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 ة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة القرارات االستثامرية  ق لعل ا 

 األردنية   ميدانية يف البيئة يف ضوء امللكية اإلدارية: دراسة  

 

 
 الفضل   مؤيد حممد عل 

 

 املحاسبة اإلداريةأستاذ 

 جامعة مؤتة  -كلية العلوم اإلدارية

 
 م( 29/7/2019م ، وقبل للنرش يف5/5/2019)قدم للنرش يف 

 
 

 : امللكية اإلدارية. البيئة األردنية. : التحفظ املحاسبي، كفاءة قرارات االستثامرت املفتاحيةلام الك 

تستهدف الدراسة اختبار العلقة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة قرارات االستثامر يف ظل  :مستخلص الدراسة 

االستثامر من خلل مستوى رات قرا من حمددات كفاءةتباين نسبة امللكية اإلدارية بوصفها املحدد األساس 

ملحاسبي املتغري  تم تصميم نموذج للدراسة يقوم عىل أساس اعتبار التحفظ ا التحفظ يف التقارير املالية.

التحفظ يف الرشكات عينة ث  هنا املتغري التابع. ولقد قاس الباحأوكفاءة قرارات االستثامر عىل أساس    ،املستقل

لقياس املتغري التابع.   Biddle et.al,2013بينام استخدم نموذج  ،l997 , Basuالدراسة باستخدام مقياس 

ولكن بمستويات خمتلفة من امللكية  ،دام النموذج املصممولتحقيق هدف الدراسة تم اختبار فرضيتها باستخ

جاءت نتائج  .2017 -2013فرتة خلل ال أردنيةرشكة  87وذلك بالتطبيق عىل عينة مؤلفة من  ؛اإلدارية

حيث أظهرت وجود علقات خمتلفة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة قرارات  ؛تها اسة مدعمة لفرضيالدر

ن اجلزء األكرب من الرشكات األردنية ال تتبع سياسات حماسبية إسبة امللكية اإلدارية. االستثامر تبًعا الختلف ن

أما يف  قرارات االستثامر، ومن ثم عدم كفاءة  ،لذلك سادت فيها ظاهرة عدم متاثل املعلومات ؛متحفظة

ف من مستوى ي الذي خيتلالرشكات املتحفظة فإن كفاءة قرارات االستثامر تعتمد عىل مستوى التحفظ احلد  
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ن منفعة التحفظ املحاسبي يف حتسني جودة التقارير ألقد دحضت نتائج الدراسة اعتبار  .آخر إىلملكية إدارية 

 تكشفحينام  وذلك    ال تتأثر بمنفعة اإلدارة؛  واحلد من مشاكل الوكالة،  ،روزيادة كفاءة قرارات االستثام  ،املالية

 دي ملنفعة التحفظ، وذلك بفعل ارتباط التحفظ بدوافع املديرين. عن وجود ما أطلق عليه الباحث باملستوى احل

 
 

 املقدمة 

التحفظ املحاسبي من املفاهيم األساسية التي يقوم  د  ع  ي  

للنظرية املحاسبية،  خل اإلجيايب الفكري للمد اإلطارعليها 

وذلك بفعل تركيزه عىل كيفية االختيار من بني البدائل والطرق  

املحاسبية التي تتعلق بزيادة دقة وشفافية التقرير املايل داخل 

نطاق املحاسبة املالية، لذا يصفه البعض بأنه معيار يتيح لإلدارة  

رباح  ىل تقليل األالتي تقود إ  حرية املفاضلة بني الطرق املحاسبية

عن طريق تأخري  ؛املرتاكمة املفصح عنها يف التقارير املالية

وتعجيل االعرتاف باملصاريف، أي   ،االعرتاف باإليرادات

.  تقييم األصول بأدنى القيم وتقييم االلتزامات بأعىل القيم

(Biddeet.al. ,2013 ; Kim et.al. ,2013) 

، العديد من  كثر من عقدينولقد قدم الباحثون، منذ أ

التي   (Basu,1997) التحفظ، منها دراسة التعاريف التي تفس  

وصفته بأنه ميل املحاسبني نحو احلصول عىل درجة عالية من  

أرباح أو  أهنا عىل  باألخبار السارةالتحقق عند االعرتاف 

من ذلك املطلوب للعرتاف باألخبار السيئة عىل    أكثرمكاسب،  

فقد عرفته   (Beaver and Ryan,2005)دراسة  أما خسائر.  أهنا 

بأنه متوسط االنخفاض يف القيمة الدفرتية لصايف األصول  

ا إىل قيمتها السوقية التي تنتج عن وجود شهرة حمل غري  قياًس 

نوعان من التحفظ: األول هو التحفظ   مسجلة. ويوجد

معينة   أحداثاملرشوط، وهو التحفظ املعلق عىل رشط حدوث  

ل إدارة الرشكة،  ب  ن ق  ا م  سبقً تعامل معها مديد كيفية اليتم حت

ا، بالتحفظ غري االختياري بوصفه  ويطلق عىل هذا النوع، أحيانً 

ا من عدم توافر عنرص االختيار من بني الطرق  مثل نوعً ي  

 أمااإلدارة عند معاجلة بعض بنود القوائم املالية.    أماماملحاسبية  

غري   صد به التحفظاملرشوط، ويقالنوع الثاين فهو التحفظ غري 

هو اختيار مسبق لطريقة   وإناماملعلق عىل حدوث حدث معني، 

حماسبية معينة ملعاجلة بند معني من بنود القوائم املالية، وذلك  

ن  إا، وعليه فعندما يكون هناك بدائل ملعاجلة هذا البند حماسبي  

حماسبية  خيتص بالبنود التي هلا معاجلة هذا النوع من التحفظ ال

 . (Lawrence et.al. ,2013)دة واح

ن بالفكر املحاسبي والتطبيق العمل له بني  ووينقسم املعني

وجهة النظر املعارضة فتستند عىل  أما معارض ومؤيد للتحفظ. 

الذي يفيد بأن  FASBاجلديد للــ  املفاهيمي اإلطاررأي 

التمثيل الصادق للمعلومات يف التقرير املايل، ال يتضمن  

ا مع حيادية ذلك ألنه يكون متعارًض  ؛بيلتحفظ املحاسا

. كام  (FASB,2010, Para.BC3.27) املعلومات املحاسبية

ن زيادة درجة التحفظ  أبينت بعض الدراسات يف هذا السياق، 

ال يؤدي إىل ختفيض ربح الرشكة يف الفرتة احلالية، فحسب، 

ا إىل تكوين احتياطات مسترتة يمكن لإلدارة  يؤدي أيًض  وإنام

يف   امها يف زيادة األرباح يف الفرتات اللحقة، خاصةاستخد

حالة انخفاض معدل النمو يف االستثامرات يف تلك الفرتات،  

ا عىل صورة أرباح الفرتة احلالية، سلبً  أثرهالذي ينعكس  األمر

وبالتايل انخفاض قدرهتا يف التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية 

.  ; Penman and Zhang,2002)2018،)املؤمني انظر دراسة

دور التحفظ يف زيادة   إبرازوجهة النظر املؤيدة فتقوم عىل  أما 

اف املختلفة يف  بني األطر إبرامها فاعلية التعاقدات التي يتم 

 Lafond and) من دراسة  كل   أشارتحيث  ؛علقة الوكالة

Watts,2008)،(Mousa,2014)   ،أن  إىل ،)م 2014و)النجار  

، وبالقيم العليا واإليراداتلألصول  بالقيم الدنيا  األخذ
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لللتزامات واملصاريف، يعني حتجيم قدرة الرشكة عىل عمل  

مما يؤدي إىل احلد   ؛يس األداء(حتيز يف املعلومات املحاسبية )مقاي

من قدرة اإلدارة عىل القيام بالترصفات االنتهازية التي حتقق  

يزيد  منافعها عىل حساب مصالح األطراف األخرى، ومن ثم، 

من جودة التقارير املالية التي تعمل عىل خفض مشكلة عدم 

متاثل املعلومات الناشئة من االهنيار األخلقي للمديرين  

 العكيس.  واالختيار

وتشري الدراسات إىل تزايد أمهية ممارسة التحفظ املحاسبي، 

وذلك عىل خلفية حاالت االهنيار التي  ؛ يف العقدين املاضيني

عاملية يف مطلع القرن احلادي لرشكات الكربيات ا شهدهتا 

املصالح    وحتملها ذو  ةوالعرشين، وما نتج عنها من خسائر فادح

يف  واملؤسسات املاليةن ويف الرشكات، من جهة، واملستثمر

وذلك بسبب املامرسات  ؛أسواق رأس املال، من جهة ثانية

احة رية املتاإلدارية االنتهازية واملتمثلة يف استغلل مساحة احل

 إطاررة للختيار من بني البدائل والسياسات املحاسبية يف لإلدا

ف باملحاسبة  عر  ي   من اإلفصاح عن األداء والذي ينطوي حتت ما 

 Lafond) ,(Watt,2003)] املحاسبة التعسفية أوغري املتحفظة 

and Watts,2008)]  وقد بينت البحوث التي أجريت يف جمال .

كل الثغرات التي    سد  ملحاسبي يفالتحفظ ا كفاءة السوق أمهية

باستقرارها وحيميها  تسمح باخرتاق البورصات عىل نحو يض  

  اإلشاعات،مثل تسيب  ؛من املامرسات غري القانونية

واستخدام املعلومات غري متاحة جلمهور املستثمرين لتحقيق 

ختصيص  أفضلجانب دورها يف حتقيق  إىلأرباح غري عادية، 

 ؛كلفة رأس املالت واملحافظة عىل استقرار  ،ةاالقتصاديللموارد 

وذلك يف ظل التغريات اهليكلية يف طبيعة املتعاملني يف األسواق  

املالية واسرتاتيجياهتم بالشكل الذي جيعل بورصات األوراق 

كوهنا ساحات  إىلقرب من حاالت املضاربة منها أاملالية 

سة  أبرزت درا. كام (Schleicher et.al.,2007)]استثامر

[Francis and Martin,2010]  مدى تأثري التحفظ املحاسبي

عىل كفاءة القرارات االستثامرية حينام قامت باختبار العلقة بني  

  أهم درجة التحفظ يف التقارير املالية وربحية واحدة من 

بينت النتائج إذ  ؛وهو قرار االستحواذ ،القرارات االستثامرية

 4979ت هبا تحواذ قامقرار اس 17202جريت عىل التي أ  

ن الرشكات  أبينت  م؛2006-1980رشكة أمريكية للفرتة من 

التي تزيد فيها ممارسات التحفظ املحاسبي تكون بقرارات  

قل احتاملية  أن هذه الرشكات تكون  أكفاءة، و  أكثراستحواذ فيها  

 أشارتللقيام بعمليات تصفية هلذه االستثامرات فيام بعد، كام 

ن من كفاءة  سياسة التحفظ حتس    أن  إىل  [Xuet.al.,2012]دراسة  

من االستثامر املفرط من قبل   االستثامرات من خلل احلد  

من اندفاع املديرين نحو   د  ن التحفظ املحاسبي حي   أاملديرين، و

جانب  إىلاختيار املشاريع ذات القيمة احلالية الصافية السالبة، 

داء  شاريع ذات األ املبكر عن املباجتاه التخل   دوره يف احلث  

 الضعيف. 

هذه األمهية التي حتظى هبا سياسة التحفظ املحاسبي   وإزاء

سواء عن   ؛يف ترشيد القرارات االستثامرية يف أسواق رأس املال

التخصيص األمثل للموارد   أوكلفة التمويل تطريق التأثري عىل 

  افقد شهد الفكر املحاسبي يف العامل الغريب جهودً  ؛االقتصادية

للتعرف عىل نوع العلقة فيام بني التحفظ املحاسبي   يثةحث

أما يف   .[Chen et.al.,2009]وكفاءة القرارات االستثامرية 

ا يف اجلهود البحثية املبذولة  تتبع نقًص الوطن العريب فيلحظ امل

  ؛من قبل الباحثني يف هذا املضامر احليوي من النظرية املحاسبية

ربية اهم يف رفد وتعزيز املكتبة العلذا جاءت الدراسة احلالية لتس

حيث يستهدف البحث تقديم   ؛بمثل هذه املواضيع املعارصة

ة بني درجة  مستمدة من واقع البيئة األردنية عن العلق أدلة

التحفظ املحاسبي وكفاءة القرارات االستثامرية يف ظل متغري  

 امللكية اإلدارية واملتغريات املرتبطة بقرار االستثامر.
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 ميـة الدراسـة ـ أه 

 : اآلتيةتأيت أمهية الدراسة من النقاط 

  ,[Maswade,2016]من دراسة  توصف كل   -1

[Razmehet.al.,2014], [Khaniet.al., 2013]   التحفظ

  ؛شكل نقطة االنطلق لتقييم أداء خماطر الرشكةي   بأنهاملحاسبي 

التحفظ املحاسبي ترسل إشارات جيدة  درجةن ارتفاع أل

ه  يتوجالكفؤة، ولتجنب االستثامر يف املحافظ غري للمستثمرين 

، وعليه فإن دراسة  الناجحةمواردهم املالية نحو االستثامرات 

بحد ذاهتا فرصة   د  ع  املحاسبي يف الرشكات األردنية ت   التحفظ

لتقييم أداء الرشكات يف اجتاه حتسني أداء السوق من عدمه،  

التقارير   نه عند متتعأن بعض الدراسات أوضحت أخاصة و

ملالية بالتحفظ يف سوق ما يشري إىل حتقق فرضية كفاءة السوق ا

عنه   املتوافرةات التي تفيد بأن سعر السهم يعكس مجيع املعلوم

 (.م2008 )ياسني،  يف الوقت املناسب

ن كفاءة االستثامر أ [Chen et.al.,2017]أوضحت دراسة  -2

التي تعتمد عىل خفض تعتمد عىل الشفافية يف التقارير املالية    إنام

يف سوق  املؤسسات املاليةومات بني مستوى عدم متاثل املعل

تمويل التي ستتيح  كلفة التاملال، وبالتايل إىل خفض  رأس

لإلدارة فرصة احلصول عىل التمويل اللزم ملشاريعها اجلديدة.  

