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 لملخصا

ف لمصاراتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز الحوكمة في 

تبيان م استم تصمي، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والخاصة في العراق، ولتحقيق هدف الدراسة

عة خالل مجمو كما عرضت هذه البيانات وحللت من موظفا في المصارف الخاصة في العراق 62شمل 

حصائية إداللة  يوجود أثر ذ ، وخلصت الدراسة إلى SPSSمن األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج 

عداد لدولية إلايير ااعتماد المع القوائم المالية المستخدم، نظامنظام المعالجة المحاسبية، وكفاءة لكل من 

دقة، ، واللمتمثلة في)الوضوح، والسهولةا التقارير المالية والخصائص النوعية للمعلومات المالية

، وأوصت الخاصة في العراق ز حوكمة الشركات في البنوكيتعز في ) والسرعة، والمالءمة، والمرونة

أوصت رى، والدراسة ببحث أثر نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاعات األخ

رأ تي تطموظفيها على آخر التطورات والتعديالت ال بضرورة استمرار المصارف في العراق في تدريب

ظم نحديث على معايير التقارير المالية الدولية، نظرا لدورها المهم في حوكمة الشركات فيها، وت

ة لدراساالمعلومات. المحاسبة فيه باستمرار لمواكبة التطورات والبقاء ضمن المنافسة كما أوصت 

طبيق اء من البنك المركزي أو جهة أخرى تراقب باستمرار تبضرورة وجود جهة رقابية حكومية سو

 نظام الحوكمة في البنوك.

 لماليةاقارير الدولية إلعداد التنظم المعلومات المحاسبية، الحوكمة، المعايير  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

      In this study, we aim to identify the impact of accounting information 

systems on enhancing governance in private banks in Iraq, and to achieve the 

study’s goal, The analytical descriptive approach was used and a questionnaire 

was designed that included 62 employees in private banks in Iraq., the study 

concluded that there was a statistically significant impact on the accounting 

processing system, the efficiency of the financial statement system used, the 

adoption of international financial reporting standards and the specific 

characteristics of financial information (clarity, ease, accuracy, speed, 

convenience and flexibility) in strengthening corporate governance in private 

banks in Iraq. The study recommended researching the impact of accounting 

information systems in enhancing the concept of governance in other sectors, 

and recommended the need for banks in Iraq to continue training their 

employees on the latest developments and amendments that occur on 

international financial reporting standards, given their important role in 

corporate governance in them, and modernizing information systems. 

Accounting in it constantly to keep pace with developments and remain within 

competition and the study also recommended the need for a governmental 

supervisory body, whether from the central bank or another body that constantly 

monitors the application of the governance system in banks.                       

Keywords: Accounting Information Systems, governance, International 

Financial Reporting Standards (IFRS) 
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  المقدمة

، حيث يلعب اميةوالن المتقدمةالدول  مختلف وفي الحالي عصرنا في متزايدٍ باهتماٍم  مفهوم الحوكمة يحظى

 إلى باالضافة ي،واإلدار المالي التعثر والفشل مخاطر من تجنب الشركات تمكين في ا  وحاسم فعاال    ا  دور

: 2009مطر، ) واالستمرارية النموويدها بتز ثم ومن لمؤسسات األعمال السوقية تعظيم القيمة في دوره

دارة ارة واإلمراقبة األداء من قبل مجلس اإلد إلىوالمالي  الحوكمة في الجهاز المصرفيتشير و، (459

مع  تهمين، باإلضافة إلى االهتمام بعالقوالمودع المساهمينحماية حقوق وتشمل العليا للمصرف، 

 التنفيذ يتحقق أن ويمكن الرقابية, وصالحيات السلطةالتنظيمي اإلطار  هاحدداألطراف الخارجية، والتي ي

لة لرقابة الفعااركائز أساسية ال بد من توافرها في المصارف حتى يكتمل إحكام  خالل للحوكمة من الفعال

نظم  ي ذلكبما فعلى أداء المصارف، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق نظم المعلومات 

خالل  ية منالبشر مستويات الكفاءة تحسينلمحاسبية، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية، والمعلومات ا

 .(5: 2015)الوابل،  التدريب

من  بمناس مستوى وعلى المحددات من توافر مجموعتين من بد للحوكمة فال الجيد التطبيق ولضمان

لومات المع نظم تعتبر وإذ (،16: 2012)غادر،  الداخلية والمحددات الخارجية المحددات :الجودة

 من تسليط دب فال(، 2011العيادي،  ) النظم من إلى غيرها باإلضافة الداخلية المحددات من المحاسبية

 طاعق وفي بشكل عام، الشركات في الحوكمة تعزيز المحاسبية في المعلومات نظم أثر على الضوء

 .العراقمن  هذا القطاع في مةالحوك لتعزيز هاما   باعتبارها عامال   خاص، بشكل المصارف

المصارف  في الحوكمة تعزيز في المحاسبية نظم المعلومات أثر بيان بهدف الدراسة هذه جاءت هنا من

م بيقا  لمفهووقد تم التركيز على المصارف الخاصة كونه القطاع األكثر تط العراق في العاملة الخاصة

  .الحوكمة

 وتساؤالته مشكلة البحث

ب على ذلك ترتي وما الحوكمة في الشركات لتحسين منه بد ال أمر   فعال  معلومات محاسبية نظام وجودإن 

 إلى يؤدي ما هما والمساءلة بشفافية فالمحاسبة ها،ب المستثمر ثقة زيادة في مستويات األداء وفي من 

 هنا ومن.، داريةالقرارات اإل المالية ورشادة القوائم وصحة سالمة بين طردية ن العالقةإ إذ جيدة، حوكمة

 الحوكمة في في المطبقة المعلومات المحاسبية لنظم أثر هنالك كان ذاإ فيما الدراسة لتبين هذه جاءت

 :التالية األسئلة اإلجابة عن خالل من ،العراق في الخاصة المصارف
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 فيها؟ الحوكمة تعزيز في العراقية الخاصة المصارف في المتبع المحاسبي النظام ما هو أثر .1

 في  IFRS ماليةال التقارير إلعداد الدولية لمعاييرا العراقية الخاصة المصارف اعتماد ما هو أثر .2

 الحوكمة فيها؟ تعزيز

 تعزيز في العراقية الخاصة المصارف في المستخدم التقارير المالية نظام كفاءة ما هو أثر .3

 الحوكمة فيها؟

ة، الوضوح، والسهولة، والدق( يةالمحاسب المعلومات لنظم النوعية الخصائص ما هو أثر .4

