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الردنية
إعجاد

أوس مرطفى دمحم الحمج
إشخاف

د.عبج الخحيم دمحم قجومي
الممخص

هجفتهحعالجراسىإلختعخفىف ساإذاوانهشاكألخلذلتغالسخاشخالسال ىوفالم ىالسػوػدات

لمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ىايردن ى،وتعخفىف ساإذاوانهشاكارت

ايرباح ب غ الذخوات الرشال ى ،ولتحق ق أهجا

فيلبات

الجراسى مع ا لتساد لمخ السشهج الػصفي

التحم مي ومع ارتبار فخض ات الجراسى التسادا لمخ أسمػب ا نحجار الخصي البد ط ،وقج  سل
تجتسعالجراسىلمخالذخواتالسداهسىالعاتىايردن ىالسجروىفيسػقلسانالساليفيالقصاع

الرشالي ر ل الفتخة ( )2116-2117والبالغ لجدها (  )54خوى ومع ارت ار  41تشها وع شى
لمجراسىالتسادالمخالصخيقىالقرجذى .

أضهختنتا جالجراسىلجمووػدألخذود لىإحرا ىلمسخاشخالسال ىتقاسىبشدبىالد ػلىلمخ
لباتايرباحفيالذخواتالرشال ى،ولجمووػدألخذود لىإحرا ى لمسخاشخالسال ى تقاسى
ولجم ووػد ألخ ذو د لى إحرا ى
بشدبى السجيػن ى لمخ لبات ايرباح في الذخوات الرشال ى ،

لفالم ىالسػوػداتتقاسىبسعجلدورانالسػوػداتلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى،وسا
أضهختنتا جالجراسىووػدارت

ذود لىإحرا ى لشجتدتػػد لى()α≥1015فيلبات

ايرباحب غالذخواتالرشال ى .
ورخوت الجراسى بسجسػلى تغ التػص ات أبخزها :ق ام اله ات السخترى بتػل ى اإلدارات في
الذخوات حػل أهس ى لباتايرباح لمخ السجػ القر خ والصػيل ،وهلدام الذخوات باإلفراح لغ

تدتػػلباتايرباحلجيهاضسغمقاريخالحػوسىلسدالجةالسدتثسخيغو خهعتغتتخحؼالقخار
لمخمحجيجقجرةالذخواتلمخالحفاظلمخأرباحهاالحال ىووػدةإيخادامها .
الكممات الجالة:السخاشخالسال ى،فالم ىالسػوػدات،لباتايرباح .
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Abstract
This study aims at investigating the impact of financial risks and assets
efficiency on profits persistence, as well as, to examine whether there is a
difference in the profits persistence amongst industrial companies. To
achieve the study objectives, the analytical descriptive approach is
employed and the study hypotheses are tested using the simple linear
regression method. The study population consists of (54) Jordanian public
shareholding companies listed on Amman Stock Exchange in the Industrial
sector during the period from (2007-2016). (41) of these companies are
selected as a study sample using the purposive survey approach.
The study findings show that there is no a statistically significant impact of
financial risks, measured by the liquidity ratio, on profits persistence in
industrial companies; there is no a statistically significant impact of
financial risks, measured by the debt ratio, on profits persistence in
industrial companies; and there is no a statistically significant impact of
financial risks, measured by the assets turnover, on profits persistence in
industrial companies. Moreover, the study finds there is a statistically
significant difference at the level (α≥0.05) in the profits persistence
amongst industrial companies.
The study has come up with many recommendations; the most important of
which include the necessity of competent bodies to raise awareness
amongst the management in companies on the importance of profits
persistence over the short and long terms; in addition to obliging companies
to disclose their profits persistence level in the governance reports in order
to help investors and other decision makers determine the companies’
ability to maintain their current profits and the quality of their revenues.
Keywords: Financial Risks, Assets Efficiency, Profits Persistence.
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الفرل الول
خمفية الجراسة وأىميتيا
( )0-0المقجمة
سالجانتذارالعػلسىو جةالسشافدى لمخرمق ب ىاقترادذىتتقمبىوسخيعىالتغ خو خ
تدتقخة ،وعمتالذخواتمعانيتغأنػاعتختمفىتغالسخاشخ،اضصخمها أح اناإلخامخاذبعس
الق اخراتالسال ىالخاصىفيترادرمسػيمهاوس ػلتهاأوس اسىمدع ختشتجامهاتتألخة بسامحقق 
تغأرباح .
مؤوج الشطخيى ا قترادذى أن  جة السشافدى معسل لمخ مهحيب محبحب ايرباح والخدا خ
ومخف زها لمخ السجػ البع ج ،فامباع بعس الذخوات س اسى رفع أسعار تشتجامها بهج زيادة
الخبخيؤدؼإلخدرػلتشتج غوجدذعسمػن لمخزيادةاإلنتاجومخف سايسعار وهاترايرباح
لتجعمهالشجتدتػاهاالصب عيأوتعجلهاالعاموالحؼذأميمعب خالسفهػملباتايرباح،ح ثيتألخ
لبات ايرباح بسجسػلى تغ العػاتل تشها تع ػقات درػل تشتج غ وجد ،وقػة السشافدى الدا جة
وحػوسى الذخوات ،وارت

ندب الشسػ في الشامج السحمي اإلوسالي ،ومعػد ايرباح إلخ دروى

الثباتلشجتايتعمقايتخأذزابالذخواتالتيمحققأرباحاتشخفزىلغالسعجلالعام،فتعسل
قػػ السشافدى إلخ لجم بقا ها ورخووها تغ الدػق لمخ السجػ البع ج بتأل خ لدو السدتثسخيغ
الججدلغ اخ أسهسهاومفز لأرخػ ،ونت جىلحلظ،فإنمحبحبايرباحفػق السعجلأودون  
يجوملمخالسجػالبع ج،إذ بجلمذخواتتغامباعأسال بتال ىومذغ م ىهادفىلمسحافطىلمخ
تدتػػلاملابتوالتخمزتغالتحبحباتالػاسعىسػا وانتتػوبىأوسالبى .

3
ذعجلباتايرباحإحجػسساتالسعمػتاتالسحاسب ىالسخمبصىبالتػقعاتالسدتقبم ىلمجرل
ومق ع السذخولات  ويجل لمخحدغإدارة العسم ات والجػدة ،ورصج ايدا قر خايول ،وامخاذ
الق اخرات ،وا ستجابى لخ بات السدتثسخيغ  ،ومخ ج التخص ط والخقابى ش ػيمي ايول ،وهػ الػرقى
الخابحىالتيمدالجالذخواتلمخمػزيعندبىتخمفعىتغايرباح،لذػنهامدتص عالتشبؤ بأرباحها
السدتقبم ى  ،وتدالجمها في مرس ع استخام ج ات دق قى وواضحى مدهع بذىل تمحػظ في محد غ
أدا هاومصػيخألسالها،والشهػضبد اسامهاالتذغ م ىومعط عأرباحها ،وامباعلسم اتورصطتال ى
فعالىت سىلتغ خاتالدػق الستدارلى،والسدالجةفيمحد غإدارةالسخاشخالسال ىوزيادةقجرمها
م
لمخ الرسػد أتام تتغ خات الدػق الدخيعى أو الطخو ا قترادذى ( Shirvani & Sales,
 .)Ruiz, 2016(،)2016

( )8-0مذكمة الجراسة
مبخز تذىمى الجراسى في الذذف لغ ألخ السخاشخ السال ى وفالم ى السػوػدات لمخ لبات
ايرباح ،فتحق ق رؤيى اإلدارة في ومب تدتثسخيغ وجد ومعط ع لخوة الس م ك واقشاع أصحاب
السرالخ تغ السقخض غ ذحتمع لم ها الحفاظ لمخ لبات أرباحها وتتانتها وق اس حجع تخاشخها
السال ى .
وأذزا ،ذداهع الرخاع ب غ اإلدارة والس م ك في محجيج ندبى السجيػن ى في ترادر التسػيل
الحؼمدتشجلم الذخوىفيمأت غس ػلتهاوهدارةتػوػدامها،ايتخالحؼيؤدؼإلخمألخالق اخرات
ا ستخام ج ىلمذخوىبحجعتاذستمذ حسمىايسهعلمزغطلمخاإلدارة مخاذق اخراتتع شىمديج
باحوهضعا الذخوىوزلدلىاستقخارها ،ويحػل
تغالسخاشخالسال ىزيادةمؤدؼإلخلجملباتاير 
دون محق ق أهجافها ا ستخام ج ى ،وأصحاب السرالخ تغ السقخض غ أو السدتثسخيغ ذفزمػن

4
مػض فأتػالهعفي خواتأكثخلبامافيأرباحهالسايخافقذلظتغإتىان ىمشبؤأفزلبالقجرة
لمخمدجيجا لتداتات .

( )3-0أسئمة الجراسة
بشا لمختاوردسابقاف بجتغتعخفىتجػلباتايرباحومألخعبالسخاشخالسال ىوفالم ى
السػوػداتباإلوابىلغايس مىالتال ى :
 -1هلمختمفالذخواتالرشال ىف ساب شهافيدروىلباتأرباحها؟
 -2هليػوجألخلسخاشخالد ػلىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى؟
 -3هليػوجألخلسخاشخالسجيػن ىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى؟
 -4هليػوجألخلفالم ىالسػوػداتلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى؟

( )4-0فخضيات الجراسة
بالشطخإلختذىمىالجراسىوتابشيلم هاتغأس مى،معوضعالفخض اتالتال ى :
الفخضية الخئيدية الولى   :H00يػوج ارت

ذو د لى إحرا ى في لبات ايرباح ب غ

الذخواتالرشال ى .
الفخضية الخئيدية الثانية  :H08يػوجألخذود لىإحرا ى لمسخاشخالسال ى تقاسىبشدبى
الد ػلىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى .
الفخضية الخئيدية الثالثة  :H03يػوجألخذود لىإحرا ى لمسخاشخالسال ى تقاسىبشدبى
السجيػن ىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى.

5
الفخضية الخئيدية الخابعة  :H04يػوجألخذود لىإحرا ىلفالم ىالسػوػداتتقاسىبسعجل
دورانالسػوػداتلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى.

( )5-0أىجاف الجراسة
مدعخهحعالجراسىإلخمحق قايهجا التال ى :
 -1محجيجتجػارت

الذخواتالرشال ىفيدروىلباتأرباحها.

 -2استذذا ألختخاشخالد ػلىفيمعديدلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى.
 -3محجيجألختخاشخالسجيػن ىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ىوتايشجعلغذلظتغ
تعخفى تجػ مأل خ الجا ش غ لمخ س اسى اإلدارة ورصصها ا ستخام ج ى لمسحافطى لمخ ذلظ
الثبات.
 -4التعخ لمخألخفالم ىالسػوػداتلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى.

( )6-0أىمية الجراسة
الىمية النظخية :مدهعالجراسىالحال ىفيإل اخ ايدبالشطخؼالحؼيتعمقبألخولتغالسخاشخ
السال ى وفالم ى السػوػدات لمخ لبات ايرباح في الذخوات الرشال ى ،وتجػ مأل خ الع قى ب غ
اإلدارةوأصحابالسرالخفينذػ هحعالسخاشخومأل خهالمخلباتايرباح  ومعديدتػاوهى هحع
السخاشخفيالذخواتتغأولمحد غأدا ها،ومحق قا ستقخارالساليف ها .
الىمية التطبيقية :مذسغ أهس ى الجراسى في نتا جها الستػقعى؛ إذ يؤتل أن مدتف ج الذخوات
السداهسىفيالقصاعالرشاليفيرسعالخصطوا ستخام ج اتلمذخواتومقجذعرؤيىواضحىلغ
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ألخ السخاشخالسال ى وفالم ىالسػوػدات فيامخاذالق اخراتالسشاسبىالتيمؤدؼإلخلباتايرباح
تدتقب .

( )7-0حجود الجراسة
مشقدعحجودالجراسىالحال ىإلخ :
 الحجود المكانية:اقترختالجراسىلمخالذخواتالرشال ىوالسجروىفيسػقلسانالسالي . الحجود الدمانية :الفتخة الدتش ى التي ستدتغخق إلنجاز الجراسى تغ سشى  2117إلخ سشى.2116

( )8-0مرطمحات الجراسة:
المخاطخ المالية :معخ السخاشخ السال ى بىػنها لجم قجرة الذخوات لمخ الػفا بالتداتامها
وتدتحقامهاالسال ىفيالػقتالسشاسب(.)Nanda & Rhodes-Kropf, 2016
وقج اكتفت هحع الجراسى باستخجام ول تغ تخاشخ الد ػلى وتخاشخ ترادر التسػيل
الستسثمىبشدبىالسجيػن ىوسخاشختال ىالتيمؤلخلمخلباتايرباح :
مخاطخ الديهلة :معخ بىػنهاالسخاشخالسال ىالتيمؤلخلمخقجرةالسشطسىفيالحرػللمخ
مسػيل تدتسخ .ومتعمق أذزا بتػافخ ايتػال الذاف ى لمػفا با لتداتات السال ى لشج حمػل تػلج
استحقاقها،وسامتعمقتخاشخالتجفقاتالشقجذىبتقمبالتجفقاتالشقجذىالتذغ م ىلمذخوى( Woods
 )& Dowd, 2008ومعخ الد ػلى إو اخ ا بأنها حاصل قدسى السػوػدات الستجاولى لمخ
السصمػباتالستجاولى .
مخاطخ ندبة المجيهنية :السخاشخالشاوسىلغلجممدجيجولأوود تغأصلتبمغالقخضأو
الفػا جالسدتحقىأووم هساتعاوفقالساهػتتفقلم والحؼقجيمحقالزخرفيح شهابالسقخض
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والسقتخض) ،(Hempel,1999وسا معخ ندبى السجيػن ى إو اخ ا بأنها حاصل قدسى تجسػع
ا لتداتاتلمختجسػعالسػوػدات .
فاعمية المهجهدات :وقج مع ق اسها في هحع الجراسى تغ ر ل تعجل دوران السػوػدات  .ويذ خ
تعجلدورانالسػوػداتإلخوفا ةاإلدارةفياستغ لتػوػدامهابفالم ىمحققالعا جايقرخلها
ومعخ إو اخ ابأنهاحاصلقدسىصافيالسب عاتلمختجسػعالسػوػدات.
(تصخ .)2116،م
ثبات الراا  :ايرباحالتيذسىغأنمحجثفػقتتػسطايرباحأوايرباحالتيمبقختدتقخةلمخ
تدتػػالستػسطوأنهامس لإلخالطهػرباستسخارفي زػن فتخةشػيمى).(Kozlenko,2008
معخ إو اخ اباستخجامالسعادلىالتال ى :
و م
ROAi, t= αi +λi ROAt-1 + ε
ح ثإن :
ROAi: العا جلمخايصػلفيالفتخةالدتش ى.t
:αi تعاتللابت.
:λ تعاتلا رت

