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أثر استخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي على
موثوقية المعلومات المالية
الملخص

هدفت هذه الدراسة الى بيان مدى قيام الشركات بتصميم نظام معلومات المحاسبي بشكل ذاتي،

ومن ثم بيان أثر استخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي
على موثوقية المعلومات المالية .ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم اتباع المنهج النوعي والمنهج

الوصفي في تحليل النتائج التي تم استقاء بياناتها من مصدرين رئيسيين :التقارير السنوية
وصحيفة المقابالت .تكون مجتمع الدراسة من الشركات المدرجة في سوق عمان المالي ،وتم
انتقاء عينة عشوائية تمثلت بعدد ( )02شركة ،بينما كانت وحدة المعاينة عبارة عن ( )02مدير

مالي ،و( )02شركات تدقيق خارجي تقوم على تدقيق الشركات عينة الدارسة.

توصلت الدراسة الى عدد من النتائج -0 :اظهر التحليل الوصفي ان هناك اتفاق عام حول قيام
الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية ذاتيا ،ووجود اثر كبير الستخدام المحاسبة االبتكارية في
تصميم نظام المعلومات المحاسبي -0 .اظهر التحليل النوعي ان اغلب الشركات ال تقوم

بتصميم انظمتها المحاسبية ذاتيا -3 .وجود تناقض بين التحليل النوعي والتحليل الوصفي اوعزه
الباحث الى عدم المام عينة الدراسة بمفهوم المحاسبة االبتكارية.
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The Impact of using innovation accounting in accounting
information system design on the reliability
of financial information
Abstract
This study aimed to examine if companies self –design their accounting
information system, and to show the impact of using innovation
accounting in accounting information system design on the reliability of
financial information. Both descriptive and qualitative approaches were
used in the presentation of the data.
The study population consisted of all companies listed at Amman stock
exchange; either the study sample has reached a number of 20 companies
and for the sample unit (financial administration employees) stood for 20
employees and (external auditors) stood for 10 auditors.
The study found a number of results: 1 – descriptive analysis showed that
there was a general agreement regard that companies do self design their
accounting information system, and there is an impact of using
innovation accounting in accounting information system design on the
reliability of financial information. 2 – Qualitative analysis showed that
most of the companies are not designing their systems. 3 – There was
contradiction between the qualitative analysis and descriptive analysis
which researcher refers it to a lack of familiarity of the study sample with
the concept innovative accounting.
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 )1المقدمــــــــة
ال احددد يسددتايع ان ينكددر مسدداهمة االخت ارعددات واالبتكددارات فددي رفددع سددوية جميددع وشددتى مجدداالت
الحياة المختلفة ،وكما يقال ان الحاجدة أم االختدراع ،ومندذ نشدك الكدون وخلدق االنسدان وهدو ما دي

في اكتشاف واختراع كل ما يساهم في بقائه واستم ارره وتاوره.

وعلم المحاسبة كباقي العلوم يم ي بالتجدد والتاور بشكل يواكب تاور البيئة المحياة ،بدل هدو

احددد العلددوم الددذر يتددكثر ويدديثر فددي البيئددة المحياددة ،ومددن يتددابع هددذا العلددم يجددد اندده يتاددور بشددكل

مستمر ومتسارع.

اناالقا من الحقيقة التي تنص علدى ان جميدع الشدركات تسدعى لالسدتمرار والبقداء والمنافسدة فانهدا
وبشكل ديوب تتبنى وتابق كل ما يمكن ان يساهم في نموها وتاورها ،وهنا يدكتي دور المحاسدبة
االبتكارية التي تعتبر من المفاهيم الحديثة التي تبناها وابقها العالم المتقدم والدذر مكدن دولده مدن

الريادة والسيارة على اسواق العالم بشكل منقاع النظير.

ممددا سددبق تدوارد لددذهن الباحددث عدددد مددن التسددايالت تمحددورت فددي مفددوم المحاسددبة االبتكاريددة ،وفددي

قدددرت الشددركات العربيددة بشددكل عددام والشددركات االردنيددة بشددكل خدداص علددى اسددتخدام هددذا المفهددوم
وتوظيفده فدي تصددميم انظمدة معلوماتهددا المحاسدبية .ومددن هندا جدداءت فكدرت هددذا البحدث المتوا ددع

الذر سدعى لبيدان أثدر اسدتخدام المحاسدبة االبتكاريدة فدي تصدميم نظدام المعلومدات المحاسدبي علدى
موثوقية المعلومات المالية
 )2مشكلة الدراسة وأسئلتها
تتمحور مشكلة هذه الدراسة حول أثر استخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات
المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية .ويمكن صياغة مشكلة الدراسة باألسئلة التالية:
 )0هل تقوم الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل ذاتي؟

 )0هل يوجد أثر الستخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي على
موثوقية المعلومات المالية ؟

 )3هل تختلف وجهات النظر بين الفئات المشمولة بالدراسة حيال أثر استخدام المحاسبة
االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية ؟
 )3أهداف الدراسة
 )0التعرف على كل من مفهوم المحاسبة االبتكارية ،وموثوقية البيانات المالية.
 )0التعرف على مدى قيام الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل ذاتي.
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 )3التعرف على مدى استخدام الشركات للمحاسبة االبتكارية في عملية تصميم نظام
معلوماتها المحاسبي.

 )4بيان اثر استخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي على
موثوقية المعلومات المالية.

 )5الخروج بالنتائج واقتراح التوصيات المالءمة.
 )4أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية نظام المعلومات المحاسبي في الشركات والذر من خالله يتم
تفعيل نظ رية الوكالة المعنية بحكم والسياره على العالقة بين مالك الشركة وادارتها ،حيث يعتبر
نظام المعلومات المحاسبي العمود الفقرر للشركة ،وبالتالي ان كان هناك اثر الستخدام المحاسبة

االبتكارية في عملية تصميمه على موثوقية البيانات المالية الصادرة عنه ،فقد تساهم نتائج هذه
الدراسة وتوصياتها في رفع سوية نظام المعلومات المحاسبي مما قد ينعكس ايجابا على

الشركات ،وبالتالي المساهمة في رفع سوية االقتصاد بشكل عام.
 )5فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األولى:
ال تقوم الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل ذاتي (من وجهة نظر المدققين الخارجيين
والمدراء الماليين للشركات عينة الدراسة).

الفرضية الرئيسة الثانية:

ال يوجد اثر الستخدام المحاسدبة االبتكاريدة فدي تصدميم نظدام المعلومدات المحاسدبي علدى موثوقيدة
المعلومات المالية (من وجهة نظر المدققين الخارجيين والمدراء الماليين للشركات عينة الدراسة).
الفرضية الرئيسة الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة معنوية بدين رراء عيندة الد ارسدة (المددققون الخدارجيون والمددراء المداليون)
حددول اثددر اسددتخدام المحاسددبة االبتكاريددة فددي تصددميم نظددام المعلومددات المحاسددبي علددى موثوقيددة

المعلومات المالية.

