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 صالمستخل

إِلى التحقق فيما إذا كاَن هناك تأثير للمحاسبة القضائية في تعزيز الدور  بحثال هدفي   

، وأهدافها، القضائية مفهوم المحاسبة بحثال إلدارة، ولتحقيق هذا الهدف تناولالرقابي لمجلس ا

المحاسبين القضائيين من تعليم، ومنح تراخيص العمل، ومعرفة،  ، وما هي متطلباتوفوائدها

ومهارات، وقدرات، ومعايير، والتعريف بمجلس اإلدارة كآلية لحوكمة الشركات، وبيان كيفية 

استقصاء آراء عينة من من المحاسبين القضائيين في فحص آلية مجلس اإلدارة، وجرى  اإلفادة

ابي كان هناك تأثير للمحاسبة القضائية في تعزيز الدور الرق للوقوف فيما اذا األكاديميين والمهنيين

أَنَّ  ،النظري والتطبيقي جانبيه من خالل واستنتج البحثلمجلس اإلدارة في البيئة العراقية. 

المحاسبين القضائيين لديهم القدرة واالمكانيات في فحص استقالل اعضاء المجلس ورئيسه واحتياج 

 على تعزيز الدور الرقابي لمجلس اإلدارة. بدورهالمجلس من االعضاء وهذا ما ينعكس 

مجلس اإلدارة، اعضاء المجلس، حجم المجلس،  االحتيال، المحاسبة القضائية، مفتاحية:الكلمات ال

 رئاسة المجلس.
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Abstract 

  The study aimed at ascertaining whether there is an impact of forensic 

accounting in enhancing the controlling role of the Board of Directors, to achieve this 

objective, the study dealt with the concept of forensic accounting, its objectives and 

benefits, and what forensic accountants require from education, work license, 

knowledge, skills, abilities, standards. The study also dealt with the Board of Directors 

as a mechanism for corporate governance, and how to benefit from the forensic 

accountants in the examination of the mechanism of the Board of Directors. A sample 

of academics and professionals were surveyed to determine whether there is an impact 

of forensic accounting in enhancement the controlling role of the board of director in 

Iraqi environment. The study concluded that the forensic accountants have the ability to 

                                                 
 .دور المحاسبة القضائية في تعزيز آليات حوكمة الشركات: ماجستير الموسومةالبحث مستل من رسالة ال )*(
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examine the independence of the members of the Board and its Chairman, and the need 

of the Board of Members, which is reflected in enhancement the controlling role of the 

Board of Directors. 

Keywords: forensic accounting, fraud, Board of Directors, Board members, Board size, 

Board Chairmanship. 

 منهجية البحث. 1

 المقدمة: .1-1

تمثل آلية مجلس اإلدارة احدى آليات حوكمة الشركات المهمة لكون مجلس اإلدارة القوي   

اإلدارة قوي البد من بنائه بصورة سليمة  عمليات الرقابة المختلفة، ولكي يكون مجلس من يحسن

اعضائه،  يةاستقاللهي: مجلس اإلدارة يتمثل في ثالث آليات فرعية إِنَّ  إذولجميع آلياته الفرعية، 

ومن الضروري فحص مدى سالمة هذه اآلليات والتأكد من انها  وحجم المجلس، ورئاسة المجلس،

هل من جهة او مهنة او شخص مختص يستطيع فحص تلك اآلليات تعمل بصورة صحيحة، ف

 في مجال التحري البحث عن مختصين عندله؟، و الفرعية لمجلس اإلدارة لتعزيز الدور الرقابي

والتحقيق عن مختلف حاالت التحايل نجد المحاسبين القضائيين يمتلكون المعرفة والمهارات 

لمنع ُكل ما هو غير صحيح، فهل يستطيع المحاسبين ص وفحال اجراء والقدرات التي تمكنهم من

وانسجام حجم المجلس مع حجم واحتياج  ،مدى استقالل اعضاء مجلس اإلدارةالقضائيين من فحص 

حوكمة الشركات  القائمين علىاذا ما تم تكليفهم بذلك من  ومدى استقاللية رئيس المجلس ،الشركة

؟، وبهذا ومن خالل بحثنا لم نجد دراسات سابقة عربية او وتسهيل اجراء عمليات الفحص بشأن ذلك

بشكل  من خالل جانبيه النظري والتطبيقي ، واسهم البحث الحاليلت هذا الموضوعقد تناو اجنبية

لمجلس اإلدارة عن  تعزيز الدور الرقابي في الى امكانية استخدام المحاسبين القضائيين حواض

 ، والمعاييربيان المعرفة، والمهارات، والقدرات طريق فحص آلياته الثالثة الفرعية اضافتاً الى

بصورة أكثر وضوًحا وشمواًل،  ،الخاصة بالمحاسبين القضائيين التي تمكنهم من أداء خدماتهم

في الواليات المتحدة  (ACFE)عتمدين في التصنيف على جمعية فاحصي االحتيال المعتمدين م

 .والتقاضي األمريكية، وهي جمعية مختصة ومعروفة عالميًا في مجال التحري عن االحتيال

هل من جهة او مهنة او شخص مختص يستطيع فحص اآلليات الفرعية  :شكلة البحثم .1-2

 للمجلس؟الدور الرقابي لمجلس اإلدارة لتعزيز 

كان هناك تأثير للمحاسبة القضائية في تعزيز  إذايهدف البحث الى التحقق فيما  :دف البحثه .1-3

 .لمجلس اإلدارةالدور الرقابي 

من أهمية فحص آلية مجلس اإلدارة من المحاسبين  تنبع اهمية البحث :همية البحثأ .1-4

ونهم يتمتعون بإمكانيات تؤهلهم في اجراء تلك الفحوص اذا القضائيين لتعزيز الدور الرقابي له، لك

 .ما تم تكليفهم وتوفير البيئة المناسبة للفحص من القائمين على حوكمة الشركات

للمحاسبة القضائية في تعزيز الدور  ألبعاد هناك تأثير ذو داللة إحصائية :رضية البحثف .1-5

 .في البيئة العراقيّةالرقابي لمجلس اإلدارة 

 المحاسبة القضائية ودورها في فحص آلية مجلس اإلدارة .2

 مفهوم المحاسبة القضائية .2-1

في عالم األعمال يمكن ارتكاب األعمال االحتيالية في مختلف المجاالت واألشكال من العاملين في 

الشركات والمدراء وحتّى أصحاب المصالح اآلخرين، وأصبح كشف االحتيال ومنعه عماًل يتطلب 
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، إذ عرف (Keskin and Ozturk, 2013, 731)لتخصص، لذلك ولدت المحاسبة القضائية ا