الحؼمعق اس والحؼذجبأنذىػنب غ1-و.1

:ε تعاتلرصأ.
مدتعسلايداةλiفيالتصب قاإلو اخ يلق اسلباتايرباحح ثمق ذسخلىالتغ خاتفي
ثمعبخلغتجػسخلىالتغ خاتوتجػاقتخابأرباحالسشذأةROAتغ
ايرباحقر خةايول،ح
م
تعجلهالمخالسجػالصػيل .
ذجبأنمأرحλالق عب غ1-و1ويعجهحاالذخط خشاإلدات ا،أتابالشدبىلمثباتفإن 
ذىػن تػوػداإذاوانت> λصفخ،ومخمفعهحعالشدبىبديادةتعاتل،λفإذاوانت λمداوؼ1
وومسااقتخبتتغالرفخفإندروىالثباتمقل،ولم فإن

فإن يجللمخلباتأرباحلال وجا 
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ايرباح الدخيعى متزا ل بدخلى أكبخ ،وقج فدخ ايدب الشطخؼ هحع الع تى بانخفاض القجرة
التشافد ى لمسشذأة ،فاقتخاب تعاتل  λتغ الرفخ يجل لمخ أن ايرباح الدخيعى قر خة ايول
متزا ل،وحلظقػةالسشافدىفيالقصاع(.)Kozlenko,2015
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الفرل الثاني
أوالا :الدب النظخي
تمييج
( )0-8تعخيف المخاطخ
( )8-8تعخيف المخاطخ المالية
( )3-8أنهاع المخاطخ المختبطة بنذاط المنذأة
( )4-8طخق مهاجية المخاطخ
( )5-8المخاطخ المالية
( )6-8فاعمية المهجهدات
( )7-8ثبات الراا
( )8-8مقاييذ ثبات الراا
ثاني ا :الجراسات الدابقة
ثالث ا :ما يميد الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة
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أوالا :الدب النظخي
تمييج
يتصمب تغاإل ندانامخاذالق اخراتفيضلالعجيجتغالستغ خاتسػا أكانتهحعالق اخرات
متعمق بح ام الخاصى أو العاتى أو ف سا يتعمق بػض فت أو لسم أو ل قام  ،وأحج أهع هحع
الستغ خاتلجمتعخفىاإلندانتاس حجثفيالسدتقبلولجممسىش تغتعخفىنتا جق اخرام تدبقا.
وبالخ عتغالتقجمالها لتغاإلتىان اتالستاحىلإلندانوراصىف سايتعمقبالتػقعاتالخاصى
والعاتىوالتشبؤالعمسيالجق قوالتيمدالجاإلندانلمخس تىامخاذالق اخرات،إ أنهحالغيديل
القمق الحؼ ذ زم الذخز ودروى لجم التأكج لشج امخاذ ق اخرام  .ايتخ الحؼ ذخمق حالى تعشػيى
مػصفبالخصخم زمتتخحالقخار(تػسخوآرخون .)24،2112،
لشج اإلتعان في السخاشخالسال ى التي معتخض الذخوات فإن احتسال ى لبات ايرباح لمخ
السجػ البع جأوالقخيب هيتغأبخزممظالسخاشخ،ويطهخلباتايرباحفيالذخوىبالخ عتغ
مػاوجالسشافدىالعال ى فيالدػق نت جىاستخجامترادرالتسػيلبرػرةتشاسبىوص انىالد ػلى
بصخيقىدا سى،ويتذىلايلخالذب خلمخلباتايرباحلغشب عىالع قىالحاصمىب غالسقخض غ
وأصحاب السرالخ واإلدارة ،فػوػد الشداع السدتسخ ب شهع يؤلخ لمخ هاتر الخبح ى لػوػد مػو 
لإلدارة  مخاذ الق اخرات ا ستخام ج ى تثل قخار رفع أسعار السشتجات أو السحافطى لمخ مػزيعات
ايرباحبرػرةأكبختسايؤدؼإلخضخورةالتشب لمترجؼيرصارالدجادبفعلضهػرنتا جلمخ
الد ػلىالشقجذى .
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ويتألخلباتايرباحبق اخراتالتػسعالتيمعتسجلمخترادرالتسػيلالجارمي أوالخاروي،
بفعلق امحسمىايسهعبتػو الزغػشاتنحػاإلدارةلمعسللمخرفعندبىالسجيػن ىتغدون
ا لتفاتلمسخاشخالسال ىالشامجى،ويديجتغمأل خالػضعلجػ اإلدارةبرػرةاضص اخريىلخفس
أسعارب عالسشتجاتتغأولمدايجالتجفقالشقجؼومسىشهاتغمدجيجا لتداتات الستخمبىلم هاتسا
ذقػديلخسمبيفيالبجاذىلمخهاترالخبخلعلمخلباتايرباح  .
وماريخ ا،فإنالهج السشذػدلمسداهس غتغا ستثساراتهػالتػصليقرخربختسىغ،
وتغهشامدعخاإلدارةتغناح ى أرخػلمعسللمختػازنىترالخأصحابالسرالختعترالخ
الس ك والسحافطىلمخحجعالسب عاتفيسػق السشافدى،ول تعمحق قايرباحالعال ىالتيذصسخ
لهاالس كبالسقامايولفإنهعيمجؤون لسسارسىضغػطأكبخلخفعتدتػػالسجيػن ى،ل تعاستغ ل
الجا ش غوػس مىلمخقابىوالزغطلمخاإلدارةورفسحقػق السمذ ىتغأولالتػصليكبخصػرة
تغايرباحالسسىشى .

( )0-8تعخيف المخاطخ
إنأؼتدتثسخيهج لمخبخوذقبللمختذخوعاقترادؼذحتسلالسخاشخة،فالسخاشخةود  
يتج أد تغ ايلسال واينذصى والسذاريع ،وقج مذػن هحع السخاشخ رارو ى تثل تخاشخ الدػق
والسشافد غ أو تخاشخ دارم ى تثل العسم ات التذغ م ى (نجع .)21133264،وقج بخز لجد تغ
التعخيفاتالستعمقىبسفهػمالسخاشخ،وتغهحعالتعخيفاتأنهاحالىأو عػرذرابب الذخز
فيحالى عػرعبتهجيجتا،ويتشػع ىلالتهجيجوتدتػػدروىالتأل ختغ خزإلخ خزآرخ
نت جى ارت

شخيقى التعاتل تع الخصخ وشب عى الذخز ،فالحؼ ذعتبخ رص اخ لذخز تا قج
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ذعتبخآتشالذخزآرخ،ويترلتفهػمالخصختعتجسػلىتغالسفاه عايرخػتغأبخزها:لجم
القجرةلمخالتأكجوالذظوالخػ (.وهجان .(2117،
وقجقام) )Pinto, 2016, 245بتعخيفالسخاشخةبأنهاحالىمشتجبفعللجمالتأكج,تسامتخك
أل اخ إذجاب ا أو سمب ا لمخ أهجا السذخوع الح ػيى تثل التذمفى والجػدة ونصاق السذخوع ،ومشتج
السخاشخةنت جىالذث ختغايسبابومؤدؼإلخلػاقبلجيجة .
ولخفها ) (Hopkin, 2014, 14بأنهاأحجاثمؤدؼإللارةالذظومعسللمخمخكايلخلمخ
فعال ىووفا ةاينذصىايساس ىفيالسشطسىسػا فيحالىمأرخهاأومقجتها .
ولخفتالسخاشخةبأنهاأحجاث ختؤوجةمتخكايلخلمخهج السذخوعأولمخأكثختغ
هج تثل نصاق السذخوع أو الجػدة أو التذمفى أو الػقت وذلظ في حالى حجوث ممظ ايحجاث
) .)PMI, 2008, 275
ولخ (الص صي)115،2111،السخاشخةبأنهاتجسػلىأحجاثتغالسسىغأنمقػدإلخفذل
السذخوعومأرخعتساذقػدإلخآلارونتا جسمب ىلمخالب ىالسح صىوالسشطسى،وقجمتعجدالسخاشخ
فتذػنبد صىو يشتجلشهاآلاروب خةأوقجمذػنأرصاروب خةوجا  .
ومخمبطالسخاشخةلشج(أبػفخحى)6،2116،بعجمالتأكجالحؼذح طبشتا جأحجاثتدتقبم ى .
ولمخصخمعخيفاتأرخػتشها(تػسخوآرخون :)26،2112،
 .1التبايغب غالعػا جالفعم ىوالعػا جالستػقعى.
 .2التذتتب غالشتا جالفعم ىوالشتا جالستػقعى.
 .3احتسالارت

الشتا جالفعم ىلغالشتا جالستػقعىأوالسأتػلى.
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( )8-8تعخيف المخاطخ المالية
بالخوػعإلخقاتػس ) ( Gastineau & Kiritzman, 1996, 30فإنالخصخالساليهػ
لبارة لغ الخدارة التي تغ السحتسل التعخض لها بفعل التغ خات  خ السؤوجة ،وتغ هشا يتب غ
ارمباطتفهػمالسخاشخةبالسدتقبل،ذلظالسدتقبلالحؼيترفبأن  ختؤوج .
وقجب غ(العاتخؼ )35،2111،أنالسخاشخالسال ىاحتسال ىمقمبالعػا جالسدتقبم ىالتي
يتعمحر مهاتغا ستثساراتوتدتػػدروىال مأكجفيقجرةالسشذأةلمخممب ىا لتداتاتالسال ى،
ويخمفع العا ج الستػقع في السشذأة نت جى زيادة التساد السشذأة لمخ ا قتخاض بهج

مسػيل

السػوػدات الخاصى بها ،ولذغ هحع الد اسى الستبعى مقػد لسزالفى تخاشخ السشذأة التي متسثل
بعجماستصالتهامدجيجالتداتامهاالسال ىالتيمشذأبفعلووػدفػا جلمقخوض (آل ب ب،2117،
 .)161
وقج لخ الخصخ السالي بأن لبارة لغ الخدارة التي تغ السحتسل التعخض لها بفعل
الستغ خاتالغ ختؤوجة،ومعتبخالسخاشخالسال ىتق اسندبيلسدتػػالتقمبفيالعا جالحؼسػ 
يتعالتػصلإل فيالسدتقبل .
ولخ ) (Nanda & Rhodes-Kropf, 2016السخاشخالسال ىبأنهالجمتقجرةالذخوات
لمخ الػفا بالسدتحقات وا لتداتات السال ى في السػلج السحجد والس ع ،ومسثل السخاشخ السال ى
حالىتغلجمال ق غلجػالذخوىفيتجػقجرمهالمخالتػصللعا جتشاسبفيا ستثسار،تسا
ذقػدإلخمذبجهاردا ختال ىها مىمؤدؼإلخإضعا ايدا والػضعالساليلمسشذأة .
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ورأػ(ايلخج)116،2111،فيالسخاشخةالسال ىبأنهااحتسال ىحجوثحالى ختخ ػب
ف ها  وحجوث ردارة لمسشذأة ،ومبخز السخاشخ السال ى بفعل التسػيل الحؼ يديج تغ فخصى ا مذال
لمخالجيػنبرػرةوب خة .
وبا ش عإلخالتعاريفالدابقىفإنهامتفقفيتجسػلىتغالشقاطتغأهسها :
 -1أنتفهػمالخصخلمخصمىبالسدتقبل،ويػصفهحاالسدتقبلبأن  ختؤوج .
 -2ذسىغ ق اس الخصخ السالي برػرة وس ى ،ويترل بالحالى التي ذىػن لم ها الستغ خ السالي
بػضع ىا هتسامبس دم غ،هسا :
أ.أنالق سىفيالسدتقبل ختعخوفىبرػرةتؤوجةذق ش ى .
ب.أنق ست فيالسدتقبليشجرجلمخل لىنتا جتتػقعى،هي  :
 نت جىتػوبى:فيحالىوػن الق سىالتيمعمحق قهابالفعلذاتأفزم ىتغالق سىالسخ ػبىأوالستػقعى .
نت جىتحايجة:فيحالىتداواةالق سىالفعم ىلمق سىالسخ ػبىأوالستػقعىبذىلمام .نت جىسالبى:فيحالىوػنالق سىالفعم ىذاتسػ أكبختغالق سىالسخ ػبىأوالستػقعى .وقجقجملجد تغالباحث غفيهحاالسجاللجدا تغاآل ار تثل Chapman & Ward
الحؼ دلا لمعسل لمخ انتقا ترصمخ لجم التأكج بجل ترصمخ الخصخ ،وذلظ لقجرة السرصمخ
الحجيث لمخ مقجذع صػرة أوضخ لغسػض الخصخ ومقمب  ،ويزا إلخ ذلظ  سػل ى لجم التأكج
لتػض خولتغالفخصوالسخاشخفيذاتالػقت  (Chapman & Ward, 2012, 4).
وأوضخ (حساد )17 ،2118،في معخيف لحالى لجم التأكج بأنها حالى تغ لجم ووػد مػفخ
لمسعخفىلمستػقعحرػل أولجمحرػل فيالسدتقبل،فهي عػربعجمال ق غونذػ حالىتغ
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الذظ،فسجسلالق اخراتفيالعالعالػاقعيالتييتعامخاذهامفتقخإلخالسعم ػتاتال زتى،ومدتشج
لمخب اناتناقرىتساذقػدلحالىتغلجمالتأكجفيالشتا جالسخوػة،ومدهعحالىلجمالتأكجفي
نذػ السخاشخوووػدها( .)Burke, 2009, 252

( )3-8أنهاع المخاطخ المختبطة بنذاط المنذأة
يشذألغتجسلالسخاشخالتيمتعخضلهاالذخوىأوالسشطسىتجسػلىتغالعػاقبالدمب ى،التي
يتعاضع مأل خها في الػضع ى التي معجد السشطسى لغ مجاوز ممظ ايحجاث الدمب ى ومغص تها،
ويتػوبلمخالذخوىالق امبتحم لالسخاشخلمتػصللمفخصالس سىبهج مجاوزتايشتجلغ
ايحجاث الدمب ى ) ،( Restrepo et al., 2014ويسىغ مرش ف السخاشخ بعج ا ش ع لمخ
الذتاباتالعمس ىالستعمقىبالسخاشخإلخل لىأسذهي :
 -1الترش فلمخأساسترجرالخصخ .
 -2الترش فلمخأساسا رمباطبالسشذأة .
-3الترش فلمخأساسالس دةالتشافد ىالسعمػتام ى .
أوالا :أنهاع المخاطخ من حيث مرجر الخطخ ))Risks Type According to Source
ب شت الجراسات التي مخمبط بالسخاشخ السال ى ووػد تجسػلى تتعجدة تغ السخاشخ في السجا ت
الػض ف ىالستشػلىالتيمعتخضشخيقالسشذأة،وفيتجسلأنحا السشذأةوتغهحعالسخاشختا
يمي(تفتاحوتعارفي :)2117359،
 تخاشخ القصاع :وهيتجسػلىالسخاشخالستعمقىبالسجال ايساسيوالرشالىالحؼمعسلف السشذأة.
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 تخاشخالتذغ ل:وهيتجسػلىالسخاشخالستعمقىبالشطعالجارم ى(ايفخادالعاتم غبالشطع)فيالسشذأة.
 تخاشخ اإلدارة :وهي تجسػلى السخاشخ الستعمقى بالسسارسات والػضا ف اإلداريى التيمسارسهاإدارةالسشذأة.
 السخاشخالقانػن ى :وهيتجسػلىالسخاشخالشامجىبدببالجرػلفيامفاق اتمعاقجذىتعأش اخ تتعجدةتعووػدحالىتغلجمالتأكجلمػفا با لتداتاتنحػممظايش اخ .
 تخاشخ ا تسان :وهي تجسػلى السخاشخ الستعمقى بالفذل في الػفا با لتداتات التيمتعهجبهاتغقبلالصخ اآلرخ.
 تخاشخ ايسعار :وهي تجسػلى السخاشخ الستعمقى بالتحخوات  خ السخ ػب بها(هبػشاوصعػدا)فيايسعارومشقدعإلختخاشخسعخالعسمىأوسعخالرخ وتخاشخأسعار
الدمع ،وتخاشخ السمذ ى والستسثمى بسخاشخ ا ستثسارات وحقػق السمذ ى التي مقل ق ستها
بفعلديشات ى ىسػقايوراقالسال ى،باإلضافىلسخاشخسعخالفا جة.
 تخاشخ التسػيل :وهي تجسػلى السخاشخ الستعمقى بفذل السشذأة في قجرمها لمخ الػفا بتبعاتالجيػنولػاقبهابشا لمخالذخوطالتييتعالتػافقلم ها.
 تخاشخالتخو د:وهيتجسػلىالسخاشخالشا ىبدببمخو دا ستثساراتفيقصاعواحجأوتجسػلىقصالاتصغ خة،ح ثذصمقلم ها"تخاشخلجمالتشػيع".
 تخاشخالتغص ى:وهيتجسػلىالسخاشخالشا ىبدببالفذلفيمحق قالتغص ىالذاف ىالتيمػاو السشذأة،أؼحجوثالخصأفيالتغص ى.
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 السخاشخ الد اس ى :وهي تجسػلى السخاشخ الشا ى بدبب الق اخرات الحىػت ى الستسثمىبالتأت عوالجساركوالتدع خوالز اخ ب.

