونية المنخفضة والربحية 
 . المرتفعة باعتبار تكاليف البحث والتطوير عمى أنيا مصاريف

وتسمى أحيانًا بإدارة األرباح االقتصادية، وتتضمن قيام اإلدارة باتخاذ : القرارات التشغيمية . ب
القرارات التشغيمية وفقًا لتأثيرىا عمى األرباح وبما يحقق مستوى الربحية المستيدف من قبل 

اإلدارة، مثل قيام الشركة بالحد من مصاريف الصيانة لمعام الحالي بيدف زيادة أرباحيا 
 اختيار إدارة ويبقى أن نشير ىنا أن اختيار توقيت واختيار الطريقة المحاسبية أو. المعمنة

لذلك لجأت العديد من .  ال يعكس بشكل واضح إدارة األرباح في الشركةاألرباح االقتصادية
الدراسات باختبار مجموعات مختمفة الخيارات المحاسبية من خالل تصنيف كل خيار 

محاسبي حسب إسيامو في زيادة أو تخفيض الربح، و بعدىا يتم دراسة ىذه المجموعات 
(.  Christie and Zimmerman, 1994)بشكل منفصل عمى عينة من الشركات 

كطريقة  (Discretionary Accruals)يمكن استخدام المستحقات المحاسبية : المستحقات المحاسبية( 2
وتتضمن . لمعرفة خيارات الشركة المحاسبية و بالتالي الكشف من خالليا عن إدارة األرباح

( Discretionary Accruals)المستحقات المحاسبية عمى جزأين أساسيين ىما المستحقات التقديرية 
حيث يمكن استخدام المستحقات . (Nondiscretionary Accruals)والمستحقات غير التقديرية 

وتعرف المستحقات عمى أنيا الفرق بين صافي الدخل . التقديرية لقياس إدارة األرباح والكشف عنيا
 (. Richardson et al., 2001)والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية 

ة بشكل مباشر من خالل القوائم المالية، فال بد من يريقدتونظرًا لعدم إمكانية مالحظة المستحقات ال
وقد تم تطوير أول نموذج لقياس إدارة األرباح من قبل . احتسابيا باستخدام بعض النماذج الرياضية
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(Healy, 1985) والذي قام باختبار سموك إدارة األرباح من خالل ترتيب بيانات دراستو إلى ،
 (: Young 1999)وقد أدت ىذه الدراسة إلى تطوير نموذج إدارة األرباح التالي . مجموعات

1,
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tiDACحيث أن  tiTA، وt خالل الفترة iىي المستحقات المقدرة لمشركة ,  ىي إجمالي المستحقات ,

,1، وt خالل الفترة iلمشركة  tiA ىي مجموع األصول لمشركة iالسابقة   خالل الفترة t-1 . 

وتشير المعادلة السابقة إلى أن المستحقات المقدرة ىي عبارة عن نسبة المستحقات في ىذه السنة 
ويعود السبب في استخدام إجمالي األصول لمفترة السابقة . مقسومة عمى مجموع األصول لمفترة السابقة

إلى أن معظم المستحقات عادًة ما ترتبط بالفترات السابقة وليس بالفترة الحالية، بمعنى أن المستحقات 
. غالبًا ما تعود لمسنة المالية السابقة

 (: Dechow et al., 1995)بتطوير النموذج السابق كما يمي  (DeAngelo, 1986)بعدىا قام الباحث 
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بداًل من  (S)والذي احتسب النموذج السابق باستخدام المبيعات  (Friedlan, 1994)بعدىا جاء الباحث 
: ، وبالتالي أصبح النموذج كما يمي(TA)مجموع األصول 
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والذي أصبح أكثر نماذج  ((Jones, 1991عمى صعيٍد آخر، قام الباحث جونز بتطوير نموذج جونز 
احتساب المستحقات شيوعًا و استخدامًا، و يقوم النموذج عمى احتساب المستحقات غير مقدرة من 

خالل نموذج االنحدار بطريقة المربعات الصغرى، حيث تتضمن المتغيرات المستقمة عمى التغير في 
: وقد تم صياغة ىذا النموذج كما يمي.  المبيعات و الممتمكات و المباني و المعدات
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t,i حيث أن
REV ىي التغير في المبيعات من الفترة السابقة t-1 لمشركة i ،t.i

PPE ىي إجمالي 

t,iالممتمكات والمباني و المعدات، و
بعدىا يتم حل المعادلة السابقة من خالل .  ىي الخطأ العشوائي

: استخدام المعامالت التي تم الحصول عمييا و ذلك حسب النموذج التالي
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 مفهوم جودة األرباح والعوامل المؤثرة عميها- 

