
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الوادي-لخضرجامعة الشهيد حمه 

 والتجارية وعلوم التسيير االقتصاديةكلية العلوم 
 االقتصاديةقسم العلوم 

 أكادميي ماسرتمتطلبات شهادة  الستكمال ةمقدممذكرة 
 ريوالتجارية وعلوم التسي االقتصاديةالعلوم  :امليدان

     علوم مالية وحماسبية  الشعبة:
    حماسبة  :التخصص

 

 
 

 
    

   
 
 
                                                                                             :  الدكتورةتحت إشراف                                      :اتبلالطمن إعداد  

  خالدي رشيدة*                                                                         رندة فرج    
  مرمي ونيسي  

 لجنة المناقشة
 الصفة الجامعة الرتبة اللقباالسم و 
 رئيسا حمه لخضر الوادي دكتور محاضر  غربي هشام

 مشرفا ومقررا حمه لخضر الوادي  ةمحاضر  ةدكتور  رشيدة خالدي
 مناقشا حمه لخضر الوادي دكتور محاضر  بشير زبيدي

 

 

                                                  

 8102/8109 الجامعية:السنة 

خالقية في مهنة األالحد من الممارسات غير  
  المحاسبة من خالل التعليم المحاسبي 

      - ميدانيةدراسة  -



 فهرس المحتويات
  العنوان
  اإلهداء
  الشكر
  امللخص
  الفهرس
  اجلداولقائمة 
  األشكالقائمة 
   حالق املقائمة 

 أ المقدمة العامة
 ) النظري )الجانب المحاسبيالفصل األول: التعليم 
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 الدولية للتعليم احملاسيباملطلب الثاين: عرض املعايري 
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 10 مهنة احملاسبة أخحالقياتالفرع الثاين: العوامل املؤثرة يف سلوك 
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 16 لمهنة المحاسبة أخالقيةالمبحث الثاني: الممارسات غير 
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 36 يف التصنيف والعرض اإلبداعيةاحملاسبة  أساليبالفرع الرابع: 
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 اإلهــداء
 

خير    وعظيم سلطانه والصالة والسالم علىالحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه  
 المرسلين وخاتم النبيئين أهدي ثمرة عملي المتواضع:

 .أمي  إلىالتي إذا كتبت األقـالم تجف وال تعطيها حقها،    إلى
من علمني كيف تكون الحياة، والذي لم يبخل علي    إلىمثلي األعلى،    إلى

 بشيء، أبي العزيز.
   بي " أ" أمي  و ني طريق النجاح.تطوال هذه األعوام، وشاركني  تشجع التي  إلى

أجد    نالذي  دراسةي في التاليي وزمتقـايخوتي وأخواتي وكل صدإلى جميع إ 
الذين سهروا وتعبوا على تعليمنا    إلى،  فـاء واإلخالصفيهم روح الصدق والو 

وكل من    ةالجامعبكل األساتذة    إلىطريق العلم والمعرفة،    إلىوأوصلونا  
 ساعدني ولو بكلمة تشجيع.

 .و عبد الناصر حسني  مريم من قـاسمت معهم ثمرة هذا الجهد  إلىو 
 
 

 رندة
 

 
 
 

 



 

 
 

 اإلهــداء
 

والسالم على خير    الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة
 المرسلين وخاتم النبيئين أهدي ثمرة عملي المتواضع:

 إلى التي إذا كتبت األقـالم تجف وال تعطيها حقها، إلى أمي.
  علىإلى مثلي األعلى، إلى من علمني كيف تكون الحياة، والذي لم يبخل  

 بشيء، أبي العزيز.
  " أمي وأبي "   جاحني طريق النتطوال هذه األعوام، وشاركني  تشجع التيإلى  

الذين أجد    دراسةي في التاليي وزمتقـايإلى جميع إخوتي وأخواتي وكل صد
فيهم روح الصدق والوفـاء واإلخالص، إلى الذين سهروا وتعبوا على تعليمنا  
وأوصلونا إلى طريق العلم والمعرفة، إلى كل األساتذة بالجامعة وكل من  

 كلمة تشجيع.ساعدني ولو ب
 .حسني  وعبد الناصر رندةوإلى من قـاسمت معهم ثمرة هذا الجهد  

 
 

 مريم
 

  



 

 

 
 

 من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل

 الصالة والسالمو الحمد هلل حمدا كثيرا يليق بجاللته وعظيم سلطانه  

 .واآلخرين محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعلى سيد األولين  

نتقدم بجزيل الشكر وعظيم    أن  حن نشرف على نهاية هذا العمل إالال يسعنا ون
 .دراستنا  نا في دربساعدكل من  وخالص التقدير إلى    االمتنان

بذل من نصح  ت" على ما   خالدي رشيدة"  ةالمشرف ةاألستاذ  ونخص بالشكر  
ات قيمة ومتابعة وإشراف منذ أن كان البحث  هيوتوج  ةوإرشاد وآراء سديد
 .اهلل عنا كل خير  اهاز افكرة إلى أن رأى النور وجعبارة عن  



 ملخص الدراسة:

 ذووضع اخلطط واختا إعدادللمحاسبة دور كبري يف توفري املعلومات والبيانات الالزمة لإلدارة من اجل  
وهلذا جند قسم احملاسبة يلعب دور مهم يف حتضري البيانات واملعلومات من اجل مساعدة  ،القرارات الالزمة

ع برامج ومناهج تعليمية إلعداد  للتعليم احلاسيب من خالل وض أمهية إعطاءاإلدارة واملستثمرين ولتحقيق ذلك 
 كوادر وإطارات حماسبية ذات كفاءة وقدرات ومهارات تتحكم يف هذه املهنة.

من االلتزام بأخالقيات املهنة لكي تكون اخلدمات املقدمة من  حملاسبة كباقي املهن األخرى البدومهنة ا 
 ،وبالتايل اقتناع مستعملي تلك اخلدمات يف بناء تصور ،ال من األداءطرف احملاسبني ذات موثوقية ومستوى ع

واختاذ القرارات وعليه جيب العمل على كشف املمارسات غري أخالقية وحماربتها حىت تتمتع مهنة احملاسبة 
 ة واالقتصاد بصفة عامة.أالبيانات واملعلومات حبماية املنشباملصداقية من طرف مجيع مستخدمي 

Study Summary: 

The accounting department plays an important role in preparing data and 

information in order to assist the administration and investors. To 

achieve this, the importance of computer education is given through the 

development of educational programs and curricula to prepare cadres and 

accounting frameworks. With competence, abilities and skills to control 

the profession. 

The profession of accounting, like all other professions, is devoid of 

professional ethics, so that the services provided by the accountants are 

reliable and high performance. Consequently, the users of these services 

are convinced in the construction of perception and decision-making. All 

users of this data and information shall protect the establishment and the 

economy in general. 
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  :تمهيد .1

حيث يقوم النظام احملاسيب بتوفري ادلعلومات  ،ة االقتصاديةأهتدف احملاسبة إىل توفري ادلعلومات ادلالية يف ادلنش
ادلالية  الالزمة من أجل اختاذ القرارات من طرف اإلدارة ومساعدهتم على وضع اخلطط والرقابة على النشاط اليومي 

اليت تساعد اإلدارة  ،ة دور مهم يف حتويل البيانات وادلعلومات ادلاليةأكما يلعب قسم احملاسبة يف أي منش  ،لألعمال
 وادلستثمرين ادلتوقعني وأي أفراد آخرين يف اختاذ القرار. 

