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 الملّخص:

لها من  تعتبر مبادئ حوكمة الشركات من أبرز المتطلبّات اإلداريّة الحديثة لكافّة المنظّمات، وخاّصة بالنسبة لمكاتب التدقيق والمحاسبة، لما   

 ارتباط وثيق بجودة التدقيق من جهة وضمان تحقيق الميزة التنافسيّة من جهة ثانية.

واالفصاح المحاسبيي من   ومتغيّر جودة المعلومات المحاسبيّة حوكمة الشركات كمتغير مستقلّ ويهتم هذا البحث بدراسة العالقة بين مبادئ   

صميم جهة ثانية كمتغيّرين تابعين، وذلك من وجهة نظر خبراء المحاسبة المجازين في مكاتب التدقيق في جنوب لبنان، ولتجسيد تلك العالقة تم ت

برنامج الحزم  SPSS خبير محاسبي، وتّم تحليل مفردات االستبيان باستخدام برنامج 98استبيان وّزع على عينة الدراسة البالغ عددها 

بجودة االحصائية للعلوم االجتماعيّة، والوقوف على أهم المقاربات الحديثة التي تمّكن من تجسيد العالقة بين مبادئ حوكمة الشركات وعالقتها 

مبدأ بين تطبيق حوكمة  من لكل قوية طردية عالقة توجد المعلومات المحاسبيّة واالفصاح المحاسبي،  ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها:

 فروق جودة المعلومات المحاسبيّة، وكذلك هناك عالقة طردية بين تطبيق حوكمة الشركات واالفصاح المحاسبي، وبأنه ال توجد الشركات مع

المحاسبي حول درجة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبيّة واالفصاح  المبحوثين استجابات في احصائية داللة ذات

 تعزى للمتغيرات الديمغرافيّة.

 مبادئ حوكمة الشركات، االفصاح المحاسبي، جودة المعلومة المحاسبيّة، التدقيق الداخلي، خبراء المحاسبة، الشفافيّة. الكلمات المفتاحيّة: 
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The impact of corporate governance on the quality of accounting 

information and accounting disclosure 

 “From the point of view of accounting experts in South Lebanon Governorate” 

 

Summary: 

   The principles of corporate governance are among the most prominent modern administrative requirements 

for all organizations, especially for auditing and accounting offices, because they are closely related to the 

quality of audit on the one hand and ensuring the achievement of competitive advantage on the other hand, 

This research is concerned with studying the relationship between the principles of corporate governance as 

an independent variable and the quality of accounting information and accounting disclosure on the other 

hand as a dependent variable, and it is from the point of view of the certified accounting experts in the audit 

offices in southern Lebanon. Accounting, and the vocabulary of the questionnaire was analyzed by using the 

SPSS program, the packages program for statistics for social sciences, and identifying the most important 

modern approaches that were used through embodying the relationship between corporate governance 

principles and its relationship to the quality of accounting information and accounting disclosure, Among the 

most important results reached: There is a strong direct relationship for each of the principle between the 

application of corporate governance with the quality of accounting information, as well as a direct 

relationship between the application of corporate governance and accounting disclosure, and that there are no 

relevant differences statistically significant in the respondents' responses to the degree of application of the 

principles Corporate governance, quality of accounting information and accounting disclosure are 

attributable to demographic variables. 

 Key words: principles of corporate governance, accounting disclosure, quality of accounting information, 

internal audit, accounting experts, transparency. 
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 :المقّدمة -1

للمنظّمات، أهمية متميزة في الفلسفة اإلدارية المعاصرة  (the corporate governanceالشركات ) ةتحتّل حوكم  

خاصة في ظّل احتدام حّدة المنافسة في األسواق، والموارد بمكوناتها المتعددة سواء أكانت ماديّة، ماليّة، بشريّة أم 

تكنولوجيّة، مما يتطلّب امتالك رؤية وفلسفة شاملة قادرة على مواجهة التحديات البيئية الداخليّة والخارجيّة، الحاليّة 

،  (52، صفحة 5002)حماد،  راتها الذاتية في التكيّف والمواءمة مع التغيرات في البيئة التنافسيةوالمستقبلية، وزيادة قد

وقد أصبحت حوكمة الشركات من الموضوعات الهاّمة بالنسبة ألغلبيّة المؤسسات والمنظّمات اإلقليميّة والدوليّة، خاّصة 

لماليّة المختلفة التي حدثت في الكثير من الشركات في الدول المتقّدمة مثل االنهيارات الماليّة التي بعد سلسلة األزمات ا

(، والتي كانت تعمل في Enron، وأزمة شركة أنرون )7881حدثت في عدد من دول شرق اسيا وأميركا الالتينيّة عام 

 ، كذلك أزمة شركة وورلدكوم5007ميركية عاممجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي في الواليات المتحدة األ

(Worldcom االميركيّة لالتصاالت ) ،انهيار هذه الشركات هو افتقار ، ومن أبرز أسباب (555، صفحة 5079)حجازي

اختالل هياكل التمويل، وعدم القدرة إدارتها إلى الممارسة السليمة في الرقابة واإلشراف، ونقص الخبرة والمهارة، وكذلك 

على توليد تدفقات نقدية داخلة كافية لسداد االلتزامات المستحقة عليها، باإلضافة إلى نقص الشفافيّة وعدم االهتمام بتطبيق 

مما  المبادئ المحاسبية التي تحقّق اإلفصاح والشفافية بجانب عدم إظهار المعلومات المحاسبية لحقيقة األوضاع المالية،

 يؤّدي الى بيانات ماليّة غير سليمة ال تعبّر عن حقيقة الوضع المالي لها.

 and  CooperationOrganization for Economicوانطالقاً من ذلك قامت منظّمة التعاون االقتصادي والتنمية   

Development (OECDوهي منظمة دولية تهدف إلى التنمية االقتصادية وإلى إنعاش التباد ،) ،الت الدوليّة التجارية

وهذه المعايير: ضمان وجود أساس إلطار فّعال لحوكمة بوضع مجموعة من مبادئ لحوكمة الشركات،  7888عام 

الشركات، حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكيّة، المعاملة المتساوية للمساهمين، دور أصحاب 

 يات مجلس اإلدارة؛المصالح، االفصاح والشفافيّة، مسؤول

وتعتبر المعلومات المحاسبيّة الخالصة الرقميّة لكافة العمليات ذات األثر المالّي التي تقوم بها المنظّمة ومن خاللها   

 .  (507، صفحة 5077)حامدي و عيشي،  يستطيع مستخدموها من تقييم الوضع المالي واتخاذ القرار
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 الدراسة إشكالية

جذب االستثمارات ورؤوس  صعوبة الى اإلدارة، وسوء والمالي اإلداري الفساد تسبب بها التي المالية األزمات أّدت   

األساليب  هذه على ويطلق (72، صفحة 5008)الجنابي، ا انتهاج أساليب علميّة في إدارته المال، مما دفع بالشركات الى

خاصة في ظل  الشركات لحوكمة سليمة هياكل بوجود تتميز شركات عن المستثمرون يبحث بحوكمة الشركات وعليه،

  ، واشتداد حّدة المنافسة.المالية األسواق تحريرو لعولمةا

 على التعرف ثم ومن ، المحاسبيّة جودة المعلوماتعلى  الحوكمة قواعد أثر على الوقوف الدراسة هذه ستحاول لذلك  

