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:ملخص

 هوذه الدراسوة نضومن،اهلدف من هذه الدراسة هو معرةوة ر ور خصوائ املعل موا اااسوبية اختوا قورارا المم لويف املسسسوا االقمصوا لة اجلزائرلوة
 االعممووا اجلانيوور الم بي و عل و اسوومبيا صوومخل مدمووة رهووداف هووذه الدراسووة ووعة عل و سم عووة موون املسسسووا،  جانيوور نيووورب وجانيوور ن بي و، ج وانيب
.االقمصا لة اجلزائرلة
 كانيو رهوخل النموائة املم صويف الي وا رنيو ل جود ر ور،)SPSS-v23(بعد مجو البيوا ومعاجلم وا ائصوائيا ب اسو ة بور مة اإلزموة ا ئصوائية العلو االجمماعيوة
.مصائ املعل ما اااسبية عل اختا قرار المم ليف املسسسا االقمصا لة اجلزائرلة
، قرار المم ليف، ال ابلية للم ارنية،  الثبا، امل قية، املالءمة، ج ة املعل ما اااسبية:كلمات مفتاحية

.G32 ،M41 : JEL تصنيف
Abstract:
This study aims to determine the impact of the accounting information characteristics on the financial
decision making in the Algerian economic firms. The study is composed of two parts, theoretical and
practical; in the second one a questionnaire was formulated in order to achieve the study objectives, and
distributed on a sample of Algerian economic firms.
After analysis the data through(SPSS-v23),the results assured that there is an impact for accounting
information characteristics on financial decision making in Algerian economic firms.

Keywords: Relevance, Reliability, Stability, Comparability, Financial decision.
Jel Classification Codes: M41, G32.
Résumé:
L'objet de cette étude était d'estimer l'impact des caractéristiques des information comptables (primaires
et secondaires) dans la prise des Décisions de financement dans les entreprises économiques algériennes,
l'étude se compose de deux parties, théorique et pratique, dans la deuxième partie nous avons employé un
questionnaire qui visait à réaliser les adjectifs de l'étude, en le distribuant sur un échantillon des entreprises
économiques algériennes.
Après la collecte des données et le traitement par (SPSS-v23) on a conclu à l'existence d'un impact des
caractéristiques des informations comptables sur la décision du financement dans les entreprises
économiques algériennes.

Mots-clés: la compatibilité, la fiabilité, la stabilité, l'aptitude à la comparaison, la décision du financement.
Codes de classification de Jel: M41, G32.
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 .1مقدمة:
تعد القرارات املالية من أهم القرارات اإلستراتيجية التي تحوز على اهتمام الجهات املكلفة بالعمليات اإلدارية ،فعلى
أساسها تتحدد مختلف القرارات الوظيفية األخرى كالتخطيط ،الرقابة ،التنظيم وغيرها ،من أبرزها قرار التمويل الذي يعد هو
املحدد األساس ي لتلبية احتياجات املؤسسة ماليا سواء بتوفير مصادر تمويل داخلية أو خارجية وفق نوع املؤسسة وحجمها
والغرض من التمويل ذاته بأقل تكلفة ممكنة ،وهذا ال يمكن أن يتم إال بتوفر جملة من املعلومات املالية من أجل تسهيل هذه
العملية ،هذه املعلومات التي تعد أهم مخرجات نظم املعلومات املحاسبية للمؤسسة.
نتيجة تزايد اهتمام العديد من الباحثين في مجال املحاسبة باملعلومات املحاسبية والتركيز على طريقة إعدادها وأشكال
تقديمها ملستخدميها ،تم التأكيد أيضا على ضرورة تحليها بخصائص نوعية مميزة ،فقد ظهرت عدة دراسات على مر سنوات
عديدة إلبراز أهمية هذه الخصائص وعالقتها بمتغيرات أخرى تخدم املؤسسات بصفة عامة ومستخدمي املعلومات املحاسبية
بصفة خاصة.
وانطالقا من كون عملية اتخاذ قرار التمويل تتطلب توفر معلومات مالية ذات طابع محاسبي نوعي يمكن طرح اإلشكالية التالية:
هل يوجد أثر للخصائص النوعية – الرئيسية والثانوية  -للمعلومات املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات
االقتصادية الجزائرية؟
انطالقا من هذه اإلشكالية يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية:
 هل يوجد أثر للخصائص الرئيسية للمعلومات املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية
عند مستوى الداللة ((α = 0,05؟ وقد تم تقسيمه إلى سؤالين جزئيين هما:
 هللل يوجللد أثللر لخاصللية مالءمللة املعلومللات املحاسللبية فللي اتخللاذ ق لرار التمويللل فللي املؤسسللات االقتصللادية الجزائريللة عنللد
مستوى الداللة اإلحصائية ((α = 0,05؟
 هللل يوجللد أثللر لخاصللية موثوقيللة املعلومللات املحاسللبية فللي اتخللاذ قلرار التمويللل فللي املؤسسللات االقتصللادية الجزائريللة عنللد
مستوى الداللة اإلحصائية ((α = 0,05؟
 هل يوجد أثر للخصائص الثانوية للمعلومات املحاسبية أثر في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية
عند مستوى الداللة ((α = 0,05؟
فرضيات الدراسة :لإلجابة على إشكالية الدراسة من منطلق اإلشكالية املطروحة واألسئلة الفرعية تم وضع الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى :يوجد أثر للخصائص الرئيسية للمعلومات املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية
الجزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( ،(α = 0,05وتم تقسيمها إلى فرضيتين جزئيتين هما:
 يوجللد أثللر لخاصللية مالءمللة املعلومللات املحاسللبية فللي اتخللاذ ق لرار التمويللل فللي املؤسسللات االقتصللادية الجزائريللة عنللد
مستوى الداللة اإلحصائية ((α = 0,05؛
 يوجللد أثللر لخاصللية موثوقيللة املعلومللات املحاسللبية فللي اتخللاذ قلرار التمويللل فللي املؤسسللات االقتصللادية الجزائريللة عنللد
مستوى الداللة اإلحصائية (.(α = 0,05
 الفرضية الثانية :يوجد أثر للخصائص الثانوية للمعلومات املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية
الجزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية (.(α = 0,05
أهداف الدراسة :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
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 معرف للة أث للر الخص للائص الرئيس للية والثانوي للة للمعلوم للات املحاس للبية ف للي اتخ للاذ ق لرار التموي للل ف للي املؤسس للات االقتص للادية
الجزائرية.
 تحديد الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية كونها املحدد األساس ي لجودة املعلومات املحاسبية املراد العمل بها؛
 تبيان أهمية قرار التمويل من خالل تحديد أهم األساسيات التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذا النوع من القرارات؛
نموذج الدراسة :يمكن تبسيط نموذج الدراسة من خالل الشكل التالي:
الشكل  :1نموذج الدراسة
املتغيرالتابع

املتغيراملستقل

الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية
 الخصائص الرئيسية(املالءمة ،املوثوقية)،
 الخصائص الثانوية(الثبات ،القابلية للمقارنة).

