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ملخصات الرسائل الجامعية

جائـزة الشارقـة
ألطروحات الدكتوراه يف العلوم اإلدارية واملالية
يف الوطن العربي لعام 2017

قــام صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة ،رئيــس جامعــة الشــارقة،
بتكريــم الفائزي ــن بجائــزة الشــارقة ألطروحــات الدكتــوراه فــي العلــوم اإلداريــة واملاليــة ،فــي دورتهــا السادســة عشــرلعــام .2017
تلقت الجائزة في دورتها الحالية ( )101أطروحة دكتوراه ،أنجزها باحثون وخبـراء عرب من ( )11دولة عربية منها )9( :أطروحات
مــن األردن ،و( )20أطروحــة مــن الجزائــر ،و( )12أطروحــة مــن الســعودية ،و( )3أطروحــات مــن الســودان ،و( )8أطروحــات مــن العـراق،
و( )3أطروحات من اليمن ،وأطروحة من سلطنة عمان ،وأطروحة من اإلمارات ،و( )5أطروحات من فلسطيـن ،وأطروحتان من لبنان،
و( )37أطروحة من مصر ،ليصل بذلك عدد أبحاث الدكتوراه الت ــي ت ــرشحت للجائزة منذ تأسيسها حت ــى اآلن إلى ( )773أطروحة .وقد
اعتمــدت لجنــة التحكيــم األطروحــات الفائــزة علــى النحــوالتالي:
فئة العلوم اإلدارية:
−املركزاألول :د .عاطف جمال الديـن محمد إبـراهيم مناع (مصر) ،عن أطروحته «تأثيـرإدارة املواهب على إدارة املعرفة بهدف
تحسيـن األداء في املنظمات».
−املركزالثانـي :د .عبد الناصرعبد الرحمن ناصرسودان (اليمن) ،عن أطروحته «إطـارمقتـرح لقيـاس أبعاد رأس املال االجتماعي علـى
مشاركة املعـرفة من خـالل توسيـط الدوافـع الذاتيـة».
−املركزالثالث :د .شيماء طالب حسيـن علي طالب (اإلمارات) ،عن أطروحتها «مشاركة املعارف ،املقدرات االبتكارية املؤسسية،
األفضلية التنافســية واألداء املالي :دراســة عملية».
فئة العلوم املالية:
−املركزاألول :د .صبحـي سعيد علي القباطي (اليمن) ،عن أطروحته «تحليل العالقة بيـن الشك املهنـي ملراجع الحسابات ومخاطر
أعمال العميل وأثـرها على جودة الحكم املهنـي».
−املركــز الثان ــي د .رشــا محمــد محبــوب (لبنــان) ،عــن أطروحتهــا «إدارة االنطبــاع عــن طريــق است ـراتيجيات اإلفصــاح الســردي
االختيــاري».
−املركــزالثالــث د .دعــاء حافــظ إمــام عبــد اللطيــف (مصــر) ،عــن أطروحتهــا «أث ــراســتخدام املراجــع الخارج ــي ألســاليب التنقيــب فــي
البيانــات علــى فعاليــة اكتشــاف والتقري ــرعــن الغــش فــي القوائــم املاليــة».
ً
ملخصا ألطروحتـي الدكتوراه الفائزتيـن باملركزبن األول والثانـي في العلوم املالية:
وفيما يلي
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تحليل العالقة بيـن الشك املهنـي ملراجع الحسابات
ومخاطرأعمال العميل وأثـرها على جودة الحكم املهنـي
د .صبحـي سعيد علي القباطي
عضو هيئة تدريس
جامعة الحديدة
الجمهورية اليمنية

فكرة األطروحة وأهدافها:
تتمثــل الفكــرة الرئيســية لألطروحــة فــي تحليــل العالقــة بي ــن الشــك املهن ــي للمراجــع ومخاطــرأعمــال العميــل وبيــان أث ــرها
علــى تحسي ــن جــودة الحكــم املهن ــي ،وهــو مــا تــم الوقــوف عليــه مــن خــال مــا يلــي:
1بيــان الخصائــص املؤث ــرة فــي ممارســة املراجــع للشــك املهن ــي وتحديــد مســتويات عمليــة تحليــل املراجــع ملخاطــرأعمــالالعميــل بهــدف الوصــول إلــى أحــكام مهنيــة مالئمــة للمراجــع.
2تحديد العالقة بيـن ممارسة املراجع للشك املهنـي وبيـن خصائص بيئة أعمال العميل.3بيــان انعــكاس العالقــة بي ــن ممارســة املراجــع للشــك املهن ــي وتحليــل مخاطــر أعمــال العميــل ،علــى تحسي ــن جــودةالحكــم املهن ــي للمراجــع.

األهمية واملبـررات
في ضوء فكرة وأهداف األطروحة ،تستمد الدراسة أهميتها ومبـرراتها من ناحيتيـن وهما:
1العلميــة :يعتب ــرممارســة املراجــع للشــك املهن ــي عنصـ ًـرا ًمهمــا فــي التأثي ــرعلــى تحسي ــن أحكامــه املهنيــة وخاصــة املتعلقــة
باملخاطرخالل عملية املراجعة ،وبالتالي التغلب على مشاكل التحيـزالتـي قد تشوبها هذه األحكام ،والوصول إلى نتائج
ومقت ــرحات مفيــدة للمراجعي ــن.
2العملية :تظهراألهمية العلمية في مجال التطبيق من خالل الفوائد املتوقعة لها كالتالي: أتشــجيع املراجعي ــن على ممارســة الشــك املهن ــي املالئم ،والذي ُيعتب ــرأحد األدوات الت ــي تعمل على التحسي ــن املســتمرً
ألداء املراجعيـن من خالل تحسيـن أحكامهم املهنية وبالتالي مساعدتهم على إجراء مراجعات أكثـرشموال ،مما ينعكس
ً
إيجابيا على جودة عملية املراجعة ،وبالتالي يحافظ املراجعيـن على سمعتهم وحمايتهم من مخاطرالتقا�ضي.
 بإيجــاد حلــول لتضييــق فجــوة التوقعــات بي ــن متطلبــات املجتمــع املالــي وبي ــن مــا تتضمنــه تقاري ــراملراجعــة ،مــن خــالتدعيــم حمايــة مســتخدمي تقاري ــراملراجعــة ضــد احتمــاالت وجــود مخاطــرهامــة فــي القوائــم املاليــة ،نظـ ًـرا ألن ممارســة
الشــك املهن ــي تجعــل املراجــع ً
متنبهــا لظــروف املخاطــرممــا يســاهم فــي تحديــد املخاطــروالتحريفــات فــي القوائــم املاليــة.