لحاجة ل، وىذا نظرا األخرىجانب العديد من التخصصات  إىلبالغة  أمهيةحيتل التعليم احملاسيب كما   
، فاحملاسبة ىي فن يعتمد على استخدام ادلهارات والقدرات الذاتية للمحاسب، هنة احملاسبةادلستمرة والدائمة دل

 برامج تعليمية زلاسبية تواكب تطلعات ومتطلبات العصر والتطور إعدادوالكتساب ىذه ادلهارات يتطلب 
اجليد وادلستمر  اإلعدادذه ادلهنة، كما ال نغفل وقدرات مهارية تتحكم يف ىكفاءة   يزلاسبني ذو  إلعداد، التكنولوجي

     دتارس ىذه ادلهنة وتساىم يف تطوير ادلنشأة  أندربني لضمان جودة عالية من كوادر مقتدرة تستطيع للمكونني وادل
 وبناء االقتصاد الوطين.

وبصورة  أخالقيةوادلتمرسني يف مهنة زلاسبة يقومون مبمارسات غري  الضالعنيغري انو يوجد بعض احملاسبني   
يؤثر على اختاذ شلا  الواردة بالقوائم ادلالية، ظهور مشكالت يف عدم مالئمة ادلعلومات ادلالية  إىل أدىذا ما واسعة، وى

ذليئات الفاعلة يف مهنة وىذا ما جعل ادلنظمات ادلهنية ومجيع االقرارات الالزمة من طرف مستخدمي ىذه القوائم، 
 إىل العمل على وضع أسس ومعايري للحد من ىذه ادلمارسات غري األخالقية يف مهنة احملاسبة. ،احملاسبة

 وىذا ما يدفع إىل رفع مستوى التعليم احملاسيب للعمل على احلد أو التقليل من ىذه ادلمارسات.

 :الرئيسية اإلشكالية -2

إشكالية دراستنا يف الربط بني التعليم احملاسيب وادلمارسات الغري أخالقية دلهنة من خالل التمهيد السابق تظهر 
 ،واحلاجة إىل ضرورة رفع مستوى التعليم احملاسيب للعمل على احلد والتقليل من ىذه ادلمارسة الغري أخالقية ،احملاسبة

 حيث ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية التالية:

 المحاسبة؟غير أخالقية في مهنة الفي الحد من الممارسات  كيف يساهم التعليم المحاسبي 

 



 المقدمة
 

 ب

 األسئلة الفرعية: -3

 :التاليةالفرعية  األسئلة تجزئتها إىلاإلشكالية وتسهيل معاجلتها قمنا باإلجابة على قصد 

 ؟وكفاءة األداء ادلهين للمحاسب التعليم احملاسيبىي العالقة بني  ما .1
 ؟األخالقيةادلمارسات غري  أشكالىي ما  .2
 ؟أخالقيةادلمارسات غري ىناك داللة إحصائية بني احملاسبة اإلبداعية و  ىل  .3
 ،ادلؤىل العلمي ،العمر(ىل ىناك عالقة بني ادلمارسات غري أخالقية يف مهنة احملاسبة والعوامل الشخصية  .4

 ؟)اخلربة ادلهنية ،الوظيفة
  الفرضيات: -4

 نسعى من خالل دراستنا اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية من خالل افرتاض الفرضيات التالية:

 ىناك داللة إحصائية بني التعليم احملاسيب وكفاءة األداء ادلهين للمحاسب؛ .1
 اسبة اإلبداعية وادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبة؛ىناك داللة إحصائية بني احمل .2
 ات غري أخالقية يف مهنة احملاسبة؛ىناك عالقة بني العوامل الشخصية يف ادلمارس .3
 .رسات غري أخالقية دلهنة احملاسبةوادلما احملاسيبىناك عالقة عكسية بني التعليم  .4
 اختيار الموضوع: مبررات  -5

 دتثلت يف:

 ؛التعليم احملاسيب بشكل عام ورغبتنا يف معرفة سلتلف جوانبوىتمامنا مبوضوع ا .1
 ؛مهنة احملاسبة واحلث على االلتزام هبا أخالقياتإبراز  .2
 .على الغري أضرارمن  األخالقيةما تسببو ادلمارسات غري الوقوف على  .3

 :دراسةال ميةأه -6
من خالل إعداد كوادر زلاسبية تكمن أمهية البحث يف زلاولة إبراز الدور الذي يلعبو التعليم احملاسيب 

تشهدىا مهنة  علمية ومهنية قادرة على أن ختدم الوحدات االقتصادية يف ظل ادلتغريات والتطورات احلديثة اليت
الدور  إبرازاجلانب العلمي وذلك من خالل  ،وفقا ذلذا تتبع أمهية دراستنا من خالل جانبني ،ااحملاسبة وتواكبه

أما اجلانب العملي فتمكن أمهية دراستنا يف التعرف  ،كوادر زلاسبية  إعدادسيب من خالل الذي يلعبو التعليم احملا
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ىو مطبق يف  ادليداين للمحاسب ومدى التوافق بني ما يدرسو الطالب يف التعليم احملاسيب  وماعلى شروط العمل 
 الواقع.

 :دراسةال هدافأ  .7
 تتمثل فيما يلي: دراستناإن األىداف اليت نسعى للوصول إليها من خالل  

 ؛حتديد مفهوم التعليم احملاسيب  ودوره يف إعداد وتكوين احملاسبني .1
 ؛أخالقيات مهنة احملاسبة التعرف على .2
 .تأثري التعليم احملاسيب يف احلد من ادلمارسات غري األخالقية يف مهنة احملاسبةمعرفة مدى   .3

 :ني والمكانياالزم اإلطار  .8
 خالل ادلدة وادلكان اليت دتت من خالذلم دراستنا كالتايل: منزماين وادلكاين لدراستنا المت حتديد اإلطار   

أي ما بني ديسمرب  ،2012/ 2012: دتت الدراسة يف السداسي الثاين يف ادلوسم اجلامعياإلطار الزماني
 .2012وماي   2012

حيث دتت الدراسة ىذه الدراسة،  فيها دتت: دتثلت احلدود ادلكانية يف احلدود اجلغرافية اليت اإلطار المكاني
 .والية الوادي يف

 :ات السابقةالدراس  .2
 :يلي من بني الدراسات السابقة ذلذا ادلوضوع ما

، تضييق الفجوة بين برنامج التعليم المحاسبي ومتطلبات ممارسة زلمد ادلاقوري نادية ميالد -1
حتليل العوامل ادلؤثرة يف  إىلتوصلت يف دراستها .2002، جامعة السابع من ابريل، ليبيا، المهنة

 الفجوة بني ادلخرجات برنامج التعليم احملاسيب ومتطلبات شلارسة ادلهنة احملاسبية.
مهنة المحاسبة في ضبط الممارسات المحاسبية من وجهة نظر  أخالقياتدور باللطة،  إميان -2

أخالقيات  أمهيةت يف دراستها إىل توصل.2017/2012، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر، المهنيين
 إعطاء مصداقية على سلرجات مهنة احملاسبة. مهنة احملاسبة يف
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 واألدوات المستخدمة:المنهج  .10
 اإلطارنظرا لطبيعة موضوع الدراسة فقد اعتمدنا على ادلنهج الوصفي من اجل فهم وتوضيح 

