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أثر خصائص الشركة عمى اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية
لمشركات الصناعية األردنيةالمدرجة في سوق عمان المالي
The impact of corporate characteristics on Voluntary disclosure in the annual
reports of Jordanian public shareholding Industrial companies
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في السنوات االخيرة و كنتيجة لمعديد من الفضائح المالية لمشركات ( Parmalat, Enron, WorldCom,

 )ImClone, Adelphia, and Tycoفان الشركات في جميع انحاء العالم اصبحت توسع نطاق المساءلة في المجال
االجتماعي و القضايا البيئية من خالل دمج ىذه القضايا في جداول اعماليا من اجل الحرص عمى عدم حدوث مثل
ىذه االزمات المحتممة ,حيث ان االفصاح عن مثل ىذه االمور يعمل عمى تعزيز الشفافية و المصداقية الىداف الشركة
و ادارة اصحاب المصمحة و ذلك بغية الحصول عمى دعميم من خالل خمق سمعة اجتماعية و بيئية .ىدفت ىذه

الدراسة الى اختبار طبيعية العالقة ما بين خصائص الشركة و مستوى اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية
لمشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية والبالغة ( 67شركة) والمدرجة في سوق عمان المالي خالل الفترة من
. 2014 - 2016حيث اعتمدت الدراسة في دراستيا لخصائص الشركات عمى مؤشرات تتضمن كل من مكتب
التدقيق ,عمر الشركة ,حجم الشركة ,الربحية ,الرافعة الماليةمكتب التدقيق ,حجم الشركة ,العائد عمى االستثمار ,عمر

الشركة ,الرافعة المالية .واستخدمت الدراسة المنياج الوصفي و المنياج التحميمي لدراسة محتوى التقارير السنوية
لمشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي .حيث تم إعداد قائمة مكونة من  65عنص ار لقياس مستوى
اإلفصاح االختياري في الشركات عينة الدراسة .و قد استخدمت الدراسة أسموب تحميل االنحدار في اختبار مؤشرات
الدراسة وفرضياتيا .و قد توصمت الدراسة إلى نتائج عديدة كان أىميا وجود ارتباط ايجابي فيما بين مستوى اإلفصاح
االختياري ومابين كل من مكتب التدقيق ,عمر الشركة ,حجم الشركة (من حيث إجمالي األصول) و الربحية فضال عن

وجود عالقة سمبية فيما بين مستوى اإلفصاح االختياري و الرافعة المالية لمشركات .اما أىم توصيات الدراسة فتتبمور
بضرورة اعتبار اإلفصاح االختياري مصد ار ىاما في الشركة بسب عالقتو الوثيقة الصمة بتوزيع الدخل و الثروة,
البطالة ,السالمة و األمن في العمل ,ومستوى التدريب ,واالختالالت اإلقميمية ,والتموث البيئي ,واستخدام الطاقة,
واستيالك الموارد الطبيعية لمشركة عمى المدى القصير وطويل األجل .

الكممات االفتتاحية :خصائص الشركات ,مكتب التدقيق ,عمر الشركة ,حجم الشركة ,الربحية ,الرافعة المالية
Abstract
Recently, as the result of the recent financial scandals (Parmalat, Enron, WorldCom,
ImClone, Adelphia, and Tyco) companies all over the world appear to expand their
accountability in social and environmental issues by internalising such concerns into their
agenda in order to prevent such potential crisis. Voluntary Disclosure is recognised as
having the potential to enhance transparency and credibility for the company's objectives
and to manage their stakeholders in order to have their support and approval through the
creation of social and environmental reputation.
The purpose of this study is to investigate and examined the relationship between
specific Company Characteristics and Voluntary Disclosure level in annual reports of 56

444

اجمللد  11العـدد 25

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2019/م

Jordanian Public Shareholding Industrial companies listed on the Amman Stock Exchange
over the period 2014-2016. The company characteristics used in the study are; Audit Type,
Firm Age, Firm Size, Profitability, Leverage.
The data collection methodology of the study is content analysis of annual reports of
listed companies in the Amman Stock Exchange. A disclosure checklist consisting of 54
voluntary items is developed to measure levels of voluntary disclosure of the sample
companies and sample statistical analysis is performed using multiple regression analysis.
The findings of this study provide evidence of a positive association between voluntary
disclosure level and Audit Type, Firm Age, Firm Size (in terms of total asset) and
Profitability. In Contrast, negative association is observed between Companies listing
leverage and voluntary disclosure.study contributes to the understanding of Voluntary
Disclosure in the context of developing countries in general and Jordan in particular.
Furthermore, the finding of the study may be of interest to policy makers and regulators
who want to improve corporate voluntary disclosure in Jordan.
Key Words:Corporate Characteristics, Audit Type, Firm Age, Firm Size, Profitability,
Leverage
 .1المقدمة
أصبح الناس في المجتمعات الحالية أكثر وعيا و فيما لعالقتيم بالتقدم االقتصادي و االجتماعي و االستجابة لمنشاطات
المناىضة لمشركات .و نتيجة لذلك قد دعى العديد من المنظمون و المستثمرون و أصحاب المصمحة اآلخرينإلى المزيد

من الشفافية لمشركات حيث أدركت الشركات أىمية تقديم معمومات عن مجموعة أوسع من النشاطات بما في ذلك أدائيا
المالي و غير المالي ).(Akisik, O.,Gal, G, 2011
ونتيجة العديد من الفضائح في جميع إنحاء العالم كان سببيا االفتقار أواإلفصاح غير الالئق لمشركات .حيث يعتمد

أصحاب المصمحة المختمفون عمى افصاحات الشركات في عممية اتخاذ الق اررات .و قد عرفت األدبيات السابقة اإلفصاح
عمى انو إبالغالمعمومات االقتصادية سواء كانت مالية أو غير مالية ,كمية أو غير كمية او غير ذلك بخصوص المركز
المالي لمشركة و أدائيا .و ينقسم اإلفصاحإلى فئتين إفصاحإلزامي و إفصاح اختياري .حيث يتكون اإلفصاحاإللزامي من
معمومات يتم الكشف عنيا من اجل االمتثال لمتطمبات القوانين و التشريعات و األنظمة و الموائح .و من ناحية

أخرىفاإلفصاح االختياري ىو إي معمومات يتم اإلفصاح عنيا باإلضافةإلىاإلفصاحاإللزامي.

إناإلفصاحاإللزامي عن المعمومات ال يمكن إن يفي باحتياجات أصحاب المصمحة المتنوعة من المعمومات .فقد أصبحت
المجتمعات تطمب مستوى اعمى لإلفصاح عن المعمومات من قبل الشركات .فالحاجة إلى إعداد التقارير غير المالية ىي
لمواجية تحديات البيئة و العولمة من خالل تشجيع االستفادة من العمميات القائمة عمى المعمومات و المعرفة في أنشطة
االعمال .ان المعمومات غير المالية و التي تنتمي إلى الجزء السردي من التقارير السنوية ىي إضافة إلى المعمومات

المالية و الكشف عنيا طوعا لخدمة أفضل ألصحاب المصمحة في الشركة ( Mohammed, S. &Islam, M.

