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 الملخص:

خدمية المدرجة والهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية 

( 93(، فيما تم إخضاع )9003-9003( شركة صناعية وخدمية للفترة ما بين )39في بورصة عمان، تم تطبيق الدراسة على )

(، باإلضافة 9003-9002شركة من عينة الدراسة لتوفر جميع البيانات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة خالل الفترة الممتدة من )

أثر نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق الداخلي للفترة، كما تم جمع إلى دراسة اختالف 

البيانات المالية من التقارير المالية للشركات الصناعية والخدمية، حيث استخدم االنحدار المتعدد في تحليل فرضيات الدراسة، 

اًء على مقياس محسوب على أساس )بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية، وتم قياس درجة نرجسية المدير التنفيذي بن

ونسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي(، كما تم قياس جودة التقارير المالية من خالل نموذج جونز المطور، فيما تم قياس جودة 

 Panelولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد تحليل ) قيق(.التدقيق الداخلي باستخدام مؤشرين اثنين )شهادة المدقق، وخبرة التد

Data في معالجة البيانات، وخلصت الدراسة إلى وجود أثر طردي لنرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية، كما )

ودة التدقيق باختالف ج خلصت النتائج إلى عدم وجود اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية

ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة، االهتمام بالمدراء التنفيذيين النرجسيين وحث الشركات على استغالل شخصيتهم  الداخلي.

 الكاريزمية لما لهم من مهارات قيادية وريادية مما يؤدي إلى زيادة االبتكار المؤسسي.

 التنفيذي، الجودة، التقارير المالية، التدقيق الداخلي، بورصة عمان. النرجسية، المدير الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This study aims to identify the impact of CEO's narcissism in financial reporting quality in 

industrial and service companies listed on Amman Stock Exchange, as well as to identify the effect 

of CEO's narcissism on financial reporting quality, according to the internal audit quality for the 

period of (2009-2019). The research design is quantitative method using secondary data, the data 

was collected from the financial statements. To achieve the objectives of the study, multiple 

regression analysis have been employed to test the hypotheses of the study, The CEO’s narcissism 

has been measured based on a measure calculated on the basis of (The prominence of a CEO’s 

photo in annual reports, and the percentage of the CEO's salary and rewards). Modified Jones 

Model has been used to examine the financial reporting quality, and the internal audit quality has 

been measured using scores on two indicators these are: auditor certification and audit experience. 

To achieve the objectives of the study, Panel Data analysis was adopted in data processing. The 

study concluded that there is a positive impact of the CEO's narcissism on the financial reporting 

quality, and the results concluded that there is no influence of CEO's narcissism on the financial 

reporting quality varies according to the internal audit quality. Among the most important 

recommendations presented by the study are attention to CEO's narcissism and urging companies 

to exploit their charismatic personality because of their leadership and entrepreneurial skills, which 

leads to increased institutional innovation. 

Keywords: Narcissism, CEO, Quality, Financial Reporting, Internal Audit Quality, Amman 

Stock Exchange. 
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 المقدمة: .1

تعد التقارير المالية المصدر الرئيسي للمعلومات التي يعتمد عليها أصحاب المصالح في عمليات اتخاذ القرار، ويمثل ضعف تلك 

المعلومات مدعاة لمخاوف المستثمرين حول صحة التقارير المالية للشركة وموثوقية أدائها في الماضي، وبالتالي يُصعب من 

خاذ القرار المناسب لعملية االستثمار. حيث تتمتع التقارير المالية بالجودة حينما تعرض التقارير اختيار الشركة المستهدفة عند ات

 & Putri؛ 9000المالية صورة حقيقية عن وضع الشركة المالي وان تكون عادلة وخالية من التحريفات الجوهرية )حمدان، 

Rusmanto, 2019; Lim et al., 2015.) 

ات بجودة المعلومات المحاسبية لما له من أهمية في مساعدة متخذي القرارات في اتخاذ القرارات اإلدارية اهتمت العديد من الدراس

واالقتصادية واالستثمارية. وفي الفترة األخيرة ازداد االهتمام بتالعب الشركات في التقارير المالية، وال يعود السبب فقط إلى 

ا، لكن بسبب ارتفاع قيمة الموجودات التي تعرضت للتالعب، وزيادة عدد الشركات ارتفاع عدد حاالت التالعب التي تم اكتشافه

(. إن انخفاض جودة التقارير المالية في الشركات العالمية الكبرى أدى 9003التي أصبحت ضحية لعمليات التالعب )الجربوع، 

المتالحقة للشركات، فقد كشفت هذه الدراسات أن  إلى حدوث فضائح مالية، مما دفع الباحثين لالهتمام لدراسة أسباب االنهيارات

المسؤول عن إدارة األداء المالي للشركات هي اإلدارة التنفيذية، حيث تمثل اإلدارة التنفيذية الوكيل عن المستثمرين في تسيير 

 (.Al-Thuneibat, et al., 2016أعمال الشركات )

يها بهدف تحقيق مصالحها الشخصية، من خالل التالعب بالتقارير المالية، التنفيذية المسؤولية الموكلة إل اإلداراتتستغل بعض 

وبالتالي تضليل مستخدمي التقارير، وإلحاق الضرر بالسوق المالي، وذلك عن طريق استغالل الثغرات الموجودة في السياسات 

نفيذيين، زيادة المنافع الشخصية للمدراء التالمحاسبية لتحسين األداء المالي للشركة والتالعب في التقارير المالية بهدف تحقيق 

 (.009: 9002خصوصاً هي حال عدم وجود آليات رقابة قوية على أداء المدراء )حماد، 

ركزت العديد من الدراسات السابقة على أثر حوافز اإلدارة في سلوك المدراء التنفيذيين للتالعب بالتقارير المالية، إال أن هذه 

بالقدر الكافي السمات الشخصية للمدير التنفيذي؛ ذلك أن شخصية المدير التنفيذي تتمتع بأنماط وخصائص الدراسات لم تتناول 

(. إن البحث عن تأثير خصائص المدير التنفيذي مثل نرجسية المدراء Jasman, 2018مختلفة عن غيره من المدراء التنفيذيين )

( أن المدير التنفيذي النرجسي يحد 9002) Zhu & Chenحيث أَثبتت دراسة  التنفيذيين في جودة التقارير المالية محدود للغاية.

من تأثير المدراء اآلخرين على إستراتيجية الشركة ويؤثر في عملية صنع القرارات اإلستراتيجية. كما أن هناك ندرة في الدراسات 

ثر ة التقارير المالية. لذلك تحاول الدراسة بيان أالتي اهتمت بدور جودة التدقيق في العالقة بين نرجسية المدير التنفيذي وجود

سلوك المدير التنفيذي وسماته الشخصية تحديًدا النرجسية في جودة التقارير المالية وفحص دور جودة التدقيق في الحد من تلك 

 الممارسات في جودة التقارير المالية.

 أهمية الدراسة: .2

تعتبر المعلومات المحاسبية ذات أهمية كبيرة في تقديم المساعدة في عملية اتخاذ القرارات، ذلك أن المعلومات المحاسبية         

 لقرارات اإلدارية واالقتصاديةتعكس الوضع المالي للشركة. باإلضافة لما تقدمه هذه المعلومات من تأثير على متخذي ا

(O'Reilly et al, 2014.) 
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ضوء ذلك جاء االهتمام في سلوك المديرين التنفيذيين في جودة التقارير المالية من منظور قائم على النرجسية؛ من خالل  وفي 

 نإإلقاء الضوء على الجانب النفسي للمديرين التنفيذيين ومدى تأثير نرجسية المديرين التنفيذيين في جودة التقارير المالية. حيث 

يتجه نحو زيادة الرقابة على أداء المدراء التنفيذيين، للتخفيض من تماثل المعلومات والحد من تضليل  االهتمام في الوقت الحالي

(. باإلضافة إلى ذلك تساعد الدراسة المستثمرين في التعرف على Kets & Vries, 2016أصحاب المصالح في الشركات )

ودة التقارير المالية والمساهمة في بذل العناية الالزمة للمحافظة الدور الذي يمكن أن يلعبه المدراء التنفيذيين النرجسيين في ج

على استثمارات أموالهم، لما تمثله التقارير المالية السليمة من مؤشرات يستخدمها المستثمرين التخاذ قراراتهم، لذلك فإن التالعب 

جان التدقيق، لمساعدة ل استرشاديهالدراسة كنشرة  في التقارير المالية سوف يؤثر على قرارات المستثمرين، كما يمكن اعتبار هذه

لما توفره من معلومات حول الجوانب النفسية للمدراء التنفيذيين وتحديًدا النرجسيين منهم، واآلثار التي قد تترتب على ممارسات 