 ؟العراقية الخاصة المصارف في الحوكمة تعزيز في ) والسرعة، والمالءمة، والمرونة

 أهمية البحث

المعلومات  لنظم األساسي الدورتتناول  التي النظرية والعملية الجوانب الستكمال الدراسة هذه تأتي

 القرارات ذتتخ التي المعلومات الحوكمة وأساس اتأدو من كونها حوكمة المصارف  تعزيز في المحاسبية

لمساهمين لمان عالية ، وال بد لها أن توفر األ تنافسية في بيئة تعمل باتت عليها، فالمصارف بناء

 في ويساهم ارفالمص التنافسية لهذه القدرة يعزز الذي الحوكمة، األمر قواعد وتطبيق والمستثمرين معا  

 من به تتمتع الم إيجابي بشكل األداء والكفاءة على انعكاسه خالل من اريتهاوازدهارها واستمر رهايتطو

 المتعاملين معها . متطلبات مع متوافقة وشفافية مصداقية عالية

 البحث أهداف

ت المحاسبية لنظم المعلوما كان إذا ما لمعرفة يسعى البحث هذا فإن البحث ةلمشك في ذكر ما خالل من

 البحث هدافأ فإن   البحث، ةمشكل ضوء وفي ،أثر في تعزيز الحوكمة فيها رقيةالع المطبقة في المصارف

 تتلخص فيما يأتي:

 يها.فالحوكمة  تعزيز في العراقية الخاصة المصارف في المتبع المحاسبي النظام بيان أثر .1

 في  IFRS اليةالم التقارير إلعداد الدولية لمعاييرا العراقية الخاصة المصارف اعتماد بيان أثر .2

 الحوكمة فيها. تعزيز

الحوكمة  عزيزت في العراقية الخاصة المصارف في التقارير المالية المستخدم نظام كفاءة بيان أثر .3

 فيها.

السرعة، الوضوح، والسهولة، والدقة، و ( المحاسبية المعلومات لنظم النوعية بيان الخصائص .4

 .العراقية اصةالخ المصارف في الحوكمة تعزيز في ) والمالءمة، والمرونة
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 منهجية البحث

 : تييأ ما على فرضياته واختبار البحث اشكالية تساؤالت على لإلجابة  سعيه في الباحث اعتمد

إلى  باإلضافة واألجنبية العربية والمقاالت والدوريات الكتب على باالعتماد الوصفي التحليل مدخل -

 .االنترنت شبكة استخدام

نظم  أثر لتحديد ،البحث في المستهدفة العينة آلراء الميداني االستقصاء على المعتمد الميدانية الدراسة-

 ألطرافا نظر وجهة من وذلك العراقية المعلومات المحاسبية في تعزيز الحوكمة في المصارف الخاصة

 نامجبالبر االستعانة  توهم العاملون في تلك المصارف وتم البحث المباشرة بموضوع الصلة ذات

 .SPSSاإلحصائي 

 فرضيات البحث

 يمكن صياغة فرضيات البحث على النحو اآلتي:

مة  الحوك يزي تعزال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  لنظم المعلومات المحاسبية ف الفرضية الرئيسية:

 .العراق في الخاصة المصارف في

 وينبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 في لمتبعا المحاسبي ثر معنوي ذو داللة إحصائية  للنظامال يوجد أ الفرضية الفرعية األولى: -

 الحوكمة فيها. تعزيز فيالعراقية  الخاصة المصارف

 الخاصة المصارف العتمادال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية   الفرضية الفرعية الثانية: -

 .فيهاالحوكمة  تعزيز فيIFRS  المالية التقارير إلعداد الدولية لمعاييرالعراقية ا

قارير المالية الت نظام ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  لكفاءة الفرضية الفرعية الثالثة: -

 الحوكمة فيها. تعزيز في العراقية الخاصة المصارف فيالمستخدم 

 لنظم النوعية ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  للخصائص الفرضية الفرعية الرابعة: -

 .الحوكمة فيها تعزيز في العراقية الخاصة المصارف المطبقة في المحاسبية المعلومات
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 حدود البحث

ر، آشوخاصة في العراق وهي: مصرف ة مصارف أربععلى  المكانية الناحية من البحث اقتصر

اقتصر  فقد الزمانية من الناحية أما ، مصرف بغدادو ،مصرف األهلي العراقيو، مصرف التنمية الدوليو

 .2022األول من العام  نصفال البحث خالل

 الدراسات السابقة

ض أهم تي بعوفيما يأ ،تنوعت الدراسات التي تناولت أثر نظم المعلومات المحاسبية في تطبيق الحوكمة

 :هذه الدراسات

 المالية المحاسبية بين المعلومات العالقة فحصالتي هدفت إلى  (Virgina et al., 2011) دراسة .1

 معلوماتال رودو الفساد المؤسسي بين العالقة عن كشف لخال من وذلك كات والفساد،الشر مراقبة لياتوآ

 المالية حاسبةالم أنظمة أن إلى توصلت الدراسةو ،الرقابة المؤسسية لياتآ في تعزيز المالية المحاسبة

 فصل عن نتجت التي المشاكل من التخفيف تساعد على لياتاآل وهذه الشركات لمراقبة قيمة توفر معلومات

 مساهمة على كبير بشكل تركز أبحاث وجود بضرورة سةاالدر وأوصتأصحابه،  عن الشركة إدارة

 .الفساد لمكافحة المستخدمة لياتواآل الشركات حوكمة في المالية المحاسبية المعلومات

 لقب من ةيمعايير المحاسبال اعتماد مدى تحديد إلى هدفتالتي  (Baliyan et al., 2012) دراسة .2

توصلت قد و، حوكمة الشركات على االعتماد هذا تأثير كيفية وانا، وتحديدبوتس في المختارة الشركات

 الدولية للتقارير ييروالمعا الدولية المحاسبة معايير الحاجة إلى على المحاسبية الشركات تأكيد إلى الدراسة

 .بوتسوانا التدقيق في معايير تطبيق تأثير حول إضافية عمل أبحاث بضرورة أوصتو المالية

 حاسبيةالم نظم المعلومات بين العالقة في البحث إلى هدفتالتي  (Uyar et al., 2017) دراسة .3

إيجابي على  مسك الدفاتر والتقارير المالية لها تأثير أن إلى الدراسة توصلت ، وقدالشركات وحوكمة

، ل ذلكيفع الالتقارير المالية التركية مستوى حوكمة الشركات، في حين أن اعتماد معايير المحاسبة و

