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دور املعاييرألاخالقية للمحاسب الاداري في عملية ترشيد القرار
دراسة ميدانية في بعض املصارف التجارية الو اقعة بمدينة مرزق
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اتريخ القبول1322/21/ 02 :

اتريخ االستالم1322/21/ 03 :

امللخص  :هدفت الدراسة إلى التعرف على دور املعايير ألاخالقية للمحاسب الاداري في عملية ترشيد القرار  ،حيث تمثل
مجتمع الدراسة بجميع العاملين باملصارف التجارية بمدينة مرزق  ،والبالغ عددهم (  ، )22وثم اختيار عشوائية بلغت () 73
مفردة  ،وتمثلت أداة الدراسة باالستبيان للحصول على البيانات ألاولية  ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها وجود عالقة
قوية للمعايير ألاخالقية في عملية ترشيد القرار .
الكلمات املفتاحية  :ألاخالق  ،املعايير ألاخالقية  ،القرار  ،املحاسب الاداري .
Abstract :The study aims to identify the role of ethical standards for the
administrative accountant in the process of rationalizing the decision. The study society
represents all the employees of the commercial banks in Merzek city (82), then random
sample of (37) And the study reached several results, the most important being a strong
relationship to ethical standards in the process of rationalization of the decision
.
.
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املؤلف املرسل :حسن عمران ،لايميلhas.omran@sebhau.edu.ly :
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أوال  :لاطارالعام للدراسة :
الدراسات السابقة :
دراسة صالح  :حيث هدفت الدراسة إلى معرفة كيف يتعامل املراجعون في بيئة املراجعة السعودية مع املواقف ,أو
املشكالت ذات الطابع ألاخالقي وما مدى الصعوبة التي قد يواجهونها عند اتخاذ قرارات تتعلق باملوافقة على هذه املواقف ،
باإلضافة إلى معرفة ما الوسائل ,أو ألاساليب التي تساعد في دعم أخالقيات مهنة املحاسبة واملراجعة من وجهة نظر املراجعين في
بيئة املراجعة السعودية وكانت أهم نتائج الدراسة وجود مجموعة من الوسائل التي تساعد في دعم أخالقيات مهنة املحاسبة
واملراجعة في بيئة املراجعة السعودية ,وفي مقدمتها :تعزيز الجانب ألاخالقي لطالب املحاسبة من خالل مناهج التعليم في أقسام
املحاسبة في الجامعات والكليات ,وتنمية الوازع الديني للمراجع لتدعيم جانب الرقابة الذاتية والخوف من هللا ,وسن القواعد
والقوانين الحكومية التي تلزم بالسلوك ألاخالقي ووضع عقوبات رادعة على السلوكيات غير ألاخالقية ,ودعم إلادارة العليا ملكتب
()1
املراجعة للسلوك ألاخالقي للمراجعين في املكتب.
دراسة ( صدام وآخرون  :حيث هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه معايير أخالقيات أعمال املحاسب الاداري
في تحقيق جودة املعلومات املحاسبية التي تتضمنها التقارير املالية وانعكاسها في تحقيق دقة وجودة تلك التقارير  ،وتوصلت
الدراسة إلى هناك عالقة ارتباط معنوية بين معايير أخالقيات املحاسب الاداري وجودة معلومات التقارير املالية الداخلية
()2
بصورة إجمالية .
دراسة ويليام  :حيث هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية وجود إستراتيجيات داعمة للسلوك ألاخالقي ومعرفة أثر وجود
مثل هذه الاستراتيجيات الداعمة للسلوك ألاخالقي على صناعة القرارات ألاخالقية باملنظمات وجاءت أهم نتائج الدراسة إن
استراتيجيات إلادارة الداعمة للسلوك ألاخالقي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين نوعية اتخاذ القرارات ألاخالقية من قبل مستشاري
الضرائب كما توصلت الدراسة إلى أنة يجب على كبار املديرين أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل تطوير والحفاظ على الثقافة
إلايجابية الداعمة للسلوك ألاخالقي في منظماتهم باإلضافة إلى أنة البد أن تدعم إلادارة السلوكيات ألاخالقية بحيث يتم مكافأتها
()7
ومعاقبة السلوكيات غير ألاخالقية و أن تكون إلادارة بمثابة نموذج للسلوك ألاخالقي يحتذي به.
دراسة الغضنفري  :حيث هدفت الدراسة إلى تحليل ألاسباب والدوافع التي تؤدي إلى ممارسة التالعب بالسياسات
املحاسبية والقوائم املالية  ،باإلضافة إلى تقييم مدى استخدام املنهج والسلوك ألاخالقي كأداة لوضع قواعد وضوابط قادرة على
مواجهة جميع أساليب التالعب في القوائم املالية للمنظمة  ،وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن املنظور ألاخالقي
للسلوك املحاسبي افرز بان هناك أخالقيات تحكم املهنة وان وجود مثل هذه ألاخالقيات ستقود إلى الرقي بمهنة املحاسبة
وينعكس بشكل مباشر على ممارسات املحاسبة إلابداعية (. )4
دراسة قنا  ،عمران  :حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مقومات السلوك ألاخالقي للمحاسب في تحسين
مستوى ألاداء الاستراتيجي وفق بطاقة ألاداء املتوازن  ،وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها توجد عالقة طردية بين
مقومات السلوك ألاخالقي وألاداء الاستراتيجي وذلك وفقا لبطاقة ألاداء املتوازن أي بمعنى انه كلما توافرت مقومات السلوك
ألاخالقي أدى ذلك إلى التحسن في مستوى ألاداء الاستراتيجي كما أظهرت نتائج الدراسة درجة كبيرة من املوافقة على أن املبادئ
)5(.
ألاخالقية للمحاسب تساهم في ترشيد السلوك املحاسبي باملنظمات