لمهني لمنع مثل ق قواعد السلوك االمدراء التنفيذيين النرجسيين والتي قد تؤثر سلبًا على جودة التقارير المالية، مما يتطلب تطبي

تلك الممارسات، وذلك بهدف حماية المعلومات المحاسبية من التالعب والغش والتضليل التي قد تنتج عن سلوك المدراء التنفيذيين 

 (.D’Souza et al., 2019النرجسيين )

 أهداف الدراسة: .3

ة التنفيذي في جودة التقارير المالية للشركات الصناعية والخدميالهدف الرئيسي من الدراسة هو معرفة وتحليل أثر نرجسية المدير 

 :المدرجة في بورصة عمان، والخروج بنتائج وتوصيات لهذه الدراسة وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية

 .معرفة مدى وجود مدراء تنفيذيين نرجسيين في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية -أ

على أثر المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في التعرف  -ب

 .بورصة عمان

بيان اختالف تأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق الداخلي في الشركات  -ج

 بورصة عمان.الصناعية والخدمية المدرجة في 

 أنموذج الدراسة: .4

لتحقيق األهداف المنشودة، ولمعرفة غاياتها، وإذا كان هناك أثر لنرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية، تم تصميم 

المتغير المستقل هو النرجسية، والمتغير التابع هو جودة التقارير  إنالنموذج التالي، حيث يمثل العالقة بين المتغيرات، حيث 

 Jasman, 2018; Kontesa et al., 2020; Lin et al, 2020; Buchholzالمالية، والمتغير المعدل جودة التدقيق الداخلي )

et al., 2020.) 
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 ( أنموذج الدراسة0الشكل )

 

 فرضيات الدراسة: .5

 :الدراسة بناًء على األهداف المراد تحقيقها من خالل الفرضيات العدمية التاليةتم صياغة فرضيات 

 .الفرضية الرئيسية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية

جودة التدقيق  سيين في جودة التقارير المالية باختالفالفرضية الرئيسية الثانية: ال يوجد اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرج

 الداخلي.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: .6

 نرجسية المدير التنفيذي: . 1.6

ارتبط وجود المدراء التنفيذيين النرجسيين بعدد من النتائج التنظيمية اإليجابية؛ ألن هؤالء المدراء يتم التعامل معهم على أنهم 

(. أظهرت بعض الدراسات أن المدراء Chatterjee & Pollock, 2017ويمكنهم تحقيق األهداف المرجوة )إشارات قيمة 

التنفيذيين النرجسيين لهم قيمة معنوية متعلقة بالقيمة غير القابلة للمالحظة في الشركات يتم أخذها بعين االعتبار من قبل أصحاب 

راسات أيًضا أن نرجسية المدير التنفيذي تجلب رأس مال بشري واجتماعي (؛ كما أظهرت الدPollock et al., 2010المصلحة )

 (. ولكن وفي المقابل، Chandler et al., 2013قيم، والذي يمكن استخدامه لصالح الشركة )

http://www.ajrsp.com/
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 ,Duchon & Drakeتفيد النتائج بأن المدراء التنفيذيين النرجسيين يميلون إلى اللجوء إلى السلوك غير األخالقي لتحقيق أهدافهم )

2009; Amernic & Craig, 2010 ويقوم المدير التنفيذي النرجسي باتخاذ إجراءات جريئة وخطيرة تنحرف عن معايير ،)

 ,.Chatterjee & Hambrick, 2007, 2011; Gerstner et alالصناعة من أجل جذب االنتباه وإثارة إعجاب اآلخرين )

2013; Zhu & Chen, 2015 يستمتع المدراء التنفيذيين النرجسيين بتصويرهم على أنهم "متمردين" يقومون (، ومن المرجح أن

 (.Rindova et al., 2006؛ 9002بأشياء تنتهك العرف )الكرداوي، 
 

 جودة التقارير المالية ونرجسية المدير التنفيذي:. 2.6

ررة هتمام وخصوًصا بعد االنهيارات الكبيرة والمتكتعتبر جودة التقارير المالية من المواضيع المهمة التي حظيت بقدر كبير من اال

لعدد من الشركات العالمية، كما أصبح المستثمرون يشككون في دقة وصحة التقارير المالية المقدمة إليهم ومدى صدق تعبيرها 

 عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

يفها سلبًا على النتائج المالية المتعلقة بسمعة الشركات، ولكن يمكن تخف النرجسية إحدى السمات التي يُنظر إليها على أنها تؤثر تمثل

(. كما أن النرجسية مرتبطة سلبًا بأداء الشركة ككل Duchon & Drake, 2009بالقواعد التنظيمية أو اإلجراءات الرقابية )

(Ham et al., 2017; Petrenko et al., 2016( وإدارة األرباح ،)Capalbo et al., 2018 واالستثمار المفرط )

(Buchholz et al., 2020; Ham et al., 2017 وجدت الدراسات إن الشركات التي يقودها المدراء ذو الصفات النرجسية .)

 Capalboيفرطون في تعريف أنفسهم وعلى استعداد لبذل جهود كبيرة لتحقيق الهدف، حتى لو كان السلوك غير األخالقي مطلوبًا )

et al., 2018( كما وجد أن نرجسية المدراء لها عالقة طردية قوية مع التقارير المالية الخاطئة .)Ham et al., 2017 نظًرا ،)

(، كما رأى Duchon & Drake, 2009ألن النرجسية هي خاصية يُعتقد أنها تؤثر سلبًا على النتائج المالية للشركة وسمعتها )

Johnson et al( .9009 أن السلوك النرجسي ) للمدراء واالستعداد الرتكاب االحتيال مهمان ومرتبطان بشكل طردي بمخاطر

وجدت الدراسات أنه عندما تستند العقود إلى أرقام محاسبية، فقد يكون لدى المدراء التنفيذيين النرجسيين كما  االحتيال المقدرة.

 Dimitropoulos etعفون جودة المحاسبة )( أو يضAli & Zhang, 2015حافز لالنخراط في التالعب بالتقارير المالية )

al., 2016 يرى .)Buchholz et al( .9090 النرجسية صفة مرتبطة بسلوك المدراء التنفيذيين وبالتالي خياراتهم المحاسبية )

 بطريقة ملتبسة. 

قة بمعلومات د أصحاب العاليعد استخدام الخيارات المحاسبية للمدراء التنفيذيين النرجسيين، سلوك يخدم الذات وليس بهدف تزوي

(، حيث وجد أن اختيار الخيارات المحاسبية تتأثر بأساليب المدير المالي الفردية وأن المدراء Buchholz et al., 2020إضافية )

التنفيذيين لديهم القدرة على إجبار المدراء الماليين والمحاسبين اإلداريين على التصرف بشكل غير أخالقي من خالل تضخيم 

( أن هناك عالقة طردية بين 9002. )Olsen et al(. يقول Jasman, 2018ألرباح المبلغ عنها لتحقيق األهداف أو تجاوزها )ا

المدير التنفيذي النرجسي وربح السهم في البيانات المالية للشركة، فقد أثبت بحثه أيًضا أن المدير التنفيذي النرجسي يتوق إلى 

لمحاسبية المقدمة للجمهور. توصل التحقيق في العالقة بين منصب المدير التنفيذي والتالعب بالتقارير الثناء والتملق بالمعلومات ا

( أن معظم المدراء 9002. )Frino et alالمالية إلى أن المدراء التنفيذيين النرجسيين يميلون إلى المبالغة في األرباح، فقد أكد 

ر في التالعب بالنتائج، بهدف تقديم أداء أفضل، مما يشير إلى احتمال أكبر لتقاري التنفيذيين النرجسيين هم أكثر عرضة للمشاركة

( بأنه كلما ارتفعت أرباح الشركة، زادت اإلطراءات والثناء الالزمين لتعزيز 9002. )Olsen et alمالية خاطئة. كما جادل 

 لوكيات النرجسية. الشعور المتضخم بالذات الذي يقدمه هؤالء المدراء الذين يميلون إلى الس
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إن الدافع وراء التالعب بالتقارير المالية له مزيد من االهتمام حيث يُقترح أن يؤدي المدراء التنفيذيين النرجسيين أداء أفضل إذا 

 & Chatterjee(. بينما ال يجد Wallace & Baumeister, 2002رأوا فرصة لكسب اإلعجاب كوسيلة لتعزيز الذات )

Hambrick (9002 أي عالقة بين أداء الشركة ومستوى نرجسية المدير التنفيذي، فقد وجد أنه يتفق مع دافع تجنب النهج الذي )

. Olsen et alيقوم به المدراء التنفيذيين النرجسيين بشكل أفضل بعد األزمة المالية. بينما تم العثور على عالقة طردية بواسطة 

( أن 9090.، )Buchholz et alعلى التالعب بالتقارير المالية لزيادة الدخل. اقترح  (، والتي يمكن تفسيرها كدليل9002)

المدراء التنفيذيين النرجسيين يواجهون سجل إنجازات أقل مقارنة بأقرانهم األقل نرجسية وبالتالي يشعرون بالحاجة األكبر 

 لالنخراط في زيادة التالعب بالتقارير المالية.
 

