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 أخالقیات منظمات األعمال ودورھا في مخرجات نظم المعلومات المحاسبیة 

 أ . م . د عبداالمیر حسن الموسوي   ئق محمد األسدي    وزینب فا 
 كلیة اإلدارة واإلقتصاد / جامعة واسطقسم المحاسبة / 

 

 المستخلص 

ً یلمھن���ة المحاس���بة معای نّ إ والت���ي تخض���ع ل���رؤى  ,رھ���ا ومبادئھ���ا وأخالقیاتھ���ا المتع���ارف علیھ���ا محلی���اً ودولی���ا
م���ن خ���الل ط���رح  البح���ث فلس���فیة متع���ددة یعب���ر ك���ل منھ���ا ع���ن وجھ���ة نظ���ر معین���ة , ویمك���ن تحدی���د مش���كلة

ھ���ل توج���د  .ھ���ل ألخالقی���ات األعم���ال ت���أثیر عل���ى مخرج���ات نظ���م معلوم���ات المحاس���بیة :تس���اؤالت ع���دة منھ���ا 
  ؟عالقة بین أخالقیات منظمات األعمال وبین مصداقیة ومالئمة المعلومات المحاسبیة 

ویھ����دف البح����ث ال����ى دراس����ة وتس����لیط الض����وء عل����ى المف����اھیم األخالقی����ة والم����دخل األخالق����ي لص����یاغة      
المتطلب����ات األخالقی����ة ف����ي تعزی����ز ج����ودة مخرج����ات نظ����م المعلوم����ات  ت����أثیردی����د النظری����ة المحاس����بیة وتح

قتص���ادیة واألجتماعی���ة موض���وع مھ���م ف���ي الحی���اة اال معالج���ةالمحاس���بیة , كم���ا ت���تلخص أھمی���ة البح���ث ف���ي 
وھ����و دور أخالقی����ات منظم����ات األعم����الفي تعزی����ز مالئم����ة ومص����داقیة المعلوم����ات المحاس����بیة وف����ي تحس����ین 

وم���ن خ���الل تحدی���د المتطلب���ات األخالقی���ة الت���ي نص���ت علیھ���ا الم���دونات  ,ات المحاس���بیةمخرج���ات نظ���م المعلوم���
  -ستنتاجات عدة أبرزھا :اوتوجھت الباحثة الى .والمعاییر الدولیة 

توافر ثقافة أخالقیة  نّ إتدعیم الممارسات األخالقیة في منظمات األعمال مسؤولیة اإلدارة العلیا و إنْ   *
قتصادیة ومخرجات تلك المنظمات بما فیھا مخرجات النظم المحاسبیة على الممارسات االمنظمیة ینعكس إیجاباً 

 واحدة من المخرجات الفرعیة لمنظمات األعمال . بوصفھا

Abstract : 

   Accounting profession has standards, principles, and ethics known at 
the domestic and international level which its wash to many philosophical 
visions from different viewpoints. This thesis determines problem of study 
through asking some questions, do business ethics effect on outputs of 
accounting information systems ? Is there relation between ethics of 
business organizations and credibility and appropriateness of accounting 
information?  

   The research aims to study ethical concepts, and ethical introduction to 
form the accounting theory, and determines role of ethical requirements 
to promote quality of outputs of accounting information systems. Also 
importance of research centers on treatment of important topic in social 
and economic life is role of business organizations ethics to promote 
credibility and appropriateness of accounting information, and improve 
outputs of accounting information systems through determining ethical 
requirements according to international standards, and the researcher 
has reached to the following significant conclusions:- 

* Giving of support to the ethical exercises in business organizations is 
responsibility of higher management, availability of ethical organizational 
culture reflects positively on economic exercises and their outputs 
including outputs of accounting systems as one of sub-outputs for business 
organization. 
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       لمقدمة                               ا

ة والت����ي یمك����ن إثب����ات ص����حتھا, ویص����عب الم����دخل األخالق����ي یس����تند عل����ى الق����یم األخالقی����     

رفض���ھا كقیم���ة أجتماعی���ة,وتعمل ھ���ذه الق���یم وت���دور ح���ول مف���اھیم الص���دق والمس���اواة والحی���اد 

وع����دم التحی����ز والح����ق وغیرھ����ا م����ن ھ����ذه المف����اھیم الت����ي لھ����ا عالق����ة بالجوان����ب األخالقی����ة , 

والعدال���ة  ویتمی���ز الم���دخل األخالق���ي ف���ي النظری���ة المحاس���بیة ع���ن مف���اھیم أھمھ���ا ھ���ي الوض���وح

والمس���اواة والحقیق���ة إذ أّن ھن���اك مس���اواة وعالق���ة ب���ین الحقیق���ة والع���رض غی���ر المض���لل للق���وائم 

 المالیة والوضوح وھو العرض غیر المتحیز للقوائم المالیة .

والب����د أن یب����یّن ھ����ذا الم����دخل القواع����د واإلج����راءات المحاس����بیة ومعامل����ة عادل����ة واح����دة      

لجمی���ع مس���تخدمي المعلوم���ات المحاس���بیة, ل���ذا الب���د أن یك���ون ھن���اك بی���ان ص���ادق ودقی���ق ع���ن 

التق����اریر والق����وائم المالی����ة والمعلوم����ات المحاس����بیة غی����ر متحی����ٍز لجھ����ة عل����ى حس����اب جھ����ات 

ن���ة أي البُ���دّ أن تك���ون الفائ���دة للجمی���ع. وأن ھ���ذا الم���دخل یض���یف آخ���رى أو لخدم���ة طائف���ة معی

بع���ض الجوان���ب والق���یم والمف���اھیم الدینی���ة واألجتماعی���ة ع���ن النش���اط المحاس���بي , بحی���ث تك���ون 

المحاس���بة قائم���ة عل���ى عل���م األخ���الق بعی���داً ع���ن إخف���اء الحقیق���ة ,وإّن البیان���ات المحاس���بیة تك���ون 

محاس���بیة تخض���ع إل���ى إع���ادة تق���ویم م���ع تغی���ر الظ���روف , عادل���ة وغی���ر متحی���زة, وإّن المب���ادئ ال

وحقیق����ة األم����ر یص����عب إعط����اء تعری����ف موح����د ل����بعض المف����اھیم األخالقی����ة ألن ق����یم العدال����ة 

والح��ق تمث��ل ق��یم متداخل��ة ف��ي الفك��ر المحاس��بي, ل��ذا ن��رى أن الم��دخل األخالق��ي یتطل��ب تحقی��ق 

المحاس�����بي واألجتھ�����اد العدال�����ة ف�����ي تحدی�����د المب�����ادئ المحاس�����بیة وف�����ي الع�����رض واإلفص�����اح 

وال���تحكم الشخص���ي والعدال���ة ف���ي الحقیق���ة ھ���ي الغ���رض العلم���ي ال���ذي تؤس���س علی���ھ النظری���ة 

المحاس���بیة وف���ي تحدی���د وإع���داد التق���اریر المحاس���بیة . والمحاس���بة ھ���ي الت���ي ت���وفر لن���ا القواع���د 

والمب���ادئ الت���ي ت���نظم المحت���وى للق���وائم المالی���ة والت���ي تطب���ق بص���دق م���ن أج���ل الوص���ول إل���ى 

رك����ز الم����الي ونت����ائج األعم����ال ف����ي منظم����ات األعم����ال وھ����ي الت����ي ت����ؤمن اإللت����زام ب����القیم الم

األخالقی���ة ف���ي تحقی���ق الوض���وح والعدال���ة واألنس���جام م���ع القواع���د والمب���ادئ ودق���ة اإلب���الغ ع���ن 

 المعلومات المطلوبة .
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 المبحث األول 
 منھجیة البحث 

 مشكلة البحث :    
م����ل عل����ى رب����ط األخ����الق بالمحاس����بة فیم����ا یخ����ص الجوان����ب ك����ان اھتم����ام المحاس����بین بالع     

الفكری���ة أو المھنی���ة, وذل���ك ألھمی���ة الم���دخل األخالق���ي وعالقت���ھ بالجان���ب المحاس���بي ,أو إص���دار 
الجمعی���ات المھنی���ة المحاس���بیة الدولی���ة مجموع���ة مواثی���ق تخ���ّص المع���اییر المحاس���بیة وقواع���د 

 السلوك المحاسبي في تنظیم وإعداد البیانات .

