
  

  أثر استخدام المحاسبة اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة
  لعینة من المؤسسات االقتصادیة بوالیة بسكرة استطالعیة دراسة

The effect of using creative accounting on the quality of the financial statements  
survey of a sample of accountants in economic enterprises in the Biskra city  

  3بوقنادیل محمد. د، 2زعرور نعیمة. ،  د1شیخ عبد القادر. د/ط
         6/01/2019: القبول                                                                  11/2018/ 24: االستالم

   :ملخص
داعیـــة علـــى جـــودة القـــوائم المالیـــة، ودوافـــع وأســـباب تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام المحاســـبة اإلب  

التالعبـات التــي تمارسـها المؤسســة فــي القـوائم المالیــة وكـذلك بیــان أهــم اآلثـار التــي قـد تنجــر جــراء اسـتخدام هــذه األســالیب 
  .وطرق التقلیل والحد منها

ســات االقتصــادیة بوالیــة بســكرة، وقــد ولتحقیـق هــذا الهــدف قمنــا بدراســة اســتطالعیة آلراء عینــة مــن المحاســبین فــي المؤس  
تبین من خالل نتـائج االختبـارات اإلحصـائیة وجـود عالقـة ارتبـاط قویـة بـین المحاسـبة اإلبداعیـة وجـودة القـوائم المالیـة، كمـا 
 أظهرت النتائج أیضا وجود تأثیر كبیر  بین متغیري الدراسة كما توصلنا إلى أن أسـالیب المحاسـبة اإلبداعیـة مـن شـأنها أن

  .تساهم في عدم موثوقیة القوائم المالیة والتأثیر على من یستخدمها
 .محاسبة اإلبداعیة، قوائم المالیة، أسالیب محاسبة إبداعیة، معلومات محاسبیة: الكلمات المفتاحیة

  .jel :XN2 ،XN1 رموز
Abstract: 
     This study aims to identify the effect of using creative accounting on the quality of the financial 
statements, the motives and causes of manipulations practiced by the enterprise in the financial 
statements, as well as the most important effects that may be dragged by the use of these methods 
and approaches of reducing and stop it. To achieve this objective, we conducted a survey of a sample 
of accountants in economic enterprises in the Biskra city.  
   The results of the statistical tests revealed a strong correlation between creative accounting and the 
quality of the financial statements. The results also showed a significant impact between the two 
variables. creative accounting will contribute to the unreliability of financial statements and influence 
who uses them.  
Keywords:  
Creative Accounting, Financial Statements, Creative Accounting Methods, Accounting Information 
 (JEL) Classification : XN2 ،XN1. 
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  :مقدمة. 1
شـهد العـالم فـي اآلونـة األخیـرة عـددا مـن الفضـائح  المالیـة التـي انجـر خلفهـا انهیـار كبریـات المؤسسـات العالمیـة   

نــتج عنهــا خســائر بلغــت ملیــارات الــدوالرات منهــا مؤسســة انــرون حیــث ســعت الهیئــات المهنیــة المختصــة إلــى فهــم 
ت، وقــد توصـلت إلـى أن الســبب الرئیسـي، یكمــن فـي تــورط هـذه المؤسســات األسـباب التـي قــادت إلـى هــذه االنهیـارا

تبــاع أســالیب المحاســبة اإلبداعیــة، ممــا اســتدعى ازدیــاد االهتمــام فــي إعطــاء رأي محایــد  فــي التالعبــات المالیــة وإ
  . حول مدى التزام المؤسسة باللوائح والقوانین الموضوعة ضمن إطار نظام الرقابة  الداخلیة

تزایـــد أهمیـــة القـــوائم المالیـــة فـــي عصـــرنا الـــراهن الصـــادرة عـــن المؤسســـات، كمصـــدر للمعلومـــات بالنســـبة ونظــرا ل  
للمســـتثمرین والمقرضـــین وغیـــرهم مـــن الفئـــات المســـتخدمة والمســـتفیدة مـــن هـــذه القـــوائم، األمـــر الـــذي شـــجع بعـــض 

سـین المركـز المـالي للمؤسسـة وذلــك المـدیرین التنفیـذیین علـى اسـتغاللها للتـأثیر علـى مخرجــات القـوائم المالیـة، وتح
  .بإتباع وتیرة التحریف في البیانات المالیة لتلك القوائم المالیة، وذلك بهدف تحقیق مكاسب ذاتیة

  إشكالیة الدراسة   1.1
  : مما سبق یمكن طرح اإلشكالیة الرئیسیة التالیة

  ما مدى تأثیر استخدام المحاسبة اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة؟
  : ومن اإلشكالیة السابقة یمكن طرح األسئلة الفرعیة التالیة

 هل یوجد أثر للمحاسبة اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة من خالل بعد الموثوقیة ؟ -
 هل یوجد أثر للمحاسبة اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة من خالل بعد المالئمة؟ -
 القوائم المالیة من خالل بعد القابلیة للمقارنة؟هل یوجد أثر للمحاسبة اإلبداعیة على جودة  -
 ؟هل یوجد أثر للمحاسبة اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة من خالل بعد القابلیة للفهم -

  فرضیات الدراسة 2.1
  :لإلجابة على التساؤالت السابقة یتم صیاغة الفرضیات التالیة
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  :الفرضیة الرئیسیة 1.2.1
للمحاســبة اإلبداعیــة علــى جــودة القــوائم المالیــة )  α=5%( حصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  یوجــد أثــر ذو داللــة إ ال

  ).الموثوقیة، المالئمة، القابلیة للمقارنة، القابلیة للفهم( من خالل أبعاده األربعة 
  :الفرضیات الفرعیة 2.2.1

عیـة علـى جـودة القـوائم المالیـة للمحاسـبة اإلبدا)  α=5%( یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مسـتوى الداللـة  ال .أ 
 من خالل بعد الموثوقیة 

للمحاسبة اإلبداعیة علـى جـودة القـوائم المالیـة )  α=5%( ال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة   .ب 
 .من خالل بعد المالئمة 

جـودة القـوائم المالیـة للمحاسبة اإلبداعیة علـى )  α=5%( ال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة   .ج 
 .من خالل بعد القابلیة للمقارنة 

للمحاسبة اإلبداعیة علـى جـودة القـوائم المالیـة )  α=5%( ال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة   .د 
 .من خالل بعد القابلیة للفهم 

  أهداف الدراسة   3.1
 :نذكر منهانهدف من خالل هذه الدراسة إلى تحقیق العدید من األهداف 

  .اإلشارة إلى األسالیب المحاسبة اإلبداعیة -
  .محاولة تشخیص مدى تأثیر ممارسات المحاسبة اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة -
 .اإلشارة إلى وجود طرق تكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعیة -
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  اإلطار النظري للدراسة. 2
ري للدراســـة مـــن خـــالل تنـــاول أهـــم المفـــاهیم النظریـــة المتعلقـــة فـــي هـــذا المحـــور ســـیتم التطـــرق إلـــى اإلطـــار النظـــ

  .بالمحاسبة اإلبداعیة وجودة القوائم المالیة ودراسة العالقة بینهما
  ماهیة المحاسبة اإلبداعیة 1.2

  تعریف المحاسبة اإلبداعیة  1.1.2
  :نذكر منها لقد اختلفت التعاریف التي تناولت المحاسبة اإلبداعیة باختالف الباحثین والكتاب

مجموعــة مــن األســالیب واإلجــراءات التــي یعتمــدها المحاســب لتحقیــق مصــلحة أصــحاب : "المحاسـبة اإلبداعیــة هــي
المؤسسة وللمحاسبة اإلبداعیـة مظهـر قـانوني یصـادق علیـه مـدقق الحسـابات الخـارجي عـن االسـتفادة مـن الثغـرات 

تمدة، ومظهر غیر قانوني ینتج عنـه تواطـؤ مـدقق الحسـابات والقوانین والبدائل المتاحة في المعاییر المحاسبیة المع
 1".الخارجي وتتضمن تالعب والتحریف في األرقام المحاسبیة

  2 :والحقیقة إن مفهوم المحاسبة اإلبداعیة یمكن النظر إلیه من زاویتین
جراءات محاسبیة غیـر مألوفـة تسـاعد علـ): ایجابیة(الزاویة األولى  .أ  ى اتخـاذ القـرارات، وتتمثل في إیجاد حلول وإ

