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املمخص
تهددد الدراسددة الحاليددة الددى بيددا طبيعددة العالقددة التكامليددة بددي كددل المحاسددبة القضددائية وحوكمددة الشددركات
ودورهما معا في الحد م أساليب المحاسبة اإلبداعية ،ولتحقيق هذا الهد قام الباحثو م خالل االطدال علدى
الدراسات السابقة ذات الصلة بموضو البحث  ،ببيا ابعاد مشكلة البحدث مد خدالل تسدليط الضدو علدى مدا اذا
كا هناك دور متكامل بي المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات فدي الحدد مد اسداليب المحاسدبة اإلبداعيدة مد
خالل التساؤالت التالية :هل يوجد دور للمحاسبة القضدائية فدي الحدد مد اسداليب المحاسدبة اإلبداعيدة ؟هدل يوجدد
دور لحوكمة الشركات في الحد م اساليب المحاسبة اإلبداعية؟ هل هناك عالقة تكامليدة بدي المحاسدبة القضدائية
وحوكمددة الشددركات ومددد ومسدداهمتهما فددي الحددد مد أسدداليب المحاسددبة اإلبداعيددة؟ وباسددتخدام المددنهج الوصددفي
التحليلي .تم استخدام استبانة الكترونية اعدت وفق مقياس ليكرت الخماسي للتأكد م صحة فرضيات البحث التي
تم صيغتها وفقا ألهدا ومشكلة البحث  .بلغ عدد المستجيبي ( )21مستجيب وتم تحليل النتائج بواسدةة البرندامج
االحصائي ()SPSSباستخدام معامل االرتباط البسيط ( )Pearsonواسلوب تحليل االنحددار المتعددد  ،واظهدرت
النتدائج عد وجددود اثدر معنددوي السددتخدام كدل مد المحاسددبة القضدائية وحوكمددة الشددركات فدي الحددد مد اسدداليب
المحاسددبة االبداعيددة ،ووجددود عالقددة تكامليددة ذات داللددة احصددائية بددي المحاسددبة القضددائية وحوكمددة الشددركات
ودورهما معا للمساهمة فدي الحدد مد اسداليب المحاسدبة االبداعيدة عندد مسدتو داللدة ( )0.08-0.00مد خدالل
تعزيز الثقة في المعلومات الواردة في القوائم والتقارير المالية المنشورة وتدعيم حكدم القدانو اضدافة الدى تعزيدز
مستو االفصاح والشدفافية فدي تلد الشدركات  ،وا لكدل مد المحاسدبة القضدائية وحوكمدة الشدركات والعالقدة
التكاملية بينهما اثرا في الحد م تل االساليب عند مستو دالله ( )0.02وبمعامل تفسير (.)%24
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Abstract
The objective of this study is to explain the nature of the complementary relationship between all Forensic
accounting and corporate governance and their role in reducing the methods of creative accounting. To achieve this
objective, the researchers, through the study of previous studies related to the subject of the research, to clarify the
dimensions of the problem of research by high lighting whether there is an integrated role between Forensic
accounting and corporate governance in reducing the methods of creative accounting through the following
questions: Is there a role for corporate governance in reducing creative accounting methods? Is there an integrative
relationship between Forensic accounting and corporate governance and their extent and contribution to reducing
creative accounting methods? An electronic questionnaire was used according to the five-dimensional Likert scale to
ascertain the validity of the research hypotheses that were formulated according to the objectives and the research
problem. The number of respondents (42) responder. The results were analyzed by statistical program (SPSS) using
the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis method. The results showed a significant effect
on the use of both Forensic accounting and corporate governance in reducing the methods of creative accounting and
the existence of a relationship. And the role of both companies to contribute to the reduction of the methods of
creative accounting at the level of significance (0.05-0.01) by enhancing the confidence in the information contained
in the published financial statements and reports and supporting the role of law in addition to enhancing the level of
disclosure and transparency in these companies, and each of the forensic accounting, corporate governance and the
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relationship between the two complementary impact in reducing these methods at the level (0.04) and the
interpretation of a factor (47%).

املق مت

ال اف امةيث

بسدددبب التغيدددرات الهيكليدددة التدددي ظهدددرت فدددي بيئدددة االعمدددال
المعاصدددرة وانتشدددار االعمدددال التجاريدددة وتندددو التعدددامالت بدددي
المنظمدددات االقتصدددادية واتسدددا ظددداهرة النةددداق التجددداري علدددى
مستو العالم ككل ترك اثارا واضحة ادت الى ضدرورة مواكبدة
المحاسددبة لهددذ التغيددرات باعتبارهددا احددد العلددوم االجتماعيددة تددرثر
وتتدددأثر بالبيئدددة المحيةدددة بسدددبب مختلددد العوامدددل االقتصددددادية
والثقافيددددددددة واالجتماعيددددددددة والقانونيددددددددة وغيرهددددددددا (محمددددددددود
،داود.)P121،1082،ونتيجددة لتل د التغيددرات وجدددنا ا م د اهددم
الوسدددائل المناسدددبة للحدددد مددد أسددداليب المحاسدددبة اإلبداعيدددة هدددي
المحاسددددبة القضددددائية باعتبارهددددا أداة شدددداملة للتحددددري والتحقيددددق
بالقضدايا الماليدة وبمدرور الوقدت كددا لهدذا المجدال دور كبيدر فددي
تفعيددل مبدداد حوكمددة الشددركات ألندده فددي حددال اتبددا القددواني
وتةبيق لمبادئ الحوكمة سديردي الدى الحدد مد أسداليب المحاسدبة
اإلبداعيددة التددي ظهددرت بسددبب نق د االفصدداح الشددفافية وانعدددام
الثقة في القوائم التقارير المالية للشركات ،لدذل اصدبحت كدل مد
المحاسددبة القضددائية وحوكمددة الشددركات أدوات فعالددة للتأكددد مدد
موثوقية القوائم والتقدارير الماليدة للشدركات وكدل ذلد يركدد علدى
وجود عالقة تكاملية بينهما تساهم فدي الحدد مد أسداليب المحاسدبة
اإلبداعية.

يهد البحث بشكل اساسي الى بيدا طبيعدة العالقدة التكامليدة
بي المحاسبة القضائية وحوكمدة الشدركات ودورهدا فدي الحدد مد
اساليب المحاسبة اإلبداعية  ،كما ا هناك اهددا ثانويدة للدراسدة
متمثلة بـ :

م كمت ااائمت امةيث
بسددبب ظهددور االزمددة الماليددة التددي اثددرت علددى اقتصدداديات
معظددم الدددول وادت الددى التالعددب والغ د فددي القددوائم والتقددارير
المالية للشركات ،وكا سبب ذل غياب انظمدة الحوكمدة فدي تلد
الشركات واالليات التشريعية والقانونيدة لمسدا لة مجلد االدارة
حسب ما توصل اليه بعض الخبرا والباحثو وم هذا المنةلدق
نسعى في البحث ع ابعاد هذ المشكلة مد خدالل تسدليط الضدو
علدددى مدددا اذا كدددا هنددداك دور متكامدددل بدددي المحاسدددبة القضدددائية
وحوكمة الشدركات فدي الحدد مد اسداليب المحاسدبة اإلبداعيدة مد
خالل التساؤالت التالية:
هل يوجد دور للمحاسبة القضائية فدي الحدد مد اسداليب المحاسدبة
اإلبداعية ؟
هل يوجد دور لحوكمدة الشدركات فدي الحدد مد اسداليب المحاسدبة
اإلبداعية؟
هدددل هنددداك عالقدددة تكامليدددة بدددي المحاسدددبة القضدددائية وحوكمدددة
الشددركات ومددد ومسدداهمتهما فددي الحددد مدد أسدداليب المحاسددبة
اإلبداعية؟

-

بيا مفهوم واهمية أهدا المحاسبة القضائية.
بيا مفهوم ومباد حوكمة الشركات.
التعر على ماهية المحاسبة االبداعية واهم اساليبها.
التعر على طبيعة العالقدة التكامليدة بدي المحاسدبة القضدائية
وحوكمددة الشددركات ودورهمددا فددي الحددد مد اسدداليب المحاسددبة
االبداعية.

