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Abstract: 

 
In view of recent economic developments and the fact that 

accounting information is important in guiding and rationalizing 

decisions for decision makers,there is a gap in information provided 

by economic entities,which means that the financial statements of 
these entities alone are inadequate for the intended purpose of the 

user of information.To keep abreast of these economic developments 

,methods that help the accounting information user make the right 

decision,such as so-called integrated reporting,have 

emerged.Integrated reporting is seen as a means of integrating 

financial,social and governance information into a single 
report,which aims to inform shareholders about the strategies of the 

organization and risks and provide an understandable report of 

financial and sustainable performance while providing a 

comprehensive vision around the organization.This research 

therefore came to address a pattern of challenges and to provide 
some persuasion in the corporate management system as to the 

benefits or positive answers that can be provided by full reporting at 

the company level,through its benefits that enhance the 

transparency,quality and completeness of the information according 

to the structure of the integrated reports.  
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ي تعزيز جودة المعلومات المحاسبية لباغال تأثير 
 
المتكامل ف  

( األكاديميير  دراسة استطاعية الراء عينة من )  والمهنيير  العراقيير 

 
ي 
 
 2منال حسير  لفته صالح السلمان

 
 الملخص
ي ظل إلتطورإت إالقتصإدية إلحديثة وإستنإدإ 

 
  أهميةإن إلمعلومإت إلمحإسبية تحتل  ؤىلف

ي توجيه وترشيد إلقرإرإت لمتخذي إلقرإر، فقد 
 
ة ف ي إلمعلومإت أصبحكبير

 
ت هنإك فجوة ف

ي إلقوإئم أ ؤىل أدتإلمقدمة من قبل إلوحدإت إالقتصإدية 
 
ن تكون إلمعلومإت إلوإردة ف
ستخدم إلمإلية لهذه إلوحدإت غير وإفية لوحدهإ بإلغرض إلمطلوب بإلنسبة لم

تسإعد  أسإليب... لذلك ولغرض موإكبة هذه إلتطورإت إالفتصإدية ظهرت .إلمعلومإت
ي 
 
مإ يسىم  سإليبومن هذه إل  ،إلقرإر إلمنإسب ؤتخإذ مستخدم إلمعلومإت إلمحإسبية ف

وسيلة تدمج من خالهإ إلمعلومإت  أنهإلمتكإمل عىل  باغينظر لل  .إلمتكإمل باغإل ب
ي تقرير وإحد، وي  هدف 

 
 إلسهمحملة  ؤباغ ؤىلإلمإلية وإلبيئية وإالجتمإعية وإلحوكمة ف
إتيجيإت إلمنظمة وإلمخإطر ويربط  ي  دإ إل بسير

 
إلمإىلي وإلمستدإم بتقرير قإبل للفهم وف

إلمتكإمل عدة  باغإل ويوإجه  .ذإت إلوقت يوفر رؤية مستقبلية شإملة حول إلمنظمة
كإت  ؤدإرإتتطبيقه ومنهإ مسألة قنإعة مجإلس  أمإمإت تقف عإئقإ إشكإليتحديإت و  إلشر
لذلك جإ  هذإ إلبحث للتغلب عىل هكذإ نمط  .إلمتكإمل تفوق تكإليفه باغإل بإن فوإئد 

كإت بشأن إلمنإفع ؤدإرإتمن إلتحديإت وتوفير بعض إلقنإعإت لدى مجإلس  أو  إلشر
ي يمكن  يجإبيةإلجوإنب إل 

ي بهإ أإلتر
كة وذلك من  باغإل ن يأتر إلمتكإمل عىل مستوى إلشر

ي يوفرهإ وفقإ لهيكلية 
خال مإ يقدمه من منإفع تعزز شفإفية وجودة وفإئدة إلمعلومإت إلتر

 . إلتقإرير إلمتكإملة
.جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ،إلمتكإمل باغإل  ،إلمحإسبة إلمإلية: الكلمات المفتاحية  

              
 المقدمة: 

ي ظل إلتطورإت إلتقنية إلمتسإرعة، ذإت  ،ت إلمعلومإت إلمحإسبيةأصبح
 
ة تنبع من كون نظإم إلمعلومإت   أهميةوف كبير
إلخإرجية  طرإفإلدإخلية للمنشأة وإلمتمثلة بوحدإتهإ إلمختلفة وكذلك لل  طرإفإلمحإسبية يقوم بتوفير إلمعلومإت لل 

ي 
 ....... .إلمتمثلة بإلمستثمرين وإلمصإرف وإلجهإت إلحكومية وإلنقإبإت ومؤسسإت إلمجتمع إلمدت 

ي إلمنظمة بإلمعلومإت إلمفيدة إلنظمةوبمإ إن إلمحإسبة تزود كإفة 
 
ة   أهميةفإن للمعلومإت إلمحإسبية  ،إلفرعية ف كبير
ي توجيه وترشيد إلقرإرإت لمتخذي إلقرإر..... 

 
 ف

ي ظل إلتطورإت إالقتصإدية إلحديثة 
 
ي إلمعلومإت إلمقدمة من قبل إلوحدإت إالقتصإدية أصبحوف

 
 أدتت هنإك فجوة ف

ي إلقوإئم إلمإلية لهذه إلوحدإت غير وإفية لوحدهإ بإلغرض إلمطلوب بإلنسبة أ ؤىل
 
ن تكون إلمعلومإت إلوإردة ف

تسإعد مستخدم إلمعلومإت  أسإليبإالفتصإدية ظهرت  ... لذلك ولغرض موإكبة هذه إلتطورإت.لمستخدم إلمعلومإت
ي 
 
  .إلمتكإمل باغإل مإ يسىم ب سإليبومن هذه إل  ،إلقرإر إلمنإسب ؤتخإذ إلمحإسبية ف

كة يجمع ويوحد عنإرص تقإرير  أكي  وسيلة لتقديم رؤية  أنهإلمتكإمل بشكل عإم عىل  باغينظر لل  شمولية لنشإط إلشر
ي كإنت منفصل

كة )إلتر كة مع إلتقرير إلسنويإلشر  أخرىبعبإرة  .ة سإبقإ( مثل تقإريرإالستدإمة وإلمسؤولية إالجتمإعية للشر
ي تقرير وإحد  باغإل فإن 

 
 ؤىلوي  هدف  ،إلمتكإمل يدمج )إو يوحد( إلمعلومإت إلمإلية وإلبيئية وإالجتمإعية وإلحوكمة ف

إتيجيإت إلمنظمة وإلمخإطر ويربط  إلسهم( حملة ؤباغإعام ) ي ذإت  دإ إل بسير
 
إلمإىلي وإلمستدإم بتقرير قإبل للفهم وف

 أمإمإت تقف عإئقإ إشكإليإلمتكإمل عدة تحديإت و  باغإل ويوإجه  .إلوقت يوفر رؤية مستقبلية شإملة حول إلمنظمة
كإت ب ؤدإرإتتطبيقه ومنهإ مسألة قنإعة مجإلس  لذلك جإ  هذإ إلبحث  .متكإمل تفوق تكإليفهإل باغإل ن فوإئد إإلشر

كإت بشأن إلمنإفع ؤدإرإتللتغلب عىل هكذإ نمط من إلتحديإت وتوفير بعض إلقنإعإت لدى مجإلس  إلجوإنب أو  إلشر
ي بهإ  يجإبيةإل 

ي يمكن إن يأتر
كة وذلك من خال مإ يقدمه من منإفع تخدم شفإفية  باغإل إلتر إلمتكإمل عىل مستوى إلشر

ي يوفرهإ وفقإ لهيكلية إلتقإرير إلمتكإملةوجودة 
 ...  .وفإئدة إلمعلومإت إلتر
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لتغطية  إلولخصص إلمحور  ،عدة محإور  ؤىلبنإ إ عىل مإ تقدم فقد تم إعدإد إلبحث وفق منهجية علمية وقسم 
ي لتغطية  باغإل إت أدبي

وإلمحور إلثإلث فقد كرس الجرإ   ،إت جودة إلمعلومإت إلمحإسبيةأدبيإلمتكإمل وإلمحور إلثإت 
ي إلذي لزمته إلدرإسة إالستطاعية

مإ تم أهم وإلمحور إلرإبع فقد خصص لعرض  ،إلدرإسة إلميدإنية وإلتحليل إالحصإت 
 ... .من إستنتإجإت وتوصيإت وذلك بنإ إ عىل مإ إفرزته إلجوإنب إلنظرية وإلميدإنية من إلبحث ؤليه إلتوصل 

 منهجية البحث

 
ا
   :مشكلة البحث :أول

ي توإجه تطبيق 
ي إلمنظمإت  باغإل تنطلق مشكلة إلبحث من بعض إلتحديإت إلتر

 
ي جميع إلعإملير  ف

إلمتكإمل وهي )تبت 
إلمتكإمل  باغإل ن فوإئد إهإ بؤدإرإتمجإلس  ؤقنإع ؤىلوإلوحدإت إالقتصإدية عمومإ لنهج إلتفكير إلمتكإمل إلذي يحتإج 

ي تس ،تفوق تكإليفه(
ي توفير قنإعإت أهم ؤجإبإوبذلك يمكن إلتعبير عن مشكلة إلبحث بمجموعة من إلتسإؤالت إلتر

 
تهإ ف

إلمتكإمل تفوق تكإليفه من خال مإ يحققه من منإفع تخدم شفإفية وجودة  باغإل ن فوإئد إب دإرإتلدى مجإلس إل 
ي يوفرهإ

ي .وفإئدة إلمعلومإت إلتر
  :... تمثلت إلتسإؤالت بإالتر

 إلمتكإمل وجودة إلمعلومإت إلمحإسبية  ؟   باغإل ل هنإك عاقة بير  ه-1
ي تعزيز جودة إلمعلومإت إلمحإسبية  ؟  باغهل لل -2

 
 إلمتكإمل تأثير ف

 تعزيز إلخصإئص إلرئيسية لجودة إلمعلومإت إلمحإسبية  ؟  ؤىلإلمتكإمل  باغإل هل يؤدي -3
 

 
 
 هدف البحث  :ثانيا

  ؤىل: يهدف إلبحث 

  .إلمتكإمل باغإل  أهمية ؤىلتوجيه إهتمإم إلمنظمإت وإلوحدإت إالقتصإدية -1
إلمتكإمل تفوق تكإليفه من خال مإ يحققه من منإفع  باغإل ن فوإئد أإلمنظمإت ب ؤدإرإتتوفير قنإعإت لدى مجإلس -2

