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 ممخص البحث
استهدف البحث تحديد العالقة بيي  اسسيتتاتيات ا التو يةيتة ايم العتااعية ي عع تسي ا اداتا ا ت ي   
اييم الكييتا ا الع ييييدا اييم البيتةييية العةييتعةف عييي  سييالت التعيييتف وضيي  اسسيييتتاتيات ا التو يةييتة بيييي  

عيديت العي ل  يعيدأ تي ليت ايست اسسيتتاتيات ا يالععيي  العتعلي  ايم العتااع (  –كتعك عتااع   (العتااع
وضييي  عع تسييي ا اداتا ا ت ييي   ايييم  ييي  اسسيييتالف ايييم ويييدد عييي  العياعييي  العييي لتا وضييي  استتييي ت العتاايييع  
لالسييتتاتيات ا التو يةييتة اييم البيصيية العةييتعة ف اوتعييدا الب حليية وضيي  العيياه  التاتعبيي  تح ت يي    اييداف 

ف يتتةع  الل اتية  عوتدا( 021ع  ا يل  وياة ع  العتااعي  )ع  سالت تةعتم تات تي ف تتة الدتاسة
ف يعييي  ا سييي ليا اةحةييي صتة التيييم اوتعيييدا  (عيييديت عييي ل  01عتاايييع سييي تا  ي  01وياتييي  عسيييت ضتي  )

الالععضعييم ياليييسخ تسييتسدم لععتايية الوييتيب الععايتييية بييي    لييت عييي   Kruskal Wallisوضيهيي  الب حليية 
الالععضعم يالسخ تستسدم لععتاية  Mann Whitney's؛  ا يت الوتو  وياتي  عست ضتي  سستب ت الوتض

 ؛ل ليثالالويتض الل لث ي الوتو  الل ا  ي  الوتو  الوتيب الععايتة بي  وياتي  عست ضتي  سستب ت الوتيض
Wilcoxon signed ranks test   ي  عي  تحدييد اسسيتالف الععاييخ بيي  عتيسينم وياتيي ياليسخ تعان

ف يتيةضا الب حلة: ال     سبيتا العتاايع تي لت ععايتي   ايم استتي ت ل ا غيت عست ضتي  سستب ت الوتض ال
)عتااييع كييتعك  ي عتااييع(  العتااييع س ييي لت عتايي  بياعيي اسييتتاتياتة ععيايية عيي  اسييتتاتيات ا التويي يضف 

)ياتعيي   العتااعيية عايتيي   اييم استتيي ت اسييتتاتياتة ععيايية عيي  اسييتتاتيات ا التويي يضف ي ييي لت اييي  عاتيياع
( ععايتيي   اييم استتيي ت اسييتتاتياتة ععيايية عيي    حييد عا تييا العتااعيية ا ت عيية ال بييتأ الع لعتيية ف  ي سياتعيي 

ح ليية يايييد عع تسيي ا اسييتتاتيات ا التويي يضف يتيةييضا  تةيي  اليي     استتيي ت اسييتتاتياتة التويي يض اييم 
 .واه ام ح لة ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت    ععايت   اداتا ا ت    يستضف استالا   
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حييييت استتييي ت  العيييديتع  العييي ليي ي سييييتا الييي  ياييييد اسيييتالف ععاييييخ بيييي  يتاو اييي  عييي  العيييتااعي  ي  
ويي  ح ليية يايييد عع تسيي ا اداتا ا ت يي   ايي   العييتااعي  ااسييتتاتياتة ععيايية عيي  اسييتتاتيات ا التويي يضف 

يضا ي  بدتاة   بت ال  استتاتيات ا الحسم يضيهي  اسيتتاتيات ا حي  العكياالاف ليم اسيتتاتيايتم التسييتة 
ليية يايييد عع تسيي ا ةداتا ا ت ييي   يتيسييتع ا ااييدا بدتايية  قيي ف ايييم حييي     العييديتع  العيي ليي  ايييم ح 

يضاي ي  الي  اسييتتاتياتة التسييتة ايم الع يي م ا يت ف يضيهي  اسيتتاتياتة حيي  العكياالاف  عي  اييم ح لية وييدم 
يايييد عع تسيي ا ةداتا ا ت يي   ايي   العييتااعي  يضايي ي  اييم الع يي م ا يت  تةيي   اليي  اسييتتاتياتة الحسييمف 

 .التسيتة يتيستع ا اادايعتس يأ ت ديتام ال  ا  ع  استتاتيايتم 

ياتعي  يتعضييا ب لعييديتع  العيي ليي  ايي اهم تعيضيي  اليي  اتبيي   اوييو اليياعر ايم ح ليية يايييد عع تسيي ا يل يي  
ي سيتا  لم يتم استت ت استتاتياتة التا  ت ع  قب   خ ع  العتااعي   ي العديتع  الع ليي  سياو  فباسبة  ق 

 . م يايدا ام ح لة يايد عع تس ا ةداتا ا ت     ي ود

  -العتاايييع –العتاايييع الكيييتعك  –عع تسييي ا اداتا ا ت ييي    –اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتة  :المفتاحياااةالكمماااات 
   .العديت الع لم
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The Relationship between Audit Negotiation Strategies 

and Earning Management Practices in Corporations 

Listed in Egypt Stock Exchange - An Experimental Study 

Abstract  

The research aimed to determine the relationship between negotiation 
strategies in auditing and earning management practices in corporations listed on 
the Egyptian Stock Exchange, Through the identification of negotiation 
strategies between the auditor (auditor partner - auditor) and the Corporation 
represented by the financial manager , and the extent of the impact of these 
strategies on earning management practices in light of the difference in a number 
of factors affecting the auditor's choice of negotiation strategies in the Egyptian 
environment. 

The researcher relied on the experimental approach by designing two 
experiments, the first includes a sample of 120 Auditors and the second includes 
two independent samples (30 auditors and 30 financial managers), Using Kruskal 
Wallis; Mann Whitney's; Wilcoxon signed ranks test, in this study.   

The findings showed that: there is a significant impact of auditor’s experience 
on choosing a specific strategy from the negotiation strategies, the position 
whether (a partner auditor or an auditor) does not have a significant impact on 
the choose of a specific strategy from the negotiation strategies, there is also a 
significant impact of the type of audit firm (belongs to one of the Big four or 
not). 

The choice of a negotiation strategy in the case of earning management 
practices differs fundamentally from that in the absence of earning management 
practices, Finally There is a significant difference between the opinions of each 
of the auditors and financial managers of corporations about choosing a 
particular strategy of negotiation. 

KeyWords: negotiation strategies, earning management practices, auditor 
partner, auditor, financial manager. 
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 المقدمة وطبيعة المشكمة -1
واهيييي  لعستضييييف  لتح ييييا عيييي  وداليييية الععضيعيييي ا الييييياتدا اييييم ال ييييياصم الع لتيييية لضكييييتا ا يالت تعييييتا تعييييد

عنضبيي  ا عيي   اييم بيصيية ا وعيي ت اييم العسييتسدعي  اييم التيقيييا العا سييا ستسيي س ال ييتاتاا يتسييم الست سيي ا 
 ادتاك   السعم ع  قب  الهيصي ا التا تعتية يالبي حلي  ايم عاي ت العتااعية احيي لسلك ا الديت العستضوة ف

وضيي  تيقيييا اةييدات ت تعييت العتااعيية س ةيية بعييد الوةيي ص  الع لتيية  ب لسييضاالعياعيي  التييم تعايي  ا  تيي لت 
    التييم كييهدا  العيي لم عيي ستا اتيايية اكييت الععضيعيي ا الع لتيية اييم تيقيييا سيي ن  لتح يييا عةيي ل  كسةييتة
(Kong, et al. 2014;Ettredge et al., 2006; Abbott et al., 2012; Knechel and 
Sharma, 2012; Munsif et al., 2012; Wan-Hussin and Bamahros, 2013; Chan 

. et al., 2016; Sharma et al., 2017) 

حييييث تعليي  ال ييياصم الع لتيية اتييي     -تعييد وعضتيية التويي يض عيي   ايييم عحييدداا تيقيييا ت تعييت العتااعيية 
لضتو يض بي  العتااع يالععي  حيت بعض ا عيت السالاتة بياهع  يالتم تانيخ وضي  ال لييت عي  ا عييت 

العتياة ايم  يالعس ص  التم تعتعد وض  استسدام الحام يالت ديت الكسةم وض  ان ب ياسع  ع  اهة  ي
تعلي  العتااعية ف يب لتي لم  (Maresch et al., 2020, p. 337)العع ييت العح سبتة عي  اهية  سيتأ 

ييي  عكيييتتا   لضتوييي يض بيييي  العتاايييع يالععيييي  ليييسلك عييي  العهيييم ل ييي  نيييتف    ت ايييع ا سيييت  فالس تاتييية ات ا 
قييييتاتاا تياا تيييية  ا عيييييت السالاتيييية بياهعيييي  ياليةيييييت اليييي بةييييحة يوداليييية الحيييي  العوةيييي  لدتييييه بكيييي   

Svanberg et al., 2019, P. 121)). 

 Enronام ا ياة ا سيتاف  دا الوة ص  الع لتة ام ودد ع  الكتا ا ا عتعاتة ال بتأ عل  اايتي  
لالتةيي سا يغيتايي  ف اليي   و ويية ل يية الاعهيييت اييم اسييت اللتة عهايية  WorldComلضن قيية ييتلييد ايييم  

م الت يي تعت الع لتيية يالتييم تعييد اتيي   عكييتتك لععضتيية التويي يض بييي  العح سييبة يايييدا سييدع ا العتااعيية ايي
يالتم س يياد اتو ب بك اه  بي   (Hatfield et al., 2010)الععي  يالعتااع لح  ال ة ت  العتعض ة به  

يس ةية ا ت ي   ب لكيا  اليسخ  الع لتية الععضيعي ا الي  ا هي تالكيتا ا  النتاي  ف عع اتا ت اداتاا ايست
الععيييي ييت ف يالتيييم اوتعييييدا وضيييي  اسييييت الت عتيايييية حه  عيييي  سييييالت عع تسيييي ا اداتا ا ت يييي  يسيييدم عةيييي ل

عع التغم ع  دتاة اسكيتاف يالتق بية ايم بيصية  -يبعض ح سا الت ديت الكسةم يالست س ا العح سبتة
ايم يسييضة اداتا ا ت ي   اعع تسي ا   Sarbanes Oxley – Act,2002العتااعية بعيد اةيدات قي اي  

 ايداف ا ت ي   العاكييتا ايم ال يياصم الع لتية  تسدم ت  حه  بحيث بسالله  اداتا الكتاة ب لتالوا ت يم ع  
 . (Healy and Wahlen, 2008اةداتا )

لضعسيييتلعتع  ياليييداصاي  يالعحضضيييي  العييي ليي  يالعيييديتع  ب لاسيييبة ت ييي   العح سيييبتة عيييع ت اييييد اساتعييي م ب  
   ت يي  الت ي تعت الع لتية لضكيتاة قي دتا وضي  تيةيي  الععضيعي ا  الع ليي  يالعييتدي  يغييتامف اعي  العهيم
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الوييتا العت حيية اداتا الكييتاة تسييت    يعييع سلييك قييدالع لتيية بكييا  اعيي ت يعيليييب ياييم اليقييا العا سييا. 
 ,Bergstressera and Philippon)  لتالوييا ب ييتم ا ت يي   لتح يييا  اييداف س ةيية لهيي ب ع عهيي  
اداتا الكييتاة لضتالوييا ب  ت يي   ةييع  عيي  تسييع  بييه الست سيي ا يالععيي ييت  اعا اتيية س ةيية عييعف (2006

يايي عي  يياعاو العح سبتةف ا    تق م ة ام اليت   سيت ي  عةيضضة يلي  تعايو اليةيع الوعضيم لضكيتاةف 
 .عستسدعم ال ياصم الع لتة يس ةة  العس اعي  يالداصاي  يالعستلعتع  العحتعضي  وض  قتاتاا

   تععي  وضي  التي ام  –ياعضه  تعع  وض  تح ييا اي ابي  اي عي  عستعت  تحد ةتيااه عا تا العتااع
تح ييا الااي   تسيع  احيي  يع  ا حتة  سيتأ العتااعي  تا ت العستلعتع  يالداصاي  لضتةتف ات بة واهمف 

 عع عيا اة والقتهم بععالصهم  تة  ف يب لتي لم العهاتةا العتااعي  الحو ظ وض  او و عع  يتنضا - الع لم
 .تح يت العيا اة بي  ا  ع  احتت ا ا عستسدعم البت ا ا الع لتة يتغب ا الععي  واد اةعا  

ايي   يي  اييسا التحييدخ العسييتعت تسييتسدم العتااييع وعضتيية تو يةييتة عييع الععييي  لضت ضييا وضيي  العكيي    
% عيي  العييتااعي  وعضتيي ا 67حيييث تعيي تو حيييال   -يالع بيي ا التييم تحيييت دي  اةييدات ت تعييت ا يييف

% عيي  العييتااعي  اييم وعضتيي ا تويي يض عييع 011تة عييع ا لييت عيي  اةييف وعالصهييمف اعيي  يييدس  تو يةيي
يع داد اسا التحدخ عع اتا ت اةداتا احي عع تس ا اداتا  -(  (Gibbins et al.,2001بعض وعالصهم 

 ا ت    لتع تم  ت  حه .

ييي  لعييي  قيييد  تايييي  ليييه عييي  تييي ليت وضييي  تعتبيييت استتييي ت العتاايييع سسيييتتاتياتة التوييي يض العبدصتييية  عيييت ا ا ع 
عةعي  تضك العو ية ا يالتو والا الالح ة بياه ي ي  الععي ف ا د تي دخ اتي ص  التوي يض الي  اسيتعتات 

ف  حييث يياايه  (MacTavish, 2018, P. 659)  ي تيقيف العالقية بياهعي  سيالت السياياا العسيت بضتة
ضتية العتااعية ب لاسيبة لضنيتف الل ليث ا  ع  العكتوي  يياةعم العع ييت ودا  عيت عاه  ودم عتصتية وع

؛ اتتب ط العتاايع بي ةداتا ياليسأ يتايع الي  النبتعية اسستكي تعة لضسيدع ا بسيالف العتااعية التيم ت يدعه  
العتاايييع ؛ ب ةةييي اة الييي  ا تعييي ا الع  بضييية التيييم قيييد ت عيييد عييي  اوتعييي د العتاايييع اقتةييي دت   وضييي  الععيييي  

(Awadallah, 2018, P. 253) لسخ تكا  ع  ق   ب لاسبة لضعتاايع يعي لت بكيا  ابييت وضي  ف ا عت ا
اسستتاتياتة التم يتبا ا  واد التو يض عع الععي ف ياا  تعتعد الس ات التصتو لضبحث حيت عدأ العالقية 
بييي  اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتة اييي  العتااعيية يالعياعييي  العييي لتا ايييم اسيييتسدام العتااييع لهييي  ايييم الحيييد عييي  

 ت    ام الكتا ا الع يدا ام البيتةة العةتعة؟.عع تس ا اداتا ا 

  هدف البحث -2
يهدف البحث ال  تحديد العالقة بي  اسستتاتيات ا التو يةيتة التيم تعتعيد وضيهي  العتاايع يعع تسي ا 

 اداتا ا ت   ف يعا سم ال  ودا  اداف اتوتة:



 العالقة بين اإلستراتيجيات التفاوضية للمراجعة وممارسات إدارة األرباح.........              مساح طارق أمحد حافظ د/ 

    

  6  

 

 العتااع ام وعضت ا التو يض. وضيه  تعتعداسستتاتيات ا التو يةتة التم استعتاض  -

  سستتاتيات ا التو يةتة ام العتااعة.يوالقته  بتحديد العياع  الع لتا وض  التو يض  -

 ا ت    يوالقته  ب سستتاتيات ا التو يةتة.اداتا تحديد ع اتة عع تس ا  -

 أهمية البحث  -3
يالععيي  ف يتحدييد عيدأ العالقية بيي  تبت   اعتية البحيث عي  اساتعي م بععضتية التوي يض بيي  العتاايع  

اسسييتتاتيات ا التو يةييتة التييم تعتعييد وضيهيي  العتااييع اييم وعضتيي ا التويي يض يالعياعيي  العيي لتت وضيهيي  عيي  
اهه يعع تس ا اداتا ا ت    ع  اهه  ستأف س ةية عيع ااهتي ت العدييد عي  الكيتا ا ا عتعاتية ال بيتأ 

 ا اةداتا اييم التالوييا ب  ت يي   يا ييدا  ل يية  نييتاف يالتييم  ل ييا ب اللهيي  وضيي  عع تسيي 2110اييم ويي م 
العة ل  العستضوية ايم ت تعيت العتاايعف ا عيت اليسأ عي  كي اه دايع العدييد عي  الدتاسي ا ب ساتعي م باييدا 
العتااعة يالعع  وض  الحد ع  عع تس ا اداتا ا ت   ف يالتتاي  وض  ح  ا عيت السالاتة بي  العتاايع 

تعت العتااعة ف يعع قضة ودد ا بح ث ام تحديد ايوتية اسسيتتاتيات ا التو يةيتة يالععي  قب  اةدات ت 
الال عيية يتحديييد العياعيي  التييم تيي لت وضيي  اييست اسسييتتاتيات ا اييم الحييد عيي  عع تسيي ا اداتا ا ت يي   التييم 

لة ال  ع  ك اه  ت لت وض  ايدا الت تعت الع لم س ةة ام    البيصة التا استة العتس توةف ع  داع الب ح
 التعتض ال  است الا نة البحلتة.

 حدود البحث -4
يبعييد   عيي  قبيي لعتحضتييموضيي  العتحضيية التو يةييتة  لايي و وعضتيية التويي يض دي  التعييتض  ةعتعييد الب حلييت 

عي  ياهية ا يت الب حليةف التوي يض  اي ا ير  العي لتاتعد  تةي  وضي  بعيض العياعي  اله عية تعي  التو يضف
اداتا ا ت    يالعياع  العي لتا ايم تحدييد اسسيتتاتياتة العسيتسدعة اس بعي  يلم تتعتض الب حلة لعع تس ا 

 يسدم ااتا البحث ا ر.

 فروض البحث  -5
 تا سم ال  الوتيض الت لتة يالتم سيف يتم اكت  قه  ا تع  سح   

 –عتاي  العتاايع  –السبتا ) ت لت العياع  العتتبنة ب لعتااع واد التو يض  " :الفرض األول 5-1 
ف يعا سيم الي  الويتيض "ام استت ت اسستتاتياتة التو يةتة ام العتااعية( اي  عاتا العتااعة

 الوتوتة ا تتة:
 ت لت سبتا العتااع ام استت ت استتاتياتة التو يض.  الفرض الفرعى األول: -

 ي لت عتا  العتااع ام استت ت استتاتياتة التو يض. الفرض الفرعى الثانى: -
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 ي لت اي  عاتا العتااعة ام استت ت استتاتياتة التو يض. الثالث:الفرض الفرعى  -

ا ت ي  ( ايم  اداتا يي لت العيقيف التو يةي  )ياييد / ويدم ياييد عع تسي ا"  :الفرض الثانى  5-2
 ."  استت ت العتااع  ةستتاتياتة التو يض

يييي لت اسسيييتالف بيييي  يتاو العيييتااعي  ييتاو العيييديتع  العييي ليي  ايييم استتييي ت  " :الفااارض الثالاااث 5-3
 استتاتياتة التو يض ام ح لة )يايد / ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت   (.

 منهجية البحث  -6
تعتعييد الب حليية وضيي  العيياه  اسسييتاب نم لدتاسيية يتحديييد العالقيية بييي  العت يييتاا ياسكييت  ب الا ييتخ  

الدتاسي ا يالبحيييث السي ب ة العتعض ية بعيةيي  البحييثف  اسنيال  يتحضيي لضويتيض اسحةي صتة عي  سييالت 
 عيييدأ تييي ليتييييد لتحدلتاتعبتييية اعييي  تتبيييع العييياه  اسسيييت تاصم عييي  سيييالت تاعتيييع البت اييي ا ياايييتاو الدتاسييية ا

اسسييتتاتيات ا التو يةييتة اييم العتااعيية يالعياعيي  العيي لتا وضيي  استت تايي   اييم الحييد عيي  عع تسيي ا اداتا 
بهيييدف ا ت يي    بييي لتنبيا وضييي  الكييتا ا الع ييييدا ايييم البيتةيية يعا تيييا العتااعييية التييم تتع قيييد ععهييي  ف 

ص  استبييي ت الويييتيض يع  تاتهييي  استبيي ت الويييتيض اسحةييي صتة لضبحيييث وعضتييي  يت يييدتم توسييييتاا عان تييية لاتييي 
 .بات ص  الدتاس ا الس ب ة

 خطة البحث -7
 تا سم سنة البحث ال  الا  ط ا تتة: 
داتا  العالقة بي  اسستتاتيات ا التو يةتة 7-0  الععي  يالعياع  الع لتت وضيه .يا 

 يعع تس ا اداتا ا ت   .استتاتيات ا التو يض بي  العتااع العالقة بي   7-2

 الدتاس ا الس ب ة ياكت  ب الوتيض. 7-0

 الدتاسة التاتعبتة. 7-4

 السالةة يالات ص  يالتيةت ا يالبحيث العست بضتة. 7-5

 العتااع . 7-6

دارة  اسااتراتيجيات التفاااوض بااين المراجاا العالقااة بااين  7-1 العميااو والعوامااو الماا ثر  وا 
 عميها 

تعد ااتاو وعضت ا التوي يض عي   اي  ت يدتم ةييتا ةي دقة يح ت تية وي  اليةيع العي لم لضععيي  ايدا   
داتا الععي  ف يالتم تتت   وض  استت ت العتااع  لالستتاتياتة التو يةيتة العالصعية ايم  عكتتاي   لضعتااع يا 
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تويييي والا الالح يييية حيييي  ا عيييييت السالاتيييية بياييييه ي ييييي  الععييييي  ف لت ليتايييي  وضيييي  عةييييعي  العو يةيييي ا يال
 ف حييث يتايه (Svanberg et al., 2018, P. 635;Awadallah, 2018, P. 251)بياهعي 

ف تعبييت ويي  عييدأ وداليية ال ييياصم الع لتيية اييم ةيييو الععيي ييت العتعيي تف وضيهيي  ت تعييت ا  ت ييدتم اليي العتااييع 
ةيي  بكيي   عسيي ص  ياقا وييه ب لحيي  العو فياييا    تاييي  لدتييه ال ييدتا وضيي  التويي يض عييع الععييي يب لتيي لم 

يالعتياييييييييييييية ايييييييييييييم الععييييييييييييي ييت العح سيييييييييييييبتة ي س تسيييييييييييييتايا لةييييييييييييي يط اةداتا  العح سيييييييييييييبة الت ديتعييييييييييييية
ف يعي  ا حتية  سيتأ تحي يت اةداتا بنيتب عتعيددا  (Svanberg et al., 2019, P. 121)يتهدييداته 

تف يايي عي  اليةيت ال  الت تعت الا يف بكت  النتب ا د تضا  ال  الةي ر وضي  العتاايع يتهدييدت بي لع  
تسييع  ب لتسيييب الييداسضم لضييت خ. يقييد تضايي  اةداتا بعييد اكيي  عحيي يسا الةيي ر وضيي  العتااييع اليي  ويي ت 
العتااييع يتعيييي  يسييت   لييت تسيي االف يب لتيي لم تعليي  وييدم اةييدات ت خ عتااعيية عييتحو  اييدا   عكييتتا   ل يي  

عد ع  سنت ودم تاديد اي   -لع  تحدله ع  ةتت وض  ا  ع  العتااع يالععي   -ع  العتااع يالععي 
التع قد ب لاسبة لضعتااع ام الوتتا الع بضةف يودم التع قد عع الععي  لت يدتم سيدع ا بسيالف العتااعيةف اعي  

 تةت الععي  بت ييد قدتته ا  الحةيت وض  التعيع  الال م.