 جودة التدقيق الداخلي:المالية وجودة التقارير . 3.6

بشكل عام تم اعتبار الجودة على أنها مدى إمكانية مطابقة المتطلبات، ولذلك تسعى الشركات لمراقبة األنشطة واألعمال واألداء 

ء (، ويتم الوصول إلى هذه الغاية من خالل كشف االنحرافات وتقليل األخطا9002للحصول على أعلى درجات الجودة )القضاة، 

بالطريقة التي تؤدي إلى االستجابة لمتطلبات اإلدارة واحتياجاتها باألمور التي تتعلق بجودة التدقيق الداخلي، بحيث تعتبر جودة 

إن الهدف الرئيسي  (.09: 9002التدقيق الداخلي هي األساس الذي يستند عليه األداء الجيد ألنظمة الرقابة الداخلية )القاضي، 

مساعدة اإلدارة وفي جميع المستويات، من أجل زيادة كفاءة اإلدارة ومساعدتها لتأدية التزاماتها، ويتم ذلك من  للتدقيق الداخلي هو

خالل التقييم والتحليل والدراسات واالقتراحات واالستشارات، حيث تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي معول يتيح للشركات تطوير 

 ا تم اعتبار التدقيق الداخلي صمام األمان بالنسبة لإلدارة.(، كم9003وإصالح نفسها بشكل ذاتي )جبور، 

ولقد تم إعتبار جودة التدقيق الداخلي على أنها إحتمالية االكتشاف واإلبالغ عن المعلومات غير الدقيقة أو غير الصحيحة في 

في الكشف عن هذه األخطاء، إذ أن  التقارير المالية وعن األخطاء الجوهرية فيها، ويتم ذلك من خالل خبرة المدققين الداخليين

(، فيما ناقش الذنيبات Sakour & Laila, 2015استقاللية وأهلية المدققين الداخليين ما هي إلى نتاج جودة التدقيق الداخلي )

 ك( في جودة التدقيق الداخلي حيث يجب التحقق من أن أنظمة الرقابة الداخلية ككل تعمل بكفاءة وبشكل فعال وذل92: 9002)

 بهدف تحقيق كافة أهداف نظام الرقابة الذي حددته اإلدارة.
 

 الدراسات السابقة: .7

( إلى تحليل واختبار العالقة بين سلوك المدير التنفيذي وإدارة األرباح، والدور المعدل لحوكمة 9003هدفت دراسة الجربوع )

ت لتحقيق أهداف الدراسة من خالل الشركات (. تم الحصول على البيانا9002( حتى )9002الشركات للفترة الزمنية من )

( شركة تتوفر فيها البيانات المطلوبة. 90المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالي السعودي، حيث بلغت عينة الدراسة )

كات في مة الشراعتمد الباحث على نماذج االنحدار المتعدد لتحديد العالقة بين سلوك المدير التنفيذي وإدارة األرباح، ودور حوك

الحد من هذه العالقة. أظهرت النتائج أن هناك عالقة طردية بين نرجسية المدير التنفيذي وإدارة األرباح، وبدخول الحوكمة 

 كمتغيرات معدلة، تحولت العالقة بين نرجسية المدير التنفيذي وإدارة األرباح من عالقة طردية معنوية إلى عالقة غير معنوية.

( شركة 202لبيان دور نرجسية المدراء التنفيذيين في إدارة األرباح لعينة من ) .Kontesa et al( 2020ة )فيما سعت دراس

تم استخدام معامالت االرتباط واختبار االنحدار المتعدد لدراسة دور   (.9003-9002مدرجة في بورصة ماليزيا بين عامي )

نرجسية المدراء التنفيذيين في إدارة األرباح، أظهرت النتائج أن المدير التنفيذي النرجسي له أثر طردي في إدارة األرباح. وهذا 

 .ذات، مما يجلب منظوًرا جديًدا لنظرية الوكالةيعني أن المدير التنفيذي النرجسي لديه ميل إلدارة أرباح الشركات لتحقيق ال
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ما إذا كان المدراء التنفيذيين الذين لديهم ميول نرجسية أكثر عرضة لتنفيذ سلوك إدارة  .Lin et al( 2020وبحثت دراسة )

ألرباح لتحقيق في إدارة ااألرباح بهدف تحقيق األرباح المستهدفة. تم استخدام اختبار االنحدار لدراسة ميل نرجسية المدير التنفيذي 

األرباح المستهدفة. تضمنت العينة الشركات في الصناعات اإللكترونية المتداولة في بورصة تايوان. تم الحصول على البيانات 

(. أظهرت النتائج أن المدير 9002( إلى عام )9002من عام ) (Taiwan Economic Journal) ذات الصلة من قواعد بيانات

ي يظهر نرجسية عالية من المرجح أن يشارك في إدارة األرباح. كما تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن التنفيذي الذ

 ننرجسية المدير التنفيذي تؤثر بشكل مباشر على القرارات المالية. تقدم نتائجنا التجريبية مزيًدا من األدلة على أن المدراء التنفيذيي

 .ح لتحقيق األرباح المستهدفة بشكل طرديينخرطون في إدارة األربا

إلى معرفة دور المدراء تنفيذيين نرجسيين في إدارة األرباح، حيث هدفت الدراسة  .Buchholz et al( 2020كما هدفت دراسة )

دام مجموعة خإلى دراسة مدى استفادة المدراء التنفيذيين النرجسيين من استخدام الخيارات المحاسبية لتعزيز أداء الشركات. باست

ـ ) (، تم استخدام معامالت االرتباط واختبار 0339-9009( مديًرا تنفيذيًا للفترة )0099من المؤشرات التي تعكس السمة النرجسية ل

االنحدار المتعدد لدراسة دور المدراء تنفيذيين نرجسيين في إدارة األرباح. تم التوصل إلى أدلة على وجود مدراء تنفيذيين نرجسيين 

اية ينخرطون في إدارة األرباح. كما تشير النتائج إلى أن استخدام الخيارات المحاسبية للمدراء التنفيذيين النرجسيين هو لدوافع للغ

 .ذاتية بداًل من النية لتقديم معلومات إضافية إلى السوق

ية ل من إدارة األرباح وربحإلى فحص تأثير مستوى نرجسية المدير التنفيذي في ك Putri & Rusmanto( 2019وسعت دراسة )

(. تم استخدام 9002-9009( شركة صناعية مدرجة في البورصة اإلندونيسية، للفترة )002السهم. استخرجت بيانات الدراسة من )

تحليل المحتوى الستخراج البيانات الخاصة بقياس متغيرات الدراسة. كما تم استخدم االنحدار المتعدد في فحص تأثير مستوى 

المدير التنفيذي في إدارة األرباح. تظهر النتائج أن نرجسية المدير التنفيذي لها تأثير طردي في ربحية السهم، كما أن  نرجسية

  .نرجسية المدير التنفيذي لها تأثير طردي في إدارة أرباح

ي ء التنفيذيين النرجسيين فإلى التحقق من دور جودة التدقيق الداخلي في الحد من أثر المدرا Jasman( 2018فيما سعت دراسة )

إدارة األرباح، ومعرفة ما إذا كانت جودة التدقيق الداخلي تخفف من تأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في إدارة األرباح. تم 

( 009)استخدام تحليل المحتوى الستخراج البيانات الخاصة بقياس متغيرات الدراسة. تتكون العينة المستخدمة في هذه الدراسة من 

(. تم استخدام معامالت االرتباط 9002( إلى )9009شركة صناعية مدرجة في بورصة إندونيسيا لألوراق المالية للفترة من )

واختبار االنحدار المتعدد لدراسة دور نرجسية المدراء التنفيذيين في إدارة األرباح ودور التدقيق الداخلي للحد من هذه الممارسات. 