منهجية البحث
تعتب ــرهــذه الدراســة ميدانيــة (استكشــافية ووصفيــة) اختباريــة ،واســتخدم الباحــث املــزج بي ــن املنهجي ــن االســتقرائي
واالســتنباطي ،وذلــك باالعتمــاد علــى كل مــن املصــادر األوليــة بإج ـراء دراســة ميدانيــة اختباريــة ،واملصــادر الثانويــة وتتمثــل
بمراجعــة أدبيــات موضــوع الدراســة ،والكشــف عــن أبعــاد الظاهــرة محــل الدراســة ومتغي ـراتها ،ثــم وصــف متغي ـرات املشــكلة
ودورهــا فــي تفسي ــر املشــكلة محــل الدراســة.

فروض الدراسة

	-ال توجد عالقة معنوية بيـن خصائص الشك املهنـي وبيـن جودة األحكام املهنية للمراجع.
	-ال توجد عالقة معنوية بيـن تحليل مخاطرأعمال العميل وبيـن جودة األحكام املهنية للمراجع.
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	-ال توجد عالقة معنوية بيـن خصائص الشك املهنـي وبيـن تحليل مخاطرأعمال العميل.
	-ال يوجد اختالفات معنوية بيـن فئتـي عينة الدراسة (مكاتب الـ ،BIG-4واملكاتب املتوسطة) حول عالقة خصائص
بيئة أعمال العميل بممارسة املراجعي ــن للشك املهن ــي.
	-ال يوجــد أث ــر معنــوي للعالقــة بي ــن خصائــص الشــك املهن ــي وبي ــن مخاطــر أعمــال العميــل وذلــك علــى جــودة األحــكام
املهنيــة.
	-ال يوجــد اختالفــات معنويــة بي ــن فئت ــي عينــة الدراســة حــول أث ــرالعالقــة بي ــن خصائــص الشــك املهن ــي وبي ــن مخاطــر
أعمــال العميــل وذلــك علــى جــودة األحــكام املهنيــة.
مجتمع الدراسة :مزاولي مهنة املراجعة في جمهورية مصرالعربية.

عينة الدراسة:
تتكــون مــن فئتي ــن وهمــا مراجعــي مكاتــب الــ( )Big-4واملكاتــب املتوســطة .باســتخدام العينــات العشــوائية الطبقيــة .وتــم
توزيــع ()20قائمــة اســتقصاء لــكل مكتــب مــن مكاتــب الــ( )Big-4وبإجمالــي ()80قائمــة ،و()8قوائــم لــكل مكتــب مــن املكاتــب
املتوســطة وعددهــا ســبعة وبإجمالــي ()56قائمــة .وبلغــت قوائــم االســتقصاء املست ــردة والصالحــة للتحليــل ()98قائمــة.

أداة جمع البيانات وقياس متغيـرات الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب قائمــة االســتقصاء ،والت ــي تــم تحكيمهــا وإعــداد الصياغــة النهائيــة لهــا وتوزيعهــا علــى
األطراف املستق�صى منهم .وتم صياغة اإلجابة باستخدام مقياس ليكرت  Likertالخما�سي الذي يتـراوح بيـن ()5موافق بشدة
إلــى ()1غي ــرموافــق بشــدة .وتــم تحديــد وقيــاس املتغي ـرات الت ــي تشــملها فــروض الدراســة كالتالــي:

املتغيـرات املستقلة واملتداخلة:
 أخصائــص الشــك املهن ــي :ويتــم قيــاس هــذا املتغي ــرمــن خــال الجــزء األول فــي قائمــة االســتقصاء ،والت ــي تتضمــن ()47عبارة موزعة على جزأيـن األول :خصائص الشك املهنـي املتعلقة باملراجع وهي (سمات الشك ،الخبـرة والتخصص
الصناعــي ،حوافــز املراجــع) ،والثان ــي :خصائــص الشــك املهن ــي املتعلقــة بالبيئــة الخارجيــة وهــي (املســاءلة ،تعاقــب
املراجــع ،األبعــاد الثقافيــة).
 بتحليل مخاطرأعمال العميل :وتم قياس هذا املتغيـرمن خالل ( )20عبارة في القسم الثانـي من قائمة االستقصاء،من خالل قياس تحليل مخاطرالبيئة الداخلية لكل نشاط ،ومخاطرالبيئة الخارجية على مستوى منشأة العميل،
والذي يؤثـرعلى ممارسة املراجع للشك املهنـي ومن ثم ينعكس على إصداراملراجع ألحكامه املهنية.
 جعالقــة خصائــص بيئــة أعمــال العميــل بممارســة املراجعي ــن للشــك املهن ــي :وتــم قيــاس هــذه العالقــة فــي القســم الثالــثمــن قائمــة االســتقصاء ويتضمــن ( )28عبــارة ،مــن خــال ســبعة متغي ـرات وهــي (نزاهــة وكفــاءة اإلدارة ،تعقيــدات
العميل ،درجة مخاطرالعميل ،تفضيالت العميل ،التفاوض مع العميل ،حوكمة الشركات ،تقييم احتمال حدوث
املخاطــر).
املتغيـرالتابع :الحكم املهنـي للمراجع :وتم قياسه في القسم الرابع من قائمة االستقصاء ،من خالل ( )22عبارة ،لقياس
انعكاسات العالقة السابقة في املساهمة على تحسيـن الحكم املهنـي للمراجع.

