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 الخالصة

هدفت الدراسة الى ابراز دور التدقيق الخارجي في الحد من تأثيرات ممارسات المحاسبة االبداعية على 

، وتقليص تلك الممارسات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع أستبيان على المدققين البيانات المالية

استبيان كعينة  67فرداً وتم استرجاع  49في محافظة الجنوب في لبنان حيث بلغ حجم العينة الخارجيين 

خلصت الدراسة الى التأكيد على أهمية التدقيق الخارجي لمواجهة وبعد تحليل البيانات، . الحة للتحليلص

ية متنوعة ومتعددة ال سيما أن أساليب ممارسات المحاسبة اإلبداع والحد من ممارسات المحاسبة االبداعية

ق عوامل التدقيق الخارجي المتعلقة بالمدقوأوصت بالتأكيد على تجعل من عملية إكتشافها عملية علمية دقيقة، 

والتثبيت على اجراءات  من حيث القدرات المهنية والعناية المهنية الالزمة أثناء تنفيذ عملية التدقيق والمكلف

 .التدقيق للحد من ممارسات المحاسبة االبداعية

 ، المدقق الخارجيالتدقيق الخارجي، المحاسبة االبداعيةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract:  

The study aims to show the role of external auditors in decrease the effects of 
creative accounting on financial statement and to shrink these acts. to achieve 
the objectives of study, a questionnaire was distributed to a group of certified 
public accountants in south Lebanon, the sample was 77 LACPA’s from total 
population of LACPA’s In south of Lebanon. The research find that the external 
auditing playing an important role to fix the creative accounting acts especially 
it’s have a lot of methods make the process of audit more difficulty, and its 
recommended to confirm the external auditing factors in term of professional 
abilities and necessary care during the implementation of audit, and stabilize its 
procedures to reduce the effects of creative accounting practices. 

Key Words: External Audit, creative Accounting, Certified Public Accountant 

 

:المقدمة  

بعد ب الحقوق في منشآت األعمال خاصة كبير من إهتمام أصحا اً أخذت المحاسبة اإلبداعية حيز

ي البيانات المالية من من جهة وبين مستخدم اإلنفصال شبه التام ما بين اإلدارة وأصحاب الحقوق

)الزيادي،  للمستخدمين بصورة مغايرة عن حقيقتهاجهة أخرى وذلك بهدف إظهار البيانات المالية 

5102).  

وقد أصبح مفهوم المحاسبة اإلبداعية محور تركيز من قبل المدققين الخارجيين خالل السنوات 

االخيرة خاصة بعد األزمات المالية الكبرى التي عاشها العالم جراء اإلنهيارات الضخمة في 

لت المسؤولية لشركة أرثر ، حيث ُحم  الرائدة وغيرها شركة أنرونالشركات العالمية ال سيما 

 .(5107)بو عروج،  اندرسون المسؤولة المباشرة عن تدقيق بياناتها
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حيث فرضت على المدقق اإللمام  ي الحقيقي لمهنة التدقيق،بداعية التحدمن هنا أصبحت المحاسبة اإل 

 . منها والدولية والمعرفة التامة بالقواعد المحاسبية والمعايير التي ترعى عمل المحاسبة المحلية

األمر الذي يجعل من  رة في كافة المنشآت،اً لدوافع اإلدااإلبداعية وفق تُبنى ممارسات المحاسبة

طر الحدود المسموحة واألبغاية الصعوبة ألنها تتم بالعادة في  اً لممارسات أمرعملية إكتشاف تلك ا

فكان ال  .بيانات مالية جذابة للمستخدمينالقانوينة والمحاسبية مرعية اإلجراء يتم من خاللها إختالق 

بد من اإلضاءة في هذه الدراسة على مدى تأثير التدقيق الخارجي على الحد من تأثير المحاسبة 

 انات المالية عبر كشف ممارساتها.اإلبداعية على موثوقية البي

 المبحث األول: اإلطار المنهجي

 :مشكلة البحث

اآلليات المتبعة في سبيل الحد من تأثيراتها وبممارسات المحاسبة اإلبداعية نظراً لالهتمام الجاد 

التساؤول الرئيسي: في اإلجابة على  السلبية على موثوقية البيانات المالية، تتمحور إشكالية الدراسة

 ان؟في لبن اإلبداعية على البيانات المالية أثر التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة ما هو

 ويمكن صياغة أسئلة الدراسة على النحو التالي:

 ؟اإلبداعيةالمحاسبة  على ممارساتالتدقيق الخارجي  هل يوجد أثر لعوامل -

على كشف ممارسات المحاسبة االبداعية والحد الخارجي التدقيق جراءات إل هل يوجد أثر -

 منها؟

 ال بد من إختبار الفرضيات التالية: وللإلجابة على أسئلة الدراسة

 لعوامل التدقيق( α=0.05ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  ) -

 .على ممارسات المحاسبة اإلبداعية الخارجي

التدقيق  إلجراءات( α=0.05ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  ) -

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية.كشف الخارجي في 
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 أهمية البحث

نسبة اإلهتمام بممارسات المحاسبة اإلبداعية التي تستمد هذه الدراسة أهميتها من إرتفاع 

وهامش إختالف بين أصحاب الحقوق واإلدارات في المنشآت من جهة،  اً أصبحت تشكل عائق

بحيث تعمد اإلدارات الى إظهار المركز المالي بصورة ومستخدمي البيانات المالية من جهة أخرى. 

تخاذ القرارات اإلستثمارية وغيرها ح البيانات المالية غير مالئمة إلوبالتالي تصبمغايرة عن واقعه 

 من القرارات التي تُبنى على تحليل البيانات المالية.

 أهداف البحث

 سعت الدراسة الى تحقيق األهداف التالية:

 .المحاسبة اإلبداعية ممارسات ماهية وأساليباإلشارة الى  -

 اإلشارة الى مهام وواجبات المدقق الخارجي على البيانات المالية. -

استعراض األساليب واإلجراءات الممكن إتباعها من قبل المدقق الخارجي للحد من تأثيرات  -

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية.

 لبحثاوأداة منهجية 

اعتمدت الد راسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة تتضمن 

عدداً من المناهج واألساليب الفرعية مثل المسوح االجتماعية والميدانية، كما أن هذا المنهاج من أكثر 

الظاهرة موضوع الد راسة، ألنه يناسب  ،المناهج استخداماً في د راسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية

حيث أن المنهج الوصفي التحليلي يرتكز على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها 

ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها وما إلى ذلك من جوانب تدور حول مشكلة أو 

شكل عام يعرف ظاهرة معينة بهدف فهم مضمونها والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع، وب

المنهج الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة 

عن موضوع محدد من خالل فترات زمنية محدودة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية يتم 

(. 47ص، 0490تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة )عميرة، 

 (.97، ص0444)عبيدات وآخرون، 
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 الدراسة متغيرات

المتغير المستقل وهو تأثير عمليات التدقيق نوعين من المتغيرات، احتوت الدراسة على 

 .ممارسات المحاسبة اإلبداعيةوهو  المتغير التابعالخارجي و

 الدراسات السابقة

عناصر الميزانية وأثرها على تعظيم المحاسبة االبداعية في ( بعنوان "5109دراسة العامري ) -

" التي هدفت الى وضع إطار نظري للمحاسبة اإلبداعية األرباح وزيادة القيمة السوقية للسهم

وممارساتها في الشركات العراقية وأثرها على موثوقية البيانات المالية ودورها في تعظيم 

الدراسة على تحليل البيانات  األرباح وبالتالي على رفع القيمة السوقية للشركات. واعتمدت

المالية المنشورة في التقرير السنوي لسوق العراق باستخدام االساليب االحصائية المتبعة لتحليل 

وتوصلت الدراسة الى أن أغلب ممارسات المحاسبة  ،المسار اليجاد العالقة بين المتغيرات

وأوصت  ،لألسهم بعالقة طردية يمة السوقيةاالبداعية تؤدي الى تعظيم األرباح وتؤثر على الق

الدراسة الى ضرورة تطبيق مبادئ المحاسبة الدولية والحد من المحاسبة االبداعية باستخدام 

الوسائل المهنية ونشر الوعي الكافي حول آثارها السلبية والتأكيد على حيادية واستقاللية 

 المحاسبة عن اإلدارة. 