بعضهم المحاسبة القضائية بأَنَّها البحث من خالل الطرق المختلفة واستخدام التكنولوجيا، للحصول 

 (.Smith and Crumbley, 2009, 65) على فهم مفصل للمخاطر االقتصادية التي تواجه الشركة

جمعية فاحصي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية  من لدن هايفتم تعرو  

(ACFE)  بأَنَّها: استخدام المحاسبة، والتدقيق، والمعرفة في التحقيق ألجل تقديم خدمات

االستشارات، وشهادة الخبراء، والعمل في التحقيق والبحث عن مختلف االنحرافات بهدف محاربة 

 .(www.acfe.com)االحتيال 

وعند تحليل ما صدر عن جمعية فاحصي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة   

 على  وهي جمعية مختصة بالبحث عن االحتيال والتقاضي، نجد انها أكدت (ACFE)األمريكية 

 المعرفة، والمهارات، والقدرات الخاصة بهم، لمجموعة من ضرورة امتالك المحاسبين القضائيين

، وألَنَّ المحاسبين القضائيين مختصون بالتحري عن من اداء خدماتهم بصورة افضل لتمكنهم

، ةرفالمعاالحتيال، واعتماًدا على ما سبق يمكن تعريف المحاسبة القضائية بأَنَّها: استخدام 

 قعمل بصفة محقالب خدماتها الرئيسة الثالث المتمثلةتقديم والمهارات، والقدرات التي تمكن من 

بهدف كشف انواع االحتيال المختلفة  يرخباهد شالعمل بصفة و العمل بصفة مستشارو احتيال

 .اومنعه

 القضائية وفوائدها المحاسبةهداف أ .2-2

حماية الشركات والمجتمع من االحتيال المحتمل، هدف الرئيس للمحاسبة القضائية بال يتمثل  

موجودات، أو المعلومات، أو الفساد وما يترتب عليه من مساوئ سواء كاَن االحتيال يختص بال

(Gligorić et al., 2017, 79). 

تحقيق مبادئ حوكمة الشركات كهدف من أهداف  يمكن ان يصبحأنه  الباحثان رىوي  

يحتم على المحاسبين القضائيين تحسين عمل آليات حوكمة الشركات بما  وبذلك المحاسبة القضائية

وفيما يتعلق بفوائد المحاسبة القضائية فهي تحسن الرفاه  كمة.يتها لتحقيق مبادئ الحويعزز من فاعل

االقتصادي واالجتماعي، ألَنَّها سبب في منع حاالت االحتيال المختلفة وكشفها، وهذا بدوره ينعكس 

، وكذلك يمكن للتدقيق المستمر من المحاسبين القضائيين أَْن (Huber, 2012, 277)على المجتمع 

ات عن طريق الَحّد من فرص األخطاء وحاالت االحتيال المرتكبة يخفض من تكاليف الشرك

 .(Kearns et al., 2011, 30)وتخفيض تكاليف األجور الخاصة بالتدقيق الخارجي 

 راخيص العمل للمحاسبين القضائيينالتعليم ومنح ت .2-3

من  ينبغي منح شهادة المحاسب القضائي أو دمج مناهج تعليم المحاسبة القضائية لُكلّ   

. ومن أهم الموضوعات (Crawford, 2010, 132)الدراسات األولية والعليا في التعليم الجامعي 

التي ينبغي أَْن يلم بها المحاسب القضائي هي ُكّل ما يتعلق بالمحاسبة القضائية، واالحتيال، وعلم 

طريق الجريمة، وحوكمة الشركات سواء عن طريق شهادة جامعية، أو مهنية، أو تأهيل عن 

، وتعزيز هذه المعرفة بأخالقيات (Brooks and Labelle, 2006, 295)دورات تدريبية 

، ليكون لديهم الحافز عند (Jones and Dosnjh-Zucker, 2018, 256)األعمال المناسبة لهم 

 ، واإلبالغ عن المخالفات، ألَنَّ أخالقيات األعمال لها أَثرحتيالدخولهم سوق العمل على محاربة اال

 .(Lehmann et al., 2018, 281)في ذلك 
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من منظمات أو هيئات مهنية تكفل جودة  محاسبين القضائيينمنح تراخيص العمل للوت  

الخدمة المقدمة من المحاسبين القضائيين في الممارسة العملية، أو أَْن تتدخل الدولة في تنظيم هذِه 

االحتيال من مزاولة العمل بصفة محاسب المهنة لمنع من لم يحمل شهادات موثوقة في مجال كشف 

، إذ إِنَّ تعيينات المحاسبين القضائيين أو منح تراخيص العمل لهم (Huber, 2011, 328)قضائي 

ينبغي أَْن تكون رسمية ومنظمة، ألَنَّ تدني جودة الشهادات والجهات المانحة لتراخيص العمل يؤدي 

يئة، وانخفاض لثقة المستفيدين بهذه الخدمات إِلى تقديم خدمات المحاسبة القضائية بصورة س

(Akkeren and Tarr, 2014, 15). 

 رفة الخاصة بالمحاسبين القضائيينالمع .2-4

إِنَّ اكتساب المعرفة وتطويرها خالل الممارسة العملية ذات أهمية للمحاسبين القضائيين   

(Simeunović et al., 2016, 48) تجعلهم أكفاء في منع مخاطر ، إذ إِنَّ قّوة المعرفة لديهم

، وفي هذا أكدت جمعية فاحصي (Popoola et al., 2016, 105)االحتيال وكشفه وتقييمه 

أَنَّ معرفة المحاسبين القضائيين  (ACFE)االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية 

 ،المحاسبة والتدقيق ،لتحقيقإجراءات ا ،التحليل والتقييم، ينبغي أَْن تشمل الحاسوب والتكنولوجيا

 .(www.acfe.com)البيئة القانونية ، البيئة الثقافية واألخالقية ،مخططات االحتيال وعلم الجريمة

جميع تلك المعارف ذات اهمية لعمل المحاسبين القضائيين اذ تسهم في كشف  وتَُعدّ   

 فضل. األ نحو االحتيال ومنعة، بما ينعكس على تقديم خدماتهم

 مهارات المحاسبين القضائيين .2-5

 (ACFE)أكدت جمعية فاحصي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية   

ضرورة امتالك المحاسبين القضائيين مهارات التقرير التي تخص تقرير المحاسب القضائي الذي 

ه الّصفة في المحكمة يقدمه للجهات المعنية فيه، ومهارات العمل بصفة شاهد خبير عندما يعمل بهذ

 .(www.acfe.com)من أَجل حالة أو قضية ما 

ينبغي احتواء تقرير المحاسب القضائي على السبب من وراء التقرير وملخص بهذا و  

النتائج التي تَمَّ التوصل إليها، واألساليب التي عن طريقها تَمَّ التوصل للنتائج، وما إذا كاَن التقرير 

يود على إعداد التقرير وتوزيعه وعليه التمتع بمهارة عالية في ذلك مؤقت أو نهائي، وأي ق

(Ueltzen and Durkin, 2011, 3). 