 رية علىاإلدا المحاسبة ممارسة بتأثير المتعلقة من الدراسات المزيد عمل بضرورة الدراسة أوصتو

 .الشركات حوكمة

التي هدفت إلى توضيح دور النظام المحاسبي في تحقيق الشروط  (2018دراسة )القاضي وآخرون، . 4

ات الصناعية المساهمة العامة في األردن، وقد توصلت الدراسة إلى عدم والمتطلبات للحوكمة في الشرك

وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية تعود لعامل المؤهل العلمي بشأن األهمية النسبية لدور المتغيرات 
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باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود الرئيسية في تحقيق متطلبات حوكمة الشركات، 

مة الشركات، ل الخبرة بشأن األهمية النسبية لدور المتغيرات الرئيسية في تحقيق متطلبات حوكلعام

ة تطوير وتحديث األنظمة المحاسبية المالية في الشركات المساهمة العامة، وأوصت الدراسة بضرور

 امة.اليفية في الشركات المساهمة العاألنظمة المحاسبية اإلدارية والتكوضرورة تطوير وتحديث 

 لمحاسبيةاالتي هدفت إلى دراسة العالقة بين تنفيذ نظم المعلومات  (Rachmawati, 2019دراسة ). 5

ر التقاري إعدادووحوكمة البنوك الريفية، وعلى وجه التحديد تبحث هذه الدراسة في أثر نظم مسك الدفاتر 

حوكمة  م علىوالمتوسطة الحج المالية والمعايير الدولية إلعداد التقارير لتنفيذ المشاريع الصغيرة

دارة على اإل جابيا  الشركات في المصارف الريفية، وخلصت النتائج إلى أن نظم مسك الدفاتر تؤثر تأثيرا  إي

م يؤثر لمالية لاارير الرشيدة للشركات في المصارف الريفية، في حين أن تنفيذ المعايير الدولية إلعداد التق

لمصلحة اصحاب أرشيدة للشركات في المصارف الريفية، وقد أوصت الدراسة تأثيرا  كبيرا  على اإلدارة ال

 بإعادة تنظيم ممارسات الحوكمة. 

 داد التقاريرتهدف إلى تحليل العوامل التي تؤثر على توقيت إعالتي  ((Mardi et al., 2020 دراسة .6

 سب ألنهاوقت المنالة عنها في الالتعاونية حيث يجب أن تكون طرق قياس البيانات المالية والمساء المالية

ة مثل لمحاسبيام تحديد العوامل المتعلقة بمشاكل نظام المعلومات ث معلومات حاسمة التخاذ القرارات، 

وأظهرت  داخلية,والعمل الجماعي والرقابة الونظم المعلومات المحاسبية التقارير المالية  إعداد توقيت

 بيركيجابي وإثير تأ كان لها والعمل الجماعي، والرقابة الداخلية النتائج أن نظام المعلومات المحاسبية،

يع أوصت الدراسة بضرورة وضع أسس واضحة أمام جمو ،ةالمالي التقاريرتوقيت تقديم  حسن على

 ية.ن الشفافزيد مالجمعيات لدعم تطبيق نظم المعلومات المحاسبية والرقابة الداخلية على العمل لتحقيق م

, الشركاتفي حوكمة  تهدف إلى بيان أثر نظم المعلومات المحاسبية لتيا (Al-Attar, 2021) دراسة .7

مة حوك رجاتمخعلى المحاسبية أشارت نتائج الدراسة إلى تأثير جميع المتغيرات المعطاة للحوكمة وقد 

ند إلى تدمة تسعزى إلى جودة المعلومات المحاسبة والتأكد من أن جميع المعلومات المقوالتي تالشركات 

إلدارية االيب أوصت الدراسة ضرورة اهتمام إدارة الشركات بربط الحوكمة كأحد األس، ومعايير المحاسبة

 ظموص ونالخصالهادفة إلى الحد من الفساد اإلداري والمحاسبي بشكل عام والفساد المالي على وجه 

 المعلومات المحاسبية. 
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 اسة الحالية من الدراسات السابقةموقع الدر

 مجتمع اختيارب  -احثالب علم حسب - تفردها في الدراسات السابقة من غيرها عن الحالية الدراسة ميزتت

 تتمكن لم يالت النقاط معالجة هذه الدراسة وتحاول كما العراقيةالخاصة  بالمصارف المتمثل الدراسة

 وكمة لدىالح تعزيز في المحاسبية نظم المعلومات أثر ستتناول حيث احتوائها من الدراسات السابقة

 هذا في يةالمعلومات المحاسب نظم ألهمية متعمقةال الدراسات قلة ظل فيالعراقية الخاصة  المصارف

ناولت تسابقة الدراسات الالعديد من المجال, كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن 

 .العراقو جراء البحث وهليس المصارف كما وتختلف في مكان إالشركات و

 الجانب النظري

 مفهوم نظم المعلومات المحاسبية -

( AISاسبية )المح ن المحاسبة هي لغة األعمال، فإذا كان األمر كذلك فإن نظام المعلوماتقيل إ كثيرا  ما

زنها ا ويخهو الذكاء الذي يوفر المعلومات لتلك اللغة، فهو عبارة عن نظام يجمع البيانات ويسجله

ووفق )  (،Romny and Steinbart, 2015: 10معلومات لصانعي القرار ) ويعالجها إلنتاج

Mancici et al., 2013: 186 منظ( فإن ( المعلومات المحاسبيةAISsهي أنظمة األشخاص و ) سجالت

لمنظمة اآللية لوية والبيانات واألنشطة التي تعالج البيانات والمعلومات في المؤسسة، وتشمل العمليات اليد

يات على تطوير وتنفيذ االستراتيج AISدف إلى دعم المديرين بشكل عام، كما يجب أن يدعم التي ته

 مختلف مستويات اإلدارة.

