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الیف،  استھدف ھذا البحث اختبار العالقة بین القدرة      اإلداریة والسلوك غیر المتماثل للتك

 شركة غیر مالیة مدرجة ببورصة األوراق المالیة المصریة والتي تنتمي إلى ٦٨لعینة مكونة من  
م استخدام    ). ٢٠١٦ – ٢٠٠٩( مشاھدة خالل الفترة   ٥٤٤ قطاعات اقتصادیة، بإجمالي     ١٠ د ت وق

دد   ي المتع دار الخط وذج االنح ار  ) Multiple Linear Regression Model(نم ي اختب ف
ة            ى طریق اد عل م االعتم ا ت الیف، كم ل للتك ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب العالق

دد      ) Ordinar Least Squares(المربعات الصغرى    الم االنحدار الخطي المتع دیر مع ي تق . ف
ة  والختبار فروض البحث تم بناء ثالثة نماذج انحدار، وقد تضمنت نماذج اال    نحدار القدرة اإلداری

ع            ع والتوزی ل لمصروفات البی ر المتماث سلوك غی كمتغیر مستقل، وثالث متغیرات تابعة شملت ال
ر      سلوك غی شغیل، ال صروفات الت ل لم ر المتماث سلوك غی ة، ال ة واإلداری صروفات العمومی والم

ة  ضاعة المباع ة الب ل لتكلف ابطة   . المتماث رات ض ت متغی ى س اد عل م االعتم ا ت ضمنتكم   : ت
ذي،             دیر التنفی ولي الم نوات ت دد س رة، ع ة الح دفقات النقدی ول، الت ة األص شركة، كثاف م ال   حج

ة   سیة، وتركز الملكی ة المؤس ة     . الملكی ة معنوی ة موجب ود عالق ى وج ث إل ائج البح ارت نت د أش   وق
صروفات     ع والم ع والتوزی صروفات البی ل لم ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق   ب

ل    العم ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ة معنوی ة موجب ود عالق ة، وج ة واإلداری ومی
ة        ل لتكلف ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ود عالق دم وج شغیل، وع صروفات الت لم

   .البضاعة المباعة
  ع والتوزی صروفات البی ل لم ر المتماث سلوك غی ة، ال درة اإلداری ع  الق

شغیل،      ل لمصروفات الت والمصروفات العمومیة واإلداریة، السلوك غیر المتماث
  .السلوك غیر المتماثل لتكلفة البضاعة المباعة
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د           ي تولی وي ف أثیر ق ون ذات ت د تك ي ق ة الت ول المعنوی د األص ة أح درة اإلداری ر الق تعتب
دفق     ا وت یم أرباحھ ا وتعظ شركة ونموھ رادات ال ةإی تالف األداء   . اتھا النقدی ي اخ ل ف إذ أن المتأم

ل            ة لك وارد المتاح ارب حجم الم ساوي أو تق ع ت س الصناعة م ین شركات نف شغیلي ب الي والت الم
دیرین      اءة الم رة      . شركة، قد یجد السبب في تفاوت كف شركات لفت ا استعرضنا أداء بعض ال وإذا م
  .ألداء باختالف المدیرینطویلة تعاقب فیھا تغییر المدیرین لوجدنا تفاوت ا

الي           الي الح سین األداء الم ي تح ًا ف دیرین دورًا قوی صیة للم صائص الشخ ب الخ ث تلع حی
درة      حاب الق دیرین أص ا أن الم شركة، كم ستقبل ال ى م ؤثر عل د ت ي ق ة الت ة المخاطر المحتمل ومواجھ

ل وال   دًا، ب ر تعقی ة أكث ى ظل بیئ ازات ف ق إنج ستطیعون تحقی ا ی ة عادة م تقرار العالی ى اس ة عل محافظ
ة      شغیلي لفترة طویل ). Kuang et al., 2015; Meca and Sanchez, 2018(األداء المالي والت

ا               ي توفیرھ ي ینبغ ات الت ة المعلوم ة ونوعی د كمی ي تحدی سھم ف ة ت درة اإلداری ى أن الق افة إل باإلض
وفیر   ألصحاب المصالح بما یعمل على تخفیض درجة عدم التأكد حول األداء المستقب           ة ت لي، وبالتبعی

د من المستثمرین الجدد، وھو ما                 دى المستثمرین الحالیین وجذب المزی ان ل ة من اإلطمئن درجة عالی
ة             اع قیمتھا في سوق األوراق المالی داول األسھم وارتف ادة حجم ت ساعد على زی  ,.Davis et al)(ی

2015; Kim and Zhang, 2018.  
درة    ل المشروعات       أیضًا یستطیع المدیرون أصحاب الق ة لتموی وفیر األموال الالزم ة ت  العالی

االستثماریة بفائدة أقل وتسھیالت إئتمانیة أكثر مرونة من حیث إمكانیة جدولة وتجدید القروض، نظرًا        
ل         صادر التموی ذب م ى ج ل عل یة تعم رات تفاوض ة وخب صال فعال ارات ات ن مھ وافر لدیھم م ا یت لم

)(Petkevich and Prevost, 2017 . اء        عال شركات من الوف ة تمكن ال درة اإلداری وة على أن الق
سھل              شركة وی ة لل سیاسات المالی ؤثر على ال د ی بمتطلبات القید والدخول إلى األسواق المالیة، وھو ما ق
دة، مما یعمل على تخفیض               توفیر األموال الالزمة عن طریق توسیع قاعدة الملكیة بإصدار أسھم جدی

  ).Baik et al., 2018(تكالیف التمویل 
ة،             ى األطراف الخارجی شركة إل ة لل ة الحقیقی ل القیم كما أن كفاءة المدیرین تمكن من نق
حاب         ن أص ي تمك ات الت وفیر المعلوم شركة وت ة لل ستقبلیة المتاح رص الم د الف الل تحدی ن خ م

ي التق       اریر المصالح من التنبؤ باألرباح والتدفقات النقدیة، مما یعمل على زیادة شفافیة اإلفصاح ف
  ). Li, 2018(المالیة ویخفض من مشكلة عدم تماثل المعلومات بین المدیرین والمستثمرین 

شركة من خالل الحد من تخزین              ة ال أیضًا تسھم القدرة اإلداریة في المحافظة على قیم
دیرین ذوي     ى دور الم الوة عل ة، ع اریر المالی ي التق صاح ف ستوى اإلف ادة م سیئة وزی ار ال األخب

اءة ا دات      الكف ي آراء ومعتق انس ف دم التج یض ع ة وتخف شكالت الوكال یض م ي تخف ة ف لعالی
ستثمرین  ي، (الم دم     )٢٠١٩ملیج یض ع ة تخف درة العالی حاب الق دیرون أص ستطیع الم ث ی ، حی
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یم      التجانس في معتقدات وآراء المستثمرین من خالل توفیر المعلومات التي یعتمدون علیھا في تقی
ھم   عار األس ري ). Habib and Hasan, 2018(أس أن ) Demerjian et al., 2013(وی

ا          ي تعمل بھ صناعة الت ة ال شركة وطبیع شاط ال المدیرین أصحاب القدرة العالیة ھم أكثر معرفة بن
سن               ي تح اییر المحاسبیة الت ق المع م وتطبی دة لفھ ة الجی دیھم المعرف ا، ول والتحدیات التي تحیط بھ

ل      البیئة المعلوماتیة للشركة وتساعد ال     ا یعم ة، مم دفقات النقدی اإلیرادات والت مستثمرین في التنبؤ ب
  .على ترشید القرارات االقتصادیة للمستثمرین

، والذي یحدث )لزوجة التكالیف(وقد تؤثر القدرة اإلداریة على السلوك غیر المتماثل للتكالیف 
أقل من معدل الزیادة في  عندما یكون معدل االنخفاض في التكالیف عند انخفاض المبیعات بنسبة معینة    

سبة      نفس الن ادة المبیعات ب اك تكالیف        . التكالیف عند زی ل للتكالیف ألن ھن ر المتماث سلوك غی ویحدث ال
ان        ) مثل أجور العمال   (یصعب تخفیضھا    وم ما إذا ك دوث انخفاض في المبیعات غیر معل لمجرد ح

  ).Liang et al., 2015; Ballas et al., 2018(انخفاض مؤقت أم سیستمر لفترة طویلة نسبیًا 
ي                   اض ف د حدوث انخف ة أو تخفیضھا عن وارد العاطل ى حجم الم اء عل ویتأثر قرار اإلبق
ات          ى المبیع ب عل ؤ بالطل ي التنب دیرین ف اءة الم رة وكف شركة بخب ات ال ى مبیع ب عل م الطل حج

ة  . المستقبلیة ة العالی     ) Hur et al., 2019(وتشیر دراس دیرین أصحاب الثق ى أن الم ون  إل ة یمیل
سن    اتھم بتح رًا لتوقع ات، نظ ضت المبیع و انخف ى ل الیف حت ل التك راءات لتقلی اذ إج دم اتخ ى ع إل
ر                  وارد غی تخلص من بعض الم ى ال ة إل الي ال حاج شركة وبالت ى منتجات ال الطلب المستقبلي عل

  . المستغلة
 ,.Hwang and Park, 2012; Chen et al(كما أظھرت نتائج العدید من الدراسات 

2013; Kuang et al., 2015; Liang et al., 2015; Bu et al., 2015; Naoum and 
Vlismas, 2015; Rezaei and Barandagh, 2016; Tariverdi et al., 2018; 
Ballas et al., 2018; Chen et al., 2018; Choi et al., 2019; Hartlieb et al., 

2019; Ronny, 2019 (  ة معنو ة موجب ود عالق ر    وج سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ی
ى               درة عل ر ق م أكث دیرین تجعلھ دي الم رة ل اءة والخب وافر الكف ق أن ت الیف، من منطل المتماثل للتك
ا         ستقبلي، مم ب الم سن الطل الخروج من حالة االنخفاض في الطلب على مخرجات المنشأة إلى تح

سلوك      یجعل المدیرین أكثر تفاؤًال ویدفعھم نحو اتخاذ قرار اال      الي حدوث ال الیف وبالت اظ بالتك حتف
  .غیر المتماثل للتكالیف

  :وفي ضوء ما سبق یمكن صیاغة مشكلة البحث على النحو التالي
ركات      ي ش الیف ف ل للتك ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب د عالق ل توج ھ

  المساھمة المصریة؟
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س     دف الرئی ل الھ ث یتمث شكلة البح وء م درة    في ض ین الق ة ب ار العالق ي اختب ث ف ي للبح
ن      ق ع صیًال ینبث ر تف شكل أكث صریة، ب ة الم ي البیئ الیف ف ل للتك ر المتماث سلوك غی ة وال اإلداری

ة تتضمن           داف فرعی سي عدة أھ ر        : الھدف الرئی سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ار العالق اختب
درة  المتماثل لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العموم      یة واإلداریة، اختبار العالقة بین الق

اإلداریة والسلوك غیر المتماثل لمصروفات التشغیل، اختبار العالقة بین القدرة اإلداریة والسلوك        
  .غیر المتماثل لتكلفة البضاعة المباعة

 

  :ترجع أھمیة البحث إلى عدة عوامل واعتبارات لعل من أھمھا
ان،  -١ م الباحث دود عل ي ح ة    ف درة اإلداری ین الق ة ب رت العالق ابقة اختب ة س د أي دراس  ال توج

  .والسلوك غیر المتماثل لمصروفات التشغیل في البیئة المصریة أو بیئات أجنبیة

ة       -٢ درة اإلداری ین الق ة ب رت العالق ابقة اختب ة س د أي دراس ان، ال توج م الباحث دود عل ي ح ف
 .في البیئة المصریة أو بیئات أجنبیةوالسلوك غیر المتماثل لتكلفة البضاعة المباعة 

ة       -٣ درة اإلداری ین الق ة ب رت العالق ابقة اختب ة س د أي دراس ان، ال توج م الباحث دود عل ي ح ف
ي              ة ف ة واإلداری ع والمصروفات العمومی ع والتوزی ل لمصروفات البی والسلوك غیر المتماث

  .البیئة المصریة

درة          -٤ ن الق ري ع ار نظ وفیر إط ي ت الي ف ث الح سھم البح رض     ی الل التع ن خ ة م اإلداری
لمفھومھا وأھمیتھا، أیضًا قد یساعد في التعرف على مفھوم وطبیعة ومحددات السلوك غیر      

  .المتماثل للتكالیف

ى          -٥ البحث الحالي قد یفید المستثمرین والمحللین المالیین في التعرف على العوامل المؤثرة عل
اح         ة لألرب ؤات المالی اء التنب د بن الیف عن م      سلوك التك ق أن الفھ ة، من منطل دفقات النقدی والت

  .الجید للسلوك غیر المتماثل للتكالیف یسھم في تحسین دقة تنبؤاتھم

ض             -٦ ي بع د تحدث ف دیرین، فق ى أداء الم د عل م الجی ي الحك ث الحالي ف سھم البح  یمكن أن ی
ر     سلوك غی الفترات انحرافات تكالیف سالبة ومعدالت أداء مالي وتشغیلي منخفضة بسبب ال
یم                    ي تقی سھم ف د ی الیف ق ى محددات سلوك التك إن التعرف عل الي ف المتماثل للتكالیف، وبالت

 .أداء المدیرین بشكل دقیق

 
ة        رة الزمنی ة، الفت م العین ة بحج دود المتعلق ي الح سي ف شكل رئی ث ب دود البح ل ح تتمث

ستخدمة         رات، واألسالیب اإلحصائیة الم اس المتغی ر تفصیًال    . لبیانات البحث، طرق قی شكل أكث ب
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ى    ي إل ي تنتم شركات الت تبعاد ال م اس ث ت ة، حی ر المالی شركات غی ى ال ث عل ق البح صر تطبی یقت
ي               ذین القطاعین، والت ة لھ اریر المالی شاط والتق ة الن ة نظرًا لطبیع قطاعى البنوك والخدمات المالی

