
 

1

 

 

 

 الحوكمة وتأثيرها على جودة المخرجات المحاسبية مبادئدور تطبيق 
 

 الباحث: وائل نعيم حمادة

   لبنان –الجنان  جامعة -كلية إدارة األعمال 

waelhammady@hotmail.com 

   الدكتورة فاطمة السويسي

 لبنان –جامعة الجنان  -كلية إدارة األعمال 

fsweissy@gmail.com 

 

 الخالصة

راسة الى معرفة وإبراز دور وفعالية الحوكمة في رفع جودة المخرجات المحاسبية من خالل هدفت الد

توزيع أستبيان على المدققين اعداد وتم سبة اإلبداعية، ولتحقيق أهداف الدراسة حاتقليص ممارسات الم

بيان كعينة است 77فرداً وتم استرجاع  49الخارجيين في محافظة الجنوب في لبنان حيث بلغ حجم العينة 

تطبيق مبادىء الحوكمة ال صالحة للتحليل. وبعد تحليل البيانات، خلصت الدراسة الى التأكيد على أهمية 

، سيما مبدأ االفصاح والشفافية والرقابة والمحاسبة اإلدارية في الهياكل التنظيمية للمنشآت بشكل عام

صعيد اإلدارات العامة والمنشآت  علىمن األولويات  على ان يكون تطبيق مبادىء الحوكمةوأوصت 

ي البيانات المحاسبية لدى المستخدمين وكافة األطراف التي والتي تؤدي حتماً الى رفع الموثوقية ف الخاصة

 تتأثر بتلك المخرجات المحاسبية

 االفصاح والشفافية، المساءلة اإلدارية، الحوكمةمبادىء الكلمات المفتاحية: 
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Abstract:  

The study aims to show the role of governance in increase the quality of 

accountings outputs by reducing the creative accounting practices. to achieve the 

objectives of study, a questionnaire was distributed to a group of certified public 

accountants in south Lebanon, the sample was 94 LACPA’s, 77 questionnaire 

was retrieved as a valid sample for analyses. The research emphasizing the 

important of applying the principles of governance especially that’s related to 

disclosures transparency and administrative accountability, and its recommended 

that the application of the principles of governance be a priority at the level of 

public administrations and private establishments, which inevitably leads to 

raising the reliability of accounting outputs for users. 

Key Words: Governance Principles, disclosure and transparency, Management 

accountability 
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 المقدمة:

شهد العالم عدة ازمات إقتصادية ومالية منذ مائة عام ولغاية تاريخنا هذا، منذ أزمة الكساد العظيم في العام 

ولغاية األزمة الكبرى في اقتصاد الدولة االقتصادية األعظم )الواليات المتحدة األميركية( في العام  1424

 وحدوث الكبرى الشركات من العديد إفالس في بتتسب التي المتكررة من األحداث سلسلة . فهناك2002

 الدراسات لتلك ثمرة الحوكمة فكانت االنتكاسات، هذه أسباب دراسة إلى دفع بالحكومات ما، ممالية أزمات

 الشفافية :أهمها اآلليات من مجموعة خالل من وذلك المستويات، أدنى في منها أو التقليل ذلك حدوث لمنع

وتعود أسباب هذه  الصلة. ذات للمعايير وفقا او المالية المحاسبية المعلومات عن على اإلفصاح او الحرص

االنهيارات إلى الفساد اإلداري والمالي وافتقار إدارة الشركات إلى إدارة سليمة في الرقابة واإلشراف، 

ن اثار ونقص الخبرة والكفاءة ومن هذا المنطلق تحدث العديد من الخبراء والمحللين واالقتصاديين ع

حوكمة الشركات على الجوانب االقتصادية واالجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول الناشئة 

 ربط الحوكمة بالتنمية االقتصادية، وضعت منظمة التعاون االقتصاديول والدول المتقدمة على حد سواء.

االقتصادي لدول المنظمة،  لنمووا والتنمية مبادئ حوكمة الشركات بهدف تحسين الكفاءة االقتصادية

 وحملة األسهم ومجلس إدارتها وتتضمن حوكمة الشركات مجموعة من العالقات بين ادارة الشركة

وتقرير الوسائل  وضع أهداف الشركة ومجموعة أصحاب المصالح كما توفر الهيكل الذى من خالله يتم

 وسليمة لمجلس االدارة  توفر حوافز مناسبة الشركات الجيدة ومراقبة األداء. وحوكمة لبلوغ هذه األهداف

ومساهميها كما تشمل عملية الرقابة الفعالة ، ووجود نظام  لتحقيق األهداف التى تكون فى مصلحة الشركة

فعال لحوكمة الشركات فى كل شركة على حدة وفى االقتصاد ككل يساعد على توفير درجة من الثقة 

وجذب مصادر  وخفض تكلفة راس المال ا يؤدى الى مكافحة الفسادالالزمة لسالمة عمل اقتصاد السوق مم

 ت على استخدام الموارد بطريقة اكثر كفاءة مما يعزز النموآلمنشل اً وتشجيع تمويل اكثر استقرارا

 االقتصادي.

الموضوعات الملحة على جدول أعمال المؤسسات  تعتبرومبادئها وآلية تطبيقها، الحوكمة نشير هنا ان و

مات الدولية. إذ ان حوكمة الشركات تعد وسيلة تمكن المجتمع من حسن إدارة الشركات الكبرى والمنظ

بطريقة تحمي أموال المستثمرين والمقرضين. وقد تبين اآلن أكثر من أي وقٍت مضى ان وجود نظام شفاف 

 وعادل في األسواق ومعاملة نزيهة لجميع أصحاب المصالح،
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ص يلتزم بجودة اإلنتاج كلها من العوامل المهمة للديمقراطية وفرصة نجاح لكل صاحب مشروع خا 

حوكمة ، فسبة القتصادات السوق السليمةوللمؤسسات السياسية على حٍد سواء ومن العوامل الحاسمة بالن

الشركات تؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة كما تؤدي إلى تطوير القيم األساسية القتصاد 

مجرد وسيلة للبقاء في عالم مع الديمقراطي.وباختصار فإن تأسيس حوكمة الشركات ليس السوق في المجت

مطلب ملح من خالل دورها في كحوكمة الدولة  شأنها شأن أيضاً استراتيجية لإلزدهار اولكنهقتصاد اال