األثر

قرارالتمويل

املصدر :من إعداد الباحثتين

منهج الدراسة :قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي ،كملا
تم االعتماد أيضا منهج دراسلة الحاللة فلي الجانلب التطبيقلي مسلتخدمين فلي ذلل أداة أساسلية ويلي االسلتمارة وهلذا بغلرض اختبلار
فرضليات الدراسللة التللي تللم وضللعها ،كمللا تللم اسللتخدام بعل

االختبلارات اإلحصللائية مللن أجللل تحليللل النتللائ باالعتمللاد علللى برنللام

"."SPSS v23
.2الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية
أصدر مجلس معايير املحاسبة املالية األمريكي ( )FASBالبيان رقم ( )2سنة  0891والذي حدد فيه الخصائص النوعية
للمعلومات املحاسبية التي يجب استخدامها للحكم على أهمية املعلومات املحاسبية املستخدمة في عملية صنع القرار ،أي أن
توفر تل الخصائص يعبر على أن املعلومات مفيدة ويجب إبالغها وتوصيلها ملستخدميها ،ومن خالل الجدول التالي يمكن
تلخيص الخصائص النوعية التي تضمنها هذا البيان كمايلي:
الجدول  :1الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية وفق البيان رقم ( )2الصادرعن ()FASB
إتخاذ القرار
هدف املعلومة املحاسبية
املنفعة < التكلفة
املحدد العام
متخذو القرارات
مستخدمو املعلومات املحاسبية
القابلية للفهم
خصائص مستخدمو املعلومات املحاسبية
املالءمة :القيمة التنبؤية ،القيمة االرتدادية التوقيت املناسب.
الخصائص الرئيسية (األساسية) وعناصرها
املوثوقية :التحقق ،الحياد ،الدقة (الصدق).
القابلية للمقارنة – االتساق (الثبات)
الخصائص الثانوية
Source: Thomas G.Evans, Accounting theory: Contemporary Accounting Issues, Thomson
South-western, U.S.A, 2003, P 150.
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 1.2الخصائص الرئيسية للمعلومات املحاسبية :أشار  FASBإلى أن املالءمة واملوثوقية هما الخاصيتان األساسيتان اللتان
تجعالن املعلومات املحاسبية مفيدة التخاذ القرار ،وأن "الخواص التي تفرق املعلومات األفضل (األكثر إفادة) عن املعلومات
األدنى (األقل إفادة) هما املالءمة واملصداقية (املوثوقية) ،مع بع