على  قائم إن نظام المعلومات المحاسبي هو طريقة لتتبع األنشطة المحاسبية والتجارية للشركة وهو

قبل  لك منذيتم استخدامها بعد الحاسوب حيث تستخدمه الشركات لجمع البيانات المالية والمحاسبية ل

لسلطة ين واالمستخدمين الداخليين إلنشاء التقارير لمختلف أصحاب المصلحة مثل الدائنين والمستثمر

خاص (، ويتكون نظام المعلومات المحاسبية من األشJarah and AlJarrah, 2022: 11الضريبية )

مة ة بالمنظمتعلقة لجمع البيانات والبيانات الالذين يستخدمون النظام واإلجراءات والتعليمات المستخدم

ألمنية التدابير ية واوأنشطتها والبرامج المستخدمة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والضوابط الداخل

(Romny and Steinbart, 2015: 10وال يمكن التحقق من فعالية نظام المعلومات المحاس ،) بية

(AISإال إذا كان كل مكون م ) ( ن هذه المكونات يعمل بفعاليةHuy and Phuc, 2020: 5.) 
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لجّمال، لي )ايتميز نظام المعلومات المحاسبي بمجموعة من الخصائص التي يسعى إلى تحقيقها ومنها ماي

2014 :45-46:) 

عدم نظام ووهي تعني أن يكون واضحا  ومتضمنا  التعليمات التوضيحية التي تسهل فهم ال الوضوح:. 1

 مصطلحات قد تعيق فهم النظام.وجود 

 ت.تشير إلى القدرة على تطبيق عمليات النظام وتنفيذها بسهولة دون أي صعوبا السهولة:. 2

 تشير إلى التطبيق الصحيح وتنفيذ العمليات دون حدوث أخطاء أثناء التنفيذ. الدقة:. 3

دة في ون مفيالمناسب حتى تك هي قدرة النظام على توفير المعلومات للمستفيدين في الوقت السرعة:. 4

 اتخاذ القرار المناسب.

دت لذي أعاوهي مدى مالءمة المعلومات التي يمكن الحصول عليها من النظام مع الهدف  المالءمة:. 5

 من أجله.

 ا يتناسبءات بمهي قدرة النظام على مواجهة أي تغييرات في النظام وإمكانية تعديل اإلجرا المرونة:. 6

 لمنظمة.مع ظروف عمل ا

 وم حوكمة الجهاز المصرفي والماليمفه -

صرف، ة للمهو إطار لتحديد أساليب اإلدارة الرشيدة من خالل األنظمة التي تضمن الممارسات السليم

وق جميع ية حقوتفعيل مبادئ الشفافية واإلفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة به لتحقيق المصالح وحما

ي (، وتعتمد سالمة الجهاز المصرفGhannaya and Halimi, 2021: 128األطراف المرتبطة به )

 شفافيتهالية وقة التقارير الماعلى الحوكمة، حيث تقلل الحوكمة من المخاطر وتؤدي إلى الحفاظ  على د

جذب  التطبيق الصارم للمعايير األخالقية للبنك، كما يمكن أن تعمل الحوكمة في البنوك علىو

كمية الحو تثمرون وأصحاب رأس المال االستثمار في البنوك ذات الهياكلاالستثمارات حيث يفضل المس

 (.188: 2017السليمة والتي تضمن حماية أموالهم )معتوق وآخرون، 

د م )خالهتعلق بتوفر مجموعتين من المحددات أن التطبيق الجيد لحوكمة البنوك يوهناك اتفاق على 

 (:26-25: 2021ومحمد، 
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ات بين لصالحيوهي القواعد والمبادئ التي تحدد طرق اتخاذ القرارات وتوزيع ا المحددات الداخلية:. 1

نفيذية، ة التالجمعية العامة للمساهمين ومجلس اإلدارة وتشمل: حملة األسهم، ومجلس اإلدارة، اإلدار

 والمدققين الداخليين.

المودعون،  بما في ذلك:تشمل جميع العناصر الخارجية التي تؤثر على البنوك  المحددات الخارجية:. 2

 وصندوق تأمين الودائع، ووسائل اإلعالم، وشركات التصنيف والتقييم االئتماني.

 International Financial Reporting Standards المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير -

(IFRS)  

ايير يها مجلس المعهي عبارة عن مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية التي طورها وحافظ علو

زويد التالي ت، وبالمحاسبية الدولية، ويهدف أن تكون هذه المعايير قابلة للتطبيق على أساس متسق عالميا  

ة ت المدرجلشركاالمستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية بالقدرة على مقارنة األداء المالي ل

ع معينة من المالية كيفية اإلبالغ عن أنوا قاريرالت إلعداد الدولية المعاييرفي البورصة، وتوضح 

جل الي من أغ المالمعامالت واألحداث األخرى في البيانات المالية، وقد أنشئت المعايير الدولية لإلبال

د من بلوالحصول على لغة محاسبية مشتركة، بحيث يمكن فهم األعمال والحسابات من شركة إلى أخرى 

ي فلشفافية ار واالمعايير الدولية لإلبالغ المالي هو الحفاظ على االستقر إلى آخر، والهدف الرئيسي من

دروسة لية مجميع أنحاء العالم المالي، وهذا يسمح للشركات والمستثمرين األفراد باتخاذ قرارات ما

(Ismail, 2017: 15,19). 

 الجانب العملي

 األساليب اإلحصائية المستخدمة -

( SPSS-V20باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلووم االجتماعيوة ) حثالباتحقيق أهداف البحث قام ل

Statistical Package For Social Sciences ، ى ويعتبور مسوتو %(5استخدام مستوى داللة )تم كما

 :اآلتية، وتم استخدام األساليب اإلحصائية %95مقبول في العلوم بشكل عام ويقابله مستوى ثقة 

 خ وذلك لمعرفة مدى ثبات فقرات االستبانة.اختبار ألفا كرونبا 

 ( اختبار التوزيع الطبيعي باستخدامKolmogorov-Smirnov, K-S). 

  ستودنت لعينة واحدة اختبارone sample t.test . 
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 مجتمع البحث وعينته -

التنمية مصرف  ،آشوروهي: مصرف  العراقعاملة في ة مصارف خاصة بأربعمثل مجتمع البحث ت

ي تلك فمن العاملين  62أما عينة البحث فقد شملت  ،بغدادمصرف  ،األهلي العراقيف مصر، الدولي

 ن النظامممحاور تشمل: أثر  كل  4المصارف حيث تم توزيع استبيان يشمل معلومات عامة عن العينة و

 أثر ،IFRS لماليةا التقارير إلعداد الدولية لمعاييرا المصارف اعتماد أثر ،المصارف في المتبع المحاسبي

المحاسبية  اتالمعلوم لنظم النوعية الخصائص أثرالمصارف و فيالمستخدم  ةالمالي التقارير نظام كفاءة

زان حيث شملت عبارات موزعة وفق مقياس ليكرت الخماسي وأعطيت األو، الحوكمة فيها تعزيز في

 اآلتية:

 أوزان استبيان البحث :(1) الجدول

 موافق بشدة وافقم محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 

 وصف عينة البحث -

( 38ر و )( من الذكو24حيث شملت العينة ) ،والعمر ع عينة البحث حسب الجنسيتوز (2الجدول )بين ي