ل����ذا تتمث�����ل مش�����كلة البح�����ث ف�����ي ع�����دم إلم�����ام منظم�����ات األعم�����ال بالمتطلب�����ات األخالقی�����ة      
لمنظم���ات األعم���ال والت���ي تتمث���ل بالم���دونات األخالقی���ة والمع���اییر وقواع���د الس���لوك األخالق���ي 

 مما یؤثر سلباً على جودة مخرجات نظم المعلومات المحاسبیة وشفافیتھا. 

 تھا ستحاول األجابة عن األسئلة اآلتیة : ومن ھنا فإن ھذه الدراسة ممثلة بمشكل 

 ھل ألخالقیات األعمال تأثیر على نظم المعلومات المحاسبیة . - 1

ھ���ل یوج���د عالق���ة ب���ین أخالقی���ات منظم���ات األعم���ال وب���ین مص���داقیة ومالئم���ة المعلوم���ات  - 2
 المحاسبیة .

 أھداف البحث :

اس���تناداً إل���ى مش���كلة البح���ث والتس���اؤالت الت���ي بینتھ���ا ف���إّن البح���ث یھ���دف إل���ى بی���ان ھ���ل       
ألخالقی���ات األعم���ال ت���أثیر عل���ى مخرج���ات نظ���م المعلوم���ات المحاس���بیة ؟ وھ���ل ھن���اك عالق���ة 
ب����ین أخالقی����ات منظم����ات األعم����ال وب����ین مص����داقیة ومالئم����ة المعلوم����ات المحاس����بیة ؟ فض����الً 

 عیة اآلتیة : عن تحقیق األھداف الفر
 دراسة أخالقیات منظمات األعمال وتحلیلھا .  - 1
 دراسة نظم المعلومات المحاسبیة وتحلیلھا.  - 2
 دراسة دور أخالقیات منظمات األعمال على نظم المعلومات المحاسبیة وتحلیلھا. - 3
 أھمیة البحث :  

االقتص���ادیة واالجتماعی���ة  تنب���ع أھمی���ة البح���ث ف���ي كون���ھ یع���الج موض���وعاً مھم���اً ف���ي الحی���اة     
وھ������و دور أخالقی������ات منظم������ات األعم������ال ف������ي تعزی������ز مالءم������ة المعلوم������ات المحاس������بیة 
ومص���داقیتھا وكی���ف یمك���ن أن تس���اعد ھ���ذه الدراس���ة ف���ي توجی���ھ النظ���ر إل���ى أخالقی���ات منظم���ات 

 األعمال في تحسین نظم المعلومات المحاسبیة

 فرضیات البحث :  

 األتیة :  األساسیستند البحث إلى الفرضیة      

ھن�����اك عالق�����ة ذات دالل�����ة معنوی�����ة ب������ین أخالقی�����ات األعم�����ال وج�����ودة المعلوم������ات  •

 المحاسبیة .
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 المبحث الثاني 
 اإلطار النظري للبحث 

 اوالً : أخالقیات منظمات األعمال 
 The ethics of business organizationsأخالقیات منظمات األعمال  

االخ���الق م���ن ب���ین جمی���ع مف���ردات اللغ���ة لیص���ف بھ���ا نبین���ا محم���د لق���د اخت���ار هللا كلم���ة      

 نَ��َك لعَل��ى ُخْل��ُق َعظ��یم " س��ورة القل��م  إل��ھ وس��لم إذ خاطب��ھ هللا تع��إلى بقول��ھ "وآهللا علی��ھ و ىص��ل

وترس���م طری���ق ,ح���اجز ب���ین ال���نفس وھ���وى القل���ب  عَ���دّ االخ���الق لھ���ا مك���ان رفی���ع وتُ  و 4ی���ة آ/ 

اخالقی����ات  دّ عَ����وتُ )  106:2010آخ����رون , ( راض����ي وعم����ال الص����الحة األنس����انیة لتمیی����ز لإل

ف����ي غای����ة األھمی����ة ف����ي الوق����ت  عَ����دّ م����ن الموض����وعات الحدیث����ة والت����ي تُ ظم����ات االعم����ال نم

عم���ال و أخالقی���ات األ .بس���بب االتج���اه نح���و العولم���ة وتوس���ع الثقاف���ة وزی���ادة المعرف���ة ,الح���الي 

ائھ��م وتع��املھم وس��لوكھم م��ع ت��رتبط بس��لوك االف��راد ف��ي نش��اطاتھم المختلف��ة ویش��مل طریق��ة أد

الشخص���یة خ���الق ألأن ا .دارة وأي ش���خص یتعام���ل م���ع المنش���أةوك���ذلك اإل .الزب���ائن وال���زمالء

 .عمال وفي بعض األحیان تطغى علیھا  األقد تؤثر على أخالقیات 

نس��ان من��ذ أزمن��ة بعی��دة , فم��ا أن ب��دأت المنافس��ة ب��ین الن��اس لق��د ش��غلت األخ��الق فك��ر اإل"    

نس���ان وأخی���ھ حت���ى ظھ���رت مالم���ح س���لوك الحی���اة وظھ���ور الص���راع ب���ین اإلوم���ات عل���ى مق

ً افك�����ان ذل�����ك   ,خ�����ر محم�����ودآوم ومم�����ذ قتص�����ادي الحی�����اتي , واال خ�����تالل النظ�����امال نعكاس�����ا

األص����الح األخالق����ي ف����ي أي مجتم����ع الیق����وم عل����ى أس����اس دع����وة وجتم����اعي والسیاس����ي واال

لنس���خ الالحق���ة للمدین���ة الفاض���لة ا أول���نمط االفالط���وني ف���ي جمھوریت���ھ , أخالقی���ة مثالی���ة عل���ى ا

أو غیرھ����ا الت����ي قف����زت م����ن ف����وق المعطی����ات الحیاتی����ة بتجلیاتھ����ا القائم����ة كلھ����ا  ( أحم����د , 

2013 :96 . ( 

 What ethicsاالخالق   تعریف

إّن مص���طلح األخ���الق مش���تق م���ن الكلم���ة الیونانی���ة "روح " والت���ي تُش���یر إل���ى الشخص���یة      

والمعتق���دات التوجیھی���ة والمع���اییر والمث���ل العلی���ا الت���ي تس���ود مجتم���ع أو ش���عب أو مجموع���ة م���ا 

, وإّن ق����انون أكس����فورد ی����نص عل����ى أّن األخ����الق ھ����ي المب����دأ األخالق����ي ال����ذي یحك����م س����لوك 

ی���تم م���ن خاللھ���ا إج���راء نش���اط مع���ین , وإّن المرادف���ات األخالقی���ة  الف���رد أو یح���دد الكیفی���ة الت���ي

حس���ب ك���ولینز ھ���ي  (الض���میر األخالق���ي , الفلس���فة األخالقی���ة , المب���ادئ األخالقی���ة , قواع���د 

الس���لوك والمع���اییر ) و األخ���الق تُش���یر إل���ى مع���اییر الس���لوك األخالق���ي واألحك���ام الت���ي تمی���ز 

عق���ل البش���ري ول���یس م���ن العل���وم الطبیعی���ة , الص���ح م���ن الخط���أ , واألخ���الق ھ���ي م���ن ص���نع ال

ولھ����ذا ف����إّن األخ����الق لیس����ت مطلق����ة ومفتوح����ة ف����ي الزم����ان والمك����ان , فق����د یُع����د س����لوًك م����ا 

أخالق����ي ف����ي مجتم����ع م����ا ولكن����ھ یُع����د غی����ر أخالق����ي ف����ي مجتم����ع آخ����ر . إّن األخ����الق تَتَعل����ق 
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رات المعنوی��ة الت��ي بمب��ادئ رس��میة مس��تمدة م��ن الق��یم األجتماعی��ة , وأنھ��ا تَتَعام��ل م��ع االختی��ا

