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ـ طلبات وم ـــــمت ـ عىل السوأثرها  وارد الوظيفة  ــــ  ستِباقي لوك ال ــــ

 فلسطي ـ    غزة يف    بالتطبيق عىل قطاع الصناعة 

 

 * شفا سامل السقا/ بسيسو   1

 جامعة األزهرـ القاهرة  -كلية التجارة ـ قسم إدارة األعامل دكتوراه ـ 

 

 ليىل حسام الدين شكر 

 القاهرة -جامعة األزهر  -كلية التجارة  - إدارة األعاملأستاذ 

 

 دينا فاروق العجري 

 جامعة األزهر ـ القاهرة -كلية التجارة -إدارة األعاملمدرس 

 

 (م04/10/2021للنرش يف:   ل  بِ ق   -م 26/07/2021م للنرش يف: قد  )

 لخص امل 

الرشكات يف  الستِباقي  هدفت هذه الدراسة إىل اختبار أثر أبعاد متطلبات وموارد الوظيفة عىل السلوك  

الفلسطينية.   التحلييلوقد  الصناعية  الوصفي  املنهج  الدراسة  تم؛  اعتمدت  استبانة    حيث   استقصاء تطوير 

 .تسع رشكات فلسطينيةيف  يف الوظائف اإلدارية والتنفيذية لا عام 359ة منا عىل عينة مكونهوتوزيع

دللة إحصائية لب عدي عبء الدور ذي  تأثري سلبي    وجود  :أمهها  ؛توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج

الستِباقي. السلوك  والتدريب عىل  املرشف،  لب عدي دعم  إجيايب  وتأثري  الدور،  أوصت و  الكمي، وغموض 

، للنهوض بالرشكات ازمني    لا جدوو  ،واضحة و  ،رضورة اختاذ إجراءات اسرتاتيجية، وهيكلية عامةب  الدراسة

لضامن حتقيق التوازن    ومواردها الوظيفية   أوجه القصور يف مستويات متطلباهتاومعاجلة    ،الفلسطينية  الصناعية

 العاملي الستِباقيي.الهتامم بوضع برامج لستقطاب وجذب رضورة  إىل  باإلضافةهذا  .الفعال

 . التنظيميالسلوك السلوك الستِباقي، ، موارد الوظيفةومتطلبات الكلامت املفتاحية: 

 

ـ قدم امل   ة ــــ

عاملنا   التغيريات أصبح  أشكال  بكل  يموج  اليوم  املعارص 

املجالت القتصادية والتكنولوجية والسياسية  يف    والتحولت

والثقافية متسارعة  ،والجتامعية  بصورة  إيقاعها، يف    وغريها 

ومتباينة يف    ومتنوعة  ومؤثرةيف    مضموهنا،  كافة  يف    شكلها، 

 
 * شفا سامل املراسل.

املنظامت عمل  وقد    .جوانب    العمل  ديناميكية  جعلتهذا، 

الفع  و للتعامل  املتزايدة  التغيري احلاجة  مع   السلوك  من   ال 

وبقائها.   املنظمة  نجاح  تقرير   يف   أمهية بالغة  ذا  لا عام  ستِباقيال

 الوظائف  تقليل  عىل  ركزت  اإلداري  للعمل  اجلديدة  األشكالف 

عىل  املنظامت زيادة اعتامد تطلبوهو ما  ،واإلرشافية الرقابية
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  وحل   اكتشاف  أجل  من  لعامليل  الشخصية  املبادرات

إذ تاملشكل الستِباقي  سلوك  يمثل  ل  .    ا إداري    انمطا   العمل 

ا   حد   عىل  واملامرسون  الباحثونيلمسها    حقيقة  هو   بل  ،جديدا

.  ( Crant, 2000, P.435)وكفاءهتا    املنظمة  فاعلية  رسم  يف  سواء

  السياسات   وتصحيح   حتديد   عىل  تركز   أن   جيب  املنظامت  لذا فإن

الفردية  روح  تقلل  التي  واألنظمة العمل  ،املبادرة    وسلوك 

 . (Wu et al., 2017)الستِباقي 

وقد   عىل   للت عرف  مستمر  بشكل  الباحثون  سعى   هذا، 

 السلوكيات  هذهيف  النغامس    وراء  الكامنة  األسباب

  من   للعديد  الباحثي  اقرتاح  يف   دجتس    ما  وهذا  الستِباقية.

رغبة    من  تزيد   أن  يمكن  التي   والشخصية  الفردية  العوامل

  املثال   سبيل  فعىل  السلوكيات.  هذه   ممارسة   يف  العاملي   األفراد

للفرد   الشخصية الستِباقية  دورإىل    الدراسات أشارت  بعض

  بي  ما  الثقة  تناولت  ، وأخرى(Parker & Collins, 2010)العامل  

ومنهم(Parker et al., 2006)العاملي    أمهية   عىل  ركز  من  ، 

  يف  وهذا  وغريها.، ( Morrison & Phelps, 1999) الذاتية  الكفاءة 

 دفع إىل رضورة فهم معنى الستِباقية، والهتامم  ،األمر  حقيقة

 تؤثر  يمكن أن  التي   املختلفة  والتنظيمية   السياقية  العوامل   بتناول

  العوامل   عىل  فقط  الرتكيز  دون  الستِباقي  العمل  سلوك  عىل

  إل   تفس    بمفردها ل  والشخصية  الفردية  العوامل  ألن  ؛الفردية

املؤثرة  من  اجزءا  للعوامل  التفاعيل   العملسلوك  عىل    الدور 

 ( Parker et al., .2010) .الستِباقي

نموذج   الوظيفة  ويعد  وموارد  من  مهمة  أداة  متطلبات 

البرشية املوارد  إدارة  بشكل    التي  أدوات    بتحقيق  أسايسهتتم 

الوظيفة    التوازن متطلبات  العامل، بي  الفرد  عاتق  امللقاة عىل 

مهام  لهاملقدمة    الوظيفة وموارد   لتنفيذ  املنظمة  قبل  إذ ؛  همن 

بيئة العمل  يف    املتضمنةيستخدم هذا النموذج لدراسة العوامل  

تقديم املبادرات لو  ألداء مهامهم،  العاملي  زأو حتف  ط  تثب  قد    التي

ظروف   خلق  أو   العمل الراهنة،   ظروف  من شأهنا حتسي  التي

حمفزات   جديدة. الوظيفة  وموارد  متطلبات  تعد  آخر  بمعنى 

متاما  مستقلتي  الصحي، لعمليتي  الضعف  عملية  ومها  ا، 

الوظيفة   متطلبات  أن  ففي حي  وبالتايل،  التحفيزية.  والعملية 

 
زة (  2) ي ـغ ـي ـن ـي ـــط لسـ ـف اـل امل  األـع يـة رجـال  -https://pba  مجــع

gaza.ps/ 1/12/2018 بتاريخ. 

التنبؤ عوامل  أهم  أحد  ا  عموما تنظيمية    هي  مثل    مهمةبنتائج 

وإصابات  واجلسدية،  النفسية  الصحية  والشكاوى  اإلهناك، 

 ;Bakker et al., 2003; Hakanen et al., 2006)اإلجهاد املتكررة 

Santa et al., 2018)  فإن موارد الوظيفة هي بوجه عام أحد أهم ،

الوظيفي   النفسية، والرتباط  بالرفاهية  التنبؤ   Bakker)عوامل 

et al., 2007; Upadyaya et al., 2016).  فإذا ما متكنت   ،وبالتايل

وموارد  متطلبات  بي  التوازن  حتقيق  من  البرشية  املوارد  إدارة 

العاملي   ؛الوظيفة ارتباط  درجة  زيادة  عنه  سينتج  هذا  فإن 

هتدف   التي، واستعدادهم لتقديم املبادرات  يوالتزامهم التنظيم

بدلا حتدي  إىل   الراهنة  والتكيف    األوضاع  التأقلم    السلبي من 

وقدرهتا عىل البقاء    عىل أداء املنظمة   باإلجيابمما ينعكس    ،معها

 .والستمرار

أحد أهم القطاعات   باعتبارها ألمهية القطاع الصناعي  ونظرا 

حيث يعمل عىل زيادة الدخل القومي، ؛  القتصادية يف فلسطي

باإلضافة إىل دوره يف توفري العملت املحلية واألجنبية، ومتويل  

الستثامر الذي يمثل عصب النشاط القتصادي، كام أنه يمثل  

العامل مع  أمهية  األكثر  التصال  أصبح    حيث؛  اخلارجي  حلقة 

للحكم عىل سلمة القتصاد،   اتطوره، وقدرته التنافسية معيارا 

فإن الدراسة   ؛(2) وقابليته جلذب رؤوس أموال حملية، وخارجية

إىل   العلقة  احلالية تسعى  الوظيفة بي  رصد    متطلبات وموارد 

ال والسلوك  مستقل(  وذلك   ستِباقي)كمتغري  تابع(،  )كمتغري 

 .فلسطي-غزةيف  الرشكات الصناعية يف لعينة من العاملي 

ـ مش   دراسة كلة ال ــــ

املعارصة   املنظامت  منتواجه  عىل    العديد  التحديات 

املحيل عليها  والتي،  والدويل   املستويي  تغيري    فرضت  رضورة 

آليات فعالة متكنها من حتقيق   يفلسفتها اإلدارية احلاكمة، وتبن

املواءمة ما بي استمرارية عملها من جانب، ومراعاة متطلبات 

والتغيري   الصناعة    .آخرجانب  من  التطوير  قطاع  ويعد 

للدولة  الفلسطيني القتصادية  القطاعات  أهم  حيث  ؛  أحد 

صادر الثروة الصناعية، وحتقيق  خيتص بتدعيم وتطوير، وتنمية م

املنافسة،   أمام  والصمود  الجتامعية،  واملسؤولية  التطوير،  قيم 
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تنمية  وأيضا  يف  تساهم  فاعلة  سياسات صناعية  وتطوير  إدارة  ا 

القتصاد الوطني، وتعمل عىل حسن استغلهلا بام يكفل حتقيق  

للبلد القومي  الدخل  وزيادة  التنمية،  خطة  وقد  (3)أهداف   .

الناتج املحيل اإلمجايل يف   التقديرات األولية إىل ارتفاع  أشارت 

مقارنة مع عام   2017% خلل عام  3.2فلسطي بنسبة وصلت إىل  

املحيل  2016 الناتج  من  الفرد  نصيب  ارتفاع  ذلك  عن  نتج   ،

. ت ركز 2016مقارنة مع عام    2017% خلل عام  0.1اإلمجايل بنسبة  

ة ذات  يف األنشطة القتصادية الرئيس  2017الرتفاع خلل عام  

نسبي   األعىل  القطاع    ااملسامهة  ومنها  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  يف 

  2017الصناعي الذي ارتفع إمجايل القيمة املضافة فيه خلل عام 

يقارب   عام  4.2ما  مع  مقارنة  عدد %2016  إمجايل  وارتفع   ،

. كام أشارت التقديرات األولية إىل وجود  7%العاملي فيه حوايل

ارتفاع يف إمجايل عدد العاملي يف سوق العمل املحيل الفلسطيني  

، وي عزى هذا 2016مقارنة مع عام    2017% خلل عام  2.5بنسبة  

أنشطة   يف  العاملي  عدد  ارتفاع  إىل  نشاءات، اإلالرتفاع 

 . (4) والصناعة واخلدمات

النتائج  هذا،   من  إل    إلحصائيةاوبالرغم  مل إاملحققة  هنا 

ا  حيث فشلت   ؛نحو البناء القتصادي ا اسرتاتيجي  تشكل مرتكزا

العمل نحو    القتصاديةالسياسة   املرتكزات    حتقيقيف استكامل 

،  اإلجيابية، والدعائم اللزمة لستمرار هذه النتائج  القتصادية

وأسلوب   وذلك يف ظل األزمات التي مر هبا القطاع الصناعي

من  بدلا  ركز عىل حماولة التأقلم مع التغيري    الذي  السلبي دارة  اإل

فقد تبنت  وإنعاشه    الصناعيالقطاع    إلنقاذ حماولة  ويف    .إحداثه

العديد من الرشكات الصناعية الفلسطينية النظريات واملفاهيم  

 "باقية للعامليدعم السلوكيات الستِ "ومنها    ،احلديثة  ريةاداإل

األ  التي بدلا هيدف  التغيري  إحداث  إىل  خلهلا  من  من   فراد 

النتظار والتفاعل معه بعد حدوثه، وهذا يتضمن تغيري الوضع  

أساليب  إدخال  من خلل  للعمل  املستقبيل  املوقف  أو  احلايل، 

عمل جديدة، وطرح أفكار جديدة أكثر مرونة لتنفيذ املهام، أو  

املنظمة(،   اسرتاتيجيات  بعض  عىل  جوهرية  حتديثات  اقرتاح 

داخل   التغيري  إجراء  إىل  تعلم  باإلضافة  خلل  من  ذاته  الفرد 

 
زة   (3) ي ـغ ـي ـن ـي ـــط لسـ ـف اـل امل  األـع يـة رجـال  -https://pba  مجــع

gaza.ps/ 1/12/2018 بتاريخ. 

املستقبلية،   املطالب  مع  للتعامل  جديدة  وخربات  مهارات 

من هنا    والعمل عىل إعادة حتديد دور الفرد أو مكانته يف العمل.

 : التايل   الرئيسالتساؤل  يف    يمكن صياغة مشكلة الدراسة

عىل    ةهل يؤثر التوازن املحقق بي متطلبات وموارد الوظيف 

الرشكات الصناعية  يف  باقية  ممارسة العاملي للسلوكيات الستِ 

غزة يف   األسئلة    فلسطي؟   - قطاع  السؤال  هذا  من  ويتفرع 

 التالية: الفرعية 

 ما تصورات املبحوثي ملتطلبات الوظيفة برشكاهتم؟ -

مها هلم  تقد    التيما تصورات املبحوثي ملوارد الوظيفة   -

 رشكاهتم؟

 باقية؟ ممارسة املبحوثي للسلوكيات الستِ ما درجة   -

ما أثر حتقيق التوزان بي متطلبات وموارد الوظيفة عىل   -

 باقية؟ ممارسة املبحوثي للسلوكيات الستِ 

ـ أه  ـ دراس داف ال ــــ  ة ــ

نموذج   تطوير  إىل  الدراسة  العلقة    تكاميلهتدف  لقياس 

الفرتاضية بي أبعاد متطلبات وموارد الوظيفة وأبعاد السلوك  

أما   .فلسطي  -غزةيف  الصناعية  الرشكات  يف    ستِباقيال

 : فهي للدراسة   ةاألهداف الفرعية املحدد

 قياس متطلبات وموارد الوظيفة.  -

 باقية.قياس درجة ممارسة العاملي للسلوكيات الستِ  -

تأثري متطلبات وموارد الوظيفة عىل درجة  حتديد مدى   -

 باقية.ممارسة العاملي للسلوكيات الستِ 

ـ أمهي  ـ ة الدراس ــــ  ة ــــ

 : تأتى أمهية الدراسة من جانبي

ـ مهي األ ـ نظري ال   ةــ  : ة ــ

الوظيفةيعد   ▪ وموارد  متطلبات  املواضيع    نموذج  من 

ألنه    اظرا ن  ؛يف أدبيات املنظمةحديثاا  احليوية التي برزت  

والعامليحيق   للمنظامت  املزايا  ق  من    حيث ؛  العديد 

ؤثر من خلهلا عىل  ييعترب أساس حتديد العمليات التي  

الصحة املهنية، والسلوك التنظيمي، واألداء الوظيفي. 

ــاء   اجلــــــهــــــاز  (4)  لــــــ حصـــــ املــــــركــــــزي 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=a

r&ItemID=3018  13/12/2018بتاريخ . 
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وحققت معظم أبحاث متطلبات وموارد الوظيفة هذه 

العمليات عىل مستوى الفرد، وفرق العمل، واملنظمة. 

متطلباهتم  وبالتايل،   عن  اإلبلغ  العاملي  من  ي طلب 

ورفاهيتهم،   الذايت وومواردهم،  بالتقييم  ذلك  يرتبط 

 . الفرديلألداء 

يف  يعد  و ▪ الزاوية  حجر  الستِباقي  عىل  السلوك  التأثري 

  ؛ ملزاياالعديد من األنه حيقق    انظرا   ؛والعاملياملنظامت  

ن  حيث   ، الراهن  من السيطرة عىل الوضع  يلالعاميمك 

التغيري إو  . (Parker & Collins, 2010, p.634)حداث 

املهم دوره  إىل   من  العديد   عىل  التأثري   يف  باإلضافة 

زيادة  اإلجيابية  التنظيمية  املخرجات  الرضا   مثل 

  وزيادة   العاملي،  التزام  مستوى  وحتسي  الوظيفي،

 ,Wu & Parker)املهني  املسار وتطوير  الوظيفي، األداء

2013) . 

ـ األمهي  ـ تطبيقي ال   ةــ  : ة ــ

من أهم القطاعات التي تلعب   الصناعييعد القطاع  و ▪

القتصادية  ا كبريا   ادورا  والتنمية  التطوير،  عملية  يف   يف 

الدعائم األساسية التي يعتمد عليها    أحد  فلسطي، فهو 

الوطني يوفره؛  الفلسطيني  القتصاد  ملا  من   وذلك 

واأليدي  والفنية،  العلمية،  للكفاءات  عمل  فرص 

يف توجيه  احلالية  نتائج الدراسة    همهذا وستسالعاملة.  

إىل  مديري الصناعية  نطاق    الرشكات  توسيع  كيفية 

العاملي ل  ممارسة  القطاع  العملسلوكبذلك    يات 

 باقية. الستِ 

ـ اإلط  ـ الن ار  ــ  ظري ــ

ـ ن   موذج متطلبات وموارد الوظيفةــ

Job Demands –Resources Model 

مِ  النموذج  هذا  قِ ق دم   (Demerouti et al., 2001)ل  ب  ن 

ملعاجلة نقاط الضعف املوجودة يف النامذج والنظريات  وزملئه  

نموذج الاملبكرة اخلاصة باحلافزية والضغط الوظيفي. إذ يعمل  

عىل توحيد األفكار اخلاصة بنامذج الضغط الوظيفي مع أفكار 

ن طبيعة هذين املفهومي. احلافزية بغية إعطاء تصور واضح ع

النموذج   ذلك  بأنه  الوظيفة  وموارد  متطلبات  نموذج  ويعرف 

من   العمل  وخمرجات  للعاملي،  النفسية  بالرفاهية  يتنبأ  الذي 

الوظيفة ومواردها لتحسي  خلل التوازن املحقق بي متطلبات  

 جودة احلياة الوظيفية املهنية، والنظرة املستقبلية.

بنىو الوظيفةنموذج    ي  وموارد  افرتاضي  عىل    متطلبات 

ال  : األول ؛  أساسي  املحدد  هي  الوظيفة  خصائص  رئيس  أن 

ل النفسية  الفرض  للرفاهية  ذلك  من  وينبثق  هذا  لعاملي. 

ومها:األسايس   فرعيان   ;Demerouti et al., 2001)   فرضان 

Bakker et al., 2003; 2005) . 

األول:  ▪ بيئات   الفرتاض  اختلف  من  بالرغم  أنه 

إىل ؛  العمل تقسيمها  يمكن  الوظيفة  خصائص  فإن 

مها: الوظيفة  جمموعتي  تشري  متطلبات  إىل   التي 

بدني  اجلوانب   ا  جهدا تتطلب  التي  نفسي  الوظيفية  أو  ا. ا 

الوظيفة التي   وموارد  الوظيفية  التي تشري إىل اجلوانب 

من  تقلل  وقد  العمل،  أهداف  حتقيق  عىل  تعمل 

متطلبات الوظيفة، واألعباء البدنية أو النفسية املرتبطة  

وحتف   للعامليهبا،  الشخيص  والتطوير  النمو   Van)  ز 

den Broeck et al., 2008 ) . 

الوظيفة    توجد  الثاين:   الفرتاض  ▪ متطلبات  بي  علقة 

ناحية   من  النفسية  والرفاهية  ناحية،  من  ومواردها 

، ينتج عنها  زيادة متطلبات الوظيفةأخرى. لذلك، فإن 

)ضغوط  مثل  العمل  يف  السلبية  الجتاهات  بعض 

العمل، ونقص الرفاهية النفسية(. يف حي أننا نجد أن 

ا بعض الجتاهات ، ينتج عنها أيضا موارد الوظيفةنقص  

معدلت  وزيادة  الوظيفي،  )الحرتاق  مثل  السلبية 

 .يف ترك العمل(التفكري 

الثاينا   أما األسايس  أن  لفرتاض  متطلبات    فهو  نموذج 

  يف   العملية األوىلحيث تتمثل ؛ ذو عملية ثنائية وموارد الوظيفة

  إىل أن متطلبات الوظيفة املختلفة الضعف الصحي، التي تشري  

تعمل عىل استنزاف موارد العامل العقلية والبدنية، مما يؤدي يف  

واإلجهاد واملشاكل الصحية اإلهناك  املستقبل إىل ظهور حالت  

(Scanlan & Still, 2019)،  ؛  التحفيزيف    العملية الثانية  بينام تتمثل

يفرتض   إمكانية النموذج  حيث  متتلك  الوظيفة  موارد  بأن 

حتفيزية، وتقود ملستويات مرتفعة من الرتباط الوظيفي، وتقلل 

هذا التهكم التنظيمي، وتزيد من األداء املتميز يف مكان العمل.  

وتأخذ موارد الوظيفة أمهيتها من دورها يف تقليل اآلثار الناجتة  
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طات لعواقب عن متطلبات الوظيفة، أي أهنا بمثابة حواجز ومثب  

تزيد من حافزية العاملي يف ا  متطلبات الوظيفة املتنوعة. كام أهن

 . (Scanlan & Still, 2019)مكان العمل 

الوظيفة ويتكون   وموارد  متطلبات  بعدين    نموذج  من 

 أساسيي ومها: 

يشري هذا الب عد إىل   :Job Demands: متطلبات الوظيفة  لا أو 

املهام،  جمموعة  يف  املتمثلة  للوظيفة  األساسية  املتطلبات 

قدرة  لتعزيز  عليها  تشتمل  التي  واملسؤوليات  والواجبات، 

البقاء والستمرار، والستجابة للتغريات املتوقعة   املنظمة عىل 

العمل.   بيئة  يف  احلادثة  املتوقعة  الفرعية  وغري  األبعاد  وتشمل 

 التالية: 

يشري إىل الدرجة    :Role Overloadء الدور الزائد  عب  ▪

مثقلا  نفسه  العامل  فيها  بأعباء، وضغوطات   التي جيد 

ومسؤوليات  بمهام  لقيامه  نتيجة  والوقت  الوظيفة، 

متعددة ومتنوعة تتطلب اخلربة واملهارة التي ل يمتلكها  

وينقسم إىل  الفرد، مما يؤدي إىل زيادة عبء العمل لديه.  

 : قسمي

يتمثل يف   :  Qualitative Overloadعبء الدور النوعي -

مهامه،  إلنجاز  العامل  لدى  املطلوبة  املهارات  قصور 

 . وتكليفه بأعامل أكرب من قدراته اجلسمية، أو العلمية

الكمي - الدور  يتمثل   :Overload Quantitative  عبء 

من   مطلوب  كثرية  مهام  الوقت إلنجاز  كفاية  يف عدم 

 العامل إنجازها.

الدور ▪  العامل تلقي  إىل    يشري   :Role Conflict  رصاع 

لوقت  مل العمل  منه  تتطلب  ومتناقضة  متعددة  طالب 

رصاع   إىل  يؤدي  مما  وظيفته،  حدود  داخل  طويل 

العملء، اآلخرين  توقعات   مثل  الدور  رشكاء  من 

ورصاع   الدور،  حمتوى  تصميم  نتيجة  العمل  وزملء 

 . العلقات مع املديرين واملرشفي نتيجة تعدد األدوار

عدم حالة    يشري إىل  :Role Ambiguityغموض الدور   ▪

املعلومات   اليقي نقص  بسبب  بالعامل  حتيط  التي 

الوظيفة بمتطلبات  اخلاصة  أداء   ،املتوفرة  طريقة  أو 

األداء   ومستويات  األهداف،  وضوح  عدم  أو  الدور، 

قد  مما  معينة،  وظيفة  بمهام  املرتبطة  والنتائج  املطلوبة، 

خلفض ول  ي   ويؤدي  عمله،  عن  سلبية  مشاعر  لديه  د 

 رضاه الوظيفي.

الوظيفة  ا ثانيا  موارد   :Job Resource:    إىليشري الب عد   هذا 

هبا  يستعي  أن  ويمكن  املنظمة،  توفرها  التي  الدعم  مصادر 

، ووحدات العمل للمساعدة يف حتقيق األهداف عىل  العاملون

وتشمل األبعاد الفرعية  مستوى الفرد، وفرق العمل، واملنظمة.  

 التالية: 

الدرجة    : Social Support  الدعم الجتامعي  ▪ إىل  يشري 

ا   فرصا الوظيفة  هبا  توفر  املشورة، التي  عىل  للحصول 

وي   اآلخرين،  من    امبارشا   اتنظيمي    اموردا   عد  واملساعدة 

لتقليل عبء متطلبات الوظيفة، واألعباء النفسية    لا فعا

 وينطوي هذا البعد عىل: والبدنية. 

املرشف - درجة    :   Supervisor Supportدعم  إىل  يشري 

إىل  املرشف  يوليها  التي  والثقة  واملساندة،  الهتامم، 

 مرؤوسيه يف العمل. 

العملد  - زملء  إىل   :   Coworkers Supportعم  يشري 

شعور العامل بالرعاية واملساعدة من املحيطي به، وأن 

فردا  نفسه  زملء    ايعترب  من  داعمة  اجتامعية  شبكة  من 

 العمل. 

التكنولوجي   ▪ إىل   : Technology Supportالدعم  يشري 

املتطورة،   األدوات  تقد  حزمة  التي  مها واملتكاملة 

اإلدارة للعاملي لتخليصهم من املهام الروتينية داخل 

عملهم بغرض متكينهم من ختصيص املزيد من الوقت، 

 واجلهد خلدمة عملء املنظمة.

شعور العامل يشري إىل    : Job security  األمان الوظيفي ▪

غياب  بسبب  سواء  عمله،  يف  والستقرار  بالطمأنينة 

الوسائل  لمتلكه  أو  وجوده،  هتدد  التي  املخاطر 

الكفيلة ملواجهة املخاطر حال ظهورها، وكذلك ضامن 

 استمراريته يف عمله.

 التي يشري إىل تلك السرتاتيجية    :  Trainingالتدريب ▪

أو إكساب  تتضمن   املهارات  من  جمموعة  العاملي 

املتصلة  املفاهيم والقواعد أو تعديل الجتاهات أو القيم  

األداء حتسي  بغرض  إجيابي    ،بالعمل  ينعكس  عىل    امما 

 إنتاجية العامل يف العمل. كفاءة 
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 Proactive Behaviorالســـــلوك الســـــتِباقي  

من   (1968)  الستِباقية ألول مرة يف  Swietlikالباحث    اقرتح

أهنا  عىل  الشخصية  هبيكل  خمتلفة  نظريات  دمج  خلل 

أو  "التفاعليةالشخصية  " الستِباقية"،   & Grant)  "الشخصية 

Ashford, 2008)  .  حيدد شخيص  بناء  بأهنا  تعريفها  تم  وقد 

لتحقيق   معي  سلوك  عىل  املثابرة  يف  العاملي  بي  الفروقات 

املرغوبة احلي،  .  (Strauss et al., 2017)  األهداف  ذلك  ومنذ 

احلياة يف  أمهية  أكثر  الستِباقية  الشخصية  التنظيمية،    أصبحت 

ود رست يف العديد من املجالت املهنية مثل استِباقية العاملي 

الصيدلة الدولية،  ( Arefin et al., 2015)  يف  الطريان   ورشكات 

(Babakus et al., 2009; Caesens et al., 2016)  ، واملنظامت

 ورشكات البحث والتطوير ،  ( Hashemi et al., 2012)  الزراعية

(Shin & Kim, 2015)  ،التحويلية  & Lantz)  والصناعات 

Friedrich, 2014; Arefin et al., 2015)  ،  التعليم وجامعات 

 . (Waterwall, 2019; McCormick et al., 2019) العايل

باقية للمنظامت احلديثة فقد  ا ألمهية السلوكيات الستِ نظرا و

الستباقية  ن جمموعة من التعريفات للسلوكيات  وقدم األكاديمي

إل أهنا تباينت من حيث املنظور، فبعض التعريفات ركزت عىل  

الستِ  السلوكيات  ا  باقية  كون  مستقر  ،  Crant, 2000))ترصفاا 

 & Frese)  تناوهلا عىل أهنا نمط من السلوكياتاآلخر  والبعض  

Fay, 2001 )  ،  رأى جمال آخرون  بينام  يف  الترصف  طريقة  أهنا 

وهذا .  (Grant & Ashford, 2008; Parker et al., 2006)  العمل

ر الهتامم احلايل بالستِباقية بالنظر إىل عدم كفاية النامذج  ما يرب  

تفرتض أنه يتعي عىل العاملي اتباع التعليامت، "التقليدية التي  

 . ( Frese, 2008, P.67) "وتنفيذ املهام واألوامر

يف   الستِباقي  بالسلوك  الهتامم  تزايد  األخرية  اآلونة  ويف 

ذلك إىل تزايد اللمركزية يف املنظامت،   إرجاعالعمل، ويمكن  

وتسارع خطى التغيري، وزيادة الطلب عىل األفكار البتكارية، 

الشخصية  ملبادرهتم  العاملي  استخدام  استوجب  ذلك  كل 

للتعامل الستِباقية  السلوكيات  التحديات   وممارسة  تلك    مع 

(Campbell, 2000) . 

و تعريف  هذا،  الستِباقييمكن   Proactive  السلوك 

Behavior    إىل    ا ، ومستقبلي  اسلوك املبادرة التوقعي املوجه ذاتي  بأنه

الواملنظمة،   إحداث   عاملونهيدف  عىل  املثابرة  إىل  خلله  من 

بدلا  ما  وهذا    تغيري  حدوثه،  بعد  معه  والتفاعل  النتظار  من 

)من  ؛  يتضمن تغيري الوضع احلايل، أو املوقف املستقبيل للعمل

خلل إدخال أساليب عمل جديدة، وطرح أفكار جديدة أكثر 

بعض   عىل  جوهرية  حتديثات  اقرتاح  أو  املهام،  لتنفيذ  مرونة 

داخل   التغيري  إجراء  أو  املنظمة(،  اته، ذ  العاملاسرتاتيجيات 

املطالب   مع  للتعامل  جديدة  وخربات  مهارات  العامل  )تعلم 

العاملاملستقبلية،   إعادة حتديد دور  أو مكانته يف   والعمل عىل 

 األبعاد التالية: عىل  الستباقي  ويشتمل السلوك    ، هذا . العمل(

اجلهد ي  : Taking Charge  املسؤوليةحتمل   ▪ إىل  شري 

يبذله   الذي  لتحقيق    نوالعاملويوجهه  املدروس 

تغيريات وحتديثات تنظيمية تتعلق بتحسي تنفيذ املهام 

 الوظيفية، أو وحدات عملهم، أو منظامهتم. 