سنة و  40-31( من الفئة العمرية 21سنة و ) 30-20(  من الفئة العمرية 15كما شملت العينة ) من االناث

 .ا فوقفم 40( من الفئة العمرية 26)

 والعمر ع عينة البحث حسب الجنسيتوز :(2الجدول )

   الجنس                           

 24 ذكر

 38 نثىأ

 العمر                            

20-30 15 

31-40 21 

 26 فما فوق 40

 ( 44عينة )حيث شملت ال ،والمركز الوظيفي ع عينة البحث حسب المؤهل العلمييتوز (3الجدول )ويبين 

 ( رئيس قسم.13موظف و ) ( 49كما شملت العينة ) ( دراسات عليا18جامعي و )
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 والمركز الوظيفي ع عينة البحث حسب المؤهل العلمييتوز :(3الجدول )

 المؤهل العلمي                      

 44 جامعي

 18 دراسات عليا

 المركز الوظيفي                      

 49 موظف

 13 رئيس قسم

 

 صدق األداة  -

اتهوا قرووضووح ف جب أن تدخل فوي التحليول مون ناحيوةقصد بالصدق شمول االستبانة لكل العناصر التي يي

 بالتأكد من صدق األداة بطريقتين: الباحثوقد قام ، ومفرداتها من ناحية أخرى

 ق الظاهري لألداة )صدق المحكمين(أ.الصد

د الحصواء بقصوباالستعانة بنخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المنتمين لعلووم المحاسوبة وا الباحث حيث قام

عودد لو  مموا جعول األداة أكثور دقوة وموضووعية فوي القيواس, وقود ب اإلفادة مون خوزينهم المعرفوي وخبورتهم,

مووا  موون المحكمووين إبووداء آرائهووم حووول مالئمووة العبووارات لقيوواسمحكمووين, وقوود طلووب الباحووث  3المحكمووين 

توجيهوات شوملت وقود  وضعت ألجله ومودى وضووح صوياغة العبوارات ومناسوبتها للجوزء الوذي تنتموي لوه,

 على عبارات مكررة وعلى طول بعض العبوارات باإلضوافة لحوذف بعوضالمحكمين حول احتواء الفقرات 

 باالستبانة بإجراء التعديالت وفق توجيهات المحكمين وصوال  الباحث  نها وإضافة البعض اآلخر, وقد قامم

 لشكلها النهائي.

 ب.صدق االتساق الداخلي للفقرات 

ت ل متغيور علوى حودا ومتوسوط الفقوراحيث تم حسواب معامول االرتبواط بيرسوون بوين متوسوط العبوارات لكو

 :( اآلتي 4مجتمعة وهذا موضح بالجدول )
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 االتساق الداخلي للفقرات :(4الجدول)

 p-value معامل االرتباط المحور

 **0 0.867 حوكمة تعزيز في العراق في الخاصة المصارف في المتبع المحاسبي النظام أثر

 المالية التقارير إلعداد الدولية يرلمعايا العراق في الخاصة المصارف اعتماد أثر

IFRS الحوكمة فيها تعزيز في 
0.837 0** 

 في يف العراق في الخاصة المصارف في التقارير المالية المستخدم نظام كفاءة أثر

 الحوكمة فيها تعزيز
0.847 0** 

 صارفالم في الحوكمة تعزيز في  المحاسبية المعلومات لنظم النوعية الخصائص أثر

 العراقفي  صةالخا
0.854 0** 

 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 

ع مووحيوث نالحووظ مون الجوودول السووابق أن معوامالت االرتبوواط بوين متوسووط العبووارات لكول متغيوور علوى حوودا 

( وبهذا Sig<0.05المتوسط الكلي هي معامالت ثبات داخلي قوية بالنسبة لجميع المحاور ودالة إحصائيا  )

لتضوخم بحسواب معامول ا الباحوث بحوث, وللتأكود مون قووة النمووذج قواممن صودق فقورات أداة ال الباحثتأكد 

Variance Inflationary Factor ت والذي يستخدم للتأكد من عودم وجوود توداخل بوين الفرضويات وبلغو

 وهذا يعني عدم وجود تداخل بين الفرضيات. 5أي أقل من  4.03قيمته 

 Reliability Test-Alphaة الثبات )ألفا كرونباخ( اختبار درج -

مقبولة تعد القيمة الو( ألفا بأنها معامل الثبات الداخلي بين اإلجابات، (Reliabilityفسر درجة المصداقية ت

ة، وإذا كانت %( فأكثر، أما إذا كانت أقل من ذلك فتعتبر ضعيف60إحصائيا  لمعامل ألفا كرونباخ هي )

جابات أسئلة إ. وقد تم بحث مدى توفر الثبات الداخلي في (2008)الفرا، فتعتبر ممتازة%( 90أكثر من )

نا ل( يبين 5)جدول االستبانة باستخدام معامل المصداقية ألفا كرونباخ وذلك ألسئلة كل محور على حدا، وال

 المحاسبي امنظال %(، باستثناء محور أثر80أن قيمة معامل ألفا كرونباخ عند جميع المحاور أكثر من )

تماد نتائج وهذا يعني إمكانية اع 0.717بل   حوكمة تعزيز في العراق في الخاصة المصارف في المتبع

عامل ساب ماالستبانة واالطمئنان إلى مصداقيتها عند تحليل البيانات لتحقيق أهداف البحث حيث احت

 (.5الصدق الذي هو الجذر التربيعي للثبات كما هو موضح بالجدول )
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 نتائج اختبار ألفا كرونباخ: (5الجدول)

 المحور
ألفا 

 كرونباخ

معامل الصدق = الجذر 

التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ 

*100 

 زيزتع في العراق في الخاصة المصارف في المتبع المحاسبي النظام أثر

  حوكمة
0.717 84.68% 

 لتقاريرا إلعداد الدولية للمعايير العراق في الخاصة المصارف اعتماد أثر

 الحوكمة فيها تعزيز في IFRS المالية
0.844 91.87% 

 يف الخاصة المصارف فيالتقارير المالية  المستخدم  نظام كفاءة أثر

 الحوكمة فيها تعزيز في في العراق
0.804 89.67% 

 مةالحوك تعزيز في  المحاسبية المعلومات لنظم النوعية الخصائص أثر

 قالعرافي  الخاصة المصارف في
0.934 96.64% 

 %96.54 0.932 الكل

 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 

 (Kolmogorov-Smirnov, K-Sاختبار التوزيع الطبيعي باستخدام ) -

( لمعرفووة Kolmogorov-Smirnov, K-Sاختبووار التوزيووع الطبيعووي باسووتخدام ) الباحووثحيووث اسووتخدم 