 )6منهجية الدراسة
قام الباحث باستخدام منهجين هما:
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 )0المنهج النوعي (تحليل المحتوى والم مون) عن اريق دراسة مدى تصميم نظام
المعلومات المحاسبي بشكل ذاتي من قبل عينة الدراسة من الشركات المساهمة العامة

األردنية وذلك من خالل االاالع على التقارير السنوية للشركات عينة الدراسة.

 )0المنهج الوصفي التحليلي باستخدام صحيفة مقابالت قصد بها استكشاف مدى استخدام
المحاسبة االبتكارية في عملية تصميم نظام المعلومات المحاسبي واثر ذلك على

موثوقية البيانات المالية وذلك من وجهة نظر كل من المدراء المالين ومدققي الحسابات

الخارجيين للشركات المشمولة في عينة الدراسة .

 )7مجتمع الدراسة وعينتها ،ووحدة المعاينة

تكددون مجتمددع الد ارسددة مددن الشددركات األردنيددة المدرجددة فددي سددوق عمددان المددالي ،وتددم انتقدداء عينددة
عشوائية من الشركات بلغ عددها عشرون شركة ،اما وحدة المعاينة وكما هو مشار اليها بالجدول

رقددم ( )0فقددد تكددون مددن عدددد ( )02مدددير مددالي ،و( )02شددركات تدددقيق خددارجي معنيددة بتدددقيق
الشركات عينة الدراسة.

 )3جدول رقم ()1

 )4أسماء الشركات األردنية المساهمة العامة عينة الدراسة وشركات التدقيق
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الشركة عينة الدراسة

اسم شركة التدقيق الخارجي

درويش الخليلي وأوالده
الشرق األوسط للصناعات الثقيلة
رم عالء الدين
إقبال لال ستثمار
إقبال للطباعة والتغليف
النساجون العرب
العربية للصناعات الكهربائية
الزي لصناعة األلبسة الجاهرة
الطباعون العرب
الملكية األردنية
الوطنية للدواجن
اإلسمنت األردنية الفارج
األلبسة االردنية CJC
األلبان األردنية
االستثمارات العامة
االتصاالت األردنية
االتحاد لصناعة التبغ والسجائر
الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية
الجنوب لإللكترونيات
جوايكو للصناعات الخشبية

المهنيون العرب ()1
المهنيون العرب ()1
المهنيون العرب ()1
إبراهيم العباسي وشركاه ()2
إبراهيم العباسي وشركاه ()2
طالل أبو غزاله ()3
إبراهيم العباسي وشركاه ()2
أرنست وينونغ ()4
مأمون فاروقه ()5
أرنست وينونغ ()4
أرنست وينونغ ()4
أرنست وينونغ ()4
المركز العالمي للحسابات ()6
دويك وشركاه ()7
سابا وشركاه ()8
أرنست وينونغ ()4
غوشه وشركاه ()9
طالل أبو غزاله ()3
المهنيون العرب ()1
ديلويت أند توش ()10
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 )8االطار النظري للدراسة

 )1-8المحاسبة االبتكارية

 )1-1-8تعريف المحاسبة االبتكارية:
لقددد عددرف الددبعض المحاسددبة االبتكاريددة علددى انهددا عبددارة عددن اخت ارعددات او ابتكددارات جديدددة فددي
المحاسددبة ممثلددة باددرق أو نمدداذج قيدداس تعددزز االداء المددالي بشددكل يددتم مددن خاللدده تحقيددق اهددداف
وغايات الميسسة وتمكنها من منافسة مثيالتها في السوق ،و مان استم ارريتها في ظدل الظدروف

االقتصادية المتقلبة (.)Schmeisser, Mohnkopf, Hartmann, and Metze, 2009, p 32

ويعرف معجم اوكسفورد الدارة االعمال المحاسبة االبتكارية على انها تلك الارق المحاسدبية التدي
ي ددتم ابتكاره ددا وتتفاع ددل م ددع النظ ددام المحاس ددبي للميسس ددة بش ددكل ي ددمن المحافظ ددة عل ددى الزب ددائن،

وبالغال د د د د ددب ي د د د د ددتم اس د د د د ددتخدام المحاس د د د د ددبة االبتكاري د د د د ددة ف د د د د ددي الم ارح د د د د ددل االول د د د د ددى عن د د د د ددد انش د د د د دداء
الشركة()http://lexicon.ft.com

كم ددا عرفه ددا  Riesعلد دى انه ددا ادوات ابتكاري ددة يص ددممها المحاس ددبون ويفعلوه ددا ف ددي نظ ددام الش ددركة
المالي ،وتحديدا عند البدأ بنشاا الشركة وبشكل ي دمن تفاعدل الددورات المحاسدبية بشدكل ي دمن

السرعه والدقة في تكدية عمليات القياس واالفصاح)Ries, 2011, p 12( .

بعد ان قدام الباحدث بداالاالع علدى مفهدوم المحاسدبة االبتكاريدة فانده يسدتايع اقتدراح تعريدف جديدد
شامل ،ومفاده :ان المحاسبة االبتكارية هي عبارة عن االدوات المحاسبية الحديثدة التدي يدتم تبنيهدا
فددي بدايددة انشدداء الشددركة والتددي تسدداهم فددي تحديددد كددل مددن عناصددر القيدداس والتواصددل وتفعيلهددا فددي
نظام المعلومات المحاسبي بشكل يمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها.
يددود أن ين ددوه الباحددث ال ددى ان الكثي ددرون يخلاددون م ددا بددين المحاس ددبة االبتكاري ددة

Innovation

 accountingوالمحاسبة االبداعية  Greative accountingوالفدرق شاسدع حيدث ان المحاسدبة
االبتكارية هي نوع من االبداع المحاسبي يساهم في اخراج ادوات محاسبية مبتكرة تنعكس ايجابيدا
على اداء الشركة ،بينما االبداع المحاسبي هو اسوء نوع من انواع التالعب المحاسدبي والدذر يدتم

من خالله استخدام االبداع الفكدرر فدي التالعدب المحاسدبي وذلدك مدن خدالل اسدغالل الثغدرات فدي

السياسات المحاسبية.