يييي  ايييم ساا اليقيييا تعتضيييك اييي  عييي  الععيييي  يالعتاايييع  ايييداا   عستضوييية تتعلييي  ايييم عح يلييية العتاايييع ت ض
العسي نت التييم قيد يتعييتض لهيي  علي  سنييت الت  ةيمف اعيي  تحيي يت الععيي  اسييت الت العتياية اييم الععيي ييت 
العح سييبتة لتح يييا عةيي ل  كسةييتة ياييسلك عةيي ل  لضعاكيي اف يا ييت ا لييسلك س تسييتايا الععييي  اليي  ايي  

اليي  حيي  التعييدتالا التييم تنضبهيي  العتااييع؛ ا عييت الييسخ يتنضييا دسيلهعيي  اييم وعضتيي ا تويي يض لضيةيييت 
ف يا يت ا    اي  سيالف يتةيع   تيايي   ععيايةف تعاي  (Maresch et al., 2020, p. 337)عكيتتك 

 ,Awadallah)لععضتيية التويي يض    تتيي لت بعياعيي  عتعييددا يالتييم تيي لت وضيي  قيييا التويي يض ل يي  نييتف 
2018, P. 250) عي  ليم ف يب لتي لم تعيد اسيت الت العتاايع ال ي اتأ يالح ت ي  اييات وعضتية التوي يض ي

 . (Rannie et al., 2014, P. 132)  وعضتة العتااعة

يتعا  ت ستم اسستتاتيات ا التو يةتة التم تعتعد وضيه  العتااع  ال  عاعييوتي  عي  اسسيتتاتيات ا 
 مف يايي عي  ييت(Svanberg et al.,2018, P. 635)ياع  استتاتيات ا التي عع ياسيتتاتيات ا الت  عي  

 م.تا يله ام الا و ال  د

 االستراتيجيات التفاوضية: تنقسم االستراتيجيات التفاوضية بين المراج  والعميو الى 7-1-1
 استراتيجيات التوزي  7-1-1-1

اييم  ييي  ايييست اسسييتتاتيات ا ييييتم ت سيييتم حاييم العيييياتد العت حييية يالتييم توتيييتض  اهييي  ل بتيية بيييي  نتايييم 
 ,.Svanberg et al)لضنييتف ا سييتالتويي يض.  خ     عيي دا العاوعيية  حييد ا نييتاف تعاييم ا ةييه  
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2018, P. 635)  ف يتتتبر است اسستتاتيات ا بايوي  ا عي  اع  التا  ت  ي اسات  ت اضتية الي  عيقيف
النييتف ا سييتف  ي اةةييتات يالحسييم عيي  ا اييا  حييد ا نييتاف وضيي  عيقوييهف يب لتيي لم اتعييتض ل يي  عيي  

 Schmidt and)الحي  اليسير ةيايسلك اسيتتاتياتاسيتتاتياتة الحسيم ) السيتنتا( ف ياسيتتاتياتة التاي  تف 
Cross, 2014, p. 110) :ف يام ا  تم 

 (Contending Strategy)استراتيجية الحسم  - أ
ي حت اي  الايدات  ي الع  يعية ف   ي السيتنتا تنضا وض  است اسستتاتياتة اسيتتاتياتة الحسيم  ي التاي او

يواد تبام  حد ا نتاف لهست اسستتاتياتة ا ايه تسيع  ةابي ت النيتف ا سيت الي  وعي  تاي  ساف  ي    
ف حيث تةت (McCracken et al., 2011, P. 136)ت  يم اهيد الادات التم تع تسه  اسا النتف 

قتييتاا عيي  ياهيية الا ييت ا سييتأف ا ييد يتيقييف العتااييع  ي اةداتا وضيي  عيقييف اييال عاهعيي  دي  عح يليية اس
اةيييدات العتاايييع لت تعيييت العتااعييية وضييي  ةيييتيتا اايييتاو ت يييييتاا عح سيييبتة ععياييية  ي يهيييدد ب ةيييدات ت خ 
ععيييدتف يااييي  قيييد ييييدااع الععيييي  بييي سالا وييي  ياهييية ا يييتت  ي    يهيييدد ايييي ا سيييت ب سيييتبدات العتاايييع 

(Svanberg et al., 2018, P. 636)وضي  اسيتسدام الحاية الع اعيةف اعيلال قيد  ف يتعتعيد اي  نيتف
 Svanberg)تح يت العتااع اقا   الععي  بت ييت عيقوه ع  سالت تيةت  عة وو ا العيقف الح لم 

et al., 2018, P. 636) ف يتعتبيت اسيتتاتياتة الحسيم ايم   ليت اسسيتتاتيات ا التيم تعاي     تةيت
 .(Perreault and Kida, 2011)ب لعالقة بي  العتااع يالععي  

يعتم تبا  است اسستتاتياتة ام ح لة ودم ااتع م  نتاف التو يض ب ستعتات العالقة بياهعي ف ياساتعي م 
ا يير ب لاتيايية الاه صتييةف يواييد تباييم اييست اسسييتتاتياتة س يهييتم العتويي يض ب لت يي ليف التييم قييد تتتتييا وضيي  

ف وضي   (Wang and Tuttle, 2009, P. 226)النيتف ا سيت حييث ياي دت عي   اي  عيقويه ا ير 
سبي  العل ت قيد ت ييم الععيي  ب لةي ر وضي  العتاايع ل بييت عع لاية عح سيبتة عتعسيوة وي  نتعيا تهدييدت 
بكا  ةعام  ي ةيتع  يل ي  وايدع  يهيتم العتو يةيي  ب سيتعتات العالقية بياهعي ف ييتم التيايه احيي تباي  

 .(Wang and Tuttle, 2009, P. 226)استتاتيات ا تو يض تع ياتة 

 (Concessionary Strategy)استراتيجية التنازل  - ب
تتةع  استتاتياتة التا  ت ت دتم عا اع   بت لضنتف ا ست يعا اع  ق  لضنتف العسيتسدم لهي  ف حييث 
ت يم  حد نتام التع قد بتعدي  عيقويه التو يةيم اسيتا بة ليبعض تغبي ا النيتف ا سيتف يايي عي  ياعي  

 .Svanberg et al., 2018, P)التوي يض تي تم ايم ةي ل  النيتف ا سيتالاتي ص  الاه صتية لععضتي ا 
ف يقيييد يضاييي  العتاايييع وايييد ايييست اسسيييتتاتياتة الييي  اتةييي و اداتا الععيييي  وييي  نتعيييا وعييي  بعيييض  (636
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التا  ساف اع  تعا  لضعتااع    يتا  ت و  عيةي  يتات غيت ا م اسبت   وض   ع     يتا  ت الععي  و  
 عيةي    لت  اعتة.

يلتو ب لةيتيتا    تحيدث التاي  ت ايم بداتية التوي يض حييث    حايم يتيقييا التاي  ت ب ةةي اة الي  
 .Svanberg et al., 2018, P)الع  يعة الس ب ة لضتا  ت ت لت وض  العا اع التم يتم الحةيت وضيه  

636 ; McCracken et al., 2011, P. 137)  يقد يتم تبا  است اسستتاتياتة اتياة تع نف العتااع
عييع الععييي  يتغبتييه اييم اسييتعتات التع قييد   بييت عييدا ععااييةف ا عييت الييسخ ياعضييه   لييت تسيي اال اتعيي  يتعضييا 

ف يايم ايست الح لية تعيي  العتاايع الي  ت تية (Svanberg et al., 2018, P. 634)بعن ليا الععيي  
 ,Svanberg et al., 2018)تةييتت  ايه ايي يالععيي  كيسا ياحيد الععي  ام ةيتا ايا بتة بسيبا 

P. 634). 

الي     التعي نف عيع الععيي  ي عيد عي  احتعي ت  Svanberg et al., (2018, P. 646)تيةي  
تبام العتااع سستتاتيايتم التا  ت يالح  اليسر ب لاسبة لضعو ية ا العبدصتة بياهع ف يقد تم توسييت سليك 

   ا تعييية استتبييي ط اساتعييي وم تتابييي  بييي   العتاايييع اليييسخ ييييتتبر  ي يتعييي نف عيييع  بنيييتب عتعيييدداف  يلهييي 
الععييي  سييييف تق ييدت قتعييية العالقيية ي اعيتهييي ف يايييسا التعيي نف تحوييي  العتااييع ل بييييت ياهيية ا يييت الععيييي ف 
ل ايهع ف تةب  العتااع عتحي  ا لضععي  ا عيت اليسخ ت ضي  عي  احتعي ت ا يدت لياهية ا يت الععيي ف ل لل ي  ايم 
اييست الح ليية يلييا العتااييع اييم اةداتا لدتايية ابيييتا ب لع  تايية بيي خ عتااييع يسييتف يب لتيي لم يييتأ  اهيي  و دليية 

ف يايي  اييسا التوسيييت تو ييد العتااييع عيةيييويته  (Svanberg et al., 2018, P. 646)يا عهيية 
يا   ا ايييا س  ياسيييت الله يتو يييد وعضتييية العتااعييية ععا اييي ف يب لتييي لم ستةيييدت العتاايييع ت تعيييت ا ايا بت ييي  حتييي 

   العتااع العتتبر ب لععي   Svanberg et al., ( 2017)تستح ه ال ياصم الع لتة لضكتاةف ياسلك ياد 
يتةييل لضعيقييف العح سييبم لضععييي ف يعييتم التيي ليت وضتييه اتعيي  يتعضييا ب لعسيي ص  العح سييبتة اله عيية اسييبت   عيي  

اكيي  العتااييع ياهيية ا ييت عسييتيح ا عيي  سييالت سييضيك ال تيي دا ال  تع عيي تم ليي داتاف ياييم بعييض ا حتيي   ي
 ,.Svanberg et al)الععي  بسةيا التق بة الداسضتة يالعح سبتةف ا عت السخ تةعف ع  است الله 

2018, P. 636). 

يياد ام بيصة العتااعة الح لتة ع  يداع العتااع ال     تةب  عهتع  بيايد والقة نيعضة ا ا  بياه 
ف يب لتغم ع     ت ضوة الوتةة البديضة العتتتبة (Wang and Tuttle, 2009, P. 226)ي ي  الععي  

وض  ا دا   حد العديتع  العي ليي  ت عي  ت يي  س تيسات ب لاسيبة لعا تيا العتااعية ال بييتاف اس    الكيتا و 
ايي اتاد ييااهييي  ت يي ليف كسةيييتة ابيييتا اتعيي  يتعضيييا بسييععتهم يت عيي  سسيي تا ا ت ييي   نيعضيية ا ايي  عييي  

ف ي ا و  وض  الحياا  (Wang and Tuttle, 2009, P. 226)م ح لة اك  وعضتة التو يض عا تبهم ا
ا لضتا  ت و  بعض العا ةت ام ا ا  ال ةيت ع   ا   اسقتة دتةف ت ع  تةب  العتااع   لت استعداد 
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يتخ الحوي ظ وضي  العالقية نيعضيية ا اي  عيع العيديتع  العيي ليي  ف س ةية ايم ح لية وييدم الي ام التع قيا الييد
 (Wang and Tuttle, 2009, P. 226)لضعتااع 

ايي  ةيييو عيي  ت ييدم تييتأ الب حليية  اييه قييد يضايي  العتااييع سسييتسدام اسييتتاتياتة التايي  ت اييم ح ليية اوتعيي دت 
اقتة دت   وض  الععي ف يتغبته ام استعتات العالقة بياهع ف يل   لتو بسبا تهديد الععيي  ليهف ايسلك قيد 

ست اسسيييتتاتياتة ااتيايية سسيييتسدام العتااييع اسيييتتاتياتة الحسييم السييي با تةيينت العتاايييع اليي  اسيييتسدام ايي
تيةييتحه ف يوييدم قدتتييه وضيي  الييدا   ويي  ياهييية ا ييتتف يب لتيي لم تتيي لت عيةيييوتة ياسييت اللتة العتاايييعف 
يعيياا  الععييي  اييم اليةييييت اليي  الييت خ العتغييييا يا   ا اييا س تسييتح ه ال يييياصم الع لتييةف  خ  اييه اسا تيييم 

سسيييتتاتياتة عييي  ا ايييا العتاايييع ا ييير ياسيييتعت الععيييي  ايييم اسيييتسدام اسيييتتاتياتة الحسيييم اسيييتسدام تضيييك ا
)الستنتا(ف تعا  الا ت الي  ايست الح لية وضي   اهي   حيد ةييت التسييب اليداسضم لضيت خف  اهي  ا تاية وي  

 يايد ة يط وض  العتااع يتغبته ام استعتات التع قد.

 (Compromising Strategy)استراتيجية )التسوية( الحو الوسط   -ج
تعتبت استتاتياتة الح  اليسر ع عا   بي  استتاتياتة الحسم ياستتاتياتة التا  ت. ياا  تحتا ا  عي  
الععيييي  يالعتاايييع وضييي  اليةييييت الييي  اتوييي ب عكيييتتكف حييييث يتاييي  ت اييي  نيييتف وييي  بعيييض عييي  عن لبيييه 

ياعي  الاتيي ص  الاه صتية لضتويي يض  العوةيضةف بحييث تةييضيا الي  قييتات تيياا م يتةييم النيتاي ف ا عيت الييسخ
 .  (Svanberg et al., 2018, P. 636)تعل  ل  و  بياهع  ام عاتةف النتعا 

 (Integrative Strategies)استراتيجيات التكامو  2 -1 -7-1
ام    است اسستتاتيات اف س ت يي  العاوعية ل بتية بيي  النيتاي ف يل ي  تعاي     ييتم تيسيتعه ف يااي  

 Svanberg et) عي دا العاوعية  حيد ا نيتاف س يتنضيا ب لةيتيتا ااسو ةيه  ب لاسيبة لضنيتف ا سيت 
al., 2018, p. 635)اي  نيتف  . يب لتي لم تاتهيم بتح ييا عاي اع عتب دلية بيي  النيتاي ف حييث سيتح ا

عييي  نتايييم التع قيييد بعيييض العاييي اع وضييي  ا قييي ف يتتةيييع  ايييست اسسيييتتاتيات ا اييي  عييي  اسيييتتاتياتة حييي  
 Gibbins et al., 2010,p.581;McCracken et) العكاالا ياسيتتاتياتة تيسيتع  اايدا التوي يض

al., 2011,p.131; Schmidt and Cross, 2014, p. 110)  :يعتم تا يلهم ا  تم 

  (Problem solving strategy)حو المشكالت  استراتيجية - أ
تتنضيا ايست اسسيتتاتياتة ععتايية ال لييت وي  عةي ل  النييتف ا سيت عي   اي  ايايي د بيداص  عي  كيي اه  

ي  (Svanberg et al., 2018, P. 636)اتةي و النيتاي   ف يتعتعيد وضي     تايي  اي  نيتف حتعة 
كيا    بيت يالبحيث وي  حضييت ادييدا لعيااهية وض  بست الاهد الال م لععتاية ااتع عي ا النيتف ا سيت ب

تضييك اساتع عيي ا بعيي  ياعيي  ايي  نييتف تكييعت ب اييه قييد اسييتن   تح يييا  ادااييهف يتعييد عيي  اسسييتتاتيات ا 
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العوةضة لتح ت ه  عة ل  اال النتاي  يتدوتم العالق ا بياهعي  عي  سيالت العكي تاة ايم الععضيعي ا عي  
عح يلية ةيت غة بيداص   ي حضييت ادييدا غييت ع لياية )اي بت العة ل   ي اساتع ع ا يا اداف يالحديد ي 

 (.49ف ا.2107ف

 (Expanding the Agenda Strategy)توسي  األجندة  ةاستراتيجي  - ب
تعتعيد ايست اسسيتتاتياتة وضي  اةي اة عيةييو ا ادييدا ييتم التوي يض عي   اضهي  لتح ييا تغبي ا اييال 

اةي اة علي  ايست العيةييو ا سييف     (Svanberg and Ohman, 2018, P. 636) النتاي  
تسييي ود نتايييم التوييي يض وضييي  اغيييالب العيةييييو ا ا قييي   اعتييية يالتتايييي  وضييي  عيةييييو ا التوييي يض 
ا س سيتة حتيي  تعايي  اليةييت اييم الاه تيية اليي  الاتي ص  العتغيبيية بكيي اه ف اعييلال  قيد ت يييم العتااييع بتعييدي  

التيم سيبا ليه التسنيتر لت ايي  الا يت   اادته التو يةيتة لتةييف اليهي  بعيض العيةييو ا غييت اله عية
ايه ف يتاتهم است اسستتاتياتة بتح يا عا اع ل ال ع  الععي  يالعتااع لسلك تعتبيت ا  ليت اسيتسداع   ايم 

 (.2100الياقع الععضم )تعكيف 

ةيييو عيي  سييباف تتوييا غ لبتيية الدتاسيي ا وضيي     اسييتتاتيات ا الت  عيي  اييم ا اةيي  اييم اعتييع  اييمي 
( ايال تةيعف Gibbins et al., 2001;Goodwin, 2002; Gibbins et al., 2010ا حييات )

استتاتيايتم الت  ع  بايويه  ع  است الت العتااعف اهيم تعتعيد وضي  التعي ي  بيي  النيتاي  يليتو سيتنتا 
 حد ا نتاف وض  ا ست. اع   اه  تاتهم ب   ا  نتف ع  نتام التع قد سيتح ا بعيض العاي اع وضي  

( الي  توييب اسيتتاتياتة التسييتة وضي  اسسيتتاتيات ا التو يةيتةف يضيهي  2107كييت اي بتف )ا ق ف بياع  ت
 استتاتياتة تيستع اسااداف لم استتاتياتة الحسم ام تح يا ايدا العتااعة.

العواماااااو المااااا ثرة عماااااى العممياااااة التفاوضاااااية باااااين المراجااااا  والعمياااااو وعالقتهاااااا  7-2-2
 باالستراتيجيات التفاوضية

وعضتيية التويي يض ياسسييتتاتيات ا التو يةييتة التييم تعتعييد وضيهيي  العتااييع بعييدا وياعيي  تيي لت وضيي  تتيي لت 
  Brown&Johnstone,2009; Gibbins)  قييا التوي يض ل ي  نيتفف ياتاهيا العدييد عي  الدتاسي ا

ال  تبيعا است العياع  ال  وياع  تتتبر ف  ,.Trotman et al., 2005; 2010;  et al 2108ا    ف قادي (
ب لعتااعف يوياع  تتتبر ب لععي  ي ستأ تتتبر ببيصة العتااعةف يتتا  الب حلة وض   ام ايست العياعي  عي  
حيث اتتب نه  ب لعتااع ياستتي تت لالسيتتاتياتة التو يةيتة التيم تعتعيد وضيهي  لعيال  ا عييت السالاتية بيايه 

 يييم بعتااعتهييي ف يعاهيي  نبتعيية كسةيييتة العتويي يض ف سبيييتا العتااييعف التع قيييا ي ييي  اداتا الكييتاة التيييم ت
 عتااع (.  –الديتخ لضعتااع ف ياي  عاتا العتااعةف يعتا  العتااع  ) عتااع كتعك 
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وضيم استتي تت سسيتتاتيات ا التوي يض التيم ع   ام العياع  الع لتا سبتا العتااع  تعد خبرة المراج  : -
ف حيث ت لت سبتا العتااع وض  استت ت (Kleinman et al., 2014) ععي تتا سا عع كسةتة ال

اسستتاتيات ا التو يةتة ف ااضع   ادا سبتا العتااع ا     لت قدتا وض  توهم الععي  يتعيي  الي  
 ,.Fu, et alيتكييت  ا الت  عضتة يعبعد و  اسيتسدام اسيتتاتياتة التاي  ت ف يييدام اسستتاتيايييياستس

العتااعيية لييه سبييتا تو يةييتة   بييت عيي  عييديت العتااعيية يسلييك اييم ح ليية       كييتعكاليي (2011)
اسيييتسدام الععيييي  سسيييتتاتياتة الحسيييم ايييم وعضتييي ا التوييي يض الس ةييية بتحدييييد ال تعييية التيييم يايييا 

 اةدات حام عهام يتعضا به .  العتااع الس تا تسوتض ا ةيت الل بتة به  يالتم تتنضا ع  

: تيي لت نبتعيية كسةييتة العتو يةييي  وضيي  عو يةيي ا العتااييع يالععييي  طبيعااة شخصااية المتفاااوض -
. حييث يتايه (Church et al., 2020, P. 1757)يس ةة الاتاسيتةف يب لتي لم اييدا العتااعية 

اييال عيي  العتااييع يالععييي  الاتاسييم اليي  استتيي ت اسييتتاتياتة الاييدات  ي الع  يعييةف ا ييد ييياا  الععييي  
ض  عاك ا العتااعة لت ييت الكيتعك يايي عي  تسيع  بتسييب اليت خ الاتاسم  ي العتسضر ام الة ر و

وض  عستيأ الكتعكف يس ةة اسا ا   الكتعك اتاسم اي ا ستف ا عت السخ ياا    يليت ال ضيا 
بك   ايدا العتااعةف حيث    الععي  الاتاسم يتبع ست تاا ت تعيت عتعسيوة يت ييم كيتعك العتااعية 

 عيت اليسخ ييداع الععيي  الي  الةي ر وضي  عاكي ا العتااعية لت يييت الاتاسم بع  يعة اسا السضيكف ا
اسا الكتعك ياستبداله بيخست   ليت تسي االف بياعي  ت ييد اتاسيتة العتاايع عي  سيضيك الت تعيت العتعسيف 
لضععييي  عيي  سييالت تعسيياه بعيقوييه التو يةييم عيي  سييالت اسييتسدام اسييتتاتياتة الاييدات  ي الع  يعييةف 

 ييدم ت تعييت ا ااته  ع يي  س تسييتح ه ال ييياصم الع لتيية ف يب لتيي لم تحسييي  ايييدا يع  يعيية اهيييد الععييي  ل ييم ت
. يوضي  الا يتض اي   اتاسيتة العيديت العي لم (Church et al., 2020, P. 1779)العتااعية 

ف بياع  تتتبر (Ham et al., 2017)عتتبنة بعع تس ا اداتا ا ت    يةعف ام التق بة الداسضتة 
 . (Ham et al., 2018)خ ب اسو ض  داو الكتاة اتاستة العديت التاويس

تعتعييد استتيي ت اسسييتتاتيات ا التو يةييتة وضيي  اييي  عاتييا العتااعيية )ياتعيي   نااوم مكتااب المراجعااة : -
 حد عا تا العتااعة ا ت عة( ف ااضع   اد حام عاتا العتااعة يااتع صه لعا تيا العتااعية ا ت عية 

ا الت  عضتيية ياسييتتاتياتة الحسييم ف بياعيي  تتاييه عا تييا العتااعيية ايي     لييت اوتعيي دا وضيي  اسسييتتاتيات 
ا سييييييتأ اليييييي  اسييييييتتاتياتة التايييييي  ت يالحيييييي  اليسيييييير ويييييي  اسسييييييتتاتيات ا الت  عضتيييييية ف اعيييييي   كيييييي ت 

(Bauwhede, et al., 2008;Francis and Yu,2009)   الي     وعيالو عا تيا العتااعية
ي  ليت قيدتا وضي  عيااهية الةي يط التيم قيد توتةيه  ال بتأ  ق  احتعي س لعع تسي ا اداتا ا ت ي   ف 

 اداتا الععي  وض  العتااع .
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)العتاايييييع الكيييييتعكف العتاايييييع العيييييديت(: يتايييييه العتااعيييييي  الييييي  اسسيييييتالف ايييييم اسيييييتسدام  المركاااااز -
اسستتاتيات ا التو يةتة ام ا عيت السالاتة ب ستالف كتعك العتااعية وي  عيديت العتااعيةف حييث 

عييية الييي  اسيييتسدام اسيييتتاتياتة الحسيييم بياعييي  يتايييه عيييديت العتااعيييه الييي  اسيييتسدام يتايييه كيييتعك العتاا
 ,.McCracken et al., 2011; Trotman et al)اسيتتاتياتة الت  عي  يالتسييتة يالتاي  ت 

2009). 