االستبيان  ب، كما استعنا والكتب والدراسات السابقة النظري باالعتماد على ادلراجع ادلتوفرة وادلتاحة
حليل نتائج االستبيان التحليلي وىذا لت كوسيلة جلمع البيانات ادليدانية حيث مت االعتماد على ادلنهج

  دور التعليم احملاسيب يف التأثري واحلد من ادلمارسات غري األخالقية يف مهنة احملاسبة. عرفةمبغية 
 :البحثصعوبات  .11

ري بادلتغ فيما يتعلقخاصة الدراسة  متغريات تتطرق ومراجع توفر كتب لةقأىم صعوبة واجهتنا ىي 
 .ادلستقل وىو التعليم احملاسيب

 :  محتوى البحث  .12

 ثالثة فصول: إىلزلتوى البحث  مسيقسيتم ت

 األولادلبحث  ،مبحثني إىلمت تقسيمو  حيث التعليم احملاسيب : تطرقنا يف الفصل األول إىلاألولالفصل  -
 عايري الدولية للتعليم احملاسيب.فسيتناول ادلماىية التعليم احملاسيب أما ادلبحث الثاين 

حيث  ،أخالقية يف مهنة احملاسبة غري دور التعليم احملاسيب يف احلد من ادلمارسات حتت عنوانالفصل الثاين:  -
أما ادلبحث الثاين:  ،يتضمن ادلمارسات األخالقية دلهنة احملاسبة ادلبحث األول: ،سيقسم إىل مبحثني

 ات غري األخالقية دلهنة احملاسبة.سيتناول ادلمارس
واخلاص باجلانب التطبيقي للدراسة حيث حاولنا من خالل إسقاط اجلانب النظري  يليو الفصل الثالث: -

ملنا يف ىذه األخرية تقنية مسح اآلراء عن حيث استع ،ادلدروس للفصلني السابقني على الدراسة ادليدانية
ولنا من خالل ىذه الدراسة اوقد ح ،األكادمييني وادلهنينيطريق االستبيان والذي وزع على رلموعة من 

 .العينة أفراد أراءوذلك مبعرفة  ،ادلطروحة األسئلةعلى  باإلجابةالوصول إىل نتائج تسمح 
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  تــمــهيــد:

وذلك النو يساىم بدرجة كبرية يف تطوير مهنة  ،ضمظى موضوع التعليم احملاسيب بالكثري من االىتماـ         
ملواجهة  تكوف هلم القدرة الالزمةحيث  ،فالتعليم احملاسيب يزيد كفاءة خرصمي اقساـ احملاسبة اجلامعيني ،احملاسبة

ىم ابالتعليم احملاسيب وتس تمباالحتاد الدويل للمحاسبني الصدار معايري دولية هتمتطلبات سوؽ العمل وىذا ما ادى 
ىذا الفصل اىل خمتلف يف لذلك نتطرؽ  ،مع متطلبات مهنة احملاسبة يتالئميف تطوير خمرجاتو على النحو الذي 

باصدارىا   تقـواليت للتعليم احملاسيبعايري الدولية املاضافة اىل دراسة  ،تعليم احملاسيببالاجلوانب النظرية املتعلقة 
 اهليئات الدولية.

 :ىلإ طرؽا سبق رماوؿ من خالؿ ىذا الفصل التملوفق 

 : ماىية التعليم المحاسبي.األولالمبحث 

 المبحث الثاني: المعايير الدولية للتعليم المحاسبي.
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 ماىية التعليم المحاسبي األول:المبحث 

اليت القت رواجا كبري يف السنوات األخرية نظرا ملالو أشمية يف تكوين يعترب التعليم احملاسيب من بني املواضيع 
 وتأطري إطارات قادرة على دمارسة املهنة بساللو خالؿ عملها امليداين.

 مفهوم التعليم المحاسبي وعناصره األول:المطلب 

الفكرية والفنية والشخصية واإلدارية وىذا  للمحاسبني،قدرات الاملهارات و  تنمية يف دور لتعليم احملاسيبل   
 وفق ما يتطلبو سوؽ العمل.وكوادر قادرة على أداء مهنة احملاسبة  إطاراتمن أجل تكوين 

 المحاسبيمفهوم التعليم  األول:الفرع 

كبري وىذا ملساشمتو تطوير مهنة يعترب موضوع التعليم احملاسيب وتطويره من املواضيع اليت حتظي باىتماـ     
باهليئات املهتمة إىل إصدار مناىج وقواعد ختص التعليم ىذا ما دفع  ،دما يؤدي إىل زيادة كفاءة احملاسبني ،احملاسبة
ومنو  ،مساشمة منها يف تطوير خمرجات التعليم احملاسيب وفق الشكل الذي يتالءـ واحتياجات مهنة احملاسبة ،احملاسيب

رغم التعدد الكبري للتعاريف رماوؿ  ،اليت تقدمو اجلهة قد اختلف طرحو وفق وجهة نظر يف التعليم احملاسيبذمد أف تعر 
 يلي:  كما  إعطاء أىم التعاريف اليت تكلمت يف ىذا املوضوع  من خالؿ ىذا العنصر

واكتساب ىو عبارة عن عملية منظمة تقـو على أساس تزويد : 1عرفو حممود صبحي مجعة حساف على انو   
وتقع مسؤولية ىذه العملية على ، املتعلم باملعارؼ والقدرات العلمية والعملية الالزمة واليت تؤىلو ملمارسة مهنة احملاسبة

 عاتق عدة جهات يف مقدمتها مؤسسات التعليم العايل املتمثلة يف اجلامعات .

اجلهات املسئولة واليت تأيت يف مقدمتها ىو عبارة عن عملية منظمة تقـو هبا : 2و ىجرية بو عزريةتكما عرف   
وتتم ىذه العملية بتزويد املتعلم باملعارؼ األساسية واكتسابو القدرات العلمية والعملية الالزمة اليت دتكنو  ،اجلامعات

 دمارسة مهنة احملاسبة. نم

 

                                                           
ص ، 2018، اجلامعػػة اإلسػػالمية ب ػػزة، كليػػة االقتصػػاد والعلػػـو اإلداريػػة،  )رسػػالة ماجسػػتري ، مــدت توا ــت التعلــيم المحاســبي مــت المتطلبــات ســوق العمــل، حممػػود صػػبحي مجعػػو حسػػاف 1

28. 
كليػة العلػـو االقتصػادية ،  )مػذكرة ماسػًت ، معـايير ابالـ ا المـالي الدوليـة واقت التعليم المحاسبي  ـي الجامعـات المحاسـبية  ـي لـل التووـو نحـو التطبيـت، نبيلة لندار، ىجرية بوعزرية 2

 .7ص، 2016/2017، قسم علـو املالية واحملاسبة، اجلامعة اجلياليل بو نعامة، والتجارية وعلـو التسيري
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أف التعليم احملاسيب ىو الذي يتكفل بتوفري االحتياجات سوؽ العمل  :على 1كما عرفو حياف حممد مدوخ    
واليت تستطيع مواكبة خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت  ،من األيد العاملة واملؤىلة واملدربة علميا وعمليا

 .تسعى األمم لتحقيقها

رؼ اويد املتعلم مبجموعة من املععبارة عن عملية منظمة تركز أساس على تز كما ظمن تعريفو على انو    
 .2والقدرات العملية والعلمية الالزمة لكي تأىلو ملمارسة مهنة احملاسبة

 من خالؿ التعاريف السابقة ظمكن لنا أف زمرج بالتعريف التايل كتعريف إجرائي لدراستنا:   

التعليم المحاسبي يمثل نظاما علميا تعليميا يعمل على اكتساب الط ب والخريجين المعارف 
 والمهارات والقيم المحاسبية ليصبحوا أعضاء  ي مهنة تعمل على تنظيم نفسها. 