مجمع )ال  ممارسة السلطة اإلقتصادية والسياسية واإلدارية لتسيير شؤون البلد وعلى كافة المستويات

 .(2003العربي للمحاسبين العرب، 

 اشكالية البحث:

 وفقا ألهمية وأهداف البحث يمكن طرح االشكالية على الشكل التالي:

 ؟المحاسبية مخرجاتق مبادئ الحوكمة على جودة التطبيهل يوجد أثر ل

 البحث: أسئلة

 ؟المخرجات المحاسبيةعلى جودة  االفصاح والشفافية هل يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق مبدأ -

 االدارية على جودة المخرجات المحاسبية؟هل يوجد أثرذو داللة احصائية لتطبيق مبدأ المساءلة  -

 فرضية البحث:

 التي تعالج اشكالية الدراسة، تم صياغة الفرضيات التالي:لالجابة عن التساؤالت 

فع جودة المخرجات الفرضية الرئيسة: ال يوجد أثر معنوي لتطبيق مبادىء الحوكمة في ر -

 .المحاسبية

 ويتفرع عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 (α=0.05ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  )ثر الفرضية الفرعية األولى: ال يوجد أ -

 فافية و جودة المخرجات المحاسبية.لتطبيق مبدأ االفصاح والش

 (α=0.05ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  )أثر الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد  -

 لتطبيق مبدأ المساءلة اإلدارية وجودة المخرجات المحاسبية.
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 أهمية البحث

حيث يخلق بيئة صالحة في لبنان بشكل عام  ته لمشكلة الفساد االداري والمالياتكمن أهمية البحث في محاك

وكذلك دراسة مدى ، لي التأثير سلباً على جودة المخرجات المحاسبيةلعدم الشفافية في االفصاح المالي وبالتا

المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والمساءلة اإلدارية لرفع جودة المخرجات امكانية تطبيق مبادىء الحوكمة 

 المحاسبية.

 أهداف البحث

نمية على مستوى ان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد االطار الفكري والنظري للحوكمة، وربطها بالت

 من خالل: المخرجات المحاسبية وعمليات اإلفصاح.

 التعرف على موضوع الحوكمة وتبيان أهمية تطبيق مبادئها. -

التعرف على المخرجات المحاسبية وكيفية تأثير كل من عناصر الشفافية والمساءلة اإلدارية  -

 جودتها.على رفع 

 منهجية وأداة البحث

ج الوصفي التحليلي الذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة تتضمن عدداً اعتمدت الّدراسة على المنه

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

ألنه يناسب الظاهرة موضوع الّدراسة، حيث أن  ،استخداماً في ّدراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية

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 ظاهرة معينة بهدف فهم 

ليلي على أنه مضمونها والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع، وبشكل عام يعرف المنهج الوصفي التح

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 تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات 

 (.99، ص1444)عبيدات وآخرون، ، (49، ص1421لية للظاهرة )عميرة، الفع

 متغيرات الدراسة

 :طة بمبادىء الحوكمةة المرتبالمستقلات المتغيراحتوت الدراسة على نوعين من المتغيرات، 
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 .مبدأ اإلفصاح والشفافية -

 .مبدأ المساءلة اإلدارية -

 :هو والمتغير التابع 

 .جودة المخرجات المحاسبية -

 

 الدراسات السابقة

 -كمة الضريبية في الحد من التهرب الضريبيدور مبادىء الحو( بعنوان "2014) قيدومدراسة  -

التعريف بموضوع " التي هدفت الى في الجزائر دراسة ميدانية لمديرية الضرائب لوالية أم البواقي

وتحديد العالقة  والتعرف على ظاهرة التهرب الضريبيالحوكمة الضريبية وبيان أهمية تطبيق مبادئها 

استبيان للحصول على . واعتمدت الدراسة على ريبيبين مبادىء الحوكمة وظاهرة التهرب الض

 ،المعلومات المستحصل عليهااستخدام االساليب االحصائية المتبعة لتحليل  المعلومات ومن ثم

هناك دور لمبادىء الحوكمة الضريبية في الحد من التهرب الضريبي، وأن  الى أنوتوصلت الدراسة 

 تسعى جاهدة لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي.بواقي وأنها مديرية الضرائب لوالية أم ال

دور حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة ( بعنوان "2017) شريط و لبزةدراسة  -

معرفة وابراز دور وفعالية حوكمة الشركات في الحد من ممارسات " التي هدفت الى االبداعية

من خالل تنظيم  يليالوصفي التحلحث المنهج ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم البا .المحاسبة اإلبداعية

دور لتطبيق حوكمة الشركات وجود زيعه على مجتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة الى واستبيان وت

بتطبيق وأوصت الدراسة  للحد من تأثير ممارسات المحاسبة االبداعية وعلى موثوقية البيانات المالية،

والخاصة لرفع جودة البيانات المالية والحد من ممارسات مبادىء الحوكمة في كافة االدارات العامة 

 .اسبة االبداعيةحالم

 –المحاسبة االبداعية بين الموثوقية والتالعب ( بعنوان "2015دراسة الجعارات و أبو خليفة ) -

مفهوم المحاسبة  ة" التي هدفت الى مناقشاقتراح نموذج لضوابط ممارسات المحاسبة االبداعية

يح ممارساتها ونتائجها السلبية وااليجابية وطرح نموذج لضبط ممارسات المحاسبة االبداعية وتوض

  .االبداعية
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وفي سبيل تحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحثان االسلوب الوصفي التحليلي باإلعتماد على اصدارات 

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

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

استخدام قواعد المحاسبة مع امكانية وضع ضوابط لممارساتها بربطها باألخالقيات والنصوص 

هتمام الشرعية. وأوصت الدراسة بضرورة وضع إطار لمفهوم نية الغش والتالعب لدى اإلدارة واإل

بمفهوم االفصاح العادل لعكس واقع المنشآت من خالل انشاء وحدات خاصة للشفافية لضبط 

 هيمي لإلبالغ المالي.ااإلجتهادات الشخصية الواردة في االطار المف

 

دور حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة االبداعية ( بعنوان "2013) رمضانيدراسة  -

على " التي هدفت الى التعرف مال الدار البيضاء في الجزائريدال فرع فرراسة ميدانية لشركة صد –

وذلك   المبادىء التي تتضمنها حوكمة الشركات التي تؤدي الى الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية،

من خالل استخدام استبانة وباستخدام المنهج الوصفي للربط بين الدراسة النظرية والميدانية. وتوصلت 

مجموعة من المبادىء تعتمدها الشركة تؤدي الى الحد من ممارسات المحاسبة هناك سة الى أنه الدرا

وأوصت الدراسة  االبداعية من وجهة نظر أفراد العينة بعد إجابتهم على اإلستبيان الُمعد كأداة للدراسة.

