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 ملخص
القتصادية، رحبية املؤسسات اعلى  النمو واحلجمكل من أثر   فحصهتدف هذه الدراسة إىل 

خالل  وراق املاليةشركة مدرجة يف بورصة قطر لأل 20مت اختيار عينة متكونة من  الغرضولتحقيق هذا 
 .يةلية للشركات املعن، ومت استخراج متغريات الدراسة من القوائم املا2017-2013الفرتة املمتدة بني 

حصائية بني و داللة إالتوصل إىل وجود عالقة ذ مت ،مناذج االحندار املتعدد والبسيطوابستخدام 
و داللة عالقة ذ النمو ورحبية الشركات )معدل العائد على األصول(، كما خلصت الدراسة إىل وجود

على  حلجماأثر خيص  فيما(، أما حقوق امللكيةورحبية الشركات )معدل العائد على  النموإحصائية بني 
ة الشركات جم ورحبيعدم وجود عالقة ذو داللة إحصائية بني احل رحبية الشركات فتوصلت الدراسة إىل

 )معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية(.
 البسيط. ، االحنداراالحندار املتعددالنمو، احلجم، الرحبية، الشركات املدرجة،  :يةكلمات مفتاح

 .JEL: G10 ،G19 ،G30 ،M41تصنيف 

Abstract 

The current study aims to examine the impact of growth and size on 

the profitability of economic enterprises; and to attain such objective, a  
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sample of twenty (20) companies listed on the Qatar Stock Exchange have 

been selected for study in a period stretching from year 2013 to year 2017. 

Study variables were extracted from the financial status of the studied 

companies. 

Using multiple and simple regression models, it was concluded that 

there is significant relationship between growth and profitability in ROA 

companies; whereas, a significant relationship was proven to exist between 

growth and profitability in ROE companies. Concerning the impact of size 

on profitability, the study concluded that there is no significant relationship 

between the size and profitability of both ROA and ROE companies. 

Keywords: growth, size, profitability, Companies Listed, multiple 

regression, simple regression. 

JEL Classification Codes: G10, G19, G30, M41. 

 مقدمة .1
، واستمرارية املردوديةو الرحبية  خلق القيمة املتمثلة يف إىلملؤسسات االقتصادية والشركات ا تسعى

تيجيات ل االسرتاحجمها، وُيالحظ ذلك من خال زايدة/تطور منوها وابلتايل يؤدي إىلنشاطها الذي 
احلجم ، نموال"سية وهي ثالثة أهداف رئي اتضع ضمن أولوايهتاليت غالبا ما  املنتهجة من طرف املؤسسات

لك ، ألن ذالثالثة األهداف قياس العالقة بني سريي هذه الوحدات االقتصاديةعلى مُ  مت   مما يُ "، والرحبية
كما جلبت ة.  تنافسييئة ب يف طن القوة والضعفابملعلومات الضرورية لتسيري مؤسساهتم ومعرفة موايزودهم 
ملايل،  يف احلقل اواملختصني العالقة بني رحبية املؤسسات ومنوها وحجمها اهتمام العديد من الباحثنيدراسة 

عترب لنمو الذي يُ اجم أم ري احلبني الباحثني حول مسألة معرفة ما هو املتغ اكبريا   غري أن ذلك خلق جدالا 
 املصدر األساسي خللق القيمة املتمثلة يف زايدة رحبية املؤسسات.

مو واحلجم ل من النللفصل يف هذا اجلدل، سوف حناول من خالل هذه الورقة البحثية دراسة أثر ك
الل اق املالية خر طر لألو على رحبية املؤسسات االقتصادية من خالل عينة من الشركات املدرجة يف بورصة ق

 .2017-2013الفرتة املمتدة بني 
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 ة الدراسةـــــإشكالي .1.1
 تتمحور إشكالية هذه املسامهة البحثية يف السؤال التايل:

 ا؟ـــــــتهو وحجم الشركات املدرجة يف بورصة قطر على رحبيــــــنمالما هو أثر 
 فرضيات الدراسة .2.1

 لتايل:ى النحو اإجاابت مسبقة على شكل فرضيات عللإلجابة على إشكالية الدراسة مت اقرتاح 
 ورصة قطر.رجة يف ب: أثر النمو على معدل العائد على األصول للشركات املدالفرضية األوىل 

01Hال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو و : (ROA ) ورصة قطر.بللشركات املدرجة يف 
11H النمو و: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني (ROA ) صة قطر.للشركات املدرجة يف بور 

