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 ملخص األطروحة
طؤ( ال يحصل في دول العالم المختمفة عمى نسق متماثل أو عمى أن التطور والتقدم العالمي )وحتى التبا

درجة عالية من التشابو النسبي ، كما أن ىذا التطور و التقدم والتباطؤ ال يحصل بشكل عشوائي وأنما ىناك 
خطة ودوافع موجية صراحة أو ضمنًا تدفع باتجاه ما يمكن أن يخدم في تحقيق أىداف المجتمع أو إعاقة التقدم 

ب اليدف المنشود.ومن ىنا فان النظم االجتماعية بأشكاليا السياسية و التنظيمية والمالية والدينية صو 
واالقتصادية والتعميمية والقانونية تسير وفق ىذا السياق، وطالما أن خط سير ىذه النظم غير متماثل فأنيا تؤدي 

مختمفة  وتشتق أىدافيا من خالل أىداف  وظائف أو أدوار مختمفة من مجتمع إلى آخر وتحتل مراكز اجتماعية
المجتمع ألنيا أساسًا بنيت في ضوء أيدلوجيات متباينة وىي بالتالي تعكس رغبات المجتمع وتشبع احتياجاتو 
يطالب المجتمع بوجودىا ويرغب بالخدمات التي يقدميا وقد يعيش حالة من االضطراب في حالة عدم قدرتيا 

وجودىا . أن من يجعل ىذه المجتمعات غير متماثمة في بنائيا و نموذج تقدميا عمى تأدية الدور المقصود من 
أو تطورىا أو تباطؤىا أو درجة التنظيم أو العشوائية ىو اإلطار الثقافي لممجتمع بما يتضمنو من قيم ومعتقدات 

 بالثقافة . أيضاً وعناصر ثقافية أخرى اصطمح عمى تسميتيا 
يمثل مجموعة روابط تؤدي إلى ارتباط النظم االجتماعية مع  أن اإلطار الثقافي بما يتضمنو

المركز)المجتمع( ومع األطراف األخرى ) النظم االجتماعية األخرى( وىي بذلك تضفي عمى النظم االجتماعية 
شكاًل ومضمونًا يتفق مع رغبة المجتمع أي أن ىذا اإلطار يمد مجساتو لكي يجعل النظم االجتماعية تتصل 

وان أول واىم صفة يمنحيا ىذا اإلطار لمنظم أن يجعل أىدافيا وتوجياتيا اجتماعية وىو بذلك يصنفيا بالمجتمع 
في إطار النظم االجتماعية وليس النظم المادية أو الطبيعية . ولذلك إذا صدقنا تأثير اإلطار الثقافي في نظام 

 ام اجتماعي.مثل اإلبالغ المالي فان من المؤكد أن نظام اإلبالغ المالي ىو نظ
وعمى ىذا األساس فان ىذه الدراسة تتعمق بمناقشة العالقة بين اإلطار الثقافي لممجتمع ونظام اإلبالغ 
المالي بوصف ىذا األخير نظامًا اجتماعيًا ، إذ أن التركيز ينصب عمى تحديد وجود تأثير لإلطار الثقافي في 

يمكن أن يصل إلييا في نظام اإلبالغ المالي بحيث يمكن أن ىذا النظام ومدى ىذا التأثير وطبيعتو والدرجة التي 
يصبح اإلطار الثقافي مدخاًل لبناء النظرية المحاسبية واإلطار الفكري لممحاسبة والتطبيقات المحاسبية. وىو 
ن مدخل اكثر من كونو مدخاًل نفعيًا في المحاسبة واكثر من كونو إطار من القواعد والتطبيقات المنتظمة واكثر م

كونو مدخاًل سببيًا تفسر في ضوءه مجموعة التطبيقات السائدة في بمد ما. أن اليدف ىو تقديم مدخل ثقافي عمى 
المستوى الفكري والتطبيقي لنظام اإلبالغ المالي ورغم أن ىذه الدراسة ال يمكن أن تقدم بطبيعة الحال كل ما 

ممكن من العالقات واألساسيات والجوانب التفصيمية يتعمق بيذا المدخل ، إال أنيا تحاول أن تقدم اكبر قدر 
والمقدمات المنطقية والمبادئ والمفاىيم األساسية في نظام اإلبالغ المالي ، حيث سعت الدراسة إلى إزالة أسباب 
الغموض الذي يكتنف العالقات من ىذا النوع بسبب حداثة الدراسات في ىذا المجال وبعد تحقيق ذلك سعت 