الليت امةيث
تعددد المحاسددبة علددم اجتمدداعي يتددأثر ويددرثر علددى بقيددة العلددوم
االخر في بيئة االعمال او البيئة القانونية وم خالل الدربط بدي
المحاسددبة والقددانو ظهددرت المحاسددبة القضددائية التددي تشددمل علددى
عددة مجدداالت وتخصصددات يمكد مد خددالل وسددائلها واجرا اتهددا
م اكتشا التالعب فدي القدوائم والتقدارير الماليدة باالسدتناد الدى
مددا يمتلكدده المحاسدددب القضددائي مدد مهدددارات محاسددبية وتددددقيق
وقدانو وتحقيدق فضدال" عد دور المحاسدبة القضدائية فدي تحقيددق
اهدا حوكمة الشركات التي تنعك بشدكل ايجدابي فدي الحدد مد
اساليب المحاسبة االبداعية.
ا ضيت امةيث
فددي ضددو مشددكلة البحددث وأهدافدده ،تددم صددياغة الفرضدديات
التالية:
: H01ال يوجد اثر ذو داللة احصائية للمحاسبة القضائية في الحد
م اساليب المحاسبة االبداعية عند مستو (. )0.00-0.08
: H02ال يوجد اثر ذو داللة احصائية لحوكمة الشركات فدي الحدد
م اساليب المحاسبة االبداعية عند مستو داللة (.)0.00-0.08
 : H03ال توجد عالقة تكاملية بي دور المحاسبة القضدائية ودور
حوكمدددة الشدددركات للمسددداهمة فدددي الحدددد مددد أسددداليب المحاسدددبة
اإلبداعية عند مستو داللة (.)0.00-0.08
 : H04ال يوجدددد اثدددر ذو داللدددة إحصدددائية للعالقدددة التكامليدددة بدددي
المحاسددبة القضددائية وحوكمددة الشدددركات فددي الحددد مدد أسددداليب
المحاسبة اإلبداعية عند مستو داللة (.)0.00-0.08
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انل ذج امةيث
شكل رقم ( )8انموذج البحث

المحاسبة القضائية
الحد من أساليب
المحاسبة اإلبداعية

العالقة التكاملية
حوكمة الشركات

االطار امنظ ي
امليااةت امقماليت
ااال  :مفه م امليااةت امقماليت
لقد ظهرت في مجال الفقه المحاسبي محاوالت عديدة لتةدوير
المحاسددبة والمعلومددات المحاسددبية وكددا اهمهددا تل د التددي نددادت
بالربط بي المحاسدبة والقدانو مد جهدة وبدي احتياجدات القضدا
مدد المعلومددات المحاسددبية م د جهددة اخددر .وم د هنددا انةلقددت
الدعوات في عدد م البلدا المتقدمدة حدول الحاجدة الدى خددمات
المحاسددبة القضددائية ،وهددذا المفهددوم الجديددد يختل د عد المحاسددبة
القانونية وع التدقيق الخارجي الذي تمارسده االجهدزة الحكوميدة
الرسددمية او مكاتددب مراقبددي الحسددابات والمحاسددبي القددانوني فددي
القةددا الخدددا فمخرجددات المحاسدددبة القضددائية تقدددارير ترشدددد
القضددداة فدددي اصددددار االحكدددام بحدددق االطدددرا المعنيدددة(الجليلدددي
وجميدل .)12 ،1081،ووردت عدددة تعريفددات للمحاسددبة القضددائية
تتمركددز معظمهددا حددول طبيعددة المهنددة والمهددارات المتعلقددة بهددا
فعرفت علدى انهدا تةبيدق المعرفدة المتخصصدة فدي مجدال فحد
حاالت الغ والتالعب المالي او انها مهدارة محدددة للعثدور علدى
ادلة م المعامالت االقتصادية (.)joshi , 2003 :6
كما عرفت ايضا على انها مزيج متكامل م علوم المحاسبة
والمراجعدددة الخارجيدددة مدددع مهدددارات التحقيدددق ،وهدددي المحاسدددبة
المالئمة لوجهة النظر القانونيدة لمدا تتمتدع بده مد اعلدى مسدتويات
التأكددد( .)Crumbley , 2006:12وعرفددت علددى انهددا نتيجددة
عمليدددة التكامدددل الحاصدددلة بدددي مهدددارات المددددققي والمحاسدددبي
باإلضافة الى مهارات التحقيق (.)Blessing,2015: 2
ثانيا  :الليت امليااةت امقماليت
وتبدددرز االهميدددة الكبيدددرة المحاسدددبة القضدددائية بعدددد حددددو
االنهيددارات االقتصددادية كونهددا تلبددي كددل م د احتياجددات االجهددزة
الرقابية والقضدا والمسدتثمري والمقرضدي وغيدرهم والدى الحدد

الددذي يمك د معدده تخفدديض معدددل الجددرائم الماليددة وتأييددد الدددعاو
القضدددائية والحدددد مددد الغددد والتالعدددب المدددالي وتتزايدددد اهميدددة
المحاسبة القضائية لألسدباب التاليدة( :السيسدي .)20-22: 1006،
إحد المجاالت الهامة التي تحمدل فدر عديددة لتلبيدة احتياجدات
المستقبل ،وتحديد الخصائ والمهارات المةلوبدة فدي المحاسدب
القضائي .وتمثدل تكدامال بدي المحاسدبة والقدانو للعمدل معدا علدى
تقديم تحقيقات أكثر عمقا ،وأكثدر ارتباطدا بالددعو القضدائية ممدا
يجعل المحاسب القضائي مستشارا قضائيا على مستو رفيع.
تبحدددث فدددي الماضدددي وتدددذهب إلدددى مدددا ورا األرقدددام ،وتفدددت
األبواب لمزيد م الدراسدة والبحدث .تسداعد علدى إعدداد محاسدب
قضائي على مستو عالي م الخبرة والتأهيل يقوم بتقدديم تقريدر
ع المهمة المكل بها مدعم باألدلة القانونيدة الكافيدة التدي تسداعد
القضا في إقرار الحق وتحقيق العدالة.
تساهم في زيدادة كفدا ة وفعاليدة المراجعدة الخارجيدة ،وزيدادة
الثقة فدي مهندة المحاسدبة والمراجعدة ،واكتشدا الغد واالحتيدال
في القوائم المالية تساعد على تضيق فجوة التوقعدات وتقليدل سدو
الفهددم الحاصددل بددي االدارة والمسددتثمري ممددا يددردي الددى تحقيددق
الموثوقية في القوائم والتقارير المالية(سعد الدي .)100: 1080،
2.1أهدا

المحاسبة القضائية

تهد المحاسبة القضائية إلى تحقيق عددا م األهدا
ما يلي(السيسي . (44-45:1006،

مد أهمهدا

جمددع األدلددة الكافيددة وتقددديم تقريددر يتضددم رأي فنددي مهنددي
محايددد للمسدداعدة فددي تأييددد الدددعاو القضددائية .وإعددداد محاسددبي
قضائيي لديهم المعرفة ،الخبرة ،والمهارة بالمحاسبة والمراجعدة،
ومهددارة التحقيددق فددي ضددو المعرفددة القانونيددة ليكونددوا محاسددبي
قضائيي مرهلي للمساهمة في تأييد الددعاو القضدائية ومسداعدة
القضا في إقرار الحق وتحقيق العدالة.
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حمايدة المدال العدام مد أعمدال الغد واالحتيدال وسدو االسدتخدام
والمسددداهمة فدددي رفدددع كفدددا ة وفعاليدددة وظيفدددة مهندددة المراجعدددة
الخارجية.
تقييم األضرار الناتجة ع إهمال المحاسب القدانونيBhasin, ( .
)2007:1001
اكتشا االختالس ،تحديد كميته واإلجرا ات الجنائية التدي تتخدذ
بشأنه مع األدلة في الدعاو الجنائية.
ثامثا  :ت للت ام