مبدأ من  لى ضرورة تبني نظام حوكمة الشركات وتفعيله في كل الشركات الجزائرية وإعطاء كلا

مبادىء حوكمة الشركات حقه ودفع المحاسبين الى التخلي عم الممارسات الال أخالقية في التسجيالت 

 .المحاسبية

 الفصل األول: اإلطار النظري للحوكمة

( في مؤسسات األمم المتحدة منذ أكثر من عقدين بهدف بهدف Governanceاستخدم مفهوم الحوكمة )

والتأثير  ضبط الممارسات السياسية في ادارة شؤون الحياة العامةقيمة عالية لالوصول الى حكم عقالني ذو 

 .االيجابي على الشؤون االقتصادية والمالية

 أهم تعريفات الحوكمة:أواًل: 

التقاليد والمؤسسات التي من خاللها تتم ممارسة السلطة في الدول من  بأنهاالحوكمة  الدوليالبنك عرف 

  .(2017در، )غا اجل الصالح العام
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ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واالدارية  بأنهاالحوكمة  األمم المتحدة االنمائيبرنامج بينما عرف 

إلدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل األليات والعمليات والمؤسسات التي يمكن من خاللها 

ل القانونية والوفاء بإلتزاماتهم وقبو مللمواطنين والمجموعات التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقه

 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية في العام أّما  .(2009)برنامج األمم المتحدة،  الوساطة لحل خالفاتهم

فعرف الحوكمة بأنها الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهية االنسان ويقوم على توسيع قرارات البشر و 

تهم االقتصادية و االجتماعية والسياسية، بحيث يسعى الى تمثيل كافة فئات خياراتهم و فرصهم و حريا

)تقرير التنمية االنسانية  الشعب تمثيال كامال وتكون مسؤولة امامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب

 خالله من يتم الذي النظام هي الحوكمة أن على IFC الدولية التمويل مؤسسة وعرفت .(2002العربية، 

 فقد OCDE االقتصادي التعاون منظمة . أما(mortensen, 2011) أعمالها في لتحكما او الشركات ةإدار

 اإلدارة، مجلس مثل الشركة في مختلف األطراف بين او المسؤوليات الحقوق توزيع أنها على عرفتها

 القرارات تخاذال اإلجراءاتاو تبين القواعد أنها كما .اآلخرين المصالح صحابأأو المساهمين المديرين،

 تلك وبلوغ الشركة أهداف خالله وضع من يمكن الذي الهيكل توفر بهذا وهي الشركة شؤون بخصوص

 .(2005)حّماد، األداء ذلك ورقابة األهداف

وبناء على ما تقدم يمكن تعريف الحوكمة بانها مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير واإلجراءات التي 

والرقابة الفعالة للمنظمات في القطاعات الحكومية والخاصة، ويقع على عاتقها ، ةداراإلتجري بموجبها 

تحديد توجه وأداء المنظمات  فيفيها، وتساعد القائمين عليها  مسؤولية تنظيم العالقة بين األطراف الفاعلة

ق في وتنظيم العالقة بين االدارات العليا وبين الحكومات في المؤسسات الحكومية وأصحاب الحقو

القطاعات الخاصة. وتعتبر الحوكمة نتيجة لتنفيذ دقيق لخطط طويلة األمد تستهدف التنمية المستدامة وفق 

 .واألثرمعايير الكفاءة، الفاعلية، اإلستدامة 

 الحوكمة رثانياً: عناص

 ان تحقيق الحوكمة بشكل عام يعتمد على توافر مجموعة من العناصر وهي:

فالديموقراطية  .القانونية للسلطة من خالل تجسيد النصوص يل الحقيقالديموقراطية: وهي التداو .1

الحقيقية هي تلك التي تبنى على المشاركة وتمثيل الشعب والمحاسبة والمراقبة لعمل الحكومات عبر 

 خلق مؤسسات واصدار قوانين تهدف الى محاربة الفساد واحترامها.
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بأن يتم احترام المبادئ القانونية وإرساء قواعد  سيادة القانون والمؤسسات: حيث ان الحوكمة تقضي .2

النزاع بطريقة عادلة واعطاءهم حق التقاضي المبني على  أطرافالعدالة بين الجميع ومعاملة كافة 

 إستقاللية القضاء.

مؤسسات المجتمع المدني: ان تشجيع مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في جميع المجاالت والفاعلة  .3

ن العامة، وتعزيز دورها في ممارسة أعمال الرقابة والمشاركة العملية في تحقيق في تسيير الشؤو

 التنمية، من شأنه ان يرسي المعنى الحقيقي للحوكمة.

مة إعطاء أهمية كبيرة لحقوق اإلنسان وإرساء ثقافتها من خالل وكترسيخ حقوق اإلنسان: تفرض الح .9

الحقوق مبنية على إحترام وتعزيز الكرامة  المواثيق واإلتفاقات الدولية، ويجب أن تكون هذه

 والمساواة بين األفراد.

اإلدارة الحكومية: ان الحوكمة الحقيقية ال تتجسد ميدانيا اال من خالل وجود حكومة تعمل على تسيير  .5

األموال العامة وإستثمار الموارد الطبيعية والبشرية لخدمة الشعب بإعتباره المالك الوحيد لهذه 

تكافؤ الفرص في تقليد الوظائف العامة في  أتعمل هذه الحكومات على ترسيخ مبدان الثروات، و

على معايير الكفاءة القانون واألنظمة مرعية اإلجراء الدولة لكل من توفرت فيه الشروط التي يحددها 

 التامة.