أىدافيم، فواضعي ونظر مستخدمي القوائم المالية ة ختمف تعريف جودة األرباح ومفيوميا حسب وجوي
المعايير المحاسبية والمدققين يعتقدون بأن جودة األرباح تتحقق في حال تم اإلفصاح عنيا وفقًا 

والدائنون يرون بإن جودة األرباح تتعمق بالقدرة عمى . لممبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عمييا
  (.Dechow and Schrand, 2004)تحويميا إلى تدفقات نقدية كافية لتغطية التزامات المنشاة تجاىيم 

 أشارحيث ( Altamuro and Beatty, 2006)واستخدم البعض استمرارية األرباح كمقياس لجودتيا مثل 
ن األرباح تنقسم إلى بما أالمستقبمية، وبستمرارية تشير إلى مدى ارتباط األرباح الحالية االأن إلى 

.   فإن جودة األرباح تعني إستمرارية التدفقات النقدية أكثر من المستحقات،تدفقات نقدية ومستحقات

األرباح األداء عندما تعكس تحقق تاألرباح  جودةأن ( Dechow and Schrand, 2004)دراسة وأشارت 
.  تعطي مؤشرًا عن األداء التشغيمي المستقبمي لمشركةعندما التشغيمي لمشركة، و

أشار بعض الباحثين إلى أن جودة األرباح تتحقق بخموىا من ممارسات إدارة األرباح، حيث أنو كما 
وعرف . (2008الشريف، )كمما انخفضت نسبة المستحقات االختيارية في األرباح كمما زادت جودتيا 

جودة األرباح عمى أنيا مدى تعبير األرباح التي تعمنيا الشركة بصدق وعدالة عن  (2009قراقيش، )
األرباح الحقيقية لمشركة، أو بعبارة أخرى فإن أرباح الشركة المنشورة ذات وجود نقدي ممموس وتخمو 

. من المبالغات أو األرقام االحتمالية

وعمى صعيٍد آخر، فقد بحثت العديد من الدراسات في العوامل المؤثرة عمى جودة األرباح والتي من 
-De)وقد أشارت دراسة . شأنيا أن تزيد أو تخفض من جودة األرباح حسب اتجاىيا ودرجة تأثيرىا

jun, 2009 ) (2012حمدان، ) األرباح ىيلستة عوامل أساسية تؤثر في جودة  :
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حيث أن تشدد المعايير من شأنيا أن تحد من ممارسات اإلدارة : جودة المعايير المحاسبية (1
 . إلدارة األرباح مما يزيد من جودة األرباح

وجود اختالف بين المعايير المحمية والدولية في إعداد التقارير : اختالف المعايير المحاسبية (2
المالية يمثل عاماًل ميمًا في التأثير عمى جودة األرباح ألن الشركات التي تتبع مبادئ 

دارة األرباح  .المحاسبة الدولية لدييا ممارسات أقل لتمييد الدخل وا 

تقل ممارسات إدارة األرباح في الشركات التي لدييا نسبة أعمى من : تركيبة حممة األسيم (3
ىناك عالقة موجبة بين نسبة األسيم الممموكة من أعضاء و. أعضاء مجمس اإلدارة المستقمين
 . بين تركيبة حممة األسيم وجودة األرباح، ومجمس اإلدارة وبين جودة األرباح

يكون لمدولة  (مثل الصين)في بعض البمدان ذات التوجو االشتراكي : سيطرة حممة األسيم (4
وانخفاض نسبة سيطرة حممة األسيم ألقل من النصف . سيطرة عمى نسبة من أسيم الشركات

 . يخفض من جودة األرباح في ىذه الشركات

ىناك عالقة موجبة بين عدد أعضاء مجمس : تأثير أعضاء مجمس اإلدارة عمى جودة األرباح (5
اإلدارة وبين مقدار التالعب في القوائم المالية، مما يدل عمى أن ارتفاع عدد أعضاء مجمس 

 . تخفيض جودة األرباح اإلدارة يرتبط بزيادة احتمال إدارة األرباح وبالتالي

ىناك عالقة موجبة بين عدد اجتماعات لجنة التدقيق : تأثير لجنة التدقيق في جودة األرباح (6
وىذا يعني أن تشكيل لجنة التدقيق وزيادة أعضائيا من شأنو أن يحسن . وبين جودة األرباح
 . من جودة األرباح

 

مقاييس جودة األرباح - 

استخدمت الدراسات السابقة العديد من الطرق لقياس مدى جودة األرباح، ويمكن في ىذا الصدد 
:  ماالتمييز بين مقياسين لجودة األرباح ه

