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 الملخص
( الشركات إدارات)والداخليين ( المستثمرين)لخارجيين هدفت هذه الدراسة الى استطالع وجهة نظر متخذي القرارات ا

حول االسباب التي ولدت ازمة الثقة باالبالغ المالي بعد االزمة المالية العالمية، وتحديد المعوقات التي تقف حائال امام 
 .معالجة تلك االسباب، واخيرا ايجاد السبل او الحلول المناسبة للحد من تلك المعوقات

 المستثمرينفرد من ( 424)المكونة من  الدراسةف الدراسة فقد تم توزيع استبانه متخصصة على عينة ولتحقيق اهدا
: وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان من ابرزها. الشركات االردنية المدرجة في السوق المالي وأفراد ادارات

أثر السوق المحلي باالزمة المالية العالمية، وتخوفهم تخوف المستثمرين من ت: اهم االسباب التي ولدت ازمة الثقة( 1)
اتباع : اهم المعوقات التي تقف حائال امام معالجة اسباب ازمة الثقة( 2. )من انهيارات الشركات العالمية المتالحقة
يجاد ا: ومن اهم السبل او الحلول التي تساهم في الحد من المعوقات( 3. )الجميع لسياسة التحفظ وعدم المخاطرة

الحكومة اللية واضحة لحماية االستثمارات، واستقدام خبراء من الخارج لتفسير التعديالت التي تمت على معايير االبالغ 
 .المالي بعد االزمة المالية العالمية

 
Abstract 

 
The dilemma of confidence in financial reporting under the Global Financial Crisis:  

Causes and consequences and solutions 
 

The study aimed at: exploring both external (investors) and internal (managements) decision makers 

opinions regard the causes of dilemma of confidence in financial reporting under the global financial 

crises, determine the consequences and suggest proper solutions. 

To achieve the study goals, a specialized questionnaire was put together and distributed to a sample of 

(424) investors and administration personal working in the listed companies. 

The study findings were: (1) the main reasons created the dilemma: Investors fears both the impact of 

global financial crisis, and recent global companies collapses on the local market. (2) Main consequences:  

Investor's adoption of conservatism and no risk polices. (3) Main solutions: Urged the government 

to create clear mechanisms for the protection of investments, and seeking the help of outside experts to 

explain the amendments made to the standards of financial reporting after the global financial crisis 
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 الجزء االول: االطار العالم
 

 المقدمة
ولغاية يومنا هذا يستشعر أن مهنة  2001من يتتبع األحداث االقتصادية خالل العقد األخير، وتحديدا منذ مطلع عام 

ق أن شهدتها هذه المهنة من قبل، بدأ من أزمة االنهيارات التي حدثت لشركات المحاسبة تمر بأزمات حقيقية لم يسب

 .عالمية، ومرورا بالتغييرات التي حدثت على الحوكمة وانتهاء باألزمة المالية العالمية

ت وتحديدا بعد األحداث التي حصلت في الواليا 2001أن األزمة العالمية الحالية بدأت مع نهاية عام  يعتقد الباحث

، ولكنها كانت بشكل مبطن بدأ يظهر للعلن تدريجيا حتى وصلت إلى ما هي عليه 2001-9-11المتحدة األمريكية في 

 .اآلن

ما يستحق النقاش والجدل حوله هو حقيقة أن مهنة المحاسبة تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة، وما حدث خالل العقد الماضي 

بشكل خاص يفقدوا الثقة إلى ( مستخدمو البيانات المالية)م ومتخذو القرارات جعل البيئة المحيطة بهذه المهنة بشكل عا

 .حد كبير باالبالغ المالي مما ولد ازمة بالثقة باالبالغ المالي

في هذه الدراسة المتواضعة هو وباختصار محاولة اإلجابة على عدد من األسئلة التي قد  ما قام بالتركيز عليه الباحث

ع من لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة في االبالغ المالي، وذلك من منطلق أن البيانات المالية تعد تدور في أذهان جمي

المخرجات الرئيسية للنظام المحاسبي الذي يحكم العالقة بين المالك واإلدارة والتي تقوم عليها نظرية الوكالة بشكل 

 .كامل

والمنطقية التي تعلل اسباب تولد ازمة الثقة باالبالغ المالي، إلى محاولة إيجاد اإلجابات العلمية  لقد سعى الباحث

 .والمعوقات التي تحول دون معالجة تلك االسباب، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة للحد من تلك المعوقات

إلى اإلضافة على إثبات أزمة الثقة من خالل حقائق علمية تم الوصول لها من خالل دراسات سابقة، ب وقد استند الباحث

 .لها في متن هذه الدراسة  استناده على أحداث حقيقية سوف يشير

 
 :وأسئلتها ةـة الدراسـمشكل

في مشكلة االزمة المالية العالمية وما رافقها من تولدد ازمدة بالثقدة بداالبالغ المدالي وتحديددا مدن قبدل تكمن مشكلة الدراسة 
عى هدذه الدراسدة المتواضدعه الدى تحديدد المشدكلة بشدكل دقيدق ، حيث تسد(ادارات الشركات، والمستثمرين)متخذي القرارات 

ديدددد حوذلدددك لت( الشدددركات إدارات)، والدددداخلين (المسدددتثمرين)وذلدددك مدددن خدددالل استقصددداء اراء متخدددذو القدددرارات الخدددارجيين 
السددبل اسددباب تولددد شددك فددي ثقددتهم بدداالبالغ المددالي، ومعرفددة المعوقددات امددام معالجددة االسددباب التددي ولدددت شددكهم، وايجدداد 

 .الكفيلة لمعالجة تلك المعوقات
- :سئلة التاليةمما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة باأل
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 المستثمرينكل من  من وجهة نظر وذلك أزمة بالثقة باالبالغ بعد االزمة المالية العالمية ولدت اسبابهل توجد  .1
داراتو   ؟ الشركات ا 

مدن  بالغ المالي المتولدده بعدد االزمدة الماليدة العالميدة وذلدكأزمة الثقة باالسباب أهل توجد معوقات أمام معالجة  .2
داراتو المستثمرين كل من  وجهة نظر  ؟الشركات ا 

داراتو المستثمرين كل من  من وجهة نظر وذلكهل يوجد سبل لمعالجة تلك المعوقات  .3  ؟الشركات ا 

 
 الدراسة اتـفرضي

 مدن وجهدة نظدر وذلدك بداالبالغ بعدد االزمدة الماليدة العالميدةاسدباب ولددت أزمدة بالثقدة توجدد ال :الفرضية الرئيسية األولى
داراتو  المستثمرينكل من   الشركات ا 

داراتو المسدتثمرين ال توجدد فروقدات ذات داللدة إحصدائية بدين عراء عيندة الدراسدة  : الفرضية الرئيسية الثانيـة الشدركات  ا 
 .العالميةحول وجود اسباب ولدت أزمة بالثقة باالبالغ بعد االزمة المالية 

أزمدة الثقدة بداالبالغ المدالي المتولدده بعدد االزمدة الماليدة سدباب أتوجد معوقدات أمدام معالجدة ال : الفرضية الرئيسية الثالثة
داراتالمستثمرين كل من  من وجهة نظر العالمية وذلك  .الشركات وا 

داراتو المسددتثمرين الدراسددة  ال توجددد فروقددات ذات داللددة إحصددائية بددين عراء عينددة :الفرضــية الرئيســية الرابعــة الشددركات  ا 
 .أزمة الثقة باالبالغ المالي المتولده بعد االزمة المالية العالميةسباب أمعوقات أمام معالجة حول وجود 

داراتو المسددتثمرين كددل مددن  مددن وجهددة نظددر وذلددكسددبل لمعالجددة تلددك المعوقددات ال توجددد : الفرضــية الرئيســية الخامســة  ا 
 الشركات

داراتو المسددتثمرين ال توجددد فروقددات ذات داللددة إحصددائية بددين عراء عينددة  :يســية السادســةالفرضــية الرئ الشددركات حددول  ا 
 .سبل لمعالجة تلك المعوقاتوجود 

 
 الدراسة دافــأه

 :تلخيص أهداف الدراسة بما يلي يمكن
بدأن لهدا عالقدة  احدثالباالطالع وتحليل وسرد األحداث االقتصادية التي حدثت خالل العقد األخير والتي يعتقدد  .1

  .مباشرة بتولد أزمة بالثقة باالبالغ المالي بشكل عام

 :حول( المستثمرون وادارات الشركات)استطالع وجهة نظر متخذي القرارات  .2

 .االسباب التي ولدت ازمة الثقة باالبالغ المالي -

 .المعوقات التي تقف حائال امام معالجة تلك االسباب -

 .لك المعوقاتالسبل او الحلول لمعالجة ت -

 الخروج بالنتائج والتوصيات المالءمة .3
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 ةـة الدراسـأهمي
تولدد  إنت، وبالتدالي اوبشكل جوهري من أهمية االبالغ المالي الذي يعد حجدر االسداال التخداذ القدرار تنبع أهمية الدراسة 

يدددي الدى تراجدع  شدكل سدلبي علدى شدتى اندواع القدرارات ممدا قددبسدوف يدنعكال ذلدك و  اشك من قبدل متخدذي القدرارات بهد
 .بالسوق المالي والسوق النقدي وتراجع عام باالقتصاد

وتحديدد المعوقدات التدي تقدف تحديدد االسدباب التدي ولددت ازمدة الثقدة بداالبالغ المدالي  لهذا يعتقد الباحث بانده ان اسدتطاع
بشددكل مباشددر فددي اعددادة ثقددة  المعوقددات فقددد يسدداهم حددائال دون معالجددة تلددك االسددباب واقتددراك السددبل الكفيلددة لمعالجددة تلددك

 .متخذو القرارات باالبالغ المالي، مما قد ينعكال بشكل اجابي على االقتصاد بشكل عام
 

 :منهجية الدراسة
المددنهج الوصددفي والتحليلددي، الددذي يعتمددد علددى دراسددة الواقددع أو الظدداهرة ، ويهددتم بوصددفها وصددفا  دقيقددا   ثاسددتخدم الباحدد

سددتخدام األسددلوب التطبيقددي، عددن طريددق جمددع البيانددات وتحليددل محتوياتهددا ايددا ، ومددن خددالل ويعبددر عنهددا تعبيددرا  كيفيددا  وكم
 .واختبار فرضيات الدراسة

 
 :مجتمع الدراسة وعينتها

داراتيتكون مجمع الدراسة من المستثمرين في السوق المالي  تكون عينة الدراسة الشركات المدرجة بالسوق المالي، وتت وا 
 الباحدثوقدد لجدأ   فدرد( 531) ن في السوق المالي وافراد في ادارات الشركات المدرجة مدنيلمستثمر امن التي تم انتقائها 

وهدي العيندة التدي يكدون فيهدا ( Convenience Sample)فدي تحديدد حجدم العيندة مدن خدالل أسدلوب العيندة المالئمدة 
وتم انتقاء . راد توزيع االستبانة عليهماختيار وحدات العينة على أساال السهولة والمالءمة من خالل توفر األشخاص الم