كمـــا یمكنهـــا أن تـــوفر معلومـــات محاســـبیة ذات جـــودة عالیـــة مفیـــدة ومجدیـــة لمســـتعملیها ، وتعمـــل علـــى التجدیـــد 
 .والتطویر في الطرق واإلجراءات المحاسبیة

وتتمثــل فـي إتبــاع حیـل وأســالیب التغلـیط والتالعـب باألرقــام مـن اجــل إظهـار وضــعیة ): سـلبیة(الزاویـة الثانیــة  .ب 
  .تخدم مصالح أطراف معینة أو إخفاء حقائق معینةمعینة 
  دوافع استخدام المحاسبة اإلبداعیة 2.1.2

یمكن تلخیص أهم الدوافع التي تـؤدي بـإدارة المؤسسـة إلـى ممارسـة أسـالیب المحاسـبة اإلبداعیـة فـي القـوائم المالیـة 
  :في
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فع الهامــة وراء قیــام  اإلدارة بالتالعــب فــي تعتبــر الوفــورات الضــریبیة مــن الــدوا: محاولــة التهــرب مــن الضــرائب. أ
الدخل لتجنب الضرائب وقد یمكـن لـإلدارة مـن خـالل فتـرات اإلعفـاء الضـریبي تحقیـق وفـورات ضـریبیة حقیقیـة عـن 
طریق تأجیل بعض النفقات إلـى فتـرات اإلعفـاء للضـریبة، وبصـفة عامـة أن تـدخل اإلدارة فـي إعـداد القـوائم المالیـة 

  .3یب المحاسبة االبتكاریة قد یكون مستهدفا منه  تفادي األعباء الضریبیةواللجوء إلى أسال
ــه. ب ــى ســعر الســهم أو زیادت وذلــك عــن طریــق تخفــیض المســتویات الواضــحة : رغبــة اإلدارة فــي المحافظــة عل

لالقتــراض، وبــذلك تظهـــر المؤسســة علــى أنهـــا عرضــة لمخـــاطر أقــل واتجــاه جیـــد للــربح؛ ممــا یســـاعد الشــركة فـــي 
 .جدید لألسهم إصدار

قــد تلجــأ اإلدارة إلــى عمــل ترتیبــات تحویلیــة بطریقــة ال تعكــس كــل التــزام فــي القــوائم  :إخفــاء بعــض االلتزامــات. ج
 .4المالیة، إذ إن التغییر في أي قاعدة محاسبیة یقحم المؤسسة في صعوبات مع اتفاقیات االقتراض

مارســة أسـالیب المحاسـبة اإلبداعیــة بـدافع تحقیـق رقــم قــد تلجـأ المؤسسـات إلـى م :تحقیـق أرقـام محــددة لألربـاح. د
أربــاح محــدد تســعى إلیــه،أو أربــاح تعــادل توقعاتهــا المنشــورة حــول أربــاح الشــركة أو توقعــات المحللــین المــالیین فــي 

سـنویة أو ربــع ( السـوق، فـإذا قامـت إدارة الشــركة بنشـر التوقعـات المســتقبلیة للمبیعـات وربحیـة السـهم بصــفة دوریـة 
ا فیما یتعلق بتحقیق تلك التوقعات) یة سنو  ا كبیرً  5.، تواجه عند ذلك ضغًط
تتقیــد المؤسســات و ٕادارتهــا بالعدیــد مــن المتطلبــات القانونیــة والتعاقدیــة وأحیانــًا   :الوفــاء بالمتطلبــات الالزمــة. ه

هـذه المتطلبـات یمّكـن  أخرى بالمتطلبات التنافسیة الالزمـة لالسـتمرار والمحافظـة علـى الحصـة السـوقیة، إن تحقیـق
المؤسسة من المحافظة على عمالئهـا واسـتمرار تطورهـا، لـذلك تسـتخدم المؤسسـات األسـالیب المحاسـبیة اإلبداعیـة 

  6. للوفاء بالمتطلبات الالزمة عندما ال تسمح ظروفها التشغیلیة واالستثماریة بتحقیق تلك المتطلبات
  .ماهیة جودة القوائم المالیة 2.2

ائم المالیة المخرج النهائي للنظام المحاسـبي المـالي، فهـي تعكـس نتیجـة العملیـات المالیـة التـي قامـت بهـا تعتبر القو 
المؤسســات خــالل الســنة المالیــة، لــذا تقــوم معظــم الوحــدات المحاســبیة حالیــا بإعــداد القــوائم المالیــة لهــا كبــدیل عــن 

  .الحسابات الختامیة للمیزانیة
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 ةمفهوم القوائم المالی 1.2.2
  :لقد تعددت التعاریف التي تناولت مفهوم القوائم المالیة نذكر منها

ترجمة لمكونـات أي مؤسسـة مالیـة حیـث تعـرض أصـولها وخصـومها إیراداتهـا ومصـروفاتها أو :" القوائم المالیة هي
 بعبــارة أخــرى یمكــن تشــخیص قــدرة المؤسســة مــن خــالل اســتعراض تلــك األصــول والخصــوم للوفــاء بالتزاماتهــا مــن
جهـة وقــدرتها علــى مواصــلة عملهــا فـي المیــدان االقتصــادي مــن جهــة أخـرى ، وذلــك كنتیجــة لنشــاطها مــن ربــح أو 

 7."خسارة
مجموعــة مــن الوثــائق المحاســبیة هــدفها إعطــاء صــورة صــادقة عــن المركــز :" كمــا تعــرف القــوائم المالیــة علــى أنهــا

ووفــق النظــام المحاســبي المــالي للمؤسســات الملزمــة المــالي للمؤسســة ونجاعتهــا وســیولة الخزینــة فــي نهایــة الســنة، 
قانونــا بمســك محاســبة مالیــة مجبــرة علــى تقــدیم فــي اجــل أقصــاه أربعــة أشــهر مــن تــاریخ غلــق الســنة المالیــة كشــوفا 

) المیزانیة،جـــدول حســـاب النتـــائج ،جـــدول ســـیولة الخزینـــة، جـــدول تغیـــرات األمـــوال الخاصـــة، والملحـــق(مالیـــا تظـــم 
ینبغـــي أن تقــدم موقفـــا صــحیحا وصـــادقا وعــادال علـــى الوضــعیة المالیـــة للمؤسســة وأداءه ونجاعتـــه  فــالقوائم المالیــة

وتعكــس أي تغییــر فــي مركــزه المــالي نتیجــة المعاملــة واآلثــار المترتبــة عنهــا، كمــا أن المعلومــات الــواردة فــي القــوائم 
المعلومــات الخاصـة بالنســبة لسـنة المالیــة المالیـة یجـب أن تقــدم بالعملـة الوطنیــة وتسـمح بــإجراء مقارنـة بینهــا وبـین 

  .8" الماضیة
 :أهداف القوائم المالیة. 2.2.2

  : 9تتمثل األهداف األساسیة للقوائم المالیة فیما یلي
  هـدف القـوائم المالیـة هـو إعطـاء معلومـة حـول الوضـعیة المالیـة واألداء وتغیـرات : تقدیم معلومـة مالیـة مفیـدة

                                                                                                                             ى یستجیب الحتیاجات مجموع مستخدمي هذه المعلوماتالوضعیة المالیة للمؤسسة حت
 ــة شــفافة مــن خــالل معلومــات شــاملة القــوائم المالیــة تســمح بضــمان الشــفافیة للمؤسســة  :تقــدیم معلومــات مالی

عطاء عرض وافي للمعلومات المفیدة الحتیاجات اتخاذ القرار   .وإ
 ــف المســتخدمین القــوائم المالیــة تمثــل الوســیلة الرئیســیة إلیصــال المعلومــات  :إیصــال المعلومــة المالیــة لمختل

  .المالیة لمختلف المستخدمین الداخلیین والخارجیین عن المؤسسة 
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  المالیة جودة القوائم 3.2.2
تـــرتبط جـــودة القـــوائم المالیـــة بجـــودة المعلومـــات المحاســـبیة التـــي تتضـــمنها باعتبـــار أن المعلومـــة المحاســـبیة هـــي 

 مخرجات القوائم المالیة
 تعریف المعلومات المحاسبیة . أ

عــن  المنــتج النهــائي لنظــام المعلومــات المحاســبي فهــي بیانــات تمــت معالجتهــا وتشــغیلها لتعبــر :"تعــرف علــى أنهــا
أحــداث ووقــائع اقتصــادیة فعلیــة، ممــا یؤكــد أنهــا تســاعد فــي زیــادة قــدرة مســتخدمیها علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة 
والناتج عن العملیات التشغیلیة لخدمـة أغـراض بعینهـا ممثلـة فـي نتـائج نهائیـة أو مخرجـات تـدعم قـرارات ونشـطات 