مشكلـ ــة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في أن املصارف التجارية ال ليبية تفتقر إلى وجود نظام تقويم أداء شامل متكامل يمكن أن يقيس أدائها عبر
سلسلة زمنية إذ يتمركز واقع تقويم أدائها حول تقارير مالية فقط مما يؤثر على نجاح قرارات إلادارة  ،وبما أن تلك املنظمات
ً
ً
تسعى دائما إلى إحداث تغيير في سياستها بما يحقق انتقالها من الوضع القائم إلى الوضع الذي تسعى أن تكون فيه مستقبال،
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ً
وهذا الانتقال يتطلب غالبا اتخاذ العديد من إلاجراءات والقرارات املدروسة  ،وبالتالي يمكن تحديد مشكلة الدراسة في مدى
قدرة املصارف التجارية الليبية على مواجهة كافة التحديات التي تواجها من خالل ترشيد القرارات وذلك من خالل املعايير
ألاخالقية للمحاسب  ،وهنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي  :ما هو الدور الذي تلعبه املعايير ألاخالقية للمحاسب
الاداري في عملية ترشيد القرار باملصارف التجارية الليبية ؟
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على دور املعايير ألاخالقية للمحاسب الاداري في عملية ترشيد القرار .
 . 2التعرف على أبرز العوامل التي تساهم في عملية ترشيد القرار .
 .7الخروج بنتائج وتوصيات ربما تفيد املنظمة املبحوثة في الوصول إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
فرضيات الدراسة:
ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين املعايير ألاخالقية للمحاسب الاداري وترشيد القرار في املصارف
التجارية الليبية .
توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين املعايير ألاخالقية للمحاسب الاداري و ترشيد القرار في املصارف التجارية
الليبية .
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من حيوية موضوعها ونذرته النسبية في ألادبيات املحاسبية و إلادارية حسب اطالع الباحثان بشكل
عام واملنظمة املبحوثة بشكل خاص ،وذلك من خالل تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه املعايير ألاخالقية للمحاسب الاداري في
ترشيد القرار  ،وكذلك املساهمة في تطوير وتنمية املعايير ألاخالقية للمحاسبين إلاداريين بما يساعد على ترشيد القرارات
إلادارية  ،فضال عن تقديم مجموعة من التوصيات املنبثقة من نتائج الدراسة وتطبيقها في الواقع العملي.
مجتمع وعينة الدراسة:
 .1مجتمع الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة بجميع العاملين باملصارف التجارية الواقعة بمدينة مرزق والبالغ عددهم (  ) 22وثم
اختيار هذه املصارف لتكون مجتمع الدراسة لألسباب آلاتية::
 تقدم خدماتها املصرفية إلى كافة ألافراد القاطنين باملدينة .ً
 تعد هذه املصارف من املصارف التجارية الكبيرة نسبيا في مدينة مرزق . توفر الكادر املحاسبي وإلاداري املتمتع بخبرة واملهارة الجيدة. .2عينة الدراسة :تمثلت باختيار عينة عشوائية بلغت (  ) 73مفردة ثم اختيارهم من العاملين باملصارف قيد الدراسة .
ثانيا  :لاطارالنظري للدراسة
مقدمة :
ً
ً
يمثل السلوك ألاخالقي دور هام جدا في الحياة العملية ومن هنا نجد أن الاهتمام بالسلوك كبير جدا بداية من ألاسرة إلى
املجتمع املحيط وكافة املراحل الدراسية ،وكل ذلك نجده محاط باألخالق إلاسالمية والتي تدعو إلى الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة
أو ما هو سيئ ،ومن ذلك نصل إلى أخالقيات العمل والتي تعد نتاج ما تحصل عليه الفرد من املجتمع املحيط كاألسرة والتعليم
واملوروث إلاسالمي ،والتي تبدأ من التعامل مع آلاخرين وإجادة العمل الوظيفي بصورة جيدة وممارسة ألاخالق إلانسانية الحميدة
والتمسك بالقوانين واللوائح خالل ممارسة املهنة ،ولألخالق أثر بارز في عمل املحاسب حيث توفر املحاسبة معلومات عن
املشروع من أجل اتخاذ قرارات تساهم في التنمية ،وعمل املحاسب كما هو معروف يعد ألاساس التخاذ القرارات إلادارية بصفة
عامة سواء داخل املشروع أو خارجه ،وبالرغم من وجود قواعد محاسبية يتم إعداد املعلومات املحاسبية على أساس علمي إال
