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خملص:
�إن درجة التدخل وامل�ساهمة يف �صياغة املعيار املحا�سبي وقبوله تت�أ�س�س على
درجة ت�أثري التطبيقات التي �سينتجها املعيار املحا�سبي على م�صالح الأطراف املختلفة،
مدخل معني يف �صياغة املعايري يعد مهماً ،انطالقاً من درجة ت�أثريه
وبالتايل ف�إن اعتماد
ٍ
يف امل�صالح اخلا�صة التي �ستت�أثر بالتطبيقات الواجب على هذه الأطراف اعتمادها يف
التعبري عن تلك امل�صالح.لذا تنطلق الدرا�سة احلالية من م�شكلة مدى احلاجة للتوافق بني
خمتلف الأطراف ذات امل�صلحة عند �صياغة املعايري املحا�سبية.لذا يهدف البحث �إىل بيان
�أثر املدخل ال�سيا�سي لعملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف معدي وم�ستخدمي املعلومات
املحا�سبية ،ومدى �إمكانية تبني املدخل ال�سيا�سي والتو�صل �إىل التوافق بني وجهات النظر
املتعددة من خالل م�شاركة جميع الأطراف لتوفري معلومات ر�شيدة مل�ستخدمي املعلومات
املحا�سبية.وبغر�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة فقد �صيغت فر�ضياتها الرئي�سة ،ومبا يتنا�سب
وامل�شكلة املدرو�سة ،فقد ت�صدت ملهمتها من خالل ا�ستخدام املنهج النظري التحليلي
يف �إطار الدرا�سة النظرية ملتغريات الدرا�سة ،فيما اُ�ستخدم �أ�سلوب الدرا�سة امليدانية من
خالل ا�ستبانة اال�ستبانة التي �صممت ال�ستق�صاء �آراء جمتمع معدي املعلومات املحا�سبية
والأطراف امل�ستفيدة منها.ومتثلت �أبرز اال�ستنتاجات بوجود عالقة و�أثر معنوي للمدخل
ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة من قبل معدي املعلومات املحا�سبية وم�ستخدمي
املعلومات املحا�سبية.لذا تقرتح الدرا�سة احلالية تفعيل دور املدخل ال�سيا�سي يف عملية
تطوير ت�شكيلة جمل�س املعايري املحا�سبية العراقي والأطراف امل�ساهمة فيه و�آليات العمل
الالزمة ل�صياغة املعايري واحل�صول على القبول ب�ش�أنها.
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Abstract:
The degree of intervention and contribution in the formulation of an
accounting standard and its acceptance is based on the degree of influence
of the applications of that accounting standard on stakeholders.therefore,
adopting a certain approach in the formulation of standards is considered
important stemming from the degree of its impact on the special interests that
would be affected by the applications that are to be obligated on the parties
that will adopt them when expressing those interests.Based on the above,
the current study launches from the problem of the need for compatibility
between the different beneficiaries and stakeholders in the formulation of
accounting standards.Therefore this research aims at expounding the impact
of the political approach in formulating accounting standards for preparers
and users of accounting information, and the possibility of adopting the
political approach to reach a consensus among multiple perspectives through
the participation of all parties to provide rational accounting information
for users.In order to achieve the goals of the study ,the main hypothesis
was formulated based on the study problem.In order to achieve the study
objectives , the study used the theoretical analysis approach and the field work
of the study used a questionnaire form designed to survey the opinions of the
community of accounting information preparers and the benefiting parties.
The study concluded the existence of a relationship and significant impact
of the political approach on the accounting practices accepted by preparers
and users.Based on that, the study suggests activating the role of the political
approach for formulating the standards in order to gain acceptance.
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منهجية البحث:
أوالً -مقدمة:
تنعك�س درجة التدخل يف �صياغة املعيار املحا�سبي على درجة ت�أثري التطبيقات التي
ينتجها املعيار املحا�سبي على م�صالح الأطراف املختلفة ،وبالتايل ف�إن اعتماد مدخل
معني يف �صياغة املعايري يعد مهماً ،انطالقاً من درجة ت�أثريه يف امل�صالح اخلا�صة التي
�ستت�أثر بالتطبيقات الواجب على هذه الأطراف اعتمادها يف التعبري عن تلك امل�صالح.لذا
تثار امل�شكلة البحثية من مدى احلاجة للتوافق بني خمتلف الأطراف ذات امل�صلحة عند
�صياغة املعايري املحا�سبية لبيان �أثر املدخل ال�سيا�سي لعملية �صياغة املعايري املحا�سبية
يف معدي وم�ستخدمي املعلومات املحا�سبية ،ومدى �إمكانية تبني املدخل ال�سيا�سي
والتو�صل �إىل التوافق بني وجهات النظر املتعددة من خالل م�شاركة جميع الأطراف لتوفري
معلومات ر�شيدة مل�ستخدمي املعلومات املحا�سبية.
ثانياً -مشكلة البحث:
يفر�ض البعد االجتماعي للمحا�سبة �رضورة الأخذ بنظر االعتبار امل�صالح املختلفة
جلميع الأطراف التي ت�ستفيد وتت�أثر باملعايري املحا�سبية وما ينتج عنها من قواعد وطرق
و�إجراءات تتحكم باجلوانب االقت�صادية مل�صاحلها املختلفة يف الكيانات االقت�صادية�.إن
تبني مثل هذا التوجه يف �صياغة املعايري املحا�سبية ي�ستدعي م�شاركة تلك الأطراف يف
�إعداد املعايري املحا�سبية و�صياغتها والقبول بها وااللتزام مبا حتمله.ومبا �أن تلك امل�صالح
املختلفة ال ميكن يف الغالب �أن تتوافق ،بل من املرجح ان تتعار�ض ،لذا يتطلب �إقرار املعيار
�إىل ح�صول عمليات الت�سوية والتوافق من خالل عمليات التفاو�ض للو�صول �إىل املعيار الذي
يلبي غالب م�صالح الأطراف املختلفة.ويف �سياق تلك العالقات واملتغريات تظهر م�شكلة
الأطراف امل�ؤثرة وذات القدرة على الفر�ض مل�صاحلها من خالل املعيار املحا�سبي على
ح�ساب الأطراف الأقل ت�أثرياً يف عملية �صياغة املعيار املطلوب و�إقراره.وت�أ�سي�ساً على

ذلك ميكن �أن تثار ت�سا�ؤالت عدة مهمة مكملة لإطار امل�شكلة العام التي ي�ستهدفها
البحث:

● ●هل �إن و�ضع معايري حما�سبية مفيدة ال مير �إال عرب عملية ت�سيي�س �صياغة املعايري
املحا�سبية ،والأخذ مب�صالح كل الأطراف امل�ستفيدة �أم �أن بناءها من منظور علمي يعد
كافياً ومف�ضالً؟
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● ●هل املدخل ال�سيا�سي يعد مدخ ُال مفيدا لكل من الأطراف امل�ستفيدة ومعدي
املعلومات املحا�سبية ب�شكل عام والبيئة العراقية ب�شكل خا�ص.
● ●هل عملية �صياغة املعايري املحا�سبية اجلارية يف العراق من خالل جمل�س املعايري
املحا�سبية والرقابية هي ذات مدخل �سيا�سي مالئم.
● ●يجد املتتبع �أن كثرياً من البيئات الدولية قد تبنت معايري املحا�سبة الدولية ،وقد
وفرت على نف�سها عناء �إن�شاء معايري حما�سبية حملية انطالقاً من �أن الأمر لي�س �سهال
ويحتاج �إىل جهود و�أموال طائلة ،و�أ�شخا�ص م�ؤهلني للقيام بهذه املهمة.وال�س�ؤال هل ميكن
�أن تكون املعايري الدولية مالئمة للبيئة العراقية النامية؟
ثالثاً -أهمية البحث:

تنطلق �أهمية البحث من خالل �أهمية تو�ضيح امل�سارات الآتية:
● ●بيان دور اجلهات امل�س�ؤولة يف �إيجاد تطبيقات حما�سبية مقبولة لكل من معدي
املعلومات وم�ستخدميها يف �ضوء املدخل ال�سيا�سي ل�صياغة املعايري املحا�سبية.
● ●الت�أكيد على �أهمية وفاعلية معدي املعلومات املحا�سبية يف بيئة املحا�سبة ملا لها
من دور كبري يف حتقيق الأهداف املرجوة للمدخل ال�سيا�سي يف �صياغة املعايري املحا�سبية.
● ●الت�أكيد على حتقيق منفعة �أف�ضل خلدمة م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية ملا له
من �أثر يف قبول تلك املعايري وما تتوقع منه بتوفري احتياجاتهم من املعلومات.
● ●البحث يف مدى مالءمة املدخل الذي يوفر الفر�صة جلمع معدي وم�ستخدمي
املعلومات املحا�سبية عند �إعداد املعايري املحا�سبية ودرا�سة ت�أثرياته الإيجابية وال�سلبية
يف تلك الأطراف.

رابعاً -أهداف البحث:
ي�ستهدف البحث الو�صول �إىل:
♦ ♦بيان طبيعة ودور املدخل ال�سيا�سي يف دعم م�شاركة الأطراف ذات امل�صالح يف
�صياغة املعايري املحا�سبية ،ومنافع ذلك يف تفعيل البيئة املحا�سبية وتر�شيدها.
♦ ♦�إي�ضاح دور املدخل ال�سيا�سي يف تفعيل دور مهنة املحا�سبة يف توجيه عملية
�صياغة املعايري املحا�سبية.
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♦ ♦بيان ت�أثري املدخل ال�سيا�سي يف �صياغة و�إعداد املعايري املحا�سبية يف التو�صل
�إىل التطبيقات املحا�سبية الالزمة التي تلبي متطلبات معدي وم�ستخدمي املعلومات
املحا�سبية.
♦ ♦بيان �إمكانية تبني املدخل ال�سيا�سي يف العراق ودرا�سة ت�أثرياته الثقافية
واالقت�صادية وم�ساهمته يف تفعيل التطبيقات املحا�سبية وعملية و�ضع املعايري اجلارية
واملعتمدة على النقل من املعايري املحا�سبية الدولية.
خامساً -فرضيات البحث:

يتبنى البحث احلايل ب�إطار درا�سة وحتليل م�شكالتها الفر�ضيات الآتية:
♦ ♦للمدخل ال�سيا�سي يف �صياغة املعايري املحا�سبية عالقة وت�أثري معنويان يف
ت�شكيل التطبيقات املحا�سبية املقبولة من قبل معدي املعلومات املحا�سبية.
♦ ♦للمدخل ال�سيا�سي يف �صياغة املعايري املحا�سبية عالقة وت�أثري معنويان يف
ت�شكيل التطبيقات املحا�سبية املقبولة من قبل م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية.
سادساً -منهج البحث وادوات مجع املعلومات:

يتبنى البحث يف �إطار اختبار فر�ضياته الآتي:
♦ ♦منهج التحليل النظري اال�ستداليل املعتمد على الدرا�سة النظرية للمقدمات املنطقية
العامة من �أجل الو�صول �إىل التف�سريات النظرية امل�ستهدفة.ويف هذا املنحى مت اعتماد
الدرا�سات النظرية ال�سابقة.
♦ ♦منهج الدرا�سة الو�صفية امليدانية وجمع البيانات بهدف التحليل الكمي الإح�صائي
لها� ،إذ اُ�ستخدمت ا�ستمارة اال�ستبانة لهذا الغر�ض جلمع البيانات ب�شكل مبا�رش من الأطراف
ذات العالقة واملت�أثرة باملعايري املحا�سبية و�أ�سلوب �صياغتها وبالتطبيقات املحا�سبية
الناجتة عنها.

الدراسات السابقة:
تعد م�شكلة حتديد املدخل املالئم لعملية �صياغة املعايري املحا�سبية من امل�شكالت
التي �أثارت وال تزال تثري كثرياً من اجلدل يف الفكر املحا�سبي�.إذ تناولت درا�سة (بحريي،
�( )1991إطار مقرتح لتنظيم عملية و�ضع املعايري يف جمهورية م�رص العربية) مفهوم
وطبيعة و�أهمية تنظيم عملية و�ضع املعايري املحا�سبية وتقومي الو�ضع احلايل لتنظيم
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عملية و�ضع املعايري املحا�سبية يف م�رص.وقد اعتمدت الدرا�سة على الفح�ص التحليلي
للفكر املحا�سبي واملحاوالت والتجارب التي قامت ،وتقوم بها الدول الأخرى ب�صفة
عامة ،و�أمريكا وانكلرتا ب�صفة خا�صة يف جمال و�ضع املعايري املحا�سبية ملعرفة وتقومي
نقاط القوة وال�ضعف�.أما درا�سة (�أبو زيد( )1991 ،درا�سة انتقادية ملداخل و�ضع معايري
بوبت
املحا�سبة املالية بهدف التو�صل �إىل �إطار عام مالئم لو�ضع املعايري يف م�رص) �إذ ّ
مداخل و�ضع معايري املحا�سبة املالية �إىل مداخل رئي�سة ومداخل جزئية منها مدخل
ال�سوق ومدخل املهنة واملدخل القانوين ومدخل نظرية الوكالة واملدخل العلمي ،وقد تو�صل
الباحث �إىل نتائج ت�ؤكد �أن املداخل املطبقة يف م�رص تنح�رص يف مدخلني هما :املدخل
القانوين ومدخل املهنة.فيما تهدف درا�سة (العبدهلل واجلجاوي( )2002 ،منظور فل�سفي
للعالقة بني ال�سيا�سة واملحا�سبة وانعكا�ساتها على املعايري املحا�سبية» – حالة العراق)
�.إىل �إظهار دور املناهج احلديثة يف �إثبات العالقة بني ال�سيا�سة واملحا�سبة ،وكذلك الرتكيز
على دور البعد ال�سيا�سي يف �إ�صدار املعايري املحا�سبية.ويفرت�ض الباحثان يف درا�ستيهما
ب�أنه يوجد ارتباط قوي ومبا�رش بني الأطراف ال�سيا�سية واملعرفة املحا�سبية من جهة
وعملية �إ�صدار املعايري املحا�سبية من جهة اخرى�.أما درا�سة (Tonkin ,1981) (Politics
 )and accounting standardsفتناولت عملية و�ضع املعايري املحا�سبية التي يجب �أن
تتجنب كل �أ�شكال ال�ضغوط ال�سيا�سية� ،إذ �أُكِّد على مفهوم احلياد و�إن املعايري املحا�سبية
التي لي�ست حمايدة تعد م�ضللة.ويف ظل هذا الإطار يكون هناك بعدان منف�صالن للمحا�سبة
�أحدهما فني والآخر �سيا�سي ،ومن ثم ف�إن التدخل ال�سيا�سي يف العمل الفني لو�ضع املعايري
املحا�سبية يعد غري مرغوب فيه بدرجة كبرية ،ويجب مقاومته�.أما درا�سة (& Philip
Tarca ,2001) (Politics processes and the future of Australian accounting stan-

. )dardsفتتناولت بالفح�ص مكونات جمموعات امل�صالح يف البيئة اال�سرتالية و�أ�سلوب
وكيفية الت�أثري وال�ضغط (اللوبي) على هيئة و�ضع املعايري املحا�سبية ،ومدى ت�أثريه يف
املقرتحات الأولية وردود افعال هذه اجلماعات جتاه الهيئة امل�ؤ�س�سة يف عام .1997كما
ُد ِر�س دور املعايري املحا�سبية وهيكلية و�ضع املعايري والطبيعة ال�سيا�سية لعملية و�ضع
املعايري ومقرتحات عدد من جمموعات امل�صالح وا�ستجابة احلكومة لها.فيما تناولت
درا�س ة (�Georgiou,2004) (Corporate lobbying on accounting standards: meth
 )ods, timing and perceived effectivenessبيان الدور الفعال الذي متار�سه اجلماعات
ال�ضاغطة (اللوبي) على عملية �إ�صدار املعايري املحا�سبية وال�سيما على املعايري املحا�سبية
الربيطانية  ASBالتي تع ّد �أكرث �رضاوة من الدور الذي متار�سه اجلماعات ال�ضاغطة على
جمل�س معايري املحا�سبة املالية يف الواليات املتحدة الأمريكية وذلك بهدف حتقيق
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ال�سيا�سة االقت�صادية والتكلفوية املوازية لطموحاتهم�.أما درا�سة ()Konigsgruber,2009