 )2-1-8امثلة عن المحاسبة االبتكارية:
هناك الكثير من اشكال المحاسبة االبتكارية ،مثل نمدوذج بااقدة االداء المتدوازن ،ونظدام التكداليف
المبني على االنشاة ،ونقاة التعادل..... ،الخ .وكمثال ال الحصر يمكن اعااء فكرة عامة عدن
بااقة االداء المتوازن:
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 )1-2-1-8بطاقة األداء المتوازن:
عرف( ، (Kaplan & Nortonبااقة األهداف المتوازنة بكنهدا :تنمديا وتوجيده لنشدااات المنشدكة

وأعمالهددا فددي أربعددة أبعدداد ( :بعددد مددالي ،وبعددد زبددائن ،وبعددد عمليددات داخليددة ،وبعددد تعلددم ونمددو)،
ويحتور كل بعد على عدد مدن المقداييس التدي تعتبدر محركدات لنجداح المنشدكة وتقددمها ،وتتفاعدل

هددذه األبعدداد مددع بع ددها الددبعض مددن خددالل العالقددة بددين محركددات األداء لكددل بعددد مددع محركددات
األبع دداد األخ ددرى ،لتت ددرجم س ددتراتيجية المنش ددكة  ،وخااه ددا ل ددى أعم ددال ونش ددااات يس ددهل دارته ددا

والسيارة عليه (الختاتنة ،والسعايدة ،0202 ،ص )340

كمدا عرفهدا ( )Horngren, 2005, p 448علدى انهدا ار بااقدة األداء المتدوازن تتدرجم مهمدة
المنظمة واستراتيجيتها الى مجموعه من االجراءات المتعلقة باألداء ،أنها اقرب ان تكون اداة تقييم
الى ان تكون اداة استراتيجية تعتمد على اربعة ابعاد متراباة ببع ها البعض.

أبعاد بطاقة األداء المتوازن( :الختاتنة ،والسعايدة)0202 ،

ألبعـد األول :بعـد الزبـائن :فدي هدذا ألبعدد مدن أبعداد بااقدة األهدداف المتوازندة ،يحددد المدديرون
شرائح الزبائن ،واألسواق التي تقوم وحدة العمل بالمنافسة فيها ،وكذلك يحددوا قياسات أداء العمل

مددع هددذه الشدرائح المسددتهدفة .ويو ددح بعددد الزبددائن مقدداييس أداء متعددددة لمخرجددات االسددتراتيجيات
المصدداغة والمابقددة جيدددا مددن قبدل اإلدارة ،وتشددمل هددذه المقدداييس بشددكل عددام علددى ر ددا الزبددائن،
وأساليب االحتفاظ بهم ،واكتساب زبائن جددد ،وتحديدد ربحيدة الزبدائن ،وتحديدد حصدة المنشدكة فدي

السوق من الشرائح المستهدفة.

ألبعــد الثــاني :بعــد العمليــات الداخليــة :فددي هددذا ألبعددد  ،يحدددد المددديرون التنفيددذيون العمليددات
الداخليددة الحاسددمة التددي يجددب علددى المنشددكة أن تتفددوق فيهددا .وتمثددل العمليددات الداخليددة مجموعددة

النشددااات الت ددي تعاددي المنش ددكة مي دزة تنافس ددية فددي الس ددوق .ن العمليددات الداخلي ددة التددي تح ددددها
اإلدارة تنالق مدن بعدد المسدتهلك بشدكل رئيسدي ،وذلدك الن يصدال القيمدة لدى المسدتهلك وبالتدالي

الحصدول علدى ر دداه ،ووالءه واالحتفداظ بده ،يحتدداج لدى تقدديم المنشددكة للسدلعة أو الخدمدة حسددب
المواصفات التي تحقق اإلشباع للمستهلك ،وبالتالي يتحقق لديه قيمة نتيجة التعامل مع المنشدكة ،

لذلك فان البراعة في أداء العمليات الداخلية ستتحول لى المستهلك.

ألبعــد الثالــث :بعــد الــتعلم والنمــو :ويحدددد هددذا ألبعددد البنيدة التحتيددة التددي يتوجددب علددى المنشددكة
بناءهددا لتحقيددق نمددو وتحسددن اويددل األمددد .ن جوانددب بعددد األعمددال الداخليددة ،وبعددد المسددتهلك أن

تحدد العوامل التنافسية األكثر حسماً بالنسدبة لنجداح المنشدكة الحدالي والمسدتقبلي ال ن مكانيدات

المنشكة الحالية مثل :التكنولوجيا المستخدمة ،وكفاءات النظم و األعمدال ،يحتمدل أال تكدون قدادرة
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علددى تلبيددة األهددداف اويلددة األجددل المحددددة فددي بعددد المسددتهلك ،وبعددد العمليددات الداخليددة ،لددذلك
تتالب المنافسة العالمية الشديدة من الشركات مواصلة التحسين المستمر لقدراتها ،إليصال القيمة

أو المنفعة للمستهلكين والمساهمين .
ألبعد الرابع :ألبعد المالي :يعد ألبعد المالي من أهم أبعاد بااقة األداء المتوازن ،حيدث أن
النتائج المالية المختلفة تمثل قيمة لحملدة األسدهم ،ألنهدا تلخدص نتدائج التبعدات االقتصدادية القابلدة
للقياس لإلجراءات المتخذة فعليا في أداء أعمال ،ونشدااات المنشدكة  .تبدين مقداييس األداء المدالي
لددى أر حددد كانددت اإلسددتراتيجية المقترحددة قابلددة للتابيددق ،ومدددى مسدداهمتها فددي تحسددين الهدددف

الرئيسي لإلنتاج ،وعلى نحو نموذجي فإن الهدف المالي يتصل بمقاييس األرباح لنتائج النشااات
السددابقة ،فعلددى سددبيل المثددال ،ن ألبعددد المددالي يقدداس مددن خددالل قيمددة الدددخل التشددغيلي ،ومعدددل
العائددد علددى رأس المددال العامددل أو القيمددة االقتصددادية الم ددافة ،باإل ددافة لددى بعددض المقدداييس
الماليددة األخددرى ،أمددا األهددداف الماليددة البديلددة ،فدديمكن أن تكددون تحقيددق نمددو س دريع فددي المبيعددات،

وتوليد تدفقات نقدية مناسبة.

 )2-8الخصائص الرئيسية للمعلومات المحاسبية :المالءمة ،والموثوقية:
تساهم كل من خاصية المالءمة وخاصية الموثوقية بجعل المعلومات المحاسبية ذات فائددة عاليدة

ررات ()Kieso, and others, 2010, p 36
لعملية اتخاذ الق ا

 )1-2-8المالءمة:
نستنتج بان مفهوم أو خاصية المالءمة تتكون من( :القشي ،0223 ،ص )44

التوقيت المناسب :أر وصول المعلومات المعدة لى مستخدميها في الوقت المناسب .ذ نه كلما
زادت سرعة توصيل المعلومد دات المحاسدبية لدى مسدتخدميها كدان االحتمدال كبيد ار فدي التدكثير علدى

قد ارراتهم المتنوعددة .وكلمددا زاد التددكخير فددي توصدديل المعلومددات كانددت الثقددة أكبددر بددكن المعلومددات ال
تعتبر مالئمة.
القــدرة علــى إعــادة التقيــيم :ويقصددد بددذلك احتدواء المعلومددات علددى خاصددية تمكددن مسدتخدمها مددن
التقييم االرتدادر أو التغذية العكسية أو المرتدة من خالل المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات

والتددي تسدداهم فددي تحسددين وتاددوير نوعيددة مخرجددات (معلومددات) النظددام وقدرتدده علددى التكيددف فددي
الظروف البيئية المتغيرة باستمرار .لذا يمكدن القدول ن المعلومدات المالئمدة هدي التدي تمكدن متخدذ