لمدراء التنفيذيين النرجسيين لديهم تأثير طردي في إدارة األرباح )مؤشر التدفقات النقدية التشغيلية، مؤشر تظهر النتائج أن ا

النفقات التقديرية(، وان المدراء التنفيذيون النرجسيون ليس لهم تأثير في إدارة األرباح )مؤشر تكاليف اإلنتاج(. كما توفر نتائج 

تدقيق الداخلي تخفف من تأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في إدارة األرباح )مؤشر التدفقات هذه الدراسة دلياًل على أن جودة ال

النقدية التشغيلية(، وفي الوقت نفسه، ال يمكن لجودة التدقيق الداخلي أن تخفف من آثار المدراء التنفيذيين النرجسيين في إدارة 

 .ديرية(األرباح )مؤشر تكاليف اإلنتاج، مؤشر النفقات التق

إلى إجراء اختبار للعالقة بين نرجسية المدير التنفيذي والتالعب باألرباح، ولفحص  .Capalbo et al( 2018) دراسةوهدفت 

( من مجموعة 9009( إلى )9002العالقة بين نرجسية المدير التنفيذي وإدارة األرباح، تم الحصول على بيانات المالية للفترة من )

 السنوية، والتي تتضمن جميع اإليداعات العامة من قبل الشركات المدرجة في البورصة. (Compustat) بيانات
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( شركة صناعية مدرجة في بورصة نيويورك التي يتوفر لها معلومات مالية كاملة. بعد استبعاد الشركات في 920تشمل عينة ) 

ونها ء النرجسيين ويبذلون جهًدا كبيًرا في الشركات التي يقودقطاع الخدمات المالية والتأمين. تم اختبار الفرضية القائلة بأن المدرا

لتحقيق أهدافهم، وذلك عن طريق االنخراط في سلوك غير أخالقي. حيث تم استخدم االنحدار المتعدد لدراسة أثر نرجسية المدراء 

اركون في مدراء تنفيذيين نرجسيين يش التنفيذيين في الشركات في إدارة األرباح. قدمت الدراسة أدلة على أن الشركات التي لديها

 .إدارة األرباح بشكل طردي

أن المدراء التنفيذيين النرجسيين يعرضون مؤسساتهم لمخاطر قانونية ال مبرر لها  .O'Reilly et al( 2018)دراسة  وبينت

خدام عينة مثل هذه الدعاوى. باستألنهم يثقون بشكل مفرط بقدرتهم على الفوز وأقل حساسية للتكاليف التي تتحملها منظماتهم من 

( شركة، حيث أن من أهداف الدراسة معرفة ما إذا كانت الشركات التي يقودها مدراء تنفيذيون أكثر نرجسية سيتم 99من )

مقاضاتهم بشكل متكرر أكثر من الشركات التي يقودها مدراء تنفيذيين أقل نرجسية، ودراسة ما إذا كانت المدة التي تستغرقها 

ركات التي يقودها مدراء تنفيذيون أكثر نرجسية أطول لتسوية الدعاوى القضائية مقارنةً بتلك التي يقودها مدراء تنفيذيين أقل الش

نرجسية، ومعرفة ما إذا كان المدراء التنفيذيون النرجسيون أقل حساسية لتقييم مخاطر فقدان دعوى قضائية من أولئك الذين هم 

الستبانة في هذه الدراسة لإلجابة على هذه التساؤالت. توصلت الدراسة إلى أن الشركات التي يقودها أقل نرجسية. تم استخدام ا

مدراء تنفيذيين نرجسيين هم أكثر عرضة لالنخراط في التقاضي وأن هذه الدعاوى القضائية طويلة األمد. في دراستين تجريبيتين 

ن النرجسية والدعاوى القضائية وتم التوصل إلى أن المدراء التنفيذيين النرجسيين للمتابعة، تم دراسة اآللية الكامنة وراء العالقة بي

أقل حساسية للتقييمات الموضوعية للمخاطر عند اتخاذ قرارات حول ما إذا كان سيتم تسوية دعوى قضائية وأقل رغبة في أخذ 

 .المشورة من الخبراء

جسية المدير التنفيذي والتالعب في األرباح. تم الحصول على البيانات العالقة بين نر .Frino et al( 2015) دراسةكما وضحت 

، والتي تتضمن جميع اإليداعات العامة (Compustat) ( من مجموعة بيانات9009( إلى )9002المحاسبة المالية للفترة من )

 ة مالحظات السنة الثابتة معللشركات المدرجة في البورصة. تم استخراج جميع الشركات المدرجة في بورصة نيويورك وإزال

المالحظات غير المكتملة التي تتطلب تقدير إدارة األرباح، وهي: اإليرادات، إجمالي األصول، األرباح قبل البنود غير العادية، 

يد من مزوالنقد من العمليات. تم استبعاد الشركات المالية من نموذج الدراسة. قدمت الدراسة أدلة على أن الشركات التي لديها ال

المدراء التنفيذيون النرجسيين هم أكثر عرضة لالنخراط في مثل هذا السلوك كما يتضح من التالعب في الحسابات لتقديم أرباح 

 .أفضل

هدفت لبيان أثر نرجسية المدير التنفيذي على جودة التقارير المالية: الدور ، أنها ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان، حيث تميزت هذه الدراسة بأنها من المعدل 

( الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة 39أولى الدراسات العربية في هذا المجال، كما تم تطبيق الدراسة على )

في تحديد موضوع الدراسة أيضاً قلة الدراسات العربية التي تحدثت  انهتمام الباحث(، كما أثار ا9003-9003عمان للفترة ما بين )

ومن المتوقع لها أن تقدم دلياًل إضافيًا حول أثر نرجسية المدير التنفيذي على جودة التقارير المالية: الدور  عن الموضوع نفسه،

درجة في بورصة عمان، وفتح الباب أمام الباحثين للدراسات المعدل جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية الم

المستقبلية في الموضوع نفسه، والمحاولة أيضاً في إثراء المحتوى العربي والمحلي من خالل إضافة جديدة في موضوع أثر 

 نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية: الدور المعدل جودة التدقيق الداخلي.
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 الدراسة:منهجية  .8

 فقد جاء هذابناًء على ما تم عرضه في اإلطار النظري للدراسة من نظريات علمية ودراسات سابقة في مجال موضوع الدراسة، 

الجزء ليقدم عرًضا لألسباب التي إتبعتها الدراسة التي يمكن عن طريقها تحقيق أهدافها، وبيان مجتمع وعينة الدراسة التي تم 

 ذا الفصل الطرق اإلحصائية التي استخدمت في معالجة البيانات.إختيارها، كما يبين ه

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.8

تسعى الدراسات في البحوث العلمية إلى تعميم النتائج ذات العالقة بالمشكلة قيد الدراسة على مجموعة من المفردات والعناصر 

( 90/09/9003عية والخدمية المدرجة في بورصة عمان لغاية )والتي تشكل المجتمع إذ تالف مجتمع الدراسة من الشركات الصنا

(. وتم تحديد عينة الدراسة بشرط أن تتوفر البيانات الالزمة عن الشركة لقياس 9090( شركة، )بورصة عمان، 39والبالغ عددها )

( 9003( وحتى عام )9003م )متغيرات الدراسة وأن تكون تقاريرها كاملة، وأن تكون الشركة قد استمرت بمزاولة نشاطها من عا

 -9003وهي الفترة التي تمثل فترة الدراسة، وأن تكون للشركة بيانات حول متغير نرجسية المدير التنفيذي خالل فترة الدراسة )

 ( كأساس لفترة الدراسة إلى انه في هذا العام ألزمت مفوضي هيئة األوراق المالية الشركات9003( ويعود سبب اختيار عام )9003

( شركة لتوفر 93المساهمة العامة في األردن اإلفصاح عن حوكمة الشركات، وبعد مراجعة الشروط سالفة الذكر تم إخضاع )

(، في حين تم اخذ الفترة الممتدة 9003-9003جميع البيانات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة الحالية خالل الفترة الممتدة من )

 لداخلي مقاسة بشهادة المدقق وخبرة المدقق.( لجودة التدقيق ا9003-9002من )

 أداة الدراسة:. 2.8

أداة الدراسة هي الوسيلة التي استخدمتها الدراسة لجمع البيانات الالزمة عن المتغير المستقل )نرجسية المدير التنفيذي( مقاسه 

قارير المالية التنفيذي، والمتغير التابع جودة التببروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية، ونسبة راتب ومكافآت المدير 

)نموذج جونز(، والمتغير المعدل جودة التدقيق الداخلي مقاسه بشهادة المدقق وخبرة التدقيق كذلك المتغيرات الضابطة والمتمثلة 

مجلس اإلدارة، االزدواجية، بـ)معدل المديونية، نمو الشركة، حجم الشركة، العائد على الموجودات، جنس المدير التنفيذي، حجم 

( لجميع المتغيرات، 9003-9003أتعاب المدقق( وقد تم االعتماد على التقارير المالية المنشورة خالل الفترة الممتدة من عام )