بمثابة اتصال غري    هو  : Employee’s voiceرأي العامل   ▪

، أو اقرتاحات، ارسمي، وتطوعي حيمل يف طياته أفكارا 

بمشكلت  متعلقة  آراء  أو  معلومات،  أو  خماوف،  أو 

العمل يرسلها العامل إىل املسؤولي القادرين عىل اختاذ 

 اإلجراءات املناسبة بقصد حتقيق التحسي، أو التغيري.

العامل   ▪ امليل   هو  Employee’s innovation: ابتكار 

لتنفيذ  مبتكرة  طرق  أو  أفكار،  لتقديم  مقصود  بشكل 

املهام الوظيفية، وهنا يتشابه هذا الب عد مع ب عدي حتمل 

التحسي   نحو  التوجه  يف  العامل  ورأي  املسؤولية 

مفهوم  عىل  تركيزه  يف  عنهام  خيتلف  أنه  إل  والتغيري، 

 األصالة واحلداثة.

يشري    : Preventing problemsمنع حدوث املشكلت   ▪

العاملي  ملنع حدوثها،   إىل قدرة  املشكلت  عىل حتليل 

حدوث  توقع  عىل  قائم  التوجه  ذايت  عمل  وهو 

حدوثها   منع  عىل  والعمل  هبا،  التنبؤ  أو  املشكلت، 

 .وتكرارها مستقبلا 

 الدراســـــات الســــــابقة 

ـ الدراسات اخلاصة بم   تطلبات وموارد الوظيفة ــ

دراسة   فحص   (Skaalvik & Skaalvik, 2018)هدفت  إىل 

البيئة   يف  ومواردها  الوظيفة  ملتطلبات  املعلم  إدراك  كيفية 

بالعمل    ،املدرسية والرتباط  املعلم  برفاهية  ارتباطها  ومدى 

  760والدافع لرتك مهنة التدريس. اشتملت عينة الدراسة عىل  
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وتوصلت    معلاما  النروجيية،  واإلعدادي  البتدائي  مدارس  من 

رفاهية   مستوى  بانخفاض  تنبأت  الوظيفة  متطلبات  أن  إىل 

أع رفاهية  الوظيفة بمستوى  تنبأت موارد  بينام  ىل وأكثر  املعلم، 

 .لا اعتدا

فحص العلقة    إىل  (De Carlo et al., 2019)هدفت دراسة  

حيث   من  ناحية،  من  بالعمل  املرتبطة  السياقية  العوامل  بي 

العمل   بي  والرصاع  الوظيفة،  وموارد  الوظيفة،  متطلبات 

  معلاما   122اشتملت عينة الدراسة عىل  واألرسة من ناحية أخرى.  

و اإليطالية،  املدارس  إىل  يف  بي توصلت  إجيايب  ارتباط    وجود 

الدور   عبء  واجانبي  العمل   لكمي،النوعي  بي  والرصاع 

دعم   بي  العلقة  تعدل  الوظيفة  موارد  أن  وتبي  واألرسة. 

املوارد   تكون  عندما  القرار  صنع  يف  واملشاركة  املرشف، 

 منخفضة. 

دراسة  و  اكتشاف    إىل  (Scanlan & Still, 2019)هدفت 

ونوايا الوظيفي،  الحرتاق  بي  والرضا   العلقات  الدوران، 

العمل مكان  يف  الوظيفة  وموارد  بمتطلبات  املتعلقة   . الوظيفي 

الدراسة عىل   عينة  الطبي يف  افردا   227اشتملت  الطاقم   10  من 

مرافق للصحة العقلية األسرتالية. وتوصلت إىل وجود ارتباط  

الوظيفة  بي   والتغذية وموارد  الوظيفة،  ومراقبة  املكافآت، 

الدوران  ونوايا  الوظيفي،  الحرتاق  مع  واملشاركة  املرتدة، 

باملطالب  الوظيفة  ارتباط متطلبات  الوظيفي. ووجود  والرضا 

املنزل مع  العمل من  املناوبة وتداخل  العاطفية، والعمل بنظام 

 .عنرص اإلهناك للحرتاق الوظيفي

دراسة    كام دور    (Barello et al., 2021)هدفت  فحص  إىل 

  COVID-19املتطلبات والتهديدات التنظيمية املدركة املرتبطة بـ  

يف التنبؤ باإلهناك العاطفي، ودور املوارد والدعم التنظيمي يف  

بالعمل لفريوس   املرتبطة  السلبي للضغوطات  التأثري  احلد من 

COVID-19  الد الوظيفي. واشتملت عينة  راسة  عىل الحرتاق 

  توصلت إىل يف الرعاية الصحية اإليطالية. و امتخصصا  532عىل 

من  يقلل  الذي  العاطفي  اإلهناك  من  مرتفعة  معدلت  وجود 

اللتزام باملهنة، ويؤدي إىل فك الرتباط الوظيفي، وانخفاض 

رضا املرىض. وتبي أن توجه متخصيص الرعاية الصحية نحو 

العلقة هلذه  مهم  وسيط  املرىض  خيف  ؛  مشاركة  تأثري  ألنه  ف 

 الوظيفة ويعزز تأثري مواردها. متطلبات

ـ الدراسات اخلاصة بالس  ـ لوك الس ــ  تِباقي ــ

تعزيز فهم اإلجراءات   إىل  (Otto et al., 2019)هدفت دراسة  

الوظيفي الحرتاق  حدوث  ملنع  نموذج    الذاتية  باستخدام 

عينة   اشتملت  املوارد.  احلفاظ عىل  ونظرية  الستِباقي  التحفيز 

عىل   منتظمة    12الدراسة  شبه  ورجال  6  معمقابلة  نساء    6، 

صناعات هولندية خمتلفة )الرعاية    6  سنة من  61:  23  بيم  أعامره

الصحية، والتعليم، واللوجستيات، واملعلومات والتصالت، 

أن وخدمات   إىل  وتوصلت  اخلريية(،  واجلمعيات  األعامل، 

اإلجراءات الذاتية هتدف للحفاظ عىل موارد الوظيفة أو زيادهتا 

 أو تقليل حتدي متطلبات الوظيفة لتجنب فقدان املوارد.

دراسة   بي    (Waterwall, 2019) هدفت  العلقة  إىل فحص 

نظرية  باستخدام  الستِباقي  والسلوك  الستِباقية  الشخصية 

العاملي   تنظيم  بعملية  هتتم  التي  التنظيمي  سلوكهم  لالرتكيز 

  188حتقيق اهلدف. اشتملت عينة الدراسة عىل  إىل    أثناء السعي

يف    لا عام كبرية  عامة  جامعة  يف  /املرؤوسي  املرشفي  من 

و املتحدة،  إىلالوليات  للعمل    توصلت  التنظيمي  الرتكيز  أن 

 ة الستِباقية وكل من أداء املهامتوسط العلقات بي الشخصيت

 والسلوك الستِباقي. 

دراسة   فحص   إىل   (Molina & O'Shea, 2020)وهدفت 

مقابل   الواعي  النفعايل  التنظيم  تدخل  فطرة   "حتكم"فعالية 

الذوق من حيث تسهيل استثامر الرتباط بالعمل يف السلوكيات  

الستِباقية، وفحص تأثري موارد الوظيفة املتمثلة بعدالة املرشف 

من  عاملي    108اشتملت عينة الدراسة عىل  عىل هذه العلقات.  

العام   القي  القطاع  الدور  أن  إىل  وتوصلت  الذي األيرلندي،  م 

النفسية للتدخلت  حدودية  كرشوط  الوظيفة  موارد  ؛  تؤديه 

الذوق إن  حيث   وفطرة  الواعي،  النفعايل  التنظيم  نجاح 

أن  وتبي  املرشف.  عدالة  العاملي  إدراك  مدى  عىل  يعتمدان 

تعزيز   يف  فعالة  الذوق  فطرة  وممارسة  املرتفعة،  املرشف  عدالة 

 لسلوكيات الستِباقية. ا

دراسة   تأثري    (Matsuo et al., 2021)كام هدفت  إىل فحص 

سلوكيات   عىل  اإلدارية  الرقابة  ألنظمة  التفاعيل  الستخدام 

(، معاجلة املشكلت، واملشاركة، واملبادرة، والبتكارالعاملي )

وأدائهم عىل مستوى اإلدارة الوسطى. واشتملت عينة الدراسة  

توصلت  وحدة مستشفى عام يف اليابان. و  20ممرضة يف    373عىل  
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الرقابة اإلدارية هلا تأثريات    إىل أن الستخدام التفاعيل ألنظمة 

إجيابية مبارشة عىل أداء العاملي من خلل السلوك الستِباقي، 

إجيابية   تأثريات  من خلل  وهلا  العاملي  أداء  عىل  مبارشة  غري 

 التمكي النفيس، وبالتايل عىل السلوك الستباقي.

 التعليـــــق عىل الدراســـــات الســــــابقة 

السابقة   الدراسات  متطلبات  أوضحت  نموذج  أمهية 

باعتباره   الوظيفة  حتقيق  وموارد  إىل  يسعى  الذي  النموذج 

لضامن   الوظيفية  وموارد  متطلبات  بي  املطلوب  التوازن 

إجيابية،   تنظيمية  نتائج  إىل  النفسية  والوصول  الرفاهية  حتقيق 

ل  للعاملي. األسايس  العامل  تؤثر  وهو  التي  العمليات  تحديد 

الوظيفي،  واألداء  التنظيمي،  والسلوك  املهنية،  الصحة  عىل 

تبعا و صياغة    اتتحدد  يف  املنظامت  إدارات  وفعالية  كفاءة  له 

ينعكس   الذي  األمر  التنظيمية،  أهدافها  لتحقيق  اسرتاتيجياهتا 

 بدوره عىل قدرة املنظامت عىل البقاء، والستمرار.

باعتباره طريقة    أمهية السلوك الستِباقيا  كام أوضحت أيضا 

أن   يمكن  للعمل  التإجيابية  وفعالية  أداء  زيادة  إىل  عاملي  ؤدي 

سياقات   يف  يعملون  عندما  خاصة  متطلبات واملنظامت،  ذات 

  من   العديد  عىل  هتأثري   غري متوقعة، ومتغرية، هذا باإلضافة إىل

زيادة  اإلجيابية  التنظيمية  املخرجات   الوظيفي،  الرضا  مثل 

  الوظيفي،   األداء   وزيادة  العاملي،  التزام  مستوى  وحتسي

 . املهني املسار وتطوير

الدراسات   بدأتهملا    لا استكام   ةاحلالي  الدراسة   قدمتو

اإلطار  يحيث  ؛  السابقة وضع  النظرية، يعرض  العام،  اخللفية 

املقاييسوحيد أهن  ؛د  م  ةفردمت  اإل  جمتمعه  ا وضوعهيف  ،  اويف 

ي  ؛  اومنهجه املحدودة    عد  حيث  الدراسات  تناولت   التيمن 

العلقة بي متطلبات وموارد الوظيفة والسلوك الستباقى، هذا 

 .فلسطي -غزةيف  عىل الرشكات الصناعية هقي طبإىل ت باإلضافة

ـ أنم  ـ وذج الدراس ــ  ة ــ

 .(1ضوء الدراسات السابقة تم تطوير أنموذج الدراسة املوضح بالشكل ) يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: أنموذج الدراسة 1شكل ) 

 املتغري املستقل/

 موارد الوظيفة -متطلبات 

 

 متطلبات الوظيفة

 عبء الدور✓

 رصاع الدور ✓

 غموض الدور✓

 موارد الوظيفة

 الدعم الجتامعي✓

 الدعم التكنولوجي✓

 األمان الوظيفي ✓

 التدريب✓

 

  املتغري التابع/

 السلوك الستِباقي

 حتمل املسؤولية ✓

 ملابتكار العا✓

 رأي العامل✓

 منع حدوث املشكلت✓
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 فرضيات الدراسة 

الد استنادا  مشكلة  إىل  صياغة  ا  متت  وعنارصها،  راسة 

 وينص عىل أنه:   الرئيس،   الفرض

H1 :   معنوية   مستوى   عند  إحصائية   دللة   ذو   أثر   يوجد  (α 

  عىل   وأبعادها   الوظيفة   وموارد   متطلبات   إلمجايل   (0.05 =

  الرشكات   يف   لعاملي ل   وأبعاده   الستِباقي   لوك الس   إمجايل 

 . الدراسة  حمل   الصناعية 

  الفرعيان   الفرضان   الرئيس   الفرض   هذا   من   وينبثق 

 التاليان: 

 أنه:   عىل   ينص   األول   الفرعي   الفرض 

H1-1 :   إحصائية    معنوي  يسلب  أثر  يوجد دللة    عند ذو 

متطلبات الوظيفة وأبعادها   إلمجايل  (α = 0.05)   معنوية   مستوى 

لعاملي يف الرشكات الصناعية  ايل السلوك الستِباقي لعىل إمج

 . الدراسةحمل 

 أنه:   عىل   ينص   الثاين   الفرعي   الفرض 

H1-2:   عند   إحصائية   دللة   ذو   معنوي   إجيايب   أثر   يوجد  

  وأبعادها   الوظيفة   موارد   إلمجايل   (α = 0.05)   معنوية   مستوى 

  الرشكات   يف   لعاملي ل   الستِباقي   السلوك   ايل إمج   عىل 

 . الدراسة  حمل   الصناعية 

 منهجيـــــة الدراســـــة 

تضمن احلصول عىل البيانات الثانوية    املنهج الوصفي: ▪

خلل  ل من  الكتب،   وحتليل  مراجعة لدراسة 

والرسائل والدوريات احلديثة،  واملراجع  واملقالت،   ،

، النظريةالعلمية املنشورة وغري املنشورة، والدراسات  

الفكري   وامليدانية اإلطار  وضع  بغرض   السابقة 

 . دراسةلل

تضمن احلصول عىل البيانات األولية    املنهج التحلييل: ▪

حمل   امليدانيةدراسة  الب  للقيام الصناعية  الرشكات  يف 

توزيعها ، من خلل قوائم الستقصاء التي تم  الدراسة

وقد  تعبئتها،  بعد  مجعها  وإعادة  منهم،  املستقىص  عىل 

  إىل   يونيو   من ة توزيع القوائم واسرتدادها  استمرت فرت 

الستقصاء    .2020  أغسطس بيانات  حتليل  وتم 

 . SPSS v. 25باستخدام الربنامج اإلحصائي 

ـ جمتم  ـ ع وعين ــــ ـ ة الدراس ـــ  ة ـــ

 -غزة يف    الصناعيةالرشكات  يف    يتمثل  جمتمع الدراسة: ▪

 5332رشكة ويعمل هبا    159يبلغ عددها    والتي  ،فلسطي

. وتصنف هذه الرشكات بناء عىل معايري الدولة  عاملا 

من   أكثر  املال  رأس  يف  املتمثلة   500,000الفلسطينية 

 .عاملا  50، وعدد العاملي أكثر من دولر أمريكي

تتكون وحدة املعاينة من مجيع املديرين    عينة الدراسة: ▪

)مدير   العليا  املديرباإلدارة  ونائب  مدير عام،   ،

و )إنتاج، تنفيذي(،  الوسطى  باإلدارة  العاملي 

يف   ومتويل(  برشية،  وموارد  رشكات   9وتسويق، 

فلسطي،  كربى  صناعية   ـ  غزة  العدد يف  بلغ  وقد 

( الرشكات  هذه  يف  العاملي  للعدد  (، 1668اإلمجايل 

  % من إمجايل عدد العاملي الكيل 32  نسبتهوالتي متثل ما  

حجم  .  رشكة  159يف    (5332) حتديد  تم    عينةوقد 

، ويوضح جدول مفردة  359  عشوائية بسيطة مكونة من

( حجم ونسبة العينة بالرشكات الصناعية، كام 1رقم )

( اخلصائص الشخصية والوظيفية  2يوضح شكل رقم )

 لعينة الدراسة.

 (: حجم العينة يف الرشكات الصناعية يف غزة ـ فلسطي 1جدول رقم ) 

 اسم الرشكة  #
  عدد 

 العاملي 
 النسبة 

حجم  

 العينة 

 140 39% 650 رشكة بشري السكسك   .1

2.  
رشكات اليازجي  

 للمرشوبات اخلفيفة 
245 %15 53 

 31 9% 146 رشكة لين فود   .3

 31 9% 143 رشكة أبو اسكندر   .4

 29 8% 134 العودة رشكة مصانع    .5

 20 6% 95 رشكة مطاحن السلم   .6

7.  
رشكة مصنع البدر  

 للمعلبات الغذائية 
89 %5 19 

 19 5% 88 رشكة املطاحن الفلسطينية   .8

 17 4% 78 رشكة سعد الوادية   .9

 359 100% 1668 إمجايل عدد العاملي 

التجارية الفلسطينية  بيانات   العام للصناعات،    والحتادالغرفة 

 ومجعية رجال األعامل 
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مفردة   359  الدراسة (: اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة  2)   رقم   شكل 

 أداة الدراســـــة 

اسرتشادا تم   وتطويرها  الدراسة  أداة  ببعض  تصميم  ا 

الدراسات السابقة. وتكونت الستبانة من أربعة أجزاء: تناول  

الدراسة،  عينة  ألفراد  الديموغرافية  اخلصائص  األول  اجلزء 

اجلزء   قياسها    الثاينوتناول  وتم  الوظيفة   باستخدام متطلبات 

أما اجلزء الثالث   ،((Scanlan & Still, 2019مقياس  ا من  ( بندا 17)

موارد   تناول  منفقد  وتكون  بندا 20)  الوظيفة  مقياس   ا(    من 

(Van Wingerden et al., 2016; Scanlan & Still, 2019 ) ،  

الذياجلزء    ،اوأخريا  ال  الرابع  السلوك  وتكون   ،ستِباقيتناول 

 . ( Waterwall, 2019) من مقياس ا( بندا 13) من

 صدق أداة الدراسة

اختبار الظاهري    تم  من خلل  الصدق  عرضها للستبانة 

، حيث عرضت ذوي الختصاصجمموعة من املحكمي  عىل  

امرسي  امل  ا منفردا   11كام عرضت عىل  ،  اا أكاديمي  أستاذا   13  عىل

الصناعاتاملهنيي   جمال  اآلراء    ؛الفلسطينية  يف  إلبداء  وذلك 

املحكمي   ،بخصوصها بملحظات  األخذ  تم  وقد 

 واقرتاحاهتم.

 ثبات األداة 

من خلل حساب معامل   تم التحقق من التساق الداخيل

مجيع  Cronbach-Alphaالثبات   أن  إىل  الدراسة  نتائج  وتشري   .

  متغريات الدراسة وأبعادها تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، كام أن 

مما جيعلها صاحلة لقياس ما    (0.720معامل الثبات الكيل لألداة )

 (.2اجلدول رقم )يف وذلك كام هو موضح   ،ت ألجلهع  ِض و  

 . ( ملتغريات الدراسة α)  (: معامل الثبات ألفا كرونباخ2جدول رقم ) 

 املتغري 
عدد  

 العبارات 

معامل ألفا  

 ( α) كرونباخ 

 0.729 37 متطلبات وموارد الوظيفة 

 0.729 37 متطلبات وموارد الوظيفة 

 0.825 17 متطلبات الوظيفة  -

 0.632 20 موارد الوظيفة  -

 0.711 13 الستِباقي السلوك  

 0.720 50 املقياس ككل 

 مفردة   359  لبيانات عينة الدراسة   SPSSنتائج التحليل اإلحصائي 

ـ نت  ـ الدراس ائج  ــ  ة ــ

ـ النتا   ج الوصفيةئــ

خلل   من  الوصفية  امليدانية  الدراسة  نتائج  عرض  سيتم 

أفراد  إلجابات  املعيارية  والنحرافات  احلسابية  املتوسطات 

 العينة عىل متغريات الدراسة وفقراهتا. 

ـ النتائ   ج املتعلقة بمتطلبات وموارد الوظيفة ــ

املعيارية   والنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  تم 

أبعاد   عىل  العينة  أفراد  الوظيفة  كل   إلجابات  متطلبات  من 

 (.3اجلدول رقم )يف وذلك كام هو موضح   ،وموارد الوظيفة
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النوع العمر املؤهل العلمي اخلربة املركز الوظيفي جمال الصناعة
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ا ملعامل الختلف إلمجايل أبعاد متطلبات وموارد الوظيفة )املتغري  الختلف، والرتتيب وفقا املتوسطات احلسابية، والنحرافات املعيارية، ومعامل  (:  3جدول ) 

 ( ستقل امل 

 الرتتيب وفقا ملعامل الختلف  معامل الختلف  املعياري   نحراف ال  املتوسط احلسايب  العبارات  م 

 3 0.1426 0.3534 2.4819 عبء الدور الزائد   .1

 1 0.3268 0.6761 2.0687 عبء الدور النوعي  

 2 0.1794 0.5195 2.8951 عبء الدور الكمي  

 2 0.1880 0.5049 2.6858 رصاع الدور   .2

 1 0.3854 0.7425 1.9266 غموض الدور   .3

 / / /// /// //// /// 0.1783 0.4217 2.3648 املقياس الكيل ملتطلبات الوظيفة 

 3 0.1359 0.5752 4.2331 الدعم الجتامعي   .4

 1 0.1759 0.7331 4.1671 املرشف دعم   

 2 0.1237 0.5318 4.2990 دعم زملء العمل  

 4 0.1256 0.5287 4.2089 الدعم التكنولوجي   .5

 1 0.2757 0.8492 3.0801 األمان الوظيفي   .6

 2 0.2640 0.8691 3.2920 التدريب   .7

 / / /// /// //// /// 0.1494 0.5532 3.7035 املقياس الكيل ملوارد الوظيفة 

 / // /// /// //// /// 0.0668 0.2027 3.0341 املقياس الكيل ملتطلبات وموارد الوظيفة 

 مفردة.   359  لبيانات عينة الدراسة   SPSSنتائج التحليل اإلحصائي 

( رقم  اجلدول  من  الوظيفة  3يتضح  متطلبات  أن  يف  ( 

الدراسة حمل  منخفضة  الرشكات  املتوسط ؛  كانت  بلغ  حيث 

البعد  هلذا  بالنسبة  منهم  املستقىص  إجابات  إلمجايل  احلسايب 

املرتبة األوىل غموض  يف    %(. وجاء18( بمعامل اختلف )2.36)

وأخريا  الدور،  يليه رصاع  أن الدور،  يتضح  كام  الدور.  ا عبء 

حيث  ؛  كانت متوسطة  الرشكات حمل الدراسةيف  موارد الوظيفة  

بالنسبة   منهم  املستقىص  إجابات  احلسايب إلمجايل  املتوسط  بلغ 

املرتبة األوىل  يف    %(. وجاء15( بمعامل اختلف )3.7هلذا البعد )

ا  ، وأخريا الجتامعي، يليه التدريب، ثم الدعم  الوظيفياألمان  

 . التكنولوجيلدعم ا

ـ النتائ   ج املتعلقة بالسلوك الستباقى ــ

وال احلسابية  املتوسطات  استخراج  املعيارية  نحراف تم  ات 

وذلك كام   ؛إلجابات أفراد العينة عىل أبعاد السلوك الستباقى 

 (. 4اجلدول رقم )يف هو موضح 

ا ملعامل الختلف إلمجايل أبعاد السلوك الستِباقي )املتغري  ات املعيارية، ومعامل الختلف، والرتتيب وفقا نحراف احلسابية، وال املتوسطات  :  ( 4) رقم  جدول  

 التابع( 

 الرتتيب وفقا ملعامل الختلف  معامل الختلف  املعياري   نحراف ال  وسط احلسايب ت امل  أبعاد السلوك الستِباقي  م 

 4 0.085 0.3646 4.2932 املسؤولية ب عد حتمل    .1

 2 0.153 0.4645 3.0297 ب عد رأي العامل   .2

 1 0.170 0.6294 3.7001 ابتكار العامل ب عد    .3

 3 0.105 0.3728 3.5432 منع حدوث املشكلت ب عد    .4

  0.082 5.2975 3.6415 املقياس الكيل للسلوك الستِباقي 
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( رقم  اجلدول  من  السلوك  أن  (  4يتضح  مستويات 

حيث بلغ  ؛  كانت متوسطة  الستِباقي للعاملي بتلك الرشكات

املستقىص إجابات  احلسايب إلمجايل  هلذا    املتوسط  بالنسبة  منهم 

( اختلف(،  3.64املتغري  جاء(.  8%)  ومعامل  املرتبة يف    وقد 

يليه   العامل،  ابتكار  منع  رأي  األوىل  ثم  حدوث  العامل، 

 لية.ل املسؤوا حتم  املشاكل، وأخريا 

 . اختبار فرضيات الدراسة 

النحدار   حتليل  استخدام  املتدرج  اخلطي  تم  املتعدد 

(Stepwise Multiple Regression)  ،  اختبار نتائج  وكانت 

 : ييل الفرضيات كام  

 . اختبار الفرضية الفرعية األوىل 

( رقم  جدول  املتعدد 5يوضح  اخلطي  النحدار  نموذج   )

األوىل، الفرعية    نتائج   ( 6)   رقم   جدول   يوضح   كام   للفرضية 

  شكل   ويوضح   للفرضية،   التدرجيي   املتعدد   النحدار   حتليل 

السلوك    إمجايل   عىل   الوظيفة   متطلبات   أبعاد   تأثري   ( 3)   رقم 

 . الستِباقي 

 

 السلوك الستِباقي ا عىل إمجايل  األكثر تأثريا   متطلبات الوظيفة نموذج النحدار اخلطي املتعدد لتحديد أبعاد  (:  5جدول ) 

 املتغري املستقل 
 املعلامت 

 iاملقدرة 

t. Test 

VIF 

F Test   معامل

التحديد  
2R 

مستوى   tإحصاء  قيمة  

 معنوية 

مستوى   Fإحصاء قيمة  

 معنوية 

   0.000 24.889 3.812 اجلزء الثابت 

 

43.256 

 

 

0.000 

 

 

0.328 

 1.879 0.966 0.043- 0.001- عبء الدور النوعي

 1.822 0.032 2.159- 0.068- عبء الدور الكمي 

 2.380 0.634 0.477- 0.019- رصاع الدور 

 1.204 0.000 8.602- 0.221- غموض الدور 
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 عىل إمجايل السلوك الستِباقي   متطلبات الوظيفة نتائج حتليل النحدار املتعدد التدرجي لتأثري أبعاد    : (6جدول ) 

 التعليق عىل النتيجـــــة  النتيجـــــة 

 2R  =0.328معامل التحديد 

يف إمجايل السلوك الكيل % من التغري 32.8الوظيفة تفس   أبعاد متطلبات

اخلطأ العشوائي يف املعادلة، أو لعدم  الستِباقي، وباقي النسبة يمكن أن يرجع إىل 

 إدراج متغريات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج. 

 t.Testاختبار معنوية التأثري  

 8.602-    ، وغموض الدور=2.159- عبء الدور الكمي = 

 ( 0.05)ا عند مستوى معنوية أقل من  دال إحصائي  

وجود تأثري معنوي سلبي لب عدي عبء الدور الكمي، وغموض الدور عىل   -

 . إمجايل السلوك الستِباقي

عبء الدور النوعي، ورصاع الدور( عىل وجود تأثري غري معنوي لب عدي ) -

 . الستِباقي   السلوك   إمجايل

 F.Test = 43.256اختبار جودة توفيق نموذج النحدار  

 ( 0.01)ا عند مستوى معنوية أقل من  دال إحصائي  
 ويمكن العتامد عىل النتائج. ،النموذج جيد

حدة لكل متغري مستقل عىل  10أقل من  VIFمعامل تضخم التباين 

 .مع باقي املتغريات املستقلة

املتعدد ل تعاين من اخلطي املتغريات املستقلة املقبولة ضمن نموذج النحدار 

 . اخلطيالزدواج  مشكلة 

 معادلة النموذج: 

 غموض الدور (0.221- )عبء الدور الكمي +   ( 0.068- )   +   الثابت   ( 3.812)   =   الستِباقي   إمجايل السلوك

 . (0.068) الستِباقي بمقدار السلوك قدرها وحدة واحدة تؤدي إىل خفض مستوى   عبء الدور الكميكل زيادة يف ب عد  -

 . (0.221- )الستِباقي بمقدار  السلوك قدرها وحدة واحدة تؤدي إىل خفض مستوى  غموض الدور كل زيادة يف ب عد  -
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   الستِباقي   عىل إمجايل السلوك   متطلبات الوظيفة تأثري النحدار اخلطي املتعدد ألبعاد  (:  3شكل ) 

السابق  وبناءا  اجلدول  نتائج  الفرض   عىل  الفرعية نقبل    ية 

 نص عىل أنه: ت  والتي ا،  جزئي    األوىل

  مستوى   عند ذو دللة إحصائية  معنوي    أثر سلبي   يوجد "

عىل    إلمجايل  (α = 0.05)  معنوية  وأبعادها  الوظيفة  متطلبات 

لعاملي يف الرشكات الصناعية حمل  السلوك الستِباقي ل   إمجايل 

 . "الدراسة

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

( رقم  جدول  املتعدد 7يوضح  اخلطي  النحدار  نموذج   )

الثانية الفرعية  ) ،  للفرضية  رقم  جدول  يوضح  نتائج  8كام   )

النحدار   وحتليل  للفرض،  التدرجيي    الشكل   يوضح املتعدد 

السلوك   إمجايل   عىل   الوظيفة   موارد   أبعاد   تأثري   ( 4)   رقم 

 الستِباقي. 