ن ذلك يعني ارتفاع  إيف حالة انخفاض درجة الشفافية ف أما 

 إحياءاتعلومات يف السوق الذي سريسل مستوى عدم متاثل امل 

ملجهزي السيولة يف السوق عن وجود تعارض مصالح داخل  

ي مشاريع ذات قيمه حالية اإلدارة بتبن  الرشكة قد ينتج عنها قيام  

ة هبدف تعظيم منافعها الشخصية، وهو ما قد  ؤغري كف أوسالبة 

عويض  كلفة التمويل لت ترفع    إىل  املؤسسات املاليةدفع    إىليؤدي  

 عن  حتملة، ومن ثم، دفع الرشكات نحو التخل  خسائرهم امل

  األمركلفة متويلها،  تبعض الفرص االستثامرية اجلديدة الرتفاع  

ا عىل حجم االستثامر يف الرشكة،  سلبً  أثرهالذي سينعكس 

ن البحث يف  إوبالتايل كفاءة القرارات االستثامرية، وعليه ف

اءة القرارات االستثامرية يف  العلقة بني التحفظ املحاسبي وكف

كانت هناك مشكلة عدم   إذا ية سيكشف ما الرشكات األردن

عدمه يف سوق رأس املال، وهل هلذه متاثل املعلومات من 

وبالتايل كفاءة القرارات  ،كلفة رأس املالتثر عىل أاملشكلة 

 االستثامرية.

اختبار العلقة بني التحفظ   إىلن سعي هذه الدراسة إ -3

يف ضوء مستويات سبي وكفاءة القرارات االستثامرية املحا 

 مضمون يعني البحث يف إنامخمتلفة من نسبة امللكية اإلدارية، 

.  (Shi and You,2016)باجتاه التحفظ جملس اإلدارة  دوافع

التي تناولت  السابقةوهو اجلانب الذي غفلت عنه الدراسات 

 .أمهيتها ا عىل ا ثالثً ضفي بعدً مما ي   ؛ املوضوع

 

 اإلطار النظري للدارسة 

 

التأصيل الفكري للعلقة بني التحفظ املحاسبي    القسم األول: 

 اإلدارية وكفاءة القرارات االستثامرية يف ضوء امللكية  

نظرية الوكالة بوصفها واحدة من نظريات تفسري  برزت

الرشكة عىل أهنا جمموعة من العلقات التعاقدية الرصحية أو 

  ( واإلدارةاألصيللة األسهم )ا: ح   الضمنية بني طرفني مه

لوكيل(، يكلف عىل أساسها الطرف الثاين بالقيام بأنشطة )ا

ويفوض صلحيات اختاذ  ،معينة لصالح الطرف األول

التي قاما هبا كل من  دراسةالالقرارات نيابة عنه. وقد بينت 

((Jensen and Meckling,1976  يف معرض رشحها

دور اإلدارة يف كوهنا   أن ؛ واإلدارةلة األسهم لسلوكيات ح   

ل حلة األسهم، واملتمثل يف إدارة املوارد املالية ب  من ق   ةمفوض

للرشكة والتفاوض نيابة عن حلة األسهم مع كل   املتاحة

معها،   مصلحيةوالتي هلا علقة  ،األطراف املهتمة بالرشكة

يكون )هذا الدور( بالطريقة والشكل الذي حيقق   أنينبغي 

تي كان من املمكن  تج إجيابية تفوق كلفة الفرصة البديلة النوا

وتعظيم ثروة حلة األسهم،   ،استثامر هذه املوارد فيها 
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  قبوالً  األكثرذلك يتحقق يف صورته  أنوأوضحت الدراسة 

حيث تتوافق عندها    ؛عندما تتمثل اإلدارة باملك الرشكة الوحيد

سق  عىل ن وتكون ، مصلحة اإلدارة مع منفعة حلة األسهم

وما يرتتب   ،ض املصالحوختتفي عندها مشكلة تعار ،واحد

وكالة. ولكن عندما يتفتت رأس مال ال عليها من تكاليف 

ن ذلك سيكون مدعاة إلة األسهم، فالرشكة عىل عدد كبري من ح   

يكون لإلدارة   للشعور باخلوف عىل مصاحلهم، خاصة عندما ال

ملوارد الرشكة   إدارهتا ن حقوق يف التدفقات النقدية املتحققة م

فالتباين يف حقوق السيطرة اإلدارية   ؛بالقدر املتفق عليه إال

يف التدفقات النقدية،  األسهموحقوق )هيكل امللكية( حلة 

انحراف اإلدارة يف سلوكها الوظيفي من منظور تعظيم    إىليقود  

وذلك من خلل اختاذ قرارات تزيد من   م؛األسه ثروة حلة 

خصية، من جهة، وتزيد من تعرض حلة األسهم  منفعتها الش

الناشئة من التباين بني التدفقات النقدية  األعاملة ملخاطر

املتوقعة من املوارد املتاحة للرشكة والتدفقات النقدية اخلارجة 

مظاهر   برزأولعل من  .املتفق عليها مع اإلدارة، من جهة ثانية

فعن طريق   ؛ ثامرالسلوك االنتهازي لإلدارة، هو قرارات االست

ن خلق فجوة  والقوائم املالية غري املتحفظة حياول املدير

كام تعرف بعدم متاثل املعلومات، بينهم، من جهة،    أومعلومات،  

يف سوق رأس املال، من   واملؤسسات املالية األسهموبني حلة 

ن جتعل سلوك  أوة املعلومات( من شأهنا )أي فج ؛جهة ثانية

عارضني يقودان يف النهاية إىل فشل الطرفني يف اجتاهني مت 

الرشكات يف بلوغ مستوى االستثامر األمثل الذي يعكس كفاءة 

القرارات االستثامرية، وفشل السوق املتمثل بردود الفعل 

  - األعم األغلبيف - نتج عنها يالتي  للمؤسسات املاليةالسلبية 

بسبب اختلف   املالية؛ وذلكري الكفء ملواردهم  غ  التخصيص 

  ؛ نقدية املتوقعة من حمافظهم االستثامريةراهتم للتدفقات التقدي

ذ كلام ارتفعت نسبة عدم  إ ؛نتيجة اختلفهم يف تقدير املخاطرة

 Chen)  متاثل املعلومات زادت املخاطرة املصاحبة للستثامرات

et.al.,2017 ; Wang et.al., 2015). 

ل  لعدم متاث ؛ جود نوعني من التأثريوري الدراسات إىل وتش

  األولالنوع ت عىل كفاءة القرارات االستثامرية، مها: املعلوما 

هو التأثري الناتج من تباين و تأثري االختيار العكيس،  هو

لة األسهم، من جهة،  املعلومات بني اإلدارة وكبار ح   

 يف سوق رأس املال، من جهة أخرى. واملؤسسات املالية

علومات فبموجب هذا النوع من التأثري تكون كمية امل 

من    أكثرار حلة األسهم، هي  ونوعيتها التي تطلع هبا اإلدارة وكب

 إىلويؤدي هذا النوع    للمؤسسات املالية،تلك املعلومات املتاحة  

  ظهور خماطرة املعلومات التي تنشأ بسبب عدم توفر املعلومات

نهم من فهم  يف موقف يمك   املؤسسات املاليةالكافية التي جتعل 

، مما يصعب ينديررصفات اإلدارة وقرارات املوملحظة مجيع ت 

م،  الرشكة ومستقبلها، ومن ث   أحوالعليهم بالتايل معرفة 

صعوبة تقدير التدفقات النقدية املتوقعة من حمافظهم  

يمكن جتنبها  االستثامرية، وألن هذا النوع من املخاطر ال

   يفقل يكون دائاًم أألن املستثمر الذي لديه معلومات  ؛بالتنويع

  ةاخلطأ عند ختصيص موارده عىل حمفظته االستثامرية مقارن  وضع

ذلك طلب   إزاءفعله الطبيعية ة ن ردإمع املستثمر املطلع، ف

تؤدي إىل رفع كلفة    ةتعويض إضايف عىل شكل عوائد غري متوقع

كلفة التمويل التي ستكون املربر الذي  ت ، السيولة، ومن ثم

الرشكة بفكرة سهم يف حلة األ إلقناع ن ويستند عليه املدير

 ؛التخل عن زيادة رأس املال للستثامر يف الفرص اجلديدة

نقص يف   إىلالذي يؤدي  األمر التحصني؛ ا لفرضية وذلك وفقً 

وبالتايل عدم بلوغ الرشكة مستوى االستثامر   ، حجم االستثامر

 نقص االستثامر.بف عر  األمثل، وهو ما ي  

التأثري السلوك اللأخلقي  أما النوع الثاين من التأثري فهو  

ختلف بني دوافع املديرين وحلة  الن الذي ينشأ عن اللمديري

إىل قيام املديرين باملبالغة يف تنفيذ  يؤديوالذي  ؛األسهم
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هبدف زيادة منافعهم الشخصية، وهو ما   ؛ريع االستثامريةاملشا 

  ؤة فكتنفيذ مشاريع استثامرية غري    أوف باملغاالة يف االستثامر  عر  ي  

اإلجيابية عىل   آثارها عن طريق متويلها بالديون للستفادة من 

 الوفرربحية الرشكة بفعل ميزهتا الضيبية التي تعرف بأدبيات 

 ;Rad et.al.,2016; Lara et.al.,2016)الضيبي للديون 

Francis et.al.,2013; Ting,2015). . 

فإن السبب األساس وراء  ؛الفهم منساس األوعىل هذا 

يرجع بالدرجة األساسية إىل كفاءة القرارات االستثامرية عدم 

عدم متاثل املعلومات الناشئ من تدين مستوى التحفظ للتقارير  

ملعلومات والتحفظ املحاسبي فالعلقة بني عدم متاثل ا ؛املالية

هي علقة مرتابطة وعكسية، فكلام زاد مستوى التحفظ  

وذلك لدور   ؛املحاسبي كلام انخفض عدم متاثل املعلومات

التحفظ يف خفض حالة عدم التأكد اخلاصة بالتدفقات النقدية 

باألرباح احلالية لصالح  املستقبلية )بسبب تأجيل االعرتاف

من حتليل وتقييم   املؤسسات املاليةن  مما يمك    ؛األرباح املستقبلية(

والتي تؤدي   ، تأثريها عىل الربحية احلالية واملستقبلية للرشكة

خفض كلفة الديون وكلفة حق امللكية الناشئتني من   إىلا تباعً 

جانب أمهيته يف معاجلة السلوك   إىلخماطر املعلومات، 

وتعجيل   باألرباح،اللأخلقي للمديرين، فتأجيل االعرتاف 

االعرتاف باملصاريف سيقلل دافعية املديرين نحو توجيه موارد  

حتسني   إىلمما يؤدي  الكفؤة؛االستثامرات غري  باجتاهالرشكة 

 Lai and Liu, 2018; Shi and)كفاءة القرارات االستثامرية 

You, 2016; Lee, 2014; Wang, 2013 (Sofianet.al., 

2011; . 

ومن هذا املنطلق ربط العديد من الباحثني سياسة التحفظ  

ا الختلف نسبة املحاسبي بدوافع اإلدارة التي باتت ختتلف تبعً 

 أنحيث بينت تلك الدراسات  ؛ملكيتها يف رأس مال الرشكة

اإلدارية هي علقة   العلقة بني التحفظ املحاسبي ونسبة امللكية 

كلام زادت نسبة امللكية اإلدارية كلام اجتهت التقارير  إذ ؛طردية

 ,.Bassiounyet.al) املالية للرشكة نحو التحفظ املحاسبي

2016; Song, 2015) الباحث عندما اعتقد  إليه، وهو ما ذهب

دراسة العلقة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة القرارات  نأ

 األخذإىل نتائج منطقية دون  فيضن تأيمكن االستثامرية ال 

حمددات   أحد ثر تباين نسبة امللكية اإلدارية بوصفها أباالعتبار 

كفاءة القرارات االستثامرية من خلل مستوى التحفظ  

 املحاسبي.