 .)2014لذلك فان اإلفصاح االختياري يخدم كوسيمة اتصال فعالة بين اإلطراف ذات الصمة و تعزيز حماية مصالحيم.
يشير ( )Leite, L. C. Q. C, 2011إلى إن الشركات التي حسنت صورتيا المؤسسية قد جنت العديد من الفوائد
االقتصادية نتيجة اإلفصاح االختياري عن المعمومات.
 .2أهداف الدراسة
تتمثل أىداف الدراسة في:
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 -1تقييم مد ى اإلفصاح االختياري عن المعمومات غير المالية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي
عن الفترة بين عامي 4117.-4115
 -4تقييم الخصائص الداخمية لمشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي التي تؤثر عمى نطاق االفصاح
االختياري لممعمومات غير المالية.
 .3أهمية الدراسة
تتبمور أىمية الدراسة بالنقاط التالية:
 -1التعرف عمى أىم خصائص الشركة التي تؤثر عمى مستوى اإلفصاح االختياري في الشركات الصناعية األردنية
المدرجة في سوق عمان المالي
 -4بيان أىمية اإلفصاح االختياري عن المعمومات وغير المالية لمشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان
المالي عمى تقييم المستثمرين الحالين والمتوقعين ليا.
 .4مشكمة الدراسة
تعتبر التقارير السنوية لمشركات وسيمة ىامة إليصال المعمومات المالية و غير المالية بين الشركة و أصحاب المصمحة
المختمفين .حيث يعد اإلفصاح عامال ميما في تقييم شفافية الشركات ذلك إن االفتقار إلىاإلفصاح المحاسبي الكافي يمنع
أصحاب المصمحة المختمفين من تمقي المعمومات اليامة التي تساعد في عممية اتخاذ الق اررات .كما إن مسالة اإلفصاح
في تقارير الشركات ال تتأثر بالعوامل البيئية فحسب بل أيضا تتأثر بخصائص الشركات (عمر الشركة ,حجم الشركة,
الربحية ,السيولة ,حجم مكتب التدقيق ,الممكية الحكومية) ,لذلك تتبمور مشكمة الدراسة بتساؤالت التالية :
السؤال الرئيسي :هل يوجد اثر لخصائص الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عمى اإلفصاح

االختياري لها

ويتفرع منو التساؤالت الفرعية التالية:
السؤال الفرعي األولى:ىل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمكتب التدقيق الخارجي عمى اإلفصاح االختياري في الشركات
الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
السؤال الفرعي الثاني :ىل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم الشركة عمى اإلفصاح االختياري في الشركات الصناعية

األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.

السؤال الفرعي الثالث :ىل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمعدل العائد عمى االستثمار عمى اإلفصاح االختياري في
الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
السؤال الفرعي الرابع :ىل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعمر الشركة عمى اإلفصاح االختياري في الشركات الصناعية

األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.

السؤال الفرعي الخامس :ىل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنسبة الرافعة المالية عمى اإلفصاح االختياري في الشركات
الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
 .5فرضية الدراسة
بناء عمى تساؤالت مشكمة الدراسة فان فرضيات الدراسة تتمحور بمايمي:
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الفرضية الرئيسية :ال يوجد اثر لخصائص الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عمى اإلفصاح
االختياري لها
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولىHO1:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيةلمكتب التدقيق الخارجي عمى اإلفصاح االختياري في
الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي
الفرضية الفرعية الثانيةHO4:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيةلحجم الشركة عمى اإلفصاح االختياري في الشركات
الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
الفرضية الفرعية الثالثةHO3:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيةلمعدل العائد عمى االستثمار عمى اإلفصاح االختياري في
الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي
الفرضية الفرعية الرابعةHO5:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيةلعمر الشركة عمى اإلفصاح االختياري في الشركات
الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
الفرضية الفرعية الخامسةHO6:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيةلنسبة الرافعة المالية عمى اإلفصاح االختياري في الشركات
الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
 .6منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالي ة عمى المنيج الوصفي والمنيج التحميمي لقياس اإلفصاح عن االستدامة و ذلك من خالل قائمة
مكونة من  65عنص ار يتم من خالليا قياس مستوى اإلفصاح االختياري في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان
المالي ,و ذلك لألسباب التالية ):(Alves, H. Et Al, 2012

 -1تحميل المحتوى ىو السائد في األدبيات و الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة  ,باإلضافة إلى تشجيع العديد
من الباحثين عمى استخدامو ,باإلضافة إلى موثوقية و صحة تحميل المحتوى مع وجود نقص في الوسائل األخرى التي
يمكن إن تقيس مدى اإلفصاح بشكل فعال
 -4عمى عكس األساليب األ خرى المستخدمة مثل االستبيانات ,يقوم ىذا التحميل بتقييم معمومات التقارير السنوية دون
عمم القائم عمى إعداد ىذه التقارير مما يجعمو تحميال مستقال.

و من اجل قياس مدى اإلفصاح االختياري لمشركات تم استخدام تحميل المحتوى لمتقارير السنوية عن الفترة ما بين
 ,4117-4115و قد تم اختيار التقارير السنوية كأساس لجمع البيانات المتعمقة باإلفصاح االختياري لألسباب
التالية)):)(Tilt, C. A, 2001) (Hughes, Et Al, 2001
 -1التقارير السنوية إلزامية كما ىو مطموب بموجب التشريعات و بالتالي يتم إصدارىا بانتظام و خاصة من قبل
الشركات المدرجة في السوق المالي ,مما يجعل من عممية المقارنات سيمة نسبيا.

 -4تعتبر التقارير السنوية أكثر قنوات االتصال استخداما من اجل التواصل مع أصحاب المصمحة بطريقة منيجية.
 -3تعتبر التقارير السنوية أكثر الوسائل مصداقية لإلفصاح االختياري مقارنة بجميع اشكال اإلفصاحاألخرى.
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و قد تم تصميم و تجميع البيانات المتعمقة بمؤشر اإلفصاح االختياري من خالل فحص التقارير السنوية لمشركات
الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي عن الفترة ما بين  .4117-4115و في حال وجود المعمومات الموجودة في
القائمة المصممة يتم وضع قيمة ( )1و في حال عدم وجود ىذه المعمومات يتم وضع ()1
 .7عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي في نياية عام  .4117و شممت
العينة األولية  67شركة .حيث تم تحميل التقارير السنوية ليذه الشركات من خالل موقع الشركة و موقع مركز إيداع
األوراق المالية األردني عمى االنترنت.
 .8الدراسات السابقة
قام ( ) Alves Et Al. 2012بدراسة العالقة بين خصائص الشركة و متغيرات حوكمة الشركات و اإلفصاح االختياري

باستخدام عينة من  39شركة برتغالية و  114شركة اسبانية لمعام  .4118و قد وجدت الدراسة ان حجم الشركة ,فرص
النمو ,األداء التنظيمي و تعويضات مجمس اإلدارة ىي المحددات الرئيسية لعممية اإلفصاح االختياري .ويرى ( Kolsi,
 ) M. C, 2012ان الرافعة المالية ,نوعية التدقيق ,القطاع المالي و نسبة الربحية ىي محددات ىامة لالفصاح
االختياري .في حين ان ىيكل الممكية و حجم الشركة ليس ليما اي تثير عمى اإلفصاح االختياري.
وبيدف التعرف عمى االرتباط بين مستوى اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية و خصائص الشركات (حجم الشركة,
حجم مكتب التدقيق ,الربحية ,عمر الشركة) قام ) (Soliman, M, 2013بدراسة أكثر من  61شركة مدرجة البورصة
المصرية لمفترة بين عامي  4111-4118و ذلك من خالل قائمة مكونة من  71عنصرا .و أظيرت نتائج الدراسة ان
حجم الشركة و ربحيتيا يرتبطان ارتباطا ايجابيا كبي ار بمستوى اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية .من ناحية أخرى,

فان حجم مكتب التدقيق و عمر الشركة ليس ليما ارتباطا كبي ار مع مستوى اإلفصاح.
وقد قام ) (Uyar, Et Al. 2013بدراسة العوامل المؤثرة عمى اإلفصاح االختياري لمشركات الصناعية التركية المدرجة

في بورصة اسطنبول .حيث تم استخدام تحميل المحتوى لمتقارير السنوية لمشركات المدرجة لمعام  .4111و قد أظيرت

النتائج وجود ارتباط ايجابي بين مستوى اإلفصاح االختياري و حجم الشركة ,حجم مكتب التدقيق ,نسبة األعضاء
المستقمين في مجمس اإلدارة ,ممكية الشركة و حوكمة الشركة .و مع ذلك ,وجد إن الرافعة المالية و تشتت الممكية (نسبة
األسيم الممموكة من مساىمين غير معروفين) ليا ارتباط سمبي بمستوى اإلفصاح االختياري .كما تبين وجود عالقة غير

ذات أىمية بين الربحية ,سنة اإلدراج ,حجم المجمس بمستوى اإلفصاح االختياري.