 . ا عىل إمجايل السلوك الستِباقي نموذج النحدار اخلطي املتعدد لتحديد أبعاد موارد الوظيفة األكثر تأثريا :  ( 7جدول رقم ) 

 املتغري املستقل 
 املعلامت 

 iاملقدرة 

t. Test 

VIF 

F Test   معامل

التحديد  
2R 

 tإحصاء   قيمة 
مستوى  

 معنوية 

إحصاء  قيمة  

F 

مستوى  

 معنوية 

  0.000 12.063 2.391 اجلزء الثابت 

39.592 0.000 0.359 

 2.089 0.029 2.198 0.055 دعم املرشف 

 1.780 0.672 0.424 0.013 العملدعم زملء 

 1.143 0.145 1.462 0.047 الدعم التكنولوجي

 1.477 0.352 0.933 0.026 األمان الوظيفي 

 1.437 0.000 10.213 0.217 التدريب 
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 . النحدار املتعدد التدرجي لتأثري أبعاد موارد الوظيفة عىل إمجايل السلوك الستِباقي نتائج حتليل    : ( 8جدول رقم ) 

 التعليق عىل النتيجـــــة  النتيجـــــة 

 2R  =0.359معامل التحديد 

يف إمجايل السلوك الستِباقي،  الكيل  % من التغري 35.9موارد الوظيفة تفس أبعاد 

اخلطأ العشوائي يف املعادلة، أو لعدم إدراج  وباقي النسبة يمكن أن يرجع إىل 

 متغريات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج.

 t.Testاختبار معنوية التأثري  

 0.217، والتدريب=  2.198دعم املرشف=  

 ( 0.05)ا عند مستوى معنوية أقل من  دال إحصائي  

وجود تأثري إجيايب معنوي لب عدي دعم املرشف، والتدريب عىل إمجايل   -

 . السلوك الستِباقي

 

0.068-=  i 

 

 ب عد عبء الدور الكمي

 السلوك الستِباقي إمجايل 2R  =%32.8معامل التحديد 

 i  =-0.221 ب عد غموض الدور 
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 التعليق عىل النتيجـــــة  النتيجـــــة 

دعم زملء العمل، الدعم التكنولوجي، وجود تأثري غري معنوي ألبعاد ) -

 . الستِباقي   السلوك   إمجايلواألمان الوظيفي( عىل 

 F.Test = 39.59اختبار جودة توفيق نموذج النحدار  

 ( 0.01)عند مستوى معنوية أقل من   إحصائي ادال 
 النموذج جيد ويمكن العتامد عىل النتائج. 

لكل متغري مستقل عىل حدة  10أقل من  VIFمعامل تضخم التباين 

 .مع باقي املتغريات املستقلة

املتعدد ل تعاين من اخلطي املتغريات املستقلة املقبولة ضمن نموذج النحدار 

 . اخلطيالزدواج  مشكلة 

 معادلة النموذج: 

 . التدريب  (0.217)  + دعم املرشف   ( 0.055)   +   ( 2.391  )الثابت   =   الستِباقي   إمجايل السلوك

 . (0.055)الستِباقي بمقدار  السلوك قدرها وحدة واحدة تؤدي إىل زيادة مستوى دعم املرشف كل زيادة يف ب عد  -

 . (0.217) الستِباقي بمقدار السلوك قدرها وحدة واحدة تؤدي إىل زيادة مستوى   التدريبكل زيادة يف ب عد  -
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 الوظيفة عىل إمجايل السلوك الستِباقي   وارد تأثري النحدار اخلطي املتعدد ألبعاد م (:  5شكل رقم ) 

نقبل الفرضية الفرعية الثانية   عىل نتائج اجلدول السابق بناءا 

 تنص عىل أنه:  والتي ا،  جزئي  

أثر " ذو دللة إحصائية عند مستوى  معنوي    إجيايب   يوجد 

ايل  موارد الوظيفة وأبعادها عىل إمج   إلمجايل   (α = 0.05)معنوية  

ل  الستِباقي  حمل  السلوك  الصناعية  الرشكات  يف  لعاملي 

 . "الدراسة

فرعية  عىل نتائج الفرضية الفرعية األوىل، والفرضية ال   وبناءا 

 ا، والذي ينص عىل أنه: جزئي    الثانية نقبل الفرض الرئيس

 = α)  معنوية   مستوى   عند   إحصائية   دللة   ذو   أثر   يوجد "

  إمجايل   عىل   وأبعادها   الوظيفة   وموارد   متطلبات   إلمجايل   (0.05

  الصناعية   الرشكات   يف   لعاملي ل   وأبعاده   الستِباقي   لوك الس 

حيث ثبت وجود تأثري سلبي معنوي ملتطلبات    . "الدراسة  حمل 

الوظيفة املتمثلة يف )عبء الدور الكمي، وغموض الدور( عىل  

تأ ثبت وجود  كام  الستِباقي.  السلوك  معنوي  إمجايل  إجيايب  ثري 

ملوارد الوظيفة املتمثلة يف )دعم املرشف، والتدريب( عىل إمجايل  

 السلوك الستِباقي. 

ـ النتائ   التوصيـــــات ج و ــ

ـ النتائ   ج ــ

 : ييل أظهرت نتائج الدراسة ما  

كانت   الدراسةالرشكات حمل  يف  أن متطلبات الوظيفة   ▪

حيث بلغ املتوسط احلسايب إلمجايل إجابات ؛  منخفضة

( البعد  هلذا  بالنسبة  منهم  بمعامل 2.36املستقىص   )

( وجاء18اختلف  غموض  يف    %(.  األوىل  املرتبة 

 ا عبء الدور. الدور، يليه رصاع الدور، وأخريا 

الوظيفة  إن   ▪ حمل  يف  موارد  كانت   الدراسةالرشكات 

املتوسط احلسايب إلمجايل إجابات ؛  متوسطة بلغ  حيث 

 

 املرشفدعم ب عد 
= 0.055  i 

 
معامل التحديد 

2

R  =%35.9 

 = 0.217 i  

 

 إمجايل السلوك الستِباقي

 ب عد التدريب
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( البعد  هلذا  بالنسبة  منهم  بمعامل 3.7املستقىص   )

( وجاء15اختلف  األمان يف    %(.  األوىل  املرتبة 

ا  ، وأخريا الجتامعي، يليه التدريب، ثم الدعم  الوظيفي

 . التكنولوجيالدعم 

للعاملي  إن   ▪ الستِباقي  السلوك  تلك  يف  مستويات 

حيث بلغ املتوسط احلسايب  ؛  الرشكات كانت متوسطة

املتغري   هلذا  بالنسبة  منهم  املستقىص  إجابات  إلمجايل 

املرتبة  يف  (. وقد جاء8%(، ومعامل اختلف )3.64)

العامل، ثم منع حدوث رأي  األوىل ابتكار العامل، يليه  

 .املسؤوليةا حتمل املشاكل، وأخريا 

تفسإن   ▪ الوظيفة  متطلبات  التغري  %  32.8  أبعاد  من 

يف إمجايل السلوك الستِباقي، وباقي النسبة يمكن  الكيل  

أن يرجع إىل اخلطأ العشوائي يف املعادلة، أو لعدم إدراج 

إدراجها   املفروض  من  كان  أخرى  مستقلة  متغريات 

 ضمن النموذج.

الكيل  من التغري  %  35.9  أبعاد موارد الوظيفة تفسإن   ▪

الستِباقي السلوك  إمجايل  أن يف  يمكن  النسبة  وباقي   ،

إدراج  لعدم  أو  املعادلة،  العشوائي يف  اخلطأ  إىل  يرجع 

إدراجها   املفروض  من  كان  أخرى  مستقلة  متغريات 

 ضمن النموذج.

وجود تأثري معنوي سلبي لب عدي عبء الدور الكمي،  ▪

 .وغموض الدور عىل إمجايل السلوك الستِباقي

الدور النوعي، وجود تأثري غري معنوي لب عدي )عبء   ▪

 ورصاع الدور( عىل إمجايل السلوك الستِباقي.

املرشف،  ▪ دعم  لب عدي  معنوي  إجيايب  تأثري  وجود 

 .والتدريب عىل إمجايل السلوك الستِباقي

العمل،  ▪ زملء  )دعم  ألبعاد  معنوي  غري  تأثري  وجود 

إمجايل  عىل  الوظيفي(  واألمان  التكنولوجي،  الدعم 

 السلوك الستِباقي. 

ـ التوصي   ات ــ

 ما ييل:   يمكن القول   هذه الدراسة ما تم عرضه يف   بناء عىل 

الوظيفة    موذجنلإن   ▪ وموارد  ا  متطلبات  كبريا ا  يف تأثريا

التنظيمي  السلوك  البحوث والدراسات يف جمايل  إثراء 

وحتديد  البرشية،  املوارد  املتعلقة    وإدارة  العوامل 

 لعاملي. ل سلوك الستِباقيالب

واستخدام رضورة   ▪ تضمي  نطاق  بتوسيع  الهتامم 

يف   الوظيفة  وموارد  متطلبات  نموذج  وتوظيف 

الصناعية نظرا ؛  الرشكات  القطاع  وذلك  هذا  ألمهية  ا 

الوطني   باإلضافة إىل كونه  ،  الفلسطينيللقتصاد  هذا 

الوظيفة   خصائص  بي  املطلوب  التوازن  لتحقيق  أداة 

الوظيفة   وخصائص  جانب،  من  )املتطلبات(  السلبية 

اآلخر.   اجلانب  من  )املوارد(  حتقيق  و اإلجيابية  يمكن 

 اآلليات التالية:   ذلك باتباع 

عامة إجراءات    اختاذرضورة   -1 وهيكلية  اسرتاتيجية، 

الرشكات بللنهوض    يوحتديد جدول زمنواضحة،  

مستويات  يف  القصور  أوجه  ومعاجلة  الصناعية 

 .واردها الوظيفية )خصائص الوظيفة(متطلباهتا وم

لتحقيق  تبن  -2 الوظائف  خصائص  صياغة  إعادة  ي 

السلبية   الوظيفة  خصائص  بي  املطلوب  التوازن 

)املتطلبات( من جانب، وخصائص الوظيفة اإلجيابية  

والذي هيدف   العاملي  )املوارد(،  رفاهية  إىل حتسي 

 ال.والسلوك الستِباقي الفع  

للرشكات  -3 وأشمل  أوضح  رؤية  تقديم 

كنهم من اختاذ قرارات أكثر فاعلية   واسرتاتيجياهتا مت 

 ع حدوث املشكلت. واستِباقية لتوق  

وتطوير  -4 بناء  آليات  التنظيمي  املستوى  تبني 

اسرتاتيجيات عمل حمسنة، وزيادة مستويات احلوافز 

يف   العاملي  لنغامس  رضورة  واخلارجية  الذاتية 

 الستِباقي.الثقافات الداعمة لسلوك العمل 

العاملي  -5 برامج لستقطاب وجذب  الهتامم بوضع 

والتعي الختيار  سياسات  بتعديل  ي،  الستِباقيي 

ملعيار   األولوية  تعطى  بحيث  الرتقيات  وسياسات 

والقدرات   السلوك لالكفاءة  مستويات  تعزيز 

 الستِباقي.
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Abstract 

This study aimed to test the impact of the dimensions of job demands and resources on the proactive 
behavior of Palestinian industrial companies. It adopted descriptive-analytical method, where a survey 
questionnaire was developed and distributed to a sample of 359 employees in administrative and 
executive positions in nine Palestinian companies. 

The study found a set of results, the most important of which are: the presence of a negative 
significant effect for the two dimensions of quantitative overload, and role ambiguity, and a positive 
significant effect for the two dimensions of supervisor support and training on proactive behavior 
variable. The study recommended the necessity of taking general, clear, and time-scheduled strategic 
and structural actions to promote Palestinian industrial companies and to address deficiencies in their 
levels of job demands and resources to ensure an effective balance. In addition, it is necessary to take 
care of the development programs to gather and attract proactive workers. 

Keywords: Job demands and resources, proactive behavior, organizational behavior. 

 



 هـ(1443م/2022، ) 156 – 123(، ص ص 2(، ع ) 30جملة جامعة امللك سعود )العلوم اإلدارية(، مج ) 

123 

 رباح ة عىل العالقة بني جودة ال داري امللكية اإل أثر  

 ية ردن دراسة تطبيقية عىل الرشكات ال   بالنقدية: واالحتفاظ  

 مؤيد حممد عيل الفضل 

 العراق –بغداد   –كلية دجلة اجلامعة  –رئيس قسم املحاسبة 

Email: Moauad.alfadthel@duc.edu.iq 
 

 العاميدة ابنيه  عودة  زياد  

 الردن -مؤتة   – مؤتة جامعه   -العامل ة كلي -املحاسبةقسم أستاذ مشارك 
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 امللخص 

واالحتفـاظ   رباحنوع العالقة بني جودة ال   معرفةأوهلام    ؛حتقيق هدفنيإىل    تسعى الدراسة  الدراسة:  دف ه 

وذلك بالتطبيق عىل عينة    املتغريين،ة عىل العالقة بني كال  داري امللكية اإل  أثر  معرفة ثانيهام فيتمثل يف  أما    بالنقدية،

 .2018-2014رشكة غري مالية مسجلة يف بورصة عمـان للفرتة من  74 مؤلفة من

وجود عالقة طردية معنوية بني أظهرت  حيث    ؛جاءت نتائج الدراسة مدعمة لفرضيتيها  نتائج الدراسة:

بينام كانت عكسية    السلبية،  رباح ال  إدارةومستوى االحتفاظ بالنقدية يف الرشكات التي متارس    رباح جودة ال

متارس   التي  الرشكـات  النتائج    اإلجيابية،   رباحال  إدارةيف  بينت  بني  أن  كام  عكسية  العالقـة  عند املتغريين 

ملكية   ملكية  أما    فأقل،%  14ة  إداريمستوى  مستوى  ال19- 15ة  إداريعند  أثر جلودة  يوجد  فال  عىل    رباح% 

 .إجيابيًّاالثر % فأكثر فقد كان 20ة إداريعند مستوى ملكية أما  بالنقدية.مستوى االحتفاظ 

اختبار نظريات تفسري االحتفاظ    إعادةيف ضوء هذه النتائج تويص الدراسة برضورة    الدراسة:توصيات  

 Myers and)  هباوبخاصة نظرية عدم متاثل املعلومات االستثامرية التي جاء    ة،داري اإلبالنقدية يف ضوء امللكية  

Majluf, 1984)  التدفق النقدي احلر    ونظرية(Jensen, 1986)    ا وخصوص    ،هيكل امللكيةأثر    جانب دراسة إىل

كام أنه من املهم دراسة العالقة بني تكلفة    ،واالحتفاظ بالنقدية  رباحعىل العالقة بني جودة ال  ،امللكية العائلية

 .رباحالسياسة توزيعات ومدى تأثريها عىل  ،حقوق امللكية واالحتفاظ بالنقدية 

 

 . ةداريامللكية اإل بالنقدية،االحتفاظ  ،رباحالجودة  :املفتاحية الكلامت  
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 العام للدراسة اإلطار    -1

 املقدمة   2- 1

اإل التي ساسال  ركانال  أحداملحاسبي    فصاحيمثل  ية 

الفكر  تير بإحدى ؛  املحاسبيكز عليها  الوثيق  وذلك الرتباطه 

للمحاسبة الرئيسية  وظيفة    ، الوظائف  فعن    االتصال،وهي 

التي هتدفوإعداد  يتم تصميم    فصاحطريق اإل املالية   التقارير 

االقتصادية  الحداث  توفري املعلومات املحاسبية التي تصور  إىل  

فرتة  أثرت    التي خالل  الرشكة  تعرض    النشاط،عىل  كام 

 .املستقبلية دارةاملعلومات التي ختص خطط وتوقعات اإل

وذلك   ،الرباحوخاصة عن    ،اإلفصاح  أمهيةوقد تزايدت  

واملتمثلة يف استغالل    ،االنتهازية  اإلدارية عىل خلفية املامرسات  

ار من بني البدائـل والطرق ي مساحة احلرية املتاحة لإلدارة لالخت

عليه  ،املحاسبية يرتتب  ظهور  آثار  من    اوما  يف  متمثلة  سلبية 

العمالقة الرشكات  من  العديد  واهنيار  فشل  مثل   ،حاالت 

حتى بـات مفهوم جودة    المريكيتني،رشكـة انرون ورولدكم  

املالية  أحد    يمثل  رباحال التقارير  جلودة  الرئيسية  اخلصائص 

للرشكات يف السوق   اإلفصاح  جودةلرتتيب    الساسواملعيار  

م  مريكال ق  ي  املالـــاملؤسسل  ب  ن  مثل    يةــات  الكبـرى 

Standard and Moody (consoni et al., 2017 ) 

أن  يف جمال كفاءة سوق املال  أجريت  وبينت الدراسات التي  

ال بجودة  التي    يسد    رباحااللتزام  الثغرات    باستقرار  ترض  كل 

ترسيب   :مثل  ؛وحيميها من املامرسات غري القانونية  ،البورصات

واستخدام معلومات غري متاحة لعموم املستثمرين  اإلشاعات،  

حتقيق  إىل    ،عادية  غري   أرباح  لتحقيـق يف  دورها  أفضل  جانب 

واملحافظـة عىل استقرار تكلفة    ، ختصيص للموارد االقتصادية

وذلك يف ظل التغريات اهليكلية يف طبيعة املتعاملني  ؛  املالرأس  

من   سواقال  يف جيعل  الذي  بالشكل  واسرتاتيجياهتم  املالية 

منها إىل    قربأاملالية  الوراق  بورصات   املضاربة  إىل    حاالت 

 .جماالت لالستثمـاركوهنا 

الدراسات  أبرزت  كام   من  ال  أمهيةالعديد  يف   رباحجودة 

 Kamel and)دراسة  أوضحت  فقد    الرشكة،  أداء عكس صورة  

Awadallah, 2017)    2017)ودراسة  consoni et al.,  أن حتليل  )

ال جلودة  املعلومايت  املستثمرين  رباحاملحتوى  خاصة    ،يساعد 

املحدودة الفنية  القدرات  فهم    ،ذوي  مضمون وإدراك  فـي 

املحاسبية النقدية    ،املعلومات  بالتدفقات  التنبؤ  يف  ويساعدهم 

للرشكة ث  وم    ،املستقبلية  توزيع    م  ن  بشأن  قراراهتم  ترشيـد 

  اآلثار وحيد من    ة،ءاالكفذات  مواردهم عىل الفرص االستثامرية  

ف باهلندسة  عر  ما ي    أساليبصيغ و السلبية الناجتة من استخدام  

 . مستوى العائد واملخاطر املتوقعةتقييم املالية يف 

فقد شهد   ؛رباحى هبا جودة الظالتـي حت  مهيةهذه الإزاء  

العالـم   يف  املحاسبي  ا  الفكر  وحتديـد  جهود  لتعريفها  حثيثة 

 ، (Lyimo, 2014)اسها  ـــلقياذج  ـــنم  عـــووضائصها  ـــخص

(Hribar et al., 2014) . 

جملس    كام بني  العالقة  دراسة  الباحثني  من  كثري  حاول 

ال  دارةاإل السلوك    ؛رباحوجودة  اجتاهات  ملعرفة  وذلك 

 الكثروالعوامل    رباحال  إدارةالوظيفي للمديرين نحو ممارسة  

)حممدتأثري   فيها  )الشاهد  ،  (2018،  )الفويل  ،(2018  ،ا 

ل    .(2018  ،والكردي  فـي  كام  اهتامم   الخرية  السنواتوحظ 

من   املحاسبباملعنيني    لدنكبري  بني  يالنظريـة  العالقة  بدراسة  ة 

بالنقديـة   الاالحتفاظ  وجدت أن  بعد    خاصة    ،رباحوجودة 

الدراسات   من   ,Guizani, 2017))  (2016  Borici andالكثري 

kruia)  ;  بالنقديةأن االحتفاظ  لنظرية  وفق    ،دوافع  املفاضلة  ا 

اهلدف من أن  إىل    يف دافع املعاملة الذي يشري   واملتمثلة   ،الساكنة

تكاليف    دارةاإل  ميول ختفيض  هو  بالنقدية  االحتفاظ  نحو 

التخل  أو    التمويل الجتنب  من  احلاجة   صول ص  إىل    نتيجة 

باقتناص    دارة ضامن اإلإىل    النقدية. ودافع التحوط الذي يشري 

امل االستثامر  املتاحة  فرص  نتيجة   بدال  أمامها  ربحة  فقداهنا  من 

الالزمةإىل    الفتقارها مقنعة    ،النقدية  الدوافـع غري  تلك  باتت 

  بالنقديةب االحتفاظ  س  امللحوظ يف ن    التزايد  لتفسري   كافيةوغري  

القرارات ذات  وأن    خاصـة  ؛  الرشكات   يف   بالغ   تأثري مثل هذه 

أوضحت حيث  ؛  وقيمـة الرشكـة  سهمال  محلةعىل تعظيم ثروة  

  (Anton and Nucu, 2019)ودراسة    (Guizani, 2017)دراسة  

االحتفاظ   بني  طردية  ارتباط  عالقة  وعوائد    بالنقدية  وجود 

  الكثر بالنقدية هي  ا  احتفاظ    الكثرالرشكات  أن    باعتبار   سهمال

السيولـة.أمان ا،   خماطر  عىل  القوية  سيطرهتا  بفعل  أما   وذلك 

 ,.Kimunduu et al)ودراسة    (Akhtar and Ullah, 2016)دراسة  

  التي يلجأ   اآلليات املهمةالنقدية تعد من  أن  حتا  أوضفقد    (2017

خالل ختفيض    من  ؛لتخفيض تكاليف الوكالة  سهممحلة الإليها  
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لتفادي    رباحما لدى املديرين من نقدية عرب تصويتهم بتوزيع ال

م من ثروة الرشكة عظ  ت    ل املديرين يف مشاريع الب  ن ق  استغالهلا م  

بقدر ما حتقق   سهموال حتقق منافع حلملة ال  ، وقيمتها السوقية

 .منافعهم الشخصية

اجلدل القائم بني الباحثني حول العالقة بني    ذلكإىل    ضافةإ

اإل بالنقديةداريامللكية  االحتفاظ  ومستوى  فقد  ة  توصلت  ؛ 

املستويات املنخفضة من امللكية  أن    إىل  (Abdloglu, 2016)دراسة  

االحتفاظ  إىل    تؤدي  بالرشكةة  دارياإل مستوى   بالنقدية، زيادة 

دراسة   توصلت  نسبة  أن  إىل    (Mohd et al., 2015)بينام  زيادة 

اإل بالرشكةداريامللكية  االحتفاظ    ة  مستوى  من  يزيد  سوف 

توصلت   ؛(Uallah, 2018)دراسة  أما    بالنقدية. عالقة  إىل    فقد 

وهي ما    ،ة ومستوى االحتفاظ بالنقديةداريسلبية بني امللكية اإل

 (Jungeun, 2019)نتائج دراسة  أكدته

 مشكلة الدراسة   2- 1

القصور الواضح يف اجلهود البحثية لتفسري  عىل الرغم من  

ال ال   بعاد وفهم  جودة  بني  للعالقة  واالحتفاظ    رباحالنظرية 

اإل؛  بالنقدية للملكية  املهم  الدور  تغيب  تلك  داريبسبب  يف  ة 

ي    ،العالقة تستحق  والذي  فكرية  مشكلة  بمثابة  )القصور(  عد 

  ة بحد  موضوع تزايد مستوى االحتفاظ بالنقديـ؛ إال أن  الدراسة

حيث يظهر املسح  ؛  يةردنال  العاملذاته مشكلة تعاين منها بيئة  

امليداين الذي قام به الباحث عىل الرشكات غري املالية املسجلة يف  

املمتدة   للفرتة  عمـان  والذي    ،2018  لغاية  2014من  بورصة 

من   5.72حوايل  أن    (Miller, 2009)باستخدام نموذج  أجريت  

  ،رباحال  إدارةرشكة متارس    102تلك الرشكات البالغ عددها  

حيث    ،ويف نفس الوقت تتزايد مستوى االحتفاظ بالنقدية فيها

من   بالنقدية  االحتفاظ  نسبة  عام  7.6ارتفعت  يف  إىل   %2014 

الذي يستدعي فحص العالقة  المر  2018% يف عام 13.4حوايل 

بالنقدية. وعليه يمحور    رباحبني ممارسة جودة ال واالحتفاظ 

 اآلتيني: الباحث مشكلة دراسته بالسؤالني 

ونسبة االحتفاظ    رباحهل توجد عالقة بني جودة ال -1

تبع    بالنقدية؟ العالقة  هذه  ختتلف  الختالف وهل  ا 

ممارسة   ممارسة    إذافيام    رباحالجودة  طبيعية  كانت 

 سلبية؟أم ة إجيابي

ة عىل العالقة بني  داريلنسبة امللكية اإل  أثرهل يوجد   -2

 واالحتفاظ بالنقدية؟ رباحجودة ال

 هدف الدراسة   3- 1

عن دوافع االحتفاظ بالنقدية أدلة  تقديم  إىل    تسعى الدراسة

البيئة   وذلك عن طريق    ية،ردنالمستمدة من واقع التطبيق يف 

ومدى   بالنقدية،الحتفاظ  وا  رباحاختبار العالقة بني جودة ال 

ة يف ظل جمموعة من املتغريات ذات الصلة داريبامللكية اإلتأثرها  

ال من جودة  هذا    بالنقدية.واالحتفاظ    رباحبكل  من  ويتفرع 

 :اهلدفان اآلتياناهلدف العام 

دراس -1 من  ــتشري  كل    ، (Aghhaei et al., 2018)ة 

(Joudi et al., 2019)    أن زيادة جودة التقارير املالية إىل

بني  املعلومات  متاثل  عدم  درجة  ختفيض  يف  يسهم 

املايل السوق  يف  واملتعاملني  ثم    ،املديرين  ومن 

العكس تانخفاض   االختيار  يؤدي؛  كلفة  إىل    مما 

القرارات تانخفاض   كفاءة  وزيادة  التمويل  كلفة 

صحيح  ،االستثامرية انخفاض إن    حيث  ؛والعكس 

 ،زيادة عدم متاثل املعلوماتإىل    يؤدي  رباحجودة ال

  من التمويلكلفة  ت أعىل  مما جيعل التمويل باالقرتاض  

املحتجزة دافع  المر    ،بالرباح  خيلق  لدى الذي  ا 

املديرين نحو عدم االحتفاظ بالنقدية واستخدامها يف 

التمويل  أن    عىل اعتبار  ،ريةمتويل مشاريعها االستثام

كلفة وخطورة من التمويل تأقل  بالرباح املحتجزة  

فإن    ،باالقرتاض هتدفوعليه  احلالية  إىل   الدراسة 

  ية لتأكيدردنمن واقع التطبيق يف البيئة ال  أدلةتقديم  

 .دحض تلك الدراسات حول االحتفاظ بالنقدية أو 

اإل -2 امللكية  تأثري  عىل  داريملعرفة  جودة  ة  بني  العالقة 

من    رباحال بالنقدية  عىل    عدمه،واالحتفاظ  وذلك 

قرار املديرين باالحتفاظ بالنقدية هو نتيجة  أن    أساس

مع مصلحة   تقارب مصاحلهم  سهم  المحلة  لسلوك 

املعامالت  أكثرالتحصني  أو   بدوافع  هي  أو   مما 

قد  المر    املضاربة،أو    التحوط كام يف -يؤدي  الذي 

 اجتاهات تفكري الباحثني تغري  إىل    -الدراسةنتائج هذه  

 .يف دراسة هذا املوضوع
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 الدراسة   أمهية   4- 1

 اآلتيني:الدراسة من اجلانبني  أمهيةتأيت 

ال   العلمي:اجلانب    - أ  يف   مهيةوتتجسد  للدراسة  العلمية 

 ة: اآلتيالنقاط 

املتتبع للجهود البحثية املبذولة يف دراسة العالقة  إن   -1

ال  جودة  الحظ  ي    بالنقدية،واالحتفاظ    رباحبني 

ة  داريواملؤثر للملكية اإلاملهم  غياب االهتامم بالدور  

تلك   م  أن  خاصة    العالقة،يف  يرىهناك  أن   ن 

ي   بالنقدية  من  واحد    عد  االحتفاظ  أسباب ا   أهم 

الوكــومشك وتعــالت  املصــالة  الح ــارض 

(Jabran et al., 2019)،  العالقة دراسة تلك  فإن    وعليه

 ؛بمكان  مهية من ال  عد  ة ي  دارييف ظل نسبة امللكية اإل

حتو   من  نتائجها  عىل  سيرتتب  دوافع  ملا  تفسري  يف  ل 

ث  وم    بالنقدية،االحتفاظ   كال    م  ن  بني  العالقة  تفسري 

ة  داريمتغري امللكية اإلإدخال  أن  عن  ناهيك    املتغريين.

