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ملخص:
يهدف هذا البحث إىل حتديد دور التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية من وجهة
نظر بعض اخلرباء املهنيني واألكادمييني يف جمال التدقيق الداخلي واحملاسبة.
وقد خلص هذا البحث إىل أنه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية من خالل
التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة املطبقة على قائمة املركز املايل ،قائمة الداخل و قائمة التدفقات
النقدية ،مما يساهم يف حتسني جودة هاته القوائم و ابلتايل زايدة االعتماد عليها يف اختاذ القرارات.
كلمات مفتاحية :احملاسبة اإلبداعية ،التدقيق الداخلي ،القوائم املالية ،املوثوقية ،اإلجراءات املضادة.
تصنيفات M42 ،M4 :JEL
Abstract:
This research aims to identify the role of internal audit in reducing
creative accounting methods from the viewpoint of some professional and
academic experts in the field of internal audit and accounting.
The research concluded that internal auditing can reduce the creative
accounting methods through the internal auditor's commitment to the counter
measures applied to the statement of financial position, the statement of
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income and the statement of cash flows, which contributes to improve the
quality of these statements and thus increase their reliance on decisionmaking.
;Keywords: Creative Accounting; Internal Audit; Financial Statements
Reliability; Counter Procedure
JEL Classification Codes :M4, M42.

 .1مقدمة:
تعترب القوائم املالية مبثابة املرآة العاكسة للوضعية املالية للمؤسسة ،فهي توفر العديد من املعطيات اليت
متكن من احلكم على األداء املايل للمؤسسة ،ولذلك فإهنا تؤثر بشكل كبري على قرارات مستخدمي هذه
القوائم من مستثمرين ،مقرضني ،دائنني......اخل.
ومن الطبيعي أن تسعى أي مؤسسة إىل عرض قوائم مالية تعكس صورة جيدة عن مركزها املايل ،حىت
تتمكن من جذب املستثمرين واحلصول على القروض من البنوك واملؤسسات املالية ،غري أن هذا ال يتأتى
دائما للمؤسسة ،ففي بعض األحيان تشهد املؤسسة اخنفاضا يف مستوى نشاطها أو تراجعا يف رقم أعماهلا
لسبب أو آلخر ،وهو ما سيظهر يف القوائم املالية وابلتايل يؤثر سلبا على صورة املؤسسة  ،لذلك تلجأ العديد
من املؤسسات إىل التالعب والتحريف يف بنود وحمتوايت القوائم املالية هبدف جتميل صورة املؤسسة ،وذلك
من خالل انتهاج بعض األساليب والسياسات اليت تسمح إبظهار القوائم املالية بصورة أفضل مما هي عليه
يف الواقع وهو ما يعرف أبساليب احملاسبة اإلبداعية.
ومما ال شك فيه أن جلوء املؤسسات إىل استخدم هذه األساليب من شانه أن يؤدي إىل عواقب غري
حممودة ،وهو ابلضبط ما حدث لعدد من كربايت الشركات العاملية على شاكلة Worldcom،Enron

و Xeroxحيث أن حتايل هذه الشركات يف تطبيق املبادئ احملاسبية وتضليلها املتعمد ملستخدمي القوائم
املالية من خالل إخفاء اخلسائر احملققة واإلفصاح عن أرابح ومهية أدى يف هناية املطاف إىل اهنيارها املفاجئ
وخروجها من السوق.
ويف ظل كل هذه املعطيات أصبح من الضروري إجياد آليات مناسبة للحد من ممارسات احملاسبة
اإلبداعية ،ويعترب التدقيق الداخلي من بني أهم هذه اآلليات ،إذ انه ميكن من كشف االحنرافات والتحديد
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الدقيق ملواطن اخللل يف أنشطة ووظائف املؤسسة واليت من ضمنها وظيفة احملاسبة املسؤولة عن عملية إعداد
القوائم املالية.
ومن خالل ما سبق ميكننا طرح اإلشكالية التالية:
كيف يمكن للتدقيق الداخلي الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات
االقتصادية؟
لإلجابة على إشكالية البحث مت صياغة الفرضيات التالية:
فرضية الدراسة الرئيسية :ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على القوائم
المالية من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
والختبار الفرضية الرئيسية فقد مت صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
 ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة المركز المالي من خاللالتزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل من خالل التزاماملدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية منخالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 .1.1أهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث إىل التعرف على دور التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية،
من وجهة نظر املهنيني واخلرباء يف جمال التدقيق الداخلي واحملاسبة ،وذلك من خالل التعرف على اإلجراءات
املضادة اليت يلتزم هبا املدقق الداخلي على :قائمة املركز املايل ،قائمة الداخل ،قائمة التدفقات النقدية يف
احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية.
 .2.1منهج الدراسة:
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اعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل الكتب العلمية واملراجع واألحباث،
إضافة إىل دراسة ميدانية لدراسة دور التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية ،ومن مث
استخالص النتائج وتقدمي التوصيات اليت تسهم يف تطوير وظيفة التدقيق الداخلي والرفع من كفاءة وفعالية
نظام الرقابة الداخلية.
.2

