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 د/سامح لطفي سعودي                                                                    

 المساعد ُمراجعةوال الُمحاسبة أستاذ                                                                      

  دارةاإل باألكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا                                                                           
  

 خص لَ مُ 
 المصرية المالية روراقاأل بسوق  ُمسجلةال الشركات ُممارسةعلى مدى  التعُرفاستهدف هذا البحث 

، باإلضافة الي  ُمحاسبيالسرد الالشركات كأحد صور  هذه إدارةرؤساء مجلس  ِخطابات االنطباع في ادار إل
لعينة من  ادار اإلخطاب رئيس مجلس  روتحليل ، روذلك من خالل ادراسةستددا  هذا اال ُمَحداداتعلى  التعُرف

تحليل "استددا  برو ، 2017الي  2014خالل الفتر  من ة المصريالمالية  األروراق بسوق  ُمسجلةشركة  185
تم  f-test "ف" اختبار رو ، Wilks Lamda " روليكس المدا"اختبار ، Discriminant analysis "التمايز

بين ربحية الشركات  ةداللة إحصائياختالف ذو  ُيوجدال ""روالذي ينص على: رفض الفرض الرئيس للبحث 
االنطباع في سياق السرد  إدارةالمصرية التي تستخدم استراتيجيات  اليةالم األوراقبسوق  ُمسجلةال
فيما عدا  –" نظرًا لرفض فرروضه الفرعية  االستراتيجيات تلكوبين الشركات التي ال تستخدم  مُحاسبيال

المالية  األروراق بسوق  ُمسجلةال، حيث تبين استددا  الشركات الساادس رو  رول ،األ انالفرعي انالفرض
 :فيت تمثل ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتاالنطباع في  إادار لدمس استراتيجيات من استراتيجيات ية المصر 

،  (VSM) البصري والهيكل التالُعب،  (TM) ضوعياالمو  التالُعب ،  (RM) الخطابي التالُعب
 التالُعبيتي ستراتيجهذه الشركات افي حين لم تستدد   ، (PA) األداء إسناد، و  (PC)  األداء ُمقارناتو 

الدراسة على روجواد عالقة بين  أسفرتروقد  ، (CEN) األرباحواختيار رقم  ، (REM)قراءة السهولة في 
 األقلالشركات  أنبين حيث تَ  ُمحاسبيالسراد ال في سياقاالنطباع  إادار ربحية الشركة رواستددا  استراتيجيات 

على  إالرولم يكن هناك تأثير لحجم الشركة  ،االنطباع  إادار استددما الستراتيجيات  األكثرربحية هي 
لها تأثير على استددا   يكن ، أما الرافعة المالية فلم(VSM)البصري والهيكلي  التالُعباستددا  استراتيجية 

 االنطباع.  إادار اٍي من استراتيجيات 
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 Summary 

This research aims to identifying the extent, to which companies registered 

in the   Egyptian Exchange practice to “Impression Management” in the Chairman 

letters of these companies as one of the Accounting Narratives In addition to 

identifying the determinants of this use, by studying the speech of the Chairman of 

a sample of 185 companies registered in the Egyptian Exchange during the period 

from 2014 to 2017. 

By using "discriminant analysis", the Wilks Lamda test, the F-test ,We 

rejected The main hypothesis of the research, which states :” There is no 

statistically significant difference between the profitability of companies registered 

in the Egyptian Exchange, which use impression management strategies in the 

context of Accounting Narrative, and those companies that do not use such 

strategies, due to the rejection of its sub- hypothesis, except for the first and sixth 

sub- hypothesis. 

 where the companies registered in Egyptian Exchange used  for five 

strategies of impression management strategies in  the Chairman letters, which :  

Rhetorical manipulation (RM), Thematic manipulation(TM), Visual and structural 

manipulation(VSM), Performance comparisons(PC), performance attribution(PA), 

while these companies have not used two strategies, which : Choice of earnings 

number (CEN), Reading ease manipulation(REM).  

The study found that there is a relationship between the Firm` profitability 

and the use of impression management strategies in the context of the accounting 

narrative, where it was found that the less profitable companies are the most used 

of impression management strategies, and there was no impact of the firm` size to 

use the Visual and structural manipulation strategy (VSM) only, and leverage did 

not have any impact on the use of any impression management strategies. 

 

 

 

 اإلطار العام للبحث
 مقدمة 

ي شركة تسعى إلى تحقيق أهداف أ القاعد  األساسية التي تعتمد عليهاالمعلومات  لقد أصبحت
نحو تطوير روتحديث أنظمة ملحوظًا  اهتماماً ه يتوج إلى جميع الشركات األمر الذي ادفع، البقاء روالنمو

فرروع  أهم أحد الُمحاسبة عتبر، روتُ  المعنية طرافاأل ُمدتلفروروسائل توصيل تلك المعلومات ل لديها المعلومات
 روأالمستثمرين الحاليين  سواء المعنية  األطرافكافة  إلىتوصيل المعلومات  المعرفة التي تهتم بتوفير رو
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عتبر روتُ ،  (Singha & Dhingra, 2014)ترشيد قراراتهملروذلك  المصالح أصحابغيرهم من  أرو الُمرتقبين
تلك شتمل ترو ، المعنية  األطراف ُمدتلفشركة رو الالرسمية روالقانونية بين  االتصال آلية ةالسنوي التقارير

قسًمين يتضمن للشركة التقرير السنوي  نأيعني  مما،  ُمحاسبيالسراد الرو على المعلومات الكمية ، التقارير 
 قسم كمي روآخر سرادي.

حتوى هذا شكل رومُ  نظمرويُ ؛  لها ةتممالمُ  رواإليضاحاتالقوائم المالية على  القسم الكمي رويشتمل 
يجب  ادنى من المعلومات التيهذا القسم الحد األ ، رويتضمن لمعايير المهنية روالقوانين ذات الصلةاالقسم 

 Armitage &Marston,2008 Zhang and,،) لزامي"اإل اإلفصاحعرف "بروهو ما يُ  عنها اإلفصاح

Zhang, 2014)  ُمستقلراجع خارجي من جانب مُ  ُمراجعة  لل  القس، رويدضع هذا Hooghiemstra 

,2003 ). ) 

 للمساهمين المدير التنفيذي ِخطابات،  ادار اإلرئيس مجلس  خطاب فيشتمل علىما القسم السرادي أ 
ائق االستحواذ، ، روثتقرير حوكمة الشركات ، ادار اإلمناقشات روتحليالت ، ، النشرات التشغيلية روالمالية 

رويتضمن هذا  لحمالت الدعائية على روسائل االعال  المرئية روالمسموعةالنشرات روارو ،  النشرات الصحفية
عرف روهو ما يُ  المعايير المهنية رويتم بمباادر  من الشركة أروفرضه القوانين تَ معلومات إضافية عما القسم 

قسم الرويتسم  ، (Uyar et al., 2013; Schamberger, 2013; Jung, 2015) "االختياري "باإلفصاح 
، الشركة  إادار فيه عن المعلومات حسب تقدير  اإلفصاحيتم حيث  لي حٍد كبيرإ ُمنظمغير  هُ السرادي بأن

-Clatworthy & Jones, 2001; Merklالدارجية ) ُمراجعةال تطلباتيدضع لمُ ال  أنهُ الي  باإلضافة

Davies, & Brennan 2013) 

في هذا القسم ، روبالتالي   ئهااداأعن  اإلفصاحبدرجة كبير  من الحرية في  الشركاتتتمتع  رومن ثم
 على التأثير بغرضعنها  الُمفصح في المعلومات التحُكمفي  الشركات تلك الحرية ن تستدد أ مكنمن المُ ف

 للشركةمالءمة  أكثرصور  كوين نحو تَ المعنية روتوجيهها  األطرافروكافة  الُمرتقبينالمستثمرين الحاليين رو  آراء
إمكانية يعني  األمر الذي ،ُمشرق ستقبل عالية روينتظرها مُ بكفاء  دار تُ  شركةالبأن  األطرافتلك  إقناعبهدف 

 عرفالتقارير المالية ، روهو ما يُ  ُمسَتددميبهدف التأثير على تصورات  ُمحاسبيسراد اللل ادار اإل استددا 
نه وِ كَ لذي يُ افي االنطباع  التالُعبرو  التحُكمتتضمن روالتي  ”Impression   Management“"االنطباع إدارة"ب

 قراراتهم.، روفي نهاية المطاف  باستراتيجيتهم التالُعب، بهدف عن الشركةالتقارير  هذه ُمسَتددمي
آثار خطير  روينطوي على نفس  لهُ  يكون رأس المال لدصيص سوء تَ  االنطباع إادار ج عن روينتُ 

فإن  ، روبالتالي الضعيف األاداءبالبيانات المالية للشركة لتعويض  المديرين تالُعبج عن التي تنتُ المداطر 
تقارير  ُقَراءأمر مهم في مساعد  ها الختبار تطوير نماذج  ُمحارولةاالنطباع رو  إادار ادراسة استراتيجيات 

 ارسات. مَ تأصل في مثل هذه المُ حتمل المُ كتشاف الدداع المُ االشركات على 
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 السرديها في الجزء عن الُمفصحية بمكان البحث في مدى صدق المعلومات همومن ثم فمن األ
يقوم ببناء صورة  أمصورة حقيقة عن الوضع المالي للشركة الجزء هذا دم ق  من التقارير السنوية وهل يُ 

 ؟ ذهنية إيجابيه لها 

 :بحثالشكلة مُ 

 –عنها  فصحتُ بحرية اختيار المعلومات التي  الشركات ادار إليسمح  ُمحاسبيالسراد الن أل نظراً   
 أرو ادار اإلس لمن جانب أعضاء مج تالُعبرضة للعُ  اإلفصاحهذا الشكل من يكون  فقد -ا سبق روذكرناكم

 التقارير المالية ُمسَتددميبة لدى لدلق تصورات جديد  مرغو االنطباع  إادار في رواستددامه  نالتنفيذي ينالمدير 
 الشركة أاداءتجاه مرين ثستفعال المُ أللسيطر  على رادرواد  أرو تغيير األفكار المأخوذ  عنها أرو الشركةتجاه 

الي  األسهمتلك بحركة  دفعلل م الشركةسهأل العرض الطلب رو على التأثيرمثل  ُمعينةهداف أ روذلك لتحقيق 
تقليل  أروتوقعة زيااد  العوائد المُ  االنطباع إادار روقد يكون الهدف من ، ذاتيه لهم  منافعالذي يحقق  االتجاه

 غير جيد .  ءاداتقديم التبرير أل أرو،  الُمنتظر العقوبات 

) & Merkl Davies-تستخدم الشركات   ُمحاسبياالنطباع في سياق السرد ال دارةوإل

)Brennan,2007  من التفصيل في الجزء التالي بشيء   نتناولهماسوف  -ستراتيجيات اال نوعين من 
  -من البحث

 ملتروتشالجيد   ألاداءابراز إالسيئ رو  األاداء إخفاءلي إروتهدف :  إخفاءاستراتيجيات :  ولاأل النوع 
 Rhetorical البالغي التالُعب،  Reading ease manipulationقراءة السهولة في  التالُعب) على:

manipulation ، المواضيعي التالُعب manipulation Thematic   ،والهيكليالبصري  التالُعب 
manipulationVisual and structural   ،األداء ُمقارنات comparisons Performance  ، واختيار

 (  Choice of earnings number األرباح رقم

  ادار لإل الجيد األاداء أرو النجاح ارجاع السبب فيروتهدف الي  : سناداإلاستراتيجية  : والنوع الثاني
 )    السابقة  ادار اإل أروبتحميلها على الظرروف الدارجية السيئ  األاداء أروص من مسؤرولية الفشل ملُ روالتَ 

 .( performance attributionاألداء سنادإ

دداتبالنسبة ل أما  أشار فقد االنطباع، إدارة في ُمحاسبيلللسرد ا دارةاإلودوافع استخدام  ُمح 
 ;Brennan et al., 2013; Li, 2012; Vargas et al., 2014; Yan & Aerts, 2014)البعض

Richards et al., 2015; Moreno & Casasola, 2016 )  هذه   أهم أحد مثلتُ الربحية  لى أنإ
 ;Abu Bakar & Ameer, 2011; Kumar, 2014) خرون آ أشارفي حين ،  شيوعاً  هاأكثر رو  ُمَحداداتال

Srinivasan & Srinivasan, 2015)  في جميع الحاالت شيوعاً  األكثرلم يكن هو  حدادهذا المُ أن لي إ 
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من رو  ،روعمر الشركة الرافعة المالية، الصناعة ، حجم الشركة ، نوع :مثل ُأخرى  ُمَحداداتحيث ظهرت  ،
الذي  األمرفي بيئات عمل تدتلف عن البيئة المصرية ،  ُأجريتن كاًل من تلك الدراسات قد أالحظ مُ 

  ُمحاسبيللسراد ال المالية المصرية األروراقبسوق  ُمسجلةالالشركات  إادار  اختبار مدى استددا ادراسة رو يتطلب 
  ؟هذا االستددا  ُمَحدادات أهم روماهي ،االنطباع  إادار في 

 

 اآلتية:التساؤالت  شكلة البحث فيتلخيص مُ  ُيمكنومن ثم 

 ادار إل السراد المحاسبي كوسيلة المصريةالمالية  األروراقسوق ب ُمسجلةالالشركات  تستدد  هل -1
  ؟االنطباع 

لسراد ل المصريةالمالية  األروراقسوق ب ُمسجلةالالشركات  باستددا  الُمتعلقة ُمَحداداتالأهم ماهي  -2
 ؟ االنطباع إادار المحاسبي  في 

البحث : أهداف  

للسراد المحاسبي في  المصرية المالية األروراق بسوق  ُمسجلةال الشركات ستددا اعلى مدى  التعُرف  -1
 .االنطباع إادار 

لمصرية االمالية  األروراق بسوق  ُمسجلةالالشركات  استددا ب الُمتعلقة ُمَحداداتأهم العلى  التعُرف -2
  إادار  االنطباع.للسراد المحاسبي في 

 

 

 

 

 

 البحث:ية أهم

 ها ما يأتي :أهملعل  اعتباراتية البحث الي عدة أهمترجع 

التي رو ية السراد اتاإلفصاح ادراسة روتحليلفي  تتمثلروالتي  ينارولهاية القضية البحثية التي أهم  - 1 
تلك  ،االنطباع  ادار كآلية إلمكانية استددامها إدى روم ،ر من التقارير السنوية للشركاتبَ عتَ شكل جزء مُ تُ 

 -Courtis ;2004) األجنبيةفي العديد من الدرول  ر من الدراساتياهتما  كثب ظيتحَ القضية التي 

Chiu, 2015 - Casasola ;2016 ) ،رومن ثم افي في الدراسات العربية الك االهتما نها لم تلقى إال إ
ادراسة   روخاصةً  هذه القضية البحثية تنارولتالتي  للدراسات السابقة امتدااداً ن هذه البحث يعتبر إف

(Mahboub R., et.al., 2017)      دراسات لبحث مدى مزيد من ال إجراءصت بضررور  أرو روالتي
ن أنأمل فإننا ة ، رومن هنا ُمدتلفاالنطباع في بيئات روقطاعات عمل  إادار في  ُمحاسبياستددا  السراد ال



  

 - 8 - 

حاث التي بدر  األالتي تتصف بنُ  ُمحاسبيالعربية في المجال ال األادبياتالي  افةالبحث إضهذا  ُيمثل
بصفة عامة روالمصرية  العربيةاالنطباع في بيئة العمل  إادار رو  ُمحاسبيال اإلفصاحبين  ختبرت العالقةا

 خاصة.بصفة 
الي ،  ية المصرية المال األروراق بسوق  ُمسجلةالللشركات  الماليةالتقارير  ُمسَتددمي وجيه نظرتَ  -2
تلك الشركات  إادار الكشف عن استددا   ُمحارولةلخي الحظر عند قراء  القسم السرى بتلك التقارير وَ تَ 

 الذي من شأنه ترشيد قراراتهم . األمراالنطباع  إادار في  ُمحاسبيللسراد ال
 أكثرلتدخل بشكل ، روهيئة الرقابة المالية الي ا المصرية المالية األروراقي سوق ُمنظمنظر  هوجيتَ  -3

بواسطة القسم السرادي في التقارير السنوية  ُمراجعةلزا  الشركات بضررور  إفاعلية لضمان أن يتم 
 . ُمستقلراجع خارجي مُ 

تعديالت على المعايير  إجراء أرووضع معيار جديد ل ة،ُمحاسبيالنظر رواضعي المعايير  هوجيتَ  -4
 .ُمحاسبيال السراد تنظيم باتُمتطللتتضمن  –عرض البيانات المالية  -الحالية 

 حدود البحث 

روال  ،  ُمحاسبيبواسطة السراد ال االنطباع إادار من أشكال  فقط حداهذا البحث على شكل رو  قتصريَ  .1
أن تكون  أيضاً  ُيمكنالتي  روالجدارول ،الرسومات البيانية، الصور مثل يهتم باالتصاالت غير اللفظية

 .االنطباع إادار شكاًل من أشكال 
 تتمثلروالتي  طرق التواصل المتعداد  أهم أحدعد الذي يُ فقط هذا البحث على التقرير السنوي  قتصريَ  .2

 الدعائية. تالصحفية، الحمالالنشرات  اإللكتررونية،المواقع  االجتماعي، التواصل مواقعفي 

 البحث منهجية 

 سلوبين:أداف البحث سوف يعتمد الباحث على هألتحقيق 
روذلك بالدراسة التحليلية لألبحاث  االستنباطي ستقرائيااليقو  على المنهج رو  النظري: األسلوب: أوالا 

باإلضافة الي   ُمحاسبياالنطباع في السياق االجتماعي روال إادار طبيعة على ذات الصلة للتعرف  الدراساترو 
خيرًا أرو ،   بيُمحاسالسراد الاستددامها في  ُيمكنالتي االنطباع  ادار ة إلُمدتلفاالستراتيجيات العلى  التعُرف

 البحث . فرروضبناء 
 األروراقسوق ب ُمسجلةالتطبيقيه على عينة من الشركات ادراسة  إجراءرويعتمد على  العملي: ثانياا: األسلوب

البناء رو  كمي باستددا  التحليل اإلحصائي لنتائج تحليل المحتوى  يمنهج بحثلي إاستناادًا المالية المصرية 
 ادار إل كوسيلة ُمحاسبيلسراد الل هاماستددا لتحديد مدىفي هذه الشركات  ر ادااإللدطاب رئيس مجلس اللغوي 

  .االنطباع  إادار في  ُمحاسبياستددا  السراد ال ُمَحدادات أهمالي الكشف عن  ةاالنطباع ، باإلضاف
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 خطة البحث

 :كما يلي  محاور أربعةتم تقسيم البحث إلى 

خطة رو حدرواد  أهميته،البحث رو أهداف  روتساؤالته،البحث  ةرويتضمن مشكل :للبحثطار العام اإل األول:المحور 
 البحث 

،  ُمحاسبيالرو االنطباع في السياق االجتماعي  إادار  رويتضمن طبيعة :: اإلطار النظري للبحثالمحور الثاني
ي  لإباإلضافة ،  ُمحاسبيفي اطار السراد ال استددامهارو  االنطباع ادار إلة ُمدتلفالالستراتيجيات ا أيضاً  رولانتروي

 .البحث  فرروض بناء رواخيرًا  ،ذات الصلة  األادبيات ادراسة روتحليل

 روقياسها،البحث  اتُمتغير  البحث، توصيفروعينة  ُمجتمع تضمنترو : التطبيقيةالدراسة  :الثالث المحور
 .التحليل اإلحصائي رواختبار الفرروض

  التوصيات النتائج و المحور الرابع: 

 

 

 

 

 

 طار النظري للبحثإلا

 ُمحاسبيال والنطباع في السياق االجتماعي ا إدارة

تلك النظرية السحرية روالتي تم تطبيقها  ،االنطباع إادار هو صاحب نظرية  Erving Goffmanد عَ يُ 
 فس  لم النَ االنطباع من عِ  إادار نشأت ، حيث  االجتماعيناحي الحيا  على مستوى التواصل في جميع مَ 

 إادار مر  مفهو   رولأل Goffmanحيث قد   شكل أساسي، رااد بركز على سلوك األفاالجتماعي ، الذي يُ 
ذها دير االنطباعات التي يأخُ ن الفراد يُ أ" ، روالتي تتضمن  تقديم الذات في الحياة اليومية االنطباع باسم "

، حيث يعمل كل يو  على نقل Self-Presentationسمى بتقديم الذات عنه اآلخررون عن طريق ما يُ 
 .Goffman, E  لدى اآلخرين من حوله بغرض تحقيق هدف ما يسعى إليه ركهِ انطباع يرغب في ت

