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ملخص: 

التاأثري وامل�صاهمة يف ت�صكيل  الثقافية للمجتمع يف  االأبعاد  البحث دور  يتناول هذا 
وتطبيقاته  نظمه  ومنها  عام،  ب�صكل  مالحمها  ور�صم  للمجتمع  ال�صلوكية  اجلوانب  مفهوم 
كاأحد  وتطبيقها  الختيارها  والقبول  والدعم  التربير  لها  توفر  كما  خا�صة.  املحا�صبية 
ال�صلوكيات االقت�صادية التنظيمية املقبولة من قبل املجتمع. ويف هذا االإطار فاإن البحث 
احلايل يتبنى اختبار فر�صية رئي�صة، توؤكد وجود تاأثري جوهري لالأبعاد الثقافية للمجتمع 
يتبناها  التي  املحا�صبية  للتطبيقات  احلاكمة  االأطر  ت�صكيل  يف  االأخرى  بالعوامل  مقارنة 
املجتمع. لذا يركز التحليل باإطاره النظري على درا�صة مفهوم الثقافة ومتغرياتها وعالقتها 
االقت�صادية  املجتمع  ب�صلوكيات  يرتبط  وما  عام،  ب�صكل  املجتمع  �صلوكيات  يف  املوؤثرة 
التحليل امليداين، فقد  اأما يف جمال  التطبيقات املحا�صبية وتنظيمها خا�صة.  جتاه و�صع 
ممت ا�صتبانة للح�صول على البيانات اخلا�صة بطبيعة االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي  �صُ
كمجتمع للدرا�صة ودورها يف ر�صم مالمح التطبيقات املحا�صبية املعتمدة فيه. وقد خل�ص 
البحث اإىل جمموعة من النتائج التي تدعم فر�صية البحث الرئي�صة، ومن خاللها فر�صياته 
التطبيقات  تف�صري  ن�صبة  ن�صبته 97.57% من  ما  االجتماعي على  البعد  اإذ ح�صل  الفرعية. 
املحا�صبية املقبولة يف العراق، فيما كان البعد االقت�صادي يف�رض ما ن�صبته 47.9% وتاله 
الثقافية  االأبعاد  اأن  يعني  ما  وهو   .%36.5 بلغت  تف�صري  بن�صبة  والقانوين  ال�صيا�صي  البعد 

للمجتمع العراقي ذات تاأثري معنوي يف التطبيقات املحا�صبية املقبولة وال�صائدة فيه.  
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Abstract: 
The theme of the present research tackles and explains the role of 

the cultural dimensions of the society to influence and to contribute to the 
formation and shaping the behavioral aspects of society in general and 
accounting systems and applications in particular. It also provides the 
justification, support and acceptance for the selection and application of 
economic organizational behavior as acceptable ptterns by the community. 
In this context, the current research adopted the test of the hypothesis 
which puts emphasis on the existence of a fundamental effect of the cultural 
dimensions of society compared to other factors in shaping the framework 
governing accounting applications adopted by the community. Therefore, the 
analysis focused on the theoretical framework so as to study the concept and 
the culture and their variables influencing the behavior of society in general, 
and the associated conduct of community towards the economic development 
and the planning the accounting applications in particular. As for the area of 
field analysis, a questionnaire has been adopted in gathering data concerning 
the nature of the cultural dimensions of the Iraqi society as a sample of study 
and role in shaping the accepted accounting applications. The research 
concluded a series of results which support the main research hypothesis 
and also the sub- hypothesis, The social dimension acquired is 97.57% of 
the accepted accounting applications in Iraq, whereas 47.9% went for the 
economical dimension and finally the political and legal dimension which 
received 36.5% alternatively. This means that the cultural dimensions of the 
Iraqi society have a spiritual role in the accounting applications which are 
accepted and prevailing. 
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مقدمة: 
َهاِتُكمنْ ال  َرَجُكمنْ ِمننْ ُبُطوِن اأُمَّ ُ اأَخنْ يولد االإن�صان فطريًا حمايداً دلياًل لقوله تعاىل: {َواهللَّ
ُكُروَن} )النحل- 78( ، ثم يبداأ  ِئَدَة َلَعلَُّكمنْ َت�صنْ اَر َواالأَفنْ �صَ َع َواالأَبنْ منْ ئًا َوَجَعَل َلُكمنْ ال�صَّ َلُموَن �َصينْ َتعنْ
تفاعله مع االآخرين والبيئة املحيطة، وت�صبح له غايات واأهداف متنوعة ي�صعى اإىل حتقيقها، 
ورمبا تتغري هذه الغايات اأو االأهداف مع مرور الزمن، وخالل ذلك توؤثر البيئة فيه فتوجهه 
�صلبًا اأو اإيجابًا �رضط اأن يكون �صليمًا من الناحية الف�صيولوجية وال�صايكولوجية التي ت�صفي 
على �صلوكه التكيف والتاأقلم والتعديل مبا يجعله من�صجمًا مع تاأثرياتها، ونتيجة ذلك يُكون 
واملعتقدات  املعاين  تتمثل مبجموع  التي  واإبداعاته  واأفكاره  ت�صاوؤالته  على  معرفة جتيب 
واالأحكام واملفاهيم والت�صورات الذهنية التي متثل نتيجة حماوالته املتكررة لفهم الظواهر 
واالأ�صياء املحيطة به. فهي ت�صكل انعكا�صًا للواقع الزماين واملكاين مبراحله واأ�صكاله وترتبط 
تعد  املعرفة  اأن  ومبا  االإن�صاين.  للفكر  احلقيقي  واملقيا�ص  االجتماعي،  التطور  بقوانني 
انعكا�صًا للواقع فال�صك اأن ما يطرحه الفرد من اأفكار وما يقدمه من معرفة يعدان ترجمة 
�صادقة لالنتماء الطبقي وال�صيا�صي، ف�صال عما توؤديه الثقافة اخلا�صة وم�صادرها واخلربة 
الذاتية يف حتديد املعرفة اأو الفكر الذي يقدمه يف جمال اخت�صا�صه. اإذ ميتلك اأفراد املجتمع 
عنا�رض م�صرتكة بحكم ن�صاأتهم الثقافية الواحدة، حيث ت�صمى هذه العنا�رض امل�صرتكة الأبناء 
الثقافة الواحدة باملنظور الثقايف. وعلى اأ�صا�ص ذلك فاإن املحا�صبة بو�صفها اأبرز �صلوكيات 
املجتمعات،  من  جمتمع  الأي  الثقايف  املنظور  نتاج  تكون  اأن  البد  االقت�صادي،  املجتمع 
وبالتايل فاإن ارتباط املحا�صبة بعمليات التكيف والتغري ينبع اأ�صا�صًا من اعتمادها الثقايف. 
 Moontiz لذا  فاملحا�صبة  تعتمد  اأعراف  املجتمع  واأيديولوجيته  وتخدمها،  حيث يوؤكد
تتاأثر  املحا�صبية  والقواعد  املحا�صبية  املبادئ  ت�صق منها  التي  الفرو�ص  اأن  )1961( على 
بدرجة كبرية بالبيئة االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية وبنماذج ال�صلوك والعادات لكل 
قطاعات املجتمع التجاري، كما يرى �رضورة فهم وتف�صري هذه الفرو�ص يف ظل ذلك، من 
للتطبيق يف ظروف  الالزمة  القواعد  املبادئ وتطوير  ل�صياغة  الالزم  االأ�صا�ص  اأجل توفري 

معينة. 

أهداف البحث: 
ترتكز االأهداف الرئي�صة للبحث على مقدمة منطقية اأ�صا�صية تقوم على اأن املجتمعات 
املختلفة متتلك كل منها منظوراً ثقافيًا مميزاً ينعك�ص ذلك املنظور يف كل �صلوكيات اأفراد 
املجتمع، �صواء كان ذلك على امل�صتوى الفكري اأم امل�صتوى التطبيقي، اإذ ي�صكل هذا املنظور 
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االإرث العقائدي والقيمي للمجتمع. وبالتايل فاإن اعتماد اأو تبني اأي اأفكار اأو تطبيقات ال 
تتالءم وذلك االآتي: يعد خرقًا اأو هدمًا للبنية القيمية والثقافية للمجتمع. وعلى اأ�سا�س ذلك 

ويف اإطار البيئة العراقية فاإن البحث احلايل ي�ستهدف الآتي: 
بيان طبيعة االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي والتطبيقات املحا�صبية املقبولة.  ● 

بيان مدى توافق التطبيقات املحا�صبية القائمة يف املجتمع العراقي مع االأبعاد  ● 
الثقافية له واأثره، وبخا�صة اأن العراق مير مبرحلة انتقالية ح�صا�صة ومهمة. 

أهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث يف اأهمية الوقوف على البديهيات االأ�صا�صية التي تربر احلاجة اإىل 
اأن  اأن يتحقق ذلك. وبخا�صة  التطبيقات املحا�صبية ومدى قبولها وجناحها، ومتى ميكن 
جناح بناء وتطوير تطبيقات حما�صبية مقبولة ي�صاهم يف جناح وتطوير البناء االقت�صادي 
للمجتمع. وتزداد اأهمية ذلك يف البيئة العراقية خا�صة، نظراً للتغريات ال�صيا�صية والقانونية 
واالقت�صادية احلا�صلة وخطورة اندفاعها بعيداً عن االأبعاد الثقافية للمجتمع مما يت�صبب يف 
ت�صويه الثقافة الوطنية اأو انحرافها عن م�صاراتها القيمية والعقائدية، وهو ما يوؤدي بالتايل 
اإىل الف�صل يف و�صع تطبيقات حما�صبية مقبولة تالئم البيئة العراقية، ويوؤدي هذا بالنتيجة 
اإىل اإ�صعاف البناء االقت�صادي للمجتمع بداًل من تطويره اأو باأف�صل احلاالت اإىل تطور البناء 
االقت�صادي، ولكن ب�صورة م�صوهة ال تالئم ثقافة املجتمع، وهو ما ي�صاهم بالنتيجة يف 

ت�صويه ثقافة املجتمع وانحرافها عن البنى القيمية والعقائدية التي تقوم عليها. 
األبعاد الثقافية للمجتمع: 

متثل الثقافة اأمنوذجًا اإدراكيًا رفيعًا يبني كيف نرى العامل؟، اأي هي روؤيتنا وتقومينا 
�صمتنا  بعد  فيما  ت�صبح  ومناذج  كمدركات  عقولنا  يف  وغر�صها  بتهذيبها  نقوم  لعاملنا 
وروؤانا  قيمنا  غر�ص  يف  ن�صتخدمها  اأ�صا�صية  كو�صائل  والتدريب  التعلم  طريق  عن  الثقافية 
الرمزية يف مناذجنا العقلية. وهي بهذا ذات ارتباط وثيق باالإن�صان، فهو الذي �صنع الثقافة 
من وحي حاجاته االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية، وبدوره يوؤثر يف نوع الثقافة التي 
اإدراكه واأ�صلوب  يت�صم بها وعن طريقها يتم تو�صف جميع ن�صاطاته التي يقوم بها، ومنط 
اأنواع  اأربعة  هناك  اأن   Gebre & Antallo يرى  لذا   .)106  :1999 )الدبا�ص،  تفكريه 

تكاملية ونظامية للثقافة هي: )2001: 2( : 
الثقافة الذهنية: وتت�صمن النظم االإن�صانية املتكونة من االأفكار والتفكري واالإدراك  ♦ 
والروح مثل: االأيديولوجيا والفل�صفة والنظرية واملعتقد، اإذ اإن جمموع ن�صق القيم واالإدراك 

والروؤية ون�صق املعتقدات متثل مبجموعها هذا النوع من الثقافة. 
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الثقافة الرمزية: وهي نظم املعرفة واملعلومات التي ال حتتاج اإىل تف�صري كالقوامي�ص  ♦ 

واملو�صوعات. 
الثقافة املادية/ الطبيعية: وت�صري اإىل االأ�صياء التي �صنعها االإن�صان مثل احلا�صب  ♦ 

االلكرتوين والطرق والورق واالأقالم وغريها. 
ثقافة الت�رضف: وتت�صمن كل ت�رضفاتنا املعربة التي ن�صتخدمها لتو�صيل كوامننا  ♦ 

الداخلية اإىل العامل االلتفكري. �صاحها. 
لذا فالثقافة تعد ن�صقًا يتميز بكثري من االن�صجام الداخلي العميق ملكوناته اأو قوانينه 
التي تقوم عليها املمار�صات املتاأ�صلة التي تعرب عن االأغرا�ص االجتماعية احليوية. ويف 

هذا االإطار ميكن اإجمال اأهم مكونات الثقافة اأو قوانينها باالتي: 
اللغة: تعد اللغة م�صمون الهوية الثقافية وخمزونها الفكري والعاطفي، فهي �صبيل  ♦ 

مهم وخطري لتكوين االإدراك العقلي واحل�صي اأو لتغيريه. فالناحية الفكرية للغة تتجلى يف 
تراكيبها ونوعية جملها، ف�صكل اجلملة مرتبط دائمًا ب�رضب معني من التفكري.  

القيم: متثل القيم موجهات �صلوك االإن�صان، التي تاأتي من اخلربات التي يكت�صبها من  ♦ 

خالل تن�صئته االجتماعية. لذا يعرفها وليام ايكهارت باأنها: »هدف اأو م�صتوى قيا�صي للحكم 
)ال�صمهوري  فيها«  مرغوب  م�صائل  باعتبارها  الثقافة  داخل  لها  ينظر  حيث  االأ�صياء  على 
و�صعادة، 1997: 403( . اإذ من امل�صتحيل اأن يحتفظ اأي جمتمع بتما�صكه وا�صتمراره ما مل 
ي�صرتك اأع�صاوؤه بقيم معينة ت�صود بينهم، وبخا�صة تلك القيم املركزية التي تعطي للثقافة 

طابعًا معينًا مييزها عن غريها )جالل، 1984: 100( .  
يتم  ما  »�صيء  باأنه  املعتقد   ) ♦ 666 :1986( Webster قامو�ص  املعتقدات: يعرف 
وت�صري  طائفة«.  اأو  مدر�صة  اأو  معلم  وير�صخها  يدعمها  كحقيقة  يعتنق  ما  �صيء  اأو  تعلمه، 
يف  يختلفون  املختلفة  االجتماعية  الطبقات  اأبناء  اأن  على  ودوركامي  وارمز  درا�صات 

معتقداتهم واجتاهاتهم نحو امل�صائل املختلفة )جالل، 1984: 44( .  
الدين: ت�صكل االأديان عقائد را�صخة جداً وموؤثرة يف حياة املجتمعات، وغالبا ما  ♦ 

ت�صكل القاعدة املعرفية لها. فالدين يقدم روؤية �صمولية جتيب عن االأ�صئلة النهائية املتعلقة 
والعلوم  يوؤثر يف املجاالت املعرفية  واالإن�صان، وهو نظام معريف متميز  بالكون واحلياة 

املتخ�ص�صة كافة )ملكاوي، 2000: 32( واملعتقدات االأخرى كافة. 
املجتمع  نواحي  يف  تتج�صد  الثقافة  اأن  على  الدرا�صات  جتمع  ذلك  اأ�صا�ص  وعلى 
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وت�رضفاته كافة، وهي متثل الأبعاد التي تنت�رش فيها وتتخللها، ومنها: 
البعد الجتماعي:  1 .