نتخ���ذھا أثن���اء أداء واجباتن���ا والت���ي تَتَعل���ق ب���أفراد المجتم���ع اآلخ���رین , وإّن المب���ادئ األخالقی���ة 

عالمی���ة ف���ي طبیعتھ���ا , وأنھ���ا تف���رض التزام���ات لجمی���ع أف���راد المجتم���ع , وإّن األخ���الق مھم���ة 

,  ل����یس فق����ط ف����ي مج����ال السیاس����ة والعم����ل ولكنھ����ا مھم����ة ف����ي جمی����ع التص����رفات األنس����انیة

فالیوج��د ھنال��ك ح���دود واض��حة ب��ین الس���لوك األخالق��ي وغی��ر األخالق���ي ل��ذلك غالب��اً مایواج���ھ 

الن����اس المعض����الت األخالقی����ة ویص����بح الخی����ار الص����حیح ص����عباً للغای����ة , ویُعَ����دّ مفھ����ومي 

العدال���ة والمس���اواة مف����اھیم ض���منیة ف����ي األخ���الق , وأن المعامل���ة العادل����ة والمنص���فة للجمی����ع 

 ) . Velasquez,2016:2س لألخالق (تُعَدّ الھدف األسا

عل����ى أنھ����ا ھ����ي "العل����م الباح����ث ف����ي اس����تعمال الواج����ب لحری����ة   األخ����القكم����ا عرف����ت      

 ) . 9:  2012اإلنسان ابتغاء بلوغھ غایتھ النھائیة " (دحیمان, 

 القی���ام ھ���ي ةرئیس��� مح���اور أربع���ة ح���ول ت���دور المب���ادئ م���ن مجموع���ة ھ���ي: "  األخالقی���ات
 وع���دم, تع���امالت أي ف���ي الخ��داع وع���دم, ب���اآلخرین الض���رر إلح��اق وع���دم, الھادف���ة باإلعم��ال

 ف���ي نش���اط أي وص���ف ف���إذا خ���راآل دون ط���رف لص���الح ممارس���ات ب���أي القی���ام ف���ي التحی���ز
 8:  عبی���د(  النش��اط ھ���ذا بأخالقی��ات الحك���م الحال��ة ھ��ذه ف���ي یمك��ن الخص���ائص بھ��ذه المجتم��ع

 . ) مؤرخ غیر, 
 Concept of Business Ethics أخالقیات العمل : طبیعة

ل����و تَتَبعن����ا تط����ور الفك����ر اإلداري ف����ي الوق����ت الح����الي نالح����ظ ھ����ذه المرحل����ة الت����ي تَتَمث����ل      
بعص�����ر المعلوماتی�����ة والمعرف�����ة والت�����ي فیھ�����ا احتل�����ت االتص�����االت والمعلوم�����ات والبرمجی�����ات 

ھ�����ذه ونظ����م المعلوم�����ات فض����اًء واس�����عاً وتطبیق����ات مھم�����ة ف����ي المنظم�����ات المعاص����رة , وإّن 
المرحل���ة م���ن جان���ب آخ���ر رك���زت عل���ى الق���یم والمب���ادئ ف���ي تط���ویر أداء األف���راد الع���املین , إذ 
أص���بح الف���رد أفض���ل م���ورد م���ن م���وارد منظم���ة األعم���ال ,إّن ھ���ذه المرحل���ة الت���ي ترك���ز عل���ى 
الق���یم واألھ���داف والمعرف���ة واألخالقی���ات أص���بح الف���رد یبن���ى م���ن ال���داخل فكری���اً , فھ���و یتمث���ل 

ات والس���لوك والمع��ارف ف���ي إط���ار ثقاف��ة المنظم���ة ال���ذي أص��بح التركی���ز فی���ھ بالمھ��ارات والق���در
 )  . 19:  2015على أخالقیات منظمات األعمال ( العمودي , 

 Definition of Business Ethicsاوالً : تعریف أخالقیات األعمال 

ل بأنھ����ا ف����رع متخص����ص م����ن األخ����الق الت����ي ترك����ز عل����ى كیفی����ة اعم����أخالقی����ات األ تْ فَ����رَّ عُ 

ولھ����ذا الیمك����ن فھ����م أخالقی����ات  , تطبی����ق المع����اییر األخالقی����ة لمنظم����ات األعم����ال والس����لوك

 ).   Saporta ,2011:3العمل بمعزل عن األفكار العامة لألخالق ( 

الس����عي لفھ����م   بأنھ����اف  سفینس����ون ووود أخالقی����ات العم����ل رّ َع���� : لاعم����خالقی����ات األأ       

مقب��والً ح��ول أنش��طة المنظم��ات العامل��ة ف��ي ثقاف��ة معین��ة وف��ي وق��ت مع��ین عل��ى  َع��دّهُ م��ایمكن 

 ) .Yılmaz Bayraktaroğlu ,2012 :140&وجھ الخصوص .( 
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خ��رون عل��ى أنھ��ا مجموع��ة المب��ادئ والمع��اییر الت��ي تح��دد الس��لوك الص��حیح آكم��ا عرفھ��ا      

وع���ة م���ن المب���ادئ أو والخط���أ ف���ي ع���الم األعم���ال . یع���رف ل���ویس أخالقی���ات العم���ل بأنھ���ا مجم

رف عَ��تُ ح��ین  الحج��ج الت��ي ینبغ��ي أن تحك��م س��لوك العم��ل بش��كل ف��ردي وبش��كل جم��اعي . ف��ي

دراس����ة الطریق����ة الت����ي تبط����ق قواع����د األخ����الق الشخص����یة بل����ورا ن����اش أخالقی����ات األعم����ال  

 ) .Mitariu ,204:2012. ( منظمة األعماللألنشطة التجاریة وأغراض 

ھ���ي اإلط���ار الش���امل ال���ذي یحك���م األفع���ال   منظم���ات األعم���الأخالقی���ات ویمك���ن الق���ول أن     

والتص���رفات تج���اه ش���يء م���ا , وتوض���ح م���ا ھ���و ص���حیح , وم���اھو مقب���ول , وم���اھو خط���أ أو 

مرف���وض عل���ى وف���ق المع���اییر الس���ائدة ف���ي المجتم���ع بحك���م الق���انون , والع���رف وال���ذي تلع���ب 

س�����اً ف�����ي تحدی�����ده فی�����ھ أنظم�����ة المنظم�����ة والثقاف�����ة المنظمی�����ة وأص�����حاب المص�����الح دوراً أسا

 ) . 17: 2012(المطیري , 

 Factors Affecting the Business Ethicsالعوامل المؤثرة في أخالقیات األعمال 
ھنال��ك مجموع��ة م��ن العوام��ل الت��ي ق��د یك��ون لھ��ا ت��أثیر مباش��ر أو غی��ر مباش��ر عل��ى أخالقی��ات 

فض����الً ع����ن ذل����ك  األعم����ال, وم����ن ھ����ذه العوام����ل ن����وع الج����نس والعم����ر أو الق����یم الثقافی����ة , 

األعم���ال التجاری���ة ذات الص���لة , و یج���ب أن تظھ���ر الممارس���ات األخالقی���ة  م���ن خ���الل اتخ���اذ 

الق�����رارات والممارس�����ات األخ�����رى ف�����ي منظم�����ات األعم�����ال . إّن م�����دیري الش�����ركة ی�����ؤدون 

وظیف���ة مھم���ة ف���ي تأس���یس المنظم���ة أخالقی���اً , فھنال���ك منظم���ات أعم���ال یك���ون ھ���دفھا الوحی���د 

ممك����ن م����ن األرب����اح , و الموظف����ون یَتص����رفون وفق����اً لتص����رفات  ھ����و تحقی����ق أكب����ر ق����در

الم��دیرین والم��دیرین ھ��م المس��ؤولین ع��ن وض��ع مع��اییر م��ا ھ��و مقب��ول م��ن س��لوك الم��وظفین 

 -Journal of Business & Management, COES&RJوماھو لیس بمقبول (

JBM , 2013 : 75 ) . 

