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 شكر وتقدير

والصبر  الذي ألهمني الطموح، الحمد هلل تعالى كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم قدرته وسلطانه

الصالة و ، ومن علي بفضله ونعمه التي ال أحصيها، بأن من علي بإتمام هذه الرسالة، وسدد خطاي

 ...وبعد.....، له وصحبه أجمعينآوالسالم على سيدنا محمد وعلى 

 الدكتور عبدالرحيم القدوميأتوجه بعميق وخالص الشكر والتقدير الى أستاذي الفاضل 

ثرائها بأفكاره النيرة نصائحه وكان مثااًل وجهوده و ، ومعلوماته القيمة، لتفضله باإلشراف على رسالتي وا 

 .للعالم المتواضع في توجيهه وتشجيعه المتواصل جزاه اهلل عني وعن زمالئي خير الجزاء

وأقدم خالص شكري وتقديري لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم 

بداء ، بقبول مناقشة هذه الرسالة فلهم جميعًا كل الشكر والتقدير على تفضلهم بالقراءة والمناقشة وا 

 .مالحظاتهم القيمة

رئيسها ممثلة ب، وسطكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جامعتي الموقرة جامعة الشرق األ

وكل من أسهم في إبداء النصح والمشورة في مسيرتي ، ومسؤوليها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها

 .العلمية فجزاهم اهلل عني خيراً 

 

 واهلل ولي التوفيق

                         عبدالواحد عبدالكريم إبراهيم الشرفاء                            

 

 

 



 ه
 

 اإلهداء

 :قدم ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع الىأ

 الى من جعل اهلل رضاه من رضاهما

 لدتي رحمهما اهللاوالدي وو 

 وتصميم ثمار غرسنا إلى من سايرت أحالمي فاحتملت األلم وانتظرت بصبر وعزم

 زوجتي الغالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع الرقم

 أ العنوان 1

 ب تفويض 2

 ج قرار لجنة المناقشة  3

 د شكر وتقدير 4

 ه اإلهداء 5

 و قائمة المحتويات 6

 ط قائمة الجداول 7

 ك قائمة األشكال 8

 ل قائمة المالحق 9

 م الملخص باللغة العربية 10

 س الملخص باللغة اإلنجليزية 11

 اإلطار العام للدراسة :الفصل األول

 2 مقدمة الدراسة 1-1

 3 الدراسة مشكلة 2-1

 4 هداف الدراسةأ 3-1

 4 همية الدراسةأ 4-1

 5 فرضيات الدراسة 5-1



 ز
 

 6 حدود الدراسة 6-1

 6 محددات الدراسة  7-1

 7 مصطلحات تعريف ال 8-1

 اإلطارالنظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني

 9 مقدمة 1-2

 01 تطور المفهوم الثقافي في األردن 1-1-2

 02 بوتاس العربيةشركة ال 2-1-2

 03 األبعاد الثقافية للمجتمع 3-1-2

 05 جتماعيالبعد اإل 4-1-2

 21 الممارسات المحاسبية 5-1-2

 31 الدراسات السابقة 2-2

 31 الدراسات العربية 1-2-2

 32 جنبيهلدراسات األا 2-2-2

 الطريقة واإلجراءات :الفصل الثالث

 39 مقدمة  1-3

 39 منهجية الدراسة 2-3

 41 مجتمع الدراسة وعينتها  3-3

 41 أساليب جمع البيانات 4-3

 40 محتوى اإلستبانة 5-3



 ح
 

 40 منهجية التحليل اإلحصائي 6-3

 42 صدق أداة الدراسة وثباتها 7-3

 نتائج الدراسة الميدانية  :الفصل الرابع

 54 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 1-4

 45 الت اإلستبانةالتحليل الوصفي لمجا 2-4

 45 ختبار الفرضياتإنتائج  3-4

 النتائج والتوصيات :الفصل الخامس

 18 النتائج  1-5 

 14 التوصيات 2-5 

 18 المراجع قائمة

 39 المالحق

 

 

 

 

 

 

 



 ط
 

 قائمة الجداول

 الصفحة المحتوى  رقم الجدول-رقم الفصل 

 34 قيم معامل الثبات لمتغيرات الدراسة (1-3)

 34 توزيع العينة حسب العمر (1-4) 

 34 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي (2-4)

 34 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي (3-4) 

 34 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي ( 4-4) 

 34 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة (5-4) 

رية نحرافات المعياابية واإلالتكرارات والمتوسطات الحس (6-4)
 .الجماعية و فقرات الفردية إلجابات المبحوثين عن

45 

رية نحرافات المعياالتكرارات والمتوسطات الحسابية واإل (7-4) 
 .إلجابات المبحوثين عن فقرات فارق القوى

45 

رية نحرافات المعياإلالتكرارات والمتوسطات الحسابية وا (8-4)
 .عن فقرات تجنب عدم التأكدإلجابات المبحوثين 

44 

رية نحرافات المعياالتكرارات والمتوسطات الحسابية واإل (9-4)
 فقرات التوجه باإلنجاز.إلجابات المبحوثين عن 

44 

ارية افات المعير نحالتكرارات والمتوسطات الحسابية واإل (10-4) 

 .يةإلجابات المبحوثين عن فقرات المهن

44 

رية نحرافات المعيامتوسطات الحسابية واإلالتكرارات وال (11-4)
 إلجابات المبحوثين عن فقرات الثبات

44 

رية نحرافات المعياالتكرارات والمتوسطات الحسابية واإل (12-4)
 .إلجابات المبحوثين عن فقرات التحفظ

46 



 ي
 

رية نحرافات المعياالتكرارات والمتوسطات الحسابية واإل (13-4)
 قرات الشفافيةإلجابات المبحوثين عن ف

44 

 43 ( الفردية مع المهنيةtاختبار ) (14-4)

 44 ( فارق القوى مع المهنيةtختبار )إ (15-4)  

 44 ( تجنب عدم التأكد مع المهنيةtختبار )إ (16-4)  

 44 ( التوجه باإلنجاز مع المهنيةtختبار )إ (17-4) 

 44 ( للفردية مع الثباتtتبار )إخ (18-4)  

 44 ( فارق القوى مع الثباتtختبار )إ (19-4)  

 45 ( تجنب عدم التأكد مع الثباتtختبار )إ (20-4)  

 46 ( التوجه باإلنجاز مع الثباتtختبار )إ (21-4)  

 45 ( الفردية مع التحفظtختبار )إ (22-4)  

 44 ( فارق القوى مع التحفظtختبار )إ (23-4)  

 43 كد مع التحفظ( تجب عدم التأtختبار )إ (24-4)  

 44 ( التوجه باإلنجاز مع التحفظtختبار )إ (25-4)  

 44 (الفردية مقابل الجماعية مع الشفافية tختبار )إ (26-4)  

 44 ( فارق القوى مع الشفافيةtختبار )إ (27-4)  

 44 ( تجنب عدم التأكد مع الشفافيةtختبار )إ (28-4)  

 44 نجاز مع الشفافية( التوجه باإلtختبار )إ (29-4)  

 

 



 ك
 

 قائمة األشكال

 الصفحة المحتوى  شكلرقم ال-رقم الفصل 

 6 نموذج الدراسةأ 1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل
 

 قائمة المالحق

 الصفحة المحتوى  رقم الملحق

 44 الدراسة إستبانه 6

 654 ترميز إجابات المبحوثين على أسئلة القيم الثقافية. 5

 666 حكمينسماء السادة المأقائمة ب 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م
 

  المحاسبية في الممارسات الثقافية للعاملين أثر القيم

  العربية البوتاس شركة عن دراسية حالة

 إعداد

 الشرفاء إبراهيم عبدالكريم عبدالواحد

 بإشراف 

 الدكتور عبد الرحيم القدومي

 الملخص 

 ي شركةارسات المحاسبية فهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر القيم الثقافية على المم

البوتاس العربية كحالة دراسية وتم إعتماد القيم الثقافية التي حددها هوفستد وهي الفردية مقابل 

القيم التوجه اإلنجاز )و (تجنب المجهول)تجنب عدم التأكد و (مسافة السلطة)فارق القوى والجماعية 

 .(القيم األنثوية)مقابل التوجه بالعالقات   (الذكورية

والتي تتأثر بالقيم ، Gray (1988)واإلعتماد كذلك على الممارسات المحاسبية التي حددها 

 ،ولتحقيق هذا الهدف فإن الباحث إستخدم البيانات األولية، Hofstede (1980 )الثقافية التي حددها 

م مستجيب مابين مدير مالي ورئيس قس (49)تم توزيعها على عينة شملت وتم إستخدام إستبانه

 :وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها (،المقصودة)ومحاسب بالطريقة الميسرة 

وجود مهنية عالية في شركة البوتاس العربية بسبب وجود فردية متوسطة وفارق قوى مرتفع 1-

 مرتفع نسبيًا. (القيم الذكورية)و تجنب عدم التأكد العالي والتوجة باإلنجاز

كة البوتاس العربية بسبب وجود فردية متوسطة وفارق قوى مرتفع و وجود ثبات عالي في شر 2-

 مرتفع نسبيًا. (القيم الذكورية)تجنب عدم التأكد العالي والتوجة باإلنجاز



 ن
 

وجود تحفظ عالي في شركة البوتاس العربية بسبب وجود فردية متوسطة وفارق قوى مرتفع و 3-

 مرتفع نسبيًا. (م الذكوريةالقي)تجنب عدم التأكد العالي والتوجة باإلنجاز

وجود شفافية عالية في شركة البوتاس العربية بسبب وجود فردية متوسطة وفارق قوى مرتفع 4- 

 مرتفع نسبيًا. (القيم الذكورية)و تجنب عدم التأكد العالي والتوجة باإلنجاز 

الي عأسباب أخرى قد يكون لها أثر في وجود مهنية عالية وثبات  كويرى الباحث أن هنا

وتحفظ عالي وشفافية عالية في شركة البوتاس العربية وهي إلتزام الشركة بمعايير المحاسبة الدولية 

/  2013/  2012/  2011/والذي ظهر جليًا من خالل مراجعة التقارير السنوية للشركة لألعوام 

2014. 

 تاس العربية .: القيم الثقافية ، الممارسات المحاسبية ، شركة البو  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

This study aimed at identifying the impact of the cultural values on the 

accounting practices in the Arab Potash Company as a case study. The 

cultural values which were specified by Hofostede(1980) are: the 

individuality versus collectivity, the power distance (authority distance), 

uncertainty avoidance (avoiding the unknown), trend toward achievement 

(masculinity values) versus trend toward  relationships (femininity values). 

The study also used the accounting practices which were specified by 

Gray(1988), that are affected by the cultural values specified by Hofostede. 

In order to achieve this objective, the researcher used the primary data. The 

researcher also used a questionnaire that was distributed to 49 respondents, 

including a financial manager, a head of a department, and an accountant by 

the intentional method. The study concluded a number of results, the most 

notably: 

1- There is a high professionalism in the Arab Potash Company because 

of the presence of a medium individuality and a power distance as well 

as a high uncertainty avoidance and a relatively high trend to 

achievement (masculinity values). 

2- There is a high reliability in the Arab Potash Company because of the 

presence of a medium individuality and a power distance as well as a 



 ع
 

high uncertainty avoidance and a relatively high trend to achievement 

(masculinity values). 

3- There is a high preservation in the Arab Potash Company because of 

the presence of a medium individuality and a power distance as well 

as a high uncertainty avoidance and a relatively high trend to 

achievement (masculinity values). 

4- There is a high transparency in the Arab Potash Company because of 

the presence of a medium individuality and a power distance as well 

as a high uncertainty avoidance and a relatively high trend to 

achievement (masculinity values). 

The researcher suggests that there are other reasons which may have an 

impact in the existence of high professionalism, high consistency, high 

conservatism and high transparency in the Arab Potash Company, which is 

illustrated in the company commitment with the international accounting 

criteria, that  appeared clearly through reviewing the annual reports for the 

company for the years :2011, 2012, 2013 and 2014. 

 

Key words ; cultural values , accounting practices , Arab Potash 

Company. 
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 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة الدراسة 1-1

سرة الذي ينتمون اليه سواء داخل األ نمط حياة العاملين وتطبعه بطابع المجتمع الثقافة تعكس

ختالق طرق إل هي المحددةإجتماعي مستمرة و  تطُبععملية  وهي .أو المؤسسات المجتمعية المختلفة

ها ثقافة العاملين تجعل المنظمة تتجاذب متابعةالقصور في  وأن ،حياة وأساليب التعامل مع اآلخرين

طرق خاصة بثر ميال للتعامل مع بعضهم البعض كأفتصبح كل مجموعة ، و تجاوزاتأ ثقافات فرعية

المنظمة  ولهذا تحتاج، لألداء ومصدر تعزيز،واإلنسجام من الثقة والتقارب  بهم تعكس مستوى معين

نجذابهم إي ف أن تدرس ثقافات العاملين لتحدد ماهي العناصر السلبية واإليجابية والتي قد تكون سبباً 

تحديد أوجه القصور ورسم  حتى يصبح باإلمكان، ذلك تلك التي تحول دون أوضمن مجموعات 

  .والتغلب على السلبي،الخطط لتعزيز اإليجابي 

لبناء ا والتي تشكل ثقافة العاملين إحدى مكوناتها الرئيسية جنبًا الى جنب معتلعب البيئة الداخلية    

، لقطامينفي سلوك العاملين )اوذلك عن طريق التأثير ، في أداء المنظمات وحيوياً  هاماً  التنظيمي دوراً 

6006). 

فون يقومون به من مهام ُيكل إذ يؤدي وجود انماط ثقافية مختلفة بين العاملين الى تباين ما

 Hofstede (1980) .ة في ممارساتهم المحاسبيةبها وقد تمتد لتشمل ظهور أنماط متباين

دراسة سات األعمال تهدف هذه الونظرًا لهذا األثر المتوقع لألنماط الثقافية المختلفة في مؤس

األنماط الثقافية لدى العاملين في شركة البوتاس العربية وفق ماورد في دراسة  الى إستكشاف

Hofstede (1980)  كد ألتوفارق القوى وتجنب عدم ا ،ربعة أنماط ثقافية تتمثل في الفرديةأالذي حدد

لمحاسبية ربعة على الممارسات ام الثقافية األًا في تحديد أثر هذه القيضيأوتهتم ، والتوجه باإلنجاز

 .وهي المهنية والثبات والتحفظ والشفافية Gray (1988)التى حددها 
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 :  مشكلة الدراسة2-1

 لىع المحاسبية الممارسات إختالف إلى يؤدي قد الشركات في العاملين لدى الثقافة اختالف إن
 ساتالممار  هذه وتوحيد لتنظيم دولية جراءاتوا   وأنظمة وقوانين معايير محاسبية، وجود من الرغم
                                                 كلما  أنه حيث المحاسبية،  الممارسات في مهما  دورا يلعب  زال ال ثقافة العاملين تأثير أن إال

 اولسيحو  اكبر،  الصالحيات تفويض أصبح ،كبرأ تنظيمي هيكل ذات وأصبحت الشركة حجمكبر 

 مارسرررررررررررراتالم ثرها علىأو  العربية البوتاس شررررررررررررركة في العاملين لدى الثقافية القيم قياس الباحث

 . الشركة في المحاسبية

 .وتمثل األسئلة التالية وسيله أفضل لفهم هذه المشكلة

اس على الممارسات المحاسبية في شركه البوت هل يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملينالسؤال الرئيس: 

 ربية ؟الع

 :وتتفرع منه األسئلة التالية

 الممارسررررررررات المحاسرررررررربية في شرررررررررركة المهنية كإحدى هل يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على -1

 البوتاس العربية؟

ة سررررررررررات المحاسررررررررربية في شررررررررررركر المماالثبات كإحدى للعاملين على  هل يوجد أثر للقيم الثقافية -2

 البوتاس العربية؟

ة الممارسرررررررررات المحاسررررررررربية في شررررررررررك التحفظ كإحدى يم الثقافية للعاملين علىهل يوجد أثر للق -3

 البوتاس العربية؟ 

ركة الممارسرررررات المحاسررررربية في شرررررر الشررررررفافية كإحدى على الثقافية للعاملين هل يوجد أثر للقيم -4

 البوتاس العربية؟
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 :  أهداف الدراسة 3-1

يه حقق ما نصرربو اليبة على أسررئلتها قد من خالل المشرركلة وماتم عرضرره من متغيرات فإن اإلجا

 :من أهداف وتتمثل في

 بين القيم الثقافية والممارسات المحاسبية .محاولة الربط  -8

 التعرف على القيم الثقافية السائدة في مجتمع الدراسة واثرها على الممارسات المحاسبية. -2

ثر السلبي ومحاولة تحجيم االالتعرف على اهم الممارسات المحاسبية التي تتاثر بالقيم الثقافية  -9

 لتلك الممارسات .

 توجيه القيم الثقافية بما ينصب في صالح الممارسات المحاسبية ،والشركة ككل . -5

 :أهمية الدراسة 4-1

 :من خالل المشكلة وأهدافها وفرضياتها تكمن أهمية الدراسة في محاولة

 .تاس العربيةفي شركة البو المحاسبية  ضعف الممارسات الى تؤديالتعرف على القيم الثقافية التي -1

 .العربية في شركة البوتاسقوة الممارسات المحاسبية  الى تؤديالتعرف على القيم الثقافية التي -2

 .العربية في شركة البوتاسالتعرف على القيم الثقافية التي لم تؤثر في الممارسات المحاسبية -3

 .في شركة البوتاس العربيةارسات المحاسبية محاولة توظيف القيم الثقافية لصالح المم-4
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 فرضيات الدراسة 5-1 

 :ما تم عرضه في المشكلة واألهداف تكون الفرضية األساسية للدراسة من خالل

Ho بيةفي شركة البوتاس العر  ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على الممارسات المحاسبية،  

  :رضيات الفرعية التاليةوينبثق من هذه الفرضية الرئيسية الف

Ho1. وتاس الممارسررات المحاسرربية في شررركة الب المهنية كإحدى على ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين

 .العربية

H02.  بوتاس سرررات المحاسررربية في شرررركة الر المماالثبات كإحدى ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على

 .العربية

Ho3. وتاس الممارسررات المحاسرربية في شررركة الب التحفظ كإحدى ثقافية للعاملين علىال يوجد أثر للقيم ال

  .العربية

H04. البوتاس  الممارسات المحاسبية في شركة الشفافية كإحدى ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على

  .العربية
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 أنموذج الدراسة

 المتغيرات التابعة                                           المتغيرات المستقلة 

 الممارسات المحاسبية                                               القيم الثقافية

 Individualism .                      الفردية -8

       Power distance               القوى .   فارق-2

                                              Uncertainty Avoidance . التأكد عدم تجنب-9
  Masculinity.                  نجازباإل لتوجها-5

                          Professionalism.   المهنية -8      

 Uniformity.          الثبات -2

 Conservatism.      التحفظ -9

 transparency.     الشفافية -5

 (   أنموذج الدراسة1رقم )الشكل 

 حدود الدراسة: 6-1

  6012/6012سيتم تطبيق هذه الدراسة خالل العام الجامعي :الحدود الزمانية

 الحدود المكانية: سيتم تطبيق هذه الدراسة على شركة البوتاس العربية.

 

 محددات الدراسة:  7-1

 .ستقتصر هذه الدراسة على العاملين في شركة البوتاس العربية -

 .ستقتصر هذه الدراسة على قياس القيم الثقافية وعالقتها بالممارسات المحاسبية -
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   :المصطلحات تعريف 8-1 -

 القيم الثقافية:

 Individualism  الجماعيه: مقابلالفردية  :أوال

من المتوقع فراد و نجازات الشخصية وحقوق األفي المجتمعات الفردية على اإل ينصب التركيز

ي المقابل, نتماءاتهم وفإختيار ا  و ،سرهم أبالدفاع عن حقوقهم وحقوق  الذين يهتمون اصشخن يقوم األأ

 متماسكة ومستمرةأعمال , كأعضاء في مجموعة أو منظمة المجتمعات الجماعيةيتصرف األفراد في 

يس لى المجموعة ولإمدى الحياة )"كلمة جماعية في هذا المعنى ليس لها معنى سياسي فهي تشير 

 (Hofstede.1980) .ولة "(الى الد

    .        Power distanceفارق القوى.  :ثانيا

اصب بين في المن للتباين منظمات األعمالاألقل قوه في  األفراد يعكس هذا البعد مدى تقبل 

 (Hofstede.1980) .الواحدة أعضاء المنظمة

   .Masculinity           التوجه باالنجاز:ثالثا

 لذكوريامع الذكوره واألنوثه. إذ أن المجتترتبط بالمكون الجنسي بين بمفاهيم يتعلق هذا البعد 

 ديمثل اإلصرار والنجاح الما،يعكس القيم المسيطرة فيه صفات الذكوره التي تشمل التحديات 

يتم التركيز على النوعيات التي تميل نحو الجو  الجانب المكون للمجتمع األنثويبينما ، واإلنجاز

 ((Hofstede.1980 االهتمام باآلخرينو ،هتمام بالعالقات ونوعيه الحياة مثل اإل، العائلي
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                 Uncertainty Avoidance   .رابعا تجنب عدم التأكد

وكيفية تعامل منظمات األعمال مع عدم التأكد ، بدرجة عدم اليقين والغموضويتعلق هذا البعد      

داره المسررررررررررررتقبل والسرررررررررررريطرة إه عدم التأكد تنشررررررررررررا عندما يحاول األفراد وقو ، ودرجة تحملهم للمخاطر

رتياحا من خالل التركيز على إتجنب عدم التأكد ينشررررررا عندما يكون هناك جو أكثر  عليه.وضررررررعف

                (Hofstede.1980) الممارسات أكثر من المبادئ.
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 الفصل الثاني

 لسابقةاإلطار النظري والدراسات ا

 :مقدمة1-2

عالقتها ة و يالقيم الثقاف الجوانب النظرية المتعلقة بموضوعبيهتم هذا الجزء من الدراسة 

و ،نهام التقليدية الحديثة على حساب من أنظمة المعلومات جزءا إعتبارهببالممارسات المحاسبية 

 ،مات األعمالوسلوكه الشخصي داخل منظقتصادية اإلالفرد علم المحاسبة بحياة  يسمح بربط

يصالها إلى  تها ونتائج ما يصدر عنها من أعمالستخداماا  و  مل ألثر المحتا نإ، أصحاب المصالحوا 

لقياس ي اف األدوات المهمة للقيم الثقافية على الممارسات المحاسبية الحديثة تأخر في إعتباره إحدى

 . والتقرير عن أنشطة وربحية منظمات األعمال

قادمًا حقيقيًا ت ججقد يؤ  تعدد القيم الثقافية للعاملينو  نفتاحيةمد ألثر إاإلهمال غير المتعن إ 

المخاطرة  رتفاع مستوياتإتب عليه ر تياألمر الذي ، في مفاهيم وأدوات الرقابة المحاسبية التقليدية

 بإختالف ممارسات العاملين الناجمة عن إختالف مستوياتهم الثقافية.  المرتبطة

 من معهد المحاسبين القانونيين األمريكي الى تدخلتلك المخاطر رتفاع حدة أثر إ أدى 

(AICPA)  حيث ُشّكلت لجان عمل ، ستشعرت مثل هذه الحقيقة المهمةإالتي ة المنظمات المهنيو 

 .إصدار المعايير المحاسبيةبحثية مشتركة عملت ومن خالل جهد بحثي دؤوب على 

ارق القوى الفرديه والجماعية/ ف وهييم الثقافية نتيجة لذلك إهتم هذا الفصل بإظهار أنواع الق

لى جررانرب قضررررررررررررررايررا اخرى ذات عالقررة إ، /تجنرب عرردم التررأكررد / التوجرره برراإلنجراز والتوجره بررالعالقررات

  .و األبعاد الثقافية للمجتمع ،مثل تطور المفهوم الثقافي في االردن  بموضوع الدراسة
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 تطور المفهوم الثقافي في األردن 2-1-1

: مجموعة من اإلتجاهات المشررررررررررررررتركة والقيم واألهداف والممارسررررررررررررررات التي تميز منظمة أو  الثقرافة

 . جماعة عن غيرها

الرسمية  عتماده من قبل المؤسسة الثقافيةإتم ليللمفهوم الثقافي بعد البحث عن تعريف خاص 

إنشائها  ىعل على تعريف لهذا المصطلح بالرغم من مرور ثالثة عقود يحدد أو يعثرفي األردن لم 

، (6001-6006ستثناء تعريف مختصر ورد في كتيب خطة التنمية الثقافية )إب ، (1811)منذ العام 

 :والذي ينطوي على مكونين هما«طرق العيش والتفكير»إذ ُعّرفت الثقافة بأنها 

، واآلداب، ةواللغ، والقوانين، واألعراف، والتقاليد، والعادات، والعقائد، ويشمل الدين :أ.المكون الروحي

 .والفنون

 ويشمل كل ما أبدعه اإلنسان من أدوات ومعدات والتطور التكنولوجي :ب. المكون المادي

ورغم تقلب  1862بدأ في األردن بإنشاء دائرة الثقافة والفنون في العام ، فالعمل الثقافي المؤسسي

  ،والشباب(، ثاروالسياحة واآل، رتباط العمل الثقافي المؤسسي بوزارات مختلفة )اإلعالمإ

وهو األدب  ،فيمكن حصر الفهم الضمني لمصطلح الثقافة لدى القائمين على العمل الثقافي الرسمي 

 .والفنون بأنواعها.