لاح

 .8مفهوم الحوكمة  :لقد ادت الكثير م حاالت الفساد الدى ظهدور
االزمددات الماليددة واالنهيددارات االخيددرة المختلفددة التددي شددهدتها
العديد م الشدركات العالميدة فدي العديدد مد دول العدالم منهدا،
الواليدددات المتحددددة االمريكيدددة والمملكدددة المتحددددة وكدددذل دول
شددرق اسدديا وروسدديا ،والسدديما الفسدداد المددالي والمحاسددبي ومددا
صدداحبها مدد ضدديا حقددوق اصددحاب المصددال وفقدددا ثقددة
المستثمري  ،التي انعكست بدورها على زيادة االهتمام بمفهوم
حوكمدددة الشدددركات ،واجدددرا دراسدددات عديددددة معمقدددة لتحديدددد
االسدددددباب الرئيسدددددة التدددددي كاندددددت ورا حددددددو االزمدددددات
واالنهيدددارات ،والتدددي كاندددت تدددرتبط بشدددكل كبيدددر بالجواندددب
المحاسدددبية والتدقيقيدددة  .وسدددعت هدددذ الددددول لوضدددع ضدددوابط
واالليدددات وذلددد فدددي محاولدددة ألحكدددام الرقابدددة علدددى ادارات
الشركات وضما جودة وحس االدا حتدى يدتم حمايدة حقدوق
اصددددحاب المصددددال كافددددة ومدددد ثددددم حمايددددة االقتصدددداد مدددد
االنهيار(محمود  ،داود.) 12: 1082،
وتبلورت هذ الضوابط واالليات في مفهوم حوكمدة الشدركات
الددددذي وضددددع مدددد قبددددل منظمددددة التعدددداو االقتصددددادي التنميددددة
( )OESDحيث اشارت الى ا حوكمة الشركات هدي "مجموعدة
م العالقات بي ادارة الشركة ومجل ادارتها وحملة االسهم بها
ومجموعددة اصددحاب المصددال االخددر ،التددي تسدداهم فددي تددوفير
هيكل الذي يمك م خالله وضع اهددا الشدركة والوسدائل التدي
يمكدددددددد مدددددددد خاللهددددددددا بلددددددددو هددددددددذ االهدددددددددا ومراقبددددددددة
االدا (.)OESD,2004:11
اما معهد المدققي الدداخليي IIAفقدد عرفهدا بأنهدا "العمليدات
التي تتم م خالل االجرا ات المستخدمة م قبل ممثلي اصدحاب
المصددال ،لتددوفير االشددرا علددى المخدداطر ،وادارتهددا ومراقبتهددا
،والتأكدددد مددد كافدددة الضدددوابط الرقابيدددة إلنجددداز اهددددا الشدددركة
،والمحافظدة علدى قيمتهدا مد خدالل الحوكمدة")IIA , 2004:5(.
حيدث يوكدد هدذا التعريد علدى الددور الرقدابي فدي تحقيدق اهددا
الشركة م خالل تةبيق مباد الحوكمة والياتها في الشركات.

ويشددير الجددادر الددى حوكمددة الشددركات بأنهددا "مجموعددة مدد
الضوابط والمعايير واالجرا ات التي تحقدق االنضدباط المرسسدي
فددي ادارة الشددركة وفقددا للمعددايير واالسدداليب العالميددة ،م د خددالل
تحديدددد مسدددروليات وواجبدددات اعضدددا مجلددد االدارة ،واالدارة
التنفيذية للشركة مع االخدذ فدي االعتبدار حمايدة حقدوق المسداهمي
واصدددددددددددددحاب المصدددددددددددددال (الجدددددددددددددادر. )1:1001 ،وقدددددددددددددد
اوضددد () )Vinita,2005:2ا السدددبب الرئيسدددي فدددي الفضدددائ
واالنهيددددارات الماليددددة للشددددركات الكبددددر هددددو ضددددع حوكمددددة
الشركات وقد ارجع هذا الضع الى :
عدم تةوير وتةبيق سياسات حوكمة جيدة.
عدددم الصدددق والشددفافية فددي اعددداد التقددارير الماليددة أي ا نظددام
االفصدداح غيددر كددا وغيددر قددادر علددى كش د الغ د فددي القددوائم
المالية والفساد في الشركات .
عدم كفا ة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية
 .1مبددادئ حوكمددة الشددركات :يقصددد بمبددادئ حوكمددة الشددركات
بانهدددا مجموعدددة القواعدددد والدددنظم واالجدددرا ات التدددي تحقدددق
أفضددددل حمايددددة وتددددواز بددددي مصددددال مددددديري الشددددركة
والمساهمي فيها وأصحاب المصال األخر المرتبةة بهدا.
ونظرا لدور المهم الدذي تدردي حوكمدة الشدركات فقدد بدذلت
المنظمددات والهيئددات الدوليددة جهددودا واضددحة وملموسددة فيمددا
يتعلددق بصددياغة وتةددوير مبددادئ الحوكمددة وعلددى رأس هددذ
المنظمدددات  OECDالتدددي قامدددت بإصددددار مبدددادئ لحوكمدددة
سنة(، )8999وقد تدم تعدديل هدذ المبدادئ فدي سدنة ()1002
وأصددبحت تغةددي سددتة مجدداالت أساسددية ويندددرج تحددت كددل
مبدأ مجموعة مبادئ تفصيلية وهي ).)OESD,2004:14
 ضدما وجدود أسداس إلطددار فعدال لحوكمدة الشدركات  :ينبغدديعمددل إطددار حوكمددة الشددركات ا يشددجع علددى رفددع مسددتو
شدفافية وكفدا ة األسدواق وا يكدو متوافقدا مدع أحكدام القددانو
وا يحدددد بوضددوح توزيددع المسددروليات بددي مختل د الجهددات
االشرافية والتنظيمية والتنفيذية.
 حقوق المساهمي  :ينبغي على إطار حوكمة الشركات ا يوفرالحماية لمساهمي وا يسهل لهم ممارسدة حقدوقهم وا يحمدي
إطار الحوكمة حقوق المساهمي .
 المعاملدددة المتسددداوية لمسددداهمي  :ينبغدددي علدددى إطدددار حوكمدددةالشركات أ يضم معاملة متساوية لكافدة المسداهمي بمدا فدي
ذلد مسدداهمي االقليددة والمسدداهمي األجانددب وينبغددي أ تتدداح
الفرصددة للمسدداهمي كافددة لمحصددول علددى تعددويض فعددال عد
انتهاك حقوقهم.
 دور اصحاب المصال :ينبغي على اطار حوكمة الشركات ايعتر بحقوق اصحاب المصال التي ينشئها القانو  ،أو تنشأ
نتيجة التفاقيات متبادلة ،وا يعمل على تشجيع التعاو النشدط