وبيدف التعرف عمى مدى اإلفصاح االختياري لدى الشركات المتعاممة طبقا لمشريعة اإلسالمية في سوق عمان المالي.
قام ( )Ababneh, B. M. 2013بدراسة  49شركة إسالمية لمفترة بين عامي .4111-4111و قد أظيرت نتائج
الدراسة ان حجم الشركة ,ممكية الشركة ىي من أىم العوامل المؤثرة عمى مستوى اإلفصاح االختياري.
و بيدف التعرف عمى خصائص الشركات اليامة التي يمكن ان تؤثر عمى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية من قبل
الشركات الدوائية و الكيميائية في بنغالدش ,قام ) (Mohammed, S &Islam, M, 2014بدراسة  44شركة مدرجة.
و قد أشارت نتائج الدراسة إلى مدى تأثير خصائص الشركة عمى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ,و باإلضافة
إلى ان خاصيتي الحجم و العمر قد ساىمتا و بشكل فعال بتعزيز عممية اإلفصاح.
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وبيدف التعرف إلى بيان مدى و مستوى ممارسات اإلفصاح اإللزامي و االختياري لمشركات في بنغالدش قام (Hasan,
) M &Hosain, M, 2015بدراسة عينة مكونة من  65شركة مدرجة لمفترة من  .4113-4111و قد إشارت نتائج
الدراسة إلى انو بالمتوسط  %81من الشركات التي تم تحميميا تفصح عن كمية اكبر من المعمومات اإلضافية .كما
أوضحت الدراسة ان حجم الشركة يرتبط و بشكل ايجابي و مؤثر عمى مستوى اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية
لمشركات البنغالدشية.
و بغرض التعرف عمى العالقة بين خصائص الشركة و مدى اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية لمشركات المدرجة
في سوق طيران المالي قام ) (Filsaraei, M &Azarberahman, A, 2016قام بدراسة  465شركة .و قد أظيرت
نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية كبيرة بين حجم الشركة و مدى اإلفصاح االختياري عن المعمومات الطوعية ,عمى
العكس من ذلك ال توجد عالقة ىامة بين حجم مكاتب التدقيق و مدى اإلفصاح االختياري ,كما أشارت الدراسة إلى عدم

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الربحية و نسبة الرافعة المالية و مدى اإلفصاح االختياري.

قام ) (Habbash, M, Et Al, 2016بفحص مستوى اإلفصاح االختياري في المممكة العربية السعودية و بيان الدوافع
الرئيسية لو .و قد شممت عينة الدراسة  371شركة مدرجة في السوق المالي عن الفترة من  4118-4118و ذلك

باستخدام قائمة مرجعية تحتوي عمى  65بندا .و قد توصمت الدراسة إلىإن حجم الشركة ,عمر الشركة ,الربحية,
تخصص مدقق الحسابات ,ممكية األسرة و نوع الصناعة تؤثر ايجابيا عمى عممية اإلفصاح االختياري .كما بينت أيضا
وجود عالقة سمبية بين الرافعة المالية و اإلفصاح االختياري .باإلضافةإلى ان استقاللية مجمس اإلدارة ,شركات التدقيق
األربع الكبرى و ممكية الدولة ليس ليا تأثير عمى اإلفصاح االختياري.
نتيجة لالنخفاض العام في أسعاراألسيم لمعديد من الشركات ما بين عامي  4116-4111بسبب سوء ممارسات حوكمة
الشركات قام ) (Maina, E. K, Et.Al 2017بدراسة العالقة مابين اإلفصاح و الشفافية و أداء الشركات مع
خصائص الشركة ,حيث تمت دراسة  71شركة مدرجة في سوق نيروبي لألوراق المالية .و قد توصمت الدراسة إلى ان
خصائص الشركة ليا تأثير كبير عمى العالقة بين اإلفصاح و الشفافية و أداء الشركات.
و لدراسة كيفية تأثير خصائص الشركات (حجم الشركة ,الربحية ,مكتب التدقيق ,الممكية ,نوع الصناعة ,مستوى السوق
المالي) عمى كمية اإلفصاح االجتماعي و البيئي في األردن ,قام ) (Bani-Khalid, T, Et.Al, 2017بدراسة
الشركات الصناعية األردنية لمفترة بين عامي  4114-4111باستخدام مؤشر إفصاح استنادا إلى منيجية Ernst And

 . Ernstو قد توصمت الدراسة الى ان حجم الشركة ,مكتب التدقيق و األداء المالي في سوق عمان المالي ترتبط ارتباطا
وثيقا بكمية االفصاح االجتماعي و البيئي بينما الربحية و العمر و نوع الصناعة الممكية ليس ليا إي ارتباط بكمية
اإلفصاح االجتماعي و البيئي.
 .9االطار النظري
 9.1مفهوم وأنواع اإلفصاح وأهميتة لمشركات عمى المستوى االقتصاديThe Concept And Types Of :

Disclosure And Its Importance For Companies On Economic Level

إن اإلفصاح المحاسبي يعد ام أر ميما لجميع أصحاب المصمحة حيث انو يستوعب البيانات المالية لتكون ذات مغزى.

إن األنشطة االقتصادية المفصح عنيا يجب إن تكون واضحة و إن توفر معمومات مفيدة لجميع أصحاب المصمحة
لمحد من أوجو عدم اليقين .مما يساعد في عممية اتخاذ الق اررات االقتصادية و المالية المناسبة .و تعد التقارير السنوية
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التي تصدرىا الشركات وسيمة اتصال رسمية و إلزامية بين الشركات و مستخدمي ىذه القوائم .و تدمج التقارير السنوية
ما بين اإلفصاحاإللزامي و اإلفصاح االختياري عمى حد سواء .فاإلفصاح اإللزامي ىو المعمومات الواجب نشرىا و التي
تتطمبيا القوانين و األنظمة و المعايير المعمول بيا ,إمااإلفصاح االختياري فيو يشير في المقام األول إلى المعمومات
خارج البيانات المالية الغير ممزمة بالقواعد أو المعايير المحاسبية و يتم بمبادرة من الشركات لتمبية احتياجات أصحاب
المصمحة ا لمختمفين ,و تشير أيضا إلى المعمومات اإلضافية التي تقدميا الشركات إلى جانب المعمومات اإللزامية و ذلك
لمحد من عدم تماثل المعمومات( .)Hasan, M. T. &Hosain, M. Z. 2015و قد أشار (Gray, R. Et Al,
)1996إلى أناإلفصاح االختياري يتخذ مجموعة من االشكال التالية:
 -1اإل فصاح عن معمومات مختمفة عن معمومات المحاسبة التقميدية ,بعبارة أخرىاإلفصاح عن معومات أخرى غير
اإلحداث االقتصادية.
 -4اإلفصاح عبر وسائل اإلعالم المختمفة.
 -3اإلفصاح لمختمف اإلفراد و المجموعات و ليس فقط لمقدمي التمويل.
 -5اإلفصاح الغراض مختمفة و ليس فقط لتمكين الق اررات ليتم اتخاذىا و التي تحصر في الق اررات المالية او التدفقات
النقدية.
ويؤكد الباحثين إلى ضرورة ان بكون ىناك اتجاه متزايد نحو المزيد من الشفافية و المساءلة في عممية اإلفصاح عن
أداء الشركات نحو إفصاح أكثر شموال ليشمل البعد البيئي و االجتماعي و االقتصادي ألنشطة الشركات .وذلك بسبب
ان عممية اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ىو امر ميم لمختمف مستخدمي معمومات الشركة حيث انو يوفر
معمومات تتجاوز النتائج المالية و التي يمكن استخداميا في عممية اتخاذ الق اررات المختمفة ,فاإلفصاح عن المعمومات
المالية فقط ال يوف ر لممستثمرين التقييم المستقبمي لمشركة و القدرة عمى فيم الفرص و المخاطر ,لذلك فان اإلفصاح عن
المعمومات الغير مالية جنبا الى جنب مع المعمومات المالية تساعد في عممية تصور المخاطر و الفرص المستقبمية,
توفير رؤية قيمة و كمية لإلدارة ,باإلضافة إلى تقييم التوقعات المالية لمشركة ( Mohammed, S. &Islam, M.
 .)2014و يشير ( )Wadhwa, P. 2017إلى انو و نتيجة لتوسع مجموعة أصحاب المصمحة و بالتالي اختالف
المعمومات التي ييتمون بيا ,فانو ال يمكن الوفاء بيا بمجرد اإلفصاح عن البيانات المالية فقط ,فمقاييس إعداد التقارير
المالية تؤدي الى ق اررات تشغيمية قصيرة األجل تعزز اإلرباح قصيرة األجل عمى حساب األداء طويل األجل.باإلضافة
إلى ذلك فان المعمومات المالية تفسر األداء التاريخي فقط ,في حين يحاول أصحاب المصمحة التنبؤ بأداء الشركات في
المستقبل ,و بالتالي فان ىناك حاجة ماسة إلى المعمومات التي يمكن ان تسيل التنبؤ باألداء المستقبمي .و يمكن تمبية
ىذه الحاجة بكفاءة من خالل االفصاحات غير المالية.
ويرى ( )Matarneh, A. J. 2011الى ان عممية اإلفصاح االختياري عن المعمومات غير المالية تعد مدخال ىاما
في فيم المشاكل االجتماعية و االقتصادية المتصمة بالتنمية و النقاشات و الحمول المتعمقة بيا ,حيث يمكن اعتبار ىذا
النوع من اإلفصاح مصد ار ىاما و وثيق الصمة بتوزيع الدخل و الثروة ,البطالة ,السالمة و األمن في العمل ,مستوى
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التدريب ,االختالالت اإلقميمية ,التموث البيئي ,استخدام الطاقة ,استيالك الموارد الطبيعية .و بالتالي فان ىذه المعمومات
ميمة ليس فقط لمساىمي الشركة و انما لمجموعة متنوعة من أصحاب المصمحة مما يمكنيا من إصدار إحكام مستنيرة
بشأن األداء االجتماعي و البيئي لمشركة ,مما يساعد في فيم ىذه المشاكل و مناقشتيا ومن ثم حميا .و في ىذا السياق
أشار) )Samuels, J, 1990إلى ان ىناك معمومات ذات صمة متاحة داخل الشركات ال يتم الكشف و اإلفصاح
عنيا ,و التي من شأنيا المساىمة في فيم المشاكل البيئية و االجتماعية والتنمية.
 9.2النظريات التي تفسر اإلفصاح االختياري