أنه يوجد من الناحية العملية بعض العمليات التي تخضع الجتهاد املحاسب  .ونظرا الن اغلب املنظمات تعمل في ظل بيئة ومناخ
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كثير التعقيد يتضمن مجاالت البد من فهمها ودراستها جيدا ،فقد أصبحت املقاييس املالية غير كافية إلدارة هذه البيئة خاصة
وان معظم املنظمات أصبحت أكثر اهتماما ببيئة العمل الداخلية  ،ل ذلك فقد تحولت مقاييس ألاداء من جوانب التطوير املادية
والبشرية إلى نظام إلدارة إلاستراتيجية ويعد مقياس ألاداء املتوازن احد نماذج مؤشرات ألاداء التي تمثل إطار مناسبا لقياس
ألاداء وألاهداف طويلة ألامد .
مفهوم ألاخالق :
 .1معنى ألاخالق في اللغة  :كلمة يراد بها الطبع والسجية ،واملروءة والدين .
 .2معنى ألاخالق في الاصطالح :عرف ابن مسكويه ،ألاخالق بأنها حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال روية ،وعرفها
الغزالي بأنها  :هيئة راسخة في النفس تصدر عنها ألافعال بيسر وسهولة من غير حاجة إلى فكر وروية ،وكذلك عرفت بأنها
مجموعة من املعاني والصفات املستقرة في النفس وفى ضوئها وميزانها يحسن الفعل في نظر إلانسان أو يقبح ومن ثم يقدم عليه
أو يحجم عنه ،وتشير ألاخالق بشكل عام إلى القيم واملعايير ألاخالقية التي يستند إليها أفراد املجتمع لغرض التمييز بين ما هو
ً
صحيح وما هو خطأ  ،فهي تتركز في مفهوم الصواب والخطأ في السلوك ،وألاخالقيات تقدم دليال على ألانشطة ألاخالقية والغير
أخالقية ،وال شك أن ألاخالق هي نتاج تطور تاريخي طويل ،ويمكن تحديد مصادر ألاخالقيات في التالي :
 املعتقدات الدينية. تاريخ املجتمع وخبراته وتقاليده. الثقافة الوطنية واملوروث الثقافي. املجتمع املحيط والجماعات املرجعية. وسائل إلاعالم وتطورها.()6
 الخبرة العلمية والعملية.مبادئ أخالقيات ألاعمال للمحاسب :
ً
 . 1الثقة  :ينبغي للمحاسب أن يكون موثوقا به أمينا في أدائه لواجباته وخدماته الوظيفية واملهنية وتتطلب الثقة به أن يتصف
سلوكه بالنزاهة والصدق وألامانة والاستقامة واملحافظة على سرية املعلومات في منشأته.
 . 2املشروعية  :على املحاسب أن يثبت من مشروعية كل ما يتعلق بعمله وأداء واجباته وخدماته الوظيفية واملهنية في ضوء
أحكام ومبادئ الشرعية إلاسالمية.
 . 7الكفاءة املهنية وإتقان العمل  :ينبغي للمحاسب أن يكون أهال لكل ما يقوم به من مهام وان يؤدي واجباته وخدماته الوظيفية
ً
واملهنية على الوجه ألاكمل من العناية وإلاتقان وال يدخر جهدا في سبيل وفائه بمسؤولياته تجاه ربه ومجتمعه ومهنته ورؤسائه
وعميله ونفسه.
ً
ً
 . 4املوضوعية  :ينبغي للمحاسب أن يكون عادال متجردا ومحايدا غير متحيز وان يتجنب وضع نفسه في موقف تعارض مصلحته
مع مصالح من يقدم لهم الخدمة.
 . 5السلوك ألاماني  :يجب أن تتسق سلوكيات وتصرفات املحاسب مع القيم إلايمانية املستمدة من أحكام ومبادئ الشريعة
إلاسالمية .
 . 6السلوك املنهي واملعايير الفنية  :يجب على املحاسب أن يراعي في تصرفاته قواعد السلوك املنهي وان يلتزم في أداءه لواجباته
()3
املهنية بمعايير مهنية.
مفهوم اتخاذ القرارات:
يقصد باتخاذ القرارات عملية الاختيار الفعلي من بين البدائل املمكنة وهو بهذا الشكل يمثل جوهر وظيفة التخطيط كما أن
الخطة ال يمكن أن ترى النور إال من خالل اتخاذ القرار ومن هنا فإن املديرين أحيانا يرون إن اتخاذ القرارات هي وظيفتهم
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الرئيسة ألنهم البد أن يختاروا ما يجب أن يفعلو...ولعل هذا يدفع إلي القول بأن اتحاد القرار هو عملية متعلقة بممارسة النشاط
)2(.
داخل املنظمة
معاييرصنع القرارات ألاخالقية :
يتعلق البعد ألاخالقي لعملية صنع القرار بالدرجة ألاولى بنطاق النتائج و العواقب ألاخالقية املرتبطة بالنتائج املحتملة املترتبة
على تلك القرارات املتخذة ،وإن املعايير الخاصة باختيار مسار العمل املناسب من املنظور ألاخالقي يتم اشتقاقها من الاعتبارات