ث         رات البح اس متغی ات     . تجعل ھناك صعوبة في قی ى بیان ث عل د البح ا اعتم ة   كم سلة زمنی  ٨ سل
رة    اس       . ٢٠١٦-٢٠٠٩سنوات خالل الفت ى المقی ة عل درة اإلداری اس الق ي قی اد ف م االعتم ضًا ت أی

ة     )Demerjian et al., 2012(الذي قدمتھ دراسة  ى دراس اد عل م االعتم  Anderson et(، وت
al., 2003 (    الیف ل للتك ر المتماث سلوك غی اس ال ي قی وذج االن   . ف ى نم اد عل م االعتم ا ت دار كم ح

الیف، واستخدام       ل للتك الخطي المتعدد في اختبار العالقة بین القدرة اإلداریة والسلوك غیر المتماث
  .طریقة المربعات الصغري في تقدیر معالم االنحدار الخطي المتعدد

  
 

سام،     سة أق ى خم ث عل ة البح وي خط ھ، تنط ًا ألھداف ث، وتحقیق شكلة البح وء م ي ض ف
سم األول  رض الق الیف،     یتع ل للتك ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ري للق ار نظ ا إلط  منھ

ث     سم الثال ي الق ث، یغط روض البح ویر ف ي بتط سابقة وینتھ ات ال اني الدراس سم الث رض الق ویع
ة             ر یعرض خالص سم الخامس واألخی م الق ع، ث سم الراب ي الق تصمیم البحث، ویتم تحلیل النتائج ف

  .البحث والدراسات المستقبلیة
 

 
 

 

ة   شیر دراس اءة    ) Demerjian et al., 2012(ت ي كف ة تعن درة اإلداری ى أن الق إل
ة واس           وارد االقتصادیة المتاح ى الم ة عل ي المحافظ ي     المدیرین ف تغاللھا أفضل استغالل ممكن ف

دیرین یمكن أن                ل الم وارد االقتصادیة من قب تولید اإلیرادات، وأن التحقق من حسن استغالل الم
صادیة      وارد االقت صیص الم شأن تخ دیرین ب رارات الم یم ق ة وتقی ق متابع ن طری تم ع شیر . ی وی

)Krishnan and Wang, 2015 (      شرك ى منتجات ال ب عل ؤ بالطل ا التنب رات   بأنھ ع التغی ة وتوق
و       وارد نح ھ الم ى توجی افة إل بیة، باإلض ة والمحاس شغیلیة والقانونی ة الت ي البیئ دث ف د تح ي ق الت
سین     ي تح سھم ف ا ی ة بم شریة والمادی وارد الب تغالل الم سن اس تثمار وح صبة لالس المجاالت الخ

شغیلي الي والت ري . األداء الم ة) Huang and Sun, 2017(وی درة اإلداری ي أن الق ل ف  تتمث
ال          ي مج ة ف رة الفنی ة والخب ضمن المعرف ن أن تت ي یمك دیرین والت صائص الم ن خ ة م مجموع
ا                اءة، بم شركة بكف وارد ال ة إلدارة م ة الالزم ارات اإلداری شركة والمھ ا ال الصناعة التي تعمل بھ

شركة            ة مضافة لل ق قیم  ملیجي، (ویضیف  . یسھم في زیادة اإلیرادات وتحسین األداء المالي وخل
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دیرین         ) ٢٠١٩ ا الم صف بھ ي یت صائص الت ض الخ ضمن بع ة تت درة اإلداری أن الق ستوي (ب م
سمعة          ى المخاطرة، وال ل إل ارات االتصال، المی نھم من    ) التعلیم، المعرفة، الخبرة، مھ ي تمك والت

ادة الحصة            ي زی سھم ف ي ت فھم الظروف االقتصادیة المحیطة بالشركة واتخاذ أفضل القرارات الت
  . شركة وتحقیق جودة التقاریر المالیةالسوقیة لل

ي مجال                  ة ف رة الفنی ي الخب ل ف ة تتمث درة اإلداری ان أن الق وفي ضوء ما تقدم یرى الباحث
ى تعظیم              ا یعمل عل ة بم عمل الشركة، والتي تسھم في استغالل الموارد االقتصادیة بكفاءة وفعالی

ا      األرباح والتدفقات النقدیة التشغیلیة، وأن مسألة توافر ا    ھ إنم دى اإلدارة من عدم اءة ل لقدرة والكف
شابھة الحجم        تتطلب المقارنة النسبیة مع أداء اإلدارة السابقة وكذلك مع اإلدارات في الشركات مت

  .والتي تعمل في نفس الصناعة
 

افع،        ن المن د م ق العدی ي تحقی ال ف ا الفع ن دورھ ة م درة اإلداری ة الق ع أھمی   تنب
شملوا د ت ي ق الیف    : لت یض تك شفافیة، تخف صاح وال ستوى اإلف ادة م تثمار، زی اءة االس ق كف تحقی

اطر         ن مخ د م ة، الح اریر المالی اء التق رة إبط یض فت اح، تخف ودة األرب سین ج راض، تح   االقت
ة       شكالت الوكال یض م ھم، وتخف ة        . انھیار أسعار األس درة اإلداری ة الق تم عرض أھمی ي ی ا یل وفیم

  :بشكل موجز
 

االت      ار مج ة واختی اءة وفعالی ة بكف وارد المتاح تغالل الم ي اس ة ف درة اإلداری سھم الق ت
روة المالك          ادة ث ى زی ا یعمل عل ة، مم ى ربحی ). Habib and Hasan, 2017(االستثمار األعل

مار طویل األجل،  ألنھ عند قیام اإلدارة بصناعة القرارات االستراتیجیة والخاصة بمجاالت االستث  
ال           ار المج ي اختی ساعد ف ستقبل ت ة للم رة الثاقب ة والنظ ارات اإلداری ة والمھ رات الفنی إن الخب ف

شركة           ة ال ول دون تعظیم ربحی ي تح ات الت ذلیل المعوق  ,.Baik et al(األفضل لالستثمار وت
ي  فیما إذا كانت الشركات الصناعیة األمر) Lee et al., 2018(وبحثت دراسة ). 2018 یكیة الت

د            ة، وق ر مالئم ى فرص استثماریة أكث یدیرھا مدیرون أصحاب قدرة عالیة تستطیع الحصول عل
دیرین             دیھا م ي ل شركات الت ة وفرص االستثمار، وأن ال درة اإلداری ین الق ة ب وجدت عالقة إیجابی

ى فر      ة  یتمتعون بقدرات فائقة یمكن أن تحقق المزید من األرباح من خالل إمكانیة الحصول عل ص
  . استثماریة أفضل

اول  وارد  ) Holcomb et al., 2009(وح ق م ي خل ة ف درة اإلداری ة دور الق معرف
د         وارد، وق ة الم ق قیم ى خل للشركة من خالل اختبار تأثیر القدرة اإلداریة وإجراءات المدیرین عل

د   وجد أن القدرة اإلداریة تؤثر على إنتاجیة الموارد، وأن تأثیر القدرة اإلداریة یتم م      ن خالل العدی
شركة   شریة لل ر  . من الجوانب من ضمنھا كفاءة إدارة الموارد الب  ,.Chemmanur et al(واختب
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درة     ) 2009 د أن الق د وج تثماریة، وق ة واالس اتھا المالی شركة وسیاس اءة إدارة ال ین كف ة ب العالق
ن      ة م ة عالی شروعات بدرج ضل الم ذ أف ار وتنفی ي اختی ًا ف ب دورًا مھم ة تلع ة، وأن اإلداری الدق

اءة االستثمار     ًا بكف رتبط إیجابی ث   . القدرة اإلداریة ت ) William and Raman, 2018(أیضًا بح
شركات             تثمار ال اءة اس دخل وكف ریبة ال ب ض ین تجن ة ب ى العالق ة عل درة اإلداری أثیر الق ي ت ف

اءة االستثمار، وأن           ة وكف درة اإلداری ین الق ة ب ة معنوی ي ظل   األمریكیة، وقد وجد عالقة موجب ھ ف
ستویات            ق م ى تحقی ادرة عل ة ق ة العالی درة اإلداری شركات ذات الق دل الضرائب تظل ال ادة مع زی

  .االستثمار المتوقعة
ة    ة      ) Park and Song, 2019(وخلصت دراس رتبط بعالق ة ت درة اإلداری ى أن الق إل

اءة           دیرین أصحاب الكف ھم، وأن الم اح األس ع توزیعات أرب ة إحصائیة م ة ذات دالل ة  موجب  العالی
یساھمون في زیادة أرباح الشركة ویستخدمون زیادة توزیعات األرباح لتوصیل معلومات خاصة        

  .إلى السوق حول كفاءة االستثمار
ي               ار مجاالت االستثمار الت ى اختی دیرین عل درة الم ان أن ق رى الباحث وفي ھذا الصدد ی

ال      ل الم ن قب یھم م م عل یم والحك اس التقی د أس ة تع ى ربحی ق أعل اءة  تحق ار الكف ث إن معی ك، حی
اإلداریة یتم ترجمتھ من قبل معظم المستثمرین على أنھا الزیادة التي تحدث في نصیب السھم من       

ة      ل أھمی ون أق ألن . األرباح والتوزیعات النقدیة بتعاقب المدیرین، وأن أي تفاصیل أخرى ربما تك
ول     ما یھم المستثمر البسیط ھو قدرة اإلدارة على تحقیق األرباح   بغض النظر عن تفاصیل الوص

  .  لألرباح
 

دیھا      طبقا لمشكلة عدم تماثل المعلومات فإن اإلدارة أو أحد الجھات الخارجیة قد یتوافر ل
اقي                    ساب ب ى ح ب عل ق بعض المكاس ا تحقی ستطیع من خاللھ ي ت ة والت بعض المعلومات الخاص

شركة  صالح بال حاب الم ان، ا(أص ن  ). ٢٠١٨لطح د م ي الح ة ف درة اإلداری ساعد الق ن أن ت ویمك
شفافیة       مشكلة عدم تماثل المعلومات بین أصحاب المصالح من خالل تحسین مستوى اإلفصاح وال

حیث یستطیع المدیرون . في التقاریر المالیة، مما ینعكس بشكل إیجابي على جودة التقاریر المالیة       
وق  ى س ول إل اءة الوص حاب الكف ر  أص شكل أكث شركات ب ة لل ة الجوھری ل القیم ھم ونق  األس

ھم                   وق األس ي س ستثمرین ف ھ الم ي تواج ات الت ي المعلوم ل ف ل عدم التماث الي تقلی مصداقیة، وبالت
)Chemmanur et al., 2009 .(    ع ى التوس ر ف باإلضافة إلى أن القدرة اإلداریة تسھم بشكل كبی

ات        ات للفئ وفیر المعلوم سین       في مستوى اإلفصاح وت ة من أصحاب المصالح بغرض تح المختلف
ا       . قیمة الشركة  ي یحتاجھ ة الت ر المالی أیضًا تسھم كفاءة اإلدارة في توصیل المعلومات المالیة وغی

ة             ؤ بالقیم ي التنب سھم ف ة ت ة بھدف إرسال إشارات موثق مستخدمي معلومات سوق األوراق المالی
شركة  ستقبلیة لل ة والم ص و). Bocmaru, 2015(الحالی دما فح ) Baik et al., 2018(عن
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ات       ب یتضمن بیان العالقة بین القدرة اإلداریة وجودة بیئة معلومات الشركة باستخدام مؤشر مرك
ة            درة اإلداری ین الق ة إحصائیة ب ة ذات دالل ة إیجابی شركة، وجد عالق مختلفة عن بیئة معلومات ال

شركة تت    ات ال ة معلوم ودة بیئ شركة، وأن ج ات ال ة معلوم ستوى   وبیئ ي م ع ف تم التوس سن وی ح
ة  ة   . اإلفصاح في التقاریر المالیة مع زیادة القدرة اإلداری  ,Chen and Chen(واستھدفت دراس

شركات           ) 2018 ة لل ة البیئی ودة اإلفصاحات المالی ى ج ؤثر عل تحدید ما إذا كانت القدرة اإلداریة ت
ة إی           د وجدت عالق ودة      األمریكیة ذات التأثیر السلبي على البیئة، وق ة وج درة اإلداری ین الق ة ب جابی

ة         ات دقیق دیم توقع ستطیعون تق ة ی درة العالی دیرین ذوي الق ة، وأن الم ة البیئی صاحات المالی اإلف
ا ألصحاب               ًا واإلفصاح عنھ ة اجتماعی ة المقبول ذ الممارسات البیئی ة، وتنفی ات البیئی إلجمالي النفق

  .المصالح
 

سھم   ن أن ت ب      یمك دة جوان الل ع ن خ ل م الیف التموی یض تك ي تخف ة ف درة اإلداری الق
ة    ا دراس ة      ) Petkevich and Prevost, 2017(أشارت إلیھ درة اإلداری أثیر الق رت ت ي اختب الت

وفیر            ى ت ة تعمل عل ة العالی درة اإلداری ع المقرضین، وأوضحت أن الق د م ة التعاق اءة بیئ ى كف عل
ون   ا المقرض ي یطلبھ ات الت ات    المعلوم اطر المعلوم اض مخ شركات وانخف ي ال تھم ف ادة ثق وزی

ادرة       . الخاصة بتحدید معدل الفائدة على القروض     شركة ق ة تجعل ال درة اإلداری ى أن الق عالوة عل
ة    .على التمویل بإصدار السندات طویلة األجل  ت دراس ي  ) De Franco et al., 2017(وبحث ف

روض الم   سعیر الق ى ت ة عل درة اإلداری أثیر الق درة  ت ا الق ن خاللھ ؤثر م ي ت وات الت صرفیة والقن
یًال      اإلداریة على تسعیر القروض باستخدام عینة من القروض في البیئة األمریكیة، وقد وجدت دل
ى القروض المصرفیة،          دة عل عار الفائ اض أس رتبط بانخف اختباریًا على أن زیادة القدرة اإلداریة ت

