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امللخص:
تهدف الدراسة الى بيان الدور الذي تلعبه الحوكمة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية والتي تعتبر من اهم أسباب االنهيار املالي واثر
ذلك على جودة املعلومات املحاسبية التي تعتبر األداة الرئيسية التخاذ القرارات الرشيدة ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت االستبانة وتم تطبيقها
على عينة الدراسة ،تم استخدام املنهج االستقرائي بجانب املنهج الوصفي والتحليلي ،وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها ان ضعف الوازع
الديني يعتبر من أسباب ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،وان الحوكمة تلعب دورا كبيرا في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية مما ينعكس إيجابا على
جودة املعلومات املحاسبية ،وقد اوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تعزيز االطار األخالقي ملهنة املحاسبة وضرورة االلتزام بثبات
استخدام املبادئ املحاسبية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
الكلمات املفتاحية  :الحوكمة  ،املحاسبة اإلبداعية  ،املعلومات املحاسبية.

املقدمة:
تعتبر املحاسبة اإلبداعية من اكبر التحديات التي تواجه االطار األخالقي للمحاسبة ،وذلك بسبب انتاج معلومات محاسبية تفتقر لعنصري
الرقابة والشفافية وعليه اصبح البحث عن املعلومة املوثوقة واملالئمة التخاذ القرارات تحديا حقيقيا يمكن التصدي له عن طريق تطبيق مبادئ
الحوكمة .
وقد أدت زيادة حاالت وأساليب الفساد املالي الى ضرورة ايجاد جميع الحلول التي تؤدي الى تنفيذ وتطبيق آليات الحوكمة ومن هنا تحاول
الدراسة القاء الضوء على الدور الذي تلعبه الحوكمة في الحد من األثر السلبي ملمارسات املحاسبة اإلبداعية والتي تنعكس بدورها ً
سلبا على جودة
القوائم املالية كمخرجات ألي نظام محاسبي يعتمد عليها بشكل كلي في اتخاذ القرارات الرشيدة

أهداف الدراسة:
تسعي هذه الدراسة للوقوف على اآلثار السلبية للممارسات املحاسبة اإلبداعية وانعكاساتها السلبية على جودة مخرجات النظام املحاسبي
والتي تستلزم الشفافية وذلك الن املعلومة ذات الجودة والتي يمكن االعتماد عليها في بناء القرارات املتعلقة باملحافظة على راس املال هي اللبنة األساسية
 ،وايضا بسبب ما تعود به الحوكمة من منافع على الشركات بصفة خاصة واملجتمع بصفة عامة  ،وقد برزت أهميتها في اآلونة األخيرة وذلك بسبب انهيار
اقتصاديات العديد من الدول املتقدمة والنامية بسبب االزمة املالية العاملية  ،والتي فجرها الفساد املالي وسوء اإلدارة وافتقارها للرقابة ونقص
الشفافية.

مشكلة الدراسة:
تسعي هذه الدراسة للوقوف على االثار السلبية الناتجة عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية وبيان الدور الذي تلعبه
الحوكمة في الحد من هذه االثار وانعكاس ذلك على جودة املعلومات املحاسبية
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ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤالت االتية
 ما هو الدور الذي تلعبه الحوكمة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية؟
 ما هو أثر ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية؟
 كيف تساعد الحوكمة في موثوقية املعلومات املحاسبية؟
 ما مدى تأثير تطبيق نظام محكم للحوكمة في جودة املعلومات املحاسبية ودرجة االعتماد عليها؟
 ما هو دور أصحاب املصالح في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية؟
 ما هو أثر املحاسبة اإلبداعية على اإلطار األخالقي ملهنة املحاسبة؟
 ما هو تأثير املحاسبة اإلبداعية على املعلومات املحاسبية؟

الفروض:
 .1هناك عالقة ذات داللة احصائية بين تطبيق الحوكمة والحد من األثر السلبي ملمارسات املحاسبة اإلبداعية
 .2توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية وجودة القوائم املالية

منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على استخدام املنهج االستقرائي فيما يتعلق بالدراسات السابقة ،واملنهج الوصفي لتحديد االطار النظري للدراسة ،اما فيما
يتعلق بالدراسة امليدانية فقد اتبع املنهج التحليلي لتحليل أداة الدراسة وذلك بهدف التوصل الى نتائج منطقية تدعم الفرضيات .

إجراءات الدراسة:
تضمنت إجراءات الدراسة:
مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من األكاديميين واملحاسبين واملهتمين بالحوكمة
أداة الدراسة :تمثلت أدوات الدراسة في املراجع واالستبانة واملالحظة الشخصية
حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :وهي الفترة التي طبقت فيها االستبانة وهي من  5/22الى  12/27من العام 2018
الحدود املكانية :محاسبين في مدينتي ابها وخميس مشيط ،وأعضاء هيئة تدريس املحاسبة بجامعة امللك خالد

صدق وثبات أداة الدراسة:
تمثلت اداة الدراسة األساسية في االستبانة والتي تم توزيعها على عينة من مجتمع الدراسة بهدف التحقق من الفروض والختبار صدقها فقد
تم توزيعها على عدد من املختصين من أساتذة الجامعات لتحكيمها وتم األخذ بآرائهم وأجراء التعديالت املطلوبة على اسئلتها هذا فيما يتعلق بالصدق
الظاهري .ولقياس صدق وثبات االستبانة استخدمت الباحثة أسلوب كرونباخ الفا الختبار مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن اراء عينة
الدراسة حيث كانت قيمة معامل الثبات  )0.88وهي نسبة أكبر من الحد األدنى ملعامل الثبات وهو ( )0.70مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات
وإمكانية االعتماد على نتائج التحليل االحصائي
جدول( :)1قياس صدق وثبات االستبانة
املحاور
عدد العبارات
10
املحور ()1
10
املحور ()2
20
املجموع
املصدر :اعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية

