
 
 

 البحث ممخص
يهدف البحث إلى دراسة العبلقة بين نوع استراتيجية األعمال واستراتيجية إدارة األرباح وخطر       

ولتحقيق هدف البحث قام الباحث باالعتماد عمى مفهوم كل من نظرية الوكالة ونظرية  اإلفبلس.
اإلشارة، في تطوير إطار ألثر العبلقة المشتركة بين استراتيجية األعمال واستراتيجية إدارة االرباح 

شركة من الشركات المدرجة  509عمى خطر اإلفبلس، ثم تطبيق اإلطار عمى القوائم المالية لعدد 
 . =605الى سنة  :605بسوق األسهم السعودي، خبلل الفترة الزمنية من سنة 

ولقد أظهرت االختبارات اإلحصائية لفروض البحث ثبلث نتائج. حيث تتمثل النتيجة االولى في 
اعتماد الشركات المدرجة بسوق االسهم السعودي عمى االستراتيجية اآلنية إلدارة أرباحها. بينما 

ثانية الى أن زيادة انخراط االدارة العميا فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة خمصت النتيجة ال
ارباح الشركة التي تتبنى استراتيجية ريادة التكمفة أو التي تتبنى استراتيجية التمايز، يؤدى الى ارتفاع 

ت أساليب خطر االفبلس الذي تتعرض له. وأخيرًا، يؤدى زيادة انخراط االدارة العميا فى ممارسا
المدخل المحاسبي إلدارة ارباح الشركة التي تتبنى استراتيجية ريادة التكمفة أو التي تتبنى استراتيجية 
التمايز، الى خفض خطر االفبلس الذي تتعرض له. وبدمج النتائج الثبلث معًا، يمكن استخبلص 

ية االعمال التى تتبناها نتيجة عامة لمبحث مؤداها وجود أثر لمعبلقة المشتركة بين نوع إستراتيج
 الشركة واالستراتيجية التى تعتمد عميها فى ادارة ارباحها عمى خطر االفبلس الذي تتعرض له. 
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The Impact of The Interrelationship Between Business Strategy 
and Earnings Management Strategy on Bankruptcy Risk 
An Applied Study on Firms Listed in Saudi Stock Market  

 

Abstract 

The research aims to study the relationship between the type of business 
strategy, earnings management strategy and bankruptcy risk. To achieve this 
goal, the study relied on the concept of both agency theory and signal theory 
in developing a framework for the impact of the interrelationship between 
business strategy and earnings management strategy on bankruptcy risk, then 
applying the framework to the financial statements of companies listed in the 
Saudi stock market. The research results are based on sample included 105 
firms with (420) annual reports over a four-year period (from 2016 to 2019). 
The research findings can be grouped into three main results. Firstly, the 
companies listed in the Saudi stock market relied on a real-time strategy to 
manage their profits. Secondly, there is a positive relationship between 
involvement of senior management in the practices of real earnings 
management, for managing the profits of the company that adopts the cost 
leadership strategy or that adopts the differentiation strategy, and risk of 
bankruptcy to which it is exposed. Finally, there is a negative relationship 
between involvement of senior management in the practices of accounting 
earnings management, for managing the profits of the company that adopts 
the cost leadership strategy or that adopts the differentiation strategy, and risk 
of bankruptcy to which it is exposed. This research provides empirical 
evidence supporting the existence of the effect of the interrelationship 
between business strategy and earnings management strategy on bankruptcy 
risk 
Keywords: Business Strategy, Earnings Management Strategy, Bankruptcy 
Risk, Business  Sustainability, Differentiation Strategy, Cost       Leadership 
Strategy. 
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 مقدم  -1
القوائم المالية أحد أهم مصادر المعمومات التى يعتمد عميها األطراف المتعاممة في أسواق  تعتبر

المال في اتختاذ القترارات االستتثمارية والتمويميتة، بصتفة عامتة، ورقتم الترب  المفصت  عنته بتمتك القتوائم 
خمتتق قيمتتة بصتتفة خاصتتة. إذ يمثتتل رقتتم صتتافي التترب  مقياستتًا لمتتدى قتتدرة اإلدارة العميتتا لمشتتركة عمتتى 

مضتتافة لهتتا، ومؤشتترًا عمتتى نجاحهتتا فتتي تحقيتتق أهتتداف أصتتحاب المصتتمحة فيهتتا. ومتتن ثتتم تمعتتب قتتدرة 
الشتركات عمتتى تحقيتق أربتتاح مستتقبمية دورًا هامتتًا فتي تحديتتد أستعار االستتهم، وتعزيتز كفتتا ة تخصتتيص 

ا تحققتته متتن أثتتر المتتوارد باالستتواق الماليتتة. ولهتتذا تتبمتتور مستتؤولية مهنتتة المحاستتبة تجتتا  المجتمتت ، فيمتت
منشتتتود لتتتدى أصتتتحاب المصتتتمحة بشتتتكل عتتتام، والمستتتتثمرين منهتتتا بشتتتكل ختتتاص، فيمتتتا يتعمتتتق بمتتتدى 
مصتتداقية وداللتتة تمثيتتل القتتوائم الماليتتة لؤلحتتداث والعمميتتات اإلقتصتتادية لمشتتركات فتتي إطتتار المعتتايير 

داد و إصتدار (. وعمى الرغم متن نجتاح الهيئتات المستئولة عتن إعت۸۰۰۲المحاسبية المطبقة )عيسی، 
المعتتايير المحاستتبية الدوليتتة واإلقميميتتة ، فتتي تنظتتيم الممارستتات المحاستتبية و الحتتد متتن فتترص التتت ثير 
عمتتى المحتتتوى اإلعبلمتتتى لمقتتوائم الماليتتة، إال أنتتته اليتتزال هنتتتاك العديتتد متتن الممارستتتات المتاحتتة أمتتتام 

ربتاح المحاستبية ، أو متايطمق عميته االدارة العميا لمشركات ، والتي من شت نها التت ثير المتعمتد عمتى األ
، وذلتك بهتدف توجيته  Earnings Management ب دبيتات المحاستبة الماليتة ظتاهرة إدارة االربتاح 

؛ عبد   Ali and Hasnah, 2018قرارات األطراف ذات المصمحة و/ أو تعظيم المناف  الذاتية لها)
حتتتتدوث العديتتتتد متتتتتن حتتتتاالت االفتتتتتبلس  إلتتتتتى (. ولقتتتتد أدت الممارستتتتات الستتتتتمبية إلدارة االربتتتتاح6060

والفضتتائ  الماليتتة لكبتترى الشتتركات المدرجتتة باألستتواق الماليتتة، والتتتي منهتتا عمتتى ستتبيل المثتتال كتتل متتن 
، وهتو متا أدى بتدور  إلتى فقتدان الثقتة فتي WorldCom, Enron, American Insuranceشتركة 

 ;Shah et al., 2019) لقوائم المالية.مهنة المحاسبة نظرًا آلثار هذ  الممارسات السمبية عمى جودة ا
Khanh and Khuong, 2018; Ali and Hasnah, 2018; Hamid et al., 2013; 

Rajeevan and Roshan, 2020; Khuong et al., 2019) ولهتذا حظتي موضتوع إدارة .
لة عتن تنظتيم األرباح عمى إهتمام متزايد، من قبل الباحثين ب دبيات المحاسبة الماليتة والهيئتات المستئو 

واإلشراف عمتى ممارستة مهنتة المحاستبة فتى معظتم بمتدان العتالم، لمتا لته متن تت ثير جتوهري عمتى نمتو 
ستمراريتها )حماد،  (. وعمى المستوى األكاديمى، تناول الباحثون ;605؛ الهوارى، ;605الشركات وا 

خل إنختراط اإلدارة العميتا فى مجال المحاسبة الماليتة، دراستة وتحميتل العوامتل المتؤثرة فتى ودوافت  ومتدا
 ,Abner and Rodiel, 2017; Mangala and Isha) لمشتركة فتى ممارستات إدارة االربتاح.

.  باالضتتافة التتى دراستتة وتحميتتل اآلثتتار االقتصتتادية لتمتتك الممارستتات عمتتى مستتتوى الشتتركات (2017
 واألسواق المالية ككل.   
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 البحث مشكم  -2
متتتتدخمين رئيستتتتيين لممارستتتتات إدارة األربتتتتاح، وهمتتتتا متتتتدخل أفتتتترزت أدبيتتتتات المحاستتتتبة الماليتتتتة 

االنشتطة والمتدخل المحاستتبإى. إذ تعتمتد االدارة العميتتا لمشتركات، عمتى كتتبل المتدخمين، فتتى تحديتد نتتوع 
اإلستتتتراتيجية المبلئمتتتة إلدارة أرباحهتتتا، إمتتتا اإلستتتتتراتيجية اآلنيتتتة أو اإلستتتتراتيجية التبادليتتتة. إذ يقصتتتتد 

ة إنختتراط االدارة العميتتا لمشتتركة فتتى ممارستتات أستتاليب كتتل متتن المتتدخل المحاستتبى باإلستتتراتيجية اآلنيتت
ستتتتراتيجية  ومتتدخل االنشتتطة معتتتًا إلدارة ارباحهتتا ختتتبلل الفتتترة محتتتل التقريتتر المتتتالى. بينمتتا يقصتتتد بتتاإل

ارة التبادلية إعتماد االدارة العميا لمشركة عمى أحد المدخمين، عمى سبيل المثال المدخل المحاسبى، إلد
ارباحها فى فترة مالية معينة، ثم تبديل هتذا المتدخل فتى الفتترة الماليتة التاليتة لهتا بالمتدخل اآلختر، أي 

 Sellami, 2016; Zang, 2012; Cohen and)مدخل االنشطة الدارة ارباحها فى تمك الفتترة. 
Zarowin, 2010) . 

ي والعشتترين إلتتى اآلن، تزايتتد ، فقتتد شتتهدت بدايتتة العقتتد األول متتن القتترن الحتتاد وفتتى هتتذا الصتتدد
إتجتتتا  االدارة العميتتتا لمشتتتركات، فتتتى البمتتتدان التتتتى لتتتديها أستتتواق ماليتتتة متقدمتتتة، إلتتتى إستتتتبدال المتتتدخل 

( ، وذلتك لمعديتد متن االستباب ، Dong et al., 2020) المحاستبى بمتدخل االنشتطة إلدارة أرباحهتا
متتدخل األنشتتطة مقارنتتة بالمتتدخل  أستتاليبالمثتتال إنخفتتاض مختتاطر إكتشتتاف  والتتتي منهتتا عمتتى ستتبيل

(، باإلضتتتافة إلتتتى تبنتتتى االدارة العميتتتا لتتتبعض =605المحاستتتبى، عنتتتد إدارة أربتتتاح الشتتتركات )الستتتيد، 
الشركات خبلل فتترة ماليتة معينتة كتل متن أستاليب المتدخل المحاستبى وأستاليب متدخل االنشتطة إلدارة 

قتتتتدمت مجموعتتتة متتتن الدراستتتتات   (. وفتتتتى هتتتذا الستتتياقDas et al., 2017ارباحهتتتا فتتتي دن واحتتتد )
المحاستتتبية أدلتتتة عمميتتتة مختمطتتتة لمعبلقتتتة بتتتين تبنتتتى االدارة العميتتتا ممارستتتات إدارة االربتتتاح و مقتتتاييس 
األدا  المالي المستقبمي لمشركة ، حيث خمصت نتائج مجموعة منها إلى وجود دثار سمبية لممارسات 

مشتتركات ، منهتتا عمتتى ستتبيل المثتتال دراستتة كتتل إدارة االربتتاح عمتتى مقتتاييس األدا  المتتالي المستتتقبمي ل
، بينمتا قتدمت مجموعتة أخترى Francis et al., 2016؛  =605؛ الوكيتل ، >605متن، عبتد  ، 

من الدراسات أدلتة عمميتة تشتير إلتى وجتود دثتار إيجابيتة لممارستات إدارة االربتاح عمتى مقتاييس األدا  
 Khuong؛  =605متن الستيد ،  -ل دراستة كتل المالي المستقبمي لمشركات  منهتا عمتى ستبيل المثتا

et al., 2019  Basiem, 2017;  وقتد أضتافت دراستة .Yu (2008)  أن مقتاييس األدا  المتالي
المستتتقبمي لمشتتركات التتتي تستتتخدم متتدخل األنشتتطة إلدارة أرباحهتتا أكثتتر إنخفاضتتًا متتن مقتتاييس األدا  

ستبى إلدارة أرباحهتا. وباالضتافة إلتى التعتارض المالي المستقبمي لمشركات التي تستخدم المدخل المحا
فتتى نتتتائج الدراستتات التتتى تناولتتت أثتتر إنختتراط االدارة العميتتا فتتى ممارستتات إدارة االربتتاح عمتتى األدا  
المالي المستقبمي لمشركة، وفى حتدود معرفتة الباحتث، فتان تمتك الدراستات تناولتت إختبتار العبلقتة بتين 
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لمتتتالي المستتتتقبمي لمشتتتركات فتتتى األجتتتل القصتتتير، دون توجيتتته القتتتدر ممارستتتات إدارة االربتتتاح واألدا  ا
الكاف من االهتمام ألثر تمك الممارستات عمتى األدا  المتالي المستتقبمي فتي االجتل الطويتل لهتا. وفتى 
هتتذا الستتياق يكتتون تقيتتيم والتنبتتؤ بخطتتر إفتتبلس الشتتركة محتتل إهتمتتام المستتتثمرين، وذلتتك بهتتدف تقتتديم 

 (Agustia et al., 2020; Dong et ائي لمشركات المربحة والمستتدامةرؤوس االموال بشكل إنتق
(al., 2020.  ومن ثتم قتد تمجت  االدارة العميتا لمشتركات المتعسترة ماليتًا، عتن قصتد، إلتى االنختراط فتى

ممارسات إدارة االرباح حتى لو كانتت تمتك الممارستات مكمفتة، حيتث أن تصتنيك الشتركة عمتى أنهتا   
 (Shayan-Nia etشتركة متعسترة ماليتًا   هتو بالت كيتد أكثتر متن التكمفتة المرتبطتة بتمتك الممارستات 

(al., 2017 .  ولهذا يعتبر خطر اإلفبلسBankruptcy Risk  أحد  المواضي  الساخنة  فتي أدبيتات
التمويل والمحاسبة المالية، وذلك بسبب إنعكاسته عمتى قترارات المستتثمرين وغيترهم متن األطتراف ذات 
المصمحة بالشركة. ومن ثم فتنن تقيتيم خطتر اإلفتبلس والعوامتل التتي تتؤثر فيته، يعتبتر ذا أهميتة كبيترة 

ة عامتتتتة، والمستتتتاهمين منهتتتتا بصتتتتفة خاصتتتتة، بالنستتتتبة لؤلطتتتتراف ذات المصتتتتمحة فتتتتي الشتتتتركات بصتتتتف
(Lukason and Camacho-Minano, 2019; Agustia et al., 2020 ; Dong        

(et al., 2020; Shayan-Nia et al., 2017. 

ومتن الجتدير بالتتذكر، أن تبنتى الشتركة إحتتدى إستتراتيجيتى األعمتال، إستتتراتيجية ريتادة التكمفتتة أو 
ستدامة أعمالها، ولكن إنخراط اإلدارة العميا إستراتيجية التمايز، يكو  ن بهدف تحقيق ميزة تنافسية لها وا 

فتتى ممارستتات إدارة األربتتاح لتته دثتتار ستتمبية قتتد تتتؤدي فتتى النهايتتة إلتتى فشتتل األعمتتال وا عتتبلن إفتتبلس 
، باالضافة الى وجود تباين فى مستوى تمك اآلثار السمبية  (Abner and Rodiel ,2017)الشركة 
دخل المتبتتت  الدارة االربتتتاح. إذ قتتتدمت نتتتتائج مجموعتتتة متتتن الدراستتتات أدلتتتة عمميتتتة عمتتتى أن طبقتتتا لممتتت

انختتراط االدارة العميتتا لمشتتركة فتتى أستتاليب متتدخل االنشتتطة الدارة ارباحهتتا، يكتتون لتته تتت ثير ستتمبي عمتتى 
أدائهتتا المتتالى فتتى االجتتل الطويتتل والتتذي قتتد يتتؤدى إلتتى تتتدمير قيمتتة الشتتركة وا عتتبلن افبلستتها، وذلتتك 

 Kharashgah et al., 2019; Kim and)مقارنتة بممارستات المتدخل المحاستبى الدارة االربتاح 
Park, 2013; Roychowdhury, 2006).  وفتتى حتتدود معرفتتة الباحتتث، توجتتد نتتدرة بالدراستتات .

المحاسبية التى تناولت العبلقة بين إنخراط االدارة العميتا فتى ممارستات إدارة االربتاح ونتوع إستتراتيجية 
االعمتال التتى تتبناهتا الشتركة، باإلضتافة إلتى نتتدرة الدراستات التتى تناولتت دراستة وتحميتل العبلقتة بتتين 

وخطر االفبلس الذي قتد تتعترض لته الشتركة. وفتى هتذا اإلطتار تتمثتل مشتكمة  ممارسات إدارة االرباح
 البحث المطروحة، من قبل الباحث، فى محاولة اإلجابة عمى التساؤالت البحثية التالية  
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متتاهو نتتتوع اإلستتتتراتيجية، التبادليتتة أم اآلنيتتتة، التتتتى تعتمتتتد عميهتتا االدارة العميتتتا لمشتتتركات المدرجتتتة  -5
 لسعودى فى إدارة ارباحها؟بسوق االسهم ا

هتتتل توجتتتد عبلقتتتة بتتتين نتتتوع إستتتتراتيجية االعمتتتال التتتتى تتبناهتتتا الشتتتركات المدرجتتتة بستتتوق االستتتهم  -6
 السعودى وخطر االفبلس الذي تتعرض له؟

هتتل يوجتتتد أثتتتر لمعبلقتتتة المشتتتتركة بتتتين نتتتوع إستتتتراتيجية االعمتتتال التتتتى تتبناهتتتا الشتتتركات المدرجتتتة  -7
وع اإلستتتتراتيجية التتتتى تعتمتتتد عميهتتتا فتتتى إدارة أرباحهتتتا، عمتتتى خطتتتر بستتتوق االستتتهم الستتتعودى ونتتت
 االفبلس الذي تتعرض له؟

( ؟، بما يوفر دليبًل عمميتًا 7(، ورقم )6هل يوجد تباين فى االجابة عمى التساؤلين السابقين رقم ) -8
ة العميتتا عمتتى أهميتتة االختتذ فتتى االعتبتتار نتتوع إستتتراتيجية األعمتتال عنتتد تفستتير دثتتار انختتراط االدار 

لمشركات المدرجة بسوق االسهم السعودى فى ممارسات إدارة االرباح عمى خطتر االفتبلس التذي 
 تتعرض له.   

 ىدف البحث   -3
يهدف البحث إلى تطوير إطار لتحميل أثر العبلقة المشتركة بين نتوع إستتراتيجية االعمتال التتى 
ستراتيجية إدارة أرباحها، عمى خطر االفبلس الذي تتعرض له، بنستتخدام مفهتوم كتل  تتبناها الشركة وا 

المدرجتتتة متتن نظريتتتة الوكالتتتة ونظريتتة اإلشتتتارة، متتت  االختبتتار العممتتتى لئلطتتتار المقتتترح عمتتتى الشتتتركات 
  بسوق األسهم السعودى.   

 البحث منيج -4
 المرتبطتة البحتث اشتتقاق وصتياغة فتروض فتى االستتنباطي باالعتمتاد عمتى المتنهج لباحتثا قتام
أثتتر العبلقتتة المشتتتركة بتتين نتتوع استتتراتيجية االعمتتال التتتى تتبناهتتا الشتتركة واستتتراتيجية إدارة  بدراستتة

أرباحهتا عمتى خطتر االفتبلس التتذي تتعترض لته، باإلضتافة إلتى استتتخدام المتنهج االستتقرائي فتى جمتت  
 البيانات البلزمة إلختبار فروض البحث. 

 أىمي  البحث -5
 فمتن والعممتي. العممتي المستتويين عمتى معاصترة بحثيتة قضتية تناولته فتي البحتث أهميتة تتمثتل

الناحيتتتة العمميتتتة، تمثتتتل إستتتتدامة أعمتتتال الشتتتركات أحتتتد أهتتتم المحتتتددات التتتتى يعتمتتتد عميهتتتا االطتتتراف 
المتعاممتة باالستتواق الماليتتة، الناشتتئة والمتقدمتتة منهتتا عمتى حتتد الستتوا ، فتتى إتختتاذ القتترارات االستتتثمارية 

ختبتتار العبلقتتة والتمويميتتة المرتبطتتة بالشتتركات المدرجتتة بهتتا. وفتتى هتتذا االتجتتا  تنتتاول الباحتتث درا ستتة وا 
ستتتتراتيجية إدارة أرباحهتتتا عمتتتى خطتتتر  المشتتتتركة بتتتين نتتتوع إستتتتراتيجية االعمتتتال التتتتى تتبناهتتتا الشتتتركة وا 

 االفبلس الذي تتعرض له، ومن ثم توفير  
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أدلة عممية ذات مردود إيجابى فى زيادة إدراك مستخدمى القوائم المالية، عما إذا كان انخراط  -5
كة فى ممارسات إدارة االرباح يمثل سموكا إنتهازيًا يهدد استدامة أعمالها، أم االدارة العميا لمشر 

أنه سموك نفعي لتوصيل معمومات خاصة لؤلطراف المتعاممة باالسواق المالية، باالضافة الى 
أهمية األخذ فى االعتبار نوع إستراتيجية االعمال التى تتبناها الشركة، عند تحديد طبيعة هذا 

 قبل االطراف ذات المصمحة فيها.  السموك، من 
أدلة عممية عن دثار إنخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات أساليب، كل من المدخل  -6

المحاسبى ومدخل االنشطة معًا إلدارة أرباحها خبلل فترة مالية معينة، عمى األدا  المالى 
ومن ثم أهمية تحرى  المستقبمى بصفة عامة وخطر االفبلس الذي تتعرض له بصفة خاصة،

االطراف ذات المصمحة فيها عن مدى انخراط االدارة العميا لمشركات فى ممارسات أساليب كل 
من مدخل االنشطة والمدخل المحاسبى فى دن واحد إلدارة أرباحها، وعدم التركيز عمى مدخل 

 دون اآلخر، عند إتخاذ القرارات المرتبطة بها.  