 أثر احلجم على معدل : الفرضية الثانية(ROA )قطر. للشركات املدرجة يف بورصة 
02H ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم و :(ROA ) ورصة قطر.بللشركات املدرجة يف 
12Hتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم و : (ROA ) صة قطر.للشركات املدرجة يف بور 

  أثر النمو على الثالثةالفرضية :(ROE ).للشركات املدرجة يف بورصة قطر 
03Hال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو و : (ERO ) ورصة قطر.بللشركات املدرجة يف 
13Hتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو و : (ERO ) ة قطر.بورصللشركات املدرجة يف 

  أثر احلجم على : الرابعةالفرضية(ROE ).للشركات املدرجة يف بورصة قطر 
04Hال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم و : (ERO ) ورصة قطر.بللشركات املدرجة يف 
14Hتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم و : (ERO ) صة قطر.للشركات املدرجة يف بور 

 وذج الدراسةـــــــمن .3.1
 كل أدانه: يف الشانطالقاا من فرضيات الدراسة املقرتحة ُُيكن تصميم قالب النموذج كما أييت
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 ةــــــوذج الدراســــــــ: من1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الباحثاملصدر

 أهداف الدراسة .4.1
 املدرجة يف على رحبية الشركات أثر كل من النمو واحلجم الدراسة هو فحصاهلدف من هذه 

 .لألوراق املالية بورصة قطر
 وأدوات الدراسةمنهجية  .5.1

ومت استخراج ، 2017-2013 مت تطبيق الدراسة على الشركات املدرجة يف بورصة قطر خالل الفرتة
 ،يطملتعدد والبساالحندار امناذج متغريات الدراسة من القوائم املالية للشركات املعنية، كما مت استخدام 

 .SPSS.V.22 استعانةا بربانمج
 ة للدراسةـــــــات النظريـــــاألدبي .2

 املؤسسة وــــــمن. 1.2
 يلي: كماادية  االقتصحول مفهوم النمو لدى املؤسسات  اختلفت آراء الباحثني واألكادُييني

أن منو املؤسسة على أنه ارتفاع يف حجمها خالل فرتة  (ALAIN, 1971, pp. 14-15)يعتقد 
النمو أبنه "االرتفاع يف حجم املؤسسة  (Nacer, 1998, p. 87)زمنية معينة، وبنفس املنطق يُعرف 

النمو أبنه قدرة املؤسسة على زايدة حجمها، ويُقاس منو  (COLASSE, 2009)ويُعرف  خالل الزمن".
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 املؤسسة بعدة مقاييس منها: رقم األعمال، القيمة املضافة، األصول الثابتة، جمموع األصول.
 املؤسسة مـــــحج. 2.2

ُيشري حجم املؤسسة إىل قيمتها السوقية، أصوهلا التجارية أو أرابحها اليت تزودها مبخاطرها وقدرهتا 
على احلصول على التمويل اخلارجي. عادةا ما يُقاس حجم املؤسسة على أساس لوغاريتم إمجايل األصول 

 .(BAKER, 2011, P. 54) أو املبيعات
 املؤسسة ةــــرحبي .3.2

، صفحة 2009)املطارنة،  فعالية أداء اإلدارة يف تسيري األنشطة املختلفة أهناتُعرف الرحبية على 
، على أهنا مقدرة الشركة على توليد األرابح، واألرابح هي مقياس لكفاءة سياسات إدارة الشركة (143

أيضاا على أهنا مؤشر على  ، وتُعرف (154، صفحة 2015)امليداين،  االستثمارية والتشغيلية والتمويلية
 .(REDE, 1998, p. 15) كفاءة توظيف رأس املال لتحقيق الربح

ق تصادي احملق( الرحبية على أهنا املقياس النهائي للنجاح االقPIMENTEL & al., 2005يرى )و 
تسجيل الل حدد من خمن طرف املؤسسة مقارنة ابألموال املستثمرة، حيث أن هذا النجاح االقتصادي يت

 أرابح واسعة.
 ة املؤسساتــــــو ورحبيـــــــالعالقة بني النم .4.2

املؤسسات،  مو ورحبيةللعالقات املختلفة اليت تربط النقام الباحثني بتنظري عدة نظرايت مفسرة 
 نوجز البعض منها كما يلي:

 لـــــد التمويـــــــة قيـــــــنظري. 1.4.2
تنص هذه النظرية على أن الشركات اليت ُُتقق أرابح وُتتفظ هبا حيث تستخدمها يف اغتنام أفضل 
فرص النمو، يف حني أن الشركات اليت ال ُتقق أرابح أو ُتقق أرابح غري كافية فال ُُيكنها االستفادة من 