 )(A Political Economy of Accounting Standard Settingفريى فيها الباحث �أن الدور
الرئي�س الذي ت�ؤديه �آراء ووجهات نظر امل�سيطرين على �إ�صدار املعايري املحا�سبية متما�سك
يف كل من �أوروبا و�أمريكا يف عملية و�ضع املعايري املحا�سبية التي تهدف �إىل حتقيق
غاياتهم�.إذ �إن عملية و�ضع املعايري املحا�سبية �أ�صبحت غاية بحد ذاتها لتحقيق امل�صالح
اخلا�صة له�ؤالء اللوبيني ( )Lobbyersامل�سيطرين على العملية.وت�شري نتائج الدرا�سة �إىل ان
�إ�صدار املعايري يف �أمريكا هي ذات طابع �سيا�سي وملزمة للجميع ،والتي تاخذ �إلزاميتها
تلك من خالل ال�سيطرة املفرو�ضة من قبل �أكرب �سلطة يف الدولة وهي الكوجنر�س الأمريكي
يف حني �إن هذه ال�سيطرة امل�ؤثرة يف الواليات الأمريكية تقابلها �سيطرة �أقل �شدة يف اوروبا.
وثناولت درا�سة (Massoud, 2008) (Politicization of Accounting Standard: A
Critical Examination of Accounting for Stock –Based Compensation (FASB

 )NO.123&148عملية و�ضع املعايري املحا�سبية حيث هدفت �إىل ت�سليط ال�ضوء على �سلوك
�ضغط اللوبي ملجموعات امل�ستخدمني على جمل�س معايري املحا�سبة املالية الأمريكي
للمعيار رقم ( 123حما�سبة للح�صة امل�ستندة على املدفوعات)  ،وكذلك مناق�شة �أثر �سلوك
�ضغط اللوبي على القوانني املقرتحة.وت�ستنتج الدرا�سة �أن عملية التقارير املالية ال�شفافة
والعادلة يجب �أن تعزز بغ�ض النظر عن �سلوك �ضغط جمموعات امل�ستخدمني.حيث يحاول
عال من ال�ضغط (اللوبي) .
معظمهم الت�أثري يف املعيار املحا�سبي ،وبن�شاط ٍ

اإلطار النظري للبحث:
أوالً -املدخل السياسي:
تعد عملية و�ضع املعايري والإلزام بتطبيقها م�شكلة بالغة الأهمية بالن�سبة ملهنة
املحا�سبة وممار�سيها وم�ستخدمي املعلومات املحا�سبية وذوي امل�صالح فيها ،و�إن حتديد
�أف�ضل �آلية لكي ت�ستخدم يف و�ضع معايري حما�سبية موحدة هي م�س�ألة بالغة الأهمية
�أي�ضاً لأجل قبول املعايري املحا�سبية وزيادة منفعتها (بلقاوي. )171 :2009 ،لذا ف�إن
كثرياً من الأدبيات املحا�سبية ت�ؤكد على �أن عملية و�ضع املعايري ينبغي �أن تكون عملية
�سيا�سية – اجتماعية� ،إذ �إن و�ضع و�إن�شاء املعايري املحا�سبية يعد نتاجاً لت�رصف �سيا�سي
بالدرجة الأوىل وب�صورة �أكرب من �أنها ا�ستنتاج منطقي �أو معرفة نتيجة �أبحاث جتريبية
(حنان. )2006 :119 ،ومن ناحيته يقول  Horngrenب�أن و�ضع املعايري املحا�سبية هو
نتاج عملية �سيا�سية �أكرث مما هو عمل منطقي لأن عملية و�ضع املعايري قرار اجتماعي،
وذلك كون املعايري ت�ضع قيوداً على �سلوك النا�س ،ويجب �أن ُتقبل من قبل الأطراف املت�أثرة
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بها.ومن جهة �أخرى ف�إن املعيار هو �أف�ضل طريقة لعمل �شيء فيما �إذا كان جيداً ف�إنه
ي�رسع من عملية االت�صال ،ويجنب �رشح الطرق وتف�سريها يف كل مرة (Horngren,1973:
.)61وتتج�سد العملية ال�سيا�سية ل�صياغة املعايري املحا�سبية �أ�سا�ساً من خالل احلركة
التفاو�ضية ،ويف الواقع على حركة الأطراف املتفاو�ضة نحو بع�ضهم بع�ضاً حتى يتم
ومر�ض تتحقق من خالله امل�صالح امل�شرتكة.ويظهر هذا املفهوم
التو�صل �إىل حل مقبول
ٍ
الديناميكي للتفاو�ض فيما يتعلق بالق�ضية حمور التفاو�ض وطبيعة احلركة التفاو�ضية
ومهارات القائمني بالتفاو�ض وعلى مراكز القوى لأو�ضاع املفاو�ضني عند حتديد املكان
املطلوب الو�صول �إليه (علي وهزامية. )26 :2005 ،ويف ظل ذلك ف�إن املدخل ال�سيا�سي يف
عملية و�ضع املعايري املحا�سبية ميثل املنهج �أو املدخل لو�ضع املعايري املحا�سبية الذي
يتبنى حل تعار�ض امل�صالح بني الأطراف امل�ستفيدة املختلفة من بينها املهنة واحلكومة
والأطراف املختلفة كافة ،وحتقيق رغبات كل الأطراف يف وقت واحد يف املعيار املقرتح،
واملراد �إ�صداره ،وهذا املدخل يت�ضمن حتديد اجلهة املقبولة التي تتوىل قيادة عملية �إ�صدار
املعايري واجلهات امل�شاركة بالعملية وطريقة امل�شاركة والت�صويت والإقرار والإلزام
بتطبيق املعيار.وتت�ضح مالمح املدخل ال�سيا�سي يف و�ضع املعايري املحا�سبية ب�شكل

جلي يف املطلبني الأ�سا�سيني اللذين يحكمان عمل جمل�س معايري املحا�سبة املالية
الأمريكي ( )FASBعند و�ضع املعايري املحا�سبية وهما (لطفي: )327 :2005 ،
1 .1اال�ستجابة حلاجات ووجهات نظر املجتمع االقت�صادي ككل ولي�ست فقط مهنة

املحا�سبة.
2 .2العمل من خالل اجلمهور العام ليعطي للأطراف املهتمة الفر�صة الكاملة للتعبري
عن وجهات نظرهم.
اذ ان عملية و�ضع املعايري املحا�سبية هي �أ�سا�سا عملية واقعية�.إذ �إن املعيار
املحا�سبي كما ي�شبهه ( )Solomon’s: 1978: 65- 72بعداد ال�رسعة يف ال�سيارة ي�ؤثر يف
�سلوك �سائقي ال�سيارات �أو ميكن خف�ض احلوادث بو�ساطة جعل العداد يقر�أ ال�رسعة �أكرث
من احلقيقة ،ويكون ت�أثريه �إيجابياً �أي�ضاً (اجلجاوي والعبداهلل. )10 :2002 ،ويف ال�سنوات
الأخرية ف�إن كثرياً من الباحثني اعتربوا �أن ال�ضغط �أو التح�شيد (اللوبي) ال�سيا�سي يعد
م�شكلة �أمام عملية و�ضع املعايري املحا�سبية ،فال�رشكات لديها احلافز لل�ضغط بالأ�سلوب
ال�سيا�سي بدالً من اال�شرتاك يف متطلبات العملية ب�شكل اعتيادي يف عملية و�ضع املعايري،
ويزداد التح�شيد ال�سيا�سي كلما ذهبت العملية بعيداً عن رغباتهم ومايف�ضلون من تطبيقات
حما�سبية (.)Konigsgruber,2009: 1لذا يرى بع�ضهم ب�أن املدخل ال�سيا�سي يف هذا املجال
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عبارة عن اجلهد املنظم ملجموعات امل�صلحة ال�ضاغطة املختلفة من �أجل �إجراء تعديالت يف
املعايري املحا�سبية ال�سائدة �أو املقرتحة ف�ضالً عن التدخل املبا�رش �أحيانا من جانب قوى
�سيا�سية من خالل م�ؤ�س�سات �سيا�سية (فار�س. )217 :1989 ،وميكن القول بوجود ارتباط
وا�ضح بني املدخل ال�سيا�سي يف املحا�سبة ،وبني قبول �أو عدم قبول الأطراف امل�ستفيدة
للعمل الذي تقوم به هيئة �صياغة املعايري املحا�سبية ،و�إذا ما �أخذنا بنظر االعتبار م�صالح
تلك الأطراف واختالفها ف�إن احل�صول على القبول الكامل �أو التام حول هذه املعايري يعد
�أمراً �صعب املنال (فار�س�. )222 :1989 ،إذ �إن جودة املعلومات املفيدة ،وعملية اختيار
املعايري التي حتقق ذلك الميكن توقعها دائماً يف ظل عملية االتفاق على اختيار الأف�ضل
فهناك حاجة يف الغالب �إىل املوازنة بني حاجات خمتلف الأطراف امل�شاركة ،تتم الت�ضحية
�أحيانا بامل�صالح اخلا�صة من �أجل �أن تكون ال�سيا�سة املحا�سبية مر�ضية للجمي ع (�Grif
. )fin,1980: 67لذلك ف�إن و�ضع املعايري املحا�سبية ي�شابه عملية �إنتاج القوانني ال�سيا�سية،
�إذ تبنى على منطق �سليم ،وعلى املالحظة واالختبار لآن و�ضع املعايري هو قرار �إجتماعي
فهي ت�ضع قيوداً على الت�رصفات وال�سلوكيات.لذلك يجب �أن يكونا مقبولني من الأطراف
ذات العالقة.و�أن املوافقة قد تكون طوعاً �أو بالقوة �أو كالهما.
ثانياً -دور املدخل السياسي يف حل تعارض املصاحل والوصول إىل التطبيقات املقبولة:
ين�ش�أ ال�رصاع يف الإطار املحا�سبي ب�سبب �أن الأطراف امل�شاركة يف العملية
االقت�صادية ،والذين تهتم املحا�سبة بتقدمي معلوماتها �إليهم ب�أن لديهم �أهداف متعار�ضة.
هذا ف�ضالً عن �أن املعايري املحا�سبية لي�ست حمايدة و�أن لها �أثارا خمتلفة على م�صالح
الأطراف امل�شاركة يف العملية االقت�صادية.لذا �سين�ش�أ ال�رصاع فيما بينهم ،ويحاول كل
طرف فر�ض تلك املعايري التي ت�ضمن حتقيق م�صلحته اخلا�صة ولو على ح�ساب الآخرين
(فار�س. )216 :1989 ،وي�ؤكد ( )Watts & Zimmerman- 1978يف �إطار تطوير نظرية
و�ضعية للمحا�سبة على �أن الأفراد يت�رصفون لأجل تعظيم منافعهم وبالنتيجة ف�إن الإدارة
ت�ضغط �أو حت�شد على املعايري املحا�سبية ا�ستناداً �إىل م�صلحتها اخلا�صة باعتبار �أن تلك
املعايري ت�ؤثر على ثروتهم؛ �أي �أن لهم الدافع الكبري لل�ضغط على املعايري املحا�سبية التي
تقود �إىل زيادة الأرباح املعلن عنها ،وبالتايل تقليل منفعتهم؛ لأنها �ست�ؤدي �إىل تدفقات
نقدية خارجة اكرب من خالل ال�رضائب والتكاليف ال�سيا�سية ملواجهة تدخالت احلكومة
والتكاليف التنظيمية ،وبالتايل تقليل حوافز الإدارة ومكاف�آتها (. )Milne,2001: 2
وتظهر ال�ضغوط ال�سيا�سية ( )Lobbyingيف درجات خمتلفة جداً و�إن تلك ال�ضغوط
ميكن �أن تعرقل اجلهود الرامية �إىل حتقيق التقارب على م�ستوى عال من اجلودة.ويرى
 Suttonب�أن جماعات ال�ضغط ترتكب على �أ�سا�س اقت�صادي؛ �أي املوازنة بني التكاليف
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واملنافع ،وكلما كانت املنافع �أكرب ،كلما كان ال�ضغط مربراً.وعلى هذا الأ�سا�س متار�س
الأطراف ال�ضاغطة جهودها يف كل مراحل �صياغة املعيار املحا�سبي �سواء يف فرتة اقرتاح
املعيار �أو مرحلة الدرا�سة الفنية واالقرتاح املبدئي وعر�ضه على املناق�شة العلنية �أو مرحلة
�إ�صدار املعيار يف �صورته النهائية ،ويتوقف توقيت ال�ضغط املثايل كلما كان املعيار يف
بداياته الأوىل �أو مراحل اقرتاحه (فار�س. )228 :1989 ،لذا تقع عقبة واحدة يف م�سار
هيئات و�ضع املعايري متمثلة مبجموعة من ال�ضغوط “ال�سيا�سية” التي تنجم عن مبادرة
�أي جمل�س ي�صف املعاجلات املحا�سبية اخلا�صة ،والق�ضاء على العالجات البديلة ،و فر�ض
�رشوط االف�صاح �إال�ضافية� ،أو ت�شديد التف�سريات امل�سموح بها.مما تفر�ض على املعايري
املقبولة مزيداً من التحديد ،وتوفري فر�صة �أقل للمرونة�.إذ تولد كثرياً من املحاوالت من قبل
الأطراف املت�رضرة لتتحرك بقوة و ذلك ملنع وا�ضع املعيار املحا�سبي من فر�ض �رشوط غري
مرغوبة من قبل تلك الأطراف للدفاع عن م�صاحلهم الذاتية.لذا ف�إن عدم اتفاق الأطراف

امل�ستفيدة على القبول اجلماعي للمعيار املقرتح �أو املعدل يرتتب عليها نتائج مه ّمة
متمثلة يف (فار�س: )222 :1989 ،
�1 .1رضورة التنازل عن مفهوم القبول اجلماعي للمعايري املحا�سبية �إىل مفهوم �أقل

من ذلك يدور حول �أغلبية امل�ستفيدين من تلك املعايري.
�2 .2رضورة �إكمال العمل الفني بعملية ت�سويق ماهرة للمعايري يف �أو�ساط الأطراف
امل�ستفيدة.
�3 .3صعوبة التعويل على �إحداث تطورات نظرية يف البناء العلمي للمحا�سبة ،وبالتايل
�أ�صبح من ال�رضوري الأخذ بنظر االعتبار التطوير التدريجي للمعايري ال�سائدة من خالل
الأخذ بنظر االعتبار م�صالح الأطراف امل�ستفيدة املتعار�ضة.
ثالثاً -أساليب الضغط يف إطار عملية صياغة املعايري احملاسبية:
ت�أخذ �أ�ساليب ال�ضغط طرقاً عديدة من جانب جماعات ال�ضغط على هيئة و�ضع املعايري
املحا�سبية� ،إذ تختار جماعات ال�ضغط و�سيلتها التي حتقق لها املنفعة االكرب ب�أقل تكلفة
ممكنة.لذا ميكن ت�صوير �أ�ساليب ال�ضغط كالآتي (فار�س: )229 :1989 ،
�1 .1أ�ساليب ال�ضغط يف الأمد الق�صري� :إذ يتعلق ال�ضغط بهدف تغيري معيار حما�سبي
�سائد �أو مقرتح ،ومن �أ�ساليب ال�ضغط هنا:
Ú Úالطريقة املبا�رشة –
ويمُ ار�س من قبل جماعات ال�ضغط نف�سها من خالل االت�صاالت التي تتم بينهم وبني
هيئة و�ضع املعايري.
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Ú Úالطريقة غري املبا�رشة – ويمُ ار�س هذا ال�ضغط عن طريق �أطراف خارجية تتبنى
وجهة نظر ال�ضاغطني وجتند ملمار�سة ال�ضغط نيابة عنهم على هيئة و�ضع املعايري،
و ُتختار هذه اجلهات اخلارجية لأعتقادهم يف ان لها ت�أثريا قويا على اع�ضاء هيئة و�ضع
املعايري.وقد تتمثل هذه اجلهات اخلارجية ب�أطراف ذات عالقات معينة باع�ضاء هيئة
و�ضع املعايري �أو تكون �أطراف ذات �سلطات غري حمدودة مثل اجلهاز الت�رشيعي �أو التنفيذي
للدولة.