القرار من تعزيز التوقعات الحالية أو حداث تغيير فيها وتقييم نتائج الق اررات السابقة.
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القـــدرة علــــى التنبــــؤ :وتعن ددي احتد دواء المعلوم ددات عل ددى ق دددرة تنبيي ددة وبالت ددالي تمك ددين مس ددتخدمي
المعلومددات مددن استش دراف أو تقدددير المسددتقبل وتكددوين صددورة احتماليددة (تقديريددة) عندده .فالمعلومددة

الجيدددة هددي التددي تمكددن المسددتخدم مددن تكددوين التوقعددات عددن النتددائج المسددتقبلية وتحسددين مكاناتدده

وقدراته في هذا المجال.
 )2-2-8الموثوقية :
لكي يمكن االعتماد على المعلومات والوثوق بها يلزم أي ا توافر ثالث مكونات كالتالي( :القشدي،

 ،0223ص )45

الصــدق فـــي التمثيـــل :ويعنددي وجددود درجددة عاليددة مددن التاددابق بددين المعلومددات والظ دواهر الم دراد
التقريددر عنهددا .بعبددارة أخددرى ،عددداد المعلومددات بحيددث تعبددر بصدددق عددن الظدواهر -صدددق تمثيددل

الظ دواهر واألحددداث .فددالعبرة هنددا بصدددق تمثي دل الجددوهر ولدديس الشددكل  .ولكددي تكددون المعلومددات

معبر عنها بصدق ينبغي مراعاة تجنب نوعين من أنواع التحيز وهما  :التحيز فدي عمليدة القيداس
ا
وتحيز القائم بعملية القياس
حيادية المعلومات :وتعني تقديم حقائق صادقة دون حذف ،أو انتقاء للمعلومات لمصلحة فئدة أو

ق درار معددين ،وتعتبددر هددذه الخاصددية ذات أهميددة علددى مسددتويين  :مسددتوى األجه دزة المسدديولة عددن
و ددع السياسددة المحاسددبية ،مسددتوى المسدديولين عددن عددداد التقددارير الماليددة .وحياديددة المعلومددات
يقصددد بهددا تجنددب النددوع المقصددود مددن التحيددز الددذر قددد يمارسدده القددائم بإعددداد وعددرض المعلومددات
المحاسد ددبيةد بهد دددف التوصد ددل لد ددى نتد ددائج مسد ددبقة ،أو بهد دددف التد ددكثير علد ددى سد ددلوك مسد ددتخدم هد ددذه

المعلومات في اتجاه معين .
إمكانيـة التحقـق والتثبـت مـن المعلومـات :وتعندي فدي المفهدوم المحاسدبي تدوفر شدرا المو ددوعية
في أر قياس علمي  .وهذه الخاصية تعني أن النتائج التي يتوصل ليهدا شدخص معدين باسدتخدام
أسدداليب معينددة للقيدداس واإلفصدداح يسددتايع أن يتوصددل ليهددا رخددر باسددتخدام نفددس األسدداليب .أمددا
مكانيددة التثبددت مددن المعلومددات فهددي خاصددية تحقددق لنددا تجنددب ذلددك النددوع مددن التحي ددز المتعلددق

بشخصية القائم بعملية .أر ينبغي التفرقة بدين القددرة علدى التثبدت مدن المقداييس ذاتهدا وبدين القددرة
على التثبت من صحة التابيق لاريقة القياس.
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 )9الدراسات السابقة
قبددل الم ددي بالد ارسددات السددابقة يددود الباحددث ان يشددير وحسددب علمدده الددى اندده هندداك نقددص حدداد
بالبحوث العربية بما يتعلق بالمحاسبة االبتكارية ،ولهذا السبب فقد اسدتند فدي د ارسدته علدى د ارسدات

اجنبية كما يلي:

ه دددفت أح دددث الد ارس ددات ،د ارس ددة (Does " )Chang, Hilary, Kang, and Zhang

? "Accounting Conservatism Impede Corporate Innovationالدى بيدان اثدر الدتحفظ
المحاسبي علدى قددرة الشدركات فدي ابتكدار منتجدات جديددة ،وقدد توصدلت هدذه الد ارسدة التدي اجريدت

علددى قادداع كبيددر مددن الشددركات االمريكيددة الددى عدددد مددن النتددائج كددان ابرزهددا -0 :هندداك عالقددة
عكسدية بددين الددتحفظ المحاسدبي وب ارئددات االختدراع ،حيدث ان الشددركات التددي تدتحفظ محاسددبيا بشددكل

كبي ددر تملد ددك ب د دراءات اخت د دراع اقد ددل -0 ،وكمد ددا ان بد دراءات االخت د دراع المملوك ددة مدددن قبد ددل الشد ددركات
المتحفظة محاسبيا بشكل كبير عائدها االقتصدادر يكدون متددني -3 ،ان الدتحفظ المحاسدبي يديدر
الدى تباديء الددورة االنتاجيدة -4 ،واخيد ار ان زيددادة الدتحفظ المحاسدبي يعدود الدى قصدر نظددر االدارة
وعدم قدرتها على استخدام االبتكارات المحاسبية الحديثة مثل بااقة االداء المتوازن.

هددفت د ارسدة ( " Innovatio Accounting" )Corrado and Hulten, 2012فدي بيدان اثدر
اسدتخدام المحاسدبة االبتكاريدة علدى تنميدة االقتصداد ،حيددث اظهدرت نتدائج الد ارسدة التدي اجريدت فددي

الواليات المتحدة االمريكية ان استخدام المحاسبة االبتكاريدة مدن قبدل الشدركات انعكدس ايجابدا علدى
خفض الكلفة وتعظيم الربحية مما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتي بدورها انعكست ايجابيا

على االقتصاد االمريكي.

وكمدا هددفت د ارسدة (The Role of Management " )Malagueño and Bisbe 2010
Accounting and Control Systems as Antecedents of Organizational
 "Creativity and Innovation Capabilitiesالى بيان اثر كل من المحاسبة االداريدة ونظدام

الرقابددة علددى تاددوير قدددرات الميسسددة فددي عملي ددة االبتكددار المتعلقددة بمنتجددات جديدددة .وقددد قام ددت

الدراسة بجمع بيانات  004شركة صدغيرة ومتوسداة الحجدم فدي اسدبانيا .وقدد توصدلت الد ارسدة الدى
عدددد مددن النتددائج كددان ابرزهددا :وجددود اثددر مباشددر لكددل مددن المحاسددبة االداريددة ونظددام الرقابددة علددى
تاددوير ق دددرات الميسسددة ف ددي عملي ددة االبتكددار المتعلق ددة بمنتجددات جدي دددة ويع ددود السددبب ال ددى رغب ددة

الميسسات في و ع استراتيجيات متاورة تساعدهم على المنافسة في السوق المتغير.