معامل الصدق
0،803
0،628
0،824

معامل الثبات
0،648
0،532
0،88

يالحظ من الجدول ( )1ان نسب معيار الصدق والثبات مقبولة وتناسب الدراسة
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الدراسات السابقة:
 دراسة بن محمد ()2017
تحاول الدراسة معالجة إشكالية البحث التي تدور حول دور حوكمة الشركات في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية وبالتالي الحد من
الغش والتالعب في القوائم املالية وبث الثقة فيها وذلك بعد االزمات التي مرت بها العديد من الشركات العاملية ،وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج
منها ان حوكمة الشركات تعلب دورا مهما ومحوريا في الحد من التأثير السلبي للممارسات املحاسبة اإلبداعية  .واوصت بعدد من التوصيات أبرزها
إصدار قوانين صارمة لحاالت الغش التي تحدث في القوائم املالية.
 دراسة الغزوي ()2010
هدفت الدراسة الى البحث عن أثر الحوكمة على اإلفصاح في املعلومات املحاسبية وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها وجود عالقة
بين استقاللية مجلس اإلدارة ومستوى اإلفصاح في املعلومات املحاسبية.
 دراسة طالب ()2013
هدفت الدراسة الى اظهار تأثير استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية على جودة املعلومات املحاسبية ودور مجلس معايير املحاسبة الدولية
في الحد من استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها أن املحاسبة اإلبداعية تعتبر تحديا أخالقيا
للمحاسبين واملدققين واوصت بعدد من التوصيات أهمها العمل على بث الوعي الكافي حول املحاسبة اإلبداعية لبيان اضرارها.
 دراسة مالح ()2016
هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات من أجل تعزيز الثقة في املعلومة التي تصدرها املؤسسة
بصفة عامة ،وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ابرزها ،اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية بدرجة عالية من الشفافية وفي الوقت املناسب يؤدي الى
زيادة ثقة املستثمرين ومستخدمي هذه املعلومات .
 دراسة جرير ()2015
هدفت الدراسة الى بيان أثر األليات املحاسبية للحوكمة للحد من االثار السلبية ملمارسات املحاسبة اإلبداعية في الشركات األردنية وتوصلت
الدراسة الى عدد من النتائج منها أن الثبات في استخدام السياسات املحاسبية وعد اتباع الطرق البديلة يحد من استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية
وان تفعيل آليات الحوكمة والحث على تطبيقها يؤدي الى زيادة الشفافية واالفصاح ويقلل من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
املبحث األول :االطار النظري
املطلب األول :مفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها
ا
أوال :مفهوم الحوكمة
الحوكمة بصورة عامة تعني الحكم الرشيد أو اإلدارة الجيدة كما تعني الشفافية وحكم القانون ،وعلى الرغم من أنه ال يوجد تعريف موحد
للحوكمة على املستوى العالمي بين املختصين ،اال انها بشكل عام تشير الى اآلليات والعمليات والعالقات التي من خاللها يتم التحكم في الشركات
وتوجيهها) khan,2017) .
وفيما يلي بعض التعريفات:
 عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بانها (تتضمن مجموعة من العالقات بين ادارة الشركة ومجلس ادارتها واملساهمين واصحاب املصالح
وهي بذلك توفر الهيكل الذي يمكن من خالله وضع اهداف الشركة ووسائل بلوغ تلك االهداف ومتابعة االداء ( .مركز أبو ظبي للحوكمة  ،سلسلة
نشرات ،ص)5
ً
 وعرفت ايضا بواسطة معهد املدققين الداخليين األمريكي بأنها العمليات التي تتم عن طريق اإلجراءات من أصحاب املصالح من أجل تحقيق اشراف
اداري على املخاطر والتأكيد على كفاية ضوابط انجاز األهداف (بهلول،2017،ص)10
 وعرفها البنك الدولي بانها ( الحالة التي يتم من خاللها إدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية بهدف التنمية)
()https://www.arado.org/ActivityDetails.aspx?ID=11239
ويشير مفهوم الحوكمة بشكل عام الى مجموعة القوانين التي تحدد العالقة بين إدارة الشركة واملمولين بحيث يضمن أصحاب التمويل حسن
إدارة اموالهم وتحقيق الرقابة على األداء ( الحضيري  ،2005ص)30