 الدراسات السابقــة القسم الثاين:  

من  أكثرلقد زخرت األدبيات املحاسبية الغربية، منذ 

عقدين من الزمان بالعديد من الدراسات التي بحثت العلقة  

انظر عىل   ؛بني جودة التقارير املالية وكفاءة القرارات االستثامرية

(، ولكن موضوع  م2015 ،وحيدةسبيل املثال دراسة )الصايغ 

 مل حيظ    ؛االستثامرات  ءةا كفومدى تأثريه عىل    ،التحفظ املحاسبي

يف السنوات القليلة   إالل الباحثني، ب  ن ق  باالهتامم الكايف م  

املاضية، وهلذا سيقوم الباحث بعرض هذه اجلهود البحثية  

 :  التايلقدميتها عىل النحو أبحسب 

 

  (Ahmed and Duellman, 2001)دراسة   - 1

عليها انطلقت هذه الدراسة من االفرتاضات التي قامت 

 Ball and)ودراسة  (Watts, 2003)من دراسة  كل  

Shivakumar, 2005)   اللتني تفيدان بأن التحفظ املحاسبي

يساعد بشكل كبري يف التخفيف من مشكلة املغاالة أو النقص يف  

االستثامر، ومن ثم، كان له دور كبري يف زيادة كفاءة القرارات  

ع بجودة معلومات االستثامرية. فالتقارير املالية املتحفظة تتمت

ة عىل خفض مما جيعلها أكثر قدر ؛من تلك غري املتحفظة أعىل

، ومن ثم،  املؤسسات املاليةحالة عدم متاثل املعلومات لدى 

الذي  األمر ؛حالة عدم التأكد بشأن التدفقات املالية املستقبلية

أساس تلك   التمويل، وعىل كلفة تا عىل إجيابي   أثرهينعكس 

كان للتحفظ   إذات هذه الدراسة اختبار ما االفرتاضات حاول
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الربحية املستقبلية للرشكة والتخفيف  املحاسبي دور يف زيادة 

وبالتايل تكلفة الوكالة من عدمه.   ،من مشكلة تعارض املصالح

من  للفرتةرشكة أمريكية  23381وقد أجريت الدراسة عىل 

ولقياس مستوى التحفظ استخدمت   م،1989-2001

مة يومقياس نسبة الق  ،التوقيت غري املتامثل  مقياسمها    ؛مقياسني

ربحية   أما . (MTB)قيمة الدفرتية حلق امللكية ال إىلالسوقية 

وقد   ، الرشكة فتم التعبري عنها بربحية السهم إىل قيمته السوقية

  الرافعة :هي ؛تضمن نموذج االختبار ثلثة متغريات ضابطة

ث والتطوير  ونسبة مصاريف البح ، ومعدل النمو ،املالية

ئج نتا  أيدت ولقد  .األصول إمجايل إىل واإلعلن ة والدعاي

الرشكات  أنحيث أظهرت  ؛الدراسة صحة فرضيتي الدراسة

بتلك األقل  ا ا هي األعىل ربحية مستقبلية قياًس األكثر حتفظً 

ا هي األدنى تكلفة  الرشكات األكثر حتفظً  أنا. كام بينت حتفظً 

عيب الباحث عىل هذه الدراسة  يوا. وكالة من تلك األقل حتفظً 

عنرصين غري متناسقني مها   اعتامدها يف قياس ربحية الرشكة عىل 

ربحية السهم التي تقاس عىل أساس نتيجة النشاط، والتي 

بدورها تتأثر بمستوى التحفظ، أو إدارة الربح. أما العنرص  

الثاين فهو القيمة السوقية للسهم التي تعكس ردود فعل السوق  

تحفظ أو إدارة الربح إىل جانب تأثرها بظروف ترتبط جتاه ال

ملايل أكثر من ارتباطها ألداء الرشكة، وعليه يعتقد  بأداء السوق ا

الباحث أن هذه الدراسة مل تكن موفَّقة يف اختيار مقياس كفاءة 

 االستثامرات.

 (Nuanpradit and Thai, 2013)دراسة    - 2

التحفظ املحاسبي حاولت هذه الدراسة اختبار العلقة بني 

حيث افرتضت  ؛للرشكةبلية املتاحة وفرص االستثامر املستق

 1396واستخدمت بيانات  ،وجود علقة طردية بني املتغريين 

، وقد شملت العينة  م2011-2005السنوات  مشاهدة تغطي

مجيع القطاعات االقتصادية العاملة يف السوق التايلندي. وقد  

  ، Basu,1997بي بمقياس عربت الدراسة عن التحفظ املحاس

املتاحة للرشكة بخمسة مقاييس  بينام قاست الفرص االستثامرية 

القيمة الدفرتية حلقوق امللكية،   إىلهي: نسبة القيمة السوقية 

ومعدل النمو السنوي للقيمة السوقية لألصول، ونسبة الربح  

ا متوسط  السعر، ومعدل العائد السنوي لألصول، وأخريً  إىل

و يف القيمة السوقية لألصول  ية لكل من معدل النماملرتبة العرش

املتغريات الضابطة  أما حية السهم ومعدل العائد السوقي، ورب

يف نموذج االختبار فهي: حجم الرشكة وتركيز السوق  

ومصاريف   ،وتوزيعات األرباح ، وسيولة السوق ،والربحية

  ؛فرضيتها   أيدتنتائج هذه الدراسة فقد    أما   . اإلعلن والرتويج

بني   إحصائيحيث أظهرت وجود علقة طردية ذات مغزى 

مما دفع  ؛لتحفظ املحاسبي والفرص االستثامرية املستقبليةا

يف هذه الدراسة نحو استنتاج أمهية التحفظ  بالباحثات

ن التحفظ يساعد عىل أاملحاسبي يف حتسني قرارات االستثامر، و

املقاييس  االستثامر. ويؤخذ عىل هذه الدراسة أنخفض خماطر 

االستثامرية املتاحة للرشكة مجيعها املستخدمة يف قياس الفرص 

تعتمد عىل معلومات التقارير املالية التي قد تكون أساًسا وليدة  

السياسات املحاسبية املتحفظة إلدارة الرشكة؛ وبالتايل فإن 

نتيجة قياس علقتها بالتحفظ املحاسبي قد يشوهبا التحيُّز  

 باط الذاتية بني متغريات الدراسة. بسبب علقة االرت

 

 

  (Nejad et.al., 2014) دراسة  - 3

رشكة   111أجريت هذه الدراسة عىل عينة مكونة من 

صناعية مالية وخدمية مسجلة يف بورصة طهران للفرتة من  

وكانت تستهدف إىل جانب اختبار العلقة   م،2006-2011

فرضيتني بني التحفظ املحاسبي وكفاءات االستثامرات، فحص  

بني استحقاقات الرشكة وكفاءة العلقة  :األوىل ؛ثانويتني
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اختبار العلقة بني الرافعة   إىلبينام تسعى الثانية  ،استثامراهتا 

وكفاءة استثامراهتا. وقد بينت نتائج الدراسة  ،املالية للرشكة

وجود علقة إجيابية بني التحفظ املحاسبي وكفاءة االستثامر يف  

ال توجد  أنه الثلثة، كام أظهرت النتائج  تصاديةقطاعات االقال

علقة بني كفاءة االستثامر واستحقاقات الرشكة عىل عكس   أية

املالية، وعىل الرغم من اختلف هذه الدراسة عن  متغري الرافعة 

الدراستني السابقتني يتمثل يف اختلف منهجية قياس كفاءة 

النقص يف االستثامر وأثر  االستثامر؛ إال أهنا مل متيز بني املغلت و

 هام. التحفظ علي 

 

   (Ting, 2015)دراسة    - 4

اختبار  إىلمتيزت هذه الدراسة عن سابقاهتا بكوهنا تسعى 

ثر التحفظ عىل املغاالة يف االستثامر يف ثلثة أنواع خمتلفة من  أ

وهي الرشكات اململوكة من قبل   ،كل امللكية يف الصنيا هي

اململوكة من قبل احلكومات  احلكومة املركزية والرشكات 

  األفرادململوكة من قبل املحلية )املحافظات( والرشكات ا

  اترشك 104)املستثمرين(. وقد تكونت عينة الدراسة من 

ا  وأخريً   ،ا رشكة مملوكة حملي    302مملوكة من احلكومة املركزية، و

، وتغطي تلك الرشكات  األفرادلوكة من قبل رشكة مم  252

هي: صناعية وخدمية ومالية، ولفرتة  ؛صاديةثلثة قطاعات اقت

تسعى   ؛. وختترب الدراسة أربع فرضياتم2013-2010من 

بيان فيام إذا كان هنالك تباين يف مستوى التحفظ   إىلاألوىل 

الفرضية  أما ا الختلف ملكيتها. املحاسبي بني الرشكات تبعً 

  أما ستثامر. من تلك اجلهات الثلثة تغايل يف اال ا الثانية فتخترب أي  

 أماالثالثة فتفحص العلقة بني التحفظ واملغاالة يف االستثامر. 

التحفظ املحاسبي  آليةمدى وظيفة  الفرضية األخرية فتفيد بأنَّ 

يف  ا وضعيفً  ،ا يف الرشكات ذات امللكية اخلاصةجد   ا يكون قوي  

  ة وقد جاءت نتائج الدراسة موضح حملي ا،ململوكة الرشكات ا

  ، االستثامر باألنواع الثلثة للملكية مغاالة يف بأن هنالك

فيام خيص   أما ا. والتباين يف مستوى التحفظ فيام بينها كبري جد  

نتائج أن امللكية اخلاصة هي  الفقد أظهرت  ؛ املغاالة يف االستثامر

ر، ثم يليها الرشكات اململوكة  الرشكات مغاالة يف االستثام أكثر

بخصوص التحفظ    أما   ؛ا حملي  اململوكة  الرشكات    وأخرًياا،  مركزي  

ا، ثم يليها  حتفظً  أكثرفإن الرشكات ذات امللكية املركزية هي 

ا، وبذلك يمكن  ا الرشكات اململوكة حملي  وأخريً   ،القطاع اخلاص

خيتلف يف القطاع  املغاالة القول بأن أثر التحفظ املحاسبي عىل 

ن  و اململوكة م  أ ا،ا عن الرشكات اململوكة حملي  اململوك مركزي  

هذه الدراسة التوجهات الفكرية  أيدت، وبذلك اإلفرادل ب  ق  

املؤثر الفاعل يف العلقة بني   اإلداريةامللكية  باعتبار للباحث

 ظ املحاسبي وكفاءات االستثامرات.التحف

 

  (Lareet.al., 2016)دراسة    - 5

وغطت  ،سبانيةأجريت هذه الدراسة عىل الرشكات اإل

وكانت تستهدف   م،2007- 1990دة للفرتة مشاه 41626

تفيد األوىل بأن املزيد من   ؛اختبار ثلث فرضيات أساسية

ضعف يف كفاءة االستثامرات،  إىلالتحفظ واالستثامر يقودان 

: هل يكون  اآليتالتساؤل    عن  اإلجابة  بينام حتاول الفرضية الثانية

رشكات  ا يف الوضوًح   أكثرثر التحفظ عىل قرارات االستثامرات  أ

أما ظاهرة عدم متاثل املعلومات فيها؟  بارتفاعلتي تتصف ا

فتفيد بوجود علقة طردية بني التحفظ ونسبة  لفرضية الثالثة ا

يف الرشكات التي تعاين من نقص يف املديونية؛ وذلك 

الرشكات التي تتصف  أننتائج الدراسة  وتظهراالستثامرات. 