األساليب اإلحصائية:
تــم االعتمــاد علــى ب ــرنامج  SPSS23لتفريــغ البيانــات وجدولتهــا وإج ـراء التحليــل اإلحصائــي املناســب لتحليــل البيانــات
والختبــار صحــة فــروض الدراســة ،وتطلــب ذلــك تطبيــق مــا يلــي:
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	-اإلحصاء الوصفي :مثل الوســط الحســابي واالنحراف املعياري واألهمية النســبية ،وكذلك تم االعتماد على معامل
ألفــا كرونبــاخ ومعامــل الصــدق.
	-اإلحصــاء االســتداللي «التحليلــي» :وذلــك للتحقــق مــن مــدى صحــة الفــروض وهــذه األســاليب هــي تحليــل االنحــدار
الخطــي البســيط ،واالنحــدار الخطــي املتعــدد ،واختبــار مــان وتن ــي.

أهم نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1وجــود عالقــة معنويــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن خصائــص الشــك املهن ــي سـ ًـواء املتعلقــة باملراجــع أو املتعلقــة
بالبيئــة الخارجيــة وبي ــن تحسي ــن جــودة األحــكام املهنيــة خــال مراحــل عمليــة املراجعــة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط
 0,382 ،0,302علــى التوالــي عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن .% 5
بالنسبة ملتغيـرات خصائص الشك املهنـي املتعلقة باملراجع ،فقد تبيـن من نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط
طردية بيـن املتغيـرات املستقلة (سمات الشك املهنـي ،والخبـرة والتخصص الصناعي ،وحوافزاملراجع) وبيـن املتغيـر
التابــع جــودة األحــكام املهنيــة ،وبمعامــات ارتبــاط  0,448 ،0,242 ،0,234علــى التوالــي عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن
.%5
بالنسبةملتغيـراتخصائصالشكاملهنـياملتعلقةبالبيئةالخارجية،فقدتبيـنوجودعالقةارتباططرديةبيـناملتغيـرات
املســتقلة (املســاءلة ،وتعاقــب املراجــع ،واألبعــاد الثقافيــة للشــك املهن ــي) وبي ــن املتغي ــرالتابــع جــودة األحــكام املهنيــة،
وبمعامــات ارتبــاط  ،0,210 ،0,173 ،0,382علــى التوالــي عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن .%5
2توجد عالقة معنوية طردية بيـن تحليل مخاطرأعمال العميل وبيـن جودة األحكام املهنية ،بمعامل االرتباط0,391عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن  .% 1واتضــح أن املراجعي ــن يولــون أهميــة كبي ــرة ملخاطــرالبيئــة الداخليــة وبأهميــة
نســبية بلغــت  ،% 82,21أكب ــرعنهــا مــن مخاطــرالبيئــة الخارجيــة بأهميــة نســبية .% 78,46
3توجــد عالقــة معنويــة طرديــة بي ــن خصائــص الشــك املهن ــي وبي ــن تحليــل مخاطــرأعمــال العميــل ،حيــث بلــغ معامــلاالرتبــاط 0,339عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن .% 1وهــذا يــدل علــى أن تشــجيع خصائــص الشــك املهن ــي يســاهم فــي
توجيــه املراجعي ــن نحــو التحليــل الجيــد ملخاطــرأعمــال العميــل.
4يوجــد اختالفــات معنويــة عنــد مســتوى  % 5بي ــن فئت ــي عينــة الدراســة (فئــة مكاتــب املراجعــة ،BIG-4وفئــة مكاتــباملراجعــة املتوســطة) حــول عالقــة متغي ـرات خصائــص بيئــة أعمــال العميــل (وهــي :نزاهــة وكفــاءة إدارة العميــل،
وتعقيــدات العميــل ،ودرجــة مخاطــر العميــل ،وتفضيــات العميــل ،والتفــاوض مــع العميــل ،وحوكمــة الشــركات،
وتقييــم احتمــال حــدوث املخاطــر) بممارســة املراجعي ــن للشــك املهن ــي .والفــروق ظهــرت لصالــح فئــة مكاتــب املراجعــة
املتوســطة ،وهــذه النتيجــة تــدل علــى عــدم اتفــاق آراء فئت ــي عينــة الدراســة حــول أث ــرهــذه املتغي ـرات ،ويعــزو الباحــث
إلــى الفــروق العاليــة بي ــن املكاتــب الكبي ــرة واملتوســطة مــن حيــث الخب ـرات وحجــم العمــاء.
5يوجد أث ــرمعنوي للعالقة بي ــن الشك املهن ــي للمراجع ومخاطرأعمال العميل وذلك على جودة الحكم املهن ــي خاللمراحــل عمليــة املراجعــة املتعلقــة (بالتعاقــد مــع العميــل ،بتخطيــط املراجعــة ،بتنفيــذ إجـراءات املراجعــة ،وإصــدار
تقري ــراملراجعــة) وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا تــم التوصــل إليــه فــي الدراســة النظريــة ،وعنــد التحليــل الجزئــي للمراحــل
كان األث ــر األكب ــر للعالقــة علــى تحسي ــن جــودة الحكــم املهن ــي فــي مرحلــة تخطيــط املراجعــة .وبلغــت قيمــة معامــل
التحديــد الكلــي لفئت ــي الدراســة ال ـ  BIG-4واملتوســطة  ،%34,7 ،%63,5علــى التوالــي ،وبمقارنــة هــذه النتيجــة مــع
الفرضي ــن األول والثان ــي ،نالحــظ أنهــا تسي ــرفــي نفــس االتجــاه وهــذا يعــزز دور العالقــة بي ــن الشــك املهن ــي ومخاطــر
أعمــال العميــل فــي التأثي ــرعلــى جــودة الحكــم املهن ــي بصــورة أكب ــر.
6ال يوجــد اختالفــات معنويــة بي ــن أراء فئت ــي عينــة الدراســة (مكاتــب املراجعــة ،BIG-4ومكاتــب املراجعــة املتوســطة)حول أث ــرالعالقة بي ــن الشك املهن ــي للمراجع ومخاطرأعمال العميل على جودة الحكم املهن ــي خالل مراحل عملية
املراجعــة ،وبلغــت قيمــة الداللــة  0,081وهــي غي ــردالــة عنــد مســتوى داللــة  ،%5وهــذا مــا يعن ــي وجــود اتفــاق بي ــن آراء
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فئت ــي عينــة الدراســة حــول هــذه الفرضيــة ،بينمــا ظهــرت فــروق معنويــة فقــط فــي كل مــن مرحلــة التخطيــط لعمليــة
املراجعــة ،ومرحلــة تنفيــذ إجـراءات املراجعــة وكانــت االختالفــات بالنســبة للمرحلتي ــن لصالــح فئــة مكاتــب املراجعــة
املتوســطة.