806

عباس واخرو  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )9العدد (167- 153 )1089( – )1
بددي الشددركات واصددحاب المصددال فددي خلددق الثددروة وفددر
العمل واستدامة الشركات السليم ماليا.
 اإلفصدداح والشددفافية :ينبغددي علددى إطددار حوكمددة الشددركات أيضم القيام باإلفصاح السدليم والصدحي فدي الوقدت المناسدب
ع الموضوعات الهامة كافدة المتعلقدة بالشدركة بمدا فدي ذلد
المركز المالي واألدا وحقوق الملكية وحوكمة الشركات".
 مسروليات مجل اإلدارة :ينبغدي فدي إطدار حوكمدة الشدركاتأ يضددم التوجيدده واإلرشدداد االسددتراتيجي للشددركة ومحاسددبة
مجل اإلدارة على مسروليته أمام الشركة والمساهمي .
.رامعا  :امليااةت االم اعيت االم اااميةها
 .8مفهوم المحاسبة االبداعية :حظي مصةل المحاسبة اإلبداعيدة
(  ) CREATIVE ACCOUNTINGأو المحاسددددددددددددددددبة
االحتياليدة كمددا اطلدق عليدده الدبعض حديثددـا  ،باهتمدام كبيددر مد
قبددل اإلطددرا ذات الصددلة( المحاسددبي والمددراجعي ) نتيجددة
لآلثددار التددي تتركهددا المحاسددبة االبداعيددة علددى التقددارير الماليددة
للشركات ،عندما واجهت الشركات صعوبات في فترة الركدود
التددي حدددثت فددي بدايددة الثمانينددات ممددا عجددل بمحاولددة ضددبط
مفهددوم واض د ودقيددق لهددذا المصددةل  ،وم د تددم إيجدداد السددبل
الكفيلددة بالحددد م د هددذ اآلثددار .وعنددد اطالعنددا علددى االدبيددات
المحاسدددبية نجدددد الكثيدددر مددد المسدددميات لهدددذ الظددداهرة مثدددل
المحاسبة االبتكارية ،المحاسبة االحتيالية ،ادارة االربداح لدذل
سنجد الكثير مد التعريفدات وهدي وا اختلفدت فدي التعبيدر اال
انها تتشابه بالمضمو وعليه نحاول استعراض أهم التعداري
الحديثدددددة للمحاسدددددبة االبداعيدددددة وذلددددد فيمدددددا يلدددددي :يدددددر
Brijeshالمحاسدددبة اإلبداعيدددة بانهدددا تحويدددل أرقدددام المحاسدددبة
المالية عما هي عليه فدي الواقدع إلدى مدا يرغدب مدالك الشدركة
م خالل االسدتفادة مد القواعدد القائمدة أو تجاهدل الدبعض أو
كددل منهددا( ،")Brijesh,2013:181أمددا  Frédéricوآخددرو

يددرو بأنهددا" اسددتخدام المرونددة المتاحددة فددي المحاسددبة ضددم
اإلطددار التنظيمددي إلدارة وقيدداس وعددرض الحسددابات بحيددث ال
تعةي األولوية لصال المعدي ولي المستخدمي ( Frédéric
 ،)et al.,2013:61وفددي مفهددوم آخددر يددر  Syedوآخددرو
"تشددير المحاسددبة اإلبداعيددة السددتخدام المعرفددة للتددأثير علدددى
األرقام المفص عنها ،بحيث بددال مد إظهدار األدا الفعلدي أو
موقددد الشدددركة ،فإنهدددا تعكددد مدددا ترغدددب اإلدارة إظهدددار
ألصحاب المصلحة(.)Syed etal.,2011:531
 .1اسددداليب المحاسدددبة االبداعيدددة  :انتشدددر فدددي السدددنوات األخيدددرة
ممارسددة أسدداليب المحاسددبة اإلبداعيددة  ،وذلدد لمددا اجتمعددت
لإلدارة دوافدع اسدتغالل مروندة المبدادئ و المعدايير المحاسدبية
واالختياريددة التددي تمنحهددا  ،وكددل ذل د فددي سددبيل إيجدداد تددأثير
مضلل ألدا الشركة ويمك حصر أساليب المحاسبة اإلبداعية
بحسدددب المجددداالت المحاسدددبية  ،فهنددداك أسددداليب إبداعيدددة فدددي
المحاسبة  ،وأخر فدي المراجعدة  ،وثالثدة فدي اإلفصداح .كمدا
يمك د تقسدديمها بحسددب ارتباطهددا بالعناصددر المحاسددبية إلددى :
أسدداليب تددرتبط بدداإليرادات  ،وأسدداليب تددرتبط بالمصددروفات ،
وأسددداليب تدددرتبط بتبويدددب القدددوائم الماليدددة  ،وأسددداليب تدددرتبط
باإليضاحات المتممة للقدوائم الماليدة  ،وأسداليب تدرتبط بتقريدر
مراجع الحسابات(احمد.) 270: 1006،
وتر القري أ أساليب المحاسدبة اإلبداعيدة الممارسدة فدي
الشركات ال تخرج ع أربعة مدواط للتالعدب  ،فهدي إمدا تالعبدا
في اإلفصاح أو التوقيت أو التقددير أو التصدني (التبويدب) .ومد
هذا المنظور  ،يتم التعر على أشهر أساليب المحاسبة اإلبداعيدة
التددي تمارسددها الشددركات للتددأثير علددى تقاريرهددا الماليددة  .وتجدددر
اإلشارة هنا أ هذ األسداليب ال تتعدارض مدع المبدادئ المحاسدبية
المتعدددار عليهدددا بالضدددرورة  ،بدددل يقدددع فيمدددا يسدددمى بالمنةقدددة
الرمادية  ،ويمك فهمها على أكثر م وجه(.القري) 54: 1080،
وكما هو موض في الشكل رقم(.)1
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شكل رقم ( )1أساليب المحاسبة االبداعية
أساليب المحاسبة االبداعية

التقدير

االفصاح

التوقيت

التصنيف والعرض

االستثمارات
التمويل خارج الميزانية

التغيرات المحاسبية

قائمة الدخل

االعتراف
باإليراد

االعتراف
بالمصروف

استهالك االصول الثابتة

عقود
االيجار

منشأت
الغرض
الخاص

تكاليف البحث والتطوير

المخزون السلعي
التقديرات المحاسبية
السياسات المحاسبية

الوحدة المحاسبية

المدينون والدائنون

اطفاء الشهرة والعالمة

المصدر :م اعداد الباحثو باالعتماد على المصدر(القري)02:1080،
خام ةةا  :امعالقةةت املكامميةةت مةةيب امليااةةةت امقمةةاليت ات للةةت
ام لاح ادارلا اح مجال امي مب ااامي امليااةت االم اعيت
لقد كا للفضائ المالية والمحاسبية الضخمة واسعة االنتشدار
والتي حدثت في السنوات االخيرة للشركات االميركية الكبر في
الواليددات المتحدددة االمريكيددة مشددهدا مددرثرا فددي موضددو الفسدداد
العدالمي ،فقددد سدداعد االنهيددار المددالي وحدداالت التالعددب المحاسددبي
بهذ الشركات وغيرها مد الشدركات وبهدذ الكيفيدة علدى اهتدزاز
صورة تل الشدركات امدام المسدتثمري وحملدة االسدهم والمجتمدع
ككل ،وبرزت تساؤالت عديدة ع حقيقة وطبيعة المعامالت التدي
تقوم بها هدذ الشدركات كمدا تعرضدت مهندة المحاسدبة والمراجعدة
لالنتقادات بشكل واسع لفشلها في حماية مصدال المسدتثمري كمدا
اثيددرت تسدداؤالت عديدددة حددول اسددباب عدددم اكتشددا المراجعددو
القائمو بمراجعة اعمال هذ الشدركات لكدل هدذ االخفاقدات عبدر
أي مرحلة م مراحل عملية المراجعة (الجمهودي.)2 : 1082 ،

هذا ويمك القول ا المحاسبة القضدائية هدي نوعدا مد اندوا
المحاسبة يخدم كدل مد االطدرا الداخليدة والخارجيدة مد خدالل
االعتماد على شقي (حسي :)85-78: 1088،
الشق االول :هو الشدق المحاسدبي وذلد مد خدالل االعتمداد علدى
المبددادي المحاسددبية المتعددار عليهددا تحددت مضددلة مبدداد حوكمددة
الشركات
الشق الثاني  :هدو الشدق القدانوني وذلد مد خدالل االعتمداد علدى
مهارات التحريات والتحقيقات واللمام بكافة االمور القانونية.
م خالل ذل يمك للمحاسدب القضدائي مد المسداهمة فدي تفعيدل
حوكمددة الشددركات م د خددالل البحددث ع د افضددل االسددتراتيجيات
التي يمك تةبيقها ومنها:
تحقيق الثقة في المعلومات الواردة في القوائم المالية المنشورة
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مسددداعدة الشدددركات علدددى جدددذب االسدددتثمارات وزيدددادة قددددرتها
التنافسية.
ضددما وفددا الشددركة بالتزاماتهددا وتحقيددق اهدددافها بشددكل قددانوني
واقتصادي.
محاربددده الفسددداد الدددداخلي فدددي الشدددركات وعددددم السدددماح بوجدددود
والقضا عليه نهائيا .
ضددما تحقيددق النزاهددة والحيدداد واالسددتقامة لكافددة العدداملي فددي
الشركة .
تددوفير معلومددات عادلددة وشددفافية لكافددة االطددرا
المرتبةة بالشركة.

