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 مه حىكلج علٍه )احلىان ادلىان ( لزعاٌخه محدا وشكزا

 ادلزسل رمحت للعادلني البشري الىذٌز حممد واله الطٍبني الطاهزٌه
 اجالال واكزاما

 . مىت اراك معافى..........اىل مه سكه حبه قلبً وطىً احلبٍب ..
 لبًروح والدحً )رمحها اهلل ( الخً غزسج حب العلم والعمل يف ق

اىل جىاث  اجلزوح وسعادة الدوٍا اىل مه رحلاىل وىر العٍىن وبلسم 
 اخللد والدي            )رمحه اهلل(

 عائلخً الخً شدث اسري يف رحلخً مع الدراست وباخلصىص سوجً
 اساحذحً االفاضل الذٌه مه وهز علمهم الذي ال ٌىضب ارحىٌج

 حبقه الوشغايل يف الدراست اىل كل مه قصزث
 أهدي هذا اجلهد ادلخىاضع
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للهيةسأتديالتأشلأ ستسأتلابهأادسأش  سأاةلتأثيي اليأيماليياةيألالي  يأبيانالىالبحثهدفي

ةأأششال حاسأبالأتحر دسأىتج أ دأدمالييأين التسأأاسل التيجأ  ييأألا, أد اليأي, الر ديأل الوري يأل 

أالتيا ي ال اليأللألبحثدي ل نالل راتال د جلةشسيقاله اقيَدّ انلألي اقال اليل.ل ستدي لا

أتأأأمادت أأأاداليأأأيماليياةيأأأللأأأ  5102–5102  لأأأ رل د جأأألةأأأشالهأأأ اقيا, دنيلسرتأأأ , أأأن011 

 Hofstede بألةيأدتأمادت أاد أدقلاليي ألالدةت يألالأىاليي أللسييماليياةيأل ةأشال ياا  ؤل بيصرها

نأإلى:يقدتيصلالبحثالىج سل ناالست تاجاتأس هالستحر ال حاسبش.ا  يياسبيصرهاالسيقيل

ةأأأشالهأأأ اقياال دناورا أأأتال أأأالشال حاسأأأ بأأأثدا ياليأأأل أأأنابهأأأادسيةسأأأتيداليياةيأأأل  تب أأألايجابيأأأا

أدا  حاسأبش  تب لبد جألداليأل أنييينالد جلالهاليل نيياةلالوري يلي ساةلاليي,يتج  ددمال

 تجأ  حأيبأثدا  حاسأبشا أنيياةلالتسأاسل  تب ألسأسبيإلىر اتلي ال تائج  تج  حيددمالتحر .

ليأأدتأأم ةأأضالر  أأيلالناسأأبشيالتيجأأددالقأألبأأينيياةأألالر ديأألي سأأتيحالأأتحر ال حدأأدمالأأتحر .

رأولكتلأي ال تأائج. %2 قي ألييأ  ه ييألد أديسأش %6را أت  (Spearman تيجلاالقتبا 

ارأأأدالبحأأأثدسأأأىةأأأشالهأأأ اقياال دن.أدا ال حاسأأأ ال أأأالشالأأأىانالتيجأأأ  ييأأألاال أأأداليأأأؤي دسأأأى

 أأ ي ,اجأأ ا  أأدياتته يريأأل,د أأا  جأأالكإدا ,اللأأ راتللأأ ضتهأأ يرهمبالهيا أألاليياةيأأليتثيي سأأا

 تقويق ا .بيصرهمدسىأدائهم
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 -المقدمة :

تتأثر طبيعة المعمومات المالية التي تصل لممستخدمين بسموك المحاسب المالي تجاه التعامل مع 
السياسات والتعميمات المحاسبية ذات الطبيعة المرنة. واحدة من تمك المشاىدات ىي المعمومات الخاصة 

اسبي. اذ ان االفراط في التحفظ بالقيمة الحقيقية لمشركة والتي تتأثر بسموك المحاسب نحو التحفظ المح
المحاسبي او عدم التحفظ من شأنو ان يعطي تصورات غير حقيقية عن أداء الشركة الفعمي او القيمة 

من المتوقع تأثر طبيعة المعمومات المنتجة تجاه التحفظ المحاسبي  وبالتالي ،لمشركة السوقية الحقيقية
الدولية في األبعاد الثقافية لمقيم الثقافية المختمفة مثل لفردية  حيث ان االختالفات .بالقيم الثقافية البيئية

وتجنب عدم اليقين تؤثر عمى كيفية قيام المديرين من مختمف البمدان بتنفيذ المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية والتأثير عمى السموك المحافظ المشروط عبر البمدان.

ا لألداء العام في بيئة ديناميكية مثل بيئة الشركات التي تمنح أمًرا حاسمً  د التحفظ المحاسبيويع
معظم المؤسسات نفوًذا عمى اآلخرين، كما أن سموكيات العمل تقطع شوًطا طوياًل في تحديد مدى نجاح 
أي مؤسسة في تحقيق أىدافيا وغاياتيا المحددة. وبالتالي، فإن تحديد تمك العوامل التي تتنبأ باألداء 

موظفي المحاسبة أصبح أكثر أىمية في بيئة ديناميكية مثل الشركات. اذ تؤثر البيئة الثقافية الوظيفي ل
لممحاسبين عمى سموكياتيم واستجاباتيم وبالتالي التأثير عمى طبيعة المعمومات المقدمة لممستخدمين. اذ 

وتصحيح التجاوزات وتحقيق االستقرار المالي وتنمية  انيم مسؤولون عن تعديل الشؤون في بيئة العمل
االقتصاد. يتعين عمييم االمتثال ألوامر الرؤساء وكذلك مراقبة السياسات التي يضعونيا، وبالتالي غالًبا 
ما يواجيون معضمة تنفيذ األعمال أو تجاوز اإلجراءات والمعايير الرسمية. عالوة عمى ذلك، فإن قوانين 

سبين شديد التخصص والتعقيد لدرجة أن المحاسبين عادة ما يعتقدون أنو عبء ثقيل. وتعميمات المحا
وبالتالي يعتمد من المتوقع ان تنفيذ السياسات المحاسبية عمى القيم الثقافية التي تشكل دافع نحو 

 الخيارات المختمفة. 
بي في العراق عمى تحديد دور القيم الثقافية الوطنية نحو التحفظ المحاس بحثالا تركز ىذ

. وينقسم ىذا البحث الى اربع فصول يتناول الفصل األول منيجية البحث في المبحث األول من واالردن
الفصل وعرض نتائج مختارة من الدراسات السابقة ما ييتم بو المبحث الثاني من الفصل. وييتم الفصل 

الطار النظري لمفيوم الثقافة الوطنية اذ يتناول المبحث األول ا بحثالثاني بالجانب النظري لمتغيرات ال
( ويتناول المبحث الثالث تأثير قيم الثقافة Hofstede )ويتناول المبحث الثاني قيم الثقافة الوطنية وفقا ل



 2          ................................................................................................................ املقدمة
 

وفي الفصل الثالث تناولت الباحثة مبحثان تناولت في المبحث  يالمحاسبالتحفظ الوطنية لممجتمع عمى 
ة والمبحث الثاني اختبار الفرضيات .وييتم الفصل الرابع بأبرز األول وصف لمجتمع عينة الدراس

 االستنتاجات التي توصل اليو البحث الحالي واىم التوصيات.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبعض اندراسات انسابقة بحثانفصم االول : منهجية ان
 بحثمنهجية ان -املبحث االول:

 : بعض اندراسات انسابقةاملبحث انثاني

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3          منهجية الدراسة ...............................................................: املبحث االول االول الفصل
 

 الفصل االول
 وبعض الدراسات السابقة بحثمنيجية ال

 المبحث االول
 بحثمنيجية ال

لوتََََََ  تىََََََها لوََََََا تم ي يََََََا  لو  ََََََُ   همََََََثيتنََََََاْ  ىََََََكل لواهمََََََث ا ََََََ     لىايََََََ   لىََََََ لُ لو   
َََََا ا َََََ     َََََُ  ع  َََََأ لوىَََََلى أَََََ ىَََََكل لواهمَََََث ىَََََ  لو   َََََاو  و َََََا لىَََََٓ الت ملتيَََََا لواياَََََ    هاوت ع 

ْ   لواهاولََََََََََات لوتََََََََََ  يا ََََََََََٔ ع ىََََََََََيا وََََََََََ  ل ىََََََََََتنتالات  ت ََََََََََ يٓ الا عََََََََََ  أََََََََََ لوم ََََََََََ همََََََََََثلو
 - لوت صيات    اا اهئ و  ل ت :

 : مشكــــــمة البحـــث1-1-1
ته  لوث او  أم  لول ائم لوت  ت ضح االاح لوىياىات  لوااالىات لواماىهي  و  ل ات واواماىه  ى  

ل ات    تؤ ي لوا لختالُ لوااالىات نتاج لوهيئ  لوث اوي    لٔ لختالُ لوث او  و ى لوهاا ئ و  لو 
لواماىهي  ع ا لولغٓ أ  ل   اهاييل اماىهي     لنئ  لنًا   ته ياات ام ي     وي  وتنًيٓ ىكه 

  لل اياا و  لوااالىات لواماىهي   انيا لوتمفً لوااالىات أ  لٔ تأثيل ث او  لواماىهئ   يملْ ي هب 
أ   هيلي   عا ي   لوكي    يىتىْ لاه اهاول  ا     ع ٓ لوتلواماىه  لوكي يه ن ا  ُ لواماىب ت

يللُ ل خلى كلت ى لُ ل  للة ااا ي مِ لوضلل هاأللوملي  و  لختيال لوىياىات لواماىهي  وتم يِ ل
 -ىئ   ل تي  :لوهال   هاو ل    هناء ع ا كوّ يا ٔ صياغ  ا     لوهمث هاأل

 لوتمفً لواماىه  و  ت اليلىا لوااوي  ؟ىْ تاالن لو ل ات لوهلل ي   ل ل ني   .1
ع ا لوتمفً لواماىه   ه  ْ يخت ُ اع لختالُ ( Hofstede )ىْ ىناّ لثل و يٓ لوث او   و ا .2

 ؟ لوث اوات ؟  لوا أي ا ى
 البحث: أىمية 1-1-2

 ت أ أىاي  لو للى  لوماوي  و    نيا تنا ه ل هها  لوى   ي  و خصي  لواماىب لوااو  
وياا يته ِ هاو يان  ل وصاح لوااو  و  لو  لئٓ لوااوي . ىكل لوا ضٌ   لوتمفً لواماىه  ع ا  لنه اىيا

ي ىب أىاي   هلى و اىتثالئ   لوام  ئ لوااويئ  لوا للء  وها ٓ أصماب لواصاوح  ٔ لو  ُ عٔ 
 للل و  ت ييٓ ا ى وصاح لواماىه  و  لو  لئٓ لوااوي  ي ول أىاىا لوضْ واتخكي لول هها  لوى   ي  وأل

 ا ث  ي  لواه  اات لواماىهي   لتلاىاتيا لواىت ه ي .
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 ف البحـــــثاىـــــدأ 1-1-3
 -:يي ُ ىكل لوهمث إوا 

لوااو    كوّ و ى  هيأ تأثيل لوث او  لو يني  لوىائ ة و  لوه   ع ا لوى ّ  لواتمفً و اماىب -1
ا و  تل ي  اخللات لونًٓ لواماىهي  ه  ْ  ف ء لواىتها ئ لوخالليئ و اه  اات لواماىهي     لى

 . لتخاك  للللت ل ي ة اهني  ع ا اه  اات افي ة
 هيأ تأثيلىا و   Hofstede َألللء ا النات هئ لوهيئات لوث اوي  لواخت ف   و ا والهها  لوىت  و -2

 لوتمفً لواماىه  و  ل ات لوهلل ي   ل ل ني  عين  لوهمث.
 البحــــث اتفرضيـــ :1-1-4

 -: تي لوفلضي   ل ىاىي  لآلإوا يىتن  لوهمث      
كلت   و  إمصائي  هئ  يٓ لوث او  لو يني   أ لء لواماىب لوااو  و  لو م لت أثل ت ل  عال     

ل  تصا ي  أ ميث لوى ّ  لواتمفً و  لو يان  ل وصاح عٔ لواه  اات لواماىهي "  تتفٌل انيا 
 -آلتي : لوفلضيات لوفلعي  ل

 ياََََ  ث اوََََ   ينيََََ   لأل لء لواََََتمفً ه صََََفيا كلت   وََََ  إمصََََائي  هََََئ لوفل يََََ   أثََََل  ت لََََ  عال ََََ  .1
 لوااو  و  لو م لت ل  تصا ي  عين  لوهمث. ماىبو ا

 ياَََ  ث اوَََ   ينيَََ   لأل لء لواَََتمفً ه صَََفيا  لوك  ليَََ كلت   وَََ  إمصَََائي  هَََئ  أثَََل  ت لَََ  عال َََ  .2
 ل  تصا ي  عين  لوهمث. لوااو  و  لو م لت ماىبو ا

 ياََ  ث اوََ   ينيََ   لأل لء ه صََفيا كلت   وََ  إمصََائي  هََئ ل هتهََا  عََٔ لوىََ ي   أثََل ت لََ  عال ََ   .3
 لوااو  و  لو م لت ل  تصا ي  عين  لوهمث. ماىبلواتمفً و ا

ء  لأل ل   ياََ  ث اوََ   ينيََ  ه صََفيا كلت   وََ  إمصََائي  هََئ تلنََب عََ ٓ لوتم ََِ  أثََل ت لََ  عال ََ   .4
 .لوااو  و  لو م لت ل  تصا ي  عين  لوهمث ماىبلواتمفً و ا

 لأل لء     ياَ  ث اوَ   ينيَ  ه صَفيا ي يَْ ل اَ   وكلت   وَ  إمصَائي  هَئ لوت لَ أثل ت ل  عال    .5
 لوااو  و  لو م لت ل  تصا ي  عين  لوهمث. ماىبلواتمفً و ا

 ياَََ  ث اوَََ   ينيَََ   لأل لء لواَََتمفً صَََفيا ه  كلت   وَََ  إمصَََائي  هَََئ لوتىَََاىْ  أثَََل ت لَََ  عال َََ    .6
 لوااو  و  لو م لت ل  تصا ي  عين  لوهمث. ماىبو ا
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 ومتغيراتو بحثمل األنموذج األفتراضي : 1-1-5
  وفََََََََ  لولانََََََََب لونًََََََََلي ( و اََََََََ  )لوتم ي ََََََََ تهتاََََََََ  اََََََََ لخْ هنََََََََاء لو للىََََََََ  ع ََََََََا لواََََََََني  ل 

يتهََََََئ كوََََََّ أََََََ خََََََالْ انا  ََََََ  عال ََََََ  ه ََََََ ْ ا ثََََََُ    لو ا )لوتم ي ََََََ (ها ت لوهامثََََََ  لواََََََني  تىََََََأ
لوث اوَََََ  لواماىَََََهي  هاوث اوَََََ  ل لتااعيَََََ   لوالتاَََََع  أَََََ ثَََََٓ ل َََََت اِ يهيهَََََ  لوث اوَََََ  لواماىَََََهي    وَََََ  

و ث اوَََََ  لو ينيَََََ   Hofstede  وههَََََ  أٔ تَََََٓ  صَََََُ إيَََََال نفَََََن لواَََََني لولانَََََب لوها َََََ  تَََََٓ لىَََََتهااْ 
ىَََََل   وَََََ   َََََْ أَََََ ىَََََِ  لوهَََََللِ ه َََََ ْ عَََََآ تَََََٓ لختهَََََال ىَََََكه لو َََََيٓ وَََََ  عينتَََََئ أَََََ لو َََََل ات لوا

  َََََََ َََََََأل للِ لوااويَََََََ  هيَََََََ ُ   َََََََُ اَََََََ ى  لَََََََ   ول  َََََََات كلت   و وَََََََأل للِ لوااويَََََََ   ىَََََََِ  عاَََََََأ و
( 1إمصََََََائي  وََََََ  ىََََََِ  لواماىََََََب لواََََََاو  هََََََئ لوهينتََََََئ.   لىََََََتنا ًل إوََََََا اََََََا ت ََََََ ٓ ي ضََََََح لو ََََََ ْ)

 . لوهمثاخيي 
 

 ( 1الشكل )
 بحثالمخطط الفرضي لم

         
 أ لع ل  لوهامث 

 
 

عدم  تجنب الذكورية لوفل ي 
  التحقق
ع ٓ 
 لوتم ِ

االبتعاد عن 
 السمطة

 لواتىيل لواهتا 
  لوتمفً لواماىه 

التوجو طويل 
 االمد

  

 لوتىاىْ

  

 لواىت ْلواتىيل 
 لو يني  يٓ  لوث او  
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 مجتمع عينة البحث 1-1-6
ََتمفً مىََب يهيهََ  ا ََ    لوهمََث  لويََ ُ انيََا  هىََلى لختهََال لوفلضََيات ه يََان   وََأ   لواماىََه لو

لوماويَََ  ياثَََْ الا عَََ  أَََ ت َََاليل لو َََل ات لوا للَََ  وَََ  ىَََِ  لوهَََللِ وَََأل للِ لوااويَََ    همَََثوالتاَََع ل
. تََٓ لعتاََا  اىََت ى  ىََِ  عاََأ وََأل للِ لوااويََ  لوتََ   تتََ ٌم ع ََا اخت ََُ لو ياعََات لوهاا ََ  وََ  لوىََِ 

ها لب ىالىْ ماني  أَ لوهيانَات  همثأل لء لواماىب لوااو   عين  لو اً  ياىه صفو ا لوتمفً لواماىه 
لواىَََتا ة لومىَََاهات لوختاايَََ  و  َََل ات عينَََ  لوهمَََث أاَََ ىا خاَََن ىَََن لت  ا َََاى لت ىَََن ي  واىَََت ى 

( و ََْ   وََ .  يىََتهلى 51( ا ََاى ة )111ه ل ََع )  2119لوََا  2115لة أََ لوََتمفً لواماىََه  و فتََ
 ل   ا لل  و  ىِ  لوهللِ وَأل للِ لوااويَ   ىَِ   111ل ت  تم يال  صفيا وهين  لو للى  لوت  تت ٔ  

 عاأ وأل للِ لوااوي .
 
 جمع البياناتالمنيج العممي لمبحث ومصادر  1-1-7

ع ة ولاع    ي  لوتيهي   و   لعتا ت لوهامث  ع ا لىاويب وىلى لنلام لوهمث هلانهيو لونًل 
 -: اا يأت لوهيانات  لواه  اات كلت لوص     

لولانََب لونًََلي :لعتاََ ت لوهامثََ  ع ََا لواصََا ل  لوالللََع لوه ايََ  أََ لو تََب  لوهمََ ث  لوا ََا ت  -1
 وهمث ...ل    لولىائْ  ل ياليح  لو  ليات لوهلهي   ل لنهي  لوت  تته ِ هاتىيللت

 -ت  :ألولانب لوتيهي   : لعتا ت لوهامث  و  لولانب لوتيهي   ع ا اا ي -2
 لو  لنئ  لوته ياات لوصا لة عٔ ى    لوهللِ  ل ل ٔ وأل للِ لوااوي . -أ
         لوت َََََََاليل لوىَََََََن ي   ت َََََََاليل ال َََََََن ل  للة  ت ليَََََََل الل َََََََب لومىَََََََاهات و  مَََََََ لت ل  تصَََََََا ي   -ب     

 .  31/12/2119 وىاي   1/1/2115و فتلة أ  عين  لوهمث
أىََاويب لوتم يََْ لئمصََائ  وىََلى تم يََْ لواه  اََات لوخاصََ  هاتىيََللت لو للىََ   لختهََال أنا كليََا  -3

 .  ولضياتيا تٓ لىتهااْ لا   أ لألىاويب لئمصائ 
 
 ) المكانية والزمانية( بحث: حدود ال1-1-8
 الحدود المكانية : -1

ا ََاى لت ه صََفيا لومىََاهات لوختاايََ  و  ََل ات عينََ  لوهمََث أاََ ىا خاََن ىََن لت  أََ اىََتا ة لوهيانََات
 ( و ْ   و .51( ا اى ة )111ه ل ع ) 2119لوا  2115ىن ي  واىت ى لوتمفً لواماىه  و فتلة أ 
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 الحدود الزمانية : -2
 ل ل نيََ  واََ ة خاَََن   ََا ت لومََ    لوماانيََ  و  للىَََ  لوهيانََات لوااويََ  وهينَََ  أََ لو ََل ات لوهلل يَََ      

 . 31/12/2119 لنتياء و   1/1/2115ىن لت لهت لًء أ 
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 المبحث الثاني
 بعض الدراسات السابقة

ت َََََ ْ لو للىَََََات لوىَََََاه   اصَََََ لًل اياَََََا  غنيًَََََا ولايَََََع لوهَََََامثئ   كوَََََّ أَََََ خَََََالْ لىَََََياايا 
يهَََََََلى ىَََََََكل لواهمَََََََث عَََََََ  ًل أَََََََ  وَََََََ  ت َََََََ ئ ويَََََََٓ ع اَََََََ     يَََََََِ وافَََََََاىيٓ ل  اتىيَََََََللت لو للىَََََََ  

لو للىَََََات لوهلهيَََََ   لأللنهيَََََ  كلت لوهال َََََ  ها ضٌَََََ  لو للىَََََ  لوماويَََََ   لوتَََََ  أىَََََيات وَََََ  لىَََََٓ أ يلىَََََا 
 -لونًلي   لوانيلي   لواي لني    اا يأت :

 -بعض الدراسات السابقة العربية: -اوال :
ههََََََى انيََََََا  لوتََََََ  تىََََََنا   انََََََت لو للىََََََات لوهلهيََََََ  وََََََ  الََََََاْ لوث اوََََََ  لو ينيََََََ    ي ََََََ  لََََََ ًل  نََََََ لج

 -و هامث  لاهيا   اا و  لول ْ  :
 (1جدول رقم )

 بعض الدراسات السابقة العربية
 (2004دراسة )العاني ,  اسم الباحث والسنة

 لوهللِ ماو  لو للى ( –)أثل لئيال لوث او  و  نًآ لئهالٍ لوااو   عنوان البحث

ََََت ا ََََ    لو للىََََ  هاََََ ى  مشكمة البحث ََََْ لأليََََل لوث اويََََ   نًََََٓ لئهََََالٍ تهََََايتاث  ٔ أ  تااث
ََََََاء  ََََََٓ هن ََََََُ ت ََََََ ْ    ي ََََََاو  والا عََََََ  أََََََ لو أََََََ خََََََالْ  للىََََََ  لئيََََََال لوث 

 لئهالٍ لوااو  و ْ   و  . 

 لئيَال يَؤثل  يَُ  ت َخيو تم يَ  إوَا عَآ ه َ ْ لو للىَ  ىَكه تيَ ُ اىداف البحث
  َ   ا تنَأْ  إوَا تيَ ُ و التاع؟ اَا لواَاو  لئهَالٍ نًَآ وَ  لوث َاو 
 خَالْ أَ لواَاو  لئهَالٍ نًَٓ ثَٓ  أَ لوث اويَ  لأليَل تااثَْ أ  تهَائ
 لئهَالٍ نًَآ هنَاء تَٓ   يَُ لوَ ْ   أَ والا عَ  لوث َاو  لئيَال  للىَ 
 .لئيال ىكل ض ء و    و  و ْ لوااو 

 أَ لو َان نيئ  لواماىَهئ لأل َا يايئ لألىَاتكة وَ  لو للىَ  التاَع يتاثَْ عينة البحث
 . ان نيا  اماىها أىتاكلً (85َ)ه لوهين  تتاثْ مئ و  لوخاو لو ياٌ

   لوتم يََ   اهااََْ   لواتهََ   لوخيََ  لواََني  لوتم ي ََ  و يََان ل نمََ لل منيج االبحث
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 لوهاا    لوتم يْ

 وَ  يَؤثل لألخَلى لوث اويَ   عناصَله  اهت  لتَو ه ياَو لوث َاو  لئيَال أٔ  اىم االستنتاجات
 أٔ يا َٔ   اتهاينَ   أنيَا لو للىَ   امَْ و التاَع لواَاو  لئهَالٍ نًَآ
 لواَ خْ " ع يَو يي َِ اماىَهي  نًليَ  وهنَاء اَ خالً  لوث َاو  لئيَال ي َ ْ
 ." لوث او 

 تم يَ  وَ  تَؤثل عناصَل أَ تتضَانيا هاَا و التاهَات لوث اويَ  لأليَل أٔ اىم توصية 
 لوااو . لئهالٍ نًآ

 )2005دراسة) أبو زيد  اسم الباحث والسنة

  لوتنًياي   واع ي  لونًآ لواماىه   و  ويهيا –لوام  لت لوث اوي   عنوان البحث

ىْ ت ل  عال   هئ لوث او  لو  اي   لوتنًيٓ لئ للي  لوالا ت اخت ف  أ  مشكمة البحث
 لوااالىات لئ للي ؟

لئ للي  الا ت  تي ُ لو للى  لوا هيأ  لوهال   هئ لوث او  لو  اي   لوتنًيٓ اىداف البحث
 .اخت ف  أ لوااالىات لئ للي 

  يتاثْ التاع لو للى  و  لو ل ات و  ويهيا أ خالْ  للى  لوام  لت لوث اوي  عينة البحث
  

 لواني  لوتم ي   و يان لوهال   ل لتهايي     اهااْ لوتم ي     لوتم يْ لوهاا   منيج االبحث

لوا  إٔ لو يٓ لوث اوي  و  لغ ب لألميأ تخت ُ أ التاع  ت ص ت لو للى   اىم االستنتاجات
إوا آخل  تنت  عنيا لختالوات و  لوااالىات لئ للي   لوتنًياي   هئ لختالُ 
لو يٓ لوث اوي  لواماىهي  لوىائ ة و  ويهيا عٔ نًيللتيا و  لوالتاهات لوىلهي  اثْ 

ىه  لوا ل   و  ويهيا لواا    لواتم ة لوت  ى  لواص ل لألىان و نًآ لواما
 يه يا ع ا لوهيئ   Gray لىتهاْ لو اتب و   للىتو لو يٓ لوث اوي  لواماىهي  وََ

 .لواماىهي  لو يهي 

ت ص  لو للى  لوا ضل لة تهن  ل يل لوث اوي  و  ل  لء لوتنًيا  و   اىم توصية
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 .لو ل ات لو يهي   نيا ويا تأثيل واعْ و  لونًآ لواماىه  و  ويهيا

  )2007التميمي ,دراسة ) اسم الباحث والسنة

َََََََ  لواه  اَََََََات  أثلىَََََََا وَََََََ  صَََََََنع  لتخَََََََاك  عنوان البحث َََََََ   ت ان َََََََيٓ لوث اوي َََََََئ لو  لوهال َََََََ  ه
لو َََََََللللت  للىَََََََ  ت خيصَََََََي  آلللء عينَََََََ  أَََََََ لوهَََََََاا ئ وَََََََ  لوَََََََ لئلة لوفنيَََََََ  / 

  مللة لونفي

 ى  :      تم  ت ا     لو للى  و  ع   أ لوتىاؤ ت مشكمة البحث

أاََََََا اىََََََت ى يهيهََََََ   ََََََْ أََََََ لو ََََََيٓ لوث اويََََََ   ت انََََََ  لواه  اََََََات  اللمََََََْ  -أ
 صنع  لتخاك لو للل و  لوانًا  لواهم ثو  ع ا  وِ أللء عين  لو للى  .

 اا اىت ى يهيه  لوهال ات ل لتهايي  هئ اتىيللت لو للى  . -ب

ال َََََََ  اَََََََا اىَََََََت ى أثَََََََل  َََََََْ أَََََََ لو َََََََيٓ لوث اويَََََََ   ت انَََََََ  لواه  اَََََََات  لوه -ت
 هينياا و  اللمْ صنع  لتخاك لو للل .

َََََ   اىداف البحث ىَََََ وت ىَََََكه لو للىَََََ  لوَََََا ت َََََخيو  ل َََََع لوهال َََََ  هَََََئ لو َََََيٓ لوث اويَََََ   ت ان
 لواه  اات  أثلىا و  صنع  لتخاك لو للللت و  لو لئلة لوفني  /  مللة لونفي

َََََََ للىا  عينة البحث َََََََ  لوهمَََََََث 41ت ميَََََََع لىَََََََتهان  ا  َََََََْ  لىَََََََتهان  وَََََََ  التاَََََََع عين  لواتاث
 هَ)لو لئلة لوفني  /  مللة لونفي(

ت ميََََع لىََََتهان  ع ََََا التاََََع لو للىََََ   هيََََأ لوهال ََََ  هََََئ لو ََََيٓ لوث اويََََ   ت انََََ   منيج االبحث
 لواه  اات  أثلىا و  صنع  لتخاك لو للللت.

 ت صََََ ت لو للىََََ  لوََََا الا عََََ  أََََ لونتََََائ  أََََ أىايََََا  لََََ   عال ََََ   تََََأثيل   اىم االستنتاجات
لوث اويَََََ   ت انَََََ  لواه  اَََََات  عال تياَََََا وَََََ  اللمَََََْ صَََََنع  لتخَََََاك لو َََََللل  و  َََََيٓ

. 

 ت صََََ  لو للىََََ  لوََََا تََََ عيٓ يهيهََََ   ََََْ أََََ لو ََََيٓ لوث اويََََ   ت انََََ  لواه  اََََات  اىم توصية
 أ للْ صنع  لتخاك لو للل و  لوانًا  لواهم ثو.
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 (2015دراسة )الشرفاء ,  اسم الباحث والسنة

لوث اويََََ  و هََََاا ئ وَََََ  لوااالىََََات لواماىََََهي : ماوََََ    للىََََي  عَََََٔ  )أثََََل لو ََََيٓ عنوان البحث
  ل   لوه تان لوهلهي (

تمََََ  ت ا ََََ    لو للىََََ  هاََََ ى  لََََ    لثََََل و  ََََيٓ لوث اويََََ  و هََََاا ئ وََََ   ََََل    مشكمة البحث
 ؟ لوه تان لوهلهي   ع ا لوااالىات لواماىهي 

ََََََان ىََََََ وت ىََََََكه لو ََََََيٓ وََََََ  لألن ََََََي  لولياضََََََي  لوام اىداف البحث اىََََََهي  وََََََ   ََََََل   لوه ت
لوهلهيَََََََ  ه صَََََََفيا ماوَََََََ    للىَََََََي   تَََََََٓ لعتاَََََََا  لو َََََََيٓ لوث اويَََََََ  لوتَََََََ  تمَََََََ  ىا 
ى وىََََت   ىََََ  لوفل يََََ  ا اهََََْ لواىََََاو   وََََاِل لوليََََ  ( لواىََََاو  ) تلنََََب عََََ ٓ 
 لََََََ  ( تلنََََََب لواليََََََْ  ) لوت لََََََو لئنلََََََام( لو ََََََيٓ لوك  ليََََََ  )ا اهََََََْ لوت لََََََو 

 .هاوهال ات( لو يٓ لألنث ي 

حثعينة الب َََََ)اا  49ت ميََََع لىََََتهان  ا ََََ للىا   لىََََتهان  وََََ  التاََََع عينََََ  لوهمََََث  لواتاثََََْ ه
هَََََئ اَََََ يل اَََََاو   لئَََََين  ىَََََٓ  اماىَََََب هاويلي َََََ  لوايىَََََلة لوا صَََََ  ة ( وَََََ  

 . ل   لوه تان لوهلهي 

لىََََتخ لٓ لواََََني  لوتم ي ََََ   ت ميََََع لىََََتهان  ع ََََا التاََََع لو للىََََ   تم يََََ  أثََََل  منيج االبحث
   ئ و  لوااالىات لواماىهي لو يٓ لوث اوي  و هاا

 : ت ص ت لو للى  لوا ع   أ لونتائ  أهلمىا اىم االستنتاجات

تىليْ  خْ  تىليالت ول ي  عاوي  لول  ة   تلنب لوت لل  و  لوه ه   -أ
  لوتل يم.

ٍْ و    ة لوه تان تلنب ع ٓ لوتأ   لوهاو   لوت لو -ب  ل   ثهات عا
 نىهيًا(. هائنلام(لو يٓ لوك  لي ) التفع

ٍْ و   ل   لوه تان لوهلهي  هىهب  ل   ول ي  ات ىي   -لَ  ل   تمفً عا
 واِل   ى التفع   تلنب ع ٓ لوتأ   لوهاو   لوت لو هائنلام(لو يٓ لوك  لي  

 التفع نىهيًا.



 12         بحث الاني  .............................................................منهجية الدراسة  الفصل االول: امل
 

 لََََََ    ََََََفاوي  عاويََََََ  وََََََ   ََََََل   لوه تََََََان لوهلهيََََََ  هىََََََهب  لََََََ   ول يََََََ   -ث
ٓ لوتأ ََََ  لوهََََاو   لوت لََََو هائنلََََام( ات ىََََي   وََََاِل  ََََ ى التفََََع   تلنََََب عََََ 

 لو يٓ لوك  لي  )التفع نىهيًا(.

ت صََََََََ  لو للىََََََََ  لوََََََََا لىََََََََت لا   لو ََََََََيٓ لوث اويََََََََ  و هََََََََاا ئ وََََََََ  لوااالىََََََََات  اىم توصية
 لواماىهي  و   ل   ه تان لوهلهي 

 (2018دراسة )الججاوي, يعقوب , اسم الباحث والسنة

َََََتمفً لواماىَََََه  وَََََ  لوااا عنوان البحث لىَََََات لواماىَََََهي  أَََََ انًَََََ ل لألههَََََا  لوث اويَََََ   لو
 ( ْHofstede  (هائ الة إوا لوهه  لوىا ن  )IVR) 

(  ى  )لوتىاىْ ا اهْ ضهي  Hofstedeىْ يؤثل لوهه  لوث او  لوىا ن وَ)  مشكمة البحث
لونفن( و  ااالى  لوتمفً لواماىه   ه  ْ اخت ُ اع تهائ لوث اوات  لوا 

 أي ا ى؟

حثاىداف الب ييَََََََََََََ ُ لوهمَََََََََََََث إوَََََََََََََا عَََََََََََََلى  تم يَََََََََََََْ لألههَََََََََََََا  لوث اويَََََََََََََ  لوىَََََََََََََت  وََََََََََََََ   
Dimensions ) (Hofstede-6  ٓ ََََ لنه ََََان لوههََََ  لواهاصََََل لوا   )

َََنفن )  1212عَََآ )  َََْ ضَََهي لو  Indulgent Vs(  ىَََ  )لوتىَََاىْ ا اه
Restrain  ًع ََََََا امَََََََ   لوََََََتمفً لواماىَََََََه  ع ََََََا لوَََََََلغٓ أََََََ لٔ لوَََََََتمف (

َََََٓ لىَََََتهها ه أَََََ  َََََ  ت َََََاىيا  و ا َََََلٌ  لوا َََََتّل وَََََ  لواماىَََََه    لئيَََََال لواف
 (IASB,FASB, 2010,8لوهيأ ل ٓ )

َََََََََا للَََََََََللء ا النَََََََََ  والا عَََََََََ  اخت فَََََََََ  أَََََََََ لوث اوَََََََََات  عينة البحث ي تصَََََََََل لوهمَََََََََث ع 
لو ََََََََََل ي . اََََََََََع  -أالي ََََََََََا   ْ  أ لهََََََََََا لو ىََََََََََيا  -ل ىََََََََََ ن ناوي   ل ن  ََََََََََ 
 لوتيهيِ و  لوهيئ  لوهلل ي .

 انيلئ لو صف   ل ىتنهاي .لعتا  لوهمث ع ا لو منيج االبحث

 Indulgent Vs Restrainedيؤثلههََ  لوتىَََاىْ ا اهََْ ضَََهي لوَََنفن )  اىم االستنتاجات
IVR  لئٓ لوااويََََََ   ىنََََََاّ عال ََََََ  للتهََََََاي ََََََ ََََََ  ااالىََََََ  لواماىََََََه  وََََََ  لو  ( و
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َََََََََََنفن  اهن يَََََََََََ  هَََََََََََئ لوهيئَََََََََََات لوث اويَََََََََََ  لوتَََََََََََ  تاتَََََََََََام هالتفَََََََََََاٌ ضَََََََََََهي لو
Restrained  َََََتمفً لواماىَََََه َََََل تفىَََََيلل   اَََََا   ااالىَََََ  لو َََََث يهَََََ  لأل ث مي

 و  لوهيئ  لوهلل ي .

 للى  إضاو  لوهه  لوث او   أم  لوه لاْ لواؤثلة أ  لو لوه  أ  لوافىلة وتهن   اىم توصية
لوتمفً لواماىه  و  لو  لئٓ لوااوي   لخك كوّ هنًل ل عتهال أ  هْ لوليات 

 لوااوي . لوانًا  و اين  لواماىهي   لو ل ات لوت  ته    لئايا

 (2018دراسة )العبد اهلل , يعقوب,  اسم الباحث والسنة

لوث اويََََََ  وََََََ  ت  ََََََع  Hofstede)لوََََََ  لوع لو اانََََََ   للء لو ََََََ لة لوامع اََََََ  و ََََََيٓ  عنوان البحث
ََََََََ  لوخصََََََََائو لوه  يََََََََ  و اماىََََََََهئ لو ََََََََلعيئ  ََََََََ  لوفلعيََََََََ : ماو لو ََََََََيٓ لوث اوي

 لوهلل يئ   يٓ ولعي  ث اوي (

َََََ   للء لو َََََ لة لوامع اَََََ  و َََََيٓ  ىَََََْ لٔ  مشكمة البحث َََََ  لوع لو اان َََََا  Hofstedeلو َََََؤثل ع  ت
 لو يٓ لوث اوي  لوفلعي  ؟

َََََا لختهَََََال أىَََََٓ ا َََََٔ  ونًليَََََ  ى وىَََََت  مَََََْ  لوث اوَََََ   اىداف البحث تيَََََ ُ ىَََََكه لو للىَََََ  لو
ىَََََ  ل  عَََََاء هَََََأٔ نًااَََََو لوا َََََٔ  أَََََ ىَََََت  أم لج أَََََ لو َََََيٓ لوث اويَََََ  يا َََََٔ 

  لوفلعيَََََ   يَََََتٓ لىَََََتخ لٓ ثاَََََأ ع َََََلة خاصَََََي  لىَََََتخ لاو و تنهَََََؤ هَََََاو يٓ لوث اويَََََ
 يات  يا لواماىب لولنائ  لوهلل   ه صفيا  ياًا ث اوي  ولعي  

 للىََََ  ماوََََ  لوخصََََائو لوه  يََََ  و اماىََََهئ لو ََََلعيئ لوهََََلل يئ   ََََيٓ ولعيََََ   عينة البحث
 ث اوي (

صَََََائي   لىَََََتخ ٓ لوهامَََََث لواَََََني  لوتم ي َََََ  أَََََ خَََََالْ لىَََََتخ لٓ لومماَََََ  ل م  منيج االبحث
SPSS  

َََََ   اىم االستنتاجات َََََائ  تلهَََََْ ل عَََََاء ى وىَََََت  ه َََََأٔ لو َََََ لة لوتنهؤي َََََ  نت َََََاللت لوثالث ت وَََََ  ل خته
و  ََََيٓ لوث اويََََ  هََََاياًل. أََََ ناميََََ  أخََََلى   ي  ََََُ ت يََََيٓ نًََََلي خََََاوو ونًََََآ 
ى وىَََََت  لوا َََََٔ  أَََََ ىَََََت  أم لج أََََََ لو َََََيٓ لوث اويَََََ  أٔ لوىَََََلى أَََََ لو ََََََ لة 
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ََََََ  لوامع اََََََ  ىََََََ  لوتََََََل ي   ه ََََََ ْ غيََََََل اها ََََََل وتفََََََِ  ث اوََََََ  تهًََََََيٓ لوتنهؤي
 لوثل ة لون  ي .

ي صَََََ  لوهامَََََث هتهًَََََيٓ لو َََََ لة لوتنهؤيَََََ  هيَََََ ُ لوتَََََل ي  ه َََََ ْ يلهَََََْ ث اوَََََ   اىم توصية
 تهًيٓ لو  لة لون  ي  ه  ْ  هيل . 

 )2121 للى  )اما     لىٓ لوهامث  لوىن 

َََ عنوان البحث هي ََات لألههََا  لواماىََهي  وََ  تي ( Hofstede )لنه اىََات لو ََيٓ لوث اويََ  و
 وم  ا  لو ل ات

 :يا ٔ لىتهللى ا     لوهمث و  لوتىاؤ وئ ل تيئ مشكمة البحث

ىََََََْ لٔ لو ََََََل ات لواىََََََاىا  لوخاصََََََ  لوهاا ََََََ  وََََََ  ل  ََََََيٓ   ل ىََََََتأ  . أ
 لوهللِ ت ه  اتي هات لوهه  لواماىه  وم  ا  لو ل ات؟

ََََََََ))  . ب ات لألههَََََََا    لًل وَََََََ  تيهي َََََََ Hofstedeىَََََََْ إٔ و  َََََََيٓ لوث اويَََََََ  و
لواماىََََهي  وم  اَََََ  لو ََََل ات وَََََ  هيئَََََ  لو ََََل ات لواىَََََاىا  لوخاصَََََ  

 لوهاا   و  إ  يٓ   ل ىتأ لوهللِ؟

 يىها لوهمث إوا تم يِ الا ع  أ لألى لُ  ع ا لونم  ل ت  : اىداف البحث

(  لألههَََََا  لواماىَََََهي  وم  اَََََ  Hofstedeأ. لوتهَََََُل ع َََََا لو َََََيٓ لوث اويَََََ  وََََََ)
 لو ل ات .

َََََََ)) ب.  ل    تيهي ََََََات  Hofstedeلىََََََ  لوهال ََََََ   لألثََََََل هََََََئ لو ََََََيٓ لوث اويََََََ  و
لألههََََا  لواماىَََََهي  وم  اَََََ  لو َََََل ات وََََ  هيئَََََ  لو َََََل ات لواىَََََاىا  لوخاصَََََ  

 و  أ  يٓ   ل ىتأ لوهللِ .

 للى  هيئ  لو ل ات لواىاىا  لوخاص  لوهاا   و  إ  يٓ   ل ىتأ لوهللِ   أ  عينة البحث
    أ لة ولاع لوهيانات لوخاص  هاوهمث لواي لني .خالْ إع ل  لىتهان

َََََ  لئمصَََََائ  وَََََ  إيَََََال لوهمَََََث لوا لنيَََََ  واتىيَََََللت  منيج االبحث لواَََََني  لو صَََََف  لوتم ي 
َََََََََ  لو َََََََََل ات َََََََََيٓ  لوهمَََََََََث ضَََََََََأ هيئ َََََََََ  إ   َََََََََ  و لواىَََََََََاىا  لوخاصَََََََََ  لوهاا 
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   ل ىتأ لوهللِ.

هئ لوهمث لواي لن  عٔ ع ٓ  ل   ولِ  اهن ي  كلت   و  إمصائي  هئ  اىم االستنتاجات
يف  وياا يته ِ ه  ل لو يٓ   ليات نًل أولل  عين  لوهمث تهمى و اىاا لوً 

لوث اوي  ى وىتي  و  تيهي ات لألهها  لواماىهي  وم  ا  لو ل ات و  لو ل ات 
اا تٓ ع ٓ  هْ  لوفلضي  لواىاىا  لوخاص  لوهاا   و  إ  يٓ   ل ىتأ لوهللِ ا

 لولئيى    هْ  لوفلضي  لوه ي  .

 لىايتو    له  Hofstedeضل لة تهميم لو ع   ل  للّ ألهها  لو يٓ لوث اوي  ْ  اىم توصية
و  تلىيخ لو يٓ لواماىهي   لوت  ي ي  لوا  ن  و انً ل لواماىه  وم  ا  

 للو ل ات.

 
 ثانيا : بعض الدراسات السابقة األجنبية

و   تا نت لوهامث  أ لاع ههى لو للىات لوىاه   ل لنهي  كلت لوهال   لواها لة  غيل لواها لة و  
  -ا ضٌ  لو للى      تٓ هيانيا و  لول ْ  ل ت  :

 (2جدول رقم )
 بعض الدراسات السابقة االجنبية 

اسم الباحث 
 والسنة

 (Ugbogbo ,2016)دراسة 

 Accounting Frameworks and Cross-Cultural Effects on) عنوان البحث
Accounting disclosure Practices in Nigeria) 

)ليَََََل لواماىَََََه   ل ثَََََال عهَََََل لوث اوَََََات ع َََََا ااالىَََََات لئوصَََََاح عَََََٔ لواماىَََََه  
 و  نيليليا(

 ىْ ي ل  لثل و ث اوات لواماىهي  ع ا ااالىات ل وصاح لواماىه ؟ مشكمة البحث

ََََََََ ة    Ugbogboل ََََََََم  اىداف البحث ََََََََ  )اىََََََََاو  لو  ََََََََمة و ث او ََََََََا لألههََََََََا  لوااي ََََََََ   للىََََََََتو ع  و
ََََََََا ااالىََََََََات  ََََََََأثيله ع  ََََََََ ( هاىََََََََتخ لٓ إيََََََََال عاََََََََْ ى وىََََََََت   ت لولااعيََََََََ   لوفل ي
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 لئوصاح لواماىه  و  لاي لي  نيليليا ل تما ي .

