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  میسم جهاد حامد األضم: إعداد

  دنجیب مسعو  الدكتور: إشراف
  

جـودة األربـاح علـى  على أثـر تطبیـق قواعـد الحوكمـةالتعرف على هدفت هذه الدراسة إلى 
لتحقیــق هــدف و . المســاهمة العامــة المدرجــة فــي ســوق عمــان لــألوراق المالیــة الشــركات الصــناعیة

الدراســـة واختبـــار الفرضـــیات فـــان الباحثـــة تعاملـــت مـــع نـــوعین مـــن البیانـــات همـــا البیانـــات الثانویـــة 
الشـــركات الصـــناعیة المدرجـــة فـــي بورصـــة مـــن جمیـــع مجتمـــع الدراســـة ات األولیـــة، وتكـــون والبیانـــ

  .شركة)  87( عمان، والبالغ عددها 
واضــح التنظیمــي الهیكــل لل تــأثیر وجــود: وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج أبرزهــا 

والمســاواة بــین  ةوجــود تــأثیر للعدالــ، وتبــین أیضــا جــودة األربــاحعلى لخطــوط الســلطة والمســؤولیة 
لتحمیــــل وجــــود تــــأثیر ، كمــــا تبــــین جــــودة األربــــاحعلى وأصــــحاب المصــــالح األخــــرى  نالمســــاهمی

 وجــود تــأثیر، كــذلك تبــین المســؤولیات والمســائلة عنهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى جــودة األربــاح
ى جـودة إلدارة المخـاطر علـوجـود تـأثیر أیضـا و  لحمایة المساهمین والمستثمرین على جودة األرباح

لوجــود نظــام فعــال وكفــؤ للرقابــة الداخلیــة علــى جــودة وجــود تــأثیر ، إضــافة إلــى انــه تبــین األربــاح
  األرباح

 الحوكمـــة قواعـــد تطبیـــق التأكیـــد علـــى أهمیـــةوعلـــى ضـــوء تلـــك النتـــائج أوصـــت الدراســـة ب
أعلـى  وبشكل متناسق مع أحكام القانون وااللتزام به، مع ضـرورة قیـام مجلـس إدارة الشـركة بتطبیـق

اسـتمرار و  .األربـاح جـودةمعاییر األداء المهنیة على جمیع نشاطات الشركة، وذلك لكونه یـؤثر فـي 
الشركات الصـناعیة المسـاهمة العامـة األردنیـة باالهتمـام بأصـحاب المصـالح المتعـاملین معهـا مثـل 

ر األساســیة الهتمــام بهــؤالء أصــبح مــن األمــو االبنــوك وحملــة الســندات والمــوردین والعمــالء، لكــون 
  .التي تنادي بها الحوكمة، فضال عن دورهم في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة

  
  



 ل 

Abstract 
 
The Impact of Implementing Corporate Governance     

Rules on the Quality of Earnings 
 

(Field Study on Public Jordanian Industrial Companies)   
 

Prepared by: 
 Maysam Jehad 

 
Supervised by: 

 Dr. Najeb Masoud  
 

This study aimed to identify the Impact of the rules of corporate governance 
implentetion on the quality of earnings of industrial companies listed at the Amman 
Stock Exchange. To achieve the objective of the study and testing of hypotheses, the 
researcher has dealt with two types of data are of secondary and primary data, the 
study population consisted of all industrial companies listed on the Amman Stock 
Exchange of (87) companies. 

The study found a number of results, most notably: the existence of the effect of the 
organizational structure clear lines of authority and responsibility on the quality of 
earnings, and also indicate the existence of the effect of justice and equality between 
shareholders and other stakeholders on the quality of earnings as demonstrated by the 
presence of the impact of the load of responsibilities and accountability by the Board 
of Directors on the quality of earnings as well as showing the existence of the effect to 
protect shareholders and investors on the quality of earnings and also the effect of the 
presence of risk management on the quality of earnings, as well as it shows the 
presence of the effect of the presence of an effective and efficient internal control on 
the quality of earnings 

In light of these findings the study recommends emphasizing the importance of the 
application of the rules of governance and are consistent with the provisions of the law 
and abide by it, with the need for the board of directors of the company to apply the 
highest standards of professional performance on all the company’s activities, so as to 
affect the quality of being a profit. Additionally, the continuation of industrial 
companies Jordanian public shareholding interest stakeholder clients such as banks , 
employees, bondholders, suppliers, attention to the fact that these become essential 
advocated by governance as well as methods for their role in the practice of 
management authorities of the company. 
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  الفصل األول
  مقدمة عامة للدراسة 

  تمهید 1-1

ة بحــدوث العدیــد مــن األزمــات التــي تتعــرض لهــا المنظمــات تتمیــز بیئــة األعمــال المعاصــر 

، التــــي تبعهــــا طــــرح العدیــــد مــــن التســــاؤالت حــــول دور مهنــــة Enronولعــــل أبرزهــــا انهیــــار شــــركة 

المحاسبة والتدقیق في تلـك األزمـات وجـودة األربـاح ودورهـا فـي إعطـاء صـورة صـادقة عـن المركـز 

  .المالي للمنشأة ونتائج أعمالها

وأصـــبحت مـــن الركـــائز األساســـیة التـــي یجـــب أن تقـــوم  الحوكمـــةتمـــام بمفهـــوم لـــذا زاد االه

ذلك بل قامـت الكثیـر مـن المنظمـات والهیئـات  ىعلیها الوحدات االقتصادیة، ولم یقتصر األمر عل

  .تطبیقه في الوحدات اإلقتصادیه المختلفة ىبتأكید مزایا هذا المفهوم والحث عل

ســواء تمثــل ذلــك فــي النظــر إلیهــا  ،لفكــر المحاســبيمــن جانــب ا وكمــةحال ىوعنــد النظــر إلــ

أو  التـدقیق،أو تم النظر إلیهـا مـن خـالل عالقتهـا بعملیـة  ،من خالل عالقتها باإلفصاح المحاسبي

متخـذي قــرار االسـتثمار أو أسـواق المــال، فـإن كـل هــذا  ىتـم النظـر إلیهــا مـن خـالل انعكاســاتها علـ

  .األرباح جودةو  مةوكحالیوضح العالقة التي توجد بین تطبیق 

لحوكمة دورًا فعاًال في مجاالت اإلصالح المالي واإلداري لمؤسسات القطاع اوتلعب 

الخاص، وزیادة ثقة المستثمرین في القوائم المالیة، وتنشیط االستثمار الوطني وجذب و العام 

ودفع عملیة  االستثمارات، وتدعیم الجهاز المصرفي وزیادة قدراته، وتفعیل سوق األوراق المالیة،

  .التنمیة االقتصادیة بفاعلیة

 المخــاطر إدارة آلیـة ضـبط خاللهـا مــن یـتم التـي الوسـائل أحــد الشـركات حوكمـة تعتبـركمـا 

 اتخــاذ لعملیــة المصــاحبة التأكــد عــدم حالــة مــن التخفیــف إلــى الوصــول وبالتــالي ،جوانبهــا كافــة مــن



3 

 بعملیـة الخاصـة المشـاكل وحسم محاسبیةال المعالجة ضبط یتم الحوكمة مبادئ خالل فمن، القرارات

 ومنفعـة جـودة علـى سـیؤثر كلـه هـذا المالیـة، القـوائم محتـوى وعـرض شـكل وضـبط المحاسبي القیاس

 المؤسســـات تلــك أداء تطــور علــى یــنعكس ممــا المالیـــة، القــوائم فــي المنشــورة المحاســبیة المعلومــات

  ).39، ص2007 العاني،( لها السوقیة القیمة وعلى

 وسـلوكیاتها الشـركة إدارة بـین مـا العالقة وترتیب تنظیم عملیة في الشركات حوكمة تتمثلو 

 وتقیـیم متابعـة علـى والعمـل الحكومیـة التنظیمـات وواضـعي العالقـة ذات واألطراف األسهم وحاملي

  .األطراف جمیع على بالنفع یعود حتى المستویات مختلف على األداء

 األرباح جودة على الحوكمة قواعد تطبیق أثرى التعرف عل الحالیة إلىالدراسة تهدف 

دراسة ، وذلك من خالل في ضوء المتغیرات والتطورات الحالیة والمستمرة في بیئة األعمال

، ومن المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة میدانیة على الشركات الصناعیة المساهمة العامة

فان أهمیة لذلك ، الشركاتهذه في  الداخلیین نوالمدققیوالمحاسبین المالیین  ینر یالمدوجهة نظر 

هذا هذه الدراسة تنبع من كونها تسهم في إیجاد جانب من قاعدة معلومات وبیانات حول 

  .الموضوع
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  أسئلتهاالدراسة و مشكلة  1-2

مدراء التنفیذیین ، كم أن جهات تكمن أهیمة األرباح في تقییم المساهمین ألداء ال

على األرباح في اتخاذ قراراتهم ، و هنا تكمن ضرورة أن تكون األرباح تتمتع قراض یعتمدون اإل

  .ة و تعكس األداء الحقیقي للمنشأة بالجود

ن جودة األرباح یتم تجاهلها من قبل إلى إ) Chanet et al., 2006(  دراسة أشارت وقد

منخفضة الجودة، كما  متخذي القرارات، كما بینت أن تجاهل هذه المعلومة یقود إلى اتخاذ قرارات

بینت هذه الدراسة أن هناك اهتمام متزاید بجودة أرباح الشركات التي تعبر عن جودة األداء من 

وهنا یأتي دور الحوكمة كأحد الركائز  .خالل ما تعكسه األرباح المفصح عنها من معلومات

هل  :اآلتيالتساؤل إجراء هذه الدراسة لإلجابة على كان ومن هنا  ،األساسیة في جودة األرباح

المساهمة العامة  الشركات الصناعیةجودة األرباح على  على یوجد أثر لتطبیق قواعد الحوكمة

  :اآلتیةویتفرع عن هذا السؤال األسئلة  المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة؟
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   السؤال األول

جـودة األربـاح على ة لوجود هیكل تنظیمي واضح لخطـوط السـلطة والمسـؤولی أثر هل یوجد

 المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة؟ الصناعیةالشركات  في

  ثاني السؤال ال

جــودة على وأصــحاب المصــالح األخــرى  نالمســاهمیوالمســاواة بــین  ةللعدالــ أثــر هــل یوجــد

 مالیة؟المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق ال الشركات الصناعیة في األرباح

  السؤال الثالث

عنها من قبل مجلس اإلدارة على جودة ءلة لتحمیل المسؤولیات والمسا هل یوجد أثر

 المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة؟ الشركات الصناعیةاألرباح في 

  الرابعالسؤال 

 ات الصناعیةالشرك في هل یوجد أثر لحمایة المساهمین والمستثمرین على جودة األرباح

 المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة؟

  الخامسالسؤال 

المساهمة العامة  الشركات الصناعیة في هل یوجد أثر إلدارة المخاطر على جودة األرباح

 المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة؟

  السادسالسؤال 

الشركات  في لیة على جودة األرباحلوجود نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخ هل یوجد أثر

  المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة؟ الصناعیة
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  الدراسةأهداف  1-3

ــــى  -1 ــــى  على أثــــر تطبیــــق قواعــــد الحوكمــــةالتعــــرف عل  الشــــركات الصــــناعیةجــــودة األربــــاح عل

  .المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة

لحوكمـــة وعالقتهـــا لاألبعـــاد المحاســـبیة وقواعـــد تطبیقهـــا و الحوكمـــة لـــى مفهـــوم ع إلقـــاء الضـــوء -2

  .تقییم جودة أرباح الشركةوأهمیتها و  جودة األرباح، كذلك المفاهیم المتعلقة ببجودة األرباح

فــــي  الــــداخلیین والمــــدققینوالمحاســــبین المــــالیین  ینر یالمــــدمــــن التعــــرف علــــى آراء المبحــــوثین  -3

لتحدیـــد ، وذلـــك المدرجـــة فـــي ســـوق عمـــان لـــألوراق المالیـــة المســـاهمة العامـــةالشـــركات الصـــناعیة 

  .الجوانب اإلیجابیة المساعدة على تحسین جودة األرباح للشركات المساهمة العامة

  

  الدراسةأهمیة  1-4

تنبع أهیمة الدراسة من خالل ما تتضمنه طبیعة العالقة بین جودة األرباح و بین جوانب 

عداد و استخدام إمن معلومات یمكن أن تكون مالئمة لألطراف المرتبطین ب الحاكمیة المؤسسیة

القوائم المالیة مثل المدیرین حیث ان سمعة المدراء التنفیذیین ترتبط بجودة األرباح كما بینت 

حیث أنه من المعلوم ) المستثمرین ( ، باالضافة الى المساهمین )  Francis,2006( دراسة 

  .بیر بقدرة الشركات على توزیع األرباح ، و استمراریة هذه التوزیعات أنهم یهمتون بشكل ك
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  أنموذج الدراسة 1-5

لتحقیق غرض الدراسة والوصول إلى أهدافها المحددة یوضح النموذج التالي دراسة 

  .هذه العالقات) 1-1(یوضح الشكل و . عالقات متغیرات الدراسة

  

  المتغیر التابع                         المتغیرات المستقلة                   

       قواعد الحوكمة      

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األرباح جودة على الحوكمة قواعد تطبیق أثرأنموذج الدراسة ) 1- 1(الشكل               

  

 تنظیميال هیكلال

 العدالة والمساواة

مسؤولیات مجلس 
 اإلدارة

حمایة المساهمین 
 والمستثمرین

 إدارة المخاطر

نظام فعال وكفؤ 
 للرقابة الداخلیة

  
  جودة األرباح

 

H01.6 

H01.1 

H01.2 

H01.3 

H01.4 

H01.5 



8 

  فرضیات الدراسة 1-6

  : تستند الدراسة على الفرضیة الرئیسة اآلتیة

01H : ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة)α ≥ 0.05 ( لتطبیق قواعد

المساهمة العامة المدرجة في سوق  الشركات الصناعیةجودة األرباح على  على الحوكمة

  :وقد انبثق عن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة اآلتیة .عمان لألوراق المالیة

  :الفرضیة الفرعیة األولى

1.10H : أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد)α ≥ 0.05 ( لوجود هیكل تنظیمي

المساهمة العامة  الشركات الصناعیة فيجودة األرباح على واضح لخطوط السلطة والمسؤولیة 

  .المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة

1.20H : أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد)α ≥ 0.05 (والمساواة بین  ةللعدال

المساهمة  الشركات الصناعیة في جودة األرباحعلى وأصحاب المصالح األخرى  نالمساهمی

  .العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة

1.30H:  أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة یوجد ال)α ≥ 0.05 ( لتحمیل المسؤولیات

المساهمة  الشركات الصناعیةعنها من قبل مجلس اإلدارة على جودة األرباح في  ءلةوالمسا

  .العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة
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  :الفرضیة الفرعیة الرابعة

1.40H : أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد)α ≥ 0.05 ( لحمایة المساهمین

المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان  الشركات الصناعیة في والمستثمرین على جودة األرباح

  .لألوراق المالیة

  :الفرضیة الفرعیة الخامسة

1.50H:  أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد)α ≥ 0.05(  إلدارة المخاطر على

  .المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة الشركات الصناعیة في جودة األرباح

  :الفرضیة الفرعیة السادسة

1.60H : أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد)α ≥ 0.05(  لوجود نظام فعال وكفؤ

المساهمة العامة المدرجة في سوق  الشركات الصناعیة في للرقابة الداخلیة على جودة األرباح

  .عمان لألوراق المالیة
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  التعریفات اإلجرائیة 1-7

 ىأعلى مستو على ومراقبتها المنظمة لأعما توجیه خالله من یتم الذي النظام وهي :الحوكمة

كذلك  ،والشفافیة والنزاهة لیةؤوللمس الالزمة بالمعاییر الوفاءو أهدافها تحقیق لأج من

على  إشراف لتوفیر المنظمة في المصلحة أصحاب ممثلي بواسطة المستخدمة اإلجراءات

   ).32، ص2005 حماد،( اإلدارة بها تقوم التي المخاطر ورقابة المخاطر

  :ها من خالل المتغیرات اآلتیةاسیق وسیتم

هو مجموعة الطرق التي تقسم بها الشركة أفرادها في مهمات متمیزة،  :تنظیميالیكل هال

ثم التنسیق بینهما، وفیها یتم توزیع المهام والمسؤولیات بین التقسیمات واألفراد وتحدید العالقات 

، 2009الشماع، ( الرسمیة وتعیین عدد المستویات الهرمیة وتجمیع األفراد في تقسیمات رسمیة 

  ).45ص

 لشرکة وبالشکـبال صالحـالم ذات رافـطألا عـجمی بحقوق االعتراف تعني :العدالة والمساواة

 الشركةارج ـخ أو ـلداخ كانوا سواء المساهمین بین والمساواة العدالة تحقیق یضمن الذي

  ).2003 البشیر،(

 في المسؤولین لقب من المتخذة راراتـــــوالق كافـــة اتــــالعملی انســــجام :مســـؤولیات مجلـــس اإلدارة

صلة ــال ذات اتــالجه نــم الصادرة والتعلیمات ةــنظمألوا شریعاتــالت عـم لصالحها المنفذةالشركة 

  ).247، ص2008 النواس،(

باالسهم ملكیــــتهم بسجالت لتثبیت ل االحتفــــاظ وذلك من خال :حمایــــة المســــاهمین والمســــتثمرین

بما في مـــــین عن ضمان حقوق المساهفضالً  ب،والشفافیة بالمعلومات وتقدیمها في الوقت المناس

ـــــــوالحصـــــــول مجلس االدارة اء ذلك حق انتخاب أعض  حمـــــــاد،( یـــــــةرباح السنوألحصة من ا ىعل

  ).37، ص2005
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لمخاطر وتطویر اهي النشاط اإلداري الذي یهدف إلى قیاس وتقییم : إدارة المخاطر

أخرى وتجنبها وتقلیل  إستراتیجیات إلدارتها، وتتضمن هذه اإلستراتیجیات نقل المخاطر إلى جهة

  ).Nuijten et al., 2008, p.16( آثارها السلبیة وقبول بعض أو كل تبعاتها

التي تقوم بها الجهة ذات  اإلجراءاتهي تلك  :نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة

وكذلك  ،األهداف الموضوعة مسبقا تحقیقمن مدى  التأكداالختصاص والمخولة قانونا بهدف 

لتحقیق هذه األهداف ومن ثم اتخاذ  إنجازهامة وشرعیة األعمال التي تم التأكد من سال

  ).26، ص2001، زیدان( اإلجراءات الالزمة لمعالجة االنحرافات

وبشكل مستمر من نشاطاتها  األرباحقدرة الشركة على تولید  تعني: األرباح جودة

 ،للشركة الحقیقي األداء عن رالتعبی في عنها المفصح األرباح قدرة، كذلك التشغیلیة المتكررة

 اتذبذبه وعدم األرباح استمراریة في تتمثل األرباح جودة أن حیث المستقبلیة باألرباح والتنبؤ

Bashiti, 2009, p. 37)(.  
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  حدود الدراسة 1-8

  :مثلت حدود الدراسة فیما یليت

ـــة - 1 ة فـــي ســـوق عمـــان المدرجـــ الشـــركات الصـــناعیة المســـاهمة العامـــةشـــملت : الحـــدود المكانی

بیـــــان بأســـــماء الشـــــركات الصـــــناعیة ، حیـــــث یوضـــــح 3انظـــــر المحـــــق رقـــــم (المالیـــــة لـــــألوراق 

  ).رجة في سوق عمان لألوراق المالیةالمساهمة العامة المد

والمحاســـبین المـــالیین  ینر یالمـــد تالثـــة أفـــراد مـــن كـــل شـــركة مـــنتـــم اختیـــار : الحـــدود البشـــریة -2

  .األرباح جودةو  الحوكمة قواعدر لدیهم المعرفة الكافیة بكونهم تتوف، الداخلیین والمدققین

وحتــى بدایــة  2013غطــت الفتــرة الزمنیــة الواقعــة مــا بــین شــهر كــانون ثــاني : الحــدود الزمانیــة -3

 .2014شهر أیار 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: المبحث األول

  تمهید 2-1

  هوم الحوكمةمف 2 -2

  الحوكمةمبادئ  2-3

  مجاالت وممارسات الحوكمة 2-4

  عالقة الحوكمة بالمحاسبة 2-5

  جودة األرباح 2-6

  هامقاییسو  أهمیة جودة األرباح المحاسبیة 2-7
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطار النظري: المبحث األول

  تمهید 2-1

، وذلك وجودة األرباح یهدف هذا الفصل إلى التعریف بالمفاهیم المتعلقة بالحوكمة 

دللوصول إلى إطار  عَ ُ یعتبر مصطلح حیث  .أساسًا للدراسة المیدانیة مفاهیمي نظري متكامل ی

، وقد حظي هذا 1932مع ان جذوره تعود لعام  الحوكمة من أهم المفاهیم اإلداریة الحدیثة

الموضوع باهتمام دولي كبیر في السنوات األخیرة، خاصة بعد المشكالت التي قابلتها بعض 

شركة إنرون للطاقة، مما دعا إلى ضرورة إیجاد قواعد ومعاییر الشركات األمریكیة الكبرى ك

إداریة وقانونیة تحكم أداء المؤسسات، لتفادي تكرار مثل تلك األزمات والحفاظ على مصالح كل 

إلى زیادة المطالبة بضرورة وجود مجموعة من الضوابط واألعراف األطراف المعنیة، كذلك أدى 

لتحقیق الثقة والمصداقیة في المعلومات الواردة في القوائم المالیة والمبادئ األخالقیة والمهنیة، 

، 2011العجمي، (والتي یحتاج إلیها العدید من مستخدمي القوائم المالیة خاصة المستثمرین 

  ).23ص

وبالرغم من أن األزمة المالیة لم تأخذ الصورة واألبعاد الكاملة لها حتى اآلن، كما أن 

ذوا حتى اآلن رد الفعل المناسب تجاه األزمة، إال أن الجهات المهنیة قد واضعي السیاسات لم یأخ

بدأت باتخاذ ردود أفعال سریعة تجاه األبعاد المختلفة لتلك األزمة لتدارك آثارها على مهنة 

 Internationalالمحاسبة، وعلى رأس تلك الجهات المهنیة هو االتحاد الدولي المحاسبین 

Federation of Accountants (IFAC)  الذي سعى من خالل المجلس الدولي لمعاییر
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إلدخال بعض International Accounting Standards Board  (IASB)  المراجعة والتأكید

عادة الصیاغة على العدید من إصداراته المهنیة ، 2007علي وشحادته، ( . التعدیالت وإ

  ).17ص

ى مجموعة من المبادئ والقواعد التي وترى الباحثة أن تطبیق مفهوم الحوكمة یعتمد عل

تعتبر بمثابة الخریطة التوضیحیة، التي یجب أن تتبعها كل من الجهات الرقابیة على سوق رأس 

المال، وأعضاء مجلس إدارة الشركات واإلدارة التنفیذیة للشركات، حیث أن تطبیق هذه المبادئ 

عد على جذب رؤوس األموال یؤدي إلى توفیر الحمایة ألصحاب المصالح، وبالتالي یسا

  .واالستثمار

  مفهوم الحوكمة 2 -2

كأحد المصطلحات الحدیثة نسبیًا مع أن جذوره ) Governance(كمة و ظهر مفهوم الح  

وقد ازداد االهتمام بهذا المصطلح والسیما بعد ازدیاد حاالت الفشل  1932تعود إلى العام 

هو ترجمة مختصرة الحوكمة مصطلح و  والتعثر لدى العدید من المؤسسات االقتصادیة،

أسلوب " أما الترجمة العلمیة لهذا المصطلح، فهي  ، Governance Corporateللمصطلح

  ).17، ص2007وشحاتة، عبدالوهاب " (ممارسة سلطات اإلدارة الرشیدة 

كما ، Governanceلم یتم التوصل إلى مرادف متفق علیه في اللغة العربیة لمصطلح و 

وقد أورد  ،مدلولمعنى و أعطاه أكثر من  Corporateالمصطلح مع كلمة  إن اقتران هذا

في اللغة العربیة لتفسیر وردت معنى  خمسة عشرفي هذا السیاق  )117ص، 2006 الصالح،(

حوكمة الشركة، وحاكمیة الشركة، وحكمانیة الشركة، والتحكم المشترك، : هي، المصطلحهذا 

، وضبط الشركة، والسیطرة على الشركة، والمشاركة والتحكم المؤسسي، واإلدارة المجتمعة



16 

دارة شؤون الشركة، والشركة الرشیدة، وتوجیه الشركة، واإلدارة الحقة للشركة، والحكم  الحكومیة، وإ

  . الصالح للشركة، وأسلوب ممارسة سلطة اإلدارة

تعددت التعریفات المقدمة من الباحثین حول هذا المصطلح تبعا لوجهات نظرهم وقد 

للتوجیه و الحكم و الرقابة " نظاما: " بأنهاالحوكمة المختلفة، حیث عرفت مؤسسة التمویل الدولیة 

على نشاط الشركات ، مبنیآ على تنظیم عمیلة اتخاذ القرار في هذه الشركات ، و توزیع 

  .(Alamgir, 2007, p.7) " الصالحیات و المسؤولیات  

رقابة المالیة وغیر المالیة والذي عن طریقه یتم نظام متكامل لل: البعض بأنها هاقد عرفو 

مجموعة من الطرق والتي یمكن من خاللها أن : باإلضافة إلى أنها. إدارة الشركة والرقابة علیها

  ).15، ص2008سلیمان، ( یتأكد المستثمرون من تحقیق ربحیة معقولة الستثماراتهم 

قواعد والعوامل التي تتحكم في منظومة من القوانین وال: "بأنهاالحوكمة  تعرفكذلك 

المساهمین و الموردین و أسواق رأس عملیات المؤسسة وتتضمن عالقتها بأصحاب المصالح و 

ومجموعة القوانین والتعلیمات وقواعد اإلدراج وممارسات القطاع الخاص  المال و غیرهم ،

 ،2012 ،والقرشي برقعان( " الطوعیة التي تهدف إلى تحقیق أهداف المؤسسة وتطلعات المجتمع

  .)12ص

كمة و للح اً تعریف) 1992(في تقریرها الصادر في عام ) Cadbury(لجنة كما أوردت 

تمثل نظامًا كلیًا للرقابة على الجوانب المالیة وغیر المالیة وبواسطة هذا النظام توجه : "نهاأب

  ).450ص ،2005الغالبي والعامري، ( "وتراقب المنظمة بأكملها

كات بمثابة عملیة إداریة تمارسها سلطة اإلدارة اإلشرافیة سواء داخل تعد حوكمة الشر 

وتعرف الحاكمیة بأنها حالة أو عملیة أو نظام یحمي سالمة كافة . الشركات أو خارجها

مجموعة من العالقات فیما بین : "كما تعرف بأنها. التصرفات ونزاهة السلوكیات داخل الشركة
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 ,Freeland) " لس اإلدارة وحملة األسهم وغیرهم من المساهمینالقائمین على إدارة الشركة ومج

2007, p.8).  