موعــة مــن القــیم والحقــائق النهائیــة المنظمــة والمبوبـــة یــتم اســتخدامها مــن قبــل المعنیــین بهــا وبــذلك فهــي تمثــل مج
     10  ".بصورة كمیة ووصفیة والتي تربط مع بعضها بعالقات تبادلیة

  الخصائص النوعیة لجودة القوائم المالیة . ب
الخصائص النوعیة هي صفات تجعل المعلومـات الموضـوعة فـي القـوائم المالیـة ذات فائـدة لمسـتخدمي المعلومـات 

والتــي تجعــل المعلومــات المالیــة ذات جــودة  )المســتثمرین الحــالیون والمحتملــون، والمقرضــون والــدائنون(یة المحاســب
 11. عالیة

  12:وتتمثل الخصائص األساسیة في  :الخصائص النوعیة األساسیة 1. ب
 كـن وصـفها یقصد بها وجود عالقة وثیقة بین المعلومات المحاسبیة واألغراض التـي تعـد مـن اجلهـا، ویم :المالئمة

بالمالئمة إذا كما القرار المتخذ على أساسها مختلف عن القرار المتخذ بدونها، كما تساعد متخـذ القـرار علـى تقیـیم 
محصـلة إحــدى البـدائل التــي یتعلـق بهــا القـرار شــرط تــوافر الخصـائص األخــرى التـي تتســم بهـا المعلومــات المفیــدة، 

توقیـت المعلومـات، التغذیـة العكسـیة، : أن تتوفر الخصـائص التالیـة وحتى تعتبر المعلومات المحاسبیة مالئمة البد
  ؛القدرة على التنبؤ

 العتمــاد علیهــا فــي اتخــاذ القــرارات، ویمكــن اأي إمكانیــة الوثــوق بالمعلومــات مــن طــرف مســتخدمیها و :المصــداقیة
، قابلیـــة )الحیـــاد(صـــدق التعبیـــر عــن النشـــاط، عـــدم التحیــز: الوثــوق بالمعلومـــات إذا تــوفرت فیهـــا ثـــالث خصــائص

  .التحقق 
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  13.الخصائص النوعیة الثانویة 2. ب
  :تتمثل أهم الخصائص النوعیة الثانویة في

 یقصـد بهـا تقـدیم معلومـات محاسـبیة تسـمح بـإجراء المقارنـات بـین المؤسسـات المماثلـة فـي نفـس : القابلیة للمقارنـة
ووضــع المؤسســة المعینــة فیمــا بــین المؤسســات ألنــه یســمح بتقــدیم مركــز  فــذلك یزیــد مــن فائــدة المعلومــات نشــاطال

 المماثلة؛ 
   وهـــذا یتطلـــب مـــن  یقصـــد بهـــا مقارنـــة النتـــائج لـــنفس المؤسســـة مـــن فتـــرة محاســـبیة ألخـــرى، ):االتســـاق(الثبـــات

 ).تقییم المخزون السلعي، تحدید عبئ االستهالك (المؤسسة الثبات في إتباع نفس الطرائق المحاسبیة 
  .سبة اإلبداعیة والقوائم المالیةالعالقة بین المحا 3.2

یهدف التالعب بالقوائم المالیة إلى تضـلیل وخـداع مسـتخدمي هـذه القـوائم لغـرض تحقیـق منـافع غیـر مشـروعة مـن 
  14.خالل قیام اإلدارة لممارسات غیر أخالقیة مستغلة بذلك موقعها الذي یؤهلها للقیام بتلك الممارسات

  .تم فیها استخدام المحاسبة اإلبداعیة واثر كل منها في القوائم المالیةوفیما یلي بعض من الظواهر التي ی  
  عــدم إظهــار الحســابات المســتحقة والمعدومــة ممــا یــؤدي إلــى تضــخیم اإلربــاح والموجــودات المتداولــة وتضــخیم

 .حقوق الملكیة 
 ا یـؤدي إلـى تضـخیمللمخزون والبضائع وعدم تحقق مـدقق الحسـابات القـانوني منهـا ممـ اعتماد تقدیرات اإلدارة 

 .األرباح والموجودات المتداولة
 15.إلى تضخیم المبیعات واألرباح تضمین المبیعات عقود بیع غیر مؤكدة مما یؤدي 
 الماضیة مما یؤدي إلى التأثیر على النتائج واألرباح تسجیل جزء من المبیعات في الفترة الالحقة أو. 
 إلــى  مار وعــدم دمـج حسـاباتها مــع المؤسسـة األم ممـا یــؤديالمؤسســات التابعـة والخاسـرة منهــا كاسـتث تصـنیف

 .إظهار جزء من الخسائر بنسبة االستثمار المسجل
 الشركات التابعة إلى الشركة األم مما یؤدي إلى تضخیم أرباح االستثمارات زیادة توزیعات أرباح. 
 االسـتثمار المسـجل  بنسـبة تحویـل األعمـال الخاسـرة إلـى شـركة تابعـة ممـا یـؤدي إلـى إظهـار جـزء مـن الخسـائر

  16.في دفاترها المحاسبیة
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 غیــر العادیــة فــي االحتیاطیــات الخاصــة ولــیس فــي قائمــة الــدخل ممــا  تســجیل بعــض اإلیــرادات أو المصــاریف
  .إیجابا أو سلبًا على األرباح یؤدي إلى التأثیر

 دوران للمخزون تخفیض المخزون بشكل غیر عادي في نهایة الفترة، مما یؤدي إلى تحسین معدالت ال 
  تسریع وتحصل المدینین وتأخیر دفع الدائنین في نهایة الفترة ممـا یـؤدي إلـى تحسـین معـدالت الـدوران للمـدینین

 .والدائنین 
  تـــأخیر عملیـــات الشـــراء وتســـریع إصـــدار الفـــواتیر فـــي نهایـــة الفتـــرة، ممـــا یـــؤدي إلـــى تحســـین معـــدالت الـــدوران

 .للمدینین والدائنین
  قي للدراسةاإلطار التطبی. 3

  التحلیل اإلجرائي للدراسة 1.3
تهدف الدراسة التطبیقیة إلى تحدید مدى تـأثیر اسـتخدام المحاسـبة اإلبداعیـة علـى جـودة القـوائم المالیـة، وذلـك عـن 

 . في معالجة البیانات )SPSS(طریق جمع البیانات وتحلیلها بهدف اختبار الفرضیات باستخدام برنامج 
 :تتمثل أهم األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في هذه الدراسة في: ائیة المستخدمةاألسالیب اإلحص 1.1.3

 .وذلك بحساب المتوسط الحسابي لكل عبارة وكذلك المحاور: المتوسط الحسابي. أ
 .للتعبیر عن تشتت مفردات العینة: االنحراف المعیاري. ب
 .محصل علیهاوذلك لوصف اإلجابات ال: التوزیع التكراري والنسب المئویة. ج
 .وذلك لقیاس مدى قوة العالقة بین العبارات والتأكد من ثبات أداة الدراسة: معامل ألفا كرونباخ. د

 تحلیل االنحدار البسیط. ه
للتأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات أداة الدراســـة نقـــوم بحســـاب معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ لقیـــاس  :صـــدق األداة وثباتهـــا 1.1.3

وحســاب معامــل الصــدق الــذي هــو الجــذر التربیعــي أللفــا كرونبــاخ  0,60 الثبــات، حیــث یجــب أن یكــون أكبــر مــن
  :، ویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول التالي0,70لقیاس الصدق، ویجب أن یكون أكبر من 
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  صدق وثبات الدراسة): 01(الجدول رقم
  معامل الصدق  معامل الثبات  عدد العبارات  المحاور  الرمز

X 0.939  0.883  11  ب المحاسبة اإلبداعیةطبیعة أسالی :المحور األول  

Y  0.967  0.936  10  جودة القوائم المالیة :المحور الثاني  
Y1  1.0.912  0.832  03  بعد الموثوقیة  
Y2  2.0.843  0.712  02  بعد المالئمة  
Y3  3.0.868  0.755  03  بعد القابلیة للمقارنة  
Y4 4.0.956  0.915  02  بعد القابلیة للفهم  

