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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى التزام �رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف
بور�صة فل�سطني بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش من وجهة نظر املديرين املاليني.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )39مديراً مالياً ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أعدت ا�ستبانة
مكونة من ( )40فقرة ،ت�ضمنت �ستة جماالت رئي�سة ،يجيب عنها املديرون املاليون يف تلك
رمزت
ال�رشكات ،وت�أكد الباحث من �صدقها ومعامل ثباتها ،وبعد عملية جمع اال�ستباناتَّ ،
و�أدخلت للحا�سوب ،وعوجلت �إح�صائيا با�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( . )SPSSومن �أهم نتائج الدرا�سة التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة
فل�سطني بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش بدرجة عالية ،و�أن �أهم املعوقات التي حتد من
االلتزام بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش ،هو نق�ص امل�ؤهالت العلمية واخلربة العملية لدى
موظفي الق�سم املايل .ويف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ُق ِّدمت جمموعة من
التو�صيات الرامية �إىل �رضورة قيام �رشكات امل�ساهمة العامة بزيادة الوعي واالهتمام
بتطبيق �أبعاد برامج احلماية من الغ�ش كافة ب�شكل �شامل وبدرجة عالية من الفاعلية
والكفاءة.
الكلمات املفتاحية :برامج احلماية من الغ�ش ،تقومي خماطر الغ�ش ،البيئة الرقابية،
الأن�شطة الرقابية ،االت�صال واملعلومات،
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Abstract:
This study aims at identifying the extent the application of antifraud
programs in companies listed in Palestine Exchange.
Method: the sample of the study consists of (39) who are financial
managers at the listed companies. A questionnaire containing six of major
domains was used. The study data was processed by the Statistical Package
of Social Science (SPSS) . Findings: the study results show that there is a high
degree of commitment in the companies listed in Palestine Exchange applying
the antifraud programs. Also, they show that the obstacles which encounter
the application of antifraud programs are the lack of academic qualifications
and practical experience among the employees of the financial department.
Recommendations: increasing comprehensive and awareness about applying
antifraud programs is necessary.
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مقدمة الدراسة وخلفيتها:
يف بيئة �أعمال اليوم املرتبطة بزيادة املتطلبات الت�رشيعية والتنظيمية� ،أ�صبح هناك
حاجة ما�سة لل�رشكات لفهم خماطر الغ�ش وحتديدها� .إن �إمكانية حدوث الغ�ش يمُ كن �أَن
ُتخفَّ�ض بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش الفعالة ،التي يمُ كن �أَن حتدد الغ�ش بطريقة منا�سبة،
و ُتقلل ال�رضر الناجت عن حدوثه .كما �أن منع الغ�ش وك�شفه يمُ كن �أَن ي�ساعد ال�رشكات على
�إجناز �أعمالها ،وحتقيق �أهدافها ،وتوفري التكاليف املرتبطة بحدوث الغ�ش .وخالل العقد
املا�ضي كان هناك عدد من حاالت الغ�ش التي اُكت�شفت لدى ال�رشكات يف �أنحاء العامل
كافة ،ومن هذه احلاالت Enron, WorldCom, Cendant, Adelphia, Parmalat, Royal
 .,Ahold, and Vivendiففي الواليات املتحدة الأمريكية ،وا�ستجابة للمخاوف املتعلقة
ب�إمكانية ا�ستمرار حدوث الغ�ش يف التقارير املالية� ،أ ّدى �إىل االهتمام ،و�إجراء تعديالت
وت�رشيعات جديدة يمُ كن �أَن ُتخف�ض الغ�ش املحا�سبي والأنواع الأخرى من الغ�ش املتعلقة
بال�رشكات ،كان من �أبرزها قانون تعليمات �ساربينز �أوك�سلي لعام Uzun,et al,( 2002
. )2004

لقد �أ�شار عدد من الباحثني �إىل العالقة بني احلاكمية امل�ؤ�س�سية وارتكاب الغ�ش يف
ال�رشكات ،ويجمعون على �أن تطبيق �آليات حاكمية م�ؤ�س�سية قوية �سيعمل على تخفي�ض
الفر�صة الرتكاب الغ�ش ( . )chen & lin, 2007وي�ضيف (� )Durbin, 2007أن ال�رشكات �إذا
ما التزمت بتطبيق تعليمات �ساربينز �أوك�سلي لعام  2002ومعيار التدقيق الأمريكي رقم
( ، )99والذي يتطلب من املدققني اخلارجيني اال�ستف�سار عن �أنظمة الرقابة الداخلية وبرامج
احلماية من الغ�ش ملنع الغ�ش وك�شفه ،ومعيار التدقيق الثاين واملتعلق بتدقيق الرقابة
الداخلية على التقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س الإ�رشاف على حما�سبة ال�رشكات العامة،
ف�إن تبني برامج احلماية من الغ�ش� ،سوف تعمل على حماية حملة الأ�سهم ،وزيادة ثقة
امل�ستثمرين يف التقارير املالية ،و�أن ال�رشكات التي تقوم باكت�شاف حاالت الغ�ش ب�أ�سلوب
فعال ،ويف الوقت املنا�سب �سي�ؤدي ذلك �إىل حت�سني �أ�سعار �أ�سهمها يف ال�سوق املايل ،كذلك
ف�إن تبني برامج احلماية من الغ�ش �سوف ي�سهل عمل كل من املدقق الداخلي واخلارجي،
فاملدقق الداخلي يحتاج للت�أكد من قيام ال�رشكة بتحديد خماطر الغ�ش لت�صميم اختبارات
معينة لتلك املخاطر ،وبالآتي التخفيف من خماوف املدققني اخلارجيني .وبالآتي ف�إن تلك
الربامج جتعل عمل املدققني الداخليني واخلارجيني �أكرث �سهولة وفاعلية ،وبالآتي احلفاظ
على �أجور تدقيق منخف�ضة.
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يكاد يجمع الباحثون �أن هناك ثالثة عنا�رص رئي�سة الرتكاب حاالت الغ�ش يف ال�رشكات،
ويطلقون عليها مثلث الغ�ش )Albrecht, et al, 2006a( ،وهي :ال�ضغط املح�سو�س :حيث �إن
مرتكبي حاالت الغ�ش يكون دافعهم الرئي�س احلاجة املالية ،فبالرغم من وجود �ضغوط غري
مالية قد حتفز على ارتكاب الغ�ش وت�شجعه مثل احلاجة �إىل نتائج تكون �أف�ضل من الأداء
الفعلي ،والإحباط يف العمل .والفر�صة املح�سو�سة التي ت�سمح بارتكاب الغ�ش :فاملديرون
التنفيذيون الذين يعتقدون �أنهم �س ُيك�شفون عند ممار�ستهم للغ�ش ويعاقبون ،ف�إنهم نادراً ما
يقومون بالغ�ش ،ولكن املديرين الذين يعتقدون �أن لديهم فر�صة الرتكاب الغ�ش و�إخفائه
ناجمة عن �ضعف جمل�س الإدارة �أو عدم كفاية �أنظمة الرقابة الداخلية ،ف�إنهم �سي�ستفيدون
من تلك الفر�صة ،ويرتكبون الغ�ش يف �رشكاتهم .و�أخريا التربير :فمرتكبو الغ�ش يكون لديهم
تربير الرتكابهم للغ�ش وجعله مقبوالً ،فعلى �سبيل املثال قد يربر املديرون التنفيذيون
ا�ستخدامهم ملمار�سات حما�سبية غري مقبولة بهدف املحافظة على �أ�سعار مرتفعة لأ�سهم
�رشكاتهم يف ال�سوق املايل (. )Albrecht, et al. , 2006b
وي�ضيف (� )Albrecht, et al. , 2004أن هناك عدداً من الأ�سباب تكمن خلف حاالت
الغ�ش التي اكت�شفت يف ال�رشكات مثل (Parmalat, Adelphia, Enron, WorldCom,
 )Cendantوهي� :إخفاء امل�شكالت والأعمال غري الأخالقية نتيجة تو�سع االقت�صاديات
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي .والف�ساد الأخالقي الذي كان �سائداً يف الواليات املتحدة
وحول العامل .وخط�أ ال�رشكات يف حتديد حوافز املديرين ب�صورة �صحيحة ،و�ضخامة حجم
الدين ودرجة الرفع املايل يف تلك ال�رشكات .وطبيعة املبادئ املحا�سبة املتعارف عليها
امل�ستخدمة يف ال�رشكات الأمريكية ،والتي تختلف عن كثري من الدول الأخرى .وال�سلوك
االنتهازي لبع�ض مكاتب التدقيق يف تقدميها للخدمات الأخرى لل�رشكات التي تقوم بتدقيق
ح�ساباتها .والتوقعات غري الواقعية ملحللي وول �سرتيت.
وانطالقا مما تقدم من �أهمية تطبيق ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة
فل�سطني لربامج احلماية من الغ�ش ،وما يرتتب على ذلك من حتقيق مزايا عدة لل�رشكات
وجتنيبها مواجهة كثري من امل�شكالت وال�صعوبات نتيجة عدم تطبيقها لتلك الربامج ،جاءت
فكرة هذه الدرا�سة يف معرفة مدى تطبيق برامج احلماية من الغ�ش املتعارف عليها يف
�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
من املعروف �أن �إدارة ال�رشكة م�سئولة عن ت�صميم �أنظمة الرقابة الداخلية ،والإجراءات
كافة التي من �ش�أنها امل�ساعدة على منع حاالت الغ�ش واكت�شافها .فقد جاءت املادة 404
265

مدى التزام شركات املساهمة العامة بتطبيق برامج احلماية من الغش
دراسة تطبيقية

د .سهيل أبو ميالة

من قانون  Sarbanes Oxleyلعام  2002لتزيد من م�سئولية �إدارة ال�رشكة وتفر�ض عليها
تقومي �أنظمة الرقابة الداخلية على عمليات الإبالغ املايل ،ومبا �أن �إدارة ال�رشكة م�سئولة
عن تقومي ت�صميم وفاعلية ت�شغيل برامج احلماية من الغ�ش وتزويد التوثيق الكايف لتقومي
براجمها وتو�صياتها يجب �أن تت�ضمن العيوب يف تلك الربامج ،كذلك ف�إن املدقق يجب �أن
يقيم فاعلية تلك الربامج .ومن هنا حتددت م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الت�سا�ؤالت

الآتية:
1 .1هل تقوم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ب�إن�شاء بيئة

رقابية مالئمة؟ .
2 .2هل تقوم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ب�إجراء تقومي
ملخاطر الغ�ش؟ .
3 .3هل تقوم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني بت�صميم �أن�شطة
رقابية للحماية من الغ�ش وتطبيقها؟ .
4 .4هل تقوم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني بتبادل
املعلومات واالت�صال حول برامج احلماية من الغ�ش للأطراف الداخلية واخلارجية لل�رشكة؟.
 5 .5هل تقوم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني مبراقبة فاعلية
برامج احلماية من الغ�ش؟ .
6 .6ما هي املعوقات التي حتول دون تطبيق برامج احلماية من الغ�ش يف �رشكات
امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني؟ .