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ينظر له من الوجهة االقتصادية على انه اآللية التي تساعد الشركة في الحصول على التمويل الالزم وضمان تعظيم قيمة األسهم فيها واستخدامها في
املدى البعيد ( .الزهراء ،ب ت)
وبشكل عام يمكن ان تعرف الباحثة الحوكمة على انها مجموعة من املبادئ واإلجراءات التي تمكن من تعزيز الثقة في املعلومات على املستوي اإلداري
والبعد االقتصادي واملحاسبي
ً
ومما سبق نستنتج أن الحوكمة باختصار يمكن أن تمثل إشراك جميع األطراف في املؤسسة في عملية اتخاذ القرار ،أي ال يكون القرار مقتصرا
على مجموعة معينة في املؤسسة الواحدة وكذلك أن تتوفر املعلومات لجميع األطراف بشفافية ،ووضوح وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات جميع
املسؤولين عن إدارة املؤسسة وذلك لتجنب حدوث حاالت الفساد اإلداري ،كما تهدف هذه العوامل إلى التأكد من أن املؤسسات تدار بطريقة سليمة
وإنها تخضع للرقابة واملتابعة واملساءلة.
ّ
ّ
املمولين
كما أن الحوكمة تضمن تحقيق التنمية املستدامة من خالل ترشيد توظيف املصادر واملوارد البشرية واملالية ،مما يزيد من ثقة ِّ
واملستثمرين ،وبالتالي زيادة قدرة املؤسسة على ّ
ُّ
والتطور( • .قسيس،2012،ص )12
النمو
ِّ
ا
ثانيا :أهداف الحوكمة
تناول العديد من الكتاب والباحثين أهداف حوكمة الشركات ويمكن تلخصيها في( :درويش،2007،ص)32
 .1الفصل بين امللكية واإلدارة والرقابة على األداء
 .2ايجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك األهداف ومتابعتها
 .3تقييم أداء اإلدارة العليا وتقرير املساءلة ورفع درجة الثقة
 .4أمكانية مشاركة املساهمين واملوظفين والدائنين واملقرضين واالضطالع بدور املراقبين بالنسبة ألداء الشركات ،وهنالك من الفوائد املتوقعة من
تطبيق أسلوب املشاركة ويـأتي في مقدمتها إسقاط األنظمة اإلدارية املركزية التي تحول قوى العمل إلى أدوات تنفيذية تفتقر إلى الحيوية والفعالية،
كما أن عدم تبني أسلوب املشاركة سيؤدي إلى إضعاف الدور االستراتيجي لإلدارات العليا وذلك النشغاله بالتفاصيل أو عدم توافر الوقت الكافي
ً
لديه لالهتمام باالستراتيجية مما ينعكس سلبا على الشركة وعلى االقتصاد ككل
 .5حماية حقوق املساهمين بصفة عامة سواء كانوا أغلبية او أقلية وتعظيم عوائدهم
ا
ثالثا :مبادئ حوكمة الشركات
يمكن تلخيص مبادئ حوكمة الشركات فيما يلي (الىامي 217،ص)45-14:
 .1مبدأ وجود إطار فعال لحوكمة الشركات ،ويتطلب وجود إطار تشريعي واداري للشركات يحدد مسؤوليات الجهات اإلشرافية
 .2مبدأ حماية حقوق املساهمين ،والبد من تفعيله ألنه يمثل الحماية واألمان من سوء اإلدارة
 .3مبدأ ملعاملة العادلة للمساهمين ،وذلك بمراعاة كافة حقوق املساهمين بغض النظر عن حجم حصصهم
 .4مبدأ حماية حقوق أصحاب املصالح ،وهم الذين لهم مصالح مرتبطة بالشركة سواء كانت تربطهم بها عالقة مباشرة او غير مباشرة وتتمثل
حقوقهم في احترام الشركة اللتزاماتها
 .5مبدأ اإلفصاح والشفافية ،ويتطلب توفير املعلومات واتاحتها لكل الجهات ذات العالقة
 .6مبدأ مسؤولية مجلس اإلدارة ،وهنا يجب محاسبة مجلس اإلدارة عن أي اضرار يتسبب فبها
ويعتبر وجود نظام إفصاح قوي وتشجيع الشفافية الحقيقية أحد املالمح املحورية لتحقيق اإلشراف على عمل الشركات  ،ويمكن أن يكون
أداة قوية للتأثير على سلوك اإلدارة وحماية املستثمرين ويساعد أيضا في فهم هيكل ونواحي نشاط الشركة ،وسياسات الشركة فيما يتعلق باملعايير
األخالقية .
املطلب الثاني  :مفهوم املحاسبة اإلبداعية وأساليبها
ا
أوال  :ماهية املحاسبة اإلبداعية
ظهر مصطلح املحاسبة اإلبداعية ألول مرة في البيئة االنجلو سكسونية *2بواسطة املشرفين على أسواق األموال (صحفيون ومحللون
ماليون) ثم ظهرت العديد من املصطلحات التي تطابقها في عدد من الدول ()Cătălina, 2017
هنالك العديد من املفاهيم التي تشير الى املحاسبة اإلبداعية مثل إدارة األرباح ،الهندسة املالية ،املحاسبة التجميلية وتجتمع جميع هذه
املصطلحات على عملية التالعب في الحسابات والتضليل في مخرجات النظام املحاسبي ،مما ينعكس سلبا على عملية اتخاذ القرارات.