وبلدددد عددددد االسدددتبانات . وقدددد تدددم توزيدددع اعسدددتبانات علدددى عيندددة الدراسدددة. اداري( 200)و  مسدددتثمرا( 321)عيندددة بل دددت 
اسدتبانات لعددم صدالحيتها للتحليدل اعحصدائي ( 8)بحدث تدم اسدتبعاد ( 280)مدا مجملده  لمسدتثمرينالمسترجعة من فئدة ا

ومدا يتعلدق بفئدة (. 272)مدا مجملده  لمسدتثمرينبهذا يصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليدل مدن فئدة اوغير مكتملة ، و 
استبانة لعدم صدالحيتها ( 26)استبعد منها . استبانة ( 178)، فقد تم استرجاع ما مجمله الشركات المدرجة إداراتافراد 

( 152)مدا مجملده  االدارينحة للتحليل والمرتبطة لفئة ليصبح عدد االستبانات الصال. للتحليل اعحصائي وغير مكتملة 
 . استبانة
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 االطار النظري: الجزء الثاني
 اخالقيات المهنة: المحور االول

وبشكل ال يقبل الشك أن  ه الدراسة المتواضعة فان الباحث يجزمقبل الخوض والتعمق في التسادالت التي تطرحها هذ
حاسبة والتدقيق مرتبطة بشكل مباشر باألزمة األخالقية المرافقة لمهنتي المحاسبة أزمة ثقة متخذو القرارات بمهنتي الم

 .والتدقيق، ولهذا يجب أوال التعرف على األخالقيات، وما تعنيه هذه الكلمة
 

 االخالقيات
قيات هو ، وهناك اسم مرادف لألخال"character"وتعني " ethos"من الكلمة اعغريقية " أخالقيات"لقد تم اشتقاق كلمة 

morality  والمشتق من الكلمة اعغريقية"mores " وتعني العادات"custom ." د لأتركزmorality  على السلوك
(0)كيف يتصرف الناال تجاه بعضهم البعض: ، لذلك فإن األخالقيات تعالج السدال التالي "الخطأ"و " الصحيح"البشري 

من  ethics ستخدم ككلمة مرادفة لألخرى، وبشكل عام اشتقت الكلمة الُ ت moralityويرى البعض بأن األخالقيات والد
، ُوتعرف األخالقيات بأنها دراسة القضايا األخالقية، بينما (characterعلم التصرفات " )elhike"الكلمة اعغريقية 
لمعايير التي ُوتعرف على أنها ا( العادات والتصرفات" )mores"من الكلمة اعغريقية   moralityاشتقت الكلمة 

يتصرف األفراد بناء  عليها، لكن المهنيين ومنهم المدققين يمثلون استثناء لمثل هذه القاعدة، حيث تمثل قواعد السلوك 
(2)المهني الحد األدنى من المعايير التي تحكم ممارسات المهنيين، ُوتعد أي مخالفة لهذه القواعد عمل غير أخالقي

 
 (2):المهنية األخالقيات

ب أن تتعدى األخالقيات المهنية المبادئ األخالقية للفرد العادي، بحيث يجب أن تصمم المبادئ خصيصا لسلوك يج
الشخص المهني وأن تكون مناسبة ألغراض عملية ومثالية، ويجب أن تكون القواعد المهنية مصممة لتشجع السلوك 

واحد وحتى يكون لها معنى فإنها يجب أن تكون فوق  المثالي للشخص المهني، وأن تكون واقعية وقابلة للتطبيق في عن
 .القانون ولكنها أقل من المثالية

وقد منحت الواليات في أمريكا المهنيين حق ممارسة المهنة بصورة احتكارية، حيث أنه في معظم الواليات ال يحق إال 
يترتب على المهنيين االلتزام بالتصرف  بالتوقيع على تقرير المدقق، وبالمقابل فإنه" CPA"لمدقق الحسابات القانوني 

تجاه منفعة المجتمع بما يحقق لهم المنفعة، وتفرض قواعد السلوك المهني من قبل المهنة على أعضائها الذين يقبلون 
وتدثر قواعد السلوك المهني على . طواعية معايير السلوك األخالقي بشكل أكبر من تلك المفروضة من قبل القانون

 .ومدى الثقة فيها سمعة المهنة
 

 المؤشرات التي تدلل على حدوث خلل بأخالقيات المهنة
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أصبح موضوع األخالقيات واتخاذ القرار األخالقي يحتل مكانة هامة في وقتنا الحالي، حيث أدت زيادة المنافسة بين 
صبح َهّم المدقق في كيفية صعوبة  التزام مدققي الحسابات بالسلوك األخالقي، حيث أإلى المدققين في اآلونة األخيرة 

الحفاظ على العميل والمحافظة على مستوى معين من األرباك أكثر من االهتمام بتقديم خدمات تدقيق ذات نوعية 
عالية، وتم ممارسة الض وط على المدراء من قبل المساهمين، والدائنين، واألطراف األخرى المتأثرة باألداء المالي، ولن 

مهني يقولون بأنهم يواجهون كثيرا من الض ط  077إحدى الدراسات قد كشفت بأن أكثر من نندهش إذا علمنا بأن 
 .( )نتيجة التزامهم بقواعد السلوك المهني

كما وضعت شركة انرون ووردكوم وكويست وجلوبال كروسينج و تيكو عالمة سوداء على مهنة المحاسبة وتدقيق 
الر خسارة نتيجة االستثمار في هذه الشركات، وقد استبدلت نكات مليار دو  467الحسابات، حيث تكبد المستثمرون 
 ( ).المحامين بنكات مدققي الحسابات

 Arthurهناك بعض القضايا التي تمال سمعة شركة عرثراندرسون "وفيما يتعلق بشركات التدقيق الكبرى في العالم، 

Andersen  انتها في قضية خسارة شركة كولونيال ريالتي مليون دوالر عد 17ُغرمت مبلد  1111األخالقية، ففي عام
Colonial Realty  وافق المدير المالي  2777وفي عام . 1117مليون دوالر والتي أفلست في عام  377والبال ة

على دفع مبلد ( Arthur Andersenشريك سابق في شركة عرثراندرسون ) Robert Herndonروبرت هيرندون 
. مليون دوالر في الخسائر عن إدارة وحملة أسهم الشركة التي يعمل فيها 27ائه مبلد دوالر تعويضا بسبب إخف 00777
، والمتورط Sunbeamأدانت هيئة األوراق المالية األمريكية المدير التنفيذي السابق لشركة صن بيم  2771وفي عام 

باليين الدوالرات، وفي العام  في إقامة مشاريع وهمية كلفت حملة األسهم Arthur Andersenمع شركة عرثراندرسون 
من قبل هيئة األوراق المالية األمريكية الرتكابها أخطاء  Arthur Andersenنفسه تم إدانة شركة عرثراندرسون 

صدار تقارير تدقيق مضللة، وغرمتها مبلد  ومن الجدير بالذكر أنه تم تسوية . مليون دوالر عقوبة مدنية 0جسيمة، وا 
 .(6)"العتراف بالذنببعض هذه القضايا دون ا

بأن مسلسل الفضائح التي هزت وأرعبت أسواق المال في الواليات المتحدة األمريكية، قد كشفت الكثير " ( )ويرى البعض
وهي الفضيحة األعظم في تاريخ االقتصاد العالمي،  Enronفضيحة عمالق الطاقة شركة  من الحقائق، وخصوصا

 zeroxليها بعد ذلك الفضيحة األحدث والتي لن تكون األخيرة لشركة لالتصاالت، لت worldcomفضيحة شركة و 
 .المتخصصة في عالت النسخ

 موقع مهنيي المحاسبة حاليا ودرجة الثقة العامة بهم
كان مدققو الحسابات القانونيين تاريخي ا يتم ترتيبهم بين أكثر المهنيين الذين يوثق بهم، لكن ترتيبهم وصل إلى مرتبة 

، "؟Who do You Trust"رجال السياسة وبائعي السيارات المستعملة في القائمة األمريكية في من تثق؟ المحامين و 
 .( )خالل فترة قصيرة من األشهر نتيجة النهيار شركة انرون

 Minority Corporate Counsel Association and Decision Questالذي قامت به  ( )وقد دّل المسح

Gauged Juries  من األفراد الذين % 03د الفعل تجاه سوء التصرف من قبل المدققين، على أن نسبة حول ردو
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خضعوا للمسح يعتقدون بأن مدققي الحسابات يفعلون ما يأمرهم به عمالئهم، وحتى لو تطلب ذلك سلوك غير صادق، 
التدقيق المالي بأن نسبة مماثلة من الُمقترعين يعتقدون بأن  Poll Gallupصرك  USA Today/CNNوفي جريدة 

من الذين اقترعوا  % 41نسبة  ، حيث بين أن ماللشركات الضخمة يخفي المعلومات السيئة عن الشركة وبشكل كبير
من الذين % 21من اللوم عن االنهيارات األخيرة للشركات، بينما يعتقد فقط " كثير ا"يدمنون بأن شركات التدقيق تستحق 
من % 07من اللوم عن االنهيارات األخيرة للشركات، وبشكل مشابه يعتقد " قليل"اقترعوا بأن شركات التدقيق تستحق 

المقترعين بأن الممارسات التي أدت إلى انهيار شركة انرون تمارال أيضا في الشركات الكبيرة األخرى، وأعلن في 
عن جزء من الجبل  من الذين اقترعوا يعتقدون بأن شركة انرون ووردكوم عبارة% 07بأن  Decision Questالمسح 

 .tip of the icebergالجليدي 
 

 هل هناك أزمة حقيقية تحيط بأخالقيات المهنة؟
نالحظ أن االنهيارات األخيرة أظهرت وجود ث رة حقيقية بأخالقيات المهنة، ولدرجة أن الكثير من المختصين اصبح 

 .ل جذرية لهايبحث عن األسباب التي أدت لحصول مثل هذه األزمة، ومحاولة إيجاد حلو 
هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى االهتمام بموضوع األخالقيات، منها عولمة بأنه  (01)فلقد ذكر البعض

االقتصاد والتي أدت إلى مزيج من الثقافات واألنظمة، ولم تعد الشركات تستطيع أن تحكم بأن التصرف الذي تتصرفه 
ى، وقد ساعدت التكنولوجيا على انتشار العولمة وأصبح تأثير قرارات في سوقها األم يعد مقبوال في األسواق األخر 

عن شفافية، كما أدت الزيادة في المنافسة على منع االحتكار وأصبحت الشركات تبحث  أكثرالشركات غير األخالقية 
لمقاضاة الشركات لحصول على الميزة التنافسية، وزاد وعي الناال للممارسات األخالقية للشركات واستخدام القوانين ا

على تصرفاتهم غير األخالقية، مما أدى إلى زيادة المسدولية القانونية المترتبة على الشركات، فعلى سبيل المثال 
مليار دوالر  177بل ت  North Americaأظهرت إحدى التقديرات بأن تكلفة الممارسات غير األخالقية للشركات في 

 .في السنة
بكتابة تقرير إلى مجلال معايير االستقاللية   Earnscliffe Reseach and Communicationsوقد قامت 