الخواص األخرى املتفرعة منها(".وايجنت ،2112 ،صفحة

)98
فإذا فقدت أي من هاتين الخاصيتين فلن تكون املعلومات مفيدة للمستخدمين املعنيين.
1.1.2خاصيية املالءمية :املعلوملات املالءملة يللي" :تلل املعلوملات التلي تحمللل عللى األقلل ثالثلة أبعلاد ويللي التلأثير فلي األهلداف وتسل
املالءم للة لفه للداف ،والت للأثير ف للي الفه للم وتس ل باملالءم للة الداللي للة ،والت للأثير ف للي اتخ للاذ الق لرارات وتس ل املالءم للة للقرارات(".نع للوم،
 ،2102صفحة )281
ألجل تحقق خاصية املالءمة للمعلومات املحاسبية البد أن تتوفر على الخصائص الفرعية التالية(:النمر ،2102 ،صفحة
.)232،239
 1.1.1.2التوقيييمل املناس ي  :أي توصلليل املعلومللات إلللى متخللذي الق لرار فللي الوقللت املناسللب الللذي يمكللنهم مللن تحقيللق أكبللر فائللدة
مرجوة من هذه املعلومات.
 2.1.1.2القييدرا التؤبؤييية :إذ أن التنبللؤ باملعلومللات يععللي إعطللاء مؤشلرات قويللة عللن املسللتقبل فللي الظللروف الطبيعيللة ،وكلمللا كانللت
هذه املؤشرات قوية وقريبة من الواقع فإنها تكون أكثر مالءمة.
 3.1.1.2التغذييية العيسييية :أو مللا يعللرف بالتغذيللة الراجعللة أو االرتداديللة ،فكلمللا تللوفرت فللي املعلومللات التللي يخرجهللا النظللام سللمة
االرتدادية أسهمت في تحسين وتطوير نوعية املخرجات املستقبلية.
2.1.2خاص ييية املوثوقي يية :يمك للن الق للول أن لله لتك للون املعلوم للات مفي للدة فإنه للا يج للب أن تك للون موثوق للة ،وتمتل ل املعلوم للات خاص للية
املوثوقيللة إذا كانللت خاليللة مللن األخطللاء الهامللة والتحيللز ،ويمكللن االعتمللاد عليهللا مللن قبللل املسللتخدمين كمعلومللات تعبللر بصللدق عمللا
يقصد أن تعبر عنه أو من املتوقع أن تعبر عنه بشكل معقول( .جمعة ،2101 ،صفحة .)22
حت تكون املعلومات املحاسلبية موثوقلة فإنله يجلب أن تتلوفر فيهلا الخصلائص الفرعيلة التالية(:السليوطي ،2119 ،صلفحة
)333
 1.2.1.2خاصييية قابلييية الت قييق :يقصللد بللذل أن النتللائ التللي يتوصللل إليهللا للخص معللين باسللتخدام أسللاليب معينللة للقيللا
املحاسبي واإلفصاح يستطيع أن يتوصل إليها خص آخر مستقل عن الشخص األول بتطبيق نفس األساليب.
 2.2.1.2خاصية الحياد :أو عدم التحيز أي عدم التأثير على املعلومات وعلدم تهيئتهلا بصلورة مقصلودة يمكلن أن تخلدم مسلتخدم
دون آخر.
 3.2.1.2خاصية الصدق في التعبير :ويقصد بها وجود درجة عالية من التطابق بين املعلوملات وبلين الظلواهر امللراد التقريلر عنهلا،
فالعبرة بصدق تمثيل املضمون أو الجوهر وليس مجرد ش .
2.2الخصائص الثانوية للمعلومات املحاسبية
إن توفر الخصائص األساسية يترتب عنه أن تكون هناك خصائص ثانوية لتزيد من أهمية ثبات هذه الخصائص وذل ما يتطلب
أن تكون املعلومات املحاسبية تتصف بالثبات في طرق إعدادها من أجل تسهيل عملية مقارنتها مع بعضها البع
مفهوم هذه الخواص وفق التالي:
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 1.2.2خاصييية الثبييات:يللي خاصللية مبنيللة علللى أسللا مبللدأ الثبللات والللذي يقصللد بلله أن تطبللق املؤسسللة نفللس األسللاليب والطللرق
لللنفس األحللداح املحاسللبية مللن فتللرة محاسللبية إلللى أخللرى ،فعنللدما تطبللق طريقللة محاسللبية واحللدة لللنفس الحللدح مللن فتللرة ألخللرى
فإنهلا تعتبلر ثابتلة فلي اسلتخدامها للمعلايير املحاسلبية ،وال يععلي ذلل أن املؤسسلة ال يمكنهلا التحلول ملن طريقلة محاسلبية معينلة إلللى
أخلرى ،حيل يمكنهللا التغييلر فلي السياسللات والطلرق املحاسللبية إذا أثبتلت أفضلليتها ،فللي هلذه الحالللة يللزم اإلفصلاح عللن طبيعلة وأثللر
التغير املحاسبي في التقارير املالية وخاصة بالفترات التي حدح فيها التغيير(جمعة هوام ،2101 ،صفحة )9 ،2
 2.2.2خاصييية القابلييية للمقارنيية :يقصللد بهللا إمكانيللة مقارنللة املعلومللات املحاسللبية لفتللرة ماليللة معينللة مللع القللوائم املاليللة لفتللرة أو
لفترات أخرى سابقة لنفس املؤسسة ،حي يستفيد مستخدمي املعلومات املحاسلبية ملن إجلراء املقارنلة ألغلراض اتخلاذ القلرارات
املتعلقة باالستثمار والتمويل وتتبع أداء املؤسسة ومركزها املالي من فترة ألخرى ،كما تعتبر املعلومات التي تم قياسها والتقرير عنها
بصللورة مماثلللة عللن املؤسسللات املختلفللة قابلللة للمقارنللة وتمكللن هللذه الخاصللية املسللتخدمين مللن تحديللد جوانللب االتفللاقواالختالف
األساسية في الظواهر االقتصادية طاملا أنه لم يتم إخفاء هذه الجوانب باستخدام طلرق محاسلبية غيلر مماثلة(حميلدات،2119 ،
صفحة )01
.3قرارالتمويل :سنتطرق ألهم جوانب املفاهيمية لقرار التمويل وفق التالي:
1.3مفهوم قرارالتمويل :لتحديد مفهوم قرار التمويل البد من التطرق إلى:
1.1.3تعريي يير قي ييرارالتمويي ييل :قل لرار التموي للل ه للو قل لرار" :يبحل ل ف للي الكيفي للة الت للي تتحص للل به للا املؤسس للة عل للى األم للوال الض للرورية
لالستثمارات ،فهل يجب عليها إصدار أسهم جديدة أو اللجوء إلى االستدانة ،هذا القرار مرتبط ارتباطا وثيقا بقرار االستثمار ألنه
سللتكون هنللاك مقارنللة بللين معللدل مردوديللة املشللروع االسللتثماري وتكلفللة تمويللله ،وبمللا أن املللوارد املاليللة محللدودة ،فيجللب عليهللا أن
تختللار املشللار ع االسللتثمارية التللي تضللمن لهللا مردوديللة مرتفعللة مللع تكلفللة منخفضللة وتقلللص مللن أخطللار اإلفال (".مليكللة زغيللب،
 ،2118صفحة .)2
كما يعرف بأنه "القرار الذي يتعلق بأنواع مصادر األموال وكيفية الحصول عليها ،واملوازنة بين أنواعها املختلفة في سبيل الوصول
إلى هيكل رأ املال األمثل"(رمضان ،2112 ،صفحة )8
2.1.3أهمييية التمويييل :كمللا هللو معللروف ،فللإن التمويللل يعتبللر فرعللا مللن فللروع علللم االقتصللاد ،وتبللرز أهميتلله كونلله يللؤمن و سللهل
إنتق للال الف للوائ

النقديل لة والق للوة الشل لرائية م للن الوح للدات االقتص للادية ذات الف للائ

إل للى تلل ل الوح للدات الت للي له للا ج للز م للالي،

فالوحدات االقتصادية التي لها جز يلي تلل الوحلدات التلي يزيلد إنفاقهلا عللى السللع والخلدمات علن دخلهلا ،فلي حلين أن الوحلدات
ذات الفائ

يي تلل التلي يزيلد دخلهلا عملا تنفقله عللى السللع والخلدمات ،وعاملة تعتملد آليلة التمويلل عللى جمللة ملن الحلوافز التلي