جرى عمل جاد يهدف إلى مأسسة العمل الثقافي لصياغة فلسفة ورؤية ورسالة وزارة الثقافة 

 ،تتكرر التعبيرات مثل: الثقافة والفنونإذ  ،اً  ،1811لسنة  2للمرة األولى في نظام تنظيم الوزارة رقم 

اإلبداع الفكري  ،المؤسسات الثقافية، الثقافة الوطنية، العمل الثقافي، الثقافة والفنون الجميلة واألدائية

 ،لمفاهيما قطاعات الثقافة والفنون. وال يخفى هنا درجة االلتباس في، العالقات الثقافية، والثقافي والفني

قسيمها! وهذا حتى الفنون جرى ت ،آلداب والفنون والعلوم تبدو كأنها أشياء مستقلة عن الثقافةفالفكر وا

وقد تعاملت  ،يؤكد مرة أخرى أنه لغاية ذلك التاريخ لم تلتفت المؤسسة الرسمية إلى تحديد مفهوم الثقافة
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وملتبسًا  ،هومفي حين أنه في واقع األمر بقي غير مف، في موضوع الثقافة وكأن المصطلح مفهوم

 .أيضاً 

قافي الموضوع الث، بشكل عام، ولم يوِل العاملون في المجال الثقافي والمفكرون في األردن

تقى إذ نظمت وزارة الثقافة مل، إال مع بداية األلفية الثالثة، خاصة في إطار البحث النظري، هتماماً إ

رابطة الكتاب األردنيين حلقة بحثية  ثم عقدت، 6000في العام « الثقافة والتنمية»خاصاً تحت عنوان 

 ثم جاء مؤتمر الثقافة الوطني األول، «نحو استراتيجية ثقافية وطنية»تحت عنوان  6006في العام 

 التي نظمتها وزارة الثقافة مطلع العام، «نحو استراتيجية ثقافية وطنية»ثم ندوة ، 6002في العام 

. جميع هذه 6002ظمها الجامعة األردنية منذ العام والمؤتمرات الثقافية الوطنية التي تن، 6008

توجهات لتبنى عليه رؤية لل، الفعاليات سعت جادة للتأسيس لفهم علمي ومنهجي لمفهوم الثقافة

 .ستراتيجية في هذا المجالاإل

قافي أو أوراق ملتقى عمان الث، ةيومن خالل البحث في وثائق ندوة تشكيل السياسات الثقاف

، لثقافي األولوأوراق المؤتمر ا، «ستراتيجية ثقافية وطنيةإنحو »وأوراق ندوة ، ة والتنمية(التاسع )الثقاف

ت التي تقدم التعريف الذي وضعه المؤتمر العالمي للسياسا، يمكن العثور على تعريفات مختلفة جداً 

م تكون اليو قد ، بمعناها الواسع، وينص على أن الثقافة، 1816الثقافية الذي عقد في مكسيكو العام 

جتماعية إعبارة عن جماع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تمّيز مجتمعاً بعينه أو فئة 

ظم القيم ة لإلنسان ونكما تشكل الحقوق األساسي، بعينها. وهي تشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة

في  من أنماط السلوك المشترك السائدة إنها جملة ،و توليفات من التعريفات المختلفةأ،  والمعتقدات

وهي السمات والمالمح الخاصة التي تميز مجتمعًا ، سواء أكانت معنوية أم مادية، مجتمع معين

فكرية أم عاطفية. أما ما يضيفه ، سواء أكانت روحية أم مادية، جتماعية معينةإأو زمرة ، معيناً 
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تحديد مكانة  فهو، قافية وحماية الموروث الثقافيالسياسات الث»العمايرة في بحثه الذي جاء بعنوان 

 .التراث في الثقافة بوصفها الصورة المميزة لألمة وقوام شخصيتها

 

 شركة البوتاس العربية  2-1-2

وقد منحت حكومة ، 1826تموز  7تأسررررسررررت شررررركة البوتاس العربية المسرررراهمة العامة في 

وينتهي ، 1821ر أمالح البحر الميت خالل عام سررررتثماإالمملكة األردنية الهاشررررمية الشررررركة إمتياز 

عام من تاريخ المنح حيث تنتقل ملكية المصررررررانع والمنشررررررات لصررررررالح  100متياز بعد مرور هذا اإل

 .بدون أي مقابل حكومة المملكة األردنية الهاشمية

 1بقيمة اسمية  سهم 17.200...1دينار مقسم إلى  17.200...1يبلغ رأسمال الشركة  

شهادة إيداع دولية تتداول في بورصة لندن وكل شهادة إيداع  2.216.تم إصدار  .ل سهمدينار لك

                      .من رأس المال تمثل سهما واحداً 

نشاء الصناعات المشتقة من تلك  من غايات الشركة إستخراج األمالح والمواد الكيميائية وا 

كة حاليا في إنتاج البوتاس وملح الطعام وثاني وينحصر نشاط الشر ، األمالح والمواد الكيميائية

نتاج األمالح المختلطة والطين  ،واق العالميةوبيعها في األس، فوسفات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم وا 

 .محافظة الكرك  –المصنع في غور الصافي  و ،تقع اإلدارة العامة للشركة في عمان
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 األبعاد الثقافية للمجتمع:3-1-2

و منابع ما أوتبين مصررررررررررررررادر ، العالم يتم فهمنموذجرا إدراكيا رفيعا يبين كيف إلثقرافرة تمثرل ا

الذي و  ،وثيق باإلنسرررررررررررررران رتباطإعمال فالثقافة ترتبط وصررررررررررررررلرت اليه ثقافة العاملين في منظمات األ

 طتهنشررأوعن طريقها توصررف جميع ، من وحي حاجاته اإلجتماعية واإلقتصررادية والسررياسررية عهاصررن

 (106:1888، ونمط إدراكه وأسلوب تفكيره )الدباس، بهاوم قالتي ي

 أنواع تكاملية ونظامية للثقافة هي: ثالثةأن هناك  (Gebre &Antallo.2001) وقد حدد 

  الثقافة الذهنية

اذ أن مجموع نسق القيم واإلدراك والرؤية ونسق ، االيدولوجيا والفلسفة النظرية والمعتقد مثل: 

 .ها هذا النوع من الثقافةالمعتقدات تمثل بمجموع

 الثقافة المادية/الطبيعية

لكتروني الحاسب اإلو  كالقواميس والموسوعات صنعها اإلنسان مثل وتشير إلى األشياء التي

 غيرها.و والطرق والورق واألقالم 

  ثقافة التصرف

 وتتضمن كل تصرفاتنا المعبرة التي نستخدمها لتوصيل كوامننا الداخلية إلى العالم.

فالثقافة تعد نسقا يتميز بكثير من اإلنسجام الداخلي العميق لمكوناته أو قوانينه التي تقوم  لذا

 جتماعية الحيوية. عليها الممارسات المتأصلة التي تعبر عن األغراض اإل

 تي:وفي هذا اإلطار يمكن إجمال أهم مكونات الثقافة باآل

 

 

  



85 
 

 اللغة:

ر لتكوين فهي سبيل مهم وخطي، نها الفكري والعاطفيتعد اللغة مضمون الهوية الثقافية ومخزو 

فشكل  ،فالناحية الفكرية للغة تتجلى في تراكيبها ونوعية جملها، اإلدراك العقلي والحسي أو لتغييره

 الجملة مرتبط دائما بضرب معين من التفكير.

 القيم:

يعرفها وليام  و ،تهتنشئ خبراته العملية منذالتي تأتي من ، تمثل القيم موجهات سلوك اإلنسان

عتبارها إللحكم على األشياء حيث ينظر لها داخل الثقافة ب هدف أو مستوى قياسي)ايكهارت بأنها 

ذ من المستحيل أن يحتفظ أي مجتمع إ 1997:403))، مسائل مرغوب فيها( السمهوري وسعادة

يم المركزية التي الق وبخاصة تلك، ستمراره ما لم يشترك أعضاؤه بقيم معينة تسود بينهما  بتماسكه و 

 (655:6443، . )جاللعن غيرها هايميز  معيناً  تعطي للثقافة طابعاً 

 المعتقدات:

حقيقة ك، و إعتناقه المعتقد بأنه "شيء ما يتم تعلمه Webster (666:1816)يعرف قاموس 

على أن أبناء الطبقات  Durkheimيدعمها ويرسخها معلم أو مدرسه أو طائفة". وتشير دراسات 

تجاهاتهم إلا   ليصبح لديهم ثقافات مختلفةجتماعية المختلفة يختلفون في معتقداتهم وا 

 .(33:6443، )جالل

 الدين:

فية وغالبا ما تشكل القاعدة المعر ، ومؤثرة في حياة المجتمعات تشكل األديان عقائد راسخة جداً 

وهو ، سانلكون والحياة واإلنفالدين يقدم رؤية شمولية تجيب على األسئلة النهائية المتعلقة با .لها

 .ى كافةوالمعتقدات األخر ، نظام معرفي متميز يؤثر في المجاالت المعرفية والعلوم المتخصصة كافة

  (45:5555، )ملكاوي
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مثل وهي ت، تؤثر في تصرفات األفرادوعلى أساس ذلك تجمع الدراسات على أن الثقافة 

 األبعاد التي تنتشر فيها وتتخللها ومنها:

 البعد االجتماعي:4-1-2 

بعاد لذا يمكن إعتبار هذا البعد من األ، األفرادمختلف السلوكيات التي يقوم بها  يتمثل في

ن وفق ما تم تحديده م والذي تم إستخدامه ضمن هذه الدراسة ،تفسيرًا لثقافة العامليناألكثر 

 (Amat & et.al..2000:4) ذات البعد اإلجتماعي.أبرز القيم الثقافية   Hofstedeالباحث

 Individualism  الجماعيه: اوالفردية  :أوال

زيادة و نجازات الشخصية التركيز على اإل الىفراد في المجتمعات الفردية ندماج األإ يؤدي

المجتمعات  في يتصرف األفراد نتماءاتهم وفي المقابل ,إختيار ا  سرهم و أعن حقوقهم وحقوق  الدفاع

و منظمة متماسكة ومستمرة مدى الحياة )"كلمة جماعية في هذا الجماعية , كأعضاء في مجموعة أ

 فهي تشير الى المجموعة وليس الى الدولة "(  ،المعنى ليس لها معنى سياسي

جع تشة في بريطانيا يأن القيم الثقافتبين  " Hofested. 1991"وبموجب دراسة أجراها 

الحه مص بمراعاة الفرد ال بحيث يهتمو منظمات األعمأداخل األسرة الفردية على المستوى الكلي 

وتبين الميل نحو الثقافة الفردية في ألمانيا إذ وجد زيادة في تركيز ، من المصلحة العامه الخاصة بدالً 

قومون ن يحصلو من األعمال التي يأفهم يتوقعون ، الشخصية والحقوق الفردية األفراد على اإلنجازات

   .بها على إحتياجاتهم الخاصة

 اتإذ تبين ميل األفراد للعمل ضمن مجموع اً فإن مؤشر الفردية منخفض نسبي ،ي اليابانأما ف

ما ينعكس ذلك على نظام إتخاذ القرارات في مؤسسات األعمال وعلى من إستخدام الفردية  بدالً 

 .مثل التسوق والرحالت والسفر،سلوكهم في حياتهم اليومية 
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    .        Power distanceفارق القوى.  :ثانيا

 توزيعللقل سلطة في المنظمات والمؤسسات عضاء األهو مدى توقع وقبول األ :فارق القوى

 تقبل اً ضالثقافات التي يكون فارق القوى فيها منخفإذ تتوقع  ،في السلطة بين العاملين متكافئالغير 

أشخاص كلبعض ببعضهم ا فيزداد، و ديمقراطيةأعالقات القوة التي تكون أكثر إستشارية األفراد 

رات مع صناعة القرا إرتباطاً ن هم أكثر و والمرؤوس، متكافئين بغض النظر عن مكانتهم الرسمية

الخاصة بمن هم في السلطة وينتقدون هذه العملية ويطالبون بالحق في المشاركة في ذلك وفي 

التي تكون أكثر  ةالتي يكون فيها فارق القوى مرتفع يقبل األشخاص األقل قوة بعالقات القو  الثقافات

 ،ميةالى وضعهم في بعض المناصب الهرمية الرس ن بقوة األخرين إستناداً و ويعترف المرؤوس إستبداداً 

ولكن ،زيع القوة في تو  موضوعياً  ال يعكس إختالفاً ،ولذلك فان مؤشر فارق القوى الذي يعرفه هوفستد 

 .فوارق السلطةمع األشخاص  كيفية تعامليعكس 

في المملكة  (تبين أن فارق القوى )مسافة السلطة Hofested (1991)  وبموجب دراسة

 على المستوى الكلي يظهر ذلك بعده طرق مثل التشريعات التي المتحدة منخفضة الى حد معقول 

، ميةداخل المكتب وتتجسد في قليل من الرس بين الرؤساء والمرؤوسين اً تحمى األقلية العرقية نسبي

ياء ألن ألمانيا ليس لديها فجوة بين األغنا فمسافة السلطة منخفضة نسبيًا لمانيأوكذلك الحال في 

 وبذلك فإن األلمان لديهم فرصة للنهوض،ولكن لديها إيمان قوى في المساواة لكل مواطن  ،والفقراء

 .في المجتمع

الهرمية  اوحيث أن الثقافة اليابانية معروفة بطبيعته،في اليابان درجة هذا البعد مرتفعة نسبياً ماأ

 ويشبه ما هو متوقع بين الثقافات اآلسيوية والمجتمع يميل إلظهار الهيكل الهرمي بأفضل 

 



88 
 

وفي أماكن العمل يظهر إرتفاع فارق القوى من خالل مركزية القرار ،مظهر من خالل المهنية

 .روحي و زعيمأهو الذي يكون مستبد ،وتركيز السلطة والرئيس المثالي

  Uncertainity Avoidance أكد.تجنب عدم الت :ثالثا

عضاء المجتمع أذا المؤشر يعكس مدى سعي هتحمل المجتمع لعدم اليقين والغموض، و 

للتعامل مع المجهول من خالل تقليل عدم اليقين، ويميل الناس في الثقافات التي تتمتع بدرجة عالية 

من حدوث الظروف غير  وهم يحاولون الحد ،كثر عاطفيةأن يكونوا أمن تجنب عدم اليقين الى 

وانين من خالل تخطيط وتنفيذ القواعد والق المعروفة وغير العادية والمضي قدما مع التغيرات تدريجياً 

وفي المقابل يقبل الناس في الثقافات ذات المستوى المنخفض من تجنب عدم  ،واللوائح التنظيمية

يهم بالراحة حيالها ويسعون لتكون لد ويشعرون،و البيئات المتغيرة أاليقين المواقف غير المنظمة 

 مكان. قواعد قليلة بقدر اإل

  (Hofested. 1991)وبموجب دراسة أجراها    

فتوحة ن الثقافة البريطانية مأوهذا يعني  ،القيمة الثقافية منخفضة جداً تبين أن درجة هذه 

يح المستمر من خالل التنق ألخذ المخاطر والتعامل مع التغيير على المستوى الكلي،  يظهر ذلك اً نسبي

 للقوانين والهياكل الحكومية.

قية مع لمانيا الشر أرتفع هذا المؤشر بعد دمج إ و اً لمانيا فان المؤشر عالي نسبيأفي كذلك 

فأصبحت ية، الحرب العالمية الثانلمانيا في أللخسائر التي تكبدتها  لمانيا الغربية وقبل ذلك نتيجةأ

لى إ ويرجع ذلك في اليابان فان المؤشر عالي جداً إمكانية للمخاطرة، أما ي أالشركات اليوجد لديها 

عتبارها ركيزة أساسية من منطلق ديني وتماشيا مع ما كان يعتقده األجداد  صرامة العادات والتقاليد وا 

 والسلف.
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  .Masculinity   او التوجه بالعالقات التوجه باالنجاز :رابعا

 في المنافسة والحزم والمادية والطموح والقوة , في حين ان الثقافات ن قيم الثقافات الذكوريةكمت

  .على العالقات ونوعية الحياة مع التأكيد على التواضع والرعاية يزداد التركيز فيهااالنثوية 

حد ما  ىتبين أن درجة هذا البعد متوسطة ال " Hofested. 1991"وبموجب دراسة أجراها 

 ن المجتمع البريطاني وثقافته تهدف الىأوذلك يعكس حقيقة  وألمانيا في كل من المملكة المتحدة

اواة بين بالمرأة ويعمل على تحقيق المس اً يضألماني يهتم ما المجتمع األأ.تحقيق المساواة بين الجنسين

 .الجنسيين

صدار إن يكون أوذلك نتيجة رفض اليابانيين  عالي جداً  وفي اليابان فأن درجة هذا البعد

مر لهم من قبل المرأة وكذلك كون من خصائص المجتمع الياباني الرجولة ولوجود مستويات االوا

  .من الحفاظ على البيئة عالية من القدرة التنافسية والنجاحات المادية وتحقيق االعمال بدالً 

 (1-2)جدول 

 تصنيف هوفستد للقيم الثقافيه

 ل تصنيف هوفستد لالداره العربيةمعد المعدل العالمي لمعايير هوفستد القيمه الثقافية

 منخفضه  38 64 الفرديه
 مرتفع  80 55 فارق القوى

 مرتفع  68 43 تجنب عدم التاكد
 مرتفعه قليال  52 50 التوجه باإلنجاز

 .الجدول من إعداد الباحث إعتمادا على تصنيف هوفستد لإلدارة العربية والعالمية

(hofested.1991) 
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 لوا بها معن يتعامأا بينهم في إ ستخدامهم ألنماط التفكير التي إعتادو يختلف األفراد فيم

توى ذلك اإلختالف إلى مس وقد يصل، المعلومات المتاحه حيال المشكالت والمواقف التي يواجهونها

 فالفكر ال ينطلق عموما من ، أو بين المجتمعات بأسرها نسبياً ، المجموعات داخل المجتمع الواحد

ء منهجه ووضع تصوراته ورؤيته. وال يعتمد الخيال في صياغه أحكامه ومواقفه وال يبدأ فراغ في بنا

و آخر أمن العدم في تحديد أهدافه ولكنه في كل ذلك يصدر عن إطار معرفي يترك بصماته بشكل 

ماط سلوكياته نأوتحدد ، ( والتي تؤثر بطريقه مباشره في منهجيه تفكيره68.: 6000، عليه )منجود

اق تستنبع من قدرته على اإل، ( وبذلك فان قيمة نمط فكري0.: 6000، ه العقلي )ملكاويونشاط

  .جتماعية التي يولد منهاساسية للنظم الثقافية واإلمع المبادئ األ

ن هناك إختالفات شاملة بين التوليفة الثقافية للدول التي أ، Hofstedeطار وجد وفي هذا اإل

ألن إحدى  اً بالتالي فإن نمط التفكير مختلف دولي و ،اً قافة مختلفة دولينظمه الثأدرسها بما يعزز كون 

 ومن جانب آخر فإن تأثير هذه القيم على الفكر العلمي، اً مختلفه دولي مكوناته المعرفيه األساسية

يترجمه  وهو ما ،الجانب النظري والتطبيقي على حد سواءفي وقولبته  تكوينه  في اً يؤدي دور أساسي

(Gray.1988)  من خالل تحديد القيم المحاسبيه لمعرفه أساسها الثقافي وفق أبعادHofstede  

أربع قيم محاسبية  Grayوفق إطارها الثقافي فقد حدد  اً للثقافة , وبالتالي تصنيف البيانات محاسبي

(Gray & Redbaugh.1997: 74 ) 
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 Accounting practices   الممارسات المحاسبية5-1-2

  Professionalism versus statutory control:نية مقابل السيطرة القانونيةالمه-1

تفضيل ممارسة الحكم المهني والحفاظ على  :( المهنية بأنهاGray, 1988 P.8وقد عرف )

ف من اإللتزام بالمتطلبات القانونية اإللزامية والرقابة القانونية ويمكن تعري التنظيم الذاتي للمهنة بدالً 

 .ه على مستويينالمهني

إصدار األحكام المهنية المتعلقة بالحكم الذاتي والمتعلقة  :على المستوى الفردي القانوني

وتعتبر المهنية بعدا أساسيا للقيم المحاسبية, فهناك حاجة لدى  ،بالمؤسسات المهنية والتنظيمية

 .لقوائم الماليةفصاح في االمحاسبين إلصدار األحكام المهنية التي تتعلق بالتقييم ومختلف جوانب اإل