ثانياا  :أنهاع المخاطخ من حيث ارتباطيا بالمنذأة ( Risks Type According to its
)relation to the Project
بشا لمخالشساذجالحجيثىالتيمتشاولدراسىنطخيىالتسػيلفإنالسخاشخالتيمػاو السشذأةمشقدع
إلختجسػلت غهسا ) Santomero, 2005, 103):
 -1المخاطخ النظامية :Systematic Risksوهيتجسػلىالسخاشخالعاتىالتيمػاو وافى
السشذآتالستػاوجةبالدػقدونا لتفاتلخرا زممظالسشذأة–تغح ثه ىلالسمذ ىأوالشػع
أوالحجع .
ويخػالقا س ػن لمخالجراساتالسال ىأنتغأبخزايسبابالتيمقػدلحجوثتخاشخنطات ىأو
سػق ىأولاتىهػووػدلػاتلتذتخوىتثلالعػاتلالد اس ىوالتخبػيىوا وتسال ىوا قترادذى
التي متخك ايلخ بالشطام ا قترادؼ برػرة وم ى فتؤدؼ إلخ مألخ وافى السػوػدات التي محجث
بالدػق (Ross et al., 2003, 425( .ومعجد اإلدارة وتتخحو القخار في محجيج ممظ العػاتل
والد صخةلم هاتثلالتغ خاتفيتعج تأسعارالفا جةأوالحخوبأوحا تالتزخعوالعجيجتغ
العػاتلايرخػالتي يشحرخألخهاحتخلػمعالتشػيعفيأ ىالا ستثسار،ح ثمؤلخهحع
العػاتللمخقصاعاقترادؼتحجدأو خوىتع شىبحامها(Brigham & Ehrhardt, 2011, (.
،)238وتغهشايتب غأنهحاالشػعتغالسخاشخيمعبدو ارأساس افيمبايغالعا جالستػقع،فذافى
ا ستثسارات التي محجث بالدػق متخك هحع ايحجاث ايلخ الذب خ ف ها وبحات الصخيقى تع ووػد
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تدتػياتتختمفىوتتفاومىومتبايغتغقصاعآلرخوتغاستثسارآلرخ،ولمخاي مبفإندروى
السخاشخةالشطات ىمذػنذاتدروىتخمفعىفيالذخواتالتيمقػمبإنتاجسمعصشال ىر د ىتثل
صشالىاآل تالثق مىوصشالىالحجيج،باإلضافىإلخ خواتالص خانالتيمػصفألسالهابأنها
تػسس ى(.الدب جؼ .)535،2114،
ىتدسخآرخهػ
وقجأشمق(القزاة)33،2112،و(العاتخؼ)37،2111،لمخالسخاشخالشطات
م
تخاشخ الب ى العاتى ( )General Economic Environmentبسعشخ أن السخاشخ الشطات ى
مذػن تدتقخةولابتىإذاوانتالب ىا قترادذىالعاتىتدتقخةبرػرةندب ىوالعىذصح خفي
هحعالحالى .
 -2المخاطخ غيخ النظامية  :Unsystematic Risksوهيتجسػلى السخاشخالخاصى التي
متعخضلهاتشذأةتحجدة أوقصاعتحجد،بدببالطخو والخرا زالستعمقىبهحعالسشذأة أو
القصاع،وبالتسادس اسىالتشػيعومصب قهحعا ستخام ج ىفإن ذسىغمجشبممظالسخاشخلمخهحع
السشذأة أو رفزها (تثل تخاشخ الشذاط التجارؼ) .ويصمق لمخ تجسػلى السخاشخ التي يتع
مخف زهاتغر لس اسىالتشػيع Diversifiable risksأوالسخاشخالفخيجةUnique risks
كػنهامختزبسشذأةدون  خها ،Specific risksولذغهحعالسشذآتمشتجسمعا مػصفبغ خ
السعسخة تساذجعلندبىالسخاشخة خالسشتطسى تخمفعىومشخفسف هاندبىالسخاشخةالسشتطسى،
ومترفممظالسشذآتبحالىتغا رمباطالزع فب غولتغالسدتػػالعاملمشذاطا قترادؼ
وولتغأسعارايسهعوالسب عاتوايرباح .
ومعجالسخاشخ خالشطات ىنػعتغالسخاشخمتػافخف احتسال ىالتخمزتش لغشخيقالتشػيع
م
فيا ستثسار،فتشتجممظالسخاشختغر لأحجاثمحرلفيأروا الذخوىالجارم ىتغحجوث
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أحجاثس ىفيالذخوى ،أو إضخابالعسال،أوحرػلرملفيأحجأقداماله ىلالتشط سيفي
الذخوىتثلالفذلفيواحجةتغالبخاتجالتدػيق ى،) Brigham & Ehrhardt, 2011, 238)،
وبمغ)  ) Bodie, 2001, 208أن هحا الشػع تغ السخاشخ قج ذصمق لم السخاشخ الفخيجة
()Unique Riskوأ ار) ( Ross et al., 2003 426إل ها بأنهاتخاشخراصىيصلتع غ
 .Assets Specific Risk
كسا أضا (لبج الخح ع )21183174،أن هحا الشػع تغ السخاشخ يشذأ تغ السشطسى صاحبى
ا ستثسار أو تغ ا ستثسار ذام  ،وذلظ في حالى ق اتها بامخاذ تجسػلى تغ اإلو اخ ات  خ
السخ ػببهافتؤدؼإلخحجوثمأل خيتسثلبديادةمقمباتالعا جلمخا ستثسار،وهشافإنالدػق
ذخخجتغتدؤول ى اآللارالستخمبىلمخحجوثالتقمباتفيالعا جبدببالخصأ خالسقرػدأو
حتخالخصأالسقرػدتغناح ىإدارةا تسان،وبالتاليمػوجإتىان ىالعسللمخمجشبومجاوز
وب غ(لباس)21183158،أنممظالسخاشخ مذىللا قاوب اخلمسدتثسخ،لقجرم 
هحعالتقمبات ،م
لمخالتقم لتغممظالسخاشخلغشخيقا ستثساراتالستشػلىفيالسذاريعالستشػلى،ومتس دهحع
ا ستثساراتبأنتعاتلا رمباطف هاف ساب شهاذىػنتتبالجا،فذمساوانتعاتلا رمباطسالباب غ
تجسػلى تغ السذاريع ومسا وان ذلظ أفزل بىث خ،ويعدػ ذلظ إلخ الطخو التي مقػد لحجوث
ردارةفيالسذخوعقجيتعالشطخإل هاف سابعجلطخو محققأرباحافيتذخوعأوتذاريعتغايخة .
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ثالثا :أنهاع المخاطخ من حيث الميدة التنافدية المعمهماتية Risks Type According to
Informatics Competitive Advantage
ب غ بمعجػز أن السخاشخ التي مػاو أؼ تشذأة يتع مقد سها وفقا لمس دة التشافد ى السعمػتام ى
الستػاوجة لتمظ السشذأة إلخ تجسػلت غ تغ السخاشخ يتع لخضهسا لمخ الشحػ اآلمي
(بمعجػز :)2115381،
-1مخاطخ العمال:وهيتجسػلىالسخاشخالتييشبغيلمخالسشذأةمحسمهابهج مأدذىالشذاط
الخ دي الحؼ مسارس السشذأة ،وتغ هشا يتػوب مػافخ الخرا ز التشافد ى السعمػتام ى بالشدبى
لمستغ خاتالتيمشتجلشهاممظالسخاشخ،فتذىلهحعالستغ خاتالعشاصخالخ دىتغأولالق ام
بشذاطالسشذأة،والعسللمخانتاجالتجفقاتالشقجذى،ويزا إلختاسبقأنحسلالسشذأةلتمظ
السخاشخذعػضلغذلظايتخبالعػا جا قترادذى .
 -2المخاطخ المالية:وهيتجسػلىالسخاشخالتيمشذأبدببتتغ خاتمفتقخإل هاالسشذأةوهي
الس دة التشافد ى السعمػتام ى ،وتغ هشا يتػوب لمخ السشذأة أن متخح تجسػلى تغ اإلو اخ ات
وا ستخام ج ات الفعالى إلدارة السخاشخ والعسل لمخ مغص تها ،أو الد صخة لم ها أو مجاوز هحع
السخاشخ ،ففي حالى محسل السشذأة لتمظ السخاشخ فإن  ذعػد لم ها بأؼ نػع تغ العػا ج
ا قترادذى ،ومعتبخ تخاشخ بع جة لغ ا مرال السبا خ بالشذاط ايساسي لمسشذأة ،تع ووػد
ارمباطبالدػقالحؼمعسلف السشذأة .
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( )4-8طخق مهاجية المخاطخ
متصمب لسم ى تػاوهى السخاشخ في أولخ رصػامها الػقػ لمخ ترجر الخصخ ،وتغ بعج ذلظ
مقجيخحجعالخدا خالتيذحتسلحجولهافيحالىحجوثالخصخ،وتغبعجذلظالعسللمخانتقا 
الصخيقى ايندب لمترجؼ لهحا الخصخ ،وتغ هشا مع استعخاض أبخز الػسا ل والصخق الستبعى
لسػاوهىالسخاشخ(تػسخوآرخون :)31-27،2112،
 -1الػقاذىوالسشع:ومدسخهحعالصخيقىلشجالبعسبد اسىمخف سالخصخ،ومعسلهحعالػس مى
إذاأتىغذلظ،أوالعسللمخوفالخدا خالتيمشتجفي
لمخقالجةر د ىوهيتشعالخصخوم ا
م
حالىحجوثالخصخ،وذلظتغر لامباعشخقالػقاذىبهج تشعالخدارةورفسلب الخصخ .
-2التجد ىوالتشػيع:ومعشيهحعالصخيقىأنيتعالعسللمخمقد عومجد ىالذي السحتسلمعخض 
لمخصخ برػرة مذفل لجم تػاوهى باقي ايو اد في نفذ الػقت لحجوث تدبب الخصخ ،ولذغ
ذذتخط هشا ووػد قابم ى لتجد ى الذي السعخض لمخصخ باإلضافى لػوػد قجرة تال ى مغصي أذى
ردا خبرػرةفػريىفيحالىوقػلها .
  -3محػيلالخصخ:ويقرجبهحعالصخيقىلعسللمخمحػيلالخصخلصخ آرخ،تغر لامفاق
لجفعتقابلتحجدوتع غلهحاالصخ تعبقا السمذ ىلراحبالذي ايصمي،ويعجالتأت غتغ
أكثخالصخقانتذا اروتغأهعوسا لمحػيلالخصخالستبعى .
  -4محسلالخصخ:وهيالد اسىالتييمجأإل هاصاحبالسخاشخةح ثذقػمف هابا لتسادلمخ
ذام فيالترجؼلمسخاشخوتايشتجلشهاتغآلارنت جىمحق قتدببالخصخلمخه ىحادث،
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ويتع المجػ لهحا الشػع تغ الد اسى إذا وانت الخدا خ السحتسمى ذات حجع صغ خ ،أو إذا معحر
المجػ  ستخجامس اساتأرخػ خهحعالد اسى .