ي إلتفكير إلمتكإمل
ي سيإق تهيئة إلظروف إلمائمة لتبت 

 
ي يوفرهإ وذلك ف

  .تخدم شفإفية وجودة وفإئدة إلمعلومإت إلتر

ي يقوم عليهإ -3
  .إلمتكإمل باغإل عرض إلمرتكزإت إلفكرية إلتر

  .إلمحإسبية عرض إلجوإنب إلمفإهيمية لجودة إلمعلومإت -4
 

 
 
 البحث    أهمية :ثالثا

إلتقإريرإلمتكإملة ومإ ينجم عنهإ من إفصإح عن إلمعلومإت إلبيئية وإالجتمإعية وإلحوكمة  أهميةإلبحث من  أهميةتنبثق 
ي تعود بإلفإئدة عىل مختلف إلنوإحي إالقتصإدية

ي  ،إلتر
 
وقد تزإيد إالهتمإم بهذه إلتقإريرخصوصإ بعد تشخيص إلقصور ف

ي 
ي إلقوإئم إلمإلية إلتر

 
ت لوحدهإ غير أصبحعمليإت إالفصإح إلمتكإمل وحتر فيمإ يتعلق بإلمعلومإت إلمإلية إلوإردة ف

ورة تحمل إلمسؤولية إالجتمإعية للمجتمع وإلوحدإت  ي وقت بإت فيه إلتأكيد عىل رص 
 
إالقتصإدية كجز  وإفية بإلغرض ف

إيد  ي تحقيق إلتنمية إلمستدإمة نتيجة لير 
 
إر منه ف  ... .إلبيئية ومإ تقتضيه من تدإبير للحد منهإ إلرص 

 إلبحث  أهميةوتنرصف 
 
ي  ؤىل أيضإ

 
إلمإىلي ومإ تتطلبه من تشجيع إلمنظمإت وإلوحدإت  باغإل دور إالستدإمة ف

ي تعمل فيهإ وتضيف لموإردهإ قيمة تخدم بهإ  أدإ  ؤىلإالقتصإدية 
 ... .إلقإدمة إلجيإلوإجبهإ تجإه إلمجتمعإت إلتر

 
 
 
 فرضية البحث  :رالبعا

  :فرضية رئيسة مفإدهإ ؤىليستند إلبحث 
 إلمتكإمل وتعزيز جودة إلمعلومإت إلمحإسبية (  باغإل )هنإك عاقة ذإت داللة معنوية بير  

 :إلفرضيإت إلفرعية إالتيةوتنبثق من هذه إلفرضية 
 .إلمتكإمل وتعزيز جودة إلمعلومإت إلمحإسبية " باغإل "هنإك إرتبإط ذو داللة معنوية بير   :إلوىلإلفرضية إلفرعية 

 .إلمتكإمل وتعزيز جودة إلمعلومإت إلمحإسبية " باغإل "هنإك تأثير ذو داللة معنوية بير   :إلفرضية إلفرعية إلثإنية
 

 المتكامل لباغالمرتكزات الفكرية لل  :األولالمحور 
 
ا
 المتكامل لباغال مفهوم  :أول

( عملية تقوم عىل إلتفكير إلمتكإمل إلذي ينتج عنه تقرير دوري متكإمل (Integrated Reporting IRإلمتكإمل  باغإل 
إتيجيةوإضح وموجز حول كيفية قيإم  ي سيإق بيئتهإ إلخإرجية بإيجإد قيمة  إسير

 
إلمنظمة وحوكمتهإ وأدإئهإ وآفإقهإ ف

ي إلمدى إلقصير وإلمتوسط وإلطويل. 
 
 ,International Integrated Reporting Council[IIRC])لصحإب إلمصلحة ف

2018: 2) 
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ي ذلك إلموظفير  وإلعما  يتمثل إلجمهور إلسإسي للتقرير إلمتكإمل بمموىلي رأس إلمإل وأصحإب إلمصلحة إآلخري
 
ن بمإ ف
 ووإضعي إلسيإسإت. وتقدم إلتقإرير إلمتكإملة 

مجموعة متنوعة من  ؤىلوإلموردين وإلمجتمعإت إلمحلية وإلمنظمير 
ي إلغإلب حول )إين ولمإذإ وكيف( 

 
هم ف أصحإب إلمصلحة إلذين ال يبحثون فقط عن إلبيإنإت إلمإلية، وإنمإ يكون تركير 

ي يستخدمونهإ للتعإمل مع إالستدإمة وإلمسؤولية ستضيف إلمؤسسإت قي
 :Albetairi et al., 2018)مة، وإلطريقة إلتر

103) 
إتيجيةإ توفر رؤية أنهعن إالستدإمة، فضا عن ذلك ف باغإل تتضمن إلتقإرير إلمتكإملة تقإرير مإلية وكذلك تقإرير   إسير

، ممإ يشكل خطوة تطورية فيمإ يتعلق بإلمسؤولية (IIRC, 2018)إلمؤسسة إلسإبق وإآلفإق إلمستقبلية لهإ  دإ ل 
كإت وتقإرير إالستدإمة، كونه يسع  كإت إلحديثة من خال إالنتقإل  أكي  تقديم صورة  ؤىلإالجتمإعية للشر شمولية للشر

معلومإت نهج متكإمل للتفكير وإلتوإصل، فتتضمن  ؤىلتقإرير إلمسؤولية إالجتمإعية أو  من تقإرير إالستدإمة إلمستقلة
غير مإلية عن إلمقإييس إلبيئية وإالجتمإعية، ودمج هذه إلمقإييس مع إلتقرير إلمإىلي إلتقليدي. وعليه يمثل إلتقرير 

تتشإبك إلمعلومإت إلمإلية وغير إلمإلية بشكل صإرم، ممإ يقدم صورة كإملة ؤذ  إلجديد لعدإد إلتقإرير  تجإهإلمتكإمل إل 
كإت وتخطط وتبلغ عن (Camodeca & Almici, 2017: 121)عن إلمنظمة.  ي تفكر بهإ إلشر

، فهو يتحدى إلطريقة إلتر
ي خلق إلقيمةموإل"رؤوس إل  خرىهإ وموإردهإ إل أموإل

 
ي تستخدمهإ وتؤثر ف

بشكل أسإسي خلق  IRيستهدف ؤذ  ،" إلتر
إلستة لرأس إلمإل  نوإعإلقيمة فيمإ يتعلق بإلمنظمة نفسهإ وأصحإب إلمصلحة إآلخرين إلذين يأخذون بعير  إالعتبإر إل 

ي تشمل رؤوس إل   IIRCإلمتكإمل باغعىل إلنحو إلمحدد من قبل إلمجلس إلدوىلي لل 
ية  موإلإلتر عة وإلبشر

ّ
إلمإلية وإلمصن

ي ُينظر وإلطبيعية وإالجتمإعية 
كة   أنشطةإ حجر إلسإس إلذي تقوم عليه أنهإ عىل ؤليهوإلعاقإت إلتر كل شر

(Adegboyegun et al., 2020) هذه بطريقة  موإلرؤوس إل  ؤىل، وتعد إلتقإرير إلمتكإملة فريدة من نوعهإ كونهإ تنظر
هإ، عىل ع ي إالعتبإر كيفية تفإعلهإ مع بعضهإ إلبعض وتأثير

 
إبطة، مع إلخذ ف  ,IIRC )كس تقإرير إالستدإمة إلمستقلة مير

ي غير مبإشر ودقيق (2018
من إلوإضح أن إلقصد هنإ تعريف إلقيمة  أنهؤال  حد مإ، ؤىل،  وعىل إلرغم من أن إلمعت  إلضمت 

ي تحديد  خرىبطريقة ال تضع مموىلي رأس إلمإل فوق كل إالهتمإمإت إل 
 
ي أو  ف

 
خلق إلقيمة، أي أن مفهوم إلقيمة إلمتبت  ف

إ لنموذج إلرأسمإلية إلذي يحركه إلمسإهمون وإلذي سيطر عىل إلسوإق إلمإلية وسلوك  طإر مسودة إل  إ مبإشر  يمثل تحدي 
كإت خال إلعقود إلمإضية، إ للغإية، لذإ ظهرت إلحإجة  أصبحؤذ  إلشر

 
كة ضيق  ؤىلهذإ إلبعد إلمإىلي إلبحت لقيمة إلشر

ي 
ف بإلقيمة إلوسع إلتر . ولضمإن إلبقإ   وجهة نظر شإملة تعير كة )أو تقللهإ( لكل من إلمجتمع وإلمسإهمير  تخلقهإ إلشر

إيدة  ي يخلقونهإ لكل من إلمجتمع  باغإل قيإس وإدإرة و  ؤىلعىل إلمدى إلطويل، ستظهر حإجة مير 
عن إلقيمة إلتر

، إت أحيث إ ،قرإرإت عىل أسإس خلق إلقيمة إلمؤسسية وإلمجتمعية ؤتخإذ  ؤىليحتإجون ؤذ  وإلمسإهمير  ن بعض إلتأثير
ي إلعديد من  باغإل  ؤطإربشكل شدي، وإن مإ ينص عليه ؤال  عنهإ  باغإل ال يمكن  موإلعىل رؤوس إل 

 
إلمتكإمل ف

إتيجيإت  إلموإضع وبطرق عديدة عىل أن إلمنظور إلمنإسب يشمل إلمدى إلقصير وإلمتوسط وإلطويل، ينجم عنه إسير
ة إل  إمإتأو  جلعىل حسإب خلق مخإطر طويلة إل  جلغير موإتية تؤكد عىل إلفوإئد قصير نتإئج سلبية، وكذلك أو  إلير 

 .(Morros, 2016: 347)خصم إآلثإر إلمإلية لهذه إلنتإئج 

ي سيتم تقديمهإ بهإ، سوإ  كمستند شإمل يرتبط بتقإرير 
ي أن تكون إلمنظمإت قإدرة عىل تحديد إلطريقة إلتر

 أخرىوينبع 
، IFAمتنوعة، أم كوثيقة وإحدة قإئمة بذإتهإ تغطي جميع إلجوإنب إلمإدية، وقد أصدر إالتحإد إلدوىلي للمحإسبير  )

كإت، لتلبية إلحإجة  أكي  ( ورقة تفيد بأن "ؤعدإد إلتقإرير إلمتكإملة هي طريقة لتحقيق نظإم تقإرير 2017 إ للشر
 
 ؤىلتمإسك

ويمكن للتقرير  .(Bhasin,2017: 18)نظمإت عىل خلق قيمة بمرور إلوقت تقرير وإحد يقدم صورة أكمل عن قدرة إلم
ي إلممإرسة 

 
ي إلتنوع ف

إ لعدإد إلتقإرير، وهذإ يعت  إ مإ يتم تطوير نهج متكإمل تمإم   مختلفة وغإلب 
ا
إلمتكإمل أن يتخذ أشكإًل

حهإ  ،أخرىنظرإ لعدم وجود متطلبإت تفصيلية  ي إقير
ي إلمرح IIRCومن إلبدإئل إلتر

 
لة ف

  (PricewaterhouseCoopers[pwc], 2012): إلوىل
إ وإلتقإرير إللزإمية ؤىلنشر تقرير متكإمل قإئم بذإته كؤضإفة • 

 
 .خرىإلطوعية إل أو  إلتقرير إلسنوي إلمطلوب قإنون

ي إلتقإرير إلضإفية )مثل تقرير إالستدإمة( مع إلمعلومإت إلمق• 
 
ي يتم تضمينهإ عإدة ف

حة لتقرير دمج إلمعلومإت إلتر ير
 متكإمل مع إالحتفإظ بتقرير سنوي يتضمن إلتقرير إلمإىلي وتعليقإت إلدإرة )مزي    ج(. 