 (PARK, 2011, p. 56)فرص االستثمار وابلتايل ال تنمو بسرعة 
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 RICARDOة لــ ــــــة الكالسيكيــــــــالنظري .2.4.2
ظرية نوتصف هذه ال تدعي هذه النظرية على أن املؤسسات املرحبة تستفيد كثرياا من فرص النمو،

 ثالثة أشياء:
 على املدى البعيد، تصل معدالت الربح إىل الصفر؛ 
  املتزايدة؛يتم تعزيز النمو من خالل األرابح 
 .زايدة النمو يُعيق الربح 
 وـــــــة تعظيم النمـــــفرضي .3.4.2

س الربح، ؤسسة وليتعتقد هذه النظرية على أن املسريين خيتارون تعظيم النمو كهدف أساسي للم
 (.MARRIS ; 1964, MUELLER ; 1972لذلك يوجد عالقة تنافسية بني رحبية املؤسسة ومنوها )

 KALDOR & VERDOORN ونــــــــقان .4.4.2
( فإن إنتاجية املؤسسة ترتفع بتحسن منوها، KALDOR & VERDOORNحسب الباحثان )

 .(KALDOR, 1996) وعندما تزداد اإلنتاجية فإن مبيعات املؤسسة ترتفع أيضاا وابلتايل ترتفع رحبيتها

 ة الشركاتــــــــورحبية بني احلجم ـــــــــالعالق. 5.2
حبيتها من ؤسسة ور تباينت وجهات نظر الباحثني حول وجود عالقة اجيابية أو سلبية بني حجم امل

 خالل النظرايت التالية:
 ةـــــنظيميالنظرايت الت .1.5.2

ها من خالل لى رحبيتيُؤكد منظري هذه النظرايت على وجود عالقة وأتثري اجيايب حلجم املؤسسة ع
(، وتكاليف الوكالة WILLIAMSON ; 1985) (Coûts de transactions) املعامالت تكاليف

(Coûts d’agence) (JONSEN & MECKLING ; 1976.) 
 اقتصادايت السلمنظرايت  .2.5.2

يُعترب حجم املؤسسة عامل مهم وأساسي يف ُتديد رحبيتها، حيث يُؤكد حسب هذه النظرية 
( أن املؤسسات كبرية احلجم تستفيد من االقتصادايت السلمية، وابلتايل GLANCEY ; 1998الباحث )
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أي كلما زاد حجم املؤسسة زادت معه االقتصادايت توجد عالقة اجيابية بني حجم املؤسسة ورحبيتها، 
ومن بني الدراسات  (.2ومن مث زايدة رحبية املؤسسات. )أنظر الشكل واخنفضت تكاليف اإلنتاج السلمية 

 ،(FIEGENBAUM & KARNANI ; 1991)ث العلمية اليت تدعم هذا القول نذكر ما يلي: واألحبا
(GSCHWANDTNER ; 2005،) (ZGÜLBAS A al., 2006Ö،) (WU ; 2006،) (JONSSON ; 

2007،) (KARADUMAN ; 2012،) (MULE & AL., 2015.)  أما الدراسات اليت تُعاكس ذلك
أي أن العالقة بني احلجم ورحبية املؤسسة هي عالقة عكسية أن كلما زاد حجم املؤسسة اخنفضت رحبيتها 

 .AMATO et BURSON 2007( ،)BECKER BLEASE et. al. 2010( ،)KHATAP et)فنجد 

al 2011.) 
 : العالقة بني احلجم ورحبية الشركة2الشكل 

   

 
 
 
 
 
 

Source: (JOHN R. BECKER BLEASE., 2010, p. 8) 

 الدراســـــــة التطبيقيـــــــــة .3
عينة من  لى رحبيةع النمو واحلجميف هذا اجلزء من الورقة البحثية سوف حناول فحص وقياس أثر 

 الشركات املدرجة يف السوق املايل بدولة قطر.
 البياانت ادرــــــــمص .1.3

تعتمد هذه الدراسة يف مجع البياانت املتمثلة يف متغريات الدراسة واملستخرجة من القوائم املالية 
)ميزانيات وجداول حساابت النتائج( للشركات املدرجة يف بورصة قطر، حيث أن هذه الكشوفات املالية 
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 منشورة على موقع بورصة قطر.للشركات املعنية 
 راسةجمتمع وعينة الد. 2.3

شركة  47عددها  يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الشركات املدرجة يف بورصة قطر واليت يُقدر
من البورصة  ةشرك 20أما العينة فقد مت انتقاء  .2017-2013مدرجة، وذلك خالل الفرتة املمتدة بني 