 . للى  لو ل ات لونيليلي   و  لو للى  التاع يتاثْ عينة البحث

 وتم يْ لوهيانات OLSهاىتخ لٓ يلي   ل نم لل لواني  لوتم ي    منيج االبحث

اىم 
 االستنتاجات

ََََََََا  وََََََََ مً أٔ لوههََََََََ  لولاََََََََاع   اىََََََََاو  لو ََََََََ ة و ث اوََََََََ  يََََََََؤثل ه ََََََََ ْ إيلََََََََاه  ع 
ََََ  ىََََ   ََََاو  و لااعي ََََلغٓ أََََ أٔ لوههََََ  لوث  ََََا لو ااالىََََات لئوصََََاح لواماىََََه    ع 

َََََكي  لَََََ  أنَََََو ايَََََٓ.  لَََََ  أٔ لوههَََََ  لوث َََََاو  و فل لنيَََََ  يَََََلتهي  ىَََََ ًها  غيَََََل لو ميَََََ  لو
 التهي ه  ْ  هيل هااالىات لئوصاح لواماىه 

تََََََٓ ت ََََََ يٓ ههََََََى لوت صََََََيات   أََََََ أهلمىََََََا أنََََََو وََََََ  تنىََََََيِ ااالىََََََات / اهََََََاييل  اىم توصية 
لئوصََََََاح لواماىََََََه  نمَََََََ  ضََََََاأ لوت ميَََََََ  وََََََ  لوااالىَََََََات لواماىََََََهي    ىنَََََََاّ 

ََََ   اىََََاو  لوىََََ ي    ََََ  لواته  ََََ  هاولااعي هيناََََا لو ََََيٓ  مالََََ  و نًََََل وََََ  لو ََََيٓ لوث اوي
ََََ  تيََََ يل  ََََل أََََ ل ىتاََََآ عن ََََا إيََََالء لو ثي ََََاج إو ََََث لوفل يََََ    تمت ََََ  أََََ مي لوث اوي

 (.IFRSاهاييل اماىهي  ا م ة اثْ لواهاييل لو  وي  ئع ل  لوت اليل لوااوي  )

اسم الباحث 
 والسنة

 (  Maali, and  Al-Attar  ,2017دراسة) 

 restricted access Corporate Disclosure and Cultural) عنوان البحث
Values: A Test for Multinational Corporations) 

ََََََََ  :لختهََََََََال و  ََََََََل ات  ََََََََا ل وصََََََََاح لواؤىىََََََََ   لو ََََََََيٓ لوث اوي )ت ييََََََََ  لو صََََََََْ  لو
 اته  ة لولنىيات(

َََََََا ااالىَََََََات لئهَََََََالٍ  لئوصَََََََاح و  َََََََل ات  مشكمة البحث ىَََََََْ ي لَََََََ  تَََََََأثيل و  َََََََيٓ لوث اويَََََََ  ع 
 اته  ة لولنىيات؟

اف البحثاىد ََََََالٍ   ََََََا ااالىََََََات لئه ََََََأثيل لو ََََََيٓ لوث اويََََََ  ع  تيََََََ ُ ىََََََكه لو للىََََََ  إوََََََا لختهََََََال ت
ََََكي   لئوصََََاح و  ََََل ات اتهََََ  ة لولنىََََيات أََََ خََََالْ لىََََتخ لٓ اؤ ََََل لو ََََفاوي  لو
ََََ  لوىََََت وي وىََََت  ع ََََا  ََََيٓ لوث اوي ََََأثيل لو  ََََ    للىََََ  ت ََََو انًاََََ  لو ََََفاوي  لو  وي ي لت
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َََََْ لو َََََل ات اتهَََََ  ة  َََََا لختهَََََال اىَََََت ى لئوصَََََاح أَََََ  ه لولنىَََََيات. هائضَََََاو  إو
 تأثيل لو يٓ لوث اوي  لوت  ي ي  ع ا لئوصاح

ََََل  عينة البحث ََََْ التاََََع لو للىََََ  وََََ  لو ََََل ات أل ه  ََََل   اتهََََ  ة لولنىََََيات تهاََََْ  122يتاث
   و .  23و  

يىََََََتخ ٓ تم يََََََْ ل نمََََََ لل لويلاََََََ   ختهََََََال لوهال ََََََ  هََََََئ لو ََََََيٓ لوث اويََََََ   اىََََََت ى  منيج االبحث
 لئوصاح

اىم 
 االستنتاجات

ل ىََََََتنتاج لوََََََلئين لوََََََكي تََََََٓ لوت صََََََْ إويََََََو ىََََََ  أنََََََو إوََََََا مََََََ  اتفََََََا ت   و ث اوََََََ  
ََََََْ لو ََََََل ات اتهََََََ  ة لولنىََََََيات.  ََََََا اىََََََت ى لئوصََََََاح أََََََ  ه ََََََأثيل ع  ََََََ  ت لو يني
تا ََََََيا اََََََع ل تلََََََاه لوات  ََََََع   يََََََلتهي لوههََََََ  لوث ََََََاو  واىََََََاو  لو ََََََ ة ىََََََ ًها هاىََََََت ى 

يات.  اَََََع كوَََََّ   ع َََََا ع َََََن اَََََا ىَََََ  لو  َََََُ أَََََ  هَََََْ لو َََََل ات اتهَََََ  ة لولنىَََََ
َََََب عَََََ ٓ لوي َََََئ اَََََلتهي ه َََََ ْ إيلَََََاه    وَََََ   َََََات    لَََََ  أٔ تلن ات  َََََع وَََََ  لأل هي
َََََلتهي ىَََََ ًها هاىَََََت ى لئوصَََََاح  لو َََََفاوي  وَََََ  لو َََََل ات اتهَََََ  ة  َََََك  لة ت مَََََئ أٔ لو
لولنىََََََيات. ت صََََََ ت لو للىََََََ  أيًضََََََا إوََََََا أٔ لوفل يََََََ     لوىََََََييلة ي ي ََََََ  لواََََََ ى   

لوََََََكي   اََََََو ى وىََََََت     ىََََََ  لوتىََََََاىْ     تََََََلتهي للتهاًيََََََا   لوههََََََ  لوث ََََََاو  لول يََََََ 
  ثيً ا هاىت ى لئوصاح أ  هْ لو ل ات اته  ة لولنىيات.

ت َََََََاْ لآلثَََََََال لواتلتهَََََََ  ع ََََََََا ىَََََََكه لونتَََََََائ  هاونىََََََََه  واَََََََ يلي لو َََََََل ات اتهََََََََ  ة  اىم توصية
لولنىَََََََيات ل عتَََََََللُ هأنَََََََو   ينهىَََََََ  ع َََََََييٓ لونًَََََََل إوَََََََا لومالَََََََ  و   َََََََُ عَََََََٔ 

ت أَََََََ نفَََََََن لوه ىَََََََات لوث اويَََََََ     هاوتََََََاو    يلَََََََب تَََََََ ويل لواميَََََََ  أَََََََ لواه  اََََََا
 لئوصاح لوي ع .

اسم الباحث 
 والسنة

 (  (Kristjánsdóttir et al  ,2017دراسة 

 (Hofstede national culture and international trade) عنوان البحث

 )لوث او  لو يني   لوتلالة لو  وي  (
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 لوتلالة لو  وي  هاوث او  لو يني  ؟ ا ى تتأثل مشكمة البحث

ىََََ وت لو للىََََ  لوََََا تم يََََْ تََََأثيل لوث اوََََات لو ينيََََ  لواخت فََََ  ع ََََا اىََََت ى لوتلََََالة  اىداف البحث
 لو  وي .

لوهيانََََات لواىََََتخ ا  وََََ  ىََََكه لو للىََََ   ىََََ   للىََََ  لههََََا  ى وىََََت  لوث اويََََ  لو ينيََََ   عينة البحث
 و  ليى ن ل.  2111لوا  2111ٔ و نات  لوام   ل لااو   لوى أ و فتلة ا

 لواني  لوتم ي   و للى  لوهال   ل لتهايي  هئ لوتلالة لو  وي  هاوث او  لو يني . منيج االبحث

اىم 
 االستنتاجات

  وَََََ  ا للَََََ  وَََََ   ائاَََََ  لوهنَََََّ لوَََََ  و  ه صَََََفيا  لوَََََ   21ت َََََ ل لوتلَََََالة لو  ويَََََ  وََََََ 
ََََََ ََََََات  لوام  لاََََََاو  لون ََََََ  وي وىََََََت   لل ََََََ يل وألههََََََا  لوث اوي    لوىََََََ أ. أ ً    ن ََََََ ٓ هت 

  ََََََ ََََََا لوتلََََََالة لو  وي ََََََلة ع  ََََََ   هي ََََََاًلل إيلاهي أههََََََا  ث اوََََََ  ى وىََََََت  لوالاهََََََ   نلََََََ  آث
ََََ لٔ. ثانًيََََا   ن ََََ ٓ هتف يََََّ أههََََا  ث اوََََ  ى وىََََت   ت ََََ يل آثََََال  ََََْ ه هََََ  انفصََََْ  و ه 

يلََََا  ه هََََ   ََََ     لل ََََا لوتلََََالة لو  وي ََََل ع ََََا لوتلََََالة  MASع  ََََأثيل ه ََََ ْ  هي و ََََي و ت
يَََََََََ . نمَََََََََٔ ن َََََََََ ل إصَََََََََ لللت لواها وَََََََََ  لئضَََََََََاوي  واللعَََََََََاة لو يَََََََََ   لوتلاليَََََََََ  لو  و

لوهلضََََََي  اََََََع عََََََ ٓ  لََََََ   تلََََََالة   ويََََََ      ََََََكوّ ت ََََََ يل  يفيََََََ  لخََََََتالُ لوتلََََََالة 
ََََاو   ََََا لألصََََ ي     هاوت ََََ عٓ ىََََكه لوت ََََ يللت لئضََََاوي  نتائلن ََََئ لوىََََن لت. ت لو  ويََََ  ه

 تهاْ هاثاه  ومو و   ة.

تايَََََْ إوَََََا  َََََللء  MASصَََََ ت ع َََََا  للَََََات عاويَََََ  وَََََ  لوههَََََ  لٔ لوَََََ ْ   لوتَََََ  م اىم توصية
لوىََََ ع لأللنهيََََ  لواىََََت ل ة أ ثََََل أََََ لوانتلََََات لوام يََََ     لوتََََ  تايََََْ ىََََكه لوه ََََ لٔ 
ََََا ت ََََ يلىا لوتناوىََََي     لومََََٓم    لوياََََ ح   وضََََال عََََٔ تََََلل ٓ لوثََََل ة  لواات  ََََات  إو

 لواا ي . وكوّ يلب أٔ ت ٔ  لو ل ات لونالم  ع ا  للي  هَ

ع ل لتاَََََاع  وال تصََََا  أَََََ ميََََث لوَََََك  لة / لألن ثََََ   لوَََََ ئ    هََََْ لوَََََ خْ  لو ضََََ
 و  لوهاواي  تلالة.

اسم الباحث 
 والسنة

 (  Beugelsdijk, and Welzel , 2018دراسة) 
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 :Dimensions and Dynamics of National Culture) عنوان البحث
Synthesizing Hofstede With Inglehart) 

 كيات الثقافة الوطنية تركيب :ىوفستد مع انجميارت  ()ابعاد ودينامي

ييَََََََيأ افيَََََََٓ  أههَََََََا  ى وىَََََََت  و ث اوَََََََ  ع َََََََا ع َََََََٓ لوَََََََنفن عهَََََََل لوث اوَََََََات  لئ للة  مشكمة البحث
 ََََٓ ََََ ينااي   و ث اوََََ  وََََ  ع  ََََّ   يىََََ   افيََََٓ  إنل يََََالت لو لو  ويََََ . ع ا لخََََتالُ كو

ٓ لوتََََأ يه  أاََََل اؤىََََُ ل لتاََََاٌ  لوه ََََٓ  لوىياىََََي . نمََََٔ نتىََََاْؤ هََََأٔ ىََََكل لوت ىََََي
ألٔ لوافيَََََََََ ائ ات َََََََََااالٔ    ويَََََََََكل لوىَََََََََهب يصَََََََََمح لوت ويَََََََََُ ن َََََََََاي لوضَََََََََهُ 
َََََََََََ  هينياَََََََََََا. وَََََََََََ  لو ل َََََََََََع   هيناَََََََََََا يتلاىَََََََََََْ افيَََََََََََٓ  لألههَََََََََََا  وي وىَََََََََََت   لواتها و

 لو ينااي   لختملو  لألهها  ؟ Inglehartلو ينااي يات لوث اوي    وإٔ افيٓ  

يََََََََُ  اىداف البحث  ََََََََْ أََََََََ لو ََََََََيٓ لوث اويََََََََ  وي وىََََََََت  اََََََََع افيََََََََٓ  ىََََََََ وت لو للىََََََََ   لوََََََََا تً 
لنل يَََََالت وألههَََََا  لوث اويَََََ  هيَََََ ُ لو صَََََْ  لوَََََا تفىَََََيل والختالوَََََات لوث اويَََََ  عهَََََل 

 لو يني   لثلىا ع ا لوااالىات لوتلالي .

 لىتخ ٓ هيانات أ  للىات لو يا  لأل ل هي   اى مات لو يٓ لوهاواي  عينة البحث

   و  111و   1999   1911 ولً ل  و ْ  هئ عاا  111 495وَ 

 لواني  لوتم ي    منيج االبحث

اىم 
 االستنتاجات

ََََؤ ي إوََََا ويََََٓ أوضََََْ والختالوََََات  تهََََئ لونتََََائ  أٔ لولاََََع هََََئ ىََََكئ لوافيََََ ائ ي
َََََ . اىَََََت ماة أَََََ لألههَََََا  لوث اويَََََ  وي وىَََََت    نىَََََتخ ٓ هيانَََََات أَََََ  للىَََََات  لوث اوي

  وََََََََلً ل  وََََََََ ْ  هََََََََئ 495  111لو ياََََََََ  لأل ل هيََََََََ   اىََََََََ مات لو ََََََََيٓ لوهاوايََََََََ  وَََََََََ
  وَََََََََ    ثَََََََََٓ ن ضَََََََََح أٔ لوتىييَََََََََل وَََََََََ  ىَََََََََكه  111وَََََََََ   1999   1911عَََََََََاا  

 اهَََََََََا ن ه.  لولَََََََََ يل هاوَََََََََك ل أٔ لألليَََََََََاْ  Inglehartلألههَََََََََا  يَََََََََتٓ  اَََََََََا ي تَََََََََلح 
لو ََََََاه  أصََََََهمت أ ثََََََل ول يََََََ   أ ثََََََل ىََََََها ة.  و ََََََٔ ع ََََََا لوََََََلغٓ أََََََ أٔ لوتنايََََََ  

لوتىييَََََل لوث َََََاو    وَََََإٔ اَََََا ي َََََلب أَََََ ل  تصَََََا ي   لىَََََته لْ لألليَََََاْ ي َََََ  لٔ ىَََََكل 
 نصُ لوتهائ و  لوت ليات لوث اوي  لو يني  ولي  أ ن عو و ْ ه  .
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ت َََََََيل لونتَََََََائ  لوتَََََََ  ل صَََََََا هيَََََََا إوَََََََا أٔ ل ختالوَََََََات لوث اويَََََََ  لو ينيَََََََ  اىَََََََتالة  اىم توصية
ََََْ لوتصََََنيفات  ََََ     تاي ََََاو  كل يهيهََََ  اي   ََََل لوث  ََََ   لوتىيي ََََت. يه ََََا هاََََل ل لو   تااًا

   إوا أٔ ت ٔ   كوّ اىت لة ن عا اا.لو يلي

اسم الباحث 
 والسنة

 (Zeghal, 2018 )دراسة

 The effect of culture on accounting conservatism during) عنوان البحث
adoption of IFRS in the EU) 

)تَََََاثيل لوث اوَََََ  ع َََََا لوَََََتمفً لواماىَََََه  لثنَََََاء لعتاَََََا  لواهَََََاييل لواماىَََََهي   عَََََ ل  
 لوااوي  و  ل تما  ل  له (لوت اليل 

ىََََْ ي لََََ  تََََاثيل و ث اوََََ  ع ََََا لوََََتمفً لواماىََََه  لثنََََاء لعتاََََا  لواهََََاييل لواماىََََهي   مشكمة البحث
  ع ل  لوت اليل لوااوي  و  ل تما  ل  له ؟

تيََََََ ُ ىََََََكه لو للىََََََ  إوََََََا لختهََََََال تََََََأثيل لوث اوََََََ  ع ََََََا لوََََََتمفً لواماىََََََه  خََََََالْ  اىداف البحث
َََََا لواهَََََ َََََاْ إو َََََْ أَََََ ل نت  َََََ  ىَََََكل لوتم ي َََََ  لواىَََََتخ ا  و َََََ . تت َََََٔ  لوهين اييل لو  وي

  وََََََََ  وََََََََ  ل تمََََََََا  لأل ل هََََََََ  لعتاََََََََ ت لواهََََََََاييل لو  ويََََََََ  ئعََََََََ ل  لوت ََََََََاليل  15
 (IFRSلوااوي  )

  وََََََ   15وََََََ  ىََََََكل تم يََََََْ أََََََ  2111لوََََََا   2111تىيََََََ  لو للىََََََ  لوفتََََََلة أََََََ   عينة البحث
 َََََََََ َََََََََ  لعتاَََََََََ ت لواهَََََََََاييل لو  وي َََََََََ  ل تمَََََََََا  لأل ل ه َََََََََ   و َََََََََاليل لوااوي ئعَََََََََ ل  لوت 

(IFRS) 

( واللعََََََََاة 1997تََََََََٓ لىََََََََتخ لٓ لثنََََََََئ أََََََََ تََََََََ لهيل لواماوًََََََََ    ا يََََََََان هاىََََََََ  ) منيج االبحث
لوََََََتمفً لوا َََََََل ي   ا يَََََََان ل ىَََََََتم ا ات ومىََََََاب لواماوًَََََََ  غيَََََََل لوا َََََََل ي . 

  ختهال تأثيل لوث او .

اىم 
 االستنتاجات

َََََتمفً  ي َََََْ أٔ ل خَََََتالُ وَََََ  لو َََََائ  لوتم ي َََََ  لوىَََََت . تًيَََََل نت َََََأثل هاألههَََََا  لوث اوي ت
  اع كوّ   وإٔ لوتمفً غيل لوا ل ي يتأثل و ي ها هتها  عٔ لوى ي .
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تَََََ ول لو للىَََََ  وياًَََََا أوضَََََْ  عتاَََََا  لواهَََََاييل لو  ويَََََ  ئعَََََ ل  لوت َََََاليل لوااويَََََ  وَََََ   اىم توصية
لايََََََع أنمََََََاء لوهََََََاوٓ.  يََََََتٓ تىََََََ يي لوضََََََ ء ه ََََََ ْ خََََََاو ع ََََََا   ل لوث اوََََََ  وََََََ  

 ات لواماىهي  هه  لعتاا  الا ع   لم ة أ اهاييل لواماىه . لح لوااالى

اسم الباحث 
 والسنة

 ( Lee and Herold, 2018دراسة) 

 Cultural Relevance in Environmental and Sustainability) عنوان البحث
Management Accounting (EMA) in the Asia-Pacific 
Region: A Link Between Cultural Values and Accounting 

Values Towards EMA Values) 

)لوصََََََ   لوث اويََََََ  لوهيئيََََََ   اماىََََََه  ل للة ل ىََََََت لا  اني ََََََ  لىََََََيا  لوامََََََيي لويََََََا ي 
 للهي هئ لو يٓ لوث اوي   لو يٓ لواماىهي  تلاه لواالءا  لوث اوي  و  لوهيئ (

ا   لل للة ل ىَََََََََت لا  ىَََََََََْ تَََََََََؤثل لوث اوَََََََََ  لو ينيَََََََََ  وَََََََََ  الَََََََََاْ اماىَََََََََه  ل ىَََََََََت ل مشكمة البحث
 ؟EMA ااالى  

ىَََََ وت لو للىَََََ  لوَََََا لختهَََََال تَََََأثيل لوث اوَََََ  لو ينيَََََ  وَََََ  الَََََاْ اماىَََََه  ل ىَََََت لا   اىداف البحث
 لل للة ل ىَََََت لا    أىايَََََ   االءاََََََ  لوث اوَََََ  لو ينيََََََ   تأثيلىَََََا ع ََََََا اىَََََت ى تنفيََََََك 

 اماىه  ل ىت لا   ااالىات لئ للة.

. للى  ل هها  لوث  عينة البحث  اوي  و   ني ي ّل

لواََََََََني  لوتم ي ََََََََ  أََََََََ خََََََََالْ  للىََََََََ  لوهال ََََََََ  هََََََََئ لوث اوََََََََ  لو ينيََََََََ   ااالىََََََََ   منيج االبحث
EMA. 

اىم 
 االستنتاجات

َََ  وَََ  أنًاَََ  لواماىَََه  لو ينيَََ . Gray’s, 1988 )تهتاَََ  ( نًليَََ  لوصَََ   لوث اوي
ه  إيََََََاًلل و ََََََلح  يفيََََََ  تََََََأثيل لوث اوََََََ  لو ينيََََََ  ع ََََََا نًََََََآ لواماىََََََ Gray  ل تََََََلح 

 ( لوىياِ لوث او  و اماىه .1986لو  ا  هاىتخ لٓ ى وىت  )

َََََا لعتاَََََا   تنفيَََََك  اىم توصية ع َََََا  EMAيا َََََٔ أٔ تىَََََاع  ويَََََٓ لوث اوَََََ  لو ينيَََََ   تأثيلىَََََا ع 
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  تنفيكىا و  ه  لٔ اخت ف . EMAتمىئ أىاي  ااالى  

اسم الباحث 
 والسنة

 (  Elbayoumi et al, 2019دراسة) 

 Accounting Frameworks and Cross-Cultural Effects on) عنوان البحث
Accounting disclosure Practices in Egypt" ) 

)ليَََََل لواماىَََََه   ل ثَََََال عهَََََل لوث اوَََََات ع َََََا ااالىَََََات ل وصَََََاح عَََََٔ لواماىَََََه  
 و  اصل(

ىَََََْ  ت لَََََ  عال َََََ  هَََََئ اينَََََ  لواماىَََََه   لوالللهَََََ   هيئتيَََََا وَََََ  اصَََََل. أمَََََ  ىَََََكه  مشكمة البحث
َََََََلو لألىَََََََهاب ىَََََََ َََََََ  أَََََََ و َََََََ ييا لوه ي َََََََ  كلت ل تصَََََََا  نا َََََََ   و   أٔ اصَََََََل   و

 ل ىتثاال لأللنه ؟

َََََْ لو َََََ لنئ  اىداف البحث تىت  َََََُ ىَََََكه لو للىَََََ  الا عَََََ   َََََاا   أَََََ ىَََََكه لوه لاَََََْ لواَََََؤثلة اث
 لو َََََََ لئح لو ائاَََََََ     لو َََََََيٓ لو ينيَََََََ   لوث اويَََََََ     لوًَََََََلُ  ل  تصَََََََا ي   لوىياىَََََََي    

 خصخص  لألى لِ لوااوي     هللا  لو

  للى   ل ع لوت اليل لواصلي  . عينة البحث

َََََا اينَََََ   منيج االبحث َََََ   وتم يَََََْ لوه لاَََََْ ئ للّ تأثيلىَََََا ع  لىَََََتخ ات لو للىَََََ  لواَََََني  لوتم ي 
 لواماىه   لواللله  و  اصل.

اىم 
 االستنتاجات

خ صََََََََََت ىََََََََََكه لو للىََََََََََ  إوََََََََََا أٔ لوه لاََََََََََْ لوىياىََََََََََي   ل  تصََََََََََا ي   لواؤىىََََََََََي  
اويَََََََ  تىَََََََيٓ وَََََََ  تيَََََََ يل اينَََََََ  لواماىَََََََه   لوالللهَََََََ  وَََََََ  اصَََََََل.  لو ان نيَََََََ   لوث 

َََََََا إصَََََََالح أنًاَََََََ  إعَََََََ ل  لوت َََََََاليل  َََََََّ    أ ت لوخصخصَََََََ  إو َََََََا كو ها ضَََََََاو  لو
 لوااوي  و  اصل   ضع إيال وىياى  م  ا  لو ل ات

تَََََ عيٓ  تنايَََََ  لوه لاَََََْ لوىياىَََََي   ل  تصَََََا ي   لواؤىىَََََي   لو ان نيَََََ   لوث اويَََََ  وَََََ   اىم توصية
 اتيا و  تي يل اين  لواماىه   لواللله  .اصل واىاى

 (  Guermazi 2,020 )دراسةاسم الباحث 
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 والسنة

 Do differences in national cultures affect cross-country) عنوان البحث
conditional conservatism behavior under IFRS) 

ل ي ؟لوىََََََ ّ  )ىََََََْ ل ختالوََََََات وََََََ  لوث اوََََََات لو ينيََََََ  تََََََؤثل ع ََََََا لوىََََََ ّ  لوا ََََََ
 IFRSلواتمفً ها لب 

و ث اوََََ  لو ينيََََ   لوفل يََََ   تلنََََب عََََ ٓ لوي ََََئ  ىََََ  اََََا إكل  ََََأ ىنََََاّ ههََََ ئ اياََََئ مشكمة البحث
 ؟ لوتأثيل ع ا لوتمفً  لواماىه  و  ل ات

َََََ   اىداف البحث َََََ  و َََََات لو  وي َََََت ل ختالو لويَََََ ُ  أَََََ ىَََََكه لو للىَََََ  ىَََََ  لىت  َََََاُ اَََََا إكل  ان
ََََ  و ف ََََآ لواََََ يلئ أََََ لألههََََا  لوث اوي ََََا  يفيََََ   ي ََََؤثل ع  ََََب عََََ ٓ لوي ََََئ ت ل يََََ   تلن

(  لوتَََََأثيل IFRSاخت َََََُ لوه َََََ لٔ هتنفيَََََك لواهَََََاييل لو  ويَََََ  ئعَََََ ل  لوت َََََاليل لوااويَََََ  )
 ع ا لوى ّ  لواماوً لوا ل ي عهل لوهال 

ََََََََ  عضََََََََ  وََََََََ  ل تمََََََََا   14 للىََََََََ  لو ََََََََل ات لوا للََََََََ  وََََََََ  لوه لصََََََََ  وََََََََ   عينة البحث   و
 .2116-2116 ا ة أ ( وEUلأل ل ه  )

ََََََََ   منيج االبحث ََََََََ   للىََََََََ  عال  ََََََََات ولضََََََََيات لوهمََََََََث و ََََََََ  لثه ََََََََ  و لىََََََََتخ لٓ لواََََََََني  لوتم ي 
 ل لتهاي. 

اىم 
 االستنتاجات

ََََََ  لو ينيََََََ   ََََََ   تلنََََََب عََََََ ٓ لوي ََََََئ و ث او ََََََئ أههََََََا  لوفل ي ََََََائ  لوهال ََََََ  ه تؤ ََََََ  لونت
ليل لوااويَََََ    لواماوًَََََ  لوا َََََل ي  وَََََ  وتَََََلة اَََََا ههَََََ  لواهَََََاييل لو  ويَََََ  ئعَََََ ل  لوت َََََا

ع ََََََا  لََََََو لوخصََََََ و   ت َََََََ ٔ لواماوًََََََ  لوا ََََََل ي  أع َََََََا وََََََ  لوه ََََََ لٔ لوتَََََََ  
 ت ٔ  وييا لوفل ي  أ ْ  ميث ي ٔ  تلنب ع ٓ لوي ئ أع ا.

ََََََََا اىََََََََت ى لو  وََََََََ  ه ََََََََ ْ ات ََََََََلل هخََََََََالُ  اىم توصية لىايََََََََ  عاََََََََْ  يََََََََان لواتىيََََََََللت ع 
ات ع ََََََا لو للىََََََات لوىََََََاه   لك تهتاََََََ  ه ََََََ ْ أىاىََََََ  ع ََََََا اىََََََت ى تم يََََََْ لو ََََََل 

 لواىت ى لوام   .

 (  Reisch ,2020دراسة) اسم الباحث 
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 والسنة

 Does national culture influence management's)  عنوان البحث
accounting behaviour and strategy? – an empirical 

analysis of European IFRS adopters) 

ََََََ  ع ََََََا ىََََََ ّ  ل للة لوام ََََََؤثل لوث اوََََََ  لو يني اىََََََه   لىََََََتللتيلياتيا ؟تم يََََََْ )ىََََََْ ت
 تلليه (

 ا ى تؤثل لوث او  لو يني  ع ا ى ّ  ل للة لواماىه   لىتللتيلياتيا؟ مشكمة البحث

تيََََََ ُ ىََََََكه لو للىََََََ    وََََََ  ىََََََياِ أ ل هََََََ    اََََََا إكل  انََََََت لىََََََتللتيلي  لواماىََََََه   اىداف البحث
َََََََأثل IFRSلوتَََََََ  تفلضَََََََيا لئ للة و اهَََََََاييل لو  ويَََََََ  ئعَََََََ ل  لوت َََََََاليل لوااويَََََََ  ) ( تت

ََََََََ  للة  لألههََََََََا   ََََََََ  هََََََََئ لىََََََََتللتيلي  لواماىََََََََه  و ََََََََْ لوهال  ََََََََ . يم  هاوث اوََََََََ  لو يني
َََََََئ     َََََََكوّ لوه لاَََََََْ لواؤىىَََََََي   َََََََب عَََََََ ٓ لوي  َََََََ   تلن َََََََ  وي وىَََََََتي  و فل لني لوث اوي

  لوخاص  هاو ل  .

ت ليََََل ىََََن ي و ََََل ات أََََ  311تََََٓ لىََََخ لٓ   ََََللللت اماىََََهي  الاهََََ  يََََ  ًيا أََََ  عينة البحث
 2117  أ لهي  و  عآ   و 14

 لىتخ لٓ لواني  لوتم ي    منيج االبحث

اىم 
 االستنتاجات

    َََََََ َََََََ  للة  لوث اوَََََََ  لو يني َََََََاي هَََََََئ لىَََََََتللتيلي  لواماىَََََََه  و    لَََََََ   وهال َََََََ  للته
 ا ا   وأل هيات لون  ي  لوىاه   مْ  نًليات لوث او  لو ائا  .

 اتي هَََََََات لئوصَََََََاح  ملَََََََٓ لو َََََََل   لك لىايَََََََ  تَََََََ عيٓ لئنفَََََََاك لو َََََََان ن  لوَََََََ ين   اىم توصية
 تفىل ل ختالوات و  لىتللتيلي  لواماىه  و  للة عهل لوه  لٔ.

 ثالثا : مجال االستفادة من الدراسات السابقة
ََََََٓ عََََََلى الا عََََََ  أََََََ لو للىََََََات لوىََََََاه    ت ضََََََيح يهيهََََََ  ت ََََََّ  ََََََ ٓ ت أََََََ خََََََالْ اََََََا ت 

ياتيا  لىََََََتنتالاتيا  ت صََََََياتيا وََََََكل لو للىََََََات  لألىََََََاويب لئمصََََََائي  لواىََََََتها    تم يََََََ  لىََََََٓ ولضََََََ
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ََََََ ََََََ  لوه ي ََََََا ت لوهامثََََََ  و ََََََأٔ لو للىََََََات لوىََََََاه   أو ََََََْ  ه   أََََََ لوالََََََا ت  يا ََََََٔ ت ضََََََيح يا ََََََٔ لو 
 -:أىايا
لىََََََتفا ت لوهامثََََََ  أََََََ ل يََََََالٌ ع ََََََا لو للىََََََات لوىََََََاه   وىََََََلى ل ىتََََََ لء وََََََههى لو تََََََب  -1

  لألهماث  لو  ليات .
ََََََََََََََََ  ته -2 ََََََََََََََََ  أََََََََََََََََ لو للىََََََََََََََََات لوىََََََََََََََََاه   و ََََََََََََََََب لونًََََََََََََََََلي            لىََََََََََََََََتفا ت لوهامث ََََََََََََََََم لولان مي

 هاواه  اات لوضل لي  أللللء تم يْ لوهال ات لواخت ف  لوت  تلهي اتىيللت لوهمث. 
 رابعا : اختالف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة  باآلتي:

تهئ لو للى   تأثيل لوث او  لو يني  لوىائ ة و  لوه   ع ا لوى ّ  لواتمفً و اماىب لوااو   -1
ّ و ى لواىتها ئ لوخالليئ و اه  اات لواماىهي     لىا و  تل ي  اخللات لونًٓ لواماىهي    كو

 ه  ْ  ف ء  لتخاك  للللت ل ي ة اهني  ع ا اه  اات افي ة.
تىيٓ لو للى  لوماوي  و  ألللء ا النات هئ لوهيئات لوث اوي  لواخت ف   و ا والهها  لوىت  ْ  -2

Hofstede  و  لوتمفً لواماىه  و  ل ات لوهلل ي   ل ل ني  عين  لوهمث. هيأ تأثيلىا 
تنا ه ل هها  لوى   ي  و خصي  لواماىب لوااو   لنه اىيا ع ا لوتمفً لواماىه  وياا يته ِ  -3

 هاو يان  ل وصاح لوااو  و  لو  لئٓ لوااوي  ه  ْ افصْ و  لوهيئ  لوهلل ي  .
اللت لواىَََََََتخ ائ  لوام  َََََََئ لواَََََََاويئ وَََََََ  لوهيئَََََََ  تىَََََََيٓ لو لىَََََََ  لوماويَََََََ  وَََََََ  انا  َََََََ  خيَََََََ -4

لوهلل يََََََ   ىََََََِ  عاََََََأ  ه ََََََ ْ افصََََََْ  لوهاََََََْ ع ََََََا   ََََََُ ل هها لوىََََََ   ي  والوصََََََاح لواماىََََََه  
 و  ت يييٓ ا ث  ي  لواه  اات لواماىهي  .

ما وََََت ىََََكه لو للىََََ  لوََََلهي ه َََََيٓ لوث اوََََ  لو ينيََََ   لوث اوََََ  لواماىَََََهي  ه صََََفيا لََََمءًل أََََ لوث اوَََََ   -5
انًايََََََ   إك إٔ لونًََََََآ لواماىََََََه  ىََََََ  لََََََمء أََََََ لوََََََنًٓ لوتََََََ  تهاََََََْ هاوانًاََََََ  لوتََََََ  هََََََ  لىا ىََََََ  لو

 لمء أ لوالتاع.
 

 
 



 
 
 
 
 

  هلىفستد وفقااالطار املفاهيمي نقيم انثقافة انىطنية 

 وانتحفظ احملاسبي                      
 

 (Hofstedeـ)انثقافية انىطنية وفقا ن : انقيماالولاملبحث ا
 انتحفظ احملاسبي كمؤشر ألداء احملاسب املايل  : نياملبحث انثا

 املبحث انثانث : انقيم انثقافية انىطنية واثرها عهى            
 انتحفظ احملاسبي                                         
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 ولالمبحث ال 
 (Hofstedeالقيم الثقافية الوطنية وفقا لـ)

قبؿ الدخكؿ في تعريؼ القيـ الثقافية الكطنية لهكفستد البد مف التعرؼ عمى مفهكـ الثقافة بشكؿ 
كالعادات  ،كالفف ،كالمعتقدات ،عرفها تايمكر بأنها " كؿ مقصد يشتمؿ عمى مجمكعة مف المعمكمات،عاـ

( كأكضح  91 ،9777 ،ا اإلنساف بحكـ عضكيته في المجتمع )  القحطانيكأم قدرات اخرل اكتسبه
أف الثقافة هي " تهذيب العقؿ كالعكاطؼ كآداب السمكؾ ككما تشتمؿ عمى مفاهيـ   Webster قامكس

أم حضارة معنية " . كنظرت مكسكعة  ،كعادات كمهارات كفنكف كأدكات كشعب معينة في فترة محددة
لى الثقافة بأنها " ذلؾ الكؿ المعقد مف الفنكف كالقكانيف كالتقاليد ككؿ القدرات المعارؼ البريطانية ا

 .  ( 26 ،6119 ،نقال عف ) الشكرجي ،كالمهارات التي يكتسبها اإلنساف بكصفه عضكان في المجتمع "
بأنها  كيمكف القكؿ اف الثقافة عبارة عف مجمكعة مف المفاهيـ المشتركة بيف أفراد المجتمع كالتي تتميز

 . لككنه عضكان في المجتمع ،منقكلة مف جيؿ الى أخر كبذلؾ فإنها تؤثر في سمكؾ الفرد
 نشأة وتاريخ نظرية القيمة الثقافية لهوفستد :2-1-1

تنص نظرية القيمة الثقافية لهكفستد عمى أف جميع القيـ كالمعتقدات التي يتبناها أعضػا  المجتمػع 
رات ، كالتػػي بػػدكرها تػػؤثر عمػػى سػػمكؾ امفػػراد كالجماعػػات كالمؤسسػػات تػػؤثر عمػػى أحكػػامهـ كاتخػػاذهـ لمقػػرا

مػف خػالؿ إجػرا   9761داخؿ المجتمع. تـ تطػكير هػذا النظريػة مػف قبػؿ امسػتاذ جيػرت هكفسػتد فػي عػاـ 
كاحدة مف أكثر الدراسػات شػمكالن حػكؿ كيفيػة تػأثر القػيـ فػي مكػاف العمػؿ بالثقافػة. فػي عممػه كمػدير لممػكارد 

 مػدير كمكظػؼ كمشػرؼ فػي شػركة 911،111، أجرل هكفسػتد اسػتطالعنا حػكؿ  IBM شركة البشرية في
IBM  لتحديػػد امنمػػاط السػػمككية عبػػر الثقافػػات. يحػػدد هكفسػػتد فػػي  9751-9745دكلػػة خػػالؿ  21فػػي

امصػػػؿ أربعػػػة أبعػػػاد تمثػػػؿ قػػػيـ امشػػػخاص فػػػي العمػػػؿ المتعمقػػػة بالدكلػػػة التػػػي يعممػػػكف فيهػػػا. أصػػػبحت هػػػذا 
 :عة قيـ هكفستد لمثقافة الكطنية ، كهيامبعاد امرب

 االبتعاد عف السمطة  .أ
  الفردية مقابؿ الجماعية .ب
 الذككرة مقابؿ امنكثة  .ج
  تجنب عدـ اليقيف .د

بنػػا ن عمػػى دراسػػة أجراهػػا  9779تمػػت إضػػافة البعػػد الخػػامس ، التكجػػه طكيػػؿ امجػػؿ  ، فػػي عػػاـ 
فستد ، كهذا البعد قائـ عمى التفكيػر الككنفكشيكسػي كتػـ ، كاعتمدها هك  9766مايكؿ هاريس بكند في عاـ 
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صػنيفه عمػى أنػه عممػي ، تـ تعديؿ هذا البعد مف قبؿ مينككؼ كتـ ت 6191دكلة. في عاـ  61تطبيقه في 
، أنشػػأ الباحػػث البم ػػارم مايكػػؿ مينكػػكؼ البعػػد السػػادس باسػػتخداـ بيانػػات  6191فػػي عػػاـ  مقابػػؿ معيػػارم

ثػػة مػػف عينػػات تمثيميػػة لمسػػكاف المحميػػيف. يسػػمى هػػذا البعػػد الجديػػد تسػػاهؿ مقابػػؿ مسػػح القػػيـ العالميػػة الحدي
ضػػبط الػػنفس. باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ، أعػػادت مينكػػكؼ إنشػػا  البعػػد الخػػامس )التكجػػه طكيػػؿ المػػدل( ، كتػػـ 

دكلة. كفقنػا لػذلؾ ، فػإف درجػات الػدكؿ المسػتخدمة  71تعديؿ درجات الدكؿ لمبعد الخامس كتمديدها لتشمؿ 
( لألبعػػػاد 6191كمينكػػػكؼ ) Hofstedeهػػػذا الدراسػػػة هػػػي درجػػػات بحػػػث مينكػػػكؼ الػػػذم ن شػػػر فػػػي فػػػي 

الخامسة )طكيمة مقابؿ االتجاا قصػير المػدل( كالسػادس )االن مػاس مقابػؿ التقييػد( بػدالن مػف الػدرجات ن شػر 
ا إلى البعد الخامس عمى أنه عممي مقابػؿ معيػارم. فيمػا يػأتي Hofstede 1980في  كصػؼ . نشير أيضن

 مكجز لكؿ مف امبعاد الثقافية لهكفستد.
 :البعاد الثقافية لنظرية هوفستد  2-1-2

    -فيما يأتي مكجز عف االبعاد الستة لنظرية هكفستد:
 البتعاد عن السمطة -:2-1-2-1

عػػر ؼ هكفسػػتد مسػػافة القػػكة عمػػى أنهػػا المػػدل الػػذم يمكػػف لألفػػراد فػػي المجتمػػع قبػػكؿ التكزيػػع  يػػر 
مسمطة فيه. إنه يػؤثر عمػى عالقػات التسمسػؿ الهرمػي كالتبعيػة فػي السػياقات امسػرية كالتنظيميػة. المتكافئ ل

بشػكؿ أسػاس ، تركػػز ثقافػات أبعػاد مسػػافة السػمطة عمػى سمسػػمة متصػمة مػف مسػػافة القػدرة الصػ يرة كالكبيػػرة 
ضػية هػذا البعػد )قد يستخدـ بعػض المػؤلفيف المصػطمحيف "عاليػة" ك "منخفضػة" مسػافة السػمطة(. تتنػاكؿ فر 

مدل تفضيؿ المجتمع لتكزيػع القػكة فػي العالقػات كالمؤسسػات كالمنظمػات بالتسػاكم أك بشػكؿ  يػر متسػاك. 
كفقنا لػذلؾ ، فهػي معنيػة بكيفيػة نظػر المجتمعػات إلػى عػدـ المسػاكاة فػي تكزيػع السػمطة بػيف النػاس. ثقافػات 

ا. االمتيػازات المرتبطػة بالمنصػب مسافة القكة الصػ يرة هػي تمػؾ التػي يكػكف فيهػا عػدـ المسػاكاة أ قػؿ تسػامحن
 .ليست مقبكلة بسهكلة

ترل البمداف الص يرة التي تبعد مسافة عف القكة أنه ينب ي التقميػؿ مػف عػدـ المسػاكاة فػي المجتمػع. 
"الثقافات التي يشار إليها باسـ" مسافة السمطة المنخفضة "تسترشد بػالقكانيف كالمعػايير كالسػمككيات اليكميػة 

. يعػػػد المرؤكسػػػكف ) Samovar et al (2012,148ؿ تمييػػػز القػػػكة فػػػي أدنػػػى حػػػد ممكػػػف"،تجعػػػ التػػي
كالرؤسا  شركا  ، كمف ثـ فإف أفضؿ طريقة لػددارة هػي الديمقراطيػة. كبهػذا المعنػى ، يالحػظ أف القػرارات 

الػدعـ ، كرمػكز التي يتـ تقاسمها ، كالمرؤكسيف الذيف يتـ استشارتهـ ، كالمديريف الذيف يعتمدكف عمى فػرؽ 
الحالة يتـ تقميمها إلى الحد امدنى. كفقنا لذلؾ ،  البنا ما يتفاعؿ امشخاص في السمطة ، مثؿ المشرفيف أك 
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المػػػديريف أك المسػػػؤكليف الحكػػػكمييف ، مػػػع مرؤكسػػػيهـ كيحػػػاكلكف الظهػػػكر بمظهػػػر أقػػػؿ قػػػكة ممػػػا هػػػـ عميػػػه 
 بالفعؿ.