وإِنَّ مهارة الشاهد الخبير تكمن في تقديم رأيه في المحكمة بشكل احترافي، َوأَْن يوضح   

وعليه أَْن يمتلك القضية للقضاة كما لو كاَن يثقف أحد ال يملك ثقافة بالمحاسبة والعلوم التجارية، 

آراء األطراف،  وتحليله، وجميعالفهم الكامل والشامل بالقضية، وفهم تقرير الخبير المعارض 

وعليه تقديم أي حقيقة أو عرض يمكن أَْن يستخدم لدعم رأيه، وأَنَّ رأيه يفي بمعايير اإلثبات 

 .(Durtschi and Rufus, 2017, 115)المطلوبة، لتمكين القضاة من معرفة الحقائق أكثر 

 قدرات المحاسبين القضائيين .2-6

فية التعليم ومنح تراخيص العمل للمحاسبين القضائيين وضرورة اكتساب المعرفة الكا بعد  

العديد من وشهادة الخبراء يكون من االهمية ان يكتسب المحاسب القضائي  ريرومهارات التق

  .أفضلالقدرات التي تمكنه من اداء خدماته بصورة 

جمعية فاحصي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية  أكدت ذلكوبخصوص   

(ACFE)  ،أَنَّ المحاسبين القضائيين ينبغي أَْن يمتلكوا بعض القدرات، منها: قدرات التواصل
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والتحليل النفسي، واالنتباه بتفاصيل القضايا، والنزاهة، والموضوعية، واالستقالل، والمصداقية 

(www.acfe.com). 

 ان جميع هذه القدرات ذات اهمية في تحسين خدمات المحاسبين القضائيين الباحثان رىوي  

فاعلية في الوصول الى حقائق دقيقة وذات ثقة وغير متحيزة ويمكن االعتماد عليها  أكثروجعلها 

 وتوصيلها الى الجهات المسؤولة في الوقت المناسب.

 ةمعايير المحاسبة القضائي .2-7

 (ACFE)أصدرت جمعية فاحصي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية   

العديد من المعايير التي تخص المحاسبين القضائيين، وهي جهة معروفة ومختصة في مجال 

 :(ACFE, 2018, 1-4)، وهذه المعايير هي والتقاضي االحتيال

المهنية  العنايةو ،الكفاءة المهنيةو ،والموضوعية النزاهةوتضم معايير  . معايير السلوك المهني:1

 ، وإجراء اتصاالت مع العميل بشأَن النتائج، والسرية.التفاهم مع العميلو الواجبة،

خص الحفاظ على والثاني يوتضم معيارين االول يخص التحري عن االحتيال،  . معايير التحري:2

 األدلة.

 تقرير، واخرى متعلقة بمحتوى التقرير.وتضم معايير عامة لل . معايير التقرير:3

حاسب القضائي هذه المعايير مهمة، اذ تحسن من السلوك المهني للمأَنَّ  يرى الباحثانو  

وتعزز عمل المحاسب القضائي عند التحري عن االحتيال، واعداد التقارير المتعلقة بخدماته 

 المقدمة.

 مجلس االدارة كآلية لحوكمة الشركات  .2-8

آلية مجلس اإلدارة تضم ُكّل من استقالل أعضاء المجلس ورئيسه، وحجم المجلس  إِنَّ   

(Luo, 2005, 6)،  ويبقى حجم الشركة وتعقيد أعمالها، وتعدد أصحاب المصالح فيها عوامل يمكن

لحوكمة الشركات اعتمادها عند اختيار عدد أعضاء مجلس اإلدارة، َوأَْن يكون العضو مستقاًل أو 

التنفيذية، إذ إِنَّ زيادة حجم الشركة وتعقيدها، وتعدد أصحاب المصالح فيها يمكن أَْن  من اإلدارة

يؤثر في القدرات الرقابية للمجلس وتزداد القرارات اإلدارية تعقيًدا، لهذا فإِنَّ اإلدارة التنفيذية تحتاج 

اًل عن بيئة المشورة والنصح من المجلس، وهذا ينعكس على حجم مجلس اإلدارة واستقالله، فض

 البلد االقتصادية والقانونية، وغيرها قد تؤثر في عدد األعضاء ونوعهم في مجلس اإلدارة

(Dalton et al., 1998, 273-274). 

ان استقالل رئيس مجلس االدارة امر البد منه، لتحسين الدور الرقابي  ويرى الباحثان  

ي رفع مستوى الرصد للمخالفات ومنع لمجلس اإلدارة، وان استقالل اعضاء المجلس مهم ايضا ف

اي انحرافات في االعمال، وفيما يخص حجم المجلس نعتقد من االهمية ان يكون ذلك حسب طبيعة 

  .عمل وحجم الشركة وتعقيدها

 اإلفادة من المحاسبين القضائيين في فحص آلية مجلس االدارة .2-9

ع األَّول للشركة ضد االحتيال، وليس إِنَّ حوكمة الشركات المبنية بشكل سليم هي خط الدفا  

كما يعتقد بعضهم أَنَّ المدققين الداخليين والخارجيين هم خط الدفاع األَّول، ألَنَّ إدارة المخاطر، 

ونظام الرقابة الداخلية، وتطبيق القوانين، وتشكيل اللجان المهمة المنبثقة من مجلس اإلدارة مثل 

نة التعويضات، وغيرها من اللجان تقع ضمن مسؤولية إشراف لجنة التدقيق، ولجنة التعيينات، ولج
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، إذ تحتاج الشركات إِلى مجلس إدارة قوي لمنع (Golden et al., 2006, 12)مجلس اإلدارة 

 .(Krambia-Kapardis et al., 2010, 661)االحتيال وكشفه والعمل لمصلحة الشركة 

يف من ناحية استقالل أعضائه وإِنَّ حوكمة الشركات التي تمتلك مجلس إدارة ضع  

ورؤسائه، وعدم مالءمة حجم المجلس مع احتياج الشركة يكون السبب في األعمال االحتيالية، 

، وفي هذِه الحالة ينبغي على المحاسب (Grove et al., 2017, 686)وضعف في تقييم المخاطر 