"Independence Standards Board " يشير إلى أن االهتمام العام حول نزاهة القوائم المالية في  11/1111في
ر بأن المدققين انخفاض، ولكنه لن يكون كبيرا في القوائم المالية كما هو في المجتمع ككل، وقد ورد أيضا في التقري

يلبون حاليا  معايير االستقاللية وبدرجة عالية جدا، ولكن هناك أمور كثيرة تستدعي االهتمام، وقد أوضح التقرير 
 :(00)تتمثل بالتالي الض وط التالية التي تدثر على استقاللية المدقق

 .تنوع الخدمات المقدمة من قبل شركات التدقيق .1
 .لخسارةاستخدام التدقيق كسبب لتبرير ا .2
 .بيئة الشركة التي يعمل بها المدقق، ومن يقوم بعمل أقل ربحية ينظر إليه بنظرة رديئة كمستشار .3

 



 

9 

 

 التسلسل التاريخي لبدء تشكل ازمة الثقة: المحور الثاني
 انهيار بعض الشركات الرائدة بالعالم

المهنة أثار عدت تسادالت على مستوى  انهيار شركة انرون وما تبعها فيما بعد بانهيار شركة ارثر اندرسون للتدقيق
متقدمة الشركتين تعمالن في دولة  فضال عن كون كيف تم االنهيار؟ ولماذا؟ ومن المسدول؟، من أهمها المحاسبية

 .متميزةبالعالم والمشهورة بيئتها المحاسبية والتدقيقية بالتطور المتقدم لما تملكه من معايير محاسبة وتدقيق 
التسادل بشكل عفوي، لو أن سارق استطاع اقتحام بنك محصن  طرك يمكنوع وتفاصيله وحيثياته قبل الخوض بالموض

هل مسدولية السرقة تقع على عاتق السارق فقط؟ أم ، بأفضل نظم الحماية والهرب دون أن يضبط إال بعد فترة طويلة
 .السرقة على نظام الحماية والذي لوال وجود ث رة به قام باست اللها السارق لما تمت

عام  الىقديمة وخطة تالعب محكمة تمتد  جذورعلى حيثيات انهيار شركة انرون تبين أن الموضوع له  االطالعبعد 
وتضرر السوق المالي لبقي السارق هاربا من وجهة العدالة ولبقي التالعب  سبتمبر المعروفة 11احداث ، ولوال 1113

 .غير معلوممخفي إلى اجل 
ليال على الواليات المتحدة فقط بل ،  كبيرفضيحة من قضايا العصر المهمة لما كان لها من تأثير تعد هذه القضية وال
من اكبر الشركات بالعالم والعاملة بمجال ال از والطاقة ولها  Enronفمن جهة تعد شركة انرون . على العالم بأسره

شركات التدقيق  أضخملتدقيق تعد من ل Andersenشركة ارثر اندرسون  فانفروع كثيرة وعديدة ومن جهة أخرى 
بالعالم بل هي األولى من حيث الحجم واالنتشار ويقدر عدد العاملين فيها بأنحاء العالم ما يقارب مائة وستون ألف 

 .موظف
لقد تسبب انهيار تلك الشركتين بخسائر قد يصعب حصرها في الوقت الحاضر، ناهيك عن العمال والموظفين الذين 

 .م نتيجة االنهيارفقدوا أعماله
نواة تشكل أزمة ثقة مستخدمو البيانات المالية  بأن انهيار هاتين الشركتين ورغم المأساة الكبيرة إال انه يعد يعتقد الباحث

درال مهم جدا يحتم على الكثيرين  بشكل خاص والخطوة األولى في تشكل األزمة المالية العالمية الحالية، كما انها
 .قوف على أسبابهوالو  االستفاده منه

 
 التغيرات التي حدثت على البيئة المحاسبية

نتيجة لالنهيارات التي تعرضت لها بعض الشركات الضخمة في الواليات المتحدة األمريكية، فقد قام المشرع األمريكي 
، Corporate Governanceبإصدار عدد من القوانين التي ركزت وبحثت غالبيتها بما يسمى بالحاكمية المدسسية 

 .ولدرجة أن جدية وخطورة األمور استدعت تدخل الرئيال األمريكي للمشاركة في حل هذه المشاكل
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 التغيرات التي طرأت على الحاكمية المؤسسية
في  (02)"لجان التدقيق على طريق جديدة NYSEيضع سوق نيويورك لألوراق المالية "جاء بالمقالة المعنونة 

يويورك لألوراق المالية قام بالموافقة على تعديالت مقترحة لمعايير إدراج الشركات بأن مجلال إدارة سوق ن 1/0/2772
وتم  16/0/2772تلك التعديالت المقترحة مع لجنة األوراق المالية في  مناقشة ت، وتم(SAS no. 99)بإصدار معيار

 .ي على الموافقة عليهتحديد مدة زمنية للتعليق واالعتراض على التعديالت قبل أن تصوت اللجنة بشكل نهائ
إعادة الثقة للمستثمر وذلك من خالل تعزيز محاسبة الشركات وتقوية السيطرة  الىلقد هدفت التعديالت المقترحة 

ركزت التعديالت المقترحة بشكل رئيسي على جعل لجنة تدقيق الشركة و . Corporate Governanceالمدسسية 
عطائها السلطة الكاملة في تحديد شروط وأتعاب أعمال التدقيق مسدولة بشكل كامل على مراقبة المدقق الخار  جي وا 

 .واألعمال األخرى
لقد تجاوزت التعديالت المقترحة هدفها الرئيسي بالتركيز على مهام لجنة التدقيق لتصبح دليال شامال للشركات المدرجة 

 .إلى تحديد معايير السيطرة المدسسية
ركات المدرجة أوراقها المالية ضمن سوق نيويورك لألوراق المالية، ويدثر كذلك يدثر المعيار المقترك على جميع الش

على جميع منظمات األعمال األخرى ذات الشكل القانوني الم اير للشركات المساهمة، مثل شركات التضامن 
 .المحدودة

ائم الشركات المالية، والثاني، لقد حدد المعيار هدفين رئيسيين، األول، تحديد سلطة لجان التدقيق من منظور نزاهة قو 
ركز على استقاللية المدقق الخارجي، مع إبقاء لجنة التدقيق غير مسدولة عن تحديد القوائم المالية أو ضمان تقرير 

 .المدقق الخارجي
ة لقد تضمن المعيار المقترك إلزام الشركات المدرجة بتلبية بندين مهمين، األول، تعيين ثالثة أعضاء في مجلال إدار 

 .صفة مستقلة يتم تحديدهم من قبل لجنة التدقيق، والثاني، تحديد أتعاب أعضاء لجنة التدقيق اتالشركة ذ
 

 االزمة المالية العالمية وتفاقم ازمة ثقة مستخدمو البيانات المالية: المحور الثالث
المقترضين على دفع مستحقات قروض الواليات المتحدة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدم قُددرة بدأت  2770فبراير منذ بداية 

 اعتبر بنك 2770يونيو ، ومن ثم في الرهن العقاري، ما أّدى إلى أولى عمليات إفالال مدسسات مصرفية متخصصة
 2770أغسطال ، وفي ، أول بنك كبير ُيدعاني من خسائر قروض الرهن العقاريBear Stearnsاالستثمار األمريكي 

 24الخزينة الفدرالية األمريكية من جانبها ضخت مليار يورو من السيولة، و  14،0ّخ البنك المركزي األوروبي يض قام
قام  2770سبتمبر ، وفي العديد من البنوك األخرى، مثل بنك اليابان والبنك الوطني السويسريتدخل مليار دوالر، كما 

أكتوبر ، وفي بعد ذلك تأميمهاعفالال، وقد تم  لتجنيبه Nothern Rockإلى مصرف  عاجلقرض  بمنح انجلترابنك 
 قامت 2770يناير ، وفي  مليار فرنك 4بد  موجوداتهمصرف يو بي إال السويسري عن انخفاض قيمة  أعلن 2770

، وهو إجراء وصفه %3،07نسبة الفائدة الرئيسية بثالثة أرباع النقطة، لتصل إلى  بتخفيضالخزينة الفدرالية األمريكية 
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الخزينة الفدرالية األمريكية إنها مستعّدة لتقديم مبلد يصل إلى  قالت  2770مارال ، وفي تثنائيالخبراء بأنه ذو ُبدعٍد اس
 JPالعمالق األمريكي  ، وفي نفال الشهر أعلن البنكمليار دوالر إلى مجموعة محدودة من البنوك الُكدبرى 277

Morgan Chase لمصرف  ئهشرا عنBear Stearns العملية التي حظيت بدعم ، الذي يعاني من صعوبات، وهي
 Fannieو Freddie Macعلى مدسستي  اشتد الض ط 2770يوليو ، وفي مالي من طرف الخزينة الفدرالية األمريكية

Mae  ،عن خطّدة باععالن الخزينة األمريكية وقامت األمريكيتين المتخصصتين في إعادة تمويل القروض العقارية
قامت البنوك المركزية الرئيسية في العالم بضّخ  2770يدا في بداية أغسطال ، وأخيرا وتحدعنقاذ القطاع العقاري

عشرات المليارات من الدوالرات، لمساعدة البنوك التي تعاني من نقٍص في السيولة، بعد أن اتّدضح أن األزمة المالية 
 (13).التي انطلقت من الواليات المتحدة، قد فرضت نفسها على الجميع

ميع قد تأثر بهذه األزمة سواء دول العالم المتقدم، أو الدول النامية، وأكثر ما يمكن وصفه بكلمات من المالحظ أن الج
حين  CNNلشبكة األخبار  10/11/2770بسيطة عن هذه األزمة ما صرك به الباحث الفرنسي طوماال غينولي في 

لوا أّن هناك صفين من الدومينو تّم فإّن ما يلّخص األزمة هو مفعول الدومينو، فكيف ذلك؟ تخي" وصف األزمة بد 
الصفان األماميان يقعان، : وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صّف عخر من الدومينو تّم وضعه خلفهما

 " وكرّد فعل تتابعي يسقط البقية

 اآلثار والتداعيات المحاسبية لالزمة
مة المالية العالمية، إذ ثار جدل كبير حول دور معيار لم تكن مهنة المحاسبة ومعايرها المهنية بمنأى عن تداعيات األز 

وفي هذا السياق دعا جورج ماكين المرشح الجمهوري لرئاسة الجمهورية . في إحداث األزمة Fair Valueالقيمة العادلة 
وذلك بحجة أن . إلى وقف العمل فيه ولو بصفة مدقتة SECعضوا من أعضاء الكونجرال أل  67حينئذ وبمشاركة 

ساهم في تضخيم غير مبرر لقيم العقار ومن ثم في قيم القروض العقارية الممنوحة من بنوك ( FAS, 157)ق أل تطبي
االستثمار وما ترتب عليه في تضخيم قيم السندات العقارية والتي أدت إلى حدوث أول حلقات األزمة بانهيار بنك 