2

* االنجلوسكسون هم أفراد القبائل الجرمانية التي استقرت في إنجلترا خالل القرنين الخامس والسادس..
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وتعتبر املحاسبة اإلبداعية من أهم التحديات التي تواجه مهنة املحاسبة وذلك لتعارضها مع قواعد السلوك املنهي واإلطار األخالقي للمحاسبة
كما تنافي الدين اإلسالمي والشرع الذي يحرم ويمنع التضليل والغش ويحس على ضرورة تبني الشفافية والصدق واألمانة كأهم ركائز ألى سلوك منهي
وهنالك الكثير من التعريفات للمحاسبة اإلبداعية والتي لم تختلف في املضمون وان اختلفت في التعبير منها.
يستخدم مفهوم املحاسبة اإلبداعية لوصف حاالت اظهار الدخل واملوجودات وااللتزامات للمنشأة بصورة غير صادقة ،مما تسبب في انهيار العديد من
الشركات املالية الكبرى ( الكيالني2008 ،ن ،ص)62
كما تعني اإلجراءات والخطوات التي تستخدم للتالعب باألرقام املالية ،وتتضمن خيارات وممارسات املبادي املحاسبية ،خداع التقرير املالى،
وأي إجراءات أو خطوة باتجاه إدارة األرباح وتمهيد الدخل ( الصيح2016 ،ن ،ص)316
أيضا عرفت بأنها املحاسبة التي تنطوي على تقنيات محاسبية تسمح للشركات باإلبالغ عن نتائجها املالية بشكل ال يصور حقيقة نشاطاتها
التجارية ،كما تعرف بانها عملية قيام اإلدارة باستغالل الثغرات أو حاالت الغموض في املعايير املحاسبية بهدف تقديم صورة متميزة عن األداء املالى
للشركة ،وعادة ما يتم ذلك دون االخالل بالنصوص بل االخالل بجوهر القواعد واملبادئ املحاسبية  (.لطفي2013 ،ن ،ص)632
وعرفت ايضا بانها املحاسبة اإلبداعية" هو مصطلح يستخدم لوصف العملية التي يستخدمها املحاسبون
ملعرفتهم القواعد املحاسبية للتالعب باألرقام الواردة في حسابات الشركة ((Blake, p.156
وترى الباحثة أن املحاسبة اإلبداعية عبارة عن ابتكار أساليب مخادعة لتزيين وتجميل األرقام املحاسبية باستغالل بعض الثغرات في
املبادئ املحاسبية ألسباب يبررها املبتكر لهذه األساليب انها غير مخالفة لإلطار األخالقي ملهنة املحاسبة فمن وجه نظر الباحثة يمكن أن يطلق عليها
املحاسبة التجميلية
ا
ثانيا :أساليب املحاسبة اإلبداعية
نظرا للمرونة التي تتميز بها املبادئ واملعايير املحاسبية فقد يؤدي ذلك الى ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية والتي تقود الى التضليل في أداء
الشركات ومن هذه األساليب (القروي)2013 ،
 أساليب متعلقة باإلفصاح ومنها التمويل خارج امليزانية (التمويل الخفي)  ،والتغيرات املحاسبية
 أساليب متعلقة بالتوقيت مثل االعتراف باإليراد واالعتراف باملصروف
 أساليب متعلقة بالتقدير مثل سياسات رسملة املصروفات واستهالك األصول الثابتة واطفاء الشهرة ،واملبالغة في تقدير املخزون.
 أساليب متعلقة بالتصنيف والعرض مثل التالعب في التصنيفات وااليضاحات في قائمة الدخل
املطلب الثالث :املعلومات املحاسبية وقياس جودتها
ا
أوال :تعريف املعلومات املحاسبية
تمثل املعلومات املحاسبية العنصر األساس ي ملستخدميها في اتخاذ القرارات حيث أن جودة أي قرارا يتم اتخاذه تعتمد على جودة املعلومات
املحاسبية كمخرجات لنظام املعلومات املحاسبي
تعرف املعلومات بشكل عام بأنها البيانات التي تمت معالجتها بشكل مالئم لتعطي معنى كامل ملستخدميها ،لتمكنهم من استخدامها في
العمليات الجارية واملستقبلية ( قاسم ،2006 ،ص)13
وتعرف املعلومات املحاسبية بأنها  :كل املعلومات الكمية وغي الكمية التي تخص األحداث االقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها
ً
بواسطة نظام املعلومات املحاسبية في القوائم املالية املقدمة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير املستخدمة داخليا  ( .الحسيني والسقا،
 ، 2003ص)27
وبذلك فهي تمثل ناتج العمليات التشغيلية التي تجري على البيانات املحاسبية والتي تستخدم من قبل الجهات الداخلية والخارجية التي لها
عالقة بالوحدة االقتصادية وبما يحقق الفائدة من استخدامها.
وبشكل عام املعلومات املحاسبية عبارة عن البيانات التي يتم معالجتها حتي تصبح مفيدة ملستخدميها في الزمان واملكان املناسبين
ا
ثانيا :جودة املعلومات املحاسبية
الجودة (  ) Qualityتعني طبيعة الش يء ودرجة صالحيته (البارودي ،2000 ،ص ، )88ويؤدي التركيز على أهمية املعلومات املحاسبية التخاذ القرارات
على مدى جودة هذه املعلومات لالستفادة منها في اتخاذ القرارات وفيما يلي الخصائص التي يجب ان تتصف بها املعلومات املحاسبية للحكم على جودتها
( السيد ،2009،ص)111-103
 املالئمة ويقصد بها وجود عالقة وثيقة بين املعلومات املستمدة من املحاسبة املالية واالغراض التي تعد من اجلها
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 األمانة وتعني أن تكون املعلومات املحاسبية على درجة عالية من األمانة حتي تعزز ثقة مستخدميها في االعتماد عليها وتتسم املعلومات املحاسبية
االمينة بتصوير املضمون الذي تهدف الى تقديمه تصويرا دقيقا
 القابلية للمراجعة والتدقيق
 حيادية املعلومات ويقصد بها عدم التحيز وهنا نالحظ التداخل مع األمانة الن املعلومات املتحيزة ال يمكن الوثوق بها واالعتماد عليها
 القابلية للمقارنة وهذه الخاصية تمكن مستخدمي املعلومات من التعرف على األوجه الحقيقة للتشابه واالختالف بين أداء املنشاة ونظيراتها
 التوقيت املالئم ويقصد به تقديم املعلومة في حينها بمعني يجب ان تكون متاحة وقت الحاجة إليها
 القابلية للفهم واالستيعاب ويعني ان تكون املعلومة واضحة وليس بها غموض

