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  فريد فداوي أميـنة. أ
 باحثة دكتوراه في تخصص المالية، المحاسبة

  التسويق في المؤسسةو
  .عنـابة -جـامعة بـاجي مختـار

  الجزائر 
  :ملخصال

دور ركائز حوكمة الشركات المتمثلـة فـي إدارة    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
ذلك من خالل إسـقاط  ، والرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعيةو اإلفصاح ،المخاطر

خالل  SBF250شركة مساهمة فرنسية مسجلة بمؤشر  50الدراسة النظرية على عينة مكونة من 
بحيث تم قياس ممارسات المحاسبة اإلبداعية من خـالل   ،م 2009م إلى  2007الفترة الممتدة من 

تم قيـاس جـودة    كما ،المعدل " Jones ،1995"تقدير قيمة المستحقات االختيارية باستخدام نموذج 
الرقابة لنفس العينـة المدروسـة   و اإلفصاح ،ركائز حوكمة الشركات المتمثلة في إدارة المخاطر
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ومن ثـم اختبـار نمـوذج الدراسـة      ،"Dummy Variables" باستخدام طريقة المتغيرات الوهمية
سة فـي  المقترح من طرف الباحثة ليعكس الدور الذي تلعبه ركائز حوكمة شركات العينة المدرو

تواجـد مؤشـرات ذات داللـة    توصلت الدراسة إلـى  و. الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
اإلفصاح فـي الحـد مـن ممارسـات المحاسـبة      و إحصائية على دور ركيزتي إدارة المخاطر

مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة الرقابة في الحـد  ، في حين عدم تواجد اإلبداعية
يرجع ذلك لعدم الفصل بعدد معتبر من شركات العينـة المدروسـة بـين    ، والممارساتمن تلك 

  .المدير التنفيذيو منصبي رئيس مجلس اإلدارة
ركـائز   ،الرقابـة  ،إدارة المخاطر، اإلفصـاح  ،المحاسبة اإلبداعية : المفتاحيةالكلمات 
  .حوكمة الشركات

 
Abstract : 

This study aimed to identify the role of the corporate governance pillars, risks 
management, disclosure and control , in the limitation of creative accounting practices, 
by dropping the theoretical study on a sample of 50 French joint stock companies 
registered in SBF250 index during the period from 2007 to 2009, creative accounting 
practices was measured by measuring discretionary accruals using the modified 
"Jones,1995" model, the quality of corporate governance pillars, risk management, 

disclosure and control was also measured for the same sample studied using "Dummy 

variables" method , then a model of the study proposed by the researcher was tested to 
reflect the role of corporate governance pillars in the limitation of creative accounting 
practices in the sample studied. The study concluded that there is a presence of 
significant statistical indicators on the role of both of risk management and disclosure 
pillars in the limitation of creative accounting practices, while an absence of significant 
statistical indicators on the role of control pillar in reducing these practices, due to the 
lack of separation between the position of the board chairman and executive director in 
a considerable number of companies of the studied sample. 

Keywords: Creative accounting, risk management, disclosure, control, corporate 
governance pillars. 
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I. مقدمة الدراسة:  
  :مدخل الدراسة - 1

يمـارس باسـتغالل   تعد المحاسبة اإلبداعية من أحدث ممارسات التالعب المحاسـبي الـذي   
علـى جـودة    يـؤثر بحيـث   ،السياسات المحاسبيةو الطرقو ،تعدد البدائل ،المرونة المحاسبية

المعـايير  و تضليل مستخدمي البيانات المالية دون خرق القـوانين و المعلومة المحاسبية بتحريفها
إدارة ومن هنا ازدادت حدة الصراع بين أطراف الوكالة بتعـارض المصـالح بـين    . المحاسبية

صار البد من التفكير في حلـول   ،لما انهارت الثقة بالبيانات المالية المنشورةو ملّاكها،و الشركة
 أمام ذلك لم يجد المتخصصون سـوى تبنـي  ، وللحد من هذه الممارسات إلى أدنى مستوى ممكن

ئز يقوم على ثـالث ركـا   نظام حوكمة الشركات كنظام متكامل للرقابة على الشركة، هذا األخير
كل منها يساهم بدوره كخط دفاعي تجـاه  ، والرقابةو اإلفصاح ،تتمثل في إدارة المخاطر ،أساسية

إعادة الثقة في البيانات المالية الموجهة لخدمة شـريحة عريضـة   و ممارسات المحاسبة اإلبداعية
ه وفي ظل هذه المرتكزات ارتأينا أن نعتمد موضوع هـذ  ،الخارجيينو من مستخدميها الداخليين

  :لتحقيق أهداف الدراسة، قمنا بصياغة التساؤل الرئيسي على النحو التاليو .الدراسة
  " في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ؟ ماهو دور ركائز حوكمة الشركات"

  :الدراسة أهداف - 2

الشركات في الحـد   اختبار مدى الدور الذي تلعبه إدارة المخاطر كركيزة من ركائز حوكمة -
من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشـركات المسـاهمة الفرنسـية المسـجلة بمؤشـر      

SBF250. 

اختبار مدى الدور الذي يلعبه اإلفصاح كركيزة من ركائز حوكمة الشركات في الحـد مـن    -
 .SBF250ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 

اختبار مدى الدور الذي تلعبه الرقابة كركيزة من ركائز حوكمة الشركات فـي الحـد مـن     -
 .SBF250ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 

  
 



 دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعيةـــــــــــــــــــ 

  

  م2014 -فبراير -األولالمجلد  -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  246 -
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  :موضوع الدراسة أهمية - 3

عن طريق خطورة التالعب المحاسبي في البيانات المالية و تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية
المحاسبة اإلبداعية، وكذا تواطؤ بعض مراجعي الحسابات مع إدارة بعـض الشـركات لتحقيـق    

عدم فعالية نظام حوكمتها في التصدي لمثل هـذه  و ا الخاصة على حساب مصلحة مالكهادوافعه
  .الممارسات

  :الدراسة فرضيات - 4
دارة المخـاطر فـي   توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة إ :الفرضية األولى

الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشـركات المسـاهمة الفرنسـية المسـجلة بمؤشـر      
SBF250. 

توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة اإلفصاح في الحد من  :الفرضية الثانية
 .SBF250ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 

توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة الرقابة في الحـد مـن    :الفرضية الثالثة
  .SBF250ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 

  :الدراسة حدود - 5

وهـو المحاسـبة    ،حاسـبي اقتصرت هذه الدراسة على شكل واحد من أشكال التالعـب الم 
تم استثناء ممارسة الغش المحاسبي على اعتبار أن الفرق يتضح فـي كـون غـش    و ،اإلبداعية

 ،المبـادئ المحاسـبية  و المعاييرو البيانات المالية هو ممارسة للتالعب المحاسبي بخرق القوانين
رس دون بينما ممارسات المحاسبة اإلبداعية هي شكل آخر يختلف تماما عن الغش في كونه يمـا 

  .المبادئ المحاسبيةو المعاييرو خرق القوانين
  :الدراسة منهج - 6

ووصوالً ألفضل األساليب والطرق للكشف عن دور ركـائز   ،تحقيقاً ألهداف الدراسة السابقة
المـنهج  تتبـع  فإن الباحثة سـوف   ،حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية

، أسلوب المسح الميداني لجمع البيانات بواسـطة أداة الدراسـة  ذلك من خالل و الوصفي التحليلي
بحيث تم استخدام النماذج المالية لقياس ممارسات المحاسبة اإلبداعية في عينة  ،تحليلها إحصائياو
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بحيـث اسـتخدم نمـوذج     ،SBF250شركة مساهمة فرنسية المسـجلة بمؤشـر    50مكونة من 
"Jones،1995 " للقياس ممارسات المحاسبة اإلبداعية في العينة المدروسـة خـالل الفتـرة    المعد

 Dummy"كما تم اسـتخدام طريقـة المتغيـرات الصـورية      ،م 2009م إلى  2007الممتدة من 

variables  "ه، الرقابة كل واحدة على حـد و اإلفصاح ،لتقييم جودة كل من ركيزة إدارة المخاطر
ممارسـات المحاسـبة   و يربط بين ركائز حوكمـة الشـركات   من ثم بناء نموذج الدراسة الذيو

 . اختبار الفرضياتو تحليال إحصائياواإلبداعية في العينة المدروسة، تحليل النتائج 

 :الدراسات السابقة - 7

المحاسبة اإلبداعية تتطلـب  : تقييم المخزون : " بعنوان "الهند  ، Jaiswall، 2006" دراسة   -أ 
 )1(:"فاعلية حوكمة الشركات 

 هدفت هذه الدراسة إلى تبيان آثار تغيير طرق تقييم المخزون في إطار المحاسـبة اإلبداعيـة  
على ربحية الشركة، بحيث أكدت أن االختيار في طرق تسعير المخزون ال يغيـر مـن واقـع    

على قيمة األرباح المحتجـزة  و لكنه يؤثر على الضرائب من جهةو األحداث االقتصادية للشركة
توزيعه على المساهمين فـي شـكل   و يمتد ذلك التأثير إلى قيمة صافي الدخلو، من جهة أخرى

بالتالي تظهر خطورة ممارسة المحاسبة اإلبداعية من خالل تغيير طرق تقييم المخزون ، وأرباح
توصلت الدراسـة إلـى ضـرورة تفعيـل دور حوكمـة      و .تماشيا مع أغراض اإلدارة في ذلك

بحيث يمكـن   ،المحللين الماليينو أداء كال من لجان المراجعةذلك من خالل تحسين ، والشركات
معدل ربحية السهم تفاديا لتقديم انطباع مظلل في تسعير و لكل منهما المتابعة المستمرة للمخزون

 .مخزون الشركة عن طريق المحاسبة اإلبداعية
 )2(:"وحوكمة الشركاتالعالقة بين المحاسبة اإلبداعية :"بعنوان " الهند ،Agarwal، 2008"دراسة   -ب 