هــم فــي تطــویر وتحســین العالقــة فیمــا بــین المنشــأة والعدیــد مــن مكمــة كمفهــوم و حال وتبقــى

المهتمین بأمورها، كالمستثمرین، والموردین، والموظفین، والمـدققین، وأسـواق المـال، وغیـرهم؛ وذلـك 

ة للوضـــع االقتصـــادي للشـــركات المســـاهمة العامـــة والمجتمـــع بشـــكل عـــام بســـبب أهمیتهـــا الواضـــح

  ).1، ص2003دهمش وأبو زر، (

وتستنتج الباحثة من خالل التعریفات السابقة أن هناك معاٍن أساسیة لمفهوم حوكمة 

  :الشركات وهي

  .مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات -1

  .دارة والمدیرین والمساهمین وأصحاب المصالحتنظیم للعالقات بین مجلس اإل -2

  .التأكید على أن الشركات یجب أن تدار لصالح المساهمین -3

مجموعة من القواعد یتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة علیها وفق هیكل معین یتضمن توزیع  -4

لمدیرین التنفیذیین الحقوق والواجبات فیما بین المشاركین في إدارة الشركة مثل مجلس اإلدارة وا

  .والمساهمین

والـنظم القـوانین والقواعـد اآللیـات واإلجـراءات و مجموعة من هي الحوكمة وترى الباحثة أن 

والمعـــاییر التـــي تحـــدد العالقـــة بـــین إدارة الشـــركة مـــن ناحیـــة، وحملـــة األســـهم وأصـــحاب والقـــرارات 

ال، الـــدائنین، المـــواطنین مـــن المصــالح أو األطـــراف المرتبطـــة بالشـــركة مثـــل حملــة الســـندات، العمـــ

  .تضمن كل من االنضباط والشفافیة والعدالة ناحیة أخرى، والتي 
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  الحوكمةمبادئ  2-3

یتم وفق المبادئ الحوكمة إلى أن تطبیق قواعد  (Fawzy, 2003, p.5-9)یشیر 

مثل ، والتي تت1999والمعاییر التي توصلت إلیها منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في عام 

  :في ما یلي

  حفظ حقوق المساهمین -1

نقل ملكیة األسهم، واختیار مجلس اإلدارة، والحصول على و حقوق حملة األسهم وتشمل 

عائد في األرباح، ومراجعة القوائم المالیة، وحق المساهمین في المشاركة الفعالة في اجتماعات 

رى للتأثیر على تكوین مجلس انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو الوسائل األخالجمعیة العامة، و 

اإلدارة، والموافقة على العملیات االستثنائیة وبعض الموضوعات األساسیة األخرى، كما یحدده 

قانون الشركات واللوائح الداخلیة للشركة، ویمكن النظر إلى هذا القسم باعتباره بیانا لمعظم 

جمیع دول منظمة  التعاون الحقوق األساسیة للمساهمین التي تم االعتراف بها قانونا في 

  .االقتصادي والتنمیة
  

  المعاملة المتساویة بین المساهمین -2

لحملة األسهم في الشركات المساهمة إلى تحقیق المساواة  المتساویةتشیر المعاملة و 

وتحقیق المعاملة العادلة بین كافة المساهمین سواء كبار المساهمین أو صغار المساهمین ، بینهم

من حیث حقوق  ، وكذلك المساواة بین المساهمین المحلیین والمساهمین األجانب،)لیةحقوق األق(

على القرارات األساسیة في اجتماعات الهیئة العامة للشركة في الجمعیة العامة التصویت 

وتمكین حاملي أقلیة  ،وحمایتهم من النتائج المترتبة على عملیة التداول في المعلومات الداخلیة

  . الدفاع عن انتهاك حقوقهم من قبل المسؤولین في الشركة أو حملة غالبیة األسهماألسهم من 
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  ضمان دور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة -3

وتشمل احترام حقوقهم القانونیة، والتعویض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آلیات 

ویقصد بأصحاب . المطلوبة على المعلومات ، وحصولهممشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة

الدائنون والعاملین بالشركة وكافة الجهات المصالح البنوك وحملة السندات والموردین والعمالء و 

الحكومیة، وتوفیر المعلومات الالزمة لهم بصورة دوریة وفي الوقت المناسب، وحقهم في إخطار 

غیر قانونیة أو غیر أخالقیة، دون أن یترتب على هذا مجلس اإلدارة بأي تصرفات أو مخالفات 

  ).88، ص2007علي وشحاته، (اإلخطار أي مساس بحقوق تلك األطراف تجاه الشركة 
  

  الشركات لحوكمةضمان وجود أساس إلطار فعال  -4

الشركات كال من تعزیز شفافیة األسواق وكفاءتها، كما حاكمیة یجب أن یتضمن إطار 

سقا مع أحكام القانون، وأن یصیغ بوضوح تقسیم المسئولیات فیما بین یجب أن یكون متنا

ولكي یتم ضمان وضع إطار فعال للحاكمیة، السلطات اإلشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیة المختلفة، 

یمكن لكافة المشاركین في  الفإن من الضروري وجود أساس قانوني وتنظیمي ومؤسسي فع

عالقتهم التعاقدیة الخاصة، وعادة ما یضم إطار الحاكمیة على السوق االعتماد علیه في إنشاء 

عناصر تشریعیة وتنظیمیة وترتیبات للتنظیم الذاتي وااللتزامات االختیاریة، وممارسات األعمال 

  . التي هي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاریخها وتقالیدها

 

  اإلفصاح والشفافیة -5

لى تحقیق اإلفصاح والشفافیة عن كافة األمور یجب أن یركز إطار حاكمیه الشركات ع

المالیة التي تخص الشركة، وتتعلق تلك األمور المالیة بنتیجة نشاط الشركة ومركزها المالي 

وحركة التدفقات النقدیة وغیرها من األمور المالیة، ویجب أن یشمل اإلفصاح عن مدى تحقیق 
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فقاتها النقدیة والسیاسات المحاسبیة أهداف الشركة، ونتیجة نشاطها ومركزها المالي وتد

المستخدمة والعالقات مع األطراف ذات العالقة، وبیان مدى االلتزام بالمعاییر المحاسبیة 

والسیاسات واللوائح ذات الصلة، مع ضرورة اإلفصاح عن حصة األغلبیة في حقوق الملكیة 

ات المتعلقة بمؤهالت أعضاء وحقوق األقلیة ومكافأة مجلس اإلدارة واإلفصاح عن كافة المعلوم

  . )90-89، ص2007علي وشحاته، ( مجلس االدارة

  التأكید على مسئولیات مجلس اإلدارة -6

على الرغم من ضرورة تأكید فصل إدارة الشركات عن مالكیها، وتحقیق فكرة اإلدارة 

عها تتحقق الخبیرة، وتحقیق مبدأ االستقاللیة، وتأكید مبدأ المحاسبة عن المسؤولیة، وهي جمی

الصالحیة، : عندما تصبح مسئولیات مجلس اإلدارة واضحة ومحددة ومعلنة سواء من حیث

ویجب أن یتیح إطار . المسؤولیات، الحقوق، الواجبات، المزایا والبدالت واألجور والمكافآت

أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركات الخطوط اإلرشادیة االسترشادیة لتوجیه الشركات، كما 

جب أن یكفل المتابعة الفعالة لإلدارة التنفیذیة من قبل مجلس اإلدارة، وأن تضمن مساءلة مجلس ی

  ).143-142، ص2005الخضیري، (اإلدارة، من قبل الشركة والمساهمین 

لغــرض تحقیــق أهـدافها إلــى مجموعــة مـن الــدعائم والقواعــد  المؤسسـیةالحوكمــة كمـا تســتند 

  :األساسیة من أهمها

وتعني اإلفصاح عـن كافـة المعلومـات، واإلفصـاح عـن ملكیـة النسـبة : شفافیةاإلفصاح وال -1

. العظمــى مـــن األســـهم، واإلفصـــاح المتعلـــق بأعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمـــدیرین التنفیـــذیین

موضــوعیة بكــل و  ةدقاهــة وصــینز و ویــتم اإلفصــاح عــن كــل تلــك المعلومــات بطریقــة عادلــة 

ودون  ب المصــالح فــي الوقــت المناســببــین جمیــع المســاهمین وأصــحا واســتقامةأمانــة و 

 .(Fawzy, 2003, p.5)تأخیر
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قیامهـا ومتابعتهـا للتأكـد مـن  ةإمكـان تقیـیم وتقـدیر أعمـال اإلدارة التنفیذیـتعنـي و : المساءلة -2

تنفیــــذ المهــــام التــــي مــــن شــــانها ضــــمان القیــــام باألعمــــال بدقــــة مــــن قبــــل بقیــــة المــــوظفین ب

 هم فـــي تنفیـــذهاحعمـــال ومـــدى نجـــااألنتـــائج تقـــدیم تقـــاریر دوریـــة عـــن بالمؤسســـة، وذلـــك ب

 ).15، ص2007، الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین(

وتعنـــي أن تكـــون للمنظمــة رســـالة أخالقیــة فـــي المجتمــع وان یعتـــرف المـــدراء  :المســؤولیة -3

وتحســـین  نبـــأنهم جـــزء مـــن المجتمـــع وعلـــیهم واجبـــات تجـــاه حمایـــة البیئـــة وتجـــاه العـــاملی

مـن خـالل تحقیـق العوائـد  األسهمهم، فضال عن مسؤولیتهم تجاه حملة الخدمات المقدمة ل

 )Carroll, 2003, p.4(المناسبة لهم 

 وتعنـــي احتـــرام حقـــوق مختلـــف المجموعـــات أصـــحاب المصـــلحة فـــي المؤسســـة، :العدالـــة  -4

علــى أســس قائمــة علــى  فــي الشــركة العــاملینالواجبــات والمســؤولیات بــین و  المهــام توزیــعو 

 ).14، ص2007، الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین(ة العدل والمساوا

الموظـف أن یكـون و  وجـود تـأثیرات وضـغوط غیـر الزمـة للعمـل،وتعني عـدم : االستقاللیة -5

ویتمتـــع باســـتقالل فكـــري فـــي جمیـــع مـــا یتعلـــق بعیـــدا عـــن أي تـــأثیرات جانبیـــة، و  محایـــدا

القـات قـد تبـدو أنهـا تفقـده وأن یتجنـب أي ع ،متعارضة وأال یكون له أي مصالح بأعماله،

، 2007، الهیئـة السـعودیة للمحاسـبین القـانونیین( القیام بأعمالـهموضوعیته واستقالله عند 

 ).14ص

وتعنـــي تـــداخل قواعـــد الـــتحكم المؤسســـي بالعدیـــد مـــن القـــوانین، مثـــل : القـــوانین واألنظمـــة -6

ـــــدقیق وغیرهـــــا، مـــــن القـــــوانین  قـــــوانین الشـــــركات وأســـــواق المـــــال والبنـــــوك والمحاســـــبة والت

والتشریعات التـي توضـح حقـوق المسـاهمین وواجبـاتهم، مثـل حـق التصـویت وحـق انتخـاب 
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أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، كـــذلك یوضـــح حقـــوق المجتمـــع علـــى المنظمـــة وواجباتـــه تجاههـــا 

)Zingales, 1997, P.2.(  

 وتــرى الباحثـــة أن الحوكمــة تضـــفي المصـــداقیة والعدالــة علـــى القـــوائم المالیــة، التـــي تعـــدها

إدارة الشــركات التــي تعتمــد علیهــا العدیــد مــن األطــراف فــي اتخــاذ قــراراتهم االقتصــادیة، لــذلك فــإن 

األمــر یتطلــب أن یتــوافر للمــدقق المهــارات والمعــارف الالزمــة التــي تمكنــه مــن القیــام بــدوره بكفــاءة، 

ة فــي البیئــة والعمـل علــى تطــویر قدراتــه باســتمرار حتــى یمكنـه مواكبــة التغیــرات المســتمرة والمتســارع

  .التي یعمل بها

  

  مجاالت وممارسات الحوكمة     2-4

لتطبیــق الحوكمــة وجعلهــا عــالج نــاجح للفســاد المــالي واإلداري ووســیلة وأداة لــذلك كــان ال 

  :)159-150، ص2005الخضیري، ( بد من تحدید مجاالت عملها، والتي من أهمها ما یلي
  

  مجال تأسیس فكر وثقافة االلتزام )1

ة تؤســــــس فكــــــر وثقافــــــة االلتــــــزام، وتوثــــــق كــــــل شــــــيء یجــــــري فــــــي الشــــــركات إن الحوكمــــــ

والمؤسسـات، فــال شـيء یمكــن رصــده خـارج القــوائم، بـل یتعــین أن یــتم رصـد كــل شـيء فــي القــوائم، 

إن الحوكمـة تعمـل علـى إبقـاء الرمـوز كما  .والحدث عنه في التقاریر المالیة التي تنشرها الشـركات

الق الحمیـدة وتضـع نموذجـا للقـیم، وتعمـل علـى العنایـة بالصـحة صالحة وسلیمة، وتؤكد على األخـ

  .والسالمة المالیة
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  ال تحسین الشفافیة وتحقیق الوضوحمج )2

كانت الحوكمة قویة، كلما كانت فاعلة، وكلما كانت تحسن من درجـة الشـفافیة، ومـن كلما 

الدولیـــة، وزیـــادة درجـــة الوضـــوح، وهـــي متطلبـــات أساســـیة وضـــروریة لجـــذب االســـتثمارات المحلیـــة و 

  .تراكمها ومكوناتها
  

  مجال تحقیق المصداقیة وزیادة عناصر الثقة )3

تحسین فاعلیة وقدرة النظام المحاسبي في الشـركات،على إیضـاح مـا  و یتم ذلك من خالل

یحــدث ویــتم فیهــا، والتعبیــر الحقیقــي عــن الموجــودات، وبمــا یســاعد علــى زیــادة عناصــر الثقــة فــي 

كسـابها مصــد اقیة، ومـن هنــا یتعـین أن تكــون المبـادئ المحاســبیة واألعـراف المحاســبیة، الشـركات وإ

 .والنظم المحاسبیة والقواعد المحاسبیة متقدمة، ومطبقة بشكل سلیم 

  

  مجال توفیر عناصر الجذب االستثماري المحلي والدولي -4

إن الحوكمـــة لیســـت هـــدفا فـــي حـــد ذاتـــه لكنهـــا وســـیلة وأداة للوصـــول إلـــى تحقیـــق أهـــداف 

تعددة، وأهم هذه األهداف توفیر عناصر جیـدة للجـذب االسـتثماري، سـواء مـن جانـب المسـتثمرین م

الدولیین، أو من جانـب المسـتثمرین الـوطنیین المحلیـین، وبمـا یعمـل علـى تـوطین كـال النـوعین مـن 

االسـتثمارات فــي مشـروعات محلیــة، وتعتمـد عملیــات الجـذب االســتثماري فـي أي ســوق علـى تــوافر 

الثقـــة والمصـــداقیة وتأكیـــد نزاهـــة المعـــامالت وارتباطهـــا بهیكـــل القـــیم والمبـــادئ المتعـــارف عناصـــر 

  .علیه
  

  مجال تحقیق العدالة وتطبیق مبدأ على قدم المساواة -5

تطبیق مبدأ على قدم المساواة، ممـا یزیـد مـن الشـعور  على  تقوم الحوكمة في هذا المجال

مــان، وبمــا یقضــي علــى حــاالت العجــز والطمــع وزیــادة بالعدالــة، ومــن اإلنصــاف، وبالتــالي مــن األ
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تاحـــة الفرصـــة لكافـــة األطـــراف للمعرفـــة، . الفســـاد ومـــن ثـــم تعمـــل الحوكمـــة علـــى تحقیـــق العدالـــة، وإ

  .وجعل الجمیع یعاملون على قدم المساواة
  

  مجال تحسین األداء -6

و تعمــــل الحوكمــــة علــــى حســــن إدارة الشــــركات خاصــــة فیمــــا یتصــــل بعملیــــات التخطــــیط أ

  .التنظیم أو المتابعة ومن ثم تزداد الكفاءة اإلداریة للشركات

   مجال زیادة الفاعلیة واألداء -7

تقـوم الحوكمــة بــدور كبیــر األهمیــة فــي زیـادة فاعلیــة الشــركات، وجعــل حاضــرها ومســتقبلها 

  :واعدا من خالل عدة وسائل رئیسیة هي

  .وسیلة زیادة اإلنتاج ورفع اإلنتاجیة  - أ

  .جودة واالرتقاء بالنوعیةوسیلة زیادة ال -

وتــرى الباحثــة أن الحوكمــة تعمــل علــى تعمیــق اإلحســاس بالواجــب وزیــادة الشــعور 

بالمســئولیة وتنمیــة روح المشــاركة بــین كافــة األطــراف، وبالتــالي یتحــول الجمیــع إلــى شــركاء 

خلـــق الـــدافع للمزیـــد مـــن الشـــفافیة والنزاهـــة كأحـــد المبـــادئ األساســـیة فـــي صـــنع النجـــاح، وت

وكمة، من خالل الحد من أشكال التالعب المختلفة، لـذلك فـإن هنـاك العدیـد مـن اآلثـار للح

 .على مهنة مراجعة الحسابات كأحد آلیات الحوكمة

  

  عالقة الحوكمة بالمحاسبة 2-5

 ، ترتبط المحاسبة سواء على المسـتوى المهنـي أو المسـتوى النظـري بالحوكمـة ارتباطـًا وثیقـًا

جــراءات حیــث تعتبــر المحاســبة مــن  أكثــر المجــاالت العلمیــة والمهنیــة تــأثیرًا فــي أو تــأثرًا بمبــادئ وإ

جــراءات الحوكمـة أن تطبــق بفاعلیـة وتــؤتي ثمارهــا بـدون دعــم مهنــة  ،الحوكمـة فــال یمكـن لمبــادئ وإ
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جــراءات الحوكمــة تلعــب دورًا كبیــرًا فــي مجــال تطــویر مهنــة المحاســبة  المحاســبة، كمــا أن مبــادئ وإ

   :)364، ص2004 ،يمطیر (  ليی في ماویظهر ذلك 

حوكمـــة ضـــمن دائـــرة الضـــرورة أن تلعـــب وظیفـــة المحاســـبة دورًا بـــارزًا فـــي دراســـة ظـــاهرة   - أ

ومن خالل مخرجـات هـذه الوظیفـة یمكـن قیـاس وتقریـر نتـائج أعمـال  ،الدراسات المحاسبیة

ء الشــركة، وتحقیــق التوصــیل الفعــال لهــذه النتــائج إلــى كافــة األطــراف المســتفیدة منهــا ســوا

وبشـــكل عـــادل ومتـــوازن وهـــذا فـــي النهایـــة یحقـــق متطلبـــات تطبیـــق  ،الخارجیـــة أو الداخلیـــة

 .مبادئ الحوكمة

حوكمــة ســیؤثر علــى درجــة ومســتوى اإلفصــاح عــن الیــرى المحاســبون أن تطبیــق ظــاهرة    -  ب

ـــة واإلداریــــة للشـــــركة، وهـــــذا تأكیــــد علـــــى أن اإلفصــــاح والشـــــفافیة وظـــــاهرة  البیانــــات المالیــ

لعملــة واحــدة یــؤثر كــل منهمــا فــي اآلخــر ویتــأثر بــه، فــإذا كــان اإلفصــاح وجهــان  حوكمــةال

لشــركات یجــب أن عمــل افــإن إطــار اإلجــراءات الحاكمــة ل ،هــو أحــد وأهــم مبــادئ الحوكمــة

  .یحقق اإلفصاح بأسلوب یتفق ومعاییر الجودة المحاسبیة والمالیة

تنفیـذ وظیفـة اإلشـراف  ، فمـن خـاللالتـدقیق إسـتراتیجیةحوكمة تؤثر على تطـویر الإن قوة    -  ت

وبالتــالي یــنخفض خطــر  ،بشــكل فعــال وتبنــي منظــور اســتراتیجي قــوي تتأكــد فعالیــة الرقابــة

وبالتـــالي یمكـــن التـــأثیر فـــي  التـــدقیقالرقابـــة، األمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى زیـــادة فعالیـــة وكفـــاءة 

 .التدقیقطبیعة وتوقیت ونطاق 
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  جودة األرباح 2-7

عـد صـافي ُ القـوائم  فـي أهمیـة األكثـر البنـد الفـردي هـو فوائـد و الضـرائب بعـد ال الـدخل ی

 تخصیص الموارد توجیه في تساعد التي اإلشارة وهو لشركة،ل االرباح قیمة على مؤشر المالیة، فهو

 القیمـة الحالیـة ألرباحهـا هـي الشـركة ألسـهم النظریـة القیمـة إن الواقـع وفـي الرأسـمالیة، األسـواق فـي

 التراجـع بینمـا یـدل قیمـة الشـركة، لزیـادة انعكاسـا تمثـل األربـاح هـذه فـي لزیـادة فـان وعلیه المستقبلیة،

  .القیمة هذه تراجع على األرباح في

تعد جودة األرباح أحد الجوانب المهمة في تقییم الوضـع المـالي للوحـدة االقتصـادیة، كذلك 

 للقـوائم اآلخـرین عملینوالمسـت والمقرضـین مـن بعـض المسـتثمرین االعتبـار بعـین مـا ال یؤخـذ وهـذا

یـــوفر معلومـــات مهمـــة حـــول جـــودة  النتیجـــة النهائیـــة لقائمـــة الــدخل ال ىالتركیـــز علـــ إنالمالیــة، إذ 

تحتویـه بنـود المسـتحقات مـن معلومـات لهـا أثـر مهـم فیمـا سـیتمخض عـن  األرباح، نتیجة إغفال ما

  .(Mardjono, 2005, p.272) عملیة اتخاذ القرارات من نتائج

فـي عملیـة  یعتمـدونها التـي المـدخالت فـي األهـم العنصـر األربـاح المـالیون لمحللونا ویعتبر

 قد التي بعض العوامل بعین االعتبار األخذ دون وحده الربح رقم على االعتماد القرارات ولكن اتخاذ

 الذي األمر فیها، نسبة المستحقات األرباح وارتفاع كإدارة األرباح، جودة مستوى تخفیض إلى تؤدي

 التركیـز دون األربـاح حجـم تركیزهـا علـى بسـبب تتسـم بالعقالنیـة ال قـرارات اتخـاذ إلـى بدوره یؤدي قد

اتخـاذ  فـي األربـاح جـودة علـى مسـتوى االعتمـاد إلـى الماسـة الحاجـة نالحـظ هنـا جودتهـا ومـن علـى

  ).515، ص2006السهلي، ( القرارات الرشیدة

 تبعـا الخـتالف عـدة بمعان ومفهومها ألرباحا جودة المحاسبة مجال في الباحثون وقد تناول

فیمـا تحتویـه  نظـرهم وجهـة الخـتالف وتبعـا االسـتخدام، هـذا مـن وهـدفهم المالیـة القـوائم مسـتخدمي

أن اشـتمال  المالیـة المجـاالت فـي البـاحثون یـرى إذ بـالجودة ، تجعلهـا تتمتـع خصـائص مـن األربـاح
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تحتویـه تلـك  مـا مقـدار فـي خلـل إحـداث لـىإ یـؤدي عادیـة غیـر بنـود علـى عنهـا المفصـح األربـاح

 یختلـفكـذلك  .عامـا قبـوال المقبولـة المحاسـبیة المبـادئ مـع ذلـك توافـق ولـو حتـى جـودة مـن األربـاح

 أن یهمهــم والـدائنون فالمقرضــون المالیـة للتقـاریر المســتخدمة الجهـة بـاختالف األربــاح جـودة مفهـوم

 األربـاح أن فیـرون والمدققون المعاییر وواضعو رعونالمش أما النقد، تولید على قادرة األرباح تكون

. عامـاً  قبـوالً  المقبولـة المحاسـبیة المبـادئ مـع ینسجم بما عنها اإلفصاح تم ما إذا عالیة بجودة تمتع

، نقـــدیاً  تـــدفقاً  بالضـــرورة یعنـــي ال المرتفـــع الـــدخل يصـــاف نإذ إ  التـــدفق ارتفـــع كلمـــا أنـــه إال مرتفعـــًا

  .)4ص ،2006، مطر(وجودتها  المنشأة أرباح نوعیة ارتفعت للمنشأة التشغیلي النقدي

 إذا مـا عالیـة جـودة ذات األربـاح بـان والمدققین، والمشرعین المعاییر واضعي كل من ویرى