اإلطار المفاهيمي للتدقيق الداخلي والمحاسبة اإلبداعية:
يف ابدئ ذي البدء جيب اإل شارة إال أن مصطلح التدقيق هو كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية "

 "Audirواليت تعين السمع ،وهو يعترب من أقدم املهن ،حيث عرف نشاط التدقيق يف احلضارات القدمية،
مثل الصني ومصر واليوانن .(Lee Teck & Azham, 2008) .وقد كان اهلدف من التدقيق قدميا
ينحصر فقط يف التأكد من صحة ومصداقية البياانت املالية ،إال أنه سرعان ما تطور هذا اهلدف ،مع ظهور
التدقيق الداخلي ،ليشمل املسامهة يف خلق القيمة عن طريق حتسني عمليات املؤسسة.
حتضا وظيفة التدقيق الداخلي أبمهية ابلغة يف وقتنا احلايل ،نظرا للدور الذي تلعبه يف احلد من عمليات الغش
واالحتيال خاصة منها ما تعلق مبمارسات احملاسبة اإلبداعية ،وأصبحت كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية
األساليب الرقابية ومد اإلدارة العليا ابملعلومات الكافية واملوثوق منها وهبذا يصبح التدقيق الداخلي أداة تبادل
للمعلومات واالتصال بني املستوايت اإلدارية املختلفة واإلدارة العليا.
 1.2مفهوم التدقيق الداخلي:
لقد وردت العديد من التعاريف املختلفة للتدقيق الداخلي ،إذ عرفه  Robert Moellerعلى انه"
وظيفة تقييمية مستقلة مت إنشاؤها داخل املنظمة من اجل فحص وتقييم أنشطتها خدمة للمنظمة''. .
)(Moeller , 2016, p. 03

بينما يشري  Jaques Renardإىل أن التدقيق الداخلي هو عبارة عن"وظيفة عاملية تطبق يف مجيع
املؤسسات وعلى مجيع الوظائف املمارسة على مستواها".(Renard, 2013, p. 28) .