ي تقرير متكإمل ولكنهإ ال • 
 
نشر وثيقة وإحدة تتبع إلمبإدئ إلرشإدية لعدإد إلتقإرير إلمتكإملة وتغطي عنإرص إلمحتوى ف

إ(. تزإل تتضمن جميع إلمعلومإت إلتنظيمية إلمإلية وغير إلمإل
 
 ية )إلتكإمل مع إالحتفإظ بإلمعلومإت إلمبلغ عنهإ سإبق

ي أن يجيب إلتقرير إلمتكإمل عىل إلسئلة إالتية: 
 (Morros, 2016) وينبع 

  ي ظلهإ؟" )إلفقرة
 
ي تعمل ف

 (4-4"مإذإ تعمل إلمنظمة ومإ هي إلظروف إلتر

  (8-4وإلطويل؟" )إلفقرة "كيف يدعم هيكل حوكمة إلمنظمة قدرتهإ عىل خلق قيمة عىل إلمدى إلقصير وإلمتوسط 

  (11-4"مإ هو نموذج عمل إلمنظمة؟" )إلفقرة 
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  ي تؤثر عىل قدرة إلمنظمة عىل خلق قيمة عىل إلمدى إلقصير وإلمتوسط
"مإ هي إلمخإطر وإلفرص إلمحددة إلتر

 (23-4إمل إلمنظمة معهإ؟" )إلفقرة وكيف تتع ،وإلطويل

 "(27-4؟" )إلفقرة ؤليه أين تريد إلمنظمة أن تذهب وكيف تنوي إلوصول  ؤىل 

 "إتيجيةهإ إال أهدإفأي مدى حققت إلمنظمة  ؤىل إت عىل رؤوس إل  سير ة ومإ هي نتإئجهإ من حيث إلتأثير ؟" موإلللفير
 (31-4)إلفقرة 

 ي من إلمح
إتيجيتهإ "مإ هي إلتحديإت وإلشكوك إلتر ي متإبعة إسير

 
ومإ إآلثإر إلمحتملة  ،تمل أن توإجههإ إلمنظمة ف

؟" )إلفقرة أعمإللنموذج   (34-4هإ وأدإئهإ إلمستقبىلي

 ي إلتقرير إلمتكإمل
 
ي يجب تضمينهإ ف

تقييمهإ؟" أو  وكيف يتم قيإس هذه إلمور  ،"كيف تحدد إلمنظمة إلمور إلتر
 (4441)إلفقرة 

، وعاقإت أصحإب إلمصلحة، وتوصيل  IRيقوم  ي وإلتوجه إلمستقبىلي إتيج  كير  إالسير
عىل سبعة مبإدئ توجيهية هي إلير

إلنسبية، وإلدقة، إلموثوقية وإالكتمإل وكذلك إالتسإق وإلقإبلية للمقإرنة، وتضمن هذه إلمبإدئ أن  هميةإلمعلومإت، وإل
إتيجيإت فضا عن م ي إلوقت نفسه تتضمن  أخرىعلومإت يفصح إلتقرير إلمتكإمل عن إالسير

 
كة بأكملهإ، وف حول إلشر

، وإلمخإطر وإلفرص، عمإلعنإرص إلتقرير إلمتكإمل نظرة عإمة عىل إلتنظيم وإلبيئة إلخإرجية، وإلحوكمة، ونموذج إل 
إتيجيإت وتخصيص إلموإرد، و  عدإد )إلعرض(، وتشكل هذه إلعنإرص إلثمإنية ، وإالفإق وكذلك أسإس إل دإ  إل وإالسير

. ومن ثم فؤن هذه إلمبإدئ وإلعنإرص تضمن وجود ترإبط )عاقة( تم IIRCكمإ هو محدد بوإسطة   IRمجتمعة نوإة 

ي محإولة لتشكيل طبقة أسإسية لتقييم  باغإل 
 
إلحإىلي وإلوضع  دإ إل عنه بوضوح بير  إلمعلومإت إلمإلية وغير إلمإلية ف

 .(Adegboyegun et al., 2020) عمإلبىلي لل إلمستق

ي إن يأخذ   
ي تؤثر عىل قدرة إلمؤسسة عىل خلق  باغإل وينبع 

إبط بير  مجموعة من إلعوإمل إلتر
ي إالعتبإر إلير

 
إلمتكإمل ف

ي ذلك: 
 
  (Singh et al., 2019)قيمة بمرور إلوقت بمإ ف

ي تستخدمهإ إلمنظمة موإلرؤوس إل • 
إبطإت إلحإسمةوإ ،تؤثر عليهإ أو  إلتر ي ذلك إلمفإضلة فيمإ بينهإ ،لير

 
 بمإ ف

 • . وعة لصحإب إلمصلحة إلرئيسيير   قدرة إلمنظمة عىل إالستجإبة لاحتيإجإت وإلمصإلح إلمشر

ي توإجههإ. أعمإلكيف تصمم إلمنظمة نموذج • 
إتيجيتهإ لاستجإبة لبيئتهإ إلخإرجية وإلمخإطر وإلفرص إلتر  هإ وإسير

( ونتإئجهإ من حيث رإس إلمإل أنشطة•  ي وإلحإرص  وإلمستقبل. -إلمنظمة وأدإئهإ )إلمإىلي وغير إلمإىلي
 إلمإض 

 
 
 المتكامل  لباغال  أهداف:ثانيا

إ حول كيفية قيإم أإلمتكإمل هو  باغإل إن إلغرض من  IIRCوضح   موجز 
ا
إتيجيةن يكون "إتصإًل إلمنظمة وحوكمتهإ  إسير

ي سيإق بيئتهإ إلخإرجية، بإيجإد قيمة عىل إلمدى إلقصير وإلمتوسط وإلطويل. ويشير 
 
عدة  ؤىل IIRCوأدإئهإ وآفإقهإ، ف

إ تركز عىل إلمعلومإت نهقيود عىل إلتقإرير إلمإلية إلتقليدية إلموجهة للمستثمر. مثا ينتقد إلمجلس إلتقإرير إلمإلية ل 
:  باغلل  أهدإف IIRCوقد حددت  ،وال توجد عاقة بير  إلتقإرير إلمإلية وتقإرير إالستدإمةإلمإلية إلسإبقة  ي

 إلمتكإمل بإالتر

 جودة إلمعلومإت إلمتإحة لمموىلي رأس إلمإلإلولإلهدف 
ي  :: تحسير 

 
 أنوإعيختلف صإنعو إلقرإر عىل نطإق وإسع ف

ي يتخذونهإ، وكيفية 
ي يمتلكونهإ بإلفعلهم للقرإرإت، ؤتخإذإلقرإرإت إلتر

يمكنهم إلحصول عليهإ من أو  وإلمعلومإت إلتر
 صإنعي خرىإلموإرد إل 

ي أن يكون هنإك رإبط بير 
، وقدرتهم عىل معإلجة إلمعلومإت. ولكي تكون إلمعلومإت مفيدة، ينبع 

ي يتخذونهإ. هذإ إ
ي تسمح للمستخدمير  إلمط لرتبإطإلقرإر وإلقرإرإت إلتر

لعير  بشكل معقول يمثل جودة إلمعلومإت إلتر
 . (Obaidat, 2007: 27)بإدرإك أهميتهإ 

وي    ج لنهج  : وهو إلير ي
إ وكفإ ة ل  أكي  إلهدف إلثإت 

 
ي تعتمد عىل نمإذج مختلفة من  إلتقإرير، إي  باغتمإسك

كإت إلتر إلشر
ي تم ؤصدإرهإ دون أي إرتبإط بينهإ، ويعد 

إلكشف عن خلق إلقيمة من خال ربط إلتقإرير إلسنوية بتقإرير إالستدإمة وإلتر
إلعما  هذإ إلفصإح مفيد للمستثمرين فضا عن أصحإب إلمصلحة إالخرين، مثل إلمسإهمير  وإلمؤسسإت إلمإلية و 

ي إلحصول عليهإ 
 
ي يرغبون ف

كة معينة، إلتر إتيجيإت شر وإلمجتمعإت إلمحلية وإلموظفون إلمتأثرون بإسير
(Bhasin,2017). 

كة كقإعدة وإسعة من رؤوس  نشطةبمعت  إلكشف عن نتإئج إل  ،موإلإلهدف إلثإلث: تعزيز فهم رؤوس إل  إلتجإرية للشر
ية وإالجتمإعية وإلعاقإت وإلطبيعية( وتوضيح ترإبطإتهإ، لذإ فؤن إلتقرير )إلمإلية وإلمصنعة وإلفكرية وإ موإلإل  لبشر

كة  ي بمسإ لة إلشر
ي نهإية إلمدة أمإمإلمتكإمل يف 

 
ي بدإية إلمدة وف

 
كمإ   ،إلمسإهمير  من خال إالفصإح عن رأس إلمإل ف

ي 
 ويف 

 
إف من خال مشإركة أصحإب إلمصلحة. فضا عن ذلك أيضإ ي يم ،بمسؤوليإت إلشر

كن للمؤسسة أن تف 
إبط بير  رؤوس 

ي تؤثر عىل إلير
بمسؤوليتهإ من خال إالنخرإط مع أصحإب إلمصلحة فيمإ يتعلق بعملية خلق إلقيمة إلتر

ي تقترص عىل إلمسإهمير  وإلمستثمرين من خال توضيح موإلإل 
إف إلتر . كمإ سيتم توسيع مفإهيم إلمسإ لة وإلشر

إبط بير  رؤوس إل 
إف عىل حملة ومن ثم  ،موإلإلير  (Ito & Iijima, 2018). إلسهمتحقيق إلمسإ لة وإلشر
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كة عىل إلمدى  ؤىليشير  ،إلهدف إلرإبع:  دعم إلتفكير إلمتكإمل كير  عىل خلق قيمة إلشر
إلكشف عن إلمعلومإت مع إلير