ويفضل قياس المهنية لدى اإلدارة التي تقوم بإتخاذ القرارات اإلدارية والعاملين القائمين بقياس 

يصال المعلومات للمستثمرين من خالل إلتزامها بأهداف المنظمة وكذلك إلتزامها بالقوانين ، وا 

ة وذلك حكام المهنيصدار هذه األإة حول والتعليمات الصادرة وهناك تفاوت بين دول العالم المختلف

لوجود عدة عوامل مختلفة بما في ذلك المتطلبات القانونية والنظامية والممارسة المهنية 

  (Belkaoui 1990),(Belkaoui 1995).السائدة

يات المتحدة فإن الوال ،وعلى المستوى التنظيمي وتطوير الهيئات المهنية وتطوير المحاسبين

دول القارة  منأكثر  لمملكة المتحدة تمتلك درجة كبيرة من الحكم الذاتي والتنظيم الذاتياألمريكية وا

 .االوروبية

 اصاً خ سست المملكة المتحدة تنظيماً ولضمان مستوى رفيع من المهنية في العمل المحاسبي أ

ونظرًا بية سالمعايير المحا وتطبيقالحكم المهني وفق ما يتطلبه رؤية حقيقة وعادلة يقوم على أساس 

لوجود النزعة الفردية العالية في ألمانيا وسيادة الالمركزية يرى العاملون ضرورة اإلمتثال للقواعد 

حترام سرية   .منظمة األعمال كمؤشر هام للمهنية وا 
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ك تساع فارق القوى في التسلسل الهرمي يوضح ذلا  و  في اليابان لقوة التدخل الحكومي نظراً و 

خرى أمل وهناك عوا،ن الجهات الحكومية تتحكم في األعمال التجارية أكما  ،دولةالسيطرة القانونية لل

رتفاع فارق القوى وتجنب عدم التأكد عالي كل ذلك يسير بوضوح الى أن  ،مثل إنخفاض الفردية وا 

 ((Gray, 1988 .السيطرة القانونية عالية جدا والمهنية منخفضة

  Uniformity versus Flexibility  الثبات مقابل المرونة-2

ستخدام ممارسات محاسبية متماثلة بين إالثبات بأنه تفضيل  (Gray, 1988. P.8عرف )

لظروف ل الشركات واإلستمرار على الممارسات لفترة من الزمن على عكس المرونة التي تستخدم وفقاً 

المحاسبية  ساتويتكون هذا البعد من عنصرين الثبات الزمني في الممار  .الخاصة بالشركات الفردية

 .والتوحيد في تطبيق السياسات المحاسبية والقواعد بين الشركات

 

وهناك تباين بين التوحيد في تطبيق السياسات المحاسبية بين الشركات في البلد الواحد وبين 

ففي فرنسا مثال كان هناك تخطيط من الدولة على إيجاد خطة محاسبية ،الشركات في البلدان المختلفة 

على العكس من الممارسات في المملكة المتحدة والواليات المتحدة حيث هناك مرونة في موحدة 

تباع السياسات المحاسبية توسط وتجنب مووجود فارق قوى  ،الفرديةبلمانيا مع إرتفاع أفي و ، إعتماد وا 

وقد تطلب ذلك وجود  ،فأن هناك ثبات منخفض في النظام المحاسبي األلماني،عدم التأكد عالي

 .ض األنظمة إال أنه يتطلب من المحاسبين إستخدام حكمهم المهنيبع

 

ن أومع وجود فردية عالية وفارق قوى متوسط وتجنب عدم تأكد مرتفع كل ذلك من شأنه 

يفضل هو فالشعب الياباني أما لمانيا على مستوى متوسط منخفض في الثبات مقابل المرونة أيضع 

لى مرونة إوهذا يؤدي ،جل توضيح واجبهم والوضع اإلجتماعيثقافة واضحة والتقييد القانوني من أ
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وقوة القوانين المحاسبية المكتوبة اليابان تفضل إتباع قواعد ومعايير ، أقل في الممارسات المحاسبية

ن ثقافة اليابان هي الثبات إوبذلك ف ،صارمة وأقل عرضه للمخاطر في ممارسة األعمال التجارية

 (Gray, 1988 ).ومعارضة المرونة

 

 Conservatism     :التحفظ مقابل التفاؤل -3 

تفضيل إتباع منهج حذر للقياس وللتعامل مع عدم  :بأنه (Gray, 1988)التحفظ عرفه 

الخسائر  والمخاطرة والتحفظ يعني توقع من إتباع منهج أكثر تفاؤالً  التأكد لألحداث المستقبلية بدالً 

ية للمحاسبة ساسوالتحفظ من المفاهيم األ ،ب إال بعد تحقيقهاواإلعتراف بها وعدم اإلعتراف بالمكاس

 .في التقييم المحاسبي واألكثر قدما وربما يكون هو المبدأ األكثر إنتشاراً 

 :مفهوم التحفظ المحاسبي

يستخدم مصطلح التحفظ المحاسبي بشكل عام ليعني أنه يجب التقرير عن القيم األقل 

جيل وهذا يعني أيضًا تع، والقيم األعلى لإللتزامات والمصاريف، انللموجودات واإليرادات قدر اإلمك

 ،وعليه يفضل تقييم الموجودات بقيم أقل، وتأجيل اإلعتراف باإليرادات، اإلعتراف بالمصاريف

حتساب الدخل الذي يؤدي إلى أقل قيمة من بين مجموعة بدائل متاحة )ياسين  .(6001، وا 

هو تفضيل المحاسب للطرق التي تؤدي إلى التقرير  :ويرى البعض أن التحفظ المحاسبي 

والبعض يفسرها بوجود شهرة للشركة  (Smith & Skousen, 1987)عن القيم األقل لحقوق الملكية 

غير معلن عنها؛ بحيث يعمل التحفظ المحاسبي على تخفيض القيمة الدفترية لألصول نسبة إلى 

إستجابة  التحفظ على إنه (Basu, 1997) ويفسر ،((Beaver& Ryan, 2005 قيمتها السوقية

تطلب حيث أن األخبار الجيدة ت، األرباح لألخبار السيئة بشكل أسرع من إستجابتها لألخبار الجيدة

 .درجة أعلى من التحقق من قبل المحاسبين
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 :تفسيرات التحفظ المحاسبي

فسير الت: بين أربع تفسيرات للتحفظ المحاسبي هي Watts, 2003) ؛6001، ميز )ياسين

ك العديد من فهنا، ويعتبر التفسير التعاقدي من أقدم تفسيرات التحفظ المحاسبي :للتحفظ التعاقدي

، والتي تسعى إلى تحقيق مصالحها من بينها المساهمين والمقرضين، األطراف التي تهتم بعمل الشركة

بي تحفظ المحاسحيث يضمن ال، والذين يسعون إلى ضمان مصالحهم من خالل التحفظ المحاسبي

، لتزاماتويوفر للدائنين ضماناً أكبر على سداد اإل، للمساهمين إستمرارية األرباح في المستقبل وجودتها

فسير آخر ت، كما يحد من إستغالل اإلدارة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المساهمين والدائنين

لتحفظ في اإلعالن عن األرباح المدراء يميلون ل  أن إذ :تفسير المقاضاةللتحفظ المحاسبي وهو 

والقيم العليا لألصول لتجنب تعرضهم للتقاضي من قبل األطراف التي تعتمد على المعلومات 

 تخاذ قراراتها اإلستثمارية إذا ما فشلت تقديرات اإلدارة لألرباح. والتفسير الثالث للتحفظإالمحاسبية في 

حاسبية المستخدمة على الدخل المعلن عنه : إذ تؤثر الطرق المالتفسير الضريبيالمحاسبي هو 

لذا فإن بعض قوانين الضرائب تساهم في زيادة أو تخفيض ،والذي يؤثر بدوره على قيمة الضريبة

فمثاًل على الرغم من أن طريقة القسط المتناقص في اإلعتراف باإلستهالك تساهم ، التحفظ المحاسبي

حفظ التفسير األخير للت، رها من قوانين الضرائبإال أن نادرًا ما تق، في دعم التحفظ المحاسبي

 أثر مباشر، حيث أن لتنظيم األسواق المالية والتعامالت المالية :التفسير التنظيميهو ، المحاسبي

وذلك من خالل التعليمات ومتطلبات اإلفصاح التي أقرتها هيئات ، على طبيعية اإلفصاح المحاسبي

 .في توجيه التحفظ المحاسبي روالتي كان لها دو ، األوراق المالية

كذلك التركيز على  ،هو النظام القانوني اً العامل الذي يجعل المملكة المتحدة أقل تحفظ

لقانوني والنظام ا، اإلنجاز الفردي من المرجح أن يعزز إتباع منهج أقل تحفظا في القياس المحاسبي
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نخفاضوكذلك الت ،ك تفاؤلله تأثير كبير في بريطانيا لكي يكون هنا تجنب  وجه باإلنجاز عالي وا 

 .متحفظ غير يعتبر بلد، عدم التأكد ببيئتهم

في ألمانيا مطلوب من جميع الشركات إتباع مجموعة موحدة من القواعد إلعداد التقارير 

حو التحفظ على ن وبالتالي تستند على القانون وهنالك تجنب عدم تأكد عالي يدفع بهم .المالية السنوية

  .لديها درجة عالية من الفردية وفارق قوى كبير الرغم من أن

بير لى حد كبير بنسبه منخفضة من الفردية وفارق قوى كإتتأثر القيم المحاسبية في اليابان و 

ه والمحافظة وهو االمر الذي تتطلب لذلك يستند النظام المحاسبي الياباني على المفاهيم الحكيمة

 .المعايير المحاسبية

  transparency Versus Secrecy :السرية الشفافية مقابل4-

طلب الشفافية و تت تعرف الشفافية بأنها الكشف الكامل عن الصورة المالية الحقيقية للشركة

  ..فإنخفاض اإلفصاح هو مؤشر للسرية، البيانات المالية واقع الشركة تعكسأن 

 راً المحاسبية معتبفي اإلفصاح عن المعلومات  السرية على أنها منهج حذر Grayكما عرف 

 أنها سمة أساسية للمحاسبة التي تنبع من تأثير اإلدارة على كمية المعلومات المفصح عنها

زيادة الحذر يسود في منظمات األعمال التي تحرص على كشف ن وكذلك فان يللمستخدمين الخارجي

 .المالية بياناتهامن المعلومات في الحد األدنى 

هيارات نعن الشفافية نتيجة األزمات التي مر بها العالم واإل تزايدت الحاجة إلى اإلفصاح

ثقة فعلى سبيل المثال أشار تقرير اللجنة المنب، التي تعرضت لها بعض الشركات العالمية العمالقة

نهيار حد أهم أسباب هذا اإلأأن ، Enronنهيار شركة إعن الكونجرس األمريكي للتحقيق في أسباب 

هة ستثمار من جعن العمليات المتبادلة بين هذه الشركة وشركات اإل يعود إلى قصور اإلفصاح

كتسب موضوع إكما  (Alkhafaji, 2003).من جهة أخرى Andersonوتواطؤ شركة التدقيق 
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ي قتصادي ألسواق المال لجعل التعامل فهتمام بعد تزايد الدور اإلالشفافية و اإلفصاح المزيد من اإل

وهذا بدوره  ،فيره فرصا متكافئة للمستثمرين في الحصول على المعلوماتهذه األسواق أكثر عدالة لتو 

  ،ستمرارية السوق المالي )الشيرازيا  زدهار و ا  ستثماريا مالئما ويزيد من فرصة نمو و إيوفر مناخا 

ت تخاذ القراراللمعلومات الالزمة إل هاماً  إذ تعد التقارير المالية المنشورة مصدراً ، (66.، 1880

 (..600، )مطر

ومن زاوية الدراسات المالية تعني الشفافية توفير المعلومات لغرض حماية مستقبل المساهمين  

 .لتزاماتهاإولجعل المجتمع يعترف بأن المنظمة قادرة على اإليفاء ب

(Japan Committee, 2001, 8). 

دارة منظمات و وتعد الشفافية دعامة هامة لضمان العدالة والنزاهة والثقة في إجراءات إدارة ال  ا 

 و صحيحة ووافية إلى كل حيث تؤمن توصيل معلومات واضحة، تخاذ القرارات الرشيدةا  أفرادها و 

 (..600، األطراف المستفيدة )خوري

بقدر  تجاه السائد لتنظيم اإلفصاح المحاسبيوتنظر األسواق المالية إلى الشفافية على أنها اإل 

فالشفافية إذن هي النظام و ، (Riley, 2006)فيدة كافة تعلق األمر بالمستثمرين واألطراف المست

كما أن  ،اإلجراءات العملية لتوفير مستلزمات اإلفصاح عن النشاطات واإلجراءات واألهداف والنتائج

 (.6008 ،بين الشفافية واإلفصاح إلى درجة قد يصعب التمييز بينهما )عواد اً وثيق اً هناك ترابط

نه كلما زادت درجة الشفافية كلما زادت أعلى  (Gregory & Linen, 2003, 205) ويؤكد 

 زدادت أيضا درجةإوكلما ، درجة إحساس المستثمرين بوجود المساواة والعدالة في األسواق المالية

 ترحيب أولئك المستثمرين بتقديم رؤوس األموال. 

اقع الحال المالي و والشفافية بمعنى وضوح سياسات اإلدارة تساعد على تحسين القابلية للتنبؤ ب 

مما يؤدي إلى كفاءة القرارات المستقبلية خاصة إذا تمكنت اإلدارة من تبرير وجهات نظرها ، مستقبالً 
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نه لتعزيز الشفافية يتطلب أن يتم فحص أ (Glenn, 1999, 240)فتراضاتها المستقبلية. ويرى ا  و 

دارة ذلك بمثابة المنبه عند إتباع اإل إذ يعد، األفعال والقرارات من قبل جهات مختلفة لمساءلة اإلدارة

 من اإلفصاح والشفافية والوضوح.  ختباء وعدم الوضوح والتضليل بدالً سياسة اإل

عن أن الشفافية في اإلفصاح ال  (Ferguson, Lam & Lee, 2002)وكشفت دراسة  

ضا على يبل تشجع الشركات أ، يجابي على ثقة المستثمرين في السوق المالي فحسبإتؤثر بشكل 

 إصدار أوراق مالية جديدة. 

كل ومن هنا يش، وواضحاً  جل أن يكون معروفاً أ ويعني اإلفصاح بشكل عام بيان الشيء من 

ة إلى إضاف، إفصاح المنظمة عن المعلومات حماية للمستثمر العادي واألطراف األخرى من التضليل

 & Walk) اح المناسب برأي (. ويتحدد مستوى اإلفص6001، خلفاوي)ستثمار تقليل مخاطر اإل

Dodd, 2001, 55)  حسب مجموعة من العوامل منها الشخص الذي يستخدم المعلومة والغرض

وأن مفهوم اإلفصاح المثالي أو الكامل أصبح شيئا من الماضي ليحل محله في ، ستخدامهاإمن 

 عصرنا الحاضر مفهوم اإلفصاح الواقعي أو المناسب.

( أن حرص المنظمة على توفير إفصاح طوعي أو (Castellano, 2002وأثبتت دراسة  

ختياري باإلضافة إلى اإلفصاح اإللزامي أو اإلجباري يعزز ثقة الجمهور بالمنظمة وعدالة قوائمها إ

كما  ،المالية وينعكس على سمعتها وقيمتها السوقية وبالتالي على أسعار سهمها في السوق المالي

ختياري الموفر في البيانات المالية للشركات أن اإلفصاح اإل في دراسته Prowse, 1997)بَين )

ويساعد على تخفيض درجة المخاطر ، المساهمة يعمل على توفير عنصر الكفاءة للسوق المالي

 ستثمارات.المحيطة باإل
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نجد أن ، Grayوالقيم المحاسبية ل   Hofstedeوفي إطار الربط بين القيم الثقافية ل 

تي تطبيقي المحاسبي مختلف فيما بين البيئات الدولية بسبب اإلختالف الثقافي كاألالتكوين الفكري وال

(Gray & radebagh.1997:76-79).  

يعني أن توليفتها الثقافية هي فردية عالية , مع تجنب عدم ، ما شركةإن سيادة المهنة في 

 لو كانت اً امتأكد ضعيف مع ميل ضعيف إلستخدام السلطة وحب للظهور عال , وعكس ذلك تم

اج لعالقات ترتبط بالفردية كونها تحت تسيطر عليها الحكومة أو القانون. فالمهنية شركةالمحاسبة في 

 .إجتماعية ضعيفة بحيث يتصرف كل فرد او مجموعة بشكل مستقل

 

ها سمة التحفظ العالية يعني ذلك أن توليفت، التي تسود تطبيقاتها المحاسبية الشركةإن  

رتباط عال مع الجماعي قوياً  س ميالً الثقافية تعك  و ةلتجنب عدم التأكد وتوجه باإلنجاز ضعيف , وا 

 ،ترتبط السرية بالتحفظ لذا فهناك عالقة قوية بين السرية , وتجنب عدم التأكد

صيات معرفة خصومه لخصو اً لألن المدير يحاول دائما كتمان مصادره في تقاريره المالية منع

وهناك عالقة قوية بين السرية والميل القوي .خول معهم في معارك تنافسيهمما يتطلب الد، الوحدة

كيز تحاول إبقاء جميع المعلومات لديها لتر ،البيروقراطية  ألن اإلدارة ذات التوجهات، إلستخدام السلطة

ن المهنة أ وبما ،رتباط قوي بين السرية والجماعية وكذلك حب الظهورإوهناك ، اً القوه بيديها حصر 

ى أن بمعن هادفاً  خدمياً  إجتماعياً  جتماعية التي تمارس دوراً حدى التنظيمات اإلإحاسبية تعد الم

وأن تعكس الظروف اإلقتصادية والقانونية والسياسية ، تستجيب لحاجات المجتمع ومتغيراته

وأن جدواها تعتمد على قدراتها في أن تعكس مثل هذه ، واإلجتماعية داخل نشاطها العلمي والمهني

 .(Mueller.1983:61الظروف )
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العملية للمهنة يعتمد على قدرتها في إبراز هوية ثقافة   لذا فإن وضوح مالمح التطبيقات 

    .المجتمع ذات اإلرتباط الوثيق ببيئتها

 .حاالت من شركات تستخدم ثقافات مختلفة

وأصول  اتالواليات المتحده األمريكية متعددة الثقافات وتتكون الشركات فيها من جنسي

ما الشركات في اليابان فيكون تنظيمها أساسًا من أ، ويعني ذلك وجود طرق تفكير مختلفة مختلفة

 اليابانيين وجميعهم لديهم نفس الخلفية ونفس طرق التفكير ونفس اللغة وتعتبر واحدة من مهارات 

 ((Peng Luo, 2007 .اإلتصال في اليابان

األمريكية بدرجة عالية جدًا من الفردية ومساهمة الفرد تتمتع الشركات في الواليات المتحدة 

أدت الى أن يكون هناك دوافع  Appleفالفردية مثاًل في شركة ، وترتبط بأهداف المؤسسة ،هامة جداً 

جراء الصفقات المربحة عن طريق إتخاذ القرارات السريعة من  فردية لدى األفراد لإلبداع واإلبتكار وا 

 . وأدى ذلك الى نمو ونجاح الشركة بسرعة هائلة ،الرجوع لإلداره العلياأدنى مستوى إداري دون 

Peng Luo, 2007)) 

ها تكون نأومن مساوئها  ،ومن مميزات الفردية السرعة في إتخاذ القرارات و إقتناص الفرص

قبل  نم إتخاذ هذه القرارات الفردية وقد تؤدي الى وقوع خسائر فادحة إذا ماتم ،حيانًا عديمة الجدوىأ

   .شخاص اليملكون الخبرة الطويلة والنظرة الثاقبة للمستقبلأ

 الفرد تأتي من خالل المجموعة التي في اليابان فأن الفردية فيها منخفضة جدًا ومساهمةو 

 أن اإل، وبعكس ذلك فأن مساهمة الفرد ليس لها معنى، تعمل على تحقيق األهداف المخطط لها

في  وبذلك فأن إتخاذ القرارات ،إيجابي أيظاً  أن الجماعية لها دور يثبت نجاح الشركات في اليابان

وفي اليابان  ،صالحية لموظفيه إلتخاذ بعض القرارت والرئيس يعطي، الواليات المتحدة يكون سريعاً 

ذرة وتكون هذه القرارات ح،في الشركات  يمر إتخاذ القرارات في مراحل على طول التسلسل الهرمي
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وهذا يقلل من الخطأ و  ،طيئة ومراحل إتخاذ القرارات تكون من خالل اإلجتماعاتجدًا ومتحفظة وب

 ((Peng Luo, 2007 .يجلب اإلتساق على جميع المستويات

الشركات في الواليات المتحدة األمريكية لديها تجنب عدم تأكد منخفض بحيث تسعى لتحقيق 

ها تغامر وتسعى لتحقيق النجاح بنسبة فإن ،% 70الى  50أهدافها ولو كانت إحتمالية نجاحها من 

عدم  أما الشركات اليابانية فإن لديها تجنب، وبذلك فهي تقبل تحمل مخاطر بنسبة مرتفعة ،% 100

 % 100إحتمالية تحقيقها وتشير القراءات األولية إن  ،معينة اً تأكد عالي بحيث لو أن هنالك أهداف

جراء الدراسات الالزمةال بعد إالفإنها التقبل على تنفيذ هذه األهداف   ((Peng Luo, 2007   .تأكد وا 
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 الدراسات السابقة 2-2

 الدراسات العربية 1-2-2

بعاد المحاسبيه المؤثره في جذب ( دور المتغيرات البيئيه في تطوير األ5554غطاس )دراسه -1

 .نبيجستثمار األاإل

ربية على ؤثرة في مجتمعاتنا العلى حصر المتغيرات البيئية المعاصره المإهدفت هذه الدراسة 

قتراح كيفية محدد، وتقويم مدى التوافق الحادث بينهما، صدار المعايير المحاسبيةإعملية  ة إلحداث وا 

ية ، وهذه المتغيرات هي األبعاد الثقافقدر مالئم من هذا التوافق تحقيقا لمصداقية القوائم المالية

 وتم إجراء هذه الدراسة في مصر .والتأثيرات الخارجية والقيم اإلجتماعية ، 

حرفية وكذلك الترجمة شبه ال ،وقد توصل الباحث إلى عدم تأييد التوحيد المحاسبي اإلقليمي

ستيراد المعاي (كبديل لذلك)قترح ا  و ، للمعايير الدولية ير في ضرورة إتباع إستراتيجية تخلط بين بناء وا 

 ،(رية)مع تطبيق ذلك على المعايير المحاسبية المص ،ضوء المتغيرات البيئية المحلية المدروسة آثارها

 جراءات والممارسات المحاسبية بما يتفق والمتغيراتلى ذلك التصميم المالئم لإلإضافة ويراعى باإل

 .وينعكس إيجابا على مصداقية القوائم المالية لدى المستثمر االجنبي، المجتمعية

فيه للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات دور أالبعاد الثقا(  2011دراسة الشجيري ) 2-

راء عينه من المحاسبين والمدققين العاملين في البيئه آلاسبيه المقبوله. دراسه ميدانيه المح

 العراقيه.