ذاته   بحد  لفهم  إضافة  يعد  جديدة  وتفسري  معرفية 

السلوك الوظيفي للمديرين يف التأثري عىل العالقة بني 

 . كال املتغريين

عىل فهم نتائج دراسة    أوال  تساعد نتائج هذه الدراسة   -2

(Abushammala and Sulaimam, 2014)  أجريت   التي

واستهدفت اختبار العالقة بني االحتفاظ    ،ردنيف ال

ال  العائد عىل  بمعدل  ممثلة  والربحية    صول بالنقدية 

والتي   ، ومعدل العائد عىل حق امللكية وربحية السهم

عالقة  بي   وجود  بالنقدية  إجيابينت  االحتفاظ  بني  ة 

الربحية نظرية خالف    ،ومؤرشات  لساسيات  ا 

و للسيولة  تنظر  التي  املعارصة  عىل  التمويل  الربحية 

متعارضان   هدفان    ، (Brealey et al., 2014)أهنام 

الدراسةإن    :اوثاني   هذه  نتائج  أن    ما إ  نتائج  تدعم 

والتي تدحضها،    أو  (Iskandrani et al., 2020)دراسة  

بالنقدية  أجريت   العالقة بني مستوى االحتفاظ  عىل 

امللكية أثر    بنظر االعتبارالخذ  دون    رباحوجودة ال

 .ةدارياإل

من  الوىل    -عىل حد علم الباحث-تعد هذه الدراسة   -3

يف   أمهيةمما تضفي عليها    ،القلعىل   ردننوعها يف ال

ا بمثل  والعربية عموم    خاصة،  ية،ردنالتزويد املكتبة  

املالية  املحاسبة  نظرية  من  املعارصة  املواضيع  هذه 

 سواء.ونظرية التمويل عىل حد 

ال  العميل:اجلانب    -ب  يف   مهيةتتجىل  للدراسة  العملية 

فالنقدية    .سهمالاملرتتبة عىل االحتفاظ بالنقدية عىل محلة    اآلثار 

التشغيلية العمليات  ث  وم    ،متثل الضامن الستمرار    ،رباحال  م  ن 

السلبية  جتعىل  قدرهتا  إىل    باإلضافة  التأثريات  الرشكة  نيب 

وعليه    ،اإليفاءنتيجة عدم القدرة عىل  لألزمات املالية املحتملة  

املؤملفإن   كال  أن    من  الدراسة  هذه  نتائج  محلة    تساعد  من 

يف تقيم كفاءة املديرين    ،واملستثمرين يف سوق عامن املايل  سهمال

للرشكة  إدارةيف   املتاحة  واملامرسات   ،النقدية  جهة،  من 

للمديرين ثانية  ،الالأخالقية  جهة  جودة  ؛  من  بني  فالعالقة 

توجهات    رباحال فهم وتفسري  تساهم يف  بالنقدية  واالحتفاظ 

 ما إرباح  انخفاض جودة ال؛ لن  رباحاملديرين نحو جودة ال

ن  وم    ،املصالحأصحاب  يعكس الصورة السلبية لإلدارة جتاه  أن  

الوكالةث   تكلفة  ارتفاع  تعويضها عن طريق دعم    ،م  يتم  والتي 

عا بمستويات  االحتفاظ  خالل  من  النقدي  من    ليةاملركز 

توج  أن    أو  ،النقدية زيادة مستوى عدم توضح  نحو  املديرين   ه 

وذلك  ؛  املالرأس  ويل يف سوق  متاثل املعلومات لرفع تكلفة التم

بالنقدية    بتوجههم  السهممحلة  إلقناع   االحتفاظ  زيادة  نحو 

املستقبللتم االستثامرية  املشاريع  للرشكاتويل  أن    باعتبار  ؛ية 

من أقل  احلاالت ستكون    يف مثل هذه  ،الداخيلويل  تكلفة التم

 .ويل اخلارجيتكلفة التم
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 للدراسة: لنظري  ا   اإلطار   - 2

 . واالحتفاظ بالنقدية   رباح العالقة بني جودة ال  1- 2

لنظرية  وفق   السيطرة    يقود  ،الوكالةا  حقوق  بني  التباين 

الدارياإل محلة  وحقوق  النقدية  سهم ة  التدفقات  إىل    يقود  ،يف 

ث  دارةانحراف اإل وة رعن سلوكها الوظيفي من منظور تعظيم 

وذلك من خالل اختاذ قرارات تزيد من منفعتهم    ،سهممحلة ال

ال  ،من جهة  ،الشخصية تعرض محلة  من  ملخاطر    سهموتزيد 

من    العامل املتوقعة  النقدية  التدفقات  بني  التباين  من  الناشئة 

املوارد املتاحة للرشكة والتدفقات النقدية اخلارجة املتفق عليها  

املامرسات االنتهازية  أهم  ولعل من    ،من جهة ثانية  ،دارةمع اإل

التي    رباحال  جودة  ،يف هذا اخلصوص  ،الالأخالقية للمديرين

عىل   االختي   أساس تقوم  طريق  عن  الفرص  بني  اغتنام  من  ار 

أو   الرشكة  أداء لتحسني صورة  ما  إ  بدائل السياسات املحاسبية

إشارات   املستقبليةإعطاء  النقدية  التدفقات  وذلك    ؛سالبة عن 

باجتاه   أسهم  أسعارعىل    التأثري هبدف   املايل  السوق  يف  الرشكة 

فعن    .[Alsaedi, 2018]من قيمتها العادلة  أقل  أو    تقييمها بأكثر

ال  جودة  معلومات املديرون  حياول    رباحطريق  فجوة  خلق 

  املايل، واملتعاملني يف السوق    سهم وبني محلة ال جهة،من   بينهم،

اجتاهني جتعل سلوك الطرفني يف  أن    من شأهنا  ،أخرىمن جهة  

اإلرضار    م،ث  ن  وم    السوق،فشل  إىل    متعارضني يقودان يف النهاية 

بمصلحة املستثمرين نتيجة ردود فعلهم السلبية وغري الرشيدة 

السوق  سهمال  أسعارنحو   االستثامرية    ،يف  حمافظهم  وبالتايل 

(Linhares et al., 2018).  شك كمية  ن  فإ  وبال  يف  االختالف 

الونوعية   محلة  من  لكل  املتاحة    ،دارةواإل  سهم املعلومات 

حتام   للتدفقات إىل    سيؤدي  املستثمرين  تقديرات  يف  اختالف 

تقدير  يف  اختالفهم  نتيجة  استثامراهتم   من  املتوقعة  النقدية 

انخفضت نسبة عدم متاثل املعلومات كلام   كلام؛ إذ إنه  املخاطر

صحيح   والعكس  لالستثامرات  املصاحبة  املخاطر  انخفضت 

(Istrate, 2018)،  (Siqueira et al., 2017)،    هذا   أساسوعىل

املعلومات لفجوة  متاثل  أو    ،الفهم  بعدم  عليها  يصطلح  كام 

فإن  املعلومات ال؛  بجودة  عكسية  ،رباحعالقتها  عالقة  ؛  هي 

املعلومات   فجوة  زادت  كلام  جودة    كلامحيث  انخفضت 

تستهدف  أجريت  ولقد    ،الرباح التي  الدراسات  من  العديد 

ال وجودة  املعلومات  متاثل  عدم  بني  عىل   ،رباحالعالقة  سواء 

الغريب العامل  نتائج    ،العريب أو    الصعيد  العم  وكانت  الغلب 

 ،ام )الفويلـ وية بينهـسية معنـالقة عكـود عــوج إىل    ري ـا تشــهل

والكردي;  (2018 و)حممد2018  ،)الشاهد   )،  2018 ) 

;(Piosik and Genge, 2020)  ; (Nazir and Afza, 2018 )  

(Uwuigbe et al., 2015) . 

عىل قيمة الرشكة   وتأثريهمع تزامن االهتامم هبذا املوضوع  

االستثمرأس  وتكلفة   وقرارات  الحظ  فقد    ؛ارــاملال 

(Phanetal, 2019)  االحتفاظ    تزايد الرشكات    بالنقدية يفنسبة 

% للفرتة  14  حوايلبلغت نسبة االحتفاظ بالنقدية  إذ    ؛يةمريكال

 .2015 -1985بني 

عىل  أجريت  التي    (Seifert and Gonen, 2018)دراسة  أما  

ايرلندا   من  كل  يف  الرشكات  من  كونج  عينة  والصني وهونج 

فرتة  واليابان خالوإندونيسيا   أن    فقد وجدت  ؛2013-2002ل 

كانت  نس بالنقدية  االحتفاظ    %، 22،%24.6،%25،%6.27بة 

عىل  20.4 )أما    التوايل.%  سليم  كشفت2017دراسة  فقد  أن    ( 

رشكات   يف  بالنقدية  االحتفاظ  نسبة    املرصيةنسبة  بلغت  قد 

 .2016-2012% للفرتة  10.97االحتفاظ بالنقدية 

هذا   صاحب  االحتفاظ  اولقد  نسبة  يف  امللحوظ  لتزايد 

وكل   ،بالعالقة بني عدم متاثل املعلوماتالباحثني  بالنقدية اهتامم  

ال    دراسة حت  أوض  فقد   بالنقدية،واالحتفاظ    رباحمن جودة 

(Sun et al., 2012)    املنخفضة تزيد من مستوى    رباحجودة الأن

عدم متاثل إىل    السبب يف ذلكأرجعت  وقد    بالنقدية،االحتفاظ  
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يقدم    املعلومات. منخفضة املديرون  فعندما  مالية  معلومات 

فجوة   من  ذلك  سيزيد  من   ثم،ومن    املعلومات،اجلودة  يزيد 

 النقدية. لصولبااملديرين  اتترصف برقابة اهتامم املستثمرين  

أن   حتأوضفقد  (  ,.Huang et al  2014)دراسة  أما  

املعلومات  متاثل  عدم  من  املرتفعة  املستويات  ذات  الرشكات 

 دراسة أما  .وى النقدية املحتفظ هباهبا مست ينخفض

 (Chung et al., 2015)    حيث   ؛النتيجةفقد توصلت لنفس

الرشكات التي تعمل يف مستويات مرتفعة من عدم أن    ظهرتأ

بنقدية   حتتفظ  املعلومات  وإن  متاثل  هبا أقل.  املحتفظ  النقدية 

للرشكات ذات املستوى املرتفع من عدم متاثل  أقل  تضيف قيمة  

ودراسة    (Cheryta et al., 2017) بينام توصلت دراسة  .املعلومات

(Bungun et al., 2019)    ( عىل نقيض  2021)الدسوقي  ودراسة

عالقة موجبة بني عدم   الدراستني السابقتني حينام وجدت  نتائج

 متاثل املعلومات واالحتفاظ بالنقدية.

ة  العالقة بني جود  (Shin et al., 2018)  صت دراسةوقد خل  

و  رباحال بالنقدية  املعلومات واالحتفاظ  متاثل  عدم  ظاهرة 

نظر   الأن    وهلامأبوجهتي  من عدم    رباحانخفاض جودة  يزيد 

واجه الرشكة صعوبات يف احلصول وبالتايل ت    ،متاثل املعلومات

الالزم التمويل  ذلك  ؛عىل  يؤدي  تكلفة  إىل    مما  ارتفاع  زيادة 

بالنقدية ملواجهة    مما يدفع املديرين لالجتاه نحو الزيادة  ،التمويل

اخلارجي التمويل  فتفيدأما    .مشكلة  الثانية  النظر  أن    وجهة 

ال جودة  جتاه    رباحانخفاض  للمديرين  سلبية  صورة  يعكس 

تكاليف    ،املصالحأصحاب   ارتفاع  ثم  وبالتايل   الوكالة،ومن 

اإل النقدي    دارةتسعى  مركزها  دعم  ذلك عن طريق  لتعويض 

بمستويات   االحتفاظ  خالل  كلتا    ويف  النقدية.من    أكرب من 

نتاج   بالنقدية  ا لدوافع سلبية من قبل  احلالتني يكون االحتفاظ 

 اإلدارة.

ما   وجود  ىل  ع  ((Farinha et al., 2018  دراسةأكدته  وهو 

 بالنقدية، ومستوى االحتفاظ    رباحعالقة عكسية بني جودة ال

بالنقدية  االحتفاظ  مستوى  بني  عالقة  لوجود  نتيجة  وذلك 

متاثل   فعدم وعدم  يستلزم   املعلومات.  املعلومات  متاثل 

النقدية لتفادي التمويل اخلارجي    أكرب االحتفاظ بمستوى   من 

 . املكلف

 

اإل  أثر   2- 2 جو داري امللكية  بني  العالقة  عىل  الة    رباح دة 

 واالحتفاظ بالنقدية 

لل السابق  الفهم  ضوء  اليف  جودة  بني    رباحعالقة 

هي وليدة ظاهرة  إنام  تلك العالقة  أن    يتضحواالحتفاظ بالنقدية  

الناجتة عن السلوك االن تهازي للمديرين عدم متاثل املعلومات 

املصالحوفق    يكونأن    ماإ  الذي تقارب  لفرضية  فرضية  أو    ا 

امللكية   اللتني يستندان عىل نسبة  فبموجب    ة.دارياإلالتحصني 

وتتقارب   الوكالة  مشاكل  تنخفض  املصالح  تقارب  فرضية 

اإل بني  ال  دارةاملصالح  امللكية    سهمومحلة  نسبة  زادت  كلام 

ال  ة،دارياإل جودة  تتحسن  ستحد   رباحوعندها  بدورها  التي 

متاثل  آثار    من عدم  يف سوقمشكلة  مما  رأس    املعلومات  املال 

يف  تجيعل   االقرتاض  حيف  المر    مستوياهتا،  أدنىكلفة  ز  الذي 

املديرين نحو تفضيل االحتفاظ بالنقدية لزيادة قيمة الرشكة يف  

باعتبار املايل  سيجن  أن    السوق  بالنقدية  الرشكة االحتفاظ  ب 

 ,Anton and Nucu) سهمال  أسعارعىل  وآثارها  خماطر السيولة  

التمويلأو    جهة، من    ،(2019 عىل  لزيادة   االعتامد  باالقرتاض 

عىل تكلفة  ا  املال قياس  رأس    كلفةتربحية الرشكة بفعل انخفاض  

املحتجزة والوفر الرضيبي املتحقق من اعتبار    رباحاستخدام ال

ت  ت االقرتاض  من   اجزء    عد  كلفة  ختفض  التي  املصاريف  من 

للرضيبة اخلاضع  ينعكس    ،الدخل  عىل  إجيابيًّ أثرها  والتي  ا 

من جهة    ،عىل معدل العائد عىل حق امللكية   ،م ن ث  وم    ،رباحال

نظرية    ثانية   ذلك  لتفسري  أوليات  وتؤكد  التمويل  مصادر 

بالنقدية دراسة     ،االحتفاظ  هبا  جاءت   (Myers, 1984)والتي 

أن   إىل  شارتاأحينام    (Myers and Majluf, 1984)ودراسة  

 ، عدم متاثل املعلوماتإىل    كلفة مصادر التمويل يعودتاختالف  

كام يتفق  .مصادر التمويلأوليات ها ستختلف أساسوالتي عىل 

ودراسة    (Ray, 2018)ذلك التحليل مع نتائج الدراسة كل من  

(Mohd et al., 2015)    وجود عالقة ارتباط طردية  أظهرتا  اللتني

إىل    ضافةإ  بالنقدية.ة ومستوى االحتفاظ  داريبني نسبة امللكية اإل

والذي ينص   ،اتساقه مع فرض املرونة لنظرية التمويل املعارصة

  رباح عىل وجود عالقة طردية بني االحتفاظ بالنقدية وجود ال

 ( Knanand and Tanveer, 2016)،  (2015 ،)عفيفي

الرشكات أجريت  التي    (Abdioglu, 2016)دراسة  أما   عىل 

ة جتعل مصالح املديرين داريامللكية اإلأن    ظهرتأفقد  الرتكية  
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محلة   مصالح  مع  دراسوأكدت  .  سهمالتتامشى  ة ـنتائج 

(Erend, 2016)  ة واالحتفاظ  داري العالقة العكسية بني امللكية اإل

)أكدت  كام    .بالنقدية حممد  دراسة  العالقة    التي  (2021هذه 

  فرضية التحصني التي تشريأما    ت عىل الرشكات املرصية.أجري

عىل ترصفات املديرين بفعل    سهم انخفاض سيطرة محلة الإىل  

ال محلة  من  عليه  حصلوا  الذي  ا   ،سهمالتفويض  وفق 

كلام انخفضت نسبة امللكية  أنه  فرتى    ،الفرتاضات نظرية الوكالة

  ،كلام زادت فرصة املديرين للقيام بالسلوك االنتهازي ،ةدارياإل

الوكالة مشكلة  معه  املعلومات   ، وزادت  فجوة  وبالتايل 

رفع تكلفة  إىل    التي بدورها ستؤدي  رباحوانخفاض جودة ال

إلقناع  ذريعة  املديرون  رأس املال يف السوق والتي سيستخدمها  

 برضورة استخدام النقدية املتوفرة يف الرشكة بدال    سهممحلة ال

اللجوء االستثامرية  إىل    من  املرشوعات  متويل  يف  االقرتاض 

التمويل  أن    باعتبار هذه    بالرباحتكلفة  مثل  يف  املحتجزة 

باالقرتاض وما يصاحبه    من تكلفة التمويلأقل  احلاالت  تكون  

  Wijaya and)    من قيود وخماطر مالية نتيجة ارتفاع نسبة املديونية 

Bandi, 2018)،  نظرية التدفق النقدي احلر أشارت إليه    ما  وهو

هبا   جاء  تعارض  أن    حتأوض  التي  و    ،(Jensen, 1986)التي 

ال ومحلة  املديرين  بني  النقدية    سهماملصالح  السياسة  حول 

للرشكة سيتيح للمديرين فرصة حتقيق مصاحلهم دون التعرض  

وذلك عن طريق استخدام النقدية يف   ؛وقيودهمالدائنني  لرقابة  

سالبة حالية  قيمة  صايف  ذات  استثامرية  بمشاريع  مما    ،الولوج 

، ( Tahir et al., 2016)    سهميؤثر عىل قيمة الرشكة وثروة محلة ال

ظهرت أالتي    (Islam et al., 2020)ومع نتائج دراسة    ،من جهة

تأثري   وجود  عىل    إجيايبنتائجها  بالنقدية  االحتفاظ  ملستوى 

الوكالة النقدية؛  مشاكل  مستوى  انخفاض  يؤدي  إىل   حيث 

انخفاض السلوك االنتهازي للمديرين يف اختاذ القرارات التي 

ال محلة  مصلحة  مع  تتوافق  ثانية  ،سهمال  جهة  جاء    ،من  كام 

  ، يف تفسري االحتفاظ بالنقدية )عفيفياإلنفاق  مع فرض  متسقة  

كلام أنه  حت  أوضفقد    (Uallah, 2018)  دراسةأما    (.2015

مال الرشكة كلام زادت  رأس    انخفضت نسبة ملكية املديرين يف

من  املزيد  استخدام  نحو  االنتهازي  سلوكهم  وزاد  حصانتهم 

الشخصية التي حتقق مصاحلهم  وعليه    ،النقدية يف املرشوعات 

الدراسة هذه  نتائج  اإلأن    جاءت  امللكية  بني  ة  داريالعالقة 

  . عالقة طردية  بأهناا لفرضية التحصني  وفق    ،بالنقديةواالحتفاظ  

 . (Jungeun, 2019)دراسة أكدته وهو ما 

ا عىل ما تقدم يلخص الباحث العالقة بني متغريات  وتأسيس  

يوضح الفروض ( الذي  1دراسته كام هو مبني يف اجلدول رقم )

 املتغريات.وشكل تأثريها عىل   للعالقة،ة املفرِس 

واالحتفاظ بالنقدية وامللكية    رباح العالقة بني جودة ال   : ( 1جدول رقم ) 

 ة داري اإل 

الفروض  

املفرسة  

 للعالقة 

امللكية  

 ة داري اإل 

جودة  

 رباح ال 

عدم متاثل  

 املعلومات 

النقدية  

 املحتفظ هبا 

تقارب  

 املصالح
( +- )  +(- ) -  )+( ( +- ) 

 )+(  - ( -+ ) )+(  - )+(  - التحصني 

 الدراسات السابقة وبناء الفروض:   - 3

 الدراسات السابقة   1- 3

ا حلداثة موضوع العالقة بني االحتفاظ بالنقدية وجودة  نظر  

الدول    رباحال يف    جهة،من    والعربية،اآلسيوية  للباحثني 

من جهة   الدراسة،وللتشابه الكبري بني بيئة تطبيقاهتا وجمال هذه 

ت أجري   ز عىل عرض الدراسات التيالباحث سريك  فإن    ثانية،

الدول تلك  مناقشة    ؛يف  عند  نتائجها  من  لالستفادة  وذلك 

 :اآليتعىل النحو ذلك و ،وحتليل نتائج هذه الدراسة

  العالقة  (Amini and Nomani, 2016)اختربت دراسة   -1

عىل    وأثرها  رباحبني عدم متاثل املعلومات وجودة ال

 126وذلك عىل عينة مؤلفة من    ،االحتفاظ بالنقدية

- 2-2007بورصة طهران للفرتة  يف  رشكة مسجلة  

الدراسة وجود  أظهرت  وقد    ،2017 ذي    أثر نتائج 

عىل  إجيابية  إحصائيداللة   املعلومات  متاثل  لعدم  ة 

عىل    إجيايبهذه العالقة ذات تأثري  وأن    رباح جودة ال

 بالنقدية.نسبة االحتفاظ 

العالقة بني االحتفاظ   (2017بالل )  ويف مرص درس -2

رشكة غري   126وذلك عىل    ؛رباحبالنقدية وجودة ال

املمتدة   للفرتة    372بواقع    1015-2013بني  مالية 



 ........ أثر امللكية اإلدارية عىل العالقة بني جودة الرباح : زياد عودة ابنيه العاميدةل ومؤيد حممد عيل الفض                   130  

 

 رباح سلبي جلودة ال  أثروجود  إىل    وتوصل  ،مشاهدة

 بالنقدية.عىل االحتفاظ 

دراسة   -3 جودة   تأثري   (Shin et al., 2018)وبحثت 

احلدية   رباحال وقيمتها  بالنقدية  االحتفاظ   ، عىل 

عىل   من  رشكات    1205وذلك  املمتدة  للفرتة  كورية 

 إىل   وتوصلت  مشاهدة.  6025بواقع    2004إىل    2000

بتدين جودة  أن   تتصف  التي  هي أرباحالرشكات  ها 

بالنقدية  ميوال    الكثر بسبب   ؛لالحتفاظ  وذلك 

عىل   املعلومات  متاثل  عدم  خماطر  جتنب  يف  رغبتها 

بي    التمويل.تكلفة   جودة أن    نتكام  ذات  الرشكات 

تكون  امل  أرباح القيمة    ميوال    أكثرنخفضة  لتخفيض 

 هبا.احلدية للزيادة يف النقدية املحتفظ 

من   أثر  (Fatahi and Rawazani, 2019)ودرس   -4 كل 

ال ال  رباح جودة  وجودة    أساسعىل    رباحاحلقيقية 

وذلك عىل    بالنقدية،االستحقاق عىل نسبة االحتفاظ  

يف بورصة طهران   رشكة مسجلة   126عينة مؤلفة من  

بني   املمتدة  نتائج   2018-2011للفرتة  جاءت  وقد 

بوجود   تفيد  جودة   إجيايب  أثرالدراسة  من  لكل 

ال  رباحال وجودة    أساس عىل    رباحاحلقيقية 

 بالنقدية. االستحقاق عىل مستوى االحتفاظ  

ا    إيرانويف   -5  ,.Mirbargkar et al)دراسة  قامت  أيض 

املعلومات   (2019 جلودة  الوسيط  الدور  باختبار 

املحاسبية يف العالقة بني االحتفاظ بالنقدية والقوائم  

رشكة غري مالية    90املالية املقارنة عىل عينة مكونة من  

  مشاهدة.  450وبواقع    2017-2012للفرتة املمتدة بني  

العالقة بني القوائم أن    وجاءت نتائج الدراسة مبينة 

واالحتفاظ بالنقدية يف ظل دور جودة املالية املقارنة  

سلبية   عالقة  هي  املحاسبية    معنوية،املعلومات 

املقارنة   عىل  املالية  القوائم  قدرة  مستوى  فانخفاض 

املحاسبيةإىل    يؤدي املعلومات  جودة  مما   ؛انخفاض 

حافز   االحتفاظ خيلق  زيادة  نحو  املديرين  لدى  ا 

 بالنقدية. 

دراسة   -6 اختربت  الصني   ,.Thenmozhi et al)ويف 

من جودة    كيفية تأثري الزيادة يف النقدية عىل كل    (2019

الرشكة  رباحال من    ؛وقيمة  مكونة  عينة  وذلك عىل 

املمتدة  شنغهاي  رشكة مسجلة يف سوق    300 للفرتة 

 . مشاهدات  12609وبواقع    2017-2007بني  

عىل    إجيايبأثر    النقدية هلاالزيادة يف  أن    إىل  وتوصلت

الرشكة نظرية    ،قيمة  تؤكد  بذلك  أولويات وهي 

االحتفاظ  لدوافع  تفسريها  يف  التمويل  مصادر 

الرشكات أن    حتأوضكام    ،بالنقدية يف  املديرين 

الكبرية   أقل  الصينية  النقدية هم  باستخدام  رغبة 

بالرباح بل    ،للتالعب  شديدو  ال  يف إهنم  احلذر 

النقديةالتعامل مع   استخدامها ن  إ  حيث  ؛الزيادة يف 

بشكل   باجتاه  أسايسيكون  من  النشطة    تعزز  التي 

الرشكة احلجم  أما    ،قيمة  صغرية  الرشكات  فإن  يف 

ال وجودة  النقدية  يف  الزيادة  بني  هي    رباح العالقة 

  سهم وذلك بفعل ضعف رقابة محلة ال  ، عالقة سلبية

 فات املديرين. عىل ترص  

هذه الدراسة   عد  ت    ((Iskandrany et al., 2020دراسة   -7

التي اختربت العالقة بني    ردنمن نوعها يف الالوىل  

ال االحتفاظ    رباحجودة   وقد  بالنقدية،ومستوى 

رشكة صناعية للفرتة   39ت عىل عينة مؤلفة من  أجري

للقيمة    إجيايبوجود تأثري  إىل    وتوصلت  ،2010-2016

مستوى  عىل  االختيارية  لالستحقاقات  املطلقة 

بينت  بالنقدية،االحتفاظ   الرشكة  أن    كام  حلجم 

ا    رباحوالتدفقات النقدية وتوزيعات ال ا عىل  سلبيًّ أثر 

بالنقدية   االحتفاظ  ارتباط   ووجودمستوى  عالقة 

 .رباحالمتاثل املعلومات وجودة عدم عكسية بني 

 29ت عىل  أجري  التي   (Khuong et al., 2020)دراسة   -8

والتي   ،2019-2010رشكة فيتنامية للفرتة املمتدة من  

االحتفاظ  بني  العالقة  فحص  تستهدف  كانت 

وجودة   الدراسة   .رباحالبالنقدية  استخدمت  وقد 

ال  لقياس جودة  ال  مها:  رباحمدخلني   رباحمدخل 

املدخل أو    االستحقاق  أساسعىل   يعرف  كام 

عن    رباحال  إدارةومدخل    ،رباحالاملحاسبي إلدارة  

كام يصطلح عليه باملدخل أو    احلقيقية  نشطة طريق ال

ال إلدارة  فقد  أما    .رباحاحلقيقي  الدراسة  نتائج 
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بالنقدية إجيابيوجود عالقة  أظهرت   ة بني االحتفاظ 

  أثربينام كان    االستحقاق،  أساسعىل    رباحوجودة ال

 لألرباح، املدخل احلقيقي    أساسعىل    رباحجودة ال

 بالنقدية.ا عىل االحتفاظ سالب  

السواح -9 دراسة  التي2020)  وتوصلت  بحثت    ( 

ال جودة  بني  االحتفاظ   رباحالعالقة  ومستوى 

رشكة مرصية    64وذلك عىل عينة مؤلفة من   بالنقدية،

وجود إىل    توصلت  ،2017-2012بني    للفرتة املمتدة ما

عالقة عكسية بني مستوى االحتفاظ بالنقدية وجودة  

 .الرباح

 يتضح من الدراسات السابقة ما ييل:

قياس   -أ اعتمدت  التي  الدراسات  مجيع  نتائج  اتفاق 

االستحقاق بوجود عالقة    أساسعىل    رباح جودة ال

 بالنقدية،ونسبة االحتفاظ    رباحسلبية بني جودة ال

أظهرت التي     (Khuong et al., 2020)دراسةباستثناء  

 ة بني املتغريين.إجيابينتائجها وجود عالقة 

عالقة بني نسبة  التباينت نتائج الدراسات التي قارنت   -ب

ال وجودة  بالنقدية  عىل    رباحاالحتفاظ  املقاسة 

  رباحوجودة ال  تارة،  احلقيقية،  رباحجودة ال  أساس

حت أوضفقد    ،أخرىتارة    االستحقاق،  أساسعىل  

العالقة بني أن    (Khuong et al., 2020)  نتائج دراسة

ال لألرباح   أساسعىل    رباحجودة  احلقيقي  املدخل 

االحتفاظ   سلبية  هي  بالنقدية،ونسبة  بينام    ،عالقة 

دراسة   إىل    (Futahi and Rawazani, 2019)توصلت 

عالقة   نتائج   طردية،وجود  اختالف  ذلك  يعني  مما 

ال جودة  بني  املدخل   أساسعىل    رباحالعالقة 

 لألرباح ونسبة االحتفاظ بالنقدية. احلقيقي

الباحثإن   -ج تناوهلا  التي  الدراسات  وخاصة    ،مجيع 

مل تفحص   ؛والعربيةاآلسيوية  ت يف الدول  أجري  التي

كانت ممارسة سلبية    إذاما    رباحممارسة جودة ال  أثر

االحتفاظ  إجيابيأم   بنسبة  عالقتها  عىل    بالنقدية،ة 

ة عىل  داري امللكية اإل  أثر جتاهلها دراسة  إىل    باإلضافة 

بني   يستلزم   املتغريين،العالقة  بحثية  فجوة  مما خلق 

احلالية    دراستها، الدراسة  جاءت  هذه   لسدلذا 

 الفجوة. 

 فروض الدراسة: بناء    2- 3

النظري ونتائج الدراسات    اإلطارتم عرضه يف    يف ضوء ما

 : اآلتيتنييصوغ الباحث الفرضيتني السابقة 

H1:    داللة ذو  أثر  الإحصائييوجد  جلودة  معنوية    رباحة 

 .املرجحة بعدم متاثل املعلومات عىل نسبة االحتفاظ بالنقدية

H2:  ال  ال جودة  أثر  متاثل    رباحخيتلف  بعدم  املرجحة 

امللكية اإلاملعلومات   بالنقدية  ة  داريونسبة  عىل نسبة االحتفاظ 

 ة داريا الختالف نسبة امللكية اإلتبع  

 منهجية الدراسة   - 4

 ة الدراسة ين جمتمع وع  1- 4

املالية   غري  الرشكات  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  يتكون 

عامن   بورصة  يف  من  املسجلة  الفرتة    2018حتى    2014خالل 

اقتصادية    ثالثة قطاعاترشكة موزعة عىل    165والبالغ عددها  

. وقد سحبت من هذا املجتمع  هي: صناعية وخدمية وعقارية

ا اة الدراسة  عين  اآلتية: للرشوط وفق 

مجيع   -1 متغريات توفر  الحتساب  الالزمة  املعلومات 

 الدراسة ملدة ستة سنوات متتالية.

عامن    أسهمتكون  أن   -2 بورصة  يف  متداولة  الرشكة 

 .2018إىل  2014خالل فرتة الدراسة املمتدة من 

رشكة  أن   -3 مع  اندجمت  قد  الرشكة  تكون  أخرى ال 

 خالل نافذة احلدث. 

الرشكة  أن   -4 سنوات   رباحال  إدارةمتارس  خالل 

نموذج   الدراسة، الباحث  استخدم  الغرض  وهلذا 

[Miller, 2009  لتحديد الرشكات التي متارس ] إدارة  

 من عدمه. رباحال

وأن يكون التغري يف نسبة االحتفاظ بالنقدية مهم  أن   -5

% ]انظر عىل سبيل املثال دراسة 7تزيد هذه النسبة عن  

(Wijaga and Bandi, 2018( )Jebranet al., 2019 .]) 