  0.966  0.934  21  رإجمالي المحاو 
  من إعداد الباحثین: المصدر
 اإلجمـالي یتضح مـن الجـدول أعـاله أن معامـل الثبـات لمحـاور الدراسـة تجـاوز الحـد االدنـى لـه حیـث بلـغ :التعلیق
، ومحـور جـودة القـوائم 0.883قیمـة ثبـات تقـدر بقیمـة   ، كما أخذ محور طبیعة أسـالیب المحاسـبة اإلبداعیـة0.934

، هــذا یعنــي أن عبــارات االســتمارة تتصــف بثبــات النتــائج مــع إمكانیــة 0.936ثبــات اكبــر تقــدر بقیمــة المالیــة قیمــة 
تعمـیم النتــائج المتوصـل إلیهــا فـي هــذه الدراسـة، باإلضــافة إلـى وجــود ارتبـاط قــوي وموجـب بــین عبـارات كــل محــور 

ن قـــد تأكــدنا مـــن ثبـــات أداة وهنـــا نكــو .  0.966مــن محـــاور الدراســة كمـــا قــدر معامـــل الصــدق اإلجمـــالي لالســتمارة
  .الدراسة، مما یجعلنا على ثقة تامة بصحتها في تحلیل النتائج

لقد تم اختیار مقیاس  لیكـارت الخماسـي الـذي یعتبـر مـن أكثـر المقـاییس اسـتخداما لقیـاس  :مقیاس الدراسة 2.1.3
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلراء، لتــوازن درجاتــه، حیــث یعتمــد علــى البــدائل الخمــس ولقــد ترجمــت االســتجابات 

 :التالي
  مقیاس لیكارت الخماسي): 02(الجدول رقم 

  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة  التصنیف
  5  4  3  2  1  الدرجة

  5-4.20  4.19-3.40  3.39-2.60  2.59-1.80  1.79-1  المتوسط الحسابي
  من إعداد الباحثین: المصدر
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اشــــتملت علــــى مجموعــــة مــــن المحاســــبین للمؤسســــات  اختیــــار عینــــة البحــــث تــــم: وصــــف عینــــة الدراســــة 3.1.3
اســتبیان صــالح لدراســة، وبعــد  36شــخص وبعــد توزیــع االســتبیان تــم اســترجاع  50االقتصــادیة، والــذین بلــغ عــددهم 

ویـــة للمتغیــــرات الشخصــــیة ئقمنـــا بحســــاب النســـب الــــم SPSS V22تفریـــغ البیانــــات وتحلیلهـــا باســــتخدام برنـــامج 
 :ة للعینة المبحوثة كما هو موضح في الجدول التاليوالوظیفی

  مواصفات عینة الدراسة): 03(الجدول رقم 
 %النسبة المئویة  العدد  الفئة  المتغیر  الرقم
  63.9  23  ذكر  الجنس  01

  36.1  13  أنثى
  19.4  7  30اقل من   الفئة العمریة  02

31- 40  20  55.6  
41- 50  5  13.9 

  11.1  4  50أكثر من 
  30.6  11  ماستر  المؤهل العلمي  03

  11.11  4  ماجستیر
  58.3  24  لیسانس
  00  00  دكتوراه

  41.7  15  محاسبة  التخصص العلمي  04
  58.3  21  مالیة

  27.8  10  سنوات 5أقل من   سنوات الخبرة  05
  41.7  15  سنوات 5-10

  30.6  11  سنوات 10أكثر من 
  من إعداد الباحثین: المصدر

مــن نتـائج الجــدول نجــد أن أغلبیــة المبحــوثین فــي الدراســة ذكـور، أمــا فیمــا یخــص الفئــة العمریــة الطاغیــة : تعلیــقال
والمــؤهالت علمیــة مرتفعــة ومتنوعــة مــع غلبــة أصــحاب شــهادة اللیســانس، ) ســنة 41-31(مــن فئــة  %55.6بنســبة 

  .%58.3خصص مالیة بنسبة وأغلبهم أصحاب ت) سنوات  10 -5(ومعظم المبحوثین متوسطون الخبرة بین 
  تحلیل أبعاد الدراسة  2.3

یمكــن توضــیح : "طبیعــة أســالیب المحاســبة اإلبداعیـة " تحلیـل اتجــاه أراء العینــة بالنســبة للمحـور األول  1.2.3
  :من خالل الجدول التالي" طبیعة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة: "آراء أفراد العینة بالنسبة للمحور األول 
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  .طبیعة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة: اتجاهات آراء أفراد العینة بالنسبة للمحور األول ): 04(جدول رقم ال
االتجـــــــاه 

 العام
االنحــــــــــــراف 

 المعیاري
المتوســـــــــــط 

 الحسابي
 

معـــــــــــــارض  معارض محاید موافق موافق بشدة
 بشدة

 طبیعة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة: المحور األول 

 دالعد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

یســاعد النمــو المعرفــي الكبیــر فــي مجــال تكنولوجیــا   1  2  8 16  9 3.83 0.971  موافق
المعلومات فـي تولیـد األفكـار والممارسـات اإلبداعیـة 

 %2.8  %5.6  %22.2 %44.4  %25  في المجال المحاسبي
شـــطب  مـــن بـــین أســـالیب المحاســـبة اإلبداعیـــة عـــدم 1 3 11 14 7 3.64 0.990 موافق

األصــول التالفــة أو المســتهلكة واإلبقــاء علــى قیمتهــا 
 الدفتریة أو التاریخیة

19.4% 38.9% 30.6% 8.3% 2.8% 

ـــــــیم  1 6 16 10 3 3.22 0.929 محاید تعمـــــــل المحاســـــــبة اإلبداعیـــــــة علـــــــى تغییـــــــر الق
 %2.8 %16.7 %44.4 %27.8 %8.3 .المحاسبیة من موضوعیة إلى غیر موضوعیة

یعد التحیز والتقدیر الشخصـي عنـد وضـع التقـدیرات  1 6 6 19 4 3.53 1.000 موافق
المحاســــــبیة أحــــــد أهــــــم أســــــباب اســــــتخدام أســــــالیب 

 %2.8 %16.7 %16.7 %52.8 %11.1 المحاسبة اإلبداعیة

 3.81 0.951 موافق
 

عــدم االهتمــام بجـــوهر الواقــع االقتصــادي لألحـــداث  1 2 8 17 8
ــــؤث ــــات المحاســــبیة ی ــــة القــــوائم والعملی ــــى موثوقی ر عل

 %2.8 %5.6 %22.2 %47.2 %22.2 المالیة

إن المعلومــات المحاســبیة الناتجــة عــن عــدم تطبیــق  0 6 10 19 1 3.42 0.806 موافق
ــــي المحاســــبة  سیاســــات محاســــبیة مالئمــــة تســــاهم ف

 %00 %16.7 %27.8 %52.8 %2.8 اإلبداعیة

أســالیب المحاســبة اإلبداعیــة إبقــاء الــدفاتر مــن بــین  3 5 11 16 1 3.19 1.009 موافق
المحاسبیة مفتوحة لعدد من األیام رغـم انتهـاء السـنة 
المالیـــــة الخاصـــــة بهـــــا لتســـــجیل بعـــــض المبیعــــــات 

 .المفتوحة 
2.8% 44.4% 30.6% 13.9% 8.3% 

یعتبر تغییر الطریقة المتبعة في تسییر المخزون من  0 3 11 22 0 3.53 0.654 موافق
ادة المصـــاریف أو تخفیضـــها مـــن أســــالیب اجـــل زیـــ

 %00 %8.3 %30.6 %61.1 %00 المحاسبة اإلبداعیة
مــن بــین أســالیب المحاســبة اإلبداعیــة عــدم إفصــاح  3 4 13 16 00 3.17 0.941 موافق

 الشركة القابضة عن خسائر الشركة التابعة
00% 44.4% 36.1% 11.1% 8.3% 

ــــادئ المحاســــبیة علــــى  0 3 13 19 1 3.50 0.697 موافق ــــار للمب ــــة االختی تســــاعد حری
 %00 %8.3 %36.1 %52.8 %2.8 استخدام المحاسبة اإلبداعیة

إن المرونة التي تتمتع بها األسالیب المحاسبیة توفر  0 8 9 16 3 3.39 0.934 موافق
 %00 %22.2 %25 %44.4 %8.3 فرصا للتالعب 

 كليالمجموع ال 3.4747 0.6100 موافق



 من لعینة استطالعیة دراسة المالیة القوائم جودة على اإلبداعیة المحاسبة استخدام أثر
 بسكرة بوالیة االقتصادیة المؤسسات

 ورزعر . د  ، القادر عبد شيخ. د/ط
 محمد بوقناديل. د ، نعيمة

 