 ( لجودة التدقيق الداخلي كأداة رئيسية لجمع البيانات.9003-9002والفترة الممتدة )

  قياس يتم تسجيل الصورة على م صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية:نرجسية المدير التنفيذي عن طريق بروز

( إذا كان التقرير السنوي ال يحتوي على صورة المدير التنفيذي. والدرجة 0( على النحو التالي: يتم إعطاء الدرجة )2-0من )

صور المدير التنفيذي تحتل أقل من نصف  ( إذا كانت9( أذا تم تصوير المدير التنفيذي مع المدراء اآلخرين. والدرجة )9)

( إذا 2( إذا تم تصوير المدير التنفيذي بمفرده ويحتل نصف صفحة على األقل ويتبعه نص. والدرجة )2صفحة. والدرجة )

تم تصوير المدير التنفيذي بمفرده ويشغل صفحة كاملة. ومن ثم يتم اتخاذ متوسط لمقياس بروز صورة المدير التنفيذي، حيث 

( 0( أو أكثر ويعطى )9( إذا كان متوسط درجات الصور )0م االعتماد على متغير وهمي لقياس المتوسط يعطى القيمة )يت

 (.Jasman, 2018; Kontesa et al. 2020; O’Reilly et al., 2014؛ 9003خالف ذلك )الجربوع، 

  :التعويض النقدي )الراتب والمكافأة( للمدير نرجسية المدير التنفيذي عن طريق نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي

 Kontesa et al., 2020; Jasman, 2018; Buchholzالتنفيذي مقسوًما على ثاني أعلى مسؤول تنفيذي مدفوع األجر )

et al., 2020.) 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                               365  

 ISSN: 2706-6495 

 
  :(9090نموذج جونز المطور )زلوم، جودة التقارير المالية 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡

𝐴𝑡−1
=β + β1

1

𝐴𝑡−1
 + β2

Δ𝑅𝐸𝑉𝑡−ΔREC𝑡  

𝐴𝑡−1
 + β3

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝐴𝑡−1
 +β4

𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑡

𝐴𝑡−1
+yearFixed+firmFixed+Ệt 

 حيث أن:

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡( المستحقات الكلية للسنة :t.تمثل المستحقات الكلية الفرق بين صافي الربح والتدفق النقدي التشغيلي ) 

𝐴𝑡−1 إجمالي الموجودات للسنة :t-1. 

Δ𝑅𝐸𝑉𝑡  إيرادات للسنة: التغير فيt. 

ΔREC𝑡 التغيير في المستحقات للسنة :t. 

𝑃𝑃𝐸𝑡العقارات والممتلكات والمعدات للسنة :t. 

𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑡 صافي الدخل للسنة :t . 

YearFixed.السنة : 

firmFixed.الشركة : 

 التقارير المالية.( حيث تكون القيم المرتفعة داللة على إرتفاع جودة 0-ويتم ضرب ناتج التقديرات في )

 قسمة عدد المدققين الداخليين الذين يحملون شهادة مالية على عدد مقاًسا بشهادة المدقق:  جودة التدقيق الداخلي

 (.Jasman, 2018أعضاء لجنة التدقيق )

  :نة جقسمة عدد سنوات الخبرة للمدققين الداخليين على عدد أعضاء لجودة التدقيق الداخلي مقاًسا بخبرة التدقيق

 (.Jasman, 2018التدقيق )

  :معدل المديونية( تقسيم إجمالي الديون على إجمالي الموجوداتkhani et al., 2019.) 

  :اللوغاريتم الطبيعي لسعر إغالق السهم في نهاية العام على قيمة السهم الدفترية )نمو الشركةkhani et al., 

2019; Nuanpradit, 2019.) 

  :(.9090الطبيعي إلجمالي الموجودات )زلوم،  اللوغاريتمحجم الشركة 

  :قسمة صافي الربح على إجمالي الموجودات )العائد على الموجوداتAlexeyeva and Mejia-Likosova, 

2016.) 

  :( إذا كانت أنثى )0( في حالة كان المدير تنفيذي ذكراً )0متغير وهمي يأخذ قيمة )جنس المدير التنفيذيPutri 

& Rusmanto 2019.) 

  :اللوغاريتم الطبيعي لعدد أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المستخرجة من التقارير المالية حجم مجلس اإلدارة

 (.9090)زلوم وبقيلة، 

 :( خالف ذلك 0( في حالة كان المدير تنفيذي عضو في مجلس اإلدارة )0متغير وهمي يأخذ قيمة ) االزدواجية

 (.Buchholz et al., 2020. Capalbo et al., 2018; Jasman, 2018؛ 9003)الجربوع، 

  :(.9090 )شديفات وزلوم، اللوغاريتم الطبيعي لقيمة أتعاب التدقيق المستخرجة من التقارير الماليةأتعاب المدقق 
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 مالءمة أنموذج الدراسة لألساليب اإلحصائية المستخدمة:. 3.8

مدى تداخل االرتباط بين المتغيرات المستقلة، فإذا كان االرتباط بين من الجوانب الهامة في تحليل االنحدار المتعدد تحديد 

المتغيرات المستقلة عالياً، فان ذلك يعني أن هنالك عوامل مشتركة كثيرة بينها، بل ربما يكون المتغيرين هما تقريباً نفس المتغير 

ئج التي يمكن أن تتوصل إليها الدراسة هزيلة وغير مع اختالف التسمية الظاهرية، وهذا الوضع يجعل نموذج الدراسة هشاً والنتا

( لتشارك المتغيرات المستقلة في نفس التباين في المتغير التابع وبتالي Rموثوق بها، وبهذه الحالة تقل قيمة معامل االرتباط )

( " وعليه تم إجراء 022: 9002عدم المقدرة على تحديد درجة األهمية النسبية لكل متغير من المتغيرات المستقلة )دودين، 

 االختبارات التالية:

 (:Multicollinearityاختبار التداخل الخطي المتعدد ) .1.3.8

( والتباين المسموح VIF( عند اختبار االرتباط المتعدد يجب استخراج معامل تضخم التباين )Hair et al.,2018: 202وضح )

(، وقيمة معامل التباين المسموح به للمتغيرات المستقلة إذا 2باين أقل من )( وإذا تبين أن قيمة معامل تضخم التToleranceبه )

(، يعد ذلك مؤشراً إلى عدم وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة وهذا يدل على أنها 0.9( وأكبر من )0كانت أقل من )

 (.0الجدول )مناسبة إلجراء التحليل اإلحصائي ونتيجة هذا االختبار موضحة في 

 Multicollinearity( نتائج اختبار 1جدول )

 المتغيرات
VIF  

 )معامل تضخم التباين(

Tolerance  

 )التباين المسموح به(

 0.299 0.039 بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية

 0.390 0.022 نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي

 0.992 0.222 معدل المديونية 

 0.933 0.290 نمو الشركة 

 0.929 9.990 حجم الشركة

 0.993 0.232 العائد على الموجودات

 0.290 0.099 جنس المدير التنفيذي

 0.990 0.202 حجم مجلس اإلدارة

 0.239 0.002 االزدواجية

 0.990 9.229 أتعاب المدقق

 

 (:Correlationاختبار معامل االرتباط بين المتغيرات ) – 2.3.8

 Pearsonتأكيدي على عدم وجود ارتباط عالي والذي تظهر نتيجتيه بعد احتساب قيمة معامل االرتباط بيرسون )وبإجراء 

Correlation( بين المتغيرات المستقلة والضابطة، حيث تعتبر قيمة معامل االرتباط التي تزيد عن )مرتفعة وال تتناسب 0.20 )

 (.Gujarati Porter & Gunasekar, 2017: 365مع تحليل نموذج االنحدار )
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 ( للمتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطةPearson( مصفوفة معامالت ارتباط )2جدول )

 المتغير

بروز 

صورة 

المدير 

 التنفيذي في

التقارير 

 السنوية

نسبة 

راتب 

ومكافآت 

المدير 

 التنفيذي

معدل 

 المديونية 

نمو 

 الشركة 

حجم 

 الشركة

العائد على 

 الموجودات

جنس 

المدير 

 التنفيذي

حجم 

مجلس 

 اإلدارة

 االزدواجية
أتعاب 

 المدقق

بروز صورة 

المدير التنفيذي 

في التقارير 

 السنوية

0.00          

نسبة راتب 

ومكافآت المدير 

 التنفيذي

0.090- 0.00         

        0.00 -0.029 0.029 معدل المديونية 

       0.00 0.922 -0.090 0.999 نمو الشركة 

      0.00 0.992 0.923 -0.022 0.909 حجم الشركة

العائد على 

 الموجودات
0.099 0.029 0.939- 0.930 0.992 0.00     

جنس المدير 

 التنفيذي
0.092- 0.092 0.099 0.002- 0.022- 0.099- 0.00    

حجم مجلس 

 اإلدارة
0.009 0.022 0.023- 0.022 0.220 0.020 0.000- 0.00   

  0.00 0.032 0.020 0.020 -0.020 0.009 -0.029 0.092 0.022 االزدواجية

 0.00 0.099 0.923 -0.933 0.020 0.293 0.939 0.029 -0.002 0.030 أتعاب المدقق

" 

 اختبار التوزيع الطبيعي: 3.3.8

-pطبيعياً أم ال حيث تبين أن قيمة )( وذلك للكشف عن البيانات موزعة Jarque - Bera normality testتم إجراء اختبار )

vale( تساوي )2( وهي أكبر من 0.290% ( ًمما يشير إلى أن البيانات موزعة طبيعياHair et al., 2018: 70 كما تفسر .)

