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مستخلص
أن التفكير العلمي المنظم هو ممارسة اجتماعية مؤسسية متطورة تمارسها فئات اجتماعية متخصصة مرتبطة بالقاعدة المادية
 وعلى، وبالتالي فان العلم هو صيرورة اجتماعية معقدة تستلزم توافر جملة من الظروف المادية واالجتماعية المتطورة، واالجتماعية لبيئتها
 وهذا يعني.وتلبية لحاجاتها ومتطلباتها المختلفة، هذا األساس فان الفكر العلمي كحصيلة هو نتاج البيئة المادية واالجتماعية التي نشأ فيها
أي، إن النظريات والتفسيرات واالفتراضات العلمية تنطلق من خلفية معرفية ذات ارتباط ببيئة أفراد المجتمع العلمي المادية واالجتماعية
أن عوامل بناء الخلفية المعرفية للمجتمع العلمي. بمنطوي اتها التاريخية الثقافية واالجتماعية والسياسية والقانونية واالقتصادية وحتى الطبيعية
 ينتهي،بالتوافق مع حاجات ومتطلبات البيئة االجتماعية ينتج عنها توافق نسقي في الفكر العلمي وحتى التطبيقي يسود لفترات زمنية معينة
 مما يؤدي إلى بروز نسق آخر، هذا النسق ويزول عندما تكون عوامل بناء الخلفية المعرفية للمجتمع ال تتفق مع حاجات ومتطلبات بيئتها
 إال إن الدراسة الحالية تبحث في أصوله في الحقول العلمية االجتماعية ومنها تؤسس مساراته في حقل المحاسبة على وجه التحديد. بديل
.بإطار البيئة الوطنية
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The study is built on a basic assumption stated that paradigms are vary with international
environments because of their variation in knowledge components . The study has concentrated on seeking
forces upon scientific thought , as the most important psychological processes , which the scientific community
individuals depended upon interpreting phenomena with predicting their relationships and future effects .
These interpretations are considered as a major behavior of paradigms .
According to this study, paradigms are the sources of forces on a scientific thought, which basically, begins
with the epistemology background of the scientific community individuals and their initial factors that are formed
by cultural and social geneses .
Paradigms are restricted by the political, legal and economic forces of that environment and activated by other
forces such as social needs and requirements, technological development or economic crises . In addition to the
nature of a basic scientific Knowledge which scientific community individuals depend on them in recognizing
fields of science .



بحث مستل من اطروحت الدكتىراه

أف المجتمعات اإلنسانية تتمثؿ معارفيا االكلى بعد الفطرة بقيـ كعادات كأعراؼ كتقاليد تمؾ البيئة التي تساىـ في قكلبة

أنماط التفكير المستخدمة مف قبميـ  ،كمف ثـ قبكؿ أك رفض ما ينتج عنيا مف أفكار كسمككيات الحقة  .كبما إف مجتمع
العمماء ك الباحثيف ىـ جزء مف المجتمع في ىذه البيئة فيـ يتأثركف بنفس تمؾ التأثيرات  ،كأف مساىماتيـ الفكرية في حقكؿ
االختصاص  ،تنطمؽ بالتأكيد مف مسممات مختمفة عما ينطمؽ منيا مجتمع عممي في بيئة أخرل.كاذا ما كانت مساىماتيـ

تتكافؽ مع مسممات بيئتيـ كدكافعيا بإطار المنطؽ السميـ  ،فأنيا ستكفر إطا ار فكريا مالئما" لمحقؿ كاالنسجاـ كغايات

المجتمع كنظمو المختمفة تعميمية كانت أـ تطبيقية أك تنظيمية .
أو ال – مشكمة الدراسة  :إيجاد التفسيرات ك المبررات لمتساؤالت أآل تيو -:
 -1ما عالقة البيئة االجتماعية بنمكذج معارؼ المجتمع ؟

 -2كيؼ تؤثر النماذج المعرفية لممجتمعات في حقكؿ العمـ ؟
 -3ىؿ يمكف أف يككف ىناؾ نمكذجا" معرفيا" لممحاسبة ؟

 -4كيؼ يؤثر النمكذج المعرفي في المينة ك التعميـ المحاسبييف ؟
-5ىؿ لمبيئة العراقية نمكذج معرفي؟ ككيؼ تتمثؿ آثاره في المينة كالتعميـ المحاسبييف فييا ؟
ثانيا – أىداف الدراسة  :تيدؼ الدراسة إلى تحميؿ كتفسير المتغيرات ك العالقات اآلتية -:

 .1طبيعة النمكذج المعرفي المحاسبي ،كسبؿ معالجتو لمقضايا المختمفة ،كاألىداؼ التي يسعى ليا.
.2عالقة النمكذج المعرفي المحاسبي بالمينة ك التعميـ المحاسييف .

.3طبيعة النمكذج المعرفي كأثره في المينة كالتعميـ المحاسبييف كفؽ متغيرات البيئة الكطنية
ثالثا – أىمية الدراسة  :تنبع أىمية الدراسة مف عامميف رئيسيف تحاكؿ تعميؽ كابراز الفيـ بيما :

 -1خطكرة ما يقدـ مف أفكار بما تحممو مف افتراضات كامنة تتجاكز االعتبارات الثقافية كاالجتماعية الكطنية .

 -2تعميؽ الفيـ كاإلدراؾ بطبيعة النمكذج المعرفي كارتباطاتو بكاقع المحاسبة التطبيقي ك التنظيمي كالتعميمي .
رابعا – فرضيات الدراسة  :تقكـ الدراسة بإطار ما تقدمو مف تفسيرات باختبار الفرضيات آالتية-:
.1الفرضية االولى :لممتغيرات البيئية عالقة كتأثير في النمكذج المعرفي المحاسبي .
.2الفرضية الثانية :لمنمكذج المعرفي عالقة كتأثير في المينة ك التعميـ المحاسبييف .

خامسا :مجتمع وعينة الدراسة  :تـ تحديد مجتمع الدراسة بالمحاسبيف ذكم المؤىالت العممية العميا الذيف يعممكف بالجانب
األكاديمي ك الذيف يعممكف كمينييف في مكاتب التدقيؽ في العراؽ ككما مكضح بالممحؽ رقـ (.)1كقد تـ سحب عينة

عشكائية كما في الممحؽ رقـ ( ،)2أذ تـ تكزيع ( )55استمارة استبانو،أعيد منيا ( )49استمارة،تـ استبعاد ( )5استمارات
منيا لعدـ اكتماليا أك لعدـ دقتيا  ،كبالتالي فأف االستمارات النيائية المعتمدة بمغت ( )44استمارة أم بنسبة بمغت .%80
كقد تـ اختبار صدؽ االستبانة احصائيا مف خالؿ اختبار . tكفي ىذا االطار فقد كانت قيمة  tالحسابية ( ، )5.71كاف

قيمة  pقد بمغت ( ) 0.0002مما يدؿ عمى معنكية الفركؽ بيف المجمكعتيف ،كبالتالي صدؽ االداة .كفي مجاؿ ثبات
االستبانة فقد تـ استخداـ طريقة  ، split Halfحيث بمغ معامؿ االرتباط ( )0.587فيما بمغ معامؿ الثبات ( )0.74مما

يشير الى الثبات العالي لالداة.
الجانب النظري
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أوال-االطار المعرفي ودوره في تشكيل االنماط الفكرية:يختمؼ االفراد فيما بينيـ في استخداميـ ألنماط التفكير التي
اعتادكا أف يت عاممكا بيا مع المعمكمات المتاحة ،حياؿ المشكالت كالمكاقؼ التي يكاجيكنيا ،كقد يصؿ ذلؾ االختالؼ الى

((
مستكل المجمكعات داخؿ المجتمع الكاحد أك بيف المجتمعات بأسرىا نسبيان .فيقكؿ تعالى لكؿ جعمنا منكـ شرعة كمنياجان

كلك شاء اهلل لجعمكـ امة كاحدة كلكف ليبمككـ في ما آتاكـ

״*

 .اف ذلؾ االختالؼ ناتج عف مجمكعة الككامف التي تنبع منيا

معتقدات االفراد كالمجتمعات كالتي تقؼ كراء تكحد أك اختالؼ انماط التفكير ،كفي ذلؾ يقكؿ Russell

التفكير ترتبط بالككامف التي تقكده

))

((

باف اىمية

) . (Sterling, 1979:5كبالتالي فاف النشاط الفكرم لالفراد كحتى المجتمعات

العممية يقكـ اساسان عمى تمؾ الككامف ،كمع اختالفيا ،ستختمؼ انماط التفكير المستخدمة .فالفكر ال ينطمؽ عمكمان مف فراغ
في بناء منيجو ككضع تصكراتو كرؤاه ،كال يعتمد الخياؿ في صياغة احكامو كمكاقفو ،كال يبدأ مف العدـ في تحديد اىدافو،

كلكنو في كؿ ذلؾ يصدر عف اطار معرفي يترؾ بصماتو بشكؿ كبآخر عميو (منجكد .)329 :2000 ،كلذلؾ فاف االطار
المعرفي لمجتمع معيف يتمثؿ جكىريا" بالعقائد كالركابط كالقيـ الثقافية كاالجتماعية التي تعتبر اساس التنشئة االجتماعية،
كالتي تعتبر فيما بعد المصدر االساسي لنكع كطبيعة نمط التفكير كتكجياتو السائدة .تأسيسا" عمى ككف المدخؿ المعرفي

يقكـ عمى دراسة كيفية تطكر االفكار كالقضايا االكلى لمعمكـ المختمفة كعممية تحكيميا الى أنساؽ معرفية اك أجزاء منيا (

حسف  ) 390 :2000 ،حيث اف التفاعؿ بيف ىيكؿ المعرفة كالعالـ الحقيقي مف خالؿ مجمكعو مف العمميات المعقده لدل
المجتمع العممي بشكؿ خاص تعرض نمكذج معقد جدان في عالقتيا مع الحقيقة ). (Boulding,1981:95اف ىذا النمكذج

عمى ىذا المستكل ضمف االطار المعرفي يطمؽ عميو مفيكـ الرؤية الكمية) (World Veiwالتي يتاسس عمييا كينطمؽ
منيا ما يسمى بالنظاـ المعرفي  Epistemology systemكالذم يمثؿ النمكذج الكامف الذم يشترؾ فيو ابناء حضاره
كاحده ،يحدد مجمؿ ثقافتيـ كعمكميـ(عكاد .) 92 :2000 ،فبؤرة النظاـ المعرفي ىي المعرفة التي يكتسبيا االنساف مف
خالؿ عمميات االدراؾ كالتفكير العقمي الذم يصكغ السمكؾ االنساني الفردم كيحدد قكاعد االجتماع البشرم ،حيث اف
السمكؾ البشرم يرتبط بالبنية العقمية كالمعرفية لالنساف كيصدر عف كعي بجممة العالقات كالظركؼ كاالعتبارات الثقافية

(ممكاكم .) 30 :2000 ،كعندما تتحدد معالـ النظاـ المعرفي ،فاف ذلؾ سيفيد في بياف المنطمقات المشتركة بيف جماعات
التخصص الم ختمفة ضمف النسيج الحضارم الكاحد،حيث اف كضكح النظاـ المعرفي يفيد في اعادة صياغة المشاريع
البحثية مف حيث مكضكعاتيا كمناىجيا كسياقاتيا التاريخية ،كيكشؼ عف جكانب االصالو كالتميز أك جكانب التبعية
الفكرية كالثقافية ،كبالتالي فيك ينعكس بأسئمتو النيائية كأطار معرف ي في نمط التفكير لدل المجتمع العممي في بيئة معينة

ككنو يكضح أصكؿ االفكار العممية التي تأخذ بدكرىا نمطا" معينا" يطمؽ عميو النمكذج المعرفي Paradigmالذم يحكـ