202  

JFBE 8 

  من إعداد الباحثین: المصدر

، بانحرافـات معیاریـة تراوحـت )3.17،3.83( یظهر الجدول السابق أن المتوسطات الحسابیة تراوحـت بـین  :التعلیق
) 3.4747(بدرجـــة تقـــدیر بـــین موافـــق ومحایـــد، أمـــا المتوســـط العـــام للمحـــور ككـــل فقـــد بلـــغ ) 0.654،1.009(  بـــین

  . ة تقدیر موافق، وبدرج)0.6100(بانحراف معیاري 
  "جودة القوائم المالیة" تحلیل اتجاه آراء العینة بالنسبة للمحور الثاني 2.2.3

 تحلیل اتجاه أراء العینة بالنسبة للمحور الثاني بعد الموثوقیة. أ
  اتجاهات آراء أفراد العینة بعد الموثوقیة): 05(الجدول رقم 

االتجــــــــــــــاه 
 العام

االنحـــــراف 
 المعیاري

المتوســـــط 
 الحسابي

 

موافــــــــــق 
 بشدة

معــارض  معارض محاید موافق
 بشدة

 جودة القوائم المالیة: المحور الثاني

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

یتم التأكد من مصداقیة القوائم المالیة  0 0 3 20 13 4.28 0.615  موافق بشدة
 %00 %00 %8.3 %55.6 %36.1  .قبل نشرها

المعلومـــات المحاســـبیة التـــي تحتویهــــا  0 0 2 23 11 4.25 0.554 موافق بشدة
 %00 %00 %5.6 %63.9 %30.6  .القوائم المالیة خالیة من التحیز

المعلومـــــات المحاســـــبیة المقدمـــــة فـــــي  0 2 1 19 14 4.25 0.770 موافق بشدة
التقـــاریر المالیـــة تعبـــر عـــن الوضـــعیة 

 .المالیة للمؤسسة
38.9% 52.8% 2.8% 5.6% 00% 

 المجموع الكلي 4.2593 0.5584 موافق بشدة

  من إعداد الباحثین: المصدر
بـــانحراف  4.2593 بلـــغ المتوســـط الحســـابي المـــرجح العـــام أن) 05(یتضـــح لنـــا مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم : التعلیـــق

بانحرافــــات ) 4.25،4.28(وبتقــــدیر موافـــق بشــــدة، وأن المتوســـطات الحســـابیة تراوحــــت بـــین  0.5584معیـــاري قـــدره 
  .بتقدیر موافق بشدة في أغلب العبارات) 0.770،  0.554(معیاریة تراوحت بین 

 تحلیل اتجاه أراء العینة بالنسبة للمحور الثاني بعد المالئمة. ب
 :یمكن تحلیل اتجاه آراء العینة بالنسبة للمحور الثاني بعد المالئمة من خالل الجدول التالي
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  اتجاهات آراء أفراد العینة بعد المالئمة): 06(الجدول رقم 

االتجــــاه 
 العام

االنحــراف 
 المعیاري

المتوســـط 
 الحسابي

 

موافـــــــق 
 بشدة

معارض  معارض محاید موافق
 بشدة

جـــودة القــــوائم : المحـــور الثالــــث
 المالیة

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

قــــــوائم المالیــــــة معلومــــــات تــــــوفر ال 0 1 2 20 13 4.11 0.599  موافق
ـــــالءم المســـــتثمرین الحـــــالیین   ت

والمحتملـــین والـــدائنین الســـتخدامها 
  في اتخاذ القرارات االستثماریة

%36.1 %55.6 %5.6 %2.8 %00 

موافــــــــــق 
 بشدة

تعتبـــــــــر المعلومـــــــــات المحاســـــــــبیة  0 1 5 19 11 4.25 0.479
المقدمــة فــي القــوائم المالیــة مالئمــة 

  .للتنبؤ بالمستقبل

%30.6 %52.8 %13.9 %2.8 %00 

 المجموع الكلي 4.1806 0.6341 موافق
  من إعداد الباحثین: المصدر

أراء أفـــراد العینــة فیمــا یتعلـــق بمحــور جــودة القـــوائم الــذي یبــین ) 06(یتضــح لنـــا مــن خــالل الجــدول رقـــم : التعلیــق
 0.6341بـانحراف معیـاري قـدره  4.1806عـام المالیة وذلك في بعد المالئمة، حیث بلغ المتوسط الحسابي المرجح ال

،  0.599(بانحرافــات معیاریــة تراوحــت بــین ) 4.25،4.11(وبتقــدیر موافــق، وأن المتوســطات الحســابیة تراوحــت بــین 
  . بتقدیر موافق في أغلب العبارات) 0.479

 تحلیل اتجاه أراء العینة بالنسبة للمحور الثاني بعد القابلیة للمقارنة. ج
  :ل اتجاه آراء العینة بالنسبة للمحور الثاني بعد القابلیة للمقارنة من خالل الجدول التاليیمكن تحلی
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  اتجاهات آراء أفراد العینة بعد القابلیة للمقارنة): 07(الجدول رقم 
االتجـــاه 

 العام
االنحــراف 

 المعیاري
المتوســـط 
 الحسابي

 

موافـــــــق 
 بشدة

معــــارض  معارض محاید موافق
 بشدة

 جودة القوائم المالیة: ثالثالمحور ال

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

موافــــــــــق 
  بشدة

تــوفر القــوائم المالیـــة المعلومــات التـــي  0 1 2 21 12 4.22 0.681
تســـمح بـــإجراء مقارنـــات مـــع الســـنوات 
  المالیة السابقة أو المؤسسات المماثلة

33.3% %58.3 5.6% 2.8% 00% 

 4.14 0.693 موافق 
 

یــــــــتم االلتــــــــزام بمبــــــــدأ الثبــــــــات فـــــــــي  0 0 5 21 10
السیاســــــات المحاســــــبیة عنــــــد إعــــــداد 

  وعرض القوائم المالیة للمؤسسة
27.8% 58.3% 13.9% 00% 00% 

ــــــوفیر  0 1 3 23 9 4.11 0.667 موافق  ــــــى ت ــــــة إل ــــــوائم المالی تهــــــدف الق
معلومـــات عـــن التغیـــرات فـــي المركـــز 

  المالي وأداء المؤسسة 

25% 63.9% 8.3% 2.8% 00% 

 المجموع الكلي 4.1574 0.5432  موافق
  من إعداد الباحثین: المصدر

آراء أفــراد العینــة فیمـــا یتعلــق بمحــور جــودة القـــوائم الـــذي یبــین ) 07(یتضــح لنــا مـــن خــالل الجــدول رقــم : لتعلیــقا
بـانحراف معیـاري قـدره    4.1574جح العـام المالیة وذلـك فـي بعـد القابلیـة للمقارنـة، حیـث بلـغ المتوسـط الحسـابي المـر 

بانحرافــات معیاریــة تراوحــت بــین ) 4.11،4.12(وبتقــدیر موافــق، وأن المتوســطات الحســابیة تراوحــت بــین  0.5432
  .بتقدیر موافق في أغلب العبارات) 0.667،0.693(
 تحلیل اتجاه أراء العینة بالنسبة للمحور الثالث بعد القابلیة للفهم. د

  :یل اتجاه آراء العینة بالنسبة للمحور الثالث بعد القابلیة للفهم من خالل الجدول التاليیمكن تحل
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  اتجاهات آراء أفراد العینة بعد القابلیة للفهم): 08(جدول رقم ال
االتجــــاه 

 العام
االنحــــــرا

ف 
 المعیاري

المتوســط 
 الحسابي

 

موافـــــــق 
 بشدة

معارض  معارض محاید موافق
 بشدة

 ة القوائم المالیةجود: المحور الثالث

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

یـــــتم توضـــــیح السیاســـــات واألســـــالیب  0 4 3 17 12 4.03 0.941  موافق
المحاســـبیة المتبعـــة فـــي إعـــداد القـــوائم 

  .في المؤسسة بشكل مستمر

33.3% 47.2% 8.3% 11.1% 00% 

لومات التـي تحتویهـا القـوائم تكون المع 0 2 3 17 14 4.19 0.822 موافق
 %00 %5.6 %8.3 %47.2 %38.3  المالیة شاملة وغیر ناقصة

0.846 موافق
0 

4.111
1 

 المجموع الكلي

  من إعداد الباحثین: المصدر
آراء أفــراد العینـــة فیمــا یتعلــق بمحــور جــودة القـــوائم الــذي یبــین ) 08(یتضــح لنــا مــن خـــالل الجــدول رقــم : التعلیــق