يوع محواور حور من محاور البحث، وقد تبين أن التوزيع طبيعيوا  لبيانوات جمطبيعة توزع ردود أسئلة كل م

يوث إذا كانوت ح( لمحواور البحوث، K-S( ملخص نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )6البحث. ويبين الجدول )

 ت تتبع التوزيع الطبيعي.%( فهذا يدل على أن البيانا5( المعنوية اإلحصائية أكبر من )p-valueقيمة )

 K.Sنتائج اختبار  :(6ول)الجد

 المحور
قيمة اختبار 

KS 
p-value النتيجة 

 في العراق في الخاصة المصارف في المتبع المحاسبي النظام أثر

 حوكمة تعزيز
 طبيعي 0.098 1.228

 ادإلعد الدولية لمعاييرا العراق في الخاصة المصارف اعتماد أثر

 الحوكمة فيها تعزيز في IFRS المالية التقارير
 طبيعي 0.298 0.975

 في ةالخاص المصارف في نظام التقارير المالية المستخدم كفاءة أثر

 الحوكمة فيها تعزيز في في العراق
 طبيعي 0.054 1.343

 تعزيز في  المحاسبية المعلومات لنظم النوعية الخصائص أثر

 العراقفي  الخاصة المصارف في الحوكمة
 طبيعي 0.088 1.249

 طبيعي 0.082 1.264 الكل

 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 
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 نتائج اختبار الفرضيات

 ي تعزيزبية فال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  لنظم المعلومات المحاس الفرضية الرئيسية: -

 .العراق في الخاصة المصارف الحوكمة  في

وسط لمقارنة مت one sample t.testواحدة  ختبار الفرضية تم استخدام اختبار ستودنت لعينةال

 ن قيمةأ( 7% من االستجابات( , حيث يتبين من الجدول)60)ويقابل  3االستجابات مع الوسط الفرضي 

t=10.60 وأن p-value<0.05 حصائية  لنظم المعلومات المحاسبية وعليه يوجد أثر معنوي ذو داللة إ

وجب م%, وبما أن الفرق 5عند مستوى داللة  العراق في الخاصة المصارف الحوكمة  في في تعزيز

ف المصار يجابي في تعزيز الحوكمة فيالمعلومات المحاسبية تؤثر وبشكل إ( بالتالي فإن نظم 0.72)

 %.24الخاصة وبنسبة تزيد عن الوسط الفرضي بمقدار 

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية :(7الجدول)

 النتيجة t.test p-value فرق المتوسطات المحور

 معنوي دال إحصائيا   **0 10.60 0.72 الكلي
 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 

 في لمتبعا المحاسبي : ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  للنظامالفرضية الفرعية األولى -

 الحوكمة فيها. تعزيز في العراق في الخاصة المصارف

وسط لمقارنة مت one sample t.testاستخدام اختبار ستودنت لعينة واحدة  ختبار الفرضية تمال

أن قيمة  (8% من االستجابات( , حيث يتبين  من الجدول)60)ويقابل  3االستجابات مع الوسط الفرضي 

t=7.67 وأن p-value<0.05 في المتبع المحاسبي للنظامصائية  وعليه يوجد أثر معنوي ذو داللة إح 

لتالي ( با0.55%, وبما أن الفرق موجب )5الحوكمة  عند مستوى داللة  في تعزيز خاصةال المصارف

وبنسبة  يهافيجابي في تعزيز الحوكمة ؤثر وبشكل إي المتبع في المصارف الخاصة النظام المحاسبيفإن 

  %.18.33تزيد عن الوسط الفرضي بمقدار 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى :(8الجدول)

 النتيجة t.test p-value فرق المتوسطات ورالمح

 المصارف في المتبع المحاسبي النظام أثر

 حوكمة تعزيز في العراق في الخاصة
0.55 7.67 0** 

معنوي دال 

 إحصائيا  

 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 
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 وافق( وجابة )موهو يوافق اإل 3.61-3.52( نالحظ أن متوسط جميع العبارات يقع بين 9ومن الجدول)

بع في المت % من االستجابات وبالتالي هناك موافقة على أن النظام المحاسبي70بوزن نسبي يفوق 

 إن وجودلبحث فاكما أنه وفقا  آلراء عينة  فيهايجابي على تعزيز الحوكمة المصارف الخاصة يؤثر بشكل إ

 الحوكمة فيه تعزيز هو أكثر مايؤثر على بات الموجودةالحسا استخدام كيفية في المصرف تبين مسبقة أطر

 %.72.26بوزن نسبي بل   و

 اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور األول وكذلك الوزن النسبي واالجابة وفق ليكرت:(9الجدول)

 عبارات المحور األول
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوزن النسبي

اإلجابة وفق 

 ليكرت

طر معدة مسبقا  في المصرف لكيفية تسجيل وجود أإن 

 موافق 70.32% 0.70 3.52 العمليات المحاسبية يعمل على تعزيز الحوكمة فيه

إن الفصل بين وظيفة التسجيل المحاسبي ووظيفة 

 موافق 70.65% 0.84 3.53 التحقق  في المصرف يعمل على تعزيز الحوكمة فيه

 استخدام يةكيف في المصرف تبين مسبقة أطر وجود إن

 موافق 72.26% 0.82 3.61 الحوكمة فيه تعزيز على يعمل الحسابات الموجودة

دقة والتوقيع على ن قيام موظف المصرف بالمصاإ

عدادها أو عند استالمها يعمل على المعامالت عند إ

 تعزيز الحوكمة فيه
 موافق %70.65 0.69 3.53

 SPSSمج بناء على مخرجات برنا الباحثالمصدر: من إعداد 

 في الخاصة المصارف العتماد: ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  الفرضية الفرعية الثانية -

 الحوكمة فيها. تعزيز فيIFRS المالية  التقارير إلعداد الدولية لمعاييرا العراق

وسط لمقارنة مت one sample t.testختبار الفرضية تم استخدام اختبار ستودنت لعينة واحدة ال

أن قيمة  (10% من االستجابات(, حيث يتبين  من الجدول)60)ويقابل  3االستجابات مع الوسط الفرضي 

t=8.38 وأن p-value<0.05 الخاصة المصارف العتمادصائية  وعليه يوجد أثر معنوي ذو داللة إح 