التي  ال�صلوكيات  خمتلف  خالل  من  املجتمع  اأفراد  يف  طبيعي  ب�صكل  الثقافة  تتجلى 
يقومون بها فهي تعد املراآة احلقيقية التي تعر�ص طبيعتها احلقيقية. لذا ميكن عد هذا البعد 
اأبرز   Hofstede فقد حدد  االإطار،  لثقافة جمتمع ما. ويف هذا  االأكرث ظهوراً  االأبعاد  من 

 : )Amat & et. al., 2000: 4( القيم الثقافية الآتية
الفرد م�صوؤولية نف�صه وحريته، بينما  الفردية حتمل  اإزاء اجلماعية: تعني  أ. الفردية 

تعني اجلماعية باأن الفرد م�صوؤول اأمام عائلته وجمموعته ووطنه. 
اإزاء امليل ال�صعيف: يف حالة امليل ال�صعيف فاإن  ال�صلطة  	. امليل القوي ال�صتخدام 
املجتمع يقبل الهرمية يف ال�صلطة، وال يطلب تربيرها اإزاء امليل القوي للمجتمع يف تف�صيل 

معادلة القوة ويطلب تربيرات لها مف�صلة حول توزيعها بني الهياكل املختلفة. 
اإزاء امليل ال�صعيف: اإن جتنب  ت. امليل القوي لتجنب عدم التاأكد املحيط بامل�صتقبل 
عدم التاأكد هو حقيقة اإن�صانية يف حياة الب�رض، ولكن هناك جمتمعات ذات جتنب عاٍل لعدم 
اأما املجتمعات ذات التجنب  التاأكد فهي ت�صتخدم يف ذلك القواعد والنظم من اأجل جتنبه. 
من  اأهمية  واأكرث  وخمططًا  حراً  عندها  التطبيق  يكون  ولهذا  به،  مهتمة  غري  فهي  االأقل، 

املبادئ واالأفكار. 
اإن املجتمع الذي مييل اإىل حب الظهور يعني تف�صيله  اإزاء التوا�صع:  	. حب الظهور 
التوا�صع اهتمام املجتمع بقوة  الفردية والنجاح املادي، فيما يعني  للبطولة واالإجنازات 

العالقات ونوعية احلياة وامل�صاواة بني االأفراد واالن�صجام. 
البعد ال�سيا�سي والقانوين:  2 .

يعد هذا البعد انعكا�صًا للفل�صفة العامة للمجتمع جتاه طبيعة تنظيم املجتمع واإحكام 
عالقاته املتبادلة. فاملناخ ال�صيا�صي هو انعكا�ص لفل�صفة نظام احلكم الذي يحدد �صكل هذا 
النظام وطبيعته واأ�صلوب احلكم ومواقفه جتاه الق�صايا االأ�صا�صية يف املجتمع )باقر وحمزة، 
1984: 86( . اأما النظام القانوين فاإنه يعك�ص البيئة الت�رضيعية ال�صائدة املتمثلة بالقوانني 

والت�رضيعات ال�صائدة واأحكامها. لذا فاإن اأهم متغريات البيئة ال�صيا�صية والقانونية هي: 
أ. النظام ال�صيا�صي: وهو يعرب عن فل�صفة نظام احلكم لدى املجتمع التي تعرب عن درجة 
الرتكز يف ال�صلطة، ومقدار التدخل احلكومي التي لها تاأثري مبا�رض يف االأفراد واملجموعات 

ويف الن�صاطات التي يقومون بها )الدبا�ص، 1999: 118( . 
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م على االأ�صا�ص الت�رضيعي اأو املوؤ�ص�ص  النظام القانوين: ي�صكل النظام القانوين القائ	. 
رئي�صًا  املجتمع وحمدداً  معينًا يف حماية  م�صاراً  العام(  )القانون  القانونية  ال�صوابق  على 
ومنع  وال�صيا�صية  واالقت�صادية  االجتماعية  اأدوارهم  وطبيعة  واملجموعات  االأفراد  لدور 

االختالل الذي يقع عند اأداء مثل هذا الدور. 
ت. االأنظمة والتعليمات: وهي جمموعة القواعد واالأ�ص�ص واالإي�صاحات التي تهدف اإىل 
تر�صيد تطبيق مفاهيم معينة على حاالت اأو مواقف معينة، وهي تعد من القواعد التخ�ص�صية 

والتف�صيلية للقوانني.  
البعد القت�سادي:  3 .

يعد اأحد نظم التفاعل االإن�صاين من خالل عملية تبادل احلاجات فيما بينهم. وهي تعد 
من البيئات املعقدة نظراً ملا تفر�صه من قيود وحمددات، وما تتطلبه من و�صع نظم خا�صة، 
اأبرز  فاإن  ذلك  اإطار  الغايات. ويف  احلاجات وحتقيق  الإ�صباع  ا�صتجابة  اأكرث  يجعلها  ومبا 

متغريات هذا البعد تتمثل باالآتي: 
قوى  على  قائمة  اأنظمة  من  االقت�صادية  االأنظمة  تتنوع  االقت�صادي:  أ. النظام 
اأن  اإال  ذلك.  بني  فيما  تتفاوت  اأنظمة  اإىل  مركزيًا  عليها  م�صيطر  اأنظمة  اإىل  ال�صوق 
كما  القطاع،  هذا  يف  الدولة  تدخل  بدرجة  حمكوم  االقت�صادي  للنظام  االأ�صا�صي  التوجه 
اال�صتخدام                                                                                          ودرجة  امل�صتخدمة  واملالية  النقدية  ال�صيا�صات  نوع  النظام  نوع  يعك�ص 

 . )Arpan & radebaugh: 1985: 20(

يف  للتفكري  االأ�صا�صية  القاعدة  النمو  درجة  ت�صكل  االقت�صادي:  النمو  	. درجة 
االجتاهات القادمة للتطوير والتاأثري يف اأ�صاليب التنظيم والعمل االقت�صادي، اإذ اإن التحوالت 
االقت�صادية لها  م�صاكل  موؤثرة  تنعك�ص  يف  متطلبات  ا�صتجابة  املجتمعات ملثل  هذه  

 . )Gray & Radebaugh, 1997: 48( التحوالت
ت. طبيعة الوحدات االقت�صادية ودرجة تعقيدها: ت�صكل الوحدات االقت�صادية ائتالفًا 
املقبول  االئتالف  لنوع  اإطاراً  ت�صكل  فهي  ولذا  واالإدارة،  التمويل  يف  االأ�صخا�ص  لقدرات 

وال�صائد، والذي يوؤثر يف اجتاهات اال�صتثمار وحجمه وقراراته التمويلية. 
املوارد  توافر  درجة  خالل  من  اال�صتقرار  يتمثل  االقت�صادي:  اال�صتقرار  	. درجة 
ونوع  االأ�صعار،  م�صتوى  يف  العام  اال�صتقرار  عن  ف�صال  واملادية  والب�رضية  االقت�صادية 
املناف�صة وطبيعتها التي تنعك�ص مبجملها يف درجة تقدم املجتمع االقت�صادي وا�صتقراره. 
ج. درجة تقدم املجتمعات املالية وتعقيدها: وهي اأحد اأبرز اخل�صائ�ص االقت�صادية 
للمجتمعات التي تف�رض م�صادر االأموال املوجهة لال�صتثمار وحجمها وطبيعة روؤو�ص االأموال 
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العاملة. كما تعد االأ�صواق املالية اإحدى املتغريات التي تعر�ص حجم االإدراك املايل لطبيعة 
الوحدات االقت�صادية ودورها يف حتقيق النمو وتوجيه االأموال واال�صتثمار. 

دور األبعاد الثقافية يف تشكيل السلوكيات احملاسبية للمجتمع االقتصادي: 
اأن يتعاملوا  التي اعتادوا  التفكري  ا�صتخدامهم الأمناط  االأفراد فيما بينهم يف  يختلف 
ذلك  ي�صل  وقد  يواجهونها،  التي  واملواقف  امل�صكالت  حيال  املتاحة  املعلومات  مع  بها، 
االختالف اإىل م�صتوى املجموعات داخل املجتمع الواحد اأو بني املجتمعات باأ�رضها ن�صبيًا. 
 ُ اهللَّ �َصاَء  َوَلونْ  َهاجًا  َوِمننْ َعًة  �رِضنْ ُكمنْ  ِمننْ َجَعلنَْنا  العزيز: {ِلُكلٍّ  الكرمي يف حمكم كتابه  يقول  اإذ 
} )املائدة- 48( . فالفكر ال ينطلق عموما  ُلَوُكمنْ يِف َما اآَتاُكمنْ ًة َواِحَدًة َوَلِكننْ ِلَيبنْ اأُمَّ َعَلُكمنْ  جَلَ
اأحكامه  يعتمد اخليال يف �صياغة  وروؤاه، وال  بناء منهجه وو�صع ت�صوراته  فراغ يف  من 
ومواقفه وال يبداأ من العدم يف حتديد اأهدافه، ولكنه يف كل ذلك ي�صدر عن اإطار معريف يرتك 
ب�صماته ب�صكل اأو اآخر عليه )منجود، 2000: 329( والتي توؤثر بطريقة مبا�رضة يف منهجية 
تفكريه، وحتدد اأمناط �صلوكياته ون�صاطه العقلي )ملكاوي 2000: 30( . وبذلك فاإن قيمة 
منط فكري تنبع من قدرته على االت�صاق مع املبادئ االأ�صا�صية للنظم الثقافية واالجتماعية 
Hofstede اأن هناك اختالفات �صاملة بني التوليفة  التي يولد منها. ويف هذا االإطار وجد 
فان  وبالتايل  دوليًا،  خمتلفة  الثقافة  اأنظمة  كون  يعزز  مبا  در�صها  التي  للدول  الثقافية 
ومن  دوليًا.  خمتلفة  االأ�صا�صية  املعرفية  مكوناته  اإحدى  الأن  دوليًا،  خمتلف  التفكري  منط 
جانب اآخر فان تاأثري هذه القيم على الفكر العلمي يوؤدي دوراً اأ�صا�صيًا يف تكوينه وقولبته 
خالل  من   )Gray, 1988( يرتجمه  ما  وهو  �صواء  حد  على  والتطبيقي  النظري  باجلانب 
للثقافة، وبالتايل   Hofstede اأبعاد  الثقايف وفق  اأ�صا�صها  القيم املحا�صبية ملعرفة  حتديد 
حما�سبية                                                                                    قيم  اأربع   Gray حدد  فقد  الثقايف.  اإطارها  وفق  حما�صبيًا  البيئات  ت�صنيف 

 : )Gray & redbaugh, 1997: 74(

االأحكام  تف�صيل  تعك�ص  القيمة  وهذه  القانونية:  ال�صيطرة  اإزاء  املهنية  ال�صيطرة  ♦ 
اإزاء االأحكام واملتطلبات القانونية و�صيطرته  ال�صخ�صية للمهنيني والتنظيم الذاتي للمهنة 

على تنظيم املهنة. 
التطبيقات  توحيد  اإلزامية  تف�صيل  تعك�ص  القيمة  وهذه  التنوع:  اإزاء  التوحيد  ♦ 

املحا�صبية بني ال�رضكات اإزاء التنوع يف اال�صتخدام طبقًا حلالة كل �رضكة. 
التحفظ اإزاء التفاوؤل: وهذه القيمة تعك�ص اأف�صلية املدخل احلذر يف القيا�ص والعر�ص  ♦ 
الذي ي�صاعد يف جتنب عدم التاأكد الذي يحيط باالأحداث امل�صتقبلية اإزاء مدخل متفائل ب�صكل 

اأكرب، مثل مدخل ح�صاب املخاطر، ومدخل عدم التدخل احلكومي. 
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ال�رضية اإزاء ال�صفافية: حيث اإن ال�رضية تعك�ص تف�صيل موثوقية عالية لكي يف�صح  ♦ 
عن املعلومات حول ال�رضكة فقط الأولئك الذين تربطهم عالقة باالإدارة والتمويل. اإزاء و�صوح 

و�صفافية اأكرث عمومية. 
ويف اإطار الربط بني القيم الثقافية لـ Hofstede والقيم املحا�صبية لـ Gray، جند اأن 
التكوين الفكري والتطبيقي املحا�صبي خمتلف فيما بني البيئات الدولية ب�صبب االختالف 

 : )Gray & radebagh, 1997: 76- 79( الثقايف كاالآتي
الثقافية هي فردية عالية، مع  اأن توليفتها  اإن �صيادة املهنية يف دولة ما يعني  ♦ 
وعك�ص  عال،  للظهور  وحب  ال�صلطة  ال�صتخدام  �صعيف  ميل  مع  �صعيف  تاأكد  عدم  جتنب 
ذلك متاما لو كانت املحا�صبة يف دولة ت�صيطر عليها احلكومة اأو القانون. فاملهنية ترتبط 
جمموعة  اأو  فرد  كل  يت�رضف  بحيث  �صعيفة  اجتماعية  لعالقات  حتتاج  كونها  بالفردية 

ب�صكل م�صتقل. 
اإذا ما كانت دولة ما ت�صتخدم التوحيد/ فرن�صا مثال فان توليفتها الثقافية تعك�ص  ♦ 
جماعية عالية وجتنب عدم تاأكد عاٍل مما يدعو ذلك اإىل ا�صتخدام القانون واالأنظمة. وكذلك 
امليل ال�صتخدام ال�صلطة وحب الظهور �صعيفة نتيجة قوة التما�صك االأ�رضي وتف�صيل الرعاية 

االأبوية للدولة. 
اأن  ذلك  يعني  العالية  التحفظ  �صمة  املحا�صبية  تطبيقاتها  ت�صود  التي  الدولة  اإن  ♦ 
توليفتها الثقافية تعك�ص مياًل قويًا لتجنب عدم التاأكد وحب للظهور �صعيف، وارتباط عال 

مع اجلماعية. 
ترتبط ال�رضية بالتحفظ لذا فهناك عالقة قوية بني ال�رضية، وجتنب عدم التاأكد؛ الأن  ♦ 
املدير يحاول دائمُا كتمان م�صادره يف تقاريره املالية منعا ملعرفة خ�صومه خل�صو�صيات 
ال�رضية  بني  قوية  عالقة  وهناك  تناف�صية.  معارك  يف  معهم  الدخول  يتطلب  مما  الوحدة، 
وامليل القوي ال�صتخدام ال�صلطة، الأن االإدارة ذات التوجهات البريوقراطية حتاول اإبقاء جميع 
املعلومات لديها لرتكيز القوة بيديها ح�رضاً. وهناك ارتباط قوي بني ال�رضية واجلماعية، 