مما يضعف   ؛فيه ا بالغً مستوى التحفظ يكون االستثامر م بارتفاع

ها التحفظ تقل فيها  ن الرشكات التي يزيد فيأمن كفاءته فيها، و

ن العلقة بني مستوى التحفظ ونسبة أنسبة املديونية، أي 

ن تلك النتائج تكون واضحة يف أهي علقة عكسية. و املديونية

الرشكات التي ترتفع فيها ظاهرة عدم متاثل املعلومات، كام  

ن أل  ؛ن املقرضني يرغبون بزيادة مستوى التحفظأ  بينت الدراسة
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من سلوكها    د  وحي     ،مراقبة ترصفات اإلدارةذلك سيساعدهم يف  

قوية عن أمهية  أدلةاللأخلقي. وبذلك قدمت هذه الدراسة 

كفاءته. ومتيزت هذه التحفظ يف ترشيد االستثامر وحتسني 

ومات  الدراسة عن سابقاهتا بإدخال متغري عدم متاثل املعل 

بوصفه أحد خمرجات سياسات التحفظ املحاسبي إىل جانب 

 التحفظ عىل تكلفة التمويل، ومن ثم عقود املديونية.   فحص أثر

 

 (Razzaqet.al., 2016)دراسة    - 6

كان للتحفظ املرشوط   إذاحاولت هذه الدراسة اختبار ما 

يف ترشيد كفاءة االستثامر من خلل احلد من املغاالة دور مهم 

  20040وذلك عىل عينة بلغت  ؛ نقص يف االستثامرأو ال

لغاية  2002مشاهدة مستمدة من الرشكات الصينية للفرتة من 

. ولتحقيق هدف الدراسة فحص الباحثون يف هذه م2013

ن العلقة بني التحفظ  أالدراسة ثلث فرضيات تفيد األوىل ب

الثانية  أما املحاسبي وكفاءة االستثامرات هي علقة طردية، 

ملحاسبي خيفف من سعي الرشكة نحو  التحفظ ا أنتفرتض ف

ن  أالفرضية األخرية فتنص عىل  أما النقص يف االستثامر، 

التحفظ خيفف من مغاالة الرشكة يف االستثامر. وقد جاءت 

حيث  ؛لتلك الفرضيات مؤيدة هلا  اإلحصائينتائج التحليل 

اءة بينت النتائج وجود علقة طردية بني التحفظ املرشوط وكف

ن العلقة بني التحفظ املرشوط والنقص أو املغاالة  أو  ،االستثامر

ن التحفظ  أذ وجد الباحث إ ؛ يف االستثامر هي علقة طردية

االستثامر. وركزت املرشوط خيفف من املغاالة أو النقص يف 

هذه الدراسة عىل أثر التحفظ عىل املغاالة أو النقص يف  

 قة.نه الدراسات الساباالستثامر، وهو األمر الذي غفلت ع

 

 (Aminu and Hassan, 2016)دراسة    - 7

وبلغت   ،أجريت هذه الدراسة عىل الرشكات النيجريية

ن هذه أو م2014-2005غطت الفرتة    رشكة  80حجم العينة 

الدراسة تشبه سابقاهتا التي أجريت عىل موضوع العلقة بني  

انت  ن نتيجتها كأاالستثامرات، و وكفاءةالتحفظ املحاسبي 

 نتائج الدراسات السابقة هبذا اخلصوص. مؤيدة ل

 

 ( م 2017  )عبد الزهرة،   دراسة   - 8

أجريت هذه الدراسة عىل تسع رشكات مرصفية مسجلة يف 

  م،2015-2005للفرتة من سوق العراق لألوراق املالية 

 وأثره ،وكانت تستهدف تقييم مستوى التحفظ املحاسبي فيها 

ة وقيمة الرشكة. وقد جاءت عىل كفاءة القرارات االستثامري

أثر   حيث مل تظهر أي   ؛الدراسة عىل خلف سابقاهتا  نتائج

للتحفظ املحاسبي عىل كفاءة االستثامرات رغم تدين مستوى  

 ة الدراسة. التحفظ يف الرشكات عين

 

 (Hussein et al., 2017)  دراسة   - 9

لفرتة خلل ارشكة باكستانية    76أجريت هذه الدراسة عىل  

ن لكل من التحفظ أوتوصلت إىل  م،2017-2012من 

ن  أو ،عىل كفاءة االستثامر ا إجيابي   اثرً أاملرشوط وغري املرشوط 

التحفظ يساعد الرشكات عىل احلد من املغاالة أو النقص يف  

ن التحفظ يقلل من خماطر أحيث أظهرت النتائج  ؛االستثامر

ذات   ب إدارات الرشكات الولوج يف املشاريعن وجي   ،االستثامر

هم أدوات حاية أحد أعد لذا فهو ي   ؛القيمة احلالية السالبة

 أصحاب املصالح يف الرشكات. 

ز هذه الدراسة عن سابقاهتا يف ويظهر التحليل املقارن متيُّ 

اختبار العلقة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة  حتاولكوهنا 

لك  وذ  ؛ االستثامر عند مستويات خمتلفة من نسبة امللكية اإلدارية

يف حتديد مستوى  دور مهم كان لدوافع اإلدارة  إذاملعرفة ما 

التحفظ من عدمه، من جهة، وكفاءة االستثامر، من جهة أخرى، 

من كونه وسيلة    أكثرعد  ي  التحفظ ال    أنوبالتايل التحقق من فكرة  

لة  منفعة ح    تتسق معمنافعها  جلعلمن الوسائل اإلدارية 
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ارض املصالح وخفض  كلة تعمن مش األسهم، ومن ثم، احلد  

األوىل من نوعها    عد  هذه الدراسة ت    أنتكلفة الوكالة. ناهيك عن  

ا عدً ضفي ب  مما ي   ؛ا ا، واألردن، خصوًص يف الوطن العريب، عمومً 

 ا ألمهيتها.إضافيً 

 

 منهجية الدراسة 

 مشكلة الدراسة: 

والعوامل   ،الدراسات التي أجريت عىل التحفظ املحاسبي

تشري إىل وجود انخفاض   ؛ ات األردنية الرشكعليه يف  املؤثرة

نسبي يف مستوى التحفظ إىل جانب تباينه يف رشكات القطاعات 

،  م2018 االقتصادية العاملة يف السوق األردين )حد وحممد، 

وجود مشكلة عدم متاثل بمما يوحي  ؛(م2011 حدان،

املعلومات التي تلقي بظلهلا عىل كلفة التمويل يف سوق رأس  

ال، ومن ثم، عىل كيفية وإمكانية متويل الفرص االستثامرية،  امل

حينام كشفت نتائجها ، (م2016 )الفضل، وهذا ما بينته دراسة 

كلفة رأس املال.  ترباح وعن وجود علقة عكسية بني جودة األ

كام أوضحت الدراسات التي أجريت يف األردن عىل العلقة بني  

 اثرً أضحت بأن هناك التحفظ املحاسبي وهيكل امللكية، أو

ذا داللة إحصائية معنوية للملكية اإلدارية عىل التحفظ   ا سلبي  

 Al ;2017والعنايت،  الشهد  ; Alkurdiet.al., 2017) املحاسبي

Sraheen et.al., 2014  مما يعني ذلك وجود دور للمديرين ،)

كلفة  تيف التأثري عىل مستوى التحفظ املحاسبي للتأثري عىل 

الفرص االستثامرية املتاحة للرشكة. وعىل  ثم  ومن  ،التمويل

 يت: أساس تلك النتائج بلور الباحث مشكلة دراسته بالسؤال اآل 

املحاسبي عىل كفاءة االستثامر يف هل خيتلف أثر التحفظ 

 ا الختلف نسبة امللكية اإلدارية فيها؟ الرشكات األردنية تبعً 

 عينة الدراسة:

كات الصناعية  يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الرش

ة املسجلة يف سوق عامن لألوراق املالية واخلدمية والعقاري

( رشكة،  163والبالغ عددها ) ، (م2017- 2013) واتلسن

سحب الباحث من ذلك املجتمع عينة للدراسة يبلغ   وقد

( رشكة موزعة عىل القطاعات االقتصادية الثلثة  87حجمها )

( وذلك وفًقا  1) مبني يف اجلدول رقم هو كام  سابقة الذكر

 : اآلتيني رشطني لل

رضورة توفر مجيع املعلومات اللزمة الحتساب متغريات   -1

( لغاية 2013بدًءا من )الدراسة ملدة مخس سنوات متتالية 

 (.م2017)

ن خلل فرتة  يف بورصة عامَّ  ةالرشكة متداولأسهم ن تكون أ -2

خلل تلك    أخرىتكون قد دجمت مع رشكة    أالو  ،الدراسة

 الفرتة.

 
 
 
 
 

 

 

 حصائي ملجتمع وعينة الدراسة الوصف اإل   : ( 1جدول رقم )

 البيان 

 عىل مستوى القطاعات االقتصادية  مستوى املجتمع عىل  

 %  العدد 
 عقارية  خدمية  صناعية 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد 

 20.2 33 35.6 58 44.2 72 100 163 الرشكات املدرجة يف السوق

 24 18 40.7 31 35.5 27 100 76 الرشكات املستبعدة

 17.3 15 31 27 51.7 45 100 87 عينة الدراسة



 

 ...امللكية اإلداريةلعلقة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة القرارات االستثامرية يف ضوء ا: مؤيد الفضل

 

 

239 

 

 فرضيات الدراسة:

 الفرضية االتية: تم صياغةيف ضوء سؤال مشكلة الدراسة  

H1ثر التحفظ املحاسبي عىل كفاءة االستثامرات أخيتلف  : ال

 . األردنيةالرشكات  دارية يفتبًعا الختلف نسبة امللكية اإل

 

   الدراسة: متغريات  

   املستقل: املتغري    - أ 

بعض الدراسات مثل دراسة  إليه أشارتاستناًدا إىل ما 

(Yassin et al., 2015 ( ودراسة )Wang, 2013  عن وجود )

علقة ارتباط بني التحفظ املحاسبي وعدم متاثل املعلومات، 

يف التأثري عىل كلفة   املهمةالعوامل  إحدىعد ن تلك العلقة ت  أو

تاحة للرشكة لتمويل  ، ومن ثم عىل الفرص املرأس املال

مشاريعها االستثامرية، لذا يرى الباحث من املهم ترجيح 

مستوى التحفظ املحاسبي بعدم متاثل املعلومات لتمثل نتيجة 

 : اآليتويتم ذلك عىل النحو  ، املتغري املستقل يف هذه الدراسة

اس  -1 دد من نامذج قـي ــبي: يوـجد ـع اس اس التحفظ املـح مقـي

النامذج شــيوًعا يف االســتخدام  أكثربيد أن  ؛املحاســبيلتحفظ  ا

ــتـخدـمه يف (Baus,1997)هو نموذج  اـحث لن يس ، غري أن الـب

ـــته ــوق املال ألنه ؛دراس ـــية كـفاءة س ــتـند عىل فرض حـيث  ؛يس

الـسارة وغري الـسارة،  األخبار  األـسهم  أـسعاريفرتض أن جتـسد  

عيفة مثل ة والـض املالية الناشـئ األسـواقالذي ال يتوفر يف   األمر

املسـتحقات   إمجايلبورصـة عامن، لذلك اختار الباحث مقياس 

 (.(Givoly and Hayn, 2000للباحثني 

اـلذي يعتـمد عىل ـقائـمة اـلدـخل وـقائـمة الـتدفـقات النـقدـية،  -2

ادـها أن التحفظ يؤدي  ة مـف ـــي  إىلويقوم ـهذا املقـياس عىل فرض

ــاسخفض الربح عىل  ــايف التدفقات أس ــتحقاق عن ص  االس

ة النـقد ة عىل ـمدى فرتة زمنـي ــغيلـي ات التش اجـتة من العملـي ة الـن ـي

اـقات  ــتحـق ـــبب ـما ينتج من التحفظ من اس طويـلة، وذـلك بس

العديد من الدراـسات يف  ـسالبة. وقد تم اـستخدام هذا النموذج  

. ويتم حســاب التحفظ (Alkurdi et al., 2017)مثل دراســة 

 (:1بموجب هذا النموذج وفًقا للمعادلة رقم )

 
UC- ACCit =] (NIit +Depit) -OCFit[ / Average Total Assetsit…(1) 

 

 ن:إحيث 

itACC -UC :املستحقات للرشكة إمجايل (i يف السنة )t) .) 

itNI( صايف دخل الرشكة :i  يف السنة )t).) 

itDep اإلهلك: مصاريف ( للرشكةi يف السنة )t) .) 

itOCF:  يلية للرشكة  تشغال األنشطةصايف التدفقات النقدية يف

(i يف السنة )t)).   