ويرى أندرسون وآخرون أن التعريف الشامل للتدقيق الداخلي والذي يشتمل على الدور احلديث
الذي أسند للمدقق الداخلي هو التعريف الذي قدمه املعهد األمريكي للمدققني الداخليني ،حيث أشار فيه
هذا األخري إىل أن التدقيق الداخلي عبارة عن " :نشاط مستقل وموضوعي ،يقدم أتكيدات وخدمات
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استشارية هبدف إضافة قيمة للمؤسسة وحتسني عملياهتا ،ويساعد هذا النشاط يف حتقيق أهداف املؤسسة
من خالل إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وحتسني فاعلية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة"
).(Anderson , Head, Ramamoorti, Riddle, Salamasick, & Sobel, 2017, p. 30
ومن خالل استعراض التعريفات السابقة جند أهنا اتفقت على جمموعة من النقاط اجلوهرية واملتمثلة يف :
 التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة داخل املنشاة؛ التدقيق الداخلي أداة رقابية هتدف إىل تقييم أنشطة املنظمة من خالل إصدار حكم انتقاديخبصوص هذه األنشطة؛
 يهدف التدقيق الداخلي إىل خدمة املنظمة ومساعدهتا يف حتقيق أهدافها؛ 2.2مفهوم المحاسبة اإلبداعية:
تعد احملاسبة اإلبداعية ( )Creative Accountingأو احملاسبة االحتيالية كما يطلق عليها البعض
حداث ظهر يف مثانينيات القرن العشرين ،ومن احملتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوابت
يف فرتة الركود اليت حدثت يف بداية الثمانينيات( .أمحد نفاع ،2015 ،صفحة .)87
وقد أصبحت احملاسبة اإلبداعية حمل تركيز واهتمام احملاسبني واملدققني يف السنوات األخرية خاصة بعد
اهنيار شركة  ،Enronوحتميل شركة Anderson Arthurجزءا من مسؤولية هذا االهنيار لكوهنا الشركة
املسؤولة عن تدقيقها ،و اهتامها أيضا ابلتالعب ابلبياانت احملاسبية للوحدة االقتصادية مستغلة أساليب
حماسبية تسمح إبظهار النتائج على غري حقيقتها( .صاحل السياغي  ،2018 ،صفحة 104ـ .)105
ترى ما هو مفهوم احملاسبة اإلبداعية؟
اختلف الباحثون يف تعريف احملاسبة اإلبداعية ،إذ عرفها سعد الساكين على أهنا " :مصطلح يطلق
على عملية احملاسبة املالية اليت يستخدم من خالهلا احملاسبون معارفهم ابلقواعد احملاسبية ،للتالعب يف األرقام
الواردة يف حساابت املؤسسة"( .الساكين  ،2016 ،صفحة .)111
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بينما أشار Michael Jonesأن احملاسبة اإلبداعية هي "استخدام مرونة احملاسبة يف اإلطار التنظيمي
إلدارة تقييم وعرض البياانت احملاسبية بصفة تعطي األولية ملصاحل املعدين بدال من مصاحل املستخدمني ".
).(Jones , 2011, p. 06
وعليه وابالستناد على التعاريف السابقة ميكننا القول أبن احملاسبة اإلبداعية هي جمموعة األساليب
اليت متكن احملاسبني من استغالل الثغرات املوجودة يف األنظمة والقوانني املعمول هبا لتحقيق مصاحل أطراف
معينة.
 3.2دور التدقيق الداخلي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية:
يرى  Zuraidahو  Yusarinaأن اهلدف من عملية التدقيق اليت تتم وفقا املعايري الدولية للتدقيق
تتمثل يف تقدمي أتكيد معقول أبن البياانت املالية اليت يتم إعدادها ككل خالية من األخطاء اجلوهرية ،وأن
املسؤولية األساسية عن منع و اكتشاف الغش واالحتيال تقع أساسا على عاتق املكلفون ابحلوكمة بدال من
املدققني ،فاملدققني تقتصر مسؤولياهتم على التخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بشكل مناسب(Sanusi & .

) ،Isa, 2012, p. 07فمن هذا املنطلق ميكن القول أن دور التدقيق الداخلي يف احلد من ممارسات احملاسبة
اإلبداعية يكمن يف قيام هذا األخري إبجراءات حتليلية على القوائم املالية.
وكما هو معلوم حدد املعيار احملاسيب الدويل رقم )IAS 01( 01الصادر عن جلنة معايري احملاسبة
الدولية  IASCالقوائم املالية األساسية اليت تلتزم أي منشاة إبعدادها وتتمثل يف(IFRS, 2017):

 قائمة املركز املايل عند هناية الفرتة؛ قائمة الربح واخلسارة و املداخيل األخرى الشاملة للفرتة؛ قائمة التغري يف حقوق امللكية للفرتة؛ قائمة التدفقات النقدية للفرتة؛ إيضاحات  ،تشتمل على ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة ومعلومات تفسريية أخرى؛ قائمة املركز املايل كما يف بداية الفرتة السابقة عندما تطبق املنشأة سياسة حماسبية أثر رجعي ،أوعندما تعيد عرض البنود يف قوائمها املالية أبثر رجعي ،أو عندما تعيد تصنيف البنود يف قوائمها
املالية وفقا للفقرات.
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إن دور التدقيق الداخلي يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية اليت غالبا ما تستخدمها اإلدارة
لتحقيق املصلحة اخلاصة يكمن أساسا يف اإلجراءات واالختبارات اليت ينفذها املدقق الداخلي على القوائم
املالية ،وسنحاول تسليط الضوء على أهم هذه اإلجراءات ومدى أتثريها على إجراءات احملاسبة اإلبداعية يف
قائمة التدفقات النقدية.
واجلدول التايل يتضمن عرضا ألهم إجراءات احملاسبة اإلبداعية املتعلقة بقائمة التدفقات النقدية
واإلجراءات املضادة اليت يتوجب على املدقق الداخلي تطبيقها:
جدول  :1إجراءات المدقق الداخلي المضادة إلجراءات المحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