وكذلك حب الظهور.  
دوراً  متار�ص  التي  االجتماعية  التنظيمات  اإحدى  تعد  املحا�صبية  املهنة  اأن  ومبا 
تعك�ص  واأن  ومتغرياته  املجتمع  حلاجات  ت�صتجيب  اأن  مبعنى  هادفًا  خدميًا  اجتماعيًا 
العلمي واملهني،  الظروف االقت�صادية والقانونية وال�صيا�صية واالجتماعية داخل ن�صاطها 
 .)Mueller, 1983: 61( اإن تعك�ص مثل هذه الظروف  واأن جدواها تعتمد على قدراتها يف 
لذا فان و�صوح مالمح التطبيقات العملية للمهنة، يعتمد على قدرتها يف اإبراز هوية ثقافة 
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املجتمع ذات االرتباط الوثيق ببيئتها. ويف اإطار ذلك فاإنها متار�س وظيفتني اأ�سا�سيتني 
تتمثالن بالقيا�س والإبالغ كالآتي: 

تطبيقات القيا�س املحا�سبي:  ● 

يحتل مو�صوع القيا�ص حمور االرتكاز على امل�صتوى النظري والتطبيقي يف املحا�صبة 
ملا ي�صكله من اأهمية يف ترجمة الواقع االقت�صادي اإىل اللغة الرمزية للمحا�صبة، ويعد املدخل 
العلمي النفعي اأحد اأبرز املوؤثرات يف �صياغة قواعد التقومي من الناحية املنهجية يف حني 
تعد البيئة ومتغرياتها من العوامل املهمة، فب�صبب تنوع احل�صارات والثقافات تنوعت الطرق 
املحا�صبية، وب�صبب ذلك اأي�صًا مل تلق معايري املحا�صبة الدولية اإال اجنازاً �صئياًل )2: 1983، 
Violet( . فمثاًل عقيدة التحفظ التي يعك�صها املجتمع كقيمة ثقافية توؤثر على عدد من املبادئ، 
وكذلك املمار�صات املحا�صبية. فالكلفة التاريخية كاأ�صا�ص فكري وتطبيق، تعك�ص درجة من 
التحفظ يف جوانبها املختلفة، كما يف قاعدة الكلفة اأو ال�صوق اأيهما اأقل، وت�صجيل املطلوبات 
االحتياطات  من  ت�صكيلة  وا�صتخدام  املختلفة،  املخ�ص�صات  حتديد  يف  واالإفراط  املحتملة 
املختلفة. اإذ توؤدي االأبعاد الثقافية تاريخيًا دوراً كبرياً يف تطوير نظم الت�صجيل والقيا�ص 
واالإف�صاح )Mathews & et. al., 1991: 15( اإذ ترتجم املحا�صبة املواقف العامة للمجتمع 
اإىل قواعد حما�صبية ت�صاعد على اإجناز �صلوك مرغوب اجتماعيا، وتطرد ال�صلوك غري مرغوب 
)Rapaport, 1964: 98( . اأما من الناحية االقت�صادية، فمثاًل توؤدي خا�صية درجة الن�صاط 
التجاري الدويل املتمثلة بزيادة عدد وحجم ال�رضكات املتعددة اجلن�صية التابعة للبلد دورا 
رئي�صًا يف تطوير قواعد حما�صبية لتوحيد تقارير ال�رضكات االأجنبية التابعة واأ�صعار التحويل 
الدولية، وفر�ص ال�رضائب وغريها )Arpan & radebugh, 1985: 22( واإذا اتفقنا على اإن 
البيئات االقت�صادية ومنظمات االأعمال لي�صت نف�صها يف كل االأقطار فان ما يتبع ذلك هو 
املقبولة تكون مفيدة، وذات  املحا�صبية  املبادئ  اإيجاد جمموعة واحدة من  اإمكانية  عدم 
معنى يف كل البلدان )Muller, 1983: 62- 63( . اأما لو كانت هناك �صوق راأ�صمالية خا�صة 
اإن تكون الطرق الرئي�صة للح�صول على راأ�ص املال  اأحد البلدان، فمن املحتمل  ومكثفة يف 
 Arpan( خمتلفة، وبالتايل فان الطرق املحا�صبية ف�صاًل عن اأ�صلوب االإبالغ �صيختلف اأي�صًا
Radebaugh, 1985: 14 &( . اأما يف ظل البعد ال�صيا�صي والقانوين، فاإن التنظيم ال�صيا�صي 
فاإذا ما كانت  ب�صكل طبيعي يف املمار�صات املحا�صبية،  يوؤثر  �صبيل املثال  للمجتمع على 
-Colditz & Gi (  ال�صناعة تعمل يف ظل قرار �صيا�صي، فان الكلفة ت�صبح اعتباراً ثانويا

bins, 1972: 3( . اأما يف البلدان التي ت�صود فيها القواعد القانونية التف�صيلية واملرتبطة 
باملحا�صبة ال�رضيبية والتجارية فان من املتوقع بان نظام التقومي ال�صائد �صيكون موحداً 
هذا  وعلى   .  )Mueller, 1983: 57( القليلة  املهنية  ال�صخ�صية  االأحكام  من  قدراً  وي�صمل 
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االأ�صا�ص فان كل من )Choi & Mueller )1978: 3 يوؤكدان على اأن التناق�ص الظاهري يف 
املحا�صبة  ناجت عن كون  االأقطار وهو  اأغلب  للمحا�صبة ميكن مالحظته يف  الدويل  الرتاث 

�صاأنًا وطنيًا �رضفًا بتطبيقات ومعايري وطنية ذات ارتكاز عميق جدا على حمتوى بيئتها.
تطبيقات الإبالغ املايل:  ● 

الرابطة  العالقة  امل�صتفيدة  االأطراف  اإىل  املحا�صبية  املعلومات  اإي�صال  وظيفة  متثل 
االأ�صا�صية  والتوجهات  حاجاتهم  وطبيعة  امل�صتخدمني  نوع  اأن  كما  ببيئتها،  للمحا�صبة 
للنظام، وال�صعي احلثيث لالإيفاء بها، واأ�صلوب عر�صها وتو�صيفها، ومدى مالءمتها مكونات 
الدولية  البيئات  بني  فيما  املايل  االإبالغ  نظم  تختلف  اإذ  املايل.  االإبالغ  لنظام  مالزمة 
و�صيغ  اأهميتها  وت�صل�صل  املالية  القوائم  طبيعة  يف  اختالفاتها  على  تاأ�صي�صا  املختلفة 
املالية  القوائم  املقدمة  املعلومات  عن  االإف�صاح  ودرجة  الفنية  وم�صطلحاتها  عر�صها 
ومعها، وتختلف اأي�صًا يف توجهاتها نحو م�صتخدمني معينني وال�صعي لالإيفاء بحاجاتهم، 
ف�صال عن ذلك من خالل الظروف املوؤثرة يف حاجات امل�صتخدمني، وعلى قوة جمموعات 
-Harrison & Mcki ويوؤكد املعلومات.  من  حاجاتهم  تاأكيد  يف  املختلفة   امل�صتخدمني 
لل�رضكات  املايل  االإبالغ  نظام  اأردنا فهم  ما  »اإذا  بقوله:  )non )1986: 236 وجهة نظره 
يف بلد ما، فاإننا يجب اأن نكون قادرين على و�صف طبيعة االعتمادية املتبادلة والتفاعل 
قادرين  نكون  اأن  يجب  كما  البلد،  داخل  االأخرى  النظم  وبني  وبينه  النظام،  مكونات  بني 
على و�صف معايري النظام وقيمه والطريقة التي توؤثر بها الثقافة يف تلك املعايري والقيم 
ويف �صلوك املجموعات داخل النظام، من خالل التغري احلا�صل يف النظام نف�صه واالأنظمة 
الزميلة االأخرى عرب الزمن«. لذا فانه رغم اجلهود امل�صتمرة يف جمال متا�صك االإبالغ املايل 
فان التغري يف البيئة يهدد ب�صكل ثابت مالءمة القوائم املالية، اإذ اأن م�صائل االإبالغ املايل 
اجلديدة بني  فالعالقات  االأعمال.  بيئة  احلا�صلة يف  التغريات  تنظيميا من  تعاين  اجلديدة 
ال�رضكات والقوانني اجلديدة وكذلك التغريات يف البيئة ال�صيا�صية واالجتماعية والتكنولوجية 
واالقت�صادية كلها تعد من العوامل ذات التاأثري يف النظام )AICPA, 1999: 77( . لذا فاإن اأي 
نظام لالإبالغ املايل ميثل نتيجة تفاعل موؤ�ص�صات النظام االجتماعي املختلفة مع ال�صلطات 
املنظمة �صواء كانت حكومية اأم �صبه حكومية اأو موؤ�ص�صات مهنية حما�صبية، ف�صاًل عن كونه 
يتحدد يف �صوء الن�صاطات املتبادلة بني االإبالغ املايل كنظام والنظم االأخرى داخل البيئة 
 Harrison & Mckinnon, 1986:( كالنظم القانونية وال�صيا�صية ونظم ال�رضكات والتبادل
240( . لذا توؤثر درجة �رضية املجتمع كقيمة ثقافية تاأثرياً مبا�رضاً جداً يف حجم االإف�صاح 
درجة  كانت  كلما  اإذ  اخلارجية،  تقاريره  يف  عنه  االإعالن  يف  راغبًا  امل�رضوع  يكون  الذي 
 Arpan( االإف�صاح  م�صتوى  انخف�ص  كلما  اأكرب،  اخلارجية  باجلهات  الثقة  عدم  اأو  ال�رضية 
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Redabaugh, 1985: 17 &(. كما يعد التحفظ اأحد اأبرز اأوجه االختالف يف نظم االإبالغ 

املايل فيما بني البيئات الدولية، لذا ففي العديد من احلاالت تكون املعايري املحا�صبية ما 
 Nobes,( االأخرى  املحا�صبية  واملبادئ  التحفظ  مبداأ  بني  ت�صوية  لعمليات  نتيجة  اإال  هي 
45 :1988( . ويربز تاأثري عامل الت�صخم يف فر�ص نوعية من املعلومات التي يقدمها نظام 

االإبالغ املايل كالقوائم امللحقة واملعدلة. كما يوؤدي التدخل احلكومي دوراً مهمًا يف حتديد 
حمتوى التقارير املحا�صبية وطبيعتها، فقد يكون التدخل �صامال يف بع�ص البيئات لي�صل 
اإىل حد التفا�صيل الدقيقة وهي البلدان ذات املنظور القانوين كفرن�صا مثال وبعك�صها الدول 
توؤثر  لذا فهي  م�صتقلة  �صبه  اأو  م�صتقلة،  بهيئات مهنية  املهمة  تنيط  التي  االنكلو�صك�صونية 
 Gray & Radebaugh,1997:( التخطيط املركزي  التنظيم ودرجة  ب�صكل خا�ص يف نوع 

 . )169

الدراسات السابقة: 
التطبيقات  يف  وتاأثرياتها  الثقافية  االأبعاد  مو�صوع  الدرا�صات  من  العديد  تناولت 
والنظم املحا�صبية فيها ومنها درا�صة )Hofstede )1980 التي تعد من الدرا�صات الرائدة يف 
هذا املجال اإذ قام بدرا�صة االأبعاد الثقافية من خالل درا�صة االختالفات الثقافية الوطنية، 
 IBM واعتمد يف ذلك على درا�صة م�صحية ملا يقارب من 116000 موظفًا من موظفي �رضكة
 Gray )1988( يف 39 بلداً، وقد تو�صل اإىل اأربعة اأبعاد اأ�صا�صية للثقافة يف تلك البلدان. اأما
فقد و�صع اأربعة اأبعاد للقيم املحا�صبية التي ميكن اأن ت�صتخدم لتعريف الثقافة املحا�صبية 
يف بلد ما، اثنان منها تتعلق بال�صلطة واالإلزام بالتطبيقات املحا�صبية على م�صتوى البلد، 
-Hofs  والثانية تتعلق بالقيا�ص واالإف�صاح عن املعلومات املحا�صبية. وقد تو�صع يف منوذج
ede من خالل الربط بني القيم املحا�صبية والقيم االجتماعية واالأعراف املوؤ�ص�صاتية، وقد 

تو�صل اإىل اأن القيم والنظم املحا�صبية مرتبطة وم�صتقة من القيم االجتماعية املتفردة يف 
كل قطر. اأما درا�صة )Eddie )1990 فقد قام باختبار جتريبي الإطار Gray من خالل اختبار 
االأبعاد  اآ�صيويًا، وبعد ذلك قام بالربط بينها وبني  بلداً  االأربعة يف ثالثة ع�رض  الفر�صيات 
الثقافية لـ Hofstede. يف حني قامت درا�صة  )Salter & Niswanter )1995 وهي درا�صة 
لـ  الثقافية  اإطار االأبعاد  Gray يف  اختبارية با�صتخدام حتليل االنحدار الختبار فر�صيات 
Hofstede كمتغريات م�صتقلة باالعتماد على بيانات م�صحية ل 29 بلد. ووجد بان منوذج 

اإال انه �صعيف  Gray له قوة تف�صريية معنوية يف �صوء تطبيقات االإبالغ املايل املختلفة 