ى حتتتدود معرفتتة الباحتتث، توجتتتد نتتدرة فتتى أدبيتتتات المحاستتبة الماليتتتة أمتتا متتن الناحيتتتة العمميتتة، وفتت
لمدراستتات التتتى تناولتتت تحميتتل اآلثتتار االقتصتتادية النختتراط االدارة العميتتا لمشتتركات فتتى ممارستتات إدارة 
االربتتتاح، فتتتى إتجتتتاهين رئيستتتيين. إذ يتتترتبن االتجتتتا  االول بنتتتدرة الدراستتتات الستتتابقة التتتتى تناولتتتت أثتتتر 

يتتة والخارجيتتة المحيطتتة بالشتتركة، مثتتل إستتتراتيجية االعمتتال، عمتتى العبلقتتة بتتين إنختتراط العوامتتل الداخم
اإلدارة العميا لها فى ممارسات ادارة االرباح واالدا  المالى المستقبمى لهتا. بينمتا يتعمتق االتجتا  الثتانى 

رة العميتا لمشتركة فتى بندرة الدراسات السابقة التى تناولت أثتر نتوع االستتراتيجية التتى تعتمتد عميهتا االدا
متدادًا لهذا االتجا  من الدراسات قتام الباحتث بتقتديم  إدارة ارباحها عمى األدا  المالى المستقبمى لها. وا 
أدلتتة عمميتتة ألثتتر العبلقتتة المشتتتركة بتتين نتتوع استتتراتيجية االعمتتال التتتى تتبناهتتا الشتتركة واالستتتراتيجية 

 االفبلس الذي تتعرض له. التى تعتمد عميها فى إدارة أرباحها عمى خطر 
 البحث حدود 6

يقتصتتر نطتتاق البحتتث، لبلعتبتتارات العمميتتة، عمتتى الشتتركات غيتتر الماليتتة المدرجتتة بستتوق األستتهم 
الستتتعودى، كحتتتدود مكانيتتتة لمبحتتتث، كمتتتا تقتصتتتر الفتتتترة الزمنيتتتة لمبحتتتث عمتتتى أربتتت  ستتتنوات، متتتن ستتتنة 

ختيتار هتذ  الفتترة الزمنيتة إلتى أن ، كحدود زمنية لمبحث. ويرجت  الستبب فتي إ=605إلى سنة  :605
تتتاريأ أول قتتوائم ماليتتة معتتدة وفقتتًا لمعتتايير التقتتارير الماليتتة الدوليتتة لمشتتركات المدرجتتة بستتوق األستتهم 

 . :75/56/605السعودى هو 
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 البحث تنظيم -7
 متن القستم الثتامن فتى أربعتة أقستام، حيتث تنتاول البحتث متن المتبقتي الجتز  بتنظتيم قتام الباحتث

 التاست  عترض القسم تضمن المرتبطة بمشكمة البحث، بينما السابقة الدراسات وتحميل عرض البحث
تتم تخصيصته  العاشتر فقتد القستم البحتث، أمتا اشتتقاق فتروض إلتى النظتري لمبحتث باإلضتافة اإلطتار

نتتائج  الحتادى عشتر عترض القسم لمبحث، وأخيرًا تناول التطبيقية الدراسة وتنفيذ لعرض كيفية تصميم
 البحث ومقترحات الدراسات المستقبمية المرتبطة بموضوع البحث.   ياتوتوص

 الدراس ت الس بق  -8
قام الباحث بتنظيم هذا القسم فى ثبلثة أجزا ، حيث تناول الجز  االول عرض وتحميل مفهوم 
وأهداف ومداخل ودواف  ممارسات إدارة االرباح، بينما تضمن الجز  الثانى عرض وتحميل الدراسات 

ختبار العوامل المؤثرة فى ممارسات إدارة األرباح. وأخيرًا،  فقد تضمن السابقة التى تناولت تحميل وا 
ختبار اآلثار الناتجة عن إنخراط  الجز  الثالث عرض وتحميل الدراسات السابقة المرتبطة بتحميل وا 

 االدارة العميا لمشركات فى ممارسات إدارة االرباح عمى األدا  المالى المستقبمى لها.  

 إدارة االرب ح: المفيوم، األىداف، المداخل، الدوافع 8-1
ًا لتفستتير نظريتتة الوكالتتة، عمتتى أنهتتا مجموعتتة متتن العبلقتتات التعاقديتتة، أو ينظتتر إلتتى الشتتركة، وفقتت

مايسمى بعبلقات الوكالة بين األطراف ذات المصمحة فيها، والتى تتعارض فيما بينها من حيتث دوال 
المنتتاف  الذاتيتتة لكتتل منهتتا، ممتتا يتتؤدى التتى نشتت ة مشتتاكل وكالتتة بتتين هتتذ  االطتتراف وتحممهتتا بمتتا يطمتتق 

.ولهذا إتجه معظم دول العالم إلى إصدار (Jensen and Meckling,1976)الوكالة  عميه تكاليك
، بهدف توفير مجموعة من اآلليتات ;Maswadeh, 2018)>600قواعد حوكمة الشركات )عيسى، 

الرقابية لتجنب أو تدنية حدة تعارض دوال المناف  الذاتية بين األطراف ذات المصمحة بالشركة، ومن 
. وفتى هتذا (Razzaque et al., 2020)اكل الوكالة وما يترتب عميهتا متن تكتاليك ثم الحد من مش

السياق تمثل نظرية الوكالة إحتدى النظريتات التتى إرتكتزت عميهتا أدبيتات المحاستبة الماليتة فتى تفستير 
 دور دليات حوكمة الشركات فى الحد من السموك االنتهازى لبلدارة العميا عند إتخاذ القرارات المختمفة

 Haddad and Mark 2019;Kouaib) والتى من بينها القترارات المرتبطتة بعمميتة التقريتر المتالى
and Abdullah 2019; Alzoubi, 2016(a)) إذ تقتوم االدارة العميتا لمشتركة باتختاذ العديتد متن .

هتتدف إدارة القتترارات المرتبطتتة بعمميتتة التقريتتر المتتالى، والتتتي عنتتد إتخاذهتتا قتتد تتبنتتى ستتموكًا إنتهازيتتًا ب
االربتتتاح التتتتى يتتتتم التقريتتتر عنهتتتا بقوائمهتتتا الماليتتتة. وعمتتتى التتترغم متتتن كثافتتتة جهتتتود البتتتاحثين ب دبيتتتات 
المحاستتبة الماليتتة، فيمتتا يتعمتتق بدراستتة وتحميتتل ظتتاهرة إدارة االربتتاح، إال أنتته حتتتى اآلن، وفتتى حتتدود 
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بيتتتتات المحاستتتتبة الماليتتتتة معرفتتتتة الباحتتتتث، اليوجتتتتد تعريتتتتك محتتتتدد لمفهتتتتوم إدارة االربتتتتاح. إذ أفتتتترزت أد
مجموعة من التعريفات لماهية إدارة االرباح، والتى يمكن تبويبهتا متن وجهتة نظتر الباحتث، إلتى ثتبلث 
اتجاهات. فقد حاول مجموعة من الباحثين، وفقًا لبلتجا  األول، تعريك إدارة االرباح، باإلعتماد عمى 

المرونتتة التتتى توفرهتتا المعتتايير المحاستتبية،  مفهتتوم الخيتتارات المحاستتبية والتتتى يتتتم تطويعهتتا متتن ختتبلل
صتتتدار  عنتتتد إتختتتاذ القتتترارات المرتبطتتتة بقيتتتاس وعتتترض عناصتتتر القتتتوائم الماليتتتة و/ أو عنتتتد تكتتتوين وا 
التقديرات واالحكام المهنية المرتبطة بنتخاذ هذ  القرارات، أو مايطمق عميه الباحث المدخل المحاسبى 

( 2017. فعمتى ستتبيل المثتال، عتترف )Accounting Earnings Managementإلدارة األربتاح 
Mangala and Isha  إدارة األربتاح عمتى أنهتا   إستتخدام الخيتارات المحاستبية عنتد إتختاذ القترارات

 .المرتبطة بكتل متن القيتاس المتالي وا عتداد وعترض القتوائم الماليتة، بهتدف تحقيتق األهتداف المنشتودة  
 (,Maswadeh, 2018; Gill et al., 2013; Basiem ويتشابه هذا التعريك م  تعريك كل من

بينمتتتا إعتمتتتد االتجتتتا  الثتتتانى فتتتى تعريتتتك إدارة االربتتتاح، عمتتتى تبنتتتى مجموعتتتة متتتن البتتتاحثين . 2017)
مفهوم الخيتارات اإلداريتة عنتد إتختاذ القترارات والتتى متن شت نها الختروج بالعمميتات واألنشتطة التشت يمية 

فتق أهتداف عن مسارها الطبيعى، مما ينعكس بآثار  المالية عمى المحتتوى اإلعبلمتى لمقتوائم الماليتة، و 
محتتتتتددة مقتتتتتدمًا متتتتتن قبتتتتتل االدارة العميتتتتتا، أومتتتتتايطمق عميتتتتته الباحتتتتتث متتتتتدخل االنشتتتتتطة الدارة األربتتتتتاح 

Earnings Management Real فعمتى ستبيل المثتال، عترف  .Roychowdhury (2016)  
ميل إنحراف اإلدارة العميا عن المسارات التش يمية العادية لمشركة، بهدف تض إدارة االرباح عمى أنها  

األطتراف ذات المصتتمحة فتتى تحقيتتق أهتتداف التقتتارير الماليتة متتن ختتبلل األدا  التشتت يمي العتتادي لهتتا . 
 Heshmat, 2014 ;Chen et؛ ;605حمتاد ، -ويتشتابه هتذا التعريتك مت  تعريتك كتل متن  

al.,2015; Sellami,2015 وأخيرًا، فقد إعتمدت مجموعة ثالثة من الباحثين عمى دمج اإلتجاهين .
 Healyابقين معًا، لمتوصل إلى تعريك لماهيتة إدارة االربتاح. فعمتى ستبيل المثتال عترف كتل متن الس

and Wahlen (1999)  إدارة األرباح عمى أنها   قيام االدارة العميا لمشركة بندارة األرباح من خبلل
ليتتتة، وهيكمتتتة خياراتهتتتا االداريتتتة عنتتتد تكتتتوين تقتتتديراتها الشخصتتتية المرتبطتتتة باعتتتداد وعتتترض القتتتوائم الما

العمميات واالنشطة العادية لها من أجل تعتديل محتتوى القتوائم الماليتة، ب ترض تضتميل األطتراف ذات 
المصمحة عن األدا  االقتصادي الحالي لمشركة و/ أو الت ثير عمى مخرجات العقود التي تعتمد عمتى 

 O’Callaghan et ؛=605األرقام المحاسبية  . ويتشابه م  هذا التعريك تعريك كل من محمود، 
al., 2018 وب خذ التعريفات السابقة فى االعتبار، يعرف الباحث ل رض هذ  الدراسة إدارة األربتاح .

عمى أنها   قيام االدارة العميا لمشركة بنستخدام تقديراتها الشخصية وأحكامها المهنيتة، بصتورة إنتهازيتة 
رتبطتتتة بعمميتتتة التقريتتتر المتتتالى، فتتتى ضتتتو  معتتتايير أو إيجابيتتتة، عنتتتد إتختتتاذ قراراتهتتتا اإلداريتتتة و/ أو الم

التقتتارير الماليتتة الدوليتتة، وذلتتك بهتتدف توصتتيل معمومتتات عتتن األدا  المتتالى لؤلطتتراف ذات المصتتمحة 
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بالشتتتركة و/أو التتتت ثير عمتتتى مخرجتتتات العقتتتود التتتتي تعتمتتتد عمتتتى األرقتتتام المحاستتتبية التتتتى يتتتتم التقريتتتر 
 عنها.  

ابقة، وجتود متدخمين إلدارة االربتاح، همتا المتدخل المحاستبى ومتدخل ويتض  من إستتقرا  المفتاهيم الست
األنشتتطة.  إذ يرتكتتز المتتدخل المحاستتبى إلدارة االربتتاح عمتتى توظيتتك اإلدارة العميتتا لمخيتتارات المتاحتتة 
لهتتا عنتتتد تطبيتتتق أستتتاس االستتتتحقاق المحاستتتبى و/ أو المرونتتتة التتتتى توفرهتتتا المعتتتايير المحاستتتبية عنتتتد 

مرتبطة بنعداد وعرض القوائم المالية، ممتا يتؤدى إلتى تضتخيم أو تدنيتة االربتاح التتى اتخاذ القرارات ال
يتتتم التقريتتر عنهتتا فتتى نهايتتة الفتتترة الماليتتة و/ أو قيمتتة أحتتد مكوناتهتتا الفرعيتتة، دون التتت ثير عتتادة عمتتى 

 (;Ismail, 2017؛  =605؛ الوكيتتل ،6059؛ حستتين ، ;605التتتدفقات النقديتتة لمشتتركة )   ،
(Eunice et al., 2019; Shaikh et al., 2019 بينمتا يرتكتز متدخل األنشتطة إلدارة االربتاح .

عمتتتى قيتتتام االدارة العميتتتا باستتتتخدام خياراتهتتتا االداريتتتة فتتتى إدارة توقيتتتت و/ أو إعتتتادة هيكمتتتة االنشتتتطة 
ثر بصتورة التش يمية واالستثمارية والتمويمية لمشركة بهتدف االنحتراف عتن مستتوياتها الطبيعيتة، ممتا يتؤ 

مباشتتر عمتتى توقيتتت وقيمتتة التتتدفقات النقديتتة لهتتا، باالضتتافة التتى تضتتخيم أو تدنيتتة األربتتاح التتتى يتتتم 
 ,Sellami, 2015; Masri)التقريتر عنهتا فتى نهايتة الفتترة الماليتة أو قيمتة أحتد مكوناتهتا الفرعيتة. 

2018; Eunice et al., 2019; Ismail, 2017; Aladwan,2019; Smith and 

Pennathur, 2019; Im et al., 2016; Mangala and Isha, 2017; Rahman, et al., 
وقد تقوم االدارة العميا لمشتركة بتطبيتق متدخل األنشتطة، باالعتمتاد عمتى كتل متن أو بعتض    (2013

 األساليب الخمسه التالية  
ة التى من ش نها زيادة إدارة االنشطة المرتبطة بالمبيعات، وذلك من خبلل إتخاذ القرارات االداري -5

قيمة المبيعات في نهاية الفترة المالية، )مثل تعديل سياسة من  التسهيبلت االئتمانية أو 
 الخصومات لمعمبل (.  

إدارة االنشطة المرتبطة بالنفقات اإلختيارية، وذلك من خبلل إتخاذ القرارات االدارية فى فترة  -6
/ أو ت يير توقيت حدوث، نفقات البحوث والتطوير، مالية معينة والتى من ش نها خفض قيمة و

 أو نفقات الدعاية واإلعبلن الى غيرها من النفقات اإلختيارية األخرى لمشركة. 
إدارة االنشطة المرتبطة باإلنتاج، وذلك من خبلل إتخاذ القرارات االدارية التى تؤدى إلى زيادة  -7

مما  Overproductionحجم اإلنتاج فى فترة مالية معينة أو مايعرف باالنتاج الزائد عن الحاجة 
 يؤدى إلى تخفيض تكمفة المبيعات لهذ  الفترة.

وذلك من خبلل إتخاذ القرارات االستثمارية التى تؤثر فى توقيت إدارة األنشطة االستثمارية،  -8
وقيمة صافي التدفقات االستثمارية لمشركة واالرباح التى يتم التقرير عنها، مثل إتخاذ قرار بي  

 أحد األصول غير المتداولة.
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يت وقيمة إدارة األنشطة التمويمية، وذلك من خبلل إتخاذ القرارات االدارية التى تؤثر فى توق -9
صافي التدفقات التمويمية لمشركة واالرباح التى يتم التقرير عنها، ومثال ذلك إتخاذ االدارة العميا 
 قرار بنعادة شرا  األسهم خبلل فترة مالية معينة بهدف زيادة ربحية سهم الشركة خبلل هذ  الفترة.

 Assagaf ؛>605؛ عطية ،=605؛ الوكيل ،=605؛ السيد، =605؛ محمود، =605)الصاوى ،

(et al., 2019; Ali and Kamardin ,2018 
 

وفى هذا السياق إتجه العديد من الباحثين ب دبيتات المحاستبة الماليتة، إلتى دراستة وتحميتل دوافت  
تبنى اإلدارة العميا ألساليب كل من المدخل المحاسبى و مدخل األنشطة إلدارة أرباحها، و التتي منهتا 

؛   ، ;605؛ منصتتتور ،  :605؛ منتتتدور، ;605حمتتتاد،  -ل متتتن  عمتتتى ستتتبيل المثتتتال دراستتتة كتتت
؛  >600؛ عيستى ، >605؛ عطيتة ،6059؛ حسين ،  =605؛ السيد ، ;605؛ الهوارى ، ;605

Healy and Wahlen, 1999; Rahman et al., 2013; Callao et al., 2017;)  
          ;Habbash, and Alghamdi, 2015; Eisele,2012; An et al., 2011 ج  

(  Sellami, 2015; Roychowdhury , 2006  والتتتى يمكتتن تمختتيص نتائجهتتا فتتى ثبلثتتة دوافتت .
 رئيسية إلدارة االرباح، وهي     

التتتدواف  التعاقديتتتتة. حيتتتتث تنختتترط االدارة العميتتتتا لمشتتتتركة فتتتى ممارستتتتات أستتتتاليب كتتتل متتتتن متتتتدخل  -5
عنتتدما تكتتون نتتتائج بعتتض العقتتود، مثتتل عقتتود األنشتتطة و/ أو المتتدخل المحاستتبى إلدارة ارباحهتتا، 

القتتروض أو عقتتود المك فتتات اإلداريتتة مبنيتتة عمتتى األرقتتام المحاستتبية التتتى يتتتم التقريرعنهتتا، وذلتتك 
و/ أو الحصول عمى أفضل الشروط  بهدف تعظيم المناف  الذاتية لها مثل تحقيق األمان الوظيفي

 التعاقدية لها. التعاقدية لصال  الشركة أو تجنب انتهاك الشروط 
دوافت  األستتواق الماليتة. حيتتث تنختترط اإلدارة العميتا لمشتتركة فتى ممارستتات أستتاليب كتل متتن متتدخل  -7

األنشتتطة و/ أو المتتدخل المحاستتبى إلدارة أرباحهتتا، بهتتدف توصتتيل معمومتتات خاصتتة لممتعتتاممين 
 باالسواق المالية و/ أو تحقيق توقعات تمك االطراف تجا  االدا  المالى لمشركة. 

لسياسية. عندما يتوافر لدى اإلدارة العميا لمشركة إعتقاد ب ن األربتاح التتى يتتم التقريرعنهتا الدواف  ا -8
لهتا تت ثير عمتى قتترارات الجهتات التنظيميتة والتشتتريعية بالدولتة، تتجته إلتتى االنختراط فتى ممارستتات 
أستتتاليب متتتدخل االنشتتتطة و/ أو المتتتدخل المحاستتتبى إلدارة ارباحهتتتا، بهتتتدف تجنتتتب أو الحتتتد متتتن 

 تكاليك السياسية التى تتحممها الشركة نتيجة هذ  القرارات. ال
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 العوامل المؤثرة فى مم رس ت إدارة االرب ح  8-2 
ختبار العوامل المؤثرة فى  يتناول هذا الجز  عرض وتحميل الدراسات السابقة المرتبطة بتحميل وا 
إنخراط اإلدارة العميا لمشركات فى ممارسات إدارة األرباح. ولبلعتبارات العممية، يمكن تبويب هذ  

 ( مجموعات كمايمى  >الدراسات حسب نوع تمك العوامل إلى )
. فعمى سبيل المثال دراس ت تن ولت العالق  بين إدارة االرب ح وحجم الشرك  - المجموع  األولى:

نخراط االدارة  خمصت مجموعة من الدراسات إلى وجود عبلقة إرتباط طردية بين حجم الشركة وا 
العميا لها فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها، و التي منها عمى سبيل المثال 

. بينما أفرزت نتائج  Bassiouny et al., 2016; Uwuigbe et al., 2015-دراسة كل من 
   Ahmad et al., 2014; Rahmani and Akbari, 2013 ؛=605السيد،  -دراسة كل من  

نخراط االدارة العميا لها فى  أدلة عممية عمى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين حجم الشركة وا 
 Khanh and Khuongدارة أرباحها، كذلك قدمت دراسةممارسات أساليب المدخل المحاسبى إل

نخراط االدارة العميا   (2018) أدلة عممية تشير الى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين حجم الشركة وا 
، أدلة Lukani( 2013فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها. فى حين قدمت دراسة )

 جم الشركة وممارسات إدارة األرباح. عممية تشير إلى عدم وجود عبلقة بين ح
فعمى سبيل المثال   دراس ت تن ولت العالق  بين إدارة االرب ح وعمر الشرك . - المجموع  الث ني :

أدلة عممية تشير الى وجود عبلقة إرتباط عكسية    Khanh and Khuong (2018) قدمت دراسة
نخراط اإلدارة العميا لها فى ممار  سات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها. بين عمر الشركة وا 

أدلة عممية تشير الى وجود عبلقة إرتباط  Nagar and Suresh (2017)كذلك قدمت دراسة 
نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة  طردية بين دورة حياة الشركة وا 

أدلة عممية تشير إلى عدم    Bassiouny et al., (2016)أرباحها. فى حين أظهرت نتائج دراسة 
نخراط االدارة العميا فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة  وجود عبلقة بين عمر الشركة وا 

 أرباحها. 
. دراس ت تن ولت العالق  بين إدارة االرب ح وخص ئص مجمس ادارة الشرك  -المجموع  الث لث : 

أدلة عممية تشير إلى أن  Kouaib and Abdullah (2019)فعمى سبيل المثال، قدمت دراسة 
التنوع بين الجنسين في مجمس اإلدارة يرتبن سمبيًا بانخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات 

 Lucianoأساليب كل من المدخل المحاسبى ومدخل االنشطة إلدارة ارباحها.  كذلك قدمت دراسة 
and Shan (2018) لى عدم وجود عبلقة بين جنس الرئيس التنفيذى لمشركة أدلة عممية تشير إ

نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها. وفى نفس االتجا   وا 
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ختبار العبلقة بين مدى إستقبللية أعضا  مجمس االدارة وممارسات  تناول بعض الباحثين تحميل وا 
 ,Kang and Kim؛ =605السيد،  -ل، قدمت دراسات كل من  إدارة األرباح. فعمى سبيل المثا

2012; Zgarni et al., 2014 ;Talbi et al., 2015  أدلة عممية تشير الى وجود عبلقة ،
نخراط االدارة العميا لمشركة فى  إرتباط عكسية بين نسبة االعضا  المستقمين بمجمس االدارة وا 

  al. Shah et  - حها. كما أظهرت دراسة كل من ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة أربا
2019, Ge and Kim, 2014; Garven, 2015;  وجود عبلقة إرتباط طردية بين نسبة

نخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة  االعضا  المستقمين وا 
أن السمات المحاسبية )مثل سنوات الخبرة   Kouaib et al., (2018)أرباحها. وأضافت دراسة 

المحاسبية، والمعرفة المحاسبية ( لدى الرئيس التنفيذي لمشركة يرتبن سمبيًا بانخراط االدارة العميا لها 
فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى ، وترتبن بشكل إيجابي بانخراطها فى ممارسات أساليب 

 , Haddad and Mark  -أظهرت نتائج دراسة كل من  مدخل االنشطة الدارة أرباحها.  كذلك 
2019; Ge and Kim ,2014   أدلة عممية تشير إلى أن ازدواجية وظيفة الرئيس التنفيذي تشج

االدارة العميا لمشركة عمى اإلنخراط فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها. واضافت 
لحجم وعدد اجتماعات مجمس االدارة   سمبى  ثير، وجود ت  Chouaibi et al., (2018)دراسة 

واستقبلليه اعضائه ، عمى قدرة االدارة العميا لمشركة عمى االنخراط فى ممارسات اساليب مدخل 
 االنشطة الدارة أرباحها.  