الواسعة املتعلقة بما يجسد السلوك ألاخالقي ،ومثل هذه الاعتبارات ترتبط بقيم الفرد ونظم الاعتقاد إلى املدى الذي يساعد
ً
ألافراد على تحديد معتقداتهم املتعلقة بما هو صحيح وما هو خاطئ ،وهذه العملية أيضا تشتمل على املبدأ ألاساس ي أو الحكمة
العامة " :عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به"  ،كما أنه يجب الاهتمام بما ُيعتقد أنه معاملة عادلة ،ومتكافئة لكل تلك
ألاطراف التي تتأثر بالقرار الذي تم اتخاذه حيث أن الفكرة الجوهرية ملفهوم العدالة البد أن يتم أخذها في الاعتبار في عملية
() 9
صنع القرار
يتطلب اتخاذ القرارات ألاخالقية الكثير من العمليات املعرفية املعقدة  ،فيجب على ألافراد تقييم فعالية البديل في سياق فهمهم
للمشكلة ،واملبادئ التوجيهية التي تقدمها املبادئ ألاخالقية واملمارسات الحالية عند اتخاذ القرارات التي يترتب عليها أثار
أخالقية ،فصناع القرار بحاجة إلى جهد ووقت من أجل جمع املعلومات وتقييم الخيارات ،وتحديد الخيار ألافضل واتخاذ
11
إلاجراءات الالزمة ،وإتمام عملية صنع القرار.
عملية اتخاذ القرارألاخالقي في املنظمة:
ً
يعتمد القرار ألاخالقي السليم غالبا على املجهود الذي يبذله الفرد من أجل إلاملام بالجوانب ألاخالقية املختلفة لقراراته
وباالعتبارات التي ثؤتر عليها،وبالتالي يعد التدقيق في املسائل ألاخالقية والاستفادة من آلاراء املختلفة للمحيطين بالفرد من
العوامل التي تؤهله التخاذ قرارات سليمة ،لكن يبقى العامل الرئيس ي في اتخاذ القرار ألاخالقي هو قدرة الخخ على الالتزام
بمنهج التفكير والتصرف ألاخالقي من أجل اتخاذ أي قرار يتعلق باألخالقيات ،وهنا يعرف " جونز " القرار ألاخالقي بأنه " ذلك
ً
ً
ً
11
القرار الذي يكون مقبوال قانونيا وأخالقيا ألكبر قدر من املجتمع".
ً
إن املوضوع ألاخالقي يعد مشكلة غير قابلة للتحديد بشكل واضح فهو قد يكون مشكلة أو موقفا أو فرصة تتطلب من الفرد،أو
ً
املنظمة اختيار فعل معين من بين ألافعال ،وألانشطة البديلة التي يجب أن تقيم على أنها صحيحة أو خاطئة أخالقيا (غير
أخالقية) ولتحديد أهمية ألاخالق في عملية اتخاذ القرار فإنه من املفيد التعرف على العوامل املؤثرة في هذه العملية فيرى" eriod
" أنه توجد ثالثة عوامل تؤثر على اتخاذ القرار ألاخالقي باملنظمات هي العوامل الفردية والعوامل التنظيمية و الفرص.
 . 1العوامل الفردية :عندما يحتاج ألافراد إلى حل الصراع ألاخالقي في حياتهم اليومية فإنهم عادة ما يتخذون قراراتهم على أساس
قيمهم الخاصة ومبادئهم املتعلقة بما هو خاطئ  ،أو صحيح،وألافراد يتعلمون القيم من خالل انتمائهم العائلي والجماعات
ً
الاجتماعية،و الدين ،و التعليم .فضال عن قيم املنظمة التي تمتلك تأثيرا على قرارات املدراء وألافراد أكثر من تأثير القيم الفردية.
 . 2العوامل التنظيمية :على الرغم من أن ألافراد يمكن أن يتخذوا موقفا أخالقيا يؤثر على عمليات املنظمة إال أنه ال أحد يعمل
في الفراغ فالخيار ألاخالقي عادة ما يتحدد بصورة مشتركة من خالل جماعات العمل ،واملناقشة مع العاملين بصورة عامة
ً
فاملدراء ،أو ألافراد ال يقومون بحل املشكلة ألاخالقية من خالل ما تعلموه سابقا وإنما من خالل ما تعلموه من بعضهم البعض
داخل املنظمة أيضا ،وأن مخرجات هذه العملية تعتمد على قوة القيم الخخصية لكل فرد داخل املنظمة،وفرصة السلوك غير
ألاخالقي إذ أن ألافراد داخل املنظمة يؤثرون بصورة كبيرة على عملية اتخاذ القرار ألاخالقي وكذلك ألافراد خارجها كأعضاء العائلة
وألاصدقاء.
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 .7الفرص :هي عامل آخر يؤثر في القرار ألاخالقي وهي تمثل الظروف التي تؤدي إلى توفير املنافع،أو تقلل من القيود فإذا كان
هناك فرصة للقيام بعمل غير أخالقي بحيث يؤدي إ لى مكافئتها،أو عدم تحملها للعقوبة فإنه من املمكن تكرار نفس العمل إذا
12
سنحت الفرصة مثال مكافأة رجل البيع الذي يستخدم الغش في زيادة مبيعاته.
ثالثا  :الجانب العملي :
جدول (  ) 1معامل ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات فقرات الاستبيان
عدد الفقرات
25