، (CPA Australia, 2015, 4)القضائي التدخل عندما يكون هناك شك في فشل مجلس اإلدارة 

إذ تنص القواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية والمهنية 

على ضرورة أَخذ ضمانات كافية من الشركة بأَنَّها تمتلك مجلس إدارة يتمتع  (APESB)للمحاسبين 

، (APESB, 2017, 32) باالستقالل، وذو حجم كافي لتوفير اإلشراف واالتصاالت بشأَن الشركة

وبهذا ينبغي تدقيق مستندات الشركة بما في ذلك القوانين واللوائح الداخلية من لدن المحاسبين 

 .(Huber, 2017, 870)القضائيين، للتأكد من أَنَّ مجلس اإلدارة يتمتع بما يكفي إلدارة الشركة 

ن القضائيين في فحص مدى حوكمة الشركات االستعانة بالمحاسبيلقائمين على وبهذا يمكن ل  

ومدى حجم المجلس المناسب للشركة عن طريق ايجاد  اإلدارة واعضائهاستقالل رئيس مجلس 

َوألَنَّ ُكّل شركة لها مجلس إدارة مختلف عن المناسبة لهم ليتمكنوا من ذلك.  ظروف الفحص

المحاسب  األخرى من ناحية استقالل أعضاء المجلس أو رؤسائه أو حجم المجلس، لذلك على

ها لمعرفة احتياج المجلس، وما القضائي فهم خصائص حوكمة الشركات في الشركات التي يعمل في

توفيره لهم، وبهذه المعرفة تصبح للمحاسب القضائي إمكانية تدقيق احتياج المجلس من  ينبغي

 ، ويمكن(Golden et al., 2006, 30)األعضاء، وكون العضو أو رئيس المجلس مستقل أم ال 

للمحاسبين القضائيين االعتماد على آراء الخبراء في التحقيقات الخاصة بهيكل مجلس اإلدارة في 

حاالت معينة إذا لزم األمر، ألجل التأكد من عدم وجود أي مخاوف تهدد عمل مجلس اإلدارة 

(Silverstone and Sheetz, 2007, 122). 

ا سبق أَنَّ بإمكان  نستنتج   كمة الشركات االعتماد على المحاسبين حوالقائمين على ِممَّ

القضائيين في رصد قّوة مجلس اإلدارة، للتأكد من استقاللية رئيسه، واألعضاء التابعين لَهُ، وإِنَّ 

الدور الرقابي  وهذا ينعكس على تنوع خبراتهم، وعددهم ينسجم مع حجم الشركة واحتياجاتها

 .لمجلس اإلدارة

 يين في فحص آلية مجلس اإلدارةاختبار دور المحاسبين القضائ. 3

 هدف البحث التطبيقي .3-1

كان هناك تأثير للمحاسبة القضائية في  إذايهدف البحث في جانبه التطبيقي الى التحقق فيما      

 تعزيز الدور الرقابي لمجلس اإلدارة في البيئة العراقية.

 وعينته البحثمجتمع  .3-2

من جامعات بغداد، والموصل، وتكريت، ُكّل  باألكاديميين في بحثمجتمع ال يتمثل  

والمستنصرية، والتقنية الوسطى، والنهرين، والعراقية، والمهنيين في ُكّل من ديوان الرقابة المالية، 

ومكاتب تدقيق الحسابات، والمدققين الداخليين في بعض الشركات المسجلة في سوق العراق 

( استمارة استبانة 51ة استبانة على األكاديميين، و)( استمار51لألوراق المالية، إذ جرى توزيع )

( 11من األكاديميين ) على المهنيين، وكان عدد استمارات االستبانة المستردة والصالحة للتحليل

 ( استمارة استبانة.16استمارة استبانة، ومن المهنيين )
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 البحثصف عينة و .3-3

( 15)( و 52( و )6( و )12( و )19) تكاديميين والمهنيين وكانتمثلت عينة البحث باأل  

على التوالي،  والبكالوريوسوالدبلوم العالي والمحاسبة القانونية الماجستير لشهادة الدكتوراه و

( 55( ومدرس عدد )59( واستاذ مساعد عدد )4كاديميين، استاذ عدد )وكانت االلقاب العلمية لأل

للمهنيين فكان من يحمل عنوان وظيفي (، وبخصوص العناوين الوظيفية 51ومدرس مساعد عدد )

( 52عدد )حسابات ال تدقيقعين في كل من مكاتب (، موز51( ومعاون مدقق عدد )44مدقق عدد )

 لألكاديميينسنوات الخبرة (، اما 56( ومدققين داخليين عدد )11وديوان الرقابة المالية عدد )

عدد  (سنة 51 -55من ) ( و10عدد ) (سنة 50-6من ) ( و3عدد ) (سنة فاقل 1) لمهنيين فكانتوا

 (.19عدد ) (سنة فاكثر 56من ) ( و16)

 اإلحصائيوسائل التحليل البحث و متغيراتقياس  .3-4

ما يناسب كل بُعد من عبارات قياس ابعاد المحاسبة القضائية ب فقد تَمَّ  بحثلتحقيق الهدف من ال        

عبارات،  قياسه بسبعة بعبارتين، اما بُعد المعرفة فتَمَّ  بُعد التعليم ومنح تراخيص العمل اذ تَمَّ قياس

تَمَّ  وبُعد المعاييرتَمَّ قياسه بسبعة عبارات، فتَمَّ قياسه بعبارتين، اما بُعد القدرات وبُعد المهارات 

وتم قياس آلية مجلس اإلدارة بثالث عبارات، اما محور الربط بين المحاسبين  بعشر عبارات، قياسه

تَمَّ استخدام البرنامج اإلحصائي و آلية مجلس اإلدارة تم قياسه ايضاً بثالث عبارات،القضائيين و

(SPSS)  لتحليل المعلومات الواردة في استمارة االستبانة فتم اعتماد الوسائل اإلحصائية وهي

بخصوص درجات  بحثالمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، لمعرفة اتجاه إجابات عينة ال

ذو  (Likert)جرى استعمال مقياس  بحث، وبهذا ولقياس متغيرات الحيادهم، أو رفضهم قبولهم، أو

الخمسة مستويات، وهي: )ال اتفق بشدة، ال اتفق، محايد، اتفق، اتفق بشدة(، وهي ممثلة بالترميز 

اتجاه اإلجابة آلراء لتحديد ( على التوالي، وسيجري االعتماد على الوسط الحسابي 1،4،3،1،5)

ال  (1719إلى  5720من و ) ،ال اتفق بشدة( 5759إلى  5من البحث وبحسب درجات القياس )عينة 

( اتفق 1إلى  4710اتفق، و )من  (4759إلى  3740من ، و )محايد (3739إلى  1760من ، و )اتفق