.  دراس ت تن ولت العالق  بين إدارة االرب ح وخص ئص المركز الم لي لمشرك  -المجموع  الرابع : 
 ;Rahmani and Akbari, 2013؛ =605السيد،  -المثال قدمت دراسة كل من فعمى سبيل 

Zamri et al., 2013; Zang,2012  أدلة عممية تشير إلى أن ارتفاع الرافعة المالية لمشركة ،
يحد من قدرة االدارة العميا لها عمى االنخراط فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها، 

)نقبل عن  Yuliana et al., 2015الرقابة من قبل الدائنين. وأضافت دراسة وذلك بسبب زيادة
( أدلة عممية تشير إلى أن الشركات المعرضة لمخسائر هي األكثر إعتمادًا وبشكل ;605حماد ،

 Khanh and Khuong (2018)متعسك عمى مدخل االنشطة إلدارة أرباحها. كما أضافت دراسة 
لديون، تميل االدراة العميا لمشركة إلى استبدال مدخل االنشطة بالمدخل انه في حالة زيادة مستوى ا

الى أن االدارة  Bassiouny (2016)المحاسبى إلدارة ارباحها. وعمى عكس ذلك أشارت دراسة 
العميا لمشركة قد تنخرط فى ممارسات إدارة االرباح بهدف توصيل رسالة الى االطراف ذات 

لمالية هي ذات طبيعة مؤقتة وسيتم التعافي منها فى المستقبل القريب. المصمحة فيها ب ن الضائقة ا
الى ان االدارة العميا لمشركات التي  Januarsi et al., (2014)وفى هذا االتجا  خمصت دراسة 
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لديها ارتفاع فى الرافعة المالية تتجه الى المزيد من االنخراط فى ممارسات اساليب المدخل 
حها مقارنة بالشركات االخرى، وذلك بهدف تحسين مركزها التفاوضي إلعادة المحاسبى الدارة اربا

هيكمة الديون و/ أو خفض احتمال انتهاك شروط عقود المديونية.  وعمى العكس من ذلك توصمت 
نخراط االدارة العميا فى    Veronica (2015)دراسة  إلى عدم وجود عبلقة بين الرافعة المالية وا 

 خل االنشطة الدارة أرباحها. ممارسات أساليب مد
.  دراس ت تن ولت العالق  بين إدارة االرب ح وخص ئص ىيكل ممكي  الشرك  -المجموع  الخ مس : 

 ,Aygun et al., 2014; Kamran and Shah-فعمى سبيل المثال توصمت دراسة كل من 
2014; Lakhal et al., 2015; Min, 2015; Zang ,2012 ;   الى وجود عبلقة إرتباط طردية

بين وجود الممكية المؤسسية فى هيكل رأس مال الشركة وانخراط االدارة العميا لها فى ممارسات 
أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها. وعمى العكس من ذلك، أفرزت نتائج دراسات أخرى أدلة 

ة المؤسسية فى رأس مال الشركة عممية تشير إلى وجود عبلقة إرتباط سمبية بين وجود الممكي
وانخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى إلدارة أرباحها. فى حين توصمت 

إلى عدم وجود عبلقة بين وجود الممكية المؤسسية فى هيكل رأس  Maswadeh (2018)دراسة 
نخراط االدارة العميا فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها. وفى نفس  مال الشركة وا 

، أدلة  Roychowdhury, 2006; Zang, 2012؛=605السيد،  -االتجا ، قدمت دراسة كل من 
عممية تشير الى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين وجود الممكية المؤسسية فى هيكل رأس مال الشركة 

طة الدارة أرباحها. وعمى العكس من و إنخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب مدخل االنش
، إلى وجود عبلقة إرتباط طردية بين نسبة الممكية المؤسسية فى   Min (2015) ذلك توصمت دراسة

نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة  هيكل رأس مال الشركة ، وا 
 ,.Haddad and Mark , 2019 ; Sakaki et al -أرباحها. كذلك أضافت نتائج دراسة كل من 

2017; Liu and Tsai ,2015; Alzoubi, 2016(a); Kałdoński et al., 2020; Malik 

,2015; Zang ,2012.   أدلة عممية تشير الى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين إستقرار الممكية
ممارسات أساليب مدخل  المؤسسية فى رأس مال الشركة وقدرة االدارة العميا لها عمى اإلنخراط فى
 ,.Shayan-Nia et al -االنشطة إلدارة أرباحها. وعمى العكس من ذلك توصمت دراسة كل من 

2017; Lemma et al., 2018  إلى عدم وجود عبلقة بين إنخراط االدارة العميا لمشركة فى
جا  خمصت ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها والممكية المؤسسية. وفى نفس االت

، الى أن وجود مستثمر Alzoubi, 2016(a) Tessema et al., 2018 ; -دراسة كل من  
رئيسى ك حد مكونات هيكل رأس مال الشركة يحد من قدرة االدارة العميا لها عمى اإلنخراط فى 
ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها. وعمى العكس من ذلك خمصت دراسة عفيفى 
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( إلى أن وجود مستثمر رئيسى ك حد مكونات هيكل راس مال الشركة يؤدى إلى زيادة 6055)
انخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها.  ومن ناحية اخرى 

أدلة عممية تشير إلى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين  Dong et al., (2020)قدمت دراسة   
تثمر الرئيسى ك حد مكونات هيكل رأس مال الشركة وقدرة االدارة العميا لها عمى اإلنخراط وجود المس

فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها. وعمى العكس من ذلك، خمصت دراسة 
Haddad and Mark (2019)  الى وجود عبلقة إرتباط طردية بين وجود المستثمر الرئيسى ك حد

س مال الشركة وقدرة االدارة العميا لها عمى اإلنخراط فى ممارسات أساليب مدخل مكونات هيكل رأ
 االنشطة الدارة أرباحها. 

 ,.Alves ,2012, ; O’Callaghan et alوفى هذا السياق، قدمت نتائج دراسة كل من 
مال  ادلة عممية تشير إلى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين نسبة الممكية االدارية فى رأس   2018

نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها. وعمى  الشركة وا 
 ,Aygun et al., 2014; Kamran and Shahالعكس من ذلك، أظهرت نتائج دراسة كل من 

أدلة عممية تشير إلى وجود عبلقة إرتباط طردية بين نسبة الممكية االدارية فى رأس مال  2014
نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها. كما ا لشركة وا 

إلى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين نسبة الممكية  Haddad and Mark (2019)خمصت دراسة 
نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدار  ة االدارية فى رأس مال الشركة وا 

 Liu and Tsai, 2015 ; Shayan-Nia etأرباحها. وعمى العكس من ذلك قدمت دراسة كل من
al., 2017      أدلة عممية تشير إلى عدم وجود عبلقة بين نسبة الممكية االدارية فى رأس مال

نخراط اإلدارة العميا لها فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها. كذلك أظهرت  الشركة وا 
أدلة عممية تشير الى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين نسبة الممكية    Alzoubi (2016) (a)دراسة 

نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى  العائمية فى رأس مال الشركة وا 
سية بين نسبة الى وجود عبلقة إرتباط عك Masri (2018)الدارة أرباحها. كما خمصت دراسة 

الممكية العائمية فى رأس مال الشركة وانخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة 
، Chen et al., 2015; Achleitner et al., 2014الدارة أرباحها. وأضافت دراسة كل من   

ل االنشطة يكون أقل أن انخراط االدارة العميا فى ممارسات أساليب كل من المدخل المحاسبى ومدخ
فى الشركات العائمية مقارنة بالشركات غير العائمية، ولكن اإلدارة العميا بالشركات العائمية تعتمد فى 
إدارة أرباحها عمى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى بصورة أكثر من أساليب مدخل االنشطة. 

وجود عبلقة إرتباط عكسية بين أدلة عممية تشير إلى  Alzoubi, (2016) (a) كذلك قدمت دراسة
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نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب المدخل  نسبة الممكية االجنبية فى راس مال الشركة وا 
 Haddad and Mark (2019)المحاسبى إلدارة أرباحها. وعمى العكس من، ذلك خمصت دراسة 
نخراط االدارة العميا لها فى الى عدم وجود عبلقة بين نسبة الممكية االجنبية فى رأس مال ال شركة وا 

 ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها.  
فعمى سبيل   دراس ت تن ولت العالق  بين إدارة االرب ح ولجن  المراجع . -المجموع  الس دس : 

الى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين نسبة  Davidson et al. (2005)المثال، توصمت دراسة 
نخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى  استقبلل أعضا  لجنة المراجعة وا 

 Osma and Noguer, 2007; Siregar and الدارة أرباحها. بينما خمصت نتائج دراسة كل من
Utama , 2008  الى عدم وجود عبلقة بين استقبلل لجنة المراجعة وانخراط االدارة العميا لمشركة

فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى إلدارة أرباحها. كذلك توصمت نتائج مجموعة أخرى من 
الدراسات إلى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين نسبة استقبلل اعضا  لجنة المراجعة وانخراط االدارة 

مشركة فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها، والتي منها عمى سبيل المثال العميا ل
 Hassan and Ibrahim,2014; Inaam and Khamoussi, 2016 ;Sun -دراسة كل من  

et al., 2014; Kharashgah et al., 2019  بينما خمصت دراسة .Abdullah and Wan 
Hussin (2015)  تباط طردية بين نسبة استقبلل اعضا  لجنة المراجعة الى وجود عبلقة إر

وانخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها. وفى نفس االتجا  
، أظهرت نتائج مجموعة أخرى من الدراسات أدلة عممية تشير إلى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين 

كة بالخبرة المالية وانخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب تمت  أعضا  لجنة المراجعة لمشر 
 ,.Ibrahim et al -مدخل االنشطة الدارة أرباحها ، والتي منها عمى سبيل المثال دراسة كل من  

2019; Kharashgah et al., 2019; Bilal et al., 2018 ;Abdullah and Wan 
Hussin ,2015; Hassan, and Ibrahim ,2014; كذلك قدمت دراسة كل منHassan and 

Ibrahim, 2014; Inaam and Khamoussi, 2016   أدلة عممية تشير إلى وجود عبلقة
إرتباط عكسية بين حجم لجنة المراجعة لمشركة و إنخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أساليب 

من الدراسات أدلة عممية تشير  مدخل االنشطة الدارة أرباحها. بينما أظهرت نتائج مجموعة أخرى 
إلى وجود عبلقة إرتباط طردية بين حجم لجنة المراجعة لمشركة وانخراط االدارة العميا لها فى 

 Hassan ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها، منها عمى سبيل المثال دراسة كل من

and Ibrahim ,2014; Inaam and Khamoussi, 2016. عكس هذ  العبلقة دراسة بينما لم ت
 ,Kharashgah et al., 2019; Abdullah and Wan Hussin, 2015; Garvenكل من 

2015; Sun et al., 2014 وأضافت نتائج مجموعة أخرى من الدراسات أدلة عممية تشير إلى .
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نخراط االدارة العمي ا لها فى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين عدد اجتماعات لجنة المراجعة لمشركة وا 
ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها، والتي منها عمى سبيل المثال، دراسة كل من 

Garven ,2015; Hassan and Ibrahim ,2014; Kharashgah et al., 2019 بينما لم ،
 . Abdullah and Wan Hussin (2015)تظهر هذ  العبلقة دراسة 

  العالق  بين إدارة االرب ح وجودة مراجع  القوائم الم لي . دراس ت تن ولت -المجموع  الس بع : 
 Alhadab and؛ =605؛ السيد ، >600عيسى،  -فعمى سبيل المثال خمصت دراسة كل من  

Iain, 2018; Bassiouny et al., 2016; Arthur et al., 2015; Zang, 2012; Chen 
et al., 2011; Rusmin, 2010   الى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين جودة المراجعة ، مقاسة ،

بحجم مكتب المراجعة ، و إنخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى 
أدلة عممية تشير إلى  Alzoubi (2016) (b)إلدارة أرباحها. وعمى العكس من ذلك، قدمت دراسة 

نخراط االدارة العميا  وجود عبلقة إرتباط طردية بين جودة المراجعة، مقاسة بحجم مكتب المراجعة، وا 
لمشركة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى إلدارة أرباحها. وفى نفس االتجا ، قدمت دراسة كل 

أدلة عممية تشير إلى وجود عبلقة إرتباط   Kim and Park ,2013; Chi et al., 2011من 
، مقاسة بحجم مكتب المراجعة ، وانخراط اإلدارة العميا لمشركة فى طردية بين جودة المراجعة 

 ,.Choi et alممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها. في حين أضافت نتائج دراسة 
نخراط  (2018) وجود عبلقة إرتباط عكسية بين جودة المراجعة، مقاسة بحجم مكتب المراجعة، وا 

ن كانت هذ  العبلقة االدارة العميا لمشركة فى مما رسات أساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها، وا 
 ,.Burnett et alمشروطة بوجود أنظمة قانونية قوية. وفى نفس االتجا ، خمصت دراسة كل من 

2012; Inaam and Khamoussi, 2016  ،الى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين جودة المراجعة
نخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات أساليب المدخل ، مقاسة بالتخصص الصناعى لممراج   ، وا 

 Burnett et al., 2012; Chi etالمحاسبى الدارة أرباحها. كذلك خمصت نتائج دراسة كل من 
al., 2011    إلى وجود عبلقة إرتباط طردية بين جودة المراجعة، مقاسة بالتخصص الصناعى

نخراط االدارة العميا لمشر  كة فى ممارسات اساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها. في حين لممراج ، وا 
(، الى عدم وجود عبلقة بين جودة المراجعة مقاسة بكل من حجم 6060خمصت دراسة راشد )

نخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة  مكتب المراجعة وتدوير المراج ، وا 
، إلى وجود    Zang, 2012; Chi et al., 2011راسة كل الدارة أرباحها. فى حين توصمت د

نخراط االدارة  عبلقة إرتباط عكسية بين جودة المراجعة، مقاسة بفترة مكتب المراجعة م  العميل وا 
 العميا لمشركة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها. 
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  األرب ح والمن فس  في أسواق المنتج ت. دراس ت تن ولت العالق  بين إدارة -المجموع  الث من : 
 Zang , 2012; Laksmana and Yang, 2014فعمى سبيل المثال، توصمت دراسة كل من

Lemma et al., 2018;  إلى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين مستوى المنافسة في سوق المنتجات
نخراط االدارة العميا لها فى ممارسات أسا ليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها. التى تعمل بها الشركة وا 

إلى وجود عبلقة  Markarian and Santalo (2014)وعمى العكس من ذلك توصمت دراسة 
نخراط االدارة العميا  إرتباط طردية بين مستوى المنافسة في سوق المنتجات التى تعمل بها الشركة وا 

أظهرت نتائج مجموعة أخرى من  بينما لها فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة أرباحها. 
الدراسات أدلة عممية تشير إلى وجود عبلقة إرتباط عكسية بين مستوى المنافسة في سوق المنتجات 
نخراط االدارة العميا لها فى أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها،  التى تعمل في ظمها الشركة وا 

Liao and Wen-Chun, 2016; Mohebbi andوالتي منها عمى سبيل المثال دراسة كل من   

Kamyabi, 2014; Laksmana and  Yang, 2014; Paktinat and Javid,2015; 
Cheng et al., 2013.  وعمى العكس من ذلك، توصمت مجموعة أخرى من الدراسات إلى وجود

نخراط  االدارة عبلقة إرتباط طردية بين مستوى المنافسة في سوق المنتجات التى تعمل بها الشركة وا 
العميا لها فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها، والتي منها عمى سبيل المثال 

 Markarian and Santalo, 2014; Khosravipour et al., 2014; Dattaدراسة كل من  
et al., 2013; Karuna et al., 2012; Zang ,2012نتائج رئيسية  . ويمكن استخبلص ثبلث

وتحميل دراسات العوامل المؤثرة فى ممارسات إدارة االرباح. إذ تتمثل النتيجة األولى فى  من عرض
تركيز معظم الدراسات السابقة عمى توفير أدلة عممية لمعبلقة بين ممارسات إدارة االرباح وفعالية 

فى تمك دليات حوكمة الشركات، دون توجيه القدر الكافى لدراسة وتحميل العوامل االخرى المؤثرة 
ودورة حياة الشركة أو استراتيجية االعمال    Managerial Abilityالممارسات مثل المقدر  اإلدارية 

. بينما تتمثل النتيجة الثانية فى ندرة الدراسات التى (Nagar and Suresh,2017) التى تتبناها
خراط االدارة العميا فى تناولت العبلقة بين فعالية دليات حوكمة الشركات، مثل لجنة المراجعة، وان

. في  Razzaque et al., 2020) ؛;605ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة االرباح )  ،
حين تتمثل النتيجة الثالثة في وجود نتائج مختمطة لمدراسات التى تناولت العبلقة بين فعالية دليات 

ئم المالية، وانخراط االدارة العميا حوكمة الشركات، مثل خصائص مجمس اإلدارة وجودة مراجعة القوا
لمشركة فى ممارسات أساليب كل من المدخل المحاسبى ومدخل االنشطة إلدارة أرباحها. وفى حدود 
 معرفة الباحث، ربما يرج  التعارض فى نتائج تمك الدراسات إلى واحد أو أكثر من األسباب التالية   

 (.  ;605وجود تباين فى منهجية القياس المستخدمة فى تمك الدراسات )  ، -5
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إختبلف البيئة القانونية بين البمدان المختمفة محل إهتمام كل دراسة، من حيث قوة القوانين  -6
وصرامة تطبيقها، مما ينعكس ب ثر  المباشر عمى مقدرة االدارة العميا لمشركات عمى اإلنخراط فى 

ات أساليب ادارة االرباح، وكذلك مدى مقدرة المراج  الخارجى عمى إكتشافها )عيسى، ممارس
600< .) 

التباين بين بمدان العالم من حيث هياكل حوكمة الشركات بها، مما يخفض من فعالية دورها  -7
 .   (Kałdoński et al., 2020) الرقابى فى الحد من ممارسات إدارة االرباح

 ص دي  لمم رس ت إدارة االرب حاألث ر االقت 8-3
يتوافر ب دبيات المحاسبة المالية رؤيتان لتفسير أثر انخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات 
 إدارة االرباح عمى األدا  المالى المستقبمى لها، وهما الرؤية االيجابية والرؤية السمبية، وذلك كمايمى   

وفقا لهذ  الرؤية، تمثل ممارسات إدارة األرباح  ارة االرب ح.الرؤي  االيج بي  لمم رس ت اد -أوال: 
األدا  التى يمكن من خبللها زيادة القيمة السوقية لمشركة وتخفيض المخاطر المحيطة بها، وذلك من 
خبلل االعتماد عمى هذ  الممارسات لتوصيل معمومات عن التدفقات النقدية المستقبمية واألدا  

طراف ذات المصمحة فيها و/ أو خفض التكاليك السياسية التى تتحممها المالى لمشركة الى اال
Basiem (2017)  ؛ =605السيد،  -. وفى هذا الصدد قدمت نتائج دراسة كل منKhuong et 

al., 2019; Wibowo and Fuad ,2018 ; Abner and Rodiel , 2017; Basiem, 
2017; Beyer et al., 2018; Heshmat, 2014; Zhao et al., 2012; Gunny , 

2010; Yensen et al.,2019    أدلة عممية تشير إلى وجود عبلقة إيجابية بين إنخراط االدارة ،
العميا لمشركة فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها فى فترة مالية معينة والتدفقات 

البلحقة لها. وأضافت مجموعة أخرى من الدراسات النقدية واألدا  المالى فى الفترة أو الفترات المالية 
أدلة عممية تشير إلى أن النتائج االيجابية لتبنى مدخل االنشطة الدارة االرباح مشروط بعدة عوامل 

 Huang and Sun, 2017; Beyer) وحجم الشركة منها عمى سبيل المثال زيادة القدرات اإلدارية
et al., 2018 ; Jiang et al., 2018 .) 

وفقا لهذ  الرؤية، يؤدى إنخراط االدارة العميا  -الرؤي  السمبي  لمم رس ت ادارة االرب ح:  -ث ني : 
فى ممارسات إدارة األرباح الى الت ثير بصورة سمبية عمى الميزة التنافسية لمشركة و/ أو األدا  المالى 

إذ خمصت مجموعة من  .المستقبميةوالتدفقات النقدية المستقبمية لها، مما قد يؤدي إلى تدمير قيمتها 
الدراسات إلى أن إنخراط االدارة العميا فى ممارسات اساليب مدخل االنشطة إلدارة االرباح، له ت ثير 
سمبي ومعنوى عمى األدا  المالى المستقبمي لمشركة وتدفقاتها النقدية المستقبمية، والتي منها عمى 

؛  السيد ،  6059؛  حسين ، =605محمود ،  ؛ =605الشريك ، -سبيل المثال دراسة كل من 
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 ;Basiem, 2017; Vorst ,2016; Francis et al.,2016؛ =605الوكيل ، ؛  =605
Suffian and Sanusi , 2015 ;Tabassum et al., 2015; Cohen and Zarowin, 
2010; Abad et al., 2018 ; Moradi et al., 2015; Ali and Hasnah, 2018; 

Beckmann et al., 2019 وأضافت نتائج دراسة .Zhang (2008) نقبل عن( Basiem, 

(، أن انخراط االدارة العميا لمشركات فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة يؤثر سمبيًا عمى 2017
األدا  المالى المستقبمي لها بصورة أكثر من الشركات التى تنخرط فى ممارسات أساليب المدخل 

حها. كذلك فنن إنخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى إلدارة أربا
المحاسبى الدارة أرباحها فى فترة مالية معينة، يؤثر بصور  سمبية عمى أدائها المالى وأسعار أسهمها 
في السنوات الثبلث البلحقة لها، وذلك مقارنة بالشركات التى ال تدير أرباحها. كذلك أضافت دراسة 

He et al., (2010)  أن إنخراط االدارة العميا لمشركات فى ممارسات اساليب المدخل المحاسبى
 والعوائد غير العادية لها. سمبي عمى كل من أسعار األسهم إلدارة أرباحها له ت ثير

وفى هذا السياق، يشير خطر اإلفبلس إلى عدم قدرة الشركة عمى الوفا  بالتزاماتها الحالية، مما قد 
عي إتخاذ اإلجرا ات القانونية لئلعبلن عن إفبلسها أوا عادة هيكمة ديونها لموفا  بتمك االلتزامات يستد

. ومن ثم يمكن تعريك Lukason and Camacho-Minano (2019)فى مواعيد إستحقاقها 
مكانيات الشركة والتى قد تؤدى أو ال تؤدى إلى إنتقال  خطر اإلفبلس عمى أنه   مجموعة األحداث وا 

 Bankruptcyإلى مرحمة االفبلس  Financial Distressلشركة من مرحمة العسر المالى ا
(Agustia et al., (2020 بعبارة أخرى، أن اإلفبلس هو أقصى مرحمة من مراحل العسر . 

المالى، حيث قد تكون الضائقة المالية حالة مؤقتة وتتعافى العديد من الشركات منها بالفعل. لهذا قد 
ض إحدى الشركات لمعسر المالى أحد دواف  انخراط االدارة العميا لها فى ممارسات إدارة يمثل تعر 

االرباح لتحسين أدائها المالى فى االجل القصير و/ أو إخفا  الضائقة المالية لها، ومن ثم تجنب 
فة التعرض إلنتهاكات شروط عقود الديون أو فقدان وظائفهم االدارية أو تخفيض مكاف تهم، باإلضا

 ,Nagar and Kaustav , 2016; Campaإلى تخفيض إحتمال التعرض لمرحمة اإلفبلس )
 ;Leach and Newsom,2007 (. فعمى سبيل المثال، قدمت نتائج دراسة كل من  2019

Habib et al., 2013  نقبل عن(Tabassum et al., 2015 أدلة عممية تشير الى أن االدارة ،)
ماليًا تنخرط بشكل أكبر في ممارسات أساليب المدخل المحاسبى إلدارة العميا لمشركات المتعسرة 

 ; Li et al., (2020) أرباحها مقارنة بالشركات التى تتمت  بمركز مالى جيد. وأضافت دراستا
Zang (2012)  أن االدارة العميا لمشركات المتعسرة ماليًا تميل إلى االنخراط فى ممارسات أساليب ،
إلدارة أرباحها بصورة أكثر من االنخراط فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة.  المدخل المحاسبى
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الى أن االدارة العميا لمشركات  Campa (2019)وعمى العكس من ذلك، توصمت نتائج دراسة 
المتعسرة ماليًا تميل إلى إالنخراط فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة بصورة أكثر من االنخراط 

 Nagar andالمدخل المحاسبى إلدارة أرباحها. كما توصمت نتائج دراسة  فى ممارسات أساليب
Kaustav (2016)  الى أن االدارة العميا لمشركات في المراحل األولى من العسر المالى تتجه إلى

االنخراط فى ممارسات أساليب مدخل االنشطة، وفى المراحل المتقدمة منها، تتحول االدارة العميا 
ى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى بدال من ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلى االنخراط ف
 إلدارة أرباحها.  