، يلزم ؤعدإد أخرىة إلقصير وإلمتوسط وإلطويل. تكشف إلتقإرير إلسنوية فقط عن إلمعلومإت إلمإلية إلسإبقة، من نإحي
إلتقإرير إلمتكإملة لتضمير  إلمعلومإت إلمإلية للتقإرير إلسنوية وإلمعلومإت غير إلمإلية لتقإرير إالستدإمة للفصإح عنهإ 
فيمإ يتعلق بعملية ؤنشإ  إلقيمة عىل إلمدى إلقصير وإلمتوسط وإلطويل. فإلتكإمل من خال عملية خلق إلقيمة هو 

 (Ito & Iijima, 2018)إملة. جوهر إلتقإرير إلمتك
بنإ إ عىل مإ تقدم فإن إلغرض من ؤعدإد إلتقإرير إلمتكإملة هو دمج كل من إلمعلومإت إلمإلية وإلمعلومإت غير إلمإلية،  

كير  عىل إلمستثمرين.  IIRCكمإ تركز 
 من مجرد إلير

ا
 عىل توفير إلمعلومإت لكل أصحإب إلمصلحة، بدال

 
 
 المتكامل  لباغال متطلبات  :ثالثا

ي إلكشف عن إلقضإيإ إلرئيسة 
 
ي أن يبدأ إلتحرك نحو ؤعدإد إلتقإرير إلمتكإملة بتحليل إلوضع إلرإهن إلذي سيسإعد ف

ينبع 
ي عملية إلتنفيذ. هذإ يحدد نقطة إلبدإية لتطوير خإرطة طريق لعدإد إلتقإرير إلمتكإملة. بعبإرة 

 
كير  ف

وتحديد مجإالت إلير
كإت  ،أخرى  (pwc, 2012): ؤىلستحتإج إلشر
ي أي • 

 
ي  ؤطإر فهم أين هم من حيث ؤعدإد إلتقإرير وكذلك مستوى إلتكإمل إلذي يريدون تحقيقه وف

 زمت 

إت أعمإلتحليل نموذج •  ي ذلك تلك إلمتعلقة بإلتأثير
 
هم إلحإىلي وتطوير فهم جيد لدوإفع إلقيمة ذإت إلصلة، بمإ ف

 إالجتمإعية وإلبيئية

إت إلمإلية وإالجتمإعية وإلبيئية تجإهعىل طول سلسلة إلقيمة مع مرإعإة إلقضإيإ وإل تقييم إلمخإطر وإلفرص • 
 وإالقتصإدية وإلمتعلقة بإلحكم

إتيجيةإال  هدإفتحديد إل•  ي إالعتبإر توقعإت أصحإب إلمصلحة وقضإيإ إالستدإمة سير
 
ي تأخذ ف

 إلتر

إت •   دإ إل إلرئيسية إلمإدية لتتبع  دإ إل تحديد مؤشر

ورية تنفيذ •  إت إلتنظيمية إلرص  إلخإصة بجمع إلبيإنإت  إلنظمةال سيمإ فيمإ يتعلق بإلهيإكل وإلعمليإت و  ،إلتغيير
 عنه باغإل ومرإقبته و  دإ إل إلمتعلقة ب

 بنإ  إلوعي حول نهج إلتقإرير إلجديد ومعت  إلتفكير إلمتكإمل• 

ي تريد توصيلهإ وكيفية تقديمهإ • 
 تحديد إلمعلومإت إلتر

 
 
 المتكامل  لباغال فوائد  :رالبعا

 عىل زيإدة إلكفإ ة وإلفعإلية إلتشغيلية للمؤسسة ويؤدي  (IR)يسإعد 
 
إلمنظمة ورسإلتهإ عىل  أهدإفتحقيق  ؤىل أيضإ
إتهإ عىل إلنإس وإلبيئة، كمإ  أدإ إلمدى إلطويل ويسإعد أصحإب إلمصلحة عىل فهم إلعاقة إلمتبإدلة بير   كة وتأثير إلشر

إت إلمحتملة  يعزز فهم صإنعي إلقرإر إلدإخليير  فيمإ يتعلق بإلعاقة بير  إلوظإئف إلمختلفة، وطبيعتهإ، وإلتأثير
(Albetairi et al.,2018)،   شمولية للمعلومإت  أكي  إلمتكإمل مزإيإ مختلفة مثل ؤعطإ  إلمنظمإت نظرة  باغإل كمإ يوفر

إتيجيتهإ ونموذج  هإ وإلقدرة عىل خلق إلقيمة وإلحفإظ عليهإ عىل إلمدى إلقصير وإلمتوسط أعمإلذإت إلصلة بإسير
 :        (pwc, 2012)وإلطويل. ويمكن تلخيص إلفوإئد كمإ يىلي

من خال  ،خلية وإلخإرجيةيهإ من مجموعة وإسعة من مصإدر إلمعلومإت إلدإؤلىزيإدة شفإفية إلمعلومإت وإلوصول • 
 إلعمليإت إلمتكإملة وتوحيد إلمعلومإت. 

ي ؤعدإد إلتقإرير، وإلمفإهيم • 
 
تبسيط إلتقإرير من خال إلمزيد من ؤعإدة إستخدإم عنإرص إلتقإرير، وإلشفإفية وإلتعإون ف

  .  إلتحليلية إلمستخدمة من قبل إلمحللير  إلدإخليير  وإلخإرجيير 

  أفضلقرإرإت  ؤتخإذ إلمائمة وإلمفهومة إلمتإحة للدإرة وأصحإب إلمصلحة لتمكير  إلمزيد من إلمعلومإت • 

 .خرىلرأس إلمإل وإلموإرد إل  أفضلتخصيص • 

.  ؤىل أفضلوصول •  كإ  إلتجإريير   أسوإق رأس إلمإل وإلشر

ة تنإفسية من خال توفير إلتكإليف وإلكفإ إت إلتشغيلية وإلتمإيز. •   مير 

:  أخرىوهنإك مجموعة     ي
 (ACCA, 2017)من إلفوإئد تتحقق من إعتمإد إلتقإرير إلمتكإملة كإالتر

: يتعلق  أكي  تفكير وإدإرة  -1
ا
ي إلسإس نهج لدإرة إل  أكي  بمإ هو  (IR)تكإمال

 
كإت فهو ف  عمإلمن مجرد ؤعدإد تقإرير إلشر

ي تخلق بهإ إلكيإنإت إلقيم
 ة وتقللهإ. إلتجإرية يعتمد عىل ؤدرإك وإضح للطرق إلعديدة إلتر

  دإ إل وضوح أكي  بشأن قضإيإ إلعمل و  -2

كة وعاقإت أصحإب إلمصلحة  -3  تحسير  سمعة إلشر

 كفإ ة   أكي  ؤعدإد تقإرير  -4

 إندمإج ومشإركة إلموظفير   -5

 تحسير  هوإمش إلرب  ح إلجمإلية -6
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 المتكامل  لباغال تحديات  :خامسا

ي توإجه أهم من 
ي  باغإل إلتحديإت إلتر

كة عىل تبت  ه بإن فوإئد إقنإعإلمتكإمل و  باغإل إلمتكإمل هي حث مجلس إدإرة إلشر
IR  تب عىل ذلك تعيير  هيئة تنظيمية تضع معإيير وتنفذهإ وإلتوسيع إلمحتمل لمسؤولية  IRإكي  من تكإليفه عىل إن يير

إت ذإت إلعاقة منهإ ؤيجإد دبيدتهإ إل إلمتكإمل إور  باغإل توإجه  أخرى(. وهنإك بضعة تحديإت (Izma,2014إلمديرين 
كإت تحتإج  عمإلإعتمإد سلس ومائم لمجتمعإت إل  معرفة إلمخإطر وإلفرص  ؤىلوإلمستثمرين إلسإئدة، لن إلشر

أن  أجل إلرئيسة للتقإرير إلمتكإملة وتحديد كيفية دمج إلتقإرير إلمتكإملة كجز  من متطلبإت ؤعدإد إلتقإرير إلحإلية ، ومن
ي نهج تفكير متكإمل  ؤىلؤعدإد إلتقإرير إلمتكإملة آلية فعإلة لتعزيز إلمسإ لة، يحتإج جميع أعضإ  إلمنظمة يكون 

تبت 
ي معقول وتحفير  إلمنفذين وتسهيل وتمكير  أصحإب إلمصلحة العتمإد إلتقإرير إلمتكإملة 

وهيإكل ضمن طموح منطفر
: تحديد  بحيث يمكن تحقيق أقىص تأثير لعدإد إلتقإرير إلمتكإملة، ويكون إلتفكير إلمتكإمل من خال سبع خطوإت هي
ي سيإق إلمنظمة، وتوضيح كيف يخلق نموذج إل 

 
ي تؤثر عىل بيئة إلتشغيل، تجإهإلقيمة، وفهم إل  عمإلإلقيمة ف

إت إلتر
إبط بير  

 وتحديد إلمقإييس إلمهمة لخلق إلقيمة، وجمع إلبيإنإت إلموثوقة وتحليل وإشتقإق إلرؤى، وإظهإر إلير
إتيجيةإال  وإلمخإطر وإلحوإفز، فضا عن تحديد مإ يمكن عمله لزيإدة تمكير  إلتفكير إلمتكإمل  دإ إل و  هدإفوإل سير
إتهإ إلطموحة مع إلرؤية إالجتمإعية وإالقتصإدية إلتأسيسية  ؤىلإلقرإر، حيث تحتإج إلمؤسسإت  إتخإذ و  ضمإن توإفق مير 

كة بحيث يمكن تحقيق ؤمكإنإتهإ إلكإملة لعدإد إلتقإرير إلمتكإملة  .(Singh et al., 2019) للشر
ي تستمدهإ إلمأو  وال يزإل إلتفكير إلمتكإمل وإالعدإد "غير نإضج" فيمإ يتعلق بتحديد 

نظمإت من توضيح إلقيمة إلتر
إت  باغإل  ؤطإرلم يحدد ؤذ  ،خرىغير إلمإلية إل  موإلإلموإرد مثل رأس إلمإل إلفكري ورؤوس إل   أدإ إلمتكإمل أي مؤشر

فإن "وجود صيإغة وإحدة ومتكإملة لخلق  أخرىرئيسية يجب أن يستخدمهإ إلقإئمون عىل إلتقإرير إلمتكإملة. بعبإرة 
ي لل 

ويجإدل إلبإحثون بأن هنإك إلعديد من إلتحديإت  .(ACCA, 2017) إلمتكإمل  باغإلقيمة " يمثل إلتحدي إلحقيفر
ي  ؤىلتحتإج إلمنظمإت  IRعمل  ؤطإر إلمتأصلة إلمتعلقة بتنفيذ 