 (3جدول) 
 البعيدة من السمطةالختالفات بين المجتمعات القريبة و  

  ) القميؿ ( المسافة عف السمطة  ) المسافة عف السمطة ) الكبير 

  يجػػب أف يكػػكف اسػػتخداـ القػػكة مشػػركعان كأف يتبػػع
 .معايير الخير كالشر

  ال مبػػػػة عمػػػػى الحػػػػؽ: مػػػػف يمتمػػػػؾ القػػػػكة فهػػػػك صػػػػالح
 .كحسف

  المهػػػػػػػارات ، كالثػػػػػػػركة ، كالسػػػػػػػمطة ، كالمكانػػػػػػػة ال
 .يجب أف تسير معنا

  ات كالثػػركة كالسػػمطة كالمكانػػة يجػػب أف تسػػير المهػػار
 .معنا

 الدكؿ امكثر ثرا ن ذات الطبقة المتكسطة الكبيرة.  البمداف امكثر فقران مع طبقة كسطى ص يرة. 
 يجب أف يتمتع الجميع بحقكؽ متساكية.  يجب أف يتمتع امقكيا  بامتيازات. 
 •  تعتمػػػد القػػػكة عمػػػى المكقػػػؼ الرسػػػمي كالخبػػػرة

 .ى منح المكافآتكالقدرة عم
  ، تسػػػػتند القػػػػكة االػػػػى التقاليػػػػد أك امسػػػػرة ، كالكاريزمػػػػا

 .كالقدرة عمى استخداـ القكة
  إف طريقػػػػة ت ييػػػػر النظػػػػاـ السياسػػػػي هػػػػي ت ييػػػػػر

 .القكاعد )التطكر(
  الطريقػػة لت ييػػر النظػػاـ السياسػػي هػػي ت ييػػر الشػػعب

 .في القمة )الثكرة(
  يكجػػػػػػد حػػػػػػكار أكثػػػػػػر كعنػػػػػػؼ أقػػػػػػؿ فػػػػػػي السياسػػػػػػة

 .خميةالدا
  هنػػػػاؾ حػػػػكار أقػػػػؿ كمزيػػػػد مػػػػف العنػػػػؼ فػػػػي السياسػػػػة

 .الداخمية
  الحككمػػات التعدديػػة عمػػى أسػػاس نتػػائ  تصػػكيت

 .ام مبية
  الحككمػػػػػات امكتكقراطيػػػػػة أك امكلي ارشػػػػػية القائمػػػػػة

 .عمى االستقطاب
  يظهػػػػر الطيػػػػؼ السياسػػػػي مركػػػػزان قكيػػػػان كضػػػػعيؼ

 .الجناحيف اميمف كاميسر
 ه بػػػػالكجكد ، لديػػػػه الطيػػػػؼ السياسػػػػي ، إذا سػػػػمح لػػػػ

 .مركز ضعيؼ كجناحاف قكياف يميف كيسار
  ، تكجػػػد فػػػكارؽ صػػػ يرة فػػػي الػػػدخؿ فػػػي المجتمػػػع

 .كيخففها النظاـ الضريبي
  هنػػاؾ فػػكارؽ كبيػػرة فػػي الػػدخؿ فػػي المجتمػػع ، زادهػػا

 .النظاـ الضريبي
 الفضائح تنهي المهف السياسية لممشاركيف.   حػاممي يتـ عادة التسػتر عمػى الفضػائح التػي تشػمؿ

 .السمطة
  نظريػػػػػػػػػػػات اإلدارة التشػػػػػػػػػػػاركية: العهػػػػػػػػػػػد الجديػػػػػػػػػػػد

 .المسيحي ، ماركس
  ، ممارسػػػة اإلدارة القائمػػػة عمػػػى القػػػكة: ككنفكشػػػيكس

 .أفالطكف ، مكيافيمي
  .Hofstede et al،2010:83المصدر: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى 
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نخفضػػػة السػػػمطة عػػػدـ المسػػػاكاة ، ال يقبػػػؿ امشػػػخاص فػػػي ثقافػػػات المسػػػافات مباإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ
المرتبط بالمنصب في المنظمة ، فػي حػيف أف هػؤال  المػكظفيف يعتبػركف أف لػديهـ الحػؽ فػي المشػاركة فػي 
اتخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة بهػػـ. مػػف الكاضػػح أنػػه فػػي المجتمػػع الػػذم تكجػػد بػػه مسػػافة طاقػػة صػػ يرة يكػػكف مػػف 

ارة ، كيمكػف نقػؿ المعمكمػات مػف "مػف أعمػى إلػى السهؿ التكاصؿ بيف امشخاص في مختمؼ مستكيات اإلد
أسفؿ" كالعكس صحيح. يتـ استخداـ إمكانية االتصاؿ بيف المكظفيف ككبار المديريف داخؿ المؤسسػات فػي 

افة السػػمطة الكبيػػرة. يمخػػص ثقافػات مسػػافة السػػمطة المنخفضػػة فػػي كثيػػر مػػف امحيػاف أكثػػر مػػف مجتمػػع مسػػ
ات المسافات الصػ يرة كالكبيػرة فػي القكاعػد العامػة كامسػرة   يػكفر الخصائص الرئيسة لمجتمع )9(الجدكؿ 

 ( .(Hofstede et al،2010:83نظرة عامة عمى جكهر اختالفات مسافة السمطة 
في المقابؿ ، تككف ثقافات مسافة السمطة الكبيرة أكثػر مركزيػة. إنػه يشػير إلػى أف المػكظفيف الػذيف 

أف المػػػديريف فػػي المسػػتكل امعمػػى يجػػػب أف يتمتعػػكا بسػػمطة أكبػػػر يمتمكػػكف مسػػافة قػػكة كبيػػػرة يقبمػػكف فكػػرة 
التخػػاذ قػػرارات اإلدارة المتعمقػػة بمرؤكسػػيهـ. يقبػػؿ النػػاس مػػف ثقافػػات مسػػافة القػػكة الكبيػػرة السػػمطة بكصػػفهـ 
جز ان مف المجتمع كيميمكف إلى التسامح مػع العػيش فػي مجتمػع  يػر متكػافئ. باإلضػافة إلػى ذلػؾ ، يعتبػر 

مرؤكسيهـ يختمفػكف عػنهـ كالعكػس صػحيح. عمػى العكػس مػف ذلػؾ ، يحتػاج المكظفػكف الػذيف  المديركف أف
يمتمككف مسافة طاقة منخفضػة إلػى تبريػرات مػف المػديريف فػي المسػتكيات امعمػى عنػد مكاجهػة عػدـ تكػافؤ 

كمػف  القكة في المؤسسة ، كذلؾ مف المنظمات في ثقافات مسافة السمطة امكبر تميؿ إلى مركزيػة السػمطة
المتكقػػع أف يمتثػػؿ المكظفػػكف لتعميمػػات هػػذا المنظمػػات . نظػػرنا مف النػػاس فػػي ثقافػػات مسػػافة القػػكة الكبيػػرة 
يعممكف أعضا هـ أف الناس ليسكا متساكيف في هذا العالـ كأف لكؿ شخص مكاننا الئقنا ، فإنهـ يعتقدكف أف 

 .Hofstede et al ).(2010:84 القكة كالسمطة هي حقائؽ الحياة
 الفردية مقابل الجماعية 2-1-2-2
   يشير ب عد الفردية إلى الدرجة التي يحدد بها امفراد مفهكـ الذات عمى أنها "أنا" أك "نحف  

(Hofstede 1980,47)"،  .يؤكد امفراد عمى مفهكـ "أنا" كيركزكف عمى رعاية أنفسهـ كأسرهـ المباشرة
االجتماعي ، كالسيما في الجهكد  سع في أبحاث السمكؾتـ استخداـ البعد الفردم كالجماعي عمى نطاؽ كا

ك البان ما يتـ استخداـ مصطمح الفردية لتحديد  المبذكلة لمتنبؤ بامنماط السمككية لمناس في المجتمع.
،   مف مجمكعة أكبر. مف ناحية أخرلالدرجة التي يحدد بها أفراد المجتمع صكرتهـ الذاتية كفرد أك كجز 

جتماعية كالجماعية لمفهـك ية إلى أكلئؾ الذيف يعر فكف أنفسهـ مف الجكانب االيشير مصطمح الجماع
لذلؾ ، ي نظر إلى  .، بينما يصؼ مصطمح الفردية أكلئؾ الذيف يعدكف أنفسهـ مستقميف كفريديفالذات
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الفردية كالجماعية في بعض امحياف عمى أنهما معاكساف ، كلكف مف امصح كصفهما عمى أنهما كجهات 
( إلى االختالفات الرئيسية بيف 6تجعؿ الجكانب المختمفة لمفهكـ الذات بارزة. يشير الجدكؿ ) نظر

الثقافات الجماعية كالفردية في المعايير العامة كامسرة. تؤكد الثقافات الجماعية عمى المجتمع كالتعاكف 
ي المجتمعات الجماعية ، تشكؿ كالمصالح المشتركة كالكئاـ كالتقاليد كالصالح العاـ كالحفاظ عمى الكجه. ف

الخارجية. في المجتمعات العالقات إطاران اجتماعيان صارمان يميز بيف المجمكعات الداخمية كالجماعات 
، كالتنظيـ مف أجؿ  ، يتعاكف الناس مع مجمكعاتهـ الداخمية مثؿ امسرة ، كالقبيمة ، كالعشيرةالجماعية

  هذا المجتمعات في أسر ممتدة أك مجمكعات أخرل تدعمهـ ، كمقابؿ كالئهـ. يكلد أعضااالعتنا  بهـ
، كما أكضحت امحداث في ا كتتعاكف معنا. عمى سبيؿ المثاؿكتحميهـ   كلذلؾ فإف امسرة تعتني بأفراده

العراؽ كأف انستاف كليبيا ، فإف القبمية هي عامؿ اجتماعي مهـ في العديد مف الدكؿ العربية كفي 
 ،186" ) ، "يرفض الفكر امفريقي أم رؤية لمفرد بكصفهـ كائنان مستقالن أكمسؤكالن المجتمعات امفريقية 

2012، et al Samovar.) 
يتمتع أفراد امسرة بعالقػات عاطفيػة قكيػة مػع بعضػهـ بعػض ، كنتيجػة لػذلؾ ، يتشػارككف مػكاردهـ 

عضػػػكية المجمكعػػػة ، مػػع امقػػػارب. باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ ، فػػػي المجتمعػػػات الجماعيػػػة أذ يػػػتـ التأكيػػػد عمػػػى 
يعيش امطفاؿ البال كف مع أسرهـ بعد الزكاج. في اإلعدادات التنظيمية ، يؤثر االنتما  إلى مجمكعات أك 
ا لقرارات المجمكعة ، عمػى الػر ـ مػف  منظمات معينة عمى الحياة الخاصة لألفراد كيمتثؿ امشخاص عمكمن

تعمـ ، يميػػؿ النػػاس إلػػى تعمػػيـ امطفػػاؿ التفكيػػر مػػف أنهػػا قػػد تكػػكف مناقضػػة لر بػػاتهـ. أخيػػرنا ، فػػي بيئػػة الػػ
منظكر "نحف" بدالن مف "أنا" ، كبالتالي فإف المجتمع الجماعي سيدعـ االنسجاـ كالتعاكف بدالن مف المنافسة. 
عمى العكس مف ذلؾ ، تؤكد الثقافات الفردية عمػى الحقػكؽ كالمسػؤكليات الشخصػية كالخصكصػية كالتعبيػر 

كاالبتكػػػار كالتعبيػػػر عػػػف الػػػذات. تهػػػيمف حقػػػكؽ كخصكصػػػية الشػػػخص عمػػػى اعتبػػػارات عػػػف الػػػرأم كالحريػػػة 
المجمكعػػػة فػػػي مجتمػػػع فػػػردم. مػػػف المحتمػػػؿ أف ينضػػػـ امشػػػخاص إلػػػى العديػػػد مػػػف المجمكعػػػات ، لكػػػنهـ 

 .يحتفظكف فقط بصالت ضعيفة معهـ ، كي يركف العضكية عند الر بة
، فكؿ شػخص يكبػر العشيرة أك المنظمة( ليس قكيان  كنظرنا مف الكال  لممجمكعة )امسرة أك القبيمة أ

لرعايػة نفسػػه أك أسػػرته ، كمػػا ي تكقػػع مػف معظػػـ امطفػػاؿ م ػػادرة المنػػزؿ كيعيشػكف بمفػػردهـ عنػػد بػػد  مرحمػػة 
التعمػػيـ العػػالي. يشػػير هػػذا إلػػى أف المصػػمحة الفرديػػة هػػي أكالن ، كأف المنظمػػة كزمػػال  العمػػؿ يعػػدكف اعتبػػاران 

المكظفػػكف ت ييػػر كظػػائفهـ لتحسػػيف الكضػػع المػػالي ، كهػػذا اإلجػػرا  يعكػػس عػػدـ الػػكال   ثانكيػػان. لػػذلؾ يفضػػؿ
 لمشركة كالمكظفيف اآلخريف.
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 (4جدول) 
 الختالفات بين المجتمعات الجماعية والفردية

 الجماعية  الفردية 

  يكلػػد النػػاس فػػي أسػػر ممتػػدة أك مجمكعػػات أخػػرل
 .تستمر في حمايتهـ مقابؿ الكال 

 عتنػػػػػي بنفسػػػػػه أك بأسػػػػػرته )النػػػػػكاة( كػػػػػؿ فػػػػػرد يكبػػػػػر لي
 .المباشرة فقط

 يتعمـ امطفاؿ التفكير مف منظكر "نحف".  يتعمـ امطفاؿ التفكير مف أذ "أنا". 

  تختمػػػػػػػؼ معػػػػػػػايير القيمػػػػػػػة لممجمكعػػػػػػػات الداخميػػػػػػػة
 .كالخارجية: اإلقصا 

  مػػف المفتػػرض أف تنطبػػؽ معػػايير القيمػػة نفسػػها عمػػى
 .الجميع: العالمية

  االنسػػجاـ كتجنػػب المكاجهػػات يجػػب الحفػػاظ عمػػى
 .المباشرة

  التحػػػػػدث عػػػػػف عقػػػػػؿ المػػػػػر  هػػػػػك سػػػػػمة مػػػػػف سػػػػػمات
 .الشخص امميف

 الصداقات محددة سمفا.  الصداقات طكعية كينب ي تعزيزها. 

 ينب ي تقاسـ المكارد مع امقارب.  الممكية الفردية لممكارد ، حتى لألطفاؿ. 

 يعيش امطفاؿ البال كف مع الكالديف.  اؿ البال كف منزؿ الكالديفي ادر امطف. 

 تسكد االتصاالت عالية السياؽ.  يسكد االتصاؿ منخفض السياؽ. 

 كثرة التنشئة االجتماعية في امماكف العامة.  بيتي هك قمعتي. 

  التعػػديات تػػؤدم إلػػى الخجػػؿ كفقػػداف الكجػػه لمػػذات
 .كالجماعة

  التعػػديات تػػؤدم إلػػى الشػػعكر بالػػذنب كفقػػداف احتػػراـ
 .الذات

 ف تكػػػػػػػكف العػػػػػػػرائس شػػػػػػػابات كمجتهػػػػػػػدات يجػػػػػػػب أ
 .كعفيفات. يجب أف يككف العريس أكبر سننا

 معايير شركا  الزكاج  ير محددة سمفا. 

  أقػػكل تػػأثير عمػػى المثػػؿ العميػػا لجمػػاؿ الفتيػػات هػػك
 .الصديقات

  ث ػػػػؿ جمػػػػاؿ الفتيػػػػات هػػػػك امكالد أقػػػػكل تػػػػأثير عمػػػػى م 
 .بشكؿ عاـ

  Hofstede et al  .2010:113مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر
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في اإلعدادات التنظيمية ، يركزكف عمى الفكائد الفردية بدالن مف الفكائد التنظيمية. ي تكقع مف امشخاص في 
الثقافػػػػة الفرديػػػػة أف يتصػػػػرفكا كفقنػػػػا لمصػػػػالحهـ الخارجيػػػػة ، كيجػػػػب تنظػػػػيـ العمػػػػؿ بطريقػػػػة تتفػػػػؽ فيهػػػػا هػػػػذا 

قنػػػا لػػػذلؾ ، مػػػف المفتػػػرض أف يعمػػػؿ العمػػػاؿ بكصػػػفهـ المصػػػمحة الذاتيػػػة مػػػع مصػػػمحة صػػػاحب العمػػػؿ. كف
أشخاصان اقتصادييف أك أعضا  في المجمكعة ، كلكف بأهداؼ شخصية يمكػف تحقيقهػا مػع هػدؼ المنظمػة 
معنا. اإلدارة في المجتمع الفردم هي إدارة امفراد ، كالحكافز أك المكافآت لها تأثير كبيػر عمػى أدا  الفػرد ، 

 .كسيف بشكؿ فردمكيمكف عادةن نقؿ المرؤ 
 الذكورية مقابل النثوية 2-1-2-3

تشير السمة الثقافية لمذككرة إلػى قػرارات المجتمعػات حػكؿ "مػا يجػب أف تكػكف لػه آثػار االختالفػات 
. هػذا Hofstede )  (2001:279،البيكلكجيػة بػيف الجنسػيف عمػى امدكار العاطفيػة كاالجتماعيػة لمجػنس"

ؿ فيها أف يككنكا حازميف كطمػكحيف كقاسػييف ، تؤكػد بكضػكح عمػى تكزيػع المجتمعات التي ي تكقع مف الرجا
، يسػتخدـ هكفسػتد كممػات الػذككرة كامنكثػة لدشػارة إلػى الدرجػة التػي دكار بيف الجنسػيف. فػي هػذا السػياؽام

ثكيػة يتـ بها تقييـ الصفات الذككرية أك امنثكية ككشفها. فكرته هي أف العديد مف السمككيات الذككريػة كامن
بشػكؿ عػاـ ، تميػؿ المجتمعػات التػي تحصػؿ  .يتـ تعممها كالتكسط فيها مف خالؿ امعراؼ كالتقاليد الثقافية

عمى درجات عالية في الذككرة إلػى تقػدير اإلنجػاز كالبطكلػة كالنجػاح المػادم. لػذلؾ ، فػإف هػذا المجتمعػات 
رجات المنخفضػػة فػػي الػػذككرة إلػػى بشػػكؿ عػػاـ أكثػػر تنافسػػية. عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ ، تميػػؿ الػػدكؿ ذات الػػد

تقػػدير العالقػػات كاالسػػتمتاع بالحيػػاة. نتيجػػة لػػذلؾ ، يبػػدك أف المجتمعػػات النسػػائية أقػػؿ قػػدرة عمػػى المنافسػػة 
( االختالفات الرئيسة في المعػايير الجنسػية بػيف المجتمعػات امنثكيػة 3كتسعى إلى اإلجماع. يبيف الجدكؿ)
مسرة. في الثقافات النسكية ، ي طمؽ عمػى المجتمػع اسػـ أنثػكم عنػدما ال كالذككرة بالنسبة لألعراؼ العامة كا

يػػتـ تقسػػيـ أدكار الجنسػػيف بشػػكؿ كاضػػح كتتػػداخؿ امدكار العاطفيػػة بػػيف الجنسػػيف ، كيفتػػرض أف يكػػكف كػػؿ 
مػػف الرجػػاؿ كالنسػػا  متكاضػػعيف كعػػاطفيف كمهتمػػيف بنكعيػػة الحيػػاة كالتركيػػز عمػػى العالقػػات. يتعامػػؿ اآلبػػا  

هات في امسرة مع الحقائؽ كالمشػاعر. يعػد العػالـ امنثػكم االعتمػاد المتبػادؿ كالسػمكؾ امنثػكم سػمككان كامم
طبيعيان ، كيتعاطؼ الناس مع امقؿ حظان. التسػكية كالتفػاكض فػي منظمػة داخػؿ الثقافػة امنثكيػة هػي طػرؽ 

، باإلضػافة إلػى ذلػؾ .العػيش مناسبة لحؿ النزاعات. ضمف هذا البيئة امنثكية ، يعمؿ المكظفػكف مػف أجػؿ
تميػػؿ المجتمعػػات امنثكيػػة إلػػى الحفػػاظ عمػػى معيػػار كاحػػد صػػاـر عمػػى قػػدـ المسػػاكاة أك فضػػفاض عمػػى قػػدـ 

، يتـ مدح الطالب رم كالجنس. في الثقافات امنثكيةالمساكاة لكال الجنسيف ، كال يكجد رابط مباشر بيف الع
ز امدا  المتميػػز ، سػػكا  لمطػػالب أك لممعممػػيف ، ال امضػػعؼ مػػف قبػػؿ معممػػيهـ مػػف أجػػؿ تشػػجيعهـ. جػػكائ
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تحظػى بشػعبية   مف التفػػكؽ مصػطمح ذكػكرم. عمػػى عكػس امنكثػة ، فػػإف الػذككرة هػي المػػدل الػذم تكػػكف 
فيػػػه القػػػيـ السػػػائدة فػػػي المجتمػػػع مكجهػػػة لمػػػذككر. ي طمػػػؽ عمػػػى المجتمػػػع اسػػػـ ذكػػػكرم عنػػػدما تكػػػكف امدكار 

كح: مف المفتػرض أف يكػكف الرجػؿ حازمػان كطمكحػان كقاسػيان كمركػزان عمػى العاطفية بيف الجنسيف متميزة بكض
النجػػاح المػػادم ، فػػي حػػيف ي فتػػرض أف تكػػكف المػػرأة أكثػػر تكاضػػعنا كعاطفػػة كمهتمػػة بنكعيػػة الحيػػاة تعتنػػي 

 بالعالقات.
 (5جدول) 

 الختالفات بين المجتمعات النثوية والذكورية 

 االنكثي  الذككرم 

 حياة مهمةالعالقات كنكعية ال.  التحدم ، كامرباح ، كالتقدير ، كالتقدـ مهمة. 
 يجب أف يككف كؿ مف الرجاؿ كالنسا  متكاضعيف.  يجب أف يككف الرجاؿ حازميف كطمكحيف كقاسييف. 
  يمكف لكؿ مف الرجاؿ كالنسػا  أف يككنػكا عطػا  كأف

 .يركزكا عمى العالقات
  مػػػػف المفتػػػػرض أف تكػػػػكف المػػػػرأة حساسػػػػة كأف تهػػػػتـ

 .القاتبالع
  فػػػػػػػػي امسػػػػػػػػرة ، يتعامػػػػػػػػؿ امب كامـ مػػػػػػػػع الحقػػػػػػػػائؽ

 .كالمشاعر
  فػػػي امسػػػرة يتعامػػػؿ اآلبػػػا  مػػػع الحقػػػائؽ كاممهػػػات

 .يتعاممكف مع المشاعر
 تتأثر المثؿ العميا لجماؿ الفتيات بامب كامـ.   تتػػأثر المثػػؿ العميػػا لجمػػاؿ الفتيػػات بكسػػائؿ اإلعػػالـ

 .كالمشاهير
  عاية كالعنايةيتشارؾ الكالداف أدكار الر.  النمط المعتاد هك أف يكسب امب كامـ تهتـ. 
  يسػػمح لكػػؿ مػػف الفتيػػاف كالفتيػػات بالبكػػا  ، كلكػػف ال

 .ينب ي أف يقاتؿ أم منهما
  البنػػػػػات يبكػػػػػيف كلكػػػػػف امكالد ال يبكػػػػػكف. يجػػػػػب أف

يقػػػػػػػاـك امكالد ، كيجػػػػػػػب أال تقاتػػػػػػػؿ الفتيػػػػػػػات عمػػػػػػػى 
 .اإلطالؽ

 فسهايمعب امكالد كالبنات لألسباب ن.  يمعب امكالد لمتنافس. تمعب الفتيات ليككنكا معنا. 
 تنطبؽ نفس المعايير عمى العرساف كالعرائس.   يجػػب أف تكػػكف العػػرائس عفيفػػة كمجتهػػدة. العرسػػاف

 .ال
  يجب أف يككف امزكاج مثؿ امصدقا.   .يجب أف يكػكف امزكاج أصػحا  كأثريػا  كمتفهمػيف

 .يجب أف يككف امصدقا  ممتعيف
 :Hofstede et al. 2010 155اعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر: مف 
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مع الثقافات امكثر ذككرية ، يتعامؿ اآلبا  مع الحقائؽ ، كتتعامػؿ اممهػات مػع المشػاعر ، يكػكف 
تقسيـ الدكر بيف امب الذم يكسب دخؿ امسرة كامـ التي تعتني بامطفاؿ أكثر شيكعان نسبيان. عػالكة عمػى 

ظهػػر الثقافػػػات الذككريػػة أخالقػػان مزدكجػػػة ااذ كانػػت جديػػة الشػػػريؾ كعفتػػه كاجتهػػادا تعػػػد مهمػػة فقػػػط ذلػػؾ ، ت  
 .عندما يقكـ بها الرجاؿ

نتيجػة لػػذلؾ ، يجػػب أف يكػػكف امزكاج أقكيػػا  كصػحييف كأثريػػا  كمتفهمػػيف ، بينمػػا يجػػب أف يظهػػر 
، يحػاكؿ الطػالب إظهػار أنفسػهـ فػي  امصدقا  الشخصية كالمكدة كالذكا  كركح الدعابة. في بيئة التدريس

الفصػػؿ كالتنػػافس بشػػكؿ مفتػػكح مػػع بعضػػهـ بعػػض. باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ، تؤكػػد المنظمػػات فػػي المجتمعػػات 
الذككرية عمى النتائ  كتحاكؿ مكافػأة اإلنجػاز عمػى أسػاس المسػاكاة ، أم لمجميػع كفقػان لػألدا . مػف المػرجح 

يػػؽ السػػماح لألطػػراؼ المتنازعػػة بمخالفتػػه   هنػػا يعػػيش أف تحػػؿ المنظمػػة النػػزاع فػػي مكػػاف العمػػؿ عػػف طر 
 (2010:167،المكظفػػكف فػػي العمػػؿ ، كهػػذا المعنػػى يػػنعكس فػػي ثقافػػة المجتمػػع. فػػي هػػذا الصػػدد ، يجػػادؿ

Hofstede (  بػػػأف الػػػركح فػػػي المجتمػػػع الػػػذككرم تميػػػؿ أكثػػػر نحػػػك "العػػػيش مػػػف أجػػػؿ العمػػػؿ" ، بينمػػػا فػػػي
 . "لعمؿ مف أجؿ العيشالمجتمع امنثكم ، تفضؿ ركح العمؿ "ا

 : تجنب عدم التأكد2-1-2-4
 يشػػير تجنػػب عػػدـ اليقػػيف إلػػى درجػػة قبػػكؿ حػػاالت عػػدـ اليقػػيف كال مػػكض بػػيف أعضػػا  المجتمػػع

(Hofstede, 1980: 47) ،)  بمعنػى آخػر ، إنهػا تعبػر عػف الدرجػة التػي يشػعر بهػا المكظفػكف بالتهديػد
دـ اليقػيف كال مػكض. القضػية امساسػية هنػا هػي كيػؼ مف المكاقػؼ  يػر المعركفػة أك عػدـ االرتيػاح مػع عػ

يتعامؿ المجتمع مع حقيقة أف المستقبؿ ال يمكف أف يعرؼ أبدنا: هؿ يجب أف نحػاكؿ الػتحكـ فػي المسػتقبؿ 
أـ مجرد تركه يحدث؟ تتراكح درجات تجنب عدـ اليقيف مف الصفر الػذم يشػير إلػى ثقافػة ذات تجنػب عػدـ 

 .تي تشير إلى ثقافة ذات أقكل تجنب لعدـ اليقيفال 911اليقيف امضعؼ ، إلى 
 البنا ما تستخدـ البمداف ذات الدرجات العالية في تجنب عػدـ اليقػيف مػدكنات معتقػدات كسػمككيات 
كقكاعد صارمة لتقميؿ حاالت عدـ اليقيف كال مكض. كعمى العكس مف ذلؾ ، مف المػرجح أف تقبػؿ البمػداف 

ـ اليقػػػيف اآلرا  المختمفػػػة كتميػػػؿ إلػػػى الحفػػػاظ عمػػػى مكقػػػؼ أكثػػػر ذات الػػػدرجات المنخفضػػػة فػػػي تجنػػػب عػػػد
اسػػػترخا ن أذ تكػػػكف الممارسػػػة أكثػػػر أهميػػػة مػػػف المبػػػادئ. تظهػػػر الثقافػػػات التػػػي تتجنػػػب عػػػدـ اليقػػػيف مكاقػػػؼ 
 امضػػػة. لػػػذلؾ ، يبحػػػث النػػػاس فػػػي مثػػػؿ هػػػذا الثقافػػػات عػػػف هيكػػػؿ فػػػي مؤسسػػػاتهـ يجعػػػؿ امحػػػداث قابمػػػة 

( االختالفػات الرئيسػة بػيف عػدـ 4(. يمخػص الجػدكؿ )Hofstede،1997:116 لمتفسير كالتنبؤ بكضػكح )
تجنب المعايير العامة كامسرة ، كتشير امكصاؼ إلى الجكانب المتطرفػة لمبعػد،  -اليقيف الضعيؼ كالقكم 
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كتقػػع معظػػـ المجتمعػػات الحقيقيػػة بينهمػػا ، مػػع تبػػايف كبيػػر داخػػؿ كػػؿ بمػػد. تقبػػؿ ثقافػػات تجنػػب عػػدـ اليقػػيف 
فة بسػػهكلة عػػدـ اليقػػيف المتأصػػؿ فػػي الحيػػاة ، كتميػػؿ إلػػى التسػػامح مػػع المكاقػػؼ  يػػر العاديػػة ، كال الضػػعي

 .تتعرض لمتهديد مف قبؿ امفكار كامشخاص المختمفيف
النػػػاس فػػػي المجتمعػػػات الضػػػعيفة لتجنػػػب عػػػدـ اليقػػػيف يقػػػدركف المبػػػادرات   يكػػػرا الهيكػػػؿ المػػػرتبط 

لمكاقؼ ال امضة كالمخاطر  ير المألكفػة ، كيتسػـ بالمركنػة كيميػؿ بالتسمسؿ الهرمي ، كيككف مرتاحان في ا
إلى عدـ إظهار العدكانية كالعكاطػؼ ، كيعتقػد أنػه يجػب أف تكػكف هنػاؾ قكاعػد متسػاهمة لألطفػاؿ بشػأف مػا 
هك قذر كمحظكر. أعضا  ثقافات تجنب عػدـ اليقػيف الضػعيفة أقػؿ تقييػدان بالقكاعػد االجتماعيػة. فػي سػياؽ 

شعر امطفاؿ مف ثقافة تجنب عدـ اليقػيف الضػعيفة بالراحػة فػي التعامػؿ مػع مكاقػؼ الػتعمـ  يػر تعميمي ، ي
المنظمة ، مثؿ المكافأة عمى امساليب المبتكػرة فػي حػؿ المشػكالت ، كالػتعمـ بػدكف جػداكؿ زمنيػة صػارمة. 

ف المعممػػيف الػػذيف باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ، يقبػػؿ الطػػالب عػػادةن المعمػػـ الػػذم يقػػكؿ ، "ال أعػػرؼ". إنهػػـ يحترمػػك 
 يستخدمكف ل ة بسيطة كيكتبكف شرح القضايا الصعبة بعبارات عادية.

 (6جدول) 
الختالفات بين المجتمعات ذات المستوى الضعيف لتجنب عدم التأكد والمجتمعات ذات المستوى  

 العالي

 تجنب عدـ التاكد الضعيؼ  تجنب عدـ التاكد القكم 

 ككػػؿ يػػـك  عػػدـ اليقػػيف هػػك سػػمة طبيعيػػة لمحيػػاة ،
 .مقبكؿ كما يأتي

  عػػػدـ اليقػػػيف المتأصػػػؿ فػػػي الحيػػػاة هػػػك تهديػػػد مسػػػتمر
 .يجب مكافحته

 انخفاض التكتر كانخفاض القمؽ  التكتر الشديد كالقمؽ الشديد 
 ال ينب ي إظهار العدكاف كالعكاطؼ.   قػػد يػػتـ التنفػػيس عػػف العػػدكاف كالعكاطػػؼ فػػي امكقػػات

 .كامماكف المناسبة
 خصػػػػية ، درجػػػػات أعمػػػػى فػػػػي فػػػػي اختبػػػػارات الش

 التكافؽ
 في اختبارات الشخصية ، درجات أعمى في العصبية 

  مػػػريح فػػػي المكاقػػػؼ ال امضػػػة مػػػع مخػػػاطر  يػػػر
 مألكفة

  قبػػػػػػكؿ المخػػػػػػػاطر المألكفػػػػػػػة. الخػػػػػػػكؼ مػػػػػػػف المكاقػػػػػػػؼ
 ال امضة كالمخاطر  ير المألكفة

 قكاعد مخففة لألطفاؿ بشأف ما هك قذر كمحـر  تعمػػػػؽ بمػػػػا هػػػػك قػػػػذر قكاعػػػػد صػػػػارمة لألطفػػػػاؿ فيمػػػػا ي
 كمحـر

 تطكير superegos ضعيفة  تطكير superegos قكية 
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 أنماط مماثمة مف العناكيف لآلخريف المختمفة  أنماط مختمفة مف العناكيف لآلخريف المختمفيف 
 ما هك مختمؼ هك فضكؿ.  ما هك مختمؼ هك خطير. 
 حياة امسرة مريحة.  الحياة امسرية مرهقة. 
 يػػػػػػػة: الرضػػػػػػػا عػػػػػػػف الحيػػػػػػػاة إذا كانػػػػػػػت الدكلػػػػػػػة  ن

 .امسرية
  إذا كانػػػػػت الدكلػػػػػة  نيػػػػػة: القمػػػػػؽ بشػػػػػأف تكمفػػػػػة تربيػػػػػة

 .امطفاؿ
 ) .20101Hofstede et al: (203 .مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر:

 
يحاكؿ المعممكف  البان إشراؾ أكليا  اممكر في عمميػة تعمػـ أطفػالهـ مػف أجػؿ االسػتفادة مػف أفكػار 

 ير المرجح أف تضع المنظمػات داخػؿ ثقافػة تجنػب عػدـ اليقػيف ضػعيفة القكاعػد كاإلجػرا ات  الكالديف. مف
ما لـ يكف ذلؾ ضركريان لم اية كال يستطيع الناس العمؿ الجاد إال إذا كانت هناؾ حاجة لذلؾ. يفخر الناس 

ت يمكػف حمهػا التجنػب  بػأف العديػد مػف المشػكال -في مثػؿ هػذا المجتمعػات اثقافػات عػدـ اليقػيف الضػعيفة 
. كمػػف المفارقػات ، عمػػى الػػر ـ مػػف كجػكد عػػدد قميػػؿ مػػف (Hofstede،1997:121 )بػدكف قكاعػػد رسػػمية

القكاعػػد التػػي يجػػب اتباعهػػا داخػػؿ ثقافػػات تجنػػب عػػدـ اليقػػيف الضػػعيفة ، فقػػد يكػػكف مػػف المػػرجح اتبػػاع هػػذا 
اليقػيف القكيػة. عمػى عكػس ثقافػات  القكاعد القميمة أكثر مف القكاعد العديدة المكجكدة في ثقافات تجنب عػدـ

تجنػػب عػػدـ اليقػػيف الضػػعيفة ، تسػػعى ثقافػػات تجنػػب عػػدـ اليقػػيف القكيػػة إلػػى تقميػػؿ المكاقػػؼ  يػػر المتكقعػػة 
كال مػػػػكض مػػػػف خػػػػالؿ عػػػػدـ تحمػػػػؿ اآلرا  كالسػػػػمككيات المنحرفػػػػة ، كدعػػػػـ اإلجمػػػػاع ، كمقاكمػػػػة الت ييػػػػر ، 

 .كاالمتثاؿ منماط السمكؾ االجتماعي التقميدية
البنا مػا تتميػز هػذا الثقافػات بمسػتكيات قكيػة نسػبيان مػف الخػكؼ مػف المكاقػؼ ال امضػة كالمخػاطر  

 يػػر المألكفػػة كالقمػػؽ كالتػػكتر مػػع قبػػكؿ درجػػة مناسػػبة مػػف المخػػاطر المألكفػػة. قػػد يػػتـ التنفػػيس عػػف العػػدكاف 
أف هنػاؾ مخػاطر مسػتمرة كالعكاطؼ في امكقات كامماكف المناسبة. يعتقد الناس في هذا النكع مف الثقافػة 

محتممػػة ، كلتجنبهػػا أك تقميمهػػا ، مػػف المهػػـ كضػػع القػػكانيف كالقكاعػػد المكتكبػػة كالتخطػػيط كالمػػكائح كالطقػػكس 
كاالحتفاالت كاتفاقيات االتصاؿ. كبنا ن عمى ذلؾ ، فػإنهـ يميمػكف إلػى كضػع قكاعػد صػارمة لألطفػاؿ بشػأف 

. فػي نفػس السػػياؽ ، مػف المتكقػع  أف تضػػع المنظمػات ضػمف ثقافػػات قكيػة لتجنػب عػػدـ مػا هػك قػذر كمحػػـر
جرا ات صارمة تحكـ البيئة. لػـ ي تػرؾ سػكل القميػؿ لمصػدفة أك لمتفسػير مػف المثيػر لالهتمػاـ  اليقيف قكاعد كا 
أف نالحػػظ مػػع ذلػػؾ أنػػه قػػد يػػتـ اتبػػاع هػػذا القكاعػػد أك عػػدـ اتباعهػػا كال يجػػب أف تكػػكف منطقيػػة أك متسػػقة. 
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أعضػػا  الثقافػػة التػػي لػػديها تجنػػب قػػكم لعػػدـ اليقػػيف يككنػػكف أكثػػر راحػػة ، كحتػػى طالمػػا تكجػػد قاعػػدة ، فػػإف 
 .(Hofstede : 1997,121القكاعد  ير الفعالة تمبي حاجة الناس العاطفية لمهيكؿ الرسمي)

 المنظور طويل الجل 2-1-2-5
ا بالبرا ماتية مقابؿ  المعياريػة( هػك التكجه طكيؿ اممد مقابؿ التكجه قصير المدل )يشار إليه أيضن

ػػا مػػف دراسػػته  92بعػػد  Hofstedeمػػف قبػػؿ  9779البعػػد الخػػامس. تمػػت إضػػافة هػػذا البعػػد فػػي عػػاـ  عامن
امساسػػية. يشػػير التكجػػه طكيػػؿ المػػدل أك الديناميكيػػة الككنفكشيكسػػية إلػػى االختالفػػات فػػي "امفػػؽ الزمنػػي" 

 61صػيني الػذم أجػراا عممػا  صػينيكف فػي لمتفكير بيف الدكؿ الشرقية كال ربية. استنادان إلػى مسػح القيمػة ال
( إلى أف المجتمعات التػي لػديها درجػات منخفضػة فػي التكجػه 9779  ،9772) Hofstedeدكلة ، يشير 

طكيؿ امجؿ ، تمتمؾ قيمان سابقة أك حالية ، في حيف أف المجتمعات التي لديها درجات عالية عمى المػدل 
جهػة. كمػا هػك مكضػح أعػالا ، جػا  تحديػد هػذا البعػد مػف دراسػة الطكيؿ التكجه تحمؿ القيـ المسػتقبمية المك 

( تػػػػـ تطػػػػكيرا مػػػػف القػػػػيـ التػػػػي اقترحهػػػػا العممػػػػا  CVSباسػػػػتخداـ تقيػػػػيـ يسػػػػمى مسػػػػح القيمػػػػة الصػػػػينية ) 61
دكلة ، كتـ تصنيؼ البعد مؤخران عمػى أنػه ب عػد عممػي مقابػؿ  71الصينيكف. تـ تكسيع البحث الحقان ليشمؿ 

( االختالفػػات بػػيف المجتمعػػات ذات التكجػػه قصػػير المػػدل مقابػػؿ التكجػػه 5لجػػدكؿ )ب عػػد معيػػارم. يمخػػص ا
طكيؿ امجؿ لألعراؼ العامة كامسػرة. التكجػه قصػير المػدل يرمػز إلػى تعزيػز الفضػائؿ المتعمقػة بالماضػي 

المعنػى ، كالحاضر ، كال سيما احتراـ التقاليد كالحفاظ عمى "الكجػه" كالكفػا  بااللتزامػات االجتماعيػة. كبهػذا 
فػإف المجتمعػات التػػي تحصػؿ عمػػى درجػات منخفضػة فػػي هػذا البعػػد ، عمػى سػبيؿ المثػػاؿ ، تفضػؿ الحفػػاظ 
عمى التقاليد كامعػراؼ العريقػة ، كاالهتمػاـ بااللتزامػات االجتماعيػة كااللتزامػات المتعمقػة بالكضػع ، كتعتبػر 

 أم ت يير مجتمعي داخؿ البيئة االجتماعية حدثنا مشبكهنا.
 ( 7جدول)

الختالفات بين المجتمعات ذات المنظور قصير الجل مع والمجتمعات ذات المنظور طويل 
 الجل

 المنظكر قصير االجؿ  المنظكر طكيؿ االجؿ 

 الض ط االجتماعي تجاا اإلنفاؽ  التكفير ، كاالقتصاد في المكارد 

 .يجب أف تسفر الجهكد عف نتائ  سريعة  ؽ نتائ  بطيئةالمثابرة كالجهكد المتكاصمة لتحقي 

 االهتماـ بااللتزامات االجتماعية كالمركزية  الر بة في التبعية ل رض ما 
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 "االهتماـ بػ "الكجه  الشعكر بالخجؿ 

 احتراـ التقاليد  احتراـ الظركؼ 

 االهتماـ باالستقرار الشخصي  االهتماـ بالتكيؼ الشخصي 

 .الزكاج ترتيب أخالقي  الزكاج هك ترتيب عممي 

 صهار مصدر لممتاعب.العيش مع ام  العيش مع امصهار أمر طبيعي. 

 .تربط الشابات العاطفة بصديقها  تربط الشابات المكدة بالزكج. 

 .التكاضع لمنسا  فقط  التكاضع لكؿ مف الرجؿ كالمرأة. 

  الشيخكخة هي فترة  ير سعيدة ، لكنها تبدأ
 متأخرة.

  الشيخكخة هي فترة سعيدة ، كتبدأ في كقت
 .مبكر

 لآلخريف رعاية أطفاؿ ما قبؿ  يمكف
 المدرسة.

  يجب أف يككف لدل اممهات كقت مطفالهف في
 .سف ما قبؿ المدرسة

 .يحصؿ امطفاؿ عمى هدايا لممرح كالحب  حصكؿ امطفاؿ عمى هدايا لمتعميـ كالتنمية. 

 .Hofstede et al 2010: 243 مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر
 

جتمعات االستقرار الشخصي ، كتنفؽ الماؿ مف أجؿ المتعة كالتسكؽ كالرفاهية ، كما تدعـ هذا الم
بينمػػا تعػػػد العػػػيش فػػػي ظػػػؿ القػػكانيف مصػػػدر إزعػػػاج لألشػػػخاص أك المجتمػػػع كمػػه. مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل ، فػػػي 
ثقافػػػات التكجيػػػه قصػػػير المػػػدل ، تؤكػػػد المنظمػػػات عمػػػى امربػػػاح قصػػػيرة امجػػػؿ ، كتسػػػتخدـ امدا  لمكافػػػأة 

كتجربػػة الػػكال  التنظيمػػي العػػابر ، كالنظػػر فػػي القكاعػػد كالمبػػادئ العالميػػة بكصػػفها قكاعػػد أخالقيػػة  العمػػاؿ ،
لممػػػكظفيف. عمػػػى العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ ، فػػػإف التكجػػػه طكيػػػؿ اممػػػد يرمػػػز إلػػػى تعزيػػػز الفضػػػائؿ المكجهػػػة نحػػػك 

تسػػجؿ درجػػات  المكافػػآت المسػػتقبمية عمػػى كجػػه الخصػػكص ، المثػػابرة كاالقتصػػاد. أكلئػػؾ الػػذيف لػػديهـ ثقافػػة
ػػا أكثػػر كاقعيػػة   يعتبػػركف أف العػػيش فػػي إطػػار القػػانكف أمػػر  عاليػػة فػػي التكجػػه طكيػػؿ امجػػؿ يتخػػذكف نهجن
طبيعػي ، كاالهتمػاـ بػالتكيؼ الشخصػي ، كتشػجيع الحكمػة كالجهػكد فػي التعمػيـ الحػديث ككسػيمة لالسػػتعداد 

 .لممستقبؿ
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كؿ أكركبػػا الشػػرقية ، لػػـ يعػػد هكفسػػتد عػػالكة عمػػى ذلػػؾ ، بعػػد تحديػػد الػػدرجات العاليػػة بػػيف بعػػض د
كزمػالؤا يعػػدكف ارتبػاط البعػػد بالككنفكشيكسػية مناسػػبنا. كبػدالن مػػف ذلػؾ ، فػػإنهـ يػركف اآلف أف التكجػػه طكيػػؿ 
المػػدل / قصػػير المػػدل هػػك ب عػػد عػػالمي لمثقافػػة الكطنيػػة ، مػػدعكمان بمفػػاهيـ ذات م ػػزل فػػي جميػػع أنحػػا  

، فيمػا يتعمػؽ بالبيئػة التنظيميػة ، تميػؿ المنظمػات المؤسسػية  .Samovar et al) : 2012.192العػالـ)
التػػػي تعمػػػػؿ ضػػػػمف تكجػػػػه طكيػػػػؿ امجػػػػؿ إلػػػػى مكافػػػأة مكظفيهػػػػا عمػػػػى أسػػػػاس الػػػػكال  التنظيمػػػػي ، كالػػػػركابط 
الشخصية القكية ، كامخالقيات الظرفية ، كالقدرة عمى التكيؼ ، كاالنضباط الذاتي ككػذلؾ كقػت الفػراغ لػف 

 .م ضمف هذا النكع مف الثقافاتيككف مصدر قمؽ مركز 
 التساهل مقابل ضبط النفس 6 -2-1-2

دكلػة / منطقػة ، كشػؼ مايكػؿ مينكػكؼ ، امكػاديمي  71باستخداـ بيانات مسح القيـ العالمية مػف 
البم ارم ، مؤخران عف البعد السادس ، كهك التساهؿ مقابؿ ضبط النفس. يعكس التساهؿ مػيالن إلػى السػماح 

ني نسػػبينا لمر بػػات البشػػرية امساسػػية كالطبيعيػػة المتعمقػػة باالسػػتمتاع بالحيػػاة كالمػػرح. بهػػذا باإلشػػباع المجػػا
المعنى ، فإف اإلشباع يعني التمتع العاـ بالحيػاة. يشػير قطبهػا المعػاكس ، ضػبط الػنفس إلػى مجتمػع يميػؿ 

( االختالفات 6إلى كبح إشباع االحتياجات كينظمها عف طريؽ معايير اجتماعية صارمة. يمخص الجدكؿ)
بيف المجتمعات المتسامحة كالمقيدة فيما يتعمؽ بالمعايير العامة كالمشاعر الشخصية كالصحة. في مجتمػع 
متسػػػامح ، سػػػيؤكد النػػػاس عمػػػى إحساسػػػهـ بالحريػػػة كالمتعػػػة الشخصػػػية مػػػف خػػػالؿ كقػػػت الفػػػراغ كالتكاصػػػؿ 

نفاقهػا عمػى التسػ كؽ أك أنػكاع الترفيػه امخػرل أكلكيػة االجتماعي مع امصدقا . سيككف استهالؾ اممػكاؿ كا 
عمى القيكد المالية. نظران مف التساهؿ يعكس مػيالن إلػى االسػتمتاع بالحيػاة ، يجػب أف يتمتػع النػاس بأهميػة 
أكبػػػػر لمترفيػػػػه كأهميػػػػة أكبػػػػر لكجػػػػكد أصػػػػدقا . فػػػػي المجتمعػػػػات امكثػػػػر تسػػػػاهالن ، هنػػػػاؾ نسػػػػب أعمػػػػى مػػػػف 

ف التفػاؤؿ ، كيعتقػد النػػاس أف التػكفير لػيس مهمػػان جػدان بالنسػػبة امشػخاص السػعدا  لم ايػػة ، كدرجػة أعمػى مػػ
لممجتمع. باإلضافة إلى ذلؾ ، مف المرجح أف يظهركا رضاهـ عف حياتهـ امسرية ، كالمشاركة بنشاط في 
الرياضػػة   كاعتبػػار التكزيػػع  يػػر المتكػػافئ لممهػػاـ المنزليػػة بػػيف الشػػركا  مشػػكمة حقيقيػػة. فػػي المقابػػؿ ، فػػإف 

المجتمع المنضبط سيشعركف بمزيد مف التشاؤـ. إنهـ يعطكف أهمية منخفضػة لقضػا  كقػت الفػراغ أعضا  
كلديهـ حرية أقؿ في االستمتاع بأنفسػهـ ، كمػف ثػـ هنػاؾ نسػبة منخفضػة مػف امشػخاص السػعدا  جػدان فػي 

 مثؿ هذا الثقافات.
 