من خالل تعاريف جودة األرباح السابقة يمكن مالحظة تأكيد تمك : استقرار األرباح واستمراريتيا (1
ومن . (Altamuro and Beatty, 2006)التعاريف عمى أن ارتباط الجودة باستمرارية األرباح واستقرارىا 

النماذج التي تم صياغتيا في ىذا المجال لقياس جودة األرباح نموذج يربط األرباح الحالية 
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 Schipper and)بالمستقبمية، أو بعبارة أصح يربط األرباح السابقة باألرباح التالية وذلك كما يمي 

Vincent, 2003 :)

 
.   ىي األرباح الماضية لمشركة.  ىي األرباح الحالية لمشركة :حيث أن

ومن خالل معادلة االنحدار أعاله يمكن تحديد مستوى جودة المعمومات المحاسبية من خالل المعامل 
(B) بحيث كمما ارتفعت قيمة المعامل دل ذلك عمى زيادة العالقة بين األرباح الحالية والمستقبمية ،

.  وبالتالي ارتفاع جودة األرباح

بتطوير نموذج أكثر تعقيدًا لقياس جودة األرباح وذلك من  (Richardson et al, 2005)وقامت دراسة 
.  خالل تقسيم األرباح إلى مكوناتيا االساسية والتي تشمل التدفق النقدي والمستحقات

 
 ىي التغير في صافي رأس  ىي القيمة المطمقة إلجمالي المستحقات، و حيث أن 

  ىي  ىي التغير في صافي األصول التشغيمية غير المتداولة، و المال العامل، و 
. التغير في االلتزامات المالية عمى الشركة

. ومن خالل ىذا النموذج فمن الواضح ضرورة تساوي طرفي المعادلة، وبالتالي ارتفاع جودة األرباح
وبالتالي تراجع . أما في حالة وجود ممارسات إلدارة األرباح فيذا سينجم عنو اختالف طرفي المعادلة

 . جودة األرباح المحاسبية
 

أشارت بعض التعريفات التي سبق وأن تم استعراضيا إلى : عدم وجود ممارسات إدارة األرباح (2
ومن ىنا فيمكن قياس . جودة األرباح المحاسبية تتحقق في حال خموىا من ممارسات إدارة األرباح

وقد قامت العديد من . جودة األرباح من خالل اختبار مدى وجود ممارسات إدارة األرباح في الشركة
الدراسات باستخدام ىذا المفيوم لتطوير مقاييس لجودة األرباح، وذلك من خالل االعتماد عمى مفيوم 

بأن )وكمما كانت ممارسات إدارة األرباح أقل . إجمالي المستحقات ونسبة المستحقات االختيارية منيا
( Jenkins et al, 2006)، كمما كانت جودة األرباح أعمى (تكون المستحقات التقديرية منخفضة

(.  Francis et al, 2004)و
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منهجية الدراسة . 8
 

مجتمع وعينة الدراسة  - 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المساىمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي 
 شركة صناعية 20أما عينة الدراسة فقد تضمنت عمى .  2012 شركة في نياية عام 72بمغ عددىا 

أردنية تم اختيارىا حسب أسموب العينة الطبقية العشوائية وذلك لضمان أن تكون ممثمة لجميع 
وقد تم الحصول عمى البيانات المالية السنوية الخاصة . القطاعات الفرعية التابعة لقطاع الصناعة

.  2012-2005بتمك الشركات باالعتماد عمى دليل الشركات الصادر عن بورصة عمان خالل الفترة 
 

نموذج الدراسة - 

 ,.Tariverdi et al)اعتمدت الدراسة عمى المنيجية المستخدمة في الدراسات السابقة بما فييا دراسة 

ومن خالل المنيجية المتبعة . (Richardson et al., 2005)ودراسة  (2012حمدان، )ودراسة  (2012
في تمك الدراسات والنماذج المستخدمة فييا، تم تطوير نموذج قياسي لمدراسة الحالية يقوم باختبار أثر 
:  ممارسات وأساليب إدارة األرباح عمى جودة األرباح المحاسبية، ويمكن صياغة ىذا النموذج كما يمي

 
 ىي مقياس ممارسات ، وt في الفترة i ىي مقياس جودة األرباح لمشركة  حيث أن

أما باقي المتغيرات المستقمة فيي متغيرات ضابطة بحيث ، t في الفترة iوأساليب إدارة األرباح لمشركة 
، و t في الفترة iلمشركة  ىي نسبة المديونية ، وt في الفترة iالشركة  ىي حجم  أن

. t في الفترة iالشركة  ىي معدل العائد عمى أصول 
 

التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة - 

 استخدمت بعض الدراسات السابقة مثل (:Earnings Quality - EQ)جودة األرباح : المتغير التابع
 معيار االقتراب من النقد كمقياس ( Abdelghany, 2005)و (2011أبوعمي والدبعي وأبو نصار، )