ألفا كرونباخ
1.23

من خالل الجدول السابق يتضح أن معامل ألفا بلغ (  ) 1.23وهذا من شانه أن يدل على مصداقية فقرات الاستبيان .
جدول رقم (  ) 2املوثوقية
ت
1
2
7
الوسط العام

البيان
ينبغي على املحاسب الاداري أن يكون نزيها وموثوقا بة
ينبغي أن يكون املحاسب الاداري أمينا في ادائة لوجباته
ينبغي أن يحافظ املحاسب الاداري على سرية املعلومات

الوسط الحسابي
7.42
7.22
4.54
7.32

الانحراف املعياري
1.62
1.69
1.31
1.69

 من خالل الجدول رقم ( )2يتضح أن الوسط الحسابي للموثوقية بلغ (  ) 7.32وبانحراف معياري (  ، ) 1.69حيث كانت اغلبالفقرات فوق الوسط الفرض ي مما يدل على أهمية املتغير والتي جاءت بدرجة موافق  ،وجاءت أهم الفقرات أنة ينبغي أن
يحافظ املحاسب الاداري على سرية املعلومات وهذا يؤكد على أهمية املوثوقية بالنسبة للمحاسب الاداري في ادائة لعملة .
جدول رقم (  ) 7املشروعية
ت
1
2
7
الوسط العام