اة مھ  ة قن درة اإلداری ى أن الق الل   باإلضافة إل ن خ صرفیة م روض الم سعیر الق ى ت أثیر عل ة للت م
  . اإلفصاح المالي الجید للتخفیف من عدم التماثل في المعلومات

 
سلبیة                ار ال اح واآلث ودة األرب ق ج ة تحقی دركون أھمی ة ی درة العالی المدیرون أصحاب الق

شركة،       ستقبلي لل ى األداء الم ة       لممارسات إدارة األرباح عل ة الستخدام مرون ل عرض م أق ذلك ھ ل
وین    دیرات وتك ي التق ي تبن ز ف بیة والتحی رق المحاس ار الط ي اختی بیة ف اییر المحاس المع

ھ   ). Li, 2018(المخصصات، وھو ما یعمل على تحسین جودة المعلومات المحاسبیة  ث یواج حی
و األر   ب ونم ل موج افي دخ ق ص صالح لتحقی حاب الم ل أص ن قب غوطًا م دیرون ض اح الم ب

د                 شركة عن ة ال د تحدث لقیم ي ق سلبیة الت ار ال ب اآلث الیین لتجن والوصول إلى تنبؤات المحللین الم
دیرین               إن الم ك ف ع ذل الیین، وم ین الم ؤات المحلل ة تنب نخفض أو مخالف اإلعالن عن صافي دخل م

ا               ؤاتھم باألرب ق اإلعالن عن تنب ار عن طری ك اآلث ب تل ستطیعون تجن ة ی درة العالی ح أصحاب الق
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ؤاتھم      و تصحیح تنب الیین نح ین الم رى  . للفترة الحالیة بشكل دقیق، مما یدفع المحلل  Lang et(وی
al., 2016  ( أن المدیرین أصحاب الكفاءة یستطیعون استخدام اإلعالن عن تنبؤاتھم باألرباح في

ا  إرسال إشارات موثقة عن األرباح المتوقعة في نھایة العام، وتجنب ابتعاد متوسط القیم       المتنبأ بھ
ب                  ا یجن رة، مم ة الفت ي نھای ة ف ة الفعلی اح المحقق من قبل المحللین المالیین والمستثمرین عن األرب
الشركة احتماالت انخفاض قیمتھا في سوق األوراق المالیة، وفي نفس الوقت یحرر المدیرین من        

دیرین آلث            وق الم ي س معتھم ف دخل واحتماالت تعرض س د   استخدام ممارسات إدارة ال لبیة ق ار س
  . تضر بمستقبلھم الوظیفي

ة     ائج دراس شكل     ) Demerjian et al., 2013(وتظھر نت رتبط ب اح ت ودة األرب أن ج
ستخدمة           دیرات الم ام والتق ودة األحك ى ج إیجابي بالقدرة اإلداریة، وأن المدیرین یمكنھم التأثیر عل

در    ر ق دیرون األكث رتبط الم د ی ھ التحدی ى وج اح، عل وین األرب ي تك دیالت  ف ن التع ل م دد أق ة بع
ة،               دیون المعدوم ي مخصص ال اض األخطاء ف اح، انخف ة، استمراریة األرب وائم المالی الالحقة للق

ة  . وجودة االستحقاقات االختیاریة درة   ) Meca and Sanchez, 2018(وتشیر دراس ى أن الق إل
اءة   اإلداریة تساعد على تحقیق جودة التقاریر المالیة في البنوك، وأن مدیري    البنوك أصحاب الكف

تم اإلعالن       درة ی ر ق العالیة أقل احتماًال إلدارة األرباح بشكل انتھازي، وأنھ مع وجود مدیرین أكث
  .عن تنبؤات أرباح وتدفقات نقدیة أكثر دقة

 
ي ال       وفیر المعلومات ف ى ت ة عل درة العالی حاب الق دیرون أص ل الم ب،  یعم ت المناس توقی

ا          ا، مم ي تنتمي إلیھ صناعة الت حیث یتوافر لدیھم المعرفة الفنیة والخبرة بطبیعة نشاط الشركة وال
ت          ي الوق ة ف وق األوراق المالی ة س یسھل عملیة إعداد ومراجعة التقاریر المالیة وتسلیمھا إلى ھیئ

ل     ة یعم اریر المالی اء التق رة إبط یض فت إن تخف ة ف ب، وبالتبعی ة المناس ة القیمی ادة المالئم ى زی عل
ة     اریر المالی ات التق ي      ). Abernathy et al., 2018(لمعلوم ر توصیل المعلومات ف ث یعتب حی

اءة        حاب الكف دیرین أص بیة، وأن الم ات المحاس ودة المعلوم رات ج د مؤش ب أح ت المناس التوقی
ت ا             ي الوق دیمھا ف ات المحاسبیة وعدم تق شر المعلوم ب ألصحاب   یدركون أن التأخیر في ن لمناس

درة   . المصالح قد یجعل تلك المعلومات دون قیمة حقیقیة      كما أن الخبرة المھنیة كأحد مؤشرات الق
داًال      ر اعت ة أكث اریر المالی دیرین   ). Davis et al., 2015(اإلداریة تجعل لغة التق اءة الم إذ أن كف

ي        دال ف ل إن االعت ر     ال تتوقف عند التوقیت المناسب لنشر المعلومات، ب ة یعتب اریر المالی ة التق  لغ
ة        درة العالی دیرین أصحاب الق أمرًا ضروریًا، عالوة على أن لغة التقاریر المالیة الصادرة عن الم
ات                  د اإلعالن عن المعلوم سف عن اؤل أو التع ي التف ة ف اك مبالغ ون ھن ث ال یك تكون معتدلة، حی

  ).Luo and Zhou, 2017(المحاسبیة 
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دھا           ة وبع عندما یتم إخفاء المعلومات السلبیة من قبل اإلدارة فإن ذلك قد یظل لفترة معین
ة من           ى اإلعالن عن مجموع ال تستطیع اإلدارة إخفاء تلك المعلومات، وعندما تضطر اإلدارة إل

عار األ        ي أس ر ف اض كبی دوث انخف ى ح ؤدي إل د ی ك ق إن ذل دة ف ة واح سیئة دفع ار ال ھم األخب س
اء               ). ٢٠١٦إبراھیم،  ( ع إخف دیھم دواف نخفض ل ا ی ًا م ة غالب درة العالی دیرین أصحاب الق ولكن الم

اطر     شركة مخ ب ال د یجن ا ق و م صاح، وھ ستوى اإلف ي م ع ف ى التوس ون إل ار سلبیة، إذ یمیل أخب
ھم     عار األس اجئ ألس ة   ). Hsu et al., 2018(االنھیار المف شیر دراس  ,Kim and Zhang(وت

رة        ) 2018 شركة، وأن خب ھم ال إلى أن خصائص المدیرین لھا تأثیرًا قویًا على القیمة السوقیة ألس
ھم    عار األس ار أس د   . المدیرین تخفض من مخاطر انھی د وج أن ) Demerjian et al., 2012(وق

سابق                 دیر ال اءة الم ت كف ة إذا كان ون إیجابی ھم تك عار األس ى أس ذي عل دیر التنفی ر الم انعكاس تغیی
ضة ى    منخف ابي عل أثیر إیج ھ ت درة ل ى ق آخرین أعل ذیین ب دیرین التنفی ر الم ى أن تغیی ، عالوة عل

  .األداء المالي للشركة
 

ل              ا یجع ة بم اریر المالی ي التق تحفظ ف ة ال ادة درج ي زی ًا ف تلعب القدرة اإلداریة دورًا قوی
رارات      ید ق ة لترش ر مالئم ة أكث اریر المالی ات التق ى أن   معلوم افة إل صالح، باإلض حاب الم أص

ي        م ف رة الحج ة كبی سات مراجع ى مؤس دون عل ا یعتم ادة م ة ع درة العالی حاب الق دیرین أص الم
ك          ون بتل ذین یعمل راجعین ال ام الم دیرات وأحك ي أن تق تھم ف رًا لثق ة، نظ وائم المالی ة الق مراجع

ة       ر دق ة وأكث ون متحفظ سات تك ى   ). Ji et al., 2016(المؤس دیرین أصحاب   عالوة عل أن الم
ة من                   ة واألطراف الخارجی ین األطراف الداخلی ى الحد من التعارض ب القدرة العالیة یعملون عل
ة        خالل تحسین جودة المعلومات المحاسبیة وإعالم أصحاب المصالح بالفرص االستثماریة المتاح

ة       ي أي ممارسات انتھازی وع ف ب الوق  ,Koh(ویضیف  ). Habib and Hasan, 2017(وتجن
ي        ) 2011 ات وتبن ار الممارس ى اختی ون إل ة یمیل سمعة الطیب اءة وال حاب الكف دیرین أص أن الم

سیاسات والطرق                ي ال و تبن دفعھم نح دیرین ت اءة الم ر تحفظًا، إذ أن كف التقدیرات المحاسبیة األكث
ز         ة دون تحی ة واالقتصادیة الحقیقی ي تعكس األحداث المالی د  . المحاسبیة الت  Meca and(ویؤك

Sanchez, 2018 ( على أن المدیرین أصحاب الكفاءة یعتمدون على أحكام محاسبیة متحفظة في
ستقبل     ن م ة ع ر دق ات أكث اء توقع ي بن تخدامھا ف ستثمرون اس ستطیع الم ة ی ات مالی اج معلوم إنت

  . الشركة
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ع      ر م ة ال تتغی الیف ثابت ى تك شاط إل ستوى الن ا بم سب عالقتھ الیف ح سیم التك ن تق یمك
ستوى           ي م التغیر في مستوى النشاط في حدود الطاقة المتاحة، وتكالیف متغیرة تتغیر مع التغیر ف

دو     ي ح اج ف ستوى اإلنت ر م ر بتغی ة ال تتغی ة اإلجمالی الیف الثابت ي أن التك شاط، بمعن ة الن د الطاق
اج    ستوى اإلنت ي م صان ف ادة والنق ع الزی نقص م د وت ة تزی رة اإلجمالی الیف المتغی ة، والتك المتاح

  ). ٢٠١٥منطاش، (وبنفس النسبة، وھو ما یعرف بالسلوك المتماثل للتكالیف 
ل     ات، مث ض الدرس ل بع ن قب د م رض للنق د تع الیف ق ل للتك سلوك المتماث إال أن ال

)Noreen and Soderstorm, 1997 (     الیف من ل للتك ر المتماث التي حاولت إثبات السلوك غی
سلوك        ود ال خالل تقدیم أساس نظري یفسر ذلك السلوك، إال أنھا لم تتمكن من تقدیم دلیل یثبت وج

الیف    ل للتك ر المتماث ة   . غی ي دراس سر     ) Anderson et al., 2003(وف ًا یف یًال اختباری وجد دل
الیف،   ل للتك ر المتماث سلوك غی الیف   ال ل للتك ر المتماث سلوك غی ى أن ال ة إل ارت الدراس ث أش حی

ي          یعني أن معدل الزیادة في التكالیف المرتبطة بزیادة المبیعات یكون أكبر من معدل االنخفاض ف
ة       سبة معین زداد المبیعات بن التكالیف المرتبط بانخفاض المبیعات، وقد أظھرت النتائج أنھ عندما ت

الیف البیعی %) ١( إن التك سبة   ف زداد بن ة ت ة واإلداری نخفض  %) ٥٥(ة والعمومی دما ت ن عن ولك
سبة  نفس الن ات ب الیف  %) ١(المبیع ي التك اض ف ون االنخف ي  %) ٣٥(یك ادة الت ن الزی ل م أي أق

نخفض             الیف ملتصق وال ی اك جزء من التك الي ھن ادة المبیعات، وبالت حدثت في التكالیف عند زی
سل   رف بال ا یع و م ات، وھ اض المبیع الیف بانخف ل للتك ر المتماث ن  . وك غی ٍل م شیر ك وی

)Yasukata, 2011; Chen et al., 2012 (        ع د یرج الیف ق ل للتك ر المتماث سلوك غی ى أن ال إل
اج               ستوى اإلنت اض م د إنخف ستغلة عن ر الم إلى اتخاذ اإلدارة قرارًا باإلبقاء على بعض الموارد غی

ا ت         ار أنھ ى اعتب ل      والمبیعات أو حدوث ركود اقتصادي، عل ي المبیعات یمث اض ف ع أن االنخف توق
ات          ى مبیع ب عل ي وظروف الطل انخفاض مؤقت، وأنھ من المرجح تحسن ظروف االقتصاد الكل

  . الشركة
رارین، األول    ین ق ات ب ى المبیع ب عل اض الطل د انخف دیرون عن ل الم ا یفاض : وعادة م

ل ت         ھ تحم ب علی ذي یترت ستغلة، وال ر الم وارد غی ة    قرار االحتفاظ ببعض الم ة العاطل الیف الطاق ك
دات والمخزون         ي اآلالت والمع مثل أجور العمال، وتكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال المستثمر ف

)Choi et al., 2019 .(اني الیف     : الث ھ تك ب علی ذي یترت وارد، وال م الم یض حج رار تخف ق
رة     ات المبك ة، المعاش رك الخدم آت ت ل مكاف ستغلة، مث ر الم وارد غی ن الم تخلص م سائر ال ، وخ

، باإلضافة إلى تحمل )Hwang and Park, 2012(التخلص من بعض اآلالت والمعدات بالبیع 
ین          ار وتعی الیف اختب ل تك شركة، مث ات ال ى منتج ب عل ادة الطل د زی شغیل عن ادة الت الیف إع تك
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د                  ي ق سائر الت سریحھم، والخ م ت ذین ت ال ال رة العم ة لخب ة البدیل ة الفرص وتدریب عمال جدد، تكلف
وظیفي        ت ان ال عورھم باألم املین وعدم ش دي الع والء ل عالوة  ). Uy, 2014(نتج عن انخفاض ال