 یعتبرونهـا الـدائنین أن إال عامـا ، قبـوال المقبولـة المحاسبیة المبادئ مع ینسجم بما اإلفصاح عنها تم

ضمان حقـوقهم و معرفـة مقـدرة و ذلك ل نقدیة تدفقات إلى التحول على اكبر بقدرة كلما تمتعت كذلك

 األداء عكسـت مـا إذا مرتفعـة ذات جـودة أنهـا األربـاح علـى إلـى وینظـر ، كمـاالشـركة علـى السـداد

 اللـذلك فانـه ). Azmi, 2010( عـن سـیطرتهم للعوامـل الخارجـة یـذكر تأثیر دون للمدیرین الحقیقي

 تولیــد علــى األربــاح قــدرة وهمــا تعریفــه فــي أساســین عنصــرین مــن ربــاحاأل جــودة مفهــوم یخلــو یكــاد

 مهمـة إحصـائیة ملخصـات عـن عبـارة إال هـي مـا المالیـة والتقـاریر االستمراریة، على وقدرتها النقد،

 االتفاقیــات إبــرام علیهــا ویتوقــف األداء، تقیــیم فــي علیهــا االعتمــاد یــتم مــا وعــادة المنشــأة، إلنجــازات

 التقــاریر تحتویــه مـا ســالمة ولضــمان والمقرضـین، المســتثمرین مثــل األخـرى طــرافواأل الشــركة بـین

 فـي تـؤثر التـي األسـالیب بعـض مـن خلوهـا مـن التأكد یجب فإنه عالیة جودة ذات مالیة بیانات من

  .)Azmi, 2010( األرباح بإدارة یعرف ما األسالیب هذه ومن األرباح جودة

 مؤشـرى علـ تحتـوي التـي األربـاح فـي العالیـة تتمثـل ةالجود األرباح ذاتترى الباحثة أن و 

فـیمكن تعریـف ، للشـركة الحـالي األداء یتعلـق بتقیـیم المسـتقبلیة، وفیمـا یتعلـق باألربـاح فیمـا جیـد
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لـى  للشـركة الحـالي األداء تقیـیم فـي المتمثـل المـالي التحلیـل مـن الهـدف علـى باالعتمـاد األربـاح وإ

 األربـاح تكـون إذ إن. للشـركة المسـتقبلي بـاألداء للتنبـؤ داءاأل هـذا علـى یمكـن االعتمـاد مـدى أي

 جیـدا لـألداء مؤشـرا تمثـل كمـا أنهـا للشـركة، الحـالي التشـغیلي األداء عكسـت إذا عالیـة جـودة ذات

 .ةقیمة الشرك عن جیدا مقیاسا وتقدم المستقبلي التشغیلي

  

  هامقاییسو  أهمیة جودة األرباح المحاسبیة 2-8

الشـركة مـن  أربـاح تعتبـر إذ نفسـها، األربـاح أهمیـة مـن أهمیتهـا بـاحاألر  جـودة تسـتمد

األخـرى،  القـرارات مـن وغیرهـا واالسـتثماریة المالیـة القـرارات اتخـاذ فـي عملیـة الهامـة المـدخالت

فـان األربـاح  ال، وكـذلك أم األربـاح إدارة لممارسـات خضعت النظر عن جودتها كونها وذلك بغض

كمـا . الحـالي والمسـتقبلي الشـركة ألداء والتقیمیـة التنبؤیـة الدراسـات مـن العدیـد فـي اسـتخدامها یـتم

 مـن عـدد كبیـر قبـل مـن األداء تقیـیم فـي تسـتخدم األربـاح لكـون األربـاح أهمیـة جـودة تـأتي

 األرباح عن في التعبیر عنها المفصح األرباح قدرة إلى ترجع األرباح جودة أن المستخدمین، وبما

 فـي هامـا جانبـا األربـاح تمثـل جـودة فـان المسـتقبلیة، باألربـاح التنبـؤ فـي عتهـاومنف الحقیقیة للشـركة

والـدائنین  المحتملـین المسـتثمرین مثـل األطـراف مـن العدیـد قبـل مـن للشـركات المـالي تقیـیم الوضـع

 توزیعـات على كمؤشر استخدامها قد یتم ومستخدمي القوائم المالیة، وان جودة األرباح في الشركة

 القـرارات اتخـاذ عنـد الحسـبان فـي التـي تؤخـذ األمـور الهامـة مـن األخیـرة كـون خصوصـاو  األربـاح

  .(Mardjono, 2005, p.277) االستثماریة

 مقـاییس یـتم اسـتخدامها عـدة یوجد األرباح جودة األرباح فانه في مجال جودة سأما مقایی

 اختالف المالیة، وبالتالي القوائم مستخدمي اختالف إلى یعود وذلك األرباح، جودة مستوى لتحدید

 جودة بمفهوم النظر فیما یتعلق وجهات اختالف إلى یؤدي مما القوائم، تلك استخدام من األهداف
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 أو األربـاح جـودة علـى مسـتوى للوقـوف المسـتخدمة المقـاییس اخـتالف إلـى یـؤدي وهـذا األربـاح،

  .تحدیده

وجهـة  فـي والـدائنین رینوالمسـتثم المحاسـبیة المعـاییر كـذلك هنـاك اخـتالف بـین واضـعي

 وجهات نظر من األرباح جودة إلى تنظر الجهات هذه أن األرباح، وبما مفهوم جودة حول نظرهم

 إلى استخدام االختالف هذا یؤدي أن من بد فال المالیة، القوائم استخدام ألهدافها من تبعا مختلفة

-516، ص2006السـهلي، ( یلـي المقـاییس مـا األربـاح، ومـن هـذه جـودة مختلفـة لتحدیـد مقـاییس

519(:  

  استمراریة األرباح .1

ــــاح، وتشــــیر  ــــاح كمقیــــاس لجــــودة األرب ــــاحثین اســــتمراریة األرب ــــد مــــن الب لقــــد اســــتخدم العدی

بأنهــا درجــة  ةاالســتمراریة إلــى مــدى ارتبــاط األربــاح الحالیــة باألربــاح المســتقبلیة ویقصــد باالســتمراری

 فــي عنهــا المفصــح األربــاح قــدرةكــذلك  .تقبلیة التالیــةاســتمراریة األربــاح الحالیــة خــالل الفتــرة المســ

 فــي تتمثـل األربـاح جـودة أن حیــث المسـتقبلیة باألربـاح والتنبـؤ ،للشــركة الحقیقـي األداء عـن التعبیـر

  .اتذبذبه وعدم األرباح استمراریة

  

  خلو األرباح من ممارسات إدارة األرباح .2

مـن ممارسـات  األربـاح خلـو األربـاح، لقیاس جـودة كذلك استخدامها تم التي المقاییس ومن

الشـركة، والتـي تعنـي أن الشـركات تقـوم بـإدارة الـربح بـدافع المحافظـة  إدارة قبـل األربـاح مـن إدارة

علـى المسـتوى المتوقـع لألربـاح، إذ تمـارس االســتحقاق بطریقـة موجبـة عنـد انخفـاض الـربح أو عنــد 

ة ســـالبة عنـــدما نكـــون األربـــاح عالیـــة تحقیـــق خســـائر منخفضـــة نســـبیا، وتمـــارس االســـتحقاق بطریقـــ

مقارنة بالسنوات السابقة، ومن الدوافع التـي تبـرر ممارسـة إدارة الـربح رغبـة الشـركات فـي الحصـول 



30 

على زیادة في رأس المال، إذ إن الشركات تقوم باستخدام االسـتحقاق المحاسـبي لزیـادة األربـاح فـي 

  .السنوات التي یتم فیها زیادة رأس المال
  

  ة اإلیرادات والمصروفاتمقابل .3

اإلدارة بمـا األربـاح، فـ جـودة لتحدیـد مقیاسـا بـاإلیرادات والخسـائر االعتـراف یعتبـر توقیـت

لمـــام بنشـــاطات الشـــركة تســـتطیع مـــن خـــالل تطبیـــق البـــدائل المحاســـبیة توجیـــه  ـة وإ لـــدیها مـــن معرفــ

قد یتجـاوز الحـد المقبـول حتـى  وأحیانًا فإن هذا التوجیه ،األرقام المالیة نحو االتجاه المرغوب إداریاً 

بل إن المرونـة المتاحـة فـي تطبیـق  ،یصل إلى مستویات غیر مقبولة تقع في دائرة الغش والتضلیل

بعــض األســالیب المحاســبیة قــد یســهم فــي انهیــار الشــركة خاصــة عنــدما یكــون القصــد هــو تحریــف 

ـــــــــي شـــــــــركتي إنـــــــــرون ـــــــــار موظفیهـــــــــا كمـــــــــا حـــــــــدث ف ـــــــــام لمصـــــــــلحة الشـــــــــركة وكب  (Enron)األرق

  .  (WorldCom)ووردكوم

 األربـاح، إذ انـه توجـد العدیـد إدارة یسمى ما األرباح وبین جودة بین عالقة وترى الباحثة أنه توجد

 إلـى تـؤدي إدارة األربـاح فممارسـة األربـاح، إدارة وبـین األربـاح جـودة بـین األمـور المشـتركة مـن

ن جـودة انخفاض  مـن عـال بمسـتوى األربـاح تتمتـع أن دتفیـ إدارة األربـاح ممارسـة عـدم األربـاح، وإ

  . الجودة

  بجودة األرباحلحوكمة وعالقتها لاألبعاد المحاسبیة  2-6

  :یمكن تحدید األبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات في النقاط التالیة

  المساءلة والرقابة المحاسبیة -1

لـس ، بـأن یقـوم المسـاهمون بمسـاءلة مج1992الصادر عـام  Cadburyأشار تقریر لجنة 

اإلدارة، وكل منهما لـه دوره فـي تفعیـل تلـك المسـألة، فمجلـس اإلدارة یقـوم بـدوره فـي تـوفیر البیانـات 
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الجیـــدة للمســـاهمین، وعلـــى المســـاهمین القیـــام بـــدورهم فـــي إبـــداء رغبـــتهم فـــي ممارســـة مســــئولیتهم 

یحمـــل باإلضـــافة إلـــى ذلــك أشـــار تقریـــر بنـــك كریــدي لیونیـــه فـــي القســـم الرابــع منـــه والـــذي  .كمــالك

لـــ عنـــوان المحاســـبة عـــن المســـئولیة، بـــأن دور مجلـــس اإلدارة إشـــرافي أكثـــر منـــه تنفیـــذي، قـــدرة  ىوإ

كمــا أشــار فــي القســم الخــامس منــه والــذي یحمــل  أعضــاء مجلــس اإلدارة علــي القیــام بتــدقیق فعــال،

ــــذیین  ىضــــرورة وضــــع آلیــــات تســــمح بتوقیــــع عقــــاب علــــ ىإلــــ عنــــوان المســــئولیة، المــــوظفین التنفی

  ).361، ص2004 فوزي،( مجلس اإلدارة إذا لزم األمر ذلك وأعضاء

 Organization for Economicیــةكمـا أن تقریــر منظمـة التعــاون االقتصـادي والتنم

Co-operation and Development  )OECD ( أشــار فــي المبــدأ 1999الصــادر عــام ،

التنفیذیــة مــن قبــل مجلــس  إلــى ضــرورة المتابعــة الفعالــة لــإلدارة الخــاص بمســئولیات مجلــس اإلدارة،

ـــ. اإلدارة وكـــذلك مســـاءلة مجلـــس اإلدارة مـــن قبـــل المســـاهمین ذلـــك أن المعـــاییر التـــي  ىیضـــاف إل

 New York Stock Exchange 2003وضـــعتها بورصـــة نیویـــورك لـــألوراق المالیـــة عـــام 

NYSE, 2003) (،ضــــرورة تفعیــــل الــــدور الرقــــابي  ىأشــــارت إلــــ والخاصــــة بحوكمــــة الشــــركات

 .ن من خالل المشاركة في جمیع القرارات األساسیة للشركةللمساهمی

  

  والتدقیقااللتزام بتطبیق معاییر المحاسبة   -2

 هیلتـــم األخـــذ بـــالكثیر مـــن اإلجـــراءات لتســـإلـــى انـــه ) 7، ص2003أبـــو العطـــا، ( یشـــیر 

كمـــا أن تطبیـــق . تطبیـــق الحوكمـــة والتـــي كـــان منهـــا إصـــدار الكثیـــر مـــن معـــاییر المحاســـبة الدولیـــة

ار یــكمــة یحــد مــن الفلســفة الواقعیــة واســتخدام نظریــة الوكالــة التــي تشــجع حركــة اإلدارة فــي اختالحو 

 ،وبالتــالي فالحوكمــة تعــارض االتجـــاه نحــو االلتــزام بمعــاییر محاســبیة محـــددة السیاســة المحاســبیة،

  .تدقیقوتساعد في حسم مشكلة إساءة استخدام المعاییر المحاسبیة ومعاییر ال
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  لداخليا التدقیقدور   -3

 ،قــوم بــه مــن مســاعدة الوحــدة االقتصــادیة فــي تحقیــق أهــدافهایالــداخلي بمــا  المــدققســاعد ی

مــن اجــل إدارة المخــاطر  التــدقیقوتأكیــد فعالیــة الرقابــة الداخلیــة والعمــل مــع مجلــس اإلدارة ولجنــة 

قتصـادیة، من خالل تقییم وتحسین العملیات الداخلیة للوحـدة اال ،حوكمةالوالرقابة علیها في عملیة 

وكــذلك تحقیــق الضــبط الــداخلي نتیجــة اســتقاللها وتبعیتهــا لــرئیس مجلــس اإلدارة واتصــالها بــرئیس 

  ).362، ص2004 فوزي،(التدقیق لجنة 
  

  

  الخارجي المدققدور  -4

المعلومــــات  ىالخــــارجي مــــن إضــــفاء الثقــــة والمصــــداقیة علــــ دققنتیجــــة لمــــا یقــــوم بــــه المــــ

إبداء رأیه الفنـي المحایـد فـي مـدى صـدق وعدالـة القـوائم المالیـة وذلك من خالل قیامه ب ،المحاسبیة

فـإن  من خالل التقریر الذي یقوم بإعداده ومرفـق بـالقوائم المالیـة، ،التي تعدها الوحدات االقتصادیة

ألنـــه یحـــد مـــن التعـــارض بـــین ، حوكمـــةالالخـــارجي أصـــبح جـــوهري وفعـــال فـــي مجـــال  المـــدققدور 

دارة الوحدة االقتص ادیة، كما أنه یحد من مشكلة عدم تماثل المعلومـات ویحـد مـن مشـكلة المالك وإ

  ).368، ص2004 ،يمطیر ( االنحراف في الوحدات االقتصادیة
  

  تدقیقدور لجان ال -5

فـي  تـدقیقضـرورة وجـود لجـان لل ىحوكمـة علـالأكدت معظم الدراسـات والتقـاریر الخاصـة ب

 التــدقیق،أن وجــود لجــان  ىبــل أشــارت إلــ ،الوحــدات االقتصــادیة التــي تســعى إلــي تطبیــق الحوكمــة

تقـوم لجـان كمـا  .یمثل أحد العوامل الرئیسیة لتقییم مسـتویات الحوكمـة المطبقـة بالوحـدة االقتصـادیة

 ،بــدور حیــوي فــي ضــمان جــودة التقــاریر المالیــة وتحقیــق الثقــة فــي المعلومــات المحاســبیة التــدقیق

الداخلیة والخارجیة ومقاومـة ضـغوط وتـدخالت  یقالتدقنتیجة لما تقوم به من إشراف على عملیات 
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بـأن مجـرد إعـالن الوحـدة االقتصـادیة : ذلـك یشـیر الـبعض ى،عالوة علـ تدقیقعملیة ال ىاإلدارة عل

 Defond et)حركـة أسـهمها بسـوق األوراق المالیـة  ىعـن تشـكیل لجنـة للمراجعـة كـان لـه أثـر علـ

al., 2007).  
  

  تحقیق اإلفصاح والشفافیة -6

ــاح والشــــفافیة فــــي عــــرض المعلومــــات المالیــــة وغیــــر المالیــــة أحــــد المبــــادئ یمثــــل  اإلفصــ

لذا لم یخلـو أي تقریـر صـادر عـن منظمـة أو هیئـة أو  حوكمة،الواألركان الرئیسیة التي تقوم علیها 

خاصــة وأنهمــا مــن  ،دراســة علمیــة مــن التأكیــد علــى دور الحوكمــة فــي تحقیــق اإلفصــاح والشــفافیة

لتحقیـق مصـالح األطـراف المختلفــة ذات العالقـة، ویمـثالن أحـد المؤشـرات الهامــة األسـالیب الفعالـة 

فـــإن  لكذكـــ ،تطبیـــق نظـــام الحوكمـــة مـــن عدمــه داخـــل الوحـــدات االقتصـــادیة المختلفـــة ىللحكــم علـــ

تضــمن اإلفصــاح الــدقیق وفــي التوقیــت الســلیم عــن كافــة األمــور الهامــة تحوكمــة یجــب أن المبـادئ 

ــــك فیمــــا یتعلــــق بمركزهــــا المــــالي واألداء المــــالي والتشــــغیلي  ،صــــادیةالمتصــــلة بالوحــــدات االقت وذال

ــــس اإلدارة واإلدارة العالیــــة ــــو العطــــا، ( والنقــــدي لهــــا والجوانــــب األخــــرى المتصــــلة بأعضــــاء مجل أب

  ).9، ص2003
  

  تقویم أداء الوحدات االقتصادیة -7

م قیمـــة الوحــــدة حوكمـــة دورهــــا فـــي زیـــادة كفـــاءة اســــتخدام المـــوارد وتعظـــیالن مـــن أهمیـــة إ

التوســع والنمــو ویجعلهــا قــادرة  ىاالقتصــادیة وتــدعیم قــدرتها التنافســیة باألســواق، ممــا یســاعدها علــ

  .(Winkler, 2008, p.76) على إیجاد فرص عمل جدیدة
 

 

حیــث یتضــح ممــا ســبق أنــه توجــد عالقــة وطیــدة بــین األبعــاد الحاســبیة للحوكمــة و جــودة 

ارة من قبـل المسـاهمین و تفعیـل الـدور الرقـابي للمسـاهمین سـیحد االرباح فمثال مساءلة مجلس االد
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من ممارسة المدراء الدارة االرباح او التالعب بها او من حـاالت الفسـاد االداري و بالتـالي سـتزداد 

جــودة االربـــاح ، و كــذلك وجـــود لجــان تـــدقیق ســوف یـــنعكس ایجابیــا علـــى جــودة القـــوائم المالیـــة و 

  .حقق الثقة في المعلومات المحاسبیة تباح و تبالتالي تزداد جودة االر 
 

  

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

من أجل تكوین إطار مفاهیمي تسـتند إلیـه الدراسـة الحالیـة فـي توضـیح الجوانـب األساسـیة   

وتـم اإلفـادة مـن بعــض الدراسـات التـي لهــا قامـت الباحثــة بمسـح الدراسـات الســابقة لموضـوعها، فقـد 

  .لبعض هذه الدراسات ي استعراضلوفیما یالدراسة وتخدم متغیراتها، عالقة بموضوع 

  الدراسات العربیة: أوال

  .تطبیقها في األردن إمكانیةالشركات ومدى  حوكمة: بعنوان) 2008الفرجات، (دراسة   -1

أسلوب ونمط إدارة الشركات وحاجتها ك ل الحاكمیةغهدفت الدراسة إلى بیان أهمیة تغل

لمة وانفتاح األسواق، فضال عن التخاصیة واألزمات االقتصادیة الناجمة عن ظل العو  يالملحة ف

اإلطار  تشكیلاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في قد و سوء ممارسة سلطات اإلدارة، 

حاجة ملحة لتدعیم قواعد حاكمیة الشركات في األردن لتساهم في  جأظهرت النتائو ، النظري

یع المدخرات المحلیة في سوق رأس المال وتسهیل منح التمویل تخفیض المخاطر، وبالتالي تشج

للتوسع في مشاریعها وتأسیس استثمارات جدیدة، ومن ثم تم التأكید في األردن على أهمیة كفاءة 

الحاكمیة في الشركات وذلك من خالل الفهم الواضح لوظائف مجلس اإلدارة وأهمیة الفصل بین 

تیجیة في ر التنفیذي للشركة، باإلضافة إلى وضع خطط إستراوظیفة رئیس مجلس اإلدارة والمدی

  .اتخاذ القرارات وتقییمه
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حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومة  :بعنوان) 2008فاتح وعیشي، ( دراسة  -2

  .المالیة واألنظمة المحاسبیة وأثرها على مستوى أداء األسواق

كإطار تنظیمي لضمان صدق  حوكمة الشركات هذه الدراسة إلى إبراز أهمیةهدفت 

 ونزاهة المعلومة المالیة المعروضة وللحد من استخدامها بطریقة سلبیة تمس بمصالح األطراف

هذه األزمات في أسواقنا كما أشارت إلى أن تفادي وقوع مثل . الدائمة وذوو الحقوق في الشركة

  :البد وأن یمر حتما عن طریق العربیة

 .د من االنضباط والشفافیةإصالح األنظمة المحاسبیة بمزی )1

لزام الشركات بتطبیقها وما یرتبط بها من إصدار الدول  )2 إدخال أنظمة حوكمة شركات فعالة وإ

للتشریعات والقوانین الضابطة لسوق المال والشركات، فاإلطار القانوني للدولة ال بد وأن 

على مستوى  یكون حامیا، قویا ومرنا حتى نضمن بذلك أن مثل هذه الممارسات السلبیة

السوق ال تؤدي إلى إخفاء ضیاع القیمة وعدم جودة الرقابة الممارسة، وبالتالي صراعات 

 ).خاصة المستثمرین(المنفعة وانعدام الثقة بین األطراف الدائمة 

 

دلیل (أثر الحوكمة المؤسسیة على إدارة األرباح : بعنوان) 2009أبوعجیلة وحمدان، (دراسة  -3

  ).من األردن

الدراســـة إلـــى استكشـــاف مـــدى ممارســـة إدارة الشـــركات الصـــناعیة المســــاهمة  هـــدفت هـــذه

باعتبارهــا  (Earnings Management)العامــة األردنیــة المدرجــة ببورصــة عمــان إلدارة األربــاح 

الحالیـة مــن ناحیـة، ثــم قیـاس مســتوى الحاكمیــة  أحـدى العوامــل التـي مهــدت لظهـور األزمــة المالیـة

ت، ومــن ثــم تأســیس عالقــة بــین ذلــك المســتوى، ومــدى ممارســة تلــك المؤسســیة داخــل تلــك الشــركا
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واستخدم الباحثان العدید من األسـالیب اإلحصـائیة التـي . الشركات إلدارة األرباح، من ناحیة أخرى

  :ومن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها ما یلي. تتالءم مع بیانات الدراسة

حقــق متطلبـات الحاكمیـة المؤسسـیة بمسـتوى عــام بـالرغم مـن أن الشـركات الصـناعیة األردنیـة ت )1

أن هناك تفاوت كبیر بین مختلف الشركات كل على حدة، من حیـث تـدنى نسـب  إال ، 75 %

 .43 % إلىبعض الشركات التي قد تصل نسبة الحاكمیة فیها 

ــة بــــین إدارة األربــــاح والحاكمیــــة المؤسســــیة هــــي عالقــــة عكســــیة، بحیــــث كلمــــا  )2 وجــــد أن العالقــ

  .رجات الحاكمیة المؤسسیة في الشركة كلما ساهم ذلك في الحد من إدارة األرباحد تازداد

وبنــاء علــى النتــائج أوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى دعــم كافــة الجوانــب المتعلقــة بالحاكمیــة 

المؤسســیة داخــل الشــركات الصــناعیة، عــن طریــق تفعیــل مختلــف العناصــر المكونــة لهــا، والمتمثلــة 

ولجنة التـدقیق، ومـنحهم االسـتقاللیة التـي تسـاعدهم علـى القیـام بالمهـام المنوطـة في مجلس اإلدارة 

بهـم، وذلــك لتفــادى اآلثـار الجســیمة لألزمــات المالیــة التـي قــد تتعــرض لهــا تلـك الشــركات مــن جـــراء 

  .ضعف الجوانب التطبیقیة لمبادئ الحاكمیة المؤسسیة بداخلها

ـــق: بعنـــوان) 2012 ،العبـــدلي(دراســـة  -4 الحاكمیـــة المؤسســـیة فـــي جـــودة التـــدقیق  أثـــر تطبی

  . الداخلي في الشركات الصناعیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة

هــدفت هــذه الدراســـة إلــى قیــاس أثـــر تطبیــق دعـــائم الحاكمیــة المؤسســیة فـــي جــودة عملیـــة 

ن مجتمـع تكـو . التدقیق الداخلي، في الشركات الصناعیة المدرجة في سوق الكویت لـألوراق المالیـة

الدراسـة مـن جمیـع الشـركات الصـناعیة المدرجـة فـي سـوق الكویـت لـألوراق المالیـة، أمـا أفـراد عینـة 

مســـتجیبًا مـــن المـــدیرین المـــالیین ورؤســـاء أقســـام المحاســـبة ومـــدیري ) 114(الدراســـة فتكونـــت مـــن 

خلصـت نتـائج و . التدقیق الداخلي والعاملین في أقسام المحاسبة والتدقیق الداخلي في هذه الشـركات

اإلفصـــاح والشـــفافیة، والمســــاءلة، (الدراســـة إلـــى وجـــود تـــأثیر لتطبیـــق دعـــائم الحاكمیـــة المؤسســـیة 
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فــي جــودة التــدقیق الــداخلي فــي الشــركات ) والمســؤولیة، والعدالــة، واالســتقاللیة، والقــوانین واألنظمــة