ن�صبيا يف تف�صري الهياكل التنظيمية واملهنية للمحا�صبة من خالل االأ�صا�ص الثقايف. يف حني 
تناولت درا�صة )Wingat )1997 فح�ص تاأثري االأبعاد الثقافية واختبارها يف حجم االإف�صاح 
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املحا�صبي، اإذ تبنت الدرا�صة االأبعاد الثقافية Hofstede كمتغريات م�صتقلة فيما كان متغري 
االإف�صاح هو املتغري املعتمد واعتمادا على بيانات تعود ل 39 دولة، ووجد اأن هناك تفاوتًا 
االإف�صاح  تاأثرياً يف حجم  االأكرث  البعد  ال�صلطة هي  قوة  واأن   ،Gray لفر�صيات  التاأثري  يف 
املحا�صبي يف هذه الدول. اأما درا�صة )Halbuni )2005 فهي ت�صتهدف فح�ص البيئة النامية 
واملتطورة لبلد مثل االإمارات العربية املتحدة ومدى اإمكانية ا�صتخدام املعايري املحا�صبية 
الدولية يف هذا البلد الذي يعد من املجتمعات ذات القيمة الثقافية القائمة على اجلماعية 
اأن  ولي�ص الفردية، وباإطار اختبار الدرا�صة ا�صتخدمت الباحثة معادلة االنحدار الذي اأظهر 
االأفراد مييلون اإىل اجلماعية مقابل الفردية، وبالتايل فاإن املعايري الدولية اإذا ما اأريد لها 
النجاح  عليها  اأن  تاأخذ  بنظر  االعتبار  اخل�صو�صية  الثقافية  للمجتمعات.  اأما  درا�صة    
وتطبيق  كقبول  املحلية  الثقافة  تاأثر  اإمكانية  فتناولت    Dahay & Conover )2007(
مبحتوى املعارف امل�صتوردة من خارج احلدود، وقد اعتمدت الدرا�صة على جتربة م�رض يف 
تطبيق IAS عام 1996 اإذ اعتمدت الدرا�صة على اختيار 61 % من ال�رضكات التي طبقت هذه 
املعايري الأغرا�ص الدرا�صة والتحليل ووجدت باأن غالبية ال�رضكات مل تلتزم بها الأبعاد ثقافية. 
اأما درا�صة )Noravesh, Dianati & Bazaz )2007 فقد تناولت اأثر الثقافة يف املحا�صبة 
العالقة  فح�ص  الدرا�صة  ت�صتهدف  اإذ  اإيران.  يف  تطبيقه  واإمكانية   Gray منوذج  خالل  من 
الدرا�صة  اإيران من خالل  Gray يف  لـ  املحا�صبية  والقيم   Hofstede لـ  الثقافية  القيم  بني 
والقيم  الثقافة  بني  العالقة  اأن  اإىل  تو�صلت  وقد   ،  )2002  -1993( من  للفرتة  امليدانية 
املحا�صبية يف اإيران هي عالقة معنوية. اأما درا�صة )Solas & Ayhan )2008 فقد تناولت 
وال�صيا�صية  الثقافية واالقت�صادية  اإطار ثالثة عوامل جمتمعة هي  ال�صينية يف  املحا�صبة 
يف نهاية القرن املا�صي مقارنة بالظواهر التاريخية التي ح�صلت يف املحا�صبة ال�صينية 
عرب ال�صنوات ومن ثم املقارنة والدرا�صة االقت�صادية لتاأثري الثقافة وال�صيا�صة واالقت�صاد 
تطبيق  اقرتاب  الرغم من  اأنه على  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  وقد  ال�صينية.  املحا�صبة  تطور  يف 
املعايري الدولية اإال اأن املحا�صبة ال�صينية مازالت اقرب وتتاأثر كثرياً بالقيمة الثقافية اأكرث 

من تاأثرها باأي �صيء اآخر. 
ويف اإطار مقارنة البحث احلايل مع الدرا�صات اأعاله جند اأن جميع الدرا�صات ال�صابقة 
تناولت املو�صوع باإطار القيم الثقافية للمجتمع وتاأثريها يف املعايري املحا�صبية اأو بع�ص 
التطبيقات املحا�صبية اإال اأن الدرا�صة احلالية تناولت املو�صوع ب�صمولية من خالل درا�صة 
اثر االأبعاد الثقافية للمجتمع يف جميع اأبعاد املحا�صبة التنظيمية والتطبيقية والت�رضيعية 

يف ظل البيئة العراقية على وجه التحديد. 
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منهجية البحث:

مشكلة البحث: 

التطبيقات  جمال  يف  �صلوكياته  ومنها  �صلوكياته  جميع  يف  املجتمع  ثقافة  تتجلى 
واملمار�صات املحا�صبية، فالتطبيقات تعد مقبولة اإذا ما توافقت بدرجة كبرية مع االأبعاد 
الثقافية التي تعد خمزونًا ال يدركه كثري من اأفراد املجتمع ولكنه يظهر اإىل العامل، وميكن 
املختلفة.  لل�صلوكيات  وتربيرهم  ورف�صهم  وقبولهم  االأفراد  �صلوكيات  خالل  من  روؤيته 
البيئة  يف  احلا�صلة  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  للتغريات  ونظراً  املنطق،  ذلك  اإىل  وا�صتناداً 
العراقية وما تك�صف عنه من توجهات اجتماعية و�صيا�صية واقت�صادية جديدة يعك�ص كثري 
منها ما هو منقول اأو تقليد لبيئات دولية اأخرى دون االأخذ بنظر االعتبار خ�صو�صية البيئة 
الثقافية الوطنية، وهو ما ميكن عده خطراً مبا�رضاً يف جميع اأوجه البنية الثقافية للمجتمع 
اأن  بالطبيعة  ميكن  ما  وهو  وال�صيا�صية،  القانونية  وحتى  واالقت�صادية  منها  االجتماعية 
ينعك�ص يف النظام املحا�صبي مبجمله، وبالتايل اإحداث عدم توافق اأو ان�صجام بينهما مما 
ميكن  لذا  للنظام.  تطويراً  اأكرث مما ميكن عده  االقت�صادي  للنظام  اأعباء  ي�صيف  اأن  ميكن 

التعبري عن م�سكلة البحث من خالل ت�ساوؤلت رئي�سة عدة هي: 
ما طبيعة ثقافة املجتمع ومكوناتها عامة، واملجتمع العراقي خا�صة؟  1 .

اإن�صاء  جمال  يف  و�صلوكياته  االقت�صادي  باملجتمع  الثقافية  االأبعاد  عالقة  ما  2 .
وتطوير التطبيقات املحا�صبية؟ 

هل االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي ذات عالقة وارتباط بالتطبيقات املحا�صبية  3 .
املعتمدة يف البيئة العراقية؟ 

فرضيات البحث: 

يتبنى البحث فر�صية رئي�صة تقوم على اأن )لالأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي عالقة 
واثر يف ت�صكيل مالمح التطبيقات املحا�صبية املقبولة الوطنية( . وتتفرع هذه الفر�صية من 

ثالث فر�صيات فرعية تتمثل باالآتي: 
املقبولة  املحا�صبية  التطبيقات  مالمح  ت�صكيل  يف  واأثر  عالقة  االجتماعي  للبعد  ● 

الوطنية. 
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املحا�صبية  التطبيقات  مالمح  ت�صكيل  يف  واأثر  عالقة  والقانوين  ال�صيا�صي  للبعد  ● 

املقبولة الوطنية. 
املقبولة  املحا�صبية  التطبيقات  مالمح  ت�صكيل  يف  واأثر  عالقة  االقت�صادي  للبعد  ● 

الوطنية. 

أسلوب البحث وأدوات مجع املعلومات: 
يتبنى البحث باإطار اختبار فر�صياته منهج التحليل النظري باإطار الدرا�صة النظرية، 
فيما يتبنى منهج التحليل الكمي االإح�صائي يف اإطار الدرا�صة امليدانية للمو�صوع اعتماداً 
كما  املطلوبة،  البيانات  على  للح�صول  الغر�ص  لهذا  اأعدت  التي  اال�صتبانة  ا�صتمارة  على 
هي مو�صحة مبلحق البحث. ويف هذا ال�سدد فقد �سيغت ا�ستمارة ال�ستبانة من خالل 

حمورين: 
االأبعاد  بطبيعة  اخلا�صة  البيانات  على  احل�صول  مهمة  يتناول  االأول-  املحور  - 

الثقافية للمجتمع العراقي. 
بالتطبيقات  اخلا�صة  البيانات  على  احل�صول  مهمة  يتناول  الثاين-  املحور  - 

املحا�صبية ال�صائدة يف التطبيق احلايل للمجتمع العراقي. 

جمتمع البحث وعّينته: 
يعملون  الذين  العليا  االأكادميية  املوؤهالت  ذوي  باملحا�صبني  البحث  جمتمع  حدد 
الذين  العليا  املهنية  واملوؤهالت  اجلامعات  يف  التدري�ص  خالل  من  االأكادميي  باجلانب 
اأن  العراق.  يف  املالية  الرقابة  وديوان  اخلا�صة،  التدقيق  مكاتب  يف  كمهنيني  يعملون 
مربرات االختيار هذه تعود اإىل طبيعة البحث اأ�صا�صًا الذي يرتبط مبجاالت مهنية وثقافية 
عليا ومتخ�ص�صة حتتاج اإىل املعرفة الدقيقة و�صحة التعبري واأهمية املوثوقية يف عر�ص 
االإجابات بالن�صبة للباحث وهو ما دعاه اإىل اختيار عينة منخف�صة ن�صبيا من اجل متابعة 
االإجابة �صخ�صيا. اإال اأن الباحث واجه �صعوبات عديدة حالت دون حتديد حجم املجتمع ب�صكل 
دقيق. ويف هذا املجال اختريت عينة ع�صوائية طبقية تتنا�صب وحجم الطبقة يف املجتمع 
العراقية، و40 مراقب ح�صابات  بتخ�ص�ص املحا�صبة يف اجلامعات  اأ�صتاذاً  موؤلفة من 20 
ا�صرتدت 43  اال�صتبانة  املالية. وبعد توزيع  الرقابة  من كل من املكاتب اخلا�صة وديوان 
ا�صتمارة فقط، منها 16 ا�صتمارة من اأ�صاتذة اجلامعة، والباقي من مراقبي احل�صابات، وكما 
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مو�صح باجلدول االآتي: 
الجدول )1( 

مجتمع البحث وعينته

الن�سبة املئويةال�ستمارات امل�سرتدةحجم العينةحجم املجتمعاملجتمع
80%792016اأ�صاتذة اجلامعة

67.5%2654027مراقبي احل�صابات
71.6%3446043املجموع

 وزارة التعليم العالي، مديرية التخطيط والمتابعة، دائرة اإلحصاء، 2004. 
 نقابة المحاسبين والمدققين، النشرة السنوية، 2005. 

أدوات التحليل اإلحصائي املستخدمة: 
يتبنى البحث احلايل جمموعة من اأدوات التحليل االإح�صائي التي تخدم يف الو�صول 
اإىل حتقيق اأهداف البحث واختبار فر�صياته. وعلى اأ�سا�س ذلك فان التحليل انق�سم يف 

اجتاهني هما: 
التطبيقات  نوع  عن  ف�صاًل  العراقي،  للمجتمع  الثقافية  االأبعاد  طبيعة  حتديد  ● 
املحا�صبية املقبولة وطبيعتها، ويف اإطار ذلك، فقد اُعتمد الو�صط احل�صابي، والن�صبة املئوية 
اآراء العينة وعر�صها يف هذا املجال، والتي تعد كافية لعر�ص  للو�صط احل�صابي يف حتليل 

حقيقة اآراء العينة يف هذا اخل�صو�ص. 
قيا�ص عالقة االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي، واأثرها يف التطبيقات املحا�صبية  ● 
ال�صائدة ومدى قبولها اأو توافقها مع تلك االأبعاد. ويف هذا املجال فقد اعتمد معامل ارتباط 
بري�صون لقيا�ص العالقة، فيما اعتمدت معادلة االنحدار اخلطي املتعدد يف قيا�ص اأثر متغريات 

الثقافة يف التطبيقات املحا�صبية ال�صائدة، وهو ما يهدف اإليه البحث بالتحديد. 

التحليل اإلحصائي: 
اأولً- التحليل الإح�سائي لنتائج اآراء العينة حول الأبعاد الثقافية للمجتمع  ◄ 

العراقي: 
البعد الجتماعي: ♦ 

فرعيًا  متغرياً  وع�رضين  اأربعة  ت�صم  رئي�صة  متغريات  خم�صة  املحور  هذا  ت�صمن  لقد 
لتمثيل البيئة الثقافية املحلية، وكما مو�صح باجلدول )2( . 
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الدين: ظهر يف هذا املجال تفوق باعتبار اأن الدين االإ�صالمي احلنيف هو امل�صدر  - 
قدرة  ح�صابي  و�صط  اظهر  التي  العينة  اآراء  ح�صب  وال�صلوكي  والتنظيمي  الفكري  االأ�صا�صي 
امل�صدر  هو  يكون  اأن  يف  العينة  رغبة  على  داللة   ،%92.424 مئوية  وبن�صبة   ،2.773

االأ�صا�صي، اأو هكذا يربز على امل�صتوى ال�صلوكي والقيمي. 
الجدول )2( 

الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط للبعد االجتماعي

املتغريات ت
الو�سط املتغريات الفرعيةالرئي�سة

احل�سابي
الن�سبة املئوية 

للو�سط

الدين1

يعد الدين االإ�صالمي احلنيف م�صدراً اأ�صا�صيًا فكريًا وتنظيميًا 
2.77392.424و�صلوكيًا

يعد الدين االإ�صالمي احلنيف م�صدراً اآخر من امل�صادر الفكرية 
2.02367.424والتنظيمية وال�صلوكية

الفردية اإزاء 2
اجلماعية

2.15971.969يهتم املجتمع بالفرد وم�صاحله اخلا�صة
2.63687.880يهتم املجتمع بالعالقات بني االأفراد 

2.43281.060يهتم بالتنظيمات االجتماعية وامل�صلحة العامة
2.25976.515مييل املجتمع اإىل اتخاذ القرارات ب�صكل فردي 

2.52384.090مييل املجتمع اإىل اتخاذ القرارات ب�صكل جماعي
2.09169.697متيل املنظمات اإىل العمل ب�صكل يربز فرديتها
2.65988.636متيل املنظمات اإىل التعاون ولي�ص املناف�صة 

3
درجة امليل 

ل�ستخدام 
ال�سلطة

2.75091.667التوجهات القانونية هي اأ�صا�ص التزام املجموعة 
2.45481.818املعايري الداخلية هي اأ�صا�ص التزام املجموعة

1.93264.394وحدة الهدف هي اأ�صا�ص التزام املجموعة
2.84194.697امليل لتنظيم ال�صلطة ب�صكل �صل�صلة قيادة �صارمة

2.02367.424امليل اإىل تنظيم ال�صلطة من خالل التفاعل بني امل�صتويات املختلفة

درجة جتنب 4
عدم التاأكد

1.63654.545يهتم االأفراد بامل�صائل امل�صتقبلية ويغامرون من اجل ذلك
2.13671.212يهتم االأفراد بامل�صائل امل�صتقبلية ولكن بتحفظ

2.63687.879يهتم االأفراد بامل�صائل احلالية مع اهتمام �صئيل بامل�صتقبل. 