 بتوصياتبهدف الخروج  اللبنانيّة اإلقتصادية والمؤسسات الشركات في القواعد هذه تطبيق من وتقلل تحد التي الصعوبات

 السوق في التنافسية القدرة لزيادة والرقابية القانونية البيئة وتطوير الحوكمة ثقافة وتطوير القواعد هذه تعزيز في تساهم

 : التالي الرئيسي السؤال على اإلجابة الى الدراسة هذه ومن هنا ستسعى اللبناني

 

 المؤسسات لدى المحاسبية واالفصاح المحاسبي المعلومات جودة تحقيق في الشركات حوكمة مساهمة مدى ما -

 ؟في محافظة لبنان الجنوبي اإلقتصادية

 

 : التالية الفرعية األسئلة الرئيسي السؤال هذا عن وينبثق

 جودة ذات محاسبيّة معلومات توفير على في محافظة لبنان الجنوبي االقتصادية المؤسسات حرص مدى ما -

  الشركات؟ حوكمة لقواعد بتطبيقها

 المحاسبي؟ اإلفصاح تعزيز في الشركات حوكمة مساهمة مدى ما -

 ؟يجنوبمحافظة لبنان ال المؤسسات االقتصادية في في الشركات حوكمة تطبيق معوقات ماهي -

 

 : التالية الفرضيات صحة من قسيتم التحقّ  التساؤالت هذه إطار وفي

تلتزم المؤسسات االقتصادية في جنوب لبنان بتقديم معلومات محاسبية بجودة عالية من خالل  -7

 تطبيق قواعد حوكمة الشركات؛

 تؤدي حوكمة الشركات الى تعزيز االفصاح المحاسبي؛ -5
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 المعلومات جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر نحو إحصائية داللة ذات فروق توجد -5

ل والوظيفية )الجنس، العمر، المؤهّ  الشخصية للمتغيرات تعزى المحاسبي المحاسبية واإلفصاح

 .الخبرة( الوضع المهني، العلمي،

 

 متغيرات الدراسة: -1-1

 OECDبحسب منظمة  المتغيّر المستقّل: مبادئ حوكمة الشركات -

 المعلومات المحاسبيّة واالفصاح المحاسبيالمتغيّرات التابعة: جودة  -

 

 

 مغيرات الدراسة (:1سم توضيحي )ر

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث

المتغّير المستقلّ 

وجود أساس 
إلطار فّعال 

لحوكمة الشركات

حقوق المساهمين 

االفصاح 
والشفافية

مسؤوليات مجلس 
االدارة 

دور أصحاب 
المصالح

المتغّير التابع

جودة 
المعلومات 
المحاسبّية

االفصاح 
المحاسبي

الخبرةالجنس، العمر، المؤّهل العلمي، الوضع المهني،   
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  :الدراسة أهمية -1-2

تعتبر من اوائل الدراسات في لبنان والتي تربط عالقة ودور مبادئ حوكمة الشركات  تنبع أهميّة هذه الدراسة كونها  

العالقة وتأثيرها على االفصاح المحاسبي  اتءة المعلومات المقدمة لألطراف ذوكيفية تأثيرها في تحسين جودة وكفا

رفّي يساهم في تطوير وذلك من وجهة نظر خبراء المحاسبة، كما أّن هذه الدراسة تساعد في إضافة تراكم مع

 الممارسات المحاسبية.

  :الدراسة أهداف -1-3

 : التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى

الوقوف على الجوانب الفكريّة لحوكمة الشركات وكيفيّة االستفادة منها في تحسين جودة المعلومات المحاسبيّة وذلك  -7

 بغرض تعزيز الثقة فيها؛

 الحوكمة؛ بقواعد وتأثره اإلفصاح دور على الوقوف -5

 .المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح من وكل الحوكمة قواعد بين المتداخلة العالقة مدى على التعرف -5

 

  :الدراسة أسلوب -1-4

 :يعتمد هذا البحث على األسلوبين التاليين     

المجال وذلك بغرض تحليلها األسلوب األول: الدراسة النظرية المكتبية لألبحاث والكتابات السابقة في هذا  -

 واالستفادة منها في صياغة الجوانب النظرية والفلسفية لهذا البحث؛

األسلوب الثاني: الدراسة التطبيقية والتي تتضمن تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها على خبراء المحاسبة  -

ائهم وخبراتهم واالستفادة والمحاسبين في مكاتب التدقيق في منطقة صور في جنوب لبنان، وذلك للوقوف على آر

منها في التغلب على مشكلة البحث، وذلك من خالل تحليل نتائج االستقصاء باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

SPSS. 
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 الدراسات السابقة:  -2

تناولت العديد من الدراسات موضوع العالقة بين حوكمة الشركات لناحية مبادئها وأساليبها وموضوع جودة المعلومات    

، بعنوان "دور أساليب الرقابة الحديثة في  (5079)السياغي، ومن هذه الدراسات دراسة  واالفصاح المحاسبي، المحاسبية

المحاسبة اإلبداعيّة وتقليل المخاطر"، حيث هدفت هذه الدراسة الى معرفة األساليب الحديثة في الرقابة  كشف ممارسات

لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة في المصارف السودانيّة، وتوضيح أهميّة استخدام االساليب الحديثة في المصارف 

حاسبية، وكذلك التعرف على األسباب التي أّدت الى ظهورها السودانية لتقليل المخاطر وزيادة موثوقية المعلومات الم

والمزايا والفوائد التي يمكن ان تجنيها المصارف السودانية في حالة إلتزامها بهذه األساليب، اعتمدت الدراسة على المنهج 

محاور الدراسة وصياغة  التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة، والمنهج االستنباطي لتحديد

مسترجعة من  720فروضها، والمنهج االستقرائي الختبار الفرضيات، والمنهج الوصفي التحليلي عن طريق استبانة )

موّزعة( على عيّنة من المصارف السودانيّة، وتوّصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  أهمها، توجد عالقة  711أصل 

يب الحديثة في الرقابة والكشف من ممارسات المحاسبة االبداعيّة في المصارف السودانيّة، ايجابيّة بين استخدام األسال

استخدام األساليب الحديثة في الرقابة يساهم في كشف ممارسات المحاسبة االبداعيّة وتقليل المخاطر، إجراء المزيد من 

 المخاطر واالساليب الحديثة في الرقابة.الدراسات حول العالقة بين كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة وتقليل 

، الضوء على " أثر لجان المراجعة في تنظيم السياسات المحاسبية وتحقيق الشفافية في (5071)أمين، وألقت دراسة  

اجعة في تنظيم السياسات البيانات المالية في المصارف التجارية السودانية"، حيث تناولت هذه الدراسة أثر لجان المر

المحاسبية وتحقيق الشفافية في التقارير المالية في المصارف التجارية السودانية، هدفت الدراسة التعرف على مفهوم 

وخصائص لجان المراجعة وتطورها، وقياس أثر خصائص لجان المراجعة في تنظيم السياسات المحاسبية وتحقيق شفافية 

التجارية، قياس أثر التغير في السياسات المحاسبية في شفافية التقارير المالية في المصارف  التقارير المالية للمصارف