ذلـك  ، والمحاسبة اإلبداعيةو قوة العالقة بين حوكمة الشركات هدفت هذه الدراسة إلى اختبار
على أساس مجموعة من العوامل التي رأى الباحث انه يمكن استخدامها في إطار الحوكمة الجيدة 

سؤال علـى   17من  ةتم توزيع استبانة مكونبحيث  ،للشركات تجاه ممارسات المحاسبة اإلبداعية
وتوصلت الدراسة إلى أن هنـاك عالقـة عكسـية بـين      .محاسب مهني في الهند 48عينة من 

إذ يظهر تأثير كال منهما بطريقة ايجابيـة   ،المحاسبة اإلبداعيةو المراجعة، نظام الرقابة الداخلية
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المحاسبة و كذلك توصلت الدراسة إلى عالقة طردية بين هيكل الديون ،للحد من هذه الممارسات
 ،اإلبداعية فالشركات التي لديها عجز مالي ستلجأ إلى ممارسة المحاسبة اإلبداعية بشـكل كبيـر  

 المسـاهمين و كما أن عامل زيادة المنافسة يؤدي إلى تقليص مشاكل الوكالة بين مجلـس اإلدارة 
   .المحاسبة اإلبداعية بالتالي الحد من ممارساتو
 ضـبط  في دورهاو ركائز الحوكمة:" بعنوان " سوريا  ،2009 ،البرغوثيو الشحادة" دراسة   -ج 

  )3(:"العالمية  المالية األزمة ظل في البيئة المصرفية في األرباح إدارة

المخاطر  إدارةو اإلفصاحو بالرقابة المتمثلة الحوكمة ركائز دور تحليل إلى الدراسة هذه هدفت
تعظيم  في دورها عن فضال واإلداري المالي والفشل التعثر مخاطر تجنب المنظمات المصرفية في

معـايير   الحوكمـة  تـوفر  حيث النمو واالستمرارية عنصر يضمن لها للمنظمة بما السوقية القيمة
ثقـة   كسـب  يـؤدي إلـى   اإلدارة بقدر وسوء والفساد حاالت التالعب عن بالكشف الكفيلة األداء

 المنهج الوصفي الباحثان اتبع حيث،األسواق استقرار تلك على والعمل المال أسواق في المتعاملين

 الدراسـة المكـون مـن    مجتمع توزيعها على وتم استبانة في المتمثلة الدراسة أداة التحليلي من

 المصـارف  هذه بحيث بلغ عدد السورية البيئة في الخاصة العاملة اإلسالميةو التقليدية المصارف

 أربعةو الدراسة من مصرفين إسالميين عينة وتتكون إسالميين مصرفيينو تقليدية مصارف ثمانية

المـديرين   ،مجالس اإلدارة أعضاء فيتمثلون في الدارسة مجتمع أفراد أما ،خاصة تقليدية مصارف
إلـى   الدراسة وتوصلت .ينيالخارج ينيالمراجع ،نيالداخلي المراجعين ،الماليين المدراء ،التنفيذيين

 السابقة لتشريعات تعديلو الجديدة التشريعات بشأن السورية الحكومة من قبل المبذولة أن الجهود

 لـألوراق  دمشق في سوق شفافو فعال بشكل العملو العام المناخ االقتصادي تحسين تهدف إلى

 تحقيـق  هام فـي  دور هاإلى ذلك فإن ل العالمية باإلضافة األسواق منظومة الدخول إلىو المالية

المنظمـات يهـدف    بدليل إرشادي لحوكمة الدراسة أوصت كما .الوحدات تلك في الحوكمة ركائز
 تحقيق السـالمة  في الحوكمة فيه أهمية يوضح في المصارف المخاطر إدارةو الحوكمة إلى تعزيز

 اإلدارةو اإلدارة أعضـاء مجلـس   فـي  توافرها الواجب المعاييرو المصرفية للعمليات المتانةو
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 واضـح  توضيح إلى المودعين باإلضافةو المساهمين تجاه واجباتهم بأداء كيفية قيامهمو التنفيذية

  .التنفيذية اإلدارةو اإلدارة مجلس كل من أعمالو لمسؤوليات
أثر الحوكمة المؤسسية علـى إدارة  : " بعنوان " األردن  ،2009 ،حمدانأبوعجيلة و" دراسة   -د 

  )4(:"دليل من األردن  ،األرباح
 العامـة  المسـاهمة  الصـناعية  الشركات إدارة ممارسة مدى استكشاف إلى الدراسة هذه هدفت

لظهـور   مهـدت  التي العوامل أحدى األرباح باعتبارها إلدارة ،عمان األردنية المدرجة ببورصة
 ثم ومن ،الشركات تلك داخل المؤسسية الحوكمة مستوى قياس ثم ،الحالية من ناحية المالية األزمة
 أخـرى،  ناحية من ،األرباح إلدارة الشركات تلك ممارسة مدى، وذلك المستوى بين عالقة تأسيس

ممارسات ل لقياس المعدJones،1995"  "الباحثان نموذج  استخدم ،أهداف الدراسة تحقيق أجل منو
 الفتـرة خـالل   أردنيةصناعية  شركة مساهمة عامة 45وذلك في عينة مكونة من  ،إدارة األرباح

 تكونـت استبانة  خالل من مستوى الحوكمة المؤسسية في نفس العينة قياس ثم ،م 2006-م  2001
 الحوكمـة  مسـتوى  تحـدد  في مجموعها مجموعة األبعاد التي وشكلت سؤال، وخمسين ستة من

 ،العدالـة  ،ةالمسـاءلة، المسـؤولي   ،االستقاللية ،واإلفصاح الشفافية ،والترتيب النظام:  المؤسسية
 األردنيـة  العامـة  المسـاهمة  الشركات الصناعيةوتوصلت الدراسة إلى أن  .االجتماعي الوعي

 من بالرغمالدراسة  مختلف سنوات خالل إدارة األرباح قامت بممارسة قد عمان ببورصة المدرجة

 كانت حيث ،م 2006م و 2005سنتي  في تلك السنوات والذي يظهر جليا خالل التباين بعض وجود

 2 % فيهـا  نسبة الممارسة بلغت إذ ،إدارة األرباح في ممارسة السنوات حدة أقل م هي 2005سنة

 إدارة ممارسـة في  حدة السنوات أكثر م هي 2006سنة  المقابل كانت في ،العينة شركات من فقط

 أن أيضا إلىشركات العينة كما توصلت الدراسة  من% 62 فيها الممارسة نسبة بلغت األرباح، إذ

 درجـات  ارتفعـت  كلما بحيث ،عكسية عالقة المؤسسية هي الحوكمةو األرباح بين إدارة العالقة

  .إدارة األرباح من الحد في ذلك ساهم كلما في الشركة المؤسسية الحوكمة
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الشركات فـي الحـد مـن التـأثير      دور حوكمة:"بعنوان " فلسطين  ،2011،اآلغا" دراسة   -ه 
السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات الماليـة دراسـة تطبيقيـة علـى البنـوك      

  )5(:"الفلسطينية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مبادئ حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي 
، ذلك بإسقاطها على حالة البنـوك الفلسـطينية  و للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية

لتحقيق هذا الهدف تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة المكـون  و
تـم  حيث  ،كذا مفتشي سلطة النقدو الخارجيين للبنوك الفلسطينيةو من مدققي الحسابات الداخليين

اختبـار  و لغرض تحليـل البيانـات  ، واستبانة 89استبانة في حين تم الحصول على  111توزيع 
وتوصـلت الدراسـة إلـى أن     .SPSSالفرضيات استخدمت الدراسة برنامج الحزمة اإلحصائية 

 ،المعاملة المتكافئـة للمسـاهمين   ،مبدأ حقوق المساهمين: المتمثلة في و مبادئ حوكمة الشركات
ضـمان األسـاس    ،مجلس اإلدارة مبدأ مسؤوليات ،الشفافيةو اإلفصاح ،حقوق أصحاب المصالح

يلعب كل منها دورا فاعال في الحد من التأثير السـلبي للمحاسـبة    ،الالزم لتفعيل إطار الحوكمة
 .اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن البنوك الفلسطينية

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بمحاولة البحث في دور ركائز حوكمـة الشـركات   

ذلـك  ، والرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعيةو اإلفصاح ،المتمثلة في إدارة المخاطر
مدى جودة ركائز حوكمة الشركات بإسقاط الدراسـة النظريـة   و من خالل قياس هذه الممارسات

خالل الفترة الممتدة من  SBF250شركة مساهمة فرنسية مسجلة بمؤشر  50مكونة من على عينة 
ذلك على اعتبار أن فرنسا هي واحدة من الدول المتقدمة التي يشاد بها في  ،م 2009م إلى  2007

المصـداقية  و كذا اعتماد الشفافيةو فعالية الرقابة المحكمة على الشركاتو تطبيق الحوكمة الجيدة
ما أثار فضول الباحث في محاولة كشف مدى ممارسة الشـركات المسـاهمة    ،رير الماليفي التق

الفرنسية لمثل هذه األشكال من التالعب المحاسبي الذي يصعب كشفه أحيانا مـن طـرف عـدة    
بحيث قامت الباحثة بقياس ممارسات المحاسبة اإلبداعية من  .خارج الشركةو جهات رقابية داخل
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كما قامت بقياس جودة ركائز حوكمـة الشـركات   ، المعدل "Jones،1995 " خالل استخدام نموذج
الرقابة لنفس العينة المدروسة وذلـك باسـتخدام طريقـة    و المتمثلة في إدارة المخاطر، اإلفصاح

اختبار نموذج الدراسة الذي قامت باقتراحـه  ومن ثم ، " Dummy Variables"المتغيرات الوهمية 
ليعكس الدور الذي تلعبه ركائز حوكمة شركات العينة المدروسة من الشركات فـي الحـد مـن    

   .ممارسات المحاسبة اإلبداعية
II. اإلطار النظري للدراسة: 