تصنيف التدفقات النقدية التشغيلية ابعتبارها تدفقات

يقوم املدقق ابلتأكد من املصدر احلقيقي للنقد(تشغيلي،

استثمارية أو متويلية.

استثماري ،متويلي).

التالعب بزايدة التدفقات النقدية التشغيلية من خالل

يقوم املدقق خبصم مبلغ الضريبة من مبلغ التدفقات

أتجيل دفع الضرائب املستحقة.

التشغيلية وذلك إللغاء أثره.

التالعب بزايدة التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة من

يقوم املدقق ابلتأكد من أن املؤسسة قامت فعال بتحصيل

الذمم املدينة من خالل التالعب مبواعيد استحقاقها

مستحقاهتا من العمالء

وعدم قبضها فعليا.
التالعب بزايدة التدفقات النقدية التشغيلية اخلارجة

يتأكد املدقق من ديون املؤسسة اجتاه مورديها من خالل

للموردين مبوجب كمبياالت أو شيكات مؤجلة الدفع.

الواثئق الثبوتية والتأكد من اآلجال احلقيقية للسداد

تضمني الربح التشغيلي مكاسب استثنائية أو غري عادية.

يقوم املدقق ابستبعاد األرابح الناجتة عن األنشطة استثنائية

المصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على (أمحد نفاع ،2015 ،صفحة 102ـ )103
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 .3دراسة الحالة:
سنتطرق من خالل هذا اجلزء إىل عرض الدراسة امليدانية ،واليت تعد مبثابة إسقاط للجوانب النظرية
اليت مت تناوهلا خالل اجلزأين السابقني على الواقع العملي ،وحتقيقا ألهداف الدراسة مت تصميم استبيان حيتوي
على جمموعة من األسئلة املندرجة حتت حماور حمددة هبدف اإلجابة على فرضيات الدراسة املوضوعة سابقا.
 1.3منهجية الدراسة الميدانية
لقد ه دفت الدراسة بشكل رئيسي إىل حتديد دور التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة
اإلبداعية ،ويتضمن هذا اجلزء وصفا ملنهج الدراسة ،جمتمع الدراسة وعينتها ،أدوات الدراسة ، ،األساليب
اإلحصائية املستخدمة ،واختبارات التحقق من مالئمة البياانت للتحليل اإلحصائي.
 1.1.3مجتمع الدراسة:
مشلت الدراسة عددا من املؤسسات االقتصادية على مستوى والية تيارت وامتدت لتشمل أراء بعض
اخلرباء املهنيني واألكادمييني حيث بلغ حجم اجملتمع  114مفردة ،وميكن تصنيف جمتمع الدراسة ضمن
فئتني رئيسيتني مها:
 فئة المهنيين :وتتمثل يف احملاسبني ،مدراء مصاحل املالية واحملاسبة ،املدققني الداخليني على مستوىاملؤسسات املستهدفة ،وحمافظي احلساابت.
 فئة األكادميين :وتتمثل يف األساتذة ذوي االختصاص يف جمال احملاسبة والتدقيق. 2.1.3عينة الدراسة:
فيما خيص عينة الدراسة فهي عينة عشوائية بسيطة ،حيث قمنا بتوزيع  60استبياان على أفراد العينة ،ومت
اسرتجاع  45استبياان خضع للتقييم الذي نتج عنه استبعاد  11استبياان ألسباب خمتلفة ،وبذلك أصبحت
عينة الدراسة النهائية  34فردا.
 3.1.3األدوات والوسائل المستخدمة في الدراسة الميدانية:
يف إطار مجع املعلومات املتعلقة ابلدراسة قمنا بتصميم استبيان حسب ما تقتضيه متغريات الدراسة،
وذلك بغرض مجع أراء وإجاابت أفراد العينة حىت يتسىن لنا اختبار صحة أو بطالن فرضيات الدراسة.
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أ-