استمارة،  750استمارة استبانة ُجمع منها  740التجارية، واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع 

تأثير ايجابي )لمهام لجان المراجعة، استقاللية لجنة  تم إثبات فرضيات الدراسة والتوصل إلى النتائج التالية: يوجد

المراجعة، خبرة أعضاء لجنة المراجعة، كفاءة لجنة المراجعة، وتقرير لجنة المراجعة( ، في تنظيم السياسات المحاسبية 

التقارير المالية وفي تحقيق شفافية التقارير المالية المصرفية، يوجد تأثير إيجابي للسياسات المحاسبية في الشفافية في 
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المصرفية. أوصت الدراسة بضرورة التكوين اإللزامي للجان المراجعة حتى يمكن تحديد خصائص تلك اللجان الواجب 

توافرها في أعضائها، ضرورة أن تركز لجنة المراجعة على اختيار السياسات المحاسبية التي تتناسب مع ظروف 

مصرف بما فيها تقرير لجنة المراجعة في سوق األوراق المالية في الوقت المحدد المصرف، أن يتم إدراج التقارير المالية لل

 من قبل هيئة السوق.

، والتي  (5071)أبو بكر، وتعّرضت بعض الدراسات الى دور الحوكمة في تفعيل الرقابة ومن هذه الدراسات، دراسة   

تطبيق الحوكمة بالمصارف ودورها في تفعيل الرقابة وتقييم األداء"، وهدفت إلى عنونت ب "اإلتجاهات الحديثة في 

التعرف على اإلتجاهات الحديثة في تطبيق مفاهيم الحوكمة بالمصارف ودورها في تفعيل الرقابة وتقييم األداء، حيث تمثلت 

هل :لك من خالل التساؤلين التاليينمشكلة الدراسة في كيفية تطبيق مفاهيم الحوكمة داخل مصرف أبوظبي اإلسالمي وذ

توجد عالقة بين تطبيق الحوكمة بمصرف أبوظبي اإلسالمي وعملية تفعيل الرقابة ؟ وهل توجد عالقة بين تطبيق الحوكمة 

بمصرف أبوظبي اإلسالمي وعملية تقييم األداء؟ من أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة ان تطبيق مبادئ الحوكمة في 

ي اإلسالمي يقود إلى ضمان سالمة تقويم األداء المالي، كما أن نظام الرقابة الداخلية ولجان المراجعة داخل مصرف أبوظب

مصرف أبوظبي اإلسالمي تلعب دوراً كبيراً في تفعيل أسلوب الحوكمة، أما توصيات الدراسة فقد تمثلت في أنه يجب على 

محافظة على استمراره في تطبيق مبادئ الحوكمة حسب ز مجهوداته من أجل المصرف أبوظبي اإلسالمي أن يعزّ 

توجيهات البنك المركزي، كذلك ضرورة تفعيل إستخدام معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية لتحقيق درجة 

 أكبر من الشفافية.

، والتي  (5072)داود، ومن ناحية أخرى قامت بعض الدراسات بالبحث عن دور المراجعة في الحوكمة ومنها دراسة   

 دور إبراز إلى الدراسة هذه حيث هدفت "،كانت بعنوان "دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات على التقارير الماليّة 

 للمراجعة النظرية والمبادئ المفاهيم حيث تّم استعراض الشركات، حوكمة على داخلية رقابة كآلية الداخلية المراجعة

 بعض في شركات بعض موظفي على وتوزيعه استبيان فتم تصميم التطبيقي الجانب وحوكمة الشركات، أما الداخلية

 الجزائرية، وخلصت الشركات على تعميمها ومحاولة وتوجهاتهم أرائهم الشرقي في الجزائر لمعرفة الجنوب واليات

 المراجعة وظيفة بين عالقة وجود حين في، حوكمة بمبادئ مباشرة عالقة لها يسل الداخلية المراجعة وظيفة أن إلى الدراسة

 في اإلدارة مجلس مساعدة في تساهم حيث العليا، باإلدارة لصيقة وظيفة ألنها اإلدارة مجلس ومبدأ مسؤوليات الداخلية

 من مواءمتها ومدى السارية القوانين و لألنظمة الشركة مخالفة عدم من للتأّكد يلزم ما واتخاذ الشركة إستراتيجية مراجعة

 الحوكمة. مبادئ تطبيق في للمساعدة وادارة المخاطر الداخلية الرقابة نظام تقييم خالل
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والتي كانت بعنوان "أثر حوكمة الشركات في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية"، هدفت ، (5077)عكش،  بيّنت دراسة

الدراسة الى تبيان دور حوكمة الشركات على تعزيز جودة المعلومات المحاسبيّة وبالتالي تنشيط سوق األوراق المالية 

السورية، وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج تتلخص في أن تطبيق الحوكمة يحد من الكثير من المشاكل التي 

، وأنه يتطلب العديد من اإلصالحات االقتصادية والقانونية لمالئمة تواجهها هذه الشركات وبصفة خاصة المشاكل المالية

عملية التطبيق، كما تبين وجود ارتباط بين تطبيق حوكمة الشركات وتعزيز جودة المعلومات المحاسبية، وكذلك وجود 

 ي تطبق الحوكمة .ارتباط بين تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وبين تنشيط حركة سوق األوراق المالية الشركات الت

 Nsour, 2016)-(Alhyari & Al، دراسة ايضا  ومن الدراسات التي تطرقت الى هذا الموضوع

“The Role of Corporate Governance Principles in Reducing Creative Accounting Impacts on 

Financial Statements in Jordanian Industrial Public Shareholding companies”: 

هدفت إلى التعّرف على دور مبادئ حوكمة الشركات في الحد من اآلثار المحاسبية اإلبداعية على البيانات المالية في  

جتمع الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية. تم استخدام طرق تحليلية وصفية لتحقيق أهداف الدراسة ، ويتألف الم

( ، يعتمد 18من جميع الشركات المساهمة العامة الصناعية الصناعية التي الشركات المدرجة في بورصة عمان وعددها )

( شركة، وكانت وحدة التحليل هي المديرين 59الباحث على االستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة التي تتكون من )

(، توصلت SPSSين الداخليين، تم استخدام الطرق اإلحصائية المناسبة لـ )الماليين واإلداريين والمحاسبين والمراجع

الدراسة إلى عدة نتائج فيما يلي أهمها: هناك تأثير كبير لدور المساهمين في الحّد من ممارسات المحاسبة االبداعية، هناك 

أثير كبير لدور أصحاب المصلحة في تأثير كبير لمبدأ حماية حقوق المساهمون في الحد من المحاسبة اإلبداعية، هناك ت

الحد من المحاسبة اإلبداعية، هناك تأثير كبير لمبدأ الشفافية واإلفصاح في الحد من المحاسبة اإلبداعية اآلثار المترتبة على 

ي تقليل البيانات المالية في الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية، هناك تأثير كبير على مسؤوليات مجلس اإلدارة ف

آثار المحاسبة اإلبداعية على البيانات المالية في شركات المساهمة العامة الصناعية األردنية. وفي ضوء هذه النتيجة ، 

توصل الباحثون إلى التوصية التالية: يجب على الشركات التركيز على دور مبادئ حوكمة الشركات بسبب دورها الهام في 

اعية، كما يجب االستمرار في إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول متغيرات الدراسة الحد من اآلثار المحاسبية اإلبد

 لمعرفة أي صعوبات تواجه تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
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مبادئ حوكمة الشركات في تحسين جودة  أهميةتسلط الضوء على  كونهاالدراسة عن الدراسات السابقة في  هذهوتتميز   

 المعلومات المحاسبية من خالل اكتشاف حاالت الغش والتزوير في أقرب وقت مما يساعد القائمين على المؤسسات

، وكذلك وبنفس الوقت تقديم معلومات محاسبية تستفيد منها البيئتين الداخلية والخارجية ومعالجتها تصحيحهافي  االقتصادية

 تطبيق حوكمة الشركات في تعزيز االفصاح المحاسبي وذلك من وجهة نظر من المعنيين مباشرة بهذا الموضوع دراسة اثر

 وهم خبراء المحاسبة المجازين في محافظة لبنان الجنوبي.