 :أساليبهاو أشكالها ،مفهوم المحاسبة اإلبداعيةالقراءة األدبية ل -1

الباحثين والكتاب والمختصـين وضـع تعريـف لمصـطلح المحاسـبة      لقد حاول العديد من 
اإلبداعية، ونظرا الختالف توجهات هؤالء الباحثين والكتاب فقد ظهرت العديد مـن التعريفـات   

ناصـر،  (يقـدم  بحيث  ،وقد بنيت تلك التعريفات حسب وجهة نظر من وضعها ،لهذا المصطلح
Naser & Pendlebury( عبارة " اإلبداعية من وجهة نظر أكاديمية بأنّها هي  تعريفه عن المحاسبة

خـالل   فيه المعـدون مـن   عن تحويل أرقام المحاسبة المالية عما هي عليه فعالً إلى ما يرغب
 ويعـرف  .)6( "أو جميعهـا / و أو تجاهل بعضها/ االستفادة من القوانين الموجودة و استغالل أو

العملية التي يستخدم من خاللها المحاسـبون معـرفتهم   " بأنها  اإلبداعية المحاسبة )Amatأمات، (
 فيليـبس، ( كما يقدم .)7("األعمال األرقام المسجلة في حسابات منشآت بالقواعد المحاسبية لمعالجة

Phillips( وصف شامل وعام لعملية التالعب  "عبارة عن  اإلبداعية بكونها مفهومه عن المحاسبة
تعريفـه   )Mulford & Comisken ملفـورد، ( ويعطي ."لدوافع داخلية بالمبالغ أو العرض المالي 

عن المحاسبة اإلبداعية بأنها عبارة عن اإلجراءات أو الخطوات التي تستخدم للتالعب باألرقـام  
 إجراء أو خطـوة باتجـاه إدارة   أو أي ،المبادئ المحاسبية المالية، باستخدام خيارات وممارسات

نشاط دوافعه تضـليل  : "كما عرفها طارق عبد العال حماد على أنها .)8(األرباح أو تمهيد الدخل
بتقديم و المستثمرين أو تغيير انطباعاتهم بقيام اإلدارة بعرض ماتريد رؤيته من جانب المستثمرين

قد أطلقت على المحاسبة اإلبداعية و الصورة التي يرغبونها مثل شكل الربح المتزايد أو المستقر،
، كمـا  Misrepresentation، التحريـف  Deceit، الخداع Manipulationلتالعب مصطلحات مثل ا
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، أو العبـث بالـدفاتر   Accounting Sleight of Hand سماها البعض بالخداع في يـد المحاسـبة  
Fidding the books   التقـارير التجميليـه ،Cosmetic Reporting، يطلـق كتـاب فرنسـيون    و

 ،the Art of Cooking The Booksطبخ الدفاتر : مصطلحات معينة على المحاسبة اإلبداعية، مثل
 القواسـم  أهـم  تلخـيص  يمكـن  السابقة التعاريف منو .)9(كما سماها البعض بالمحاسبة الخالقة

  :اآلتية بالنقاط للمحاسبة اإلبداعية التعريفات تلك في المشتركة

 .المحاسبة مهنة في واالحتيال التالعب أشكال من شكل اإلبداعية المحاسبة -

 .حقيقية غير قيم إلى المحاسبية القيم تغيير على تعمل اإلبداعية المحاسبة ممارسات -

 والمعـايير والقواعـد   المبـادئ  بين الخيار ممارسة إطار في تنحصر اإلبداعية المحاسبة ممارسات -

 .قانونية ممارسات فهي وبالتالي عليها، المتعارف المحاسبية

- التالعـب  من تمكنهم عالية محاسبية مهنية قدرات يمتلكون ما غالباً اإلبداعية المحاسبة ممارسي أن 

  .فيه يرغبون الذي بالشكل وتحويرها يلها وتحو بالقيم
فإننا يمكـن أن نميـز   بما أن المحاسبة اإلبداعية هي شكل من أشكال التالعب بالبيانات المحاسبية،  و

  :بين الممارسات التالية
 المتعـددة  التطبيقـات  بين من المتعمد االختيار هي )Aggressive Accounting(:النفعية المحاسبة -

 رقمية صورة أرباح في تكون ما وغالباً مسبقا، محددة نتائج إلى الوصول بقصد المحاسبية للمبادئ

 .ال أم عاما قبوالً المقبولة المحاسبية المبادئ إتباع تم سواء مرتفعة

 فـي  التذبذب إلزالة المرغوبة األرباح إدارة وهو (Income Smoothing) :أو تمهيد الدخل تلطيف -

 الدخل المرتفـع  ذات السنوات في الدخل لتخفيض خطوات تتضمن ما وعادةً الطبيعي، الدخل مسار

 .المنخفض الدخل ذات السنوات إلى نقلها أجل من

 بشـكل  محددة أهداف لتحقيق األرباح في التالعب هي )Earnings Management( :األرباح إدارة -

 نحو والتوجه صورة الدخل تلطيف مع تتناغم قيم أو المحللين من تعد توقعات أو اإلدارة من مسبق

  .ثابتة مكاسب
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المحاسـبية  يستغل معدو البيانات المالية الذين يتورطون في المحاسبة اإلبداعية بعض السياسات 
وذلك لخدمة مختلـف أغراضـهم   عن األرباح " مضلل " ديم انطباع والثغرات القانونية من أجل تق

وهنالك العديد من األساليب والممارسات التي تستخدم في إدارة األرباح وتجميـل صـور    ،وأهدافهم
  :وهي وفيما يلي سنستعرض أهم تلك الممارسات والهدف من القيام بها ،الدخل

عام تفضل الشركات أن تقدم تقريرا عن اتجاه النمو الثابت في الربح بدال من إظهار أربـاح   بشكل -
يتحقق ذلك عن طريق تدبير احتياطي ، وغير مستقرة بسلسلة من االرتفاعات واالنخفاضات الدرامية

 كبير غير ضروري من أجل االلتزامات المالية ومقابل قيم األصول في السنوات الجيدة حتى يمكـن 
وبالتـالي تختفـي    ،خفض هذا االحتياطي وبالتالي تتحسن األرباح المقررة فـي السـنوات السـيئة   

التذبذبات أو االنخفاضات التي قد تصيب الدخل األمر الذي قد يدفع المساهمين أو المستثمرين إلـى  
  .توجيه أسئلة إلى مجلس اإلدارة بهذا الخصوص

جميل صور الدخل هو التالعب باألرباح وذلك مـن أجـل   من األشكال المختلفة إلدارة األرباح وت -
إلى كيفية تصميم السياسات المحاسبية فـي بعـض الوحـدات     )(Fox 1997ويشير  ربطها بالتنبؤات،

االقتصادية من خالل القواعد المحاسبية العادية لتتطابق األرباح الصـادرة بالتقـارير مـع تنبـؤات     
   .)10(األرباح

شركة بتغيير في السياسات المحاسبية بغرض تجميل صورة الدخل فـي  القيام أعضاء مجلس إدارة  -
  . )11( بعض الحاالت وذلك رغبة منها في الهاء المستثمرين أو المراقبين عن األخبار السيئة

 :دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية -2

 تعظيم منافعها الذاتية علـى  نحو سعيا منها ممارسات المحاسبة اإلبداعية إلى إن لجوء الشركة
بصـفتها   اإلدارة من جانب خالقياألالسلوك المهني غير  من نوعا المساهمين يعد حساب مصلحة

لحـد مـن هـذه    هذا ما يتطلب تدخل نظام حوكمة الشركات لمحاولة او ،وكيلة على المساهمين
يمكننـا   ،الرقابةو اإلفصاح ،ة المخاطروالمتمثلة في إدار ،لحوكمةفمن خالل ركائز ا ،الممارسات

إذ يمكـن إلدارة المخـاطر أن تجنـب     ،أن نشكل خطا دفاعيا أمام ممارسات المحاسبة اإلبداعية
كما أن تحقيـق   ،الشركة الوقوع في األزمات التي يمكن أن تسببها ممارسات المحاسبة اإلبداعية
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عمل على إرساء الثقة في البيانات المالية للشركة ويعـزز منـاخ   متطلبات اإلفصاح المحاسبي ي
يمكن للرقابة المحاسبية الفعالة بآلياتها الداخلية والخارجية أن تضـمن لنـا مسـاءلة    ، والشفافية

ال  ،الرقابـة و اإلفصاح ،المتمثلة في إدارة المخاطرو إن ركائز الحوكمة الثالث .مستمرة للشركة
 إذ يمكن اعتبار ركيـزة الرقابـة   ،يمكنها تحقيق ذلك الدور ما لم تتفاعل فيما بينها تفاعال ايجابيا

الخارجية لتفعيل المساءلة ضرورية إلتمـام عمليـة   و التي تتدخل فيها اآلليات الرقابية الداخليةو
كمـا   .مصالحضمان حقوق أصحاب ال، وبالتالي تجنب األزماتو إدارة خطر المحاسبة اإلبداعية

تجنب حاالت عـدم  ، وإلرساء مناخ الشفافية ضبط عملية اإلفصاحو تعد ضرورية أيضا إلحكام
بالتالي يمكن القول أن التفاعل االيجابي بين الركائز الثالث يمكنه تشكيل جـدار وقـائي   ، والتأكد

  . )12(للحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
III. اإلطار العملي للدراسة : 

  :وعينته الدراسة مجتمع -1

المسـجلة  و بـاريس  ببورصـة  المدرجة الشركات المساهمة جميع من الدراسة مجتمع يتكون
 ،م 2009م إلى  2007وذلك خالل الفترة الممتدة من  ،شركة 250المكونة من و ،SBF250 مؤشرب

فرنسية شركة مساهمة  50عينة الدراسة فتشتمل على  أما ،افتراض أنها تنتمي لنفس القطاععلى 
  :التالية الشروط والتي تحقق ،مسجلة ضمن نفس المؤشر

 البيانـات  الخصوص وجه وعلى ،الدراسة اختبارات إلجراء الالزمة البيانات كل لها أن تتوفر -