ة بعاد الثقافية للمجتمع العراقي والتطبقات المحاسبيهدفت هذه الدراسة الى بيان طبيعة األ

 بعاد الثقافية ات المحاسبية القائمة في المجتمع العراقي مع األلى بيان مدى توافق التطبيقا  و ، المقبوله

 وكانت متغيرات الدراسة هي البعد اإلجتماعي والبعد اإلقتصادي والبعد السياسي والقانوني.،له
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ومن  ،وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج التي تدعم فرضية البحث الرئيسية

من نسبة تفسير  %87.27 جتماعي على ما نسبتهالبعد اإلحصل  خاللها فرضياتها الفرعية إذ

وتاله  %27.8فيما كان البعد االقتصادي يفسر ما نسبته ، التطبيقات المحاسبية المقبولة في العراق

. وهو مايعني ان األبعاد الثقافية للمجتمع %6.2.البعد السياسي والقانوني بنسبة تفسير بلغت 

  .و السائدة فيه لتطبيقات المحاسبية المقبولةالعراقي ذات تأثير معنوي في ا

 

 (2012)دراسة سلمان وأخرون  3-

  .دور الثقافة في تطوير التطبيقات المحاسبية

ي ف    هدفت هذه الدراسة الى قياس دور الثقافة في تطوير التطبيقات والممارسات المحاسبية

Gray (1988 )ونموذج  الثقافية ( لألبعاد1980) Hofstedeبإستخدام نموذج ، البيئة العراقية

،وكانت متغيرات الدراسة هي الفردية مقابل الجماعية وفارق القوى وتجنب عدم للممارسات المحاسبية

التأكد والتوجه باإلنجاز مقابل التوجه بالعالقات وكذلك الممارسات المحاسبية المهنية والثبات والتحفظ 

 والشفافية .

  :وتوصلت الى

ألبعاد الثقافية واإلجتماعية بعين اإلعتبار ألي مجتمع عند صياغة قواعد أن عدم أخذ ا 1-

  .ومعاييرمحاسبية مستوحاه من المعايير الدولية سيكون بمثابة نسخة حرفية مترجمة عنها

ان القيم اإلجتماعية تتحدد من خالل عوامل بيئية منبثقة من مؤثرات خارجية كالثروات الطبيعية  2-

   .لد وطبيعة مكوث اإلستعمار فيهالتي يمتلكها الب

للقيم اإلجتماعية دور في تحديد التطبيقات المحاسبية من خالل معايير محاسبية محلية ناشئة  3-

 .من تلك القيم ويرتبط تغيرها بتغير تلك القيم
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 ومن توصياتها :

بية سأهمية دراسة األبعاد الثقافية واإلجتماعية ألي بلد عند صياغة معيير محلية محا 1-

. 

الحد من المرونة المتاحة في المعايير الدولية وذلك بتحديد الخيارات المالئمة لبيئة  2-

المجتمع عند إصدار معايير محلية محاسبية تكون منسجمة مع المعايير الدولية وال 

 تتقاطع مع القيم اإلجتماعية والبيئية.

 الدراسات االجنبيه 2-2-2

 ( Hofstede.1980دراسة ) 1-

Culture’s consequences: International differences in work- related values 
ر بشدة وخاصة تلك التي تؤث ،هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن العناصر الهيكلية للثقافة

وتعتبر هذه الدراسة واحدة من أوسع الدراسات  ،على سلوك األفراد داخل منظمات األعمال

م جمع البيانات حول القيم الثقافية للعاملين في شركة متعددة الجنسيات اإلستقصائية الشاملة حيث ت

  .والمنتشرة في خمسين بلداً 

وتوصلت هذه الدراسة الى أن هناك أربعة قيم ثقافية هي التي تؤثر على سلوك األفراد في 

 :منظمات األعمال وهي

  .الفردية مقابل الجماعية 1-

 .(مسافة السلطة)فارق القوى  2-

 .تجنب عدم التأكد 3-

 .(الصفات الذكورية والصفات األنثوية)التوجه باإلنجاز مقابل التوجه بالعالقات  4-
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 (Gray, 1988دراسة ) 2-

Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of 

Accounting Systems Internationally. 

 .دوليا المحاسبة أنظمة تطوير على التأثير الثقافي نحو نظرية

عتمد ،هدفت هذه الدراسة الى دراسة تأثير الثقافة على تطوير أنظمة المحاسبة  على  Grayوا 

وعمل  وذلك بسبب إختالف الثقافات ،ن هنالك أنماط مختلفة للمحاسبةأاألبحاث السابقة التي أظهرت 

عتمد على ا ،على تطور أنظمة وطنية إلعداد التقارير المالية للشركات ضعها ألبعاد الثقافية التي و وا 

Hofstede وقام بتحديد الممارسات المحاسبية التي تتأثر بإختالف الثقافة وهذه الممارسات هي: 

   وتتمثل في السلطة         المهنية مقابل السيطرة القانونية 1-

 وتتمثل في التطبيق              الثبات مقابل المرونة 2-

 وتتمثل في القياس              التحفظ مقابل التفاؤل 3-

 وتتمثل في اإلفصاح             الشفافية مقابل السرية 4-

ن هذا البحث إستكشافي ويخضع الى اإلختبارات التجريبية والتحقق  .وا 

  

  2008 دراسه سعيد العسكري واخرون  -3

Culture and accounting practices in Turkey                     
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  افه والممارسات المحاسبيه في تركياالثق

ن خالل تطبيق م، تبحث هذه الدراسه أثر القيم الثقافيه على الممارسات المحاسبيه في تركيا

 وكانت متغيرات الدراسة  المهنية والثبات والتحفظ والشفافية . (Gray.1988) نظريه

وذلك ، يفي تركيا ضعتوصلت هذه الدراسه إلى أن تأثير الثقافه على مهنه المحاسبه فو 

بين القيم  اً ك صراعحيث أن هنا، مام إلى دول اإلتحاد االوروبيضننتيجه إتجاه الدوله التركيه لإل

  .االوروبيه الوطنيه أو الثقافه التركيه والمطالب

 

 Akman.2011اسه در -4

 The Effect of IFRS Adoption on Financial Disclosure: Does Culture 

Still Play A Role? 

 وهل الثقاقه ال تزال تلعب دورا.، أثر إستخدام معايير المحاسبه الدوليه على اإلفصاح المالي

تبحث هذه الدراسرررره فيما إذا كانت الثقافه ال تزال تؤثر على اإلفصرررراح المالي للشررررركات بعد 

 إعتماد معايير المحاسبه الدوليه.

وتحليل كمتغيرات  .Hofstede 1991من خالل إستخدام األبعاد الثقافيه التي وضعها 

لشركات من استراليا وفرنسا وألمانيا  .2004.2005.2006سنوات  .فصاح المالي للشركات لمده اإل

تجنب ، ارق القوىف، وايطاليا وهولندا والمملكه المتحده. وقد أظهرت النتائج أن القيم الثقافيه )الفرديه

وتشير النتائج  ،فصاح للشركات المعنيهعلى مستوى اإل كبيراً  التوجه باالنجاز( تؤثر تاثيراً ، عدم التأكد

إال أن تأثير الثقافه  ،IFRSن اإلفصاح في البيانات الماليه تحسن بعد إستخدام أنه على الرغم من أ

  .ال زال يلعب دورا مهماً ، فصاحعلى مستوى اإل
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           2012دراسه الخفاجي -5 

The Influence of Culture on Accounting Disclosures: The Case of the 

UAE 

 تاثير الثقافه على االفصاحات المحاسبيه؛حاله دوله االمارات العربيه المتحده.

ثيرها على أت على ثقافه دوله اإلمارات وتأهو دراسه التغيرات التي طر ، الغرض من الدراسه

للثقافه  Grayافيه ونموذج للقيم الثق Hofstedeسررررررررررررررتخدام نموذج إمن خالل ، النظم المحاسرررررررررررررربيه

للمتغيرات المحاسررررربية  Grayو  هيرات الثقافيللمتغ  Hofstedeالمحاسررررربيه الفرعيه..بتطبيق نماذج 

مرونه وعدم )ال ختلفت في واحدها  تفقرت هذه الدراسرررررررررررررره مع ثالثه من أربعه من هذه المتغيرات و إفقرد 

ق المهارات وذلك بسرررررررررربب تدف، ماراتاإل الثبات( بسرررررررررربب التغير السررررررررررريع في القيم الثقافيه في دوله

االمر ألذي يضرررررررريف الى اإلمارات مجموعه متنوعه من الممارسررررررررات ، والمواهب المحاسرررررررربيه الوافده

   .المحاسبيه

         

 (Meredith young: 2013)دراسة  6-

Cultural Influences on Accounting and Its Practices 

 .ارساتهاأثيرات الثقافة على المحاسبة وممالث

هدفت هذه الدراسررررررررررررررة الى الجوانب الثقافية المختلفة التي أثرت على المحاسرررررررررررررربة من خالل 

 Grayوالممارسرررررررررررررات المحاسررررررررررررربية التي حددها  Hofstede (1984)األبعاد الثقافية التي حددها 

 .كمتغيرات (1988)

مما يؤدي الى ، ةللقيم الثقافية على الممارسات المحاسبي اً كبير  اً وتوصرلت الى أن هناك تأثير 

نه من الصعب  وجود إختالفات في هذه الممارسات وهذه اإلختالفات اليمكن التوفيق بينها بسهولة وا 
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على المعايير المحاسرررربية أن تغير القيم الثقافية في المجتمع لذلك يجب على واضررررعي هذه المعايير 

في  اف األسررررررراسرررررررية للمهنة والنمواألخذ بعين اإلعتبار التأثيرات الثقافية من أجل الحفاظ على األهد

  .المستقبل

 

 ((Katarzyna kolesnik, 2013دراسة  7-

The Role Of Culture In Accounting In The Light Of Hofstede’s Gray’s 

And Schwarts’s Cultural Dimensions Theories – A Literature Review. 

 

و  Grayونظريااات  Hofstedeافيااة ل دور الثقااافااة في المحاااسااااااااابااة في ضاااااااااوء األبعاااد الثقاا

Schwartzs – مراجعة األدبيات. 

و  Hofstedeهدفت هذه الدراسررررررررررررة الى إيجاد العالقة بين األبعاد الثقافية التي وضررررررررررررعها 

 .Schwartzsوفرضيات  Grayالممارسات المحاسبية التي حددها 

من  اج الى مزيدان نظريات البعد الثقافي تحت الىوتوصررررررلت من خالل الدراسررررررات السررررررابقة 

 واسرررررع النطاق للمعايير المحاسررررربية اً والذي يشرررررهد تطبيق ،اإلختبار وخصرررروصرررررًا في الزمن المعاصرررررر

وبالتالي ،الدولية في مختلف البلدان فأن ذلك قد يؤدي الى الى تقارب المعاير المحاسرررررررررررربية العالمية 

 .عدم وجود أثر لألبعاد الثقافية على الممارسات المحاسبية

 وافق بين الدراسات السابقه وهذه الدراسهاوجه الت 

دم وتجنب عدية مقابل الجماعية وفارق القوى لفر :اةللقيم الثقافي Hofstedeإستخدام نظريه  -6

 ممارساتلل Grayنظريه التأكد والتوجه باإلنجاز مقابل التوجه بالعالقات وكذلك إستخدام 
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ل المرونة مقابل السيطرة القانونية والثبات مقابالتي تتأثر بالقيم الثقافية وهي المهنية المحاسبيه 

 والتحفظ مقابل التفاؤل والشفافية مقابل السرية . 

 

 أوجه االختالف

ية تشرررررمل على بعض الخصرررروصرررررن هذه الدراسرررره سررررريتم تطبيقها على شررررركه اردنيه وثقافه أ

دة وحب مسرررررررررررررراع، وطيبة المعشررررررررررررررر، والمرتبطرة برالعادات العربية والعالقات اإلجتماعية األكثر قرباً 

 .األخرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

 .مقدمة1-3 

 .منهجية الدراسة 2-3

 .مجتمع الدراسة وعينتها 3-3
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 .مقدمة1-3

وعرض خصوصية مجتمع الدراسة وعينة ، يشتمل هذا الفصل على عرض لمنهجية الدراسة

دق وص، ومن ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة، عليها مصادر الحصولالدراسة باإلضافة الى 

 .أداة الدراسة وثباتها

 

   :منهجية الدراسة 2-3

، إحصائياً  اتقوم منهجية الدراسة على أساس تبيان مصادر البيانات وكيفية جمعها وتحليله

 .وبهدف جمع البيانات تم تصميم إستبانة وفق ما هو مبين في ملحق الدراسة 

 :ستبانة من ثالثة أجزاء رئيسةوتتكون اإل

 .جمع المتغيرات الديموغرافية عن المبحوثين :الجزء األول

، جنب عدم التأكدت، فارق القوى، الفردية)أسئلة الدراسة المتعلقة بقياس القيم الثقافية  :الجزء الثاني

 .(التوجه باإلنجاز

، لثباتا، التحفظ، المهنية)سبية سات المحار أسئلة الدراسة المتعلقة بقياس المما :الجزء الثالث

 .(الشفافية

مختصًا من العاملين في شركة البوتاس العربية في  (52)وتم توزيع هذه اإلستبانة على 

 .المراجعه الداخلية و دوائر المالية والتدقيق

ن في اإلجابة على أسئلة هذه اإلستبانة من ذوي و حرص الباحث على أن يكون المشارك

 .مختصاً  (52وذلك بعد أن تم حصر عددهم الكلي والبالغ )، لممارسات المحاسبيةالخبرة في مجال ا

ضمان إضافي لفهم األسئلة كإنفراد على وحرص الباحث على الجلوس مع كل مستجيب 

وقد إستطاع الباحث إجراء مقابالت شخصية وجمع ، وتوضيح أي إستفسار يصدر عن كل مستجيب
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 (52من المجموع الكلي للمستهدفين والبالغ )، مستجيباً  (49البيانات عن أسئلة اإلستبانة من )

 .مختصاً 

 

  .مجتمع الدراسة وعينتها3-3

 اتشرك (7 )جميع الشركات الصناعية اإلستخراجية والبالغ عددها يتكون مجتمع الدراسة من 

 .وتم إجراء الدراسةعلى شركة البوتاس العربية كدراسة حالة

الدائرة المالية ومدير وموظفو  يالمدراء الماليين وموظفن أما عينة الدراسة فقد تكونت م

 .عينة مستهدفة وهي، دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في شركة البوتاس العربية

 

 أساليب جمع البيانات4-3

  تم وضع أسئلة اإلستبانة والخاصة بقياس القيم الثقافية بعد إستعراض الدراسات السابقة

(Christine König.&others.2007()5554 ،الجبوري والمالكي)(5566 ،الشجيري )

جراء تغييرات بسيطة في صياغتها لمتعلقة بقياس وقد تم صياغة األسئلة ا، وترجمتها ودراستها بعناية وا 

مع ، اباتعددة من اإلجتوتقبل أشكال م، الممارسات المحاسبية بطريقة تسمح للمبحوثين بالتفكير

 .لمبحوثين الهدف المباشر للسؤالحرص الباحث على عدم معرفة ا
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 محتوى اإلستبانة5-3 

تم تخصيص أربعة عشر سؤااًل لقياس القيم الثقافية منها ثالثة أسئلة لقياس القيمة الثقافية 

تجنب عدم )وثالثة أسئلة للقيمة الثقافية  (فارق القوى)وخمسة أسئلة للقيمة الثقافية  ()الفردية

 .(التوجه باإلنجاز)الثقافية وثالثة أسئلة للقيمة (التأكد

ا تخصص ثالثة عشر سؤااًل لقياس الممارسات المحاسبية منها ثالثة أسئلة لقياس ضوتم أي

 .(س )الشفافيةربعة أسئلة لقياأوثالثة أسئلة لقياس التحفظ و  (وثالثة أسئلة لقياس )الثبات ()المهنية

 ،قيم الثقافية والممارسات المحاسبية لقياس ال 5اى  1وتم اإلستعانة بمقياس ليكرت الخماسي من 

 1 بحيث يسمح لدرجات القبول والرفض ألسئلة اإلستبانة بالتدرج من درجة المنخفضة جدًا عند الرقم

 .وفق خصوصية األسئلة 5الى درجه العالية جدًا عند الرقم 

 

 منهجية التحليل اإلحصائي  6-3

 نة ليسمح أسئلة اإلستبا ل فقرة من فقراتتم إستخدام الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لك

 .ذلك بتحديد ترتيب كل سؤال حسب أهميته في كل قيمة ثقافية أو ممارسة محاسبية

 و X2وإلختبار الفرضيات تم إستخدام معادلة اإلنحدار التي تتكون من متغييرين مستقلين 

X1  ومتغير تابعY وفق المعادلة التالية: 

Y= A + B1 X1 + B2 X2                  

 .وذلك بعدد ستة عشر مرة

( عن قيمة الوسط الحسابي إلجابات المبحوثين عن كل مجموعة من Yيعبر المتغير التابع )

( يعبر X1األسئلة المخصصة لقياس كل من الممارسات المحاسبية األربعة، والمتغير المستقل )

، (X2)للمتغير المستقل  (1).(0)يز عن مقياس لكل من القيم الثقافية األربعة، وتم تخصيص الترم
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عندما تكون قيمة المتوسط الحسابي إلجابة المبحوث عن كل من أسئلة  (0)تم إعتماد الترميز 

عندما تكون قيمة المتوسط  (1)وتم إعتماد الترميز  ،(2)و تساوي العدد أالقيم الثقافية األربعة أقل 

وفق  (2)قيم الثقافية األربعة أكبر من العدد الحسابي إلجابة المبحوث عن أسئلة كل قيمة من ال

 ماهو مبين في ملحق الدراسة.

وتسمح هذه المعادلة بتحديد أثر كل قيمة من القيم الثقافية األربعة على كل ممارسة محاسبية 

 .من الممارسات األربعة

 صدق أداة الدراسة وثباتها. 7-3

 الصدق الظاهري. 1-

لحق مريق عرضها على عدد من المحكمين )ستبانه عن طالصدق الظاهري لإل ختبارإلقد تم 
ن م ستفادةاإلفرضية الدراسة، وقد تمت  اربختإل( ألخذ أرائهم  حول المقياس المستخدم  3رقم 

 مالحظاتهم في تعديل اإلستبانة الخروج بها على صورتها النهائية الحالية.

 إختبار الثبات . 2-

ا( لقياس مدى ثبات أداة القياس حيث بلغت قيمة معامل إختبار )كرونباخ ألف ستخدامإلقد تم 
  0.60ممتازة كونها أعلى من النسبة المقبولةوتعد هذه النسبة  0 .824الثبات لإلستبانة ككل = 

تساق بين إجابات المبحوثين، وتراوحت قيم معامل الثبات لمتغيرات الدراسة ما على الثبات واإل وتدل
 ل التالي يوضح قيمة معامل الثبات لكل متغير من متغيرات الدراسة.( والجدو 0.646 – 0.856)بين 
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 (3-1جدول )
 قيم معامل الثبات لمتغيرات الدراسة

 قيمة معامل الثبات المتغير تسلسل األرقام
 51889 القيم الفردية 8-9
 51855 فارق القوى 5-1
 51454 تجنب عدم التأكد 3-88

 51154 التوجه باالنجاز 82-85
 15756 القيم الثقافية 0-04

 51449 المهنية 8-9
 51849 الثبات 5-4
 51828 التحفظ 8-3

 51412 الشفافية 85-89
 15856 الممارسات المحاسبية 0-03

 15824 األداة ككل
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 الفصل الرابع

ختبار الفرضيات  عرض وتحليل البيانات وا 

 

 .خصائص أفراد عينة الدراسة1-4 

 .ليل الوصفي لمجاالت اإلستبانةالتح 2-4

  .ختبار الفرضيات إنتائج  3-4
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 الفصل الرابع

ختبار الفرضيات  عرض وتحليل البيانات وا 

 :خصائص افراد العينه 1-4

 فيما يلي وصف خصائص عينة الدراسة: 

 العمر :اوال

 (4-1جدول )
 توزيع العينة حسب العمر

النسبة  التكرار الفئة
 المئوية%

 %2 1 سنة 25أقل من 
 %18.4 9 سنة 34إلى  25من 
 %49 24 سنة 44إلى  35من 
 %24.5 11 سنة 54إلى  45من 
 %6.1 3 سنة فما فوق 55

 %100 49 المجموع
 

مجموع أفراد عينرررة من  %2مرررا نسرررررررررررررربتررره ن أ( والمتعلق بمتغير العمر 1-4الجررردول) يبين

، ( سرررررررنة44-25عمارهم بين )أتتراوح  %68.4 ما نسررررررربتهو ، سرررررررنة 25عمارهم عن أتقل  الدراسرررررررة

مما يدل على ميل الشررررركة لإلعتماد على الفئه المتوسررررطه من  ،سررررنة 45عمارهم عن أوالباقي تزيد 

 وهم مجموعة أفراد العينة لهذه الدراسة. ،األعمار للعاملين
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  :المؤهل العلمي :ثانيا

 (4-2جدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 النسبة % التكرار ت المتغيرفئا
 %8.1 4 دبلوم

 %73.5 36 بكالوريوس
 %18.4 9 ماجستير
 - - دكتوراه
 %100 49 المجموع

 

من  %8.1( والمتعلق بمتغير عينررة الرردراسررررررررررررررة المؤهررل العلمي ان 2-4الجرردول رقم ) يبين

ية هادة الجامعالشررررررررررر دونيحملون شرررررررررررهادات علمية المبحوثين العاملين في شرررررررررررركة البوتاس العربية 

منهم من  %11.2بينت النتائج أن بينما ، البكرالوريوسدرجرة  هم يحملونمن %73.5 أنو ، األولى

ن الشرررركة تقوم بتعيين حملة المؤهالت الجامعية والدراسرررات أمما يدل على ، الماجسرررتيردرجة حملة 

 لعاملين .مجتمع ااد ويسمح برفع المستوى العلمي ألفر في تطوير عملها  ولها إسهام ملموس،العليا 
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                    :ثالثا: التخصص العلمي

 (4-3جدول )  
 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي

 النسبة % التكرار فئات المتغير
 %65.4 32 محاسبة

 %12.2 6 إدارة أعمال
 %12.2 6 علوم مالية ومصرفية

 %4.1 2 علوم إدارية
 %2 1 إدارة عامة

 %4.1 2 اداقتص
 %100 49 المجموع

 
من  % 65.4نأوالمتعلق بمتغير عينة الدراسررررررررة التخصررررررررص العلمي  (4-3)الجدول  يبين

 متخصررررصررررون في 12.2%أن متخصررررصررررون في المحاسرررربة و ركة البوتاس العربية ين في شررررالمبحوث