حييث ي لت التع قا الديتخ لضعتااع وض  استتاتياتة التو يض العستسدعةف  التعاقب الدوري لممراج : -
الييسخ اةل اعييم لضعتااييع تباتييه اسييتتاتيات ا تويي يض غيييت تع ياتييةف ا عييت  الييديتخ  تع قيياياييت  ويي  ال
دف اعيي  ت ضيي  عيي  اسييتعداد العتااييع ةةييدات ت تعييت س ييةيي  التويي يض اليي  نتعييا عسييدي تعايي     

 .(Wang and Tuttle, 2009, P. 223,225)يتع ك  عع ع  تستح ه ال ياصم الع لتة 

 اعيم لضعتاايع    يي لت وضي  حيياا  يدياايع العتاايع ايم ليالث ةييت:  يسف تعا  لضتع قا الديتخ اةل
اييم العيي م ا سيييت قبيي  اليي ام التع قييا الييديتخ لضعتااييع يقيي ات قضييا العتااييع عيي  التيي ليت وضيي  سييععته اسا تييم 
م ت ييتت    اسا الت ييت تةب  ال اعت  ف ا عت السخ ت ضي  عي  سييف العتاايع عي  ااهي و العالقية. ل ات ي ف اي

ا ويييام ا يليي  عيي  التع قييد يا ييت ا ساسويي ض عييدا التع قييد بسييبا الت ييييت الييديتخ ت يي  عييي  العتااييع اليي  
التعسك ال اصد ب لععي ف  اه س تستنتع    تحيتو  بيه   ليت عي  العيدا العسيعي  بهي . ل لل ي ف ت ييت التع قيا 

البيي حلي  ويي  عييتااعي  اييددف الييديتخ لضعتااييع عيي  سيييب العتااعيية حيييث ييي داد وييدد العييديتع  العيي ليي  
 .Wang and Tuttle, 2009, P)يب لتي لم ت ي  قضيا العتاايع بكي   ا يدا  التع قيد عيع وعيي  ععيي  

. اع   اه واد ت ييت العتااع بسبا الت ييت الديتخ اةل اعم اي   ايسا ا عيت تعايع العسيتلعتع  عي  (227
 ,Wang and Tuttle)يعي ا اةي اتة اتاي   سيبا الت يييت الي  تسييب اليت خ السي تام دي  ياييد ععض

2009, P. 228)  لسلك ام الع م ا سيت ع  التع قد يتاه ا  ع  الععي  يالعتااع ال  تبام اسيتتاتياتة
الايدات  ي الع  يعيةف يسليك ل ضية حيتا  خ عاهعي  وضي  اسيتعتات العالقية بسيبا الت يييت اليديتخ اةل اعيم 

 اعييم لضعتااييعف ت يي  ااتعيي م العتااييع يقض ييه بكيي   الاتيايية لضعتااييعف اييم ح ليية غتيي ا التع قييا الييديتخ اةل
العيةيوتة يع داد ااتع عه ب ستعتات العالقة ع  تاية ب لحي ت ايم ياييد التع قيا اليديتخ اةل اعيم لضعتاايع 

(Wang and Tuttle, 2009, P. 227)اعي  تسيتويد الععيي  عي  والقتيه الاييدا بي لعتااع ليتاايا  ف
يتعيييي  عتااييع اديييدف ا عييت الييسخ ي عييد عيي  ااتعيي م الععييي  ب سييتعتات العالقيية  الت يي ليف العتتبنيية بتييدتعا

ييي  لتبايييم اسيييتتاتياتة التاييي  تف ب ةةييي اة الييي  قض يييه عييي  تد اعييي  السييييب السيييمو اتياييية ت يييييت  يعداعيييه  تة 
 (Wang and Tuttle, 2009, P. 227)العتاايع ياليسخ قيد يقا يت التيه وضي   ايه بسيبا تسييب اليت خ 

 حتع ت تةيت السيب لتسيب الت خ ام ا ويام ا يل  ع  التع قد. حيث ي داد ا
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  العالقة بين االستراتيجيات التفاوضية وممارسات إدارة األرباح: 7-2
 ل ت اك  العتااعة يااهت ت العديد ع  الكتا ا ا عتعاتة ال بتأ ال  الكك ام ايدا الت ي تعت الع لتية 
ع  ا حتة يا  ايدا العتااعة الس تاتة ع  ا حتة  ستأف يتعد عع تس ا اداتا ا ت    ع   ايم عسيبب ا 

 تهيي  يعةيي لحه  يس ةييعف ايييدا الت تعييت العيي لم بسييبا تياييه اةداتا احييي الت تعييت ويي  ت يي  تعاييو تغب
 .(Solltani,2002)تعاو ا داو اسقتة دخ لضعاك ا 

يت ايييد اساتعيي م بعوهيييم اداتا ا ت يي   ا ييتا  اعتيية تقييم ةيي ام الييت   الععييد وضيي   سيي و اسسييتح  بف 
ب وتبيي تت عيي   اييم العت يييتاا التييم تعتعييد وضيهيي  العديييد عيي  عسييتسدعم الععضيعيي ا العح سييبتة اييم وعضتيية 

تاا الع لتييية يالتكييي يضتة ياسسيييتلع تعة يغيتاييي ف ي اعيتيييه اع تييي و عهيييم ايييم ت ييييتم  داو عاكييي ا اتسييي س ال يييتا
ا وع تف يا  اوداد الدتاس ا التاب تة و  ا داو العست بضم له  يب لت لم الحايم وضي  عيدأ اوي وا اةداتا 

 (.2105حسي ف)ام استسدام العياتد العت حة 

  العتععييد ايم وعضتيية اويداد الت تعييت العي لم بهييدف الحةييت وضيي  يت ةيد بيي داتا ا ت ي   ب اهيي  " التيدس
الي   اهي  "  Healy &Wahlen, (1999)ف بياع   ك ت  (Schipper, 1989)بعض العا اع الس ةة "

استسدام اةداتا لحاعه  الكسةم ايم وعضتية اويداد الت تعيت العي لم يا وي دا اتاضية الععضتي ا بهيدف تعيدي  
 يتض تةيضي   ةيح ا العةي ل  بكي   ا داو اسقتةي دخ الح ت يم لضعاكيي ا ف  ي الت ي تعت الع لتية ف  عي  ب

 لضت ليت وض  التع قداا التم تعتعد وض  ا تق م العح سبتة الع تت واه  . 

التالوا العوييد ايم الاتي ص  " اداتا ا ت    وض   اه   Mulford and Comiskey, (2002وتف )ي 
 ,.Ghosh et alوتاهي   "ف بياعي ا داو الح ت يم لضكيتاةالعح سيبتة بهيدف سضيا تةييت عستضيف وي  

" عح يلة ع  قب  اةداتا لضتي ليت وضي  ا ت ي   العوةي  واهي   ي لضتالويا بهي  عي  سيالت ب اه   (2010)
اتس س سنياا عتععدا ةع  العبي د  "ا د وتاه  ب اه   Bhundia, (2012)  ع  ععياةف  س ليا عح سبتة

 ".لاع  ا ت    الععض  واه  عن ب ة لتضك العتغيبة العح سبتة الع بيلة وعيع   

يايي  ةيييو اييست التعتعويي ا تتت يي  الب حليية وضيي     عع تسيي ا اداتا ا ت يي   اييم" سنييياا عتععييدت عيي  
اةداتا ب سييتسدام حاعهيي  الكسةييم بهييدف سضييا تةيييت عستضييف ويي  ا داو الح ت ييم لضعاكيي ا ب سييت الت 

 العتياة ام العب د  يالعع ييت العح سبتة يالت ديتاا العح سبتة ". 

 ت يي   وضيي  عا يييتع ف العا يييت ا يت تعتعييد وضيي  تةييتا ا اداتعييه اعضتيية يتتت يي  عع تسيي ا اداتا ا
عتب يايية غيييت و دتيية قييد تتعضييا ب لعبتعيي ا  ي اةاتيي    ي اسسييتلع تاا يغيتايي  يتةييت ب لعاكيي ا اييم ا ايي  
النيعييي ف يتعتعيييد ديت العتاايييع تاييي ت ايييست التةيييتا ا الوعضتييية بييي لتح ا عييي  ةيييحته  يكيييتويته  يسيييالعة 
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اييست العع تسيي ا تةييتا ا ةيي تا ب لعاكيي ا  و سييبتة ياو تيية اةاةيي   بكيي اه ف يقييد س تعاييالعع لايية العح
(Ratsula,2010). 

يعتت يي  العا يييت الليي ام وضيي     عع تسيي ا اداتا ا ت يي   اييم بعل بيية عع تسيي ا عح سييبتة تعتعييد وضيي  
العح سييييبتة عتيايييية الععيييي ييت العح سييييبتة يالتييييم تعايييي  عيييي  اسستتيييي ت بييييي  البييييداص  يالست سيييي ا يالنييييتب 

(ف يتعييد اسسييتح  ب العح سييبم 2100يالت ييديتاا العح سييبتة ياسسييتح  ب العح سييبم يغيتايي  ) اةبتيي تخ ف 
حيييث تسةييع العديييد عيي  حسيي ب ا اسسييتح  ب لضت ييديت  -عيي    لييت اييست العع تسيي ا كييييو  ياسييتسداع   

اييييه اداتا العاكييييخا الحاعييييم ب لكييييا  الييييسأ تسيييي ود اةداتا عيييي  اسييييتسداعه  لتح يييييا  اييييداف ععياييييه .يتت
سسييييتسدام اسسييييتح  ب ا سيييي و ةداتا ا ت يييي   ف لعييييدم الح ايييية اليييي  تبتعييييت  ي ااةيييي   ياييييسلك ت  لتوييييه 

 .(James,2009)العاسوةة ع  تاة ب س ليا اداتا ا ت    ا ستأ يودم اعا اتة عالح ته بسهيلة 

بتة العتعي تف وضيهي  يليتو تحدث اداتا ا ت    وض   س و اسستح  ق ا داس  حديد العع ييت العح س
له  يل ت وض  التدا  ا الا دتةف يسلك ع  سالت اسستت تاا العسعي  به  ع  بي  النتب العح سبتة يعي  

 ;Kim and Sohn, 2013, p. 2; Lan and Liu, 2014,p. 153)سيالت الت يديتاا العح سيبتة 
Alhadab et al., 2015, p. 56)اداتا ا ت ي   ويدا ةييت ف  يب لتي لم تتسيس ايست العع تسي ا ايم ف

ف  ايتاييه العيديتع  اليي  ت يديت العديييد عي  البايييد ايم ال ييياصم الع لتية يالتييم  ةتتعلي  ايم الت ييديتاا العح سيبت
تاي  له  ت ليت اياتخ وضي  ا ت ي   ف علي  ت يديت اليديي  العكيايك ايهي  يت يديت العسةةي ا العستضوية 
يت ييديت الععييت اةاتيي ام للةيييت الل بتيية ف اعيي  تسييع  الععيي ييت العح سييبتة ليي داتا بحتعيية استتيي ت النييتب 

الست سييي ا العح سيييبتةف علييي  استتييي ت نتع ييية احتسييي ا اايييالك ا ةييييت الل بتييية ياستتييي ت نتع ييية تسيييعيت ي 
العس ي  ف ياسلك تعا  ل داتا ع  سيالت اوي دا تبيعيا الععضيعي ا العح سيبتة اليياتدا ايم ال يياصم الع لتية 

 وي دا تبيعيا ق صعية اليدس  الت ليت وض  ا داو الح ت م لضعاك ا بعتةه  بنتع ه ععياه ف ا د ت يم اةداتا ب
ويي  نتعييا ت ييييت تتتيييا البايييدف عليي  البيي ا بعييض البايييد غيييت الع دتيية ةييع  البايييد الع دتيية ععيي  ييي لت 

 (. (Baatour et al., 2017 بكا  ابيت وض  الت   الا ت  ع  التك ي  

ة ي سضيا ت نتة يتتعدد  س ليا عع تس ا اداتا ا ت    يالتم عاه   سضيا تحسي  ات ص  الوتتاا الت لت
 (.2100السس صت ب سحتت نت ا ياسوتتاف العبات ب ةيتاد يت اي  اسوتتاف ب ةيتاد )اةبت تخ ف

يعييتتبر الييديت اةيايي بم لضعتااعيية الس تاتيية اييم اةييو و العةييداقتة وضيي  بت ايي ا يععضيعيي ا الت تعيييت 
ضا وضي  ععضيعي ا الت تعيت العي لمف الع لم يقدتته  وض  الحد ع  عع تس ا اداتا ا ت    يالتم ت لت ب لس

ا يييد يتايييه الععيييي  الييي  التح يييي  وضييي  ال ياويييد  –س ةييية عيييع اسيييتالف دياايييع اييي  عييي  العتاايييع يالععيييي  
يالععييي ييت العح سيييبتة ب يييتض  عييي دا ا ت ييي   عسيييت ال عتياييية الععييي ييت العح سيييبتة ف بياعييي  يتايييه العتاايييع 
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بع  يداعه ال  اةدات ت  تعت عتحو ة س تتويا عيع  ةةدات ت تعت تعبت بيةي  و  ودالة ال ياصم الع لتة
ف يا يتا    الع ي سا ايم ا ت ي   يقيتم ا ةييت يتتتييا   (Brown et al., 2016)تغبي ا الععيي   

وضتيه  عيي دا العسيي ولة ال  اياتيية لضعتااييع س ةيية اييم ح ليية غعيييض الععيي ييت يتعييدد العع لايي ا البديضيية لهيي  
(Wang,2003) ديااييع اييال عيي  العتااييع يالععييي  اليي  التويي يض اييم العتااعيية  ف يعيي دأ اسسييتالف اييم

ياسوتعيي د وضيي  اسسييتتاتيات ا التو يةييتة لت تعييا ياهيي ا الا ييت بييي  اضيهعيي  ف ا ييد ييي دأ وييدم استويي ب 
بك   العيةيو ا السالاتة ال  ت ست اةدات ت تعت العتااعة  ي اةدات ت تعت به تحو ي ا  ي ااسيح ا 

اي  عيي  العتاايع ياةداتا اليي  الضاييو اليي  العو يةي ا يحيي  السالاي ا العح سييبتة العتاايع يب لتي لم يتاييه 
 ,Brown, et al., 2013; Ashthana)        التيم قيد تاكي  بياهعي  تاابي  لضت ي ليف التيم يت بيدا  اي  عاهعي 

ف حيث يت لت الحام الكسةيم لضعتاايع بتوةيتالا العيديتع  العي ليي  يعداعيه الي  ويدم التعسيك  (2014
ت ته سالت عو ية ته عع العديتع  الع ليي  ام بعض ا عيت السالاتة عل  او دا ت يتم ا ةيت يتسيعضة ب

 . (Salleh&Stewart,2012)الوياصد يغيتا 

اسلك تعتعد سبتا العتااع وض  استسدام اسستتاتيات ا التو يةتة ع  اهة يالحد عي  عع تسي ا اداتا 
ا ت ييي  ف ايتايييه العيييتااعي  عحيييديدخ السبيييتا الييي  اتبييي   اسيييتتاتياتة تبييي دت اسعتتييي  اا ايييم ح لييية  عييي دا 

حتعوتيييية بياعيييي  العسيييي نت يالتيةيييي  اليييي  اتيييي ص  تو يةييييتة   لييييت تعكييييت  عييييع تغبيييي ا العييييديتع  العيييي ليي  الت
العتااعي  سي السبتا التو يةتة تعتعدي  وضي  اسسيتسدام العحيديد سسيتتاتيايتم التاي  ت يالتسييتة ف اعي  
ييي دأ ااسويي ض السبييتا التو يةييتة لضعتااييع اليي  اسييتسدام اسييتتاتياتة التايي  ت بكييا    بييت ويي  غيتايي  عيي  

اليي  ااهيي و الععضتيية التو يةييتة بكييا    لييت اسسيتتاتيات ا ف بياعيي  اتتويي   عسييتيأ السبييتا التو يةييتة ييي دأ 
 .(Brown&Johnstone ,2009)تحو   

 الدراسات السابقة واشتقاق الفروض 7-3
تعددا الدتاس ا الس ب ة يالتم تا ا وض  التو يض بي  العتااع يالععيي  يتيم استبي ت الويتيض التي  

التيم تعاي  ت سيتعه  الي  عاعييوتي  تتت   وضيه  سياو ع  سالت دتاسية تنبت تية  ي عيدااتية  ي تاتعبتية ي 
     : اع  يض 

دراساااات ركااازت عماااى العالقاااة باااين االساااتراتيجيات التفاوضاااية : المجموعاااة األولاااى 7-3-1
 والعوامو الم ثرة عمى اختيارها من قبو المراج  

العالقة التو يةتة بي  العتاايع يالععيي  عي  سيالت دتاسية تاتعبتية  Gibbins et al.,(2001)تا يت 
( عتاايييع كيييتعك ايييم اايييدا اسيييتدو و عيقيييف تو يةيييم تيييم اايييتا ت حيييديل  يتيةييي  الييي     90بنضيييا عييي  )

% عيي  اييست العو يةيي ا تكييتع  وضيي  عيةيييو ا سالاتيية تتسييم بتعيي تض اييم الحضيييت الع بيليية ل ييال 48
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 ا تكيييتع  وضييي  عيةييييو ا سالاتييية تعت يييد ايهييي  العتاايييع بييي   %( عييي  العو يةييي07النيييتاي  ف بياعييي  )
%( عيي  العكيي تاي  اليي   اهييم كيي تايا اييم 68العع لايية التييم  قتايي  اييم الحيي  العالصييم لضسييالف ف ي كيي ت )

عيةيييو ا سالاتيية ف يتيةيي   تةيي  اليي     التويي يض اييي وعضتيية عع ييدت يييتم ااييتا ت اييم تحديييد الييدس  
تيةي  الي   اعتية السبيتا التو يةيتة لضعتاايع ايم وعضتية التوي يض ينتب ت يتم ا ةيت يالسةيم ف اع  

 بي  العتااع يالععي  .

حيييييييت اسسييييييتسدام العسنيييييير  تااعي لضحةيييييييت وضيييييي  تةيييييييتاا العيييييي Goodwin,(2002)يسييييييع  
ايم العو يةي ا  ت ي عضماستسدام  سيضيا ال  ام ال  لا  تااعي الع اتا تيياد  فالتو يض اسستتاتيات 

 سيي ليا اةليي ام يالتاايياف اعيي  يايي دتا عيي  تسييتسدم  ا اعيي ط العسييتنتاالتتاييي  وضيي  ي  فبييدس  عيي  العسيي يعة
  .عديتع ال  لت ع   سمالح كتا و العتااعة استتاتيات ا تية  ال  احتع لتة استسدام

ال   لت حام عاتا العتااعية  Francis and Yu,(2009);Chen et al.,(2005) ك ت اال ع  
وض  الععضتة التو يةتةف اضع  ابت حام عاتا العتااعة عتعلال ام  حد عا تا العتااعة ا ت عة ال بيتأ 
 ادا قدتته وض  التو يض عع الععيي  ف بياعي  ت يي  عا تيا العتااعية الةي تأ  قي  قيدتا وضي  التوي يض 

 اتيات ا التا  ت.عع الععي  يب لت لم   لت عتال لالوتع د وض  استت 

اليي  استبيي ت  لييت السبييتا التو يةييتة لضعتااييع يسنييت  Brown and Johnstone,(2009) ياتاييه
استتب ط ف ياتاها ال   اعتة سبتا العتااع التو يةتة ام الت ليت وض  وعضتة يات ص  التو يض و  سبتا 

 ض السبييتا التو يةييتة الععييي  يسلييك عيي  سييالت دتاسيية تاتعبتيية تيةييضا عيي  ساللهيي  اليي   اييه واييد ااسويي
لضعتااييع سييتعتعد وضيي  اسييتسدام اسييتتاتياتة التايي  ت بكيييا    بييت ويي  غيتايي  عيي  اسسييتتاتيات ا ف بياعييي  

 ي دأ اتتو   عستيأ السبتا التو يةتة ال  ااه و التو ية ا بكا    لت تحو  .