ات            ة والمنظم ات العمالی غوط النقاب ن ض تج ع د تن ي ق سائر الت ة للخ ة البدیل ة الفرص ى تكلف عل
د           ا ق یھم، بم اء عل ة باإلبق سریحھم والمطالب ال وت الحقوقیة والمجتمع المدني بإدانة التخلي عن العم

ى       یؤد شركة أو عل ة منتجات ال ي إلى احتماالت التشھیر بالشركة، وقد یصل األمر إلي حد مقاطع
  . أدني تقدیر انخفاض حجم الطلب على منتجات الشركة

 
توجد العدید من المحددات التي قد تؤثر على السلوك غیر المتماثل للتكالیف، من 

م التأكد حول الطلب المستقبلي، طبیعة النشاط، مشكالت الوكالة، نوع الملكیة، درجة عد: ضمنھا
ویمكن عرض عالقة ھذه المحددات بالسلوك غیر المتماثل للتكالیف على . والمسئولیة االجتماعیة

  :النحو التالي
 

د                تعتبر توقعات اإلدارة بخصوص الطلب ال   شركة أح ى منتجات أو خدمات ال ستقبلي عل م
ا           تخلص منھ ة أو ال وارد العاطل الیف الم اظ بتك رار االحتف ت   . العوامل المؤثرة في اتخاذ ق إذا كان ف

تم            ع أن ی ًا، فمن المتوق ل انخفاضًا موقت ستقبلي یمث ب الم ي الطل اض ف أن االنخف توقعات اإلدارة ب
س   ادة ال ى زی ل عل ا یعم ة مم اظ بالتكلف الیف  االحتف ل للتك ر المتماث  ,.Hartlieb et al(لوك غی

رة          )2019 ستمر لفت د ی ستقبلي ق ب الم ي الطل اض ف أن االنخف ات اإلدارة ب ت توقع ا إذا كان ، أم
ى            ل عل ا یعم ة مم وارد العاطل ن الم التخلص م رارًا ب ذ اإلدارة ق ل أن تتخ ن المحتم ة، فم طویل

ي یمكن   ). Ronny, 2019(انخفاض السلوك غیر المتماثل للتكالیف  وھناك بعض المؤشرات الت
ضمن   د تت ي ق شركة والت ات ال ى منتج ب عل ع الطل ا توق ن خاللھ ة، : م رات قادم تج لفت ز المن حج

ة        رادات، الظروف االقتصادیة العام ي اإلی القیاس التاریخي لفترات البیع واتجاھھا، حجم التغیر ف
ع مع   صادي یتوق ع ورواج اقت ا توس ث كونھ ن حی ة م رة القادم ات  للفت ى منتج ب عل ادة الطل ھ زی

الي     ب وبالت الشركة وبالتالي یتم االحتفاظ بالتكالیف، أم انكماش اقتصادي یتوقع معھ انخفاض الطل
  ).٢٠١٨محمد، (قد تتخذ اإلدارة قرار بتعدیل التكالیف 

 
ر    سلوك غی ى ال ؤثرة عل ل الم د العوام شركة أح ا ال ل بھ ي تعم صناعة الت وع ال ر ن یعتب
ة        ل إمكانی ا یجع و م دات وھ ى اآلالت والمع د عل صناعیة تعتم شركات ال الیف، فال ل للتك المتماث
ي         ة ف رًا غای شركة أم ات ال ى مبیع ب عل اض الطل ع انخف شیًا م ة تم ة اإلنتاجی یض حجم الطاق تخف
ة             ث كثاف ة من حی ة والخدمی شركات التجاری الصعوبة، وبالضرورة فإن األمر مختلف تمامًا في ال

ول   ة األص ول  . Magheed, (2016(الثابت م األص ا حج ع بھ ة یرتف شركات التجاری إذ أن ال
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شكلة    المتداولة مقارنة باألصول الثابتة، ومن المعلوم أن التخلص من األصول المتداولة ال یمثل م
صناعیة      شركات ال ي ال الیف ف ل للتك ر المتماث سلوك غی زداد ال ع أن ی ن المتوق الي م رة، وبالت كبی

  .كات التجاریة والخدمیةمقارنة بالشر
دد         ى ع اج إل صناعیة تحت شركات ال شركة، فال دد العمال بال شاط على ع ة الن ؤثر طبیع د ت وق
ة، فضًال عن أن احتیاجات    ة والخدمی شركات التجاری ا ال ي تحتاجھ ال الت دد العم ال یختلف عن ع عم

وجي للقطا        دم التكنول ع الصناعي التي تعمل    الشركات الصناعیة من العمال یختلف باختالف درجة التق
ھ   ق         ). Tridiarti and Nasution, 2017(ب شركة تحقی ة یصعب على ال ة العمال اع كثاف ومع ارتف

ب                تخلص من العمال أو عدد كبیر منھم إذا حدث انخفاض في الطل سبب صعوبة ال ل التكالیف ب تماث
شركة    ائج دراسة      . على منتجات ال ده نت  خلصت إلى أن   التي ) (Bugeja et al., 2015وھو ما تؤك

  . لزوجة التكالیف تزداد في الشركات كثیفة األصول والعمالة
 

ویض من المالك          شركة بتف سئولیة إدارة ال دیرون م تقضي نظریة الوكالة بأن یتولي الم
ة             ة ومتابع ستطیعون مالحظ ان المالك ال ی ا ك ذول، ولم د المب دیرین عن الجھ ویض الم ل تع مقاب

دیرین ومصالح              كافة قرارات  ین مصالح الم ور وحدث تعارض ب ا ساءت األم إذا م دیرین، ف  الم
شكلة            ا یعرف بالم و م ى تعظیم مصالحھم، وھ الشركة فمن المتوقع أن یقوم المدیرون بالعمل عل

  . األخالقیة كأحد المشكالت الناتجة عن نظریة الوكالة
ي    فإذا كانت عقود حوافز ومكآفات اإلدارة مبنیة على أساس صا    ھ ف ن عن في الربح المعل

ول دون        ي تح الیف الت ن التك تخلص م ى ال دیرون عل ل الم ل أن یعم ن المحتم ة، م وائم المالی الق
آت       وافز والمكاف ك الح ة      . الحصول على الحوافز أو حتى تخفض تل ت دراس ذا اإلطار بحث ي ھ وف

)Dierynck et al., 2012 (     ة ل ة العمال لوك تكلف ى س ة عل وافز اإلداری أثیر الح شركات ت ل
شركات          دیري ال ة أن م ائج الدراس د أظھرت نت البلجیكیة باستخدام بیانات الموظفین التفصیلیة، وق
الیف       یض تك ل تخف وظفین من أج ض الم ة بع ى إقال ون عل نحفض یعمل ح م ن رب ون ع ذین یعلن ال

ة  . العمالة وبالتبعیة تحسین رقم الربح وتعظیم الحوافز والمكافآت  Banker et(واستھدفت دراس
al., 2013 (   وافز وي للح اختبار أثر مكافآت المدیرین على ھیكل التكالیف، وقد وجدت تأثیر معن

  . النقدیة للمدیرین في األجل الطویل على السلوك غیر المتماثل للتكالیف
ة  (وتعتبر مشكلة االستھالك المظھري الزائد    ة اإلداری شكالت   ) بناء اإلمبراطوری أحد م

د من      الوكالة التي قد تؤثر على     شأة العدی  سلوك التكالیف، حیث یترتب على تلك المشكلة تكبد المن
الیف  د . (Zhang, 2015)التك ري الزائ تھالك المظھ ة االس ن أمثل م  : وم دد رغ ال ج ین عم تعی

راد                 ادة عدد أف د، وزی ي جدی اث مكتب ثمن وأث ة ال دونھم، شراء سیارات عالی إمكانیة سیر العمل ب
اص  ن الخ دوث انخف  . األم د ح ضرورة أن     وعن یس بال شركة ل ات ال ى منتج ب عل ي الطل اض ف
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ل         ر المتماث سلوك غی ادة ال ى زی ل عل ا یعم ري مم تھالك المظھ ور االس ن ص ض اإلدارة م تخف
الیف شیر . للتك تھالك   ) Chen et al., 2012(وی ین االس ة ب ة معنوی ة موجب ود عالق ى وج إل

اء الم    (المظھري   رة بق رة، وفت ة الح دفقات النقدی سًا بالت ذي مقی ل  ) دیر التنفی ر المتماث سلوك غی وال
  .للمصروفات العمومیة واإلداریة

 
ركات          الیف، ألن ش ل للتك ر المتماث سلوك غی ى ال ة عل وع الملكی ؤثر ن من المحتمل أن ی
ھ           ث یواج القطاع الخاص قد تكون أقل تأثرًا بالضغوط السیاسیة مقارنة بشركات القطاع العام، حی

ع   المدیرون في ال  ى ال یرتف قطاع العام ضغوطًا من الحكومة باالحتفاظ بالعمالة وعدم تسریحھا حت
  . معدل البطالة وتتعرض لنقد من قبل المجتمع

ة    شیر دراس الیف       ) Cohen et al., 2017(وت ل للتك ر المتماث سلوك غی م ال ى أن فھ إل
ة               ة للدول ة العام ي الموازن ع العجز ف ى توق اك    داخل الحكومات یمكن أن یؤدي إل ون ھن دما یك  عن

انخفاض كبیر في اإلیرادات، ومع ذلك قد ال تقوم الحكومة بالتخلص من بعض الموارد في الفترة      
ت        شكل مؤق رادات یحدث ب ي اإلی اض ف ا أن االنخف ة   . الحالیة طالم  ,.Xi et al(وتوصلت دراس

شركات  إلى زیادة السلوك غیر المتماثل للتكالیف في الشركات المملوكة للدولة م       ) 2013 قارنة بال
ة          دخل الحكوم ا تخضع لت ام، ألنھ الخاصة، وأن ثبات النفقات موجود فقط في شركات القطاع الع
ر      ض عناص یض بع ى تخف درة عل دیھا ق ة ل ة الخاص شركات ذات الملكی ا ال ال، بینم ة العم لحمای

الیف  بتحلیل ومقارنة سلوك ال) Uy, 2014(وقام . التكالیف إذا ما حدث انخفاض في اإلیرادات تك
ون            ة واحدة یك في الشركات العائلیة وغیر العائلیة، وقد وجد أن الشركات التي تسیطر علیھا عائل
سلوك التكلفة لدیھا متماثل مع التقلبات في ظروف الطلب، في حین أن الشركة غیر العائلیة یكون        

  . سلوك التكلفة لدیھا غیر متماثل
 

ى شركات إل سعي ال ض   ت ا بع الل تحملھ ن خ ع م م المجتم رعیة ودع ى ش صول عل  الح
ي                ستمرة ف شركات استثمارات م ة لل سئولیة االجتماعی ب الم ا تتطل التكالیف االجتماعیة، وعادة م

ع     (أنشطة متنوعة    املین، المنتجات، والمجتم تخلص من بعض عناصر       ) البیئة، الع د یصعب ال ق
اض اإل       رات انخف ا خالل فت ة بھ الیف الخاص رادات  التك ي  ). Habib and Hasan, 2018(ی وف

ة   ة    ) Masoumeh and Farzin, 2017(ھذا الصدد خلصت دراس سئولیة االجتماعی ى أن الم إل
شركات      للشركات ترتبط بعالقة موجبة ذات تأثیر معنوي مع السلوك غیر المتماثل للتكالیف في ال

ال       م التك ن معظ تخلص م نھم ال د ال یمك دیرین ق صناعیة، وأن الم دوث   ال د ح ة عن یف االجتماعی
شاط     ستوى الن ي م رات ف ة    . تغی ا دراس ت معھ س   ). Kar and Hamidi, 2018(واتفق ي نف وف

بمقارنة سلوك التكالیف لعینة من الشركات، ) Rhee and Sohee, 2018(السیاق قامت دراسة 
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سئولیة االجت              شركات ذات الم ي ال الیف ف ل للتك ر المتماث سلوك غی ادة ال ى زی ة  وقد خلصت إل ماعی
  .مقارنة بالشركات التي ال تقوم بأنشطة المسئولیة االجتماعیة

وبعد التعرض لخلفیة نظریة عن العالقة بین القدرة اإلداریة والسلوك غیر المتماثل 
للتكالیف تضمنت، مفھوم وأھمیة القدرة اإلداریة، ومفھوم ومحددات السلوك غیر المتماثل 

باستعراض ألھم الدراسات السابقة التى تم ) الثانى(لتالى للتكالیف، یقوم الباحثان فى القسم ا
إجراؤھا على المستوى االختبارى عن العالقات بین متغیرات البحث، بما یسھم فى تطویر 

  .فرضیات البحث الحالى

 
 

ر م   ام كبی الیف باھتم ل للتك ر المتماث سلوك غی ة بال درة اإلداری ة الق ت عالق ل حظی ن قب
ا        ة لھ العدید من الباحثین في بیئات أجنبیة مختلفة، وتظھر نتائج معظم الدراسات أن القدرة اإلداری

ة  . تأثیر معنوي على السلوك غیر المتماثل للتكالیف  ,Hwang and Park(حیث اختبرت دراس
معنویة بین العالقة بین القدرة اإلداریة وسلوك التكلفة، وقد وجدت الدراسة عالقة موجبة ) 2012

دیھم              درة ل ر ق دیرین األكث ى أن الم الیف، باإلضافة إل ل للتك ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری الق
  .تقدیر متفائل حول الطلب المستقبلي

ة  رت دراس ة  ) Naoum and Vlismas, 2015(واختب درة اإلداری ین الق ة ب العالق
ساھمة  والسلوك غیر المتماثل للمصروفات البیعیة والمصروفات الع      مومیة واإلداریة لشركات الم

رة من عام        ى عام   ١٩٩١في الوالیات المتحدة األمریكیة، خالل الفت الي  ٢٠١٤ إل  ٣٦٨٩٠ بإجم
ل              . مشاھدة ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ة معنوی ة موجب ة عالق وقد وجدت الدراس