 على موزعين والباقي ، مصرررررررررفيةالمالية و العلوم ال متخصررررررررصررررررررون في % 12.2و  االعمال إدارة

 حرص على  مما يدل، % 10.2واإلقتصرررراد بنسرررربة ، واإلدارة العامة، العلوم اإلدارية :تخصررررصررررات

ضررررمن فروع أعمال مختلفة إال أن معظمهم ذوي اإلختصرررراصررررات األشررررخاص توظيف  علىالشررررركة 

بما يسررررررراهم في خدمة أهداف  في الدائرة المالية ودائرة التدقيقللعمل  ضرررررررمن تخصرررررررص المحاسررررررربة

 الدراسة.
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   :المسمى الوظيفي :ابعار 

 ( 4-4 )جدول 
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

 النسبة % التكرار فئات المتغير
 % 53.1 26 محاسب

 %30.6 15 رئيس قسم
 %6.1 3 مراقب مالي
 %10.2 5 مدير مالي
 %100 49 المجموع

 

 ،فراد عينة الدراسةأن هي األعلى بي ان فئة المسمى الوظيفي محاسب (4-4الجدول ) يبين

سرررمى مفئة تالها ، المبحوثين العاملين في شرررركة البوتاس العربيةمن  % 53.1شررركلوا ما نسررربته  إذ

 10.2مدير مالي بنسبة فئة ثم ، % 6.1مراقب مالي بنسبة فئة ثم ، % 30.6)رئيس قسم( بنسبة 

 دارية المالئمة ألغراض الدراسةيشير هذا التوزيع الى المراكز األ ،من مجموع أفراد عينة الدراسة %

مما يسرررررهم في تحقيق أهداف الدراسرررررة نتيجة للتنوع الملحوظ في المراكز ، والتي يشرررررغلها أفراد العينة

   .اإلدارية للمبحوثين
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 خامسا: عدد سنوات الخبرة

 (4-5جدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

 النسبة المؤية % التكرار الفئة
 % 4.1 2 سنوات 5قل من أ

 % 8.2  4  سنوات 10أقل من  – 5من 
 % 18.4    9 سنة 15اقل من  – 10من 
 % 36.7 18 سنة 20اقل  -15من 
 % 20.4 10 سنة 25اقل من  -20من

 % 12.2 6 سنة 25أكثر من 
 %100 49 المجموع

 

شررررررررررركة البوتاس من المبحوثين العاملين في  % 8.2نسرررررررررربته  ن ماأ (4-5)الجدول  يبين

 15 – 10خبرتهم مابين تراوحت  % 18.4نسررربته  وما، سرررنوات 10قل من أخبرتهم العربية كانت 

وذلك يدل على  ، سررنة 15كثر من أخبرتهم  فقد كانت % 73.4وشرركلوا ما نسرربته ما الباقي أ، سررنة

لتوزيع الى ا و يشير هذا، نخفاض معدل الدوران الوظيفي في الشركة وتمتع موظفيها بخبرات عاليةإ

  الخبرة المالئمة ألغراض الدراسة والتي يشغلها أفراد العينة.
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  :ستبانةالتحليل الوصفي لمجاالت اإل 2-4 

 جابات عينة الدراسة عن القيمة الثقافية )الفردية مقابل الجماعية( إتحليل  :المجال األول

Individualism versus Collectivism                       

مبحوثًا بهدف التعرف على تلك الثقافة  49يحتوي هذا المجال إجابة ثالثة أسئلة تم توجيهها الى 

عامود  والمبينة في، التي يميلون الى إستخدامها خالل ممارسة أعمالهم داخل شركة البوتاس العربية

 الجماعية فاإلجابات المنخفضة والمنخفضة جدًا تميل الى، من الجدول التالي فقرة األسئلة

   .واإلجابات المتوسطة والعالية والعالية جدًا تميل الى الفردية

 (4-6)جدول 
 و فرديةفقرات ال نحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عنالتكرارات والمتوسطات الحسابية واإل

 .الجماعية
 فقرات 

 األسئلة
 الفردية                          الجماعية   

المتوسط 
 ابيالحس

االنحراف 
منخفضة  الترتيب المعياري

عالية  عالية متوسطة منخفضة جدا
 جدا

تقديم المساعدة 
 2 1.15 2.80 3 12 14 13 7  في التعيين

د حأقبول تصررررف 
الموظفين للعمرررررررل 

 بمفرده
16 13 12 6 2 2.29 1.17 3 

د حأقبول تصررررف 
الموظفين للعمرررررررل 
 بحرية وخصوصية

8 15 7 13 6 2.88 1.32 1 

  1.21 2.66 11 31 33 41 31 المجموع
 

ن المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين على أسئلة اإلستبانة أالى  (4-6) الجدول يشير

 (2.88و )  (2.29)و الجماعية( جاءت بالمستوى المتوسط وكانت مابين أ)الفردية  والمتعلقة بقياس

حسابي  في المرتبة األولى بمتوسط (صوصيةحد الموظفين بحرية وخأوقد جاءت الفقرة )قبول تصرف 
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متوسط بالمرتبة األخيرة ب (حد الموظفين للعمل بمفردهأقبول تصرف )بينما جاءت الفقرة  (2.88)

وتشير النتيجة العامة الى وجود مستوى متوسط من درجات الموافقة إذ بلغ المتوسط ، (2.29حسابي )

ستجابات عينة الدراسة كانت متوسطة على إلى أن وهذا يشير ا،  (2.66الحسابي للمجموع العام )

،وبذلك يتضح لنا وجود ميل لدى العاملين نحو الفردية جميع األسئلة الثالثة التي شملها هذا المجال

 بدرجة متوسطة . 

جابات عينة الدراسة متقاربة إوهذا يشير الى أن  (1.21) ما اإلنحراف المعياري فقد بلغأ

  .في إجاباتهموتعبر عن إجماع متماثل 

 

 (ةفارق القوى )مسافة السلط عينة الدراسة عن القيمة الثقافية إجاباتتحليل  :المجال الثاني

            .بين المراكز األدارية

Power distance.          

مبحوثًا وهي مبينة في عامود  49يحتوي هذا المجال إجابة خمسة أسئلة تم توجيهها الى 

فاإلجابات المنخفضة والمنخفضة جداً تميل الى فارق القوى المنخفض ، جدول التاليفقرة األسئلة من ال

 .واإلجابات المتوسطة والعالية والعالية جدًا تميل الى فارق القوى المرتفع
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نحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن فقرات التكرارات والمتوسطات الحسابية واإل(4-7جدول )
 .فارق القوى

 اتفقر 
 األسئلة 

 فارق قوى               فارق قوى     
المتوسط  عالي               منخفض     

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفضة 
 جدا

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة

درجة إلزام الموظف في 
إتبررراع القواعرررد اإلداريررررة 

 المنصوص عليها 
3 11 9 21 5 3.29 1.12 2 

جررررررة االعتمررررررراد على در 
النفس في حل المشررركلة 

 دون طلب المساعد
1 10 14 19 5 3.35 0.99 1 

درجرررررررة رفض االنتقررررررراد 
 الموجه 

6 6 18 16 3 3.08 1.10 3 

درجة رفض اسرررررررتشرررررررارة 
 اآلخرين

12 15 11 9 2 2.47 1.17 5 

 4 1.06 2.73 2 9 19 12 7 درجة رفض التسامح
  1.09 2.99 17 74 71 54 29 المجموع

  

الى ان المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين على أسئلة اإلستبانة  (4-7) الجدول يشير

( وقد 3.35)و   (2.47) )فارق القوى( جاءت بالمستوى المتوسط و تراوحت بين المتعلقة بقياس

 في المرتبة األولى (جاءت الفقرة )درجة اإلعتماد على النفس في حل المشكلة دون طلب مساعدة

وسط بالمرتبة األخيرة بمت (درجة رفض إستشارة اآلخرين)بينما جاءت الفقرة  (3.35ط حسابي )بمتوس

وتشير النتيجة العامة الى وجود مستوى متوسط من درجات الرفض إذ بلغ المتوسط ، (2.47حسابي )

لى ع مرتفعة نسبياً عينة الدراسة كانت  ( وهذا يشير الى أن إستجابات2.99الحسابي للمجموع العام )

ما يدل على وجود فارق قوى )مسافة السلطة( مرتفعة ، جميع األسئلة الخمسة التي شملها هذا المجال

 لدى المبحوثين .
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وهذا يشير الى أن إجابات عينة الدراسة متقاربة  (1.09) اما اإلنحراف المعياري فقد بلغ

  .وتعبر عن إجماع متماثل في إجاباتهم

 (تجنب عدم التأكد)ات عينة الدراسة عن القيمة الثقافية تحليل إستجاب :المبحث الثالث

 Uncertainty Avoidance  .  

مبحوثًا وهي مبينة في عامود فقرة  49يحتوي هذا المجال إجابة ثالثة أسئلة تم توجيهها الى 

فاإلجابات المنخفضة والمنخفضة جداً تم تصنيفها تجنب منخفض لحاالت ، األسئلة من الجدول التالي

 .أكدتم تصنيفها تجنب مرتفع لحاالت عدم الت، واإلجابات المتوسطة والعالية والعالية جداً ، التأكد عدم

نحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن فقرات إلالتكرارات والمتوسطات الحسابية وا(4-8جدول )
 تجنب عدم التأكد

 فقرات
 األسئلة

 تجنب عدم تأكد                  تجنب عدم تأكد 
المتوسط  مرتفع                      منخفض  

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفضة 
 جدا

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة

درجررررة الرفض النرررراجمررررة 
عن مخاطر وجود عبء 
 إضافي في روتين العمل

3 7 23 12 4 3.14 0.98 1 

درجرررررررة رفرررض الرررمرررنرررترررج 
دم نراجمرة عن مخاطر ع
 كفاية الخبرة الحالية

5 13 11 16 4 3.02 1.16 2 

درجررررررة رفض التوسررررررررررررررع 
الرنررررررراجرمرررررررة عرن خطورة 
الرررررررذهررررررراب إلى منررررررراطق 

 مجهولة

10 19 8 9 3 2.51 1.19 3 

  1.11 2.89 11 37 42 39 18 المجموع
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 قياسب ن المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين على أسئلة اإلستبانة والمتعلقةإ (4-8) الجدول يشير

( وقد جاءت الفقرة 3.14و)  (2.51) )تجنب عدم التأكد( جاءت بالمستوى المتوسط وكانت مابين

ط في المرتبة األولى بمتوس ()درجة الرفض الناجمة عن مخاطر وجود عبء إضافي في روتين العمل 

طق درجة رفض التوسع الناجمة عن خطورة الذهاب الى منا)( بينما جاءت الفقرة 3.14حسابي )

وتشير النتيجة العامة الى وجود مستوى متوسط ، (2.51بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (مجهولة

وهذا يشير الى أن إجابات عينة  (2.89من درجات الرفض إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموع العام )

لى وجود يدل ع ما، على جميع األسئلة الثالثة التي شملها هذا المجال مرتفعة نسبياً الدراسة كانت 

 بدرجة عالية نسبيًا لدى المبحوثين .تجنب للمجهول 

وهذا يشير الى أن إجابات عينة الدراسة متقاربة وتعبر عن ، (1.11) ما اإلنحراف المعياري فقد بلغأ

  .إجماع متماثل في إجاباتهم

توجه ز مقابل التحليل إجابات عينة الدراسة عن القيمة الثقافية التوجه باإلنجا :لمبحث الرابع ا

 Masculinity بالعالقات )الصفات الذكورية مقابل الصفات األنثوية( 

مبحوثًا وهي مبينة في عامود  49يحتوي هذا المجال إجابة ثالثة أسئلة تم توجيهها الى 

لتوجه لتم تصنيفها  جداً  فاإلجابات المنخفضة والمنخفضة، األسئلة من الجدول التالي اتفقر 

لتوجه لتم تصنيفها ، واإلجابات المتوسطة والعالية والعالية جداً ، (فات األنثويةبالعالقات )الص

 .(اإلنجاز )الصفات الذكورية
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قرات فنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن التكرارات والمتوسطات الحسابية واإل(4-9جدول )
 .التوجه باإلنجاز

 فقرات
 األسئلة

 التوجه باإلنجاز            التوجه بالعالقات   
الصفات الذكورية / الحزم        الصفات األنثوية/الليونة

المتوسط     والصرامة
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفضة 
 جدا

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة

درجرررررررة الموافقرررررررة على 
إخراج الموظف األكثر 

 من الفريق تشدداً 
10 8 15 12 4 2.84 1.25 2 

رجرررررررة الموافقرررررررة على د
إصررررررررررررررردار عقوبررة بحق 
الموظف الرررذي يتررردخرررل 

 بدون صالحية

7 13 13 12 4 2.86 1.19 1 

درجرررررررة الموافقرررررررة على 
توجيررررررره اللوم للموظف 

 الذي يسبب خالفات
9 19 12 6 3 2.49 1.12 3 

 المجموع        26 40 40 30    11    2.73 1.19 
ابات المستجيبين على أسئلة اإلستبانة ن المتوسط الحسابي إلجإ (4-9) الجدول يشير

 (2.86و)  (2.49))التوجه باإلنجاز مقابل التوجه العالقات( جاءت بالمستوى المتوسط  المتعلقة

في  (وقد جاءت الفقرة )درجة الموافقة على إصدار عقوبة بحق الموظف الذي يتدخل بدون صالحية

درجة الموافقة على توجيه اللوم للموظف )فقرة بينما جاءت ال (2.86المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

لعامة الى وجود اوتشير النتيجة ، (2.49بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (الذي يسبب خالفات

لى إوهذا يشير  (2.73مستوى متوسط من درجات الموافقة إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموع العام )

ووجود ،ى جميع األسئلة الثالثة التي شملها هذا المجالأن استجابات عينة الدراسة كانت متوسطة عل

 وجه بالعالقات .تتوجه باإلنجاز مرتفع نسبيًا على حساب ال
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وهذا يشير الى أن اجابات عينة الدراسة متقاربة  (1.19) ما اإلنحراف المعياري فقد بلغأ 

  .وتعبر عن إجماع متماثل في إجاباتهم

 

 عن الممارسات المحاسبية  نة الدراسةالمبحث الخامس: تحليل إجابات عي

 Professionalism versus statutory control)المهنية مقابل السيطرة القانونية( 

وهي مبينة في عامود  ،مبحوثاً  49يحتوي هذا المجال إجابة ثالثة أسئلة تم توجيهها الى 

يطرة إلدارة لى وجود سإتشير  جداً فاإلجابات المنخفضة والمنخفضة ، األسئلة من الجدول التالي اتفقر 

ادة المهنية تشير الى سيواإلجابات المتوسطة والعالية والعالية جداً ، الشركة على الممارسات المحاسبية

 في شركة البوتاس العربية.
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ات افات المعيارية إلجابات المبحوثين عن فقر ر نحالتكرارات والمتوسطات الحسابية واإل(4-10جدول )

 .يةالمهن

 فقرات
 األسئلة

 المهنية              السيطرة القانونية
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفضة 
 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة جدا

درجة رفض طلب المدير 
عدم وضررررررررررررررع المزيد من 
المخصرررررررررررررصرررررررررررررات ألحد 
حسرررررررررررررررررررررابرررررررات الررعررمررالء 

 المدينين

0 2 7 33 7 3.92 0.67 3 

طلب المدير درجة رفض 
تحويل بعض مصررررراريف 
 السنة الحالية لسنة قادمة

0 0 8 18 23 4.31 0.74 2 

درجة رفض طلب المدير 
إخفرراء بعض المعلومررات 

 من التقارير السنوية
0 1 3 20 25 4.41 0.70 1 

  703. 4.21 55 71 18 3 0 المجموع
 

انة ن على أسئلة اإلستبن المتوسط الحسابي إلجابات المستجيبيألى إ (4-10) الجدول يشير

( وقد جاءت 4.41و )  (3.92) وكانت مابين،)المهنية( جاءت بالمستوى المرتفع  والمتعلقة بقياس

ألولى في المرتبة ا (الفقرة )درجة رفض طلب المدير إخفاء بعض المعلومات من التقارير السنوية

دم وضع المزيد من درجة رفض طلب المدير ع)بينما جاءت الفقرة  (4.41بمتوسط حسابي )

وتشير ، (3.92بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (المخصصات ألحد حسابات العمالء المدينين

من درجات الرفض إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموع العام  رتفعالنتيجة العامة الى وجود مستوى م

تي ألسئلة الثالثة الستجابات عينة الدراسة كانت عالية على جميع اإلى أن إوهذا يشير  ،(4.21)

 ويدل على وجود مهنية عالية لدى المبحوثين .، شملها هذا المجال
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جابات عينة الدراسة متقاربة إلى أن إوهذا يشير  (0.703) ما اإلنحراف المعياري فقد بلغأ

  .وتعبر عن إجماع متماثل في إجاباتهم

 

المحاسبيةعن الممارسات  تحليل إستجابات عينة الدراسة :المبحث السادس  

  Uniformity versus Flexibility الثبات مقابل المرونة 

مبحوثًا وهي مبينة في عامود  49يحتوي هذا المجال إجابة ثالثة أسئلة تم توجيهها الى 

رونه في لى وجود مإجدًا تشير فاإلجابات المنخفضة والمنخفضة ، األسئلة من الجدول التالي اتفقر 

في ممارسة  تشير الى الثباتواإلجابات المتوسطة والعالية والعالية جدًا ، تطبيق السياسات المحاسبية

 .السياسات المحاسبية في شركة البوتاس العربية
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التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن (4-11جدول )
 فقرات الثبات

 فقرات
 األسئلة

المتوسط  الثبات                          المرونه      
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

منخفضة 
 جدا

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة

درجة رفض إحداث 
تغييرات في طريقرررة 
تررررررقرررررريرررررريررررررم بررررررعررررررض 
األصررررررررررررررررررررول عرررررررن 

 الطرق المتبعة

1 0 7 21 20 4.20 0.84 2 

درجة رفض إحداث 
تغيير في سرررررررياسرررررررة 
محاسبية معينة عن 

متبعرررا في  مرررا كررران
 السنوات السابقة

0 2 7 21 19 4.16 0.83 3 

درجة رفض إحداث 
تررغرريرريرررات بررطررريررقرررررررة 
عررض الربيرررررررانرررررررات 
المراليرة عن مرا كان 
متبعا في السرررررررنوات 

 السابقة

0 2 9 14 24 4.22 090 1 

  0.86 4.20 63 56 23 4 1 المجموع
 

ة أسئلة اإلستبانن المتوسط الحسابي إلجابات المستجيبين على أ (4-11) الجدول يشير

و الحد األعلى   (4.16) ( جاءت بالمستوى المرتفع وتراوحت بين الحد األدنىالثبات) والمتعلقة بقياس

وقد جاءت الفقرة )درجة رفض إحداث تغييرات بطريقة عرض البيابات المالية عن المتبع  ،(4.22)

رة )درجة رفض إحداث تغيير في بينما جاءت الفق (4.22في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (سابقاً 

، (4.16سياسة محاسبية معينة عن المتبع في السنوات السابقة( بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
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عينة الدراسة على األسئلة  إستجابات ( وليعكس إرتفاع4.20وبلغ المتوسط الحسابي للمجموع العام )

 لممارسات المحاسبية لدى البحوثين.ووجود ثبات عالي في ا،الثالثة التي شملها هذا المجال

جماع اإلجاباتلي (0.86)اإلنحراف المعياري  وبلغ   .عكس تقارب وا 

:الممارسات المحاسبية عن تحليل إستجابات عينة الدراسة :المبحث السابع  

.Conservatism التحفظ مقابل التفاؤل    

وهي مبينة في عامود  مبحوثاً  49يحتوي هذا المجال إجابة ثالثة أسئلة تم توجيهها الى 

عدم جدًا تشير الى التفاؤل و فاإلجابات المنخفضة والمنخفضة ، األسئلة من الجدول التالي اتفقر 

شير الى وجود تواإلجابات المتوسطة والعالية والعالية جدًا ، التحفظ في تطبيق السياسات المحاسبية

 .ةتحفظ عند تطبيق السياسات المحاسبية في شركة البوتاس العربي
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نحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن التكرارات والمتوسطات الحسابية واإل(4-12جدول )
 .فقرات التحفظ

 فقرات
 األسئلة

 التحفظ                        التفاؤل         
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
منخفضة  الترتيب المعياري

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة جدا

حرررد أقتراح إدرجرررة رفض 
الررزمررالء اإلبررقررررررراء عررلررى 
احررررررتسررررررررررررررررررررراب قسرررررررررررررررررررط 
االسررررررررررررررتهالك السررررررررررررررنوي 
لألصول الثابتة بالطريقة 
الرتري ترخرفض القسررررررررررررررط 

 وتزيد األرباح

1 3 7 16 22 4.12 1.01 3 

درجرررررررة رفررررررض إترررررربررررررراع 
الطريقررررة التي تؤدي إلى 

 تعظيم اإلرباح
0 1 9 21 18 4.14 0.79 2 

درجة رفض اقتراح تغيير 
 تقييم المخزونطريقة 

0 0 10 21 18 4.16 0.75 1 

  0.85 4.14 58 58 26 4 1 المجموع
                                                            

الى ان المتوسط الحسابي إلجابات المستجيبين على أسئلة اإلستبانة والمتعلقة  (4-12) الجدول يشير

( وقد 4.16و )  (4.12) ت بالمستوى المتوسط وكانت مابين( جاءالتحفظ مقابل التفاؤل) بقياس

سابي في المرتبة األولى بمتوسط ح (جاءت الفقرة )درجة رفض إقتراح تغيير طريقة تقييم المخزون

درجة رفض إقتراح أحد الزمالء اإلبقاء على إحتساب قسط اإلستهالك )( بينما جاءت الفقرة 4.16)

بمتوسط حسابي  بالمرتبة األخيرة (التي تخفض القسط وتزيد األرباح السنوي لألصول الثابتة بالطريقة

وتشير النتيجة العامة الى وجود مستوى مرتفع من درجات الرفض إذ بلغ المتوسط الحسابي ، (4.12)

ئلة على جميع األس وهذا يشير الى أن إستجابات عينة الدراسة كانت مرتفعة ،(4.14للمجموع العام )

  ، ووجود تحفظ عالي لدى البحوثين .ها هذا المجالالثالثة التي شمل
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وهذا يشير الى أن إجابات عينة الدراسة متقاربة  (0.85) ما اإلنحراف المعياري فقد بلغأ

  .وتعبر عن إجماع متماثل في إجاباتهم

 

الممارسات المحاسبية عن المبحث الثامن: تحليل إستجابات عينة الدراسة  

transpareney Versus Secrecy  الشفافية مقابل السرية 

وهي مبينة في عامود ،مبحوثًا  49أسئلة تم توجيهها الى  أربعةيحتوي هذا المجال إجابة 

ة في جدًا تشير الى وجود سريفاإلجابات المنخفضة والمنخفضة ، األسئلة من الجدول التالي اتفقر 