1959))  
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 ,Tedeschi& Riess) فقد ذكر االنطباع، ادار إلة ُمدتلفتعريفات  اب  تَ قد قد  العديد من الكُ رو   

في  التالُعبأرو  التحُكم يهدف اليص االنطباع تتكون من أي سلوك من قبل شد إادار أن   (1981
 إادار (  (Leary, & Kowalski,1990رويصف ،  اآلخرين لدىشكلها ذلك الشدص يات التي االنطباع

 ,Schr)رو عّرفها  ، خرين عنهمفي انطباع اآل التحُكماد من خاللها األفرا حاروليُ العملية التي  هااالنطباع بأن

& Walther,2000)   م عرضها في م في الصور  التي يترواعية أرو غير رواعية للتحكُ  ُمحارولةعلى أنها
 .ديلةتَ حقيقية أرو مُ  اجتماعيةتفاعالت 

له  ُمعينةتشكيل صورة ذهنية ل الفرد ُمحاولة  االنطباع ال تخرج عن كونها  إدارةن أويرى الباحث 
 .حتى األكاذيب وأ ،غةلباوالمُ  الحقيقة،من  اا مزيجستخدماا مُ خرين دى اآلل

بشكل   اتم إجراؤه ألصل إلى الفراد ، إال أنهُ ه في اهجوَ االنطباع مُ  إادار ادراسات ن أروبالرغم من 
( من أروائل Whittington ;1990( و )Schipper ; 1989)كل من روكان  ،األعمال نشآتمُ على تكرر مُ 

 أيضاً  حارولتُ ن الشركات أ، حيث اتضح  األعمالاالنطباع في مجال  إادار الباحثين الذين ادرسوا تطبيق 
  (Leary, M.R. & Kowalski, R.M;1990)ذكر ف، الشركة  عنالمصالح  أصحاب على نظر  التأثير

روالوضع الحقيقي  أرو حلل فيها الشركة االختالفات بين الوضع الحالياالنطباع هي عملية عقالنية تُ  إادار أن 
 .الفجو  هذه االنطباع لسد إادار قرر استددا  ، ثم تُ  المرغوب

روالتأكيد على النتائج أرو التعتيم على النتائج السيئة  جبإلى حَ يميلون   المديرينن أالحظ المُ  رومن       
لتبرير بعض باإلضافة الي رغبتهم ، ) Courtis 1998; Cen &Cai 2014)في تقاريرهم السنوية  يجابيةاإل
في  يقدمونهاالتي  في المعلومات التحُكمخالل  من  روذلك (Chiu, 2015)  التنظيميةات أرو القرارات جراءاإل

استددمت الشركات العديد من حيث التقارير ،  هذه ُمسَتددمي آراء على بطريقة تؤثر ويةالتقارير السن
 ,Jameson) روالجدارول ،الصور، ، الرسومات البيانية ُمحاسبيالسراد ال: االنطباع منها  إادار ادروات في ألا

2000; Courtis, 2004a; Davison & skeratt, 2007; Ibrahim, 2011) 
 

 ُمحاسبيسياق السرد ال االنطباع في إدارة

االلزامي  اإلفصاحهو  رولاأل، ساسيين أيتضمن نوعين  ُمحاسبيال اإلفصاح أنعرروف سلفًا من المُ 
مهنيًا  ُمنظما النوع روهذ ، اعنه اإلفصاحالحد األادنى من المعلومات التي يتعين على الشركة  ُيمثلروهو 

  ُمراجعةال ُمتطلباتعالرو  على خضوعه ل روقانونياً 

المهنية ضافية عما يلز  به القانون روالمعايير إيقد  معلومات االختياري روهو  اإلفصاحالنوع الثاني فهو  أما
 " اإلفصاحصور هذا  أهم أحد، رو ةرير المالياللتق الُمستددمة األطرافرويتم بمباادر  من الشركة لمقابلة احتياجات بعض 

تفصيلية توضح ما روراد بالتقارير المالية ،    معلوماتقدِ يُ فصاح خارج القوائم المالية إروهو  " ُمحاسبيالسرد ال
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المدير التنفيذي ، النشرات التشغيلية روالمالية رومناقشات روتحليالت  ِخطابات،  ادار اإليتضمن خطاب رئيس مجلس رو 
 .النشرات الصحفية رو ائق االستحواذ، ، روث ادار اإل

شركة بريطانية  مئةجريت على أُ  سةادرا ظهرتأَ عبر الزمن حيث  اإلفصاحروقد تطور هذا النوع من 
 1996في عا   %45مقبل  2000من التقرير السنوي في عا   %57 تمثلن المعلومات السرادية أ

(Arthur Andersen ,2000) مات ضعف كمية المعلو  تقريباً  السنوي التقرير القسم السرادي من ، كما يوفر
 إال ُمحاسبيية السراد الأهمروبالرغم من ،  Smith & Taffler)   (2000;األساسية التي توفرها القوائم المالية

رشح هو المُ  اإلفصاحرومن ثم فهذا النوع من  ، ُمراجعةال ُمتطلباتكبير ، روال يدضع ل الي حدٍ  ُمنظمغير أنه 
االنطباع  حيث يقو  المديررون باستغالل عد  التماثل في المعلومات بينهم  إادار الستددامه في  أكبربصور  

روهذا ما ،   المصالح أصحابتحسين صور  الشركة روالتأثير على تصورات  ُمحارولةبالدارجية  طرافاألروبين 
 العديد من الدراساتوفت منه دَ تَ 

(Merkl-Davis  & Brennan, 2007; Rahman, 2012; Cen & Cai, 2013)   روالتي
صور  صحيحة رو حقيقية  تعرضبالقسم السرادي  عنها اإلفصاحتم يإذا كانت المعلومات التي تسألت عما 

المعنية  األطرافؤثر على تصورات عنها بطريقة تُ  اإلفصاحتم يالحالي روالمستقبلي  للشركة ، أرو  األاداءعن 
 اإلفصاحمن  لالشك االشركة مثل هذ إادار استدد  مكن من المُ أن تلك الدراسات  أظهرتحيث  ؟ ، روقراراتهم

 أكثرصور  كوين نحو تَ  الُمرتقبينالمستثمرين الحاليين رو  آراء توجيهفي المعلومات من أجل  التحُكمفي 
بهدف التأثير على تصورات   ُمحاسبيسراد اللل ادار اإل استددا  يعني إمكانية مر الذي األمالءمة للشركة ، 

باستراتيجيتهم ، روفي  التالُعب، بهدف يهم دل الشركة صور في  التحُكم روبالتالي  التقارير المالية ُمسَتددمي
 اية المطاف قراراتهم.نه

 ;Wills,2008; Uyar, 2011; Singha & Dhingra;2014)العديد من الدراسات أكدتروقد  

Laidroo & Tamme, 2015)  أاداءمصاادر الحصول على معلومات تفصيلية عن  أكثرمن على أن 
خطاب رئيس حديدًا ت أكثرروبصور   ،روخاصًة القسم السرادي الشركة الحالي روالمستقبلي هي التقارير السنوية 

 مثلتُ  ِدطاباتساس إلى أن تلك ال، رويرجع هذا في األ للمساهمينالمدير التنفيذي  ِخطاباترو  ادار اإلمجلس 
نها توفر أقاعد  بيانات شاملة للنشاط االقتصاادي الماضي روالمتوقع لمستقبل للشركة ، باإلضافة الي 

رص ، المداطر، ، حصة السوق ، الفُ  األرباح ، المبيعات ، ت عن رؤية الشركة ، هيكل ملكيتهامعلوما
 خرى المصالح األُ  أصحابرو  الُمرتقبينتيح للمستثمرين  الحاليين رو روما إلى ذلك ، رومن ثم  تُ   ادار اإلطط روخُ 

 & Falschlunger et al., 2015 -Clatworthy ( بالشركة فرصة لتكوين صور  حقيقية عن الشركة

Jones, 2001-Courtis, 2004 .) 

فرصة للتغلب على عدم تماثل ر ف  و   بالتقرير السنوي للشركة السرديأن القسم ى الباحث وير 
تخاذ امما يؤدي الي تحسين عملية المعلومات من خالل تقديم المزيد من المعلومات التفصيلية والشرح 
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تهدف الي  قةبطريعن المعلومات  إلفصاحلفرصة  أيضاا  رف  و   نهُ أ، إال هذا التقرير ُمست خدميلالقرارات 
ؤدي الي يالتقارير المالية مما  ُمست خدميت توقعاى تصورات  و تحسين صورة الشركة ومن ثم التأثير عل

  . القراراتب عملية اتخاذ ع  ص  التشويش والضبابية التي تُ 

السرد سياق في  الُمستخدمة االنطباع إدارةاستراتيجيات 

   ُمحاسبيال

في سياق السرد االنطباع  إدارةفي المديرون  مهمايستخدن أمكن من المُ  طريقتانهناك 
 Davies & Brennan, 2007-(Merkl( "سناداإل" و "خفاءاإل" هما ُمحاسبيال

أرو اظهار السلبية أرو عن طريق ابراز  األخبار إخفاءإما عن طريق  يقهُ حقتَ  ُيمكنف "إخفاء" أماف
  يجابيةاإل األخبار

لظرروف روتحميل الفشل النجاح لهؤالء المديررون  جاع سببإر  أرو إسناادفيثمل في  "سناداإل"ما أ 
 .خارجة عن اراادتهم

ما أ خفاءهم لإلاالنطباع سته من دارةاستراتيجيات إل بعكرهما س  وينبثق من الطريقتين السباق ذ  
 .سنادلإلالسابعة ف

لسيئة إما عن ا األخبار إخفاءلي إتهدفان ها ثنان منإف خفاءاإلالست الداصة ببالنسبة الستراتيجيات 
قنعة مُ  ُلغة( أرو عن طريق استددا  قراءةالسهولة  في التالُعبصعوبة في القراء  ) أكثرطريق جعل النص 

الجيد  من خالل التركيز  األخبارالتأكيد على  خرى األُ  األربع استراتيجيات تحارولرو ،  (البالغي التالُعب)
 حُيزتَ من خالل ال ذلكك( رو المواضيعي التالُعبالجيد ) المالي األاداءأرو  يجابيةاإلروالموضوعات على الكلمات 

معايير  اختيارعن طريق رو أ( ، الهيكليو  البصري  التالُعبالبصري للطريقة التي يتم بها تقديم المعلومات )
استددا   ( أرو عن طريقاألداء ُمقارناتالمالي الحالي بشكل إيجابي ) األاداء ظهرتُ التي  المرجعية األاداء

 (.األرباح رقم اختيار) السنوية األرباحهر زيااد  في ظِ يُ  الذي ربحعن رقم  االفصاح في ةئيإنقاطريقة 

تحقيق  روتهدف الي( األداء إسناد)فهي استراتيجية سناادباإلاما االستراتيجية السابعة روالتي تتعلق 
 عزرونهُ يَ فَ ما الفشل أ ادارتهم ،نسبة أرو إرجاع النجاح الي أسباب تتعلق بحسن إذاتية للمديرين من خالل  منافع

 .Davies & Brennan, 2007)-(Merkl.   راادتهمإالي ظرروف خارجة عن 

  :من التفصيل هذه االستراتيجيات بشيء   نتناولوفيما يلي 

 Reading ease manipulation  قراءةالسهولة في  التلاُعب 1
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لحصول على معلومات تفصيلية مصاادر ا أهمالتقرير السنوي للشركة من من القسم السرادي عتبر يُ        
، روهذه  ستددمون المُ  هؤالءيتصف بسهولة القراء  روالفهم من جانب  أنرومن ثم يجب رير التقهذا  ُمسَتددميل

ي تأرويل  أمل حتَ ال تَ  نضبطةمصطلحات مُ رو رواضحة ،  ُلغة ،سلوب بسيط في الكتابةأالسهولة تتطلب استددا  
((Foster, 2012،  ُهذا القسمتصف ي، حيث  القسم السراديالسهولة قد ال تتوافر في ن مثل هذه أشكلة  الم 

تالي ن روبالُمسَتددميبصعوبة القراء   ، روالتي يترتب عليه صعوبة الفهم من جانب ال األحيانفي كثير من 
مهار  العد  رو قد ترجع الي االنطباع،  ادار إل تعمد صعوب اتداذ القرار المناسب ، روقد تكون هذه الصعوبة مُ 

 حرفية في كتابة النص السرادي.لارو 

 كأادا  للتعتيماستددا  صعوبة القراء   األحيانتعمد المديررون في بعض يَ  قد رولاألاالحتمال  إلىفبالنسبة     
يحجب صعب بحيث  المحاسبي يكون اسلوب كتابة السراد أنعمد ، بمعنى تَ القارئ  تشويشبهدف إرباك أرو  ،

 الحظتَ  فقد (Rutherford;2003,Courtis, 2004) نتباه القارئ يصرف ا أرورو يدلط أالرسالة المقصواد  
عن الوضع الحقيقي للشركة  أقلعن معلومات  اإلفصاحكتابة عندما ينتون الأن المديرين يقللون من روضوح 

ي هذا إلروفي سبيل الوصول   (Merkl-Davies & Brennan ;2007)الشركة السيئ أاداءالتعتيم على  أرو
القراء   صعوبةلهناك مدى ن أمن المالحظ  رولكن ،ةالنحوي اتالتعقيد أروطول النص  الهدف قد يستددمون 

 االنطباع .  إادار   في هُ ستدد  ، فلن يتحقق الغرض منألنه إذا كان النص شديد التعقيد بحيث ال يفهمه المُ 

غير صياغة  أروة كتاب سوءراجعة الي قد تكون صعوبة القراء  ف الثاني لي االحتمالإما بالنسبة أ         
عب التمييز بين ن الَص روعلى الرغم من أنه م ، Merkl-Davies & Brennan, 2007)نضبطة )مُ 

ن ليس أل ترجيحاً  األقل االحتمالعد نتيجة لسوء الكتابة يُ صعوبة القراء  أن تكون ن احتمال أال إالحالتين ، 
الذي رو  ُمحاسبيبالسراد القسم الداص حترفين لصياغة الغير مُ  بأشداصن تستعين الشركة أتوقع من المُ 
 .  بمثل هذا التصرف  للدطر معتها تعريض سُ في غامر نقل الرسالة المقصواد  ألن الشركة لن تُ  إلىيهدف 

 Rhetorical manipulation :البلاغي التلاُعب 2

من ثم فان الغاية سن البيان روقو  التأثير، رو حُ  هيسيط عجم الوَ في المُ جاء العرب كما  ُلغةفي  البالغة       
 هتتحقيق اإلقناع روالتأثير بلغُ هو الشدص القاادر على روالبليغ تلقي ، ر الساحر في نفس المُ يمن البالغة التأث

  .  التأثير عليهم أرومن أجل إقناع اآلخرين  ُلغةفن استددا  ال إذن هي فالبالغةه، روأادائُ 

الكناية ، التشبيه،  كاالستعار  ، ُمعينةلغوية  كيباروتر  أساليبيعني استددا   البالغي التالُعبرو        
 ،قنع مُ  النتائج السلبية باستددا  اسلوب إخفاءبهدف روذلك  ساليباألالمبنية للمجهول روغيرها من  األفعال

 ;Pennebaker et al., 2003 ) .هليس المهم ما تقوله الشركة  رولكن كيف تقول  حيث ذكر البعض أن

Merkl-Davies & Brennan, 2007)   
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المعنية فقد  األطراف ُمدتلفكة رو لالتصال بين الشر  كأادا   ي السنو  للتقرير غةلية الباهمنظرًا لألرو         
استددا  الشركة  إلىالهتما  القارئ باإلضافة  ثار إجاذبية رو  أكثرصبح تُ لبتطوير تقاريرها الشركات  اهتمت

 األطرافتقرير السنوي  بهدف اكتساب ثقة كافة البالغية في صياغة الجزء السرادي من ال ساليباأللبعض 
 األاداء خفاءإل ظفوَ يُ البالغية قد  ساليباألفراط في استددا  اإل أنشكلة المُ  ،(Chariri 2010;) المعنية

مباشر   أقلفي حين يكونون  إيجابياً  األاداءمباشر  كلما كان  أكثرن يكونون يالمدير  أنالحظ سلبي ، حيث تَ ال
 (. Jameson, 2000)المبنية للمجهول  األفعالاستددا  فراط في اإل طريق روذلك عن السلبي األاداءفي حالة 

 

 Thematic manipulation: المواضيعي التلاُعب 3

عن  أرو السيئة ، األخبارعن  اإلفصاحإما عن طريق عد   "خفاءاإل" الي المواضيعي التالُعب يهدف        
تقديم   ادائماً  المديررون  يحارول حيث، عنية المَ  األطرافعلى  تأثيرهان م ن  وِ هَ تُ  بطريقهعنها  اإلفصاحطريق 

 بداًل من يجابيةاإل رو المواضيعالكلمات  انتشار الذي يؤادي الي  األمر ، ُيمكنبأفضل ما  األاداءمعلومات 
 لتأثيرروذلك ل( Schleicher, 2012) السنوي  التقريرفي القسم السرادي من  السلبيةالمواضيع  الكلمات رو

مثير  رائع ،)تددا  بعض الكلمات العاطفية مثل اسعن طريق المصالح  أصحابعلى مشاعر المستثمرين رو 
 .(...الخُمحارولةهدف ، فوز ،  )مثل  باإلنجازكلمات مرتبطة باستددا   أرو (...الخ 

-Smith & Taffler, 2000; Rutherford, 2005; Guillamon)من كل  أشارروفي هذا الشأن        

Saorin, 2006).  األاداء، بغض النظر عن يجابيةاإلأن المديرين يميلون إلى تسليط الضوء على النتائج التنظيمية 
 (Lang&Lundholm,2000;  Schericher&Walker,2010; Schliecher,2012)الحظ كل من، كما العا 

التشاؤمي  اإلفصاح يتراجعم ، حيث قبل الطرروحات العامة الجديد  لألسه بصور  ملحوظةتفائل يزادااد المُ  اإلفصاح أن
مما يشير الي  حياادية، أكثرصبح النبر  رولكن بعد االكتتاب العا  لألسهم  تُ  سعر السهم ، قلياًل، بهدف التأثير على

 .لالكتتاب العا   األسهماالنطباع قبل طرح  إادار المديررون في  اندراط

 Visual and structural :والهيكلي البصري التلاُعب 4

manipulation  

الشركة  اداءالتقارير المالية أل ُمسَتددميالبصري روالهيكلي الي التأثير على إادراك  التالُعبيهدف       
أن تكرار بعض ، حيث  ( Guillamon-Saorin ;2006) طريقة عرض المعلومات اختيارمن خالل 

يؤادي الي  ن المعلومات السلبيةم أكثربوضعها في مكان بارز  عليها التأكيد  أرو ، يجابيةاإلالمعلومات 
 التقارير المالية  ُمسَتددميالتأثير على تصورات 
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نمط الدط ب ات المؤثرات البصرية مثل التمييزكما يحدث التأثير البصري عندما تستدد  الشرك       
 ثرأكروما إلى ذلك لجعل بعض المعلومات  الفرعيةة رو يالرئيسروالعناروين رواللون  الغامق،، روالنص روحجمه

 (.Courtis, 2004; Guillamon-Saorin, 2006) للقارئ روضوحا 

 أروتحديد موقع  ولاأل  ،القسم السراديفي  البصري روالهيكلي تالُعبللة ُمدتلفطرق  ربعأهناك رو           
 الثانيمن النص السردي ، و تأكيدا   األكثراالقسام والسلبي  في  جيجابي اإلترتيب المعلومات  أواإلفصاح  مكان

أمثلة  ، رومن روضوًحا للقراء أكثرلتركيز البصري عندما تستدد  الشركات تقنيات العرض لجعل المعلومات با
 ، روما إلى ذلكرو باستددا  النقاط ، روالنص الغامق ، رواللون  الفقر  أروة ُجملال إبرازهذا التركيز البصري 

هو  الرابععنصر ما، روالشكل  أرومة معلو روالذي يحدث عند تكرار هو التكرار اللفظي للتركيز  الثالثالشكل 
كلمة إضافية إلضافة ب التأكيد الذي يحدث عندما يتم التأكيد على جزء من المعلومات باستددا  توصيف )

( الكلمة األساسية ، "قوي" هو التوصيف هيالنمو" ف" ،تأكيد لكلمة رئيسية ، على سبيل المثال "النمو القوي" 
(Staw et al., 1983; So&Smit, 2002; Courits, 2004a; Kelton, 2006) 

  

 Performance comparisons    الأداء ُمقارنات 5

الشركة الحالي في  أاداء ظهرتُ التي المرجعية  األاداءمعايير اختيار تتمثل هذه االستراتيجية في       
 الشركة أاداءفي  بيةيجااإللمعايير إلبراز التغييرات لتلك ا االنتقائيروذلك باالستددا   ةمكنمُ  صور أفضل 

غير حقيقي  أاداءبخلق انطباع  اليهذه االستراتيجية  تهدف، حيث   (تحُيز مُ )اختيار معايير مرجعية 
(Brennan et al., 2013 .) 