 خصائص الحوكمةمبادىء وثالثاً: 

 مبادىء الحوكمة .أ

فإنه ال يوجد نموذج محدد وواضح للحوكمة في  OECDمية منظمة لتعاون اإلقتصادي والتنلوفقاً 

القطاعات العامة والخاصة، وان المبادىء تتطور بطبيعتها وتتغير وفقاً لسياسات اإلدارات نفسها، ولكن من 

 ترعى الحوكمة تتلخص بالتالي:الثابت أنه هناك مبادىء أساسية 

ق المساهمين في المنشأة حفظ حقوق المساهمين: حيث ان الحوكمة يجب ان تحمي حقو .1

 اإلقتصادية.

هو ضمان التعامل بعدالة تامة بين جميع حيث ان هدف الحوكمة المعاملة المتكافئة للمساهمين:  .2

 المساهمين بمختلف نسب ملكيتهم وجنسيتهم.
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د احترام حقوق األطراف ذات العالقة المرتبطة بالمنشأة من بيئة تأكي: أطراف ذات العالقةدور  .3

تضمن كافة خارجية والعمل على االستفادة من التعامل معهم في سبيل خلق بيئة عمل ت داخلية او

 األداء بشكل عام. الحقوق وترفع من مستوى

االفصاح والشفافية: يجب ان تضمن الحوكمة لمستخدمي البيانات المالية، بيانات مالية موثوقة  .9

مالية للمنشأة بشكل عادل وتعبر من ناحية المضمون والتوقيت، بحيث تُظهر الوضع الومالئمة 

عن حقيقية األداء اإلداري والمالي وتعكس نتائج األعمال بطريقة صحيحة بحيث تضمن حقوق 

الضريبي والضريبة  المساهمين من ناحية حجم األرباح وعلى الخزينة العامة من حيث الوعاء

 .المتوجبة الدفع

اإلطار اإلداري لمجلس إدارة المنشآت تعمل الحوكمة على تحديد  مسؤوليات مجلس اإلدارة:  .5

ألداء المنشأة ومقارنتها وتحدد التوجه اإلستراتيجي لها، مع وضع نظام مراقبة وتقييم مستمر 

كما ان  بتلك األهداف، وبالتالي وضع مجلس اإلدارة امام مسؤولية تحقيق األهداف الموضوعة.

ر اإلداري والمالي والقوانين مرعية اإلفصاحات يجب ان تأخذ بعين اإلعتبار كافة عوامل الخط

 اإلجراء واستخدام لجنة المراجعة من اعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.

توفر إطار فّعال: تشجيع الشفافية ورفع الفعالية وكفاية األعمال لتحقيق النتائج بشكل متوافق مع  .9

 .ةالمسؤوليات بين مختلف مستويات اإلدارة التنفيذيانين، وتوزيع القو

 

 خصائص الحوكمة .ب

 :(2012)الشيخ،  ان أي نظام تسوده الحوكمة يجب أن يتمتع بالخصائص التالية

 .والصحيح المناسب األخالقي السلوك إتباع اإلنضباط: .1

الشفافية: اتاحة كل المعلومات مهما كانت أهميتها للجميع وتسهيل عرضها للإلطالع عليها وتبادلها  .2

راف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة علنية بين كافة المؤسسات وجميع األط

 ومباشرة، وأن تتوفر المعلومات بشكل كاف على المؤسسات حتى تسهل عملية رقابتها ومتابعتها.

المساءلة: وهي خضوع كل المسؤولين في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني  .3

 تفضيل أو تمييز. ويمكن للمساءلة أن تأخذ ثالثة أشكال: للمحاسبة أمام الرأي العام من دون
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المساءلة التشريعية: من خالل استجوابات شفهية وكتابية من قبل أعضاء البرلمان الى الحكومة  -

 بقصد الرقابة على اداءها.

 المساءلة التنفيذية: خضوع الجهاز التنفيذي للرقابة اإلدارية خاصة باستعمال ادوات المحاسبة. -

تعنى مراقبة تسيير عمل السلطة التنفيذية وتوجيه التهم للموظفين في حالة اءلة القضائية: المس -

 وجودها من طرف السلطة القضائية

 للضغوطات نتيجة الزمة غير تأثيرات عدم وجود: اإلستقاللية .9

لة ان إختالف التوجهات الفكرية والسياسية في المجتمع يفرض العمل برأي األغلبية في حا اإلجماع: .5

 وجود أي إختالف، وذلك لتحقيق المنفعة العامة للوطن والمواطنين.

تقوم على أساس التعليم والتدريب وفقا ألساليب علمية أثبتت جدواها على أرض الواقع،  الكفاءة: .9

وضرورة اإللتزام بتوظيف الموارد البشرية بالصورة العقالنية وفق معايير واضحة وشفافة. )الرجل 

 ان المناسب(المناسب في المك

توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خالل التقسيم اإلداري للدولة )مؤسسات ال  الالمركزية: .7

 مركزية(.

 احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصالح في المنشأت العامة.العدالة:  .2

عور بالمسؤولية وهي التعامل مع المواطنين باتهم مواطنين جيدين وبالتالي الش المسؤولية اإلجتماعية: .4

 االجتماعية تجاه كافة افراد المجتمع.

القانون هو األعلى وال شيئ يعلو عليه، يخضع له الجميع، مسؤولين ومواطنين، كما  سيادة القانون: .01

يجب ان تطبق القواعد القانونية بصورة عادلة دون تمييز بين أفراد المجتمع مهما اختلفت الشرائح 

 تكون موافقة لمعايير حقوق  االنسان الطبيعية وضامنة لها. أنعلى التي ينتمون إليها، 

 معوقات تطبيق الحوكمة ميدانياً:رابعاً: 

ان عملية تطبيق الحوكمة، تعتبر عملية معقدة للغاية، بحيث أنها تواجه معوقات تختلف في نوعها ودرجة 

والسياسي لكل دولة، ويمكن تأثيرها حسب الخصوصية الثقافية واالجتماعية، ومستوى التطور االقتصادي 

 :(2017)غادر،  تفصيل تلك المعقوات بالنقاط التالية
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المالية والمصالح، وبين ما هو عام وما هو خاص،  الحقوقبين عدم الفصل بشكل واضح الخلط و .1

تؤدي الى استخدام الموارد العامة لتحقيق المصالح الخاصة للفئة الحاكمة على حساب المصلحة 

 .العامة للمجتمع

وجود ثغرات قانونية بشكل متعمد من قبل المّشرع، وعدم استناد أجهزة الدولة في حكمها للقانون  .2

لمسؤولين الكبار اا بشكل تعسفي على شعبها، مقابل إعفاء سية في إدارة شؤونها، أو تطبيقهكقاعدة اسا

ه، األمر الذي يفسد ، مما يؤدي الى تهميش القانون وفقدان ثقة المجتمع بوذوي النفوذ في التقيد به

 العالقة بين الحكام والمحكومين.