 الدراسة التطبيقية -3

تحسين جودة  الحوكمة في اثرلبنان حول  جنوب في وف على وجهة نظر خبراء المحاسبةسيتم في هذه الدراسة الوق

  المعلومات المحاسبية وتعزيز االفصاح.

 مجتمع الدراسة وعينتها -3-1

خبير وذلك بحسب  98يتكون مجتمع الدراسة من خبراء المحاسبة المجازين في محافظة لبنان الجنوبي والبالغ عددهم     

نة شاملة لجميع أولئك المدققين النشرة الخاّصة بنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، وقد تمثّلت الدراسة بعيّ 

( واستخدم مقياس %19.11استبانة أي بنسبة ) 10ستبانه عليهم جميعاً، وتّم استعادة إلوالمحاسبين، بحيث تّم توزيع ا

 جابة كما يلي:إل، بحيث طُلب من المستطلع باالثالثيليكرت 

 الثالثي(: مقياس ليكرت 7الجدول رقم)

 االستجابة
 موافقغير  محايد موافق

 الدرجة
5 5 7 

 : التالي الجدول في كما حالمرجّ  طالمتوسّ  قيم حسب اإلتجاه يحّدد ثم المرجح الحسابي المتوسط حساب ذلك بعد يتم

 (11) المتوسط المرجح لالستجابة المفترضة(: 2الجدول رقم)

 البيان
 مرجحالمتوسط ال

 غير موافق
 7.11الى  0  من

 محايد
 5.55الى  7.11من 

 موافق
 5الى  5.54من 
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 اإلتساق وقوة النتائج صدق أظهرت للفقرات، الداخلي اإلتساق ومدى (كرونباخ ألفا) والثبات الصدق معاملوبعد اختبار 

 ألفا يبين التالي والجدول ،وهي نسبة يمكن التعويل عليها في تعزيز موثوقية نتائج البحث % 18 بنسبة للدراسة الداخلي

 الدراسة: لعينة كرونباخ

 والثبات على فقرات االستبانة الصدقنسبة اختبار (: 5الجدول رقم)

 نسبة الصدق والثبات معامل الصدق والثبات عدد الفقرات العينة

10 52 0.189 18.9% 

 المصدر: من اعداد الباحث

 :ومناقشتها إختبارها ثم لمعطيات الدراسة الدراسة من خالل التحليل الوصفي نتائج عرضوفيما يلي سيتم 

 الدراسة لعينة الديموغرافية للخصائص الوصفي التحليل  -5-5

سنة وهذا يعبّر عن ان مهنة المحاسبة  40سنة وال  52بالنسبة للعمر فإن النسبة األكبر ألعمار المستطلعين تترّكز بين 

ونسبة كل فئة عمرية من أعمار مهنة فتيّة أي ان اغلب ممتهني المحاسبة هم من فئة الشباب والجدول التالي يّوضح عدد 

 المستطلعين:

 توزيع افراد العينة بحسب العمر(: 4الجدول رقم)

 العمر

 النسبة

النسبة 

 التكرارات النسبة التراكمية المصّححة

 

 25 ال دون 3 4.3 4.3 4.3

 سنة

 سنة 25-30 20 32.9 28.6 28.6

 سنة 31-40 31 77.1 44.3 44.3

 سنة 41-50 12 94.3 17.1 17.1

 50 ال فوق 4 100.0 5.7 5.7

 سنة

 spss المصدر: من مخرجات ال
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 ( كما هو مّوضح بالجدول أدناه:%24أّما بالنسبة للجنس فأن النسبة األكير للمستطلعين هم من الذكور )

 

 توزيع افراد العينة بحسب الجنس(: 2الجدول رقم)

 الجنس

 النسبة

النسبة 

 التكرارات النسبة التراكمية المصّححة

 

 ذكر 54 77.1 77.1 77.1

 انثى  16 100.0 22.9 22.9

 spss المصدر: من مخرجات ال

من المستطلعين( وهذا يعود  %42أّما بالنسبة للمؤهالت العلميّة فإن أغلب المستطلعين هم من حملة االجازة الجامعية )

 االعضاء ان يكونوا من حملة اإلجازة الجامعية على األقل.بسبب أن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تشترط على 

 

 المؤهل العمليتوزيع افراد العينة بحسب (: 1الجدول رقم)

 المؤهل العلمي

 النسبة

النسبة 

 التكرارات النسبة التراكمية المصّححة

 

 دكتوراه 4 5.7 5.7 5.7

 ماجستير 10 20.0 14.3 14.3

 دبلوم 11 35.7 15.7 15.7

 جامعية اجازة 45 100.0 64.3 64.3

 المجموع 70  100.0 100.0

 spss المصدر: من مخرجات ال

وهذا األمر طبيعي خاصة بأنهم المستهدفين االساس في هذه  إن أغلب المستطلعين هم من خبراء المحاسبة المجازين

 :الدراسة
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 توزيع افراد العينة بحسب المؤهل العملي(: 1الجدول رقم)

 الوظيفيالمؤهل 

 النسبة

النسبة 

 التكرارات النسبة التراكمية المصّححة

 

 ممارس مجاز محاسبي خبير 50 71.4 71.4 71.4

 غير مجاز محاسبي خبير 14 91.4 20.0 20.0

 ممارس

 محاسبي خبير لدى متدرج 6 100.0 8.6 8.6

 مجاز

 المجموع 70  100.0 100.0

 spss المصدر: من مخرجات ال

 

 :سنوات 70وسنوات  5بين لديهم خبرة عملية  ستطلعينالجدول ادناه فان اغلب المر وكما يظه

 توزيع افراد العينة بحسب سنوات الخبرة(: 9الجدول رقم)

 سنوات الخبرة

 النسبة

النسبة 

 التكرارات النسبة التراكمية المصّححة

 

 سنوات 3 من أقل 6 8.6 8.6 8.6

 سنوات 5و 3 بين 32 54.3 45.7 45.7

 سنوات 10و 6 بين 19 81.4 27.1 27.1

 سنة 15 من اكثر 11 97.1 15.7 15.7

 سنة 15 من اكثر 2 100.0 2.9 2.9

 المجموع 70  100.0 100.0
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 spss المصدر: من مخرجات ال

 