Lemans Brothers . لكن فريقا معارضا وبدعم من(SEC وFASBو ،IASB ) عارضوا هذه الدعوة وذلك على
أساال أن القيمة العادلة لم تكن السبب في حدوث األزمة المالية ولكنها كشفت عنها مثلها في ذلك مثل الطبيب الذي 

وبرروا موقفهم هذا بأن البنوك االستثمارية والتي كانت بمنأى عن الرقابة . يكشف عن المرض الذي ال يرضي المريض
وبناء لذلك نادى هذا الفريق بتبني منهجا وسطا في تطبيق معيار القيمة العادلة . منهج القيمة العادلةأساءت استخدام 

في تقدير القيمة العادلة لألصول  Discounted cash flowيقضي باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المتوقفة 
  Mark-Market.(0 )غير السائلة وذلك عوضا عن أسلوب 

ومجلال معايير المحاسبة المالية  IASBما يجري في كل من مجلال معايير المحاسبة الدولية  ع الباحثوبعد أن تتب
تولد لديه قناعة كبيرة بأن هذه األزمة سوف تنعكال ايجابيا على جهات التشريع المحاسبي بشكل لم  FASBاألمريكية 
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ه واصدرا عدد ضخم من اعجراءات والتصريحات يكن له سابقة ودليله على ذالك بأن كال المجلسين اتخذا خطوات مكثف
 :والفعاليات يمكن تلخيصها باختصار بالتالي

في مجلال معايير المحاسبة الدولية  SACوفي اجتماع المجلال االستشاري للمعايير  2770في شهر سبتمبر  -1
IASB  المخصص لالزمة االئتمانية تم نقاش التقرير المقدم من منتدى االستقرار الماليFSF  والذي اعد

بالتعاون مع العديد من المراكز والهيئات القومية والمنظمات الدولية بمن فيهم مجلال معايير المحاسبة المالية 
، وقد اظهر التقرير "تحسين السوق والمرونة المدسساتية لتكوين استقرار مالي"والمعنون  FASBاألمريكية 

ة الحالية وعرض بعض اعجراءات السريعة الواجب أسباب الضعف التي أدت إلى اضطراب األسواق المالي
 ( 0).اتخاذها لزيادة مرونة األسواق في المستقبل

 EAPقامت لجنة الخبراء الماليين  FSFواستجابة لتوصيات منتدى االستقرار المالي  16/1/2770في   -2
ي والمناط بها مهمة المشكلة من قبل مجلال معايير المحاسبة الدولية وفقا لتوصيات منتدى االستقرار المال

تحديد الممارسات الواجب إتباعها في ظل سوق غير نشط بالخروج بتقرير تضمن على عدد من النتائج 
أكدت على أهمية معايير القيمة العادلة من منطلق أنها تلعب دور ال : والتوصيات التي يمكن تلخيص أهمها

وأنه وفي حالة أن السوق لم يعد نشطا بأن يتم  يستهان به في إضفاء الشفافية على عملية اعبالغ المالي،
استقاء معلومات القيمة العادلة من المعلومات المتوفرة في األسواق األخرى المشابهة، ووضحت أن المقصود 
بالمعلومات المتوفرة هي أسعار األدوات المالية المشابهة والمأخوذة من سماسرة األوراق المالية أو الشركات 

ت التسعير، وقد حذرت اللجنة من عدم اعتماد االجتهاد والتقدير الشخصي لألسعار في ظل المتخصصة بخدما
وعلى  IASBوبعد إعالن تقرير لجنة الخبراء الماليين قال مجلال معايير المحاسبة الدولية . أسواق غير نشطه

ة، ولكن من بأن المحاسبة ليست السبب في حدوث األزمة االئتماني" Sir David Tweedieلسان رئيسه 
المهم جدا بأن يثق المتعاملون في األسواق بالمعلومات المقدمة من خالل التقارير المالية، ولهذا السبب فقط قام 
مجلال معايير المحاسبة الدولية بمراقبة أداء معايير اعبالغ المالي وتحرك بشكل سريع للتعامل مع القضايا 

ع تحقيق نجاك متقدم في تحقيق األهداف المنشودة من خالل نتائج التي أبرزتها األزمة االئتمانية، وقد استطا
 FSF.(06)"وتوصيات تقرير منتدى االستقرار المالي 

اصدر مجلال معايير المحاسبة الدولية دليال استرشاديا عن كيفية تطبيق علية قياال القيمة  31/17/2770في   -3
لدليل بأن هذا الدليل يتماشى جنبا إلى جنب مع وقد أشار إعالن نشر ا. العادلة عندما يصبح السوق غير نشط

ومما هو مالحظ  FASBالتقرير المصدر في نفال الشأن من قبل مجلال معايير المحاسبة المالية األمريكية 
 EAP.(0 ) نبأن الدليل االسترشادي استند بشكل تام على تقرير لجنة الخبراء االستشاريي

ومجلال معايير المحاسبة المالية  IASBمحاسبة الدولية أعلن كل من مجلال معايير ال 3/11/2770في   -4
لنقاش قضايا اعبالغ المالي التي أبرزتها  14/11/2770بأنهم سوف يجتمعوا في لندن في  FASBاألمريكية 

األزمة المالية العالمية، حيث استمعوا ألراء شريحة كبيرة من أصحاب حقوق الملكية بما فيهم مستخدمو ومعدو 
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الية، وجهات حكومية، مشرعين، وعخرين، وذالك بهدف مساعدتهم على تحديد القضايا المحاسبية التي القوائم الم
تحتاج إلى انتباه عاجل وفوري كي يتم تحسينها بشكل يضمن استمرار مساهمتها في تعزيز ثقة المستثمرين في 

 ( 0).كة علياكما أعلن المجلسان بأنهم بصدد إنشاء لجنة استشارية مشتر . األسواق المالية

قام مجلال معايير المحاسبة الدولية بتوجيه خطاب رسمي لرئيال الواليات المتحدة  11/11/2770وفي   -0
 10/11/2770بصفته مضيفا وراعيا لمدتمر قمة العشرين المزمع إقامته في  George W Bushاألمريكية 

نية والحاكمية المدسسية مدرجة على وانطالقا من علم المجلال بأن قضايا معايير المحاسبة، واألزمة االئتما
أجندة المدتمر فان المجلال يقدم له هذه الرسالة كي يبلد ردساء الدول المجتمعين عن دور مجلال معايير 
المحاسبة الدولية كجهة مستقلة مناط بها مهمة تطوير معايير عالمية موحدة في تحديد القضايا المحاسبية 

 ( 0).الناشئة عن أزمة االئتمان

لرئيال مجلال معايير المحاسبة الدولية من  20/17/2770وبناء على الدعوة الموجهة في  11/11/2770في  -6
ومطالبته بتقديم دليل خطي حول دور المحاسبة في األزمة االئتمانية،  HCTCقبل لجنة خزانة مجلال العموم 

جلسة االستماع حول بتقديم تقريره والذي اطلعت عليه اللجنة في   Sir David Tweedieفقد قام فعال 
  11/11/2770التحقيق في األزمة البنكية وتحديدا 

ومجلال معايير المحاسبة المالية األمريكية  IASBأعلن مجلال معايير المحاسبة الدولية  14/11/2770في  -0
FASB  عن تشكيل مجموعة استشارية عليا يرأسها كل منHans Hoogervost ( رئيال سلطة هولندا

المفوض السابق للجنة تبادل األوراق المالية األمريكية ) Harvey Goldschmidو ،(لألسواق المالية
SEC ) والتي سوف تشمل كذلك على عدد من األعضاء من فئات المستثمرين، والمدققين، ومستخدمي القوائم
تصادية العالمية، وقد أنيط بها مهام تحديد القضايا المتعلقة بإعداد التقارير المالية في ظل األزمة االق. المالية

وتم تشكيل المجموعة بهذا الشكل كي تضمن أن قضايا إعداد التقارير المالية في ظل األزمة العالمية تناقش 
وأشار اععالن انه سوف يصار إلى االنتهاء من تشكيل . بشكل منسق وعلى مستوى عالمي عال جدا

 IASBن مجلال معايير المحاسبة الدولية شهور، وان كال م 6أو  4المجموعة بشكلها النهائي خالل فترة 
 (21).سيلتزم بتوصياتها التزاما كامال FASBومجلال معايير المحاسبة المالية األمريكية 

 
 
 

 

 

 الجانب العملي: الجزء الثالث

 
 وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
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 المستثمرينالمتغيرات الديمغرافية لعينة فئة : أوال
، وكما هو المستثمرينيتبين أن المت يرات الديم رافية ألفراد عينة الدراسة من ( 1) تائج الظاهرة في الجدولمن خالل الن

 . موضح
 (1)جدول 

 المستثمرين وصف المت يرات الديم رافية ألفراد عينة الدراسة من 
 (%) النسبة المئوية التكرار الفئة المت ير ت

 المدهل العلمي 1

 82.7 225 بكالوريوال
 1.8 5           دبلوم عالٍ 

 14.7 40 ماجستير          
 0.8 2 دكتوراه

2 
عدد سنوات 
الخبرة في 
 االستثمار

 38.6 105 سنوات                  5أقل من 
 11 30 سنوات 7د أقل من  5
 6.3 17 سنوات           10د أقل من  7

 20.6 56 سنة 15د أقل من  10
 23.5 64 نة فأكثرس 15

 التخصص  3

 88.6 241 محاسبة                  
 1.5 4 إدارة                  

 5.1 14 قانون
 2.2 6 علوم مالية ومصرفية      

 1.8 5 اقتصاد                
 0.7 2 أخرى

ة هم ممن حصل على درجة البكالدوريوال في من أفدراد عينة الدراس( %82.7) أن ما نسبته( 1) إذ يتبين من الجدول
وأن . من أفراد عينة الدراسة من حملة درجة الماجستير في اختصاصاتهدم %( 14.7) اختصاصاتهم ، وشكل ما نسبته

وأخيرا  أظهرت النتائج أن نسبة  الحاصلين على درجة . ممن حصل على الدبلوم العالي في اختصاصاتهم%( 1.8)
أن هذا مدشر جيدد على كفاءة عينة الدراسة التعليمية مما قد يضفي مصداقية  الباحثويعتقد ،  %(0.8)الدكتوراه بل ت 
 .على النتائج 

من أفراد عينة الدراسة هم ممن تقل عدد سنوات %( 38.6)، فقد أظهرت النتائج أن الخبرةسنوات وما يتعلق بعدد 
وبل ت . سنة 15على  خبرتهمهم ممن تزيد عدد سنوات من أفراد عينة الدراسة %( .23)سنوات، وأن  5عن  خبرتهم
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 المستثمرين، وبنفال السياق كانت نسبة %(11)سنوات  7د أقل من  5من  خبرتهمممن تتراوك سنوات  المستثمريننسبة 
من %( 20.6)، وأخيرا ، أظهرت النتائج أن ما نسبته %(6.3)سنوات  10د أقل من  7من  خبرتهمممن تتراوك سنوات 

ويعتقد الباحث أن هذه داللة جيدة . سنة 15د أقل من  10 خبرتهمممن تتراوك سنوات  المستثمرينعينة الدراسة من  أفراد
 .على كفاءة عينة الدراسة إذ إن لدى غالبيتهم خبرات جيدة 