سواء  األاداء ُمقارناتلمؤشرات استددا  من خالل  التالُعبرض من خلق االنطباع بغيرتبط هذا الرو          
-Merkl))ات الصناعية(. ُمتوسطالمنافسين رو  أاداءخارجية )مثل  أروالسابق(  األاداء)مثل  كانت اداخلية

Davies & Brennan, 2007،  ُالفترات السابقة  رباحرقم قياسي مقارن أل أقل اختار فضل المديررون فمثاًل ي
روذلك سعر للسهم في الفترات السابقة  أقلاختيار  أرو، األرباحروجواد زيااد  سنوية في  إظهارمكنهم من التي تُ 

 روجواد زيااد  في سعر السهم ظهارإل

العالي يستددمون  األاداء التنفيذيين في الشركات الكبير  ذات المديرينأن  (Cassar 2001)روجد روقد     
 األاداءذات  الصغير   للشراكاتالتنفيذيين  المديرينالدارجي في تفسيرات أادائهم أكثر من  األاداء معايير

الذي يتم  المرجعي الِمعيارنوع لالرئيسي  الُمحدادأن ( Short & Palmer;2003)روجد  ، كماالضعيف
معايير اداخلية ، بعكس الشركات  تستدد ، فالشركات صغير  الحجم يعتمد على حجم الشركةاستددامُه 

  .خارجية معايير مرجعية  استددا فضل الكبير  التي تُ 

 Choice of earnings number :الأرباحاختيار رقم  6
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– االفصاحإنقائي في  بلألسلو إادار  الشركة  استددا  فيهذه االستراتيجية إلادار  االنطباع  نتتضم      
 .نتيجة اعمالها عبر عن حقيقةبصور  ال تُ  ربحية الشركة ظهرعن رقم الربح الذي يُ  -بالقسم السرادي

المقبولة عموًما  حاسبةالمُ روفقا مباادئ  المحسوب رقم الربحفي اختيار  االنتقائية ادار اإلتعمد تفقد         
(GAAPروالظاهر ،)  روفقا لتلك المباادئ محسوب غيرمبدئية  أرقا  أرو التقليدية،بقائمة الدخلNon-

GAAP-numbers التقديرية" األرباحبقائمة “تظهر  روالتي “Pro- forma earnings statement” ( 

Lougee & Marquardt; 2004 )المبدئية األرباحب“عرف ما يُ  أرو”    " “pro forma earnings 
(Frederickson & Miller ;2004).  ببعض عناصر لم ُتحمل مبدئية  أرباح براألرباح ُتعتَ روهذه

نفقات البحث مثل المصرروفات التي تحدث لمر  رواحد   أرو عااد  الهيكلة،إ مصرروفات مثل المصرروفات 
 (.Bhattacharya;et al., 2007روالتطوير )

تزرويد  في ادار اإلهو رغبة  رولاأل" المبدئية  رباحلأل " ادار اإلمالن الستددا  حتهناك تفسيران مُ رو       
روفي هذه ربحية  أكثرنها أالشركة ب إظهار ادار اإلد عمُ ما الثاني فهو تَ أ ،رونفعًا ادقة  أكثرالمستثمرين بمعلومات 

 ,Johnson & Schwartz)االنطباع  إادار يرتبط ب المبدئية األرباحمثل هذه  االفصاح عنفإن  ةالحال

2005) .  

قبل خصم الضرائب  الربحصافي عنها مثل  لإلفصاح ُمعينة أرباح أرقا  باختيار أيضاً  ادار اإلتقو  قد  رو     
 قيمتها الحقيقة.من  أكثرب ربحية الشركة إظهارة بغرض عدلالمُ  األرباح االفصاح عن أرو
 (Bhattacharya  et al , 2004, 2007; James & Michello, 2009; Johnson  et al , 2005; 

 Lougee & Marquardt, 2004) 
 

 performance attribution :الأداء إسناد 7

رجاعها إرو    يجابيةاإل" عن طريق تحديد المسؤرولية عن النتائج  تعزيز الذات المديررون نحو "يميل        
يق عزرو المسؤرولية عن النتائج السلبية عن طر  " الحماية الذاتية الي العوامل التنظيمية الداخلية ؛ رونحو "

، األمر الذي ُيلقي ظالاًل من الشك في االفصاحات السرادية السابقة  ادار تحميلها  لإل أروللظرروف الدارجية، 
يرى البعض التقارير المالية على فهم هذه التقارير، حيث  ُمسَتددميبغرض مساعد   ادار اإلدمها قَ التي تُ 

(Agarwal et al.; 2009 )روال  ادار اإلن إعداادها من خالل أعيُ  اإلفصاحات يتممثل هذا النوع من  أن
إلى ميل المديرين إلى تبني النجاح روإنكار المسؤرولية عن  يرجع ذلك أساساً حيث تتوافق مع مبدأ الحيااد 

 .الفشل

لجيد ألنفسهم ا األاداء إسناادعني قيا  المديررون باالنطباع تَ  ادار ن هذه االستراتيجية إلإروعلى هذا ف     
  السيئ . األاداءميل الظرروف الدارجية بأسباب حِ روتَ 
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البحث فروض وبناءذات الصلة  األدبيات ُمراجعة  

تددا  السراد اس تنارولتالتي  األادبيات أهم في الجزء التالي نتنارولث سوف البح فرروض لغرض بناء      
.االستددا  التي توثر على هذا  ُمَحداداتالاالنطباع رو  إادار في  ُمحاسبيال  

استددا  مثل مكانية إرومدى ، دراسة روتحليل اإلفصاحات  السرادية لالعديد من األادبيات  تعرضت لقد      
االنطباع  إادار روكيفية توظيف كافة استراتيجيات  ، االنطباع ادار إل كوسيلة ل االفصاحاشكأهذا الشكل من 
 في هذا السياق.

ختبار ا العديد من الباحثينحارول قراء  السهولة في  التالُعبب الُمتعلقة ىرولفبالنسبة لالستراتيجية األ         
مناقشات  أرو ، ادار اإلفصاحات السرادية في التقارير المالية سواء في خطاب رئيس مجلس سهولة قراء  اال

  .النشرات الصحفية أروالمدير التنفيذي،  ِخطابات أرو ،ادار اإلروتحليالت 

النشرات  رو المرحلية، التقارير السنوية، التقارير قراء باختبار سهولة  ((Courtis ;2004 قا حيث    
انتهى روقد  Flesch–Kincaids readability tests اختبار ددماً ستَ ن شركة بهونج كونج مُ يالصحفية لست

ار روباستددا  نفس االختب القراء ،ن التقارير السنوية روالنشرات الصحفية لعينة الدراسة تتصف بصعوبة أ إلى
 لمئتين ادار اإلرئيس مجلس  سهولة قراء  خطاببدراسة روتحليل  (Abdul Rahman et al.;2012قا  ) 

 Rahman قا  ثمتتصف بصعوبة القراء  ،  ِدطاباتتلك ال أن إلىايضا ن شركة ماليزية روانتهى يسته روتسع
;2014) Abdul) هو روباستددا  مقياس آخر Flesch score ركات العامة الش على بتكرار الدراسة

صعوبة  إلىروانتهت تلك الدراسة كسابقتها  2009 إلى 1962في بورصة ماليزيا خالل الفتر  من  ُمسجلةال
             ادار اإلرئيس مجلس  ِخطاباتقراء  

لتقارير السنوية الجزء السرادي من اراء  ق( بقياس مستوى قابلية Malafronte et al;2015 (روقا         
 لقياس على أساس سبعة مؤشرات 2010 إلى 2005 من رروبية خالل الفتر أرو شركة تأمين ن يلستة روسبع

ت التأمين األرورروبية على الدراسة أن التقارير السنوية التي نشرتها شركانتائج  أكدتروقد  ،لقراء لقابلية ال
ما  اء  ثابتة إلى حدٍ مستويات قابلية القر  أن أيضاً خالل مد  الدراسة من الصعب قراءتها، روقد تبين  مواقعها

ور سهولة قراء  طَ بدراسة تَ  ) Moreno & Casasola ;2016)  كل من قا كما  ،خالل مد  الدراسة 
( خالل الفتر  Alca´zar)لشركة  ادار اإلتقارير مجلس  ةسبانيتين حيث قاما بدراسإالتقارير السرادية لشركتين 

 إلى 1930( خالل الفتر  من CEPSAشركة )ل ادار اإلرئيس مجلس  ِخطابات، روكذا  1993 إلى 1928
صعوبة  إلى أيضاً روقد انتهت الدراسة    readability tests  Flesch–Kincaid ختبارا باستددا  2012

  .ادار اإلرئيس مجلس  ِخطاباتكذا تقارير رو القراء  
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بحية الشركة ، : ر هي قراء سهولة في  التالُعب ةاستراتيجياستددا  ب الُمتعلقة ُمَحداداتال أهمروكانت 
 عمر الشركة غطية اإلعالمية ، روحجم الشركة ، نوع الصناعة، الت

) Courtis ;2004a -Li ;2006- Abu Bakar & Ameer ;2011 - Richards ;2011--Abdul Rahman 

et al., 2012- Prasad et al., 2013 - Abdul Rahman; 2014 - Lo et al.; 2014 – Kumar, 2014( 

البالغي قا  العديد  التالُعبستراتيجية باستددا  ا إادار  االنطباع تنارولتلدراسات التي نسبة لروبال          
تددا  مدى اس ف علىمن التقارير السنوية ، روذلك للتعرُ القسم السرادي  تحليل البناء اللغوي فيمن الباحثين ب

 .ستددا هذا االالشركة على  أاداءتأثير هذه االستراتيجية رو 

، لعينة تتكون من أفضل  ادار اإلرئيس مجلس  ِخطابات( بتحليل Watson ;2005  ) قا حيث      
اسلوب  البالغي التالُعباستدد  لقياس  روقد ، 2004لعا   Fortune 500خمسين شركة في قائمة  

المبنية للمجهول في  ُجملال حصر من خالل   (Passive construction)المبنية للمجهول( )التراكيب
  2001ه  في عا  أن إلىعبر مررور الزمن روانتهى  رهاغيُ تَ لتحديد مدى  ادار اإلئيس مجلس ر  ِخطابات

تراروحت من صفر ٪ إلى   2003، روفي عا  ٪ 23إلى  ٪ 1المبنية للمجهول  من  ُجملالتراروحت نسبة 
ة الكتاب أساليب( بدراسة Clatworthy & Jones ;2006) ، روباستددا  نفس المقياس قاما كل من   17%
المبنية للمعلو  في  ُجملالفضل استددا  تُ الشركات الرابحة  أن إلىروانتهيا  ادار اإلرئيس مجلس  ِخطاباتفي 

 .المبنية للمجهول ُجملالفضل الشركات غير الرابحة استددا  في حين تُ  ادارتهاإ رؤساء مجلس ِخطابات

روذلك من خالل ادراسة  تقارير السنوية عدااد الإ بدراسة  اديناميكيات  ( فقد قا  Chariri;2007)أما        
تصميم  أنت النتائج إلى أشار رو  ،(Bintangندرونيسية )حدى شركات التأمين األإل Case Study  حالة

إضفاء الصفة القانونية )المشرروعية ( للعمليات التي قامت بها  ُمحارولةيكون بهدف روصياغة التقارير السنوية 
السنوية  كنصوص سرادية بالغية للتأكيد على حقيقة أن أنشطة  الشركة ، فقد صممت الشركة التقارير

عن المعلومات  االفصاح إلى، باإلضافة  روالقواعد السائد  المعتقدات الشركة تتماشى مع المعايير روالقيم رو
الشركة بتضمين التقارير السنوية بعض الصور  إادار ادائها ، كما تقو  أبمستقبل الشركة روتطور  الُمتعلقة

أصحاب المصلحة، روكذلك نقل  ينة للشركة لدىُمعَ لق صور  ة إلبراز الحالة المالية للشركة، روثم خَ الجذاب
حدى الشركات بفحص كيفية استددا  اإلفصاحات البيئية إل  (Laine;2009 )رسائل معينه لهم ، روقا  

 Interpretive  Textual ستددمًا التحليل النصي التفسيري ، مُ  يةُمجتمعالفنلندية استجابة للضغوط ال
Analysis     روقد انتهت  ،2005إلى  1972لمجموعة من التقارير السنوية لهذه الشركة خالل الفتر  من

 للشركة يالبيئ األاداءعن  االفصاحستدد  من قبل الشركة في تطور في الدطاب المُ  أنه هناك  إلىالدراسة 
 . ُمجتمعفي ال ية للحفاظ على روضع شرعي للشركةُمجتمعستجابة للضغوط الا
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رو بالتأكيد ،   الُمتعلقةاالنطباعات الدطابية  إادار بفحص ( (Yan & Aerts ;2014 روقا  كل من         
رئيس مجلس  ِخطاباتروذلك في ، المنطقي  أروالعقالني  باألسلوب الُمتعلقة روكذلك الحذر ، أروبالتحفظ 

شركة  مئةرو  ، أمريكيةئة شركة من م نة تتكون ير السنوية على عيالتقار  في روالمديرين التنفيذين ادار اإل
 إلى، استناادًا  2010إلى  2006ة على مدى خمس سنوات من عا  ُمدتلفصناعات  أربعةبريطانية من 

كل من  استددا ، روقد أظهرت النتائج  Automated text analysis procedures ،لي للنص التحليل اآل
، كما أثبتت الدراسة أن هناك تأثير لجنسية ن االساليب البالغية للعديد م روالبريطانية مريكيةالشركات األ

هي  مريكيةروكانت الشركات األ المساهمينفي رسائلها إلى  الُمستددمةالدطابية  ُلغةال في نوعيةالشركة 
 البالغية من الشركات البريطانية. ساليبلأل استدداماً  األكثر

البالغي هي: ربحية الشركة  التالُعب  استراتيجية استدداب الُمتعلقة ُمَحداداتال أهمكانت رو     
 Clatworthy & Jones (2003, 2006); Sydserff & Weetman الماليةروالرافعة  الجنسية،روحجمها،

(2002); Cen & Cai (2014); - Jonas et al.(2016)    

من   القسم السرادي المواضيعي في التالُعباستراتيجية فحص روبالنسبة للدراسات التي اهتمت ب        
 ( بفحص نوعية المعلومات في خطابClatworthy & Jones ;2003، قاما كل من ) التقارير السنوية

ركز على المتنامي تُ  األاداءأن الشركات ذات  إلىن شركة بريطانية، حيث انتهيا سيلدم ادار اإلرئيس مجلس 
فصح عن كل من المتدهور تُ  األاداءات ذات السيئة ؛ في حين أن الشرك األخبارالجيد  بداًل من  األخبار
بدراسة  (Tauringana & Chong ;2004 ( روبالمثل قا  كل من، السيئة  األخباركذلك الجيد  رو  األخبار

النشرات التشغيلية روالمالية رو ، المديرين التنفيذين ِخطابات،  ادار اإلنوعية المعلومات في خطاب رئيس مجلس 
 نتائج الدراسة ، روقد أظهرت 2001ن شركة بريطانية لعا  يفي مئة روسبع مثلتلسنوية لعينة تفي التقارير ا

القسم السرادي  أنقسم السرادي عنها في القسم االلزامي ، روهذا يعني الالجيد  في  األخبارمزيد من إلى روجواد 
،  (Rutherford; 2005روقد قا   )، اإلفصاح عنها بصور  غير رواضحة أروالسيئة  األخبار إخفاء يحارول

روأربعون شركة بريطانية حيث أظهرت  ربعةالكلمات الرئيسية في النشرات التشغيلية روالمالية أل نوعيةبفحص 
 .في التقارير السنوية لعينة الدراسة يجابيةاإلفي استددا  الكلمات  زيااد  الدراسةنتائج 

 أقلرو  أكبرمن تكون لعينة ت ادار اإلرئيس مجلس  ِخطابات (Bhana ;2009  (حللفي منحى آخر رو        
 األقلرو  األكبرفي جنوب أفريقيا روذلك لدراسة ما إذا كانت كل من الشركات  من حيث الربحيةخمسون شركة 

من  كالً  أن إلى، روقد انتهت الدراسة أ  ال؟ ة ُمدتلفالجيد  روالسيئة بطريقة  األخبارفصح عن ربحًا تُ 
 Richards etألادائها، روبالمثل قا  ) يجابيةاإل اراألخببتسليط الضوء على  المجموعتين من الشركات تقو 

al. ; 2015 ة )خطاب ُمدتلفالسرادية ال خالل اإلفصاحاتالمواضيعي من  التالُعب( بالتحقق من انتشار
روعشررون  أربعة ئةللثمانما االجتماعية(روتحليلها ، روتقرير المسؤرولية  ادار اإل، رومناقشة  ادار اإلرئيس مجلس 
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 إلىالشركات تميل  أنالدراسة  أسفرتمن الشركات األسترالية روالنيوزيلندية ، روقد فصاح مجمعة إتقرير 
 .ُمحاسبيالفي جميع صور السراد  يجابيةاإلاستددا  الكلمات 

 الشركة  ، روعمرحجم، ربحية هي:   المواضيعي التالُعباستددا  استراتيجية ب  الُمتعلقة ُمَحداداتال أهمروكانت     
Smith & Taffler ;2000- Clatworthy & Jones ;2001- Rutherford ;2005- Guillamon-Saorin 

;2006- Richards ;2011- Cen & Cai ;2014  
        

( بدراسة Courtis ;2004aقا   )،  روالهيكلي البصري  التالُعب أما بالنسبة للدراسات التي تنارولت          
نوي للشركات ئة  تقرير ستحليل م، من خالل المالية  عدااد التقاريرتأثير ادرور اللون كدطاب بصري في إ 

سواء ارتفعت ربحية  من شركات تستدد  األلوان، ٪97 أنتهت الدراسة إلى ناروقد  العامة في هونج كونج
ن طالب يفي ادراسة تجريبية على خمسة روتسع (Kelton ;2006 (كما انتهىتناقصت ،  أروتلك الشركات 
ة ُمدتلفروطريقة عرض المعلومات  ال، إلى أن شكل   مريكيةاألدى الجامعات بإحاألعمال  إادار ماجستير في 

تأثير  الرسو  الكاريكاتورية لهُ  ، الرموز رو الجدارول، الصور الفوتوغرافية ، الرسو  البيانية ،  تتضمنالتي رو 
التقارير  طريقة عرض المعلومات في أناألمر الذي يعني  همتقرار صنع في المستثمرين غير المحترفين على 

روالصور في  الكتابة ُلغةبتحليل  (Davison ;2008) السنوية تؤثر في اتداذ قرار المستثمر، روبالمثل قا  
 .British Telecom plc السنوية لشركة التقاريرالتقارير السنوية من خالل التحقق من مفهو  التكرار في 

همة روهذا رار في الكلمات روالصور المُ ت النتائج إلى روجواد تكأشار حيث  2001إلى عا   1996من عا  
 .Brennan et alروقا  ) السنوية،التقارير  ُمسَتددميل ُمعينةلتوصيل رسالة التكرار يتم استددامه كأسلوب 

استحواذ صاادر  عن الشركات  االنطباع بتحليل محتوى عشر روثائق  إادار ( ببحث مدى روآثار 2013;
المواضيعي  التالُعبروأظهرت النتائج أن   2008 إلى 2006المدرجة في بورصة لندن لألعوا  من 

 روالبصري روالدطابي رواضح في روثائق االستحواذ

 الشركة،ربحية هي:  روالهيكليالبصري  التالُعباستددا  استراتيجية ب الُمتعلقة ُمَحداداتال أهمكانت رو        
-Bowen et al. ,2005 ( لماليةالرافعة ارو  الشركة، عمر اإلعالمية،التغطية  الصناعة،نوع  ،الشركةحجم 

Jonas et al.2016 - Courtis ;1998) 

 قاما كل من ،األاداء ُمقارناتستراتيجية استددا  باإادار  االنطباع  تنارولتلدراسات التي روبالنسبة ل        
(Schr, & Walther,2000) السرادي في التقارير السنوية لعينة تتكون من ثالثين  القسممحتوى  بتحليل