تحم للل ع للن طريقه للا الوح للدات االقتص للادية ذات الف للائ

ألن تتن للازل ع للن فوائض للها النقدي للة لص للال الوح للدات االقتص للادية ذات

العجللز ،وهللذا األمللر يعطللي الحركيللة والحيويللة الالزمللة والضللرورية لتحقيللق وتيللرة نمللو اقتصللادي مقبللول وتنميللة شللاملة ثللم تحقيللق
الرفاهية للمجتمع ،ولعل من أبرز العناصر الدالة على أهمية التمويل ما يلي(:براق ،0888 ،صفحة )20
 توفير املبالغ النقدية الالزمة للوحدات االقتصادية ذات العجز في أوقات الحاجة؛ تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي للبالد بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.3.1.3مخاطرالتمويل :يمكن تقسيم مخاطر التمويل إلى( :الحاج ،2101 ،صفحة )22،23
1.3.1.3املخاطراملادية :في حالة عدم تسديد املبالغ املقترضة مما ينت عنه خسائر أي تكاليف إضافية.
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 2.3.1.3املخاطرالفنية :ويي املخاطر التي تنت من حقيقة أن مهارة املنت قد تتناسب مع خططه ،ومن أجل ذل وبالرغم من
الوسائل املعروفة فإن املنت قد يفشل في عمل الش يء املرغوب.
 3.3.1.3املخاطراالقتصادية :ويي تل املخاطر الناجمة عن أسباب اقتصادية بحتة وتنقسم إلى نوعين:
 مخطر انخفاض الطلب على املنت املمول؛ مخاطر عدم كفاية عرض املوارد الالزمة لصنع املنت املخطط له.2.3أساسيات قرارالتمويل :واملتمثلة في:
1.2.3هيكل التمويل :يعرف هيكل التمويل بأنه" :هيكل مصادر التمويل أو جانب الخصوم وحقوق امللكية في كشف امليزانية
العمومية (".التمي ي ،2118 ،صفحة )328
وعليه يمكن القول أن مكونات هيكل التمويل تتمثل في مصادر التمويل القصيرة وطويلة األجل ويمكن تفصيلها كما يلي:
 1.1.2.3مصادر التمويل قصيرا األجل :تلجأ لها املؤسسة من أجل تغطية احتياجاتها الدورية أو ما يعرف بتمويل النشاط
االستغاللي للمؤسسة ،ال يتجاوز أجل استحقاقها السنة الواحدة ومن أهم أنواعها نجد (:شبيب ،2119 ،صفحة )209،222
أ-االئتمان التجاري :هو عبارة عن تمويل يمنحه املورد إلى املشتري عن شراء بضاعة بقصد إعادة بيعها أو استخدامها.
ب-االئتمان املصرفي :تحتاج املشار ع عادة خالل دورتها االستثمارية التشغيلية إلى قرض قصير األجل لتغطية احتياجاتها خالل
هذه الدورة.
 2.1.2.3مصييادرالتموي ييل طويل يية األج ييل :ي للي املصللادر التللي تلجللأ إليهللا املؤسسللة م للن أجللل تمويللل احتياجاتهللا التللي تتميللز ب للخامة
مبالغها التمويلية وطول املدة الزمنية املحددة إلنجازها وتتمثل في:
أ-مصادر داخلية :إن التمويل الداخلي يعد ملن أهلم مصلادر التمويلل فلي املؤسسلة مللا لله ملن خصلائص ومميلزات إذ يعتبلر أحلد أهلم
املكونات األساسية للتمويل)(Zavi Bodie, 2001, p. 465
وتعلرف مصللادر التمويللل الداخليللة بأنهللا "عمليللة احتجللاز النتللائ املحققلة مللن طللرف املؤسسللة واسللتخدامها فللي عمليللة تمويللل نموهللا
ذاتيا ،حي يفاضل املساهمون بين عملية توز ع األرباح وبين تعظيم قيم املؤسسة عبر زيادة رأ املال "(Pascal Barneto, 2009,
)p. 332
ب-مصادر خارجية :يي املصادر التي تلجأ املؤسسة من خاللها إلى استدانة مبالغ كبيرة بطرق متعلددة وملن جهلات مختلفلة ويكلون
أجل استحقاقها سنة أو أكثر ويمكن تلخيصها فيما يلي :
السندات :تعتبر السندات أحد صور االقتراض طويل األجل.القي ييروك البنييي يية :يمكل للن تعريل للف القل للروض طويلل للة األجل للل علل للى أنه ل لا "عقل للد يل للتم بل للين املؤسسل للات املاليل للة املانحل للة للقل للرض،واملؤسسات التي تعاني من جز في تمويل استثماراتها والتلي تعتبلر كطالبلة لهلذه القلروض ،وفلق بنلود وشلروط يلتم تحديلدها فلي
العقد من خالل التفاوض). (Pilverdier-Latreyte, 1999, p. 334
االس يير جار(التموي ييل اريج يياري):االس للتئجار ه للو" :عق للد يس للمح بموجب لله امل للؤجر للمس للتأجر بإس للتعمال مع للدات أو تجهي لزاتخاصة ،مقابل التزام هذا األخير بدفعات استئجار متتالية خالل مدة العقد"(ماهر شكري ،2112 ،،صفحة )021
2.2.3تكلفة التمويل :تعددت التعاريف التي تطرقت لتكلفة التمويل ونذكر منها:
تع للرف تكلف للة التموي للل عل للى أنهل للا " :عب للارة ع للن الح للد األدن للى م للن العائ للد ال للذي ينب للي تحقيقل لله م للن االس للتثمارات كش للرط أساس ل ل ي
لقبوله"(حنفي ،2112 ،صفحة )322
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كما تعرف بأنها " :التكلفة املرجحة لكل مصدر من مصادر التمويل(علوان ،. 2118 ،صفحة )328
3.2.3نظم املعلومات املاليية التمويليية :يمكلن تعريفهلا عللى أنهلا" :إحلدى نظلم املعلوملات املاليلة املبنيلة عللى الحاسلبات ا ليلة التلي
تقوم بدعم عملية اتخاذ املديرين املاليين لقراراتهم املتعلقة باألنشطة التمويلية وتحديد املخصصات املاليلة والرقابيلة علن امللوارد
املالية للمؤسسة (".نوري ،2102 ،صفحة )082
4.2.3جييدول التمويييل :بمكللن تعريللف جللدول التمويللل علللى أنلله :جللدول االسللتخدامات واملللوارد الللذي يفسللر تغي لرات ذمللة املؤسسللة
خالل فترة زمنية معينة ،يبرز هذا الجدول تمويل االحتياجات التمويلية الجديدة املحققة خالل الدورة ،وسلائل التمويلل الالزملة،
وأثللر كللل العمليللات املحققللة علللى مسللتوى الخزينللة ،يتميللز جللدول التمويللل بمنطللق التللوازن الللذم ي الللذي يرتكللز علللى مفللاهيم رأ
املال العامل الصافي اإلجمالي ،احتياجات رأ املال العامل والخزينة.
 .4الدراسة امليدانية:
 1.4منهجية الدراسة امليدانية  :قبل القيام بتحليل االستبيان املعد لخدمة هذه الدراسة البد من تحديد الخطوات املتبعة في
إعداده وتوز عه وأهم األساليب املستخدمة في تحليله وفق التالي:
 1.1.4ت ديد مجتمع وعينة الدراسة :في هذه الدراسة تم اختيار مجتمع وعينة الدراسة وفق التالي:
1.1.1.4مجتمع الدراسة :إن مجتمع الدراسة املحدد في هذه الدراسة يتمثل في مجموعة من املؤسسات االقتصادية الجزائرية
بوالية بسكرة وذل ملا تملكه هذه املؤسسات من دور ريادي ومتميز في األنشطة التجارية والصناعية التي تعمل على تدعيم
الحركة التجارية والدفع بالتنمية االقتصادية للوالية املعنية فضال عن دورها في تدعيم الحركة التجارية على املستوى الوطعي من
خالل توز عها ملنتجاتها على عدد من واليات الوطن ،هذا الدور ال يمكن أن تقوم به دون أن تلجأ الى اتخاذ قرارات سواء إدارية أو
مالية من شأنها أن تطور من نشاطها وتسهل مهامها لتحقيق أهدافها املنتظرة من خالل العمل املحاسبي الذي يوفر لها كم معتبر
من املعلومات املحاسبية من أجل استخدامها في اتخاذ قراراتها املالية خاصة في جانب التمويل.
2.1.1.4عينة الدراسة :لقد تم االهتمام باختيار شريحة األفراد لفئات عينة الدراسة بعناية فائقة ،بحي تم الوصول إلى أكبر
شريحة معدة ومستخدمة للمعلومات املحاسبية التي تنتجها مجموعة من املؤسسات االقتصادية الجزائرية محل الدراسة،
واعتمدت الباحثتين على اختيار هذه الشريحة كونها تمتل قدر كافي من الخبرات العلمية والعملية في املجال املحاسبي
وتطبيقاته ،وذل بهدف الوصول إلى أكبر قدر من النتائ الواقعية واملفيدة للدراسة.
بالنسبة لعدد العينة النهائية التي تم العمل بها بعد عملية الفرز والتفحص وإلغاء االستمارات الغير صالحة تم اإلبقاء على 81
استمارة صالحة إلجراء الدراسة عليها.
 2.1.4االستبيان :تم تقديم االستبيان املعد لهذه الدراسة في شكله النهائي بعد إتباع عدة مراحل نبينها في ما يلي:
 1.2.1.4ت ضير أس لة االستبيان :حاولت الباحثتين أوال بناء استبيان مبعي على أسا عل ي ،مع التركيز على ضرورة تبسيط
األسئلة التي جاء بها هذا االستبيان واالبتعاد عن التعقيد حت تكون قابلة للفهم من قبل أفراد العينة املوجهة لهم ،إذ تم تقسيم
هذا االستبيان إلى جزئين:
أ -الجييزء األول :الخلاص باملعلومللات املهنيللة املتعلقللة باملجيللب عللى األسللئلة ملن خللالل معرفللة مؤهللله العل للي ،التخصللص األكللادي ي
وال للذي يج للب أن يك للون ل لله عالق للة بص لللب املوض للوع ،الوظيف للة الت للي يش للغلها داخ للل املؤسس للة ،باإلض للافة إل للى تحدي للد س للنوات الخب للرة
املهنية.
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ب -الجييزء الثييا  :تللم تخصيصلله ملحللاور الدراسللة والللذي قسللم بللدوره إلللى محللورين مللن أجللل الوصللول إللى الهللدف املرغللوب منلله مللن
أجل إثبات فرضيات الدراسة.
 2.2.1.4قييا ميدا املوافقية عميى م ياور االسيتبيان :لهلذه الدراسلة تلم اختيلار مقيلا ليكلارت الخماسل ي املكلون ملن  2درجلات،
لقيا موافقة املستجيبين لفقرات االستبيان مقسمة حسب الجدول التالي:
الجدول  :2يوضح درجات سلم ليكارت الخماس ي
املحور املعني
واالستجابة
الدرجة
االستجابة واملحور
املعني