اساليب التفكير كالسمكؾ المتخصص في الجكانب العممية الطبيعية كاالجتماعية .
ثانيا -النموذج المعرفي  :لقػد سػاد مفيػكـ النمػكذج المعرفػي فػي تفسػير التطػكرات العمميػة لمحقػكؿ المعرفيػة ،بشػكؿ اسػاس
فػػي نظريػػة الثػػكرات العمميػػة كالتػي يعػػكد الفضػػؿ فػػي شػػيكعيا الػػى تكمػػاس كػػكف) (Thomas Kuhnفػػي كتابػػو بنيػػة الثػػكرات

العمميػة  The Structure Of Scientific Revolutionsالكؿ مػره عػاـ  .1962كتاريخيػا" فقػد تػـ التعبيػر عػف قكاعػد
تصريؼ االفعاؿ الالتينية بانيا  ، Paradigmكفي العمـ فانو ناد انر مػا يخػرج عػف ىػذا االسػتخداـ كقكاعػد نحكيػو ،ك كمػا فػي
السػ ػ ػكابؽ القانكني ػ ػػة ف ػ ػػي الق ػ ػػانكف الع ػ ػػاـ ) . (Kuhn,1970:23ام ػ ػػا مص ػ ػػطمح المعرف ػ ػػي فع ػ ػػادة م ػ ػػا يك ػ ػػكف ترجم ػ ػػة لكمم ػ ػػة

 Epistemologyالتػػي تمثػػؿ عمػػـ د ارسػػة مػػا نػػزعـ انػػو معرفػػة ،امػػا عػػف العػػالـ الخػػارجي (المػػادم) أك عػػف العػػالـ الػػداخمي
(االنساني)(المس ػػيرم .) 41 :2000،ل ػػذلؾ ف ػػاف فكػ ػرة النم ػػكذج المعرف ػػي تق ػػكـ عم ػػى الخاص ػػيو الكراثي ػػو لالفك ػػار كاالح ػػداث
(ع ػػارؼ .)79 :2001 ،كيش ػػير  (2001:1)Lelandال ػػى اف ((كمم ػػة  Paradigmتش ػػير ال ػػى مجمكع ػػة م ػػف االفت ارض ػػات
العاممو كالمقدمات المنطقيػة حػكؿ البحػث العممػي النمػكذجي المحػدد ،كالػذم يمثػؿ البنػاء النظػرم الػذم يعػرؼ الظػكاىر تحػت
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الفحص كيحدد المدل الكبير لممناىج المالئمة ك المػداخؿ البحثيػة المسػتخدمة)) .امػا  Kuhnفقػد اسػتخدمو عمى"انػو نمػكذج
لصياغة كحؿ مشاكؿ البحكث ،كالذم قد يككف عمى شكؿ نظرية أك فرضية أك اطار عاـ يشار لػو أك مدرسػة فكػر معػيف أك
مبدا يعمؿ مف خاللو مجمكعػة مػف البػاحثيف ،فيػك يقػدـ مػدخالن ،نمػط تفكيػر ،طريقػة لكضػع االسػئمو كصػياغة االجكبػة"(كاـ،

 )667 :2000كيعػرؼ عممػػاء االجتمػػاع النمػػكذج المعرفػػي االجتمػاعي  ، Social Paradigmبانػػو ((مجمكعػػة متآلفػػو مػػف
المفاىيـ كالقيـ كاالدراكات كالتطبيقات التي يشترؾ بيا مجتمع مػا  ،كالتػي تعكػس صػياغة لرؤيػة معينػو لمحقيقػة ،ام االسػاس
لمطريقة التي ينظـ مجتمع ما نفسو بيا .كمف خالؿ ذلػؾ كاعتمػادا" عمػى التحميػؿ المقػدـ سػابقا" فػاف النمػكذج المعرفػي باطػار
الدراسة الحالية يمثؿ " الييكؿ المؤطر لمحقؿ العممػي كالػذم يضػـ اطػاريف متناسػقيف :االطػار المعرفػي الػذم يضػـ االصػكؿ

كاالفت ارضػات االساسػية التػي تكضػح نمػط التفكيػر الػذم تتبنػاه مدرسػة اك مػدارس فكريػة داخػؿ الحقػؿ كاالفت ارضػات االساسػية

لمعم ػػـ كمبرراتي ػػا ،امػ ػا االط ػػار اال خ ػػر في ػػك االط ػػار النظ ػػرم  ،كى ػػك االط ػػار الظ ػػاىر م ػػف النم ػػكذج كال ػػذم يتمث ػػؿ بمجمكع ػػة
االفتراضات النظرية كمجمكع النظريات كالمبادل كالقكاعد التي يتبناىا المجتمع العممي في تفسػير ظػكاىر الحقػؿ كعالقاتيػا "
 .لػػذا فػػاف العمػػـ ىػػك انتػػاج اجتمػػاعي ،أم اف المعرفػػة العمميػػة تنػػتج اجتماعيػػا" ،لكػػف ىػػذا اليعنػػي بالضػػركرة انيػػا ذاتيػػة ،أم
مجػػرد تعبيػػر عػػف الػػذات المنتجػػة ،انيػػا مشػػركطة بالػػذات المنتجػػة مػػف حيػػث الكجػػكد كالصػػكرة لكنيػػا مشػػركطة بمكضػػكع يقػػع
خػػارج ىػػذه الػػذات مػػف حيػػث الماىيػػة كالمضمكف(غصػػيب  ) 139 : 1997 ،كبأطػػار ذلػػؾ فػػأف بنػػاء العمػػـ يػػتـ كفػػؽ مفيػػكـ

النمكذج المعرفي المطركح في الدراسة مف خالؿ الكظيفتيف اآلتيتيف كالمتاف تشكالف ىيكؿ النمكذج :

.1الكظيفػػة المعرفيػػة -كالتػػي تتمثػػؿ باالنتػػاج المعرفػػي الػػذم يقػػكـ عمػػى اسػػتخراج المعمكمػػات بالتفاعػػؿ المػػنظـ مػػع مكضػػكع
البحث الذم يتـ كفؽ األطار المعرفي لممجتمع العممي كأختبار مػدل مطابقػة جكانػب مػف االطػار المعرفػي لمكاقػع ،أم مػدل

صدقو.

.2الكظيفة النظرية -كالتػي تتمثػؿ بتركيػب النمػاذج كالنظريػات كالمفػاىيـ الجديػدة فػي سػبيؿ حػؿ التناقضػات كالمشػاكؿ كالتػي
تمثؿ اساسا" تمبيو لحاجات المجتمع االكبر اك المجتمع العممي.
ثالثا–أىداف النموذج المعرفي :اف غمكض اىداؼ الحقؿ العممي كتناقضيا كغياب التحديد الدقيؽ لمنطاؽ يرتبط بشكؿ

كاضح بتناقض ىيكؿ النمكذج كغياب المالمح االساسيو لو )، (Georgion,1973: 292,301كفي ىذا االطار فاف
تحديد اىداؼ النمكذج المعرفي يخدـ في بياف دكره كاىميتو في الحقكؿ العممية كمنيا المحاسبة بشكؿ خاص-:

.1اف النماذج المعرفية التستخدـ فقط لتصنيؼ عمميػات التفكيػر المسػتخدمو فػي حقػؿ عممػي بػؿ ايضػان تعتبػر طريقػة مالئمػة

لعرض االفكار ). (Talaga&Ndubizu, 1986: 61

.2يعتبر نمكذج لصياغة كحؿ المشاكؿ المعقده  Puzzlesبالتحديد كالتي لـ يستطع النمكذج السابؽ حميا.

.3اف النظريػػة كالتطبيػػؽ يمكػػف اف تخػػدـ بشػػكؿ جيػػد مػػف خػػالؿ النمػػاذج المعرفيػػة التػػي تػػدعي مكقػػؼ النظ ػره الشػػاممة لمحقػػؿ،
ككنيػػا تػػكفر المحػػرؾ االساسػػي لمفكػػر االنتقػػادم كالبحثػػي مػػف خػػالؿ العناصػػر المعياريػػة كالمعرفيػػة كالكجكديػػة ليػػذه النمػػاذج
). (Lovrich,1985:307, 309
.4اف غ ػ ػ ػػرض النم ػ ػ ػػكذج المعرف ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػك ايج ػ ػ ػػاد اليياك ػ ػ ػػؿ الت ػ ػ ػػي تتناس ػ ػ ػػب كادراكاتن ػ ػ ػػا الذاتي ػ ػ ػػة كتخ ػ ػ ػػدـ متطمباتن ػ ػ ػػا الثقافي ػ ػ ػػة
كاالجتماعية). (Breton&Largent, 2000,27
 .5اف النماذج المعرفية تخدـ في تمييز االصكؿ الفكرية كتفعيميا بما كينسجـ كمتطمبات الفكر كالتطبيؽ الكطني .
رابعا – النموذج المعرفي والمحاسبة كعمم اجتماعي -:في اطار تحديد  Kuhnلمعمـ االعتيادم Normal Science
كالذم يراد بو النظرية أك النظريات السائده خالؿ فترة الكضع الراىف ،كىي الفترة التي تسكد بيا نمطية التفكير

(العبداهلل)185 :1997،فانو يؤكد عمى سمات ىذه الفترة بقكلو (اف امتالؾ نمكذج معرفي كامتالؾ بحكث مف نكع معيف
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يعد بمثابة اشاره لمنضكح في تطكير ام حقؿ عممي) (Kuhn,1970: 11كبالتالي فانو يحدد نضكح الحقؿ ام امتالكو
لعمـ اعتيادم مع امتالؾ الحقؿ لنمكذج معرفي سائد كاحد ،كفي المحاسبة فاف البعض يعتبر مدرسة الكمفو التاريخية عمى
انيا النمكذج المعرفي السائد في ا لمحاسبة ،كنتيجة ما يمر بو مف ازمات فانو المحاسبة تمر االف بمرحمو االزمة باتجاه
تكليد نمكذج معرفي جديد كىك ما يمكف رؤيتو في افكار  Wellsالذم يؤكد عمى اف فترة التنظير المعيارم في المحاسبة

جزءا" مف نمكذج االزمو الككنية كبالتالي انتظار تحكؿ النمكذج مف الكمفو التاريخية الى النمكذج الجديد ،كىك ايضان ما
يمكف رؤيتو في افكار  A.A.A.في بيانيا حكؿ  . SOATATAكفي اطار نظرية  nhuKفاف الحالو الحاليو في

المحاسبة تتسـ بتنكع المناىج كاالراء كاالراء المضاده كبشكؿ غير منتيي كخصكصان في المسائؿ الميمو كمجمكعة

الظكاىر التجريبية المختمفة كاالختبارات اك المعايير المختمفة لحؿ ىذه المسائؿ ،كىك مادعى  A.A.A.في بيانيا حكؿ
 SOATATAالى اقتراح كجكد عدد مف النماذج المتنافسو،كاف النمكذج الحالي يياجـ بشده ،كاف ذلؾ يدفع الى عدـ رضا
بكجكده كالذم يدفع المنظريف الى السعي لمكصكؿ الى بناء معرفي عاـ كبير كجيد ،كالذم يكصؿ الحقؿ الى بنائو مف
جديد ) (Peasnell,1978:218كيعتقد  (1968 :281)Buckley&etal.باىمية ذلؾ ك الذم يمكف تحقيقو مف خالؿ
الكصكؿ الى كنمكذج معرفي يكفر االجابو لكؿ المشاكؿ ،كىذا يدعك الى اف تتكامؿ المحاسبة مع ىيكؿ معرفي كاسع كاف
تتفؽ كتمتقي مع اختبارات المنيجية العامو لمعمكـ االجتماعية.كىنا يؤكد  (1970:416) Kuhnعمى اف المراحؿ االكلى