جعة الخارجية في الحد من ممارسات المحاسبة دور المرا( بعنوان "5107دراسة ابوعروج ) -

" التي هدفت الى التعرف على دراسة ميدانية لعينة من األكادميين والمهنيين -االبداعية

وافع المحفزة لها والوقوف على مدى دتقنياتها وأساليبها وال المحاسبة االبداعية ومعرف كافة

ابراز دور معايير التدقيق الخارجي في  قدرة التدقيق الخارجي على مواجهة تلك الممارسات مع

هذا الصدد. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج االستنباطي من خالل االسلوب 

زيعه على مجتمع الدراسة. وتوصلت والوصفي التحليلي وكذلك من خالل تنظيم استبيان وت

بمعايير سلوك المهنة، تساهم  الدراسة الى ان معايير التدقيق الخارجي والتزام المدقق الخارجي

على مستقبل مهنة التدقيق.  اً كبير اً في تقليص ممارسات المحاسبة االبداعية التي تمثل خطر

وأوصت الدراسة برفع كفاءة المدقق الخارجي وتعزيز دوره ومسؤولياته فيما يتعلق بتقليص 

تلك الممارسات على  ممارسات المحاسبة االبداعية، كما ويجب نشر الوعي الكافي حول خطورة

 مهنة التدقيق من جهة وعلى موثوقية البيانات المالية من جهة أخرى.
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دور التدقيق الخارجي في الحد من تأثير المحاسبة اإلبداعية ( بعنوان "5107) دراسة حسان -

بمفهوم البيانات المالية ومستخدموها واهدافهم " التي هدفت الى التعرف على القوائم المالية

بهدف تحسين صورة البيانات  عريف بالمحاسبة اإلبداعية التي تلجأ اليها بعض اإلداراتتوال

من خالل   اسات المحاسبية المتعارف عليها وذلكفي السي ة من خالل استغالل المرونةالمالي

للربط بين الدراسة النظرية والميدانية. وتوصلت  نة وباستخدام المنهج الوصفياستخدام استبا

هناك جانب سلبي للمحاسبة االبداعية متمثل باستغالل المرونة في  القواعد لى أنه الدراسة ا

المحاسبية وكذلك هناك جانب ايجابي شريطة اقترانه بإفصاح كاٍف. وأوصت الدراسة انه يجب 

واإلهتمام بإجراءات الرقابة الداخلية  وضع برامج لتدريب الكوادر المحاسبية والتدقيقية

فافيتها ومطابقتها للمعايير المهنة للحد من الجوانب السلبية في ممارسات وضرورة وضوحها وش

 المحاسبة اإلبداعية.

 –المحاسبة االبداعية بين الموثوقية والتالعب ( بعنوان "5102دراسة الجعارات و أبو خليفة ) -

" التي هدفت الى مناقشت مفهوم المحاسبة اقتراح نموذج لضوابط ممارسات المحاسبة االبداعية

لضبط ممارسات االبداعية وتوضيح ممارساتها ونتائجها السلبية وااليجابية وطرح نموذج 

وفي سبيل تحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحثان االسلوب الوصفي  .المحاسبة االبداعية

ذات الصلة وتوصلت الدراسة  التحليلي باإلعتماد على اصدارات لجنة معايير المحاسبة الدولية

الى ان المحاسبة االبداعية هي وسيلة للتالعب في البيانات المالية لتجنب االحداث غير 

وضع  تخدام قواعد المحاسبة مع امكانيةالمرغوبة، وهي تعتمد على المرونة في طرق اس

ة ضوابط لممارساتها بربطها باألخالقيات والنصوص الشرعية. وأوصت الدراسة بضرور

وضع إطار لمفهوم نية الغش والتالعب لدى اإلدارة واإلهتمام بمفهوم االفصاح العادل لعكس 

واقع المنشآت من خالل انشاء وحدات خاصة للشفافية لضبط اإلجتهادات الشخصية الواردة في 

 االطار المفهيمي لإلبالغ المالي.

 –عية بين الموثوقية والتالعب المحاسبة االبدا( بعنوان "5102دراسة الجعارات و أبو خليفة ) -

" التي هدفت الى مناقشت مفهوم المحاسبة اقتراح نموذج لضوابط ممارسات المحاسبة االبداعية

االبداعية وتوضيح ممارساتها ونتائجها السلبية وااليجابية وطرح نموذج لضبط ممارسات 

 المحاسبة االبداعية. 
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ب الوصفي التحليلي باإلعتماد على اصدارات تحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحثان االسلولو

لجنة معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة وتوصلت الدراسة الى ان المحاسبة االبداعية هي 

وسيلة للتالعب في البيانات المالية لتجنب االحداث غير المرغوبة، وهي تعتمد على المرونة في 

بط لممارساتها بربطها باألخالقيات طرق استخدام قواعد المحاسبة مع امكانية  وضع ضوا

والنصوص الشرعية. وأوصت الدراسة بضرورة وضع إطار لمفهوم نية الغش والتالعب لدى 

اإلدارة واإلهتمام بمفهوم االفصاح العادل لعكس واقع المنشآت من خالل انشاء وحدات خاصة 

 الغ المالي.للشفافية لضبط اإلجتهادات الشخصية الواردة في االطار المفهيمي لإلب

 المبحث الثاني:  اإلطار النظري

 المحاسبة اإلبداعية على البيانات الماليةأوالً: 

 ماهية المحاسبة اإلبداعية .أ

يستخدم مفهوم المحاسبة االبداعية عندما يقوم القيمين على إعداد البيانات المالية بإظهارها بشكل 

مركز المالي للمنشأة بصورة عادلة، األمر الذي يؤدي الى قرارات خاطئة من غير حقيقي وال يمثل ال

مستخدمي تلك البيانات وهذا ما يترتب عليه فضائح وإنهيارات مالية في العديد من الشركات العالمية 

 جبار(. 5119)الكيالني الرائدة 

وقد عرفها البعض اعية داحثين بتناول موضوع المحاسبة اإلبوفي هذا اإلطار قام العديد من الب

 كما يلي:

المحاسبة اإلبداعية على أنها مجموعة من اإلجراءات التي تمارسها  Ian Grifflithعرف  -

منشآت األعمال بهدف التقليل من أرباحها أو زيادتها من خالل حساباتهم التي تم تشكيلها 

والتالعب بها بشكل هادىء وبطريقة سرية وخفية للتغطية على المخالفات واعتبارها خديعة 

 .(Amat, Blake, & Dowds, 1999) كبرى

ستخدم فيها المحاسبون اسبة اإلبداعية على أنها عملية ين المحون األكاديميووعرف المحاسب -

معارفهم بالقواعد المحاسبية والمعايير الدولية للتالعب باألرقام المعروضة في حسابات 

 جبار.( Phillips and others 2003منشآت األعمال )
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ويمكن تلخيص المحاسبة اإلبداعية على انها سلوك محاسبي يهدف الى تغيير الوجه الحقيقي 

للبيانات المالية بما يتماشى مع أهداف اإلدارة وذلك بإستخدام كافة األساليب والمعايير المحاسبية 

رى والمتعارف عليها بطريقة تظهر بأنها قانونية ولكنها تخفي بين طياتها خديعة كبالمعتمدة 

أهداف اإلدارة بين تعظيم األرباح لكسب رضا المساهمين أو رفع القيمة للمستخدمين. وقد تختلف 

لتحقيق  مكن ان يكون الهدف تخفيض الوعاءالسوقية ألسهم الشركات المسجلة في األسواق المالية، وي

 تهرب او تجنب ضريبي.