أدوات جمع البيانات (أداة الدراسة):
سنتطرق من خالل هذا اجلزء إىل كل ما يتعلق أبداة الدراسة واملتمثلة يف االستبيان ،من خالل

استعراض خطوات تصميمه ،هيكله ،إجراءات توزيعه ،إضافة إىل اختبار ثباته وصدقه ،وتضمن االستبيان
جزأين رئيسني:
 الجزء األول :وخصص للتعرف على البياانت الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،وهي :العمر ،املؤهلالعلمي ،املسمى الوظيفي ،وسنوات اخلربة.
 الجزء الثاني :وخصص للفقرات اليت غطت متغريات الدراسة ،وتضمن  03حماور: المحور األول ( من السؤال  1إلى السؤال  :)11وخيص مسامهة التزام املدقق الداخلي ابإلجراءاتاملضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة المركز المالي.
 المحور الثاني ( من السؤال  12إلى السؤال  :)21وخيص مسامهة التزام املدقق الداخلي ابإلجراءاتاملضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل.
 المحور الثالث ( من السؤال  22إلى السؤال  :)26وخيص مسامهة التزام املدقق الداخلي ابإلجراءاتاملضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية.
ب-

إجراءات توزيع واسترجاع االستبيان:
هبدف توزيع اْكرب قدر ممكن من االستبياانت اعتمدان على الطرق التالية:
 التسليم المباشر :وذلك من خالل تسليم االستبيان بشكل مباشرة ألفراد عينة الدراسة عن طريقمقابلة شخصية معهم من اجل توضيح اهلدف من الدراسة. .
 االستبيان االلكتروني :حبيث مت تصميم نسخة الكرتونية عن االستبيان األصلي من خالل برانمج Google Driveومت إرساهلا ألفراد العينة عن طريق الربيد االلكرتوين.
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 مقياس لكارت الخماسي :ويحتمل هذا املقياس مخس إجاابت (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غريموافق ،غري موافق بشدة) ،ويستخدم من اجل حتديد أمهية كل فقرة من فقرات االستبيان ،وقياس
إجاابت أفراد العينة على فقرات االستبيان حسب اجلدول التايل:
جدول  :2درجات مقياس لكارت الخماسي.
االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

المصدر( :الصرييف ،2006 ،صفحة )115

الثبات والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة:
هناك العديد من الطرق اليت تستخدم من اجل تقدير الثبات والصدق اإلحصائي لالستبيان ،وقد
اعتمدان يف هذه الدراسة على طريقة (الفا -كرونباخ) ،حيث ميكن االعتماد على نتائج البحث واالطمئنان
إىل مصداقيتها عندما تفوق نسبة معامل الفا-كرونباخ  %60كنسبة مقبولة.
وقد بلغت نسبة املعامل  %94.2واليت تعترب كافية ألغراض الدراسة كما هو مبني يف اجلدول املوايل:
جدول  :3معامل الفا-كرونباخ لعينة الدراسة.
عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

26

0.942

المصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج خمرجات برانمج .SPSS

 4.1.3األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
هبدف حتليل إجاابت أفراد العينة مت االعتماد على األساليب اإلحصائية املتوفرة ضمن برانمج احلزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSولقد مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 النسب المئوية :وذلك هبدف التعرف على نسبة األفراد الذي اختاروا كل بديل من بدائل اإلجاابتاملتاحة عن أسئلة الدراسة.
 التوزيعات التكرارية :وذلك بغرض حتديد عدد أفراد العينة الذين اختاروا كل بديل من بدائل اإلجاابتاملتاحة عن أسئلة الدراسة.
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 المتوسط الحسابي :وذلك بغية التعرف على تقييم أفراد العينة لكل فقرة من فقرات االستبيان. . االنحراف المعياري :وذلك هبدف قياس تشتت قيم إجاابت أفراد العينة عن املتوسط احلسايب لكلفقرة من فقرات الدراسة.
 اختبار ( : )Alpha Cronbachوذلك من اجل تقدير الثبات والصدق اإلحصائي لالستبيان. اختبار : Kolmogorov-Smirnovويستخدم هذا االختبار ملعرفة ما إذا كانت البياانت تتبعالتوزيع الطبيعي.
 -اختبار  Tللعينة الواحدة :وذلك من اجل اختبار صحة الفرضيات املوضوعة.