%, وبما 5وى داللة الحوكمة عند مست في تعزيزIFRS المالية  التقارير إلعداد الدولية لمعاييرا العراق في

 إلعداد الدولية لمعاييرا العراق في الخاصة المصارف اعتماد( بالتالي فإن 0.76أن الفرق موجب )

سط الفرضي وبنسبة تزيد عن الويجابي في تعزيز الحوكمة فيها بشكل إيؤثر وIFRS المالية  التقارير

 %. 25.33بمقدار 
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 انيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية الث :(10الجدول)

 النتيجة t.test p-value فرق المتوسطات المحور

 العراق في الخاصة المصارف اعتمادأثر

 IFRS المالية التقارير إلعداد الدولية لمعاييرا

 الحوكمة فيها تعزيز في

0.76 8.38 0** 
معنوي دال 

 إحصائيا  

 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 

 موافق( وجابة )وهو يوافق اإل 3.98-3.55حظ أن متوسط جميع العبارات يقع بين ( نال11ومن الجدول)

 في ةالخاص المصارف اعتماد% من االستجابات وبالتالي هناك موافقة على أن 70بوزن نسبي يفوق 

أنه كما لحوكمة فيها ايجابي على تعزيز شكل إيؤثر بIFRS المالية  التقارير إلعداد الدولية لمعاييرا العراق

هو  بها وااللتزام لماليةا التقارير إلعداد الدولية المعايير على الموظفين تدريب وفقا  آلراء عينة البحث فإن 

 %.79.68بوزن نسبي بل   و المصارف الحوكمة في نظام أكثر ما يؤثر على تعزيز

 بة وفق ليكرتاإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني وكذلك الوزن النسبي واالجا :(11الجدول)

 عبارات المحور الثاني
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوزن النسبي

اإلجابة وفق 

 ليكرت

 إلعداد الدولية المعايير على الموظفين تدريب نإ

 امنظ تعزيز على يعمل بها وااللتزام المالية التقارير

 الحوكمة في المصرف
 موافق %79.68 0.84 3.98

 المعايير حسب المالي قريرهت المصرف عدادإ نإ

 يعززبشكل يمكن أي جهة من االستفادة منها   الدولية

 المصرف في الحوكمة نظام
 موافق %70.97 0.72 3.55

 التقارير اعداد إن الشفافية في عمل المصرف تكمن في

ن الزبائ يشجعمما  الدولية المعايير حسب فيه المالية

 فيهالحوكمة  نظام ويعزز على التعامل معه
 موافق %75.16 0.90 3.76

 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 

قارير المالية الت نظام : ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  لكفاءةالفرضية الفرعية الثالثة -

 الحوكمة فيها. تعزيز في العراق في الخاصة المصارف في المستخدم

لمقارنة متوسط  one sample t.testاختبار ستودنت لعينة واحدة  ختبار الفرضية تم استخدامال

( أن قيمة 12% من االستجابات(, حيث يتبين  من الجدول)60)ويقابل  3االستجابات مع الوسط الفرضي 

t=10.05  وأنp-value<0.05   التقارير المالية  نظام لكفاءةوعليه يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية

%, وبما أن 5الحوكمة فيها عند مستوى داللة  تعزيز في العراق في الخاصة مصارفال في المستخدم
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 العراق في الخاصة المصارف في التقارير المالية المستخدم نظام كفاءة( بالتالي فإن 0.81الفرق موجب )

 %. 27يؤثر وبشكل ايجابي في تعزيز الحوكمة فيها وبنسبة تزيد عن الوسط الفرضي بمقدار 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :(12الجدول)

 النتيجة t.test p-value فرق المتوسطات المحور

 يف التقارير المالية المستخدم نظام كفاءة أثر

 تعزيز في العراق في الخاصة المصارف

 الحوكمة فيها

0.81 10.05 0** 
معنوي دال 

 إحصائيا  

 SPSSمج بناء على مخرجات برنا الباحثالمصدر: من إعداد 

 ة )موافق( وجابوهو يوافق اإل 4.00-3.53( نالحظ أن متوسط جميع العبارات يقع بين 13ومن الجدول)

لمالية االتقارير  نظام كفاءة% من االستجابات وبالتالي هناك موافقة على أن 70بوزن نسبي يفوق 

نه وفقا  أمة فيها كما يؤثر بشكل ايجابي على تعزيز الحوك العراق في الخاصة المصارف في المستخدم

 اتخاذ في دامهااستخ لغايات العام نهاية في تحليلية تقارير بإعداد المصرف قيامآلراء عينة البحث فإن 

 %.80بوزن نسبي بل   و المصارفالحوكمة في  نظام هو أكثر ما يؤثر على تعزيز القرارات

 لوزن النسبي واالجابة وفق ليكرتاإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثالث وكذلك ا: (13) الجدول

 عبارات المحور الثالث
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوزن النسبي

اإلجابة وفق 

 ليكرت

 عامال نهاية في تحليلية تقارير بإعداد المصرف قيام إن

 على يعمل القرارات اتخاذ في استخدامها لغايات

 الحوكمة فيه نظام تعزيز
 افقمو %80.00 0.65 4.00

 في الواردة للمعلومات المصرف ادارة استخدام

 ظامن تعزيز على يعمل األداء تقييم في المالية التقارير

 الحوكمة فيه
 موافق %70.65 0.76 3.53

 تعنى في المصرف داخلي تدقيق لجنة وجود نإ

 نظام تعزيز على يعمل المالية التقارير جعةابمر

 الحوكمة فيه
 موافق %77.74 0.81 3.89

 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 
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 لنظم النوعية : ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  للخصائصالفرضية الفرعية الرابعة -

 ا.الحوكمة فيه تعزيز في العراق في الخاصة المصارف المحاسبية المطبقة في المعلومات

وسط لمقارنة مت one sample t.testعينة واحدة ختبار الفرضية تم استخدام اختبار ستودنت لال

أن قيمة  (14% من االستجابات(, حيث يتبين  من الجدول)60)ويقابل  3االستجابات مع الوسط الفرضي 

t=8.05 وأن p-value<0.05 لنظم النوعية صائية  للخصائصوعليه يوجد أثر معنوي ذو داللة إح 

د مستوى الحوكمة فيها عن تعزيز في العراق في الخاصة المصارف المحاسبية المطبقة في المعلومات

محاسبية ال المعلومات لنظم النوعية ( بالتالي فإن الخصائص0.75%, وبما أن الفرق موجب )5داللة 