 أو رفضها.لبحث إلثبات فرضية ا وتم استخدام معادالت االنحدار الخطي البسيطبشدة، 

 جمع المعلومات استمارة صدق .3-5

 صدق المحتوى .3-5-1

بما تحتاجه الشركات في البيئة  التنبؤاستمارة االستبانة عن طريق جرى إعداد أسئلة   

من المحاسبين  يز الدور الرقابي لمجلس اإلدارةتعزلخدمات المحاسب القضائي، وأهمية  العراقيّة

ن الضروري االطالع على ما موجود أَنَّهُ م ، وبهذالتهف البحث وحل مشكالقضائيين لتحقيق هد

قياس المتغير المستقل المحاسبة القضائية على عدٍد من  ع عندطالالاتم وخارج البيئة العراقيّة، 

أَنَّ جميع تلك الدراسات قد اختلفت وخلطت بين ما هو معرفة، أو مهارة،  ةالحظتم مالدراسات ، و

سئلة ك جرى االعتماد بشكل كبيرة فيما يخص أوبذل أو قدرة، أو معيار يخص المحاسبين القضائيين

استمارة االستبانة على جمعية فاحصي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية 

(ACFE) ،لتالفي الخالف بين الدراسات السابقة، والوصول  بما يتعلق بمحور المحاسبة القضائية

وعلى رجل  مجال التحري عن االحتيال والتقاضي.إلى أفضل النتائج، ألَنَّ هذه الجمعية مختصة في 

آلية  المتغير التابعوغيرة من الباحثين، بما يتعلق ب (Yadong Luo) اإلدارة المشهور عالميًا
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وغيرها من  (Luo, 2005)على ما أصدرته هذِه الجمعية وعلى دراسة  االطالعبعد  مجلس اإلدارة

 .الدراسات

في مجال العلوم المحاسبية في جامعات  خبراء( من ال55ة على )وبعد عرض استمارة االستبان      

من أسئلة  استمارة االستبانة هما احتوتجرى تأييد جميع ، )*(تكريت، وبغداد، والموصل، والنهرين

( من 9فقد أيده ) بين المحاسبين القضائيين، وآلية مجلس اإلدارة ما عدا المحور الثالث الذي يربط

 .فقط الوصفيجرى قبوله واعتماده في التحليل المحكمين، ولهذا اء الخبر( من 55مجموع )

حتوته استمارة االستبانة من أسئلة، والمفاهيم المستعملة واعتماًدا على ما سبق فإِنَّ ما ا       

 .ب منها، لتحقيق الهدف من البحثلقياس المطلووضعت بصدق 

 ثباتصدق ال .3-5-2

الثبات، ويقصد بالصدق عد تصميمها الختبار صدق االستبانة بجرى إخضاع استمارة   

أَنَّ إجابات أفراد عينة التأكد من مدى قدرة المقياس في قياس المطلوب منهُ، أَّما الثبات فيقصد به 

نفسها،  ثانية أو أكثر على عينة البحث تبقى بنسبة كبيرة من الثبات، وإِْن جرى توزيعها مرة البحث

( للجانب 07926-07211، إذ تراوحت قيمة ألفاكرونباخ بين )ولم تتغير ظروف هذه العينة

ا يمكن االعتماد على للجانب المهني (07996-07249) األكاديمي، و األسئلة في استمارة ، ِممَّ

 .وإخضاعها للتحليل االستبانة

 الوصفياإلحصائي التحليل  .3-6

وبما يتناسب مع هدف  صفياً عينة البحث للجانب األكاديمي والمهني و ءراا تحليل آسيتم هن  

 البحث وحسب الترتيب في الجداول االتية: 

 بمحور المحاسبة القضائية  العينة الخاص وصف :(5الجدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المرجح االتجاه العام
بعاداال  

 مهني أكاديمي مهني أكاديمي مهني أكاديمي

 اتفق

 بشدة

 اتفق

 بشدة
 التعليم ومنح تراخيص العمل 0766 0743 4714 4761

 اتفق

 بشدة

 اتفق

 بشدة
 المعرفة 0745 0739 4751 4762

 اتفق

 بشدة
 المهارات 0746 0745 4750 4716 اتفق

 اتفق

 بشدة

 اتفق

 بشدة
 القدرات 0743 5755 4763 4753

اتفق 

 بشده
 المعايير 0715 0755 3729 4741 اتفق

 اتفق

 بشدة

 اتفق

 بشدة
 المتوسط العام 0749 0741 4730 4711

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثان معتمدين في ذلك على نتائج التحليل اإلحصائي.
                                                 

سماء أ سطم صالح حسين. د.أ.صدام محمد محمود،  د.أ. علي إبراهيم حسين، د.أ. سماء الخبراء من جامعة تكريت:أ )*(

بشرى نجم عبدهللا  د.أ. عبّاس حميد يحيى التميمي، د.صفاء أحمد محمد العاني، أ. د.الخبراء من جامعة بغداد: أ.

سماء الخبراء أ يحيى علي حمادي. .د.صفوان قصي عبدالحليم، أ.م .د.عبدهللا، أ.م صحبتحنان  .د.المشهداني، أ.م

 جليلة عيدان الذهبي. .د.أ.م سماء الخبراء من جامعة النهرين:أ فيحاء عبدالخالق يحيى. .د.أ.م من جامعة الموصل:
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 :(5في الجدول ) بحثتبين نتائج تحليل عينة ال  

وإدراكها ألهمية التعليم للمحاسب القضائي، وضرورة وجود جهة تمنحه  بحثهناك وعي لعينة ال. 5

( 4714، 4761سابي المرجح لبُعد التعليم، ومنح تراخيص العمل )رخصة بالعمل، إذ بلغ الوسط الح

 لألكاديميين والمهنيين على التوالي، وهذا يشير إلى أَنَّهم قد اتفقوا وبشدة على ذلك.

األكاديميين والمهنيين بشأَن ضرورة امتالك المحاسب القضائي للمعرفة، إذ  هناك اتفاق وبشدة من. 1

( لألكاديميين والمهنيين على التوالي، 4751، 4762لبُعد المعرفة ) بلغ الوسط الحسابي المرجح

وإدراكها ألهمية امتالك المحاسب القضائي للمعرفة ألجل كشف  بحثوهذا يعود إلى وعي عينة ال

 الحقائق وإتمام عمله بصورة سليمة.

وكذلك المهنيون هناك اتفاق وبشدة من األكاديميين بضرورة امتالك المحاسب القضائي للمهارات، . 3

( لألكاديميين 4750، 4716قد اتفقوا بشأَن ذلك، إذ بلغ الوسط الحسابي المرجح لبُعد المهارات )

بضرورة امتالك المحاسب القضائي تلك  بحثوالمهنيين على التوالي، وهذا يرجع إلى قناعة عينة ال

 المهارات من أَجل تحسين خدماتهم المقدمة.