 االختيارية كقائمة التدفقات النقدية، المستحقات باحتساب المتعلقة

 الدراسة، فترة خالل التداول عن أوقفت أو أدمجت قد تكون أن ال -

أن يتم استثناء الشركات ذات الطابع المالي مثـل شـركات التـأمين، البنـوك، الشـركات       -
 .الخ، من عينة الدراسة نظرا لنظامها المحاسبي الخاص....العقارية

  :نشاطها االقتصاديو و الجدول اآلتي يوضح شركات عينة الدراسة
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  .شركات عينة الدراسة): 1(الجدول 
  قطاع النشاط  النشاط االقتصادي الدراسةشركات عينة 

1 Accor خدمات الفنادق  
2 Air france خدمات الخطوط الجوية الفرنسية  
3 Akka technologies صناعي االبتكار التكنولوجيو الهندسة  
4 Alcatel صناعي أجهزة االتصال  
5 Ales groupe صناعي مستحضرات التجميلو مواد 

6 Alstom  صناعي الصناعيالعتاد 

7 Alten صناعي االبتكار التكنولوجيو الهندسة 

8 Altran صناعي االبتكار التكنولوجيو الهندسة 

9 Anovo تجاري تسويق التجهيزات التكنولوجية  
10 Areva صناعي مواد الطاقة 

11 Assystem صناعي االبتكار التكنولوجيو الهندسة 

12 Atari تجاري االلكترونية األلعابو تسويق البرمجيات  
13 Audika خدمات شبكة المراكز السمعية الفرنسية  
14 Avenir telecom صناعي تجهيزات الهواتف النقالة 

15 Bacou-dalloz صناعي تجهيزات حماية البيئةو مواد 

16 Bains de mer monaco خدمات تجهيز الفنادقو أثاث  
17 Beneteau صناعي القواربو السفن 

18 Biomerieux صناعي التجهيزات الطبيةو المواد 

19 Boiron خدمات مخبر معالجة المثلية  
20 Bouygues خدمات تعبيد الطرقو المشاريع الكبرى  
21 Bull صناعي البرمجيات 

22 Camaieu صناعي المالبس النسائية 

23 Canal+ خدمات قناة تلفزيونية فرنسية  
24 Carrefour  تجاري )بالتجزئةو بالجملة(الغذائية تسويق المواد  
25 Cegedim خدمات المعلومات الطبية  
26 Chargeurs صناعي األقمشة الصوفيةو المالبس 
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27 Ciments francais صناعي الموارد الطبيعية 

28 Cnim صناعي األجهزة التكنولوجية 

29 Dassault systemes خدمات تسيير دورة حياة المنتجات  
30 Delachaux صناعي العتاد الصناعي 

31 Devoteam صناعي تكنولوجيا المعلومات 

32 Eiffage صناعي العتاد الصناعي 

33 Eutelsat 
communications صناعي األقمار الصناعية 

34 Faurecia صناعي معدات السيارات 

35 Fleuri michon صناعي المنتجات الغذائية 

36 France telecom خدمات االتصاالت الفرنسية  
37 Gecina خدمات السكناتو حيازة المكاتب العقارية  

38 Gfi informatique صناعي تطبيقات نظم المعلومات 

39 Gl events خدمات الخدمات اللوجيستيةو الهندسة  
40 Guerbet صناعي المواد الصيدالنية 

41 Iliad خدمات االتصاالتو االنترنت  
42 Inter parfums صناعي مستحضرات التجميلو العطور 

43 Jc decaux خدمات االتصاالت الخارجية  
44 Klepierre خدمات العقارات  
45 Lafarge صناعي تجهيزات البناءو مواد 

46 Lectra صناعي المواد الناعمةو تجهيزات صناعة الجلود 

47 Maisons france confort صناعي المنازل 

48 Michelin صناعي العجالت 

49 Peugeot صناعي السيارات 

50 Plastic omnium صناعي المواد البالستيكية 

  ..lhttp://www.ernstrade.com/SBF250.htm : 22/11/2012 :المصدر 
  

الماليـة الموحـدة،    القـوائم "وتشتمل المعلومات المعتمد عليها في إعداد هذه الدراسة علـى  
Consolidated financial statements "   الصادرة عن الشركات المساهمة الفرنسية خـالل الفتـرة
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TACі, t = NIі, t – CFOі, t.............................................. (1) 

التقارير السـنوية،  " ،الخاصة بها" Notes المالحق،"م، إضافة إلى  2009م إلى  2007الممتدة من 
Annual reports"،"  ،الوثـائق المرجعيـةReferences documents "، التقـارير الماليـة،  " كـذا و 

Financial reports"، قد تم الحصول على هذه البيانات بالرجوع إلى المواقع الرسمية لشـركات  و
كما قمنـا   ،نشاط تلك الشركاتو العينة والتي تتضمن كل المعلومات المفصلة حول األداء المالي

رات الالزمة مـن بعـض   االستفساو إرسال بعض األسئلةو بإجراء بعض االتصاالت االلكترونية
  . الجهات المختصة في الشركات قيد الدراسة

  :اإلجراءاتو الطريقة -2
   :الخطوات المتبعة في قياس ممارسات المحاسبة اإلبداعية -2-1

المسـجلة   الشـركات المسـاهمة الفرنسـية   في  قياس ممارسات المحاسبة اإلبداعيةمن أجل 
لتقـدير  المعـدل  "  Jones"قمنا بتطبيق نموذج  م، 2009 –م  2007خالل الفترة  SBF250مؤشرب

  :ذلك بإتباع الخطوات التاليةو ،قيمة المستحقات االختيارية
  تقدير المستحقات الكلية  -أ 

: باالعتماد على منهج التدفقات النقدية خـالل سـنوات الدراسـة     تم تقدير المستحقات الكلية
  :لة اآلتيةذلك من خالل المعادحده و م كل سنة على2009،م2008،م2007

  :بحيث تمثل كال من
TAC і, t  : المستحقات الكلية للشركةi  في السنةt.  

NI і, t : للشركة  صافي الدخلi  في السنةt.  
CFO і, t:  التدفق النقدي التشغيلي للشركةi  في السنةt.  

 تقدير المستحقات غير االختيارية  - ب 

المستحقات غير االختيارية قمنا بتقدير معالم نموذج جونز المعدل من خـالل معادلـة    لتقدير
 كمـا  المعدل"  Jones"وذلك وفقا لنموذج  حده، االنحدار لمجموع شركات العينة في كل سنة على

  : ييل
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NDACі,t/ Aі,t-1 = α1 (l / Aі,t-1) + α2 [(ΔREVі,t – ΔRECі,t) / Aі,t-1 ] 

+ α3 (PPE і,t / Aі,t-1). .....................................(3) 
 

DACі,t/ Aі,t-1 = TACі,t/Aіt-1 – NDACі,t /Aі,t-1......................... (4) 

  

  :حيث تمثل كال من
TACі,t/ Aі,t-1: للشركة  إلى إجمالي األصول المستحقات الكليةi  في السنةt.  

 Aі,t-1 : للشركة األصول مجموع i  في السنةt-1.  
ΔREVі,t : للشركة إيرادات في التغير i  بين السنتينt وt-1.  
ΔREC і,t :للشركة التحصيل تحت الحسابات في التغير i  بين السنتينt وt-1.  

PPE і,t: للشركة  والممتلكات والتجهيزات اإلجمالي للعقارات الحجمi  في السنةt.  
e і,t :الخطأ العشوائي.  

كـل  ،م2009،م2008م،2007:معادلة انحدار متعدد لكال من السنوات الـثالث  50فحصلنا على 
قمنا بتقدير قيمة  ،)α1،2α،3α(وباستخدام معالم نموذج االنحدار السنوية المقدرة  حده، سنة على

مـن خـالل    ذلـك و حده، في كل سنة علىلمجموع شركات العينة المستحقات غير االختيارية 
  :المعادلة التالية

  
  :بحيث

NDAC і,t / Aі,t-1 :  للشركة إلى إجمالي األصول المستحقات الغير اختياريةi  في السنةt.  
 تقدير المستحقات االختيارية   -ج 

المستحقات االختيارية الفرق بين المستحقات الكلية والمستحقات غير االختيارية خـالل  تمثل 
  : ذلك من خالل المعادلة التاليةو فترة معينة

  :بحيث
DAC і,t/ Aі,t-1 :  للشركة إلى إجمالي األصول المستحقات االختياريةi  في السنةt.   

TACі,t/ Aі,t-1 = α0 + α1 (l / Aі,t-1) + α2 [(ΔREVі,t – ΔRECі,t) / Aіt-1 ]  

+ α3 (PPEі,t / Aі,t-1) + eі,t......................................(2) 
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   :حوكمة الشركاتالخطوات المتبعة في قياس جودة ركائز  -2-2
الشركات  حوكمةمن أجل اختبار مدى تواجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على جودة ركائز 

 Dummy،المتغيرات الصورية"قمنا بتطبيق طريقة " SBF250"مؤشرالمسجلة ب المساهمة الفرنسية

variables  " حـده،  كل واحدة على الرقابةو اإلفصاح ،إدارة المخاطرلتقييم جودة كل من ركيزة 
 ،لتقييم جودة كل ركيزة من الركائز الـثالث  ووفقا لهذه الطريقة استخدمنا مجموعة من المقاييس

وأما إذا لم تلتزم فتعطى المتغير  )1(بحيث كلما التزمت الشركة بمقياس أعطيت المتغير الوهمي 
ئز الجدول اآلتي يبين المقاييس المعتمدة من طرف الباحث في تقييم جـودة ركـا  و .)0(الوهمي 

  :حوكمة الشركات لعينة الدراسة 
  .مقاييس جودة ركائز حوكمة الشركات المعتمدة من طرف الباحثة): 2(الجدول 