تحدييد تي ليت لااية العتااعية وضي   Brown – Liburd& Wright ,M., ( 2011) تاي يت ايال عي 
احا م العتااعي  ام التسنتر العسبا لضتو يضف ع  سالت دتاسة تاتعبتة وض  عديتخ العتااعة يكتعك 

عتاايييع ف يتيييم اسيييتعتاض عكييياضتي  عتتبنييية بييي لعس ي  يالعع يةييي ا يتيةيييضا الييي   60 بعيييددالعتااعييية 
اييم  العتااييع وضيي  العسيي يعة اضعيي  ا اييا قيتييةقييدتا   عيي داحايي م العييتااعي  ي  تيي ليت لايي   العتااعيية وضيي  

ف ايم حيي     العو يةي ا  ا عيت التو يةتة الةعبة ف يتتا  الدتاسة الح لتة وض  عتحضة قب  التو يض
 الوتتاا.بي  العتااعي  ياةداتا و دا ع  ت ي  ساا نبتعة عستعتا يعتعددا 

السبيتا التو يةيتة لضعتاايع يالياعر   ليتاستبي ت عيدأ تي ليت ايال عي   الي   Fu et al., (2011)ياتايه
 فاللضععي  وضي   حاي م العيتااعي  يالاتي ص  الاه صتية لععضتي ا التوي يض بكي   عيةييو ا السي التو يةم
الل بتة به  يالتم يتعي  وض  العتااع اةدات حام  ا ةيتال تعة التم ياا تسوتض ب لاسبة ال   بياهع 
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عتااع عديت بسبتا تتتاي  بي   76كتعك عتااع ي 21اة ع  ب اتاو دتاسة تاتعبتة وض  وي بك اه  عهام
يتيةيي  اليي  لضعتااييع اع تيي و لضسبييتاف  يالتا تعييم العهاييمياسييتسدعا الدتاسيية العسييتيأ سيياه ف  7-02

يتضعيا السبيتا التو يةيتة ديتا لضععي ف  التو يةمالاعر  ب ستالفت ليت سبتا العتااع التو يةتة  استالف
الععيي   وايد اسيتسداميعاعيدم ايسا التي ليت ف ادع  تستسدم الععيي  اعير السيتنتا وا ع  ام ات ص  التو يض 

الل بتية ت يي    ليت تحو ي   ا ةيت   ت ديتاا العتااع بك   تسوتض ف اع  تيةضا ال   اعر العتع ي  
 .العديت ب لعتااعوادع  يتعتع العتااع الكتعك ب دت ابيت ع  السبتا ع  تاة 

ساياا الع ةتة يالتم  اللالثب اه  اوتعدا وض  سبتا العتااع التو يةتة سالت  وض  الدتاسة تالح 
قد س تعاو السبتا الح ت تة لهم يا  اتتا قةيتا قد س تسع  بعاو سبتاتهم ام التوي يض يقيد س ت يي  

اعيي  لييم تعتعييد وضيي  عبضييه يتعييدأ ا اعتيية ف اييسلك ععليي  ويي  سبييتاتهم التو يةييتة نيييات حتيي تهم العهاتيية 
لاسييبتة اييم وعضتيية التويي يض بعيي  س تعايي  عيي  ساللييه الحاييم وضيي  العالقيية بييي  اليياعر التو يةييم لضععييي  ا

ا اييداف العوةييضة يع اتية يسبيتا العتااييع التو يةيتة ف اعيي  س تياييد ع ي يتو ويي  ا يد العتااييع لضععييي  ف 
لاه صتية التيم تيم الحايم ياسستتاتياتة العستسدعة لوهم الت ليت الحي دث ف اعي  تعتعيد وضي  اتي ص  التوي يض ا

 وضيه  بدس ع  قت و ات ص  التو يض الوعضتة يس تعاو التو يض الوعض  بي  العتااع يالععي  .

 لييت التع قييا الييديتخ لضعتااييع يكييتعك العتااعيية وضيي   Schmidt and Cross, (2014) تايي يت
  الت تعت الع لمف ي دتاسة اسستتاتيات ا التو يةتة التم يتغا وعي  العتااعة ام استسداعه  لح  قة ت

ف  تاتعبتيية يبيي لتتاي  وضيي  عييدأ ت ييييت كييتعك العتااعيية ايي  العيي م الع ةيي  )الت ييييت ع  بيي  وييدم الت ييييت(
اسيييتتاتيات ا التوييي يض   سيييضيا تو يةييي  عييي  ياقيييع السبيييتا اةداتعييية ف يعيييع التتايييي  وضييي  25ي تحدييييد 

لاييي   ت  عضتييي   )عكييياضة حييي  يتيسيييتع ايييديت لاللييية تي ععتييية )تاييي او ف تسييييتة ف تاييي  ت( يايالععلضيييه ايييم 
ف يقد تيةضا الدتاسة الم    وعي  العتااعة تاي   ق  ال تا لضسالا ا ي  لت تياا ي   عيع كيتعك ا وع ت(

العتااعيية حييديث التع قيياف ع  تاييةق بكييتعك العتااعيية الييسخ لدتييه والقيية ق صعيية بععييي  العتااعييةف ب ةةيي اة 
دام استتاتيات ا تو يةتة ت  عضتة يتع ياتة واد التو يض عع كتعك ال  سلك عي  وعالو العتااعة سستس

 العتااعة ساا العالقة ال  صعة عع العاو ب لاسبة لكتعك العتااعة حديث التع قا.

تالحي  وضيهي  تتاي اي  ا يير وضي  تع قيا كيتعك العتااعيية يليتو كيتاة العتااعية ساتهيي  ف اعي  ليم تكيييت 
ااييع يالعتتبنيية ببيصيية العتااعيية اايي  فاييسلك وضيي  ا سييضيا التاتعبييي  اليي  ال ييتاتاا العتعض يية بت ييييت العت 
 يالعسبب ا التم استاد وضيه . 

بحث الوع لتة الاسبتة لالسيتتاتيات ا التو يةيتة العت اعاية  ,.Perreault et al (  (2017استهدف
ع  ب  اسستتاتيات ا التو يةتة العتع قبة ام الحةيت وضم تاي  سا عي  العيديتع  العي ليي  يسضيا الع عيد 



 العالقة بين اإلستراتيجيات التفاوضية للمراجعة وممارسات إدارة األرباح.........              مساح طارق أمحد حافظ د/ 

    

  21  

 

يعييتم تييدتعبهم  سيياه 02لهييم سبييتا  ي عييتااع 260 دتاسيية تاتعبتيية عيي   اوتعييدا وضيي عيي  التةيي  لييديهمف ي 
قةييتة  س سييتة حيييت اسا ايي   التويي يض العتيي اع   اعيي   يليي  الدتاسيي ا اييم احيي يتعييد وضيي  التويي يض ف

ا لييت اع لتيية اييم الحةيييت وضيي  تايي  سا واييدع  تتويي يض اساييتاد وضيي  ااييتاو  تع قيياع  بيي  التويي يض الع
  يي لت  تعاي   ع قبيةي العت  العت اعايةقتات العتااع ب ستسدام اسسيتتاتياتة  ف يع  اسا ا  تعدتالا عتعددا

يقيد تيةيضا الدتاسية اليم اسعتت  اا التم ت دعه  العديتع  الع ليي  يايسلك عيياقوهم تاي ت العتاايع ف  وض 
 ايييه وايييد قتييي م العيييتااعي  ب لتوييي يض ب سيييتسدام اسسيييتتاتيات ا العت اعاييية ع  بييي  اسسيييتتاتيات ا العتع قبييية 

العتااعية تاي ت العتاايع ا ليت اعي  تيةيضا الدتاسية اليم    سيضيك وعيي   يي دأ الي  ع عيد عي  التاي  ساف
تعاي  لضبي حلي  تحدييد  الي   ايه ي كي تا الدتاسيةف  واد قت م العتااع ب ستسدام استتاتياتة عت اعاية ةايا بت
 .  لت تو يض الععي  وض  اع لتة اسستتاتيات ايا   قد  اسا ع 

تعتعيد وضي  اتيتاا    دتاسية يضي م  أ اوتعدا وض  ساه ياحيدت بياعي  يتالح  وض  است الدتاسة  اه  
 .س ةة ام    ااتاو تعدتالا عتعددا يلتو اتتا ياحدت عتعددا

تحديييد ا ليي ت اسيا بتيية يالسييضبتة لاتاسييتة العتااييع وضيي  اليي   Church,et al.,(2020)بياعيي  اتاييه
ف  العو يةيي ا بييي  العتااييع يالععييي  اييم الةييي  عيي  سييالت لييالث دتاسيي ا )تنبت تيية يتاتعبتيية يعيدااتيية(

اعي  تييتتبر  العتااعيةف ت تعيت اتاسييتة العتاايع بتي ستاستتبي ط اسياي ب  لالدتاسية التنبت تية الي  يتيةيضا 
ف بياعي  تكييت الاتي ص  التاتعبتية الي     اتاسيتة العيتااعي  عتتبنيية سيضب  ب سسيتح  ق ا الت ديتعية العنض ية 
العتاايع  اتسيم اي  عي وايدع  % عي  العو يةي ا 00ا د اكيضا  فبع عد ع  العخ ب يالعو ية ا ا نيت

التيةيي  اليي  اتويي ب وضيي  الييتغم عيي  سسيي تا ا ت يي   بسييبا وييدم  لعييدم ال ييدتا وضيي ف ب لاتاسييتة يالععييي  
اسلت ام ب لعياويد الاه صتة. عي  ا حتية  سيتأف وايدع  ييتم التيةي  الي  اتو قي اف تي دخ اتاسيتة العيتااعي  

 سيتسدام الع ي بالا عيع كيتا و عتااعية تعيا بتية (  ال  ات ص    لت تحو   ف  ع  الدتاسية الايوتية ) العيداا
عيي   تييم تاعتعهيي بكييا  ويي م ايي   البت ايي ا التييم عتهمف ي  دليية عيدااتيية تييدوم ا ييت قييدعا عع تسييي  لضعهايية 

 دلية عيدااتية  ااتا اي عستضوة تسوت و  ات ص  عتس ةف يب لت لم ت دم الع  بالا التيم تيم ال اللالث عة دتال
 التنبت تييةيااا تديد ا كييس ا الييسي  تعييا ع يي بضتهم بكييا  ويي م عييع الاتيي ص  تتفي تييدوم ا تعتايي  ياتيةييا 

يا بتيية وضيي  عع تسيي ا  يالتاتعبتييةف عييع تيةييت     اتاسييتة العييتااعي  تعايي     تاييي  لهيي  يليي ت سييضبتة يا 
 العتااعة.

الل ية اتعي  يتعضيا ب يدتا النيتف )بحيث  ليت الل ية ايم ال وي وا  Maresch et al., (2020)ياستهدف 
ا  احتع لتة قت م العتاايع  ي وعيي  ( الل ة العتعض ة با ااة النتف الع  ب )يالل ة ام حس  الاتة (   ب الع

وضي   عيقف كتعاه التو يةيم ايم ح لية السالاي ا العتعض ية بععضتية العتااعية ف ياوتعيد بعيااهة العتااعة
الي  يتيةي   عي لمفت عيدي 006يحسي ب ا  عتاايع 049بت اي ا تيم اععهي  عي  دتاسة تاتعبتية ب سيتسدام 
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ام يايه الكيتعك لضيقيف  احتع س   الل ة و لتة ال و وا تاع  اال ع  العتااعي  يالعديتع  الع ليي   ق  
بييياهم ف ي سيييتا  تيةيي  الييم وييدم ويي يض الت واييدعيقييف عوةيي  التويي وض  اييم حيي سا السييالف يتوةيييضه 

العتااييع  ي وعييي  العتااعيية اييم بعةييهع  يايييد والقيية ععايتيية بييي  الل يية اييم حسيي  الاتيية التييم تةييعه  
البعض ياحتع لتة قت م  ت  عاهع  بعيااهة العع لاة العوةضة لكتعاه التو وضمف يعاا ا سس ام اسوتبي ت 
التتاييي  الا تاايييم يالعاييي ام يالبت اييي ا ا س سيييتة يالنتع ييية العنب ييية ف يتسيييع  الييياه  التاتعبيييم العسيييتسدم 

عا اتة توسيت ال  اتابتحديد العتابصي  سيخ الةضة ب لاس  .بة لات ص  عو ية ا العتااعةف يا 

يتالحيي  عيي  الدتاسيي ا السيي ب ة ف التتاييي  وضيي  وييدد عيي  اسسييتتاتيات ا التو يةييتة يوالقتهيي  بععضتيية 
عتاايع عييديت ( لععتاية تياهي تهم ايم استتيي ت  –اعي  ) عتاايع كيتعك االتوي يضف يتا يلهي  لعيايه عي  العييت 

تيييم ييييتم اسيييتسداعه  عييي  اهييية يالعياعييي  العييي لتت ايييم استتييي ت ايييست اسسيييتتاتياتة  اسسيييتتاتياتة التو يةيييتة ال
ياتاييي ت غ لبتييية الدتاسييي ا سسيييتسدام العييياه  التاتعبييي  ايييم استبييي ت الويييتيض يالتيييم تاييي ا غ لبيتهييي  وضييي  

بي اتاو دتاسية تاتعبتية  Gibbins et al.,(2001) عتاايع عيديت ( ف يعاهي  –العتاايع ) عتاايع كيتعك 
( عتاايييع كيييتعك ايييم اايييدا اسيييتدو و عيقيييف تو يةيييم تيييم اايييتا ت حيييديل  ف اعييي  اتايييه 90)وضييي  ويييدد عييي  

Goodwin,(2002)   الي  اسييتعتاض اسسييتتاتيات ا التو يةييتة ي تيةيي  اليي  اسوتعيي د وضيي  اسسييضيا
  ليت عي   سيمالح كيتا و العتااعية اسيتتاتيات ا الت  عضم و  الاع س  العستنتا ف يال  احتع لتة اسيتسدام

 . عديتعال

ف  اع  تا ا الدتاس ا وض  العياع  العتتبنة بي لعتااع التيم تي لت ايم استتي ت اسسيتتاتياتة التو يةيتة
اليي     عا تييا العتااعيية   Francis and Yu,(2009);Chen et al.,(2005 (ا تايه اييال عيي  

ا ت عيه  الة تأ  ق  قدتا وض  التو يض عع الععي  و  عا تا العتااعة التيم تاتعي  لعا تيا العتااعية
 &Brown – Liburd ال بيتأ يب لتي لم   ليت عيتال لالوتعي د وضي  اسيتتاتيات ا التاي  تف بياعي  تاي يت

Wright ,M.,( 2011)   تاع عي  قيدتا العتاايع ديتا  ام الت ليت لا   العتااعة وض  احا م العتااعي  ي
ف عي  سيالت ايم عتحضية ع قبي  التوي يض ايم ا عييت التو يةيتة الةيعبة وضي  العسي يعة اضعي  ا ايا قيتية

 Fu et al., (2011)ياتايهعتاايع ف  60 بعيدددتاسية تاتعبتية وضي  عيديتخ العتااعية يكيتعك العتااعية 
تو يةيتة ععيايه يعييدأ اسسيتالف بييي   ةالي  التتايي  وضيي  سبيتا العتاايع ياستالاهيي  ايم استتي ت اسييتتاتيات

سسيتتاتياتة عي  سيالت دتاسية تاتعبتية وضي  وياية عي  كتعك العتااعة يعيديت العتااعية ايم استتي ت ايست ا
ياسيييتسدعا الدتاسييية العسيييتيأ سييياه ف  02-7عتاايييع عيييديت بسبيييتا تتيييتاي  بيييي   76كيييتعك عتاايييع ي 21

تيييي ليت سبييييتا العتااييييع التو يةييييتة  يتيةيييي  اليييي  اسييييتالفلضعتااييييع اع تيييي و لضسبييييتاف  يالتا تعييييم العهاييييم
ال  ايوتة  Schmidt and Cross, (2014)دتاسة  ف بياع  تعتةالضععي  التو يةمالاعر  ب ستالف

اسستتاتياتة التو يةتة التم تعتعيد وضيهي  كيتعك العتااعية حيديث التع قيا وي  كيتعك العتااعية اليسأ ليه 
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والقية ق صعييه بععييي  العتااعيية ياتاي ت كييتعك العتااعيية سي العالقيية ال  صعية اليي  التتاييي  وضيي  اسييتتاتيات ا 
اليييييي  قتيييييي م العييييييتااعي  ب لتويييييي يض ب سييييييتسدام ,.Perreault et al (2017 ت  عضتيييييية يتع ياتييييييةف ياتاييييييه )

اوتعييدا الدتاسيية اسسييتتاتيات ا العت اعايية ع  بيي  اسسييتتاتيات ا العتع قبيية ييي دأ اليي  ع عييد عيي  التايي  سا ي 
بياعيي   كيي ت  يعييتم تييدتعبهم وضيي  التويي يض ف سيياه 02لهييم سبييتا  ي عييتااع 260 دتاسيية تاتعبتيية عيي   وضيي 

Church,et al.,(2020)   اليي  اتاسييتة العتااييع يالععييي  اييم الععضتيية التو يةييتة ف يتيةيي  اليي  اكيي
 Maresch et al., (2020)ياتايه  تةي   % عي  التوي يض ايم ح لية اتاسيتة العتاايع يالععيي  ف00

الي  اسسيتالف بيي  العتاايع يالععييي  ايم استتي ت اسسيتتاتياتة التو يةييتة بي ستالف عسيتيأ الل ية بييياهم ف 
عيي لمف عيديت  006يحسي ب ا  عتااييع 049بت اي ا تييم اععهي  عي  دتاسية تاتعبتيية ب سيتسدام وضي   دياوتعي

ايم لضيقييف  احتع سال     الل ة و لتة ال و وا تاع  اال ع  العتااعي  يالعديتع  الع ليي   ق  يتية  
تعييدد يعييع  فبييياهمويي يض الت واييدعيقييف عوةيي  ياييه الكييتعك التويي وض  اييم حيي سا السييالف يتوةيييضه 

العياع  الع لتت ا  استت ت اسستتاتياتة التو يةيتة تتاي  الب حليه وضي  اي  عي   عتاي  العتاايع ) عتاايع 
كتعك ف عتااع (؛ ياي  عاتا العتااعة ) ياتع  لعا تيا العتااعية ا ت عية ال بيتأ  ي سياتعي ( ؛ يسبيتا 

ف سيتتاتيات ا التو يةيتة العسيتسدعةالعتااع ف يا  العياع  التم تتعضا ب لعتااع يب اعيته  ام تحدييد اس
عتاي   –السبيتا ) العياع  العتتبنة ب لعتااع واد التوي يض :" ت لت يب لت لم تعا  اكت  ب الوتض ا يت 

ف يعا سيييم الييي   "ايييم استتييي ت اسسيييتتاتياتة التو يةيييتة ايييم العتااعييية( ايييي  عاتيييا العتااعييية   –العتاايييع 
 الوتيض الوتوتة ا تتة:

 ت لت سبتا العتااع  ام استت ت استتاتياتة التو يض.   ول :الفرض الفرعى األ  -

 العتااع  ام استت ت استتاتياتة التو يض. عتا ي لت  الفرض الفرعى الثانى : -

 العتااعة  ام استت ت استتاتياتة التو يض. اي  عاتا: ي لت  الفرض الفرعى الثالث -

التفاوضية بين المراج  والعميو  المجموعة الثانية : دراسات تتعمق باالستراتيجيات 7-3-3
 وممارسات إدارة األرباح

اتاها العاعيوة الل اتة ع  الدتاس ا ال  التعتض لضدتاس ا التم تا يليا اسسيتتاتيات ا التو يةيتة 
بيييي  اتع ييي  العتاايييع يالعيييديتع  العييي ليي  لضكيييتا ا الع ييييدا ايييم البيتةييية العةيييتعة عييي  اهيييه يوالقتهييي  

 ع  اهة  ستأ ا لت ل  : بعع تس ا اداتا ا ت    

Beattie, et al., (2000) Gibbins et al.,(2001)تاي  ايال عي   وضي  وعضتية التويي يض   ; 
ال  تحديد نبتعية الععضتية   Beattie, et al., (2000)ا تاه  يعه تاا التو يض بي  العتااع يالععي ف

التو يةيييتة بيييي  ايييال عييي  كيييتعك العتااعييية يالعيييديت العييي ل  ب سيييتسدام قيييياصم اسست ةييي و سستبييي ت ايييتيض 
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عييديت عيي ل  ب لععض يية العتحييدا ف يتيةيي  اليي   050عتااييع كييتعك ي 224الدتاسيية عيي  سييالت ويايية عيي  
% عي  العيتااعي  61ااعة يتوةي   اعتة التو يض يتوهم نتا  التو يض لنبتعة العع  ام وعضتة العت 

 % توةضي  الحضيت اليسر واد التو يض وض   عيت ا عة بياهع . 45ع  ب  

تحدييييييد العالقييييية بيييييي  اسيييييت اللتة العتاايييييع ياييييييدا العتااعييييية ياتييييي ص   Chen,et al.,(2005) تاييييي يت
 Tobitااحييدات العو يةيي ا بييي  العتااييع يالععييي  حيييت قةيي ت  اوييداد الت يي تعت الع لتييةف ب سييتسدام اعيييس  

سستبيي ت العالقيية بييي  اتيي ص  العو يةيي ا بييي  العتااييع يالععييي  ياسييت اللتة العتااييع ف يالعالقيية بييي  اتيي ص  
العو ية ا بي  العتااع يالععي  يايدا العتااعة ف يتيةضا الدتاسة ال  يايد والقية سيضبتة بيي  حايم 

ايييع بكييي   ا عييييت العتعض ييية ب ويييداد السيييدع ا ا سيييتأ بسيييالف العتااعييية يعيييدأ اتوييي ب الععيييي  عيييع العتا
الت  تعت الع لتةف ياسا تكيت الي   ايه اضعي  اتتويع ويدد السيدع ا ا سيتأ بسيالف العتااعيةف اضعي  ااسويض 
احتعيي ت قبيييت الععييي  لتيةييت ا العتااييعف يب لتيي لم سييتت لت اسييت اللتة العتااييع بت ييدتم السييدع ا ا سييتأ 

دسلية ععايتية بيي  عيدا اسحتوي ظ بي لعتااع ياتي ص  وعضتية بسالف العتااعةف ام حي  لم يايد والقية ساا 
التويي يض بييي  العتااييع يالععييي  بكيي   ا عيييت العتعض يية ب وييداد الت يي تعت الع لتييةف ي تحضييي  التيي ليت العتبيي دت 
بي  السدع ا ا ستأ بسالف العتااعة ياتتا اسحتو ظ ب لعتااعف تكيت الات ص  ال     السيدع ا ا سيتأ 

اعة س ت ِيد  ي تحد ع  قدتا العتااع وض  ع  يعة ة يط اداتا الععي  وادع  ت ي  العالقة بسالف العتا
 ي اتتا اسحتو ظ ب لعتااع   لت ع  سعو ساياا    العتااعي  السي  لديهم اتتا  نيت عي  العيتا     

ت ي   العوةي  تايايا عست ضي ف يتيةضا الات ص   تة   ال     نييت الوتيتا يي دأ الي  اييدا  وضي  ايم ا 
 .واه  ب لت  تعت الع لتة

يتالح  وض  الدتاسة ب اه  ت دم دلتال  تاتعبت    يلت   وض  اتي ص  التوي يض الوعضتية بيي  العتاايع يالععيي  
حييت قةيي ت  اوييداد الت يي تعت الع لتييةف يعيع سلييك قييد تيي لت وياعيي  اةي اتة وضيي  قييدتا العتااييع وضيي  ع  يعيية 

العتااييع اييم التوايييت ا سالقييم ف يسنييت الت  ةييم ف يسنييت ا يييدا  ةيي يط اداتا الععييي ف عليي  عسييتيأ 
  الععي  ف يدتاة العا اسة ام سيب العتااعة.