لمتطكر بالنسبة الغمب العمكـ تتصؼ بالم نافسو المستمرة بيف عدد مف النظريات المتميزة بشكؿ منفرد كبمجمكعيا كما ينشأ
عنيا مف مالحظة كاسمكب عممييف ،كلكف ما يميز ىذه المدارس المختمفو ليس االخفاؽ المنيجي بؿ اف ما يميزىا ذك
عالقو بالطرؽ غير القابمو لمقياس في نظرتيا الى العمـ كفي تطبيؽ العمـ ،كبالتالي يجب تقييد المشاىده كالتجربة
بالمعتقدات العممية المقبكلة كاال فمف يككف ىناؾ عمـ ،اذ اف الحقائؽ المجمكعة باستناد محدكد الى النظرية كلكنيا تعرض

بكضكح كاؼ ظيكر النمكذج االكؿ ،كاف ذلؾ يمثؿ حالة شخصية مدارس المراحؿ االكلى لمتطكر العممي  .اذ اف النظرة
الكمية

البارزة في الحقؿ المعرفي ىي ليست فقط حالو منفصمة كانما تساعد بشكؿ جيد عمى دعـ االدب النظرم

كالتجريبي ،كما تساعد عمى تطكير نماذج م عرفية كفكءه ،حيث اف المسعى الستبداؿ النمكذج يتـ مف خالؿ عدد مف
النماذج المعرفية الصغرل كالتي تتـ مف خالؿ البحث عف االساليب االقكل في حقؿ المعرفو كتطكير االفكار كاختبار

االفتراضات غير المفحكصة في اطار النمكذج الرئيس كأحد الفكائد الميمو لو في ىذا المجاؿ ). (Lovrich, :307.308
لذلؾ فاف  Laughlinيرل اف كجكد نماذج متعدده كما يؤكد  AAA,wellsيعني اف المحاسبة اما في حالة ما قبؿ العمـ
اك في حالة الثكرة باطار نظرية  ، nuhnكاذا ما كاف في حالة الثكرة االف فال بد اف يككف ىناؾ فترة عمـ اعتيادم سائده

) (Mathews& et.al.,1991:49كاذا ما كاف ىناؾ شؾ في المحاسبو كعمـ ناضج ،فقد تككف في طريقيا الى ىذه
المرحمة مف التطكر ،كبالتالي تصبح ناضجو عندما تضمف معالجتيا كعمـ ،كبالتالي الحاجو لبناء حقؿ محاسبي جديد ،كاف

ذلؾ ىك ما يسميو  nuhnبمرحمو ما قبؿ العمـ  Pre-Sienceفي عممية التطكر  ،كىك امر يثار في كؿ الحقكؿ التي تمر
بفتره ما قبؿ النمكذج المعرفي ). (peasnell,1978:219فاليمكف اف يفسر تاريخ العمـ عمى االقؿ عند غياب االطار
الضمني المشترؾ لمجمكعة المعتقدات المنيجية كالنظرية كالتي تسمح باالختبار كالتقكيـ كاالقتصاد.
خامسا-النموذج المعرفي المحاسبي وأنعكاساتو في المينة المحاسبية:يمكف بياف انعكاسات النمكذج المعرفي في المينو
باطار مككناتيا االساسيو مف خالؿ النمكذج المعرفي المحاسبي السائد ككاآلتي-:

 – 1انعكاسات النمكذج في اىداؼ المينة المحاسبية-:اف النماذج المعرفية قد اختمفت تكجياتيا في مجاؿ االىداؼ
بأتجاىيف رئيسيف كاف ليما أنعكاس كاضح عمى مستكل التطبيقات المينية .اذ يؤكد  (1983:52) Glautierعمى " اف

العنصر االساسي في النمكذج المعرفي المحاسبي تاريخيان ىك ىدفيا المتمثؿ بالرقابة كليس النفعية باطار تعظيـ الربح ،
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لذا نجد اف المينة المحاسبية في بيئات دكلي ة كثيرة تتبنى الرقابة كيدؼ رئيس ليا ،كلكنيا تسعى الى تحقيقو كفؽ متطمبات
مراكز السمطة أك في تحقيؽ المساءلو العامو كيدؼ رئيس كمتطمبات التكجيو كالتخطيط االقتصادم لمدكلو احيانان ككذلؾ

احيانان يككف ىدفان رئيسان ليا خدمة متطمبات المساءلة الخاصو بجانب ذلؾ.اما التكجو االخر لمنمكذج المعرفي المحاسبي
فيك اتجاه القرار ،الذم اعتمد مناصركه النظرية الحدية في االقتصاد كأساس في تحديد تعريؼ ىدؼ المحاسبة ،كىك ما

يطمؽ عميو باالتجاه النفعي في المحاسبة ،كالذم يعتمد كجيو نظر مستخدمي التقارير المالية،كبالتالي عمى االدارات
كالمينة المحاسبية مسؤكلية تكجيو كتطكير امكانياتيـ نحك تحقيؽ ىذه االحتياجات  .كيخمص )(Mueller,1983:62

الى القكؿ في ىذا االطار " اف ذلؾ بمجممو يربط المحاسبة ببيئتيا ،كيجعؿ اىدافيا ترتبط ببيئتيا كالحاجات االجتماعية

النابعة عنيا".
 -2انعكاسات النموذج يف التطبيقات املنهني  -:يعتبر المدخؿ العممي – النفعي احد ابرز المؤثرات في صياغة قكاعد التقكيـ
المعتمده بشكؿ عاـ مف الناحية المنيجية ،في حيف تعتبر البيئة كمتغيراتيا مف العكامؿ الميمة كأطار معرفي لمفمسفة

السائدة  ،فبسبب تنكع الحضارات كالثقافات تنكعت النظريات كالتطبيقات المحاسبية ،كيسبب ذلؾ ايضان لـ تمؽ معايير

المحاسبة الدكلية اال نجاح ضئيؿ ). (Violet,1983:2ا ما اىداؼ المحاسبو كاسمكب االبالغ المالي ياخذاف شكمييما مف

خالؿ النظريات السائدة فضالن عف ذلؾ مف خالؿ الظركؼ المؤثره عمى حاجات المستخدميف كعمى قكة مجمكعات

المستخدميف المختمفة في تأكيد حاجاتيـ مف المعمكمات) ،(Cook, 1999:4حيث لعبت نظرية القرار كفرضية كفاءة
السكؽ كاقتصاديات المعمكمات دك انر اساسيان في تطكير كدعـ عممية االبالغ المالي في اطار النمكذج المعرفي التقميدم

لممحاسبة .اك قد تككف فمسفة المصمحة العامة كالبعد االجتماعي في صياغة النظاـ تأسيسا" عمى ككنو يساعد في تكليد

اقتصاد كفكء كتكزيع عادؿ لمثركه.(Miller,2002:5) ،لذا فأف تبرير أختالؼ الفمسفة التي يقكـ عمييا نظاـ االبالغ المالي
في البمداف المختمفة كمف ثـ تطبيقاتيا يمكف رده الى االطار المعرفي لمنمكذج ،كمف كجية نظر

 " (1986:236)Harrison&Mckinnonاذا ما اردنا فيـ نظاـ االبالغ المالي لمشركات في بمد ما ،فاننا يجب اف نككف
قادريف عمى كصؼ طبيعة االعتمادية المتبادلة كالتفاعؿ بيف مككنات النظاـ كبينو كبيف النظـ االخرل داخؿ البمد ،كما

يجب اف نككف قادريف عمى كصؼ معايير كقيـ النظاـ كالطريقو التي تؤثر بيا الثقافو في تمؾ المعايير كالقيـ كفي سمكؾ
المجمكعات داخؿ النظاـ ،مف خالؿ التغير الحاصؿ في النظاـ نفسو كاالنظمة الزمميو االخرل عبر الزمف".
 – 3انعكاسات النموذج في تنظيم المينة-:يمكف تكضيح االنعكاسات مف خالؿ الجكانب التنظيمية االتية-:
أ  -تنظيم السياسة المحاسبية -:اف تنكع ادكات التطبيؽ كتعددىا ادل الى امكانية االختيار فيما بينيا كبما يتالءـ
كطبيعة عمؿ المنشأه كالمجاؿ المستخدمة فيو أك يمكف االختيار كما يتالءـ كطبيعة البيئة الكطنية المستخدمة فييا .اال

انو في الحقيقة ىناؾ مكقفاف اساسياف نظرياف يبرراف طبيعة كنكع تنظيـ المينو في مجاؿ النمكذج المعرفي المحاسبي
السائد كىما (الشيرازم-:)115-100 :1990،
-1عدم الحاجو الى التدخل الخارجي في تنظيم السياسو المحاسبية كترؾ الحرية لممنظمات التباع السياسات المحاسبية

المناسبة كيعتمد اصحاب ىذا المنطؽ عمى افتراض مؤداه اف ادارة المنشات لدييا دائمان الحافز الذاتي الذم يدفعيا بصفة
مستمره الى اتباع افضؿ السياسات المحاسبية التي تالئميا كدكف الحاجو الى تدخؿ خارجي.

 -2الحاجو الى التدخل من اجل تنظيم السياسو المحاسبية عف طريؽ التدخؿ الرسمي مف قبؿ الجيات المينية –
حككمية أك غير ح ككمية ،لتحديد المعالـ الرئيسة التي يمزـ مراعاتيا مف قبؿ المنشات المختمفو عند تحديد سياساتيا
المحاسبية مف اجؿ ضماف منفعة المعمكمات المحاسبية مف ناحية مالءمتيا كامكانية الثقو بيا.
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ب.تنظيم عممية اعداد واصدار المعايير المحاسبية -:اف عممية التنظيـ عمى مستكل المجتمع تتطمب كتجرم عف طريؽ
اصدار معايير التطبيؽ العممي المالئمة لمبيئو الكطنية ،كاف ترتبط تمؾ المعايير باالطار الفكرم لمحقؿ لتشكؿ حمقة كصؿ
بيف النظرية كالتطبيؽ.كفي ىذا المجاؿ فاف الجيو المسؤكلو عف كضع مثؿ ىذه المعايير كااللزاـ بيا تختمؼ باختالؼ نكع
التنظيـ ا لمعتمد في ام بيئة ،كاىمية كدكر المينة.كفي اطار ىذه االىمية فاف عممية التنظيـ الميني تستند الى ثالث
اسيامات نظرية ،اختمفت معيا الدكؿ المختمفو في مجاؿ االعتماد عمى احدىا في تبرير نكع كطبيعة التنظيـ المحاسبي

كىي )-: (Godfrey&et.al,1994:307-316
 -1نظرية المصمحة العامة  -كتقكـ ىذه النظرية عمى مدخؿ اىمية التدخؿ الحككمي في تنظيـ المينو المحاسبية لتحقيؽ

المصمحو العامو التي يجب اف تكضع التشريعات الالزمة لحمايتيا مف خالؿ تحسيف االداء االقتصادم مقارنة بالمكقؼ

التنظيمي،كبالتالي تخفيض المنافع االجتماعية مما سيتكجب التدخؿ لتيذيب المصمحة العامة .
 -2نظرية التمسك بالتعميمات واالوامر – تقكـ ىذه النظرية عمى افتراضيف اساسييف ىما-:

اوالا -اف كؿ اعضاء المجتمع سيتصرفكف بعقالنية فيما يتعمؽ بالمصمحة الخاصة الى الحد الذم تككف فيو منافعيـ مف
الضغط عمى المنظميف تعادؿ الكمفو الحديو ،كب ما اف المنظـ مف المحتمؿ اف يعيد تكزيع الثركه ،لذا فاف الضغط عمى

المنظميف يزيد ثركتيـ اك لمتاكد مف اف المنظـ غير فاعؿ في تخفيض ثركتيـ.
ثانيا -اف الحككمة ليس ليا دكر مستقؿ تمعبو في عممية التنظيـ كاف مصالح المجمكعات تبحث عف رقابة السمطة

الحككمية النجاز رغبتيـ في تكزيع الثركه.لذا فاف ىذه النظرية ترل في عممية كضع المعاير اصالن بانيا عممية مكجيو
لحماية المصمحة العامو  ،لذا فاف المينو تعمؿ عمى التمسؾ بالمصمحة العامو لمحصكؿ عمى منافع التنظيـ الخاص