 إظهاربرقم ربح مقارن في سنة سابقة يسمح لهم  أقلن يقومون باختيار يدير الم أن إلىروانتهيا  أمريكيةشركة 
يل بتحل (Cassar ;2001)  رو قا  مكنة،الشركة في أفضل صور  مُ  إظهاررومن ثم  األرباحروجواد نمو في 

أظهرت النتائج أن روقد  االستراليةللشركات  السنوية ئة من التقاريرملثالث  األسهم اداءمحتوى الرسو  البيانية أل

https://www.emeraldinsight.com/author/Oliveira%2C+Jonas
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من  ٪ 87 بنسبة اسهمها اداءتقو  باإلفصاح عن الرسو  البيانية ألهي التي العالي  األاداءالشركات ذات 
  .في اإلفصاح تحُيزعينة الدراسة مما يعني روجواد 

 ِخطاباتخطاب من  روتسعة عشر مئة( بتحليل محتوى (Short & Palmer :2003كل من قا  ا كم      
ت نتائج الدراسة إلى أن المديرين أشار حيث  مريكيةفي صناعة المطاعم األ للمساهمين المديرين التنفيذيين

 األاداءسن حَ ى تَ بصور  تؤكد عل األاداءالتنفيذيين يستددمون مجموعة رواسعة من المعايير الداخلية لتقييم 
الفتر   أرباح( ببحث كيفية تأثير اإلفصاحات السرادية عن Krische;2003بالمثل قا  ) الحالي عن سابقه،

 أربعةرو  مئةمن خالل ادراسة استقصائية على عينة تتكون من  الشركة اداءالسابقة على تقييمات المستثمرين أل
 المعيار المرجعيقد أظهرت النتائج أن اختيار طالب ماجستير محاسبة من مدرسة للمحاسبة في كندا ، رو 

( (Rosenkranz & Pollach ;2016، رواخيرًا قا  كل من  الشركة اداءعلى تصورات المستثمرين أل ُيؤثر
 ثالثين أرباحب الُمتعلقةبدراسة تأثير المنافع الذاتية للمديرين على اإلفصاحات السرادية بالنشرات الصحفية 

السابقة  األرباح تستدد عينة الدراسة  مثلتُ التي رت النتائج أن كل الشركات حيث أظه شركة المانية ،
 . اداءظهر تطوًرا إيجابًيا لألبصور  تُ  أاداءكمعايير 

حجم  الشركة،هي: مداطر  األاداء ُمقارناتبباستددا  استراتيجية  الُمتعلقة ُمَحداداتال أهمروكانت 
 ; Cassar ,2001-  Short & Palmer;2003  Guillamon-Saorin ,2006 نوع الصناعة، الشركة،

Clatworthy & Jones ,2006 – Cen;2014;  
  

اختيار رقم الربح ، ادراسة استراتيجية االنطباع باستددا   إادار  تنارولتلدراسات التي روبالنسبة ل      
(Frederickson & Miller ;2004 روالتي استهدفت بحث تأثير  )بقائمة  قدر المُ  األرباحفصاح عن اإل

ربعون أحترفون ، روقد شارك في هذه الدراسة سته رو حترفين روغير المُ الدخل المبدئية على أحكا  المستثمرين المُ 
حلل مالي  ، روقد كشفت النتائج أن رقم هذه روثالثون مُ  أربعة إلىاألعمال باإلضافة  إادار طالب ماجستير في 

، كما كشفت ( GAAPعموما ) قبوالً  المقبولة ُمحاسبةالمباادئ من الرقم المحسوب روفقًا  أكبركان  األرباح
المقدر  بقائمة الدخل المبدئية  األرباححترفين تأثرروا باإلفصاح عن المستثمرين غير المُ  أن أيضاً الدراسة 
 & Johnson)أما،  األرباحلة الدبر  ، بينما لم يتأثر المحللون الماليون باإلفصاح عن تلك بسبب قِ 

Schwartz ;2005 )  قدر  بقائمة الدخل المبدئية في المُ  األرباحقاما بدراسة تأثير اإلفصاح عن  فقد
 إادار التي استددمت هذه االستراتيجية في  مريكيةروثالثين من الشركات األ مئةالنشرات الصحفية ألربع

،  األرباحللهم اإلفصاح عن تلك َض   يُ ل ستثمرينالمُ أن  إلى النتائجت أشار رو ،  2000االنطباع عن العا  
المقدر  بقائمة الدخل المبدئية ربع السنوية  األرباحببحث تأثير اإلفصاح عن ( Bowen et al. ;2005روقا ) 

باستددا  تحليل المحتوى  2002 – 2001خالل عامي  أمريكيةفي النشرات الصحفية لمئتين روست شركات 
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 هذا استددا ألن صاح عن رقم الربح ن يفضلون تلك االستراتيجية في اإلفيالمدير  أن، روكشفت الدراسة 
 .األاداءفي حسن ت روجواد  إظهارهم من ُيمكن المقياس

ت اإلفصاحات ارسامَ ر استددا  مُ أثبالتحقق من  ((Guillamon-Saorin et al. ;2009 قا رو      
من   2006رو  2005روثمانية روأربعين شركة إسبانية لعامي  أربعةرو  مئةالصحفية ل ضللة في النشراتالمُ 

في  االنتقائية تتعمدأن الشركات على الدراسة  أسفرت، روقد  في االفصاح عن رقم الربح االنتقائيةخالل 
 Harrisonروقا  كل من )، النشرات الصحفية ب لتفصح عنهُ   األرباحظهر زيااد  في اختيار رقم الربح الذي يُ 

& Morton ;2010 ) تسعين لفي التقارير السنوية  السهم ربحبدراسة روتحليل  اإلفصاحات االختيارية عن
 روى لمحتل اعلی تحلي بناءً ، روالتحقق من الطبيعة القانونية لتلك اإلفصاحات ،  2005شركة أسترالية في عا  

ح بارألاعلی اد فيها معَتُيت إلفصاحاث ھذه الُثأن لنتائج رت اھ، روقد أظية رولسنر ايرلتقابا ُمحاسبيللسراد ال
، عليها تيرجأُ لتي ت ايالادلتعن اقليلة عت مارومعلإال   يادتق  يتال ن کلرو Adjusted earningsلة  ادَعلُما

 .ربح السهم الفعليمن  أكبركون يللسهم  عدلالمُ  الربح أنعلى  أيضاً كما كشفت النتائج 

قدر  بقائمة الدخل المبدئية المُ  األرباح( بفحص اإلفصاحات عن Cameron et al. ;2012روقد قا  )     
 إلى 2007افي الربح الحقيقي ألفضل خمسين شركة عامة في استراليا خالل الفتر  من مع ص توافقهارومدى 
في التقرير السنوي للشركة هو أمر  األرباحالنتائج على أن اإلفصاح عن مثل هذا النوع من  أكدت، رو  2009

  إلىشير يُ  مما  األرباحفضل اإلفصاح عن هذه المزيد من الشركات تُ  أن أيضاً  أكدتتكرر الحدروث، كما مُ 
المالي للشركة  األاداءُيظهر الذي  األرباحاالنطباع من خالل التأكيد عل مقياس  ادار هذه الشركات إل ُممارسة

بتحليل اإلفصاحات السرادية في  ((Vargas et al. ;2014 في صور  أفضل ، روفي نفس السياق قا 
على أساس نوعي روكمي، روقد  2010-2009 عامي خاللالتقارير السنوية لثالثة عشر شركة برازيلية 

 األرباحاالنطباع في هذه التقارير السنوية، حيث يتم  التركيز على  إادار أظهرت النتائج روجواد ادالئل على 
ما الفترات غير المواتية فيتم أالمواتية ؛  األاداءتكراًرا في فتر   أكثر، روالتي كانت بل الفوائد روالضرائب ق

استددا  منهج إنقائي في  إلىشير ؛ مما يُ   الربحللتعبير عن  ُمستددمةالروالكلمات  ُجملالتدفيض عداد 
 لشركة.ا  يةفي ربح  ظهر زياادرقم الربح الذي يُ ، حيث يستدد  المديررون  الربحاإلفصاح عن 

الرافعة  الشركة،حجم  :هي األرباحرقم  اختياراستددا  استراتيجية ب الُمتعلقة ُمَحداداتالأهم روكانت        
 ; Hillebrandt&Sellhorn,2002اإلعالمية روالتغطيةالصناعة،ية،المال

Johnson&Schwarz,2005;Bhattacharya et al., 2007; Wang et al., 2015 
 

التي اهتمت بهذه الدراسات التجريبية  أروائلكان من  األاداء إسنااداستددا  استراتيجية  إلىروبالنسبة       
 ُمحاسبيفي االفصاح ال تحُيزروالتي استهدفت  استكشاف مدى روجواد  (Aerts ;1994 (ادراسة االستراتيجية 

 المدير التنفيذي خطابات، استناادًا إلى تحليل  1983لعا   يةن شركة بلجيكيفي التقارير السنوية لدمس
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، نظرًا تحُيزالنتائج إلى أن اإلفصاحات  السرادية  في التقارير السنوية تتصف بال ، حيث أظهرت للمساهمين
  السيطر  عليها.  ُيمكنعوامل خارجية ال  إلىالفشل يرجع  أنعلى  التأكيد تحارول األنه

 ادار لتحديد مدى تأثير المنافع الذاتية لإل ُأخرى ادراسة  إجراءب(  Aerts ;2001 (روفي روقت الحق قا      
رو عشرين  نيالمدير التنفيذي الثن خطابحليل على مضمون القسم السرادي من التقارير السنوية روذلك بت

 منها حوافز االادار  حيث انتهى أن هناك مجموعة متنوعة من القوى  شركة بلجيكية على مدار ثمان سنوات ،
روبالمثل قا  ، خرى تجعل نماذج اإلفصاحات السرادية في التقارير السنوية للشركات مشابهة للغاية سنة تلو األُ 

 مئةل ادار اإلبدطاب رئيس مجلس  اسبيُمح( بتحليل السراد الClatworthy & Jones ; 2003)كل من 
رو السيئ تفصح عن المعلومات  الجيد، األاداءذات   شركة بريطانية لتحديد ما إذا كانت كل من الشركات

الجيد  روالسيئة بنفس الطريقة ا  ال ؟ روقد كشفت الدراسة أن كال المجموعتين من الشركات تنسب الفضل 
 كما  ،السيئة  األخبارحالة  السبب في الدارجية الظرروف ملُتحَ ن الجيد  ، في حي األخبارلنفسها في حالة 

 لمئتيناإلفصاحات السرادية   في األاداء إسنااد( باختبار بيانات Halim & Chew ;2008من  )قا  كل 
في ثالث ادرول هي الواليات المتحد  رواليابان روسنغافور ، استناادًا إلى النشرات التشغيلية روالمالية  ةشرك

في اإلفصاح  تحُيزنتائج الدراسة عن روجواد كشفت رو ، روغيرها من الوثائق ،  ادار اإلروتحليالت رومناقشات 
في البلدان اآلسيوية عنها في  ظهوراً  أكثرفي جميع البلدان ؛ رومع ذلك فإنها تبدرو كما لو كانت  األاداء سناادإل

 الدرول الغربية .

شركة في جنوب أفريقيا لمعرفة ما  مئةل ادار اإلرئيس مجلس  ِخطابات( بتحليل Bhana ;2009روقا  )       
 هت النتائج إلى أنأشار  ، حيث سنهُ حَ روعد  تَ  األاداءسين حَ إذا كان مستوى اإلفصاح يدتلف بين الشركات مع تَ 

في حين تتهم البيئة  نفسها،ل الجيد األاداءارجاع فضل  ادار اإلضل فَ حسن،  تُ لم يَ  أروشركات  أاداءحسن سواء تَ 
ألربعين  األاداء إسنااد( بفحص Tessarolo et al. ;2010) قا  ، كما السيئ األاداءب في بسالدارجية بالت

ن يالتنفيذي المديرين ِخطاباتروذلك من خالل تحليل  2003رو  2002عامي خالل شركة البرازيلية 
ات كبير  ات تتضمن مستويالسرادية من التقارير السنوية لتلك الشرك األجزاء أن، روانتهت الدراسة  للمساهمين

 األخبارفي اإلفصاح عن  تحُيزحيث يتسم الجزء السرادي بال ادار لددمة المنافع الذاتية لإل األاداء إسناادمن 
 السيئة األخباررو   الجيد

ا ذاتًيا في تحُيز بدرون يُ  مريكيةببحث ما إذا كان مديررو الشركات العامة األ Li ;2012))قا   خيراً أرو       
 الي  1994خالل الفتر  من  ادار اإلنافعهم الذاتية في تحليالت رومناقشات اإلفصاحات السرادية لددمة م

ت النتائج إلى أن المديرين يميلون إلى استددا  المزيد من الضمائر الشدصية في أشار حيث ، 2007
 .الشركة أفضل أاداءالتقارير السنوية عندما يكون 
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هي: مداطر الشركة روحجم الشركة رونوع  األاداء إسنااد باستددا  استراتيجية الُمتعلقة ُمَحداداتالأهم روكانت     
 Guillamon-Saorin ,2006-Harrison & Morton ;2010- Wang et al. ; 2015الصناعة

Jonas, et al.2016  
 

الحظ اآلتي:نُ  ذكرها السابقلألدبيات ومن قراءتنا         
ها استددامًا أكثر روكان  استددامها،التي تم  ساليبتعداد األبالنسبة لقياس قابلية النص السرادي للقراء  فقد  

 في ادراسات ددا استُ  ذيروال Flesch–Kincaid readability testsهو اختبار
 Courtis ;2004- Abdul Rahman et al. , 2012-  Moreno & Casasola ;2016  

ياس آخر ( مق(Abdul Rahman ;2014 روالمصداقية، كما استدد  البعضروالذي يتصف بسهولة التطبيق 
     Flesch scoreهو 
تسميته  ُيمكن ما أرواالنطباعات البالغية  إادار لقياس  التي تم استددامها ساليباألروبالمثل فقد تعدادت     

استددامها في  تم روالتي(  المبنية للمجهول تراكيبالها استددامًا هو ) أكثر البالغي ، روكان  التالُعبب
ه أنسهولة التطبيق رو ب( رويتميز هذا األسلوب Clatworthy & Jones ;2006- Watson ;2005ادراسات)

 شيوعًا في الدراسات اللغوية  األكثراألسلوب 

 ;Tauringana & Chong; 2004 ان معظم الدراساتف المواضيعي التالُعبقياس  إلىروبالنسبة     
 ;Richards et al. ; 2015     Bhana; 2009  لحصر عداد لك روذقد استددمت اسلوب تحليل المحتوى

 القسم السرادي من التقارير السنوية.  بروالسلبية  يجابيةاإلالكلمات الرئيسية 
فعلى سبيل المثال  القياس  أساليبفقد تعدادت  البصري روالهيكلي التالُعبلقياس  اما بالنسبة               

الموقع الفعلي  أروترتيب )ال ظهاراإل أرولقياس االبراز  ( .Brennan et al 2013;استدد  بعض الباحثين)
( رو استدد  اخررون  المتكرر  ُجملاللقياس التكرار )عداد  (Davison ;2008)للمعلومات ( رواستدد  آخررون 

( (Courtis ;2004a  البصري  التالُعبلقياس  ) اللون(. 

مقاييس  نحيث استدد  بعض الباحثي ،األاداء ُمقارناتلقياس  الُمستددمة ساليباأل فقد تعدادتروبالمثل       
   Schr,. & Walther,2000- Krische;2003- Rosenkranz & Pollach ;2016  السابقة  األرباح

استدداما  ساليباأل أكثر أنرولكن من المالحظ  (،Cassar ;2001)  األسهم؛ بينما استدد  آخررون عوائد 
 الفترات السابقة  أرباحهو مقياس  

المقدر  بقائمة  األرباح االفصاح عنالعديد من الباحثين  فقد استدد  األرباح روبالنسبة الستراتيجية اختيار رقم      
 ; .Frederickson & Miller ;2004-  Bowen et al في التقارير السنوية االنتقائيةادرجة الدخل المبدئية لقياس 

2005-Johnson & Schwartz; 2005- Cameron et al.; 2012 ن نسب في حين استدد  آخررون اإلفصاح ع
 .Harrison & Morton; 2010الربح المتميز
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التي يتضمنها القسم  األخباربتصنيف المحتوي تحليل تم استددا    فقد األاداء إسناادرواخيرًا بالنسبة لقياس   
 ( / خارجيًا إلى البيئة ادار اإل)اداخلًيا إلى  سنااد( روتحليل اإل ة/ سيئ  اخبار )جيد إلىالسرادي  

Aerts,1994;2001-Tsang,2002-Clatworthy&Jones,2003-Halim&Chew,2008-

Bhana,2009-Tassarolo et al.,2010 

األكثر شيوعًا  الشركة، ادافع ربحيةاندفاض االنطباع فقد يكون  إادار روادروافع  ُمَحداداتروبدصوص      
 .االنطباع  ادار إل الشركة ُممارسةل

Short&Palmer, 2003; Lougee&Marquardt,2004;Bowen et al.,2005)) 

نتيجة العتماادها على مصاادر تمويل خارجية التي تعاني من ضغوط مالية  الشركات تمارسقد كما 
 (Godfrey et al., 2003)االنطباع  إادار بصور  كبير 

روتوقعات  األسهمحملة رغبات المديررون لتلبية  االذي يتعرض له المكثفةلضغط ل ُيمكنقد  روأخيراً  
 (.Whyte (2016 ;  االنطباع  إادار  ُممارسةالماليين الي  الُمحللين

شركة الستددا  السراد المحاسبي كوسيلة أن ادفع ال ُيمكنالتي  ُمَحداداتهم الأ ن أ الباحثرى من ثم ي
  إلادار  االنطباع تتمثل في:

  المالي األاداء كمؤشرربحية الشركة  
  العامة للشركة   للصور حجم الشركة كمؤشر 
 الشركة على أصحاب الديون  عتماادالكمؤشر مالية الرافعة ال. 