�2 .2أ�ساليب ال�ضغط يف الأمد الطويل:
ويرتبط هذا ال�ضغط بتغيري �أ�سلوب عمل هيئة و�ضع املعايري ،والعمل على و�ضع متثيل
مبا�رش جلماعات ال�ضغط يف جمل�س هيئة و�ضع املعايري.
�إن ت�أثري ال�ضغط «ال�سيا�سي» يكون كبرياً حتى يف الأماكن التي يوجد فيها �آلية فر�ض
و�سلطة قوية ،كما هو احلال يف الواليات املتحدة ،فوجود هيئة تبادل الأوراق املالية ()SEC
كوكالة حكومية فيدرالية قوية متتلك �سلطة يف فر�ض التقارير املالية �إال �أن ال�رشكات
الكبرية عندما جتد �أن معايري  FASBاملقرتحة غري متفقة مع م�صاحلها ،ف�إنها تواجهها
باالعرتا�ض ،و�أنهم ي�شكّلون فريقا لل�ضغط (لوبي) على  FASBملنع �إ�صدار املعيار من �أجل
جتنب التدخل احلتمي من قبل .SECلذا حتاول يف ذلك الكيانات املخت�صة بو�ضع املعايري
املحا�سبية �إىل تنظيم هذا ال�رصاع عن طريق اختيار تلك املعايري التي حتقق رغبات كل
الأطراف يف وقت واحد ولو ب�شكل جزئي ،وعندما تف�شل يف ذلك� :أي يف التو�صل �إىل معايري
توفيقية ،يحاول كل طرف فر�ض معايريه املف�ضلة عن طريق حماولته ممار�سة ال�ضغوط
على الكيان املخت�ص بو�ضع تلك املعايري ،وتتطور تلك ال�ضغوط حتى ت�صل �إىل اال�ستعانة
بقوى خارجية عن مهنة املحا�سبة لتدعيم ال�ضغط.
�إن زيادة املناف�سة بني الأطراف امل�ستفيدة تو�سع نطاق ال�رصاع داخل النظام ال�سيا�سي
املحا�سبي ،لذا ميكن حتقيق التوازن بني الفرق ذات امل�صلحة من خالل تو�سيع الدعم
لكل وجهات النظر ،وهذا يتعلق بدرجة التنظيم املهني لعملية و�ضع املعايري املحا�سبية
(. )Young,1991: 809- 813فهناك خطورة يف ان ت�صبح عملية و�ضع املعايري م�س�ألة
م�سي�سة على وترية متزايدة ،فمجموعات امل�صالح اخلا�صة قد متتلك املبادرة الإ�ضافية
من خالل قيامها بعمليات حت�شيد لوكالة حكومية بهدف احل�صول على �أ�س�س �سيا�سية (او
معنيني بقرارات �سيا�سية) قد ي�شعرون رمبا ب�رضورة حماربة �أو م�ضايقة املعرت�ضني �أو
املن�شقني حماية للم�صلحة العامة ،وهناك تخوف �آخر وهو �أن اجلمهور غري املطَّ لع قد يطلب
�إجراءً ما ،ولكن ذلك قد يكون على ح�ساب املعايري املحا�سبية ومهنة املحا�سبة نف�سها
(بلقاوي�. )2009 :204 ،إال �أنه ميكن القول �إن �أكرث القوى املقتدرة التي ت�ؤثر يف تطوير
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املعايري املحا�سبية هي جمموعات امل�ستخدمني التي تتكون من جمموعات امل�ستخدمني
املهتمني باملعايري �أو املت�أثرين بها و�إجراءاتها (. )Keiso&et.al.,1995: 14
رابعاً -االعرتاضات على املدخل السياسي يف احملاسبة:
ي�سود جدل وا�سع باالجتاه نف�سه من قبل كثري من املحا�سبني يدور �ضد ت�سيي�س عملية
و�ضع املعايري املحا�سبية ،وي�ستند املعار�ضون للمدخل ال�سيا�سي يف عملية �صياغة املعايري
املحا�سبية �إىل �أن جوهر املعايري املحا�سبية يتمثل باحلياد� ،إذ يرى  Solomonsب�أن واجب
املحا�سبني كمع ّدين للمعلومات املحا�سبية هو تقدمي املعلومات التي يثق بها املجتمع،
وي�ستند �إليها يف تعظيم رفاهيته وهو �أمر لن يتحقق �إال �إذا كانت املعايري امل�ستخدمة يف
�إنتاج تلك املعلومات حيادية يف متثيل احلقائق ،ولن تكون كذلك �إذا مل تكن حممية من �أي
تدخل �سيا�سي ،لذلك ف�إن هذا التدخل يجب �أن يكون حمل مقاومة املهنة (فار�س:1989 ،
. )212 -211وي�ؤكد  Sterlingعلى حياد املعايري ويرى �أن ا�ستخدام الطريقة العلمية
فر�صة للتحرر من ت�أثريات امل�صلحة اخلا�صة وبالتايل ف�إن عملية و�ضع املعايري ماهي
�إال م�شكلة فنية بحته ويجب �أن حتل يف �إطار نظري وبا�ستخدام الطريقة العلمية.ويرى
معار�ضون �آخرون ب�أن املحا�سبة ذات طبيعة فنية وتخ�ص�صية ،وبخا�صة يف جمال بناء
املعايري املحا�سبية مما ي�ؤكد �أهمية �إدارة املهنة ملثل هذه العملية� ،إذ تعد مهنة املحا�سبة
من املهن التي ت�سعى �إىل خدمة امل�صلحة العامة ،و�أن التدخل ال�سيا�سي ي�سبب �رضراً مهماً
�إذ ي�شكل قيداً على نتائج التنظيم الذاتي ،وبالتايل القدرة على �إدامة الثقة العامة يف املهنة،
ويف عملية و�ضع املعايري املحا�سبية خا�صة�.إال �أن �آخرون يرون ب�أن ال�ضغط ال�سيا�سي
يزداد مع مدخل التنظيم الذاتي للمهنة كون املهنة لي�س لديها القوة �أو ال�سلطة للفر�ض
�أو الإلزام كما يعرب عنه القانون ،و�إذا ما �أريد للمهنة اال�ستمرار فعليها ا�ستيعاب غالب
الأطراف ذات امل�صلحة يف عملية و�ضع املعيار املحا�سبي (. )Zafar,2010: 1- 3ويرى
معرت�ضون �آخرون �أن املدخل ال�سيا�سي منهج غري �صالح لكل املجتمعات نتيجة اختالف
الأبعاد الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والقانونية للبلدان املختلفة ودرجة
�إميانها بالتفاو�ض املهني يف الإطار ال�سيا�سي وقدرة املجتمع على تقبل تلك العملية �أو
قدرة املهنة �أو احلكومة على �إدارة عملية التفاو�ض بنجاح للو�صول �إىل معايري حما�سبية
مقبولة�.إال �أن احلقيقة ال�سائدة تفر�ض على املحا�سبني االعرتاف بحقيقة امل�صالح املختلفة
املرتبطة باملعايري املحا�سبية ،وبالتايل احلاجة �إىل االعرتاف بالبعد ال�سيا�سي يف العمل
وقبوله؛ لأنه �أ�صبح حقيقة واقعة ،ويجب �أن ي�ستكمل املحا�سبون املهارة الفنية التي
يتميزون بها باملهارة ال�سيا�سية املطلوبة للتعامل مع خمتلف جمموعات ال�ضغط (فار�س،
. )219 :1989
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خامساً -املعايري احملاسبية السياسية ومشكلة القبول بها:
يع ُّد القبول بالطريقة �أو املنتج املحا�سبي من قبل الأطراف ذات امل�صلحة باملعيار
املحا�سبي �أمراً حا�سماً يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف ظل املدخل ال�سيا�سي،
وبدون هذا القبول قد ينهار املعيار املقرتح �أو املعدل بالرغم من �صالحيته الفنية ،وقد
ي�صل الأمر �إىل فقدان الثقة يف هيئة �صياغة املعيار نف�سها (فار�س�. )221 :1989 ،إذ متثل
الفوائد االقت�صادية للمعايري املحا�سبية �أمراً حا�سماً يف عملية قبول املعيار املحا�سبي
كونها ت�شكل الأ�سا�س لإعداد التقارير املالية اخلارجية ،وهي موجهة �أ�سا�سا لال�ستخدام من
قبل امل�ستثمرين احلاليني واملرتقبني والدائنني ،لذا حاولت املهنة املحا�سبية تطوير معايري
حما�سبية ذات قبول عام وتطبيق وا�سع ،وبدون تلك املعايري �سيقوم كل حما�سب بتطوير
معايريه اخلا�صة ،وهنا �ستكون املقارنة م�ستحيلة بني نتائج العمل املحا�سبي للكيان
الواحد بتعدد املحا�سبني �أو بني الكيانات االقت�صادية املختلفة (الفداغ. )2002 :46 ،و�إن
تغيري املعايري املحا�سبية �أو تطويرها يجب �أن يهدف �إىل حت�سني املنفعة من املعلومات
الناجتة خلدمة ه�ؤالء امل�ستخدمني� ،إال �أن حتديد هذه الفوائد وقيا�سها هي مهمة �شاقة جداً.
اال ان املعايري املحا�سبية تبقى م�س�ألة �رضورية لكفاءة �أداء االقت�صاد ككل ب�سبب اعتماد
قرارات تخ�صي�ص ر�أ�س املال ب�شكل كبري على املعلومات املالية ذات امل�صداقية واملوجزة
واملفهومة واملعلنة على نطاق وا�سع�.إال �أن الفوائد الناجمة عن حت�سني املعايري ي�صعب
تتبعه �إذ يعد من امل�سائل ال�سلوكية� ،أكرث من كونه م�س�ألة تكلفة�.إذ يرى Rappaport- 1964
ب�أن املعايري املحا�سبية ذات ت�أثري يف ال�سلوك االقت�صادي ،ومن ثم يف توزيع الرثوة بني
الأطراف املختلفة من خالل ثالثة اجتاهات هي (اجلجاوي: )147 -146 :2010 ،
1 .1الت�أثري يف �سلوك م�ستخدمي القوائم املالية مثل امل�ساهمني وباقي امل�ستثمرين.
2 .2الت�أثري يف �سلوك �أطراف مثل املناف�سني والعمال واملجهزين وامل�ستهلكني
والهيئات احلكومية.
3 .3الت�أثري يف �سلوك ال�رشكات التي يحتمل �أن تكون نداً من خالل التغذية العك�سية
للإبالغ املايل طبقاً ملتطلبات املعايري املحا�سبية.
وميكن تقومي التكاليف والفوائد االقت�صادية من وجهة نظر وا�ضعي وم�ستخدمي
املعلومات املحا�سبية ،ولكن كثريا ما يقال �أن هذا الرتكيز �ضيق جدا.ويقال �إن العواقب
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية هي وراء تلك التحديدات من وجهة نظر وا�ضع �أو
م�ستخدم تلك املعلومات ،والتي غالباً ما تكون عملية ت�ستحق التقومي يف عملية و�ضع
املعايري املحا�سبية ك�أ�سا�س الحق يف قبول املعيار (. )Itoh,1982: 66- 82
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سادساً -املعايري احملاسبية السياسية والتطبيقات املقبولة من قبل معدي املعلومات احملاسبية:
تواجه عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف �ضوء املدخل ال�سيا�سي م�شكلة تكوين
عبء يتمثل باالن�شطار الهائل للمعايري املحا�سبية.وتعد امل�شكالت الآتية م�سببات لعبء
املعايري (بلقاوي: )208 :2009 ،
1 .1الكم الهائل من املعايري.
2 .2الكم الهائل من التفا�صيل التي تتطلبها املعايري.
3 .3عدم وجود معايري حمددة مما يجعل من عملية اختيار معايري معينة م�س�ألة بالغة
ال�صعوبة.
4 .4ف�شل املعايري ذات الغر�ض العام ب�إعطاء فروق بني احتياجات املعدين
وامل�ستخدمني.
5 .5ف�شل املعايري ذات الغر�ض العام يف �إعطاء فروق بني الوحدات العامة والوحدات
غري العامة ،و الك�شوف املالية ال�سنوية واملرحلية وامل�رشوعات الكبرية وال�صغرية والك�شوف
املالية املدققة وغري املدققة.
�6 .6إف�صاح مفرط من التفا�صيل وقيا�سات معقدة �أو كليهما.
ومن هذا املنطلق ف�إن معدي املعلومات املحا�سبية واملدققني ،يطمحون �أ�سا�ساً �إىل
االطمئنان ب�أن ما يقدموه من معلومات يف �ضوء تطبيق املعايري املحا�سبية مالئمة ومعربة
عن كل احلاالت واحلقائق التي حت�صل يف التطبيق الفعلي ،وهو بحث �أ�سا�ساً عن الأمان
واالبتعاد عن خطر املتطلبات القانونية والتنظيمية �إال �أن زخم املعايري وتف�صيالتها ف�ضالً
عن املنهج الذي تعتمده كثري من املعايري املعدة والقائمة على تعدد القواعد يف ظل املعيار
ميكن �أن توقعهم يف تلك املطالبات (. )Palmrose, 2009: 285وميكن بيان �آثار ا�ستخدام

املعايري املحا�سبية املعدة وفق املدخل ال�سيا�سي يف مدى قبول املعدين للتطبيقات
التي ت�أتي بها هذه املعايري من خالل بيان ثالثة جوانب رئي�سة:
♦ ♦ت�ؤدي املعايري ال�سيا�سية �إىل زيادة وتعقيد عمل املحا�سب واملدقق:

�إذ يواجه املحا�سبون عدداً كبرياً غري مرن من املعايري املحا�سبية ،ف�ضالً عن العدد
الكبري للقواعد والتطبيقات امل�سموح بها يف ظل تلك املعايري ،وهو ما ي�ؤدي �إىل ت�أثريات
مهمة وجدية على العمل املنجز من قبل املحا�سبني وقيمة املعلومات املالية من وجهة
نظر امل�ستخدمني والقرارات من وجهة نظر الإدارة.فاملحا�سبون رمبا يفقدون �أي فاعلية
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�أو كفاءة عند �إجنازهم ملهمتهم ب�سبب البيانات الكبرية العدد التي يجب �أن يتجاوبوا معها
ويطبقوها.كما ميكن �أن جند حاالت كبرية من �إخفاقات التدقيق لأن املدقق قد فقد ما
يجب �أن يكون عليه تركيز التدقيق �أي �أن التدقيق �سيكون م�شتتاً.كما �أن ان�شطار التوجيهات
املحا�سبية املعقدة ي�ؤدي �إىل عدم التجاوب يف تطبيق هذه التوجيهات من قبل ال�رشكات يف
ظل اتفاق �ضمني مع املحا�سبني القانونيني.فاملحا�سب املمار�س املحا�رص قد يح�رش بني
متطلبات املعايري املهنية ،وعدم ر�ضا عمالئه من ال�رشكات الذين فر�ض عليهم حتمل عبء
املعايري ،ومما ال�شك فيه �إن هذا املوقف ي�ؤدي �إىل م�ضامني جدية يف حتديد امل�س�ؤولية
املهنية ،وت�آكل الأخالق املهنية وخ�سارة دعم اجلمهور والتنافر داخل مهنة املحا�سبة
(بلقاوي�. )210 :2009 ،إذ �إن كثرياً من االنتقادات تتمثل يف �أن هيئة و�ضع املعايري مل
تذهب بعيداً مبا فيه الكفاية يف التعرف �إىل مطالب املعدين �أو امل�ستخدمني وحاجاتهم
(. )Wyatt,1991: 84- 85- 86

♦ ♦�إ�ضعاف دور مهنة املحا�سبة وال�سماح بتدخل الأطراف الأخرى يف خ�صو�صيات
العمل املحا�سبي:
�إن عدم م�ساهمة املهنة يف تثقيف مكوناتها لدورها يف املجتمع �أو لدور �إطارها
املفاهيمي والفكري ،فكثري من املحا�سبني ال يفهمون كيف ترى هيئة و�ضع املعايري
مهمتها وي�شكو كثريون من �أن الهيئة حتاول �إما لإحداث تغيري اجتماعي معني �أو هي �أ�سرية
امل�صالح اخلا�صة من دون �أي اعرتاف ب�أن اخلروج من نقاء الأطر املفاهيمية غالباً ما
يكون �رضورياً لتحقيق امل�ستوى الالزم من االتفاق على م�س�ألة معيار ما ،و لي�س بال�رضورة
�أن تعك�س رغبة الهيئة يف حتقيق �أي م�صلحة خا�صة ،وبالت�أكيد ال تهدف �إىل تعزيز بع�ض
ال�سيا�سات االجتماعية املحددة �أو غري املحددة.لذا يعد مهماً الغرا�ض جلب بع�ض النظام
�إىل عملية و�ضع املعايري ،وتوفري هيكل نظامي حلل الق�ضايا وم�ساعدة امل�ستخدمني يف فهم
معنى التمثيل املايل من خالل الأطر الفكرية ،ال بو�صفها وثيقة تطبق بطريقة ميكانيكية،
ولكن بو�صفها �إطاراً مرجعياً (. )Wyatt,1991: 84- 85- 86
♦