لنفسيا.
 -3نظرية المصمحة الخاصة  -تقكـ ىذه النظرية عمى افتراض كجكد سكؽ لمتنظيـ بقكل عرض كطمب مماثمو لسكؽ

راس الماؿ ، .كاف التنظيـ ال يأ تي الى الكجكد نتيجة استجابة الحككمة لمقتضيات الطمب العاـ بؿ القاعده اف التنظيـ يتـ
رؤيتو مف خالؿ المصمحة الخاصو المصممو لمحصكؿ عمى مزيد مف المنفعة .كفي مجاؿ المينو المحاسبية فاف

المصمحة اال ساسية كتنظيـ ميني ىي ضبط كالتمسؾ بالقيـ الرمزية كالمادية لممينو مف قبؿ اعضائيا كمف خالؿ التفاكض
مع الحككمة.
سادسا-النموذج المعرفي المحاسبي وانعكاساتو في التعميم المحاسبي :اف النمكذج المعرفي يمثؿ االطار العاـ لممعرفة

السائده في حقؿ العمـ ،كاف نظاـ التعميـ ىك الذم يقكـ بنقميا الى الداخميف الجدد الى الحقؿ العممي ،لذا يحتاج االخذ
بالنمكذج المعرفي كسيادتو اف يككف ىناؾ تعميـ فعاؿ كمؤثر كممارسكف ذك ارضيو معرفيو كاسعة بمنفعة كحدكد النمكذج

) . (Lovrich,1985:326عمى الرغـ مف أىميتو القصكل في ىذا االتجاه كاحد اىـ مصدريف مف مصادر التعميـ فضال"

عف التطبيؽ .كما داـ التعميـ يتاثر بالتطبيؽ ،فاف مف بديييات النمكذج المعرفي انعكاسو الكاسع في التطبيؽ كبالتبعية
سينعكس في التعميـ،لذا فاف قيـ كمحددات البيئو تعتبر احد مصادر المعرفو التعميمية كاىـ محدداتيا:

 – 1انعكاسات النمكذج في مرجعية التعميـ المحاسبي -:تعتبر المرجعية ابرز االطر المنظمة لنظـ التعميـ ،كالذم يضـ
مجمكعة االفكار كالمرجعيات النظرية كالتشريعية كالمنيجية التي تنظـ عمميات النظاـ كانشطتو كتكجو مككناتو عمى قاعدة

كاضحو نحك اىداؼ كغايات محدده (الذيفاني .)125: 1999،لذا يساىـ النمكذج المعرفي في ىذا المجاؿ في اثراء معرفة
صانعي السياسو التعميمية في البمد بفمسفة التعميـ المحاسبي كخصكصياتو كطبيعة بيئتو كالمعرفة المتخصصو كطبيعتيا

كالمراد ايصاليا في العممية التعميمية  .كىكذا ايضان تنقسـ االطر الفمسفية لمتعميـ في البمداف المختمفة بيف الفمسفة

االجتماعية لمتعميـ كبيف الفمسفة االقتصادية،كفي اطار اخر فاف كجية النظر تجاه النمكذج التعميمي تعتب ار ام انر اساسيان في
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تشكيؿ لب العممية التعميمية متمثمو بالمناىج التعميمية ،فالبرامج التي تعتبر المحاسبة ميارة تقنية تركز بشكؿ كثيؼ عمى
المناىج الدراسية التقنية كالكظيفية .اما البرامج المحاسبية التي ترل المحاسبة مينة تحميؿ،فتسعى الى اقامة تكازف بيف
المكاضيع العامو لمتعميـ كصنع القرار كاكتساب الميارات كالمعارؼ الالزمة لمكاضيع محاسبية محدده (سعد.)28: 1995،

كىكذا فاف النمكذج المعرفي تتاسس عالقتو المثمى مع التعميـ مف خالؿ ككف " اف الطالب ال يستطيع حؿ المشكالت
بصكرة مستمرة مالـ يتعمـ اكالن النظريو كقكاعد تطبيقاتيا ،لذا فاف غياب النمكذج المعرفي ال يجعؿ مف النظريات التي
تعمميا مسبقا اف تمتمؾ مضمكف تجريبي اال مضمكف محدكد فقط" ). (Kuhn 1970:187-186

 -2انعكاسات النمكذج في اىداؼ التعميـ المحاسبي -:يمعب النمكذج المعرفي مف خالؿ االطار النظرم الذم تضعو
البحكث العممية المستنده الى افتراضات النمكذج االساسيو في ايضاح غايات المحاسبة كعمـ كمينة كمتطمبات تطبيقاتيا

كالكسائؿ المعتمده في ذلؾ االطار ،مما يساعد كاضعي السياسو التعميمية في تبني االىداؼ السميمو كالتي تتفؽ مع كؿ
مف الفمسفة السائده في البيئة كاالطار النظرم كالفكرم لممحاسبة ،كفي ىذا الصدد يؤكد ) Sterling, (1967:95عمى "
اف كجكد نظرية محاسبية اساسية يخدـ كدليؿ مرشد لممتعمميف كالممارسيف كاالطراؼ االخرل الميتمو"  ،كما يمعب النمكذج

المعرفي دك انر اساسيان في ايضاح نمط التفكير الذم يتـ تبنيو كالذم يتضح دكره في اسمكب تفسير كعرض المعارؼ
المتخصصو كنكعيا كارتباطو الفكرم بالعمكـ كالمعارؼ االخرل.

.3انعكاسات النمكذج في بيئة التعميـ المحاسبي-:اف التكافؽ ما بيف التعميـ المحاسبي كالبيئة جكىر كجكد كالطمب عمى
المحاسبة كمينو كحقؿ تعميمي ك معرفي .كىذا ما يمكف اف يطمؽ عميو بنظرسة االثر البيئي في الفكر كالسمكؾ ،كالتي تفسر

طبيعة ماعميو النظريات كالنظـ كالعالقات ،كالتي يستند الييا المنظركف التعميميكف كحتى المحاسبكف عند تقييـ نظاميـ التعميمي

أك تط كيره ،فالنمكذج المعرفي ياخذ بعالمية العمـ كلكف بحدكد خدمة بناء العممي ك تكافؽ افتراضاتو مع افتراضات النمكذج
االساسية ،اال اف مشكمة التعميـ المحاسبي باقية ممثمة بعدـ التكافؽ الكبير بينو كبيف البيئة التي يقدـ فييا ،حيث يشير الجميع

الى فشؿ التعميـ المحاسبي في التكافؽ مع االطار النظرم كمع التطبيقات المحاسبية في بيئة معينو الى حد ما،كىك ما يمكف
اف يساىـ النمكذج المعرفي في فيمو كتطبيقو.
 .4انعكاسات النمكذج في كسائؿ التعميـ المحاسبي-:

.1المناىج المحاسبية الدراسية-:اف النمكذج كما يضمنو مف اسس نظرية كبحثيو تساعد عمى التمييز في االفكار
كالتطبيقات كالحمكؿ االخرل فيما بيف البيئات المختمفو كسماتيا كالتي يجب اف تشكؿ احد اىـ الميارات التي يجب اف

يمتمكيا طالب المحاسبة .اما في مجاؿ الممارسات المينية فاف النمكذج يعكس الكجو التطبيقي المقبكؿ لو.
.2طرق التدريس  -:اف كؿ نمط تعميـ قد تطكر انعكاس نا لكجيات نظر منطقية في مجاؿ النظاـ التعميمي كالنظريات
التعميمية ،فالنمط ىك نمكذج محاكاة خاص معركض عمى الطالب ،حيث اف كؿ نمط يعتمد نظرة اساسية لممتعمـ كاالختيار

المناسب لستراتيجيات التعميـ ،فالنمط يندمج باالجراءات المستخدمة النجاز اختيار الستراتيجية التعميمية المناسبة (Baker
). & et al,1987:213
.3مدرسي المحاسبة -:يعتبر االكاديميكف الجزء الحيكم كاالكبر مف المجتمع العممي لحقؿ المعرفة ،حيث اف اداء نشاط
التعميـ باداء عاؿ يتطمب مف العامميف فيو اف يمتمككا اساسيات جكىرية معينة في التفكير ضركرية لكاقع الحقؿ العممي في
العمؿ عمى المستكل الشخصي كفيما بيف االشخاص كعمى مستكل المجمكع ) ، (Galligan,2001:18لذا فيـ يساىمكف
بشكؿ كبير في ادراؾ كبناء النمكذج المعرفي لحقؿ العمـ كتعزيزه مف خالؿ امتالؾ القدرات البحثية كمناىجو المتميزه في
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الحقؿ المعرفي .كذلؾ فاف ليـ الدكر االساس في ايجاد كتبرير الصدل الكاقعي لمنمكذج مف خالؿ تكثيؼ الدراسات
كالبحكث التي تثبت كاقعيتو عمى مستكل المينو .
.4التدريب الميداني -:اف النمكذج المعرفي يكفر قدرة الصمة الكثيقة بيف المعارؼ النظرية كالممارسات المينية ،كاحد
ابرز جكانب قبكلو .لذا يج ب ضركرة خمؽ التفاعؿ الكامؿ ما بيف الجانب النظرم كالتطبيقي مف خالؿ التدريب الميداني
المالئـ الذم يتسـ بالبعد التطبيقي الذم يساعد الطالب عمى التعرؼ بشكؿ مباشر عمى طبيعة المينو كالمشاكؿ التي تكاجو

التطبيقات الفعميو لمطرؽ كاالجراءات المحاسبية المكجكده في المناىج الدراسية.
الجانب العممي
اوال -عالقة واثر المتغيرات البيئية في النمىذج المعرفي المحبسبي السبئد:
المتغيرات االجتمبعية.:
1
.1معامل ارتباط بيرسون -:بمغت قيمتو ) ،(0.353مما يدؿ عمى معنكية العالقو بمستكل معنكية ) ، (0.05فيي اكبر


مف القيمة الجدكلية لو كالتي تبمغ عند ىذا المستكل ) (0.3044أعتمادا" عمى جدكؿ . Fisher & Yates

.2معادلة االنحدار الخطي المتعدد -:يتضح مف خالؿ جدكؿ تحميؿ التبايف رقـ ( ،)3اف قيمة  Fالمحسكبة قد بمغت
) (5.08بدرجة حرية ) (24,19كبمستكل معنكية ).(0.05كعند مقارنة قيمة  Fالمحسكبة مع مثيمتيا الجدكلية التي بمغت
)، (2.08يمكف القكؿ اف المتغيرات االجتماعية عند ىذا المستكل ليا تاثير معنكم في تشكيؿ الخمفية المعرفيو لمنمكذج
كاطره النظرية الظاىره،كمما يدعـ ىذا التحميؿ ،قيمة معامؿ التحديد التي تفسر درجة تبايف تاثير المتغيرات االجتماعية في
النمكذج المعرفي ،كالتي بمغت ) (%57.8كىي نسبة تفسير تاثير مقبكلة  .كباالعتماد عمى قيمة  Tالمحسكبة كما يظيرىا
الجدكؿ رقـ ( )4مقارنةبقيمة  Tالجدكلية التي بمغت ) (2.02عند مستكل معنكية ) (0.05يمكف ترتيب تمؾ المتغيرات.
المتغيرات السيبسية والقبنىنية-:
.1معامل ارتباط بيرسون -:بمغت قيمة المعامؿ ) (0.642كىي اكبر مقارنة بقيمة المعامؿ الجدكلية عند مستكل معنكية
) (0.05كالتي بمغت ) (0.3044مما يؤكد المعنكية العاليو لمعالقو بيف المتغيريف .