ينة من أفراد ع %( 88.6) فقد أشارت النتائج أن المستثمرينألفراد عينة الدراسة من  وبالنسبة لمت ير التخصص
من %( 2.2) هم من المختصين بالقاندون ، وأن ما نسبته %(5.1) الدراسة من المتخصصين بالمحاسبة، وأن

من المختصين بعلم %( 1.5)من المختصين بعلم االقتصاد، وأن %( 1.8)وأن . المختصين بالعلوم المالية والمصرفية
وبما أن النسبة العظمى من العينة تخصص . ت األخرى هم من االختصاصا%( 0.7)اعدارة، والنسبة المتبقية والبال ة 

 . محاسبي فدذلك يشير إلى أهلية عينة الدراسة لإلجابة عن أسئلة االستبانة 
 

 االداريينالمتغيرات الديمغرافية لعينة فئة : ثانيا
 (2)جدول 

  االداريينوصف المت يرات الديم رافية ألفراد عينة الدراسة من 

 النسبة المئوية تكرارال الفئة المت ير ت
(%) 

 المهنة 1

 15.8 24 ادارة الحسابات
 15.1 23          ادارة عامة

 22.4 34      ادارة استثمارات
 7.2 11                     مدير عام
 39.5 60 موظف

 صالحية القرار 2
 95.4 145                             نعم
 4.6 7 ال

 
، وشكل ما  الموظفينمن أفراد عينة الدراسة من ( %39.5)أن ما نسبته ( 2) يظهر الجدول االداريينتعلق أما ما ي

من %( 15,1)وأن . مدراء الحساباتمن %( 15.8)وان . يديرون االستثماراتمن أفراد عينة الدراسة %( 22.4) نسبته
 .من الشركات %(7.2)بل ت  ء العمومالمدراوأخيرا  أظهرت النتائج أن نسبة . موظفين االدارة العامة

 ، وأنيملكوا الصالحيات من أفراد عينة الدراسة( %95.4)تبين أن  صالحية اتخاذ القرارمر بمت ير وبقدر تعلق األ
 .ال يملوكها( 4.6%)
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 المعالجة اإلحصائية المستخدمة

األساليب اعحصائية التالية ل رض اعجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها وذلك وصوال  لتحقيق  استخدم الباحث
 :أهدافها
 .للتأكد من درجة ثبات المقياال المستخدم  Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا  .1

همية النسبية لكل فقرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بهدف اعجابة عن أسئلة الدراسة ومعرفة األ .2
 :من أبعاد الدراسة، وقد تم اعتماد المقياال التالي في تحديد األهمية النسبية

 األهمية النسبية الوسط الحسابي

 ضعيفة جدا   1  -- 1.8 من
 ضعيفة 1.81  --  2.61 من
 متوسطة 2.62  --   3.42 من
 عالية 3.43  --  4.23 من
 عالية جدا   فأكثر  4.24 من

 .ويةبات عن وسطها الحسابي وهي نسبة مئختالف، لقياال درجة التشتت النسبي لقيم اعجامعامل اال .3

األسباب التي تولد وتساهم في االعتراضات للتحقق من  (One sample T-test)  لعينة واحدة T ختبارا .4
ي معالجة والحد من ف ؛ والمقترحات المساهمةمام معالجة أسباب االعتراض الضريبيأ؛ والعوائق الضريبية

 .أسباب االعتراضات الضريبية

؛ التي ولدت أزمة الثقة باعبالغ المالي سباباأللحسن المطابقة للتحقق من الفروقات في  Chi2اختبار  .0
 . محل الدراسة والمقترحات المساهمة في الحد من المعوقات؛  تلك األسبابمعوقات أمام معالجة الو 
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 ثبات أداة الدراسة 
جراء اختبار مدى إالبرهنة على أن االستبانة تقيال العوامل المراد قياسها، والتثبت من صدقها، قام الباحث ب من أجل

وعلى الرغم من عدم . Cronbach Alphaاالتساق الداخلي لفقرات المقياال، حيث تم تقييم تماسك المقياال بحساب 
معقوال في ( Alpha ≥ 0.60)حية التطبيقية يعد لكن من النا Alphaوجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة 

 (.3)انظر الجدول . العلوم اعنسانيةبالبحوث المتعلقة 
 (3) الجدول

  (كرونباخ ألفا) معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة 

 ألفا( α) قيمة عدد الفقرات البعد ت

 0,796 18 ولدت ازمة الثقة باالبالغ المالياألسباب التي  1
 0.840 13 معالجة أسباب مام العوائق أ 2
 0.803 10 المعوقاتالمقترحات المساهمة في معالجة والحد من  3

 0.890 41 االستبانة ككل 

 
قدرة األداة على تحقيق أغراض  لىع وتدل معامالت الثبات هذه على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عالٍ 

العوائق أن أعلى معامل ثبات أبعاد االستبانة حققه بعد ( 3) يتضح من الجدول إذ.  (Sekaran, 2003) وفقا  لد الدراسة
(. 0.803) بقيمة المعوقاتالمقترحات المساهمة في معالجة والحد من يليه مباشرة بعد ، (0.840)سباب األمام معالجة أ

وهو ما (. 0.796)بقيمة  باالبالغ المالي ولدت ازمة الثقةاألسباب التي فيما يالحظ أن أدنى قيمة للثبات كانت لبعد 
 .يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها االستبانة نتيجة تطبيقها

 
 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

 
 ولدت ازمة الثقة باالبالغ الماليألسباب التي : أوال

إلى استخدام الباحث ، لجأ باالبالغ المالي وساهمت في ازمة الثقة ولدتاألسباب التي لوصف مستوى أهمية 
 .(4)، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدول ومعامل االختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
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  ثقةازمة الفي  توتساهم ولدتاألسباب التي ختالف ومستوى أهمية واالنحرافات المعيارية ومعامل االالمتوسطات الحسابية : (4) جدول

 الفقرة ت
المتوسط  االداريين المستثمرين

الحسابي العام 
 للفقرة 

نسبة معامل 
 المتوسط االختالف

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 األهمية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 األهمية

 23% 3.95 عالية 4 0.98 3.84 عالية 5 0.80 4.07 تدني الثقة  بمعايير القيمة العادلة 1

 25% 3.72 عالية 10 1.00 3.64 عالية 10 0.83 3.80 تراجع الثقة بمهنة تدقيق الحسابات الخارجي 2

 1 0.65 4.32 التخوف من تأثير االزمة العالمية على السوق المالي 3
عالية 
 جدا  

 23% 3.92 عالية 12 1.12 3.53

 21% 3.88 عالية 11 0.91 3.61 عالية  3 0.75 4.15 م للدولةالوضع االقتصادي العا 4

 26% 3.65 عالية 7 0.99 3.70 عالية 14 0.93 3.61 تراجع سوق العمل 5
 26% 3.75 عالية 5 1.01 3.78 عالية 11 0.92 3.72 تدني رواتب معدي التقارير المالية 6

 2 0.74 4.27 الحالي الشك في شفافية االبالغ المالي 7
الية ع

 جدا  
 20% 4.09 عالية 3 0.93 3.90

 30% 3.33 عالية 12 1.01 3.53 متوسطة 18 0.98 3.13 بطء عملية االصالح االقتصادي 8
 23% 3.90 عالية 2 0.96 3.98 عالية 9 0.82 3.82 عدم وجود طرق تواصل مع اصحاب المصالح 9

ليةعا 4 0.79 4.08 االنهيارات المتالحقة للشركات العالمية 10  20% 4.06 عالية 1 0.83 4.04 

 25% 3.67 عالية 8 0.96 3.68 عالية 12 0.91 3.67 تسريح العاملين من الوظائف 11

 27% 3.57 عالية 14 0.98 3.51 عالية 13 0.94 3.63 استخدام اساليب المحاسبة االبداعية 12

يةعال 15 0.83 3.57 عدم تطبيق بعض معايير االبالغ المالي الدولية 13  25% 3.51 عالية 15 0.92 3.45 

 27% 3.45 عالية 16 0.95 3.43 عالية 16 0.94 3.46 تولد الشك في معايير االبالغ المالي الدولية 14
 31% 3.25 متوسطة 17 1.03 3.21 متوسطة 17 0.97 3.30 العمالة الماهرة نقص 15

اليةع 6 0.88 3.97 احجام البنوك عن منح تسهيالت بشروط مناسبة 16  24% 3.86 عالية 6 1.01 3.74 

 30% 3.45 متوسطة 18 1.09 3.07 عالية 8 0.97 3.83 غياب رقابة حكومية فاعلة 17

 22% 3.80 عالية 8 0.91 3.68 عالية 7 0.76 3.92 تراجع اسعار البورصة 18

 عالية  0.98 3.63 عالية  0.86 3.80 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
       

3.71  
 

 عالية
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 :وفقا  آلراء الفئات المشمولة في عينة الدراسة إلى ما يلي (4)الجدول رقم بيانات شير ت
هي بشكل عام عالية وذلك بوسط حسابي  ازمة الثقة باالبالغ الماليفي  توساهم ولدتاألسباب التي إن  .1

هي األكثر  المستثمرينفقد كانت فئة  أما على مستوى الفئات المشمولة في عينة الدراسة(. 3.71)عام قدره 
 (.3.63)وبوسط حسابي بلد  االداريينمن بين فئة ( 3.80)تقديرا  وبوسط حسابي بلد 

، أزمة الثقة باالبالغ الماليفي والمساهمة د يتولتفاوتت تقديرات فئتي عينة الدراسة للفقرات المتعلقة بمت ير ال .2
الشك في شفافية وهي " 0الفقرة "اال أهميتها النسبية، فإن إذ كما يبدو من ترتيب هذه الفقرات على أس

( 20%)ونسبة معامل اختالف بلد ( 4.09)احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي بلد  االبالغ المالي الحالي
االنهيارات المتالحقة للشركات التي تنص على " 10الفقرة "من تلك الفقرات في حين جاء في المرتبة الثانية 

أما المرتبة األخيرة فكانت من (. 20%)ونسبة معامل اختالف بلد ( 4.06)بوسط حسابي بلد  العالمية
ونسبة معامل اختالف بلد ( 3.25)بوسط حسابي بلد نقص العمالة الماهرة والمتمثلة " 15الفقرة "نصيب 

(%31.) 