ذات العالقددات

ففددي دراسددة قددام بهددا كددل مد ()Aybaeze&Eyisi ,2014
ع اثر المراجعة القضدائية فدي حوكمدة الشدركات وتوصدلت الدى
ا المراجع القضدائي لده دور كبيدر فدي تحقيدق المسدا لة االداريدة
وتعزيددز عمددل المحاسددب القددانوني وتحقيددق االسددتقاللية ومسدداعدة
اعضددا لجنددة المراجعددة فددي القيددام بوظددائفهم الرقابيددة م د خددالل
تزويدهم بالتأكيدات على تقرير مراجع الحسابات الداخلي كل ذل
اثر بشكل ايجدابي علدى حوكمدة الشدركات ممدا اد الدى الحدد مد
فشل تل الشركات وقلة عدد المستثمري ( Aybaeze & Eyisi,
.)2014: 404-417
اما الدراسة التي قامت بهدا( برغدل )1080،فأوضدحت فيهدا
ا هناك عالقة تكاملية بي المحاسبة الجنائية والحوكمدة فدي الحدد
م الفساد المالي واالداري م خالل تحقيق هدفهما المشدترك فدي
الحددد م د االحتيددال والغ د وتعزيددز وتشددجيع مسددتو االفصدداح
والشددفافية والحددد مد المخدداطر الماليددة وحمايددة حقددوق المسدداهمي
فضددال ع د تعزيددز مبدداد المحاسددبة والمسددا لة(.برغددل 1080،
.)22:
وفي دراسة قام بها ()Subash , 2015ع العالقة التكامليدة بدي
المحاسدبة القضددائية وحوكمدة الشددركات للحددد مد ظدداهر االحتيددال
المالي وتوصلت هذ الدراسة ا التكامل يردي الى تحقيق سياسدة
متماسكة للسلوك االخالقي داخل الشدركة واوضدحت دور واهميدة
المحاسدددددددددبة القضدددددددددائية فدددددددددي حمايدددددددددة وتعزيدددددددددز حوكمدددددددددة
الشركات()Subash,2015: 49-54
اما دراسة ( )Nnenna,2016بحثت هذ الدراسة ايضا عد
العالقددة بددي المحاسددبة القضددائية وحوكمددة الشددركات (ادا مجلد

االدارة) واظهرت نتائج الدراسة ع وجود فرق ايجابي كبير بي
تةبيق المحاسبة القضائية وادا المجل وهذا يدل على ا تةبيق
المحاسدددبة القضدددائية يدددردي الدددى تعزيدددز حوكمدددة الشدددركات وا
المحاسددبة القضددائية عنصددر اساسددي لضددما انظمددة الحوكمددة فددي
المصار (.)Nnenna,2016 :158-151
فدي حددي قدام احمددد بدارسدة عد دور المحاسدب القضددائي فددي
تفعيددل حوكمددة الشددركات للحددد م د اسدداليب م د الفسدداد م د خددالل
وضع برنامج لمراجعدة اخالقيدات الشدركة يتمثدل فدي مدد التدزام
بمعايير الحكم على الممارسات االخالقية لمنشات االعمدال والدذي
يشدددمل تسدددعة معدددايير وهدددي :معيدددار الحوكمدددة ومعيدددار مواطندددة
الشدددركات ومعيدددار الدددنظم القانونيدددة والتنظيميدددة ومعيدددار السدددمعة
ومعيار االبتكار ومعيار القيادة التنفيذية ومعيدار القيدادة المجتمعيدة
واخيدددددددرا معيددددددددار الشدددددددفافية واالفصدددددددداح وهدددددددو موضددددددددو
بحثنا(احمد.)86-88 :1084،
ااداا  :ام راات املي انيت
 .8مجتمدددع وعيندددة البحدددث  :يتضدددم مجتمدددع البحدددث لعيندددة مددد
االكدداديميي ومراجعددي الحسدددابات المجددازي لمزاولددة مهندددة
مراجددع الحسددابات تددم اختيدددارهم بشددكل عشددوائي كددونهم هدددم
االقدرب لصددور التالعددب الددذي يحصددل فددي القددوائم والتقددارير
الماليدددة فدددي الشدددركات العراقيدددة المدرجدددة فدددي سدددوق العدددراق
لددألوراق الماليددة فددي بغددداد ومحافظددات الفددرات االوسددط للعددام
( ،)1081تدددم توزيدددع ( )00اسدددتبانة وكدددا العائدددد منهدددا()21
بنسبة  % 46.2م االستبانات الموزعة.
 .1اداة البحددث  :اسددتخدم البدداحثو اسددتبانة لتحقيددق جمددع البيانددات
االوليددة واهدددا البحددث وقسددمت االسددتبانة الددى قسددمي القسددم
االول يتكو م الخصائ الديموغرافية لعينة البحث والقسم
الثاني يتناول محاور البحث والتي تتضم ثال عشر سدراال،
ثدددال اسدددئلة للمحدددور االول ،وخمددد اسدددئلة لمحدددور الثددداني،
وخم اسئلة لمحور الثالث.
 .2خصائ عينة البحث  :بدالنظر الدى الجددول رقدم ( )8يتضد
ا اغلدددب افدددراد العيندددة جدددامعيو (بكدددالوريوس ،ماجسدددتير
،دكتددورا ) بنسددبة  90%اضددافة الددى الخبددرة الوظيفيددة حيددث
كانت مد ( (6-80سدنوات بنسدبة 19%واكثدر مد 80سدنوات
بنسددبة  20%وهددذا المرشددر يعددزز مد قدددراتهم علددى االجابددة
بموثوقية عالية على محاور االستبيا .
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جدول رقم ( )8الخصائ
الفئة

الجن

العمر

المرهل العلمي

الخبرة الوظيفية

الديموغرافية لعينة البحث

تقسيم الفئات

التكرارات

النسبة المئوية

ذكر

34

%81

انثى

8

%19

المجمو

21

%800

25-29

13

%31

30-34

8

%19

35-39

12

%29

40-44

3

%7

45-49

1

%2

فأكثر50

5

%12

المجمو

42

%100

بكالوريوس

19

%45

ماجستير

15

%36

دكتورا

6

%14

اخر

2

%5

المجمو

42

%100

اقل م سنة

8

%19

5-2سنوات

5

%12

 10-6سنوات

12

%29

أكثر م  10سنوات

17

%40

المجمو

42

%100

 .2صدددق أداة البحددث وثباتهددا  :ويقصددد بدده ( االتسدداق الددداخلي )
بحيددث تكددو كددل فقددرة مد االسددتبانة متسددقة مددع المجددال الددذي
تنتمدددي إليدددة الفقدددرة  ،وقدددد قدددام البددداحثو باسدددتخدام حسددداب
معامالت االرتباط بي كل فقرة م الفقرات فدي االسدتبانة عد

طريق استخدام معامل ( ألفدا كرونبدا ) والحدد االدندى وففدا لدـ
( )Hair et al, 2010), (%70وكمدا موضد فدي الجددول
رقم()1

860

عباس واخرو  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )9العدد (167- 153 )1089( – )1
جدول ( ) 1معامل الفا كرونبا لمتغيرات البحث
المتغير الرئيسي

كرونبا الفا للمتغير

المحاسبة القضائية

79.0

حوكمة الشركات

0.78

العالقة التكاملية

0.80

وأكدت نتائج تحليل الموثوقية المدوجزة فدي الجددول اعدال أ
جميددع البنددود تظهددر مسددتو مقبددوال م د الموثوقيددة حيددث تتجدداوز
الحددد االدنددى م د معامددل الفددا كرونبددا البددالغ ،40%لددذل يمك د
االسدتنتاج بدأ المقيداس الدوارد فدي الجددول السدابق يتمتدع بالثبدات
الداخلي لمحاور .
 .0االسدداليب االحصددائية المسددتخدمة فددي تحليددل البيانددات :اعتمددد
البددداحثو فدددي هدددذ البحدددث لغدددرض اختبدددار فرضدددياته علدددى

وسيلتي احصائيتي هما معامل االرتبداط البسديط ()Pearson
وتحليدددددل االنحددددددار المتعددددددد  ،فمعامدددددل االرتبددددداط البسددددديط
( )Pearsonاسددتخدم السددتخراج قددوة العالقددة واتجاههددا بددي
العالقدددة التكامليدددة لددددور المحاسدددبة القضدددائية ودور حوكمدددة
الشركات في الحد م اساليب المحاسبة االبداعية في التقارير
والقددوائم الماليددة للشددركات ،امددا تحليددل االنحدددار المتعدددد تددم
استخدامه لقياس اثر هذ العالقة.