البيان
ينبغي على املحاسب الاداري أن يتثبت مشروعية عملة
ينبغي على املحاسب الاداري أن يتثبت قانونية عملة
ينبغي أن يعمل املحاسب الاداري ضمن إطار ألاحكام

24

الوسط الحسابي
7.52
7.61
7.25
7.43

الانحراف املعياري
1.23
1.34
1.31
1.33
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من خالل الجدول رقم ( )7يتضح أن الوسط الحسابي للمشروعية بلغ (  ) 7.43وبانحراف معياري (  ، ) 1.33حيث كانت
اغلب الفقرات فوق الوسط الفرض ي البالغ (  ، )7مما يدل على أهمية املتغير والذي جاء بدرجة موافق أيضا  ،وجاءت أهم
الفقرات أنة ينبغي على املحاسب الاداري أن يتثبت قانونية عملة .
جدول رقم (  ) 4الكفاءة املهنية وإتقان العمل
ت

البيان

1
2
7
الوسط العام

ينبغي على املحاسب الاداري أن يكون مؤهال
ينبغي على املحاسب الاداري أن يؤدي واجباته بعناية
ينبغي للمحاسب الاداري أن ال يدخر جهد ألداء واجباته

الوسط الحسابي الانحراف
املعياري
1.24
7.77
1.63
7.23
1.62
7.64
1.34
7.61

من خالل الجدول رقم ( )4يتضح أن الوسط الحسابي للمشروعية بلغ (  ) 7.61وبانحراف معياري (  ، ) 1.34حيث كانت
اغلب الفقرات فوق الوسط الفرض ي البالغ (  ، )7مما يدل على أهمية املتغير والذي جاء بدرجة موافق أيضا  ،وجاءت أهم
الفقرات أنة ينبغي على املحاسب الاداري أن يؤدي واجباته بعناية كذلك جاءت الفقرة ينبغي للمحاسب الاداري أن ال يدخر جهد
ألداء واجباته بدرجة عالية من ألاهمية حيث تحصلت على ( . ) 7.64
جدول (  ) 5املوضوعية
الوسط الحسابي
البيان
ت
7.34
ينبغي على املحاسب الاداري أن يكون عادال ومحايد
1
ينبغي للمحاسب أن يفصح عن جميع املعلومات ملستخدميها 7.91
2
ينبغي للمحاسب توصيل املعلومات بعدالة وموضوعية 7.95
7
ملستخدمها
7.26
الوسط العام