املبحث الثاني :الدراسة امليدانية
املطلب األول :إجراءات الدراسة امليدانية
قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصة لهذه الدراسة باالستناد الى اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة ،كأداة لجمع املعلومات ،وتم
توزيعها واعيد استالمها باليد وكانت تفاصيل االستبانة كاالتي
 .1احتوت على خطاب للمبحوث واشارت فيه الى موضوع الدراسة وغرضها وهدفها
 .2اسئلة االستبانة واحتوت على قسمين:
 القسم األول :هدف الى جمع بيانات ديموغرافية عن االشخاص املبحوثين وتضمنت (العمر  ،التخصص العلمي ،املؤهل العلمي ،الوظيفة،
سنوات الخبرة ) وذلك لالطمئنان الى توفر املعرفة الالزمة لدي املجيبين على محتوي االستبانة وقدرتهم على االجابة على اسئلتها
 القسم الثاني :وقد تم صياغته بشكل يساعد على سهولة القياس ،حيث استخدم مقياس ليكرت بدرجاته الخمس (موافق بشدة ،موافق،
محايد ،ال اوافق ،ال اوافق بشدة ) وقد تم توزيع اسئلة االستبانة على فرضيات الدراسة كاالتي:
الفرضية االولى االسئلة من ()10-1
الفرضية الثانية االسئلة من ()11-20
والختبار مدي مصداقية نتائج االستبانة تم عرضها على مجموعة من املختصين من استاذة الجامعات في االقسام املحاسبية بهدف
تحكيمها وابداء آرائهم على سالمة صياغتها وترابط فقراتها وتم أخذ جميع مالحظاتهم في الحسبان وتم التعديل بناء على آراء املحكمين.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من االفراد املنتمين الى املجموعات االتية
 املحاسبون –االكاديميون  -املهتمون بحوكمة الشركات  ،االداريونحيث يمثل هذا املجتمع املجموعة الكلية من العناصر التي تسعي الباحثة ان تعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة .وتم اختيار عينة
عشوائية تم تحديدها بصورة تقريبية وقد تم توزيع  150استبانة على افراد عينة الدراسة واسترد منها  100استبانة وعليه اقتصرت الدراسة على
تحليل 100استبانة.
جدول( :)2عينة الدراسة
االستبانات
املسترد
غير املسترد
املوزع

العدد
100
50
150

النسبة
%67
%33
%100

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية
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عنوان المخطط
200
0
غير المسترد

المسترد
النسبة

الموزع

العدد

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

شكل( :)1نسبة املسترد من عينة الدراسة

من الجدول( )2والشكل( )1يتضح أن عدد افراد عينة الدراسة املستردة بلغ 100فردا ( )%67وتعتبر هذه االعداد والنسبة كبيرة من الناحية االحصائية
مما يؤدي الى القبول بنتائج الدراسة وتعميمها على املجتمع الكلي
وفيما يلي وصفا مفصال ال فراد عينة الدراسة ويتعلق بخصائص املبحوثين
 .1العمر:
جدول( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرالعمر
العمر

التكرار
14
73
8
4
1
100

اقل من  25سنة
 25واقل من  35سنة
 35واقل من  45سنة
 45واقل من  55سنة
 55سنة فاكثر
املجموع

النسبة
%14
%73
%8
%4
%1
%100

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

عنوان المخطط
200
100
0
اقل من  25 25واقل من  35واقل من  45واقل من  55سنة فاكثر
 55سنة
 45سنة
 35سنة
سنة
النسبة

المجموع

التكرار

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

شكل ( :)2التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر
يوضح الجدول( )3والشكل ( )2ان غالبية افراد عينة الدراسة والبالغ عددهم  73تتراوح بين الفئة العمرية ( 25واقل من )35
 .2التخصص العلمي:
جدول( :)4التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي
التخصص العلمي
محاسبة
مراجعة
ادارة اعمال
اقتصاد
اخري
املجموع

التكرار
68
12
13
4
3
100

العدد
%68
%12
%13
%4
%3
%100

املصدر  :اعداد الباحثة من بيانات الدراسة التطبيقية
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عنوان المخطط
150
100

50
0
محاسبة

مراجعة

ادارة اعمال

العدد

اقتصاد

اخري

المجموع

التكرار

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

شكل ( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص

يتضح من الجدول ( )4والشكل ( )3ان اكبر kسبة من افراد عينة الدراسة تخصصهم محاسبة حيث بلغت نسبتهم  %68ويعزي ذلك الى ان الفئة
املستهدفة الرئيسية تتمثل في املحاسبين
 .3املؤهل العلمي :
جدول ( :)5التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيراملؤهل العلمي
املؤهل العلمي
ثانوي
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
زمالة
اخري
املجموع

النسبة
%1
%52
%24
%13
%9
%1
%100

التكرار
1
52
24
13
9
1
100

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

عنوان المخطط
150
100
50

0

النسبة

التكرار

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

شكل ( :)4التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيراملؤهل العلمي

يالحظ من الجدول ( )5والشكل ( )4ان غالبية عينة الدراسة من حملة البكالوريوس حيث ان عددهم 52فردا اي ان نصف عينة الدراسة
املبحوثة من حملة البكالوريوس يليهم حملة املاجستير اما بخصوص حملة الشهادة الثانوية فقد الحظت الباحثة ان لهم عدد كبير من سنوات
الخبرة.
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 .4نوع الوظيفة :
جدول ( :)6التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرنوع الوظيفة
نوع الوظيفة
مراجع داخلي
مراجع خارجي
محاسب
اكاديمي
اخري
املجموع