 
تحديد إلغرض من خلق إلقيمة ومن ثم فإن إلتغيير ف

وريإ، عمإلطريقة إلتفكير ونمإذج إل  ي تتبت  إلتقإرير إلمتكإملة يعد أمرإ رص 
ؤذ  وإلرؤية طويلة إلمدى للفرإد وإلمنظمإت إلتر

مإ هو أبعد من إلمعلومإت إلمإلية، وتقييم عاقإت أصحإب إلمصلحة وإلعمل بطريقة  ؤىلإلنظر  ؤىلتحتإج إلمنظمإت 
عإت مجلس إلدإرة. يجب عىل صإنعي إلقرإر متكإملة من خال إمتاك إلرؤية إلصحيحة وإدإرة دور إلمحإسبير  وتوق

كير  عىل إل
ة إلمدى  هدإفإالبتعإد عن إلير للحفإظ عىل  جلمتوسطة إلمدى وتعزيز إلتفكير إلمتكإمل طويل إل  ؤىلقصير

إ وتقلل من فإئدة بعض أصحإب  ،مستقبل مستدإم للمؤسسة وبإلتإىلي فؤن إلتقإرير إلمتكإملة ال يمكن مقإرنتهإ دإئم 
ة، فيجب أن يتم ؤعدإد إلتقإرير إلمتكإملة بصدق بحيث تصور إلصورة إلحقيقية لخلق إلقيمة عىل إلمدى إلمصلح

ولكن إلعديد من إلمنظمإت ال تحرص عىل مشإركة بعض إلفكإر، وخإصة إلقضإيإ إلسلبية إلمتعلقة  ،إلطويل للمؤسسة
 (Singh et al., 2019) .بمنظمتهم بسبب إلشية

 
ي 
 
 المرتكزات الفكرية لجودة المعلومات المحاسبية :المحور الثان

وري أن تكون إلمعلومإت إلمحإسبية ذإت جودة لتكون مفيدة لمختلف إلمستخدمير   لن إلمعلومإت  ،من إلرص 
تكإليف إلوكإلة وعدم تنإسق إلمعلومإت وال توفر حمإية كإفية  ؤرتفإع ؤىلإلمحإسبية ذإت إلجودة إلمتدنية تؤدي 

ي   (Moura et al.,2017: 323)للمسإهمير   تتجإوز توقعإت مستخدمي أو  ولجودة إلمعلومإت خصإئص يمكن أن تلت 
ي تجعلهإ مفيدة لهم 

 .(Sari & Purwanegara, 2016: 191)إلمعلومإت، فإلجودة كلمة تصف خصإئص إلمعلومإت إلتر
طإ أسإسيإ من فإئدة  أكي  ؤعدإد تقإرير مإلية ذإت جودة عإلية و  أجل ويعد إلتمسك بإلخصإئص إلنوعية للمعلومإت شر

ي  ،(Rosa & Purfini, 2019: 1)إلقرإرإت إالستثمإرية  ؤتخإذ  أجل للمستثمرين من
بمعت  إن جودة إلمعلومإت هي إلتر

أو  تتمتع إلمعلومإت عإلية إلجودة بإلخصإئصؤذ  (Obaidat, 2007: 27) تسمح للمستخدمير  بإالعتمإد عليهإ بثقة 
ي إلوقت إلمنإسب، وسهلة إلفهم ويمكن إلتحقق منهإ أو  مإتإلس

 
ي تجعل إلمعلومإت متوفرة ف

 & Algrari)إلجودة إلتر

Ahmed,  2019) ،يمكن تقييمهإ بنإ ا عىل  أنهؤال    وعىل إلرغم من صعوبة مرإقبة وقيإس جودة إلمعلومإت إلمحإسبية
 ،ومستوى إلفصإح ،وإلشفإفية ،وجودة قيإس إالستحقإقإت ،يةوإدإرة إلربإح إلمحإسب ،وإلتحفظ ،سمإت مثل إلمثإبرة

كإت إلسهم أو أسعإر  أدإ وعاقة إلرقإم إلمحإسبية ب ي تبلغ عنهإ إلشر
  (Moura et al.,2017)إلقيمة إلسوقية إلتر

ربط إلمعلومإت إلمإلية وغير إلمإلية لتمكير  إلمستثمرين من إلحصول عىل  ؤىلكمإ تشير جودة إلمعلومإت إلمحإسبية     
ي تس

إ ل  أهم إلمعلومإت إلتر
 
ي صنع إلقرإر، فإلجمهور إلرئيسي إلمستهدف وفق

 
أي  ،هم ممولوإ رأس إلمإل IIRCف

ال  أنهؤال  تثمرين،إلمستثمرين، وتقترص إلتقإرير إلسنوية عىل إلكشف عن إلمعلومإت إلمإلية إلسإبقة كمعلومإت للمس
 يلزم إلفصإح عن إلتقإرير إلسنوية فحسب، بل 

 
ي يمكن أن تؤثر عىل  أيضإ

ي  دإ إل إلمعلومإت غير إلمإلية إلتر
 
إلمإىلي ف

 (Ito & Iijima, 2018)( ESGإلمستقبل، مثل إلمعلومإت إلبيئية وإالجتمإعية وإلحوكمة )
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ا
     Quality characteristics of accounting information: خصائص جودة المعلومات المحاسبية   أول

إ تسلسل هرمي للصفإت، وتكون إلما مة وإلتمثيل إلصإدق همإ إلصفتإن إلسإسيتإن أنهإلخصإئص عىل  ؤىليمكن إلنظر 
 عن حدإهمإ يجعل إلمعلومإت غير مفيدة، فضا أإللتإن تجعان إلمعلومإت إلمحإسبية مفيدة لصنع إلقرإر، ففقدإن 

ي قإبلية إلمقإرنة وإالتسإق وقإبلية إلتحقق وإلتوقيت إلمائم وقإبلية إلفهم، ومع ذلك فؤن 
 
ي تتمثل ف

إلصفإت إلتعزيزية إلتر
ي ؤذ  –توفير إلمعلومإت إلمإلية إلمفيدة مقيد بقيود وإسعة إلنطإق عىل إلتقإرير إلمإلية 

تتجإوز إلتكلفة فوإئد ؤال  ينبع 
 (. Kieso et al., 2020إعدإد إلتقإرير. )

 (.Kieso et al., 2020: 71-72إلخصإئص إالسإسية: ) - أ
 الماءمة  -1

ي إلقرإر لتكون مائمة لمتخذي إلقرإر. ول 
 
ي أن تكون إلمعلومإت إلمحإسبية قإدرة عىل ؤحدإث فرق ف

إن تكون  جلينبع 
ي أن يكون للمعلومإت قيمة تنبؤية وقيمة توكيدية و 

ي إلقرإر ينبع 
 
تسإعد ؤذ  نسبية، أهميةقإدرة عىل إحدإث هذإ إلفرق ف

تصحيح أو  إلمعلومإت إلمائمة صإنعي إلقرإر عىل تحسير  قدرتهم عىل إلتنبؤ بإلمستقبل، وتسإعدهم كذلك عىل تأكيد 
ة إلتنبؤية وإلقيمة إلتأكيدية متازمتير  فإلمعلومة ذإت إلقيمة إلتنبؤية غإلبإ مإ إلتوقعإت إلسإبقة، وعإدة تكون إلقيم

ي تم 
هإ بإلفعل ستعمل بشكل عإم عىل تحسير  قدرإت ؤتخإذتكون لديهإ قيمة توكيدية، لن إلمعرفة بنتيجة إلجرإ إت إلتر

 مإ يكون أسإس إلتنبؤ غير صإنعي إلقرإر عىل إلتنبؤ بنتإئج إلجرإ إت إلمستقبلية إلممإثلة، فبدون مع
ا
ي عإدة

رفة إلمإض 
ي إن تتصف 

ي عديمة إلفإئدة. ولكي تكون إلمعلومإت مائمة بنيع 
موجود وبدون إالهتمإم بإلمستقبل تصبح معرفة إلمإض 

 إلقرإر.  ؤتخإذ تحريفهإ يؤثر عىل أو  إن حذفهإ ؤذ  إلنسبية هميةبإل

 التمثيل الصادق  -2
ي 
إن تكون مفيدة لمتخذي  جلل  خرىإل  إلحدإثإلمحإسبية بصدق عن إلعمليإت إلمإلية و ن تعي  إلمعلومإت أينبع 

ي إن تتوفر بهإ صفإت إلحيإدية وإالكتمإل وإلخلو من  جلإلقرإر ول 
إن تعد إلمعلومة ممثلة لاحدإث تمثيا صإدقإ ينبع 
ة تخدم  ي إلحيإدية إن تكون إلمعلومة غير متحير 

أخرى  أطرإفن إلمستخدمير  عىل حسإب معينة م أطرإفإالخطإ ، وتعت 
تمثيل، بعدهإ  أفضل عمإللتحقيق هدف محدد، فا بد للمعلومة إن تتمتع بقدر كإف من إلحيإدية وبمإ يمثل نتإئج إل أو 

إ صإدقإ وحقيقيإ عن إلمركز إلمإىلي للوحدة إالقتصإدية، وهذه إلصفة لهإ صلة وثيقة بمبدأ أيمكن  ن تعي  تعبير
عدإد إلتقرير ؤإلظوإهر إلمهمة عند  ؤهمإلتتطلب خإصية إلتمثيل إلصإدق إعىل قدر من إالكتمإل وعدم  إلموضوعية، كمإ 

كة ومن ثم تجنب إلخطأ أي أ ورية للتمثيل بصدق عن إلوضع إلحإىلي للشر
إلتضليل عن أو  ن يتم جمع إلمعلومإت إلرص 

كة لتكون  ي كشوفإت إلشر
 
ي تحقيق إلتمثيل  أكي  إلبند إلمإىلي ف

 
 إلصإدق للظإهرة إالقتصإدية. دقة ف

 إلخصإئص إلتعزيزية  -ب
ي إلتقرير حول مؤسسة مفيدة للغإية ؤذإ كإن من إلممكن ؤذ  :إلقإبلية للمقإرنة .1

 
تعد إلمعلومإت إلمحإسبية ف
ة خرىمقإرنتهإ بإلمعلومإت إلمحإسبية مع إلمؤسسإت إل  ي إلتوإفق من فير

مع  أخرى ؤىل. إمإ إالتسإق يعت 
ة لنفس إلمؤسسة. يمكن تحقيق إلمطإبقة من خال تطبيق نفس إلمعإلجة  إلسيإسإت وإلجرإ إت غير إلمتغير

ة  ي أخرى ؤىلإلمحإسبية عىل أحدإث ممإثلة من فير
ال يمكن للمؤسسة إلتبديل من طريقة  أنه. هذإ ال يعت 

ي عىل أخرى ؤىلمحإسبية 
رة ومفضلة. فينبع  إلمنشأة إلفصإح عن أسبإب وتأثير  ؤذإ كإنت إلطريقة جديدة مي 

 .  هذإ إلتغيير
ي يتوصل  .2

معينة يستطيع إن  أسإليبشخص معير  بإستعمإل  ؤليهإ  إلقإبلية عىل إلتحقق بمعت  إن إلنتإئج إلتر
 سإليبإي شخص إخر بإستعمإل نفس إل  ؤليهإ  يتوصل 

ي إن تكون مفهومة  .3
 قإبلية إلفهم: لكي تكون إلمعلومة مفيدة ينبع 

ي إلوقت إلمنإسب". فإلمعلومإت يجب أن  :إلمائمإلتوقيت  .4
 
ي أن تكون "ف

لكي تكون إلمعلومإت مائمة ينبع 
ي ال تكون متإحة عند 

ي إلقرإرإت. إلمعلومإت إلتر
 
تكون متإحة لصإنع إلقرإر قبل أن يفقد قدرته عىل إلتأثير ف

ة طويلة من كونهإ ذإت قيمة للعمأو  ؤليهإ  إلحإجة  ل إلمستقبىلي تكون عديمة تصبح متإحة فقط بعد فير
 إلفإئدة. 