الانحراف املعياري
1.62
1.34
1.61
1.63

من خالل الجدول رقم ( )5يتضح أن الوسط الحسابي للموضوعية بلغ (  ) 7.26وبانحراف معياري (  ، ) 1.63حيث
كانت اغلب الفقرات فوق الوسط الفرض ي البالغ (  ، )7مما يدل على أهمية املتغير والذي جاء بدرجة موافق أيضا  ،وجاءت أهم
الفقرات أنة ينبغي للمحاسب توصيل املعلومات بعدالة وموضوعية ملستخدمها بوسط (  ) 7.95وانحراف ( ، ) 1.61كذلك جاءت
الفقرة ينبغي للمحاسب أن يفصح عن جميع املعلومات ملستخدميها بدرجة عالية من ألاهمية حيث تحصلت على ( ، ) 7.91
ويؤكد الجدول على أهمية املوضوعية لدى املحاسب الاداري حتى يكتب للمنظمة النجاح في عملية اتخاذ القرارات .
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جدول رقم (  ) 6السلوك املنهي الايجابي
الوسط الحسابي الانحراف
البيان
ت
املعياري
1.69
7.92
يتوجب على املحاسب الالتزام بالقوانين وألانظمة
1
1.36
7.23
يتوجب على املحاسب الاداري عدم إلاساءة ملهنته
2
1.31
7.22
يتوجب على املحاسب الاداري الالتزام بالقيم إلايمانية
7
1.31
7.91
الوسط العام
من خالل الجدول رقم ( )6يتضح أن الوسط الحسابي السلوك املنهي الايجابي بلغ (  ) 7.91وبانحراف معياري ( ، ) 1.31
حيث كانت اغلب الفقرات فوق الوسط الفرض ي البالغ (  ، )7مما يدل على أهمية املتغير والذي جاء بدرجة موافق أيضا  ،وجاءت
أهم ا لفقرات أنة يتوجب على املحاسب الالتزام بالقوانين وألانظمة بوسط (  ) 7.92وانحراف ( ، ) 1.69كذلك جاءت الفقرة
يتوجب على املحاسب الاداري الالتزام بالقيم إلايمانية حيث تحصلت على وسط ( . ) 7.22
جدول رقم (  ) 3ترشيد القرار
الوسط
ت العبارات
الحسابي
 1أن اغلب القرارات التي يتم اتخاذها تكون غالبا مبنية على قيم ألافراد 7.12
باملنظمة
7.45
 2أن اغلب القرارات التي يتم اتخاذها تكون غالبا مبنية على قيم املنظمة
ً
7.11
 7تشكل قيم املنظمة تأثيرا كبيرا على قرارات املدراء وألافراد
7.21
 4ألافراد داخل املنظمة يؤثرون بصورة كبيرة على عملية اتخاذ القرار
 5ألافراد خارج املنظمة كالعائلة وألاصدقاء يؤثرون بصورة كبيرة على عملية 7.44
اتخاذ القرار
 6يتم التركيز على الخيار ألاخالقي من بين البدائل املطروحة مهما كانت التكاليف 7.11
7.12
 3تعد املعايير ألاخالقية للمحاسب الاداري هي مصدر ترشيد القرار
 2تركز إدارة املصرف على دعم القرارات ألاخالقية والحد من التصرفات الغير 2.23
أخالقية
 9تهتم إلادارة بمكافأة العاملين املميزين القادرين على اتخاذ القرارات ألاخالقية 2.14
2.96
 11تهتم إلادارة بتحديد العديد من البدائل ألاخالقية املناسبة ملواجهة املشكلة
7.171
الوسط العام