( )5-8المخاطخ المالية
متعخض  خوات ايلسال إلخ تخاشخ بدبب التساد اإلدارة لمخ ترادر التسػيل السقتخضى في
ه ىلمسػيمها،فذمسازادالتساداإلدارةلمخالقخوضومسامعخضتاإلدارةلسخاشخإضاف ىتتسثمى
باحتسال لجم القجرة لمخ سجاد أصل القخوض أو فػا جها أو اإللش غ تعا ،وهحع السخاشخ مدسخ
بالسخاشخ السال ى ( ،)Financial Risksوتغ هشا فإن السخاشخ السال ى نامجى لغ التحبحب في
الخبخبدبباستخجاتهاترادرالتسػيلذاتالتذمفىالثابتىالستسثمىفيفػا جالقخوضومػزيعات
ايسهعالسستازة(تػسخوآرخون.)2112،
ومعجأنػاعالتسػيلتغالجػانبالسهسىالتيمخمبطبهاالسخاشخالسال ىسػا وانتهحعالسخاشخ
تخاشخمذغ لأوتخاشخاستثسارأوتخاشخمجاريىأوتخاشخا تسان ى،وتدتقب ممعبلسم ى
محم لالب اناتالسال ىالخاصىبالذخواتدو ارتهسافيمجاوزالسخاشخالسال ى،ومدهعفيالسبادرة
بامخاذا ستخام ج اتالس سىبهج التقم لتغاإلهسال،وساأنهامديجتغفخصىالتسادالقخار
الرح خوامبال ( .)Kou et al., 2014
ومعجتخاشخالد ػلىوتخاشخندبىالسجيػن ىتغالسخاشخالتيهجفتالجراسىإلخا هتسامبها
لسعخفىألخهاوسخاشختال ىلمخلباتايرباح :
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 -0مخاطخ الديهلة:
معج تخاشخ الد ػلى تغ أكثخ السخاشخ السال ى التي معتخض شخيق استثسارات الذخوات ،وػنها
م
تىػن بالغ الخصػرة ذحج تغ تقجرة السشطسى فيمػف خ ترادر التسػيل برػرة تدتسخة ،وسا أنها
مذذفلغحالىتغلجمال ق غلسجػتقجرةالذخوىلمخالعسلدون مذمفىأوالتخميلغالتذمفى
السشخفزى،وساومخمبطتخاشخالد ػلىبسقجرةالذخوىلمخالػفا با لتداتاتالسال ىالستخمبىلم ها
في السػلج السصمػب في حالى مػف خ ايتػال السصمػبى لحلظ ،ومخمبط تخاشخ التجفقات الشقجذى
بالتقمبالحاصلبالتجفقاتالشقجذىالتذغ م ىلمذخوى)،)Woods & Dowd, 2008ومتسىغندبى
الد ػلى الحال ى في الذخوى تغ الذذف لغ فعال ى الذخوى في الترجؼ  لتداتامها ذات ايول
القر خوتدتػػقجرةأصػلالذخوىالستجاولىلمخممب ىالتداتامهاالستجاولىومغص تها(الخراونى،
 .)81،2114
 -8مخاطخ ندب المجيهنية:
مسثلالسجيػن ىواحجةتغأهعالسرادرالسال ىوتغأبخزترادرالتسػيلالخارويلمسشطسى التي
متسىغ السشذأةتغر لها تغمػف خالتسػيلال زملهاتغترادررارو ىتتعجدة،ح ثمتعهج
بالػفا بهاوفقتجةتع شىتحجدةيتعا مفاقلم هاب غالجهىالخارو ىالتيمسشخالقخضوالذخوى
الجا شىومحرلالجهىالسقخضىتقابلهحاالتسػيللمخلا جتادؼلها،وتغهشامتعخضالذخوى
لسجسػلىتغالسخاشخ التي معقب ق اخرات ا قتخاض تغ الجهاتالخارو ى وتغأهسها لجم قجرة
الذخوى لمخ ا لتدام بتدجيج السدتحقات السال ى الستخمبى لم ها  ،وقج يتعجػ ذلظ لجم القجرة لمخ
سجادالفػا جالسدتحقىتسايؤدؼإلخمخاكعايلبا وا لتداتاتالسال ىلمخالذخوىبفعلالغخاتات
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ضخر وب اخ لمخ الذخوى ذقػد لتخاوع تدتػاها ومعخيزها لذبخ اإلف س في
الستأرخة تسا ذحجث  ا
الدػقا ستثسارؼ(الحسجانيوايلخوي .)2111،
ويسىغ معخيف تخاشخ السجيػن ى برػرة لاتى بأنها تجسػلى السخاشخ الشامجى لغ لجم تقجرة
الذخوى لمخ مدجيج ود أو ول تغ أصل السبمغ السقتخض أو الفػا ج السدتحقى لمخ السبمغ أو
كم هسا تعا بشا لمختامعا مفاقلم ب غالذخوىالسانحىوالذخوىالجا شىتساذقػدلحالىتغ
الخصخ لمخ و الصخف غ السقتخض والسقخض ( ،)Hempel,1999وهو اخ ا يتع معخيف ندبى
السجيػن ى بأنها حاصل قدسى تجسػع ا لتداتات لمخ تجسػع السػوػدات ،ويتع تغ ر ل ق اس
ندبىالجيػن إلخايصػل وق اسندبىالجيغفيرأسالسال،بح ثمتفاقعتخاشخالذخوىومخمفع
كمسازادتندبىالسجيػن ى(الخراونى .)83،2114،

( )6-8فاعمية المهجهدات
ويقرجبهاتجػوفا ةالذخوىفيإدارةأصػلها،وح ثأنتعجلدورانالسػوػداتوتجػمحػيمها
إلخ س ػلى ذعتبخ أحج أه ع الج ل لمخ تجػ فالم ى إدارة الذخوى في إدارة تػوػدامها ،لحلظ قام
الباحثبارت ارتعجلدورانالسػوػداتوسق اسلفالم ىالسػوػداتفيهحعالجراسى.
 ومذ خ ندبى دوران السػوػدات إلخ وفا ة اإلدارة في استغ ل تػوػدامها بفالم ى محقق العا ج
ايقرخ لها ،ويسىغ ق اسها تغ ر ل قدسى صافي السب عات لمخ تجسػع السػوػدات (تصخ،
 .)2116
ستثساراتفي

ومعتبخ هحع الشدبى وسق اس  اتل لمذفاذى ،نط اخ لذػنها تؤ اخ لمخ قجرة تجسػع ا
ايصػللمخمحق قالسب عات،ويعتبخارمفاعهحعالشدبىد لىلمخ وفا ةالسب عاتأونقزفي
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ا ستثساراتفيايصػلأو اخ بعسالسب عاتدونساانتاجلهاب شسايجلنقرانهالمخلجم
استغ ل ايصػل بىفا ة أو زيادة  لدوم لها في ا ستثسار أو انخفاض تدتػػ السب عات
(الح الي .)2117،
مهج إدارات الذخوات إلخ محق ق الفعال ى في تػوػدات  خوامها تغ ر ل مرش ف ومحم ل
لشاصخالسػوػداتوفهعشب عتهاوتدتػػتخونتها،وتعخفىحجعمأل خهالمخمسى غالذخوىتغ
زيادةحجعألسالهابشجاح،تغر لمحق قأفزلمػازن ب غالد ػلىوالخبح ى،تغأولالحفاظ
لمخاستسخارلسلالذخوىفيسػقالعسل( .)Abu Mansor, 2011
وهشاكالعجيجتغايهجا التيمدعخاإلدارةإلخمحق قهاتغر لزيادةفالم ىالسػوػداتأهسها
( :)Davis, 2007
 .1محق قالتػازن والتػافقالشػليب غالسػاردتغوهىواستخجاتامهاتغوهىأرخػ،بذىل
ذحققأفزلتدتػػمػض فتعمجشبالػقػعفيالسخاشخ.
 .2محق ق ألمخ تدتػيات أرباح ولػا ج معػد لمخ السداهس غ في حجود تدتػػ تقبػل
وتد صخلم تغالسخاشخ.
 .3محد غ تؤ خات ايدا ومحق ق الشسػ وا ستس اخريى لمذخوى تع السحافطى لمخ الجػدة
السقجتى.

( )7-8ثبات الراا
متسثل أهس ى لبات ايرباح تغ ر ل ق اس ألخ ا بتذار في الذخوى الحؼ ذطهخ تغ ر ل
ايرباح التي ذسىغ أن متحقق فػق الستػسط  ومس ل إلخ الطهػر باستسخار فػق السعجل الثابت
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لمخالسعجلالعاملألرباحاستخجات أداة
)،(Kozlenko, 2008ويفدخمأل خا بتذارفيايرباح
م
لق اسأدا اإلدارة( .)Pimentel & Aguiar, 2012
باإلضافىإلخذلظ،فإنلباتايرباحكسق اسيتس دبالجػدةالعال ى،ويحتػؼلمختؤ خقػؼ
قادرلمخالتشبؤبايرباح السدتقبم ى(،)Eklund & Desai, 2013وساأن ذعج تؤ خا رمفاع
القجرةلمخالحفاظلمخايرباحالحال ىووػدةاإليخاداتالسخمفعى(.)Atashband et al., 2014
كسا ذعج لبات ايرباح تؤ اخ لمخ استس اخريى ايرباح ومقم ل تدتػيات محبحبها ،بح ث ذىػن
هشاكاستقخارودذسػتىفيايرباحالتيمحققهاالذخوىر لفتخةزتش ىتع شى( Amidu et al.,
 ،)2016ومتعاضع لمخ السجػ الصػيل ،بح ث معبخ لغ تجػ قجرة الذخوى لمخ ا ستسخار في
الدػقالتشافد ى،ومحق قلا جتخمفع( .)Keil, 2017
ويعمج سسىتغسساتالسعمػتاتالسحاسب ىالسخمبصىباإلسهامفيالتػقعاتالسدتقبم ىلجرل
الذخوى–لمخافتخاضأنلباتايرباحهػايكثخفا جةفيمق عا ستثسارات،فإذاوانتالذخوى
محقق أرباحا أكثخ لباما تغ الذخوات السشافدى لمخ الجوام ،فإن أرباح هحع الذخوى معج تق اسا
اصصشال ا أكثخفا جة لألدا السدتقبميلمقصاع،وبهحافإنلباتايرباح الدشػيىس ؤدؼإلخ مقم ل
أرصا التق عومجشبها( .)Kolozsvari & Macedo, 2016
ومهج الذخواتبارت

قصالامهاإلخودبايرباحوالتجفقاتالشقجذى،ومحق قالهحاالهج ،

يشبغيأنمقػمهحعالذخواتبتػف خالسػاردال زتىلزسانس خلسم امها،ومشعىذالذفا ةاإلداريى
في استخجاتها لمسرادر القا سى واستسخار اإليخادات ولبامها ،ح ث مذ خ ايرباح السخمفعى التي
محققها ايصػل التذغ م ى إلخ زيادة اإليخادات وزيادة القجرة لمخ الحفاظ لمخ ايرباح الحال ى
(.)Atashband et al., 2014
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ومحدبتعطعالجراساتالستعمقىبثباتايرباح سخلىمعجيلايرباح ال اد جةلمخالقالجة(أو
استسخارهالمخالسجػالقر خ)ووحلظالفارق السدتسخفيتعجلالخبخ(أو ايرباح الفا زىلمخ
السجػالصػيل)والتخو دلمخالقػا عالتيمطهخندبىايرباح ر لالدشػاتالدابقىومفد خحجع
لباتايرباحف ها .
إنالشطخياتالقا سىلمخالسػاردفيالذخوىمجليأنالفػارقفيتعجلالخبخقجمدػدأذزا
بدبب الس ادذا التشافد ى السدتسخة التي  ل قى لها بأؼ  ىل تغ أ ىال إسا ة استخجام القػة
الدػق ى،وبشا لمخذلظ،فإنتخاقبىالثباتوفػارقتعج تالخبخلمخالسجػالصػيلل دتسػػ
تؤ خاتيدا قػةالدػق( .)Keil, 2017
ويؤلخلباتايرباح لمخمق عالسدتثسخيغيسعارايسهع،فهػأحجالدبلالتيتغالسخوخ
أنمؤلخف هاالتغ خاتفيايرباح لمخمق عحقػق السمذ ى.وساذدالجلباتايرباح تدتخجتي
الب انات السال ى لمخ مق ع تىػنات ايرباح السدتجاتى أو الستذخرة وفهسها ،وسا ذعج لات تهسا
تغلػاتلضبطايسعار(.)Chen et al., 2013

( )8-8مقاييذ ثبات الراا
وِ
ضعتتقاي ذتتعجدةذسىغتغر لهاق اسلباتايرباح ,ويدسخأولتق اسلثباتايرباحمع
استخجات في الجراسات الستعمقى بالثبات بستػسط تعجل الخبخ شػيل ايول (،)L.R.Profit
ويدتخجم هحا السق اس لألرباح الجا سى التي  مشقز بفعل القػػ التشافد ى .أتا السق اس الثاني
لثباتالخبخ،الثباتقر خ ايول (،)S.R.Profitهػالسعاتل λiلمستغ خالستباشئفينسػذج
ا نحجار .ح ث إن حدب تع ار الثبات قر خ ايول ,إن ووػد ارت

وػهخؼ تغ الرفخ

ارمفالا إلخ السػوب ذذ خ إلخ أن أرباح العام الساضي لها مأل خ لمخ أرباح ال ػم وأن القػػ
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التشافد ى ل دت قػيى بسا ذىفي لتخف س ايرباح في  زػن لام واحج .ويدتخجم تق اس الثبات
قر خايوللق اسالتشافد ىفيا قتراد.وتعذلظأ ار)1986(Muellerإلخأن تغالسهع
الشطخ إلخ و السق اس غ في آن واحج :السق اس قر خ ايول والسق اس شػيل ايول .وتشح
السداهسىالخ دى تغقبل،)1986( Muellerفقجمب غأنديشات ى ىأرباح الذخواتمعجبذىل
راصلسم ىذام ىالتقجملادةتغالجروىايولخ.ويقجم )1988( Geroskiتبخرانطخيالسثل
هحعالسػاصفاتالتجخيب ىاستشاداإلخ افتخاضأنايرباح معتسجلمخرصخالجرػلفيالدػق،
والحؼذعتسجبجورعلمخايرباحالدابقى،ايتخالحؼذذ خإلخأنتعجلأرباحالذخوى()iفيوقت
تع غ(،)profi,t()tالحؼذعخ بأن الجرلتقدػتالمخإوساليايص ػل،ذسىغالتبارعمحق قا
لعسم ىإلجادالب انات( .)Gschwandtner & Hauser, 2016
ويسىغق اسالثباتقر خايول لألرباح تغر لق سىالسعاتل λiالحؼذدتعسلفيالتصب ق
اإلو اخ يلق اسلباتايرباح تغر لق اس سخلىالتغ خاتفيايرباح قر خةايول الحؼيتع
ا تقاق تغالسعادلىالتال ى( :)Gschwandtner & Hauser, 2016
(1).

ROAi, t= αi +λi ROAt-1 + ε

ح ثإن:
:ROAi, tالجرلتقدػتالمخإوساليايصػللمذخوىiفيالدشى .t
:αiلابتالسعادلى .
:λiتق اسالثباتقر خايوللألرباح .
:ROAt-1الجرلتقدػتالمخإوساليايصػللمذخوىiفيالدشى .t-1
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وحدب)2115( Kozlenkoفإن ذجبأنمأرح λالق عب غ 1-و 1ويعج هحاالذخط
خشاإلدات ا،أتابالشدبىلمثباتفإن ذىػنتػوػداإذاوانت>λصفخ،ومخمفعهحعالشدبىبديادة
تعاتل،λفإذاوانتλمداوؼ1فإن يجللمخلباتأرباحلالوجاوومسااقتخبتتغالرفخفإن
وايرباح الدخيعى متزا ل بدخلى أكبخ ،وقج فدخ ايدب الشطخؼ هحع الع تى
دروى الثبات مقل 
بانخفاض القجرة التشافد ى لمسشذآت ،فاقتخاب تعاتل  λتغ الرفخ يجل لمخ أن ايرباح الدخيعى
قر خةايولمتزا ل ،ووحلظقػةالسشافدىفيالقصاع.
أتاالثباتشػيلايول لألرباح،فحدب)2016( Gschwandtner & Hauserيتعق اس تغ
ر لق سىpالتسادالمخالسعادلىالتال ى :

ح ثإن :
:piتق اسالثباتشػيلايوللألرباحالتي متآكلبفعلالقػػالتشافد ى(ايرباحالستػقعىلمخ
السجػالصػيل) .
:aلابت .
:λiتق اسالثباتقر خايوللألرباح .
ويججر التشػي بأن مع في هحع الجراسى ق اس لبات ايرباح التسادا لمخ تقاي ذ الثبات قر خ
ايوللألرباح .
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ثاني ا :الجراسات الدابقة
قام الباحثفيهحاالجد باستعخاضالجراساتالعخب ىوايوشب ىالستعمقىبسػضػعالجراسىالحال ى
وفقالتدمدمهاالدتشيتغايقجمإلخايحجث،وسايمي :