ويتض  مماسبق، وجود ثبلث نتائج رئيسية يمكن استخبلصها من عرض وتحميل دراسات 
األثار االقتصادية النخراط االدارة العميا فى ممارسات إدارة االرباح. إذ تتمثل النتيجة االولى فى 

ود أدلة عممية مختمطة لآلثار االقتصادية الناتجة عن إنخراط االدارة العميا فى ممارسات إدارة وج
األرباح عمى االدا  المالى المستقبمى لمشركات وخطر االفبلس الذي تتعرض له، ومن ثم عمى 

ارة العميا القيمة السوقية لها. أما النتيجة الثانية فتتمثل فى وجود أدلة عممية تشير إلى تبنى االد
( إلدارة أرباحها. Nagar and Kaustav , 2016لبعض الشركات اإلستراتيجية التبادلية )

وتتضمن النتيجة الثالثة وجود أدلة عممية مختمطة لمدى تفضيبلت اإلدارة العميا لمشركات المتعسرة 
حاسبى أم مدخل ماليا فيما يتعمق بالمدخل الذى تعتمد عميه فى إدارة أرباحها، هل هو المدخل الم

 ؟ Li et al., (2020) ;Campa (2019)األنشطة
وباالضافة الى النتائج الثبلث السابقة، وفى حدود معرفة الباحث، يوجد ندرة فى الدراسات السابقة 
ختبار العبلقة بين إدارة االرباح واالدا  المالى المستتقبمى لمشتركات بصتفة عامتة  التى تناولت تحميل وا 

التتذي تتعتترض لتته بصتتفة خاصتتة، فتتى أربتت  مجتتاالت. إذ يتعمتتق المجتتال االول بنتتدرة وخطتتر االفتتبلس 
الدراسات السابقة التى تناولت أثر المقدرة اإلداريتة، وحجتم الشتركة، ودورة حياتهتا وغيرهتا متن العوامتل 
ة الداخميتتة والخارجيتتة المحيطتتة بالشتتركة عمتتى العبلقتتة بتتين إنختتراط اإلدارة العميتتا لهتتا فتتى ممارستتات إدار 

االربتتتاح واالدا  المتتتالى المستتتتقبمى لمشتتتركة بصتتتفة عامتتتة وخطتتتر االفتتتبلس التتتذي تتعتتترض لتتته بصتتتفة 
خاصتة.  بينمتا يتعمتق المجتال الثتانى بنتدرة الدراستتات الستابقة التتى تناولتت أثتر نتوع اإلستتراتيجية التتتى 

يتتتة أم استتتتراتيجية تعتمتتتد عميهتتتا االدارة العميتتتا الدارة ارباحهتتتا، متتتن حيتتتث متتتا إذا كانتتتت استتتتراتيجية تبادل
دنيتتة، عمتتى االدا  المتتالى المستتتقبمى لمشتتركة بصتتفة عامتتة وخطتتر االفتتبلس التتذي تتعتترض لتته بصتتفة 
، 5خاصتتة. ويتترتبن المجتتال الثالتتث بطبيعتتة مؤشتترات األدا  المتتالي المستتتخدمة فتتى الدراستتات الستتابقة

                                                             
 االصول، عمى العائد معدل مثل المحاسبية، المقاييس وهما المقاييس، من مجموعتين عمى السابقة الدراسات معظم اعتمد إذ - 5

 بين التفاعبلت عمى تعتمد والتى السهم، سعر مثل السوقية، والمقاييس الشركة، المالى المركز و االدا  لتقييم مؤشراً  تعتبر والتى
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لستتوقية كمقتتاييس حيتتث إعتمتتد معظتتم الدراستتات الستتابقة عمتتى إستتتخدام بعتتض المقتتاييس المحاستتبية وا
لآلثتتار االقتصتتادية فتتى األجتتل القصتتير، أى ختتبلل الستتنة أو الستتنتين التتتاليتين لستتنة  Proxiesبديمتته 

انختتراط االدارة العميتتا لمشتتركة فتتى ممارستتات إدارة االربتتاح، دون اإلعتمتتاد عمتتى مقيتتاس واحتتد وشتتامل 
مارستات. وأخيترًا، يتعمتق المحتور لقياس هذ  االثار أو قياس اآلثار االقتصتادية طويمتة االجتل لهتذ  الم

الراب ، بندرة الدراسات التتى تناولتت تحميتل اآلثتار االقتصتادية المستتقبمية لتبنتى الشتركات االستتراتيجية 
اآلنيتتة إلدارة أرباحهتتا، حيتتث اعتمتتد معظتتم البتتاحثين فتتى دراستتة وتحميتتل االثتتار االقتصتتادية لممارستتات 

أن االدارة العميتتا لمشتتركات موضتتوع الدراستتة تتبنتتى إمتتا إدارة االربتتاح عمتتى افتتتراض ضتتمني، أال وهتتو 
 مدخل االنشطة أو المدخل المحاسبي إلدارة أرباحها. 

ومن الجدير بالذكر أن تبنى الشركة إحدى إستراتيجيتي األعمال، إستراتيجية ريادة التكمفة أو 
إستراتيجية التمايز، يكون بهدف تحقيق ميزة تنافسية لها واستدامة أعمالها. كما يمثل خطر اإلفبلس 

ل التي تؤثر فيه، أحد أهم العوامل الحاكمة الستدامة الشركات، ولهذا فنن تقييم خطر اإلفبلس والعوام
ذو أهمية كبيرة بالنسبة لؤلطراف ذات المصمحة عند اتخاذ القرارات المرتبطة بها. ولكن انخراط 
اإلدارة العميا فى ممارسات إدارة األرباح قد يكون له دثار سمبية تؤدي فى النهاية إلى فشل أعمال 

اآلثار السمبية طبقا لممدخل  الشركة وا عبلن إفبلسها، باإلضافة الى وجود تباين فى مستوى تمك
المتب  إلدارة ارباحها، أو قد يكون انخراط اإلدارة العميا لمشركات فى ممارسات إدارة األرباح بهدف 
توصيل معمومات لؤلطراف ذات المصمحة ب ن مشاكل العسر المالي هي مشاكل مؤقته سيتم الت مب 

ي تتعرض له. وفى نفس الوقت، قد يؤثر عميها في األجل القصير، ومن ثم تجنب خطر اإلفبلس الذ
االستراتيجية التي تعتمد عميها الشركة الدارة أرباحها، عمى طبيعة ومعنوية دثار ممارسات إدارة نوع 

متدادًا  األرباح عمى األدا  المالى المستقبمي لها بصفة عامة وخطر اإلفبلس بصفة خاصة. وا 
تصادية لممارسات إدارة االرباح، يتناول الباحث فى لمدراسات المرتبطة بدراسة وتحميل االثار االق

القسم التالى تطوير إطار ألثر العبلقة المشتركة بين نوع استراتيجية االعمال التى تتبناها الشركة 
ونوع االستراتيجية التى تعتمد عميها االدارة العميا فى إدارة ارباحها عمى خطر االفبلس الذي تتعرض 

 له.  
 
 

                                                                                                                                                           
-Al. )بها المدرجة لمشركات المستقبمي المالى باألدا  يتعمق فيما توقعاتها تعكس و المالية، باالسواق المتعاممة االطراف

Matari and Abdullah, 2014.) 
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 ظرى واشتق ق فروض البحثاإلط ر الن -9
يوجتتد ب دبيتتات المحاستتبة الماليتتة منظتتوران لتحميتتل وتفستتير أستتباب ممارستتات إدارة االربتتاح، وهمتتا 

 Informational والمنظتتتتتتتتتتتور المعمومتتتتتتتتتتتاتى Opportunistic Perspective االنتهتتتتتتتتتتتازى  المنظتتتتتتتتتتتور

Perspective  
(Ali and Hasnah, 2018; Agustia et al., 2020; Mangala and Isha, 2017; 
Ismail, 2017; Jasman and Muhammad ,2017  ، ؛ >605)الوكيل  
إذ يرتكز المنظور اإلنتهازى الدارة االرباح عمى أن تعارض دوال المناف  الذاتية وانتشار ظاهرة عدم 
تماثل المعمومات بين اإلدارة العميا لمشركة والمساهمين وغيرهم من األطراف األخرى ذات المصمحة 

ها، يعطى االدارة العميا الفرص والدواف  لئلنخراط في ممارسات إدارة األرباح، بهدف تعظيم دالة في
 المناف  الخاصة بها. بينما تفسر نظرية االشارة المنظور المعموماتى الدارة االرباح، والذي يرتكز 

اح هو توصيل عمى أن الهدف األساسي إلنخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارسات إدارة األرب
معمومات خاصة عن االدا  المالى المستقبمى لبلطراف ذات المصمحة فيها، مما يعزز من قدرتهم 
عمى إتخاذ القرارات االستثمارية والتمويمية المرتبطة بها. ويتض  مما سبق ، وجود دثار إيجابية و 

اح، باالضافة إلى أن النتائج سمبية ناتجة عن إنخراط اإلدارة العميا لمشركات فى ممارسات إدارة االرب
االيجابية لتبنى اإلدارة العميا لتمك الممارسات مشروطًا بعدة عوامل منها عمى سبيل المثال زيادة 

 Jiang et al., 2018; Beyer et al., 2018; Huang) ودورة حيا  الشركة المقدرة اإلدارية
and Sun, 2017) يجية اإلعمال التى تتبناها الشركة . وفى هذا السياق، فمن ناحية تمثل إسترات

أحد هذ  العوامل، ومن ناحية أخرى، فنن الهدف من ورا  تبنى الشركة الي من هذ  اإلستراتيجيات 
( التالى، أثر 5يتمثل فى الحد من مخاطر اإلفبلس، وتحقيق إستدامة االعمال. ويوض  الشكل رقم )

ستراتيجية إدارة أرباحها عمى العبلقة المشتركة بين نوع إستراتيجية األعمال الت ى تتبناها الشركة وا 
 خطر االفبلس الذي تتعرض له. 
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                   أثر العالق  المشترك  بين إستراتيجي  األعم ل التى تتبن ى  الشرك   :1شكل 
ستراتيجي  إدارة أرب حي  عمى خطر االفالس الذي تتعرض لو )من إعداد الب حث(.  وا 

( وجود مدخمين يمكن توظيك أى منهما أو كميهما، من قبل 5الشكل السابق رقم )يتض  من 
اإلدارة العميا لمشركة لبلنخراط فى ممارسات إدارة االرباح، إما بصورة انتهازية أو بصورة معموماتية، 
 وهما المدخل المحاسبى ومدخل االنشطة. فعمى سبيل المثال، يمكن أن تعتمد االدارة العميا لمشركة
عمى أى من المدخمين أو كمهما معًا من أجل تعظيم أو تدنية االرباح المحاسبية، ومن ثم تضميل 
االطراف ذات المصمحة و/ أو الت ثير عمى النتائج التعاقدية التي تعتمد عمى األرقام المحاسبية التى 

ف ممارسات إدارة يتم التقرير عنها فى نهاية الفترة المالية. ورغم أن كبل المدخمين يحققان أهدا
 Ismail, 2017; Haddad) االرباح، إال أنهما يختمفان فيما بينهما فى خمسة جوانب عمى األقل

and Mark , 2019; Kałdoński et al., 2020; Ali and Hasnah, 2018; Basiem, 
2017; Inaam and Khamoussi,2011; Roychowdhury, 2006)      وهي ، 

، حيث تستخدم اإلدارة العميا لمشركة المدخل المحاسبى الدارة أرباحها، غالبا توقيت المم رس  -5
فى نهاية العام عند إتخاذ القرارات المرتبطة بنعداد وعرض القوائم المالية، بينما تستخدم مدخل 

 اإلنشطة إلدارة أرباحها عمى مدار العام. 
، حيتتث يرتكتتز المتتدخل المحاستتبى إلدارة االربتتاح، عمتتى تحويتتل االربتتاح التتتى يتتتم محااور االىتماا م -6

التقريتر عنهتا بتين الفتترات الماليتة المختمفتة، ومتن ثتم لتيس لته تت ثير جتوهرى عمتى التتدفقات النقديتتة 
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المستتتقبمية لمشتتركة. فتتى حتتين أن تطبيتتق متتدخل االنشتتطة إلدارة االربتتاح يرتكتتز عمتتى إعتتادة هيكمتتة 
نشتتتطة والعمميتتتات الحقيقيتتتة لمشتتتركة والتتتتى تتتتنعكس دثارهتتتا عمتتتى قيمتتتة وتوقيتتتت التتتتدفقات وت ييتتتر األ

 النقدية الحالية والمستقبمية لها. 
حيتتث أن إستتتخدام االدارة العميتتا لمشتتركة المتتدخل  اإلرتباا ب ب لمم رساا ت الساا بق  إلدارة األرباا ح، -7

ون مقيتتدًا بمتتدى إستتتخدامه فتتى إدارة المحاستتبى إلدارة أرباحهتتا فتتى فتتترة ماليتتة معينتتة، غالبتتا متتا يكتت
أربتتتاح الفتتتترة أو الفتتتترات الماليتتتة الستتتابقة لهتتتا، فتتتي حتتتين أن متتتدخل االنشتتتطة إلدارة االربتتتاح أقتتتل 

 عرضة لهذا القيد. 
، حيتث يواجته المراجت  الختارجى صتعوبة نستبية فتى إمك ني  اإلكتش ف من قبل المراجع الخ رجي -8

 االرباح مقارنة ب ساليب المدخمى المحاسبى. إكتشاف أساليب مدخل األنشطة إلدارة
حيتث يتؤثر إعتمتاد اإلدارة العميتا لمشتركة عمتى ممارستات أستاليب إمك ني  مالحظا  األثار الما لى،  -9

المتتدخل المحاستتبى إلدارة أرباحهتتا تتت ثيرًا مباشتترًا عمتتى األدا  المتتالى المستتتقبمي لمشتتركة، ومتتن ثتتم 
طتتراف ذات المصتتمحة فيهتتا. وعمتتى العكتتس متتن ذلتتك يمكتتن مبلحظتتته بصتتورة مباشتترة متتن قبتتل األ

فنن ت ثير ممارسات أساليب مدخل االنشطة إلدارة االرباح عمى األدا  المتالى المستتقبمي لمشتركة 
 يكون أقل قابمية لممبلحظة من قبل االطراف ذات المصمحة فيها.

خل االنشتطة أو المتدخل ولهذا يعتمد قرار اإلدارة العميا لمشركة والخاص بالمفاضمة بين إتبتاع متد
المحاسبى إلدارة أرباحها، عمى مجموعة من العوامل، والتي منها عمتى ستبيل المثتال إمكانيتة إكتشتاف 
أستتاليب كتتل متتدخل متتن قبتتل المراجتت  الختتارجى والتكتتاليك والعواقتتب المرتبطتتة بممارستتات أستتاليب كتتبل 

;Kałdoński et al., 2020المتتدخمين. فعمتتى ستتبيل المثتتال، قتتدمت مجموعتتة متتن الدراستتات   

Haddad and Mark, 2019; Basiem, 2017; Masri, 2018; Kang and Kim, 2012 
، أدلة عممية تشير إلى أن التكاليك والعواقتب المرتبطتة بممارستات  =605؛ الصاوى ،;605؛  ، 

دارة العميتتا كتبل المتدخمين إلدارة االربتاح تختمفتتان بصتورة جوهريتة. فعمتى ستتبيل المثتال، يتؤثر إعتمتاد اإل
عمتتى ممارستتات أستتاليب متتدخل األنشتتطة إلدارة أرباحهتتا بصتتورة مباشتترة عمتتى توقيتتت وقيمتتة التتتدفقات 
النقديتتة المرتبطتتة بهتتا، ممتتا يتتؤثر بصتتورة ستتمبيه عمتتى األدا  المتتالى المستتتقبمي لمشتتركة والقيمتتة الستتوقية 

بتاح. ومتن ثتم، فتنن قترار اإلدارة المستقبمية لها، وذلك مقارنتة بممارستات المتدخل المحاستبى إلدارة االر 
العميتتتتا بالمفاضتتتتمة بتتتتين إتبتتتتاع أى متتتتن متتتتدخمى إدارة االربتتتتاح أو كمهمتتتتا هتتتتو قتتتترار تفاضتتتتمى لمتكتتتتاليك 

(، باالضتافة إلتى أن القيتود المرتبطتة بنتبتاع أستاليب =605والمخاطر المحيطة بكتل منهمتا )محمتود، 
ماد عمى أساليب المتدخل اآلختر إلدارة أرباحهتا. أحد المدخمين قد تدف  اإلدارة العميا لمشركة الى االعت

التى أن االدارة العميتا لمشتركة تقتوم  (Zang , 2012 ; Sellami, 2016)إذ خمصتت نتتائج دراستتا 
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بنستتتخدام أستتاليب كتتل متتن المتتدخل المحاستتبى ومتتدخل االنشتتطة إلدارة أرباحهتتا، كبتتدائل أو مكمتتبلت 
النستبية لكتل منهمتا. فعمتى ستبيل المثتال، تقتوم االدارة  لبعضهما البعض، وذلك باإلستناد إلى التكاليك

العميا لمشركات التي تعاني من صعوبات مالية إلى إستبدال أساليب مدخل االنشطة ب ساليب المتدخل 
، كذلك قد تتبنى االدارة العميا لمشركة االستراتيجية اآلنية (Campa ,2019)المحاسبى إلدارة ارباحها 

(Cohen and Zarowin ,2010)الدارة أرباحهتا  . وفتى هتذا الصتدد يثتار التستاؤل البحثتى األول   
وهو   هل تعتمد اإلدارة العميتا لمشتركات المدرجتة بستوق األستهم الستعودى عمتى اإلستتراتيجية التبادليتة 
أم اإلستراتيجية اآلنية إلدارة أرباحها؟ ، ولمحصول عمى أدلة عممية عمى هذا التساؤل، يمكن صتياغة 

 ول لمبحث في صورته العدمية كمايمى  الفرض األ
   ال تعتمد الشركات المدرجة فى سوق األسهم السعودى عمى اإلستراتيجية اآلنية إلدارة أرباحها 

(، والتتى تتم Wu et al., 2015( وجتود إستتراتيجيتين لؤلعمتال )5يتضت  متن الشتكل الستابق رقتم )
 Cost Leadership جية ريتتتتتادة التكمفتتتتتة(، وهمتتتتتا إستتتتتتراتي0>=5)ستتتتتنة  Porterإقتراحمهتتتتتا بواستتتتتطة 

Strategyستتتراتيجية التمتتايز ، إستتتراتيجية Porter. حيتتث عتترف Differentiation Strategy ، وا 
عمتتى أنهتتا   السياستتة والموقتتك التتذي تتختتذ  الشتتركة إستتتجابة لبيئتتة  Business Strategyاألعمتتال 

االعمتتال التنافستتية الخاصتتة بهتتا ومجموعتتة القتتيم أو متتزيج المنتجتتات التتتي يتتتم تطويرهتتا بهتتدف التفتتوق 
عمتتتى المنافستتتين . كتتتذلك يمكتتتن تعريتتتك إستتتتراتيجية األعمتتتال عمتتتى أنهتتتا كيفيتتتة إتختتتاذ قتتترارات الشتتتركة 

 (Chen and  تحقيق والحفاظ عمى ميزة تنافسية في القطتاع التذي تنتمتي إليتهالمرتبطة بالمنافسة، ل
(Keung ,2019  ويرتكتتز مفهتتوم إستتتراتيجية ريتتادة التكمفتتة عمتتى تحقيتتق ميتتزة تنافستتية لستتعر الستتم .

والخدمات المقدمة لعمبل  الشركة، من خبلل تحقيق التميز التش يمي وخفض التكاليك، لموصول إلى 
الخدمتتة األقتتتل تكمفتتة، وذات الجتتتودة العاليتتة فتتتي الصتتناعة التتتتى تنتمتتي إليهتتتا. بينمتتا يرتكتتتز المنتتتج أو 

مفهتتوم إستتتراتيجية التمتتايز عمتتى تحقيتتق ميتتزة تنافستتية لمشتتركة، متتن ختتبلل التفتترد والخصتتائص المميتتزة 
ي يتم لمسم  والخدمات المقدمة لعمبلئها. ومن الجدير بالذكر أنه، عمى الرغم من إختبلف الطريقة الت

بهتتا تنفيتتذ كتتل إستتتراتيجية، فتتنن كمتتتا االستتتراتيجيتين تهتتدفا إلتتى تحقيتتق التفتتوق عمتتى المنافستتين وتحمتتل 
الض وط التنافسية وتدنية مخاطر االفتبلس إلتى أدنتى حتد ممكتن، ومتن ثتم ضتمان إستتدامة األعمتال. 

راتيجيتين تتؤدى فعمى سبيل المثال قدمت مجموعة متن الدراستات أدلتة عمميتة تشتير إلتى أن كتبل االستت
 Lukason and) إلى تحسين مؤشرات االدا  المتالى لمشتركات، ومتن ثتم الحتد متن مختاطر االفتبلس

Camacho-Minano, 2019; Wu et al., 2015; Agustia et al., 2020)  وفتى هتذا .
بلل الستتياق تتجتته الشتتركات، التتتي تتبنتتى إستتتراتيجية ريتتادة التكمفتتة، إلتتى تتتوفير مواردهتتا الماليتتة متتن ختت

اإلعتماد عمى مصادر التمويل الخارجية، لمعديد من األسباب لعل أهمها الحاجة الى ضأ إستثمارات 
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كبيرة في المعدات واآلالت والمواد الخام، باإلضافة الى إنخفاض هامش الرب  لمنتجاتها أو خدماتها، 
ا. ولهتتذا قتتد يتتؤدى وبالتتتالي صتتعوبة الحصتتول عمتتى مواردهتتا الماليتتة متتن مصتتادر التمويتتل الداخميتتة لهتت

تبنى الشركة إستراتيجية ريادة التكمفة إلى إنخراط االدارة العميا لها فى ممارسات إدارة االربتاح، بهتدف 
تحستتين األدا  المتتالى لهتتا، لتوصتتيل معمومتتات إيجابيتتة عتتن الشتتركة، ومتتن ثتتم ستتهولة الحصتتول عمتتى 

,.Wu et al., 2015; Chouaibi et al)مواردهتا الماليتة المطموبتة متن المصتادر الخارجيتة لهتا   

. وعمتتى الجانتتب االختتر تتعتترض الشتتركات التتتي تتبنتتى إستتتراتيجية التمتتايز إلتتى مختتاطر أعمتتى (2019
من الشركات التى تتبنى إستراتيجية ريادة التكمفة، وذلك بسبب الحاجة المستتمرة إلتى تطتوير منتجاتهتا 

ادة الطمتتب عمتتى االستتتثمارات فتتي مجتتال الحاليتتة وتقتتديم منتجتتات جديتتدة لعمبلئهتتا، ممتتا يتتؤدى إلتتى زيتت
البحث والتطوير. ولهذا تعتمد الشركات التى تتبنى إستراتيجية التمايز عمى توفير مواردها الماليتة متن 
مصادر التمويل الخارجية بصورة أقل من مصادر التمويل الداخمية لها، باالضافة إلتى إرتفتاع هتامش 

تمتايز مقارنتة بالشتركات التتى تتبنتى إستتراتيجية ريتادة التكمفتة، الرب  لمشركات التى تتبنى إستتراتيجية ال
ممتتا يمثتتل دافعتتًا لتتبلدارة العميتتا لمشتتركات التتتى تتبنتتى إستتتراتيجية التمتتايز لعتتدم االنختتراط فتتى ممارستتات 
أستتاليب المتتدخل المحاستتبى إلدارة أرباحهتتا. ولكتتن االبتكتتار المستتتمر يمثتتل أحتتد ستتمات الشتتركات التتتى 

ة التمايز، مما يوفر لتبلدارة العميتا بيئتة مواتيتة لتعزيتز إنخراطهتا فتى ممارستات أستاليب تتبنى إستراتيجي
متتتتتدخل االنشتتتتتطة إلدارة أرباحهتتتتتا، وذلتتتتتك مقارنتتتتتة بالشتتتتتركات التتتتتتى تتبنتتتتتى إستتتتتتراتيجية ريتتتتتادة التكمفتتتتتة 

(Chouaibi et al., 2019 فعمتتتى ستتتبيل المثتتتال، قتتتد تتجتتته االدارة العميتتتا لمشتتتركات التتتتى تتبنتتتى .)
اتيجية التمتتتتايز، وفقتتتتا لمفهتتتتوم المنظتتتتور المعمومتتتتاتى الدارة االربتتتتاح، إلتتتتى رستتتتممة نفقتتتتات البحتتتتث إستتتتتر 

والتطوير كوسيمة لتوصيل معمومتات ستارة لممتعتاممين باالستواق الماليتة عتن نتتائج مشتروعات البحتوث 
 والتطوير بها. 