 )ممارسات المحاسبة اإلبداعية( أنواع التالعب في البيانات المالية .ب

ان أكثر الفئات شيوعاً من حاالت الغش في إعداد التقارير المالية بناًء على حاالت الغش 

 :(ACFE, 2016) الحقيقية، بمعزل عن األهداف الكامنة خلفه تتجلى في النقاط التالية

 حيث القيمة وتوقيت حدوثها.اإلفصاح الغير صحيح عن اإليرادات، من  .1

 غير العادل لألصول.التقييم  .2

 اإلخفاء المتعمد لبعض اإللتزامات واألعباء. .3

 اإلفصاح الغير مناسب. .4

 البيانات المالية بشكل تفصيلي:ب أساليب المحاسبة اإلبداعية للتالعبوسنتناول فيما يلي 

 حدوثهااإلفصاح الغير صحيح عن اإليرادات، من حيث القيمة وتوقيت  .1

ان أكثر الحسابات شيوعاً التي يتم التالعب بها عند ارتكاب عمليات الغش في البيانات المالية، 

هي بند اإليرادات الوهمية، فتضخيم اإليرادات هي طريقة سهلة لتحسين الحالة المالية الظاهرة 

ية أكثر من للشركة، واإليرادات الوهمية تجذب اهتمام المدققين الخارجيين والجهات التنظيم

، Coenen) االعتراف المبكر، أي اإليرادات المعترف بها وهي عملياً إيرادات محتسبة مسبقاً 

عندما بالغت في تقدير أرباحها بأكثر من  0Enron Corporation. وهذا ما فعلته شركة (5114

 نصف مليار دوالر وأنشأت شركات خاصة أبقت عليها مليارات الدوالرات من ديونها،

                                                           
وهي دمج بين شركتين )هوستون للغاز الطبيعي وانتر نورث( وتتعاطي تجارة البضائع  1891هي شركة أميركية أنشأت في العام  1

مليار دوالر في  47فضيحة إنرون اإلنتباه الى الغش في البيانات المالية، حيث خشر مساهموها والخدمات وموارد الطاقة الطبيعية. ولفتت 
السنوات األربع قبل إعالن إفالسها، كما وخسر الموظفون إستحقاقات التقاعد وساهمت هذه الفضيحة في زيادة التنظيمات التي تمنع مثل 

 تلك الفضائح على الشركات الكبيرة.



 

9 

 5(SPEsكما استخدمت أدوات تمويل متطورة تعرف باسم الكيانات ذات األغراض الخاصة ) 

وأدوات مشتقة أخرى لزيادة الرافعة المالية دون الحاجة إلى اإلبالغ عن الديون في الميزانية 

 .(Sterling ،5115)العمومية 

 ويمكن تقسيم فئة التالعب في اإليرادات الى ثالثة أنواع رئيسية هي التالية:

 ية.خلق إيرادات وهمية أو إخفاء إيرادات حقيق -

اإلعتراف باإليرادات المقبوضة مسبقاً على أنها إيرادات مستحقة، أو إعتبار اإليرادات  -

 المستحقة فعالً إيرادات مقبوضة مسبقاً وهي تعود لفترات مالية الحقة.

التالعب في اإليرادات عن طريق اإلبقاء على اإليراد إنما إجراء تعديالت على قيمته برفعه  -

أو خفضه حسب الهدف من هذا الغش، فيمكن ان يهدف الى رفع قيمة أسهم المنشأة أو الى 

 خفض الوعاء الضريبي )غش ضريبي(. 

يرادات والتوقيت بناًء على ( التقنيات المستخدمة في تنفيذ مخططات فرق اإل0يلخص الجدول رقم )

 النتائج المستخلصة من المؤلفات السابقة.

 ( كيفية التالعب باإليرادات وتوقيت حدوثها0الجدول رقم) 

 تقنيات اإلفصاح غير الصحيح عن اإليرادات، من حيث القيمة وتوقيت حدوثها

 نسبة اإلنجازخطأ في  مستندات المبيعات والشحن المزيف

 جمالي ، بدالً من صافي اإليراداتتسجيل إ ات غير مصرح بهاشحن

 االعتراف على المبيعات اآلجلة في وقت مبكر المبالغة في المبيعات الحقيقية

م يتم شحنها بعد أو شحنها تسجيل مبيعات العناصر المنتجة ولكن ل

 جزئيًا
 الُمعادة الى المورد ن الزبون اوالتالعب بقيمة البضاعة المسترجعة م

 اح عن الخصومات الممنوحة للعمالءعدم اإلفص عدم شطب المستحقات غير القابلة للتحصيل.

إساءة استخدام تاريخ فواتير البيع )بعض الشركات تبقي الدفاتر مفتوحة 

ية في بيان الدخل للفترة بعد تاريخ اإلغالق وتشمل مبيعات الفترة التال

غير صحيحة لنقل اإليرادات بين الفترات المحاسبية. و القطع فترات قطع 

 غير المشروع لمعامالت البيع في نهاية فترة التصريح.

                                                           
 م خلقه لتحقيق أهداف محددة ومؤقتة. وتستخدم في األغلب األّعم لمساعدة الشركات في تفادي المخاطر المالية.كيان قانوني ت 2



 

10 

 الحالية

إصدار اتفاقيات جانبية تقوم بتعديل شروط البيع، مثال: اإلرجاع غير 

 المقيد للبضائع او التعديل على أسعار.

العمالء أو التالعب بالنقود تسجيل التحويالت البنكية كنقد تم استالمه من 

 المستلمة من األطراف ذات العالقة

 شطب الذمم المدينة غير القابلة للتحصيل في فترات الحقة. تسجيل البضائع المعادة بعد نهاية الفترة.

إخفاء عوائد المبيعات والبدالت من المدققين للمبالغة في صافي 

 المبيعات واإليرادات.

في نهاية الفترة المحاسبية عن طريق شحن البضائع إنشاء أوامر المبيعات 

 التي لم يتم طلبها.

و   ;Elder, et al. (2010)و  (Hopwood, et al. 2008) المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على مصادر مختلفة مذكورة ضمن الجدول

Lord (2010)  وAlbrecht (2006)  وRezaee (2005)   و Coenen (2009) 

 غير عادل لألصولتقييم  .2

قد يتم التالعب بقيم األصول بهدف تعزيز المركز المالي، أو إظهاره بصورة مخالفة لحقيقته 

(Wells ،5112) وقد تتم هذه العملية بوسائل مختلفة يتلخص بعضها بالجدول التالي بناء على .

 مصادر ودراسات مختلفة.

 التالعب بقيم األصول: 5الجدول رقم 

 المصدر أساليب ووسائل التالعب

 تضخيم تكاليف الوحدة المستخدمة لتسعير المخزون تالعب في الجرد الميداني للمخزونال

 تالف أو الديون المشكوك بتحصيلهاعدم وجود مؤونات للمخزون ال
المباعة او العكس، عبر خلق خفض قيم المخزون لرفع تكلفة البضاعة 

 مستندات جديدة لجرد المخزون

 المبالغة في الخصومات أو عدم تخفيض تكلفة المخزون عدم التصريح عن المخزون المتقادم والغير قابل للبيع.