وتددم فددي د ارسددة (الختاتنـــة ،والســـعايدة )2212 ،والموســـومة بــــ " نمـــو ج معـــدل لبطاقـــة األداء
المتوازنـــة للشـــركات الصـــناعية المســـاهمة العامـــة األردنيـــة" بن دداء نموذجد داً مع دددالً الح ددد نم دداذج
المحاسددبة االبتكاريددة المتمثددل ببااقددة االداء المتدوازن وذلددك لقيدداس وتقيدديم األداء االسددتراتيجي فددي

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،مكوناً من خمسة أبعاد رئيسة هدي :األبعداد األربعدة
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األساسددية فددي بااقددة األهددداف المت دوازن (ألبعددد المددالي ،وبعددد الزبددون ،وبعددد العمليددات الداخليددة،
وبعد التعلم والنمو) ،وقد أ يف بعداً

افيا هو بعد بيئة المنشكة  .اشدتمل النمدوذج المعددل علدى

صددياغة لكددل بعددد علددى شددكل أهددداف سددتراتيجية رئيسددة ،ومحركددات أداء إلنجدداز هددذه األهددداف،
ومقدداييس أداء لتقيدديم مسددتوى اإلنجدداز لكددل هدددف .تددم اختبددار مدددى مالءمددة هددذا النمددوذج المعدددل
للتابيق من قبل مديرر الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،وتوصلت الدراسة لى عدة

نتائج كان أبرزها :ن مديرر الشدركات الصدناعية المسداهمة العامدة األردنيدة يقددرون بدرجدة عاليدة

أهميددة اسددتخدام جميددع مقدداييس بااقددة األداء المت دوازن عنددد التخادديا االسددتراتيجي وتقيدديم األداء،
حصلت جميع متغيرات النموذج المعدل على درجات تقدير عالية من قبل عينة الدراسة باستثناء

بعض المتغيرات الواردة في بعد بيئة المنشكة .

وقددد هددفت د ارسددة (How CFOs " )Naranjo-Gil, Maas, and Hartmann, 2009

 "Determine Management Accounting Innovationالددى بيددان اثددر المدددراء المدداليين
لقادداع شددركات الخدددمات الصددحية فددي اسددبانيا علددى عمليددة تبنددي أو عدددم تبنددي بعددض االبتكددارات

المحاسددبية وتحديدددا بااقددة االداء المتدوازن ،والتكدداليف المبنيددة علددى االنشدداة ،ونقاددة التعددادل .وقددد
توصددلت الد ارسددة الددى عدددد مددن النتددائج كددان ابرزهددا ان عمددر المدددراء المددالين لدده اثددر علددى عمليددة

التبن ددي حي ددث ان الم دددراء الش ددباب اكث ددر توجه ددا نح ددو تبن ددي االبتك ددارات المحاس ددبية ،وكم ددا وج ددد ان

استراتيجية الشركة تلعب دو ار مهما في عملية التبني.

بينمدا هددف د ارسدة (Actor-networks and " )Alcouffe, Berland, and Levant,2008

 "the diffusion of management accounting innovationsالدى فهدم ابيعدة التغيدر الدذر
ح دددث وجع ددل الش ددركات الفرنس ددية تتبن ددى نم ددوذجين م ددن نم دداذج المحاس ددبة االبتكاري ددة وهم ددا نم ددوذج

التكدداليف المبنيددة علددى االنشدداة  ABCونمددوذج جددورج بيددرن  ،GPMكمددا هدددفت الددى بيددان سددبب
انتشار هاذين النموذجين ومن ثم استكشاف سبب فشل نموذج جورج بيرن ونجاح نموذج التكاليف

المبني على االنشداة .وقدد توصدلت الد ارسدة الدى عددد مدن النتدائج كدان مدن اهمهدا ان االبتكدار فدي
المحاسبة ورغم ايجابياته الكثيرة اال انه في بعض االحيان يفشل فشل قد ييدر الى نتائج سلبية.

كمددا هدددفت د ارسددة (Bundling and Diffusion of " )Ax, and Bjørnenak, 2005

 "Management Accounting Innovationsالددي بيددان كيفيددة انتشددار االبتكددارات للمحاسددبة
االداريددة فددي سددوق السددويد ،وتحديدددا بااقددة االداء المت دوازن ،ومددن ابددرز نتددائج الد ارسددة انهددا وجدددت
ثددالث عناصددر رئيسددية سدداهمت فددي تبن ددي الشددركات لهددذا االبتكددار الجديددد وهددي ان بااق ددة االداء

المتوازن ساهمت بمساعدت الشركات فدي تحديدد  -0كيفيدة االدارة دون اسدتخدام اسدلوب المو ازندات

المكلف -0 ،رأس المال الفكرر ،و  -3البعد الخاص بالموظفين.
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 )12االطار العملي للدراسة

 )1-12تحليل المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
يو ددح الج دددول ( )0المتغيد درات الديمغرافي ددة ألفد دراد عين ددة الد ارس ددة (الش ددهادة العلمي ددةد التخص ددصد

الخبرة).

جدول رقم ()2

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
ت

المتغير

0

الشهادة العلمية

2

التخصص

2

الخبرة

الفئة

النسبة المئوية ()%

التكرار
المدقق

المدراء

المدقق

المدراء

9
6
-

61
4
-

%99
%69
-

%09
%09
-

02

01

%022

%92

مالية ومصرفية

-

-

-

-

إدارة

-

-

-

-

إقتصاد

-

-

-

-

أخرى

-

0

-

%02

أقل من  5سنوات

0

0

%02

%5

من  10 –5سنوات

6

4

%62

%02

من  15 –10سنة

0

7

%02

%35

أكثر من  15سنة

0

1

%02

%42

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
أخرى
محاسبة

من خالل النتائج الظاهرة في الجدول ( )0يتبين وفيما يتعلق بمتغير الشهادة العلمية للمدققين فقدد
تبين أن  % 92منهم هم من حملة درجة البكدالوريوس فدي اختصاصداتهم و  %02هدم مدن حملدة

درجة الماجستيرد وأن ما نسبته  %12من المديرين الماليين للشركات المدقق عليها هم من حملة
درجددة البكددالوريوس ،وأن  %02مددن المددديرين المدداليين للشددركات الشددركات المدددقق عليهددا هددم مددن
حملة درجة الماجستير .ويعتقد الباحث أنها داللة جيدة على قدرة العينة على عااء رأر محايد.

وما يرتبا بمتغير التخصدص فقدد أظهدرت النتدائج أن كافدة المددققين العداملين فدي شدركات التددقيق
محددل الد ارسددة هددم مددن المحاسددبين وبنسددبة  ،%022وبشددكل شددبه مماثددل فقددد تبددين أن مددا نسددبته
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 %92من المديرين الماليين للشركات المدقق عليها هم متخصصون بعلوم المحاسبة ،وأن %02
هم من االختصاصات األخرى ،وهذا ميشر اخر عن كفاءة عينة الدراسة.