♦ا�ضعاف دور املعايري العلمية للمحا�سبة ودور اجلهات العلمية والأكادميية:

تتلخ�ص االنتقادات الأكادميية يف �أن تلك الأجزاء من �أطر العمل هي و�صفية �أكرث من
كونها مفاهيمية� ،أي عبارة عن ملخ�ص للبدائل �أكرث مما هو �أ�سا�س لتوجيه القرارات.و قد
قلل �آخرون من قيمة و�ضع الإطار املفاهيمي من قبل الهيئات املحا�سبية من خالل الت�أكيد
على �أن عملية و�ضع املعايري هي لي�ست �أكرث من عملية �سيا�سية من كونها بناءات وفق الأطر
املفاهيمية� ،أو على الأقل هي عمل �سيا�سي مبا فيه الكفاية يف طبيعة الواقع ودورها اكرب
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من الدور الذي يقوم به الإطار املفاهيمي يف عملية بناء املعايري.و قد اختار �آخرون هذا
املو�ضوع �أحيانا بحجة �أن هيئة و�ضع املعايري حتتاج �إىل النظر �إىل الآثار االقت�صادية يف
البدائل املحا�سبية �أي الأخذ بنظر االعتبار امل�صالح االقت�صادية ،مما جعل العملية �سيا�سية
�أكرث مما هي خا�ضعة للأطر املفاهيمية للمحا�سبة (. )Wyatt,1991: 84
♦

♦ارتفاع تكاليف �إعداد املعيار املحا�سبي يف �ضوء املدخل ال�سيا�سي:

�إن تكاليف عملية التغيري املحا�سبي املطلوبة والأكرث و�ضوحاً والتي ت�ؤثر يف
امل�ص ّدرين للبيانات املالية تتمثل مبا ي�أتي:
 تكاليف فهم املعاجلة واملعلومات الناجتة يف �ضوء متطلبات املعيار اجلديد.
 تكاليف متطلبات التدقيق وفقا للمتطلبات الواردة يف املعيار اجلديد.
 تكاليف ن�رش املعلومات (�أو االبالغ) لأولئك الذين يجب �أن يح�صلون عليها.
�إن ح�رص مثل هذه التكاليف ومتطلباتها ي�شري �إىل حجمها الكبري وامل�ؤثر يف متطلبات
العمل املحا�سبي ،وبخا�صة �إذا ما كانت تلك العملية حت�صل با�ستمرار يف العمل املحا�سبي
من خالل �إ�صدار املعايري.
♦

♦التكلفة االقت�صادية املحتملة التي يواجهها معدي املعلومات املحا�سبية:

والتي تن�ش�أ من الآثار ال�سلبية للمناف�سة الناجمة عن الإف�صاحات الإ�ضافية املطلوبة.
فاملعلومات الواردة يف التقارير املالية اخلارجية يفرت�ض �أن ت�ستخدم من قبل امل�ستثمرين
والدائنني ووفقاً لذلك ،ف�إن �أ�ساليب الإبالغ املايل املتغرية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تغيري يف
قرارات امل�ستثمر والدائن والتي ت�ؤثر يف تكلفة ر�أ�س مال ال�رشكات و مدى توافرها.لهذا
ال�سبب ،عندما تقرتح معايري جديدة ،ف�إنها �ستواجه معار�ضة قوية لهذا االقرتاح ،وهو غالباً
ما يعرب عنها من قبل ال�رشكات املت�رضرة خوفاً من الأثر ال�سلبي على تكلفة ر�أ�س املال.
ومن الأنواع الأخرى لنتائج املعايري يف التكلفة االقت�صادية الطرق التي ميكن للإدارة �أن
ت�ستجيب بها للمعيار املعدل.و كثرياً ما يظهر القلق عندما يتم التعبري عن ت�صميم معيار
يظهر املعلومات املحا�سبية لال�ستخدامات اخلارجية عن طريق الإدارة ،وبخا�صة عندما ال
يكون مالئما لقيا�س الأداء الداخلي للإدارة من وجهة نظرها.وميكن �أن يعني هذا �أن املعيار
املطلوب �سوف يكون له نتيجة خمتلة من حيث �أهداف الإدارة ،وهنا ميكن �أن يكون له ت�أثري
م�شو�ش.و يجوز �أن تظهر تكلفة اقت�صادية مماثلة� ،إذا كانت هناك حاالت جترب فيها املعايري
املحا�سبية الإدارة لتت�رصف بطريقة غري اقت�صادية لتحقيق مزيد من اال�ستقرار �أو التح�سني
يف عمليات الت�شغيل ق�صرية الأمد ويف النتائج املعلنة (. )Brown,1990: 89- 92
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سابعاً -املعايري احملاسبية السياسية والتطبيقات املقبولة من قبل مستخدمي املعلومات احملاسيب:
ي�ؤكد ( )Sylvain&et.al., 2006: 29من خالل تطوير نظرية تف�سريية على �أن
م�ستخدمي القوائم املالية ي�شرتكون يف عملية و�ضع املعايري املحا�سبية ،وقد بني ذلك من
خالل الربط بني خ�صائ�ص عملية و�ضع املعايري وحمددات الأفراد يف اال�شرتاك بالعملية
واملتمثلة بال�سلطة والت�سيي�س يف هيئات و�ضع املعايري ،ف�إطار ال�سلطة هو العن�رصامل�شغل
يف �إطار و�ضع املعايري ،وهو مقدمة لو�صف خ�صائ�ص هذه العملية.والتي تت�شكل يف ظلها
جماعات ال�ضغط من جمموعات امل�ستخدمني ذوي امل�صلحة يف املعايري املحا�سبية ،والتي
تتجلى م�صاحلها �أ�سا�ساً يف الإطار االقت�صادي للم�صلحة ،و�إن التح�شيد الذي تقوم به
يهدف �إىل تعظيم املنفعة الذاتية لها ولذلك فهي حتاول ت�سيي�س املعايري املحا�سبية التي
تبدو حمققة لتلك امل�صلحة.ويف �إطار تلك العالقة ميكن �إبراز �آثار املعايري املحا�سبية

ال�سيا�سية يف الأطراف املختلفة امل�ستفيدة من خالل التطبيقات التي تعر�ضها هذه
املعايري ومدى قبولها كالآتي:
1 .1ارتفاع تكاليف املعايري ال�سيا�سية على الأطراف امل�ستفيدة:

عند درا�سة العواقب االقت�صادية لكثري من املعايري املحا�سبية تختلف وجهات نظر
الأطراف امل�ستفيدة فيما بني داعم وبع�ض معار�ض ،وهو ما يتطلب من هيئة و�ضع املعايري
�أن تكون م�صغية ومهتمة بالنتائج االقت�صادية ل�سلوكها ،وما يتوجب �أن ال تفعله الهيئة هو
�إ�صدار �إعالنات م�سبقة ذات دوافع �سيا�سية وعليها �أن تهتم باملقومات ،و�أن ت�ستند معايريها
على البحوث القابلة للتطبيق و�أطر عمل فكرية لها �أ�س�سها يف الواقع االقت�صاديwww.(.
�. )scribd.comإن االختيار ما بني �سيا�سات حما�سبية بديلة لها بع�ض الت�أثريات وبدرجات
متفاوتة على �سلوك الأفراد �أو الكيانات� ،إذ �إن املعلومات املحا�سبية قادرة على �أن ت�ؤثر
على تخ�صي�ص املوارد ،وتوزيع الرثوات من خالل ا�ستخدام تلك املعلومات� ،أي بعبارة
�أخرى ميكن للتقارير املالية اخلارجية �أن ت�ؤثر على قرارات و�سلوكيات امل�ستثمر كمتلقٍ
مق�صود �أو �آخرين ممن قد ي�ستفيدون من هذه اجلهود باملجان مثل العاملني واملناف�سني
وامل�ستهلكني واملحللني املاليني.ف�ضالً عن �أن كثرياً من العقود واملعاهدات القانونية ،كثرياً
ما يعرب عنها ب�صيغة �أرقام حما�سبية �أو ن�سب مالية كما يتحمل امل�ستخدمون �أي�ضاً تكاليف
عندما يتم التغيري يف املعايرياملحا�سبية ،وهذه التكاليف ت�شمل:
 تكاليف التحليل و الفهم ،و تف�سري املعلومات اجلديدة.
 تكاليف معاجلة املعلومات املفرطة ،ورف�ض املعلومات التي ُتكرر ،و�إن ت�شخي�ص
التكرار ال يخلو من التكاليف اي�ضاً.
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2 .2الت�أثري الثقايف للمعايريال�سيا�سية ورفع روح املنفعة اخلا�صة فوق املنفعة
العامة:
�إن االختالف الوا�ضح يف القواعد والإجراءات املحا�سبية املتبعة يف البلدان املختلفة
ترجع ب�شكل عام �إىل اختالف العوامل البيئية املحيطة ،كما �أن االختالف يف املمار�سات
املحا�سبية املوجودة يف دول العامل املختلفة تعك�س االحتياجات املختلفة للم�ستخدمني
بها (غزوي. )64 :2010 ،وهذا يعني �أن لكل بيئة دولية منوذجاً ثقافياً يتفرد عن النماذج
الأخرى املوجوده يف بيئات �أخرى ،و�إن ما يجعله متفرداً خ�صو�صية عوامل البيئة اخلا�صة
به ،والتي تختلف حتماً عن عوامل بيئة �أخرى (. )Berton& Largent,2000: 4لذا ف�إن
املعرفه املحا�سبية وعملية �صياغة املعايري متثل دفاع تطبيقات حما�سبية منطقية
�رضورية و�إنتاجها ك�أ�سلحة ايديولوجية ت�ساهم يف حل ال�رصاع يف جمال توزيع الرثوه
االجتماعية ،حيث �إن تلك التطبيقات تع ّد تراكيب اجتماعية ،تعرب عن حقيقة الظاهره
االجتماعية وت�سعى للتوافق معها (. )Lehman & Tinker,1987: 503

3 .3ت�ضارب املعايري واحلاجة لها من قبل الأطراف املختلفة وخ�صو�صا منها
ال�صغرية:
ي�صاب امل�ستخدمون للمعلومات املحا�سبية من الإرباك الكبري من خالل العدد الهائل
واملعقد من املالحظات الهام�شية امل�ستخدمة ل�رشح املتطلبات يف ظل املعايري احلالية.
فم�ستخدمو التقارير املالية لل�رشكات ال�صغرية هم عموماً قلقون ب�شان التعقيد الذي
�أوجدته ا�صدارات جمال�س املعايري املحا�سبية ،فامل�صطلحات املعقدة والغريبة املتخمة
بها املالحظات الهام�شية ميكن �أن تفهم من قبل املحا�سبني ذوي الدراية مب�ضمون
وتعقيدات املعلومات وال�ش�ؤون املالية ،وال يفهمها كثري من غري املخت�ص�صني.ويعد موقف
الإداريني م�شابهاً حلال امل�ستثمرين جتاه عدد املعايري وتعقيدها ،ففي احلقيقة قد يف�ضلون
�إعادة كتابة العقود وتغيري ممار�سات الأعمال التجارية بهدف عدم تطبيق بع�ض املعايري
املحا�سبية �أو لتاليف الكلفات املفرطة لإعداد املعلومات والتحقق منها.فقد تفوق تكلفات
التجاوب مع املعايري املنافع املتحققة منها (بلقاوي. )212 -211 :2009 ،

الدراسة امليدانية:
أوالً -وصف جمتمع وعينة البحث:
بغر�ض �إجراء الدرا�سة امليدانية فقد اختري جمتمع معدي املعلومات املحا�سبية ليمثل
ثالث طبقات هي� :أ�ساتذة اجلامعة يف اخت�صا�ص املحا�سبة والتدقيق ،وممار�سو مهنة
املحا�سبة من املحا�سبني واملدققني الداخليني ،ونظراً للحجم الوا�سع لهذا املجتمع فقد ُحدد
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وح�رص بحملة ال�شهادات العليا فقط الرتباط البحث مبو�ضوع متقدم من املعرفة املحا�سبية.
ُ
�أما الطبقة الثالثة فتتمثل باملحا�سبني القانونيني ومراقبي احل�سابات املمار�سني من خالل
مكاتب التدقيق اخلا�صة وديوان الرقابة املالية.
�أما جمتمع الأطراف امل�ستفيدة من املعلومات املحا�سبية فيعد من املجتمعات التي
ي�صعب ح�رصها لتنوعها وانت�شارها اجلغرايف الوا�سع� ،إذ اختريت طبقة الإدارة ،كما اختري
مدير من كل �رشكة م�ساهمة م�سجلة يف �سوق العراق للأوراق املالية.كما اختري م�ساهمان
من كل �رشكة م�سجلة يف ال�سوق نف�سه�.أما طبقة الدائنني فقد اختري مدراء امل�صارف العاملة
يف البيئة العراقية وامل�سجلة يف �سوق العراق�.أما جمتمع احلكومة فقد اختري مدراء الدوائر
والأق�سام احل�سابية يف وزارة املالية�.أما جمتمع �سوق العراق للأوراق املالية فقد ُم ِّثل من
خالل جمل�س املفو�ضني والبالغ عددهم ثمانية �أع�ضاء�.أما اجلمهور العام فقد اختري منه
طبقة ال�سيا�سيني والربملانيني والإعالميني مبختلف �أ�صنافهم كمجتمع للبحث.واجلدول
يو�ضح الآتي جمتمع البحث والعينة املختارة من كل طبقة وكالآتي:
الجدول ()1
مجتمع وعينة البحث

املجتمع

العينة ا�ستمارات موزعة ا�ستمارات م�سرتدة ن�سبة اال�ستجابة

الدائنون( -م�صارف)

12

12

10

%83

امل�ستثمرين

25

25

24

%96

املدراء

13

13

10

%77

ادارات حكومية

10

10

10

%100

جمهور عام (�سيا�سني واعالميني)

25

25

25

%100

�سوق االوراق املالية

5

5

5

%100

جمموع اال�ستمارات

90

90

84

%93

حما�سبني (�شهادات عليا)

10

10

8

%80

مراقبي ح�سابات قطاع خا�ص

18

18

17

%94

ديوان الرقابة

10

10

9

%90

ا�ساتذة اجلامعة

27

27

24

%89

جمموع اال�ستمارات

65

65

60

%92

155

155

144

%93

جمموع اال�ستمارات الكلية
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عدد المصارف المسجلة في نشرة سوق العراق لالوراق المالية لعام  )21( 2011مصرف.
عدد الشركات المسجلة في سوق العراق لالوراق المالية لعام  )85( 2011شركة.
عدد مراقبي الحسابات المسجلين ( )158حسب نشرة نقابة المحاسبين العراقيين ذات الرقم 41
لعام .2010
عدد مراقبي الحسابات العاملين في ديوان الرقابة المالية ( )96حسب بيانات ديوان الرقابة في
بغداد واربيل.
عدد اساتذة الجامعات العراقية بتخصص المحاسبة ( )259حسب بيانات قسم االحصاء في وزارة
التعليم المركزية واقليم كوردستان.

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أنه ُو ِّزعت ( )155ا�ستبانة على العينة املختارة� ،أعيد
منها ( )144ا�ستبانة اعتربت �صاحلة ،وبالتايل ف�إن اال�ستبانات النهائية املعتمدة بلغت
( )144ا�ستبانة �أي بن�سبة ا�سرتداد بلغت ( ، )%93وهو ي�شري �إىل ن�سبة ا�سرتداد جيدة لإجراء
االختبارات الإح�صائية الالزمة.
ثانياً -خصائص عينة البحث:
ُ�سحبت عينة ع�شوائية طبقية غري تنا�سبية نتيجة �أهمية بع�ض الطبقات وعالقتها
املبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة ،وقد متثلت خ�صائ�ص املجتمعات املدرو�سة باالتي:

 خ�صائ�ص عينة الدرا�سة ح�سب امل�ؤهالت العلمية:يو�ضح اجلدول ( )2م�ؤهالت العينة العلمية كاالتي:
الجدول ()2
عينة الدراسة حسب المؤهالت العلمية

حجم العينة

ن�سبة العينة

امل�ؤهل الأكادميي
دكتوراه

11

% 7.7

ماج�ستري

31

% 21.5

حما�سبة قانونية

31

% 21.5

بكالوريو�س

53

% 36.8

اخرى

18

% 12.5

144

%100

املجموع

يت�ضح من خالل اجلدول (� )2أن امل�ؤهالت العلمية لأفراد العينة ُق�سمت �إىل خم�س فئات،
حيث يتبني �أن حملة �شهادة الدكتوراه كانوا بن�سبة  %7.7وحملة �شهادة املاج�ستري بن�سبة
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أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

املدخل السياسي في صياغة املعايير احملاسبية وتأثيره في التطبيقات
احملاسبية املقبولة دراسة ميدانية في البيئة العراقية.