ألكاديميين والمهنيين بخصوص القدرات التي ينبغي امتالكها من المحاسب هناك اتفاق وبشدة من ا. 4

 التوالي،لألكاديميين والمهنيين على  (4763، 4753القضائي، إذ بلغ الوسط الحسابي لبُعد القدرات )

تعي وتدرك أهمية القدرات لعمل المحاسبين القضائيين لتحسين  بحثوهذا يدّل على أَنَّ عينة ال

 قدمة، والوصول إلى الحقائق.خدماتهم الم

اتفق األكاديميون بشدة بشأَن ضرورة وجود معايير المحاسبة القضائية، وهناك اتفاق من المهنيين . 1

( لألكاديميين 3729، 4741ابي المرجح لبُعد المعايير )بشأَن تلك المعايير، إذ بلغ الوسط الحس

لديها قناعة عقلية بأَنَّ معايير المحاسبة القضائية  بحثوالمهنيين على التوالي، وهذا يفسر أَنَّ عينة ال

 ذات أهمية لعمل المحاسب القضائي.

بلغ  هناك اتفاق وبشدة لجميع أبعاد محور المحاسبة القضائية من لدن األكاديميين والمهنيين، إذ. 6

وإدراكها  بحث( على التوالي، وهذا يعكس وعي عينة ال4730، 4711الوسط الحسابي المرجح )

 لهذه األبعاد.

 بآلية مجلس اإلدارة العينة الخاصوصف  :(1الجدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المرجح االتجاه العام
 األسئلة

 مهني أكاديمي مهني أكاديمي مهني أكاديمي

 اتفق

 بشدة

 اتفق

 بشدة
4761 4755 0715 0749 

دارة يحد من إلاستقالل اعضاء مجلس ا

االدارة التنفيذية  تضارب المصالح بين

 اآلخرينواصحاب المصالح 

 اتفق

 بشدة

 اتفق

 بشدة
4763 4762 0716 0715 

تنعكس الخبرات المتنوعة لحجم مجلس 

 دارة على عمليات الرصد والرقابةإلا

 اتفق

 بشدة

 اتفق

 بشدة
4761 4766 0760 0711 

رئيس مجلس اإلدارة المستقل يحسن 

 رقابة المجلس

 داد الباحثان معتمدين في ذلك على نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر: الجدول من إع

 :(1في الجدول ) بحثتبين نتائج تحليل عينة ال  

بشأَن استقالل اعضاء مجلس اإلدارة، إذ بلغ الوسط الحسابي  بحثهناك اتفاق وبشدة لعينة ال. 5

يشير إلى أَنَّ عينة  ( لُكّل من األكاديميين والمهنيين على التوالي، وهذا4755 ،4761المرجح )
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 منع االحتياللحوكمة الشركات في  تعي وتدرك مدى أهمية استقالل اعضاء مجلس اإلدارة بحثال

 تقدم الشركة.و

لتحسين عمليات الرقابة  حجم مجلس اإلدارة في التنوعوإدراكها ألهمية  بحثهناك وعي لعينة ال. 1

من األكاديميين والمهنيين على التوالي، وهذا ( لُكّل 4762 ،4763، إذ بلغ الوسط الحسابي )والرصد

حجم المجلس متنوع في خبرات  ان يكونألهمية  أَنَّ هناك اتفاق وبشدة لعينة البحثيشير إلى 

 تحسين األعمال.ل االعضاء

( 4766 ،4761، إذ بلغ الوسط الحسابي المرجح )الستقالل رئيس مجلس اإلدارةهناك أهمية . 3

، وهذا ذلكبخصوص  بحثعلى التوالي، بمعنى أَنَّ هناك اتفاق وبشدة لعينة ال لألكاديميين والمهنيين

استقامة أعمال  رئيس مجلس اإلدارة المستقل يسهم فيوإدراكها بأَنَّ  بحثيدّل على وعي عينة ال

 .مما ينعكس على تحسين رقابة المجلس الشركة والحد من المخالفات

 آلية مجلس اإلدارة ستفادة من المحاسب القضائي في فحصاال بمحور العينة الخاصوصف : (3الجدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المرجح االتجاه العام
 األسئلة

 مهني أكاديمي مهني أكاديمي مهني أكاديمي

 اتفق
 اتفق

 بشدة
4750 4719 0751 0749 

يستطيع المحاسب القضائي ان يفحص 

 استقالل اعضاء مجلس اإلدارة

 اتفق
 فقات

 بشدة
4702 4730 0754 0710 

يستطيع المحاسب القضائي ان يفحص 

مدى احتياج الشركة لحجم مجلس 

 اإلدارة والخبرات المطلوبة ألعضائه

 اتفق
 اتفق

 بشدة
4750 4719 0751 0749 

يمكن فحص استقالل رئيس مجلس 

 اإلدارة من قبل المحاسب القضائي

 في ذلك على نتائج التحليل اإلحصائي. المصدر: الجدول من إعداد الباحثان معتمدين

 :(3في الجدول ) بحثتبين نتائج عينة ال  

الدور الرقابي لمجلس اإلدارة عن طريق فحص مدى استقالل يمكن أَْن يعزز المحاسب القضائي . 5

فحص ، إذ إِنَّ هناك اتفاق لألكاديميين بخصوص قدرة المحاسب القضائي في اعضاء المجلس

، وهناك اتفاق وبشدة من المهنيين بشأَن ذلك، إذ بلغ الوسط الحسابي جلس اإلدارةاستقالل اعضاء م

 بحث( لألكاديميين والمهنيين على التوالي، وهذا يرجع إلى وعي عينة ال4719 ،4750)ح المرج

فحص استقالل اعضاء المجلس وهذا يعزز الدور الرقابي وإدراكها بقدرة المحاسب القضائي في 

 اإلدارة.لمجلس 

ذ بلغ الوسط ، إحجم مجلس الشركة المناسبفي فحص  ولدية القدرة يَُعدُّ المحاسب القضائي ذا أهمية. 1

( لألكاديميين والمهنيين على التوالي، وهذا يشير إلى أَنَّ هناك 4730 ،4702)الحسابي المرجح 

يفحص مدى  ان عاتفاق من األكاديميين واتفاق بشدة من المهنيين بأَنَّ المحاسب القضائي يستطي

وإدراكها بخصوص قدرة  لبحث، وهذا يرجع إلى وعي عينة ااحتياج الشركة من اعضاء المجلس

عن طريق فحص احتياج المجلس من  الدور الرقابي لمجلس اإلدارةالمحاسب القضائي في تحسين 

 .االعضاء

بلغ الوسط الحسابي يمكن أَْن يعزز المحاسب القضائي الدور الرقابي لرئيس مجلس اإلدارة، إذ . 3

( لألكاديميين والمهنيين على التوالي، وهذا يدّل على أَنَّ هناك اتفاق من 4719 ،4750)المرجح 

للدور الرقابي لمجلس  تعزيز المحاسب القضائي امكانية األكاديميين، واتفاق بشدة من المهنيين بشأَن
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وإدراكها  لبحثوعي عينة ا وهذا يعكس المجلس،اإلدارة عن طريق فحص مدى استقاللية رئيس 

 بخصوص ذلك.