 



 21            املايل التحفظ احملاسبي كمؤشر ألداء احملاسباالول .......................املبحث  -: الفصل الثاني
 

  ( 8جدول )
 ةالختالفات بين المجتمعات المقيدة والمجتمعات المتساهم

 الثقافة المقيدة الثقافة المتساهمة

 نسب أعمى مف الناس سعدا  جدا    انخفاض النسب المئكية لألشخاص سعدا
 لم اية

 تصكر التحكـ في الحياة الشخصية  تصكر العجز: ما يحدث لي ليس مف صنيعي. 

 امهمية العميا لمترفيه  انخفاض أهمية الترفيه 

 أهمية كجكد أصدقا  أعمى  كجكد أصدقا  انخفاض أهمية 

 التكفير ليس مهما جدا  التكفير مهـ 

 مجتمع فضفاض  ضيؽ المجتمع 

 أكثر عرضة لتذكر المشاعر اإليجابية  أقؿ عرضة لتذكر المشاعر اإليجابية 

 أقؿ االنضباط امخالقي  االنضباط امخالقي 

 المزيد مف الشخصيات المنفتحة  المزيد مف الشخصيات العصبية 

 ص الذيف يشعركف نسب أعمى مف امشخا
 بصحة جيدة

  انخفاض نسب امشخاص الذيف يشعركف بصحة
 جيدة

 تفاؤؿ أعمى  مزيد مف التشاـؤ 

  ، في البمداف ذات السكاف المتعمميف
 معدالت مكاليد أعمى

  انخفاض معدالت المكاليد في البمداف ذات
 التعميـ الجيد

  انخفاض معدالت الكفيات مف أمراض القمب
 كامكعية الدمكية 

  ارتفاع معدالت الكفيات مف أمراض القمب
 كامكعية الدمكية

 ( .Hofstede et al:  291،2010مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر)
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كما أنهـ يعػدكف التػكفير أمػران مهمػان ، كأف النظػاـ االجتمػاعي كاالنضػباط أكثػر أهميػة مػف الحريػات 
يككف لدل امفراد المزيد مف امصدقا  ، أك أف يبتسػمكا لمجميػع  الفردية. في الثقافات المقيدة ، ال ي تكقع أف

، لذلؾ فإف تمقي ابتسامة مف شخص  ريب سي نظر إليه بريبة. باإلضافة إلى ذلؾ ، مف المرجح أف يعتقػد 
النػػػاس فػػػي المجتمعػػػات امكثػػػر انضػػػباطا أف الحفػػػاظ عمػػػى النظػػػاـ هػػػك هػػػدؼ كطنػػػي مهػػػـ يتجػػػاكز أهميػػػة 

قد تمقت انتقادات كثيرة مف  Hofstede ران ، عمى الر ـ مف أف نظرية القيمة الثقافيةامهداؼ امخرل. أخي
 2006 ،Drogendijk))   (Kirkman et al.2006 قبػػؿ البػػاحثيف )عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ، انظػػر

andSlangen) Baskerville,2003) and (Soares et al.2007 ) فػػي تبسػػيط الثقافػػة فػػي )
يػػػدعـ  Hofstede، كتجاهػػػؿ التبػػػايف الثقػػػافي داخػػػؿ البمػػػد ، ال يػػػزاؿ عمػػػؿ  ضػػػكف خمسػػػة أك سػػػتة أبعػػػاد 

الدراسات عبر الثقافات مف خالؿ تطكير مت يرات أكثر دقة تتجاكز الفئات البسيطة القائمة عمى الجنسػية. 
تسػػمح أبعػػاد القيمػػة الثقافيػػة لهكفسػػتد لمبػػاحثيف بإيجػػاد كقيػػاس الخصػػائص الثقافيػػة العامػػة التػػي تػػؤثر بشػػكؿ 

 كبير عمى سمكؾ المستهمؾ عبر العالـ مف أجؿ فهـ أنماط السمكؾ داخؿ الثقافات كعبرها.
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 التحفظ المحاسبي كمؤشر ألداء المحاسب المالي 2-2  
 مفهوم التحفظ المحاسبي 2-2-1

أظهػػػرت أدبيػػػات المحاسػػػبة الماليػػػة أف الػػػتحفظ المحاسػػػبي هػػػك أقػػػدـ مبػػػادئ المحاسػػػبة ، كالتػػػي مػػػف 
مقػػرر أف تنطبػػؽ عمػػى القػػػرف الرابػػع عشػػر. تػػـ تطبيقػػػه فػػي العصػػكر القديمػػة لمكفػػػا  بشػػركط عػػدـ اليقػػػيف ال

لحمايػػة الػػدائنيف   كقػػد انتشػػر بشػػكؿ خػػاص خػػالؿ امزمػػة االقتصػػادية فػػي الثالثينيػػات مػػف القػػرف الحػػػالي 
قبػؿ امكػاديمييف بسبب حاالت اإلفالس العديدة. إف كجكد التحفظ المحاسبي قد جعؿ البحث التطبيقػي مػف 

قػػػد زاد بشػػػكؿ ممحػػػكظ خػػػالؿ العقػػػد الماضػػػي. مػػػع تزايػػػد الطمػػػب عمػػػى الػػػتحفظ المحاسػػػبي مػػػف قبػػػؿ مػػػؤلفي 
كمسػػػتخدمي البيانػػػات الماليػػػة منػػػذ بدايػػػة القػػػرف العشػػػريف ، بكصػػػفها آليػػػة مهمػػػة لخفػػػض الػػػدخؿ الخاضػػػع 

لحؿ المشكالت بيف المديريف لمضريبة. تعد الحاجة إلى تطبيؽ التحفظ المحاسبي مع ظهكر نظرية الككالة 
كالمساهميف ، كتطبيؽ التكمفػة أك صػافي القيمػة الممكػف تحقيقهػا ، عنػد تقيػيـ المخػزكف ، مػف أكثػر اممثمػة 

 عمى تطبيؽ التحفظ المحاسبي. 
باإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ ، يػػػػتـ تطبيػػػػؽ طػػػػرؽ االنػػػػدثار مػػػػف خػػػػالؿ تقػػػػدير مػػػػنخفض لمعمػػػػر اإلنتػػػػاجي 

طبيؽ التحفظ المحاسبي. يجب أف تأخذ جميع تقديرات امصكؿ االتجاا لممكجكدات ، كهك حافز ضريبي لت
ا فػػي بعػػض امحيػػاف( بػػدالن مػػف اتجػػاا التفػػاؤؿ ، مف هػػذا يحػػافظ عمػػى المركػػز المػػالي لمشػػركة  امقػػؿ )تشػػاؤمن
لضماف عدـ تكزيػع أربػاح رسػمية. يمكػف القػكؿ أف الػتحفظ المحاسػبي يميػؿ إلػى تحيػز القيػاس المحاسػبي ، 

متكقػػع فػػػي المحاسػػػبة ، فػػإف صػػػافي امصػػكؿ أقػػػؿ مػػػف القيمػػة السػػػكقية طكيمػػة امجػػػؿ )سػػػتيفف :  ككمػػا هػػػك 
زادت البحػػكث التطبيقيػػة ، ااذ حػػدت مػػف قػػدرة الشػػركات  6116(. امزمػػة الماليػػة العالميػػة عػػاـ 6116.76

قػراض عمى االقتراض ، كجعمت الشركات تسعى إلى التمكيػؿ الػذاتي ، كأصػبحت البنػكؾ أكثػر حػذرا فػي اإل
كأكثػػر دقػػة فػػي تقيػػيـ امرقػػاـ المحاسػػبية ، ممػػا أدل إلػػى قمػػة االسػػتثمار بشػػكؿ عػػاـ ، كبالتػػالي تعػػد محاسػػبة 
صػػػدارها بهػػػذا الطريقػػػة ، الػػػتحفظ  الػػػتحفظ مػػػف أهمهػػػا. مػػػف سػػػمات التقػػػارير الماليػػػة التػػػي سػػػيتـ إعػػػدادها كا 

 .المحاسبي له تأثير كبير عمى قياس الكظائؼ كاإلفصاح المحاسبي
 2018, 111)  (Hussein,      ذكػرAPB     مػف المعهػد اممريكػي لممحاسػبيف القػانكنييف المعتمػديف

أف الػػتحفظ المحاسػػبي يشػير إلػػى االتجػػاا نحػػك االعتػػراؼ  ) 959(فػػي الفقػرة  9751لعػػاـ  )2(فػي القائمػػة 
حػػد امدنػػى المبكػػر بامحػػداث  يػػر المرضػػية )الخسػػائر المتكقعػػة( كتقميػػؿ صػػافي قػػيـ الػػدخؿ الصػػافي إلػػى ال

. تػنص الفقػرة  مػف بيػاف  ) 1(بسػبب عػدـ اليقػيف المحػيط إعػداد البيانػات الماليػة كقيػاس امصػكؿ كالخصػـك
مبادئ إعداد التقارير المالية الصادر عف مجمس معايير المحاسبة المالية عمى أنػه  البػان مػا يػتـ تقميػؿ قػيـ 
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دـ اليقػػػػيف ، كيميػػػػؿ المػػػػديركف امصػػػػكؿ إلػػػػى الحػػػػد امدنػػػػى كيػػػػتـ تضػػػػخيـ الخصػػػػـك فػػػػي ظػػػػؿ حػػػػاالت عػػػػ
كالمحاسػػبكف بشػػكؿ  ريػػزم إلػػى جعػػؿ القيػػاس المحاسػػبي مكجهنػػا نحػػك تقػػدير أقػػؿ تفػػاؤالن لكػػؿ صػػافي الػػدخؿ 
كامصػػػكؿ هػػػذا ال يعنػػػي إنشػػػا  احتياطيػػػات سػػػرية أك التخفػػػيض المتعمػػػد لصػػػافي امصػػػكؿ كالػػػدخؿ ، يػػػتـ 

 استخداـ مصطمح الحذر عند اإلشارة إلى التحفظ المحاسبي.
، كالذم  1980في عاـ  (FASB) كما هك مذككر في مجمس معايير المحاسبة المالية االمريكي

يصؼ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ، فإف التحفظ المحاسبي هك رد فعؿ حذر عمى عدـ 
اليقيف الذم يضمف أف جميع المخاطر تعد بشكؿ كاؼ محتممة كالشككؾ المحيطة بالعمؿ الذم يؤديه 

( مفهكـ التحفظ المحاسبي عمى IASBم امرة. كما عرؼ مجمس معايير المحاسبة الدكلية  ) -ع مشرك 
انه " درجة الحيطة كالحذر عند ممارسة التقديرات الالزمة في ظؿ عدـ التأكد أك الشؾ كالتي تتطمب تقدير 

لمبال ة في امصكؿ كالدخؿ بأقؿ مما يجب كالتأكد مف أف االلتزامات كالمصركفات بحيث ال يتـ ا
( عمى انه " 673، 6192( كيعرفه كؿ مف) اقباؿ كالقضاة :6196،69تخفيضها " )حمد كالمؤمني:

عممية تسجيؿ الخسائر قبؿ تحققها كاالعتراؼ بها في القكائـ المالية حتى لك كاف السند المؤيد لها قكيان اك 
أم  ،ككجكد الدليؿ المؤيد عمى حدكثها في الكقت الذم ال يأخذ فيه المحاسب بامرباح قبؿ تحققها ،ضعيفان 

 اف التحفظ المحاسبي يمكف تفسيرا بميكؿ المحاسب لمحصكؿ عمى درجة عالية مف الحيطة كالحذر "
قياـ المحاسب بتعجيؿ  ،( التحفظ المحاسبي عمى انه6193،912كما كعرفت كؿ مف )شهيد كعبس :

 ؼ بامرباح لحيف حدكثها .بينما يتـ تأجيؿ االعترا ،االعتراؼ بالخسائر المتكقعة
 فالتحفظ المحاسبي هك تجنب أظهار امصكؿ بشكؿ مبالغ فيه مع ضركرة أظهارها بشكؿ

فالتحفظ المحاسبي هك تجنب أظهار امصكؿ بشكؿ مبالغ فيه مع ضركرة اظهارها بشكؿ متحفظ عند 
نه يجب أخذ المقياس امقؿ اعداد القكائـ المالية كيتطمب ذلؾ اذا كاف هناؾ شؾ في تقدير االلتزامات فأ

  ( 6194،تفاؤالن)المكسكم
 -كخالصة الى ما تـ عرضه يمكف استنتاج ما يأتي:

. ال يكجد تعريؼ مكحد لمتحفظ المحاسبي في كؿ مف النسخ المحاسبية الصادرة عف الهيئات المهنية كفي أ
الػػر ـ مػػف عػػدـ كجػػكد  دراسػػات امكػػاديمييف ، كال تكجػػد صػػيا ة مكحػػدة لكصػػؼ الػػتحفظ المحاسػػبي ، عمػػى

فرؽ بينهما في المحتكل ، في الممارسة المحاسبية ، يتمثؿ االختالؼ في أف كؿ تعريػؼ ركػز عمػى جانػب 
عمػػى هػػدؼ الػػتحفظ   ،  FASB معػػيف مػػف الػػتحفظ المحاسػػبي دكف الجكانػػب امخػػرل ، فقػػد ركػػز تعريػػؼ
ى أف كػػػاف هنػػػاؾ دليػػػؿ كػػػاؼو لتبريػػػر مشػػػيران إلػػػى أف الػػػتحفظ   اسػػػتند إلػػػى االعتػػػراؼ بػػػاإليرادات المؤجمػػػة إلػػػ
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االعتراؼ بها ، أكد تعريؼ مجمس معايير المحاسبة الدكلية أف درجة التحفظ تعتمد عمػى ر بػة المػدقؽ فػي 
إعداد التقديرات المحاسبية ، إذا تػـ إعػداد هػذا التقػديرات المحاسػبية باعتػداؿ كحػذر ، كبالتػالي فػإف الػتحفظ 

 .لتضخيـ المخصصات ير مبرر لتشكيؿ محافظة سرية أك 
ال يكجػد اتفػاؽ عػاـ عمػى مػا إذا كػاف الػتحفظ المحاسػبي هػك أحػد المبػادئ أـ السياسػات المحاسػبية ،  . ب

( ، بينما يرل كمػاؿ أف الػتحفظ هػك 9775كيرل باسك أف التحفظ المحاسبي مف مبادئ المحاسبة )باسك ، 
(. مف 6116.97في ظؿ عدـ اليقيف )كماؿ :  سياسة محاسبية يمعب دكران مهمان في إعداد البيانات المالية

ناحية أخرل ، أعتقد أف مبدأ التحفظ   عمى المحاسبة هك أقدـ كأشمؿ مبادئ المحاسبة   لقد انتشػر خػالؿ 
امزمة االقتصادية الكبرل في الثالثينيات ، في حيف أف التحفظ المحاسػبي هػي سياسػة محاسػبية. السياسػة 

ح كيفيػة تطبيػؽ مبػادئ المحاسػبة   لػذلؾ ، تتكافػؽ طبيعػة كمفهػـك السياسػة المحاسبية هي الدليؿ الػذم يشػر 
 .المحاسبية مع مفهـك التحفظ المحاسبي

السبب الرئيس لسك  فهـ التحفظ المحاسبي هك االعتقاد بأف كؿ ما يقـك به التحفظ المحاسبي هك حث  .ج
ظػر إلػى الػتحفظ عمػى أنػه تحيػز المحاسب عمى تقدير صافي امصػكؿ كصػافي الػدخؿ بأقػؿ مػف قيمتهػا. ي ن

محاسػبي نحػك تقميػؿ القيمػة الدفتريػػة لحقػكؽ المسػاهميف ، فػي حػيف أف هػػذا الػرأم  يػر عػادؿ لػدكر الػػتحفظ   
فػػي ممارسػػة المحاسػػبة. هػػذا التخفػػيض فقػػط فػػي ظػػركؼ معينػػة ، كهػػي عػػدـ اليقػػيف بشػػأف العمػػؿ المسػػتقبمي 

ي ضركرم في مثؿ هػذا الظػركؼ بعبػارة أخػرل ، لممؤسسة ، كبالتالي فإف التحفظ المحاسبي هك شؾ صح
 .يمكف اعتبار التحفظ المحاسبي ردَّ فعؿ طبيعي في ظركؼ  ير مؤكدة

. أقدـ تعريؼ لمتحفظ المحاسبي هػك أف المحاسػب يجػب أف يتكقػع تحقيػؽ جميػع الخسػائر كعػدـ تكقػع أم د
فػػػي الكقػػػت الحاضػػػر ، عنػػػد أربػػػاح ، فػػػي حػػػيف أف الػػػتحفظ   لهػػػا دكر أكثػػػر أهميػػػة فػػػي ممارسػػػة المحاسػػػبة 

تطبيقها بشكؿ صحيح. يقـك المدقؽ بإرشاد المحاسب فػي المكاقػؼ الصػعبة ، كالتػي تتمثػؿ فػي عػدـ اليقػيف 
 .كعند االختيار مف بيف البدائؿ لطرؽ المحاسبة

عمػػى الػػر ـ مػػف االخػػتالؼ بػػيف التعػػاريؼ السػػابقة ، إال أنهػػا متسػػقة فػػي شػػي  كاحػػد ، هنػػاؾ درجػػات  ق.
التحفظ المحاسبي بسبب الحرية المتاحة لددارة لالختيار مف بيف بدائؿ السياسة المحاسبية في  متفاكتة مف

 . إعداد البيانات المالية باستخداـ مركنة المعايير المحاسبية
 أنواع التحفظ المحاسبي 2 -2-2

      :توجد تصنيفات مختمفة لمتحفظ المحاسبي هي كما يأتي 
 :ين من حيث التحفظ الطوعي واإللزامي)الجباري(تصنيف المتحفظ 1- 2 -2-2 .
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: التحفظ االختيػارم هػك االختيػار الػذم تقػـك بػه اإلدارة لتحقيػؽ أهػداؼ التحفظ الطوعي 1-1- 2 -2-2

اإلدارة ، مثػػؿ اختيػػار بػػدائؿ لمسياسػػات المحاسػػبية التػػي تحػػافظ عمػػى االتجػػاا العػػاـ مربػػاح الشػػركة كال تقمػػؿ 
ت عمػػى سػبيؿ المثػاؿ طريقػة تقميػؿ االسػػتهالؾ ، ممػا يػؤدم إلػى زيػادة امقسػػاط منهػا. تتضػمف هػذا السياسػا

السنكية في السنكات امكلػى مػف عمػر امصػؿ بػدالن مػف طريقػة القسػط الثابػت. الػتحفظ الطػكعي هػي الػدعـ 
 امساسي مدا  الكحدة االقتصادية   

 (Hussein, 2018, 121). 
الػتحفظ اإلجبػػارم هػك اختيػارات إلزاميػة مفركضػة نتيجػػة  :الـتحفظ اإلجبـاري )اإللزامـي(-1-2- 2 -2-2

لقػػرار خػػارجي مػػف قبػػؿ الشػػركة ، مثػػؿ تمػػؾ الصػػادرة عػػف كيانػػات المحاسػػبة المهنيػػة ، مثػػؿ مجمػػس معػػايير 
 ( . 6191)راشد : المحاسبة كلجنة امكراؽ المالية

 :تصنيؼ المحافظيف مف حيث التحفظ  الدائـ كالمؤقت 6- 2 -2-2
 ( الى نكعيف أساسييف:6199،46المحاسبي)الرشيدم  : كيصنؼ التحفظ

: يتككف التحفظ  الدائـ مف خيارات اإلدارة التي يػتـ إجراؤهػا بشػكؿ دائػـ . التحفظ  الدائم6-9- 2 -2-2
 .بمركر الكقت ك البان ما تتضمف تحفظان إلزاميان تفرضه معايير المحاسبة

تككف مف خيارات اإلدارة التي يتـ تعديمها كت ييرها : التحفظ المؤقت يالتحفظ المؤقت 6- 6- 2 -2-2 .
كفقنػػا لممكاقػػؼ كالقػػرارات المطمكبػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ محػػددة فػػي فتػػرات معينػػة ، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ، طريقػػة 

 .ت يير تقييـ المخزكف
 :تصنيؼ التحفظ مف حيث المطمؽ كالتحفظ الجزئي 1- 2 -2-2 .

 الى نكعيف أساسييف: ( 76، 6192كيصنؼ التحفظ المحاسبي)محمد :
: الػػتحفظ المطمػػؽ فػػي اختيػػار اإلدارة لجميػػع عناصػػر الػػتحفظ  تتكػػكف الــتحفظ المطمــق  3-1- 2 -2-2

 .مف اإليرادات كالنفقات كالخسائر كامصكؿ كالخصـك مف أجؿ جعؿ نظاـ المحاسبة أكثر تحفظا
عناصػػر محػػدكدة يمكػػف الػػتحفظ الجزئػػي تتكػػكف مػػف اختيػػارات محػػددة ل الــتحفظ الجزئــي: 3-2- 2 -2-2

 .تعديؿ قيمها أك قيمها لتحقيؽ تقدـ أك أهداؼ جزئية
 : تصنيؼ التحفظ  مف حيث الحد امقصى كالحد امدنى مف التحفظ 4- 2 -2-2

 ( الى نكعيف أساسييف:6112،33كيصنؼ التحفظ المحاسبي)الجنيدم :
إلدارة التػي تصػؿ إلػى الحػد التحفظ  هك الحد امقصى مػف خيػارات ا التحفظ  القصى: 4-1- 2 -2-2

 .امقصى مف الخسائر المتزايدة أك لتقميؿ امرباح لتحقيؽ دكافع إدارية معينة
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: التحفظ هك أدنى مستكل في اختيار سياسة محافظة طبيعيػة  الحد األدنى من التحفظ 4-2- 2 -2-2

لتػػزاـ بسياسػػة إدارة ال تػػؤثر عمػػى نتػػائ  أعمػػاؿ الشػػركة مػػف كقػػت آلخػػر كلػػيس لهػػا أهػػداؼ محػػددة سػػكل اال
 .كطريقة تقييـ كاحدة

 :تصنيؼ المتحفظيف مف حيث التحفظ المشركط ك ير المشركط 5- 2 -2-2
بمعنػػػى آخػػػر ، الػػػتحفظ المشػػػركط تعنػػػي أف أربػػػاح الشػػػركة سػػػتتأثر  الـــتحفظ المشـــروط: 5-1- 2 -2-2

يف إلى التعرؼ عمى امخبار بالخسائر المتكقعة أسرع مما تتأثر بامرباح المتكقعة. كهك يمثؿ ميؿ المحاسب
السػػػيئة بشػػػكؿ أسػػػرع مػػػف امخبػػػار الجيػػػدة )امربػػػاح( ، ممػػػا يعنػػػي أف تكقيػػػت كشػػػركط االعتػػػراؼ بالخسػػػائر 
المتكقعة ليست هي نفسها تكقيت كشركط االعتراؼ بالمكاسب المتكقعة. يتمثؿ التحفظ الشرطي في تسريع 

قائمػػة الػػدخؿ كتأجيػػؿ االعتػػراؼ بامربػػاح المتكقعػػة. االعتػػراؼ بالخسػػائر المتكقعػػة كأخػػذها فػػي االعتبػػار فػػي 
يسمى هذا أحيانان االعتراؼ في الكقت المناسب بالخسائر أك عػدـ التناسػؽ فػي تكقيػت امربػاح ، ممػا يعنػي 
أف الػػتحفظ المشػػػركط يعتمػػػد عمػػى حػػػدكث امحػػػداث كأف الػػدافع الػػػرئيس كرا ا هػػػك مقاكمػػة الػػػدكافع اإلداريػػػة 

 &Ballلتقيػػػػػيـ عمػػػػػى الػػػػػر ـ مػػػػػف كقػػػػػكع امحػػػػػداث التػػػػػي تسػػػػػتدعي لمتشػػػػػاـؤ المنحػػػػػازة لممبال ػػػػػة فػػػػػي ا
sadaka:2005,51) (       

هػػك اختيػػار معاممػػة بعػػض امصػػكؿ  يػػر المممكسػػة بكصػػفها  الــتحفظ ريــر المشــروط: 5-2- 2 -2-2
مصػركفات كعػدـ رسػممتها مثػػؿ تكػاليؼ البحػث كالتطػػكير ، كبالتػالي تػزداد قيمػة الشػػركة فػي السػكؽ ، عمػػى 

ر ـ مػػف أف القيمػػة الدفتريػػة هػػي نفسػػها. يػػؤدم الػػتحفظ  يػػر المشػػركط إلػػى تقػػدير القيمػػة الدفتريػػة لحقػػكؽ الػػ
الممكية. يتـ تطبيؽ التحفظ  ير المشركط مف خالؿ المعالجة المحاسػبية لألصػكؿ  يػر المممكسػة كتػدهكر 

لتػالي ، كممػا زاد الػتحفظ امصكؿ المممكسة في تقميؿ طرؽ االستهالؾ مقارنة باسػتهالكها االقتصػادم ، كبا
 ير المشركط في فترة معينة. كمما زاد الخفػض الالحػؽ لمػتحفظ المشػركط فػي الفتػرات التاليػة ، مف العديػد 
مػػف المصػػركفات النقديػػة المتعمقػػة بامصػػؿ تػػـ أخػػذها فػػي االعتبػػار عمػػى الفػػكر كتػػـ االعتػػراؼ بهػػا كنفقػػات. 

مشػػػركطة. الػػػتحفظ  يػػػر المشػػػركط مسػػػتقؿ عػػػف كقػػػكع هنػػػاؾ عالقػػػة سػػػمبية بػػػيف الػػػتحفظ المشػػػركط ك يػػػر ال
امحداث الناتجة عف اإلجرا ات المحاسبية المستخدمة لقياس كتسجيؿ امصكؿ بقيـ دفترية أقؿ مف قيمتهػا 
السكقية خالؿ عمرها اإلنتاجي. يمكف قياس التحفظ  ير المشركط مف خالؿ النسبة بيف قيـ السػكؽ كالقػيـ 

فع الػػػػرئيس كرا  تطبيػػػػؽ الػػػػتحفظ   يػػػػر المشػػػػركط هػػػػك صػػػػعكبة تحديػػػػد القػػػػيـ الدفتريػػػػة لمشػػػػركة ، كأف الػػػػدا
 .(Pope& Walker:2003,53)االقتصادية الحقيقية لبعض امصكؿ كالخصكـ
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 التحفظ من حيث التأثير -6- 2 -2-2

 ( Lara et. aI :2009،161كيصنؼ التحفظ المحاسبي تبعان لفترة التأثير الى نكعيف أساسييف)
كهك التحفظ الذم يػدفع الشػركات الػى المحاسػبة عػف االصػكؿ كااللتزامػات  ظ سابق :تحف 2-2-2-6-1

 عمى اساس التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية في ظؿ ارتفاع درجة عدـ التأكد.
كيػػػتـ هػػػذا الػػػتحفظ مػػػف خػػػالؿ تأجيػػػؿ االعتػػػراؼ بامحػػػداث المسػػػتقبمية الـــتحفظ الالحـــق :  2-2-2-6-2

ي القػػيـ االقتصػػادية الػػى حػػيف تحقػػؽ تمػػؾ الزيػػادة كاالعتػػراؼ المعجػػؿ بحصػػكؿ أم التػػي تتمثػػؿ فػػ ،االيجابيػػة
 خسائر متكقعة في اطار التنبؤ بامحداث المستقبمية  ير السارة.

 العوامل المؤثرة في التحفظ المحاسبي 2-2-3
 ( فػػي دراسػػتها إلػػى مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ التػػي تػػؤثر بصػػكرة مباشػػرة فػػي الػػتحفظ 6195اشػػارت عبيػػد ) 

 المحاسبي ، كيمكف تحديد أهـ هذا العكامؿ فيما يمي : 
 الستحقاقات  3-1--2-2
كتمثؿ االلتزامات المتعمقة بالخدمات المستممة كالتي لػـ يػتـ دفعهػا بعػد ، كيمكػف القػكؿ بػاف سياسػة   

ئر مػف التحفظ تعكد إلى محاكلة زيادة امرباح المعمػف عنهػا فػي الفتػرات الالحقػة لمشػركات التػي تحقػؽ خسػا
خالؿ تحميؿ البنكد التي يككف تأثيرهػا سػمبية فػي السػنكات التاليػة عمػى النفقػات فػي السػنة الماليػة الحاليػة   

 Bigاممر الذم يؤدم إلى زيادة تفاقـ نتائ  الفترة الحالية فتككف النتائ  فيها سيئة أك ما يعػرؼ بنظريػة " 
Bath دارة أرباح الشركات الخاسرة ." ، التي تحاكؿ إجرا  تحفظ  ير سميـ كالسعي إل 
 الحوكمة  2-2-3-2

كهي أسمكب منظـ ضػمف مجمكعػة امنظمػة كالقػكانيف التػي تمكػف اإلدارة فػي الشػركة مػف اسػت الؿ 
المكارد المتاحة بالشكؿ اممثؿ مع الحفاظ عمى أصكلها كحقكؽ المساهميف فيها كأصػحاب المصػالح ايضػأ 

كحككمػػػة الشػػػركات عالقػػػة إيجابيػػػة   نظػػػرا لتطبيػػػؽ الحككمػػػة فػػػي ، كتعػػػد العالقػػػة بػػػيف الػػػتحفظ المحاسػػػبي 
الشػركات بمسػػتكل عػاؿ ممػػا يعنػي فػػي المحصػمة تطبيػػؽ سياسػة الػػتحفظ المحاسػبي بشػػكؿ مالئػـ) النجػػار ، 

6192، 955). 
 عقود الدين  2-2-3-3

يػة مػف يعتبر لجك  الشركات إلى المديكنية نسبة إلى التمكيؿ مف خالؿ االستثمار في حقكؽ الممك 
عمػػػى تطبيػػػؽ سياسػػػة الػػػتحفظ خػػػالؿ المجػػػك  إلػػػى عقػػػكد الػػػديف مػػػف البنػػػكؾ كشػػػركات التمكيػػػؿ مؤشػػػرا جيػػػدان 

المحاسبي فيها ، حيػث أنػه  بمكجػب الػتحفظ المشػركط يمكػف لمػتحفظ المحاسػبي أف يزيػد مػف كفػا ة التعاقػد 
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عمػػى الػػديكف ، كمػػا أف الػػتحفظ بشػػاميه سػػكا  المشػػركط أك  يػػر المشػػركط يػػؤدم إلػػى تسػػهيؿ عقػػكد الػػديف 
 لمحاسبي . كيعتبر مؤشرا عمى أف الشركة تطبؽ مستكل عاؿ مف التحفظ ا

 كفاءة الستثمار 2-2-3-4
عنػػدما تقػػـك الشػػركة بممارسػػة الػػتحفظ المحاسػػبي مػػف خػػالؿ االعتػػراؼ بامخبػػار السػػيئة فػػي الكقػػت 
المالئػػـ فأنػػه يرسػػؿ اشػػارات تحذيريػػة تقػػكد المسػػتثمريف لمرقابػػة عمػػى اعمػػاؿ االدارة ممػػا يجعػػؿ القػػرارات التػػي 

لقرارات االستثمارية، فعندما يتـ اختيار الػتحفظ  يػر المشػركط فػي تتخذها االدارة ذات فاعمية عالية كمنها ا
 Balakrishnaالكحػدة االقتصػادية يػؤدم الػى تقيػد االدارة فػي المبال ػة بتقيػيـ االصػكؿ كاالربػاح الصػافية)

et.al,2016 ). 
 التشريعات والقوانين 2-2-3-5

ة الػتحفظ المحاسػبي .حيػث اف التشػريعات كالقػكانيف هػي احػد العكامػؿ التػي تػؤثر عمػى درجػ تعتبػر
تطبيػػػؽ سياسػػػات محاسػػػبية تخضػػػع لبيئػػػة تنظيميػػػة مقيػػػدة بالتشػػػريعات هػػػذا يػػػؤثر عمػػػى الػػػتحفظ فػػػي الكحػػػدة 
االقتصػػادية كمػػا اف البيئػػة المؤسسػػية كػػذلؾ تػػؤثر عمػػى درجػػة الػػتحفظ المحاسػػبي مػػف خػػالؿ تحديػػد الحػػكافز 

سػػػبي بنزاهػػػة النظػػػاـ القضػػػائي كمسػػػتكل حمايػػػة الممنكحػػػة لمتخػػػذم القػػػرارات فيهػػػا كمػػػا يػػػرتبط الػػػتحفظ المحا
 المستثمريف في الدكلة ككذلؾ درجة التدخؿ السياسي في حماية المستثمريف كمصادر تمكيمهـ 

 مجمس الدارة 2-2-3-6
يتمثػؿ مجمػػس االدارة الهيئػػة العميػػا التػػي تػػدير الكحػػدة االقتصػػادية كتتحمػػؿ مسػػؤكلية مراقبػػة كمتابعػػة 

مػػف قبػػؿ الجمعيػػة العامػػة لممسػػاهميف يمكػػف القػػكؿ اف مجمػػس االدارة فػػي الكحػػدة  االهػػداؼ المكضػػكعة تنفيػػذ
 االقتصادية يساهـ في تحديد مستكل التحفظ المحاسبي كذلؾ مف خالؿ القرارات التي يتخذها.

 نظرية الوكالة  2-2-3-7
 ( فػػي Shareholdersكتمثػػؿ نظريػػة الككالػػة تضػػارب المصػػالح مػػا بػػيف المػػدرا  ك المسػػاهميف ) 

الكحدة االقتصادية ، حيث يسػاعد الػتحفظ المحاسػبي فػي التخفيػؼ مػف حػدة النزاعػات الناشػئة عػف مصػالح 
المساهميف ، إذ يميؿ المساهميف إلى إيال  المزيد مف امهمية المخاطر التي تؤثر سمبا عمى نتيجة أعماؿ 

د مػػف التعهػػػدات فػػي الػػػديف الكحػػدة االقتصػػادية ، كمػػػا كيسػػاعد الػػتحفظ فػػػي تحسػػيف كفػػا ة الػػػديف مف العديػػ
 ((Jaffe.et al.:2013تحتاج إلى االستناد امرقاـ دقيقة تكفر إنذارا مبكرا فيما يتعمؽ بسالمة الديف 

 أهمية التحفظ المحاسبي  2-2-4
 تتمخص أهمية التحفظ المحاسبي في تبني سياسات محاسبية متحفظة تبعا لما يمي :  
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لمكاجهػػػة التفػػػاؤؿ المفػػػرط لػػػدل المحاسػػػبيف كالمػػػديريف فػػػي تقيػػػيـ يعتبػػػر الػػػتحفظ أداة مناسػػػبة   2-2-4-1

 ( . 6192أصكلها كالتزاماتها في حالة عدـ التأكد التي تكاجه المحاسبيف ) النجار ، 
يػػػػؤدم اسػػػػتخداـ مفهػػػػػـك الػػػػتحفظ المحاسػػػػبي فػػػػػي المجػػػػاؿ المحاسػػػػبي إلػػػػػى معمكمػػػػات أكثػػػػػر  2- 2-2-4

 ( .  6193مكضكعية ) إقباؿ كالقضاة ، 
يعتبػػر الػػتحفظ المحاسػػبي ذك أهميػػة فػػي حمايػػة مصػػالح حممػػة امسػػهـ مػػف اإلدارة كالتػػي قػػد   2-2-4-3

تميػؿ إلػػى إتبػاع سياسػػات انتهازيػػة تػؤدم إلػػى تضػػخيـ امربػاح المكزعػػة ، كحمايػػة مصػالح أصػػحاب الػػديكف 
 مف خالؿ عدـ تكزيع المكاسب  ير المحققة عمى جممة امسهـ .

بي في تحسيف مستكل اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية   حيث يساهـ التحفظ المحاس 4- 2-2-4
تعتبػػر جػػكدة اإلفصػػاح نتيجػػة طبيعيػػة لمسياسػػات المحاسػػبية المتحفظػػة امساسػػية كاالفتراضػػات التػػي بنيػػت 

 ( . 6196،32عميها التقديرات المحاسبية ) عبد الممؾ ، 
لقػػػػكائـ الماليػػػػة امكثػػػػر تحفظػػػػا تكػػػػكف ذات يسػػػػاعد المسػػػػتثمريف فػػػػي امسػػػػكاؽ الماليػػػػة ، مف ا 5- 2-2-4

معمكمػػات أكثػػر مصػػداقية كشػػفافية ، كمػػا أف القػػكائـ الماليػػة المتحفظػػة تجعمهػػـ أكثػػر إدراكػػا بػػأف انخفػػاض 
امرباح المحاسبية ال يعكس انخفاض أدا  الشركة االقتصػادية كنتيجػة لػذلؾ تكصػمت بعػض الدراسػات إلػى 

 & Watts ،6116ف الػتحفظ المحاسػبي تقػكؽ مسػاكم تطبيقػه ) حقيقة مفادهػا أف المنػافع المستخمصػة مػ
Lafond  . ) 

تكلػػد الحاجػػة لمسػػتخدمي القػػكائـ الماليػػة إلػػى هػػامش امػػاف لحمايػػة مصػػالحهـ مػػف أم نتػػائ   6- 2-2-4
     عكميػػة  يػػر محبيػػة ، لػػذلؾ فإنػػه فػػي اعتقػػادهـ أف امرقػػاـ المتحفظػػة قػػد تػػؤدم إلػػى نتػػائ  جيػػدة كمر كيػػة 

 .( 6194) عكجه ، 
 النتقادات الموجهة لمفهوم التحفظ 2-2-5
كأنه يعػد مػف أهػـ المفػاهيـ ،ر ـ أهمية تػأثير مفهػكـ الػتحفظ المحاسػبي عمػى الممارسػات المحاسػبية  

اال انه يكجه اليه العديد مف االنتقادات كالى نتائ  تطبيقه عمػى  ،المحاسبية تأثيران في عممية القياس كالتقييـ
 كعمى جكدة المعمكمات المحاسبية . كيعتبر مف اهـ هذا االنتقادات : القكائـ المالية

أف الػتحفظ  FASBتظهر مشاكؿ تطبيػؽ الػتحفظ مػف خػالؿ مػا تػـ االعتػراؼ بػه مػف جانػب  1- 2-2-5
كالقابميػػػة ،كالحياد ،قػػد يتعػػارض مػػػع أهػػـ الخصػػػائص النكعيػػة لممعمكمػػات المحاسػػػبية مثػػؿ اإلفصػػػاح الكػػافي

ف االتساؽ . لذلؾ يكصؼ التحفظ بأنه في أفضؿ الحاالت يمثؿ طريقة ضعيفة لمتعامػؿ لممقارنة بما فيها م
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كفي أسكأ الحػاالت يػؤدم الػى تحريػؼ  ،مع عدـ التأكد المحيط باالحداث االقتصادية عند تحديد قيـ الدخؿ
  (Ball & Sadka,2005)المعمكمات المحاسبية 

عمكمات المحاسبية هك ارساؿ إشارات تحذيريػة عػف أف أحد امدكار التي يجب أف تحققها الم 2- 2-2-5
اال أف االفػراط فػي الػتحفظ المحاسػبي عنػد قيػاس الػدخؿ  ،تعرض الكحدة االقتصادية لض كط التعثر المالي

 (Watts:1993,87)قد ينت  عنه الكثير مف اإلشارات الخاصة أك المضممة 
عمػؽ بنفقػات البحػكث كالتطػكير الػى اف الػتحفظ المت Penman & Zhang )،(2002أشػار 3- 2-2-5

كنفقػػػات اإلعػػػػالف كالمخػػػزكف هػػػػك تحفػػػػظ يػػػؤدم الػػػػى تخفػػػيض جػػػػكدة الػػػػربح المحاسػػػبي كجػػػػكدة المعمكمػػػػات 
مما يجعؿ المستثمريف  ير قادريف عمى فهـ أثر الػتحفظ المحاسػبي عمػى  ،المحاسبية بقائمة المركز المالي

 امرباح المستقبمية .
تأثير مباشر عمى قيـ امرباح كاالرباح المحتجزة كالتي تسػتخدـ فػي يككف لمتحفظ المحاسبي  4- 2-2-5

حيػػث تػػنخفض مبػػالغ الػػديكف كالتكزيعػػات مػػع اتبػػاع  ،ابػػراـ عقػػكد الػػديكف كالتػػي تضػػع قيػػكدان عمػػى التكزيعػػات
الػػتحفظ المحاسػػبي . كػػذلؾ قػػد يتضػػمف الػػتحفظ المحاسػػبي فػػي م ػػزاا قيػػكدان متشػػددة بخصػػكص التكزيعػػات 

اظ عمػػى نسػػب ماليػػة معينػػة . ممػػا قػػد يػػؤدم الػػى عػػدـ دقػػة التكزيعػػات المدفكعػػة مشػػباع كذلػػؾ ب ػػرض الحفػػ
 (.& Duellman:2007, 411)  Ahmedتطمعات المالؾ

 قياس األداء المتحفظ لممحاسب المالي  2-2-6
 ( BTMمقياس القيمة الدفترية الى القيمة السوقية)  2-2-6-1

ميػػؿ العالقػػة بػػيف القيمػػة السػػكقية لمكحػػدة ( بتح,Feltham and Ohlson 1995 : 67قػػاـ )
المحاسػػبية كبيانػػات المحاسػػبة المتعمقػػة بامنشػػطة التشػػ يمية كالماليػػة. بػػافتراض أف القيمػػة الدفتريػػة لألنشػػطة 

المحاسػبية المتحفظػة اخػتالؼ المػالي لمسياسػات  المالية تساكم قيمتها السكقية. ينت  عػف تطبيػؽ المحاسػب
يمة السكقية ، في نهاية أم فترة محاسػبية لقيمتهػا فػي بدايػة الفتػرة المحاسػبية تسػاكم بيف القيمة الدفترية كالق

 الدخؿ كفقان لممعايير المحاسبية ناقصان صافي التكزيعات   استخدمت الدراسة الكظيفة الخطية اآلتية:
Pt= b1+ b2oXat + b3oαt + b4 v1t+ b5 v2t 

 -ااذ إف :
:Pt   سسة في كقت معيفالقيمة السكقية لممتمكات المؤ t 
:bt القيمة الدفترية لممتمكات الكياف في كقت معيف t 

: oXat دخؿ تش يمي  ير معتاد في كقت معيف t 
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oαt منها المطمكبات التش يمية في كقت معيف كحان : يمثؿ القيمة الدفترية لألصكؿ التش يمية مطر 
السػػكقية لصػػافي امصػػكؿ التشػػ يمية يرجػػع كخمصػػت الدراسػػة إلػػى أف االخػػتالؼ بػػيف القيمػػة الدفتريػػة كالقيمػػة 

إلػػػى تطبيػػػؽ سياسػػػات محاسػػػبية متحفظػػػة ، كيمكػػػف اسػػػتخداـ هػػػذا االخػػػتالؼ لقيػػػاس الػػػتحفظ المحاسػػػبي ، 
كأشارت الدراسة إلى ضػركرة إدخػاؿ مقػاييس مختمفػة لمقيػاس. تػأثير إعػالف البيانػات المحاسػبية عمػى القيمػة 

 .السكقية لألسهـ
 (AT ( لموقت رير المتماثل )1997)  BASUمقياس   2-2-6-2

تكضػػيح مصػػطمح الػػتحفظ المحاسػػبي كقياسػػه مػػف خػػالؿ دراسػػة :BASU)  (25.1997اسػػتهدؼ 
العالقػػة بػػيف الػػدخؿ كعكائػػد امسػػهـ ، ككػػذلؾ دراسػػة آثػػار تطبيػػؽ الػػتحفظ المحاسػػبي عمػػى البيانػػات الماليػػة 

فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى امخبػػػار السػػػيئة المعمنػػػة. افترضػػػت الدراسػػػة أف الػػػتحفظ المحاسػػػبي هػػػك السػػػرعة النسػػػبية 
 مقارنة بسرعة التعرؼ عمى امخبار الجيدة. تـ اختبار هذا االفتراض بالمعادلة اآلتية:

Xit/Pit-1=β0+ β 1Rit+ β2DRit+β3 Rit*DRit+ὗ 
 -ااذ إف :
: Xit ( في نهاية الفترة9أرباح الشركة لكؿ سهـ ) (t) 

: Pit-1 ( في بداية الفترة9سعر سهـ الشركة ) (t) 
: Rit ( في نهاية الفترة9عكائد السكؽ لكؿ سهـ مف الشركة ) (t) سكا  كانت إيجابية أك سمبية. 