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من كونها حتاول ا�ستك�شاف مدى تطبيق برامج احلماية من
الغ�ش يف ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبالآتي حتقيق الأهداف
املرجوة من تطبيقها ،فت�ؤدي برامج احلماية من الغ�ش دوراً مهم ًا يف �ضمان جودة �إعداد
التقارير املالية املتعلقة بال�رشكات.
جاءت هذه الدرا�سة من �أجل �إلقاء ال�ضوء على �أهمية تطبيق برامج احلماية من الغ�ش
يف البيئة الفل�سطينية ،وذلك انطالق ًا من الدور الكبري الذي ت�ؤديه تلك الربامج يف منع حاالت
الغ�ش وك�شفها ،وتوفري ال�شفافية وامل�صداقية للقوائم املالية ،وخف�ض قدرة �إدارة ال�رشكات
على التالعب بتلك القوائم ،وبالآتي تعزيز ثقة امل�ستثمرين وحمايتهم ،ومن ثم امل�ساعدة يف
حت�سني حوكمة ال�رشكات وتعزيزها.
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أهداف الدراسة:
من العر�ض ال�سابق مل�شكلة الدرا�سة ،وما حتاول الإجابة عنه من �أ�سئلة ،ميكن
اال�ستدالل ب�أن هدف الدرا�سة هو التعرف �إىل مدى تطبيق برامج احلماية من الغ�ش يف
�رشكات امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبالآتي ميكن القول �أن هذه الدرا�سة

ت�سعى ملعرفة:
1 .1مدى قيام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ب�إن�شاء بيئة
رقابية مالئمة.
2 .2مدى التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ب�إجراء تقومي
ملخاطر الغ�ش.
3 .3مدى قيام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني بت�صميم �أن�شطة
رقابية للحماية من الغ�ش وتطبيقها.
4 .4مدى قيام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني بتبادل
االت�صال واملعلومات حول برامج احلماية من الغ�ش للأطراف الداخلية واخلارجية لل�رشكة.
5 .5مدى قيام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني مبراقبة فاعلية
برامج احلماية من الغ�ش.
6 .6املعوقات التي حتول دون تطبيق برامج احلماية من الغ�ش يف ال�رشكات امل�ساهمة
العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني.

فرضيات الدراسة:
لقد �أجاب الباحث عن م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها بالفر�ضيات الآتية:
◄◄الفر�ضية الأوىل“ :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05

بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني �إيجاد بيئة رقابية
مالئمة على اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه”.
◄◄الفر�ضية الثانية“ :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني �إجراء
تقومي ملخاطر الغ�ش”.
◄◄الفر�ضية الثالثة“ :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05
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بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني ت�صميم �أن�شطة
رقابية للحماية من الغ�ش وتطبيقها”.
◄◄الفر�ضية الرابعة“ :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05
بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني تبادل االت�صال
للمعلومات حول برامج احلماية من الغ�ش مع الأطراف الداخلية واخلارجية لل�رشكة”.
◄◄الفر�ضية اخلام�سة“ :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني مراقبة
فاعلية برامج احلماية من الغ�ش”.
◄◄الفر�ضية ال�ساد�سة “ :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني مراقبة
فاعلية برامج احلماية من الغ�ش”.

متغريات الدراسة:
♦
♦






♦املتغري التابع = تطبيق برامج احلماية من الغ�ش.
♦املتغريات امل�ستقلة� - :إن�شاء بيئة رقابية.
تقومي خماطر الغ�ش.
ت�صميم �أن�شطة رقابية.
تبادل االت�صال واملعلومات للأطراف الداخلية واخلارجية.
مراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ش.
املعوقات التي حتول دون تطبيق برامج احلماية من الغ�ش.

الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:
�أجرى (ﺍﻟﻨﺯﻲﻟ )2009 ،درا�سة حتليلية ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ« :ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻲﻓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﺍﻤﻟﻨ�ﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟ�ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﺔ» .ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﺎﻟ�ﺱ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ
ﻲﻓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﺍﻤﻟﻨ�ﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟ�ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ
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ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭ�ﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻤﻟﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ .ومن �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن �ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻤﻟ�ﺸﻤﻭﻟﺔ ﻲﻓ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ اتفقت،
ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨ�ﺴﺒﻴﺎﹰ على �أﻥ ﻤﺠﺎﻟ�ﺱ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﻭ
ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺤ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ�ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟ�ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻟﻨﻊ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻲﻓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﺍﻤﻟﻨ�ﺸﻭﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟ�ﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ �ﺁﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
�ﺃﻴ�ﻀﺎﹰ على �أﻥ ﻤﺠﺎﻟ�ﺱ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﻲﻓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟ�ﺴﻴﺎ�ﺴﺎﺕ ﻭﺍ�ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻤﻟﻨﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻲﻓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻤﻟﻨ�ﺸﻭﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟ�ﺸﺭﻜﺎﺕ.
و�أجرى (ﺍﻤﻟﻭﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻭﺭ )2008 ،ﺩﺭﺍ�ﺴﺔ تطبيقية ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ « :ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺩﻗﻘﻲ
ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﻲﻓ ﺍ�ﻷﺭﺩﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻲﻟ ﺭﻗﻡ ( )240ﻭﺍﺨﻟﺎ�ﺹ ﺒﻤ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻤﻟﺩﻗﻕ
ﻋﻥ ﻜ�ﺸﻑ ﺍﻟﻐ�ﺵ ﻭﻤﻨﻌﻪ» ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ �إﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻟ�ﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻜ�ﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻐ�ﺵ ،ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻲﻟ ﺭﻗﻡ
( )240ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ�ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﻠﻜ�ﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻐ�ﺵ ،ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍ�ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗ�ﺼﺩﻴﺔ ﺒ�ﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻤﻟﺭﺨ�ﺼﻴﻥ ﻭﺍﻤﻟﺯﺍﻭﻟﻴﻥ
ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻲﻓ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ �ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻗﻕ ﺤ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﺎ�ﺼﻤﺔ ﻋﻤﺎﻥ.
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ �ﺃﻥ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
ﺍﻟﺩﻭﻲﻟ ﺭﻗﻡ ( )240ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎ�ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻤﻟﻨﺎ�ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨ�ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻤﻟﻌﻴﺎﺭ
ﻟﻠﻜ�ﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐ�ﺵ ،ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎ�ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﻻﺌل ﻏ�ﺵ �ﺃﻭ ﺨﻁ�ﺄ ،
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍ�ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟ�ﻺﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﻐ�ﺵ �ﺃﻭ ﺍﺨﻟﻁ�ﺄ ﻟ�ﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﺠﻟﻬﺎﺕ
ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ،ﻭﺍﺠﻟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺌﻴﺔ.
و�أجرى (ﺩﺤﺩﻭﺡ )2006 ،ﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ « :ﻤ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻑ
ﺍﻟﺘ�ﻀﻠﻴل ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠ�ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻤﻟ�ﺅﺜﺭﺓ ﻲﻓ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻓﻪ» .ﻫﺩﻓﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ ﺘﺤﻠﻴل ﻤ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘ�ﻀﻠﻴل ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻤﻟ�ﺅﺜﺭﺓ ﻲﻓ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻓﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺩﻗﻕ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻤ�ﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺘ�ﻀﻠﻴل ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻤﻟ�ﺅﺜﺭﺓ ﻲﻓ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻓﻪ �ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺫﺍ �ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎ�ﺼﺔ
ﻲﻓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺤﻟﺎﻲﻟ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻤ�ﺸكالت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻲﻓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﺭﻯ ﻤﻨ�ﺸ�ﺂﺕ ﺍ�ﻷﻋﻤﺎل
ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻲ ،ﺍ�ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤ�ﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ �ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ
طورت ﺍ�ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ اتبع الباحث ﺍﻤﻟﻨﻬﺞ ﺍﻻ�ﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻤﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺤﻴﺙ ِّ
ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎ�ﺸﻤﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ( )150ﻤﻜﺘﺏ ،ﻭﻋﻴﻨﺔ
�ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻤﻟﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﻴﻥ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟ�ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍ�ﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ
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ﻤﻥ ( )53ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ،ﻭﻗﺩ ﺘ�ﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻ�ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻤﻟ�ﺅﺜﺭﺓ ﻲﻓ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘ�ﻀﻠﻴل ﻲﻓ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺩﻗﻕ ﺍﺤﻟ�ﺴﺎﺒﺎﺕ ،ﻭﺒﺎﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺄﺓ ﻭ�ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ،ﻭﺒﺎ�ﻹ �ﺼﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻤﻟﻬﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﻭﺍﻤل �ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺨﻠ�ﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ �ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘ�ﻀﻠﻴل ﺘﺘ�ﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻤﻟﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻤﻟﺩﻗﻕ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺄﺓ ﻭ�ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ،ﻓ�ﻀﻼﹰ ﻋﻥ �ﺃﻥ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘ�ﻀﻠﻴل ﻴﺘ�ﺄﺜﺭ
ﺒﺎ�ﻹ �ﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﻴ�ﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘ�ﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻲﻓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻜﺘ�ﺸﺎﻑ
ﺍﻟﺘ�ﻀﻠﻴل ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ.
�أجرى ( )Rezaee, 2004درا�سة حتليلية بعنوان ” Restoring public trust in the
accounting profession by developing anti- fraud education, programs, and

 “ auditingهدفت �إىل تو�ضيح الطرق التي ت�ساعد علي ا�ستعادة ثقة املجتمع (م�ستخدمي
القوائم املالية) يف القوائم املالية ،ومهنة التدقيق يف املجتمع الأمريكي ،وبخا�صة بعد
تفاقم م�شكلة تعدد حاالت الغ�ش املايل ،وما تبعها من �آثار �سلبية على �أ�سواق املال يف
الفرتة الأخرية ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن �ضعف ثقة املجتمع يف التقارير املالية املن�شورة
ومهنة التدقيق يرجع �إىل تعدد حاالت الغ�ش املايل بالقوائم املالية لل�رشكات العامة
(امل�سجلة بالبور�صة)  ،وما تبع ذلك من �إفال�س عدد من هذه ال�رشكات ،و�أن ا�ستعادة الثقة
مرة �أخرى يتطلب جهود واعية ومدرو�سة لكل الأطراف الآتية :امل�رشعني ،واملنظمني،
واجلهات امل�سئولة عن �إ�صدار معايري التدقيق ،وجمتمع الأعمال ،ومهنة املحا�سبة .وقدمت
الدرا�سة عدداً من املقرتحات التي ت�ساعد املهنة يف ا�ستعادة ثقة املجتمع منها� :رضورة
قيام مدققي احل�سابات بتطوير �أ�ساليب مهنة التدقيق من خالل ا�ستخدام �إجراءات �أكرث
مو�ضوعية وفعالية ،ومعايري منا�سبة لك�شف الغ�ش املحا�سبي ومنعه ،وا�ستمرارهم يف تلقي
الربامج التدريبية والتعليمية ،التي ت�ضمن ا�ستمرارية تركيزهم على تطبيق �إجراءات تدقيق
مالئمة لك�شف الغ�ش ومنعه.
و�أجرى ( )Smith, 2005درا�سة حتليلية بعنوان “«Accountability in EDI Systems
 »to Prevent Employee Fraudهدفت �إىل تو�ضيح بع�ض املفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة
ب�أنظمة التبادل الإلكرتوين للبيانات ،كخطوة مبدئية للوقوف على �أهم الأدوات الرقابية
الفاعلة للحد من �أو احلماية من غ�ش املوظفني ،وبخا�صة امل�سموح لهم ا�ستخدام هذا النظام
لإمتام معامالت ال�رشكة مع الطرف الثاين للتعامل .وبينت الدرا�سة �أن بع�ض املوظفني
يحاولون تنفيذ عمليات غ�ش مايل ب�سبب عدم قدرتهم على حتقيق النجاح ال�شخ�صي بطرق
قانونية و�أخالقية ،وذلك من خالل اال�ستخدام غري املرخ�ص به للعمل على �أنظمة التبادل
الإلكرتوين حيث يقومون بتزوير البيانات �أو تزييفها لتحقيق �أهدافهم ال�شخ�صية .وللحد
من مثل هذه العمليات ،يجب �أن ي�صحب نظام التبادل الإلكرتوين �أدوات رقابية داخلية
وخارجية مالئمة ،متنع حماوالت التالعب �أو الإدخال اخلط�أ للبيانات.
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كما �أجرى ( )Rezaee, 2005درا�سة حتليلية بعنوان «Causes, consequences,