الجدول رقم ( )2درجات مستويات قيم األوساط الحسابية حسب مقياس ليكرت الخماسي
تقدير الدرجات

مستو اإلجابة

1.80 –1

ال اوافق بشدة

2.60 – 1.81

ال اوافق

3.40 – 2.61

محايد

4.20 – 3.41

اوافق

5.0 – 4.21

اوافق بشدة

 .8دور للمحاسدددبة القضدددائية فدددي الحدددد مددد اسددداليب المحاسدددبة يوض الجدول رقم ( )2ارا عينة الدراسة تجدا هدذا الددور وفدي
اإلبداعية :
ادندددا المتوسدددةات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة ومسدددتو
اإلجابة واألهمية النسبية للمحاسبة القضائية .
جدول رقم ( )2المتوسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستو اإلجابة واألهمية النسبية للمحاسبة القضائية () N= 42

ت
هل يوجد دور للمحاسبة القضائية في الحد م اساليب المحاسدبة
اإلبداعية
1

تعمدددل علدددى تدددوفير األدوات والوسدددائل التدددي تمكددد المحاسدددب
القضائي م التحري والكش ع حداالت الغد والتالعدب فدي
القدددوائم الماليدددة ممدددا يدددردي الدددى الحدددد مددد أسددداليب المحاسدددبة

المتوسط
الحسابي

االنحرا
المعياري

مستو
اإلجابة

األهمية
النسبية

4.02

.924

مرتفع

االولى
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اإلبداعية.
2

تعمل على تعزيز مستو اإلفصاح والشفافية فدي القدوائم الماليدة
للشددركات ممددا يددردي الددى تقلددي فجددوة التوقعددات التددي اتسددعت
بشكل غيدر مسدبوق بسدبب اسدتخدام أسداليب المحاسدبة اإلبداعيدة
مما يردي الى الحد م أالساليب.

3.88

.861

مرتفع

الثالثه

3

تعمل على توفير االدلة والقرائ التي تمكد المحاسدب القضدائي
م تكوي حكمه المهني لد فح القوائم المالية للشركات مما
يردي الى الحد م أساليب المحاسبة اإلبداعية.

3.90

.850

مرتفع

الثانية

3.991

0.255

مرتفع

المرشر الكلي
والتي خص لها ثال عبارات وكما موض فدي اعدال  .نالحد
ا افدددددراد عيندددددة البحدددددث موافقدددددو وبمتوسدددددط حسدددددابي كلدددددي
2.998على وجود دور للمحاسدبة القضدائية فدي الحدد مد اسداليب
المحاسددبة االبداعيددة عنددد مسددتو داللددة احصددائية ()0.00-0.08
مما يددل علدى ا تةبيدق المحاسدبة القضدائية يدردي الدى الحدد مد
تل االساليب م خالل توفير االدوات والوسائل التي تساعد على
كشدد الغدد والتالعددب وتةبيددق لمبدددا االفصدداح والشددفافية فددي
القددوائم والتقددارير الماليددة للشددركات المدرجددة فددي سددوق العددراق
لألوراق المالية .

 .1دور حوكمددددة الشددددركات فددددي الحددددد مدددد اسدددداليب المحاسددددبة
اإلبداعية:
يوض الجدول رقم ( )0ارا عينة الدراسة تجدا هدذا الددور وفدي
ادندددا المتوسدددةات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة ومسدددتو
اإلجابة واألهمية النسبية لحوكمدة الشدركات فدي الحدد مد اسداليب
المحاسبة اإلبداعية .

جدول رقم( )0المتوسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستو اإلجابة واألهمية النسبية لحوكمة الشركات () N= 42
ت

مسدددددتو
اإلجابة

األهميددددددة
النسبية

1

ا تةبيدددق مبددداد الحوكمدددة فدددي الشدددركات يسددداهم فدددي حمايدددة حقدددوق 4.12
المساهمي واصحاب المصال مما يرد الى الحد م أساليب المحاسبة
اإلبداعية .

.968

مرتفع

3

2

ا تةبيدددق مبددداد الحوكمدددة فدددي الشدددركات يعمدددل علدددى تحقيدددق العدالدددة 4.21
والنزاهة والشفافية فدي كافدة التعدامالت مد خدالل تةبيدق مبددأ االفصداح
والشفافية مما يرد الى الحد م أساليب المحاسبة اإلبداعية .

.750

مرتفددددددددع 2
جدا

3

تعمددل علددى تددوفير االدوات الالزمددة الدارة المخدداطر والتحددوط منهددا ممددا 3.52
يرد الى الحد م أساليب المحاسبة اإلبداعية .

1.234

مرتفع

4

4

تعمدل علدى تدددعيم اسدتقاللية مددقق الحسددابات الدداخلي ومددقق الحسددابات 3.50
الخارجي مما يرد الى الحد م أساليب المحاسبة اإلبداعية

1.235

مرتفع

5

5

تعمل على تعزيز دور القيم االخالقية المهنية م خالل التزام بأخالقيدات 4.24
وقواعد السلوك المهني الرشيد مما يرد الى الحد مد أسداليب المحاسدبة
اإلبداعية .

.759

مرتفددددددددع 1
جدا

0.375

مرتفع

هل يوجد دور لحوكمة الشركات في الحد م اساليب المحاسبة اإلبداعية

المعدل العام

المتوسدددددددط االنحدددرا
المعياري
الحسابي

3.918
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 .2تقدديم دور العالقددة التكامليددة بددي المحاسددبة القضددائية وحوكمددة
الشركات في الحد م اساليب المحاسبة االبداعية:

والتي خص لها خم عبارات ،وكما موض فدي الجددول
اعال والذي يشير الى ا افراد عيندة البحدث موافقدو وبمتوسدط
حسابي كلي  2.981على وجود دور لحوكمدة الشدركات فدي الحدد
يوض الجدول رقم ( )6ارا عينة الدراسة تجا هذا الددور وفدي
مدددددد اسدددددداليب المحاسددددددبة االبداعيددددددة عنددددددد مسددددددتو داللددددددة
ادندددا المتوسدددةات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة ومسدددتو
احصددائية( ، )0.00-0.08حيددث ا تةبيددق الحوكمددة يسدداعد علددى
اإلجابددة واألهميددة النسددبية لدددور العالقددة التكامليددة التكامليددة بددي
تعزيدددز دور القددديم االخالقيدددة المهنيدددة وتحقيدددق العدالدددة والنزاهدددة
المحاسددبة القضددائية وحوكمددة الشددركات للمسدداهمة فددي الحددد م د
والشفافية في كافدة التعدامالت مد خدالل مبددأ االفصداح والشدفافية
اساليب المحاسبة اإلبداعية .
اضددافة الددى المسدداهمة فددي حمايددة حقددوق المسدداهمي واسددتقاللية
مدقق الحسابات الداخلي مما يردي الى الحد م اساليب المحاسدبة
االبداعية.
جدول رقم( )6المتوسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستو اإلجابة
ت

مسدددددددددتو
اإلجابة

األهميدددددددددة
النسبية

هددل يوجددد عالقددة تكامليددة بددي المحاسددبة القضددائية وحوكمددة الشددركات المتوسددددددط االنحدددرا
المعياري
الحسابي
للمساهمة في الحد م أساليب المحاسبة اإلبداعية

 1تددردي الددى تدددعيم حكددم القددانو وعدددم وجددود جهددات تعتبددر نفسددها خددارج 4.26
اطار التشريعات السائدة .