.2معادلة االنحدار الخطي المتعدد -:يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5اف قيمة  Fالمحسكبة بمغت ) (5.60كىي اكبر مف
قيمتيا الجدكلية التي بمغت)(2.09عند درجتي حرية) (13,30كمستكل معنكية ) ،(0.05مما يدؿ عمى التاثير المعنكم
الكاضح لممتغيرات في النمكذج ،كفيما يتعمؽ بقكة التفسير ،فاف قيمة معامؿ التحديد بمغت ) ،(%36.5مما يعني اف

المتغيرات السياسية كالقانكنية تفسر مف النمكذج بنسبة ).(%36.5اما في اطار تحديد المتغيرات المؤثره في النمكذج ،فقد
تـ االعتماد عمى ترتيب المتغيرات في معادلة االنحدار باالعتماد عمى قيمة  Tالمحسكبة ككما في الجدكؿ رقـ ( )6مقارنة
بػ  Tالجدكلية التي تبمغ )(2.02عند مستكل معنكية )(0.05
المتغيرات الثقبفية-:
.1معامل ارتباط بيرسون -:اف قيمة المعامؿ كانت ) ،(0.459مما يعني كجكد عالقو طردية بيف المتغيرات كىي عالقو
معنكية ،حيث بمغت القيمة الجدكلية لمعامؿ االرتباط ) (0.3044عند مستكل معنكية ). (0.05

.2معادلة االنحدار الخطي المتعدد-:يظير مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )7اف قيمة  Fالمحسكبة بمغت ) (26.34في حيف

كانت قيمة  Fالجدكلية ) (1.92عند درجتي حرية ) (26,17كبمستكل معنكية )،(0.05اما في اطار نسبة تفسير
المتغيرات الثقافية لالختالؼ في النمكذج المعرفي السائد ،فقد بمغ معامؿ التحديد (،)%97.57اما عند محاكلة ترتيب

متغيرات معادلة االنحدار مف خالؿ قيمة  Tالمحسكبة كالظاىرة في الجدكؿ رقـ ( )8مقارنة بقيمة  Tالجدكلية التي تبمغ
) (2.02عند مستكل معنكية ).(0.05
يرجى مراجعت استمارة االستبانت والجداول االحصائيت الخاصت بالىسط الحسابي في متن االطروحت ذاتها
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المتغيرات االقتصبدية-:
.1معامل ارتباط بيرسون -:يتضح مف خالؿ معامؿ ارتباط بيرسكف كجكد عالقو طردية بيف المتغيريف ،حيث بمغ معامؿ

االرتباط ) (0.595في حيف بمغت القيمة الجدكلية )(0.3044عند مستكل معنكية ). (0.05

.2معادلة االنحدار الخطي المتعدد -:يتضح مف خالؿ جدكؿ تحميؿ التبايف رقـ ( )9اف قيمة  Fالمحسكبة بمغت )(6.98
كىي تفكؽ القيمة الجدكلية بدرجتي حرية ) (17,26ك مستكل معنكية ) (0.05كالتي بمغت ) ، (1.95مما يدؿ عمى اف
العكامؿ االقتصادية تفسر االختالؼ في النمكذج المعرفي بشكؿ معنكم،اما عف نسبة تفسير االختالؼ في النمكذج

المعرفي السائد التي تساىـ بيا المتغيرات االقتصادية ،فقد بمغ معامؿ التحديد ) ،(%47.9كبيدؼ تحديد المتغيرات ذات
التاثير المع نكم في ىذه العالقو ،تـ اختبار معنكية المتغيرات االقتصادية مف خالؿ اختبار  Tكالمكضحة قيمو المحسكبو
في الجدكؿ رقـ ( )10مقارنو بقيمة  Tالجدكلية التي تبمغ ) (2.02بمستكل معنكية ).(0.05
المتغيرات التكنىلىجيه-:
.1معامل ارتباط بيرسون -:بمغ معامؿ االرتباط بيف المتغيرات التكنكلكجيو كالنمكذج السائد ) (0.478مما يؤشر كجكد
عالقو طردية معنكية مقارنة بقيمة معامؿ االرتباط الجدكلية ) (0.3044عند مستكل معنكية ). (0.05
.2معادلة االنحدار الخطي المتعدد -:يتضح مف خالؿ جدكؿ تحميؿ التبايف رقـ ( ،)11اف قيمة  Fالمحسكبة قد بمغت
) (9.29كىي تفكؽ قيمتيا الجدكلية بدرجة حرية ) (6.37عند مستكل معنكية ) (0.05كالتي بمغت ) ، (2.34كىك ما

يشير الى قدرة المتغيرات التكنكلكجيو في تفسير االختالؼ في النمكذج المعرفي المحاسبي بشكؿ معنكم.كفي اطار تحديد
نسبة تفسير المتغيرات التكنكلكجيو لمصادر االختالؼ في النمكذج السائد ،فقد تـ اعتماد معامؿ التحديد الذم بمغت قيمتو

) ، (%31.2مما يدؿ عمى دكر تمؾ المتغيرات في تفسير االختالؼ في النمكذج .اما فيما يتعمؽ بتحديد المتغيرات المؤثره
بشكؿ معنكم في تمؾ العالقو ،فقد تـ االعتماد عمى ترتيب متغيرات معادلة االنحدار مف خالؿ قيـ  Tالمحسكبة كما في

الجدكؿ رقـ( )12كمقارنتيا بقيمة  Tالجدكلية التي تبمغ ) (2.02عند مستكل معنكية ). (0.05
ثبنيب-عالقة واثر النمىذج المعرفي المحبسبي السبئد ببلمهنه المحبسبية-:
.1معامل ارتباط بيرسون -:بمغت قيمة معامؿ االرتباط ) ، (0.612كىي عالقو معنكية  ،ال سيما اف القيمة الجدكلية
لمعامؿ االرتباط بمغت ) (0.3044عند مستكل معنكية )(0.05

.2معادلة االنحدار المتعدد -:تـ اعتمادىا في ضكء المتغيريف الرئيسييف لمنمكذج ككاآلتى-:
أ.اثر المعرفو العممية المتخصصة لمنموذج المعرفي السائد في المينو المحاسبية السائده -:يظير تحميؿ التبايف اف
قيمة  Fالمحسكبة قد بمغت ) (4.34في حيف بمغت قيمة  Fالجدكلية ) (2.93بدرجتي حرية ) (35,8كبمستكل معنكية

) ، (0.05كىك مايؤكد تأثير المعرفو العممية لمنمكذج بشكؿ معنكم في المينو المحاسبية السائدة ككما مكضح بالجدكؿ رقـ

(.)13اما باطار تحديد درجة تفس ير متغيرات المعرفو العممية المتخصصو لممينو المحاسبية السائده ،فقد تـ استخداـ
معامؿ التحديد لمتعبير عف ذلؾ حيث بمغت قيمتو ) ، (%94.9كعمى ىذا االساس كلتحديد المتغيرات الفرعيو لممعرفو
العممية المتخصصو لمنمكذج التي كاف ليا تاثير معنكم في المينو تـ االعتماد عمى قيمة  Tالمحسكبة كما في الجدكؿ رقـ
( )14مقارنة بقيمة  Tالجدكلية التي تبمغ ) (2.02عند مستكل معنكية (. )0.05

ب.اثر مالمح النمكذج المعرفي المحاسبي السائد في المينو المحاسبية السائد -:يظير مف خالؿ جدكؿ تحميؿ التبايف رقـ

( )15اف قيمة  Fالمحسكبة قد بمغت( ، )2.01فيما كانت  Fالجدكلية تبمغ ) (1.95بدرجتي حرية ) (16,27كمستكل
معنكية ) ، (0.05كىك ما يشير الى اف مالمح النمكذج المحاسبي االساسية تؤثر بشكؿ معنكم في المينو المحاسبية

السائده اما باطار تحديد درجة تفسير متغيرات مالمح النمكذج لممينو المحاسبية ،فقد بمغ معامؿ التحديد )(%66.74
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كلتحديد المتغيرات االكثر تاثي انر مف متغيرات مالمح النمكذج في المينو المحاسبية ،فقد تـ االعتماد عمى قيمة  Tالمحسكبة

ككما في الجدكؿ رقـ ( )16لتحديد المتغيرات ذات التاثير المعنكم.
ثبلثب -عالقة واثر النمىذج المعرفي المحبسبي السبئد في التعليم المحبسبي-:
.1معامل ارتباط بريسون -:ىناؾ عالقو ارتباط طردية بيف النمكذج السائد كالتعميـ السائد في العراؽ ،حيث بمغ معامؿ
االرتباط ) ،(0.489في حيف بمغت القيمة الجدكلية لمعامؿ االرتباط ) (0.3044عند مستكل معنكية ). (0.05
.2معادلة االحندار املتعدد-:
ا.اثر المعرفو العممية المتخصصة لمنموذج المعرفي المحاسبي السائد في التعميم المحاسبي:كقد اظير تحميؿ التبايف اف
قيمة  Fالمحسكبة قد بمغت ) (3.85في حيف كانت قيمة  Fالجدكلية ) (2.93بدرجة حرية ) (35,8كبمستكل معنكية

) (0.05كما مكضح بالجدكؿ (. )17اما بخصكص درجة تفسير متغيرات المعرفو العممية المتخصصو لنمكذج لمتعميـ
المحاسبي في العراؽ ،فقد تـ استخداـ قيمة معامؿ التحديد كالتي بمغت )،(%94.39كىك ما يدؿ عمى نسبة تفسير عالية.
تـ تحديد المتغيرات ذات التاثير المعنكم في التعميـ المحاسبي ،باطار ترتيب المتغيرات الممثمو لمعادلو االنحدار حيث تـ

استخداـ قيمة  Tالمحسكبة ككما مكضح بالجدكؿ رقـ ( )18مقارنة بقيمة  Tالجدكلية التي تبمغ).(2.02
ب.اثر مالمح النموذج الرئيسة في التعميم المحاسبي السائد -:يكضح جدكؿ تحميؿ التبايف رقـ ( )19اف قيمة F

المحسكبة قد بمغت ) (3.525في حيف تبمغ قيمة  Fالجدكلية ) (1.95بدرجتي حرية ) (16,27كعند مستكل معنكية
) ، (0.05مما يعني ذلؾ كجكد تاثير معنكم لمتغيرات مالمح النمكذج في التعميـ المحاسبي السائد ،كباالعتماد عمى قيمة
معامؿ التحديد يمكف تحديد درجة تفسير متغيرات مالمح النمكذج لطبيعة التعميـ المحاسبي في العراؽ ،فقد بمغ معامؿ
التحديد ) ، (%67.6مما يدؿ عمى اف تمؾ المتغيرات تفسر كبدرجة عاليو االختالؼ في طبيعة التعميـ المحاسبي ،كعمى

ىذا االساس يمكف تحديد المتغيرات ذات التاثير المعنكم في التعميـ المحاسبي دكف غيرىا ،مف خالؿ مقارنة قيمة T

الجدكلية التي تبمغ ) (2.02بقيـ  Tالمحسكبة المكضحة بالجدكؿ رقـ (.)20
االستنتبجبت :
.1اف اختالؼ المجتمعات كتمايزىا يبنى عمى اختالؼ كتمايز بيئاتيا ،كمف ثـ اطرىا المعرفية االساسية التي تتجمى في
اختالؼ أنماط االدراؾ كالتفكير المعتمدة مف قبميا،كمف ثـ اختالؼ أنماط التنظير كالتطبيؽ كالتنظيـ .

.2اف النمط الفكرم السائد في حقؿ العمـ ىك نمكذج معرفي Paradigmيفسر الظكاىر كالعالقات فيما بينيا كيسمح بالتنبؤ
بيا مستقبال" مف خالؿ اطار نظرم يعكس نمط التفكير المعتمد كالذم يعكس بدكره اطار معرفي معيف يكضح اصكلو

البيئية ،كيعد نمكذج معرفي مقبكؿ في حالة تكافؽ كانسجاـ اطره تمؾ .

.4يتالءـ أستخداـ النمكذج المعرفي كطبيعة العمكـ االجتماعية كمنيا المحاسبة عندما يتـ ادراؾ الطبيعة التككينية ليا ،كاف
العمـ يصبح ناضجا" عندما يمتمؾ نمكذجا معرفيا كاحدا لو القدرة عمى تفسير الكاقع بشكؿ صادؽ كمقبكؿ.