 
 
 : الفئات الداللية لجودة المعلوماتثانيا
   ( :   Howard et al., 2011)هنإك من يرى إن إلفئإت إلداللية إلربعة لجودة إلمعلومإت هي
 إلدقة إلجوهرية )إلموضوعية وإلمصدإقية وإلسمعة(  -1

 ثرإ  إلمعلومإت(  ،إالكتمإل ،إلتوقيت إلمنإسب ،إلصلة بإلسيإق )إلقيمة -2

هإ  -3  وإالتسإق(  ،وإلدقة ،ومفهومة ،إلتمثيل إلصإدق )يمكن تفسير

 سهولة إلوصول )إلحصول عليهإ بسهولة وأمإن(.  -4
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تعمل إلمعلومإت إلمحإسبية عإلية إلجودة عىل تقليل تكإليف رأس إلمإل، فضا عن ذلك فإن إلجودة إلعإلية للمعلومإت 
ي 
 
إ ف إ رئيسي  ( وإلوكا   إلمحإسبية تلعب دور  تقليل عدم تنإسق إلمعلومإت بير  أصحإب إلمصلحة إلرئيسيير  )إلدإئنير 

يقلل من عدم تنإسق إلمعلومإت بير  إلمديرين وإلموردين إلخإرجيير  لرأس إلمإل وتحسير  كفإ ة  أنه)إلمديرين( كمإ 
 .  (Morros,2016)إالستثمإر 

فإن إلبحث سيتبت   ،إلمتكإمل وجودة إلمعلومإت إلمحإسبية باغإل إت أدبيمإ إوردته  ؤىلبنإ إ عىل مإ تقدم وإستنإدإ 
ي حإلة إلعمل به ،إلمتكإمل باغإل درإسة وتحليل إلتأثير إلذي يمكن إن يحدثه 

 
ي تعزيز وتدعيم جودة إلمعلومإت  ،ف

 
ف

ي  ،إلمحإسبية
 
ي ذلك ف

كإت بإن فوإئد  ؤدإرإتتوفير إلقنإعإت لدى مجإلس  ؤطإر ويأتر إلمتكإمل تفوق تكإليفه من  باغإل إلشر
ي سيإق تهيئة إلظروف إلمائمة 

 
ي يوفرهإ وذلك ف

خال مإ يحققه من منإفع تخدم شفإفية وجودة وفإئدة إلمعلومإت إلتر
ي إلتفكير إلمتكإمل

  .لتبت 

ي  :المحور الثالث
 
 الدراسة الميدانية والتحليل االحصان

  
ا
 ( research community: مجتمع إلبحث )أوال

ت بصورة عشوإئية إقترصت عىل مجتمع من  ( 1ويبير  إلجدول ) ،وإلمهنيير  إلعرإقيير   إلكإديميير  عينة إلبحث إختير
  .أعمإر إلعينة 

 (1جدول )
 إلعدد وإلنسبة إلمئوية لعمإر عينة إلدرإسة

 إلعينة
 إلفئإت إلعمرية

 إلمجموع
 أكي  ف 41 41 ؤىل 31 31 ؤىل 25

 61 31 21 8 إلتكرإرإت

 %111 %5147 %35 %1343 إلنسبة إلمئوية

 إعدإد إلبإحث :إلمصدر
 ( إلتحصيل إلعلىمي لعينة إلدرإسة2ويبير  إلجدول )

 (2جدول )
 إلعدد وإلنسبة إلمئوية للتحصيل إلعلىمي لعينة إلدرإسة

 إلعينة
 إلتحصيل إلعلىمي 

 إلمجموع
 أخرى دكتورإه  مإجستير 

 61 6 31 24 إلتكرإرإت

 %111 %11 %51 %41 إلمئويةإلنسبة 

 إعدإد إلبإحث :إلمصدر

ة لعينة إلدرإسة3) ويبير  إلجدول  ( سنوإت إلخي 
 (3جدول )

ة لعينة إلدرإسة  إلعدد وإلنسبة إلمئوية لسنوإت إلخي 

 إلعينة
ة  سنوإت إلخي 

 إلمجموع
 أكي  سنة ف 21 سنة 21 ؤىل 11 سنوإت 11 ؤىل 1

 61 17 24 19 إلتكرإرإت

 %111 %2843 %41 %3147 إلمئويةإلنسبة 

 إعدإد إلبإحث :إلمصدر
 

 
 
 : عرض وتحليل نتائج االستبيانثانيا

ي  -أ
 نتإئج إلحصإ  إلوصف 

ي أجرإهإ إلبإحث وتحليلهإ وذلك بإستعمإل أدوإت إلحصإ   ؤىليسع هذإ إلمبحث 
عرض نتإئج إلدرإسة إلميدإنية إلتر

ي لتحديد مدى إتفإق إلعينة إلمختإرة مع أسئلة إالستبيإن كمإ تم إستعمإل إالنحرإف  ي وإلمتمثلة ب إلوسط إلحسإت 
إلوصف 

ي وذلك بهدف رسم صورةت أفرإد إلعينة عن إلوسط لتجإبإإلمعيإري لتقدير إلتشتت إلمطلق ل  أو  قدير إلتشتت إلنست 
إت إلبحث وذلك من خال مقيإس ليكإرت ) ؤطإر  ( Likartعإم لتفضيل إلمستجيبير  وتوجهإتهم إلعإمة فيمإ يتعلق بمتغير

 .إلخمإسي 



119 Manal Hussain Lafta AL-SALMANY 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 111 -142 

 توزعت عىل محورين26من ) أنهوتألفت إالستب
ا
إلمتكإمل( وإلذي  باغإل كإن للمتغير إلمستقل  )  إلولإلمحور  ،( سؤإال

ي منهإ إلمتغير إلمعتمد و )جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ( وإلذي تضمن  ،( عبإرة13تضمن )
ي حير  تضمن إلمحور إلثإت 

 
ف

 بوإقع )13)
 
ونيإ ي وإالنحرإف أنه( إستب61( عبإرة من خال إعدإد إستبيإن تم تصميمهإ إلكير ، وقد كإن إلوسط إلحسإت 

إت    (. 4كمإ هو موضح بإلجدول )إلمعيإري لجمإىلي إلمتغير
 (4جدول )

 إلوسإط إلحسإبية وإالنحرإفإت إلمعيإرية إلجمإلية

 إلمقإييس
إت  إلمتغير

ي   إلوسط إلحسإت 
إالنحرإف 

 إلمعيإري

معإمل 

 إالختاف%
 إلنتيجة

 إتفق %12414 1451 4413 إلمتكإمل باغإل 

 إتفق %11481 1445 4416 جودة إلمعلومإت إلمحإسبية

 عدإد إلبإحث ؤ:إلمصدر
   

ي للمتغير )4ومن خال ماحظة إلجدول ) إلمتكإمل( و إلمتغير )جودة إلمعلومإت  باغإل ( نجد أن إلوسط إلحسإت 
ي وإلبإلغ )4416( و) 4413إلمحإسبية( كإن )

، وهمإ أعىل من إلوسط إلفرض  ( 1451( وبإنحرإف معيإري كإن )3( عىل إلتوإىلي
، وإلنتإئج تؤكد عىل وجود إتفإق عإم بير  أفرإد إلعينة حول إلعبإرإت إلمطروحة فيهإ، وذلك من 1445و) ( عىل إلتوإىلي
ي ؤجإبة أفرإد إلعينة من خال نتيجة إالنحرإف خا

 
 عن تشتت منخفض ف

ا
ين، فضال ي لكا إلمتغير ل نتإئج إلوسط إلحسإت 

ي 
 
 ف
 
ي تعكس مقدإر إلتشتت إلصغير جدإ

 لكل محور وإلتر
 
ة جدإ ت ؤجإبإإلمعيإري وكذلك قيمة معإمل إالختاف إلصغير

 إفرإد إلعينة إلمبحوثه. 
ي وإالنحرإف إلمعيإري للمحور  .1 إلمتكإمل (، حيث يوضح إلجدول  باغإل ب   )  إلولعرض وتفسير نتإئج إلوسط إلحسإت 

 .( إلوسإط إلحسإبية و إالنحرإفإت إلمعيإرية معإمل إالختاف 5)

 (5جدول )
 إلمتكإمل( باغإل إلنسب وإلتكرإرإت وإلوسإط إلحسإبية وإالنحرإفإت إلمعيإرية )

 سئلةإل  ت
إلوسط 
ي   إلحسإت 

إالنحرإف 
 إلمعيإري

معإمل 
 إالختاف

كإت وإلمنشآت إلربحية وغير إلربحية عن  ؤىلإلمستدإم أو  إلمتكإمل باغإل يشير   .1 إفصإح إلشر
     .بيإنإتهإ إلمإلية وغير إلمإلية كإالجتمإعية وإلبيئية وإلحوكمة

4.15 1.09 %26.18 

كإت إلخإصة عىل أو  إلمتكإمل باغإل يشجع   .2 وإجبهإ تجإه  أدإ إلمستدإم إلمنظمإت وإلشر
ي تعمل فيهإ وتضيف لموإردهإ قيمة تخدم بهإ 

 إلقإدمة إلجيإلإلمجتمعإت إلتر
4.32 0.54 %12.43 

إلمستدإم عىل تزويد إلمستثمرين بإلمعلومإت غير إلمإلية عن أو  إلمتكإمل باغإل يسإعد   .3
ي تدمج مع إلتقرير إلمإىلي إلتقليدي لغرض 