دائما
5
موافق بشدا

املحور األول
أحيانا
غالبا
3
4
م ايد
موافق
املحور الثا
املصدر :من إعداد الباحثتين

نادرا
2
غيرموافق

أبدا
1
غيرموافق بشدا

 3.2.1.4إختبار صدق وثبات االستبيان :تم إثبات صدق أداة الدراسة ظاهريا كخطوة أولى من خالل عرض االستبيان على عدد
من املحكمين املختصين في مجال املحاسبة.
بعللد جمللع البيانللات األوليللة للعينللة االسللتطالعية ( 31اسللتمارة) وتفر غهللا فللي برنللام  SPSSاإلصللدار رقللم  23ومللن أجللل قيللا صللدق
االتساق الداخلي لالستبيان تم حساب معامل االرتباط بيرسون  Pearsonللفقرات املكونة له مع الجزء الخاص بها واملحور الذي
تنت ي إليه وجد أن معامل االرتباط قوي عند مستوى الداللة ( ،)α = 0,05هذا ما يؤكد صدق أداة الدراسة.
كخطل للوة أخيل للرة قبل للل مباشل للرة توز ل للع االسل للتبيان علل للى العينل للة النهائيل للة وللتأكل للد مل للن ثبل للات االسل للتبيان تل للم االسل للتعانة بمعامل للل ألفل للا
كرونبللا Alpha de Cronbachوالللذي تراوحللت قيملله (مللن الجللزء إلللى الكللل) بللين ( 12922و )1.928أي أن االسللتبيان يتمتللع بدرجللة
ثبات تلبي احتياجات الدراسة(.أنظرامللحق )1
 3.1.4األسالي ارحصائية املستخدمة في الدراسة :بغرض تحليل البيانات املجمعة سيتم استخدام األدوات اإلحصائية
التالية:
 معامل ارتباط بيرسون  :Pearsonلقيا مدى صدق االتساق الداخلي لكل فقرة من فقرات االستبيان مع املحور الذي
تنت ي إليه هذه الفقرة ،باإلضافة إلى تحديد معامل ارتباط متغيرات الفرضية املراد اختبارها قبل إجراء اختباراالنحدار
الخطي البسيط؛
 معامل ألفا كرونباخ  :Alpha de Cronbachهذا املعامل الذي يستخدم عندما يراد قيا ثبات التقديرات التي نحصل
عليها من اإلستبانات التي تقيس موضوع يفترض تجانس فقراته ،قيمته املعتمدة بين الصفر والواحد ومتوسطه 1.9؛(دليو،
 ،2102صفحة )92
 الؤس امل وية والتيرارات :لوصف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة واملتمثلة في الجزء األول من االستبيان الخاص
باملعلومات املهنية؛
 املتوسط الحساب  :يعرف على أنه هو القيمة التي تجتمع حولها مجموعة القيم ،ويتم حسابه ملعرفة ترتيب فقرات
االستبيان من أعلى إلى أقل متوسط حسابي؛
 االن راف املعياري :يعرف على أنه القيمة التي تبين مدى انحراف الفقرات عن متوسطها الحسابي ،فكلما زادت قيمة
االنحراف عن املتوسط كلما كان االنحراف عالي والعكس صحيح؛
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 اختبار :Kolmogrov-smirnovإلجراء اختبار التوز ع الطبيعي؛
 اختبار :Shapiro-Wilkإلجراء اختبار التوز ع الطبيعي وتأكيد االختبار السابق؛
 اختبار العالقة الخطية:اختبار يتم إجراؤه من أجل إثبات خطية العالقة بين املتغير املستقل والتابع من أجل تحديد
حتمية إجراء اختبارات معينة دون األخرى؛
اختبار االن دار الخط البسيط :لقيا أثر املتغير املستقل على املتغير التابع لكل فرضية من فرضيات الدراسة،
باإلضافة إلى تحديد نموذج االنحدار الخطي البسيط لكل فرضية من فرضيات الدراسة والذي يمكن ترجمته من
خالل الدالة التاليةY=B0+B1X:
 2.4الت ليل ارحصائ للبيانات :من خالل إجراء االختبارات األولية للبيانات املجمعة وفق الخطوات التالية:
 1.2.4وصر الخصائص املهنية لعينة الدراسة :انطالقا من البيانات الخاصة باملعلومات املهنية ألفراد العينة النهائية املجمعة
من استمارة االستبيان تم الحصول على املعلومات املبينة في الجدول التالي:
الجدول  :3توزيع عينة الدراسة حس املعلومات املهنية
املتغير
-1املؤهل العلمي