سة وتحميل العبلقة وفى حدود معرفة الباحث، يوجد ندرة بالدراسات المحاسبية التى تناولت درا
ستراتيجية إدارة أرباحها وخطر اإلفبلس الذي  بين نوع إستراتيجية األعمال التى تتبناها الشركة وا 
تتعرض له. ويثير هذا التساؤل الثانى لمبحث وهو  هل تؤثر العبلقة المشتركة بين نوع إستراتيجية 

عمى خطر االفبلس الذي تتعرض له  .  االعمال التى تتبناها الشركة ونوع إستراتيجية إدارة أرباحها
ولمحصول عمى أدلة عممية عمى هذا التساؤل يمكن صياغة الفرض الثانى لمبحث في صورته 

 العدمية كمايمى   
  اليوجد أثر ذو داللة إحصائية لمعبلقة المشتركة بين نوع إستراتيجية االعمال التى تتبناها 

س تراتيجية إدارة أرباحها، عمى خطر االفبلس الذي الشركات المدرجة بسوق األسهم السعودى وا 
 تتعرض له  
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 الدراس  التطبيقي  -11
ومت يرات  عينة تحديد حيث من التطبيقية لمبحث، الدراسة يتناول الباحث في هذا الجز  تصميم

 وكذلك التطبيقية، الدراسة بيانات مت يرات وتحميل في جم  المستخدمة واألدوات ونماذج البحث
 وتحميل عرض وأخيراً  البحث، لفروض اإلختبارات العممية إجرا  فى اإلحصائية المستخدمة األساليب

 .البحث نتائج

 الدراس  محل الزمني  والفترة البحث عين  11-1
ل ختبل الستعودى، مھاألس بستوق  المدرجتة غيتر الماليتة الشتركات فتى البحتث مجتمت  يتمثتل

. وقد تم إختيار عينة من تمك الشركات والتي يتوافر =605إلى سنة  :605السنوات األرب  من سنة 
 بها الشروط التالية  

 إستمرارية إدراج الشركة بسوق األسهم السعودى خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة بالكامل.   -5
 وجود إتساق في نهاية السنة المالية بين شركات العينة.  -6
 عدم وقك التعامل عمى أسهم الشركة بسوق األسهم السعودى خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة.   -7

 عمتتى اھل النستتبى العينتتة، والتوزيتت  ( التتتالى، قائمتتة بعتتدد شتتركات5ويوضت  الجتتدول رقتتم )
 . الدراسة محل الفترة الزمنية خبلل المختمفة اإلقتصادية القطاعات
 الدراس  والتوزيع النسبى لي  عمى القط ع ت االقتص دي  المختمف .: عين  ( 1رقم ) جدول

 انتوزيع انىسبي عذد انشركاث انقطاعاث االقتصاديت

 %44 51 الوىاد األساسية والسلع الرأسوالية .1

 %16 11 تجزئة وإًتاج السلع .2

 %14 15 االتصاالت والٌقل والطاقة .3

 %13 14 الخذهات التجارية والوهٌية .4

 %8 8 العقاريالتطىير  .5

  %100 105 انمدموع
 إجمالى بمغ ثم ومن شركة، (509) العينة شركات عدد (، أن5الجدول السابق رقم ) من يتض 
الدراسة.  كما يتض  من  محل الزمنية الفترة خبلل دةھ( مشا860) الدراسة مت يرات داتھعدد مشا

لطبيعة القطاع اإلقتصادى الذي تنتمي إليه، ( أن شركات العينة موزعة، طبقا 5الجدول السابق رقم )
ي تى قطاع المواد األساسية والسم  الرأسمالية في المرتبة األولى بنسبة  خمس قطاعات. إذ إلى
نتاج السم  في المرتبة الثانية بنسبة )=8) %( :5%( من إجمالى شركات العينة، ثم قطاع تجزئة وا 
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%( من 58ت والنقل والطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة )من إجمالى شركات العينة، ثم قطاع االتصاال
%( من إجمالى 57والمهنية في المرتبة الرابعة بنسبة ) إجمالى شركات العينة، ثم الخدمات التجارية

%( من إجمالى شركات >شركات العينة، وفى المرتبة األخيرة ي تى قطاع التطوير العقارى بنسبة )
 العينة.  

سموب 11-2  الدراس  بي ن ت جمع مص در وا 
جرا  اإلختبارات اإلحصائية لفرضى  إعتمد الباحث فى جم  بيانات مت يرات الدراسة التطبيقية وا 

الدراسة،  العينة خبلل الفترة الزمنية محل لشركات السنوية البحث عمى مصدرين، وهما القوائم المالية
 باإلضافة الى المعمومات المتوافرة بموق  تداول األسهم السعودية عمى شبكة اإلنترنت. 

 األس ليب اإلحص ئي   11-3
إعتمد الباحث فى إجرا  اإلختبارات اإلحصائية لفرضى البحث عمى مقاييس اإلحصا  الوصفى 

Descriptive Statistics  باالضافة الى ، 
 الختبار مدى وجود مشكمة تداخل خطي Collinearity Diagnosticsإستخدام مقياس  -5

Multicollinearity  بين المت يرات المستقمة والرقابية لكل نموذج من نماذج البحث، كل عمى
 حد ، أم ال.

الختبار مدى وجود مشكمة إرتباط ذاتي بين  Autocorrelationإستخدام إختبار االرتباط الذاتي  -6
 ستقمة والرقابية لكل نموذج من نماذج البحث، كل عمى حد ، أم ال.المت يرات الم

، لتحديد إتجا  وقوة العبلقة بين Pearson Correlationإرتباط بيرسون  إستخدام إسموب -7
 مت يرات البحث. 

إستخدام إسموب اإلنحدار الخطى المتعدد لتقدير قيم معامبلت المت يرات المستقمة لكل نموذج  -8
 البحث، كل عمى حد .  من نماذج 

 تصميم وتنفيذ الدراس  التطبيقي  11-4
قام الباحث بتبويب هذا القسم إلى أربعة أجزا  رئيسية. إذ تضمن الجز  األول عرض نماذج 
البحث، بينما تضمن الجز  الثانى عرض وتحميل نتائج كل من إختبار مشكمة التداخل الخطي 

ختبار مشكمة االرتباط الذاتي.  وتناول الجز  الثالث عرض وتحميل نتائج اإلحصا  الوصفى وا 
لمت يرات البحث. وأخيرًا تضمن الجز  الراب  عرض وتحميل نتائج اإلختبارات اإلحصائية لفرضى 

 البحث.
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 نم ذج البحث  11-4-1
قام الباحث بتبويب هذا الجز  الى أربعة أجزا  فرعية حيث تضمن الجزئان األول والثاني تطوير 
وصياغة نماذج قياس األثر المالى النخراط اإلدارة العميا بشركات العينة في ممارسات أساليب 

نماذج المدخل المحاسبي ومدخل األنشطة إلدارة أرباحها. بينما تضمن الجز  الثالث تطوير وصياغة 
الكشك عن االستراتيجية التي تتبعها شركات العينة خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة إلدارة أرباحها. 
وأخيرًا تناول الجز  الراب  تطوير وصياغة نموذج الختبار أثر العبلقة المشتركة بين نوع استراتيجية 

ستراتيجية إدارة ارباحها ع مى خطر االفبلس الذي تتعرض له االعمال التي تتبناها شركات العينة وا 
 خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة. 

نمااوذج قياا س األثاار الماا لي النخااراب االدارة العمياا  لشاارك ت العيناا  فااى مم رساا ت  11-4-1-1
 أس ليب المدخل المح سبى إلدارة أرب حي 

( فتتى قيتتاس قيمتتة Dechow et al., 1995المعتتدل )   Jonesإعتمتتد الباحتتث عمتتى نمتتوذج 
، لقيتتاس األثتتر المتتالى إلنختتراط Proxyكبتتديل  Discretionary Accrualsاالستتتحقاق االختيتتارى 

االدارة العميتتتا لشتتتركات العينتتتة فتتتى ممارستتتات أستتتاليب المتتتدخل المحاستتتبى إلدارة ارباحهتتتا ختتتبلل الفتتتترة 
 الزمنية محل الدراسة، والذي تم صياغته كما يمي  

 

كذلك إعتمد الباحث عمى مدخل قائمة التدفقات النقدية لقياس مقدار اإلستحقاق المحاسبى الكمى 
 (Das etفى نهاية كل فترة مالية من فترات الدراسة ولكل شركة من شركات العينة، كل عمى حدة، 

(al., 2017   وفقًا لمنموذج التالى 
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االدارة العمياا  لشاارك ت العيناا  فااى مم رساا ت نمااوذج قياا س األثاار الماا لي النخااراب  11-4-1-2
 أس ليب مدخل األنشط  إلدارة أرب حي .
، فتتتتى قيتتتتاس األثتتتتر المتتتتالى  Roychowdhury (2006)إعتمتتتتد الباحتتتتث، عمتتتتى نمتتتتوذج دراستتتتة 

إلنختتتراط االدارة العميتتتا لشتتتركات العينتتتة فتتتى ممارستتتات أستتتاليب متتتدخل االنشتتتطة إلدارة أرباحهتتتا ختتتبلل 
الدراسة ، وذلك إتساقًا م  معظم الدراسات السابقة  فى هذا المجال ، و التي منها الفترة الزمنية محل 

 ,Beckmann et al., 2019; Cohen and Zarowin ؛=605عمى ستبيل المثتال ، محمتود ، 
2010; Moradi et al., 2015; Wu et al., 2015; Zang, 2012;  وتتمثل الفكرة الرئيسية .

، فتتتى تقتتتدير المستتتتوي العتتتادي أو الطبيعتتتي لثبلثتتتة مت يتتترات وهتتتي Roychowdhuryلنمتتتوذج دراستتتة 
صافي التدفقات النقدية التش يمية، وتكاليك االنتاج، والمصتروفات االختياريتة، ثتم تقتدير مقيتاس متالى 
مجم  إلنخراط االدارة العميا لمشركة فى ممارستات أستاليب متدخل االنشتطة إلدارة أرباحهتا، وذلتك متن 

 طوات التالية   خبلل القيام بالخ
( التالية عمى شركات العينة ولكل 9(، ورقم )8(، ورقم )7تطبيق نماذج البحث الثبلثة رقم ) -5

(، كل عمى حد ، خبلل الفترة 5قطاع من قطاعات العينة الموضحة بالجدول السابق رقم )
 الزمنية محل الدراسة.  

(، فى 9(، ورقم )8(، ورقم )7ثبلثة رقم )إستخدام المعامبلت المقدرة لكل نموذج من النماذج ال -6
تقدير قيمة المستوى العادى لكل من التدفقات النقدية التش يمية، وتكاليك االنتاج، والمصروفات 
االختيارية، كل عمى حد ، عمى مستوى كل شركة من شركات العينة خبلل الفترة الزمنية محل 

 الدراسة. 
قياس المستوى غير العادى لكل من التدفقات النقدية التش يمية وتكاليك االنتاج والمصروفات  -7

االختيارية، كل عمى حد ، من خبلل المقارنة بين المستوى الفعمى المتوافر بالقوائم المالية لمشركة 
( 9ورقم ) (،8(، ورقم )7والمستوى العادى له، والمقدر من تطبيق نماذج البحث الثبلثة رقم )

    -التالية. ومن ثم بننتها  هذ  الخطوة، يتم تقدير كل من  
  قيمة التدفقات النقدية التش يمية غير العادية، كمقياس بديل، النخراط االدارة العميا فى ممارسات

أساليب مدخل االنشطة الدارة أرباحها، باستخدام القرارات المرتبطة ب نشطة المبيعات، عمى 
 ة من شركات العينة خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة. مستوى كل شرك

  قيمة تكاليك االنتاج غير العادية، كمقياس بديل، النخراط االدارة العميا فى ممارسات أساليب
مدخل االنشطة الدارة أرباحها، باستخدام القرارات المرتبطة ب نشطة االنتاج، عمى مستوى كل 

 شركة من شركات العينة خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة. 
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 العاديتتتة، كمقيتتتاس بتتتديل، النختتتراط االدارة العميتتتا فتتتى أستتتاليب  قيمتتتة المصتتتروفات االختياريتتتة غيتتتر
ممارسات مدخل االنشطة الدارة أرباحها، باستخدام القرارات المرتبطة باألنشطة الرأسمالية، عمتى 

 مستوى كل شركة من شركات العينة خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة. 
تشتتت يمية غيتتتر العاديتتتة، وتكتتتاليك االنتتتتاج غيتتتر دمتتتج القتتتيم المطمقتتتة لكتتتل متتتن التتتتدفقات النقديتتتة ال -8

العاديتتة، والمصتتروفات االختياريتتة غيتتر العاديتتة، والناتجتتة متتن تنفيتتذ الخطتتوة الستتابقة، فتتي مقيتتاس 
متتالى مجمتتت  إلنختتتراط االدارة العميتتتا فتتتى ممارستتتات أستتتاليب متتتدخل االنشتتتطة الدارة االربتتتاح، وفتتتق 

ل شتتركة متتن شتتركات العينتتة ختتبلل الفتتتترة ( التتتالى، وذلتتك عمتتى مستتتوى كتت:نمتتوذج البحتتث رقتتم )
 الزمنية محل الدراسة.  
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 نم ذج الكشف عن استراتيجي  إدارة االرب ح بشرك ت العين  11-4-1-3
 (،;( فتى تطتوير نمتوذجى البحتث رقتم )Das et al., 2017قام الباحث باإلعتماد عمى دراستة )

( التتاليين، بهتدف التعترف عمتى إستتراتيجية إدارة االربتاح بشتركات العينتة ختبلل الفتترة الزمنيتة >ورقم )
محتتتل الدراستتتة. بعبتتتارة أختتترى هتتتل تعتمتتتد االدارة العميتتتا لشتتتركات العينتتتة عمتتتى اإلستتتتراتيجية اآلنيتتتة، أم 

 االستراتيجية التبادلية الدارة أرباحها خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة.
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(، ;( كمخرجتتات نمتتوذج البحتتث رقتتم )β1ومتتن ختتبلل تفستتير إشتتارة كتتل متتن معامتتل اإلنحتتدار )

(، يمكتتن الكشتتك عتتن اإلستتتراتيجية التتتى >( كمخرجتتات نمتتوذج البحتتث رقتتم )λ1ومعامتتل اإلنحتتدار )
 ,(.Das et alتعتمتتد عميهتتا شتتركات العينتتة الدارة أرباحهتتا، ختتبلل الفتتترة الزمنيتتة محتتل الدراستتة 

< صتتفر( فتتان ذلتتك يشتتير التتى أن االدارة  β 1< صتتفر و  λ1.  فتتنذا كانتتت قيمتتة كتتل متتن )2017)
العميا بشركات العينة تعتمد عمى أساليب كل من المدخل المحاسبى و مدخل االنشطة، معًا فى نفتس 

ل الفتتتترة الفتتتترة الزمنيتتتة إلدارة أرباحهتتتا، أى أنهتتتا تعتمتتتد عمتتتى االستتتتراتيجية اآلنيتتتة إلدارة أرباحهتتتا ختتتبل
> صفر( فتان ذلتك يشتير إلتى أن  β 1> صفر و  λ1الزمنية لمدراسة. بينما إذا كانت قيمة كل من )

االدارة العميا بشركات العينتة تعتمتد عمتى إستتخدام أستاليب أحتد المتدخمين، عمتى ستبيل المثتال المتدخل 
وهتو متدخل االنشتطة، فتى  المحاسبى، الدارة أرباحها فى فتترة ماليتة معينتة، ثتم تبدلته بالمتدخل اآلختر،

الفترة المالية التالية لها، أى أنها تعتمد عمى اإلستتراتيجية التبادليتة إلدارة أرباحهتا ختبلل الفتترة الزمنيتة 
<  λ1< صتتفر( أو قيمتتة كتتل متتن ) β 1> صتتفر و  λ1لمدراستتة. وأخيتترًا، إذا كانتتت قيمتتة كتتل متتن )

يتتتا بشتتتركات العينتتتة تعتمتتتد عمتتتى إستتتتخدام > صتتتفر( فتتتان ذلتتتك يشتتتير إلتتتى أن االدارة العم β 1صتتتفر و 
 المدخل المحاسبى و مدخل األنشطة بشكل مستقل إلدارة أرباحها.  

نموذج إختب ر أثر العالق  المشترك  بين نوع اساتراتيجي  األعما ل واساتراتيجي  إدارة  11-4-1-4
 االرب ح عمى خطر االفالس.   
( =فى تطوير نموذج البحث رقم ) Agustia et al., (2020)إعتمد الباحث عمى دراسة 

التالى، إلختبار أثر العبلقة المشتركة بين نوع إستراتيجية األعمال التى تتبناها الشركة ونوع 
إستراتيجية إدارة ارباحها عمى خطراالفبلس الذي تتعرض له. ومن الجدير بالذكر، أن نموذج البحث 

فى ثبلث نقاط رئيسية،  Agustia et al., (2020)( التالى، يختمك عن نموذج دراسة =رقم )
 وهي  

فتى تطتوير النمتوذج الرياضتى لهتا ، عمتى إستتخدام  Agustia et al., (2020)إعتمتدت دراستة  -5
خطتتتتر االفتتتتبلس ، كمت يتتتتر تتتتتاب  ، متتتت  إستتتتتخدام ثبلثتتتتة مت يتتتترات مستتتتتقمة لمنمتتتتوذج ، هتتتتى قيمتتتتة 
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االربتتتاح ، و كتتتل متتتن هتتتامش االستتتتحقاق االختيتتتارى ، كمقيتتتاس بتتتديل لممتتتدخل المحاستتتبى الدارة 
التتترب  ، كمقيتتتاس بتتتديل لتبنتتتى الشتتتركة إستتتتراتيجية التمتتتايز ، ومعتتتدل دوران األصتتتول التشتتت يمية ، 
كمقيتتتاس بتتتديل لتبنتتتى الشتتتركة إستتتتراتيجية ريتتتادة التكمفتتتة ، دون األختتتذ فتتتى االعتبتتتار أثتتتر العبلقتتتة  

ل دوران األصتتتتول المشتتتتتركة بتتتتين قيمتتتتة االستتتتتحقاق االختيتتتتارى وكتتتتل متتتتن هتتتتامش التتتترب  و معتتتتد
التشتت يمية ، عمتتى خطتتر االفتتبلس. وعمتتى العكتتس متتن ذلتتك ، إعتمتتد الباحتتث فتتى تطتتوير نمتتوذج 

( التتتتالى ، عمتتتتى إستتتتخدام خطتتتتر االفتتتتبلس كمت يتتتر تتتتتاب  ، متتت  إستتتتتخدام أربعتتتتة =البحتتتث رقتتتتم )
 مت يتتترات مستتتتقمة لمنمتتتوذج ، والتتتتى تمثتتتل العبلقتتتة المشتتتتركة بتتتين إستتتتراتيجية ريتتتادة التكمفتتتة التتتتى
نخراط االدارة العميا لمشتركة فتى ممارستات أستاليب كتل متن متدخل األنشتطة و  تتبناها الشركة ، وا 
المتتدخل المحاستتبى إلدارة أرباحهتتا ، ختتبلل الفتتترة الزمنيتتة محتتل الدراستتة ، باالضتتافة التتى العبلقتتة 

نختراط االدارة العميتا لهتا  فتى ممارستات المشتركة بين إستتراتيجية التمتايز التتى تتبناهتا الشتركة ، وا 
أساليب كل من مدخل االنشطة و المدخل المحاسبى الدارة ارباحهتا ، ختبلل الفتترة الزمنيتة محتل 
الدراستتة.  ومتتن ثتتم فتتنن هتتذا يتتوفر أدلتتة عمميتتة عتتن تتت ثير العبلقتتة المشتتتركة بتتين نتتوع استتتراتيجية 

التتذي تتعتترض األعمتال التتتى تتبناهتتا الشتتركة ونتوع استتتراتيجية إدارة ارباحهتتا عمتتى خطتر االفتتبلس 
 له. 

تطتوير نمتوذج رياضتى إلختبتار أثتر إنختراط االدارة Agustia et al., (2020) تناولتت دراستة  -6
العميا لمشركة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى فقن  إلدارة االرباح  عمى خطر االفتبلس 

موذج البحث رقم ، دون االخذ فى اإلعتبار أساليب مدخل االنشطة ، بينما قام الباحث بتطوير ن
( التتالى ، أختذًا فتتى االعتبتار إستتخدام ممارستتات أستاليب كتل متتن المتدخل المحاستبى ومتتدخل =)

االنشطة الدارة االرباح ، كل عمى حد  ، كمت يرات رقابية لمنموذج وخطر االفبلس كمت ير تتاب  
يجية االعمال التى ، ومن ثم توفير أدلة عممية إضافية تجا  أهمية األخذ فى االعتبار نوع إسترات

تتبناها الشركة ، عند تفسير األثار المالية المستقبمية  لممارسات إدارة االرباح متن قبتل االطتراف 
 ذات المصمحة فيها.   

يؤثر كل من معدل نمو الشركة وطبيعة الصناعة عمى المخاطر التى تتعترض لهتا، ومنهتا خطتر  -7
كتتبل المت يتترين عنتتد تطتتوير  Agustia et al., (2020) اإلفتتبلس. ورغتتم ذلتتك أهممتتت دراستتة

النمتتوذج المستتتخدم بهتتا، وعمتتى العكتتس متتن ذلتتك قتتام الباحتتث بنضتتافة كتتل متتن معتتدل نمتتو الشتتركة 
 ( التالى.=وطبيعة الصناعة التى تنتمي إليها كمت يرات رقابية بنموذج البحث رقم )
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       عاااارض وتحمياااال نتااااا ئج اختباااا ر مشاااااكم  التااااداخل الخطاااااي واختباااا ر مشاااااكم   11-4-2

 االرتب ب الذاتي
 عرض وتحميل نت ئج اختب ر مشكم  التداخل الخطي بين متغيرات نم ذج البحث 11-4-2-1

بتين المت يتترات المستتقمة لنمتتوذج البحتث إلتتى  Multicollinearityتتؤدي مشتتكمة التتداخل الخطتتى 
ضتتعك قدرتتته عمتتى تفستتير أثتتر المت يتترات المستتتقمة عمتتى المت يتتر التتتاب  لمنمتتوذج. ويستتتخدم مقيتتاس 

Collinearity Diagnostics  لفحتتص متتدى وجتتود مشتتكمة التتتداخل الخطتتى فتتي نمتتوذج البحتتث متتن
                     التبتتتتتتتتتتتاين عدمتتتتتتتتتتته، وذلتتتتتتتتتتتك متتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتبلل قيتتتتتتتتتتتاس وتفستتتتتتتتتتتير قيمتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتن معامتتتتتتتتتتتل تضتتتتتتتتتتتخم 

VIF)  varianceInflation Factor وقيمتة التبتتاين المستموح بته )Tolerance فتنذا كانتت قيمتتة .
%(، فان ذلك يشير إلى  9( وقيمة التباين المسموح به أكبر من )۰۰معامل تضخم التباين أقل من )

( 6(. ويعترض الجتدول رقتم )O'Brien,2007) عتدم وجتود مشتكمة تتداخل خطتي فتي نمتوذج البحتث
 (.  =(، ورقم )>(، ورقم );التالى، نتائج اختبارات مشكمة التداخل الخطي لنماذج البحث السابقة رقم )

 : نت ئج اختب رات مشكم  التداخل الخطي لنم ذج البحث (2) رقم جدول
 (9ومورج انبحث رقم ) (8ومورج انبحث رقم ) (7ومورج انبحث رقم )

 الوتغيررهز   

هعاهلللللللللل 

تضللللللللخن 

 التبايي

ايي ـالتب

الوسوىح 

 به

رهلللللللللللللز   

 الوتغير

هعاهلللللل 

تضللللخن 

 التبايي

التبايي 

الوسوىح 

 به

 ز   الوتغيرـره

هعاهل 

تضخن 

 التبايي

التبايي 

 الوسوىح به

RMit 1.811 0.550 AMit 1.244 0.804 
RMit * 

ATOit 
2.441 0.404 

SIZEit 1.122 0.841 SIZEit 1.123 0.840 
RMit * 

PMit 
1.556 0.643 

MBit 1.340 0.114 MBit 1.460 0.685 
AMit * 

ATOit 
1.414 0.505 

LEVit 1.361 0.131 LEVit 1.382 0.123 AMit*PMit 1.126 0.888 

ROAit 1.413 0.614 ROAit 1.514 0.658 ATOit 1.264 0.188 

NOAit 1.046 0.413 NOAit 1.123 0.841 PMit 4.145 0.204 

ACBit 1.301 0.168 ACBit 1.362 0.134 AMit 4.608 0.211 

OWNit 1.014 0.482 OWNit 1.022 0.414 RMit 1.450 0.640 
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AMit-1 1.241 0.802 BIGit 1.310 0.164 LIQit 1.041 0.411 

BIGit 1.325 0.154 SECi 1.288 0.116 NETit 5.436 0.168 

SECi 1.143 0.558 DUMi 1.325 0.155 SECi 2.145 0.466 

 

LEVit 6.150 0.148 

SIZEit 3.161 0.266 

MBit 1.242 0.805  

( أن قيم معامل تضخم التباين لمت يرات النماذج الثبلثة 6يتض  من الجدول السابق رقم )
(، كما أن قيم التباين المسموح بها أكبر 50(، أقل من )=(، ورقم )>(، ورقم );السابقة لمبحث رقم )

يشير إلى عدم وجود مشكمة التداخل الخطي بين المت يرات المستقمة والرقابية الى %(، بما 9من )
   نموذج من النماذج الثبلثة لمبحث.