جابات أو عراء األفراد ن االنخفاض النسبي لالنحرافات المعيارية عن األوساط الحسابية يدشر إلى اتساق إإ .3
توى المشمولين في عينة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك سواء على مستوى الفئة الواحدة أو على مس

من خالل  أزمة الثقةفي  ولدت وساهمتوبدراسة مقارنة حول األسباب التي . الفئات جميعها كوحدة واحدة
 :تبين  واالداريين المستثمرينعراء عينة الدراسة 

على أساال  التخوف من تأثير االزمة العالمية على السوق الماليوهي " 3"احتلت المرتبة األولى الفقرة  -أ 
االنهيارات المتالحقة للشركات وهي  10""واحتلت المرتبة األولى الفقرة ،  للمستثمرينأهميتها بالنسبة 

 .على أساال أهميتها لالداريينبالنسبة العالمية 
على أساال أهميتها  الشك في شفافية االبالغ المالي الحاليوهي " 7"الفقرة  احتلت المرتبة الثانية -ب 

عدم وجود طرق تواصل مع اصحاب وهي " "9واحتلت المرتبة الثانية الفقرة ،  للمستثمرينبالنسبة 
 .على أساال أهميتها لالداريينبالنسبة  المصالح

على أساال أهميتها  القتصادي العام للدولةالوضع اوهي " 4"أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفقرة  -ج 
بالنسبة  الشك في شفافية االبالغ المالي الحاليوهي " 7"فيما كانت الفقرة ،  للمستثمرينبالنسبة 
 . على أساال أهميتها في المرتبة الثالثة  لالداريين

 أزمة الثقة باالبالغ الماليمعالجة أسباب العوائق أمام : ثانيا
المتوسطات إلى استخدام الباحث ، لجأ أزمة الثقة باالبالغ الماليأمام معالجة أسباب  المعوقاتلوصف مستوى أهمية 

 . (0)، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدول ومعامل االختالف الحسابية واالنحرافات المعيارية
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 أزمة الثقةأمام معالجة أسباب  المعوقاتة ختالف ومستوى أهميواالنحرافات المعيارية ومعامل االالمتوسطات الحسابية : (5) جدول

 الفقرة ت
المتوسط  االداريين المستثمرين

الحسابي العام 
 للفقرة 

نسبة معامل 
 المتوسط االختالف

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 األهمية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 األهمية

 24% 3.79 عالية 4 0.93 3.70 عالية 5 0.88 3.89 ود تدخل حومي ناجععدم وج 1

 32% 3.15 متوسطة 13 0.98 3.16 متوسطة 13 1.03 3.15 تراجع عدد المستثمرين الخارجيين 2

3 
عدددم تحددديم برمجيددات انظمددة الشددركات 

 بشكل مالءم
 26% 3.73 عالية 6 1.02 3.61 عالية 6 0.92 3.84

 30% 3.35 عالية 11 1.05 3.45 متوسطة 12 0.96 3.26 ثمارات الخارجيةاالحجام عن االست 4

 25% 3.64 عالية 5 0.85 3.64 عالية 10 0.95 3.64 قلق موظفي الشركات على وظائفهم 5

6 
تعقيدددات تعددديالت معددايير االبددالغ المددالي 

 الدولية بعد االزمة المالية العالمية
 26% 3.63 عالية 3 0.91 3.76 عالية 11 0.95 3.51

 29% 3.71 عالية 7 1.07 3.59 عالية 7 1.11 3.83 انخفاظ حجم مشاريع الشركات الجديدة 7

 30% 3.60 عالية 10 1.09 3.52 عالية 9 1.09 3.67 وجود سوق تنافسي قوي 8

9 
عدم وجود اجراءات فاعلة من قبل مدققي 

 الحسابات
 24% 4.03 عالية 2 1.06 3.84 عالية 2 0.86 4.22

10 
تركيز الشركات على سياسة الكدم واغفدال 

 النوعية
 29% 3.63 عالية 9 1.06 3.55 عالية 8 1.04 3.71

11 
تركيز الجميدع علدى سياسدة الدتحفظ وعددم 

 المخاطرة
4.26 0.86 1 

عالية 
 جدا  

 22% 4.07 عالية 1 0.95 3.89

12 
عدددم احدددام ت ييددر فددي طددواقم الشددركات 

 االدارية
 25% 3.72 متوسطة 12 1.07 3.42 عالية 4 0.82 4.01

13 
تبدددداطي مجددددالا ادراة الشددددركات بايجدددداد 

 حلول سريعه
 27% 3.85 عالية 8 1.07 3.58 عالية 3 1.03 4.12

 عالية 3.68 عالية  1.01 3.59 عالية  0.96 3.78 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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 :ت المشمولة في عينة الدراسة إلى ما يليوفقا  آلراء الفئا (5)الجدول رقم بيانات شير ت إذ
أما (. 3.68)هي بشكل عام عالية وذلك بوسط حسابي عام قدره  ازمة الثقةالعوائق أمام معالجة أسباب إن  .1

هي األكثر تقديرا  وبوسط حسابي  المستثمرينعلى مستوى الفئات المشمولة في عينة الدراسة فقد كانت فئة 
 (.3.59) وبوسط حسابي بلد ارييناالدمن بين فئة ( 3.78) بلد

إذ كما يبدو ، أزمة الثقةأمام معالجة أسباب تفاوتت تقديرات فئتي عينة الدراسة للفقرات التي تتعلق بالعوائق  .2
تركيز الجميع على سياسة التحفظ وعدم وهي " 11 الفقرة" من ترتيب هذه الفقرات على أساال أهميتها النسبية، فإن

من تلك  22%)) ختالف بلدونسبة معامل ا( 4.07)ة األولى بوسط حسابي بلد احتلت المرتب المخاطرة
عدم وجود اجراءات فاعلة من قبل مدققي التي تنص على " 9 الفقرة" في حين جاء في المرتبة الثانية. الفقرات 

ن أما المرتبة األخيرة فكانت م.  (24%) ختالف بلدونسبة معامل ا( 4.03)بوسط حسابي بلد  الحسابات
ختالف ونسبة معامل ا( 3.15)بوسط حسابي بلد  تراجع عدد المستثمرين الخارجيينوالمتمثلة " 2 الفقرة" نصيب

 .(32%) بلد
إن االنخفاض النسبي لالنحرافات المعيارية عن األوساط الحسابية يدشر إلى اتساق إجابات أو عراء األفراد  .3

ول الفقرات المختلفة وذلك سواء على مستوى الفئة المشمولين مستوى الفئات جميعها في عينة الدراسة ح
تولد أزمة الثقة بالبالغ العوائق أمام معالجة أسباب وبدراسة مقارنة حول  .الواحدة أو على كوحدة واحدة

 :تبين  واالداريين المستثمرينمن خالل عراء عينة الدراسة  المالي
على أساال  على سياسة التحفظ وعدم المخاطرةتركيز الجميع وهي  11""احتلت المرتبة األولى  الفقرة  -أ 

 لالداريينوكذلك  للمستثمرينأهميتها بالنسبة 

على أساال  عدم وجود اجراءات فاعلة من قبل مدققي الحساباتوهي "  "9احتلت المرتبة الثانية الفقرة  -ب 
 .لالداريينوكذلك  للمستثمرينأهميتها بالنسبة 

على   تباطي مجالا ادراة الشركات بايجاد حلول سريعهوهي  13""رة أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفق -ج 
تعقيدات تعديالت معايير االبالغ المالي الدولية بعد "  6"فيما كانت الفقرة ،  للمستثمرينأساال أهميتها بالنسبة 

 .على أساال أهميتها في المرتبة الثالثة  لالداريينبالنسبة  االزمة المالية العالمية
 أزمة الثقةسبل التي قد تساهم في الحد من المعوقات أمام معالجة أسباب ال: ثالثا

إلى الباحث ، لجأ أزمة الثقةأسباب  المعوقات امام معالجةالمقترحات المساهمة في الحد لوصف مستوى أهمية 
 . (6)ح بالجدول ، وأهمية الفقرة، كما هو موضومعامل االختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةاستخدام 
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السبل التي قد تساهم في معالجة والحد من المعوقات أمام ختالف ومستوى أهمية واالنحرافات المعيارية ومعامل االالمتوسطات الحسابية : (6) جدول

 ازمة الثقةمعالجة أسباب 

 الفقرة ت
المتوسط  االداريين المستثمرين

الحسابي العام 
 للفقرة 

نسبة معامل 
 المتوسط االختالف

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 األهمية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 األهمية

 31% 3.43 متوسطة 10 1.14 3.42 عالية 10 0.99 3.44 عقد دورات متخصصة الصحاب القرار 1

2 
اعادة هيكلة قانون البنك المركزي بخصوص اليةة 

 دعم القروض
 20% 3.98 عالية 8 0.89 3.91 عالية 5 0.72 4.04

 21% 3.98 عالية 7 0.95 3.93 عالية 6 0.72 4.03 انشاء دليل استرشادي لالستثمار االمن 3

4 
فةةةتن قنةةةوات اتصةةةال اكثةةةةر فاعليةةةة مةةة  متخةةةة ي 

 القرارات االقتصادية بالدولة
 21% 4.00 عالية 6 0.89 3.98 عالية 7 0.81 4.02

 23% 3.80 عالية 9 0.91 3.82 عالية 9 0.83 3.79 ادخال شركاء استراتيجيين جدد في السوق 5

6 
اسةةةةتقدام خبةةةةراء متخصصةةةةين بت سةةةةير ت ةةةةديالت 

 م ايير االبالغ المالي ب د االزمة المالية ال المية
 19% 4.08 عالية 1 0.82 4.22 عالية 8 0.75 3.94

7 
ت فصةةةل ت ةةةامالت االسةةةواق المحليةةةة عةةةن ت ةةةامال

 2 0.69 4.31 االسواق ال المية
عالية 
 جدا  

 18% 4.20 عالية 5 0.78 4.09

8 
وض  الية واضحة تساهم في اعادة الثقة بمةدققي 

 الحسابات الخارجيين
 20% 4.14 عالية 2 0.86 4.18 عالية 3 0.76 4.10

9 
قيةةام الحكومةةة بانشةةةاء قةةوانين تةةهمن بواسةةةت ت ا 

 1 0.73 4.35 االستثمارات 
عالية 
 جدا  

 19% 4.25 عالية 3 0.92 4.14

 21% 4.12 عالية 4 0.89 4.13 عالية 3 0.81 4.10 اعادة هيكلة ضريبة المبي ات وضريبة الدخل 10

 عالية 3.99 عالية  0.90 3.98 عالية  0.78 4.01 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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 :فئات المشمولة في عينة الدراسة إلى ما يليوفقا  آلراء ال (6)الجدول رقم بيانات شير ت إذ
هي بشكل  أزمة الثقةأسباب من المعوقات لمعالجة المقترحات المساهمة في الحد من إن  .1

أما على مستوى الفئات المشمولة في (. 3.99)عام عالية وذلك بوسط حسابي عام قدره 
من ( 4.01) حسابي بلد هي األكثر تقديرا  وبوسط المستثمرينعينة الدراسة فقد كانت فئة 

 (.3.98) وبوسط حسابي بلد االداريينبين فئة 

في الحد من المقترحات المساهمة تفاوتت تقديرات فئتي عينة الدراسة للفقرات التي تتعلق ب .2
إذ كما يبدو من ترتيب هذه الفقرات على أساال ،  أزمة الثقةأسباب من المعوقات لمعالجة 
قيام الحكومة بانشاء قوانين تأمن بواستطتها وهي " 9 الفقرة" أهميتها النسبية، فإن