البحث فروض   
في  ُمحاسبيفي استددا  الشركات للسراد الة تمثلروالم البحث نارولهاتروفي ضوء القضية البحثية التي 

نسبة علية من  إلىروالتي انتهت  السابقة األادبياترواتساقًا مع أهدافه روتأسيسًا على نتائج  ، االنطباع إادار 
هذا االستددا  هو  ُمَحدادات أكثر أنها إظهار  إلىاالنطباع ، باإلضافة  إادار تيجيات الشركات تستدد  استرا

 : كما يليللبحث  الفرض الرئيسيفقد تم صياغة ، روالرافعة المالية  ،جانب حجم الشركة إلى ،الشركة ربحية 
المصرية التي  ليةالما األوراقبسوق  ُمسجلةالبين ربحية الشركات  ةداللة إحصائياختالف ذو  ُيوجدال ""

 تلكوبين الشركات التي ال تستخدم  مُحاسبيال االنطباع في سياق السرد إدارةتستخدم استراتيجيات 
 التالية: الفرعية هذا الفرض الفرروضروينبثق من  " االستراتيجيات

 المصرية المالية األروراقبسوق  ُمسجلةالربحية الشركات  اداللة احصائية بين ذرواختالف  ُيوجدال   .1
روبين الشركات التي ال تستدد  تلك  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات صعبة في ُلغةالتي تستدد  

 .ُلغةال



  

 - 26 - 

 المصرية المالية األروراقبسوق  ُمسجلةال ربحية الشركات اداللة احصائية بين ذرواختالف  ُيوجدال  .2
التي ال روبين الشركات  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  مبنية للمجهول ُجملالتي تستدد  

 .تستدد  تلك الُجمل
المصرية  المالية األروراقبسوق  ُمسجلةالربحية الشركات  اداللة احصائية بين ذرواختالف  ُيوجدال  .3

روبين الشركات التي ال تستدد  تلك  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  إيجابيةتستدد  كلمات التي 
  .الكلمات

المصرية المالية  األروراقبسوق  ُمسجلةالالشركات  ربحية اداللة احصائية بين ذرواختالف  ُيوجدال  .4
رؤساء  ِخطاباتفي  (، التكرار، رو التأكيد  التركيز البصري الموقع ، )تستدد  تقنيات العرض التي 

 .روبين الشركات التي ال تستدد  تلك التقنيات ادار اإلمجلس 
 المصرية المالية األروراق بسوق  ُمسجلةالالشركات ربحية  اداللة احصائية بين ذرواختالف  ُيوجدال  .5

روبين الشركات التي ال  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  ُمتحُيز  رجعيةمَ  معايير تستدد التي 
 .تستدد  تلك المعايير

 المصرية المالية األروراقبسوق  ُمسجلةالالشركات ربحية  اداللة احصائية بين ذرواختالف  ُيوجدال   .6
روبين الشركات التي ال  ادار اإلء مجلس رؤسا ِخطابات في تقائية/انأرقا  أرباح مواتية تستدد التي 

 . االرقا تلك  تستدد 
 المصريةالمالية  األروراقبسوق  ُمسجلةالالشركات ربحية  اداللة احصائية بين ذرواختالف  ُيوجدال  .7

روبين الشركات التي ال تستدد   ادار اإلء مجلس رؤسا ِخطاباتفي التي تستدد  الضمائر الشدصية 
 .ك الضمائرتل

 الدراس  التطبيقي 
 مصادر الحصول على البيانات

 المصاادر التالية : علىاعتمد الباحث في الحصول على البيانات المطلوبة للدراسة      
 الموقع االلكترروني للبورصة المصرية 
  المصرية.المالية  األروراقبسوق  ُمسجلةالالمواقع االلكتررونية للشركات 
  مات.المعلو شركة مصر لنشر 

 وعين  الدراس    ُمجتمع  

 2104الفتةر  مةن الماليةة المصةرية خةالل  األروراقبسوق  ُمسجلةالالشركات  الدراسة في ُمجتمع تمثلي      
 التالية: ُمَحداداتللروقد تم تحديد العينة روفقًا  ،2017 رو

 شطة خالل فتر  الدراسةن تكون من الشركات النَ أ 
 خالل فتر  الدراسة ب رئيس مجلس اإلادار  روخطاسنوية التقارير ن تتوافر الأ 



  

 - 27 - 

 استبعااد قطاع البنوك روالتأمين روالددمات المالية 
  بالدروالراستبعااد الشراكات التي تنشر قوائمها المالية 
تنتميي اليي كافي  القطاعييات  شيرك   185 ت عيني  الدراسيي  فيي عيددتمثليالسيابق   ُمَحيدداتالوفيي ويوء       

 االقتصادجي  . 
      قياسھا والدراس   اتُمتغيرتوصيف 

 ُمحاسبيفي السرد ال الُمستخدمةاالنطباع  إدارةاستراتيجيات  :ع التاب اتالُمتَغير 

المالية  األروراق بسوق  ُمسجلةلدطابات مجلس االادار  للشركات الحتوى تم االعتمااد على تحليل المُ 
: ة فيتمثلروالم االنطباع إادار ات باستراتيجي الُمتعلقةات الدراسة ُمتغير لتوصيف روقياس روذلك المصرية 

، و الهيكلي البصري  التالُعبالمواضيعي،  التالُعبالبالغي؛  التالُعبقراءة ، سهولة في  التالُعب
  األداء إسناد، و  األرباح، اختيار رقم األداء ُمقارنات

جراء تحليل العربية فقد تم إ ُلغةعينة الدراسة ُكتبت بال إادار رؤساء مجلس  ِخطاباتنظرًا ألن رو 
-Clatworthy&Jones, 2006;  Merkl)كٍل من لبَ المنهجية من قِ تلك  حيث تم استددا  يدروًيا،حتوى المُ 

Davies et al., 2011) 

   

:ات التابعة كما يليالُمت غير ومن ثم فقد تم قياس   

يتم  والتي "اءةللقر درجة القابلية " باستددا  الُمَتغيرهذا  ُيقاس رو :(REM)قراءة سهولة في  التالُعب (1
 (Flesch, 1960)الصيغة التالية: حسابها وفقاا 

 WL.0.846– SL1.015 -206.835=  درجة قابلية القراءة

Readability Score = 206.835- 1.015SL – 0.846WL. 

 :حيث
  =SL ( ُجملال عداد/  الكلمات عداد) ةُجملال طول ُمتوسط 
  =WL كلمة 100/  المقاطع عداد) الكلمة طول ُمتوسط( 

اعتبار  ُيمكنحتى  70عن القابلي  للقراءة  ادرجة يجب أال تقلروقد أشارت الدراسات السابقة الي أنُه 
 أكثربشكل رو  Flesch,1960;Courtis,1998;Abdul Rahman,2014) )االستراتيجية غير موجواد 

 (70≤حين اذا كانتفي  ،اد  موجو  االستراتيجية يتم اعتبارالقابلية للقراء ( ادرجة   70>) اذا كانتتحديًدا 
 موجد .االستراتيجية ليست  يتم اعتبار (ادرجة القابلية للقراء  

   

 %ُجملالعداد المبني للمجهول إلى إجمالي  ُجملال عداد ةببنس الُمَتغيرهذا  ُيقاسرو  :(RM)البالغي  التالُعب (2
(%PS/TS).  

 10 ≥  ُجملال إلى المبنية للمجهول ُجملالت  إلى أن نسبة من أشار  قد  الدراسات السابقة بما انرو  

 اعُتبرت لذلك ؛ (Watson2005 ;Clatworthy&Jones, 2006;Cen & Cai, 2014)  معقولة نسبة هي ٪
إذا  ًداتحدي أكثر روبشكل ،البالغي  التالُعب استراتيجية تواجد مدى لتحديد ثلىالمُ  القطع ُنقطة ٪10 نسبة
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النسبة المئوية  كانت ابينما إذاالستراتيجية موجواد  ، تم اعتبار ي  10٪ < .(PS/TS%)بة المئويةالنس كانت
(%PS/TS). ≤ 10 % االستراتيجية ليست موجواد  يتم اعتبار.    

 "الثقة"درجة المواضيعي  التالُعب لقياس  (Pagliarussi et al.2016)  استدد  البعض: ( TMالمواضيعي ) التالُعب (3
(SC)  برنامج تحليل المشاعر لخالمن عليها  يتم الحصولروالتي Sentiment analysis  رئيس  ِخطاباتن نظرًا أل رولكن

عن طريق حصر  الُمَتغيرتم قياس هذا  رومن ثم فقد، تمكن من استددا  هذا البرنامج فلم نَ العربية  ُلغةكتوبة بالمَ  ادار اإلمجلس 
السلبية  الكلمات <PW) ) يجابيةاإل الكلمات" إذا كان 1قيمة "ال الُمَتغيرأخذ ي ، حيثيدرويًا "  والسلبية يجابيةاإل "عداد الكلمات 

(NW" ؛ روالقيمة )إذا كانت صفر "PW< NW ، عدد الكلمات إذا كان  ما االمر الذي جيعني وجود االستراتيجي  في حال

 تكون   ت السلبي عدد الكلمامن  أقل جيجابي اإلعدد الكلمات إذا كان  روبالعكس،  عدد الكلمات السلبي من  أكبر جيجابي اإل
 (Clatworthy&Jones,2003;Merkl-Davies et al.,2011)موجواد . غيراالستراتيجية 

  
 

البصري،  التركيز الموقع، تقنيات للعرض ) أربعةب الُمَتغيرهذا  ُيقاس: (VSM)البصري والهيكلي  التالُعب (4
" خالف صفرروالقيمة " التقنيات؛من هذه  ياً " إذا تم استددا  أ1القيمة " الُمَتغيريأخذ  حيث روالتأكيد ( التكرار،

   (Beattie&jones,2002-Brennan et al.2013) .ذلك

شكل  سواء في " المرجعي للشركة األداءمعيار  " إستناادًا الي الُمَتغيرهذا  ُيقاسو : (PC) األداء ُمقارنات (5
العا   أرباحر في غيُ التَ  قيمةفي شكل  أرو، العا  السابق  أرباحالعا  الحالي عن  أرباحفي ر غيُ لتَ مئوية لنسبة 

" إذا كان 1القيمة " الُمَتغيرأخذ يحيث ،  السلبي( أرواإليجابي  الِمعيار) العا  السابق  أرباحعن الحالي 
بما . (NB) > (PB) " إذا كانت صفر( ؛ روالقيمة "NBالسلبي ) الِمعيار < (PBيجابي )المرجعي ا الِمعيار

؛ إذن  NBمن  أقل PBما إذا كان أ،  االستراتيجية موجواد تكون  NBمن  أكبر PBإذا كان  يعني
   (Beattie et al.,2008 ;Brennan et al.,2013).االستراتيجية ليست موجواد 

 قائمة الدخل )الربح قبلب الظاهر األرباح رقمإلى  ااستناادً  الُمَتغيرهذا  ُيقاسرو ، (CEN) األرباحاختيار رقم  (6
في خطاب  اإلفصاح" إذا تم 1القيمة " الُمَتغيريأخذ  حيث،  (السهمربح  أرونة صافي ربح الس أروالضريبة 

عن مبلغ الربح على اإلطالق  اإلفصاحعندما ال يتم  أرو، من ربح السنة  أكبرعن رقم  ادار اإلرئيس مجلس 
في حالة  أرو،  ةالسابق السنةن في حالة روجواد اندفاض في رقم الربح م ادار اإلفي خطاب رئيس مجلس 

 ,.Beattie et al)  )الحالية الربح للسنة  عن رقم اإلفصاح" إذا تم صفرروالقيمة "، خسار   تحقيق الشركة

2008; Brennan et al., 2011 
 يتم اعتبار االستراتيجية موجودة في حالة : ومن ثم ،    

  ربح  روأسواء صافي الربح  ادار اإلاذا كان الرقم الذي يتم االفصاح عنه في خطاب رئيس مجلس
  الظاهر في قائمة الدخل من صافي الربح الحقيقي للشركة أكبرالسهم 

  في حالة اندفاض ربح السنة   ادار اإلاذا لم يتم االفصاح عن اي رقم في خطاب رئيس مجلس
 اذا كانت الشركة حققت خسار  في هذه السنة  أروالحالية عن ربح السنة السابقة 
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رئيس عنه في خطاب  الُمفصحموجواد  في حالة اذا كان الرقم  رويتم اعتبار االستراتيجية غير     
 Beattie et al., 2008; Brennanلصافي ربح السنة الظاهر في قائمة الدخل  مسارويٍ  مجلس اإلادار 

et al., 2013    
مثل ضمائر المتكلم انا (SRP) "الذاتي  سنادضمائر اإل" بعدد الُمَتغيرهذا  ُيقاسو  (PA): األداء إسناد (7

 بشكل ه إجراء ُيمكنروهو ما ،  ...الخمثل هو هي  (ORP) "اأُلخرى  سناداإل"الضمائر  الخ رو...حنن
 Linguistic Inquiry Word Count Softwareةبرنامج البحث عن الكلمات اللغويباستددا  محوسب 

، ا  هذا البرنامج العربية فلم نتمكن من استدد ُلغةمكتوبة بال ادار اإلمجلس  رؤساء ِخطاباتن نظرًا أللكن و 
  الذاتي  سنادضمائر اإل)" إذا كان1القيمة " الُمَتغيريأخذ حيث ، يدروياً  الُمَتغيرفقد تم قياس هذا رومن ثم 
(SRP >   (  خرىاألُ  سناداإلضمائرORP )الذاتي  سنادضمائر اإل) " إذا كانصفرالقيمة " رو ؛  (SRP 

    ORPاألُخرى سناداإلضمائر  ) > 
 يتم اعتبار االستراتيجية  خرىاألُ  سنااداإلضمائر من  أكبر الذاتي سناادضمائر اإل)ذا كانإ بمعنى     

 ;Richards,2011خرىاألُ  سنااداإلضمائر  أقل  من الذاتي سناادضمائر اإل إذا كان موجواد  روبالعكس

Li,2012;Meier,2012,Prasad et al.,2013;Kumar,2014 
 الربحية: الُمسَتقل الُمتَغير 

  صيغة التالية:من خالل  (ROA) اس الربحية من خالل العائد على األصوليتم قيو 
 "/ إجمالي األصول الربحصافي "
 الضابط : اتالُمتَغير 

افتها تم اض رو االنطباع إادار استددا  اادار  الشركات للسراد المحاسبي في  ُمَحداداترتبطة بمُ  اتُمتغير هي رو 
 في: اتالُمَتغير هذه  تتمثلرو  ،ة التابع اتَتغير المُ رو  الُمسَتقل الُمَتغيرلضبط العالقة بين 

صةةةول أإلجمةةةالي مةةن خةةةالل اللوغةةةارتم الطبيعةةي  الُمَتغيةةةررويةةةتم قيةةةاس هةةذا  :(F.Size)حجممم الشمممركة (1
 الشركة في نهاية العا 

إجمةالي الةدين إلةى إجمةةالي  نسةبة مةن خةالل الُمَتغيةرهةذا تةم قيةاس : و( Leverage)الرافعمة الماليمة (2
 .األصول

 إلحصائي واختبار الفروضالتحليل ا

اختالف ذو داللة احصائية بين  ُيوجدال "" :للبحث والذي ينص على  اختبار الفرض الرئيستم 
االنطباع في سياق  إدارةالمصرية التي تستخدم استراتيجيات  األوراقبسوق  ُمسجلةالربحية الشركات 

فروض المن خالل اختبار سبعة من " يجياتاالستراتتلك " وبين الشركات التي ال تستخدم  مُحاسبيالسرد ال
 كما يلي:  فرعيةال
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 اختالف ذو داللة إحصائية بين ربحية  ُيوجدال  :والذي ينص على اختبار الفرض الفرعي األول
طاباتصعبة في  ُلغةالتي تستخدم  المصرية المالية األوراقبسوق  ُمسجلةالالشركات  رؤساء  خ 

 .ُلغةال تستخدم تلك ال، وبين الشركات التي دارةاإلمجلس 

كل من: استددا  روب ،Discriminant analysis الفرض تم استددا  تحليل التمايز هذاالختبار رو   
 ROA الُمسَتقل الُمَتغيررو ،  قراء سهولة في  التالُعباستراتيجية عن  ُيَعبرروالذي  REMالتابع  الُمَتغير
وجاءت النتائج ، Leverage، الرافعة المالية Fsizeلشركة حجم ا الرقابية:ات الُمَتغير الربحية، رو  ُيمثلروالذي 

 كما يلي:
 ات:ُمتغير اإلحصاء الوصفي لل 

 :الفرعي األول في اختبار الفرض الُمستخدمةات الُمت غير يوضح الجدول التالي توصيف 

 ( 1جدول )

 يالِمعياراالنحراف ، الحسابي ُمتوسطعدد ونسبة الشركات وال

  في سهولة القراءة التالُعبالتي تستخدم عة المالية للشركات والراف الحجم،للربحية،  

 التالُعبذلك  والشركات التي ال تستخدم ،دارةاإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي 

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

في سهولة  التالُعب

 القراءة

 الشركات التي ال تستخدم

  التالُعبذلك 

 اإلجمالي

انحراف  وسط حسابي

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

انحراف  وسط حسابي

 معياري

 ROA 0.026 1.673 0.036 0.094 0.034 0.767الربحي  

 Fsize 19.398 1.967 19.166 2.098 19.214 2.072حجم الشرك  

 Leverage 0.398 0.317 0.387 0.356 0.389 0.348الرافع  المالي  

 740 585 155 عدد الشركات

 100 79.1 20.9 نسب  %

في في سهولة القراء   التالُعبتستدد  أن نسبة عداد الشركات التي السابق من الجدرول  ُيالحظ
 التالُعبذلك عداد الشركات التي ال تستدد   ، بينما نسبة%20.9قد بلغت  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

في سهولة القراء   الُعبالتالحسابي لربحية الشركات التي تستدد   ُمتوسطروقد بلغ ال .%79.1قد بلغت 
تستدد  ذلك الحسابي لربحية الشركات التي ال  ُمتوسط، بينما بلغ ال1.673بانحراف معياري قدره  0.026

 .0.094بانحراف معياري قدره  0.036التالُعب 
الحجم، روالرافعة المالية( بين الشركات التي تستدد  جواد فرروق بين ُمتوسطات )الربحية، روالختبار رو 

 التالُعبذلك ، روبين الشركات التي ال تستدد  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي في سهولة القراء   بالتالعُ 
 وجاءت النتائج كما يلي:،  Wilks Lamda اختبار روليكس المدا استددا تم 
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  الحجم، والرافعة المالية( جود فروق بين ُمتوسطات )الربحية، نتائج اختبار وليكس المدا الختبار و
طاباتفي في سهولة القراءة  التالُعبشركات التي تستخدم بين ال ، وبين دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

 :التالُعبذلك الشركات التي ال تستخدم 

 :Wilks Lamda  يوضح الجدول التالي نتائج اختبار وليكس المدا
 

 ( 2جدول رقم )

في سهولة القراءة  التالُعبالتي تستخدم  ات للشركاتُمتوسطنتائج اختبار وليكس المدا الختبار وجود فروق بين ال

  التالُعبذلك لك الشركات التي ال تستخدم وبين ت دارةاإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي 

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

في سهولة  التالُعب

 القراءة

الشركات التي ال 

وليكس  التالُعبذلك تستخدم 

 المدا
F Sig. 

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

 وسط

 حسابي

انحراف 

 معياري

 ROA 0.026 1.673 0.036 0.094 1.000 0.019 0.891الربحي  

 Fsize 19.398 1.967 19.166 2.098 0.998 1.545 0.214حجم الشرك  

 Leverage 0.398 0.317 0.387 0.356 1.000 0.130 0.718الرافع  المالي  

 التالُعبتستدد  معنوية بين للشركات التي عد  روجواد فرروق ذات اداللة السابق يتضح من الجدرول 
في  التالُعبذلك روبين الشركات التي ال تستدد   ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي في سهولة القراء  

حيث بلغ مستوى المعنوية  Leverage، روالرافعة المالية Fsize ، حجم الشركة ROA الربحية  ُمتوسط
تأثير لربحية  ُيوجدعلى أنه ال  َيُدلعلى التوالي،  مما  0.718،  0.214 0.891الختبار روليكس المدا   

رؤساء مجلس  ِخطاباتفي في سهولة القراء   التالُعبالشركة روال حجمها روال رافعتها المالية على استددا  
 .ادار اإل
 .مما سبق نخلص إلى قبول الفرض الفرعي األول 

 اختالف ذو داللة إحصائية بين ربحية  جدُيو ال : والذي ينص على اختبار الفرض الفرعي الثاني
مبنية للمجهول في  ُجملالتي تستخدم  المصرية المالية األوراقبسوق  ُمسجلةالالشركات 

طابات  .ُجملوبين الشركات التي ال تستخدم تلك ال اإلدارة،رؤساء مجلس  خ 

عن  ُيَعبرروالذي  RMالتابع  غيرالُمتَ كل من: استددا  روب، روالختبار ذلك الفرض تم استددا  تحليل التمايز   
 الرقابية:ات الُمَتغير رو  الربحية، ُيمثلروالذي  ROA الُمسَتقل الُمَتغيررواستددا   ،البالغي التالُعباستراتيجية 

 ، روجاءت النتائج كما يلي:Leverage، الرافعة المالية Fsizeحجم الشركة 
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 اتُمتغير اإلحصاء الوصفي لل 
 :الفرعي الثاني في اختبار الفرض الُمستخدمةات ُمت غير اليوضح الجدول التالي توصيف 

 ( 3جدول )

 ي الِمعيار فالحسابي، االنحراونسب  الشركات والُمتوسط عدد 

 البالغي  التالُعبالتي تستخدم والرافع  المالي  للشركات  ،حجمالربحي ، لل

 بالتالعُ ، والشركات التي ال تستخدم ذلك دارةاإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي 

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

 البالغي التالُعب

الشركات التي ال تستخدم 

 التالُعبذلك 

 اإلجمالي

انحراف  وسط حسابي

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

انحراف  وسط حسابي

 معياري

 ROA -0.025 0.640 0.395 1.254 0.034 0.768الربحي  

 Fsize 19.242 2.085 19.041 1.988 19.214 2.072حجم الشرك  

 Leverage 0.397 0.359 0.342 0.262 0.389 0.348الرافع  المالي  

 740 103 637 عدد الشركات

 100 13.9 86.1 نسب  %

 ِخطاباتالبالغي في  التالُعبتستدد  أن نسبة عداد الشركات التي السابق من الجدرول  ُيالحظ
قد بلغت  التالُعبسبة عداد الشركات التي ال تستدد  ذلك ، بينما ن%86.1قد بلغت  ادار اإلرؤساء مجلس 

بانحراف  0.025-البالغي  التالُعبالحسابي لربحية الشركات التي تستدد   ُمتوسطروقد بلغ ال .13.9%
 0.395 التالُعبالحسابي لربحية الشركات التي ال تستدد  ذلك  ُمتوسط، بينما بلغ ال0.640معياري قدره 

 .1.254ه بانحراف معياري قدر 

الحجم، روالرافعة المالية( بين الشركات التي تستدد  جواد فرروق بين ُمتوسطات )الربحية، روالختبار رو 
تم استددا   التالُعب ذلك، رو الشركات التي ال تستدد  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي البالغي  التالُعب

 اختبار روليكس المدا، روجاءت النتائج كما يلي:
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 الحجم، والرافعة المالية( جود فروق بين ُمتوسطات )الربحية، كس المدا الختبار و نتائج اختبار ولي
طاباتفي البالغي  التالُعببين الشركات التي تستخدم  ، وبين الشركات دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

 التالُعبذلك التي ال تستخدم 

 :Wilks Lamdaيوضح الجدول التالي نتائج اختبار وليكس المدا  

 (4جدول رقم )

 للشركات اتُمتوسطار وجود فروق بين النتائج اختبار وليكس المدا الختب 

 التالُعبوالشركات التي ال تستخدم ذلك  دارةاإلرؤساء مجلس  ِخطاباتالبالغي في  التالُعبالتي تستخدم  

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

 البالغي التالُعب

الشركات التي ال 

س وليك التالُعبتستخدم ذلك 

 المدا
F Sig. 