 % 21.5وحملة �شهادة املحا�سبة القانونية بالن�سبة نف�سها وحملة �شهادة البكالوريو�س
بن�سبة � %36.8أما حملت ال�شهادات الأخرى غري املذكورة كانوا بن�سبة .%12.5مما يدل
على �أن الن�سبة الأكرب من العينة كانت من حملة ال�شهادات العليا الدكتوراه واملاج�ستري
واملحا�سبة القانونية حيث بلغ جمموع ن�سبتهم .%50.7وهو ما ي�ستهدفه البحث.

 خ�صائ�ص عينة الدرا�سة من حيث امل�ؤهالت العملية (اخلربة) :تو�ضح النتائج الظاهرة يف اجلدول ( )3عدد �سنوات اخلربة لعينة البحث كاالتي:
الجدول ()3
المؤهالت العملية لعينة الدراسة

حجم العينة

ن�سبة العينة

�سنوات اخلربة
اقل من � 5سنوات

14

% 9.7

من � 10 -5سنوات

32

% 22.2

من � 15 -10سنة

24

% 16.7

من � 20 -15سنة

22

% 15.3

 20فاكرث

52

% 36.1

144

%100

املجموع

يت�ضح من خالل اجلدول (� )3أن غالب �أفراد العينة هم من ذوي اخلربة التي تزيد عن
(� )15سنة ،ومبا ي�شكل ن�سبة ( )%45من العينة ،و�أن ( )11فرداً» هم من ذوي اخلربة التي
ترتاوح بني (� )15 -10سنة �أي بن�سبة ( ، )%25يف حني كان ( )13فرداً ترتاوح خرباتهم
بني (� )10 -5سنة ومبا ي�شكل ن�سبة ( )%30من �أفراد العينة ،وهو ما ي�شري �إىل �أن �أغلبية
�أفراد العينة ميتازون باخلربة الأكادميية �أو املهنية الطويلة.
ثالثاً -نتائج اختبار صدق وثبات االستبانة:

ا ُخترب�صدق اال�ستبانة وثباتها كالآتي:
 ال�صدق الظاهري لال�ستبانه:ُعر�ضت اال�ستبانة الأولية لأغرا�ض التحكيم على جمموعة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني.
وقد مت احلر�ص على مناق�شة املقرتحات والتعديالت املقدمة ،واال�ستجابة لآراء ومقرتحات
ال�سادة املحكمني والقيام ب�إجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف �ضوء املقرتحات املقدمة
حتى مت الو�صول لال�ستبانه النهائية كما يف امللحق ( )1التي ُوزعت على العينة املختارة.
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 ثبات اال�ستبانة:مت �إجراء خطوات الثبات على العينة اال�ستطالعية نف�سها بطريقة التجزئة الن�صفية
 Split- Halfالذي مت من خالله �إيجاد معامل ارتباط �سبريمان بني معدل الأ�سئلة الفردية
ومعدل الأ�سئلة الزوجية لكل حمور وقد ُ�صححت معامالت االرتباط با�ستخدام معامل
ارتباط �سبريمان براون.وت�ؤكد نتائج االختبار على �أن معامل الثبات يجب �أن ي�ساوي �أو
يزيد عن (. )%0.67وعلى هذا الأ�سا�س فقد بلغ معامل االرتباط ( )0.682مما ي�شري �إىل
الثبات العايل للأداة امل�ستخدمة مب�ستوى داللة (. )0.000

اختبار فرضيات البحث:
1 .1طبيعة املدخل ال�سيا�سي يف العراق با�ستخدام التحليل االح�صائي:
مت التعبري عن املتغري الرئي�س الأول املتمثل باملدخل ال�سيا�سي يف العراق ،ب�أربع
وثالثني متغرياً فرعياً مت عر�ضها يف ثمانية حماور كاالتي:

◄◄املحور الأول -طبيعة البيئة املحا�سبية العراقية والت�سيي�س:
مت التعبري عن هذا املحور من خالل �أربعة متغريات فرعية� ،إذ ت�ؤ�رش نتائج التحليل
�إىل �أن متغري وجود �أطراف م�ؤثرة يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يعد �أ�سا�ساً رئي�ساً
للتعبري عن مالمح الت�سيي�س يف البيئة العراقية �إذ ح�صل على املرتبة الأوىل بو�سط ح�سابي
( )3.7847وبن�سبة مئوية قدرها ( ، )%75.7يف حني ح�صل متغري اعتماد البيئة املحا�سبية
يف العراق على النقل من بيئات حما�سبية �أخرى للمعايري والقواعد والطرق على و�سط
ح�سابي ( )3.7500وبن�سبة مئوية (. )%75فيما ح�صل متغري اعتماد البيئة املحا�سبية على
�آراء جهة حمددة لتوجيه عملية �صياغة املعايري املحا�سبية ب�شكل خا�ص على و�سط ح�سابي
( )3.5278وبن�سبة مئوية (. )%70.55
الجدول ()4
نتائج التحليل االحصائي لطبيعة البيئة العراقية والتسييس

ت

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

تعد البيئة املحا�سبية العراقية بيئة معتمدة على التفاو�ض وال�ضغط يف
1
جمال �صياغة املعايري وتبني الطرق والقواعد املحا�سبية.
هناك �أطراف خمتلفة م�ؤثرة يف عملية �صياغة واقرار املعايري والطرق
3.7847
2
املحا�سبية يف العراق
3.3194
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االنحراف
املعياري

%66.39

1.16266

%75.7

0.98352

املدخل السياسي في صياغة املعايير احملاسبية وتأثيره في التطبيقات
احملاسبية املقبولة دراسة ميدانية في البيئة العراقية.

ت

أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

ان البيئة املحا�سبية يف العراق تعتمد يف اختيار وتبني املعايري
3
والطرق على �آراء جهة حمددة �أو نقالً عن بيئات حما�سبية دولية اخرى.
تعتمد البيئة املحا�سبية يف العراق عند اختيار و�صياغة املعايري على
3.7500
4
النقل من بيئات حما�سبية دولية اخرى.

3.5278

3.5954

متو�سط املتو�سطات

االنحراف
املعياري

%70.5

1.14626

%75

1.03437

%71.90

فيما كان متغري اعتماد البيئة العراقية على التفاو�ض وال�ضغط يف عملية �صياغة
املعايري للو�صول �إىل املعايري التي حتقق م�صالح بع�ض االطرا ف قد ح�صل على و�سط
ح�سابي ( )3.3194وبن�سبة مئوية (. )%66.39وهذا يدل على �أن حمور عملية الت�سيي�س
املحا�سبي يف العراق يتمثل بوجود �أطراف م�ؤثرة يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية
�إال �أنها ما زالت الت�ستخدم التفاو�ض وال�ضغط من �أجل حتقيق م�صاحلها بدرجة كبرية
مما ي�شري �إىل وجود مالمح الت�سيي�س ،ولكنها ت�ستخدم بدالً من ال�ضغط والتح�شيد امليل �إىل
ا�سترياد والنقل للمعايري والتطبيقات املحا�سبية واعتمادها على بيئات حما�سبية �أخرى
خارجية.

◄◄املحور الثاين -:الأطراف امل�ؤثرة يف العملية ال�سيا�سية املحا�سبية يف العراق:
مت التعبري عن هذا املحور من خالل �ستة متغريات فرعية.وقد �أبرزت نتائج التحليل
الإح�صائي لآراء العينة املدرو�سة ،وكما هي مو�ضحة باجلدول ( )5دور التدخل احلكومي يف
عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق املرتبه الأوىل بو�سط ح�سابي قدره ()3.7986
 ،وبن�سبة مئوية ( ، )% 75.97مما ي�شري �إىل �أنه الطرف الأكرث ت�أثرياً و�سيطرة على عملية
�صياغة املعايري املحا�سبية ،يف حني كان الو�سط احل�سابي ملتغري تدخل املهنة يف عملية
تال
�صياغة املعايري املحا�سبية فقط مبقدار ( )3.5556وبن�سبة مئوية ( )%71.11كمتغري ٍ
يف درجة التدخل وال�سيطرة.فيما تاله ت�أثري املحا�سبني من الأكادمييني يف عملية و�ضع
املعايري املحا�سبية �إذ ح�صل على و�سط ح�سابي ( ، )3.2986وبن�سبة مئوية ()%65.972
.فيما جاء دور �سوق الأوراق املالية يف الت�أثري تالياً بو�سط ح�سابي ( ، )3743.0وبن�سبة
مئويه (. )%60.694فيما احتل املرتبة الأخرية يف درجة الت�أثري من وجهة نظر العينة كل
من امل�ستثمرين و�إدارات ال�رشكات يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق بو�سط
ح�سابي ( )2.7847وبن�سبة مئوية (. )%55.694وهذا يدل على �أن احلكومة واملهنة هم
�أكرث الأطراف م�شاركة يف عملية توجيه و�صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق.
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الجدول ()5
نتائج التحليل االحصائي حول أألطراف المؤثرة في العملية السياسية المحاسبية

ت

الو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي
تعد احلكومة من اجلهات البارزة يف الت�أثري على عملية �صياغة املعايري
املحا�سبية يف العراق.
تعد املهنة املحا�سبية من خالل نقابة املحا�سبني واملدققني عن�رص م�ؤثر
ب�شكل قوي يف �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق.
يعد �سوق العراق لالوراق املالية ذو ت�أثري كبري يف عملية �صياغة املعايري
املحا�سبية.
للأكادميني املحا�سبني يف اجلامعات العراقية دور فاعل يف �صياغة
املعايري املحا�سبية.

1
2
3
4

الن�سبة
املئوية

االنحراف
املعياري

0.99354 %75.972 3.7986
1.02948 %71.112 3.5556
1.06707 %60.694 3.0347
1.08441 %65.972 3.2986

 5للم�ستثمرين دور مهم يف �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق.

1.11671 %55.694 2.7847

ملديري ال�رشكات اخلا�صة الكبرية ت�أثري مهم يف �صياغة املعايري
6
املحا�سبية يف العراق.

1.07198 .%55.694 2.7847
3.2095

متو�سط املتو�سطات

%64.19

◄◄املحور الثالث :طبيعة ومفهوم املدخل ال�سيا�سي يف العراق:
مت التعبري عن هذا املحور من خالل �أربعة متغريات فرعية وكما هي مو�ضحة باجلدول (. )6
الجدول ()6
نتائج التحليل االحصائي لطبيعة ومفهوم المدخل السياسي في العراق

ت
1
2
3
4

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

يعد و�ضع املعايري املحا�سبية يف العراق ناجت لعملية تفاو�ضية بني
الأطراف املختلفة ذات امل�صلحة يف املعايري املحا�سبية.
يعد و�ضع املعايري املحا�سبية يف العراق ناجت لعملية تفاو�ضية بني
3.4653
الأطراف امل�سيطرة على املهنة املحا�سبية.
التخ�ضع عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق للتفاو�ض
3.3333
وامنا لالراء املتعددة.
تخ�ضع عملية �صياغة املعيار املحا�سبي ب�شكل تام لأرادة جهة
3.2708
واحدة م�سيطرة.

3.2014

3.3177

متو�سط املتو�سطات
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االنحراف
املعياري

%64.028

1.02131

%69.306

0.99589

%66.66

0.93120

%65.416

1.21884

%66.35

املدخل السياسي في صياغة املعايير احملاسبية وتأثيره في التطبيقات
احملاسبية املقبولة دراسة ميدانية في البيئة العراقية.

أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

�إذ متثلت نتائج التحليل االح�صائي بح�صول متغري مفهوم املدخل ال�سيا�سي كونه
ناجتاً لعملية تفاو�ضية بني الأطراف امل�سيطرة فقط على املهنة املحا�سبية �أعلى و�سط
ح�سابي مبقدار (� )3.47أي بن�سبة مئوية بلغت (. )69.31%تاله متغري كون البيئة
املحا�سبية يف العراق ال تخ�ضع للتفاو�ض يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية ،و�إمنا
تقوم على الفر�ض للمعيار املحا�سبي بو�سط ح�سابي مبقدار ( )3.33؛ �أي بن�سبة مئوية بلغت
( ، )%66.66وهذا يدل على وجود التفاو�ض بني القوى امل�سيطرة فقط والتي ت�ستطيع الفر�ض
عن طريق القوانني.فيما اعتربت العينة �أن عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق
تخ�ضع ل�سيطرة جهة واحدة ب�شكل تام بو�سط ح�سابي ( ، )3.27وبن�سبة مئوية ()% 65.42
.وت�شري �آراء العينة حول كون املدخل ال�سيا�سي القائم يف العراق ناجتاً لعملية تفاو�ضية
بني الأطراف املختلفة ذات امل�صلحة يف �صياغة املعايري املحا�سبية �إىل ح�صوله على �أدنى
و�سط ح�سابي مبقدار ( )3.20؛ �أي بن�سبة مئوية (. )% 64.03وت�شري جممل نتائج املحور
�إىل وجود املدخل ال�سيا�سي التفاو�ضي ،ولكنه حم�صور بني الأطراف امل�سيطرة ،وبخا�صة
الأطراف احلكومية املمثلة مبجل�س املعايري العراقي.

◄◄املحور الرابع :حاجة العراق �إىل و�ضع املعايري وفق املفهوم العلمي �أو
ال�سيا�سي �أو الدويل:
مت التعبري عن هذا املحور من خالل �أربعة متغريات فرعية ،وكما هي مو�ضحة باجلدول
(. )7وت�شري نتائج التحليل �إىل �أهمية تبني املدخل العلمي مع اال�ستفادة من املعايري
الدولية بو�سط ح�سابي ( )4.0069وبن�سبة مئوية ( ، )%80.13فيما كانت �إجاباتهم حول
�إعداد املعايري املحا�سبية بالتوافق من قبل جميع الأطراف ذات ال�صلة هو الأ�سلوب الأمثل
والأف�ضل للبيئة العراقية بو�سط ح�سابي ( ، )3.78وبن�سبة مئوية (�. )% 75.69أما �آراء
العينة حول �إعداد املعايري امل�ستخل�صة من الدرا�سات والبحوث الأكادميية واملهنية هو
الأ�سلوب الأكرث مالئمة للبيئة العراقية بو�سط ح�سابي ( )3.58وبن�سبة مئوية ()% 71.53
�.أما بالن�سبة �إىل تبني املعايري الدولية ب�شكل كامل تبني نتائج التحليل االح�صائي لآراء
العينة و�سط ح�سابي ( )3.36وبن�سبة مئوية ( ، )%67.22مما يدلل على اتفاق �آراء العينة
حول تبني معايري علمية ،ولكن وفقاً للمدخل ال�سيا�سي التفاو�ضي بني �أ�صحاب امل�صلحة
باملعيار ،وهو ما تعده العينة الأ�سلوب الأكرث مالئمة للبيئة العراقية.
340

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد احلادي والثالثون  -ج ( - )2تشرين األول 2013

الجدول ()7
نتائج التحليل االحصائي لطبيعة المداخل المالئمة لوضع المعايير المحاسبية في العراق

ت

الو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

تعد املعايري امل�ستخل�صة من الدرا�سات والبحوث الأكادميية واملهنية
1
هي املعايري الأكرث مالئمة للبيئة العراقية
تعد املعايري املعدة واملقبولة بالتوافق من قبل جميع الأطراف ذات
2
ال�صلة باملعيار هي الأ�سلوب االمثل للبيئة العراقية

الن�سبة
املئوية

االنحراف
املعياري

1.01444 %71.528 3.5764
0.87836 %75.694 3.7847

 3تبني املعايري الدولية ب�شكل كامل يعترب امرا مفيدا للبيئة العراقية.

1.16241 %67.222 3.3611

تبني معايري علمية تاخذ بنظر االعتبار اال�ستفادة من املعايري الدولية
4
واحل�صول على توافق جميع الأطراف املتاثرة بها تعد الأ�سلوب االمثل.