 المحاسبي:عناصر التعليم الفرع الثاني: 

الشخصية القدرة  توفرضرورة  علمية مع أسسوفق  ةئومهيكفاءة مؤىلة   إىلملمارسة مهنة احملاسبة رمتاج    
تعليم احملاسيب يعتمد ال أفعلى  نؤكدمهامو كمحاسب وعليو  أداء ثناءأيف مواجهة العديد من مشاكل  للمحاسب

 :3وىي كاأليتجوة منو ر امل األىداؼ لتحقيقعلى عدة عناصر مًتابطة 

*الطلبة* الذين ظمكن هتيئتهم ملمارسة العمل  ػػواملعربة عنو بػ باألشخاص املداخالت : تتمثلالمدخ ت .1
 .وأنواعو أشكالواحملاسيب مبختلف 

اليت ظمكن استعماهلا يف تزويد الطلبة باملعارؼ  سائلبالو : تتمثل العمليات التش يلية العمليات التشغيلية .2
 واملهارات احملاسبية املختلفة.

*اخلرجني* القادرين على دمارسة العمل  يف واملمثلني املؤىلني باألشخاص: تتمثل املخرجات المخروات .3
 اهلدؼ من النظاـ التعليمي احملاسيب بصورة عامة.حتقيق  إىلدي يؤ احملاسيب وبالشكل الذي 

من عمل النظاـ ويتم ذلك من  وىي عملية قياس رد فعل املستفيدين :)العكسية( ةيعاور تسالتغذية اب .4
 .الؿ الرقابة على العناصر السابقة وتقييمهاخ

                                                           
1
، كليػة التجػارة،  ختصػص حماسػبة، رسػالة ماجسػتري، الشـركات العاملـة  ـي قطـاع  ـ ةواقت تطور مهنـة المحاسـبة الـين التلىيـل المهنـي والتكنولـووي للمحاسـبين  ـي ، حياف حممد مدوخ 

 .44ص، 2014فلسطني ، اجلامعة اإلسالمية غزة
، بػد اجلليػل املنصػوريحتريػر ع، مػؤدتر اخلصخصػة يف االقتصػاد الليػيب، مدت مواكبة مهنـة المحاسـبة والمراوعـة  ـي ليبيـا للمتطلبـات هعـاةة ىيكلـة ا قتصـاة، بشري حممد عاشور الػدروي  2

 .513ص، 2005، مركز البحوث االقتصادية، عيسى حممد الفارسي
جامعػػػة ، واالقتصػػػاد اإلدارةكليػػػة ،  جملػػػة اإلدارة واالقتصػػػاد، التعلـــيم المحاســـبي وةوره  ـــي تطـــوير المهـــارات المهنيـــة لخريجـــي قســـم المحاســـبة، علػػػي حممػػػد عبػػػد السػػػني ىػػػاين الزاملػػػي 3

 .291 ص، 12العدد ، القادسية
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عن طريق إصماد العالقة  احملاسيب وذلكمن خالؿ ما مت ذكره ظمكننا الكم على كفاءة نظاـ التعليم   
النظاـ وخمرجاتو كما ظمكننا الكم على فعلية النظاـ احملاسيب وذلك بالتعرؼ على قدرتو  مدخالتبني 

   .املطلوبة منو ىداؼاألالتحقيق على ب

 .احملاسيبعناصر التعليم (: 1-1) الشكل رقم

 

 . املرجع السابق) دارة و االقتصادبناءا على جملة اإل من إعداد الطالباتالمصدر: 

 أىمية وأىداف التعليم المحاسبي الثاني:المطلب 

ضمتل التعليم احملاسيب أشمية بال ة إىل جانب العديد من االختصاصات األخرى وىذا نظرا إىل الاجة    
يف نطاؽ أي جمتمع من  ،سواء من قبل منظمات األعماؿ أو سوؽ العمل ،املستمرة والدائمة للعمل احملاسيب

 اجملتمعات. 

 1أىمية التعليم المحاسبي األول:الفرع 

 تأيت أشمية التعليم احملاسيب من أشمية احملاسبة وما ظمكن أف تقدمو من فوائد اجملتمع الذي تعمل ضمن نطاقو.  

فاحملاسبة ىي فن يعتمد على استخداـ القدرات الذاتية للمحاسبيني يف الكم على الكثري من  
علم ضمن العلـو االجتماعية ظمتاز مبعرفة مصنفة  أهناكما   ،االقتصادية واملالية اليت تواجو العمل احملاسيب اإلحداث

                                                           
، كليػػة الزىػراء للبنػػات،  مــدت م ةمـة منــاىع التعلـيم المحاســبي  ـي الجامعــات العمانيـة لمتطلبــات سـوق العمــل  ـي لــل تـداعيات ا زمــة الماليـة، دكتػػور خالػد عػويص ،خالػد فطنػاين 1

 . 7-6ص ، سلطة عماف، مسقط
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وكذلك فهي  ،عرب املراحل املختلفة من الزمن ،ةعن طريق الدراسة واخلرب  إليهاالوصوؿ  أمكن اليتهلا مادهتا العلمية 
اليت ضمتاجها اجملتمع  األخرىدتارس يف الياة العملية وفق خصوصية تتصف هبا وجتعلها بارزة يف املهن  منظمةمهنة 

 بصورة دائمة ومستقرة.

 نطاقو.يت تعمل ضمن تقدمو من فوائد للمجتمع ال إفاحملاسبة وما ظمكن  أشميةمن  احملاسيبالتعليم  أشمية وتأيت

 أفاالقتصادية بصورة ظمكن  اإلحداثختتص بالتسجيل وتبويب وتلخيص فاحملاسبة ىي مهنة منظمة 
 غري مباشرة للوحدة االقتصادية. أوتستفيد منها اجلهات اليت هلا عالقة مباشرة 

ضرورة توافر القدرة  إىل إضافةعلمية  أسسوفق  مهيأةكوادر  إىلدمارسة العمل احملاسيب حتتاج  أف
 إفعلينا  ع ضمن العمل احملاسيب كما ال طمفىهتتم هبا احملاسبة وتق اليت األمورالشخصية يف الكم على الكثري من 

 .العلمية لتعليمها ودمارستها األسسبدء االىتماـ باحملاسبة وبالضرورة توافر 

يتحقق من  أفواف ىذا االىتماـ ظمكن  ،متواصلة ـ بالتعليم احملاسيب يعترب ضرورةومن ىنا فاف االىتما
من التعليم احملاسيب وبناء على العلمية الصحيحة اليت ظمكن من خالهلا حتقيق اهلدؼ  األسسخالؿ ضرورة توافق 

 .كوف من جمموعة من عناصر املذكورة سابقالك فانو البد من النظر التعليم احملاسيب كنظاـ متكامل يتذ

 :1التاليةالتعليم احملاسيب يف النقاط  أشميةختتصر  أفكما ظمكن 

  احملاسبية املختلفة؛باملعارؼ  إعدادىممن خالؿ  ،حماسبية إطارات وتأىيل إعداديساىم يف 
  ترافق املهنة؛ اليتالتطورات  بأىماحملاسبية العاملة يف خمتلف الوحدات االقتصادية  اإلطاراتتزويد 
  وتلبية احتياجاهتا بنية العمل؛ ،ةمبتطلبات التنمية االقتصادي اإلفادةبرامج التعليم احملاسيب تساعد يف 
  ملشاكل اليت ومعاجلة ا التدريبيةيساعد يف حتديد احتياجات الوحدات االقتصادية من الربامج والدورات

 تواجهها ىذه الوحدات؛
 ةمناىج العلمية وفق للمستجدات الديث يساىم يف تطوير مهنة احملاسبة من خالؿ تطوير. 