كثرة وتعدد القواعد القانونية واإلجرائية الغير منسجمة والمعيقة لإلستثمار في القطاعات االنتاجية،  .3

ها تدفع مما يؤدي الى إضعاف عناصر االنتاج من المساهمة في رفع معدالت الدخل القومي، ألن

 ت الربح السريعة على حساب خلق األصول االنتاجية.عملياالمستثمرين للتوجه الى 

الحفاظ على مركز القيادة، والعمل على التجديد المستمر لنفسها، يؤدي الى قيادات الحكم على  تركيز .9

 تقديم التنازالت االقتصادية والسياسية، وبالتالي تبذير الموارد االقتصادية وسوء استغاللها.

 لسلطة الحاكمة وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات الشخصية، مرفقاُ عدم شفافية المعلومات من قبل ا .5

 بسوء اتخاذ القرارات ورسم سياسات عشوائية ال تتماشى مع خطط التطور والنهوض اإلقتصادي.

ليات رادعة ورقابة إدارية فعالة، آإرتفاع معدالت الفساد اإلداري في اإلدارات العامة، وعدم وجود  .9

لثروات بطريقة عادلة على افراد المجتمع، وبالتالي عرقلة ألة االقتصاد يؤدي الى عدم توزيع ا

 الوطني.

إحباط أفراد المجتمع والمستثمرين تعاظم البيروقراطية وانتشارها بطريقة مبالغ فيها، مما يؤدي الى  .7

 وتعطيل المشروعات.
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 المحددات األساسية لتطبيق مفاهيم الحوكمة خامساً:

ماً في معالجة المشاكل التي تعاني منها اإلدارات العامة والخاصة في آن، ال سيما تلعب الحوكمة دوراً مه

 ةكمالبيئة الداخلية للحوبر مجموعة من اآلليات يمكن تصنيفها بين عمشاكل الفساد المالي واإلداري، وذلك 

 تتمكن تلك المنشآت من اإلستفادة من مزايا ، ولكي(Hess ،Impavido ،3112) وأخرى خارجية

 محددات لضمان تطبيقها بشكل سليم:يجب ان تتوفر لها مجموعة من ال مبادىء الحوكمةتطبيق 

 المحددات الداخلية .أ

القوانين مرعية اإلجراء في المنشآت العامة والخاصة باإلضافة الى التراتبية اإلدارية والهيكلية تعتبر 

، المحددات الرئيسية لضمان تطبيق مبادىء الحوكمة التنظيمية التي تحدد مستوى الواجبات والمسؤوليات

 بشكل ناجح، ويمكن تفصيلها كما يلي:

 القوانين المطبقة .1

 الهيكلية اإلدارية .2

 الواجبات والمسؤوليات .3

  :الخارجية لمحدداتا .ب

اإلقتصادية للدولة ككل والتي قد تشتمل المحددات الخارجية على القوانين واألنظمة التى ترعى النشاطات 

باإلضافة الى كفاءة األنظمة الرقابية والدور الذي تلعبه  لف بإختالف األنظمة اإلقتصادية في الدول،تخت

 المؤسسات غير الحكومية، ويمكن تحديد تلك المحددات بالتالي:

 القوانين مرعية اإلجراء للنظم اإلقتصادية في الدولة .1

 الرقابية الهيئاتاألجهزة وة يكفاءة وكفا .2

 الحكومية دور المؤسسات غير .3

 :يا وسلبيات تطبيق مبادىء الحوكمةمزا سادساً:

 المزايا: .أ

 :وتتمثل هذه الميزة في منشآتلية الدورة المستندية في الكفاءة وفعاتحسين  .1

 .بناء نظم عمليات أفضل -
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 .رفع كفاءة األداء -

 تحسين جودة المنتجات والخدمات -

 :تمثل في ما يلييتحسين األداء المالي و .2

 تحسين األرباح -

 سين العائد على اإلستثمارتح -

 .رفع قيمة حقوق الملكية -

 تحسين التدفق النقدي في الشركة -

 : وتتمثل فيما يلي نشأةالمتحسين سمعة  .3

أو زيادة الثقة بالقطاع اذا كانت في القطاع الخاص،  لدى المنشأةشجيع اإلقبال على العمل ت -

 .العام

 اء خدماتها أو االقبال على شر زيادة اإلقبال على شراء منتجاتها -

)القطاع الخاص المتداولة بالسوق المالية  سهماألشراء رغبة لدى المستثمرين بزيادة ال -

 .حصرا(

 :وتتمثل فيما يلي تنافسيةالعزيز ت  .9

 .زيادة حصة السوق -

 .خفض كلف التسويق -

  :يلحصول على تمويل وتتمثل في ما يلتحسين فرص ا .5

 .زيادة تعاون البنوك -

 في االستثمارات. على التوسعقدرة التحسين  -

 .على االستثمار في تطوير منتجات جديدةقدرة التحسين  -

 : خفض كلفة رأس المال وتتمثل في ما يلي .9

 .تحسين النتائج المالية -

 معدالت كلفة التمويل. خفض -

 المحتملة السلبيات .ب

 .الكلفة العالية في التطبيق .1
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 .خطر هيمنة الرئيس على المجلس .2

 .مجلسخطر هيمنة المدير العام على ال .3

 .االختالف المحتمل بين الحوكمة واإلدارة التنفيذية .9

 الدراسة الميدانية:: الفصل الثاني

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

 الدراسة في هذا المبحث على التحقق من صحة الفرضيات التالية:

لتطبيق مبدأ االفصاح ( α=0.05و داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  )ال يوجد تأثير ذ -

 جودة المخرجات المحاسبية. فافية علىوالش

لتطبيق مبدأ المساءلة ( α=0.05ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  ) -

  .جودة المخرجات المحاسبيةاإلدارية على 

 هاحث على األدوات المستخدمة في الدراسة باإلضافة الى حدود الدراسة ومجتمعوسيتم التعرف في هذا المب