 رسملة المخزون وتكاليف بدء التشغيل بشكل غير صحيح
األصول  معالجة االستهالك عن طريق تغيير عمر األصل أو تدوين قيمة

 الثابتة

المبالغة في كمية المخزون في متناول اليد من خالل عمليات شراء 

وهمية. ويمكن إخفاء ذلك عن طريق الشحن الزائف، واستالم 

ديق الفارغة المخزنة في المستندات والفواتير، وربما عن طريق الصنا

 المستودع

المتقادم أو  المبالغة في قيمة بنود المخزون )من خالل عدم شطب المخزون

و التالعب بتقديرات  عدم تكوين مؤونة تعادل قيمة انخفاض المخزون.

 القيمة السوقية العادلة
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التالعب بحجم المؤونات المكونة على المخزون ذات معدل الدوران 

 البطيء.

التالعب بالنفقات العامة المرتبطة باإلنتاج والتي يتم تحميلها لكلفة   

 البضاعة تامة الصنع.

 التالعب بقيم المخزون عند استيراده او عند شحنه. التغيير المستمر في أساليب تقييم المخزون.

عدم تسجيل االستهالكات وبالتالي عدم تخفيض القيمة الحقيقية لألصول 

 الثابتة
 تقييم غير صحيح لالستثمارات من خالل التصنيف الخاطئ لها

أو االستحواذ بطريقة غير  تسجيل المبالغ غير المنسوبة لعمليات الدمج

 صحيحة عبر سوق التسجيل بدالً من القيمة الدفترية

التصريح عن األصول الثابتة بقيم السوق أو االستحواذ أيهما أعلى وليس 

 أيهما أقل وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومبادئ المحاسبة

 معات اإلستهالك المتراكمةالتالعب بمعالجة مج المبالغة بقيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

 Wells (2005), Albrecht (2006) and Coenenمصادر مختلفة:  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

(2008) Coenen (2009) Lord (2010) Jones (2011) 

 

 إخفاء بعض اإللتزامات واألعباء .3

تزويرها أو التالعب من السهل على ُمعدي البيانات المالية، إخفاء بعض المصاريف أو 

بمستندات المبيعات، وبالتالي فإنه من الصعب على المدققين الخارجيين إكتشاف العمليات المخفية 

إكتشاف  ىألنه ال يوجد مسار تدقيق إلكتشاف هذا النوع من الغش، بقدر ما تُتاح لهم فرصة العمل عل

. كما أنه عندما تقوم (Wells ،5112)الغش في العمليات التي تم تسجيلها بطريقة غير صحيحة 

اإلدارة بإخفاء بعض اإليرادات او أية مكتسبات أخرى، فال بد من إخفاء أصول أخرى للحفاظ على 

 .(Lord, 2010)التوازن المحاسبي، أو يمكنها زيادة بعض اإليرادات مقابل إخفاء بعض اإللتزامات 

بعض التقنيات المستخدمة إلخفاء االلتزامات والمصروفات كما ورد في التالي ويلخص الجدول 

 بعض الدراسات السابقة والمراجع.
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 : إخفاء بعض اإللتزامات واألعباء3الجدول رقم 

 أساليب ووسائل التالعب أساليب ووسائل التالعب

الحسابات الدائنة المستحقة الدفع عن طريق عدم تسجيلها حتى تخفيض قيم 

الفترة الالحقة أو عن طريق تسجيل التخفيضات الوهمية فيها. يمكن القيام 

بذلك عن طريق إغالق فترة مبكرة على الجانب المستحق الدفع، ومنع 

الموظفين من إدخال حسابات إضافية مستحقة الدفع في نظام المحاسبة، على 

م من أنه كان ينبغي تسجيل تلك العمليات المحاسبية وفقاً لمعايير الرغ

 المحاسبة الدولية.

 ون والزبائنالتالعب في تسجيل األصول المتداولة مثل المخز

من خالل رفع قيمتها أو عدم تسجيل مؤونات هبوط أسعار أو 

قيم وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وكذلك بالنسبة لألصول 

الثابتة حيث تعمد اإلدارة الى تسجيلها بأعلى قيمة بين الكلفة 

 والسوق بعكس متطلبات معايير المحاسبة.

اً أو االحتياطيات أو عدم تسجيل االلتزامات مثل اإليرادات المقبوضة مسبق

 المؤونات الخاصة بااللتزامات الطارئة.

نقل االلتزامات بين االلتزامات طويلة األجل والحالية. ويهدف 

هذا التكتيك إلى تحسين النسب المالية وتعديل البيانات المالية 

 وفقًا لتكوين المطلوبات األكثر تفضياًل في ذلك الوقت.

 إطالة أمد المستحقات الى فترات مالية الحقة. المستحقة بشكل تام.عدم تسجيل اإللتزامات 

 عدم تسجيل اتفاقيات إعادة الشراء وااللتزامات. تسجيل اإليرادات المحتسبة مسبقاً كإيرادات حالية.

 تسجيل االلتزامات الطارئة بمبلغ منخفض للغاية.
 بحيث الاإلبالغ عن تكلفة المبيعات كمصروفات غير تشغيلية 

 اإلجمالي.الربح هامش يؤثر سلباً على 

 المبالغة في خصومات الشراء والعكس بالنسبة للمبيعات.
و عدم  إخفاء مصاريف او تسجيلها بأقل من قيمتها أو العكس.

 تسجيل المشتريات.

 Elder, et al., (2010);Wells (2005), Sterling (2002), AICPAباحث باإلعتماد على مصادر مختلفة: المصدر: من إعداد ال

(2007), Coenen (2008, 2009) 

 اإلفصاح غير المناسب .4

رح عنها، على  تنطوي معظم حاالت الغش في البيانات المالية على أخطاء متعمدة للمبالغ الُمص 

الرغم من أنها أقل تواتراً وقليلة التكرار، اال ان العديد من الحاالت البارزة في غش البيانات المالية 

 تنطوي على عدم كفاية الكشف او عدم كفاية التدقيق.

 :(Wells ،5112)و يتضمن اإلفصاح غير المناسب على النقاط التالية 

 إهمال المسؤوليات واألحداث الالحقة. -
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 معامالت األطراف ذات الصلة. -

 المحاسبية. في السياسات التغييرات -

وقد ذكرت العديد من الدراسات، أن معامالت األطراف ذات الصلة تحدث في الشركات ذات 

، Gordon ،Henry)آليات الحوكمة والرصد الضعيفة والتي توفر إمكانية السلوك االنتهازي 

Louwers و ،Reed ،5116)  &(Kohlbeck  وMayhew ،5107) كما أن اإلخفاق في .

تحديد معامالت األطراف ذات العالقة يَُعد من أكبر عشر عيوب في التدقيق. ويهدف استخدام 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة في التقارير المالية االحتيالية إلى تضليل مستخدمي البيانات 

. وكما (Reed ،5116، و Gordon ،Henry ،Louwers)المالية فيما يتعلق بحقيقة صافي الدخل 

ثبت أن المعامالت بين األطراف ذات العالقة قد تكون  Adelphiaو  Enronهو موضح في قضيتي 

ألغراض احتيالية وليس ألغراض تجارية حقيقية، فمن الصعب مراجعة معامالت األطراف ذات 

 العالقة ألسباب عديدة:

مدققين يجب أن يعتمدوا على اإلدارة لتقديم معلومات مفصلة عن األطراف ذات ألن ال -

 العالقة ومعامالت األطراف ذات الصلة.