ومددا يدرتبا بمتغيددر الخبدرة فقددد أظهددرت النتددائج أن  %02مددن المدددققين هددم ممددن تقددل عدددد سددنوات

خب درتهم عددن  5سددنوات بالمقارنددة مددع المددديرين المدداليين للشددركات المدددقق عليهددا الددذين بلددغ عدددد
سنوات خبرتهم أقل من  5سنوات هم  .%5وأن  % 62من المدققين هم ممن تتراوح عدد سنوات
خبرتهم مدن  5د  02سدنوات بالمقارندة مدع المدديرين المداليين للشدركات المددقق عليهدا والدذين بلغدت
نسبتهم  .%02وبنفس السياق ولفئة الخبرة البالغة من  02د  05سنة فقد تبين أن  % 02هم من

المدققين ،وأن  %35هم من المديرين الماليين للشركات المدقق عليها .وأخي اًر فقد أظهدرت النتدائج
أن  %02هم من المدققيين والذين تزيد عدد سنوات خبرتهم عن  05سدنة ،ومدا نسدبته  %42مدن
المديرين الماليين للشركات المدقق عليها هم ممن تزيد عدد سنوات خبرتهم على  05سنة.
 )2-12المعالجة اإلحصائية المستخدمة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فر ياتها قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 المتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية من أجل معرفة األهمية النسبية لمتغيرات
الدراسة .وقد تم تحديد مستويات األهمية النسبية ابقاً للمقياس التالي:

وبذلك تكون األهميدة المنخف دة مدن  ،0333 – 0واألهميدة المتوسداة مدن ،0367 –0334
واألهميدة المرتفعدة مدن  0361فدككثر .حيدث أن ( )0يعندي اإلجابدة بدال ،وأن ( )0اإلحابدة

بنعم.

 اختبار  Tلعينتين مستقلتين وذلك الختبار فر يات الدراسة.
 اختبار  Tلعينة واحدة.

 استخدام برنامج ()Version 2

 MAXqda2للتحليل النوعي والذر يختص بتحليل

النصوص من خالل المقابالت التي تجرر مع الفئات المستهدفة من الدراسة من األفراد.

 )3-12صدق أداة الدراسة

للتحقق من الصدق الظاهرر للمقياس تمت االستعانة بمجموعة من أع اء الهيئة التدريسية
المنتمين لى علوم المحاسبة ،واإلحصاء ،بقصد اإلفادة من خبرتهم العلمية والعملية ،وقد بلغ
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عدد المحكمين (ثالثة) ،وبلغت نسبة االستجابة الكلية مما زاد في االامئنان لى صحة النتائج

التي تم التوصل ليها.

 )4-12التحليل النوعي للتقارير السنوية للشركات عينة الدراسة
لقد قام الباحث باالاالع على التقارير السنوية لجميع شركات عينة الدراسة التي يلخصها
الجدول رقم ( )3لبيان الشركات التي قامت بتصميم نظامها المحاسبي بشكل ذاتي والشركات
التي تستخدم انظمة جاهزة مشتراه من السوق.

جدول رقم ()3

تحليل التقارير السنوية (آلية تصميم النظام المحاسبي)
ت

اسم الشركة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

االولى

ألية تصميم النظام المحاسبي
ذاتي

تم شؤائه جاهز






الثانية
الثالثة
الرابعة




الخامسة
السادسة






السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة



الحادية عشرة








الثانية عشرة
الثالثة عشرة
الرابعة عشرة
الخامسة عشرة
السادسة عشرة
السابعة عشرة



الثامنة عشرة




التاسعة عشرة
العشرون

المجموع
النسبة المئوية

0
%20

00
%10

مالحظة :التسلسل المو وع في الجدول رقم ( )3ال يعبر عن أسماء الشركات اناالقاً من تعهد الباحث بسرية المعلومات لتجنب أية
مساءلة قانونية.

يشير الجدول رقم ( )3نه ومن واقع التقارير المالية للشركات وجد أن  %75من الشركات ال
أمر ال
تقوم بتصميم نظامها المالي بشكل ذاتي وانما تم شرائه جاه از  .ويود أن ينوه الباحث ان اً
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يستهان به سوف يظهر جلياَ في التحليل اإلحصائي للمقابالت التي قام بها مع كل من المديرين

الماليين ومدققي تلك الشركات والذر سوف يتم التعليق عليها في نتائج الدراسة.

 )5-12التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

أوال :هل تقوم الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل اتي؟
لوصف متغيرات الدراسة المحدد ،استخدم الباحث المتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية،

واالختبار التائي للتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة ،كما هو مو ح بالجدول (.)4
جدول رقم ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى تصميم النظام المحاسبي اتيا
المدراء الماليين للشركات المدقق عليها

الشركة المدققة
ت

المتغير

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
الفقرة

االهمية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
الفقرة

االهمية

المتوسط
الحسابي
العام للفقرة

0

تصميم النظام

0،62

2،52

3

متوسطة

0،22

2322

0

مرتفعة

0،12

2

تكوين فرق تصميم

579.1

1755

0

مرتفعة

3

مرتفعة

0396

2

تطوير النظام دوريا

0،22

2322

0

0

مرتفعة

0،22

0،16

2،02

مرتفعة

0390

المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري العام

17510 57911

مرتفعة

0،22

2322

مرتفعة

0،91

2،52

تشير بيانات الجدول رقم ( )4وفقاً آلراء الفئات المشمولة في عينة الدراسة لى ما يلي:

 )0تشير النتائج الىك ن قيام الشركات عينة الدراسة بتصميم نظام معلوماتها المحاسبي هي
بشكل عام مرتفع وذلك بوسا حسابي عام قدره ( .)0390أما على مستوى وجهة نظر كل

من المدققين والمديرين الماليين فقد كانت كلتا الفئتين موافقة بشكل مرتفع.

 )0تفاوتت موافقة المدققين والمديرين الماليين تجاه الفقرات التفصيلية الخاصة بكل من تصميم
النظام وتكوين فرق تصميم وتاوير النظام دوريا ،ذ كما يبدو من ترتيب هذه الفقرات على

أساس أهميتها النسبية ،فإن "الفقرة  "3وهي تاوير النظام دوريا احتلت المرتبة األولى من
تلك الفقرات في حين جاء في المرتبة الثانية "الفقرة  "0وهي تكوين فرق تصميم .أما المرتبة

األخيرة فكانت من نصيب "الفقرة  "0والمتمثلة بتصميم النظام.

 )3ن االنخفاض النسبي لالنحرافات المعيارية عن األوساا الحسابية ييشر لى اتساق جابات
أو رراء األفراد المشمولين في عينة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك سواء على مستوى

الفئة الواحدة أو على مستوى الفئات جميعها كوحدة واحدة.
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ثانيا :هل يوجد أثر الستخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي على
موثوقية المعلومات المالية ؟

جدول رقم ()5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لآلثار استخدام المحاسبية االبتكارية في تصميم
النظام المحاسبي على موثوقية البيانات المالية

المدراء الماليين للشركات المدقق عليها

الشركة المدققة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
الفقرة

االهمية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
الفقرة

االهمية

المتوسط
الحسابي
العام للفقرة

0

التأثير على المصداقية

1770

0747

3

مرتفعة

1755

0751

2

متوسطة

1763

2

التأثير على االفصاح

1795

0722

1

مرتفعة

07255 17775

1

مرتفعة

1786

2

رأي محايد (مدقق)

1795

0722

1

مرتفعة

1787

0730

ت

المتغير

المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري العام

مرتفعة

1766

0738

متوسطة

تشير بيانات الجدول رقم ( )5وفقاً آلراء الفئات المشمولة في عينة الدراسة لى ما يلي:

 )0ن اآلثار االثار المترتبة على استخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم النظام على موثوقية
البيانات المالية هي بشكل عام مرتفع وذلك بوسا حسابي عام قدره ( .)0377أما على مستوى
وجهة نظر كل من المدققين والمديرين الماليين فقد ت اروحت بين المتوساة والمرتفعة.