0.91221 %80.138 4.0069

متو�سط املتو�سطات

%73.65

3.6823

◄◄املحور اخلام�س -احلاجة �إىل املدخل ال�سيا�سي و�أهميته:
مت التعبري عن هذا املحور من خالل �أربعة متغريات فرعية.حيث ت�شري نتائج التحليل
�إىل ح�صول متغري م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف رفع م�ستوى ثقة الأطراف امل�ستفيدة
املختلفة على املرتبة الأوىل بو�سط ح�سابي ( ، )3.56وبن�سبة مئوية (�. )% 71.25أما
م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف زيادة اهتمام اجلامعات بعملية �صياغة املعايري املحا�سبية،
فقد �أيد �أفراد عينة الدرا�سة بو�سط ح�سابي ( ، )3.52وبن�سبة مئوية (. )% 70.42كما ت�شري
نتائج التحليل �إىل م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف تلبية متطلبات الأطراف امل�ستفيدة،
وم�ساهمته يف رفع م�ستوى املهنة بو�سط ح�سابي ( )3.45وبن�سبة مئوية (. )%69.17ومما
تقدم ميكن بيان �أهمية املدخل ال�سيا�سي وم�ساهمته يف دعم الأطراف املختلفة امل�ستفيدة
من املعايري املحا�سبية.
الجدول ()8
نتائج التحليل االحصائي لمدى الحاجة للمدخل السياسي واهميته في العراق

ت

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف تلبية متطلبات الأطراف امل�ستفيدة
1
املختلفة وحاجاتها املختلفة من املعايري.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف زيادة اهتمام اجلامعات بعملية �صياغة
2
املعايري عندما تكون طرفا يف العملية.
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االنحراف
املعياري

3.4583

%69.166

1.00957

3.5208

%70.416

1.05757

املدخل السياسي في صياغة املعايير احملاسبية وتأثيره في التطبيقات
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ت

أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف رفع م�ستوى املهنة من خالل دعم دورها
3
يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف رفع م�ستوى ثقة الأطراف امل�ستفيدة يف
4
املعايري من خالل م�شاركتهم باعدادها.
متو�سط املتو�سطات

االنحراف
املعياري

3.4583

%69.166

1.05695

3.5625

%71.25

0.98747

3.5000

%70

◄◄املحور ال�ساد�س :الآثار االقت�صادية والثقافية للمدخل ال�سيا�سي:

مت متثيل املحور من خالل �أربعة متغريات فرعية وكما يف اجلدول (. )9حيث ت�شري
نتائج التحليل �إىل �أن ك ًال من متغري م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف زيادة عدد املعايري والطرق
املقبولة ،ومتغري م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف زيادة ت�أثري الأطراف املتنفذة يف عملية �صياغة
املعايري �إىل ح�صولهما على و�سط ح�سابي متعادل مبقدار ( )3.44وبن�سبة مئوية ()%68.88
.و�أيدت عينة البحث م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف ظهور عمليات ال�ضغظ والتح�شيد من �أجل
الت�أثري وتغليب امل�صلحة اخلا�صة بو�سط ح�سابي ( ، )3.29وبن�سب مئوية (. )%65.97كما
ح�صل متغري م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف تعميق ثقافة التح�شيد وال�ضغط على و�سط ح�سابي
( ، )3.28وبن�سبة مئوية (. )% 65.96مما ي�شري �إىل �أن هناك �آثار ًا اقت�صادية وثقافية ناجتة
عن عمليات ال�ضغط والتح�شيد يف ظل املدخل ال�سيا�سي لدى معدي وم�ستخدمي املعلومات
املحا�سبية بامل�ستوى نف�سه لعملية �صياغة املعايري يف العراق.
الجدول ()9
نتائج التحليل االحصائي لالثار االقتصادية والثقافية للمدخل السياسي

ت
1
2
3
4

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف زيادة عدد املعايري والطرق املقبولة
ا�ستجابة ملتطلبات اجلهات املختلفة امل�ؤثرة يف و�ضع املعيار.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف زيادة ت�أثري الأطراف املتنفذة على عملية
3.4444
اعداد املعايري دون غريها من الأطراف ال�صغرية وغري امل�ؤثرة.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف ظهور عمليات ال�ضغط والتح�شيد من �أجل
3.2986
الت�أثري يف املعيار مبا يتنا�سب وامل�صلحة اخلا�صة.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف تعميق ثقافة التح�شيد وال�ضغط والتفاو�ض
3.2847
من �أجل تغليب امل�صلحة اخلا�صة على امل�صلحة العامة.

3.4444

3.3680

متو�سط املتو�سطات
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االنحراف
املعياري

%68.888

0.95183

%68.888

0.98078

%65.972

1.00405

%65.964

1.09457

%67.36
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◄◄املحور ال�سابع :اجلهة التي يجب ان تقود عملية �صياغة املعايري املحا�سبية
يف العراق:
تو�ضح نتائج التحليل الإح�صائي ح�صول املهنة املحا�سبية كجهة م�ؤهلة لقيادة
عملية �صياغة املعايري املحا�سبية على �أعلى و�سط ح�سابي مبقدار ( ، )3.97وبن�سبة
مئوية (. )%79.44فيما تال ذلك �أهمية ا�شرتاك كل من مهنة املحا�سبة واحلكومة يف قيادة
وتوجيه عملية �صياغة املعايري املحا�سبية بو�سط ح�سابي ( )3.95وبن�سبة مئوية (79.17
� )%أما �آراء �أفراد عينة الدرا�سة :على �أن تقود احلكومة ب�شكل خا�ص عملية �صياغة املعايري
املحا�سبية ب�أقل و�سط ح�سابي مبقدار ( )3.22وبن�سبة مئوية (. )% 64.44
الجدول ()10
نتائج التحليل اإلحصائي للطرف الذي يجب أن يقود عملية بناء المعايير في العراق

ت

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

االنحراف
املعياري

 1يجب ان تقود مهنة املحا�سبة عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق3.9722 .

%79.444

0.98906

 2يجب ان تقود احلكومة عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق.

3.2222

%64.444

1.17339

يجب ان ت�شرتك كل من املهنة واحلكومة يف قيادة عملية �صياغة املعايري
3
املحا�سبية.

3.9583

%79.166

1.06354

متو�سط املتو�سطات

3.7176

%74.35

◄◄املحور الثامن :متطلبات مدخل �سيا�سي ناجح يف العراق:
مت التعبري عن هذا املحور من خالل خم�سة متغريات فرعية� ،إذ ت�شري نتائج التحليل
الإح�صائي �إىل ان عدم �إهمال الأطراف املت�أثرة بعملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف
البيئة العراقية يعد من �أهم متطلبات املدخل ال�سيا�سي الناجح حيث ح�صل على املرتبة
الأوىل بو�سط ح�سابي ( )4.15وبن�سبةمئوية ( ، )% 83.06ويليه تفعيل دور اجلامعات
يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية كثاين �أهم متطلبات جناح املدخل ال�سيا�سي بو�سط
ح�سابي ( )4.07وبن�سبة مئوية (. )% 81.39وكذلك ت�شري نتائج التحليل �إىل �أهمية الدعم
القانوين لعملية �صياغة املعايري املحا�سبية من خالل �إعطاء قوة الإلزام التي تع ّد من
متطلبات جناح املدخل ال�سيا�سي وفق �آراء معدي وم�ستخدمي املعلومات املحا�سبية يف
البيئة العراقية بو�سط ح�سابي ( )4.05وبن�سبة مئوية (. )% 80.97فيما ح�صل متغري �أهمية
مزاوجة املدخل العلمي مع املدخل ال�سيا�سي ك�أحد متطلبات جناح املدخل ال�سيا�سي يف
جمال اختيار املو�ضوع و�إعداد م�سودة املعيار املحا�سبي يف البيئة العراقية على و�سط
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أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

ح�سابي ( ، )3.71وبن�سبة مئوية (. )%74.17كما ح�صل متغري �أهمية دعم اجلانب االعالمي
لعملية و�ضع املعايري املحا�سبية ك�أحد متطلبات جناح املدخل ال�سيا�سي ح�سب �آراء عينة
الدرا�سة للبيئة العراقية على و�سط ح�سابي ( )3.67وبن�سبة مئوية (. )%73.33
الجدول ()11
نتاج التحليل اإلحصائي لمتطلبات مدخل سياسي ناجح في العراق

ت
1

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

ي�ساهم الدعم القانوين لعملية �إ�صدار املعيار املحا�سبي من خالل �إعطاءه
قوة الإلزام يف جناح املدخل ال�سيا�سي يف العراق.
عدم اهمال كافة الأطراف املتاثرة بعملية �صياغة املعايري املحا�سبية
4.1528
ي�ساهم يف جناح عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق.
ي�ساهم مزاوجة املدخل العلمي مع املدخل ال�سيا�سي يف جمال اختيار
3.7083
املو�ضوع واعداد م�سودة املعيار املحا�سبي يف جناح املدخل ال�سيا�سي.
ي�ساهم دعم اجلانب االعالمي لعملية �إ�صدار املعايري املحا�سبية والتثقيف
3.6667
ب�شانها يف جناح املدخل ال�سيا�سي يف العراق.

%80.972

0.83900

%83.056

0.83053

%74.166

0.94518

%73.334

0.93120

 5رفع دور اجلامعات يف امل�ساهمة يف تطوير و�صياغة املعايري املحا�سبية4.0694 .

%81.388

1.01494

3.9292

%78.58

2
3
4

4.0486

االنحراف
املعياري

متو�سط املتو�سطات

ومن خالل نتائج متو�سط املتو�سطات ملحاور املتغري الرئي�س يت�ضح �أن حمور حاجة
العراق ملتطلبات مدخل �سيا�سي ناجح يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية من وجهة
نظر معدي وم�ستخدمي املعلومات املحا�سبية قد ح�صل على �أعلى متو�سط من بني املحاور
الأخرى بو�سط ( ، )3.93وبن�سبة مئوية ( ، )% 78.58مما يعني �أن هناك اتفاقاً بني �آراء
العينة على �أن هناك مدخالً �سيا�سياً وذا �أهمية مرتفعة لبيئة العراق ،يليه حمور الأطراف
التي يجب �أن تقود عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق مبتو�سط بلغ ()3.72
وبن�سبة مئوية (� ، )% 74.35أما حمور حاجة العراق �إىل و�ضع معايري حملية وفقا للمدخل
العلمي �أو ال�سيا�سي �أو الدويل فقد ح�صل على متو�سط مبقدار ( )3.68وبن�سبة مئوية (73.65
. )%وت�شري نتائج التحليل حول ت�أييد �أفراد العينة لطبيعة البيئة املحا�سبية والت�سيي�س يف
العراق بو�سط ح�سابي ( )3.60وبن�سبة مئوية ( ، )% 71.90كما تو�ضح �آراء العينة من معدي
وم�ستخدمي املعلومات املحا�سبية على �أن الآثار االقت�صادية والثقافية للمدخل ال�سيا�سي
يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية حتتل املرتبة الأخرية يف دورها يف ت�شكيل املدخل
ال�سيا�سي يف البيئة العراقية� ،إذ ح�صل املحور على متو�سط مبقدار ( ، )3.37وبن�سبة مئوية
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(. )% 67.36وهو ما ي�شري �إىل دعم العينة لوجود مدخل �سيا�سي ناجح يف عملية �صياغة
املعايري املحا�سبية.ويت�ضح ان البيئة العراقية هي بيئة �سيا�سية وت�ستخدم يف حقيقتها
املدخل ال�سيا�سي يف �صياغة املعايري املحا�سبية.

2 .2التطبيقات املحا�سبية املقبولة من قبل معدي املعلومات املحا�سبية يف
العراق با�ستخدام التحليل الإح�صائي:
مت التعبري عن املحور من خالل �سبعة ع�رش متغرياً ُمثلت ب�أربعة حماور رئي�سة كالآتي:

◄◄املحور الأول -:الآثار الإيجابية للمدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة
من قبل معدي املعلومات املحا�سبية يف العراق :لقد مت التعبري عن هذا املحور من

خالل خم�سة متغريات فرعية� ،إذ احتل فيها املرتبة الأوىل دور املدخل ال�سيا�سي يف تفعيل
م�ساهمة املهنة يف قيادة عملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق بو�سط ح�سابي
( ، )3.85وبن�سبة مئوية (. )%77وت�ؤكد نتائج التحليل �أي�ضاً م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف
رفع درجة م�شاركة املهنة يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية بو�سط ح�سابي (، )3.65
وبن�سبة مئوية (. )% 73كما �أيدت العينة ب�أن املدخل ال�سيا�سي يوفر فر�صة ملهنة املحا�سبة
لتبني املعايري املحا�سبية التي تالئم وجهة نظر املهنة ومتطلباتها بو�سط ح�سابي ()3.63
 ،وبن�سبة مئوية ( )% 72.67مع فارق ب�سيط عن متغري م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف معرفة
املهنة بحاجات الأطراف امل�ستفيدة وتلبيتها بو�سط ح�سابي ( )3.63وبن�سبة مئوية (72.33
. )%كما ت�شري النتائج �إىل �أن املدخل ال�سيا�سي ي�ساعد املهنيني االلتزام باملعايري املحا�سبية
كونها نتاج ملتطلباتهم� ،إذ ح�صل هذا املتغري على و�سط ح�سابي ( ، )3.56وبن�سبة مئوية
()% 71.33
الجدول ()12
نتائج التحليل اإلحصائي للتأثيرات اإليجابية للمدخل السياسي في التطبيقات المحاسبية للمعدين

ت

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

يوفر املدخل ال�سيا�سي الفر�صة ملهنة املحا�سبة لتبني املعايري
1
املحا�سبية التي تالئم توجهات املهنة ومتطلباتها العملية يف العراق.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف معرفة املهنة بحاجات الأطراف امل�ستفيدة
3.6167
2
وحتقيقها مما ي�ؤدي �إىل رفع مكانة ودور املهنة واهميتها يف املجتمع.
ي�ساعد املدخل ال�سيا�سي املهنيني على االلتزام باملعايري كونها نتاج
3.5667
3
ملتطلباتهم.
3.6333

345

االنحراف
املعياري

%72.666

0.99092

%72.334

1.02662

%71.334

0.90884
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ت

أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف رفع درجة م�شاركة املهنة �أو قيادة عملية
4
اعداد املعايري املحا�سبية.
تعد املهنة هي اجلهة الأف�ضل لقيادة عملية �إدارة و�صياغة
3.8500
5
املعايرياملحا�سبية يف العراق.

3.6500

3.6633

متو�سط املتو�سطات

االنحراف
املعياري

%73

1.02221

%77

0.97120

%73.27

◄◄املحور الثاين :املناهج املف�ضلة للمدخل ال�سيا�سي من قبل معدي املعلومات
املحا�سبية :لقد مت التعبري عن هذا املحور من خالل ثالثة متغريات فرعية كاالتي:
الجدول ()13
نتائج التحليل اإلحصائي للمناهج المفضلة للمدخل السياسي لمعدي المعلومات المحاسبية

ت

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

النتغري الفرعي

تعد احلكومة هي الأف�ضل لتوىل �إدارة عملية �صياغة املعايري
1
املحا�سبية يف العراق.
ي�ساهم تبني منهج خمتلط بني املهنة املحا�سبية واحلكومة يف �إدارة
3.7167
2
�صياغة املعايري املحا�سبية هو �أف�ضل مدخل ميكن اعتماده يف العراق.
يعد املدخل التفاو�ضي بني اجلهات ذات امل�صلحة يف عملية اعداد
3.5333
3
وا�صدار املعايري املحا�سبية هو املالئم للبيئة العراقية.