إلقرإرإت  ؤتخإذ إلمقإييس إلبيئية وإالجتمإعية وإلتر
 إالستثمإرية  

4.32 0.72 %16.79 

كإت ويقدم صورة  أكي  إلمتكإمل هو طريقة لتحقيق نظإم تقإرير  باغإل   .4 شموال وتمإسكإ للشر
كإت عىل خلق قيمة بمرور إلوقت  وإضحة عن قدرة هذه إلشر

4.17 0.83 %19.84 

ي تدعم إعدإد   .5
ي وتوصيل إلمعلومإت من إلمبإدئ إلتوجيهية إلمهمة إلتر إتيج  كير  إلسير

يعد إلير
 إلتقرير إلمتكإمل

3.98 0.68 %16.98 

يجب عىل جميع إعضإ   ،إن تكون إلتقإرير إلمتكإملة آلية فعإلة لتعزيز إلمسإ لة أجل من  .6
ي 
 
ي وتحفير  إلمنفذين لضمإن فإعلية هذه إلتقإرير ف

ي نهج تفكير متكإمل ومنطفر
إلمنظمة تبت 
 إلمسإ لة

4.05 0.81 %20.04 

ي زيإدة إمكإنية إلوصول   .7
 
إلمعلومإت ودعم شفإفيتهإ من مصإدر  ؤىلتسإعد إلتقإرير إلمتكإملة ف

إلمعلومإت إلدإخلية وإلخإرجية للمنظمة وذلك من خال إلعمليإت إلمتكإملة وتوحيد 
 إلمعلومإت

4.15 0.84 %20.25 

 جودة إلمعلومإت إلمتإحة لمقدمي رأس إلمإل إلمإىلي  ؤىلإلمتكإمل  باغإل يهدف   .8
تحسير 

 ؤتخإذ وربط إلمعلومإت إلمإلية وغير إلمإلية لتقإرير إالستدإمة لتمكير  إلمستثمرين من 
 قرإرإت مبنية عىل هذه إلمعلومإت

4.30 0.67 %15.62 
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ة تنإفسية من خال توفير إلتكإليف وإلكفإ إت  باغإل يسإعد   .9 إلمتكإمل عىل تحقيق مير 
ي يقدمهإ  

 إلتشغيلية وبمإ يدعم جودة إلمعلومإت إلتر
3.92 0.87 %22.19 

ي تركز عىل  ؤىلإلمتكإمل  باغإل يهدف   .11
دعم إلتفكير إلمتكإمل وإلكشف عن إلمعلومإت إلتر

كة عىل إلمدى إلقصير وإلمتوسط وإلطويل  خلق قيمة للشر
4.10 0.84 %20.43 

إلمتكإمل عىل تبسيط إلتقإرير من خال إلمزيد من إعإدة إستخدإم عنإرص  باغإل يسإعد   .11
ي تتضمنهإ

 إعدإد إلتقإرير وإلشفإفية ممإ يدعم جودة إلمعلومإت إلتر
3.75 0.89 %23.86 

 20.63% 0.88 4.27 إلمتكإمل تحديد إلمعلومإت إلمطلوب توصيلهإ وكيفية تقديمهإ باغإل يتطلب   .12

 17.72% 0.76 4.27 إلمتكإمل بنإ  وعي حول نهج إلتقإرير إلجديد ومعت  إلتفكير إلمتكإمل   باغإل يتطلب   .13

 عدإد إلبإحث  ؤ :إلمصدر
ي )جودة إلمعلومإت إلمحإسبية (، حيث يوضح  .2

ي وإالنحرإف إلمعيإري للمحور إلثإت  عرض وتفسير نتإئج إلوسط إلحسإت 
 إلمعيإرية ومعإمل إالختاف. ( إلوسإط إلحسإبية و إالنحرإفإت 6إلجدول )
 ( 6جدول )

 إلنسب وإلتكرإرإت وإلوسإط إلحسإبية وإالنحرإفإت إلمعيإرية )جودة إلمعلومإت إلمحإسبية(

 إلسئلة ت
إلوسط 
ي   إلحسإت 

إالنحرإف 
 إلمعيإري

معإمل 
 إالختاف

ي إلتقإرير إلمإلية مفيدة لاخرين  ؤىلتشير إلجودة   .1
 
ي تجعل إلمعلومإت إلوإردة ف

إلسمإت إلتر
ي إلوقت إلمنإسب وسهلة إلفهم ويمكن إلتحقق منهإ

 
 ومتوفرة ف

4.40 0.56 12.69% 

وري إن تكون إلمعلومإت إلمحإسبية ذإت جودة لتكون مفيدة لمختلف   .2 من إلرص 
تكإليف إلوكإلة وعدم تنإسق  ؤرتفإع ؤىلإلمستخدمير  الن إلمعلومإت إلمحإسبية إلرديئة تؤدي 

 إلمعلومإت وتوفر حمإية غير كإفية للمسإهمير  

4.32 0.68 15.67% 

ي   .3
 
ي  أنوإعيختلف صنإع إلقرإر ف

ي قدرتهم عىل معإلجة إلمعلومإت إلتر
 
ي يتخذونهإ وف

إلقرإرإت إلتر
  .وهو بحد ذإته يمثل إحد ركإئز إلتفكير إلمتكإمل ،يمكنهم إلحصول عليهإ أو  يمتلكونهإ 

4.10 0.75 18.35% 

تتمثل خصإئص جودة إلمعلومإت إلمحإسبية بخإصيتير  إسإسيتير  همإ إلما مة وإلتمثيل   .4
ي صنع إلقرإر إلصإدق وهمإ إللتإن

 
  .تجعان إلمعلومإت إلمحإسبية مفيدة ف

4.27 0.76 17.72% 

ي إن أهم تعد إلما مة من   .5
ي ينبع 

ي تجسد جودة إلمعلومإت إلمحإسبية وإلتر
إلخصإئص إلتر
إن تكون قإدرة عىل إحدإث فرق  أجل نسبية من أهميةيكون لهإ قيمة تنبؤية وقيمة توكيدية و 

ي إلقرإر إلوإجب 
 
 هؤتخإذف

4.32 0.70 16.24% 

ي   .6
ي تجسد جودة إلمعلومإت إلمحإسبية وإلتر

يعد إلتمثيل إلصإدق إحد إلخصإئص إلهإمة إلتر
ي إن تكون حيإدية ومكتملة وخإلية من إالخطإ  وذلك لتكون قإدرة عىل تمثيل 

 إلحدإثينبع 
 تمثيا صإدقإ

4.43 0.67 15.18% 

ي حمإية إلبيئة وتحقيق   .7
 
كإت ودورهإ ف  أهدإفإن تزإيد إالهتمإم بإلمسؤولية إالجتمإعية للشر

إلمعلومإت إلمائمة للتعبير عن هذإ إلدور وتحقيق  ؤىلتزإيد إلحإجة  ؤىلإلمجتمع إدى 
ي تعزيز جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ،هدإفإل

 
 وإلذي يصب ف

4.23 0.50 11.80% 

 %25.73 1.00 3.90 ه تم إعدإد إلمعلومإت إلمحإسبيةأجل إلمحإسبية بإلغرض إلذي من تتأثر جودة إلمعلومإت  .8

ي إعدإد إلمعلومإت إلمحإسبية  .9
 
 ،تتأثر جودة إلمعلومإت إلمحإسبية بإلمعإيير إلمستخدمة ف

 .مثل إسلوب إعدإدهإ  وطريقة عرضهإ وإالفصإح عنهإ
4.18 0.79 18.93% 

 %22.57 0.87 3.87 إلمعلومإت إحد إلفئإت إلداللية لجودة إلمعلومإت إلمحإسبية ؤىلتعد سهولة إلوصول   .11

تعمل إلمعلومإت إلمحإسبية عإلية إلجودة عىل تقليل تكإليف رأس إلمإل وتقليل عدم تنإسق   .11
  .إلمعلومإت بير  إصحإب إلمصلحة إلرئيسيير  )إلدإئنير  ( وإلوكا  ) إلمديرين (

3.88 0.99 25.57% 

إلكشف عن إلمعلومإت إلمحإسبية ذإت إلجودة إلعإلية يهم بشكل إسإسي إولئك إلذين إن   .12
إلحوإفز وإلروإتب ( والغرإض أو  يستخدمون إلتقإرير إلمحإسبية للتعإقد )إتفإقيإت إلقروض

 .قرإرإت إالستثمإر ؤتخإذ 

4.18 0.68 16.17% 

ي   .13
ي إن يكون هنإك رإبط بير  صنإع إلقرإر وإلقرإرإت إلتر

)إلفهم(  لرتبإطهذإ إ ،يتخذونهإ ينبع 
ي تسمح للمستخدمير  إلمطلعير  بشكل معقول بإدرإك إهميتهإ

 يمثل جودة إلمعلومإت إلتر
4.05 0.53 13.20% 

 عدإد إلبإحث ؤ :إلمصدر



121 Manal Hussain Lafta AL-SALMANY 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 111 -142 

إت إلبحث:  لرتبإطإختبإر وتحليل عاقة إ -ب  بير  متغير
إت إلبحث إلسإسية وطبيعة إلعاقة بينهمإ،    إت تتمثل بتحديد متغير ي تحديد إلعاقة بير  إلمتغير

 
إن ؤذ  إن أول خطوه ف

ين  ي هذِه  باغإل وإلمتمثل ب   إلوللدينإ متغير
 
ي وإلمتمثل ب  جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ، وقد تم ف

إلمتكإمل وإلمتغير إلثإت 
ي تم صيإغتهإ  لرتبإط إلمتعلقة بعاقإت إإلوىلية إلفرعية إلفقرة إلتحقق من صحة إلفرض

إت إلبحث وإلتر بير  متغيرّ
 
 
سون( لتحديد نوع إلعاقإت  لرتبإطمشكلة إلبحث، وقد إستعملت إلوسإئل إلحصإئية إلخإصة بمعإمل إ ؤىلإستنإدإ )بير

ي )
نإمج إلحصإت  إت إلبحث وإلي  إت إلرئيسة وإلفرعية.  لرتبإط( وإلذي يختي  عاقإت إSPSSبير  متغيرّ بير  إلمتغيرّ

إضهإ.  لرتبإط( يوضح نتإئج قيم معإمل إ7وإلجدول ) ي تم إفير
إت إلبحث إلتر سون لمتغير  بير

 (7إلجدول )