 

 

                                                           
1
 .292ص ، سابقمرجع ، علي عبد السني ىاين الزاملي 
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 1أىداف التعليم المحاسبي الثاني:الفرع 

 إعدادانو يعمل على  أي ،للعمل يف جمالت احملاسبة املختلفة خرجني تأىيل إىليهدؼ التعليم احملاسيب   
بكفاءة تلك املشاكل اليت ستواجههم   ليعاجلوا وإعدادىماجملاالت املتعلقة هبا مجيع طالب لش ل وظائف حماسبية و 

 كمحاسبني.

 تنالوا الرضىوالتمكن منو بصورة مرضية اليت  ،عمل معني تأديةوالتهيئة لدخوؿ يف  اإلعداد تأىيلالبيقصد  و
 املستفيدين من ىذا العمل.

 ،يف اجملتمع األخرىاملكانة الالئقة هبا بني املهن  وأخذىاروافد النهوض باملهنة  أىممن  تأىيلالويعترب  
بعد  إىل باإلضافة ،والباحثنياملهين للمحاسب اتفقت عليو كل املنضمات املهنية والكتاب  تأىيلوىناؾ نوعني من 

الثالثة من  األنواعوتتمثل  ،بال ة يف النهوض وتطوير املهنة وىو البعد السلوكي أشميةظمثل  أصبحوالذي  لتأىيل أخر
 : األيتاملهين للمحاسب يف  التأىيل

 السلوكي. التأىيلالعملي _  التأىيلالعلمي _ التأىيل _

درجة معينة من  إىلالنظري للوصوؿ من التعليم  يكوف لدى احملاسب قدر أفويعين ذلك العلمي:  التلىيل .1
 ،يف املعاىد والكليات ويتم الصوؿ على ىذه الدرجة من خالؿ الدراسة ،املعرفة يف جماؿ املواد احملاسبية

بعض اجلوانب املعرفية  إىلبل يتعداىا  ،العلمي للمحاسب ال يقتصر على جوانب حماسبية فقط والتأىيل
 أكدتوقد  ،واالقتصاد واإلدارة اآليلاملعلومات والاسب  انضمتمثل  ،اليت دتكنو من قياـ بوظيفتو أخرى

 املكلفة بدراسة مستقبل التعليم احملاسيب.و ختصة املاللجاف  إحدىعلى ذلك توصيات 
وجود ذلك يشارؾ  أفينب ي  إسما ،حماسبني إلصمادالدراسة النظرية وحدىا ال تكفي  إفالعملي:  التلىيل .2

املمارسات املهنية حىت يتكوف لديو مستوي من  أىموتطبيق عملي يتعرؼ من خاللو الطالب على  إعداد
بات عملية من برنامج التعليم العملي للمحاسبني من خالؿ تدري تأىيلالويتم  ،املهنة زاويةاخلربة دتكنو من 

واليت تعقد من معرفة املنظمات املهنية  ،املستمرة بعد فًتة التخرج التدريبيةوكذلك الدورات  ،احملاسيب
 عن املهنة. املسئولةواهليئات 

                                                           
 .3ص، 1988 ليبيا،  ،جامعة قار يونس، كلية االقتصاد،  رسالة ماجستري، تعليم وتدريب وتطوير المحاسبين  ي الجماىيرية، العظيم حممد بلعبد الفتاح عبد  1
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لتكوين احملاسب  ،إغفاهلااملقومات اهلامة اليت ال ظمكن  إحدىجوانب السلوكية  أصبحت السلوكي: التلىيل .3
يكوف لديو قدرة  أففعلى احملاسب  ،باملهنة والنهوض هبا الثقةبطريقة مباشر على املهنة يؤثر  أفرادسلوؾ ف ،الكفء

    اآلخرين.يكفيو تعاملو مع  أو ،تتعلق بتكوينو النفسي والشخصي واليت ،من معرفة السلوكية
 إكسابومن خالؿ  ،لش ل الوظائف احملاسبية إعدادهاملهين للمحاسب يعمل على  التأىيلدما سبق ظمكن القوؿ باف 

ومن ىنا  ،بواسطة برنامج تعليميذلك ويتم  ،للمهنة الالزمةجمموعة من املعارؼ واملهارات الضرورية والقيم السلوكية 
 تأىيلالربنامج التعليمي احملاسيب واضحة وحمددة حبيث يكوف ىذا الربنامج قادر على  أىداؼتكوف  أفينب ي 

التعليم  أىداؼكما ينب ي ذكر   ،املعارؼ واملهارات املطلوبة لش ل الوظائف احملاسبية بأنواع وإمدادىمالطالب 
 :1معرفة احملاسبية وتنميتها يف ما يلي إثراءاحملاسيب هبدؼ 

 حماسبية مؤىلة وقادرة على تقدًن املعلومات كوادر   عن طريق تقدًن ،تنمية اجملتمع اقتصاديا اجتماعيا
 اذ القرارات االقتصادية املناسبة؛اليت تساعد يف اختاملالئمة و 

 املشاكل العملية وطرحها وعالجها؛ قادرين على مواجهة الباحثني إعداد 
 تكيف من الواقع العلمي؛ ىالكفاءات القادرة عل إعداد 
 مسؤولياهتم أووالوظائف املهنية والتنمية ووعيهم بواجباهتم  إعماؿالطالب للنجاح يف  إعداد. 

 أفكما يشًتط االحتاد الدويل للمحاسبني يف مواصفات الطالب الذي يرغب يف دراسة احملاسبة 
 :2اجلوانب التايل وإدراؾتتوفر يف شخصيتو القدرة على الفهم 

  وثها وتارطمها؛مات وفق التسلسل حدكيفية تدفق البيانات واملعلو 
  ؛اإلنساينبالسلوؾ  األساسيةاملعرفة 
 مؤثرة على اجلوانب االجتماعية كوف وكذلك املواضيع الرئيسة وت ،وإبعادىا ،ومعانيها ،العامة األفكار

؛وا  القتصادية والسياسية لعامل اليـو
 البيانات الكمية؛ اخلربة يف مجع املعلومات وتقييم 
 املنطق يف التفكري والتصرؼ؛ إىلذات طابع حتريري ضمتاج  عماؿاألقابلية على اذماز ال 
  ؛ باآلدابالوعي  والعلـو

                                                           
،  ليبيػا، جامعػة السػابع مػن ابريػل، احملاسػبةكليػة االقتصػاد بقسػم ،  رسػالة ماجسػتري ،المهنـةممارسـة تضييت الفجوة الين الرنامع التعلـيم المحاسـبي لمتطلبـات ، نادية ميالد حممد املاقوري 1

 .47ص، 2008
2
 .46-45ص، سابقمرجع  ،نادية ميالد حممد املاقوري 
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 الوعي بالقيم االجتماعية الفردية؛ 
  األحداثاخلربة يف تقييم. 