 عرض وتحميل نت ئج إختب ر مشكم  االرتب ب الذاتي بين متغيرات نم ذج البحث 11-4-2-2 
بتتين مت يتترات نمتتوذج البحتتث إلتتى اظهتتار أثتتر  Autocorrelationتتتؤدى مشتتكمة االرتبتتاط التتذاتي 

غيتتر حقيقتتي لممت يتترات المستتتقمة عمتتى المت يتتر التتتاب  لمنمتتوذج، ممتتا يتتؤدى إلتتى التوصتتل إلتتى نتتتائج 
وتفسيرات خاطئة من تطبيق نموذج البحتث. ويتتم إجترا  إختبتار مشتكمة االرتبتاط التذاتي بتين مت يترات 

 Burbin. فنذا كانتت قيمتة Burbin Watsonاس نموذج البحث، من خبلل قياس وتفسير قيمة مقي
Watson ( فتتان ذلتتتك يشتتير إلتتى عتتدم وجتتتود مشتتكمة ارتبتتاط ذاتتتي بتتتين 6.9التتى  5.9تتتتراوح بتتين ،)

( التتتتالى، نتتتتائج إختبتتتارات 7(. ويعتتترض الجتتتداول رقتتتم )Basheer,2003) مت يتتترات نمتتتوذج البحتتتث
 (. =(، ورقم )>(، ورقم );رقم )مشكمة االرتباط الذاتي بين مت يرات نماذج البحث السابقة 

 : نت ئج اختب رات مشكم  االرتب ب الذاتي لنم ذج البحث (3) رقم جدول
 (9ومورج رقم ) (8ومورج رقم ) (7ومورج رقم ) بيان

  Burbin Watson 1.451 1.081 2.140قيوة 

لنمتاذج البحتث الثبلثتة الستابقة  Burbin Watson( أن قتيم 7يتضت  متن الجتدول الستابق رقتم )
(، بما يشير إلى عدم وجود مشكمة ارتباط 6.9الى  5.9(، تتراوح بين )=(، ورقم )>(، ورقم );رقم )

 ذاتي بين مت يرات أى نموذج من نماذج البحث الثبلثة. 
 عرض وتحميل نت ئج اإلحص ءات الوصفي  لمتغيرات البحث 11-4-3

( التالى، ممخص نتائج اإلحصا  الوصفية لمت يرات نماذج البحث السابقة 8يعرض الجدول رقم )
 ( ، خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة. =( ، ورقم ) >( ، ورقم );رقم )
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                                             : ممخص نت ئج اإلحص ءات الوصفي  لمتغيرات البحث (4) رقم جدول
 الزمني  محل الدراس   خالل الفترة

 انرمس انمتغير
عذد 

 انمشاهذاث

 انحذ

 االدوي

 انحذ

 االعهي
 انمتوسط

االوحرف 

 انمعيارى
 Z" Zit 420 4.31 8.4 3.12 5.53قيوة هؤشر التواى "

 AMit 420 -1.31 1.5 0.2 2.18 قيوة االستذقاق االختياري

الفتللر  ًسللبة فللاالص االفللىغ الت للغيلية الللص بذايللة 

الواليلللة اللللً فلللاالص الوبيعلللات اللللص ًهايلللة الفتلللر  

 الوالية
NOAit 420 0.13 1.13 0.645 4.62 

القيولللة الوطلقلللة لقسلللتذقاق الوذاسلللبً هر ذلللة 

 بئ والً األفىغ الص ًهاية الفتر  الوالية
ACBit 420 -0.005 0.0012 0.0001 0.00008 

الوقيللللام الوجوللللع لووارسللللات هللللذخل االً للللطة 

 االرباحالدار  
RMit 420 -4.11 1.14 0.12 3.31 

 CFOit 420 -6.38 4.01 0.18 1.48 فاالص التذالقات الٌقذية الت غيلية غير العادية

 PRODit 420 -4.54 4.33 -0.01 1.85 تكلفة الوبيعات غير العادية

 DISXit 420 1.26 2.34 0.01 0.38 قيوة الوصروالات االختيارية غير العادية

الوبيعلللات اللللً هتىسلللظ االفلللىغ ًسلللبة فلللاالص 

 الت غيلة خقغ الفتر  الوالية
ATOit 420 0.01 4.11 0.58 0.6 

 PMit 420 -1.68 1.81 0.24 0.3 ًسبة ھاهش الربخ

 LEVit 420 0.02 0.44 0.45 0.23 الراالعة الوالية

 LIQit 420 0.01 0.56 0.06 0.01 ًسبة السيىلة

 ROAit 420 -0.3 0.34 0.03 0.08 هعذغ العائذ علً االفىغ   

 SIZEit 420 6.31 4.8 1.5 5.61 اللىغاريتن الطبيعً ال والً االفىغ

القيوة السىقية الً القيوة الذالترية ال والً دقىق 

 الولكية
MBit 420 0.52 1.45 2.01 1.8 

 
أعمتى ( ، بحتد 7.56  )Z( إرتفاع متوسن قيمة مؤشر التمتان  8يتض  من الجدول السابق رقم )

(  عمى التوالى ، مما يشير إلى تمت  شركات العينة بمركز مالي جيد 8.75( ، )=.>حد أدنى  ، ) و
، عمى الرغم من انخراط اإلدارة العميا لشركات  6(Altman,1968خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة )

باحهتتا. فقتتد بمتتغ العينتتة فتتى ممارستتات أستتاليب كتتل متتن المتتدخل المحاستتبى و متتدخل االنشتتطة إلدارة أر 
(، 0.6متوستتن قيمتتة االستتتحقاق االختيتتارى، كمقيتتاس بتتديل لممارستتات أستتاليب المتتدخل المحاستتبى، )

( عمتتى التتتوالى. كمتتا بمتتغ متوستتن القيمتتة المطمقتتة لبلستتتحقاق 75.;-(، )5.9بحتتد أعمتتى وحتتد أدنتتى، )
ى و حتتد أدنتتى، (، بحتتد أعمتت0.0005المحاستتبى مرجحتتة بنجمتتالى األصتتول فتتي نهايتتة الفتتترة الماليتتة )

                                                             
2
 المنطقة ضمن وتندرج ماليًا، مستقرة الشركة بان تنبؤ يعطي ذلك فان ،3 تساوى  أو من أكبر Z "   قيمة كانت إذا - 

 المنطقة فى الشركة ب ن مؤشراً  يعطي ذلك فان ،9.11 الى 9.1 بين ما تتراوح Z "   قيمة كانت إذا و .الخضرا 
 يعطي ذلك فان ، 9.1  تساوى  او من اقل Z "   قيمة كانت إذا بينما المالي، بوضعها التنبؤ ويصعب الضبابية
 . الحمرا  المنطقة ضمن وتندرج سيئ مالي وض  في الشركة ب ن مؤشراً 
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(  عمتتى التتتوالى . كمتتا يشتتير متوستتن نستتبة صتتافى األصتتول التشتت يمية فتتي  0.009-( ، )0.0056)
( ، كبديل لممرونة المحاسبية 89:.0بداية الفترة المالية إلى صافى المبيعات في نهاية الفترة المالية )

لتتى إعتمتاد شتتركات العينتتة (  عمتتى التتتوالى ، بمتا يشتتير إ0.57( ، )5.57، )  ، بحتد أعمتتى و حتتد أدنتى
عمى بتدائل السياستات المحاستبية ك حتد أستاليب المتدخل المحاستبى إلدارة أرباحهتا. كتذلك بمتغ متوستن 

( ، بحتد أعمتى و حتد 0.56قيمة المقياس المجم  لممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة االرباح، )
ة العميا لشركات العينة تعتمد عمتى (  عمى التوالى. كما يتض  أن االدار ;;.=-( ، )8;.5أدنى ، ) 

إدارة ارباحهتتا متتن ختتبلل إتختتاذ قرارتهتتا المرتبطتتة ب نشتتطة المبيعتتات بصتتورة أعمتتى متتن اإلعتمتتاد عمتتى 
القتترارات المرتبطتتة بالمصتتروفات اإلختياريتتة ، ثتتم فتتى المرتبتتة األخيتترة تعتمتتد عمتتى القتترارات المرتبطتتة 

قيمتتة متوستتطات كتتل متتن التتتدفقات النقديتتة التشتت يمية  باالنشتتطة االنتاجيتتة الدارة أرباحهتتا، حيتتث بم تتت
( >0.5غيتتر العاديتتة ، تكمفتتة المبيعتتات غيتتر العاديتتة ، و قيمتتة المصتتروفات االختياريتتة غيتتر العاديتتة )

( ، 77.=(  ، )>7.:-( ، )05.=.(  ، عمتتى التتتوالى ، بحتتد أعمتتى و حتتد أدنتتى ، )05.( ، )05-،)
(، أن 8تتتوالى. وأيضتتا يتضتت  متن الجتتدول الستتابق رقتتم )( ، عمتى ال:5.6(  ، )6.78(  ، )=8.9-)

(، بحتتتد أعمتتتى و حتتتد أدنتتتى، >0.9متوستتتن نستتتبة صتتتافى المبيعتتتات إلتتتى متوستتتن االصتتتول التشتتت يمة )
( عمى التوالى، مما يشير إلى تبنتى شتركات العينتة إستتراتيجية ريتادة التكمفتة، ختبلل 0.05(، );;.8)

(، بحتتد أعمتتى و حتتد أدنتتى، =0.6ن نستتبة هتتامش التترب  )الفتتترة الزمنيتتة محتتل الدراستتة. كمتتا بمتتغ متوستت
(  عمتتتتى التتتتتوالى ، ممتتتتا يشتتتتير إلتتتتى تبنتتتتى مجموعتتتتة أختتتترى متتتتن شتتتتركات العينتتتتة >:.5-( ، )5>.5)

إستتراتيجية التمتتايز ، ختتبلل الفتترة الزمنيتتة محتتل الدراستة. كمتتا يبلحتت  أن متوستن قيمتتة الرافعتتة الماليتتة 
(، :0.0( عمى التوالى، ومتوستن نستبة الستيولة )0.06(، )8=.0(، بحد أعمى و حد أدنى، )0.89)

(  عمتى التتوالى لشتركات العينتة ختبلل الفتترة الزمنيتة محتل 0.05( ، ):0.9، ) بحد أعمى و حد أدنتى
( 0.7-(، )0.78(، بحتتد أعمتتى وحتتد أدنتتى، )0.07الدراستتة. كمتتا بمتتغ متوستتن العائتتد عمتتى االصتتول )

لزمنيتة محتل الدراستة.  كتذلك بمتغ متوستن القيمتة االجماليتة عمى التتوالى لشتركات العينتة ختبلل الفتترة ا
(، 5.9الصول الشركة و متوسن نسبة القيمتة الستوقية التى القيمتة الدفتريتة الجمتالى حقتوق الممكيتة، )

 ( عمى التوالي.   0.96( ، )5.89( ، )>.8( ، )75.:(، عمى التوالى، بحد أعمى وحد أدنى );6.0)
 بيرسون  إحتس ب مع مل إرتب بعرض وتحميل نت ئج  11-4-4

بيرستون إلختبتار طبيعتة ومعنويتة  ( التالى، نتائج إحتساب معامل إرتبتاط9يعرض الجدول رقم )
 ل الفترة الزمنية محل الدراسة.العبلقة بين مت يرات البحث خبل
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 بيرسون لمتغيرات البحث  : نت ئج إحتس ب مع مل إرتب ب(5رقم )جدول 
 محل الدراس  خالل الفترة الزمني 

 

  Zit AMit NOAit ACBit RMit ATOit PMit LEVit LIQit SIZEit ROAit MBit 

Zit 

Pearson Correlation 1 .076- .259 .205 .082 .041 .023 -.256 .259 .076 -.027 .094 

Sig. (2-tailed)  .045 .000 .000 .037 .034 .663 .000 .000 .145 .603 .072 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

AMit 

Pearson Correlation .076- 1 .020 .290
**

 .213
**

 .279
**

 .000 .068 .000 -.059 .151
**

 .226
**

 

Sig. (2-tailed) .045  .688 .000 .000 .000 .996 .163 .993 .226 .002 .000 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

RMit Pearson Correlation .082 .213
**

 .019 -.076 1 .228
**

 -.065 .086 -.064 -.076 -.019 .148
**

 

 Sig. (2-tailed) .037 .000 .705 .121  .000 .213 .078 .216 .119 .701 .002 

 N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

NOAit 

Pearson Correlation .259
**

 .020 1 -.013 .019 -.231
**

 .047 -.210
**

 -.090 .002 -.087 -.126 

Sig. (2-tailed) .000 .688  .787 .705 .000 .370 .000 .082 .963 .074 .010 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

ACBit 

Pearson Correlation .205
**

 .290
**

 -.013 1 -.076 .119* -.025 -.060 .097 -.018 -.115
*

 .310
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .787  .121 .022 .635 .218 .061 .708 .019 .000 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

ATOit 

Pearson Correlation .041 .279
**

 -.231
**

 .119
*

 .228
**

 1 -.162
**

 .203
**

 .452
**

 -.056 .211
**

 .267
**

 

Sig. (2-tailed) .034 .000 .000 .022 .000  .002 .000 .000 .282 .000 .000 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

PMit 

Pearson Correlation .023 .000 .047 -.025 -.065 -.162 1 -.047 -.155
**

 -.007 .108
*

 -.137 

Sig. (2-tailed) .663 .996 .370 .635 .213 .002  .368 .003 .897 .039 .008 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

LEVit 

Pearson Correlation -.256
**

 .068 -.210
**

 -.060 .086 .203
**

 -.047 1 -.095 .218
**

 -.179
**

 .171
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .163 .000 .218 .078 .000 .368  .067 .000 .000 .000 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

LIQit 

Pearson Correlation .259
**

 .000 -.090 .097 -.064 .452
**

 -.155 -.095 1 .013 .053 .051 

Sig. (2-tailed) .000 .993 .082 .061 .216 .000 .003 .067  .810 .312 .329 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

SIZEit 

Pearson Correlation .076 -.059 .002 -.018 -.076 -.056 -.007 .218** .013 1 .006 -.055 

Sig. (2-tailed) .145 .226 .963 .708 .119 .282 .897 .000 .810  .898 .260 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

ROAit 

Pearson Correlation -.027 .151
**

 -.087 -.115
*

 -.019 .211
**

 .108 -.179
**

 .053 .006 1 .240
**

 

Sig. (2-tailed) .603 .002 .074 .019 .701 .000 .039 .000 .312 .898  .000 

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

MBit 

Pearson Correlation .094 .226
**

 -.126
**

 .310
**

 .148
**

 .267
**

 -.137
**

 .171
**

 .051 -.055 .240
**

 1 

Sig. (2-tailed) .072 .000 .010 .000 .002 .000 .008 .000 .329 .260 .000  

N 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-ailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

،         
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 ( مايمى  9بيرسون، والواردة بالجدول رقم ) إرتباط لمعامل اإلحصائية النتائج تحميل من يتض 
يشير إلى عدم %( لمت يرات البحث، مما 0>إنخفاض قيمة معامل إرتباط بيرسون )أقل من  -5

(، ورقم >(، ورقم );وجود مشكمة تداخل خطى بين مت يرات نماذج البحث الثبلثة السابقة رقم )
الفترة الزمنية محل الدراسة، كل عمى حد . وتتسق هذ  النتيجة م  النتائج الواردة  ( خبلل=)

 (.    7بالجدول السابق رقم )
االستتحقاق االختيتتارى، كمقيتاس النختتراط اإلدارة بتتين قيمتة  طرديتة ومعنويتتة توجتد عبلقتة إرتبتتاط -6

العميا لشركات العينة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى، وقيمة المقياس المجم  لممارستات 
.( وذلتتك بمستتتوى 657متدخل االنشتتطة الدارة ارباحهتا، حيتتث بم تت قيمتتة معامتل إرتبتتاط بيرستون )

عتمتتتتتاد االدارة العميتتتتتا لشتتتتتركات العينتتتتتة عمتتتتتى يتتتتتوفر دلتتتتتيبًل عمميتتتتتًا عمتتتتتى إ .( ، بمتتتتتا 000معنويتتتتتة )
 .اإلستراتيجية اآلنية الدارة ارباحها خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة

  ونستتبة صتتافي المبيعتتات التتى Zطرديتتة ومعنويتتة بتتين قيمتتة مؤشتتر التمتتان   توجتتد عبلقتتة إرتبتتاط -7
العينتتة إستتتراتيجية ريتتادة متوستتن االصتتول التشتت يمة ختتبلل الفتتترة الماليتتة، كمقيتتاس لتبنتتى شتتركات 

.( ، ومتتن ثتتم 078.(، بمستتتوى معنويتتة )085التكمفتتة، حيتتث بم تتت قيمتتة معامتتل إرتبتتاط بيرستتون )
بتين  طرديتة وغيتر معنويتة انخفتاض خطتر االفتبلس التذي تتعترض لته. بينمتا توجتد عبلقتة إرتبتاط

يجية التمتتايز،   ونستتبة هتتامش التترب ، كمقيتتاس لتبنتتى شتتركات العينتتة إستتتراتZقيمتتة مؤشتتر التمتتان  
كتذلك توجتد عبلقتة  .( .7::.(، بمستتوى معنويتة )067حيث بم ت قيمة معامل إرتباط بيرستون )

طرديتتة ومعنويتتة بتتين نستتبة صتتافي المبيعتتات التتى متوستتن االصتتول التشتت يمة ختتبلل الفتتترة  إرتبتتاط
اليتتة ونستتبة الماليتتة، كمقيتتاس لتبنتتى شتتركات العينتتة إستتتراتيجية ريتتادة التكمفتتة، وكتتل متتن الرافعتتة الم

.(، 896.(، )607الستتتيولة والعائتتتد عمتتتى االصتتتول، حيتتتث بم تتتت قيمتتتة معامتتتل إرتبتتتاط بيرستتتون )
.( عمتتتى التتتتوالى. كمتتتا 000.(، )000.(، )000.( عمتتتى التتتتوالى وذلتتتك بمستتتتوى معنويتتتة )655)

عكسية ومعنويتة بتين نستبة هتامش الترب ، كمقيتاس لتبنتى الشتركات استتراتيجية  توجد عبلقة إرتباط
.(، بمستتتتوى معنويتتتة 599-ايز، ونستتتبة الستتيولة، حيتتتث بم تتتت قيمتتة معامتتتل إرتبتتتاط بيرستتون )التمتت
بتين نستبة هتامش الترب  والعائتد عمتى االصتول،  طردية ومعنوية .(. كما توجد عبلقة إرتباط007)

.(. كتذلك توجتد عبلقتة =07.(، بمستتوى معنويتة )>50حيث بم تت قيمتة معامتل إرتبتاط بيرستون )
بتين نستبة هتامش الترب  والرافعتة الماليتة، حيتث بم تت قيمتة معامتل  يتر معنويتةعكستية وغ إرتبتاط

 .(. >:7.(، بمستوى معنوية );08-إرتباط بيرسون )
  وقيمتة االستتحقاق االختيتارى، Zبتين قيمتة مؤشتر التمتان   عكستية ومعنويتة عبلقتة إرتبتاطتوجتد  -8

أستتتاليب المتتتدخل المحاستتتبى الدارة كمقيتتتاس النختتتراط اإلدارة العميتتتا لشتتتركات العينتتتة فتتتى ممارستتتات 
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.(، بمتتا يقتتدم 089.(، بمستتتوى معنويتة ):;0-أرباحهتا، حيتتث بم تت قيمتتة معامتل إرتبتتاط بيرستون )
دليبًل عمميتًا عمتى أن إنختراط اإلدارة العميتا فتى ممارستات أستاليب المتدخل المحاستبى الدارة ارباحهتا 

طرديتة  ينة. بينمتا توجتد عبلقتة إرتبتاطيؤدى إلى ارتفاع خطر االفبلس الذي تتعرض له شركات الع
  وقيمتتة المقيتتاس المجمتت  لممارستتات متتدخل االنشتتطة الدارة Zبتتين قيمتتة مؤشتتر التمتتان   ومعنويتتة

.(، ممتتا يقتتدم ;07.(، بمستتتوى معنويتتة )6>0االربتتاح، حيتتث بم تتت قيمتتة معامتتل إرتبتتاط بيرستتون )
اليب متتتدخل االنشتتتطة الدارة ارباحهتتتا دلتتيبًل عمميتتتًا عمتتتى أن إنختتتراط اإلدارة العميتتتا فتتى ممارستتتات أستتت

 يؤدى إلى خفض خطر االفبلس الذي تتعرض له شركات العينة. 
بين الرافعة المالية وقيمة االستحقاق االختيارى، كمقياس  طردية وغير معنوية عبلقة إرتباطتوجد  -9

ة ارباحها، النخراط اإلدارة العميا لشركات العينة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدار 
.(. كما توجد عبلقة 5:7.(، بمستوى معنوية ):>0حيث بم ت قيمة معامل إرتباط بيرسون )

بين نسبة السيولة وقيمة االستحقاق االختيارى حيث بم ت قيمة  طردية وغير معنوية إرتباط
طردية  .(. كذلك توجد عبلقة إرتباط7==.(، بمستوى معنوية )000معامل إرتباط بيرسون )

بين العائد عمى االصول، وقيمة االستحقاق االختيارى، كمقياس النخراط اإلدارة العميا  يةومعنو 
لشركات العينة فى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة ارباحها، حيث بم ت قيمة معامل 

 .(.    006.(، بمستوى معنوية )595إرتباط بيرسون )
ن الرافعة المالية وقيمة المقياس المجم  لممارسات بي طردية وغير معنوية توجد عبلقة إرتباط -:

.(، بمستوى معنوية :>0الدارة االرباح، حيث بم ت قيمة معامل إرتباط بيرسون ) االنشطةمدخل 
بين قيمة المقياس المجم  لممارسات  .(. بينما توجد عبلقة إرتباط عكسية وغير معنوية>;0)

مدخل االنشطة الدارة االرباح وكل من نسبة السيولة والعائد عمى االصول، حيث بم ت قيمة 
.( 05;.(، ):65.( عمى التوالى، بمستوى معنوية )=05-.(، )0:8-معامل إرتباط بيرسون )

 عمى التوالى.   
ص ثبلث نتائج رئيسية، من عرض واتساقا م  طبيعة مشكمة وهدف البحث، يمكن استخبل

 ( وهي  9الواردة بالجدول السابق رقم ) وتحميل النتائج
وجود أدلة عممية تشير الى إعتماد االدارة العميا لشركات العينة عمى اإلستراتيجية  -النتيج  االولى: 

 Dasاآلنية الدارة ارباحها خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة. وتتوافق هذ  النتيجة م  نتيجة دراسة 
et al., (2017)  . 
ميا فى ممارسات أساليب مدخل وجود أدلة عممية تشير إلى أن إنخراط االدارة الع - النتيج  الث ني :

االنشطة الدارة ارباحها يؤدى إلى خفض خطر االفبلس، وعمى العكس من ذلك يؤدى إنخراطها فى 
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ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة أرباحها، الى إرتفاع خطر االفبلس الذي تتعرض له 
 شركات العينة خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة. 

وجود أدلة عممية تشير إلى أن تبنى الشركة إستراتيجية ريادة التكمفة له دثار  - : النتيج  الث لث
ايجابية عمى كل من الرافعة المالية ونسبة السيولة والعائد عمى االصول، مما يؤدى الى خفض خطر 
االفبلس الذي تتعرض له الشركة، وعمى العكس من ذلك فنن تبنى الشركة إستراتيجية التمايز له 

ير إيجابى عمى العائد عمى االصول وت ثير سمبي عمى نسبة السيولة، مما قد يهدد بنفبلس الشركة ت ث
 ولكن بصورة غير معنوية.  