 ثانیاً : نظم المعلومات المحاسبیة 
  What information systemsنظم المعلومات  طبیعة

 
ً أساس����ی اً نظ����ام المعلوم����ا ت مص����در ع���دّ یُ          اتخ����اذ لتزوی����د اإلدارة بالمعلوم����ات م����ن أج����ل  ا

نظ���م المعلوم���ات ھ���ي واح���دة م���ن أفض���ل مكون���ات البن���ى التحتی���ة  إنّ الق���رارات المناس���بة , و

 ) . Obura , 2007: 20الھامة للشركات الحدیثة (

مجموع���ة م���ن المكون���ات المرتبط���ة م���ع بعض���ھا  اعل���ى أنھ���  نظ���م المعلوم���اترف  تعَ���وُ      

یص����ال ھ����ذِه المعلوم����ات إل����ى  إنت����اج المعلوم����ات المفی����دة  وابش����كل من����تظم م����ن أج����ل بعض����اً 

بالش���كل المناس���ب  م���ن أج���ل مس���اعدتھم ف���ي أداء الوظ���ائف المختلف���ة ( القش���ي , عملین المس���ت

2003  :1  . ( 
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عل���ى أن���ھ " مجموع���ة م���ن اإلج���راءات الت���ي تش���مل تجمی���ع  المعلوم���اتنظ���م ف كم���ا ْع���رَّ      

وتش����غیل   ونش����ر واس����ترجاع المعلوم����ات بھ����دف  ت����دعیم عملی����ات ص����نع الق����رار والرقاب����ة  

 ) .  1:  2009داخل منظمة األعمال  " (موساوي , 

ن م�� مّ تُ عل��ى أنھ��ا مجموع��ة م��ن اإلج��راءات الرس��میة الت��ي یَ�� نظ��م المعلوم��اتف��ت رَّ كم��ا عُ      

 Hallخاللھ���ا جم���ع البیان���ات ومعالجتھ���ا وتحولیھ���ا إل���ى  معلوم���ات وتق���دیمھا للمس���تخدمین   (

,2008: 6 (. 

نظ���م المعلوم���ات عل���ى أنھ���ا مجموع���ة م���ن المكون���ات والم���وارد المترابط���ة م���ع  تف���رَّ كم���ا عُ      

ً بعض��ھا  نت���اج المعلوم��ات المفی���دة , بع��د ذل���ك ی��تم معالج���ة ھ���ذه ابش��كل من���تظم , م��ن أج���ل  بعض���ا

إل���ى  المس���تخدمین ف���ي الوق���ت المناس���ب وبالش���كل المالئ���م م���ن  وتخزینھ���ا وإیص���الھا المعلوم���ات

 .)  15:  2012أجل مساعدتھم لتأدیة الوظائف المختلفة ( العبیدي , 

 Definition of Accounting Information  Systemsاوألً : تعریف نظم المعلومات المحاسبیة    

عل����ى أنھ����ا : مجموع����ة ُمتَكامل����ة وُمتناس����قة م����ن  المحاس����بیةنظ����م المعلوم����ات عرف����ت      

األس���الیب والَوس���ائل واإلج���راءات ُمَص���ممة م���ن أج���ل معالج���ة الَوق���ائع واألح���داث االقتص���ادیة 

الت���ي ت���َؤثر أو أنھ���ا َس���تؤثر عل���ى َعملی���ات منظم���ة األعم���ال أو عل���ى َمرَكزھ���ا الم���الي بَطریق���ة 

ادي یُس��اعد ف��ي حمای��ة موج��ودات الُمنَظم��ة وفق��اً ُمالئم��ة لَطبیع��ة َعم��ل الُمنَظم��ة وبش��كل اقتص��

للمع����اییر والقواع����د المحاس����بیة العرفی����ة والقانونی����ة وتَق����دیم التَق����اریر والَمعلوم����ات الَمطلوب����ة 

 ) .  276:  2012إلى  اإلدارة والجھات الخارجیة في الوقت الُمناسب ( الفتالوي , 

عل����ى أنھ����ا : َمجموع����ة     حاس����بیةنظ����م المعلوم����ات الم)  8:  2014ع����رف ( ص����الح ,        

الَم��وارد المادی��ة والبش��ریة الت��ي تَھ��دف إل��ى  َجم��ع البیان��ات الُمتَعلق��ة" بَجمی��ع أنش��طة الُمنَظم��ة    

 ومعالجتھا وتوفیرھا بشكل َمعلومات إلى  ُمستخدمیھا لتمكنھم من اتخاذ االقرار " . 

نظ����م المعلوم����ات المحاس����بیة المس����ؤول األس����اس ع����ن ض����خ المعلوم����ات الكمی�����ة  ع����دّ تُ        
واألط����راف األخ����رى خ����ارج اإلدارة والمالی����ة بھ����دف ت����وفیر المعلوم����ات الالزم����ة لك����ل م����ن 

:  2015الت����ي تس���اعدھم عل����ى اتخ���اذ الق����رارات المالئم���ة ( التت����ر ,  وداخلھ���امنظم���ة األعم����ال 
20 ( 

 The quality of accounting information characteristics خصائص جودة المعلومات المحاسبیة 
یمك����ن اس����تعراض خص����ائص ج����ودة المعلوم����ات المحاس����بیة م����ن خ����الل اآلت����ي (الجع����ارات 

,2012  :207  : ( 
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  The central character : الصفة المحوریة ( األرتكازیة )  - 1

تُعَ����د الص����فة المحوری����ة مح����ور خص����ائص ج����ودة المعلوم����ات المحاس����بیة , والت����ي تَتَمث����ل      

بالتَمثی��ل الص��ادق , فل��یس للمعلوم��ات المحاس��بیة غن��ى عنھ��ا , فھ��ي تُعَ��دَّ الج��وھر األس��اس الت���ي 

وتعَ����دّ محوری����ة ألنھ����ا تُمث����ل ال����ركن األس����اس ال����ذي تق����وم علی����ھ  , ترتك����ز علیھ����ا المعلوم����ات 

المعلوم��ات وعملی��ة اإلب��الغ الم��الي , وھ��ي أیض��اً أس��اس ف��ي اعتم��اد الوج��وه اآلخ��رى للص��فات 

األس���اس والص���فات النوعی���ة , ف���ال یمك���ن م���ثالً أن تَك���ون المعلوم���ات ق���ادرة عل���ى التنب���ؤ إالّإذا 

حیادی����ة إال إذا كان����ت ممثل����ة للواق����ع بص����دق كان����ت ص����حیحة وحیادی����ة , وال تك����ون ص����حیحة و

 الذي علیھ منظمة األعمال , كما یتم االعتماد علیھا عند إجراء المقارنة .

یُع���د التَمثی���ل الص���ادق الص���فة األس���اس :   Honest representationالتَمثی���ل الص���ادق2- 

یج���ب أن تَُمث���ل الت���ي یج���ب أن تَتَص���ف المعلوم���ات المحاس���بیة بھ���ا , إْذ أن أی���ة معلوم���ة محاس���بیة 

الواق���ع وأح���داث وَعملی���ات ق���د تَم���ت فع���الً بن���اًء عل���ى َعملی���ة تب���ادل حقیقی���ة , ُمعَ���ززة بمس���تندات 

وَوث����ائق ت����دل عل����ى ح����دوثھا ب����القیم الفعلی����ة دون نقص����ان أو تحری����ف أو غل����و أو ت����دخل للحك����م 

أن��ھ  الشخص��ي , وق��د تَ��م تَعری��ف التَمثی��ل الص��ادق م��ن قب��ل مجل��س المع��اییر المحاس��بیة : ـ عل��ى

التواف���ق أو التط���ابق ب���ین وص���ف أو مقی���اس مع���ین والظ���اھرة الت���ي تمثل���ھ , و التَمثی���ل الص���ادق 

یراف���ق جمی���ع مراح���ل ال���دورة المحاس���بیة , فیَج���ب أن توص���ف العملی���ة أو الح���دث الم���الي بالدق���ة 

نفس���ھا ف���ي الت���أثیر عل���ى الحس���اب ذو العالق���ة , ویج���ب أن یك���ون مؤی���داً بمس���تندات عن���د إثبات���ھ 