الظهور اإزاء 5
التوا�سع

2.18272.727ُيقوم املجتمع اأفراده على اأ�صا�ص االإجنازات الفردية وحب الظهور
ُيقوم املجتمع اأفراده على اأ�صا�ص املعاملة املتوازنة يف العالقات 

2.54584.848وامل�صاواة 

2.13671.212مييل املجتمع اإىل حب االإبداع والتميز واإ�صدار االأحكام ال�صخ�صية 
مييل املجتمع اإىل اال�صتقرارية والرتكيز على اإدراك املعاين 

2.72790.909احلقيقية 
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املتغريات ت
الو�سط املتغريات الفرعيةالرئي�سة

احل�سابي
الن�سبة املئوية 

للو�سط

الظهور اإزاء 5
التوا�سع

2.11370.545ت�صمح ثقافة املجتمع بالتغري
2.13671.213ت�صمح ثقافة املجتمع بالتنوع

2.31877.273ت�صمح ثقافة املجتمع باالندماج والتقليد
2.33878.002متو�سط املتو�سطات

ردية اإزاء اجلماعية: مثل هذا املتغري من خالل ثالثة حماور: االأول بالنظر اإىل  الف -
طبيعة العالقات االجتماعية من خالل طرح ثالثة متغريات هي: الفرد وم�صاحله اخلا�صة 
اهتمام  كان  حني  يف    )71.96%( بن�صبة  اأي   ،  )2.159( ح�صابي  و�صط  على  ح�صل  الذي 
مئوية  وبن�صبة   )2.636( هو  ح�صابي  بو�صط  االأفراد  بني  العالقات  على  من�صبًا  املجتمع 
ح�صابي  فبو�صط  العامة  وامل�صالح  االجتماعية  بالتنظيمات  االهتمام  اأما   ،  )87.88%(
اتخاذ  االأفراد نحو  الثاين فاهتم مبيل  اأما املحور  بن�صبة )%81.060(  اأي  ؛  هو )2.432( 
اأو جماعي، وقد ح�صل امليل الفردي على و�صط ح�صابي )2.503( ،  القرارات ب�صكل فردي 
اأي بن�صبة مئوية قدرها )84.090%( ، يف حني اهتم املحور الثالث بطبيعة عمل املنظمات 
االجتماعية ذات التوجه الفردي الذي ح�صل على و�صط ح�صابي قدره )2.091( ، اأي بن�صبة 
قدره  ح�صابي  بو�صط  املناف�صة  ولي�ص  التعاون  نحو  ميلها  كان  فيما   )%69.697( مئوية 
)2.659( ، اأي بن�صبة مئوية )88.636%( . ومن خالل ما تقدم فاإن اجلماعية هي ال�صمة 
ال�صائدة يف طبيعة املجتمع العراقي مع قدر مهم لروح الفردية التي طغت عليها روح التكافل 

وامل�صلحة العامة والقرارات اجلماعية كثرياً. 
درجة امليل ال�صتخدام ال�صلطة: يتمثل هذا املتغري من خالل حمورين: اهتم االأول  - 
اأفراد املجتمع العراقي، ويف هذا االإطار، فقد عدت العينة  بتحديد االأ�صا�ص املعتمد اللتزام 
مئوية  بن�صبة  اأي   ،  )2.750( ح�صابي  بو�صط  الالزم  االأ�صا�ص  هي  القانونية  التوجهات 
الداخلية للمجتمع بو�صط ح�صابي )2.454(  ، فيما كانت املعايري واالأعراف   )91.669%(
، اأي بن�صبة مئوية )81.818%( ، اأما وحدة الهدف كاأ�صا�ص لاللتزام بني اأع�صاء املجموعة، 
فكانت بو�صط ح�صابي )1.932( وبن�صبة مئوية )64.394%( . ويف االإطار نف�صه كان املحور 
الثاين الذي اهتم بطبيعة تنظيم ال�صلطة يف تنظيمات املجتمع، حيث احتل املتغري االأول فيها 
املرتبة االأوىل بو�صط ح�صابي )2.841( اأي بن�صبة مئوية )%94.697( ، واملتمثل ب�صل�صلة 
قيادة �صارمة، فيما كان متغري تنظيم ال�صلطة على اأ�صا�ص التفاعل بني امل�صتويات املختلفة 
اأي بن�صبة مئوية )%67.424( وعلى هذا االأ�صا�ص ت�صري التوليفة  بو�صط ح�صابي )2.727( 
الثقافية اإىل ميل املجتمع العراقي لال�صتخدام املتفاوت لل�صلطة التي ترتكز يف الدولة عن 
طريق اأدواتها القانونية، ويرتافق ذلك بقدر مهم مع املعايري واالأعراف الداخلية التي تاأخذ 

دورها يف تنظيم ال�صلطة يف املجتمع.  
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كان  الرتكيز  اأن  االإح�صائية  درا�صة  ال - نتائج  تظهر  التاأكد:  عدم  جتنب  درجة 
بالدرجة االأوىل على متغري اهتمام املجتمع بامل�صائل احلالية مع اهتمام �صئيل بامل�صائل 
امل�صتقبلية، حيث ح�صل على و�صط ح�صابي قدره )2.636( ، اأي بن�صبة مئوية )87.879%( ، 
فيما ح�صل اهتمام املجتمع بامل�صائل امل�صتقبلية واملغامرة من اأجل ذلك على و�صط ح�صابي 
قدره )1.636( اأي بن�صبة مئوية قدرها )%84.848( ، يف حني اهتم املحور الثاين بتحديد 
ميل املجتمع نحو حب االإبداع والتميز، واإ�صدار االأحكام ال�صخ�صية الذي ح�صل على و�صط 
والرتكيز  اال�صتقرارية  اإىل  املجتمع  وميل   )%71.712( مئوية  وبن�صبة   )2.136( ح�صابي 
على اإدراك املعاين احلقيقية، فقد ح�صل على و�صط ح�صابي قدره )2.727( وبن�صبة مئوية 
)%90.909( . اأما املحور الثالث فقد ارتبط مبوؤ�رضات ثقافية مثل التغري والتنوع واالندماج 
والتقليد التي تو�صح االإطار الثقايف العام وتدعم اجتاهات ميل املجتمع نحو قيم الظهور اأو 
التوا�صع، ويف هذا االإطار فقد اعتربت العينة اأن الثقافة العراقية تقبل التغيري يف �صماتها 
، فيما ح�صلت طبيعتها  اأي بن�صبة مئوية  )70.545%(   ، وبو�صط ح�صابي قدره )2.113( 
التي تقبل بالتنوع على و�صط ح�صابي )2.136( اأي بن�صبة مئوية قدرها )%71.212( فيما 
ح�صلت طبيعتها التي تقوم على التقليد واالندماج على و�صط ح�صابي )2.318( اأي بن�صبة 
مئوية )%77.273( . ومن خالل ا�صقراء املحاور الثالثة ميكن مالحظة اأن الثقافة الوطنية 
الثقافات  االنفتاح على  اإىل  والتوازن ومتيل  والتعاون  امل�صاواة  اإطار  بالتوا�صع يف  تت�صم 
االأخرى باإطار التنوع واالندماج يف �صبيل الك�صب والرقي، ال يف اإطار التغيري املفاجئ وغري 

املنا�صب، وبالتايل �صعف ن�صبي يف حب التفرد والظهور فوق القيم املادية. 
البعد ال�سيا�سي والقانوين:  ♦ 

يف  �صمت  رئي�صة،  متغريات  خم�صة  يف  والقانونية  ال�صيا�صية  البيئة  تو�صيف  ميكن 
داخلها ثالثة ع�رض متغرياً فرعيًا للتعبري عنها، كما هو مو�صح باجلدول )3( . 

النظام ال�صيا�صي: تبني نتائج التحليل االإح�صائي الإجابات العينة اأن فل�صفة املركزية  - 

هي ال�صمة ال�صائدة للنظام ال�صيا�صي يف العراق، حيث بلغ الو�صط احل�صابي )2.954( وبن�صبة 
مئوية )98.484%( ، يف حني متثلت الفل�صفة الالمركزية بو�صط ح�صابي )1.727( وبن�صبة 

مئوية )57.575 %( الذي يدل على المركزية �صعيفة يف اإطار فل�صفة النظام ال�صيا�صي. 
التدخل احلكومي: اأظهر التحليل اأن التدخل احلكومي من خالل متغريين، احتل فيها  - 

متغري تدخل الدولة ورعايتها ملختلف االأن�صطة االجتماعية املرتبة االأوىل بو�صط ح�صابي 
قدره )2.727( ، وبن�صبة مئوية )90.909%( ، يف حني كان الو�صط احل�صابي ملتغري تدخل 
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الدولة يف الن�صاطات االأ�صا�صية للمجتمع فقط مبقدار )2.113( وبن�صبة مئوية )%70.454(، 
االجتماعية  الن�صاطات  خمتلف  يف  للحكومة  الوا�صعة  التدخلية  الطبيعة  على  يدل  وهذا 

االأ�صا�صية. 
الجدول )3( 

الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط للبعد السياسي والقانوني

الن�سبة املئوية للو�سطالو�سط احل�سابياملتغريات الفرعيةاملتغريات الرئي�سةت

النظام ال�سيا�سي1
2.95498.484مركزية ال�صلطة

1.72752.575ال مركزية ال�صلطة

التدخل احلكومي2
2.72790.909تدخل الدولة يف الن�صاطات االجتماعية كافة

2.11370.454تدخل الدولة يف الن�صاطات االأ�صا�صية فقط 

النظام القانوين3
2.95498.484القانون الت�رضيعي املكتوب

1.52250.757القانون العام

ال�سمولية القانونية4
2.93297.727حتكم القانون ب�صكل تف�صيلي

1.81860.606حتكم القانون ب�صكل عام

التوجه القانوين5

2.31877.272امل�صائل االجتماعية 
2.52384.091امل�صائل االقت�صادية

2.86395.454امل�صائل ال�رضيبية
1.52350.757امل�صائل البيئية

2.43281.060امل�صائل املحا�صبية
2.33977.964متو�سط املتو�سطات

النظام القانوين: ويف هذا االإطار فقد ابرز التحليل االإح�صائي بان البيئة العراقية  - 
تقوم على االأ�صا�ص الت�رضيعي بو�صط ح�صابي )2.954( ، اأي بن�صبة مئوية )49.848%( يف 
حني كان الو�صط احل�صابي للقانون العام )1.552( ، اأي بن�صبة مئوية )50.757%( ، وهذا 

يدل على �صيادة النمط االأول. 
اآي بن�صبة   ،  ) القانونية: متثل هذا املتغري بو�صط ح�صابي قدره )2.932 - ال�صمولية 
مئوية )7.7279 %( ، يف حني متثلت اآراء العينة حول كون القوانني عامة وغري تف�صيلية، 
التدخل  ، ليعرب عن حقيقة درجة  ، وبن�صبة مئوية )60.606 %(  بو�صط ح�صابي )1.818( 

التف�صيلي للقوانني اإزاء عموميتها. 
التوجه القانوين: اأبرز التحليل االإح�صائي الآراء العينة اأن الو�صط احل�صابي للم�صائل  - 
امل�صائل  كانت  فيما   ،  )%  95.454( مئوية  وبن�صبة   ،  )2.863( مبقدار  كان  ال�رضيبية 
امل�صائل  تلتها   )%  84.091( مئوية  بن�صبة  اأي   ،  )2.523( ح�صابي  بو�صط  االقت�صادية 
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املحا�صبية بو�صط ح�صابي )2.432( ،  وبن�صبة مئوية )81.060%( ، فيما ح�صلت امل�صائل 
كانت  فيما   ،  )%77.272( مئوية  وبن�صبة   ،  )2.314( ح�صابي  و�صط  على  االجتماعية 
مئوية  وبن�صبة   )1.523( ح�صابي  بو�صط  جدا  �صعيف  قانوين  توجه  ذات  البيئية  امل�صائل 

 .)%50.757(
البعد القت�سادي:  ♦ 

التي  العراقية  االقت�صادية  البيئة  لتمثيل  رئي�صة  املحور خم�ص متغريات  يعر�ص هذا 
ُعربِّ عنها من خالل �صبعة ع�رض متغرياً فرعيًا، يراد من خاللها حتديد التوليفة املنا�صبة لكل 

متغري رئي�ص كما مبني باجلدول )4( .  
منها  ح�صل  فرعية  متغريات  بثالثة  املحور  هذا  ُمثِّل  االقت�صادي:  النظام  طبيعة  - 
النظام االقت�صادي الذي تقوم فل�صفته على التخطيط والتوجيه املركزي باإطار فل�صفة ال�صوق 
على املرتبة االأوىل بو�صط ح�صابي )2.614( ، اأي بن�صبة مئوية )87.121%( ، فيما ح�صل 
متغري كونه نظامًا يقوم على فل�صفة االقت�صاد الكلي على و�صط ح�صابي )2.295( اأي بن�صبة 
مئوية )76.515 %( ، فيما اعتربت فل�صفة ال�صوق كفل�صفة رئي�صة للنظام يف املرتبة االأخرية 
بو�صط ح�صابي )2.068( ، وبن�صبة مئوية )68.939%( ، وهذا يوؤ�رض اأهمية وجود دور لل�صوق 
يف التنظيم االقت�صادي، مع وجود دور ينا�صبه للدولة يف احلفاظ على التوازن االجتماعي.  

الجدول )4( 
الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط للبعد االقتصادي

املتغريات ت
الن�سبة املئوية للو�سطالو�سط احل�سابياملتغريات الفرعيةالرئي�سة

النظام 1
القت�سادي

2.06868.939فل�صفة ال�صوق هي املحرك الرئي�ص لالقت�صاد
2.29576.515فل�صفة االقت�صاد الكلي هي الفل�صفة االقت�صادية ال�صائدة

2.61487.121التخطيط والتوجيه املركزي باإطار فل�صفة ال�صوق

الوحدات 2
القت�سادية

2.27375.757كيانات م�صتقلة
2.27375.757وحدات اأموال

2.54584.848موؤ�ص�صات اجتماعية
2.45481.818كيانات اأ�صا�صها املالك

درجة التعقيد 3
القت�سادي

1.79559.848االقت�صاد ذو وحدات اقت�صادية كبرية ومعقدة
1.06835.606االقت�صاد ذو وحدات اقت�صادية دولية

1.09136.364االقت�صاد ذو �صوق مايل كبري ومعقد

م�سادر التمويل 4
2.06868.939اال�صتثمارات الرئي�سة
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املتغريات ت
الن�سبة املئوية للو�سطالو�سط احل�سابياملتغريات الفرعيةالرئي�سة

م�سادر التمويل 4
الرئي�سة

2.00066.667الدائنون
2.86495.454الدولة

2.75091.667التاجر الفرد

درجة ال�ستقرار 5
القت�سادي

2.95498.485ي�صود االقت�صاد الوطني ت�صخم مفرط
يرتبط االقت�صاد الوطني بالن�صاطات التجارية واالقت�صادية 

1.63654.545الدولية

2.77392.424االقت�صاد غري م�صتقر نتيجة التغري امل�صتمر يف فل�صفة الدولة
2.20773.570متو�سط املتو�سطات

كيانات  وجود  االإح�صائي  التحليل  يثبت  االإطار  هذا  ويف  االقت�صادية:  الوحدات  - 
اقت�صادية متنوعة، ي�صود يف غالبيتها مفهوم املوؤ�ص�صات االجتماعية باملرتبة االأوىل بو�صط 
ح�صابي )2.545( ، اأي بن�صبة مئوية )84.848%( ، وتال ذلك الكيانات القائمة على اأ�صا�ص 
املالك الفرد بو�صط ح�صابي )2.454( ، اأي بن�صبة مئوية )81.818%( ، فيما ح�صلت الوحدات 
االقت�صادية ككيانات م�صتقلة ووحدات اأموال على و�صط ح�صابي )2.273(، اأي بن�صبة مئوية 
يف  واالجتماعي  الثقايف  واالإطار  تتوافق  الت�صكيلة  تلك  اأن  يوؤ�رض  ما  وهو   ،  )%75.757(