 أةوات التعليم المحاسبي وأساليبو الثالث:المطلب 

مبستوى دمارسي مهنة احملاسبة وفق متطلبات الواقع عدة أدوات وأساليب للرقى  إىلضمتاج التعليم احملاسيب 
 االقتصادي االجتماعي.

 المحاسبيأةوات التعليم  األول: الفرع

 :1ثالث أدوات أساسية علىيعتمد التعليم احملاسيب   

ناحية النظرية الدراسية كافية من ؼ القائمني على وضع مناىج دهي: (المناىع الدراسية)خطة الدراسة   1
املطلوبة وىي معدة وفق املناىج الدراسية املعتمدة يف اجلامعات ال ربية وىي تتضمن األجزاء األساسية 

أهنا تشمل مواد تتعلق باحملاسبة املالية واحملاسبية الكومية  إذا ،ألعداد حماسبني مؤىلني ملمارسة مهنة حماسبة
 إالما يدرس يف اجلامعات  لكن ذلك ال يعين عدـ وجود فجوة بني الواقع وبني ،وحماسبة الشركات...اخل

يعتقدوف بأف ىذه الفجوة مؤقتة تزوؿ عند ازمراط الطلبة يف العمل  أف القائمني على العملية التعليمية
ظمتلكوف املخزوف النظري الكايف الذي يؤىلهم  بأهنمامليداين وامتالكهم للخربة العملية حيث يعتقدوف 

وسبب وجود ىذه الفجوة ىو تدين مستوى السوؽ بالنسبة ملهنة احملاسبة والذي ينبع  ،ملواصلة دمارسة املهنة
أف تضمن  ،يف احملاسبة مستوى التطور االقتصادي الساند والذي ىو عادة يقود التطور درجة األوىل منبال

املناىج الدراسية بتكنولوجيا املعلومات النظم التدريسية املؤقتة يف تدريس احملاسبة للطالب أصبح مسالة 
إضافة إىل  ،اسة احملاسبة ضروريةوعملية جذب الطلبة إىل سماذج وأساليب اإلدراؾ والتعليم لدر  ،ىامة جدا

 إف ىناؾ حاجة صالة إلعادة تصميم مناىج احملاسبة.
 : من املعروؼ انو توجد عالقة بني نوعية وكفاءة اهليئات التدريسية الهيئة التدريسية الكاةر )التدريسي  2

ر على إعطاء املادة فكلما امتلك املدرس التأىيل العلمي واخلربة العملية كاف اقد ،وجود التعليم احملاسيب

                                                           
اإلدارة  كليػة،  واالقتصػادية اإلداريػةجملػة تكريػت للعلػـو ، ةور التعليم المحاسبي الجامعي  ي تلىيل الخريجين على استخدام الحاسوب  ـي العمـل المحاسـبي، بالؿ اجمد حممد الصائغ 1

 .169-168ص، 2010، 20العدد العراؽ ،  ،جامعة تكريت، والقتصاد
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إذا أف ذلك يزوده بالقدرة  ،فمن املهم الًتكيز على اخلربة العملية اليت ظمتلكها املدرس ،بصورة سموذجية
 الكافية لشرح القضايا وتوصيلها إىل الطلبة بصورة أفضل.

ية البيئية باختالؼ جوانبها من سياسة واقتصاد أف الظروؼالظروف الخاروية )البيئة التعليمية(:  (3
اجتماعية هلا دور مباشر يف التأثري على نوعية ومستوى التعليم يشكل عاـ ومن املعروؼ إف لألوضاع 
االقتصادية وما يطراء عليها من ت ريات ستشكل الافز بالنسبة ألقساـ احملاسبة باف هتتم بنوعية ومستوى 

ىذا من ناحية أخرى فاف  ،املتوقعةخرصميها حىت يتمكنوا من القياـ بدورىا يف عملية التنمية االقتصادية 
إصماد مجعية مهنية ملهنة احملاسبة سيكوف هلا اثر اصمايب يف التأثري على مستوى التعليم إف حصل التفاعل 

أما نظرة اجملتمع ملهنة  ،مهنة احملاسبة واالرتقاء مبستواىا ةاملطلوب بني املهنيني واألكادظميني ويشكل خدم
صمايب يف التأثري على مستوى التعليم أف حصل التفاعل املطلوب بني املهنيني احملاسبة سيكوف هلا اثر ا

أما نظرة اجملتمع ملهنة احملاسبة فاف هلا دور تأثري  ،واألكادظميني وبشكل طمدـ مهنة احملاسبة واالرتقاء مبستواىا
وتقدًن الدعم الكايف حملاوالت  على مستوى التعليم على مدى االستمرار يف تطوير التعليم احملاسيب

كما أف ىناؾ عامل مهم وىو توجيو العامل رمو استخداـ معايري حماسبية موحدة واليت اتفق على   ،تطويرىا
تسميتها مبعايري احملاسبة الدولية واليت تصدر من جملس معايري احملاسبة الدولية املكوف من عدة دوؿ تشكل 

معظم نظم احملاسبة على التكنولوجيا الديثة عند إجراء وتعتمد  ،مفيها الدوؿ املتقدمة النسبة األعظ

 .وإصدار التقارير واإلبالغ املايل ،ومعاجلة عملياهتا وتسجيل قيودىا احملاسبية

 أساليب التعليم المحاسبي الثاني:الفرع 

ىناؾ تباين كبري بني دوؿ العامل وتشجيعهم على استخداـ  دواتووأالتعليم احملاسيب ألساليب بالنسبة    
 كمنواليت ت ،التخرجالطالب مهارات التعلم والتوجيو الذايت بعد  إكساب إىلالتعليم احملاسيب واليت هتدؼ  أساليب

  :1يلي كما ،أسلوبعشرة إحدى يف 

 الوسائل اليت حتاكي مواقف العمل؛ وعروض العمل وغريىا من ،حالة دراساتاستخداـ   1
 العمل يف اجملموعات؛  2
 ليت يعمل هبا احملاسبوف املهنيوف؛ملواكبة الت ري املستمر يف بيئة العمل ا ،التعليميةواملواد  ،ساليباأل تكيف  3

                                                           
 .37-33ص، 7002مارس  13، أكادظمية الدراسات العليا طرابلس ليبيا، املؤدتر العلمي للتعليم احملاسيب، التعليم المحاسبي المهني الواقت وسبل التطوير، رندة عطية 1
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 ،أنفسهموبالتايل فاف الطالب يستعلموف كيف يعلموف  ،الذايتوضع املناىج اليت حتدث على التعليم   4
 التخرج؛ بعدا م إىلىذه املهارة  منعهم وسيحملوف

 ليمية؛جتهيز الطالب للمشاركة بفعالية يف العملية التع  5
هين والسلوؾ امل واألخالؽتعكس الت ري يف املعرفة واملهارات والقيم  اليتالقياس وتقوًن  أساليباستخداـ   6

 املطلوب للمحاسبني املهنيني؛
ضمن املواضيع والفروع الدراسية وذلك لعرض  ،املهينلسلوؾ وا واألخالؽدمج املعرفة واملهارات والقيم   7