 وذلك لتحقيق أهداف الدراسة ومراعاةا ملا يلي:
  دراسة؛زاولت نشاطها بصفة عادية خالل فرتة الجيب أن تكون الشركة املنتقاة قد 
  اسة.توفر مجيع البياانت واملعلومات الالزمة للشركة املعنية خالل فرتة الدر 

 :ويف ما يلي قائمة عينة الشركات اليت أجريت عليها الدراسة العلمية
 ة قطرــــــــــركات املدرجة يف بورصـــــــــعينة الش: 1اجلدول 

 طاعـــــــــــالق ركةـــــــــإسم الش الشركةرمز  الرقم

1 QIMD .الصناعة الشركة القطرية للصناعات التحويلية 

2 QNCD .الصناعة شركة قطر الوطنية لصناعة اإلمسنت 

3 IQCD .الصناعة صناعات قطر 

4 QIGD .الصناعة جمموعة املستثمرين القطريني 

5 QEWS .الصناعة شركة الكهرابء واملاء القطرية 

6 AHCS .الصناعة شركة أعمال 

7 GISS .الصناعة شركة اخلليج الدولية للخدمات 

8 IGRD .الصناعة جمموعة استثمار القابضة 

9 QFLS .اخلدمات والسلع االستهالكية شركة قطر للوقود 

10 SIIS اخلدمات والسلع االستهالكية ة.شركة السالم العاملية لالستثمار احملدود 

11 MCGS اخلدمات والسلع االستهالكية اجملموعة للرعاية الطبية 
12 MCCS اخلدمات والسلع االستهالكية جممع شركات املناعي 

13 MERS اخلدمات والسلع االستهالكية شركة مرية للمواد االستهالكية 

14 WDAM اخلدمات والسلع االستهالكية شركة ودام الغذائية 
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15 QGMD  اخلدمات والسلع االستهالكية .لطبيةااألملانية للمستلزمات الشركة القطرية 

16 ZHCD اخلدمات والسلع االستهالكية شركة زاد القابضة 

17 UDCD .العقار الشركة املتحدة للتنمية 

18 QNNS النقل شركة املالحة القطرية 

19 GWCS النقل شركة اخلليج للمخازن 

20 ORDS Ooredoo االتصاالت 

 .2018. 10 .05، اتريخ التصفح: استناداا إىل بياانت موقع بورصة قطر الباحثمن إعداد املصدر: 

 متغريات ومنوذج الدراسة .3.3
 متغريات الدراسة .1.3.3

على  احلجمو ن النمو كل مما مدى اثر  إلجابة عن إشكاليتها املتمثلة فيلتحقيق أهداف الدراسة وا
 رحبية الشركات؟، قمنا ابالعتماد على املتغريات املوضحة يف اجلدول أدانه:

 : متغريات الدراسة2دول اجل
 املتغيــــــر التابع )الرحبيـــــــــة(

ROA: األصول ∑ ⁄النتيجة الصافية  
:ROE األصول ∑ ⁄النتيجة الصافية  

 املستقلـــــــــــــــــــــــة )النمو واحلجم(املتغيـــــــــــــــــرات 

:CRV (𝑡 − مبيعات الفرتة(1 [(𝑡 − مبيعات الفرتة(1 − (t)مبيعات الفرتة]⁄  

:CRTA (𝑡 − ∑ األصول للفرتة(1 [(𝑡 − –∑ األصول للفرتة(1 (𝑡)األصول للفرتة ∑]⁄  

:CRAF (𝑡 − ∑ األصول الثابتة للفرتة(1 [(𝑡 − –∑ األصول الثابتة للفرتة(1 (t)األصول الثابتة للفرتة ∑]⁄  

:TA ln  (املبيعات السنوية)

 الباحثمن إعداد املصدر: 
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 ـمتغي( ر منو املبيعاتCRV) 
ملبيعات اينت أن منو اليت تناولت موضوع منو املؤسسات بالعلمية واألحباث العديد من الدراسات 

لنمو  ت كمقياسهو املقياس األكثر شيوعاا، حيث أن معظم الباحثني استخدموا معدل منو املبيعا
 (.FITZSIMMONS, STEFFENS & DOUGLAS ; 2005املؤسسات )

 ( متغري منو إمجايل األصولCRTA) 
م ( أن منو األصول اإلمجالية يُعترب مقياس مهGRAY & JOHNSON ; 2011يرى كل من )

ة لرحبية ية كبري ومفيد جداا لنمو املؤسسة، حيث أن معدل منو األصول اإلمجالية ُيلك قدرة تفسري 
 .املؤسسات املستقبلية