شركات ا      ة لل ة واإلداری ة والمصروفات العمومی ر    للمصروفات البیعی ول غی ا األص زداد بھ ي ی لت
  .الملموسة

رة من عام              ٨٨وباستخدام   ة خالل الفت ألوراق المالی و ل ة طوكی  شركة مقیدة في بورص
ام ٢٠٠٧ ى ع ة ٢٠١٣ إل صت دراس ود ) Rezaei and Barandagh, 2016(، خل ى وج إل

الیف      ل للتك ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق صائیة ب ة إح ة ذات دالل ة موجب ، وأن عالق
  .القدرة اإلداریة تعتبر أحد العوامل الھامة التي تؤثر على سلوك التكلفة في الشركات

ة  لت دراس رار  ) Choi et al., 2019(وتوص ى ق ؤثر عل ة ت درة اإلداری ى أن الق إل
ب           ول الطل ة ح ون إشارات متفائل ة یتبن اءة العالی دیرین أصحاب الكف الیف، وأن الم اظ بالتك االحتف

ل           المستقبلي مما  ي حین یمی اض المبیعات، ف د انخف ة عن وارد العاطل بعض الم  یجعلھم یحتفظون ب
شائمة           ارات المت ى اإلش ز عل ة والتركی ات المتفائل ل المعلوم ى تجاھ اءة إل ل كف دیرون األق . الم
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ون                  دما تك زداد عن ة ی ل التكلف ة وعدم تماث درة اإلداری ین الق اط اإلیجابي ب ى أن االرتب باإلضافة إل
  . یرین الخاصة بالطلب على المبیعات في المستقبل أكثر دقةتقدیرات المد

رة    ى عام   ١٩٩٩وخالل الفت ة   ٢٠١١حت رت دراس ر  ) Liang et al., 2015(، اختب أث
ى                 ة إل د توصلت الدراس الیف، وق ل للتك ر المتماث سلوك غی الخصائص الشخصیة للمدیرین على ال

ر            سلوك غی ى ال ر عل أثیر كبی ا ت ة     أن خبرة المدیر وجنسھ لھم اك عالق الیف، وأن ھن ل للتك  المتماث
  .موجبة معنویة بین المدیرین الذین في مرحلة الشباب والسلوك غیر المتماثل للتكالیف

وام    ١٤٥٦٨وباالعتماد على مشاھدات بلغ إجمالیھا       ، ٢٠١١ -١٩٩٢ مشاھدة خالل أع
ة    ة        ) Chen et al., 2013(توصلت دراس ین الثق ة ب ة معنوی ة موجب ود عالق ى وج ة  إل اإلداری

ة  ( درة اإلداری رات الق د مؤش ون   ) كأح دیرین یتمتع الیف، وأن الم ل للتك ر المتماث سلوك غی وال
الیف  ي إدارة التك عة ف ة واس صالحیات تقدیری ل  . ب ات، مث ن الدراس د م ائج العدی ا نت ت معھ واتفق

)Kuang et al., 2015; Chen et al., 2018; Hartlieb et al., 2019.(  
ر        ) Bu et al., 2015(وكشفت دراسة  ة غی ؤثر على سلوك التكلف ة ت درة اإلداری عن أن الق

ة               ة مقارن ر المتماثل ة غی د من التكلف ة بمزی ة للدول المتماثل، على وجھ التحدید تتمتع المؤسسات المملوك
ى       . بالمؤسسات غیر المملوكة للدولة   شركات تنتمي إل ة من ال ة  ٢٢وفي نفس السیاق باستخدام عین  دول

ة    ) Ronny, 2019(، توصلت دراسة   ٢٠١٢- ١٩٩٣ل الفترة أوروبیة خال شركات المملوك إلى أن ال
ھ في شركات القطاع                    شركات الخاصة، ألن ة بدرجة أكبر من ال ة العمال للدولة تظھر لزوجة في تكلف
اض            د انخف ورھم عن یض أج ال أو تخف سریح العم ام بت دیرین القی ى الم صعب عل ون من ال ام یك الع

  .دي إلى زیادة لزوجة تكلفة العمالةالمبیعات، وھو ما یؤ
ة   تھدفت دراس درة   ) Ballas et al., 2018(واس شركة والق تراتیجیة ال أثیر اس ار ت اختب

ة       ة، باستخدام عین ة واإلداری اإلداریة على السلوك غیر المتماثل لنفقات البیع والتوزیع والنفقات العمومی
ة     دة األمریكی ات المتح ي الوالی ة ف شركات المدرج ن ال رة  م الل الفت ارت  ٢٠١٤- ١٩٩١ خ د أش ، وق

ل للتكالیف، وأن وجود سلوك             ر المتماث سلوك غی النتائج إلى أن القدرة اإلداریة لھا تأثیر معنوي على ال
ى          ؤثر عل شركة ی تكلفة غیر متماثل ھو نتیجة قرارات إداریة، باإلضافة إلى أن التوجھ االستراتیجي لل

  ).Tariverdi et al., 2018(ت معھا نتائج دراسة واتفق. السلوك غیر المتماثل للتكالیف
ة    رت دراس ري، أظھ ة أخ ن ناحی ائج   ) Bishak, 2018(وم م نت ة لمعظ ائج مخالف نت

ة            درة اإلداری ین الق ة ب ى العالق ة عل ة المراجع الدراسات السابقة، حیث اختبرت الدراسة تأثیر لجن
ت   ة بلغ الیف، لعین ل للتك ر المتماث سلوك غی ال١٢٤وال ركة خ رة  ش د ٢٠١٧ – ٢٠١١ل الفت ، وق

ر        سلوك غی ى ال أشارت نتائج الدراسة إلى أن القدرة اإلداریة لھا تأثیر سلبي ذو داللة إحصائیة عل
ین       ة ب ى العالق شكل سلبي عل ؤثر ب ة ت ة المراجع ة أن لجن ا وجدت الدراس الیف، كم ل للتك المتماث

  .القدرة اإلداریة والسلوك غیر المتماثل للتكالیف
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تعراض  د           وباس ة وال توج ات أجنبی ي بیئ ت ف د تم ا ق د أنھ سابقة نج ات ال    الدراس
سلوك         ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ن العالق صریة ع ة الم ي البیئ ا ف م إجرائھ د ت ة ق   أي دراس
ة              د أي دراس ھ ال توج ام ب م القی ذي ت سح ال دود الم ي ح ضًا ف الیف، أی ل للتك ر المتماث   غی

ار الع  ت باختب د اھتم صریة ق ة أو م ل   أجنبی ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب   الق
وھو ما قد یمثل فجوة بحثیة یمكن أن یسھم . لكٍل من مصروفات التشغیل وتكلفة البضاعة المباعة       

ل     ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ار العالق الل اختب ن خ دھا م ي س ث الحالي ف البح
الیف   ة   (للتك ة والعمومی صروفات البیعی ضاعة    الم ة الب شغیل، وتكلف صروفات الت ة، م  واإلداری

  ).  المباعة

  :وفي ضوء ما سبق یمكن صیاغة فروض البحث على النحو التالي

ل         : ١ف ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ة معنوی ود عالق ع وج ن المتوق م
  .لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلداریة

ع و  : ٢ف ن المتوق ل       م ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ة معنوی ود عالق ج
  .لمصروفات التشغیل

ة          : ٣ف ل لتكلف ر المتماث سلوك غی من المتوقع وجود عالقة معنویة بین القدرة اإلداریة وال
  .البضاعة المباعة

وبعد توفیر دعم اختبارى أسھم فى تطویر فرضیات البحث، یقوم الباحثان فى القسم التالى 
  . بتصمیم البحث وصیاغة النماذج المالئمة الختبار تلك الفرضیات) الثالث(

 
 

 
صري،          ة الم سوق األوراق المالی دة ب ساھمة المقی شركات الم ي ال ث ف ع البح ل مجتم یتمث

ة البحث     ة خالل الفترة      ٦٨وتتضمن عین مالي مشاھدات بلغت     بإج٢٠١٦ ـ   ٢٠٠٩ شركة غیر مالی
اریر     ٥٤٤ ن التق دویًا م ة ی رات الدراس اس متغی ة لقی ات الالزم ع البیان م جم د ت شاھدة، وق    م

م     ة         )١(المالیة، ویوضح جدول رق ة المستخدمة في الدراسة االختباری ة النھائی ع القطاعي للعین ، التوزی
  .للبحث
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  التوزیع القطاعي لعینة البحث): ١(جدول رقم 

  النسبة المئویة  عدد المشاھدات  شركاتعدد ال  قطاع  م

  %٢٠،٥٨  ١١٢  ١٤  األغذیة والمشروبات  ١

  %٢٠،٥٨  ١١٢  ١٤  التشیید ومواد البناء  ٢

  %١٤،٧٠  ٨٠  ١٠  خدمات ومنتجات صناعیة وسیارات  ٣

  %١٤،٧٠  ٨٠  ١٠  رعایة صحیة وأدویة  ٤

  %٨،٨٢  ٤٨  ٦  منتجات منزلیة وشخصیة  ٥

  %٧،٣٥  ٤٠  ٥  قطاع الموارد األساسیة  ٦

  %٧،٣٥  ٤٠  ٥  المواد الكیماویة  ٧

  %٢،٩٤  ١٦  ٢  موزعون وتجار تجزئة  ٨

  %١،٤٧  ٨  ١  العقارات  ٩

  %١،٤٧  ٨  ١  اإلعالم  ١٠

  %١٠٠  ٥٤٤  ٦٨             اإلجمالي 

 
تم      الختبار فروض البحث سوف یتم االعتماد على ثالثة نماذج لالنحدار المتعدد، حیث ی

و  شغیل النم ل       ت ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ار العالق دف اختب ذج األول بھ
درة       لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلداریة، یلي ذلك اختبار العالقة بین الق
ة        درة اإلداری ین الق ة ب ار العالق م اختب شغیل، ث صروفات الت ل لم ر المتماث سلوك غی ة وال اإلداری

ر سلوك غی و     وال ى النح ك عل ث، وذل وذج الثال الل النم ن خ ة م ضاعة المباع ة الب ل لتكلف  المتماث
  :التالي

ل     :  نموذج االنحدار األول -١ ر المتماث سلوك غی ة بال اختبار الفرض األول لعالقة القدرة اإلداری
  لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلداریة

  :حو التاليویمكن صیاغة نموذج االنحدار على الن

Log (  = βo + β1  Log ( ) + β2 DecDummy. Log 

( ) + β3 DecDummy. Log( )* Firm Efficiency + β4 
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DecDummy. Log ( )* Firm Size + β5 DecDummy. Log 

( )* Assets Density + β6 DecDummy. Log ( )*FCF 

+ β7 DecDummy. Log ( )* CEO Tenure + β8 DecDummy. 

Log ( )* Institutional + β9 DecDummy. Log ( )* 

Concentration +   
  :حیث إن
B0   : ثابت االنحدار.  

B3    :القدرة اإلداریة(یر المستقل معامل االنحدار للمتغ.(  

B4 : B9 :معامالت االنحدار للمتغیرات الضابطة.  

   : للشركة (الخطأ العشوائيi خالل الفترة t.( 

  :وفیما یلي وصفًا للمتغیرات والتعریفات اإلجرائیة لھا

  ) ٢(جدول رقم 
  األولالتعریف اإلجرائي للمتغیر التابع لنموذج االنحدار 

  )القیاس(التعریف اإلجرائي  رمز المتغیر  المتغیر
السلوك غیر 

المتماثل 
لمصروفات 

البیع والتوزیع 
والمصروفات 

العمومیة 
  واإلداریة

Log(  

Log(  = βo + β1  Log( ) + 

β2 DecDummy. Log( )+  

  ).Anderson et al., 2003(ذلك مع دراسة ویتفق 

 
ة    درة اإلداری و الق اس    (Managerial Ability)یتم قیاس المتغیر المستقل وھ ًا للمقی  طبق

اءة اإلدارة   ) Demerjian et al., 2012(الذي قدمھ  ى كف الذي یستند في قیاس القدرة اإلداریة إل
ة        في تحویل موارد     درة الكلی دیر الق تم تق اس ی ذا المقی ًا لھ اءة  (الشركة إلى إیرادات، حیث طبق الكف

و         ) الكلیة ي ھ ون الجزء المتبق الي یك للشركة، ثم یتم عزل تأثیر المتغیرات الخاصة بالشركة وبالت
  :القدرة الخاصة بالمدیر، وذلك من خالل خطوتین على النحو التالي
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ة       وارد المتاح ن الم ة م تفادة الكلی د االس ن خالل تحدی شركة م ة لل اءة الكلی د الكف        یمكن تحدی
 Data Envelopment(طبقًا ألسلوب تحلیل مغلف البیانات ) إیرادات(وتحویلھا إلى مخرجات 

Analysis (من خالل المعادلة التالیة :  
Firm Efficiencyi,t = (Salesi,t) ÷ (PPEi,t + SGAi,t + COGSi,t)    

  :حیث أن
Firm Efficiency: الكفاءة الكلیة للشركة )i ( خالل الفترة)t.(  

                 Sales: إیرادات الشركة )i ( خالل الفترة)t.(  
                  PPE: إجمالي اآلالت والمعدات والتجھیزات للشركة )i ( خالل الفترة)t.(  

              COGS: تكلفة المبیعات للشركة )i ( خالل الفترة)t.(  
 

ة    ل خاص ى عوام سابقة إل وة ال ي الخط سابھا ف م ح ي ت شركة الت ة لل اءة الكلی ترجع الكف
اء   ساب كف تم ح ذلك ی دیر، ل ة بالم ل خاص شركة وعوام ر   بال زل أث د وع الل تحیی ن خ دیر م ة الم

حجم الشركة، والنصیب السوقي للشركة، التدفقات النقدیة : العوامل الخاصة بالشركة والتي تشمل   
  :الحرة، وعمر الشركة، وفروق العملة األجنبیة، وذلك على النحو التالي