Theories Explaining The Voluntary Disclosure

Variance
ىناك الكثير من األدبيات السابقة حول ممارسات اإلفصاح االختياري لمشركات و التي تنامت عمى مدار السنوات
الماضية .حدد الباحثون العديد من النظريات لشرح التباين في اإلفصاح االختياري في الشركات ,و تشمل ىذه
النظريات:

 -1نظرية الوكالة ( :)Agency Theoryو تشير ىذه النظرية إلىإن الشركات تميل إلىاإلفصاح عن المزيد من
المعمومات من اجل خفض تكاليف الوكالة التي تنشأ بين المدراء و أصحاباألسيم).(Alves, H. Et Al, 2012
 -4نظرية الشرعية ( :)Legitimacy Theoryتشير ىذه النظرية إلى ان الشركات لدييا عقد اجتماعي مع المجتمع
ينطوي عمى التزامات متبادلة تحددىا درجة التطابق بين النظم و القيم و المعايير و المعتقدات ,و بالتالي فأنيا تقوم
بتوفير مستويات اكبر من اإلفصاح الطوعي من اجل ضمان امتثاليا ألخالقيات و أنظمة المجتمع ,ذلك ان اإلفصاح

اإللزامي غير كاف)(Bazine, E, &Vural, D, 2011
 -3نظرية اإلشارة ( :)Signalling Theoryو تشير ىذه النظرية إلى الشركات التي توفر مستويات كبيرة من اإلفصاح
االختياري تسعى إلى تقميل التباين في المعمومات و اإلشارةإلى جودة قيمة الشركة الحقيقية من خالل توفير المزيد من
المعمومات لإلطراف التي تفتقر إلى مثل ىذه المعمومات).(Bazine, E., &Vural, D, 2011

 -5نظرية أصحاب المصمحة ( :)Stakeholder Theoryو تشير ىذه النظرية إلى ان الشركات يجب ان تمبي
مصالح و الحاجة إلى المعمومات لجميع أصحاب المصمحة و ليس لفئة محددة فقط .و تتوقع ىذه النظرية أيضا ان
الشركات الكبيرة أكثر عرضة لتوفير المزيد من المعمومات بسبب الضغط الكبير من العديد من أصحاب المصمحة .
) (Abdel-Fattah, T.M.H, 2008و يشير ( )Gray, Et. Al, 1996إلى انو كمما ازدادت قوة أصحاب المصمحة,

كمما كان عمى الشركة ان تتكيف .كما انو ينظر إلى اإلفصاح االختياري كجزء من الحوار بين الشركة و أصحاب

المصمحة .و ىكذا تؤكد ىذه النظرية ان استمرار وجود الشركات يتطمب دعما من أصحاب المصمحة و إن يجب السعي
و تعديل أنشطة الشركة لمحصول عمييا.
 -6النظرية المؤسسية ( :)Institutional Theoryتقترح ىذه النظرية ان ميل الشركات نحو االمتثال لممعايير و التقاليد
و التأثيرات االجتماعية السائدة يؤدي الى بعض التجانس بين الشركات في ىياكميا و أنشطتيا ,فالشركات الناجحة ىي
تمك التي تحقق الدعم و الشرعية عند التكيف مع الضغوط االجتماعية و بالتالي يتم قبوليا و تقديرىا (Oliver,
).C,1997

 9.3خصائص الشركات
 9.3.1حجم مكتب التدقيق Type Of Audit Firm
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يعتب ر حجم مكتب التدقيق من أىم العوامل التي تؤثر عمى مستوى ممارسات اإلفصاح االختياري في الشركات .حيث
تعتبر البيانات المالية المدققة جزءا من احتياجات أصحاب المصمحة التي تستخدم لتعزيز ثقتيم في ممارسات
الشركة(.)Bani-Khalid, T. Et Al, 2017وأشار)(Khasharmeh& Desoky, 2013إلى ان شركة التدقيق قد
يكون ليا دور ىام فيما يتعمق بكمية المعمومات التي تفصح عنيا الشركة .و يرى )(Hail, 2002إن نوع شركة التدقيق
يعد عامال ميما في تحسين ممارسات اإلفصاح لدى الشركات.

ويرى الباحث ان شركات التدقيق الدولية مثل شركات التدقيق األربع الكبرى ليا تأثير عمى مستوى اإلفصاح االختياري
في تقارير الشركات اكبر من شركات التدقيق المحمية .حيث أوضح ىنا ( )Alsaeed, 2006إلى ان الشركات األربع
الكبرى أكثر اىتماما بسمعتيم و بالتالي يتطمبون إفصاحا اكبر من عمالئيم مما يؤدي اإلفصاح عن مستويات اعمي من

المعمومات ,باإل ضافة إلى ان مثل ىذه االفصاحات قد تستخدم لإلشارة إلى جودة اعماليم .ويبين ( Malone Et

 ) Al,1993ان شركات التدقيق األصغر ىي أكثر حساسية لمطالب العمالء بسبب العواقب االقتصادية المرتبطة بفقدان
العميل ,و من ناحية أخرى فان شركات التدقيق الكبيرة لدييا حافز اكبر لممطالبة بالمزيد من االفصاحات من العميل.
كما يشير( )Abd-Elsalam, 1999إلى ان شركات التدقيق الكبرى تعمل بجد لحماية سمعتيا ,كما أنيا أكثر استقاللية
من شركات التدقيق الصغيرة ,لذلك فأنيم يطمبون من عمالئيم إتباع قواعد اإلفصاح اإللزامية باإلضافة إلى اإلفصاح
عن المزي د من المعمومات طوعا .ويرى الباحث أنة يمكن تفسير النتيجة بان شركات الدقيق األربع الكبرى ال تقوم فقط
بمراجعة البيانات المالية لعمالئيا ,بل أيضا توجيم نحو تحسين التقارير و زيادة الشفافية.

 9.3.2حجم الشركة Company Size

يعتبر حجم الشركة احد العوامل المرتبطة بمستوى اإلفصاح عن المعمومات غير المالية ,كما انو لو تأثير مباشر عمى

مستوى اإلفصاح من حيث الجودة و الكمية ( , (Wang, 2017حيث أشار ) (Patten, 2002إلى ان الشركات
األكبر حجما تفصح عن معمومات بشكل أكثر تفصيال من الشركات صغيرة الحجم فيما يتعمق بالمعمومات البيئية و
االجتماعية.يمكن تفسير تأثير حجم الشركة عمى مستوى اإلفصاح االختياري عمى حقيقة إن الشركات الكبيرة يتوافر لدييا

ىيكل تنظيمي أفضل ,نظام معمومات أكثر تطورا ,أنشطة و شرائح تشغيمية أكثر تعقيدا و تنوعا . (Uyar, A. Et Al,
)2014

وأشار) (Hanafi, 2006إلى الشركات الكبيرة تفصح و بشكل تفصيمي اكثر من الشركات صغيرة الحجم و ذلك أنيا
تخضع لممزيد من االىتمام و التدقيق من قبل أصحاب المصمحة المختمفين مما يجعميا تحت ضغط اكبر.