إيجاد مجموعة كبيرة ومالئمة من أدلة اإلثبات التي تسيم في توضيح حقيقة وجود عالقة وتأثير بين الدراسة إلى 
اإلطار الثقافي ونظام اإلبالغ المالي وقد قسمت األدلة إلى ثالثة أنواع يتعمق األول بالجانب الفكري لمعالقة بين 

ذه العالقة وطبيعتيا ونوعيا ومداىا والرد عمى اإلطار الثقافي ونظام اإلبالغ المالي حيث تم مناقشة أساسيات ى
بعض اآلراء التي تقف ضد عالقة من ىذا النوع إذ ادعى البعض أن المجتمعات تتماثل في قيميا األساسية وىي 



بالتالي لدييا نفس خط السير ولذلك فبالضرورة أن يكون لدييا نفس النظم االجتماعية ومنيا نظام اإلبالغ المالي 
ان دليل غير مباشر عمى وجود عالقة بين اإلطار الثقافي ونظام اإلبالغ المالي إال انو من المناسب وىذا وان ك

 تمامًا أن يفند ويرد لكي يميد الطريق نحو تقديم المدخل الثقافي لمنظرية المحاسبية.
أوروبا واسيا  النوع الثاني من األدلة تركز عمى دراسة العالقة بين اإلطار الثقافي لمجموعة من الدول في

وأمريكا حيث تختمف األطر الثقافية ليذه الدول وتم تشخيص العالقة بينيا وبين نظم اإلبالغ المالي إذ أن ىذه 
العالقة تقوم دلياًل عمى تأثر نظام اإلبالغ باإلطار الثقافي وكذلك تبين أن اختالف اإلطار الثقافي لكل دولة 

 يتبعو اختالف في نظام إبالغيا المالي.
أما النوع الثالث من األدلة فقد تم توضيحو عمى مستوى العالقة بين اإلطار الثقافي وبعض المفاىيم 
المحاسبية األساسية وقد تم اختيار مفاىيم الكيان االقتصادي والمالئمة واألىمية النسبية السباب تم تحديدىا 

م لتوضيح طبيعة المفاىيم وبالتالي إمكانية أيضًا . لقد اظير الدليل الثالث أن اإلطار الثقافي يمكن أن يستخد
 استخداميا كمرشد لمتطبيق العممي.

لقد وفرت ىذه األدلة الثالثة أرضية مناسبة الستخدام المدخل الثقافي في بناء النظرية المحاسبية ، إذ 
سية ليذه أحد األىداف األسا كاستخدم ىذا المدخل في بناء نظام اإلبالغ المالي في العراق حيث اعتبر ذل

الدراسة فقد تم تشخيص اإلطار الثقافي العراقي ومن ثم تحيد وتوضيح العالقة بين ىذا اإلطار ونظام اإلبالغ 
المالي في العراق بشكل يساعد عمى جعل ىذا النظام ذا دور اجتماعي مرغوب ومطموب من قبل أفراد المجتمع 

 المجتمع . وليس مجرد نظام رمزي أو شكمي ال يقدم خدمات عمى مستوى
لقد تم صياغة ىذه األدلة بشكل فرضيات ليذه الدراسة حيث تفترض الدراسة أن األطر الثقافية تؤثر في 
وتحدد نظم اإلبالغ المالي وىي فرضية تتعمق بالدليل األول ، في حين أن الفرضية األخرى تتعمق بتأثير اإلطار 

ىي فرضية ترتبط بالدليل الثاني وجاءت الفرضية الثالثة الثقافي في نظم اإلبالغ المالي عمى المستوى الدولي و 
لكي تدرس العالقة بين اإلطار الثقافي وبعض المفاىيم المحاسبية األساسية في الفكر والتطبيق المحاسبي عمى 
حد سواء . وأخيرًا تعمقت الفرضية الرابعة بحالة العراق.لقد ركز الجانب النظري في ىذه الدراسة عمى الفرضيات 

لثالثة األولى وما يرتبط بيا من أدلة تؤكد وجود عالقة تأثير بين اإلطار الثقافي لممجتمع ونظام اإلبالغ المالي ا
في ىذا المجتمع، ولعل التوسع في الجانب النظري ليذه الدراسة كان ضروريًا بسبب وجود الكثير من العالقات 