 »and deterrence of financial statement fraudهدفت �إىل درا�سة كيفية احلد من الغ�ش
املحا�سبي يف �أ�سواق املال الأمريكية ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن غ�ش القوائم املالية ،كلَّف
�أع�ضاء الأ�سواق املالية (امل�ستثمرين ،والدائنني ،واملتقاعدين ،واملوظفني) يف الواليات
املتحدة الأمريكية �أكرث من  500بليون دوالر خالل ال�سنوات العديدة املا�ضية .و�أكدت
الدرا�سة �أن الغ�ش املحا�سبي ميثل تهديداً كبرياً للمتعاملني يف هذه الأ�سواق ،وي�ؤدي �إىل
تراجع الثقة يف مهنة التدقيق ،وعدم م�صداقية املعلومات املن�شورة يف هذه القوائم ،و�أنه
�سلوك غري مقبول وغري �رشعي لل�رشكة .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن
�أ�سباب غ�ش القوائم املالية ميكن �أن يكون ب�سبب �ضعف هيكل الرقابة الداخلية لل�رشكة،
وعدم فاعلية حوكمة ال�رشكات ،وم�ستوى �ضعيف لوظائف التدقيق .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن
�أهم ا�سرتاتيجيات ك�شف حوادث الغ�ش املحا�سبي وحمايتها ميكن �أن تتمثل بتطبيق برامج
الوقاية من الغ�ش ،وذلك من خالل تطبيق �إجراءات و�سيا�سات مالئمة يف عملية التدقيق،
وكفاءة التدقيق الداخلي وفاعليته ،كخط دفاعي �أول �ضد الغ�ش ،وتدقيق العمليات الأكرث
عر�ضة للغ�ش ،وحتقيق كفاءة حوكمة ال�رشكة عن طريق تفعيل �أ�ساليب حما�سبة امل�سئولية
الإدارية واملالية لأداء امل�سئولني.
كذلك �أجرى ( )Ericksonm, et al. , 2006درا�سة اختبارية بعنوان ““Is There
”? a Link between Executive Equity Incentives and Accounting Fraudهدفت
�إىل اختبار العالقة بني هيكل حوافز املديرين التنفيذيني يف ال�رشكة ،وحاالت الغ�ش
املحا�سبي بالقوائم املالية ،وقد افرت�ضت الدرا�سة �أن هناك عالقة �سلبية بني حوافز
املديرين التنفيذيني يف ال�رشكة ،وفر�ص حدوث الغ�ش املحا�سبي ،والختبار هذه العالقة
اعتمدت الدرا�سة على حتليل هذه الظاهرة على عينة من ال�رشكات الأمريكية التي اختريت
من بني ال�رشكات امل�سجلة ببور�صة الأوراق املالية الأمريكية خالل الفرتة من كانون الثاين
 1996حتى ت�رشين الثاين  ،2003والتي اُتهمت من قبل هيئة الأوراق املالية بارتكابهما
للغ�ش ،وقد �شملت عينة الدرا�سة على � 50رشكة متهمة بغ�ش حما�سبي .وقد ُقورنت العينة
ال�سابقة مع عينتني رقابيتني ،الأوىل مكونة من � 100رشكة (غري متهمة بغ�ش حما�سبي)
مماثلة لعينة الدرا�سة� ،أما املجموعة الثانية فكانت باقي ال�رشكات امل�سجلة خالل فرتة
الدرا�سة ،ولكنها غري مماثلة لعينة الدرا�سة الأ�سا�سية .ومن نتائج الدرا�سة عدم وجود ارتباط
ذي �أهمية جوهرية بني الغ�ش املحا�سبي يف القوائم املالية لل�رشكات التي اتهمتها هيئة
الأوراق املالية الأمريكية ،وبني ح�سا�سية التغري يف �أ�سعار الأ�سهم �أو خياراتها التي يحتفظ
بها املديرون يف حمفظتهم املالية� .أما با�ستخدام االنحدار اللوجي�ستي بني عينة الدرا�سة
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والعينة غري املماثلة ،فكان هناك ارتباط جوهري بني الغ�ش املحا�سبي وح�سا�سية التغري
يف �أ�سعار الأ�سهم التي يحتفظ بها املديرون التنفيذيون ،عندما ال يتم �إدراج املتغريات
الرقابية يف التحليل.
و�أجرى ( )Adams, et al. , 2006درا�سة ميدانية بعنوان «»Fraud Prevention
حاولت تقدمي بع�ض النقاط املهمة ،يف �سبيل و�ضع برنامج فعال للحماية من وقوع غ�ش
مايل ب�أي �رشكة ،وبخا�صة بعد تفاقم هذه امل�شكلة لل�رشكات الأمريكية ،خالل فرتة �أواخر
الت�سعينيات و�أوائل القرن احلايل .وبينت الدرا�سة �أن تطوير برنامج للحماية من الغ�ش،
يتطلب و�ضع ت�صور دقيق حلاالت خطر الغ�ش احلايل يف ال�رشكات ،وهذا بدوره يتطلب
معرفة الهدف الرئي�س لل�رشكة حمل الربنامج ،ثقافتها ،وافرتا�ضات ال�سلوك االجتماعي
ملوظفيها ،ومقابالت مع رئي�س جلنة التدقيق واملدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني
ملا لديهم من فهم قوي عن املخاطر الرئي�سية التي تتعر�ض لها ال�رشكة وال�صناعة التي
تنتمي لها ،و�إمكانية حتديد املناطق الأكرث عر�ضة للمخاطر يف ال�رشكة .و�أ�شارت الدرا�سة
كذلك �أن تبني ال�رشكة خلطوط االت�صال ال�ساخنة وبرنامج ال�سلوك االجتماعي باعتبارهما
من �أكرث العنا�رص فاعلية نحو �أجندة احلماية من الغ�ش .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن يجب على
ال�رشكة ومدقق ح�ساباتها تطوير �أنظمة الرقابة الداخلية وتقوميها بطريقة �أكرث فاعلية ،لأن
ال�سلطة التنفيذية العليا بال�رشكة تعد �أكرث الأطراف م�سئولية عن ظهور حاالت الغ�ش املايل،
وبالآتي يجب على الإدارة و�ضع �ضغوط كبرية على �أنظمة الرقابة الداخلية ،مبا ي�ساعد على
ك�شف مثل هذه احلاالت.
و�أجر ى ( )Bierstaker, et al, 2006درا�سة ميدانية بعنوان «�Accountants› per
 »ceptions regarding fraud detection and prevention methodsهدفت �إىل فح�ص
مدى ا�ستخدام املحا�سبني ومدققي احل�سابات وفاح�صي الغ�ش لطرق ك�شف الغ�ش ومنعه،
وت�صوراتهم حول فعالية تلك الطرق .وقد �شملت عينة الدرا�سة  86من املحا�سبني
ومدققي احل�سابات وفاح�صي الغ�ش .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن كالً من اجلدار
الناري ،وحماية كلمة ال�رس ،ومراجعة �أنظمة الرقابة الداخلية وتطويرها كانت الأكرث
ا�ستخداماً يف حماربة الغ�ش.
كذلك �أجرى ( )Efendi, et al. , 2007درا�سة حتليلية بعنوان “«Why do corporate
managers misstate financial statements? The role of option compensation

 »and other factorsهدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من �سل�سلة احلوافز التي �أدت �إىل
حتريف القوائم املالية يف نهاية فقاعة ال�سوق املايل نهاية عام  .1990ومن �أهم النتائج
التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن احتمال التالعب يف القوائم املالية يكون عندما ميتلك
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الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ح�صة كبرية يف خيارات �أ�سهم ر�أ�س املال .و�أ�شارت النتائج �أي�ضا
�إىل �أن حتريف القوائم املالية يكون �أكرث يف ال�رشكات التي تكون ملتزمة بتغطية الفوائد
على ديونها .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن تكاليف الوكالة ترتفع ،واملبالغة يف تقدير قيمة
الأ�سهم ب�سبب قيام املديرين التنفيذيني باتخاذ الإجراءات الالزمة لدعم �سعر ال�سهم.
�أم ا ( )Chen & Lin 2007فقد �أجريا درا�سة حتليلية بعنوان «�Corporate Gover
 «nance and Fraud Evidence from chinaتناولت بيان كيفية ت�أثري حوكمة ال�رشكات
على احتمال حدوث الغ�ش يف ال�رشكات ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على � 176رشكة مدرجة يف
�سوق الأوراق املالية ال�صينية خالل الفرتة  .2005 – 2001منها � 88رشكة ح�صل فيها
غ�ش و� 88رشكة �أخرى مل تتعر�ض حلاالت الغ�ش .وا�ستخدمت الدرا�سة االنحدار اللوغاريتمي،
ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها �أن ن�سبة الأع�ضاء امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة هو �أقل
بالن�سبة لل�رشكات التي تعاين من احتيال ،مقارنة مع ال�رشكات التي مل يحدث فيها احتيال.
و�أن ال�رشكات التي يكون فيها املدير التنفيذي هو رئي�س جمل�س الإدارة تكون عر�ضة �أكرث
الرتكاب الغ�ش من ال�رشكات الأخرى ،و�أن احلوافز املالية التي يح�صل عليها املديرون
التنفيذيون يف ال�رشكات التي تعاين من االحتيال هي �أكرب من ال�رشكات التي ال تعاين من
االحتيال.
و�أجرى ( )Guan, et al. , 2007درا�سة ميدانية بعنوان » Can Investors Detect
 »Fraud Using Financial Statements: An Exploratory Studyهدفت �إىل البحث يف
م�س�ألة ما �إذا كان ميكن للم�ستثمرين ك�شف غ�ش الإدارة با�ستخدام القوائم املالية لل�رشكات،
وذلك با�ستخدام الن�سب املالية التي يتم احل�صول عليها من القوائم املالية لل�رشكات
املحتالة ،وقد �شملت عينة الدرا�سة � 68رشكة ،حدث فيها حاالت غ�ش حددتها هيئة الأوراق
املالية الأمريكية .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن حتليل الن�سب املالية �إىل
حد كبري غري فعال يف ك�شف حتريف القوائم املالية.
كذلك �أجرى ( )Skousen, et al. , 2009درا�سة جتريبية بعنوان «Detecting and
predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle

 »and SAS No. 99اختربت جتريبياً مدى فاعلية نظرية (� )Cressey›s 1953إطار
عامل خطر الغ�ش املتبنى يف معيار التدقيق رقم  99يف ك�شف الغ�ش يف التقارير املالية.
وفقاً لنظرية  ،Cressey›sف�إن ال�ضغط والفر�ص والتربير دائماً موجودة يف حاالت الغ�ش.
وطور الباحثون متغريات تكون مبثابة مقايي�س لل�ضغط والفر�ص والتربير ،واُختربت هذه
َّ
املتغريات با�ستخدام املعلومات املتاحة للجمهور واملتعلقة مبجموعة من ال�رشكات التي
حدث فيها غ�ش ومطابقتها مع جمموعة �أخرى من ال�رشكات التي مل يحدث فيها غ�ش .ومن
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�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن النمو ال�رسيع يف الأ�صول واالحتياجات النقدية
املتزايدة والتمويل اخلارجي يزيد من احتماالت ارتكاب الغ�ش .كما �أن امللكية الداخلية
لأ�سهم ال�رشكة (املديرون التنفيذيون) مقابل امللكية اخلارجية (حملة الأ�سهم)  ،وال�سيطرة
على جمل�س الإدارة ي�ؤدي �إىل زيادة حاالت الغ�ش يف القوائم املالية .والتو�سع يف عدد
الأع�ضاء امل�ستقلني يف جلنة التدقيق ،يرتبط �سلبا على ارتكاب الغ�ش.