أهم التوصيات العلمية فيما يتعلق بتطويـرحقل املعرفة
فــي ضــوء نتائــج الدراســة خلــص الباحــث إلــى مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا :ضــرورة أن يســعى املراجعــون للحصــول علــى
أدلــة كافيــة تنفــي أو تؤكــد الشــك فــي كافــة مراحــل عمليــة املراجعــة ،وعــدم ربــط الشــك املهن ــي بحســن الظــن بالعميــل .وضــرورة
دراســة املراجعي ــن لجميــع األحــداث االقتصاديــة وغي ــراالقتصاديــة مــن خــال تحليــل املخاطــرالداخليــة والخارجيــة والت ــي قــد
ً
تؤثـرعلى أداء منشأة العميل .وضرورة تنمية القدرات املهنية واملهارات الفنية للمراجع من خالل التدريب املتخصص مهنيا
مــن أجــل ممارســة الشــك املهن ــي املالئــم وفهــم كيفيــة تحليــل مخاطــرأعمــال العميــل ،وبالتالــي إصــدارأحــكام مهنيــة ذات جــودة
عاليــة ،وبالتالــي زيــادة كفــاءة وفعاليــة عمليــة املراجعــة ،وذلــك مــن خــال اهتمــام مكاتــب املراجعــة بتنميــة ســلوك الشــك املهن ــي
لــدى املراجعي ــن العاملي ــن بهــا.

الدروس املستفادة من الناحية التطبيقية والعملية
إن الــدروس املســتفادة تغطــي ثالثــة أمــور -األول :مــا تــم إتمامــه بشــكل صحيــح أو بشــكل خاطــئ مــن الناحيــة العمليــة،
والثانـي :يتعلق باإلدارة والتخطيط وهيكلة العمل والثالث :كيفية التواصل بيـن اإلدارة وفريق العمل وسيتم تناول الدروس
املســتفادة كمــا يلــي:
مــن الــدروس املســتفادة مــن الناحيــة التطبيقيــة أن املراجعي ــن الذي ــن ال يتبنــون وال يمارســون نظــرة الشــك املهن ــي خــال
عملية املراجعة يقبلون بكل سهولة تقديـرات وتوجهات إدارة عميل املراجعة في القضايا التـي يمكن أن يشوبها تحريفات قد
تكون جوهرية ،ألن إدارة عميل املراجعة قد تلجأ إلى ممارسات محاسبية خاطئة ،أو عقد صفقات مالية مشبوهه ،ومن ثم
تلجأ هذه اإلدارة إلى التبـري ــروالخداع الذي قد ال ينتبه إليه املراجع الذي ال يمارس الشك املهن ــي بشكل جيد.
ً
مع تـزايد املخاطراملحيطة بمنشآت األعمال يقوم املراجعيـن بممارسة الشك املهنـي ،نظرا لعدم التأكد في ظل العديد
مــن املخاطــر الداخليــة والخارجيــة للمنشــآت ،والناتجــة عــن التطــورات فــي البيئــة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة،
فممارســة املراجــع للشــك املهن ــي املالئــم يســاعده فــي تحليــل مخاطــرأعمــال العميــل ،وبالتالــي جمــع وتقييــم أدلــة اإلثبــات املقنعــة
من حيث النوعية أو الكمية ،وذلك بهدف إصدارأحكام مهنية مالئمة حول هذه املخاطروالتحريفات الجوهرية التـي يمكن
أن تكــون مصاحبــة لهــا فــي القوائــم املاليــة.
ً
إن املراجعي ــن ذوي الخب ــرة واملتخصصي ــن صناعيا يقومون بالتحليل الجيد للمخاطروبشكل خاص في ظل خصائص
بيئــة العميــل عاليــة املخاطــر ،كمــا إن التعمــق فــي فهــم وتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة وتقييــم مخاطــراألعمــال لهــا أث ــرإيجابــي
علــى أحــكام املراجــع فــي اكتشــاف مخاطــراالحتيــال ،وزيــادة قــدرة املراجعي ــن علــى اتخــاذ قـرارات أفضــل وأكث ــراتســاقا وبالتالــي
زيادة جودة عملية املراجعة ككل .فقد أبدى معظم املراجعيـن رأيهم بأن تقييمهم ملخاطراملراجعة ومخاطراألعمال ومخاطر
تكنولوجيــا املعلومــات يؤث ــرفــي تطوي ــراست ـراتيجية املراجعــة بشــكل متكامــل ومكمــل لبعضــه البعــض ،فيؤث ــرتقييــم مخاطــر
األعمــال علــى زيــادة قــدرة املراجعي ــن علــى وزيــادة فهــم املراجعي ــن لــكل مــن بيئــة العمــل وبيئــة الرقابــة الداخليــة ،كمــا يؤث ــرتقييــم
مخاطراملراجعة في التخطيط وتعديل بـرامج املراجعة وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية تستجيب طبيعتها وتوقيتها
ومداها ملخاطراملراجعة .ويؤثـرتقييم مخاطرتكنولوجيا املعلومات على مساعدة املراجعيـن في تقييم كفاية وفاعلية تشغيل
أنظمــة الرقابــة الداخليــة ،وفهــم عناصــرالنظــام املحاســبي ،وعناصــرنظــام الرقابــة الداخليــة.
ً
إيجابيــا لتـركي ــز شــريك املراجعــة علــى الشــك املهن ــي الذي ــن يمارســه املراجعي ــن والــذي يســاعدهم فــي تنميــة
كان األث ــر
مهاراتهم ويـزيد من فعالية وكفاءة تقييم االحتيال والقيام بعملية املراجعة بشك جيد ،فالتواصل الجيد بيـن شريك أو مديـر
املراجعــة مــع املراجعي ــن يســاعدهم علــى إصــدارأحــكام مهنيــة ذات جــودة عليــة وبالتالــي إتمــام عمليــة املراجعــة بجــودة عاليــة.
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إدارة االنطباع عن طريق استـراتيجيات اإلفصاح السردي االختياري:
دراسة تطبيقية على التقاريـرالسنوية للبنوك في منطقة الشرق األوسط
د .رشا محمد محبوب
عضو هيئة تدريس
جامعة بيـروت العربية
ّ
ّ
اللبنانية
الجمهورية