لع  ييااه العتااع ع  تحد ام العة دقة وض  سضي ال ياصم  Sanchez et al (2007),.بياع  تعتض
عتاايع يالععيي  عي  اهية الع لتة ع  التحتعو ا الاياتعة ع  اهة يالعح ا ة وض  العالقية النيبية بيي  ال

ا عه اسبت  ايم عو يةي ا ت لتية  يسلك بوحا  لت قتات العتااع وض  تا ا  ااتاو تسيت ا غيت  ستأف
ةايييتاو عو يةييي ا وييي  تسييييت ا ا عيييه ف يب ستتييي ت ويييدد العكييي تاي  عييي  العيييتااعي  يالعيييديتع  العييي ليي  

ف  عتاايع الع تتحية اله عية يغييت اله عيةيت ستعهم ال  عاعيوتي  ) ا يلي  تيم ت يدتم لهيم ق صعية بتسييت ا ال
(ف يتيةيي  اليي  اسييتعداد العكيي تاي   يالعاعيويية الل اتيية تييم ت ييدتم ق صعيية س لتيية عيي  التسيييت ا غيييت اله عييه
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بدتايييه ا بيييت ب لعياا ييية وضييي  تعيييدتالا يتيةيييت ا العتاايييع وييي  العاعيوييية ا يلييي  يايييي عييي  تنضيييا وضتيييه 
 ي لت وض  ايدا وعضتة العتااعة ايا بت  .استتاتياتة تيستع  اادا التعدتالا ف عع  

العالقيية بييي  سةيي صا الععييي  ياسسييتتاتياتة التييم تعتعييد  Hatfield et al., (2008) اعيي  تايي يت  
وضيهييي  العتاايييع ايييم وعضتييية التوييي يض ي لتاييي  وضييي  ال يييياصم الع لتيييةف يتاييي ا الدتاسييية وضييي  عيييدأ عالصعييية 

د نتايييم التوييي يض يتض يييم اسيييتا بة عييي  النيييتف ا سيييت اسيييتتاتياتة التاييي  ت العسنييير التيييم قيييد يتبعهييي   حييي
س ةييية ايييم  ييي  الوهيييم العكيييتتك بيييي  العتاايييع يالععيييي  يت بضيييه لتعيييدتالا يتيةيييت ا العتاايييع ف ايييسلك 
اسييييتتاتياتة التبيييي دت يالتييييم يضايييي  اليهيييي  الععييييي  التا اسييييم يس تسييييتايا  تيييية تعييييدتالا تنضبهيييي  العتااييييعف 

ستتاتياتة التا  ت بكا  ا بت اسا كعت بي   سنيت ا يدا  الععيي  يتيةضا الدتاسة ال  استسدام العتااع ا
ابييييتف بياعييي  تسيييتسدم اسيييتتاتياتة التبييي دت عيييع اعييير الععيييي  العتاييي او ا بيييت عييي  اسيييتسداعه  عيييع الععيييي  

 العتع ي .

وض  العالق ا بي  العتااع يالععيي  يعيدأ العتياية ايم ت بي   Gibbins et al  (2010),.بياع  تا 
عتااع كتعك يعع تحديد ويدا ع كيتاا تي لت  041تيات ا العتااعف ياوتعد وض  وياه ع  الععي  سستتا

وض  والقة الععي  ب لعتااع عل  الل ة العتب دلة يالسبتا العح سيبتة لضعيديت العي لم ياوي وا اتعيا العتااعية 
اتيات ا ينيييت اتييتا اسحتويي ظ ب لععييي  يغيتايي  ف تيةيي  اليي  توةييي  كييتا و العتااعيية سسييتسدام اسسييتت 

الت  عضتيييية )تيسييييتع اييييديت ا وعيييي تف حيييي  العكيييياالا( بييييدس  عيييي  اسسييييتتاتيات ا التي ععتيييية )السييييتنتا ف 
يالعس يعةف يالتا  ت( واد بدو العو ية ا. يعع سليك تت ييت اسيتتاتيات ا الكيتا و الي  التاي او بيدس  عي  

 يقف عح سبم عتا    وضته.التا  تف يالتا  ت و  التسيتة اسا  ةبحا اداتا الععي  غيت عتاة ام ع

عاعيوية ياسيعة عي  الت تتاي ا التيم تيم تحدييدا  ياسيتسداعه   Hollindale, et al.,( 2011)تاي يت 
عيي  قبيي  سبييتاو عتسةةييي  اييم  دبتيي ا وضييم اليياوو يلييم يييتم دعيي  العديييد عيي  اييست الت تتايي ا سيي ب    اييم 
 بح ث التو يض بي  العتااع يالععي ف وض  التغم ع     لديه  ال دتا وض     ت يي  اع لية بةييتا   بيت 

( كييتا و 7ف يعييتم ت يعييد )audit negotiation settingsالعتااعيية  اييم بعييض اوييداداا عو يةيي ا
لعتااعة الحس ب ا بهست ال  صعة الياسعة عي  الت تتاي ا يتنضيا عياهم تنبييا ايست الت تتاي ا وضي  علي لي  

 00يت يييم عاعيويية  سييتأ عيي  عتااعييم الحسيي ب ا عايايية عيي   .ةوييداد حاييم بكيي   عتااعيية الحسيي ب ا
 08بتحدييييد دتاييية ا اعتييية التييم تعت عيييي  يةيييعه  وضييي  ايييست الت تتاييي ا اليييي عيييديت عتااعييية  00كييتعا  ي

( وياع  ام )اةاب ت / الت  يد(ف 4العاتوة ام اوو ست ب الحام وض  عتااعة الحس ب ا. يتبي  يايد )
الحيي  اليسييرف حيي  العكيياالاف يالت يييفف تايي ا الدتاسيية وضيي  تنبيييا ق صعيية ب  سيي ليا العسييتسدعة اييم 

تنبت ه  ام بيصة العتااعة ف يتحديد ا س ليا التم تادت  تحا ا  ع  استتاتيات ا ح  اسدا الاوسم ي 
العكياالا  ي السييتا  ي التاي  ت  ي العسي يعة ف يعيدأ اسيتالف ايست ا سي ليا بي ستالف كيتعك العتااعيية 
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و  العتااع ف يعدأ استالف است ا س ليا بي ستالف عسيتيأ التيدتعا بيي  العو يةيي  ف ي استعتةيا 
حييي لتي  عييي  العع تسييي ا العح سيييبتة التيييم تعتعيييد وضييي  الت يييديت العح سيييب  يعتياييية الععييي ييت العح سيييبتة 
فيتيةييضا اليي  يايييد اسييتالف بسييتر بييي  ت يييتم الكييتا و يالعتااييع  اعتيية اسسييتتاتيات اف اييم حييي     

اليسير  العتااعي  السي  حةضيا وض  تدتعا تو يةم تسعم يتا ي  بكا   ق  وض  استتاتيات ا الحي 
 ع   يلصك السي  لتو لديهم تدتعا.

يتالح  وض  است الدتاسة ة ت حام العياية بعي  ت ضي  عي  احتعي ت العلييت وضي  استالاي ا ابييتا بيي  
العكيي تاي  اييم التات يية يبعيي  س تسييع  بتععييتم التات ييةف اعيي  لييم تتعييتض ل توتيية التع عيي  عييع العع تسيي ا 

 العح سبتة التم تم ساتا  ام البحث.

دتاسيية يتحضييي  الععضتيية التو يةييتة التييم تييتم بييي  العتااييع يوعيضييه اييم بيصيية ( 2100) ف ييسييففاسييتهد
اسستتاتيات ا التو يةيتة التيم تسيتسدعه  العتاايع ايم حي  السالاي ا  العع تسة العهاتة العةتعة يتحديد
ت لت وض  الععضتة ف اسلك تحديد ياستب ت  ام العياع  التم تعا      التم قد ت هت بياه ي ي  اداتا وعيضه

ف ياوتعييد وضيي  ااييتاو دتاسيية تاتعبتيية لعياييه عيي  اس يي دتعيي  يالعهايييي  اييم  التو يةييتة اييم البيصيية العةييتعة
عيي  عع تسييم العهايية  96عاي ت العح سييبة يالعتااعيية بتي عييع قييياصم اسست ةيي و يالحي سا التاتعبتيية  بعييدد 

ال سييم :  تيم ت سييتم الدتاسيية الي  قسييعي  ف %42عي  ا  يي دتعيي  باسييبة  72ف بياعيي   عيياهم% 02يب سيتا بة 
ا يت التيةييي  اليييي  اسسييييتتاتيات ا التو يةييييتة التييييم تسيييتسدم اييييم حيييي  السييييالف بييييي  العييييتااعي  ياداتا 

 سضيا  25وعالصهم يلتح يا اسا الهدف تم اسوتع د وض   سضيا قياصم اسست ة و يالتم اكتعضا وض  
ف  عيي  ال سييم الليي ام اوتعييد وضيي  استبيي ت تيي ليت ا وضتيية لايي     ي ع كييت لضتعبيييت ويي  اسسييتتاتيات ا السعسيية

ف   العتااعة يعدا استتب ط بي  العتاايع يوعيضيه وضي  التوي يض عي  سيالت اسوتعي د وضي  البحيث التاتعبيم
يتية  ال  اسيتسدام العيتااعي  اسسيتتاتيات ا التو يةيتة السعسية ايم بيصية العع تسية العهاتية العةيتعة 

  ال  ع عد ع  اليو  ب لععضتة التو يةتة لتتاي ام وض  استتاتياتة الستنتا ايم الع ي م يح اة ا   دتعيي
ف يالتتاي  وض  استتاتياتة ح  العكاالا يتيستع ان ب التو يض ام عتحضية ت لتية لتح ييا  ايداف  ا يت

 . عةف بياع  ت ت  استتاتياتة ان ب التو يض يح  العكاالا ام العتتبة الل للة يالتاب النتاي 

يتالح  وض  است الدتاسة تتاي ا  وض  قسعي  واد استب ت الوتيض ال سم ا يت اسوتع د وض  قياصم 
اسست ةيي و لضتح ييا عيي  الوييتض اسيت يالييسأ يتعضييا ب سسييتتاتيات ا التو يةييتة ف يالبحييث التاتعبييم واييد 

 .استب ت الوتةيي  ا ستع 

اداتا ا ت ي   وضي  ت حتية الكيتا ا غييت الع لتية العدتاية ايم   ليت  Anjum et al.,( 2012)تاي يت 
يق عيا . 2116الي   2112كتاة سالت الوتيتا  98يكعضا وياة الدتاسة . بيتةة اتاتكم ام ب  ست  
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الدتاسيييية بتنبيييييا اعيييييس  ايييييا  الععييييدت لحسيييي ا العسييييتح  ا الت ديتعيييية يالتييييم تسييييتسدم اع تيييي و ةداتا 
يب سييتسدام تحضييي  اساحييداتف . ة عيي  سييالت ععييدت الع صييد وضيي  ا ةيييتا ت يي  ف بياعيي  تييم قتيي و الت حتيي

  هييتا الاتيي ص  بيي   ةداتا ا ت يي   تيي ليت سييضبم وضيي  ت حتيية الكييتا ا ععيي  تعاييم بيي   ا دتيي د عع تسيي ا 
 .التالوا ب ل ياصم الع لتة لضكتا ا تس ام ام تسوتض عةداقيته  يب لت لم تسوتض ت حيته 

ة التيةييي  الييي  ديت اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتة لضعتاايييع السييي تام ايييم عح يلييي( 2107)تاييي يت اييي بتف 
عوييتدا ع سييعه  028تكييع   تحسييي  ايييدا وعضتيية العتااعيية ف ياوتعييد وضيي  دتاسيية تاتعبتيية ب ستتيي ت وياييه 

ال  اتع ي  اع  اتعا العتااعة ياتعيا الععيي  ف بتي عيع العكي تاي  وضي   ت يع عاعيوي ا بكيا  وكيياصم  
عاعيوه ي ودد عاعيوتي  ل   اتعا ف تيةيضا الدتاسية الي     التوي يض تعتبيت  عك تك ل   02بعدد 

ع  العه م ا س ستة  لا و تاويس عه م العتااعة ياليسيضة ا س ستة لح  السالاي ا بيي  العتاايع يالععيي  ف 
اعييي  يييي دأ التوييي يض العاهايييم ب سيييتسدام احيييدأ اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتة الييي  اتييي ص  ايا بتييية يعييي  ليييم 

حسييي  ايييدا وعضتيية العتااعييةف يتعتبييت اسييتتاتياتة التسيييتة ا حييدأ اسسييتتاتيات ا التي ععتيية عيي   اةيي  ت
ا اييم سلييك اسييتتاتياتة تيسييتع ھاييم عايي ت العتااعيية تضييم اسسييتتاتيات ا التو يةييتة التييم تعايي  اسييتسداعه 
 . اادا التعدتالا ا حدأ اسستتاتيات ا الت  عضتة

تحديد اسستتاتيات ا التو يةتة العستسدعة ام الاتيع  يب ست ع ت   Kulset &  Stuart,(2018) تا يت
عي  سيالت تياتيه ق صعية است ةي و ايم   (survey‐based retrospective recall)البحيث التاتعبيم

وعيي  عياهم  56عضييي  ف تحتييأ العيايه وضي   55كتاة بي يتاداا   ليت عي   76كتاة ع   06ودد ع  
وعالو وض  ت تعت غيت ععدت عع ا تا ااتبي ت ف بياعي   4 تعت غيت ععدت ف يحة  % حةضا وض  ت80

وعيالو ايم الوتيتا عي   6وعالو وضي  ت تعيت ععيدت ف بياعي  تيم اةيدات ت تعيت سيضب  لععيي  عي  01حة  
و م يق صعة است ة و و  ت تتا ا التو يض ف يتيةضا ال   اه اضعي   06بعتيسر سبتا 2117-2119

العح سبم الس ا بعيةي  عح  التو يض اضع   ادا سبتا العتااع التو يةيتةف اضعي    ادا دقة الععت ت
الععي   ق  ايا بتة اضع  ا   اتا ت العتااعي  تا ت اسيتتاتيات ا التاي او ف  –ا اا العالقة بي  العتااع 

 ي سيتا تحديد العت يتاا ام استسدام اسستتاتيات ا التا استة .

تحدييد العالقية بيي  ال وي وا الساتتية لضعتاايع ايم التوي يض  Svanberga,et al.,(2018) بياع  تا يت
باسيييبة  (عتاايييع 811عتاايييع سييييعدخ عييي   046يعيةييييوتة العتاايييع عييي  سيييالت دتاسييية عسيييحته لعيييدد 

%( ف يتيةضا الدتاسة ال  اضع   ادا ال و وا الساتتية لضعتاايع ايم التوي يض اضعي  اي     ليت قيدتا 08,0
ال ةييييي ت  العتعض ييييية ب لت يييييديت العح سيييييبم  ع  تاييييية بييييي لعتااعي  سيأ ال وييييي وا  وضييييي  اتسييييي س قيييييتاتاا بكييييي  

العاسوةةف اع  تيةضا ال   اه س تعدت الهيتة العهاتة لضعتااع ام العالقة بي  ال و وا الساتتة لضعتاايع 
تة ام التو يض يعيةيوتة العتااعة ف اع  تيةضا ال     تعيي  يتدتعا العتااعي  ل ع دا ال و وا السات



 العالقة بين اإلستراتيجيات التفاوضية للمراجعة وممارسات إدارة األرباح.........              مساح طارق أمحد حافظ د/ 

    

  27  

 

لضتوييي يض قيييد تايييي  ايييسلك نتع ييية اع لييية لتع عييي  عيةييييوتة العتاايييع دي  التعيييتض  عييييت  سيييتأ علييي  
 التع قا الديتأ لضعتااع.

( تحديد نبتعة الديت السأ ت يم به لااية العتااعية ليدوم وعضتية التوي يض  2108بياع  تا يت سضي ف )
ةييتة عييع اقتييتا  انيي ت عت  عيي  لتنيييعت بييي  العتااييع السيي تا  يالععييي  لتح يييا عيةيييوتة الععضتيية التو ي 

( ق صعيية 021اييسا الييديت لتح يييا العييتض العيي دت لضععضيعيي ا الع لتيية ف عيي  سييالت ق صعيية است ةيي و بعييدد )
است ةييي و يتعلضيييا عويييتداا العياييية ايييم العيييتااعي  السييي تايي  ف اداتا وعيييي  العتااعييية ف  وةييي و لااييية 

 ت ييه لالنيي ت العيي دت لضععضيعيي ا الع لتيية الا تايية العتااعيية ف يتيةييضا اليي  ةييالحتة اسنيي ت الع تييت  يتح
و  التو يض يتس ود وض  تح يا عيةيوتة الععضتة التو يةتة ف اعي  تيةي  الي  ياييد والقية ععايتية 
بي  لااة العتااعة يالعياع  الع لتا وض  التو يض ف ياسلك بي  اسستتاتيات ا التو يةتة يالديت الوعي ت 

 لضااة العتااعة.

است الدتاسة تعتةيه  لالسيتتاتيات ا التو يةيتة ايم وبي تاا اسست ةي و بكيا  ااعي لم يتالح  وض  
بي اتتاض ععتايية عوييتداا العيايية بهيست الايوتيي ا ياساتييتاض ةييعات  بتنبت هي  يععتايية الوييتيب بييي  بعةييه  

 البعض.