 اإلستبيان محاور حول المستجوبين بآراء المتعلقة نتائج وتحليل رضع -3-2-1

 ليكارت الثالثي مقياس استعمال أنه وبما عددها، على اإلجابة بدائل مجموع تقسيم خالل من اإلفتراضي احتساب الوسط ان

 : فإن اإلستبيان بناء في

 

 5البدائل =  عدد

  1=  البدائل مجموع

 المتوسط قيمة فيها يقع التي الفئة تحديد طريق عن سلبيا أو إيجابيا كانسواء  التحليل عند سؤال كل طبيعة تحديد تم

 : المدى حساب طريق عن الفئات حدود حساب ويتم الحسابي،

 5= 7-5الصغرى =  القيمة - الكبرى المدى = القيمة

 0.11= 5/5طول الفئة = المدى/عدد التكررات= 

 .األولى الفئة من إبتداءاً  الفئات إلى بالتدريج 0,66 النتيجة نضيف ذلك ضوء وعلى

 

 

 

 : المستجوبين بأراء المتعلقة نتائج وتحليل عرض -3-2-2

 المؤسسات إلتزام بمدى والمتعلقة اإلستبيان من األول المحور أسئلة حول عليها المتحصل النتائج التالي الجدول يوضح

 :الحوكمة قواعد تطبيق في اإلقتصادية
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 اإلستبيان من األول المحور أسئلة حول عليها المتحصل النتائج (:8الجدول رقم)

One-Sample Statistics   

 درجة الموافقة 

متوسط الخطأ  الرتبة 

 المعياري

االنحدار 

 المعياري

المتوسط 

 العدد الحسابي

 البيان

 للحوكمة والتنظيمية القانونية المتطلبات 70 2.343 631. 075. 3 موافق

 وتتصف القانون، احكام مع تتماشى

 .بالشفافية

 تحديد الى الحوكمة مبادئ تطبيق يؤدي 70 2.213 487. 058. 5 محايد

 في مسؤول لكل والصالحيات الواجبات

 المسائلة ألغراض دقيق بشكل الشركة

 بواجبها، الشركة في التدقيق قسم يقوم 70 2.241 550. 066. 4 محايد

 في يساهم مما موضوعية وبطريقة

 الحوكمة متطلبات تحقيق

 تأكيد بتقديم المحاسبة خبير يقوم 70 2.430 574. 069. 2 موافق

 اإلدارة مجلس إلى موضوعي

 تمثل المالية القوائم بأن والمساهمين

 الشركة وأداء المالي المركز بعدالة

 موافق

 

 توفر ضرورة على الشركة إدارة تعمل 70 2.524 550. 066. 1

 القوائم في والكفاءة الشفافية مستوى

 المالية

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 الشركات حوكمة بمبادئ باإللتزام والمتعلق األول المحور في العينة أفراد آراء يبين والذي السابق الجدول خالل من يتضح

 بلغ إذ المالية " القوائم في والكفاءة الشفافية مستوى توفر ضرورة على الشركة إدارة الرتبة االولى كانت بأن " تعمل بأنّ 

والشفافية، ومن بعدها اتت  اإلفصاح في المتمثل الحوكمة مبادئ أحد مع الفقرة هذه تتطابقو 5.254  الحسابي متوسطها

 القوائم بأن والمساهمين اإلدارة مجلس إلى موضوعي تأكيد بتقديم المحاسبة خبير المتعلقة ب " يقوم في الرتبة الثانية الفقرة

 نحو تتجه الفقرة إجابات أن بمعنى 5.450الحسابي  المتوسط بلغ الشركة" حيث وأداء المالي المركز بعدالة تمثل المالية
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 القانون، احكام مع تتماشى للحوكمة والتنظيمية القانونية "المتطلبات ب كانت تتعلقفي الرتبة الثالثة فالموافقة، أما  درجة

ايضا، اما  الموافقة درجة نحو تتجه الفقرة إجابات أن بمعنى 5.450الحسابي متوسطها  بالشفافية"، حيث بلغ وتتصف

 الفقرتين الثانية والثالثة فكان رأي المبحوثين محايدا.

 

 المؤسسات مساهمة بمدى والمتعلقة اإلستبيان من الثاني المحور أسئلة حول عليها المتحصل النتائج التالي الجدول يوضح  

 .الشركات حوكمة لقواعد تطبيقها خالل من جودة ذات معلومات توفير على اإلقتصادية

 اإلستبيان من الثانيالمحور  أسئلة حول عليها المتحصل النتائج (:70الجدول رقم)

One-Sample Statistics   

 درجة الموافقة 

متوسط الخطأ  الرتبة 

 المعياري

االنحدار 

 المعياري

المتوسط 

 العدد الحسابي

 البيان

 الحوكمة تطبيق على الشركة تحرص 70 5.517 635. 076. 3 محايد

 فعالية  ذات مالية معلومات توفر ألنها

 الشركة أهداف تحقيق على قادرة عالية

 والمستثمر

 جودة تحقيق في المحاسبة خبير يساهم 70 2.362 204. 024. 2 موافق

 عنها تفصح التي المالية المعلومة

 الشركة

 ونظم آليات تطبيق إلى الشركة تسعى 70 1.542 1.073 128. 5 غير موافق

 توفير في تساهم ومحاسبية مالية

 الواقع عن تعبر مالية معلومة

 ةللشرك اإلقتصادي

 بتوفير يسمح فعال رقابة نظام توفر 70 2.421 490. 059. 4 موافق

 مالئمة خاصية ذات مالية معلومات

 موافق

 

 الثقة عناصر توفير على الشركة تعمل 70 2.674 516. 062. 1

 من تتضمنه بما المالية المعلومات في

 التعبير وصدق التحيز لعدم مراعاة

 للتحقق والقابلية

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 
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 عناصر توفير على الشركة ومن خالل الجدول اعاله يتبين ان اعلى متوسط حسابي حصلت عليه الفقرة االخيرة " تعمل 

اما اقل   5.11للتحقق" بمعدل  والقابلية التعبير وصدق التحيز لعدم مراعاة من تتضمنه بما المالية المعلومات في الثقة

 معلومة توفير في تساهم ومحاسبية مالية ونظم آليات تطبيق إلى الشركة تسعى متوسط حسابي فحصلت عليه الفقرة الثالثة "

 .7.24للشركة" بمتوسط  اإلقتصادي الواقع عن تعبر مالية

 الحوكمة تطبيق بأن والمتعلقة اإلستبيان من الثالث المحور أسئلة حول عليها المتحصل النتائج يوضحأما الجدول التالي 

 .المحاسبي اإلفصاح عملية في ليسهّ 

 

 اإلستبيان من الثالثالمحور  أسئلة حول عليها المتحصل النتائج (:77الجدول رقم)

One-Sample Statistics   

 درجة الموافقة 

متوسط الخطأ  الرتبة 

 المعياري

االنحدار 

 المعياري

المتوسط 

 العدد الحسابي

 البيان

 توفير على اإلدارة مجلس يحرص 70 2.10 386. 046. 2 محايد

 اإلتصال ووسائل اإلفصاح متطلبات

 ذات اإلقتصاديين االطراف مختلف بين

 الصلة

 المخاطر عناصر عن اإلفصاح يتم 70 2.20 528. 063. 1 محايد

 تواجهها قد التي المتوقعة الجوهرية

 الشركة

 الكافية المعلومات لنشر قنوات تتوفر 70 1.101 347. 041. 5 غير موافق

 تتسم وبطريقة المناسب التوقيت وفي

 العالقة ذات األطراف لجميع بالعدالة

 على اإلدارة مجلس حرص عدم 70 5.255 401. 048. 4 موافق

 موثوقية نقص إلى يؤدي اإلفصاح

 المعروضة المالية المعلومة

 موافق

 