أن الضوابط الداخلية تواجه صعوبة في تتبع معامالت األطراف ذات الصلة بسبب  -

مجموعة واسعة من األطراف وأنواع المعامالت وألن بعض المعامالت قد ال يتم منحها 

 االعتراف المحاسبي، كإستالم الخدمات المجانية من طرف ذي صلة.

 مساهمة التدقيق المحاسبي الخارجي في تحسين جودة البيانات الماليةثانياً: 

 أهمية تدقيق البيانات المالية .أ

إكتسبت أهمية التدقيق دوراً ملحاً مع التطور الهائل الحاصل في عالم المال واألعمال، سيما ذاك 

المرتبط بالفصل بين أصحاب الحقوق واإلدارة في أغلب المنشآت اإلقتصادية، مع اإلشارة الى ان 

تختزل أداء الببانات المالية هي الوسيلة األولى واألساس في بناء الهيكل الرقابي كونها تختصر و

)سامي، المنشأة طوال فترة نشاطها، والتي من خاللها يتم إيصال المعلومات الى أصحاب الحقوق 

 . وتكمن أهمية تدقيق البيانات المالية فيما يلي:(5114

 زيادة موثوقية ومصداقية القوائم المالية وزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية. -
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يادة القدرات التنافسية للشركات من خالل توفر الموثوقية والشفافية في قوائمها المالية مما ز -

 ينعكس أثره على برامج خفض التكلفة واإلرتقاء بجودة األداء.

 زيادة ثقة المتعاملين بالبورصة مما يعكس أثره على ارتفاع حجم التداول وأسعار األسهم. -

لبيانات المالية التي تحدد حجم الوعاء الضريبي محل ثقة تحقيق مزايا ضريبية بحيث تكون ا -

التأكد من إلتزام البيانات المالية بالمعايير المحاسبية مرعية اإلجراء و اإلدارة الضريبية.

 والطرق المحاسبية المتعارف عليها.

 دور التدقيق المحاسبي الخارجي في رفع مستوى جودة البيانات المالية .ب

سين المعلومات المحاسبية من خالل إكتشاف األخطاء المحاسبية المتعمدة يساهم التدقيق في تح

او غير المتعمدة في الدفاتر والسجالت المحاسبية في أية منشأة، وبالتالي إنتاج بيانات محاسبية خالية 

 من األخطاء، ويمكن اإلعتماد عليها بإتخاذ القرارات.

 المعلومات في البيانات الماليةأبعاد التدقيق المحاسبي الخارجي بجودة  .ت

 ترتبط عملية تحسين جودة البيانات المالية بأبعاد التدقيق من ناحية:

القياس الكمي والنقدي لألحداث فحص ان فحص القياس المحاسبي هو : الفحص المحاسبي -

اإلقتصادية الخاصة بنشاط المؤسسة من خالل تقييم المعايير والطرق والبيانات المحاسبية 

جهة ومن ناحية مصداقية المعلومات المحاسبية المقدمة من جهة اخرى، وهذا يؤدي من 

الى التأكد من صحة قياس العمليات المسجلة في الدفاتر المحاسبية ولصحة تبويبها بين 

 األبواب المحاسبية المعمول بها.

المالءمة إمكانية الحكم على مدى صالحية البيانات المالية من ناحية : التحقيق المحاسبي -

 والحياد، كتعبير سليم لنتائج األعمال خالل كل فترة مالية.

بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها بتقرير مكتوب لمستخدمي البيانات المالية،  اإلبالغ: -

 البيانات المالية.الى معرفة مدى شفافية وموضوعية  فعملية التحقيق تقود
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 يانات المالية من خالل تقارير المدقق الخارجياً: مقاييس مستوى جودة وموثوقية البثالث

يعتبر تقرير المدقق الخارجي النتاج النهائي لعملية التدقيق كاملة، وهو أداة ووسيلة إتصال 

تمكنه من إيصال نتائج  فحصه وتقييمه لألدلة والقرائن ورأيه الفني المحايد عن سالمة اإلفصاحات 

الدورة المالية. ويتطرق المدقق أثناء القيام بإعداد التقرير الى عناصر في البيانات المالية عند إنتهاء 

اإللتزام والثبات في تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك لتأكيده على إحتواء البيانات المالية على كافة 

المعلومات الجوهرية وعدم وجود إخفاءات تعطي صورة مشوهة عن المركز المالي موضوع 

 التدقيق.

 :1 هذا ما سيوضحه الشكل البياني رقمو

 

 

 مسؤولية المدقق الخارجي عن إكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية .أ

من الناحية  يقوم المدقق الخارجي بتدقيق البيانات المالية بشكل موضوعي، بحيث يكون مؤهالً 

العلمية والخبرة العملية إلبداء رأيه حول البيانات المالية المقدمة من قبل اإلدارة الى المستخدمين 
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(. فتتمثل مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في أن يدرج في تقريره Interested Usersالمعنيين )

فات وأنها ال تتضمن أي ممارسة رأيه حول ما اذا كانت البيانات المالية تتضمن أي تجاوزات أو تحري

من ممارسات المحاسبة اإلبداعية. ومع ذلك فإن عملية التدقيق ال تعطي ضمانة نهائية وحتمية 

إلكتشاف كافة ممارسات المحاسبة اإلبداعية ألن تأمين هذا الضمان يزيد من كلفة عملية التدقيق 

 .(5114)الحلبي، وقية بشكل غير مقبول انما توفر مستوى ايجابي من التأكد والموث

 

مل المسؤولية، سع ى المدققون، بمعزل عن ما اذا كان مدقق خارجي أو داخلي أو  وفي إطار تح 

عضو في فريق تدقيق، الى تحسين أداء عملية الرقابة والتدقيق لينتج عنها تخفيض فرص إرتكاب 

( بسبب تعقد Information Riskمخاطر المعلومات ) الغش والممارسات الخاطئة في ظل زيادة

مجتمع األعمال وزيادة حجم المنشأت وعدد عملياتها المالية التي تنفذها، فضالً عن الصعوبات التي 

تواجه متخذي القرارات للتوصل بشكل مباشر الى المعلومات الشفافة الخالية من االخطاء الجوهرية 

دى الى حتمية عملية التدقيق أيضاً ودورها المحوري الحيادي في في البيانات المالية، وهذا ما أ

 .(5112)دهمش و ابو زر، تخفيض مخاطر المعلومات ورفع مستوى دقة القوائم المالية 

 عوامل إكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية .ب

المنشأة بممارسات المحاسبة اإلبداعية في يوجد العديد من العوامل التي قد تشير الى قيام إدارة 

 البيانات المالية ونذكر منها التالي:

 (5101)أحمد،  عوامل وصفية .0

 تقديم تمويل للعمالء أو تمديد فترات اإلئتمان.، والتغيير في مبدأ أو تقدير محاسبي -

 الداخلية.ضعف نظام الرقابة ، ولتغيير في تصنيف الحساباتا -

 اإلرتفاع الكبير في عدد األسهم المباعة للموظفين والمديرين. -

وجود العديد من العمليات المهمة وغير العادية مع أطراف ذوى عالقة كالمنشآت ذات  -

 األغراض الخاصة.