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

 أواًل: منهجية الدراسة وإجراءاتها

 مجتمع الدراسة .أ

ين في محافظة جنوب لبنان والمسجلين على جدول نقابة يتكون مجتمع الدراسة من خبراء المحاسبة المجاز

 .2014وفقاً للجداول الصادرة عن النقابة في العام  49خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والبالغ عددهم 

 عينة الدراسة .ب

تم توزيع االستمارة على مجتمع الدراسة بشكل كامل، ووفقاً لمعادلة ريتشارد جيجر يجب ان يكون عدد 

 . وهذا ما تم العمل عليه وفقا للجدول المبين أدناه:%5إستجابة بمعدل خطأ  77تجابات االس

تم استخدام معادلة ريتشارد جيجر لتحديد حجم العينة المناسب الذي يمثل مجتمع الّدراسة أفضل تمثيل، 

 وذلك وفق الصيغة الموضحة أدناه.
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 (: معادلة ريتشارد جيجر لحساب حجم العينة0معادلة )

 (: اإلحصاءات الخاصة باالستبيان0)الجدول رقم 

 النسبة )%( العدد لبيانا

  100 45 اإلستبيان الموزع

 % 21 77 اإلستجابة

 %14 12 عدم اإلستجابة

 3131المصدر: من إعداد الباحث، 

 ثانياً: نتائج الدراسة وإختبار الفرضيات

عرضا ً تفصيلياً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية من خالل اإلجابة  هذا الفصلفي تناول سن

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

 السابقة وذلك على النحو التالي: طار النظري والدراساتتفسير تلك النتائج بالنظر لإل

 :ف اإلحصائي لعينة الَدراسةالوص .أ

، العلمي تم تحديد المتغيرات الرئيسية لوصف أفراد عينة الَدراسة، وتشمل )المستوى التعليمي، التخصص
( التالي يوضح توزيع أفراد العينة حسب تلك 1سنوات الخبرة، والشهادات المهنية(. والجدول رقم )

  المتغيرات.

 The participants distribution according to personal data(: 2 )الجدول رقم

Variable Category Frequency Percent 

 %10.4 8 53أقل من  العمر

 %44.2 34 سنة 53الى  53من 

 %45.5 35 سنة أ وأكثر 45

 %24.7 19 إجازة جامعية المستوى التعليمي

 %54.5 42 ماجستير



 

17 

 %3.9 3 دكتوراة

 %16.9 13 بكالوريا فنية

 %22.1 17 سنوات 01أقل من  عدد سنوات الخبرة

 %53.2 41 سنة 01سنوات وأقل من  01أكثر 

 %24.7 19 سنة 01أكثر من 

 %66.2 51 خبير محاسبة مجاز وممارس الوظيفة الحالية: )يمكن اجابات متعددة(

 %33.8 26 خبير محاسبة محلف لدى المحاكم

Total 77 100.0 

 

 أداة الَدراسة: .ب

 :تصحيح أداة الَدراسة .1

عطى فيه أوزان رقمية ي  ( الخماسي، حيث Likert Scaleتم تصميم االستبانة وفق مقياس ليكرت )
 ( التالي:2تمثل درجة االجابة على الفقرة، كما هو موضح بالجدول رقم )لإلجابات 

 
 يف اجابات االستبيان(: تصن2)الجدول رقم 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق جدا التصنيف

 1 2 3 9 5 الدرجة

( بينما 5( أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها بـ" أوافق بشدة " تأخذ الدرجة )2يتضح من الجدول رقم )
، بينما تتراوح باقي اإلجابات في هذا (1الفقرة التي تكون اإلجابة عليها بـ" ال أوافق بشدة " تعطى الدرجة )

( درجات، ويتم االعتماد على قيمة المتوسط الحسابي لكل فقرة من الفقرات 5-1المدى الذي يتراوح بين )
عبر عن موقف أفراد عينة الَدراسة من هذه الفقرات، حيث أنه في تحديد مستوى نتيجة كل فقرة، وهو ما ي  

( يدل ذلك على وجود موافقة أكبر 3عبر عنه بالقيمة )المتوسط التام الم  كلما كانت قيمة المتوسط أكبر من 
على فقرات الَدراسة ويدل ذلك على الموقف االيجابي تجاه فقرات الَدراسة، بينما اذا كانت قيمة المتوسط 

 ( يدل ذلك على وجود مستوى أكبر من عدم موافقة أفراد عينة الَدراسة على3تساوي أو تقل عن القيمة )
 فقرات الَدراسة ويدل ذلك على الموقف السلبي أو الضعيف تجاه فقرات الَدراسة.
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 :صدق أداة الَدراسة .ت

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين( .1

تم استخدام أسلوب الصدق الظاهري، بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض 
جموعة من المحكمين من األساتذة المختصين البحث، وذلك من خالل عرضها في صورتها األولية على م

دخال التعديالت الالزمة سواء بالحذف أو  إلبداء الرأي فيما يتعلق في مدى مناسبة الفقرات وانتمائها، وا 
حيث قدم السادة المحكمين العديد من التعديالت الجوهرية، واستجاب الباحث  االضافة أو إعادة الصياغة.
 دة صياغة االستبانة في ضوء المالحظات التي قدمها المحكمين.لهذه التعديالت، وقام بإعا

 صدق االتساق الداخلي .2

، بهدف للمحور التي تنتمي إليهساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية تحبإقام الباحث 
 الَدراسة. نتائج صدق االتساق الداخلي ألداة (،3التحقق من مدى صدق االستبانة، ويوضح الجدول رقم )

 .Correlation coefficient between each paragraph and total score of the questionnaire(: 4)الجدول رقم 

N =77 

 المحور الثاني المحور األول
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 **.400 .000 1 **.359 .001 
2 **.437 .000 2 **.594 .000 
3 **.644 .000 3 **.802 .000 
4 **.696 .000 4 **.802 .000 
5 **.769 .000 5 **.594 .000 
6 **.570 .000 6 **.782 .000 
7 **.688 .000 7 **.598 .030 
8 **.321 .004 8 **.359 .001 
 

 :ثبات أداة الَدراسة .ث

ك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها قياس ثبات أداة الَدراسة وذلك للتأكد من مدى صالحية هذه هنا
 ه، ا وضعت لقياساألداة لقياس م
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وطريقة التجزئة النصفية  Cronbach's Alphaكرونباخ -ألفاوفي هذه الَدراسة تم استخدام كل من طريقة 
Split _Half ( يبين ثبات أداة الَدراسة بكال الطريقتين.4دول رقم )لحساب الثبات في البيانات، والج 