 عرض وتحميل نت ئج االختب رات االحص ئي  لفرضى البحث 11-4-5
 عرض وتحميل نت ئج االختب رات االحص ئي  لمفرض االول  11-4-5-1

أدلتتة عمميتتة عتتن نتتوع االستتتراتيجية التتتى تعتمتتد عميهتتا شتتتركات  يهتتدف الفتترض االول إلتتى تتتوفير
العينة فى إدارة ارباحها خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة. ولتحقيق ذلك قام الباحتث بتطبيتق نمتوذجى 

النتتتتتتائج  ( التتتتتتاليين،>(، ورقتتتتتم );(. ويعتتتتترض الجتتتتدوالن رقتتتتتم )>(، ورقتتتتتم );البحتتتتث الستتتتتابقين، رقتتتتتم )
 النموذجين.االحصائية لنتائج كبل 

  (7رقم ) : نت ئج تطبيق نموذج البحث(7) رقم جدول
 : ممارساث انمذخم انمحاسبي الدارة االرباذ(7رقم) مخرخاث ومورج  بيان

 Adjusted R Square 0.163هعاهل التذذيذ الوعذغ 

 P. Value 0.000هعٌىية ًوىرج االًذذار  

 متغيراث انىمورج

 اسن الوتغير
 ًىع

 الوتغير

 رهز

 الوتغير

 هستىي

 الوعٌىية

 قيوة

Coefficients 

 تفسير

 العققة

الوقيام الوجوع لووارسات هذخل االً طة الدار  
 االرباح

 طردية وهعٌىية RMit 0.040 0.031 هستقل

 طردية وغير هعٌىية SIZEit 0.545 0.000 رقابً اللىغاريتن الطبيعً ال والً االفىغ

الذالترية ال والً ًسبة القيوة السىقية الً القيوة 

 دقىق الولكية
 طردية وغير هعٌىية MBit 0.201 0.033 رقابً

 طردية وغير هعٌىية LEVit 0.042 0.331 رقابً الراالعة الوالية

 طردية وغير هعٌىية ROAit 0.110 0.185 رقابً العائذ علً األفىغ

ًسبة فاالص االفىغ الت غيلية الص بذاية الفتر  
 الوبيعات الص ًهاية الفتر  الواليةالوالية الً فاالص 

 طردية وهعٌىية NOAit 0.001 0.015 رقابً

القيوة الوطلقة لقستذقاق الوذاسبً هر ذة 

 بئ والً األفىغ الص ًهاية الفتر  الوالية
 طردية وهعٌىية ACBit 0.000 26366 رقابً

 وغير هعٌىية طردية OWNit 0.611 0.243 رقابً ًىع القىائن الوالية هجوعة ام هٌفصلة.

قيوة االستذقاق االختياري الص ًهاية الفتر  الوالية 

 السابقة لفتر  التقرير الوالً الذالً
 طردية وهعٌىية AMit-1 0.000 0.148 رقابً

 عكسية وغير هعٌىية BIGit 0.130 -0.032 رقابً  ىد  الورا عة

  عكسية وغير هعٌىية SECi 0.666 -0.011 رقابً طبيعة الصٌاعة
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  (8رقم ) : نت ئج تطبيق نموذج البحث(8) رقم جدول
      هعاهل التذذيذ الوعذغ

Adjusted R Square 
  

0.442 

 P. Value 0.000هعٌىية ًوىرج االًذذار  

 متغيراث انىمورج

 اسم انمتغير
 ووع

 انمتغير
 رمس انمتغير

 مستوى

 انمعىويت

 قيمت

Coefficients 
 انعالقتتفسير 

 طردية وهعٌىية AMit 0.000 0.350 هستقل االختياري االستذقاق قيوة

اللىغاريتن الطبيعً ال والً 

 االفىغ
 SIZEit 0.424 0.000 رقابً

طرديللللة وغيللللر 

 هعٌىية

ًسبة القيوة السىقية الً القيوة 

 الذالترية ال والً دقىق الولكية
 MBit 0.048 0.124 رقابً

طرديللللة وغيللللر 

 هعٌىية

 LEVit 0.444 0.000 رقابً الراالعة الوالية
طرديللللة وغيللللر 

 وهعٌىية

 ROAit 0.025 -4.056 رقابً العائذ علً األفىغ
عكسلللللللللللللللللللللللية 

 وهعٌىية

ًسبة فاالص االفىغ الت غيلية الص 

بذاية الفتر  الوالية الً فاالً 

 الوبيعات الص ًهاية الفتر  الوالية

 NOAit 0.422 -0.010 رقابً
عكسللللية وغيللللر 

 هعٌىية

الوذاسبً القيوة الوطلقة لقستذقاق 

هر ذة بئ والً األفىغ الص ًهاية 

 الفتر  الوالية

 ACBit 0.012 -36415 رقابً
عكسلللللللللللللللللللللللية 

 وهعٌىية

 OWNit 0.423 0.158 رقابً ًىع القىائن الوالية هجوعة ام هٌفصلة
طرديللللة وغيللللر 

 هعٌىية

 BIGit 0.164 0.016 رقابً  ىد  الورا عة
طرديللللة وغيللللر 

 هعٌىية

 طردية وهعٌىية SECi 0.000 1.331 رقابً طبيعة الصٌاعة

التبعية الدذي شركات 

البتروكيواويات أو تقٌية الوعلىهات 

أو االدوية والوستذضرات 

 الصيذالًية

 DUMi 0.118 0.043 رقابً
طرديللللة وغيللللر 

 هعٌىية

 

( معنويتة كتل >(، ورقتم );التواردة بالجتدولين الستابقين رقتم ) اإلحصائية النتائج تحميل يتض  من
( عمتتى مستتتوى شتتركات العينتتة >(، ونمتتوذج البحتتث الستتابق رقتتم );البحتتث الستتابق رقتتم )متتن نمتتوذج 

( ، وهذا ما يدعمه 1.111خبلل الفترة الزمنية محل الدراسة، حيث بمغ مستوى المعنوية لمنموذجين )
 % متن7.:; نستبة أن إلتى تشتير ( والتى;التحديد المعدل لنموذج البحث السابق رقم ) قيمة معامل

المت يرالتتتاب ، االستتتحقاق االختيتتارى كبتتديل لممارستتات أستتاليب المتتدخل المحاستتبى  فتتى قيمتتة الت يتتر
الت يتتر فتتي قيمتتة المت يتتر المستتتقل، المقيتتاس المجمتت  لممارستتات أستتاليب  إلتتى الدارة االربتتاح، ترجتت 
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 عامتلمدخل االنشطة الدارة االرباح بشركات العينتة، والمت يترات الرقابيتة لمنمتوذج. كمتا تشتير قيمتة م
المت يرالتتاب ،  فتى قيمتة الت يتر % متن88.6 نستبة أن ( إلتى>التحديتد لنمتوذج البحتث الستابق رقتم )

الت ير في قيمتة المت يتر  إلى المقياس المجم  لممارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة االرباح، ترج 
الدارة االربتتتاح المستتتتقل، قيمتتتة االستتتتحقاق االختيتتتارى كبتتتديل لممارستتتات أستتتاليب المتتتدخل المحاستتتبى 
( >(، ورقم );بشركات العينة، والمت يرات الرقابية لمنموذج. كذلك يتض  من الجدولين السابقين رقم )

معنويتتة كتتل متتن المقيتتاس المجمتت  لممارستتات أستتاليب متتدخل االنشتتطة، وقيمتتة االستتتحقاق االختيتتارى 
( عمتى 0.000(، )0.080) كبديل لممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة االرباح، والتتى بم تت
(  β1( و معامتل اإلنحتتدار )λ1التتوالى. باالضتافة التى أن القيمتة المقتدرة لكتتل متن معامتل اإلنحتدار )

( ، 0.075( أكبتتتتتتر متتتتتتن الصتتتتتتفر ، )>( ، ورقتتتتتتم );كمخرجتتتتتتات لنمتتتتتتوذجى البحتتتتتتث الستتتتتتابقين رقتتتتتتم )
عمتى كتل متن المتدخل ( عمى التتوالى ، ممتا يتوفر أدلتة عمميتة عمتى إعتمتاد شتركات العينتة ، 0.790)

المحاسبى و مدخل االنشطة معًا، الدارة أرباحها فى كل فتترة ماليتة متن الفتترات الماليتة محتل الدراستة 
أو ما يطمق عميه الباحث االستراتيجية اآلنية الدارة األربتاح. وتتستق هتذ  النتيجتة مت  نتتائج مخرجتات 

ومتتن ثتتم يتتتم رفتتض الفتترض العتتدمى  (،9مصتتفوفة االرتبتتاط والستتابق عرضتتها بالجتتدول الستتابق رقتتم )
إعتمتتاد الشتتركات المدرجتتة فتتى ستتوق األستتهم األول لمبحتتث وقبتتول الفتترض البتتديل لتته، والتتذي يتضتتمن 

 . السعودى عمى اإلستراتيجية اآلنية إلدارة أرباحها
 عرض وتحميل نت ئج االختب رات االحص ئي  لمفرض الث نى  11-4-5-2

عممية عن أثر العبلقة المشتركة بين نوع إستراتيجية إدارة يهدف الفرض الثانى إلى توفير أدلة 
االرباح ونوع إستراتيجية األعمال التى تتبناها الشركة عمى خطر االفبلس الذي تتعرض له.  

(، عمى شركات العينة خبلل الفترة =ولتحقيق ذلك قام الباحث بتطبيق نموذج البحث السابق رقم )
( التالي، النتائج االحصائية لتطبيق نموذج البحث =دول رقم )الزمنية محل الدراسة. ويعرض الج

 (.=السابق رقم )
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  (9رقم ) : نت ئج تطبيق نموذج البحث(9) رقم جدول                             
 مخرخاث انىمورج  ان ــــبي

 Adjusted R Square 0.541هعاهل التذذيذ الوعذغ 

 P. Value 0.000هعٌىية ًوىرج االًذذار  

 متغيراث انىمورج    

 ًىع اسن الوتغير 

 الوتغير

 رهز

 الوتغير

 هستىي

 الوعٌىية

 قيوة

Coefficients 

تفسير العققة 

هع الوتغير 

 التابع 

التفاعل الو ترك بيي هوارسات هذخل االً طة 

الدار  االرباح وتبًٌ ال ركة استراتيجية رياد  

 التكلفة 

 * RMit هستقل 

ATOit  

 عكسية وهعٌىية 181.488- 0.044

التفاعل الو ترك بيي هوارسات هذخل االً طة 

 الدار  االرباح وتبًٌ ال ركة استراتيجية التوايز

 * RMit هستقل 

PMit  

 عكسية وهعٌىية 106.446- 0.004

التفاعل الو ترك بيي هوارسات الوذخل الوذاسبً 

الدار  االرباح وتبًٌ ال ركة استراتيجية رياد  

 التكلفة 

 * AMit هستقل 

ATOit 

 طردية وهعٌىية 414.452 0.000

التفاعل الو ترك بيي هوارسات الوذخل الوذاسبً 

 الدار  االرباح وتبًٌ ال ركة استراتيجية التوايز

 طردية وهعٌىية AMit*PMit 0.000 2853.084 هستقل 

 طردية وهعٌىية ATOit 0.000 3834.524 رقابً  ًسبة فاالص الوبيعات الً هتىسظ االفىغ الت غيلة

طردية وغير  PMit 0.403 100.086 رقابً  ًسبة ھاهش الربخ

 هعٌىية

 عكسية هعٌىية AMit  0.000 -3135.303 رقابً  االختياري االستذقاق قيوة

الوجوع لووارسات هذخل االً طة الدار  الوقيام 

 االرباح

 طردية وهعٌىية RMit  0.000 508.010 رقابً 

عكسية وغير  LIQit  0.138 -5631.434 رقابً  ًسبة السيىلة 

 هعٌىية 

عكسية وغير  NETit 0.685 -184.654 رقابً  فاالص الربخ السٌىي بعذ الضرائب 

 هعٌىية 

عكسية وغير  SECi 0.512 -41.123 رقابً  ًىع الصٌاعة  

 هعٌىية 

 عكسية وهعٌىية LEVit 0.000 -12262.020 رقابً  الراالعة الوالية   

طردية وغير  SIZEit 0.413 1.305 رقابً  اللىغاريتن الطبيعص إل والص أفىغ ال ركة 

 هعٌىية

  طردية وهعٌىية MBit 0.021 282.113 رقابً هعذغ ًوى ال ركة  
( معنويتة نمتوذج البحتث =التواردة بالجتدول الستابق رقتم ) اإلحصتائية النتتائج تحميتل يتضت  متن

حيتتث بمتتغ مستتتوى ( عمتتى مستتتوى شتتركات العينتتة ختتبلل الفتتترة الزمنيتتة محتتل الدراستتة، =رقتتم )الستتابق 
 نستبة أن إلتى تشتير التحديتد المعتدل والتتى وهتذا متا تدعمته قيمتة معامتل(، 1.111معنوية النموذج )

  كمقيتاس بتديل لمستتوى خطتر االفتبلس Zالمت ير التتاب ، قيمتة التمتان   فى قيمة الت ير % من;.98
الت يتتر فتتي قيمتة المت يتترات المستتتقمة والرقابيتتة لنمتتوذج البحتتث  إلتتى التذي تتعتترض لتته الشتتركة، يرجتت 
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التتواردة بالجتتدول  اإلحصتتائية النتتتائج (. وباالضتتافة التتى ماستتبق، يتضتت  متتن تحميتتل=الستتابق رقتتم )
  -( مايمى  =السابق رقم )

( لمعامتتتتتل مت يتتتتتر التفاعتتتتتل المشتتتتتترك بتتتتتين المقيتتتتتاس المجمتتتتت  >>5.8>5-توجتتتتتد قيمتتتتتة ستتتتتالبة )  -5
لممارستتتات أستتتاليب متتتدخل االنشتتتطة و تبنتتتى الشتتتركة استتتتراتيجية ريتتتادة التكمفتتتة ، كمت يتتتر مستتتتقل 

،  حيتتث تقتتدم القيمتتة الستتالبة (=0.08( ، وذلتتك بمستتتوى معنويتتة )=لنمتتوذج البحتتث الستتابق رقتتم )
لممعامل و مستوى المعنوية له دلتيبًل عمميتًا عمتى وجتود عبلقتة إرتبتاط عكستية و معنويتة بتين تبنتى 
الشتركة استتراتيجية ريتادة التكمفتتة وانختراط االدارة العميتا لهتا فتتى ممارستات استاليب متدخل االنشتتطة 

متتوذج، ومتتن ثتتم ارتفتتاع خطتتر االفتتبلس التتذى ، كمت يتتر تتتاب  لمن  Zالدارة ارباحهتتا ، وقيمتتة التمتتان  
( لمعامتل مت يتر التفاعتل المشتترك بتين :==.:0;-تتعرض له الشركة. كذلك توجد قيمة ستالبة )

المقيتتاس المجمتت  لممارستتات أستتاليب متتدخل االنشتتطة وتبنتتى الشتتركة استتتراتيجية التمتتايز ، كمت يتتر 
(،  حيتتث تقتتدم القيمتتة 0.008يتتة )( ، وذلتتك بمستتتوى معنو =مستتتقل لنمتتوذج البحتتث الستتابق رقتتم )

السالبة لممعامل و مستوى المعنوية له دليبًل عمميًا عمى وجود عبلقة إرتباط عكسية و معنوية بين 
تبنتى الشتركة استتراتيجية التمتايز وانختراط االدارة العميتتا لهتا فتى ممارستات استاليب متدخل االنشتتطة 

منمتتوذج، ومتتن ثتتم ارتفتتاع خطتتر االفتتبلس التتذى  ، كمت يتتر تتتاب  لZالدارة ارباحهتتا، وقيمتتة التمتتان  
 تتعرض له الشركة.

( لمعامل مت ير التفاعل المشترك بتين قيمتة االستتحقاق االختيتارى 96=.=;=توجد قيمة موجبة ) -6
كمقيتتتاس لممارستتتات أستتتاليب المتتتدخل المحاستتتبى الدارة األربتتتاح، وتبنتتتى الشتتتركة استتتتراتيجية ريتتتادة 

(،  0.000( ، وذلتتتك بمستتتتوى معنويتتتة )=ج البحتتتث الستتتابق رقتتتم )التكمفتتتة ، كمت يتتتر مستتتتقل لنمتتتوذ
حيتتث تقتتدم القيمتتة الموجبتتة لممعامتتل و مستتتوى المعنويتتة لتته دلتتيبًل عمميتتًا عمتتى وجتتود عبلقتتة إرتبتتاط 
طردية ومعنوية بين تبنى الشركة استراتيجية ريادة التكمفة وانختراط االدارة العميتا لهتا فتى ممارستات 

  ، كمت يتتر تتتاب  لمنمتتوذج، ومتتن ثتتم Zى الدارة ارباحهتتا ، وقيمتتة التمتتان  استتاليب المتتدخل المحاستتب
( =>97.0>6انخفتتتاض خطتتتر االفتتتبلس التتتذى تتعتتترض لتتته الشتتتركة. كتتتذلك توجتتتد قيمتتتة موجبتتتة )

لمعامتتتل مت يتتتر التفاعتتتل المشتتتترك بتتتين قيمتتتة االستتتتحقاق االختيتتتارى كمقيتتتاس لممارستتتات المتتتدخل 
ة استتتتتراتيجية التمتتتتايز، كمت يتتتتر مستتتتتقل لنمتتتتوذج البحتتتتث المحاستتتتبى الدارة االربتتتتاح و تبنتتتتى الشتتتترك

(، حيتتتتث تفتتتترز القيمتتتتة الموجبتتتتة و مستتتتتوى 0.000( ، وذلتتتتك بمستتتتتوى معنويتتتتة )=الستتتتابق رقتتتتم )
المعنويتتة لهتتذا المعامتتل دلتتيبًل عمميتتًا عمتتى وجتتود عبلقتتة إرتبتتاط طرديتتة و معنويتتة بتتين تبنتتى الشتتركة 

لهتتتا فتتتى ممارستتتات استتتاليب المتتتدخل المحاستتتبى الدارة استتتتراتيجية التمتتتايز وانختتتراط االدارة العميتتتا 
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  ، كمت يتتتر تتتتاب  لمنمتتتوذج، ومتتتن ثتتتم انخفتتتاض خطتتتر االفتتتبلس التتتذى Zارباحهتتتا ، وقيمتتتة التمتتتان  
 تتعرض له الشركة.

(   =( لمعامتتل المت يتتر الرقتتابى لنمتتوذج البحتتث الستتابق رقتتم )79.707;7-توجتتد قيمتتة ستتالبة ) -7
(، حيتتث تبتترز القيمتتة الستتالبة ومستتتوى 0.000ستتتوى معنويتتة )االختيتتارى ، بم االستتتحقاق قيمتتة

 االستحقاق المعنوية لهذا المعامل دليبًل عمميًا عمى وجود عبلقة إرتباط عكسية ومعنوية بين قيمة
 ، كمت يتتتتر تتتتتاب  لمنمتتتتوذج. ومتتتتن ثتتتتم فتتتتان انختتتتراط االدارة العميتتتتا فتتتتى Zاالختيتتتتارى وقيمتتتتة التمتتتتان  

بى الدارة ارباحهتتتتا يتتتتؤدى التتتتى ارتفتتتتاع خطتتتتر االفتتتتبلس التتتتذي ممارستتتتات أستتتتاليب المتتتتدخل المحاستتتت
 تتعرض له الشركة. 

(   =( لمعامتتتتل المت يتتتتر الرقتتتابى لنمتتتتوذج البحتتتث الستتتتابق رقتتتتم )050.>90توجتتتد قيمتتتتة موجبتتتة ) -8
(، حيتتث 0.000المقيتتاس المجمتت  لممارستتات متتدخل االنشتتطة الدارة االربتتاح  ، بمستتتوى معنويتتة )

توى المعنوية لهتذا المعامتل دلتيبًل عمميتًا عمتى وجتود عبلقتة إرتبتاط طرديتة تقدم القيمة الموجبة ومس
 ، Zومعنويتتتتة بتتتتين المقيتتتتاس المجمتتتت  لممارستتتتات متتتتدخل االنشتتتتطة الدارة االربتتتتاح وقيمتتتتة التمتتتتان  

كمت يتتر تتتاب  لمنمتتوذج، ومتتن ثتتم فتتان انختتراط االدارة العميتتا فتتى ممارستتات أستتاليب متتدخل االنشتتطة 
 الدارة ارباحها يؤدى الى خفض خطر االفبلس الذي تتعرض له الشركة. 

(   =( لمعامتتتل المت يتتتر الرقتتتابى لنمتتتوذج البحتتتث الستتتابق رقتتتم )=78.96>7توجتتتد قيمتتتة موجبتتتة ) -9
(، حيتث 0.000متوستن االصتول التشت يمة  ، وذلتك بمستتوى معنويتة ) نسبة صافى المبيعات التى

تبرز القيمة الموجبة و مستوى المعنوية لهذا المعامل دليبًل عمميًا عمى وجود عبلقة إرتباط طرديتة 
ومعنويتة بتين نستبة صتافى المبيعتات التى متوستتن االصتول التشت يمة، كمقيتاس بتديل لتبنتى الشتتركة 

  ، كمت يتتتر تتتتاب  لمنمتتتوذج ، ومتتتن ثتتتم انخفتتتاض خطتتتر Z، وقيمتتتة التمتتتان  استتتتراتيجة ريتتتادة التكمفتتتة
 االفبلس الذى تتعرض له الشركة عند تبنيها هذ  االستراتيجية. 

(   نستبة =( لمعامل المت ير الرقتابى لنمتوذج البحتث الستابق رقتم ):>500.0توجد قيمة موجبة ) -:
القيمتة الموجبتة ومستتوى المعنويتة  (، حيتث توضت 07=.0هامش الترب    وذلتك بمستتوى معنويتة )

لهذا المعامل دليبًل عمميًا عمى وجتود عبلقتة إرتبتاط إيجابيتة ولكنهتا غيتر معنويتة بتين نستبة هتامش 
  ، كمت ير تاب  لمنموذج.Zالرب ، كمقياس بديل لتبنى الشركة استراتيجة التمايز، وقيمة التمان  

صتتتتافى التتتترب  الستتتتنوى بعتتتتد الضتتتترائب، نتتتتوع توجتتتتد قتتتتيم ستتتتالبة لمعامتتتتل كتتتتل متتتتن نستتتتبة الستتتتيولة،  -;
( ، =9:.=>5-(، )878.;9:7-(، )=الصناعة، كمت يرات رقابية لنموذج البحث السابق رقم )

(، عمى 6;0.9( ، )9>:.0( ، )>0.57( ، عمى التوالى ، وذلك بمستوى معنوية )567.;=-)
أدلة عممية عمى وجود عبلقتة  التوالى، حيث تقدم القيمة السالبة ومستوى المعنوية لهذ  المعامبلت
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إرتباط عكسية ولكنها غير معنوية بين كل من نسبة السيولة ، صافى الرب  السنوى بعد الضرائب 
             ، كمت يتتتتتتر تتتتتتتاب  لمنمتتتتتتوذج. كتتتتتتذلك توجتتتتتتد قيمتتتتتتة ستتتتتتالبة Z، نتتتتتتوع الصتتتتتتناعة  ، وقيمتتتتتتة التمتتتتتتان  

(، وذلتك =ذج البحتث الستابق رقتم )( لمعامل الرافعة المالية، كمت ير رقابى لنمتو 566:6.060-)
(، حيث تقدم القيمة السالبة و مستوى المعنوية لهذا المعامل دليبًل عمميًا 0.000بمستوى معنوية )

  ، كمت يتر تتاب  Zعمى وجود عبلقة إرتباط عكستية و معنويتة بتين الرافعتة الماليتة، وقيمتة التمتان  
 لمنموذج. 