وجود  إىلوتشري القيمة السالبة إلمجايل مستحقات الرشكة 

 والعكس صحيح. ،سياسات حماسبية متحفظة

قام الباحث باحتساب قيمة  ، باستخدام النموذج السابقو

-2013التحفظ املحاسبي للرشكات عينة الدراسة للفرتة 

يارية للنموذج يمكن  . وبالرغم من عدم وجود قيمة معم2017

كانت تلك القيم عالية   إذاالقيم املحسوبة لتحديد ما مقارنتها ب

واالنحراف املعياري لتلك   ،( tنتائج اختبار) أن إالأو متدنية، 

( يمكن اعتبار تلك القيم  2ة يف اجلدول رقم )ج  ر  د  القيم امل  

انخفاض مستوى التحفظ يف التقارير املالية   إىلوتشري  ،عالية

 . األردنيةرشكات لل
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حصائي ملستوى التحفظ يف الرشكات عينة  الوصف اإل   : ( 2جدول رقم )

 الدراسة 

             

 التفاصيل 

 

 نوع  

  الرشكة

عدد  

 املشاهدات 

مستوى  

 التحفظ 
 ( tاختبار )

معامل  

االنحراف  

 املعياري 

الرشكات 

غري 

 املتحفظة

239 (0.419) 1.617 * 0.485 

الرشكات 

 املتحفظة
196 (0.124) 1.724 * 0.513 

 %  5 _ 2.5* مستوى املعنوية بني   

 

قياس متغري عدم متاثل املعلومات: تشري الدراسات السابقة   -3

ـمداـخل لقـياس ـظاهرة ـعدم مـتاـثل املعلوـمات،  أربـعةوجود  إىل

دخـل  اليني األوليرتبط امـل املحللني امـل اييس هـذا  ،ـب ومن مـق

ا  ل اختلف تنبؤات املحللني امـل دـخ دى تتبع امـل اس ـم ليني ومقـي

مســتوى دقة تنبؤات املحللني املاليني،   أخرًياو ،املحللني املاليني

ات  ة معلوـم داـل ة وـع دخـل عىل دـق ذا امـل اييس ـه د مـق وتعتـم

ــتثمرين جتاه تلك املعلومات، مما  ،التقارير املالية وردة فعل املس

ــكة، وبالتايل ال  أداءجيـعل تلك التنبؤات ال تعكس حقيقة  الرش

بط وخماطر االختيار العكيســ. وترت  األخلقية،املخاطر تعكس  

عار وعوائد   هم،مقاييس املدخل الثاين بأـس مل درجة   األـس وتـش

ومقياس العائد عىل املبادالت   األسهم،  أسعارتذبذب    أوتقلب  

اييســه عىل الفرص  أـما اـلداخلـية.  ــتـند مـق اـلث فتس امـلدـخل الـث

 إىلالدفرتية  وتشــمل مقياس القيمة  ،االســتثامرية ومعدل النمو

القيمة السوقية للموجودات  ونسبة  ،القيمة السوقية حلق امللكية

ة إىل دفرتـي ا اـل ــعر  ،قيمتـه ة الس ـــب الربح. ويلحظ عىل  إىلونس

دخـل أن جزءً  منهـا يعتمـد عىل معلومـات  امقـاييس هـذا امـل

ـــياســات  ــمن س يف تقييم   متحفـظةالتـقارير امـلالـية التي ـقد تتض

ارســـات إلد ا ال تعكس  ؛ارة الربحاملوجودات أو مـم ا جيعلـه مـم

ــوقيـة  نـاهيـك عن ،حـقـيـقـتهـا  ـــعوبـة حتـديـد القيمـة الس ص

ــوعـية.   امـلدـخل الرابع  أـما للموجودات عىل وـجه اـلدـقة واملوض

ــوق ــني ،فهو مدخل نظرية الس ــمل مقياس ــعر :مها  ؛ويش  ،الس

ة. وي   ار املرغوـب ـــع داول لألس د  وحجم الـت ل  ـع دـخ ذا امـل  أكثرـه

ا  اس ظـاهرة عـدم مـت داخـل قـي ا يف ـم ــيوعـً ات ش ل املعلوـم ـث

لة االختيار العكيسـ الناجتة من ألنه يعكس مشـك  ؛سـتخداماال

(، لذا سيتم Leuz and Verrechia, 2000اختلف املعلومات )

وعىل وجه التحديد مقياس مدى   ،اسـتخدامه يف هذه الدراسـة

الســعر أو كام يعرف مدى الفعالية النســبية للســعر الذي يمثل 

لقيمة املطلقة للفرق بني ـسعر الـصفقة حـصيلة قـسمة مـضاعف ا

عر بيع ورشاء عىل متوـسط  أفـضلومتوـسط   عر بيع  أفـضلـس ـس

 يت:ورشاء وعىل النحو اآل

 

  

 

 

 

قاس الباحث  ؛وباستخدام نموذج الفاعلية النسبية للسعر

قيمة عدم متاثل املعلومات للرشكات عينة الدراسة ولنافذة  

اهرة يف  لقيم تشكل ظكانت هذه ا إذا احلدث. ولتحديد ما 

جراء اختبار لتلك القيم، إقام الباحث ب  ؛بورصة عامن من عدمه

وقد جاءت نتائجه مؤيدة لفرضية وجود ظاهرة عدم متاثل 

الظاهرة تتباين من حيث  ن هذهأو املعلومات يف بورصة عامن،

  ؛ القوة بني القطاعات يف الرشكات املتحفظة وغري املتحفظة

لرشكات م متاثل املعلومات يف احيث بلغ متوسط قيمة عد

 (. 0.944بينام يف الرشكات غري املتحفظة )  ،(0.451املتحفظة )

يف وجود   دوركان لتدين التحفظ املحاسبي  إذاوملعرفة ما 

ن كانت قيمتها  إهذه الظاهرة التي مل يتمكن الباحث من حتديد 

لعدم وجود قيمة معيارية للنموذج يتم   ؛متدنية أمعالية 

 

Effective Spread =  
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نه من املناسب قياس أفقد وجد الباحث  ؛املقارنةبموجبها 

علقة االرتباط بني هذا املتغري وقيم التحفظ املحاسبي  

ي يقيس العلقة أو  الذ سيربمانباستخدام معامل ارتباط 

االرتباط بني متغريين حمولني إىل رتب، جاءت نتائج ذلك 

االختبار مدعمة لفرضية وجود علقة ارتباط ذات داللة  

مما يعني ذلك أن للتحفظ   ؛معنوية عكسية بني املتغريين  ةإحصائي

  ، املحاسبي علقة بوجود عدم متاثل املعلومات يف بورصة عامن

وذلك عن طريق    ؛ هذا العامل يف االعتبار  خذأبد من    وبالتايل ال

ترجيح التحفظ املحاسبي بقيم عدم متاثل املعلومات عند اختبار 

 فرضية الدراسة. 

لعدم متاثل املعلومات للرشكات    اإلحصائي وصف  ل ا .  ( 3جدول رقم )

 عينة الدراسة 

 البيان       

 صفالو

  اإلحصائي 

عىل  

مستوى  

 العينة ككل 

 القطاعات االقتصادية عىل مستوى  

 عقارية  خدمية  صناعية 

متوسط قيمة 

عدم متاثل 

 املعلومات

0.722 0.716 * 0.687 0.803 

معامل ارتباط 

 سيربمان
0.287 * 0.271 * 0.265 * 0.259 * 

 % 5-3*مستوى املعنوية بني   

 

توجد عدة    ويتمثل بكفاءة قرارات االستثامر:  ، املتغري التابع   -ب 

( املقرتحة من قبل  qمنها نسبة ) ؛ نامذج لقياس هذا املتغري

(Tobin,1969 ) الدراسات التي استخدمت هذا  أمثلةومن

ة ، كذلك نموذج نسبة القيم(Bushman etal,2011)املقياس 

والقيمة الدفرتية إلمجايل الديون إىل   السوقية حلقوق امللكية

الدراسات التي استخدمت   أمثلةللرشكة، ومن  السوقيةالقيمة 

، ومن  (Bens and Menahan,2004)هذا املقياس هي دراسة 

مقياس انحراف حجم   أيًضا املقاييس املقرتحة هبذا الشأن 

 أمثلةومن    األمثل؛  االستثامر الفعل عن مستوى حجم االستثامر

التي قام هبا   ة دراسال :الدراسات التي استخدمت هذا املقياس

(Biddle et al., 2013) . 

وألغراض هذه الدراسة سيستخدم الباحث النموذج  

وذلك لتوفر   ؛يف قياس كفاءة القرارات االستثامرية األخري

ت املعلومات اللزمة لقياسه يف التقارير املالية املنشورة للرشكا 

 :اآلتيةتباع اخلطوات ا ، وذلك باألردنية

 

وـسيعتمد الباحث يف  ،للـسنة األمثلتقدير حجم االـستثامر  -1

ــنوي يف  دل النمو الس ك عىل مـع دام  اإليرادات،ذـل ــتـخ اس وـب

 (3)نموذج االنحدار املتجزئ ووفًقا للمعادلة رقم 

Optimal Invest. = ao+a1 Negit-1 + a2% Rev 
Growthit-1 + a3Neg*% Rev Growthit-

1+…..Eit ..…(3)   

 ن:إحيث 

Optimal Invest.  للسنة. األمثل= حجم االستثامر 

Negit ( 1= متغري نوعي يأخذ القيمة )كان النمو يف   إذا

 ذا كان موجبًا. إوالقيمة )صفر(  ،سالبًا  اإليرادات

Rev Growt   الذي حيســب عىل  اإليرادات% = معدل النمو يف

ــاس ــابقة    اتإيرادالفرق بني   أس ــنة الس ــنة احلالية والس الس

 السنة السابقة. داتإيرا

 

ويتم عن طريق  (:  tحـساب حجم االـستثامر الفعل للـسنة ) -2

ـثامرات اجلـديـدة يف  اـلثـاـبتـة   األصــولـطرح جـمـموع االســـت

ة  ــتثامرات طويـل لواالس ث والتطوير من  األـج ات البـح ونفـق

تثامرات طويلة   باعة خلل ملا األجلقيمة األـصول الثابتة واالـس

  .السنة

 

قياس كفاءة القرارات االستثامرية: ويتم عن طريق طرح   -3

املقاس باخلطوة  األمثل( من حجم االستثامر 2)نتيجة اخلطوة 



 هـ(1441م/2019) ،-255 229ص ص (،2، ع )(28) ، مج(العلوم اإلداريةك سعود )جامعة امللجملة 

 

242 

جة موجبة فإن ذلك يعني وجود مغاالة يف فإذا كانت النتي ؛(1)

ذلك يعني وجود  سالبة فإن كانت النتيجة  إذا أما االستثامر، 

لقرارات  احلالتني يعني عدم كفاءة اويف كل  امرنقص يف االستث

.االستثامرية

 

 لكفاءة القرارات االستثامرية يف الرشكات عينة الدراسة   اإلحصائي الوصف    :( 4جدول رقم )

 البيان 

 
 عىل مستوى العينة ككل 

 عىل مستوى القطاعات االقتصادية 

 عقارية  خدمية  صناعية 

% 17.3 75 % 31 135 % 51.7 225 435 عدد املشاهدات  

 22.9 8 26.9 18 61.2 41 67 عدد املشاهدات التي تظهر كفاءة االستثامر

 18.8 21 28.6 32 52.6 59 112 عدد املشاهدات التي تظهر مغاالة يف االستثامر

 18 46 33.2 85 48.8 125 256 عدد املشاهدات التي تظهر نقص يف االستثامر

 

رارات االستثامرية يف  وتوضح نتائج عملية قياس كفاءة الق

واملدرجة يف   م،2017-2013للفرتة  األردنيةالرشكات 

من قرارات االستثامر ال   األكرب ( أن اجلزء 4اجلدول رقم )

ن النقص يف االستثامر هي الصفة الغالبة أو ،تتصف بالكفاءة

  :تأثرها بدوافع املديرين بداللة يشري إىلمما  ؛عىل تلك القرارات

الباحث بني نسبة   أجراهالذي    سيربمانار ارتباط  نتيجة اختب  أوالً 

واملوضح يف اجلدول رقم    ،النقص يف االستثامردارية واإلامللكية  

(. والتي تظهر وجود علقة ارتباط قوية عكسية ذات داللة  5)

حتليل  فمن خلل ثانيًا  أما املتغريين.  هذينمعنوية بني   إحصائية

يف الرشكات التي   نسبة املديونية الذي كشف عن ارتفاعها 

 إىلوء املديرين مما يعني جل ؛امرتتصف باملغاالة يف االستث

االقرتاض لتمويل املشاريع االستثامرية، من جهة، وانخفاضها  

؛ يف الرشكات التي تتصف بالنقص يف االستثامر، من جهة ثانية

بينام   a (%33.42) األولمتوسطة يف النوع نسبة حيث بلغت 

  ،a( % 23.67) ة تقدر بـمتوسط نسبة ين بلغت يف النوع الثا 

ذلك ما يدعم توجه الباحث يف هذه الدراسة واملتمثل يف  و

اختبار العلقة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة قرارات االستثامر  

 األساسبوصفها املحدد  اإلداريةيف ظل اختلف نسبة امللكية 

 املتغريين.  هلذين

 

 النقص يف االستثامر   أو بني نسبة امللكية اإلدارية واملغاالة    مان سيرب نتائج اختبار ارتباط  :  ( 5جدول رقم )

 عىل مستوى العينة ككل  البيان 
 عىل مستوى القطاعات االقتصادية 

 عقارية  خدمية  صناعية 

 *(0.408) **(0.273) **(0.273) *(0.287)  واملغاالة يف االستثامر اإلدارية. العلقة بني النسبة امللكية 1

 (0.398) **(0.275) **(0.276) *(0.279)  والنقص يف االستثامر اإلداريةبني نسبة امللكية لقة .الع2

  %5≥% ** نسبة املعنوية 3≥* نسبة املعنوية 

: a  بة القيمة الدفرتية للديون طويلة األجل إىل القيمة الدفرتية إلمجايل أـصول الظاهرة يف به املديونية عىل أـساس: نـس املالية ملـشاهدات عينة  قارير التتم حـساب نـس

 الدراسة.
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  :الضابطةاملتغريات  -ج

اءة القرارات  ددات لكـف ة حـم اـب د بمـث وهي املتغريات التي تـع

ــتثامرـية  ــات حول ـعدد ـهذه املتغريات  ، االس  وـقد تـبايـنت اـلدراس

 [Ting,2015) ) Lard et al.,2016) ]) ــيتم اختـيار  ؛   أكثرـها ـلذا س

ــتثامرـية  ـجاـنب بعض املتغريات  إىل ـتأثرًيا عىل كـفاءة القرارات االس

 : اآليت عىل النحو   ، التي مل تتناوهلا تلك الدراسات 

حجم الرشكة: ولقياس قيمة هذا املتغري يستخدم الباحث   -1

اعتبار   أمهيةالرشكة، وتأيت  أصولاللوغاريتم الطبيعي ملجموع 

ءة القرارات االستثامرية همة لكفا من املحددات املحجم الرشكة  

بني الرشكات الكبرية وصغرية احلجم بسبب ظاهرة عدم متاثل  

الرشكات صغرية   أنالدراسات  أظهرتحيث  ؛املعلومات

وجوًدا لظاهرة عدم   األكثروبالتايل  ،قل قبواًل للتحفظأاحلجم 

الذي يلقي بظلله عىل كلفة التمويل   األمر ؛متاثل املعلومات

تقليص خيارات  إىلمما يؤدي  ؛الكبرية مقارنة بالرشكات

، ومن ثم عزوفها عن  أمامها التمويل 

الناحية الثانية فتتعلق   أما  .(Weinberg,1994)االستثامر

أن الرشكات صغرية إىل ذ تشري الدراسات إ اإلفلس؛باحتاملية 

من الرشكات كبرية احلجم   لإلفلسعرضة  أكثراحلجم هي 

(Abdullahiet al., 2011) . 