بةييوه وضي  دتاسية يتحضيي  الععضتية التو يةيتة التيم تيتم بيي  العتاايع يالععيي  ( 2108)قايدي ف  تاي  
و عة يع  يتعضا ب داتا ا ت    بةوة س ةة يع اتة العياع  التيم تي لت وضي  ايست العو يةي ا يعح يلية 
اليةيييت اليي  دلييي  عيييداام ويي  الععضتيية التو يةييتة بييي  العتااييع يالععييي  اتعيي  يتعضييا بيي داتا ا ت يي   اييم 

تاو وياه ع  العتااعي  يا   دتعيي  العع تسي  لعهاة العتااعة ام يالبيصة العةتعة ع  سالت استنال  
بك   العياع  الع لتا وض  وعضتة التو يض بيي   %70ق صعة است ة و باسبة استا بة  011عةت بعدد 

العتااييع يالععيييي  ي لتايي  وضييي  عيقييف العتاايييع عيي  عع تسييي ا اداتا ا ت يي   ف يتيةييي  اليي  قبييييت اعتيييع 
اعتييع اصيي ا العيايية وضيي  ا  اوييداد ال ييياصم الع لتيية بكيي اه  الاهيي صم تعييت عيي  سييالت اييتيض البحييث ب تويي ب 

وعضتة تو يةتة بي  العتاايع يالععيي  يليتو عي  نيتف ياحيد ف يبي   عع تسي ا اداتا ا ت ي   تعيد ع هيتا 
عييي  ع ييي ات السيييضيك اساتهييي  خ لييي داتا ف ياتايييه الييي  اوتعييي د العيييتااعي  وضييي  اسيييتتاتياتة التاييي  ت ياييي  

ستتاتياتة التم تح ا تة  العديتع  العي ليي  ايم التوي يض بكي   عع تسي ا اداتا ا ت ي   ععي  يياعاو اس
 يودم اع لتة لااة العتااعة يالتم تعتبت بديتا  حض ة الية .  وض  ايدا وعضتة العتااعة ف

 يتالحيي  وضيي  اييست الدتاسيي ا تتاييي  عع عهيي  وضيي  العيياه  التاتعبييم وضيي  ايي  عيي  العتااييع يالععييي 
الييي   اعتييية التوييي يض ايييم حييي  ا عييييت السالاتييية بيييي  العتاايييع  Gibbins et al., (2001)  كييي تاعيييلال 

يالععيييي  يتعيييد عييي   ياصييي  الدتاسييي ا التيييم  كييي تا ةيييعات  الييي  اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتة ف اعييي  اتاهيييا 
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Goodwin,(2002) ويي   اليي  اسييتعتاض اسسييتتاتيات ا التو يةييتة ياسوتعيي د وضيي  اسسييضيا الت يي عضم
احتع لتيية اسييتسدام كييتا و العتااعيية اسييتتاتيات ا الحسييم   لييت عيي  العييديتع  ف الاعيي س  العسييتنتا ف ياليي  

دلتال  تاتعبت    يلت   وض  ات ص  التو يض الوعضتة بي  العتااع يالععي  حيت  Chen,et al., (2005) قدمي 
الييي  التتايييي  وضييي  اسيييتتاتياتة  Sanchez et al.,(2007)قةييي ت  اويييداد الت ييي تعت الع لتيييةف بياعييي  اتايييه 

تيستع  اادا التعيدتالاف ععي  يي لت وضي  اييدا وعضتية العتااعية بكيا  اياي بمف يب سوتعي د وضي  العياه  
التاتعب  تم استت ت ودد العك تاي  ع  العتااعي  يالعديتع  الع ليي  يت ستعهم ال  عاعيوتي  ) ا يلي  

ااييع الع تتحية اله عيية يغيييت اله عية ف يالعاعيويية الل اتيية تيم ت ييدتم ق صعيية تيم ت ييدتم لهييم ق صعية بتسيييت ا العت 
تكييت الي  اسوتعي د وضي  اسيتتاتياتة  Hatfield    et al., (2008)س لتة عي  التسييت ا غييت اله عيه(ف  عي  
اتايه الي  توةيي  كيتا و العتااعية   Gibbins  et al (2010),.التا  ت واد الكعيت بو يد الععيي ف بياعي  

(  وضيي  اسييتتاتياتة التسيييتة 2107سييتسدام اسسييتتاتياتة الت  عضتيية بييدس عيي  التي ععتييةف يتايي  ايي بتف )س
ا حييدأ اسسييتتاتيات ا التي ععتيية ف تضيهيي  تيسييتع  ااييدا التعييدتالاف يعييع اسييتالف الدتاسيي ا اييم توةييي  

( 2100اتايه ييسيفف )استتاتياتة و   ستأ ياستو ب بياهم ام تعدد اسستتاتيات ا التو يةيتة لضعتاايع 
يتية  ال  استسدام وياه ع  ا   دتعي  يالعهايي  لتحديد اسستتاتيات ا التو يةتة ال  اسوتع د وض  

العييييتااعي  اسسييييتتاتيات ا التو يةييييتة السعسيييية اييييم بيصيييية العع تسيييية العهاتيييية العةييييتعة ياسوتعيييي د وضيييي  
الي   ايه اضعي  اايا Kulset & Stuart, (2018) اسيتتاتياتة الحسيم بةييتا   بيتف يتيةي  ايال عي  

الععي   قي  ايا بتية اضعي  اي   اتاي ت العيتااعي  تاي ت اسيتتاتيات ا التاي اوف بياعي   –العالقة بي  العتااع 
Svanberga,et al.,(2018)  تكييت الي  تعييي  يتيدتعا العيتااعي  ل عي دا ال وي وا الساتتية لضتوي يض قيد

( تاي  عي  سيالت دتاسية عيدااتية ياييد 2108ااعف  ع  سضي  ف)تاي  نتع ة اع لة لتع ع  عيةيوتة العت 
والقة ععايتة بي  لااة العتااعة يالعياع  الع لتا وض  التو يض ف ياسلك بي  اسستتاتيات ا التو يةتة 
يالديت الوع ت لضااة العتااعة ف يعع تتاي  است الدتاس ا ياستالاه  ايم  اةيضتة اسسيتتاتياتة التو يةيتة 

ياييسلك اتايي ت وييدد عاهيي  بيي لتتاي  وضيي  كييتعك العتااعييه يعييديتأ العتااعييه عيي  ا حتيية ياتايي ت العسييتسدعة 
وبالتااالي يمكاان اشااتقاق الييبعض ا سييت بيي لتتاي  وضيي  العييتااعي  يالعييديتع  العيي ليي  عيي  اهييه  سييتأف 

ياا ثر الموقاات التفاوضااى )وجااود / عاادم وجااود ممارسااات إدارة األرباااح( فااي اختيااار : " الفاارض الثااانى
 ".لمراج   إلستراتيجية التفاوضا

يلضتعتف وض  اسستالف بي  ا  ع  العتااع يالععيي  ايم استتي ت اسسيتتاتياتة التو يةيتة  يا ي  ل ي  
( ف يالتيم 2108: قايدي  2107اي بت ف؛  (Gibbins et al, 2010 ; Kulset & Stuart, 2018   عي 

اوتعييد وضيي  استبيي ت  لييت اسسييتالف بييي  العتااييع يالععييي  اييم استتيي ت اسسييتتاتياتة التو يةييتة عيي  اهييه 
تعا  اكت  ب الويتض الل ليث يودم اتا ت الدتاس ا لععتاة ت ليت اسستالف وض  عع تس ا اداتا ا ت   ف 
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العي ليي  ايم استتي ت اسيتتاتياتة التوي يض ايم ح لية  العيديتع  ي لت اسسيتالف بيي  يتاو العيتااعي  ييتاو "
 )يايد / ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت   (.

   تعميق عام عمى الدراسات -
اييي  ةييييو الدتاسييي ا السييي ب ة تالحييي  اتاييي ت غ لبتييية الدتاسييي ا الييي  اسوتعييي د وضييي  البحيييث التاتعبيييم 

اسستتاتيات ا التو يةتة يالتم تةعا تحدييدا  ا يتا سستب ت الوتيضف يعع تتاي  الب حله وض  دتاسة 
لعدم التحديد الياة  لهيست اسسيتتاتيات ا يعسيعت ته  يعكيتعالته  عي   سي ليا يع كيتاا ليدأ العيتااعي  
ام البيصة العةتعة ع  ا حتة ف يعيع ياييد ويدد قضيي  ايدا عي  الدتاسي ا التيم تعتةيا لعع تسي ا اداتا 

بييي لتغم عييي  تتايييي  عع يييم الدتاسييي ا وضييي  تييي ليت  -سيييتتاتياتة التو يةيييتة ا ت ييي   يوالقتهييي  ب ستتييي ت اس
اليي  اسكيي تا ةييعات  ( 2108) عع تسيي ا اداتا ا ت يي   وضيي  ايييدا الت يي تعت الع لتيية ف يعييع اتايي ت قاييدي  ف

اليي  والقيية اسسييتتتيات ا التو يةييتة بعع تسيي ا اداتا ا ت يي   عيي  سييالت دتاسيية عيدااتيية اس  اييه لييم يتايي  
س ليا يالع كتاا الت  تتةعاه  ا  استتاتاتة تو يةتة ف يب لت لم تتاه الب حلة ةاتاو الدتاسية وض  اس

التاتعبتيية عيي  سييالت ااييتاو تاييت تي  تتايي  التات يية ا يليي  وضيي  استتيي ت ويايية عيي  العييتااعي  ) عتااييع 
تتاتياتة كييييتعك ف عتااييييع ( يسلييييك لضتعييييتف وضيييي  تيييي ليت العياعيييي  العتتبنيييية بيييي لعتااع اييييم استتيييي ت اسسيييي

التو يةييييتة اييييم حيييي لت  يايييييد / وييييدم يايييييد عع تسيييي ا اداتا ا ت يييي   ف يالتات يييية الل اتيييية وضيييي  وياتييييي  
عسيييت ضتي  عييي  العيييتااعي  يالعيييديتع  العييي ليي  سستبييي ت تييي ليت اسسيييتالف بيييي  يتاو العيييتااعي  يالعيييديتع  

 ايد عع تس ا اداتا ا ت   . الع ليي  ام استت ت اسستتاتياتة التو يةتة يسلك ام ح لة يايد / ودم ي 

 الدراسة التجريبية  4 -7  
اييتاواا الدتاسييةف يتيةيييف  تتايي يت الهييدف عيي  الدتاسيية التاتعبتيية يعاتعييع يويايية الدتاسيية ي دياا يا 

 يقت و عت يتاا الدتاسةف ي دياا التحضي  اةحة صم ياستب ت اتيض البحث اع  يض : 

 هدف الدراسة التجريبية  7-4-1
 العيي ل  العييديت اييم العتعليي  يالععييي  العتااييع بييي  التو يةييتة اسسييتتاتيات ا وضيي  التعييتف اليي  فتهييد
ياعيي  الع عيي  وييدد اييم اسسييتالف  يي  اييم ا ت يي   اداتا عع تسيي ا وضيي  اسسييتتاتيات ا اييست تيي ليت يعييدأ

اعتييداد العيي لتا وضيي  استتيي ت العتااييع لالسييتتاتيات ا التو يةييتة اييم البيصيية العةييتعة ب لكييا  الييسخ تعليي  
ف بتحديد  لت است اسستتاتيات ا التو يةتة وض  عع تس ا اداتا ا ت     فلضدتاس ا الس ب ة ياة اة اليه 

يلتح يا اسا ال تض تم اوداد ق صعة است ة و اسنيا عبدصتية ب  سي ليا) الت تتاي ا( التيم تتةيعاه  اي  
 ;Hollindale, et al.,2011)اسيييييييتتاتياتة تو يةيييييييته عييييييي  ويييييييدد سعيييييييو اسيييييييتتاتيات ا تو يةيييييييتة ف 

McCracken et al., 2011; Kulset & Stuart, 2018)   سبيتاو عتسةةيي  ايم  ;يتي ععهي  وضي
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العتااعييه ف لييم ااييتاو تاييت تي  سستبيي ت الوييتيض يعا قكيية اييست اسسييتتاتيات ا يا يي  لضعياعيي  العيي لتت اييم 
ا ت ي   بتةيعي  حي لتي  عيي  استتي ت ايست اسسيتتاتيات ا اي  ح ليية ياييد  ي ويدم ياييد عع تسيي ا سداتا 
 ( ا لت ل :2ف 0العع تس ا العح سبتة التم قد تانيأ وض  عع تس ا سداتا ا ت    ) عضحا 

 مجتم  البحث والعينة  2 -7-4
التم ت ييم بعتااعية الكيتا ا الع ييدا  تااعةام ا  ع  العتااعي  ام عا تا العالبحث يتعل  عاتعع 

عيي ليي  اييم الكييتا ا العسيي اعة الع يييدا العةييتعةف يقييد تييم  سييس ويايية اييم البيتةيية العةييتعة يالعييديتع  ال
يعت ي تا حايم العيايه عيع ويدد ( عتاايع )عتاايع كيتعك ف عتاايع( لضتات ية ا يلي  021وكياصتة بسيتنة )

 ,.Gibbins et al.,(2001)      Gibbins et al.,(2010) ;Fu et alعي  الدتاسي ا السي ب ة علي  

ف يتتةيع  التات يية ) 2100ييسيفف )   Maresch et al., ( 2020) ; (2107)اي بتف   ; (2011)
 – Brown)وعيييي ( يعت ييي تا العيييدد عيييع دتاسييية اييي  عييي   01عتاايييع ي  01الل اتييية وياتيييي  عسيييت ضتي  )

Liburd& Wright ,M., 2011; Fu et al., 2011) 

 تقييم أداة الدراسة  7-4-3
تم اسوتع د وض  ق صعة است ة و لتاعتع البت ا ا العيدااتة ع  وياة الدتاسةف يام اسا الةدد ا د تم 

 الةيدب ال ي اتخ ت يتم الةدب ياللب ا لعب تاا ال  صعة ب سوتع د وض  اا ب ا العبحيلي  حييث تيم ت ييتم 
لسبتاو العتسةةيي  لالست ة و ع  سالت وتض ق صعة اسست ة و ام ةيتته  ا يلتة وض  ودد ع  ا

ام عا ت العتااعة ف يالت  د ع  عدأ او تة وب تاا اسست ة و يدقية تعبيتاي  وي  الع ةييد عاهي ف يايم 
ةيييو يتاو ايي سو السبييتاو تييم تعييدي  ةييت غة بعييض العبيي تااف يسلييك لالتويي ب وضيي  ا سيي ليا يالت تتايي ا 

تعلي  عع تسي ا سداتا ا ت ي   عي   التم تكتع  وضيهي  اي  اسيتتاتياتة تو يةيتة عي  اهية يالحي سا التيم
ف  ايم حيي  تيم اسوتعي د وضي  عع عي   لوي  اتيابي   ل تي و (Hollindale, et al., 2011) اهيه  سيتأ 

لب ا ق صعة اسست ة وف عع اوتب ت الحد ا دا  الع بيت ايم البحييث اسست ةي صتة ل تعية عع عي   لوي  ايي 
( التي لم اي   اعتيع قيتم  لوي  0تبيي  عي  الايديت تقيم )ف ياعي  ي Hair et. al., (2010)( يا ي   ليي 1.6)

 ( بع  يدت وض  لب ا اسست ة و. 1.6لعت يتاا البحث قد تا ي ا )

 : نتائج تقييم ثبات االستقصاء 1جدول 
إستراتيجيبد 

 انتفبوض

إستراتيجيبد 

 انحسى

إستراتيجيبد 

 انتنبزل

إستراتيجيبد 

 انتسىيخ

إستراتيجيبد 

 حم انًشكالد

إستراتيجيبد 

 تىسيع األجنذح

يؼايم أنفا 

 كشوَثاخ
10717 10638 10728 10625 10719 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.
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 البيانات الوصفية لعينة الدراسة 7-4-4
 تتةع  البت ا ا اليةوتة لعياة الدتاسة ع يض :

 الديموجرافية لعينة الدراسة: توزي  بيانات المتغيرات 2جدول 
 اإلجًبني اننسجخ انًئىيخ انعذد فئبد انًتغير انًتغير

 انخثشج

 %21 24 سُىاخ 5إنً  3يٍ 

 %2303 28 سُىخ 7إنً  5يٍ  121

 %5607 68 سُىاخ 7أكثش يٍ 

 انًشكض
 %6508 79 يشاجغ ششَك

121 
 %3402 41 يشاجغ

َىع يكرة 

 انًشاجؼح

انًشاجؼه انرٍ ذُرًً نهًكاذبة  َؼًم فٍ أحذ يكاذة

 األستؼه انؼانًُح0
19 1508% 

121 
َؼًبببم فبببٍ أحبببذ يكاذبببة انًشاجؼبببه انربببٍ   ذُرًبببً 

 نهًكاذة األستؼه انؼانًُح
111 8402% 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.

 التصميم التجريبي لمدراسة 7-4-5
تةييعتم دتاسيتي  تاييتعبيتي ف تتةيع  الدتاسيية ا يلي  ويايية عي  العييتااعي  تح ت ي    ايداف الدتاسيية تيم 

وعي ( ف يقد تم  01عتااع ي  01عوتدا( ف يتتةع  الدتاسة التاتعبتة الل اتة وياتي  عست ضتي  ) 021)
 تةعتم ا تي  التات تي  وض  الاحي الت لم:

 الدراسة التجريبية األولى -
 عع لاة اع  اي عية  ب لاديت الت لم:  04تكع  تةعتم تضك الدتاسة  

 : التصميم التجريبي لمدراسة األولى3جدول 
 انًىقف انتفبوضي     

 

 انخصبئص انذيًىجرافيخ

 انحبنخ )أ(

 وجىد يًبرسبد

 انحبنخ )ة(

 عذو وجىد يًبرسبد

 انخثشج

 1ب/ 1أ/ سُىاخ 5إنً  3يٍ 

 2ب/ 2أ/ سُىاخ 7إنً  5يٍ 

 3ب/ 3أ/ سُىاخ 7أكثش يٍ 

 انًشكض
 4ب/ 4أ/ يشاجغ ششَك

 5ب/ 5أ/ يشاجغ

َىع يكرة 

 انًشاجؼح

 6ب/ 6أ/ َُرًٍ

 7ب/ 7أ/   َُرًٍ

 العةدت: ع  اوداد الب حلة
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  معالجة ، تتمثو فيما يمي: 14وبناًء عمى ذلك التصميم ، تتضمن الدراسة * 
 ساياا. 5ال   0اداتا ا ت    / سبتا العتااع ع  (: يايد عع تس ا 0العع لاة ا يل  ) / -

 ساياا. 7ال   5(: يايد عع تس ا اداتا ا ت    / سبتا العتااع ع  2العع لاة الل اتة ) / -

 ساياا. 7(: يايد عع تس ا اداتا ا ت    / سبتا العتااع   لت ع  0العع لاة الل للة ) / -

 ا ت    / العتا  عتااع كتعك. (: يايد عع تس ا اداتا4العع لاة التابعة ) / -

 (: يايد عع تس ا اداتا ا ت    / العتا  عتااع .5العع لاة الس عسة ) / -

(: يايييييد عع تسيييي ا اداتا ا ت يييي   / العتااييييع ياتعييييم اليييي   حييييد العا تييييا 6العع لايييية الس دسيييية ) / -
 الع لعتة ا ت عة.

اايييع س ياتعيييم الييي   حيييد العا تيييا (: ياييييد عع تسييي ا اداتا ا ت ييي   / العت 7العع لاييية السييي بعة ) / -
 الع لعتة ا ت عة. 

 5اليييي   0(: وييييدم يايييييد عع تسيييي ا اداتا ا ت يييي   / سبييييتا العتااييييع عيييي  0العع لايييية الل عايييية )ا/ -
 ساياا.

 7الييي   5(: ويييدم ياييييد عع تسييي ا اداتا ا ت ييي   / سبيييتا العتاايييع عييي  2العع لاييية الت سيييعة )ا/ -
 ساياا.

 ساياا. 7عع تس ا اداتا ا ت    / سبتا العتااع   لت ع   (: ودم يايد0العع لاة الع كتا )ا/ -

 (: ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت    / العتا  عتااع كتعك.4العع لاة الح دتة وكتا )ا/ -

 (: ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت    / العتا  عتااع.5العع لاة الل اتة وكتا )ا/ -

ا اداتا ا ت ييي   / العتاايييع ياتعيييم الييي   حيييد (: ويييدم ياييييد عع تسييي 6العع لاييية الل للييية وكيييتا )ا/ -
 العا تا الع لعتة ا ت عة.

(: ويدم ياييد عع تسي ا اداتا ا ت ي   / العتاايع س ياتعيم الي   حيد 7العع لاة التابعة وكيتا )ا/ -
 العا تا الع لعتة ا ت عة. 

 الع  تا ا الت لتة:يع  سالت تضك العع لا ا التاتعبتة ف سيتم استب ت اتيض الدتاسة ع  سالت ااتاو 
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( حيث يتم الع  تاة بي  0×2تعتعد تضك الع  تاة وض  التةعتم التاتعبم ) المقارنة األولى: -
( ف يسلك لضع  تاة بي  اةستتاتيات ا 0+ ا/ 0) /( × 2+ ا/ 2) /( × 0+ ا/ 0العع لا ا ) /

 ه الوتوتة الت لتة: التو يةتة العست تا يا    لضسبتا ف يع  لم يتم استب ت الوتض ا يت بوتية
 : ت ثر خبرة المراج   في اختيار إستراتيجية التفاوض 1ف م
( حيث يتم الع  تاة بي  2×2تعتعد تضك الع  تاة وض  التةعتم التاتعبم ) المقارنة الثانية: -

( ف يسلك لضع  تاة بي  اةستتاتيات ا التو يةتة 5+ ا/ 5) /( × 4+ ا/ 4العع لا ا ) /
 العست تا يا    لضعتا  ف يع  لم يتم استب ت الوتض الت لم: 

 مراج  ( في اختيار إستراتيجية التفاوض  –: ي ثر مركز المراج  ) شريك مراجعة 2ف م 
( حييييث ييييتم الع  تاييية بيييي  2×2تعتعيييد تضيييك الع  تاييية وضييي  التةيييعتم التاتعبيييم ) المقارناااة الثالثاااة: -

( ف يسلييييييك لضع  تايييييية بييييييي  اةسييييييتتاتيات ا التو يةييييييتة 7+ ا/ 7) /( × 6+ ا/ 6العع لايييييي ا ) /
 الت لم: العست تا يا    لاي  العاتاف يع  لم يتم استب ت الوتض 

   : ي ثر نوم مكتب المراجعة في اختيار إستراتيجية التفاوض3ف م 
( حييييث ييييتم الع  تاييية بيييي  0×2تعتعيييد تضيييك الع  تاييية وضييي  التةيييعتم التاتعبيييم ) المقارناااة الرابعاااة: -

 4+ ا/ 0+ ا/ 2+ ا/ 0)ا/( × 7+  / 6+  / 5+  / 4+  / 0+  / 2+  / 0العع لايييييي ا ) /
لضع  تايية بييي  اةسييتتاتيات ا التو يةييتة العستيي تا يا يي   لضعيقييف  ( ف يسلييك7+ ا/ 6+ ا/ 5+ ا/

 التو يةم ف يع  لم يتم استب ت الوتض الل ا  ا لت لم: 

األربااااح( فاااي اختياااار  إدارة : يااا ثر الموقااات التفاوضاااى )وجاااود / عااادم وجاااود ممارساااات2ف
 إستراتيجية التفاوض

 الدراسة التجريبية الثانية -
 عع لا ا اع  اي عية  ب لاديت الت لم:  4تكع  تةعتم تضك الدتاسة  

 : التصميم التجريبي لمدراسة الثانية4جدول 
 انًىقف انتفبوضي

 

 يجًىعبد انتجريت

 انحبنخ )أ(

 وجىد يًبرسبد

 انحبنخ )ة(

 عذو وجىد يًبرسبد

 انًجًىػح
 8ب/ 8أ/ انًشاجؼٍُ

 9ب/ 9أ/ انًذَشٍَ انًانٍُُ

 العةدت: ع  اوداد الب حلة    
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 معالجات ، تتمثو فيما يمي:  4وبناًء عمى ذلك التصميم ، تتضمن الدراسة * 
 (: يايد عع تس ا اداتا ا ت    / ت خ العتااعي .8العع لاة ا يل  ) / -

 (: يايد عع تس ا اداتا ا ت    / ت خ العديتع  الع ليي .9العع لاة الل اتة ) / -

 (: ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت    / ت خ العتااعي . 8العع لاة الل للة )ا/ -

 (: ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت    / ت خ العديتع  الع ليي . 9العع لاة التابعة )ا/ -
يعيي  سييالت تضييك العع لايي ا التاتعبتيية ف سيييتم استبيي ت اييتض الدتاسيية عيي  سييالت ااييتاو ع  تايية تعتعييد 

( ف 9+ ا/ 9) /( × 8+ ا/ 8( ف حيث يتم الع  تاة بيي  العع لاي ا ) /2×2تعبم )وض  التةعتم التا
يسلك لضع  تاة بي  اةستتاتيات ا التو يةتة العست تا يا    لضعاعيوة )عتااعي  / عديتع  عي ليي ( ف يعي  

 لم يتم استب ت الوتض الل لث ا لت لم: 