التعقيب على الدراسات السابقة:
نالحظ من عر�ض الدرا�سات ال�سابقة املختلفة للمو�ضوع �أنها تناولت �سل�سلة احلوافز
التي �أدت �إىل حتريف القوائم املالية وت�شويهها ،و�أهم الطرق للحد من الغ�ش املحا�سبي
وبالآتي امل�ساهمة يف �إعادة ثقة املجتمع بتلك القوائم ،كما تناولت تلك الدرا�سات اختبار
العالقة بني هيكل حوافز املديرين التنفيذيني يف ال�رشكات ،وبني حاالت الغ�ش املحا�سبي
بالقوائم املالية .وحاولت تقدمي بع�ض التو�صيات ل�ضمان ا�ستخدام وتفعيل برامج احلماية
من الغ�ش ل�ضمان حماية موجودات ال�رشكة من التالعب وحتريف القوائم املالية ،ملا لذلك
من تداعيات مهمة على مركز ال�رشكة و�سمعتها .وبالآتي جاءت هذه الدرا�سة حماولة بيان
مدى التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش.
وا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء �أداة الدرا�سة ،وت�صميم الدرا�سة
وو�ضع فر�ضياتها ،وحتديد م�شكلتها ،ومناق�شة نتائجها .و�أهم ما مييز هذه الدرا�سة عن

الدار�سات ال�سابقة ما ي�أتي:
�1 .1أنها الدرا�سة الأوىل يف فل�سطني التي تناولت مو�ضوع برامج احلماية من الغ�ش،

ومدى التزام �رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني بتطبيقها (ح�سب علم
الباحث) .
2 .2جاءت هذه الدرا�سة يف ظل االهتمام املتزايد يف حوكمة ال�رشكات وال�شفافية،
وامل�ساءلة والإف�صاح ،وحاجة م�ستخدمي التقارير املالية �إىل تقارير مالية خالية من
الأخطاء والغ�ش والتحريف.
�3 .3ست�ساعد هذه الدرا�سة يف اخلروج بنتائج وتو�صيات ،تعمل على ت�شجيع ال�رشكات
على تطبيق برامج احلماية من الغ�ش التي �ست�سهم يف حتديد الغ�ش بطريقة منا�سبة ،وتقليل
ال�رضر الناجت عن حدوثه.

منهجية الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي نظراً ملالءمته لطبيعة الدرا�سة.
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جمتمع وعينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة
فل�سطني لعام  2012البالغ عددها (� )48رشكة ،تتوزع هذه ال�رشكات على خم�سة قطاعات
هي :البنوك واخلدمات املالية ،وال�صناعة ،والت�أمني ،واال�ستثمار ،واخلدمات ح�سب دليل
ال�رشكات ال�صادر عن بور�صة فل�سطني� ،أما عينة الدرا�سة فقد �شملت جميع ال�رشكات
�ضمن جمتمع الدرا�سة ،وقد و ِّزعت اال�ستبانات عليها� .أي اُ�ستخدم �أ�سلوب احل�رص ال�شامل
وا�سرتجعت ( )39ا�ستبانة �صاحلة للتحليل ،وهي متثل ن�سبة مئوية قدرها ( ، )%81وهي
ن�سبة مرتفعة ومعقولة ميكن االعتماد عليها لأغرا�ض البحث العلمي.

أداة الدراسة:
ُ�صممت ا�ستبانة خا�صة من �أجل معرفة مدى التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة
املدرجة يف بور�صة فل�سطني بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش ،من وجهة نظر املديرين
املاليني ،وقد ا�شتملت �أداة الدرا�سة على جز�أين �أ�سا�سيني هما:
1 .1البيانات ال�شخ�صية التي تت�ضمن معلومات عن ال�رشكة ،وعن الأ�شخا�ص الذين
وتكون هذا الق�سم من ت�سعة �أ�سئلة حول اجلن�س ،والعمر،
قاموا بالإجابة عن �أ�سئلة اال�ستبانةَّ ،
وامل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص العلمي ،واخلربة ،وال�شهادة املهنية ،ومدة مزاولة ال�رشكة
لن�شاطها ،والقطاع الذي تعمل فيه ال�رشكة ،وعدد العاملني يف ال�رشكة.
2 .2تكون هذا اجلزء من الأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة وعددها ( )40فقرة موزعة
على �ستة جماالت رئي�سة هي :مدى امتالك ال�رشكات لبيئة رقابية قادرة على اكت�شاف
الغ�ش والإبالغ عنه ،وعدد فقراته ( ، )7ومدى قيام ال�رشكات بتقومي خماطر الغ�ش الكت�شاف
الغ�ش والإبالغ عنه ،وعدد فقراته ( ، )7ومدى قيام ال�رشكات بت�صميم الأن�شطة الرقابية
الكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه ،وعدد فقراته ( ، )7ومدى قيام ال�رشكات بتوفري قنوات
لالت�صال واملعلومات قادرة على اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه ،وعدد فقراته ( ، )5ومدى
قيام ال�رشكات بتنفيذ �أن�شطة رقابة برامج احلماية من الغ�ش قادرة على اكت�شاف الغ�ش
والإبالغ عنه ،وعدد فقراته ( ، )9واملعوقات التي حتد من االلتزام بتطبيق برامج احلماية
من الغ�ش ،وعدد فقراته (. )5

صدق أداة الدراسة وثباتها:
ل�ضمان �سالمة �أ�سئلة الدرا�سة وارتباطها ب�أهداف الدرا�سة ،فقد ُعر�ضت على عدد من
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املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة مبجال املحا�سبة واملالية ،لإبداء ر�أيهم يف مدى
�شموليتها من ناحية ،ومدى مالءمتها لقيا�س الغر�ض الذي �أعدت من �أجله من ناحية �أخرى،
وقد �أجمع املحكمون على �أن �أ�سئلة الأداة تقي�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وقد �أجري التعديل
واحلذف والإ�ضافة للفقرات التي �أجمع عليها ( )% 75ف�أكرث من املحكمني .وللتحقق من
ثبات الأداة ا�ستخدمت معادلة (كرونباخ �ألفا) ال�ستخراج معامل الثبات على جميع فقرات
اال�ستبانة ،حيث و�صل �إىل ( )%968وهو معامل ثبات جيد يفي ب�أغرا�ض البحث العلمي.

حمددات الدراسة:
تتمثل حمددات الدرا�سة يف الأمور الآتية:
�1 .1إن اعتماد ا�ستبانة الدرا�سة �أداة جلمع البيانات الأولية من فئات عينة الدرا�سة،

قد تعر�ض النتائج ملخاطر حتيز �إجابات �أفراد العينة ،مما قد يقلل من دقة النتائج التي مت
التو�صل �إليها ومو�ضوعيتها.
2 .2ميكن �أن تكون بع�ض �إجابات فئات العينة قد ت�أثرت مبا اعتقدت �أنه قد ي�ؤثر �سلباً
عن�رصي الدقة واملو�ضوعية.
على م�صاحلها اخلا�صة ،مما قد يفقد هذه الإجابات
ْ
3 .3افرت�ضت هذه الدرا�سة �أن الأداة امل�ستعملة ملعرفة مدى تطبيق برامج احلماية من
الغ�ش هي �أداة �صادقة و�صاحلة للمجتمع و�صاحلة للدرا�سة.

املعاجلة اإلحصائية:
لقد ا�ستخدم الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية
الدرا�سة ،وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتي:
1 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية.
2 .2اختبار (ت) للعينة الواحدة One sample T- test
3 .3معادلة كرونباخ الفا الحت�ساب معامل ثبات �أداة الدرا�سة.

()SPSS

يف حتليل نتائج

الوصف الدميوغرايف لعينة الدراسة:
خ�ص�ص اجلزء الأول من اال�ستبانة لتحليل توزيع عينة الدرا�سة ح�سب اخل�صائ�ص
ال�شخ�صية والدميوغرافية ،وكانت النتائج كما ي�أتي:

1 .1مدة مزاولة ال�رشكة لن�شاطها:
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الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير مدة مزاولة الشركة لنشاطها

التكرار

الن�سبة املئوية

مدة مزاولة ال�رشكة لن�شاطها
�أقل من � 5سنوات

5

12.8

من � 10 – 5سنوات

6

15.4

من � 20 – 11سنة

17

43.6

�أكرث من � 20سنة

11

28.2

39

100.0

املجموع

يبني اجلدول (� )1أن  % 12.8من ال�رشكات بلغت مدة مزاولة ن�شاطها �أقل من � 5سنوات،
و  % 15.4من ال�رشكات تراوحت مدة مزاولة ن�شاطها من � 10 -5سنوات ،و  %43.6من
ال�رشكات تراوحت مدة مزاولة ن�شاطها من � 20 – 11سنة ،و  %28.2من ال�رشكات بلغت
مدة مزاولة ن�شاطها �أكرث من � 20سنة.

2 .2القطاع الذي تعمل فيه ال�رشكة:
الجدول ()2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير القطاع الذي تعمل فيه الشركة

التكرار

الن�سبة املئوية

القطاع الذي تعمل فيه ال�رشكة
البنوك واخلدمات املالية

9

23.1

ال�صناعة

7

17.9

الت�أمني

5

12.8

اال�ستثمار

7

17.9

اخلدمات

11

28.3

39

100.0

املجموع

يبني اجلدول (� )2أن  %23.1من �أفراد عينة الدرا�سة تعمل يف قطاع البنوك واخلدمات
املالية ،و  %17.9تعمل يف قطاع ال�صناعة ،و  %12.8تعمل يف قطاع الت�أمني ،و %17.9
تعمل يف قطاع اال�ستثمار ،و  %28.2تعمل يف قطاع اخلدمات.
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3 .3عدد العاملني يف ال�رشكة
الجدول ()3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد العاملين في الشركة

عدد العاملني يف ال�رشكة

التكرار

الن�سبة املئوية

من 10 – 5

1

2.6

من 50 -11

20

51.3

من 100 -51

10

25.6

�أكرث من 100

8

20.5

املجموع

39

100.0

يبني اجلدول (� )3أن  %2.6من �أفراد عينة الدرا�سة يرتاوح عدد العاملني فيها من – 5
 10عمال ،و  %51.3يرتاوح عدد العاملني فيها من  50 – 11عامل ،و�أن  %25.6يرتاوح
عدد العاملني من  100 – 51عامل ،و�أن  %20.5يبلغ عدد العاملني �أكرث من عامل.