الجراسات بالمغة العخاية
 دراسة :عبجلي ،لطيفة ( )8108بعنهان :دور ومكانة إدارة المخاطخ في المؤسدةاالقترادية دراسة حالة مؤسدة السمنت ومذتقاتو :SCIS
هجفت الجراسى إلخ التعخ لمخ دور إدارة السخاشخ السال ى في السؤسدى ا قترادذى
وتىانتها .أوخيت الجراسى في الج اد خ ،وقج استخجتت السشهج الػصفي التحم مي ،ح ث استخجم
الباحث ا ستبانى والسقاب ت الذخر ى أداة لمجراسى ،ومذػنت ل شى الجراسى تغ  37فخدا تغ
السدؤول غفي خوى ايسسشت وتذتقام  SCISسع جة .مػصمت نتا ج الجراسى إلخ ووػدلجد
تغ التحجذات والسخاشخ السال ى تتعجدة اي ىال التي مػاو الذخوات وضخورة ا ستعجاد
لسػاوهتهاوحمها.وساأ ارتالشتا جإلخأنإدارةالسخاشخالسال ىلبارةلغتشهجلسمييتعتغ
ر ل التعاتل تع السخاشخ السختمفى بالذذف لغ أسبابها ومحجيج نػلها وشب عتها تغ أول
العسللمخالد صخةلم هاوتعالجتها.أوصتالجراسىبزخورةبشا استخام ج ىإلدارة السخاشخ
بذىل ذزسغلمذخوىا ستس اخريى والشجاح،وسا أوصت الجراسى بأهس ى لقج دورات مجريب ى في
ك ف ىإدارةالسخاشخفيضػ الطخو الجارم ىوالخارو ى .
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 دراسة بهزايجة ( )8105بعنهان :أثخ المخاطخ المالية عمى الداء المالي حالة البنك الهطنيالجدائخي:
هجفتالجراسىإلخ مػض خألخالسخاشخالسال ىلمخايدا السالي،وو ف ىمعط عالخبح ى
في البشػك .أوخيت الجراسى في الج اد خ ،واستخجتت السشهج التحم مي ومع ا لتساد لمخ القػا ع
أداة لمجراسى.مػصمتنتا جالجراسىإلخ أنمحق قايهجا السال ى
السال ىلمبشظالػششيالج اد خؼ 
لمسؤسدىتخمبطبتحد غتدتػػايدا الساليلها،وساأضهختالشتا جأنالتق عالسقجمتغإدارة
البشظل دورهامفيمحجيجالسخاشخالسال ىوو ف ىتعالجتهاووضعالد اساتالسشاسبىلتحد غ
تدتػػايدا الساليورفع ونجاحالسرخ فيمحق قايرباحوايهجا السخوػة.أوصتالجراسى
افعا فيالحج
باستخجامأسال بالتحم لالحجيثى،وساأوصتبزخورةمفع لالخقابىوالتق عأسمػبل م
تغالسخاشخالسال ى .


 دراسة عبيج ( )8106بعنهان :جهدة ال راا وتأثيخىا في القهائم المالية:هجفتالجراسىإلخالتعخ لمختفهػموػدةايرباحومأل خهابالقػا عالسال ى.أوخيتالجراسى
في العخاق ،واستخجتت الباحثى السشهج التحم مي والتسجت لمخ الب انات السال ى لخسدى ترار 
لخاق ى ر ل الدشػات تغ ( )2111-2118في التحم ل السالي .مػصمت نتا ج الجراسى إلخ أن
و ػدةايرباح متسثلفيا ستس اخريىفيالخبخوالقجرةلمخالتشبؤبايرباح السدتقبم ى،وساأنوػدة
ايرباح معبخ بعجالى وصجق لغ أرباح الػحجة ا قترادذى .وأوصت الجراسى باإلل ن لغ وػدة
ايرباح في التقاريخ السال ى حتخ يتسىغ السدتخجت ػن لمقػا ع السال ى بالتشبؤ بعجالى بايرباح
السدتقبم ى،وساأوصتالجراسىبزخورةنذخمقاريخدوريى لغوػدةايرباح لمػحجاتا قترادذى
تغأولمحد غايدا ورفعالذفا ة .

32

الجراسات بالمغة الجنبية
 دراسة ( )Alankar et al., 2013بعنهانThe cost of constraints, Risk :management, agency theory and asset prices.
هجفتالجراسىإلخ الذذفلغمذمفى الق ػد،تغر لالتعخ لمخ إدارة السخاشخ ،ونطخيى
الػوالى وأسعار ايصػل ،أوخيت الجراسى في الػ ذات الستحجة ايتخيى ى ،واستخجتت السشهج
التحم ميالتجخيبي،ومػصمتنتا جالجراسىإلخأنتجيخؼا ستثسارقج يديمػنحا تالذحوذ
فيمدع خايصػلالسمحػضىينهاقجمدهعفيووػدهع،وأن إذاواو السجيخونق ػداتثل"ق ج
أرصا التتبع" ،تقتخنى بالحاوى إلخ ا حتفاظ بالد ػلى لم ػفا با ستخداد أو إدارة ا ستثسارات
بفعال ى،فإنهعذحتفطػنلمخالشحػايتثلبأوراقتال ىذاتمقمباتلال ىفيتحافطهع .خأن
الق ػد السفخوضى لمخ ا ستثسار ،تثل ق ػد أرصا التتبع ،مقمل تغ السذى ت الخ دى الستعمقى
بالػو لالذاتشىفيإدارةايصػلالسفػضىومذػنأدواتفعالىلسخاقبىالسخاشخ.وأناحت اش ات
الد ػلىلمسجيخيغمدسخبالػفا بعسم اتا ستخدادأوإلادةمػزيعالسخاشخبىفا ة .


 دراسة ( )Dahmash, 2013بعنهانAbnormal Earnings Persistence in the ::Jordanian Context.
هجفتالجراسىإلخ ارتبارلباتايرباح  خالصب عيفيالد اقايردنيتغر لنسػذج
أوهمدػن()1995يولديشات ى ىالسعمػتاتالخص ىباستخجاممحم لانحجار ختتػازن.أوخيت
هحعالجراسىفيايردن،وقجاستخجتتالسشهجالتحم ميالػصفي،ح ثمذػن تجتسعالجراسىتغ
وس ع الذخوات العاتى ايردن ى السجروى في بػرصى لسان لألوراق السال ى ،ب شسا مذػنت ل شى
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الجراسىتغ( )841خوىلسػت ىتجروىفيبػرصىلسان لألوراقالسال ىر لالفتخة-2117
 .2111أضهخت نتا ج الجراسى أهس ى ذات ق سى لال ى لمقصالات الرشال ى والسال ى والخجتات
السذارإل هابسعاتلاستسخاراإليخادات خالصب ع ى،ووانلقصاعالخجتاتألمخق سىتغح ث
ايهس ى .وتع ذلظ ،أ فمت القصالات الرشال ى والسال ى .وسا أضهخت نتا ج دراسى التحم ل
الرشاليالسفرللمقصالاتالفخل ىق ساتختمفىلسعاتللباتايرباح خالصب عي،ح ثوانت
البشػكو خواتالصبالىوالتغم فو خواتالسخافقوا مرا تألمخالق علسعاتللباتايرباح .
 دراسة ) )Vakilifard & Shahmoradi, 2014بعنهان Investigating theEffects of Stable Profitability and Free Cash Flow on Stock
:Returns of Companies Listed in Tehran Stock Exchange
هجفت هحع الجراسى إلخ التحق ق في آلار لبات ايرباح والتجفق الشقجؼ الحخ لمخ لػا ج
ايسهعلمذخواتالسجروىفيبػرصىشهخانلألوراقالسال ى.أوخيتهحعالجراسىفيإيخان،وقجمع
استخجامالسشهجالتجخيبي التخابصي،ح ثمذػنتل شىالجراسىتغ( )84خوىتجروىفيبػرصى
شهخانتغر ل أرح الع شاتالعذػا ى السرشفى التي مع التحق ق ف هالسجة 8سشػات.أضهخت
نتا جالجراسىووػد ل قىقػيىب غالتجفقالشقجؼالحخولػا جايسهع.وساأضهختنتا جالجراسى
أنلباتأرباح الذخواتأواضصخاب  يؤلخلمخهحعالع قى،إ أن ذسىغأنيؤلخسمبا لمخ
الذفا ة.أ وصتالجراسىبالشطخفيتتغ خاتتثلالسخاشخوالتزخعفيدراساتتسالمىوستغ خات
محىع،ح ثإن السعمػتاتالسصمػبىإلو اخ هحعالجراسىيتعالحرػللم هاتغالب انات السال ى
التاريخ ى .
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 دراسة ( )Babi, 2015بعنهان The Effects of Financial Risks on theRelationship between Earnings and Stock Returns
هجفت الجراسى إلخ التحق ق في آلار السخاشخ السال ى لمخ الع قى ب غ ايرباح ولػا ج
ايسهع.أوخيتهحعالجراسىفيإيخان،وقجاستخجتتالسشهجالتصب قي الػصفيا رمباشي،ح ث
ن تجتسعالجراسىتغالذخواتالتيقبمتهابػرصىشهخانلألوراقالسال ى.ب شسامذػنتل شى
مذ ػ 
الجراسىتغ( )65خوىر لفتخةستسشػاتتغ 2118إلخ ( 2113أؼتاذعادل 391سشى
تال ى)وفقا لذخوطأرحالع شات.أضهختنتا جالجراسىووػدل قىإذجاب ىهاتىب غالعا جلمخ
الدهع ولػا ج ايسهع .وباإلضافى إلخ ذلظ ،ألبتت نتا ج الجراسى أن تخاشخ ا تسان والسخاشخ
السال ىايرخػلهامأل خاتسمب ىووب خةلمخالع قىب غالعا جلمخالدهعولػا جايسهع،ولذغ
مأل ختخاشخالد ػلىلمخهحعالع قىلعذىغوب اخ.أوصتالجراسىبجراسىآلارتخاشخالدػق
والسخاشخالتجاريىوالشسػوه ىلرأسالسالو خهالمخالع قىب غايرباحوالعا جات .
 دراسة ( )Kolozsvari & Macedo, 2016بعنهانAnalysis of the Influence :of Income Smoothing over Earnings Persistence in the Brazilian
Market.
هجفت الجراسى إلخ التعخ لمخ مأل خ الجرل الحؼ ذحج تغ لبات ايرباح في ايسػاق
الب اخزيم ى.أوخيتهحعالجراسىفيالب اخزيل،وقجاستخجتتالسشهجالتحم ميالػصفي،ح ثمذػنت
ل شىالجراسىتغالذخواتالسفتػحىالسجروىفيالدػقالب اخزيميلمزساناتوالدمعوايوراقالسال ى
اآلومى ب غ لاتي  ،2113-2114وقج مع فرل الع شى إلخ تجسػلت غ با ستشاد إلخ تقاي ذ
 EM1و .EM2أضهخت نتا ج الجراسى زيادة في الثبات في الد سل الدتش ى ،ناوسى لغ ووػد
مجانذ في الجرل ،تسا يجل لمخ أن ا ستقخار السبمغ لش قج حافع لمخ استجاتى ايدا  .وسا
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أضهخت نتا ج الجراسىأن الزػابط اإلضاف ى أضهخت مأل اخ سمب ا لمخ مجانذ الذخوات الرغ خة
ر لمذبجهاالخدا خ،ب شساألختباإلذجابلمخالعسم اتفيالقصالاتذاتالتشط عالسحاسبي .
 دراسة ) (Keil, J,2017بعنهانIs There a Causal Effect of ::Concentration on Persistent Profitability Differentials
هجفتهحعالجراسىإلخ محجيجالسدبباتالتيذخمقهاالدػق  ومؤلخلمخالفػارق التيمطهخ
لمخالخبح ى،أوخيتهحعالجراسىفيالػ ذاتالستحجةايتخيى ى ،وقجاستخجتتالسشهجالػصفي
التحم مي ،وقج ا تسمت ل شى الجراسى لمخ تجسػلى  خوات معسل في قصالات تختمفى تا ب غ
ايلػام،2115-1976وقجرمرتالجراسىإلخ أنمأل خمجرلالدمصاتفيالدػق السالييؤلخ
لمخلباتالخبح ىواستسخارهانت جى ستقخارالدػقالسالير لممظالفتخاتالستعاقبى .
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ثالثا :ما يميد الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة
استفادالباحثتغالجراساتالدابقىفيبشا فذخةدراست ،وارت ارل شىالجراسىومحجيجها،
ومحجيجايسال باإلحرا ىالسشاسبى،وارت ارالسشهجوايداةالسشاسبىلمجراسىالحال ى .

ومتس دالجراسىالحال ىلغالجراساتالدابقىبتشاولهالسػضػعألخولتغالسخاشخالسال ى
وفالم ىالسػوػداتلمخلباتايرباح فيالذخواتالسداهسىايردن ى فيالقصاعالرشالي،وهػ
تالعمتشاول أؼتغالجراساتالدابقى،وهحاذعدزتغأهس ىالجراسىالحال ى،ومعتبخهحعالجراسى
ايولخ – لمخ حج لمع الباحث – التي مشاولت هحا السػضػع بستغ خي لمتعب خ لغ الع قى ب غ
السخاشخالسال ىوفالم ىالسػوػداتوألخهسالمخلباتايرباح .
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الفرل الثالث
الطخيقة واإلجخاءات
تمييج
( )0-3منيجية الجراسة 
( )8-3مجتمع الجراسة
( )3-3عينة الجراسة
( )4-3مرادر جمع البيانات
( )5-3أنمهذج الجراسة
( )6-3المعالجة اإلحرائية
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الفرل الثالث
الطخيقة واإلجخاءات
تمييج
يهج هحاالفرل إلخ إذزاحتشهج ىالجراسى،ولهحاالغخضسػ يتصخق هحاالفرلإلخ
تجتسع الجراسى والسشهج ى الستبعى في ارت ار ل شى الجراسى وايدوات السدتخجتى في وصف
الستغ خات،وأسال بالسعالجىاإلحرا ىالتيسػ مدتخجمفيإذجادالع قىب غتتغ خاتالجراسى
وارتبارالفخض ات .

( )0-3منيجية الجراسة



مع ا لتساد لمخ تشهج ى البحث الػصفي التحم مي الس ع ي خاض البحث ،ونط اخ لصب عى
ب انات الجراسى ،قام الباحث بإو اخ التحم ل اإلحرا ي ال زم لمستغ خات تغ ر ل القػا ع السال ى
لمذخواتالسداهسىالعاتىايردن ى،ومع إذجاد مأل خالستغ خاتالسدتقمى الث لى لمخالستغ خالتابع
تغ ر ل أسمػب ا نحجار الخصي البد ط تغ ر ل استخجام البخناتج ( ،)SPSSلمخخوج بأهع
الشتا جوالتػص ات .