-2التخصص
األكاديمي

نوع املتغير
ثانوي
ليسا س
ماستر
مؤهل آخر
م اسبة
م اسبة وضرائ
م اسبة ومالية
تخصص آخر

املتغير

نوع املتغير

التيرار الؤسبة
1333
12
م اس
-3الوظيفة
5535
55
رئيس مصلحة
25
11
مدير
1131
15
-4الخبرا املهنية أقل من  5سنوات
2232
25
من 5إلى  15سنوات
5.5
55
من  11إلى  15سنة
2535
24
أكثرمن  15سنة
4535
41
املصدر :من إعداد الباحثتين (اعتمادا على نتائ االستبيان)

التيرار الؤسبة
55
33
53
31
21
14
13

5535
3533
333
3434
3131
1535
1131

من خالل الجدول السابق نستنت ما يلي:
 املؤهل العلميي :بنسلبة تفلوق  %22للدههم شلهادات جامعيلة وهلذا ملا يعطلي مصلداقية أكثلر راء عينلة الدراسلة حلول النتلائاملتوصل إليها ،بحكم أن هذا املؤهل يدل على درجة وعي كبيرة حول ما سيتم طرحه في االستبيان؛
 التخصييص األكيياديمي :بنسللبة تفللوق  %21تخصللص محاسللبة هللذا مللا يسللمح وبدرجللة كبيللرة بإعطللاء نتللائ موثوقللة أكثللر حللولهذه الدراسة كونها تمس الجانب املحاسبي بصورة كبيرة جدا؛
 الوظيفيية :نسللبة  %2229تخللص وظيفللة املحاسللب ويللي نسللبة كافيللة جللدا إلعطللاء إجابللات قريبللة أكثللر مللن الواقللع فيمللا يتعلللقباملعلومات املحاسبية املعدة من قبلهم؛
 الخبرا املهنية :بنسبة تفوق  %21تتعلق بالخبرة املهنية التي تفوق  2سنوات عمل فعلية ويي نسبة كافية جدا إلعطاءإجابات تتماش مع كفاءة ،خبرة وممارسة مرتبطة بمحاور الدراسة.
 2.2.4الت ليل ارحصائ التجاه إجابات عينة الدراسة :من خالل حساب كل من املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
إلجابات أفراد عينة الدراسة (أنظرامللحق  )2و يمكن التعليق على نتائجهما وفق التالي:
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 بالنسبة للمحور األول املتعلق بالخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات املكونةلهذا املحور بين ( 2.2222و)322222وانحراف معياري تراح بين ( 1.29289و )1.88299مما يدل على وجود إنفاق بين آراء
عينة الدراسة حول فقرات هذا املحور وفق الترتيب املبين في امللحق سابق الذكر ،في حين أن املتوسط الحسابي الجزئي
واالنحراف املعياري لقس ي هذا املحور وهما الخصائص الرئيسية والخصائص الثانوية قدر على التوالي بل (،222038
 )1.23233و( )1.22229 ،223233أما املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات هذا املحور قدر بل (،222922
.)1.39839
 أما بالنسبة للمحور الثاني املتعلق بعملية اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية فاملتوسط الحسابيللفقرات الخاصة به تراوحت ما بين ( 222998و)328229وبانحراف معياري تراوح بين ( 1.93283و )1.83281مما يثبت
انسجام إجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات هذا املحور ،وفق الترتيب املدرج في امللحق  12لهذه الفقرات ،أما
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات هذا املحور فقدر بل (.)1222228 ،220022
 في حين قدر املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري املقابل له لجميع فقرات االستبيان قدر بل ()1.32281 ،222033وهذا ما يؤكد وجود اتفاق عام في اتجاه آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية موضوع توفر الخصائص النوعية للمعلومات
املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية.
 3.4اختبار فرضيات الدراسة وت ليل نتائجها :انطالقا من فرضيات الدراسة سيتم أوال بناء الفروض العدميةبغرض االختبار
اإلحصائي لها:
الفرضية العدمية األولى :
:H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ( (α= 0,05للخصائص الرئيسية للمعلومات املحاسبية في اتخاذ قرار
التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية.
الفرضية البديلة:H1ويي تمثل الفرضية البحثية األولى يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ( (α= 0,
05للخصائص الرئيسية للمعلومات املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية.
وتقسمالفرضية العدمية األولى إلى فرضيتين جزئيتين هما:
 :H01ال يوجلد أثللر ذو داللللة إحصللائية عنللد مسلتوى املعنويللة ( (α= 0,05لخاصلية مالءمللة املعلومللات املحاسللبية فللي اتخللاذقرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية،
وتقابللل الفرضييية البديليية  :11Hيوجللد أثللر ذو داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى املعنويللة ( (α= 0, 05لخاصللية مالءمللة املعلومللات
املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية،
 :H02ال يوجلد أثلر ذو دالللة إحصلائية عنلد مسلتوى املعنويلة ( (α= 0,05لخاصلية موثوقيلة املعلوملات املحاسلبية فلي اتخلاذقرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية،
وتقابللل الفرضييية البديل يية :22Hيوجللد أثللر ذو داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى املعنويللة ( (α= 0,05لخاصللية موثوقيللة املعلوم للات
املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية
الفرضية العدمية الثانية:
:H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ( (α= 0,05للخصائص الثانوية للمعلومات املحاسبية في اتخاذ قرار
التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية.
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وتقابل الفرضية البديلة: H1ويي تمثل الفرضية البحثية الثانية يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ( =(α
0,05للخصائص الثانوية للمعلومات املحاسبية في اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية.
يتطلب االختبار اإلحصائي لهذه الفروض إتباع الخطوات التالية:
 1.3.4إثبات ت قق شروط اختبار الفرضيات :في هذه الخطوة سيتم التحقق من توفر الشروط األساسية من أجل تحديد أي
االختبارات الواجب إتباعها إلثبات أو نفي فرضيات الدراسة:
 1.1.3.4اختبار التوزيع الطبيعي :يتم إجراء هذا االختبار من أجل تحديد نوع االختبارات الواجب إتباعها اتجاه فرضيات
الدراسة سواء معلمية أو المعلمية ،لذا ال بد من التأكد فيما إذا كانت البيانات املجمعة تتبع التوز ع الطبيعي أم ال وذل من
خالل اللجوء إلى استخدام كل من اختبارKolmogrov-smirnovواختبار Shapiro-Wilkوتم التوصل إلى النتائ املبينة في
الجدول التالي:
الجدول  :4إختبارالتوزيع الطبيعي
نوع االختبار
مستوا الداللة