تر المحاس���بیة . إّن التمثی���ل الص���ادق الیقتص���ر بالتح���دث ع���ن األرق���ام فق���ط ب���ل یَتَعَ���دى ف���ي ال���دفا

إل���ى  اإلفص���اح ال���الزم ال���ذي یج���ب أن ی���ذكر فی���ھ المعلوم���ات الكمی���ة والنوعی���ة المحتمل���ة كاف���ة : 

كاألح���داث الالحق���ة لت���أریخ اإلب���الغ الم���الي كم���ا متوق���ع لھ���ا أن تح���دث , أو كم���ا ح���دثت فع���الً 

 ) . 207:  2012ارئة  ( الجعارات , وااللتزامات الط

 المبحث الثالث 
 الجانب العملي 

 تحلیل متغیرات البحث 
 أداة البحث وأسلوب القیاس

یھ���دف ھ���ذا المبح���ث إل���ى التع���رف عل���ى دور أخالقی���ات منظم���ات األعم���ال ف���ي نظ���م المعلوم���ات 

والمعلوم���ات المحاس���بیة , و ھ���ذا یتطل���ب التع���رف عل���ى األس���الیب المس���تعملة ف���ي جم���ع البیان���ات 

س���تخراج النت���ائج ع���ن األس���ئلة س���تبانة اإلحص���ائیة المس���تخدمة ف���ي تحلیل���ھ الوخط���وات إع���داد اال

ختب���ار الفرض���یة الثانی���ة اس���تبانة م���ن أج���ل تحقی���ق أھ���داف البح���ث وس���تمارة االاالمطروح���ة ف���ي 

 مّ (ھن���اك عالق���ة ذات دالل���ة معنوی���ة ب���ین أخالقی���ات األعم���ال وج���ودة المعلوم���ات المحاس���بیة ) تَ���

س���تبانة ك���أداة للبح���ث ف���ي الحص���ول عل���ى البیان���ات المطلوب���ة وت���م عتم���اد عل���ى أس���لوب االاال
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خص���ص , س���تبانة عل���ى مجموع���ة م���ن المعلوم���ات العام���ة م���ن مح���ورین س���تمارة االاتص���میم 

والمح����ور الث���اني ع���ن نظ����م المعلوم���ات المحاس����بیة  ,  المح���ور األول ع���ن أخالقی����ات األعم���ال

جابات���ھ إ) الخماس���ي وال���ذي تت���راوح م���دى نق���اط Likert Scaleعتم���اد عل���ى مقی���اس (اال مَ وتَ���

 ) 1تفق تماماً وكما موضح في الجدول رقم(ا) ال1تفق تماماً إلى (ا) 5من (

 )Likert Scaleمقیاس ( )1جدول (

 

 

 التحلیل الوصفي لمتغیرات البحث 

) LIKERTلتحلی���ل فق���رات االس���تبانة ف���ي المح���ورین األول والث���اني ت���م اس���تعمال مقی���اس (   

فھ���و م���ن المق���اییس الش���ائعة االس���تعمال ف���ي تحدی���د وقی���اس األتجاھ���ات العلمی���ة , إْذ تَ���ّم قی���اس 

م���ع ك���ل فق���رة م���ن نس���بة ت���أثیر الفق���رات التس���عة م���ن المح���ور األول بوص���فھا متغی���رات مس���تقلة 

  -المحور الثاني بوصفھا متغیر تابع وكما یآتي : 

) X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9بع�������د قی�������اس نس�������بة الت�������أثیر للمتغی�������رات ( - 1   
) والمتمث���ل بالتس���اؤل ( إّن النظ���ام المحاس���بي یمث���ل نظ���ام معلوم���ات Y1عل���ى المتغی���ر الت���ابع (

ذل����ك م����ن خ����الل إحص����اءة اختب����ار فرع����ي داخ����ل منظم����ات األعم����ال ) وج����د ت����أثیٌر واض����ٌح و
)F=8,461) وبم������ا أن القیم������ة االحتمالی������ة أق������ل م������ن مس������توى 0.000) لمس������توى معنوی������ة (

αالمعنوی����ة ( = α( ) وحت����ى أن����ھ أق����ل م����ن مس����توى المعنوی����ة 0.05 = ) علی����ھ ف����إّن 0.01
) بأجمعھ�����ا مھم�����ة وم�����ؤثرة ب�����األنموذج , 9األنم�����وذج معن�����وي وأَن المتغی�����رات التوض�����یحیة (

% ) م���ن إجم���الي التغی���رات 0.771) المرتفع���ة إْذ بلغ���ت قیمتھ���ا (R2قیم���ة (ال���ذي یع���زز ذل���ك 
) وھ����ذا مایش����یر إل����ى ق����درة المتغی����ر المس����تقل ف����ي الت����أثیر Y1الحاص����لة ف����ي المتغی����ر الت����ابع (

) م���ن الظ���اھرة والت���ي 0.771ب���المتغیر الت���ابع , وإّن المتغی���رات المس���تقلة ق���د فس���رت مانس���بتھ (
األعم����ال ھ����ي وح����دات اقتص����ادیة قائم����ة عل����ى نظ����ام  ) , وھ����ذا یوض����ح إّن منظم����اتy1ھ����ي (

معلوم���ات رئ���یس مك���ون م���ن أنظم���ة فرعی���ة وإّن أخالقی���ات ھ���ذه المنظم���ات ت���نعكس ف���ي ج���وھر 
م���دخالت ھ���ذه األنظم���ة بم���ا فیھ���ا م���دخالت النظ���ام المحاس���بي م���ن خ���الل توج���ھ اإلدارة العلی���ا 

قی���ات المحاس���ب للوص���ول إل���ى األلت���زام بالمتطلب���ات األخالقی���ة والت���ي ت���نعكس إیجاب���اً عل���ى أخال
إل���ى مخرج���ات تتس���م بالعدال���ة والص���دق , ولمعرف���ة أی���اً م���ن  ھ���ذه المتغی���رات ك���ان ل���ھ الت���أثیر 

) الخ����اص بمعنوی����ة ك����ل معلم����ة م����ن مع����الم fاألكب����ر ف����ي معنوی����ة األنم����وذج نج����ري أختب����ار (
) إْذ بل����غ مس�����توى المعنوی����ة لھ�����ا t=7.231األنم����وذج فق����د أظھ�����رت المعلم����ة األول�����ى قیم����ة (

α) وھ���و أق���ل م���ن (0.000( = ) وال���ذي ی���دل عل���ى معنوی���ة عالی���ة للمتغی���ر أي أنّ���ھ مھ���م 0.01
وم���ؤثر بالنس���بة لألنم���وذج أم���ا بالنس���بة للمتغی���رات التوض���یحیة األكث���ر ت���أثیراً فق���د أدرج���ت وف���ق 

 - 0.096 - 0.882) عل���ى الت���والي (f) إْذ بلغ���ت قیم���ة (X8-X4-X7مس���توى أھمیتھ���ا (

 1 2 3 4 5 التصنیف

ً ا درجة الموافقة  ً ال تفق اال محاید تفق ا تفق تماما  أتفق تماما
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α) وھ����و أق����ل م����ن (0.000لھ����ا () إْذ بل����غ مس����توى المعنوی����ة 0.760 = ) وال����ذي ی����دل 0.01
 على معنویة عالیة للمتغیرات التوضیحیة وكما موضح باألتي: 

 .Y1للمتغیر     Model summaryیبین )2الجدول (
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .771a .594 .524 .747 

a. Predictors: (Constant), x9, x5, x1, x6, x7, x2, x3, x4, x8 
 

  . Y1 للمتغیر ANOVA  یبین )3الجدول (
                                   ANOVA    b 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42.516 9 4.724 8.461 .000a 

Residual 29.032 52 .558   

Total 71.548 61    

a. Predictors: (Constant), x9, x5, x1, x6, x7, x2, x3, x4, x8.   

b. Dependent Variable: y1. 
 