النسبة
%16
%%26
%%38
%14
%3
%100

التكرار
23
21
13
31
3
100

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

عنوان المخطط
200

0
مراجع داخلي مراجع خارجي

محاسب
النسبة

اكاديمي

اخري

المجموع

التكرار

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

شكل رقم ( :)5التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير نوع الوظيفة
يتضح من الجدول ( )6والشكل ( )5ان توزيع االستبانة تم وفق الوظيفة ذات العالقة املباشرة مع موضوع الدراسة .
 .5سنوات الخبرة :
جدول( :)7التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرسنوات الخبرة
سنوات الخبرة
اقل من  5سنوات
5وافل من  15سنة
15وافل من  25سنة
25وافل من  35سنة
35وافل من  45سنة
 45سنة فاكثر
املجموع

النسبة
%12
%18
%36
%20
%3
%1
%100

التكرار
12
18
36
20
3
1
100

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

عنوان المخطط
150
100
50
0
اقل من 5 5وافل من 15وافل من 25وافل من 35وافل من  45سنة
فاكثر
سنوات  15سنة  25سنة  35سنة  45سنة
النسبة

المجموع

التكرار

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

شكل رقم ( :)6التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرسنوات الخبرة
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يالحظ من الجدول ( )7والشكل ( )6ان غالبية عينة الدراسة على درجة عالية من الخبرة ومن خالل مسح الباحثة لعين الدراسة عند توزيع
االستبانة اتضح ان اغلب
تحليل البيانات واختبار صحة الفروض:
لتحليل االستبانة واختبار صحة الفروض استخدمت الباحثة االسلوب االحصائي الذي يعكس العالقة بين متغيرين أو اكثر وقد تم استخدام
 -1املنوال  -2الوسط الحسابي واالنحراف املعياري
عرض ومناقشة الفرضية االولى:
تنص الفرضية االولي على (توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق الحوكمة والحد من األثر السلبي ملمارسات املحاسبة اإلبداعية
)وللتحقق من هذه الفرضية تم دراسة آراء عينة الدراسة بخصوص كل سؤال من اسئلة الفرضية وذلك بحساب املنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة
على كل سؤال من اسئلة الفرضية ويتم التركيز على اسئلة الفرضية مجتمعة في التحليل فكان املنوال إلجابات عينة الدراسة عن كل االسئلة هو اوافق
بشدة ،ويعني هذا ان غالبية افراد العينة يوافقون بشدة على جميع اسئلة الفرضية
ويمكن تلخيص أجابه عينة الدراسة عن اسئلة الفرضية االولي كما يلي:
جدول( :)8التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع أسئلة الفرضية االولى
اإلجابة
اوافق بشدة
اوافق
محايد
ال اوافق
ال اوافق بشدة
املجموع

النسبة املئوية
%57،3
%41،2
%1
%0،3
%0،2
%100

العدد
573
412
10
3
2
1000

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

عنوان المخطط
1500
1000
500
0
اوافق بشدة

اوافق

محايد
النسبة المئوية

ال اوافق ال اوافق بشدة المجموع
العدد

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

شكل ( :)7التوزيع التكراري إلجابات افراد العينة عن أسئلة الفرضية االولى

يظهر من الجدول ( )8والشكل ( )7ان عدد املوافقين بشدة على جميع اسئلة الفرضية بلغ ( )573فردا ()%57،3
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جدول ( :)9املنوال إلجابات افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية األولى
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املنوال
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة

األسئلة
الهدف األساس ي للحوكمة هو حماية حقوق أصحاب املصالح
تعمل الحوكمة على دراسة السياسات املحاسبية والتوصية بشأنها
تعمل الحوكمة على دراسة الهيكل الرقابي للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تعمل الحوكمة على إلزام املؤسسات باتباع سياسة محاسبية موحدة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تسهم الحوكمة في تعزيز اإلطار األخالقي ملهنة املحاسبة مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تعتمد مصداقية املعلومات املحاسبية على تطبيق مبادئ الحوكمة
تسهم الحوكمة في عملية موثوقية املعلومات املحاسبية
تسهم الحوكمة في جودة درجة شفافية املعلومات املحاسبية
للحوكمة دور فعال في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تعمل الحوكمة عي ضرورة اإلفصاح عن املخاطر مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
جميع األسئلة

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

جدول( :)10تحليل إجابات افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية األولى
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

األسئلة
الهدف األساس ي للحوكمة هو حماية حقوق أصحاب املصالح
تعمل الحوكمة على دراسة السياسات املحاسبية والتوصية بشأنها
تعمل الحوكمة على دراسة الهيكل الرقابي للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تعمل الحوكمة على إلزام املؤسسات باتباع سياسة محاسبية موحدة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تسهم الحوكمة في تعزيز اإلطار األخالقي ملهنة املحاسبة مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تعتمد مصداقية املعلومات املحاسبية على تطبيق مبادئ الحوكمة
تسهم الحوكمة في عملية موثوقية املعلومات املحاسبية
تسهم الحوكمة في جودة درجة شفافية املعلومات املحاسبية
للحوكمة دور فعال في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تعمل الحوكمة عي ضرورة اإلفصاح عن املخاطر مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
جميع األسئلة