 الجوهرية التغيرات عن الشركة تفصح 70 5.425 490. 059. 3

 الملكية حقوق في

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 



 

18 

 عن اإلفصاح عليه الفقرة الثانية والتي تعبّر عن يتم ومن خالل الجدول اعاله يتبين ان اعلى متوسط حسابي حصلت 

اما اقل متوسط حسابي فحصلت عليه   5.11الشركة " بمتوسط  تواجهها قد التي المتوقعة الجوهرية المخاطر عناصر

 الواقع عن تعبر مالية معلومة توفير في تساهم ومحاسبية مالية ونظم آليات تطبيق إلى الشركة الفقرة الثالثة " تسعى

 .7.24للشركة" بمتوسط  اإلقتصادي

 تواجه التي بالصعوبات والمتعلقة اإلستبيان من الثاني المحور أسئلة حول عليها المتحصل النتائج التالي الجدول يوضح 

 الللبنانية. البيئة في الحوكمة تطبيق

 

 تطبيق تواجه التي بالصعوبات والمتعلقة اإلستبيان من الثاني المحور أسئلة المحور حول أسئلة حول عليها المتحصل النتائج (:75الجدول رقم)

 الللبنانية. البيئة في الحوكمة

One-Sample Statistics   

درجة 

 الموافقة 

متوسط الخطأ  الرتبة 

 المعياري

االنحدار 

 المعياري

المتوسط 

 العدد الحسابي

 البيان

 التعليم وطرق مناهج تطوير عدم 70 7.557 347. 041. 2 غير موافق

 والمختصين األكاديمين يخدم بما

 والتدقيق المراجعة مجال في

 والحوكمة

 لدى اإلستثماري الوعي ضعف 70 5.457 404. 048. 7 موافق

 األفراد

 المحاسبة مهنة تنظيم عدم 70 5.775 470. 056. 5 محايد

 من يحد سليم بشكل والمراجعة

 الحوكمة تطبيق على القدرة

 على الرقابية اإلجراءات ضعف 70 5.475 391. 047. 5 موافق

 قرارات على يؤثر السوق أداء

 المستثمرين
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 في عادل غير توزيع يوجد 70 7.197 289. 035. 4 محايد

 في واإلختصصات المسؤوليات

 المؤسسات إدارة

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 

الصعوبات التي تواجه تطبيق الحوكمة في البيئة اللبنانية بحسب اراء المبحوثين موزعة ومن خالل هذا الجدول يتبين ان  

 أداء على الرقابية اإلجراءات ضعف، (5.45األفراد )متوسط حسابي  لدى اإلستثماري الوعي تراتبيا كاالتي: ضعف

 من يحد سليم بشكل والمراجعة ةالمحاسب مهنة تنظيم (، عدم5.47المستثمرين )متوسط حسابي  قرارات على يؤثر السوق

 إدارة في واإلختصصات المسؤوليات في عادل غير توزيع (، يوجد5.77الحوكمة )متوسط حسابي  تطبيق على القدرة

 مجال في والمختصين األكاديمين يخدم بما التعليم وطرق مناهج تطوير (، عدم7.19المؤسسات )متوسط حسابي 

 .(7.55والحوكمة)متوسط حسابي  والتدقيق المراجعة

 

 :الدراسة فرضيات ومناقشة إختبار -3-3

 : الدراسة فرضيات إختبار  -3-3-1

 على حوكمة الشركات تطبيق أثر بإبراز االختبار هذا في سنقوم حيث بالدراسة، المتعلقة الفرضيات نفي أو صحة إلثبات

 استخدام تم وإلختبارها بالدراسة، المتعلقة الفرضيات نفي أو إثبات بغية المالية، المعلومة وجودة المحاسبي اإلفصاح

 .الدراسة في التابعين المتغيرين من وكل المستقل المتغير بين سبيرمان اإلرتباط مصفوفة

 

 : الشركات حوكمة قواعد بتطبيق المحاسبية المعلومة جودة تتحقق : األولى الفرضية -

o المحاسبية المعلومة جودة تحقيق في الشركات حوكمة تساهم ال.  

o المحاسبية المعلومة جودة تحقيق في الشركات حوكمة تساهم. 
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 االرتباط بين تطبيق قواعد حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية (:75الجدول رقم)

 جودة المعلومات المحاسبية االحصاءات 

 294.2 معامل االرتباط 

 292222 الداللةمستوى  تطبيق قواعد حوكمة الشركات

 02 حجم العبنة 

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 

 أنه توجد أين 0,05 من أقل وهي 0,000 يساوي الداللة مستوى بأن نالحظ أعاله الجدول في الموجودة النتائج ضوء وعلى

 0,492 تساوي اإلرتباط معامل قيمة أن كما الشركات، وحوكمة المحاسبية المعلومة جودة بين إحصائية داللة ذات عالقة

 النتائج على وبناءا الشركات وحوكمة المحاسبية المعلومة جودة تحقق بين قوية موجبة ارتباطية عالقة وجود على مما يدل

 النتيجة هذه ان ،"المحاسبية المعلومة جودة تحقيق في الشركات حوكمة تساهم " البديل بفرضية العدم ونقبل فرضية نرفض

 .وتوصيلها تقديمها وطريقة وضوحها حيث من لمعلومةا شكلب اإلهتمام المحاسبين من تتطلب

 

  .المحاسبي اإلفصاح عملية تسهيل إلى الشركات حوكمة تؤدي : الثانية الفرضية -

o المحاسبي اإلفصاح عملية تسهيل إلى الشركات حوكمة تؤدي ال.  

o المحاسبي اإلفصاح عملية تسهيل إلى الشركات حوكمة تؤدي. 

 االفصاح المحاسبيتعزيز االرتباط بين تطبيق قواعد حوكمة الشركات و (:74الجدول رقم)

 االفصاح المحاسبي االحصاءات 

 29433 معامل االرتباط 

 292222 مستوى الداللة تطبيق قواعد حوكمة الشركات

 02 حجم العبنة 

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 

 بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد أنه أي 0,05 من أقل وهي 0,000 يساوي الداللة مستوى أن الجدول خالل من نالحظ

 يدل مما 0,463 تساوي اإلرتباط معامل قيمة أن كما الدراسة، عينة مؤسسات في المحاسبي واإلفصاح الشركات حوكمة

 تؤدي " ةالبديل فرضيةال نرفض سبق ومما المحاسبي واإلفصاح الشركات حوكمة بين موجبة إرتباطية عالقة وجود على
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 اإلفصاح مبادئها من الرشيدة الحوكمة أن إلى ذلك ويرجع " المحاسبي اإلفصاح عملية تسهيل إلى الشركات حوكمة