ين الماااااليين فااااي اختيااااار : ياااا ثر االخااااتالف بااااين يراء المااااراجعين ويراء الماااادير 3ف
 . إستراتيجية التفاوض ) وجود/ عدم وجود ممارسات إدارة األرباح(

 نتائج الدراسة التجريبية   7-4-6
 اختبار اعتدالية توزي  البيانات 7-4-6-1

تيم استبيي ت اوتدالتيية تي عيع بت ايي ا عاتعييع الدتاسيية لتحدييد عيي  اسا ايي   سييتم اسوتعيي د وضيي  اسستبيي تاا 
-Kolomgrovالععضعتة  م اسستب تاا الالععضعتة ام استبي ت ايتيض الدتاسيةف يقيد تيم اسيتسدام استبي ت 

Smirnov صم لهيييسا لض كيييف وييي  نبتعييية التي عيييع النبتعيييم لضبت اييي اف يقيييد تيييم ةيييت غة الويييتض اةحةييي 
 اسستب ت اع  يضم:

 تتبع البت ا ا العسحيبة ع  العاتعع التي عع النبتعم. فرض العدم:

 س تتبع البت ا ا العسحيبة ع  العاتعع التي عع النبتعم.  الفرض البديو:

( ف ا يييد   هيييتا اتييي ص  ايييسا اسستبييي ت ععايتييية اعتيييع احةييي واا 5ياعييي  يتةييي  عييي  الايييديت تقيييم )
اييض ايييتض العيييدم يقبييييت الويييتض %(  ي   لييت ف يايييي عييي  ي ايييد وضييي  ت 95ل ييية )اسستبيي ت وايييد عسيييتيأ 

ف يعيي  لييم ايي   البت ايي ا العسييحيبة عيي  العاتعييع س تتبييع التي عييع النبتعييمف ا عييت الييسخ ي اييد وضيي  البييدي 
 التياه احي استسدام اسستب تاا الالععضعتة سستب ت اتيض الدتاسة يو د الع  تا ا اةحة صتة الال عة.
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 : نتائج اختبار التوزي  الطبيعي لمبيانات5 جدول
إستراتيجيبد 

 انتفبوض

إستراتيجيبد 

 انحسى

إستراتيجيبد 

 انتنبزل

إستراتيجيبد 

 انتسىيخ

إستراتيجيبد 

 حم انًشكالد

إستراتيجيبد 

 تىسيع األجنذح

Statistic 10117 10184 10171 10119 10144 

P. Value 10112 10111 10111 10111 10111 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.

 أساليب التحميو اإلحصائي المستخدمة  7-4-6-2
با و  وض  ات ص  استب ت اوتدالتة تي عع البت ا ا ف سيف يتم اسوتع د وض  اسستبي تاا الالععضعتية علي  

 . Mann Whitneyياستب ت  Kruskal Wallisياستب ت  Wilcoxon signed ranks testاستب ت 

 نتائج اختبار فروض الدراسة 7-4-6-3
 نتائج اختبار الفرض األول: وينقسم الى اختبار الفروض الفرعية اآلتية: - أ
 نتائج اختبار الفرض الفرعى األول -

 لت ععايتيييي   اييييم تيييييهييييدف اييييسا الوييييتض اليييي  استبيييي ت عيييي  اسا ايييي   السبييييتا )ع سييييعة اليييي  لالليييية اصيييي ا( 
الالععضعيمف ياليسخ  Kruskal Wallisيض العست تا ف يلتح يا سلك تم استسدام استبي ت استتاتياتة التو 

تسيييتسدم لععتاييية الويييتيب الععايتييية بيييي    ليييت عييي  وياتيييي  عسيييت ضتي ف يقيييد تيييم ةيييت غة الويييتض العيييدعم 
 يالوتض البدي  اع  يضم:

H0: M1 = M2 = M3 
H1: M1  M2  M3 

( التي لمف يييتم تايض الوييتض العيدعم يقبيييت 6الايديت تقييم )ييا ي   لاتيي ص  ايسا اسستبيي ت العيةيحة اييم 
( ف 1.15( يايييم  قيييي  عييي  عسيييتيأ الععايتيييية )1.107) P. valueالويييتض البيييدي  حييييث ايييي وا قتعييية 

 يب لت لم تعا  ال يت    السبتا ت لت ععايت   ام استت ت استتاتياتة ععياة ع  استتاتيات ا التو يض.

  1ف م: نتائج اختبار 6جدول 
 N Mean Rank 

 انخثشج

 63017 24 سُىاخ 5إنً  3يٍ 

 73068 28 سُىاخ 7إنً  5يٍ 

 57066 68 سُىاخ 7أكثش يٍ 

Total 121  

Kruskal-Wallis H 60111 

Df 2 

Asymp. Sig. (2-tailed) 10137 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.    
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( التيي لم الت ييتاتاا يالاسييا العصيتيية سسييتسدام اسييتتاتيات ا التويي يض بحسييا 7يعيةيي  الاييديت تقييم )
عت يت السبتاف حيث يتة   اه اضعي   ادا سبيتا العتاايع اضعي  اي   استتي تت تاي ت اسيتتاتياتة الحسيم   ليت 
عيييي  غيتايييي  عيييي  اةسييييتتاتيات ا ف تضيهيييي  اييييم سلييييك اسييييتتاتياتة حيييي  العكيييياالاف اييييم حييييي     ايييي  عيييي  

لتسيييتة يتيسييتع ا ااييدا لييم تايي  اايي ك ايي تب ابيييت اييم دتايية استتيي ت ايي  عاهعيي  عييع ت ييدم اسييتتاتيايتم ا
السبييتا. يوضيي  ا اييا يسييت ف ايي   اسييتتاتياتة التايي  ت قييد تييم استت تايي  لعييتا ياحييدا يسلييك اييم ح ليية السبييتا 

 ساياا( ف بياع  لم يتم استت تا  اه صت   ام السبتاا ا  بت.  5ال   0ا ق  )ع  

 تكرارات والنسب المئوية الستخدام إستراتيجيات التفاوض بحسب الخبرة : ال7جدول 

 اإلستراتيجيبد
 سنىاد 7أكثر ين  سنىاد 7إنى  5ين  سنىاد 5إنى  3ين 

 اننسجخ % انتكرار اننسجخ % انتكرار اننسجخ % انتكرار

 %4401 31 %3201 9 %1607 4 إسرشاذُجُح انحسى

 %1 1 %1 1 %402 1 إسرشاذُجُاخ انرُاصل

 %1602 11 %1403 4 %1205 3 إسرشاذُجُاخ انرسىَح

 %25 17 %4209 12 %5803 14 إسرشاذُجُاخ حم انًشكالخ

 %1407 11 %1107 3 %803 2 إسرشاذُجُاخ ذىسُغ األجُذج

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.

 نتائج اختبار الفرض الفرعى الثانى -
يهييييدف اييييسا الوييييتض اليييي  استبيييي ت عيييي  اسا ايييي   العتايييي  )عتااييييع كييييتعك / عتااييييع( تيييي لت ععايتيييي   اييييم 

الالععضعيمف ياليسخ  Mann Whitney'sاستتاتياتة التو يض العست تاف يلتح يا سلك تم استسدام استب ت 
تستسدم لععتاة الوتيب الععايتة بيي  وياتيي  عسيت ضتي ف يقيد تيم ةيت غة الويتض العيدعم يالويتض البيدي  

 اع  يضم:
H0: M1 = M2 

H1: M1  M2 

( التيي لمف يييتم قبيييت الوييتض العييدعم حيييث 8ييا يي   لاتيي ص  اييسا اسستبيي ت العيةييحة اييم الاييديت تقييم )
ف يب لتيي لم تعايي  ال يييت     (1.15ياييم   بييت عيي  عسييتيأ الععايتيية )P. value (1.014 )ايي وا قتعيية 

العتاييييي  سيييييياو اييييي   عتاايييييع كيييييتعك  ي عتاايييييع ف س تييييي لت ععايتييييي   ايييييم استتييييي ت اسيييييتتاتياتة ععياييييية عييييي  
 استتاتيات ا التو يض.
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 : نتائج اختبار الفرض الفرعى الثانى8جدول 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

 َىع انًكرة

 1322011 67082 79 يشاجغ

 491205 65041 41 يذَش يانٍ

Total 121  

Z -30182 

Asymp. Sig. (2-tailed) 10314 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.

 نتائج اختبار الفرض الفرعى الثالث -
يهدف اسا الوتض ال  استب ت ع  اسا ا   ايي  عاتيا العتااعية )ياتعيم / س ياتعيم الي   حيد العا تيا 
الع لعتة ا ت عة( له ت ليت ععايخ ام استت ت استتاتياتة ععياة ع  اسيتتاتيات ا التوي يضف يلتح ييا سليك 

الععايتة بي  وياتيي  الالععضعمف يالسخ تستسدم لععتاة الوتيب  Mann Whitney'sتم استسدام استب ت 
 عست ضتي ف يقد تم ةت غة الوتض العدعم يالوتض البدي  اع  يضم:

H0: M1 = M2 

H1: M1  M2 
( التيي لمف ييتم تاييض الويتض العييدعم يقبيييت 9ييا ي   لاتيي ص  ايسا اسستبيي ت العيةيحة اييم الاييديت تقيم )

( ف 1.15ايتيييية )( يايييم  قيييي  عييي  عسييييتيأ العع1.129) P. valueالويييتض البييييدي  حييييث ايييي وا قتعييية 
يب لت لم تعا  ال يت    اي  عاتا العتااعة ي لت ععايتي   ايم استتي ت اسيتتاتياتة ععياية عي  اسيتتاتيات ا 

 التو يض.

 : نتائج اختبار الفرض الفرعى الثالث 9جدول 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

 َىع انًكرة

َُرًً ألحذ يكاذة 

انًشاجؼح انؼانًُح 

 األستؼح

19 75071 1438051 

  َُرًً ألحذ يكاذة 

انًشاجؼح انؼانًُح 

 األستؼح

111 57064 582105 

Total 121  

Z -20181 

Asymp. Sig. (2-tailed) 10129 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.        
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( التي لم الت يتاتاا يالاسيا العصيتية سسيتسدام اسيتتاتيات ا التوي يضف حييث 01يعية  الايديت تقيم )
ام ح لة اساتع و لعاتا عتااعية وي لعم تعيي  العتااعيي  الي  اسيتسدام اسيتتاتياتة تيسيتع ا اايدا   بيت 
عيي  العييتااعي  الييسي  س ياتعييي  اليي  عاتييا عتااعييية ويي لعمف بياعيي  يستيي ت العتااعييي  الييسي  س ياتعيييي  

عتااعيية ويي لعم اسييتتاتياتة حيي  العكيياالا   لييت عيي  ا ييتاصهم الييسي  ياتعييي  اليي  عاتييا عتااعيية  لعاتييا
وييي لعمف عييي  ا حتييية  سيييتأ ا ايييا ااييي ك اسيييبة ةيييصيضة لض  تييية الييي  اسيييتسدام اسيييتتاتياتة التاييي  ت عييي  قبييي  

ال   حد العتااعي  العاتعي  ال  عا تا عتااعة بسالف العا تا الع لعتة ا ت عةف ام حي     العاتعي  
 العا تا الع لعتة ا ت عة س تستسدعي  استتاتياتة التا  ت وض  اةنالب. 

 ( 3: التكرارات والنسب المئوية الستخدام إستراتيجيات التفاوض )ف م11جدول 
 اإلستراتيجيبد

 ال ينتًي ألحذ انًكبتت األرثعخ ينتًي ألحذ انًكبتت األرثعخ

 اننسجخ % انتكرار اننسجخ % انتكرار

 %1209 13 %503 1 إسرشاذُجُح انحسى

 %509 6 %1 1 إسرشاذُجُاخ انرُاصل

 %2108 22 %21 4 إسرشاذُجُاخ انرسىَح

 %4306 44 %3106 6 إسرشاذُجُاخ حم انًشكالخ

 %1508 16 %4201 8 إسرشاذُجُاخ ذىسُغ األجُذج

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.

 اختبار الفرض الثانىنتائج  - ب
يهييدف اييسا الوييتض اليي  استبيي ت عيي  اسا ايي   العيقييف التو يةييم )يايييد / وييدم يايييد عع تسيي ا اداتا 
ا ت يي  ( لييه تيي ليت ععايييخ ايييم استتيي ت اسييتتاتياتة ععيايية عيي  اسيييتتاتيات ا التويي يضف يلتح يييا سلييك تيييم 

ي  عي  تحدييد اسسيتالف الععاييخ بيي   Wilcoxon signed ranks testاسيتسدام استبي ت  ياليسخ تعان
 عتيسنم وياتي  غيت عست ضتي  ف يقد تم ةت غة الوتض العدعم يالوتض البدي  اع  يضم:

H0: M1 = M2 

H1: M1  M2 

( التي لمف ييتم تايض الويتض العيدعم يقبييت 00ييا    لات ص  اسا اسستب ت العيةحة ام الاديت تقيم )
( ف 1.15( يايييم  قييي  عييي  عسيييتيأ الععايتييية )1.111) P. valueقتعييية الويييتض البيييدي  حييييث اييي وا 

يب لتيي لم تعاييي  ال ييييت    استتييي ت اسييتتاتياتة التوييي يض ايييم ح لييية يايييد عع تسييي ا اداتا ا ت ييي   يستضيييف 
 استالا   اياتع  واه ام ح لة ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت   . 
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 (2: نتائج اختبار الفرض الثانى )ف11جدول 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

 حانح )أ( / حانح )ب(

Negative Ranks 24 45017 1184011 

Positive Ranks 64 44025 2832011 

Total 121  

Z -30682 

Asymp. Sig. (2-tailed) 10111 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.

( التي لم الت يتاتاا يالاسيا العصيتية سسيتسدام اسيتتاتيات ا التوي يضف حييث 02يعية  الايديت تقيم )
اييم ح ليية وييدم يايييد عع تسيي ا اداتا ا ت يي   تعييي  العتااعييي  اليي  استتيي ت اسييتتاتياتة حيي  العكيياالا 
بدتاة   بت ع  ح لة يايد عع تس ا اداتا ا ت    ف ام حي  يتم الضايو ال  اسيتتاتياتة التسييتة بدتاية 

ام ح لة يايد عع تس ا اداتا ا ت    و  ح لة ودم يايدا  ف اسلك يتم الضايو باسبة ةصيضة ال    بت 
اسييتتاتياتة التايي  ت اييم ح ليية وييدم يايييد عع تسيي ا اداتا ا ت يي   بياعيي  س يييتم اسييتسداعه  اه صتيي   اييم ح ليية 

 يايد تضك العع تس ا. 

 جيات التفاوض: التكرارات والنسب المئوية الستخدام إستراتي12جدول 

 اإلستراتيجيات
 وجود ممارسات إدارة األرباح وجود ممارسات إدارة األرباح

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار
 %6.7 8 %06.7 21 الحسم استتاتياتة

 %1 1 %01 02 استتاتيات ا التا  ت
 %06.7 21 %26.6 02 التسيتة استتاتيات ا

 %50.0 64 %01 06 استتاتيات ا ح  العكاالا
 %20.0 28 %06.7 21 استتاتيات ا تيستع ا اادا

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.
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   نتائج اختبار الفرض الثالث  -ج
يهدف اسا الوتض ال  استب ت ع  اسا ا   اسستالف بي  يتاو العتااعي  ييتاو العديتع  الع ليي  يي لت 
ععايت   ام استت ت استتاتياتة التو يض ام ح لة ياييد  ي ويدم ياييد عع تسي ا اداتا ا ت ي  ف  يلتح ييا 

الويتيب الععايتية بيي  الالععضعيمف ياليسخ تسيتسدم لععتاية  Mann Whitney'sسليك تيم اسيتسدام استبي ت 
 وياتي  عست ضتي ف يقد تم ةت غة الوتض العدعم يالوتض البدي  اع  يضم:

H0: M1 = M2 

H1: M1  M2 

( التي لمف ييتم تايض الويتض العيدعم يقبييت 00ييا    لات ص  اسا اسستب ت العيةحة ام الاديت تقيم )
( ف 1.15( يايييم  قيييي  عييي  عسيييتيأ الععايتيييية )1.112) P. valueالويييتض البيييدي  حييييث ايييي وا قتعييية 

يب لتييي لم تعاييي  ال ييييت    ااييي ك استالاييي   ععايتييي   بيييي  يتاو اييي  عييي  العيييتااعي  يالعيييديتع  العييي ليي  حييييت 
 استت ت استتاتياتة ععياة ع  استتاتيات ا التو يض.

 : ات ص  استب ت الوتض الل لث00اديت 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

 انتجريتيجًىعبد 

 723011 24011 31 انًراجعين

 11017 36091 31 انًذيرين انًبنيين

Total 61  

Z -321.3 

Asymp. Sig. (2-tailed) .2... 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.

التو يضف حييث ( الت لم الت تاتاا يالاسا العصيتة سستسدام استتاتيات ا 04يعية  الاديت تقم )
يتة   اه ام ح لة يايد عع تسي ا اداتا ا ت ي   اي   العيتااعي  يضاي ي  بدتاية   بيت الي  اسيتتاتيات ا 
الحسم يضيه  استتاتيات ا ح  العكاالاف لم استتاتيايتم التسيتة يتيسيتع ا اايدا بدتاية  قي ف ايم حيي  

ضاي ي  الي  اسيتتاتياتة التسييتة ايم الع ي م    العديتع  الع ليي  ام ح لة يايد عع تسي ا ةداتا ا ت ي   ي
ا يت ف يضيهييي  اسييييتتاتياتة حيييي  العكييياالا. بياعيييي  اييييم ح لييية وييييدم يايييييد عع تسييي ا ةداتا ا ت يييي   ايييي   
العيييتااعي  يضايييي ي  ايييم الع يييي م ا يت  تةييي   اليييي  اسيييتتاتياتة الحسييييم ف يعتسييي يأ ت ييييديتام الييي  ايييي  عيييي  

يتعضا ب لعديتع  الع ليي  ا اهم تعيضي  ال  اتب   اويو الياعر  استتاتيايتم التسيتة يتيستع ا ااداف ياتع 
اييم ح ليية يايييد عع تسيي ا يل يي  باسييبة  قيي ف ي سيييتا  لييم يييتم استتيي ت اسييتتاتياتة التايي  ت عيي  قبيي   خ عيي  

 . العتااعي   ي العديتع  الع ليي  سياو ام ح لة يايد عع تس ا ةداتا ا ت     ي ودم يايدا 
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 (3والنسب المئوية الستخدام إستراتيجيات التفاوض )ف : التكرارات14جدول 

 اإلستراتيجيبد

 عذو وجىد يًبرسبد إدارح األرثبح وجىد يًبرسبد إدارح األرثبح

 انًذيرين انًبنيين انًراجعين انًذيرين انًبنيين انًراجعين

 انتكرار
اننسجخ 

% 
 انتكرار

اننسجخ 

% 
 انتكرار

اننسجخ 

% 
 انتكرار

اننسجخ 

% 

إستراتيجيخ 

 انحسى
13 4303% 2 607% 11 3303% 3 11% 

إستراتيجيبد 

 انتنبزل
1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 

إستراتيجيبد 

 انتسىيخ
5 1607% 14 4607% 6 21% 12 41% 

إستراتيجيبد 

 حم انًشكالد
9 31% 11 3303% 8 2607% 11 3303% 

إستراتيجيبد 

 تىسيع األجنذح
3 11% 4 1303% 6 21% 5 1607% 

 العةدت: ع  اوداد الب حلة يا    لات ص  التحضي  اةحة صم.