  مقاييس جودة ركائز حوكمة الشركات

طر
مخا

ة ال
دار

إ
  

التقرير السنوي إلدارة 
  مخاطرال

يجب أن تعد الشركة دوريا تقريرا يتضمن تفاصيل إجراءات إدارة مخاطرهـا،  
وإن لم تحقق الشرط تعطى  ،)1(الشركة هذا الشرط تعطى المتغير فإذا حققت 

  ).0(المتغير 

الخلية المختصة بإدارة 
  المخاطر

 يجب أن يحتوى الهيكل التنظيمي للشركة على خلية مختصة بإدارة المخـاطر 
، وإن لم )1(متابعتها المستمرة، فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير و

  ).0(المتغير  تحقق الشرط تعطى

التقيـــيم الـــدوري 
  للمخاطر

 ،يجب أن تتضمن إجراءات إدارة مخاطر الشركة تقييما دوريا لمجمل مخاطرها
، وإن لم تحقق الشرط تعطى )1(فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير 

  ).0(المتغير 
صاح

اإلف
  

ــن   ــاح عـ اإلفصـ
  السياسات المحاسبية

اإليضاحات المتممة للبيانات المالية و المالحقالشركة دوريا في  يجب ان تفصح
عن سياساتها المحاسبية المتبعة فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغيـر  

  ).0(وإن لم تحقق الشرط تعطى المتغير  ،)1(
اإلفصاح عن سياسات 

  توزيع األرباح
المالية اإليضاحات المرفقة للبيانات و يجب أن تفصح الشركة دوريا في المالحق

عن سياساتها المتبعة في توزيع األرباح فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطـى  
  ).0(، وإن لم تحقق الشرط تعطى المتغير )1(المتغير 
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اإلفصاح عن مكافـآت  
  مجلس اإلدارة

يجب أن تفصح الشركة دوريا في تقريرها السنوي عن مقدار مكافآت مجلـس  
، وإن لم تحقق الشرط )1(الشرط تعطى المتغير فإذا حققت الشركة هذا  اإلدارة،

  ).0(تعطى المتغير 
اإلفصاح عن األحداث 

  الالحقة
للفترة  يجب أن تشتمل اإليضاحات المتممة للبيانات المالية على األحداث الالحقة

، وإن لم تحقق الشرط )1(فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير  ،المالية
  ).0(تعطى المتغير 

ــن   ــاح عـ اإلفصـ
  االلتزامات المحتملة

يجب أن تشتمل اإليضاحات المتممة للبيانات المالية على تفاصـيل التزاماتهـا   
، وإن لـم تحقـق   )1(فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير  ،المحتملة

  ).0(الشرط تعطى المتغير 

ابة
لرق

ا
  

التقرير السنوي لنظام 
  الرقابة الداخلية

فـإذا   دوريا تقريرا يتضمن تفاصيل نظام الرقابة الداخلية، يجب أن تعد الشركة
، وإن لم تحقـق الشـرط تعطـى    )1(حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير 

  ).0(المتغير 

 حجم مجلس اإلدارة

 يجب أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ثالث وال يزيد عن احد عشر

، وإن لم تحقق الشرط )1(المتغير ، فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى عضوا
  ).0(تعطى المتغير 

من أسهم   20يجب أن ال تزيد ملكية المديرين في مجلس إدارة الشركة عن  ملكية المديرين
، وإن لـم  )1(الشركة المصدرة، فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير 

  ).0(تحقق الشرط تعطى المتغير 
ــاء  ــتقاللية أعض اس

 اإلدارةمجلس 
يجب أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين عن عضوين أو ثلث 

، )1(أعضاء المجلس أيهما أكثر، فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير 
  ).0(وإن لم تحقق الشرط تعطى المتغير 

الفصل بـين منصـبي   
 رئيس مجلـس اإلدارة 

 المدير التنفيذيو

، المدير التنفيذيو بين منصبي رئيس مجلس اإلدارةفصل يجب أن يكون هناك 
، وإن لم تحقق الشرط تعطى )1(فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير 

  ).0(المتغير 
اســـتقاللية لجنـــة 

  المراجعة
يجب أن تحتوي لجنة المراجعة على األقل ثالث أعضاء من أعضـاء مجلـس   

، وإن )1(هذا الشرط تعطى المتغير اإلدارة غير التنفيذيين، فإذا حققت الشركة 
  ).0(لم تحقق الشرط تعطى المتغير 
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جــودة المراجعــة  
  الخارجية

يجب أن تخضع الشركة للمراجعة الخارجية من طرف واحد على األقـل مـن   
 :المكاتب الدولية اآلتية

"Arther Anderson, PriceWaterhouseCoopers, Ernst &Young, 

Deloitte, Touche & Tohmatsu" 
، وإن لم تحقق الشرط تعطى )1(فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى المتغير 

  ).0(المتغير 
  .من إعداد الباحثة :المصدر

  
  :اختبار الفرضياتو بناء نموذج الدراسة -3
  :بناء نموذج الدراسة -3-1

 )الرقابـة  ،اإلفصـاح  ،إدارة المخـاطر (جل تحليل العالقة بين ركائز حوكمة الشركات من أ
مدى مساهمتها في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشـركات المسـاهمة الفرنسـية    و

اختبار نموذج للدراسة يوضح العالقـة بـين ممارسـات    و قمنا ببناء "SBF250 "المسجلة بمؤشر
  .ركائز حوكمة الشركات كمتغيرات مستقلةو المحاسبة اإلبداعية كمتغير تابع

  :كل معادلة انحدار متعدد بثالث متغيرات مستقلة كما يلييظهر نموذج الدراسة على ش
CA = β0 + β1 RM + β 2 DISCL + β 3 CONTR + eі 

  :حيث أن
CA : المتغير التابعY، يمكن قياسه  ،يمكن اعتباره متغير متصلو الذي يمثل المحاسبة اإلبداعيةو

  .م2009-م 2007من خالل قيمة متوسط المستحقات االختيارية لعينة الدراسة خالل الفترة 
 β 0 :تمثل قيمة الثابت.  
β1)، 2β، 3)β: تمثل معامالت نموذج االنحدار.  
RM:  المتغير المستقل األولX1، وهو متغير متصـل يـتم    ،والذي يمثل ركيزة إدارة المخاطر

قياسه من خالل النسبة المئوية المتوسطة لمدى التزام عينـة الدراسـة بمقـاييس جـودة إدارة     
  .المخاطر
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 DISCL :  المتغير المستقل الثانيX2، يـتم   وهو متغير متصـل  ،الذي يمثل ركيزة اإلفصاحو
  .النسبة المئوية المتوسطة لمدى التزام عينة الدراسة بمقاييس جودة اإلفصاح قياسه من خالل

CONTR :  المتغير المستقل الثالثX3 ، يـتم   وهو متغيـر متصـل   ،والذي يمثل ركيزة الرقابة
  .الرقابةقياسه من خالل النسبة المئوية المتوسطة لمدى التزام عينة الدراسة بمقاييس جودة 

 eі :يمثل الخطأ العشوائي للنموذج. 

 اختبار صالحية نموذج الدراسة  -3-2

 ،" General Linear Model (GLM)العـام،   الخطـي  النمـوذج  "إلى الدراسة هذه نماذج تنتمي
 هذا النموذج للتحقـق  بيانات فحص ينبغي ولذا الشروط، من العديد توفر تطبيقه قبل الذي يتطلبو

  :اإلحصائي للتحليل البيانات صحة اختبارات يلي العام، وفيما الخطي النموذج تحقيقه لشروط من
  الطبيعي التوزيع اختبار   - أ 

اسـتخدام   تـم " Normal Distribution"الطبيعـي  توزيعها من البيانات اقتراب مدى من للتحقق
، " E-Views" البرنـامج اإلحصـائي   حزمة ضمن انتشاراً المعلمي األكثر"  Jarque-Bera"اختبار 
 احتماليـة  كانت إذا الطبيعي تتبع التوزيع البيانات العدمية بأن الفرضية قاعدة القرار لقبول وتكون
   :يبين النتائج المتحصل عليها الجدول اآلتيو ،0.05من  أكبر J-B اختبار

  .للتوزيع الطبيعي (Jarque-Bera)نتائج اختبار ): 3(الجدول 
  التابعالمتغير 

Y 
  المتغير المستقل

1 X 
  المتغير المستقل

2 X 
  المتغير المستقل

3 X 
  

  Skewnessااللتواء  0.036404 0.344887- 1.459001- 2.050987-

 Kurtosisالتفرطح  2.320619 2.646186 3.637425 8.662163

 J-B قيمة 0.972624 1.252028 18.58552 101.8464

 J-B حتمالإ 0.614890 0.534719 0.000092 0.000000

 عدد المشاهدات 50 50 50 50

  .0.05عند مستوى معنوية 
   E-Viewsمخرجات البرنامج اإلحصائي  :المصدر
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 من أقل 1Xالمتغير المستقل و Y للمتغير التابع J-B احتمال أن الجدول يالحظ بيانات من خالل

 " االلتـواء  النتيجـة إلـى أن   وترجع هـذه  ،الطبيعي من التوزيع يعني عدم اقترابها ، مما0.05
Skewness "والتفرطح  ،الصفر من يقترب ال" Kurtosis" هـذه  علـى  وللتغلب، (3) يقترب من ال 

أمـا بقيـة المتغيـرات     ،المتغيرات لهذه (.Natural Log)الطبيـعي  اللوغاريتم أخذ المشكلة سيتم
ؤكد اقترابها مـن التوزيـع الطبيعـي    مما ي ،0.05لديها اكبر من  J-B فاحتمال X2، X3 المستقلة

 يقترب "Kurtosis " من الصفر، والتفرطح يقترب "Skewness "االلتواء النتيجة إلى أن وترجع هذه
 Y ،X1 بيانات المتغيـرين  توزيع عدم مشكلة تكون فلن ،)n30(كبير العينة أن حجم وبما، (3) من