رشكة لعدم استيفائها رشوط  91استبعاد    تم   وبناء  عىل ذلك 

  ثالثة قطاعات  عىلرشكة موزعة    74مؤلفة من    هامما جعل  العينة،

 (. 2وفق النسب املبينة يف اجلدول رقم ) 



 ........ أثر امللكية اإلدارية عىل العالقة بني جودة الرباح : زياد عودة ابنيه العاميدةل ومؤيد حممد عيل الفض                   132  

 

 جمتمع وعينة الدراسة موزعة حسب القطاعات االقتصادية   : ( 2جدول رقم ) 

 القطاعات االقتصادية                               

          الرشكات 

 املجموع  عقاري  خدمات  صناعة 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 

 100 165 20 33 36.4 60 43.6 72 الرشكات املسجلة يف السوق 

 100 91 17.5 16 35.2 32 47.3 43 الرشكات املستبعدة من الدراسة 

 100 74 23 17 37.8 28 39.2 29 عينة الدراسة

  الرباحلنوع ممارستها إلدارة    ابتحليل عينة الدراسة وفق  و

أي   سلبي،بشكل    رباحال  إدارةرشكة منها متارس    47ن  أتبني  

فتامرس  أما    %.63.5بواقع   الباقية  بشكل    رباحال   إدارةالنسبة 

نسبة االحتفاظ بالنقدية فقد بلغ متوسطها يف الرشحية أما    .إجيايب

احلدث بينام بلغ متوسطها    % خالل نافذة  16.2  االوىل من العينة 

الث وجود تباين يف ميول    امبدئيًّ   يعني%. مما    9.4  انيةيف الرشحية 

تبع    إدارات بالنقدية  االحتفاظ  نحو  الدراسة  عينة    ا رشكات 

-Mannوتشري نتيجة اختبار   ،رباح ال إدارةلتباين سياستها نحو 

Whitney  أظهرت حيث    ؛ذلك بشكل واضحإىل    ملتغريينا  بني

بلغت ؛ إذ  املتغريينمعنوية بني    إحصائية ذات داللة    وجود فروق

لـ   املحسوبة  داللة    M-W  0.23القيمة  مستوى  أما    .0.03عند 

اإل ملكيتها  نسبة  حيث  من  العينة  فيشري داريوصف    أن إىل    ة 

يبلغ   احلدث  نافذة  خالل  يف وأن  %  18.7متوسطها  متوسطها 

التي متارس   يبلغ حوايل    رباحال  إدارة الرشكات  بشكل سلبي 

بشكل   رباحال  إدارة% بينام يبلغ يف الرشكات التي متارس  25.5

 (.3% كام مبني يف اجلدول رقم )12.7 إجيايب

 وصف العينة بحسب متغريات الدراسة   : ( 3جدول رقم ) 

 املتغريات                                            
 

 العينة 
 العدد 

املرجحة    رباح جودة ال  متوسط 

 بعدم متاثل املعلومات 

نسبة    متوسط 

 بالنقدية   االحتفاظ 

نسبة امللكية    متوسط 

 ة داري اإل 

 % 12.7 %9.4 0.924 27 ةجيابياإل  رباحال  إدارة الرشكات التي متارس 

 % 22.2 % 16.2 0.924 47 السلبية رباحال  إدارة الرشكات التي متارس 

 % 18.7 % 13.7 0.924 74 جمموع العينة / املتوسط

 وطريقة قياسها   الدراسة  تغريات م   2- 4

االخت اإلبيتطلب  حتديد    حصائيار  الدراسة  لفرضيتي 

 :اآليتالنحو  وعىل ،الفرضيتنيوقياس املتغريات التي تضمنتها 

 املستقلة: املتغريات    1- 2- 4

وكام   ،املعلومات  ثلوعدم متا  رباحوتشمل كل من جودة ال

 :ييل

 (: EQ) رباح قياس جودة ال  1-1- 2- 4

النامذج   أكثرأن    بيد  ،رباحال يوجد عدة نامذج لقياس جودة  

ال  اشيوع   استمرارية  نموذج  مها:  االستخدام  يف   رباحيف 

م  املستقبل املطو   ق  ر  . ونموذج  [Richardson et al., 2005ل ]ب  ن 

  املطور (  Jones, 1991)  القيمة املطلقة لالستحقاقات االختيارية

الدراسغ. ول( Dechow et al., 1995)من قبل   سيتم    ةرض هذه 

يف  دارةلكونه يعكس مدى تدخل اإلالخري استخدام النموذج 

 اآلتية:للخطوات  ا وفق   ه. ويتم حساب رباحقياس ال 

تقدير املستحقات الكلية وهي عبارة عن الفرق بني  -1

 صايف الدخل والتدفق النقدي التشغييل.

معامالت   -2 االنحدار  1،  2،  3)تقدير  نموذج  يف   )

 :اآليت

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖،𝑡

𝐴𝑖،𝑡−1
=  𝛼 + 𝛽1 (

1

𝐴𝑖،𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖،𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖،𝑡

𝐴𝑖،𝑡−1
)

+ 𝛽3 (
𝑃𝑃𝐸𝑖،𝑡

𝐴𝑖،𝑡−1
) + 𝑙𝑖،𝑡 … … … (1) 

 حيث:

iTacc ،t : للرشكة املستحقات الكلية متثلi  يف السنةt. 

Ai، t-1 :للرشكة صولجمموع ال متثل، i  يف السنةt-1. 

iRev،t :ات الرشكة إيراديف  ل التغري متثi  1 العامنييف بني-t-t . 

iRec ،t  : التغري التحصيل  متثل  حتت  احلسابات  املدينني   يف 
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 . t ،t-1.بني العامني .iالقبض( للرشكة أوراق و)

t.iPPE : صول)ال واملعداتوالثاث حجم العقارات متثل  

 .tيف السنة   ،iالثابتة( للرشكة 

t.iL : اخلطأ العشوائي.متثل 

املس -3 االختيارية    تحقاتتقدير   باستخدام غري 

التي تم استخراجها يف   املقدرة  (1،2،3)  املعامالت

 ( كام ييل:14املعادلة رقم )

𝑁𝐴𝐶𝐶𝑖،𝑡 = 𝛽1 (
1

𝐴𝑖،𝑡−1
) + 𝛽2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖،𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖،𝑡)

+ 𝛽3(𝑃𝑃𝐸𝑖،𝑡) … … … … … (2) 

 حيث:

t.iNACC  :  االختياريةاملستحقات  متثل يف    iللرشكة    غري 

 .tالسنة 

املستحقات   -4 تقدير  غري   الكلية،بعد  واملستحقات 

االختيارية؛ يتم حساب املستحقات االختيارية )غري  

( الناجتة abnormal accruals discretionaryالعادية( )

 كام ييل:ذلك و؛ رباحال إدارة  عن ممارسة

ANCCit=  TACCit  -  NACCit  …………. (3) 

itANCC املستحقات االختيارية للرشكة :i  يف السنةt. 

  وباستخدام النموذج السابق قام الباحث باحتساب القيمة 

ل الدراسة للفرتة  املطلقة للمستحقات االختيارية  رشكات عينة 

معيارية  2014-2018 قيمة  وجود  عدم  من  وبالرغم   .

كانت    إذاة لتحديد ما  ذج يمكن مقارنتها بالقيم املحسوبللنمو

  رباحال  إدارةيف ظل ممارسات    هأن  إال  متدنية،أم  القيم عالية  تلك  

اختبار   ونتائج  القيم    tللرشكات  لتلك  املعياري  واالنحراف 

( رقم  اجلدول  يف  عالية4املدرجة  القيم  تلك  اعتبار  يمكن   )،  

 .رباحانخفاض جودة ال إىل  وتشري

 لعينة الدراسة   رباح جلودة ال   حصائي ف اإل الوص   : ( 4جدول رقم ) 

 مستوى املعنوية  معامل االنحراف املعياري  tاختبار  رباح متوسطة قيمة جودة ال 

0.97 1.702 0.756 %3.6    
 (: ES) قياس عدم متاثل املعلومات   2- 1- 2- 4

يعرف بمقياس    السعر الذييستخدم الباحث مقياس مدى  

املعلومات،  متاثل  عدم  لقياس  للسعر  النسبية  الفاعلية  مدى 

مقاييس أكثر  باعتباره  شيوع    وذلك  املعلومات  متاثل  يف    اعدم 

من   لنه  ؛االستخدام  الناجتة  العكس  االختيار  مشكلة  يعكس 

وعىل النحو    (Luez and Verrechia, 2000)اختالف املعلومات  

 :اآليت

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =  
2[𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 − 𝑀𝑖𝑑𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡]

(𝐵𝑖𝑑 + 𝐴𝑠𝑘)/2
 

:2[𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 − 𝑀𝑖𝑑𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡]    املطلقة القيمة  مضاعف  متثل 

 للفرق بني سعر الصفقة ومتوسط أفضل سعر بيع ورشاء.

𝐵𝑖𝑑)حيث: + 𝐴𝑠𝑘)/2    متوسط بيع   أفضليمثل  سعر 

 ورشاء.

للسعر النسبية  الفاعلية  مدى  مقياس  قاس    ،وباستخدام 

املعلومات  ا متاثل  عدم  قيمة  الدراسة  لباحث  عينة  لرشكات 

كانت هذه القيم تشكل ظاهرة  إذاولنافذة احلدث. ولتحديد ما 

وقد   القيم،  لتلك  t  اختبارإجراء  تم  يف بورصة عامن من عدمه.  

متاثل  عدم  ظاهرة  وجود  لفرضية  مؤيدة  نتائجه  جاءت 

 (.5وكام هو مبني يف اجلدول رقم ) عامن،املعلومات يف بورصة 

 لعدم متاثل املعلومات   حصائي الوصف اإل   : ( 5جدول رقم ) 

 السنوات                           
 

 البيان 
 عىل مستوى العينة ككل  2018 2017 2016 2015 2014

 0.953 0.906 0.904 0.895 0.943 0.912 متوسط قيمة عدم متاثل املعلومات 

 tار  ب اخت 
 1.903 1.843 1.911 1.784 1.723 1.895 القيمة املحسوبة 

 3.1 3.4 3.1 3.5 3.6 3.3 مستوى املعنوية 

 ارتباط سبريمان 
 ( 0.105) ( 0.251) ( 0.207) (0.205) (2.162) (0.208) القيمة املحسوبة 

 2.8 2.1 3.5 3.4 2.9 3.6 مستوى املعنوية 
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يف وجود هذه دور    رباحلتدين جودة ال كان    إذاوملعرفة ما  

كانت قيمتها عالية  ن  إ  الظاهرة التي مل يتمكن الباحث من حتديد

لعدمأم   ب  متدنية  يتم  للنموذج  معيارية  قيمة  موجبها  وجود 

ذلك   يف  شأنه  جودة  شأن  املقارنة  وجد   ،رباحال نموذج  فقد 

ق  أنه  الباحث   بني  االرتباط  عالقة  قياس  املناسب  هذا  ي  من  م 

ال وقيم جودة  سبريمان   رباحاملتغري  ارتباط  معامل  باستخدام 

ب.  ت  ر  إىل    االرتباط بني متغريين حمولنيأو    الذي يقيس العالقة

االختبار نتائج  جاءت  عالقة  وقد  وجود  لفرضية  أو    مدعمة 

أن   يعني  مما  املتغريين،ة عكسية بني  إحصائياط ذات داللة  ارتب

 ل املعلومات. عالقة بوجود ظاهرة عدم متاث رباحجلودة ال

 : ( Ch)  بالنقديةاملتغري التابع املتمثل بنسبة االحتفاظ    2- 2- 4

املتمثل   النقدية  جمموع  بقسمة  املتغري  هذا  الباحث  قاس 

 ، صولالوما يف حكمها عىل جمموع    ،احلسابات النقدية  بأرصدة

دراسة   عىل  باالعتامد  ودراسة  Gill and Shah, 2012)وذلك   )

(Joudiet al., 2019)  ( الن6ويبني اجلدول رقم )و املتزايد يف نسبة  م

حيث بلغ    ؛2018ذروته يف عام  فاظ بالنقدية الذي يلغ  تاالح

 .2014% عام كان عليه يف سنة 68.4معدل النمو حوايل 

 يف رشكات عينة الدراسة   تطور معدل الزيادة يف نسبة االحتفاظ بالنقدية   : ( 6جدول رقم ) 

 السنوات                                

 البيان 
 2018 2017 2016 2015 ساس ال   سنة   2014

 12.8 11.4 10.2 8.5 7.6 نسبة االحتفاظ بالنقدية 

 68.4 50 34.2 11.8 ---  معدل النمو 

   

 : ( ME)  ة داري اإل بنسبة امللكية  املتمثل  املتغري الوسيط    3- 2- 4

جملس  أعضاء  نسبة ما يمتلكه    ةدارياإل  بنسبة امللكيةيقصد  

يف  دارةاإل التنفيذين   وتقاس  الرشكة، مال  رأس    واملديرين 

ال  عدد  تلك    سهمبقسمة  قبل  من  محلة  من    الفئةاململوكة 

ار  برض اخت املال املصدرة. ولغرأس    أسهمموع  عىل جم  سهمال

ونسبة االحتفاظ    رباحتأثري هذا املتغري عىل العالقة بني جودة ال

الباحث    بالنقدية،  اإلبقام  امللكية  نسبة    مخس إىل    ة داريتبويب 

هي:   % 25  ،%24-20  ،%19-15  ،%14-10،%10من  أقل  فئات 

أن   أوهلام:  اعتبارينعىل    بفأكثر. ويستند الباحث يف هذا التبوي 

% 6.2  هي  الدراسة،ة يف مشاهدات  داريقيمة لنسبة امللكية اإلأقل  

تبويب مستويات نسبة  أن    يعني  %، مما29.1قيمة هلا تبلغ    أكرب وأن  

اإل الفئة  داريامللكية  طول  جيعل  الشكل  هبذا  بني   امتناسق  ة 

االعتبار الثاين فهو ملعرفة  أما    .ويشمل مجيع املشاهدات  ،الفئات

ة عىل العالقة بني جودة  داريطبيعة تأثري الزيادة يف نسبة امللكية اإل 

االحتفاظ    رباحال يف مت  أسلوب  وهو    بالنقدية،ونسبة    بع 

 [. Abdioglu, 2016] السابقة مثل الدراسات

 الرقابية: املتغريات    4- 2- 4

ل التي تؤثر عىل حتديد حجم  متمثل هذه املتغريات بالعواوت

 :اآليتعىل النحو وذلك  ،هباالنقدية الواجب االحتفاظ 

 (: Levنسبة املديونية )  1- 4- 2- 4

الرشكة   أصولنسبة الديون املستخدمة يف متويل  إىل    وتشري

مؤرش املخاطروهي  لدرجة  للرشكة    نظريات   .املالية  وتتفق 

االحتفاظ بالنقدية والدراسات السابقة حول طبيعة العالقة بني  

كل أشارت  حيث    ؛تفاظ بالنقديةحنسبة املديونية ومستوى اال 

الساكنة املفاضلة  نظرية  نظ  ،من  مصادر أولويات  رية  وكذا 

العكس لنسبة املديونية مع التغريات التفاعل    أمهية إىل    التمويل

ارتفاع نسبة  أن    إىل  شارتأحينام  يف مصادر التمويل الداخيل..  

وذلك   ،الموالمن شدة قيود املقرضني وجمهزي    تزيداملديونية  

العرس   ملخاطر  الرشكة  تعرض  احتاملية  ارتفاع  مما    املايل،بفعل 

يعني   الذيالمر    فيزيدها،املال  رأس    كلفةتعىل    أثرهينعكس  

النقديةتارتفاع   حليازة  البديلة  الفرصة  بالتايل   ،كلفة  جيعل  مما 

هبا. الفضلية   االحتفاظ  من  املشاريع  متويل  يف  الستخدامها 

ترى   املديونية  أن    ناالنظريتهاتان  وعليه  نسبة  بني  العالقة 

أكدته وهذا ما  عالقة عكسية    بالنقدية، هيحتفاظ  ومستوى اال

  (Wijaga and Bandi, 2018)  ;(Shabbir et al., 2016)  دراسة

(Jebran et al., 2019)،    ارتفاع نسبة املديونية  أن    حتأوضحينام
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للرشكة النظامية  غري  املخاطر  من  يزيد  زيادة إىل    وبالتايل  ،قد 

برأس    كلفةت مقارنة  التاملال  يرجح    ؛ املحتجزة  رباحكلفة  مما 

ال التمويل  رباحاستخدام  يف  الديون  املحتجزة  ويقيس  عىل   .

ملسن  الباحث الدفرتية  القيمة  بقسمة  املديونية  الديون  بة  جموع 

الدفرتية القيمة  ي  ؛  صولالملجموع    عىل  املقياس    عد  حيث  هذا 

هذه    اشيوع    الكثر مثل  يف  االستخدام  وذلك   الدراسات،يف 

ناحيتني   بالنقدية من  دافع  الوىل  الرتباطه بمستوى االحتفاظ 

قصرية   الديون  بتسديد  املتمثلة  الناحية  أما    .الجلاملعامالت 

ف  بدافع  ريالثانية  طويلة    التحوطتبط  الديون  الجل  لتسديد 

(Thau and Khuong, 2018 .) 

 : ( Size)  حجم الرشكة  2- 4- 2- 4

من  دراسة  تتفق  Barici and)و (Al-Najjar, 2013)   كل 

Kruja, 2016)   و(Singh and Misra, 2019)    مع نظرية املفاضلة

 ،الغلب العميف    ،هي  ، الرشكات كبرية احلجمأن    الساكنة يف

تدفقاهتا النقدية وانخفاض احتامالت تعرضها    باستقرار  تتصف

املالية    لألسواقمما يتيح هلا قدرة الدخول    ،ملخاطر العرس املايل

بأقل   القروض  عىل  كلفة  تفإن    وعليه   ؛التكاليفواحلصول 

من منفعتها  أكرب    الرشكات ستكونهذه    بالنقدية يفاالحتفاظ  

  عىل عكس الرشكات صغرية احلجم التي تسعى   وذلك  ،احلدية

املقرضنيإىل   قيود  ملواجهة  بالنقدية  أكثر لكوهنا    ؛االحتفاظ 

أن    عرضة للمخاطرة غري النظامية. وعليه ترى تلك الدراسات

بالنقدية االحتفاظ  ومستوى  الرشكة  حجم  بني   هي  ،العالقة 

  فهي تتفق   ،مصادر التمويلأولويات  نظرية  أما    ،عكسية  عالقة

حول الرأي  ذلك  احلجمأن    مع  كبرية    ا تارخييًّ   هي  ،الرشكات 

إال   ،خماطرةوالقل    ،انقديًّ   تراكام    الكثرتايل  بالو  ، ربحية  الكثر

املقابل هي  نه  إ بالنقدية ملواجهة  إىل    حاجة  الكثر يف  االحتفاظ 

واملصاريف  والتطوير  والبحث  النمو  لفرص  املالية  املتطلبات 

للرشكات التشغيلية   النقدية  باالحتياجات  مقارنة  اليومية 

ترىفإن  وعليه    ،الصغرية النظرية  حجم  أن    هذه  بني  العالقة 

وهذا   ،طردية  عالقة  ،هي  ،الرشكة ومستوى االحتفاظ بالنقدية

إليه  ما   من  أشارت  كل   ، ( Anjum and Malik, 2013]) دراسة 

(Shabbir et al., 2016)  ;(Guizani, 2017)  ;(Barasaet al., 

2018)  ;(Jebranet al., 2019  .])قاس حجم  ا  وقد  لباحث 

ملجموع    باللوغاريتمالرشكة   الدفرتية  للقيمة    أصول الطبيعي 

 الرشكة يف هناية السنة. 

 (: Divi)  سياسة التوزيعات النقدية   3- 4- 2- 4

الإىل    وتشري من  حلملة    رباحاجلزء  الرشكة  تدفعه  الذي 

معينة  سهمال زمنية  فرتة  املرشوع.  أو    خالل  فرتة  ولقد  خالل 

تباينت نظريات تفسري االحتفاظ بالنقدية حول تأثري توزيعات  

لنظرية املفاضلة    افوفق    عىل مستوى االحتفاظ بالنقدية  رباحال

نقدية    عد  ي  الساكنة   بتوزيعات  الرشكات  النخفاض قيام  سبب ا 

  ولكن يف املقابل تؤدي التوزيعات   ،مستوى االحتفاظ بالنقدية

الرشكة يف السوق املايل الذي يرتتب    أسهمزيادة الطلب عىل  إىل  

وعليه ترى    ،سهمثروة محلة ال  ثم  ومن  ،عليه زيادة قيمة الرشكة

النقدية ومستوى    رباحتوزيعات الالعالقة بني  أن    النظرية  هذه

بالنقدية ما    ،عكسيةعالقة    هي  ،االحتفاظ  نتائج  أكدته  وهو 

 [.( Le et al., 2018);  ( Guizani, 2017) من ] دراسة كل  

الرشكات التي أن    مصادر التمويل فرتى أولويات  ما نظرية  أ

االستثامر   من  منخفضة  مستويات  فرص أو    الرأساميللدهيا 

أو    للمحافظة  رباحيف الغالب تستخدم توزيعات ال  هي  ،النمو

انخفاض   عليه  يرتتب  مما  لسهام  السوقية  القيمة  عىل  التأثري 

خطط أما    النقدية.  احتياطاهتامستوى   لدهيا  التي  الرشكات 

بالنقدية واستثامرية  توسعية   االحتفاظ  فتحرص عىل  مستقبلية 

املحتجزة    بالرباحكلفة التمويل  تأن    باعتبار  ؛من توزيعها  بدال  

التمويل باالقرتاض  تب   اقياس  القل  تعد    ,Wasiuzzaman)كلفة 

 Sheikh)  كل من  دراسةولقد دعمت هذه النظرية نتائج    .(2014

and Khan, 2015)  ،(2017  ،بالل  ،)(Aftab et al., 2018)    التي

ة. يف  إجيابياملتغريين هي عالقة    العالقة بني تلكأن    إىل  توصلت

توزيعات  بأن    ((Akhtar and Ullah, 2016دراسة    ت حني وجد

 ال تؤثر عىل مستوى االحتفاظ بالنقدية. رباحال

نصيب  بقسمة  النقدية  التوزيعات  نسبة  الباحث  ويقيس 

 السهم.السهم من التوزيعات النقدية عىل ربحية 

 (: FD)  الضائقة املالية  4- 4- 2- 4

الط   اوفق   بالنقدية  للتفسري  االحتفاظ  يتم  التحوطي  ب 

خصوص  أحداث  جهة  ملوا متوقعة  وغري  تكون   ا طارئة  عندما 

منخفضة للرشكة  النقدية  االحتف  ؛التدفقات  بالنقدية  حيث  اظ 
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وائق املالية  يف مثل هذه احلاالت يساهم يف خفض تكاليف الض 

(Abaveisani and PourZamani, 2018)،  فقد ض ت  نمولذلك 

املالية   العوائق  الدراسات  من  مستوى   كأحدالعديد  حمددات 

بالنقدية العاملية عىل  الزمة  آثار    وخاصة بعد  ،االحتفاظ  املالية 

االحتياط دراسة    ، النقدية  اتيمستوى  وجدت  حيث 

(Mahmood et al., 2018)    يعرف الرشكات  أن بام  تأثرت  قد 

االئتامن  مبصد املة  لألزمة  هبا  ،اليةاملصاحبة  دفع  إىل   آنذاك  مما 

منها بأمهية هذا السلوك   اادة مستوى االحتفاظ بالنقدية شعور  يز

الت القرارات  من  العديد  الرشكة  أن    يمكن  ييف  عىل  تفرض 

الرشكة من السوق    أسهمرشاء    إعادةمثل:  الزمة  اختاذها وقت  

بدائل   عن  والبحث  النقدية  التوزيعات  وزيادة  ويل  التماملايل 

الديون...    بدال   بالذكر  ،إلخمن االعتامد عىل  هذه أن    واجلدير 

يف االستثامرات   انموًّ العىل  يف الرشكات    ةضحاكانت و  اآلثار

نسب   ال  .العىلديونية  املوذات  نتائج  التي  وتباينت  دراسات 

الضفحصت   بني  االحتف  ة ائقالعالقة  ومستوى  اظ  ـاملالية 

الوق  ،ديةــبالنق الــففي  توصــت  ة  ـــدراسه  ــإليلت  ــذي 

من  ,(Mahmood et al., 2018) ,(Farinha et al., 2018)  كل 

Umry and Diantimala, 2018) )،    ارتباط  إىل عالقة  وجود 

 ,.Kariuk et al) دراسة    فقد وجدت  ،املتغريين  تلكبني  موجبة  

الرشكات  أن    بمعنىعالقة ارتباط سلبية    هي   العالقةأن    (2015

الية سوف ينخفض  مضائقة  ل  تعرض ذات االحتاملية املرتفعة لل

بالنقدية االحتفاظ  مستوى  استخدامها    ؛ لدهيا  بسبب  وذلك 

للوفاء   واسع   .اإلفالسملخاطر    ا جتنب    بالتزاماهتابنطاق 

نموذج   الباحث  لقياس    (Altman et al., 2017)ويستخدم 

 اآلتية: املعادلةاحتاملية الضوائق املالية املبني يف 

 

Z = 0.012*X1 + 0.014*X2 +0.0 33*X3 + 0.006*X4 + 
0.999*X5 

Z .احتاملية الضوائق املالية= 

X1 صولجمموع الإىل  املال العاملرأس   = نسبة . 

X2 صولجمموع الإىل  املحتجزة رباح= نسبة ال . 

X3 صولجمموع الإىل  = نسبة ربح العمليات . 

X4  امللكية حلقوق  السوقية  القيمة  نسبة  جمموع  إىل    = 

لسهم    ،االلتزامات  السوقية  القيمة  الباحث  استخدم  وقد 

 لملكية.لالرشكة يف حساب القيمة السوقية 

X5 صولجمموع ال إىل  = نسبة املبيعات. 

 (: FCF)  التقلبات يف التدفقات النقدية التشغيلية  5- 4- 2- 4

املسببات   أحدالتذبذب يف التدفقات النقدية التشغيلية    عد  ي  

لذا وجد الباحث من    للرشكة،الرئيسية للمخاطرة غري النظامية  

اعتبارها    مهية ال لنموذج    أحدبمكان  الرقابية  املتغريات 

تأ  ،باراالخت لتحييد  عىل  وذلك  االحتفاظ  ثريها  مستوى 

 حتأوض،   (Cho-Min et al., 2017)دراسةوأن    خاصة    ،بالنقدية

حتقك  هأن يف  التأكد  عدم  درجة  زادت  النقدية  لام  التدفقات  ق 

اختذت الرشكة   وكلام  ،الرشكةإفالس  كلام زاد احتامل    املستقبلية

 من التحوط يف حتديد مستوى االحتفاظ بالنقدية. ايد  مز

ويعتمد الباحث عىل االنحراف املعياري السنوي للتدفقات  

لسنة   السابقة  الثالثة  السنوات  أساس  عىل  التشغيلية  النقدية 

النقدية   ؛الدراسة التدفقات  يف  التقلب  درجة  لقياس  وذلك 

 .  (Cho-Min et al., 2017)التشغيلية

الدراسة   ( التحليل الوصفي ملتغريات7)اجلدول رقم    ويبني

ة والذي يف ضوء معطياته سيتم  داريلفئات نسبة امللكية اإل  اوفق  

 اختبار فرضيتي الدراسة. 

 ة داري لفئات امللكية اإل   ا التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة وفق    : ( 7جدول رقم ) 

 الفئات                                                       
 

 البيان                   

املجموع أو   فئات نسبة امللكية اإلدارية 

 ≥ %  25 % 24- 20 % 19- 15 % 14- 10 ≤ %  10 املتوسط العام 

 135 8 12 55 39 21 عدد املشاهدات التي متارس إدارة الرباح بشكل إجيايب

 235 88 73 10 24 40 املشاهدات التي متارس إدارة الرباح بشكل سلبي عدد 

 %32.2 37.1 32.3 28.8 30.5 29.7 متوسط نسبة املديونية

 22.1 24.5 22.8 23.8 18.3 19.5 متوسط حجم الرشكة

 0.144 0.0181 0.0181 0.254 0.284 0.256 متوسط توزيعات الرباح

 0.271 0.315 0.284 0.261 0.235 0.231 الرشكة للضائقة املالية متوسط احتامل تعرض 
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 الفئات                                                       
 

 البيان                   

املجموع أو   فئات نسبة امللكية اإلدارية 

 ≥ %  25 % 24- 20 % 19- 15 % 14- 10 ≤ %  10 املتوسط العام 

 0.293 0.224 0.268 0.307 0.324 0.39 متوسط االنحراف املعياري لتقلبات التدفقات النقدية التشغيلية

 0.924 0.945 0.936 0.798 0.957 0.972 متوسط جودة الرباح املرجحة بعدم متاثل املعلومات

 % 13.7 % 21.3 % 14.5 % 10.6 %9.4 % 8.8 النقدية املحتفظ هبامتوسط نسبة 

 

 الدراسة: نموذج    1- 3- 4

 الوىل نموذج اختبار الفرضية  (أ

Chit = aij+ 1]EQit*ESit  +  [2 Levit +3 Sizeit+ 4Divit 

+5FDit+ 6FCFit+ ԑi 

 :إنحيث 

itCh  مستوى االحتفاظ بالنقدية للرشكة =i  للسنةt. 

it*EsitEQ  املرجحة بعدم متاثل املعلومات   رباح= جودة ال

 .tللسنة  iللرشكة 

itLev  نسبة املديونية للرشكة =i  للسنةt. 

itSize    الرشكة  لصول= لوغاريتم جمموع القيمة الدفرتية  i  

 .t للسنة

itDiv  =للرشكة  رباحنسبة توزيعات الi  للسنةt. 

itFD  = احتاملية الضائقة املالية للرشكةi  للسنةt. 

itFCF    =  التقلبات للرشكنسبة  النقدية  التدفقات   i  ةــيف 

 .t للسنة

الثانية  (ب الفرضية  نفس   والختيار  استخدام  سيتم 

)النموذج   ترجيح  امللكية  EQ*ESبعد  بنسبة   )

وفق    ،ةدارياإل اإل  اولكن  امللكية  نسب   ؛ةداري لفئات 

اإل امللكية  نسبة  اختالف  تأثري  لفحص  ة  داريوذلك 

املرجحة بعدم متاثل املعلومات   رباحجودة الأثر    عىل

 :اآليتوعىل النحو  عىل مستوى االحتفاظ بالنقدية

Chit = aij+ 1]EQit*ESit*MEit  +  [  2 Levit +3 Sizeit+ 

4Divit +5FDit+ 6FCFit+ ԑi 

 حتليل البيانات واختبار فرضيتي الدراسة   -5

 اإلحصائي: اختبار صالحية البيانات للتحليل    5-1

لغرض التحقق من صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي 

 : يقوم الباحث باالختبارات اآلتية الدراسة،فرضيتي    واختبار

 للبيانات: التوزيع الطبيعي  اختبار    1- 5-1

ملعرفة       Lillefors test for nowalityيستخدم الباحث اختيار

  ا الصيل الذي سحبت منه العينة طبيعيًّ   كان توزيع املجتمع  إذاما  

احلسايب    عدمه.من   املتوسط  عىل  االختبار  هذا  ويعتمد 

 الدراسة،جمموع املوجودات لعينة  ملفردة  واالنحراف املعياري  

 : ار الفرضية اآلتيةبوذلك عن طريق اخت

HO:    الصيل  إن بيانات عينة الدراسة املسحوبة من املجتمع

 %.5ذات توزيع طبيعي عند مستوى معنوية 

 : اآليتالنموذج   أساساالختبار عىل إجراء وقد تم 

T = Sup* | F*(x) – S(x) | 

 :إنحيث 

Sup  = مسافة عمودية بني أو  فرق أكربF*(x)  وS(x). 