 Cronbach's Alpha and Guttman Split-Half Coefficient. (N=77)(: 5)الجدول رقم 

 معامل الثبات التجزئة النصفية معامل الثبات ألفا كرونباخ المحور
 Correlation الفا كرونباخ عدد الفقرات 

Between 

Forms 
Guttman 

Split-Half 

Coefficient 
 787. 668. 704. 8 المحور األول

 912. 847. 786. 8 المحور الثاني

 903. 833. 817. 16 جميع الفقرات

 

 للبيانات:التوزيع الطبيعي  .ج
رات يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات، النوع األول االختبا

(، Non Parametric Tests( والنوع الثاني االختبارات الالمعلمية )Parametric Testsالمعلمية )
حيث تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي 

لعينات التي يزيد حجمها عن ( مفردة، بينما ا33للبيانات في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن )
( مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وفقًا لما تقره نظرية النهاية المركزية، حيث تنص 33)

( مفرد ينطبق عليها شرط التوزيع الطبيعي 33)حجمها نظرية النهاية المركزية بأن عدد العينة التي يتجاوز 
 (Anderson D., Seppäläinen T., Valkó B., 2017. )االختبار إلجراءدون الحاجة 

( إلى أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية مع بيانات Geoff Norman,2010, p.31كما توصل ) 
مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبيرًا او صغيرًا، وبغض النظر عن البيانات تتبع 

ستخدام االختبارات المعلمية وفقًا للسببين السابق ذكرهما دون التوزيع الطبيعي أم ال، وفي هذه الَدراسة تم ا
 اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.

 :الفرضياتاختبار  .ح
 (α=0.05ذو داللة معنوية عند مستوى داللة إحصائية  )ال يوجد أثر الفرضية األولى، وتنص على: 

 .المحاسبية فافية و جودة المخرجاتلتطبيق مبدأ االفصاح والش
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للتحقق من صحة هذه الفرضية؛ قام الباحث بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 
تم كما "أسلوب التدقيق التفاعلي في المحاسبة القضائّية"، المحور األول والترتيب لكل فقرة من فقرات 

التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام  (3التحقق من مساواة متوسطات استجابات أفراد العينة؛ للقيمة )
 ( يوضح نتائج ذلك.6(، والجدول رقم )One Sample T-Testاختبار )

 

 .Result Analysis of the first hypothesis(: 6 )الجدول رقم

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة اختبار 
(t) 

مستوى 
 الترتيب الداللة

1 
ان توافر األساس الفّعال في تطبيق مبادىء الحوكمة يساهم 

 في خفض امكانية التالعب والغش في البيانات المالية
4.03 0.584 80.5% 15.408 0.000 2 

2 
تطبيق مبدأ الحفاظ على حقوق المساهمين يرفع من مستوى 

 الشفافية واالفصاح
3.90 0.699 77.9% 11.244 0.000 4 

3 
العمل على المساواة بين المساهمين يساعد في التقليل من 
 التالعب في البيانات المالية وبالتالي رفع مستوى الشفافية

3.68 0.938 73.5% 6.317 0.000 8 

4 

تطبيق مبدأ تحديد مسؤوليات مجلس االدارة تجاه مستوى 
في  شفافية وعدالة البيانات المالية يقلل من فرص التالعب

 البيانات المالية

3.88 0.725 77.7% 10.689 0.000 6 

5 
العمل على نشر كافة المعلومات الضرورية المرتبطة 

 بالمركز المالي يساعد على رفع مستوى الشفافية
3.90 0.640 77.9% 12.279 0.000 3 

6 
امكانية وصول مستخدمي البيانات المالية للبيانات المالية 

 مستوى الشفافية المنشورة يساهم برفع
3.79 0.635 75.8% 10.942 0.000 5 

7 
اشتمال االيضاحات على السياسات المحاسبية المتبعة وأية 

 تغييرات حاصلة في هذا الخصوص
3.79 0.656 75.8% 10.602 0.000 7 

8 
اشتمال االيضاحات على كافة األعمال المنجزة واألعمال 

 قيد االنجاز بشكل مستمر
3.95 0.484 79.0% 17.194 0.000 1 

  0.000 19.504 %77.2 3.89 38.6 الدرجة الكلية

 18.6يساوي  3835ومستوى داللة  322الجدولية عند درجات حرية  "ت"قيمة  

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
وكانت  % 77.2( وبوزن نسبي 9.03و  3.92يشير الجدول الى أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ) 

( وهذا ما 0.432و  0.929( وبإنحرافات معيارية ) 3االجابات أعلى من المتوسط الحيادي )متوسطات 

العالقة الطردية بين تطبيق مبدأ االفصاح يدل على موافقة بنسبة كبيرة على كافة العبارات التي تناقش 
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( 0.000لداللة )فقد بلغت قيمة مستوى ا T. أّما بالنسبة الختبار والشفافية وجودة المخرجات المحاسبية

(، وبالتالي رفض الفرضية الصفرية 0.05لكافة العبارات وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة )

 تطبيق مبدأ االفصاح والشفافيةورفع جودة المخرجات المحاسبية.وقبول فرضية وجود عالقة بين 
لتطبيق  (α=0.05وى داللة إحصائية  )ذو داللة معنوية عند مستال يوجد أثر الفرضية الثانية تنص على: 

 مبدأ المساءلة اإلدارية وجودة المخرجات المحاسبية.
للتحقق من صحة هذه الفرضية؛ قام الباحث بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

تم التحقق كما ة"، في المحاسبة القضائيّ  البعدي"أسلوب التدقيق المحور الثاني والترتيب لكل فقرة من فقرات 
( التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار 3من مساواة متوسطات استجابات أفراد العينة؛ للقيمة )

(One Sample T-Test( والجدول رقم ،)يوضح نتائج ذلك.7 ) 
 .Result Analysis of the second hypothesis(: 7)الجدول رقم 