  .نموذج الدراسة صحة على مؤثرة طبيعياً
  

  استقرار السالسل الزمنية  اختبار  -ب 
 Time"،استقرار تلـك السالسـل   تفترض الزمنية السالسل تستخدم التي التطبيقية األبحاث إن

Series Stationarity "الذاتي االرتباط ينشأ وقد "Autocorrelation "  السلسـلة  ألن فـي النمـوذج 
 السالسـل  من اسـتقرار  ، وللتحقق"non-stationary"مستقرة  غير الدراسة عليها تبنى التي الزمنية
-Augmented Dicky"الختبار  المتضمن"  Unit Root"الوحدة  جذر اختبار استخدام تم فقد ،الزمنية

Fuller Test (ADF)  "المعلمي، واختبار "Phillips-Person PP " ووفقـا لهـذين    ،غير المعلمـي
م حسـب فتـرة   2009م إلـى  2007االختبارين فإن فرضية استقرار السلسلة الزمنية الممتدة من 

 ،المعلمـي  "ADF"اختبار  ،المطلقة لالختبارين تكون مقبولة في حال ما إذا كانت القيمة ،الدراسة
 ،%5و %1 مسـتويي  عنـد "  critical value "الحرجة  القيمة من أكبر المعلمي غير" PP"واختبار

   :الجدول اآلتي يلخص نتيجة االختبارينو
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الستقرار  (Phillips-Person PP)و (Augmented Dicky-Fuller Test)نتائج اختباري : )4(الجدول 
  )2009-2007(السلسلة الزمنية 

  المتغيرات
 المطلقــة القيمــة

 (ADF)الختبــــار
  المعلمي

  الحرجة القيمة
Critical value  

  المطلقة القيمة
ــار  (PP)الختب

  المعلمي غير

  الحرجة القيمة
Critical value  

ــتوى  مسـ
1%  

مســـتوى 
5%  

مســـتوى 
1%  

مســـتوى 
5%  

Y 5.598493  -3.5713 -2.9228 6.542996 -3.5682 -2.9215 

X1  5.479651 -3.5713 -2.9228 8.220433 -3.5682 -2.9215 

X2  7.085204 -3.5713 -2.9228 8.507133 -3.5682 -2.9215 

X3  4.648217 -3.5713 -2.9228 6.364216 -3.5682 -2.9215 

  .E-Viewsمخرجات البرنامج اإلحصائي  :المصدر 
" PP"واختبار ،المعلمي" ADF" اختبار  ،المطلقة لالختبارين القيمة أن الجدول أعاله يالحظ من

بالنسـبة لكـل   % 5، %1  مسـتويي  عند "value critical" الحرجة  القيمة من أكبر المعلمي غير
  .مستقرة 2009-2007 الزمنية السلسلة بيانات أي أن العدمية الفرضية قبول يعني مما ،المتغيرات

   التداخل الخطي اختبار  - ج 
مـن   متغيـر  كـل  اسـتقالل  فرضـية  على أساساً تعتمد" GLM" العام الخطي النموذج إن قوة
 عندئـذ  العام الخطي النموذج فإن الشرط هذا يتحقق لم وإذا ،"Independency" المستقّلة المتغيرات

 مقياس يتم استخدام ذلك ولتحقيق ،المعلمات تقدير لعملية اعتباره جيداً ال يمكن، ويصلح للتطبيق ال
"Collinearity Diagnostics "معامل بحساب وذلك"Tolerance "المستقّلة المتغيراتمتغير من  لكل، 

   :أن حيث ،"Variance Inflation Factor (VIF)"معامل  إيجاد ثم ومن

VIF=1 / Tolerance 
المستقّلة ووفقا لهـذا االختبـار فـان     المتغيرات بين االرتباط لتأثير مقياساً االختبار يعد هذا و

" Multicollinearity" الخطي التعدد مشكلة وجود إلى يشير (5) من أعلى" VIF"على قيمة  الحصول
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 Variance"و " Tolerance"الجدول اآلتي يلخص نتيجة حساب معـاملي  و المستقل المعني للمتغير

Inflation Factor VIF:"   
  .التداخل الخطي الختبار (VIF)و (Tolerance)معاملي  نتيجة حساب): 5(الجدول 

  VIFمعامل   Toleranceمعامل   المتغيرات المستقلة
X1  0.953 1.049  
X2  .9910  1.009  
X3  .9500  1.052  

  SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي  :المصدر
ألـ  دون هي المستقلة المتغيرات لجميع" VIF"قيمة  أن الجدول أعاله يالحظبيانات ومن خالل 

  .الخطي مشكلة التداخل من يخلو الدراسة نموذج أن يعني مما (5)
  االرتباط الذاتي  اختبار  -د 

المتجـاورة   المشاهدات كانت إذا النموذج في" Autocorrelation"الذاتي  االرتباط مشكلة تظهر
التـابع   المتغيـر  على المستقّلة المتغيرات أثر سيكون إذ ،النموذج على صحة سيؤثر مما ،مترابطة
-Durbin Watson D"اختبـار   استخدام تم من ذلك وللتحقق ،االرتباط ذلك جراء من كبيرة بدرجة

W"، وجـود   إلـى  الصفر من النتيجة القريبة تشير إذ ،4و بين صفر اإلحصائية هذه قيمة وتتراوح
سـالب   ارتبـاط  وجود إلى فتشير 4 من القريبة والنتيجة ،المتعاقبة البواقي بين قوي موجب ارتباط

ارتبـاط   وجود عدم إلى بذلك تشير والتي 2.5و 1.5 بين تتراوح التي فهي المثلى النتيجة أما، قوي
   :لنموذج الدراسة (D-W)قيمة  اآلتي الجدول ويظهر. المتجاورة للمتغيرات القيم بين ذاتي

  .االرتباط الذاتي الختبار (D-W)نتيجة حساب إحصائية ): 6(الجدول 
  (D-W)إحصائية   لنموذج الدراسة المتغير التابع

Y 1.828620 

  .E-Viewsمخرجات البرنامج اإلحصائي  :المصدر
- 1.5تقع ضـمن المجـال  " D-W"الجدول أعاله نالحظ أن قيمة إحصائية بيانات من خالل 

2.5، النمـوذج   صحة على للمتغيرات يؤثر المتجاورة القيم بين ارتباط ذاتي وجود مما يعني عدم
  .صحيح المقترح فنموذج الدراسة إذا
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  العشوائي  الخطأ تباين ثبات اختبار  -ه 
 الصـغرى  المربعـات  طريقة وتطبيق ،الكالسيكي االنحدار لنماذج المهمة االفتراضات إحدى

 ثابــت العشــوائية األخطــاء تبــاين أن هــو" Ordinary Least Squares- OLS"العاديــة 
"Homoskedasticity"، تبـاين   كان وإذا ،للصفر مساوياً يكون يجب أن أن متوسطها إلى باإلضافة

للتغلب على  بعض األساليب اإلحصائية فتستخدم" Heteroskedasticity"ثابت  غير العشوائي الخطأ
البرنـامج   حزمـة  باسـتخدام  بشكل روتينـي  إجراؤه يتم الذي" White"اختبار  مثل المشكلة تلك

الجدول اآلتي يوضـح النتيجـة   ، ونفسها البرمجية خالل من اكتشافه بعد " E-Views "اإلحصائي 
   :المحصل عليها

  .العشوائي الخطأ تباين لثبات White)(نتيجة اختبار ): 7(الجدول 
 White Heteroskedasticity Test -اختبار   

  F-statistic )p-value( Probability  
 0.094790  1.818723  نموذج الدراسة

  .E-Viewsمخرجات البرنامج اإلحصائي  :المصدر

 من الدراسة أكبر لنموذج"  White "الختبار" p-value"أن قيمة  الجدول أعاله وجدبيانات   من
 نموذج الدراسة ال يعاني أي أن ،يعني رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدمية ، مما0.05

، "White "وهذا ما أكده اختبـار " Heteroskedasticity"تباين الخطأ العشوائي  ثبات عدم مشكلة من
  .اإلحصائي قابل للتحليلو من خالل ما سبق يمكن القول بأن نموذج الدراسة صحيحو
  :اختبار فرضيات نموذج الدراسةو اإلحصاء الوصفي -3-3

  :تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسةو اإلحصاء الوصفي  -  أ

 كذا مصفوفةو ،)Y ،X1،X2 ، X3(تبين الجداول اآلتية اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 

   :بين هذه المتغيرات ، للعالقة"Pearson ،بيرسون" االرتباط
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 .اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة):8(الجدول 
   المتغير التابع المتغيرات المستقلة
X1 X2 X3 Y  متغيرات نموذج الدراسة  
 المتوسط الحسابي 0.042477- 73.32000 72.80000 86.68000

 الوسيط 0.031612- 71.00000 80.00000 100.0000

  أعلى قيمة 0.031157 100.0000 100.0000 100.0000
  أدنى قيمة 0.232332- 43.00000 40.00000 33.00000
 االنحراف المعياري 0.047900 15.63935 16.54185 23.37576

 االلتواء 2.050987- 0.036404 0.344887- 1.459001-

 التفرطح 8.662163 2.320619 2.646186 3.637425

  .E-Viewsمخرجات البرنامج اإلحصائي  :المصدر  
  

  .مصفوفة االرتباط بيرسون لمتغيرات الدراسة ):9(الجدول 
 X1 X2 X3 Y مصفوفة االرتباط بيرسون

X1 
 

Pearson Correlation 1 .0640  .2120 -0.286* 
Sig. (2-tailed) . .6610 .1390 .0440  

X2 
 

Pearson Correlation .0640 1 .0830 -0.282* 
Sig. (2-tailed) .6610 . .5650 .0470  

X3 
 

Pearson Correlation .2120 .0830 1 .1230 
Sig. (2-tailed) .1390 .5650 . .3950 

Y 
 

Pearson Correlation -0.286* -0.282* .1230 1 
Sig. (2-tailed) .0440  .0470  .3950 . 