 )0تفاوتت موافقة المدققين والمديرين الماليين تجاه االثار المترتبة على استخدام المحاسبة
االبتكارية في تصميم النظام على موثوقية البيانات المالية ،ذ كما يبدو من ترتيب هذه الفقرات

على أساس أهميتها النسبية ،فإن "الفقرة  " 0وهي التكثير على اإلفصاح احتلت المرتبة األولى
من تلك الفقرات في حين جاء في المرتبة الثانية "الفقرة  "0وهي التكثير على المصداقية.

 )3ن االنخفاض النسبي لالنحرافات المعيارية عن األوساا الحسابية ييشر لى اتساق جابات أو
رراء األفراد المشمولين في عينة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك سواء على مستوى الفئة

الواحدة أو على مستوى الفئات جميعها كوحدة واحدة.
 )6-12اختبار فرضيات الدراسة
عمل الباحث في هذا الجانب على اختبار فر يات الدراسة الرئيسة ،ذ تركزت مهمة هذه الفقرة

على اختبار مدى قبول أو رفض فر يات الدراسة من خالل استخدام اختبار  Tلعينتين

مستقلتين وذلك الختبار فر يات الدراسة  ،وذلك كما يلي:
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1777

 )1-6-12الفرضية الرئيسة األولى

ال تقوم الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل اتي (من وجهة نظر المدققين الخارجيين

والمدراء الماليين للشركات عينة الدراسة).

والختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين 7وكما يلي:

الفرضية الفرعية االولى :ال تقوم الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل ذاتي (من وجهة
نظر المدققين الخارجيين).

الختبااار هااذه الفرضااية تاام اسااتخدام اختبااار  Tلعينااة واةاادة  ،One Sample T-testوكمااا هااو
موضح بالجدول (.)6

جدول ()6

الفرضية الفرعية االولى (من وجهة نظر المدققين الخارجيين)
المتوسط

ال تقوم الشركات بتصميم انظمتها
المحاسبية بشكل اتي

االنحراف

الحسابي

المعياري

0316

230

درجات

قيمة

قيمة

مستوى

DF

المحسوبة

الجدولية

*Sig.

9

093222

03133

23222

الحرية

T

T

الداللة

تش ددير النت ددائج المو ددحة ف ددي الج دددول ( )6أن عين ددة الد ارس ددة م ددن الم دددققين ي ددرون أن الش ددركات

المساهمة األردنيدة تقوم بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل اتي  ،ذ بلغدت قيمدة ( )Tالمحسدوبة

( )093222وهددي دالددة حصددائياً عنددد مسددتوى الداللددة ( )  0.05بالمقارنددة مددع قيمددة ()T
الجدوليددة البالغددة ( .)03133وعليدده ت درفض الفر ددية العدميددة (الصددفرية) وتقبددل الفر ددية البديلددة
والتي تنص على :أن الشركات تقوم الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل اتي

الفرضية الفرعية الثانية :ال تقوم الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل ذاتي (من وجهة
نظر المدراء الماليين).

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعينة واةدة  ،One Sample T-testوكما هو
موضح بالجدول (.)7
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جدول ()7

الفرضية الفرعية الثانية (من وجهة نظر المدراء الماليين)
المتوسط

ال تقوم الشركات بتصميم انظمتها
المحاسبية بشكل اتي

االنحراف

الحسابي

المعياري

0391

2352

درجات

قيمة

قيمة

مستوى

DF

المحسوبة

الجدولية

*Sig.

033277

03709

23222

الحرية

09

T

T

الداللة

تشير النتائج المو حة في الجدول ( )7أن عينة الدراسة من المديرين الماليين يرون ان شركاتهم
تقوم بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل اتي  ،ذ بلغت قيمة ( )Tالمحسدوبة ( )033277وهدي

دالددة حصددائياً عنددد مسددتوى الداللددة (0.05



 )بالمقارنددة مددع قيمددة ( )Tالجدوليددة البالغددة

( .)03709وعليه ترفض الفر ية العدمية (الصفرية) وتقبل الفر ية البديلة التي تنص على :أن

الشركات تقوم الشركات بتصميم انظمتها المحاسبية بشكل اتي

 )2-6-12الفرضية الرئيسة الثانية

ال يوجـــد اثـــر الســـتخدام المحاســـبة االبتكاريـــة فـــي تصـــميم نظـــام المعلومـــات المحاســـبي علـــى
موثوقيــة المعلومــات الماليــة (مــن وجهــة نظــر المــدققين الخــارجيين والمــدراء المــاليين للشــركات

عينة الدراسة).

الختبار هذه الفر ية تم تقسيمها لى فر يتين فرعيتين ،وكما يلي:

الفرضية الفرعية االولى :ال يوجد اثر الستخدام المحاسبة االبتكارية في تصدميم نظدام المعلومدات
المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية (من وجهة نظر المدققين الخارجيين).

الختبدار هدذه الفر دية تدم اسدتخدام اختبدار  Tلعيندة واحددة  ،One Sample T-testوكمدا هدو

مو ح بالجدول (.)1

جدول ()8

الفرضية الفرعية االولى (من وجهة نظر المدققين الخارجيين)
المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجات

قيمة

قيمة

مستوى

DF

المحسوبة

الجدولية

*Sig.

الحرية

T

T

الداللة

ال يوجد اثر الستخدام المحاسبة
االبتكارية في تصميم نظام
المعلومات المحاسبي على

1787

0730

موثوقية المعلومات المالية
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9

53942

03133

23222

تشير النتائج المو حة في الجدول ( )1أن عينة الدراسة من المدققين يرون ان استخدام

المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي يؤثر على موثوقية المعلومات

المالية ،ذ بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )53942وهي دالة حصائياً عند مستوى الداللة (  

 )0.05بالمقارنة مع قيمة ( )Tالجدولية البالغة ( .)03133وعليه ترفض الفر ية العدمية

(الصفرية) وتقبل الفر ية البديلة والتي تنص على :يوجد اثر الستخدام المحاسبة االبتكارية في
تصميم نظام المعلومات المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد اثر الستخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم نظدام المعلومدات
المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية (من وجهة نظر المدراء الماليين).