وبين ( )Owusu-Ansah, 1998إلى ان الشركات الكبرى أكثر قدرة عمى تحمل تكاليف اإلفصاح االختياري اإلضافية
من الشركات الصغيرة ,تقترح نظرية أصحاب المصمحة ) (Stakeholders Theoryإن الشركات الكبرى لدييا العديد
من أصحاب المصمحة مما يشكل ضغطا عمى اإلدارة لإلفصاح عن الكثير من المعمومات ,وتواجو الشركات الكبرى
تكاليف سياسية اكبر من الشركات الصغيرة و بالتالي فأنيا تعمل عمى خفض ىذه التكاليف من خالل اإلفصاح عن

المزيد من المعمومات.و في نفس االتجاه بين ( )Alsaeed, 2006إن تكمفة اإلفصاح عن المعمومات في الشركات
األكبر حجما ليست مرتفعة بالمقارنة مع الشركات األصغر حجما ,كما انو من المرجح ان إدارات الشركات األكبر حجما
تدرك أىمية الفوائ د المحتممة لإلفصاح عن ىذه المعمومات (مثل زيادة قابمية التسويق ,زيادة سيولة التمويل) ,باالضافو
إلى ان الشركات األصغر حجما تشعر بان اإلفصاح الكامل عن المعمومات قد يعرض وضعيا التنافسي لمخطر.
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 9.3.3األداء المالي Financial Performance

إن مؤشرات األداء المالي عمى سبيل المثال ) (ROE, ROI, ROSمن المؤشرات و العوامل الرئيسية التي استخدمت
عمى نطاق واسع في الشركات لبيان العالقة بين األداء المالي لمشركات واإلفصاح االختياري ) Bani-Khalid, T.

 )Et Al, 2017و قد تم استخدام معدل العائد عمى االستثمار كمؤشر لألداء المالي في ىذه الدراسة.

حيث أشارت غالبية الدراسات إلى وجود ارتباط ايجابي بين الربحية و اإلفصاح االختياري كدراسة كل من
( ;Hussainey. Et Al, 2011; Hanafi, 2006; Haniffa&Cooke, 2005; Singh &Ahuja, 1983
 ,)Inchausti, 1997; Patton &Zelenka, 1997; Uyar, 2011حيث يمكن تفسير ىذا االرتباط من خالل

النظريات التالية:

 -1تشير نظرية أصحاب المصمحة عمى ان ربحية الشركة تعتبر واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة ثقة
المستثمرين في إدارة الشركات .حيث يشير ) (Cormier, D. et al, 2010إلى ان الشركات التي لدييا ربح معقول
فانو تمقائيا يكون مستوى االفصاح االختياري فييا مرتفع ,ذلك ان ميزة الربح قد تؤدي بالشركات أخالقيا إلى القيام
بالمزيد من الممارسات بطرق مسؤولة اجتماعيا ,باإلضافة الى إرضاء جميع أصحاب المصمحة (Cormier, D. Et

).Al, 2010
 -4تقترح نظرية الوكالة) (Agency Theoryإن مديري الشركات ذات األداء المالي الجيد يميمون إلى اإلفصاح عن
المزيد من المعمومات من اجل إظيار و شرح لممساىمين انيم يتصرفون في مصمحتيم الفضمى و يبررون دعم استمرار
مواقفيم و امتيازات التعويضات ,باإلضافة لتعزيز االنطباع االيجابي عن الشركة). (Uyar, Et Al. 2013

 -3تقترح نظرية التكاليف السياسية ( )Political Costs Theoryان إدارة الشركات المربحة تفصح عن المزيد من
المعمومات لتبرير ىذه اإلرباح).(Inchausti, B.G, 1997
 -5تقترح نظرية اإلشارة ( )Signaling Theoryإن الشركات المربحة سوف تقوم باإلفصاح عن المزيد من المعمومات
من اجل االستفادة من نجاحيا و ذلك من خالل رفع سعر و قيمة أسيميا .و يؤكد ( )Marston &Polei, 2004عمى
تشجيع الشركات "االخبار السارة" عمى تمييز نفسيا عن الشركات األخرى عن طريق اإلفصاح عن المزيد من
المعمومات .كما ترغب إدارة الشركات ذات األداء المالي الجيد إلى الكشف عن المزيد من المعمومات ألصحاب
المصمحة لتعزيز االنطباع االيجابي(.)Alsaeed, 2006باإلضافةإلى ان حجم المكاسب و التأثير النيائي عمى
األسعار النيائية قد يختمف اختالفا كبي ار تبعا لممعمومات المفصح عنيا و عن الطرق التي يتم بيا اإلفصاح عن

المعمومات و استخداميا). (Mohammed, S. &Islam, M. 2014
 9.3.4عمر الشركة Firm Age

أشارت العديد الدراسات إلى وجود ارتباط ايجابي بين الربحية و اإلفصاح االختياري.إناألساس المنطقي الختيار ىذا
المتغير يكمن في إمكانية الشركة األكبر عم ار بتحسين ممارساتيا في إعداد التقارير المالية مع مرور الوقت,

باإلضافةإلى تحسين صورتيا و سمعتيا في السوق(.)Alsaeed, 2006وأشار ( )Parsa &Kouhy, 2008إلىإن
الشركات األكبر عم ار تميل لممارسات و عمميات اإلفصاح االختياري أكثر من الشركات األصغر عمرا ,و يعزى ذلك
إلىإن الشركات األصغر عم ار اصغر منطقيا من حيث ممارسات اإلفصاح االختياري من الشركات األكبر عمرا .ويشير

كل من ( )Mohammed, S. &Islam, M. 2014إلى ان الشركات األكبر عم ار تميل غالى التعبير و مناقشة نقاط

قوتيا بما في ذلك الخبرة و القدرة عمى ممارسة اإلعمال التجارية .يبين ( )Owusu-Ansah, 1998وجود  3أسباب
تفسر مدى تأثير عمر الشركة عمى اإلفصاح لدييا ,قد تعاني الشركة األصغر سنا من العوائق التنافسية ,جمع
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المعمومات و نشرىا قد يكون أكثر تكمفة و مرىقا بالنسبة لمشركات األصغر سنا ,و أخي ار قد تفتقر الشركات األصغر سنا
إلى "سجل حافل" يمكن إن تعتمد عميو في عممية اإلفصاح .ويشير ()Hasan, M. T. &Hosain, M. Z. 2015
إلى ان الشركات الكبر عم ار تميل إلى اإلفصاح عن المزيد من المعمومات في تقاريرىا السنوية بسبب خبرتيا و رغبتيا
في الحفاظ عمى سمعتيا و صورتيا في السوق). (Akisik, O.,Gal, G, 2011إن الشركات األصغر سنا تفتقر الى
الموارد المالية و الخبرات الالزمة لتنظيم معمومات اكثر مما ىو مطموب ,كما انو ىذه الشركات تعطي األولوية لتمبية
تكاليف اإلنشاء و البحث و التطوير بدال من تكبد التكاليف اإلضافية لإلفصاح االختياري ,باإلضافة الى أنيا تواجو

ضغطا اقل من الصحاب المصمحة بخصوص اإلفصاح عن المزيد من المعمومات.
 9.3.5الرافعة الماليةLeverage

أشار كممن .Haniffa And Cooke, 2002; Gul And Leung, 2004; Cheng And Courtenay, 2006,
إلى وجود ارتباط ايجابي بين نسبة الرافعة المالية و اإلفصاح االختياريحيث إنالرأي السائد عمى نطاق واسع ىو ان
الشركات التي لدييا نسبة مديونية مرتفعة تعاني من تكاليف وكالة مرتفعة ,لذلك فأنيا تميل إلى اإلفصاح بشكل اكبر و
ذلك لتمبية احتياجات الحصول عمى المعمومات من الدائنين و بالتالي تخفيض تكمفة رفع راس المال .(Chow, C.W.,
)Wong-Boren, A., 1987

 .11التحميل اإلحصائي:
 11.1منهجية الدراسة:

لبيان العالقة بين اإلفصاح االختياري وخصائص الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي ,استخدم
الباحث المعمومات المتوفرة عن تمك الشركات في بورصة عمان لجميع الشركات التي تنطبق عمييا الشروط ليذه الدراسة

لفترة  3سنوات تمتد من  4115ولغاية  4117حيث بمغت عدد المشاىدات  179مشاىدة من  67شركة.
 11.2اختبار التوزيع الطبيعي:

لمتحقق من اقتراب البيانات من توزيعيا الطبيعي ) ,(Normal Distributionتم استخدام اختبار ),(Jarque-Bera
حيث تكون مجموعة من البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت احتمالية االختبار  J-Bأكبر من (Gujarati, 1.16
) ,2003والجدول التالي يبين نتائج االختبار.
جدول ( )1اختبار ) (Jarque-Beraلمتوزيع الطبيعي:
Jarque-Bera Test

المتغير

J-B

Sig.