العراق.
درجة التعقيد االقت�صادي: يربز التحليل االإح�صائي ح�صول متغري امتالك االقت�صاد  - 
العراقي على وحدات اقت�صادية كبرية ومعقدة على و�صط ح�صابي )1.795( اأي بن�صبة مئوية 
)59.848%( ، فيما ح�صل وجود وحدات اقت�صادية دولية على و�صط ح�صابي )1.068( اأي 
و�صط  على  ح�صل  فقد  ومعقدة،  كبرية  مالية  اأ�صواق  وجود  اأما   )%35.606( مئوية  بن�صبة 
ح�صابي )1.091( اأي بن�صبة مئوية )36.364%( ، مما يوؤ�رض الطبيعة االقت�صادية الب�صيطة 

للبيئة العراقية.
االأ�صا�صي  الدور  التحليل  اأبرز  االقت�صادية:  للن�صاطات  االأ�صا�صية  التمويل  م�صادر  - 
اأي   ، الن�صاطات االقت�صادية، والذي ح�صل على و�صط ح�صابي )2.864(  للدولة يف متويل 
بن�صبة مئوية مقدارها )%95.454( ، فيما تاله التاجر الفرد بو�صط ح�صابي قدره )2.75( ، 
اأي بن�صبة مئوية قدرها )91.667%( ، ثم تال ذلك اال�صتثمارات بو�صط ح�صابي )2.068( ، 
اأي بن�صبة )68939%( ، فيما يعد م�صدر التمويل من الدائنون بو�صط ح�صابي قدره )2.0( ، 

اأي بن�صبة مئوية )%66.667( .
اأ�صا�صية  متغريات  ثالثة  حتديد  على  التحليل  اعتمد  االقت�صادي:  اال�صتقرار  درجة  - 
لعدم اال�صتقرار احتل منها متغري الت�صخم املفرط على اأعلى و�صط ح�صابي مبقدار )2.954( 
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اأي بن�صبة مئوية مقدارها )98.485%( ، اأما عدم اال�صتقرار نتيجة التغري يف فل�صفة الدولة، 
عدم  اأما   ،  )%92.424( مئوية  بن�صبة  اأي   )2.773( قدره  ح�صابي  و�صط  على  ح�صل  فقد 
اال�صتقرار الناجت عن ارتباط االقت�صاد العراقي بالن�صاطات التجارية واالقت�صادية الدولية، 
فقد ح�صل على و�صط ح�صابي قدره  )1.636( ، اأي بن�صبة مئوية قدرها )45.454%( ، مما 

يوؤ�رض احليادية الن�صبية يف التاأثري لهذا املتغري.
ثانيا- التحليل الإح�سائي لنتائج اآراء العينة حول التطبيقات املحا�سبية  - 

املقبولة يف املجتمع العراقي: 
تطبيقات القيا�س املحا�سبي:  ♦ 

التقومي  اأ�صا�ص  بتحديد  االأول  اهتم  رئي�صة  حماور  اأربعة  باإطار  املتغري  هذا  ُعر�ص 
اأ�صا�ص  عد  فقد  االأول  املحور  اإطار  .ففي   )5( اجلدول  يف  مبني  وكما  الرئي�ص،  املحا�صبي 
الكلفة التاريخية هو االأ�صا�ص امل�صتخدم الوحيد بو�صط ح�صابي )2.795( اأي بن�صبة مئوية 
)93.182%( ، فيما اعتربت االأ�ص�ص االأخرى اأ�ص�صًا م�صاعدة يف ظل اأ�صا�ص الكلفة التاريخية 
اأما   ،  )%56.61( وبن�صبة مئوية   )1.682( بو�صط ح�صابي  للتحقق  القابلة  القيمة  ك�صايف 
فيما يتعلق بطريقة اإعادة التقدير، فكانت بو�صط ح�صابي )1.795( ، وبن�صبة مئوية )848 
)%59.، اأما الكلفة اال�صتبدالية كاأ�صا�ص تقومي فقد اعتربت اأ�صا�صًا م�صتخدمًا، حيث ح�صلت 

على و�صط ح�صابي )1.477( ، وبن�صبة مئوية )%49.242( .
الجدول )5( 

الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط لمتغيرات القياس المحاسبي

الو�سط املتغريات الفرعيةاملتغري الرئي�ساملحور
احل�سابي

الن�سبة املئوية 
للو�سط

اأداة القيا�صاالأول

2.79593.182الكلفة التاريخية
1.68256.061�صايف القيمة القابلة للتحقق

1.47749.242الكلفة اال�صتبدالية 
1.79559.848اإعادة التقدير

الطرق املحا�صبية الثاين
ال�صائعة

2.79593.812الق�صط الثابت اكرث من الق�صط املتناق�ص
LIFO 2.79593.182املعدل املوزون اكرث من

2.68289.394قاعدة الكلفة اأو ال�صوق اأيهما اقل 
2.54584.848االحتياطيات املختلفة

2.13671.212العقد املنجز
2.27375.757ر�صملة امل�صاريف
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الو�سط املتغريات الفرعيةاملتغري الرئي�ساملحور
احل�سابي

الن�سبة املئوية 
للو�سط

الطرق املحا�صبية الثاين
ال�صائعة

2.15971.970خم�ص�صات كبرية للديون امل�صكوك فيها واخل�صائر املحتملة
1.59153.030االإيجار التمويلي

1.59153.030حما�صبة التوحيد واأ�صعار ال�رضف

املحددات الثالث
املحا�صبية

2.72790.909احليطة واحلذر
2.31877.273االأهمية الن�صبية

2.06868.939تغليب اجلوهر االقت�صادي على ال�صكل القانوين

الرابع
جذور املفاهيم 

والطرق 
املحا�صبية

2.34178.030البيئة الوطنية
2.79593.182املبادئ املحا�صبية املقبولة عمومًا

2.25075.000بيئات دولية اأخرى
2.25375.114متو�سط املتو�سطات

اال�صتخدام يف  ال�صائعة  الطرق املحا�صبية  الذي يتناول  الثاين  وفيما يتعلق باملحور 
االندثار  احت�صاب  جمال  يف  الثابت  الق�صط  طريقتا  احتلت  فقد  املحا�صبي،  القيا�ص  جمال 
 ،  )2.795( ح�صابي  بو�صط  االأوىل  املرتبة  املخزون  جمال  يف  املوزون  املعدل  وطريقة 
اأي�صًا لكل من طريقة  ا�صتخدام عالية  اأُ�رضت ن�صب  وبن�صبة مئوية بلغت )93.182%( فيما 
ال�صوق  اأو  الكلفة  الوا�صعة ور�صملة امل�صاريف، واعتماد قاعدة  املنجز واالحتياطات  العقد 

اأيهما اأقل، وهو ما يوؤ�رض تبني طرق وقواعد متحفظة، تعك�ص الطبيعة الثقافية للمجتمع.
متيل  اإذ  اال�صتخدام،  ال�صائعة  املحا�صبية  املحددات  تناول  فقد  الثالث،  املحور  اأما 
حمدد  اأن  االإح�صائي  التحليل  اأبرز  فقد  املتحفظة،  القيا�صات  اإىل  املحا�صبية  التطبيقات 
احليطة واحلذر كان اأبرز تلك املحددات، حيث ح�صل على و�صط ح�صابي )2.727( وبن�صبة 
مئوية )90.909%( فيما كان الو�صط احل�صابي ملحدد االأهمية الن�صبية مبقدار )2.318( ، 
وبن�صبة مئوية )77.273%( ، فيما ح�صل املحدد الثالث على و�صط ح�صابي �صئيل مبقدار 
)2.068( ، وبن�صبة مئوية )68.939%( .اأما املحور الرابع الذي يتناول منطلقات املفاهيم 
والطرق املحا�صبية وجذورها يف العراق، فقد ح�صل املتغري اخلا�ص بكون اأ�صول املفاهيم 
عامًا  قبواًل  املقبولة  املحا�صبية  املبادىء  اإىل  تعود  العراق  يف  املحا�صبية  والتطبيقات 
االأمريكية على و�صط ح�صابي )2.795( ، اأي بن�صبة مئوية )93.183%( ، فيما اعتربت العينة 
من�صجمة  يجعلها  ومبا  والتطبيقات،  املفاهيم  يف  املوؤثرة  العوامل  اأحد  الوطنية  البيئة  اأن 
معها بو�صط ح�صابي )2.341( ، وبن�صبة مئوية )78.03%( ، فيما ميكن رد جزء من مفاهيم 
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اأخرى كالتوحيد واالحتياطات، حيث ح�صل ذلك  بيئات دولية  اإىل  املحا�صبة وتطبيقاتها 
على و�صط ح�صابي )2.250( وبن�صبة مئوية )%75( . 

تطبيقات الإبالغ املايل:  ♦ 

ُمثِّل هذا املتغري الرئي�ص من خالل �صتة حماور رئي�صة، كما هي مو�صحة باجلدول )6( 
.اإذ اهتم االأول بالقوائم املالية االأبرز يف تطبيقات املحا�صبة الوطنية، ويف هذا االإطار فاإن 
بو�صط  االأبرز  القائمة  العمومية هي  امليزانية  ك�صف  اأن  تو�صح  االإح�صائي  التحليل  نتائج 
بو�صط  الثانية  الدخل  قائمة  وبن�صبة مئوية )152.90( %، فيما عدت   ، ح�صابي )2.704( 
ح�صابي )3412.( ، وبن�صبة مئوية )364.86%( ، فيما كانت قائمة القيمة امل�صافة بو�صط 
ح�صابي )2042.( ، وبن�صبة مئوية )484.73%( ، فيما كانت قائمة التدفق النقدي باملرتبة 

االأخرية بو�صط ح�صابي )2.0( وبن�صبة مئوية )66.667( %.
اأما املحور الثاين فتتناول العوامل املوؤثرة يف �صكل وحمتوى واأهمية القوائم املالية، 
وبن�صبة   ،  )2.773( بو�صط ح�صابي  العوامل  تلك  اأبرز  املوحد  املحا�صبي  النظام  احتل  فقد 
مئوية )92.424( %، فيما اعتربت القوانني ال�رضيبية على وجه اخل�صو�ص العامل الثاين 
امل�صتقلني  املدققني  اعترب  فيما   ،%  )88.636( مئوية  وبن�صبة   ،  )2.659( ح�صابي  بو�صط 
العامل املوؤثر الثالث بو�صط ح�صابي )73.485%( ، تبع ذلك االإدارة بو�صط ح�صابي )1.932( 
مئوية  وبن�صبة   )1.864( ح�صابي  بو�صط  امل�صتثمرين  تبعه   )%64.394( مئوية  وبن�صبة   ،
وبن�صبة   ،  )1.841( ح�صابي  بو�صط  املالية  االأ�صواق  االأخرية  باملرتبة  تاله   )%62.121(

مئوية )%61.364( .
يف  املحا�صبية  للمعلومات  امل�صتخدمة  االأطراف  اأبرز  تناول  فقد  الثالث  املحور  اأما 
اأولوية الدولة مبختلف قطاعاتها كم�صتخدم  البيئة العراقية، وقد ابرز التحليل االإح�صائي 
اإدارة  تعد  فيما   )%91.667( مئوية  وبن�صبة   )2.75( ح�صابي  و�صط  على  ح�صل  حيث 
الوحدة امل�صتخدم الثاين بو�صط ح�صابي )2.614( وبن�صبة مئوية )82.121%( ، فيما تاله 
امل�صتثمرون بو�صط ح�صابي )2.159( ون�صبة مئوية )71.969%( ، ومن ثم الدائنون بو�صط 
ح�صابي )2.068( وبن�صبة مئوية )%68.939( .فيما عدت العينة اأن املعلومات املحا�صبية 
معدة، وت�صتخدم ب�صكل متوازن من قبل كافة االأطراف امل�صتفيدة بو�صط ح�صابي بلغ )2.023( 

، وبن�صبة مئوية )%67.424( . 
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الجدول )6( 
الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط لمتغيرات اإلباغ المالي

الو�سط املتغريات الفرعيةاملتغري الرئي�ساملحور
احل�سابي

الن�سبة 
املئوية

ابرز القوائم املاليةاالول

2.59186.364ك�صف الدخل
2.70490.152امليزانية العمومية

2.20473.484ك�صف القيمة امل�صافة
2.00066.667ك�صف التدفق النقدي

الثاين
العوامل املوؤثرة يف 

�صكل وحمتوى القوائم 
املالية

2.47782.576قوانني ال�رضكات والتجارة
2.65988.636قانون ال�رضيبة

2.77392.424النظام املحا�صبي املوحد
1.86462.121امل�صتثمرون

1.93264.394الدائنون
2.20473.485املدققون امل�صتقلون

1.84161.364االأ�صواق املالية
2.52367.424االإدارة 

االأطراف امل�صتفيدةالثالث

2.75091.667الدولة 
2.15971.969امل�صتثمرون

2.06868.939الدائنون 
2.02367.424كل االأطراف امل�صتفيدة

2.61482.121االإدارة

مدى كفاية املعلومات الرابع
املقدمة 

2.26378.757كافية ومالئمة لكافة امل�صتخدمني
2.50083.333موجهة اأ�صال حلاجات الدولة فقط

2.13671.212كافية ومالئمة للم�صتثمرين والدائنني

غايات التوحيد اخلام�ص
املحا�صبي

2.40680.303خدمة ال�رضيبة
2.88696.212خدمة التخطيط والتوجيه االقت�صادي للدولة 

2.09169.697خدمة امل�صتثمرين والدائنني واالأطراف االأخرى امل�صتفيدة

�صعف النظام ال�صاد�ص
املحا�صبي املوحد

2.47782.576ال متيز بني املفردات املهمة وغري املهمة
2.63687.879ال متيز يف م�صتوى االإف�صاح يف ظل اختالف اأحجام ال�رضكات

2.35578.494متو�سط املتو�سطات

اأما املحور الرابع فريتبط بوجهة نظر العينة حول طبيعة كفاية املعلومات املحا�صبية 
التي يقدمها النظام املحا�صبي املوحد ومداها يف العراق. ويف هذا املجال تركزت اآراء العينة 
 ، االأ�صا�ص، وبو�صط ح�صابي )2.500(  الدولة بالدرجة  اأ�صال حلاجات  حول كونها موجهة 
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العراقية البيئة  في  العاملني  واملدققني  احملاسبني  من  عينة  آلراء  ميدانية  دراسة 

وبن�صبة مئوية )83.333%( .وفيما يعلق بكون املعلومات التي يقدمها النظام املحا�صبي 
املوحد كافية ومالئمة للم�صتخدمني كافة، كان الو�صط احل�صابي )2.273( ، وبن�صبة مئوية 
والدائنني  للم�صتثمرين  ومالئمة  كافية  لكونها  احل�صابي  الو�صط  كان  .فيما   )%75.757(
املعلومات  اأن  على  يدل  .مما   )%71.212( مئوية  وبن�صبة   )2.136( بقيمة  خا�ص  ب�صكل 
املقدمة من خالل النظام املحا�صبي املوحد يف العراق تتوجه اأ�صا�صًا خلدمة حاجات الدولة 