2.9667

3.4056

متو�سط املتو�سطات

االنحراف
املعياري

%59.334

1.23462

%74.334

1.02662

%70.666

1.06511

%68.11

اذ ت�ؤكد نتائج التحليل الإح�صائي �إىل �أن تبني منهج خمتلط بني املهنة واحلكومة يف
عملية قيادة وتوجيه �صياغة املعايري املحا�سبية هو �أف�ضل مدخل ميكن اعتماده يف العراق
فقد ح�صل على �أعلى و�سط ح�سابي مبقدار ( )3.72وبن�سبة مئوية (. )%74.33كما ايد �أفراد
العينة ب�أن املدخل التفاو�ضي بني اجلهات ذات امل�صلحة يف عملية �صياغة املعايري هو
املالئم بالن�سبة ملعدي املعلومات املحا�سبية يف البيئة العراقية �إذ ح�صل على و�سط ح�سابي
( )3.533وبن�سبة مئوية (. )%70.666فيما ح�صل متغري �أهمية تويل احلكومة عملية قيادة
وتوجيه �إ�صدار املعايري ادنى مرتبة بو�سط ح�سابي ( )2.97وبن�سبة مئوية (. )%59.33

◄◄املحور الثالث :درجة تف�ضيل معدي املعلومات املحا�سبية للمدخل ال�سيا�سي
�أم العلمي �أم املعايري الدولية :ي�ضم املحور �أربعة متغريات فرعية كما هي مو�ضحة
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باجلدول (� ، )14إذ يتمثل تف�ضيل املدخل العلمي والتفاو�ضي املتغري الذي ح�صل على
�أعلى و�سط ح�سابي مبقدار ( )3.93وبن�سبة مئوية ( ، )%78.67تاله متغري م�ساهمة املدخل
ال�سيا�سي يف زيادة عبء املحا�سبني والناجت عن زيادة التطبيقات املقبولة وم�صاحلها
بو�سط ح�سابي مبقدار ( )3.50؛ �أي بن�سبة مئوية بلغت ( ، )%70فيما اعتربت العينة تف�ضيل
املدخل العلمي ال�رصف �أكرث فائدة للبيئة العراقية بو�سط ح�سابي �ضيئل ن�سبياً (� )2.88أي
بن�سبة مئوية ( ، )%68.67فيما مت تف�ضيل تبني املعايري الدولية بو�سط ح�سابي �ضئيل جداً
�أي�ضاً مبقدار ( )2.88وبن�سبة مئوية (. )%57.67
الجدول ()14
نتائج التحليل اإلحصائي لتفضيل المعدين للمدخل السياسي أم العلمي أم المعايير الدولية

ت
1
2
3
4

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

يعد تبني املعايري الدولية يف العراق بدال من �صياغة معايري حملية
مفيدا وناجحا
ي�ساهم تبني �إ�صدار معايري وفق املدخل العلمي ال�رصف امرا �أكرث
3.4333
فائدة يف البيئة العراقية
ان تبني مدخال علميا وتفاو�ضيا مع اال�ستفادة من املعايري الدولية هو
3.9333
املدخل الأكرث جناحا يف البيئة العراقية.
املدخل ال�سيا�سي ي�ساهم يف زيادة عبء املحا�سبني واملدققني كونه
3.5000
يزيد من التطبيقات املقبولة لتنوع متطلبات الأطراف امل�ستفيدة
وم�صاحلها يف التطبيقات اجلديدة.

2.8833

3.44

متو�سط املتو�سطات

االنحراف
املعياري

%57.666

1.24997

%68.666

1.09493

%78.666

0.98921

%70

1.03334

% 68.75

◄◄املحور الرابع :الت�أثريات ال�سلبية للمدخل ال�سيا�سي على معدي املعلومات
املحا�سبية :يعك�س هذا املحور الت�أثريات ال�سلبية املختلفه للمدخل ال�سيا�سي على معدي

املعلومات املحا�سبية يف العراق ،فقد مت التعبري عن هذا املحور من خالل خم�سة متغريات
فرعية ،وكما هي مو�ضحة باجلدول ( ، )15ح�صل منها متغري املدخل ال�سيا�سي ي�ساهم يف
و�ضع تطبيقات قد يكون بع�ضها غري مقبولة ،ولكن نتيجة �ضغط �أطراف ذات م�صلحة خا�صة
يتم املوافقة عليها و�إ�صدارها بو�سط ح�سابي قدره ( )3.63وبن�سبة مئوية (. )%72.67يف
حني متثلت �آراء العينة حول م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف �ضعف االلتزام باملعيار ال�صادر
نتيجة تعار�ض م�صالح الأطراف التي تقف وراء هذا العملية بو�سط ح�سابي ( )3.30وبن�سبة
مئوية ( ، )%66فيما تاله �أ�سلوب عمل جمل�س املعايري املحا�سبية العراقي احلايل والأطراف
امل�شاركة فيه غري مالئم ملتطلبات البيئة املحا�سبية يف العراق بو�سط ح�سابي ()3.20
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أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

وبن�سبة مئوية ( )%64ليعرب عن حقيقة �أ�سلوب عمل املجل�س لتبني املدخل ال�سيا�سي يف
�صياغة املعايري.كما ت�شري نتائج التحليل �إىل �أن املجل�س ال ي�أخذ م�صالح الأطراف املختلفة
ذات امل�صلحة بنظر االعتبار بو�سط ح�سابي ( )3.16وبن�سبة مئوية (. )% 63.33كما تعرب
�آراء العينة عن الت�أثريات ال�سلبية للمدخل ال�سيا�سي وفق نتائج التحليل الإح�صائي �إىل �أن
املجل�س احلايل مل ي�ساهم يف تطوير التطبيقات املحا�سبية املقبولة يف حني �إنها اجلهة
الر�سمية التي تقوم بعملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف العراق بو�سط ح�سابي ()3.31
وبن�سبة مئوية (. )% 62.67
الجدول ()15
نتائج التحليل اإلحصائي حول التأثيرات السلبية للمدخل السياسي في معدي المعلومات المحاسبية

ت

املتغري الفرعي

ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف �ضعف االلتزام باملعيار ال�صادر نتيجة تعار�ض
1
م�صالح الأطراف التي تقف وراء املعيار.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف و�ضع تطبيقات قد يكون بع�ضها غري مقبول نتيجة
2
�ضغط �أطراف ذات م�صلحة خا�صة يف هذه التطبيقات.
ال ي�أخذ جمل�س املعايري العراقي احلايل م�صالح الأطراف املختلفة ذات امل�صلحة
3
بنظر االعتبار.

الو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

االنحراف
املعياري

3.3000

%66

1.10928

0.93820 %72.666 3.6333
1.02786 %63.334 3.1667

 4مل ي�ساهم عمل جمل�س املعايري العراقي يف تطوير التطبيقات املحا�سبية املقبولة1.08091 %62.666 3.1333 .
يعد �أ�سلوب عمل املجل�س والأطراف التي يت�شكل منها غري مالئم ملتطلبات البيئة
5
املحا�سبية يف العراق.

3.2000

%64

متو�سط املتو�سطات

3.2867

%65.73

1.03825

�أما يف �إطار �إجمايل نتائج التحليل الإح�صائي للمتغري الرئي�س الثاين ،واقع البيئة
املحا�سبية يف ظل تبني املدخل ال�سيا�سي وفق �آراء عينة معدي املعلومات املحا�سبية
والتي �أ�شارت �إىل وجود ت�أثريات �إيجابية للمدخل ال�سيا�سي يف الأطراف املعدة للمعلومات
املحا�سبية بو�سط ح�سابي ( )3.66للمحور وبن�سبة مئوية ( , )% 73.27فيما ح�صل تف�ضيل
املدخل ال�سيا�سي �أو العلمي �أو الدويل من قبل العينة بو�سط ح�سابي ( )3.44وبن�سبة مئوية
( )% 68.75يف حني كانت �آراء العينة حول وجود مناهج مف�ضلة للمدخل ال�سيا�سي للأطراف
املعدة للمعلومات املحا�سبية يف العراق بو�سط ح�سابي ( )3.41وبن�سبة مئوية ()% 68.11
� ،أما بالن�سبة لوجود �آثار �سلبية للمدخل ال�سيا�سي على معدي املعلومات املحا�سبية ت�شري
نتائج التحليل الإح�صائي �إىل و�سط ح�سابي مبقدار ( )3.29وبن�سبة مئوية (. )% 65.73
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3 .3التطبيقات املحا�سبية املقبولة من قبل م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية
با�ستخدام التحليل الإح�صائي:
مت التعبري عن املتغري الرئي�س �أعاله من خالل �سبعة ع�رش متغري ُو�ضعت يف �أربعة
حماور كالآتي:

◄◄املحور االول :الت�أثريات الإيجابية للمدخل ال�سيا�سي على م�ستخدمي
املعلومات املحا�سبية:
مت التعبري عن املحور احلايل بخم�سة متغريات فرعية� ،إذ ت�شري نتائج التحليل �إىل
م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف رفع درجة االلتزام لدى الأطراف امل�ستفيدة املختلفة كون
التطبيقات املحا�سبية الناجتة هي ح�صيلة م�شاركة الأطراف امل�ستفيدة يف �إعداد املعايري
املحا�سبية بو�سط ح�سابي ( ، )3.77وبن�سبة مئوية (. )%75.48وتتفق �آراء الأطرف
امل�ستفيدة ب�أن املهنة هي اجلهة الأف�ضل لقيادة عملية �صياغة املعايري املحا�سبية ،ملا
لها من دور فعال للقيام بهذه العملية بو�سط ح�سابي ( ، )3.74وبن�سبة مئوية ()% 74.76
.و�أيدت الأطراف امل�ستفيدة م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف رفع ثقافة املجتمع االقت�صادي
واملايل باملعايري املحا�سبية ودورها يف البيئة االقت�صادية بو�سط ح�سابي (، )3.68
وبن�سبة مئوية (. )% 73.57كما ت�شري نتائج التحليل �إىل م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف
و�ضع التطبيقات املحا�سبية التي تتنا�سب وحاجات ونوع الن�شاط االقت�صادي للم�ستفيدين
و�رسعة اال�ستجابة لها بو�سط ح�سابي ( ، )3.65وبن�سبة مئوية (. )% 73.10فيما ح�صل
متغري م�ساهمة املدخل ال�سيا�سي يف احلد من تعدد وتنوع املعايري املعتمدة ،والتي ت�سبب
الإرباك و�سوء الفهم لدى الأطراف امل�ستفيدة على و�سط ح�سابي ( ، )3.49وبن�سبة مئوية
(. )% 69.76
الجدول ()16
نتائج التحليل اإلحصائي لالثار اإليجابية للمدخل السياسي في األطراف المستفيدة

ت

الو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

الن�سبة
املئوية

االنحراف
املعياري

ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف و�ضع التطبيقات املحا�سبية التي تنا�سب
1
وحاجات ونوع الن�شاط االقت�صادي للم�ستفيدين و�رسعة اال�ستجابة لها.

1.02374 %73.096 3.6548

ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف احلد من تعدد وتنوع املعايري املعتمدة والتي
2
ت�سبب الإرباك والفهم لدى الأطراف امل�ستفيدة.

0.96310 %69.762 3.4881
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ت

أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

الو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

الن�سبة
املئوية

االنحراف
املعياري

ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف رفع درجة الإلزام كون املعايري الناجتة متثل
3
ح�صيلة م�شاركة الأطراف امل�ستفيدة يف اعدادها.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف رفع ثقافة املجتمع االقت�صادي واملايل
0.89390 %73.572 3.6786
4
واملجتمع ب�شكل عام باملعايري املحا�سبية ودور املحا�سبة يف املجتمع
تعد املهنة هي اجلهة الأف�ضل لقيادة عملية �إدارة �إ�صدار املعايرياملحا�سبية
0.94575 %74.762 3.7381
5
يف العراق.
0.88292 %75.476 3.7738

3.6667

متو�سط املتو�سطات

%73.33

◄◄املحور الثاين :املناهج املف�ضلة للمدخل ال�سيا�سي من قبل م�ستخدمي
املعلومات املحا�سبية:
ت�شري نتائج التحليل �إىل تف�ضيل املدخل ال�سيا�سي مع تبني منهج خمتلط بني مهنة
املحا�سبة واحلكومة يف �إدارة عملية �صياغة و�إ�صدار املعايري التي ميكن اعتمادها يف
العراق بو�سط ح�سابي ( ، )3.94وبن�سبة مئوية (. )% 78.81اما يف جمال تف�ضيل املدخل
ال�سيا�سي كمنهج تفاو�ضي يف عملية �صياغة املعايري وفقاً لآراء العينة فقد �أ�شارت نتائج
التحليل �إىل ح�صولها على و�سط ح�سابي ( ، )3.31وبن�سبة مئوية (. )% 66.19كما ح�صل
منهج قيادة احلكومة لعملية �صياغة املعايري املحا�سبية يف ظل املدخل ال�سيا�سي بالن�سبة
للأطراف امل�ستفيدة من املعلومات املحا�سبية مرتبة �ضئيلة ن�سبياً بو�سط ح�سابي ()3.13
وبن�سبة مئوية ()% 62.62
الجدول ()17
نتائج التحليل اإلحصائي للمناهج المفضلة للمدخل السياسي من قبل األطراف المستفيدة

ت

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

تعد احلكومة من �أف�ضل الأطراف التي يجب ان تتوىل �إدارة عملية �إ�صدار
1
املعايري املحا�سبية يف العراق.
ي�ساهم تبني منهج خمتلط بني املهنة املحا�سبية واحلكومة يف �إدارة
3.9405
2
�إ�صدار املعايري املحا�سبية هو �أف�ضل مدخل ميكن اعتماده يف العراق.
يعد املدخل التفاو�ضي يف عملية اعداد وا�صدار املعايري املحا�سبية هو
3.3095
3
املف�ضل يف العراق.

3.1310

3.4603

متو�سط املتو�سطات
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االنحراف
املعياري

%62.62

1.05030

%78.81

0.84099

%66.19

1.01763

%69.21

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد احلادي والثالثون  -ج ( - )2تشرين األول 2013

◄◄املحور الثالث :تف�ضيل الأطراف امل�ستفيدة للمدخل ال�سيا�سي �أم العلمي �أم
املعايري الدولية:
لقد مت التعبري عن املحور من خالل �أربعة متغريات ،ومتثلت نتائج التحليل بح�صول
متغري تبني املدخل العلمي التفاو�ضي مع اال�ستفادة من املعايري الدولية باعتباره املدخل
الأكرث جناحاً يف البيئة العراقية حيث بلغ الو�سط احل�سابي ( )3.79وبن�سبة مئوية ()%75.71
 ،يف حني كان تف�ضيل املدخل ال�سيا�سي من خالل عمليات التح�شيد وال�ضغط على قبول
املعيار من قبل الأطراف امل�ؤثرة بو�سط احل�سابي ( ، )3.48وبن�سبة مئوية (، )% 69.76
يليه تبني �إ�صدار معايري وفق املدخل العلمي ال�رصف �أمر �أكرث فائدة للبيئة العراقية بو�سط
ح�سابي ( )3.41وبن�سبة مئوية ( ، )% 68.48فيما ح�صل متغري تبني املعايري الدولية يف
العراق بدالً من �صياغة املعايري املحا�سبية حملياً على و�سط ح�سابي ( )3.27وبن�سبة مئوية
(. )% 65.48
الجدول ()18
نتئج التحليل اإلحصائي لتفضيل المدخل السياسي أم العلمي أم المعايير الدولية

ت
1
2
3
4

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي

يعد تبني املعايري الدولية يف العراق بدال من �صياغة معايري حملية
مفيدا وناجحا.
تبني �إ�صدار معايري وفق املدخل العلمي ال�رصف �أمر �أكرث فائدة يف
3.4167
البيئة العراقية
تبني مدخال علميا وتفاو�ضيا مع اال�ستفادة من املعايري الدولية هو
3.7857
املدخل الأكرث جناحا يف البيئة العراقية.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف ظهور عمليات التح�شيد وال�ضغط على قبول
3.4881
املعيار من قبل الأطراف امل�ؤثرة.

3.2738

3.4919

متو�سط املتو�سطات

االنحراف
املعياري

%65.476

1.02206

%68.334

0.97200

%75.714

0.94514

%69.762

0.93775

%69.81

◄◄املحور الرابع :الت�أثريات ال�سلبية للمدخل ال�سيا�سي وفق �آراء الأطراف
امل�ستفيدة:
مت التعبري عن هذا املحور من خالل خم�سة متغريات.وقد �أظهرت نتائج التحليل �أن
املدخل ال�سيا�سي ي�ساهم يف رفع التكاليف االقت�صادية للمعيار على الأطراف امل�ستفيدة
نتيجة تكاليف ال�ضغط والتح�شيد من �أجل احل�صول على املعيار املفيد بالن�سبة لهم بو�سط
ح�سابي ( )3.33وبن�سبة مئوية (. )% 66.66كما �أيدت �آراء عينة الدرا�سة الت�أثريات ال�سلبية
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أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

للمدخل ال�سيا�سي من خالل تبني معايري تخدم امل�ستثمرين الكبار دون الأخذ بنظر االعتبار
حال امل�ستثمرين ال�صغار بو�سط ح�سابي ( ، )3.32وبن�سبة مئوية (. )% 66.43وفيما يتعلق
بواقع جمل�س املعايري املحا�سبية والرقابية يف العراق ،ت�شري نتائج التحليل الإح�صائي ب�أن
املجل�س ال ي�أخذ م�صالح الأطراف املختلفة ذات امل�صلحة بنظر االعتبار بو�سط ح�سابي
( )3.25وبن�سبة مئوية (. )% 65
الجدول ()19
نتائج التحليل اإلحصائي لالثار السلبية للمدخل السياسي في األطراف المستفيدة

ت
1
2
3
4
5

الو�سط الن�سبة املئوية
للو�سط
احل�سابي

املتغري الفرعي
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف رفع التكاليف االقت�صادية للمعيار على الأطراف
امل�ستفيدة نتيجة التح�شيد وال�ضغط للح�صول على املعيار املالئم لها.
ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف تبني معايري تخدم امل�ستثمرين الكبار دون الأخذ
بنظر االعتبار حالة امل�ستثمرين ال�صغار.
ال ي�أخذ جمل�س املعايري العراقي احلايل م�صالح الأطراف املختلفة ذات
امل�صلحة بنظر االعتبار.
مل ي�ساهم عمل جمل�س املعايري العراقي يف تطوير التطبيقات املحا�سبية
املقبولة.
يعد �أ�سلوب عمل املجل�س والأطراف التي يت�شكل منها غري مالئم ملتطلبات
البيئة املحا�سبية يف العراق.
متو�سط املتو�سطات

االنحراف
املعياري

3.3333

%66.666

94847.