Firm Efficiencyi,t = B0 + B1 Log Total Assetsi,t + B2 Market Sharei,t + 
B3 Positive Free Cash Flowi,t +  B4 Log Firm Agei,t + B5 
Foreign Currency Indicatori,t +  B6 Year Indicatori,t +  i,t 

  : حیث أن
Firm Efficiencyi,t : الكفاءة الكلیة للشركة)i ( خالل الفترة)t ( والتي تم حسابھا في الخطوة

  .األولي
Log Total Assetsi,t : اللوغاریتم الطبیعي إلجمالي أصول شركة)i ( خالل الفترة)t.(  

Market Sharei,t : النصیب السوقي للشركة)i ( خالل الفترة)t ( مقیسًا بنسبة مبیعات الشركة
  .إلى إجمالي مبیعات شركات القطاع الذي تعمل بھ الشركة

Positive Free Cash Flowi,t : الموجبة للشركة التدفقات النقدیة الحرة)i ( خالل الفترة
)t( ویتم قیاسھا بمتغیر وھمي یأخذ القیمة واحد إذا حققت الشركة تدفقات نقدیة حرة ،

موجبة وصفر بخالف ذلك، ویتم حساب التدفقات النقدیة الحرة بطرح المدفوعات 
  .لشراء أصول ثابتة من صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة

:Log Firm Agei,tشركة  عمر ال)i ( خالل الفترة)t( ویتم قیاسھ باللوغاریتم الطبیعي لعدد ،
  .سنوات قید الشركة في بورصة األوراق المالیة المصریة
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Foreign Currency Indicatori,t : مؤشر فروق العملة األجنبیة للشركة)i ( خالل الفترة
)t(باح من ترجمة ، ویتم قیاسھ بمتغیر وھمي یأخذ القیمة واحد إذا حققت الشركة أر
  .العملة األجنبیة وصفر بخالف ذلك) تسویة(

Year Indicatori,t : متغیر وھمي للسنة)t.( 
i,t :القدرة اإلداریة مقیسة بالقیمة المتبقیة إحصائیًا من النموذج.  

 
ضا      رات ال ا ذات           تم استخدام عدد من المتغی سابقة أنھ ي وجدت الدراسات ال بطة الت

رات          ك المتغی ر تل زل أث د وع دف تحیی الیف، بھ ل للتك ر المتماث سلوك غی ى ال وي عل أثیر معن ت
دار      وذج االنح سیریة لنم وة التف ادة الق ى زی ل عل ا یعم ضابطة مم م  . ال دول رق ح الج ) ٣(ویوض

  .المتغیرات الضابطة والتعریفات اإلجرائیة لھا
  ): ٣(جدول رقم 

  التعریفات اإلجرائیة للمتغیرات الضابطة

  )القیاس(التعریف اإلجرائي  رمز المتغیر  المتغیر

  .اللوغاریتم الطبیعي إلجمالي األصول في نھایة الفترة Firm Size  حجم الشركة

  .إجمالي المبیعات÷ إجمالي األصول  Assets Density  كثافة األصول

  التدفقات النقدیة الحرة
  

FCF  

 المدفوعات لإلنفاق –ي التدفقات النقدیة التشغیلیة صاف(

  .إجمالي األصول÷ ) االستثماري

عدد سنوات تولي المدیر 

  التنفیذي

CEO Tenure  

 

اللوغاریتم الطبیعي لعدد سنوات عمل المدیري التنفیذي في 

  .الشركة

 Institutional  الملكیة المؤسسیة

لشركة، ثم بعد یتم حساب نسبة الملكیة المؤسسیة في أسھم ا

ذلك یأخذ ھذا المتغیر القیمة واحد إذا كانت نسبة الملكیة 

المؤسسیة في الشركة أكبر من أو تساوي وسیط العینة، وصفر 

  .بخالف ذلك

 Concentration  تركز الملكیة

 مستثمر في ٢٠یتم حساب نسبة عدد األسھم التي یمتلكھا أكبر 

لمتداولة، ثم بعد ذلك الشركة إلى إجمالي عدد األسھم العادیة ا

یأخذ ھذا المتغیر القیمة واحد إذا كانت نسبة تركز الملكیة في 

  .الشركة أكبر من أو تساوي وسیط العینة، وصفر بخالف ذلك
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  :ذج االنحدار على النحو التاليویمكن صیاغة نمو

Log( = βo + β1 Log( ) + β2 DecDummy. 

Log( ) + β3 DecDummy. Log( )* Firm 

Efficiency + β4 DecDummy. Log( )* Firm Size + β5 

DecDummy. Log( )* Assets Density +  β6 DecDummy. 

Log( )*FCF + β7 DecDummy. Log( )* CEO 

Tenure + β8 DecDummy. Log( )* Institutional + β9 

DecDummy. Log( )* Concentration +   

  :حیث إن
      B0    :ثابت االنحدار.  
       B3  : القدرة اإلداریة(معامل االنحدار للمتغیر المستقل.(  

B4 : B9  :معامالت االنحدار للمتغیرات الضابطة.  

        : للشركة (الخطأ العشوائيi خالل الفترة t.( 
  :وفیما یلي وصفًا للمتغیر التابع والتعریف اإلجرائي لھ

  ) ٤(جدول رقم 
  غیر التابع لنموذج االنحدار الثانيالتعریف اإلجرائي للمت

  )القیاس(التعریف اإلجرائي  رمز المتغیر  المتغیر

السلوك غیر 

المتماثل 

لمصروفات 

  التشغیل

Log(  

Log( = βo + β1  Log( ) + 

β2DecDummy. Log( )+  

  ).Anderson et al., 2003 (وذلك طبقًا لدراسة
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  :ویمكن صیاغة نموذج االنحدار على النحو التالي

Log( = βo + β1 Log( ) + β2 DecDummy. 

Log( ) + β3 DecDummy. Log( )* Firm 

Efficiency + β4 DecDummy. Log( )* Firm Size + β5 

DecDummy. Log( )* Assets Density +  β6 DecDummy. 

Log( )*FCF + β7 DecDummy. Log( )* CEO 

Tenure + β8 DecDummy. Log( )* Institutional + β9 

DecDummy. Log( )* Concentration +      

  :حیث إن
     B0    :ثابت االنحدار.  

      B3  : القدرة اإلداریة(معامل االنحدار للمتغیر المستقل.(  

B4 : B9  :معامالت االنحدار للمتغیرات الضابطة.  

        : للشركة (الخطأ العشوائيi خالل الفترة t.(  

  :وفیما یلي وصفًا للمتغیر التابع والتعریف اإلجرائي لھ

  ) ٥(جدول رقم 
  التعریف اإلجرائي للمتغیر التابع لنموذج االنحدار الثالث

  )القیاس(التعریف اإلجرائي  رمز المتغیر  المتغیر

السلوك غیر 
 لتكلفة المتماثل

البضاعة 
  المباعة

Log(  

Log( = βo + β1  Log( ) + 

β2DecDummy. Log( )+  

  ).Anderson et al., 2003(وذلك في ضوء دراسة 
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باحثان فى بعد صیاغة نماذج البحث، وكذلك التعریفات اإلجرائیة للمتغیرات، یقوم ال
بتحلیل نتائج الدراسة االختباریة من إحصاءات وصفیة ونتائج تحلیل ) الرابع(القسم التالى 

  .اإلنحدار

 
 

 
م   دول رق رض الج اذج    ) ٦(یع ضمنتھا نم ي ت رات الت فیة للمتغی صاءات الوص اإلح

  . ائص التي تتسم بھا شركات عینة البحثاالنحدار الثالثة، بغرض إظھار الخص
  )٦(جدول رقم 

  اإلحصاءات الوصفیة لمتغیرات البحث

عدد   المتغیرات
  المشاھدات

االنحراف   المتوسط  الحد األقصى  الحد األدنى
  المعیاري

السلوك غیر المتماثل لمصروفات 
البیع والتوزیع والمصروفات 

  العمومیة واإلداریة
٠،٣٢٤٨٤٣  ٠،٠٠١٧٦٢  ١،٦٠٩٠٤٥  ٢،١١٦٢٠١-   ٥٤٤  

السلوك غیر المتماثل لمصروفات 
  ٠،٣١٠٥٦٧  ٠،٠٠٣٧٩٣-   ١،٨٨٩٢٢٤  ١،٨٤٠٢٧٧-   ٥٤١  التشغیل

السلوك غیر المتماثل لتكلفة 
  ٠،٣٣٤٨٢٥  ٠٫٠٠٤٣٤٦-   ٢،٠٠٦٩٢١  ١،٦٧١٤١٦-   ٥٤٣  البضاعة المباعة

  ٠،٠٦٤٨٧١  ٠،١٧٥٥٩٤  ٠،٧٦٤٠٠٠  ٠،٠١٦٠٠٠ ٥٤٤  القدرة اإلداریة

  ٢،٠٥٥٢٣٣  ٠،٧١٩٢٢١  ١٩،٣٢٠٠٦  ٠،١٥٩٠٢٣ ٥٤٤  حجم الشركة

  ٠،٤٩٣١٩٧٥  ٠،٦١٧٧٨٦  ٠،٨٥٩٣٤٤٤  ٠،٠٢٩٨٦٥ ٥٤٤  كثافة األصول

  ٠،٠٥١٨٣٩  ٠،٠٠٥١٧٨-   ٠،٣٩٩١٤٢  ٠،٥٦٩٧٩٨-  ٥٤٤  التدفقات النقدیة الحرة

  ٣،٤٨٥١٣  ٥،٣٤٧٦٤  ١٧  ١ ٥٤٤  عدد سنوات تولي المدیر التنفیذي

  ٠،٣٧٢١  ٠،٦٣٧٢  ١  ٠ ٥٤٤  الملكیة المؤسسیة

  ٠،٣٠٤٥  ٠،٧٣١٦  ١  ٠ ٥٤٤  تركز الملكیة

وذج االنحدار               ابع لنم ر الت یم المتغی ین ق ویتضح من الجدول السابق وجود تفاوت كبیر ب
ة     (األول  ة واإلداری صروفات العمومی ع والم ع والتوزی صروفات البی ل لم ر المتماث سلوك غی ) ال

ر  )٢،١١٦٢٠١-(لشركات عینة البحث، حیث بلغت أقل قیمة   ت أكب ة  ، وبلغ ، )١،٦٠٩٠٤٥( قیم
وذج االنحدار               ). ٠،٠٠١٧٦٢(بمتوسط بلغ    ابع لنم ر الت یم المتغی ین ق اوت ب ود تف ا یالحظ وج كم

شغیل  (الثاني   غ المتوسط    )السلوك غیر المتماثل لمصروفات الت ث بل دى  )٠،٠٠٣٧٩٣-(، حی ، بم
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ین   راوح ب یم الم    ). ١،٨٨٩٢٢٤ ، ١،٨٤٠٢٧٧-(یت ین ق ر ب اوت كبی ود تف ظ وج ر أیضًا یالح تغی
ث      وذج االنحدار الثال ة      (التابع لنم ة البضاعة المباع ل لتكلف ر المتماث سلوك غی د    )ال غ الح ث بل ، حی

ى  صى   )١،٦٧١٤١٦-(األدن د األق غ الح ط    )٢،٠٠٦٩٢١(، وبل ). ٠٫٠٠٤٣٤٦-(، والمتوس
رارات             ى ق ث إل ة البح شركات عین ة ل رات التابع یم المتغی ین ق ر ب اوت الكبی ع التف ا یرج وربم

دیرین ب  الم ات الطل وء توقع ي ض ضھا، ف ستخدمة أو تخفی ر الم الموارد غی اظ ب ة باالحتف  المتعلق
  .المستقبلي على منتجات الشركة

درة  (كما یظھر وجود تفاوت كبیر بین شركات عینة البحث في قیمة المتغیر المستقل    الق
ة   )٠،٠١٦٠٠٠(، حیث بلغت أقل قیمة      )اإلداریة غ  ، بمتوس )٠،٧٦٤٠٠٠(، وبلغت أكبر قیم ط بل

د           )٠،١٧٥٥٩٤( ة تولی ي إمكانی دیر ف ارات كل م ، وھو ما قد یرجع إلى التفاوت بین قدرات ومھ
شركة  رادات لل رات         . اإلی یم المتغی ین ق ر ب اوت كبی ود تف سابق وج دول ال ن الج ضح م ضًا یت أی

، )١٩،٣٢٠٠٦(، وبلغت أكبر قیمة )٠،١٥٩٠٢٣(الضابطة، حیث بلغت أقل قیمة لحجم الشركة      
غ المتوسط    ). ٠،٧١٩٢٢١(غ  بمتوسط بل  ث بل كما یظھر وجود تفاوت بین قیم كثافة األصول، حی

ر     ). ٠،٨٥٩٣٤٤٤ ، ٠،٠٢٩٨٦٥(، بمدى یتراوح بین   )٠،٦١٧٧٨٦( اوت كبی ود تف ذلك وج وك
ى       د األدن غ الح ث بل رة، حی ة الح دفقات النقدی ین الت صى   )٠،٥٦٩٧٩٨-(ب د األق غ الح ، وبل

ولي           . )٠،٠٠٥١٧٨-(، والمتوسط   )٠،٣٩٩١٤٢( یم عدد سنوات ت ین ق اوت ب ود تف ویالحظ وج
ة     ة    )١(المدیر التنفیذي حیث بلغت أقل قیم ر قیم ت أكب غ   )١٧(، وبلغ ). ٥،٣٤٧٦٤(، بمتوسط بل

ى        غ الحد   )صفر (وكذلك وجود تفاوت بین قیم متغیر الملكیة المؤسسیة، حیث بلغ الحد األدن ، وبل
ث        ویتضح وجود تف   ). ٠،٦٣٧٢(، والمتوسط   )١(األقصى   ة حی ر تركز الملكی یم متغی ین ق اوت ب