: DRit مت ير ثنائي يساكم كاحدنا عندما تككف عكائد السكؽ لحصة في شركة (i) في العاـ (t)  سالبة
 .إيجابية (t) في السنة (i) كصفرية عندما تككف عكائد السكؽ لمحصة في الشركة

ὗ :- .ت ييرات عشكائية لـ يفسرها النمكذج 
كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أنػػػه يمكػػػف اسػػػتخداـ العالقػػػة بػػػيف عكائػػػد المخػػػزكف كالػػػدخؿ لقيػػػاس سػػػرعة 
االستجابة لألخبار السيئة. أكدت اختبارات الحساسية في الدراسة أيضان أف الدخؿ اسػتجابة لألخبػار السػيئة 

ػا اسػتخداـ نتػائ  اختبػارات الحساسػية لمعالقػة بػيف أسرع مف االستجابة السريعة لألخبار الجيػد ة. يمكػف أيضن
 .عكائد المخزكف كالدخؿ في فهـ خصائص التدفقات النقدية كالفكائد خالؿ فترة الدراسة

         Givoly and Haynمقياس الستحقاق السمبي ل   2-2-6-3
أنمػاط الػدخؿ  إلػى تحديػد الت ييػرات فػي (Givoly and Hayn :2000.287) تهػدؼ دراسػة

كالتدفقات النقدية كالمستحقات في العقكد امربعة الماضية بهدؼ تحديػد الت ييػرات الهيكميػة فػي نظػاـ إعػداد 
التقػػارير المحاسػػبية كفحػػص مػػا إذا كانػػػت الت ييػػرات فػػي خصػػائص الكقػػػت سمسػػمة الػػدخؿ. ارتبطػػت آجػػػاؿ 
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 2في السنكات امخيرة ، كاستخدمت الدراسػة االستحقاؽ كالتدفقات النقدية بزيادة ممارسة التحفظ المحاسبي 
 :مقاييس لتحديد مدل التحفظ المحاسبي كالت ير في مستكل ممارسته

 تراكـ المستحقات السمبية  ير التش يمية بمركر الكقت .9
 (1997) مقياس التحفظ  عمى أساس العالقة بيف الدخؿ كعكائد امسهـ المستخدمة في دراسة باسك .6
ة عمى خصائص السمسمة الزمنية لمدخؿ كالتدفقات النقدية كاالختالفػات فػي النسػب بينهمػا مؤشرات مبني .1

 .خالؿ فترة الدراسة
 .نسبة القيمة السكقية / القيمة الدفترية لحقكؽ الممكية .2

تـ تطبيؽ المؤشرات امربعة عمى جميع الشركات التػي تػكفرت عنهػا بيانػات عمػى قاعػدة التسػميد لمفتػرة مػف 
 :  تـ حساب المؤشر امكؿ لالستحقاقات السمبية  ير التش يمية عمى النحك اآلتي 1998ى إل 1950

التػػدفقات النقديػػة مػػف العمميػػات  -إجمػػالي منػػافع مػػا قبػػؿ االسػػتهالؾ د )صػػافي الػػدخؿ   االسػػتهالؾ(  .9
 .التش يمية

ر فػي المصػاريؼ المدفكعػة مزايا التش يؿ د الت يير في الذمـ المدينػة   الت ييػر فػي المخػزكف   الت ييػ .6
 .الت يير في الضريبة المستحقة الدفع -الت يير في الحسابات الدائنة  -مقدمنا 

 منافع التش يؿ -. المنافع  ير التش يمية د إجمالي مزايا ما قبؿ التقاعد 1
الفكائػد  اختارت الدراسة المنافع  ير التش يمية بكصفها مؤشران عمى كجكد الػتحفظ المحاسػبي ، كتتكػكف هػذا

مف عدة عناصر ، مثؿ تأثير الت ييرات فػي التقػديرات المسػتقبمية كالػديكف المشػككؾ فػي تحصػيمها ، كيتػرؾ 
محاسػػبة هػػذا العناصػػر لتقػػدير اإلدارة. بالنسػػبة لمسياسػػات المحاسػػبية المطبقػػة ، كجػػدت الدراسػػة أف هنػػػاؾ 

نػػافع ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف العالقػػة بػػػيف ت يػػران فػػي خصػػائص السمسػػمة الزمنيػػة لمػػدخؿ كالتػػػدفقات النقديػػة كالم
محاسبة الدخؿ كامدا  االقتصادم  ير مستقرة ، كخمص إلى أف الزيادة في البيانات المالية المتحفظة هي 

 .النتيجة المباشرة لمتقرير المتزايد لمخسائر مف قبؿ الشركات اممريكية
 HRمقياس الحتياطيات المخفية  2-2-6-4

إلػػى اإلجابػػة عػػف امسػػئمة المتعمقػػة  ) Penman and Zhang (2002.260: هػػدفت دراسػػة
بجكدة الدخؿ عندما تطبؽ المؤسسة سياسات محاسبية متحفظة. كتعد الزيادة المؤقتة في الدخؿ عف طريؽ 
تقميػػػؿ الػػػديكف المشػػػككؾ فػػػي تحصػػػيمها زيػػػادة ضػػػعيفة  يػػػر مر ػػػكب فيهػػػا. كهنػػػاؾ مخػػػاكؼ متزايػػػدة بشػػػأف 

، المحاسػػبة ، أكضػػحت الدراسػػة عػػدة أمثمػػة لمسياسػػات المحاسػػبية المتحفظػػة ، التالعػػب بامرقػػاـ المحاسػػبية 
، كطػػػػرؽ االنقػػػػراض التػػػػي تقمػػػػؿ مػػػػف العمػػػػر اإلنتػػػػاجي لألصػػػػكؿ ،  FIFOبػػػػدالن مػػػػف  LIFOمثػػػػؿ تطبيػػػػؽ 
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كالمعالجة الكاممة لنفقات البحث كالتطكير في نفس السنة مف النفقات بدالن مػف الرسػممة ، تػؤثر عمػى جػكدة 
ؿ كالمركػػػز المػػػالي كقػػػد ينػػػت  عنهػػػا احتياطيػػػات سػػػرية لتعزيػػػز قػػػدرة اإلدارة عمػػػى زيػػػادة الػػػدخؿ قائمػػػة الػػػدخ

المستقبمي متى احتاجت لذلؾ افترضت الدراسة أف التحفظ المحاسبي يمكػف قياسػه مػف خػالؿ االحتياطيػات 
فػػػي  السػػػرية عمػػػى أسػػػاس أف ممارسػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػبي هػػػي إعػػػادة بالنسػػػبة لكجػػػكد االحتياطيػػػات السػػػرية

البيانات المالية ، لذلؾ فإف تقػدير قيمػة االحتياطيػات السػرية يمثػؿ قيػاس قيمػة الػتحفظ المحاسػبي ، كيمكػف 
كاالحتيػػػػاطي لمنفقػػػػات المقػػػػدرة لمبحػػػػث كالتطػػػػكير ،  LIFOقيػػػػاس االحتيػػػػاطي السػػػػرم مػػػػف خػػػػالؿ احتيػػػػاطي 

يػد مػف قيمػة الشػركة ، كمػع كالتحفظ المقدر لمصاريؼ اإلعالف ، مكضحان أف كؿ نكع مػف أنػكاع اإلنفػاؽ يز 
ذلؾ ، فإف المعايير المحاسبية تسمح برسممة هذا النفقات فقط بشػركط معينػة ، كبالتػالي يػتـ التعامػؿ معهػا 
عمى أنها نفقات كتزداد بمقدار القيمة السػكقية لمشػركة كلكػف القيمػة الدفتريػة تبقػى كمػا هػي ، كالفػرؽ بينهمػا 

 حفظ المحاسبي بالمعادلة اآلتية:احتياطي سرم ، كبالتالي يتـ قياس الت
Cit=ERit / NOAit 

 -ااذ إف :
Cit  التحفظ المحاسبي المقدرة مف خالؿ المركز المالي لمشركة في الفترة: t 
ERitاالحتياطيات السرية المقدرة مف خالؿ المركز المالي لمشركة : i في الفترة t  المتعمقة بالمخزكف

 كالبحث كالتطكير كمصركفات اإلعالف
NOAit صػػػافي امصػػػكؿ التشػػػ يمية ، كالتػػػي يػػػتـ حسػػػابها عمػػػى النحػػػك اآلتػػػي: القيمػػػة الدفتريػػػة لألصػػػكؿ :

المطمكبػػػات التشػػػ يمية. يػػػتـ اسػػػتبعاد المكجػػػكدات كالمطمكبػػػات الماليػػػة منهػػػا تسػػػتند إلػػػى القيمػػػة  -التشػػػ يمية 
 حساب التحفظ.السكقية كبالتالي ال تؤثر عمى التحكط المحاسبي كبالتالي يتـ استبعادها مف 

كمػػا أكضػػحت الدراسػػة أف الت يػػر فػػي مسػػتكل الػػتحفظ   يمكػػف حسػػابه فػػي بيػػاف المركػػز المػػالي مػػف خػػالؿ 
 العالقة اآلتية:

QAit=ERit / NOVit - ERit-1/ NOVit-1 
 -ااذ إف:
QAitهػذا : الت يير في مستكل الػتحفظ فػي بيػاف المركػز المػالي لمفتػرة السػابقة إذا كانػت النتيجػة إيجابيػة ، ف

يعني أف معػدؿ تكػكيف االحتياطيػات السػرية أكبػر مػف معػدؿ النمػك فػي امصػكؿ العاممػة ، ككجػدت الدراسػة 
أف الت يير فػي االحتياطيػات السػرية مػف فتػرة إلػى أخػرل يمثػؿ ت ييػران فػي مسػتكل مػف فتػرة مخػرل ، كهنػاؾ 

 Ball and (2005.95: عالقػة ارتبػاط قكيػة بػيف الػتحفظ المحاسػبي كتػدني جػكدة الػدخؿ، هػدفت دراسػة
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Shivakumar ( جػػػكدة امربػػػاح فػػػي الشػػػركات الخاصػػػة بالمممكػػػة المتحػػػدة: تكقيػػػت التعػػػرؼ عمػػػى الخسػػػارة
المقػػارف( إلػػى تػػكفير مقيػػاس جديػػد يعتمػػد عمػػى العالقػػة بػػيف الفكائػػد كالتػػدفقات النقديػػة مػػف العمميػػات لقيػػاس 

أم أسػػػهـ لهػػػذا الشػػػركات السػػػتخداـ الػػػتحفظ المحاسػػػبي المطبػػػؽ فػػػي الشػػػركات الخاصػػػة. لػػػـ يػػػتـ إصػػػدار 
أسػػػعارها فػػػي تمثيػػػؿ أخبػػػار اقتصػػػادية سػػػيئة كجيػػػدة. تػػػـ تصػػػميـ هػػػذا النمػػػكذج ليػػػتـ تطبيقػػػه عمػػػى الشػػػركات 
الخاصة. إف قياس عدـ تناسؽ التكقيت  ير مناسب لمتطبيؽ عمى هذا الشركات ، فال تكجػد أسػهـ صػادرة 

 جيدة ، كهذا المقياس يعتمد عمى المعادلة اآلتية:لهذا الشركات تستخدـ أسعارها لتمثيؿ أخبار سيئة ك 
ACCt=β0 +β1*DCFOt +β2*CFOt +β3 *DCFOt*CFOt+ΰ 

 -ااذ إف:
ACCt:  امرصدة المستحقة د )الت يير في المخزكف   الت يير في المدينيف   الت يير في امصكؿ

 االستهالؾ( )الت يير في الدائنيف   الخصـك المتداكلة امخرل   -المتداكلة امخرل( 
CFOt: التدفقات النقدية في الفترة t 

DCFOt:  مت ير ثنائي د صفر عندما تككف التدفقات النقدية مساكية لمصفر أك أقؿ ككاحد يساكم إذا
 .كانت التدفقات النقدية أكبر مف الصفر

ΰالمالي ،  كخمصت الدراسة إلى أف االعتراؼ الفكرم بالخسائر مف سمات جكدة التقرير ،: مت ير عشكائي
فالتقػػارير الماليػػة لشػػركات القطػػاع العػػاـ أعمػػى مػػف التقػػارير الماليػػة لمشػػركات الخاصػػة ، كمسػػتكل الػػتحفظ   
المشػػػركطة أعمػػػى فػػػي شػػػركات القطػػػاع العػػػاـ مقارنػػػة بالشػػػركات الخاصػػػة ، كالػػػدخؿ النهػػػائي كفقنػػػا لمعػػػايير 

إلػى   Revsineet et al) (2007,265: يهػدؼ ،المحاسبة هك المقياس المستخدـ لتقيػيـ التقػارير الماليػة
تكضػػػيح العالقػػػة بػػػيف التخطػػػيط الضػػػريبي كممارسػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػبي، مف التخطػػػيط الضػػػريبي مػػػف أهػػػـ 
الػػدكافع الحديثػػة لتطبيػػؽ الػػتحفظ المحاسػػبي. يهػػدؼ التخطػػيط الضػػريبي إلػػى دراسػػة مسػػتقبؿ الشػػركة كتحديػػد 

المخصصػات لمكاجهتهػا ، كيسػػتند هػذا التخطػيط إلػػى  الخسػائر كااللتزامػات التػي قػػد تتعػرض لهػا ، كتنسػػيؽ
معمكمات عف الضرائب المؤجمة. تفتػرض الدراسػة أف مسػتكل الػتحفظ المحاسػبي فػي أم شػركة يعتمػد عمػى 
مجمكعػػة البػػدائؿ المحاسػػبية التػػي تطبقهػػا الشػػركة. تعنػػي الخيػػارات المحاسػػبية المتحفظػػة المزيػػد مػػف جػػكدة 

اس مستكل التحفظ المحاسبي مف معمكمات ضريبة الدخؿ ، كالدخؿ كفقان الدخؿ في الشركة. يمكف أيضان قي
لمتشػػريعات الضػػريبية ، كيمكػػف قيػػاس تحفػػظ الػػدخؿ لمػػدة عػػاـ كاحػػد ، كتسػػعى معظػػـ الشػػركات إلػػى تقميػػؿ 
العب  الضريبي مف خالؿ التخطيط الضريبي. كخمصت الدراسػة إلػى أف مقارنػة النسػبة بػيف الػدخؿ حسػب 

الػػدخؿ كفػػؽ التشػػريعات الضػػريبية مػػف سػػنة إلػػى سػػنة أخػػرل. يمكػػف تحديػػد الت ييػػر فػػي معػػايير المحاسػػبة ك 
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الظػػػركؼ االقتصػػػادية كالت ييػػػرات فػػػػي قػػػانكف الضػػػرائب. كمػػػػا يمكػػػف اسػػػتخداـ النسػػػػبة المئكيػػػة فػػػي مقارنػػػػة 
الخيػػارات المحاسػػبية مػػع إضػػافة الدراسػػة إلػػى القيػػكد امساسػػية. اسػػتخداـ هػػذا النسػػبة فػػي قيػػاس الػػتحفظ هػػك 

قارنة هػذا النسػبة عمػى مػدل عػدة سػنكات مضػممة إذا كانػت الت ييػرات فػي قػانكف الضػرائب ، كعنػد مقارنػة م
هػػذا النسػػبة بػػيف الشػػركات المختمفػػة يجػػب الحػػرص عمػػى ت ييػػر بعػػض القكاعػػد الضػػريبية التػػي تنطبػػؽ مػػف 

 نشاط آلخر.
Wang.etal:2008) (  خمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف عامػػػؿ التكقيػػػت امسػػػاس(Basu,1997:540) متحيػػػز

في حالة كجكد مخاطر تعثر في الشركة. يزداد هذا التحيز مع زيػادة مسػتكل مخػاطر التخمػؼ عػف السػداد. 
قدـ باسك أيضان المقياس امكؿ كامكثر شيكعان لممحافظة المحاسبية ، لكنه خضع لمعديد مف الدراسات التي 

سػػك التمييػػز بػػيف الشػػركات ال يسػػتطيع باأبػػرزت العديػػد مػػف االنتقػػادات كنقػػاط الضػػعؼ فػػي هػػذا المقيػػاس. 
، صادية لمشػركة لتقػدير قيمػة الشػركةكالشركات الم امرة ، كيستخدـ المحممكف الماليكف امخبار االقتالتحفظ 

أثنػػا  مراقبػػة الظػػركؼ التشػػ يمية ، السػػيما أف صػػافي الػػدخؿ يعكػػس ظػػركؼ عػػاـ كاحػػد فقػػط. لػػذلؾ يػػتـ أخػػذ 
دارة الدخؿ. اقترحت الدراسة تعػديؿ مقيػاس عكامؿ أخرل في االعتبار مثؿ االست امصػمي  Basuحقاقات كا 

 المعدلة بالتخمؼ كمف خالؿ النمكذج اآلتي: Basu( عف طريؽ تقميؿ تحيزا بسبب تأثير مخاطر 9775)
NIBIit /Vit-1= a0+a1DTRit +b0TRit +b1TRitDTRit +eit 

 -ااذ إف:
: NIBIit صافي الدخؿ قبؿ مصركفات الفكائد. 

Vit-1القيمة اإلجمالية لمشركة في بداية الفترة مساكية إلجمالي القيمة السكقية لألسهـ كالديكف :. 
: TRit معدؿ العائد عمى إجمالي قيمة الشركة ، كيتـ احتسابه بمايأتي: 

TRit = (Vit-Vit-1-CFFit) / Vit-1. 
: CFFit صافي التدفقات النقدية مف امنشطة التمكيمية 
: DTRit لثنائي يساكم كاحدنا إذا كانتالمت ير ا TRit أكبر مف الصفر 

TRitأقؿ مف صفر : 
أف سمكؾ المحاسب يتأثر نحك التحفظ في عمميتي القياس  كاالفصاح عف  البنكد في  يمكف القكؿ

التقارير المالية بالقيـ الثقافية لممجتمع .هناؾ عالقة تطابؽ كثيؽ بيف القيـ الثقافية كالقيـ المحاسبية ااذ 
كف القكؿ  بأف  أدا  المحاسب المالي يتحدد في  ضك  أربعة مؤشرات تمثؿ القيـ المحاسبية لمبيئة التي يم

الشفافية ك التحفظ  بما اف التكحيد كالمهنية هي متطمبات تنظيمية  ،المهنية ،يعمؿ بها كهي التكحيد
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اسب المالي في دراستنا  كليست شخصية ترتبط بامنظمة المحاسبية لمدكلة لذلؾ فأف مقياس أدا  المح
 الحالية ستقتصر عمى استخداـ  مؤشر التحفظ .
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 المبحث الثالث
      التحفظ المحاسبيعمى  وأثرهاقيم الثقافة الوطنية ال

 
 القيم الثقافية الوطنية والتصنيف الدولي  لمنظم المحاسبية 2-3-1

ت امساسػػػػية لفهػػػػـ طبيعػػػػة كأسػػػػباب االختالفػػػػات فػػػػي تصػػػػنيؼ الػػػػنظـ المحاسػػػػبية أحػػػػد امدكا يعػػػػد
الممارسػػػػات المحاسػػػػبية دكلينػػػػا. تػػػػـ إجػػػػرا  عػػػػدة محػػػػاكالت لتصػػػػنيؼ البمػػػػداف إلػػػػى مجمكعػػػػات عمػػػػى أسػػػػاس 

،  Mueller  ،9745  ،Nair and Frank  ،9761  ،Nobes  ،9761 مثػؿ) الممارسات المحاسػبية
Gray  ،9766  ،Gannon ،6111 ،Gannon ،6117   البحػث فػي التصػنيؼ الػدكلي منظمػة اتخػذ

 المحاسبة شكميف رئيسييف ، 
يػتـ تحديػد العكامػؿ البيئيػة ذات الصػمة ، كمػف خػالؿ  ذاا  ، هو النهج الستنتاجي أو الحكمـي  -أ

 .ربط هذا العكامؿ بممارسات المحاسبة الكطنية ، يتـ اقتراح مجمكعات دكلية أك أنماط تطكير
يػتـ تحميػؿ ممارسػات المحاسػبة الفرديػة ، ثػـ يػتـ تحديػد ك ،  بـيهو نهـج اسـتقرائي أو تجري  -ب

أنمػػػػاط التنميػػػػة أك المجمكعػػػػات ، كأخيػػػػران يػػػػتـ اقتػػػػراح التفسػػػػيرات الرئيسػػػػة لمجمكعػػػػة متنكعػػػػة مػػػػف العكامػػػػؿ 
 ) (1967 تصنيؼ يعد  .( Radebaugh,2006:1919) االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية

 Mueller,  لمػػنه  االسػػتنتاجي فػػي تصػػنيؼ الػػنظـ المحاسػػبية. حػػددعمػػال رائػػدا mueller   أربعػػة منػػاه
 ) Nobes and Parker :2010,60) ,انظر) متميزة لتطكير المحاسبة

 ان عنصػػر بكصػػفها . فػػي هػػذا المجمكعػػة ، تػػـ تطػػكير المحاسػػبة المحاســبة فــي إطــار القتصــاد الكمــي -أ
كقع أف تؤكد المحاسبة المالية عمى بيانات القيمة المضافة لمسياسات االقتصادية الكطنية. مف المت ان مساعد

، لتشػػػجيع تجػػػانس الػػػدخؿ ، لتكػػػكف معادلػػػة لممحاسػػػبة الضػػػريبية كتشػػػمؿ محاسػػػبة المسػػػؤكلية االجتماعيػػػة. 
 .السكيد لتككف مثاال

ككف فيه ت. يمكف أف يزدهر هذا النه  في االقتصاد المكجه نحك السكؽ كالذم نهج القتصاد الجزئي -ب
امعماؿ التجارية الفردية في صميـ شؤكنه االقتصادية. أدل تأثير االقتصاد الجزئي إلى محاكلة المحاسبة 
عكػػس الكاقػػع االقتصػػادم فػػي قياسػػاتها كتقييماتهػػا. هػػذا يعنػػي أف قكاعػػد المحاسػػبة يجػػب أف تكػػكف معقػػدة 

فػي مثػؿ هػذا امنظمػة. تػـ  كلكف مرنة. سيتـ قبكؿ التطكرات مثؿ محاسبة تكاليؼ االسػتبداؿ بسػهكلة أكبػر
 .اقتراح هكلندا كمثاؿ
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. تطػكرت أنظمػة مػف هػذا النػكع بشػكؿ مسػتقؿ عػف الحككمػات أك مسـتقالً  اً نظامـبوصـفها المحاسـبة  - ج

النظريات االقتصػادية. لقػد تطػكرت المحاسػبة فػي مجػاؿ امعمػاؿ ، ككاجهػت مشػاكؿ عنػد كصػكلها كتبنػت 
هتمػاـ كبيػر كال يػتـ المجػك  إليهػا إال فػي حػاالت الطػكارئ أك يػتـ الحمكؿ التي نجحت. ال تحظػى النظريػة با

التعبيػػػرات مثػػػؿ "مبػػػادئ المحاسػػػبة  عػػػداسػػتخدامها بػػػأثر رجعػػػي فػػػي محاكلػػػة لتبريػػػر االسػػػتنتاجات العمميػػػة. ت
ا" نمكذجية. اعترؼ مكلر بأنظمة المحاسبة في المممكة المتحدة كالكاليات المتحدة كأمثمة  .المقبكلة عمكمن

مػف  ان جػز بكصػفها اسػتخدمت الحككمػات المحاسػبة  ذاا  . تطػكرت مثػؿ هػذا امنظمػةاسـبة الموحـدةالمح-4
الرقابة اإلدارية عمى امعماؿ. يمكف استخداـ المحاسبة لقياس امدا  ، كتخصيص اممػكاؿ ، كتقيػيـ حجػـ 

مػػاؿ ، كمػػا الصػػناعات كالمػػكارد ، كالػػتحكـ فػػي امسػػعار ، كتحصػػيؿ الضػػرائب ، كالتالعػػب بقطاعػػات امع
 .إلى ذلؾ. يتضمف تكحيد التعريفات كالقياسات كالعرض. تـ االستشهاد بفرنسا كمثاؿ

،  (Nobes,1980:11)كتكسػػيعه مػػف قبػػؿ ) Mueller 1967:(398تػػـ تكييػػؼ التحميػػؿ البيئػػي 
 الذم بنى تصنيفه االفتراضي عمى نه  تطكرم لتحديد ممارسات القياس في الدكؿ ال ربيػة المتقدمػة. قػاـ

(Nobes:1980.19)   ل ا  الفصؿ بيف بتمييز أساس بيف أنظمة االقتصاد الجزئي كاالقتصاد الكمي ، كا 
اقتصاديات امعماؿ كتكجهات ممارسة امعمػاؿ التجاريػة تحػت التصػنيؼ الجزئػي. تحػت التصػنيؼ الكمػي 

/ االقتصػادم.  المكحد ، قاـ بعمؿ تفصيؿ بػيف التكجػه الحكػكمي / الضػريبي / القػانكني كالتكجػه الحكػكمي
ثػػـ قػػاـ بمزيػػد مػػػف التفصػػيؿ بػػيف تػػأثيرات المممكػػػة المتحػػدة كالكاليػػات المتحػػدة فػػػي إطػػار تكجيػػه ممارسػػػات 
امعماؿ كبيف امنظمة القائمة عمى الضرائب كامنظمة المستندة إلػى القػانكف فػي ظػؿ التكجيػه الحكػكمي / 

 (Radebaugh,2006:38). الضريبي / القانكني
)التػػػي نكقشػػػت مػػػع الػػػنه  االسػػػتنتاجي ، فػػػإف  Nobesك   Muellerراسػػػات عمػػػى النقػػػيض مػػػف د

النه  االستقرائي أك التجريبي لتحديد أنماط نظاـ المحاسبة يبدأ بتحميػؿ ممارسػات محاسػبية معينػة فػي بمػد 
 Nair and) ,معػيف. كفػي هػذا الصػدد ، فػإف أهػـ محاكلػة فػي هػذا النػكع مػف البحػث تػـ إجراؤهػا بكاسػطة

Frank,1980:426) ، 1975,597:تػػـ اسػػتخداـ مسػػكحاتك) Waterhouse ( إلجػػرا  تحميػػؿ إحصػػائي
مػى شػكميف ، تمػؾ المتعمقػة بالقيػاس علممارسات المحاسبة الدكلية. قامكا بتقسػيـ خصػائص التقػارير الماليػة 

نمػاط كتمؾ المتعمقة باإلفصاح. هذا التمييز بيف ممارسات القياس كاإلفصػاح مفيػد منػه تػـ اعتبػار أف لهػا أ
كػاف (  Waterhouse (1975,601:تطكير مختمفة. كفقنا لذلؾ ، أظهركا أنه فيما يتعمػؽ ببيانػات أسػعار
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حيػػث مجمكعػػة مػػف بمػػد كاحػػد مػػف بكصػػفها  مػػف الممكػػف تحديػػد خمػػس مجمكعػػات مػػف البمػػداف ، مػػع شػػيمي
 القياس.

يكػػا الالتينيػػة تميػػزت مجمكعػػات القيػػاس عمػػى نطػػاؽ كاسػػع بأنهػػا نمػػاذج الككمنكلػػث البريطػػاني كأمر 
كأكركبا القارية كالكاليات المتحدة. زاد عدد التجمعات إلى سبعة عنػدما تػـ تحميػؿ ممارسػات اإلفصػاح. مػف 
المراجعػػة أعػػالا لػػبعض الدراسػػات الرئيسػػة فػػي التصػػنيؼ الػػدكلي ، يبػػدك مػػف الكاضػػح أف البحػػث فػػي هػػذا 

أنظمػػة المحاسػػبة. مػػف الكاضػػح أف أهميػػة المجػػاؿ فقػػط تػػـ إنشػػا  عالقػػة عامػػة جػػدنا بػػيف العكامػػؿ الثقافيػػة ك 
لػذلؾ ، يبػدك  ان كفقػالثقافة الكطنية في سياؽ بحث التصنيؼ المسبؽ لـ يتـ االعتراؼ بها أك التأكيػد عميهػا. 

أف تأثير الثقافة عمػى المحاسػبة قػد تػـ إهمالػه إلػى حػد كبيػر فػي تطػكير امفكػار حػكؿ التصػنيفات الدكليػة. 
البػػاحثيف فػػي االعتبػػار العكاقػػب الثقافيػػة فػػي تحميػػؿ ممارسػػات المحاسػػبة  كمػػع ذلػػؾ ، فقػػد أخػػذ العديػػد مػػف

 .Gannon (2001) .ك (Gray,1988 ) المحاسبة مثؿالدكلية كفي تصنيؼ أنماط أنظمة 
 

 ( 9جدول)
 الختالف الثقافي بين الدول

 أكثر تطكرا في آسيا أقؿ تطكرا الالتينية أكثر تطكرا
 الياباف· ككلكمبيا التيني
  االككادكر يكابمج
 

 فرنسا
  المكسيؾ

  فنزكيال امرجنتيف
  ككستا ريكا البرازيؿ
  تشيمي إسبانيا
   كاتيماال إيطاليا

 امفريقي بنما اقؿ تطكرا
 شرؽ أفريقيا بيرك آسيا

  رب افريقيا البرت اؿ إندكنيسيا
  سمفادكر باكستاف
  أكرك كام تايالند
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 ات اآلسيكيةالمستعمر  الشرؽ امدنى تايكاف
 هكن  ككن  الدكؿ العربية الهند
 سن افكرة اليكناف ماليزيا
  إيراف الفمبيف

  تركيا 
  يك كسالفيا 
  المممكة المتحدة سكيسرا

 الشماؿ أنجمك 
 الدنمارؾ أستراليا الجرمانية
 فنمندا كندا النمسا
 هكلندا أيرلندا إسرائيؿ
 النركي  نيكزيالندا ألمانيا
  Hofstede ،9761المصدر: اد الباحثة باالعتماد عمى مف اعد

 
مػػػػػف أجػػػػػؿ استكشػػػػػاؼ تفسػػػػػيرات االختالفػػػػػات الدكليػػػػػة فػػػػػي  ان يػػػػػنظر  اران ( إطػػػػػ9766) grayاقتػػػػػرح 

 Gray. كلهػػذا ال ايػػة ، يسػػتخدـ ليػػان الممارسػػات المحاسػػبية كتحديػػد أنمػػاط تطػػكير الممارسػػات المحاسػػبية دك 
فستد فػي سػياؽ التصػنيؼ المحاسػبي   كتشػمؿ هػذا امبعػاد الفرديػة ، ( امبعاد الثقافية الكطنية لهك 9766)

كمسافة القكة ، كتجنب عدـ اليقيف ، كالذككرة. تعتمد عقالنية هذا اإلطار عمى العالقة بيف الثقافة الكطنيػة 
 كالممارسات المحاسبية. يجادؿ بػأف الثقافػة ، أك القػيـ المجتمعيػة ، عمػى المسػتكل الػكطني مػف المتكقػع أف

ف كاف بدرجات متفاكتة مػف التكامػؿ. فػي هػذا السػياؽ  تتخمؿ الثقافات الفرعية التنظيمية كالمهنية أيضان  ، كا 
أربعة أزكاج مف القيـ المحاسبية )االحتراؼ مقابؿ الرقابة القانكنية ، كالتكحيد مقابؿ المركنة  Gray، طكر 

امبعػػػاد الثقافيػػػة امربعػػػة كالممارسػػػات دنا إلػػػى ابػػػؿ الشػػػفافية( اسػػػتنا، كالػػػتحفظ مقابػػػؿ التفػػػاؤؿ ، كالسػػػرية مق
 Hofstedeيعتمػػػد عمػػػى مجمكعػػػة  ان يمحاسػػػبنيفان تصػػػ Grayيقتػػػرح  ،المحاسػػػبية المتعمقػػػة بػػػالقيـ المحاسػػػبية

لمبمداف مف خالؿ الجمع بيف تصنيؼ المناطؽ الثقافية مع القيـ المحاسبية. تشمؿ مجمكعة الدكؿ التػي تػـ 
 ي:أتما يملنمكذج عشر مناطؽ ثقافية ، كهذا المناطؽ الثقافية هي أخذها في االعتبار في هذا ا

 امفريقي .9
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 امنجمك .6
 المستعمرات اآلسيكية .1
 الجرمانية .2
 أقؿ نمكا اآلسيكية .3
 التينية أقؿ تطكرا .4
 أكثر تطكرا اآلسيكية .5
 أكثر تطكرا الالتينية .6
 الشرؽ امدنى ) العراؽ يقع ضمف هذا المنطقة( .7

 الشماؿ .91
مف أجؿ استكشاؼ العالقات بيف الثقافة الكطنية كأنظمة المحاسبة عمػى المسػتكل الػدكلي ، يقتػرح 

Gray  أنػػه يجػػب أف يكػػكف هنػػاؾ تطػػابؽ كثيػػؽ بػػيف المجػػاالت الثقافيػػة كأنمػػاط أنظمػػة المحاسػػبة فػػي سػػياؽ
اف بػػالتنظيـ كدرجػػة اإلنفػػاذ أك دكلػػي. أكؿ بعػػديف لمقيمػػة المحاسػػبية يتعمقػػاف بالسػػمطة كاإلنفػػاذ )المػػذاف يهتمػػ

بيف مناطؽ الثقافة امنجمك كالشمالية التي تمتمؾ درجة مف التنظيـ  ان حكاض ينان تبا Grayالمطابقة( ، يظهر 
الذاتي كالمركنة في مف ناحية كالمناطؽ الثقافية اآلسػيكية التػي تعكػس درجػة مػف التكحيػد كالرقابػة القانكنيػة 

 مف ناحية أخرل
 المالي الثقافية الوطنية عمى أداء المحاسبيم أثر الق 2-3-2

تػػـ التعػػرؼ عمػػى أهميػػة الثقافػػة الكطنيػػة فػػي التػػأثير عمػػى امنمػػاط السػػمككية كتبريرهػػا فػػي النظػػاـ 
عمػى سػبيؿ  االجتماعي كالتقارير المالية كالنظاـ التنظيمي كالتأكيد عميها في مجمكعة كاسػعة مػف امدبيػات

 ,(Salter and Niswander,1995:379 ),(Roberts and Salter,1999:121)،  المثػاؿ
(Hussein,1995:3503),(Gray,1988),(Scholtens and (Dam,2007:273), (Jaggi and 

Low,2000:519)،(Harriso and Mckinnon,1999:483)). 
عمػػػى كجػػػه الخصػػػكص ، حظيػػػت تػػػأثيرات الثقافػػػة الكطنيػػػة عمػػػى ممارسػػػات المحاسػػػبة بمزيػػػد مػػػف 

بػػػؿ البػػػاحثيف فػػػي كػػػؿ مػػػف دراسػػػة الممارسػػػات المحاسػػػبية المحتممػػػة لممػػػدير المػػػالي  المتػػػأثرة االهتمػػػاـ مػػػف ق
بالثقافػػة أك تحديػػد امسػػباب المحتممػػة لالختالفػػات فػػي طػػرؽ المحاسػػبة التػػي تسػػتخدمها المنظمػػات المختمفػػة 

 .في العالـ
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أعضػا  مجمكعػة  ( الثقافة بأنها "البرمجة الجماعيػة لمعقػؿ التػي تميػز63: 9761،هكفستد(يعر ؼ 
، أك اممػػـ ، فػػي حػػيف يػػتـ اسػػتخداـ "الثقافػػة  هػػابشػػرية عػػف أخػػرل". كممػػة "ثقافػػة" محجػػكزة لممجتمعػػات كم

الفرعية" لمستكل المنظمة أك المهنة أك امسرة. في حيف أف درجة التكامؿ الثقافي تختمػؼ بػيف المجتمعػات 
ص مشػتركة مػع الثقافػات الفرعيػة امخػرل ، فإف معظـ الثقافات الفرعيػة داخػؿ المجتمػع تشػترؾ فػي خصػائ

 .(64: 9761)هكفستد ، 
مػػػف الكاضػػػح أف البيئػػػة التػػػي تعمػػػؿ فيهػػػا الشػػػركة تػػػؤثر بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى الممارسػػػات المحاسػػػبية   
فػي إطػار العمػؿ لفهػـ كيػؼ  ان مػمه ران الثقافة الكطنية عنصػ دالمالي عند إعداد التقارير المالية. تع حاسبلمم

دات كمعايير كقيـ النظـ االجتماعيػة عمػى سػمكؾ المػدرا  المػالييف فػي داخػؿ الشػركة ك يمكف أف تؤثر معتق
 كنظامها المحاسبي. في هذا السياؽ ، ذكر مجمس 

أف أهػػداؼ التقػػارير الماليػػة ليسػػت ثابتػػة ، كلكنهػػا تتػػأثر بالبيئػػة  9756معػػايير المحاسػػبة الماليػػة فػػي عػػاـ 
اعية التػي يػتـ فيهػا إعػداد التقػارير الماليػة. كتجػدر اإلشػارة إلػى أف االقتصادية كالقانكنية كالسياسية كاالجتم

عػػػداد التقػػػارير  هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػي درسػػػت تػػػأثير البيئػػػات الثقافيػػػة عمػػػى أنظمػػػة المحاسػػػبة كا 
 .المحاسبية

 يمكف أف ت نسب إحدل الدراسات امكلػى التػي تتنػاكؿ تػأثير الثقافػة الكطنيػة عمػى المحاسػبة الماليػة
عػػداد التقػػارير إلػػى  ( بػػأف البيئػػة الثقافيػػة لبمػػػد مػػا سػػيككف لهػػػا 9753) Jaggi(. يجػػػادؿ 9753) Jaggiكا 

( إطػارنا لشػرح 9766) Grayتأثير قكم عمى اإلفصاحات المالية مػف قبػؿ الشػركات فػي ذلػؾ البمػد. كضػع 
ية ، ككضػػػػع أربػػػػع ( كقػػػػيـ الثقافػػػػة الفرعيػػػػة المحاسػػػػب9761) Hofstedeاالرتبػػػػاط بػػػػيف امبعػػػػاد الثقافيػػػػة ؿ

( أنػػػػه يمكػػػػف اسػػػػتخداـ امبعػػػػاد الثقافيػػػػة لشػػػػرح كالتنبػػػػؤ 9766) Grayفرضػػػػيات حػػػػكؿ ارتبػػػػاطهـ. يقتػػػػرح 
 باالختالفات الدكلية في الممارسات المحاسبية كلتحديد امنماط المستقبمية لمتطكرات المحاسبية الدكلية.

ة لشػػرح تػػأثير القػػيـ الثقافيػػة بمثابػػة مسػػاهمة مهمػػة فػػي امدبيػػات المحاسػػبي Grayإطػػار عمػػؿ  يعػػد
( ، هػي الفرديػة كالػذككرة 9761) Hofstedeالكطنية عمى القيـ المحاسبية. أبعاد القيمة الثقافية امربعة ؿ

كمسافة السمطة كتجنب عػدـ اليقػيف فقػط ، كيقتػرح ربػط هػذا امبعػاد بأربعػة أبعػاد لمقيمػة المحاسػبية حػددها 
Gray (9766أم االحتػػػػراؼ مقابػػػػؿ قيمػػػػة )  الرقابػػػػة القانكنيػػػػة )السػػػػمطة( ، قيمػػػػة التكحيػػػػد مقابػػػػؿ المركنػػػػة

)اإلنفاذ( ، كقيمة التحفظ مقابؿ التفاؤؿ )القياس( ، كقيمة السرية مقابػؿ الشػفافية )اإلفصػاح(. يػتـ تمخػيص 
 :أدناا  (Gray 1988: 8)  القيـ المحاسبية كما اقترحها
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 الحتراف مقابل الرقابة القانونية-1

ارسػػػة الحكػػػـ المهنػػػي الفػػػردم كالحفػػػاظ عمػػػى التنظػػػيـ الػػػذاتي المهنػػػي ، بػػػدالن مػػػف هػػػك تفضػػػيؿ لمم 
االمتثػػػػاؿ لممتطمبػػػػات القانكنيػػػػة اإللزاميػػػػة كالرقابػػػػة القانكنيػػػػة. تقػػػػيس هػػػػذا القيمػػػػة الدرجػػػػة التػػػػي يتمتػػػػع بهػػػػا 

بي المحاسػػبكف بالقػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػي كضػػع المعػػايير المحاسػػبية ، كبهػػذا المعنػػى ، فػػإف النظػػاـ المحاسػػ
الذم يتمتع بمستكل عاؿو مف االحتراؼ لػه إعػدادات قياسػية محاسػبية خاصػة عمػى عكػس الرقابػة القانكنيػة 

 .العامة
 التوحيد مقابل المرونة -2

هك تفضيؿ لتطبيؽ ممارسات محاسبية مماثمة بيف الشركات كلالستخداـ المتسػؽ لهػذا الممارسػات 
المتصػػػػكرة لمشػػػػركات الفرديػػػػة. يتكػػػػكف هػػػػذا البعػػػػد مػػػػف بمػػػػركر الكقػػػػت ، بػػػػدالن مػػػػف المركنػػػػة كفقنػػػػا لمظػػػػركؼ 

عنصػػػريف: االتسػػػاؽ الزمنػػػي الػػػذم يمكػػػف مػػػف خاللػػػه تطبيػػػؽ الممارسػػػات المحاسػػػبية بمػػػركر الكقػػػت بشػػػكؿ 
 .يمكف تطبيؽ السياسات كالقكاعد المحاسبية عبر الشركات باستمرارأذمستمر كالتكحيد بيف الشركات 

 التحفظ مقابؿ التفاؤؿ3-
  حػذر لمقيػاس ، لمتعامػؿ مػع عػػدـ اليقػيف فػي امحػداث المسػتقبمية بػدالن مػف نهػػ  هػك تفضػيؿ لػنه 

أكثر تفاؤالن ، كعدـ التدخؿ ، كالمجازفة. يستخدـ هػذا البعػد فػي قيػاس امصػكؿ كتقريػر الػدخؿ ، كيعنػي أف 
المحاسػػبيف يجػػب أف يككنػػكا حػػذريف كيجػػب أف يحػػاكلكا تجنػػب قيػػاس المعػػامالت كامحػػداث  يػػر المؤكػػدة. 

مػػػف اسػػػتراتيجية  ان جػػػز  بكصػػػفهاعمػػػى كجػػػه الخصػػػكص ، يجػػػب عمػػػيهـ تكقػػػع الخسػػػائر بػػػدالن مػػػف المكاسػػػب 
 .التحفظ  في مهنة المحاسبة

 السرية مقابل الشفافية -4
هػػي تفضػػيؿ السػػرية كتقييػػد اإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات المتعمقػػة بالعمػػؿ التجػػارم فقػػط مكلئػػؾ الػػذيف 

كخاضػػػعنا لممسػػػا لة  ان حػػػدالن مػػػف اتبػػػاع نهػػػ  أكثػػر شػػػفافية كانفتايشػػارككف عػػػف كثػػػب فػػػي إدارتهػػػا كتمكيمهػػا بػػػ
( السرية عمى أنهػا تفضػيؿ لمػنه  الحػذر فػي اإلفصػاح ، مػع امخػذ (Gray,1988:11العامة. كما عر ؼ 

فػػي االعتبػػار السػػمات المحاسػػبية امساسػػية التػػي تنبػػع مػػف تػػأثير اإلدارة عمػػى كميػػة المعمكمػػات التػػي يػػتـ 
 .الكشؼ عنها لم ربا 

أف القيـ الثقافية لهكفستد تبنػي قػيـ المهػف المتعمقػة بالمحاسػبة. عمػى هػذا  Grayيقترح إطار عمؿ 
ا يتعمػػػؽ بأنظمػػػة التقػػػارير النحػػػك ، تػػػؤثر قػػػيـ المػػػدرا  المػػػالييف ) المحاسػػػبيف( عمػػػى أحكػػػامهـ كقػػػراراتهـ فيمػػػ
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عمػى أنظمػة المحاسػبة الكطنيػة. ، كاإلفصاح عف المعمكمات كالقضايا المماثمة ، كالتػي بػدكرها تػؤثر المالية
أربع فرضيات تأخذ في االعتبار العالقة بيف القيـ الثقافية كالقيـ المحاسبية  Grayفي هذا السياؽ ، اقترح 

بأربعػػة مجػػاالت مختمفػػة هػػي   االحتػػراؼ مقابػػؿ قيمػػة الرقابػػة القانكنيػػة )السػػمطة( ، كقيمػػة التكحيػػد مقابػػؿ 
مقابػػؿ التفػػػاؤؿ )القيػػاس( ، كقيمػػػة السػػرية مقابػػػؿ الشػػفافية )اإلفصػػػاح(. المركنػػة )اإلنفػػػاذ( ، كقيمػػة الػػػتحفظ 

( أف (Gray,1988:9بالنسػػبة لممقيػػاس امكؿ لقػػيـ المحاسػػبة "االحتػػراؼ" مقابػػؿ الرقابػػة القانكنيػػة افتػػرض 
تجنػػب عػػدـ اليقػػيف حيػػث الفرديػػة ككممػػا كانػػت مرتبػػة أقػػؿ مػػف حيػػث كممػػا احتمػػت الدكلػػة مرتبػػة أعمػػى مػػف "

 ."االحتراؼحيث سمطة ، كمما زاد احتماؿ احتاللها مرتبة عالية مف كمسافة ال
بكػػؿ مػػف الفرديػػة كتجنػػب عػػدـ اليقػػيف ،  ان قػػكثي ان طػػأف االحتػػراؼ يمكػػف أف يػػرتبط ارتبا Grayاقتػػرح 

ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف تفضػػػيؿ امحكػػػاـ المهنيػػػة المسػػػتقمة فػػػي أنظمػػػة المحاسػػػبة يتكافػػػؽ مػػػع المسػػػتكل العػػػالي 
هناؾ تركيز أكبر عمى االستقالؿ كاإليماف بالقرارات الفرديػة كاالحتػراـ لممسػاعي الفرديػة.  يككف ذإلمفردانية 

يكجػػد اعتقػػاد بالمعػػب النزيػػه كأقػػؿ عػػدد ممكػػف مػػف حيػػث كمػػا أنػػه يتكافػػؽ مػػع تجنػػب عػػدـ اليقػػيف الضػػعيؼ 
، هنػػاؾ  يكػػكف مػػف السػػهؿ تحمػػؿ مجمكعػػة متنكعػػة مػػف امحكػػاـ المهنيػػة. باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾااذ القكاعػػد ، 

مف المرجح أف يتـ قبكؿ االحتراؼ في مجتمع مسػافة السػمطة أذارتباط أقؿ قكة بيف االحتراؼ كمسافة القكة 
يكجد اهتمػاـ أكبػر بالمسػاكاة فػي الحقػكؽ. يتطمػع المقيػاس الثػاني لمقػيـ المحاسػبية ، التكحيػد حيث الص يرة 

ابميػػة لممقارنػػة بمػػركر الكقػػت داخػػؿ نفػػس مقابػػؿ المركنػػة ، إلػػى قيػػاس الدرجػػة التػػي يجػػب أف تكػػكف هنػػاؾ ق
الكياف ، أك بيف كيانات إعداد التقارير المختمفة. عمى سبيؿ المثاؿ ، سيسمح نظاـ مرف لم اية لممحاسبيف 

، (1988:10باسػػتخداـ ممارسػػات محاسػػبية مختمفػػة يمكػػف أف تخػػدـ فػػي مكاقػػؼ مختمفػػة. فػػي هػػذا الصػػدد 
Gray:فرض ما يمي ) 

تجنب عدم اليقين ومسافة القوة ، وكمما كانت مرتبة أقـل مـن حيث  مرتبة أعمى منكمما احتمت الدولة "
 ."التوحيدحيث الفردية ، كمما زاد احتمال حصولها عمى مرتبة عالية من حيث 

بأف التكحيد يمكف ربطه بتجنب عدـ اليقيف العػالي كمسػافة السػمطة العاليػة كالفرديػة  Grayيجادؿ 
كافؽ تفضيؿ التكحيد مع تفضيؿ تجنب عدـ اليقيف القكم ، كالذم سػيؤدم بػدكرا المنخفضة. كفقنا لذلؾ ، يت

ػا مػع تفضػيؿ النزعػة  إلى اعتماد قكانيف كلكائح كقكاعد سمكؾ صارمة. كمػا أف تفضػيؿ التكحيػد يتكافػؽ أيضن
ػا بمسػافة القػكة  ؽ يػتـ تطبيػػأذالفرديػة عمػى عكػس النزعػة الجماعيػػة   باإلضػافة إلػى ذلػؾ ، فهػك مػػرتبط أيضن
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 كالن التكحيد بسهكلة أكبر في مجتمع كبير لمسافة القكة يككف فيه فرض قكانيف كأنظمة ذات طابع مكحد مقبػ
 بسهكلة.