اح عن لى وجود شفافية عند اإلفصإ تشيرواإلجابات المتوسطة والعالية والعالية جدًا ، عرض البيانات

 البيانات المالية في شركة البوتاس العربية

 

 

 

 

 

 

 

 
  



49 
 

نحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن (التكرارات والمتوسطات الحسابية واإل 4-13جدول )
 فقرات الشفافية

 فقرات
 األسئلة

المتوسط  الشفافية               السرية     
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 الترتيب

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة منخفضة جدا
درجرررررررة الرررفررض عررن عررررررردم 

 اإلعالن عن المعلومات
0 0 8 25 16 4.16 0.69 3 

درجرررررررة الرررفررض عررن عررررررردم 
 اإلعالم

0 0 6 25 18 4.24 0.66 1 

درجرررررررة الرررفررض عررن عررررررردم 
اإلعررررالم عررررن إبرررررام عررررقررررود 

 جديدة مستقبلية
0 0 7 25 17 4.20 0.68 2 

درجرررررة الرفض عن التررررررأخر 
في اإلعالن عن تاريخ توزيع 

 األرباح المنوي توزيعها
2 1 11 20 15 3.92 0.99 4 

  0.76 4.13 66 95 32 1 2 المجاميع
 

ن المتوسط الحسابي إلجابات المستجيبين على أسئلة اإلستبانة ألى إ (4-13) الجدول يشير

 (4.24)و  (3.92) ت بالمستوى المرتفع وكانت مابين( جاءالشفافية مقابل السرية) والمتعلقة بقياس

بينما  (4.24في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (وقد جاءت الفقرة )درجة الرفض عن اإلعالم

درجة الرفض عن التأخر في اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح المنوي توزيعها( بالمرتبة  (جاءت الفقرة

ير النتيجة العامة الى وجود مستوى مرتفع من درجات الرفض وتش، (3.92األخيرة بمتوسط حسابي )

وهذا يشير الى أن استجابات عينة الدراسة كانت ،( 4.13إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموع العام )

 . ووجود شفافية عالية لدى المبحوثين ،مرتفعة على جميع األسئلة األربعة التي شملها هذا المجال

جابات عينة الدراسة متقاربة إوهذا يشير الى أن  ،(0.76) فقد بلغما اإلنحراف المعياري أ 

  .وتعبر عن إجماع متماثل في إجاباتهم
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 :نتائج اختبار الفرضيات 3-4

 المهنية كإحدى على ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين Ho1 ختبار الفرضااااااااية االولى:إوال: أ 

 .ةالممارسات المحاسبية في شركة البوتاس العربي

  :الجماعية مقابل الفردية -أ

 (4-14جدول )
 ( للفردية مع المهنيةtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 4.229 0.137   30.835 0.000 
 0.872 0.162- 0.024- 0.167 027.- فردية  

a Dependent Variable: المهنية 

( والذي Xن المتغير المسرررررررتقل )أ4-14))يتضرررررررح من البيانات الواردة في الجدول السرررررررابق 

ة ميل المبحوثين للثقاف عدم  درجة موافقة ضررررعيفة أو ضررررعيفة جدًا على( داللة على 0يأخذ القيمة )

( المهنية بمقدار القيمة Yير التابع )على المتغ كان له أثرا ملموسرررررررراً  الفردية وتوجههم نحو الجماعية

وهي  (α=0.000) عند مسررررتوى داللة 30.835( المحسرررروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.229 الثابتة

( على المتغير X=1عدم وجود أثر لقيمة المتغير المسرررررررررررررتقل عندما تكون ) أيضررررررررررررراً وتبين  .معنوية

ونتيجة  ،% 5( عند مسرررررتوى معنوية 4-14)السرررررابقالجدول  إليه( المهنية وفق ما يشرررررير Yالتابع)

 على ينال يوجد أثر للقيم الثقافية للعامل لذلك لم يكن باإلمكان رفض الفرضرررية العدمية التي تدعي "

عندما تكون هذه القيم خاصررررررة ، الممارسرررررات المحاسررررربية في شرررررركة البوتاس العربية المهنية كإحدى

 .(X=1) بالفردية
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 املينال يوجد أثر للقيم الثقافية للعالعدمية التي تدعي " ولنفس األسرررررررررررباب تم رفض الفرضرررررررررررية 

ة عندما تكون هذه القيم، الممارسررررررررات المحاسرررررررربية في شررررررررركة البوتاس العربية المهنية كإحدى على

 (.X=0) خاصة بالجماعية

  :فارق القوى )مسافة السلطة( -ب

 (4-15جدول )
 ( فارق القوى مع المهنيةtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 4.333 0.245  17.709 0.000 
 0.600 0.528- 0.077- 0.258 0.136- فارق قوى  

a Dependent Variable: المهنية 
( والذي Xتغير المسرررررتقل )الم أن4-15) )يتضرررررح من البيانات الواردة في الجدول السرررررابق 

( Yعلى المتغير التررابع ) ملموسرررررررررررررراً  كرران لرره أثراً  ( داللررة على إنخفرراض فررارق القوى0يررأخررذ القيمررة )

 عند مستوى داللة 17.709( المحسوبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.333 المهنية بمقدار القيمة الثابتة

(α=0.000) عدم وجود أثر لقيمة أيضراً وتبين  .وهي معنوية ( المتغير المستقل عندما تكونX=1 )

 5( عند مسرررتوى معنوية 4-15) السرررابق ( المهنية وفق ما يشررير اليه الجدولYعلى المتغير التابع)

لثقافية ال يوجد أثر للقيم ا ونتيجة لذلك لم يكن باإلمكان رفض الفرضررررررررررية العدمية التي تدعي " .%

ن هنالك عندما يكو  ة في شررركة البوتاس العربية.الممارسررات المحاسرربي المهنية كإحدى على للعاملين

 (X=1) (مسافة السلطة واسعة على الهيكل التنظيمي)فارق قوى مرتفع 

 على نال يوجد أثر للقيم الثقافية للعامليولنفس األسررررررررباب تم رفض الفرضررررررررية العدمية التي تدعي " 

 دما يكون هنالك فارق قوىعن، الممارسرررررررات المحاسررررررربية في شرررررررركة البوتاس العربية المهنية كإحدى

 (X=0) (مسافة السلطة ضيقة على الهيكل التنظيمي)منخفض 
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 :تجنب عدم التأكد -ج

 (4-16)جدول 
 مع المهنية تجنب عدم التأكد( tاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 4.433 0.170   26.127 0.000 
 0.148 1.469- 0.210- 0.190 0.279- تجنب  
a Dependent Variable: المهنية 

والذي  (X)المتغير المسرررررتقل  أن4-16) )يتضرررررح من البيانات الواردة في الجدول السرررررابق 

 (Y)ى المتغير التابع كان له أثرا ملموسا عل داللة على إنخفاض تجنب عدم التأكد (0)يأخذ القيمة 

 عند مستوى داللة 26.127( المحسوبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.433 المهنية بمقدار القيمة الثابتة

(α=0.000) عدم وجود أثر لقيمة المتغير المستقل عندما تكون  أيضراً وتبين  ،وهي معنوية(X=1) 

. % 5عند مسرررررررررتوى معنوية  (4-16)المهنية وفق ما يشرررررررررير اليه الجدول  (Yعلى المتغير التابع)

افيررة ال يوجررد أثر للقيم الثقرر، ونتيجرة لرذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة التي تردعي "

ن هنالك عندما يكو  الممارسرررات المحاسررربية في شرررركة البوتاس العربية المهنية كإحدى على للعاملين

 (X=1) تجنب عالي لعدم التأكد

 للعاملين ال يوجد أثر للقيم الثقافيةضررية العدمية التي تدعي " ولنفس األسررباب تم رفض الفر 

ب عندما يكون هنالك تجن ،الممارسرررررات المحاسررررربية في شرررررركة البوتاس العربية المهنية كإحدى على

 (.X=0) منخفض لعدم التأكد
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 :التوجه بالعالقات أو التوجه باإلنجاز -د

 (4-17)جدول
 ية( التوجه باإلنجاز مع المهنtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.167 0.137   30.421 0.000 
 0.696 0.393 0.057 0.167 0.066 االنجاز  
a Dependent Variable: المهنية 

والذي  (X)المتغير المسرررررتقل  أن4-17) )السرررررابق يتضرررررح من البيانات الواردة في الجدول 

المهنية  (Y)كان له أثرا ملموسرررررررررا على المتغير التابع  داللة على التوجه بالعالقات (0)يأخذ القيمة 

 عند مسررررررررررررررتوى داللة 30.421( المحسرررررررررررررروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.167 بمقردار القيمرة الثرابتة

(α=0.000) دم وجود أثر لقيمة المتغير المستقل عندما تكون ع أيضراً وتبين  .وهي معنوية(X=1) 

. % 5عند مسرررررررررتوى معنوية  (4-17)المهنية وفق ما يشرررررررررير اليه الجدول  (Yعلى المتغير التابع)

افيررة ال يوجررد أثر للقيم الثقرر ونتيجرة لرذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة التي تردعي ".

ن هنالك عندما يكو  ات المحاسررربية في شرررركة البوتاس العربيةالممارسررر المهنية كإحدى على للعاملين

 (X=1)   (صفات ذكورية)توجه باإلنجاز 

 للعاملين ال يوجد أثر للقيم الثقافية ولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي "

جه و عندما يكون هنالك ت ،الممارسررررررات المحاسرررررربية في شررررررركة البوتاس العربية المهنية كإحدى على

 (.X=0) (صفات انثوية)بالعالقات 
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الثبات كإحدى ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على  .H02: ثانيا: اختبار الفرضاااااااااية الثانية

 سات المحاسبية في شركة البوتاس العربية.ر المما

 :الجماعيةأو الفردية  -أ

 (4-18)جدول 
 مع الثبات ( للفرديةtختبار )ا

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.250 .178   23.943 0.000 
 0.719 362.- 053.- 216. 078.- فردية  

a Dependent Variable: الثبات 

والذي  (X) المتغير المسرررررتقل أن4-18) )يتضرررررح من البيانات الواردة في الجدول السرررررابق 

الثبات بمقدار  (Y)داللة على الجماعية كان له أثرا ملموسررررررررررررررا على المتغير التابع  (0)يأخذ القيمة 

 (α=0.000) عند مسررتوى داللة 23.943( المحسرروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.250 القيمة الثابتة

على المتغير  (X=1)كون عدم وجود أثر لقيمة المتغير المسررتقل عندما ت أيضرراً وتبين  .وهي معنوية

ونتيجة لذلك لم  .% 5عند مسرررررتوى معنوية  (4-18)وفق ما يشرررررير اليه الجدول  الثبات (Yالتابع)

لثبات ايكن باإلمكان رفض الفرضررررررررية العدمية التي تدعي " ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على 

 ةتكون هذه القيم خاصرررررة بالفرديعندما  سرررررات المحاسررررربية في شرررررركة البوتاس العربية.ر المماكإحدى 

(X=1) 

املين ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعولنفس األسرررررررررررباب تم رفض الفرضرررررررررررية العدمية التي تدعي " 

ة عندما تكون هذه القيم، سررررررررررات المحاسرررررررررربية في شررررررررررركة البوتاس العربيةر المماالثبات كإحدى على 

 (.X=0) خاصة بالجماعية
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 :فارق القوى -ب

 (4-19)جدول 
 ( فارق القوى مع الثباتt) اختبار

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.267 0.318   13.426 0.000 

 0.819 0.230- 0.034- 0.335 0.077- قوى.فارق  
a Dependent Variable: الثبات 

والذي  (X)المتغير المسرررررتقل أن 4-19) )لبيانات الواردة في الجدول السرررررابق يتضرررررح من ا

( Yكرران لرره أثرا ملموسررررررررررررررا على المتغير التررابع ) داللررة على إنخفرراض فررارق القوى (0)يررأخررذ القيمررة 

 عند مسرتوى داللة 13.426( المحسروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.267 الثبات بمقدار القيمة الثابتة

(α=0.000) عدم وجود أثر لقيمة المتغير المستقل عندما تكون  أيضراً وتبين  .وهي معنوية(X=1) 

 .% 5عند مسرررررررررررتوى معنوية  (4-19)ليه الجدول إالثبات وفق ما يشرررررررررررير  (Yعلى المتغير التابع)

ونتيجررة لررذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة التي ترردعي " ال يوجررد أثر للقيم الثقررافيررة 

ن هنالك عندما يكو  سرررات المحاسررربية في شرررركة البوتاس العربية.ر المماالثبات كإحدى لى للعاملين ع

 (X=1) (مسافة السلطة واسعة على الهيكل التنظيمي)فارق قوى مرتفع 

للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافيةولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي " 

ق قوى عندما يكون هنالك فار ، اسبية في شركة البوتاس العربيةسات المحر المماالثبات كإحدى على 

 .(X=0) (مسافة السلطة ضيقة على الهيكل التنظيمي)منخفض 
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 :تجنب عدم التأكد -ج

 (4-20دول )ج
 ( تجنب عدم التأكد مع الثباتtاختبار )

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.233 0.225   18.835 0.000 
 0.858 0.180- 0.026- 0.252 0.045- تجنب  
a Dependent Variable: الثبات 

والذي  (X)المتغير المسررررتقل  أن 4-20) )يتضررررح من البيانات الواردة في الجدول السررررابق 

 (Y)كان له أثرا ملموسا على المتغير التابع  عدم التأكدداللة على إنخفاض تجنب  (0)يأخذ القيمة 

 عند مسرتوى داللة 18.835( المحسروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.433 الثبات بمقدار القيمة الثابتة

(α=0.000) عدم وجود أثر لقيمة المتغير المستقل عندما تكون  أيضراً وتبين  ،وهي معنوية(X=1) 

. % 5عند مسرررررررررررتوى معنوية  (4-20)بات وفق ما يشرررررررررررير اليه الجدول الث (Yعلى المتغير التابع)

ونتيجرة لرذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة التي تردعي ". ال يوجررد أثر للقيم الثقررافيررة 

هنالك  عندما يكون سررررات المحاسرررربية في شررررركة البوتاس العربيةر المماالثبات كإحدى للعاملين على 

 (X=1) تجنب عالي لعدم التأكد

للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافيةولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي " 

ب عندما يكون هنالك تجن ،سررررررات المحاسرررررربية في شررررررركة البوتاس العربيةر المماالثبات كإحدى على 

 (.X=0) منخفض لعدم التأكد
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 :التوجه باإلنجاز مقابل التوجه بالعالقات-د

 (4-21)جدول 
 ( التوجه باإلنجاز مع الثباتtار )اختب

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.229 0.178   23.805 0.000 
 0.828 0.219- 0.032- 0.216 0.047- االنجاز  
a Dependent Variable: الثبات 

والذي  (X)المتغير المسررررتقل  أن 4-21) )ح من البيانات الواردة في الجدول السررررابق يتضرررر

الثبات  (Y)كان له أثرا ملموسرررررررررررا على المتغير التابع  داللة على التوجه بالعالقات (0)يأخذ القيمة 

 عند مسررررررررررررررتوى داللة 23.805( المحسرررررررررررررروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.229 بمقردار القيمرة الثرابتة

(α=0.000) أيضراً وتبين  .وهي معنوية ( عدم وجود أثر لقيمة المتغير المستقل عندما تكونX=1 )

. % 5عند مسرررررررررررتوى معنوية  (4-21)( الثبات وفق ما يشرررررررررررير اليه الجدول Yعلى المتغير التابع)

ونتيجررة لررذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة التي ترردعي " ال يوجررد أثر للقيم الثقررافيررة 

ن هنالك عندما يكو . سرررات المحاسررربية في شرررركة البوتاس العربيةر المماالثبات كإحدى ملين على للعا

 (X=1)   (صفات ذكورية)توجه باإلنجاز 

للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافية ولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي "

 عندما عندما يكون هنالك، س العربيةسررررررات المحاسرررررربية في شررررررركة البوتار المماالثبات كإحدى على 

 (.X=0) (صفات انثوية)توجه بالعالقات 
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 التحفظ كإحدى ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على .Ho3:ثاالثاا: اختباار الفرضاااااااااية الثالثة

 الممارسات المحاسبية في شركة البوتاس العربية.

 :الفردية مقابل الجماعية-ا

 (4-22)جدول 
 ردية مع التحفظ( الفtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.417 0.166   26.644 0.000 
 0.050 2.013- 0.282- 0.202 0.407- فردية  
a Dependent Variable: التحفظ 

والذي  (X)المتغير المسررررتقل  أن 4-22) )ة في الجدول السررررابق يتضررررح من البيانات الوارد

التحفظ بمقدار  (Y)داللة على الجماعية كان له أثرا ملموسررررررررررررا على المتغير التابع  (0)يأخذ القيمة 

 (α=0.000) عند مسررتوى داللة 26.644( المحسرروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.417 القيمة الثابتة

على المتغير  (X=1)ا عدم وجود أثر لقيمة المتغير المسرررررررتقل عندما تكون وتبين ايظ .وهي معنوية

ونتيجة لذلك لم . % 5عند مسرررررتوى معنوية  (4-22)التحفظ وفق ما يشررررير اليه الجدول  (Yالتابع)

لتحفظ ا يكن باإلمكان رفض الفرضرررررية العدمية التي تدعي " ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على

 عندما تكون هذه القيم خاصرررررة بالفردية ات المحاسررررربية في شرررررركة البوتاس العربية.الممارسررررر كإحدى

(X=1) 

للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافيةولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي " 

مة عندما تكون هذه القي، الممارسرررررررررات المحاسررررررررربية في شرررررررررركة البوتاس العربية التحفظ كإحدى على

 (.X=0) جماعيةخاصة بال
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 :فارق القوى-ب 

 (4-23)جدول 
 ( فارق القوى مع التحفظtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.200 0.309   13.596 0.000 
 0.846 0.195- 0.028- 0.326 0.064- قوى.فارق  
a Dependent Variable: التحفظ 

والذي  (X)المتغير المسررررتقل  أن 4-23) )يتضررررح من البيانات الواردة في الجدول السررررابق 

 (Y)كرران لرره أثرا ملموسررررررررررررررا على المتغير التررابع  داللررة على إنخفرراض فررارق القوى (0)يررأخررذ القيمررة 

 عند مستوى داللة 13.596المحسوبة البالغة ( tقيمة )وبداللة  4.200 التحفظ بمقدار القيمة الثابتة

(α=0.000) عدم وجود أثر لقيمة المتغير المستقل عندما تكون  أيضراً وتبين  .وهي معنوية(X=1) 

 .% 5عند مسرررررررررتوى معنوية  (4-23)ليه الجدول إوفق ما يشرررررررررير  التحفظ (Yعلى المتغير التابع)

 التي ترردعي " ال يوجررد أثر للقيم الثقررافيررةونتيجررة لررذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة 

ون هنالك عندما يك الممارسررات المحاسرربية في شررركة البوتاس العربية. التحفظ كإحدى للعاملين على

 .(X=1) (مسافة السلطة واسعة على الهيكل التنظيمي)فارق قوى مرتفع 

افية للعاملين الثقال يوجد أثر للقيم ولنفس األسررررباب تم رفض الفرضررررية العدمية التي تدعي "

ق عندما يكون هنالك فار ، الممارسرررررررات المحاسررررررربية في شرررررررركة البوتاس العربية التحفظ كإحدى على

 (X=0) (مسافة السلطة ضيقة على الهيكل التنظيمي)قوى منخفض 
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 :تجنب عدم التأكد -ج

 (4-24)جدول 
 ( تجب عدم التأكد مع التحفظtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.100 0.218   18.772 0.000 
 0.827 0.220 0.032 0.245 0.054 تجنب  
a Dependent Variable: التحفظ 

والذي  (X)المتغير المسررررتقل  أن 4-24) )يتضررررح من البيانات الواردة في الجدول السررررابق 

 (Y)على المتغير التابع  ملموساً  كان له أثراً  داللة على إنخفاض تجنب عدم التأكد (0)يأخذ القيمة 

 عند مستوى داللة 18.772( المحسوبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.100 التحفظ بمقدار القيمة الثابتة

(α=0.000) سرررتقل عندما تكون عدم وجود أثر لقيمة المتغير الم أيضررراً .وتبين وهي معنوية(X=1) 

. % 5عند مسررررررررررتوى معنوية  (4-24)التحفظ وفق ما يشررررررررررير اليه الجدول  (Yعلى المتغير التابع)

ونتيجررة لررذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة التي ترردعي " ال يوجررد أثر للقيم الثقررافيررة 

ون هنالك عندما يك ربية.الممارسررات المحاسرربية في شررركة البوتاس الع التحفظ كإحدى للعاملين على

 (X=1) تجنب عالي لعدم التأكد

للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافيةولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي " 

نب عندما يكون هنالك تج ،الممارسرررررات المحاسررررربية في شرررررركة البوتاس العربية التحفظ كإحدى على

 (.X=0) منخفض لعدم التأكد
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 :باإلنجاز مقابل التوجه بالعالقاتالتوجه  -د

 (4-25)جدول 
 ( التوجه باإلنجاز مع التحفظtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.042 0.172   23.522 0.000 
 0.477 0.718 0.104 0.209 0.150 االنجاز  
a Dependent Variable: التحفظ 

والذي يأخذ  (X)المتغير المسرررررررتقل  أن 4-25) )يتضرررررررح من البيانات الواردة في الجدول السرررررررابق 

التحفظ بمقدار  (Y)كان له أثرا ملموسررا على المتغير التابع  داللة على التوجه بالعالقات (0)القيمة 

 (α=0.000) عند مسررتوى داللة 23.522( المحسرروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.042 القيمة الثابتة

على المتغير  (X=1)عدم وجود أثر لقيمة المتغير المسررررتقل عندما تكون  أيضرررراً وتبين .وهي معنوية

ونتيجة لذلك لم . % 5عند مسررررتوى معنوية  (4-25)التحفظ وفق ما يشررررير اليه الجدول  (Yالتابع)

لتحفظ ا ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على .ة التي تدعي "يكن باإلمكان رفض الفرضية العدمي

عندما يكون هنالك توجه باإلنجاز  .الممارسرررررررررررات المحاسررررررررررربية في شررررررررررررركة البوتاس العربية كإحدى

 (X=1)   (صفات ذكورية)

للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافية ولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي "

جه عندما يكون هنالك تو  ،الممارسررررررات المحاسرررررربية في شرررررررركة البوتاس العربية لتحفظ كإحدىا على

 (.X=0) (صفات انثوية)بالعالقات 
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 الشااافافية كإحدى ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين على .H04: رابعا: اختبار الفرضاااية الرابعه

 .الممارسات المحاسبية في شركة البوتاس العربية

 :مقابل الجماعية الفردية-ا

 (4-26)جدول 
 (الفردية مقابل الجماعية مع الشفافية tاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.078 0.125   32.532 0.000 
 0.599 0.530 0.077 0.153 0.081 فردية  
a Dependent Variable: الشفافية 