( )8-3مجتمع الجراسة
ن تجتسع الجراسى تغ الذخوات الرشال ى السداهسى العاتى ايردن ى السجروى في سػق
يتذػ 
لسان السالي الستػفخة ب انامها ر ل الفتخة ( )2116-2117والبالغ لجدها (  )54خوى صشال ى
تداهسىلاتىتجروىفيسػق لسانالسالي،تىػنىتغ( )44خوىتجروىفيالدػق الشطاتي
و( )11خواتفيسػقايوراقالسال ى خالسجروى .
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( )3-3عينة الجراسة
مللعارت للارل شللىالج ارسللىالتللي للسمت 41للخوىصللشال ىبالصخيقللىالقرللجذىوذلللظلزللسانأن
مذ للػنتسثمل للىلمقصل للاعالرلللشاليوبشدلللبى()%75.9تل للغتجتسل للعالج ارسل للىال للحؼيتسث لللبالذل للخوات
السداهسىالعاتىايردن ىفيالقصلاعالرلشاليوالسجرولىفليسلػقلسلانالسلالي،ح لثملعارت لار
خواتل شىالجراسىاستشاداإلخمػفخ خطأنمذػنق سى()λ > 0فيوس ع خواتالع شى .

( )4-3مرادر جمع البيانات
تغ أول محق ق أهجا الجراسى وارتبار فخض امها ،قام الباحث بجسع الب انات تغ ر ل
السرادراآلم ى:
 المرادر الولية :الب انات والقػا ع السال ى الخاصى بالذخوات السداهسى العاتى ايردن ى
والسجروىفيسػقلسانالساليضسغالقصاعالرشالي.
 المرادر الثانهية :السرادرالتياستخجتهاالباحثتغالذتبالعخب ىوايوشب ىوالجراسات
الدابقىوالبحػثوالجورياتوالسقا توالسػاقعاإللذتخون ى،وذلظلتغص ىالجانبالشطخؼتغ
الجراسى.
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( )5-3أنمهذج الجراسة
ذسىغص ا ىأنسػذجالجراسىتغر لالسعادلىالتال ى :
Y = α + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + ε
 ح ثإن: :Y الستغ خ التابع  ويذ خ هشا إلخ لبات ايرباح ،والحؼ مع لخض شخيقى ق اس بالج لى
لم تغ ر ل تعاتل  .λويقاس لمخ تدتػػ ول  خوى تغ ل شى الجراسى باستخجام
السعادلىالدابقىالتيمعاإل ارةإل هافيص .6
:α تعاتللابت.
:X1 الستغ خالسدتقلايولويذ خهشاإلخ رصخالد ػلى .ويقاسباستخجامندبىالد ػلى
التيمداوؼحاصلقدسىالسػوػداتالستجاولىلمخالسصمػباتالستجاولى.
 :X2 الستغ خ السدتقل الثاني ويذ خ هشا إلخ رصخ السجيػن ى .ويقاس باستخجام ندبى
إوساليالجيػنإلختجسػعايصػل.
:X3 الستغ خالسدتقلالثالثويذ خإلخ فالم ى السػوػدات .ويقاسباستخجامندبىدوران
السػوػداتالتيمداوؼحاصلقدسىصافيالسب عاتلمخإوساليايصػل.
 :ε تقجارالخصأ
ح ثمعق اسألخكلتغتخاشخالد ػلى وتخاشخالسجيػن ىوفالم ىالسػوػداتلمخلبات
ايرباحYسشػياوالحؼمعالج لىلم تغر لالسعاتل λفيق اسلباتايرباح .
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( )6-3المعالجة اإلحرائية
اسىوارتبارالفخض اتمعاستخجامايسال باإلحرا ىلمعمػما وتسال ى
لإلوابىلغأس مىالجر 
)(SPSSوذلظلسعالجىالب اناتالتيمعالحرػللم ها،وساالتسجتالسعالجاتاإلحرا ى
اآلم ى:
ؼ
 .1تقاي ذاإلحرا ىالػصف ىكالػسطالحدابيوا نح اخ السع ار 
 .2التحققتغالتػزيعالصب عيلمب اناتتغر لارتبار(.)Kolmogorov-Smirnov
 .3محم لا نحجارالخصيالبد ط)(Simple liner Regressionوذلظتغأول ارتبار
مأل خولتغالستغ خاتالسدتقمىلمخالستغ خالتابع.
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الفرل الخابع
نتائج الجراسة
(التحميل اإلحرائي واختبار الفخضيات)
تمييج
( )0-4عخض بيانات الجراسة
( )8-4صالحية البيانات من خالل اختبار التهزيع الطبيعي
( )3-4مرفهفة ارتباط بيخسهن لمتغيخات الجراسة
( )4-4اختبار فخضيات الجراسة
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تمييج
يػضخ هحا الفرل لخض فخض ات الجراسى ومحم مها باإلضافىإلخ اإلوابى لغأس متها تغأول
يحتػؼ هحا الفرل لمخ ل لى تحاور ر دى :السحػر ايول يتشاول ب انات
استخ ص الشتا ج  ،و 
الجراسى والتحم ل الػصفي لستغ خامها تغ ر ل ا ستعانى بسجسػلى تغ السقاي ذ اإلحرا ى
الػصف ى كالػسط الحدابي وا نح اخ السع ارؼ ،والسحػر الثاني ذحتػؼ لمخ التحقق تغ تجػ
ص ح ىب اناتالجراسىتغر لامبالهالمخ خوطالتػزيعالصب عي،أتاالسحػرالثالثف تشاول
ارتبارفخض اتالجراسىبا لتسادلمخنسػذجا نحجارالبد ط،وارتبار(ت)لمع شىالػاحجة .

) (1-4عخض بيانات الجراسة
لقجمعلخضب اناتتجتسعالجراسىلثباتايرباح()λوالسخاشخالسال ىالستسثمىبىلتغ(تخاشخ
السجيػن ى ،وتخاشخ الد ػلى) إضافى إلخ فالم ى السػوػدات الستسثمى (بسعجل دوران السػوػدات)
لمخشػلفتخةالجراسىالسستجةتاب غلام 2117إلخ لام 2116تتبػلا في(السمحقرقع،)1
ح ثقامالباحثبا لتسادلمخالستػسطالحدابيلدشػاتالجراسىتغأولاحتدابنسػذجلبات
ايرباح لمخالسجػالقر خ،باإلضافىإلخ احتدابالستػسطالحدابيلدشػاتالجراسىلمسخاشخ
السال ى وذلظ تغ أول التسىغ تغ تعخفى ألخ السخاشخ السال ى لمخ لبات ايرباح في الذخوات
الرشال ى ايردن ى ،وسا يتزخ تغ (السمحق رقع  )1أن تجتسع الجراسى يتألف تغ (  )54خوى
صشال ى تدتسخة ر ل فتخة الجراسى ،وتغ أول محق ق أهجا الجراسى قام الباحث بارت ار ل شى
قرجذى مسثمت بالذخوات الرشال ى التي متستع بػوػد لبات في أرباحها لمخ السجػ القر خ
با لتسادلمخق سى()λالتيذجبأنمذػنأكبختغصفخ()λ≤1وذلظحدبالشسػذجالستبع
فيهحعالجراسى .
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أتاب اناتل شىالجراسىالسىػنىتغ 41خوىف ػضحهاالججولرقع :1-4
ججول رقم ( )0-4بيانات عينة الجراسة
التدمدل اسم الذخكة
1

المؤلؤة لرناعة الهرق الرحي

عقاري لمرناعات واالستثمارات

معجل دوران

مخاطخ

مخاطخ

ثبات الراا

المهجهدات

المجيهنية

الديهلة

()λ

0.124

17.392

4.067

0.003

0.381

27.136

2.510

0.029

33.045

2.195

0.050

2.222

0.083
0.119

2

العقارية

3

العخاية لمرناعات الكيخاائية

1.942

4

الهطنية لرناعات ال لمنيهم

0.744

29.142

0.205

93.426

0.911

29.398

2.115

0.163

2.357

0.224
0.229

االستثمارات والرناعات

5

المتكاممة

6

العخاية لرناعة ال لمنيهم/أرال

0.794

7

دار الجواء لمتنمية واالستثمار

0.549

36.052

0.348

30.099

1.350

0.635

30.609

2.571

0.230

13.545

6.968

0.250

4.453

0.252
0.255

8

الرناعات البتخوكيماوية

الهسيطة

العخاية لرناعة المبيجات

9

والدوية البيطخية

10

الجولية لرناعات الديميكا

0.328

11

البهتاس العخاية

0.541

17.622

12

القجس لمرناعات الخخسانية

0.629

19.490

2.041

13

المترجرة لألعمال والمذاريع

0.285

52.892

0.141

0.268

14

الهطنية لرناعة الرمب

0.664

60.563

0.863

0.268

15

مجمهعة العرخ لالستثمار

0.008

24.240

2.436

0.270

0.881

38.909

1.922

0.316

0.637

48.223

1.254

0.349

0.703

30.188

2.559

0.365

19

الدي لرناعة اللبدة الجاىدة

0.636

56.389

1.290

0.386

20

الهطنية لمجواجن

0.877

20.395

2.721

0.398

21

مرانع الجهاخ الردنية

0.113

3.344

8.859

0.449

22

المرانع العخاية الجولية

0.017

0.873

1.100

0.476

16

المتحجة لرناعة الحجيج
والرمب
مرانع االتحاد إل نتاج التبغ

17

والدجائخ

18

مناجم الفهسفات الردنية

45
لألغحية واالستثمار
الردنية لمرناعات الخذبية /

0.753

25.546

2.034

0.491

47.895

1.380

0.511

2.079

0.536
0.537

23

جهايكه

24

الرناعات الكيماوية الردنية

0.708

25

اللبان الردنية

1.290

23.414

0.598

19.298

3.991

21.433

2.709

0.538

3.024

0.561

1.524

0.572

العخاية لرناعة المهاسيخ

26

المعجنية

27

الهطنية لرناعة الكمهرين

0.549

28

فيالدلفيا لرناعة الدوية

0.674

26.739

29

دار الغحاء

0.852

57.531

30

الجوائية والكيماوية والمدتمدمات

31

العامة لمتعجين

32

اإل نذائية

33

مرانع اإلسمنت الردنية

الذخق الوسط لمرناعات

0.342

66.926

0.905

0.598

الطبية

الباطهن الجاىد والتهريجات

الردنية لتجييد وتدهيق

0.550

15.950

5.450

0.656

0.745

42.044

0.746

0.672

0.703

42.299

1.061

0.691

0.533

77.951

0.966

0.696

37.203

2.258

0.771

7.254

0.771
0.804

34

الجواجن ومنتجاتيا

35

اإلقبال لالستثمار

1.026

36

العالمية الحجيثة لمديهت النباتية

1.650

14.641

37

مرانع الديهت النباتية الردنية

1.003

43.974

2.507

38

اتحاد النداجهن العخب

0.495

17.868

4.299

0.838

39

الردنية إلنتاج الدوية

0.400

46.034

2.340

0.848

40

الحياة لمرناعات الجوائية

0.494

12.071

4.835

0.858

41

اإلقبال لمطباعة والتغميف

0.856

29.168

2.712

0.925

يػضخالججولرقع()1-4ب اناتل شىالجراسىف سايتعمقبثباتايرباح()λلمخالسجػالقر خ
والسخاشخ السال ى الستسثمى بىل تغ (تخاشخ السجيػن ى ،وتخاشخ الد ػلى) إضافى إلخ فالم ى
السػوػداتالستسثمى(بسعجل دوران السػوػدات) لمخشػلفتخةالجراسىالسستجةتاب غلام2117
إلخ لام،2116ح ثمب غتغالججولأنل شىالجراسىمتألفتغ( )41خوىصشال ىمتستع
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بػوػدلباتفيأرباحهالمخالسجػالقر خبا لتسادلمخق سى( )λوالتيوانتق سهاأكبختغ
صفخ()λ≤1وذلظحدبالشسػذجالستبعفيهحعالجراسى،وبا لتسادلمخب اناتهحعالذخوات
قامالباحثبإو اخ التحم لاإلحرا يلمتسىغتغاإلوابىلغفخض اتالجراسى .
ججول رقم ( )8-4التحميل الهصفي لمتغيخات الجراسة
المتغيخ

صفة المتغيخ الهسط الحدابي

االنحخاف المعياري

أدنى قيمة أعمى قيمة

لبات ايرباح()λ

مابع 

0.449

0.256

0.003

0.925

تخاشخالد ػلى

تدتقل 

2.655

1.842

0.141

8.859

تخاشخالسجيػن ى%

تدتقل

34.049

19.180

0.873

93.426

تعجلدورانالسػوػدات

تدتقل

0.616

0.389

0.008

1.942


يػضخالججولأل ع()2-4التحم لالػصفيلستغ خاتالجراسىالستسثمىبىلتغلباتايرباح()λ
لمخ السجػ القر خ والسخاشخ السال ى .ويتب غ أن ألمخ ق سى لثبات ايرباح لذخوات الع شى هي
 10925وهي دروى لال ى تغ لبات ايرباح ومعػد لذخوى اإلقبال لمصبالى والتغم ف في سشػات
الجراسى،وهػتايجللمخووػد خواتلجيهادروىلال ىتغالثباتفيأرباحهاذعػدلقجرةإدارمها
لمخمحق قهحاالثبات،إ أن وبالشطخإلخ أدنخق سىلثباتايرباح لذخواتالع شىالتيبمغت
 10113ومعػدلذخوىالمؤلؤةلرشالىالػرق الرحي فيسشػاتالجراسى،فقجبمغالػسطالحدابي
لثباتايرباح لمخالسجػالقر خ،10451وهحايجللمخووػدتدتػػلباتلألرباح لمخالسجػ
القر خ بذىل تقبػل لع شى الجراسى والبالغ لجدها (  )41خوى ،أتا ف سا يتعمق بسخاشخ الد ػلى
السقاسى بحاصل قدسى السػوػدات الستجاولى لمخ السصمػبات الستجاولى ف حع أن ألمخ ق سى
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لذخوات الع شى قج بمغت  80859ومعػد لذخوى ترانع ايوػاخ ايردن ى ،وذلظ يجل لمخ أن
ايصػلالستجاولىمتزالفلغالخرػمالستجاولىفيهحعالذخوىتساذعادل 808تخةومعجهحع
الق سى لمخايروخ و جة،وقجبمغالػسطالحدابيلسخاشخالد ػلى 20655لع شىالجراسى،وهػ
يجللمخأنتتػسط خواتالع شىلجيهاالسقجرةلمخالػفا بالتداتامهاقر خةايول دون المجػ 
إلخا ستجانىأوب عأصللابت،أتاف سايتعمقبسخاشخالسجيػن ىالسقاسىبحاصلقدسىإوسالي
الجيػن لمخ تجسػعايصػل ف حعأنألمخق سىلذخواتالع شىقجبمغت()%930426ومعػد
لذخوىا ستثساراتوالرشالاتالستذاتمى،وقجذعػدهحاا رمفاعفيق سىتخاشخالسجيػن ىإلخ
شب عىلسلهحعالذخوىالتيمعتسجلمخالجيػنتغأولمد خأتػرها،إ أن وبالشطخإلخأدنخ
ق سىوهي()%10873التيمعػدلذخوىالسرانع العخب ىالجول ىلأل حذىوا ستثسار،ذ حعأنها
مجللمخالتسادهحعالذخوىلمخحقػقالسمذ ىبذىلأساسيلتد خألسالهاومحق قأهجافها،وقج
بمغ الػسط الحدابي لسخاشخ السجيػن ى ( )%34.40.لع شى الجراسى ،وهػ يجل لمخ أن تتػسط
خواتالع شىلجيهاالسقجرةلمخا لتسادلمخحقػقالسمذ ىبذىلأكبختغا لتسادلمخالجيػن
فيمحق قأهجا ممظالذخوات،أتاف سايتعمقبسعجل دوران السػوػدات ف حعأنألمخق سى
لذخواتالع شىقجبمغت10942ومعػدلذخوىالعخب ىلمرشالاتالذهخبا ى،ومعجهحعالق سىو جة
ى إذمجللمختجػوفا ةاستخجامايصػلفيمحق قالسديجتغالسب عاتإ وأن لشجالشطخ
إلختدتػػلباتايرباحفيهحعالذخوىوهػ()1.15نججأن قخيبتغالرفختسايجللمخ
ضعففي لباتأرباحها ،وبالشطخإلخ أدنخق سىوهي 10118التيمعػدلذخوىتجسػلىالعرخ
ل ستثسار ،مجل هحع الق سى لمخ ووػد ضعف في فالم ى السػوػدات في هحع الذخوى إ أن 
وبالشطخإلختدتػػلباتأرباحهحعالذخوىالبالغ()1027وندبىالد ػلىف هاالبالغى()20436
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فهيقادرةلمخمحق قتدتػػلابتتغايرباحومدجيجا لتداتاتقر خةايول،وقجبمغالػسط
الحدابيلسعجل دوران السػوػدات  10616لع شىالجراسى،وهػيجللمخأنتتػسط خواتالع شى
لجيها وفا ة في استخجام ايصػل في محق ق السديج تغ السب عات تغ أول محق ق أهجا ممظ
الذخواتومحق قا ستس اخريى .