فيما تعد اال�صتخدامات االأخرى ذات اأهمية ثانوية. 
اأما املحور اخلام�ص فقد اهتم بتحديد غايات التوحيد املحا�صبي يف العراق، اإذ ح�صل 
على  للدولة  االقت�صادي  والتوجيه  التخطيط  اأغرا�ص  نحو  موجهًا  املحا�صبي  النظام  كون 
الدور  خدمة  غر�ص  ح�صل  .فيما   )%96.212( مئوية  وبن�صبة   ،  )2.886( ح�صابي  و�صط 
غاية  كانت  .فيما   )%80.303( مئوية  وبن�صبة   ،  )2.409( ح�صابي  و�صط  على  ال�رضيبي 
خدمة امل�صتثمرين والدائنني واالأطراف االأخرى امل�صتفيدة بو�صط ح�صابي )2.091( وبن�صبة 

مئوية )%69.697( .
اأما املحور ال�صاد�ص فقد تناول بع�ص نقاط ال�صعف التي يواجهها النظام املحا�صبي 
املوحد يف العراق يف جانب االإبالغ املايل.اإذ ك�صفت نتائج التحليل اأن القوائم املالية يف 
ظل هذا النظام ال متيز يف م�صتوى االإف�صاح عند اختالف اأحجام ال�رضكات اإذ ح�صل على 
و�صط ح�صابي )2.636( وبن�صبة مئوية )87.879%( .فيما ح�صل متغري عدم قدرة القوائم 
املالية على التمييز بني املفردات املهمة، وغري املهمة على و�صط ح�صابي )2.477(، وبن�صبة 

مئوية )%82.576( . 
اختبار الفرضيات: 

العراق:  يف  املحا�صبية  التطبيقات  ت�صكيل  يف  الثقافية  االأبعاد  واأثر  عالقة  اأواًل-  ◄ 
بهدف اختبار فر�صيات البحث، فقد اأجري التحليل وفقا للم�صتويات االآتية: 

عالقة واأثر البعد الجتماعي يف التطبيقات املحا�سبية املقبولة:  ● 

معامل ارتباط بري�صون: - 

االرتباط  معامل  بلغ  اإذ  طردية  عالقة  وجود  املتغريين  بني  العالقة  حتليل  اأظهر 
معنوية  م�صتوى  عند   )0.3044( االرتباط  اجلدولية ملعامل  القيمة  بلغت  .فيما   )0.459(

)0.05( مما يدل على معنوية العالقة بني املتغريين.
معادلة االنحدار اخلطي املتعدد: - 

يظهر من خالل حتليل التباين املو�صح باجلدول )7( اأن قيمة F املح�صوبة قد بلغت 
)26.34( ، يف حني كانت قيمة F اجلدولية )1.92( عند درجتي حرية )17، 26( ، ومب�صتوى 
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معنوية )0.05( .مما يعني اأن متغريات البعد االجتماعي ذات تاأثري يف التطبيقات املقبولة 
يف العراق وب�صكل معنوي عند درجة ثقة )%95( . 

الجدول )7( 
تحليل التباين لانحدار الخطي للبعد االجتماعي والتطبيقات المحاسبية المقبولة

F املح�سوبةمتو�سط املربعاتجمموع املربعاتدرجة احلريةحتليل التباين
2617.745260.6825126.34االنحدار
170.440470.02591البواقي

اأما يف اإطار ن�صبة تف�صري متغريات البعد االجتماعي لالختالف يف التطبيقات املقبولة، 
فقد بلغ معامل التحديد )97. 57%( ، وهذا يدل على اأن متغريات البعد ت�صاهم بقدر عايل 
املحا�صبية  التطبيقات  يف  احلا�صلة  االختالفات  تف�صري  يف  التحديد  معامل  ن�صبة  تعك�صه 

املقبولة يف العراق. 
اأما عند حماولة ترتيب متغريات البعد االجتماعي ح�صب درجة تاأثريها يف التطبيقات 
املحا�صبية من خالل قيمة T املح�صوبة مقارنة بقيمة T اجلدولية التي تبلغ )2.02( عند 
م�صتوى معنوية )0.05( ، جند اأن املتغريات معنوية التاأثري مرتبة تنازليًا هي كاالآتي:  )يهتم 
اأ�صا�ص املعاملة  االأفراد بامل�صائل احلالية مع اهتمام �صئيل بامل�صتقبل، يقيم االأفراد على 
التزام  ب�صكل جماعي،  القرارات  اتخاذ  اإىل  االأفراد  العالقات وامل�صاواة، مييل  املتوازنة يف 
بالتنوع،  املجتمع  ثقافة  ت�صمح  القانونية،  التوجهات  اأ�صا�ص  على  يتم  املجموعة  اأع�صاء 
اإعطاء االعتبار للتنظيمات االجتماعية وامل�صلحة العامة، تنظيم ال�صلطة يف املجتمع تتم 
على �صكل �صلطة قيادة �صارمة، اإعطاء االعتبار للعالقات بني االأفراد، متيل املنظمات اإىل 

التعاون ولي�ص املناف�صة، مييل املجتمع اإىل اال�صتقرارية واإدراك املعاين احلقيقية( . 
عالقة البعد ال�سيا�سي والقانوين واأثره يف التطبيقات املحا�سبية املقبولة:  ● 

معامل ارتباط بري�صون:  - 

ال�صيا�صي والقانوين  البعد  اأن هناك عالقة طردية بني متغريات  العالقة  يظهر حتليل 
والتطبيقات املحا�صبية يف العراق، اإذ بلغ معامل االرتباط )0.642( ، وهي القيمة االأكرب 
مقارنة بقيمة املعامل اجلدولية عند م�صتوى معنوية )0.05( ، والتي بلغت )0.3044( ، مما 

يدل على معنوية العالقة العالية بني املتغريين. 
معادلة االنحدار اخلطي املتعدد:  - 

يظهر من خالل حتليل التباين املو�صح باجلدول )8( اأن قيمة F املح�صوبة قد بلغت 
)5.60( يف حني كانت قيمة F اجلدولية )2.09( عند درجتي حرية )13، 30( ومب�صتوى 
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العراقية البيئة  في  العاملني  واملدققني  احملاسبني  من  عينة  آلراء  ميدانية  دراسة 

التطبيقات  ال�صيا�صي يف  البعد  املعنوي ملتغريات  التاأثري  على  يدل  . مما   )0.05( معنوية 
املقبولة يف العراق، وب�صكل معنوي عند درجة ثقة )%95( . 

الجدول )8( 
تحليل التباين لانحدار الخطي للبعد السياسي والتطبيقات المحاسبية المقبولة

F املح�سوبةمتو�سط املربعاتجمموع املربعاتدرجة احلريةحتليل التباين
130.539960.133495.60االنحدار
300.932930.02376البواقي

اأما يف اإطار قوة التف�صري، فقد بلغ معامل التحديد )36.5%( ، وهذا يدل على اأن متغريات 
البعد ال�صيا�صي والقانوين تف�رض من التطبيقات املحا�صبية احلالية ما ن�صبته )%36.5( ، وهي 
ن�صبة تف�صري منا�صبة تدعم �صيطرة القانون يف جمال توحيد التطبيقات املحا�صبية، وتقييد 

بع�صها مبا يتنا�صب وتوجهات الدولة املركزية. 
اأما يف اإطار ترتيب املتغريات املوؤثرة يف التطبيقات املحا�صبية فقد اعتمد على ترتيب 
املتغريات يف معادلة االنحدار من خالل قيمة T املح�صوبة مقارنة بقيمة T اجلدولية التي 
تبلغ )2.02( عند م�صتوى معنوية )0.05( ، جند اأن املتغريات معنوية التاأثري مرتبة تنازليًا 
هي كاالآتي:  )تدخل القوانني ب�صكل تف�صيلي من خالل النظم والتعليمات، مركزية ال�صلطة، 
القانون الت�رضيعي املكتوب، تدخل احلكومة يف املجاالت كافة، اهتمام احلكومة بامل�صائل 
املحا�صبية من خالل القوانني املنظمة( . ومن خالل ذلك جند اأن تلك املتغريات لها انعكا�ص 
وا�صح من خالل �صيطرة القانون التف�صيلي يف امل�صائل املحا�صبية، ويف خمتلف جوانبها 
خمتلف  على  املركزية  ال�صيطرة  يف  الدولة  وفل�صفة  ين�صجم  ما  وهو  والتنظيمية  التطبيقية 

االن�صطة االجتماعية.  
عالقة البعد القت�سادي واأثره يف التطبيقات املحا�سبية املقبولة:  ● 

معامل ارتباط بري�صون: - 

االرتباط  معامل  بلغ  اإذ  طردية،  عالقة  وجود  املتغريين  بني  العالقة  حتليل  اأظهر 
. فيما بلغت القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط )0.3044( عند م�صتوى معنوية   )0.595(

)0.05( مما يدل على معنوية العالقة بني املتغريين. 
معادلة االنحدار اخلطي املتعدد:  - 

يظهر من خالل حتليل التباين املو�صح باجلدول )9( اأن قيمة F املح�صوبة قد بلغت 
)6.98( يف حني كانت قيمة F اجلدولية )1.92( عند درجتي حرية )17، 26( ومب�صتوى 
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معنوية )0.05( . مما يعني اأن متغريات البعد االقت�صادي ذات تاأثري يف التطبيقات املقبولة 
يف العراق وب�صكل معنوي عند درجة ثقة )%95( . 

الجدول )9( 
تحليل التباين لانحدار الخطي للبعد االقتصادي والتطبيقات المحاسبية المقبولة

F املح�سوبةمتو�سط املربعاتجمموع املربعاتدرجة احلريةحتليل التباين

170.69560.139126.98االنحدار

260.757300.01993البواقي

اأما يف اإطار ن�صبة تف�صري متغريات البعد االقت�صادي لالختالف يف التطبيقات املقبولة، 
فقد بلغ معامل التحديد )47.9%( وهذا يدل على اأن متغريات البعد ت�صاهم بقدر مهم تعك�صه 
ن�صبة معامل التحديد يف تف�صري االختالفات احلا�صلة يف التطبيقات املحا�صبية املقبولة يف 

العراق. 
اأما عند حماولة ترتيب متغريات البعد ح�صب درجة تاأثريها يف التطبيقات املحا�صبية 
م�صتوى  عند   )2.02( تبلغ  التي  اجلدولية   T بقيمة  مقارنة  املح�صوبة   T قيمة  خالل  من 
معنوية )0.05( ، جند اأن املتغريات معنوية التاأثري مرتبة تنازليا هي كاالآتي: )الكيانات 
لتمويل  االأ�صا�صي  الدولة امل�صدر  االقت�صادية تقوم على كونها تنظيمات اجتماعية، متثل 
التخطيط والتوجيه املركزي  �صائعة،  االأموال تعد كيانات  االقت�صادية، وحدات  الن�صاطات 
التاجر  �صائعة،  اقت�صادية  تعد كيانات  املالك  اأ�صا�ص  الكيانات على  ال�صوق،  فل�صفة  باإطار 
االقت�صاد  ي�صود  ا�صتقرار،  عدم  الوطني  االقت�صاد  ي�صود  رئي�صي،  متويل  م�صدر  يعد  الفرد 
الوطني ت�صخم مفرط( . ويت�صح من خالل هذا الرتتيب اأن املتغريات االأربعة االأخرية لها 
تاأثري ملمو�ص يف التطبيق املحا�صبي اإال اأنها افتقرت للقدرة على اإعطاء مفاهيم وا�صحة لها 

باالإ�صافة اإىل توفري القدرات الالزمة حللها. 
العراق ب�صكل عاٍل  البيئة املحا�صبية يف  تاأثر  اأعاله تو�صح  التحليل  وخال�صة نتائج 
باالأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي وتعدُّ انعكا�صًا وا�صحًا لها وهو ما يوؤكد توافق نتائج 
البحث احلايل والنتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صات ال�صابقة يف البيئات الدولية االأخرى، 
وهو ما يوؤكد خ�صو�صية املجتمعات الثقافية، وبالتايل خ�صو�صية مالمح التنظيم والتطبيق 

املحا�صبي فيها. 
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االستنتاجات: 

اإن اختالف املجتمعات ومتايزها يبنى على اختالف ومتايز بيئاتها، ومن ثم اأطرها  1 .
املعرفية االأ�صا�صية التي تتجلى يف اختالف اأمناط التنظري والتطبيق والتنظيم والعالقات 

فيما بني املجتمعات. 
اإن اأبرز املعتقدات والكوامن والروابط التي حتدد الطبيعة الثقافية والجتماعية  2 .

للبيئة العراقية هي كالآتي: 
أ. ُتعدَّ الدين االإ�صالمي احلنيف من اأبرز عقائد املجتمع. 

	. الروح اجلماعية التي تقوم على التنظيم االأ�رضي. 
ت. التكافل والتعاون باإطار امل�صلحة العامة. 

	. قبول املجتمع لتفاوت ال�صلطة يف تنظيماته، وبخا�صة تدخل الدولة الكبري، والذي 
يت�صح يف �صيادة امللكية العامة. 

ج. التحفظ العايل النابع من ميل املجتمع لتجنب عدم التاأكد واملغامرة. 
ح. ميل املجتمع اإىل حب اال�صتقرار واملعاملة املتوازنة، وتغليب العالقات االجتماعية 

اأكرث من اهتمامه باجلوانب املادية، وتغليب امل�صلحة اخلا�صة. 
	. تعد الدولة م�صدر التمويل االأ�صا�صي للن�صاطات االقت�صادية التي تتجلى بكيانات 

اقت�صادية تقوم على مفهوم املوؤ�ص�صة االجتماعية ب�صكل كبري. 
اأ�صواق مالية معقدة،  والدولية، ووجود  االقت�صادية املعقدة  الوحات  اإىل  د. االفتقار 

ارتبط ذلك مع �صعف املعرفة واال�صتخدام ملختلف اأنواع التكنولوجيا. 
الدولة،  فل�صفة  يف  امل�صتمر  التغري  نتيجة  االقت�صادي  اال�صتقرار  عدم  �صمة  	. �صيادة 

وارتفاع ن�صب الت�صخم. 
تتمثل اإبراز مالمح التطبيقات املحا�سبية يف العراق بالآتي:  3 .

هياكلها  ُوحدت  التي  املهنة  قبل  من  املعتمدة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  أ. منطية 
يف  توؤثر  التي  االأخرى  احلكومية  التعليمات  وجممل  املوحد،  املحا�صبي  النظام  خالل  من 
ا�صتخدام املدخل التقني يف بنائه، وهو ما يعك�ص دور الدولة الوا�صح يف ر�صم مالمح املهنة 

يف العراق. 
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امل�صاءلة  عملية  حتقيق  يف  امل�صاعدة  العراق  يف  للمحا�صبة  الرئي�ص  الهدف  	. يعد 
العامة والتخطيط االقت�صادي للدولة.  