 ختالف بلدونسبة معامل ا( 4.25)احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي بلد  االستثمارات
فصل التي تنص " 7 الفقرة" في حين جاء في المرتبة الثانية. الفقرات من تلك( %19)

( 4.20)وسط حسابي بلد ب تعامالت االسواق المحلية عن تعامالت االسواق العالمية
" 1 الفقرة" أما المرتبة األخيرة فكانت من نصيب. (18%) ختالف بلدونسبة معامل ا

ونسبة معامل ( 3.43)بوسط حسابي بلد  عقد دورات متخصصة الصحاب القراروالمتمثلة 
 .(31%) ختالف بلدا

ى اتساق إن االنخفاض النسبي لالنحرافات المعيارية عن األوساط الحسابية يدشر إل .3
إجابات أو عراء األفراد المشمولين في عينة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك سواء على 

وبدراسة مقارنة حول  .مستوى الفئة الواحدة أو على مستوى الفئات جميعها كوحدة واحدة
من خالل عراء  أزمة الثقةالسبل التي قد تساهم في الحد من المعوقات أمام معالجة أسباب 

 :تبين  واالداريين المستثمرينة الدراسة عين
قيام الحكومة بانشاء قوانين تأمن بواستطتها وهي "  "9احتلت المرتبة األولى  الفقرة  -أ 

واحتلت المرتبة األولى الفقرة ، للمستثمرينعلى أساال أهميتها بالنسبة  االستثمارات
المالي بعد  استقدام خبراء متخصصين بتفسير تعديالت معايير االبالغوهي " 6"

 .على أساال أهميتها  لالداريينبالنسبة  االزمة المالية العالمية
فصل تعامالت االسواق المحلية عن تعامالت وهي "  7"احتلت المرتبة الثانية الفقرة  -ب 

واحتلت المرتبة الثانية ، للمستثمرينعلى أساال أهميتها بالنسبة  االسواق العالمية
تساهم في اعادة الثقة بمدققي الحسابات  وضع الية واضحةوهي  "8"الفقرة 

 . على أساال أهميتها  لالداريينبالنسبة  الخارجيين
وضع الية واضحة تساهم في اعادة وهي  8""أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفقرة  -ج 

اعادة هيكلة ضريبة وهي " 10"وكذلك الفقرة  الثقة بمدققي الحسابات الخارجيين



 

24 

 

فيما كانت الفقرة ،  للمستثمرينعلى أساال أهميتها بالنسبة  لالمبيعات وضريبة الدخ
 لالداريينبالنسبة  قيام الحكومة بانشاء قوانين تأمن بواستطتها االستثماراتوهي  9""

 .على أساال أهميتها في المرتبة الثالثة
 

 اختبار فرضيات الدراسة
 

تركزت مهمة هذه  إذالفرعية، و  ةالرئيسي الباحث في هذا الجانب على اختبار فرضيات الدراسة قام
تحليل االنحدار من خالل استخدام اختبار الدراسة الفقرة على اختبار مدى قبول أو رفض فرضيات 

 :، وذلك كما يليالبسيط والمتعدد
 

 الفرضية الرئيسية  األولى
من وجهة  وذلك اسباب ولدت أزمة بالثقة باالبالغ بعد االزمة المالية العالميةتوجد ال "

داراتو كل من المستثمرين  نظر  ."الشركات ا 
 :الختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين، وكما يلي

من  وذلك اسباب ولدت أزمة بالثقة باالبالغ بعد االزمة المالية العالميةتوجد ال : الفرعية االولى
 المستثمرينر وجهة نظ

للتحقق من  One Sample T-testنة واحدة لعي Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
، وكما هو موضح المستثمرينمن وجهة نظر  ولدت ازمة بالثقة باالبالغ الماليوجود أسباب 

 .(0)بالجدول 
 
 (0) جدول

من  التي ولدت ازمة الثقةللتحقق من األسباب  One Sample T-test لعينة واحدة Tنتائج اختبار 
 المستثمرينوجهة نظر 

 
ط المتوس 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية
DF 

 قيمة
T  

 المحسوبة

 قيمة
T  الجدولية 

مستوى 
 الداللة
Sig.* 

التي ولدت ازمة سباب األ
 الثقة

3.80 0.86 271 32.024 1.65 0.000 

 .(  0.05)إحصائيا  عند مستوى  يكون الفرق داال  *
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ولدت ازمة الثقة باالبالغ هناك أسبابا   أن( 0)يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
إحصائيا   ةدالوهي  (32.024)المحسوبة  (T)، إذ بل ت قيمة المستثمرينمن وجهة نظر  المالي

ترفض وعليه . (1.650)الجدولية البال ة  (T)بالمقارنة مع قيمة  (  0.05)عند مستوى الداللة 
 :تنص على ل الفرضية البديلة التيالفرعية األولى وتقب (الصفرية)الفرضية العدمية 

 وجود أسباب ولدت ازمة بالثقة باالبالغ المالي من وجهة نظر المستثمرين
 

من  وذلك اسباب ولدت أزمة بالثقة باالبالغ بعد االزمة المالية العالميةتوجد ال : الفرعية الثانية
 ر االداريينوجهة نظ

للتحقق من  One Sample T-testة واحدة لعين Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
، وكما هو موضح بالجدول االداريينمن وجهة نظر  ولدت ازمة بالثقة باالبالغ الماليوجود أسباب 

(0). 
 (0) جدول

من  التي ولدت ازمة الثقةللتحقق من األسباب  One Sample T-test لعينة واحدة Tنتائج اختبار 
 االداريينوجهة نظر 

 
المتوسط  

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية
DF 

 قيمة
T  

 المحسوبة

 قيمة
T  الجدولية 

مستوى 
 الداللة
Sig.* 

سباب التي ولدت ازمة األ
 الثقة

3.63    0.98 151 16.993 1.655 0.000 

 

ولدت ازمة الثقة باالبالغ هناك أسبابا  أن هناك ( 8)يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
إحصائيا  عند  ةدالوهي  (16.993)المحسوبة  (T)، إذ بل ت قيمة  االداريينمن وجهة نظر  ليالما

ترفض وعليه . (1.655)الجدولية البال ة  (T)بالمقارنة مع قيمة  (  0.05)مستوى الداللة 
 :تنص على الفرعية الثانية وتقبل الفرضية البديلة والتي (الصفرية)الفرضية العدمية 

 االداريينب ولدت ازمة بالثقة باالبالغ المالي من وجهة نظر وجود أسبا
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 الفرضية الرئيسية الثانية 

 المستثمرين، واالداريينحصائية بين آراء عينة الدراسة إتوجد فروقات ذات داللة ال "
 .التي ولدت ازمة الثقة باالبالغ المالي سباباألحول 

عراء عينة للتحقق من الفروقات بين  Chi2كاي الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار مربع 
وبمستوى  التي ولدت ازمة الثقة باالبالغ المالي سبابحول األ (المستثمرين واالداريين)الدراسة 

 .(1)هو موضح في الجدول وكما . (  0.05) داللة إحصائية
 
 (9)جدول 

 (المستثمرين واالداريين)لدراسة عراء عينة انتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من الفروقات بين 
 التي ولدت ازمة ثقة باالبالغ المالي سبابحول األ

 البيان
Chi2 

 المحسوبة
Chi2 

 الجدولية

Degree of 
Freedom 
درجات 
 الحرية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

 0.000 42 58.134 72.660 التي ولدت ازمة االثقة سباباأل

  

التي  سبابحول األ (واالداريين المستثمرين)نة الدراسة عراء عيالفروقات بين  (1)يوضح الجدول 
. سباب، حيث أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائيا  حول األولدت ازمة الثقة باالبالغ المالي
الجدولية البال ة  Chi2بالمقارنة مع  (72.660)المحسوبة  Chi2إذا بل ت قيمة مربع كاي 

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي  (3.80)وسط حسابي بلد بمت المسثمرينوذلك لصالح  (58.134)
الرئيسة الثانية وتقبل الفرضية ( العدمية)وعليه ترفض الفرضية الصفرية . (3.63)البالد  لالداريين

 : البديلة التي تنص على
 سباباألحول  المستثمرين، واالداريينحصائية بين آراء عينة الدراسة إفروقات ذات داللة توجد 
 ولدت ازمة الثقة باالبالغ المالي التي

 

 الفرضية الرئيسة  الثالثة

أزمة الثقة باالبالغ المالي المتولده بعد االزمة سباب أتوجد معوقات أمام معالجة ال "
داراتو كل من المستثمرين  من وجهة نظر المالية العالمية وذلك   "الشركات ا 
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 :تين، وكما يليالختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعي
أزمة الثقة باالبالغ المالي المتولده بعد سباب أتوجد معوقات أمام معالجة ال : الفرعية االولى

 المستثمرين من وجهة نظر االزمة المالية العالمية وذلك
للتحقق من  One Sample T-testلعينة واحدة  Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

أزمة الثقة باالبالغ المالي المتولده بعد االزمة المالية العالمية سباب ألجة معوقات أمام معاوجود 
 .(10)، وكما هو موضح بالجدول المستثمرين  من وجهة نظر وذلك

 
 (17) جدول

  االسبابمعوقات أمام معالجة للتحقق من ال One Sample T-test لعينة واحدة Tنتائج اختبار 

 
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 

 معياريال

درجات 
 الحرية
DF 

 قيمة
T  

 المحسوبة

 قيمة
T  الجدولية 

مستوى 
 الداللة
Sig.* 

معوقات أمام معالجة 
 االسبابأسبا

3.78 0.96 271 21.535 1.650 0.000 

 
سباب من األمعوقات أمام معالجة أن هناك ( 17)يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

إحصائيا  عند مستوى  ةدالوهي  (21.535)المحسوبة  (T)قيمة ، إذ بل ت المستثمرينة نظر وجه
ترفض الفرضية وعليه . (1.650)الجدولية البال ة  (T)بالمقارنة مع قيمة  (  0.05)الداللة 
 :تنص على الفرعية األولى وتقبل الفرضية البديلة والتي (الصفرية)العدمية 
بالغ المالي المتولده بعد االزمة المالية أزمة الثقة باالسباب أمعوقات أمام معالجة وجود 

 المستثمرين من وجهة نظر العالمية وذلك
 

أزمة الثقة باالبالغ المالي المتولده بعد سباب أتوجد معوقات أمام معالجة ال : الفرعية الثانية
 االداريين من وجهة نظر االزمة المالية العالمية وذلك

للتحقق من  One Sample T-testلعينة واحدة  T الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
أزمة الثقة باالبالغ المالي المتولده بعد االزمة المالية العالمية سباب أمعوقات أمام معالجة وجود 
 .(11)، وكما هو موضح بالجدول  االداريين من وجهة نظر وذلك
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 (11) جدول
  االسبابمعوقات أمام معالجة من الللتحقق  One Sample T-test لعينة واحدة Tنتائج اختبار 