4 .4اجلن�س:
الجدول ()4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

التكرار

الن�سبة املئوية

اجلن�س
ذكر

28

71.8

�أنثى

11

28.2

39

100.0

املجموع

ت�شري التكرارات والن�سب الواردة يف اجلدول (� )4إىل �أن الن�سبة الأكرب من جن�س
امل�ستجوبني هم من الذكور ،حيث بلغ عددهم ( )28؛ �أي ما ن�سبته ( ، )%71.8يف حني
�أن عدد الإناث بلغ (� )11أي بن�سبة ( ، )%28.2حيث �إن معظم �شاغلي هذه الوظائف
هم من الذكور ،وهذا يعك�س طبيعة املجتمع الفل�سطيني ال�رشقي ،وتوجهات العمالة
بالن�سبة للذكور ،وبخا�صة �أن العينة تتمثل يف ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف
بور�صة فل�سطني.
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5 .5العمر:
الجدول ()5
توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

العمر
�أقل من � 25سنة
من � 30 – 25سنة
من � 40 – 31سنة
من � 50 – 41سنة
� 50سنة ف�أكرث
املجموع

التكرار

الن�سبة املئوية

2
10
13
12
2

5.1
25.6
33.3
30.8
5.2

39

100.0

يبني اجلدول (� )5أن  %5.1من عينة الدرا�سة بلغت �أعمارهم �أقل من � 25سنة ،و %25.6
من عينة الدرا�سة تراوحت �أعمارهم من � 30 – 25سنة ،و %33.3من عينة الدرا�سة تراوحت
�أعمارهم من � 40 – 31سنة ،و  %30.8من عينة الدرا�سة تراوحت �أعمارهم من 50 -41
�سنة ،و  %5.2من عينة الدرا�سة بلغت �أعمارهم �أكرث من � 50سنة) .وبالآتي ف�إن ذلك يدل على
اال�ستفادة من هذا االختالف يف ا�ستطالع جميع الآراء ومبختلف الفئات العمرية املمكنة.

6 .6امل�ؤهل العلمي
الجدول ()6
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

امل�ؤهل العلمي
دون البكالوريو�س
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
املجموع

التكرار

الن�سبة

3
24
11
1

7.7
61.5
28.2
2.6

39

100.0

يبني اجلدول (� )6أن  %7.7من عينة الدرا�سة م�ؤهلهم العلمي دون البكالوريو�س ،و
 %61.5من عينة الدرا�سة م�ؤهلهم العلمي بكالوريو�س ،و  %28.2من عينة الدرا�سة م�ؤهلهم
العلمي ماج�ستري ،و  %2.6من عينة الدرا�سة م�ؤهلهم العلمي دكتوراه.مما يعني قدرتهم على
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فهم فقرات اال�ستبانة ،والإجابة عنها بدرجة عالية من الكفاءة ،وذلك بدوره يعزز من �صحة
النتائج التي يتم التو�صل �إليها ودقتها من خالل �إجراء هذه الدرا�سة امليدانية ،وهذا يعد
م�ؤ�رشا على توافر الكفاءات العلمية العالية يف قطاع الأعمال الفل�سطيني.

7 .7التخ�ص�ص العلمي
الجدول ()7
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

التكرار

الن�سبة املئوية

التخ�ص�ص العلمي
حما�سبة
�إدارة �أعمال
اقت�صاد
علوم مالية وم�رصفية

22
6
2
9

56.4
15.4
5.1
23.1

املجموع

39

100.0

يبني اجلدول (� )7أن  %56.4من عينة الدرا�سة تخ�ص�صهم العلمي حما�سبة ،و %15.4
من عينة الدرا�سة تخ�ص�صهم العلمي �إدارة �أعمال ،و  %5.1من عينة الدرا�سة تخ�ص�صهم
العلمي اقت�صاد ،و  %23.1من عينة الدرا�سة تخ�ص�صهم العلمي علوم مالية وم�رصفية.
وهذا يعك�س مدى تنا�سب التخ�ص�صات العلمية لأفراد عينة الدرا�سة مع جماالت �أعمالهم
�إىل حد كبري ،وبخا�صة �أن غالبية �أعمالهم تتمثل يف الأعمال املحا�سبية واملالية والإدارية
املختلفة.مما ي�سهم يف تعزيز فهمهم ملو�ضوع الدرا�سة ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة �أعمالهم.
وهذا يعطي فر�صة �أكرب للدقة يف نتائج الدرا�سة.

8 .8اخلربة العملية داخل ال�رشكة
الجدول ()8
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العملية داخل الشركة

اخلربة العملية داخل ال�رشكة
�أقل من � 5سنوات
من � 10 – 5سنوات
من � 15 – 11سنة
من � 20 – 16سنة
� 20سنة ف�أكرث
املجموع
280
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الن�سبة املئوية

7
13
10
7
2

17.9
33.3
25.6
17.9
5.3

39

100.0
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يبني اجلدول (� )8أن  %17.9من عينة الدرا�سة بلغت اخلربة العملية لهم داخل ال�رشكة
�أقل من � 5سنوات ،و  %33.3من عينة الدرا�سة تراوحت اخلربة العملية لهم داخل ال�رشكة
من � 10 – 5سنوات ،و  %25.6من عينة الدرا�سة تراوحت اخلربة العملية لهم داخل ال�رشكة
من � 15 -11سنة ،و  %17.9تراوحت اخلربة العملية لهم داخل ال�رشكة من � 20 – 16سنة،
و  %5.3من عينة الدرا�سة بلغت اخلربة العملية لهم داخل ال�رشكة بلغت �أكرث من � 20سنة،.
وهذا ي�شري �إىل ارتفاع م�ستوى اخلربة العملية لأفراد فئات العينة ،ومن امل�ؤ�رشات اجليدة يف
�سوق العمل الفل�سطيني ،وي�ساعد على �أن تتميز الإجابات بالدقة الن�سبية ،مما يخدم �أهداف
الدرا�سة �إىل حد كبري ،وي�ساعد على �صحة النتائج التي ميكن التو�صل �إليها و�سالمتها.

نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:
تناول التحليل الإح�صائي �إجابات فقرات اال�ستبانة املتعلقة مبتغريات الدرا�سة ،حيث
اُ�ستخرج املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لو�صف �إجابات �أفراد العينة ،مف�صلة ح�سب
فقرات كل فر�ضية من فر�ضيات الدرا�سة ،من خالل حتويلها �إىل بيانات كمية با�ستخدام
مقيا�س « ليكرت» حيث لخُ ِّ�صت وفقاً لت�سل�سل فقرات اال�ستبانة ،وميكن تلخي�ص هذه النتائج
يف اجلداول الآتية:

حتليل فقرات االستبانة:
يف اختبار الفر�ضيات اُ�ستخدم اختبار  Tللعينة الواحدة
لتحليل فقرات اال�ستبانة ،وتكون الفقرة �إيجابية ،مبعنى �أن �أفراد العينة يوافقون على
حمتواها� ،إذا كانت قيمة  tاملح�سوبة �أكرب من قيمة  tاجلدولية التي ت�ساوي �( ،1.98أو �أن
م�ستوى املعنوية �أقل من  0.05والوزن الن�سبي �أكرب من  ، )%60وتكون الفقرة �سلبية ،مبعنى
�أن �أفراد العينة ال يوافقون على حمتواها� ،إذا كانت قيمة  tاملح�سوبة �أ�صغر من قيمة t
اجلدولية والتي ت�ساوي �( – 1.98أو م�ستوى املعنوية �أقل من  0.05والوزن الن�سبي �أقل من
 ، )%60وتكون �آراء العينة يف الفقرة حمايدة� ،إذا كان م�ستوى املعنوية لها �أكرب من .0.05
()One Sample T test

ومن �أجل تف�سري نتائج الدرا�سة ،ومعرفة درجة التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة
بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش اعتمدت الن�سب الآتية وفقا للمعيار الأتي:




�أقل من  %50منخف�ضة جدا
من  %59.9 – 50منخف�ضة
من  %69.9 – 60متو�سطة
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د .سهيل أبو ميالة

من  %79.9 – 70مرتفعة
 %80ف�أكرث مرتفعة جدا

◄◄�أوالً -حتليل فقرات املجال الأول :ال�رشكات التي متتلك بيئة رقابية قادرة على
اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه.
الجدول ()9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة ( )tومستوى الداللة
ودرجة االلتزام لفقرات الفرضية األولى

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة
تقوم ال�رشكة بخلق ثقافة الأمانة والأخالق
العالية من خالل و�ضع م�صلحة ال�رشكة فوق
امل�صلحة ال�شخ�صية.
ملجل�س الإدارة �إ�رشاف كاف لإدارة الرقابة
والربامج �ضد الغ�ش.
تقوم وظيفة التدقيق الداخلي مبراقبة فعالية
برامج احلماية �ضد الغ�ش.
تقوم ال�رشكة بن�رش دليل ال�سلوك الأخالقي
اخلا�ص بها.
يوجد لدى ال�رشكة معايري توظيف وترقية.
يوجد لدى ال�رشكة خط �ساخن ملعاجلة ال�شكاوي
املجهولة امل�ستلمة من داخل وخارج ال�رشكة.
يوجد لدى ال�رشكة معلومات عن الأ�شخا�ص
امل�ؤثرين على الأ�شخا�ص املعدين للقوائم املالية.
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

قيمة
()t

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

3.72

0.99

0000. 10.743 74.40

مرتفعة

3.72

1.05

0000. 10.217 74.40

مرتفعة

3.72

0.99

0000. 10.743 74.40

مرتفعة

3.69

1.00

0000. 10.526 73.80

مرتفعة

3.31

1.26

6.483 66.20

0000.

متو�سطة

3.21

1.30

5.783 64.20

0000.

متو�سطة

3.18

990.

63.6

7.391

0000.

متو�سطة

3.51

810.