قـصد بالديون املـستحقة الديون الواجبة الديون املـستحقة: ي   -2

اجلزء  أو األجلقـصرية  ا كانت ديونً  ـسواء ،الـسداد خلل الـسنة

 أسـاس، ويتم حسـاهبا عىل األجلاملسـتحق من الديون طويلة  

ــتحـقة عىل  ـــمة اـلديون املس  Gomaliz and)اـلديون   إمـجايلقس

Ballesta, 2014)  حد حمددات أ بوـصفه هذا املتغري أمهية. وتأيت

ــتثامرـية اءة القرارات االس ــوًرا حـيث من  ؛كـف ه يعطي تص كوـن

 أنيفائية للرـشكة التي من ـشأهنا زي الـسيولة عن القدرة اإلملجه  

لهم عىل حرـية ب  ن ق  تزـيد من ـحدة القيود املفروضــة م   أوف ختف  

دة  اإلدارة ت ـع اوـل د تـن ة. ولـق ــتثامرـي اذ القرارات االس يف اخـت

ذا املتغري عىل كفاءة القرارات االسـتثامرية، فعىل ثر هأدراسـات 

بيل املثال  ة  أوـضحتـس  (Mehrban and Salteh,2014)دراـس

ه أ ة بني جودة أأي  ال يوـجدـن ة عىل العلـق ــتحـق ديون املس ثر لـل

ية، وقد دعمت تلك التقارير املالية وكفاءة القرارات االســتثامر

ــة   ( رشكة 36 )عىل أ جريتالتي   (Jafari, 2016)النتيجة دراس

ــة. إيرانية  أظهرتفقد   Aulia and Sirgor, 2018))  أما دراس

الغـة يف  أن ة املـب ة مع حـاـل ة معنوـي ــتحقـة علـق ديون املس لـل

 ثر يف حالة النقص يف االستثامر.أبينام ليس هلا  ،االستثامر

دي: ويم -3 ائض النـق دى الـف دة ـل ة الزاـئ دـي ذا املتغري النـق ل ـه ـث

مة  ،املايلوهو مقياس للركود   ،الرشـكة ب بقـس دةوحيـس  األرـص

ة عىل  دـي ــول، إمـجايلالنـق أيت  األص ةوـت ـهذا املتغري كمـحدد  أمهـي

ــتثامرـية من كوـنه  اءة القرارات االس ـحد حمفزات امـلديرين ألكـف

ــتثامر ه كلام زاد ـحافز امـلديإ ؛نحو االس رين ذ كلام ارتفـعت قيمـت

ــتثامر د  ؛نحو االس ايل، ولـق ب خمـاطر الركود امـل ك لتجـن وذـل

ـــح  ــة  تأوضـ ىل أ (Wang,2014)دراسـ ري ـع ـغ ـت ر هـذا امـل ـث

جيايب االـستثامرات املـستقبلية للرـشكة حينام كشفت عن تأثريه اإل

 عىل استثامرات الرشكة خاصة يف ظل ارتفاع املخاطرة املالية.

د عىل  -4 اـئ دل الـع ــولمـع اس األص ل مقـي ايل  األداء: ويمـث امـل

ه بقـسمة الدخل قبل البنود غري    ،للرـشكة العادية عىل ويتم قياـس

هذا املتغري ـضمن نموذج اختبار  إدخال أمهية، واألـصول إمجايل

ــتثامرية،  ــبي وكفاءة القرارات االس العلقة بني التحفظ املحاس

 األصــولجيابية العلقة باعتبار العائد عىل إتتجســد يف حتســني 

ــتثامرأ اءة قرارات االس ددات كـف د حـم  Stubelj, 2014)]). ـح

(Tariverdi and Keivanfar, 2017).] 

  :اإلداريةنسبة امللكية  -د

  اإلدارةجملس  أعضاءنسبة ملكية  اإلداريةيقصد بامللكية 

واملديرين التنفيذيني يف رأس مال الرشكة، وعليه تقاس بقسمة  

سهم  أاململوكة من قبل تلك الرشحية عىل جمموع  األسهمعدد 
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  اريةاإلدرأس املال املدفوع. تظهر نتيجة قياس نسبة امللكية 

حيث بلغ متوسطها   ؛ارتفاعها يف الرشكات عينة الدراسة

ذ بلغ  إ ؛ات ارتفاًعا القطاع أكثرن القطاع اخلدمي أو ،22.71%

كانت يف القطاع   األقلبينام النسبة  ، %26.51متوسطها فيه 

%. ولغرض اختبار 13.2حيث بلغ متوسطها فيه  ؛العقاري

  إىل اإلداريةكية فرضية الدراسة قام الباحث بتقسيم نسبة املل

من   أكثر%، 25-16%،15- 6، % فأقل5هي  ؛مستويات أربعة

أن   أوهلام ؛لتقسيم عىل معيارين%. ويستند الباحث يف هذا ا25

(  435قل قيمة هلذه النسبة يف مشاهدات الدراسة البالغة )أ

%، وهذا  38.4 تكرب قيمة كانأن أو، %3.2مشاهدة كانت 

 أما . ا يكون متناسقً  األربعةيعني أن طول الفئة يف املستويات 

املعيار الثاين فهو ملعرفة طبيعة وشكل تأثري الزيادة يف نسبة 

عىل العلقة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة  اإلداريةة امللكي

 إىل اإلداريةتقسيم امللكية  األمرالقرارات االستثامرية، يتطلب 

 هذه املستويات.

( مشاهدة  435وبتوزيع مشاهدات عينة الدراسة البالغة )

وفًقا ملستوى   اإلدارية خلل نافذة احلدث عىل نسب امللكية 

يظهر بوضوح أن   ؛ارات االستثامرالتحفظ املحاسبي وكفاءة قر

حاالت املغاالة يف االستثامر تكون مصاحبة النخفاض نسبة 

وجود علقة ارتباط فيام بني  ب وهذا ما قد يوحي    اإلدارية، امللكية  

ظهر قيمة  أالذي    سيربماننتيجة اختبار    كدتهأاملتغريين، وهو ما  

% )العلقة بني  3,2بمستوى معنوية  0.489معنوية عالية تبلغ 

 وكفاءة قرارات االستثامر(. اإلداريةنسبة امللكية 

 اإلدارية لعينة الدراسة وفًقا للملكية    اإلحصائي الوصف والتوزيع    : ( 6)  جدول رقم 

 عىل مستوى العينة ككل  البيان 
 وى القطاعات االقتصادية عىل مست 

 عقارية  خدمية  صناعية 

 % 13.2 % 26.51 % 23.6 % 22.71 الوسط احلسايب

 3279 0.3435 0.3253 0.3321 االنحراف املعياري

   0.3123 0.3017 0.3114 0.2895 معامل التشتت

ت 
شاهدا

ع امل
توزي

ت
ىل الفئا

ع
 

 17 24 26 67 % فأقل5

6-15 % 88 43 26 19 

16-25 % 115 65 34 16 

 23 51 91 165 % 25كثر من أ

 75 135 225 جمموع املشاهدات

 متغريات الدراسة   أساس توزيع عينة الدراسة عىل    : ( 7جدول رقم )

مستوى امللكية  

 اإلدارية 

 عىل مستوى كفاءة قرارات االستثامر  ساس مستوى التحفظ أ عىل  

 نقص  مغاالة  كفؤة  غري متحفظة  متحفظة 

 % 4.5 3 % 95.5 64  ـ % 100 67  ـ % فأقل5

 34 30 66 58  ـ 93.2 82 % 6.8 6 % 6-15

 78.3 90  ــ % 21.7 25 44.3 51 55.7 64 %  16-25

 74.5 123  ــ 25.5 42 23.6 39 76.4 126 % 25كثر من أ

جمموع 

 املشاهدات
196  239  67  122  246  
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 املستخدم يف اختبار فرضية الدراسة:   اإلحصائي   األسلوب 

املناسب الختبار فرضية  اإلحصائي األسلوبيار قبل اخت

  األصلكان توزيع املجتمع  إذانه ينبغي اختبار ما إف ؛الدراسة

الغرض   عدمه، وهلذاا من الذي سحبت من العينة طبيعي  

  (Lillefors Test for Normality)يستخدم الباحث اختبار 

ات فردعىل املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري مل  الذي يعتمد

 :اآلتيةحيث تم اختبار الفرضية    ؛ لعينة الدراسة  األصولجمموع  

Ho  :األصلن بيانات عينة الدراسة املسحوبة من املجتمع  إ  

 %.5قل من  أذات توزيع طبيعي عند مستوى معنوية مساوية أو  

صغر من أاملحسوبة  Tاالختبار وجد أن قيمة  إجراءوبعد 

مما يعني أن   ؛ ضية العدماجلدولية، وعليه تقبل فر W.95قيمة 

 ،%5الرشكات عينة الدراسة ذات توزيع طبيعي عند مستوى 

 البارامرتية؛ اإلحصائيةوبالتايل ينبغي استخدام االختبارات 

وء  ن االختبارات اللبارامرتية تصبح غري ملئمة. ويف ض أل

ذلك يستخدم الباحث حتليل االنحدار الختبار فرضية  

 : اآليت وعىل النحو  ،الدراسة

INVEFFit= aj + B1CONit * ESit+ B2SIZEit + 
B3DEMATit + B4FINSLAit + B5ROAit + 

……..(4) 

 ن:إحيث 

INVEFF .كفاءة القرارات االستثامرية = 

ja .احلد الثابت يف النموذج = 

it* ES itCON   ح بعدم متاثل = التحفظ املحاسبي املرج

 املعلومات.

itSIZE حجم الرشكة(.  األصول إمجايل= لوغاريتم( 

itDEMAT .الديون املستحقة = 

itFINSLA.)الركود املايل )الفائض النقدي = 

itROA األصول= العائد عىل . 

وتشري مصفوفة االرتباط الذاتية للمتغريات الرقابية  

 إحصائيةوجود علقة ارتباط ذات داللة عدم  إىلواملستقلة، 

العتامد عىل نتائج ا إمكانيةمما يعني  ؛معنوية بني تلك املتغريات

 النموذج يف تفسري فرضية الدراسة. 