( )2-4صالحية البيانات من خالل اختبار التهزيع الطبيعي
قبلالبج بارتبار (ت)لمع شىالػاحجة وارتبارا نحجارالبد ط ،ذجب التأكجف ساإذاوانتب انات
الجراسى ت سى إلو اخ ات التحم ل اإلحرا ي والق ام با رتبارات اإلحرا ى السعمس ى ( Field,
،)2013لحلظمعإرزاعب اناتل شىالجراسى رتبارالتػزيعالصب عيتغر لاستخجامارتبار
( )Kolmogorov-Smirnovلمخالشحػاآلمي:
ججول رقم ( )3-4اختبار التهزيع الطبيعي لمتغيخات الجراسة
المتغيخ

()Sig

صفة المتغيخ

لبات ايرباح()λ

مابع 

10163

تخاشخالد ػلى

تدتقل 

10152

تخاشخالسجيػن ى%

تدتقل

10168

تعجلدورانالسػوػدات

تدتقل

10159


يػضخالججولرقع()3-4نتا جارتبارالتػزيعالصب عيلب انات ل شىالجراسى،وبا لتسادلمخ
قالجة القخار التي مشزلمخامباعتتغ خات دراسى التػزيع الصب عيلشجتامذػن ق سى ( ≥ Sig
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)0.05وفيلىذذلظيجللمخلجممػزيعالب انات مػزيعا شب ع ا،ومب غتغالججولأنق سى
اسىالتابعووس عتتغ خاتالجراسىالسدتقمىقجمعجتق سى(،1015)Sigوذلظ

()Sigلستغ خالجر
يجل لمخ محق ق وس ع الستغ خات لذخوط التػزيع الصب عي ،ولم ذسىغ لمباحث ا لتساد لمخ
ب اناتالجراسىفيمحم لفخض اتالجراسىوارتبارها.

( )3-4مرفهفة ارتباط بيخسهن لمتغيخات الجراسة
قامالباحثبا لتسادلمخترفػفىا رمباطب خسػنتغأولمحجيجل قىا رمباطب غالستغ خات
السدتقمى ف سا ب شها باإلضافىلتحجيج ل قىا رمباط ب غ الستغ خاتالسدتقمىوالستغ خ التابعلمخ
الشحػاآلمي :
ججول ( )4-4مرفهفة ارتباط بيخسهن
المتغي اخت

لبات ايرباح()ʎ

لبات ايرباح()ʎ

1

تخاشخالد ػلى

16068

1

تخاشخالسجيػن ى

-0.038

**-0.656

1

تعجلدورانالسػوػدات

0.143

0.007

-0.025

تخاشخالد ػلى

تخاشخالسجيػن ى

تعجلدوران
السػوػدات

0

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ذعخضالججولرقع()4-4الشتا جاإلحرا ى لسرفػفىارمباطب خسػن لستغ خات الجراسى،ويتزخ
تايمي :
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.0

مػوجل قاتذاتد لىإحرا ىب غالستغ خاتالسدتقمىوافى،باستثشا ل قىلىد ى
قػيىذاتد لىإحرا ىح ثبمغت()-0.656ح ثمجللمخووػدل قىلىد ىقػيى
ومعشيومسازادتالد ػلىلجػالذخواتأدػذلظإلخانخفاضتخاشخالسجيػن ى,والعىذ
صح خ.

 .8كسامب غلجموو ػدل قاتذاتد لىإحرا ىتغر لتعاتلا رمباطف ساب غلبات
اسىوالسق دى بىل
ايرباح تغوهى والسخاشخالسال ىالتيمعا لتسادلم هافيهحعالجر 
تغ (تخاشخ السجيػن ى ،وتخاشخ الد ػلى) وفالم ى السػوػدات السق دى (بسعجل دوران
السػوػدات)تغوهىأرخػ،ح ثمب غووػدل قىشخدذىب غلباتايرباح تعولتغ
(تخاشخ الد ػلى ،وتعجل دوران السػوػدات) لذغ ل دت ذات د لى إحرا ى ،في ح غ
مب غ ووػد ل قى لىد ى ب غ لبات ايرباح وتخاشخ السجيػن ى لذشها ل دت ذات د لى
إحرا ىأذزا.

( )4-4اختبار فخضيات الجراسة
الفخضية الخئيدة الولى  :H01يػوجارت

ذود لىإحرا ىلشجتدتػػد لى()α≥1015

فيلباتايرباحب غالذخواتالرشال ى .
ويول قبػل الفخض ى الخ دى ايولخ أو رفزها مع ا لتساد لمخ ارتبار (ت) لمع شى الػاحجة
(،)One-Sample T Testوقجالتسجالباحثلمخق سىالستػسطالحدابيلب اناتل شىالجراسى،
وتغ أول محجيج ف سا إذا وان هشاك ارت

ذو د لى احرا ى أم   ،يتع الشطخ إلخ الػسط

الحدابي لستغ خالجراسىالتابع وهػلباتايرباح لمخالسجػالقر خ،ح ثذىػن هشاكارت
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في حال ووػد ارت

في الستػسط الحدابي لع شى الجراسى لغ أدنخ ق سى لبات أرباح

لسفخداتل شىالجراسىفيسشػاتالجراسى(،)µ = 0.003وبا لتسادلمخالشسػذجالستبعتغقبل
الباحثوبا ستشادإلخالجراساتالدابقىالتيأ ارتإلخووػدلباتلألرباحفيحالارمفعتق سى
( )λلغ صفخ لترل إلخ واحج ،وتغ أول التأكج تغ أن هحع الق سى ذات د لى إحرا ى مع
ا لتسادلمخالق سىا حتسال ى(،)Sig ≤ 0.05لمخالشحػالتالي :
ججول ( )5-4نتائج اختبار الفخضية الخئيدة الولى
قيمة االحتمال ()Sig

10111

قيمة (ت)
المحدهاة

11.159

قيمة (ت) الججولية

2.021

يػضخالججولرقع()5-4نتا جمحم ل ف ساإذاوانهشاكارت

االنحخاف المعياري المتهسط الحدابي

10254

 10446

فيلباتايرباحب غالذخوات

الرشال ى ،وقج أضهخت الشتا ج أن الستػسط الحدابي قج بمغ ( )1.446وهػ أكبخ تغ السق اس
ا فتخاضي ( )µ ≥ 0.003والحؼ مع وضع تغ قبل هحع الجراسى والحؼ ذسثل أدنخ ق سى لبات
أرباح .
كساألبتتنتا جارتبار()One-Sample T Testووػدارت

ذؼد لىإحرا ىلشجتدتػػ

د لى()1015ب غالستػسطالحدابي()10446وأدنخق سىلباتأرباح (،)µ=0.003ح ثبمغت
قيمة االحتمال ()0.000وهيأقلتغ(،)%5وأذزا بمغتق سى(ت)السحدػبى()11.159التي
مجاوزت ق ستها الججول ى ( ،)20121وبشا لمخ ذلظ مع رفس الفخض ى العجت ى الخ دى ايولخ
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وقبػلالفخض ى البجيمى،أؼأن يػوجارت

ذود لىإحرا ىفيلباتايرباح ب غالذخوات

الرشال ى .
الفخضية الخئيدة الثانية   :H02يػوجألخذود لىإحرا ىلشجتدتػػد لى()α≥1015
لسخاشخالد ػلىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى.
ججول رقم ( )6-4نتائج اختبار الفخضية الخئيدة الثانية
قيمة (ت) المحدهاة

تعاتلمحجيجايلخ

تعاتلالتحجيج

تعاتلالتحجيجالسعجل

)(T- statistics

()Beta

( )R8

()Adjusted R2

1.857

 1.136

10118

-10117

قيمة (ف) المحدهاة = 1.734
قيمة االحتمال (1.397 = )Sig


يب غ الججولأل عنتا جمحم لا نحجارالبد طلسخاشخالد ػلىوألخها لمخلباتايرباح،وقج
أضهختالشتا جأنالق سىالسصمقىلسعاتلمحجيجايلخقجبمغت( ،)1.136ومؤوجهحعالشت جىق سى
ا حتسال ()Sigالتيارمفعت لغ (،)1015ح ثبمغتق ستها(،)1.397ومبعا لقالجةالقخارمع
قبػلالفخض ىالعجت ىورفسالفخض ىالبجيمى،أؼأن  يػوجألخذود لىإحرا ىلسخاشخ
الد ػلىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى .
وبشا لمخالشتا جأل ع،وتعايرحبع غا لتبارق سىتعاتلالتحجيجالسعجلالبالغى()-1.117
التيمذ خإلخ لجمقجرةمفد خالتغ خات الحاصمى فيلباتايرباح تغر لالتغ خاتالتيمص أخ
و ذسىغا لتسادلم هافيلسم ىالتفد خ .
فيتخاشخالد ػلى،معجهحعالق سىض مىوجا 
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الفخضية الخئيدة الثالثة   :H03يػوج ألخ ذو د لى إحرا ىلشج تدتػػ د لى ()α≥1015
لسخاشخالسجيػن ىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى .
ججول رقم ( )7-4نتائج اختبار الفخضية الخئيدة الثالثة
قيمة (ت) المحدهاة

تعاتلمحجيجايلخ

تعاتلالتحجيج

تعاتلالتحجيجالسعجل

)(T- statistics

()Beta

( )R8

()Adjusted R2

-0.120

 -0.019

0.000

-0.025

قيمة (ف) المحدهاة = 1.104
قيمة االحتمال (0.905 = )Sig

يب غ الججولأل عنتا جمحم لا نحجارالبد طلسخاشخالسجيػن ىوألخها لمخلباتايرباح،وقج
أضهختالشتا جأنالق سىالسصمقىلسعاتلمحجيجايلخقجبمغت( ،)1.119ومؤوجهحعالشت جىق سى
ا حتسال ()Sigالتيارمفعت لغ (،)1015ح ثبمغتق ستها(،)1.915ومبعا لقالجةالقخارمع
قبػلالفخض ىالعجت ىورفسالفخض ىالبجيمى،أؼأن  يػوجألخذود لىإحرا ىلسخاشخ
السجيػن ىلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى .
وبشا لمخ الشتا ج أل ع ،وتع ايرح بع غ ا لتبار ق سى تعاتل التحجيج السعجل البالغى
()-0.025التيمذ خإلخلجمقجرةمفد خالتغ خاتالحاصمىفيلباتايرباحتغر لالتغ خات
التيمص أخ فيتخاشخالسجيػن ى ،معج هحعالق سىض مىوجا و ذسىغا لتسادلم هافيلسم ى
التفد خ.
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الفخضية الخئيدة الخابعة   :H04يػوجألخذود لىإحرا ىلشجتدتػػد لى()α≥1015
لفالم ىالسػوػداتالسقاسىبسعجلدورانالسػوػداتلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى .
ججول رقم ( )8-4نتائج اختبار الفخضية الخئيدة الخابعة
قيمة (ت) المحدهاة

تعاتلمحجيجايلخ

تعاتلالتحجيج

تعاتلالتحجيجالسعجل

)(T- statistics

()Beta

( )R8

()Adjusted R2

1.076

 0.170

0.029

0.004

قيمة (ف) المحدهاة = 0.058
قيمة االحتمال (1.888 = )Sig


يب غ الججولأل عنتا جمحم لا نحجارالبد طلفالم ىالسػوػدات وألخهالمخلباتايرباح،وقج
أضهختالشتا جأنالق سىالسصمقىلسعاتلمحجيجايلخقجبمغت( ،)1.171ومؤوجهحعالشت جىق سى
ا حتسال ()Sigالتيارمفعت لغ (،)1015ح ثبمغتق ستها(،)1.288ومبعا لقالجةالقخارمع
قبػل الفخض ى العجت ى ورفس الفخض ى البجيمى ،أؼ أن  يػوج ألخ ذو د لى إحرا ى لفالم ى
السػوػداتالسقاسىبسعجلدورانالسػوػداتلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى .
وبشا لمخالشتا جأل ع،وتعايرحبع غا لتبارق سىتعاتلالتحجيجالسعجل البالغى  ()0.004
التيمذ خإلخ لجمقجرةمفد خالتغ خات الحاصمى فيلباتايرباح تغر لالتغ خاتالتيمص أخ
في تعجل دوران السػوػدات ،معج هحع الق سى ض مى وجا و ذسىغ ا لتساد لم ها في لسم ى
التفد خ.
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وبشا لمخ نتا ج  محم ل ا نحجار البد ط أل ع مب غ لجم ووػد ألخ لذل تغ السخاشخ السال ى
الستسثمىبىلتغ(تخاشخالسجيػن ى،وتخاشخالد ػلى) وفالم ى السػوػداتالسقاسى (بسعجلدوران
السػوػدات)لمخلباتايرباحلمخالسجػالقر خفيالذخواتالرشال ى .