 موذج املثايل يف املواقف املعقدة؛والن ،اجلوانب املتعددة للمتطلبات املهنية
ووضع  ،الذي يشجع التعرؼ على املعلومات املالئمة األمر ،التعريف باملشاكل القائمة وسبل حلها  8

 واضحة؛ استنتاجات إىلالتقديرات املنطقية والتواصل 
 اكتشاؼ النتائج البحثية؛  9

 يز الطالب لتطوير شكوكهم املهنية؛حتف  10
 حتسساستخداـ التكنولوجيا والتعليم االلكًتوين يف عملية التعليم احملاسيب فقد توصلت دراسة بعنواف   11

يف التعليم يطور من مهارات الطالب الفكرية  األسلوباستخداـ ىذا  إف ،نوعية التعليم احملاسيب
 اليتجاىزة على تطبيق الاالت املتشاهبة على املشكلة  اآليلحيث ظمكن لربامج الاسب  ،كيةوالسلو 

 .املتاحة بالربنامج واإلرشاداتويف حاؿ تعثره ظمكنو استخداـ املساعدات  ،تواجهو

ظمكن استخدامها لتجاوز النقص للمعلمني املؤىلني  أخرىعديدة  أساليب إىلكما ظمكننا تطرؽ      
  : 1يلي ويشمل ذلك ما

 "؛املشاركة يف برنامج تقـو "بتدريب املدربني 
 خلق برامج اتصاؿ بني املؤسسات التعليمية احمللية واملؤسسات التعليمية املعًتؼ هبا بالدوؿ األخرى، 

ذمد احد األساليب ظمكن إف يتمثل يف  مثال ،ظمكنها إصماد أنواع عديدة من الربامج ،فحسب حاجة اهليئة
يقوموف بتدريب  ،وباإلضافة إىل ذلك ،يقوموف بتقدًن احملاضرات  استخداـ أكادظميني من مؤسسة أجنبية

أوال لتدريس مدربني حمليني خالؿ فًتة أداء مهامهم بالدوؿ النامية يف مثل ىذه الالة مبا ضمتاج الشخصي 
 ؛يتنازؿ تطوير مهارات التدريس ،وباإلضافة إىل ذلك ،املواضيع املتقدمة

                                                           
 .12-11ص، 2007، الثانية الطبعة، مهنيةوتطوير ىيئة محاسبية  ، تلسيسللمحاسبنياالحتاد الدويل  1
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  عرض برامج قامت بتصميمها حتديدا جهات هتتم بالتطوير بعض األمثلة الناجحة تشمل جمموعة من
 ؛اجلامعات واهليئات احملاسبية املهنية اليت تتوىل تدريب املدربني ،مكاتب احملاسبة

 ؛ واملدربني املتقاعدين بالدوؿ املتقدمة لتدريب الطالب أو تدريب مدرين جلينيإحضار املهنيني 
 مشاهبة  ،من ناحية مالية ،الطالب من الكاتب احمللية إضافة مبالغ ملرتبات املعلمني لكي تصبح الوظائف

 ؛وبالتايل يتزايد عدد املعلمني املؤىلني ،للوظائف بالقطاعات غري األكادظمية
 ؛حملاسبة احمللية على تقدًن مهنييها املؤىلني للمؤسسات التعليمية احملليةتشجيع مكاتب ا 
 ؛تقدًن برامج التعليم عن بعد 
 األشرطة السمعية والبصرية ،تقدًن مواد تعليمية من خالؿ وسائل إعالمية أخرى تشمل االنًتنيت. 
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 المحاسبيالمعايير الدولية للتعليم  الثاني:المبحث 

املعايري الدولية للتعليم احملاسيب تعد األساس يف الدخوؿ إىل عامل دمارسة مهنة احملاسبة فهي تأكد على إف    
 .مستوى مناسب من التعليم احملاسيب لتوفري األساس الضروري لالكتساب املعرفة واملهارات والقيم األخالقية املطلوبة

 سبيللتعليم المحا المعايير الدولية ماىية األول:المطلب 

 إعدادتلعب املعايري الدولية للتعليم احملاسيب أشمية كبرية من اجل حتقيق أىداؼ التعليم احملاسيب من خالؿ    
 حماسبني ذو كفاءة ومهارة علمية وعملية.

 1للتعليم المحاسبي مفهوم المعايير الدولية األول:الفرع 

وتطوير مناىج التعليم احملاسيب  ،مهنة احملاسبةإف تطوير مناىج التعليم احملاسيب سيتصاحب مع التطوير يف   
ىنا ينب ي إدخاؿ حتسينات على املناىج الدراسية احملاسبية وتعديل عدد من اجلوانب من دوف ت يري يف التصورات 

وحىت يتبقى ىذا  ،وذلك جلعل ىذا املنهج احملاسيب يواكب التطورات املتصارعة يف جماؿ العمل احملاسيب ،األساسية
ج باستمرار صورة واضحة تعكس حالة اجملتمع وثقافاتو وحاجاتو ويتالءـ مع البيئة املتطورة ملهنة احملاسبة املنه

 واستخداـ معايري التعليم الدولية للمحاسبني املهنيني.

أو ىو  ،كما يعرؼ ىذا املعيار بصورة عامة بأنو سمط أو حكم طمتار أساسا للمقارنة الكمية أو النوعية  
وال خترج معايري التعليم الدولية للمحاسبني  ،أو الشئ الذي رماوؿ إف نتنبأ بواسطتو ،لثابتة يف دراسة مااملعامل ا

 ،فهي معايري التطبيق اجليد املقبوؿ على رمو عاـ يف تعليم احملاسبني املهنيني وتطوير أدائهم ،املهنيني عن ىذا النطاؽ
 .التعليم وعمليتوإذا تضع ىذه املعايري العناصر األساسية حملتوى 

 معايير الدولية للتعليم المحاسبيالفرع الثاني: أىمية ال

وقد يكوف من الصعب على اإلنساف  ،دتكن أشمية املعايري عامة يف أهنا تؤدي دورا مهما يف حياة اإلنساف   
تتمثل أشمية  ،ختيل الياة وانتظامها وتطورىا من دوف وجود أي من ىذه املعايري طبيعية  كانت أو وضعية أو اهلينة

ذلك إف املوضوعية القياس  ،وجود معايري للتعليم يف جماؿ احملاسبة يف كوهنا تعزز من موضوعية املخرجات احملاسبية

                                                           
1
، 32 العػدد، 2009جػواف8 العػراؽ، ،الرافػدين تنميػة، المحاسـبيةالمهنيـين  ـي تطـوير المنـاىع  ةوليـة للمحاسـبينمعايير التعليم  اسػتخداـ، دنوفآالء عبد الواحد ، مقددا امحد جلليلي 

 .4-3 الصفحة
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ودتثل عملية تطوير املناىج  ،إطار متكامل ضمكم عملية التطبيق احملاسبة ال ظمكن حتقيقها إال بوجوداليت تتطلبها 
احملاسبية ضرورة ملحة للتأقلم من متطلبات ودمارسة املهنية إزاء عملية التطوير ىذه البد من وجود معايري عملية 

 حمددة متفق عليها ظمكن الرجوع إليها يف ىذه العملية.