 5.1.3اختبار

Kolmogrov-Smirnov

قبل الشروع يف حتليل نتائج االستبيان ال بد من التحقق من أن بياانت الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي،
وألجل ذلك قمنا إبخضاع حماور الدراسة الثالثة الختبار  Kolmogrov-Smirnovلعينة واحدة.
جدول  :4اختبار  Kolmogrov-Smirnovلعينة واحدة.
المحور

Kolmogrov-Smirnov

Sig

النتيجة

األول

0.469

0.981

يتبع التوزيع الطبيعي

الثاين

0.752

0.624

يتبع التوزيع الطبيعي

الثالث

1.083

0.192

يتبع التوزيع الطبيعي
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مت إجراء هذا االختبار ملعرفة هل البياانت ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار ضروري يف حالة
اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون التوزيع طبيعيا ويوضح اجلدول أعاله نتائج
االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة أكرب من  )sig<0.05( 0.05وهذا يدل على أن البياانت تتبع
توزيعا طبيعيا وابلتايل ميكن استخدام االختبارات املعلمية.
 2.3دراسة وتحليل نتائج الدراسة:
اعتمدان املتوسط احلسايب الفرضي ( ) 3الذي ميثل متوسط (مقياس ليكارت) كمرجعية لتقييم درجة
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موافقة أفراد العينة ،وقد مت اختبار الفرضية الرئيسية من خالل اختبار الفرضيات الثالث املتفرعة عنها،
وموضوعها:
يمكن للتدقيق الداخلي الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على القوائم المالية من
خالل التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة ".
 1.2.3تحليل بيانات و اختبار الفرضية الفرعية األولى:
و اليت تنص على:
 :H0ال "ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل من
خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".".
" :H1ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل من خالل
التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".
مت اختبار هذه الفرضية من خالل أسئلة القسم الثاين من االستبيان واملتمثلة يف أسئلة احملور األول
من السؤال رقم ( )1إىل غاية السؤال رقم ( ،)11وذلك بغية التعرف على أراء أفراد العينة حول مسامهة
التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز
املايل ،واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل:
جدول  :5تحليل اتجاهات إجابات أفراد العينة حول المحور األول.
يسمح التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة بالحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية التالية:
أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على

المتوسط

قائمة المركز المالي:

الحسابي

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

3.65

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

0.950

موافق
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كما هو موضح ابجلدول رقم ( )5نالحظ ما يلي:


أن املتوسط احلسايب إلجاابت أفراد العينة ( )3.65يدل على أن اجتاه أفراد العينة هو املوافقة على
أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة
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على قائمة املركز املايل.
أن االحنراف املعياري ( )0.950والذي ميثل تشتت قيم احملور حول املتوسط يدل على أن إجاابت



أفراد العينة متجانسة إىل حد ما.
يتضح لنا مما سبق وابالستناد إىل إجاابت أفراد العينة أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة
ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل.
وللتأكد من النتائج مت االعتماد على (اختبار  Tللعينة الواحدة) عند مستوى داللة  %5كما هو مبني يف
اجلدول املوايل:
جدول  :6نتائج (اختبار  Tللعينة الواحدة) للفرضية الفرعية األولى
T