. مف Gray 9766كاعتمدا  9761كما يشير إلى تصنيؼ المناطؽ الثقافية كما افترضه هكفستد 
مناطؽ الثقافة الالتينية امكثر أف مناطؽ الثقافة امنجمك كالشمالية تتناقض مع  ان حهذا التصنيؼ يبدك كاض

مػػف ناحيػػة أخػػرل ، آسػػيا ، الشػػرؽ امدنػػى ، الالتينيػػة امقػػؿ  ان كر كالجرمانيػػة مػػف ناحيػػة ، كامكثػػر تطػػ ان كر تطػػ
كعميػػه، يعػػد العػػراؽ كفقػػا لهػػذا الدراسػػة مػػف دكؿ  .تطػػكران ، منػػاطؽ الثقافػػة اآلسػػيكية كامفريقيػػة امقػػؿ تطػػكران 

 كحيد في الممارسات المحاسبية كالرقابة القانكنية عمى امنشطة المحاسبية.الشرؽ امدنى التي تتسـ بالت
 (2)الشكل 

 القيم المحاسبية: التوحيد والمهنية
 الرقابة القانكنية 

 المستعمرة االسيكية                الالتينية اقؿ تطكران      
  اكثر تطكران اسيا       
 اقؿ تطكران اسيا     
 افريقيا      

 المركنة جرماني التكحيد   
 الشماؿ        اكثر تطكران الالتينية                     

 انجمك       
   

 
 االحتراؼ    

 (GRAY،(1998:10باالعتماد عمى المصدر :  مف اعداد الباحثة
 

مػػػف التػػػأثيرات. الػػػتحفظ    ان يجػػػتػػػـ تصػػػنيؼ الػػػدكؿ اآلسػػػيكية المسػػػتعمرة بشػػػكؿ منفصػػػؿ ، كتمثػػػؿ مز 
ابػػؿ التفػػاؤؿ هػػي القيمػػة المحاسػػبية الثالثػػة. يتنػػاكؿ درجػػة الحػػذر المسػػتخدمة فػػي قيػػاس امصػػكؿ كتقػػارير مق

امرباح. تؤدم درجة عالية مف تجنػب عػدـ اليقػيف إلػى زيػادة الر بػة فػي تخفيػؼ الػدخؿ المبمػغ عنػه كتقيػيـ 



 44           القيم الثقافية الوطنية واثرها على التحفظ احملاسبي الثالث ..........املبحث  الفصل الثاني : 
 

نظمػة المحاسػبة ، كيمكػف مػف أ ان مػمه ان بػجان أيضػان  يعػدامصكؿ ، ثـ يؤدم إلى مسػتكل أعمػى مػف الػتحفظ. 
قيمػػػة بكصػػػفه مالحظػػػة االرتبػػػاط بأبعػػػاد هكفسػػػتد بكضػػػكح. عمػػػى كجػػػه الخصػػػكص ، العالقػػػة بػػػيف الػػػتحفظ 

محاسبية كتجنب عدـ اليقيف فيما يتعمؽ بكيفية قياـ الشركات التػي تعمػؿ فػي مجتمعػات عاليػة تجنػب عػدـ 
بالنسػػبة لهػػذا النػػكع مػػف العالقػػات ، افتػػرض اليقػػيف بقيػػاس امحػػداث المسػػتقبمية كتأثيراتهػػا كاإلبػػالغ عنهػػا. 

Gray,1988:10) ييأت( ما: 
الفرديـة حيـث تجنـب عـدم اليقـين وكممـا كانـت مرتبـة أقـل مـن حيث كمما احتمت الدولة مرتبة أعمى من "

 "التحفظ  حيث والذكورة ، كمما زادت احتمالية احتاللها مرتبة عالية من 
يات مختمفة مف القكة عبر ارسات إعداد التقارير له مستك تأثير التحفظ عمى القياس المحاسبي كمم

، كتؤدم هذا االختالفات إلى التسػاؤؿ "إلػى أم مػدل يمكػف ربػط الػتحفظ   بػالقيـ الثقافيػة؟". يجػادؿ البمداف
Gray  بتجنب عدـ اليقيف مف الدكؿ التي لديها درجات عالية في تجنب  ان قكثي ارتباطان  بأف التحفظ  مرتبطه

ف يمكػػػػف أف تسػػػػتخدـ امحكػػػػاـ كالسػػػػمككيات المتحفظػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػع عػػػػدـ اليقػػػػيف مػػػػف امحػػػػداث عػػػػدـ اليقػػػػي
بأف هنػاؾ  أيضان  Grayالمستقبمية مف خالؿ تقميؿ التبايف  ير المتكقع في ظؿ بيئات عدـ اليقيف. يجادؿ 

لمػػرجح أف عالقػػة ضػػعيفة بػػيف الػػتحفظ   كالمسػػتكيات امعمػػى مػػف الفرديػػة كالػػذككرة ، إلػػى الحػػد الػػذم مػػف ا
لمقيػػاس. المقيػػاس الرابػػع كامخيػػر لمقػػيـ  ان ظػػأقػػؿ تحف ان جػػيػػدعـ فيػػه التركيػػز عمػػى اإلنجػػاز الفػػردم كامدا  نه

 دالمحاسبية ، السرية مقابؿ الشفافية ، ينطكم عمى استعداد الكيانات المبم ة لدفصاح عف المعمكمات. تع
تؤثر عمى قرار اإلدارة فيمػا يتعمػؽ بكميػة المعمكمػات أنها حيث لمقيمة المحاسبية مف  ان ممه ان دهذا القيمة بع

 :( ما يميGray (1988:11,التي يتـ الكشؼ عنها مصحاب المصمحة. في هذا السياؽ ، افترض
تجنب عدم اليقين ومسافة القوة ، وكمما كانـت مرتبـة حيث كمما احتمت الدولة مرتبة أعمى من "
 ."السريةحيث ية احتاللها مرتبة عالية من الفردية والذكورة ، زادت احتمالحيث أقل من 

بتجنػب عػدـ اليقػيف كمسػافة القػكة  ان قكثي ان ط( بأف السرية مرتبطة ارتبا,Gray (1988، جادؿ يران أخ
كالفرديػػة. يتماشػػى الميػػؿ إلػػى السػػرية مػػع الػػدرجات العاليػػة فػػي تجنػػب عػػدـ اليقػػيف ، كينبػػع هػػذا السػػمكؾ مػػف 

تكشػػػؼ عنهػػػا الكيانػػػات المبم ػػػة مػػف أجػػػؿ تجنػػػب التضػػػارب كالمنافسػػػة الحاجػػة إلػػػى تقييػػػد المعمكمػػػات التػػي 
مع مسػتكل أعمػى مػف مسػافة السػمطة ، كيالحػظ  ككذلؾ الحفاظ عمى أمف المعمكمات. تتكافؽ السرية أيضان 

أف المجتمعػػات ذات المسػػافات العاليػػة مػػف المحتمػػؿ أف تتميػػز بحجػػب المعمكمػػات مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى 
 جتمع.عدـ المساكاة داخؿ الم
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 ان قػكثي يرتبط تفضػيؿ الجماعيػة ارتباطػان  ذإباإلضافة إلى ذلؾ ، ترتبط السرية بتدني درجات الفردية 
ػا بػأف هنػاؾ ارتباطػان  Grayبسرية المعمكمات داخؿ المجتمػع. يجػادؿ  أقػؿ أهميػة بػيف السػرية كالػذككرة  أيضن

كعية الحياة كالناس كالبيئة ، تميػؿ يتـ التركيز بشكؿ أكبر عمى نحيث لدرجة أف المجتمعات امكثر رعاية 
. فػػي الكاقػػع ، يبػػدك أف ان يػػفيمػػا يتعمػػؽ بالمعمكمػػات ذات الصػػمة اجتماع السػػيما ان حػػإلػػى أف تكػػكف أكثػػر انفتا

فػػػي إعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة  ان ر حػػػذ ان جػػػهمػػػا يطبػػػؽ نهميأف كحيػػػث السػػػرية أك السػػػرية مرتبطػػػة بػػػالتحفظ مػػػف 
السػػرية ببعػػد الكشػػؼ عػػف المعمكمػػات بينمػػا تتعمػػؽ الػػتحفظ   بأبعػػاد  ، تتعمػػؽدان لمشػػركات. كبشػػكؿ أكثػػر تحديػػ

القياس. القيـ المحاسبية التي تتعمؽ بكؿ مف ممارسات القياس كاإلفصاح التي تستخدمها الشػركات كدرجػة 
المعمكمػػات التػػي تكشػػؼ عنهػػا تمػػؾ الشػػركات هػػي تحفػػظ كسػػرية عمػػى التػػكالي. يمكػػف دمػػ  هػػذا امبعػػاد مػػع 

 الثقافية تصنيؼ المناطؽ 
الشػكؿ  لدشارة إلى االرتباطات بيف هذيف البعديف لمقيمة المحاسبية كمجمكعػات البمػداف كمػا هػك مبػيف فػي 

 القيـ المحاسبية. الشفافية كالتحفظ( 3) 
 (3شكل )
 الشفافية والتحفظ القيم المحاسبية

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 الشفافية

 (GRAY،(1998:10باالعتماد عمى المصدر : مف اعداد الباحثة 

 اقل تطوراً الالتينية

 جرمانية

 اكثر تطوراً اسيا   

 اقل تطوراً اسيا

اكثر تطوراً 

 الالتينية

 

 الشمال

انجلو                          

 سيوةةالمستعمرات اال

 

السرية
  

 التفائؿ التحفظ
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أف تجمعػػات منطقػػة الثقافػػة لمجمكعػػة بمػػداف الشػػماؿ امكركبػػي ،  ان حمػػف هػػذا الشػػكؿ ، يبػػدك كاضػػ
بقػيـ المحاسػبة المتعمقػة بالشػفافية  ان قػكثي كمجمكعة أنجمك ، كالمجمكعة االستعمارية اآلسيكية تػرتبط ارتباطػان 

إلػى اإلفصػاح عػف معمكمػات أكثػر كالتفاؤؿ ، مما يشير بالتالي إلى أف تمػؾ المجمكعػات مػف البمػداف تميػؿ 
المػالي  المحاسػبامػا العػراؽ فيقػع فػي المنطقػة بػيف السػرية كالػتحفظ، كعميػه فػاف . مف المجمكعات امخػرل

فػػي العػػراؽ مػػف المتكقػػع اف يتسػػـ بالسػػرية كعػػدـ الر بػػة فػػي التكسػػع فػػي االفصػػاح مػػف جهػػة كبػػالتحفظ فػػي 
 ان كر أف التجمعػػػات اآلسػػػيكية كامفريقيػػػة امقػػػؿ تطػػػ فػػػي المقابػػػؿ ، يبػػػدك القيػػػاس المحاسػػػبي مػػػف جهػػػة أخػػػرل.

كالشػػرقية القريبػػػة كالجرمانيػػة كالالتينيػػػة امكثػػر تطػػػكران تػػرتبط ارتباطنػػػا كثيقػػان بالسػػػرية  ان ر كالالتينيػػة امقػػؿ تطػػػك 
سمسمة مف المقاالت التي تناقش تأثير القيـ الثقافيػة الكطنيػة عمػى أنظمػة  David Borkerكالتحفظ. نشر 

، Borker ،6196 ،Borker ،6191a ،Borkerالماليػػػة دكليػػػان)انظر ، عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ، المحاسػػػبة 
6191b ،Borker ،6192a ،Borker ،6192b مػػػف خػػػالؿ هػػػذا المقػػػاالت ، يحػػػاكؿ بػػػكركر تكسػػػيع .)
مف خالؿ اقتراح كيفية تكافؽ بعدم هكفستد الجديديف )التكجه طكيؿ المدل كاالن ماس( مع  Grayنمكذج 
 .Grayالمحاسبية امربعة ؿامبعاد 

لمقيـ   Gray  ممفان شخصيان ثقافيان مناسبان بنا ن عمى إطار  Borker ، اقترحفي هذا الصدد
في الكاليات المتحدة كالمممكة المتحدة كأستراليا ككندا  Hofstede المحاسبية كعمى فحص القيـ الثقافية لػ

أف  (Borker,2013a: 173)ه طكيؿ امجؿ( ، يقترحكنيكزيمندا. بالنسبة لمبعد الثقافي الخامس )التكج
ككؿ مف أبعاد القيـ المحاسبية امربعة   Hofstedeؿ التكجه طكيؿ االجؿ هناؾ عالقة مباشرة بيف

كالرقابة القانكنية ، كالسرية. مف ناحية أخرل ، بالنسبة لمبعد الثقافي السادس  ،: التحفظ ، كالتكحيدGrayؿ
 Grayناؾ عالقة مباشرة بيف هكفستد ككؿ مف أبعاد القيـ المحاسبية امربعة ؿ)االن ماس( ، يقترح أف ه

عمى العالقات بيف  Gray التفاؤؿ كالمركنة كاالحتراؼ كالشفافية. في سياؽ الكشؼ عف المعمكمات ، يؤكد
 .أربعة أبعاد ثقافية كب عد محاسبي كاحد هك السرية مقابؿ ب عد قيمة الشفافية

الشفافية تتعمؽ بكمية المعمكمات التي تـ الكشؼ عنها ، مع زيادة مقدار مف المفترض هنا أف 
زيادة مقدار اإلفصاح العاـ. مف المرجح أف ترتبط السرية بمستكل عاؿو مف تجنب  ان ضالشفافية ، يجب أي

عدـ اليقيف كمسافة القكة مف ناحية ، كانخفاض مستكل الفردية كالذككرة مف ناحية أخرل. تعكس 
عداد التقارير المالية في أم بمد التفاعؿ بيف العكامؿ البيئية )بما في ذلؾ الثقافة الكطنية( ممارسات إ
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، كلكف السؤاؿ في هذا الصدد هك أم عامؿ أك مجمكعة مف العكامؿ قد يككف لها التأثير كالمنظمات
 .امكبر عمى تركيز التقارير المالية في هذا البمد
اسػػػات آثػػػار العكامػػػؿ البيئيػػػة عمػػػى عمميػػػات المحاسػػػبة الماليػػػة فػػػي الكاقػػػع ، درسػػػت العديػػػد مػػػف الدر 

عداد التقارير بشكؿ عاـ ككشؼ المعمكمات ب أحػد امسػباب الرئيسػة  شػكؿ خػاص. تعتبػر العكامػؿ الثقافيػةكا 
عمى أف هناؾ عالقة مهمة بػيف )  sailter&Niswander (1995,397: لمتنكع المحاسبي الدكلي. يؤكد

ة الكطنيػة لهكفسػتد ككشػؼ المعمكمػات   هػذا القػيـ هػي الفرديػة كتجنػب عػدـ اليقػيف. اثنيف مػف القػيـ الثقافيػ
ككجػػدكا أف هنػػاؾ ارتباطػػان إيجابيػػان مهمػػان بػػيف: تجنػػب عػػدـ اليقػػيف كالسػػرية ، كاالرتبػػاط السػػمبي الكبيػػر بػػيف 

بنا ن عمى أحد ( أيضان اقتراحان حكؿ االرتباط بيف الثقافة كاإلفصاح ، 9774الفردية كالسرية. درس حسيف )
الػػذككرة / امنكثػػة. كأشػػار إلػػى أنػػه داخػػؿ المجتمػػع الهكلنػػدم النسػػائي ، يػػتـ نشػػر  -نمػػاذج هكفسػػتد لمثقافػػة 

المعمكمػػػات بسػػػهكلة كأف الثقافػػػة الهكلنديػػػة تتطمػػػب مزيػػػدان مػػػف المسػػػا لة ، ال سػػػيما تمػػػؾ المتعمقػػػة بالقضػػػايا 
 :( ما يأتي911: 9774،الحسيف(االجتماعية. في هذا المجاؿ ، يذكر 

بنــاًء عمــى هــذال الختالفــات الثقافيــة ، يتوقــع المــرء أن تركــز التقــارير الماليــة فــي الثقافــة األمريكيــة  "
أداة تنافسية مهمة يتم توفيرهـا عمـى بوصفها الذكورية عمى المشاركين في السوق وأن ترى المعمومات 

التركيــز عمــى المســاءلة أمــام  مضــ . مــن ناحيــة أخــرى ، فــي الثقافــة الهولنديــة النســائية ، ســيكون
المجتمع ، وينبغي النظر إلى المعمومات عمى أنها مهمة لممشـاركة الشـاممة. يجـب نشـر المعمومـات أو 

 ." العديد من جوانب أنشطة المؤسسة بسهولة
فصاحات بفحص تأثير امنظمة القانكنية لمبمد عمى ام)  Jaggi and Low (2000,495: قاـ 

ركات. ككشػػفكا أف تػػأثير القػػيـ الثقافيػػة عمػػى عمميػػات اإلفصػػاح المػػالي التػػي تقػػـك بهػػا الماليػػة مػػف قبػػؿ الشػػ
الشػػركات الدكليػػة ضػػئيؿ ، ممػػا يشػػير إلػػى أف القػػيـ الثقافيػػة قػػد ال تكػػكف ذات صػػمة باإلفصػػاح المػػالي مػػف 

ات قبػػؿ الشػػػركات العاممػػػة عبػػػر الحػػدكد الكطنيػػػة. بػػػدالن مػػػف ذلػػؾ ، يقترحػػػكف أف الشػػػركات متعػػػددة الجنسػػػي
مرتبطة بإفصػاحات ماليػة عاليػة ب ػض النظػر عػف امنظمػة القانكنيػة أك القػيـ الثقافيػة لمبمػد. عمػى العكػس 

( أف قػػػرارات اإلفصػػػاح عػػػف الشػػػركات تتػػػأثر بالثقافػػػة (Archambault,2003:174مػػػف ذلػػػؾ ، اسػػػتنت  
هػػك كظيفػػة ثقافيػػة  كامنظمػػة الكطنيػػة كنظػػاـ الشػػركة. كبنػػا ن عمػػى ذلػػؾ ، فػػإف اإلفصػػاح عػػف الذمػػة الماليػػة
 Hope:2008,591كأنظمػػػة كطنيػػػة كسياسػػػية كاقتصػػػادية كأنظمػػػػة ماليػػػة كتشػػػ يمية لمشػػػركات. اسػػػػتخدـ 
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النسبية لألصؿ القانكني كالثقافة الكطنية في شرح مستكيات الكشؼ عف الشركات عمى المسػتكل الػدكلي. 
 إفصاح الشركة. كيشير إلى أف كال مف امصؿ القانكني كالثقافة مهماف في شرح مستكيات

 Willett ك Chanchani ، قػاـ Gray’s (1988) ت القيمػة المحاسػبية لػػنػايامػف أجػؿ اختبػار صػحة ب
كنيكزيمنػػدا. كجػػدكا    لمعػػد م كمسػػتخدمي البيانػػات الماليػػة فػػي الهنػػد   بفحػػص القػػيـ المحاسػػبية (2004)

ميػؿ بتح (ScholtensandDam2007,273 )مف االحتراؼ كالتكحيد. يقكـ Grayبعض الدعـ لمنشآت 
السياسػػات امخالقيػػة لمشػػركات فػػي البمػػداف الصػػناعية كمحاكلػػة اكتشػػاؼ دكر الثقافػػة فػػي تفسػػير االخػػتالؼ 
بيف الدكؿ. كجدكا أف الفردية كتجنب عدـ اليقيف يرتبطاف بشكؿ إيجابي بسياسة أخالقية حازمة ، في حيف 

يؤكػد أف  (,Askary et al. :2008) ت. بينمػا ،بهػذا السياسػا ان بأف الػذككرة كمسػافة السػمطة يرتبطػاف سػم
عمػػػى المهنيػػػة كاإلفصػػػاحات  ان بمسػػػافة القػػػكة الكبيػػػرة ، كتجنػػػب عػػػدـ اليقػػػيف الشػػػديد ، كالجماعػػػات تػػػؤثر سػػػم

 .المالية
ي أحػد المحػددات المهمػة فػي ممارسػات إعػداد هػ، يمكننا أف نجادؿ هنا بأف الثقافة الكطنية  ان ر أخي  

عاـ مف خالؿ تأثيرها عمى الخيارات المؤكدة لدجرا ات المحاسبية أك تحديػد المػدل التقارير المالية بشكؿ 
الػػذم يجػػب أف تفصػػح فيػػه الشػػركة عػػف معمكمػػات مفصػػمة فػػي البيانػػات الماليػػة عمػػى الػػر ـ مػػف أف الثقافػػة 

الكشػػػؼ عػػػف حيػػػث فػػػي تحديػػػد الجكانػػػب المسػػػتقبمية لسػػػمكؾ الشػػػركات مػػػف  مان حاسػػػ ان ر الكطنيػػػة قػػػد تمعػػػب دك 
( ، 9774مكمػػات ، فإننػػا نعتقػػد أف الثقافػػة ليسػػت المحػػدد الكحيػػد لمعمػػؿ البشػػرم. باالتفػػاؽ مػػع حسػػيف )المع

بيف أكلئؾ الذيف يفترضػكف "السػمكؾ العقالنػي كذات المصػمحة الذاتيػة المتػأثر بالحػد  ان طفإنه يشكؿ حالن كس
السػػمكؾ كالمؤسسػات مقيػػدة بالعالقػات االجتماعيػػة فػي طػػرؼ كاحػد" ، كأكلئػؾ الػػذيف يفترضػكف أف " امدنػى 

تمامػػان بالعالقػػات االجتماعيػػة". يعػػد السػػمكؾ البشػػرم عقالنيػػان فػػي سػػياؽ ثقافػػة ديناميكيػػة كمت يػػرة مػػف خػػالؿ 
 التفاعالت بيف أعضا  هذا الثقافة كامطراؼ الخارجية امخرل.

مثػػؿ مؤشػػرات ت ةالمػػالي يتحػػدد فػػي ضػػك  اربعػػ ا تقػػدـ يمكػػف القػػكؿ اف أدا  المحاسػػببنػػا  عمػػى مػػ
القيـ المحاسبية لمبيئة التي يعمؿ بها كهي: التكحيد، المهنيػة، الشػفافية، كالػتحفظ. بمػا اف مؤشػرات التكحيػد 
كالمهنيػػة هػػي متطمبػػات تنظيميػػة كليسػػت شخصػػية تػػرتبط بامنظمػػة المحاسػػبية لمدكلػػة سيقتصػػر قيػػاس أدا  

 المالي في دراستنا الحالية عمى استخداـ مؤشر التحفظ.  المحاسب
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 الفصل الثالث
 أنعكاسات األبعاد الثقافية لهوفستد عمى التحفظ المحاسبي

  المبحث االول
 بحثوصف لمجتمع عينة ال

ث ببذي حتلببر ألحبب  مثلببل تطةببأل ث  بببو  ثمو ببو تتوجببم طتباتببلب ث تلببر ث تىببرم تاببو ث طجتطبب  و     
ر ث طحدثثحب  ألبي حط بل  اتللبر سل حسبت دو سي وسبحا  طبل وسبل أل و وثمسلس ث طثبقي ث ذي تستثد ث ح  ث تلب

إذث  ببو حطتاببر طىرألبب  دخحقبب  تببل طجتطبب  ث تلببر طببل لحببر  ،ث تحببلر ث ىحثبب  طلطببل تببو و ث دخبب  ألببي ث  تحببلر
وذ بر  ل   بأل طجتطب   صبل و وسوصبلم  لصب  تب  وخبد تبو ث تحبلر ث طجتطب  ث بذي  ،لجط  و صل ص 

حط ل ث تىرم تاح  ث ذي حىثي ث قل ط  سو ث طجطوت  ث تي حط ل سل حتىرم تاحلل ط لثحل وتشرحل وهثل حثدرج 
 تىطحو ث ثتل ج طل ث ىحث  إ و ث طجتط  ث ذي حط ل ث تىرم تاح  ةو إ و ث طجتط  ث  اي .

طل تقدو، ولسم بتحى  طش ا  ث تلر وث لبدم طثلبل وتضبرخ ث تتبلر ث ار بحلب تقحبلس تثلًء تاو 
، ألببلل طجتطبب  ث درثسبب  ث لل حبب  حطةببأل طجطوتبب  طببل تقببلرحر ث شببر لب ث طدرجبب  ألببي ث ببتلاا ث طللسببتيطسببتوى 

 سوق ث ىرثق  ألورثق ث طل ح ، وسوق تطلل  ألورثق ث طل ح  ث تي تتوزع تابو ط تابم ث قبلتبلب ث ىلطاب  ألبي
 ث سوق. 

مدثء ث طللسم ث طل ي  لً خحلستوصا  تثلء تاو هدم ث تلر، تو ثتتطلد طستوى ث تلاا ث طللستي 
وتحثبب  ث درثسبب  تطوجببم سيسببأل زطثحبب  طببل ث تحلثببلب ث طسببتطد  ث لسببلتلب ث  تلطحبب   اشببر لب تحثبب  ث تلببر 

توثخببب  >510و ث بب 5108سطببدهل  طببس سبببثوثب  طشببلهدثب سبببثوح   طسببتوى ث ببتلاا ث طللسبببتي  ااتببر  طبببل 
( 011(   بببأل دو ببب . وحسبببتىرخ ث تبببي تلابببحي وصببباحل  ىحثببب  ث درثسببب  ث تبببي تت بببول) 81( طشبببلهد  )011)

 طل ح  وسوق تطلل  ألورثق ث طل ح شر   طدرج  ألي سوق ث ىرثق  ألورثق ث 
شر   طدرج  ألي سوق تطلل  81تت ول تحث  ث شر لب ثمردثح  طل :  الشركات األردنية 3-1-1

ث جدوأل و % طل ثجطل ي ث شر لب ث طدرج  وطل ط تام خبلتلب ث تطلأل ;9ث دو ي وهي تطةأل ثست  
 حو ح ث شر لب ث ط تلر  طل ثمردل:  تيثآل
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 (11جدول ) 
 عينة البحث الشركات االردنية 

 تحث  ث شر لب ثمردثح 
 خبلع ث صثلت  ث طصلرمخبلع 

 طجطوت  ث ىصر  يستةطلر ث تثر ثإلسيطي ثمردثي
 ث زي  صثلت  ثم تس  ث جلهز  ث تثر ث ردثي ث  وحتي
 ث ردثح   صثلت  ثمثلتحم ث تثر ث تجلري ثمردثي

 ثمردثح   اصثلتلب ث  شتح  / جوثح و تثر ث س لل  اتجلر  وث تطوحأل
 ث تلبول ث جلهز وث تورحدثب ث ثشل ح  تثر ث ستةطلر ث ىرتي ث ردثي 

 ث ىرتح   صثلت  ث طوثسحر ث طىدثح  تثر صاو  ثإلسيطي
 ث قدس  اصثلتلب ث  رسلثح  تثر ثإلتللد

 ثمردثح   تجلحز وتسوحق ث دوثجل وطثتجلتلل تثر ث طؤسس  ث ىرتح  ث طصرألح /ث ردل
 ثآل تلل ثمردثح  ث تثر ث ستةطلري
 ث ستةطلرثب ث ىلط  تثر ث طلأل ثمردثي

 ث وبثح   ادوثجل ثمردل –تثر سوسحت  جثرثأل 
 ث طصلث  ث ىرتح  ث دو ح   ألغذح  وث ستةطلر تثر ث قلهر  تطلل

 دثر ث ضذثء تثر ث ردل
 طصلث  ث زحوب ث ثتلتح  ثمردثح  ث تثر  ث هاي ث ردثي

 ث وبثح   صثلت  ث صام ث تثر ث ىرتي
 طثلجو ث اوسالب ث ردثح  ث اثلدق و ث سحلل 

 طصلث  ث سطثب ثمردثح  ث اثلدق وث سحلل  ث ردثح 
 ث توتلس ث ىرتح  ث ىرتح  ث دو ح   ااثلدق

 ث تأطحل ث شرق  اطشلرح  ث ستةطلرح 
 ث شرق ثموسب  اتأطحل ث دو ح   ااثلدق وث سوثق ث تجلرح 

 ث ثسر ث ىرتي  اتأطحل  تبوحر ث طشلرح  ث سحللح ثمردل 
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 ث تأطحل ث ردثح  ث ر ل ز  يستةطلر
 ثمردل –ث تأطحل ث ىرتح   ُسرى  اتثطح  وث ستةطلر

 د تل  اتأطحل ث  دطلب
 ث قدس  اتأطحل ث سوثق ث لر  ث ردثح 

 ث تسلحيب ث تجلرح  ث ردثح 
  اتجلر  وث ستةطلرثبث طت صص   شر   81ث ىدد ث  اي 

 تثدثر  اتجلر  وثإلستةطلر
           طل ثتدثد ث بل ت   

شبر   طبل خببلع ث طصببلرم  81ثل تبدد ث شببر لب ث  احب   اىحثب  ثمردثحب  هببو  (01)ث جبدوأل  حتبحل
طصبرألل ألبي  08ثشتطأل خبلع ث طصلرم طبل ث شبر لب ثمردثحب   ِثذ وث صثلت  وث اثلدق وث  دطلب وث تأطحل.

شر   وهو ثمتاو تبحل ث ىحثب  ثمردثحب . ثطبل خببلع ث اثبلدق وث تبلطحل  ;0لحل ثشتطأل خبلع ث صثلت  تاو 
ثسبت  تطةحبأل  بأل خببلع  تبيشبر لب تابو ث تبوث ي. وحو بح ث شب أل ثآل 7، 9، :وث  دطلب ألقد ثشتطأل تابو 

 ث تلر  اىحث  ثمردثح : ح  تحث طل ث شر لب ثمردث
 ( 4شكل ) 

 تحميل عينة الشركات االردنية

 
 طل ثتدثد ث تللة 
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شر   طدرج  ألي سوق ث ىرثق  81تت ول تحث  ث شر لب ث ىرثخح  طل :  الشركات العراقية 3-1-2 

% طل ثجطل ي ث شر لب ث طدرج  وطل ط تام خبلتلب ث تطلأل. 96 ألورثق ث طل ح  وهي تطةأل ثست  
 تحث   اتلر:توصاللحو ح ث شر لب ث ط تلر  طل ث ىرثق  تيث جدوأل ثآلو 

 (11جدول)
 عينة البحث الشركات العراقية 

 تحث  ث شر لب ث ىرثخح 
 خبلع ث صثلت  خبلع ث طصلرم

 ث  حلب  ث لدحة  ث طصرم ثمهاي ث ىرثخي
 وث تيستح ح ث شر  ث وبثح   اصثلتلب ث  حطحل ح   ث طصرم ث ىرثخي ث سيطي
 ث ىرثخح   ألتطلأل ث لثدسح  ث طصرم ث ىرثخي ث تجلري
 ث ىرثخح   اطاروشلب وث سجلد ث طصرم ث طتلد  يستةطلر
 ث  ثدي  يثتلجلب ث اقلللب ث تحبرح  ث طصرم ث وبثي ث سيطي

 ث طثصور اصثلتلب ث دوث ح  طصرم ثشور ث دو ي
 ث ليأل ث صثلتح  طصرم ث ستةطلر ث ىرثخي
 ث وبثح   اصثلتلب ث طىدثح  وث درثجلب طصرم ث  احج ث تجلري
 ثثتلج  ي تس  ث جلهز  طصرم ث شرق ثموسب

 تضدثد  صثلت  طوثد ث تضاحم طصرم ث شطلأل
 تضدثد  اطشروتلب ث ضلزح  طصرم ث طثصور  يستةطلر

 ث زرثت  طصرم ث طوصأل
 ث ىرثخح   ثتلج وتسوحق ث الوو طصرم إحيم
 ث ىرثخح   تسوحق ث طثتجلب ث زرثتح  ثستلير تلتأل
 ث هاح   يثتلج ث زرثتي طصرم تضدثد

 ث لدحة   يثتلج ث لحوثثي طصرم سوطر ث تجلري
 ث شرق ث وسب  تسوحق ث سطلر طصرم  وردستلل
 ث ىرثخح   ثتلج ث تذور ث اثلدق و ث سحلل 



 17            اب  الطببقي  لدرااة اجل .…  ........................................: املبحث االولالفصل الثالث 
 

 ث  دطلب ث وبثح   يستةطلرثب ث سحللح 
 ث ىرثخح   اثقأل ث تري ث طثصور ألثلدق

 ث طىطور   يستةطلرثب ث ىرثخح  ألثلدق تشتلر
 ث ث ت   اطقلو ب ث ىلط  ألثلدق  رتيء
 تضدثد ث ىرثق  اثقأل ث ىلو ألثدق ث سدحر
 ث تأطحل ألثدق تلتأل
 ث طحل  اتأطحل ألثدق تضدثد

 ث  احج  اتأطحل طدحث  ث ىلم ث  رخ ث سحللح 
 ألثدق ألاسبحل

  يتصل ب  شر   81ث  اي  ث ىدد
 ثسحلسحأل  يتصل ب
     طل ثتدثد ث تللة ث طصدر : 

شببر   طببل خبببلع ث طصببلرم  81ثل تببدد ث شببر لب ث  احبب   اىحثبب  ث ىببرثق هببو  (00)ث جببدوأل  حتببحل
جببلء ث ىببدد طتثلسببقل طبب  تببدد ث شببر لب  ِثذ وث صببثلت  وث اثببلدق وث  ببدطلب وث تببأطحل. وث زرثتبب  وث تصببل ب

طصرألل ألي  :0ثمردثح  وذ ر   طلل تدو تلحز ث تحلثلب. وثشتطأل خبلع ث طصلرم طل ث شر لب ث ىرثخح  
شبر   وهبو ثمتاببو تبحل ث ىحثبب  ثمردثحب . ثطبل خبببلع ث اثبلدق ألت ببول  00لبحل ثشبتطأل خبببلع ث صبثلت  تاببو 

شببر لب.  9خحب  تابو خببلع ث زرثتب  وث بذي حلتبوي تابو شبر لب.  طبل ثشبتطاب تحثب  ث شبر لب ث ىرث >طبل 
شبببر لب تابببو ث تبببوث ي. وحو بببح  0، 5، 7ثطبببل خببببلع ث  بببدطلب وث تبببلطحل وث تصبببل ب ألقبببد ثشبببتطاب تابببو 

 ثست  تطةحأل  أل خبلع طل ث شر لب ث ىرثخح  تحث  ث تلر  اىحث  ث ىرثخح  ث  اح : (8)ث ش أل 
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 ( 5الشكل) 
 ينة البحثع تحميل الشركات العراقية

 
 
 
 
 

 توزح  ث ىحث  ث  اح  (01جدوأل)
 ث طصدر : طل ثتدثد ث تللة 

 
                       (12جدول رقم )

                   توزيع عينة البحث حسب القطاعات

 

0: 67% 08 61% 65 
00 55% 0; 69% 5< 
< 0;% : 07% 09 
9 05% ------ ----- 9 
7 ;% 7 ;% ; 
5 7% 9 05% ; 

0 5% -----  0 

81 011% 81 011% 011 
 ث طصدر : طل ثتدثد ث تللة 
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حالر ث جدوأل ثل ثتابو  ِثذ( توزح  ث ىحث  ث  اح   اتلر لسم خبلع ث تطلأل. 05ث جدوأل ) وحتحل
% طبل ثجطبل ي ث شبر لب تحثب  ث تلبر، وجبلء 65ثست  طل تحث  ث تلبر هبو خببلع ث طصبلرم ث بذي حطةبأل 

شبر  . تابو ث جلثبم ث  بر ألبلل خببلع ث تصبل ب  >5% وتىبدد ثجطبل ي >5خبلع ث صثلت  ةلثحًل تثسبت  
 اثبلدق وث زرثتب  وث  بدطلب وث تبأطل % ألقبب. ثطبل تل ثسبت   قببلع ث0 لل ثمخأل تطةحي تشبر   وثلبد  وتثسبت  

    .شر   تاو ث توث ي ;و ;و 9و 09ألقد شطاب تاو 
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 المبحث الثاني
 ختبار الفرضياتأ تحميل النتائج و

حت صو هذث ث طتلر تتشب حو وثخب  طتضحبرثب ث درثسب  )طسبلأل  ث قبو ، ث اردحب ، ث ذ ورحب ، ث توجب  
بوحبببأل ث طبببد، تجثبببم تبببدو ث حقبببحل، ث تسبببلهأل، سببباور ث بببتلاا( ألبببي ث شبببر لب تحثببب  ث تلبببر، تل سبببتثلد إ بببو 

ق وتطبلل  بألورثق ث طل حب . وخبد ( شر   طدرج  ألي سبوق ث ىبرث011ث تحلثلب ث طجطى   ىحث  ث تلر ث تل ض  )
تو ثست دثو ث توزحب  ث ت برثري وث ثسبم ث ط وحب  وثموسبلب ث لسبلتح   اطتضحبرثب وألقرثتلبل تلبدم تلدحبد طسبتوى 
ث ستجلت    أل طثلل. و ذ ر ث ثلرثألبلب ث طىحلرحب   ضبرخ تشب حو طبدحلب تشبتب خبحو ث طتضحبرثب وث اقبرثب 

تو تببرخ ث ثتببل ج وتلاحالببل تاببو طسببتوى ث ىحثبب  ث تلببر ألببي تببل سوسببلبلل ث لسببلتح . وتثببلًء تاببو ذ ببر سببح
 ث شر لب طو وت  ث درثس .