  .ب
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 (Schilit, 2002) عوامل كمية .5

 التشغيلي مقارنة بصافي الدخل.اإلنحدار الشديد في التدفق النقدي  -

ات نمو كبيرة في السنوات انخفاض حجم المبيعات، أو نمو سلبي لحجم المبيعات بعد فتر -

 نمو كبير في المدينين مقارنة بالمبيعات.، والسابقة

االرتفاع الكبير في ، وقارنة بالمبيعات وتكلفة المبيعاتاالرتفاع الكبير في المخزون م -

 االرتفاع الكبير في المصروفات المقدمة واألصول األخرى.و، االيرادات المؤجلة

 وجود عمليات مالية مرتفعة القيمة أو غير عادية قرب نهاية السنة المالية. -

 النمو الكبير في قيم الدائنين مقارنة بحجم المخزون. -

 إجراءات المدقق الخارجي في مواجهة ممارسات المحاسبة اإلبداعية .ت

جي القيام بواجباته لتدقيق البيانات المالية، وتقديم بيانات مالية تتمتع بقدر إلتزام المدقق الخار إن

تثمارية على أسس كافي من الموثوقية تساعد المستثمرين، في الوقت المناسب، بإتخاذ قراراتهم اإلس

أثار الكثير من الجدل في الوسط اإلستثماري خاصة في أسواق المال الكبرى حول مدى ، موضوعية

مهنة التدقيق للقيام بدورها في هذا المجال، وذلك بعد إكتشاف العديد من الفضائح المالية ببعض  فعالية

لت المدقق الخارجي المسؤولية الى جانب اإلدارات التنفيذية في  الشركات العالمية الكبرى، والتي حم 

وهو قانون  5115تلك الشركات، مما دفع المشرع في أميركا إلستصدار قانوناً جديداً في العام 

(Sarbanes Oxeley لتشديد الرقابة على المسؤولين التنفيذيين والماليين بالمنشآت ومدققي )

اد ط.، الحسابات لضمان القيام بواجباتهم على أكمل وجه   .(5115)حم 

 إستخدام المؤهالت العلمية والخبرات المهنية .1

لمحاسبين القانونيين على ضرورة اإللتزام بمعايير التدقيق الدولية صدر عن المعهد األميركي ل

 :(5115)أرينز و لوبك، العشر في الممارسة المهنية والتي تنقسم الى ثالث مجموعات 

إتمام عملية التدقيق من قبل مجموعة مؤهلة علمياً وعملياً وحصل على مستوى تدريب  -

 .مهارة فنية مالئمة للعمل كمدققينفر فيهم مالئم وتتو

 توفر الحياد المهني خالل كافة مراحل العمل. -

 بذل العناية المهنية المالئمة والمعتادة عند أداء عملية التدقيق وإعداد التقارير. -
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 اإللتزام بمعايير التدقيق الدولية .2

اإلعتبارات التي يجب على ( بعض 591أشارت معايير التدقيق الدولية ال سيما المعيار رقم )

)لجنة معايير المحاسبة  المدقق مراعاتها بشأن أساليب المحاسبة اإلبداعية عند تدقيق البيانات المالية

 .(5119الدولية، 

 :ومن أهم هذه اإلعتبارات ما يلي

 لها.التخطيط وأداء عملية التدقيق لتخفيض المخاطر الى أدنى مستوى  -

تحديد األطراف المسؤولة عن منع ومراقبة وإكتشاف الغش وممارسات المحاسبة اإلبداعية  -

 والتي تختلف من منشأة الى أخرى.

تصميم عملية التخطيط بحيث تعطي ضماناً مقبوالً بأن البيانات المالية خالية من أية تحريفات  -

 مادية.

عدم اكتشاف تحريف مادي ناتج  مخاطر عدم إكتشاف أي تحريف مادي هي أكبر من مخاطر -

 عن خطأ ألن التحريف في هذه الحالة يُبنى بناء على خطط متقنة ومنظمة بعناية بالغة.

المخاطر التي يواجهها المدقق نتيجة لعدم إكتشاف تحريف مادي ناتج عن غش اإلدارة أكبر  -

لين على إعتبار من المخاطر التي يواجهها عند عدم إكتشاف التحريفات الناتجة عن غش العام

 ان المكلفين بالرقابة غالباً ما يكونو في وضعية تسمح لهم بتجاوز إجراءات الرقابة المفروضة.

 اإللتزام بالسرية التامة حيث ال يُسمح بإبالغ حاالت الغش ألية أطراف خارج المنشآة. -

ة التدقيق، في النظر في المسؤوليات المهنية والقانونية الممكن تطبيقها أو اإلنسحاب من عملي -

حال شعر المدقق أنه من غير الممكن إكمال عملية التدقيق لشعوره بوجود غش أو إشتباه 

 بوجوده.

توثيق الفهم الحقيقي للشركة وبيئتها وتقييم مخاطر اإلنحرافات المادية المطلوبة وفقاً لمعيار  -

 (.502التدقيق رقم )
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 تخطيط عملية تدقيق الحسابات .3

ية من المدقق الخارجي التخطيط للحصول على االدلة المناسبة لعملية تتطلب المعايير الدول

التدقيق للحصول على تأكيد مقبول بخلو البيانات المالية من التحريفات الجوهرية وخاصة في فقرة 

 :(5115)أرينز و لوبك، المعايير الميدانية، وتتم هذه العملية من خالل 

العمل بحيث تُوزع المهام على فريق العمل ومتابعة الفريق واإلشراف عليه بطريقة تخطيط  -

 مالئمة.

التوصل الى فهم كافي لنظام الرقابة الداخلية لتخطيط عملية التدقيق وتحديد طبيعة وتوقيت  -

 اإلختبارات التي يجب القيام بها.

والمالحظة واإلستفسار للتوصل الحصول على األدلة الكافية من خالل الفحص والمراقبة  -

 الى قناعة مقبولة تساعد المدقق الخارجي على إبداء رأيه بالبيانات المالية.

 تطبيق اإلختبارات واإلجراءات في البيانات المالية .4

تبارات لتحديد مدى عدالة البيانات المالية، وهذه خلمدقق الخارجي خمسة انواع من اإليطبق ا

 اإلختبارات هي التالية:

 اإلجراءات التحليلية - إختبارات الرقابة - فهم الرقابة الداخلية -

 اإلختبارات التفصيلية لألرصدة - اإلختبارات األساس للعمليات المالية -

 المبحث الثالث: الدراسة الميدانية

بعد ان تم استعراض الجزء النظري المرتبط بالمحاسبة اإلبداعية واإلطار العام للتدقيق الخارجي، 

 الدراسة في هذا المبحث على التحقق من صحة الفرضيات التالية:عملت 

( لعوامل التدقيق على α=0.05ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  ) -

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

( إلجراءات التدقيق α=0.05ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  ) -

 ي في كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.الخارج
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الدراسة حدود ستخدمة في الدراسة باإلضافة الى وسيتم التعرف في هذا المبحث على األدوات الم

المعتمدة، كما ستعرض النتائج اإلحصائية التي سيتم من خاللها اإلجابة على والعينة  الدراسة مجتمعو

 فرضيات الدراسة.

 وإجراءاتهاأوالً: منهجية الدراسة 

 مجتمع الدراسة .أ

يتكون مجتمع الدراسة من خبراء المحاسبة المجازين في محافظة جنوب لبنان والمسجلين على جدول 

وفقاً للجداول الصادرة عن النقابة في  49نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والبالغ عددهم 

 .5104العام 

 عينة الدراسة .ب

كون جيجر يجب ان يتم توزيع االستمارة على مجتمع الدراسة بشكل كامل، ووفقاً لمعادلة ريتشارد 

 :. وهذا ما تم العمل عليه وفقا للجدول المبين أدناه%2إستجابة بمعدل خطأ  67عدد االستجابات 

الد راسة أفضل تم استخدام معادلة ريتشارد جيجر لتحديد حجم العينة المناسب الذي يمثل مجتمع 

 تمثيل، وذلك وفق الصيغة الموضحة أدناه.