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوزن النسبي

قيمة اختبار 

(t) الترتيب مستوى الداللة 

1 

يُساهم المسؤولون االداريون بمراقبة ومتابعة أعمال 

 الموظفيين التابعين لهم بشكل مباشر ومستمر

3.96 0.443 79.2% 19.057 0.000 

1 

2 

لتنظيمي بصالحيات تتمتع االدارات الفرعية في الهيكل ا

متابعة ومراقبة ومحاسبة الموظفين تجاه أي عمل 

 يقومون به يؤثر على المركز المالي للمنشأة

3.99 0.573 79.7% 15.105 0.000 

3 

3 

امكانية مراقبة اإلدارات الفرعية من قبل االدارة العليا 

 عبر الزيارات المفاجئة

3.79 0.767 75.8% 9.067 0.000 

7 

4 

راقبة اإلدارات الفرعية من قبل االدارة العليا امكانية م

 عبر الزيارات المفاجئة

3.79 0.767 75.8% 9.067 0.000 

7 

5 

تنظيم اجتماعات دورية تجمع االدارات العليا والوسطى 

 لمناقشة ومتابعة األداء على مستوى الهيكل االداري ككل

3.99 0.573 79.7% 15.105 0.000 

3 

6 

تقصيرهم او اهمالهم في أداء عملهم يتم اخضاع من يثبت 

 لعقوبات تأديبية ومالية وبشكل عادل ومتساوي

3.81 0.795 76.1% 8.883 0.000 

6 

7 

يتم اخضاع اإلدارات الفرعية للمساءلة والمحاسبة 

وللمعاقبة جراء اي تقصير او اهمال من قبل الموظفين 

 الذين يعملون تحت سلطتهم

3.99 0.618 79.7% 14.024 0.000 

5 

8 

اخضاع الموظفين واإلدارات الوسطى والعليا لدورات 

تدريبية بشكل دوري لتتالءم الخبرات المهنية مع حجم 

 المسؤوليات

3.96 0.443 79.2% 19.057 0.000 

1 

   0.000 19.828 %78.2 0.402 3.91 الدرجة الكلية

 18.6يساوي  3835ومستوى داللة  322الجدولية عند درجات حرية  "ت"قيمة  

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 % 72( وبوزن نسبي 3.44و  3.74يشير الجدول الى أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ) 

و  0.993)( وبإنحرافات معيارية 3وكانت متوسطات االجابات أعلى من المتوسط الحيادي )

تناقش امكانية تطبيق المدقق يدل على موافقة بنسبة كبيرة على كافة العبارات التي ( وهذا 0.745
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خارجي في الحد من تاثيرات المحاسبة االبداعية على البيانات المالية. أّما لالخارجي لمعايير التدقيق ا

( لكافة العبارات، وهو أقل من مستوى 0.000فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )  Tبالنسبة الختبار 

رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية وجود عالقة (، وبالتالي 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

 تطبيق مبدأ المساءلة اإلدارية وجودة المخرجات المحاسبية. وأثر بين

 الدراسة نتائج

ان مفهوم الحوكمة يقضي بوجود مراكز قوى متعددة ومتداخلة وبالتالي فهو يقف على النقيض من 

لخاصة، والتي تستند الى منطق ثنائيات اإلقصاء مثل مفاهيم الحكم والهيمنة على مستوى اإلدارات العامة وا

الداخل والخارج او المركز والمحيط او األعلى واألسفل. ان وجود مراكز متعددة للسلطة يمكن ان تعمل 

على منع أي شخص من الهيمنة على االخرين وبهذا المعنى فان الحوكمة العالمية هي تفاعل كل الجهات 

 م المتبادل.المختلفة على اسس االحترا

ان توفر قوانين واضحة تحدد المسؤوليات مع ضمان تحقيق المصلحة العامة يعتبر الحجر األساس في 

تحقيق وتطبيق الحوكمة في االدارات، اال أنه يكمن الخلل في رغبة البيئة الداخلية بشكل عام في مقاومة هذه 

 حكم والسيطرة على بعض القرارات اإلدارية.بالت ةالقوانين للحفاظ على بعض المكتسبات سيما تلك المتعلق

 للدراسة خلصنا للنتائج التالية: والعملية باالعتماد على النتائج النظريةو

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

الشفافية لرفع جودة المخرجات وبالتالي تطبيق مبادىء الحوكمة ال سيما مبدأ االفصاح و

 المحاسبية.

تنظيم الهيكلية اإلدارية للمنشآت بشكل عام، وبالتالي فإن ان تطبيق مبادىء الحوكمة تساعد على  -

هذا التنظيم يحدد بشكل جدي الحقوق والواجبات والمسؤوليات الملقاة على كافة الطبقات 

مباشرة على المركز الالسلوكيات ذات التأثيرات اإلدارية،وهذا ما يعزز الرقابة الداخلية على كافة 

 رفع جودة المخرجات المحاسبية بشكل عام.المالي، وبالتالي 
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 التوصيات:

 .تبني نظام الحوكمة في كافة القطاعات العامة والخاصة في لبنانالعمل على  -
ها في العمل، اإلسراع في تطبيق األسس الحقيقية لحوكمة الشركات لالستفادة من المزايا التي تحقق -

 وتنمية الوعي المتعلق بمفهوم الحوكمة.
رفع جودة المخرجات المحاسبية ب يساهم بشكل أساسيالذي  التركيز على مبدأ االفصاح والشفافية -

 وبالتالي رفع ثقة المستخدمين بتلك المخرجات.
اب العمل على تحقيق مستوى مناسب من االفصاح في التقارير المالية وإتاحتها لجميع أصح -

المصالح لالستفادة من شفافية المعلومات والعمل على الخطط المستقبلية الفاعلة على المستوى 

 االقتصادي.
توزيع المسؤوليات بشكل كاٍف على اإلدارة العليا والوسطى مما يساهم بزيادة الرقابة اإلدارية التي  -

 االبداعية. تسهم برفع جودة المخرجات المحاسبية وتخفض من فرص ممارسات المحاسبة
اإلداريون باألخالق من خالل رقابتهم من مجلس اداري مستقل يبعدهم عن كل ما يؤدي الى التزام  -

 .سلب حقوق الغيرالتضليل و

 قائمة المراجع

 اللغة العربية:
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 ، المطابع المركزية.UNCTADاألردن:  اإلقتصاد.(. 2003المجمع العربي للمحاسبين العرب. ) -

(. المحاسبة اإلبداعية بين الموثوقية والتالعب: اقتراح 2015خالد جمال الجعارات، و دينا سليمان أبو خليفة. ) -
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