الانحراف
املعياري
1.65
1.31
1.35
1.63
1.69
1.21
1.39
1.27
1.22
1.32
1.35

من خالل الجدول السابق يتضح أن الوسط الحسابي العام بلغ (  ) 7.171وبانحراف معياري (  ، ) 1.35وذلك بدرجة محايد على
مقياس ليكرت الخماس ي  ،وجاءت أعلى الفقرات تلك التي ترى أن اغلب القرارات التي يتم اتخاذها تكون غالبا مبنية على قيم
املنظمة حيث بلغ الوسط الحسابي ( ، ) 7.45بينما جاءت ثالثة فقرات تحت الوسط الفرض ي حيث جاءت الفقرة تركز إدارة
املصرف على دعم القرارات ألاخالقية والحد من التصرفات الغير أخالقية  ،وكذلك الفقرة تهتم إلادارة بمكافأة العاملين املميزين
26
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القادرين على اتخاذ القرارات ألاخالقية وأيضا الفقرة تهتم إلادارة بتحديد العديد من البدائل ألاخالقية املناسبة ملواجهة املشكلة
تحت الوسط الفرض ي مما يعني على إدارة املصرف الاهتمام بهذه الجوانب والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في عملية ترشيد واتخاذ
القرار ألاخالقي .
جدول رقم (  ) 2معامل ارتباط سبيرمان مع اختبار () z
( )zالتفسير
( )zقيمة
معامل قيمة
قيمة
املتغيرات املستقلة املتغير التابع
الجدولية
الارتباط البسيط املحسوبة
سبيرمان
يوجد ارتباط معنوي
1.93
4.45
**1.62
ترشيد القرار
املوثوقية
يوجد ارتباط معنوي
1.93
4.44
**1.65
ترشيد القرار
املشروعية
يوجد ارتباط معنوي
1.93
4.64
**1.69
ترشيد القرار
الكفاءة املهنية
يوجد ارتباط معنوي
1.93
4.72
**1.31
ترشيد القرار
املوضوعية
يوجد ارتباط معنوي
1.93
5.27
**1.63
املنهي ترشيد القرار
السلوك
الايجابي
 - 1بلغت قيمة معامل الارتباط بين املوثوقية وترشيد القرار ( )1.62وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة ( )zاملحسوبة
( )4.45وهي اكبر من الجدولية البالغة عند مستوى داللة ( ) 1.15والبالغة (  ، ) 1.93وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية
ومعنوية ذات داللة معنوية بين املوثوقية وترشيد القرار .
 - 2بلغت قيمة معامل الارتباط بين املشروعية وترشيد القرار ( )1.65وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة ( ) zاملحسوبة
( )4.44وهي اكبر من الجدولية البالغة عند مستوى داللة ( ) 1.15والبالغة (  ، ) 1.93وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية
ومعنوية ذات داللة معنوية بين املشروعية وترشيد القرار .
 - 7بلغت قيمة معامل الارتباط بين الكفاءة املهنية وترشيد القرار ( )1.69وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة ( )zاملحسوبة
( )4.64وهي اكبر من الجدولية البالغة عند مستوى داللة ( ) 1.15والبالغة (  ، ) 1.93وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية
ومعنوية ذات داللة معنوية بين الكفاءة املهنية وترشيد القرار .
 - 4بلغت قيمة معامل الارتباط بين املوضوعية وترشيد القرار ( )1.31وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة ( ) zاملحسوبة
( )4.72وهي اكبر من الجدولية البالغة عند مستوى داللة ( ) 1.15والبالغة (  ، ) 1.93وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية
ومعنوية ذات داللة معنوية بين املوضوعية وترشيد القرار .
 - 5بلغت قيمة معامل الارتباط بين السلوك املنهي الايجابي وترشيد القرار ( )1.67وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة () z
املحسوبة ( )5.27وهي اكبر من الجدولية البالغة عند مستوى داللة ( ) 1.15والبالغة (  ، ) 1.93وهذا يعني وجود عالقة ارتباط
قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين السلوك املنهي الايجابي وترشيد القرار .
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النتائج والتوصيات
النتائج :
 . 1تعد املعايير ألاخالقية للمحاسب الاداري من ألامور املنظمة للسلوك الوظيفي وبالتالي يجب الاهتمام بها من اجل تحقيق
أهداف ألافراد واملنظمة على السواء .
 . 2يعتبر الالتزام باملعايير ألاخالقية للمحاسب الاداري من أوليات اهتمام كافة ألاطراف باملنظمة الداخلية والخارجية .
 . 7تبين من خالل تحليل البيانات ألاولية للدراسة أن املعايير ألاخالقية للمحاسب تشكل القاعدة لترشيد صناعة واتخاذ القرار
ألاخالقي .
 . 4بينت نتائج التحليل أن إلادارات باملصارف قيد الدراسة ال تولي الاهتمام الكافي باألخالقيات وذلك عن طريق دعم القرارات
ألاخالقية والحد من التصرفات الغير أخالقية.
 . 5أفرزت نتائج الدراسة عن وجود عالقة معنوية قوية ذات داللة إحصائية بين املعايير ألاخالقية وعملية ترشيد القرار .
 . 6أوضحت نتائج الدراسة أن هناك اهتمام كبير جدا بجانب ألاخالقيات مما ينعكس إيجابا على املنظمات و مستويات الاداء
بها .
التوصيات :
 . 1ضرورة الاهتمام باملعايير ألاخالقية للمحاسبين وذلك حتى يمكن الحد من القرارات الغير أخالقية  ،وذلك من خالل مواثيق
أخالقية تنظم عمل املنظمات وتضمن الوصول إلى تحقيق أهداف املنظمات بالكفاءة والفاعلية املطلوبة .
 . 2التركيز على التدريب على أخالقيات العمل وا ملهنة في املنظمات وبالشكل الذي يضمن خلق ثقافة تنظيمية أخالقية تقدم من
خاللها خدمات ذات مستوى عالي و متميزة .
 . 7ضرورة الالتزام بالتعاون املستمر بين العاملين وتحسين أدائهم والقيام بمسئوليتهم في إدارة شئون مهنتهم والحفاظ على
التقاليد املهنية والرفع من شأنها.
 . 4ضرورة التحلي باألمانة والاستقامة واملوضوعية وبما ال يتعارض مع سرية أعمال العمالء وعدم إلاخالل بمصلحة املجتمع
واملحافظة عليها .
 . 5العمل على تخجيع التفكير ألاخالقي وخلق البدائل ألاخالقية عند اتخاذ القرار بالشكل الذي يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة
ألاخالقية واملهنية عند عملية صناعة و اتخاذ القرار .
 . 6يجب على كافة العاملين التقيد باملعايير املهنية وألاخالقية وتفسيراتها باإلضافة إلى تجنب ألاعمال التي تس ئ لسمعتهم وسمعة
املهنة وعالقتهم بزمالئهم في املهنة .
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