T

المحسوبة

المجدولة

4.003

2.032

درجات
الحرية

المتوسط

المتوسط

االفتراضي

الحسابي

3

3.65

33

االنحراف

مستوى

نتيجة

المعياري

الداللة

الفرضية

Sig

البديلة

0.000

القبول

0.950
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يتضح لنا من خالل اجلدول ( ) 6أن متوسط إجاابت أفراد العينة حول مسامهة التزام املدقق الداخلي
ابإلجراءات املضادة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل قد بلغ ( ) 3.65
وابحنراف معياري قدره (  ،) 0.950كما بلغت قيمة  ) t= 4.003 ( Tعند درجة حرية ( ) ddl= 33
حتت مستوى معنوية ( .) sig = 0.000
و عليه ،ومبوجب قاعدة القرار اليت تنص على قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة (  ) Tاحملسوبة
اكرب من قيمتها اجلدولية والعكس ،ومبا أن  Tاحملسوبة (  ) 4.003اكرب من  Tاجلدولية ( ) 2.032
القرار :نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب
احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 2.2.3اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
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و اليت تنص على:
" :HOال ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل من خالل
التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".
" :H1ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل من خالل التزام
املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".
مت اختبار هذه الفرضية من خالل أسئلة القسم الثاين من االستبيان واملتمثلة يف أسئلة احملور الثاين من
السؤال رقم ( )12إىل غاية السؤال رقم ( ،)21وذلك هبدف التعرف على أراء أفراد العينة حول مسامهة
التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل،
واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل:
جدول  : 7تحليل اتجاهات إجابات أفراد العينة حول المحور الثاني:
يسمح التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة بالحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية التالية:
أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على

المتوسط

قائمة الدخل

الحسابي

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

3.58

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

0.829

موافق
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كما هو موضح ابجلدول رقم ( )7نالحظ ما يلي:


أن املتوسط احلسايب إلجاابت أفراد العينة (  ) 3.58يشري إىل أن اجتاه أفراد العينة هو املوافقة
على أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية
املطبقة على قائمة الدخل.



أن االحنراف املعياري (  )0.829والذي ميثل تشتت قيم احملور حول املتوسط يشري إىل أن إجاابت
أفراد العينة متجانسة ومتقاربة إىل حد ما.

نستنج مما سبق وابالستناد إىل إجاابت أفراد العينة أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة ميسح ابحلد
من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل.
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وللتأكد من النتائج مت االعتماد على (اختبار  Tللعينة الواحدة ) عند مستوى داللة  %5كما هو مبني يف
اجلدول املوايل:
جدول  :8نتائج (اختبار  Tللعينة الواحدة ) للفرضية الفرعية الثانية
درجات

T

T

المحسوبة

المجدولة

4.053

2.032

الحرية

33

المتوسط

المتوسط

االفتراضي

الحسابي

3

3.58

االنحراف

مستوى

نتيجة

المعياري

الداللة

الفرضية

Sig

البديلة

0.000

القبول

0.829
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يتضح لنا من خالل اجلدول ( ) 8أن متوسط إجاابت أفراد العينة حول مسامهة التزام املدقق الداخلي
ابإلجراءات املضادة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل قد بلغ ( ) 3.58
وابحنراف معياري قدره (  ،) 0.829كما بلغت قيمة  ) t= 4.053 ( Tعند درجة حرية ( ) ddl= 33
حتت مستوى معنوية (  .) sig = 0.000و عليه ،ومبوجب قاعدة القرار اليت تنص على قبول الفرضية
البديلة إذا كانت قيمة (  ) Tاحملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية والعكس ،ومبا أن  Tاحملسوبة ( ) 4.053
اكرب من  Tاجلدولية ( .) 2.032
القرار :نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب
احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 3.2.3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
و اليت تنص على:
" :HOال "ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية
من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".
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 " :H1ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية من
خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".
مت اختبار هذه الفرضية من خالل أسئلة القسم الثاين من االستبيان واملتمثلة يف أسئلة احملور الثالث
من السؤال رقم ( )22إىل غاية السؤال رقم ( ،) 26وذلك ألجل التعرف على أراء أفراد العينة حول مسامهة
التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة يف ا حلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات
النقدية ،واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل:
جدول  :9تحليل اتجاهات إجابات أفراد العينة حول المحور الثالث.
يسمح التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة بالحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية التالية:
أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على قائمة

المتوسط

التدفقات النقدية

الحسابي

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

3.58

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

1.020

موافق
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كما هو موضح ابجلدول رقم ( ) 9نالحظ ما يلي:


أن املتوسط احلسايب إلجاابت أفراد العينة (  ) 3.58يشري إىل أن اجتاه أفراد العينة هو املوافقة
على أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية
املطبقة على قائمة التدفقات النقدية.