.5يعتبر اآلتي أبرز مالمح النمكذج المعرفي المحاسبي السائد في العراؽ-:

أ .ضعؼ شديد في تبني التنظير المحاسبي الجديد كاالعتماد عمى التطكير مف خالؿ التقميد كالتحكالت الحاصمة في
المحاسبة عمى المستكل الدكلي.

ب.اف التطبيؽ كالتنظيـ المحاسبي المعتمد في العراؽ منقكال عف بيئات دكلية أخرل ،كقد جرل تنظيو كالال ازـ بو مف خالؿ
العممية السياسية بيف الدكلة كمتطمبات المصمحة العامة.

ج.يميؿ الفكر المحاسبي بشكؿ شديد الى التحفظ كالمكضكعية كالسرية في القياس كاالبالغ.
د.يساير الفكر المحاسبي بشكؿ شديد متطمبات الدكلة.
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ﻫ.ميؿ الفكر المحاسبي الى اليقينية الفكرية كعدـ الميؿ الى الجدلية كالحكاركالتسبيب المنطقي.
.6اف التنظيـ القانكني لممينة ىك السائد ،كاف التنظيـ الحقيقي لممينة في العراؽ يتـ تحقيقو كالسيطرة عميو مف خالؿ الدكلة
ممثمة ب ديكاف الرقابة المالية مف خالؿ مجمس المينة كمجمس المعايير المحاسبية كالرقابية .

.8اف النمكذج يعاني مف االرباؾ في احتكاء ظاىرة التضخـ .كضعؼ استيعاب متطمبات الممكية الفردية، ،كقكلبة االطار
الفكرم المستكرد الذم يقكـ اساسا عمى خدمة ىذا النكع مف مصادر التمكيؿ .كما اف ىناؾ ضعؼ كبير في االستجابة

لركحية المستثمر التي تعتبر مف العكامؿ البيئية الثانكية الميمة ،كما يرتبط بيا كاالسكاؽ المالية.
 .9تظير النتائج كجكد عالقة كتاثير معنكية بيف متغيرات النمكذج المعرفي المحاسبي السائد كالمينة المحاسبية

السائدة،كما تؤشر كجكد عدـ تكافؽ كاستجابة لبعض جكانب المينة لمنمكذج السائد كمنيا ضعؼ استجابة المينة لتبني
المدخؿ العممي في صي اغة التطبيقات المحاسبية كاسمكب التنظيـ المعتمد  ،اضافة الى ضعؼ استجابتيا لتبني مفاىيـ
كتطبيقات تتعمؽ بالمحاسبة البيئية كاالجتماعية ،اضافة الى قصكرنظاـ االبالغ المالي الذم يخدـ حاجات مختمؼ

االطراؼ المستفيدة كخصكصا المستثمريف كالدائنيف كق ارراتيـ.

.10تظير نتائج التحميؿ كجكد عالقة كتاثير معنكم بيف متغيرات النمكذج السائد كالتعميـ المحاسبي في العراؽ ،كما تؤشر

نقاط خمؿ تكضح تاثر التعميـ المحاسبي بمتغيرات خارج النمكذج السائد كمدخؿ التنكيع المحاسبي في بناء السياسة
المحاسبية  .اضافة الى تاثره بالمعرفة العممية التي يق كـ مصدرىا النقؿ كالتقميد  ،مما يعد ذلؾ احد ابرز اسباب ضعؼ
مستكل مخرجات النظاـ ،مع ضعؼ اعتماده عمى فمسفة الككالة كاالقتصاد الكمي كىدؼ الرقابة كاحد ابرز االطر الفمسفية
التي يقكـ عمييا النمكذج السائد،مع ضعؼ االىتماـ بمتطمبات االفصاح كالمتطمبات المتعمقة بذلؾ كفقا لمبيئة العراقية.

التوصيات

. 1أعتماد النمكذج المعرفي المحاسبي المقترح كالذم يمكف تحديد مككناتو كانعكاساتو بأطار البيئة الكطنية باآلتي:

أ.االطار المعرفي لمنمكذج المعرفي المحاسبي في العراؽ  :يقكـ ىذا االطار عمى مجمكعة القيـ كالعقائد كاالفتراضات
البدييية التي تعبر عف ككامف المجتمع التي تجيب عف التساؤالت حكؿ مختمؼ القضايا التي تكاجو االفراد ،اضافة الى
القيـ كاالعراؼ السمككية كالتنظيمية التي تعمؿ كمحددات فكرية كسمككية .كيمكف تمييز مالمح ىذا االطار في ضكء ذلؾ

كاآلتي:

-1المكركثات الثقافية كاالجتماعية :كيتشكؿ ىذا االطار في حقيقتو بناءا عمى المصادر المتكاممة االتية :
أ-الرؤية الكمية  – World Viewيتمثؿ ىذا المصدر لممعرفة في البيئة العراقية باجابات

عف االسئمة النيائية حكؿ االلو كاالنساف كالككف كالحياة كالتي ضمتيا قضايا عمـ العقيدة .

الديف االسالمي الحنيؼ

ب-النظاـ المعرفي  – Epistemology systemيعتبر النظاـ المعرفي االسالمي الذم يتأسس عمى اجابات االسئمة
الكمية ىك النظاـ المعرفي السائد في البيئة العراقية كفي اطار المجتمع العراقي فاف تمؾ القضايا يتـ تمييزىا باطار النظاـ

المعرفي االسالمي ككاالتي :

القضايا الوجودية  :يقكـ النظاـ عمى اف الحقيقة كاحدة كمستقمة عف الذات االنسانية ،كاف المعرفة بيا ىي نتاج تكامؿ بيف
الحس كالعقؿ كما يبنى عمييا مثؿ التجربة كاالخبار الصادقة ،كالتي تتطمب التفسيرات السببية عمى الصعيد المعرفي.

القضايا المعرفية :اف ىدؼ المعرفة مف حيث المبدأ بمكغ الحقيقة بغض النظر عف االىكاء كاالنفعاالت الذاتية كالسمطكية
التي تقؼ حائال" دكف بمكغ الحقيقة.

القضايا المنيجية  :اف االسئمة كاالفتراضات التي تككف مكضكعات لمبحث يتـ اختبارىا عف طريؽ العقؿ مف خالؿ
التفسيرات السببية كاالجماع اكالتجربة.
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كفي اطار المكركثات الثقافية  ،فاف المحاسبة الكطنية يجب اف تبنى عمى االفتراضات المعرفية االتية-:
●االسالمية :مشتقة مف الديف االسالمي الحنيؼ كمصدر اساسي مف مصادر الفكر كالتنظيـ كالسمكؾ االجتماعي كالنزعة

الكطنية.

●التحفظ :مشتقة مف الركحية الجماعية،كالركحية العالية لتجنب عدـ التاكد  ،كالميؿ لتدخؿ الدكلة كالميؿ لمتكاضع

كالمساكاة.

● السرية التي تحقق الضرر والضرار :مشتقة مف تجنب عدـ التاكد العالي كالركح الجماعية كغمبة المصمحة العامة الى

جانب النزعة الكطنية.

● الموضوعية التي تقوم عمى التسبيب المنطقي واالدلة العممية :مشتقة مف قيـ الديف االسالمي الحنيؼ كالدرجة العالية
لعدـ التاكد ك اىمية المصمحة العامة.
● السيطرة القانونية :مشتقة مف الركح االبكية كالحاجة لتدخؿ الدكلة في صيانة المصمحة العامة كتجنب عدـ االستقرار
كاالرباؾ المحيط بالمجتمع .

●التوحيد  :مشتقة مف الركحية الجماعية كغمبة المصمحة العامة كالميؿ لتدخؿ الدكلة كالنزعة الكطنية.
●خدمة المصالح الخاصة باطار المصمحة العامة :مشتقة مف الركحية الجماعية المرافقة لمركحية الفردية كالتعاكف كالتكافؿ
كالمرافقة لركحية المنافسة .

ج .االطار النظري لمنموذج المعرفي المحاسبي في العراق:

.1اىداؼ الحقؿ العممي في ضكء النمكذج المعرفي المحاسبي:تعتبر الرقابة اليدؼ االساسي لممحاسبة كالتي تتـ باطار

تحقيؽ عممية المساءلة العامة كدعـ عممية التكجيو كالتخطيط المركزم تاسيسا عمى الدكراالبكم لمحككمة في تكلي
مسؤلياتيا االجتماعية المختمفة ،كتاسيسا عمى ككنيا مصدر التمكيؿ االساسي الغمب النشاطات االقتصادية في

الدكلة.فضال عف عممية المساءلة الخاصة التي تبنى عمى تكفير المعمكمات التي تدعـ حماية ممتمكات المالكيف كتعزيز
ق ارراتيـ االقتصادية العقالنية عمى كجو التحديد باطار نظرية المنفعة ،كىك ىدؼ نابع مف ككف االفراد المصدر الثاني في
تمكيؿ النشاطات االقتصادية بعد الدكلة .
.2فمسفة القياس المحاسبي :تقكـ فمسفة القياس المحاسبي اساسا عمى مبادل المحاسبة التقميدية كافتراضاتيا االساسية ،التي
تبنى عمى الكمفة التاريخية كاساس لمتقكيـ ،كالتحقؽ كاساس لالعتراؼ انسجاما مع ركح التحفظ العالية لممجتمع العراقي

الى جانب البحث عف المكضكعية الى جانب فمسفة القيمة الجارية كاساس لمتقكيـ مكمؿ تاسيسا عمى متطمبات التقكيـ
كالعرض العادؿ كبما يتفؽ كظرؼ التضخـ المفرط الذم تمر بو البيئة االقتصادية العراقية.

.3فمسفة االبالغ المالي :يقكـ اساسا عمى افتراضات العرض العادؿ الذم يتحقؽ عف طريؽ مبادل العدالة كاالنصاؼ
كالحقيقة الى جانب محدد االىمية النسبية .كىك ما يجب اف ينظر لو في ضكء فمسفة المساءلة كباطار عالقة الككالة.
 -.3المينة المحاسبية في العراق وفقا لمنموذج المعرفي المحاسبي:
أ.أىداؼ المحاسبة في التطبيؽ:

المساعدة في التكجيو كالتخطيط االقتصادم لمدكلة.-تكفير المعمكمات التي تساعد في ترشيد الق اررات االقتصادية لممستثمريف كاالطراؼ االخرل المستفيدة.

ب.تطبيقات القياس المحاسبي:

 -اعتماد الكمفة التاريخية كاساس لمتقكيـ كاعتماد الكمفة االستبدالية لمتقكيـ في القكائـ المكممة.
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 اعتماد القكاعد كالطرؽ المتحفظة لمكاجية ظركؼ التضخـ ،كقاعدة الكمفة اك السكؽ اييما اقؿ ،كطريقة LIFOلحساب كمفة المخزكف ،كطريقة االندثار المعجؿ لحساب االندثار ،كاستخداـ االحتياطيات المختمفة.
ت.تطبيقات االبالغ المالي :اف جكىر نظاـ االبالغ المالي يجب اف يعتمد بناءه عمى خدمة متطمبات:
 الدكلة في رقابة كتكجيو كتخطيط االنشطة االقتصادية المختمفة. المستثمريف باالضافة الى حاجات االطراؼ المستفيدة االخرل.اف المعايير االساسية التي تعتمد في الحكـ عمى تحقيؽ التمثيؿ العادؿ لنظاـ االبالغ المالي:
المبادل كالمعايير كالقكاعد المحاسبية المعتمدة.-القكانيف كالتعميمات الحككمية .