الباحــث بالتأكیــد وفــي ضــوء النتــائج أوصــى . الصــناعیة المدرجــة فــي ســوق الكویــت لــألوراق المالیــة

علـــى أهمیــــة االلتـــزام باإلفصــــاح والشـــفافیة، وذلــــك لتأثیرهـــا الواضــــح فـــي جــــودة التـــدقیق الــــداخلي، 

ومراعاة مدى التقید وااللتزام بتنفیـذ المهمـات التـي مـن شـأنها ضـمان القیـام باألعمـال بدقـة مـن قبـل 

  .الموظفین بالشركة

ت فـي رفـع القـدرة التنافسـیة للشـركات دور حوكمة الشـركا: بعنـوان) 2012العازمي، (دراسة  - 5

  .الكویتیة

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دور حوكمـــة الشـــركات فـــي رفـــع القـــدرة التنافســـیة 

للشـركات الكویتیــة، ولتحقیـق هــدف الدراســة واختبـار الفرضــیات فـإن الباحــث تعامــل مـع نــوعین مــن 

مـــن أصـــل ) 280(ونــت عینـــة الدراســـة مــن البیانــات همـــا البیانـــات الثانونیــة والبیانـــات األولیـــة، وتك

اســـتبانة تـــم توزیعهـــا علـــى عینـــة الدراســــة المكونـــة مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمــــدیرین ) 360(

المــالیین فــي الشــركات الكویتیــة المدرجــة فــي ســوق الكویــت لــألوراق المالیــة، تــم إیجــاد المتوســطات 

ب المئویــة، بهــدف التعــرف علــى تقییمــات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة والتوزیــع التكــراري والنســ

المبحـــوثین لكـــل عبـــارة مـــن العبـــارات الـــواردة باســـتبانة الدراســـة، كمـــا تـــم اختبـــار فرضـــیات الدراســـة 

واالنحــــدار البســــیط   Regression Multipleباســــتخدام تحلیــــل االنحــــدار الخطــــي المتعــــدد 

(Simple Regression) . دلیــل حوكمــة الشــركات، (ـ هــذه الدراســة وجــود تـأثیر لــ توصـلت نتــائجو

حفظ حقوق جمیع المساهمین، المعاملـة المتسـاویة بـین جمیـع المسـاهمین، دور أصـحاب المصـالح 

علـى ) في أسالیب ممارسة سـلطات اإلدارة بالشـركة، اإلفصـاح والشـفافیة، مسـئولیات مجلـس اإلدارة

وعلــى ضــوء . اق المالیــةرفــع المیــزة التنافســیة للشــركات الكویتیــة المدرجــة فــي ســوق الكویــت لــألور 

النتائج أوصت الدراسة بالتأكید علـى أهمیـة وجـود دلیـل أو إطـار حوكمـة الشـركات وبشـكل متناسـق 
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مـــع أحكـــام القـــانون وااللتـــزام بـــه، وذلـــك لكونـــه یـــؤثر فـــي رفـــع القـــدرة التنافســـیة للشـــركات المســـاهمة 

ر الشــركات المســاهمة العامــة واســتمرا. العامــة الكویتیــة المدرجــة فــي ســوق الكویــت لــألوراق المالیــة

الكویتیــة المدرجــة فــي ســوق الكویــت لــألوراق المالیــة بحفــظ حقــوق جمیــع المســاهمین، وذلــك لكــون 

توجهـــات الحوكمـــة اآلن تنـــادي بضـــرورة حفـــظ هـــذه الحقـــوق وحمایتهـــا، كـــذلك اســـتمرارها بـــااللتزام 

  .واة بینهمبالمعاملة المتساویة بین جمیع المساهمین كونها تسهم في تحقیق المسا
  

  الدراسات االنجلیزیة: ثانیا

مدى إلتزام الشركات المساهمة  :، بعنوان),Matar & Nour 2007(دراسة    1- 

 نوك والقطاعات الصناعیةبدراسة تحلیلیة مقارنة بین ال: مبادئ حوكمة الشركاتباألردنیة 

The Compliance of Jordanian Shareholding Companies with the 

Principles of Corporate Governance: An Analytical Comparative 

Study between the Banking and the Industrial Sectors   الدراسة هذه هدفت

ولتحقیق  ،المؤسسیةالحوكمة  إلى تقییم مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنیة بمبادئ

ة في عینة من الشركات المساهمة العامل هذا الهدف أجرى الباحثان دراسة میدانیة على

من حجم مجتمع % 32شركة، أي ما یعادل حوالي  20عددها و والصناعي في القطاعین المصر 

  .الدراسة

بیانات الدراسة المیدانیة عن طریق استبانة شملت أسئلة تغطي ستة محاور  وفیروقد تم ت

المؤسسیة م الحوكمة ف علیها لنظارئیسة یغطي كل محور منها مبدأ من المبادئ الستة المتعار 

تحلیل نتائج الدراسة واختبار فرضیاتها مؤشرات اإلحصاء ن في استخدم الباحثاو . للشركات

  :من أهمهاوقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج في، الوص
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القطاعین یتراوح بین قوي وضعیف في  أن مستوى التزام الشركات المساهمة العامة العاملة )1

كن بمستوى عام مقبول أو متوسط، مع مالحظة أن مستوى االلتزام یمیل لصالح جدا، ول

 .على حساب القطاع الصناعيرفي القطاع المص

عدم التزام مجالس اإلدارة كما في  بشكل رئیسي ترسختطبیق النظام في  جوانب الخللن أ )2

اذ القرارات اتخفي  یجب بقواعد السلوك المهني، وعدم إشراك القاعدة العامة للمساهمین

 .للشركة وحرمانهم من االطالع على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة اإلستراتیجیة

ها، ولجوء بعض إدارات ل بعدم التزام الشركات بمسؤولیتها االجتماعیة للبیئة التي تعم )3

  .دالشركات إلى استعمال وسائل غیر مشروعة كالرشاوى والمحسوبیة للحصول على العقو 

أن تبادر جهات  :أهمها منقدم الباحثان مجموعة من التوصیات  النتائجضوء وفي 

الحوكمة  الرقابة واإلشراف على تلك الشركات بإصدار دلیل یوضح المبادئ األساسیة لنظام

رشادات بتطبیقه هذا  ،الواقع العملي ومن ثم تشجیع الشركات على االلتزام بهفي  المؤسسیة وإ

  .المؤسسیة من أعضاء مستقلین وكمةان للحباإلضافة إلى تشجیعها على تشكیل لج

  

جودة حوكمة الشركات والرقابة الداخلیة في ظل : بعنوان) Stephens, 2009( دراسة  -2

 Corporate Governance من قانون ساربنیس 302وفقًا للمادة  Oxlyنظام 

Quality and Internal Control under the Sarbanes Oxly Regime 

Section, 302 هذه الدراسة إلى فحص أثر جودة حوكمة الشركة على تقریرها  هدفت

الذي ألزم ) Sarbanes Oxly(عن أوجه قصور الرقابة الداخلیة قبل صدور قانون 

للوصول إلى تحدید  404اإلقرار عن وجود ضعف في الرقابة الداخلیة في ظل القسم 

بموجب متطلبات  العوامل التي تؤثر على إفصاح الشركة عن أوجه الضعف الجوهریة



40 

، قبل أن تكون مراجعة الرقابة الداخلیة )Sarbanes Oxly(من قانون  302القسم 

وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات التي یراجعها المراجعون الرئیسیون في . إلزامیة

النشاط الصناعي التي لدیها لجان مراجعة ذات جودة عالیة هي األكثر قدرة على 

 Sarbanes(من قانون  302بة الداخلیة في ظل القسم اكتشاف أوجه قصور الرقا

Oxly .( كما توصلت الدراسة إلى أن الشركات التي لدیها مدیر مالي ذو خبرة مالیة

وجه قصور الرقابة الداخلیة وتصنیفها أومحاسبیة أكثر قدرة على التحدید بدقة أكبر 

  .كضعف مادي التي تعد أقل درجة من أوجه قصور جوهریة

 :بعنوان) Al- Haddad, 2009(دراسة  -3

"Corporate Governance and Performance of Jordanian Industrial 

Companies listed at Amman Stock Exchange"  

هدفت الدراسة إلى تقدیم أدلة علـى مـدى وجـود عالقـة تـربط الحاكمیـة المؤسسـیة للشـركات 

، والتـــي تتمثـــل فـــي أبعـــاد  الهیكـــل عمـــانبورصـــة وأداء الشـــركات الصـــناعیة األردنیـــة المدرجـــة فـــي 

كمــا وهــدفت إلــى . التنظیمــي، ونظــام الحــوافز وبیــان مــدى تأثرهــا بــالمتغیرات المقترحــة فــي البحــث

تحدیـد المؤشــرات الهامــة التــي تفســر وتوضــح طبیعــة هــذه العالقــة والتــي یمكــن اســتخدامها مــن قبــل 

) 96(یتكـون مجتمـع الدراسـة مـن . جههـاالشركات الصـناعیة األردنیـة لحـل مشـاكل الوكالـة التـي توا

تـــم . )بورصـــة عمـــان(الصـــناعیة األردنیـــة المدرجـــة فـــي ســـوق عمـــان المـــالي  الشـــركاتشـــركة مـــن 

 .شركة من مجتمع الدراسة) 44(اختیار عینة عشوائیة بلغت 

وجـود عالقـة إیجابیـة بـین الربحیـة مقاسـًة بـأي تأكیـد  وقد خلصت الدراسة بشكل رئیس إلى

العائـد علــى األصـول كمقیــاس ربحیـة والحاكمیــة المؤسسـیة للشــركات،  أوى كـل ســهم مـن العائـد علــ

وحجــم الشــركة، توجــد عالقــة إیجابیــة مباشــرة بــین كــل مــن الســیولة واألربــاح الموزعــة للســهم  كمــا 
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بــین  توجــد عالقــة إیجابیــة مباشــرة وبالمحصــلة،. الصــناعیة األردنیــة والحاكمیــة المؤسســیة للشــركات

  .وأداء هذه الشركات سسیة للشركاتالحاكمیة المؤ 

 تقیــیم حوكمــة الشــركات فــي األردن: بعنــوان) Bashiti & Rabadi, 2011(دراسـة  -4

Assessing Corporate Governance in Jordan  هــدفت هــذه الدراســة إلــى

تقیـیم الحوكمـة المؤسسـیة فـي األردن، وبینـت أن األردن قـد خطـا خطـوات واسـعة فـي رســم 

وكمــة المؤسســیة، مــن ذلــك تنظــیم متطــور لســوق المــال، واســتحداث وتطبیــق سیاســات الح

صــدار قــانون تشــجیع االســتثمار وكلهــا قضــایا نظریــة لــم تطبــق  وظیفـة مراقــب الشــركات، وإ

مــن % 46شــركة وتمثـل مــا نســبته  44وقــد أجریـت الدراســة علــى . بدقـة علــى أرض الواقــع

أســــاس حجــــم عملیاتهــــا،  الشـــركات المتداولــــة أســــهمها فـــي الســــوق المــــالي واختیــــرت علـــى

واختبـرت العینــة لتقیـیم الشــفافیة وسـرعة اإلفصــاح وتـوفر المعلومــات، والتـي ال تعتمــد علــى 

  .مركز إلیداع األوراق المالیة

وانتهــت الدراســة إلــى أن ســوق المــال األردنــي یــزداد تعقیــدا وهــو مــا یتطلــب أن یــتم تأســیس 

إلدارة رفــع مســتوى ودوریــة إعــداد تقاریرهــا الشــركات المســاهمة علــى مســتویات عالیــة، ویتوقــع مــن ا

بشــكل تــام وهــو مــا  ةوقــد ثبــت أن الحوكمــة المؤسســیة غیــر مطبقــ. واتصــاالتها حــول اســتراتیجیاتها

یتطلــع إلیــه المســتثمرون التخــاذ قــرارات رشــیدة بشــأن اســتثماراتهم، إضــافة إلــى أن شــركات كثیــرة ال 

مؤسسـیة فـي الدراسـات فــي كانیكیـات الحوكمـة الیوجـد لـدیها لجنـة تـدقیق وهـو مـا نتطلـع إلیـه مـن می

  .المستقبل
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  ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة: ثالثا
  

وكمــة الشــركات كدراســة تناولــت الدراســات الســابقة العدیــد مــن الموضــوعات و التــي تتعلــق بح      
  ) .2007و نور، مطر( و دراسة) 2008الفرجات ، (و دراسة ) 2012العبدلي ،(
  

أمـا الدراسـة الحالیــة فتتمیـز عــن الدراسـات الســابقة فـي أنهــا تناولـت أحــد الموضـوعات الحدیثــة      
و التجارب الجدیدة في میدان تطبیق الحوكمة على جودة األرباح مما یعـد هـذه الدراسـة متممـة لمـا 

   . مؤسسة لما سیأتي بعدها من دراسات في حدود علم الباحثة و سبقها 
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  الفصل الثالث
  )واإلجراءاترق الط(منهجیة الدراسـة 

  

  تمهید 3-1

وثباتهــــا مــــنهج ومجتمــــع وعینــــة الدراســــة، وأســــالیب جمــــع البیانــــات هــــذا الفصــــل  یســـتعرض

  :، وكما یليالمناسبة لتحلیل البیانات اإلحصائیة األسالیباختیار طرق ن وصدقها، كما یتضم
  

  منهج الدراسة 3-2

وصــفي هــا الباحثــة األســلوب المــن الدراســات المیدانیــة والتــي اتبعــت فی دراســةال هتعتبــر هــذ  

دراسـة میدانیـة فـي (األربـاح  جـودة علـى الحوكمـة قواعـد تطبیـق أثـرالتعـرف علـى  هـدفب التحلیلي،

الشـركات الصـناعیة المســاهمة العامـة المدرجــة فـي ســوق عمـان لــألوراق المالیـة انظــر الملحـق رقــم 

، ومــن هــذه الشــركاتفــي  خلیینالــدا والمـدققینوالمحاســبین المــالیین  ینر یالمــدومـن وجهــة نظــر ، )3

فــي الجانــب العملــي ) SPSSبرنــامج (لتحلیــل بیانــات الدراســة  اإلحصــائيثــم تــم اســتخدام البرنــامج 

  .التحلیلي
  

   مجتمع الدراسة 3-3

المدرجــة  المســاهمة العامــة األردنیــة الشــركات الصــناعیةكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع تی

بیـان بأسـماء الشـركات الصـناعیة المسـاهمة العامـة  ( شركة، 87في بورصة عمان، والبالغ عددها 

  ). 2014عام شهر كانون ثاني ل ،3انظر الملحق ، في سوق عمان لألوراق المالیة المدرجة

إذ تــم  .كــل شــركةل ثالثــة اســتباناتعلــى كافــة هــذه الشــركات وبمعــدل  تاالســتباناتـم توزیــع 

بلــغ المجمــوع  قــدو . الـداخلیین والمــدققینبین والمحاســالمــالیین  ینر یالمـدعلــى  اســتبانة) 261( توزیـع
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مـــــن إجمـــــالي عـــــدد االســـــتبانات %) 75.9(اســـــتبانة بنســـــبة ) 198( ةســـــتردلما الكلـــــي لالســـــتبانات

منهـا لعـدم اكتمـال تعبئتهـا أو بسـبب العشـوائیة أثنـاء  استبانات )4(المرسلة، وبعد فرزها تم استبعاد 

التــي االسـتبانات یعملـون فـي هـذه الشـركات و  یباً مســتج) 194(وبـذلك اسـتقرت العینـة علـى  ،التعبئـة

، ویوضـح الـذي تـم توزیـع االسـتبانات علیـه من المجتمع الكلي%) 74.3(خضعت للتحلیل وبنسبة 

وعـدد االسـتبانات الموزعـة والمسـتردة والمسـتبعدة والخاضـعة  اإلطار العام للدراسة) 1-3( الجدول 

  .للتحلیل اإلحصائي
  

  )1- 3(الجدول 
  بانات الموزعة والمستردة والمستبعدة والخاضعة للتحلیل اإلحصائيعدد االست

  النسبة المئویة العدد االستبانات
 %100 261 االستبانات الموزعة على المجتمع

  %75.9  198  االستبانات المسترجعة
 %1.5 4 )یطرح ( االستبانات المستبعدة 

 %74.3 194 االستبانات الخاضعة للتحلیل
  

  

  البیاناتجمع أسالیب  3-4

االعتمـــاد فـــي هـــذه الدراســة علـــى نـــوعین مـــن مصــادر البیانـــات همـــا المصـــادر األولیـــة  تــم

  :وكما یلي ،والمصادر الثانویة

وهي تلك البیانات التي تم الحصول علیها من خالل إعداد استبانة : البیانات األولیة

طار النظري والتساؤالت خاصة لموضوع هذه الدراسة، حیث غطت كافة الجوانب التي تناولها اإل

والفرضیات التي استندت علیها الدراسة الحالیة، وتم توزیع االستبانات على مجتمع الدراسة من 

  .خالل الباحثة شخصیاً 
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وهي البیانات التي تم الحصول علیها من المصادر المكتبیة والمراجعة : البیانات الثانویة

  :ظري لهذه الدراسة، وتشمل ما یلياألدبیة للدراسات السابقة، لوضع اإلطار الن

، وخاصــة التــي تبحــث فــي موضــوع الحوكمــة وجــودة المحاســبیةالكتــب والتقــاریر واألبحــاث  -1

  .األرباح

  .الدوریات المتخصصة والنشرات التي كتبت حول موضوع الحوكمة وجودة األرباح -2

  .رباحالحوكمة وجودة األالتي تبحث في موضوع  رسائل الماجستیر وأطروحات الدكتوراه -3

التقاریر واإلحصاءات الرسمیة الصادرة عن الشركات الصناعیة المسـاهمة العامـة األردنیـة  -4

  .وبورصة عمان لألوراق المالیة
  

  جمع البیاناتأداة  3-5

من أجل تحقیق أهـداف الدراسـة واختبـار فرضـیاتها تـم تصـمیم اسـتبانه تتضـمن العدیـد مـن 

ها، باإلضافة إلى عدد من األسـئلة التـي تتنـاول خصـائص األسئلة المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضیات

وتـم عـرض اإلسـتبانة علـى أسـاتذة فـي . یوضـح نمـوذج االسـتبیان) 4(، والملحـق رقـم أفراد المجتمع

جـــراء التعـــدیالت الالزمـــة فـــي ضـــوء )2أنظـــر الملحـــق ( مجـــال المحاســـبة والمالیـــة واإلحصـــاء  ، وإ

  :مكونة من جزأین رئیسین هماوقد استخدمت الباحثة استبانة . مالحظاتهم

المـالیین  ینر یالمـدمـن  نغرافیة للمستجیبیو وخصص للتعرف على العوامل الدیم: الجزء األول

ـــداخلیین والمـــدققینوالمحاســـبین  العمـــر، والمؤهـــل العلمـــي، وســـنوات الخبـــرة، والشـــهادات (مثـــل  ،ال

  ).المهنیة

 تطبیـق أثـرفـي ة، والتـي تتمثـل الدراسـ وخصص للعبارات التي تغطي متغیـرات: الجزء الثاني

واسـتخدمت الباحثـة مقیـاس لیكـرت الخماسـي بدرجاتـه الخمـس  األرباح، جودة على الحوكمة قواعد
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عالمتـــان، غیـــر  عالمـــات، غیـــر موافـــق 3 محایـــدعالمـــات،  4 موافـــق ،عالمـــات 5جـــدا  موافـــق(

ــــم ت) 4(والملحــــق رقــــم . )جــــدا عالمــــة واحــــدة موافــــق ــــین نمــــوذج االســــتبانة كمــــا ت ــــى یب وزیعــــه عل

  .المستجیبین

ــــى ) مرتفــــع، متوســــط، مــــنخفض(تــــم تحدیــــد ثالثــــة مســــتویات هــــي كمــــا  عنــــد التعلیــــق عل

  :بناء على المعادلة اآلتیةالمتوسط الحسابي للمتغیرات الواردة في أنموذج  الدراسة وذلك 

   عدد المستویات)/ الحد األدنى للبدیل –الحد األعلى للبدیل = (طول الفئة 

  :وبذلك تكون المستویات كالتالي .1.33=  4/3=  3)/1- 5(

  ).2.33(أقل من  - )1(من   منخفضة  

  ).3.67( –) 2.34(متوسطة        من 

  ).5(إلى ) 3.68(من   مرتفعة    
  

  

  وثباتها صدق األداة 3-6

تـــم إخضـــاع االســـتبانة لعـــدة اختبـــارات، ) االســـتبیانة(للتحقـــق مـــن درجـــة ثبـــات أداة القیـــاس 

  :وتشمل ما یلي

هیئــة محكمــین مــن أســاتذة الجامعــات تــم عــرض االســتبانة علــى : تبــار الصــدق الظــاهرياخ

للحكــم علـى مــدى صــالحیتها كــأداة لجمــع البیانــات، وتــم المختصـین فــي علــم المحاســبة واإلحصــاء 

یبــین ) 2(والملحــق رقــم . ةالدراســعینــة علــى  هــاعیوز إجــراء التعــدیالت المقترحــة مــن األســاتذة قبــل ت

  .ستبانةأسماء محكمي اال

للتأكــد مــن مــدى موثوقیــة النتــائج وصــالحیة االســتبانة كــأداة لجمــع و : األداة ثبــات اختبــار

تـــم اختبـــار مـــدى االعتمادیـــة علـــى أداة جمـــع البیانـــات باســـتخدام الالزمـــة للدراســـة الحالیـــة البیانـــات 
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ــــاخ ألفــــا،  ــــاخ ألفــــر وقــــد بلغــــت دمعامــــل كرونب ــــار كرونب ــــة هــــذه االســــتبانة حســــب معی ا جــــة اعتمادی

)Cronbach’s Alpha) (89.69 % ( وهــذا مناســب فــي مثــل هــذه االختبــارات مــن اجــل اعتمــاد

%) 60(أكبــر مــن النســبة المقبولــة ) (یالحــظ أن جمیــع فقــرات قــیم الفــا نتــائج هــذه الدراســة، كمــا 

ممــا یعكــس ثبــات أداة القیــاس، وهــذا یمثــل نســبه مقبولــة ألغــراض ثبــات االتســاق الــداخلي، وبنســبة 

 ,Malhotra, 2004  ألغـراض التحلیـل بحیـث تجـاوزت الحـد األدنـى المتفـق علیـه للثبـاتمقبولـة 

p.268)  ( والجدول)یوضح معامالت الثبات لمتغیرات الدراسة) 2-3.  