F*(x) .دالة التوزيع الطبيعي املعياري = 

S(x) .دالة التوزيع االختباري للعينة = 

االختبار نتيجة   F  بني  مسافة أو    فرق  أكرب أن    وقد ظهرت 

  مما يعني  اجلدولية،من القيمة أقل  هيو 0،156 كان ×() Sو *)×(

 % 5مستوى عند   ا كان طبيعيًّ  توزيع عينة الدراسةأن 

 الذايت: اختبار االرتباط    2- 5-1

يستخدم الباحث اختبار بريسون حلساب معامل االرتباط  

متغريات   بني  )املستقلالذايت    والرقابية( والتابع    الدراسة 

املستقل   املتغري  بني  ارتباط  عالقة  وجود  عدم  من  للتحقق 

ومعرفة قوة عالقة االرتباط بني    ،جهة، من  واملتغريات الرقابية

وبني    ثانية.  جهة ونسبة االحتفاظ بالنقدية من    الرقابية املتغريات  

التي تؤكد عدم وجود عالقة    ( 8اجلدول رقم ) نتائج االختبار 

ارتباط ذاتية بني املتغري املستقل واملتغريات الرقابية عند مستوى  

بني   تلك  وإن  %.  5  –  2.5معنوية ترتاوح  االرتباط بني  عالقة 

املتغريات واملتغري التابع )نسب االحتفاظ بالنقدية(، قد تباينت  

عالقة   ذإجيابيبني  يعني  مما  وسلبية.  نموذج  ة  صالحية  لك 

 االختبار لكل من فرضيتي الدراسة.
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 نتائج اختبار بريسون   : ( 8جدول رقم ) 

CH EQ*ES FCF FD Divid Size Lev variable 

0.122* 0.119* *(0.116) *(0.123) *(0.125) *(0.25) 1 Lev 

0.126 0.129* *(0.104) *(0.234) *(0.119) 1 0.25* size 

0.111* 0.216* *(0.114) *(0.117) 1 *(0.119) *(0.125) divide 

(0.217) * (0.201) * *(0.127) 1 *(0.117) *(0.234) *(0.123) FD 

(203) * (0.208) * 1 *(0.127) *(0.114) *(0.104) *(0.116) FCF 

(0.128) * 1 (0.208)* (0.201)* 0.216* 0.125* 0.119* EQ*ES 

1 (0.128) * 0.191* 0.217* 0.111* 0.126* 0.122* CH 

   

 اختبار االرتباط اخلطي املتعدد:   3- 5-1

استكامال  لالختبارات قام الباحث بالتحقق من عدم وجود  

التفسريية   املتغريات  بني  خطي  اختبار  ازدواج  لنموذجي 

فرضيتي الدراسة، باعتبار أن قوة نموذج االنحدار تعتمد عىل  

خالل  من  وذلك  التفسريية،  املتغريات  تلك  استقالل  فرضية 

 ( املسموح  التباين  معامل  من  Toleranceحساب  متغري  لكل   )

التباين  تضخم  معامل  إجياد  ث م،  ن  وم   Varianceاملتغريات، 

Lnflation Factor    (VLF  .)  فإذا كان معامل التباين املسموح أقل

( فإن ذلك يشري إىل عدم وجود مشكلة االزدواج اخلطي 1من )

( فإن ذلك 10( أقل من )VLFاملتعدد، وإذا كانت قيمة معامل )

لالختبار   البيانات  استخدام  يف  مشكلة  وجود  لعدم  تأكيد 

( رقم  اجلدول  ويظهر  التباين 9اإلحصائي.  معامل  قيم  أن   )

جلميع املتغريات    VIF( وقيم معامل  1كانت أقل من )املسموح  

 .10اقل من 

 نتائج االختبار االزدواج اخلطي   : ( 9جدول رقم ) 

VLF Tolerance  املتغريات 

1.227 0.715 EQ*ES 

1.352 0.657 Lev 

2.096 0.422 Size 

2.187 0.527 FD 

1.651 0.667 FCF 

2-271 0.661 Divi 

 

 

 الوصف اإلحصائي ملتغريات الدراسة:   2- 5

( أن أدنى قيمة ملتوسط متغري جودة  10يبني اجلدول رقم )

وأعىل قيمة    1.617بعدم متاثل املعلومات كانت    الرباح املرجح

امللكية    0.991كانت   نسبة  لفئة  كانت  متوسط  قيمة  أقل  وأن 

%، وأعىل متوسط لفئة نسبة امللكية اإلدارية أقل  19  –  15اإلدارية  

% 7.2قيمة كانت    فإن أدنى  %. إما نسبة االحتفاظ بالنقدية10من  

قيمة   من    26.1وأعىل  أقل  اإلدارية  امللكية  فئة  وإن  % هي  %10 

يشري ذلك إىل وجود عالقة  القل نسبة احتفاظ بالنقدية، مما قد  

طردية بني نسبة امللكية اإلدارية ونسبة االحتفاظ بالنقدية، من  

جهة، وعالقة عكسية بني جودة الرباح ونسبة امللكية اإلدارية،  

نسبة امللكية    يكون تأثريمن جهة ثانية، وبالتايل من املحتمل أن  

االحتفا ونسبة  الرباح  من جودة  كل  بني  مشرتك  ظ  اإلدارية، 

بالنقدية، المر الذي يدعم توجه هذه الدراسة يف اختبار تأثريه  

العالقة، تلك  الدنى أما    عىل  احلد  فإن  الرقابية،  املتغريات 

يبلغ   املديونية  يبلغ  14.3ملتوسط نسبة  %، 40.2%، واحلد العىل 

وإن نسبة املديونية القل كانت من نصيب فئة امللكية اإلدارية  

بينام نسبة  15-19 % فأكثر، مما 25املديونية الكرب كانت لفئة  %، 

املديونية   نسبة  بني  احتاملية وجود عالقة طردية  إىل  ذلك  يشري 

ونسبة االحتفاظ بالنقدية، مما يؤيد رضورة اعتبار نسبة املديونية  

كأحد حمددات العالقة بني جودة الرباح واالحتفاظ بالنقدية. 

وأعىل   16.4كانت  أما بخصوص حجم الرشكة فإن أقل قيمة له 

، وإن أقل متوسط هلذا املتغري كان لرشكات ذات فئة  35.2قيمة  

 %. 14-10نسبة ملكية 
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ا لفئات امللكية اإلدارية   : (10جدول رقم )   التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة وفق 

 الفئات                            
 

 البيان           

املجموع أو   فئات نسبة امللكية اإلدارية 

 املتوسط العام 

أدنى  

 قيمة 

أعىل  

 ≤ %  25 % 24- 20 % 19- 15 % 14- 10 ≥ % 10 قيمة 

عدد املشاهدات التي متارس 

 إدارة الرباح بشكل إجيايب
21 39 55 12 8 135   

متارس عدد املشاهدات التي  

 إدارة الرباح بشكل سلبي 
40 24 10 73 88 235   

متوسط جودة الرباح املرجحة  

 بعدم متاثل املعلومات
0.972 0.957 0.798 0.936 0.945 0.924 0.617 0.326 

 % 26.1 % 7.2 %13.7 %21.3 %14.5 %10.6 %9.4 %8.8 متوسط نسبة النقدية املحتفظ هبا

 %40.2 %14.3 %32.2 37.1 32.3 28.8 30.5 29.7 املديونيةمتوسط نسبة 

 35.2 16.4 22.1 24.5 22.8 23.8 18.3 19.5 متوسط حجم الرشكة

 0.275 0.0142 0.144 0.0181 0.0181 0.254 0.284 0.256 متوسط توزيعات الرباح

متوسط احتامل تعرض الرشكة  

 للضائقة املالية 
0.231 0.235 0.261 0.284 0.315 0.271 0.225 0.301 

متوسط االنحراف املعياري  

لتقلبات التدفقات النقدية 

 التشغيلية

0.39 0.324 0.307 0.268 0.224 0.293 0.189 0.991 

 0.0142أما متغري توزيعات الرباح فإن أقل قيمة له كانت  

بلغت   قيمة  اإلدارية     0.275وأعىل  امللكية  نسبة  فئة  %  20وإن 

قيمة   أعىل  بينام  لألرباح  توزيعات  الرشكات  أقل  هي  فأكثر 

لتوزيعات الرباح كانت للرشكات التي نسبة ملكيتها اإلدارية  

 0.225%، أما  متغري الضائقة املالية فإن أقل قيمة له كانت    10-14

الفئة  0.301وأعىل قيمة كانت   ، وإن نسبة امللكية اإلدارية ذات 

ذات أقل احتاملية للضائقة املالية؛ إذ % هي الرشكات  10أقل من  

%  25بينام بلغت يف الرشكات ذات نسبة ملكية    0.231   بلغت فيها 

( تصاعد قيم هذا  10، ويشري جدول رقم )0.315فأكثر حوايل  

متغري   ي م 
ق  عكس  عىل  اإلدارية،  امللكية  نسبة  تزايد  مع  املتغري 

 .توزيعات الرباح 

 االنحدار واختبار فرضتي الدراسة نتائج حتليل    3- 5

 نتائج اختبار الفرضية الوىل:   3-1- 5

تشري نتائج اختبار الفرضية الوىل واملدرجة يف اجلدول رقم  

رفضها؛ 11) إىل  عىل    (  الرباح  جلودة  أثر  أي   تظهر  مل  حيث 

بالنقدية، االحتفاظ  التحديد    مستوى  معامل  قيمة    2Rوإن 

ا، وال تفرس قدرة جودة الرباح  % تعد متدنية جدًّ 34.1والبالغ  

معنوية  عدم  جانب  إىل  بالنقدية،  االحتفاظ  مستوى  تفسري  يف 

املحسوبة للنموذج. وعىل الرغم من عدم توقع الباحث    Fقيمة  

إال أهنا تبدو منطقية بسبب عدم التمييز بني نوعي    هذه النتيجة،

ة جودة الرباح السلبية واإلجيابية، المر الذي جعل من الصعوب

عىل   الرباح  إدارة  ممارسة  نحو  املديرين  دوافع  إسقاط  بمكان 

ومما يؤكد رأي   دوافع االحتفاظ بالنقدية لتفسري العالقة بينهام،

تأثري هلا عىل   التي مل تظهر أي  الرقابية  املتغريات  نتائج  الباحث 

وهو ما ال يمكن قبوله من الناحية    مستوى االحتفاظ بالنقدية،

يف    املنطقية، االتساق  مراعاة  املهم  من  أن  الباحث  يرى  وهلذا 

ومستوى  الرباح  جودة  بني  العالقة  اختبار  عند  املعلومات 

بالنقدية، الرشكات    االحتفاظ  عىل  الفرضية  اختبار  سيتم  لذا 

اختبارها   عن  بمعزل  سلبي  بشكل  الرباح  إدارة  متارس  التي 

ىل النحو  للرشكات التي متارس إدارة الرباح بشكل إجيايب، وع

 اآليت:
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اختبار الفرضية الوىل عىل رشحية الرشكات التي    1- 3-1- 5

 متارس إدارة الرباح السلبية: 

ا إجيابيًّا ذا داللة  12يبني اجلدول رقم ) ( أن جلودة الرباح أثر 

بالنقدية، االحتفاظ  مستوى  عىل  قوية  عند    معنوية  وذلك 

%، وأن معامل التحديد يفرس نتائج النموذج بنسبة  2.6مستوى  

%. مما  3معنوية    بمستوى  4.63املحسوبة تبلغ    F%، وأن قيمة  76.7

املطلقة القيمة  أن  كمقياس    يعني  االختيارية  لالستحقاقات 

عكس جلودة الرباح تؤثر بشكل طردي عىل مستوى االحتفاظ  

الربا  وبالتايل   بالنقدية، جودة  بأن  القول  من  يمكن  تعد  ح 

نتائج  أما  بالنقدية،  لالحتفاظ  للمديرين  املهمة  الوسائل 

املتغريات الرقابية فقد جاءت متباينة يف دعمها لنظريات تفسري  

 وعىل النحو اآليت: االحتفاظ بالنقدية،

مستوى   -1 عىل  املديونية  لنسبة  اإلجيايب  الثر  إن 

االختبار   نتيجة  أظهرته  الذي  بالنقدية  االحتفاظ 

يف )املدرجة  رقم  اجلدول  لنظرية  12  مدعام   جاء   )

لالحتفاظ  احلاجة  أن  ترى  التي  الساكنة  املفاضلة 

نسبة   ذات  الرشكات  يف  النقدية  من  عال   بمستوى 

احتامل   ملواجهة  بمكان  المهية  من  عالية  املديونية 

 [ املايل  التعثر  أو  اإلفالس  خماطر   ,Safdarحدوث 

ادر  ومدحضة لنظرية أولويات مص  [. من جهة،2017

التمويل ليس يف نوع أثر نسبة املديونية عىل مستوى  

بالنقدية، الفكرية   فحسب،   االحتفاظ  وإنام لسسها 

للمفاضلة بني مصادر التمويل التي تستند عىل مبدأ 

هلذا   – التكلفة   املايل  التحليل  يظهر  حيث  املنفعة؛ 

بني   املفاضلة  يف  السس  تلك  صحة  عدم  اجلانب 

التمويل، التمويل    مصادر  الرغم من أن تكلفة  فعىل 

ب مقارنة  املحتجزة  بالديون،  تبالرباح  التمويل  كلفة 

اجلدول   يف  مبني   كام  احلدث  نافذة  القل خالل  هي 

( هذه  12رقم  رشكات  يف  املديرين  ميل  أن  إال   ،)

الديون.  من  املزيد  نحو  كان  العينة  من  الرشحية 

احلصول  يف  رشكات  عليها  تعتمد  التي   والركيزتني 

عىل الديون مها: كرب حجمها واالستقرار النسبي يف 

 تدفقاهتا التشغيلية.

 نتائج اختبار الفرضية الوىل عىل مستوى العينة ككل   : (11جدول رقم ) 

 معطيات التحليل                        

 املتغريات 
 قاعدة القرار  املعنوية مستوى   املحسوبة   tقيمة   Bقيمة 

it*EsitEQ 0.235 1.185 11% ترفض الفرضية 

املتغريات  

 الرقابية 

Lev % (0.235) 1.095 13.4 ترفض الفرضية 

Size 0.091 0.104 12.8 ترفض الفرضية 

Divi (0.083) 1.112 12.4 ترفض الفرضية 

FD 8.8 1.092 13.3 ترفض الفرضية 

FCF 0.014 1.092 13.4 ترفض الفرضية 

املعطيات  

اإلحصائية  

 للنموذج 

 % 34.1معامل التحديد      

 2.835املحسوبة     F قيمة 

 % 12.4مستوى املعنوية     

 1.189اخلطأ املعياري    

االحتفاظ   أثرنتيجة  إن   -2 مستوى  عىل  الرشكة  حجم 

املفاضلة  نظرية  تراه  ما  نقيض  عىل  جاءت  بالنقدية 

من   كل  مع  ومتفقة  أولويات  الساكنة  مصادر  نظرية 

النقدي احلر حيث ترى  ؛  التمويل والوكالة والتدفق 

النظرية بارتفاع  أن    هذه  الرشكات كبرية احلجم  متيز 

بجع احلرة  حتــتدفقاهتا  بمستـــلها  عال  وـــتفظ    ى 

احلجم   صغرية  بالرشكات  مقارنة  النقدية  من 

[Abdiogiu, 2016.] 
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جاءت متسقة    رباحنتيجة تأثري متغري توزيعات الإن   -3

مع افرتاضات كل من نظرية الوكالة وعصفور    امتام  

املفاضلة    باليد، نظرية  من  كل  لتوجهات  ومدعمة 

بخصوص   التمويل،مصادر  وأولويات  الساكنة  

اإلاالحتفاظ   وجتدر  التحليل  أن    شارةبالنقدية. 

ال   حصائياإل توزيعات  يف    رباحلعالقة  النمو  مع 

الرأساميل ال يؤيد املرتكزات الفكرية لنظريتي  اإلنفاق  

الساكنة   اللتني  وأولويات  املفاضلة  التمويل  مصادر 

عىل النمو    اسلبيًّ   اأثر    رباحلتوزيعات الأن    ن تفرتضا

اختبار  ؛  الرأساميل  اإلنفاقيف   نتيجة  تظهر  ال  حيث 

 أي عالقة ارتباط بني تلك  رتب،إىل    كاندال املحول

معدل النمو  أن    (13)كام يبني اجلدول رقم    املتغريين،

  للدراسة،الربعة  للسنوات    الرأساميل،  اإلنفاقيف  

تناق مقابل  يف  ملحوظ  بتزايد  توزيعات    صكان  يف 

مما يعني اعتامد املديرين عىل الديون يف متويل   ،رباحال

ما   وهو  ،املحتجزة   رباحمن ال  الرأساميل بدال    اإلنفاق

 عىل مستوى االحتفاظ بالنقدية. اإجيابيًّ  أثرهانعكس 

املالية  أثرأما   -4 للضائقة  التعرض  احتامل  فقد   ؛متغري 

مؤيد   الدراستني    اجاء   (Hall et al., 2014)لنتائج 

(2014)  (Farinha et al., 2018)    إىل   شارتاأاللتني

وجود عالقة ارتباط موجبة بني الضوائق املالية التي 

بالنقدية. واحلال  متر هبا الرشكة ومستوى االحتفاظ 

كذلك مع االنحراف املعياري للتقلبات يف التدفقات 

 النقدية التشغيلية.

 ة جيابي السلبية واإل   رباح ال   إدارة عىل مستوى الرشكات التي متارس    الوىل نتائج اختبار الفرضية    : (12جدول رقم ) 

 معطيات النموذج              

 
 

 املتغريات 

 ة جيابي اإل   رباح ال   إدارة الرشكات التي متارس   السلبية   رباح ال   إدارة الرشكات التي متارس  

 Bقيمة  املتوسط 
  tقيمة 

 املحسوبة 

مستوى  

 املعنوية% 

قاعدة  

 القرار 
 Bقيمة  املتوسط 

  tقيمة  

 املحسوبة 

مستوى  

 املعنوية% 

قاعدة  

 القرار 

املتغريات  

 الرقابية

EQit*Esit 0.924 1.653 1.641 2،6 
 تقبل 

 الفرضية
0.924 (1.50)8 1.681 4% 

 تقبل 

 الفرضية

Lev % 32.7% 1.758 1.718 3 

تقبل 

 الفرضية

 كذلك 3.4 1.745 (1.33) 31.3

Size 24.4 2.411 1.813 3.3 17.4 2.881 1.292 7.1 
ترفض  

 الفرضية

Divi 0.182 (0.645) (1.551) 2.5 0.363 (0.475) 1.906 2.5 
تقبل 

 الفرضية

FD 0.351 0.1713 1.672 2.8 0.225 0.71 1.883 3 
تقبل 

 الفرضية

FCF 0.294 0.168 1.701 3 0.291 0.121 1.891 3 
تقبل 

 الفرضية

املعطيات  

ة حصائياإل

 للنموذج

 CH 16.4% 9.4%متوسط قيمة 

 2R 76.4% 79.4%معامل التحديد 

 4.58 4.63 املحسوبة Fقيمة 

 %3 %3 مستوى املعنوية

 0.0327 0.0472 اخلطأ املعياري 

 



 ........ أثر امللكية اإلدارية عىل العالقة بني جودة الرباح : زياد عودة ابنيه العاميدةل ومؤيد حممد عيل الفض                   142  

 

 من العينة   الوىل الوصف املايل لرشكات الرشحية    : ( 13جدول رقم ) 

 السنوات                                

   املؤرشات 
2014 2015 2016 2017 2018 

 17.8 17.1 16.5 15.7 12.3 املحتجزة* رباحكلفة التمتوسط 

 %27.8 %27.1 %23.4 %21.2 %18.6 **الديون تكلفةمتوسط 

 23.7 22.4 21.2 19.8 19.4 متوسط حجم الرشكة

 FCF 0.265 0.279 0.284 0.352 0.29متوسط االنحراف املعياري لـ

 FD 0.305 0.319 0.359 0.379 0.396متوسط احتامل تعرض الرشكة 

 0.014 0.015 0.019 0.021 0.022 رباحمتوسط توزيعات ال 

 1.41 1.38 1.35 1.25 1.21 متوسط معدل النمو ***

 %19 %17 %13 %11 %8 الرأساميل****  اإلنفاقمتوسط معدل 

 Tobin's Q 1.11 1.03 0.978 0.954 0.898قيمة الرشكة 

 %41.7 %37.1 %33.8 %27.6 %23.7 متوسط نسبة املديونية

 %31.2 %28.5 %25.1 %22.3 %20.2 ة داريمتوسط نسبة امللكية اإل

اختبار  

 كاندال

 235 235 235 235 235 عدد املشاهدات 

 117 128 106 115 122 القيمة املحسوبة 

 %10 %7 %12 %10 %8 مستوى املعنوية

 املحتجزة.  رباح املحتجزة باستخدام نموذج رسملة ال   رباح كلفة ال ت * تم حساب  

 ة: اآلتي   للمعادلة   ا كلفة الديون وفق  ت ** تم حساب  

Kd = I (i-t) 

 = معدل رضيبة الدخل     t= معدل الفائدة      iحيث 

 : اآلتية   باملعادلة *** تم حساب فرص النمو 

 

 

 : اآلتية  باملعادلة الرأساميل    اإلنفاق **** تم حساب معدل  

 

 

 

 

الباحث  أساسوعىل   يستنتج  السابق  للتحليل  أن   الفهم 

يستخدمون جودة املديرين يف رشكات هذه الرشحية من العينة  

الرشكة للسوق    أداءسيئة عن  إشارات  السلبية إلرسال    رباحال

أوهلام  وذلك لتحقيق هدفني    ،اخصوص    سهموحلملة ال   اعموم  

النقدية، بنسب عالية من  احتفاظهم  فيتمثل يف  أما    تربير  الثاين 

الرشكة. أسهم  من  ملكيتهم  لزيادة  للمديرين  فرصة  أما   هتيئة 

املخاطرة  الول  اهلدف   بسبب  لالافارتفاع  للرشكة  نظامية 

تعرض   احتامل  ارتفاع يف  من  عليها  ترتب  وما  املالية  املخاطرة 

، خالل نافذة 0.225الذي بلغ حوايل  ضائقة مالية،إىل  الرشكة

 برضورة االحتفاظ بالنقدية.   سهممحلة الإلقناع  كفيلة    ، احلدث

اهلدف الثاين فيتحقق عن طريق التأثري عىل املتعاملني يف أما  

لتقييم   املايل  احلقيقية،  بأقل  الرشكة    أسهمالسوق  قيمتها  من 

  ،رباحفارتفاع تعرض الرشكة لضوائق مالية وتدين توزيعات ال

العوامل   من  عىل    أمهية  الكثرتعد  يف    سهمال  أسعار للتأثري 

إحلاق يعني    سهمالقيمة السوقية لألتدين  أن    شك وبال  ،السوق

ال من  تعد  التي  للمستثمرين  رأساملية    املهمة   سبابخسائر 

الرشكات   تلك  بأسهم  استثامراهتم  عن  بالتخيل  للتفكري 

يف   سيكون   ،أخرىرشكات    أسهمواستبداهلا  لذلك  نتيجة 

الأكرب  العرض   فتنخفض  الطلب  للنظرية    اوفق    ،سعارمن 

الذي يتيح فرصة للمديرين بزيادة ملكيتهم  المر    ،االقتصادية

 فرصه النمو = 

 = معدل اإلنفاق الرأساميل  
القيمة  الدفرتية لألصول الثابتة للسنة السابقة  − القيمة  الدفرتية لألصول الثابتة يف السنة  احلالية 

القيمة  الدفرتية لألصول الثابتة للسنة السابقة 
 

القيمة  الدفرتية للديون + القيمة  السوقية  للملكية 

القيمة  الدفرتية لألصول
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يؤكد    أسهممن   ومما  اجلدول رأي  الرشكة.  معطيات  الباحث 

( الذي يوضح تدين القيمة السوقية خالل نافذة احلدث 13رقم )

 ة.دارييف مقابل زيادة نسبة امللكية اإل

 نتائج اختبار الفرضية عىل رشكات الرشحية الثانية:   2- 3-1- 5

نتائج   الفرضيةتشري  عىل رشكات هذه الرشحية من   اختبار 

( قبول الفرضية وبتأثري سلبي  12العينة واملبينة يف اجلدول رقم )

عىل مستوى االحتفاظ    االختياريةللقيمة املطلقة لالستحقاقات  

قيمة    بالنقدية؛ بلغت  للنموذج    Fحيث  عند   4.58املحسوبة 

يفرس النتائج بنسبة    2Rمعامل التحديد  وإن  %.  3  همستوى معنوي

]  tقيمة  أما    %.79.4 املستقل  املتغري  ملعامل  [  EQ*ESاملحسوبة 

بلغت   هذه  أن    شك  %. وبال4معنوية  عند مستوى    1.681فقد 

 :اآلتيةالنتيجة متوقعة للمؤرشات 

الرأساميل   اإلنفاقاالستخدام املفرط للنقدية يف متويل   -1

% خالل نافذة احلدث. وقد 23.6  هالذي بلغ متوسط

ال مسامهة  حوايل   رباحبلغت  متويله  يف  املحتجزة 

نتائج اختبار كاندال التي   % وتؤكد هذا املؤرش،63.2

بني  أظهرت   معنوية  عكسية  ارتباط  عالقة  وجود 

االحتفاظ    اإلنفاق ومستوى  من   ،بالنقديةالرأساميل 

 رباح االرتباط الطردية املعنوية بني الوعالقة    جهة،

االحتفاظ   ومستوى  جهة    ،بالنقديةاملحتجزة  من 

 (.14واملدرجة يف اجلدول رقم ) ثانية،

املالية طويلة  -2 امللحوظ يف حمفظة االستثامرات  التزايد 

لتعزيز ربحية الرشكة بعوائدها املالية لتعظيم الجل  

االستثامر، العائد عىل  العائد    م،ث  ن  وم    معدل  معدل 

يف مقابل انخفاض مستوى النقدية    امللكية،عىل حق  

)  به،املحتفظ   رقم  اجلدول  يف  مبني  ومما 14وكام   .)

يؤكد ذلك عالقة االرتباط العكسية بني معدل التغري  

طويلة   االستثامرية  املحفظة  ونسبة الجل  يف 

 االحتفاظ بالنقدية.

ال  -3 الدراس  رباحتوزيعات  سنوات  خالل  ة املتزايدة 

 والذي يبدو  سهم،  دينار/  0.363والتي بلغ متوسطها  

لتعزيز   خالهلا،من    املديرين،اهلدف منها هو سعي  أن  

منافعهم  لتحقيق  الرشكة  لداء  املرشقة  الصورة 

التي  املالية  حوافزهم  تعظيم  يف  املتمثلة  الشخصية 

كتوسط   الرشكة 27.15بلغت  ربح  صايف  من   %

اإل السمعة  تؤهلهم داريوكسب  التي  الطيبة  ة 

للمحافظة عىل مكاسبهم يف الرشكات التي يعملون 

وما  أو    هبا العمل.  سوق  يف  رأي   يؤكدللمنافسة 

عىل مستوى    رباحالسلبي لتوزيعات ال الثر  الباحث  

( رقم  اجلدول  يف  واملبني  بالنقدية  (،  12االحتفاظ 

توزيعات    وعالقة بني  املعنوية  الطردية  االرتباط 

السوقية    رباحال يف    للرشكة،والقيمة  واملدرجة 

 (.14اجلدول رقم )

فقد  أما   الرقابية  املتغريات  تأثري  نتائج  أظهرت  بخصوص 

حلجم    أثر( عدم وجود  12االختبار املدرجة يف اجلدول رقم )

بالنقدية االحتفاظ  مستوى  عىل  عىل    ؛الرشكة  جاءت  وهبذا 

ال بل مع مجيع    ،بالنقديةنقيض مجيع نظريات املفرسة لالحتفاظ  

  أمهية رضورة التحقق من  إىل    مما يدعو  ،السابقةنتائج الدراسات  

بالنقدية يف ظل ارتفاع   املتغري يف حتديد مستوى االحتفاظ  هذا 

ال توزيعات  متويل   رباحنسبة  يف  الديون  عىل  االعتامد  وتدين 

فقد كان عكسيًّ أما    املشاريع االستثامرية. املديونية.    ا تأثري نسبة 

االحتفاظ   نسبة  متغري    وذلك  ،بالنقديةمع  تأثري  عكس  عىل 

تغري االنحراف املعياري للتقلبات يف  التعرض للضائقة املالية وم

 . اإجيابيًّ التدفقات النقدية التشغيلية الذي جاء 

اختبار    أساس وعىل   لنتائج  املقارن  التحليل  يظهر  تقدم  ما 

تباين  الفرضية   الباحث  ا واضح    ا للرشحيتني  يدعو  مما  إىل    بينهام 

مفاده  الأن    استنتاج  جودة  االحتفاظ    رباحتأثري  مستوى  عىل 

خمتلف   ممارسة    ا تبع    ا بالنقدية  نوع  وإن    ، رباح ال   إدارة الختالف 

دور   التطبيق  يتعلق  مهامًّ    البيئة  فيام  خاصة  النتائج  تلك  يف 

 باملتغريات الرقابية. 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية  2- 3- 5

جودة   بني  العالقة  عىل  اإلدارية  امللكية  نسبة  أثر  لتوضيح 

بتحليل  الباحث  يقوم  بالنقدية،  االحتفاظ  ومستوى  الرباح 

نتائج االختبار لكل فئة من الفئات اخلمسة لنسبة امللكية، وعىل  

 النحو اآليت:
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 %(: 10حتليل نتائج اختبار الفئة الوىل )أقل من   2-1- 3- 5

تشري نتائج اختبار هذه الفئة إىل الثر العكس للقيم املطلقة  

مما  بالنقدية،  االحتفاظ  مستوى  االختيارية عىل  لالستحقاقات 

مستوى   انخفض  كلام  الرباح  جودة  انخفضت  كلام  أنه  يعني 

بينت  فقد  الرقابية،  املتغريات  تأثري  أما  بالنقدية.  االحتفاظ 

املديو نسبة  من  كل  أثر  أن  كان  النتائج  الرباح  وتوزيعات  نية 

عدم   أظهرت  بينام  بالنقدية،  االحتفاظ  مستوى  عىل  عكسيًّا 

التعرض   احتامل  متغري  خيص  فيام  أما  احلجم  ملتغري  أثر  وجود 

للضائقة املالية واالنحراف املعياري لتقلبات النقدية التشغيلية  

ا.   فقد كان أثرمها طرديًّ

 

 

 

 

 

 

 

 ة للرشحية الثانية من العينة حصائياملؤرشات املالية واإل   : ( 14جدول رقم ) 

 السنوات                                                                

 املؤرشات                    
2014 2015 2016 2017 2018 

املؤرشات  

 املالية 

 0.405 0.388 0.358 0.342 0.323 رباح توزيعات ال متوسط  

 %35.3 %28.1 %20.8 %18.1 %15 الرأساميل   اإلنفاق متوسط  

 %7.8 %8.9 %9.2 %10.3 %10.8 متوسط نسبة االحتفاظ بالنقدية 

 %42.2 %40.1 %38.2 %34.4 - متوسط معدل التغري يف املحفظة االستثامرية 

 %32.8 %27.1 %31.3 %23.3 %21 ة داري متوسط احلوافز اإل 

 Tobin's 1.13 1.17 1.20 1.24 1.25القيمة السوقية للرشكة 

 نتائج اختبارات كاندال 

 القيمة املعنوية  القيمة املحسوبة  N البيان 

 %3.5 280 135 الرأساميل واالحتفاظ بالنقدية   اإلنفاق العالقة بني   .1

 %3 289 135 املحتجزة واالحتفاظ بالنقدية   رباح العالقة بني ال  .2

 %5 356 135 العالقة بني التغري يف املحفظة االستثامرية واالحتفاظ بالنقدية  .3

 %3 295 135 والقيمة السوقية   رباح العالقة بني توزيعات ال  .4
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 الثانية   الفرضية نتائج اختبار    : (15جدول رقم ) 

  معطيات 

  لتحليل 

 املتغريات 

≥10   % 10 -  14   % 15   –  19   % 20  –  24   % 25 ≥ 
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 %(: 14- 10حتليل نتائج الفئة الثانية )   2- 2- 3- 5

وزيادة نسبة االحتفاظ    رباحعىل الرغم من حتسني جودة ال

نتائج هذه الفئة ال ختتلف  أن    الإ  ،بالفئة السابقة  ابالنقدية قياس  

واملتغريات الرقابية   رباحعنها. مما يعني ال خيتلف تأثري جودة ال

امللكية   نسبة  تكون  عندما  بالنقدية  االحتفاظ  مستوى  عىل 

 % فأقل. 14ة دارياإل

 %(: 19- 15حتليل نتائج الفئة الثالثة )   3- 2- 3- 5

ة  داريالحظ الباحث عىل نتائج هذا املستوى من امللكية اإل

 ييل:ما 

ال -1 جودة  تأثري  االحتفاظ   رباح تغري  مستوى  عىل 

من   القويالثر  بالنقدية   جيايب اإلالثر  إىل    السلبي 

 . اوالذي يكاد يكون معدوم   ،الضعيف

تأثري   -2 مستوى   إجيايبوجود  الرشكة عىل  قوي حلجم 

 االحتفاظ بالنقدية.