 

 

 مصفوفة االرتباط الذاتية للنموذج   : ( 8جدول رقم )

 CON*ES SIZE DEMAT FINSLA ROA املتغريات 

CON*ES 1 0.1215 0.0655 0.0832 0.1087 
SIZE 0.1215 1 0.1062 0.1045 0.0847 

DEMAT 0.0655 0.1062 1 0.1047 0.1032 
FINSLA 0.0832 0.1045 0.1047 1 0.1007 

ROA 0.1087 0.0847 0.1032 0.1007 1 

 نتائج اختبار فرضية الدراسة 

%، كان  5ال تزيد عن  إداريةنه عند مستوى ملكية أيلحظ  -1

معنوية اجيابية، بمعنى كلام قل مستوى    إحصائيةذات داللة    األثر

ثامرية. يفس  التحفظ املحاسبي كلام قلت كفاءة القرارات االست

الذي يقوم عىل   اإلدارية املكافآتهذه النتيجة نظام احلوافز و

الراتب الثابت،   أساسنسبة من صايف الربح وليس عىل  أساس

ب  ، الذي قد يعد السبالرشحيةاملتبع يف معظم رشكات هذه 

% من قرارات االستثامر يف هذه  95.5وراء حوايل  األساس
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وبل   (.7)انظر جدول رقم فيها  الرشكات هي قرارات مغاىل

ن نظام احلوافز شك أن هذه النتيجة تدعم فرضية الدراسة أل

من بواعث اختيار السياسات  ا يعد واحدً  اإلدارية املكافآتو

الباحث هلذه النتيجة   مما يعزز من تفسري  ؛املحاسبية غري املتحفظة

والتي تبلغ حوايل   ،هو نسبة املديونية يف رشكات هذه الرشحية

رغبة   إىلحيث تشري هذه النسبة العالية من املديونية ؛ 39.4%

املديرين يف تعظيم منافعهم الشخصية عىل حساب منافع حلة  

  ؛، من خلل االعتامد عىل القروض لتمويل املشاريعاألسهم

بفعل   ؛الرشكة أرباحجيابية عىل زيادة إ آثارن وذلك ملا هلا م

القروض(، من جهة،  :الفارق بني عائد استثامرها وكلفتها )أي

فوائدها جزء من املصاريف   باعتباروميزت القروض الضيبية 

التي تطرح من الدخل اخلاضع للضيبة، والتي تعرف هذه امليزة 

ون من جهة  الضيبي للدي بالوفريف نظرية التمويل املعارصة 

 ثانية.

أما بشأن املتغريات الضابطة؛ فقد أظهرت نتيجة االختبار 

( أنه بالرغم من صغر 9درجة يف اجلدول رقم )اإلحصائي امل

حجم الرشكات يف هذا املستوى من امللكية اإلدارية، إال أنه كان  

له )أي حجم الرشكة( دور مؤثر وبشكل إجيايب عىل املغاالة يف  

االستثامر، وهذا ما يؤكد ما ذهب إليه الباحث من أن رغبة  

يبالون بمخاطر  املديرين يف زيادة منافعهم الشخصية جتعلهم ال 

االستثامر التي يف األغلب األعم تصاحب الرشكات صغرية 

احلجم، أما متغري الديون املستحقة فقد جاءت نتيجة مدعمة  

الستثامر، لفرضية اعتباره من حمددات كفاءة قرارات ا

فانخفاض متوسط قيمته يبدو كأنه حافز ملجهزي السيولة  

النقدي الذي  لتمويل الرشكات، واحلال كذلك مع الفائض 

أظهرت النتائج وجود أثر اجيايب له عىل املغاالة يف االستثامر. أما  

  أثر. معدل العائد عىل االستثامر فلم يكن له أي

 
 

 

 % 15-6% فأقل و5نتائج اختبار فرضية الدراسة ملستويني    : ( 9جدول رقم )

 توى امللكية                     مس             % فأقل   5املستوى األول:   % فأقل   15-6املستوى األول:  

 اإلدارية                      

 

ري 
قوة التأث

 

ى  
ستو

م

املعنوية 
 

قيمه  

سوبية 
ح
امل

 

ل  
معام

حدار 
الن
ا

B
 

ط 
س
املتو

ري  
قوة التأث

ى   
ستو

م

املعنوية 
قيمة   

سوبية 
ح
امل

 

ل  
معام

حدار 
الن
ا

B
 

ط 
س
املتو

 

56.7 % 3.1 1.867 0.57 0.365 76.5 % 3.8 1.805 1.48 0.403 CON*ES 

35.2 % 4.4 1.755 0.021 6.15 36.9 % 4.1 1.79 0.045 6.4 SIZE 

14.7% 4.5 1.746 0.78 6.9 8.6 % 3.6 1.865 1.25 5.4 DEMAT% 

22.7 % 3.3 1.826 0.185 0.45 38.6% 3.2 1.86 )1.075) 0.28 FINSLA 

 ROA 19.4 0.401 1.451 غ.م -- 16.2 0.65 1.357 غ.م --

0.367 0.78 INVEFF 
1.165 1.075 Aj 

 R2معامل التحديد  % 72.3 % 68.4

 اخلطأ املعياري 0.017  0.014

 املحسوبة Fقيمه  8.15 7.8

 مستوى املعنوية 3.6 4.2

 التفاصيل
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ة  -2 اين للملكـي ــتوى الـث ةخيتلف املس ( عن %15-6) اإلدارـي

ــابق ــبتها  هس ما  أن%. كام 6.8بوجود رشكات متحفظة تبلغ نس

ا يميز هذا املـستوى،  عىل كل نوعي عدم كفاءة  تـضمنه  ، هوأيـضً

، 2:1املغاىل والنقص يف االسـتثامر وبنسـبة   قرارات االسـتثامر،

مل  األـثرـنوع  أن إال ؛وبـاـلرـغم ـمن وـجود هـذـين االـخـتلـفني

ار أ إذ ؛خيتلف ــائيظهر االختـب ة  يوجود أثر ذ اإلحصـ دالـل

ــتثامرإمعنوـية  ــبي عىل املـغاالة يف االس ة للتحفظ املـحاس  ،جـيابـي

توى قأقوة ولكن ب دة مما هو عليه يف املـس حيث بلغ  األول؛ل ـش

بينام بلغ يف   ،%76.5 األولمعامل التأثري )املرونة( يف املســتوى 

 األســاس%. ويعتقد الباحث أن الســبب 56.7املســتوى الثاين  

ــتوى من امللكـية   اإلدارـيةوراء انخـفاض قوة الـتأثري يف ـهذا املس

ــتثامر يري رشكات هذه ية ملديعود إىل اختلف التوجهات االس

يؤدي إىل بروز فرضـية  اإلداريةفارتفاع نسـبة امللكية   ؛الرشـحية

لوك   التحصـني ري ـس إىل جانب فرضـية تقارب املصـالح يف تفـس

ديرين ــ واللأخلقي للـم ار العكيس ذه إ ؛االختـي ل ـه ذ يف مـث

 ،لتجنب خماطر االســتثامر ميوالً  أكثريكون املديرون   األوضــاع

وقيود عقود املديونية،   اإلفلس  تكلن مشوما يرتتب عليها م

ــ   ا يفس ــتثامر التي بلـغت وهو ـم ة النقص يف االس اـل  وجود ـح

. b(%34.6)وانخفاض نسبة املديونية إىل    ،%34نسبتها حوايل  

وبل شــك فإن تضــارب التوجهات االســتثامرية هبذه الطريقة 

تؤدي حتاًم إىل خفض قوة التأثري،   ابطة فإنأـس  ما املتغريات الـض

 ها مل ختتلف عن نظريهتا يف املستوى السابق. نتائج

b/   تخرجة بة املديونية املـس ط نـس بة متوـس تعكس هذه النـس

 من بيانات القوائم املالية ملشاهدات هذه الرشحية.

(  %25-16) اإلداريةسادت يف هذا املستوى من امللكية  -3

الرشكات   حيث بلغت نسبة ؛حالة التحفظ عىل عدم التحفظ

  الكفؤة؛ %، وظهرت حالة القرارات االستثامرية  55.7ة  املتحفظ

واختفت حالة املغاالة يف  ،% 21.7حيث شكلت نسبة حوايل 

 (. 7االستثامر )انظر جدول رقم 

يصاحبها زيادة    اإلداريةارتفاع نسبة امللكية    أن مما يعني ذلك  

 يف التحفظ املحاسبي الذي بدوره قد يقود إىل حتسني كفاءة

ن ظاهرة املغاالة يف االستثامر  أثامرية، من جهة، والقرارات االست

نته ال ترتبط بالضورة احلتمية مع حالة عدم التحفظ، رغم ما بي  

نسبة   أنوذلك بداللة  ؛والثاين األولنتائج اختبار املستوى 

 % من رشكات هذه الرشحية هي غري متحفظة. 44.3

تلك اخلصائص لبيانات هذه الرشحية فإن اختبار  وإزاء

وجعلها  ،تبويب البيانات إعادةرضية الدراسة يتطلب ف

وهلذا   ،متجانسة لكي يمكن االعتامد عىل نتائجها وتفسريها 

الغرض قام الباحث بتبويب مستوى التحفظ إىل مخس فئات 

وهي   ،(  0.132  -)  للفئة األوىل  األدنىواحلد    0.03طول الفئة  

تحفظ يف مستوى لل أعىللكنها متثل  ،غر قيمة يف البياناتصأ

، ثم بعد ذلك توزيع  اإلداريةمشاهدات هذه الرشحية من امللكية  

وكام هو   ،مشاهدات كفاءة قرارات االستثامر عىل تلك الفئات

( الذي يوضح وجود مشاهدات من  10مبني يف اجلدول رقم )

يبلغ عددها   حالة نقص يف االستثامر ضمن مستويات التحفظ

 األوىلا يف الفئتني مشاهدة منه 36وقد تركز  ،مشاهدة 40

املشاهدات الباقية فقد كانت ضمن الفئة اخلامسة،  أما والثانية، 

بالرغم من استثنائية هذه احلالة باعتبار عدم كفاءة قرارات 

ال أن إاالستثامر عادة ترتبط بعدم التحفظ وليس بالتحفظ، 

ن مثل هذه احلالة يمكن أن تظهر يف أل ؛الباحث ال يراها كذلك

لعائلية، مثل التي تتصف هبا رشكات تلك الرشكات ا

املشاهدات، وذلك بدوافع االستحواذ عن طريق ترغيب حلة  

بالتخل عن استثامراهتم من خلل اختاذ سياسات  األسهم 

فقد تركزت يف الفئة   الكفؤة؛القرارات  أما حماسبية متعسفة. 

املتبقي فقد كان ضمن  أما  ،مشاهدة 23ة بواقع الثالثة والرابع

، مما يعني ذلك أن للتحفظ منفعة حدية وليست  األخريةفئة ال

قل من  أوتتمثل يف حدود  ،مطلقة يف القرارات االستثامرية

 (.0.009) إىل( 0.101)



 هـ(1441م/2019) ،-255 229ص ص (،2، ع )(28) ، مج(العلوم اإلداريةك سعود )جامعة امللجملة 

 

248 

 

 الستثامر عىل فئات التحفظ التوزيع التكراري لكفاءة قرارات ا   : ( 10جدول رقم )

 ( فأكثر 0.008) ( 0.009)  – ( 0.039) ( 0.04)  –  ( 0.07) ( 0.071)  – ( 0.101) (  0.102)  -   ( 0.132) فئات التحفظ 

 52 14 9 19 22 التوزيع التكراري

 

اختبار فرضية الدراسة  أجريويف ضوء تلك املعطيات 

والثانية   األوىلثر التحفظ يف مشاهدات الفئة  أالذي بدأ بفحص  

داللة   يظهر وجود أثر عكيس ذأ متجانستني، وقد امبوصفه

ن  أو ،ىل حالة النقص يف االستثامرمعنوية للتحفظ ع إحصائية

يبدأ يتلشى كلام نقص مستوى التحفظ حتى يصل  األثرهذا 

جيايب إأثر  إىلة والرابعة، الذي عندمها يتحول إىل الفئتني الثالث

كلام نقص مستوى التحفظ كلام   إذ ؛معنوية إحصائيةذات داللة 

حتى يصل  ةءا حالة الكف إىلاجتهت القرارات االستثامرية 

إىل حالته  األثر( بعدها يعود 0.009 -) إىلستوى التحفظ م

فإن  ويستمر مع حالة عدم التحفظ، وهبده النتيجة ،السلبية

العلقة بني التحفظ وكفاءة قرارات االستثامر يف مشاهدات هذه 

بل شك هذه  و .امقعرً  تأخذ شكلً  اإلدارية الرشحية من امللكية 

ن املنطق يفرتض  أل ؛ثالنتيجة كانت متوقعة من قبل الباح

مثل للتحفظ تكون عنده قرارات االستثامر يف أوجود مستوى 

  ن زيادة مستوى التحفظ عن تلك احلدود الأ، واألحوال  أفضل

عدا حتسني قرارات   أخرىبدوافع  ا بد أن يكون مرتبطً 

كام هو احلال مع دوافع مديري الرشكات العائلية   ،االستثامر

نتيجة    أما املستوى من التحفظ.    التي تتصف هبا مشاهدات ذلك

 إىلفينسبه الباحث  ؛ر عدم التحفظ مع النقص يف االستثامرأث

دوافع مديري الرشكات التي قد تتجه نحو رغبتهم يف  

عرف بإدارة إىل ما ي   جلئوااالستمرار بوظائفهم، لذلك فقد 

  إعطاء الرشكة و  أداء، التي هي نقيض التحفظ، لتحسني  األرباح

بلية تدفقاهتا النقدية احلالية واملستقعن تصور جيد 

( تعد من  األرباح إدارة :للمستثمرين، إىل جانب كوهنا )أي

السلبية حلالة النقص يف   اآلثار الفاعلة ملواجهة  األدوات

ذلك   أساساالستثامر عىل القيمة السوقية للرشكة. وعىل 

التحليل يمكن القبول بفرضية الدراسة هلذا املستوى من امللكية  

 .إلداريةا

من املتغريات    ألي    ار أثرً ه  ظ  ختبار مل ي  أن االإىل    اإلشارةجتدر  

الضابطة، فانخفاض جمموع الديون املستحقة يف فئة مستوى  

( وتوفر الفائض النقدي مل تشجع 0.071 – 0.132التحفظ )