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

 ROA -0.025 0.640 0.395 1.254 0.964 27.472 0.000الربحي  

 Fsize 19.242 2.085 19.041 1.988 0.999 0.837 0.361حجم الشرك  

 Leverage 0.397 0.359 0.342 0.262 0.997 2.195 0.139الرافع  المالي  

للشركات  ROAالربحية  ُمتوسطروجواد فرروق ذات اداللة معنوية بين  السابق يتضح من الجدرول
ذلك ، روبين الشركات التي ال تستدد   ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتالبالغي في  التالُعبتستدد  التي 

معنوية  مما يؤكد 0.000بمستوى معنوية  27.472في اختبار روليكس المدا  F، حيث بلغت قيمة التالُعب
، 0.025-البالغي قد بلغ  التالُعبالربحية في الشركات التي تستدد   ُمتوسطأن  ُيالحظتلك الفرروق، كما 

الربحية  ُمَتدنيةعلى أن الشركات  َيُدل، مما 0.495قد بلغ  التالُعبتستدد  ذلك  بينما في الشركات التي ال
 من الشركات األعلى ربحية. ادار اإللس رؤساء مج ِخطاباتالبالغي في  تالُعبأكثر استددامًا لل

البالغي في  التالُعببين الشركات التي تستدد  فرروق ذات اداللة معنوية  ُتوجدفي حين ال 
حجم الشركة  ُمتوسطفي  التالُعب، روبين الشركات التي ال تستدد  ذلك ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات
Fsize روالرافعة المالية ،Leverage 0.139، 0.361مدا لمعنوية الختبار روليكس الحيث بلغ مستوى ا 

 التالُعبتأثير لحجم الشركة أرو رافعتها المالية على استددا   ُيوجدال  على أنهُ  َيُدلمما على التوالي، 
 .ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  البالغي

 دالة التماير 
على  ُيؤثرط هو الذي الربحية فق ُمتغيراتضح أن  Stepwiseباستخدام تحليل التمايز بطريقة 

طاباتفي البالغي  التالُعباستخدام  ، وبتقدير معلمات دالة التمايز، أخذت دارةاإلرؤساء مجلس  خ 
 الصيغة التالية:

RMi = 1.325 – 0.045*ROA + ε 
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البالغي في  التالُعبفي حالة استددا   1التابع( يأخذ القيمة  الُمَتغيرروهمي ) ُمتغير RMحيث 
يشير إلى الدطأ  εمؤشر الربحية. رو  ROA، روالقيمة صفر غير ذلك. رو ادار اإلمجلس رؤساء  ِخطابات

 العشوائي.

 اختبار القدرة التمييزية للنموذج 
من خالل فحص نتائج التصنيف الصحيحة لدالة  الكفاء  التمييزية للنموذجيجرى هذا االختبار لتقييم 

 ة لنسب التصنيف الصحيح.بيان النتائج النهائي التاليالتمايز، رويوضح الجدرول 
 

(5جدول رقم )  

نتائج اختبار القدرة التمييزية للنموذج   

التابع الُمتَغير  عدد المشاهدات 
نسبة التصنيف  التصنيف المتوقع

 الصحيح

 نسبة التصنيف

 RM(0) RM (1) الخطأ

RM (0) 103 57 46 55.3% 44.7% 

RM (1) 637 0 637 100% 0% 

 %6.2 %93.8   740 إجمالي

،  %93.8أن نسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل قد بلغت السابق من الجدرول  ُيالحظ
 لنسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل. تحُيزمُ تقدير غير  تمثلروهى 

 نخلص من ذلك إلى رفض الفرض الفرعي الثاني 

 ذو داللة إحصائية بين ربحية اختالف  ُيوجدال : والذي ينص على اختبار الفرض الفرعي الثالث
طاباتفي  إيجابيةالتي تستخدم كلمات المصرية المالية  األوراقبسوق  ُمسجلةالالشركات   خ 

 .، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك الكلماتدارةاإلرؤساء مجلس 
 ُيَعبرذي روال TMالتابع  الُمَتغيركل من: استددا  روب، روالختبار ذلك الفرض تم استددا  تحليل التمايز

: ات الرقابية الُمَتغير الربحية ، رو  ُيمثلروالذي  ROA الُمسَتقل الُمَتغير رو ، المواضيعي التالُعباستراتيجية عن 
 ، روجاءت النتائج كما يلي:Leverage، الرافعة المالية Fsizeحجم الشركة 
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 اتُمتغير إلحصاء الوصفي لل 
 :الفرعي الثالث في اختبار الفرض الُمستخدمةات الُمت غير يوضح الجدول التالي توصيف 

 (6جدول )

 يالِمعيار فالحسابي، االنحرا ُمتوسطعدد ونسبة الشركات وال 

 المواضيعي التالُعبالتي تستخدم والرافعة المالية للشركات ،حجم الللربحية،  

 التالُعبو الشركات التي ال تستخدم ذلك  اإلدارة،رؤساء مجلس  ِخطاباتفي  

 اتالُمتَغير

ركات التي تستخدم الش

 المواضيعي التالُعب

الشركات التي ال تستخدم 

 التالُعبذلك 

 اإلجمالي

انحراف  وسط حسابي

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

انحراف  وسط حسابي

 معياري

 ROA -0.021 0.633 0.429 1.348 0.034 0.768الربحي  

 Fsize 19.262 2.087 18.863 1.936 19.214 2.072حجم الشرك  

 Leverage 0.395 0.357 0.345 0.274 0.389 0.348الرافع  المالي  

 740 89 651 عدد الشركات

 100 %12 %88 نسب  %

 ِخطاباتالمواضيعي في  التالُعبتستدد  أن نسبة عداد الشركات التي  السابق من الجدرول ُيالحظ
قد بلغت  التالُعب ذلكتي ال تستدد  ، بينما نسبة عداد الشركات ال%88قد بلغت  ادار اإلرؤساء مجلس 

بانحراف  0.021-المواضيعي  التالُعبالحسابي لربحية الشركات التي تستدد   ُمتوسطروقد بلغ ال .12%
 0.429 التالُعبالحسابي لربحية الشركات التي ال تستدد  ذلك  ُمتوسط، بينما بلغ ال0.633معياري قدره 

 .1.348بانحراف معياري قدره 

الحجم، روالرافعة المالية( بين الشركات التي تستدد  ات )الربحية، ُمتوسطروجواد فرروق بين روالختبار 
تم  التالُعب ذلك، روبين الشركات التي ال تستدد  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي المواضيعي  التالُعب

 استددا  اختبار روليكس المدا، روجاءت النتائج كما يلي:
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 الحجم، والرافعة المالية( ات )الربحية، ُمتوسطتبار وجود فروق بين نتائج اختبار وليكس المدا الخ
طاباتفي  المواضيعي التالُعببين الشركات التي تستخدم  ، وبين دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

 :التالُعبذلك الشركات التي ال تستخدم 

 :Wilks Lamdaيوضح الجدول التالي نتائج اختبار وليكس المدا  
 

 ( 7جدول رقم )

في  المواضيعي التالُعبالتي تستخدم للشركات  اتُمتوسطالختبار وجود فروق بين الج اختبار وليكس المدا نتائ

 التالُعبوبين الشركات التي ال تستخدم ذلك  اإلدارة،رؤساء مجلس  ِخطابات

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

 المواضعي التالُعب

الشركات التي ال 

 وليكس التالُعبتستخدم ذلك 

 المدا
F Sig. 

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

 ROA -0.021 0.633 0.429 1.348 0.964 27.838 0.000الربحي  

 Fsize 19.262 2.087 18.863 1.936 0.996 2.910 0.088حجم الشرك  

 Leverage 0.395 0.357 0.345 0.274 0.998 1.654 0.199الرافع  المالي  

للشركات  ROAالربحية  ُمتوسطروجواد فرروق ذات اداللة معنوية بين  السابق تضح من الجدرولي
ذلك ، روبين الشركات التي ال تستدد   ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتالمواضيعي في  التالُعبتستدد  التي 

د معنوية مما يؤك 0.000بمستوى معنوية  27.838في اختبار روليكس المدا  F، حيث بلغت قيمة التالُعب
، 0.021-البالغي قد بلغ  التالُعبالربحية في الشركات التي تستدد   ُمتوسطأن  ُيالحظتلك الفرروق، كما 

الربحية  ُمَتدنيةعلى أن الشركات  َيُدل، مما 0.429قد بلغ  التالُعبتستدد  ذلك  بينما في الشركات التي ال
 من الشركات األعلى ربحية. ادار اإلمجلس  رؤساء ِخطاباتالمواضيعي في  تالُعبأكثر استددامًا لل

المواضيعي في  التالُعبلتي تستدد  بين الشركات افرروق ذات اداللة معنوية  ُتوجدفي حين ال 
حجم الشركة  ُمتوسطفي  التالُعب، روبين الشركات التي ال تستدد  ذلك ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات
Fsize روالرافعة المالية ،Leverage 0.199، 0.088توى المعنوية الختبار روليكس المدا حيث بلغ مس 

المواضيعي  التالُعبتأثير لحجم الشركة أرو رافعتها المالية على  ُيوجدعلى أنه ال  َيُدل،  مما  على التوالي
 .ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي 

 دالة التماير 
على  ُيؤثرط هو الذي الربحية فق ُمتغيراتضح أن  Stepwiseباستخدام تحليل التمايز بطريقة 

طاباتفي المواضيعي  التالُعباستخدام  ، روبتقدير معلمات ادالة التمايز، أخذت  دارةاإلرؤساء مجلس  خ 
 الصيغة التالية:

TMi = 1.325 – 0.045*ROA + ε 
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 ِخطاباتالمواضيعي في  التالُعبفي حالة استددا   1التابع( يأخذ القيمة  الُمَتغيرروهمي ) ُمتغير TMحيث 
 يشير إلى الدطأ العشوائي. εمؤشر الربحية. رو  ROA، روالقيمة صفر غير ذلك. رو ادار اإلؤساء مجلس ر 

 اختبار القدرة التمييزية للنموذج 
من خالل فحص نتائج التصنيف الصحيحة لدالة  الكفاء  التمييزية للنموذججرى هذا االختبار لتقييم يُ 

 لنهائية لنسب التصنيف الصحيح.بيان النتائج ا التاليالتمايز، رويوضح الجدرول 
 

(8جدول رقم )  

نتائج اختبار القدرة التمييزية للنموذج   

التابع الُمتَغير  عدد المشاهدات 
نسبة التصنيف  التصنيف المتوقع

 الصحيح

 نسبة التصنيف

 TM(0) TM (1) الخطأ

TM (0) 89 41 48 46.1% 53.9% 

TM (1) 651 0 651 100% 0% 

 %6.5 %93.5   740 إجمالي

،  %93.5أن نسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل قد بلغت السابق من الجدرول  ُيالحظ
 لنسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل. تحُيزمُ تقدير غير  تمثلروهى 

 نخلص مما سبق إلى رفض الفرض الفرعي الثالث 

 ختالف ذو داللة إحصائية بين ربحية ا ُيوجدال : والذي ينص على اختبار الفرض الفرعي الرابع
قنيات العرض )الموقع، التركيز التي تستخدم ت  المصرية المالية  األوراقبسوق  ُمسجلةالالشركات 

طاباتالبصري، التكرار، والتأكيد( في  ، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك دارةاإلرؤساء مجلس  خ 
 .التقنيات

 ُيَعبرروالذي  VSMالتابع  الُمَتغيرروباستددا  كل من: ، يل التمايزروالختبار ذلك الفرض تم استددا  تحل 
 الربحية، ُيمثلروالذي  ROA الُمسَتقل الُمَتغير، رواستددا  البصري روالهيكلي التالُعباستراتيجية عن 

 ، روجاءت النتائج كما يلي:Leverage، الرافعة المالية Fsizeحجم الشركة  الرقابية:ات الُمَتغير رو 
 اتُمتغير لوصفي للاإلحصاء ا 

 :الفرعي الرابع في اختبار الفرض الُمستخدمةات الُمت غير يوضح الجدول التالي توصيف 

 ( 9جدول )

 يالِمعياراالنحراف  الحسابي، ُمتوسطعدد ونسبة الشركات وال

 البصري والهيكل التالُعبالتي تستخدم والرافعة المالية  الحجم،للربحية،  

 التالُعبللشركات، والشركات التي ال تستخدم ذلك  دارةإلارؤساء مجلس  ِخطاباتفي  

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

 البصري والهيكلي التالُعب

الشركات التي ال تستخدم 

 التالُعبذلك 

 اإلجمالي

انحراف  وسط حسابيانحراف وسط انحراف  وسط حسابي
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 معياري معياري حسابي معياري

 ROA -0.015 0.642 0.510 1.535 0.034 0.768الربحي  

 Fsize 19.257 2.095 18.788 1.787 19.214 2.072حجم الشرك  

 Leverage 0.394 0.052 0.338 0.296 0.389 0.348الرافع  المالي  

 740 68 672 عدد الشركات

 %100 %9.2 %90.8 نسب  %

البصري روالهيكلي في  التالُعبتستدد  أن نسبة عداد الشركات التي  السابق من الجدرول ُيالحظ
 التالُعب، بينما نسبة عداد الشركات التي ال تستدد  ذلك %90.8قد بلغت  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

-البصري روالهيكلي  التالُعبالحسابي لربحية الشركات التي تستدد   ُمتوسطروقد بلغ ال .%9.2قد بلغت 
الحسابي لربحية الشركات التي ال تستدد  ذلك  ُمتوسط، بينما بلغ ال0.642بانحراف معياري قدره  0.015
 .1.535بانحراف معياري قدره  0.510 التالُعب

الحجم، روالرافعة المالية( بين الشركات التي تستدد  ات )الربحية، ُمتوسطروالختبار روجواد فرروق بين 
 التالُعب ذلكد  ، روبين الشركات التي ال تستدادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي البصري روالهيكلي  التالُعب

 تم استددا  اختبار روليكس المدا، روجاءت النتائج كما يلي:
  الحجم، والرافعة المالية( ات )الربحية، ُمتوسطنتائج اختبار وليكس المدا الختبار وجود فروق بين

طاباتفي  البصري والهيكلي التالُعببين الشركات التي تستخدم  ، وبين دارةاإلرؤساء مجلس  خ 
 :التالُعب ذلكتي ال تستخدم الشركات ال

 :Wilks Lamdaيوضح الجدول التالي نتائج اختبار وليكس المدا  
 

 ( 10جدول رقم )

 البصري والهيكلي التالُعبتستخدم  التيللشركات   اتُمتوسطالختبار وجود فروق بين النتائج اختبار وليكس المدا 

 التالُعبتخدم ذلك و الشركات التي ال تس، دارةاإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي 

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

البصري  التالُعب

 والهيكلي

الشركات التي ال 

وليكس  التالُعبتستخدم ذلك 

 المدا
F Sig. 

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

 ROA -0.015 0.624 0.510 1.535 0.961 29.891 0.000الربحي  

 Fsize 19.257 2.095 18.788 1.787 0.996 3.183 0.075حجم الشرك  

 Leverage 0.394 0.352 0.338 0.296 0.998 1.602 0.206الرافع  المالي  

للشركات  ROAالربحية  ُمتوسطروجواد فرروق ذات اداللة معنوية بين السابق يتضح من الجدرول 
، روبين الشركات التي ال تستدد   ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتالبصري روالهيكلي في  التالُعبتستدد  التي 
مما يؤكد  0.000بمستوى معنوية  29.891في اختبار روليكس المدا  F، حيث بلغت قيمة التالُعبذلك 
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البصري روالهيكلي قد  التالُعبالربحية في الشركات التي تستدد   ُمتوسطأن  ُيالحظمعنوية تلك الفرروق، كما 
على أن الشركات  َيُدل، مما 0.510قد بلغ  التالُعبذلك   ال تستدد ، بينما في الشركات التي0.015-بلغ 

من الشركات  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتالبصري روالهيكلي في  تالُعبالربحية أكثر استددامًا لل ُمَتدنية
 األعلى ربحية.

لي في البصري روالهيك التالُعببين الشركات التي تستدد  فرروق ذات اداللة معنوية  ُتوجدحين  في
حجم الشركة  ُمتوسطفي  التالُعب، روبين الشركات التي ال تستدد  ذلك ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات
Fsize ُيوجد، بينما ال 0.075حيث بلغ مستوى المعنوية الختبار رويلكس المدا  %10، عند مستوى معنوية 

على  َيُدل،  مما  0.206المدا  حيث بلغ مستوى المعنوية الختبار روليكس Leverageتأثير للرافعة المالية 
، بينما ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتالبصري روالهيكلي في  التالُعبروجواد تأثير لحجم الشركة على استددا  

 تأثير للرافعة المالية. ُيوجدال 

 
 
 

 دالة التماير 
 غيرُمت، و ROAالربحية  ُمتغيراتضح أن كالا من  Stepwiseباستخدام تحليل التمايز بطريقة   
طاباتفي البصري روالهيكلي  التالُعباستخدام ان على ُيؤثر  Fsizeالحجم  روبتقدير  ،دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

 معلمات ادالة التمايز، أخذت الصيغة التالية:

VSMi = 1.265 – 0.171*ROA +3.244*Fsize+ ε 

البصري روالهيكلي في  ُعبالتالفي حالة استددا   1التابع( يأخذ القيمة  الُمَتغيرروهمي ) ُمتغير VSMحيث 
حجم الشركة، رو  Fsizeرو  مؤشر الربحية ROA، روالقيمة صفر غير ذلك. رو ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

ε .يشير إلى الدطأ العشوائي 

 اختبار القدرة التمييزية للنموذج
حة من خالل فحص نتائج التصنيف الصحي الكفاء  التمييزية للنموذججرى هذا االختبار لتقييم يُ 

 بيان النتائج النهائية لنسب التصنيف الصحيح. التاليلدالة التمايز، رويوضح الجدرول 
 

(11جدول رقم )  

نتائج اختبار القدرة التمييزية للنموذج   

التابع الُمتَغير  عدد المشاهدات 
نسبة التصنيف  التصنيف المتوقع

 الصحيح

 نسبة التصنيف

 VSM(0) VSM (1) الخطأ

VSM (0) 68 38 30 55.9 44.1 



  

 - 40 - 

VSM (1) 672 119 553 82.3 17.7 

 20.1 79.9   740 إجمالي

،  %79.9أن نسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل قد بلغت السابق من الجدرول  ُيالحظ
 لنسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل. تحُيزمُ تقدير غير  تمثلروهى 

 لرابعنخلص مما سبق إلى رفض الفرض الفرعي ا 

 ربحية اختالف ذو داللة إحصائية بين  ُيوجدال : والذي ينص على اختبار الفرض الفرعي الخامس
 في ُمتحُيزة مرجعية معايير تستخدمالتي  المصريةالمالية  األوراقبسوق  ُمسجلةالالشركات 

طابات  ، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك المعايير.دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

 ُيَعبرروالذي  PCالتابع  الُمَتغيرروباستددا  كل من: ، ك الفرض تم استددا  تحليل التمايزروالختبار ذل
الرقابية: ات الُمَتغير رو  الربحية، ُيمثلروالذي  ROA الُمسَتقل الُمَتغيررو ، األاداء ُمقارناتاستراتيجية عن استددا  

 ي:، روجاءت النتائج كما يلLeverage، الرافعة المالية Fsizeالشركة  محج
 اتُمتغير اإلحصاء الوصفي لل 

 :الفرعي الخامس في اختبار الفرض الُمستخدمةات الُمت غير يوضح الجدول التالي توصيف 

 ( 12جدول )

 يالِمعياراالنحراف  الحسابي، ُمتوسطعدد ونسبة الشركات وال

 األداء ُمقارناتاستراتيجية تي تستخدم والرافعة المالية للشركات ال الحجم،للربحية،  

 االستراتيجية، الشركات التي ال تستخدم تلك  دارةاإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي 

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

 األداء ُمقارناتاستراتيجية 

الشركات التي ال تستخدم 

 االستراتيجيةتلك 

 اإلجمالي

انحراف  وسط حسابي

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

انحراف  وسط حسابي

 معياري

 ROA -0.008 0.615 0.680 1.871 0.034 0.768لربحي  ا

 Fsize 19.240 2.097 18.814 1.605 19.214 2.072حجم الشرك  

 Leverage 0.391 0.350 0.364 0.319 0.389 0.348الرافع  المالي  

 740 45 695 عدد الشركات

 %100 %6.1 %93.9 نسب  %

 ِخطاباتفي  األاداء ُمقارناتاستراتيجية تستدد  ي من الجدرول أن نسبة عداد الشركات الت ُيالحظ
قد  االستراتيجية تلك، بينما نسبة عداد الشركات التي ال تستدد  %93.9قد بلغت  ادار اإلرؤساء مجلس 

-  األاداء ُمقارناتاستراتيجية الحسابي لربحية الشركات التي تستدد   ُمتوسطروقد بلغ ال .%6.1بلغت 
 تلكبحية الشركات التي ال تستدد  الحسابي لر  ُمتوسط، بينما بلغ ال0.615 بانحراف معياري قدره 0.008

 .1.871بانحراف معياري قدره  0.680 االستراتيجية
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الحجم، روالرافعة المالية( بين الشركات التي تستدد  ات )الربحية، ُمتوسطروالختبار روجواد فرروق بين 
 تلك، روبين الشركات التي ال تستدد  ادار إلارؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األاداء ُمقارناتاستراتيجية 
 تم استددا  اختبار روليكس المدا، روجاءت النتائج كما يلي: االستراتيجية

  مالية( الحجم، والرافعة الات )الربحية، ُمتوسطنتائج اختبار وليكس المدا الختبار وجود فروق بين
طافي  األاداء ُمقارناتاستراتيجية بين الشركات التي تستخدم  ، وبين دارةاإلرؤساء مجلس  باتخ 

 :االستراتيجية تلكركات التي ال تستخدم الش
 :Wilks Lamdaيوضح الجدول التالي نتائج اختبار وليكس المدا  

 (13جدول رقم )

في  األداء ُمقارناتاستراتيجية التي ات للشركات ُمتوسطال يكس المدا الختبار وجود فروق بيننتائج اختبار ول

 االستراتيجية و الشركات التي ال تستخدم تلك دارةاإلمجلس  رؤساء ِخطابات

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

 ُمقارناتاستراتيجية 

 األداء

الشركات التي ال 

تستخدم تلك 

 االستراتيجية
وليكس 

 المدا
F Sig. 