والذي  (X)المتغير المسررررتقل  أن 4-26)  (يتضررررح من البيانات الواردة في الجدول السررررابق

الشررررفافية بمقدار  (Y)داللة على الجماعية كان له أثرا ملموسررررا على المتغير التابع  (0)يأخذ القيمة 

 (α=0.000) عند مسررتوى داللة 32.532لبالغة ( المحسرروبة اtقيمة )وبداللة  4.078 القيمة الثابتة

على المتغير  (X=1)عدم وجود أثر لقيمة المتغير المسررتقل عندما تكون  اً ضرروتبين اي .وهي معنوية

ونتيجة لذلك لم  .% 5عند مسررتوى معنوية  (4-26)الشررفافية وفق ما يشررير اليه الجدول  (Yالتابع)

لشفافية ا ي " ال يوجد أثر للقيم الثقافية للعاملين علىيكن باإلمكان رفض الفرضية العدمية التي تدع

 عندما تكون هذه القيم خاصرررررة بالفردية. الممارسرررررات المحاسررررربية في شرررررركة البوتاس العربية كإحدى

(X=1) 

للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافية ولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي "

قيمة عندما تكون هذه ال، ات المحاسرررررربية في شررررررركة البوتاس العربيةالممارسرررررر الشرررررفافية كإحدى على

 (.X=0) خاصة بالجماعية
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 :فارق القوى-ب

 (4-27)جدول 
 ( فارق القوى مع الشفافيةtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.050 0.225   18.036 0.000 
 0.699 0.388 0.057 0.237 0.092 قوى.فارق  
a Dependent Variable: الشفافية 

والذي يأخذ  (X)المتغير المسررتقل  أن 4-27) )يتضررح من البيانات الواردة في الجدول السررابق 

الشررررفافية  (Y)  غير التابعكان له أثرا ملموسررررا على المت داللة على إنخفاض فارق القوى (0)القيمة 

 عند مسررررررررررررررتوى داللة 18.036( المحسرررررررررررررروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.050 بمقردار القيمرة الثرابتة

(α=0.000) عدم وجود أثر لقيمة المتغير المسرررتقل عندما تكون  اً ضررريأ.وتبين وهي معنوية(X=1) 

. % 5عند مسرررررتوى معنوية  (4-27)ليه الجدول إالشرررررفافية وفق ما يشرررررير  (Yعلى المتغير التابع)

ونتيجررة لررذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة التي ترردعي " ال يوجررد أثر للقيم الثقررافيررة 

كون هنالك عندما ي الممارسات المحاسبية في شركة البوتاس العربية. الشفافية كإحدى للعاملين على

 (X=1) (مسافة السلطة واسعة على الهيكل التنظيمي)فارق قوى مرتفع 

 املين علىال يوجد أثر للقيم الثقافية للعولنفس األسباب تم رفض الفرضية العدمية التي تدعي " 

وى عندما يكون هنالك فارق ق، الممارسرررررات المحاسررررربية في شرررررركة البوتاس العربية الشرررررفافية كإحدى

 (X=0) (مسافة السلطة ضيقة على الهيكل التنظيمي)منخفض 
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 :تجنب عدم التأكد -ج

 (4-28)ول جد
 ( تجنب عدم التأكد مع الشفافيةtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.225 0.158   26.687 0.000 
 0.516 0.654- 0.095- 0.177 0.116- تجنب  
a Dependent Variable: الشفافية 

والذي  (X)المتغير المسررررتقل  أن 4-28) )يتضررررح من البيانات الواردة في الجدول السررررابق 

 (Y)كان له أثرا ملموسا على المتغير التابع  داللة على إنخفاض تجنب عدم التأكد (0)يأخذ القيمة 

عند مسرررررررتوى  26.687( المحسررررررروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.225 الشرررررررفافية بمقدار القيمة الثابتة

عدم وجود أثر لقيمة المتغير المسررررررتقل عندما تكون  اً ضرررررريأوتبين  .وهي معنوية (α=0.000) داللة

(X=1) (على المتغير التابعY)  5عند مستوى معنوية  (4-28)الشفافية وفق ما يشير اليه الجدول 

م الثقافية د أثر للقيونتيجة لذلك لم يكن باإلمكان رفض الفرضررررررررررية العدمية التي تدعي " ال يوج. %

كون هنالك عندما ي الممارسات المحاسبية في شركة البوتاس العربية. الشفافية كإحدى للعاملين على

 (X=1) تجنب عالي لعدم التأكد
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للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافيةولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي " 

جنب عندما يكون هنالك ت ،حاسررربية في شرررركة البوتاس العربيةالممارسرررات الم الشرررفافية كإحدى على

 (.X=0) منخفض لعدم التأكد

 :التوجه باإلنجاز مقابل التوجه بالعالقات -د

 

 (4-29)جدول 
 ( التوجه باإلنجاز مع الشفافيةtاختبار )

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 4.109 0.126   32.702 0.000 
 0.822 0.226 0.033 0.153 0.035 االنجاز  
a Dependent Variable: الشفافية 

والذي  (X)المتغير المسرررررتقل  أن 4-29))يتضرررررح من البيانات الواردة في الجدول السرررررابق 

الشرررفافية  (Y)كان له أثرا ملموسرررا على المتغير التابع  تداللة على التوجه بالعالقا (0)يأخذ القيمة 

 عند مسررررررررررررررتوى داللة 32.702( المحسرررررررررررررروبة البالغة tقيمة )وبداللة  4.109 بمقردار القيمرة الثرابتة

(α=0.000) عدم وجود أثر لقيمة المتغير المستقل عندما تكون  اً ضريأوتبين  .وهي معنوية(X=1) 

. % 5عند مسرررررتوى معنوية  (4-29)فق ما يشرررررير اليه الجدول الشرررررفافية و  (Yعلى المتغير التابع)

ونتيجررة لررذلررك لم يكن برراإلمكرران رفض الفرضرررررررررررررريررة العرردميررة التي ترردعي " ال يوجررد أثر للقيم الثقررافيررة 

كون هنالك عندما ي، الممارسات المحاسبية في شركة البوتاس العربية الشفافية كإحدى للعاملين على

 (X=1)   (صفات ذكورية)توجه باإلنجاز 
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للعاملين  ال يوجد أثر للقيم الثقافيةولنفس األسررباب تم رفض الفرضررية العدمية التي تدعي " 

وجه عندما يكون هنالك ت ،الممارسررررات المحاسرررربية في شررررركة البوتاس العربية الشررررفافية كإحدى على

 (.X=0) (صفات انثوية)بالعالقات 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

تحليل الذي تم في الفصل الرابع إلجابات عينة الدراسة، يتناول هذا الفصل نتائج في ضوء ال

إجابة األسئلة التي تم طرحها في الفصل األول، وعلى ضوء هذه النتائج قدم الباحث عددًا من 

 التوصيات .

 النتائج  1-5

ختبار الفرضيات على النحو التالي :  يمكن تلخيص نتائج التحليل وا 

 تائج المتعلقة بقياس القيم الثقافية:أواًل : الن

من عدد المبحوثين في  %51ن مقياس الفردية في شركة البوتاس العربية كان أأظهرت النتائج 1-

، %  49هذه الدراسة، وبذلك تكون للجماعية وجود لدى العاملين في شركة البوتاس العربية بنسبة 

 يكون ميولهم للجماعية .ألن العاملين الذين ال يوجد لديهم ميول للفردية س

مع دراسة هوفستد والتي أجراها لقياس درجة هذا البعد في اإلدارة إختلفت هذه الدراسة  أن

من مجتمع الدراسة، وكذلك مع دراسته على اإلدارة العربية حيث  % 64العالمية حيث بلغت الفردية 

رجة متقاربة ة بديفكر الفرد العاملين في شركة البوتاس العربية الى،وذلك بسبب ميل  % 38بلغت 

 .مع فكر الجماعية 

وتاس لدى العاملين في شركة الب )فارق القوى (أظهرت النتائج أن مستوى  البعد الثقافي2-

من مجتمع الدراسة يقبلون أن تكون مسافة السلطة مرتفعة، وفي المقابل فإن درجة  % 66العربية هو 

 .% 34افة السلطة منخفضة هي قبول العاملين بأن يكون فارق القوى أو مس

مع دراسة هوفستد والتي أجراها لقياس درجة هذا البعد في اإلدارة إختلفت هذه الدراسة  إن

من مجتمع الدراسة، وكذلك مع دراسته على اإلدارة العربية حيث  % 55العالمية حيث فارق القوى 
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قرار وعدم والمركزية في إتخاذ ال ،بسبب إرتفاع مسافة السلطة في شركة البوتاس العربية % 80بلغت 

 تفويض الصالحيات .

وهو  %61أظهرت النتائج أن تجنب عدم التأكد لدى العاملين في شركة البوتاس العربية هو 3-

إن ميل وفي المقابل ف،عالي نسبيًا ويدل على تجنب العاملين للمجهول بدرجة مرتفعة نسبيًا 

 في شركة البوتاس العربية.% 39بلغ العاملين لتجنب عدم التأكد بدرجة منخفضة 

وفي شركة البوتاس العربية هنالك تجنب عدم تأكد مرتفع لدى العاملين لما يمثله ذلك من 

عدم رغبتهم القيام بممارسات غير محسوبة النتائج حيث يعلم العاملون أنهم يعيشون في عالم عدم 

 فهي غامضة المستقبل وغير معروفة اليقين وعدم معرفة نتائج ما يقومون به من ممارسات حالية،

ويغلفها الشك في النتائج، وهذا يعني حرصهم الشديد على إتباع التعليمات والمعايير خوفًا من 

المجهول الذي قد ينجم من عدم إتباعهم ما تمليه عليهم تعليمات العمل وروتينه وينظرون الى عدم 

ط نفسي، نتيجة لذلك فهم في واقع تجنب المجهول كمصدر قلق وما ينجم عنه من عصبية وضغ

بتكار خوفًا من المجهول، فهم بحاجة إلى إنشاء آليات لتوفير األمن والحد الحال ال يميلون إلى اإل

لتزام بها وال يميلون الى تقديم األفكار الجديدة من المخاطر ووضع قواعد و أسس أكثر رسمية واإل

 التي تتحدى الوضع القائم فيها.

مع دراسة هوفستد والتي أجراها لقياس درجة هذا البعد في اإلدارة  إختلفت سةهذه الدرا وأن

من مجتمع الدراسة وهو منخفض نسبيًا، وكذلك مع  % 43العالمية حيث بلغ تجنب عدم التأكد 

  .، بسبب عدم رغبة العاملين بتحدي المجهول والمخاطرة% 68دراسته على اإلدارة العربية حيث بلغت 

ية لدى العاملين في شركة البوتاس العرب )التوجه باإلنجاز (نتائج أن مقياس هذا البعدأظهرت ال4-

وهو مرتفع نسبيًا وبذلك فإن العاملين في شركة البوتاس العربية يميلون ولو بدرجة  %55هو 
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بسيطة الى التوجه باإلنجاز )القيم الذكورية( على حساب التوجه بالعالقات )القيم األنثوية( والذي 

 .% 45بلغت درجته في هذه الدراسة 

يميل العاملون في شركة البوتاس العربية بفارق بسيط الى العمل في ظل الصفات الذكورية 

متمثلة بحب المنافسة واإلنتاج والنجاح المادي، وهم في نفس الوقت يحتفظون بالعالقات والعناية 

 والعطف والشعور الطيب تجاه اآلخرين.

إلى حد ما مع دراسة هوفستد والتي أجراها لقياس درجة هذا البعد في  قتإتف هذه الدراسة وأن

من مجتمع الدراسة ، وكذلك مع دراسته على اإلدارة  % 50اإلدارة العالمية حيث بلغ التوجه باإلنجاز 

 .% 52العربية حيث بلغت 

 (  بما يلي: 2012ختلفت هذه الدراسة مع دراسة الخفاجي )إولقد 

بقياس القيم الثقافية األربعة التي حددها هوفستد بل أعتمد على دراسة هوفستد لم يقم الخفاجي 

 لقياس درجة هذه األبعاد في اإلدارة العربية.

ختصار روفقت المهنية العالية والثبات العالي والتحفظ العالي والشفافية العالية لدى العاملين إب

نب تج ،وسطةفردية مت ،وهي فارق قوى مرتفع في شركة البوتاس العربية بمجموعة من القيم الثقافية

 مرتفع نسبيًا. عدم تأكد عالي، توجه باإلنجاز

 

 .ثانيًا : النتائج المتعلقة بقياس الممارسات المحاسبية

أظهرت النتائج وجود إلتزام من قبل العاملين في شركة البوتاس العربية بالمعايير المحاسبية 1-

وعدم وجود سيطرة من قبل إدارة الشركة أو جهات خارجية  مًا،والمبادئ المحاسبية المقبولة عمو 

على التدخل في ما يقومون به من ممارسات، نتيجة لذلك يتمتع العاملون في شركة البوتاس 

 العربية بمهنية عالية.
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( حيث أظهرت دراسة الخفاجي 2012ختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخفاجي )إوقد 

دولة اإلمارات العربية وذلك بسبب سيطرة الدوله على مهنة المحاسبة  وجود مهنية منخفضة في

 والتدقيق. 

لتزام من قبل العاملين في شركة البوتاس العربية بالثبات على السياسات إأظهرت النتائج وجود 2-

المحاسبية المتبعة من سنة الى أخرى وعدم تغييرها إال إذا تطلبت المعايير المحاسبية ذلك، لذلك 

 م يتمتعون بدرجة عالية من الثبات.فه

( حيث أظهرت دراسة الخفاجي 2012ختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخفاجي )إوقد 

ستخدام السياسات المحاسبية في دولة اإلمارات العربية  بسبب وجود عدد كبير إعدم وجود ثبات في 

 ختالف ثقافاتهم.ا  من المحاسبين الوافدين في اإلمارات و 

رت النتائج ميل العاملين إلتباع مبدأ الحيطة والحذر واإللتزام بالسياسات الالزمة التي تتماشى أظه3-

مع هذا المبدأ وعدم اإلعتراف باألرباح إال بعد تحققها واإلعتراف بالمصاريف والخسائر فور 

 م يتمتعون بدرجة عالية من التحفظ .حدوثها، لذلك فه

لخفاجي في التحفظ المحاسبي فهو عالي في دولة اإلمارات تفقت هذه الدراسة مع دراسة اإوقد 

 العربية. 

أظهرت النتائج وجود شفافية عالية لدى العاملين في شركة البوتاس العربية في عرض البيانات 4-

 المالية واإليضاحات في التقرير السنوي للشركة، لذلك فهم يتمتعون بدرجة عالية من الشفافية.

( فقد أظهرت دراسة الخفاجي 2012الدراسة مع دراسة الخفاجي ) وقد إختلفت نتائج هذه

وجود سرية عالية في اإلفصاح في التقارير السنوية، حيث يشكو العديد من مستخدمي التقارير السنوية 

ن توفرت فإنها ال  تكون في الوقت المناسب. من ندرة البيانات وعدم توفرها وا 
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ة رتفاع درجه المهنية والثبات والتحفظ والشفافيإله في يمكن إغفا ولعل السبب الرئيسي الذي ال

لتي تزام الشركة بمعايير المحاسبة الدولية بسبب اإلدارة الكندية اإلفي شركة البوتاس العربية يعود إلى 

 تقوم بإدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ومساعديه . 

 

 التوصيات: 2-5

 :ا يليمب وصي الباحثليه الدراسة من  نتائج يإفي ضوء ما توصلت 

، إذ  متالك المزيد من الحرية الشخصيةإهتمام بالثقافة الفردية للعاملين بما تعنيه من زيادة اإل 1-

يمكن  تخاذ المبادرات الفردية، كذلكإيحتاج هذا األمر تبني نظام الحوافز وتشجيع العاملين على 

 .ستفادة في هذا المجال من تجارب بعض الشركات اإل

هتمام بحث العاملين على أسلوب المبادرة وعدم التجنب المستمر لحاالت عدم التأكد دة اإلزيا 2-

وما ينجم عنها من إلغاء العديد من الخيارات والتي لو إمتلك األفراد حب المغامرة وعدم التردد 

 .تبعوا خيارات تعود بالنفع األفضل على الشركةإمن المجهول لربما 

 لعليا في شركة البوتاس العربية بتبني أساليب وتطبيقات تبتعد عن المركزيةضرورة قيام اإلدارة ا 3-

ة ستقاللية، إلى تبني تطبيقات تميل إلى الالمركزياإل المفرطة، وعدم تفويض الصالحيات وعدم

ل تخاذ القرارات من خالإستقاللية والقدرة على وتفويض الصالحيات والى إعطاء مزيد من اإل

 على الهيكل التنظيمي للشركة. تضييق مسافة السلطة

العاملين للمزيد من الصرامة وحب المنافسة وزيادة اإلنتاجية وتأكيد الذات ويمكن  توجيههتمام باإل 4-

 ستفادة من تجارب الشركات األمريكية في هذا المجال.للشركة اإل

ثقافية وأثرها هوفستد ال بما أن هذه الدراسة تعتبر من أوائل الدراسات في االردن التي تناولت أبعاد 5-

على الممارسات المحاسبية، وتم إجراء هذه الدراسة على شركة البوتاس العربية، كحالة دراسية 
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ليه من نتائج فإن الباحث يرى ضرورة إجراء إوفي ضوء ما تضمنته من قضايا وما توصلت 

 شركات أخرى .المزيد من الدراسات على 
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 المالحق
 (0الملحق رقم )

 الدراسة إستبانه

 

 

 
 

 االردن -جامعة الشرق االوسط 
 قسم المحاسبة والتمويل

 84/5/2584التاريخ                                                       كلية إدارة األعمال
 إستبانة بحث

 
 ......الفاضلة المجيب المحترماألخ / األخت 

 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
  تمثل هذه اإلستبانة جزءاً من رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة بجامعة الشرق االوسط

العربية  اسحالة دراسية عن شركة البوت، بعنوان " اثر القيم الثقافية للعاملين في الممارسات المحاسبية
". 

م في االجابة الدقيقة على فقراتها علمًا أنها تستخدم ألغراض البحث العلمي املين تعاونك
 .وتتسم بطابع السرية واألمانة العلمية

 ... واقبلوا فائق االحترام والتقدير.شاكرين لكم سلفًا صدق تعاونكم
 

 الباحث
 عبدالواحد عبدالكريم ابراهيم الشرفاء

79/6482590 
 
 
 
 



35 
 

 :لد يموغرافيةالمتغيرات ا –الجزء األول 
 :في المربع المحاذي لإلجابه المناسبه لكل من العبارات التالية (xالرجاء وضع عالمة )

 ألي المجموعات تنتمي من ناحية العمر ؟ -8
 

    .سنة 94 أقل من الى 24من                     .سنة 24اقل من   

    

 .سنة 44  اقل من الى 54من        .سنة 54اقل من  الى 94من     
 

 سنة فما فوق. 44  
 

 .ماهي الدرجة العلمية التي تحملها -2
   .بكالوريوس                          .دبلوم       
 .دكتوراه                         ماجستير.      

 
 (التخصص) .العلمي الذي تحمله تخصصما هو ال   -9

 .ادارة اعمال                                                  .محاسبة  
 ............غير ذلك اذكره من فضلك                                   .علوم مالية ومصرفية  
 

 .ماهو المسمى الوظيفي -5
 .رئيس قسم                                                 .محاسب    
 .مدير مالي                                             .مراقب مالى    

 
 كم عدد سنوات الخبرة في مجال عملك -4

 .سنوات 10أقل من  – 5من                                        .سنوات 5اقل من   
 .سنة 20أقل من  – 15من                              .سنة  15أقل من  - 10من   
  فأكثر سنة 25                              .سنة 25أقل من  - 20من   
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 :أسئلة الدراسة –الجزء الثاني 

 .أسئلة قياس القيم الثقافية :اوال

 .على الرقم الذي يقع فوق إجابتك xالرجاء وضع اشاره 
ن يكون أإذا كنت تريد توظيف سكرتيره جديده ومن الشروط الواجب توفرها في هذه السكرتيره   -8

وكانت مطابقة للشروط ، لهذه الوظيفة وتقدمت زوجة صديق مقرب اليك، سنوات 9لديها خبرة 
اعدة هل تبحث عن سبل للمس، وكانت بحاجة ماسة للعمل ن لديها خبرة لمدة سنة واحدةأبإستثناء 

 في تعينها ؟ 
 

 حدد درجة الموافقة في
 .تقديم المساعدة لها 

 (8) 
 درجة  

 موافقة
 منخفضه 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 موافقة 
 منخفضة  

   (9) 
 درجة  

 موافقة
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 موافقة
 عالية

  (4) 
 درجة 
 موافقة
 عالية 
 جداً 

 
ن يعمل ضمن فريق معين يتمتع بمهارة أحد موظفيك يفضل العمل بمفرده على حساب أإذا كان   -2

 عالية.
 ؟ هل تعتبر تصرف هذا الموظف مقبوالً 

 حدد درجة الموافقة في 
 ار هذا التصرف عتبإ

 .مقبوال

 (8) 
 درجة  
 موافقة 
 منخفضه 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 موافقة
 منخفضة

   (9) 
 درجة  
 موافقة 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 موافقة
 عالية

  (4) 
 درجة 
 موافقة
 عالية 
 جداً 
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فهو  ة داخل الشركةحد الموظفين لديك ال يميل بإستمرار الى اإلنخراط في العالقات اإلجتماعيأذا كان إ -9
 يميل الى الحرية والخصوصية.