  .0.05عند مستوى معنوية  
  .SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي  :المصدر

  
  :يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدولين أعاله مايلي

تظهر قيمة متوسط المستحقات االختيارية لعينة الدراسة خالل الفتـرة   Y بالنسبة للمتغير التابع
تدل كما توصلنا سابقا علـى ممارسـات المحاسـبة    و ،)0.042477-( م بقيمة سالبة2009-م2007
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يقترب من التوزيع الطبيعـي ألن   Yكما أن المتغير  ،األرباح هبوطااإلبداعية عن طريق إدارة 
  .)3(قيمة التفرطح ال تقترب من الــــ ، وقيمة االلتواء ال تقترب من الصفر
فيتضح لنا أن النسبة المئوية المتوسطة إلدارة المخاطر فـي  X1 بالنسبة لمتغير إدارة المخاطر

وهي  ، 86.68خالل الفترة المدروسة بقيمة و فرنسيةالعينة المدروسة من الشركات المساهمة ال
تظهـر  ، وهذا ما تم تأكيده سـابقا و نسبة معتبرة تعكس جودة تطبيق إدارة مخاطر هذه الشركات

 ،AIR France، BIOMERIEUX(: هي مسجلة لدى الشركات التاليةو  33أدنى قيمة لها بقيمة 
CAMAIEU، CNIM، EIFFAGE، INTER PARFUMS(،  100أما أعلى قيمة فهي ،  توزيع

قيمة التفرطح ال تقترب مـن  ، وألن قيمة االلتواء ال تقترب من الصفرو هذا المتغير غير طبيعي
أما فيما يتعلق بعالقة ممارسات المحاسـبة اإلبداعيـة بـالمتغير المسـتقل إدارة      .)3(الــــ
فقد توقعنا أن تكون العالقة عكسية بحيث كلما التزمت الشركة أكثر بمقـاييس جـودة    ،المخاطر

تظهـر لنـا مصـفوفة االرتبـاط     ، وإدارة المخاطر كلما حدت من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
وذو الداللـة  )0.286-( بقيمـة  )Y،X1(معامل االرتباط السالب بـين الثنـائي    Pearsonبيرسون 

، مما يؤكد العالقة العكسـية بـين   050.وهي أقل من مستوى المعنوية )0440.(اإلحصائية بقيمة 
ممارسات المحاسبة اإلبداعية في العينة المدروسة من الشركات المساهمة و ركيزة إدارة المخاطر

  .الفرنسية
فيتضح لنا أن النسـبة المئويـة المتوسـطة لإلفصـاح فـي       X2فيما يتعلق بمتغير اإلفصاح 

وهي نسبة معتبرة تعكـس   ، 72.80خالل الفترة المدروسة بقيمة و الشركات المساهمة الفرنسية
 40تظهر أدنى قيمة لها بقيمة ، وهذا ما تم تأكيده سابقاو جودة تطبيق اإلفصاح في هذه الشركات

    وهي مسـجلة لـدى الشـركات ،)BENETEAU،BOUYGUES، CAMAIEU، FLEURI 

MICHON، GL EVENTS(،  100أما أعلى قيمة فهي  ، يتضـح  و توزيع هذا المتغير طبيعـي
أما فيما يتعلق  .)3(قيمة التفرطح التي تقترب من و ذلك من قيمة االلتواء التي تقترب من الصفر

فقد توقعنـا أن تكـون العالقـة     ،بعالقة ممارسات المحاسبة اإلبداعية بالمتغير المستقل اإلفصاح
عكسية بحيث كلما التزمت الشركة أكثر بمقاييس جودة اإلفصاح كلمـا حـدت مـن ممارسـات     
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معامل االرتبـاط السـالب   " Pearson ،بيرسون"تظهر لنا مصفوفة االرتباط ، والمحاسبة اإلبداعية
وهي أقل من مسـتوى   )0470.(ذو الداللة اإلحصائية بقيمة  )0.282-(بقيمة  )Y،X2(بين الثنائي 

ممارسات المحاسبة اإلبداعية في و ، مما يؤكد العالقة العكسية بين ركيزة اإلفصاح050.المعنوية
  .العينة المدروسة من الشركات المساهمة الفرنسية

فيتضح لنا أن النسبة المئوية المتوسطة للرقابة فـي الشـركات    X3 فيما يتعلق بمتغير الرقابة
وهي نسبة معتبـرة تعكـس جـودة     ، 73.32خالل الفترة المدروسة بقيمة و المساهمة الفرنسية

تظهر أدنى قيمـة لهـا بقيمـة    ، وهذا ما تم تأكيده سابقاو تطبيق الرقابة بآلياتها في هذه الشركات
أما أعلـى قيمـة    ،"ATARI ، BACOU-DALLOZ، CEGEDIM"تظهر لدى الشركات و 43%

يتضح ذلك من قيمة االلتواء التي تقترب مـن  و المتغير طبيعيكما أن توزيع هذا ،  100فهي 
أما فيما يتعلق بعالقة ممارسات المحاسبة اإلبداعيـة   .)3( قيمة التفرطح التي تقترب منو الصفر،

فقد توقعنا أن تكون العالقة عكسية بحيث كلما التزمت الشـركة أكثـر    ،بالمتغير المستقل الرقابة
ا حدت من ممارسات المحاسبة اإلبداعيـة إال أن مصـفوفة االرتبـاط    بمقاييس جودة الرقابة كلم

الـذي يعكـس    )1230.(بقيمـة   )Y، X3(بيرسون تظهر لنا معامل االرتباط الموجب بين الثنائي 
مما ينفـي   ،0.05أكبر من  )3950.(ظهور مستوى المعنوية بقيمة ، وعالقة طردية بين المتغيرين

الدور الذي تلعبه ركيزة الرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في العينة المدروسـة  
تدقيق في تقييمنـا لجـودة ركيـزة    اللتفسير هذه النتيجة يجب ، ومن الشركات المساهمة الفرنسية

  :اييسه من حيثفقد الحظنا أن مستوى الرقابة كان جيدا بجميع مق ،الرقابة في العينة المدروسة
 ،%56بإعداد تقرير سنوي لنظام الرقابة الداخلية بما نسبته  التزام الشركات  -

 التزامها بحجم مجلس اإلدارة الذي ال يقل عدد أعضاءه عن ثالث وال يزيد عن احد عشـر   -

 . % 70عضوا بما نسبته 

 . % 82من أسهم الشركة بما نسبته   20ملكية المديرين التي ال تزيد عن  -

 .% 70بما نسبته  استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة -

 . % 54المدير التنفيذي بما نسبته و الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة -
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 . % 92 استقاللية لجنة المراجعة بما نسبته -

 . % 90 فعالية المراجعة الخارجية بما نسبته -

المدير و لس اإلدارةو يالحظ أن أضعف نسبة مئوية كانت نسبة الفصل بين منصبي رئيس مج
كونه أحد أهم العوامل المباشرة التي يمكن أن تقلل من سلوك و رغم أهمية هذا المقياس ،التنفيذي

مكافآتها على حساب مصلحة المـالك بطريـق المحاسـبة    و اإلدارة االنتهازي لتعظيم حوافزها
ا يساهم أكثر من بقيـة  كان من المفروض أن تكون نسبة االلتزام بهذا المقياس جيدة بم ،اإلبداعية

بالتالي فالنسبة لم تكن كافية للحد من هـذه  ، والمقاييس في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
أنهـا طبعـت باألزمـة االقتصـادية     و السيما 2009 - 2007الممارسات خالل الفترة المدروسة 

الرقابة في الحد مـن هـذه   الدور الذي كان يجب أن تلعبه ركيزة و هذا ما أخل بالعالقة، والمالية
  .الممارسات

 :اختبار فرضيات نموذج الدراسة  - ب

تمثيـل   علـى  وقـدرتها  ،اإلحصائي للتحليل بيانات نموذج الدراسة صالحية اختبار تم أن بعد
الوصـفية   اإلحصائية المقاييس عرض تم أن وبعد ،المتغيرات المستقلةو بين المتغير التابع العالقة

 ،وهي اختبار الفرضـيات  المرحلة األخيرة تأتي ،تحليل عالقة االرتباط بينهاو لمتغيرات الدراسة
لكـون   "OLS"العادية  الصغرى المربعات الختبار فرضيات نموذج الدراسة تم استخدام طريقةو

 Pooled" المتعـدد  المشـترك  هـذا عـن طريـق االنحـدار    ، ومتصل متغير التابع هو المتغير

Regression."  
   :المخاطر في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في العينة المدروسة دور ركيزة إدارة -

ركيزة إدارة المخاطر في الحد مـن ممارسـات المحاسـبة    تمت صياغة الفرضية المتعلقة بدور 
 كمـا " SBF250" المسجلة بمؤشر اإلبداعية في العينة المدروسة من الشركات المساهمة الفرنسية

  : يلي
ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة إدارة المخاطر في : H0الفرضية العدمية

 المسـجلة بمؤشـر   الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشـركات المسـاهمة الفرنسـية   
SBF250.  
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توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة إدارة المخـاطر فـي    : H1الفرضية البديلة
 المسـجلة بمؤشـر   ة اإلبداعية في الشـركات المسـاهمة الفرنسـية   الحد من ممارسات المحاسب

SBF250.  
 المشترك هذا عن طريق االنحدارو (OLS)العادية  الصغرى المربعات و بعد استخدام طريقة

تـم الحصـول علـى     ،X1المتغير المستقل و Yالتابع  المتغير بين "Pooled Regression" المتعدد
 : النتيجة المبينة في الجدول اآلتي

  .دور ركيزة إدارة المخاطر في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ):10(الجدول 
  مستوى المعنوية

)Sig.( 
 قيمة t قيمة

Beta 

  معامالت االنحدار
Std. 

Error B 

 ثابت االنحدار  0080.  0250.  3260.  7460.