مبادل العدالة كاالنصاؼ كالحقيقة في عرض الحقائؽ االقتصادية.ث .التنظيـ الميني :يجب اف يقكـ التنظيـ الميني اساسا عمى مبادل التنظيـ العاـ الذم يتـ تحقيقو عف طريؽ التدخؿ
الحككمي في كضع كتحديد المعايير المحاسبية
-السياسات المحاسبية  :اعتماد التنظيـ المكحد لمحسابات عمى مستكل الدكلة  ،كتحديد الجية الحككمية المخكلة مف خالؿ

تشريع خاص لمتابعة كجمع المؤشرات ال الزمة لمتعديؿ كالتي يتـ مناقشتيا في المجمس الخاص بكضع كاصدار المعايير
المحاسبية .
.3التعميم المحاسبي في العراق وفقا لمنموذج المعرفي المحاسبي :

أ .يجب اف يتـ أعتماد أكلكية المصادر مثؿ مركزية دكر الدكلة كالمعرفة العممية المتخصصة التي يضعيا المتخصصكف
كيجب اف تتـ المرجعيتيف السابقتيف باطار قيـ الديف االسالمي الحنيؼ  ،تعمؿ عمى خمؽ التناسؽ الفكرم كمحاكر اساسية

يتـ االستناد الييا اضافة الى االعتبارات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية لممجتمع.
ب.ارتباط التعميـ ببيئة العمؿ مف جيو كنتائج البحكث المحاسبية المختارة مف جية اخرل.كتنمية ميارات التفكير االنتقادم
كالحكار العممي  ،الى جانب ميارات االتصاؿ  ،كالتعمـ الذاتي كاالبداع.كتغميب الركح الجدلية لدل الطالب كتنمية ركح
ا نتقاد االرقاـ المحاسبية كاعتماد التماريف المفتكحة كدراسات الحالة ،كالبحث كالحكار كالتعمـ الذاتي.كاعتماد اساليب الحكار
كالنقاش كدراسات الحالة كالتماريف المفتكحة كاساليب التعمـ الذاتي في التدريس بدال" مف اعتماد اسمكب التمقيف السائد في

تدريس المحاسبة في العراؽ.
ج.تكافؽ البرامج التدريبية كما تـ تزكيده مف خالؿ الدراسة النظرية لمطالب.
د.اف تتسـ البرامج بالشمكلية كالجدية كالترابط مع مشاكؿ الكاقع العممي.

ق.تحديد المشاكؿ كالمعكقات التي تجابو التطبيؽ كمحاكلة ايجاد الحمكؿ كضميا الى برامج التدريب.
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)1( جدكؿ رقـ

كصؼ مجتمع الدراسة
حجـ المجتمع
*85
**120

الفئة
مدرسي المحاسبة في الجامعات العراقية

المحاسبيف القانكنيف الممارسيف في مكاتب التدقيؽ الخاصة

***96

المحاسبيف القانكنيف الممارسيف في ديكاف الرقابة المالية

301

المجمكع
. قسـ اإلحصاء/  مديرية الدراسات ك التخطيط/ * ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي: المصدر
. ** النشرة السنكية لنقابة المحاسبيف ك المدققيف العراقييف
. قسـ األفراد/*** ديكاف الرقابة المالية
)2(جدكؿ رقـ
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العينة المختارة
المجتمع

حجـ المجتمع

حجـ العينة المختارة

االستمارات المستردة

نسبة االسترداد

أكاديمي

85

25

25

%100

ميني

216

30

24

%80

المجمكع

301

55

49

%89
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تحميؿ التبايف لالنحدار الخطي لممتغيرات االجتماعية كالنمكذج المعرفي السائد
تحميؿ التبايف

درجة الحرية

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

المحسكبة F

االنحدار

24

0.83350

0.09261

5.08

البكاقي

19

0.61940

0.01822

جدكؿ رقـ ()4

القيـ االحصائية لمعادلة االنحدار لممتغيرات االجتماعية كالنمكذج المعرفي السائد
ت

المتغيرات

معامؿ االنحدار β

قيمة  Tالمحسكبة

1

الفرد

0.07292

1.72

2

االسرة كالقبيمو.

0.09649

2.72

3

تنظيمات اجتماعية مؤسسية.

0.01292

0.38

4

المنافسو بما يحقؽ المصمحة الخاصة.

0.07439

1.77

5

التكافؿ كالتعاكف بما يحقؽ المصمحة العامة.

0.1280

3.42

6

الممكية الخاصة

0.0838

2.10

7

الممكية العامة.

0.1083

2.83

8

الممكية التعاكنية.

0.0156

0.40

9

الممكية العائمية.

0.032

0.01

10

نمط التفكير العممي.

0.04862

1.00

11

نمط التفكير العممي – النفعي.

0.7704

2.22

12

نمط التفكير القيمي.

0.00461

0.11

13

التسكية كالحؿ الكسط.

0.02619

0.78

14

استخداـ الضغط كالتحشيد.

0.01739

0.31

15

االستكانو لما تفرضو القكل المركزية.

0.07935

2.47

16

التسيير الذاتي لشؤكف المجتمع.

0.01217

0.19

17

الميؿ لتدخؿ الدكلو.

0.1157

3.05

18

مينة المحاسبة ميمة اجتماعيان.

0.05072

1.17

0.0695

2.15
0.64

19
20

مينة المحاسبة مقبكلة الى حد ما اجتماعينا.

التعميـ في مجاؿ الرياضيات كاالساليب الكمية.

0.03484

21

تعميـ حرفي كميني.

0.09134

2.69

22

ادبي كديني.

0.01704

0.53

23

النزعة الكطنية

0.09015

2.67

24

النزعة الدكلية

0.06210

1.46
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تحميؿ التبايف لالنحدار الخطي لممتغيرات السياسية كالقانكنية كالنمكذج المعرفي السائد
تحميؿ التبايف

درجة الحرية

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

Fالمحسكبة

االنحدار

13

0.53996

0.13349

5.60

البكاقي

30

0.93293

0.02376
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القيـ االحصائية لمعادلة االنحدار لممتغيرات السياسية كالقانكنية كالنمكذج المعرفي السائد
ت

المتغيرات

1

مركزية سمطة النظاـ السياسي.

2

ال مركزية سمطة النظاـ السياسي.

16

معامؿ االنحدار β

قيمة  Tالمحسكبة

0.13811

2.26

0.05617

1.28

3

تدخؿ الدكلو في كافة المجاالت.

5

القانكف التشريعي المكتكب.

تدخؿ الدكلة في المجاالت االساسية فقط

4
6

القانكف العاـ.

8

التدخؿ القانكني عاـ.

تدخؿ القكانيف التفصيمي.

7

تيتـ الحككمة بالمسائؿ االجتماعية.

9

10

تيتـ الحككمة بالمسائؿ االقتصادية.

12

تيتـ الحككمة بالسائؿ البيئية.

تيتـ الحككمة بالمسائؿ الضريبية.

11

تيتـ الحككمة بالمسائؿ المحاسبية.

13

0.13241

2.20

0.01342

0.41

0.13811

2.26

0.03617

0.92

0.17711

2.39

0.04819

1.08

0.03142

0.81

0.06124

1.34

0.08514

1.51

0.00029

0.01

0.11312

2.03
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تحميؿ التبايف لالنحدار الخطي لممتغيرات الثقافية كالنمكذج المعرفي السائد
تحميؿ التبايف

درجة الحرية

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

Fالمحسكبة

االنحدار

26

17.74526

0.68251

26.34

البكاقي

17

0.44047

0.02591
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القيـ االحصائية لمعادلة االنحدار لممتغيرات الثقافية كالنمكذج المعرفي السائد
ت

المتغيرات

1

الديف االسالمي مصدر اساسي فكريان كتنظيمينا كسمككينا

3

اعطاء االعتبار لالفراد كمصالحيـ الخاصو.

2

معامؿ االنحدار
β

قيمة  Tالمحسكبة

0.05202

1.11

0.01214

0.40

0.03421

0.82

0.07565

2.10

0.11854

2.29

0.0145

0.40

0.12726

2.56

0.07010

1.03

0.06856

2.03

0.12726

2.56

0.04253

1.18

0.01014

0.35

0.11409

2.22

0.02265

0.38

0.03318

0.96

0.07368

1.75

0.10093

3.21

0.00229

0.05

0.12482

2.91

0.02321

0.47

0.08493

2.02

0.05558

1.88

0.15132

2.45

0.05267

1.83

0.06162

1.32

0.06553

2.30

الديف االسالمي مصد انر اخر مف المصادر الفكرية كالتنظيمية كالسمككية
اعطاء االعتبار لمعالقات بيف االفراد.

4

اعطاء االعتبار لمتنظيمات االجتماعية كالمصمحة العامة.

5

يميؿ االفراد الى اتخاذ ق اررات فردية.

6

يميؿ االفراد الى اتخاذ ق اررات جماعية.

7

تعمؿ المنظمات البراز فرديتيا.

8

تميؿ المنظمات الى التعاكف كليس المنافسو.

9

10

التزاـ اعضاء المجمكعة يتـ مف خالؿ التكجيات القانكنية.

12

التزاـ اعضاء المجمكعة يتـ مف خالؿ كحدة اليدؼ.

التزاـ اعضاء المجمكعة يتـ مف خالؿ المعايير الداخميو في المجمكعة.

11

تنظيـ السمطو في المجتمع بشكؿ سمسمو قيادة صارمو.

13

تنظيـ السمطة في المجتمع مف خالؿ عممية التفاعؿ بيف المستكيات المختمفو.

14

ييتـ االفراد بالمسائؿ المستقبمية كيغامركف مف اجؿ ذلؾ.

15

ييتـ االفراد بالسائؿ المستقبمية كلكف بتحفظ.

16

ييتـ االفراد بالمسائؿ الحاليو مع اىاتماـ ضيئؿ بالمستقبؿ.

17

يقيـ االفراد عمى اساس االنجازات الماديو كحب الظيكر.

18

يقيـ االفراد كعمى اساس المعاممو المتكازنو في العالقات كالمساكاة

19

المجتمع يميؿ الى حب االبداع كالتميز.

20

المجتمع يميؿ الى االستق اررية كادراؾ المعاني الحقيقية.

21

تسمح ثقافة المجتمع بالتغير.

22

تسمح ثقافة المجتمع بالتنكع.

23

تسمح ثقافة المجتمع بالتقميد كاالندماج.

24

ييتـ المجتمع بالتخطيط الذم يضمف التميز عف االخريف.

25

ييتـ المجتمع بالتخطيط الذم يضمف الكصكؿ الى مستكل االخريف كمماثمتيـ.

26

جدكؿ رقـ ()9

تحميؿ التبايف لالنحدار الخطي بيف المتغيرات االقتصادية كالنمكذج المعرفي السائد
تحميؿ االنحدار

درجة الحرية

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

 Fالمحسكبة

االنحدار

17

0.69560

0.13912

6.98

البكاقي

26

0.75730

0.01993
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القيـ اإلحصائية لمعادلة االنحدار لممتغيرات االقتصادية كالنمكذج المعرفي السائد
ت

المتغيرات

معامؿ االنحدارβ

قيمة  Tالمحسكبة

1

السكؽ ىي فمسفة النظاـ االقتصادم.

0.06186

1.42

0.02943

0.88

3

التخطيط كالتكجيو المركزم باطار فمسفة السكؽ ىي فمسفة النظاـ االقتصادم

0.11306

2.9

0.02236

0.66

0.11433

2.96

0.15728

4.02

0.0975

2.54

0.02496

0.69

0.00102

0.02

0.09167

1.35

0.04314

1.09

0.05051

1.11

0.17595

3.43

0.12745

2.54

0.20028

2.22

0.00242

0.07

0.6143

2.46

االقتصاد الكمي ىي فمسفة النظاـ االقتصادم.

2

الكيانات المستقمو

4

كحدات االمكاؿ.

5

المؤسسات االجتماعية.

6

كيانات اساسيا المالؾ.

7

كحدات اقتصاديو كبيره كمعقده.

8

كحدات اقتصادية عابره لمحدكد الكطنية.

9

10

سكؽ مالي كبير كمعقد.