وستعتمد الدراسة . لجودة األرباح بحيث كمما اقتربت األرباح المحاسبية من النقد كمما ارتفعت جودتيا
الحالية عمى ىذا المقياس وذلك من خالل قسمة نسبة التدفقات النقدية التشغيمية إلجمالي األصول 
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عمى نسبة األرباح إلجمالي األصول، وكمما اقتربت النسبة من الواحد صحيح كمما كانت جودة 
 . األرباح أعمى

 

 ىي إجمالي TA ىي التدفقات النقدية التشغيمية، وOCF ىي جودة األرباح المحاسبية، وEQ حيث أن
.  ىي صافي الربح المحاسبيNIاألصول، و

 :المتغيرات المستقمة

 سيتم قياس ممارسات (:Earnings Management-EM)ممارسات وأساليب إدارة األرباح  (1
( Dechow et al. 1995)إدارة األرباح من خالل إجمالي المستحقات الواردة حسب نموذج 

والتي ىي عبارة عن الفرق بين صافي الربح وبين التدفق النقدي من التشغيل كنسبة من 
وكمما زادت نسبة المستحقات المقدرة دل ذلك عمى ارتفاع الفرق بين أرباح . إجمالي األصول

 . الشركة المحاسبية وبين تدفقاتيا النقدية وبالتالي ازدياد ممارسات وأساليب إدارة األرباح

 
 ىي صافي الربح المحاسبي، NI ىي ممارسات وأساليب إدارة األرباح، وEMحيث أن 

 .  ىي إجمالي األصولTA ىي التدفقات النقدية التشغيمية، وOCFو

تم قياس حجم الشركة من خالل الموغاريتم الطبيعي إلجمالي أصول (: SIZE)حجم الشركة  (2
وييدف ىذا المتغير إلى قياس االختالف بين الشركات من حيث حجميا وأثر ذلك . الشركة

حمدان وأبو عجيمة، )ففي حين أظيرت بعض الدراسات مثل دراسة . عمى جودة أرباحيا
بأن حجم الشركة ال يؤثر عمى جودة األرباح، فقد وجدت العديد من الدراسات بأن  (2010

الشركات الكبيرة عادًة ما تتميز بجودة تقاريرىا المالية وجودة أرباحيا وخمو قوائميا المالية من 
، وبالتالي توقع أن تكون العالقة طردية بين (2012حمدان، )ممارسات وأساليب إدارة األرباح 

 . حجم الشركة وجودة األرباح

وىي عبارة عن إجمالي الديون إلى إجمالي (: Leverage Ratio - LEV)نسبة الرفع المالي  (3
األصول لمشركة، وييدف ىذا المتغير لقياس أثر الضغوطات الممارسة من قبل الدائنين عمى 
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وقد أظيرت العديد من الدراسات مثل . تحسين جودة التقارير المالية وجودة أرباح الشركة
بأن درجة الرفع المالي تؤثر عمى مستوى جودة األرباح بحيث كمما  (2009قراقيش، )دراسة 

زاد الرفع المالي انخفضت جودة األرباح وىو ما يعني التوقع بأن تكون العالقة عكسية بين 
 .نسبة المديونية وبين جودة األرباح

 وىو عبارة عن صافي الربح :(Return on Assets - ROA)معدل العائد عمى األصول  (4
وييدف ىذا المتغير إلى التعرف عمى أثر االختالف في . مقسومًا عمى إجمالي األصول

ربحية الشركات عمى جودة تمك األرباح، حيث بينت الدراسات أن بعض الشركات تمجأ إلى 
ممارسات وأساليب إدارة األرباح من أجل تجميل صورة قوائميا المالية المنشورة، مما ينعكس 

 (. 2012حمدان، )سمبًا عمى جودة أرباحيا 

 

التحميل اإلحصائي نتائج . 9

نتائج تحميل االنحدار لمعرفة مدى تأثير واإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة، ىذا الجزء تناول ي
. ممارسات وأساليب إدارة األرباح عمى جودة األرباح

  

اإلحصائيات الوصفية - 

اإلحصائيات الوصفية الخاصة بمتغيرات الدراسة، ومن خالل الجدول السابق  (1)يبين الجدول رقم 
:  يمكن مالحظة ما يمي

<< في المالحق ( 1)الجدول رقم انظر >> 

عينة شركات  بمغ متوسط جودة األرباح لدى (:Earnings Quality - EQ)جودة األرباح  -
 مرة، مما يعني أن التدفقات النقدية 1.76حوالي  (2012-2005)فترة الخالل الدراسة 