( والتي تبين انه إذا اخترنا جميع العينات الممكنة من مجتمع ما، وحسبنا Central Limit Theoremنظرية النهاية المركزية )

 الوسط الحسابي لكل عينة، فإننا سنجد توزيع جميع األوساط الحسابية لهذه العينات قريب من التوزيع الطبيعي،
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( مشاهدة على األقل 90حتى لو لم يكن التوزيع األصلي للمجتمع قريباً من التوزيع الطبيعي، ولكن بشرط أن يكون في كل عينة ) 

(Field, 2013: 102( والشكل )يوضح 2 ).التوزيع الطبيعي للبيانات 

 

 ( التوزيع الطبيعي للبيانات2الشكل )

 نتائج التحليل الوصفي: .4.8

تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى قيمة وأدنى قيمة لوصف متغيرات الدراسة خالل فترة الدراسة الممتدة 

 ( وكانت النتائج كما يلي: 9003-9003من )

وجودة التدقيق الداخلي مقاساً بشهادة المدقق وجودة التدقيق  بروز صورة المدير التنفيذي)( اإلحصاء الوصفي 3جدول )

 الداخلي مقاساً بخبرة المدقق(

 المتوسط الحسابي أعلى قيمة أدنى قيمة المتغيرات
االنحراف 

 المعياري
 حجم العينة

بروز صورة المدير 

 التنفيذي
0 0 0.0290 0.92902 223 

جودة التدقيق الداخلي مقاساً 

 بشهادة المدقق
0 0 0.9939 0.99322 902 

جودة التدقيق الداخلي مقاساً 

 بخبرة المدقق
0 0 0.9930 0.99023 902 

 

( 0.92902( وبانحراف معياري )0.0290السنوية )بلغ المتوسط الحسابي لبروز صورة المدير التنفيذي في التقارير المالية 

هذا يعني أن نسبة وجود المدراء التنفيذيين النرجسيين في الشركات الصناعية والخدمية (. 0( وأدنى قيمة )0وبلغت أعلى قيمة )

كات ين في الشرالمدرجة في بورصة عمان منخفض جًدا بل يكاد أن يكون معدوماً، وهذا يفسر أن المدراء التنفيذيين النرجسي

بلغ فيما  .الصناعية والخدمية في األردن عددهم قليل جداً وأن الشركات األردنية غير مهتمة بتوظيف أو ترفيع األفراد النرجسيين

غت أعلى قيمة ( وبل0.99322( وبانحراف معياري )0.9939المتوسط الحسابي لجودة التدقيق الداخلي مقاساً بشهادة المدقق )

، ويفسر هذا أن الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان تتمتع بجودة تدقيق داخلي جيد وأنها (0قيمة )( وأدنى 0)

ي مقاساً بلغ المتوسط الحسابي لجودة التدقيق الداخلكما  تهتم بشهادة وتعليم المدقق الداخلي وتطبق حوكمة الشركات بفعالية عالية.

 ،(0( وأدنى قيمة )0غت أعلى قيمة )( وبل0.99023ف معياري )( وبانحرا0.9930بخبرة المدقق )

0
2

4
6

De
ns

ity

-1 -.5 0 .5
Residuals
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ويفسر هذا أن الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان تتمتع بجودة تدقيق داخلي جيد وأنها تهتم بخبرة المدقق  

 الداخلي وتطبق حوكمة الشركات بفعالية عالية.

 وجودة التقارير المالية للفترة(نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي )( اإلحصاء الوصفي 4جدول )

 أعلى قيمة أدنى قيمة المتغرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 حجم العينة

نسبة راتب ومكافآت 

 المدير التنفيذي
0.09 3.39 9.9990 0.20392 223 

جودة التقارير المالية 

 للفترة
-0.33 0.95 0.0278 0.00932 223 

 

( 3.39ى قيمة )( وبلغت أعل0.20392( وبانحراف معياري )9.999بلغ المتوسط الحسابي لنسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي )

وسط الحسابي بلغ المتفيما  ، وهذا يعني أن هناك فجوة في التعويض بين الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا.(0.09وأدنى قيمة )

وهذا يعني (. -0.99( وأدنى قيمة )0.32قيمة ) ( وبلغت أعلى0.00932( وبانحراف معياري )0.0922لجودة التقارير المالية )

أن التقارير المالية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان تتمتع بجودة عالية، وهذا يفسر أن التقارير المالية 

االعتماد عليها من قبل المستخدمين ألنها تعبر بصدق عن الوضع الحالي للشركة وتساعدهم على تقييم وضع الشركة في يمكن 

 المستقبل وإتخاذ القرارات.
 

 اختبار فرضيات الدراسة:. 5.8

 الفرضية الرئيسة األولى:. 1.5.8

 "الماليةال يوجد أثر للمدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير "

-Breusch-Pagan/ Cook) قبل اختبار الفرضية يجب فحص افتراضات نموذج المربعات الصغرى عن طريق اختبار

Weisberg) ( وقيمة مربع %2( وهي أقل من )0.002والذي اظهر وجود مشكلة اختالف التباين ألن القيمة المعنوية بلغت )

 العدمية التي تنص على أن التباين ثابت وال يوجد به اختالف.( مما يدل على رفض الفرضية 2.32كاي تساوي )

( %2<( وهي أقل من )0.000يظهر وجود مشكلة االرتباط الذاتي ألن القيمة المعنوية بلغت ) (Wooldridge) وتبين أن اختبار 

حيح ذاتي. وبالتالي سيتم تص( مما يدل على رفض الفرضية العدمية التي تنص على انه ال يوجد ارتباط 2.29تساوي ) (F) وقيمة

 .(Robust Standards Error) مشاكل اختالف التباين واالرتباط الذاتي عن طريق

 :اختبار النموذج األنسب للفرضية الرئيسة األولى

والتأثيرات  (Fixed Effect) والتأثيرات الثابتة (Pooled OLS) تم فحص النموذج األنسب من بين المربعات الصغرى المجمعة

 .(Random Effect) لعشوائيةا

 :مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة -

<( 0.000الختيار النموذج األنسب بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة بلغت المعنوية ) (F-test) بناًء على اختبار

 .ل الفرضية البديلة التي تنص على اختيار التأثيرات الثابتة( مما يدل على قبو9.20تساوي ) (F) ( وقيمة%2وهي أقل من )

 :مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية -
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 .(Breuch & Pagan) الختيار النموذج األنسب بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية تم استخدام اختبار

( مما يدل على قبول الفرضية البديلة التي تنص %2وهي أقل من ) (P=0.00) ( وقيمة92.92وكانت نتيجة مربع كاي تساوي )

 .على اختيار التأثيرات العشوائية

 :مقارنة بين التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية -

أثيرات الثابتة، ( مما يدل على اختيار الت0.02<( وهي أقل من )0.000( بأن قيمة المعنوية تساوي )Hausmanيظهر اختبار )

 ( التأثيرات الثابتة.2وبالنهاية سيتم التعليق على النتائج بناًء على جدول )

 ( نتائج اختبار أثر المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية5جدول )

 Coef. Std. Err. t P>t جودة التقارير المالية

 0.044 2.02 0.0143096 0.028945 السنويةبروز صورة المدير التنفيذي في التقارير 

 0.048 1.98 0.0022745 0.0044964 نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي

 0.152 1.44 0.0220259 0.0316095 معدل المديونية 

 0.004 2.93 0.0044719 0.0130917 نمو الشركة 

 0.001 3.37 0.0053736 0.0181242 حجم الشركة

 0.000 8.31 0.0532125 0.44194 الموجوداتالعائد على 

 0.567 0.57 0.0292026 0.0167159 جنس المدير التنفيذي

 0.001 3.28- 0.0020344 0.0066777- حجم مجلس اإلدارة

 0.866 0.17 0.0079869 0.0013512 االزدواجية

 0.316 1- 0.0084056 0.0084302- أتعاب المدقق

 0.001 3.33- 0.0729666 0.2432254- الثابت

p-value F 0.000 

2R 0.022 

( والذي يبين أثر المتغير المستقل )نرجسية المدير التنفيذي( مقاسه ببروز صورة المدير التنفيذي في 2بناء على نتائج الجدول )

كة، المديونية، نمو الشركة، حجم الشرالتقارير السنوية، ونسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي، والمتغيرات الضابطة )معدل 

العائد على الموجودات، جنس المدير التنفيذي، حجم مجلس اإلدارة، االزدواجية، أتعاب المدقق( في جودة التقارير المالية للشركات 

ققت إسهام حالصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان. إذ يتضح أن بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية قد 

( ويتضح من قيمة %2وهي اقل من مستوى الداللة ) (p-value=0.044) بالتأثير على جودة التقارير المالية بناء على قيمة

( والتي تشير بأن العالقة بين بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية وجودة التقارير 0.092322المعامل والبالغة )

 .يةالمالية هي عالقة طرد

-p) ويتضح أن نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي كان لها إسهام في التأثير على جودة التقارير المالية بناء على قيمة

value=0.048) ( والتي تشير بأن العالقة 0.0022392( ويتضح من قيمة المعامل والبالغة )%2وهي اقل من مستوى الداللة )

 .نفيذي وجودة التقارير المالية هي عالقة طرديةبين نسبة راتب ومكافآت المدير الت
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أما المتغيرات الضابطة )العائد على الموجودات، حجم مجلس اإلدارة، حجم الشركة، نمو الشركة( فقد حققت إسهام بالتأثير على 

ن مستوى الداللة على التوالي وهي اقل م (0.00 ،0.001 ،0.001 ،0.004) (p-value) جودة التقارير المالية بناًء على قيمة

  .(2) والموضحة في الجدول (p-value) (، بينما باقي المتغيرات الضابطة لم تحقق إسهاًما في التأثير بناًء على قيمة2%)

وبناًء على ما سبق يمكن القول انه يوجد أثر للمدراء التنفيذيين النرجسيين مقاسه ببروز صورة المدير التنفيذي في التقارير 

بة راتب ومكافآت المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة السنوية، ونس

 عمان.

 الفرضية الرئيسة الثانية: .2.5.8

 "ال يوجد اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق الداخلي".

-Breusch-Pagan/ Cookاختبار الفرضية يجب فحص افتراضات نموذج المربعات الصغرى عن طريق اختبار )قبل 

Weisberg( والذي اظهر عدم وجود مشكلة اختالف التباين ألن القيمة المعنوية بلغت )وقيمة %2( وهي أكبر من )0.293 )

تنص على أن التباين ثابت وال يوجد به اختالف. وتبين أن  ( مما يدل على قبول الفرضية العدمية التي0.29مربع كاي تساوي )

( %2( وهي أكبر من )0.929( يظهر عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي ألن القيمة المعنوية بلغت )Wooldridgeاختبار )

 ( مما يدل على قبول الفرضية العدمية التي تنص على انه ال يوجد ارتباط ذاتي.0.290( تساوي )Fوقيمة )

 ختبار النموذج األنسب للفرضية الرئيسة الثانية:ا

( والتأثيرات Fixed Effect( والتأثيرات الثابتة )Pooled OLSفحص النموذج األنسب من بين المربعات الصغرى المجمعة )

 (.Random Effectالعشوائية )

 مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة: -

( الختيار النموذج األنسب بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة بلغت القيمة المعنوية F-testبناًء على اختبار )

(0.0292 P( وهي أكبر من )=( وقيمة )%2F( تساوي )مما يدل على رفض الفرضية البديلة التي تنص على اختيار 0.29 )

 التأثيرات الثابتة.

 عة والتأثيرات العشوائية:مقارنة بين المربعات الصغرى المجم -

(. Breuch & Paganالختيار النموذج األنسب بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية تم استخدام اختبار )

( مما يدل على رفض الفرضية %2( وهي أكبر من )0.2029( عند القيمة المعنوية )0.92وكانت نتيجة مربع كاي تساوي )

( المربعات الصغرى 9على اختيار التأثيرات العشوائية. وبالنهاية سيتم التعليق على النتائج بناًء على جدول )البديلة التي تنص 

 المجمعة.

 ( نتائج اختبار أثر المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق الداخلي6جدول )

 Coef. Std. Err. t P>t جودة التقارير المالية

 0.035 2.13 0.0026593 0.0056691 بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية

 0.815 0.23 0.1059859 0.0247849 نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي

 0.295 1.05 0.0015864 0.0016617 شهادة المدقق

 0.031 2.17 0.0099841 0.0216361 خبرة التدقيق
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 0.128 1.52 0.0014266 0.002175 *(0الثنائي )التفاعل 

 0.004 2.88 0.0056232 0.0161765 * (9التفاعل الثنائي )

 0.128 1.52 0.0014266 0.002175 *(9التفاعل الثنائي )

 0.418 0.81- 0.0234559 0.0189974- * (2التفاعل الثنائي )

 0.962 0.05 0.0418775 0.002007 معدل المديونية 

 0.000 5.58 0.056396 0.314835 نمو الشركة 

 0.000 9.14 0.0272416 0.2488988 حجم الشركة

 0.000 5.54 0.0047181 0.026142 العائد على الموجودات

 0.236 1.19 0.0069088 0.0082172 جنس المدير التنفيذي

 0.000 -4.16 0.006984 -0.0290712 حجم مجلس اإلدارة

 0.46 0.74 0.0804889 0.0596384 االزدواجية

 0.179 1.35- 0.034789 0.0469651- أتعاب المدقق

 0.003 2.99- 0.0769818 0.2301779- الثابت

p-value F 0.000* 

2R 0.909 

 

لتنفيذي في ا( والذي يبين أثر المتغير المستقل )نرجسية المدير التنفيذي( مقاسه ببروز صورة المدير 9بناء على نتائج الجدول )

التقارير السنوية، ونسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي، والمتغيرات الضابطة )معدل المديونية، نمو الشركة، حجم الشركة، 

العائد على الموجودات، جنس المدير التنفيذي، حجم مجلس اإلدارة، االزدواجية، أتعاب المدقق( في ضوء المتغير المعدل جودة 

مقاساً بـ)شهادة المدقق، خبرة التدقيق( والتفاعل الثنائي بين )بروز صورة المدير التنفيذ في التقارير السنوية مع التدقيق الداخلي 

جودة التدقيق الداخلي مقاساً بشهادة المدقق، وخبرة التدقيق( من جهة ومن جهة أخرى التفاعل الثاني بين )نسبة راتب ومكافآت 

الداخلي مقاساً بشهادة المدقق، وخبرة التدقيق( على المتغير التابع )جودة التقارير المالية( في المدير التنفيذي مع جودة التدقيق 

الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان. إذ يتضح أن بروز صورة المدير التنفيذي قد حققت إسهام بالتأثير على 

( ويتضح من قيمة المعامل والبالغة %2وهي اقل من مستوى الداللة )( p-value=0.035جودة التقارير المالية بناء على قيمة )

( والتي تشير بأن العالقة بين بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية وجودة التقارير المالية هي عالقة 0.0029930)

قارير السنوية وشهادة المدقق إسهام بالتأثير ( بين بروز صورة المدير التنفيذي في الت0طردية. في حين لم يحقق التفاعل الثنائي )

وبلغت قيمة المعامل للتفاعل الثنائي  %2( وهي أكبر من 0.092( والبالغة )p-valueعلى جودة التقارير المالية بداللة قيمة )

 ( مما يشير أن العالقة طردية بين التفاعل الثنائي وجودة التقارير المالية.0.009022)

                                                           
 شهادة المدقق.× (= بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية0* التفاعل الثاني )

 خبرة التدقيق.× (= بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية9اني )* التفاعل الث

 شهادة المدقق.× (= نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي 9* التفاعل الثاني )

 خبرة التدقيق. × (= نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي 2* التفاعل الثاني )
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( بين بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية وخبرة التدقيق إسهام بالتأثير على جودة 9لثنائي )وقد حقق التفاعل ا

( 0.0090292وبلغت قيمة المعامل للتفاعل الثنائي ) %2( وهي أقل من 0.002( والبالغة )p-valueالتقارير المالية بداللة قيمة )

 ثنائي وجودة التقارير المالية.مما يشير أن العالقة طردية بين التفاعل ال

-pويتضح أن نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي لم تحقق إسهام بالتأثير على جودة التقارير المالية بناء على قيمة )

value=0.815( وهي أكبر من مستوى الداللة )والتي تشير بأن العالقة 0.0922223( ويتضح من قيمة المعامل والبالغة )%2 )

( بين نسبة 9ة راتب ومكافآت المدير التنفيذي وجودة التقارير المالية هي عالقة طردية. ولم يحقق أيضاً التفاعل الثنائي )بين نسب

( 0.092( والبالغة )p-valueراتب ومكافآت المدير التنفيذي وشهادة المدقق إسهام بالتأثير على جودة التقارير المالية بداللة قيمة )

( مما يشير أن العالقة طردية بين التفاعل الثنائي وجودة 0.009022ت قيمة المعامل للتفاعل الثنائي )وبلغ %2وهي أكبر من 

 التقارير المالية.