)Voluntary Disclosure (Disclosure

1.036598

0.595533

)Auditing Office (Big4

28.12151

0.000001

)Total Assets (Size

4217.704

0.000000

)Return of Investment (ROI

12.89142

0.001587

)Company Age (Age

20.97309

0.000028

)Debt Ratio (DR

2308.939

0.000000
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يشير الجدول أعاله أن مستوى الداللة لممتغير التابع اإلفصاح االختياري يتبع التوزيع الطبيعي يكون مستوى الداللة أكبر
من  , , 1.16أما جميع المتغيرات المستقمة تشير النتيجة إلى عدم اقتراب بيانات الدراسة من التوزيع الطبيعي كون
مستوى الداللة اقل من  , 1.16ويمكن التغمب عمى ىذه المشكمة بأخذ الموغاريتم الطبيعي ليذه المتغيرات.
لكل نتأكد من فرضية التوزيع الطبيعي ,غالباً ما نستخدم فحص التوزيع الطبيعي لمبواقي ,تبين من شكل رقم ()1أن
البواقي تعتبر ذات توزيع طبيعي حيث تم اخذ شكل الجرس وان اختبار  Jarque-Beraليس ذات داللة إحصائية.
شكل رقم ( )1اختبار التوزيع الطبيعي لمعالقة بين اإلفصاح االختياري وخصائص الشركات
35

Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2016
Observations 168
-4.21e-15
-0.395911
11.14556
-8.826333
3.922017
0.251266
3.312820

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.452763
0.293352

Jarque-Bera
Probability

30
25
20
15
10
5
0
12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

 11.3اختبار استقرار السالسل الزمنية:

في أبحاث  Data Panelاي التحميل المقطعي لمسالسل الزمنية ,أي أن ىناك عدة حاالت لعدد من الفترات الزمنية,
والتي تفترضاستقرار السمسمة الزمنية .تبين من جدول رقم ( )4الختبار  Hadriلجذر الوحدة بشكل واضح إن السمسمة

الزمنية ( )4117-4115مستقرة عند مستوى معنوية  %1و %6و .%11
جدول رقم( :)2نتيجة اختبار Hadriلجذر الوحدة الستقرار السمسمة الزمنية
جدول رقم ( )2اختبار  Hadriلجذر الوحدة
النموذج مع الثابت

النموذج مع الثابت واالتجاه

المتغيرات

1.111

1.111

)Auditing Office (Big4

1.111

1.111

)Total Assets (Size

1.111

1.111

1.111

1.111

)Company Age (Age

1.111

1.111

)Debt Ratio (DR

1.111

1.111

Voluntary Disclosure
)(Disclosure

Return of Investment
)(ROI

p-value
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 11.4اختبار االرتباط المتعدد :Multicollinearity Test

من فرضيات نموذج االنحدار أن تكون المتغيرات التفسيرية مستقمة وغير مرتبطة خطياً ,لكن من الناحية العممية كثي اًر ما

تكون المتغيرات المستقمة عمى عالقة خطية تامة أو شبة تامة ,مما يخمق ما يعرف بمشكمة االرتباط الخطي المتعدد,

ويكثر حدوث ىذه المشكمة في حالة البيانات الزمنية نظ اًر لميل معظم السالسل الزمنية إلى التغير بنفس اتجاه الدورة
االقتصادية ,كما يمكن أن تحدث نتيجة لسوء اختيار النموذج ومتغيراتو (عوض.)2009 ,

ولمتحقق من عدم وجود ىذه المشكمة ,يتم عادة استخدام معامل ارتباط بيرسون  Pearson correlationبحيث إذا كان
معامل بيرسون يزيد عن  % 80فان ذلك يدل عمى وجود ىذه المشكمة ,وكما ىو مبين في الجدول رقم ( )3المتعمق
بمعامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة المستقمة.

جدول ) )3مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقمة
الرقم

المتغير

1

1

)Auditing Office (Big4

1

2

)Total Assets (Size

0.165

1

3

Return of Investment

-0.059

-0.239

1

4

)Company Age (Age

-0.190

1.168

-0.165

1

5

)Debt Ratio (DR

-0.061

1.195

0.239

0.056

)(ROI

2

4

3

5

1

وبعد إيجاد معامالت ارتباط بيرسون – كما ىو موضح في الجدول ( ,)3تبين خمو البيانات من مشكمة االرتباط الخطي
المتعدد بين متغيرات الدراسة ,وىذا يدل عمى عدم وجود ظاىرة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقمة ,حيث
يعتبر االرتباط الذي يصل إلى أعمى من ) (0.80مؤش اًر لوجود ىذه المشكمة ,لذا نقول أن العينة تخمو من مشكمة

االرتباط الخطي العالي المتعدد (.)Gujarati,2003

ولتأكيد النتيجة التي تم الحصول عمييا من قيم معامالت االرتباط ,تم احتساب قيمة معامل تضخم التباين Variance
 Inflation Factorعند كل متغير حسب الفرضية التي يتم اختبارىا ,وكانت النتائج كما يمي:
جدول رقم ()4نتائج اختبار االرتباط المتعدد بين المتغيرات المستقمة
معامل السماحية

معامل تضخم التباين

Tolerance

VIF

)Auditing Office (Big4

70.92

1.079

)Total Assets (Size

10.89

1.122

)Return of Investment (ROI

0.846

1.182

)Company Age (Age

0.923

1.084

)Debt Ratio (DR

0.907

1.103

المتغير
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يبين الجدول أعاله أن قيم معامل تضخم التباين كانت جميعيا أكبر من العدد  ,1وأقل من العدد  ,6مما يشير إلى عدم
وجود مشكمة االرتباط الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسة.
 11.5اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة:

يظير الجدول التالي وصفاً لمتغيرات الدراسة لمفترة ( ,)4117-4115وعمى النحو التالي:

Measure

جدول ( )5اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة لمفترة ()2116-2114
Voluntar
y
Return of
Total
Auditing
Company
Disclosur
Investme
Assets
Office
)Age (Age
e
)nt (ROI
)(Size
)(Big4
(Disclosur
)e

Leverage
)(LVG

Mean

32.631

0.411

69352755

2.978

27.054

34.757

Std. Dev.

4.796

0.493

1.97E+08

13.529

16.375

29.022

Maximum

45.000

1.000

1.21E+09

39.000

67.000

242.000

Minimum

20.000

0.000

394795.0

-33.333

6.000

0.884

تبين من الجدول أعاله أن الوسط الحسابي لإلفصاح االختياري قد بمغ ( )32.631مفردة مفصح عنيا ,وبانحراف
معياري ) , (4.796وبمغت قيمة أكبر مشاىدة ) , (45في حين كانت أقل قيمة).(20
وقد بمغ الوسط الحسابي لمكاتب التدقيق في شركات العينة ( )0.410714مكتباً ,عمماً أنو متغير وىمي وبانحراف

معياري ) , (0.493434وبمغت قيمة أكبر مشاىدة ) ,(1في حين كانت أقل قيمة ).(0

وقد بمغ الوسط الحسابي لإلجمالي األصول في شركات العينة ( )69352755دينا اًر ,وبانحراف معياري )(1.97E+08

دينا اًر ,وبمغت قيمة أكبر مشاىدة ) (1.21E+09دينا اًر ,في حين كانت أقل قيمة ) (394795دينا اًر.