 ( )غري اجلارية( متغري منو األصول الثابتةCRAF) 
، حيث منو املؤسسات يف قياس يُعترب منو األصول الثابتة )غري اجلارية( أحد املقاييس املهمة املعتمدة

 ية املؤسسة.د من رحبأن معدل منو األصول الثابتة ُُيكن أن يُولد املزيد من األرابح وابلتايل يزي
 ( متغري حجم املؤسسةTA) 

كبرية احلجم تستخدم   يُعترب حجم املؤسسة أحد املتغريات املؤثرة يف رحبيتها، حيث أن املؤسسات
 ; JANG & PARKمواردها بفعالية واحتمال تعرضها للمخاطر ضئيل، وابلتايل يزيد من أدائها ورحبيتها )

2011.) 
 ذج الدراسةامن .2.3.3

ؤسسة من جهة رحبية املو املؤسسة من جهة، وبني احلجم الختبار العالقة السببية بني النمو ورحبية 
 أخرى نصوغ معادالت االحندار كما يلي:

𝑅𝑂𝐴 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑅𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑅𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝐴𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡…...(1) 
𝑅𝑂𝐴 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡………………………………...(2) 
𝑅𝑂𝐸 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑅𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑅𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝐴𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡…...(3) 
𝑅𝑂𝐸 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡………………………………...(4) 
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 ائجــــــالنت حتليــــــــــل .4
 حتليل قوة االرتباط بني متغريات الدراسة  .1.4

 Corrélation) ابرسونلتحليل قوة االرتباط بني متغريات الدراسة مت االعتماد على معامل ارتباط 

de Pearson ُيستخدم هذا املعامل لقياس قوة االرتباط عندما تكون بياانت أحد املتغريين، (، وعادةا ما
أو بياانت املتغريين كليهما ال تتبع التوزيع الطبيعي، ومن خالل االختبار اإلحصائي املرافق لقيمة معامل 

 راسة.االرتباط ُُيكن اإلقرار بوجود أو عدم وجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية بني متغريات الد
 : مصفوفة االرتباط بني متغريات الدراسة4 دولاجل

Corrélations 

 ROA ROE CRTA CRAF CRV TA 

ROA 

Corrélation de Pearson 1      

Sig. (bilatérale)       

N 100      

ROE 

Corrélation de Pearson ,867** 1     

Sig. (bilatérale) ,000      

N 100 100     

CRTA 

Corrélation de Pearson ,213* ,297** 1    

Sig. (bilatérale) ,034 ,003     

N 100 100 100    

CRAF 

Corrélation de Pearson ,182 ,278** ,790** 1   

Sig. (bilatérale) ,070 ,005 ,000    

N 100 100 100 100   

CRV 

Corrélation de Pearson ,167 ,205* ,456** ,396** 1  

Sig. (bilatérale) ,096 ,041 ,000 ,000   

N 100 100 100 100 100  

TA 

Corrélation de Pearson ,102 -,063 ,078 -,063 ,101 1 

Sig. (bilatérale) ,312 ,535 ,443 ,534 ,320  

N 100 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
 بــــ:رات الدراسة، ـــــــــــــوضح مصفوفة االرتباط بني متغيــــــــــتُ 
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  التابع تغرياملبني ضعيفة وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة (ROA و ) املتغريات املستقلة(CRTA, 

CRAF, CRV, TA ) على  0,102، 0,167، 0,182، 0,213: ــــــُقدر معامل االرتباط بـحيث
 الرتتيب، مما يُفسر على أن كلما زاد منو املؤسسة وتوسع حجمها زادت رحبيتها ممثلة ابلعائد على األصول؛

  املتغري التابعبني ضعيفة وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة (ROE و ) املتغريات املستقلة(CRTA, 

CRAF, CRV, ) على وجه الرتتيب، مما  ،0,205، 0,278، 0,297ُقدر معامل االرتباط بـ: حيث
 يُفسر على أنه كلما زاد منو املؤسسة زادت رحبيتها املمثلة ابلعائد على حقوق امللكية؛

  د عالقة ارتباط وجو( ارتباط عكسية ضعيفة بني املتغري التابعROEومتغري احل )( جمTA حيث قدر ،)
لكية عائد على حقوق املمما يُفسر على أن كلما زاد حجم املؤسسة اخنفض ال ،0,063-معامل االرتباط بــ 
 والعكس صحيح.