 
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية
DF 

 قيمة
T  

 المحسوبة

 قيمة
T  الجدولية 

مستوى 
 الداللة
Sig.* 

معوقات أمام معالجة 
 االسباب

9.58 1.01 151 13.629 1.655 0.000 

من سباب األوقات أمام معالجة معأن هناك ( 11)يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
إحصائيا  عند مستوى  ةدالوهي  (13.629)المحسوبة  (T)، إذ بل ت قيمة االداريينوجهة نظر 

ترفض الفرضية وعليه . (1.655)الجدولية البال ة  (T)بالمقارنة مع قيمة  (  0.05)الداللة 
 :تنص على تيالفرعية الثانية وتقبل الفرضية البديلة وال (الصفرية)العدمية 
أزمة الثقة باالبالغ المالي المتولده بعد االزمة المالية سباب أمعوقات أمام معالجة وجود 

 االداريين من وجهة نظر العالمية وذلك
 

 الفرضية الرئيسة  الرابعة
 المستثمرين، واالداريينحصائية بين آراء عينة الدراسة إتوجد فروقات ذات داللة ال "

 ".أزمة الثقةسباب أام معالجة حول وجود معوقات أم
عراء للتحقق من الفروقات بين  Chi2الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار حسن المطابقة 

وبمستوى داللة  أزمة الثقةسباب أمعوقات أمام معالجة حول ال (المستثمرين واالداريين)عينة الدراسة 
 .(12)هو موضح في الجدول وكما . (  0.05) إحصائية
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  (12)جدول 
 (المستثمرين واالداريين)عراء عينة الدراسة نتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من الفروقات بين 

 أزمة الثقةسباب أمعوقات أمام معالجة حول ال

 البيان
Chi2 

 المحسوبة
Chi2 

 الجدولية

Degree of 
Freedom 
درجات 
 الحرية

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 0.000 38 53.392 68.747 أزمة الثقةاب سبأمعوقات أمام معالجة ال

 
معوقات أمام حول ال (واعداريينالمستثمرين )عراء عينة الدراسة الفروقات بين  (12)يوضح الجدول 

إذا بل ت . سباب، إذ أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائيا  حول األ أزمة الثقةسباب أمعالجة 
وذلك  (53.392)الجدولية البال ة  Chi2بالمقارنة مع  (68.747)المحسوبة  Chi2قيمة مربع كاي 

البالد  لالداريينبالمقارنة مع المتوسط الحسابي  (3.78)بمتوسط حسابي بلد  المستثمرينلصالح 
الرئيسة الرابعة وتقبل الفرضية البديلة التي ( العدمية)وعليه ترفض الفرضية الصفرية . (3.59)

 : تنص على
احصائية بين اراء عينة الدراسة المستثمرين واالداريين حول وجود  فروقات ذات داللةوجود 

 أزمة الثقةسباب أمعوقات أمام معالجة 
 

  الفرضية الرئيسة الخامسة
داراتو كل من المستثمرين  من وجهة نظر وذلكسبل لمعالجة تلك المعوقات ال توجد "  ا 

 "الشركات

 :تين، وكما يليالختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعي
 المستثمرين من وجهة نظر وذلكسبل لمعالجة تلك المعوقات ال توجد : الفرعية االولى

للتحقق من  One Sample T-testلعينة واحدة  Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
 .(13)، وكما هو موضح بالجدول المستثمرينمن وجهة نظر  سبل لمعالجة تلك المعوقاتوجود 
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 (13) جدول
معوقات من وجهة السبل معالجة للتحقق من  One Sample T-test لعينة واحدة Tنتائج اختبار 

 المستثمريننظر 

 
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية
DF 

 قيمة
T  

 المحسوبة

 قيمة
T  الجدولية 

مستوى 
 الداللة
Sig.* 

 0.000 1.650 34.636 271 0.78 4.01 معوقات السبل معالجة 

ة معوقات من وجهالسبل معالجة أن هناك ( 13)يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
إحصائيا  عند مستوى الداللة  ةدالوهي  (34.636)المحسوبة  (T)، إذ بل ت قيمة المستثمريننظر 

(  0.05)  بالمقارنة مع قيمة(T)  رضية العدمية ترفض الفوعليه . (1.650)الجدولية البال ة
 :تنص على الفرعية األولى وتقبل الفرضية البديلة التي (الصفرية)

 المستثمرين من وجهة نظر وذلكسبل لمعالجة تلك المعوقات توجد 
 

 االداريين من وجهة نظر وذلكسبل لمعالجة تلك المعوقات ال توجد : الفرعية الثانية
للتحقق من  One Sample T-testواحدة لعينة  Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 .(14)، وكما هو موضح بالجدول االداريينمن وجهة نظر  سبل لمعالجة تلك المعوقاتوجود 
 (14) جدول

 معوقات السبل معالجة للتحقق من  One Sample T-test لعينة واحدة Tنتائج اختبار 

 
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية
DF 

 قيمة
T  

 المحسوبة

 قيمة
T  الجدولية 

مستوى 
 الداللة
Sig.* 

 0.000 1.655 22.682 151 0.90 3.98 معوقات السبل معالجة 

ة معوقات من وجهالسبل معالجة أن هناك ( 14)يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
ند مستوى الداللة إحصائيا  ع ةدالوهي  (22.682)المحسوبة  (T)، إذ بل ت قيمة االدارييننظر 

(  0.05)  بالمقارنة مع قيمة(T)  ترفض الفرضية العدمية وعليه . (1.655)الجدولية البال ة
 :تنص على الفرعية الثانية وتقبل الفرضية البديلة التي (الصفرية)

 المستثمرين من وجهة نظر وذلكسبل لمعالجة تلك المعوقات توجد 
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 الفرضية الرئيسة  السادسة 
 المستثمرين، واالداريينحصائية بين آراء عينة الدراسة إد فروقات ذات داللة توجال "

 ".سبل لمعالجة المعوقاتحول وجود 
عراء للتحقق من الفروقات بين  Chi2الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار حسن المطابقة 

 بمستوى داللة إحصائيةو  وجود سبل لمعالجة المعوقاتحول  (المستثمرين واالداريين)عينة الدراسة 
(  0.05) . (10)هو موضح في الجدول وكما. 

 
 (10)جدول 

 (المستثمرين، واالداريين)عراء عينة الدراسة نتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من الفروقات بين 
 المعوقاتمعالجة حول سبل 

 البيان
Chi2 

 المحسوبة
Chi2 

 الجدولية

Degree of 
Freedom 
درجات 
 الحرية

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 0.000 26 38.890 54.192 المعوقاتمعالجة سبل 

 

معالجة لحول سبل  (المستثمرين واالداريين)عراء عينة الدراسة الفروقات بين  (10)يوضح الجدول 
إذا . المعوقات، إذ أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائيا  حول وجود سبل لمعالجة المعوقات

 (.38)الجدولية البال ة  Chi2بالمقارنة مع  (54.192)المحسوبة  Chi2كاي بل ت قيمة مربع 
 لإلداريينبالمقارنة مع المتوسط الحسابي  (4.01)بمتوسط حسابي بلد  المستثمرينوذلك لصالح 

الرئيسة السادسة وتقبل الفرضية البديلة ( العدمية)وعليه ترفض الفرضية الصفرية . (3.98)البالد 
  :التي تنص على

حول وجود  المستثمرين، واالداريينحصائية بين آراء عينة الدراسة إتوجد فروقات ذات داللة 
 سبل لمعالجة المعوقات
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 النتائج والتوصيات: الجزء االخير
 :النتائج: أوال

وجد ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة حول االسباب  -1
المالي بعد االزمة المالية العالمية، ورغم ان عينة الدراسة  عبالغبا الثقةازمة التي ولدت 

اتفقوا على وجود اسباب ساهمت بأزمة الثقة باالبالغ المالي، اال انهم اختلفوا باالهمية 
 :النسبية لتلك االسباب كما يلي

يبدي المستثمرون أن اهم االسباب التي ولدت ازمة ثقة باالبالغ المالي بعد االزمة  - أ
مالية العالمية توعز الى تخوفهم من تأثير االزمة العالمية على سوق المال المحلي، ال

 .وتولد الشك لديهم في شفافية االبالغ المالي

تأثير االنهيارات المتالحقة للشركات : بينما يرى االداريون ان اهم االسباب تمثلت في - ب
 .العالمية، وعدم وجود طرق تواصل واضحة مع اصحاب المصالح

ناك اتفاق عام بين عينة الدراسة حول اهم المعوقات التي تقف حائال امام معالجة اسباب ه -2
ان الجميع اتجه نحو سياسة التحفظ وعدم المخاطرة، وغياب اي : تولد ازمة الثقة تمثلت بد

اجراءات عملية فاعلة من قبل المدققين الخارجيين، وال بد من االشارة ان هناك اختالف 
 .عينة الدراسة حسب اهمية باقي المعوقات بين وجهات نظر

السبل  فروق ذات داللة احصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة حول وجد ان هناك -3
والحلول التي قد تساهم في الحد من المعوقات امام معالجة اسباب تولد ازمة الثقة، حيث 

لنسبية لتلك السبل هناك اتفاق على وجود السبل والحلول، ولكن االختالف يكمن باالهمية ا
 :وكما يلي

يبدي المستثمرون أن اهم السبل او الحلول تكمن في قيام الحكومة بانشاء الية محددة  - أ
 .لحماية االستثمارات، وفصل تعامالت االسواق المحلية عن تعامالت االسواق العالمية

في  بينما يرى االداريون ان اهم السبل أو الحلول تكمن في استقدام خبراء متخصصون - ب
تفسيرات تعديالت معايير االبالغ المالي الدولية بعد االزمة، ووضع الية واضحة 

 .الحسابات الخارجيون محدد تساهم في اعادة الثقة بمدققيو 
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 :التوصيات: ثانيا

 :بما يلي الباحث وصيبناء على نتائج الدراسة، ي

خاللها كل من  على عقد ندوات تجمع من األردنيينحث جمعية المحاسبين القانونين  -1
دارات المستثمرين الشركات المدرجة والمدققين الخارجين لتباحث اهمية االبالغ المالي  وا 

وخصوصا بعد االزمة المالية العالمية، واالستماع لوجهة نظر كل منهم وتداولها بشكل 
 .يشجع على اعادة الثقة باالبالغ المالي

الحاكمة لكل من السوق المالي،  حث الحكومة االردنية على اعادة دراسة القوانين -2
 .لية مراقبة عملية التدقيق الخارجي، وايجاد ضمانات مناسبة لكل االطرافعواالستثمارات، و 

ايجاد علية محددة أو لجنة متخصصة تناط بها عملية ادارة االزمات، وتحديدا أزمة الثقة  -3
من اصحاب الخبرات في باالبالغ المالي في ظل االزمة المالية العالمية، ويكون اعضائها 

 .شتى المجاالت االقتصادية

وضع معايير اختبار علمية تقيال مدى شفافية االبالغ المالي يدخذ بها بعين االعتبار  -4
 .درجة نشاط االسواق

اصدار قوانيين مدقته من قبل لجنة ادارة االزمات يناط بها معالجة ازمة الثقة باالبالغ  -0
 .حلول المناسبة وتفعيلهاالمالي وتحديد االسباب واقتراك ال
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