  ).٠،٧٣١٦(، بمتوسط بلغ )١(، وبلغت أكبر قیمة )صفر(بلغت أقل قیمة 

 

دد       وذج االنحدار الخطي المتع ى نم اد عل  Multiple Linear) (Regressionتم االعتم
Model         ستقل ر الم ین المتغی درة اإل ( في اختبار العالقة ب ة الق ة   ) داری رات التابع سلوك  (والمتغی ال

ر       سلوك غی ة، ال ة واإلداری صروفات العمومی ع والم ع والتوزی صروفات البی ل لم ر المتماث غی
ة        م استخدام    )المتماثل لمصروفات التشغیل، والسلوك غیر المتماثل لتكلفة البضاعة المباع د ت ، وق

ابطة    رات ض تة متغی ضمنت س دار ت اذج انح ة نم شركة،(ثالث م ال دفقات  حج ول، الت ة األص  كثاف
ة         ز الملكی سیة، وترك ة المؤس ذي، الملكی دیر التنفی ولي الم نوات ت دد س رة، ع ة الح م ). النقدی وت

صغرى    ات ال ة المربع ى طریق اد عل الم  ) Ordinary Least Squares(االعتم دیر مع ي تق ف
اذج   االنحدار الخطي المتعدد، حیث تعد ھذه الطریقة من أكثر الطرق استخدامًا في ت    الم نم قدیر مع

ر          ة وغی ا خطی ز بأنھ ة تتمی ذه الطریق االنحدار الخطي، ألن المقدرات المتحصل علیھا باستخدام ھ
  ).٢٠١١عناني، (متحیزة وأقل تباین 
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ار          ي اختب ستخدمة ف ة الم وفیما یلي یتم عرض نتائج تحلیل االنحدار لنماذج االنحدار الثالث
  :ت التابعةالعالقة بین المتغیر المستقل والمتغیرا


 

ة        ) ٧(یوضح جدول رقم     درة اإلداری ین الق ة ب ار العالق نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختب
  .ثل لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلداریةوالسلوك غیر المتما

  نتائج تحلیل االنحدار الختبار العالقة بین القدرة اإلداریة ) ٧(جدول رقم 
  والسلوك غیر المتماثل لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلداریة

  اختبار معنویة معامالت االنحدار
المتغیر المستقل 

  والمتغیرات الضابطة

معامالت 
  االنحدار

(β) 

الخطأ المعیاري 
(Std.Error)   قیمة(t)  قیمة(p) 

معامل 
تضخم 
التباین 
(VIF) 

  ......  ٠،٠٠٩٠٦  ٣،٥٩٥٨٧٠  ٠،١٩٩٧٤٠  ٠،٣٣٨٧٣٣  ثابت االنحدار
  ١،٦٨  * *٠،٠٣٨٤١  ٣،١٩١٢٥  ٠،١٨٣٨٠٨  ٠،٠٣٤٨٢٤  القدرة اإلداریة
  ١،٥١  ٠،١٦٤١  ١،٣٩٣٦٥٩  ٠،١١٩٢٥٢  ٠،١٦٦١٩٧  حجم الشركة
  ١،٣٩  ** *٠،٠٠٢٥  ٣،٨٤٣١٧٣  ٠،٠٠٤١٩٧  ٠،٠١٢٧٧١  كثافة األصول

  ١،٧٨  ٠،٣٩٣١  ٠،٨٥٤٧٨٢  ٠،٣٠١٢٣١  ٠،٢٥٧٤٨٧  التدفقات النقدیة الحرة
عدد سنوات تولي 

  ١،٢٤  ٠،٩٥٢٢  ٠،٠٥٩٩٥٩-  ٠،٠١٤٧٩٠  ٠،٠٠٠٨٨٧-  المدیر التنفیذي

  ١،٨٣  ٠،٤١٠١  ٠،٨٢٤٥٢٩  ٠،٠٦٤٨٩٦  ٠،٠٥٣٥٠٩  الملكیة المؤسسیة
  ١،٤٥  * *٠،٠٢١٦  ٣،٤٣٥٩٠٩-  ٠،٢٤٠٩٨٧  ٠،٥٥٥٦٩٥-  تركز الملكیة

  )Sig < 0.01(، حیث %١دالة عند مستوى معنویة *** 
  )Sig < 0.05(، حیث %5دالة عند مستوى معنویة ** 

               %       ٤٥ ) = R2 Adjusted(معامل التحدید المعدل %                ٤٧) = R2(معامل التحدید 
  ٠،٠٠٠٠٠٠)  = F(              داللة اختبار ٢٥،٦٤=  المحسوبة ) F(قیمة 

   ٥٤٤= عدد المشاھدات 

م     دول رق ي الج ام والموضحة ف دار الع ل االنح ائج تحلی ن نت ة ) ٧(یتضح م ة عالق معنوی
ول،  حجم الشركة، ك(ومجموعة المتغیرات الضابطة ) القدرة اإلداربة (المتغیر المستقل    ثافة األص

ة             سیة، وتركز الملكی ة المؤس ذي، الملكی دیر التنفی ولي الم ة الحرة، عدد سنوات ت ) التدفقات النقدی
ابع   المتغیر الت ة  (ب صروفات العمومی ع والم ع والتوزی صروفات البی ل لم ر المتماث سلوك غی ال

ة ال   ). واإلداری ة االحتم ة قیم ن مقارن ھ م ستدل علی ا ی و م ستوى ا(P- Value)وھ ة  بم لمعنوی
 P-value = Sig < %٠٫٠٠٠٠٠5(، حیث نجد أن  %)٥(المقبول في العلوم االجتماعیة وھو 

=(.   
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ویتبین من نتائج تحلیل االنحدار العام أن ھناك عالقة موجبة معنویة بین القدرة اإلداریة     
وى والسلوك غیر المتماثل لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلداریة عند مست 

ة               %. ٥معنویة   درة اإلداری ین الق ة ب ة معنوی ود عالق ل بوج ول الفرض األول القائ تم قب وبالتالي ی
د   . والسلوك غیر المتماثل لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلداریة    ا ق وھو م

س            ب الم ادة الطل ة بزی ى  یرجع إلى أن توافر القدرة والكفاءة لدى المدیرین تجعلھم أكثر ثق تقبلي عل
ر             ة غی ة واإلداری ة والعمومی ى بعض المصروفات البیعی اء عل مبیعات الشركة، وبالتالي یتم اإلبق
دما       ن عن ت ممك رب وق ي أق تخدامھا ف تم اس ل أن ی ن أج ات، م اض المبیع د انخف ستخدمة عن الم

 Chen et: (وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج العدید من الدراسات، مثل. یتحسن الطلب على المبیعات
al., 2013; Kuang et al., 2015; Liang et al., 2015; Bu et al., 2015; Naoum 
and Vlismas, 2015; Rezaei and Barandagh, 2016; Ballas et al., 2018; 

Chen et al., 2018; Choi et al., 2019; Hartlieb et al., 2019.(  
ة       ود عالق ضح وج ضابطة، یت المتغیرات ال ق ب ا یتعل ة    وفیم ین كثاف ة ب ة معنوی  موجب

ة             ة واإلداری ع والمصروفات العمومی ع والتوزی ل لمصروفات البی ر المتماث سلوك غی األصول وال
ة   ستوى معنوی د م ي     %. ١عن ة ف دم الحكم دیرون ع رى الم د ی ول ق ة األص ادة كثاف ع زی ھ م ألن

د تتحمل خ         شركة ق سائر التخلص من بعض األصول بسبب حدوث انخفاض في المبیعات، ألن ال
أكبر ناتجة عن الفرق بین القیمة البیعیة لألصول التي یتم التخلص منھا وتكلفة شراء أصول بدیلة     

ة       . لھا عند زیادة اإلنتاج والمبیعات     ین تركز الملكی ة ب كما تظھر النتائج وجود عالقة سالبة معنوی
اریة عند مستوى والسلوك غیر المتماثل لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلد 

ة  ة      %. ٥معنوی ى محاول الك إل ار الم دفع كب د ت ة ق ز الملكی ى أن ترك ة إل ك النتیج ع تل د ترج وق
ي         اض ف تمرار االنخف ن اس ًا م ات تخوف اض المبیع د انخف شركة عن ة لل الیف الحالی یض التك تخف

ؤثر  اإلیرادات واحتمالیة تحقیق خسائر لفترة طویلة، وھذه الخسائر التي تظھر بالقوائم ا   لمالیة ال ت
الي         سھم، وبالت سوقیة لل ة ال ار القیم فقط على نصیب كبار المالك من األرباح بل قد تؤدي إلى انھی
سن               د تح وارد مرة أخري عن م إعادة الم ة ث وارد العاطل تخلص من الم قد یرى كبار المالك أن ال

  .المبیعات یمثل أفضل البدائل ویحقق أقل خسارة ممكنة
ائج تحلی     دل        كما تشیر نت د المع ل التحدی ة معام ى أن قیم ام إل ادل  (R2)ل االنحدار الع  تع

ادرة   ) القدرة اإلداریة( وھو ما یعني أن المتغیر المستقل     %٤٥ ومجموعة المتغیرات الضابطة، ق
سیر    ى تف ابع       %٤٥عل ر الت ي المتغی رات ف الي التغی صروفات    ( من إجم ل لم ر المتماث سلوك غی ال

  .لعینة البحث) عمومیة واإلداریةالبیع والتوزیع والمصروفات ال


 
ر              سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ار العالق تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختب

  ).٨(ول رقم المتماثل لمصروفات التشغیل من خالل جد
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  نتائج تحلیل االنحدار الختبار العالقة بین القدرة اإلداریة) ٨(جدول رقم 
   والسلوك غیر المتماثل لمصروفات التشغیل

اختبار معنویة معامالت 
المتغیر المستقل   االنحدار

  والمتغیرات الضابطة

معامالت 
  االنحدار

(β) 

الخطأ المعیاري 
(Std.Error) 

 (p)قیمة  (t)قیمة 

معامل 
تضخم 
التباین 
(VIF) 

  ......  ٠،٠٠٩٦١  ٣،٦٦٨٢١٠  ٠،٥٥٤٠٣٥  ٠،٩٢٤٢٤٦  ثابت االنحدار
  ١،٥٤   ***٠،٠٠١٣  ٤،٠٥٦١٨٤  ٠،٢٠٣٧٨٥  ٠،٢٩٠٥٦٤  القدرة اإلداریة
  ١،٣٧  ٠،٧٣٦٩  ٠،٣٣٦١٨٢  ٠،٠٩٧٨١٥  ٠،٠٣٢٨٨٤  حجم الشركة
  ١،٩٨  ٠،٣٤٩١  ٠،٩٣٧٥٢٤  ٠،٠٠٣٣٤٢  ٠،٠٠٣١٣٣  كثافة األصول

  ٢،١٤  * ٠،٠٩١٦  ٢،٩٨١٤٥٣  ٠،٢٤٢٢٦٧  ٠،٣٣٦٨٤٢  ت النقدیة الحرةالتدفقا
عدد سنوات تولي 

  ١،٧٧  ٠،٣٨٨٧  ٠،٨٦٣٠١٤-  ٠،٠١١٥٤٨  ٠،٠٠٩٩٦٦-  المدیر التنفیذي

  ١،٥٢  ٠،٦٨٨٧  ٠،٤٠٠٩٧٥  ٠،٠٥٠١٢٠  ٠،٠٢٠٠٩٧  الملكیة المؤسسیة
  ١،٣٢  ٠،٤٨٦٥  ٠،٦٩٦٥٩٠  ٠،١٩١٧٤٣  ٠،١٣٣٥٦٧  تركز الملكیة

  )Sig < 0.01(، حیث %١توى معنویة دالة عند مس*** 
  )Sig < 0.10(، حیث %10دالة عند مستوى معنویة * 

  %٦٨ ) = R2 Adjusted(معامل التحدید المعدل %             ٧٣) = R2(معامل التحدید 
  ٠،٠٠٠٠٠٠)  = F(            داللة اختبار ١٤،٢١=  المحسوبة ) F(قیمة 

  ٥٤١= عدد المشاھدات 

م       یتضح من نت    ي الجدول رق ام والموضحة ف ل االنحدار الع ة  ) ٨(ائج تحلی ة عالق معنوی
ول،  (ومجموعة المتغیرات الضابطة ) القدرة اإلداریة (المتغیر المستقل    حجم الشركة، كثافة األص

ة             سیة، وتركز الملكی ة المؤس ذي، الملكی دیر التنفی ولي الم ة الحرة، عدد سنوات ت ) التدفقات النقدی
ة  ). السلوك غیر المتماثل لمصروفات التشغیل   (بالمتغیر التابع  وھو ما یستدل علیھ من مقارنة قیم

و         P-Value)(االحتمال   ة وھ وم االجتماعی ث نجد   %)٥( بمستوى المعنویة المقبول في العل ، حی
   .)= P-value = Sig < %٠٫٠٠٠٠٠5(أن 

ة ب     ة   ویتبین من نتائج تحلیل االنحدار العام أن ھناك عالقة موجبة معنوی درة اإلداری ین الق
ة          ستوى معنوی د م شغیل عن ل لمصروفات الت ر المتماث ول الفرض     %. ١والسلوك غی تم قب ذلك ی ل

صروفات           ل لم ر المتماث سلوك غی ة وال درة اإلداری ین الق ة ب ة معنوی ود عالق ل بوج اني القائ الث
بعض             . التشغیل اظ ب ى االحتف ة تعمل عل درة اإلداری ك، أن الق ي ذل سبب ف ون ال ا یك وارد  وربم  الم

ق أن    ن منطل الیف، م ل للتك ر المتماث سلوك غی ادة ال ى زی ؤدي إل ا ی ستغلة، مم ر الم شغیلیة غی الت
االنخفاض في اإلنتاج والمبیعات یمثل حدث عارض ومؤقت وأنھ من المتوقع ارتفاع الطلب على      