56

الفرل الخامذ
نتائج الجراسة والتهصيات
 -نتائج الجراسة 

 -تهصيات الجراسة
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( :)0-5نتائج الجراسة 
ذسىغممخ زالشتا جالتيمعالتػصلإل هالمخالشحػالتالي :
 .1يػوجارت

ذود لىإحرا ىلشجتدتػػد لى()α≥1015فيلباتايرباحب غالذخوات

الرشال ى ايردن ى،ويعػدالدببفيذلظحدبتايخػالباحث إلخ لجمووػدآل ىتحجدة
واضحى تعتسجة لثبات ايرباح في الذخوات ايردن ى ،وسا أن الذخوات الرشال ى ايردن ى
مذتسل لمختجسػلىتغالف ات مختمف لغ بعزهافيشب عى نذاشها ولسمها إضافى إلخ
ارت

تػسس ى تشتجامها وشب عى لسمها ،ول هحا ذجعل ووػد هحع ا رت فات في محق ق

ايرباحولبامهاأتخابجيه لا،وقجمذابهتهحعالشت جىتعدراسىولتغ()Dahmash, 2013
التيمعأوخيتفيايردنو()Kolozsvari & Macedo, 2016التيأوخيتفيالب اخزيل.
يػوجألخذود لىإحرا ى لشجتدتػػد لى()α≥1015لمسخاشخالسال ى تقاسى بشدبى

.2

الد ػلى لمخ لبات ايرباح في الذخوات الرشال ى ،ويعػد الدبب في ذلظ إلخ أن تخاشخ
الد ػلى مخمذد بذىل ر ذ لمخ ضخورة مػفخ الد ػلى الذاف ى التي مسىغ الذخوى تغ الػفا 
بالتداتامها ويىػنمأل خهابذىلر ذلمخالسػوػداتوالسصمػبات،إ أنمأل خهالمخايرباح
ولبامهايتألخن بذىلر ذ برافيإيخاداتالذخوى
ا
ذىػن  ختبا خ لادة،ح ثإن ايرباح 
إضافىإلخندبىمذال فهاإلخإيخادامهاوندبىالسراريفإلخاإليخادات،وهحاذفدخلجمووػد
ألخهاملسخاشخالد ػلىلمخلباتايرباح،والججيخبالحوخأن الجراساتالدابقىلعمتشاول
هحعالفخض ى.
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.3

يػوجألخذود لىإحرا ى لشجتدتػػد لى()α≥1015لمسخاشخالسال ى تقاسى بشدبى
السجيػن ىلمخلباتايرباح فيالذخواتالرشال ى،ويعػدالدببفيذلظإلخ أن تخاشخ
السجيػن ىذىػن مأل خهابذىلر ذ لمخالد ػلىوالشذاطالتذغ ميفيالذخوى،وساأن حفاظ
الذخوىلمخالقجرالذافيتغالشقجذىلتغص ىتراريفهاالتذغ م ىومغص ىالتداتامهاالسال ىذقػد
إلخانخفاضمأل ختخاشخالسجيػن ىلمخأرباحالذخوى،ايتخالحؼذفدخلجمووػدألخهام
لسخاشخ السجيػن ى لمخ لبات ايرباح ،والججيخ بالحوخ أن الجراسات الدابقى لع متشاول هحع
الفخض ىأذزلا.

.4

يػوج ألخ ذو د لى إحرا ى لشج تدتػػ د لى ( )α≥1015لفالم ى السػوػدات السقاسى
بسعجلدورانالسػوػداتلمخلباتايرباحفيالذخواتالرشال ى،ويعػدالدببفيذلظإلخ
ضعفالع قىب غفالم ىالسػوػداتولباتايرباح،ح ثإن الجد ايكثخارمباشا بايرباح
تغ السػوػدات هػ السخدون ،ايتخ الحؼ قج يؤدؼ إلخ ووػد لػاتل أرخػمجرل في مأل خ
دوران السػوػدات لمخ لبات ايرباح ،وسا أن ارت
الذخواتالرشال ىل دوروب خفيارت

شب عى ألسال الف ات التي مذسمها

ندبىدورانالسػوػداتف ساب شها،وهػتاذفدخ

لجم ووػد ألخ هام لسخاشخ دوران السػوػدات لمخ لبات ايرباح ،والججيخ بالحوخ أن
الجراساتالدابقىلعمتشاولهحعالفخض ى.
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( :)8-5تهصيات الجراسة
لقجمعالتػصلفيهحعالجراسىإلختجسػلىتغالشتا ج مأدتإلخاستخ صالتػص اتاآلم ى:



 .1ق ام اله ات السخترى بتػل ى اإلدارات في الذخوات حػل أهس ى لبات ايرباح لمخ السجػ
القر خ والصػيل ،وهلدام الذخوات باإلفراح لغ تدتػػ لبات ايرباح لجيها ضسغ مقاريخ
الحػوسىالتسادالمخشخيقىتػحجةلق اسلباتايرباح،وذلظلسدالجةالسدتثسخيغو خهعتغ
تتخحؼالقخارلمخمحجيجقجرةالذخواتلمخالحفاظلمخأرباحهاالحال ىووػدةإيخادامها.
 .2لقج الجورات والشجوات حػل تػضػع السخاشخ السال ى وزيادة الػلي حػل ا نعىاسات واآللار
التيقجمشتجلغلجمإدارةالسخاشخالسال ىالتيلهادورفيالتذى ظفيضسان استس اخريى
الذخوى.
 .3معديد تفهػم لباتايرباح لجػ الس ك والسجيخيغ في الذخوات الرشال ى ،وحثهالمخ وضع
تعاي خ أكثخ مذجدا لديادة تدتػػ لبات أرباحها لغ السدتػػ الحالي لسا لها تغ د لى لمخ
استقخارالػضعالساليلمذخوى،ح ثمب غأنتتػسطتدتػػلباتايرباحلع شىالجراسىقجبمغ
.%4409
 .4مػل ى السدتثسخيغ السقبم غ الحيغ لجيهع ن ى بإنذا  خوات تداهسى لاتى بالسخاشخ الستعجدة
التي مح ط بها ،وبالتالي ذجب لم هع في البجاذى التخف ف تغ السخاشخ تغ ر ل البج 
بسػوػدات تدتأوخة بج تغ  اخ ها بهج مجخبى تا س حجث واإلبقا لمخ ووػد الد ػلى
ال زتى.
 .5حثالسدؤول غفيالذخواتالرشال ىلمخزيادةمفع لإدارةتػوػدامهاوزيادةفعال تهاومحف د
إدارامهالمخالق امبحلظ.
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 .6إلادةإو اخ نفذالجراسىالحال ىومصب قهالمختجتسعاتأرخػتثلالقصاعالخجتيوالسالي.
 .7إو اخ السديجتغالجراساتمتشاولتػضػعالجراسىبا لتسادلمخنساذجأرخػفيق اسلبات
ايرباح.
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 دراسى:) ألخ السخاشخ السال ى لمخ ايدا السالي لمبشػك التجاريى2117(  لا خ،) وهجان24
،رسالىتاودت خ ختشذػرة،مصب ق ىلمخالبشػكالتجاريىالسجروىفيسػق لسان السالي
.لسان–ايردن، واتعىالدرقا
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ممحق رقم ()0

بيانات مجتمع الجراسة
اسم الذخكة

التدمدل

معجل دوران
المهجهدات

مخاطخ المجيهنية

مخاطخ

الديهلة

ثبات الراا ()λ

1

القخية لمرناعات الغحائية والديهت النباتية*

1.142

101.781

0.800

-0.442

2

االستثمارات العامة

0.382

9.362

3.218

-0.388

0.000

3.976

46.167

-0.340

39.661

1.714

-0.276

1.072

-0.265
-0.237

الهطنية إل نتاج النفط والطاقة الكيخاائية من

3

الرخخ الديتي*

4

حجيج الردن

1.090

5

المتكاممة لممذاريع المتعجدة*

0.536

53.950

6

العخاية لممذاريع االستثمارية*

0.082

50.524

1.254

7

الردنية لرناعة النابيب

0.575

31.078

2.666

-0.203

8

المهارد الرناعية الردنية

0.355

18.652

4.375

-0.138

9

مرانع الكابالت المتحجة

0.348

19.352

5.797

-0.137

10

الرناعية التجارية الدراعية  /اإل نتاج

0.862

37.566

1.857

-0.112

11

الهطنية لرناعة الكهابل والسالك الكيخاائية

0.703

34.042

2.061

-0.108

12

شخكة التخافختين

0.357

10.070

6.520

-0.101

13

المخكد العخاي لمرناعات الجوائية*

0.138

32.620

3.916

-0.084

0.124

17.392

4.067

0.003

15

عقاري لمرناعات واالستثمارات العقارية*

0.381

27.136

2.510

0.029

16

العخاية لمرناعات الكيخاائية

1.942

33.045

2.195

0.050

17

الهطنية لرناعات ال لمنيهم

0.744

29.142

2.222

0.083

18

االستثمارات والرناعات المتكاممة*

0.205

93.426

0.911

0.119

19

العخاية لرناعة االلمنيهم/ارال

0.794

29.398

2.115

0.163

20

دار الجواء لمتنمية واالستثمار

0.549

36.052

2.357

0.224

21

الرناعات البتخوكيماوية الهسيطة

0.348

30.099

1.350

0.229

22

العخاية لرناعة المبيجات والدوية البيطخية

0.635

30.609

2.571

0.230

23

الجولية لرناعات الديميكا*

0.328

13.545

6.968

0.250

24

البهتاس العخاية

0.541

17.622

4.453

0.252

25

القجس لمرناعات الخخسانية

0.629

19.490

2.041

0.255

26

المترجرة لألعمال والمذاريع

0.285

52.892

0.141

0.268

27

الهطنية لرناعة الرمب

0.664

60.563

0.863

0.268

28

مجمهعة العرخ لالستثمار

0.008

24.240

2.436

0.270

29

المتحجة لرناعة الحجيج والرمب

0.881

38.909

1.922

0.316

30

مرانع االتحاد إلنتاج التبغ والدجائخ

0.637

48.223

1.254

0.349

14

المؤلؤة لرناعة الهرق الرحي*
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31

مناجم الفهسفات الردنية

0.703

30.188

2.559

0.365

32

الدي لرناعة اللبدة الجاىدة

0.636

56.389

1.290

0.386

33

الهطنية لمجواجن

0.877

20.395

2.721

0.398

34

مرانع الجهاخ الردنية

0.113

3.344

8.859

0.449

35

المرانع العخاية الجولية لألغحية واالستثمار

0.017

0.873

1.100

0.476

36

الردنية لمرناعات الخذبية  /جهايكه

0.753

25.546

2.034

0.491

37

الرناعات الكيماوية الردنية

0.708

47.895

1.380

0.511

38

اللبان الردنية

1.290

23.414

2.079

0.536

39

العخاية لرناعة المهاسيخ المعجنية

0.598

19.298

3.991

0.537

40

الهطنية لرناعة الكمهرين

0.549

21.433

2.709

0.538

41

فيالدلفيا لرناعة الدوية

0.674

26.739

3.024

0.561

42

دار الغحاء

0.852

57.531

1.524

0.572

43

والمدتمدمات الطبية*

0.342

66.926

0.905

0.598

44

العامة لمتعجين

0.550

15.950

5.450

0.656

45

الباطهن الجاىد والتهريجات اإل نذائية

0.745

42.044

0.746

0.672

46

مرانع اإلسمنت الردنية

0.703

42.299

1.061

0.691

47

الردنية لتجييد وتدهيق الجواجن ومنتجاتيا

0.533

77.951

0.966

0.696

48

اإلقبال لالستثمار

1.026

37.203

2.258

0.771

49

العالمية الحجيثة لمديهت النباتية

1.650

14.641

7.254

0.771

50

مرانع الديهت النباتية الردنية

1.003

43.974

2.507

0.804

الذخق االوسط لمرناعات الجوائية والكيماوية

اتحاد النداجهن العخب

0.495

17.868

4.299

0.838

52

الردنية إل نتاج الدوية

0.400

46.034

2.340

0.848

53

الحياة لمرناعات الجوائية

0.494

12.071

4.835

0.858

54

اإلقبال لمطباعة والتغميف

0.856

29.168

2.712

0.925

51

* الذخكات مجرجة في سهق الوراق المالية غيخ المجرجة.
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نتائج التحميل اإلحرائي
Descriptives
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Profits Persistence

41

.003

.925

.44993

.256412

Liquidity risk

41

.141

8.859

2.65463

1.842107

Debt risk

41

.873

93.426

34.04886

19.180457

Asset turnover risk

41

.008

1.942

.61586

.389396

Valid N (listwise)

41

Explore
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

Profits Persistence

.131

41

.063

.960

41

.135

Liquidity risk

.230

41

.052

.851

41

.000

Debt risk

.129

41

.068

.948

41

.050

Asset turnover risk

.132

41

.059

.911

41

.003

a. Lilliefors Significance Correction

Correlations
Correlations
Profits

Asset turnover

Persistence
Profits Persistence

Pearson Correlation

Liquidity risk
1

Sig. (2-tailed)
N
Liquidity risk

Pearson Correlation

.168

Sig. (2-tailed)

.283

N
Debt risk

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

risk

.168

-.038

.143

.283

.811

.359

43

43

43

1

**

.007

.000

.965

-.656

43

43

43

43

-.038

**

1

-.025

-.656

.811

.000

43

43

43

43

Pearson Correlation

.143

.007

-.025

1

Sig. (2-tailed)

.359

.965

.874

43

43

43

N
Asset turnover risk

43

Debt risk

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.874

43
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Regression

Variables Entered/Removed

a

Variables
Model

Variables Entered

1

Liquidity risk

Removed

Method

b

. Enter

a. Dependent Variable: Profits Persistence
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
.136

a

.018

-.007

.255319

a. Predictors: (Constant), Liquidity risk

a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

F

.048

1

.048

Residual

2.542

39

.065

Total

2.590

40

Sig.
.734

.397

b

a. Dependent Variable: Profits Persistence
b. Predictors: (Constant), Liquidity risk

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.397

.070

Liquidity risk

.019

.022

a. Dependent Variable: Profits Persistence

Coefficients
Beta

t

.136

Sig.
5.671

.000

.857

.397
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Regression

Variables Entered/Removed

a

Variables
Model

Variables Entered

1

Debt risk

Removed

Method

b

. Enter

a. Dependent Variable: Profits Persistence
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
.019

a

.000

-.025

.257664

a. Predictors: (Constant), Debt risk

a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

.001

1

.001

Residual

2.589

39

.066

Total

2.590

40

F

Sig.
.014

.905

b

a. Dependent Variable: Profits Persistence
b. Predictors: (Constant), Debt risk

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.455

.081

Debt risk

.000

.002

a. Dependent Variable: Profits Persistence

Coefficients
Beta

t

-.019

Sig.
5.607

.000

-.120

.905
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Regression

Variables Entered/Removed

a

Variables
Model

Variables Entered

1

Asset turnover

Removed

Method
. Enter

b

risk

a. Dependent Variable: Profits Persistence
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
.170

a

.029

.004

.253968

a. Predictors: (Constant), Asset turnover risk

a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

F

.075

1

.075

Residual

2.515

39

.064

Total

2.590

40

Sig.

1.158

.288

b

a. Dependent Variable: Profits Persistence
b. Predictors: (Constant), Asset turnover risk

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.374

.078

Asset turnover risk

.113

.105

a. Dependent Variable: Profits Persistence

Coefficients
Beta

t

.170

Sig.
4.784

.000

1.076

.288

79

T-Test
One-Sample Statistics
N
Profits Persistence

Mean
41

Std. Deviation

.44649

Std. Error Mean

.254469

.039741

One-Sample Test
Test Value = 0.003
95% Confidence Interval of
Mean
t
Profits
Persistence

11.159

df

Sig. (2-tailed)
40

.000

Difference
.443488

the Difference
Lower
.36317

Upper
.52381