 

 الخالصة والنتائج والتوصيات والبحوث المستقبمية 7-5
 الخالصة والنتائج 7-5-1

اسييتهدف البحييث تحديييد العالقيية بييي  اسسييتتاتيات ا التو يةييتة اييم العتااعيية يعع تسيي ا اداتا ا ت يي   
العةيييييتعة ف يلتح ييييييا ايييييسا الهيييييدف تيييييم اسيييييتعتاض العالقييييية بيييييي  ايييييم الكيييييتا ا الع ييييييدا ايييييم البيتةييييية 

اسسييييييتتاتيات ا التو يةييييييتة لضعتااعيييييية ي داو الععييييييي  ف العالقيييييية بييييييي  العياعيييييي  العيييييي لتا وضيييييي  استتييييييي ت 
اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتة يوضييي  عع تسييي ا اداتا ا ت ييي   ف ليييم العالقييية بيييي  اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتة 

وتعييدا الب حليية وضيي  دتاسيية تاتعبتيية ف ايي  العتحضيية ا يليي  تييم تياتييه ق صعيية يعع تسيي ا اداتا ا ت يي  ف يا 
است ة و لتاعتع البت ا ا العيدااتة ع  وياة الدتاسة حيت ا س ليا  ي الت تتا ا التم تعتعيد وضيهي  اي  

اسيتتاتيات ا تو يةييتة تعتعيد وضيهيي  العتاايع واييد التوي يض ف ياييم اييسا  5اسيتتاتياتة تو يةييتة عي  وييدد 
دد ا ييد تييم ت يييتم الةييدب ياللبيي ا لعبيي تاا ال  صعيية ب سوتعيي د وضيي  اا بيي ا العبحيييلي  حيييث تييم ت يييتم الةيي

الةييدب ال يي اتخ لالست ةيي و عيي  سييالت وييتض ق صعيية اسست ةيي و اييم ةيييتته  ا يلتيية وضيي  وييدد عيي  
  يا  والسبتاو العتسةةي  ام عا ت العتااعة ف يالت  د ع  عدأ او تة وب تاا اسست ة و يدقة تعبيت 

  الدتاسية ي ف تتةعييي  تاتعبيتيييدا وضي  تةيعتم دتاستيي  العتحضية الل اتية يالتيم اوتعييه ف تضيهييد عايالع ة
  ييييييي  عست ضتيتييييياي اتة وييييتة الليتعبييييتايدتاسة الي  الييييعيييةيتييعويييتدا( ف يت 021ا يليي  وياييية عيي  العيييتااعي  )

التيييم تيةيييضا اليهييي  الب حلييية : وايييد استبييي ت الويييتض  ا يت   وعيييي ( ف  يعييي  الاتييي ص  01عتاايييع ي  01)
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اتيض اتوتة تم التية  ال      السبتا )ع سعة ال  لاللة اص ا( تي لت ععايتي   ايم  0يالسأ يا سم ال  
استتاتياتة التو يض العست تا ف اضع   ادا سبيتا العتاايع اضعي  اي   استتي تت تاي ت اسيتتاتياتة الحسيم   ليت 

سييييتتاتيات ا ف تضيهيييي  اييييم سلييييك اسييييتتاتياتة حيييي  العكيييياالاف اييييم حييييي     ايييي  عيييي  عيييي  غيتايييي  عيييي  اة
اسييتتاتيايتم التسيييتة يتيسييتع ا ااييدا لييم تايي  اايي ك ايي تب ابيييت اييم دتايية استتيي ت ايي  عاهعيي  عييع ت ييدم 
السبييتا. يوضيي  ا اييا يسييت ف ايي   اسييتتاتياتة التايي  ت قييد تييم استت تايي  لعييتا ياحييدا يسلييك اييم ح ليية السبييتا 

 سييياياا( ف بياعييي  ليييم ييييتم استت تاييي  اه صتييي   ايييم السبيييتاا ا  بيييتف يايييي عييي يتوا عيييع 5الييي   0عييي  ا قييي  )

Kleinman et al., 2014; Fu et al., (2011) ;  Brown and Johnstone,(2009)  ب لتتاي
وض  سبتا العتااع ياستالاه  ام استت ت استتاتياتة تو يةتة ععياهف يتيةضا ام الوتض الوتو  الل ا  

ليي     عتايي  العتااييع ) عتااييع كييتعك  ي عتااييع ( س يييي لت ععايتيي   اييم استتيي ت اسييتتاتياتة ععيايية عييي  ا
 ;McCracken et al., (2011))اسيتتاتيات ا التوي يض يايي عي س يتويا عيع عي  تيةي  التيه اي  عي 

Trotman et al., (2009))  ايه بي   كيتعك العتااعية يتايه الي  اسيتسدام اسيتتاتياتة الحسيم بياعي  يت
ب حتع لتيية  Goodwin,(2002)العتااعييي  اليي  اسييتسدام اسييتتاتياتة الت  عيي  يالتسيييتة يالتايي  تف ياييسلك 
اتاه  Gibbins et al  (2010),.استسدام كتا و العتااعة استتاتيات ا الحسم   لت ع  العديتع ف  ع  

ععتيية ف  بياعيي  واييد استبيي ت اليي  توةييي  كييتا و العتااعيية سسييتسدام اسسييتتاتياتة الت  عضتيية بييدس عيي  التي  
الوتض الوتو  الل لث تيةضا ال  تاض الويتض العيدم يقبييت الويتض البيدي  بي   ايي  عاتيا العتااعية 
ييييي لت ععايتيييي   اييييم استتيييي ت اسييييتتاتياتة ععيايييية عيييي  اسييييتتاتيات ا التويييي يض ياييييي عيييي يتوا عييييع  اييييال عيييي  

(Francis and Yu,2009; Chen et al.,2005) ستاتعي   عية الةي تأ الي     عا تيا العتاا(
اع  تيةضا واد استب ت الوتض  لعا تا العتااعة ا ت عة ال بتأ(  ق  قدتا وض  التو يض عع الععي  ف

   استتيي ت اسييتتاتياتة التويي يض اييم ح ليية يايييد عع تسيي ا اداتا ا ت يي   يستضييف استالايي   ععايتيي    الليي ا 
 Bauwhede, et al., 2008;Francis)توا واه ام ح لة ودم يايد عع تس ا اداتا ا ت    ياي ع  ي

and Yu,2009)  ال     وعالو عا تا العتااعة ال بتأ  ق  احتع س لعع تسي ا اداتا ا ت ي   ف ي  ليت
قييدتا وضيي  عيااهيية الةيي يط التييم قييد توتةييه  اداتا الععييي  وضيي  العتااييع ف حيييث يتاييه كييتعك العتااعيية 

لعتااعييييي  اليييي  اسييييتسدام اسييييتتاتياتة الت  عيييي  يالتسيييييتة اليييي  اسييييتسدام اسييييتتاتياتة الحسييييم بياعيييي  يتاييييه ا
ف يوايد استبي ت الويتض الل ليث تيم (McCracken et al., 2011; Trotman et al., 2009)يالتا  ت

تاض الوتض العدم يقبيت الوتض البدي  بياييد اسيتالف ععاييخ بيي  يتاو اي  عي  العيتااعي  يالعيديتع  
العييي ليي  حييييت استتييي ت اسيييتتاتياتة ععياييية عييي  اسيييتتاتيات ا التوييي يضف ياييي  ح لييية ياييييد عع تسييي ا اداتا 

اتيات ا الحسيم يضيهي  اسيتتاتيات ا حي  العكياالاف ا ت    ا   العتااعي  يضاي ي  بدتاية   بيت الي  اسيتت 
ليييم اسيييتتاتيايتم التسييييتة يتيسيييتع ا اايييدا بدتاييية  قييي ف ايييم حيييي     العيييديتع  العييي ليي  ايييم ح لييية ياييييد 
عع تسيييي ا ةداتا ا ت يييي   يضايييي ي  اليييي  اسييييتتاتياتة التسيييييتة اييييم الع يييي م ا يت ف يضيهيييي  اسييييتتاتياتة حيييي  



 العالقة بين اإلستراتيجيات التفاوضية للمراجعة وممارسات إدارة األرباح.........              مساح طارق أمحد حافظ د/ 

    

  43  

 

يد عع تسي ا ةداتا ا ت ي   اي   العيتااعي  يضاي ي  ايم الع ي م ا يت العكاالا. بياع  ايم ح لية ويدم ياي
 تة   ال  استتاتياتة الحسم ف يعتس يأ ت ديتام ال  ا  ع  استتاتيايتم التسيتة يتيستع ا اايداف ياتعي  
يتعضا ب لعديتع  الع ليي  ا اهم تعيضي  ال  اتب   اوو الاعر ام ح لة يايد عع تسي ا يل ي  باسيبة  قي ف 

 سيتا  لم يتم استت ت اسيتتاتياتة التاي  ت عي  قبي   خ عي  العيتااعي   ي العيديتع  العي ليي  سيياو ايم ح لية ي 
الي   Maresch et al., (2020)ف يايي عي يتوا عيع  ياييد عع تسي ا ةداتا ا ت ي    ي ويدم يايداي 

( اليييي  تويييييب 2107اسسيييتالف بييييي  العتاايييع يالععييييي  ايييم استتيييي ت اسسيييتتاتياتة التو يةييييتة ف ياييي بتف )
اسيييتتاتياتة التسييييتة وضييي  اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتةف يضيهييي  اسيييتتاتياتة تيسيييتع اساايييداف ليييم اسيييتتاتياتة 

 ;Gibbins et al., (2001);Goodwin, (2002)الحسم ام تح يا ايدا العتااعة ف ياتا ت ا  ع  
Gibbins et al., (2010)   ضي  التعي ي  بيي  النيتاي ف و سوتع داي الي   اةيضتة اسيتتاتيات ا الت  عي

( الييي  اسوتعييي د وضييي  اسيييتتاتيات ا التوييي يض ايييم البيصييية العةيييتعة ععلضييية ايييم 2100(ياتايييه  ييسيييف ف
 ف حيييييييي  العكيييييييياالا ف يتيسييييييييتع انيييييييي ب ا ااييييييييدا ف الحيييييييي  اليسيييييييير( ف بياعيييييييي حسييييييييماسييييييييتتاتيات ا ) ال

سييتتاتيات ا العت اعايية واييد قتيي م العييتااعي  ب لتويي يض ب سييتسدام اس     Perreault et al.,(2017) كيي ت
ع  ب  اسستتاتيات ا العتع قبة ي دأ ال  ع عد ع  التا  ساف بياع  لم تكت  خ ع  الدتاس ا الس ب ة الي  
اسسييتتاتيات ا التو يةييتة التييم يييتم استت تايي  عيي  قبيي  العتااييع يالعييديت العيي ل  اييم ح ليية يايييد عع تسيي ا 

تااعي  سسيتتاتياتة الحسيم ايم ح لية ) ياييد / ويدم ياييد ف اع  تكيت  اةضتة استت ت العسداتا ا ت    
عع تسييي ا اداتا ا ت ييي   ( عييي  ياهييية ا يييت الب حلييية الييي  التسييييف عييي  التعيييتض لضعسييي ولة يويييدم الييييو  
ال  ع  بعاهاتة اسستتاتيات ا التو يةتة يالتدتعا وضيه  ف اع  ي عد اسستالف بي  العتااع يالععي  ام 

الييي  اسسيييتالف اييي  الكسةيييتة يا ايييداف ع ييييداعهم ايييم بعيييض ا حتييي   الييي   استتييي ت اسيييتتاتياتة ععيايييه
اليي     اتاسييتة  Church,et al.,(2020)التعسييك ب سسييتتاتياتة التييم تح ييا  ادااييه ياييي عيي يتوا عييع 

 .% ع  العو ية ا 00اال ع  العتااع يالععي  ت دأ ال  اك  

 التوصيات 7-5-2
التو يةيتة التيم تعاي  اسوتعي د وضيهي  ايم حي  السالاي ا ياييد ست سي ا ععضايه وي  اسسيتتاتيات ا  -

 بي  العتااع يالععي  لضكتا ا الع يدا ام البيتةة العةتعة.

و يييد ديتاا تدتعبتييية لضعيييتااعي  يالعيييديتع  العييي ليي  وضييي  ع اتييية اسسيييتتاتيات ا التو يةيييتة ياتوتييية  -
 استسداعه  ام ح  السالا ا.
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تتي ست ايم ت يدتم ت تعتاي  العي لم وي  الوتيتا العسيعي  بهي   يايد اايتاواا ح  عية ل ي  الكيتا ا التيم -
ييمف يسلك ل ستا   ع  وعضت ا التو يض بي  العتااع يالععي  ف يالتيم تعيد  حيد  ايم  91-61ع  

 ع كتاا ت سيت ت تعت العتااعة.

 الدراسات والبحوث المستقبمية 7-5-3
 اسستتاتيات ا التو يةتة.العالقة بي  الايااا السضياتة لضعتااع ياستت ت  -

 العالقة بي  يلت ا الحياعة الداسضتة ياسستتاتيات ا التو يةتة ام العتااعة. -

 العالقة بي  التسةا الةا وم لضعتااع ياسستتاتيات ا التو يةتة لضعتااعة. -

 الديت الععدت لهتا  العض تة ام العالقة بي  لا   العتااعة ياستت ت اسستتاتيات ا التو يةتة. -

 المراج  
 المراج  بالمغة العربيةأواًل: 

 وضي  اييدا  ت ي   Audit Fees ليت  تعي ا العتااعية الس تاتيةف"  ةبتي تخف اكي م اي تيب عةينو ا
Earnings Quality  دتاسية تنبت تية وضي  كيتا ا العسي اعة العةيتعة -عاكيخا ا وعي ت "

 .054-89فا 2100ف 2ف اضتة التا تا ف ا ععة نان  ف العدد مجمة التجارة والتمويوف

(ف " ااعا سيييي ا عع تسيييي ا اسسييييتتاتيات ا التو يةييييتة وضيييي  ايييييدا العتااعيييية 2107ايييي بتف  حعييييد   )
ف قسم العح سيبة ف اضتية التاي تاف رسالة ماجيستير غير منشورةالس تاتة: دتاسة تاتعبتة "ف 

 ا ععه ال  اتا.

عع تسيييي ا اداتا ا ت يييي   يايييييدا (ف " قتيييي و يتوسيييييت العالقيييية بييييي  2105حسييييي ف وييييالو وضييييم  حعييييدف )
السةييي صا الايوتييية لضععضيعييي ا العح سيييبتة لضكيييتا ا العتيييدايت  سيييهعه  ايييم سييييب ا يتاب 

ف اضتيية التايي تاف ا ععيية وييي  مجمااة الفكاار المحاساابيدتاسيية تنبت تيية"ف  –الع لتيية العةييتعة 
 .000 – 207ف ا 0ف العدد09كعوف العاضد 

( ف" تنيعت ديت لااة العتااعة لتيدوتم الععضتية التو يةيتة بيي  عتاقيا 2108سضي  ف    حعد ابتااتم ف)
الحس ب ا يالععي  بهدف تح يا العتض العي دت لضععضيعي ا الع لتية : دتاسية ا تعية تنبت تية 

ف ا 2فالعييدد 22ف اضتيية التايي تاف ا ععيية وييي  كييعوف العاضييد مجمااة الفكاار المحاساابي"ف 
678-750. 
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ف "اسيييتتاتيات ا التوييي يض بييي  العتاايييع يالععيييي  )العياعيي  العييي لتا(: دتاسييية 2100تعكيييف بيييدتع ال عيي  ف 
 .211 -040ف ا 0ف اضتة التا تاف ا ععة نان ف العددمجمة التجارة والتمويوتنبت تة"ف 

سييي ب ا (ف " العياعييي  العييي لتا وضييي  وعضتييية التوييي يض بيييي  عتاقيييا الح2108قايييدي ف السيييعيد   قايييدي ف )
يوعي  العتااعة ي لتا  وض  عيقف العتاقا ع  عع تس ا اداتا ا ت ي   )عيع دتاسية عيدااتية 

ف  قسم العح سبة ف اضتة التا تا ف ا ععة رسالة ماجيستير غير منشورةب لبيصة العةتعة (ف 
 نان .

ف "دتاسييييية تحضيضتييييية لععضتييييية التوييييي يض بيييييي  العتاايييييع يوعيضيييييه: 2100ييسيييييفف  تعييييي  ييسيييييف عحعييييييدف 
رسالة عع التنبيا ام بيصة العع تسة العهاتة العةيتعة "ف  –اسستتاتيات ا يالعياع  الع لتا 

 ف قسم العح سبة ف اضتة التا تا ف ا ععة اةساادتعة. ماجيستير غير منشورة
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 المالحق
 (1ممحق رقم )

ةت غة بعض العب تاا ام ةيو  تاو السبتاو العتسةةي  ام عا ت  ق صعة اسست ة و بعد تعدي 
 العتااعة يالتم اوتعدا وضيه  الب حلة واد ااتاو عاه  التاتعب .

 االستراتيجيخ انتفبوضيخ األسبنيت أو انتكتيكبد انتي يعتًذ عهيهب انًراجع في انتفبوض

 0 ( اإلشاسج إنً ا سرُاء يٍ انرقذو انزي أحشصذه انًفاوضاخ1

 ( اخثاس انطشف ا خش نؼًهُح انرفاوض تؼذو انىاقؼُح20

 ( إتقاء انًفاوضاخ يشكضج ػهً انقضاَا30

 ( اضغظ ػهُهى تقىج نهحصىل ػهً ذُاص خ40

 ( أخثشھى أٌ يىقفهى ھى ضذ سوح انًؼُاس انًحاسثٍ رٌ انصهح50

 ( انرحكى فٍ ذىقُد أو وذُشج انًفاوضاخ60

 شكح / يجهس اإلداسج0( اقرشاح يشاجؼح احرُاجاخ انش7

( ذببزكُش انطببشف اِخببش تًسببمىنُح انًببذَشٍَ نضببًاٌ انؼببشض انؼببادل وانحقُقببً 8

 نهحساتاخ0

 ) اسرشاذُجُح انحسى(

 ( انسُطشج ػهً انرؼثُش ػٍ انؼذاء10

 انرحذز تهغرهى "0“( يحاونح انًشاجغ 2

ويؼباَُش ( ذقذَى اقرشاحاخ يىضىػُح نهرسىَح، ارا كباٌ رنبك فبٍ حبذود انقباَىٌ 3

 انًحاسثح0

 ( يُاقشح حا خ أخشي يًاثهح 40

 ( طهة انًشىسج تشأٌ حا خ يًاثهح واسرخذايها نذػى قضُرك5

 ( انؼًم ػهً اقرشاح ذسىَه يؼُُه60

 ( اقرشاح انًقرشحاخ انرٍ ذساػذھى ػهً ذجُة ظهىس انهضًَح فٍ انرفاوض70

انبشأٌ يؼقبىل ( َحصم انًشاجبغ ػهبً شبشَك  خبش فبٍ انًكربة نُىكبذ ػهبً أٌ 8

 وػادل0

 اسرشاذُجُح انرسىَح

 ( يحاونح ذغُُش انرىقؼاخ يٍ انؼًهُح انرفاوضُح10

( ذقذَى اقرشاحاخ يىضىػُح نهرسىَح، ارا كباٌ رنبك فبٍ حبذود انقباَىٌ ويؼباَُش 2

 انًحاسثح0

 ( يحاونح نرسىَح انقضاَا انثسُظح أو  30

نبببً ا قرُببباع تؼبببذو (  َببرى ػبببشض يسبببىدج ذقشَببش انًشاجؼبببح انًؼبببذل ن شبباسج إ4

 ا يرثال0

 ( انرؼثُش ػٍ ا سرؼذاد او انشغثح فٍ انرفاوض50

 ( َشُش انً ذكانُف انُاذجح يٍ اسرًشاس انخالف تٍُ طشفٍ انرفاوض60

 ( انؼًم ػهً كسة ثقح انطشف اِخش70

 ( إتقاء انطشفٍُ ػهً انطاونح وانرفاوض80

تشبببكم يثاشبببش فبببٍ  ( ا سبببرؼاَح تشبببشكاء / يحاسبببثٍُ أخبببشٍَ غُبببش يُخبببشط9ٍُ

 انًشاجؼح نذػى يىقفك0

 ( اششح قضُرك نهؼًُم 110

 اسرشاذُجُح حم انًشكالخ

 ( اإلرػاٌ انكايم نهطشف األخش 10

 ( انحصىل ػهً يساػذج األفشاد نحفع انكشايح فٍ انرفاوض 20
 اسرشاذُجُح انرُاصل
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 (  اسرخذو حس انفكاھح نرهطُف انرفاوض10

 ػٍ انغضة0( انسًاح نهؼًالء تانرُفُس 2

 ( ذحًم يسمىنُح ذُاصل انطشف األخش 30

 ( انؼًم ػهً ذثسُظ جذول األػًال يٍ خالل حزف / انجًغ تٍُ انقضاَا40

(  َحصم انًشاجغ ػهً شبشَك  خبش فبٍ انشبشكح نُىكبذ ػهبً أٌ انبشأٌ يؼقبىل 5

 وػادل0

 ( انذػىج انً ا جرًاػاخ انًركشسج60

 ( انًساػذج فٍ وضغ اطاس نهًفاوضاخ 70

 يحاونح ذسىَح انقضاَا انثسُطح أو  0 (8

 اسرشاذُجُح ذىسُغ األجُذج

  
 (2) رقم ممحق

توسيييت  ي حاييم الععيي ييت تعييد عحيي  سييالف اييم  وفياات تاام تحديااد حااالتين ماان ممارسااات إدارة األرباااح
يل ييي  اييييست ال ةييي ت  ليييتو عيييي  العيييتا     تانييييخ وضيييي  ااتهييي ك عب كيييت لععتيييي ت  العح سيييبتةفيالعبييي د  

ف يتم عا قكتهم ايم التايت تي  لتحدييد اسسيتتاتيات ا التو يةيتة التيم يست تاي   عح سبم  ي عنضا ق ايام
العتااع واد يايد / ودم ياييد عع تسي ا اداتا  ت ي   ف يايسلك ايم التات ية الل اتية بي سستالف بيي  يتاو 

تااييع يالععييي  اييم اسسييتتاتياتة التو يةييتة العسييتسدعه اييم ح ليية يايييد / وييدم يايييد عع تسيي ا اداتا الع
  ت   .

 .الحالة األولى تتعمق بتقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيمها

  بيان الحالة
قةييتة عت ييتتا اييم العو يةيي ا  تحةيييضه ف اهيستيتعضيا العليي ت بت ييديت عسةييا اليديي  العكييايك اييم 

 .لضعسةا بدس  ع  الح اة ال  العسةاالا دتة حيث تاك  السالا ا بك   ال تعة 

  رأى المراج 
تعت د العتااع    العسةا لضديي  العكايك ام تحةيضه  ياا  ع دته بسبا ال يتيف اسقتةي دتة 

ض عع الععي  لةع   ت دتم الحس ب ا الح لتةف يا  است الح لة سيف تحت   العتااع ال  اقا   / التو ي 
 .بكا  و دت

عضحي يية:    ال عيي دا اييم عسةييا الييديي  العكييايك اييم تحةيييضه  اييم عسيي لة تتعضييا بيي لحام عييع حايي  
 .ع اعة عت حة لضععي  لعدم  ع دا العسةا  ي لضحد ع  ع دات ال ع دا
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الحالة الثانية: تتعمق بالمسألة الخاصة بأن يكون توقيت االعتراف باإليراد محاو نازام باداًل مان 
 .إليراداقيمة 

 بيان الحالة
 حييد تايي ت التا صييية الييسخ ويييتض اييم السييي با لضععييالو ةيييع ا   لعييدا سعيييو سيياياا عيييدتا   اييم سيييعت    

ياا عيي  ةييع   لعييدا ويي عي  عيي  لضعاييت . يتيي لف الةييع   لعييدا سعييو سييا ااتييه 21111التا صيية البيي له 
الكتاة العةاعة يةع   لعدا لالث ساياا عي  بي صع التا صية. غينيت بي صع التا صية اسيتتاتيايته التسييت تة 

عيع ت يدتم ةيع   الكيتاة العةياعة لعيدا وي عي  ا ير.  ااتيه 08811يوتض السيضعة بسيعت تا صية يبضيه 
يي  ةييع ا   اةيي ات   لعييدا لييالث سييايا . ااتييه 2111ا ع  بيي  داعيية اةيي اتة ب تعيية وييتض بيي صع التا صيية  تة 

: الةييييع  . يااسوةييييا 21: عيييي  العييييديتع  العيييي ليي  اكييييتتيا الةييييع  ف ياسييييتسدم 61قييييدت الععييييي     
و صييداا العبتعيي ا اييم  يي  اسسييتتاتياتة الاديييدا يل يي  تييم تعيييتض سلييك بعتيسيير عا سييا وضيي  ايييتاداا 

ا لضت ضوييية الت ديتعييية لضةيييع  ف يو عييي  الةيييع   يا ايييا اةييييتاداا عح ييييدا. يقييي م الععيييي  بععييي  عسةييي
 .عبتع ا الةع   وض   اه  ايتاداا الوتتا الح لتة

 رأى المراج 
اهي   ف يب لتي لم ت ضي اةيتاداا سالت الوتتا اتيتا الةيع   amortized تعت د عتااع الحس ب ا  اه ياب م انو و

 .العتااع ع  ايتاداا ي ت    الععي  بكا  عضحيظ لضساة

 

 