فكرة األطروحة وأهميتها
أدت الفضائــح املاليــة وفشــل الشــركات فــي اآلونــة األخي ــرة إلــى هــزثقــة املستثمري ــن فــي إعــداد التقاري ــراملاليــة .وبالتالــي ،دعــا
املستثمرون وأصحاب املصالح إلى املزيد من الشفافية عن طريق اإلفصاح عن املعلومات بشكل أفضل في التقاريـرالسنوية.
ونظـرا ألن التقري ــرالســنوي ،وخاصــة القســم الســردي منــه ،يعتب ــرجــزء أسا�ســي مــن املعلومــات الت ــي يســتخدمها املســتثمرون
وأصحــاب املصالــح ،فمــن األهميــة أن تعكــس هــذه املعلومــات وجهــة نظــرحقيقيــة وعادلــة للشــركات .ومــع ذلــك ،فقــد أشــارت
الدراســات إلــى أن املعلومــات الت ــي يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه األقســام يتــم تغيي ــرها لكــي تؤث ــر علــى تصــورات املستخدمي ــن
وقراراتهــم االســتثمارية ،وتســتخدم علــى وجــه التحديــد ألغ ـراض إدارة االنطبــاع .فــي اآلونــة األخي ــرة ،أصبحــت إدارة االنطبــاع
فــي ســياق التقاري ــراملاليــة للشــركات محــور االهتمــام .غي ــرأن هــذا االهتمــام لــم يت ــرجم إلــى أبحــاث تجريبيــة فيمــا يخــص إدارة
االنطبــاع فــي التقاري ــرالســنوية .ولذلــك يحــاول هــذا البحــث إلــى ســد هــذه الفجــوة مــن خــال دراســة است ـراتيجيات اإلفصــاح
الســردي االختيــاري إلدارة االنطبــاع  -التالعــب اللغــوي ،التالعــب الخطابــي ،التالعــب اإلنشــائي ,التالعــب البصــري والهيكلــي،
مقارنة األداء ،اختياررقم األرباح ،وإسناد األداء -في بعض بلدان مختارة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ولذلك،
يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى تطبيق استـراتيجيات اإلفصاح السردي إلدارة االنطباع؛ مقارنة ممارسات استـراتيجيات
اإلفصــاح الســردي بي ــن بلــدان الشــرق األوســط؛ وأيضــا ،تحديــد العوامــل الحاســمة الت ــي تؤث ــر علــى ممارســة است ـراتيجيات
اإلفصــاح الســردي فــي الجــزء الســردي (رســالة رئيــس مجلــس اإلدارة) مــن التقاري ــرالســنوية لعينــة مــن البنــوك فــي بعــض بلــدان
ً
الشــرق األوســط .وبالتالــي فــإن هــذا البحــث ســيكون مفيــدا ملســتخدمي التقاري ــرالســنوية إذ أنــه ينذرهــم إلــى وجــود العديــد مــن
است ـراتيجيات التالعــب فــي األجـزاء الســردية وبالتالــي ينبغــي علــى املستخدمي ــن توخــي الحــذرعنــد قـراءة هــذه األجـزاء.
ً
اســتند هذا البحث على تحليل املحتوى ( )Content Analysisلعينة تضم  200تقري ـ ًـرا سـ ً
مصرفا ً
ـنويا لخمســون
رئيســا