  
  )2- 3(ول جدال

  یمة معامالت الثبات لمتغیرات الدراسةق
  كرونباخ ألفا  المتغیر  تسلسل الفقرات

 % 88.81 تنظیميالهیكل ال 1-7

  %85.95 العدالة والمساواة 8-15
  %87.71 مسؤولیات مجلس اإلدارة 16-23
  %86.49  حمایة المساهمین والمستثمرین 24-31
 % 89.05 إدارة المخاطر 32-37

  %87.20 نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة  38-43
 %84.51 جودة األرباح 44-51

 % 89.69  المعدل العام للثبات 1-51
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  للبیاناتالتحلیل اإلحصائي  أسالیب 3-7

ـــــة  باألســـــالیب اإلحصـــــائیة ضـــــمنتـــــم االســـــتعانة    ـــــوم االجتماعی ـــــامج اإلحصـــــائي للعل البرن

)(SPSS  للعینـة المبحوثـة،  المیدانیـةالتـي تـم الحصـول علیهـا مـن خـالل الدراسـة  البیانـاتلمعالجـة

  :حیث تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة

   Measures of Central Tendencyةمقاییس النزعة المركزی -1

بهـــدف التعــــرف علـــى تقییمـــات المبحــــوثین لكـــل مفـــردة مــــن : Meanالوســـط الحســـابي  -

  .مفردات فئة الدراسة، كمؤشر لتحدید األهمیة النسبیة للعبارات الواردة في استبانة الدراسة

ات درجـة تشــتت قــیم إجابــوبیــان لقیــاس : Standard Deviationاالنحـراف المعیــاري  -

، حیـث أن قیمـة االنحـراف المعیـاري القلیلــة مجتمـع الدراسـة عـن الوسـط الحسـابي لكـل فقـرة

  .تعني أن تشتت البیانات قلیل والعكس صحیح

وذلـــك لوصــف آراء عینـــة الدراســـة حـــول  :Descriptive Statistics اإلحصـــاء الوصـــفي -2

  :متغیرات الدراسة ویتضمن

ط اتجاهـــات البیانـــات المبوبـــة حســـب كـــل الســـتنبا): Percentages(النســـب المئویـــة  )1

  .فقرة من فقرات الدراسة، وذلك لتدعیم صحة الفرضیات األساسیة أو عدم صحتها

وهي تعكـس مـدى تركـز اإلجابـات لصـالح ): Frequencies(جداول التوزیع التكراري  )2

  .أو لغیر صالح فرضیة معین

وذلــك  ):Simple Linear Regression(تحلیـل االنحــدار الخطــي البســیط   - أ

 جـودة األربـاح،من أجـل اختبـار تـأثیر كـل متغیـر مسـتقل فـي المتغیـر التـابع وهـو 

 .0.05حیث أن مستوى المعنویة المختار في هذه الدراسة 
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ـــدد    -  ب ـــل االنحـــدار الخطـــي المتع وذلـــك   :)Multiple Regression( تحلی

ــــاح ، حیــــث أن مســــتوى  ــــى جــــودة األرب لمعرفــــة أثــــر تطبیــــق قواعــــد الحوكمــــة عل

  .0.05ویة المختار في هذه الدراسة هو المعن
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  الفصل الرابع
  تحلیل البیانات واختبار الفرضیات

  
  تمهید 4-1

  

  خصائص المستجیبین 4-2

  

  نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة 4-3

  

  نتائج اختبار فرضیات الدراسة 4-4
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  الفصل الرابع
  رضیاتتحلیل البیانات واختبار الف

  

  تمهید 4-1

، ومن ثم تمـت إجـراءات المجتمعلتحقیق هدف الدراسة تم تطویر أداة الستطالع آراء أفراد 

دخــــال البیانــــات إلــــى البرنــــامج  جــــراء التحلیــــل اإلحصــــائي SPSS اإلحصــــائيتصــــحیح األداة وإ ، وإ

   .المناسب لإلجابة على فرضیات الدراسة

  المستجیبینخصائص  4-2

فـــي الشـــركات  نة مـــن المتغیـــرات الشخصـــیة والوظیفیـــة للمســـتجیبیلقـــد تـــم اختیـــار مجموعـــ

، وذلــك مـن أجـل بیــان )العمـر، المؤهــل العلمـي، سـنوات الخبــرة، الشـهادات المهنیـة(الصـناعیة مثـل 

مـن المـدیرین المـالیین والمحاسـبین والمـدققین الـداخلیین فـي تلـك  ةبعض الحقائق المتعلقـة بهـذه الفئـ

، ویمكــن المجتمــع خصــائص أفــراد ) 4-4(الــى ) 1-4(مــن ي الجــداول فــالشــركات، وتبــین النتــائج 

  :تلخیص النتائج التي تم التوصل إلیها على النحو التالي

  العمر: أوال
  )1-4(جدول رقم 

  حسب العمر للمستجیبینالجدول التكراري 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئات  المتغیرات

  
  

  العمر

 20.1 39  قلأسنة ف 30

 17.0 33  سنة 31-35

 18.6 36  سنة 36-40

  18.0 35  سنة 45 – 41

 26.3 51  سنة فأكثر  46

  100  194  المجموع
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فئات عمریة من  5أن أعمار عینة الدراسة توزعت على ) 1-4(تبین من خالل الجدول   

سنة  46المستویات الخمس المعتمدة في الدراسة، ولكن بنسب متفاوتة معظمها في الفئة العمریة 

، %)20.1(وبنسبة بلغت ) قلأسنة ف 30(، ثم الفئة العمریة %)26.3(شكلت نسبة قدرها  أكثرف

) سنة 45 – 41(ثم الفئة العمریة ، )18.6%(وبنسبة بلغت ) سنة 40-36(ثم الفئة العمریة 

، %)17.0(وبنسبة بلغت ) سنة 35-31(الفئة العمریة ، وأخیرا جاءت )18.0%(وبنسبة بلغت 

  . سنة 31العینة تجاوزت أعمارهم  أفرادمن % 79.9ویتضح أن 

  المؤهل العلمي: ثانیا
  )2-4(جدول رقم 

  حسب المؤهل العلميالجدول التكراري للمستجیبین 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئات  المتغیرات

  
  

  المؤهل العلمي

 13.4 26  دبلوم

 59.8 116  بكالوریوس

 16.5 32  ماجستیر

 10.3 20  دكتوراه

  100  194  لمجموعا

  
%) 59.8(حملة درجة البكالوریوس شكل ما نسبته  أن) 2- 4(تبین من خالل الجدول   

من أفراد عینة الدراسة، وهي النسبة األكبر بین مستویات التحصیل العلمي األخرى، وقد تالها 

 ، كما شكل حملة%)16.5(في المرتبة الثانیة نسبة الحاصلین على شهادة الماجستیر بنسبة 

%). 10.3(فقد شكلت نسبتهم  ه، أما حملة درجة الدكتورا%)13.4(شهادة الدبلوم ما نسبته 

وبدراسة هذه . على األقل سمن أفراد العینة مؤهلهم العلمي درجة البكالوریو % 86.6ویتضح أن 

الخاصیة فإننا نالحظ ارتفاع مستوى التحصیل العلمي لدى عینة الدراسة، وهذا مؤشر على إن 

  .الدراسة الحالیة أسئلةالدراسة مؤهل علمیا لإلجابة على مجتمع 
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  سنوات الخبرة: ثالثا
  )3-4(جدول رقم 

  حسب سنوات الخبرة للمستجیبینالجدول التكراري 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئات  المتغیرات

  
  

  سنوات الخبرة

 5.2 10                  سنوات 5أقل من 

 14.4 28  سنوات 10–سنوات  5

 23.2 45        سنة 15–سنة  11

 42.3 82    سنة  20–سنة  16

 14.9 29          سنة فأكثر  21

  100  194  المجموع
  

 نإن سنوات الخبرة احتلت النسبة األعلى من المستجیبی) 3-4(تبین من خالل الجدول 

، وشكلوا ما نسبته )سنة 20أقل  –سنة  16(في عینة الدراسة، حیث یتركزون في الفئة التكراریة 

وشكلوا ما نسبته ) سنة 15 –سنة  11(، ثم الفئة التكراریة ةمن إجمالي عینة الدراس% 42.3

 5(، ثم الفئة التكراریة %14.9وشكلوا ما نسبته ) سنة فأكثر 21(، ثم الفئة التكراریة 23.2%

 5أقل من (یة ، وأخیرا الفئة التكرار %14.4وشكلوا ما نسبته ) سنوات 10أقل من  –سنوات 

ویفسر هذا التوزیع للعینة أن عینة . ة، من إجمالي عینة الدراس%5.2وشكلوا ما نسبته ) سنوات

إن ارتفاع نسبة أفراد العینة كما . الدراسة یتمتعون بخبرة كافیة للقیام باألعمال الموكولة إلیهم

ة، ذلك أن مثل هذه دلیل على ارتفاع خبرتهم العملیسنة ) 11(ن عالذین تزید سنوات خبرتهم 

الشركات الكبیرة تتبنى استراتیجیات من أجل االحتفاظ بالموارد البشریة التي تمتلك خبرات طویلة 

في مجال عملها والذي یضمن االستقرار في عمل هذه الشركات وفي سیاستها الداخلیة والخارجیة 

  . أیضا
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  الشهادات المهنیة: رابعا
  
  )4-4(جدول رقم 

  حسب الشهادات المهنیةللمستجیبین  الجدول التكراري
  %النسبة المئویة  التكرار  الفئات  المتغیرات

  
  

  الشهادات المهنیة

CFA  16 8.2 
CISA  23 11.9 
CMA  17 8.8 
CPA  4 2.1 
CIA  17 8.8 

 60.3 117  ال یحمل شهادة

  100  194  المجموع

  
 لـألوراقفـي سـوق عمـان  الشـركات الصـناعیة المدرجـة أن) 4-4(تبین من خالل الجـدول 

ن الحاصلین على الشهادات العالمیة المهنیة المتخصصـة فـي المحاسـبة، یالمالیة ال تركز على تعی

مناسبة تتناسـب مـع مـا هـو  مكافآتهذه الشركات ال تسمح بتوفیر رواتب أو  أن إلىوقد یعود ذلك 

  .لحملة هذه الشهادات األخرىمعروض في سوق العمل للقطاعات 

  

  ائج اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسةنت 4-3

 اســتخدمت الباحثــة عــددا مــن أســالیب اإلحصــاء الوصــفي لتحلیــل النتــائج، وتبــین الجــداول

  .النتائج التي تم التوصل إلیها )11-4( إلى) 5-4(من 
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  تنظیميالهیكل ال المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألسئلة متغیر: أوال

  :ین النتائج التي تم التوصل إلیهایب) 5-4(الجدول 

  )5- 4(الجدول 
  تنظیميالهیكل ال متغیرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمیة النسبیة ألسئلة 

الوسط   الفقــــــــــــرات   ت
  الحسابي

االنحرافات 
  المعیاریة

األهمیة 
  الترتیب  النسبیة

یتـــــوفر هیكـــــل تنظیمـــــي ووصـــــف وظیفـــــي یحـــــدد   1
المســـــؤولیات والصــــــالحیات یســــــاهم فــــــي تطــــــویر 

  الحوكمة

  
3.6856 

  
 6 مرتفع  0.75433

یتم االعتماد على المعاییر المكتوبة عند مواجهـة   2
 موقف جدید في العمل

 مرتفع 0.68889 3.7371
5 

یوجـد وصــف مكتـوب ومــوزع علـى العــاملین یبــین   3
 ومسؤولیات كل وظیفة ویحدد بوضوح واجبات 

 مرتفع 0.61940 3.8402
4 

تتسم المعلومات التي یوفرها النظام بدرجـة عالیـة   4
مـــــن التفصـــــیل الـــــذي یحتـــــاج متخـــــذ القـــــرار فــــــي 

 تنفییذیةمستویات اإلدارة ال

  
3.6546  

 

  
0.80754  

 
 7 متوسط

یتوفر إطار تنظیمي وفعـال لیضـبط كافـة جوانـب   5
  الحوكمة ألداء الشركات

3.9124  
 

 مرتفع 0.63373
1 

قیام مجلس اإلدارة بصـفة دوریـة بمراجعـة الهیكـل   6
التنظیمــي للشــركة ووضــع التوصــیات بالتعــدیالت 

 المطلوبة یدعم تطبیق الحوكمة

  
3.8660 

  
0.60445  

 

  
 2 مرتفع

یوفر النظام المستخدم معلومات مختصرة ومفیـدة   7
 لمستویات اإلداریة العلیا عند الحاجة

 مرتفع  0.64649 3.8505
3 

 مرتفع 0.679261 3.792343  تنظیميالهیكل ال
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أن المتوســــــطات الحســـــابیة واالنحرافــــــات ) 5-4(تبـــــین النتــــــائج التـــــي یتضــــــمنها الجـــــدول 

وبــانحراف معیــاري ) 3.792343(، ســجلت متوســطًا حســابیًا عامــا بلــغ )7 -1(المعیاریــة للفقــرات 

الدراســـة كانــت إیجابیـــة وبدرجـــة  عینـــة تاســتجابا أن إلـــى تشـــیر ةوهـــذه النتیجــ ،)0.679261(بلــغ 

   .فكانت بدرجة متوسطة) 4(العبارات باستثناء العبارة رقم  مرتفعة على جمیع

أن المتوسطات  )5- 4(یتضح من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول كما 

) 5( وأن العبارة رقم) 3.6546 -3.9124(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة قد تراوحت ما بین 

 ."یتوفر إطار تنظیمي وفعال لیضبط كافة جوانب الحوكمة ألداء الشركات" :أنه والتي تنص على

، وبانحراف معیاري بلغ )3.9124(هي األعلى بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ 

اال أن وجود الهیكل و یرجع السبب في ذلك  مرتفعةوقد كانت أهمیتها النسبیة ) 0.63373(

یمي هو االساس في تطبیق قواعد الحوكمة و یعمل على تحدید المسؤولیات و الصالحیات التنظ

والتي تنص ) 4(، في حین أن العبارة رقم لكل وظیفة مما یساعد على االلتزام بقواعد الحوكمة  

تتسم المعلومات التي یوفرها النظام بدرجة عالیة من التفصیل الذي یحتاج متخذ القرار " :انه على

هي األقل بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  ،"تنفیذییةمستویات اإلدارة ال في

قل و یرجع السبب في ذلك انها األ وقد كانت األهمیة النسبیة لهذه الفقرة متوسطة) 3.6546(

   .تأثیرا في تطبیق قواعد الحوكمة 

جوانب الحوكمة  فعال لیضبط كافة يتنظیمأن من الضروري توفر إطار  و ترى الباحثة

ألداء الشركات، كذلك قیام مجلس اإلدارة بصفة دوریة بمراجعة الهیكل التنظیمي للشركة ووضع 

جودة تحقیق بالتالي یساعد على  ودعم تطبیق الحوكمة،لیالتوصیات بالتعدیالت المطلوبة 

  .األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة العامة 
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  العدالة والمساواة نحرافات المعیاریة ألسئلة متغیرالمتوسطات الحسابیة واال : ثانیا

  :ن النتائج التي تم التوصل إلیهایبی) 6-4(الجدول 

  ) 6-4( الجدول 
  العدالة والمساواة متغیرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمیة النسبیة ألسئلة 

الوسط   الفقرات  ت
  الحسابي

االنحرافات 
  المعیاریة

األهمیة 
  لنسبیةا

  الترتیب

ــــــوفیر المســــــاواة   8 ــــــى ت حوكمــــــة الشــــــركات تعمــــــل عل
 والعدالة بین المساهمین 

3.5928 0.70831  
 7 متوسطة

یـتم وضـع سیاسـیة تــنظم العالقـة مـع األطــراف ذوي   9
 المصالح الخاصة

 مرتفعة  0.68086 3.7784
3 

یحــق للمســاهمین التصــویت حضــورا أو غیابیــا مـــع   10
 التصویتمراعاة المساواة في حق 

 مرتفعة  0.70201 3.7423
4 

یـــــتم مراعـــــاة المســـــاواة بـــــین المســـــاهمین وأصـــــحاب   11
  المصالح األخرى 

3.4381 0.86903 
 8 متوسطة

حوكمة الشركات تعمل على الحد من استغالل   12
 السلطة في غیر المصلحة العامة

 مرتفعة  0.68889 3.7371
5 

على تحقیق المعاملة  حوكمة الشركات تعمل  13
لعادلة بین كافة المساهمین سواء كبار ا

 المساهمین أو صغار المساهمینال

 مرتفعة  0.61940 3.8402
2 

 ة المساهمینحمای على حوكمة الشركات تعمل  14
من النتائج المترتبة على عملیة التداول في 

  السوق المالیة

 متوسطة 0.80754 3.6546
6 

حـــاملي حــق ة حمایـــ علــى حوكمــة الشــركات تعمـــل  15
فــي االطــالع علــى كافــة المعــامالت  لیــة األســهمأق

  نمع أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین التنفیذیی

 مرتفعة 0.63773 3.9124
1 

 مرتفعة 0.713721 3.711988  العدالة والمساواة
  



59 

أن المتوســــــطات الحســــــابیة واالنحرافــــــات ) 6–4(تبـــــین النتــــــائج التــــــي یتضــــــمنها الجـــــدول 

وبــانحراف معیــاري ) 3.711988(جلت متوســطًا حســابیًا عامــا بلــغ ، ســ)15-8(المعیاریــة للفقــرات 

ــــة هــــــذا المتوســـــط الــــــذي تـــــم الحصـــــول علیــــــه بمتوســـــط أداة القیــــــاس  ،)0.713721(بلـــــغ  وبمقارنـ

، )3(+ ، حیث تبین أن النتیجـة تزیـد علـى الدرجـة المتوسـطة )3(المستخدمة في هذه الدراسة وهو 

الدراســـة كانــــت  عینــــة اســـتجابات أن إلــــى تشـــیر ةتیجـــوهــــذه الن). 4(+ وتقـــل عـــن الدرجــــة العالیـــة 

   ).      6-4(العبارات المدرجة في الجدول  إیجابیة وبدرجة مرتفعة على معظم

أن المتوسطات  )6- 4(یتضح من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول كما 

) 15(عبارة رقم وأن ال) 3.4381-3.9124(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة قد تراوحت ما بین 

في االطالع  حاملي أقلیة األسهمحق ة حمای على حوكمة الشركات تعمل" أن والتي تنص على

هي األعلى بین  ،"نعلى كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین التنفیذیی

وقد ) 0.63773(، وبانحراف معیاري بلغ )3.9124(متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ 

یتم مراعاة "انه والتي تنص على ) 11(انت أهمیتها النسبیة عالیة، في حین أن العبارة رقم ك

هي األقل بین متوسطات اإلجابات، " المساواة بین المساهمین وأصحاب المصالح األخرى

وقد كانت األهمیة النسبیة لهذه الفقرة متوسطة، أما االنحراف ) 3.4381(وبمتوسط حسابي بلغ 

، و یرجع ذلك الى عدم التزام الشركات  بالقوانین التي اهتمت  )0.86903(قد بلغ المعیاري ف

  .بحقوق أصحاب المصالح و حمایتها 

حمایة حق حاملي أقلیة األسهم في االطالع على كافة المعامالت و ترى الباحثة أهمیة 

بین كافة المساهمین تحقیق المعاملة العادلة و مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین التنفیذیین، 

أهمیة وضع سیاسیة تنظم العالقة مع األطراف و سواء كبار المساهمین أو صغار المساهمین، 
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مما یساهم في تحسین جودة األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة ذوي المصالح الخاصة، 

  .العامة 
  

  ولیات مجلس اإلدارةمسؤ  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألسئلة متغیر: ثالثا

  :یبین النتائج التي تم التوصل إلیها) 7-4(الجدول 

  ) 7-4( الجدول 
  مسؤولیات مجلس اإلدارة متغیرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمیة النسبیة ألسئلة 

الوسط   الفقرات  ت
  الحسابي

االنحرافات 
  المعیاریة

األهمیة 
  النسبیة

  الترتیب

ــــــس اإلدارة علــــــى كامــــــل متطلبــــــات إطــــــالع أع  16 ضــــــاء مجل
  ومعاییر حوكمة الشركات یدعم التطبیق الفعلي الحوكمة

3.8660 0.60445  
 1 مرتفعة

یقــــوم مجلــــس اإلدارة بوضــــع اإلجــــراءات المتعلقــــة بتشــــكیل   17
اللجــــــــان المنبثقــــــــة عنــــــــه وتحدیــــــــد المهــــــــام ومــــــــدة عملهــــــــا 

 والصالحیات الممنوحة لها 

 مرتفعة 0.64649 3.8505
2 

 المحاســــبیة اعتمـــاد أعضــــاء مجلـــس االدارة علــــى المعـــاییر  18
  المحلیة و الدولیة یدعم تطبیق قواعد الحوكمة

 متوسطة 0.70831 3.5928
7 

 3 ةمرتفع 0.67202 3.7990 یطبق على موظفي الشركة متابعة فعال یوجد نظام   19
یـدعم وجـود لجنــة تنفیذیـة منبثقـة عــن مجلـس اإلدارة تحقیــق   20

 ستراتیجیة للشركةالخطة اإل

3.7423  
0.70201  

 مرتفعة
4 

المتابعة الفعالـة لمجلـس اإلدارة تسـاعد علـى تحقیـق الشـركة   21
 لخطتها اإلستراتیجیة

 متوسطة  0.70226 3.5825
8 

اإلفصـاح عـن عــدد جلسـات مجلــس اإلدارة ومعـدل حضــور   22
 كل عضو یدعم تطبیق الحوكمة

 متوسطة  0.73765 3.6340
5 

جلــــس علــــى تحقیــــق القــــدر الــــالزم مــــن المســــاءلة یعمــــل الم  23
 والمتابعة من خالل نظام فعال

 متوسطة 0.80082 3.6186
6 

 مرتفعة 0.696751 3.710713  مسؤولیات مجلس اإلدارة
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أن المتوســــــطات الحســـــابیة واالنحرافــــــات ) 7-4(تبـــــین النتــــــائج التـــــي یتضــــــمنها الجـــــدول 

ـــــغ ، ســـــجلت متوســـــطًا )23-16( المعیاریـــــة للفقـــــرات  ـــــانحراف ) 3.710713(حســـــابیًا عامـــــا بل وب

وبمقارنــة هــذا المتوســط الــذي تــم الحصــول علیــه بمتوســط أداة القیــاس  ،)0.696751(معیــاري بلــغ 

، وتقـل )3(+ ، یتبین أن النتیجة تزید على الدرجـة المتوسـطة )3(المستخدمة في هذه الدراسة وهو 

الدراســـة كانـــت إیجابیـــة  عینـــة اســـتجابات نأ إلـــى تشـــیر ةوهـــذه النتیجـــ). 4(+ عـــن الدرجـــة العالیـــة 

  .العبارات وبدرجة مرتفعة على معظم

أن المتوسطات  )7- 4(یتضح من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول كما 

) 16(وأن العبارة رقم ) 3.5825-3.8660(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة قد تراوحت ما بین 

مجلس اإلدارة على كامل متطلبات ومعاییر حوكمة الشركات  إطالع أعضاء" :انهوالتي تنص على 

هي األعلى بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  ،"یدعم التطبیق الفعلي الحوكمة

وقد كانت أهمیتها النسبیة عالیة، في حین أن ) 0.60445(، وبانحراف معیاري بلغ )3.8660(

تابعة الفعالة لمجلس اإلدارة تساعد على تحقیق الم ": أنهوالتي تنص على ) 21(العبارة رقم 

هي األقل بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  ،" الشركة لخطتها اإلستراتیجیة

وقد كانت األهمیة النسبیة لهذه الفقرة متوسطة، أما االنحراف المعیاري فقد بلغ ) 3.5825(

)0.70226( .  

اإلدارة على كامل متطلبات ومعاییر حوكمة إطالع أعضاء مجلس ترى الباحثة أهمیة  و

قوم مجلس اإلدارة بوضع اإلجراءات المتعلقة بتشكیل اللجان المنبثقة عنه وتحدید یوان ، الشركات

مما یساعد على تحقیق جودة األرباح في المهام ومدة عملها والصالحیات الممنوحة لها، 

   .الشركات الصناعیة المساهمة العامة 
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حمایـــــة المســـــاهمین  ســـــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة ألســـــئلة متغیـــــرالمتو : رابعـــــا

  والمستثمرین

  :یبین النتائج التي تم التوصل إلیها) 8-4(الجدول 

  ) 8-4( الجدول 
حمایة المساهمین  متغیرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمیة النسبیة ألسئلة 

  والمستثمرین
الوسط   الفقرات  ت

  لحسابيا
االنحرافات 
  المعیاریة

األهمیة 
  الترتیب  النسبیة

یضــــمن تطبیــــق قواعــــد الحوكمــــة احتفــــاظ الشــــركة   24
 بسجالت خاصة بملكیات المساهمین

3.7371 0.70378  
 5 مرتفعة

یــــتم حمایــــة حقــــوق األقلیــــة مــــن المســــاهمین مــــن   25
یة مـــــــــع تـــــــــوفیر وســـــــــائل الممارســـــــــات االســـــــــتغالل

  تعویضیة فعالة

 متوسطة 0.95176 3.5928
7 

معـاییر األداء التـي توفرهـا تطبیـق قواعـد الحوكمـة   26
تزیـــد مـــن ثقـــة المتعـــاملین فـــي الســـوق المالیـــة فـــي 

  أسهم الشركة كأداة استثماریة جذابة

 مرتفعة  0.60366 3.9072
2 

یتم حمایة حقوق المساهمین باإلفصاح المحاسـبي   27
  عن تعامالتهم الخاصة

 مرتفعة  0.58249 3.9485
1 

یســــاعد تطبیــــق قواعــــد الحوكمــــة المســــاهمین فــــي   28
الحصول على المعلومات الدوریـة والمفصـح عنهـا 

 وفق التشریعات النافذة

 مرتفعة  0.68483 3.8660

3 

یشـــعر تطبیـــق قواعـــد الحوكمـــة المســـاهمین بالثقـــة   29
 وضمان حقوقهم

 مرتفعة  0.73640 3.7010
6 

حوكمـــة الشـــركات تعمـــل علـــى حمایـــة المســـاهمین   30
النتـــــائج المترتبـــــة علـــــى عملیـــــة التـــــداول فـــــي  مـــــن

 السوق المالیة 

 مرتفعة  0.76404 3.8505

4 
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یطلــع المســاهمون علــى أیــة عملیــات غیــر عادیــة   31
 یمكن أن تؤدي إلى التأثیر على الشركة

 متوسطة 0.86472 3.4691
8 

 مرتفعة 0.73646 3.759025  حمایة المساهمین والمستثمرین

  
أن المتوســــــطات الحســـــابیة واالنحرافــــــات ) 8-4(تضــــــمنها الجـــــدول تبـــــین النتــــــائج التـــــي ی

وبـانحراف معیـاري ) 3.759025(، سجلت متوسـطًا حسـابیًا عامـا بلـغ )31-24(المعیاریة للفقرات 

وبمقارنة هذا المتوسط الذي تـم الحصـول علیـه بمتوسـط أداة القیـاس المسـتخدمة  ،)0.73646(بلغ 

، وتقـــل عـــن )3(+ النتیجـــة تزیـــد علـــى الدرجـــة المتوســـطة ، یتبـــین أن )3(فـــي هـــذه الدراســـة وهـــو 

الدراسـة كانـت إیجابیـة وبدرجـة  عینـة اسـتجابات أن إلـى تشـیر ةوهـذه النتیجـ). 4(+ الدرجة العالیـة 

   .العبارات مرتفعة على معظم

أن المتوسطات  )8- 4(یتضح من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول كما 

) 27(وأن العبارة رقم ) 3.4691-3.9485(لمعیاریة قد تراوحت ما بین الحسابیة واالنحرافات ا

یتم حمایة حقوق المساهمین باإلفصاح المحاسبي عن تعامالتهم " :أنه والتي تنص على

، وبانحراف )3.9485(هي األعلى بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  ،"الخاصة

والتي ) 31(لنسبیة عالیة، في حین أن العبارة رقم وقد كانت أهمیتها ا) 0.58249(معیاري بلغ 

یطلع المساهمون على أیة عملیات غیر عادیة یمكن أن تؤدي إلى التأثیر على " :انتنص على 

وقد كانت ) 3.4691(هي األقل بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  ،"الشركة

، و یرجع  )0.86472(معیاري فقد بلغ األهمیة النسبیة لهذه الفقرة متوسطة، أما االنحراف ال

السبب في ذلك أن معظم الشركات ال تقوم باالفصاح عن العملیات الغیر العادیة التي تحدث 

   .بها
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أهمیة أن یتم حمایة حقوق المساهمین باإلفصاح المحاسبي عن تعامالتهم و ترى الباحثة 

لحوكمة تزید من ثقة المتعاملین في تطبیق قواعد ایوفرها معاییر األداء التي و أهمیة الخاصة، 