3.3214

%66.428

1.01981

3.2500

%65

1.17068

3.0833

%61.666

1.17410

3.2262

%64.524

1.16527

3.2428

%64.86

وتال ذلك ب�أن عمل املجل�س والأطراف التي يت�شكل منها غري مالئم ملتطلبات البيئة
املحا�سبية احلالية يف العراق� ،إذ ح�صل على و�سط ح�سابي ( ، )3.23وبن�سبة مئوية
(. )%64.52كما ت�شري نتائج التحليل �إىل �أن عمل املجل�س احلايل مل ي�ساهم يف تطوير
التطبيقات املحا�سبية املقبولة ك�أحد الآثار ال�سلبية للمدخل ال�سيا�سي من خالل عمل جمل�س
املعايري العراقي �إذ ح�صل على و�سط ح�سابي ( )3.08وبن�سبة مئوية (. )% 61.67
�أما يف �إطار النتائج االجمالية للمتغري الرئي�س التي ت�ؤكد تقبل واقع البيئة املحا�سبية
يف العراق لتبني املدخل ال�سيا�سي وفق �آراء م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية� ،إذ ت�شري �آراء
العينة وفقاً لنتائج التحليل الإح�صائي �إىل �أن املدخل ال�سيا�سي يف عملية �صياغة املعايري
املحا�سبية �آثاراً �إيجابية يف م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية يف البيئة العراقية �أكرث من
الآثار ال�سلبية لتبنيه بو�سط ح�سابي ( )3.67وبن�سبة مئوية ( ، )% 73.33فيما مت تف�ضيل
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املدخل ال�سيا�سي على العلمي و الدويل من قبل العينة بو�سط ح�سابي ( )3.49وبن�سبة مئوية
(�. )% 69.81أما �آراء العينة فقد تركزت حول تف�ضيل املدخل ال�سيا�سي للأطراف امل�ستخدمة
للمعلومات املحا�سبية يف العراق بو�سط ح�سابي ( )3.46وبن�سبة مئوية (. )% 69.21اما
بالن�سبة لوجود اثار �سلبية للمدخل ال�سيا�سي على م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية ،فت�شري
نتائج التحليل الإح�صائي �إىل و�سط ح�سابي مبقدار ( )3.24وبن�سبة مئوية (. )% 64.89

4 .4عالقة واثر املدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة من قبل معدي املعلومات
املحا�سبية:
Ú Úمعامل ارتباط بري�سون:
�أظهرت نتائج حتليل عالقة املدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة من قبل معدي
املعلومات املحا�سبية وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية ()0.01
مبقدار ( )0.568مما ي�شري �إىل وجود عالقة ارتباط طردية معنوية ي�ؤكدها م�ستوى الداللة
( )sig 0.000بني متغري املدخل ال�سيا�سي والتطبيقات املقبولة من قبل معدي املعلومات
املحا�سبية يف البيئة العراقية.
Ú

Úمعادلة االنحدار اخلطي:

يظهر حتليل التباين �أن قيمة  Fاملح�سوبة قد بلغت ( )27.667يف حني بلغت قيمة F

اجلدولية ( )2.79بدرجتي حرية ( ، )58 ،1ومب�ستوى معنوية ( )0.05مما يدل على معنوية
منوذج االنحدار� ،أي ت�أثري املدخل ال�سيا�سي ب�شكل معنوي يف التطبيقات املقبولة من قبل
املعدين ،وكما هو مو�ضح باجلدول (. )20وهو ما يعني قبول الفر�ضية ( )1بدرجة ثقة
(. )%95
الجدول ()20
تحليل التباين لالنحدار الخطي لمتغيري المدخل السياسي والتطبيقات المقبولة للمعدين

درجة احلرية

متو�سط املربعات

قيمة  Fاملح�سوبة

حتليل التباين جمموع املربعات
االنحدار

3.804

1

3.804

27.667

البواقي

7.974

58

0.137

م�ستوى الداللة

sig.

0.000

�أما ب�إطار حتديد درجة تف�سري متغري املدخل ال�سيا�سي للتطبيقات املحا�سبية املقبولة
من قبل املعدين ،فقد اُ�ستخدم معامل التحديد  R 2للتعبري عن ذلك حيث بلغت قيمته
( ، )32.3%وهو ما ي�شري �إىل ن�سبة تف�سري املدخل ال�سيا�سي للتغري احلا�صل يف التطبيقات
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أ .دارستان حسن حمد
د .محمد حويش عالوي الشجيري

املحا�سبية املقبولة من قبل معدي املعلومات املحا�سبية ،وهي ن�سبة تف�سري مهمة يف
واقع البيئة العراقية يف عملية �إعداد املعيار املحا�سبي ،مع احلاجه لإجراء املزيد من
�أجل �إظهار ت�أثري املدخل الإيجابية على املهنة املحا�سبية وقدراتها التطبيقية.وبناءً عليه
ف�إننا �سرنف�ض الفر�ضية العدمية ( ، )H0ونقبل الفر�ضية البديلة ( : )H1يوجد ت�أثري معنوي
ذو داللة �إح�صائية للمدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة من قبل معدي املعلومات
املحا�سبية يف البيئة العراقية.

5 .5عالقة واثر املدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املحا�سبية من قبل م�ستخدمي
املعلومات املحا�سبية:
Ú Úمعامل ارتباط بري�سون:
بهدف اختبار نوع وقوة عالقة املدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة من قبل
م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية مت اعتماد معامل االرتباط بري�سون يف عملية التحليل.
وقد �أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية
( )0.01مبقدار ( )0.622مما ي�شري �إىل وجود عالقة ارتباط طردية معنوية ي�ؤكدها م�ستوى
الداللة ( )sig 0.000بني متغري املدخل ال�سيا�سي والتطبيقات املقبولة من قبل م�ستخدمي
املعلومات املحا�سبية يف البيئة العراقية.
Ú

Úمعادلة االنحدار اخلطي:

يظهر حتليل التباين ان قيمة  Fاملح�سوبة قد بلغت ( )51.761يف حني بلغت قيمة
 Fاجلدولية ( )3.957بدرجتي حرية ( )82 ،1ومب�ستوى معنوية ( )0.05مما ي�ؤكد معنوية
منوذج االنحدار� ،أي ت�أثري املدخل ال�سيا�سي ب�شكل معنوي يف التطبيقات املقبولة وفق �آراء
عينة امل�ستخدمني.وهو ما يعني قبول الفر�ضية ( )2بدرجة ثقة (. )%95
الجدول ()21
تحليل التباين لالنحدار الخطي لمتغيري المدخل السياسي والتطبيقات المقبولة للمستخدمين

درجة احلرية

متو�سط املربعات

قيمة  Fاملح�سوبة

حتليل التباين جمموع املربعات
االنحدار

8.224

1

8.224

51.761

البواقي

13.028

82

0.159

م�ستوى الداللة

sig.

0.000

�أما ب�إطار حتديد درجة تف�سري متغري املدخل ال�سيا�سي للتطبيقات املحا�سبية املقبولة
من قبل م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية ،فقد اُ�ستخدم معامل التحديد  R 2للتعبري عن
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ذلك حيث بلغت قيمته ( ، )38.7%وهو ما ي�شري �إىل ن�سبة تف�سري املدخل ال�سيا�سي للتغري
احلا�صل يف التطبيقات املحا�سبية املقبولة من قبل م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية،
وهي ن�سبة تف�سري تتنا�سب ودور مدخل و�ضع املعايري يف التطبيقات املحا�سبية من قبل
الأطراف امل�ستفيدة التي حتاول اال�شرتاك يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية لال�ستفادة
من اجلانب املحا�سبي يف تعظيم منافعها االقت�صادية ،وهي يف حقيقتها ن�سبة مهمة
مقارنة بحداثة م�شاركة تلك الأطراف يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية.وبناءً عليه
ف�إننا �سرنف�ض الفر�ضية العدمية ( ، )H0ونقبل الفر�ضية البديلة ( : )H1يوجد ت�أثري معنوي
ذو داللة �إح�صائية للمدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة من قبل م�ستخدمي املعلومات
املحا�سبية يف البيئة العراقية.
واجماالً لنتائج اختبار فر�ضيات البحث ميكن بيان النتائج االجمالية كما هي
مو�ضحة باجلدول (. )22
الجدول ()22
نتائج التحليل اإلجمالية

املتغريات الرئي�سة للبحث التحليل

طبيعة املدخل
ال�سيا�سي

التطبيقات املقبولة التطبيقات املقبولة
من قبل املعدين من قبل امل�ستخدمني

متو�سط املتو�سطات

3.540

3.449

3.465

الن�سبة املئوية

%70.80

%68.97

%69.30

عالقة املدخل ال�سيا�سي بالتطبيقات املقبولة من
قبل املعدين R
عالقة املدخل ال�سيا�سي بالتطبيقات املقبولة من
قبل امل�ستخدمني R
اثر املدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة من
قبل املعدين R2
اثر املدخل ال�سيا�سي يف التطبيقات املقبولة من
قبل املعدين R2

0.568
0.622
%32.3
%38.7

�إذ ت�شري النتائج الإجمالية �إىل �أن املدخل ال�سيا�سي ح�صل على �أعلى و�سط ح�سابي
مبقدار ( ، )3.540وبن�سبة مئوية بلغت ( )%70.80فيما تاله متغري التطبيقات املقبولة من
قبل امل�ستخدمني ومتغري التطبيقات املقبولة من قبل املعدين على التوايل�.أما يف جمال
نتائج حتليل معامالت االرتباط واالنحدار فت�شري �إىل وجود عالقة و�أثر معنويني للمدخل
ال�سيا�سي يف �صياغة املعايري املحا�سبية يف التطبيقات املقبولة من قبل معدي وم�ستخدمي
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املعلومات املحا�سبية يف البيئة العراقية تو�ضحها ن�سبة تف�سري املتغري امل�ستقل للتغري
احلا�صل يف املتغري التابع ،والتي كانت ( )% 32.3و ( )%38.7على التوايل.كما يت�ضح �أن
عالقة و�أثر املدخل ال�سيا�سي يف �صياغة املعايري املحا�سبية يف التطبيقات املقبولة من
قبل م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية كانت �أكرب من عالقته و�أثره يف التطبيقات املقبولة
من قبل معدي املعلومات املحا�سبية ،وهذا ي�شري �إىل حاجة ودعم الأطراف امل�ستفيدة
لتفعيل ا�ستخدام املدخل ال�سيا�سي الذي ي�سمح لها بامل�شاركة الفاعلة يف �صياغة املعايري
املحا�سبية ،وبخا�صة تلك التي حتقق م�صاحلهم اخلا�صة يف البيئة العراقية.

االستنتاجات:
1 .1ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف �إعداد معايري حما�سبية وطنية تلبي متطلبات الأطراف
امل�ستفيدة وجتاوز االعتماد على النقل والتقليد للمعايري املحا�سبية لبيئات دولية خا�صة
�أو للمعايري الدولية من خالل الأخذ باملعايري والتطبيقات التي تلبي حاجات الأطراف
امل�ستفيدة و�إمكانات البيئة املحا�سبية وخ�صو�صياتها.
2 .2ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف تعميق ثقافة ال�ضغط والتح�شيد والتوافقات
وامل�ساومات يف العمل املحا�سبي والذي قد ي�سبب خرقاً للقيم الثقافية للمجتمعات التي
ال ت�ؤمن وال متار�س مثل هذه ال�سلوكيات لت�صبح فيما بعد ثقافة دخيلة ت�ؤدي �إىل التغيري
الثقايف للمجتمع.
3 .3ي�ؤثر املدخل ال�سيا�سي �سلباً يف معدي املعلومات املحا�سبية وم�ستخدميها من
خالل رفع زخم التطبيقات املحا�سبية املتولدة عنه نتيجة تنوع التطبيقات املطلوبة من
قبل خمتلف الأطراف ذات امل�صلحة يف املعايري املحا�سبية ،والذي ي�سبب الإرباك احلا�صل
يف الفهم والتطبيق ملثل هذه املعايري.
4 .4ي�ساهم املدخل ال�سيا�سي يف تطوير التطبيقات املحا�سبية من خالل �إعطاء ورفع
دور املهنة ف�ضالً عن م�شاركة غالب الأطراف امل�ستفيدة و�إبداء �آرائها وحاجاتها يف املعيار
املقرتح.
5 .5للمدخل ال�سيا�سي �آثار �إيجابية يف التطبيقات املحا�سبية املقبولة تفوق �إثاره
ال�سلبية يف �إطار البيئة العراقية من وجهة نظر معدي املعلومات املحا�سبية وم�ستخدميها.
6 .6للمدخل ال�سيا�سي عالقة وت�أثري �إيجابيان يف التطبيقات املقبولة من قبل كل من
معدي املعلومات املحا�سبية وم�ستخدميها يف البيئة العراقية.
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التوصيات:
�1 .1رضورة االهتمام اجلدي من قبل �أ�صحاب مهنة املحا�سبة نف�سها يف تفعيل دورها
يف تطوير العمل املحا�سبي يف البيئة العراقية وعدم ترك العملية لتدار من قبل �أطراف
خارجية �أخرى يف ظل املتغريات االقت�صادية وال�سيا�سية والتقنية احلا�صلة ،وامل�شاركه
الفاعلة يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية ملا له من دور فعال يف رفع م�ستوى املهنة
واالرتقاء مبكانتها يف املجتمع.
�2 .2إعادة النظر اجلدية يف طبيعة عمل جمل�س املعايري املحا�سبية والرقابية و�آليات
العمل ف�ضالً عن ت�شكيلة �أع�ضائة و�إدارة عملية �صياغة املعايري املحا�سبية بال�شكل الذي
يالئم البيئة العراقية واحتياجات ومتطلبات الأطراف املختلفة ذات امل�صلحة.
�3 .3رضورة تدخل اجلامعة يف عملية �صياغة املعايري املحا�سبية من خالل دورها يف
درا�سة واقرتاح احللول مل�شكالت التطبيقات والنظم املحا�سبية و�آليات التنفيذ العلمية ،ومبا
ي�ساهم يف تفعيل اجلانب العلمي لعملية �صياغة املعايري املحا�سبية والتي تنا�سب البيئة
العراقية.
�4 .4رضورة تبني املدخل ال�سيا�سي يف العراق من قبل جمل�س املعايري املحا�سبية
والرقابية ،وبال�شكل الذي يالئم الإطار الثقايف واالجتماعي والقانوين للبيئة العراقية ،ومبا
ي�ساهم يف و�ضع التطبيقات املحا�سبية التي تالئم البيئة العراقية ملا له من �آثار �إيجابية
يف تفعيل دور معدي وم�ستخدمي املعلومات املحا�سبية
�5 .5رضورة �إ�صدار املعايري املحا�سبية املحلية التي تنا�سب متطلبات الوحدات
االقت�صادية يف العراق وذلك من خالل م�شاركة جميع الأطراف ذات امل�صالح وباال�ستفادة
من املعايري والتجارب الدولية التي تالئم البيئة العراقية والتقيد بعدم النقل والتقليد غري
املدرو�س ملا له من اثار ثقافية واقت�صادية �ضارة.
�6 .6رضورة الأخذ بنظر االعتبار درا�سة وتطوير املناهج املحا�سبية يف اجلامعات
العراقية ومبا يتنا�سب و�أهمية دور معدي املعلومات املحا�سبية يف حتليل التطبيقات
املحا�سبية وعملية بناء اعداد و�صياغة املعايري املحا�سبية.
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