في خمسة بلدان (مصر ،األردن ،لبنان ،السعودية ،واإلمارات) للفتـرة املمتدة  .2014- 2011ولقد تم تحديد عينة املصارف
ً
اســتنادا إلــى العينــات الطبقيــة الت ــي تفــي باملعايي ــرالتاليــة :املصــارف لديهــا موقــع علــى اإلنت ــرنت؛ وقــد أنتجــت تقاري ــرســنوية فــي
مواقعهــا علــى اإلنت ــرنت ملــدة أربــع ســنوات متتاليــة ( )2014-2011باللغــة اإلنكلي ــزية .وقــد تــم قيــاس متغي ـرات الدراســة كالتالــي؛
است ـراتيجيات إدارة االنطباع )1( :التالعب اللغوي :قد تم قياسه بدرجة قابلية القراءة ’  ’Flesh Readability Scoresالذي
تم الحصول عليه من ب ــرنامج ‘ ’Microsoft Word 2010وقد تم تحديد ( )Score=70ملعرفة مدى وجود هذه االست ـراتيجية
بمعن ــى إذا كان  Scoreأقــل مــن  70تكــون االست ـراتيجية موجــودة ،أمــا إذا كان  Scoreأكب ــرمــن  70تكــون االست ـراتيجية غي ــر
موجــودة )2( .التالعــب الخطابــي :قــد تــم قياســه بالنســبة املئويــة لجمــل الفعــل املبن ــي للمجهــول ملجمــوع الجمــل الــذي تــم
الحصــول عليــه مــن ب ــرنامج ‘ ’Microsoft Word 2010وقــد تــم تحديــد ( )10=%ملعرفــة مــدى وجــود هــذه االست ـراتيجية بمعن ــى
إذا كانت  %أكثـرمن  %10تكون االستـراتيجية موجودة ،أما إذا كان  %أقل من  %10تكون االستـراتيجية غيـرموجودة)3( .
التالعب اإلنشائي :قد تم قياسه بدرجة األخبارالجيدة والسلبية التـي تم الحصول عليها من “ ”Sentiment Scoreمن بـرنامج
“ ”Sentiment Analysis Softwareوقــد تــم تحديــد ( )range +10 to -100ملعرفــة مــدى وجــود هــذه االست ـراتيجية بمعن ــى إذا
كان  Scoreضمــن الحــدود تكــون االست ـراتيجية غي ــرموجــودة ،أمــا إذا كان  Scoreخــارج الحــدود تكــون االست ـراتيجية موجــودة.
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( )4التالعــب البصــري والهيكلــي :قــد تــم قياســه بموقــع وتك ـرار وتســليط الضــوء وتعزي ــز األخبــار اإليجابيــة وقامــت الباحثــة
بتحديدهــم وملعرفــة وجــود هــذه االست ـراتيجية فــان وجــود أحــد هــذه الخصائــص فــإن االست ـراتيجية موجــودة وعــدم وجودهــم
فــإن االست ـراتيجية غي ــرموجــودة )5( .مقارنــة األداء :قــد تــم قياســها بهــل تتــم مقارنــة أداء البنــك الحالــي بالســنوات الســابقة فــي
حالة االخباراإليجابية والســلبية قامت الباحثة بتحديدها وملعرفة وجود هذه االست ـراتيجية إذا كانت مقارنة مؤشـرات أداء
البنــك اإليجابيــة أكب ــرمــن مؤشـرات أداء البنــك الســلبية فــإن االست ـراتيجية موجــودة؛ أمــا إذا مؤشـرات أداء البنــك اإليجابيــة
أقــل مــن مؤشـرات أداء البنــك الســلبية فــإن االست ـراتيجية غي ــرموجــودة )6( .اختيــاررقــم األربــاح :تــم قياســها بــأي قيمــة للربــح
مصــرح عنهــا قامــت الباحثــة بتحديدهــا إذا كانــت قيمــة الربــح الصافــي هــي املصــرح عنهــا فــإن االست ـراتيجية غي ــرموجــودة أمــا إذا
تم التصريح عن قيمة أخرى للربح الصافي فإن االستـراتيجية موجودة )7( .إسناد األداء :تم قياسه بنسبة استخدام ضميـر
املخاطب والغائب واملتكلم الذي تم الحصول عليهم من بـرنامج  Linguistic Inquiry And Word Count Packageإذا كانت
نسبة ضميـراملتكلم أكبـرمن نسبة ضميـراملخاطب والغائب فإن االستـراتيجية موجودة ،وإذا كانت نسبة ضميـراملتكلم أقل
مــن نســبة ضمي ــراملخاطــب والغائــب فــإن االست ـراتيجية غي ــرموجــودة .محــددات إدارة االنطبــاع )1( :ربحيــة املصــارف = معــدل
العائد على األصول )2( .حجم املصارف = إجمالي األصول .بعد تحديد البيانات تم إدخالها على بـرنامج الـ  .SPSS 20وقد تم
اســتخدام العديــد مــن األســاليب اإلحصائيــة لتحليــل البيانــات :اختبــار«كوملوغــوروف سمي ــرنوف» الختبــارالحالــة الطبيعيــة؛
اختبــار«الليفي ــن» الختبــارتجانــس التباي ــن؛ «االختبــارالنســبي للعينــة» الختبــارالفــروض مــن ف 11إلــى ف71؛ اختبــار«األنوفــة
املعــدل» الختبــارالفــروض ف 12وف22؛ اختبــار«كــروس كال  -واليــس» الختبــارالفــرض ف32؛ اختبــار«كايــس كــوار» الختبــار
الفــروض مــن ف 42إلــى ف72؛ واختبــار«ت ــي» الختبــارالفــروض مــن ف 13إلــى ف 73والفــروض مــن ف 14إلــى ف.74
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تشي ــرالنتائــج إلــى أن النســبة األعلــى مــن املصــارف فــي منطقــة الشــرق األوســط تســتخدم لغــة صعبــة جـ ًـدا للقـراءة؛ تضــع
األخبــار الجيــدة فــي املقاطــع األكث ــر تـركي ـزا وتضــع االخبــار الســيئة فــي املقاطــع األقــل تـركي ـزا؛ تقــارن مؤش ـرات األداء الحاليــة
اإليجابية بالفتـرة السابقة وتتجاهل مؤشرات األداء الحالية األخرى السلبية؛ وأيضا تنسب األخبارالجيدة للعوامل الداخلية
ً
تحديدا ،أشارت النتائج إلى أن إدارة املصارف في منطقة الشرق
للمصارف واألخبارالسيئة للعوامل الخارجية .وبشكل أكثـر
األوسط ليست محايدة في عرضها للمعلومات في الجزء السردي للتقاريـرالسنوية من حيث اللغة املستخدمة ،موقع األخبار
اإليجابيــة والســلبية ،املقارنــة املرجعيــة املســتخدمة ،وإســناد األخبــارالجيــدة والســيئة .هــذه النتائــج الدقيقــة تعتب ــرإســهامات
هامة في هذا املجال وذلك لعدم وجود أبحاث سابقة درست وجود استـراتيجيات اإلفصاح السردي إلدارة االنطباع في الجزء
الســردي مــن التقاري ــرالســنوية للقطــاع املصرفــي فــي البلــدان العربيــة فــي الكثي ــرمــن التفاصيــل.
ً
اختالفــا ً
كبي ـرا بي ــن بلــدان الشــرق األوســط مــن
أيضــا ،تشي ــرالنتائــج إلــى أن الجــزء الســردي فــي التقاري ــرالســنوية يختلــف
حيــث مســتوى القـراءة؛ التـركي ــزعلــى األخبــارالجيــدة؛ موقــع األخبــارالجيــدة؛ اختيــاراملؤشـرات اإليجابيــة؛ التصريــح عــن مقدار
الربح الصافي؛ وإسناد األداء .وهكذا ،فإن إدارة االنطباع هي آلية تختلف فيما بي ــن البلدان .وتعتب ــرهذه النتائج التفصيلية
ً
مســاهمات كبي ــرة فــي هــذا املجــال نظـرا ألن الدراســات الســابقة الخاصــة بــإدارة االنطبــاع لــم تعالــج مســألة مــا إذا كانــت بعــض
البلــدان تطبــق است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع أكث ــرمــن غي ــرها؛ ال ســيما فــي البلــدان العربيــة.
عــاوة علــى ذلــك ،تشي ــرالنتائــج إلــى أن ربحيــة املصــارف تؤث ــرعلــى مــدى تطبيــق است ـراتيجية التالعــب اللغــوي بمعن ــى أن
املصــارف الت ــي تســتخدم لغــة صعبــة جــدا للقـراءة تحقــق ربحيــة أعلــى مــن املصــارف الت ــي تســتخدم لغــة صعبــة؛ است ـراتيجية
مقارنــة األداء بمعن ــى أن املصــارف الت ــي تقــارن مؤشـرات األداء الحاليــة اإليجابيــة بالســنوات الســابقة تحقــق ربحيــة أعلــى مــن
املصــارف الت ــي ال تقــارن مؤشـرات األداء الحاليــة اإليجابيــة بالســنوات الســابقة؛ واست ـراتيجية اختيــاررقــم األربــاح بمعن ــى أن
املصارف التـي ال تصرح عن الربح الصافي تحقق ربحية أعلى من املصارف التـي تصرح عن الربح الصافي .وباملثل ،تبيـن النتائج
أن حجــم املصــارف يؤث ــرعلــى مــدى تطبيــق است ـراتيجية التالعــب البصــري والهيكلــي بمعن ــى أن حجــم املصــارف الت ــي تســلط
الضــوء علــى األداء املالــي اإليجابــي بأعلــى درجــة أكب ــرمــن حجــم املصــارف الت ــي تســلط الضــوء علــى األداء املالــي اإليجابــي بأدن ــى
درجــة؛ واست ـراتيجية اختيــاررقــم األربــاح بمعن ــى أن حجــم املصــارف الت ــي ال تصــرح عــن الربــح الصافــي أكب ــرمــن حجــم املصــارف
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الت ــي تصــرح عــن الربــح الصافــي .هــذه النتائــج الدقيقــة تعتب ــرمســاهمات جدي ــرة بالذكــرللدراســات الحديثــة خاصــة فيمــا يتعلــق
بالشفافية واملساءلة .كما أيضا تسهم هذه النتائج في إسراء الدراسات حول ما إذا كانت الخصائص البنكية الت ــي لها تأثي ــر
علــى إدارة االنطبــاع فــي البلــدان املتقدمــة لهــا ذات التأثي ــرفــي البلــدان الناميــة مثــل مصــرواألردن ولبنــان والســعودية واإلمــارات.
ً ُ
وعمومــا ،تبي ــن النتائــج أن املصــارف فــي منطقــة الشــرق األوســط تنتــج الجــزء الســردي– ال ســيما الجــزء الخــاص ب ــرسالة
ً
رئيــس مجلــس اإلدارة  -للتأثي ــرعلــى تصــور أصحــاب املصالــح بــدال مــن عــرض املعلومــات فــي هــذا الجــزء وفقــا ملبــدأ املحاســبة
«الصورة الحقيقية واملنصفة» .ولذلك ،يو�صي هذا البحث بضرورة التدخل األكبـرمن قبل املنظميـن للتأكد من أن األجزاء
السردية للتقاريـريتم تدقيقها ومراجعتها من قبل مراجعو الحسابات بغية الحد من اآلثارالسلبية الستخدام استـراتيجيات
إدارة االنطبــاع .ولذلــك ،فــإن هــذا البحــث ســاهم فــي إث ـراء الدراســات فــي مجــال املحاســبة الســردية وســاعد علــى ســد الفجــوة فــي
الدراســات الســابقة.