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

 ROA -0.008 0.615 0.680 1.871 0.954 35.444 0.000الربحي  

 Fsize 19.240 2.097 18.814 1.605 0.998 1.788 0.182حجم الشرك  

 Leverage 0.391 0.350 0.364 0.319 1.000 0.253 0.615الرافع  المالي  

للشركات  ROAالربحية  ُمتوسطروجواد فرروق ذات اداللة معنوية بين  السابق يتضح من الجدرول
ركات التي ال تستدد  ، روبين الش ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األاداء ُمقارناتتيجية استراتستدد  التي 

مما يؤكد  0.000بمستوى معنوية  35.444في اختبار روليكس المدا  F، حيث بلغت قيمة االستراتيجية تلك
 ُمتحُيز  يةمرجعالربحية في الشركات التي تستدد  معايير  ُمتوسطأن  ُيالحظمعنوية تلك الفرروق، كما 

قد بلغ  االستراتيجية  تلك   ال تستددما في الشركات التي ، بين0.008-قد بلغ  (األاداء ُمقارنات)استراتيجية 
 ِخطاباتفي  األاداء ُمقارنات الستراتيجيةالربحية أكثر استددامًا  ُمَتدنية على أن الشركات َيُدل، مما 0.680

 حية.من الشركات األعلى رب ادار اإلرؤساء مجلس 

في  األاداء ُمقارناتاستراتيجية التي تستدد  فرروق ذات اداللة معنوية بين الشركات  ُتوجدبينما لم 
حجم  ُمتوسطفي االستراتيجية  تلك، روبين تلك الشركات التي ال تستدد  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات
، 0.182المدا ر روليكس حيث بلغ مستوى المعنوية الختبا Leverage، روالرافعة المالية Fsizeالشركة 
 تأثير لحجم الشركة أرو رافعتها المالية على استددا  ُيوجدعلى أنه ال  َيُدلمما  على التوالي، 0.615

 .ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األاداء ُمقارناتاستراتيجية 
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 دالة التماير 
 ُيؤثرهو الذي  فقط ROAالربحية  ُمتغيراتضح أن  Stepwiseباستخدام تحليل التمايز بطريقة 

طاباتفي  األاداء ُمقارناتاستراتيجية استخدام على  روبتقدير معلمات ادالة التمايز،  ،دارةاإلرؤساء مجلس  خ 
 أخذت الصيغة التالية:

PCi = 1.331 – 0.045*ROA + ε 

في  ءاألادا ُمقارناتاستراتيجية في حالة استددا   1التابع( يأخذ القيمة  الُمَتغيرروهمي ) ُمتغير PCحيث 
يشير إلى الدطأ  εمؤشر الربحية رو  ROA، روالقيمة صفر غير ذلك رو ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

 العشوائي.

 اختبار القدرة التمييزية للنموذج 
من خالل فحص نتائج التصنيف الصحيحة لدالة  الكفاء  التمييزية للنموذججرى هذا االختبار لتقييم يُ 

 ان النتائج النهائية لنسب التصنيف الصحيح.بي التاليالتمايز، رويوضح الجدرول 
 

( 14جدول رقم )  

 نتائج اختبار القدرة التمييزية للنموذج

التابع الُمتَغير  عدد المشاهدات 
نسبة التصنيف  التصنيف المتوقع

 الصحيح

 نسبة التصنيف

 PC(0) PC (1) الخطأ

PC (0) 45 12 33 26.7% 73.3% 

PC (1) 695 0 695 100% 0 

ماليإج  740   95.5% 4.5% 

،  %95.5أن نسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل قد بلغت السابق من الجدرول  ُيالحظ
 لنسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل. تحُيزمُ تقدير غير  تمثلروهى 
 نخلص مما سبق إلى رفض الفرض الفرعي الخامس 

  ربحية اختالف ذو داللة إحصائية بين  ُيوجدال : والذي ينص على السادسالفرعي اختبار الفرض
في  /انتقائيةأرقام أرباح مواتية تستخدمالتي  المصريةالمالية  األوراقبسوق  ُمسجلةالالشركات 

طابات  .االرقامتلك  تستخدم، وبين الشركات التي ال دارةاإلرؤساء مجلس  خ 
 

 ُيَعبرروالذي  CENالتابع  الُمَتغيرا  كل من: روباستدد، الفرض تم استددا  تحليل التمايز هذاروالختبار 
 :ات الرقابية الُمَتغير الربحية ، رو  ُيمثلروالذي  ROA الُمسَتقل الُمَتغيررو ،  األرباحاستراتيجية اختيار رقم عن 

 ، روجاءت النتائج كما يلي:Leverage، الرافعة المالية Fsizeحجم الشركة 
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 اتُمتغير اإلحصاء الوصفي لل 
 :الفرعي السادس في اختبار الفرض الُمستخدمةات الُمت غير لتالي توصيف يوضح الجدول ا

 ( 15جدول )

 ي الِمعياراالنحراف ، الحسابي ُمتوسطعدد ونسبة الشركات وال

 األرباحاستراتيجية اختيار رقم تستخدم التي والرافعة المالية للشركات  الحجم،للربحية، 

 االستراتيجيةتلك  تستخدمت التي ال الشركاو،  دارةاإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي 

 اتالُمتَغير

تستخدم الشركات التي 

استراتيجية اختيار رقم 

 األرباح

 تستخدمالشركات التي ال 

 االستراتيجيةتلك 

 اإلجمالي

انحراف  وسط حسابي

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

انحراف  وسط حسابي

 معياري

 ROA 0.076 0.126 0.024 0.851 0.034 0.768الربحي  

 Fsize 19.375 2.066 19.177 2.073 19.214 2.072حجم الشرك  

 Leverage 0.430 0.304 0.379 0.357 0.389 0.348الرافع  المالي  

 740 600 140 عدد الشركات

 100 81.1 18.9 نسب  %

في  األرباح استراتيجية اختيار رقمتستدد  أن نسبة عداد الشركات التي السابق من الجدرول  ُيالحظ
 تلك تستدد ، بينما نسبة عداد الشركات التي ال %18.9قد بلغت  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

تستدد  استراتيجية اختيار الحسابي لربحية الشركات التي  ُمتوسطروقد بلغ ال .%81.1قد بلغت  االستراتيجية
ربحية الشركات التي ال الحسابي ل سطُمتو ، بينما بلغ ال0.126بانحراف معياري قدره  0.076  األرباحرقم 

 .0.851بانحراف معياري قدره  0.024  تلك االستراتيجية تستدد 

 تستدد الحجم، روالرافعة المالية( بين الشركات التي ات )الربحية، ُمتوسطروالختبار روجواد فرروق بين 
تلك  تستدد التي ال  ، روبين الشركاتادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األرباحاستراتيجية اختيار رقم 

 تم استددا  اختبار روليكس المدا، روجاءت النتائج كما يلي: االستراتيجية
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  الحجم، والرافعة المالية( ات )الربحية، ُمتوسطنتائج اختبار وليكس المدا الختبار وجود فروق بين
طاباتفي  األرباحاستراتيجية اختيار رقم تستدد   ت التيبين الشركا وبين  ،دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

 االستراتيجية. تلك تستخدمالشركات التي ال 
 :Wilks Lamdaيوضح الجدول التالي نتائج اختبار وليكس المدا  

 ( 16جدول رقم ) 

في  األرباحاستراتيجية اختيار رقم  مالتي تستخدللشركات  اتُمتوسطالختبار وجود فروق بين النتائج اختبار وليكس المدا 

 االستراتيجيةك تل تستخدم، و الشركات التي ال دارةاإل رؤساء مجلس ِخطابات

 اتالُمتَغير

 تستخدمالشركات التي 

استراتيجية اختيار رقم 

 األرباح

الشركات التي ال 

تستخدم تلك 

 االستراتيجية
وليكس 

 المدا
F Sig. 

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

 ROA 0.076 0.126 0.024 0.851 0.999 0.530 0.467الربحي  

 Fsize 19.375 2.066 19.177 2.073 0.999 1.035 0.309حجم الشرك  

 Leverage 0.430 0.304 0.379 0.357 0.997 2.417 0.120الرافع  المالي  

 ROAكٍل من الربحية  ُمتوسطعد  روجواد فرروق ذات اداللة معنوية بين اق بالسيتضح من الجدرول 
،  األرباحاستراتيجية اختيار رقم تستدد  للشركات التي  Leverage، روالرافعة المالية Fsize، روحجم الشركة 

في اختبار رويلكس  F، حيث بلغ مستوى المعنوية لقيمة االستراتيجيةتلك  تستدد روبين تلك الشركات التي ال 
على انه ال  ُدليَ على التوالي مما يؤكد عد  معنوية تلك الفرروق،  مما  0.120، 0.309، 0.467المدا 

في  األرباحاستراتيجية اختيار رقم تستدد  رو حجمها أرو رافعتها المالية على تأثير لربحية الشركة أ ُيوجد
 .ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

 نخلص مما سبق إلى قبول الفرض الفرعي السادس 

 ربحية ة بين اختالف ذو داللة إحصائي ُيوجدال : والذي ينص على اختبار الفرض الفرعي السابع
طاباتالتي تستخدم الضمائر الشخصية في  المصرية المالية األوراقبسوق  ُمسجلةالالشركات   خ 

 ، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك الضمائر.دارةاإلرؤساء مجلس 

عن  ُيَعبرروالذي  PAالتابع  الُمَتغيرروباستددا  كل من: ، الفرض تم استددا  تحليل التمايز هذاروالختبار 
حجم الشركة  الرقابية:ات الُمَتغير رو  الربحية، ُيمثلروالذي  ROA الُمسَتقل الُمَتغير رو، األاداء إسنااداستراتيجية 

Fsize الرافعة المالية ،Leverage:روجاءت النتائج كما يلي ، 
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 اتُمتغير اإلحصاء الوصفي لل 
 :عي السابعالفر  في اختبار الفرض الُمستخدمةات الُمت غير يوضح الجدول التالي توصيف 

 ( 17جدول )

 يالِمعيار فالحسابي، االنحرا ُمتوسطعدد ونسبة الشركات وال

 األداء إسناداستراتيجية التي تستخدم للربحية، وحجم الشركة والرافعة المالية للشركات  

 االستراتيجيةوالشركات التي ال تستخدم تلك  اإلدارة،رؤساء مجلس  ِخطاباتفي  

 اتالُمتَغير

تي تستخدم الشركات ال

 األداء إسناداستراتيجية 

الشركات التي ال تستخدم 

 االستراتيجيةتلك 

 اإلجمالي

انحراف  وسط حسابي

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

انحراف  وسط حسابي

 معياري

 ROA -0.007 0.613 0.725 1.956 0.034 0.768الربحي  

 Fsize 19.228 2.098 18.979 1.554 19.214 2.072حجم الشرك  

 Leverage 0.389 0.350 0.394 0.320 0.389 0.348الرافع  المالي  

 740 41 699 عدد الشركات

 100 5.5 94.5 نسب  %

رؤساء  ِخطاباتفي  األاداء إسنااداستراتيجية  تستدد من الجدرول أن نسبة عداد الشركات التي  ُيالحظ
قد بلغت  االستراتيجية  تلك التي ال تستدد  ، بينما نسبة عداد الشركات%94.5قد بلغت  ادار اإلمجلس 

بانحراف  0.007- األاداء إسنااداستراتيجية  الحسابي لربحية الشركات التي تستدد  ُمتوسطروقد بلغ ال .5.5%
االستراتيجية  تلك  بي لربحية الشركات التي ال تستددالحسا ُمتوسط، بينما بلغ ال0.613معياري قدره 

 .1.956ه بانحراف معياري قدر  0.725

 الحجم، روالرافعة المالية( بين الشركات التي تستدد ات )الربحية، ُمتوسطروالختبار روجواد فرروق بين 

 االستراتيجية تلك، روبين الشركات التي ال تستدد  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األاداء إسنااداستراتيجية 
 تم استددا  اختبار روليكس المدا، روجاءت النتائج كما يلي:
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 الحجم، والرافعة المالية( ات )الربحية، ُمتوسطائج اختبار وليكس المدا الختبار وجود فروق بين نت
طاباتفي  األاداء إسنااداستراتيجية  بين الشركات التي تستخدم ، وبين دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

 :االستراتيجية تلك الشركات التي ال تستخدم 

 :Wilks Lamdaدا  يوضح الجدول التالي نتائج اختبار وليكس الم
 ( 18جدول رقم )

في  األداء إسناداستراتيجية التي تستخدم للشركات  اتُمتوسطالختبار وجود فروق بين النتائج اختبار وليكس المدا 

 االستراتيجيةتلك و الشركات التي ال تستخدم  دارةاإلرؤساء مجلس  ِخطابات

 اتالُمتَغير

الشركات التي تستخدم 

 إسناداستراتيجية 

 ألداءا

الشركات التي ال 

تلك تستخدم 

 االستراتيجية
وليكس 

 المدا
F Sig. 

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

 ROA -0.007 0.613 0.725 1.956 0.952 36.814 0.000الربحي  

 Fsize 19.228 2.098 18.979 1.554 0.999 0.560 0.455حجم الشرك  

 Leverage 0.389 0.350 0.394 0.320 1.000 0.008 0.930الرافع  المالي  

للشركات  ROAالربحية  ُمتوسطروجواد فرروق ذات اداللة معنوية بين  السابق يتضح من الجدرول
 تلكتستدد  الشركات التي  ، روبين ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األاداء إسنااداستراتيجية تستدد  التي 

مما يؤكد  0.000بمستوى معنوية  36.814في اختبار روليكس المدا  F، حيث بلغت قيمة االستراتيجية
قد بلغ  األاداء إسنااداستراتيجية الربحية في الشركات التي تستدد   ُمتوسطأن  ُيالحظمعنوية تلك الفرروق، كما 

 على أن الشركات َيُدل، مما 0.725قد بلغ  تلك االستراتيجيةتستدد   ، بينما في الشركات التي ال0.007-
من الشركات  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األاداء إسناادالستراتيجية الربحية أكثر استددامًا  ُمَتدنية

 األعلى ربحية.

في   األاداء إسنااداستراتيجية الشركات التي تستدد   بينفرروق ذات اداللة معنوية  ُتوجدفي حين 
حجم الشركة  ُمتوسطفي  االستراتيجية تلك، روبين الشركات التي ال تستدد  ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات
Fsize روالرافعة المالية ،Leverage  0.930، 0.455المدا حيث بلغ مستوى المعنوية الختبار روليكس 

 إسنااداستراتيجية استددا  تأثير لحجم الشركة أرو رافعتها المالية على  ُيوجدعلى أنه ال  َيُدلمما  على التوالي،
 .ادار اإلمجلس  رؤساء ِخطاباتفي  األاداء
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 دالة التماير 
على  ُيؤثرهو الذي  فقط ROAالربحية  ُمتغيراتضح أن  Stepwiseباستخدام تحليل التمايز بطريقة 

، روبتقدير معلمات ادالة التمايز، أخذت ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األاداء إسنااداستراتيجية  استددا 
 الصيغة التالية:

PAi = 1.333 – 0.045*ROA + ε 

في  األاداء إسنااداستراتيجية في حالة استددا   1التابع( يأخذ القيمة  الُمَتغيرروهمي ) ُمتغير PCحيث 
يشير إلى الدطأ  εمؤشر الربحية رو  ROA، روالقيمة صفر غير ذلك. رو ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

 العشوائي.

 اختبار القدرة التمييزية للنموذج 
من خالل فحص نتائج التصنيف الصحيحة لدالة    التمييزية للنموذجالكفاءيجرى هذا االختبار لتقييم 

 بيان النتائج النهائية لنسب التصنيف الصحيح. التاليالتمايز، رويوضح الجدرول 
 

(19جدول رقم )  

نتائج اختبار القدرة التمييزية للنموذج   

التابع الُمت غير  عدد المشاهدات 
نسبة التصنيف  التصنيف المتوقع

 الصحيح
 ة التصنيفنسب

 PA(0) PA (1) الخطأ

PA (0) 41 11 30 26.8 73.2 

PA (1) 699 0 699 100 0 

 4.1 95.9   740 إجمالي

،  %95.9أن نسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج ككل قد بلغت السابق من الجدرول  ُيالحظ
 ككل.لنسبة التصنيف الصحيح المتوقع للنموذج  تحُيزمُ تقدير غير  تمثلروهى 
 نخلص مما سبق إلى رفض الفرض الفرعي السابع 
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و التوصياتنتائج ال  

 النتائج

 بعد تحليل بيانات الدراسة التطبيقية توصل الباحث للنتائج التالية:

اخممتالف ذو داللممة احصممائية بممين  ُيوجممدال  " : والممذي يممنص علممى تممم رفممض الفممرض الممرئيس للبحممث 
االنطبمماع فممي  إدارةالمصممرية التممي تسممتخدم اسممتراتيجيات الماليممة  األوراقبسمموق  ُمسممجلةالربحيممة الشممركات 

 –" نظةرًا لةرفض فرروضةه الفرعيةة وبين الشركات التي ال تستخدم تلك االسمتراتيجيات  ُمحاسبيسياق السرد ال
 وتفصيل ذلك كما يلي: –األرول، رو الساادس  انالفرعي انفيما عدا الفرض

  اخممتالف ذو داللممة إحصممائية بممين ربحيممة  ُيوجممد" ال لممى:عوالممذي يممنص تممم قبممول الفممرض الفرعممي األول
طابمماتصممعبة فممي  ُلغممةالتممي تسممتخدم المصممرية الماليممة  األوراقبسمموق  ُمسممجلةالالشممركات  رؤسمماء  خ 

 " لما يلي: ُلغة، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك الدارةاإلمجلس 

  رؤسةةاء  ِخطابةاتفةي  (القممراءةفمي سمهولة  التالُعممب)صةعبة  ُلغةةتسةتدد  بلغةت نسةبة الشةركات التةةي
 .%79.1قد بلغت  التالُعب تستدد  ذلك، بينما نسبة الشركات التي ال %20.9 ادار اإلمجلس 

 بةةانحراف  0.026فةةي سةةهولة القةةراء   التالُعةةبالحسةةابي لربحيةةة الشةةركات التةةي تسةتدد   ُمتوسةةطبلةغ ال
 التالُعةبذلةك التةي ال تسةتدد   الحسابي لربحية الشةركات ُمتوسط، بينما بلغ ال1.673معياري قدره 

فرروق ذات اداللةة معنويةة بةين كةال النةوعين مةن  ُتوجدلم  رو، 0.094بانحراف معياري قدره  0.036
 الشركات.