 مرة، وىو ما يشير النخفاض جودة 1.76التشغيمية كانت أكبر من صافي الربح بمقدار 
أبوعمي والدبعي وأبو نصار، )حيث أشارت دراسة . األرباح لدى الشركات الصناعية األردينة

وتراوحت . أنو كمما اقتربت النسبة من الواحد صحيح كمما كانت جودة األرباح أعمى (2011
 وىو أعمى 4.7 مرة، وبمغ االنحراف المعياري 36.9 مرات إلى 10-قيمة جودة األرباح من 
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بحوالي ثالث أضعاف من الوسط الحسابي، وىذه اإلحصائيات تعكس وجود اختالف وتباين 
 .  جودة األرباح من شركة ألخرى

 بمغ متوسط ممارسات (:Earnings Management-EM)ممارسات وأساليب إدارة األرباح  -
-حوالي الدراسة وأساليب إدارة األرباح لدى عينة الشركات الصناعية األردنية خالل فترة 

من حجم األصول، وألن المتوسط كان سالبًا فإن ىذا يعني بأن الشركات الصناعية % 0.93
إلى % 35-وتراوح مقياس إدارة األرباح من . تمارس إدارة األرباح التي تستيدف تقميل الربح

، وىذه اإلحصائيات تعكس وجود اختالف وتباين %8.6، وبمغ االنحراف المعياري 22.5%
 .  كبير في ممارسات وأساليب إدارة األرباح بين الشركات الصناعية األردنية

 7.45 بمغ متوسط حجم شركات العينة خالل فترة الدراسة حوالي(: SIZE)حجم الشركة  -
وتعادل ) لوغاريتم 9.09، وبمغت أعمى قيمة ( مميون دينار تقريباً 28ما يعادل )لوغاريتم 

ومما . ( مميون دينار1.5وتعادل ) لوغاريتم 6.18بينما بمغت أدنى قيمة  ( مميون دينار1223
 . سبق يتضح بأن ىناك تفاوتًا واضحًا بين أحجام الشركات الصناعية األردنية

نسبة الدين إلى )الرفع المالية  بمغ متوسط(: Leverage Ratio - LEV)نسبة الرفع المالي  -
، وقد تراوحت النسبة من %23.1لشركات العينة خالل فترة الدراسة حوالي  (إجمالي األصول

وىذا يشير إلى وجود اختالف في %. 15.8وبانحراف معياري بمغ % 83.6إلى % 0.4
مديونية الشركات الصناعية األردنية بحيث أن بعض الشركات تعتمد عمى الدين بشكٍل كبير 

 . بينما ىناك شركات ال تستخدم الدين إال في حدوٍد ضيقة

 بمغ متوسط العائد عمى األصول :(Return on Assets - ROA)معدل العائد عمى األصول  -
إلى % 12.3-، وقد تراوح معدل العائد من %8.1لشركات العينة خالل فترة الدراسة حوالي 

وىذا يبين أن ىناك تفاوت كبير في ربحية الشركات %. 6.9وبانحراف معياري بمغ % 43.9
 .  الصناعية األردنية

أن شكل  (Skewness & Kurtosis)إحصائيات التفرطح وااللتواء تبين : االحصائيات األخرى -
( LEV)ونسب الرفع المالي  (SIZE)وحجم الشركة  (EQ)التوزيع لمتغيرات جودة األرباح 
أما شكل التوزيع لباقي المتغيرات فإنو يختمف عن شكل ، قريب من شكل التوزيع الطبيعي
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يتبع  (EQ)المتغير التابع  بأن وأىميتيا (Jarque-Bera)إحصائية تبين كما . التوزيع الطبيعي
 .  التوزيع الطبيعي، بينما ال تتمتع المتغيرات المستقمة بالتوزيع الطبيعي

 

تحميل سموك المتغيرات عبر الزمن  - 

تحميل سموك المتغيرات عبر الزمن بيدف إعطاء فكرة عن تطور المتغيرات يتناول ىذا الجزء 
واتجاىاتيا وذلك من خالل احتساب المتوسط الحسابي لجميع الشركات في كل سنة من سنوات 

.  الدراسة

<< في المالحق ( 2)الجدول رقم انظر >> 

، يمكن سموك المتغيرات بالرسم البيانيالتي تبين ( 5-1)شكال األو (2)ومن خالل الجدول رقم 
تعرضت لتذبذب واضح خالل فترة الدراسة وبخاصة في السنوات األربع قد جودة األرباح مالحظة أن 