مما یساهم في تحقیق جودة األرباح في السوق المالیة في أسهم الشركة كأداة استثماریة جذابة، 

  .الشركات الصناعیة السماهمة العامة 

  إدارة المخاطر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألسئلة متغیر: امساخ

  :التي تم التوصل إلیهایبین النتائج ) 9-4(الجدول 

  )9- 4(الجدول 

  إدارة المخاطر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمیة النسبیة ألسئلة متغیر

الوسط   الفقرات  ت
  الحسابي

االنحرافات 
  المعیاریة

األهمیة 
  الترتیب  النسبیة

ــــــة إلدارة المخــــــاطر لوجــــــود   32 ــــــؤدي وجــــــود لجن ی
مــــــا یــــــدعم سیاســــــة فعالــــــة لتجنــــــب المخــــــاطر ب

  تطبیق قواعد الحوكمة

3.5722 0.69599  
 6 متوسطة

 5 مرتفعة  0.54182 3.7010 وجود نظام تقریر دوري عن إدارة المخاطر  33
قیام الشركة بوضع خطة للطـوارئ للتعامـل مـع   34

 المخاطر المحتملة

 مرتفعة  0.80999 3.7474
4 

ــــــس اإلدارة للخطــــــة اإلســــــتراتیجیة   35 إعتمــــــاد مجل
ل مـــــن المخـــــاطر التـــــي یمكـــــن أن للشـــــركة یقلـــــ

 تتعرض لها الشركة

 مرتفعة  0.49128 4.0464

1 

وجــود مــدقق داخلــي مســؤول عــن مراجعــة نظــم   36
 إدارة المخاطر

 مرتفعة  0.65731 3.8299
3 

وجـــــود مــــــدقق داخلـــــي مســــــؤول عـــــن مراجعــــــة   37
ادارة  الموجهــات اإلرشــادیة والتقــاریر الخاصــة بــ

  والتحقیق منها المخاطر

 مرتفعة  5.58799 3.8918

2 

 مرتفعة 0.63073 3.798117  إدارة المخاطر



65 

أن المتوســــــطات الحســـــابیة واالنحرافــــــات ) 9-4(تبـــــین النتــــــائج التـــــي یتضــــــمنها الجـــــدول 

وبـانحراف معیـاري ) 3.798117(، سجلت متوسـطًا حسـابیًا عامـا بلـغ )37-32(المعیاریة للفقرات 

الحصـول علیـه بمتوسـط أداة القیـاس المسـتخدمة وبمقارنة هذا المتوسط الذي تـم  ،)0.63073(بلغ 

، وتقـــل عـــن )3(+ ، یتبـــین أن النتیجـــة تزیـــد علـــى الدرجـــة المتوســـطة )3(فـــي هـــذه الدراســـة وهـــو 

الدراسـة كانـت إیجابیـة وبدرجـة  عینـة اسـتجابات أن إلـى تشـیر ةوهـذه النتیجـ). 4(+ الدرجة العالیـة 

   .العبارات مرتفعة على معظم

أن المتوسطات  )9- 4(طالعة البیانات الواردة في الجدول یتضح من خالل مكما 

) 35(وأن العبارة رقم ) 3.5722-4.0464(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة قد تراوحت ما بین 

إعتماد مجلس اإلدارة للخطة اإلستراتیجیة للشركة یقلل من المخاطر التي یمكن " :والتي تنص على

، )4.0464(بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  هي األعلى ،"أن تتعرض لها الشركة

وقد كانت أهمیتها النسبیة عالیة، في حین أن العبارة رقم ) 0.49128(وبانحراف معیاري بلغ 

یؤدي وجود لجنة إلدارة المخاطر لوجود سیاسة فعالة لتجنب المخاطر " :ان والتي تنص على) 32(

ألقل بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ هي ا ،"بما یدعم تطبیق قواعد الحوكمة

 وقد كانت األهمیة النسبیة لهذه الفقرة متوسطة، أما االنحراف المعیاري فقد بلغ) 3.5722(

، و یرجع السبب في ذلك أن معظم الشركات لیس لدیها لجنة الدارة المخاطر قد  )0.69599(

  .عداد اللجنة إیكون السبب في ذلك ارتفاع تكلفة 

 في تقلیلإعتماد مجلس اإلدارة للخطة اإلستراتیجیة للشركة أهمیة و ترى الباحثة 

مراجعة عن  لمسؤو أهمیة وجود مدقق داخلي  والمخاطر التي یمكن أن تتعرض لها الشركة، 

 ارئ للتعامل مع المخاطر المحتملةنظم إدارة المخاطر، إضافة إلى قیام الشركة بوضع خطة للطو 

  .جودة األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة العامة  ، یساهم في تحسین
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نظــام فعــال وكفــؤ للرقابــة  المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة ألســئلة متغیــر: سادســا

  الداخلیة

  :یبین النتائج التي تم التوصل إلیها) 10-4(الجدول 

  )10- 4(الجدول 
نظام فعال وكفؤ للرقابة  متغیرة النسبیة ألسئلة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمی

  الداخلیة
الوسط   الفقرات  ت

  الحسابي
االنحرافات 
  المعیاریة

األهمیة 
  الترتیب  النسبیة

 2 مرتفعة  0.71305 3.9330 منشأةداخل الرقابة الداخلیة إدارة ال قوة  38
مــدى التــزام إدارة الشــركة بتطبیــق المعــاییر   39

  لمحلیةالمحاسبیة الدولیة وا

 مرتفعة  0.74893 3.7062
6 

باســـــتقاللیة  رقابـــــة الداخلیـــــةتتمتـــــع لجنـــــة ال  40
 تامة

 مرتفعة 0.62207 3.8196
4 

یــؤدي تطبیــق قواعــد الحوكمــة إلــى تحســین   41
 كفاءة اإلدارة الداخلیة للشركة

 مرتفعة  0.59477 3.8814
3 

تقــــوم لجنــــة التــــدقیق المنبثقــــة عــــن مجلــــس   42
ــــــاری ــــــة اإلدارة بدراســــــة تق ــــــدقیق الداخلی ر الت

 والخارجیة لتفادي األخطاء

 مرتفعة  0.84893 3.7629

5 

أن یكون أغلـب أعضـاء لجنـة التـدقیق مـن   43
أعضـاء مجلـس اإلدارة یـدعم تطبیـق خارج 

 الحوكمة

 مرتفعة 0.66553 3.9485

1 

 مرتفعة 0.69888 3.841933  نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة

 
  

أن المتوســــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات ) 10-4(نها الجـــــدول تبــــین النتـــــائج التــــي یتضـــــم

وبـانحراف معیـاري ) 3.841933(، سجلت متوسـطًا حسـابیًا عامـا بلـغ )43-38(المعیاریة للفقرات 

وبمقارنة هذا المتوسط الذي تـم الحصـول علیـه بمتوسـط أداة القیـاس المسـتخدمة  ،)0.69888(بلغ 



67 

، وتقـــل عـــن )3(+ نتیجـــة تزیـــد علـــى الدرجـــة المتوســـطة ، یتبـــین أن ال)3(فـــي هـــذه الدراســـة وهـــو 

الدراسـة كانـت إیجابیـة وبدرجـة  عینـة اسـتجابات أن إلـى تشـیر ةوهـذه النتیجـ). 4(+ الدرجة العالیـة 

   .العبارات عالیة على جمیع

أن المتوسطات  )10-4(یتضح من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول كما 

) 43(وأن العبارة رقم ) 3.7062-3.9485(عیاریة قد تراوحت ما بین الحسابیة واالنحرافات الم

أعضاء مجلس اإلدارة یدعم  خارج یكون أغلب أعضاء لجنة التدقیق من" :أنوالتي تنص على 

، )3.9485(هي األعلى بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  ،"تطبیق الحوكمة

و ذلك بسبب أن یكون أهمیتها النسبیة عالیة، وقد كانت ) 0.66553(وبانحراف معیاري بلغ 

أغلب االعضاء مستقلیین سیقلل من حاالت الغش و التالعب و االحتیال و یحد من تالعب 

المدراء بما ینعكس ایجابیا على االلتزام بالمعاییر و االخالق المهنیة و بالتالي یدعم تطبیق قواعد 

مدى التزام إدارة الشركة بتطبیق " :نص علىوالتي ت) 39(في حین أن العبارة رقم الحوكمة 

هي األقل بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  ،"المعاییر المحاسبیة الدولیة والمحلیة

وقد كانت األهمیة النسبیة لهذه الفقرة متوسطة، أما االنحراف المعیاري فقد ) 3.7062(

  .)0.74893(بلغ

تع لجنة لة للتدقیق الداخلي داخل الشركة وأن تتموجود إدارة فعا أهمیةو ترى الباحثة 

ة ، مما یساهم في تحسین جودة األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة التدقیق باستقاللیة تام

  .العامة 
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  جودة األرباح: المتغیر التابعالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألسئلة : سابعا

  :ائج التي تم التوصل إلیهایبین النت) 11-4(الجدول 

  

  ) 11-4( الجدول 
  جودة األرباح: المتغیر التابعالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمیة النسبیة ألسئلة 

الوسط   الفقرات  ت
  الحسابي

االنحرافات 
  المعیاریة

األهمیة 
  الترتیب  النسبیة

فــي تحســین جــودة  الحوكمــة قواعــد تطبیــقیســاهم   44
  حاألربا

 مرتفعة  0.61052 3.8969
2 

عملیــة  فــي تحســین الحوكمــة قواعــد تطبیــقیســاهم   45
  المالیة واالستثماریةاتخاذ القرارات 

 مرتفعة  0.58626 3.7887
4 

 عــن اإلفصــاح فــي الحوكمــة قواعــد تطبیــقیســاعد   46
 المحاســـــــبیة المبـــــــادئ مـــــــع ینســـــــجم بمـــــــا األربــــــاح
  عاماً  قبوالً  المقبولة

 ةمتوسط  0.80754 3.6546
7 

 قــــدرةزیــــادة  فــــي الحوكمــــة قواعــــد تطبیــــقیســــاعد   47
  النقد تولید على األرباح

3.9124 0.63573  
 1 مرتفعة

األربــاح جعــل  فــي الحوكمــة قواعــد تطبیــقیســاهم   48
التــــي تعلنهــــا الشــــركة تعبــــر بصــــدق وواقعیــــة عــــن 

  األرباح الحقیقیة والفعلیة للشركة

 مرتفعة  0.60445 3.8660

3 

 إلــى زیــادة قــدرة الحوكمــة عــدقوا طبیــقت یــؤدي  49

الفتــرات  االســتمرار فــي علــى الحالیــة األربــاح
  المستقبلیة

 مرتفعة  0.56763 3.6804

5 

جـــــــــراءات العمـــــــــل   50 تســـــــــاهم المعرفـــــــــة بعملیـــــــــات وإ
  المحاسبي في تحسین جودة األرباح

 متوسطة  0.68282 3.5515
8 

یســاعد دعــم اإلدارة العلیــا للعمــل المحاســبي علــى   51
  األرباح جودةتحسین 

 متوسطة 0.65397 3.6753
6 

 مرتفعة 0.64185 3.764357  جودة األرباح
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أن المتوســــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات ) 11-4(تبــــین النتـــــائج التــــي یتضـــــمنها الجـــــدول 

ـــــغ )51-44( المعیاریـــــة للفقـــــرات  ـــــانحراف ) 3.764357(، ســـــجلت متوســـــطًا حســـــابیًا عامـــــا بل وب

ذا المتوســط الـــذي تــم الحصــول علیــه بمتوســط أداة القیـــاس وبمقارنــة هــ ،)0.64185(معیــاري بلــغ 

، وتقـل )3(+ ، یتبین أن النتیجة تزید على الدرجـة المتوسـطة )3(المستخدمة في هذه الدراسة وهو 

الدراســـة كانـــت إیجابیـــة  عینـــة اســـتجابات أن إلـــى تشـــیر ةوهـــذه النتیجـــ). 4(+ عـــن الدرجـــة العالیـــة 

   .العبارات وبدرجة عالیة على معظم

أن المتوسطات  )11-4(یتضح من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول كما 

) 47(وأن العبارة رقم ) 3.5515-3.9124(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة قد تراوحت ما بین 

هي  ،"النقد تولید على األرباح قدرةزیادة  في الحوكمة قواعد تطبیقیساعد ": انوالتي تنص على 

، وبانحراف معیاري بلغ )3.9124(توسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ األعلى بین م

، في حین أن أي انها تزید من جودة األرباح  وقد كانت أهمیتها النسبیة عالیة) 0.63573(

جراءات العمل"  :انوالتي تنص على ) 50(العبارة رقم  المحاسبي في  تساهم المعرفة بعملیات وإ

) 3.5515(األقل بین متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ  هي ،"تحسین جودة األرباح

  . )0.68282( وقد كانت األهمیة النسبیة لهذه الفقرة متوسطة، أما االنحراف المعیاري فقد بلغ

  

  نتائج اختبار فرضیات الدراسة 4-4

اســــتخدمت الباحثـــــة عـــــددا مـــــن أســـــالیب اإلحصـــــاء اإلســـــتداللي لتحلیـــــل النتـــــائج واختبـــــار 

ت التــي اســتندت علیهــا الدراســة الحالیــة، وتبــین الجــداول التالیــة النتــائج التــي تــم التوصــل الفرضــیا

  .إلیها في اختبار الفرضیات
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  اختبار الفرضیة الرئیسة 4-4-1

  :وتنص هذه الفرضیة على انه

01H : ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة)α≥ 0.05 (واعد الحوكمةلتطبیق ق 

المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق  الشركات الصناعیةجودة األرباح على  على

  .المالیة

 Multiple( استخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعددتم والختبار هذه الفرضیة فقد 

Regression ( وكما هو موضح في جودة األرباح على تطبیق قواعد الحوكمةأثر لمعرفة ،

  ).12- 4(الجدول 

  )12-4( الجدول 
تطبیق قواعد  لتأثیر) Multiple Regression(نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد 
  جودة األرباح على الحوكمة

 جودة األرباح اإلحصاءات  المستقل المتغیر

 جودة األرباح على تطبیق قواعد الحوكمة

 17.23  المحسوبة) F(قیمة  

  3890.  معامل االنحدار) (قیمة 

 R(  0.850(معامل االرتباط 
  2R(  0.723(معامل التحدید 
  Sig.(  0.000(مستوى الداللة 

  رفض الفرضیة العدمیة  القرار اإلحصائي
Fوالقیمة الجدولیة، فأقل) 0.05(عند مستوى  دالة احصائیاً *: مالحظة )  =2.29(.  

  
تطبیق ل أن هناك أثرًا ذا داللة إحصائیة) 12- 4(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

رفض الفرضیة الصفریة أو ناء لقاعدة القرار بتوجب وب، جودة األرباح على قواعد الحوكمة

أكبر من  )17.23( المحسوبة Fقیمة إذا كانت  )1H(وقبول الفرضیة البدیلة ) 0H(العدمیة 

، لذلك فإنه یتم رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة )2.29(وهي الجدولیة  الحرجة أو قیمتها
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) α ≥ 0.05(جد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة یو " :البدیلة التي تنص على انه

المساهمة العامة المدرجة في  الشركات الصناعیةجودة األرباح على  على لتطبیق قواعد الحوكمة

البالغة صفرًا حیث إنها ) .Sig(، وهذا ما یؤكده قیمة مستوى الداللة "سوق عمان لألوراق المالیة

عند مستوى ) 0.850(ین المتغیرین وهو ذبین ه) R(الرتباط إذ بلغ معامل ا، )0.05(أقل من 

من التباین في المتغیر ) 0.723(یفسر ما نسبته  2Rاما معامل التحدید . )α ≥ 0.05(داللة 

 األردنیةالعامة من التغیرات في ربحیة الشركات المساهمة ) %72.3(أن ما قیمته  أي. التابع

، كما بلغت قیمة جودة األرباح على قواعد الحوكمةلوجود تطبیق ناتج عن التغیر في مستوى 

وجود تطبیق أي أن الزیادة بدرجة واحدة في مستوى )  ).3890في اتجاه العالقة  درجة التأثیر

  %). 38.9(بقیمة  جودة األرباحمستوى  إلى زیادة يیؤد جودة األرباح على قواعد الحوكمةل

تطبیق قواعد لمعرفة أثر  One-way ANOVA)( األحاديوباستخدام تحلیل التباین 

المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان  الشركات الصناعیةجودة األرباح على  على الحوكمة

  .)13-4(النتائج التي یتضمنها الجدول رقم  وكما هو موضح في، لألوراق المالیة
  

  )13- 4(الجدول 
  جودة األرباح على تطبیق قواعد الحوكمةألثر  One-way ANOVA)(نتائج تحلیل التباین 
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أكبر ) 3986.(هي و المحسوبة  Fأن قیمة  )13-4(البیانات الواردة بالجدول  توضح

اقل من ) 00.00(كما أن مستوى الداللة وهو  )3.92(متها الحرجة أو الجدولیة وهي من قی

لذا وبناء على قاعدة القرار المشار إلیها سابقا یتوجب ). 0.05(مستوى معنویة االختبار وهي 

 :والتي تنص على أنه )1H(وقبول الفرضیة البدیلة ) 0H(العدمیة الصفریة أو رفض الفرضیة 

 على لتطبیق قواعد الحوكمة) α ≥ 0.05(یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة "

المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق  الشركات الصناعیةجودة األرباح على 

   .0.05من  وهي اقل )Sig = 0.000( ، وهذا ما تؤكده مستوى المعنویة"المالیة

كل على حدة فقد تم تقسیم  جودة األرباح على تطبیق قواعد الحوكمةوللتحقق من أثر 

 Simple(الفرضیة الرئیسیة إلى ست فرضیات فرعیة، وتم استخدام التحلیل االنحدار البسیط 

Regression(  وذلك بموجب قاعدة القرار)Decision Rule (التالیة.  

قیمة  ≥المحسوبة ) T(إذا كانت قیمة ) 1H(وتقبل الفرضیة ) 0H(نرفض الفرضیة الصفریة 

)T (أو إذا كانت قیمة مستوى الداللة  الجدولیة الحرجة أو)Sig. ( تساوي أو أقل من مستوى

وعلى هذا األساس تم إخضاع . ، والعكس بالعكس)0.05(وهي ) α(ختبار داللة أو معنویة اال

لفرضیات فكانت نتائج اختبار ا) 5( الملحق رقمالمتغیرات الخاصة بعینة الدراسة والموضحة في 

  .الفرعیة كما هي بأدناه
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  الفرضیة الفرعیة األولى اختبار 1-1- 4-4

  :وتنص هذه الفرضیة على انه

1.10H : أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد)α ≥ 0.05 ( لوجود هیكل تنظیمي

المساهمة العامة  الشركات الصناعیة فيجودة األرباح على واضح لخطوط السلطة والمسؤولیة 

  .المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة

 Simple(ار الخطـــي البســــیط االنحــــد اختبـــاراســــتخدام تـــم  الفرضـــیة البدیلــــةوالختبـــار 

Linear Regression ( وكانت نتائجه على النحو التالي وكما یظهره جدول)14-4.(  

  ) 14- 4(الجدول 
  األولىالفرعیة للفرضیة ) Simple Linear Regression(نتائج اختبار 

 جودة األرباح اإلحصاءات  المستقل   المتغیر

وجود هیكل تنظیمي واضح لخطوط أثر 
 جودة األرباحعلى والمسؤولیة السلطة 

  18.550  المحسوبة) T(قیمة  
  0.078  االنحدار ) (قیمة 

  R(  0.658(معامل االرتباط 
 2R(  0.433(معامل التحدید 
  Sig.(  0.000(مستوى الداللة 

  رفض الفرضیة العدمیة  القرار اإلحصائي
  ).T  =1.658( والقیمة الجدولیة، فأقل) 0.05(دالة احصائیًا عند مستوى *: مالحظة

وجود ل أن هناك أثرًا ذا داللة إحصائیة) 14-4(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

وبمقارنة القیم التي تم ، جودة األرباحعلى لطة والمسؤولیة هیكل تنظیمي واضح لخطوط الس

 قیمتهاأكبر من  )18.550( المحسوبة Tالتوصل إلیها في اختبار هذه الفرضیة، تبین أن قیمة

فإنه یتم رفض الفرضیة لذا وبناء على قاعدة القرار ، )1.658(وهي الجدولیة  الحرجة أو

العدمیة الفرعیة األولىالصفریة أو 
1.10H أثر یوجد " :وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على انه

لوجود هیكل تنظیمي واضح لخطوط السلطة ) α ≥ 0.05(ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

وق عمان المساهمة العامة المدرجة في س الشركات الصناعیة فيجودة األرباح على والمسؤولیة 
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البالغة صفرًا حیث إنها أقل من ) .Sig(، وهذا ما یؤكده قیمة مستوى الداللة "لألوراق المالیة

Rإذ بلغ معامل االرتباط، )0.05( یدل على وجود عالقة ارتباطیه موجبة ذات ، مما )0.658(  

من ) 0.433(یفسر ما نسبته  2Rیداما معامل التحد. )α ≥ 0.05(داللة إحصائیة عند مستوى 

من التغیرات في ربحیة الشركات %) 43.3(أن ما قیمته  أي. التباین في المتغیر التابع

وجود هیكل تنظیمي واضح لخطوط السلطة ناتج عن التغیر في مستوى  األردنیةالمساهمة العامة 

أي أن الزیادة بدرجة )  )0.078في اتجاه العالقة  ، كما بلغت قیمة درجة التأثیروالمسؤولیة

یؤدى إلى زیادة مستوى  وجود هیكل تنظیمي واضح لخطوط السلطة والمسؤولیةواحدة في مستوى 

التي أشارت إلى ) 2012العازمي، (وهذه النتیجة تتفق مع دراسة %). 7.8(بقیمة  جودة األرباح

لة معنویة لدور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة وجود أثر ذو دال

  .على رفع المیزة التنافسیة للشركات الكویتیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة

  

  اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة 1-2- 4-4
  :وتنص هذه الفرضیة على انه

1.20H : ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة أثر ال یوجد)α ≥ 0.05 (بین  والمساواة ةللعدال

المساهمة  الشركات الصناعیة في جودة األرباحعلى وأصحاب المصالح األخرى  نالمساهمی

  .العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة

 Simple(االنحــــدار الخطـــي البســــیط  اختبـــاراســــتخدام تـــم  الفرضـــیة البدیلــــةوالختبـــار 

Linear Regression ( وكانت نتائجه على النحو التالي وكما یظهره جدول)15-4.(  
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  )15- 4(الجدول 
 الثانیةالفرعیة للفرضیة ) Simple Linear Regression(نتائج اختبار 

 جودة األرباح اإلحصاءات  المستقل   المتغیر

 نالمساهمیوالمساواة بین  ةأثر العدال
جودة على ى وأصحاب المصالح األخر 

 األرباح

  5.306  المحسوبة) T(قیمة  
  0.034  االنحدار ) (قیمة 

  R(  0.457(معامل االرتباط 
 2R(  0.209(معامل التحدید 
  Sig.(  0.000(مستوى الداللة 

  رفض الفرضیة العدمیة  القرار اإلحصائي

  ).T  =1.658( والقیمة الجدولیة، فأقل) 0.05(دالة احصائیًا عند مستوى *: مالحظة

 ةللعدالأن هناك أثرًا ذا داللة إحصائیة ) 15-4(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

وبمقارنة القیم التي تم ، جودة األرباحعلى صالح األخرى وأصحاب الم نالمساهمیوالمساواة بین 

 قیمتهاأكبر من  )5.306( المحسوبة Tالتوصل إلیها في اختبار هذه الفرضیة، تبین أن قیمة

فإنه یتم رفض الفرضیة لذا وبناء على قاعدة القرار ، )1.658(وهي الجدولیة  الحرجة أو

میة الفرعیة الثانیةالعدالصفریة أو 
1.20H یوجد تأثیر " :وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على انه

وأصحاب  نالمساهمیوالمساواة بین  ةللعدال) α ≥ 0.05(ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

ة في سوق المساهمة العامة المدرج الشركات الصناعیة في جودة األرباحعلى المصالح األخرى 

البالغة صفرًا حیث إنها أقل ) .Sig(، وهذا ما یؤكده قیمة مستوى الداللة "عمان لألوراق المالیة

، مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه موجبة )0.457( Rإذ بلغ معامل االرتباط، )0.05(من 

یفسر ما نسبته  2Rالتحدیداما معامل . )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

من التغیرات في ربحیة %) 20.9(أى أن ما قیمته . من التباین في المتغیر التابع) 2090.(

والمساواة بین  ةالعدالوجود ناتج عن التغیر في مستوى  األردنیةالشركات المساهمة العامة 

 درجة التأثیر في اتجاه العالقة قیمة  ، كما بلغتوأصحاب المصالح األخرى نالمساهمی

 نالمساهمیوالمساواة بین  ةالعدالوجود أي أن الزیادة بدرجة واحدة في مستوى ) 0.034(
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وهذه النتیجة %). 3.4(بقیمة  جودة األرباحیؤدى إلى زیادة مستوى  وأصحاب المصالح األخرى

للمعاملة  أثر ذو داللة معنویة التي أشارت إلى وجود )2012العازمي، (تتفق مع دراسة 

المتساویة بین جمیع المساهمین على رفع المیزة التنافسیة للشركات الكویتیة المدرجة في سوق 

  .الكویت لألوراق المالیة

 
  اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة 1-3- 4-4

  :وتنص هذه الفرضیة على انه

1.30H: ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة  أثریوجد  ال)α ≥ 0.05 ( لتحمیل المسؤولیات