 لــــودرجة التحم(  VIF) معامل تضخم التبايناختبار . 2.4
 الت االحندار،ملعام ئياإلحصاتُعترب مشكلة االرتباط املتعدد إحدى املشاكل اليت ُتواجه التقدير 

اد دد مت االعتماط املتعحيث ُيصبح من الصعب ُتديد اآلاثر املنفصلة للمتغريات، ولتقييم مشكلة االرتب
يم كل متغري والذي يُبني درجة التباين يف ق ،(« Variance Inflation Factor « VIF) اختبارعلى 

 إىل عدم وجود ارتباط ( فإن هذا ُيشريVIF < 10من املتغريات املستقلة، وكقاعدة عامة إذا كانت قيمة )
 أدانه:  اجلدولمتعدد بني قيم كل متغري من متغريات الدراسة. النتائج املتوصل إليها مبينة يف

 ملتغريات الدراسة ودرجة التحمل(VIF)  التباينمعامل تضخم اختبار : 5اجلدول 
Coefficients 

Modèle 
Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 

1 

CRV ,782 1,278 

CRTA ,340 2,938 

CRAF ,358 2,790 

TA ,945 1,058 

a. Variable dépendante : ROA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
وذلك جلميع املتغريات  10أقل من  VIFنتائج اجلدول أعاله يتضح أن كل قيم من خالل 
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املتغريات (، مما يدل على عدم وجود ارتباط متعدد بني CRV, CRTA, CRAF, TAاملستقلة )
 .% 10(، واليت جاءت مبعامل أكرب من Toléranceاملستقلة، ومما ُيكد هذه النتيجة، نتائج قوة التحمل )

(Belsley, 2005) ، فرضيات الدراسة. الختبارولعدم وجود ارتباط عايل ُُيكن إجراء االحندار املتعدد 
 اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة .3.4

لبيان التوزيع الطبيعي ملتغريات  (KOLMOGOROV-SMIRNOV)قمنا ابستخدام اختبار 
 الدراسة، والنتائج املتحصل عليها ممثلة يف اجلدول أدانه:

 ( ملتغريات الدراسةKOLMOGOROV-SIMIRNOVار )ـــــــاختب :6 جدول
Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 CRV CRTA CRAF TA ROA ROE 

N 100 100 100 100 100 100 

Paramètres 

normauxa,b 

Moyenne ,05028 ,050058 ,04423 19,6499 ,07388 ,11548 

Ecart type ,29288 ,18860 ,25563 2,43862 ,05539 ,09850 

Différences les 

plus extrêmes 

Absolue ,149 ,202 ,216 ,170 ,084 ,125 

Positif ,149 ,202 ,202 ,140 ,051 ,078 

Négatif -,140 -,168 -,216 -,170 -,084 -,125 

Statistiques de test ,149 ,202 ,216 ,170 ,084 ,125 

Sig. Asymptotique 

(bilatérale) 
,000c ,000c ,000c ,000c ,082c ,001c 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
 ,CRV, CRTAمن خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله يتضح أن بياانت املتغريات املستقلة )

CRAF, TA( واملتغري التابع )ROE( غري موزعة توزيعاا طبيعياا، ألن قيمة )Sig < 0,05 أما بياانت ،)
عدد املشاهدات لكل متغري  أن(. ومبا Sig > 0,05( فهي موزعة توزيعاا طبيعياا ألن )ROAاملتغري التابع )

( بني احلجم الصغري واحلجم الكبري للمشاهدات 30مشاهدة وتفوق احلد الفاصل ) (100)
(BERENSON, 1999) ية مثل اختبار االحندار االختبارات اإلحصائية املعلم، لذل ُُيكن استخدام

 املتعدد.
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 اتــــــــار الفرضيـــــــاختب  .4.4
 رصة قطر.جة يف بو : أثر النمو على معدل العائد على األصول للشركات املدر الفرضية األوىل 

01Hملدرجة يف اشركات : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد على األصول لل
 بورصة قطر.

11Hرجة يف بورصة ات املد: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد على األصول للشرك
 قطر.

 النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول أدانه
 (ROA) على العائد على األصولنتائج التحليل اإلحصائي ألثر النمو : 7جدول 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression ,016 3 ,005 1,746 ,003b 

Résidus ,288 96 ,003   

Total ,304 99    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Prédicteurs : (Constante), CRAF, CRV, CRTA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
فرضية ال نرفضوابلتايل  (Sig = 0,003 < 0,05)من نتائج اجلدول أعاله يتضح أن قيمة 

ونقبل  صولائد على األومعدل الع النمووجد عالقة ذو داللة إحصائية بني تُ  اليت تدعي أنه الالصفرية 
، أي أن صولد على األالفرض البديل الذي يدعي وجود عالقة ذو داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائ

 أتثري على العائد على األصول. له منو الشركة
ساهم يف تُ اليت  (CRV, CRTA, CRAF)املوايل يُوضح املتغريات املتنبئة  (08)اجلدول رقم 