 اختبار الفرضية .3-7

 بعادألهناك تأثير معنوي أَنَّ بغية الوقوف على هل  سيتم هنا اختبار فرضية البحث  

ض رئيس هو: )هناك على فر اإلدارة، إذ تقوم فرضية البحث المحاسبة القضائية على آلية مجلس

س اإلدارة في البيئة ة القضائية في تعزيز الدور الرقابي لمجلللمحاسب بعادأل إحصائيةتأثير ذو داللة 

 العراقيّة(.

0Hللمحاسبة القضائية في تعزيز الدور الرقابي لمجلس  بعادأل : ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية

 اإلدارة في البيئة العراقيّة. 

1Hور الرقابي لمجلس اإلدارة للمحاسبة القضائية في تعزيز الد بعادأل : يوجد تأثير ذو داللة معنوية

 عراقيّة. في البيئة ال

االنحدار الخطي  سيتم استعمال معادالتو (،0701بنسبة ) (a)وأَنَّهُ تَمَّ تحديد احتمال الخطأ   

 االتية.  ولافي الجد ةمبينوالنتائج البسيط في إثبات أو رفض الفرضية أعاله، 

بعاد المحاسبة القضائية على آلية مجلس أل لبسيطنتائج التحليل لمعادالت االنحدار ا :(4الجدول )

 كاديميللجانب األ اإلدارة

B 2R T sig. F sig. بعاداال 

 التعليم ومنح تراخيص العمل 07494 07456 07494 07690 - -

 المعرفة 07001 27133 07001 17915 07546 07650

 المهارات 07119 57421 07119 57155 - -

 القدرات 07005 557191 07005 37365 07524 07154

 المعايير 07260 07035 07260 07555- - -

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثان معتمدين في ذلك على نتائج التحليل اإلحصائي.

  :(4) يبين الجدول  

صالحة لتقدير المتغير  األكاديميفقط في المتغير المستقل في الجانب  عد القدراتعد المعرفة وبُ بُ . 5

وبقية ( 0701من قيمة احتمال الخطأ المتمثلة )للبُعدين اقل  .F sig أَنَّ  لكونمجلس اإلدارة  لتابعا

 أكبر .F sig أَنَّ  لكون في البيئة العراقية لمتغير التابعال تصلح لتقدير ا في المتغير المستقل االبعاد

 .(0701من قيمة احتمال الخطأ المتمثلة )

فقط لها تأثير معنوي على آلية مجلس اإلدارة لكون  األكاديميرات في الجانب بُعد المعرفة وبُعد القد. 1

ها تأثير معنوي ليس ل( وبقية االبعاد 0701من قيمة احتمال الخطأ المتمثلة )للبُعدين اقل  .T sigأَنَّ 

ة من قيمة احتمال الخطأ المتمثل أكبر .T sigعلى المتغير التابع آلية مجلس اإلدارة لكون أَنَّ 

(0701.) 

( لكل من بُعد المعرفة وبُعد القدرات على 07524، 07546) ( للجانب األكاديمي2R)بلغت قيمة . 3

ي تطرأ على آلية مجلس اإلدارة، ( من التغيرات الت%5476التوالي، وهذا يعني أَنَّ المعرفة تفسر )

لكل من بُعد  (07154، 07650)( بلغت B) قيمة أَنَّ و( من التغيرات، %5274بينما تفسر القدرات )

اي تغير في المعرفة والقدرات الخاصة  أَنَّ  وهذا يشير الى ،المعرفة وبُعد القدرات على التوالي

( و %65لية مجلس اإلدارة بمقدار )بالمحاسبين القضائيين بمستوى معين يؤدي الى تحسين في آ

(1574%). 
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لمتغير ال تصلح لتقدير ا المعاييربُعد و لمهارات،ابُعد و العمل،التعليم ومنح تراخيص  بُعد بما أَنَّ . 4

(، وليس لها 0701من قيمة احتمال الخطأ المتمثلة ) أكبر .F sigلكون أَنَّ  التابع في البيئة العراقية

من قيمة احتمال الخطأ المتمثلة  أكبر لها .T sigتأثير معنوي على آلية مجلس اإلدارة لكون أَنَّ 

 لها. ىال معنتكون  بعادلهذه اال (B( و)2R) ( لذلك فأَنَّ قيم0701)

ألبعاد المحاسبة القضائية على آلية مجلس  نتائج التحليل لمعادالت االنحدار البسيط :(1الجدول )

 اإلدارة للجانب المهني

B R2 T sig. F sig. بعاداال  

 التعليم ومنح تراخيص العمل 57000 07000 57000 07000 - -

- - 57151 75110  50174  75110  المعرفة 

 المهارات 07026 37061 07026 57510 - -

 القدرات 07555 17131 07555 57191 - -

 المعايير 07556 17145 07556 57196 - -

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثان معتمدين في ذلك على نتائج التحليل اإلحصائي.