ت. تعد الكلفة التاريخية اأ�صا�ص التقومي املحا�صبي ال�صائد يف العراق، والتي تعد اأبرز 
عوامل ت�صكيل التطبيقات يف العراق، وان ا�صتخدامه ياأتي مت�صقا ب�صكل كبري مع متطلبات 
يف  املحا�صبة  جذور  اأبرز  عده  ميكن  ما  وهو  عامًا،  قبواًل  املقبولة  املحا�صبية  املبادىء 

العراق. 
اأقل  اأيهما  ال�صوق  اأو  الكلفة  وقاعدة  املوزون  واملعدل  الثابت  الق�صط  طرق  	. تعد 
واالحتياطات واملخ�ص�صات طرقًا �صائعة تتنا�صب واال�صتخدام العايل ملحدد احليطة واحلذر 

يف العراق. 
ج. تعد متطلبات االإف�صاح جوهر نظام االإبالغ املايل الذي يتوجه نحو خدمة التخطيط 
والتوجيه االقت�صادي للدولة اإىل جانب خدمة املتطلبات ال�رضيبية. وعلى هذا االأ�صا�ص فهو 
االإف�صاح يف ظل  اأ�صا�صًا، كما ال مييز يف م�صتوى  القانونية  يعك�ص يف جوهره املتطلبات 
القوائم  اأبرز  والدخل  العمومية  امليزانية  ك�صفي  من  كل  ويعد  ال�رضكات.  اأحجام  اختالف 

املالية ذات االهتمام.   
املحا�صبية  التطبيقات  مالمح  ت�صكيل  يف  تاأثرياً  االأكرث  االجتماعية  ال�صمات  تعد  4 .
اإذ بلغ معامل التحديد )%97.57( وهي ن�صبة تف�صري عالية. يف حني  املقبولة يف العراق، 
جاءت املتغريات االقت�صادية باملرتبة الثانية، اإذ بلغ معامل التحديد )%47.9(. فيما تلتها 
املتغريات ال�صيا�صية والقانونية، حيث بلغ معامل التحديد )%36.5( وهو يدل على وجود 
طبيعية  من  مهم  جزء  والقانونية  ال�صيا�صية  املتغريات  خاللها  من  تف�رض  معنوية،  عالقة 
البحث  فر�صية  قبول  يوؤكد  ذلك  فاإن  واإجماال  العراق.  يف  املعتمدة  املحا�صبية  التطبيقات 

الرئي�صة. 
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التوصيات: 

يف اإطار ال�ستنتاج اخلا�س باملورثات الجتماعية، فاإن املحا�سبة الوطنية  1 .
يجب اأن تبنى على الفرتا�سات املعرفية الآتية: 

أ. االإ�صالمية: م�صتقة من الدين االإ�صالمي احلنيف كم�صدر اأ�صا�صي من م�صادر الفكر 
والتنظيم وال�صلوك االجتماعي والنزعة الوطنية. 

	. التحفظ: م�صتقة من الروحية اجلماعية والروحية العالية لتجنب عدم التاأكد، وامليل 
لتدخل الدولة، وامليل للتوا�صع وامل�صاواة. 

ت. ال�رضية التي حتقق ال �رضر وال �رضار: م�صتقة من جتنب عدم التاأكد العايل والروح 
اجلماعية، وغلبة امل�صلحة العامة اإىل جانب النزعة الوطنية. 

الدولة يف �صيانة  لتدخل  االأبوية واحلاجة  الروح  م�صتقة من  القانونية:  	. ال�صيطرة 
امل�صلحة العامة وجتنب عدم اال�صتقرار واالإرباك املحيط باملجتمع. 

ج. التوحيد م�صتق من الروح اجلماعية وغلبة امل�صلحة العامة وامليل لتدخل الدولة 
والنزعة الوطنية. 

الآتية  ال�سائدة  والفل�سفة  فاملفاهيم  والقانونية  ال�سيا�سية  البيئة  اإطار  يف  2 .
متثل جوهر تلك املحددات املوؤثرة على املحا�سبة فكرياً وعلمياً التي على املحا�سبة 

ال�ستجابة لها: 
تنظيم  يف  القانوين  التدخل  حق  للدولة  تعطي  التي  ال�صيا�صية:  املركزية  أ. فل�صفة 

امل�صائل االجتماعية املختلفة. 
	. القانون الت�رضيعي املكتوب: الذي يعالج امل�صائل االجتماعية املختلفة عن طريق 

الت�رضيع املكتوب بن�ص القوانني والنظم والتعليمات التف�صيلية. 
يف اإطار البيئة القت�سادية فان املفاهيم الآتية يجب اأخذها بنظر العتبار  3 .

عند درا�سة التطبيقات املحا�سبية الالزمة للبيئة الوطنية وحتديدها: 
الدولة  تتبناها  التي  ال�صوق  فل�صفة  باإطار  املركزي  والتوجيه  التخطيط  أ. فل�صفة 

اقت�صاديًا«. 
	. الكيانات االقت�صادية كموؤ�ص�صات اجتماعية. 
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ت. الدولة كم�صدر رئي�ص لتمويل الن�صاطات االقت�صادية اإىل جانب االأفراد. 
	. االقت�صاد الوطني اقت�صاد غري معقد وغري م�صتقر. 

اإن التحديات القت�سادية التي تواجه املحا�سبة يف البيئة العراقية، وت�سكل  4 .
اأزمة حقيقية يتطلب من املحا�سبة مواجهتها: 

أ. ظاهرة الت�صخم املفرط. 

	. عدم اال�صتقرار االقت�صادي نتيجة التغري امل�صتمر يف فل�صفة االإدارة االقت�صادية. 

اإن تطبيقات القيا�س املحا�سبي املقبولة والتي يجب اعتمادها:  5 .
أ. اعتماد الكلفة التاريخية كاأ�صا�ص للتقومي، واعتماد الكلفة اال�صتبدالية للتقومي يف 

القوائم املكملة. 
	. اعتماد القواعد والطرق املتحفظة ملواجهة ظروف الت�صخم كقاعدة الكلفة اأو ال�صوق 
اأيهما اأقل، وطريقة LIFO حل�صاب كلفة املخزون، وطريقة االندثار املعجل حل�صاب االندثار، 

وا�صتخدام االحتياطات املختلفة ومنها احتياطي ارتفاع االأ�صعار. 
تطبيقات الإبالغ املايل: اإن جوهر نظام الإبالغ املايل يجب اأن يعتمد بناوؤه  6 .

على خدمة متطلبات: 
أ. الدولة يف رقابة وتوجيه وتخطيط االأن�صطة االقت�صادية املختلفة. 

	. امل�صتثمرين باالإ�صافة اإىل حاجة االأطراف امل�صتفيدة االأخرى. 
العمومية، وك�صف  امليزانية  ك�صف  اإعداد كل من  يتطلب  النظام  واإن حتقيق مثل هذا 
التدفق  وك�صف  امل�صافة،  القيمة  وك�صف  االجتماعية،  العمومية  امليزانية  وك�صف  الدخل 

النقدي والك�صوفات املكملة وبخا�صة الك�صوفات املعدة على اأ�صا�ص الكلفة اال�صتبدالية. 
العادل  التمثيل  على حتقيق  احلكم  تعتمد يف  التي  الأ�سا�سية  املعايري  اإن  7 .

لنظام الإبالغ املايل: 
أ. املبادئ واملعايري والقواعد املحا�صبية املعتمدة. 

	. القوانني والتعليمات احلكومية. 
مبادئت.  العدالة واالإن�صاف واحلقيقة يف عر�ص احلقائق االقت�صادية. 
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ملحق استمارة االستبانة املوزعة على العينة

ل اتفقحمايداتفقالأ�سئلةاملتغريت

الدين1
يعد الدين االإ�صالمي احلنيف: 

م�صدراً اأ�صا�صًا فكريا وتنظيميا و�صلوكيا
م�صدرا اآخر من امل�صادر الفكرية والتنظيمية وال�صلوكية

2

الفردية اإزاء اجلماعية

يهتم املجتمع:
بالفرد وم�صاحله اخلا�صة

بالعالقات بني االأفراد 
بالتنظيمات االجتماعية وامل�صلحة العامة

3
مييل املجتمع اإىل: 

اتخاذ القرارات ب�صكل فردي 
اتخاذ القرارات ب�صكل جماعي

4
متيل املنظمات اإىل: 

العمل ب�صكل يربز فرديتها
التعاون ولي�ص املناف�صة 

5
درجة امليل ال�صتخدام 

ال�صلطة

تعد: 
التوجهات القانونية هي اأ�صا�ص التزام املجموعة 

املعايري الداخلية هي اأ�صا�ص التزام املجموعة
وحدة الهدف هي اأ�صا�ص التزام املجموعة

6
امليل لتنظيم ال�صلطة:

ب�صكل �صل�صلة قيادة �صارمة
من خالل التفاعل بني امل�صتويات املختلفة

درجة جتنب عدم التاأكد7

يهتم االأفراد بامل�صائل:
امل�صتقبلية ويغامرون من اجل ذلك

امل�صتقبلية ولكن بتحفظ
احلالية مع اهتمام �صئيل بامل�صتقبل. 

الظهور اإزاء التوا�صع8
يقيم املجتمع اأفراده على اأ�صا�ص: 

االإجنازات الفردية وحب الظهور
املعاملة املتوازنة يف العالقات وامل�صاواة 
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9

الظهور اإزاء التوا�صع

مييل املجتمع اإىل: 
حب االإبداع والتميز واإ�صدار االأحكام ال�صخ�صية 

اال�صتقرارية والرتكيز على اإدراك املعاين احلقيقية 

10

ت�صمح ثقافة املجتمع: 
بالتغري

بالتنوع
باالندماج والتقليد

النظام ال�صيا�صي11
مييل املجتمع يف نظمه ال�صيا�صية اإىل: 

مركزية ال�صلطة
ال مركزية ال�صلطة

12

التدخل احلكوميان تدخل 
الدولة ي�صيطر على: 

كافة الن�صاطات االجتماعية
الن�صاطات االأ�صا�صية فقط 

النظام القانوين13
ياأخذ النظام القانوين �صكل: 
القانون الت�رضيعي املكتوب

القانون العام

ال�صمولية القانونية14
اأن حتكم القانون يكون:

ب�صكل تف�صيلي
ب�صكل عام

التوجه القانوين15

يرتكز االهتمام القانوين على: 
امل�صائل االجتماعية 
امل�صائل االقت�صادية

امل�صائل ال�رضيبية
امل�صائل البيئية

امل�صائل املحا�صبية

النظام االقت�صادي16

تعد: 
فل�صفة ال�صوق هي املحرك الرئي�ص لالقت�صاد

فل�صفة االقت�صاد الكلي هي الفل�صفة االقت�صادية ال�صائدة
التخطيط والتوجيه املركزي باإطار فل�صفة ال�صوق
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الوحدات االقت�صادية17

تاأخذ الوحدات االقت�صادية ب�صكل عام �صكل: 
كيانات م�صتقلة

وحدات اأموال
موؤ�ص�صات اجتماعية

كيانات اأ�صا�صها املالك

درجة التعقيد االقت�صادي18

ميتاز االقت�صاد الوطني ب: 
وحدات اقت�صادية كبرية ومعقدة

 وحدات اقت�صادية دولية
�صوق مايل كبري ومعقد

م�صادر التمويل الرئي�صة19

اأن م�صادر التمويل االأ�صا�صية تاأتي من: 
اال�صتثمارات 

الدائنون
الدولة

التاجر الفرد

درجة اال�صتقرار االقت�صادي20

ي�صود االقت�صاد الوطني: 
ت�صخم مفرط

ارتباطه بالن�صاطات التجارية واالقت�صادية الدولية
عدم ا�صتقراريته نتيجة التغري امل�صتمر يف قل�صفة الدولة

اأداة القيا�ص21

اإن اأ�صا�ص القيا�ص املحا�صبي املعتمد هو:
الكلفة التاريخية

�صايف القيمة القابلة للتحقق
الكلفة اال�صتبدالية 

اإعادة التقدير

الطرق املحا�صبية ال�صائعة22

اإن الطرق املحا�صبية ال�صائعة يف التطبيق هي: 
الق�صط الثابت اكرث من الق�صط املتناق�ص

LIFO املعدل املوزون اكرث من
قاعدة الكلفة اأو ال�صوق اأيهما اقل 

االحتياطيات املختلفة
العقد املنجز

ر�صملة امل�صاريف
خم�ص�صات كبرية للديون امل�صكوك فيها واخل�صائر املحتملة

االإيجار التمويلي
حما�صبة التوحيد واأ�صعار ال�رضف
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املحددات املحا�صبية23

اإن املحددات االأ�صا�صية يف التطبيق املحا�صبي هي: 
احليطة واحلذر

االأهمية الن�صبية
تغليب اجلوهر االقت�صادي على ال�صكل القانوين

جذور املفاهيم والطرق 24
املحا�صبية

اإن جذور التطبيقات املحا�صبية تنطلق من:
البيئة الوطنية

املبادئ املحا�صبية املقبولة عمومًا
بيئات دولية اأخرى

القوائم املالية االأبرز25

اإن القوائم املالية االأبرز يف العراق هي:
ك�صف الدخل

امليزانية العمومية
ك�صف القيمة امل�صافة

ك�صف التدفق النقدي

العوامل املوؤثرة يف �صكل 26
وحمتوى القوائم املالية

اإن ابرز العوامل املوؤثرة يف �صكل وحمتوى القوائم املالية 
تتمثل يف: 

قوانني ال�رضكات والتجارة
قانون ال�رضيبة

النظام املحا�صبي املوحد
امل�صتثمرين

الدائنني
املدققني امل�صتقلني

االأ�صواق املالية
االإدارة 

االأطراف امل�صتفيدة27

اإن ابرز االأطراف امل�صتفيدة تتمثل يف: 
الدولة 

امل�صتثمرين
الدائنني 

كل االأطراف امل�صتفيدة
االإدارة

كفاية املعلومات املحا�صبية28

تعد املعلومات املحا�صبية التي يقدمها النظام املحا�صبي 
املوحد:

كافية ومالئمة لكافة امل�صتخدمني
موجهة اأ�صال حلاجات الدولة فقط

كافية ومالئمة للم�صتثمرين والدائنني
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غايات التوحيد املحا�صبي29

تتوجه غايات النظام املحا�صبي يف العراق اإىل: 
خدمة ال�رضيبة

خدمة التخطيط والتوجيه االقت�صادي للدولة 
خدمة امل�صتثمرين والدائنني واالأطراف االأخرى امل�صتفيدة

نقاط �صعف النظام 30
املحا�صبي 

يعاين النظام املحا�صبي على م�صتوى التطبيق يف جمال 
االإبالغ من:

ال مييز بني املفردات املهمة وغري املهمة
ال مييز يف م�صتوى االإف�صاح يف ظل اختالف اأحجام 

ال�رضكات
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