Shapiro-Wilk
Sig

Kolmogorov-Smirnova
Sig

فقرات االستبيان

*0.732

*0.200

*مستوى الداللة ()0,05 = α
املصدر :من إعداد الباحثتين (اعتمادا على مخرجات برنام )SPSS

من خالل النتائ املتوصل إليها نستنت أن توز ع البيانات طبيعي ،إذ أن مستوى الداللة في كال االختبارين أكبر من مستوى
الداللة املعمول به في هذه الدراسة ( ،)α = 0,05بالتالي الختبار فرضيات الدراسة سيتم استخدام االختبارات املعلمية.
 2.1.3.4اختبار العالقة الخطية :يتم إجراء هذا االختبار من أجل تحديد مستوى داللة العالقة الخطية بين متغيري كل فرضية
من فرضيات الدراسة ،وتم تلخيص نتائ هذا االختبار من خالل الجدول التالي:
الجدول  :5اختبار العالقة الخطية بين املتغيرات املستقلة واملتغيرالتابع
مستوا الداللةSig

متغيرات الدراسة
املتغيراملستقل
خاصية املالءمة
خاصية املوثوقية
الخصائص الثانوية

املتغيرالتابع
قرارالتمويل

5.553
53114
53321
املصدر :من إعداد الباحثتين (اعتمادا على مخرجات برنام )SPSS

من خالل مستويات الداللة املحسوبة بين كل متغير مستقل واملتغير التابع لكل فرضية جزئية من فرضيات الدراسة نالحظ أن
مستوى الداللة املستخرج اعتمادا على اختبار العالقة الخطية أكبر من مستوى الداللة املعمول به في الدراسة ( )α = 0,05وهذا
ما يدل على أن هناك عالقة خطية بين كل من املتغيرات املستقلة للدراسة املتمثلة في كل من خاصية املالءمة وخاصية املوثوقية
والخصائص الثانوية للمعلومات املحاسبية واملتغير التابع املتمثل في قرار التمويل ،وهذا ما يمهد إلجراء االختبارات املعلمية
الالزمة األخرى.
 3.1.3.4اختبار عالقة االرتباط :تعتبر آخر خطوة قبل إجراء اختبار فرضيات الدراسة من أجل تحديد معامل االرتباط بين
متغيري فرضيات الدراسة ،وذل من خالل حساب معامل االرتباط Pearsonكما هو مبين في الجدول التالي:
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الجدول  :5معامل االرتباط بين املتغيرات املستقلة واملتغيرالتابع
البيان
املتغيراملستقل

قرارالتمويل
*53213
53544
15
*53221
5.535
15
*5.244
5.521
15

املتغيرالتابع
معامل االرتباط
Sig
حجم العينة
معامل االرتباط
Sig
حجم العينة
معامل االرتباط
Sig
حجم العينة

خاصية املالءمة

خاصية املوثوقية

الخصائص الثانوية

*مستوى الداللة ()0,05 = α
املصدر :من إعداد الباحثتين (اعتمادا على مخرجات برنام )SPSS
من خالل النتائ املتوصل إليها واملبينة في الجدول السابق يت

أن مستوى الداللة املقابلة ملعامالت االرتباط املحسوبة لكل من

متغيري فرضيات الدراسة أقل من مستوى الداللة املعمول به ( )α = 0,05وهذا ما يفسر وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين
املتغيرين.
 2.3.4اختبييار الفرضييية األولييى :بعللد التأكللد مللن شللروط تطبيللق اختبللار االنحللدار الخطللي البسلليط الختبللار الفرضلليتين الجللزئيتين
املنقسمتين من للفرضية األولى تم تطبيقه والتوصل إلى النتائ التالية:
الجدول رقم  :53معامالت اختبار االن دارالخط البسيط لنموذجي الفرضية األولى
املعامالت
النموذج
نموذج الفرضية الجزئية
األولى
نموذج الفرضية الجزئية
الثانية

الثابمل
املالءمة
الثابمل
املوثوقية

 -املتغير التابع :قرار التمويل

املعامل املعياري Bêta

معامل االن دار
B
33231
53253
3.513
5.231

-53213
-5.221

معامل الت ديد
R-deux
-5.545
-53553

املعنوية
Sig417
5.555
5.544
5.555
5.535

املصدر :من إعداد الباحثتين (اعتمادا على مخرجات برنام )SPSS

إنطالقا من النتائ املبينة في الجدول السابق نالحظ أن:
 مستوى معنوية النموذج األول الخاص بالفرضية الجزئية األولى هو ( )12122 =Sigويي معنوية عند مسلتوى الدالللة ( = (α0,05أي أن النموذج املراد دراسته معنوي؛
 مستوى معنوية النموذج الثاني الخاص بالفرضية الجزئية الثانية هو ( )12131 =Sigويي معنوية عنلد مسلتوى الدالللة ( (α= 0,05أي أن النموذج املراد دراسته معنوي؛
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بمععل أدق تللأثير املتغيللر املسللتقل معنللوي علللى املتغيللر التللابع ،وهللذا مللا يللؤدي إلللى رفل