  . مبیعات الشركة في القریب العاجل



 

 ١٧٧  
 

––  

 
 

ود عالق    ضح وج ضابطة، یت المتغیرات ال ق ب ا یتعل دفقات   وفیم ین الت ة ب ة معنوی ة موجب
ك   %. ١٠النقدیة الحرة والسلوك غیر المتماثل لتكالیف التشغیل عند مستوي معنویة   ع ذل وقد یرج

ى                  اء عل ا اإلدارة لإلبق ي تحتاجھ ة الت وفیر النقدی ى ت ة الحرة تعمل عل إلى أن زیادة التدفقات النقدی
ر     بعض الموارد التشغیلیة غیر المستغلة لحین تحسن اإلیر   سلوك غی ادة ال ى زی ادات، مما یؤدي إل

  .المتماثل للتكالیف مع زیادة التدفقات النقدیة الحرة

ادل  (R2)كما تظھر نتائج تحلیل االنحدار العام أن قیمة معامل التحدید المعدل         ، %٦٨ تع
ل لمصروفات     ( من إجمالي التغیرات في المتغیر التابع    %٦٨وبالتالي یكون    ر المتماث سلوك غی ال

ستقل    ) شغیلالت ر الم أثیر المتغی سبب ت دث ب ث، تح ة البح ة(لعین درة اإلداری ة ) الق ومجموع
  .المتغیرات الضابطة


 

ة     نتائج تحلیل االنحدار المتعدد ) ٩(یوضح جدول رقم     درة اإلداری ین الق ة ب الختبار العالق
  .والسلوك غیر المتماثل لتكلفة البضاعة المباعة

  نتائج تحلیل االنحدار الختبار العالقة بین القدرة اإلداریة ) ٩(جدول رقم 
  والسلوك غیر المتماثل لتكلفة البضاعة المباعة

  اختبار معنویة معامالت االنحدار
المتغیر المستقل 

  والمتغیرات الضابطة

معامالت 
  االنحدار

(β) 

أ المعیاري الخط
(Std.Error)   قیمة(t)  قیمة(p) 

معامل 
تضخم 
التباین 
(VIF) 

  ......  ٠،٠٠١٣  ٣،٤٨١٥١٣  ٠،٦٦٤٠١٢  ٠،٩٨٣٧٥٤  ثابت االنحدار
  ١،١٧  ٠،٢٣٥٠  ١،١٨٩٤٥٦  ٠،٢٤٤٢٣٧  ٠،٢٩٠٥٠٩  القدرة اإلداریة
  ١،٢٩  ٠،٩٤٤٠  ٠،٠٧٠٢٨٨٠  ٠،١١٧٢٣٢  ٠،٠٠٨٢٤٠  حجم الشركة
  ٢،٠٣  ٠،٩٦٤٦  ٠،٠٤٤٤٥٩-   ٠،٠٠٤٠٠٥  ٠،٠٠٠١٧٨-   كثافة األصول

  ١،٢٦  ** ٠،٠٢٦٦  ٢،٨٤٧٣٢٧  ٠،٢٩٠٣٥٨  ٠،٣٢٣٠١٦  التدفقات النقدیة الحرة
عدد سنوات تولي المدیر 

  ٢،٣٨  ٠،٦٤٩٩  ٠،٤٥٤٢٧٣-   ٠،٠١٣٨٤٠  ٠،٠٠٦٢٨٧-   التنفیذي

  ٢،٠٨  ٠،٧٢٤٢  ٠،٣٥٣١٦١  ٠،٠٦٠٠٦٩  ٠،٠٢١٢١٤  الملكیة المؤسسیة
  ١،٤٦  ** ٠،٠١٩٨  ٢،٩٣٠٥١-   ٠،٢٢٩٨٠٥  ٠،٢٩٦٣٠٩-   تركز الملكیة

  )Sig < 0.05(، حیث %5دالة عند مستوى معنویة ** 
  %                      ١٣ ) = R2 Adjusted(معامل التحدید المعدل %                  ١٥) = R2(معامل التحدید 

  ٠،٠٠٠٠٠٠)  = F(  داللة اختبار                ٨،٥١=  المحسوبة ) F(قیمة 
   ٥٤٣= عدد المشاھدات 
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ھ        ) ٩(یتبین من النتائج الموضحة في الجدول رقم              ة نموذج االنحدار، وھو ما یستدل علی معنوی
ال   ة االحتم ة قیم و   (P- Value)من مقارن ة وھ وم االجتماعی ي العل ول ف ة المقب ستوى المعنوی ، %)٥( بم

   .)= P-value = Sig < %٠٫٠٠٠٠٠5(حیث نجد أن 

ویتبین من نتائج تحلیل االنحدار العام عدم وجود عالقة معنویة بین القدرة اإلداریة والسلوك غیر             
ة بین القدرة                 المتماثل لتكلفة البضاعة المباعة، وبالتالي یتم رفض الفرض الثالث القائل بوجود عالقة معنوی

ة البضاعة المباع   ل لتكلف ر المتماث سلوك غی ك النتیجة إلى أن معظم عناصر  اإلداریة وال ة، وربما ترجع تل
تكلفة البضاعة المباعة تعتبر متغیرة، وبالتالى ال تخضع للسلوك غیر المتماثل للتكالیف، بمعنى أنھا أقرب                 

شاط      ستویات الن ى م اض ف ادة واإلنخف ع الزی نقص م د وت الیف، أى تزی ل للتك ق  .  للسلوك المتماث ا یتعل وفیم
ة الحرة والسلوك غیر المتماثل            بالمتغیرات الضابطة،    دفقات النقدی یتضح وجود عالقة موجبة معنویة بین الت

ة         ة بین تركز          %. ٥لتكلفة البضاعة المباعة عند مستوى معنوی كما تظھر النتائج وجود عالقة سالبة معنوی
  %. ٥الملكیة والسلوك غیر المتماثل لتكلفة البضاعة المباعة عند مستوى معنویة 

 
 

 
الیف     اظ بالتك تفاوت القدرات والمھارات بین المدیرین قد یؤدي إلى اختالف قرار االحتف

شركة           ى منتجات ال ع أن   . أو تخفیضھا عند حدوث انخفاض مؤقت في حجم الطلب عل فمن المتوق
ب   صوص الطل ل بخ ي التفائ ة ف درة اإلداری ؤثر الق الي   ت شركة، وبالت ات ال ى منتج ستقبلي عل  الم

شركة               ون ال ل، كي تك ستغلة االستغالل األمث ر الم ة غی شریة والمادی وارد الب بعض الم االحتفاظ ب
ض           یض بع رار تخف ى أن ق شركة، عالوة عل ات ال ى مخرج ب عل سن الطل د تح ة عن ر جاھزی أكث

  .على بعض الموارد العاطلةالموارد قد یحمل الشركة تكالیف أكبر مقارنة بتكالیف اإلبقاء 
د من                 ام العدی الیف باھتم ل للتك ر المتماث سلوك غی ة بال درة اإلداری ة الق ت عالق وقد حظی
ة     ة ذات دالل ة موجب ود عالق ى وج ات إل ذه الدراس لت ھ د توص ة، وق ات أجنبی ي بیئ الدراسات ف

ع               ع والتوزی ل لمصروفات البی ر المتماث سلوك غی ة وال  والمصروفات  إحصائیة بین القدرة اإلداری
ة    ة واإلداری  Hwang and Park, 2012; Chen et al., 2013; Naoum and(العمومی

Vlismas, 2015; Tariverdi et al., 2018; Choi et al., 2019; Hartlieb et al., 
2019; Ronny, 2019.(  

ر المتما      سلوك غی ى ال ة عل ل  ولما كانت الدراسات السابقة قد اھتمت بأثر القدرة اإلداری ث
ة       لمصروفات البیع والتوزیع والمصروفات العمومیة واإلداریة، وال توجد أي دراسة سابقة أجنبی
ٍل من        ل لك ر المتماث أو في البیئة المصریة اھتمت باختبار العالقة بین القدرة اإلداریة والسلوك غی

ار العال      ث الحالي باختب تم البح درة    مصروفات التشغیل وتكلفة البضاعة المباعة، فقد اھ ین الق ة ب ق
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الیف   ل للتك ر المتماث سلوك غی ة وال ة  (اإلداری صروفات العمومی ع والم ع والتوزی صروفات البی م
ة       ة البضاعة المباع شغیل، وتكلف ة، مصروفات الت ى     ) واإلداری اد عل ة المصریة، باالعتم ي البیئ ف

ن     ة  م ة مكون ت     ٦٨عین شاھدات بلغ الي م ركة بإجم رة    ٥٤٤ ش الل الفت شاھدة خ  – ٢٠٠٩ م
درة         ٢٠١٦ ین الق صائیة ب ة إح ة ذات دالل ة موجب ود عالق ى وج ث إل ائج البح صت نت د خل ، وق

ة،              ة واإلداری ع والمصروفات العمومی ع والتوزی ل لمصروفات البی اإلداریة والسلوك غیر المتماث
ل لمصروفات             ر المتماث سلوك غی وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین القدرة اإلداریة وال

  .عدم وجود عالقة بین القدرة اإلداریة والسلوك غیر المتماثل لتكلفة البضاعة المباعةالتشغیل، 
 

وث       ًا لبح ل أساس د تمث ي ق االت الت ض المج راح بع ن اقت ث، یمك ائج البح وء نت في ض
مصریة، لعل   مستقبلیة، یمكن تطبیقھا على بیانات الشركات المقیدة في بورصة األوراق المالیة ال    

  :من أھمھا

  .دراسة واختبار العالقة بین إدارة األرباح والسلوك غیر المتماثل للتكالیف -١

ل           -٢ ر المتماث سلوك غی شركات وال ة لل سئولیة االجتماعی ین الم ة ب ار العالق ة واختب دراس
  .للتكالیف

 .یفدراسة واختبار العالقة بین الظروف االقتصادیة العامة والسلوك غیر المتماثل للتكال -٣

  .دراسة واختبار العالقة بین فعالیة نظام الرقابة الداخلیة والسلوك غیر المتماثل للتكالیف -٤

  .دراسة واختبار العالقة بین القدرة اإلداریة وكفاءة االستثمار -٥

 .دراسة واختبار العالقة بین القدرة اإلداریة وتكالیف التمویل -٦

 .ئمة القیمیة للمعلومات المحاسبیةدراسة واختبار العالقة بین القدرة اإلداریة والمال -٧

  .دراسة واختبار العالقة بین القدرة اإلداریة ودقة تنبؤات المحللین المالیین -٨
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د،    د محرم فری راھیم، فری اریر   ٢٠١٦إب شروط بالتق تحفظ المحاسبي الم ستوى ال ین م ة ب ، العالق
ساھمة    : ار أسعار األسھمالمالیة المنشورة ومخاطر انھی   شركات الم ى ال دراسة تطبیقیة عل

ة،   وث المحاسبیة   بالبورص ة البح اني،       مجل دد الث ة طنطا، الع ة التجارة، جامع -٤٣٩، كلی
٤٩١.  

د،    راھیم محم ة     ٢٠١٨الطحان، إب سئولیة االجتماعی ات الم اري عن معلوم صاح االختی ر اإلف ، أث
ة للشركات على عدم تماثل المعلومات في سوق ا  ة،    : ألوراق المالی ة وتطبیقی ة نظری دراس

  .٥٩٠-٦٥٤، كلیة التجارة، جامعة طنطا، العدد األول، مجلة البحوث المحاسبیة

سمیع،  د ال د عب اني، محم ل٢٠١١عن صادیة، التحلی ات االقت صائي للعالق ي واإلح دخل :  القیاس م
  .لزقازیق، الطبعة الثالثة، كلیة التجارة، جامعة اSPSS Windowsحدیث باستخدام 

لیمان،   ود س د محم د، محم ة   ٢٠١٨محم ى لزوج ة عل شكالت الوكال شركات وم ة ال ر حوكم ، أث
الیف ة، : التك ة إمبریقی شورة  دراس ر من بة غی ي المحاس وراه ف الة دكت ارة، رس ة التج ، كلی

  .جامعة الزقازیق

ر       ٢٠١٩ملیجي، مجدي ملیجي عبد الحكیم،       ودة التقری ى ج ة عل درة اإلداری ر الق الي  ، قیاس أث الم
ة المصریة،      دة بالبورص وخطر انھیار أسعار األسھم، دراسة تطبیقیة على الشركات المقی

بیة  وث المحاس كندریة للبح ة اإلس ث،  مجل دد الثال كندریة، الع ة اإلس ارة، جامع ة التج ، كلی
  .٣٧٩ -٢٩٣المجلد الثالث، 

الی   ٢٠١٥منطاش، عبد الحمید عبد المنعم عبد الحمید،      اس انعكاس التك ى    ، قی ة االتجاه عل ف ثنائی
شورة     دقة مخرجات نظام المحاسبة اإلداریة،     ر من ي المحاسبة غی وراه ف ة  رسالة دكت ، كلی

  .التجارة، جامعة القاھرة
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Abstract  
This research aims to examine the relationship between managerial 

ability and asymmetric cost behaviour, using a sample of 68 listed non-
financial Egyptian Firms, with 544 firm-year observations, over the period 
2009-2016. The empirical results of multiple linear regression model 
provide evidence that there is a significant positive relationship between 
managerial ability and asymmetric cost behavior of selling, general and 
managerial expenses. a significant positive relationship between managerial 
ability and asymmetric cost behavior of operation expenses. And no 
significant relationship between managerial ability and asymmetric cost 
behavior of goods sold expenses. In general, these empirical results provide 
evidence that managerial ability affect on asymmetric cost behaviour. 

Keywords: Managerial Ability, Asymmetric Cost Behavior of Selling, 
General and Managerial Expenses, Asymmetric Cost 
Behavior of Operation Expenses, Asymmetric Cost Behavior 
of Goods Sold Expenses 
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