 المتغيرات الثقافية لمعراق واألردن 3-2-1
(ث قحو ث ةقلألح  ث وبثح  )طسلأل  ث قو ، ث اردح ، ث ذ ورح ، ث توج  بوحأل ث طد، 9حو ح ث ش أل رخو) 
                       (.                       تجثم تدو ث حقحل، ث تسلهأل

 (6الشكل رقم)  
 لهوفستد  توزيع التكراري والنسب الئوية لقيم الثقافة الوطنية وفقاً ال 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 طل ثتدثد ث تللة ث طصدر : 
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 التساهل تجنب عدم الٌقٌن التوجه طوٌل األمد الذكورٌة الفردٌة مسافة القوة

 القٌم هوفستٌد الثقافٌة للعراق واالردن 

 األردن العراق 
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لحر  edetsHoHتو ثست يو تحلثلب ث قحو ث ةقلألح   اىرثق وثمردل طل خلتد  ث تحلثلب ث رسطح  أل
(  بألردل، طبل جلثبم ث بر حتجبلوز 1:(  اىبرثق و ) 8>تو ح ث تحلثبلب ث ةقلألحب  طسبتوى طسبلأل  ث قبو  حتاب )

 ورحب  ألبي ثمردل ( ألبي لبحل ثل طؤشبر ث ذ1:ث ىرثق ثمردل ألي ث ططلرسلب ث ذ ورحب  تطسبتوى طسبلأل  خبو  )
(.  بذ ر تل ثسببت   اتوجب  بوحبأل ثمطببد وتجثبم تبدو ث حقببحل، ألبلل ث ىبرثق حؤشببر ثرتالتبل تببل ثمردل 78هبو )

( تابو ث تبوث ي. تابو ت بس ذ بر ألبلل 98( و)09( تابو ث تبوث ي، ثطبل ثمردل ألتلقبق )8;( و )58طلققل )
( ألبي لببحل 76ردل ث بو طسبتوى تسبلهأل )ر ثمححشب ِثذثمردل حطتبلز تلرتابلع طؤشبر ث تسبلهأل تل ثسبت   اىببرثق 

ل حتشببلر لل ثاببس طسببتوى ث اردحبب  وتطسببتوى ح(. س حببرث ألببلل ث تاببد:0ثل طسببتوى ث تسببلهأل ألببي ث ىببرثق هببو )
(61.) 
 التحفظ المحاسبيقياس  3-2-2

وث تبي حجبم ثتتطلدهبل ألبي ث تحلثبلب ث طل حب ، وطبل  ث سحلسلب ث طللسبتح حىد ث تلاا تل طللست  سلد 
ث وث بببح سل ث بببتلاا ث طللسبببتي شبببل   جبببًدث ألبببي ث ططلرسببب  ث طللسبببتح  ث ىطاحببب ، مل ثهتطبببلو ث طللسبببتحل تلبببل 

تثدطل حوثجب  ث طللسبتول طشب ا   سبحطلوصأل إ و ث ثقب  ث تي سصتح ألحلل سهو ر ل طل سر لل ث ططلرس .  
 بذ ر ألبلل ث بتلاا   أل، تلد  ح تلر ث تدث أل ث طتوثألق  طب  ث تلاابلب ث طللسبتح ث  تحلر تحل ساسا  طل ث تدث

 ث طللستي هو سلد ث طؤشرثب ث طلط  تاو سدثء وساور ث طللسم ث طل ي. 
 طقحببلس   اشببر   ثطببل تل ثسببت   اتلببر ث لببل ي ألقببد تببو ثسببت دثو طقحببلس ث قحطبب  ث دألترحبب  ث ببو ث قحطبب  ث سببوخح 

 ث دألترح  إ و ث قحط   قحلسل مدثء ث طللسم ث طل ي. ث ا ر  ث  لطث  ورثء ثست دثو اتلاا ث طللستي وتل تل ي ط
 ابببتلاا ث طللسبببتي هبببي سل طببب  ةتبببلب ث ىوثطبببأل ثم بببرى، ثابببلو طللسبببت   لً طقحلسبببتوصبببالل ث سبببوخح   ث قحطببب 

.  ذ ر، ث طللألا حطحأل إ و  اخ صلألي ث قحو ث دألترح   اشر   تل ثست   اقحط  ث ختصلدح  "ث لقحقح "  اشر  
سخببأل( حىثببي درجبب  ستاببو طببل ث ببتلاا ألببي ث طللسببت  وث ى ببس صببلحح. ث طحببز   MTB)و BTMألبب ل ثرتاببلع 
( هي سثلل  لص  تل شر لب،  طل ثث  سلد س ةر ثطلذج ث تقححو صرثط  ألبي سدم MTB)سو  BTMث ر حس   ب 

 .ث طللست ، وطثلسم ث ةر   تتلر ث سيسأل ث زطثح  
 هو  ل تي:  MTBل ثطوذج ث تلاا ث طللستي وألق 

     
  

  
 

 ثل: ِثذ
SNOSلقوق ث طا ح ; ث قحط  ث دألترح  ث و ث قحط  ث سوخح    
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MV:    ث قحط  ث دألترح 
BV:    ث قحط  ث سوخح 

(، ألبي 0ر هذث ث طقحلس ث و ثل ث شبر   تتجب  ثلبو ث بتلاا ثذث  لثبب ثتحجب  ث طىلد ب  ثخبأل طبل )ححش
( ث بببو ثتجبببلك ث شبببر   ثلبببو سحلسببب  تبببدو ث بببتلاا ألبببي ث قحبببلس 0)لبببحل تشبببحر ث ثتبببل ج ث تبببي ت بببول ث ةبببر طبببل 

( وث ببذي حىثببي ثل ث قحطبب  ث دألترحبب  0وث ألصببلا ث طللسببتي. وتببذ ر ح ببول ث وسببب ث ألترث ببي  اطقحببلس هببو )
 وألي هذك ث لل   تتج  ث شر   ثلو ث تلاا.  اشر   تى س ث قحط  ث سوخح  تش أل تلو

 البيانات الوصفية 3-2-3
هي ث تقثحلب ث ىددح  وث رسوطح  ث طست دط   تثاحو ث تحلثلب وتر لل وتلاحالل. ثإللصلء ث وصاي 

حىتطببببد شبببب أل ثإللصببببلء ث وصبببباي ث طسببببت دو  وصببببم طتضحببببر ألببببي ث ىحثبببب  تاببببو طسببببتوى ث قحببببلس ث ببببذي تببببو 
ثست دثط . حىرخ ثإللصلء ث وصاي ث توزحىلب ث ت رثرح  وث ثسم ث ط وح  وخحو ث وسب ث لسلتي وث ثلرثم 

 . أل ي تل وصم  اتحلثلب ث  لوث طىحلري 
 سموك التحفظ لممحاسب األردني3-2-3-1

( ث توزحىببببلب ث ت رثرحبببب  وث ثسببببم ث ط وحبببب  وخببببحو ث وسببببب ث لسببببلتي وث ثلببببرثم 00وحتببببحل ث جببببدوأل ) 
( شبببر   ثردثحببب  تطةبببأل تطجطوتلبببل طسبببتوى سببباور ث بببتلاا  اشبببر لب تحثببب  ث درثسببب   سبببث  81ث طىحبببلري  بببب )

( لسبم طقحبلس ث درثسب . وحشبحر ث جبدوأل إ بو 6( إ بو )1.5ث تلاا ألحلل طل ) ، و خد ث تااب درج 5108
طحأل ثتل ج ث ىحث  تل ثست  مدثء ث طللسم ث طل ي ثلو ث تلاا، إذ تا  طقدثر ث طؤشر ث  اي  اوسب ث لسلتي 

( وهذث حىتر تل ثتالق 1.95( وتلثلرثم طىحلري حتا  )0( وهو س تر طل ث وسب ث ار ي ث تل   )0.099)
تجلك ث شر لب تحثب  ث درثسب  تشب أل تبلو لبوأل ث توجب  ثلبو تبدو ث بتلاا ألبي ث قحبلس وث ألصبلا ث طللسبتي ث

 .5108 سث  
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 (13الجدول ) 
 2115 لسنة/ الشركات االردنية الوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم  

  بأ ث  ث لصل ح  

 ث تلاا
 ث طللستي  سث 

5108 
 

 5::;1.1 0.0991 ث وسب ث لسلتي
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي تثست  

 %8>دخ  
 

  :>;>.1 ث لد ث دثو

  0.6756 ث لد ث تاو

  0.0566 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم
  0.0111 ث وسحب
  8;1.6 ث تتلحل

  :1.9515 ث ثلرثم ث طىحلري
  1.51 ثخأل خحط 

  6.11 ث تر خحط   
  1;.5  ث طدى
  1;.1  ث رتحىيث طدى 
 :1.66 ;5>.1  ث  توثء
 1.995 0>>.1   ث تاربح

 طل ثتدثد ث بل ت 
( ث توزحىببلب ث ت رثرحبب  وث ثسببم ث ط وحبب  وخببحو ث وسببب ث لسببلتي وث ثلببرثم  06 طببل حتببحل ث جببدوأل )

 5109اشر لب تحث  ث درثس   سث  ( شر   ثردثح  تطةأل تطجطوتلل طستوى ساور ث تلاا  81ث طىحلري  ب )
( لسببم طقحببلس ث درثسبب . وحشببحر ث جببدوأل إ ببو طحببأل 7.9( إ ببو )1.5خببد ث تااببب درجبب  ث ببتلاا ألحلببل طببل )و 

ثتبل ج ث لتسببلم  اىحثب  تل ثسببت  مدثء ث طللسببم ث طبل ي ثلببو ث بتلاا، إذ تابب  طقببدثر ث طؤشبر ث  اببي  اوسببب 
( وهبذث حىتبر 76:.1اب  )( وتلثلرثم طىحلري حت0( وهو س تر طل ث وسب ث ار ي ث تل   ):0.0ث لسلتي )

تل ثتالق ثتجلك ث شبر لب تحثب  ث درثسب  تشب أل تبلو لبوأل ث توجب  ثلبو تبدو ث بتلاا ألبي ث قحبلس وث ألصبلا 
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 5109.  طل تتحل ث ثتل ج وجود ثرتالع باحم ألي ث طتوسب ث لسلتي  اتلاا  سبث  5109ث طللستي  سث  
 .5108تل سث  
 

 ( 14الجدول )
 / لمشركات االردنية المعياري الوسط الحسابي واالنحرافقيم  

 .Sso بأ ألي  ث لصل ح  

 ث تلاا
ث طللستي 

 5109 سث 

 1.01809 0.0:91 ث وسب ث لسلتي
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي تثست  

 %8>دخ  
  :97>.1 ث لد ثمدثو
  6:;0.6 ث لد ثمتاو

  0.0155 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم
  0.1111 ث وسحب
  1.886 ث تتلحل

  7689:.1 ث ثلرثم ث طىحلري
  1.51 ثخأل خحط 

  7.91 ث تر خحط  
  7.71  ث طدى

  8;.1  ث طدى ث رتحىي
 :1.66 >5.58  ث  توثء
 1.995 >58.;   ث تاربح

 طل ثتدثد ث تللة 
( ثدثبلك ث توزحىبلب ث ت رثرحب  وث ثسبم ث ط وحب  وخبحو ث وسبب ث لسبلتي وث ثلبرثم 07وحتحل ث جبدوأل ) 

 :510( شر   ثردثح  تطةأل تطجطوتلل طستوى ساور ث تلاا  اشر لب تحث  ث درثس   سث  81ث طىحلري  ب )
( لسبم طقحبلس ث درثسب . وحشبحر ث جبدوأل إ بو طحبأل 6.7( إ بو )1.5و خد ث تاابب درجب  ث بتلاا ألحلبل طبل )

ج ث لتسببلم  اىحثب  تل ثسببت  مدثء ث طللسببم ث طبل ي ثلببو ث بتلاا، إذ تابب  طقببدثر ث طؤشبر ث  اببي  اوسببب ثتبل 
( وهبذث حىتبر 1.990( وتلثلرثم طىحلري حتاب  )0( وهو س تر طل ث وسب ث ار ي ث تل   )0.56ث لسلتي )
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 قحبلس وث ألصبلا تل ثتالق ثتجلك ث شبر لب تحثب  ث درثسب  تشب أل تبلو لبوأل ث توجب  ثلبو تبدو ث بتلاا ألبي ث
 :510.  طل تتحل ث ثتل ج وجود ثرتالع طالوا ألي ث طتوسب ث لسلتي  اتلاا  سث  :510ث طللستي  سث  

 .5108و  5109تل سث  
 ( 08ث جدوأل ) 

 /  اشر لب ث ردثح  ث وسب ث لسلتي وث ثلرثم ث طىحلريخحو 

 .Sso بأ ألي  ث لصل ح  

 ث تلاا
 ث طللستي  سث 

510: 

 681>1.1 1;0.56 ث لسلتيث وسب 
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي 

 %8>تثست  دخ  
  0.1810 ث لد ثمدثو
  >0.758 ث لد ثمتاو

  77;0.0 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم
  0.0111 ث وسحب
  :1.76 ث تتلحل

  1.99006 ث ثلرثم ث طىحلري
  1.51 ثخأل خحط 

  6.71 ث تر خحط  
  6.51  ث طدى

  1.95  ث طدى ث رتحىي
 :1.66 0.761  ث  توثء
 1.995 5.606   ث تاربح

 طل ثتدثد ث تللة 
( ثدثببلك ث توزحىببلب ث ت رثرحبب  وث ثسببم ث ط وحبب  وخببحو 08، ألحتببحل ث جببدوأل ) ;510ثطببل تل ثسببت   سببث  

( شببببر   ثردثحبببب  تطةببببأل تطجطوتلببببل طسببببتوى سبببباور ث ببببتلاا 81ث وسببببب ث لسببببلتي وث ثلببببرثم ث طىحببببلري  ببببب )
( لسبببم ;.6( إ بببو )1.5، و خبببد ث تاابببب درجببب  ث بببتلاا ألحلبببل طبببل );510 اشبببر لب تحثببب  ث درثسببب   سبببث  

 ج ث لتسبببلم  اىحثببب  تل ثسبببت  مدثء ث طللسبببم ث طبببل ي ثلبببو طقحبببلس ث درثسببب . وحشبببحر ث جبببدوأل إ بببو طحبببأل ثتبببل
( 0( وهبو س تبر طبل ث وسبب ث ار بي ث تبل   )0.67ث تلاا، إذ تا  طقدثر ث طؤشبر ث  ابي  اوسبب ث لسبلتي )
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( وهببذث حىتببر تببل ثتاببلق ثتجببلك ث شببر لب تحثبب  ث درثسبب  تشبب أل تببلو لببوأل >::.1وتببلثلرثم طىحببلري حتابب  )
.  طببل تتببحل ث ثتببل ج سح ببل وجببود ;510ث قحببلس وث ألصببلا ث طللسببتي  سببث  ث توجبب  ثلببو تببدو ث ببتلاا ألببي 

 .5108و  5109و  :510تل سث   ;510ثرتالع طالوا ألي ث طتوسب ث لسلتي  اتلاا  سث  
  (16الجدول ) 

 2118/لمشركات االردنية لسنة قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 
ث لصل ح

 .Sso بأ ألي  ه

   ث تلاا
المحاسبي 

 2118لسنة 

 1.00155 0.6791                           ث وسب ث لسلتي
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي 

8>تثست  دخ   % 
  0.0578 ث لد ثمدثو
  0.89:8 ث لد ثمتاو

  11>0.5 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم
  0.6111 ث وسحب
  :1.91 ث تتلحل

 ث ثلرثم ث طىحلري
1.::<6
; 

 

  1.51 ثخأل خحط 
  1;.6 ث تر خحط  

  6.91  ث طدى
  1;.1  ث طدى ث رتحىي

 :1.66 0.087  ث  توثء
 1.995 0.681   ث تاربح

 
( ثدثلك ث توزحىلب ث ت رثرح  وث ثسم ث ط وح  وخحو ث وسب 09، ألحتحل ث جدوأل )>510وتل ثتقلأل ث و سث  

( شر   ثردثح  تطةأل تطجطوتلل طستوى ساور ث تلاا  اشر لب تحث  81ث لسلتي وث ثلرثم ث طىحلري  ب )
( لسم طقحلس ث درثس . :.6( إ و )1.6، و خد ث تااب درج  ث تلاا ألحلل طل )>510ث درثس   سث  
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 ج ث لتسلم  اىحث  تل ثست  مدثء ث طللسم ث طل ي ثلو ث تلاا، إذ تا  طقدثر وحشحر ث جدوأل إ و طحأل ثتل
( وتلثلرثم طىحلري حتا  0( وهو س تر طل ث وسب ث ار ي ث تل   );0.7ث طؤشر ث  اي  اوسب ث لسلتي )

( وهذث حىتر تل ثتالق ثتجلك ث شر لب تحث  ث درثس  تش أل تلو لوأل ث توج  ثلو تدو ث تلاا 00>.1)
.  طل تتحل ث ثتل ج سح ل وجود ثرتالع طالوا ألي ث طتوسب ;510ث قحلس وث ألصلا ث طللستي  سث  ألي 

 .5108و  5109و  :510و  ;510تل سث  >510ث لسلتي  اتلاا  سث  
 

 (17الجدول )
 2119/ لمشركات االردنية لسنة  قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 ث لصل ح  
.   بأ ألي 
Ss. 

ث طللستي  ث تلاا
 .  >510  سث 

 >;;1.05 11;0.7 ث وسب ث لسلتي
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي 

 %8>تثست  دخ  
  0.5501 ث لد ثمدثو
  1>6:.0 ث لد ثمتاو

  0.7611 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم
  0.6111 ث وسحب
  60;.1 ث تتلحل

  ;006>.1 ث ثلرثم ث طىحلري
  1.61 ثخأل خحط 

  1:.6 ث تر خحط  
  6.71  ث طدى

  1>.1  ث طدى ث رتحىي
 :1.66 80>.1  ث  توثء
 1.995 >1.59   ث تاربح

 طل ثتدثد ث تللة 
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 (7الشكل )
 مقارنة بين متوسطات قيم التحفظ المحاسبي لمشركات األردنية

 
 
 
 
 
 
 
 

 طل ثتدثد ث تللة ث طصدر : 
طتوسبلب خحو ث تلاا ث طللستي  اشر لب ثمردثح   اسثوثب طل ( طقلرث  تحل :حىرخ ث ش أل )

ث و وحط ل طيلا  توج  سدثء ث طللسم ث طل ي ثمردثي ثلو سحلس  تدو ث تلاا ألي ث قحلس  5108
%(.  طل تالر ث طقلرث  تلل ثتجلك تدو ث تلاا هو ثتجلك ;7%( و )09و  ل تثسم طىتد   تترثوا تحل )
ط  تدو وجود ث تيأللب جوهرح  طل سث  ث و س رى. ثذث تالر ث  تيأللب تصلتدي طالوا تش أل تلو، 
 طل جل  س رى. 5109و  5108طل جل  وسث   ;510و  >510ث جوهرح  تثد ث طقلرث  تحل سث  

ث جبببدوأل ثدثبببلك ثتبببل ج طسبببتوى ث بببتلاا ث طللسبببتي   بببأل شبببر   طبببل تحثببب  ث شبببر لب ثمردثحببب   وحتبببحل
 >510ث و  5108ل ي طل سث  ث طدرج  ألي سوق تطلل  ألورثق ث ط

 
 
 
 
 

1.16 

1.17 

1.23 

1.35 

1.48 
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 ( ثتل ج طستوى ث تلاا ث طللستي  اشر لب ث ردثح ;0جدوأل رخو )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م ة إس MVBVCONSMVBVCONSMVBVCONSMNBVCONSMVBVCONSالشرك

ك 5325000002822125240.55790000003111546590.56570000003427197620.55184000003749586180.75600000003933937790.7األردني اإلسالمي البن

ك تي االردني البن 4100000004352131791.13940000004485786541.13500000004596927221.32900000004684113221.62510000004455618091.8الكوي

ك جاري البن 1228500001238634761.01580250001379814320.91428000001458147911.01020000001495405991.5948000001340439311.4األردني الت

ك جارة االسكان بن لت 23814000009848149520.423436000009907970690.4263655000010129481450.4263655000010631601660.4172620000010261941840.6والتمويل ل

ك  2865000001972383750.72550000002000990410.82625000001991600940.81920000001987009541.01965000001948567871.0االردني العربي االستثمار بن

ك 1070000001304528681.21280000001337347951.01220000001324321111.11120000001381454901.21360000001412949821.0اإلسالمي صفوة بن

ك 1900000002721583521.42512500002933106601.22592000003100776531.22560000003706230481.42576000003767415321.5اإلتحاد بن

ك/االردن سة بن ية العربية المؤس 1276000001469828061.21452000001527771461.11287000001571075811.21034000001602418041.5913000001601787661.8المصرف

ك 1340000001454627861.11490000001537594251.01530000001620374961.11320000001738803741.31290000001742256801.4االستثماري البن

ك 2000000002821108681.41660000002694681231.61580000002779056011.81840000002915677781.62000000002867901511.4األردني المال بن

ك- األردن سوسيته بن 1010000001215178021.2950000001275870281.31100000001334408131.21000000001340920211.31260000001278287571.0 جنرال 

ك قاهرة بن 4080000002918119880.73330000003075779790.92700000003264720391.22394000003365836771.41957000003363971371.7عمان ال

ك 4032600003357457300.85760000003669449540.66000000004054472290.74900000004336654170.94200000004118906071.0االردن بن

ك لي  البن 2187500003088228211.42012500003135187861.62168250003026654041.42083725003061862611.51906222503013123341.6االردني االه

ك 413316000040408730001.0395373600035181410000.9358848000035007550001.0397936800035499090000.9368460000036706230001.0العربي البن

ط الشرق ين األوس لتأم 30030000348119981.235070000374218891.135700000421838731.243000000209327850.537100000210583700.6ل

ين العربي النسر لتأم 38500000210177150.540600000212810790.540000000207570690.581900000357513420.481900000336766420.4ل

ين 61200000407613670.757300000339095890.649500000346352750.74320000105252592.44880000101098142.1االردنية التأم

ين- األردن 5920000107664841.86160000102337511.76160000107575161.7944000094863841.0840000097266271.2 العربية التأم

تا ين دل لتأم 7040000105124801.58800000106172271.29440000106200951.112720000136048581.112400000137558501.1ل

دس ق ين ال لتأم 16000000136261650.913600000137621261.013600000134443041.010400000139029011.39200000138663041.5ل

فنادق سياحة ال 44700000298515530.735700000306311380.945900000312439830.739500000315349140.831600000310313441.0االردنية وال

دولية العربية فنادق ال ل 41920000623540441.543200000613741491.437760000611167051.61080000001668400041.526880000558656332.1ل

شاريع الشرق لم 47840000207564840.432000000201850200.625440000198082480.836160000206998820.639680000208487660.5االستثمارية ل

دولية فنادق ال ل جارية واالسواق ل 38448000568138111.538880000563331071.434992000594278041.728944000569792942.022032000551489972.5الت

شاريع لتطوير األردن سياحية الم 112850000221877240.2103090000610929020.6109190000620207930.6121390000517549250.442090000446404611.1ال

5625000117025162.14375000117808402.74625000118862832.64375000116950492.74375000114285502.6لالستثمار الركائز

لتنمية سُرى 356500061328831.7483000060985091.3575000060762941.1402500059877651.5333500059396311.8واالستثمار ل

حرة االسواق 141000000426055730.3156750000474889330.3251250000519650530.2292500000607360320.2258525000711125640.3االردنية ال

سهيالت جارية الت 22770000204666120.917325000213918471.218150000218620051.217490000249396481.4448800050384761.1االردنية الت

جارة المتخصصة لت 134000024721981.8181000012274580.7154000014313300.9174000013386520.8118000012272271.0واالستثمارات ل

دار جارة بن لت 14000000221164771.614000000229456431.616000000240338591.514600000241181231.718000000239590151.3واإلستثمار ل

1173292668883200.63120000066259610.222700000121891800.523900000104558360.426600000104395250.4لالستثمار العصر مجموعة

سة لصناعة الزي جاهزة األلب 300000089099453.0335262370107222.1208416761169172.9179492968490793.8258021147271751.8ال

ب لصناعة االردنية 314600053949311.7268125051096031.9268125049748901.9775775049054090.6268125041737221.6األنابي

شبية للصناعات األردنية/ جوايكو 7800000114789671.5500000087725921.8495000082537801.7390000063619651.6210000039957121.9 الخ

جاهز الباطون 59000000329341720.627750000338706501.226250000358950601.413250000357363092.79500000326167633.4االنشائية والتوريدات ال

دنية المواسير لصناعة العربية 13140000153498721.29360000137226481.510440000137186991.38370000142020131.76660000132743732.0المع

دس ق 268560975321472.8373001378738872.1350621279052302.3290941079077582.7216340876597773.5الخرسانية للصناعات ال

جهيز األردنية سويق لت دواجن وت جاتها ال 9957040142603711.422851556150859610.721202475227458671.119082227229578791.217904312225060681.3ومنت

2424000088385140.41092000094784260.91136000099744430.914640000109346910.715240000108619990.7األردنية اآللبان

30500000235767810.830700000236247970.827700000245311780.924000000257644481.124200000259144351.1العامة االستثمارات

دواجن الوطنية ل 31500000780657372.531200000784514922.523700000676418752.920700000670583133.215900000591926733.7ل

دولية العربية المصانع ذية ال 22575000359478281.621525000339033741.619110000276993791.416380000244207701.52021168761645040.3واالستثمار لألغ

ذاء دار 446031841362790.91417141349188510.3755034384176851.1580795687279841.51112000065055700.6الغ

660000053777920.8672000054744890.8668000056589190.8748000060438540.8106250000333100070.3األردنية النباتية الزيوت مصانع

ب لصناعة الوطنية 264759118955860.7470682927844260.6441265235779020.8544227141294510.82285250006757970003.0الصل

م فات مناج فوس 18526510.5-4102500007736290001.91765500008072450004.62103750007183490003.42343000006707780002.924177784االردنية ال

ت مصانع 77973353769663831.094293358815870040.973137797733670471.037475565376100841.017038428758450940003.4األردنية االسمن

17496675008609820000.515980296508921900000.614038998758595320000.613347463508078850000.610150000346251803.4العربية البوتاس

20152016201720182019
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 (8شكل )
 مستويات التحفظ المحاسبي لمشركات االردنية مقارنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 طل ثتدثد ث تللة 
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( شر   ثلو ث بتلاا ث طللسبتي، ثذ تبرثوا ث طؤشبر ث  بلو تل شبر لب :0وألقًل  اثتل ج ثتيك تطحأل )
%( طبببل تحثببب  67( ، و حشببب أل هبببذث ث ىبببدد طبببل ث شبببر لب ثسبببت  )0( ث بببو ثخبببأل طبببل ) 1.0ث طتلااببب  طبببل )

(شبببر لب طبببل تحثببب  66%( طبببل ث ىحثببب  ث  احببب   ادرثسببب . طبببل جلثبببم ث بببر تطحبببأل) :0ث شبببر لب ث ردثحببب  و )
( ، وحشب أل هبذث 6( و ثخبأل طبل )0ث شر لب ثمردثح  ثلو تدو ث تلاا تطستوى تلاا حترثوا تحل ث ةر طل )

 ادرثسببب . %( طبببل ث ىحثببب  ث  احببب  68%( طبببل تحثببب  ث شبببر لب ث ردثحببب  و )99ث ىبببدد طبببل ث شبببر لب ثسبببت  )
ي طقلرث  تحل طستوحلب ث تلاا ث طللسبتي  قبلتبلب ث تطبلأل ألبي سبوق تطبلل  بألورثق توحو ح ث ش أل ثآل

 ث طل ح :
 (9الشكل)

 نتائج احتساب التحفظ المحاسبي 

 
 طل ثتدثد ث تللة ث طصدر : 

ث صبثلت  ل ألبي خببلع حوألقل  اش أل ستيك تشحر ثتبل ج ثلتسبلم ث بتلاا ث طللسبتي ث بو ثل ث طللسبت
ثمردثي حطحاول تش أل س ةر ثلو تدو ث تلاا ألي ثإلألصلا وث قحلس طقلرث  تتقح  ث قبلتلب، ثذ تا  طتوسب 

(. أل بي تبل ذ بر، تشبحر ثتبل ج ثلتسبلم ث بتلاا ث طللسبتي ث بو 0.8طؤشر ث بتلاا ث طللسبتي س ةبر طبل )
 طبببل ي ثلبببو تبببدو ث بببتلاا ثل خببببلع ث اثبببلدق حبببأتي ألبببي ث طرتتببب  ث ةبببلثي طبببل لحبببر ثتجبببلك سببباور ث طللسبببم ث

(. طل جل  س برى ألبلل خببلع ث  بدطلب  بلل ثم ةبر طبحي ثلبو ث بتلاا ث طللسبتي 0.6وتطستوى س ةر طل )
(، وتل تببل ي ألببلل خبببلع ث  ببدطلب هببو ث قبببلع 0تل ثسببت   اشببر لب ث ردثحبب  ثذ تابب  طؤشببر ث ببتلاا ثخببأل طببل )

 ل.ث ولحد ث ذي حطحأل ثلو ث تلاا  طل خبلتلب ث تطلأل ألي ث رد
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 سموك التحفظ لممحاسب العراقي3-2-3-2

( 81( ث توزحىلب ث ت رثرح  وث ثسم ث ط وح  وخحو ث وسب ث لسبلتي وث ثلبرثم ث طىحبلري  بب )>0حتحل ث جدوأل )
، 5108شر   ترثخح  طدرج  تطةأل تطجطوتلل طسبتوى سباور ث بتلاا  اشبر لب ث ىرثخحب  تحثب  ث درثسب   سبث  

 بو طحبأل ( لسبم طقحبلس ث درثسب . وحشبحر ث جبدوأل إ7.70( إ بو )1.5و خد ث تااب درج  ث تلاا ألحلل طل )
ثتببل ج ث ىحثبب  تل ثسببت  مدثء ث طللسببم ث طببل ي ثلببو ث ببتلاا، إذ تابب  طقببدثر ث طؤشببر ث  اببي  اوسببب ث لسببلتي 

( وهبذث حىتبر تبل وجبود 0.07( وتبلثلرثم طىحبلري حتاب  )0( وهو س تر طل ث وسب ث ار ي ث تبل   );0.5)
و ث بببتلاا ألبببي ث قحبببلس تشبببتب ثسبببتي ألبببي ثتجبببلك ث شبببر لب تحثببب  ث درثسببب  تشببب أل تبببلو لبببوأل ث توجببب  ثلبببو تبببد

 . 5108وث ألصلا ث طللستي  سث  
 (19الجدول )

 2115/ لمشركات العراقية لسنة  قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 .Sso بأ ألي  ث لصل ح  

ث طللستي  ث تلاا
 5108  سث 

 1.09060 1:;0.5 ث وسب ث لسلتي
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي 

 %8>تثست  دخ  
  ;95>.1 ثمدثوث لد 

  0.9005 ث لد ثمتاو
  ;0.511 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم

  >95>.1 ث وسحب
  0.610 ث تتلحل

  0.07190 ث ثلرثم ث طىحلري
  1.15 ثخأل خحط 

  7.70 ث تر خحط   
  >7.6  ث طدى

  ;0.9  ث طدى ث رتحىي
 :1.66 7;>.1  ث  توثء
 1.995 1.5:0    ث تاربح
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( ث توزحىبببلب ث ت رثرحببب  وث ثسبببم ث ط وحببب  وخبببحو ث وسبببب ث لسبببلتي وث ثلبببرثم 51 طبببل حتبببحل ث جبببدوأل )
( شبببر   تطةبببأل تطجطوتلبببل طسبببتوى سببباور ث بببتلاا  اشبببر لب ث ىرثخحببب  تحثببب  ث درثسببب   سبببث  81ث طىحبببلري  بببب )

وحشحر ث جدوأل  ( لسم طقحلس ث درثس .5>.9( إ و )1.17، و خد ث تااب درج  ث تلاا ألحلل طل )5109
إ و طحأل ثتل ج ث لتسلم  اىحث  تل ثست  مدثء ث طللسم ث طبل ي ثلبو ث بتلاا، إذ تاب  طقبدثر ث طؤشبر ث  ابي 

( وهببذث 0.6( وتببلثلرثم طىحببلري حتابب  )0( وهببو س تببر طببل ث وسببب ث ار ببي ث تببل   )0.68 اوسببب ث لسببلتي )
تبلو لبوأل ث توجب  ثلبو تبدو ث بتلاا  حىتر تل وجود تشبتب ثسبتي ألبي توجب  ث شبر لب تحثب  ث درثسب  تشب أل

.  طبببل تتبببحل ث ثتبببل ج وجبببود ثرتابببلع طالبببوا ألبببي ث طتوسبببب 5109ألبببي ث قحبببلس وث ألصبببلا ث طللسبببتي  سبببث  
 .5108تل سث   5109ث لسلتي  اتلاا  سث  

 (21الجدول )
 2116ط الحسابي واالنحراف المعياري / لمشركات العراقية لسنة الو قيم  

 .Sso بأ ألي  ث لصل ح  

ث طللستي  ث تلاا
 5109  سث 

 6>6;1.0 1>0.68 ث وسب ث لسلتي
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي 

 %8>تثست  دخ  
  6>;>.1 ث لد ثمدثو
  9;5:.0 ث لد ثمتاو

  0.5691 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم
  0.1555 ث وسحب
  5>0.9 ث تتلحل

  ;0.6118 ث ثلرثم ث طىحلري
  1.17 ثخأل خحط 

  5>.9 ث تر خحط  
  >;.9  ث طدى

  0.95  ث طدى ث رتحىي
 :1.66 :;;.0  ث  توثء
 1.995 ;8.78    ث تاربح
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ثدثلك ث توزحىلب ث ت رثرح  وث ثسم ث ط وح  وخحو ث وسبب ث لسبلتي وث ثلبرثم  ( 50 طل حتحل ث جدوأل)   

 اشبببر لب ث ىرثخحببب  تحثببب  ث درثسببب   سبببث  ( شبببر   تطةبببأل تطجطوتلبببل طسبببتوى سببباور ث بببتلاا 81ث طىحبببلري  بببب )
( لسبببم طقحبببلس ث درثسببب . وحشبببحر :>.7( إ بببو )1.18-، و خبببد ث تاابببب درجببب  ث بببتلاا ألحلبببل طبببل ):510

ث جدوأل إ و طحأل ثتل ج ث لتسلم  اىحث  تل ثست  مدثء ث طللسم ث طل ي ثلو ث تلاا، إذ تا  طقدثر ث طؤشر 
( 0.69( وتلثلرثم طىحلري حتاب  )0وسب ث ار ي ث تل   )( وهو س تر طل ث 0.86ث  اي  اوسب ث لسلتي )

وهبذث حىتبر تببل وجبود تببدو ثتابلق ثسببتي  تجبلك ث شببر لب تحثب  ث درثسبب  تشب أل تببلو لبوأل ث توجبب  ثلبو تببدو 
.  طل تتبحل ث ثتبل ج وجبود ثرتابلع باحبم ألبي ث طتوسبب :510ث تلاا ألي ث قحلس وث ألصلا ث طللستي  سث  

 .5108و ثرتالع طالوا طقلرث  تسث   5109ل سث  ت :510ث لسلتي  اتلاا  سث  
 (21)الجدول

 2117قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري / لمشركات العراقية لسنة  

 .Sso بأ ألي  ث لصل ح  

    ث تلاا
ث طللستي  سث  
510:  

 >66>1.0 :0.869 ث وسب ث لسلتي
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي 

 %8>تثست  دخ  
  0;0.07 ثمدثوث لد 

  586>.0 ث لد ثمتاو
  ;0.765 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم

  >;>0.1  ث وسحب
  1:;.0 ث تتلحل

  0.69:79 ث ثلرثم ث طىحلري
   -1.18 ثخأل خحط 

  :>.7 ث تر خحط  
  8.15  ث طدى

  5.06  ث طدى ث رتحىي
 :1.66 87>.1  ث  توثء
 1.995 1.069   ث تاربح

 طل ثتدثد ث بل ت 
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( ثدثبببلك ث توزحىبببلب ث ت رثرحببب  وث ثسبببم ث ط وحببب  وخبببحو 55، ألحتبببحل ث جبببدوأل );510ثطبببل تل ثسبببت   سبببث  
( شببببر   ترثخحبببب  تطةببببأل تطجطوتلببببل طسببببتوى سبببباور ث ببببتلاا 81ث وسببببب ث لسببببلتي وث ثلببببرثم ث طىحببببلري  ببببب )

( 00.65( إ بو ):.1-ث تلاا ألحلل طل )، و خد ث تااب درج  ;510 اشر لب ث ىرثخح  تحث  ث درثس   سث  
لسم طقحلس ث درثس ، وحىد ث ارق تحل ثخأل خحط  وثتاو خحط   طل هذك ث سث  هو طبل ث تبر ث اروخبلب تبحل 
طستوحلب ث تلاا ث طللستي  ىحثب  ث شبر لب ث ىرخحب .   طبل حشبحر ث جبدوأل إ بو طحبأل ثتبل ج ث لتسبلم  اىحثب  

( وهببو 5.58لاا، إذ تابب  طقببدثر ث طؤشببر ث  اببي  اوسببب ث لسببلتي )تل ثسببت  مدثء ث طللسببم ث طببل ي ثلببو ث ببت
( وهبذث حىتبر تبل وجبود تشبتب وث بح 5.99( وتبلثلرثم طىحبلري حتاب  )0س تر طل ث وسب ث ار ي ث تبل   )

ألي ثتجلك ث شر لب تحث  ث درثس  تش أل تلو لوأل ث توج  ثلو تدو ث تلاا ألي ث قحلس وث ألصلا ث طللستي 
تبل  ;510ث ثتبل ج سح بل وجبود ثرتابلع  تحبر ألبي ث طتوسبب ث لسبلتي  ابتلاا  سبث   .  طل تتحل;510 سث  
 .5108و  5109و  :510سث  

  ( 22الجدول )
 2118قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري / لمشركات العراقية لسنة 

 .Sso بأ ألي  ث لصل ح  

ث تلاا 
ث طللستي  سث  

510; 

 0>1.6:9 5.58:7 ث وسب ث لسلتي
ألتر  ث ةق   اوسب ث لسلتي 

 %8>تثست  دخ  
  0.8111 ث لد ثمدثو
  >6.107 ث لد ثمتاو

  16:>.0 %8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم
  0.0706  ث وسحب
  016.: ث تتلحل

  5.99807 ث ثلرثم ث طىحلري
  -:.1 ثخأل خحط 

  00.65 ث تر خحط  
  >00.6  ث طدى

  :6.0  ث طدى ث رتحىي
 :1.66 0.978  ث  توثء
 1.995 >5.61   ث تاربح

 ة طل ثتدثد ث تلل
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( ثدثببلك ث توزحىببلب ث ت رثرحبب  وث ثسببم ث ط وحبب  وخببحو 56، ألحتببحل ث جببدوأل )>510وتل ثتقببلأل ث ببو سببث  
( شببببر   طدرجبببب  ألببببي سببببوق ث ىببببرثق  ببببألورثق ث طل حبببب  تطةببببأل 81ث وسببببب ث لسببببلتي وث ثلببببرثم ث طىحببببلري  ببببب )

، و خد ث تااب درج  ث تلاا ألحلل طل >510ساور ث تلاا  اشر لب تحث  ث درثس   سث   تطجطوتلل طستوى
( لسم طقحلس ث درثس ، وحىد ث ارق تبحل ثخبأل خحطب  وثتابو خحطب   بطل هبذك ث سبث  07.88( إ و )1.18-)

هببو ث تببر ألببرق طببل تببحل ث اروخببلب ألببي طسببتوحلب ث ببتلاا ث طللسببتي  ىحثبب  ث شببر لب ث ىرخحبب  حقلتابب  ثثلببرثم 
( وهببذث حىتبر تببل وجببود تشببتب  تحبر ثسببتحل  تجببلك ث شببر لب تحثب  ث درثسبب  تشبب أل تببلو >6.0طىحبلري حتابب  )

.  طبل حشبحر ث جبدوأل إ بو طحبأل ;510لوأل ث توج  ثلو تدو ث تلاا ألي ث قحلس وث ألصلا ث طللسبتي  سبث  
 طؤشببر ث  اببي  اوسببب ثتببل ج ث لتسببلم  اىحثبب  تل ثسببت  مدثء ث طللسببم ث طببل ي ثلببو ث ببتلاا، إذ تابب  طقببدثر ث

(.  طبل تتبحل ث ثتبل ج سح بل وجبود ثرتابلع طالبوا 0( وهو س تر طل ث وسب ث ار ي ث تل   ):5.6ث لسلتي )
و  5109و  :510وثرتابلع  تحبر تبل سبث   ;510تبل سبث   >510ألي ث طتوسب ث لسبلتي  ابتلاا  سبث  

5108. 
 ( 23الجدول )

 2119ت العراقية لسنة / لمشركا الوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 

 .Sso بأ ألي  ث لصل ح  
التحفظ 

المحاسبً 

 2019لسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0045187 203706 الوسط الحسابً

فترة الثقة للوسط 

الحسابً بنسبة دقة 

95% 

  104625 الحد األدنى

 302786 الحد األعلى
 

  109623 %5 الوسط الحسابً المشذب

  009706 الوسٌط

  100209  التباٌن

  3019523 االنحراف المعٌاري

  -0005 اقل قٌمة

  14055 اكبر قٌمة 

  14059  المدى

  2032  المدى الربٌعً

 00337 20051  االلتواء

 00662 40116   التفرطح
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 (11الشكل ) 
 2115مقارنة بين متوسطات قيم التحفظ المحاسبي لمشركات العراقية المدرجة لمسنوات من  

 .2119الى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طل ثتدثد ث تللة ث طصدر : 
( ستيك طقلرث  تحل طتوسبلب خحو ث تلاا ث طللستي  اشر لب ث ىرثخح  01وحىرخ ث ش أل )

ث طللسم ثمردثي ألحط ل طيلا  توج  سدثء . وتاو غرثر سدثء >510ث و  5108ث طدرج   اسثوثب طل 
ث طللسم ث طل ي ث ىرثخي سح ل ثلو سحلس  تدو ث تلاا ألي ث قحلس و  ل تثسم طتالوت  وتصلتدح  تترثوا 

%(.  طل تالر ث طقلرث  تلل ثتجلك تدو ث تلاا هو ثتجلك تصلتدي طالوا تش أل :06%( و )>5تحل )
  ث و س رى. ثذث تالر ث  تيأللب ث جوهرح  تثد ث طقلرث  تلو، ط  تدو وجود ث تيأللب جوهرح  طل سث

طل جل  س رى. وحو ح ث جدوأل  :510و  5109و  5108طل جل  وسث   ;510و  >510تحل سث  
ثدثلك ثتل ج طستوى ث تلاا ث طللستي   أل شر   طل تحث  ث شر لب ث ىرثخح  ث طدرج  ألي سوق ث ىرثق 

 .>510ث و  5108 ألورثق ث طل ي طل سث  
 
 
 
 

1.29 

1.36 

1.54 

2.26 

2.37 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

التحفظ 
 المحاسبً

مقارنة سنوية لمتوسط مستوى التحفظ المحاسبي 
 للشركات العراقية

2019 2018 2017 2016 2015 
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 ( نتائج مستوى التحفظ المحاسبي لمشركات العراقية24جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م ة إس MVBVCONSMVBVCONSMVBVCONSMNBVCONSMVBVCONSالشرك

لي المصرف 1375002614931.91025002880592.81175002878382.4850002577663.01525002633811.7العراقي األه

1275002719052.11500002541731.71250002586422.11000002578092.61000002584732.6االسالمي العراقي المصرف

جاري العراقي المصرف 1025002811692.71200002818172.31225002896912.41175002839582.41150002839582.5الت

حد المصرف 1110003374303.0930003227753.5690003277344.72700030552911.32100030545414.5لالستثمار المت

2484902620371.12761002632781.03037102632780.92259002883361.32510002678621.1االسالمي الوطني المصرف

دولي اشور مصرف 1075002719042.5850002652713.1750002638453.5575002684084.7600002730614.6ال

1700002846381.71500002830331.91050002838622.7700002833444.0675002824794.2العراقي االستثمار مصرف

خليج مصرف جاري ال 1530003229722.11350003252692.41170003321642.8570003147885.5420003075267.3الت

ط الشرق مصرف 1275002681172.11075002720932.5875002694563.1325002647128.12500027004410.8األوس

شمال مصرف 780003442384.4360002491276.9600002981845.0330002774348.4330002727158.3ال

2175002689621.22475002731511.11975002752621.41575002972861.91675002790801.7لالستثمار المنصور مصرف

631252609394.11414002666601.9808002666603.3404002629396.5404002662536.6الموصل مصرف

800002547133.2725002590003.6750002586193.4550002614354.8450002554705.7إيالف مصرف

725002447233.4825002138642.6750002138642.9475002634545.5275002634549.6بابل مصرف

داد مصرف 2925003042981.02275002944301.31525002877541.9725002667423.7750002718593.6بغ

سومر مصرف جاري  2375002598531.12250002633491.22250002677731.22250002683821.21275002688822.1الت

5800004641600.85040005081341.05120005635841.14400005935221.34360006018871.4كوردستان مصرف

خياطة ديثة ال ح 280010360.4414013130.3490011890.2399015560.4650018820.3ال

ةالوطنية 820150050.6941636190.4865732050.4987238650.42885647320.2والبالستيكية الكيميائية للصناعات الشرك

دسية لألعمال العراقية 94516571.8105013161.3108011691.1117011771.0123010750.9الهن

فروشات العراقية لم سجاد ل 214020591.0257519900.8405024110.6399028350.7442534480.8وال

دي قاحات لالنتاجات الكن 659360940.9469364821.4451464821.4742563110.81003963110.6البيطرية الل

دوائية المنصورللصناعات 491679761.6433475261.7446474591.7414076661.9614669771.1ال

495013830.3433128540.7346538581.1433166751.5594071331.2الصناعية الهالل

دنية للصناعات الوطنية دراجات المع 34505640.225007830.3355012160.3875025530.31415030930.2وال

سة انتاج جاهزة لاللب 2172919380.12341719010.12086822620.12174920480.11991620480.1ال

داد 208416270.8198710090.514909890.7140410950.8213810950.5التغليف مواد لصناعة بغ

داد لمشروبات بغ 391020212650.13325002166800.74752523178320.7636627330790.15834273760650.6الغازية ل

سويق النتاج العراقية حوم وت 2325067840.31840069490.43970069810.22495073910.32375072320.3الل

سويق العراقية 284424460.9261026541.0275425730.9316823810.8433823810.5الزراعية المنتجات لت

6502950.57022950.46903180.56903280.56332920.5الزراعي لالنتاج االهلية

ديثة ح حيواني لالنتاج ال 210967233.2205166133.2131265205.073863958.786163017.3ال

ط الشرق سويق االوس 210016310.8228016390.7241516850.7274511850.4262513830.5االسماك لت

ذور النتاج العراقية 42900283780.746050355320.843050236970.647250259710.560900443300.7الب

سياحية لالستثمارات الوطنية 4893378230.253151108130.240645135600.343772146930.356904149410.3ال

نادق 4413716370.06138321520.03475426380.13507828880.13800245820.1المنصور ف

نادق 3093845890.146550117030.342000110170.33500079050.236750150820.4عشتار ف

نادق 800057960.7800057360.7540057551.1750081741.1637581491.3كربالء ف

دق ن دير ف س 6290.0-0.113629-1035-0.114744-979-2632911510.02087711020.117966ال

دق ن 7200015480.06500025320.07500045410.18900073930.1150000120610.1بابل ف

دق ن داد ف 2671660140.23844060010.23248251780.23287370850.23229674690.2بغ

دينة سياحية الكرخ العاب م 586012260.2545012330.2440012970.3418012730.3480012680.3ال

دق ن سطين ف ل 4201877110.26928567910.15694845720.14917060480.14242072730.2ف

قل العراقية لن 16520214671.314000178701.39940164311.79940142651.420860140430.7البري ل

74304197130.344544204320.543282204320.542370.8233240.640093245020.6العراقية لالستثمارات المعمورة

خبة قاوالت الن لم 142525391.884725683.074325683.566125383.886825412.9العامة ل

داد قل العراق بغ لن 15000249361.712850349722.714800298072.015810444372.818050474172.6العام ل

ين االمين لتأم 262639521.5341041661.2160339932.5114640113.5206240041.9ل

خليج ين ال لتأم 72019522.7200020551.0106026602.5116026002.2136025711.9ل

سيل 221960021387791.0196850021082101.1162750017853391.1238700015515280.6268150013461750.5لالتصاالت اسيا

20152016201720182019
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 (11الشكل )
 مقارنة مستويات التحفظ المحاسبي لمشركات المعراقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 طل ثتدثد ث تللة 
( شببببر   ترثخحبببب  ثلببببو ث ببببتلاا ث طللسببببتي، ثذ تببببرثوا ث طؤشببببر ث  ببببلو 55وألقببببًل  اثتببببل ج ثتببببيك تطحببببأل )

( ، و حشبب أل هببذث ث ىببدد طببل ث شببر لب 0( ث ببو ثخببأل طببل ) 1.0تل شببر لب ث ىرثخحبب  ث طتلاابب  طببل ثخببأل طببل )
تطحبببأل %( طببل ث ىحثبب  ث  احبب   ادرثسبب . طببل جلثببم ث ببر 55%( طببل تحثبب  ث شببر لب ث ىرثخحبب  و )77ثسببت  )

( و ثخبأل 0( شر   طل تحث  ث شر لب ث ىرثخح  ثلو تدو ث بتلاا تطسبتوى تلابا حتبرثوا تبحل ث ةبر طبل );5)
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%( طل ث ىحث  ;5%( طل تحث  ث شر لب ث ىرثخح  و )89( ، وحش أل هذث ث ىدد طل ث شر لب ثست  );طل )
 قبلتلب ث تطلأل ث ىرثخح :ث  اح   ادرثس . وحو ح ث ش أل ثدثلك طقلرث  تحل طستوحلب ث تلاا ث طللستي  

 
 (12الشكل)

 مقارنة بين مستويات التحفظ المحاسبي لقطاعات االعمال العراقية 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 طل ثتدثد ث تللة 
ل ألببي خبببلع ث طصببلرم حوألقببل  اشبب أل ستببيك تشببحر ثتببل ج ثلتسببلم ث ببتلاا ث طللسببتي ث ببو ثل ث طللسببت

ثإلألصلا وث قحلس طقلرث  تتقح  ث قبلتلب، ثذ تاب  طتوسبب ش أل س ةر ثلو تدو ث تلاا ألي تث ىرثخي حطحاول 
(. أل بي تبل ذ بر، تشبحر ثتبل ج ثلتسبلم ث بتلاا ث طللسبتي ث بو 6.58ثست  ث تلاا ث طللستي س ةر طبل )

ثل خببببلع ث تبببأطحل حبببأتي ألبببي ث طرتتببب  ث ةبببلثي طبببل لحبببر ثتجبببلك سببباور ث طللسبببم ث طبببل ي ثلبببو تبببدو ث بببتلاا 
س ببرى ألببلل خبببلع ث اثببلدق  ببلل ثم ةببر طببحي ثلببو ث ببتلاا ث طللسببتي  (. طببل جلبب 5.5وتطسببتوى س ةببر طببل )

(، وتل تببل ي ألببلل خبببلع ث اثببلدق هببو ث قبببلع 1.8تل ثسببت   اشببر لب ث ىرثخحبب  ثذ تابب  طؤشببر ث ببتلاا ثخببأل طببل )
 ث ولحد ث ذي حطحأل ثلو ث تلاا  طل خبلتلب ث تطلأل ألي ث ىرثق.