الفرضللين الصللفريين وقبللول الفرضللين

البديلين اللذان يؤيدان وجود تأثير بين املتغيرين.
وفيما يخص القيم األخرى املدرجة ضمن الجدول فيمكن تفسيرها وفق التالي:
 دالللة االنحللدار الخاصللة بالفرض لية الجزئيللة األولللى تللأتي كمللا يلللي Y=3.278 +0.203Xأي أنلله كلمللا زاد اهتمللام متخللذي الق لراربخاصللية مالءمللة املعلومللات املحاسللبية بمقللدار وحللدة انحلراف معيللاري واحللدة تحللدح زيللادة فللي اهتمللامهم بعمليللة اتخللاذ قلرار
التمويل بنسبة تبلغ %2123؛
 داللة االنحلدار الخاصللة بالفرضلية الجزئيلة الثانيللة تلأتي كمللا يللي  Y=3.083 +0.238Xأي أنله كلملا زاد اهتمللام متخلذي القلراربخاصية موثوقية املعلومات املحاسبية بمقلدار وحلدة انحلراف معيلاري واحلدة تحلدح زيلادة فلي اهتملامهم بعمليلة اتخلاذ قلرار
التمويل بنسبة تبلغ %2329؛
 معاملل التحديلد  R-deuxواللذي هلو عبلارة علن تربيلع املعاملل املعيللاري  ،Bêtaتشلير قيمتله املبينلة فلي الجلدول أعلاله إللى أن كلللم للن خاص للية مالءم للة املعلوم للات املحاس للبية وخاص للية موثوقي للة املعلوم للات املحاس للبية تفس لران عل للى الت للوالي م للا نس للبته %222
و %223مللن التغي لرات التللي تط لرأ علللى عمليللة اتخللاذ ق لرار التمويللل فللي املؤسسللات االقتصللادية الجزائريللة ،أمللا النسللبة املتبقيللة
واملقدرة بل %8122فإنها تعود إلى متغيرات أخرى لم يتضمنها هاذين النموذجين.
 3.3.4اختبييار الفرضييية الثانييية :بعللد التأكللد مللن شللروط تطبيللق اختبللار االنحللدار الخطللي البسلليط الختبللار الفرضللية الثانيللة تللم
تطبيق هذا االختبار والتوصل إلى النتائ التالية:
الجدول  :1معامالت اختباراالن دارالخط البسيط لنموذج الفرضية الثانية
املعامالت
النموذج

املعامل املعياري Bêta

معامل االن دار
B
23111
53211

الثابمل
الخصائص الثانوية

 -املتغير التابع :قرار التمويل

-53244

معامل الت ديد
R-deux
-5.551

املعنوية
Sig
5.555
5.521

املصدر :من إعداد الباحثتين (اعتمادا على مخرجات برنام )SPSS
إنطالقا من النتائ املبينة في الجدول السابق نالحظ أن:
 مسلتوى معنويلة النملوذج األول الخلاص بالفرضلية الثانيلة هلو ( )12120 =Sigويلي معنويلة عنلد مسلتوى الدالللة ( (α = 0,05أي أن النموذج املراد دراسته معنوي؛
 بمعع أدق تأثير املتغير املستقل معنوي على املتغير التابع ،وهذا ما يؤدي إلى رف

الفرضية الصفرية وقبول الفرضية

البديلة التي تؤيد وجود أثر للخصائص الثانوية للمعلومات املحاسبية في إتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية
الجزائرية.
وفيما يخص القيم األخرى املدرجة ضمن الجدول فيمكن تفسيرها وفق التالي:
 دالة االنحدار الخاصة بالفرضية الثانية تأتي كما يليY=2.888+0.281Xأي أنه كلما زاد إهتمام متخذي القرار بالخصائصالثانوية للمعلومات املحاسلبية بمقلدار وحلدة انحلراف معيلاري واحلدة تحلدح زيلادة فلي اهتملامهم بعمليلة اتخلاذ قلرار التمويلل
بنسبة تبلغ %2920؛
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أثر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف اختاذ قرار التمويل

سعـاد معاليم ،مسيحة بوحفص

 تشللير قيمللة معامللل التحديللد  R-deuxاملبينللة فللي الجللدول أعللاله إلللى أن الخصللائص الثانويللة للمعلومللات املحاسللبية املعلومللاتاملحاس للبية تفس للر م للا نس للبته  %228م للن التغيل لرات الت للي تطل لرأ عل للى عملي للة اتخ للاذ قل لرار التموي للل ف للي املؤسس للات االقتص للادية
الجزائرية ،أما النسبة املتبقية واملقدرة بل %8220فإنها تعود إلى متغيرات أخرى لم يتضمنها هذا النموذج.
 .5خاتمة:
ت للم الس للعي م للن خ للالل ه للذه الدراس للة إل للى تبي للان أث للر الخص للائص النوعي للة للمعلوم للات املحاس للبية ممثل للة ف للي ك للل م للن الخص للائص
الرئيسية والثانوية على عملية اتخاذ قرار التمويل في املؤسسات االقتصادية الجزائرية ،وقد توصلنا إلى جملة من النتائ أهمها:
 تأكيد أفراد عينة الدراسة على أن املعلومات املحاسبية املعدة واملقدمة ملن قبلل املؤسسلات الجزائريلة خاصلة بعلد تطبيلقالنظام املحاسبي املالي تتوفر على خصائص نوعية مميزة (سواء الخصائص الرئيسية او الثانوية)،
 تأكيد أفراد عينة الدراسة على أن عملية اتخلاذ قلرار التمويلل فلي املؤسسلات االقتصلادية الجزائريلة يلي عمليلة تلتم بموجلبتحدي للد مص للادر التموي للل املت للوفرة واحت لرام أساس لليات ه للذا الن للوع م للن الق لرارات (هيك للل التموي للل ،تكلف للة التموي للل ،ج للدول
التمويل وإعداد نظم املعلومات التمويلية)،
 عملية اتخاذ قرار التمويل ال بد فيها من االعتماد على معلومات محاسبية تتوفر على خصائص نوعية بقسميها الرئيسية والثانوية بإجمالي تأثير  %0222ويي نسبة مقبولة عموما ،للعمل بها في إختيار مصدر تمويل دون ا خر.
أما أهم التوصيات التي يمكن تقديمها تتمثل في:
 ضرورة التركيز أكثر على توفير معلومات محاسبية ذات جودة في املؤسسات االقتصادية الجزائرية؛
 العم للل عل للى تك للوين وت للدريب مع للدي املعلوم للات املحاس للبية ف للي املؤسس للات االقتص للادية الجزائري للة وف للق متطلب للات العم للل
باملعايير املحاسبية الدولية التي من شأنها توفير خصائص نوعية للمعلومات املحاسبية؛
 التركيللز أكثللر علللى أساسلليات قلرار التمويللل فللي املؤسسللات االقتصللادية الجزائريللة مللن أجللل تحديللد الهيكللل التمللويلي األمثللل
لكل مؤسسة وفق احتياجاتها؛
 العمل على إنشاء نظم معلومات تمويلية داخل كل مؤسسة اقتصادية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنظيم والشفافية
في عملية اتخاذ قرار التمويل.

 قائمة املراجع
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