𝑛 =  
(

𝑧
𝑑

)
2

 × (0.50)2

1 + 
1
𝑁 [(

𝑧
𝑑

)
2

 × (0.50)2 − 1]
 

 ة ريتشارد جيجر لحساب حجم العينة(: معادل1معادلة )

 (: اإلحصاءات الخاصة باإلستبيان4الجدول رقم) 

 النسبة )%( العدد البيان

  011 49 اإلستبيان الموزع

 % 90 66 اإلستجابة

 %04 06 عدم اإلستجابة

 5151المصدر: من إعداد الباحث، 
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 ثانياً: نتائج الدراسة وإختبار الفرضيات

تفصيلياً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية من خالل  هذا الفصل عرضا ًفي تناول سن

للمعالجات اإلحصائية التي تتناسب مع طبيعتها، اإلجابة على أسئلة الدراسة وإختبار فرضياتها وفقاً 

 باإلضافة الى تفسير تلك النتائج بالنظر لألطار النظري والدراسات السابقة وذلك على النحو التالي:

 صدق االتساق الداخلي – صدق أداة الدراسة .أ

بانة صدق أداة الد راسة يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت لقياسه كما يقصد به شمول االست

لكل العناصر التي تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح عباراتها من ناحية أخرى، بحيث تكون 

ساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة تحبإ وقد قام الباحث مفهومة لكل من يستخدمها،

(، 2رقم )الكلية للمحور التي تنتمي إليه، بهدف التحقق من مدى صدق االستبانة، ويوضح الجدول 

 اخلي ألداة الَدراسة.نتائج صدق االتساق الد

 Correlation coefficient between each paragraph and total score of the(: 5الجدول رقم) 

questionnaire. 

 المحور الثاني المحور األول

مستوى  معامل االرتباط رقم الفقرة

 الداللة

مستوى  معامل االرتباط الفقرةرقم 

 الداللة

1 **.735 .000 1 **.901 .000 

2 **.670 .000 2 **.676 .000 

3 **.627 .000 3 **.876 .000 

4 **.481 .000 4 **.337 .000 

5 **.686 .000 5 **.832 .000 

6 **.462 .000 6 **.482 .000 

7 **.642 .000 7 *.247 .030 

8 **.650 .000 8 **.889 .000 

9 **.395 .000 9 **.467 .000 

11 **.577 .000 11 **.910 .000 
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 فأقل 1015* دال عند مستوىى الداللة   فأقل  1011ال عند مستوى الداللة ** د

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور األول مع الدرجة 

( فأقل؛ حيث تراوحت قيم معامالت 1012إحصائياً عند مستوى الداللة )الكلية للمحور موجبة، ودالة 

( كحد أعلى، ويشير ذلك لوجود صدق اتساق داخلي 10410( كحد أدنى إلى )10596االرتباط بين )

 ، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.والثاني األول ينفي عبارات المحور

 ثبات أداة الدراسة .1

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها قياس ثبات أداة الَدراسة وذلك للتأكد من مدى صالحية 

كرونباخ -ألفاهذه األداة لقياس ما وضعت لقياسيه، وفي هذه الَدراسة تم استخدام كل من طريقة 

Cronbach's Alpha  وطريقة التجزئة النصفيةSplit _Half  ،لحساب الثبات في البيانات

 ت أداة الَدراسة بكال الطريقتين.( يبين ثبا7والجدول رقم )

 .Cronbach's Alpha and Guttman Split-Half Coefficient(: 6)الجدول رقم 

 معامل الثبات التجزئة النصفية معامل الثبات ألفا كرونباخ المحور

 Correlation الفا كرونباخ عدد الفقرات 

Between Forms 

Guttman Split-

Half Coefficient 

 825. 702. 779. 11 المحور األول

 933. 875. 793. 11 المحور الثاني

 915. 844. 892. 21 جميع الفقرات

 

تراوحت ما بين  ت بطريقة ألفا كرونباخ لالستبانةيتضح من الجدول السابق أن معامل الثبا

، في حين بلغت قيمة معامل الثبات ألفا ( للمحور الثاني10645) و( للمحور األول "10664)

ا  ( وهي قيمة عالية أللفا كرونباخ.10945كرونباخ لالستبانة ككل ) معامل التجزئة النصفية، أم 

لالستبانة  10999ل والثاني وللمحورين االو 10962و  10615فكانت معامل االرتباط يتراوح بين 

 ككل 

 ات:التوزيع الطبيعي للبيان .2

يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات، النوع األول االختبارات 

 Non Parametric( والنوع الثاني االختبارات الالمعلمية )Parametric Testsالمعلمية )

Tests،) 
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شرط التوزيع حيث تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق  

( مفردة، بينما العينات التي 51الطبيعي للبيانات في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن )

( مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وفقاً لما تقره نظرية النهاية 51يزيد حجمها عن )

ينطبق عليها  ة( مفرد51ز )المركزية، حيث تنص نظرية النهاية المركزية بأن عدد العينة التي يتجاو

 ,.Anderson D., Seppäläinen T. )شرط التوزيع الطبيعي دون الحاجة إلجراء االختبار

Valkó B., 2017) 

( إلى أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية مع Geoff Norman,2010, p.31كما توصل ) 

او صغيراً، وبغض النظر عن  بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبيراً 

البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وفي هذه الَدراسة تم استخدام االختبارات المعلمية وفقاً للسببين 

 السابق ذكرهما دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.

 الت:تحليل النتائج واإلجابة عن التساؤو .ب

دقيق الخارجي في الحد من تأثيرات المحاسبة االبداعية على البيانات أثر عوامل التالتساؤل األول: 

  المالية

 لإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرضية التالية:

لعوامل التدقيق (α=0.05عند مستوى داللة إحصائية  )ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية  -

 على البيانات المالية الخارجي على تأثيرات المحاسبة اإلبداعية

للتحقق من صحة هذه الفرضية؛ قام الباحث بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن 

النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور األول "أسلوب التدقيق التفاعلي في المحاسبة 

( التي تعبر عن 5للقيمة )القضائي ة"، كما تم التحقق من مساواة متوسطات استجابات أفراد العينة؛ 

 :( يوضح نتائج ذلك6(، والجدول رقم )One Sample T-Testالدرجة الحيادية باستخدام اختبار )
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 تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية األولى.(: 7الجدول رقم )

 الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة م
اختبار قيمة 

(t) 
 الترتيب مستوى الداللة

 2 0.000 14.328 %84.9 0.764 4.25 تمتع بالكفاءة المهنية والخبرة العملية والتدريب الفني 1

2 
دمج بين التعليم والتدريب والممارسة في مجال عمل المنشأة قيد 

 التدقيق
4.22 0.661 84.4% 16.196 0.000 1 

 3 0.000 13.474 %81.8 0.710 4.09 أثناء القيام بمهمة التدقيقبذَل العناية المهنية المالئمة  3

4 
قام بفحص أنظمة الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي بشكل تام مع 

 تحديد حجم االختبارات الالزمة لذلك
4.26 0.923 85.2% 11.971 0.000 5 

 4 0.000 12.498 %81.6 0.757 4.08 الحصول على أدلة كافية وتقيمها بموضوعية تامة 5

 8 0.000 7.034 %74.8 0.923 3.74 تمتع بإستقاللية ونزاهة تامة أثناء القيام بعمليات التدقيق والفحص 6

 7 0.000 9.703 %74.3 0.646 3.71 إلتزم المدقق بمعايير التدقيق الدولية بشكل تام 7

 6 0.000 11.281 %82.6 0.879 4.13 مارس الشك المهني أثناء القيام بعملية التدقيق على البيانات المالية 8