.857

مرتفع جدا

2

2

تردي تعزيز مستو االفصاح والشفافية في القوائم والتقارير المالية مما 4.00
يردي الى الكش ع وجود أي ممارسات او سلوك غير أخالقي يصددر
ع أي م األطرا ذات العالقة بالشركة.

.911

مرتفع

4

3

تعمددل علددى تعزيددز الثقددة فددي المعلومددات الددواردة فددي القددوائم والتقددارير 4.29
الماليددددة المنشددددورة ممددددا يددددردي الددددى مسدددداعدة الشددددركات علددددى جددددذب
االستثمارات وزيادة قدرتها التنافسية وبالتالي الحد مد أسداليب المحاسدبة
اإلبداعية.

.742

مرتفع جدا

1

4

تددردي الددى الحددد م د اسدداليب المحاسددبة االبداعيددة فددي القددوائم والتقددارير 3.90
المالية للشركات بتبا القواني وتةبيق لمبادئ الحوكمة سيحد منها

.850

مرتفع

5

5

م د وجهددة نظددركم  :وم د خددالل مدداتم تناولدده سددابقا :هددل تددر ا هندداك 4.05
عالقة تكاملية بي المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات تساهم في الحدد
م اساليب المحاسبة االبداعية.

.825

مرتفع

3

0.168

مرتفع

المعدل العام
والتددي خص د لهددا خم د عبددارات ،وكمددا موض د فددي الجدددول
رقم( )4والذي يشير الى ا افراد عينة البحث موافقو وبمتوسدط
حسابي كلي  2.800على وجود دور للعالقة التكامليدة ذات داللدة
احصائية بي المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات في الحدد مد
أساليب المحاسبة اإلبداعية عند مستو ( )0.00-0.08مد خدالل
تعزيدز الثقدة فدي المعلومدات الدواردة فدي القدوائم والتقدارير الماليددة
المنشدددورة وتددددعيم حكدددم القدددانو اضدددافة الدددى تعزيدددز مسدددتو
االفصاح والشفافية في تل الشركات.
 .6تحليل البيانات واختبار فرضيات البحث

4.100
 -الفرضية االولى

وهي  :ال يوجد اثر ذو داللة احصائية للمحاسبة القضائية في الحد
م اساليب المحاسبة االبداعية عند مستو (. )0.00-0.08
يالحددد مددد خدددالل الجددددول رقدددم( )4علدددى وجدددود اثدددر معندددوي
للمحاسبة القضدائية فدي الحدد مد اسداليب المحاسدبة االبداعيدة مد
خددالل قيمددة  Fالمحسددوبة والتددي بلغددت( ( 19.82وهددي اقددل م د
قيمتهدددا الجدوليدددة عندددد مسدددتو داللددده ( )0.02وبمعامدددل تفسدددير
(.)%49ممددا يتوجددب رفددض الفرضددية العديمددة وقبددول الفرضددية
البديلددة التددي تددن علددى وجددود اثددر ذو داللددة احصددائية للمحاسددبة
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القضددائية فددي الحددد مد اسدداليب المحاسددبة االبداعيددة عنددد مسددتو

(.)0.00-0.08

جدول رقم (  ) 4اثر المحاسبة القضائية في الحد م اساليب المحاسبة االبداعية
المتغير المستقل
المحاسبة القضائية

F
19.82

Sig.

T

Sig.

0.02

4.07

0.001

R2
0.49

 الفرضية الثانية:خددالل قيمددة  Fالمحسددوبة والتددي بلغددت (( 80.29وهددي اقددل م د
قيمتهدددا الجدوليدددة عندددد مسدددتو داللددده ( )0.00وبمعامدددل تفسدددير
وهدي ال يوجددد اثدر ذو داللددة احصددائية لحوكمدة الشددركات فددي
(.)%61ممددا يتوجددب رفددض الفرضددية العديمددة وقبددول الفرضددية
الحد مد اسداليب المحاسدبة االبداعيدة عندد مسدتو داللدة (-0.08
البديلددة التددي تددن علددى وجددود اثددر ذو داللددة احصددائية لحوكمددة
 .)0.00ويتض د م د الجدددول رقددم( )1علددى وجددود اثددر معنددوي
الشدركات فددي الحددد مد اسداليب المحاسددبة االبداعيددة عنددد مسددتو
لحوكمددة الشددركات فددي الحددد مد اسدداليب المحاسددبة االبداعيددة مد
(.)0.00-0.08
جدول رقم ( )1اثر حوكمة الشركات في الحد م اساليب المحاسبة االبداعية
المتغير المستقل

F

Sig.

T

Sig.

R2

حوكمة الشركات

80.29

0.00

2.58

0.02

0.61

 الفرضية الثالثة:وهي :ال توجد عالقدة تكامليدة بدي دور المحاسدبة القضدائية ودور
حوكمدددة الشدددركات للمسددداهمة فدددي الحدددد مددد أسددداليب المحاسدددبة
اإلبداعية عند مستو داللة (.)0.00-0.08

دور المحاسبة القضائية وحوكمة الشدركات يرتبةدا معدا بمعامدل
ارتبداط مرتفددع * 0.46.2ممددا يدددل علدى وجددود دور متكامددل لهمددا
معدددا للمسددداهمة فدددي الحدددد مددد اسددداليب المحاسدددبة االبداعيدددة فدددي
الشركات المدرجة في سوق العراق لدالوراق الماليدة ،وهدذا يعندي
رفض الفرضية العديمة وقبدول الفرضدية البديلدة التدي تدن علدى
وجدود عالقددة تكامليدة بددي دور المحاسدبة القضددائية ودور حوكمددة
الشركات للمساهمة في الحد مد أسداليب المحاسدبة اإلبداعيدة عندد
مستو داللة (.)0.00-0.08

يشير الجدول رقم ( )9ا هناك عالقة ارتباط معنويدة مدا بدي
دور المحاسددبة القضددائية ودور حوكمددة الشددركات للمسدداهمة فددي
الحد م أسداليب المحاسدبة اإلبداعيدة وذلد علدى المسدتو الكلدي
الذي يظهر م خالل قيم معامل االرتباط* 0.46.2وهذا يعني ا
جدول ( )9مصفوفة العالقة االرتباطية Pearsonبي المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات الشركات للمساهمة في الحد م أساليب
المحاسبة اإلبداعية
متغيرات الدراسة

المحاسبة االبداعية

المحاسبة القضائية

*0.76.3

حوكمة الشركات
 الفرضية الرابعة:وهدددي  :ال يوجدددد اثدددر ذو داللدددة إحصدددائية للعالقدددة التكامليدددة بدددي
المحاسددبة القضددائية وحوكمددة الشدددركات فددي الحددد مدد أسددداليب
المحاسبة اإلبداعية عند مستو داللة (.)0.00-0.08

**

0.118

بلغت() 11.802وهي اقل م قيمتها الجدولية عندد مسدتو داللده
( )0.02وبمعامددل تفسددير (.)%24ممددا يتوجددب رفددض الفرضددية
العديمة وقبول الفرضية البديلدة وهدذا يعندي ا لكدل مد المحاسدبة
القضددائية وحوكمددة الشددركات والعالقددة التكامليددة بينهمددا اثددرا فددي
الحد م اساليب المحاسبة االبداعية.

يالح مد خدالل الجددول رقدم( )80علدى وجدود اثدر معندوي
بي المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات للمساهمة في الحد مد
اسدداليب المحاسددبة االبداعيددة مد خددالل قيمددة  Fالمحسددوبة والتددي
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جدول رقم ( )80اثر العالقة التكاملية بي المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات في الحد م اساليب المحاسبة االبداعية
المتغير المستقل
المحاسبة القضائية

F

Sig.