12

الدائنكف مصدر التمكيؿ االساسي.

االستثمارات مصدر التمكيؿ االساسي.

11

الدكلو مصدر التمكيؿ االساسي.

13

التاجر الفرد ىك مصدر التمكيؿ االساسي.

14

يسكد االقتصاد تضخـ مفرط.

15

يرتبط االقتصاد الكطني بالنشاطات التجاريو كاالقتصاديو الدكليو.

16

يسكد االقتصاد الكطني عدـ استقرار نتيجو التغير في فمسفة الدكلو.

17
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جدكؿ تحميؿ التبايف لالنحدار الخطي لممتغيرات التكنكلكجيو كالنمكذج المعرفي السائد
تحميؿ االنحدار

درجة الحرية

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

 Fالمحسكبة

االنحدار

6

0.29968

0.14984

9.29

البكاقي

37

0.66133

0.01613
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القيـ االحصائية لمعادلة االنحدار لممتغيرات التكنكلكجيو كالنمكذج المعرفي السائد
ت

المتغيرات

معامؿ االنحدار β

قيمة  Tالمحسكبة

1

معرفة المجتمع كاسعة بتكنكلكجيا الخدمات.

0.03235

0.88

0.03010

0.91

3

معرفة المجتمع كاسعة بتكنكلكجيا الحاسكب كالمعمكماتية.

0.08276

1.26

0.0527

1.65

0.09938

3.11

0.08592

1.38

2
4
5
6

معرفة المجتمع كاسعة بتكنكلكجيا الصناعة.

تستخدـ الكحدات االقتصادية التكنكلكجيا الصناعية.

تستخدـ الكحدات االقتصادية تكنكلكجيا الحاسكب كالمعمكماتية.
تستخدـ الكحدات االقتصادية تكنكلكجيا الخدمات.

جدكؿ رقـ ()13

تحميؿ التبايف لالنحدار الخطي لمتغيرات المعرفو العممية المتخصصو لمنمكذج كالمينو المحاسبية
تحميؿ التبايف

درجة الحرية

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

قيمة Fالمحسكبة

االنحدار

35

9.42797

0.269370

4.34

البكاقي

8

0.49654

0.062067

جدكؿ رقـ ()14

القيـ االحصائية لمعادلة االنحدار لمتغيرات المعرفو العممية لمنمكذج كالمينو المحاسبية
ت

المتغيرات

معامؿ االنحدار ß

قيمة Tالمحسكبة

1

الكمفو التاريخية.

0.2446

3.03

2

القيمة الجارية.

0.01967

0.49

3

المدخؿ العممي.

0.05076

1.51

4

المدخؿ العممي.

0.13453

2.96

5

المدخؿ القيمي.

0.03552

0.92

6

ابداعي يمج كؿ ماىك جديد

0.00662

0.17

7

تكفيقي بيف االفكار المطركحة.

0.08458

2.58

18

نقمي كتقميدم.

0.07227

1.64

9

مدخؿ التكحيد المحاسبي.

0.3588

3.34

8
10

مدخؿ التنكع المحاسبي.

0.00879

0.01

11

مدخؿ التكحيد الدكلي.

0.09052

2.22

12

تتاثر جدان بالبيئة الكطنية.

0.09575

2.24

13

تتاثر جدنابالبيئة الدكلية.

0.04595

0.80

14

تتـ بمعزؿ عف التطبيقات الحاليو.

0.01073

0.35

15

التخرج عما مطبؽ حاليان.

0.06386

2.12

16

المحاسبة الضريبية.

0.09343

2.82

17

المحاسبة البيئية كاالجتماعية.

0.00915

0.24

18

التكحيد المحاسبي كالحسابات القكمية.

0.09106

2.14

19

الق اررات االداريةكالمعمكمات المحاسبية

0.00080

0.02

20

االستثمار كالتمكيؿ كاالسكاؽ الماليو.

0.01845

0.54

21

الرقابة كالتدقيؽ.

0.96443

2.06

22

نظرية الككالة.

0.05504

2.12

23

فمسفة االقتصاد الكمي كخدمة متطمبات الدكلو.

0.15304

2.20

24

نظرية المنفعو مف اجؿ تعظيـ الربح.

0.03277

0.86

25

نظرية اقتصاد المعمكمات كاالتصاؿ ك السمكؾ.

0.00978

0.3

26

الرقابو.

0.09255

2.54

27

المعمكمات التي تخدـ ترشيد ق اررات االستثمار كالتمكيؿ.

0.05736

1.47

28

التخطيط كالتكجو المركزم.

0.14107

2.13

29

نظاـ االبالغ المالي الذم يخدـ مختمؼ حاجات المستخدميف.

0.08821

1.72

30

االلتزاـ باالفصاح كفقان لممتطمبات القانكنية

0.09255

2.54

31

التكسع باالفصاح تجاه المستثمريف كالدائنيف.

0.04508

1.54

32

الدخؿ.

0.07164

2.30

33

الثركة.

0.09358

3.04

34

القيمة المضافو.

0.06204

2.20

35

النقد.

0.05082

1.41

جدكؿ رقـ ()15

تحميؿ التبايف لالنحدارالخطي لمتغيرات مالمح النمكذج كالمينة المحاسبية
تحميؿ التبايف

درجة الحرية

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

االنحدار

16

0.99488

0.06218

البكاقي

27

0.49564

0.03098

قيمة المحسكبة F
2.01

جدكؿ رقـ ()16

القيـ االحصائية لمعادلة االنحدار لمتغيرات مالمح النمكذج كالمينو المحاسبية
معامؿ االنحدار B

قيمة Tالمحسكبة

ت

متغيرات البيئة الكطنية.

0.17996

6.59

2
3

التطكر الذم يجرم في المحاسبة عالميان.

0.04831

1.37

التنظير المحاسبي الجديد.

0.00972

0.27

4

سياسية بيف الدكلو كمتطمبات المصمحة العامة.

0.07051

2.47

5

عممية بحتو.

0.02637

0.61

6

سياسية بيف االطراؼ ذات المصمحة الخاصة.

0.05543

1.59

7

منقكلو عف نظـ محاسبية لدكؿ اخرل.

2.2552

19.05

8

يميؿ الى التحفظ العالي.

0.13299

5.09

9

المكضكعية.

0.07173

2.04

10

يساير متطمبات الحككمة.

0.2841

2.11

11

سرية المعمكمات المحاسبية.

0.08965

2.16

12

ييتـ بتكنكلكجيا المعمكمات.

0.02574

0.77

13

ييتـ باالتجاه الكطني كليس الدكلي.

0.09358

2.77

1

المتغيرات

19

14

يقيني كليس جدلي.

0.08696

2.41

15

يعتبر المدققيف جزء اساسي مف العمؿ المحاسبي.

0.06058

1.59

16

يساىـ بو االكاديميكف كالمركز البحثية بشكؿ كبير.

0.04465

1.28

جدكؿ رقـ ()17

تحميؿ التبايف لالنحدار الخطي بيف متغيرات المعرفو العممية المتخصصو لمنمكذج كالتعميـ المحاسبي
تحميؿ التبايف

درجة الحرية

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

االنحدار

35

28.70485

0.820139

البكاقي

8

1.70419

0.2130237

قيمة  Fالمحسكبة
3.85

جدكؿ رقـ ()18

القيـ االحصائيية لمعادلة االنحدار لمتغيرات المعرفو العممية لمنمكذج كالتعميـ المحاسبي
ت

المتغيرات

معامؿ االنحدارß

قيمة Tالمحسكبة

1

الكمفو التاريخية.

0.1441

3.06

2

القيمة الجارية.

0.0498

0.09

3

المدخؿ العممي.

0.01174

0.25

4

المدخؿ العممي.

0.05791

2.44

5

المدخؿ القيمي.

0.00582

0.11

6

ابداعي كيمج كؿ ما ىك جديد.

0.03882

0.73

7

تكفيقي بيف االفكار المطركحة.

0.08502

2.16

8

نقمي كتقميدم.

0.07185

2.08

9

مدخؿ التكحيد المحاسبي.

0.2996

2.46

10

مدخؿ التنكيع المحاسبي.

0.12559

2.84

11

مدخؿ التكحيد المحاسبي الدكلي.

0.0289

0.5

12
13

تتاثر جدان بالبيئة الكطنية.

0.13978

2.47

14

تتاثر جدان بالبيئة الدكلية.

0.10573

1.41

بمعزؿ عف التطبيقات الحاليو.

0.01118

0.27

15
16

ال يخرج عما مطبؽ حاليان.

0.06115

1.48

المحاسبة الضريبية.

0.01345

0.27

17

المحاسبة البيئية كاالجتماعية.

0.01341

0.34

18

التكحيد المحاسبي كالحسابات القكمية.

0.16264

2.99

19

الق اررات االدارية كالمعمكمات المحاسبية.

0.11769

2.18

20

االستمثار كالتمكيؿ كاالسكاؽ الماليو.

0.00281

0.05

21

الرقابة كالتدقيؽ.

0.01737

0.21

22

نظرية الككالة.

0.04646

1.21

23

فمسفة االقتصاد الكمي كخدمة متطمبات الدكلو.

0.12794

1.33

24

نظرية المنفعة مف اجؿ تعظيـ الربح.

0.14642

2.09

25

نظرية اقتصاد المعمكمات كاالتصاؿ كالسمكؾ.

0.03783

0.74

26

الرقابة.

0.04522

0.85

27

خدمة ق اررات االستثمار كالتمكيؿ.

0.0799

1.15

28

التخطيط كالتكجيو المركزم.

0.04592

0.92

29

نظاـ ابالغ مالي يخدـ مختمؼ حاجات المستخدميف.

0.01788

0.45

30
31

االلتزاـ باالفصاح كفقان لممتطمبات القانكنية.

0.00805

0.17

التكسع باالفصاح تجاه المستثمريف كالدائنيف.

0.00462

0.07

32

الدخؿ.

0.09551

2.22

33

الثركة.

0.04223

0.97

34

القيمة المضافو.

0.05526

1.42

35

النقد.

0.00497

0.1

جدكؿ رقـ ()19

تحميؿ التبايف لالنحدار الخطي لمتغيرات مالمح النمكذج الرئيسة كالتعميـ المحاسبي
تحميؿ التبايف

درجة الحرية

متكسط المربعات

مجمكع المربعات

21

قيمة  Fالمحسكبة

االنحدار

16

0.99398

0.0621237

البكاقي

27

0.47576

0.0176207

3.525

جدكؿ رقـ ()20

القيـ االحصائية لمعادلة االنحدار لمتغيرات مالمح النمكذج كالتعميـ المحاسبي
ت

المتغيرات

1

متغيرات البيئة الكطنية.

0.010122

2
3

التطكر الذم يجرم في المحاسبة عالميان.

0.17501

2.83

التنظير المحاسبي.

0.04671

0.98

4

سياسية بيف الدكؿ كمتطمبات المصمحة العامة.

0.09026

2.02

5

عممية بحتو.

0.06764

0.61

6

سياسية بيف االطراؼ ذات المصمحة الخاصو.

0.05348

1.13

7

منقكلو عف نظـ محاسبة لدكؿ اخرل.

0.14055

2.71

8

يميؿ الى التحفظ العالي.

0.17617

2.88

9

المكضكعية.

0.12501

2.29

10

يساير متطمبات الحككمة.

0.5705

3.41

11

سرية المعمكمات المحاسبية.

0.10091

1.79

12

ييتـ بتكنكلكجيا المعمكمات.

0.09747

2.29

13

ييتـ باالتجاه الكطني كليس الدكلي.

0.06624

1.36

14

يقيني كليس جدلي.

0.08896

2.04

15

يعتبر المدققيف جزء اساسي في العمؿ المحاسبي.

0.17654

3.95

16

يساىـ االكاديميكف كالمراكز البحثية بشكؿ كبير في الفكر المحاسبي.

0.13238

3.09

21

معامؿ االنحدار B

قيمةTالمحسكبة
2.04