أهم التوصيات العلمية فيما يتعلق بتطويـرحقل املعرفة
تتمثل أهم التوصيات العلمية املرتبطة بتطويـرحقل املعرفة فيما يخص إدارة االنطباع في ثمانـي توصيات أساسية:
	-التوصيــة ( )1است ـراتيجية التالعــب اللغــوي :يجــب تحسي ــن مســتويات القـراءة فــي الجــزء الســردي وذلــك مــن خــال
قيــاس مســتوى القـراءة قبــل إصــداره بغيــة تحديــد درجــة الصعوبــة فيــه ممــا يتطلــب الكتابــة بأســلوب أكث ــروضوحــا.
	-التوصيــة ( )2است ـراتيجية التالعــب الخطابــي :يجــب عــدم اســتخدام الفعــل املبن ــي للمجهــول فــي الجــزء الســردي
والتـركي ــز علــى اســتخدام الفعــل املبن ــي للمعلــوم.
	-التوصية ( )3استـراتيجية التالعب االنشائي :يجب اإلفصاح عن كافة االخبارفي الجزء السردي اإليجابية والسلبية
كما هي وعدم محاولة إخفاء األخبارالسلبية.
	-التوصيــة ( )4است ـراتيجية التالعــب البصــري والهيكلــي :يجــب الربــط بي ــن األخبــارالســلبية واإليجابيــة والتكلــم عــن
كليهمــا معــا فــي الجــزء الســردي وعــدم محاولــة تســليط الضــوء علــى األخبــارالجيــدة فقــط.
	-التوصيــة ( )5است ـراتيجية مقارنــة األداء :يجــب اإلفصــاح عــن مؤش ـرات األداء الرئيســية األربعــة  -صافــي األربــاح،
األصــول ،الودائــع ،واإلق ـراض  -فــي الجــزء الســردي بغــض النظــر عمــا إذا كان هنــاك ت ـراجع أو تحســن فيهــا.
	-التوصيــة ( )6است ـراتيجية اختيــاررقــم األربــاح :يجــب إصــدارإرشــادات مــن اتحــاد املصــارف العربيــة تطبــق علــى كافــة
املصــارف تتعلــق بضــرورة اإلفصــاح عــن صافــي الربــح املوجــود فــي قائمــة الربــح والخســارة فــي الجــزء الســردي.
	-التوصيــة ( )7است ـراتيجية إســناد األداء :يجــب عــدم اســتخدام ضمائــرالغائــب واملتكلــم فــي الجــزء الســردي للحفــاظ
ً
علــى لهجــة موضوعيــة وإبقــاء التـركي ــزعلــى مضمــون األنبــاء بــدال مــن نســب األنبــاء إلــى البيئــة الداخليــة والخارجيــة.
	-التوصية ( :)8بجب التدخل األكب ــرمن قبل منظمي وواضعي السياســات املحاســبية من خالل إصدارمعيارجديد
يتعلــق بكيفيــة كتابــة األجـزاء الســردية مــن التقاري ــرالســنوية للمصــارف العربيــة وذلــك ضمانــا لتوحيدهــا فيمــا بي ــن
املصــارف باإلضافــة إلــى حــث املراجعـي ــن الخارجيي ــن بضــرورة مراجعــة وتدقيــق هــذه األجـزاء.