خالل السنوات األربع األخيرة لتقترب اتجاىًا متناقص لكن يالحظ بأن جودة األرباح سمكت . األولى
أكثر من الواحد صحيح، وىو ما يعكس تحسن جودة األرباح واقترابيا من قيمتيا المثمى في السنوات 

أن ممارسات إدارة األرباح من قبل الشركات الصناعية األردنية شيدت تذبذبًا كما يالحظ . األخيرة
. تراجعت في السنوات األخيرة لتقترب من الصفرىا كبيرًا خالل السنوات الخمس األولى لمدراسة، لكن

 2005وقد كانت ممارسات إدارة األرباح تستيدف تقميل األرباح في معظم السنوات باستثناء عامي 
حجم أما بالنسبة ل. ، وىو ما قد يكون ناجمًا عن سعي الشركات لتقميل الضرائب المدفوعة2007و

تطورًا مستمرًا عبر ، فيالحظ بأنو حقق الداخمة في عينة الدراسةاألردنية الشركة الشركات الصناعية 
عمى النمو واالستمرار رغم تداعيات األزمة المالية العالمية ة تمك الشركات ما يعكس قدرمالزمن، 

خالل ًا تراجع، فقد شيدت نسبة الرفع الماليوفيما يتعمق ب. والربيع العربي عمى االقتصاد األردني
 االرتفاع خالل السنتين األخيرتين نتيجة الظروف تعاودإال أنيا السنوات الست األولى لمدراسة، 

 وأخيرًا، .الصعبة التي تعرض ليا االقتصاد األردني بما في ذلك تداعيات األزمة المالية والربيع العربي
، 2008 و2007لشركات الصناعية األردنية في عامي لبالرغم من ارتفاع معدل العائد عمى األصول 

.    إال أنو انخفض في االعوام التالية متأثرة باألزمة المالية العاممة الربيع العربي

<< في المالحق ( 5-1)انظر األشكال >> 
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نتائج تحميل االنحدار - 

ييدف ىذا الجزء الختبار أثر ممارسات وأساليب إدارة األرباح عمى جودة األرباح المحاسبية، وذلك 
-2005 شركة صناعية أردنية مساىمة عامة خالل الفترة 20بالتطبيق عمى بيانات عينة مكونة من 

الجدول ىذا ومن خالل . مخرجات تحميل االنحدار لنموذج الدراسة (3)ويبين الجدول رقم . 2012
: استخالص النتائج التالية يمكن

 << في المالحق( 2)الجدول رقم انظر >> 

سالبًا وذو أىمية إحصائية عند مستوى  (EM)كان معامل ممارسات وأساليب إدارة األرباح  -
، مما يعني بأن ىناك أثرًا عكسيًا لممارسات وأساليب إدارة األرباح عمى جودة %5معنوية 

وىذا يعني أن ارتفاع ممارسات إدارة األرباح من شأنيا تقميل جودة . األرباح المحاسبية
األرباح المعمنة وىو ما يتفق ما النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة مثل دراسة 

(Tariverdi et al., 2012)  (.2012حمدان، )ودراسة 

موجبًا ولكنو غير ميم إحصائيًا مما يعني بأن حجم الشركة ال  (SIZE)كان معامل الحجم  -
والتي  ( 2010حمدان وأبو عجيمة، )يؤثر عمى جودة أرباحيا، وىذا يتفق مع نتائج دراسة 

حمدان، )أفادت بأن حجم الشركة ال يؤثر عمى جودة األرباح، بينما يتعارض مع نتائج دراسة 
والتي أشارت إلى أن الشركات الكبيرة عادًة ما تتميز بجودة تقاريرىا المالية وجودة  (2012

 . أرباحيا وخمو قوائميا المالية من إدارة األرباح

% 5موجبًا وذو أىمية إحصائية عند مستوى معنوية  (LEV)كان معامل نسبة الرفع المالي  -
مما يعني بأن ازدياد نسبة المديونية تدفع باتجاه تحسين جودة األرباح نتيجة لمضغوطات 
الممارسة من قبل الدائنين عمى تحسين جودة التقارير المالية وجودة أرباح الشركة، وىذه 

والذي أشار إلى أنو كمما زاد الرفع المالي  (2009قراقيش، )النتيجة تتعارض مع نتائج دراسة 
 . انخفضت جودة األرباح

موجبًا ولكنو غير ميم إحصائيًا مما يعني  (ROA)كان معامل معدل العائد عمى األصول  -
وىذا يشير إلى أن االختالف في . بأن ربحية الشركة ال تؤثر عمى جودة األرباح المحاسبية