الختبدار هدذه الفر دية تدم اسدتخدام اختبدار  Tلعيندة واحددة  ،One Sample T-testوكمدا هدو

مو ح بالجدول (.)9

جدول ()9

الفرضية الفرعية الثانية (من وجهة نظر المدراء الماليين)
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

درجات

قيمة

قيمة

مستوى

DF

المحسوبة

الجدولية

*Sig.

الحرية

T

T

الداللة

ال يوجد اثر الستخدام المحاسبة
االبتكارية في تصميم نظام
المعلومات المحاسبي على

0،66

2،31

09

43109

03709

23222

موثوقية المعلومات المالية

تشير النتائج المو حة في الجدول ( )9أن عينة الدراسة من المديرين الماليين يرون أن استخدام
المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي يؤثر على موثوقية المعلومات

المالية ،ذ بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )43109وهي دالة حصائياً عند مستوى الداللة (  

 )0.05بالمقارنة مع قيمة ( )Tالجدولية البالغة ( .)03709وعليه ترفض الفر ية العدمية

(الصفرية) وتقبل الفر ية البديلة التي تنص على :يوجد اثر الستخدام المحاسبة االبتكارية في
تصميم نظام المعلومات المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية

 )3-6-12الفرضية الرئيسة الثالثة

ال توجـــد فـــروق ات داللـــة معنويـــة بـــين آراء عينـــة الدراســـة (المـــدققون الخـــارجيون والمـــدراء

الماليون) حول اثر استخدام المحاسبة االبتكارية في تصـميم نظـام المعلومـات المحاسـبي علـى
موثوقية المعلومات المالية.
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اسدتخدم الباحدث اختبدار  Tلعينتدين مسدتقلتين  n1 = n2وذلدك للتحقدق مدن الفدروق بدين رراء عيندة

الد ارسددة (المدددققين الخددارجيين د المددديرين المدداليين) حددول اثــر اســتخدام المحاســبة االبتكاريــة فــي
تصميم نظام المعلومات المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية .وكمدا هدو مو دح بالجددول

(.)02
جدول ()12

نتائج اختبار  Tلعينتين مستقلتين للتحقق من الفروق بين آراء عينة الدراسة
البيان

الفئة

اثر استخدام المحاسبة

المدققين

االبتكارية في تصميم نظام
المعلومات المحاسبي على

موثوقية المعلومات المالية

المدراء
الماليين

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

1787

0730

0،66

2،31

قيمة T

المحسوبة

15453

مستوى
الداللة

25154

تشير النتائج المو حة في الجدول ( )02على عدم وجود فروق بين رراء عينة الدراسة (المدققين

د المديرين الماليين) حول اثر استخدام المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات
المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية ،ذ بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )03453وهي غير

دالة حصائياً عند مستوى الداللة ( )  0.05بالمقارنة مع قيمة ( )Tالجدولية البالغة

( .)03615وعليه تقبل الفر ية العدمية (الصفرية) التي تنص على :ال توجد فروق ات داللة
معنوية بين آراء عينة الدراسة (المدققون الخارجيون والمدراء الماليون) حول اثر استخدام

المحاسبة االبتكارية في تصميم نظام المعلومات المحاسبي على موثوقية المعلومات المالية
 )11النتائج والتوصيات:
 )1-11النتائج:

بعد ان قام الباحث بالتحليل النوعي والتحليل الوصفي توصل الى النتائج التالية:
 -0يتفق كل مدن المدراء المداليين للشدركات عيندة الد ارسدة والمددققين الخدارجين لتلدك الشدركات
على ان الشركات عينة الدراسة تقوم بتصميم نظام معلوماتها المحاسبي بشكل ذاتي.

 -0يتفق كل مدن المدراء المداليين للشدركات عيندة الد ارسدة والمددققين الخدارجين لتلدك الشدركات
علددى ان اسددتخدام المحاسددبة االبتكاريددة فددي عمليددة تصددميم نظددام المعلومددات المحاسددبي

ييثر وبشكل كبير على موثوقية بياناتها المالية .
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 -3هن دداك تن دداقض غي ددر مب ددرر ب ددين التحليد ددل الن ددوعي والتحلي ددل الوص ددفي بم ددا يتعل ددق بقيد ددام
الش ددركات بتص ددميم نظ ددام معلوماته ددا المحاس ددبي بش ددكل ذات ددي ،حي ددث ان التحلي ددل الن ددوعي
المستمد من التقدارير السدنوية للشدركات اظهدر ان اغلدب الشدركات ال تقدوم بتصدميم نظدام

معلوماتهددا المحاسددبي ذاتيددا وانمددا تددم ش درائه جدداهزا ،بينمددا التحليددل الوصددفي المسددتمد مددن
المقابالت الشخصدية مدع وحددات المعايندة اظهدر ان اغلدب الشدركات تقدوم بتصدميم نظدام
معلوماتها المحاسبي ذاتيا.

 -4رغددم ان النتددائج العامددة المسددتقاه مددن التحليددل الوصددفي بينددت ان الشددركات تقددوم بتصددميم
انظمتهددا المحاسددبية وان اسددتخدام المحاس ددبة االبتكاريددة فددي عملي ددة التصددميم يدديثر عل ددى
موثوقيددة البيانددات الماليددة اال ان الباحددث وباالسددتناد علددى التحليددل النددوعي المعدداكس تولددد

لديه شك بقدرة وحدات المعاينة (المدراء المالين) على استخدام المحاسبة االبتكارية.

 -5يستايع ان يوعز الباحدث سدبب التنداقض بنتدائج التحليدل الوصدفي والتحليدل الندوعي الدى
ان المحاسد ددبة االبتكاريد ددة مفهد ددوم حد ددديث علد ددى شد ددركات دول العد ددالم الند ددامي ،وقد ددد يكد ددون
استخدامه في عملية تصميم النظام المحاسبي مكلف.
 )2-11التوصيات:
باالستناد على النتائج التي تم التوصل اليها فان الباحث يوصي بما يلي:
 -0ادراج مفهددوم المحاس ددبة االبتكاري ددة
الشركة.

ددمن سياس ددات واس ددتراتيجيات الشددركات عن ددد انش دداء

 -0تثقيف الاواقم المالية بالشدركات وتددريبهم علدى اسدتخدام المحاسدبة االبتكاريدة فدي عمليدة
تصميم نظام المعلومات المحاسبي.

 -3اعددادة هيكلددة نظددم المعلومددات المحاسددبية المعمددول بهددا فددي الشددركات بشددكل يت دوائم مددع
المحاسبة االبتكارية ل مان انعكاسها االيجابي على موثوقية القوائم المالية.

 -4ادراج مفهددوم المحاس ددبة االبتكاري ددة ف ددي من دداهج التعلدديم المحاس ددبي ف ددي الجامع ددات
المساقات المتعلقة بنظم المعلومات المحاسبية.

ددمن

 -5يمك ددن للبد دداحثين االسدددتناد علد ددى نت ددائج هدددذا البحدددث والم دددي ف ددي عمد ددل بح ددوث اخد ددرى
بالمحاسبة االبتكارية.
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