بــانحراف معیــاري قــدره    4.1111ك فــي بعــد القابلیــة للفهــم، حیــث بلــغ المتوســط الحســابي المــرجح العــام المالیــة وذلــ
بانحرافــات معیاریــة تراوحــت بــین ) 4.03،4.19(وبتقــدیر موافــق ، وأن المتوســطات الحســابیة تراوحــت بــین  0.8460

 .بتقدیر موافق في أغلب العبارات) 0.941،0.822(
 تفسیر النتائجاختبار الفرضیات و   3.3

للمحاسـبة اإلبداعیـة )  α=5%( ال یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة   :الفرضیة الرئیسیة 1.3.3
 ).الموثوقیة، المالئمة،القابلیة للمقارنة، القابلیة للفهم( على جودة القوائم المالیة من خالل أبعاده األربعة 

  .یبین ذلك) 09(الفرضیة تم استخدام نتائج التباین لالنحدار والجدول  للتأكد من صالحیة النموذج الختبار هذه
  نتائج تحلیل التباین لالنحدار الختبار الفرضیة الرئیسیة): 09(الجدول رقم 

  مستوى الداللة  المحسوبة F قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 18.808  4.064  1  4.064  االنحدار

  
0,000b 
  -  34  7.346  الخطأ  

  -  -  -  35  11.410  المجموع الكلي
  من إعداد الباحثین: المصدر
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 Fیتبین من الجدول أن هناك ثبات في صالحیة النمـوذج الختبـار الفرضـیة الرئیسـیة حیـث وصـلت قیمـة : التعلیق
وهــذا مــا یثبــت صــالحیة  )α=0.05(وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ) 0.000(بقیمــة احتمالیــة) 18.808(المحســوبة 

المحاسـبة ومـن أجـل تحدیـد العالقـة بـین المتغیـرین المسـتقل الـذي یتمثـل فـي  النمـوذج لالختبـار الفرضـیة الرئیسـیة،
والمتغیــر التــابع المتمثــل فــي جــودة القــوائم المالیــة باســتخدام أســلوب االنحــدار البســیط، تــم تلخــیص أهــم  اإلبداعیــة

  :النتائج في الجدول التالي
  نتائج تحلیل االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة): 10(ول رقم الجد

المتغیــــــــــــــــــــر 
  المستقل

معامــــــــــــــــــل 
 B االنحدار 

 t قیمــــة 
  المحسوبة

مســــــــــــــتوى 
 الداللـــة 

sig  

 F قیمــــة 
  المحسوبة

معامـــــــــــــــــل 
  R االرتباط 

 معامـــل 
  R2 التحدید 

مســـــــــــــــتوى 
  sigالداللة 

المحاســــــــــــــبة 
  اإلبداعیة

0.597  4.337  0.000b  18.808  0.597a  0.356  0,000b  

  من إعداد الباحثین: المصدر
) α=0.05(أن هنــاك عالقـة ذات داللـة إحصــائیة عنـد مسـتوى الداللــة ) 10(مـن خـالل النتـائج الــواردة فـي الجـدول 

بیــة بــین بـین المحاســبة اإلبداعیــة وجــودة القــوائم المالیـة فــي العینــة محــل الدراســة، ممــا یشـیر إلــى وجــود عالقــة إیجا
بمســتوى داللــة  4.337البالغــة   tوأیضــا قیمــة 18.808المحســوبة التـي بلغــت  Fالمتغیـرین، وهــذا مــا یؤكــده كــل مــن 

أي أن قیمتــــه تــــدل علــــى أن االرتبــــاط ذو عالقــــة طردیــــة بــــین  0.597، ونالحــــظ أن معامــــل االرتبــــاط بلــــغ 0.000
غیــرات الحاصــلة فــي ترجــع إلــى التغیــرات الحاصــلة  مــن الت %35.6أي  0.356المتغیــرین أمــا معامــل التحدیــد البــالغ 

 =Y       : في  المحاسبة االبداعیة، أما العالقة الریاضیة لالنحدار الخطـي البسـیط  فجـاءت مـن الشـكل التـالي
0.597x +2.243 

فـي  بدرجـة واحـدة تـؤدي إلـى التغیـر الطـردي بداعیـةالمحاسـبة اإل من خالل المعادلـة یمكـن القـول أن التغییـر فـي  
Y  ـــة :" درجـــة،وعلى هـــذا األســـاس یـــتم رفـــض الفرضـــیة الصـــفریة القائلـــة أنـــه  0.597بمقـــدار ال یوجـــد أثـــر ذو دالل

( للمحاسـبة اإلبداعیـة علـى جـودة القـوائم المالیـة مـن خـالل أبعـاده األربعـة ) α=5%(إحصائیة عند مستوى الداللـة 
  .ومنه نقبل الفرضیة البدیلة) " الموثوقیة، المالئمة، القابلیة للفهم، القابلیة للمقارنة
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للمحاسـبة اإلبداعیـة علـى )  α=5%( یوجد أثر ذو داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة   :الفرضیة البدیلة 2.3.3
 ).الموثوقیة، المالئمة،القابلیة للمقارنة، القابلیة للفهم (جودة القوائم المالیة من خالل أبعاده األربعة 

للمحاســــبة )   α=5%( ال یوجــــد اثــــر ذو داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة   :لــــىالفرضــــیة الفرعیــــة األو . أ
  اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة من خالل بعد الموثوقیة

 نتائج تحلیل االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على  بعد الموثوقیة): 11(الجدول رقم 
 المتغیــــــــــــــــــــــر

  المستقل
معامــــــــــــــــل 

 Bاالنحدار 
 tقیمـــــــــــــــة 

  ةالمحسوب
مســـــــــــــتوى 

  sigالداللة 
 Fقیمــــــــــــــة 
  المحسوبة

معامــــــــــــــــل 
  Rاالرتباط 

معامــــــــــــــــل 
  R2التحدید 

مســـــــــــــتوى 
  sigالداللة 

  0.002b  10.739  0.490  0.240a  0.002b  3.277  0.490  بعد الموثوقیة

  من إعداد الباحثین: المصدر
) α=0.05(الداللــة  أن هنــاك عالقـة ذات داللـة إحصــائیة عنـد مسـتوى) 11(مـن خـالل النتـائج الــواردة فـي الجـدول 

بـــین المحاســـبة اإلبداعیـــة وبعـــد الموثوقیـــة فـــي العینـــة محـــل الدراســـة، ممـــا یشـــیر إلـــى وجـــود عالقـــة ایجابیـــة بـــین 
بمســتوى داللــة  3.277البالغــة  tوأیضــا قیمــة  10.739المحســوبة التـي بلغــت  Fالمتغیـرین، وهــذا مــا یؤكــده كــل مــن 

أي انــه توجــد عالقــة طردیــة بــین 0.240و معامــل التحدیــد البــالغ  0.490، ونالحــظ أن معامــل االرتبــاط بلــغ 0.002
المحاســبة اإلبداعیــة والبعــد األول بعـــد الموثوقیــة، أمــا العالقـــة الریاضــیة لالنحــدار الخطـــي البســیط   فجــاءت مـــن 

 Y= 0.490x +2.701                           : الشكل التالي
 Yالبعــد االقتصــادي بدرجــة واحــدة تــؤدي إلــى التغیــر الطــردي فــي  مــن خــالل المعادلــة یمكــن القــول أن التغییــر فــي

ال یوجـد اثـر ذو داللـة إحصـائیة :" درجة،وعلى هذا األساس یتم رفض الفرضیة الصـفریة القائلـة أنـه 0.490بمقدار 
قبــل ، و ن"للمحاسـبة اإلبداعیـة علــى جـودة القـوائم المالیــة مـن خـالل بعــد الموثوقیـة)   α=5%(عنـد مسـتوى الداللــة 

 .الفرضیة البدیلة
للمحاسبة اإلبداعیة علـى جـودة القـوائم المالیـة )   α=5%( یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  

  .من خالل بعد الموثوقیة
ـــة الثانیـــة. ب للمحاســـبة )   α=5%( ال یوجـــد اثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة   :الفرضـــیة الفرعی

  .القوائم المالیة من خالل بعد المالئمة اإلبداعیة على جودة
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  نتائج تحلیل االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على بعد المالئمة): 12(الجدول رقم  