 محاسبياختبار التوزيع الطبيعي لنتائج التحفظ ال 3-2-3
ث تحلثبببلب  طبببل  طجطوتببب ث  هبببذك   تلدحبببد طبببل إذث  لثبببب ث تحلثبببلبألبببي ثإللصبببلء، ُتسبببت دو ث تتبببلرثب 

طببببل  ببببيأل ث توزحبببب  ث بتحىببببي و لسببببلم طببببدى ثلتطل حبببب  توزحبببب  ث طتضحببببر ث ىشببببوث ي ثمسلسببببي  طصببببطط جحدثً 
 . طجطوت  ث تحلثلب تش أل بتحىي
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  (25جدول )
سميرنوف و اختبار  -)اختبار كولموغوروف  المحاسبياختبار التوزيع الطبيعي لنتائج التحفظ 

  شابيروا(
 Tests of Normality 
  

 
 ث تاد

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

ث تلاا 
 ث طللستي

 044. 50 953. *200. 50 142. ث ردل
 097. 50 961. *430. 50 189. ث ىرثق

 *. This is a lower bound of the true significance. 
 a. Lilliefors Significance Correction 

 
ث ىببرثق وثمردل حتتىببلل توزحبب    تحلثببلب ث ببتلاا ث طللسببتي تببلل  ببي طببل ث جببدوأل ثتببيك  تشببحر ثتببل ج ث تلاحببأل

( وتل تبببل ي ألبببلل ث تحلثبببلب ت  ببب   اتوزحببب  1.18ث تبببر طبببل ) (Sig)ثسبببتحل ثذ تاضبببب درجببب  ثمهطحببب  ث بتحىبببي
 لسم ث ار ح  ثتيك.  ث بتحىي

 ( 13شكل )
 مستوى التشتت في البيانات الحقيقية عن مستوى التحفظ المحاسبي لمعراق

 
 
 
 
 
 
 
 

 طل ثتدثد ث تللة            
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طسببتوى ث تشببتب ألببي ث تحلثببلب ث لقحقحبب  تببل طسببتوى ث ببتلاا ث طللسببتي  ثتببيك (06وحو ببح ث شبب أل)
 ث توزح  ث بتحىي ث طاترخ. ي اىرثق ذ

 (14شكل ) 
 لألردن مستوى التشتت في البيانات الحقيقية عن مستوى التحفظ المحاسبيمقارنة ب 
 
 
 

 
 
 
 
 

 طل ثتدثد ث تللة 
ث لقحقح  تل طستوى ث تلاا ث طللستي  ألردل طستوى ث تشتب ألي ث تحلثلب طقلرث  ت (07حو ح ث ش أل )

 ث توزح  ث بتحىي ث طاترخ يذ
 ( 15شكل )

 اختبار مستوى التشتت في بيانات التحفظ المحاسبي لألردن
 
 
 
 
 
 
 
 

   طل ثتدثد ث تللة                   
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طستوى ث تشتب طستوى ألي تحلثلب ث تلاا ث طللستي  ألردل. إذث  Q-Qث تتلر  (08ث ش أل )  وحو ح
 حشحر ث  تتلر ث و تشتب وث ح ثستحل ألي ث تحلثلب  ث طست اص  طل ث شر لب ث ىرثخح  تحث  ث تلر. 

 
 ( 16شكل )  

 في بيانات التحفظ المحاسبي لمعراقاختبار مستوى التشتت مستوى 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. إذث  اىرثقطستوى ث تشتب طستوى ألي تحلثلب ث تلاا ث طللستي  Q-Q(  ث تتلر 09وحو ح ث ش أل )
حشحر ث  تتلر ث و تشتب وث ح ثستحل ألي ث تحلثلب  ث طست اص  طل ث شر لب ث ىرثخح  تحث  ث تلر. وهو 

 س تر طقلرث  تل تشتب ألي ث تحلثلب ثمردثح .
 نموذج االنحدار المتعدد  3-2-4

ث ثلدثر ث طتىدد هو سساوم إلصل ي حط ل ثست دثط   تلاحأل ث ىيخ  تحل طتضحر وثلد تلت   تلاحأل
)طىحلر( وطتضحرثب طتىدد  )طتثتئ(. ث لدم طل تلاحأل ث ثلدثر ث طتىدد هو ثست دثو ث طتضحرثب ث طستقا  

تو ترجحح  أل طتضحر ث تي طل ث طىروم سل خحطلل تتثتأ تل قحط  ث اردح  ث طىتطد  ث تي ث تلرهل ث تللر. ح
طستقأل طل  يأل إجرثء تلاحأل ث ثلدثر   طلل سخصو خدر طل ث تثتؤ طل طجطوت  ث طتضحرثب ث طستقا . 
تشحر ثموزثل إ و ث طسلهط  ث ثستح   اطتضحرثب ث طستقا  ألي ث تثتؤ ث  اي وتسلأل ث تاسحر ألحطل حتىاق تتأةحر 

تلب تحل ث طتضحرثب ث طستقا  حىقد تطاح  ث تاسحر.  أل طتضحر ألي إجرثء ث تثتؤ، تاو ث رغو طل سل ث رت
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تش أل طجطوت  ث طتضحرثب ث طستقا  ث طوزوث  طتضحر ث ثلدثر، وهو طزحج  بي طل ث طتضحرثب ث طستقا  
ث تي تتثتأ تش أل سأل أل تل طتضحر ث تلت . طتضحر ث ثلدثر ث ذي حشلر إ ح  سحً ل تلسو طىلد   ث ثلدثر سو 

 ةر ثمطةا  ث طىروأل  تاو ثبلق وثس   طجطوت  طتثوت  تحل ث تقثحلب طتىدد  ثطوذج ث ثلدثر، هو س
 ذ ر، حشحر ث ثلدثر  لً أل.  طل هو طذ ور ستيك، حالو ث رتتلب ث ىيخ  تحل طتضحرحل.  يث طتضحرثب

ث طتىدد إ و طدى ث تتلحل ألي ث طتضحر ث تلت  ث ذي حط ل تاسحرك طل  يأل ث تأةحر ث طشترر  اىدحد طل 
طتضحر ث تلت ، حتو دطج ث طتضحرثب ث طستقا . تثدطل حتو ترثج  ث طتضحرثب ث طستقا  تش أل جطلتي طقلتأل ث 

ث ىيخ  ث اردح  تحل  أل طتضحر طستقأل ط  ث طتضحر ث تلت  وط  تى لل تىخ ألحطل حسطو تل رتتلبلب 
 R5. تشحر خحط  R5سو  R- Squareإ و طرت  هذك ث رتتلبلب ث طتىدد  تلسو  غل تلً ث طتىدد . حشلر 

إ و طدى تاسحر ث تتلحل ألي ث طتضحر ث تلت  توثسب  ث طتضحرثب ث طستقا . ثتحج  ث ثلدثر ث طتىدد هي طىلد   
تالر سأل أل تثتؤ  اطتضحر ث تلت  طل تدد طل ث طتضحرثب ث طستقا . حست دو ثطوذج ث ثلدثر ث طتىدد 

   تتلر ألر حب ث تلر ث ر حس  
ألي ث ىيخ  تحل ث طتضحرثب ث طستقا ، وهي طسلأل  ث قو  وث اردح  وث ذ ور    حس تلقق ث ار ح  ث ر 

 وتجثم تدو ث حقحل وث توج  بوحأل ث طدى  وث طروث 
(  تلدحد إ و سي طدى حتو تاسحر ث تتلحل ألي ث طتضحر SNOSوث طتضحر ث تلت ، ث تلاا ث طللستي )

. ثل ثطوذج ث ثلدثر ث  بي ث طتىدد ث  لو تل تلر ث تلت  طل  يأل ث تأةحر ث طشترر  اطتضحرثب ث طستقا 
 هو  ل تي:

                                              
 ثل: ِثذ

SNOS ث طتضحر ث طىتطد(= طستوى ث تلاا ث طللستي( 
 = ةلتب   
IDP  طستوى طؤشر طسلأل  ث قو = 
PDV  طستوى ث اردح = 
BAS  طستوى ث ذ ور = 
UAP طستوى تجثم تدو ث حقحل = 
OTN طستوى ث توجح  بوحأل ث طد = 
POD طستوى ث تسلهأل = 
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 تاو ث توث ي طىلطيب ث ثلدثر  اطتضحرثب ث طستقا : هي    …    
ϵ  =ث تقرحم ألي ث قحلسي ث  بأ 

 
 اختبار الفرضيات  3-2-5

 :طلحأتيتثو ث ار ح  ث ر حسح   اتلر تاو 
في الوحدات  اليمالوطنية وأداء المحاسب ال " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيم الثقافة 

 االقتصادية من حيث السموك المتحفظ في القياس واالفصاح عن المعمومات المحاسبية" 
 

 ( 26جدول )
 التحميل االحصائي لنتائج التحفظ المحاسبي لشركات العينة

 إحصاءات وصفية

 
ث وسب 
 لجو ث ىحث  ث طىحلريث ثلرثم  ث لسلتي

 011 0980;0.6 0.85000 ث تلاا ث طللستي
 011 1.81 1.81 ث تاد

 011 05.896 5.81; طسلأل  ث قو 
 011 1.111 61.11 ث اردح 
 011 05.896 81.:8 ث ذ ورح 

 011 01.181 8.11: تجثم تدو ث حقحل
 011 7.856 51.81 ث توج  بوحأل ث طد

 011 06.198 61.11 ث تسلهأل

 طل ثتدثد ث تللة   
( ث و وجود 59حشحر ث تلاحأل ث لصل ي  ثتل ج ث تلاا ث طللستي  شر لب ث ىحث  وث طتحل ألي ث جدوأل ) 

 ثتجلك تلو ألي ساور ث طللسم ثلو تدو ث تلاا تش أل تلو.
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ث ثلدثر ث طتىدد.   تتلر طىلد     N H AOy A dnOو  تتلر هذك ث ار ح  تو ثتتطلد ث تتلر   

تحل ث قحو ث ةقلألح  وطستوى ث تلاا ث طللستي وهذث ث  تتلر حست دو   تتلر ث ارق تحل طتوسبلب س ةر طل 
ث طلسوت  س تر طل ث قحط  ث جدو ح . وث جدوأل  Fطجطوتتحل، وحتو ختوأل ث ار ح  ألح  تثدطل ت ول خحط  

 حث : شر لب ث ى  N H AOy A dnOث تي حتحل ثتل ج ث تتلر 
 (27جدول )

 لشركات العينة  a o AOy w enOيبين نتائج اختبار  
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regressio
n 

83.874 1 83.874 6.876 0.004 

Residual 1622.546 98 33.803   
Total 1706.420 99    

a. Dependent Variable: ث تلاا ث طللستي 
b. Predictors: (ث تسلهأل، ث توج  ,تجثم تدو ث تلقق، ث ذ ورح ، ث اردح ، طسلأل  ث قو ، ث تاد
 (بوحأل ث طد 

 
طىثوح  تثد طستوى د    وهي  (9:;.9)ث طلسوت  تاضب  Fثيلا ثل خحط  ( :5)طل ث جدوأل     
تاو سدثء ث طللسم ث طل ي،  edetsHoHططل حىثي وجود سةر ذي د    إلصل ح   اقحو ث ةقلألح  أل (1.18)

 وتاح  حط ل ث قوأل تقتوأل ث ار ح  ث ر حس   اتلر.
 :طلحأبتيوتثو ث ار   ث ارتح  ثمو و تاو   

المالي في  بحاس"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفردية كقيمة ثقافة وطنية واألداء المتحفظ لمم
 "الوحدات االقتصادية عينة البحث

   تتلر ث ىيخ  ث  بح . تحل ث اردح    SaHOaeOو  تتلر هذك ث ار ح  تو ثتتطلد ث تتلر   
خحط  ةقلألح  وطستوى ث تلاا ث طللستي وهذث ث  تتلر حست دو   تتلر ث ارق تحل طتوسبلب س ةر توصا  
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ختوأل ث ار ح  ألح  تثدطل ت ول ث ىيخ  تحثلطل ذثب د     طل طجطوتتحل ذثب توزح  تشوث ي، وحتو
  شر لب ث ىحث    SaHOaeOث تتلر  ثلصل ح . وث جدوأل ث تي حتحل ثتل ج

 
 ( 28جدول ) 

 بين التحفظ المحاسبي والفردية  naoOaeOنتائج اختبار 
Correlations 

ث تلاا  
ث طللس
 تي

 ث اردح 

Spearman's rho  ث تلاا
 ث طللستي

Correlation 
Coefficient 

1.000 1.16 

Sig. (2-tailed) . 0.546 
N 100 100 

 Correlation ث اردح  
Coefficient 

0.16 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.546 . 
N 100 100 

 
لسم ث تلاحأل  ثل ثتل ج ث ىيخ  تحل ث اردح  وطستوى ث تلاا ث طللستي  (;5)ث جدوأل  حتحل 

. وتاح  حتو %8وهي خحط  غحر طىثوح  تثد  1.19 لثب    SaHOaeO ث لصل ي وثتحج   ث تتلر
ذات داللة إحصائية بين الفردية كقيمة ثقافة  ث تي تثو تاو وجود تيخ  رألخ ث ار ح  ث ارتح  ثمو و
 "ثالمالي في الوحدات االقتصادية عينة البح حاسبوطنية واألداء المتحفظ لمم

 ثطل تل ثست   اار ح  ث ارتح  ث ةلثح  ألتثو تاو ث تي: 
المالي  حاسب"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكورية كقيمة ثقافة وطنية واألداء المتحفظ لمم

  تتلر    SaHOaeOو  تتلر هذك ث ار ح  تو ثتتطلد ث تتلر  "في الوحدات االقتصادية عينة البحث
خحط  ةقلألح  وطستوى ث تلاا ث طللستي وهذث ث  تتلر حست دو توصالل ث ىيخ  ث  بح . تحل ث ذ ورح  
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  تتلر ث ارق تحل طتوسبلب س ةر طل طجطوتتحل ذثب توزح  تشوث ي، وحتو ختوأل ث ار ح  ألح  تثدطل 
 شر لب    SaHOaeOذثب د    ثلصل ح . وث جدوأل ث تي حتحل ثتل ج ث تتلر  ت ول ث ىيخ  تحثلطل

 ث ىحث :
 (29جدول )

 بين التحفظ المحاسبي والذكورية  naoOaeOنتائج اختبار  
Correlations 

ث تلاا  
ث طللس
 تي

 ث ذ ورح 

Spearman's rho  ث تلاا
 ث طللستي

Correlation 
Coefficient 

1.000 0.61** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 

 Correlation ث ذ ورح  
Coefficient 

0.61*
* 

1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 

 
ثل ثتل ج ث ىيخ  تحل ث ذ ورح  وطستوى تدو ث تلاا ث طللستي هي تيخ  ثحجلتح  ذثب  (>5)ث جدوأل  حتحل 

حؤةر تش أل إحجلتي تاو تدو ث تلاا  لً ةقلألح ثً تىدتوصا  ثل ثرتالع طستوى ث ذ ورح   ِثذد    إلصل ح . 
ث طللستي وتل تل ي أللث  حؤةر تش أل ساتي تاو طستوى ث تلاا، سي ثل ثرتالع طستوى ةقلأل  ث ذ ورح  

 ثح .حقلتالل ثث الخ ألي طستوى ث تلاا ث طللستي.  وتل تل ي حط ل ث قوأل تقتوأل ث ار ح  ث ارتح  ث ةل
 ثطل تل ثست   اار ح  ث ارتح  ث ةل ة  ألتثو تاو ث تي:

قيمة ثقافة وطنية واألداء المتحفظ بوصفها "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االبتعاد عن السمطة 
 "المالي في الوحدات االقتصادية عينة البحث حاسبلمم
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ث ىيخ  ث  بح . تحل طسلأل  ث قو     تتلر   SaHOaeOو  تتلر هذك ث ار ح  تو ثتتطلد ث تتلر   

وطستوى ث تلاا ث طللستي وهذث ث  تتلر حست دو   تتلر ث ارق تحل طتوسبلب س ةر طل طجطوتتحل ذثب 
توزح  تشوث ي، وحتو ختوأل ث ار ح  ألح  تثدطل ت ول ث ىيخ  تحثلطل ذثب د    ثلصل ح . وث جدوأل ث تي 

  ىحث  ث درثس : اشر لب ث   SaHOaeOحتحل ثتل ج ث تتلر 
 ( 31جدول ) 

 بين التحفظ المحاسبي واالبتعاد عن السمطة  naoOaeOنتائج اختبار 
Correlations 

ث تلاا  
ث طللس
 تي

ث تتىلد 
تل 
 ث ساب 

Spearman's rho  ث تلاا
 ث طللستي

Correlation 
Coefficient 

1.000 0.55** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 

ث تتىلد 
 ل ث ساب  

Correlation 
Coefficient 

0.55*
* 

1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 

 طل ثتدثد ث تللة  
ثل ثتل ج ث ىيخ  تحل طسلأل  ث قو  وطستوى تدو ث تلاا ث طللستي هي تيخ  ثحجلتح   (61)ث جدوأل  حتحل 

حؤةر تش أل إحجلتي تاو تدو  لً ةقلألح ثً تىدتوصا  ثل ثرتالع طستوى طسلأل  ث قو   ِثذذثب د    إلصل ح .  
ث تلاا ث طللستي وتل تل ي أللث  حؤةر تش أل ساتي تاو طستوى ث تلاا، سي ثل ثرتالع طستوى ةقلأل  طسلأل  

 ث ةل ة . ث قو  حقلتالل ثث الخ ألي طستوى ث تلاا ث طللستي. وتل تل ي حط ل ث قوأل تقتوأل ث ار ح  ث ارتح 
 ثطل تل ثست   اار ح  ث ارتح  ث رثتى  ألتثو تاو ث تي: 

 حاسب"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تجنب عدم التحقق كقيمة ثقافة وطنية واألداء المتحفظ لمم
 المالي في الوحدات االقتصادية عينة البحث"
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ث ىيخ  ث  بح . تحل ةقلأل  تجثم   تتلر    SaHOaeOو  تتلر هذك ث ار ح  تو ثتتطلد ث تتلر   

تدو ث تلقق وطستوى ث تلاا ث طللستي وهذث ث  تتلر حست دو   تتلر ث ارق تحل طتوسبلب س ةر طل 
طجطوتتحل ذثب توزح  تشوث ي، وحتو ختوأل ث ار ح  ألح  تثدطل ت ول ث ىيخ  تحثلطل ذثب د    ثلصل ح . 

  اشر لب ث ىحث  ث درثس :   SaHOaeOوث جدوأل ث تي حتحل ثتل ج ث تتلر 
 (31جدول ) 

 بين التحفظ المحاسبي وتجنب عم التحقق  naoOaeOنتائج اختبار  
Correlations 

ث تلاا  
ث طللس
 تي

تتجثم 
تدو 
 ث تلقق

Spearman's rho  ث تلاا
 ث طللستي

Correlation 
Coefficient 

1.000 0.188*
* 

Sig. (2-tailed) . .010 
N 100 100 

تتجثم 
تدو 
 ث تلقق

Correlation 
Coefficient 

0.188
** 

1.000 

Sig. (2-tailed) .010 . 
N 100 100 

 
 طل ثتدثد ث تللة       

ثل ثتل ج ث ىيخ  تحل تجثم تدو ث تلقق وطستوى تدو ث تلاا ث طللستي هي  (60)ث جدوأل  حتحل
 لً ةقلألح ثً تىدتوصا  ثل ثرتالع طستوى ةقلأل  تجثم تدو ث تلقق  ِثذتيخ  ثحجلتح  ذثب د    إلصل ح .  

حؤةر تش أل إحجلتي تاو تدو ث تلاا ث طللستي وتل تل ي أللث  حؤةر تش أل ساتي تاو طستوى ث تلاا، سي 
ثل ثرتالع طستوى ةقلأل  تجثم تدو ث تلقق حقلتالل ثث الخ ألي طستوى ث تلاا ث طللستي.  وتل تل ي حط ل 

 ث ار ح  ث ارتح  ث رثتى .ث قوأل تقتوأل 
 ثطل تل ثست   اار ح  ث ارتح  ث  لطس  ألتثو تاو ث تي:
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قيمة ثقافة وطنية واألداء المتحفظ بوصفه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التوجه طويل االمد "

 المالي في الوحدات االقتصادية عينة البحث"حاسب لمم
  تتلر ث ىيخ  ث  بح . تحل ةقلأل  ث توج     SaHOaeO و  تتلر هذك ث ار ح  تو ثتتطلد ث تتلر  

بوحأل ث طد وطستوى ث تلاا ث طللستي وهذث ث  تتلر حست دو   تتلر ث ارق تحل طتوسبلب س ةر طل 
طجطوتتحل ذثب توزح  تشوث ي، وحتو ختوأل ث ار ح  ألح  تثدطل ت ول ث ىيخ  تحثلطل ذثب د    ثلصل ح . 

  اشر لب ث ىحث  ث درثس :   SaHOaeOل ج ث تتلر وث جدوأل ث تي حتحل ثت
 (32جدول ) 

 بين التحفظ والتوجه طويل االمد  naoOaeOنتائج اختبار  
Correlations 

ث تلاا  
ث طللس
 تي

ث توج  
بوحأل 
 ث طد

Spearman's rho  ث تلاا
 ث طللستي

Correlation 
Coefficient 

1.000 0.56 

Sig. (2-tailed) . .245 
N 100 100 

ث توج  
بوحأل 
 ث طد

Correlation 
Coefficient 

0.56 1.000 

Sig. (2-tailed) .245 . 
N 100 100 

 
 طل ثتدثد ث تللة  
ثل ثتل ج ث ىيخ  تحل ث توج  بوحأل ث طد وطستوى تدو ث تلاا ث طللستي هي  (65)ث جدوأل  حتحل  

 تيخ  ثحجلتح  و  ل  حسب ذثب د    ثلصل ح .  وتل تل ي حط ل ث قوأل ترألخ ث ار ح  ث ارتح  ث  لطس .
 ثطل تل ثست   اار ح  ث ارتح  ث سلدس  ألتثو تاو ث تي:
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 حاسبقيمة ثقافة وطنية واألداء المتحفظ لمم بوصفه التساهل"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 المالي في الوحدات االقتصادية عينة البحث"

  تتلر ث ىيخ  ث  بح . تحل ةقلأل     SaHOaeOو  تتلر هذك ث ار ح  تو ثتتطلد ث تتلر   
ب س ةر طل ث تسلهأل وطستوى ث تلاا ث طللستي وهذث ث  تتلر حست دو   تتلر ث ارق تحل طتوسبل

طجطوتتحل ذثب توزح  تشوث ي، وحتو ختوأل ث ار ح  ألح  تثدطل ت ول ث ىيخ  تحثلطل ذثب د    ثلصل ح . 
  اشر لب تحث  ث درثس :   SaHOaeOوث جدوأل ث تي حتحل ثتل ج ث تتلر 

 (33جدول )                                        
 بين التحفظ والتساهل  naoOaeOنتائج اختبار                        

Correlations 
ث تلاا  

ث طللس
 تي

 ث تسلهأل 

Spearman's rho  ث تلاا
 ث طللستي

Correlation 
Coefficient 

1.000 - 
0.46** 

Sig. (2-tailed) . .002 
N 100 100 

 Correlation ث تسلهأل
Coefficient 

-
0.46*

* 

1.000 

Sig. (2-tailed) .002 . 
N 100 100 

 
  طل ثتدثد ث تللة 

ثل ثتل ج ث ىيخ  تحل ةقلأل  ث تسلهأل وطستوى تدو ث تلاا ث طللستي هي  (66)ث جدوأل  حتحل
حؤةر تش أل  لً ةقلألح ثً تىدتوصالل ثل ثرتالع طستوى ةقلأل  ث تسلهأل  ِثذتيخ  ساتح  ذثب د    إلصل ح .  

ساتي تاو تدو ث تلاا ث طللستي وتل تل ي أللث  حؤةر تش أل إحجلتي تاو طستوى ث تلاا، سي ثل ثرتالع 
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وتل تل ي حط ل ث قوأل تقتوأل ث ار ح   الخ ألي طستوى ث تلاا ث طللستي. طستوى ةقلأل  ث تسلهأل حقلتالل ثث
 ث ارتح  ث سلدس .

 (34جدول )
 أثر أبعاد هوفستد عمى التحفظ المحاسبي  وفق البيئة العراقية 

أثر البعد الثقافي في 
 البيئة العراقية

PDI 
مسافة 
 القوة

IDV 
 الفردية

MAS 
 الذكورية

VAI 
تجنب عدم 
 التحقق

LTO 
التوجه 
 طويل االمد

IND 
 

 التساهل
التوجد  + التحفظ المحاسبي

 عالقة
اليؤثر  + +

عمى أداء 
 المحاسب

_ 

 
 المحاسبي  وفق 

 (34جدول )
 المحاسبي وفق البيئة االردنيةأثر أبعاد هوفستد عمى التحفظ                          
أثر البعد الثقافي في 

 البيئة العراقية
PDI 
مسافة 
 القوة

IDV 
 الفردية

MAS 
 الذكورية

VAI 
تجنب عدم 
 التحقق

LTO 
التوجه 
طويل 
 االمد

IND 
 

 التساهل

التوجد  + التحفظ المحاسبي
 عالقة

اليؤثر  + +
عمى 
أداء 
 المحاسب

_ 
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 مقارنة لسموك التحفظ بين المحاسب العراقي واالردني 3-2-6

 (36الجدول )
 ( شركة لكل من العراق واألردن51الجدول الوصفي  لعينة البحث ) 

 الحاالت 
 

 تادث 

 ث لل ب
 طجطوعث   طاقودث  ث صل ل  
 

 لجو ث ىحث 
ث ثست  
 ث ط وح 

لجو 
 ث ىحث 

ث ثست  
 ث ط وح 

لجو 
 ث ىحث 

ث ثست  
 ث ط وح 

 ث تلاا
 % 011 81 %1.1 1 %011 81 ث ردل
 %011 81 %1.1 1 %011 81 ث ىرثق

 طل ثتدثد ث تللة    
توصالل ( شر   011( شر     أل طل ث ىرثق وثمردل وتطجطوع )81ثل تحث  ث تلر )( 69حتحل ث جدوأل )

   ادرثس ،  طل حتحل ث جدوأل تدو وجود خحو طاقود  ألي  او ث ىحثتحل.تحث   اح  
 
 ( 37الجدول ) 

 / العراق واالردنقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 وصفي
 

 تادث 
ث لصل ح

 ث  بل ه

 التحفظ

 958;1.1 10;0.5 ث وسب ث لسلتي ث ردل
ألتر  ث ةق   اوسب 

ث لسلتي تثست  دخ  
<8 % 

  ;0.019 ثمدثوث لد 
 0.7867 ث لد ثمتاو

 

  :0.578 ث وسب ث لسلتي ث طشذم 
  91;0.0 ث وسحب       
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  1.6:5 ث تتلحل        
>>1.91 ث ثلرثم ث طىحلري     

1 
 

  1.59 ثخأل خحط       
  9>.5 ث تر خحط    
  1:.5 ث طدى        
  1.98 ث طدى ث رتحىي 
 :1.66 ;0.15 ث  توثء        
 1.995 0.085 ث تاربح      

 :7>1.58 950:.0  ث وسب ث لسلتي ث ىرثق
ألتر  ث ةق   اوسب 

ث لسلتي تثست  دخ  
<8 %  

  :0.571 ث لد ثمدثو
 69;5.5 ث لد ثمتاو

 

  >6;0.8 ث وسب ث لسلتي ث طشذم 
  >0.176 ث وسحب       

  6.699 ث تتلحل        
:67;.0 ث ثلرثم ث طىحلري     

9 
 

  1.10 ثخأل خحط       
  75.: ث تر خحط    
  77.: ث طدى        
  5.17 ث طدى ث رتحىي 
 :1.66 ;0.71 ث  توثء        
 1.995 0.698 ث تاربح      

 طل ثتدثد ث تللة    
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( ث توزحىلب ث ت رثرح  وث ثسم ث ط وح  وخحو ث وسب ث لسلتي وث ثلرثم :6وحتحل ث جدوأل ) 
( شر   طدرج  ألي سوق ث ىرثق  ألورثق ث طل ح  تطةأل تطجطوتلل طستوى ساور ث تلاا 81ث طىحلري  ب )

( شر   طدرج  ألي سوق تطلل  ألورثق ث طل ح  تطةأل تطجطوتلل طستوى 81 اشر لب تحث  ث درثس ، و )
 اشر لب تحث  ث درثس . و قد ث تااب درج  ث تلاا ألحلل تحل ث ىرثق وثمردل تش أل طالوا ساور ث تلاا 

( ألي لحل تا  طؤشر ;0.5تاو طدثر ث سثوثب ث  طس ، ثذ تا  طؤشر ث تلاا ألي ث شر لب ثمردثح  )
حأل ( لسم طقحلس ث درثس . هذث حدأل تاو ثل سدثء ث طللسم ث طل ي ثمردثي حط9:.0ث تلاا ألي ث ىرثق )

ثلو ث تلاا تش أل س تر طقلرث  تأدثء ث طللسم ث ىرثخي ث ذي حطحأل ثلو تدو ث تلاا ألي ث قحلس 
 وث ألصلا.    

( وهذث >1.91 طل تتحل ث طقلرث  ثل ث ثلرثم ث طىحلري  طؤشر ث تلاا ألي ث شر لب ث رثح  حتا  )
تش أل تلو لوأل ث توج  ثلو  حىتر تل جود ثتسلق  تحر ثستحل  تجلك ث شر لب ثمردثح  تحث  ث درثس 

ث تلاا ألي ث قحلس وث ألصلا ث طللستي تاو طدثر ث سثوثب ث  طس . تاو ت س ذ ر أللل ث ثلرثم 
( وهذث حىتر تل تدو جود تشتب  تحر ثستحل 67;.0ث طىحلري  اتلاا ث طللستي  اشر لب ث ىرثخح  خد تا  )

توج  ثلو ث تلاا ألي ث قحلس وث ألصلا  تجلك ث شر لب ث ىرثخح  تحث  ث درثس  تش أل تلو لوأل ث 
 ث طللستي تاو طدثر ث سثوثب ث  طس .

  



 

 
 

 

 
 

 االستنتاجات وانتىصيات  -: انفصم انرابع
  اجاتاالستنت -املبحث األول :

 انتىصيات  -املبحث انثاني :
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 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -المبحث األول :
 البحث إلى مجموعة من االستنتاجات وىي كما يأتي:توصل 

        استنتاجات الجانب النظري  4-1-1
اال صأأأاح عأأأن البنأأأوا  أأأي الت أأأاةية الماليأأأة بأأأال يم  و يتأأأأسة سأأأموك المحاسأأأح نحأأأو الأأأتح    أأأي ال يأأأاث .1

 الس ا ية لممجتمع.
يتجو سموك المحاسبين المالي  ي الشةكات الماةجة  ي سوق العةاق لالوةاق المالية لعأام الأتح    أي  .2

 ال ياث واال صاح اكسة من توجو أااء المحاسح االةاني نحوه .
ال يماةث المحاسبين الماليين  ي الشةكات عينة البحث الأتح   المحاسأبي  أي ت أاةيةىم الماليأة  أالل  .3

 ماة البحث .
 الجانب التطبيقياستنتاجات  4-1-2
تشية نتائج التحميل التجةيبي إلى أن سالسة من أبعاا ىو ستا الس ا يأة مةتبةأة إيجابيأاأ بأأااء المحاسأبين . 1

 أأأي العأأأةاق واالةان. عمأأأى وجأأأو ال صأأأوال كانأأأت الاةجأأأة العاليأأأة البكوةيأأأة ومسأأأا ة ال أأأوة وتجنأأأح عأأأام 
 متجو نحو عام التح  . التح ق مةتبةة باةجة عالية من أااء محاسبي

تشأأأية نتأأأائج التحميأأأل التجةيبأأأي إلأأأى أن س ا أأأة التسأأأاىل مةتبةأأأة سأأأمبيا بأأأأااء المحاسأأأبين  أأأي العأأأةاق . 2
واالةان. عمى وجو ال صوال كانت الاةجة العالية  ي س ا ة التساىل مةتبةأة باةجأة من   أة مأن أااء 

 محاسبي متجو نحو عام التح  .
أن التوجأأأو ةويأأأل ايمأأأا ال يأأأ سة عمأأأى أااء المحاسأأأح المأأأالي  أأأي العأأأةاق  إلأأأى اأ ضأأأتشأأأية النتأأأائج أي. 3

 واالةان.
ن التأم ة أا ال ةضأية  ل أا عالقأة بأين ال ةايأة ومسأتوت الأتح   المحاسأبي التحميل ال توجا نتائجتشية  .4

 .%5قيمة غية معنوية عنا  وىي %(6( كانت ) (Spearmanنتيجة اال تباة 
المصأأاةف  أأي العأأةاق ىأأواالكسة تجنبأأا لسياسأأة الأأتح    أأي ال يأأاث  المحاسأأبين  أأي قةأأا  مماةسأأة عأأات .5

واال صأأاح. بالم ابأأل  أأان أااء المحاسأأبين  أأي قةأأا  الصأأناعة  أأي ايةان ىأأو ايكسأأة تجنبأأا لسياسأأة 
 م اةنة بب ية ال ةاعات . التح  
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ال يأأاث  المحاسأأبين  أأي قةأأا  ال نأأااق  أأي العأأةاق ىأأواالكسة انحيأأاتا لسياسأأة الأأتح    أأي تعأأا مماةسأأة .6
واال صأأأاح. بالم ابأأأل  أأأان أااء المحاسأأأبين المأأأالي  أأأي قةأأأا  ال أأأامات  أأأي ايةان ىأأأو ايكسأأأة مأأأيال 

 لسياسة التح   م اةنة بب ية ال ةاعات.
قةأا  ال أأامات  أأي االةان وقةأأا   نسأبة قميمأأة مأأن أااء المحاسأبين المأأالي  أأي الشأةكات عينأأة البحأأث .7

 المحاسبي .    ي ال ياث واال صاحتتجو نحو سياسة التح  ال نااق  ي العةاق
جأأأوا و ( وىأأأبا يعبأأأة عأأأن 6.9..ان االنحأأأةاف المعيأأأاةر لم شأأأة الأأأتح    أأأي الشأأأةكات االةنيأأأة يبمأأأ  ) .8

اتسأأاق كبيأأة نسأأبيا التجأأاه الشأأةكات ايةانيأأة عينأأة الاةاسأأة بشأأكل عأأام حأأول التوجأأو نحأأو الأأتح    أأي 
 ال ياث واال صاح المحاسبي.

( وىبا يعبة عن عام جوا 1.834ان االنحةاف المعياةر لمتح   المحاسبي لمشةكات العةاقية قا بم  ) .9
تشأأتت كبيأأة نسأأبيا التجأأاه الشأأةكات العةاقيأأة عينأأة الاةاسأأة بشأأكل عأأام حأأول التوجأأو نحأأو الأأتح    أأي 

 ال ياث واال صاح المحاسبي.
 

 التوصيات  -:المبحث الثاني
 ث من نتائج توصي الباحسة بما يأتي:بناء عمى ما توصل إليو البح

 العامة التوصيات 1- 4-2
ضأأأةوةة تأىيأأأل المحاسأأأبين باسأأأت اام الت نيأأأات والمصأأأااةالحايسة بالشأأأكل الأأأبر يأأأ ىميم لمعمأأأل بصأأأوةة . 1

 احتةا ة مما يسيم  ي ت ميل تأسية قيم المجتمع البر يعيشون  يو عمى ااائيم المالي. 
عضاء مجمث إااةة الشأةكات لضأةا تعأةي يم بالعوامأل الس ا يأة وتأسيةىأا ضةوةة اجةاء ناوات تعةي ية ي.2

 عمى أاائيم بوص يم مت بر قةاة.
لمبحأأأث  أأأي موضأأأو  أااء المحاسأأأح المأأأالي  اعأأأوة االكأأأاايميين و المت صصأأأين  أأأي مجأأأال المحاسأأأبة. 3

العوامل وال أةوف الم سةة عميول ليصبح باإلمكان التعةف بشكل اكسة عمى بشكل اوسعل و اةاسة العوامل 
 التي ت سة عمى ااائو.

. اعوة الباحسين المست بميين الى اةاسة تأسية ال يم الس ا ية عمى أااء المحاسح بشكل يشمل مناةق 4
س ا ية واسعة النةاقل بلك لضمان ا تالف ال يم الس ا ية بشكل م كا وبالتالي الوصول الى نتائج تجةيبية 

 شاممة لكل ال يم الس ا ية
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 التوصيات الخاصة بالشركات عينة البحث 4-2-2
ضةوةة اىتمام الشةكات الماةجة  ي سوق العأةاق وعمأان لأالوةاق الماليأة بم يأوم الأتح   المحاسأبيل . 1

 لما لو من اىمية  ي التأسية عمى قةاةات المست امينل و جبح االستسماةت.
يتةمح من   يةات البيئة العالمية عميو نتيجة التسا  حجم النشاة المصة ي  ي العةاق وايةان وتاس. 2

المصاةف ان تكيف حساباتيا بما يتالءم مع المعاية الاولية ال اصة بال ياث واال صاح  ي النشاة 
 . المصة ي

 مأن   لمساعاة الشةكات عمى تو ية ت اةية مالية تحتأور عمأى اةجأة قيأاث مع ولأة لمبيانأات الماليأةل . 3
واضأأحو مأأن قبأأل السأأمةات بات العالقأأة عأأن ماىيأأة ال يأأاث واال صأأاح  الضأأةوةر ااةاج   أأةات اةشأأااية

 المتح   وغية المتح   وةبيعة واىمية كل منيما.
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 -: راجعالم
 . القرآن الكريم 

 المصادر العربية -اواًل:
 المعاجم والقواميس -أ

 ب : الدوريات العربية

التنظيميوووووووو  .  ظميوووووووو  النظوووووووو م المح  ووووووووب   وووووووو   –المحوووووووو  ات ال ق  يوووووووو   " :(2005ابوووووووو. زيوووووووو   م.   .1
 .21ليبي "   را  ت  ال ن  ال       

 ت: الكتب العربية

(. ا ر األزم ت الم لي  ظمى  ظم  ي    التحفظ المح  ب  2014اقب ل  ظمر  .القض ة  م م.ن   .2
 را      الشرك ت الصن ظي  الم  ىم  األر ني   مجم  ج مع  النج ح ألبح ث العم.م االن  ني   

 .4  الع    28المجم  
( أ ر ال .ر التع ق ي لممعم.م ت المح  بي  ظمى  رج  التحفظ 2004جني ي  محم  م ع.  محم    .3

 را   تحميمي  مجم  التج رة .التم.يل  كمي  التج رة   -.انعك س ذلك ظمى إ ارة األرب ح المح  ب  
 .(2 ج مع  طنط   مصر  الع   

(. أ ر التحفظ المح  ب     إ ارة مخ طر 2018حم   أمن  خميس  .الم.منی  محم  ظب  اهلل   .4
  تحميمي   المجم  األر ني     ىب.ط الت  ق ت التشغيمي     الشرك ت الم رج     ب.رص  ظم ن:  را 

 .1  الع   14إ ارة األظم ل  المجم  
(. تقيم التحفظ المح  ب  من منظ.ر الم تخ م:  را   نظري  2011الرشي ي  مم .ح ص  ق   .5

 .2  الع   25  المع صرة  المجم  مي اني   مجم  البح.ث التج ري

 وووووو س الب, وووووو  "    ار مطوووووو ب  (   " أ 1996الزمخشووووووري   أبوووووو. الق  ووووووم محموووووو.  بوووووون ظموووووور      .6
 مصر . –الشعب   الق ىرة 

(. قي س التحفظ المح  ب  .بي ن ا ره    ج. ة االرب ح 2015شيي   رزان  .ظبس    طم    .7
ت المح  بي :  را   تطبيقي  ظمى  .ق  مشق ل,.راق الم لي   مجم  ج مع  الق س المفت.ح  لم را  

 .42  الع   1.االبح ث  المجم  
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(. قي س م ت.ى التحفظ المح  ب     الق.ائم .التق رير الم لي  .ا ره ظمى 2014  جميل ح ن  النج ر .8
القيم  ال .قي  لم يم:  را   تطبيقي  ظمى الشرك ت الم  ىم  الع م  الم رج     ب.رص   م طين  

 .2  الع   17.ال را  ت  المجم   مجم  البمق ء لمبح.ث

 
 الرسائل واالطاريح-ث:

(. الع,قوووووو  بيووووووون القووووووويم ال ق  يوووووو  .تق نوووووو  المعم.مووووووو ت .أ ووووووورى   ووووووو  2007. وووووو م خ لووووووو   التميموووووو    .9
.زارة النفووووووط   -صووووون  القووووورارات:  را ووووو  تشووووووخيصي  الراء ظينوووووو  موووووون الع مميوووووون  وووووو  ال ائوووووورة الفنيوووووو  

ر ووووووووو ل  م ج تيووووووووور مق مووووووووو  إلوووووووووى مجموووووووووس كميووووووووو  اال ارة .االقتصوووووووو    ق وووووووووم العمووووووووو.م  ووووووووو  اال ارة « 
 مو   ج معو  بغو ا الع 

(.  را   .تحميل نم ذج قي س التحفظ المح  ب  ب لق.ائم الم لي     2010راش   محم  ابراىيم   .10
اط ر االلتزام ب لمع يير المح  بي  ال .لي  لتقييم ا ره ظمى تكمف  التم.يل ب لممكي  .االقتراض:  را   

نش.رة  ج مع  اال كن ري   اال كن ري   تطبيقي  ظمى جمي.ري  مصر العربي   ر  ل   كت.راه  ير م
 مصر.

(   " أ ووووور ال ق  ووووو  المنظميووووو   ووووو  تصوووووميم ال.ظيفووووو  "  2001الشوووووكرج    أ وووووم ء طوووووو نووووو.ري      .11
 ج مع  بغ ا  . –   را   مي اني     ظ   من ال.زارات العراقي  "   كمي  اإل ارة .االقتص   

نظووووو م اإلبووووو,  / المووووو ل  العوووووراق ح لووووو  العووووو ن   مع .يووووو  كوووووريم شووووو كر  ا ووووور اإلطووووو ر ال قووووو     ووووو   .12
 .2004 را ي   أطر.ح   كت.راه    المح  ب   الج مع  الم تنصري  

(. أ ر ق.اظ  ح.كم  الشرك ت ظمى  رج  التحفظ المح  ب     2012ظب  الممك  أحم  رجب   .13
مجم    الق.ائم الم لي  المنش.رة لمشرك ت الم جم      .ق الم ل المصري:  را   نظري  تطبيقي 

 .54-1  1  الع   15الفكر الح  ب   المجم  

ت   ارلمما    نلمع مميالقوووووووووووويم التنظيميوووووووووووو   ر ء.   ا  رلشظبوووووووووووو  ال.احوووووووووووو  ظبوووووووووووو الكريم ابووووووووووووراىيم ا .14
ج مع  تيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور.     ل . م ج  . ربي . رلعس ات ولباك . رش ن ي  ظ راح ل    لمح  بي ا
 . 2015اال. ط.  .  قرلشا
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 ر التحفظ المح  ب     التق رير الم لي  ظمى القيم  ال .قي  (. أ2017ظبي   إيم ن محم    .15
منش.رة  ج مع   لمشرك ت الم  ىم  الع م  األر ني  الم رج     ب.رص  ظم ن  ر  ل  م ج تير  ير

 .الزرق ء األىمي   الزرق ء  األر ن

  " أ ووووووور ال ق  ووووووو  التنظيميووووووو  ظموووووووى كفووووووو ءة أ اء مووووووو.ظف  جمووووووورك ( 2000القحطووووووو ن   ح وووووووين     .16
 –  الريوووووووو ض  8مطوووووووو ر الممووووووووك ظبوووووووو  العزيووووووووز الوووووووو .ل  "   مجموووووووو  معيوووووووو  اإل ارة الع موووووووو    العوووووووو   

 ال ع. ي .

(. ت  ير الي ت ح.كم  الشرك ت    مم ر  ت التحفظ المح  ب   2016الم. .ي  ح ين جميل   .17
 ر  ل  م ج تير  ير منش.رة  ج مع  بغ ا   العراق.

لوووووووتحفظ المح  وووووووب   ووووووو  القووووووو.ائم .التقووووووو رير ( "قيووووووو س م وووووووت.ى ا 2014النجووووووو ر  جميووووووول ح ووووووون    .18
الم ليوووووو  .أ ووووووره ظمووووووى القيموووووو  ال وووووو.قي  لم وووووويم  را وووووو  تطبيقيوووووو  ظمووووووى الشوووووورك ت الم وووووو ىم  الع موووووو  
الم رجوووووووووو   وووووووووو  ب.رصوووووووووو   م ووووووووووطين  " مجموووووووووو  البمقوووووووووو ء لمبحوووووووووو.ث .ال را وووووووووو ت: البمقوووووووووو ء لمبحوووووووووو.ث 

  2: الع  . 17.ال را  ت: المجم . 
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A 
 

Abstract  
  

This study aims to assess the impact of national cultural values of      

Hofstede Which included six dimensions namely(Power distance, 

Individualism,Masculinity UncertaintyAvoidance Long orientation, 

Indulgence ) on the financial accountant' performance in a sample 

of listed companies in the Iraq and Amman Stock Exchange. The 

sample included financial reports of (100) companies listed in Iraq 

and Jordan for the period from 2015 to 2019. Hofstede cultural 

values were adopted as an index of cultural dimensions. in 

addition, the Book-to-market value method used as a measure of 

accounting conservatism. The results of the study indicate that 

three of Hofstede cultural dimensions are positively related to the 

performance of the financial accountant in Iraq and Jordan.  If the 

high degree of masculinity and power distance, and uncertainty 

avoidance is associated with a high degree of non-conservative 

accounting performance. The results also indicate of indulgence 

culture is negatively related to accounting performance that tends 

to be non-conservative. There no relationship between the culture 

of individualism and the level of accounting conservative The 

hypothesis was rejected because the test result for (spearman) 6% it 

is a non-significant value at 5%.The results also indicate that the 

Long orientation does not affect the performance of the financial 

accountant in Iraq and Jordan . This paper indicates the need to 

conduct introductory seminars for members of corporate boards of 

directors in order to familiarize them with cultural factors and it 

impacts on their performance as decision-makers. 

 

Keywords: financial accountant performance, cultural values, 

accounting conservative.  
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