وبمغ الوسط الحسابي معدل العائد عمى االستثمار في شركات العينة ( ,)%2.978137وبانحراف معياري

( ,)%13.5289وبمغت قيمة أكبر مشاىدة )  ,)%39في حين كانت أقل قيمة (.)%-33.333

ايضا بمغ الوسط الحسابي لعمر شركات العينة ( )27.05357سنة ,وبانحراف معياري ) (16.37482سنة ,وبمغت
قيمة أكبر مشاىدة ) (67سنة ,في حين كانت أقل قيمة ) (6سنوات.
كما بمغ الوسط الحسابي لنسبة الرافعة المالية في شركات العينة قد بمغ ( ,)%34.75677وبانحراف معياري
) ,(%29.02153وبمغت قيمة أكبر مشاىدة ) ,(%242في حين كانت أقل مشاىدة()%0.884
 11.6اختبار الفرضيات:

اعتمدت الدراسة عمى نموذج رئيسي ,وقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ) ,(OLSلكون المتغير التابع

متغي اًر متصالً ,وفيما يمي اختبار الفرضيات الفرعية الخمس والفرضية الرئيسة المستندة إلى ىذه النماذج.

10.6.1اختبار الفرضية الرئيسة:
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تم اختبار الفرضيات باستخدام االنحدار الثابت  Fixed Effectمن خالل برنامج  .EVewiesحيث تبين بالفحص
لوجود بعض المتغيرات غير المالحظة التي تؤثر عمى المتغير التابع والتتغير مع الزمن حيث يفترض عدم حدوث تغير
في ىذه المتغيرات عمى األقل خالل الفترة الزمنية لمدراسة ,وتتمثل اآلثار الثابتة في كافة العوامل الثابتة غير المالحظة
والتي تختمف من شركة إلى أخرى في شركات العينة محل الدراسة.
ال يوجد اثر لخصائص الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان الماليذو داللة احصائية في االفصاح

االختياري.

اختبارات العالقة بين اإلفصاح االختياري وخصائص الشركات المتمثمة بالفرضية الرئيسة .حيث تم إجراء تحميل

االنحدار المتعدد عمى مستوى الشركة من خالل النموذج التالي:
المقدر الثابت لمشركة  iلمسنة .t

االفصاح اإلختياري لمشركة  iلمسنة .t

مكتب التدقيق لمشركة  iلمسنة tوىو متغير وىمي يأخذ القيمة  1اذا كان مكتب التدقيق من االربعة مكاتب

الكبرى وصفر غير ذلك.

حجم الشركة  iلمسنة (tالموغرتم الجمالي األصول).

معدل العائد عمى االستثمار لمشركة  iلمسنة .t
عمر الشركة iلمسنة .t

الرافعة المالية لمشركة  iلمسنة .t

المعامالت من

:معامالت االنحدار.

الخطأ العشوائيممشركة  iلمسنة .t

تم تنفيذ االنحدار المتعدد ما بين اإلفصاح االختياري (المتغير التابع) وخصائص الشركات (المتغيرات المستقمة)
الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي ,تبين من جدول رقم () أن قيمة معامل التحديد المعدل

) (R2قد بمغت  %31.1لمنموذج  ,ووجد أيضا أن قيمة  Fىي16.047لممتغيرات المستقمة وأنيا ذات داللة إحصائية
عند مستوى معنوية ) ,(α = 0.05مما يشير إلى أن المتغيرات المستقمة المستخدمة في الدراسة تستطيع من خالل
النموذج المقترح أن تفسر التباين في المتغير التابع ,وىذا مؤشر عمى العالقة الخطية لمنموذج المقترح.
جدول رقم( )6معامالت االنحدار لنموذج الدراسة
جدول رقم ( )6نتيجة االنحدار لنموذج الدراسة :اختبار الفرضيات
النموذج

المعامل

قيمة  tاالحصائية

الثابت

7.545781

1.981471

)Auditing Office (Big4

1.523685

2.348642
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)Total Assets (Size

1.654099

7.262519

***

)Return of Investment (ROI

0.101501

4.099485

***

)Company Age (Age

0.061770

3.153126

***

)Leverage (LVG

-0.039860

-3.574992

***

0.0000
0.0001
0.0019
0.0005

F Statistics = 16.04706

***Prob. (F Statistics) = 0.000

Adj. R2 = 0.310588

R2 = 0.331229

N = 168

Durbin-Watson Statistics = 2.678046

*** *،**،تعني ان مستوى المعنوية عمى  %5،%1و  %11عمى التوالي
اختبار الفرضية الفرعية األولى HO1:أثر مكتب التدقيق الخارجي عمى االفصاح االختياري في الشركات الصناعية
األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.

ىدفت الفرضية الفرعية األولى إلى اختبار أثر مكتب التدقيق الخارجي الممثل بالمكاتب االربعة الكبرى عمى االفصاح

االختياري في الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.

بينت النتيجة إن قيمة  Bكانت  1.524وبمستوى معنوية  ,0.020وىذا يعني إن لمكتب التدقيق األثر االيجابي عمى
اإلفصاح االختياري ,بمعنى آخر أن زيادة في المتغير المستقل وحدة واحدة سيزيد من المتغير التابع بمقدار , 1.524

وبناء عمى ىذه النتيجة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية الفرعية األولى البديمة.
ً
اختبار الفرضية الفرعية الثانية HO2:أثر حجم الشركة عمى االفصاح االختياري في الشركات الصناعية األردنية
المدرجة في سوق عمان المالي.

ىدفت الفرضية الفرعية الثانية إلى اختبار أثر حجم الشركة ممثل باجمالي األصول عمى االفصاح االختياري في

الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
بينت النتيجة إن قيمة  Bكانت  1.654وبمستوى معنوية  ,0.000وىذا يعني إن لحجم الشركة األثر االيجابي عمى
اإلفصاح االختياري ,بمعنى آخر أن زيادة في المتغير المستقل وحدة واحدة سيزيد من المتغير التابع بمقدار , 1.654

وبناء عمى ىذه النتيجة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية الفرعية الثانية البديمة.
ً
اختبار الفرضية الفرعية الثالثة HO3:أثر معدل العائد عمى االستثمار عمى االفصاح االختياري في الشركات الصناعية
األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.

ىدفت الفرضية الفرعية الثالثة إلى اختبار أثر معدل العائد عمى االستثمار عمى االفصاح االختياري في الشركات
الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
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بينت النتيجة إن قيمة  Bكانت  0.102وبمستوى معنوية  ,0.000وىذا يعني ان لمعائد عمى االستثمار األثر االيجابي
عمى اإلفصاح االختياري ,بمعنى آخر أن زيادة في المتغير المستقل وحدة واحدة سيزيد من المتغير التابع بمقدار

وبناء عمى ىذه النتيجة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية الفرعية الثالثة البديمة.
, 0.102
ً
اختبار الفرضية الفرعية الرابعة HO4:أثر عمر الشركة عمى االفصاح االختياري في الشركات الصناعية األردنية
المدرجة في سوق عمان المالي.

ىدفت الفرضية الفرعية الرابعة إلى اختبار أثر عمر الشركات ممثل بالسنوات عمى اإلفصاح االختياري في الشركات

الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.
بينت النتيجة إن قيمة  Bكانت  0.062وبمستوى معنوية  ,0.002وىذا يعني إن عمر الشركة لو األثر االيجابي عمى
اإلفصاح االختياري ,بمعنى آخر أن زيادة في المتغير المستقل وحدة واحدة سيزيد من المتغير التابع بمقدار , 0.062

وبناء عمى ىذه النتيجة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية الفرعية الرابعة البديمة.
ً
اختبار الفرضية الفرعية الخامسة HO5:أثر نسبة الرافعة المالية عمى اإلفصاح االختياري في الشركات الصناعية
األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.

ىدفت الفرضية الفرعية الخامسة إلى اختبار أثر نسبة الرافعة المالية عمى اإلفصاح االختياري في الشركات الصناعية

األردنية المدرجة في سوق عمان المالي.