  ؛وحتفز مديري رشكات مشاهدات هذه الرشحية نحو االستثامر

املتمثلة يف رغبتهم يف استحواذ   وذلك بدوافع املنفعة الشخصية 

من خلل نقص يف االستثامر وزيادة   األسهم ستثامرات حلة ا

سلبية عن حلة   إشارات إرسالن يعملن عىل يالتحفظ اللذ

 .أدائها عن مستقبل الرشكة و  األسهم

% يلحظ أن  25من  أكثر إداريةعند مستوى ملكية  -4

حيث تبلغ   ؛ة السابقةحتفًظا من املستويات الثلث أكثرالرشكات 

ملكية   ةما يعني ذلك أن زياد(  %76.4)نسبتها يف هذه الرشحية  

نحو التحفظ، ويلحظ عىل هذه   لً مي أكثراملديرين جتعلهم 

  ، منها تتصف برتكز امللكية (%36.5) أنالرشكات 

ث ، هلذا يعتقد الباحاألجنبيةصف بامللكية تمنها ت( %17.5)و

من هذه الرشكات   األكرباجلزء  وراء حتفظ األساسالسبب  أن

 ؛ختفيض التكاليف السياسية يف رغبة املديرين فيها  إىلربام يعود 

نحو زيادة   اإلدارةوذلك من خلل ممارستها التأثري عىل 

. كام اإلدارةوذلك بفعل وجودمها ضمن فريق جملس  التحفظ،

نها تتصف بارتفاع  م( %21.4) نأيلحظ عىل هذه الرشكات 

قد يكون سبب ميل املديرين فيها نحو  مما كومية امللكية احل
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  كفء التحفظ هو حتسني احلاكمية املؤسسية لدعم وجود سوق 

وختفيض كلفة رأس املال   األجنبي،جيلب رأس املال املحل و

ما الرشكات غري املتحفظة فقد الحظ  أللرشكات املحلية. 

 . األفرادلكية املؤسسية و% منها تتصف بامل59الباحث أن 

،  اإلداريةختبار فرضية الدراسة هلذه الرشحية من امللكية  وال

التي قام هبا عند املستوى الثالث  اإلجراءاتقام الباحث بنفس 

  أن ( الذي يكشف  12وكام مبني يف اجلدول رقم )  ،%(  16-25)

قرارات االستثامر املثىل ترتكز يف الفئة الثانية التي مجيع 

لنقص يف االستثامر  ا أما . كفؤةمتثل قرارات  ا هتمشاهدا

 األوىلفقد توزعت عىل الفئة  ؛ملشاهدات الرشكات املتحفظة

نتيجة  أما وبعضها ضمن الفئة اخلامسة.  ،والثالثة والرابعة

الباحث سابًقا  إليهما ذهب  أكدفقد  اإلحصائياالختبار 

بخصوص وجود منفعة حدية للتحفظ املحاسبي، حيث 

فظ عىل قرارات االستثامر  جيايب للتحإالنتائج وجود أثر    أظهرت

 –( 0.110للمشاهدات املحصورة بني مستوى التحفظ )

عندما يقل مستوى التحفظ عن ذلك املستوى أو   أما (، 0.08)

 . ا سلبي   األثريكون فيزيد 

 

 
 

 % 25- 16  إدارية نتائج اختبار فرضية الدراسة ملستوى ملكية   : ( 11جدول رقم )

 
 
 
 

 التوزيع التكراري لكفاءة قرارات االستثامر عىل فئات التحفظ    : ( 12جدول رقم )

 ( فأكثر0.017) ( 0.018) –( 0.048) ( 0.049) –( 0.079) (0.08) –( 0.110) (0.111) -(0.141) فئات التحفظ 

التوزيع  

 التكراري 
38 41 23 21 42 
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الرشكات ذات القرارات االستثامرية املثىل   أنجدير بالذكر 

احلكومية.   أو األجنبيةللرشكات التي تتصف بامللكية  تنتمي

الرشكات  ويعتقد الباحث أن هذه النتيجة منطقية بخصوص 

يامرسون   األجانبن ين املستثمرأل األجنبية؛ذات امللكية 

  ؛ دورهم الرقايب عىل الرشكات املحلية بشكل مبارش وغري مبارش

ما الرقابة املبارشة فتكون عن طريق استخدام حق التصويت  أ

الرقابة غري املبارشة فتتم عن   أما ، اإلدارةللتأثري عىل قرارات 

  األمر راهتم من الرشكات املحلية، طريق التهديد بسحب استثام

ومن ثم قرارات   ،عىل جودة التقارير املالية ا جيابي  إالذي يؤثر 

ا فقد كانت  بالنسبة للرشكات املمولة حكومي   أما االستثامر. 

 :اآلتيةالنتيجة غري متوقعة لألسباب 

التحفظ إلخفاء موارد الرشكة   إىلن احلكومة تلجأ أل -1

 ألهداف سياسية.

عاين الرشكات التي هبا وجود حكومي عاٍل، تعاين من  ت -2

يف هذه الرشكات  ألن املديرين ؛ ة الوكالة بشكل واضحمشكل

 وليس من قبل املالكني العاديني.  ،ل احلكومةب  ن ق  عينون م  ي  

  أهداف تقوم احلكومة باستخدام هذه الرشكات لتحقيق  -3

ارض مع  التي غالبًا ما تتع األجلاجتامعية وسياسية قصرية 

 . األسهمتعظيم منافع حلة 

  األرجح وجهة النظر  أن النتيجة  ولكن يبدو وفًقا هلذه

واملتمثل يف استخدام    ،لتفسريها ترتبط بالدور الرقايب للحكومة

لتحقيق   األجنبيهذه الرشكات كنموذج الستقطاب االستثامر 

 التنمية املستدامة يف البلد. 

لقة بني التحفظ  فإن شكل الع ،هذه النتيجة أساسوعىل 

ن  إاملحاسبي وكفاءة قرارات االستثامر تأخذ الشكل املقعر، و

  األثر ملستوى التحفظ بداللة    األساسهي املحرك    اإلدارة دوافع  

حيث تزامن التحفظ  األوىل؛اختيار الفئة  أظهرهالعكيس الذي 

وكلمها هيدفان إىل حتقيق  ،املحاسبي مع النقص يف االستثامر

فالدافع الضيبي هو السبب وراء تزايد مستوى   ؛اإلدارةنفعة م

هو    األسهم التحفظ، والرغبة يف االستحواذ عىل استثامرات حلة  

حالة عدم التحفظ يف ظل  واحلافز وراء النقص يف االستثامر 

فقد كان هيدف إىل املحافظة عىل   ؛ وجود النقص يف االستثامر

 .االستثامرلسلبية لنقص ا اآلثارالقيمة السوقية للرشكة من 

c/   لقد تم احتساب نسب هيكل امللكية باالعتامد عىل

 معلومات التقارير املالية للرشكات عينة الدراسة. 

فقد كشفت نتائج اختبار   ؛ما بخصوص املتغريات الضابطةأ

النموذج عدم وجود أثر لكل من حجم الرشكة ومعدل العائد  

لديون املستحقة ا  أما   ؛عىل االستثامر عىل كفاءة قرارات االستثامر

النتائج عن وجود أثر سلبي هلام  أظهرتوالفائض النقدي فقد 

جيايب عىل حالة القرارات  إو ، عىل النقص يف االستثامر

 ثىل.االستثامرية امل

 

 فاق البحثية املستقبلية االستنتاجات واآل 

 االستنتاجات   - أ 

لقد أسفر التحليل اإلحصائي ومناقشة نتائجه عن جمموعة  

إىل جانب دعمه لفرضية الدراسة،   املهمةاجات من االستنت

 عىل النحو اآليت:  ذلك و

ان اجلزء األكرب من الرشكات األردنية ال تتبع سياسات  -1

ن التحفظ املوجود يف التقارير املالية إمتحفظة، وحماسبية 

خر مل يكن بدواعي حتسني جودة املعلومات  لرشكات اجلزء اآل

إنام بدوافع تعظيم منافع املديرين  املحاسبية وزيادة الشفافية، و

وما    ،بداللة املبالغة يف التحفظ  ؛ عىل حساب منفعة حلة األسهم

عدم متاثل املعلومات يف  مثل ظاهرة  ؛ سلبية آثار من  هترتب علي

وعدم كفاءة قرارات االستثامر سواء   ،السوق املايل األردين

 بالنقص أو املغاالة.

 

مللكية اإلدارية، فكلام زادت  يتأثر مستوى التحفظ بمستوى ا   -2

نسبة ملكية املديرين يف رأس املال الرشكة، كلام زاد مستوى  

ا يعني ذلك أن مستوى التحفظ  والعكس صحيح، ممَّ  ،التحفظ

ا  مرتبط بالبواعث االقتصادية للمديرين والتي ختتلف تبعً 

الختلف نسبة ملكيتهم يف رأس املال.
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 ثر % فأك 25  إدارية ضيات الدراسة ملستوى ملكية  نتائج اختبار فر . ( 13جدول رقم )

 
 
 

 

تكون القرارات االستثامرية غري كفؤة يف الرشكات غري   -3

ما يف الرشكات املتحفظة فتعتمد كفاءة القرارات أاملتحفظة، 

ذ عند هذا املستوى إ ؛االستثامرية عىل مستوى التحفظ احلدي

ن  فإشك    لبمن التحفظ حتقق الرشكة حجم االستثامر األمثل. و

اإلدارية، وبالتايل هذا املستوى خيتلف باختلف نسبة امللكية 

  ، يمكن االستنتاج بأن منفعة التحفظ يف احلد من مشاكل الوكالة

مقيدة بمستوى التحفظ   ا هنأو  ،ليست مطلقة  ؛وتعارض املصالح

 احلدي.

ال يوجد ملتغري حجم الرشكة ومعدل العائد عىل االستثامر   -4

ج نموذج االختبار، عىل العكس من متغري الديون  أثر عىل نتائ

ظهر االختبار اإلحصائي أقة والفائض النقدي اللذين املستح

  ، هلام أثر العلقة بني التحفظ املحاسبي وكفاءة قرارات االستثامر

 وخاصة يف املستوى الثالث والرابع من امللكية اإلدارية. 

 
 

 

 

 

 فاق البحثية املستقبلية اآل   - ب 

فاق ئج الدراسة واستنتاجاهتا يقرتح الباحث اآليف ضوء نتا 

 البحثية املستقبلية اآلتية:

ي مقرتح لقياس املستوى األمثل للتحفظ يف  نموذج كم   -1

 التقارير املالية.

 ثر السياسات املتحفظة عىل النقص يف االستثامر.أ -2

العلقة بني كفاءة قرارات االستثامر والفائض النقدي يف  -3

 املحاسبي. ضوء التحفظ 

 الديون املستحقة  ثر هيكل امللكية عىل العلقة بنيأ -4

 والتحفظ. 

ثر هيكل التمويل عىل العلقة بني التحفظ املحاسبي  أ -5

 وكفاءة قرارات االستثامر.  

التحفظ املحاسبي أم إدارة األرباح عىل  ا:أهيام أكثر تأثريً  -6

 كلفة رأس املال. 
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Abstract:  
The aim of the study: The study aims to examine the relationship between accounting conservatism 
and investment efficiency decision in light of difference managerial equity as the specified basis 
of the investment decisions efficiency.The study model was designed based on the consideration 
that accounting conservatism represents the independent variable, while the investment decisions 
efficiency represents the dependent variable. The research measured the independent variable to 
sample study by using a scale of (Rasu, 1997), While the research use (Biddle et. al.,2009) model 
to measure the dependent variable, To achieve the objective of the study, we tested hypothesis by 
using the designed model but with different levels of its managerial ownership in a sample of 87 
Jordanian companies for the period 2013-2017. The results of the study were supported its 
hypothesis as it shows the existence of different relations between accounting conservatism and 
investment efficiency decisions according to the difference in the ratio of managerial ownership. 
We have found that the majority of the Jordanian companies does not follow a conservative 
accounting policies, so the phenomenon of asymmetry of information and inefficiency of 
investment decision prevailed, we have found too in conservative companies, the efficiency of 
investment decisions depends on the level of marginal conservatism, which differs from one level 
to another. The current study produced its essential contribution through empirically displaying 
that managerial ownership has an impact on the relationship between accounting conservatism and 
investment decisions efficiency, moreover, the result of the study refuted the view that the benefit 
of the accounting conservative is absolute in improving the quality of financial reports and increase 
the efficiency of investment decisions and reduce the agency problems by revealing the existence 
of what the researchers called the marginal level of benefit of conservative because the 
conservatism was linked to manager's motives. ownership, Jordan, Emerging Economy. 