الوسط الحسابي
4.8534
4.2931
4.8710
3.6201
3.5461
3.9052
3.251
3.980
3.563
3.331
3.975

االنحراف املعياري
0.2458
0.6780
0.7521
0.2141
0.5713
0.2486
0.5430
0.7921
0.9824
0.8350
0.9245

باإلشارة الى ما سبق من تحليل احصائي واستعراض النسب ان جميع اسئلة الفرضية االولي جاءت لصالح املوافقين مما يدل على ان الفرضية قد
تحققت وهي أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق الحوكمة والحد من األثر السلبي ملمارسات املحاسبة اإلبداعية .....
عرض ومناقشة الفرضية الثانية:
تنص الفرضية الثانية على (توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية وجودة املعلومات املحاسبية )فكان
املنوال إلجابات عينة الدراسة عن كل االسئلة هو اوافق بشدة  ،ويعني هذا ان غالبية افراد العينة يوافقن بشدة على جميع اسئلة الفرضية ويمكن
تلخيص إجابات افراد عينة الدراسة كما يلي:
جدول( :)11التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع أسئلة الفرضية الثانية
اإلجابة
اوافق بشدة
اوافق
محايد
ال اوافق
ال اوافق بشدة
املجموع

العدد
664
326
5
4
1
1000

النسبة املئوية
%66،4
%32،6
%5
%4
%1
%100

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية
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عنوان المخطط
1500
1000
500
0
اوافق بشدة

اوافق

محايد
النسبة المئوية

ال اوافق

ال اوافق بشدة

المجموع

العدد

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

شكل( :)8التوزيع التكراري إلجابات افراد العينة عن أسئلة الفرضية الثانية

يتضح من الجدول ( )11والشكل ( )8ان نسبة االفراد املوافقون على جميع اسئلة الفرضية بلغت ( )%99وهي نسبة عالية تعني ان غالبية املبحوثين
موافقون على اسئلة الفرضية وبالتالي يمكن تعميم نتائجها عرض املنوال إلجابات افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية الثانية
جدول( :)12املنوال إلجابات افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية الثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املنوال
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة

األسئلة
املحاسب الذي يستجيب لرغبة اإلدارة في استخدام االبداع املحاسبي غير مؤهل أخالقيا ملمارسة املهنة
املعلومات املحاسبية الخالية من ممارسات املحاسبة اإلبداعية تكون مالئمة التخاذ القرارات الرشيدة
تستخدم املحاسبة اإلبداعية لرفع القيمة السوقية للمنشاة
تؤثر ممارسات املحاسبة اإلبداعية على مبدا استمرارية املنشاة
تفقد ممارسات املحاسبة اإلبداعية امليزة التنافسية للمنشاة
تمثل املعلومات املحاسبية املتمثلة في القوائم املالية معلومات يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات الرشيدة
ينتج عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية معلومات محاسبية مضللة تؤثر سلبا في اتخاذ القرارات
تعتبر املحاسبة اإلبداعية سبب من أسباب االنهيار املالي يساهم التقدم التكنولوجي في زيادة ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تمتاز القواعد املحاسبية باملرونة مما يخلق بيئة خصبة ملمارسات املحاسبة اإلبداعية
تؤثر آليات الحوكمة على جودة املعلومات املحاسبية والحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
جميع األسئلة

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

جدول( :)13تحليل إجابات افراد عينة الدراسة على أسئلة الفرضية الثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

األسئلة
املحاسب الذي يستجيب لرغبة اإلدارة في استخدام االبداع املحاسبي غير مؤهل أخالقيا ملمارسة املهنة
املعلومات املحاسبية الخالية من ممارسات املحاسبة اإلبداعية تكون مالئمة التخاذ القرارات الرشيدة
تستخدم املحاسبة اإلبداعية لرفع القيمة السوقية للمنشاة
تؤثر ممارسات املحاسبة اإلبداعية على مبدا استمرارية املنشاة
تفقد ممارسات املحاسبة اإلبداعية امليزة التنافسية للمنشاة
تمثل املعلومات املحاسبية املتمثلة في القوائم املالية معلومات يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات الرشيدة
ينتج عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية معلومات محاسبية مضللة تؤثر سلبا في اتخاذ القرارات
تعتبر املحاسبة اإلبداعية سبب من أسباب االنهيار املالي يساهم التقدم التكنولوجي في زيادة ممارسات املحاسبة اإلبداعية
تمتاز القواعد املحاسبية باملرونة مما يخلق بيئة خصبة ملمارسات املحاسبة اإلبداعية
تؤثر آليات الحوكمة على جودة املعلومات املحاسبية والحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
جميع األسئلة

الوسط الحسابي
3.2560
4.001
4.347
1124
4.5164
3.0210
4.2247
4.910
4.2031
4.2123
4.9856

االنحراف املعياري
0.2310
0.8076
05217
0.2141
0.1357
0.6824
0.4530
0.2189
0.9012
0.5080
0.9040