بينت النتيجة إن قيمة  Bكانت  -0.040وبمستوى معنوية  ,0.001وىذا يعني إن نسبة الرافعة المالية لو األثر السمبي

عمى اإلفصاح االختياري ,بمعنى آخر أن زيادة في المتغير المستقل وحدة واحدة سيخفض من المتغير التابع بمقدار

وبناء عمى ىذه النتيجة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية الفرعية الخامسة البديمة.
, 0.040
ً
وبناء عمى النتيجة السابقة تكون معادلة التنبؤ باإلفصاح االختياري ,عمى النحو التالي:

*BIG4 + 1.654*SIZE + 0.102*ROI + 0.062*AGE - 4DISCLOSURE = 7.546 + 1.52
0.040*LVG

 .11النتائج والتوصيات:
 11.1النتائج:

 -يتخذ اإلفصاح االختياري مجموعة من اإلشكال تتبمور بكل من :

 -1اإلفصاح عن معمومات مختمفة عن معمومات المحاسبة التقميدية ,بعبارة أخرى اإلفصاح عن معومات أخرى غير
اإلحداث االقتصادية.
 -4اإلفصاح عبر وسائل اإلعالم المختمفة.
 -3اإلفصاح لمختمف اإلفراد و المجموعات و ليس فقط لمقدمي التمويل.
 -5اإلفصاح إلغراض مختمفة و ليس فقط لتمكين الق اررات ليتم اتخاذىا و التي تحصر في الق اررات المالية او التدفقات
النقدية.
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 إن عممية اإلفصاح االختياري عن المعمومات الغير المالية لمشركة يعد مدخال ىاما في فيم المشاكل االجتماعية واالقتصادية الخاصة بالشركة و المتصمة بالتنمية و النقاشات و الحمول المتعمقة بيا.
ينقسم اإلفصاح إلى فئتين إفصاح إلزامي و إفصاح اختياري .حيث يتكون اإلفصاح اإللزامي من معمومات يتم الكشفعنيا من اجل االمتثال لمتطمبات القوانين و التشريعات و األنظمة و الموائح.إما إال فصاح االختياري فيو بتضمن اي
معمومات يتم اإلفصاح عنيا باإلضافة إلى اإلفصاح اإللزامي.

 -تعتبر كل من الرافعة المالية ,ونوعية التدقيق ,والقطاع المالي التابعة لو الشركة و نسبة الربحية من محددات

الميمة لإلفصاح االختياري
 تعتبر التقارير السنوية التي تصدرىا الشركات وسيمة اتصال رسمية و إلزامية ما بين الشركات و مستخدمي ىذهالقوائم .و تدمج التقارير السنوية ما بين اإلفصاح اإللزامي و اإلفصاح االختياري عمى حد سواء .فاإلفصاح اإللزامي ىو

المعمومات الواجب نشرىا و التي تتطمبيا القوانين و األنظمة و المعايير المعمول بيا ,إما اإلفصاح االختياري فيو يشير

في الم قام األول إلى المعمومات خارج البيانات المالية الغير ممزمة بالقواعد أو المعايير المحاسبية و يتم بمبادرة من
الشركات لتمبية احتياجات أصحاب المصمحة المختمفين,
أظيرت الدراسة وجود ارتباط ايجابي ما بين حجم الشركة و مستوى اإلفصاح االختياري .وىذا يتطابق مع التوجياتالفكرية لنظرية أصحاب المصمحة التي بينت إن الشركات الكبيرة تقوم بتقديم المزيد من اإلفصاح االختياري ,بسبب
إن ىذه الشركات تتعرض لضغوط اكبر من جانب عدد كبير من أصحاب المصمحة المختمفين .باإلضافةإلى ذلك فان

الشركات الكبيرة يتوافر لدييا ىيكل تنظيمي أفضل و نظام معمومات أكثر تطو ار و أنشطة و شرائح تشغيمية أكثر تعقيدا.
أظيرت الدراسة إن عمر الشركة يرتبط ايجابيا بمستوى اإلفصاح االختياري .و تؤكد ىذه النتيجة الحجة القائمة بانالشركات األكبر عم ار لدييا الحوافز و الموارد و الخبرات الالزمة لتنظيم و نشر معمومات أكثر مما تقدمو الشركات

األصغر سنا.

 بينت الدراسة إلى إن الربحية ترتبط ارتباطا ايجابيا مع مستوى اإلفصاح االختياري .وىذا يتماشى التوجيات الفكريةلكل من نظرية الوكالة و ونظريو التكاليف السياسية التي تبين ان مدراء الشركات ذات الربحية المرتفعة يميمون لنشر
المزيد من المعمومات لمحصول عمى المزيد من المصالح الشخصية و تبرير مجموعة التعويضات .و عالوة عمى ذلك
تؤكد ىذه النتيجة ما جاءت بو نظرية اإلشارة بان الشركات ذات الربحية المرتفعة تكشف عن المزيد من المعمومات لرفع

أسعارىا و قيمتيا ,كما إن زيادة اإلرباح تدفع المديرين إلى تقديم المزيد من المعمومات إشارةإلى جودة إعماليم.
 أظيرت الدراسة إن نسبة الرافعة المالية ترتبط ارتباطا سمبيا بمستوى اإلفصاح االختياري .و قد يعزى ذلك إلى انوعندما تكون مديونية الشركة مرتفعة فأنيا تميل إلىاإلفصاح عن معمومات اقل بغية عدم األضرار بوضعيا التنافسي في
السوق.و ىذا يتناقض مع نظرية الوكالة التي تشير إلىإن الشركات ذات نسبة الرافعة المالية المرتفعة أكثر عرضة
لمكشف عن مزيد من المعمومات لتقميل التكاليف المتزايدة لموكالة بسبب الديون المرتفعة من اجل طمأنة المقرضين عمى

إناإلعمال مستقرة و عمى أنيا قادرة عمى سداد الديون كمما استحقت.
 أظيرت الدراسة وجود ارتباط ايجابي فيما بين كل من نوع مكتب التدقيق و اإلفصاح االختياري .و قد يعزى وجودارتباط إلىإن شركات التدقيق الكبرى ال تقوم فقط بمراجعة البيانات المالية لعمالئيا بل أيضا توجيييم نحو تحسين تقارير

الشركات و زيادة الشفافية.
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 11.2التوصيات:
 ضرورة قيام الشركات المدرجة اسميا في بورصة عمان بتوفير المعمومات االفصاحيو لممساىمين بصورة دقيقووواضحة وغير مضممو وفقا لما تتطمبو التشريعات والقوانين النافذة في البمد لتمكينيم من اتخاذ ق ارراتيم بصورة شفافة.

لذلك يجب اإلفصاح ليم عن ما يمي :
أ -التقارير الدورية والمعمومات الجوىرية
ب -تعامالت أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العميا في الشركة باألوراق المالية المصدرة من قبل
الشركة فضال عن بيان االمتيازات التي يتمتع بيا كل منيما
ج -تعامالت الشركة مع جميع األطراف ذات المصمحة المباشرة أو غير المباشرة في الشركة.
 ضرورة إن بكون ىناك اتجاه متزايد نحو المزيد من الشفافية و المساءلة في عممية اإلفصاح عن أداء الشركات نحوإفصاح أكثر شموال ليشمل البعد البيئي و االجتماعي و االقتصادي ألنشطة الشركات

ضرورة قيام الشركات باإلفصاح عن المعمومات الغير مالية جنبا الى جنب مع المعمومات المالية الن ذلك يساعدىافي عممية تصور المخاطر المحيطة بيا و الفرص المستقبمية ,مع توفير رؤية قيمة و كمية لإلدارة الشركة  ,باإلضافة
إلى تقييم التوقعات المالية لمشركة في المستقيل البعيد المدى .
ضرورة اعتبار اإلفصاح اال ختياري مصد ار ىاما في الشركة بسب عالقتو الوثيقة الصمة بتوزيع الدخل و الثروة,البطالة ,السالمة و األمن في العمل ,ومستوى التدريب ,واالختالالت اإلقميمية ,والتموث البيئي ,واستخدام الطاقة,

واستيالك الموارد الطبيعية لمشركة عمى المدى القصير وطويا األجل .

 ضرورة استخدام الشركات لمواقعيا االلكترونية عمى شبكة االنترنت لإلفصاح عن جميع المعمومات الخاصة بيا ,فضال عن إ إلفصاح عن سياستيا تجاه المجتمع المحمي والبيئة المحيطة بيا مع ضرورة احتفاظ الشركات بأسرارىا

التجارية والتي قد تؤثر عمى ألقدره التنافسية ليا في األسواق المالية .
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