أن االحنراف املعياري (  ) 1.020والذي ميثل تشتت قيم احملور حول املتوسط يدل على إىل أن
إجاابت أفراد العينة متجانسة ومتقاربة إىل حد ما.
نستنج مما سبق وابالستناد إىل إجاابت أفراد العينة أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة

ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية.
وللتأكد من النتائج مت االعتماد على (اختبار  Tللعينة الواحدة ) عند مستوى داللة  %5كما هو مبني يف
اجلدول املوايل:
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جدول  :10نتائج (اختبار  Tللعينة الواحدة ) للفرضية الفرعية الثالثة
T

درجات

T

المحسوبة المجدولة الحرية
3.297

33

2.032

المتوسط

االنحراف مستوى الداللة نتيجة

المتوسط

االفتراضي الحسابي

المعياري

Sig

البديلة

1.020

0.002

القبول

3

3.58

الفرضية
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يتضح لنا من خالل اجلدول ( ) 10أن متوسط إجاابت أفراد العينة حول مسامهة التزام املدقق
الداخلي ابإلجراءات املضادة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية
قد بلغ (  ) 3.58وابحنراف معياري قدره (  ،) 1.020كما بلغت قيمة  ) t= 3.297 ( Tعند درجة
حرية (  ) ddl= 33حتت مستوى معنوية ( .) sig = 0.002
و عليه ،ومبوجب قاعدة القرار اليت تنص على قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة (  ) Tاحملسوبة
اكرب من قيمتها اجلدولية والعكس ،ومبا أن  Tاحملسوبة (  ) 3.297اكرب من  Tاجلدولية ( .) 2.032
القرار :نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب
احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
وبناء على ما سبق فإننا نقبل الفرضية الرئيسية ،واليت موضوعها:
" يمكن للتدقيق الداخلي الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على القوائم المالية من خالل
التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة ".
وعليه ميكننا القول ابن التدقيق الداخلي يساهم يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية من خالل تقدميه
لتأكيدات معقولة حول مدى التزام وتقيد احملاسبني أثناء إعداد القوائم املالية ابملعايري احملاسبية الدولية واألنظمة
والتشريعات املعمول هبا.
 .4خاتمة:
لقد خلفت ممارسات احملاسبة اإلبداعية العديد من اآلاثر السلبية ،إذ تسببت ابهنيار كربايت
الشركات العاملية وأدت إىل زرع الشكوك يف أوساط املستثمرين الذين فقدوا ثقتهم يف مصداقية وموثوقية
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القوائم املالية ،ومن هنا كان لزاما على اجلهات املسؤولة من منظمات ومجعيات مهنية اختاذ اإلجراءات
والتدابري الالزمة من اجل التصدي ملمارسات احملاسبة اإلبداعية.
وجاء التدقيق الداخلي كأحد أهم البدائل املقرتحة ملكافحة أساليب احملاسبة اإلبداعية ،ذلك انه يعد
من بني أهم الوظائف داخل املؤسسة كونه يسمح برصد مواطن اخللل وكشف االحنرافات وتقييم أداء الوظائف
املختلفة.
فالتدقيق الداخلي إذا ميكن من احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية من خالل تقييم أداء وظيفة
احملاسبة ومدى التزام احملاسبني عند إعداد القوائم املالية ابملعايري الدولية والقوانني والتشريعات.
نتائج الدراسة:
لقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 إن احملاسبة اإلبداعية تعين استغالل الثغرات املوجودة يف النظام احملاسيب املطبق لتضليل مستخدمي التقارير
املالية وحتقيق أهداف أصحاب املصلحة.
 إن التدقيق الداخلي مسؤول عن تقييم كافة وظائف املؤسسة مبا فيها احملاسبة ،وابلتايل فهو مسؤول عن
سالمة القوائم املالية من األخطاء والتحريفات والتالعبات.
 تتفق كافة فئات عينة الدراسة (مهنيني وأكادمييني) على انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب
احملاسبة اإلبداعية املطبقة على القوائم املالية من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 تتفـق كافة فئات عينة الدراسة (مهنيني وأكادمييني) على انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب
احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 تتفق كافة فئات عينة الدراسة (مهنيني وأكادمييني) على انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب
احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 تتفق كافة فئات عينة الدراسة (مهنيني وأكادمييني) على انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب
احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
التوصيات:
بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فانه ميكن تقدمي التوصيات التالية:
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