.0440  -2.067  -0.286  0.000 -0.001 X1 

  0.05:عند مستوى معنوية  
  .SPSS مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر 

  

هي تعبر عن معامل و ،)0.286-(تساوي  βالجدول أعاله نالحظ ظهور قيمة بيانات من خالل 
اقل مـن   )Sig(كما يظهر مستوى المعنوية  ،االنحدار السالب أي العالقة العكسية بين المتغيرين

  : نقبل الفرضية البديلة أي أنهو وبالتالي سنرفض الفرضية العدمية ،0.05
توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة إدارة المخاطر في الحـد مـن ممارسـات    

  .SBF250 المسجلة بمؤشر المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية
  :المحاسبة اإلبداعية في العينة المدروسةدور ركيزة اإلفصاح في الحد من ممارسات  -

ركيزة اإلفصاح في الحـد مـن ممارسـات المحاسـبة     تمت صياغة الفرضية المتعلقة بدور 
 كمـا " SBF250" المسجلة بمؤشر اإلبداعية في العينة المدروسة من الشركات المساهمة الفرنسية

  : يلي 
إحصائية على دور ركيزة اإلفصاح في الحـد  ال توجد مؤشرات ذات داللة : H0الفرضية العدمية

  .SBF250 المسجلة بمؤشر من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية



 دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعيةـــــــــــــــــــ 

  

  م2014 -فبراير -األولالمجلد  -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  272 -
  
  

 
 
 
 
 
 
 

توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة اإلفصاح في الحد من  : H1الفرضية البديلة
  .SBF250 المسجلة بمؤشر ةممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسي

 المشتـرك هذا عن طريق االنحدارو "OLS"العادية  الصغرى المربعات و بعد استخدام طريقة

تـم الحصـول علـى     ،X2المتغير المستقل و Yالتابع  المتغير بين "Pooled Regression" المتعدد
  : النتيجة المبينة في الجدول اآلتي

  .الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية دور ركيزة اإلفصاح في ):11(الجدول 

  0.05:عند مستوى معنوية 
  .SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر 

هي تعبر عن معامل و ،)0.282-(تساوي  βالجدول أعاله نالحظ ظهور قيمة بيانات من خالل 
أقل مـن   )Sig(كما يظهر مستوى المعنوية  ،االنحدار السالب أي العالقة العكسية بين المتغيرين

 : نقبل الفرضية البديلة أي أنهو بالتالي سنرفض الفرضية العدميةو ،0.05

إحصائية على دور ركيزة اإلفصاح فـي الحـد مـن ممارسـات      توجد مؤشرات ذات داللة
  .SBF250 المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر

 :العينة المدروسةدور ركيزة الرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في  -

ممارسات المحاسبة اإلبداعية ركيزة الرقابة في الحد من تمت صياغة الفرضية المتعلقة بدور 
  : كمايلي " SBF250 " المسجلة بمؤشر في العينة المدروسة من الشركات المساهمة الفرنسية

ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة الرقابة في الحد من : H0الفرضية العدمية
  .SBF250 المسجلة بمؤشر ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية

  مستوى المعنوية
)Sig.( 

 قيمة t قيمة
Beta 

  معامالت االنحدار
Std. 
Error B 

 ثابت االنحدار 0170.  0300. 5650. 5740.

.0470 -2.035 -0.282  .0000 -0.001 X2 
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توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة الرقابة في الحد مـن   : H1الفرضية البديلة
  .SBF250 المسجلة بمؤشر ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية

 المشتـرك هذا عن طريق االنحدارو "OLS"العادية  الصغرى المربعات و بعد استخدام طريقة

تـم الحصـول علـى     ،X3المتغير المستقل و Yالتابع  المتغير بين "Pooled Regression" المتعدد
  : النتيجة المبينة في الجدول اآلتي

  .دور ركيزة الرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ):12(الجدول 

  0.05:عند مستوى معنوية 
  .SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي  :المصدر

  

هي تعبر عن معامل و ،)1230.(تساوي  βالجدول أعاله نالحظ ظهور قيمة بيانات من خالل 
العالقة الطردية الغير المتوقعة بين المتغيرين إذ من المفتـرض أن تكـون   االنحدار الموجب أي 

نفسر هذا التناقض بما ظهر ، والعالقة عكسية فبزيادة الرقابة تقل الممارسات المحاسبية اإلبداعية
لنا سابقا في اختبار االرتباط بين المتغيرين فالرقابة في العينة المدروسة تعاني من خلل معنـوي  

المدير التنفيذي لدى عدد معتبـر مـن   و عدم الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس اإلدارة يتمثل في
دوافع اإلدارة االنتهازية لممارسة و هذا وحده كفيل بزيادة سلوك، والشركات في العينة المدروسة

بالتـالي  ، و0.05أكبر من  مع ذلك نالحظ أن االختبار يظهر مستوى معنوية، والمحاسبة اإلبداعية
   :نقبل الفرضية العدمية أي أنهو الفرضية البديلةسنرفض 

ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة الرقابة فـي الحـد مـن ممارسـات     
  .SBF250 المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر

  

  مستوى المعنوية
)Sig.( 

 قيمة t قيمة
Beta 

  معامالت االنحدار
Std. 

Error B 

 ثابت االنحدار 0.070-  0330. 2.131- 0380.

.3950 .8580 .1230  .0000 .0000 X3 
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  :خاتمة الدراسة
النتائج في شأن أهم القضايا المثـارة   تبعا لما تقدم في هذه الدراسة، يمكن استخالص عدد من

  :ذلك كما يليو كذا تقديم بعض االقتراحات العامة،و بالدراسة،
  :نتائج الدراسة -1

يمـارس دون خـرق    الذي تعتبر المحاسبة اإلبداعية شكال من أشكال التالعب المحاسبي -
بالقواعـد   المعايير المحاسبية بحيث يقوم من خاللهـا المحاسـب باسـتخدام معرفتـه    و القوانين

التالعب و الشركات المعايير المحاسبية لمعالجة األرقام المسجلة في حساباتو المبادئ ،والقوانين
يستخدم في ذلك مجموعة من األسـاليب  و مخاطرها،و لل عن عائد الشركةضبها لتقديم انطباع م

ل الخسـائر  التخلص من ك ،تخفيف تقلبات الدخل ،التقليص المتعمد لألرباحو التضخيم: أبرزها 
 .في السنة الرديئة

يمكن إلدارة المخاطر كركيزة من ركائز حوكمة الشركات أن تضع إستراتيجية للحد مـن   -
 .خطر المحاسبة اإلبداعية سعيا منها لتفادي وقوع الشركة في األزمات

يعد اإلفصاح في البيانات المالية مطلبا جوهريا من أجل المزيد من الشفافية والمصـداقية   -
علومة المحاسبية الموجهة لشريحة عريضة من مسـتخدميها وسـالحا فعـاال للتصـدي     في الم

 .البيانات المالية عن طريق المحاسبة اإلبداعية تضليللمحاوالت 

إذ تتفاعل مع كال مـن ركيزتـي    ،تعتبر الرقابة ركيزة هامة من ركائز حوكمة الشركات -
أصحاب المصالح فـي  و حماية حقوق المالكو اإلفصاح لتحقيق مساءلة اإلدارةو إدارة المخاطر

 .الشركة

توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيـزة إدارة المخـاطر فـي الحـد مـن       -
 .SBF250ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 

ارسـات  توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة اإلفصاح في الحد مـن مم  -
 .SBF250المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 

ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على دور ركيزة الرقابة في الحد مـن ممارسـات    -
يرجع ذلك لعدم و ،SBF250المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 
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المـدير  و ركات العينة المدروسة بين منصبي رئـيس مجلـس اإلدارة  الفصل بعدد معتبر من ش
 .التنفيذي

 :رؤية مستقبلية لموضوع الدراسةو اقتراحات عامة -2

 :يمكن تقديم االقتراحات التالية ،على ضوء ما سبق

ذلك من خالل إنشاء خلية مختصـة بدراسـة محـيط    و ضرورة تفعيل ركيزة إدارة المخاطر -
تحديد مخاطرها مع األخذ بعين االعتبار خطر المحاسبة اإلبداعية ووضع اإلستراتيجية و الشركة

  . الالزمة لتفادي الوقوع فيه
ذلـك بتقـديم كـل المعلومـات     و ضرورة االلتزام بمتطلبات اإلفصاح في البيانات الماليـة،  -

محاسـبية  المحاسبية الضرورية لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية كأسباب تغييـر الطـرق ال  
 حوافز مجلس اإلدارةو المستخدمة في عملية القياس المحاسبي، سياسات توزيع األرباح، مكافآت

 .غيرهاو

كذا المراجعة ، ولجان المراجعة ،ضرورة تفعيل اآلليات الرقابية المختلفة، كالمراجعة الداخلية -
 .داريةذلك انطالقا من الرقابة الذاتية إلى رقابة مختلف األجهزة اإل ،الخارجية

 .ضرورة االهتمام بفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة -

 .المدير التنفيذيو ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة -

خارج الشركة بخطر المحاسبة اإلبداعية الذي و ضرورة توعية مختلف الجهات الرقابية داخل -
 .الدوليةتبني المعايير المحاسبية و يمكن أن ينتشر السيما

ذلـك  ، وضرورة اتخاذ إجراءات ردعية تجاه ممارسي المحاسبة اإلبداعية في حال اكتشـافها  -
 .أصحاب المصالحو حماية لحقوق المالك، وتفاديا لتفشي هذه الظاهرة في مختلف الشركات

الحـد   و في األخير تبقى اإلشارة إلى أن الحكم على مدى فعالية ركائز حوكمة الشركات في
يمر بالضرورة عبر استعراض مجموعة من التجارب الرائدة  ،ات المحاسبة اإلبداعيةمن ممارس

تأمل الباحثة من الدراسات المقبلـة أن  و .فهي في الحقيقة إشكالية أخرى للدراسة في هذا المجال،
تحاول البحث عن حلول أخرى أكثر نجاعة في الحـد مـن   ، وتتعمق في الموضوع قيد الدراسة

 ...!ة اإلبداعيةممارسات المحاسب
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