ربحية الشركات ال يؤثر عمى جودة أرباحيا، وبالتالي فإن ىذه النتيجة تتعارض مع ما وجدتو 
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والتي بينت أن بعض الشركات تمجأ إلى إدارة األرباح من أجل  (2012حمدان، )دراسة 
 . تجميل صورة قوائميا المالية المنشورة، مما ينعكس سمبًا عمى جودة أرباحيا

 والتي تعتبر مرتفعة %87.2لممتغيرات المستقمة  (Adj. R2)بمغت القوة التفسيرية المعدلة  -
كما . تفسير التغير في المتغير التابعنسبيًا وتعكس القدرة التفسيرية لممتغيرات المستقمة في 

حوالي الرتباط المتسمسل في قيم المتغير التابع ل( Durbin-Watson)إحصائية بمغت قيمة 
عدم وجود مشكمة االرتباط المتسمسل في قيم و ما يعني ، وه(2) والتي تعتبر قريبة من 2.1

 وأخيرًا .المتغير التابع وبالتالي يؤكد عمى صحة ومالئمة بيانات الدراسة ألسموب االنحدار
 . (Goodness of fit)إلى مالءة نموذج الدراسة  (Prop. F-statistic) وأىميتيا Fتشير قيمة 

 

النتائج والتوصيات  . 10

. ىدفت ىذه الدراسة الختبار أثر ممارسات وأساليب إدارة األرباح عمى جودة األرباح المحاسبية
انخفاض جودة األرباح لدى الشركات فقد أظيرت النتائج وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي، 

أن الشركات الصناعية األردنية تمارس إدارة األرباح  بشكٍل عام، كما بينت النتائج بالصناعية األردنية
تسعى لتخفيض أرباحيا المعمنة، وقد يكون ذلك مدفوعًا بأسباب بمعنى أنيا التي تستيدف تقميل الربح، 

 . تتعمق بالتيرب الضريبي

جودة من أىم العوامل المؤثرة عمى وجدت الدراسة بأن ممارسات وأساليب إدارة األرباح تعتبر وقد 
األرباح المحاسبية، حيث دلت النتائج عمى أن ارتفاع ممارسات وأساليب إدارة األرباح تؤدي لتخفيض 

.  جودة األرباح المعمنة، مما ينعكس بدوره عمى القرارات التي يتم اتخاذىا باالعتماد عمى األرباح

بينت النتائج بأن الرفع المالي يعتبر من العوامل الميمة التي ليا تأثير عمى جودة األرباح، كذلك 
حيث ارتفاع نسبة المديونية يزيد من جودة األرباح المعمنة وذلك ألن الدائنين يقومون بممارسة العديد 
من الضغوط عمى الشركة ويقومون بالرقابة المباشرة عمى اإلفصاحات والتقارير المالية الصادرة عن 

 .الشركة مما يصب في النياية في زيادة جودة األرباح المعمنة

صياغة السياسات فإن ىذه الدراسة توصي بضرورة باالعتماد عمى النتائج التي تم التوصل إلييا، و
والمبادئ والمعايير المحاسبية بالشكل الذي يضمن عدم قيام الشركات باستغالل المرونة فييا لمتالعب 
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بأرباحيا المعمن عنيا، كما من الضروري أن يتم وضع ضوابط محاسبية خاصة بالمستحقات المقدرة 
.  وغير المقدرة وكيفية معالجتيا بحيث ال يترك خيار التقدير إلدارة الشركة

 وخاصة ،ة عمى الشركات األردنية المساىمة العامةيوالرقابية الجيات اإلشرافكما توصي ىذه الدراسة 
عمل عمى زيادة جودة األرباح والمعمومات المحاسبية من خالل اعتماد بال ،ىيئة األوراق المالية

لزام الشركات بتطبيقيا (IAS)المعايير المحاسبية الدولية  كذلك من الميم أن يكون اإلفصاح المالي . وا 
أن يكون ومن الميم (. IFRS)لمشركات المساىمة العامة متفق مع المعايير الدولية لإلبالغ المالي 

ىناك تركيز عمى تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية بشكٍل ممزم لجميع الشركات المساىمة العامة في 
األردن، كما يجب العمل عمى تحديث ىذه القواعد بشكٍل مستمر وفقًا ألفضل الممارسات العالمية في 

الضروري أن يكون لدى دائرة ضريبة الدخل في األردن كادر مؤىل وذو خمفية كذلك من . ىذا المجال
محاسبية ليكون قادرًا عمى كشف أية تالعب في األرباح وأية ممارسات إلدارة األرباح، مع إيجاد 

معظم الشركات المساىمة  ىذا وقد بينت الدراسة بأن .عقوبات رادعة ألية ممارسات لمتيرب الضريبي
أربعة أشير من انتياء السنة أو باإلفصاح عن قوائميا المالية بعد مضي ثالثة تقوم العامة األردنية 