 

 

 Y1للمتغیر  Coefficients یبین )4الجدول (
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
 x4 .760 .220 .698 3.455 .001 

x7 .096 .203 .072 .475 .637 

x8 .882 .286 .701 3.079 .003 

      

a. Dependent Variable: y1     
 

) X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9بع����د قی����اس نس����بة الت����أثیر للمتغی����رات ( -   2

أھ����م ممی����زات النظ����ام المحاس����بي ھ����و  إنّ ) والمتمث����ل بالتس����اؤل ( Y2عل����ى المتغی����ر الت����ابع (

 عت����راف المحاس����بي ) وج����د ت����أثیرٌ فص����اح واالالوض����وح والش����فافیة ف����ي مراح����ل القی����اس واإل

) وبم���ا أن 0.000) لمس���توى معنوی���ة (F=4.925حص���اءة أختب���ار (إوذل���ك م���ن خ���الل  واض���حٌ 
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αحتمالی���ة أق���ل م���ن مس���توى المعنوی���ة (القیم���ة اال = عنوی���ة ) وحت���ى أق���ل م���ن مس���توى الم0.05

)α = ) بأجمعھ������ا 9) وعلی������ھ ف������إّن األنم������وذج معن������وي وإّن المتغی������رات التوض������یحیة (0.01

             )المرتفع�����ة إْذ بلغ�����ت قیمتھ�����ا R2مھم�����ة وم�����ؤثرة ب�����األنموذج , وال�����ذي یع�����زز ذل�����ك قیم�����ة (

) , وھ���ذا م���ا یش���یر إل���ى Y1%) م���ن إجم���الي التغی���رات الحاص���لة ف���ي المتغی���ر الت���ابع (0.678( 

ف���ي الت���أثیر ب���المتغیر الت���ابع , وإّن المتغی���رات المس���تقلة ق���د فس���رت م���ا ق���درة المتغی���ر المس���تقل 

) وھ���ذا یوض���ح اعتم���اد المنظم���ة الش���فافیة ف���ي Y2) م���ن الظ���اھرة والت���ي ھ���ي (0.678نس���بتھ (

نظ���م المعلوم���ات ل���ھ ت���أثیره الواض���ح عل���ى المنظم���ة حالی���اً ومس���تقبالً كونھ���ا ف���ي بیئ���ة متج���ددة , 

م���ة الس���تراتیجیة الش���فافیة كج���زء م���ن اس���تراتیجیتھا وھ���ذا كل���ھ ی���نعكس م���ن خ���الل تبن���ي المنظ

الش���املة , وبن���اء عل���ى م���ا تق���دم ف���إّن الش���فافیة ھ���ي مس���ار یوص���ل إل���ى الثق���ة العام���ة وإّن تط���ویر 

االس����تراتیجیة یُع����د عملی����ة مس����تمرة ومتواص����لة , وإّن المنظم����ة كلم����ا أدرك����ت الحاج����ة إل����ى 

ة التغی���رات الحاص����لة ف���ي البیئ����ة تح���دیث اس���تراتیجیة الش����فافیة الت���ي تبنتھ���ا اس����تطاعت مواكب���

المحیط�����ة  وإّن الش�����فافیة ف�����ي مراح�����ل القی�����اس واإلفص�����اح المحاس�����بي ین�����تج عنھ�����ا إفص�����اح 

محاس�����بي ش�����فاف یس�����ھل عل�����ى المس�����تعملین فھ�����م المعلوم�����ات المحاس�����بیة وإّن الش�����فافیة ف�����ي 

 المعلوم���ات المحاس���بیة نتیج���ة منطقی���ة العتم���اد المع���اییر الدولی���ة ومتطلب���ات ج���ودة المعلوم���ات

المحاس���بیة , ولمعرف���ة أّي ِم���ّن ھ���ذه المتغی���رات ك���ان لھ���ا الت���أثیر األكب���ر ف���ي معنوی���ة األنم���وذج 

) الخ���اص بمعنوی���ة ك���ل معلم���ة م���ن مع���الم األنم���وذج فق���د أض���ھرت المعلم���ة fنج���ري أختب���ار (

α) وھ�����و أق�����ل م�����ن (0.000) إْذ بل�����غ مس�����توى المعنوی�����ة لھ�����ا (t=6.543األول�����ى قیم�����ة ( =

معنوی��ة عالی���ة للمتغی��ر أّي أنّ��ھ مھ��م وم��ؤثر بالنس��بة لألنم���وذج , ) وال��ذي ی��دل عل��ى عل��ى 0.01

 - X4أّم��ا بالنس��بة للمتغی��رات التوض��یحیة األكث��ر ت��أثیراً فق��د أدرج��ت وف��ق مس��توى أھمیتھ��ا (

X9 -X3) إْذ بلغ���ت قیم���ة (f) أذ بل���غ مس���توى 0.211 - 0.504 -0.586) عل���ى الت���والي (

α) وھ�����و أق�����ل م�����ن (0.000المعنوی�����ة لھ�����ا ( = وال�����ذي ی�����دل عل�����ى معنوی�����ة عالی�����ة ) 0.01

 للمتغیرات التوضیحیة , وكما موضح باآلتي :

 .Y2للمتغیر   Model summary یبین )5الجدول (

 

 
 
 
 
 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .678a .460 .367 .764 
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 . Y2للمتغیر  ANOVAbیبین  )6الجدول (
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 25.858 9 2.873 4.925 .000a 

Residual 30.336 52 .583   

Total 56.194 61    

a. Predictors: (Constant), x9, x5, x1, x6, x7, x2, x3, x4, x8   

b. Dependent Variable: y2     
 

 Y2  للمتغیر Coefficients  یبین Y  )7الجدول (
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
 x3 .211 .261 .187 .807 .424 

x4 .586 .225 .607 2.606 .012 

x9 .504 .191 .554 2.643 .011 

a. Dependent Variable: y2     
) عل�����ى X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9بع�����د قی�����اس نس�����بة الت�����أثیر للمتغی�����رات ( - 3

) والمتمث���ل بالتس���اؤل ( أن نظ���ام المعلوم���ات المحاس���بي ھ���و نظ���ام فرع���ي Y3المتغی���ر الت���ابع (
وج���د  .للمعلوم���ات ف���ي المنظم���ة وھ���و متص���ل بالبیئ���ة الخارجی���ة بعالق���ات ذات ت���أثیر متب���ادل )

  .)0.000) لمس���توى معنوی���ة (F=10.060ختب���ار (احص���اءة إل وذل���ك م���ن خ���ال واض���حٌ  ت���أثیرٌ 
αحتمالی����ة أق����ل م����ن مس����توى المعنوی����ة (القیم����ة اال إنّ وبم����ا  = ) وحت����ى أن����ھ أق����ل م����ن 0.05

αمس����توى المعنوی����ة ( = األنم����وذج معن����وي وأن المتغی����رات التوض����یحیة  إنّ ) علی����ھ ف����0.01
بلغ����ت  إذْ ) المرتفع����ة R2) بأجمعھ����ا مھم����ة وم����ؤثرة ب����األنموذج وال����ذي یع����زز ذل����ك قیم����ة (9(

) وھ���ذا م���ا یش���یر Y3جم���الي التغی���رات الحاص���لة ف���ي المتغی���ر الت���ابع (إ%) م���ن 0.678قیمتھ���ا (
المتغی���رات المس���تقلة ق���د فس���رت  إنّ إل���ى ق���درة المتغی���ر المس���تقل ف���ي الت���أثیر ب���المتغیر الت���ابع , و

) وھ����ذا یوض����ح ( یس����اعد فھ����م مب����ادئ Y3ھ����ي () م����ن الظ����اھرة والت����ي 0.797م����ا نس����بتھ (
رس���الة المنظم���ة عل���ى التكی���ف المس���تمر م���ع بیئتھ���ا الت���ي تح���یط بھ���ا رغ���م بق���اء بع���ض األم���ور و

الجوھری���ة ثابت���ة ال تتغی���ر) , ل���ذلك ف���إّن بی���ان رس���الة أو رؤی���ة منظم���ة األعم���ال ھ���و ال���ذي یح���دد 
ویفص���ل الق���یم الجوھری���ة الت���ي تلت���زم بھ���ا المنظم���ة , ویح���دد أیض���اً الغای���ات األستش���اریة الت���ي 