يذه الدراسات أيضًا، من ناحية أخرى فقد سعت الدراسة التي تحتاج إلى توضيح وتفسير وبسبب الحداثة النسبية ل
إلى تحديد دالة مميزة لمعالقة بين اإلطار الثقافي ونظام اإلبالغ المالي يمكن أن تطبق عمى أي دولة أخرى 
خارج الدراسة وعمى أي مفيوم محاسبي خارج ىذه الدراسة أيضًا ، أي انو من الممكن تعميم ىذه الدالة لكي 

ف عالمي لمدول ونظم اإلبالغ المالي . أما الجانب العممي فقد ركز عمى دراسة حالة العراق أي تصمح كتصني
الفرضية الرابعة من خالل جانبين اىتم األول بتحميل وصفي لإلطار الثقافي العراقي ومن ثم تشخيص العالقة 

رات المرغوبة والمفروضة بسبب بين ىذا اإلطار ونظام اإلبالغ المالي كما ىو موجود عمى ارض الواقع والتغيي
اإلطار الثقافي الموصوف . ومن اجل تأكيد صدق الدراسة الوصفية تم أعداد أستبانة تضمنت العالقة بين 
اإلطار الثقافي العراقي ونظام اإلبالغ المالي ليذا البمد وقد تم تحميل نتائج األستبانة إحصائيًا لمتحقق من مدى 

 والنظام. وجود عالقة تأثير بين اإلطار



السابقة .  تومن ىذا يتضح أن الدراسة قسمت إلى ثالثة جوانب ، خصص األول لممنيجية والدراسا
وتضمن الجانب الفكري ثالثة فصول، تعمق الثاني ببحث اإلطار الثقافي ونظام اإلبالغ المالي وما يتعمق بيما 

، تم في األول منيا مناقشة اإلطار من أساسيات وعالقات وفرضيات ، وقد وقع ىذا الفصل بأربعة مباحث 
الثقافي وكيف يؤثر في نظام اإلبالغ المالي ، وفي الثاني تم مناقشة نظام اإلبالغ المالي كنظام اجتماعي لكي 
يصدق اثر اإلطار الثقافي في ىذا النظام ، أما في المبحث الثالث فقد تم مناقشة نظام اإلبالغ المالي من خالل 

ت تعريف ىذا النظام وفقًا لعناصره األساسية إذ عرف بأنو مجموعة عناصر محاسبية وغير رؤية ثقافية استمزم
محاسبية تتفاعل معًا من اجل توفير معمومات ألطراف مستفيدة تأمل في الحصول عمى ىذه المعمومات 

تفيدة لممساعدة في اتخاذ مجموعة من القرارات الميمة،وتشمل ىذه العناصر اىدف النظام واألطراف المس
واإلطار القانوني واإلطار المؤسسي ودور المدقق الخارجي ودور اإلدارة بما فييا المحاسب ودور سوق رأس 
المال وسمات التطبيق المحاسبي والتطبيقات المحاسبية والمفاىيم المحاسبية األساسية في ىذا النظام . أما في 

فس الشيء التي تدعي أن نظم اإلبالغ المالي عبر المبحث الرابع فقد تم مناقشة فرضية أطمق عمييا فرضية ن
 العالم متماثمة بسبب أن األطر الثقافية عبر العالم متماثمة.

في الفصل الثالث ، تناولت الدراسة العالقة بين اإلطار الثقافي لسبعة دول ىي النمسا والسويد وألمانيا 
نكمترا والواليات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ونظم اإلبالغ المالي ليذه الدول . وقد قسم الفصل إلى ثالثة  وا 

مباحث خصص األول لمنمسا والسويد وألمانيا والثاني إلنكمترا والواليات المتحدة والثالث لكوريا الجنوبية واليابان . 
ث األول أما الفصل الرابع فقد خصص لمناقشة العالقة بين اإلطار الثقافي ومفاىيم الكيان االقتصادي في المبح

 والمالئمة في المبحث الثاني واألىمية النسبية في المبحث الثالث.
في الجانب العممي ، كان ىناك فصمين تعمق الخامس بدراسة اإلطار الثقافي العراقي في المبحث األول 

طار الثقافي بين اإل ةونظام اإلبالغ المالي العراقي في المبحث الثاني . أما الفصل السادس فقد تم اختبار العالق
العراقي ونظام اإلبالغ المالي إحصائيًا وكان ذلك في ثالثة مباحث، خصص األول لمتحميل المبدئي ليذه العالقة 
في حين خصص الثاني لترتيب عناصر اإلطار الثقافي العراقي في ضوء التحميل العاممي وتناول الثالث اثر 

 مالي.عناصر اإلطار الثقافي العراقي في نظام اإلبالغ ال
 