لتقلبات   -3 املعياري  االنحراف  متغري  تأثري  انعدام 

االحتفاظ  مستوى  عىل  التشغيلية  النقدية    التدفقات 

كان    رباحالعكس لتوزيعات الالثر  وأن    ،بالنقدية

التعرض لضائقة مالية    اضعيف   بينام كان تأثري احتامل 

 .امعنويًّ  اطرديًّ 

هذه النتائج املغايرة إىل    الداعية   سبابوعند البحث عن ال

يف  رباحجودة الأن  وجد الباحث ملا عليها يف الفئتني السابقتني

وإنام    ،ية االحتفاظ بالنقديةساسهذه الفئة مل تكن من دوافعها ال

بنسبة   التحسني القيمة السوقية للرشكة التي يبدو تأثرها واضح  

ال وتوزيعات  نسبة    ،رباحاملديونية  الرأي  هذا  يدعم  ومما 

التي متارس    إجيايب بشكل    رباح ال  إدارةاملشاهدات للرشكات 

والتحسن   ،جمموع مشاهدات هذه الفئة% من  84.6والتي بلغت  

احلدث نافذة  خالل  للرشكة  السوقية  القيمة  يف  إىل   ،امللحوظ 

اجلانب عالقة االرتباط  الطردية القوية بني القيمة السوقية وكل  

وتوزيعات   االختيارية  لالستحقاقات  املطلقة  القيمة  من 

 (.16وكام مبني يف اجلدول رقم ) ،رباحال

 %(: 24- 20نتائج الفئة الرابعة ) حتليل    4- 2- 3- 5

  الباحث بافرتاضه إليه  بدأت نتائج الدراسة تدعم ما ذهب  

  ا عىل مستوى االحتفاظ بالنقدية خيتلف تبع    رباحجودة الأثر    أن

(  15حيث يظهر اجلدول رقم )  ة،داريالختالف نسبة امللكية اإل

الباحث . وينسب  جيايباإلإىل    من السلبي  رباحجودة ال أثر    تغري 

النتيجة االحتفاظ  إىل    هذه  نسبة  فارتفاع  التحصني.  فرضية 

ملواجهة   جاء  إلدارة    اآلثار بالنقدية  السلبية  للمامرسة  السلبية 

للرشكة    : ارتفاع املخاطرة الالنظاميةأوال  واملتمثلة يف:    رباحال

املديونية   نسبة  ارتفاع  من  الناجتة  العالية  املالية  املخاطرة  بفعل 

واملخاطرة التشغيلية الناجتة من عدم استقرار التدفقات النقدية 

وثاني   الرشكة  التشغيلية.  تعرض  احتاملية  ارتفاع  يف  املتمثلة  ا 

بظالهلام عىل القيمة  ألقتا  ا(  وثاني  أوال  )  اللتني   ،اإلفالسملخاطر  

للرشكةال ث  وم    انخفاضها،إىل    وأدى  ،سوقية  محلة    م،ن  تكبد 

خسائر رأساملية دفعتهم نحو التفكري باستبدال حمفظة    سهمال

سعى   ما  وهو  املديرون  استثامراهتم.  طريق  إليه  عن  لتحقيقه 

ال  إلدارة  السلبية  لزيادة    رباحاملامرسة  الفرصة  هتيئة  هبدف 

  حواذ عليها. ومما يدعملالست  املكيتهم يف أسهم الرشكة متهيد  

مستوى    جيايباإلالثر  الباحث  رأي   عىل  الرقابية  للمتغريات 

ال توزيعات  باستثناء  بالنقدية  أثرها   رباحاالحتفاظ  كان  التي 

(، من جهة وعالقة االرتباط  15ا واملبينة يف اجلدول رقم )سلبيًّ 

املخاطرة  من  وكل  السوقية  القيمة  بني  العكسية  القوية 

املالية وعالقة االرتباط    ،الالنظامية التعرض للضائقة  واحتامل 

، من جهة ثانية،  رباحالطردية بني القيمة السوقية وتوزيعات ال

 (.17واملبينة تفاصيلها يف اجلدول رقم ) 

 19- 15التحليل الوصفي لنتائج اختيار فئة    : ( 16اجلدول رقم ) 

 السنوات                                                                              

 املؤرشات                        
2014 2015 2016 2017 2018 

 14 11 9 8 3 إجيايببشكل   رباحال  إدارة نسبة املشاهدات التي متارس  .1

 0.722 0.792 0.802 0.821 0.853 رباح القيمة املطلقة لالستحقاقات االختيارية كمقياس عكس جلودة ال .2

 Tobin's 0.822 0.915 1.084 1.115 1.180القيمة السوقية للرشكة  .3

 نتائج اختبارات كاندال
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 املتغريات 
 عدد 

 املشاهدات 

 القيمة 

 املحسوبة 

 مستوى 

 املعنوية 

 % 2.5 317 65 العالقة بني القيمة املطلقة لالستحقاقات االختيارية والقيمة السوقية .1

 % 2.5 315 65 الغالقة بني القيمة السوقية للرشكة ونسبة املديونية .2

 % 2 335 65 والقيمة السوقية للرشكة رباحالعالقة بني توزيعات ال .3

 %( 24- 20لفئة )   حصائي التحليل الوصفي اإل   : ( 17جدول رقم ) 

 السنوات                                 

 البيان              
2014 2015 2016 2017 2018 

 17.3 16.8 14.7 13.5 11.2 بالنقدية  االحتفاظ متوسط نسبة

 24.5 23.6 22.4 21.1 %20 ة داريمتوسط نسبة امللكية اإل

 0.895 0.956 0.985 1.01 1.08 القيمة السوقية للرشكة

 نتائج اختبارات كاندال

 مستوى املعنوية  القيمة املحسوبة  املشاهدات   عدد  العالقة بني القيمة السوقية وكل من: 

 % 2.5 308 85 املخاطرة الالنظامية  .1

 % 2.5 311 85 احتامل التعرض للضائقة املالية  .2

 %2.0 325 85 رباحمعدل توزيعات ال .3
   

 % فأكثر(: 25اخلامسة ) حتليل نتائج اختبار الفئة    2-5- 3- 5

تؤكد نتائج اختبار هذه الفئة صحة فرضية الباحث؛ حيث  

( رقم  اجلدول  يف  13يبني  اإلدارية  امللكية  زادت  كلام  أنه   )

القيمة   زادت  كلام  سلبية  أرباح  إدارة  متارس  التي  الرشكات 

جلودة   عكس  كمقياس  االختيارية  لالستحقاقات  املطلقة 

ظ بالنقدية، بينام يالحظ العكس نسبة االحتفا  ومن ثم  الرباح

إذ كلام انخفضت    يف الرشكات التي متارس إدارة أرباح إجيابية؛

لالستحقاقات  املطلقة  القيمة  زادت  كلام  اإلدارية  امللكية  نسبة 

أثر   أما  بالنقدية.  االحتفاظ  نسبة  وانخفضت  االختيارية، 

-20ة )املتغريات الرقابية فقد جاء مثلام هو احلال يف الفئة السابق

هبذه النتيجة تكون متفقة مع نظرية أولويات مصادر  %(، و24

التمويل والوكالة والتدفق النقدي احلر  فيام خيص حجم الرشكة 

أن   الباحث  املديونية. ويعتقد  نسبة  فيام خيص  ومتعارضة معها 

العالقة الطردية بني نسبة املديونية واالحتفاظ بالنقدية حتدث يف  

ارتفاع نسبة امللكية اإلدارية، وذلك رغبة    الغلب العم يف حالة

من  للحد  للمقرضني  الالزمة  الضامنات  توفري  املديرين يف  من 

الرشكة   كبرية يف  أصول  االقرتاض خاصة يف ظل وجود  قيود 

عندما   بالنقدية  االحتفاظ  تفسري  نظريات  عنه  غفلت  ما  وهو 

ظ  رأت أن أثر نسبة املديونية يكون عكسيًّا عىل مستوى االحتفا

بالنقدية. وما يدعم رأي الباحث الثر العكس لنسبة املديونية  

ملكية   مستوى  فال  14عند  املتغريات  بقية  أثر  أما  فأقل.   %

اختالف فيه عام هو عليه عن الفئة السابقة مما يعني عدم ارتباط  

 أثرها بنسبة امللكية اإلدارية. 

 االستنتاجات واآلفاق البحثية املستقبلية   -6

 تاجات االستن  1- 6

صحة   تؤيد  ال  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  إن 

من   جمموعة  أفرزت  وإنام  فحسب،  الدراسة  فرضيتي 

 االستنتاجات غاية من المهية تتمثل يف النقاط اآلتية:

أثر جودة الرباح عىل مستوى االحتفاظ   -1 إن دراسة 

ممارستها   نوع  بحسب  الرشكات  فرز  دون  بالنقدية 

االعتامد   الرباح،إلدارة   يمكن  ال  نتائج  إىل  تؤدي 

عليها للحكم عىل العالقة بني تلك املتغريين. واحلال  

كذلك بالنسبة ملتغريي حجم الرشكة ونسبة املديونية  

الختالف  ا  تبع  أثرمها  تباين  النتائج  أظهرت  اللذين 

 نوع إدارة الرباح.
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واحتامل  -2 الرباح  توزيعات  من  كل  متغري  أثر  إن 

املعياري  واالنحراف  املالية  للضائقة  التعرض 

ال   يبدو  التشغيلية  النقدية  التدفقات  يف  للتقلبات 

ونوع   اإلدارية  امللكية  نسبة  الختالف  ا  تبع  خيتلف 

نتائج  مع  اتساقه  جانب  إىل  الرباح،  إدارة  ممارسة 

السابقة، بيئة    الدراسات  نتائجها  تأثر  عدم  يعني  مما 

ا إىل  ذلك  ويقود  تلك  التطبيق.  أن  مفاده  ستنتاج 

حمددات  بدهييات  من  أصبحت  الثالثة  املتغريات 

 االحتفاظ بالنقدية.

إن فهم نتائج اختبار الفرضية الثانية يقود إىل استنتاج   -3

االختيارية   لالستحقاقات  املطلقة  القيمة  أن  مفاده 

الذي   Uكمقياس عكس جلودة الرباح تأخذ شكل  

دت نسبة امللكية  يعني أن هذه القيمة تتناقض كلام زا

تعود  ثم  معني،  مستوى  إىل  تصل  حتى  اإلدارية 

الرباح    باالرتفاع، جلودة  البياين  الرسم  ويظهر 

( ذلك املستوى بأنه يساوي 1املوضح يف الشكل رقم )

االختيارية  16 لالستحقاقات  املطلقة  القيمة  وإن   %

. أما نسبة االحتفاظ بالنقدية تتخذ 0.625تبلغ عنده  

ا املحني  االحتفاظ شكل  نسبة  أن  يعني  الذي  ملقعر 

بالنقدية تزداد كلام زادت نسبة امللكية اإلدارية، وكام 

 (.2مبني يف الشكل رقم )

إن نقطة التقاء منحى جودة الرباح مع منحى نسبة   -4

ستقود الدراسة إىل استنتاج آخر   االحتفاظ بالنقدية،

ال  مفاده أن نقطة التقاء املنحنني متثل املنفعة احلدية لك

وإن   من جهة،  املتغريين بداللة انعدام العالقة بينهام،

االحتفاظ   دوافع  متثل  التي  الرقابية  املتغريات  أثر 

جودة  حمددات  متثل  الوقت  وبنفس  بالنقدية، 

ا، وكام مبني يف    الرباح، جاءت نتائجها متشاهبة متام 

( رقم  إجيايب 18اجلدول  أثر  وجود  توضح  والتي   )

وأثر الرشكة  حلجم  الرباح    قوي  لتوزيعات  سلبي 

بالنقدية. أما  عىل كل من جودة الرباح واالحتفاظ 

بقية العوامل فال أثر هلا عىل املتغريين. مما يعني ذلك  

االختيارية عىل   لالستحقاقات  املطلقة  القيمة  أثر  أن 

مقيد  وإنام  ا،  مطلق  ليس  بالنقدية  االحتفاظ  مستوى 

 بمستوى امللكية اإلدارية.
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 ة إداري واالحتفاظ بالنقدية عند نسبة ملكية    رباح التحليل املقارن للعوامل املؤثرة عىل جودة ال   : ( 18جدول رقم ) 

معطيات     

 التحليل 

 

 املتغريات 

عدد  

 املشاهدات 
 املتوسط 

لالستحقاقات  املتغري التابع: القيمة املطلقة  

 االختبارية 
 املتغري التابع: نسبة االحتفاظ بالنقدية 

 مستوى املعنوية  املحسوبة   tقيمة   Bقيمة  مستوى املعنوية  املحسوبة   tقيمة   Bقيمة 

Lev % 14 26.4 1.87 1.254 13% 1.64 1.248 13% 

Size 14 19.8 1.65 1.856 5 1.71 1.955 3 

Divi 14 0.23 0.23 2.105 2،5 0.20 2.045 2.5 

FD 14 0.25 0.21 1.305 10 0.25 1.288 12 

FCF 14 0.29 0.34 1.395 8 0.32 1.405 7.5 

 معطيات النموذج 

 2R 68.4% 71.7%قيمة معامل التحديد  

 3.475 3.58 املحسوبة Fقيمة 

 %3 %3 مستوى املعنوية

 0.0267 0.0285 اخلطأ املعياري 

 9.8 0.625 التابع متوسط املتغري 

 اآلفاق البحثية املستقبلية   2- 6

الدراسة، استنتاجات  ضوء  بإجراء   يف  الباحث  يويص 

 الدراسات اآلتية:

ومستوى  -1 الرباح  جودة  بني  العالقة  فحص 

لكال   أخرى  مقاييس  باستخدام  بالنقدية  االحتفاظ 

تأثري   مدى  لبيان  القياس  املتغريين  نموذج  اختالف 

 عىل نتائج الدراسة.

إدخال نوع الصناعة عىل نموذج االختبار ملعرفة مدى  -2

تأثريه عىل العالقة بني تلكام املتغريين مع الرتكيز عىل 

السيولة، لمهية  املايل  ا،  القطاع    والنقدية،   عموم 

املايل، أدائه  عىل  ا  سيولة    خصوص  يف  فالنقص 

ثقة   يزعزع  املالية  إىل  الرشكات  يؤدي  مما  املودعني 

أثره سلب ا عىل  الذي سينعكس  عزوفهم عن اإليداع 

لالستثامر، املتاحة  الموال  ثم،  حجم  ربحية    ومن 

 املرصف.

السوقية   -3 العوائد  عىل  بالنقدية  االحتفاظ  أثر  دراسة 

وذلك من خالل تأثريه عىل املخاطرة   لسهم الرشكة،

 الالنظامية للرشكة.

امللكي -4 العائلية  اختبار أثر هيكل  ا امللكية  ة، وخصوص 

 عىل العالقة بني جودة الرباح، واالحتفاظ بالنقدية.

يف   -5 بالنقدية  االحتفاظ  تفسري  نظريات  اختبار  إعادة 

اإلدارية، امللكية  عـــوبخاص  ضوء  نظرية  دم ـــة 

املعلوم التـــات االستثـــمتاثل  اء هبا ـــي جــامرية 

[Myers and Majluf, 1984  ]  ونظرية التدفق النقدي

 [.Jensen, 1986احلر ]

وتكلفة   -6 بالنقدية،  االحتفاظ  بني  العالقة  دراسة 

حقوق امللكية، ومدى تأثريها عىل سياسة توزيعات 

 الرباح.

دراسة العالقة بني عدم متاثل املعلومات واالحتفاظ  -7

 بالنقدية يف ضوء فرضيتي تقارب املصالح. 

 املراجع   -7

 بية: أوال : املراجع العر 

− ( سامل.  حسن  السيد  جوده  2017بالل،  بني  العالقة   .)

عىل   اختبارية  دراسة  هبا:  املحتفظ  والنقدية  الرباح 

املرصية،   املسامهة  املحاسبي،الرشكات  الفكر  جامعة    جمله 

 248-200(، 4)21عني الشمس، مرص، 

− ( إبراهيم.  حممد  فاطمة  التحفظ 2021الدسوقي،  أثر   .)

املعلومات ومستوى   العالقة بني عدم متاثل  املحاسبي عىل 
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النقدية املحتفظ هبا دراسة اختبارية عىل الرشكات املسامهة  

 . 657-600(،1)25. املحاسبي  الفكر جمله . املرصية

(، العالقة بني االحتفاظ  2017سليم، أمحد سليم حممد، ) −

للرشكات: دراسة تطبيقية.   االجتامعية  واملسؤولية  نقديةبال

التجارة، املحاسبي  الفكر  جملة كلية  الشمس  جامعة عني   ،

 . 647-610(:2( )21مرص، )

− ( إبراهيم.  تامر  املؤسسية  2020السواح،  امللكية  أثر   .)

بالنقدية االحتفاظ  مستوي  عىل  الرباح  دراسة    - وجودة 

با املقيدة  الرشكات  عىل  املرصيةتطبيقية  جملة  ،لبورصة 

 .374-290(، 2)4اإلسكندرية للبحوث املحاسبية. 

حممود − ريام  )  &الشاهد،  عيل.  آمنة  أثر 2018الكردي،   .)

خصائص جملس اإلدارة وجلان التدقيق عىل جودة الرباح: 

التجارية الردنية:   البنوك  املجلة الردنية للعلوم دليل من 

 . 135- 121(،1)20،( التطبيقية )سلسله العلوم اإلنسانية

(. أثر خصائص جملس  2018الغويل، فايقة جابر حسني، ) −

املالية:  التقارير  اإلدارة عىل جودة الرباح كمقياس جلودة 

تطبيقية إدارة  دراسة  الثاين:  الدويل  املؤمتر  أعامل  وقائع   ،

واخلدمية الصناعية  احلالية  :  املنظامت  املامرسات 

املستقبلية كليه  والتوجهات  جنوب  ،  جامعة  التجارة، 

 الوادي، اجلزائر. 

− ( سليم.  أمحد  هيكل 2018حممد،  بني  العالقة  تفسري   .)

بشفافية   املراجعة  وجلنه  اإلدارة  جملس  وخصائص  امللكية 

الرشكات  عىل  تطبيقية  )دراسة  الرباح  واستمرارية 

املحاسبياملشرتكة الفكر  جملة  اجلزء 3)28،  ،   )

 .841-807الثاين،

− ( إبراهيم.  سعيد  هشام  بني  2021حممد،  العالقة  تأثري   .)

االحتفاظ   مستوى  عىل  املالية  والرافعة  اإلدارية  امللكية 

دراسة تطبيقية عىل الرشكات املدرجة بالبورصة    –بالنقدية  

املحاسبياملرصية.   الفكر  شمس، جمله  عني  جامعة   ،

25(1،)116-168. 
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Abstract 

Aim of the Study: The study seeks to achieve two aims. The first of which is to know the 
relationship between earnings quality and cash holding. The second aim is to see the impact of 
managerial equity on the relationship between these two variables by a sample consisting of 74 
nonfinancial companies listed in Amman stock exchange for 2014-2018. 

Result: The study showed a significant relationship between earning quality and cash holding in 
companies with negative earnings management, while the opposite occurs with positive earnings 
management companies. The study also explains there is an inverse relationship between the two 
variables at 14% or less level of managerial equity and a positive relationship at the level of 15-19% 
from the managerial equity. 

Recommendations: The study recommends the need to re-test the theories of the interpretation at 
the presentation in the light of managerial equity, especially the theory of asymmetry of investment 
information and its free cash flow theory. In addition to studying the effect of the ownership structure, 
especially family ownership, on the relationship between earning quality and cash holding, how 
important is it to investigate the relationship between the cost of equity and cash holding and its impact 
on dividend policy is also studied. 

Keywords: Earning quality, Cash holdings, Managerial equity 
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تأثري التسويق عرب وسائل التواصل االجتامعي عىل والء العالمة التجارية يف منتجات فئة نمط  
 احلياة: الدور الوسيط لتجربة العمالء 

 سفيان حبيب 
 السعودية اإللكرتونية.قسم إدارة األعامل، كلية اإلدارة واملالية، اجلامعة 

 
م للنرش يف:  بِلَ للنرش يف:   -م 19/04/2021(قدّ  )م24/05/2021قُ

 
 املستخلص 

وبناء  املنتجات،  نحو  العمالء  جلذب  ومبتكرة  جديدة  وسائل  باستكشاف  باستمرار  ق  املسوّ يقوم 
التواصل االجتامعي كواحد من  التسويق عرب وسائل  برز  تفضيالهتم وإقناعهم برشاء منتجات نمط احلياة. 

 األدوات القوية املهمة لتعزيز قيمة العالمة التجارية ملنتجات نمط احلياة. 
دراسة احلالية يف تأثري التسويق عرب وسائل التواصل االجتامعي عىل حتسني والء العالمة التجارية  تبحث ال

العالمة  االجتامعي وعالقة والء  التواصل  التسويق عرب وسائل  العمالء عىل  لتجربة  الوسيط  التأثري  وتقييم 
شمل   استطالع  يف  اهلندي.  السياق  يف  احلياة  نمط  ملنتجات  عشوائيnا، مشا  259التجارية  اختيارهم  تم  ا  ركً

ومنتجات  التجارية  العالمة  والء  عىل  يؤثر  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  التسويق  أن  الدراسة  كشفت 
 أسلوب حياة جتربة العمالء.  

التواصل االجتامعي  التسويق عرب وسائل  بني  العالقة  تتوسط  العمالء  أن جتربة  إىل  ا  أيضً الدراسة  تشري 
تجارية ملنتجات نمط احلياة. تشري هذه النتائج إىل أن منظامت تسويق منتجات نمط احلياة جيب ووالء العالمة ال

العالمة  مواقع  لتحديد  االجتامعي  التواصل  وسائل  ملنصات  الفعال  االستخدام  عىل  أكرب  بشكل  تركز  أن 
ء، والتي بدورها  التجارية، وتسهيل مشاركة املعلومات، ومشاركة العمالء، وتطوير عالقة هادفة مع العمال

الة عرب وسائل التواصل االجتامعي وجتارب  متيل إىل نمو األعامل واالستدامة. ستساعد األنشطة التسويقية الفعّ
التجارية   العالمة  العمالء مع  بنجاح، وتعزيز عالقات  املنافسة  الرشكة عىل مواجهة  ى؛  نْسَ تُ التي ال  العمالء 

 .رض بعض القيود ونطاق البحث املستقبيل يف الدراسة بشكل خاص والرشكة بشكل عام. كام يتم ع
: التسويق عرب وسائل التواصل االجتامعي، جتارب العمالء، منتجات أسلوب احلياة، الكلامت الرئيسية 

 الوالء للعالمة التجارية، إلخ. 
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lifestyle brands, other consumers, the products of the 
organization and the overall organization. 

The results of second hypothesis testing approves that 
social media marketing have positive influence on customer 
experience of consumers towards lifestyle products. In 
addition, the assumption of mediating effect of customer 
experience on the relationship between social media 
marketing and brand loyalty is believed to be valid. 
Compared to organizational offerings, customer experience 
is seen as a distinctive offering by the lifestyles products 
marketing organizations. It may evolve either directly 
through product actual usage, information search and 
following the brand pages or community or indirectly when 
consumers expose to intangible aspects of marketing 
communications (Brakus, et al., 2009). Customer 
experiences may be developed through mental, emotional, 
spiritual, social and physical engagement with brands. 
Favorable or memorable customer experiences have the 
tendency to become the part of individuals’ long-term 
memory, and consequently, these associations can play a 
crucial role in building brand attitude, brand preference, and 
brand loyalty (Brakus et al., 2009). Modern customers, 
especially young netizens, regard social media marketing as 
a more trustworthy source of information about their brands 
than traditional instruments of marketing communications. 
In view of this, social media marketing activities like 
effective brand promotion, information search, brand 
comparison, online brand communities and customized 
brand communications strategies shape the unique 
customer experiences. Companies must consider 
controlling digital content and other online publications and 
be willing to share their experiences and exchange 
opinions. Companies should use social media and other 
online applications to provide consumers with up-to-date, 
relevant and fresh information, as this information inspires 
and motivates customers to make decisions, choose 
brands and be loyal to brands (Yadav & Rahman, 2018). 
Thus, it can be concluded that social media marketing 
practices provide strategic advantage to contemporary 
business organizations in the marketplace to compete with 
their competitors to differentiate their offerings. Marketers 
also understand the fact that social media marketing has 
wide reach across boundaries, cost-effective, high 
popularity and high credibility. They must use constant 
brand communication and engagement strategies, share 
useful information about brands and market trends, develop 
a feeling of community and social bonds in social media 
platforms for encouraging brand positioning, which, in turn 
enhance brand loyalty and customer experience. 

Researchers, therefore, recommend marketing 
practitioners or brand managers to concentrate on the swift 
growth of social media marketing and associated customer 
experiences, and consider how these developments could be 
managed to improve the brand loyalty of modern 
customers. Keeping these in mind, the implication of the 
research work will help practitioners (brand managers and 
social media marketers) and industry-players to exploit the 
effectiveness of social media platforms to increase market-
share and mindshare. Lifestyle brand marketers must 
deliver effective services to customers, offer social status, 
develop elite brand positioning and concentrate on 
changing preferences of fashion-conscious netizens to 
create a unique customer experience. In addition, they must 
understand the effective brand information search, brand 
comparison, online brand communities, updates on industry 
trends, and personalized brand communication content 
specific to each social media platform. 

Conclusions 
This study was designed to examine the impact of 

social media marketing on improving the brand loyalty 
and the mediating effect of customer experience and 
brand loyalty relationship for lifestyle products in the 
Indian context. Lifestyle products were chosen for the 
study because of growing demand for lifestyle products, 
rising disposable income, high spending of Indian 

consumers on lifestyle and luxury products. Further 
insights from the research findings reveal that social media 
marketing influence the brand loyalty and customer 
experience towards lifestyle products. These findings 
indicated that lifestyle product marketing organizations 
should concentrate more on effective utilization of the 
social media platforms for brand positioning, facilitating 
information sharing, customer engagement, and develop 
meaningful customer relationship, which in turn has a 
tendency for business growth and sustainability. The 
effective social media marketing activities and memorable 
customer experiences will help company to face the 
competition successfully and cement the customers’ 
relationships with the brand and the company in general. 

Limitations and Future Scope of Study 
This research has certain limitations. First, this study is 

limited to Indian consumers only. Further studies are 
required to know the significant factors in other culture and 
contexts. Second, the small sample size of 259 respondents 
is another limitation of this study. Third, data collected in 
this study was performed at a single point intime to make it 
cross sectional. The longitudinal method of data collection 
might serve as a better approach of collecting data in the 
future. Thus, these shortcomings indicate the limited 
generalizability of the results. Future studies can be carried 
out with student groups belonging to different universities 
and educational background, age and income groups, and 
people who are engaged in the business life. By receiving 
different perceptions of consumers regarding social media 
marketing applications, the effects of these perceptions on 
brand loyalty and purchase intention can be measured or the 
effect of five perceptions in this study on different variables 
can be investigated. Furthermore, the perceptions and 
attitudes of businesses about social media marketing 
applications can be investigated and compared with the 
findings of consumer perceptions in this study. As 
previously mentioned, market dynamics are also obliged to 
change along with the easy and quick change of the 
attitudes of consumers adapting to the digital age we live in. 
Therefore, a similar study can be carried out with this new 
consumer group if social media changes or brings some 
innovations in the next periods, or in the period during 
which the next generation, generation Z, will start to work. 
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Table 5: Impact of Social Media Marketing on Brand Loyalty 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -.814 .293  -2.781 .006 

Social Media Marketing 1.129 .083 .648 13.656 .000 
R = 0.648       R2 = 0.420     F = 186.482                P = 0.000   Std. Error of the Estimate=0.628 

Dependent Variable: Brand Loyalty 

Table 6 indicates that the impact of social media 
marketing on customer experience was found significant (F 
= 186.50, P= 0.000; t=43.186, p=.000) and contributed 
87.9% (R2 = 0.879) to customer experience. The results 

showed that the beta values for social media marketing is 
0.992 and it has significant effect on customer experience. 
This shows the acceptance of second research hypothesis 
indicating that social media marketing (SMM) has positive 
influence on customer experience (CE). 