0000. 11.579 70.20

مرتفعة

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

يبني اجلدول (� )9أن �آراء �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بامتالك
ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني لبيئة رقابية قادرة على اكت�شاف
الغ�ش كانت �إيجابية حيث �إنه لكل فقرة وجد �أن قيمة  tاملح�سوبة �أكرب من قيمة  tاجلدولية
والتي ت�ساوي  ،1.98وم�ستوى الداللة لكل فقرة �أقل من  ،0.05والوزن الن�سبي لكل فقرة
�أكرب من الوزن الن�سبي املحايد « »%60مبعنى �أن �أفراد عينة الدرا�سة يتفقون على �أن« :تقوم
ال�رشكة بخلق ثقافة الأمانة والأخالق العالية من خالل و�ضع م�صلحة ال�رشكة فوق امل�صلحة
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ال�شخ�صية» بوزن ن�سبي  %74.40ودرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أن «ملجل�س الإدارة �إ�رشاف ًا
كافياً لإدارة الرقابة والربامج �ضد الغ�ش» بوزن ن�سبي  %74.40ودرجة التزام مرتفعة،
وعلى �أن «تقوم وظيفة التدقيق الداخلي مبراقبة فعالية برامج احلماية �ضد الغ�ش والرقابة»
بوزن ن�سبي  ،%074.4ودرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أن «تقوم ال�رشكة بن�رش دليل ال�سلوك
الأخالقي اخلا�ص بها» بوزن ن�سبي  %073.8ودرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أن «يوجد لدى
ال�رشكة معايري توظيف وترقية» بوزن ن�سبي  ،%66.20ودرجة التزام متو�سطة ،وعلى �أنه
«يوجد لدى ال�رشكة خط �ساخن ملعاجلة ال�شكاوى املجهولة امل�ستلمة من داخل ال�رشكة
وخارجها» بوزن ن�سبي  %64.2ودرجة التزام متو�سطة ،وعلى �أنه« :يوجد لدى ال�رشكة
معلومات عن الأ�شخا�ص امل�ؤثرين على الأ�شخا�ص املعدين للقوائم املالية» بوزن ن�سبي
 %63.60ودرجة التزام متو�سطة.
◄◄ثانياً -حتليل فقرات املجال الثاين :تقوم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف
بور�صة فل�سطني بتقومي خماطر الغ�ش:
الجدول ()10
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة ( )tومستوى الداللة لفقرات المجال الثاني

الرقم
8
9
10
11
12
13
14

الفقرة
يوجد لدى ال�رشكة �إجراءات ر�سمية حمددة
للقيام بتقومي خماطر الغ�ش.
يتم تقدير خماطر الغ�ش يف جميع م�ستويات
ال�رشكة.
يت�ضمن تقدير خماطر الغ�ش اعتبارات عوامل
املخاطر الداخلية.
ي�أخذ تقدير خماطر الغ�ش بعني االعتبار
جتاوز الإدارة للأنظمة الرقابية.
يت�ضمن تقدير خماطر الغ�ش اعتبارات عوامل
املخاطر اخلارجية.
يتم جتديد تقدير خماطر الغ�ش ب�شكل دوري
لتت�ضمن �أي تغيريات حمتملة يف امل�ستقبل.
تقوم �إدارة ال�رشكة بتقومي فعالية ت�صميم
تقدير خماطر الغ�ش وت�شغيلها.
الدرجة الكلية

الوزن
الن�سبي

قيمة
()t

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.64

1.11

72.80

9.217

0.000

مرتفعة

3.74

0.94

74.80

0.000 11.608

مرتفعة

3.72

0.92

74.40

0.000 11.710

مرتفعة

3.69

0.92

73.80

0.000 11.462

مرتفعة

3.67

1.06

73.40

9.823

0.000

مرتفعة

3.59

1.04

71.80

9.507

0.000

مرتفعة

3.41

1.11

68.20

7.883

0.000

متو�سطة

3.64

0.87

72.80

0.000 11.702

مرتفعة

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α
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يبني اجلدول (� )10أن �آراء �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بقيام
ال�رشكات بتقومي خماطر الغ�ش �إيجابية حيث �إنه لكل فقرة وجد �أن قيمة  tاملح�سوبة �أكرب
من قيمة  tاجلدولية التي ت�ساوي  ،1.98وم�ستوى الداللة لكل فقرة �أقل من  ،0.05والوزن
الن�سبي لكل فقرة �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد « »%60مبعنى �أن �أفراد عينة الدرا�سة
يتفقون على �أنه« :يوجد لدى ال�رشكة �إجراءات ر�سمية حمددة للقيام بتقومي خماطر الغ�ش»
بوزن ن�سبي  %72.80وبدرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أنه« :يتم تقدير خماطر الغ�ش يف جميع
م�ستويات ال�رشكة» بوزن ن�سبي  %74.80وبدرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أنه« :يت�ضمن
تقدير خماطر الغ�ش اعتبارات عوامل املخاطر الداخلية» بوزن ن�سبي  %74.40وبدرجة
التزام مرتفعة ،وعلى �أن« :ي�أخذ تقدير خماطر الغ�ش بعني االعتبار جتاوز الإدارة للأنظمة
الرقابية» بوزن ن�سبي  %73.80وبدرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أن «يت�ضمن تقدير خماطر
الغ�ش اعتبارات عوامل املخاطر اخلارجية» بوزن ن�سبي  %73.40وبدرجة التزام مرتفعة،
وعلى �أنه «يتم جتديد تقدير خماطر الغ�ش ب�شكل دوري لتت�ضمن �أي تغيريات حمتملة يف
امل�ستقبل» بوزن ن�سبي  %71.80وبدرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أن« :تقوم �إدارة ال�رشكة
بتقومي فعالية ت�صميم تقدير خماطر الغ�ش وت�شغيلها» بوزن ن�سبي  %68.20وبدرجة التزام
متو�سطة.
◄◄ثالثاً -حتليل فقرات املجال الثالث :تلتزم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف
بور�صة فل�سطني بت�صميم �أن�شطة رقابية للحماية من الغ�ش وتطبيقها:
الجدول ()11
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة ( )tومستوى الداللة لفقرات المجال الثالث

الرقم
15
16
17
18

الفقرة
يتم ت�ضمني وظيفة التدقيق الداخلي يف
رقابة �أنظمة الرقابة وتقوميها وبرامج
احلماية �ضد الغ�ش.
ن�شاط وظيفة التدقيق الداخلي كاف حلجم
وعمليات ال�رشكة.
النتائج وال�ضعف املحددة خالل الأن�شطة
الرقابية يتم دجمها يف تقومي خماطر الغ�ش.
يقوم جمل�س الإدارة بالإ�رشاف على الأن�شطة
الرقابية.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

قيمة
()t

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

4.03

0.74

80.60

0.000 17.027

مرتفعة
جدا

3.38

1.29

67.60

6.703

0.000

متو�سطة

3.46

1.05

69.20

8.714

0.000

متو�سطة

3.59

1.04

71.80

9.507

0.000

مرتفعة
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الرقم

الفقرة

تقوم الإدارة بتقومي ت�صميم ت�شغيل الأن�شطة
19
الرقابية وفاعليتها.
تقوم الإدارة بالتوثيق الكايف لتقوميها
 20ونتائجها املتعلقة بت�صميم ت�شغيل الأن�شطة
الرقابية وفاعليتها.
�أن�شطة التقومي والأن�شطة الرقابية قد مت
21
ت�صميمها وت�شغيلها بفاعلية.
الدرجة الكلية

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

3.79

1.00

75.80

0.000 11.156

مرتفعة

3.62

0.91

72.40

0.000 11.128

مرتفعة

3.44

1.07

68.80

8.373

0.000

متو�سطة

3.61

0.87

72.20

0.000 11.543

مرتفعة

قيمة
()t

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

يبني جدول (� )11أن �آراء �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بقيام
ال�رشكات بت�صميم �أن�شطة رقابية للحماية من الغ�ش وتطبيقها �إيجابية حيث �إنه لكل فقرة
وجد �أن قيمة  tاملح�سوبة �أكرب من قيمة  tاجلدولية التي ت�ساوي  ،1.98وم�ستوى الداللة لكل
فقرة �أقل من  ،0.05والوزن الن�سبي لكل فقرة �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد « »%60مبعنى
�أن �أفراد عينة الدرا�سة يتفقون على �أن «يتم ت�ضمني وظيفة التدقيق الداخلي يف رقابة �أنظمة
الرقابة وبرامج احلماية �ضد الغ�ش وتقوميها» بوزن ن�سبي  % 80.60وبدرجة مرتفعة جدا،
وعلى �أن «ن�شاط وظيفة التدقيق الداخلي كاف حلجم ال�رشكة وعملياتها» بوزن ن�سبي
 %67.60وبدرجة متو�سطة ،وعلى �أن «النتائج وال�ضعف املحددة خالل الأن�شطة الرقابية
يتم دجمها يف تقومي خماطر الغ�ش» بوزن ن�سبي  %69.20وبدرجة متو�سطة ،وعلى �أن:
«يقوم جمل�س الإدارة بالإ�رشاف على الأن�شطة الرقابية» بوزن ن�سبي  %71.80وبدرجة
مرتفعة ،وعلى �أن« :تقوم الإدارة بتقومي ت�صميم ت�شغيل الأن�شطة الرقابية وفاعليتها».
بوزن ن�سبي  %75.80وبدرجة مرتفعة ،وعلى �أن« :تقوم الإدارة بالتوثيق الكايف لتقوميها
ونتائجها املتعلقة بت�صميم ت�شغيل الأن�شطة الرقابية وفاعليتها ».بوزن ن�سبي وبدرجة
مرتفعة ،وعلى �أن�« :أن�شطة التقومي والأن�شطة الرقابية قد ُ�ص ِّممت و�ش ِّغلت بفاعلية» بوزن
ن�سبي  %68.80وبدرجة متو�سطة.
◄◄رابعاً -حتليل فقرات املجال الرابع :تلتزم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف
بور�صة فل�سطني بتبادل االت�صال املعلومات حول برامج احلماية من الغ�ش مع الأطراف
الداخلية واخلارجية لل�رشكة.
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الجدول ()12
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة ( )tومستوى الداللة لفقرات المجال الرابع

الرقم
22

23

24
25
26

الفقرة
املعلومات عن الأخالقيات والتزام الإدارة
بالرقابة وبراج احلماية �ضد الغ�ش قد مت
�إي�صالها بفاعلية جلميع املوظفني يف �أنحاء
ال�رشكة كافة.
يوجد لدى ال�رشكة �إجراءات جلمع املعلومات
املتعلقة بالرقابة ون�رشها وبرامج احلماية
من الغ�ش والإجراءات املحا�سبية غري
ال�صحيحة جلميع امل�ستويات الإدارية
والأطراف اخلارجية عند احلاجة.
تقوم �إدارة ال�رشكة بتقومي ت�صميم االت�صال
واملعلومات وفاعليته.
تقوم �إدارة ال�رشكة بالتوثيق الكايف لتقوميها
وا�ستنتاجها للت�صميم وفاعلية الت�شغيل
لالت�صال واملعلومات.
تعمل �إجراءات و�أن�شطة �إي�صال املعلومات
املتعلقة بت�شغيل وت�صميم الرقابة وبرامج
احلماية �ضد الغ�ش بفاعلية.
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