الدروس املستفادة من الناحية التطبيقية والعملية
وبنــاء علــى نتائــج هــذا البحــث ،اســتطاعت الباحثــة أن تقــدم بعــض التوصيــات للمنظمي ــن ومعــدي التقاري ــرفــي املصــارف
العربية الت ــي يمكن أن تســاعد في التقليل من اآلثارالســلبية لتطبيق است ـراتيجيات اإلفصاح الســردي إلدارة االنطباع والت ــي
تضمــن تطــور القواني ــن واألنظمــة املصرفيــة فيمــا يتعلــق بإعــداد األجـزاء الســردية.
أشــارت النتائــج إلــى أن الجــزء الســردي للتقاري ــرللمصــارف يكتــب بلغــة صعبــة أو صعبــة جــدا للقـراءة .وبالتالــي فــإن هــذه
النتيجة تشجع على األخذ في االعتبارمعوقات االتصال الفعال والذي يعتبـراملصدراألسا�سي لتيسيـرعملية اتخاذ القرارات
الرشيدة .وهكذا ،بغية تفادي فشل عملية االتصال بيـن مقدمي ومستخدمي املعلومات املحاسبية ،يجب تحسيـن مستويات
القراءة في الجزء الســردي وذلك من خالل قياس مســتوى القراءة قبل إصداره لتحديد درجة الصعوبة فيه .ويمكن تحقيق
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ً
تحســينات أيضــا مــن خــال كتابتــه بأســلوب أكث ــروضوحــا ،عــن طريــق كتابــة جمــل قصي ــرة ،لغــة بســيطة ،كلمــات بســيطة،
عبــارات دقيقــة ،مفــردات متســقة ،غيــاب املصطلحــات القانونيــة ،ومــع إيــاء االهتمــام لبنيــة وتنســيق املعلومــات لجــذب انتبــاه
القــارئ.
أظهــرت النتائــج أن معظــم املصــارف تســتخدم األفعــال النشــطة واألقليــات تســتخدم األفعــال الســلبية .وملزيــد مــن
التحسي ــن ،يو�صــي البحــث بعــدم اســتخدام الفعــل املبن ــى للمجهــول والتـركي ــزعلــى اســتخدام الفعــل النشــط .وبذلــك تصبــح
اللغــة مفهومــة ،ســهلة ،وموثــوق بهــا مــن قبــل مســتخدمي البيانــات.
كما أشــارت النتائج أن النســبة األعلى من املصارف تفصح عن األخبارالســيئة والنســبة األدن ــى ال تفصح عنها أو تفصح
عنها بقدرأقل من األنباء السارة .وهكذا ،يو�صي البحث بوجوب تحديد ما إذا كان أسلوب الكتابة عن األنباء إيجابي أو سلبي
أو محايد عن طريق إجراء تحليل ســينتيمنت ســكور.
ً
أظهــرت النتائــج أن إدارة املصــارف تســلط الضــوء علــى األخبــارالجيــدة بــدال مــن األخبــارالســيئة .إال أن البــدء باألخبــار
الجيدة ثم األخبارالسيئة يمكن أن يتـرك انطباع سلبي ،في حيـن أن العكس يضعف األخبارالسيئة .وبالتالي ،يو�صي البحث
بوجــوب بعــدم ســرد االخبــاراإليجابيــة فقــط أو االخبــارالســلبية إنمــا يجــب الربــط بي ــن األخبــارالســلبية واإليجابيــة والتكلــم عــن
كليهمــا معــا.
أظهــرت النتائــج أن إدارة املصــارف تنخــرط فــي إدارة االنطبــاع عــن طريــق تحديــد مؤشـرات األداء اإليجابيــة الت ــي تعــرض
األداء املالــي للمصــرف فــي أفضــل صــورة .وتبي ــن أن هنــاك اختالفــات فــي نــوع املؤشـرات الت ــي يتــم اإلفصــاح عنهــا .وبالتالــي فــان
هــذه االختالفــات تعيــق عمليــة املقارنــات مــع املصــارف األخــرى .ولذلــك ،تجنبــا ملشــاكل املقارنــة بي ــن املصــارف ،يو�صــي البحــث
بضــرورة اإلفصــاح عــن مؤش ـرات األداء الرئيســية األربعــة (صافــي األربــاح واملوجــودات والودائــع واإلق ـراض) بشــكل متكــرر
لضمــان االتســاق.
أظهــرت النتائــج أن النســبة األعلــى مــن املصــارف تفصــح عــن الربــح الصافــي كمــا هــو موجــود فــي قائمــة الدخــل وان النســبة
األقــل تفصــح عــن الربــح قبــل الضريبــة أو الربــح املعــزو إلــى أصحــاب األســهم بنســب متفاوتــة مــن مصــرف آلخــر ،ومــن ســنة إلــى
أخرى لنفس املصرف .مما قد تؤثـرعلى مستخدمي البيانات املالية؛ ومن ثم ،ينبغي على املنظميـن بضرورة إصدارإرشادات
تطبــق علــى كافــة املصــارف تتعلــق بضــرورة اإلفصــاح عــن صافــي الربــح املوجــود فــي بيــان الدخــل.
أظهــرت النتائــج أن معظــم املصــارف تنســب مســؤولية األخبــار اإليجابيــة للعوامــل الداخليــة (باســتخدام الضمي ــر
املتكلــم) واألخبــارالســلبية للعوامــل الخارجيــة (باســتخدام الضمي ــرالغائــب) .لذلــك يو�صــي البحــث بعــدم اســتخدام ضمائــر
ً
الغائب واملتكلم للحفاظ على لهجة موضوعية وإبقاء التـركي ــزعلى مضمون األنباء بدال من نســب األنباء إلى البيئة الداخلية
ً
والخارجية؛ نظرا الن مستخدمي البيانات تهتم أساسا بالحقائق ،وليس فيمن الذي قام بها .وكذلك يو�صي البحث بضرورة
التدخــل مــن قبــل املنظمي ــن لضمــان توحيــد األجـزاء الســردية للتقاري ــرواملراجعــة املحتملــة لهــذه األقســام.
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