9 
قام بالتخطيط واالشراف على أعمال التدقيق بشكل مباشر مع فريق 

 العمل التابع له
3.61 0.876 72.2% 6.115 0.000 9 

10 
وضع اجراءات لحل االختالفات في وجهات النظر بين افراد فريق 

 التدقيقالعمل في االجتهادات المهنية أثناء القيام بعملية 
3.40 0.674 68.1% 5.242 0.000 10 

   0.000 18.263 %79.0 0.456 3.95 الدرجة الكلية

 0047يساوي  1012داللة ومستوى  555الجدولية عند درجات حرية  "ت"قيمة 

 :بق جملة من األمور، وهي كالتالينستنتج من خالل الجدول السا

 % 64وبوزن نسبي ( 9057و  5091 ) تراوحت بين يشير الجدول الى أن المتوسطات الحسابية

و  10927وبإنحرافات معيارية ) ( 5وكانت متوسطات االجابات أعلى من المتوسط الحيادي )

على كافة العبارات التي تناقش امكانية تطبيق المدقق ( وهذا ما يدل على موافقة بنسبة كبيرة 10455

 على البيانات المالية.من تاثيرات المحاسبة االبداعية  خارجي في الحدلالخارجي لمعايير التدقيق ا
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ا بالنسبة الختبار   ( لكافة العبارات وهو أقل من مستوى 10111فقد بلغت قيمة مستوى الداللة ) Tأم 

، وبالتالي رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية وجود عالقة (1012الداللة المعتمد في الدراسة )

لتدقيق الخارجيو وقدرة المدقق الخارجي في الحد من تأثييرات المحاسبة االبداعية بين اجراءات ا

 على البيانات المالية.

( α=0.05ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  ) التساؤل الثاني: .0

 إلجراءات التدقيق الخارجي في كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

 التساؤل قام الباحث بصياغة الفرضية التالية:لإلجابة عن هذا و

التدقيق  إلجراءات (α=0.05ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  ) -

 المحاسبة اإلبداعية على البيانات المالية في كشف ممارسات الخارجي

المعياري والوزن للتحقق من صحة هذه الفرضية؛ قام الباحث بحساب الوسط الحسابي واالنحراف 

النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور الثاني "أسلوب التدقيق البعدي في المحاسبة القضائي ة"، 

( التي تعبر عن الدرجة 5كما تم التحقق من مساواة متوسطات استجابات أفراد العينة؛ للقيمة )

 ( يوضح نتائج ذلك.9(، والجدول رقم )One Sample T-Testالحيادية باستخدام اختبار )

 

 تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية.(: 8الجدول رقم) 

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة اختبار 

(t) 

مستوى 

 الداللة
 الترتيب

1 
عمل المدقق بشكل أولي على فهم طبيعة عمل 

 التدقيقالعميل موضوع 
4.73 0.772 94.5% 19.638 0.000 1 

2 
قام بفهم مكونات نظام الضيط الداخلي وفهم بيئة 

 العمل لدى العميل موضوع التدقيق
4.04 0.549 80.8% 16.615 0.000 3 

 2 0.000 18.672 %78.7 0.439 3.94 تأكد المدقق من ثبات تطبيق السياست المحاسبية 3

4 
السياسات المحاسبية العداد قام بدراسة اختيار 

 التقارير المالية
3.32 0.658 66.5% 4.331 0.000 8 
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5 
قام بالمراجعة الكاملة بدل الجزئية للعمليات 

 المحاسبية المؤثرة على البيانات المالية
3.82 0.601 76.4% 11.945 0.000 6 

6 

قام بالفحص المبكر على عناصر البيانات المالية 

أي ممارسات للمحاسبة للتحقق المبكر من 

 االبداعية

4.04 1.129 80.8% 8.075 0.000 7 

7 

اتيع المدقق الخارجي اجراءات تحليلية بين 

عناصر ومكونات البيانات المالية في نفس السنة 

 ومع السنوات السابقة

3.48 1.008 69.6% 4.183 0.000 9 

8 
حصل على أدلة وقرائن اثبات كافية ومالئمة من 

 والمالحظة واالستعالمخالل الفحص 
3.96 0.595 79.2% 14.179 0.000 5 

9 
قام المدقق الخارجي بدراسة مدى صحة 

 التقديرات المحاسبية المعتمدة من قبل االدارة
3.12 0.743 62.3% 1.381 0.171 10 

10 

قام يتقييم نتائج عملية التدقيق التي قام بها بهدف 

االعتماد عليها معرفة مدى امكانية توفر قاعدة يتم 

 في كشف األخطاء الجوهرية وابداء الرأي حولها

3.88 0.537 77.7% 14.420 0.000 4 

   0.000 16.871 %76.6 0.433 3.83 الدرجة الكلية

 0047يساوي  1012ومستوى داللة  555الجدولية عند درجات حرية  "ت"قيمة 

 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 % 66( وبوزن نسبي 9065و 5005يشير الجدول الى أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ) 

و  10954( وبإنحرافات معيارية 5وكانت متوسطات االجابات أعلى من المتوسط الحيادي )

( وهذا ما يدل على موافقة بنسبة كبيرة على كافة العبارات التي تناقش امكانية تطبيق 00054

من تاثيرات المحاسبة االبداعية على البيانات  لمعايير التدقيق اخارجي في الحد المدقق الخارجي

ا بالنسبة الختبار المالية.   باستثناء ( لكافة العبارات10111فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )  Tأم 

وهو أقل والتي سيتم استثنائها وحذفها من مجمل عبارات المحور،  العبارة التاسعة في المحور

(، وبالتالي رفض الفرضية الصفرية وقبول 1012مستوى الداللة المعتمد في الدراسة )من 

وقدرة المدقق الخارجي في الحد من  تدقيق الخارجيفرضية وجود عالقة بين اجراءات ال

 تأثييرات المحاسبة االبداعية على البيانات المالية.
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 نتائج الدراسة

 خلصنا للنتائج التالية: للدراسة والعملية باالعتماد على النتائج النظرية

لعدم موثوقية البيانات  ياً رئيس اً ان تنوع أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية يعتبر سبب -

 المالية

 تختلف اساليب المحاسبة االبداعية باختالف أهدافها، تسويقية او ادارية او ضريبية -

في الحد من ممارسات المحاسبة االبداعية عبر الجمع  اً محوري اً يلعب المدقق الخارجي دور -

بين االمكانات العلمية لتطبيق معايير التدقيق واالمكانات العملية التي تشكل تراكم خبرات 

 تساعده في توقع ممارسات المحاسبة االبداعية وبالتالي اكتشافها والحد من تأثيراتها.

نية المالئمة تشكل حجر زاوية في الحد من وبذل العناية المهاستقاللية المدقق الخارجي  -

 ممارسات المحاسبة االبداعية.

 التوصيات:
والتأكيد على وضع ضوابط  العمل على تعزيز دور أقسام التدقيق الداخلي في المنشآت -

 في مجال القياس واالفصاح. الستخدام البدائل المحاسبية البديلة

أثناء قيامه بعملية التدقيق لرفع من احتمالية تعزيز معايير استقاللية المدقق الخارجي   -

 .اكتشافه للمارسات المحاسبة االبداعية

دد في اطار مهني محوضع ميثاق السلوك المهني من خالل تنظيم عمل التدقيق الخارجي  -

 بتلك القواعد.باإللتزام المدققين  جبريضع قواعد للسلوك المهني وي

العمل على التشريعات العامة في لبنان بحيث تعزز دور التدقيق في الحد من ممارسة  -

 االبداعيةالمحاسبة 
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