المتغیــــــــــــــر 
  المستقل

معامــــــــــــــــــل 
 B االنحدار 

ــــة   t قیم
  المحسوبة

مســــــــــــــتوى 
 الداللـــة 

sig  

 F قیمـــة 
  المحسوبة

معامـــــــــــــــــل 
  R االرتباط 

 معامــــل 
  R2 التحدید 

مســـــــــــــــتوى 
  sig الداللة

بعــــــــــــــــــــــــد 
  المالئمة

0.480  3.194  0.003b  10.200 
  0.231  0.480a  0.003b  

  من إعداد الباحثین: المصدر
) α=0.05(أن هنــاك عالقـة ذات داللـة إحصــائیة عنـد مسـتوى الداللــة ) 12(مـن خـالل النتـائج الــواردة فـي الجـدول 

یر إلـى وجـود عالقـة ایجابیـة بـین المتغیـرین بین المحاسبة اإلبداعیة بعد المالئمة في العینة محل الدراسـة، ممـا یشـ
 0.003بمسـتوى داللـة  3.194البالغــة  tوأیضـا قیمـة  10.200المحسـوبة التــي بلغـت  F، وهـذا مـا یؤكـده كــل مـن 

أي انــه توجــد عالقــة طردیــة بــین المحاســبة 0.480ومعامــل التحدیــد البــالغ  0.231ونالحــظ أن معامــل االرتبــاط بلــغ 
اني بعـــد المالئمـــة، أمـــا العالقـــة الریاضـــیة لالنحـــدار الخطـــي البســـیط   فجـــاءت مـــن الشـــكل اإلبداعیـــة و البعـــد الثـــ

 Y= 0.231x+2.445                    : التالي
 Yمــن خــالل المعادلــة یمكــن القــول أن التغییــر فــي بعــد المالءمــة بدرجــة واحــدة تــؤدي إلــى التغیــر الطــردي فـــي  

ـــة أنـــه درجـــة، وعلـــى هـــذا األســـاس یـــت  0.231بمقـــدار  ـــة :" م رفـــض الفرضـــیة الصـــفریة القائل ال یوجـــد اثـــر ذو دالل
للمحاســــبة اإلبداعیــــة علــــى جــــودة  القــــوائم المالیــــة مــــن خــــالل بعــــد )   α=5%( إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة  

  .، ومنه نقبل الفرضیة البدیلة"المالئمة 
إلبداعیة علـى جـودة القـوائم المالیـة للمحاسبة ا)   α=5%( یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  

 .من خالل بعد المالئمة
للمحاســــبة )   α=5%( ال یوجـــد اثــــر ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة   :الفرضـــیة الفرعیـــة الثالثـــة. ج

  اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة من خالل بعد القابلیة للمقارنة
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  ألثر المحاسبة اإلبداعیة على بعد القابلیة للمقارنة نتائج تحلیل االنحدار): 13(الجدول رقم 

معامـــــــــــــــــل   المتغیر المستقل
 Bاالنحدار 

t قیمـــــــــــــــــــة
  المحسوبة

مســــــــــــــتوى 
  sigالداللة 

 Fقیمـــــــــــة  
  المحسوبة

 معامــــل 
  Rاالرتباط 

معامــــــــــــــــــل 
  R2التحدید 

مســـــــــــــــتوى 
  sigالداللة 

ـــــــــة  بعـــــــــد القابلی
  للمقارنة

0.695  5.643  0.000b  31.845  0.484  0.695a  0.000b  

  من إعداد الباحثین: المصدر
) α=0.05(أن هنــاك عالقـة ذات داللـة إحصــائیة عنـد مسـتوى الداللــة ) 13(مـن خـالل النتـائج الــواردة فـي الجـدول 

بـین المحاســبة االبداعیـة وبعــد القابلیـة للمقارنــة فـي العینــة محـل الدراســة، ممـا یشــیر إلـى وجــود عالقـة ایجابیــة بــین 
بمســتوى داللــة  5.643البالغــة  tوأیضــا قیمــة  31.845المحســوبة التـي بلغــت  Fل مــن المتغیـرین، وهــذا مــا یؤكــده كــ

أي انـه توجـد عالقـة طردیـة بـین 0.695 و معامـل التحدیـد البـالغ 0.484 ونالحـظ أن معامـل االرتبـاط بلـغ  ،0.000
ار الخطـي البسـیط   فجـاءت المحاسبة اإلبداعیة و البعد الثالث بعد القابلیـة للمقارنـة، أمـا العالقـة الریاضـیة لالنحـد

   Y= 0.484 x +2.006 :من الشكل التالي
 Yبدرجـة واحـدة تـؤدي إلـى التغیـر الطـردي فـي  بعـد القالیـة للمقارنـةمن خالل المعادلة یمكن القول أن التغییـر فـي 

لـــة ال یوجـــد اثـــر ذو دال:" درجـــة، وعلـــى هـــذا األســـاس یـــتم رفـــض الفرضـــیة الصـــفریة القائلـــة أنـــه  0.484بمقـــدار 
للمحاســبة اإلبداعیــة علــى جــودة  القــوائم المالیــة مــن خــالل بعــد القابلیــة )  α=5%(إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة 

  .، ومنه نقبل الفرضیة البدیلة"للمقارنة 
للمحاســــبة )   α=5%( ال یوجــــد اثــــر ذو داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة   :الفرضــــیة الفرعیــــة الرابعــــة. د

  .القوائم المالیة من خالل بعد القابلیة للفهماإلبداعیة على جودة 
  نتائج تحلیل االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على بعد القابلیة للفهم): 14(الجدول رقم   

المتغیـــــــــــــــــــر 
  المستقل

معامــــــــــــــــل 
 االنحــدار 

B 

 t قیمـــــة 
  المحسوبة

مســــــــــــــــتوى 
  sig الداللة 

 F قیمــــة 
  المحسوبة

ــــل   معام
  R االرتباط 

معامـــــــــــــــــــل 
  R2 التحدید 

توى مســـــــــــــــــ
  sigالداللة 

بعــــد القابلیــــة 
  للفهم

4.99  3.355  0.025  11.257  0.499a  0.249  0.025b 

  من إعداد الباحثین: المصدر
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أن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة ) 14(مــن خــالل النتــائج الــواردة فــي الجــدول : التعلیــق
)α=0.05 (فــي العینـــة محــل الدراســـة، ممــا یشـــیر إلــى وجـــود عالقـــة  بــین المحاســـبة االبداعیــة وبعـــد القابلیــة للفهـــم

 3.355البالغــة  tوأیضــا قیمــة  11.257المحســوبة التــي بلغــت  Fایجابیــة بــین المتغیــرین ، وهــذا مــا یؤكــده كــل مــن 
أي انــه توجــد 0.249 و معامــل التحدیــد البــالغ 0.499 ونالحــظ أن معامــل االرتبــاط بلــغ  ،0.025بمسـتوى داللــة 
ین المحاســبة اإلبداعیــة و البعــد الرابــع بعــد القابلیــة للفهــم، أمــا العالقــة الریاضــیة لالنحــدار الخطــي عالقــة طردیــة بــ

  : البسیط   فجاءت من الشكل التالي
          Y= 0.499 x +1.708 

فـي بدرجـة واحـدة تـؤدي إلـى التغیـر الطـردي  بعد القابلیة للمقارنـةمن خالل المعادلة یمكن القول أن التغییر في    
Y  ال یوجــد اثــر ذو داللـــة :" درجــة، وعلــى هــذا األســاس یــتم رفـــض الفرضــیة الصــفریة القائلــة أنــه  0.499بمقــدار

للمحاســبة اإلبداعیــة علــى جــودة  القــوائم المالیــة مــن خــالل بعــد القابلیــة )  α=5%( إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة
  .، ومنه نقبل الفرضیة البدیلة"للفهم 

للمحاسـبة اإلبداعیـة علـى جـودة القـوائم المالیـة مـن )   α=5%( صائیة عند مسـتوى الداللـة  یوجد اثر ذو داللة إح
  .خالل بعد القابلیة للفهم

  :خاتمة. 4
أثـــر اســـتخدام المحاســـبة اإلبداعیـــة علـــى جـــودة القـــوائم المالیـــة تـــم التوصـــل إلـــى  مـــن خـــالل دراســـتنا التـــي تناولـــت

  .مجموعة من النتائج واقتراح بعض التوصیات
 :نتائج الدراسة 1.4

  : توصلت الدراسة النظریة والتطبیقیة إلى مجموعة من النتائج تم حصرها فیما یلي
 أسالیب المحاسبة اإلبداعیة هي ممارسات تؤثر على موثوقیة القوائم المالیة. 
 توجد صعوبات في ضبط وتقلیل ممارسات المحاسبة اإلبداعیة. 
  انطبـاع جیـد عـن المؤسســة وتضـلیل مسـتخدمي القـوائم المالیـة وذلــك أهـم أهـداف المحاسـبة اإلبداعیـة هــو تقـدیم