س����التھا , وھ����ذه الق����یم ن����ادراً م����ا ی����تم تغییرھ����ا وھ����ي ق����د تق����دم توض����یحات ستس����عى لتحقی����ق ر
وتص���ورات حاس���مة للمنظم���ة والت���ي م���ن المھ���م أخ���ذھا بالحس���بان عن���د وض���ع اس���تراتیجیة بن���اء 
نظ���م المعلوم���ات وتص���میمھا فم���ثالً نج���د أن بع���ض المنظم���ات ق���د تبن���ت بی���ان رؤی���ة ألعمالھ���ا 

تماعی���ة وممارس���اتھا التش���غیلیة , وف���ي مث���ل ھ���ذه یش���تمل عل���ى التزاماتھ���ا تج���اه مس���ؤولیاتھا االج
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المنظم����ات یمك����ن للش����فافیة أن ت����ؤدي دوراً حاس����ماً ف����ي تحقی����ق مس����ألة المش����اركة بالمعلوم����ات 
وأن نظ���ام المعلوم���ات المحاس���بي ج���زء أس���اس م���ن نظ���ام المعلوم���ات ال���رئیس للمنظم���ة وال���ذي 

لمحاس���بة المالی���ة نج���د یتفاع���ل م���ع متطلب���ات المس���تخدمین وعن���د مالحظ���ة اإلط���ار المف���اھیمي ل
أن فق���رة مس���تخدمي المعلوم���ات م���ن المح���ددات األس���اس لتك���وین اإلط���ار ك���ون المحاس���بة نش���اط 
خ����دمي ینط����وي عل����ى تق����دیم خدم����ة معلوماتی����ة فھ����ي تت����أثر بص����ورة كبی����رة بمتطلب����ات البیئ����ة 
الخارجی���ة , ولمعرف���ة أي م���ن ھ���ذه المتغی���رات ك���ان لھ���ا الت���أثیر األكب���ر ف���ي معنوی���ة األنم���وذج 

) الخ���اص بمعنوی���ة ك���ل معلم���ة م���ن مع���الم األنم���وذج فق���د أض���ھرت المعلم���ة fأختب���ار ( نج���ري
α) وھ�����و أق�����ل م�����ن (0.000) إْذ بل�����غ مس�����توى المعنوی�����ة لھ�����ا (t=8.241األول�����ى قیم�����ة ( =

) وال���ذي ی���دل عل���ى معنوی���ة عالی���ة للمتغی���ر أي أن���ھ مھ���م وم���ؤثر بالنس���بة لألنم���وذج أم���ا 0.01
 X9 - X4ت��أثیراً فق��د أدرج��ت وف��ق مس��توى أھمیتھ��ا (بالنس��بة للمتغی��رات التوض��یحیة األكث��ر 

- X8) أذ بلغ���ت قیم���ة (t) أذ بل���غ مس���توى 0.278 - 0.478 - 0.561) عل���ى الت���والي (
α) وھ�����و أق�����ل م�����ن (0.000المعنوی�����ة لھ�����ا ( = ) وال�����ذي ی�����دل عل�����ى معنوی�����ة عالی�����ة 0.01

 للمتغیرات التوضیحیة , وكما موضح باآلتي : 

 Y3 Model Summary  )8الجدول (
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .797a .635 .572 .685 

a. Predictors: (Constant), x9, x5, x1, x6, x7, x2, x3, x4, x8 

 Y3 للمتغیر  ANOVA یبین )9الجدول (
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42.455 9 4.717 10.060 .000a 

Residual 24.383 52 .469   

Total 66.839 61    

a. Predictors: (Constant), x9, x5, x1, x6, x7, x2, x3, x4, x8   

b. Dependent Variable: y3     

 Y3للمتغیرCoefficients  یبین )10الجدول (
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
 x4 .478 .202 .455 2.373 .021 

x8 .278 .262 .229 1.059 .294 

x9 .561 .171 .566 3.282 .002 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
 x4 .478 .202 .455 2.373 .021 

x8 .278 .262 .229 1.059 .294 

x9 .561 .171 .566 3.282 .002 

a. Dependent Variable: y3     
 

 المبحث الرابع 
 االستنتاجات والتوصیات 

 
 اوالً : االستنتاجات 

المتطلب���ات األخالقی���ة ذات  ،إل���ى ح���د كبی���ر ،إّن المنظم���ات ف���ي البیئ���ة المحلی���ة تجھ���ل -   1
والت���ي م���ن أھمھ���ا المس���ؤولیة البیئی���ة واالجتماعی���ة لھ���ذه  .المس���تویات العلی���ا لمنظم���ات األعم���ال

فاعل���ة ف���ي دع���م إْذ إّن أغل���ب ھ���ذه المنظم���ات تم���ارس ت���أثیراً خج���والً ف���ي المس���اعدة ال .المنظم��ات
ویمث���ل ھ���ذا العم���ل  .ة واالجتماعی���ة ف���ي البیئ���ة الت���ي تنش���ط فیھ���ا ھ���ذه المنظم���اتی���الب���رامج البیئ

ت���وفیر ف���رص عم���ل ألف���راد المجتم���ع وھ���و ض���من مس���تویات األخ���الق المقبول���ة وكج���زء ص���غیر 
 من وفاء ھذه المنظمات مع أفراد المجتمع .

رتب��اط المعنوی��ة وَج��د أن االلت��زام م��ن خ��الل تحلی��ل متغی��رات البح��ث وفح��ص عالق��ة اال -   2
بالمتطلب����ات األخالقی����ة لمنظم����ات األعم����ال ی����نعكس باإلیج����اب عل����ى ج����ودة مخرج����ات نظ����م 

 المعلومات المحاسبیة من خالل تحقیق المالءمة والموثوقیة والمصداقیة لھذه المعلومات .

وأن ھن����اك عالق����ة ذات دالل�����ة معنوی����ة ب����ین أخالقی�����ات  إّن أنم����وذج االس����تبیان معن�����وي , - 3
األعم���ال و نظ���م المعلوم���ات المحاس���بیة , وھ���ذا مایثب���ت إحص���ائیة فق���رات االس���تبانة والمتمثل���ة 

 بالمتغیرات المستقلة والتابعة والربط بین التابع والمستقل . 

 ثانیاً : التوصیات 

ل���ى الوف���اء بالمتطلب���ات األخالقی���ة ض���رورة تط���ویر القواع���د المحاس���بیة المحلی���ة لترتق���ي إ - 1

 لنظم المعلومات المحاسبیة.

ض��رورة قی��ام مجل��س المھن��ة ف��ي الع��راق عل��ى إع��داد المدون��ة األخالقی��ة مب��ین فیھ��ا األمان��ة  - 2

والنزاھ���ة والموض���وعیة واألس���تقاللیة مم���ا ل���ذلك دور مھ���م وواض���ح ف���ي اتخ���اذ الق���رارات وھ���ذا 

 ئة العراقیة.ینعكس على الممارسات المحاسبیة في البی

ض����رورة وج����ود مع����اییر وقواع����د أخالقی����ة خاص����ة لمھن����ة المحاس����بة تعم����ل عل����ى إل����زام  - 3

 المحاسب بھا وتنظم عملھ بما یتالئم مع ذلك .
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جــامـعـــــــة واسط

 قسم المحاسبة/كلیة اإلدارة واالقتصاد

 م / استمارة استبانة

 السيد ...................... احملرتم

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته...

م���ن متطلب���ات مش���روع رس���الة الماجس���تیر ف���ي المحاس���بة  اً االس���تمارة ج���زءتمث���ل ھ���ذه 

دور اخالقی�����ات منظم�����ات االعم�����ال ف�����ي مخرج�����ات نظ�����م المعلوم�����ات والموس�����ومة بعن�����وان(

 المحاسبیة ) 

مش���اركتكم ف���ي تق���دیم المعلوم���ات الكافی���ة والمطلوب���ة بدق���ة وموض���وعیة تعزی���زاً  ع���دّ وتَ 

 تحقیق أھداف الدراسة. في  الباحث م مساعدةثّ  نَ ترصین الدراسة، ومْ لِ أفضل 

ل���ذا نرج���و تفض���لكم مش���كورین باختی���ار اإلجاب���ة الت���ي ترونھ���ا مناس���بة لك���ل فق���رة، علم���اً 

وعلی���ھ ف���ال داع���ي ل���ذكر , ألغ���راض البح���ث العلم���ي فق���ط  أن إجاب���ات االس���تمارة ال تس���تخدم إالّ 

 االسم أو التوقیع، وسیكون التعامل مع اإلجابات بسریة تامة.