 ؟ هل تعتبر تصرف هذا الموظف مقبوالً 
 

 حدد درجة الموافقة على
 عتبار هذا التصرف إ

 .مقبوال

 (8) 
 درجة  

 موافقة
 منخفضه 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 موافقة 
 قليلة 

   (9) 
 درجة  

 موافقة
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 موافقة
 عالية

  (4) 
  درجة
 موافقة
 عالية 
 جداً 

                    
دارية المنصوص عليها في اللوائح اإلدارية للشركة حد موظفيك بالتذمر من إحدى القواعد اإلأقام  ذاإ -5

لزامك للموظف يعني المزيد من الحرص في إتباع القواعد اإلدارية الحالية دون الحاجة الى إحداث إفان 
 .ةتغييرفي هذه القواعد اإلداري

 

 الموظف إلزامحدد درجة 
 في إتباع القواعد اإلدارية 

 عليها ضمن  المنصوص
 القواعد االدارية الحالية

 (8) 
 درجة  
 إلزام 
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 إلزام 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 إلزام 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 إلزام
 عالية

  (4) 
 درجة 
 إلزام

 عالية 
 جداً 

 .شكلة صعبة في عملك ولم تكن متأكدا من كيفية حلهاإذا واجهت م-4

 

 عتماد على اإلحدد درجة 
المشكلة  في حل نفسك
 بدون

 طلب المساعدة من 
 الموظفين األعلى واألدنى 

 .رتبة منك

 (8) 
 درجة  
 عتماداإل 
 على الذات 

 منخفضة 
 .جداً 

  (2) 
 درجة  
 عتماداإل 
 على الذات 

 منخفضة
 

   (9) 
 درجة  
 عتماداإل 
 على الذات 

 متوسطه

  (5 ) 
 درجة 

 عتماداإل
 على الذات 

 عالية

  (4) 
 درجة 

 عتماداإل
 على الذات 

 .عالية جداً 
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  .بإنتقاد طريقة عملك و زمالؤكأذا قام أحد موظفيك إ-4
 رفضحدد درجة 
 الموجه لك دوناإلنتقاد 

 إحداث تغيير في اسلوب 
  .طريقة عملك

 (8) 
 درجة  
 رفض 
 همنخفض 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 رفض 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض
 عالية 
 جداً 

 

 خرين.يرملموس و هام و قد يتطلب استشارة األثألقرار معين يتطلب السرعة وله تإذا كان إتخاذك -8
 رفضكحدد درجة 
 .األخرين إلستشارة

 (8) 
 درجة  
 رفض 
 خفضهمن 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 رفض 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض
 عالية 
 جداً 

                            

 ه.ان تتسامح مع حد الموظفين برفض التعليمات التي اصدرتها له وطلب منك زمالءهأإذا قام -1
 رفض حدد درجة 
 التسامح
 .ا الموظفمع هذ

 (8) 
 درجة  

 رفض
 منخفضه 
 جداً  

  (2) 
 درجه  

 رفض
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  

 رفض
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض
 عالية 
 جداً 

 
 حداثإقترح فكره جديدة وواعدة ولكن يحتاج تنفيذها إو زمالؤك أحد موظفيك أن أفترض إ -3

 .تقوم به ذيتغيرات جديده في روتين العمل ال
 الرفضتحديد درجة 

 وجود ناجمة عن مخاطر
 عبء اضافي في روتين

 .العمل

 (8) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضه 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 رفض 

 منخفضة

   (9) 
 درجة  
 رفض 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض
 عالية 
 جداً 
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نتج جديد واليوجد لديك أنت وزمالؤك خبرة في مجاله تاج منإحد العمالء العمل على أذا طلب منك إ -85
 .علما بان العمل على هذا المنتج الجديد يمثل قيمة مالية مضافة للشركة

رفض تحديد درجة 
 المنتج

 عدم ناجمة عن مخاطر
 .كفاية الخبرة الحالية

 (8) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 رفض 
 توسطهم 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض
 عالية 
 جداً 

 
سواق في مناطق جغرافية لم أتوسيع عملك والوصول الى  الزمالء وأحد الموظفين أقترح عليك إذا إ-88

 .علما بأن هذا التوسع يزيد من الحصة السوقية للشركة، تصلها الشركة بعد
  رفضتحديد درجة 

 ناجمة عن  لتوسعا
 الذهاب الى  خطورة

 .مناطق مجهولة

 (8) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 رفض 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض
 عالية 
 جداً 

                          
حول طريقة جرد ، ية المجموعة( مقارنة مع أراء بقكثر تشدداً أمختلف ) حد موظفيك له رأيأإذا كان  -82

 .علما بان رأي هذا الموظف يحتمل الخطأ والصواب، المخزون السلعي
 هل تؤيد اخراج هذا الموظف من الفريق ؟ 

  الموافقة تحديد درجة
 على اخراج الموظف 
 .األكثرتشددا من الفريق

 

 (8) 
 درجة 

 موافقة
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 موافقة 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 موافقة 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 موافقة
 عالية

  (4) 
 درجة 
 موافقة
 عالية 
 جداً 
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ن يملك الصالحية الكاملة أمور العمل دون أحيانا في أحد موظفيك يتدخل أإذا كان  -89
صدار عقوبة بحق هذا الموظف القديم وصاحب الخبرة إه معاقبته.هل تؤيد ؤ وقد طلب زمال

 الهامة. العالية والعالقات
  الموافقة تحديد درجة 

على اصدار عقوبة بحق 
 الموظف الذي يتدخل 

 .بدون صالحية
 
 

 (8) 
 درجة  
 موافقة 
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  
 موافقة 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 موافقة 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 موافقة
 عالية

  (4) 
 درجة 
 موافقة
 عالية 
 جداً 

 

 وأيسعى إلى زيادة االنتاجية فوق المستوى المعهود  حد موظفيكأن أإفترض  -85
 هل توجه اللوم لهذا الموظف ؟  .وقد سبب سلوكه خالفات مع زمالؤه، الطبيعي
 لموافقة تحديد درجة ا

 على توجيه اللوم لهذا
 الموظف الذي يسبب 

 .خالفات

 (8) 
 درجة  
 موافقة 
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 موافقة 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 موافقة 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 موافقة
 عالية

  (4) 
 درجة 
 موافقة
 عالية 
 جداً 
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 .أسئلة قياس الممارسات المحاسبية :ثانيا
ن مديرك المباشر أإفرض  .ذا ثبت ضرورة عمل مخصصات إلحدى حسابات العمالء المدينينإ-0

عدم وضع المزيد من المخصصات ألنها تعطي صورة سلبية عن الوضع المالي  في العمل طلب منك
ك.ويخدم تطلعات اإلدارهئللشركة و سيكون لها تاثيرسلبي عليك وعلى زمال  

.ماهي درجة رفضك لهذا الطلبالقرار:   
(8) 
 درجة  

 رفض منخفضة
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  

 رفض متوسطه

  (5 ) 
 جة در 

 رفض عالية

  (4) 
 درجة 

 رفض عالية 
  جداً 

 
إذا طلب منك مديرك المباشر تحويل بعض مصاريف السنة الحالية الى مصاريف السنة القادمة  -2

  .رباح السنة الحالية و سيكون له تأثير إيجابي عليك وعلى زمالئكأوالذي يؤدي الى تحسين 
 .القرار؛ ماهي درجة رفضك لهذا الطلب

(8) 
 جة در  

 رفض 
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  

 رفض
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 

 رفض عالية

  (4) 
 درجة 
 عالية  رفض
 جداً 

 
إخفاء بعض المعلومات من التقارير السنوية مثل وجود قضايا  إذا طلب منك مديرك المباشر-9

  الئك.ن وجودها سيكون له تأثيرسلبي عليك وعلى زمعلما أ،على الشركة لم يتم البت فيها بعدمرفوعة 
 . ما هي درجة رفضك إخفاء المعلوماتالقرار: 
(8) 
 درجة  

 رفض
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض منخفضة

   (9) 
 درجة  

 رفض
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 

 رفض عالية 
 جداً 

حداث إ كئحد زمالأقترح عليك إذا إالسنة المالية الحالية عند إعداد التقارير المالية في نهاية  -4
تغييرات في طريقة تقييم بعض األصول عن الطرق المتبعة في السنة السابقة تعود عليك وعلى 

 ك بالمزيد من المنافع وتحسن من شكل التقارير المالية.ئزمال
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 .ماهي درجة رفضك تغييرطريقه تقييم األصولالقرار:

(8) 
 درجة  

 رفض
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض منخفضة

   (9) 
 درجة  

 رفض
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 

 رفض عالية 
 جداً 

 
بي باإلنسجام مع المعيار المحاستباعها إير سياسة محاسبية معينة تم يإذا ظهرت الحاجة الى تغ -4

إذا إقترح  .لقسط السنوي لإلستهالكتم إتباعه في السنوات السابقة مثل طريقة إحتساب ا الذي
بقة بطريقة عن ما كان متبعا في السنوات السا ك إحداث تغييرفي سياسة محاسبيةئعليك أحد زمال

 ك بالمزيد من المنافع وتحسن من شكل التقارير المالية.ئتعود عليك وعلى زمال
 .لسابقةا ا في السنواتماهي درجة رفضك إحداث تغييرفي سياسة محاسبية عن ما كان متبعالقرار: 

(8) 
 درجة  

 رفض
 منخفضة 
 جدا 

  (2) 
 درجة  

 رفض
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 رفض 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 

 رفض عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض
 عالية 
 جدا

 

راعي أن تكون طريقة عرضها مماثلة لطريقة العرض في أ عند عرض البيانات المالية للشركة  -8
تكون قابلة للمقارنة بالرغم أن هذا العرض قد يؤثر سلبا على القوة حتى ، الشركات األخرى
ذا اقترح عليك أحد زمالؤك إحداث تغييرات بطريقة مغايرة لما كان متبعا في إالتنافسية للشركة. 

 السنوات السابقة تعود عليك وعلى زمالئك بالمزيد من المنافع وتحسن من شكل التقارير المالية.
ن ما ع على إحداث تغييرات بطريقة عرض البيانات المالية للشركة ة رفضكماهي درجالقرار: 

 .كان متبعا في السنوات السابقة
8) 
 درجة  

 رفض
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض منخفضة

   (9) 
 درجة  
 رفض متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 

 رفض عالية

  (4) 
 درجة 

 رفض عالية 
 جداً 
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 بالرغم من وجود الحاجة الى تغيير طريقة إحتساب قسط اإلستهالك السنوي لألصول الثابتة -1
هذا القسط السنوي مما يؤدي الى زيادة المصاريف وتقليل األرباح للسنة تماشيا  بطريقة تزيد قيمة

ه التي على الطريقواإلبقاء، ك إقترح عليك عدم التغييرئن أحد زمالأ اإل، مع مبدأ الحيطة والحذر
 تخفض القسط وتزيد األرباح.

 .ماهي درجة رفضك إلقتراح زميلكالقرار: 
(8) 
 درجة  
 رفض  
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض
 منخفضة  

   (9) 
 درجة  

 رفض 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة رفض 

 عالية 
 جداً 

 .صول في الشركةإذا ظهرت الحاجة الى إعادة تقييم بعض األ -3
تباع التكلفة فالحذر يتطلب إ.و التكلفة التاريخية أيهما أقلأبإعادة التقييم حسب سعر السوق  أقوم
إتباع طريقة تؤدي الى تعظيم األرباح وتعود عليك  ك في العمل إقترح عليكئأحد زمال .األقل

 ك بالمزيد من المنافع وتحسن من شكل التقارير المالية.. ئوعلى زمال
 ما درجة رفضك إاتباع طريقه تؤدي الى تعظيم األرباح. لقرار:ا

(8) 
 درجة  

 رفض
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض 
 منخفضة

   (9) 
 درجة  

 رفض
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض 
 عالية 
 جداً 
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رتفاع األسعار -85  .وعند تقييم المخزون، في حاالت التضخم وا 
 .إختيار طريقة الوارد أخيرا صادر أوال بدال من طريقة الوارد أوال صادر أوالعادة ما يتم 

ن تعظيم أ ك إقترح عليك إعتماد طريقة أخرى في تقييم المخزون معتبرائالقرار:إفرض أن أحد زمال
 ك بالمزيد من المنافع ويحسن من شكل التقارير المالية.ئاألرباح هو األهم ويعود عليك وعلى زمال

  ما درجة رفضك إقتراح تغيير طريقة تقييم المخزون  ر:القرا

(8) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض منخفضة
 

   (9) 
 درجة  

 رفض
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض

 عالية  
 جداً 

تاحه للجميع مالية معند إعداد التقارير السنوية للشركة ونشرها يتم مراعاة أن تكون البيانات ال -88
ح عليك ك في العمل إقتر ئزمال إفرض أن أحد، وقابلة للفهم وليست محصورة للمالك واإلدارة فقط

 . عدم اإلعالم عن بعض المعلومات ألنها تؤثر سلبا على أسعار أسهم الشركة
 .عدم اإلعالم عن المعلومات القرار:ما درجة رفضك

 (8) 
 درجة  

 رفض منخفضة
 جداً  

  (2) 
 درجة  

  رفض
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 رفض  
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 عالية رفض

  (4) 
 درجة 

 رفض عالية 
  جداً 

ك ئالتطلعات المستقبلية للشركة لتحقيق الشفافية الكاملة. إال أن أحد زمال تتضمن التقارير المالية -88
ر أسهم ألنها تؤثر سلبا على اسعا في العمل إقترح عليك عدم اإلعالم عن هذه التطلعات المستقبلية

نالشركة  عدم اإلعالم يعود عليك وعلى زمالؤك بالمزيد من المنافع ويحسن من شكل التقارير  وا 
 المالية.

 .عدم ااإلعالم القرار:ما درجة رفضك

(8 ) 
 درجة  

 رفض منخفضة
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 رفض 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 

 فض عاليةر 

  (4) 
 درجة 

 رفض عالية 
 جداً 
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بير وسيكون لها تأثير ك، عند إبرام عقود جديدة مستقبلية إلجراء صفقات تجارية مربحة -82
ك عدم اإلعالم عن ئإذا إقترح عليك أحد زمال.على إيرادات الشركه في السنوات الالحقة
 هذه العقود في التقارير السنوية لهذا العام.

 .ة رفضك لهذا اإلقتراحماهي درج :القرار
 

(8) 
 درجة
 رفض
 منخفضة
 جداً 

(2) 
 درجة
 رفض
 منخفضة

(9) 
 درجة
 رفض
 متوسطه

(5) 
 درجة
 رفض
 عالية

(4) 
 درجة
 رفض
 عالية
 جداً 

                          
 لهذا القرار من ونظرا لما سيكون، عندما تقرر اإلداره قيمة األرباح الموزعة للسهم الواحد -89

ي  .جابي على القيمة السوقية ألسهم الشركةتأثيرواسع وا 
 .تتأ خر اإلداره أحيانا في اإلعالن عن األرباح الموزعة لألسهم

 .ما مدى رفضك في التأخر في اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح المنوي توزيعها
 
(8) 
 درجة  
 رفض 
 منخفضة 
 جداً  

  (2) 
 درجة  

 رفض 
 منخفضة 

   (9) 
 درجة  
 رفض 
 متوسطه 

  (5 ) 
 درجة 
 رفض
 عالية

  (4) 
 درجة 
 رفض
 عالية 
 جداً 
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 (2الملحق رقم )
 .ترميز إجابات المبحوثين على أسئلة القيم الثقافية

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن فقرات القيم 
 الفردية

 الموظف
 القيم الفردية درجة الموافقة

 الالسؤ 
 االول

السؤال 
 الثاني

السؤال 
 الثالث

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التصنيف المعياري

8 215 815 215 8148 51488 
2 215 815 915 215 815  
3 215 215 215 215 515 
4 215 215 215 215 515  
5 215 515 415 9144 81421  
6 515 815 915 2144 81421  
7 215 215 515 2.44 81844  
8 515 215 515 9195 81844  
9 815 815 215 8199 51488  

01 515 215 915 915 815  

00 215 215 215 215 515  
02 915 215 215 2194 51488  
03 215 215 215 215 515  
04 515 815 515 915 81892  
05 815 215 815 8199 51488  
06 915 915 915 915 515  
07 915 215 515 915 815  
08 815 515 915 2148 81421  
09 515 215 415 9148 81421  
21 215 815 815 8199 51488  
20 215 815 815 8199 51488  
22 915 915 215 2148 51488  
23 915 915 215 2148 51488  
24 915 915 515 9195 51488  
25 815 815 815 815 515  
26 215 215 815 8148 51488  
27 515 815 215 2194 81421  
28 415 915 515 515 815  
29 215 915 815 215 815  
31 415 415 415 415 515  
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30 415 415 415 415 515  
32 915 215 215 2194 51488  
33 515 815 215 2194 81421  
34 815 815 815 815 515  
35 515 5.5 515 515 515  
36 515 815 415 9194 21512  
37 815 915 515 2148 81421  
38 215 815 815 8199 51488  
39 915 915 515 9194 51488  
41 515 915 515 9148 51488  
40 915 915 515 9194 51488  
42 815 815 215 8199 51488  
43 515 515 915 9148 51488  
44 915 815 415 915 215  
45 515 515 515 515 515  
46 915 915 515 9194 51488  
47 915 815 915 2194 81844  
48 915 515 215 915 815  
49 915 915 215 2148 51488  

 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن فقرات فارق القوى

 الموظف
 فارق القوى درجة االلزام واالعتماد والرفض

السؤال 
 الرابع

السؤال 
 الخامس

السؤال 
 السادس

السؤال 
 السابع

السؤال 
 الثامن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التصنيف المعياري

8 415 515 515 415 915 512 5119 
2 415 515 215 815 215 211 8145  
3 915 515 915 215 215 211 5119  
4 915 915 915 915 515 912 5155  
5 215 215 515 915 815 215 8185  
6 515 515 215 815 915 211 81955  
7 215 215 915 515 915 211 51198  
8 515 215 515 215 915 915 815  
9 415 515 915 515 515 515 51858  

01 815 915 915 915 215 215 51135  
00 215 515 215 215 515 211 81534  
02 915 515 915 915 215 915 51858  
03 815 215 915 815 915 215 815  
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04 515 515 215 215 215 211 81534  
05 515 915 815 815 515 214 81488  
06 415 915 815 215 215 214 81488  
07 215 215 915 215 915 215 51451  
08 215 915 515 915 915 915 51858  
09 515 515 515 215 915 915 51135  
21 215 815 815 215 915 811 51198  
20 515 915 915 515 815 915 81224  
22 915 215 915 215 915 214 51451  
23 215 915 415 815 815 215 81489  
24 515 515 815 815 515 211 81459  
25 815 215 215 215 215 811 51558  
26 915 515 915 415 915 914 51135  
27 515 915 815 815 215 212 81953  
28 515 915 815 815 815 215 81585  
29 515 215 915 215 515 915 815  
31 415 415 415 815 415 512 81813  
30 515 415 915 815 515 915 81488  
32 515 515 515 515 415 512 51558  
33 515 515 515 915 915 914 51451  
34 515 415 515 515 915 515 51858  
35 515 515 515 515 515 515 515  
36 515 515 515 915 515 911 51558  
37 515 515 915 815 815 214 81488  
38 515 915 915 515 815 915 81224  
39 915 915 515 915 915 912 51558  
41 515 515 915 215 215 915 815  
40 215 915 515 515 815 211 81955  
42 215 915 515 215 215 214 51135  
43 915 515 515 915 915 915 51451  
44 515 915 915 215 215 211 51198  
45 915 415 415 515 915 515 815  
46 915 515 515 915 915 915 51451  
47 515 415 515 815 915 915 81488 
48 215 215 215 215 215 215 515  
49 215 215 915 915 915 214 51451  
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التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن فقرات تجنب عدم 
 التأكد

 الموظف

 تجنب عدم التأكد درجة الرفض

السؤال 
 التاسع

السؤال 
 عاشرال

السؤال 
الحادي 
 عشر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التصنيف المعياري

8 215 815 815 8199 51488  

2 915 515 215 915 815  
3 215 215 215 215 515  
4 915 515 815 2148 81421  
5 515 215 215 2148 81844  
6 915 415 815 915 215  
7 515 215 515 9195 81844  
8 915 515 915 9195 51488  
9 915 215 215 2195 51488  

01 915 215 215 2195 51488  
00 215 915 915 2148 51488  
02 215 215 215 215 515  
03 915 215 815 215 815  
04 915 915 815 2195 81844  
05 915 915 215 2148 51488  
06 415 415 415 415 515  
07 215 5.5 215 2148 81844  
08 515 515 215 9195 81844  
09 515 215 215 2148 81844  
21 915 915 915 915 515  
20 915 515 515 9148 51488  
22 815 915 215 215 815  
23 915 515 415 515 815  
24 515 815 815 215 81892  
25 815 915 215 215 815  
26 915 215 215 2.95 51488  
27 515 215 815 2195 81421  
28 915 815 815 8148 81844  
29 915 515 515 9148 51488  
31 415 815 815 2195 21953  
30 915 815 215 215 815  
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32 415 415 515 5148 51488  
33 515 515 915 9148 51488  
34 515 515 915 9148 51488  
35 515 415 515 5199 51488  
36 915 915 815 2195 81844  
37 915 515 215 915 815  
38 915 515 515 9148 51488  
39 515 915 515 9148 51488  
41 515 515 515 515 515  
40 215 915 215 2195 51488  
42 515 515 515 515 515  
43 915 215 215 2195 51488  
44 815 915 215 215 815  
45 415 515 415 5148 51488  
46 915 515 915 9195 51488  
47 915 915 915 915 515  
48 915 215 215 2195 51488  
49 215 215 915 2195 51488  

 

 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن فقرات التوجه باالنجاز

 الموظف

 التوجه باالنجاز ة الموافقةدرج
السؤال 
الثاني 
 عشر

السؤال 
الثالث 
 عشر

السؤال 
الرابع 
 عشر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التصنيف المعياري

8 215 815 815 8199 51488  

2 915 215 215 2195 51488  
3 215 215 215 215 515  
4 515 815 515 915 81892  
5 915 915 515 9195 51488  
6 815 915 815 8148 81844  
7 215 915 215 2195 51488  
8 515 215 215 2148 81844  
9 915 215 815 215 815  

01 415 915 215 9195 81421  
00 915 515 915 9195 51488  
02 915 915 215 2148 51488  
03 815 815 815 815 515  
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04 915 915 215 2148 51488  
05 815 915 815 8148 81844  
06 415 415 415 415 515  
07 815 515 915 2148 81421  
08 815 815 815 815 515  
09 915 815 215 215 815  
21 915 215 215 2195 51488  
20 515 515 915 9148 51488  
22 215 215 215 215 515  
23 815 215 215 8148 51488  
24 815 915 815 8148 81844  
25 815 215 215 8148 51488  
26 215 915 915 2148 51488  
27 815 815 815 815 515  
28 815 815 915 8148 81844  
29 515 515 215 9195 81844  
31 415 415 915 5195 81844  
30 415 415 415 415 515  
32 515 515 515 515 515  
33 515 515 915 9148 51488  
34 515 515 515 515 515  
35 515 515 215 9195 81844  
36 215 215 815 8148 51488  
37 215 415 915 9195 81421  
38 515 515 915 9148 51488  
39 915 515 915 9195 51488  
41 915 215 215 2195 51488  
40 915 215 215 2195 51488  
42 915 915 915 915 515  
43 515 515 515 515 515  
44 915 915 915 915 515  
45 515 515 415 5195 51488  
46 915 915 515 9195 51488  
47 215 215 215 215 515  
48 915 215 215 2195 51488  
49 515 915 215 915 815  
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 (3الملحق رقم )

 أسماء السادة المحكمين
 مكان العمل  الرتبة  االسم ت
 جامعة الشرق األوسط. أستاذ  د. عبدالرحيم القدومي 0
 جامعة الشرق األوسط. أستاذ د. محمد مطر 2
 جامعة مؤتة. أستاذ د. مؤيد الفضل 3
 جامعة مؤتة. دكتور د. طارق مشوقه 4
 جامعة مؤتة. دكتور د. غاده الطراونه 5
 تة.جامعة مؤ  دكتور د . احمد الطراونه 6

 
 