 .المالية التقارير في المالية المعلومة عن والشفافية

 : عنها المنبثقة والفرضيات الثالثة الرئيسية الفرضية  -

 األولى الجزئية الفرضية وتحليل ختبارا .أ

 الجنسمتغير حسب بلمتوسطات حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية واالفصاح المحاسبي نتائج اختبار ا (:72الجدول رقم)

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 

 المعلومة جودة على الشركات حوكمة متوسطات روقمن خالل االطالع على ف : األولى الجزئية الفرضية تحليل -

 مستوىالتوالي أي اكبر من  على( 0.115( و )0.212) هي المحسوبة الداللة مستوى قيمة أننرى ب المحاسبية

 التي تعتبر بانه ونقبل ابالفرضية الصفرية  البديلة الفرضية نرفض وبالتالي ( 0,05 ) المعتمدة اإلحصائية الداللة

 لمتغير تعزى المحاسبية المعلومة جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر نحو إحصائية داللة ذات فروق توجدال 

 المحاسبي واإلفصاح المالية المعلومة جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر تقارب إلى يشير ما وهذاالجنس، 

 إنخرطت بحيث الهيئات جميع في العمل على المرأة إقبال سببل ذلك تفسير ويمكن الجنس، لمتغير تعزى التي

 .ال سيما مجال المحاسبة المجاالت جميع في الرجل تنافس وأصبحت العامة الحياة في المرأة

 

 

 

عدد افراد  الجنس 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 

 

 حوكمة 

 82 0.545- 0.585 7.478 24 ذكر

 

 

جودة  0.212

 المعلومات 

 المحاسبية

     0.575 7.552 71 انثى الشركات

 االفصاح  0.115 82 0.571 0.525 7.171 24 ذكر  

 المحاسبي    0.451 7.129 71 انثى  
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 حسب العمرب لمتوسطات حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية واالفصاح المحاسبينتائج اختبار ا (:71الجدول رقم)

عدد افراد  العمر  

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

F 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 

    0.454 7.421 3 سنة 25 ال دون 

 جودة    0.581 7.955 20 سنة 25-30 

 المعلومات   0.789 5.481 31 سنة 31-40 

 

 حوكمة 

 المحاسبية  0.395 0.754 0.585 5.708 12 سنة 41-50

    0.509 7.557 4 سنة 50 ال فوق الشركات

    0.787 5.425 3 سنة 25 ال دون 

 االفصاح 

  0.762 0.132 0.581 7.199 20 سنة 25-30 

 المحاسبي   0.595 5.505 31 سنة 31-40 

    0.558 7.575 12 سنة 41-50 

    0.758 0.588 4 سنة 50 ال فوق 

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 

 المعلومة جودة على الشركات حوكمة متوسطات من خالل االطالع على فروقالثانية:  الجزئية الفرضية تحليل -

على التوالي أي ( 0.115( و )0.582)هي  المحسوبة الداللة مستوى قيمة نواالفصاح المحاسبي، فإ المحاسبية

ونقبل الفرضية الصفرية  البديلة الفرضية نرفض وبالتالي ( 0,05 ) المعتمدة اإلحصائية الداللة اكبر من مستوى

 المحاسبية المعلومة جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر نحو إحصائية داللة ذات فروق توجدال  التي تعتبر بانه

 جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر تقارب إلى يشير ما ، وهذاالعمر لمتغير تعزىواالفصاح المحاسبي  

 شغل في أهمية له ليس العمر بأن ذلك ويفسر الجنس لمتغير تعزى التي المحاسبي واإلفصاح المالية المعلومة

 المسؤولية تحمل على قدرته إلى باإلضافة وكفاءته الفرد لدى الموجودة المعلومات كمية هو يهم وما المناصب

 الشركة. أهداف تحقيق في والمساهمة
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لمتوسطات حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية واالفصاح المحاسبي حسب متغير نتائج اختبار ا (:71الجدول رقم)

 المؤهالت العلميّة

المؤهالت  

 العلمية  

عدد 

افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

F 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 

    0.575 7.551 4 دكتوراه 

 جودة    0.507 7.455 10 ماجستير 

 المعلومات   0.554 5.581 11 دبلوم 

 اجازة حوكمة 

 جامعية

 المحاسبية  0.954 0.245 0.457 7.455 45

    0.455 7.554 4 دكتوراه الشركات

 االفصاح 

  0.477 0.912 0.755 7.455 10 ماجستير 

 المحاسبي   0.455 7.555 11 دبلوم 

 اجازة 

 جامعية

45 7.255 0.557    

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 

 المعلومة جودة على الشركات حوكمة متوسطات من خالل االطالع على فروقالثالثة:  الجزئية الفرضية تحليل -

على التوالي أي اكبر ( 0.477( و )0.955)هي  المحسوبة الداللة مستوى قيمة نرى بأن واالفصاح المحاسبي،المحاسبية 

 البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تعتبر بانه الفرضية نرفض وبالتالي ( 0,05 ) المعتمدة اإلحصائية الداللة من مستوى

 المحاسبية واالفصاح المحاسبي  المعلومة جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر نحو إحصائية داللة ذات فروق توجدال 

 األهم هي ذاته وتنمية وبحثه الشخص كفاءة ولكن مهم العلمي التخصص بأن ذلك المؤهّل العلمي، ويفسر لمتغير تعزى

 من سبب ما وهذا أماكنه في اإلختصاص أهل وجود لعدم خلصت المدروسة العينة بأن نقول العينة إلفرازات دقيق وكتحليل

 يقوم بدوره والذي الشركات في األساسية الوظائف من تعتبر محاسب وظيفة أن حيث رشيدة، حوكمة وجود عدم أسباب

 المطلوب، ويفسر بالشكل اإلدارية باألعمال والقيام رات القرا اتخاذ في ذلك ليساعدهم الالزمة والتقارير البيانات كل بإعداد
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 والمساهمة المسؤولية تحمل على قدرته إلى باإلضافة المعرفة هو يهم وما المناصب شغل في أهمية له ليس العمر بأن ذلك

 الشركة. أهداف تحقيق في

 

 : الرابعة الجزئية الفرضية وتحليل إختبار  -

 الوضع المهني حسب المحاسبي واإلفصاح المالية المعلومة جودة على الشركات حوكمة لمتوسطات الفروق إختبار نتائج (:79)رقم جدولال

عدد افراد    الوضع المهني 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

F 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 

 مجاز محاسبي خبير 

 ممارس

50 7.475 0.511    

 غير مجاز محاسبي خبير 

 ممارس

جودة  0.141 0.458 0.508 7.547 14

المعلومات 

 المحاسبية

 خبير لدى متدرج حوكمة

 مجاز محاسبي

6 7.555 0.518    

 مجاز محاسبي خبير الشركات

 ممارس

50 7.155 0.479    

 االفصاح 

 غير مجاز محاسبي خبير 

 ممارس

14 7.157 0.517 0.791 0.957 

 

 

 خبير لدى متدرج 

 مجاز محاسبي

 المحاسبي   0.551 7.157 6

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 

 المعلومة جودة على الشركات حوكمة متوسطات من خالل االطالع على فروق: الرابعة الجزئية الفرضية تحليل -

على التوالي ( 0.957( و )0.141)هي  المحسوبة الداللة مستوى قيمة نرى بأن المحاسبية واالفصاح المحاسبي،