وىذه الفترة تعتبر طويمة وتعكس عدم توفر المعمومات في الوقت المناسب لمتخذي القرار، مما ، المالية
 . يستمزم العمل عمى تقميل ىذه الفترة

أن تعمل األبحاث األخرى عمى استكشاف المزيد من األساليب وأخيرًا، توصي الدراسة بضرورة 
المستخدمة في إدارة األرباح من قبل الشركات األردنية وتوضيح كيفية الكشف ومعالجتيا، كما عمى 

وضع مقاييس وضوابط واضحة ومحددة لجودة األرباح المحاسبية المستقبمية العمل عمى الدراسات 
Cop .بحيث تتضمن إيجاد مقاييس موحدة وقابمة لممقارنة
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 (1)جدول رقم 

 2012 – 2005اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة خالل الفترة 
 EQ EM SIZE LEV ROA 

 Mean 1.7620 -0.0093 7.4515 0.2313 0.0811 

 Median 1.0630 -0.0082 7.2718 0.1939 0.0694 

 Maximum 36.8598 0.2249 9.0875 0.8356 0.4394 

 Minimum -10.0307 -0.3477 6.1818 0.0044 -0.1227 

 Std. Dev. 4.7076 0.0863 0.6719 0.1577 0.0692 

 Skewness 0.6182 -0.9016 0.6991 0.8922 1.8102 

 Kurtosis 3.2632 5.5269 2.7686 3.7383 9.6792 

 Jarque-Bera 4.0935 44.24 13.39 14.86 384.79 

 Probability 0.1291 0.0000 0.0012 0.0010 0.0000 

 Sum 281.92 -1.49 1192.23 37.01 12.98 

 Sum Sq. Dev. 3523.68 1.18 71.78 3.95 0.76 

 Observations 160 160 160 160 160 

 Cross sections 20 20 20 20 20 

 

 

( 2)جدول رقم 

( 2012 - 2005)سموك متغيرات الدراسة عبر الزمن 
year EQ EM SIZE LEV ROA 

2005 -0.0390 0.0147 7.3764 0.2506 0.0879 

2006 4.3091 -0.0233 7.3874 0.2443 0.0718 

2007 0.4060 0.0460 7.4417 0.2403 0.0916 

2008 1.1391 -0.0051 7.4722 0.2279 0.1050 

2009 2.5016 -0.0445 7.4700 0.2098 0.0759 

2010 2.3035 -0.0363 7.4781 0.2030 0.0755 

2011 1.9259 -0.0209 7.4941 0.2255 0.0728 

2012 1.5498 -0.0054 7.4919 0.2490 0.0687 
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(: 3)جدول رقم 

 تحميل االنحدار لنموذج الدراسة نتائج 

 
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 0.874 2.782 0.006 

EM -15.765 -23.902 0.000 

SIZE 0.006 0.139 0.889 

LEV 0.012 2.098 0.049 

ROA 1.505 1.301 0.195 

R-squared 0.875 

Adjusted R-squared 0.872 

Durbin-Watson stat 2.110 

F-statistic 271.372 

Prob(F-statistic) 0.000 
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 سموك جودة األرباح عبر الزمن :(1)شكل رقم 

 
  سموك إدارة األرباح عبر الزمن:(2)شكل رقم 

 
 سموك حجم الشركات عبر الزمن :(3)شكل رقم 
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 سموك نسبة الرفع المالي عبر الزمن :(4)شكل رقم 

 
 

  سموك معدل العائد عمى األصول عبر الزمن:(9)شكل رقم 
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أسماء الشركات الداخمة في عينة الدراسة 

اسم الشركة  الرقم
 اآللبان األردنية 1
 العامة لمتعدين 2
 مصانع اآلجواخ االردنية 3
 مناجم الفوسفات االردنية 4
 الصناعات الكيماوية االردنية 5
 االستثمارات العامة 6
 جوايكو/ األردنية لمصناعات الخشبية  7
 البوتاس العربية 8
 اإلقبال لالستثمار 9
 العالمية الحديثة لمزيوت النباتية 10
 الوطنية لصناعة الكمورين 11
 المؤلؤة لصناعة الورق الصحي 12
 المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 13
 مجمع الشرق االوسط لمصناعات اليندسية وااللكترونية والثقيمة 14
 العربية لصناعة المواسير المعدنية 15
 االتحاد لمصناعات المتطورة 16
 األردنية إلنتاج األدوية 17
 العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 18
 الحياة لمصناعات الدوائية 19
 الوطنية لمدواجن 20
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