 .لخدمة مصالح معینة
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 هناك العدید من الثغرات التي تساعد في استخدام أسالیب المحاسبة اإلبداعیة. 
  مهنة المحاسبة تحتاج إلى اهتمام أكثـر بالجانـب األخالقـي لكـي ال یلجـأ المحاسـب إلـى تبنـي أسـالیب المحاسـبة

، ذلـــك أن ممارســـات المحاســـبة اإلبداعیــة ال تنحصـــر فـــي البعـــد الفنـــي للمحاســبة فقـــط بـــل تتجـــاوز للبعـــد اإلبداعیــة
 .األخالقي للمحاسبین

 حریة اختیار البدائل المحاسبیة تساعد على استخدام المحاسبة اإلبداعیة. 
 ایجابیــة وقــد  إن ممارســات المحاســبة اإلبداعیــة تختلــف بــاختالف الهــدف منهــا والظــروف فقــد تكــون ممارســات

 .تكون ممارسات سلبیة حسب الفرص المتاحة
  :وهي كاآلتي یمكن اإلشارة إلى مجموعة من التوصیات :توصیات الدراسة 2.4
  العمــل علــى تحســین جــودة القــوائم المالیــة مــن خــالل إلــزام المؤسســات بإعــدادها وفــق مــا نصــت علیــه المعــاییر

 .المحاسبیة الدولیة
 بالتقید بأخالقیات المهنة إصدار قوانین تلزم إلدارة. 
 تفعیل آلیات الرقابة المختلفة في المؤسسات. 
 ضرورة اهتمام الباحثین والمهنیین أكثر بموضوع المحاسبة اإلبداعیة وطرق الحد منها. 
 تنمیة ثقافة المحاسبة والمالیة بین مستخدمي القوائم المالیة . 
 إلبداعیةالعمل على زیادة الوعي واإلدراك ألضرار المحاسبة ا. 
 تفعیل ركائز حوكمة الشركات للحد من ممارسات أسالیب المحاسبة اإلبداعیة. 
 إصدار تشریعات ردعیة تتضمن عقوبات لحاالت التالعب والتحریف في القوائم المالیة. 
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 قائمة الجداول. 5

  
 :االتالمراجع واإلح. 6

                                                             
مجلـة العلـوم  ،دور تطبیق حوكمـة الشـركات فـي ممارسـات أسـالیب المحاسـبة اإلبداعیـة الرحمان عباس بلـة، سید عبد  1

  .60ص  ،2012، 12العدد المملكة العربیة السعودیة، ،یة وعلوم التسییراالقتصاد
مجلـة العلـوم االقتصـادیة وعلـوم  ،المحاسبة اإلبداعیة مفاهیم وأسالیب مبتكـرة لتجمیـل صـورة الـدخل رقي تیجـاني،الب  2

  .34، ص 2012، 12العدد جامعة سطیف،، التسییر
مجلـة القادسـیة للعلـوم  ،المحاسبة اإلبداعیة على مصداقیة القـوائم المالیـة تأثیر أسالیبدي، امرهون الزي ،نعیم تومان  3

  .197ص ،2014، العراق 02العدد ،17جامعة القادسیة المجلد، اإلداریة
مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم االقتصـادیة  ،دور لجان المراجعة في الحد مـن ممارسـات المحاسـبة اإلبداعیـة رشا حمادة،  4

  .33ص،    2010، 26مجلدالوالقانونیة، 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
  07  صدق وثبات الدراسة  01
  08  سيمقیاس لیكارت الخما  02
  08  مواصفات عینة البحث  03
  09  "طبیعة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة"اتجاهات آلراء أفراد العینة بالنسبة للمحور األول  04
  10  اتجاه آلراء  أفراد العینة بعد الموثوقیة  05
  11  اتجاه آلراء  أفراد العینة بعد المالئمة  06
  11  للمقارنةاتجاه آلراء  أفراد العینة بعد القابلیة   07
  12  اتجاه آلراء  أفراد العینة بعد القابلیة للفهم  08
  12  تحلیل نتائج التباین لالنحدار الختبار الفرضیة الرئیسیة  09
  13 تحلیل نتائج االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على جودة القوائم المالیة  10
  13  عد الموثوقیةتحلیل نتائج االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على ب  11
  14  تحلیل نتائج االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على بعد المالئمة  12
  14  تحلیل نتائج االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على بعد القابلیة للمقارنة  13
  15  تحلیل نتائج االنحدار ألثر المحاسبة اإلبداعیة على بعد القابلیة للفهم  14
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فـي شـركات المسـاهمة فـي المملكـة العربیـة  اإلبداعیـةالمحاسـبة  وأسـالیبدوافـع  میسون بنـت محمـد بـن علـى القـري،  5

ص  ،2010المملكـة العربیـة السـعودیة  جامعـة الملـك عبـد العزیـز،غیـر منشـورة،  لنیل شهادة الماجسـتیر، رسالة ،السعودیة
30.  
أســالیب اسـتخدام المحاســبة اإلبداعیــة فـي قــائمتي الــدخل  ،الصــوفي حسـین فــارس جمیـل القطـیش، مفلــح حســن فلـیح  6

ـــوم ، والمركـــز المـــالي فـــي الشـــركات الصـــناعیة المســـاهمة العامـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان مجلـــة كلیـــة بغـــداد للعل
  .363، ص 2011، 27، العدد االقتصادیة

غیــر  ،لنیــل شــهادة الماجســتیر رســالة،  ســي فــي تقیــیم األداءالمــنهج الحــدیث للتحلیــل المــالي األسابــن مالــك عمــار ،  7
  .19ص  ،2011التسییر، جامعة منتوري قسنطینة ، م، تخصص ادارة مالیة علو منشورة

،غیـر لنیـل شـهادة الماجسـتیر رسـالة ،النظام المالي بین االسـتجابة للمعـاییر الدولیـة ومتطلبـات التطبیـق رفیق یوسـفي،  8
  .92، ص2011جامعة تبسة، الجزائر  تخصص محاسبة، ،منشورة

، جامعـة الثالثـة محاسـبة وجبایـة  مطبوعـة مقدمـة لطلبـة السـنة  ،محاضـرات مقیـاس المحاسـبة المعمقـة ،بكـاري بلخیـر  9
  . 12-13ص ص ،  2015-2014، قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر 

، غیــر أطروحــة دكتــوراه ،ات التطبیــقرجعیــة والنظریــة وتحــدیمالمخطــط المحاســبي البنكــي بــین ال ،بــن فــرج زوینــة  10
  .30-29 ،ص ص، 2013/2014،جامعة سطیفمنشورة، 

،المجمــع العربــي للمحاســبین والقــانونیین، خبیــر المعــاییر المحاســبة الدولیــة إلعــداد التقــاریر المالیــةجمعــة حمیـدات،   11
  .10ص  ،2014األردن 

غیـر  ، مـذكرة ماجسـتیر،المـالي للمؤسسـة االقتصـادیة اءاألددور المعلومـات المحاسـبیة فـي تحسـین  ،بزاقـراري حیـاة  12
  .60-59، ص ص 2011جامعة محمد خیضر بسكرة،  تخصص محاسبة، منشورة،

  .54ص ، 2004 ،األردن ،دار حامد ،  أسس المحاسبة المالیة وآخرون،، رضوان حلوة حنان  13
ــ ،شــریفي احمــد عمــور جمــال، 14 ــالي ف ــداع المحاســبي و الم ــة اإلب ــة اإلفصــاح عــن المعلومــات دور و أهمی ي عملی

اإلبـداع و التغییـر التنظیمـي فـي المنظمـات الحدیثـة دراسـة  مقدمة ضمن الملتقى الدولي حـول مداخلة  ،المحاسبیة والمالیة
  2011ماي    19 ،18دولیة یومي ووتحلیل تجارب وطنیة  

ل المعـاییر ظة المعلومـات المحاسـبیة فـي تـأثیر أسـالیب المحاسـبة اإلبداعیـة فـي جـود باخجة عبد اهللا محمد طالب،  15
  75، ص 2013العراق ، ،جامعة  السلیمانیة غیر منشورة، لنیل شهادة الماجستیر، رسالة ،المحاسبیة الدولیة

  