قيمة
()t

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

3.36

1.01

67.20

8.380

0.000

متو�سطة

3.43

0.99

68.60

9.016

0.000

متو�سطة

3.69

0.83

73.80

0.000 12.702

مرتفعة

3.61

0.85

72.20

0.000 11.917

مرتفعة

3.51

1.19

70.20

7.944

0.000

مرتفعة

3.52

0.82

70.40

0.000 11.506

مرتفعة

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

يبني اجلدول (� )12أن �آراء �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بالتزام
ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني بتبادل االت�صال املعلومات حول
برامج احلماية من الغ�ش مع الأطراف الداخلية واخلارجية لل�رشكة كانت �إيجابية حيث �إنه
لكل فقرة وجد �أن قيمة  tاملح�سوبة �أكرب من قيمة  tاجلدولية التي ت�ساوي  ،1.98وم�ستوى
الداللة لكل فقرة �أقل من  ،0.05والوزن الن�سبي لكل فقرة �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد
“ ”%60مبعنى �أن �أفراد عينة الدرا�سة يتفقون على �أن “ :املعلومات عن الأخالقيات والتزام
الإدارة بالرقابة وبراج احلماية �ضد الغ�ش قد �أو�صلت بفاعلية جلميع املوظفني يف �أنحاء
ال�رشكة كافة “ بوزن ن�سبي  %67.20وبدرجة التزام متو�سطة ،وعلى �أنه « يوجد لدى
ال�رشكة �إجراءات جلمع املعلومات املتعلقة بالرقابة ون�رشها وبرامج احلماية من الغ�ش
286

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثاني والثالثون ( - )2شباط 2014

والإجراءات املحا�سبية غري ال�صحيحة جلميع امل�ستويات الإدارية والأطراف اخلارجية عند
احلاجة « بوزن ن�سبي  %68.60وبدرجة التزام متو�سطة ،وعلى �أن « :تقوم �إدارة ال�رشكة
بتقومي ت�صميم االت�صال واملعلومات وفاعليته «.بوزن ن�سبي  %73.80وبدرجة التزام
مرتفعة ،وعلى �أن « :تقوم �إدارة ال�رشكة بالتوثيق الكايف لتقوميها وا�ستنتاجها للت�صميم
وفاعلية الت�شغيل لالت�صال واملعلومات « بوزن ن�سبي  %72.20وبدرجة التزام مرتفعة،
وعلى �أن « :تعمل �إجراءات و�أن�شطة �إي�صال املعلومات املتعلقة بت�شغيل وت�صميم الرقابة
وبرامج احلماية �ضد الغ�ش بفاعلية « بوزن ن�سبي  %70.20وبدرجة التزام مرتفعة.
◄◄خام�ساً -حتليل فقرات املجال اخلام�س :تلتزم ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة
يف بور�صة فل�سطني مبراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ش
الجدول ()13
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة ( )tومستوى الداللة لفقرات المجال الخامس

الرقم
27
28
29

30
31
32
33

الفقرة
يوجد لدى ال�رشكة خارطة منا�سبة �أو خطوط
حمددة ملخاطر الغ�ش لت�صميم �أن�شطة رقابية
جتنبها خماطر الغ�ش.
يقوم جمل�س �إدارة ال�رشكة برت�شيح تغيري مدير
دائرة التدقيق الداخلي.
تقوم ال�رشكة بت�صميم �أنظمة رقابية وتطبيقها
لك�شف الوقاية من الغ�ش(.الرقابة الوقائية
�صممت لوقف الغ�ش قبل حدوثه ورقابة
الك�شف �صممت لك�شف الغ�ش عند حدوثه) .
متتلك ال�رشكة الأنظمة الرقابية التي تعيق
اختال�س �أ�صولها والتي قد ت�ؤدي �إىل ت�شويه
مادي يف قوائمها املالية.
ت�أخذ ال�رشكة بعني االعتبار �أمن �أنظمة الرقابة
(الدخول املحدد للنظام املحا�سبي ،رقابة
تكنولوجيا املعلومات) .
تقوم الإدارة بتقومي ت�صميم وفاعلية ت�شغيل
الأن�شطة الرقابية للحد من الغ�ش.
تقوم الإدارة بالتوثيق الكايف لتقوميها
والنتائج املتعلقة بت�صميم الت�شغيل للأن�شطة
الرقابية وفاعليته للحد من الغ�ش.

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي
3.38

1.09

7.926 67.60

0.000

متو�سطة

2.92

1.35

4.285 58.40

0.000

منخف�ضة

3.64

1.31

7.837 72.80

0.000

مرتفعة

0.99

0.000 10.389 72.80

مرتفعة

3.92

1.01

0.000 11.890 78.40

مرتفعة

3.59

1.21

8.220 71.80

0.000

مرتفعة

3.46

1.17

7.826 69.20

0.000

متو�سطة

3.64
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الرقم

الفقرة

الأن�شطة الرقابية للحد من الغ�ش م�صممة
34
للعمل بفاعلية.
متتلك ال�رشكة الأنظمة الرقابية التي تعنون
خماطر جتاوز الإدارة للأنظمة الرقابية.
35
(تت�ضمن الرقابية على قيود اليومية
والت�سويات ،التقديرات ،العمليات غري العادية).
الدرجة الكلية

د .سهيل أبو ميالة

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي
3.38

0.99

8.736 67.60

0.000

متو�سطة

3.64

1.04

9.869 72.80

0.000

مرتفعة

3.51

0.000 10.206 70.20 0.923

مرتفعة

قيمة
()t

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

يبني اجلدول (� )13أن �آراء �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع فقرات املجال اخلا�ص بالتزام
ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني مبراقبة فاعلية برامج احلماية من
الغ�ش �إيجابية ،حيث �إنه لكل فقرة وجد �أن قيمة  tاملح�سوبة �أكرب من قيمة  tاجلدولية التي
ت�ساوي  ،1.98وم�ستوى الداللة لكل فقرة �أقل من  ،0.05والوزن الن�سبي لكل فقرة �أكرب من
الوزن الن�سبي املحايد « »%60مبعنى �أن �أفراد عينة الدرا�سة يتفقون على �أن« :يوجد لدى
ال�رشكة خارطة منا�سبة �أو خطوط حمددة ملخاطر الغ�ش لت�صميم �أن�شطة رقابية جتنبها
خماطر الغ�ش» بوزن ن�سبي  %67.60وبدرجة التزام متو�سطة ،وعلى �أن« :يقوم جمل�س �إدارة
ال�رشكة برت�شيح تغيري مدير دائرة التدقيق الداخلي» بوزن ن�سبي  %58.40وبدرجة التزام
منخف�ضة ،وعلى �أن« :تقوم ال�رشكة بت�صميم �أنظمة رقابية وتطبيقها لك�شف الوقاية من
الغ�ش» بوزن ن�سبي  %72.80وبدرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أن« :متتلك ال�رشكة الأنظمة
الرقابية التي تعوق اختال�س �أ�صولها ،والتي قد ت�ؤدي �إىل ت�شويه مادي يف قوائمها املالية
«بوزن ن�سبي  %72.80وبدرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أنه «ت�أخذ ال�رشكة بعني االعتبار
�أمن �أنظمة الرقابة» بوزن ن�سبي  %78.40وبدرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أن« :تقوم الإدارة
بالتوثيق الكايف لتقوميها والنتائج املتعلقة بت�صميم الت�شغيل للأن�شطة الرقابية وفاعليته
للحد من الغ�ش» بوزن ن�سبي  %71.80وبدرجة التزام مرتفعة ،وعلى �أن« :تقوم الإدارة
بالتوثيق الكايف لتقوميها والنتائج املتعلقة بت�صميم وفاعلية الت�شغيل للأن�شطة الرقابية
للحد من الغ�ش» بوزن ن�سبي  %69.20وبدرجة التزام متو�سطة ،وعلى �أن« :الأن�شطة الرقابية
للحد من الغ�ش م�صممة للعمل بفاعلية ».بوزن ن�سبي  %67.60وبدرجة التزام متو�سطة،
وعلى �أن« :متتلك ال�رشكة الأنظمة الرقابية التي تعنون خماطر جتاوز الإدارة للأنظمة
الرقابية» بوزن ن�سبي  %72.80وبدرجة التزام مرتفعة.
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◄◄�ساد�ساً -حتليل فقرات املجال ال�ساد�س :املعوقات التي حتد من االلتزام بتطبيق
برامج احلماية من الغ�ش.
الجدول ()14
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة ( )tومستوى الداللة لفقرات المجال السادس

الوزن
الن�سبي

قيمة
()t

م�ستوى
الداللة

درجة
التوافر

 36نق�ص امل�ؤهالت العلمية ملوظفي الق�سم املايل.

3.38

1.23

67.60

7.046

0.000

متو�سطة

 37نق�ص اخلربة املهنية ملوظفي الق�سم املايل.

3.38

1.11

67.60

7.756

0.000

متو�سطة

3.13

1.13

62.60

6.246

0.000

متو�سطة

3.18

1.23

63.60

5.975

0.000

متو�سطة

3.26

1.04

65.20

7.514

0.000

متو�سطة

3.27

0.969

65.40

8.160

0.000

متو�سطة

الرقم

الفقرة

�ضعف اهتمام الإدارة العليا بربامج احلماية
38
من الغ�ش.
�صعوبة وجود قوانني تلزم بتطبيق بربامج
39
احلماية من الغ�ش.
� 40صعوبة �إدراك برامج احلماية من الغ�ش.
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

يبني اجلدول (� )14أن �آراء �أفراد العينة يف جميع فقرات املجال �إيجابية ،حيث �إن لكل
فقرة وجد �إن قيمة  tاملح�سوبة �أكرب من  tاجلدولية التي ت�ساوي  ،1.98وم�ستوى الداللة
لكل فقرة �أقل من  ،0.05والوزن الن�سبي لكل فقرة �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد «»%60
مبعنى �أن �أفراد عينة الدرا�سة يتفقون على �أن املعوقات التي حتول دون االلتزام بتطبيق
برامج احلماية من الغ�ش هي« :نق�ص اخلربة املهنية ملوظفي الق�سم املايل» بوزن ن�سبي
 %67.60وبدرجة موافقة متو�سطة ،و «نق�ص اخلربة املهنية ملوظفي الق�سم املايل» بوزن
ن�سبي  %67.60وبدرجة موافقة متو�سطة ،و «�ضعف اهتمام الإدارة العليا بربامج احلماية
من الغ�ش» بوزن ن�سبي  %62.60وبدرجة موافقة متو�سطة ،و «�صعوبة وجود قوانني تلزم
تطبيق برامج احلماية من الغ�ش» بوزن ن�سبي  %63.60وبدرجة موافقة متو�سطة ،و
«�صعوبة �إدراك برامج احلماية من الغ�ش» بوزن ن�سبي  %65.12وبدرجة موافقة متو�سطة.