وباإلشارة الى ما سبق من تحليل احصائي واستعراض النسب ان جميع اسئلة الفرضية االولي جاءت لصالح املوافقين مما يدل على ان الفرضية قد
تحققت وهي أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية وجودة املعلومات املحاسبية
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النتائج:
توصلت الباحثة من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية الى النتائج التالية:
 .1تلعب الحوكمة دورا كبيرا في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية كهدف أساس ي لحماية أصحاب املصالح
 .2عدم الثبات في استخدام املبادئ املحاسبية يفسح مجاال خصبا للممارسات املحاسبة اإلبداعية
 .3الحوكمة تؤثر تأثيرا مباشرا على قيمة املنشاة من خالل تأثيرها الجوهري على الشفافية واملصداقية وحماية املساهمين
 .4قوة الوازع الديني تحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
 .5يساعد الحوكمة املحاسبين على تعزيز اإلطار األخالقي للمهنة وفهم الدور املنوط بهم
 .6توجد ثغرات في املعايير املحاسبية تسمح باستخدام ممارسات املحاسبة اإلبداعية
 .7تعتبر املحاسبة اإلبداعية من أكبر التحديات التي تواجه املحاسبة لتعارضها مع السلوك املنهي واإلطار األخالقي ملهنة املحاسبة
 .8ممارسات املحاسبة اإلبداعية تتنافي مع الدين اإلسالمي الذي يحرم التضليل والغش ويحث على الشفافية والصدق كأهم ركائز الي سلوك منهي
 .9تعتبر املحاسبة مجاال علميا يتأثر تأثيرا كبيرا بالقواعد االرشادية للحوكمة

التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

على املؤسسات إيجاد مناخ مالئم لتطبيق آليات الحوكمة وبفاعلية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
البد من اتخاذ إجراءات قانونية من هيئات املحاسبة الدولية ملمارس ي املحاسبة اإلبداعية
ضرورة االلتزام بالثبات في تطبيق املبادئ املحاسبية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
على املؤسسات إدراك األثر السلبي للممارسات املحاسبة على القوائم املالية وما يترتب على ذلك من خفض قيمة املؤسسة
االلتزام بتطبيق معايير السوك املنهي ينتج معلومات محاسبية عالية الجودة مما ينعكس إيابا على عملية اتخاذ القرارات
يلعب أصحاب املصالح دورا كبيرا في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية

املراجع:

ا
أوال  :املراجع العربية:
.1
.2
.3
.4
.5

أبو السعود ،ممدوح  )2005( ،دور املراجعة الداخلية لحوكمة الشركات ،ورقة عمل مقدمة الى املؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في إطار
حوكمة الشركات ،القاهرة
ابن محمد )2017 ( ،دور آليات حوكمة الشركات في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية – دراسة آلراء عينة من املراجعين الداخليين والخارجيين
بوالية بسكرة ،رسالة ماجستير غير منشورة
البارودي ،نزار عبد الحميد  )2000 (،مستلزمات الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في املنظمات العربية  ،مجلة جامعة املنصورة  ،املجلد 1العدد 1
البامي  ،هادي بن علي  )2017(،االلتزام باإلفصاح والشفافية في نظام الحوكمة  ،ط ،1مكتبة القانون واالقتصاد  ،الرياض.
بهلول  ،نور الدين  )2017(،دور حوكمة الشركات في تقييم فعالية األداء املالي للمؤسسة الجزائرية  ،مجلة رماح للبحوث والدراسات  ،العدد ،24
https://doi.org/10.12816/0044266

 .6جرير ،طالل سليمان واخرون )2015( ،أثر األليات املحاسبية للحوكمة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية من وجتهي نظر الشركات
الصناعية في األردن ومدققي الحسابات الخارجيين  ،املجلة األردنية في إدارة االعمال  ،املجلد  ،11العدد 2
 .7الحبيتي  ،قاسم إبراهيم وزياد )2003(،نظام ا ملعلومات املحاسبية ،وحدة الحدباء للطباعة والنشر ،كلية الحدباء جامعة املوصل
 .8درويش ،عدنان )2007(،حوكمة الشركات ودور مجلس االدارة ،اتحاد املصارف العربية
 .9الزهراء ،رقايقة فاطمة (ب ت) مساهمة حوكمة الشركات في الحد من أثار املحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم املالية -دراسة ميدانية
 .10الصيح ،عبد الحميد مانع )2016(،إشكالية املحاسبة اإلبداعية وأثر املعايير الدولية للتقارير املالية عليها ،مجلة رماح للبحوث والدراسات ،العدد
https://doi.org/10.12816/0030685 ،19
 .11طالب ،باخجة عبد هللا )2013( ،تأثير أساليب املحاسبة اإلبداعية في جودة املعلومات املحاسبية في ظل معايير املحاسبة الدولية  ،رسالة ماجستير
غير منشورة
 .12عيس ي ،سمير ) 2008( ،العوامل املحددة لجودة املراجعة الداخلية غي تحسين جودة حوكمة الشركات ،مجلة العلوم للبحوث العلمية ،جامعة
االسكندرية (.)45( )1يناير
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 .13الغزوي  ،حسين عبد الجليل )2010(،حوكمة الشركات واثرها على مستوى اإلفصاح في املعلومات املحاسبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
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Abstract:

The study aims to demonstrate the role played by governance in reducing creative accounting
practices, which are considered to be the main causes of the financial collapse and the impact on the quality of
accounting information, which is the main tool for making good decisions. To achieve the goal of the study
used questionnaire, and the study reached a number of results, notably the weakness of religious belief is one
of the reasons for creative accounting practices. And that governance plays a large role in reducing creative
accounting practices. The study recommended a number of recommendations, the most important of which is
the need to Strengthen the moral framework of the accounting profession And the need to consistently in
using accounting principles to reduce creative accounting practices .
Keywords: Governance, Creative Accounting, Quality of Information.
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