مما يدل  0,05 ةيمن مستوى املعنو  قلأ Sigحيث تظهر قيم  (ROA)التنبؤ بقيمة العائد على األصول 
 .النمو متغرياتعلى معنوية معامالت 

 )املتغري املتوقع( ROA: نتائج التحليل اإلحصائي ألثر النمو على 8اجلدول 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

B Ecart standard Bêta 
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1 

(Constante) ,071 ,006  12,404 ,000 

CRV ,017 ,021 ,088 ,782 ,036 

CRTA ,044 ,049 ,150 ,894 ,024 

CRAF ,006 ,035 ,029 ,178 ,009 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 

 رصة قطر.رجة يف بو أثر احلجم على معدل العائد على األصول للشركات املد: الفرضية الثانية 
02H درجة يف ركات املاألصول للش: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على

 بورصة قطر.
12Hرجة يف ات املد: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على األصول للشرك

 بورصة قطر.
 النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول أدانه

 (ROA) على العائد على األصولنتائج التحليل اإلحصائي ألثر احلجم : 9جدول 
ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression ,003 1 ,003 1,033 ,312b 

Résidus ,301 98 ,003   

Total ,304 99    

a. Variable dépendante : ROA 

b. Prédicteurs : (Constante), TA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
لفرضية الصفرية وابلتايل نقبل ا (Sig = 0,312 > 0,05)من نتائج اجلدول أعاله يتضح أن قيمة 

أي أن حجم  األصول، اليت تدعي أنه ال ُتوجد عالقة ذو داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على
ذي ال (TA) ملتغري املتنبأااملوايل يُوضح  (10)الشركة ليس له أتثري على العائد على األصول. اجلدول رقم 

 ةستوى املعنويأكرب من م Sig ةحيث تظهر قيم (ROA) ساهم يف التنبؤ بقيمة العائد على األصوليُ 
 .احلجممما يدل على عدم معنوية معامل متغري  0,05
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 )املتغري املتوقع( ROAعلى  احلجم: نتائج التحليل اإلحصائي ألثر 10اجلدول 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 

  بورصة يفت املدرجة امللكية للشركا: أثر النمو على معدل العائد على حقوق الثالثةالفرضية 
 قطر.

03H كات املدرجة للشر  كيةعلى حقوق املل: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد
 يف بورصة قطر.

13H املدرجة يف  للشركات على حقوق امللكية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد
 بورصة قطر.

 املتحصل عليها موضحة يف اجلدول أدانه النتائج
 (ROE) حقوق امللكيةعلى العائد على نتائج التحليل اإلحصائي ألثر النمو : 11جدول 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression ,095 3 ,032 3,499 ,018b 

Résidus ,866 96 ,009   

Total ,961 99    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Prédicteurs : (Constante), CRAF, CRV, CRTA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
( وابلتايل نرفض الفرضية Sig = 0,018 <0,05من نتائج اجلدول أعاله يتضح أن قيمة )

ومعدل العائد على  النمودعى أنه يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بني ت يتال ةالبديل يةالصفرية ونقبل الفرض
( 12أتثري على العائد على حقوق امللكية. اجلدول رقم ) منو الشركة له(، أي أن ROEحقوق امللكية )

اليت ُتساهم يف التنبؤ بقيمة العائد على  (CRV, CRTA, CRAF)املوايل يُوضح املتغريات املتنبئة 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

B Ecart standard Bêta 

1 
(Constante) ,028 ,045  ,626 ,533 

TA ,002 ,002 ,102 1,016 ,312 
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مما يدل على معنوية  0,05 ةمن مستوى املعنوي أقل Sigحيث تظهر قيم  (ROE)حقوق امللكية 
 (.CRV, CRTA, CRAFاملتغريات )معامالت 

 )املتغري املتوقع( ROEعلى  النمونتائج التحليل اإلحصائي ألثر  :12جدول 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

B Ecart standard Bêta 

1 

(Constante) ,108 ,010  10,919 ,000 

CRV ,028 ,037 ,083 ,761 ,048 

CRTA ,091 ,085 ,174 1,064 ,037 

CRAF ,042 ,061 ,108 ,681 ,008 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 

  ورصة باملدرجة يف  للشركات على حقوق امللكيةالعائد أثر احلجم على معدل : الرابعةالفرضية
 قطر.

04H كات املدرجة للشر  كيةعلى حقوق املل: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد
 يف بورصة قطر.

14H املدرجة يف  للشركات على حقوق امللكية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد
 بورصة قطر.

 النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول أدانه
 (ROE) حقوق امللكيةعلى العائد على  احلجمنتائج التحليل اإلحصائي ألثر : 13جدول 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression ,004 1 ,004 ,387 ,535b 

Résidus ,957 98 ,010   

Total ,961 99    

a. Variable dépendante : ROE 

b. Prédicteurs : (Constante), TA 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
الفرضية الصفرية  نقبل( وابلتايل Sig = 0,535 > 0,05من نتائج اجلدول أعاله يتضح أن قيمة )
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(، ROEومعدل العائد على حقوق امللكية ) احلجميوجد عالقة ذو داللة إحصائية بني ال دعى أنه ت اليت
( املوايل يُوضح 14أتثري على العائد على حقوق امللكية. اجلدول رقم ) حجم الشركة ليس لهأي أن 

 ةحيث تظهر قيم (ROE)اليت ُتساهم يف التنبؤ بقيمة العائد على حقوق امللكية  (TA)املتغريات املتنبئة 
Sig متغري احلجم. معنوية معاملعدم مما يدل على  0,05 ةمن مستوى املعنوي أكرب 

 )املتغري املتوقع( ROEعلى  احلجمنتائج التحليل اإلحصائي ألثر  :14جدول 
Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. 
B Ecart standard Bêta 

1 
(Constante) ,165 ,081  2,050 ,043 

TA -,003 ,004 -,063 -,622 ,535 

a. Variable dépendante : ROE 

 SPSS.V.22استناداا إىل خمرجات برانمج  الباحثمن إعداد املصدر: 
 : ملخص اختبار فرضيات الدراسة15جدول 

 القرار ــــاءــــــاإلدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرضية
01H  ألصول ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد على ا

 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.
 مرفوضة

11H  ركات للشول توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد على األص
 املدرجة يف بورصة قطر.

 مقبولة

02H  ألصول ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على ا
 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.

 مقبولة

12H  ركات ول للشتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد على األص
 املدرجة يف بورصة قطر.

 مرفوضة

03H   كيةوق امللعلى حقتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد ال 
 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.

 مرفوضة

13H   مللكيةاعلى حقوق توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمو ومعدل العائد 
 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.

 مقبولة
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H04   لكيةوق املعلى حقال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد 
 للشركات املدرجة يف بورصة قطر.

 مقبولة

H14   مللكيةاعلى حقوق توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلجم ومعدل العائد 
 .للشركات املدرجة يف بورصة قطر

 مرفوضة

 الباحثمن إعداد  :املصدر

 ةــــــــاخلامتـ .5
ركات حبية الشر يف هذه املسامهة البحثية حاولنا فحص وقياس أثر كل من النمو واحلجم على 

بعض األدبيات  ، من خالل تناول2017إىل  2013املدرجة يف بورصة قطر خالل فرتة زمنية متتد من 
 الية:لنقاط التااستخالص على ضوء ما سبق ُُيكـــــن وأشهرها واليت تطرقت إىل ذات املوضوع، و 

 بني احلجم و  جهة،ن تباين وجهات النظر خبصوص العالقة املوجودة بني النمو ورحبية الشركات م
لشركات رحبية ا ورحبية الشركات من جهة أخرى، فالبعض من يرى أن هناك أثر اجيايب للنمو على
الل كات من خوالبعض يرى عكس ذلك، كما يعتقد البعض أن للحجم أثر اجيايب على رحبية الشر 

 وفورات احلجم اليت تستفيد منها الشركات مما ينعكس ابإلجياب على رحبيتها؛
  ت فق مع النظرايهذا يتواأثبتت دراستنا بوجود عالقة ذو داللة إحصائية بني منو الشركة ورحبيتها و

كية لـ السيظرية الكاملفسرة للعالقة بني النمو ورحبية الشركة على غرار نظرية قيد التمويل، الن
RICARDO فرضية تعظيم النمو، وقانون ،KALDOR & VERDOORN؛ 

  أثبتت دراستنا بعدم وجود عالقة ذو داللة إحصائية بني حجم الشركة ورحبيتها وهذا يتعارض مع
النظرايت املفسرة للعالقة بني حجم الشركة ورحبيتها على غرار نظرية تكاليف املعامالت ونظرية تكاليف 

ونظرايت اقتصادايت السلم، لكن نتائج دراستنا تتوافق مع  ،JENSEN & MECKLINGالوكالة لــ 
 & AMATO)الدراسات اليت عدم وجود عالقة بني حجم الشركة ورحبيتها غلى غرار دراسة كل من 

BURSON 2007( ،)BECKER BLEASE &. Al. 2010( ،)KHATAP &. al. (2011). 
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