Table 6: Impact of Social Media Marketing on Customer Experience 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) .039 .081  .480 .632 

Social Media Marketing .992 .023 .937 43.186 .000 
R = 0.937             R2 = 0.879     F = 186.5020   P = 0.000          Std. Error of the Estimate = 0.1746 

Dependent Variable: Customer Experience 
 
Table 7 indicates the impact of customer experience on 

brand loyalty. It was found significant (F = 196.563, P= 
0.000; t= 14.020, p=.000) and contributed 43.39% (R2 = 

0.433) to brand loyalty. The results showed that the beta 
values for customer experience is 0.077 and it has 
significant effect on brand loyalty. 

Table 7: Impact of Customer Experience on Brand Loyalty 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -.665 .275  -2.422 .016 

Customer Experience 1.082 .077 .658 14.020 .000 
R= 0.658             R2  = 0.433    F = 196.563 P = 0.000          Std. Error of the Estimate = 0.62112 

Dependent Variable: Brand Loyalty 

Mediation Effect of Customer Experience of 
Social Media Marketing & Brand Loyalty 

Table 10(A) and 10(B) revealed the results of Sobel 
test, Aroian test, and Goodman test that were conducted to 
evaluate the effect of mediating variable (customer 
experience) of a given independent variable (social media 
marketing) on a given dependent variable (brand loyalty). 
In general, mediation may occur if: (1) the independent 
variable significantly affects the mediator; (2) the 
independent variable significantly affects the dependent 

variable in the absence of the mediator; (3) the mediator has 
a major unique effect on the dependent variable; and (4) the 
influence of the independent variable on the dependent 
variable shrinks when the mediator is applied to the model. 
Such principles can be used to informally determine 
whether mediation is taking place or not. Sobel test 
indicated that p-value is less than 0.05 assuming a two-
tailed z-test is greater than 1.96 and hence research 
hypothesis is accepted and concluded that customer 
experience mediates the relationship between social media 
marketing and brand loyalty. 

Table 10(A): Influence of Mediating Variable using Sobel Test (A) 
. Input  Test Statistics Standard Error P-Value 
a .992 Sobel test 13.36073113 0.08033572 .000 
b 1.082 Aroian test 13.35748578 0.08035524 .000 

Sa 0.023 Goodman test 13.36397884 0.0803162 .000 
Sb .077     

Table 10(B): Influence of Mediating Variable using Sobel Test (B) 
 Input    

ta 43.186 Sobel test 13.34350289 0.000 
tb 14.030 Aroian test 13.34026829 0.000 
  Goodman test 13.34673984 0.000 

Discussion &Implications 
This present study examined the impact of social media 

marketing on brand loyalty and mediating effect of 
customer experience on social media marketing and brand 
loyalty in the context of lifestyle products. The results 
showed that social media marketing has positive influence 
on brand loyalty of consumers towards lifestyle products. 
Attesting the proposition of Bagozzi and Dholakia (2006), 
the present work supports that effective social media 
marketing practices are key determinants of brand loyalty. 
Social media marketing practices such as brand pages on 
social media sites, customer engagement initiatives, brand 
information and effective social media advertising make 

customers more engaged with brand. Consequently, 
customers tend to be loyal and committed to the brand. 
Similar to findings of Merisavo & Raulas (2004), Schau et 
al. (2009), Zhou et al. (2012), Laroche, Habibi & Richard 
(2013), and Ismail (2017), this study supports that social 
media marketing significantly influence the brand loyalty 
towards lifestyle products. Therefore, the study concluded 
that perceived social media marketing activities are 
effective tools for developing relationship with customers, 
and building brand loyalty within the social media-based 
brand community. The study concluded that effective social 
media marketing activities can enhance brand trust and 
loyalty by augmenting the relations of customers with the 
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Variables Mean SD 
I discuss advertisement of lifestyle product with my friends on social media. 3.633 0.953 
The graphics and phrases of product advertisement on social media is memorable. 3.757 0.999 
Social media is better in dealing with public issues. 3.483 0.921 
Quality Conformance (α = 0.766) 3.220 0.907 
Social media is a powerful tool to exploit prospect of lifestyle products and its promotion. 3.359 1.026 
The lifestyle product offer appears inexpensive on the social media websites. 3.274 1.171 
To learn more and make a purchase, I still click on the lifestyle products advertisement on the social media 
websites. 

3.139 1.280 

I am very curious and try to explore and know more about the various features of lifestyle product by watching 
social media sites. 

3.108 1.237 

Curiosity Stimulation (α = 0.763) 3.815 0.828 
The advertising of lifestyle product on social media are too enticing. 3.749 1.227 
Social media sites can easily be used for product discovery. 3.432 1.287 
I consider the social media sites very convenient to use. 4.263 0.977 
Product Exploration (α = 0.761) 3.766 0.747 
My communication and performance skill in exploring product has improved by using social media. 3.961 0.866 
The exploration of lifestyle product on social media is interesting. 3.838 0.879 
Social media marketing has given new hope for exploration of product information. 3.695 0.874 
Product Promotion (α = 0.928) 3.701 1.036 
Promoting lifestyle product on social media is causing desire to know more. 3.633 1.035 
Social media is better for promoting product from organization than individual customer 3.768 1.110 

Table 3 indicates the mean and standard deviation 
values for various measurement items of brand loyalty. 
Attribute ‘I will definitely remain with present brand’ with 
mean value of 3.301 and standard deviation of 1.283 was 
ranked highest. It was followed by attribute ‘I consider 

myself loyal to this brand’ with mean value of 3.22. 
Interestingly, ‘I will definitely recommend others to 
associate with this product’ variable secured lowest 
preference with mean value of 2.919 and standard deviation 
1.287.

Table 3: Factors of Brand Loyalty (BL) 
Variables Mean SD 

Brand Loyalty 3.147 0.824 
I will definitely recommend others to associate with this product. 2.919 1.287 
I consider myself loyal to this brand. 3.220 1.159 
This product will be my first choice in the future. 3.259 1.204 
My present product really attracted me over other brands. 3.124 1.103 
Social interactivity and its approach are trying to engage customers’ lives. 3.058 1.145 
I will definitely remain with present brand. 3.301 1.283 

 
Data presented in Table 4 of various factors of customer 

experience reveals that ‘intellectual experiences’ factor 
secured the highest mean (mean = 3.716), whereas factor 
‘Sensory experience’ has the lowest mean (mean = 3.284). 
‘The lifestyle brand keeps me up-to-date about their 
products and latest developments’ and ‘The lifestyle brand 
sincerely seeks my input for its new products’ were ranked 

first and second in the respondents’ evaluation with mean 
value of 3.977 and 3.765 respectively. ‘The lifestyle brand 
is very attractive and arises my strong sensation’ and ‘I have 
a strong positive feeling about that lifestyle product’ 
attributes secured lowest with a mean value of 3.097 and 
3.224 respectively. 

Table 4: Factors of Customer Experience (CE) 
Variables Mean SD 

Sensory experience 3.284 0.654 
The lifestyle brand is very attractive and arises my strong sensation. 3.097 0.789 
I have a strong positive feeling about that lifestyle product. 3.224 0.7549 
The lifestyle brand is quite worthwhile. 3.533 0.612 
Social Experience 3.436 0.606 
The lifestyle brand promotes my relationships with my friends and others. 3.417 0.587 
By shopping this lifestyle, I can get recognition. 3.436 0.698 
The lifestyle brand gives me a sense of belonging and positions my social status. 3.456 0.737 
Behavioral Experience 3.654 0.545 
The lifestyle brand’s online resources are designed to be as efficient/informative as possible for me. 3.463 0.722 
The lifestyle brand sincerely seeks my input for its new products. 3.765 0.586 
The lifestyle brand delivers a good customer service. 3.734 0.573 
Intellectual Experience 3.716 0.584 
The lifestyle brand keeps me up to date about their products and latest developments. 3.977 0.616 
Being a customer of the lifestyle brand gives me experiential learning. 3.649 0.632 
The lifestyle brand knows exactly what I want. 3.521 0.764 

Regression Analysis 
Regression analysis was carried out to measure the 

coefficients of the linear equation between social media 
marketing, customer experience, and brand loyalty. 
Combined factor mean (social media self-efficacy, media 
credibility, interactivity, media trust, quality conformance, 
curiosity stimulation, product exploration and product 
promotion) were used in analyzing the construct ‘Social 
media marketing’. Similarly, combined mean of sensory 
experience, affective experience, behavioral experience and 

intellectual experience were calculated for assessing 
‘Customer experience’ factor. Combined mean of six 

measurement variables of brand loyalty were calculated 
using SPSS software and then further regression analysis 
was carried out. Table 5 shows the results of the regression 
analysis. The impact of social media marketing on brand 
loyalty was found significant (F = 186.482, P= 0.000; 
t=13.656, p=.000) and contributed 42.0% (R2 = 0.420) to 
brand loyalty. The results revealed that the beta values for 
social media marketing is 1.1293 and it has significant 
effect on brand loyalty. Hence, the research hypothesis is 
accepted indicating the social media marketing (SMM) has 
significant effect on consumers’ brand loyalty (BL). 
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six items adopted from Ailawadi et al. (2001), Chaudhuri 
& Holbrook (2001), Bennur & Jin (2017). The last part of 
the questionnaire examined surveyed consumer’s 
demographic profile. 

To assure the validity of survey instrument, the initial 
questionnaire was given to a panel of experts and faculty 
members to judge its content’s validity, clarify its items’ 
meaning and to assure its linkages with the study 
objectives. To validate the reliability, the questionnaire 
was pilot tested using 30 respondents, representing 12% of 
the total sample size, who were considered the 
representatives of the study population. The value of 
Cronbach’s alpha was found to be 0.922, which suggested 
the acceptable level of reliability of the questionnaire. 
Questionnaire was mailed to 1000 respondents. 
Researchers received 303 responses and after editing, 259 
respondents were found fit and were used in this study, 
excluding 41 responses that were unreliable or insincerely 
answered. Thereafter, the data received was systematically 
arranged, tabulated and analyzed using SPSS 22. Data 
analysis involves descriptive statistics and by using SPSS 
22 and regression analysis, the assessment was performed 

on the impact of social media marketing on brand loyalty, 
and mediating role of customer experience in the 
relationship between social media marketing and brand 
loyalty. 

Results 
The information presented in the table 1 indicates the 

demographic characteristics of respondents. It was found 
that 22.4% of respondents were from the age group of up to 
20 years and 31-40 years. Most of the respondents (42.54%) 
were in the age group of 21-30 years. 22.2% respondents 
were from age group ranging from 41-50 years. Remaining 
1.5% respondents were in the age group of 51-60 years. The 
analysis indicates that males dominate the sample with 
64.5% in the survey. Regarding education level, 48.65% 
respondents surveyed were graduate, 23.55% were 
postgraduate and 27.8% were professionally qualified. 
Occupation-wise, the sample included students (37.5%), 
salaried employees (29.7%), housewives (9.3%), and 
professionals (17%). Remaining 6.5% respondents were 
involved in other kinds of occupations such as business 
owners and unemployed. 

Table 1: Demographic Profile of Respondents (N = 259) 
Demographic Characteristics Frequency Percentage  

Age 

Up to 20 years 
21-30 years 
31-40 years 
41-50 years 
51-60 years 

58 
110 
58 
29 
4 

22.4 
42.5 
22.4 
11.2 
1.5 

Gender 
Male 

Female 
167 
92 

64.5 
35.5 

Educational Level 
Graduate 

Postgraduate 
Professional 

126 
61 
72 

48.65 
23.55 
27.80 

Occupations 

Students 
Salaried Employees 

Housewives 
Professionals 

Others 

97 
77 
24 
44 
17 

37.5 
29.7 
9.3 
17.0 
6.5 

Descriptive Statistics 
Data summarized in Table 2 of various factors of social 

media marketing reveal that ‘Social Media Self Efficacy’ 
factor secured the highest mean (mean = 3.821). It is 
followed by ‘Curiosity Stimulation’ (mean = 3.815), 
‘Product Exploration’ (mean = 3.766) and ‘Product 
Promotion’ (mean = 3.701). ‘Media Creativity’ factor has 
the lowest mean (mean = 2.869). ‘Interactivity’ (mean = 
3.188) and ‘Quality Conformance’ (mean = 3.222) also 
rated poor by respondents. Attribute ‘I am comfortable in 
using social media for taking information of lifestyle 
products’ has been ranked as the first with a mean of 4.517 
and a standard deviation of .769. ‘I consider the social 

media sites very convenient to use’, ‘Lifestyle product 
contents presented in the social media are credible and 
trustworthy’ and ‘I am confident in my ability to find 
product information on social media sites’ attributes were 
ranked second, third and fourth with a mean value of 4.263, 
4.246 and 4.191 respectively. Attribute related to ‘Social 
media is successful in the selling of a lifestyle product’ was 
ranked lowest with mean of 2.676. It was followed by 
attributes like ‘Social media advertisement is more 
insightful as compared to traditional advertising’ and 
‘Social media is useful in building communities of mark 
fans’ with mean value of 2.687 and 2.687 respectively. 

Table 2: Factors of Social Media Marketing (SMM) 
Variables Mean SD 

Social Media Self Efficacy (α = 0.922) 3.821 0.602 
I am comfortable in using social media for taking information of lifestyle products. 4.517 0.769 
I am confident in my ability to find product information on social media sites. 4.191 1.009 
Lifestyle product contents presented in the social media are credible and trustworthy. 4.246 1.063 
I extensively use social media sites for product information and evaluation. 4.100 1.102 
I often lookup product related questions and answer on social media sites. 3.147 1.185 
I subscribe social media networking sites for updates and alerts regarding a brand or lifestyle product. 3.954 1.150 
I invest in those lifestyle brands, which are endorsed on social network by celebrities. 3.660 1.264 
Social media is useful in building communities of mark fans. 2.676 1.413 
Media Creativity (α = 0.773) 2.869 0.912 
Social media is great for consumer engagement. 3.768 1.110 
Social media fits well for advertising lifestyle product. 2.954 0.951 
Social media is successful in the selling of a lifestyle product. 2.687 1.078 
I feel at ease using social media sites to share my knowledge. 3.008 1.367 
Interactivity (α = 0.857) 3.188 0.994 
The picture of lifestyle product presented on social media is deep memorable & can’t be avoided. 2.954 0.951 
Social media advertisement is more insightful as compared to traditional advertising. 2.687 1.078 
I refer to experts’ views on social media when considering products of a lifestyle. 2.819 1.057 
Advertising on the social media is more interactive and informative than traditional advertising. 3.015 1.553 
Media Trust (α = 0.849) 3.665 0.827 
I get pleasant feeling of lifestyle product on social media sites. 3.147 1.185 
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brand, the existing academic literature emphasize on the 
need for more researches, especially in the context of the 
social media marketing, to better understand how do 
customer experiences develop the brand value for lifestyle 
products. Islam & Rehman (2016) explored the role of 
social media marketing activities such as customer 
engagement in enhancing customer trust, experience and 
word-of-mouth. The results reveal that all these social 
media marketing activities lead to customer trust, favorable 
experience and word-of-mouth activities. Marketers believe 
that customers do not just visit the social media platforms 
and buy the product within few minutes. Rather, the overall 
experience of the customer is most importantly shaped by 
the information available on the social media about the 
organization and brand. Social media marketing, 
particularly the usage of advance technologies, is the 
powerful communication medium to enhance customer 
experience, develop the relationships, earn trust and build 
brand awareness. Therefore, it is proposed that: 

H2: Social media marketing have positive influence 
on customer experience. 
Social Media Marketing, Brand Loyalty and 
Customer Experience 

Several researchers have confirmed that social media 
marketing activities such as: interactivity, entertainment, 
customization practices, social networking, customer 
engagement, brand pages and online brand community 
allow companies to enhance positive perception, favourable 
brand image, encourage electronic word-of-mouth, trust, 
customer experience and brand loyalty (Yadav & Rahman, 
2018, Islam & Rehman, 2016; Tafesse & Wien, 2018). 
These social media marketing activities stimulate customer 
experience and influence consumer perception of brand 
equity and brand loyalty (Chen & Lin, 2019). Rapala (2014) 
pointed out that brand loyalty is in close contact with the 
consumer’s value system, the consumer’s lifestyle, the 
personal history and social aspects of consumers. The study 
also confirmed that customers find their lifestyle brand 
loyalty driven by correspondence of own values and brand 
values, compatibility of the brand with current lifestyle, 

stories and memories connected to the brand, features of the 
products, and sense of togetherness. Brand loyalty is a 
crucial construct for success in business. Understanding the 
customer experience with the brand plays an important role 
to achieve high brand loyalty from the customers. Social 
media marketing strategies and customer experience have a 
symbiotic relationship in which there is the possibility for 
each to have a positive or negative effect on the other. It has 
been observed particularly in the context of young 
millennial consumers that they generally terminate a brand 
partnership even due to a minor disappointment. This 
dissatisfaction may lead to poor customer experience that 
could arise from poor social media marketing strategies and 
poor brand communication strategies. 

Customer experience has a direct and positive impact 
on customer’s willingness to purchase a product, and 
customer willingness forms the basis for customer 
satisfaction, loyalty and customer retention. Zarantonello & 
Schmitt (2010) and Shamim & Butt (2013) confirmed that 
customers are willing to prefer one brand over others for its 
experiential benefits. They further argued that a positive or 
negative evaluation of these experiences could affect their 
perceptions about the credibility of a brand and thus 
influence purchase intention. Social media marketing alone 
can’t lead to customer satisfaction and brand loyalty. In 
addition to that, consumers with positive brand experience 
in relation to the brand play an important role in achieving 
customer’s loyalty towards the company (Brakus et al., 
2009). The overall favorable experiences of customers 
either through direct experience or exposure of effective 
social media marketing campaigns significantly influence 
the brand loyalty. Thus, it is proposed that: 

H3: Customer experience mediates the relationship 
between social media marketing and brand loyalty 
towards lifestyle brands. 

To conclude, the existing literature review studies the 
variables and hypothesize the relationship between social 
media marketing, brand loyalty and customer experience. A 
conceptual framework was designed to show the proposed 
relationships among the variables (Figure 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: The conceptual framework 

Research Methodology 
Data for the present study was collected from Indian 

consumers using an online survey developed on Google 
Forms over a period of three months from October to 
December 2019. Consumers were invited to participate in 
the study through email and by posting invitations to well-
known sites asking potential respondents to visit the 
website to complete the questionnaire. Variables for the 
social media marketing, brand loyalty and customer 
experience were identified through the review of relevant 
literature. The survey questionnaire consisted of three 
sections. The first part consisted of questions related to 
purchase attributes of consumers for lifestyle products. 
Lifestyle product categories - apparels, fashion accessories, 
cosmetics, health care products and electronic appliances 

were selected for this study. The second section contained 
the 48 attributes related to social media marketing, brand 
loyalty and customer experience. Respondents were 
instructed to express their opinion according to their degree 
of agreement with given 48 attributes in a five-point Likert-
scale (where 5 designated strongly agree and 1 designated 
strongly disagree). Dimensions of social media marketing 
were identified as promotion efficacy, media credibility, 
interactivity, media trust, quality conformance, curiosity 
stimulation, product exploration and product promotions 
(Kim &Ko, 2012). Customer experience was measured on 
four dimensions namely, sensory experience, affective 

experience, behavioral experience, and intellectual 
experience. The variables of customer experience were 
taken from Kuppelwieser & Klaus (2020), Klaus (2014) 
and Fan & Li (2006). Brand loyalty was measured through 
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lifestyle products. In addition, this study also examines 
the mediating effect of customer experience on social 
media marketing and brand loyalty relationship for 
lifestyle products in the Indian context. 

Literature Review 
Social Media Marketing 

The social media has emerged as one of the important 
mediums of online communication that facilitates 
multidimensional interaction among consumer, producer as 
well as channel partners and helps in resolving many issues 
related to product/services. Social media is a place for 
consumer learning about companies and their products 
(Shankar, Inman, Mantrala, Kelley & Rizley, 2011). Social 
media is a group of internet-based applications that is built 
on the ideological and the technological foundations of web 
2.0 and it allows the creation and exchange of user-
generated content (Yogesh et.al., 2020, Kaplan & Haenlein, 
2010). Simply, it refers to the online technologies and 
practices which individuals, organizations and businesses 
use for sharing knowledge and opinions. Exponential 
growth of search engine technologies, mobile devices, 
internet resources and online social network has enabled 
marketers’ ability to reach target customer through new 
touch point. Social media are applied or practical program, 
platforms and on-line media for the purpose of facilitating 
interaction, cooperation and sharing content. Social media 
are a group of internet-based tools that are created based on 
ideological construction and technical construction of the 
web and it deal with the creation and exchange of user-
generated content (Kaplan & Haenlein, 2010). Social media 
provide a chance to reduce misunderstanding and prejudice 
toward brands and to raise the brand equity and purchase 
intention. It indicates the severity of the willingness and 
intention for the target behavior. Social media marketing 
involves all the activities for using social media to make 
existing and potential customers aware of the value of the 
products and services of the organization. Social media 
marketing has become an important tool for communication 
with consumers. The increased use of social media has 
changed the connection and contact between people. It has 
become very simple for brands to promote, publicize and 
involve the customers in the communication process via 
social media networks. 

Brand Loyalty 
Marketing strategies have shifted their focus to 

relationships and value-creation that are directly linked to 
brand loyalty. Brand loyalty is a positive feeling towards a 
brand and consumers’ commitment to purchase the same 
product or service repeatedly, regardless of the strategies of 
competitors or changes in the environmental conditions. 
The brand loyalty became an important area of study on 
Copeland’s academic work in 1923 (cited in Kabiraj & 
Shanmugan, 2011, p. 288) with the assumption that brand 
loyalty only existed at the behavioral level. Later, scholars 
like Cunningham (1966), Day (1969) and Jacoby (1971) 
revealed another level of brand loyalty and they began to 
recognize the attitudinal aspect of behavior affecting brand 
loyalty. 

Customer Experience 
Experience is described as a particular incident, feeling 

or similar other things that a person has undergone. Gentile 
et al., (2007) explained origin of customer experience; 
according to their opinion, customer experience is 
originated from a set of interactions between customer, 
product, product manufacturing companies and other 
stakeholders inciting a reaction involving rational, 
emotional, sensorial, physical, and spiritual involvement of 
customer at different levels. Meyer and Schwager (2007) 
expressed that customer experience is the internal feeling 
derived from subjective response that customers have 
towards any direct or indirect contact with a company. 
Verhoef et al. (2009) define customer experience related to 

the involvement of customer’s cognitive, affective, 
emotional, social and physical responses to the marketers. 

Social Media Marketing and Brand Loyalty 
Marketers have used several strategies to preserve their 

brand loyalty to their consumers. One of the emerging 
tactics is social media marketing. Companies may use 
social media to engage with their clients, raise brand 
awareness, change consumer perceptions, gain input, 
enhance existing goods and services, and boost sales (Lal et 
al., 2020). Organizations can advance products and 
services, provide instant help and/or build an exciting 
brand-new online community in all forms of social media, 
such as social networking sites, web groups, the virtual 
worlds, forums, platforms for micro blogging, online 
gaming, social bookmaking, and news sites. Social media 
also helps customers to associate product and service 
products with their peers (Stileman, 2009; Mangold & 
Foulds, 2009). Such social media functions provide a cost-
effective way for companies to increase brand awareness, 
foster brand recall and remember, and improve brand 
loyalty (Kujur, F., Singh, S., 2020, Abdul Bashiru Jibril, 
Michael Adu Kwarteng, Miloslava Chovancova & Michal 
Pilik Len Tiu Wright 2019, Gunelius, 2011). Therefore, it 
can be argued that social networking, engagement and 
community building allow companies to create brand 
loyalty. Tafesse & Wien (2018) argued that social media 
platform has a tendency of influencing consumers mainly 
due to the brand image and the degree of interaction. Also, 
this trend of advertising and marketing is rapidly 
corresponding to the large volume of content being 
produced by social media platforms; hence possessing the 
potential to motivate consumer purchase intention. 
Marketers must be more honest to their customers in social 
media interactions and try to show the true image of the 
brand since social media users now have more knowledge 
and influence. Social media is now definitely a platform 
for advertisers to sell their brands. Brands should be 
available on all potential social media platforms, including 
Facebook, Twitter, Instagram, blogs and virtual forums. 
This social media-based communication allows 
consumers to do as little as possible to ensure appropriate 
information is up-to-date (Laroche, Habibi, & Richard, 
2013). It also enables them to express their 
pleasure/disagreement more broadly. If a customer can 
react positively with social network branded content, a 
relationship with the company will gradually develop and 
a strong customer-brand relationship will eventually lead 
to a healthier brand loyalty (Fournier, 1998). There is 
positive relationship between the effective brand 
communication and the level of brand loyalty (Merisavo 
& Raulas, 2004; Ismail, 2017). So, based on the above 
arguments provided, it was hypothesized that: 

H1: Social media marketing has significant effect 
on consumers’ brand loyalty. 
Social Media Marketing and Customer 
Experience 

In the contemporary business landscape, positive 
customer experience is considered as one of the important 
factors for the success of the organization. This subjective 
and internal feeling is generated in customers through every 
direct or indirect interaction with the organization. 
Experiences related to brand ideas, emotions, images, 
expectations, engagement, performance, and behaviors are 
held in consumers’ minds and then converted into favorable 
brand performance (Keller & Lehmann, 2003). Several 
researchers including Yasin, Mahmoud & Porcu, Lucia 
& Liébana-Cabanillas, Francisco (2019), Berry (2000), 
Grace & O’ Cass (2004), Biedenbach & Marell (2010), 
Sheng & Teo (2012) have shown that consumer experiences 
are strongly related to brand attitude, brand preference and 
brand equity. Since social media marketing is an important 
way of improving client mindset, strengthening brand 
values and shaping the customer’s mind in favor of the 
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Abstract 

The social media marketing has emerged as one of the most powerful tools to enhance brand equity 
of the lifestyle products. Marketers are continuously exploring the new and innovative means of 
attracting customers toward their products by studying their preferences, convincing them for the 
purchase of lifestyle products. The present study examines the impact of social media marketing for 
improving the brand loyalty and assesses the mediating effect of customer experience on social 
media marketing and brand loyalty relationship for lifestyle products in the Indian context. In a 
survey of 259 respondents chosen at random, study reveals that social media marketing influences 
the brand loyalty and customer experience towards lifestyle products. Study further indicates that 
customer experience mediates the relationship between social media marketing and brand loyalty of 
lifestyle products. These findings indicate that lifestyle product marketing organizations should 
concentrate more on effective utilization of the social media platforms for brand positioning, facilitating 
information sharing, customer engagement, and develop meaningful customer relationship, which in 
turn has a tendency for business growth and sustainability. The effective social media marketing 
activities and memorable customer experiences will help company to face the competition successfully 
and cement the customers’ relationships with the brand and the company in general. Some of the 
limitations and scope of future research is also presented in the study. 

Keywords: Social media marketing, customer experiences, lifestyle products, brand loyalty. 
 

Introduction: 
Internet usage as a mean of interpersonal 

communication and its various applications has evolved 
significantly in recent years, with Internet users 
significantly increasing. Throughout recent years, the 
accelerated adoption of the Internet as a marketing tool 
has had a huge impact on how companies have opted to 
interact with their customers. The Internet has provided 
the local and global brands with a good platform to 
expand their market and acquire more customers than 
ever. A large number of customers spend significant time 
in searching information, discussing brand on social 
media and building their preference in favor of brand that 
ultimately impact their purchasing intentions. Because of 
these opportunities, companies and their brand managers 
have been exploiting such opportunities to promote their 
brand among customers. As a result, social media 
marketing has emerged as the most popular and effective 
tool of brand marketing as well as brand communication. 
Social media as a mean of 
interpersonal communication has grown exponentially 
and became very important tool for brand 
communication. Over the last few years, the way people 
interact, check and exchange information with each other 
has changed significantly (Subramanian, Kalpathy., 
2017). Marketers are thus using social media to define 
the tacit and explicit desires of actual and potential 
customers. Social media increases the intelligence of 
customers and helps consumers develop new ideas and 
strategies to browse, analyze, pick and buy products and 
services (Albors, Ramos & Hervas, 2008). Social 
networking platforms such as Facebook, Twitter, and 
YouTube are increasingly relevant for marketing and 
possess opportunities for word-of-mouth marketing 
(Libai et al., 2010). Companies, businesses, and brands 
may use social media to integrate and engage with their 
customers, and solve the marketing-related issues and 
problems in future with the extended use of social media 

(Appel, G.; Grewal, L.; Hadi, R.; Stephen, A.T., 2020, 
Dholakia, Bagozzi & Pearo, 2004). Marketers of lifestyle 
products now use social media to design their marketing 
communications for building customer preference and 
enhance brand loyalty. This type of communication is 
expected to build and improve the quality of customer 
relationships. 

Lifestyle product branding is about identifying 
lifestyles and proactively marketing newly created goods 
in a lifestyle context. A lifestyle brand targets a specific 
lifestyle market segment (Helman& de Chernatony, 
1999). As per existing literature, health care products, 
cosmetics products, branded apparels, artificial jewelry, 
shoes, beauty products and accessories for men and 
women are considered as lifestyle brands. Each brand has 
a distinct set of lifestyle values, which appeal to a specific 
consumer segment. Lifestyle brands promote social 
benefits, which are accepted by a considerable number of 
individuals because they indicate behaviors, values and 
interests (Saviolo & Marazza, 2013). The present study 
is undertaken in Indian context due to several favorable 
reasons such as the demographical advantage, second-
largest emerging market for consumer goods, increasing 
demand for lifestyle products, rising disposable income 
of Indians, high spending on lifestyle and luxury 
products, promotion of digital India campaign of Indian 
Government and most importantly, tremendous increase 
in the number of internet users (627 million in 2019), 
social media applications and smartphones in the Indian 
subcontinent (Kala &Chaubey, 2018a, 2018b). All these 
reasons justify the relevance of the study in the Indian 
context. This research work has been undertaken with the 
intention to examine the impact of social media 
marketing on improving the attitude, opinion and interest 
of consumers and on enhancing the brand loyalty for
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