  فةي سةهولة القةراء   التالُعةبأرو رافعتها المالية علةى اسةتددا  ها حجمربحية الشركة أرو تأثير ل ُيوجدال
 .ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي 

  اخمتالف ذو داللمة إحصمائية بمين ربحيمة  ُيوجمد" ال والذي يمنص علمى : الفرض الفرعي الثاني تم رفض
طابماتمبنيمة للمجهمول فمي  ُجمملالتمي تسمتخدم المصمرية الماليمة  األوراقبسموق  ُمسمجلةالالشركات   خ 

 " لما يلي: ُجمل، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك الدارةاإلرؤساء مجلس 

 رؤسةةاء  ِخطابةةاتفةةي  (البالغممي التالُعممب)مبنيةةة للمجهةةول ُجمةةلالتةةي تسةةتدد   بلغةةت نسةةبة الشةةركات
 .%13.9قد بلغت  التالُعبذلك ، بينما نسبة الشركات التي ال تستدد  %86.1 ادار اإلمجلس 

 بةانحراف معيةاري  0.025- البالغةي التالُعةبالحسةابي لربحيةة الشةركات التةي تسةتدد   ُمتوسطبلغ ال
 0.395 التالُعةب ذلةكالحسابي لربحية الشركات التي ال تسةتدد   ُمتوسطغ ال، بينما بل0.640قدره 

، روقةةةةد روجةةةةدت فةةةةرروق ذات اداللةةةةة معنويةةةةة بةةةةين كةةةةال النةةةةوعين مةةةةن 1.254بةةةةانحراف معيةةةةاري قةةةةدره 
ممُدلمممما الشةةركات،  فممي  البالغممي تالُعممبللالربحيممة أكثممر اسممتخداماا  ُمت دنيممةعلممى أن الشممركات  ي 
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طابات  من الشركات األعلى ربحية. ةدار اإلرؤساء مجلس  خ 

  رؤسةاء  ِخطابةاتفةي  البالغةي التالُعةبتأثير لحجم الشركة أرو رافعتهةا الماليةة علةى اسةتددا   ُيوجدال
 .ادار اإلمجلس 

  ِخطابةاتفةي  البالغةي التالُعةبعلى اسةتددا   ُيؤثرالربحية فقط  ُمتغيربتقدير ادالة التمايز اتضح أن 
 الصيغة التالية:، روقد أخذت الدالة ادار اإلمجلس 

RMi = 1.325 – 0.045*ROA + ε 

في  البالغي التالُعبفي حالة استددا   1التابع( يأخذ القيمة  الُمَتغيرروهمي ) ُمتغير RMحيث 
يشير  εمؤشر الربحية. رو  ROA، روالقيمة صفر غير ذلك. رو ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

 إلى الدطأ العشوائي.

 93.8وذج ككل بلغت القدر  التمييزية للنم%. 

  اخمتالف ذو داللمة إحصمائية بمين ربحيمة  ُيوجمد" ال والذي ينص علمى : تم رفض الفرض الفرعي الثالث
طابماتفمي  إيجابيمةالمصمرية التمي تسمتخدم كلممات المالية  األوراقبسوق  ُمسجلةالالشركات  رؤسماء  خ 

 ، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك الكلمات " لما يلي:دارةاإلمجلس 

  رؤسةةةاء  ِخطابةةةاتفةةةي  (المواضممميعي التالُعمممب) إيجابيةةةةبلغةةةت نسةةةبة الشةةةركات التةةةي تسةةةتدد  كلمةةةات
 .%12قد بلغت  التالُعبذلك ، بينما نسبة الشركات التي ال تستدد  %88 ادار اإلمجلس 

 بةةةانحراف  0.021- المواضةةةيعي  التالُعةةةبالحسةةةابي لربحيةةةة الشةةةركات التةةةي تسةةةتدد   ُمتوسةةةطبلةةةغ ال
 التالُعةبذلةك الحسابي لربحية الشةركات التةي ال تسةتدد   ُمتوسط، بينما بلغ ال0.633معياري قدره 

دت فرروق ذات اداللة معنوية بةين كةال النةوعين مةن ، روقد روجُ 1.348بانحراف معياري قدره  0.429
فمي  المواضميعي  تالُعمبللالربحيمة أكثمر اسمتخداماا  ُمت دنيمةعلمى أن الشمركات  ي مُدل، مما الشةركات

طابا  من الشركات األعلى ربحية. دارةاإلرؤساء مجلس  تخ 

  ِخطابةةاتفةةي  المواضةةيعي  التالُعةةبتةةأثير لحجةةم الشةةركة أرو رافعتهةةا الماليةةة علةةى اسةةتددا   ُيوجةةدال 
 .ادار اإلرؤساء مجلس 

  فةةي  المواضةةيعي  التالُعةةب علةةى اسةةتددا  ُيةةؤثرالربحيةةة فقةةط  ُمتغيةةربتقةةدير ادالةةة التمةةايز اتضةةح أن
 ، روقد أخذت الدالة الصيغة التالية:ادار اإلمجلس  ِخطابات

TMi = 1.325 – 0.045*ROA + ε                                                             

 المواضةةيعي  التالُعةةبفةةي حالةةة اسةةتددا   1التةةابع( يأخةةذ القيمةةة  الُمَتغيةةرروهمةةي ) ُمتغيةةر TMحيةةث 
يشةير  εمؤشةر الربحيةة. رو  ROAصةفر غيةر ذلةك. رو ، روالقيمةة ادار اإلرؤساء مجلةس  ِخطاباتفي 

 إلى الدطأ العشوائي.
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  93.5بلغت القدر  التمييزية للنموذج ككل%. 

 اختالف ذو داللمة إحصمائية بمين ربحيمة  ُيوجد" ال  والذي ينص على :   تم رفض الفرض الفرعي الرابع
ت العممرض )الموقممع، التركيممز المصممرية التممي تسممتخدم تقنيمماالماليممة  األوراقبسمموق  ُمسممجلةالالشممركات 

طابمماتالبصممري، التكممرار، والتأكيممد( فممي  ، وبممين الشممركات التممي ال تسممتخدم تلممك دارةاإلرؤسمماء مجلممس  خ 
 التقنيات" لما يلي:

  رؤسةاء  ِخطابةاتفةي ( البصري والهيكلي التالُعب)بلغت نسبة الشركات التي تستدد  تقنيات العرض
 .%9.2كات التي ال تستدد  تلك التقنيات قد بلغت ، بينما نسبة الشر %90.8 ادار اإلمجلس 

 بةانحراف  0.015- البصةري روالهيكلةي التالُعةبالحسابي لربحية الشركات التي تسةتدد   ُمتوسطبلغ ال
 التالُعةبذلةك بحية الشةركات التةي ال تسةتدد  الحسابي لر  ُمتوسط، بينما بلغ ال0.642معياري قدره 

روقد روجدت فرروق ذات اداللة معنوية بةين كةال النةوعين مةن ، 1.535بانحراف معياري قدره  0.510
 البصمري والهيكلمي تالُعمبللالربحيمة أكثمر اسمتخداماا  ُمت دنيةعلى أن الشركات  ي ُدل، مما الشةركات

طاباتفي   من الشركات األعلى ربحية. دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

  التالُعمبان علمى اسمتخدام ُيمؤثر لحجمم ا ُمتغيرالربحية و  ُمتغيربتقدير ادالة التمايز اتضح أن كاًل من 
تةةأثير للرافعةةة الماليةةة، روقةةد أخةةذت  ُيوجةةد، بينمةةا ال ادار اإلمجلةةس  ِخطابةةاتفةةي  البصممري والهيكلممي

 الدالة الصيغة التالية:

VSMi = 1.265 – 0.171*ROA + 3.244*Fsize + ε                                       

البصةةري  التالُعةةبفةةي حالةةة اسةةتددا   1التةةابع( يأخةةذ القيمةةة  الُمَتغيةةرروهمةةي ) ُمتغيةةر VSMحيةةث 
 مؤشةر الربحيةة. رو ROA، روالقيمة صفر غيةر ذلةك. رو ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات روالهيكلي في

Fsize  حجم الشركة، روε .يشير إلى الدطأ العشوائي 

  79.9بلغت القدر  التمييزية للنموذج ككل%. 

 اخممتالف ذو داللممة إحصممائية بممين  ُيوجممد" ال  ذي يممنص علممى : والمم تممم رفممض الفممرض الفرعممي الخممامس
فممي ُمتحُيممزة  مرجعيممةمعممايير تسممتخدم المصممرية التممي الماليممة  األوراقبسمموق  ُمسممجلةالربحيمة الشممركات 

طابات  ، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك المعايير" لما يلي:دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

 فةةةةي ( األداء ُمقارنمممماتاسممممتراتيجية ) ُمتحُيةةةةز  مرجعيةةةةةير بلغةةةةت نسةةةةبة الشةةةةركات التةةةةي تسةةةةتدد  معةةةةاي
 االسةةتراتيجية تلةةك، بينمةةا نسةةبة الشةةركات التةةي ال تسةةتدد  %93.9 ادار اإلرؤسةةاء مجلةةس  ِخطابةةات

 .%6.1قد بلغت 
 بةانحراف  0.008- األاداء ُمقارنةاتاسةتراتيجية الحسةابي لربحيةة الشةركات التةي تسةتدد   ُمتوسطبلغ ال

 تلةةةةةك الحسةةةةةابي لربحيةةةةة الشةةةةةركات التةةةةي ال تسةةةةةتدد  ُمتوسةةةةط، بينمةةةةا بلةةةةةغ ال0.615معيةةةةاري قةةةةةدره 
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، روقد روجدت فرروق ذات اداللة معنوية بةين كةال 1.871بانحراف معياري قدره  0.680 االستراتيجية
ممُدل، مممما النةةوعين مةةن الشةةركات اسممتراتيجية الربحيممة أكثممر اسممتخداماا  ُمت دنيممة علممى أن الشممركات ي 

طاباتفي  األداء ُمقارنات  من الشركات األعلى ربحية. دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

  فةةةةي   األاداء ُمقارنةةةةاتاسةةةةتراتيجية  تةةةةأثير لحجةةةةم الشةةةةركة أرو رافعتهةةةةا الماليةةةةة علةةةةى اسةةةةتددا  ُيوجةةةةدال
 .ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

  فةي   اداءاأل ُمقارنةاتاسةتراتيجية على استددا   ُيؤثرالربحية فقط  ُمتغيربتقدير ادالة التمايز اتضح أن
 ، روقد أخذت الدالة الصيغة التالية: ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطابات

PCi = 1.331 – 0.045*ROA + ε                                                              

 ُمقارنةةةاتاسةةةتراتيجية فةةةي حالةةةة اسةةةتددا   1التةةةابع( يأخةةةذ القيمةةةة  الُمَتغيةةةرروهمةةةي ) ُمتغيةةةر PCحيةةث 
مؤشةةر الربحيةةة. رو  ROA، روالقيمةةة صةةفر غيةةر ذلةةك. رو  ادار اإلرؤسةةاء مجلةةس  ِخطابةةات فةةي األاداء

ε .يشير إلى الدطأ العشوائي 

  95.5بلغت القدر  التمييزية للنموذج ككل%. 

 اخممتالف ذو داللممة إحصممائية بممين  ُيوجممدال  " والممذي يممنص علممى :  تممم قبممول الفممرض الفرعممي السممادس
فمي  /انتقائيمةأرقام أربماح مواتية تستخدمالمصرية التي  المالية وراقاأل بسوق  ُمسجلةالربحية الشركات 

طابات  " لما يلي: االرقامتلك  تستخدمال ، وبين تلك الشركات التي دارةاإلرؤساء مجلس  خ 

  فةي ( األربماحاسمتراتيجية اختيمار رقمم ) /انتقائيةةأرقةا  أربةاح مواتية تسةتدد بلغت نسبة الشةركات التةي
االسةةتراتيجية  تلةةك ي ال تسةةتدد ، بينمةةا نسةةبة الشةةركات التةة%18.9 ادار اإللةةس رؤسةةاء مج ِخطابةةات

 .%81.1قد بلغت 
 0.076   األربةةةاحاسةةةتراتيجية اختيةةةار رقةةةم الحسةةةابي لربحيةةةة الشةةةركات التةةةي تسةةةتدد   ُمتوسةةةطبلةةةغ ال 

 كتلة تسةتدد الحسةابي لربحيةة الشةركات التةي ال  ُمتوسط، بينما بلغ ال0.126بانحراف معياري قدره 
فرروق ذات اداللةة معنويةة بةين كةال  ُتوجدلم  ، رو0.851بانحراف معياري قدره  0.024االستراتيجية 

 النوعين من الشركات.

  اسةةةتراتيجية اختيةةةار رقةةةم  تسةةةتدد أرو رافعتهةةةا الماليةةةة علةةةى هةةةا حجمربحيةةةة الشةةةركة أرو تةةةأثير ل ُيوجةةةدال
 .ادار اإلرؤساء مجلس  ِخطاباتفي  األرباح

 اختالف ذو داللة إحصمائية بمين ربحيمة  ُيوجد" ال  والذي ينص على :  ي السابعتم رفض الفرض الفرع
طابمماتالمصممرية التممي تسممتخدم الضمممائر الشخصممية فممي الماليممة  األوراقبسمموق  ُمسممجلةالالشممركات   خ 

 ، وبين الشركات التي ال تستخدم تلك الضمائر" لما يلي:دارةاإلرؤساء مجلس 

   ِخطابةةةاتفةةةي  (األداء إسمممناداسمممتراتيجية )الضةةةمائر الشدصةةةية بلغةةت نسةةةبة الشةةةركات التةةةي تسةةةتدد 
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قةةد بلغةةت  االسةةتراتيجيةشةةركات التةةي ال تسةةتدد  تلةةك ، بينمةةا نسةةبة ال%93.9 ادار اإلرؤسةةاء مجلةةس 
6.1%. 

 بةةةانحراف  0.008- األاداء إسةةنااداسةةتراتيجية الحسةةابي لربحيةةةة الشةةركات التةةي تسةةةتدد   ُمتوسةةطبلةةغ ال
 تلةةةةةكالحسةةةةةابي لربحيةةةةة الشةةةةةركات التةةةةي ال تسةةةةةتدد   ُمتوسةةةةطبلةةةةةغ ال، بينمةةةةا 0.615معيةةةةاري قةةةةةدره 

، روقد روجدت فرروق ذات اداللة معنوية بةين كةال 1.871بانحراف معياري قدره  0.680 االستراتيجية
ممُدل، مممما النةةوعين مةةن الشةةركات سممتراتيجية الالربحيممة أكثممر اسممتخداماا  ُمت دنيممةعلممى أن الشممركات  ي 

طاباتفي  األداء إسناد  من الشركات األعلى ربحية. دارةاإلاء مجلس رؤس خ 
  رؤسةاء مجلةس  األاداء إسةنااداسةتراتيجية تأثير لحجم الشةركة أرو رافعتهةا الماليةة علةى اسةتددا   ُيوجدال

 .ادار اإل

  فةةي   األاداء إسةةنااداسةةتراتيجية علةةى اسةةتددا   ُيةةؤثرالربحيةةة فقةةط  ُمتغيةةربتقةةدير ادالةةة التمةةايز اتضةةح أن
 ، روقد أخذت الدالة الصيغة التالية:ادار إلامجلس  رؤساء ِخطابات

PCi = 1.333 – 0.045*ROA + ε                                                             

 األاداء إسةنااداسةتراتيجية فةي حالةة اسةتددا   1التةابع( يأخةذ القيمةة  الُمَتغيةرروهمي ) ُمتغير PCحيث 
يشةير  εمؤشةر الربحيةة. رو  ROAمةة صةفر غيةر ذلةك. رو ، روالقيادار اإلمجلةس  رؤساء ِخطاباتفي 

 إلى الدطأ العشوائي.

  95.9بلغت القدر  التمييزية للنموذج ككل%. 
 خيص نتائج البحث فيما يلي:ل  ت   ُيمكنوبناًء عليه 

 

 ُمحاسةةبيالمصةةرية ليسةت محايةةد  فةي عرضةةها للسةراد ال الماليةة األروراقبسةةوق  ُمسةجلةالالشةركات  إادار  أوال: أن
طابماتاالنطبماع فمي  إدارةخمس من اسمتراتيجيات تلك الشركات  إدارةحيث استخدمت  التقارير السةنويةفي   خ 

 وهي: دارةاإلرؤساء مجلس 
 (RMالبالغي) التالُعب (1
  (TMالمواضيعي) التالُعب (2
 (VSMالبصري والهيكلي) التالُعب (3
 (PC)األداء ُمقارنات (4
  (PA)األداء إسناد (5

 السابق ذكرهااالنطباع  إدارة تاستراتيجياا استخدام في المؤثرعامل ال هيالشركة ربحية ن ااا : ثاني
 فقط . البصري والهيكلي التالُعبعلى استخدام استراتيجية إال  ُيؤثرلم  الشركة حجمن اثالثاا:  
 .االنطباع  إادار لم يكن لها اي تأثير على استدد  أٍي من استراتيجيات   ن الرافعة الماليةارابعاا:  
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 األوراقبسمموق  ُمسممجلةالالشممركات  اسممتخدام ادارة مُح ممدداتربحيممة كانممت اكثممر الن أتبممين ي  ثممم    ومممن
طاباتاالنطباع في  إدارةالمصرية الستراتيجيات  المالية ، حيمث تبمين أن الشمركات رؤسماء مجلمس ادارتهما خ 

 يات.استراتيج لتلك كثر استخداماا األ  هي األقل ربحية كانت
 التوصيات

 خي وَ الماليةةةة المصةةةرية  ، َتةةة األروراق بسةةةوق  ُمسةةةجلةالددمي التقةةةارير السةةةنوية للشةةةركات يجةةةب علةةةى مسةةةت
تلةةك الشةةركات للسةةراد  إادار الكشةةف عةةن اسةةتددا   ُمحارولةةةظةةر عنةةد قةةراء  القسةةم السةةرى بتلةةك التقةةارير لالحَ 

هةةةةؤالء  االنطبةةةةاع التةةةةي ينبغةةةةي أن يوليهةةةةا إادار أهةةةةم اسةةةةتراتيجيات االنطبةةةةاع ، رومةةةةن  إادار فةةةةي  ُمحاسةةةةبيال
الخطمابي البالغمي  ،  التالُعمبالمستددمون مزيًدا من االهتما  نظرًا الستددامها مةن قبةل الشةركات هةي: 

 .األداء إسناد، و  األداء ُمقارناتالبصري والهيكلي ،  التالُعبالمواضيعي ،  التالُعب
  َُمراجعةةةشةةركات بضةةررور  بلةةزا  الإالماليةةة المصةةرية ، روهيئةةة الرقابةةة الماليةةة  األروراقي سةةوق ُمنظمةةجةةدر بي 

المةدير التنفيةذي  ِخطابةات،  ادار اإلرئةيس مجلةس  ِخطابةاتالقسم السرادي في التقارير السنوية سواء كانت 
بواسةطة شةرات الصةحفية ، روثةائق االسةتحواذ، الن ادار اإل، النشرات التشغيلية روالمالية رومناقشةات روتحلةيالت 

  ُمستقلراجع خارجي مُ 
  جديةةةد أرو إجةةةراء تعةةةديالت علةةةى معيةةةار عةةةرض البيانةةةات الماليةةةة  ُمحاسةةةبيار معيةةة أرويتعةةةين روضةةةع إطةةةار

قواعد أو إرشادات أكثر تحدجيد ا بشأن مثل هيذا النيوم مين االفصيا   يشمل ُمحاسبيتنظيم السراد ال َيتضمن

. 
  لبيانية، االتصال غير اللفظية مثل  الصور، الرسومات ا أساليبإجراء مزجيد من الدراسات باستخدام

كذا روسائل التواصل روالتي  ، رو .االنطباع إادار كون شكاًل من أشكال أن تَ  اً ضأي ُيمكنرول التي روالجدا
النشرات روالحمالت الدعائية باإلضافة الي في مواقع التواصل االجتماعي، المواقع اإللكتررونية،  مثلتَ تَ 

 .على روسائل االعال  المرئية روالمسموعة  
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