بة تزيد عن يؤثر وبشكل ايجابي في تعزيز الحوكمة فيها وبنس العراق في الخاصة المصارف المطبقة في

 %. 25الوسط الفرضي بمقدار 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :(14لجدول)ا

 المحور
فرق 

 المتوسطات
t.test p-value النتيجة 

 المعلومات لنظم النوعية الخصائص أثر

 المصارف في الحوكمة تعزيز في  المحاسبية

 العراقفي  الخاصة

0.75 8.05 0** 
معنوي دال 

 إحصائيا  

 SPSSبرنامج  بناء على مخرجات الباحثالمصدر: من إعداد 

 موافق( وجابة )وهو يوافق اإل 3.85-3.65( نالحظ أن متوسط جميع العبارات يقع بين 15ومن الجدول)

 لنظم النوعية % من االستجابات وبالتالي هناك موافقة على أن الخصائص70بوزن نسبي يفوق 

ز الحوكمة ي على تعزييجابيؤثر بشكل إ العراق في الخاصة المصارف المحاسبية المطبقة في المعلومات

  .فيها

 اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الرابع وكذلك الوزن النسبي واالجابة وفق ليكرت :(15الجدول)

 عبارات المحور الرابع
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوزن النسبي

اإلجابة وفق 

 ليكرت

 تعزيز على يعمل مالئمة محاسبية معلومات وجود إن

 موافق 76.77% 0.85 3.84 .المصرف فيحوكمة ال نظام

 الموثوقيةبالدقة و  تتسم محاسبية معلومات وجود إن

 موافق 76.45% 0.90 3.82 .المصرف فيالحوكمة  نظام تعزيز على يعمل

 تعزيز على يعملواضحة  محاسبية معلومات وجود إن

 موافق 72.90% 0.96 3.65 المصرف فيالحوكمة  نظام

 موافق 74.84% 0.83 3.74  المناسب بالوقت المحاسبية لوماتالمع توفر إن
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 فيالحوكمة  نظام تعزيز على يعملوبسرعة 

 المصرف

 تعزيز على تعمل مرنة محاسبية معلومات وجود إن

 موافق 72.58% 0.89 3.63 المصرف فيالحوكمة  نظام

 ليعم للتنفيذ بسهولة قابلة محاسبية معلومات وجود إن

 موافق 77.10% 0.85 3.85 .المصرف فيالحوكمة  نظام تعزيز على

 يسهل لالستخدام متاحة محاسبية معلومات وجود إن

 فيالحوكمة  نظام تعزيز على يعمل اليها الوصول

 المصرف
 موافق %74.19 0.78 3.71

 SPSSبناء على مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من إعداد 

 النتائج

 إلى النتائج اآلتية: البحث صلنتائج اختبار الفرضيات توفي ضوء 

الحوكمة  عزيزفي ت الخاصة المصارف في المتبع المحاسبي . يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  للنظام1

صل رة الفوجود أطر معدة مسبقا  في المصرف لكيفية تسجيل العمليات المحاسبية وضرووذلك من خالل 

 كيفية ينفي المصرف تب مسبقة أطر وجود المصرف و بين وظيفة التسجيل المحاسبي ووظيفة التحقق  في

أو  د اعدادهاقيام موظف المصرف بالمصادقة والتوقيع على المعامالت عنالحسابات الموجودة و  استخدام

 العاملين بوتدري جراءاتواإل لسياساتلنهج معين من ا المسبق التبني أن الباحثرى وي ,عند استالمها

 .المصرف الحوكمة في مبادئ من يعززوتنظيما  مما  باطا  انض العمل أكثر يجعل عليها

 إلعداد وليةالد لمعاييرا العراق في الخاصة المصارفالعتماد يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية   .2

 من يزيد ولية،المعايير الد حسب التقارير هذه اعداد ان الحوكمة حيث في تعزيزIFRS المالية  التقارير

 يعني هذا أن كما فة،قراراتها المختل اتخاذ في التقارير هذه على االعتماد المستفيدة من الجهات كافة قدرة

تقاريره  ادبإعد المصرف قيام نأ الباحث رىوي .الحوكمة نظام يعزز مما بشفافية المصرف عمله ممارسة

 يعتبر رفيصالم القطاع أن خاصة ،العراقللقطاع المصرفي في  ملحة حاجة أصبح الدولية المعايير حسب

 .العراق في االقتصادية القطاعات أهم وأكبر من

 في تعزيز المصرف في التقارير المالية المستخدم نظام لكفاءة احصائية داللة ذو ثر معنويأ .يوجد3

 التحليلية المصارف التقارير عدادإ خالل من وذلك ،العراق الخاصة في المصارف في الحوكمة

 النتائج بينت كما أفضل، بشكل اتخاذ القرارات في تساعد والتي االلزامية، رجانب التقاري الى والتوضيحية

 بد ال القرارات اتخاذ أن الباحث رىوي .الحوكمة في المصرفنظام  من يعزز داخلي تدقيق لجنة أن وجود
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 يالت الداخلي التدقيق لجنة كما أن وجود ،ووضوحا   تحليال   أكثر افصاحات توافر ظل في فضلأيكون  وأن

 .يعزز من تطبيقها في المصارف الحوكمة نظام عن اللجان المنبثقة من تعتبر

وح، الوض) ةالمعلومات المحاسبي لنظم النوعية للخصائص احصائية داللة ذو ثر معنويأ . يوجد4

صة في الخا المصارف في الحوكمة  تعزيز في والسهولة، والدقة، والسرعة، والمالءمة، والمرونة(

  عتبرت التي المحاسبية المعلومات على إثراء تعمل الخصائص هذه توفر أن الباحث رىوي، العراق

 .الحوكمة نظام يعززمما   القرارات متخذي فئات من العديد موضعا  الهتمام

 التوصيات 

 ت أخرى.بدراسة أثر نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز مفهوم الحوكمة في قطاعا الباحثوصي .ي1

 التي والتعديالت تاالتطور أحدث على موظفيها تدريب بمواصلة العراقفي  المصارف مقيا ضرورة .2

مع  هافي ةوكمالح منظا تعزيز في الهام لدورها ا  نظر المالية، التقارير إلعداد الدولية المعايير على تحدث

 تحديث نظم المعلومات المحاسبية فيها باستمرار لتواكب التطورات وتبقى ضمن المنافسة.

ر ضرورة وجود جهة رقابية حكومية سواء من المصرف المركزي أو جهة أخرى تراقب باستمرا .3

 تطبيق نظام الحوكمة في المصارف.
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