22.153

0.04

حوكمة الشركات
االالنلاجاح اامل صياح
االالنلاجاح
كددا الهددد مدد البحددث بيددا طبيعددة العالقددة التكامليددة بددي
المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات التي تدنعك بشدكل ايجدابي
علدددى الحدددد مددد اسددداليب المحاسدددبة االبداعيدددة مددد وجهدددة نظدددر
االكاديميي و مراجعي الحسابات العاملي في الشدركات المدرجدة
في سوق العراق لدألوراق الماليدة وفيمدا يلدي ملخد لمدا اسدفرت
عندده نتددائج هددذ الدراسددة  :ا المحاسددبة القضددائية هددي نددو م د
انوا المحاسبة يخددم كدل مد االطدرا الداخليدة والخارجيدة مد
خالل االعتماد على شقي محاسبي وقانوني.
ا تةبيددق المحاسددبة القضددائية يددردي الددى الحددد م د اسدداليب
المحاسدددبة االبداعيدددة مددد خدددالل تدددوفير االدوات والوسدددائل التدددي
تسددداعد علدددى كشددد الغددد والتالعدددب وتةبيدددق لمبددددا االفصددداح
والشفافية في القوائم والتقارير المالية للشركات المدرجة في سوق
العراق لألوراق المالية.
ا تةبيدددق حوكمدددة الشدددركات يعمدددل علدددى تعزيدددز دور القددديم
االخالقيددة المهنيددة وتحقيددق العدالددة والنزاهددة والشددفافية فددي كافددة
التعدددامالت مددد خدددالل مبددددأ االفصددداح والشدددفافية اضدددافة الدددى
المساهمة في حماية حقوق المساهمي واستقاللية مدقق الحسدابات
الداخلي مما يردي الى الحد م اساليب المحاسبة االبداعية.
نجدددد هنددداك دور للعالقدددة التكامليدددة بدددي المحاسدددبة القضدددائية
وحوكمددة الشددركات للمسدداهمة فددي الحددد مدد أسدداليب المحاسددبة
اإلبداعية م خالل تعزيز الثقة في المعلومات الواردة فدي القدوائم
والتقارير المالية المنشورة وتدعيم حكم القانو اضافة الى تعزيدز
مستو االفصاح والشفافية في تل الشركات .

Sig.

R2

23.405

.000

0.47

54.895

.000

T

ا هناك عالقة ارتباط معنوية ما بي دور المحاسبة القضائية
ودور حوكمة الشركات للمساهمة في الحد مد اسداليب المحاسدبة
االبداعية ،اذ ترتبةا بمعامل ارتباط مرتفع *.0.46.2
ا هندداك اثددرا معنويددا لكددل م د المحاسددبة القضددائية وحوكمددة
الشركات والعالقة التكاملية بينهما في الحدد مد اسداليب المحاسدبة
االبداعية م خالل قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت((.11.802
نجد ا هناك دور كبير للمحاسب القضائي فدي تفعيدل حوكمدة
الشددركات م د خددالل مبدددأ الشددفافية واالفصدداح حيددث يددردي الددى
تحقيق الثقدة والعدالدة وشدفافية فدي المعلومدات الدواردة فدي القدوائم
والتقارير المالية المنشورة.
امل صياح
فددي ضددو االسددتنتاجات التددي تددم التوصددل اليهددا يوصددي البدداحثو
باالتي :
ضدرورة العمددل علدى اقامددة الددورات والبددرامج التدريبيدة مد
قبل كوادر تعنى بالمحاسبة القضائية داخل وخارج العراق
ضددرورة االهتمددام بالمحاسددبة القضددائية واهدددافها م د خددالل
اضددافتها الددى مددواد قسددم المحاسددبة فددي المعاهددد وكليددات االدارة
واالقتصاد.
اجددرا المزيددد م د البحددو والدراسددات فددي مجددال المحاسددبة
القضائية وحوكمة الشدركات والعالقدة التكامليدة بينهمدا فدي تحقيدق
جددودة االفصدداح المحاسددبي او جددودة المعلومددات المحاسددبية اوفددي
الحددد م د عمليددات غسدديل االمددوال ....الددخ كونددة مدد المواضدديع
المستحدثة .

املصادر

وجود اثر معنوي السدتخدام المحاسدبة القضدائية فدي الحدد مد
اسدداليب المحاسددبة االبداعيددة مد خددالل قيمددة  Fالمحسددوبة والتددي
بلغت(.)19.82

 .1املجالح اام ارياح

وجددود اثددر معنددوي السددتخدام حوكمددة الشددركات فددي الحددد م د
اسدداليب المحاسددبة االبداعيددة مد خددالل قيمددة  Fالمحسددوبة والتددي
بلغت (.) 80.29

الجادر ،عبد هللا فهدد العبدد  ".)1001( .تةبيدق حوكمدة الشدركات الحدل
األمثددل لتفددادي ازمددة سددوق األوراق" ،القددب االقتصددادي ،العدددد
.28

ااال  :املصادر امع ميت
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الجليلددددي ،مقددددداد احمددددد ،جميددددل راي نددددزار".)1081(.دور المحاسددددب
القضائي في الكش والتصدي لعمليات غسديل االمدوال" ،دراسدة
حالة م مكتب التحقيقات الفيدرالي .مجلة االدارة واالقتصاد.
الجمهودي ،ايما عبد الفتاح ".)1082(.مدخل محاسبي مقترح لمكافحة
الفساد فدي جمهوريدة مصدر العربيدة مد خدالل حوكمدة الشدركات
كاليه م اليات الحد م الفسداد المدالي واالداري -دراسدة تةبيقيدة
،المددرتمر الدددولي االول فددي المحاسددبة والمراجعددة بعنددوا تفعيددل
اليات المحاسبة والمراجعة لمكافحة الفساد المالي واالداري ،كليدة
التجارة جامعة بني سوي بالتعاو مع اتحاد الجامعات العربية.
السيسي ،نجو أحمد ".)1006(.دور المحاسدبة القضدائية فدي الحدد مد
ظاهرة الغ في القوائم الماليدة – دراسدة ميدانيدة .المجلدة العلميدة
لالقتصدداد والتجددارة ،جامعددة عددي شددم  ،القدداهرة ،العدددد األول،
يناير .
سعد الددي ،ايمدا محمدد .)1080(.دراسدة تحليليدة للمحاسدبة االبتداعيدة
ودور المحاسدددب القدددانوني فدددي مواجهتهدددا بدددالتةبيق علدددى قةدددا
االتصددداالت والتكنولوجيدددا فدددي مصدددر ،مجلدددة المحاسدددبة واالدارة
والتامي ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة.
محمد ،عاط محمد أحمد" .)1006( .تحليل أساليب المحاسبة الخالقدة
على تضليل القوائم المالية م وجهدة نظدر المعددي والمسدتثمري
والمراجعي  ،مجلة المحاسبة واالدارة والتأمي  ،العدد .8
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احمد ،خالد محمد علدي".)1084(.اطدار مقتدرح للمحاسدبة القضدائية فدي
الحددد م د ممارسددات الفسدداد المددالي  -دراسددة ميدانيددة علددى البيئددة
المصرية رسالة ماجستير كلية التجارة قسم المحاسبة .
القري ،ميسو بنت محمد ب علي .)1080(.دوافدع وأسداليب المحاسدبة
اإلبداعية في شدركات المسداهمة فدي المملكدة العربيدة السدعودية "
دراسدددة ميدانيدددة  .رسدددالة ماجسدددتير منشدددورة ،المملكدددة العربيدددة
السعودية ،جامعة المل عبدالعزيز ،كلية االدارة واالقتصداد ،قسدم
المحاسبة.
برغدددل ،ليندددا مصدددةفى ".)1080(.دور المحاسدددبة الجنائيدددة وحوكمدددة
الشددركات والعالقددة التكامليددة بينهمددا فددي الحددد م د الفسدداد المددالي
واالداري فددددي الشددددركات المسدددداهمة العامددددة االردنيددددة .رسددددالة
ماجستير منشورة ،جامعة الشرق االوسط.
حسي ،خالد عبدد الصدبور .)1088(.اسدتخدام مبداد الحوكمدة فدي بندا
اطار علمي للمحاسبة القضائية –دراسة ميدانية .رسدالة ماجسدتير
،كلية التجارة االسماعلية ،جامعة قناة السوي .
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