البديلة ونقبل الفرضية  الفرضية نرفض وبالتالي ( 0,05 ) المعتمدة اإلحصائية الداللة أي اكبر من مستوى
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 المعلومة جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر نحو إحصائية داللة ذات فروق توجدال  الصفرية التي تعتبر بانه

افراد العينة جميعا سواء )خبير  بأن ذلك ويفسر، الوضع المهني لمتغير تعزى المحاسبية واالفصاح المحاسبي 

متفقون على ان حوكمة الشركات تلعب دور اساسي في تقديم  ممارس او غير ممارس او متردج(محاسبي مجاز 

 .معلومات محاسبية ذات جودة عالية وتساهم في تحسين مستوى االفصاح

 

 : الخامسة الجزئية الفرضية وتحليل ختبارا -

 المحاسبي واإلفصاح المالية المعلومة جودة على الشركات حوكمة لمتوسطات الفروق إلختبار األحادي التباين إختبار نتائج (:78) رقم جدولال

 الخبرة متغير حسب

عدد افراد  الخبرة 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

F 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 

    0.245 7.457 6 سنوات 3 من أقل 

 جودة  0.121 0.258 0.555 7.152 32 سنوات 5و 3 بين 

 10و 6 بين 

 سنوات

 المعلومات   0.255 7.554 19

 المحاسبية    0.254 7.591 11 سنة 15 من اكثر حوكمة 

    0.914 7.709 2 سنة 15 من اكثر 

    0.911 7.512 6 سنوات 3 من أقل الشركات

 االفصاح 

  0.125 0.511 0.542 7.512 32 سنوات 5و 3 بين 

 10و 6 بين 

 سنوات

 المحاسبي   0.145 7.555 19

    0.455 7.155 11 سنة 15 من اكثر 

    0.545 7.985 2 سنة 15 من اكثر 

 SPSSالجدول من اعداد الباحث باالستناد الى نتائج ال 

 المعلومة جودة على الشركات حوكمة متوسطات من خالل االطالع على فروقالخامسة:  الجزئية الفرضية تحليل -

على التوالي ( 0.125( و )0.121)هي  المحسوبة الداللة مستوى قيمة نرى بأن المحاسبية واالفصاح المحاسبي،
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البديلة ونقبل الفرضية  الفرضية نرفض وبالتالي ( 0,05 ) المعتمدة اإلحصائية الداللة أي اكبر من مستوى

 المعلومة جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر نحو إحصائية داللة ذات فروق توجدال  الصفرية التي تعتبر بانه

 في الخبرة )األقدمية سنوات عدد بأن ذلك ويفسر ذلك الخبرة، ويفسر لمتغير تعزى المحاسبية واالفصاح المحاسبي 

 يستطيع أنه إال بالوظيفة اإللتحاق حديث الفرد يكون أن فيمكن الحقيقية، الفرد خبرة مستوى تعكس ال العمل(

 لكي وقدراته وجوده إثباث يستطيع وبذلك إكتشافها األقدمية أصحاب يستطع لم بمخاطر التنبيه أو األخطاء إكتشاف

 أعلى. وظيفية مراكز إلى يرتقي

 : التالية اإلستنتاجات إلى التوصل يمكن ماسبق خالل من

 ؛المحاسبية المعلومة وجودة الشركات حوكمة بين عالقة توجد .7

 المحاسبي؛ واإلفصاح الشركات حوكمة بين عالقة توجد .5

 المعلومة وجودة الحاسبي اإلفصاح على الشركات حوكمة تطبيق أثر بين اإلحصائية الداللة ذات فروق توجد ال .5

 .والوظيفية الشخصية للمتغيرات تعزى التي المالية

 

 : الخاتمة

 المحاسبي واإلفصاح المحاسبية المعلومة بجودة بربطها وذلك الشركات حوكمة على الضوء تسليط الدراسة هذهحاولت 

 جودة تعزيز في الشركات حوكمة تطبيق أهمية مدى ما معرفة كان الهدف لذا الباحثين من الكثير اهتمام نالت األنه نظرا

 األساسية الفرضياتنتائج احتبار  ومن االقتصادية، للمؤسسات المالية القوائم في المحاسبي واإلفصاح المحاسبية المعلومة

 جهة من النظرية الدراسة بين جمعت والتي المعتمدة المعالجة طريقة من انطالقاالحصائية، وا والمناهج األساليب بإستخدام

من خبراء المحاسبة المجازين في  عينة على اإلستبيان إستمارة طريق عن أجريت والتي أخرى جهة من الميدانية والدراسة

 : التالية النتائج إلى تم التوصل ،لبنان

 المحاسبية؛ المعلومة وجودة الشركات حوكمة بين قوية طردية عالقة توجد -

 عند الكامل والحياد بالشفافية ذلك ويكون المحاسبي واإلفصاح الشركات حوكمة بين كذلك قوية طردية عالقة جدتو -

  ؛المستخدمين جميع يخدم بما القوائم في المالية المعلومة وضع

 تعزى التي المحاسبي واإلفصاح المحاسبية المعلومة جودة على الشركات حوكمة تطبيق أثر نحو فروق توجد ال -

 .والوظيفية الشخصية للمتغيرات
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 لم إن كاف غير ذلك أن إالالمتعارف عليها دولياً والمقبولة عموماً  الدولية المحاسبية المعاييرتبنّى  لبنان أن من الرغم فعلى

 من يعتبر الذي والشفافية اإلفصاح مبدأ تعزيز على مايساعد وهذا المحاسبية، اآلليات تخص اإلجراءات من مجموعة تتبعها

 : التوصيات من مجموعة تقترح هذه الدراسة ولذلك الشركات حوكمة مبادئ أهم

 التي المزايا من إلستفادةمن خالل الزام المؤسسات بذلك من اجل ا العمل على التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات 

 الحوكمة؛ بمفهوم المتعلق الوعي تنمية على والعمل تحققها

 تنمية إلى يؤدي الذي األمر للمستثمرين، الالزمة الحماية توفر التي والتنظيمية القانونية األطر تحديث على العمل 

 الشركات؛ دور وتعظيم اإلستثمار

 فى يساهم مما اإلدارة على الرقابي الدور ممارسة فى المصالح ألصحاب أوسع ودور صالحيات منح على العمل 

 المستثمرين؛ وتشجيع دعم

 إلعطاء المصالح أصحاب لجميع وإتاحتها المالية التقارير فى والشفافية اإلفصاح ىومست زيادة على العمل 

 ألموالهم؛ واألمان األمن والمستثمرين المساهمين

 وذلك والشركات، المؤسسات لجميع إلزامياً  ليكون الشركات حوكمة دليل بإصدار المؤسسات قيام  ضرورة 

 لمجال؛ا هذا فى المتخصصة الخبرات بذوي باإلستعانة

 الحوكمة احتياجات تلبي بحيث اإلقتصادية المؤسسات لعمل المنظمةالقوانين  تحديث ضرورة. 

 وذلك والشركات، المؤسسات لجميع إلزامياً  ليكون الشركات حوكمة دليل بإصدار المؤسسات قيام ضرورة 

 لمجال.ا هذا فى المتخصصة الخبرات بذوي باإلستعانة
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