اختبار فرضيات الدراسة:
◄◄الفر�ضية الأوىل« -ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05
بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني و�إيجاد بيئة رقابية
مالئمة على اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه».
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اُ�ستخدم اختبار  One sample T- testللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول
( ، )15والتي تبني �أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات عينة الدرا�سة يف وجود عالقة بني
التزام �رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني و�إيجاد بيئة رقابية قادرة
على اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه ،ي�ساوي  3.51والوزن الن�سبي ي�ساوي  ،%70.20وبدرجة
التزام مرتفعة وقيمة  tاملح�سوبة ت�ساوي  11.579وم�ستوى الداللة ت�ساوي  0.000وهي
�أقل من  ،0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية؛ �أي �أنه توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة
فل�سطني ،وبني �إيجاد بيئة رقابية مالئمة على اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه.
الجدول ()15
اختبار الفرضية األولى

عنوان املجال
امتالك بيئة رقابية قادرة على اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه

املتو�سط
احل�سابي
3.51

الوزن
الن�سبي
70.20

م�ستوى
قيمة
()t
الداللة
0.000 11.579

درجة
االلتزام
مرتفعة

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

◄◄الفر�ضية الثانية« -ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05
بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني و�إجراء تقومي ملخاطر
الغ�ش»:
اُ�ستخدم اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول ( )16التي تبني �أن
املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات عينة الدرا�سة يف التزام �رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة
يف بور�صة فل�سطني بتقومي خماطر الغ�ش ي�ساوي  ،3.64والوزن الن�سبي ي�ساوي ،%72.80
وبدرجة التزام مرتفعة ،وقيمة  tاملح�سوبة ت�ساوي  ،11.702وم�ستوى الداللة ت�ساوي
 ،0.000وهي �أقل من  ،0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية؛ �أي �أنه توجد عالقة ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة
يف بور�صة فل�سطني و�إجراء تقومي ملخاطر الغ�ش».
الجدول ()16
اختبار الفرضية الثانية

عنوان املجال
ال�رشكات التي تقوم بتقومي خماطر الغ�ش قادرة على اكت�شاف
الغ�ش والإبالغ عنه
دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α
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املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

3.64

72.80

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

0.000 11.702

مرتفعة

قيمة
()t
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◄◄الفر�ضية الثالثة« -ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05
بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني وت�صميم �أن�شطة رقابية
للحماية من الغ�ش وتطبيقها».
اُ�ستخدم اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول ( )17التي تبني �أن
املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات عينة الدرا�سة يف وجود عالقة بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة
العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني بت�صميم �أن�شطة رقابية ي�ساوي 3.61 ،والوزن الن�سبي
ي�ساوي  ،%72.20وبدرجة التزام مرتفعة وقيمة  tاملح�سوبة ت�ساوي  ،11.543وم�ستوى
الداللة ت�ساوي  ،0.000وهي �أقل من  ،0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية� ،أي �أنه توجد
عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة
املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني ت�صميم �أن�شطة رقابية للحماية من الغ�ش وتطبيقها».
الجدول ()17
اختبار الفرضية الثالثة

عنوان املجال
ال�رشكات التي تقوم بت�صميم �أن�شطة رقابية قادرة على
اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

3.61

72.20

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

0.000 11.543

مرتفعة

قيمة
()t

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

◄◄الفر�ضيةالرابعة« -ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05
بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني وتبادل االت�صال
للمعلومات حول برامج احلماية من الغ�ش مع الأطراف الداخلية واخلارجية لل�رشكة»:
اُ�ستخدم اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول ( )18التي تبني �أن
املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات عينة الدرا�سة يف التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة
يف بور�صة فل�سطني باالت�صال وتبادل املعلومات حول برامج احلماية من الغ�ش ي�ساوي
 ،3.52والوزن الن�سبي ي�ساوي  ،%70.40وبدرجة التزام مرتفعة ،وقيمة  tاملح�سوبة ت�ساوي
 ،11.506وم�ستوى الداللة ت�ساوي  ،0.000وهي �أقل من  0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية
العدمية؛ �أي �أنه توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني التزام
ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني تبادل االت�صال للمعلومات
حول برامج احلماية من الغ�ش مع الأطراف الداخلية واخلارجية لل�رشكة».
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الجدول ()18
اختبار الفرضية الرابعة

عنوان املجال

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

ال�رشكات التي لديها االت�صال واملعلومات قادرة على اكت�شاف
الغ�ش والإبالغ عنه

3.52

70.40

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

0.000 11.506

مرتفعة

قيمة
()t

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

◄◄الفر�ضية اخلام�سة -ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ومراقبة فاعلية
برامج احلماية من الغ�ش»:
اُ�ستخدام اختبار  tللعينة الواحدة ،والنتائج مبينة يف اجلدول ( )19التي تبني �أن
املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات عينة الدرا�سة يف التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة
يف بور�صة فل�سطني مبراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ش ي�ساوي  ،3.51والوزن الن�سبي
ي�ساوي  %70.20بدرجة التزام عالية ،وقيمة  tاملح�سوبة ت�ساوي  ،10.206وم�ستوى
الداللة ت�ساوي  ،0.000وهي �أقل من  ،0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية �أي؛ �أنه
توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة
العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،وبني مراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ش».
الجدول ()19
اختبار الفرضية الخامسة

عنوان املجال
ال�رشكات التي تقوم مبراقبة برامج احلماية من الغ�ش قادرة
على اكت�شاف الغ�ش والإبالغ عنه

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

3.51

70.20

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

0.000 10.206

مرتفعة

قيمة
()t

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

◄◄الفر�ضية ال�ساد�سة« -ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ومراقبة فاعلية
برامج احلماية من الغ�ش»:
اُ�ستخدم اختبار  tللعينة الواحدة ،والنتائج مبينة يف اجلدول ( )20التي تبني �أن
املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات عينة الدرا�سة يف املعوقات التي حتد من االلتزام بتطبيق
292

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثاني والثالثون ( - )2شباط 2014

برامج احلماية من الغ�ش ي�ساوي  ،3.27والوزن الن�سبي ي�ساوي  %65.40بدرجة موافقة
متو�سطة ،وقيمة  tاملح�سوبة ت�ساوي  ،8.160وم�ستوى الداللة ت�ساوي  ،0.000وهي �أقل
من  ،0.05مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية؛ �أي �أنه توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.05بني التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني،
وبني مراقبة فاعلية برامج احلماية من الغ�ش».
حيث �إنه بالرغم من التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة بتطبيق برامج احلماية من
الغ�ش فهذا ال يعني �أنه ال توجد معوقات و�صعوبات حتد من االلتزام بالتطبيق ،وبالآتي
ف�إنه هناك بع�ض املعوقات التي حتد من االلتزام بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش نذكر
منها ،نق�ص امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمديرين املاليني ،و�صعوبة وجود قوانني
تلزم ال�رشكات بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش ،و�صعوبة �إدراك برامج احلماية من الغ�ش.
الجدول ()20
اختبار الفرضية السادسة

عنوان املجال

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

قيمة
()t

م�ستوى
الداللة

درجة
االلتزام

املعوقات التي حتد من االلتزام بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش

3.27

65.40

8.160

0.000

متو�سطة

دال إحصائيا عند درجة ()0.05=α

النتائج والتوصيات:
النتائج:
�1 .1أظهرت نتائج الدرا�سة امتالك ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة
فل�سطني لبيئة رقابية حيث بلغ املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املجال الأول ،3.51
والوزن الن�سبي ي�ساوي  ،%70.20وهي �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد “”%60
2 .2كما �أظهرت نتائج الدرا�سة قيام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة
فل�سطني بتقومي خماطر الغ�ش ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي  3.64والوزن الن�سبي ي�ساوي
 ،%72.80وهي �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد «.»%60
3 .3و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�رشكات امل�ساهمة العامة تقوم بت�صميم الأن�شطة
الرقابية ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املجال الثالث  ،3.61والوزن الن�سبي
ي�ساوي  ،%72.20وهي �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد «.»%60
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4 .4كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل قيام ال�رشكات امل�ساهمة العامة بتبادل املعلومات
واالت�صال داخل ال�رشكة وخارجها ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املجال الرابع
 ،3.52والوزن الن�سبي ي�ساوي  ،%70.40وهي �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد “.”%60
5 .5بينت نتائج الدرا�سة �أن ال�رشكات امل�ساهمة العامة لديها �أن�شطة رقابة برامج
احلماية من الغ�ش ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املجال اخلام�س ،3.51
والوزن الن�سبي ي�ساوي  ،%70.20وهي �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد “.”%60
�6 .6أظهرت نتائج الدرا�سة وجود معوقات حتول دون االلتزام بتطبيق برامج احلماية
من الغ�ش ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات املجال ال�ساد�س  ،3.27والوزن الن�سبي
ي�ساوي  ،%65.40وهي �أكرب من الوزن الن�سبي املحايد «.»%60
ويعزو الباحث التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة فل�سطني بتطبيق
برامج احلماية من الغ�ش� ،إىل �أن تلك الربامج �أداة حيوية ل�ضمان التزام ال�رشكات ب�آليات
حوكمة ال�رشكات وتطبيقها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية ،كما ت�شري تلك النتائج
�إىل �إدراك تلك ال�رشكات ب�أهمية الدور الكبري الذي ميكن �أن ت�ؤديه تلك الربامج يف الك�شف
عن الغ�ش يف تقاريرها املالية ،وبالآتي �ضمان جودتها و�شفافيتها ،مما ينعك�س على ثقة
اجلمهور يف تقاريرها.كما �أن تبني تلك الربامج �سي�سهم يف ت�سهيل عمل كل من املدقق
الداخلي واخلارجي.وهذه النتائج تتفق مع درا�سات كل م ن ( ، )Rezaee, 2004و (�Reza
 ، )ee, 2005ودرا�سة ( ، )Adams, et al., 2006ودرا�سة (، )Bierstaker, et al, 2006
ودرا�سة (. )2007Chen & Lin

التوصيات:
بالرغم من �أن نتائج الدرا�سة ك�شفت عن �أن هناك التزاما بتطبيق برامج احلماية من
الغ�ش من قبل ال�رشكات امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة فل�سطني ،ف�إنه وبق�صد �ضمان

اال�ستمرارية ورفع كفاءة وفعالية ذلك الإلتزام نو�صي مبا ي�أتي:
1 .1حث �إدارة بور�صة فل�سطني ب�إ�صدار التعليمات اخلا�صة ب�إلزام ال�رشكات امل�ساهمة
العامة بتطبيق برامج احلماية من الغ�ش ملا لذلك من �إيجابيات كبرية.
2 .2الت�أكيد على �ضمان كفاءة �أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها ل�ضمان �إجناز الأعمال
بدرجة عالية من الدقة واحلد ،من الغ�ش املايل يف القوائم املالية.
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�3 .3رضورة ت�ضافر اجلهود بني بور�صة فل�سطني ،وبني ال�رشكات امل�ساهمة العامة
لتذليل املعوقات وامل�شكالت التي حتد من تطبيق برامج احلماية من الغ�ش.
4 .4تنظيم دورات تدريبية ملوظفي الدائرة املالية والتدقيق الداخلي على كيفية تطبيق
برامج احلماية من الغ�ش.
5 .5ت�شجيع البحث العلمي يف جماالت احلد من الغ�ش املحا�سبي.
6 .6عقد ور�ش عمل ،واال�ستعانة بخرباء يف جمال املحا�سبة ،والتدقيق بهدف تفعيل
كفاءة تطبيق برامج احلماية من الغ�ش.
7 .7على مدققي احل�سابات مراعاة مدى تطبيق ال�رشكات لربامج احلماية من الغ�ش يف
�أثناء عملية التدقيق.
8 .8العمل على ن�رش املعرفة املتعلقة بفوائد تطبيق نظم املعلومات املحا�سبية
املحو�سبة يف ال�رشكات الأردنية ،وبخا�صة لدى املديرين.
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