 :(1) يبين الجدول  

ي ية فحاسبة القضائجميع ابعاد الم( ول0701تمال الخطأ المتمثلة )من قيمة اح أكبر .F sig نَّ . أ5

في  ال تصلح لتقدير المتغير التابعابعاد المحاسبة القضائية  يمكن القول أَنَّ الجانب المهني، وبهذا 

 .البيئة العراقية

اإلدارة لكون جميع ابعاد المحاسبة القضائية ليس لديها تأثير معنوي على المتغير التابع آلية مجلس . 1

 (.0701من قيمة احتمال الخطأ المتمثلة ) أكبرالبعاد لجميع ا  .T sigأَنَّ 

 Fلكون أَنَّ  لمتغير التابع في البيئة العراقيةال تصلح لتقدير ا جميع ابعاد المحاسبة القضائية بما أَنَّ . 3

sig. على آلية مجلس اإلدارة  (، وليس لها تأثير معنوي0701من قيمة احتمال الخطأ المتمثلة ) أكبر

لجميع  (B( و)2R( لذلك فأَنَّ قيم )0701من قيمة احتمال الخطأ المتمثلة ) أكبرلها  .T sigلكون أَنَّ 

 لها. ىال معنتكون  االبعاد

 االستنتاجات والتوصيات .4

 االستنتاجات .4-1

 :الجانب النظري

استغاللها في تدقيق استقاللية أعضاء  يتمتع المحاسب القضائي بمعرفة، ومهارات، وقدرات، يمكن. 5

 .الرقابية مجلس اإلدارة لزيادة قّوة المجلس

ا يحملونه من خبرات متنوعة تسهم في . 1 لحجم مجلس اإلدارة تأثير ينعكس على نشاط الشركة ِممَّ

حوكمة الشركات  القائمين على كلفتحسين عمليات الرصد، وممكن أَْن يصنع القرارات، و

 ائي في تدقيق حجم مجلس اإلدارة المناسب.المحاسب القض

يمكن أَْن يدقق المحاسب القضائي استقالل رئيس مجلس اإلدارة للتأكد من استقالليته وكفاءته في . 3

 إدارة المجلس.

يَُعدُّ التعليم مهًما لبناء المحاسبين القضائيين، ألجل اكتساب ُكّل من المعرفة، والمهارات، والقدرات، . 4

 ود جهة تمنح تراخيص العمل للمحاسبين القضائيين قد تحسن من تنظيم المهنة.وأَنَّ وج
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تُعدُّ معايير المحاسبة القضائية مهمة لعمل المحاسبين القضائيين عند تقديم خدماتهم، وكذلك امتالكهم . 1

للمعرفة، والمهارات، والقدرات الخاصة بهم، إذ يتم امتالكها عن طريق التعليم الجامعي أو عن 

 طريق البرامج الُمعّدة من لدن حوكمة الشركات أو الهيئات المختصة لتطوير المحاسبين القضائيين.

 الجانب التطبيقي

األكاديميين والمهنيين ألبعاد المحاسبة القضائية بمجموعاتها المتمثلة بحاجة  هناك اتفاق وبشدة من. 5

ة امتالكه للمعرفة، والمهارات، المحاسب القضائي للتعليم، ومنح تراخيص العمل لَهُ، وضرور

وإدراكها ألهمية هذه األبعاد  هم، وهذا يعود لوعي عينة البحثوالقدرات، وإصدار معايير خاصة ب

 للمحاسب القضائي.

ألهمية تمتع اعضاء مجلس اإلدارة ورئيسه باالستقالل،  هناك اتفاق وبشدة من عينة البحث. 1

وإدراكها  لشركة، وهذا يعود لوعي عينة البحثاوضرورة وجود حجم مجلس ينسجم مع احتياج 

 بأهمية ذلك.

اتفق األكاديميون بخصوص قدرة المحاسب القضائي في فحص آلية مجلس اإلدارة، وأتفق بشدة . 3

ان المحاسب القضائي يستطيع فحص مدى استقالل رئيس المجلس المهنيون في ذلك، اذ تم تأكيد 

وهذا يشير إِلى وعي  ة الشركة لحجم المجلس المناسبواالعضاء التابعين له، وفحص مدى حاج

بما يعزز من  اإلدارة مجلسآلية  المحاسب القضائي يمكن أَْن يفحص وإدراكها بأَنَّ  عينة البحث

اما نتائج اختبار الفرضية  آلراء عينة البحث، كل هذا نتائج للتحليل الوصفيالدور الرقابي للمجلس، 

كاديميين ابعاد المحاسبة القضائية على آلية مجلس اإلدارة ولكل من األعد من قياس تأثير كل بُ  وعند

عد ان بُ  ، تم التوصل الىعن طريق تطبيق معادلة االنحدار الخطي البسيط لكل بُعد والمهنيين

كاديمي وبقية عد القدرات فقط لها تأثير معنوي على آلية مجلس اإلدارة في الجانب األالمعرفة وبُ 

ميع وفيما يتعلق بالجانب المهني فأن ج، لتقدير المتغير التابع في البيئة العراقية ال تصلحاالبعاد 

ال تصلح لتقدير المتغير تطبيق معادلة االنحدار الخطي البسيط  عند ابعاد المحاسبة القضائية فيه

 .في البيئة العراقية ايضاً  التابع

 التوصيات. 4-2

يتمتعون بالكفاءة والفاعلية، ويمتلكون المعرفة،  تعيين المحاسبين القضائيين الذين ضرورة. 5

التي تؤهلهم في فحص استقالل رئيس مجلس اإلدارة واعضائه وحجم  والمهارات، والقدرات الكافية

 .الدور الرقابي للمجلس، بما يحسن من المجلس المناسب

، للمجلس فحوصال عدم عرقلة دور المحاسبين القضائيين، عند اجراء ينبغي على مجلس اإلدارة. 1

والتأكد من أَنَّ رئيس المجلس واألعضاء التابعين لَهُ يتمتعون باالستقالل، وأَنَّ حجم المجلس ينسجم 

مع احتياج الشركة، وأَنَّهم يتمتعون بمعرفة علمية وخبرة عمليّة تمكنهم من أداء واجباتهم لتحقيق 

ئيين بحسب القوانين المتبعة، أهداف الشركة، وعلى المجلس منح التسهيالت للمحاسبين القضا

الوثائق والكتب الخاصة طالع على جميع س، واللوائح الداخلية للشركة، لالوقرارات المجل

 بالشركة، وبأعضاء المجلس ورئيسه، للتأكد من أَنَّ أعضاء المجلس أو الرئيس مستقلين أم ال.

اسبين القضائيين بالمعايير الخاصة حوكمة الشركات التأكد من التزام المح القائمين على ينبغي على. 3

وضع البرامج الكافية والمستمرة لتطورهم بما يحسن من معرفتهم، ومهاراتهم،  مبهم، وعليه

 .كس على تحسين الدور الرقابي لمجلس اإلدارةوقدراتهم، لتنع
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ي ا يكفحوكمة الشركات االعتماد على العديد من المحاسبين القضائيين بم القائمين على ينبغي على. 4

تحديد األشخاص أو اللجان التي ، وعليهم لتغطية األعمال المختلفة المتعلقة بفحوص المجلس

 يرتبطون بها في حوكمة الشركات.

حوكمة الشركات اختيار المحاسبين القضائيين للعمل في الشركة بناًء على  القائمين على ينبغي على. 1

 ْن كانت هناك جهة تمنح تراخيص العمل لهم.معايير تضّمن أداء فحوص المجلس بفاعلية، َوأَ 
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