م الشتتركة، كمت يتتر رقتتابى لنمتتوذج البحتتث الستتابق رقتتم ( لمعامتتل حجتت5.709توجتتد قيمتتة موجبتتة ) ->
(، حيث تقدم القيمة الموجبة ومستوى المعنوية لهتذا المعامتل 7;=.0(، وذلك بمستوى معنوية )=)

دليبًل عمميًا عمى وجود عبلقة إرتباط طردية ولكنها غيتر معنويتة بتين حجتم الشتركة، وقيمتة التمتان 
 Z( لمعامتتتل معتتتدل نمتتتو الشتتتركة، 57;.6>6قيمتتتة موجبتتتة )  ، كمت يتتتر تتتتاب  لمنمتتتوذج. كمتتتا توجتتتد

(، حيتتتث تقتتتدم 0.065(، وذلتتتك بمستتتتوى معنويتتتة )=كمت يتتتر رقتتتابى لنمتتتوذج البحتتتث الستتتابق رقتتتم )
القيمتتتة الموجبتتتة ومستتتتوى المعنويتتتة لهتتتذا المعامتتتل دلتتتيبًل عمميتتتًا عمتتتى وجتتتود عبلقتتتة إرتبتتتاط طرديتتتة 

 ، كمت ير تاب  لمنموذج.  Zومعنوية بين معدل نمو الشركة، وقيمة التمان  
تستتتاقًا متتت  طبيعتتتة مشتتتكمة وهتتتدف البحتتتث، يمكتتتن استتتتخبلص ثتتتبلث نتتتتائج رئيستتتية متتتن عتتترض  وا 

 ( وهي  =الواردة بالجدول السابق رقم ) وتحميل النتائج
وجود أدلة عممية تشير إلى أنه، بدون األخذ فى اإلعتبار نوع إستراتيجية االعمال  -النتيج  األولى: 

الشتتركة، فتتنن زيتتادة إنختتراط االدارة العميتتا فتتى ممارستتات أستتاليب متتدخل االنشتتطة الدارة  التتتى تتبناهتتا
ارباحهتتتتا، يتتتتؤدى التتتتى خفتتتتض خطتتتتر االفتتتتبلس التتتتذي تتعتتتترض لتتتته الشتتتتركات المدرجتتتتة بستتتتوق االستتتتهم 
الستتعودى. وعمتتى العكتتس متتن ذلتتك، فتتنن زيتتادة إنختتراط االدارة العميتتا فتتى ممارستتات أستتاليب المتتدخل 

ارباحها، يؤدى الى ارتفاع خطتر االفتبلس التذي تتعترض لته تمتك الشتركات، كمتا هتو المحاسبى الدارة 
وجود أدلة عممية تشير إلى أن تبنى الشتركات  -النتيج  الث ني : ( التالى. 50موض  بالجدول رقم )

المدرجتتة بستتوق األستتهم الستتعودى إستتتراتيجية ريتتادة التكمفتتة، يتتؤدى إلتتى خفتتض خطتتر االفتتبلس التتذي 
عمتتتى العكتتتس متتتن ذلتتتك فتتتان تبنتتتى شتتتركات العينتتتة إستتتتراتيجية التمتتتايز ال يتتتؤثر بصتتتورة تتعتتترض لتتته، و 

النتيجا  ( التتالى.  55معنوية عمى خطر االفبلس الذي تتعرض لته، كمتا هتو موضت  بالجتدول رقتم )
م  األخذ فى االعتبار األثر المشترك لنتوع إستتراتيجية األعمتال التتى تتبناهتا الشتركة ونتوع  -الث لث : 
تيجية إدارة أرباحهتتا، توجتتد أدلتتة عمميتتة تشتتير إلتتى أن زيتتادة إنختتراط االدارة العميتتا فتتى ممارستتات إستتترا

أستتتاليب متتتدخل االنشتتتطة الدارة اربتتتاح الشتتتركة التتتتى تتبنتتتى إستتتتراتيجية ريتتتادة التكمفتتتة أو التتتتى تتبنتتتى 
لتك فتتنن إستتراتيجية التمتايز، يتؤدى إلتى ارتفتاع خطتر االفتبلس التتذي تتعترض لته. وعمتى العكتس متن ذ
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زيتادة إنختراط االدارة العميتا فتتى ممارستات أستاليب المتدخل المحاستتبى الدارة أربتاح الشتركة التتى تتبنتتى 
استتتراتيجية ريتتادة التكمفتتة أو التتتى تتبنتتى استتتراتيجية التمتتايز، يتتؤدى إلتتى خفتتض خطتتر االفتتبلس التتذي 

ميتتا لمشتتركات فتتى ممارستتات تتعتترض لتته. ويقتتدم هتتذا دلتتيبًل عمميتتًا إضتتافيًا عمتتى أن إنختتراط االدارة الع
أستتاليب متتدخل االنشتتطة إلدارة أرباحهتتا يكتتون أكثتتر خطتتورة عمتتى األدا  المتتالى المستتتقبمى لهتتا، وذلتتك 

( 56مقارنتتتة باستتتتخدام أستتتاليب المتتتدخل المحاستتتبى الدارة االربتتتاح، كمتتتا هتتتو موضتتت  بالجتتتدول رقتتتم )
 التالى. 
: العالق  بين لمبحث: ممخص نت ئج اختب رات الفرض الث نى (11رقم ) جدول  

 مدخل إدارة االرب ح وخطر اإلفالس  
 االوشطت انمحاسبي  مذخم ادارة االرباذ 

 عكسية وهعٌىية طردية وهعٌىية خطر االالقم

: العالق  بين : ممخص نت ئج اختب رات الفرض الث نى لمبحث(11رقم ) جدول
ستراتيجي  االعم ل  مدخل إدارة االرب ح وا 

 انتمايس ريادة انتكهفت  إستراتيديت االعمال 

 عكسية وغير هعٌىية عكسية وهعٌىية خطر االالقم

 

: أثر انعالقت : مهخص وتائح اختباراث انفرض انثاوي نهبحث(21) رقم  خذول

انمشتركت بيه استراتيديت االعمال واستراتيديت إدارة االرباذ عهي خطر 

  االفالش 

 االعمالاستراتيديت                

 
 

 استراتيديت إدارة االرباذ

 

 ريادة انتكهفت

 

 

 انتمايس

 

 خفض خطر االالقم خفض خطر االالقم الوذخل الوذاسبص

 ارتفاع خطر االالقم ارتفاع خطر االالقم هذخل األً طة

    ( 56( ، )55( ، )50وتقتتدم النتتتائج التتثبلث الستتابقة معتتتًا، والموضتتحة بالجتتداول الستتابقة أرقتتتام )
، أدلتتة عمميتتة تشتتير إلتتى أن تفستتير اآلثتتار االقتصتتادية المستتتقبمية النختتراط االدارة العميتتا لمشتتركة فتتى 

كتم عمتا إذا كانتت أساليب ممارسات المدخل المحاسبى أو مدخل االنشطة الدارة أرباحها، ومن ثم الح
تمك الممارسات تمثل سموكا إنتهازيًا أم نفعيًا، من الصعب قبوله بمعزل عتن العوامتل األخترى المستببة 
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لتمك اآلثار، مثل إستراتيجية األعمتال التتى تتبناهتا الشتركة. وعمتى الجانتب األختر، و فتى ضتو  نتتائج 
عمميتتة عمتتى إتبتتاع شتتركات العينتتة االختبتتارات اإلحصتتائية لمفتترض االول لمبحتتث و التتتي قتتدمت أدلتتة 

االستتتتراتيجية اآلنيتتتة إلدارة أرباحهتتتتا، فننتتته متتتن الصتتتتعب أيضتتتًا دراستتتة اآلثتتتتار االقتصتتتادية المستتتتتقبمية 
لممارسات أساليب المدخل المحاسبى ومدخل االنشتطة، كتل عمتى حتدة ، عنتد إدارة أربتاح الشتركات ، 

دثتتتتار إدارة االربتتتتاح عمتتتتى االدا  المتتتتالى وهتتتو متتتتا إعتمتتتتد عميتتتته معظتتتتم البتتتتاحثين عنتتتد تحميتتتتل واختبتتتتار 
 Yensen et al., 2019 -المستتقبمى لمشتركات ، والتتي منهتا عمتى ستبيل المثتال دراستة كتل متن 

;Baatour  et al., 2017; Basiem, 2017; Wibowo and Fuad ,2018; Vorst, 
2016; Tabassum et al., 2015;Cohen and Zarowin, 2010;  ئج . وعنتد تفستير نتتا

االختبتتارات االحصتتائية لمفتترض الثتتانى والختتاص بتت ثر ممارستتات إدارة االربتتاح عمتتى خطتتر االفتتبلس، 
بتتدون االختتذ فتتى اإلعتبتتار إستتتراتيجية األعمتتال التتتى تتبناهتتا الشتتركة، فننتته يتضتت  متتن الجتتدول الستتابق 

أرباحهتتا، لتته  (، أن زيتتادة إنختتراط االدارة العميتتا فتتى ممارستتات أستتاليب متتدخل االنشتتطة الدارة50رقتتم )
أثتتتر إيجتتتابى عمتتتى االدا  المتتتالى المستتتتقبمى لمشتتتركة، ممتتتا يتتتؤدى إلتتتى خفتتتض خطتتتر االفتتتبلس التتتذي 

وعمتتى العكتتس متتن ذلتتك فتتنن زيتتادة إنختتراط االدارة العميتتا فتتى ممارستتات أستتاليب  تتعتترض لتته الشتتركة.
المدخل المحاسبى الدارة أرباحها، له أثر سمبي عمى االدا  المالى المستقبمى لمشركة، ممتا يتؤدى إلتى 
إرتفاع خطر االفبلس الذى تتعرض له الشركة. ولكن عنتد األختذ فتى االعتبتار أثتر العبلقتة المشتتركة 

ع إستراتيجية االعمال التى تتبناها الشركة واستراتيجية إدارة أرباحها، عمى خطر االفبلس التذى بين نو 
تتعتترض لتته ، ستتوف يتتؤدى التتى تفستتيرات مختمفتتة ألثتتر ممارستتات إدارة االربتتاح عمتتى خطتتر االفتتبلس، 

ى ( ، أن زيتتتادة إنختتتراط االدارة العميتتتا لمشتتتركة التتتتى تتبنتتت56حيتتتث يتضتتت  متتتن الجتتتدول الستتتابق رقتتتم )
إستتتراتيجية ريتتادة التكمفتتة أو التتتى تتبنتتى إستتتراتيجية التمتتايز ، فتتى ممارستتات أستتاليب متتدخل االنشتتطة 
الدارة أرباحهتتا ، لتته أثتتر ستتمبى عمتتى األدا  المتتالى المستتتقبمى لمشتتركة، ممتتا يتتؤدى التتى إرتفتتاع خطتتر 

مصتتت التتى ان االفتتبلس التتذى تتعتترض لتته. وتتفتتق هتتذ  النتيجتتة متت  نتتتائج الدراستتات الستتابقة والتتتى خ
ممارستتتات متتتدخل االنشتتتطة الدارة االربتتتاح أكثتتتر تتتتدميرًا عمتتتى القيمتتتة الستتتوقية لمشتتتركة، مقارنتتتة باتبتتتاع 

؛ =605الصاوى ، -المدخل المحاسبى الدارة االرباح، و التي منها عمى سبيل المثال دراسة كل من 
Haddad and Mark, 2019 Basiem, 2017; Kałdoński et al., 2020;  العكس . وعمى

متتن ذلتتك، فتتنن زيتتادة إنختتراط االدارة العميتتا لمشتتركة التتتى تتبنتتى استتتراتيجية ريتتادة التكمفتتة او التتتى تتبنتتى 
إستتتراتيجية التمتتايز، فتتى ممارستتات أستتاليب المتتدخل المحاستتبى إلدارة أرباحهتتا، لتته أثتتر إيجتتابى عمتتى 

تتعترض لته. وتتستق هتذ   االدا  المالى المستقبمى لمشركة، مما يؤدى إلى خفض خطر االفبلس الذي
(، و >(، ورقتم );النتيجة م  نتائج االختبتارات االحصتائية لمفترض االول، بالجتدولين الستابقين، رقتم )

التتتتى أفتتترزت أن االدارة العميتتتا لمشتتتركات المدرجتتتة بستتتوق االستتتهم الستتتعودى تعتمتتتد عمتتتى االستتتتراتيجية 
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دارة ارباحهتا بهتدف الحتد متن االثتار اآلنية، حيث تعتمد عمى المتدخل المحاستبى و متدخل االنشتطة ال
الستتتمبية لمتتتدخل االنشتتتطة عمتتتى خطتتتر االفتتتبلس التتتذى تتعتتترض لتتته، وذلتتتك بصتتترف النظتتتر عتتتن نتتتوع 
استراتيجية األعمال التى تتبناها الشركة. كمتا تتستق هتذ  النتيجتة أيضتًا مت  تحميتل نتتائج االحصتا ات 

شتتركات العينتتة بمركتتز متتالى جديتتد (، والتتتى عكستتت تمتتت  6الوصتتفية لمبحتتث، بالجتتدول الستتابق رقتتم )
عمتتى التترغم متتن إعتمادهتتا عمتتى االستتتراتيجية اآلنيتتة الدارة ارباحهتتا. ويقتتدم هتتذا أدلتتة عمميتتة عمتتى أن 
تحميل اآلثار االيجابية أو الستمبية النختراط االدارة العميتا فتى ممارستات ادارة االربتاح متن الضتروى أن 

عمتتال التتتى تتبناهتتا الشتتركة، وذلتتك إتستتاقًا متت  نتتتائج يكتتون مشتتروطًا بعتتدة عوامتتل منهتتا إستتتراتيجية األ
. وبدمج تحميل نتائج اإلختبارات اإلحصائية السابقة معًا، فننه يمكتن Jiang et al., (2018)دراسة 

استخبلص نتيجة عامة لمبحث مؤداها وجود أثر لمعبلقة المشتتركة بتين نتوع إستتراتيجية االعمتال التتى 
ية التتتى تعتمتد عميهتتا فتى إدارة أرباحهتتا عمتى خطتتر االفتبلس التتذي تتعتترض تتبناهتا الشتتركة واالستترايتج

له، ومن ثم يتم رفتض الفترض العتدمى الثتانى لمبحتث وقبتول الفترض البتديل لته، والتذي يتضتمن وجتود 
أثتتر لمعبلقتتة المشتتتتركة بتتين نتتوع إستتتتراتيجية االعمتتال التتتتى تتبناهتتا الشتتركة واالستتتترايتجية التتتى تعتمتتتد 

 أرباحها عمى خطر االفبلس الذي تتعرض له. عميها فى إدارة

 النت ئج والتوصي ت والمقترح ت لدراس ت مستقبمي  -11
ستتترايتجية إدارة األربتتاح  ختبتتار العبلقتتة بتتين نتتوع إستتتراتيجية األعمتتال وا  تنتتاول البحتتث دراستتة وتحميتتل وا 

تطتوير إطتار لتحميتل أثتر العبلقتة المشتتركة بتين وخطر االفبلس. إذ تبمور الهدف النهائى لمبحتث فتى 
ستتتراتيجية إدارة أرباحهتتا، عمتتى خطتتر االفتتبلس التتذي  نتتوع إستتتراتيجية االعمتتال التتتى تتبناهتتا الشتتركة وا 
تتعتترض لتته، بنستتتخدام كتتل متتن مفهتتوم نظريتتة الوكالتتة ونظريتتة اإلشتتارة، متت  االختبتتار العممتتى لئلطتتار 

  سهم السعودى.   المقترح عمى الشركات المدرجة بسوق األ
ولقد أوضحت اإلختبارات اإلحصائية لفرضى البحث نتيجتين رئيستيتين. إذ تتمثتل النتيجتة االولتى فتي 
إعتمتتتاد الشتتتركات المدرجتتتة بستتتوق االستتتهم الستتتعودى عمتتتى االستتتتراتيجية اآلنيتتتة الدارة ارباحهتتتا. بينمتتتا 

مارسات أساليب مدخل االنشطة الدارة خمصت النتيجة الثانية الى أن زيادة انخراط االدارة العميا فى م
ارباح الشركة التى تتبنى استراتيجية ريادة التكمفة أو التى تتبنى استراتيجية التمايز، يتؤدى التى ارتفتاع 
خطتتتر االفتتتبلس التتتذي تتعتتترض لتتته. وعمتتتى العكتتتس متتتن ذلتتتك، فتتتنن زيتتتادة إنختتتراط االدارة العميتتتا فتتتى 

ح الشركة التى تتبنى استراتيجية ريادة التكمفتة أو التتى ممارسات أساليب المدخل المحاسبى الدارة اربا
 تتبنى استراتيجية التمايز، يؤدى الى خفض خطر االفبلس الذي تتعرض له. 
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وبدمج النتيجتين معًا، يمكن استتخبلص نتيجتة عامتة لمبحتث مؤداهتا وجتود أثتر لمعبلقتة المشتتركة بتين 
ستترايتجية التتتى تعتمتد عميهتا فتتى ادارة ارباحهتا عمتتى نتوع استتراتيجية االعمتتال التتى تتبناهتا الشتتركة واال

 خطر االفبلس الذي تتعرض له. 
    -وفى ضو  اإلطار النظرى والنتائج العممية لمبحث، يوصي الباحث بمايمى  

  يكون ذا أهمية بالنسبة لممستثمرين والمحممين الماليين وغيرهم من األطراف ذات المصمحة
اآلثار االقتصادية لممارسات إدارة االرباح عمى األدا  المالى  بالشركة، أهمية دراسة وتحميل

المستقبمى والقيمة السوقية لها، باألخذ فى اإلعتبار إستراتيجية األعمال التى تتبناها الشركة ودورة 
 حياتها والبيئة التنافسية إلى غيرها من العوامل األخرى المسببة لهذ  اآلثار.

  عمى المستوى االكاديمى يجب زيادة االهتمام بدراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لممارسات إدارة
االرباح عمى كل من األدا  المالى المستقبمي والقيمة السوقية لمشركة، باألخذ فى اإلعتبار 

 العوامل األخرى المسببة لهذ  اآلثار. 
بمية المرتبطة بدراسة وتحميل اآلثار هذا ويقترح الباحث بعض اإلتجاهات البحثية المستق

االقتصادية لممارسات ادارة االرباح عمى االدا  المالى المستقبمى لمشركات والقيمة السوقية لها، منها 
 عمى سبيل المثال  

  دراستتة أثتتر العبلقتتتة المشتتتركة بتتين دورة حيتتتاة الشتتركة ونتتوع استتتتراتيجية إدارة االربتتاح عمتتى القيمتتتة
 السوقية لها.  

 سة أثر العبلقة المشتركة بين المنافسة فى أسواق المنتجات ونوع استراتيجية إدارة االرباح عمى درا
 االدا  المالى المستقبمى لها. 

  دراستتتة أثتتتر العبلقتتتة المشتتتتركة بتتتين نتتتوع إستتتتراتيجية االعمتتتال ونتتتوع استتتتراتيجية إدارة االربتتتاح عمتتتى
 مقاييس االدا  السوقية. 

 ة بين نوع إستراتيجية االعمال ونوع استراتيجية إدارة االرباح عمتى الحتد دراسة أثر العبلقة المشترك
 من ظاهرة عدم تماثل المعمومات بين االطراف المتعاممة باالسواق المالية. 

  دراستتتة مقارنتتتة بتتتين أستتتواق ماليتتتة مختمفتتتة ألثتتتر العبلقتتتة المشتتتتركة بتتتين نتتتوع إستتتتراتيجية االعمتتتال
 االفبلس.       واستراتيجية إدارة االرباح عمى خطر
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 مراجع ال
 العربي .  ب لمغ  المراجع -أوال: 

،   أثر خصائص الوحدة االقتصادية عمى ممارسات إدارة األرباح باألنشطة =605السيد  ، 
المجم  العممي  لمبحوث الحقيقية وانعكاسها عمى األدا  التش يمى المستقبمى  دراسة تطبيقية  ، 

 . 8>-=(، ص ص  5(، عدد ):، مجمد )التج ري 
،  قياس أثر ممارسات إدارة األرباح عمى تقييم المستثمرين لؤلرصدة النقدية =605الشريك محمود ،

، مجمد مجم  الفكر المح سبيب رض االحتفاظ  دراسة عممية بالتطبيق عمى البيئة المصرية  ، 
 .=7-5(، ص ص   7(، عدد )67)

قابمية القوائم المالية لممقارنة عمى ممارسات إدارة األرباح  دراسة  ،   أثر=605الصاوي عفت ،
 -:605تطبيقية عمى الشركات المصرية المسجمة في بورصة االوراق المالية في الفترة من 

 . 9>6-:60، العدد االول، ص ص    المح سب  والمراجع   ،  >605
فعالية أدا  كل من لجنة المراجعة ومجمس  ،   قياس الت ثير المشترك لمعايير;605الهوارى ناهد ، 

اإلدارة عمى عمميات إدارة األرباح دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في البورصة المصرية 
 .9;=-59=( ، ص ص   5( ، عدد)65، مجمد ) الفكر المح سبي مجم   ،

أثر الت يير الدورى اإللزامى لممراج  الخارجى عمى الحد من ممارسات إدارة ،   =605الوكيل حسام ،
( ، 67، مجمد ) الفكر المح سبي مجم  ،  دراسة تطبيقية –األرباح فى بيئة األعمال المصرية 

 .;:9-=95( ، ص ص   8عدد)
،   قياس و تفسير العبلقة بين ممارسات إدارة األرباح وجودة الخصائص 6059حسين عبل ، 

النوعية لممعمومات المحاسبية لمشركات المتداول أسهمها في سوق األوراق المالية المصرية  
 . 757-;67( ، ص ص   5(، عدد )=5، مجمد )الفكر المح سبي دراسة تطبيقية ، مجمة

عمى األدا  التش يمي  األنشطة الحقيقية إلدارة األرباح،   أثر استخدام ;605حماد مصطفى، 
(، 5( ، عدد )65، مجمد )مجم  الفكر المح سبيالبلحق لمشركات المصرية  دراسة تطبيقية ، 

 . 6:-50ص ص  
،   أثر حجم وتدوير منش ة مراقب الحسابات عمى ممارسات إدارة األرباح 6060راشد  ، 

مجم  بيقية عمى الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية   ، المحاسبية والحقيقية دراسة تط
 . 9:-5( ،ص ص   5( ، عدد )8، المجمد )االسكندري  لمبحوث المح سبي 

https://atasu.journals.ekb.eg/article_63220.html
https://atasu.journals.ekb.eg/article_63220.html
https://atasu.journals.ekb.eg/article_63220.html
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ة فی إدارة دور لجان المراجعة فی الحد من السموك االنتهاًز لئلدار ،   >605عبد   يوسك ،
 األرباح بهدف تحسين جودة التقارير المالية  دراسة ميدانية عمى قطاع البنوك بمممكة البحرين

 .5665->559( ، ص ص   8(  عدد)66، مجمد ) الفكر المح سبي مجم  ،"
،   أثر عدم تماثل المعمومات ودورة حياة الشركة عمى توزيعات األرباح 6060عبد  ايمان، 

،  الفكر المح سبي مجم  إدارة األرباح باألنشطة الحقيقية دارسة تطبيقية  ،وانعكاسها عمى 
 .5579-50:8( ، ص ص   6( ، عدد)68مجمد )

،   دور المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات إدارة األرباح باألنشطة >605عطية فاتن، 
 . =6>-5=;( ،  ص ص   7( ، عدد)66، مجمد ) مجم  الفكر المح سبيالحقيقية ، 
م  دراسة  –،   أثر جودة المراجعة الخارجية عمى عمميات إدارة الرباح. >600عيسى سمير، 
 . ;8-5( ، ص ص   6(، عدد )8، مجمد )مجم  كمي  التج رة لمبحوث العممي تطبيقية ، 
 ،   دراسة تحميمية لممت يرات المؤثرة فى اختيار مداخل ادارة االرباح وأثرها عمى;605  حسن ،

رس ل  دكتوراه غير مقاييس االدا  المالى المستقبمى لممنشاة فى ضو  معايير المحاسبة  ، 
 .  690-5، جامعة القاهرة، كمية التجارة، ص ص  منشورة

،   محددات ونتائج المدخل الحقيقي إلدارة االرباح  دراسة تطبيقية عمى =605محمود سحر ،
( ، 7، المجمد )  االسكندري  لمبحوث المح سبي مجمالشركات المقيدة بالبورصة المصرية  ، 

 . 668-5>5( ،ص ص   7عدد )
،   أثر التفعيل االختياري لمدخل المرا جعة المشتركة عمى ممارسات إدارة :605مندور  ، 

، الفكر المح سبي مجم  األرباح دارسة تطبيقية عمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  ،
 .6;55-5665ص ص   (، 6(، عدد )6مجمد )
،   أثر تبني معايير التقارير المالية الدولية عمى العبلقة بين إدارة األرباح ;605منصور   ،

مجم  الفكر واألدا  المالي لمشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية  دراسة تطبيقية  ، 
 .;>;-:7;( ، ص ص   6( ، عدد )65، مجمد )المح سبي

 انمواقع اإلنكتروويت -:ثاويا  

 http://www.tadawul.com.sa تداول، السعودية، المال سوق  يئةھ

 
 

https://atasu.journals.ekb.eg/article_40634.html
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