المساهمة  الشركات الصناعیةوالمسائلة عنها من قبل مجلس اإلدارة على جودة األرباح في 

  .العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة

 Simple(البسیط االنحدار الخطي  اختباراستخدام تم  الفرضیة البدیلة والختبار

Linear Regression ( وكانت نتائجه على النحو التالي وكما یظهره جدول)16-4.(  

  )16- 4(الجدول 
  ةلثالثاالفرعیة للفرضیة ) Simple Linear Regression(نتائج اختبار 

 جودة األرباح اإلحصاءات  المستقل   المتغیر

تحمیل المسؤولیات والمسائلة عنها أثر 
 اإلدارة على جودة األرباحمن قبل مجلس 

  6.287  المحسوبة) T(قیمة  
  0.070  االنحدار ) (قیمة 

  R(  0.498(معامل االرتباط 
 2R(  0.248(معامل التحدید 
  Sig.(  0.000(مستوى الداللة 

  رفض الفرضیة العدمیة  القرار اإلحصائي
  ).T  =1.658( والقیمة الجدولیة، فأقل) 0.05(دالة احصائیًا عند مستوى *: مالحظة

تحمیل لأن هناك أثرًا ذا داللة إحصائیة ) 16-4(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

وبمقارنة القیم التي تم ، قبل مجلس اإلدارة على جودة األرباحالمسؤولیات والمسائلة عنها من 
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 قیمتهاأكبر من  )6.287( المحسوبة Tالتوصل إلیها في اختبار هذه الفرضیة، تبین أن قیمة

فإنه یتم رفض الفرضیة لذا وبناء على قاعدة القرار ، )1.658(وهي الجدولیة  الحرجة أو

العدمیة الفرعیة الثالثة الصفریة أو
1.30H یوجد أثر " :وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على انه

لتحمیل المسؤولیات والمسائلة عنها من قبل ) α ≥ 0.05(ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

رجة في سوق المساهمة العامة المد الشركات الصناعیةمجلس اإلدارة على جودة األرباح في 

البالغة صفرًا حیث إنها أقل ) .Sig(، وهذا ما یؤكده قیمة مستوى الداللة "عمان لألوراق المالیة

، مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه موجبة )0.457( Rإذ بلغ معامل االرتباط، )0.05(من 

یفسر ما نسبته  2Rل التحدیداما معام. )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

من التغیرات في ربحیة %) 24.8(أن ما قیمته  أي. من التباین في المتغیر التابع) 0.248(

تحمیل المسؤولیات والمسائلة  ناتج عن التغیر في مستوى األردنیةالشركات المساهمة العامة 

أي أن )  )0.070في اتجاه العالقة  درجة التأثیر ، كما بلغت قیمةعنها من قبل مجلس اإلدارة

یؤدى  تحمیل المسؤولیات والمسائلة عنها من قبل مجلس اإلدارةالزیادة بدرجة واحدة في مستوى 

) 2012العازمي، (وهذه النتیجة تتفق مع دراسة  %).7(بقیمة  جودة األرباحإلى زیادة مستوى 

على رفع المیزة التنافسیة سؤولیات مجلس اإلدارة لم أثر ذو داللة معنویة ى وجودالتي أشارت إل

  .للشركات الكویتیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة
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  اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة 1-4- 4-4
  :وتنص هذه الفرضیة على انه

1.40H : ائیة عند مستوى داللة أثر ذو داللة إحصال یوجد)α ≥ 0.05 ( لحمایة المساهمین

المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان  الشركات الصناعیة في والمستثمرین على جودة األرباح

  .لألوراق المالیة

 Simple(االنحــــدار الخطـــي البســــیط  اختبـــاراســــتخدام تـــم  الفرضـــیة البدیلــــةوالختبـــار 

Linear Regression ( على النحو التالي وكما یظهره جدول وكانت نتائجه)17-4.(  

  )17- 4(الجدول 
  الرابعةالفرعیة للفرضیة ) Simple Linear Regression(نتائج اختبار 

 جودة األرباح اإلحصاءات  المستقل   المتغیر

حمایة المساهمین والمستثمرین على أثر 
 جودة األرباح

  5.641  المحسوبة) T(قیمة  
  0.247  االنحدار ) (قیمة 

  R(  0.547(معامل االرتباط 
 2R(  0.300(معامل التحدید 
  Sig.(  0.000(مستوى الداللة 

  رفض الفرضیة العدمیة  القرار اإلحصائي
  ).T  =1.658( والقیمة الجدولیة، فأقل) 0.05(مستوى  دالة احصائیًا عند*: مالحظة

حمایة لأن هناك أثرًا ذا داللة إحصائیة ) 17-4(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

وبمقارنة القیم التي تم التوصل إلیها في اختبار هذه ، المساهمین والمستثمرین على جودة األرباح

وهي الجدولیة  الحرجة أو قیمتهاأكبر من ) 5.641( المحسوبة Tبین أن قیمةالفرضیة، ت

العدمیة الفرعیة الصفریة أو فإنه یتم رفض الفرضیة لذا وبناء على قاعدة القرار ، )1.658(

الرابعة
1.40H أثر ذو داللة إحصائیة عند جد یو " :وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على انه

الشركات  في لحمایة المساهمین والمستثمرین على جودة األرباح) α ≥ 0.05(مستوى داللة 

، وهذا ما یؤكده قیمة مستوى "المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة الصناعیة
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، )0.547( Rمعامل االرتباطإذ بلغ ، )0.05(البالغة صفرًا حیث إنها أقل من ) .Sig(الداللة 

اما . )α ≥ 0.05(مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

أن ما قیمته  أي. من التباین في المتغیر التابع) 0.300(یفسر ما نسبته  2Rمعامل التحدید

 ناتج عن التغیر في مستوى األردنیةات في ربحیة الشركات المساهمة العامة من التغیر %) 30(

أي )  )0.247في اتجاه العالقة  ، كما بلغت قیمة درجة التأثیرحمایة المساهمین والمستثمرین

جودة مستوى یؤدى إلى زیادة  حمایة المساهمین والمستثمرینأن الزیادة بدرجة واحدة في مستوى 

التي أشارت إلى ) 2012العازمي، (وهذه النتیجة تتفق مع دراسة %). 24.7(بقیمة  األرباح

للمعاملة المتساویة بین جمیع المساهمین على رفع المیزة التنافسیة  أثر ذو داللة معنویة وجود

  .للشركات الكویتیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة

  

  ضیة الفرعیة الخامسةاختبار الفر  1-5- 4-4
  :وتنص هذه الفرضیة على انه

1.50H:  أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد)α ≥ 0.05(  إلدارة المخاطر على

  .المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة الشركات الصناعیة في جودة األرباح

 Simple(االنحــــدار الخطـــي البســــیط  اختبـــاراســــتخدام تـــم  دیلــــةالفرضـــیة البوالختبـــار 

Linear Regression ( وكانت نتائجه على النحو التالي وكما یظهره جدول)18-4.(  
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  )18- 4(الجدول 
  الفرعیة الخامسةللفرضیة ) Simple Linear Regression(نتائج اختبار 

 جودة األرباح اإلحصاءات  المستقل   المتغیرم

 دارة المخاطر على جودة األرباحإأثر 

  5.134  المحسوبة) T(قیمة  
  0.162  االنحدار ) (قیمة 

  R(  0.613(معامل االرتباط 
 2R(  0.376(معامل التحدید 
  Sig.(  0.000(مستوى الداللة 

  رفض الفرضیة العدمیة  القرار اإلحصائي

  ).T  =1.658( والقیمة الجدولیة، فأقل) 0.05(دالة احصائیًا عند مستوى *: مالحظة  

إلدارة المخاطر أن هناك أثرًا ذا داللة إحصائیة ) 18-4(في الجدول  تضح من البیانات الواردةی

وبمقارنة القیم التي تم التوصل إلیها في اختبار هذه الفرضیة، تبین أن ، حعلى جودة األربا

لذا وبناء ، )1.658(وهي الجدولیة  الحرجة أو أكبر من قیمتها) 5.134( المحسوبة Tقیمة

العدمیة الفرعیة الخامسةالصفریة أو فإنه یتم رفض الفرضیة على قاعدة القرار 
1.50H  وقبول

 ≤ α(أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة یوجد " :الفرضیة البدیلة التي تنص على انه

المساهمة العامة المدرجة في  الشركات الصناعیة في إلدارة المخاطر على جودة األرباح )0.05

البالغة صفرًا حیث إنها ) .Sig(، وهذا ما یؤكده قیمة مستوى الداللة "سوق عمان لألوراق المالیة

، مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه )0.613( Rإذ بلغ معامل االرتباط، )0.05(أقل من 

یفسر ما نسبته  2Rاما معامل التحدید. )α ≥ 0.05(موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

من التغیرات في ربحیة %) 37.6(أن ما قیمته  أي. في المتغیر التابعمن التباین ) 0.376(

، كما بلغت قیمة إدارة المخاطر ناتج عن التغیر في مستوى األردنیةالشركات المساهمة العامة 

إدارة أي أن الزیادة بدرجة واحدة في مستوى )  )0.162 في اتجاه العالقة درجة التأثیر

وهذه النتیجة تتفق مع دراسة  %).16.2(بقیمة  جودة األرباحیؤدى إلى زیادة مستوى  المخاطر

حاجة ملحة لتدعیم قواعد حاكمیة الشركات  التي أشارت إلى ضرورة وجود) 2008، الفرجات(
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في األردن لتساهم في تخفیض المخاطر، وبالتالي تشجیع المدخرات المحلیة في سوق رأس المال 

  . ة نح التمویل للتوسع في مشاریعها وتأسیس استثمارات جدیدوتسهیل م

  

  اختبار الفرضیة الفرعیة السادسة 1-6- 4-4
  :وتنص هذه الفرضیة على انه

1.60H : أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد)α ≥ 0.05 ( لوجود نظام فعال وكفؤ

المساهمة العامة المدرجة في سوق  الشركات الصناعیة في رباحللرقابة الداخلیة على جودة األ

  .عمان لألوراق المالیة

 Simple(االنحــــدار الخطـــي البســــیط  اختبـــاراســــتخدام تـــم  الفرضـــیة البدیلــــةوالختبـــار 

Linear Regression ( وكانت نتائجه على النحو التالي وكما یظهره جدول)19-4.(  
  

  )19- 4(الجدول 
  سادسةالفرعیة الللفرضیة ) Simple Linear Regression(نتائج اختبار 

 جودة األرباح اإلحصاءات  المستقل   المتغیر

وجود نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة أثر 
 على جودة األرباح

  5.711  المحسوبة) T(قیمة  
  0.098  االنحدار ) (قیمة 

  R(  0.667(امل االرتباط مع
 2R(  0.446(معامل التحدید 
  Sig.(  0.000(مستوى الداللة 

  رفض الفرضیة العدمیة  القرار اإلحصائي
  ).T  =1.658( والقیمة الجدولیة، فأقل) 0.05(دالة احصائیًا عند مستوى *: مالحظة

جود نظام لو أن هناك أثرًا ذا داللة إحصائیة ) 19-4(تضح من البیانات الواردة في الجدول 

وبمقارنة القیم التي تم التوصل إلیها في اختبار هذه ، فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة على جودة األرباح

وهي الجدولیة  الحرجة أو أكبر من قیمتها) 5.711( المحسوبة Tالفرضیة، تبین أن قیمة

العدمیة الفرعیة الصفریة أو فإنه یتم رفض الفرضیة لذا وبناء على قاعدة القرار ، )1.658(
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السادسة
1.60H أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى یوجد " :وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على انه

الشركات  في ود نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة على جودة األرباحلوج) α ≥ 0.05(داللة 

، وهذا ما یؤكده قیمة مستوى "المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة الصناعیة

، مما )0.667( Rإذ بلغ معامل االرتباط، )0.05(البالغة صفرًا حیث إنها أقل من ) .Sig(الداللة 

اما معامل . )α ≥ 0.05(یدل على وجود عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

%) 6.44(أن ما قیمته  أي. من التباین في المتغیر التابع) 0.446(یفسر ما نسبته  2Rالتحدید

وجود نظام  ناتج عن التغیر في مستوى ةاألردنیمن التغیرات في ربحیة الشركات المساهمة العامة 

أي أن )  )0.098 في اتجاه العالقة ، كما بلغت قیمة درجة التأثیرفعال وكفؤ للرقابة الداخلیة

جودة یؤدى إلى زیادة مستوى  وجود نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیةالزیادة بدرجة واحدة في مستوى 

التي أشارت ) 2008، الخطیب والقشي(وهذه النتیجة تتفق مع دراسة  %).9.8(بقیمة  األرباح

تتعلق  Enronوشركة  Arthur Andersonأن المشكلة الرئیسیة في انهیار شركة التدقیق  إلى

ن المشكلة أیضا ال تكمن بالقوانین التي تحكم الحاكمیة المؤسسیة  في تدني أخالقیات المهنیین، وإ

  .تكمن بأخالقیات األشخاص مطبقي تلك القوانینبشكل عام، ولكنها 
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  لفصل الخامسا

  النتائج والتوصیات
  

   النتائج 5-1

  

  التوصیات 5-2
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  الفصل الخامس
  النتائج والتوصیات

  

المـالیین  ینر یالمـد جابـات عینـة الدراسـة مـنإلالـذي تـم فـي الفصـل الرابـع تحلیل الضوء  في

التـي توصـلت إلیهـا عرضًا لمجمل النتـائج ول ایتنفإن هذا الفصل ، الداخلیین والمدققینوالمحاسبین 

كإجابـــة عـــن األســـئلة التـــي تـــم طرحهـــا فـــي الفصـــل األول مـــن هـــذه الدراســـة والتـــي مثلـــت  الباحثـــة،

ضوء هـذه النتـائج التـي تـم التوصـل إلیهـا فـي الدراسـة مشكلتها والفرضیات التي بنیت علیها، وعلى 

وفـق مـا تـم التوصـل نتائج الدراسـة  أهمیمكن تلخیص ن التوصیات، و ماحثة عددا الحالیة قدمت الب

  .بما یليإلیه من خالل إجابات عینة الدراسة 
  

   النتائج 5-1

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة معنویة لتطبیق قواعد الحوكمة على جودة  -1

) 2008فاتح وعیشي، (ع دراسة وهذه النتیجة تتفق م ،المستجیبیناألرباح من وجهة نظر 

التي أشارت إلى أن من إیجابیات الفضائح المالیة أنها بینت عدم وجود قواعد موضوعیة 

ومستقلة في المجال المحاسبي، وأن األنظمة المحاسبیة المعمول بها ما هي إال صورة من 

الممارسات  االتفاقیات التي تستلزم إصالحا حقیقیا یمكن من تجنب هذه االنحرافات، خاصة

التي تهدف لعرض حسابات وهمیة تتم بطرق خاصة تتبعها المؤسسة المعنیة، وحتى نضمن 

نزاهة المعلومة وصدقها وصحة الحسابات المعروضة ونضمن أیضا فعالیة األنظمة 

المحاسبیة المستعملة، یجمع المتخصصون على ضرورة توفر أنظمة حوكمة للشركات تكون 
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جعین مع من لهم عالقات ومصالح في المؤسسة كأعضاء مجالس جیدة وتمنع تواطؤ المرا

 .اإلدارة والمستثمرین

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة معنویة للهیكل التنظیمي الواضح لخطوط  -2

جة في جودة األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدر على السلطة والمسؤولیة 

التي أشارت ) 2012العازمي، (وهذه النتیجة تتفق مع دراسة  یة،سوق عمان لألوراق المال

إلى وجود أثر ذو داللة معنویة لدور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة 

بالشركة على رفع المیزة التنافسیة للشركات الكویتیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق 

 .المالیة

ثر ذو داللة معنویة للعدالة والمساواة بین المساهمین أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أ -3

جودة األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة العامة على وأصحاب المصالح األخرى 

) 2012العازمي، (وهذه النتیجة تتفق مع دراسة  جة في سوق عمان لألوراق المالیة،المدر 

لمتساویة بین جمیع المساهمین على للمعاملة ا أثر ذو داللة معنویة التي أشارت إلى وجود

 .رفع المیزة التنافسیة للشركات الكویتیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة

عنها من  ءلةأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة معنویة لتحمیل المسؤولیات والمسا -4

العامة المدرجة في  قبل مجلس اإلدارة على جودة األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة

التي أشارت ) 2012العازمي، (سوق عمان لألوراق المالیة، وهذه النتیجة تتفق مع دراسة 

على رفع المیزة التنافسیة للشركات سؤولیات مجلس اإلدارة لم أثر ذو داللة معنویة إلى وجود

 .الكویتیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة

لحمایة المساهمین والمستثمرین على وجود أثر ذو داللة معنویة أشارت نتائج الدراسة إلى  -5

جودة األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق 
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أثر ذو داللة  التي أشارت إلى وجود) 2012العازمي، (وهذه النتیجة تتفق مع دراسة المالیة، 

لمساهمین على رفع المیزة التنافسیة للشركات الكویتیة للمعاملة المتساویة بین جمیع ا معنویة

 .المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة معنویة إلدارة المخاطر على جودة األرباح في  -6

 وهذه النتیجة، الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة

حاجة ملحة لتدعیم قواعد  التي أشارت إلى ضرورة وجود) 2008، الفرجات(تتفق مع دراسة 

حاكمیة الشركات في األردن لتساهم في تخفیض المخاطر، وبالتالي تشجیع المدخرات 

المحلیة في سوق رأس المال وتسهیل منح التمویل للتوسع في مشاریعها وتأسیس استثمارات 

ید في األردن على أهمیة كفاءة الحاكمیة في الشركات وذلك من جدیدة، ومن ثم تم التأك

خالل الفهم الواضح لوظائف مجلس اإلدارة وأهمیة الفصل بین وظیفة رئیس مجلس اإلدارة 

 .والمدیر التنفیذي للشركة، باإلضافة إلى وضع خطط إستراتیجیة في اتخاذ القرارات وتقییمه

داللة معنویة لوجود نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو  -7

على جودة األرباح في الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق 

أن  التي أشارت إلى) 2008، الخطیب والقشي(وهذه النتیجة تتفق مع دراسة ، المالیة

تتعلق في  Enronوشركة  Arthur Andersonالمشكلة الرئیسیة في انهیار شركة التدقیق 

ن المشكلة أیضا ال تكمن بالقوانین التي تحكم الحاكمیة  تدني أخالقیات المهنیین، وإ

 .المؤسسیة بشكل عام، ولكنها تكمن بأخالقیات األشخاص مطبقي تلك القوانین

یادة أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة معنویة لتطبیق قواعد الحوكمة یساعد في ز  -8

قدرة األرباح على تولید النقد وفي تحسین جودة األرباح، كما یساهم تطبیق قواعد الحوكمة 

في جعل األرباح التي تعلنها الشركة تعبر بصدق وواقعیة عن األرباح الحقیقیة والفعلیة 
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للشركة، كذلك یساهم تطبیق قواعد الحوكمة في تحسین عملیة اتخاذ القرارات المالیة 

الفترات  االستمرار في على الحالیة األرباح یة ویؤدي أیضا إلى زیادة قدرةواالستثمار 

أثر ذو إلى وجود التي أشارت ) 2012، العبدلي(وهذه النتیجة تتفق مع دراسة  .المستقبلیة

لتطبیق دعائم الحاكمیة المؤسسیة في جودة التدقیق الداخلي في الشركات  داللة معنویة

 .لكویت لألوراق المالیةالصناعیة المدرجة في سوق ا

  

  التوصیات 5-2

في ضوء بعد أن تمت معالجة مشكلة الدراسة واختبار فرضیاتها ضمن إطارین نظري وتحلیلي، 

  :بمایلي ةالباحث الحالیة، توصي الدراسةمن خالل توصل إلیها تم الالنتائج التي 

انون وااللتـزام بـه، مـع وبشـكل متناسـق مـع أحكـام القـ الحوكمـة قواعد تطبیق التأكید على أهمیة -1

ضــرورة قیــام مجلــس إدارة الشــركة بتطبیــق أعلــى معــاییر األداء المهنیــة علــى جمیــع نشــاطات 

 .األرباح جودةالشركة، وذلك لكونه یؤثر في 

التأكید أهمیة توفیر إطار تنظیمي فعال لیضبط كافة جوانـب الحوكمـة ألداء الشـركات ، كـذلك  -2

راجعـــــة الهیكـــــل التنظیمـــــي للشـــــركة ووضـــــع التوصـــــیات قیـــــام مجلـــــس اإلدارة بصـــــفة دوریـــــة بم

 .بالتعدیالت المطلوبة بما یدعم تطبیق قواعد الحوكمة 

استمرار الشـركات الصـناعیة المسـاهمة العامـة األردنیـة بحفـظ حقـوق جمیـع المسـاهمین، وذلـك  -3

لكــون توجهــات الحوكمــة اآلن تنــادي بضــرورة حفــظ هــذه الحقــوق وحمایتهــا، وذلــك مــن خــالل 

، وقیـام الشــركة باختیــار مجلــس اإلدارة مناقشــة التقــاریر المالیـة وتقریــر مراقــب الحســاباتم بالقیـا

 .بالمفاضلة بین جمیع المساهمین
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استمرار الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة بـااللتزام بالمعاملـة المتسـاویة بـین جمیـع  -4

حــاملي أقلیــة األســهم مــن الــدفاع تمكــین ، و تحقیــق المســاواة بیــنهمالمســاهمین كونهــا تســهم فــي 

 .عن انتهاك حقوقهم من قبل المسؤولین في الشركة أو حملة غالبیة األسهم

التأكیـد علــى أهمیـة إطــالع أعضـاء مجلــس اإلدارة علـى كامــل متطلبـات و معــاییر الحوكمــة و  -5

تشــــكیل اللجــــان المنبثقــــة عنــــه و تحدیــــد أن یقــــوم مجلــــس اإلدارة بوضــــع اإلجــــراءات المتعلقــــة ب

 .لمهام و مدة عملها و الصالحیات الممنوحة لها ا

أهمیــة اعتمــاد مجلــس االدارة للخطــة االســتراتیجیة للشــركة ووضــع خطــة للطــوارئ للتعامــل مــع  -6

 .المخاطر المحتملة 

المســاهمة العامـــة األردنیـــة بتحدیــد مســـئولیات مجلـــس اإلدارة، لكـــون الصـــناعیة قیــام الشـــركات  -7

تنظیمـــي ن مهمـــة اإلشـــراف ومهمــة اإلدارة ضـــمن هیكـــل الفصــل بـــیهــذه المســـئولیات تســـتدعي 

ومســـــؤولیات كـــــل مـــــن األعضـــــاء  اتمحـــــدد لمجلـــــس اإلدارة یضـــــمن التحدیـــــد الواضـــــح لمهمـــــ

 .التنفیذیین وغیر التنفیذیین في المجلس

المســـاهمة العامـــة األردنیـــة بتوضـــیح هیكـــل مجلـــس اإلدارة وواجباتـــه الصـــناعیة قیـــام الشـــركات  -8

 .واضحبشكل م ومتطلبات وشروط استقاللیة أعضاء مجلس اإلدارة تحدید مفهو القانونیة، و 

 .التأكید على ضرورة أن تتمتع لجنة التدقیق باستقاللیة تامة  -9
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  قائمة المراجع
  

  المراجع العربیة: أوال

أثر الحوكمة المؤسسیة على إدارة " .)2009(أبوعجیلة، عماد محمد على، وحمدان عالم  -

الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة  ،")ردندلیل من األ(األرباح 

، جامعة فرحات عباس، سطیف، كلیة العلوم اكتوبر 21-20لفترة لوالحاكمیة العالمیة، 

  .االقتصادیة وعلوم التیسیر، الجزائر

مواجهة حوكمة الجامعات ودورها في "). 2012(برقعان، أحمد محمد والقرشي، عبد اهللا علي  -

، دیسمبر 17-15 للفترة ،المؤتمر العلمي الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة، "التحدیات

  .جامعة الجنان، طرابلس، لبنان

التحكم المؤسسي ومدقق الحسابات، جمعیة المحاسبین القانونیین "). 2003(البشیر، محمد -

، م المؤسسي واستمراریة المنشاة، المؤتمر العلمي المهني الخامس تحت شعار التحك"األردنیین

  .عمان، األردن

  .2014عام شهر كانون ثاني ل ،لسوق عمان المالي الشهريالتقریر  -

مكانیــة تطبیقهــا "). 2008(الخطیــب، حــازم والقشــي، ظــاهر،  - الحاكمیــة المؤسســیة بــین المفهــوم وإ

ــد ، "فــي الشــركات المدرجــة فــي األســواق المالیــة  علــى أرض الواقــع ــة ارب ، للبحــوث العلمیــةمجل

  .33-1، )1(10المجلد 

حاكمیــة الشــركات وعالقتهــا بالتــدقیق ومهنــة "). 2003(دهمــش، نعــیم حســني وأبــو زر، عفــاف  -

، المـؤتمر العلمـي المهنـي الخـامس لجمعیـة المحاسـبین القـانونین األردنیـین، "المحاسبة والتدقیق

  .، األردنعمان
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ییم أنظمة الرقابة الداخلیة في الجامعات الخاصة تق .)2001( زیاد أمین عبد الغني ،زیدان -

  .األردن ،المفرق ،جامعة أل البیت ،)رسالة ماجستیر غیر منشورة( .األردنیة

حوكمـة الشـركات ودور أعضـاء مجـالس اإلدارة والمـدیرین  .)2007( سلیمان، محمد مصطف -

  .الدار الجامعیة: ، اإلسكندریةالتنفیذیین

 مجلـــة اإلدارة العامـــة،، "إدارة الـــربح فــي الشـــركات الســعودیة" .)2006( الســهلي، محمـــد ســلطان-

  .545-513، )3(46المجلد 

  .دار المسیرة :عمان .1ط، مبادئ اإلدارة .)2009(حسن الشماع، خلیل محمد  -

 .دور حوكمــة الشــركات فــي رفــع القــدرة التنافســیة للشــركات الكویتیــة .)2012(العــازمي، جمــال  -

  . ، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن)منشورة رسالة ماجستیر غیر(

أثــــر تطبیـــق الحاكمیــــة المؤسســــیة فــــي جـــودة التــــدقیق الــــداخلي فــــي  .)2012(العبـــدلي، محمــــد  -

، )رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة( .الشــركات الصــناعیة المدرجــة فــي ســوق الكویــت لــألوراق المالیــة

  . جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن

بنــاء نمــوذج لتقیــیم قــدرة الشــركات الصــناعیة المســاهمة العامــة ). 2006(د نــواف عبیــدات، أحمــ -

أطروحــــة دكتــــوراه غیــــر (. األردنیــــة علــــى االســــتمرار باســــتخدام معلومــــات قائمــــة التــــدفقات النقدیــــة

  .األردن ،عمان ،جامعة عمان للدراسات العلیا ،)منشورة

العالمیــة علــى ثقــة مســتخدمو البیانــات  أثــر األزمــة المالیــة). 2011(منــاع فهیــد علــي  ،العجمــي -

رســالة ماجســتیر ( .األســباب، والتــداعیات، والحلــول: المالیــة فــي مهنــة المحاســبة فــي دولــة الكویــت

  .للدراسات العلیا، المملكة األردنیة الهاشمیة ، جامعة الشرق األوسط)غیر منشورة

ع البنكـي والمـالي ودورهـا فـي الحوكمة المؤسسیة فـي القطـا ).2010( هواري معراج ،عبد القادر -

  .األغواط، الجزائرجامعة ، كلیة العلوم االقتصادیة، إرساء قواعد الشفافیة
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 وحوكمـــة الحســـابات مراجعـــة ).2007( شـــحاتة الســـید وشـــحاتة نصـــر علـــي، الوهـــاب، عبـــد -

 الــدار: مصــر العربیــة، القــاهرة جمهوریــة ،المعاصــرة والدولیــة العربیــة األعمــال بیئــة فــي الشــركات

  .ةالجامعی

 ،دراســة فــي مفهــوم التنمیــة ومؤشــراتها: التنمیــة فــي عــالم متغیــر). 2003(العیسـوي، إبــراهیم  -

  .دار الشروق: القاهرة

تطبیق قواعد الحوكمة وأثـره علـى اإلفصـاح المحاسـبي " .)2013(عیشي عمار وعمري، سامي  -

بحــوث وأوراق عمــل المــؤتمر  ،"دراســة حالــة شــركات المســاهمة الجزائریــة: وجــودة التقــاریر المالیــة

بجامعـة محمـد خیضــر ، المنعقـد العربـي األول حـول التـدقیق الـداخلي فـي إطـار حوكمـة الشـركات

  .بسكرة  كلیة العلوم االقتصادیة

مســــتقبل مهنــــة المحاســــبة و المراجعــــة تحــــدیات و قضــــایا ). "2004(عبیـــد ســــعد المطیــــري  -

  .دار المریخ للنشر،  "معاصرة

وأخالقیــات  المســؤولیة االجتماعیــة .)2005(محســن والعـامري، صــالح مهـدي  الغـالبي، طـاهر -

  .لنشرلدار وائل  :األردن، عماناألعمال، 

ـــة، وعیشـــي، بـــن بشـــر  - حوكمـــة الشـــركات كـــأداة لضـــمان صـــدق المعلومـــة "). 2008(فـــاتح، دبل

ثالـــث لكلیـــة المـــؤتمر العلمـــي ال ،"المالیــة واألنظمـــة المحاســـبیة وأثرهــا علـــى مســـتوى أداء األســواق

  .جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، االقتصاد والعلوم اإلداریة

دور المراجعة الخارجیة للحسابات في النهوض بمصداقیة المعلومات  ).2007( سردوك ،فاتح -

  .الجزائرالجزائر،  جامعة ،)رسالة ماجستیر غیر منشورة( .المحاسبیة مع دراسة میدانیة
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أثر حوكمت الشركات المساهمة المدرجة في أسواق " .)2003( فخرا، محمود عبد الملك -

مجلة  ،"دراسة تحلیلیة- األوراق المالیة على درجة اإلفصاح عن البیانات المالیة واإلداریة

  .250-211العدد األول،  ،)1(13 المجلد جامعة القاهرة،، الدراسات المالیة والتجاریة

رسالة ( .تطبیقها في األردن إمكانیةدى الشركات وم حوكمة .) 2008( عیسى ،الفرجات -

  .فیة، عمان، األردناألكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصر ، )غیر منشورة ماجستیر

  .منشورات جامعة دمشق، سوریا: دمشق .1طالتدقیق الداخلي، ). 2008( القاضي، حسین -

علومات المحاسبیة لدى أثر العولمة على نظم الم" .)2009( القشي، ظاهر، والعبادي، هیثم -

، كلیة التجارة، جامعة مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمین، "شركات الخدمات المالیة في األردن

  .345-312، )72(القاهرة، 

دور لجان المراجعة في حوكمـة الشـركات وأثرهـا علـى جـودة "). 2005( مجدوب، محمود سامي -

  .، اإلسكندریة، مصرسبتمبر 10-8 للفترة مؤتمر اإلسكندریة،، "القوائم المالیة

األسـالیب واألدوات : االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني). 2006( مطر، محمد -

  .دار وائل للنشر: عمان. 2ط، واالستخدامات العملیة

، مجلــة "أثـر حوكمـة للشـركات علـى جـودة أداء مراقـب الحسـابات"). 2008( النـواس، رافـد عبیـد -

  .247 ،)50(14المجلد قتصادیة واإلداریة، العلوم اال
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  المالحــــــــــــــــــق
  

 
  تفویض إفادة االستبانة

  
)1(  

  أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة
  

)2(  

ماء الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في بیان بعدد أس
  بورصة عمان ومجتمع وعینة الدراسة

 

)3(  

  نموذج إستبانة الدراسة
 

)4(  

  )5( إلخبار الفرضیات SPSSنتائج التحلیل اإلحصائي 
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  ) 1( الملحق األول 
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 ) 2( الملحق رقم 
  

  أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة

  الجامعة  االسم  لالتسلس
  جامعة الشرق االوسط  عبد الناصر نور. د.أ  1
  جامعة الشرق األوسط  محمد النعیمي. د.أ  2
  جامعة الشرق األوسط  محمد مطر. د.أ  3
  الجامعة األردنیة  محمد حسین ابو نصار. د.أ  4
  الجامعة األردنیة  محمود الخالیلة. د.أ  5
  ةالجامعة األردنی  توفیق عبد الجلیل. د  6
  فیالدلفیاجمعة   منال باكیر. د  7
  یفالدجامعة فیال  نور الدین غفیر. د  8
  جامعة البلقاء التطبیقیة  محمد منصور أبو جلیل .د  9

  جامعة عجلون الوطنیة  مصطفى الشكري. د  10
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 )3(المحلق 
  

وعینة  بیان بعدد أسماء الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان
  الدراسة وعدد االستبانات المستردة

  عدد االستبانات المستردة  عینة الدراسة  أسماء الشركات   التسلسل
  3  3  وأوالدهدرویش الخلیلي   1
  3  3  االتحاد للصناعات المتطورة  2
  3  3  االستثمارات العامة  3
  2  3  األردنیةالكهرباء   4
  3  3  الجنوب لإللكترونیات  5
  1  3  والمشاریع ماللألعالمتصدرة   6
  1  3  مصفاة البترول األردنیة  7
  2  3  األردنیةالصناعات الكیماویة   8
  2  3  شركة الترافرتین  9
  1  3  كهرباء محافظة اربد  10
  3  3  العالمیة للصناعات الكیماویة  11
  3  3  الوطنیة لصناعة الصلب  12
  2  3  جیمكو /الصناعات والكبریت األردنیة  13
  3  3  النفط والطاقة الكهربائیة من الصخر الزیتي اجإلنتالوطنیة   14
  2  3  األردنیة لصناعات الصوف الصخري  15
  2  3  مجموعة أوفتك لالستثمار  16
  3  3  العربیة للمشاریع االستثماریة  17
  3  3  الدولیة لصناعات السیلیكا  18
  3  3  للمشاریع األهلیة  19
  3  3  دار الغذاء  20
  2  3  العامة للتعدین  21
  3  3  واالستثماربندار للتجارة   22
  3  3  اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي  23
  3  3  األمیر للتنمیة والمشاریع  24
  3  3  األردنیةالتسهیالت التجاریة   25
  3  3  للطباعة والتغلیف اإلقبال  26
  3  3  القدس للصناعات الخرسانیة  27
  3  3  األردنیةالحرة  األسواق  28
  3  3  الوطنیة للدواجن  29
  2  3  العربیة لصناعة المواسیر المعدنیة  30
  2  3  اإلنشائیةالباطون الجاهز والتوریدات   31
  3  3  المصانع العربیة الدولیة لألغذیة واالستثمار  32
  2  3  الخفیفة الخرسانةالعامة لصناعة وتسویق   33
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  3  3  األردنیة لالستثمارات المتخصصة  34
  3  3  األردنیة مصانع الورق والكرتون  35
  2  3  رم عالء الدین للصناعات الهندسیة  36
  2  3  أمانة لالستثمارات الزراعیة والصناعیة  37
  3  3  باطون لصناعة الطوب والبالط المتداخل  38
  1  3  وجوایك/ األردنیة للصناعات الخشبیة   39
  2  3  المتكاملة للمشاریع المتعددة  40
  3  3  األردن –عافیة العالمیة   41
  2  3  صناعة األنابیبل األردنیة  42
  2  3  لسلفوكیماویات األردنیةا  43
  3  3  حدید األردن  44
  2  3  مصانع الخزف األردنیة  45
  3  3  الجمیل لالستثمارات العامة  46
  2  3  األردنیة إلنتاج األدویة  47
  1  3  العربیة للصناعات الكهربائیة  49
  2  3  نوبار للتجارة واالستثمار  50
  3  3  للزیوت النباتیةالعالمیة الحدیثة   51
  1  3  مصانع الكابالت المتحدة  52
  2  3  دار الدواء للتنمیة واالستثمار  53
  3  3  للتجارة الدولیة األردنيالمركز   54
  3  3  الجنوب لصناعة الفالتر  55
  2  3  األردنیة لتجهیز وتسویق الدواجن ومنتجاتها  56
  3  3  الوطنیة األولى لصناعة وتكریر الزیوت النباتیة  57
  3  3  مصانع الزیوت النباتیة األردنیة  58
  2  3  للصناعات الدوائیة والكیماویة والمستلزمات الطبیة األوسطالشرق   59
  2  3  األردنیةمصانع اآلجواخ   60
  2  3  للصناعات الهندسیة وااللكترونیة والثقیلة األوسطمجمع الشرق   61
  3  3  الحیاة للصناعات الدوائیة  62
  3  3  ردنیةاأل  األلبان  63
  2  3  الكابالت األردنیة الحدیثة  64
  3  3  مجموعة العصر لالستثمار  65
  2  3  لالستثمار اإلقبال  66
  3  3  الزي لصناعة األلبسة الجاهزة  67
  2  3  الموارد الصناعیة األردنیة  68
  3  3  البوتاس العربیة  69
  2  3  المركزیة األردنیة  70
  3  3  یة البیطریةالعربیة لصناعة المبیدات واألدو   71
  2  3  التبغ والسجائر إلنتاجمصانع االتحاد   72
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 )4(ملحق رقم 

 الدراسة ستبانةنموذج إ
  

 
  االردن - جامعة الشرق االوسط 

  كلیة ادارة االعمال
 المحاسبة والتمویل :قسم

  محاسبة :التخصص

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :أختي المستجیبة
  :أخي المستجیب

  ،،،تحیة احترام وتقدیر

  :استبانة حول موضوع

  األرباح جودة على الحوكمة قواعد تطبیق أثر
 )دراسة میدانیة على الشركات الصناعیة المساهمة العامة(

  
 وذلـــك، األربـــاح جـــودة علـــى الحوكمـــة قواعـــد تطبیـــق أثـــرالتعـــرف علـــى  تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى

اســتكماال لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي المحاســبة مــن جامعــة الشــرق األوســط، 
یرجـى التكـرم باإلجابـة علـى األسـئلة المرفقـة علمـا بأنـه سـیتم  ،وألهمیة رأیكـم حـول موضـوع الدراسـة

  .التعامل مع هذه البیانات بسریة تامة وإلغراض البحث العلمي فقط
  

رن  لوا فائق االٕ َا لمك سلفشا رصدق تعاومك واق   رتام والتقد
  

  :الباحثة                                   
  میسم جهاد حامد األضم                                                                  
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  یانات الشخصیةالب: األولالقسم 

 الخاصیة الخاصیة توزیع

 سنة 40-36           سنة 35 -31    فأقل       سنة 30

 فأكثر سنة 46           سنة 45 – 41

 العمر -1

 سبكالوریو              دبلوم متوسط 

 دكتوراه               ماجستیر   

 المؤهل العلمي -2

  سنوات 10أقل من  –سنوات  5     سنوات                 5اقل من 
  سنة  20أقل من –سنة  16سنة              15اقل من  -سنة 11

   سنة فأكثر  21

  سنوات الخبرة -3

CFA                        CISA                 CMA   
CPA                          CIA                أخرى 

  الشهادات المهنیة -4
 
  

  .معلومات حول متغیرات الدراسة: الثاني القسم
وذلـك  ،علـى المقیـاس المحـاذيرأیكـم فـي كـل منهـا و وبیـان  ة العبارات الواردة في هـذه االسـتبانةیرجى قراء

  .إزاء الجواب المناسب)  √(وضع إشارة ب
  المتغیرات المستقلة

  
  الرقم

  
  الفقره

  درجة الموافقة
موافق 

  جداً 
غیر   محاید  موافق

  وافقم
غیر موافق 

  جداً 

  تنظیميالهیكل ال
یتوفر ھیكل تنظیمي ووصف وظیفي یحدد المسؤولیات والصالحیات   1

  یساھم في تطویر الحوكمة
          

یتم االعتماد على المعاییر المكتوبة عند مواجهة موقف جدید في   2
  العمل

          

ت یوجد وصف مكتوب وموزع على العاملین یبین ویحدد بوضوح واجبا  3
  ومسؤولیات كل وظیفة

          

تتسم المعلومات التي یوفرها النظام بدرجة عالیة من التفصیل الذي   4
 التنفیذیةیحتاج متخذ القرار في مستویات اإلدارة 

          

یتوفر إطار تنظیمي وفعال لیضبط كافة جوانب الحوكمة ألداء   5
  الشركات

          

          هیكل التنظیمي للشركة قیام مجلس اإلدارة بصفة دوریة بمراجعة ال  6
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  ووضع التوصیات بالتعدیالت المطلوبة یدعم تطبیق الحوكمة
یوفر النظام المستخدم معلومات مختصرة ومفیدة لمستویات اإلداریة   7

  العلیا عند الحاجة
          

  العدالة والمساواة
            حوكمة الشركات تعمل على توفیر المساواة والعدالة بین المساهمین  8
            یتم وضع سیاسیة تنظم العالقة مع األطراف ذوي المصالح الخاصة  9
یحق للمساهمین التصویت حضورا أو غیابیا مع مراعاة المساواة في   10

  حق التصویت
          

            یتم مراعاة المساواة بین المساهمین وأصحاب المصالح األخرى  11
طة في غیر حوكمة الشركات تعمل على الحد من استغالل السل  12

  المصلحة العامة
          

على تحقیق المعاملة العادلة بین كافة  حوكمة الشركات تعمل  13
  المساهمین سواء كبار المساهمین أو صغار المساهمین

          

من النتائج المترتبة  ة المساهمینحمای على حوكمة الشركات تعمل  14
  السوق المالیةعلى عملیة التداول في 

          

في  حاملي أقلیة األسهمة حق حمای لشركات تعمل علىحوكمة ا  15
االطالع على كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین 

  التنفیذیین

          

  مسؤولیات مجلس اإلدارة
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على كامل متطلبات ومعاییر حوكمة   16

  الشركات یدعم التطبیق الفعلي الحوكمة
          

مجلس اإلدارة بوضع اإلجراءات المتعلقة بتشكیل اللجان المنبثقة  یقوم  17
  عنه وتحدید المهام ومدة عملها والصالحیات الممنوحة لها

          

إعتماد أعضاء مجلس االدارة على المعاییر المحاسبیة المحلیة و   18
  الدولیة یدعم التطبیق الفعلي للحوكمة 

          

            یطبق على موظفي الشركةیوجد نظام للحوافز والجزاءات   19
یدعم وجود لجنة تنفیذیة منبثقة عن مجلس اإلدارة تحقیق الخطة   20

  اإلستراتیجیة للشركة
          

المتابعة الفعالة لمجلس اإلدارة تساعد على تحقیق الشركة لخطتها   21
  اإلستراتیجیة

          

اإلفصاح عن عدد جلسات مجلس اإلدارة ومعدل حضور كل عضو   22
  م تطبیق الحوكمةیدع

          

یعمل المجلس على تحقیق القدر الالزم من المساءلة والمتابعة من   23
  خالل نظام فعال

          

  حمایة المساهمین والمستثمرین
یضمن تطبیق قواعد الحوكمة احتفاظ الشركة بسجالت خاصة   24

  بملكیات المساهمین
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لممارسات االستغاللیة مع یتم حمایة حقوق األقلیة من المساهمین من ا  25
  توفیر وسائل تعویضیة فعالة

          

معاییر األداء التي توفرها تطبیق قواعد الحوكمة تزید من ثقة   26
  المتعاملین في السوق المالیة في أسهم الشركة كأداة استثماریة جذابة

          

یتم حمایة حقوق المساهمین باإلفصاح المحاسبي عن تعامالتهم   27
  الخاصة

          

یساعد تطبیق قواعد الحوكمة المساهمین في الحصول على المعلومات   28
  الدوریة والمفصح عنها وفق التشریعات النافذة

          

            یشعر تطبیق قواعد الحوكمة المساهمین بالثقة وضمان حقوقهم  29
أولویة االكتتاب في أیة إصدارات جدیدة من األسهم للشركة قبل   30

  ن اآلخرینطرحها للمستثمری
          

یطلع المساهمون على أیة عملیات غیر عادیة یمكن أن تؤدي إلى   31
  التأثیر على الشركة

          

  إدارة المخاطر
یؤدي وجود لجنة إلدارة المخاطر لوجود سیاسة فعالة لتجنب المخاطر   32

  بما یدعم تطبیق قواعد الحوكمة
          

            وجود نظام تقریر دوري عن إدارة المخاطر  33
            قیام الشركة بوضع خطة للطوارئ للتعامل مع المخاطر المحتملة  34
إعتماد مجلس اإلدارة للخطة اإلستراتیجیة للشركة یقلل من المخاطر   35

  التي یمكن أن تتعرض لها الشركة
          

            وجود مدقق داخلي مسؤول عن مراجعة نظم إدارة المخاطر  36
ل عن مراجعة الموجهات اإلرشادیة والتقاریر وجود مدقق داخلي مسؤو   37

  الخاصة بذلك والتحقیق منها
          

  نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة
            المنشأةداخل الرقابة الداخلیة إدارة  قوة  38
            مدى التزام إدارة الشركة بتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة والمحلیة  39
            تقاللیة تامةتتمتع لجنة التدقیق باس  40
            یؤدي تطبیق قواعد الحوكمة إلى تحسین كفاءة اإلدارة الداخلیة للشركة  41
تقوم لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة بدراسة تقاریر التدقیق   42

  الداخلیة والخارجیة لتفادي األخطاء
          

إلدارة أن یكون أغلب أعضاء لجنة التدقیق من خارج أعضاء مجلس ا  43
  یدعم تطبیق الحوكمة

          

  جودة األرباح: المتغیر التابع
            في تحسین جودة األرباح الحوكمة قواعد تطبیقیساهم   44
المالیة عملیة اتخاذ القرارات  في تحسین الحوكمة قواعد تطبیقیساهم   45

  واالستثماریة
          

           مع ینسجم بما األرباح عن في اإلفصاح الحوكمة قواعد تطبیقیساعد   46
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  عاماً  قبوالً  المقبولة المحاسبیة المبادئ
            النقد تولید على األرباح قدرةزیادة  في الحوكمة قواعد تطبیقیساعد   47
األرباح التي تعلنها الشركة جعل  في الحوكمة قواعد تطبیقیساهم   48

  تعبر بصدق وواقعیة عن األرباح الحقیقیة والفعلیة للشركة
          

 على الحالیة األرباح إلى زیادة قدرة الحوكمة قواعد طبیقت یؤدي  49

  الفترات المستقبلیة االستمرار في
          

جراءات العمل المحاسبي في تحسین جودة   50 تساهم المعرفة بعملیات وإ
  األرباح

          

            یساعد دعم اإلدارة العلیا للعمل المحاسبي على تحسین جودة األرباح  51
  

نحن نقدر أي مالحظات أو اقترحات ترغب في اثارثها . لى مساعدتك في تعبئة هذه االستبانهشكرا ع
یمكن أن تستخدم الجزء المخصص أدناه أو استخدام . حول اي قضیة ذكرت في هذه االستبانه

  .صفحة إضافیة وارجعها مع االستبانه المعبئ أو بمفردها
......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
...........................................................  
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 )5(المحلق رقم 
  

 ضیاتإلختبار الفر  SPSSالتحلیل االحصائي نتائج 

 
Frequencies 
 

Statistics 

 Age exp edu cert 

N Valid 194 194 194 194 

Missing 0 0 0 0 

 
 
Frequency Table 
 

Age 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 20.1 20.1 20.1 

2 33 17.0 17.0 37.1 

3 36 18.6 18.6 55.7 

4 35 18.0 18.0 73.7 

5 51 26.3 26.3 100.0 

Total 194 100.0 100.0  
 
 

Exp 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0Valid 1 10 5.2 5.2 5.2 

2 28 14.4 14.4 19.6 

3 45 23.2 23.2 42.8 

4 82 42.3 42.3 85.1 

5 29 14.9 14.9 100.0 

Total 194 100.0 100.0  
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Edu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 10.3 10.3 10.3 

2 116 59.8 59.8 70.1 

3 32 16.5 16.5 86.6 

4 26 13.4 13.4 100.0 

Total 194 100.0 100.0  
 
 

Cert 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 8.2 8.2 8.2 

2 23 11.9 11.9 20.1 

3 17 8.8 8.8 28.9 

4 4 2.1 2.1 30.9 

5 17 8.8 8.8 39.7 

6 117 60.3 60.3 100.0 

Total 194 100.0 100.0  
 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1 194 2.00 5.00 3.6856 .75433 

q2 194 2.00 5.00 3.7371 .68889 

q3 194 3.00 5.00 3.8402 .61940 

q4 194 2.00 5.00 3.6546 .80754 

q5 194 2.00 5.00 3.9124 .63373 

q6 194 2.00 5.00 3.8660 .60445 

q7 194 3.00 5.00 3.8505 .64649 

Valid N (listwise) 194     
 
 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q8 194 2.00 5.00 3.5928 .70831 

q9 194 2.00 5.00 3.7784 .68086 
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q10 194 2.00 5.00 3.7423 .70201 

q11 194 2.00 5.00 3.4381 .86903 

q12 194 2.00 5.00 3.7371 .68889 

q13 194 3.00 5.00 3.8402 .61940 

q14 194 2.00 5.00 3.6546 .80754 

q15 194 2.00 5.00 3.9124 .63373 

Valid N (listwise) 194     
 
 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q16 194 2.00 5.00 3.8660 .60445 

q17 194 3.00 5.00 3.8505 .64649 

q18 194 2.00 5.00 3.5928 .70831 

q19 194 2.00 5.00 3.7990 .67202 

q20 194 2.00 5.00 3.7423 .70201 

q21 194 2.00 5.00 3.5825 .70226 

q22 194 2.00 5.00 3.6340 .73765 

q23 194 2.00 5.00 3.6186 .80082 

Valid N (listwise) 194     
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q24 194 2.00 5.00 3.7371 .70378 

q25 194 2.00 5.00 3.5928 .95176 

q26 194 3.00 5.00 3.9072 .60366 

q27 194 3.00 5.00 3.9485 .58249 

q28 194 3.00 5.00 3.8660 .68483 

q29 194 2.00 5.00 3.7010 .73640 

q30 194 2.00 5.00 3.8505 .76404 

q31 194 2.00 5.00 3.4691 .86472 

Valid N (listwise) 194     
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q32 194 2.00 5.00 3.5722 .69599 

q33 194 3.00 5.00 3.7010 .54182 

q34 194 2.00 5.00 3.7474 .80999 

q35 194 3.00 5.00 4.0464 .49128 
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q36 194 3.00 5.00 3.8299 .65731 

q37 194 3.00 5.00 3.8918 .58799 

Valid N (listwise) 194     
 
 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q38 194 3.00 5.00 3.9330 .71305 

q39 194 2.00 5.00 3.7062 .74893 

q40 194 3.00 5.00 3.8196 .62207 

q41 194 3.00 5.00 3.8814 .59477 

q42 194 2.00 5.00 3.7629 .84893 

q43 194 2.00 5.00 3.9485 .66553 

Valid N (listwise) 194     
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q44 194 2.00 5.00 3.8969 .61052 

q45 194 3.00 5.00 3.7887 .58626 

q46 194 2.00 5.00 3.6546 .80754 

q47 194 2.00 5.00 3.9124 .63373 

q48 194 2.00 5.00 3.8660 .60445 

q49 194 3.00 5.00 3.6804 .56763 

q50 194 2.00 5.00 3.5515 .68282 

q51 194 2.00 5.00 3.6753 .65397 

Valid N (listwise) 194     
 

 