إت إلبحث لرتبإطمعإمل إ سون( بير  متغير  )بير

 إلمتغير إلتإبع
 إلمتغير إلمستقل

 مستوى إلمعنوية جودة إلمعلومإت إلمحإسبية  

 14111 **14868 إلمتكإمل باغإل 

 إعدإد إلبإحث :إلمصدر

إلمتكإمل( وإلمتغير إلتإبع  باغإل بلغ بير  إلمتغير إلمستقل إلمتمثل ب  ) لرتبإط( يتضح إن معإمل إ7ومن إلجدول )
وجود عاقة إرتبإط طردية  ؤىل( وهي قيمة موجبة تشير 14868وإلمتمثل ب  )جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ( مإ قيمته )

إلمتكإمل   باغإل  وإلمتضمنة" هنإك عاقة إرتبإط ذإت داللة معنوية بير  "إلوىلوبذلك تم قبول إلفرضية إلفرعية .جيدة
 وجودة إلمعلومإت إلمحإسبية  " 

إت إلبحث إلرئيسة:  -ج  إختبإر وتحليل عاقة إالنحدإر بير  متغير
ي هذه إلفقرة إثبإت إلفرضية 

 
 لمعإدلة إالنحدإر إلخطي إلبسيط بير  تم ف

 
إلفرعية إلثإنية وإلمتضمنة عاقة إلتأثير وفقإ

ي تم إلتوصل 8إلمتكإمل( و )جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ( ويتضح من إلجدول ) باغإل )
 ( نتإئج قيم معإدلة إالنحدإر إلتر

 من نتإئج إالستبيإن إلذي تم ؤجرإ ه من قبل إلبإحث.  ؤليهإ 
 

 (8)إلجدول 

 قيم معإمل إالنحدإر                                 

إت  إلمعإمات إلمتغير

Y  إلمتغير

 إلتإبع

X أبعإد إلمتغير

 إلمستقل

إلحد 

 (aإلثإبت)

β  إلميل(

 إلحدي(
R 

معإمل 

 (R2إلتحديد )
 إلداللة Sig ( fقيمة )

جودة 

إلمعلومإت 

 إلمحإسبية

  14111 1774673 14754 14868 0.961 0.123 إلمتكإمل باغإل 
 
 دإل معنويإ

 إعدإد إلبإحث :إلمصدر
 قيمة 8يبير  إلجدول )

َّ
(عند مستوى 3415إلجدولية وإلبإلغة ) F( وهي أكي  من قيمة 1774673إلمحسوبة قد بلغ )  F(  أن

ي إلمتغير إلمعتمد  باغإل وجود تأثير للمتغير إلمستقل إلمتمثل ب  ) ؤىل( وهذه إلنتيجة تشير  1415معنوية ) 
 
إلمتكإمل( ف

إلمتكإمل ( قد فش  باغإل ( وهي توضح إن )14754( قد بلغت )²Rوإلمتمثل ب  )جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ( وأن قيمة )
عزى 7544مإ قيمته 

ُ
ت
َ
ؤسهإم  ؤىل% من إلتغير إلذي يطرأ عىل ) جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ( أّمإ إلنسبة إلمتبقية ف

إت  ي أنموذج إالنحدإر لم يتم تنإولهإ من قبل إلبإحث ، أمإ قيمة معإمل إلميل إلحدي لزإوية  رىأخمتغير
 
غير دإخلة ف

ي جودة 14961( وإلبإلغة )βإالنحدإر )
 
ي تبير  إن أي تغيير بنسبة وحدة وإحدة  ف

إلمتكإمل  سوف يعإدله تغيير  باغإل ( وإلتر
ي جودة إلمعلومإت إلمحإسبية9641مإ قيمته  

 
 .% ف

ي إلجدول )
 
ي توضح مقدإر تأثير إلمتغير 8ومن خال إلنتإئج إلوإردة ف

( يمكن صيإغة معإدلة إالنحدإر إلخطي إلبسيط وإلتر
 إلتإبع بإلمتغير  إلمستقل: 

 
إلمتكإمل وجودة  باغإل "هنإك عاقة تأثير ذإت داللة معنوية بير  " :وبذلك تم قبول إلفرضية إلفرعية إلثإنية إلمتضمنة

 .إلمعلومإت إلمحإسبية 
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 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 
ا
 االستنتاجات  :أول

 :من خال إلبحث  تم إلتوصل لاستنتإجإت إالتية

ي إن معإمل إ-1
إلمتكإمل( وإلمتغير )تعزيز  باغإل بير  إلمتغير ) لرتبإطثبت من خال إلدرإسة إلميدإنية وإلتحليل إالحصإت 

وجود عاقة إرتبإط طردية بير   ؤىل( وهي قيمة موجبة تشير 14868جودة إلمعلومإت إلمحإسبية( بلغ مإ قيمته )
إت.   إلمتغير

 قيمة-2
َّ
ي أن

إلجدولية وإلبإلغة  F( وهي أكي  من قيمة 1774673إلمحسوبة قد بلغ )  Fتبير  من إلتحليل إالحصإت 
) ؤىل( وهذه إلنتيجة تشير  1415(عند مستوى معنوية ) 3415) ي )تعزيز جودة إلمعلومإت  باغإل وجود تأثير

 
إلمتكإمل( ف

%( من 7544إلمتكإمل ( قد فش مإ قيمته ) باغإل ( وهي توضح إن إلمتغير )14754( قد بلغت )²Rإلمحإسبية ( وأن قيمة )
عزى 

ُ
ت
َ
إت  ؤىلإلتغير إلذي يطرأ عىل إلمتغير )تعزيز جودة إلمعلومإت إلمحإسبية ( أّمإ إلنسبة إلمتبقية ف  أخرىؤسهإم متغير

ي أنموذج إالنحدإر لم يتم تنإولهإ من قبل إلبإحث
 
  .غير دإخلة ف

ي حمإية إلبيئة وتحقيق  دى تزإيد إالهتمإم بإلمسؤولية إالجتمإعيةأ-3
 
كإت ودورهإ ف تزإيد  ؤىلإلمجتمع  أهدإفللشر

ي تعزيز جودة إلمعلومإت  ،هدإفإلمعلومإت إلمائمة للتعبير عن هذإ إلدور وتحقيق إل ؤىلإلحإجة 
 
وإلذي يصب ف

 .إلمحإسبية

ي -4
 
ي قدرتهم عىل معإلجة إلمعلوم أنوإعيختلف صنإع إلقرإر ف

 
ي يتخذونهإ وف

ي يمتلكونهإ إلقرإرإت إلتر
يمكنهم أو  إت إلتر

 .وهو بحد ذإته يمثل إحد ركإئز إلتفكير إلمتكإمل ،إلحصول عليهإ 

 جودة إلمعلومإت إلمتإحة لمقدمي رأس إلمإل إلمإىلي وربط إلمعلومإت إلمإلية وغير  ؤىلإلمتكإمل  باغإل يهدف -5
تحسير 

  .قرإرإت مبنية عىل هذه إلمعلومإت ؤتخإذ إلمإلية لتقإرير إالستدإمة لتمكير  إلمستثمرين من 

إلتفكير إلمتكإمل  أمإمقدر تعلق إالمر بإلجوإنب إلسلبية من نشإط إلوحدة إالقتصإدية، عإئقإ  ،يشكل عإمل إلشية-6
ي إلتفكير إلمتكإمل

  .إلذي يعد من متطلبإت تبت 

إم إلمنظمإت بإلتقإرير إلمتكإملة إلمتضمنة تقإرير إالستدإمة وإل-7 ي جز  منه ،حوكمة إلنإسر  ضعف إلير 
 
عن عدم توفر  ،وف

  .إلمتكإمل باغإل هذه إلمنظمإت ب ؤدإرإتإلقنإعإت لدى مجإلس 

إلمستدإم عىل تزويد إلمستثمرين بإلمعلومإت غير إلمإلية عن إلمقإييس إلبيئية وإالجتمإعية أو  إلمتكإمل باغإل يسإعد -8
ي تدمج مع إلتقرير إلمإىلي إلتقليدي لغرض 

  .إلقرإرإت إالستثمإرية  خإذ ؤتوإلتر

كإت إلخإصة عىل أو  إلمتكإمل باغإل يشجع -9 ي تعمل فيهإ  أدإ إلمستدإم إلمنظمإت وإلشر
وإجبهإ تجإه إلمجتمعإت إلتر

 .إلقإدمة إلجيإلوتضيف لموإردهإ قيمة تخدم بهإ 

 
 
 التوصيات  :ثانيا

ي إلبحث يمكن تقديم إلتوصيإت 
 
  :إالتيةمن خال مإ تم طرحه من محإور ف

ورة مرإعإة -1 ي مختلف إلمنظمإت لمصإلح  إلجيإلرص 
 
هإ قدر تعلق إالمر أعمإلإلمستقبلية الستدإمة  إلجيإلإلحإلية ف

 .. .بإلمعإيير إلمجتمعية وإلبيئية

ي -2
 . .إلمنظمإت أنوإععدإد إلتقإرير إلمتكإملة إلزإميإ لكل ؤن يكون أينبع 

ي تهيئة إلتنظيمإت وإالرشإدإت -3
إم وإلزإم ؤإلمتكإمل وتأمير  إلجوإنب إلقإنونية لضمإن  باغإل وإلمعإيير إلمتعلقة بينبع  لير 

 نشطةعىل مجمل إلنشإط إالقتصإدي وإل  ؤيجإبيةعدإد إلتقإرير إلمتكإملة لمإ لهإ من مردودإت إإلمنظمإت ب
 .. .إالستثمإرية

ي عىل إلمنظمإت-4
كير  عىل إل ،وب  هدف إلتنفيذ إلنإجح للتقإرير إلمتكإملة ،ينبع 

متوسطة إلمدى وتعزيز إلتفكير  هدإفإلير
  .إلمتكإمل طويل إلمدى وإلحفإظ عىل مستقبل مستدإم لهإ

إلمتكإمل بجودة إلمعلومإت  باغتأثير لل أو  إلبحث من نتإئج تؤكد وجود عاقة إرتبإط ؤليه بنإ إ عىل مإ توصل -5
ورة إلقيإم بإل ،إلمحإسبية ي هذإ إلمجإل لتأمير  إل  إلبحإثدرإسإت و يوضي إلبحث ويؤكد عىل رص 

 
ي  خرىإت إل تجإهف

إلتر
ي إلتفكير إلمتكإمل ومن ثم تطبيق  ؤدإرإتتوفر قنإعإت لدى مجإلس 

ورة تبت  كإت برص  إلمتكإمل كون منإفعه  باغإل إلشر
ي تقف عإئقإ  خرىتفوق تكإليفه فضا عن موإجهة إلتحديإت إل 

   .ئمة لهإإلتطبيق وتقديم إلحلول إلما  أمإمإلتر
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