 
 التقدیر لمساھمتكم الكریمةمع وافر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستیر ةطالب                                                              المشرف              
 زینب فائق محمد األسدي                                       عبد االمیر حسن الموسوي   د. أ.م.
           قسم المحاسبة  – واسطجامعة           قسم المحاسبة                          –واسط جامعة     
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 المفاهیم األساس لالستبانة:
 :  أخالقیات األعمال 

ھ���ي مجموع���ة م���ن المب���ادئ والمع���اییر الت���ي تح���دد الس���لوك الص���حیح والس���لوك الخط���أ ف���ي      

ع���الم األعم���ال , وأیض���اً عرف���ت عل���ى أنھ���ا مجموع���ة م���ن المب���ادئ أو الحج���ج الت���ي ینبغ���ي أن 

 . تحكم سلوك العمل بشكل فردي وبشكل جماعي 

 نظم المعلومات المحاسبیة:
لی���ة والمس���تندات واألوراق تمث���ل الوس���ائل اآلالت���ي  ھ���و عب���ارة ع���ن مجموع���ة م���ن المكون���ات     

والتق����اریر والس����جالت واإلج����راءات واألف����راد الت����ي تَتَكام����ل م����ع بعض����ھا ال����بعض م����ن أج����ل 

تَحقی���ق ھ���دف المعالج���ة للبیان���ات المحاس���بیة م���ن خ���الل تس���جیل وتبوی���ب وتص���نیف وتلخ���یص 

    معلومات محاسبیة .إلى ھذه البیانات لتحویلھا 

 :جودة مخرجات نظم المعلومات المحاسبیة  

یمك���ن م���ن خالل���ھ الحك���م عل���ى  اً معی���ار تُع���دج���ودة مخرج���ات نظ���م المعلوم���ات المحاس���بیة  إنّ      

أیض����اً كأس����اس للمفاض����لة ب����ین  لمخرج����ات ألھ����دافھا ویمك����ن اس����تعمالھام����دى تَحقی����ق ھ����ذه ا

 فصاح المحاسبي . لیب المحاسبیة ألغراض القیاس واإلاألسا

ج����ودة مخرج����ات نظ����م المعلوم����ات المحاس����بیة تَتمث����ل ف����ي الخص����ائص النوعی����ة لھ����ا  نّ وإ     

 .ة وخصائص ثانویة تقسم ھذه الخصائص إلى خصائص رئیسو

 :مدونات االخالق 

وض��ع مب��ادئ  تمّ عل��ى أنھ��ا بی��ان ی��تم عل��ى أساس��ھ یَ�� :  م��دونات األخ��الق تع��رف  عل��ى انھ��ا      

منظم���ة األعم���ال واألخ���الق وقواع���د الس���لوك وم���دونات ممارس���ات المنظم���ة أو فلس���فة منظم���ة 

األعم�����ال بخص�����وص مس�����ؤولیة الع�����املین والمس�����اھمین والمس�����تھلكین واألم�����ور البیئی�����ة وأي 

عوام���ل أخ���رى م���ن البیئ���ة الخارجی���ة , وبعب���ارة أخ���رى ھ���و یعب���ر ع���ن ق���یم منظم���ة األعم���ال 

 . وغالباً ما تكون جزءاً من برنامج أخالقیات المنظمة والمعاییر األخالقیة ,

 :رباح إدارة األ

دارة للت���أثیر عل���ى األرب���اح المعل���ن عنھ���ا عرف���ت إدارة األرب���اح عل���ى أنھ���ا محاول���ة م���ن قب���ل اإل

 .في األجل القصیر

 :تمھید الدخل 

ة ع���رف تمھی���د ال���دخل عل���ى أن���ھ اإلج���راءات المتبع���ة م���ن قب���ل األدارة ف���ي اس���تغالل المرون��� 

المتاح���ة لھ���ا الختی���ار إج���راءات والسیاس���ات المحاس���بیة للح���د م���ن التقلب���ات ف���ي ال���دخل عب���ر 

 السنوات .
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     Questionnaire 

 أوًال. معلومات عامة
 المناسب. في المكان )(یرجى وضع عالمة 

 :الوظیفة نوع .1
            مدیر التدقیق          مدقق الحسا�ات          مدیر         محاسب

 المؤهل العلمي: .2
 �كالور�وس         محاسبة قانونیة          ماجستیر             دبلوم    

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل: .3
 التخصص األكاد�مي: .4

 اخرى   محاسبة وتدقیق           إدارة األعمال              اقتصاد          

 المتعلقة �متغیرات الدراسة الفقراتثانیًا. 
 .في المكان الذي ترونه مناسبًا من وجهه نظرك )(یرجى وضع عالمة 

اتفق  المتغیرات ت
 ً ال  محاید اتفق تماما

 اتفق
ال اتفق 

 تماماً 
 احملور األول: أخالقيات االعمال 

1 
ذا �انـــت ظمـــات جیـــدة إو المنتكـــون أخالقیـــات االشـــخاص أ 

عـراف الجیـدة او القـوانین ن السماو�ة أو األد�اإلى األمستندة 
 واألنظمة الحاكمة للعمل المنظمي 

     

ة لتوجیـه عمـل مدونات األخـالق مـن أهـم العوامـل الرئیسـ عدّ تُ  2
 مات االعمال .ظمن

     

3 
ــاج تر�یبــة معقــدة مــن المــؤثرات  إنّ  الســلوك االخالقــي هــو نت

 التنظیمیة والخصائص الشخصیة 
     

4 
االوضاع االقتصاد�ة تلعب دورا �بیرا في تشكیل اخالقیـات  إنّ 

 منظمات االعمال 
     

5 
ـــإل ـــات األعمـــال موجـــه ل ـــتشـــكل أخالقی ـــد دارة العلی ا فـــي تحدی

 المنظمةون و�اقي فئات تصرفاتها تجاه المساه
     

6 
عمـال الملتزمـة �المعـاییر االخالقیـة اهم ممیزات منظمة األ إنّ 

منظمــات منفعــة للمســاهمین و�ــاقي دارة تلــك التتمثــل بتقــد�م إ
 طراف مساو�ة لما تحصل علیها من المنافع .األ

     

      على إدارة منظمـات األعمـال الملتزمـة �المعـاییر األخالقیـة أنْ  7

 سنة   
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اتفق  المتغیرات ت
 ً ال  محاید اتفق تماما

 اتفق
ال اتفق 

 تماماً 
 التوازن بین تعظـیم أر�ـاح المنظمـة والمشـار�ةتوفر حالة من 

خالقـي واالجتمـاعي لتلـك المنظمـات فـي ز�ـز الجانـب األفي تع
 مجتمعاتها . 

8 
ادارة العلیـــا إّن أخالقیـــات منظمـــات األعمـــال تتـــأثر �فلســـفة اإ

 والخبرة المتراكمة لدیها .
     

9 
دور لمهنـــة المحاســـبة لهـــا المنظمـــات الدولیـــة المنظمـــة  إنّ 

 دائهم كبیر في إرساء القیم األخالقیة للمحاسبین وتحسین أ
     

 احملاسبية نظم املعلوماتاحملور الثاني: 

10 
نظــام معلومــات فرعــي داخــل منظمــة �مثــل النظــام المحاســبي 

 عمال .األ
     

11 
هـــم ممیـــزات النظـــام المحاســـبي هـــو الوضـــوح والشـــفافیة فـــي أ إنّ 

 مراحل القیاس واإلفصاح واالعتراف المحاسبي 
     

 : عاله أ ةلالستبانضافات مناسبة إیرجى �تا�ة أي 
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