( بين نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي وخبرة التدقيق إسهام بالتأثير على جودة التقارير المالية 2ولم يحقق التفاعل الثنائي )

( مما يشير 0.0023322-وبلغت قيمة المعامل للتفاعل الثنائي ) %2( وهي أكبر من 0.202والبالغة )( p-valueبداللة قيمة )

 (.9أن العالقة عكسية بين التفاعل الثنائي وجودة التقارير المالية والموضحة في الجدول )

ي على جودة التقارير المالية من ( بين أثر نرجسية المدير التنفيذ%02.2( والمساوية )R2وعند مقارنة قيمة معامل التحديد )

( بين أثر نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية %90.9( والمساوية )R2جهة، ومن جهة أخرى معامل التحديد )

 (.%9.0بوجود جودة التدقيق الداخلي كمتغير معدل، يتضح وجود فرق بلغت قيمته )

اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة وبناًء على ما سبق يمكن القول انه ال يوجد 

 التدقيق الداخلي.
 

 الدراسة: استنتاجات .9

يرى الباحثان وجود أثر طردي لنرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية، وذلك يعود إلى ارتباط المدراء  -

التنظيمية اإليجابية، والقدرة على تحقيق النجاح، وزيادة االبتكار المؤسسي، والريادة، والحرص التنفيذيين النرجسيين بالنتائج 

 ;Kontesa, 2020على تحمل المسؤولية االجتماعية، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أعلى للشركة، وهذا يتفق مع دراسات )

Chatterjee & Pollock, 2017; Simsek et al., 2010 مع نتائج دراسات )(، وتختلفJasman, 2018; O'Reilly 

et al., 2018.) 

يرى الباحثان عدم وجود اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق  -

التقارير المالية،  نرجسي في جودةالداخلي وهذا يعني أن التدقيق الداخلي ليس له تأثير في التخفيف من تأثير المدير التنفيذي ال

نتيجة لذلك، ثبت أن جودة التدقيق الداخلي ليس لها دوًرا مهم في الحد من تأثير الرؤساء التنفيذيين النرجسيين على جودة 

يذيين فالتقارير المالية، وهذا يفسر أن أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ال يتمتعون بالصالحيات الكافية للتأثير في المدراء التن

النرجسيين وتأثيرهم في جودة التقارير المالية أو أن هناك خلل في تطبيق حوكمة الشركات بشكل صحيح، تتفق هذه النتيجة 

 (.Jasman, 2018( ويختلف هذا مع نتائج دراسة )Zwaan et al, 2011مع نتائج دراسة )
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 توصيات الدراسة:  .10

 خالل الدراسة إلى ما يلي:يوصي الباحثان وبناء على ما توصل إليه من 

االهتمام بالمدراء التنفيذيين النرجسيين ذوي الشخصيات الكاريزمية والجريئة وذلك المتالكهم مهارات قيادية تقود إلى   -

ية المطاف إلى نتائج أعلى زيادة االبتكار المؤسسي مما يؤثر بشكل إيجابي على توجه الشركة الريادي، وهذا يؤدي نها

اً أننا ال ندعو إلى النرجسية، لكن ندعو إلى استغالل هذه السمة إن وجدت؛ حيث أنها مثل الطاقة الملتهبة إذا للشركة، علم

 وجهت باالتجاه الصحيح تحقق منافع عظيمة للشركات والمجتمع، لكن لو تركت دون إهتمام قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

النرجسيين الذين يعانون من النقص في التعاطف وحب الهيمنة  إيجاد حلول للتخلص من سلبيات المدراء التنفيذيين  -

 والغرور واستغالل اآلخرين، بحيث يجب االستفادة من نجاحهم مهاراتهم القيادية.

إيجاد حلول لتفعيل دور التدقيق الداخلي وذلك للتحسين من جودة التدقيق الداخلي لما لها من دور مهم في التأثير على   -

ذيين النرجسيين تجاه جودة التقارير المالية. ولما له من أثر على المساهمين حيث يقدمون مدخالت تفيد بأن المدراء التنفي

 وظيفة جودة التدقيق الداخلي يمكن أن تفيد في جودة التقارير المالية.

ات المدراء حث الباحثين باالهتمام في هذا المجال ودراسته بشكل أوسع، وإجراء مزيد من البحث، لتطوير مؤشر  -

التنفيذيين النرجسيين ألغراض البحث في قضايا الشركات، للحصول على نتائج إضافية ألثر نرجسية المدير التنفيذي في 

 جودة التقارير المالية.
 

 المراجع:  .11

(. متطلبات تحسين جودة التدقيق الداخلي من أجل إرساء التطبيق السليم لحوكمة الشركات. مجلة 9003جبور، صفية. ) -

 .002-22(، 9)0البحوث اإلدارية واالقتصادية، 

(. أثر حوكمة الشركات على العالقة بين سلوك المدير التنفيذي وإدارة األرباح: دراسة 9003) الجربوع، منار منصور. -

 . 930-992(، 9)9، مجلة اإلسكندرية للبحوث المحاسبيةتطبيقية على الشركات المدرجة بسوق األسهم السعودي. 

. حوكمة الشركات )المفاهيم، المبادئ، التجارب، تطبيقات الحوكمة في المصارف(. (9002طارق عبد العال. )حماد،  -

 (، الدار الجامعية، مصر.0الطبعة )

(. أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية 9000حمدان، عالم. ) -

 .433-415(، 2)38، دراسات العلوم اإلداريةردنية. المساهمة العامة األ

. دار المسيرة للنشر والتوزيع، SPSSالتحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات باستخدام (. 9002. )محمددودين، حمزة  -

 (، عمان، األردن.9الطبعة )

اإليداع لدى دائرة المكتبة نظرية وتطبيق.  –(. تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية 9002الذنيبات، علي، ) -

 .(، عمان، األردن2الوطنية، الطبعة )

(. أثر تنوع مجلس اإلدارة في االبتكار للشركات الصناعية المساهمة العامة 9090زلوم، نضال عمر وبقيلة، بسام خليل. ) -

 .29-90(، 0)02 المجلة األردنية في إدارة األعمال،األردنية. 
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األصل الوظيفي للرئيس التنفيذي في ممارسات إدارة األرباح: دراسة تطبيقية على (. دور 9090زلوم، نضال عمر. ) -

 .922-992(، 0)99، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصلفي بورصة عمان.  المدرجةالشركات الصناعية والخدمية 

ولة ودورها في تحديد أتعاب (. محاسبة القيمة العادلة للموجودات غير المتدا9090عمر. ) نضالالشديفات، هنادي وزلوم،  -

(، متاحة على 9)99المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، التدقيق. 

 ttps://services.kfu.edu.sa/ScientificJournal/en/Home/ContentsDetails/12725الرابط:

 دمشق، سوريا. (،0. منشورات جامعة دمشق، الطبعة )التدقيق الداخلي(. 9002القاضي، حسين، ) -

(. أثر منهج التدقيق القائم على مخاطر األعمال على جودة التدقيق الداخلي: دراسة تطبيقية 9002القضاة، ليث أکرم مفلح. ) -

 .909-099(، 9)22، . مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلداريةعلى البنوك التجارية األردنية

مرؤوسيهم للسلوكيات المعوقة لإلنتاج: دراسة  (. أثر نرجسية المديرين على تبني9002الكرداوي، مصطفى محمد. ) -

 .922-923( 9)99مجلة العلوم اإلدارية، لدور بعض المتغيرات الوسيطة. 

 (، متاحة على الرابط:9090الموقع الرسمي لبورصة عمان، ) -

https://www.ase.com.jo/ar/products-services/securties-types/shares 
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