 :1شمية معايري التعليم الدولية للمحاسبني املهنيني من كوهنا تعمل علىوتتبع أ

ذي األمر ال ،خدمة املصلحة العامة من خالؿ التقدـ الواسع االنتشار لتعليم احملاسبني املهنيني وتطوريهم .1
 يؤدي لىب معايري منسقة منسحبة؛

هنية وتطويرىا قبل عليم احملاسبة املإصدار سلسلة من البيانات اليت تعكس التطبيق واملمارسة اجليدة لت .2
 التأىيل وبعده؛

 نشاطات االحتاد الدويل للمحاسبني؛خلق عالمات تعليمية دميزة ألغراض املطابقة مع  .3
 بتعليم احملاسبني وتطويرىم؛تعزيز وتقوية املنافسة واملناظرة الدولية بشاف القضايا البارزة ذات العالقة  .4
حتظي باعًتاؼ  ومن احملتمل أف ،رأف حتتوي عليها برامج التعليم والتطويوضع عناصر أساسية من املتوقع  .5

 وقبوؿ وتطبيق دويل.

 وظمكن أيضا تلخيص أشمية معايري التعليم احملاسيب فيما يلي:   

 قيات املناىج الدولية احملاسبية؛ختفيض التباين وأخال 
  املستوى الدويل؛تسهيل حرية انتقاؿ احملاسبني املؤىلني على 
  احملاسيب وقياس  فري معايري دولية دتثل مرجعية أساسية لقياس درجة التزاـ مبتطلبات التعليم والتأىيلتو

 كفاءة خمرجاهتا.

 

 

 

 

                                                           
 .4ص، سابق مرجع، ذنوفعبد الواحد  االء، اجلليليمقدا أمحد  1
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 للتعليم المحاسبي وليةأىداف المعايير الد :لثالثاالفرع 

لمساشمة يف تأىيل وتطوير الكفاءات لىذه املعايري  وفقينب ي أف تكوف أىداؼ معايري التعليم احملاسيب    
معارفهم وتنميتهم وهلذا ظمكننا أف  وإثراءبأنواع املعارؼ واملهارات املطلوبة لش ل الوظائف احملاسبية  وإمدادىم

  :1يلي نستخلص أىداؼ املعايري التعليم احملاسيب يف ما

 باهتم ومسؤولياهتم؛مية وعيهم بواجوالوظائف املهنية وتن األعماؿالطالب للنجاح يف  إعداد 
 درة على التكيف معا الواقع العاـ؛الكفاءات القا إعداد 
 املشاكل العملية وطرحها وعالجها؛ الباحثني القادرين على مواجهة إعداد 
 وكفاءات حماسبية مؤىلة وقادرة على تقدًن  إطاراتعن طريق تقدير  ،تنمية اجملتمع اقتصاديا واجتماعيا

 املعلومات املالئمة واليت تساعد يف اختاذ القرارات االقتصادية املناسبة.

 الدولية للتعليم المحاسبيمعايير عرض ال: نيالثا مطلبال

فاف مدخل التطوير يكوف من خالؿ  ،احملاسيبباملعايري الدولية اخلاصة بالتعليم  بالتزامناكنا قد سلمنا   إذا  
 تبين برنامج التعليم احملاسيب هلذه املعايري الدولية.

عامل املمارسة املهنية فهي تشدد  إىليف الدخوؿ  األساسمعايري احملاسيب الدولية دتثل  أفكما يرى البعض    
سواء   ،املطلوبة األخالقيةلقيم لالكتساب املعارؼ واملهارات وا األساسعلى مستوى مناسب من التعليم لكي يكوف 

 املنظمات املهنية. أوالدورة التدريبية  أو األكادظميةكاف ذلك من خالؿ البيئات 

ىي املرجع الذي يعتمد فيو على تقييم االحتياجات والقدرات  ،املعايري الدولية للتعليم احملاسيب أفومنو ذمد 
واليت صدرت دفعة واحدة  األوىلحيث جاءت املعايري الستة  ،مراجعني للحسابات أوالبشرية سواء كاف حماسبني 

بينما جاء املعيار السابع يف سنة  ،لتحديد املتطلبات الالزمة للحصوؿ على مؤىل للمحاسب املهين ،2003سنة 
لتحديد متطلبات  2006حمددا املتطلبات املتعلقة بالتطوير املهين يف حني صدر املعيار الثامن يف سنة  2004

الالزمة للمحاسب  التأىيلمتطلبات  إىلوىو يستند  ،يستوفيها مراجعو السابات املهنيوف أفاءة اليت صمب الكف
 :2يلي يلي املعايري الدولية للتعليم احملاسيب ما ويف ما املهين

                                                           
1 The international accounting education standards board( IAESB)                                                                                                                
2 The international accounting education standards board( IAESB) 
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 بربامج تعليم احملاسبية املهنية؛ معيار الدويل األوؿ: متطلبات االلتحاؽ .1
 امج تعليم احملاسبة املهنية؛وى بر حمت الثاين:معيار الدويل  .2
 ت املهنية؛املهارا الثالث:معيار الدويل  .3
 القيم واألخالؽ والسلوؾ املهين؛ الرابع:معيار الدويل  .4
 متطلبات اخلربة العملية؛ اخلامس:معيار الدويل  .5
 املهنية؛تقوًن الكفاءة والقدرات  السادس:معيار الدويل  .6
 التنمية املهنية املستمرة؛ السابع:معيار الدويل  .7
 معيار الدويل الثامن: متطلبات التأىيل للمدققني املهنيني. .8

 ،وبرنامج االحتاد الدويل للمحاسبني أىداؼىذه املعايري تعمل على حتقيق  أف يتضح ومن خالؿ ما سبق   
ملتطلبات التعليم احملاسيب وجعل ىذه املعايري  األدىند وىذا من خالؿ تعزيز وتطوير مهنة احملاسبة من خالؿ توفري ال

من التفصيل هلذه املعايري الثامنة   ئبشيلي نعرض  املهنية  ويف ما ،اخلربة ،)التعليم ىي املرجع لتجسيد املوضوعات
 يلي: كما

 .1اق الرامع تعليم المحاسبة المهنية: متطلبات ا لتحالمعيار الدولي األول

كما يوفر بعض التعليقات على كيفية تقييم   ،املهينذا املعيار شروط القبوؿ لربنامج التعليم احملاسيب يضع ى   
 .املستوىمؤىالت دخوؿ ىذا 

لديهم اخللفية  ،الطالب الذين سيصبحوف حماسبني مهنيني أفاهلدؼ من ىذا املعيار ىو ضماف  إف
لتحقيق النجاح يف الدراسة واالمتحانات وتصفيات فًتة  معقولة إمكانياتالتعليمة اليت دتكنهم من الصوؿ على 

الربنامج التعليمي شروط  إىلعلى الداخلني  األعضاءولتحقيق ىذا املطلب قد تضع بعض اهليئات  ،اخلربة العملية
 ىا قبل دخوؿ اختبارات الكفاءة.ؤ قبوؿ معينة البد من استيفا

ليسو على  إليهاالذين يدخلوف  األفرادكاف   إذا ،وجودة املهنة ال ظمكن الفاظ عليها وحتسينها أفويعتقد    
يف االحتاد الدويل للمحاسبني حماولة  األعضاءوينب ي على مجيع اهليئات  ،استعداد لتلبية املعايري الالزمة للمهنة

 يف ىذه العملية. األوىلخلطوة وشروط القبوؿ ىي ا ،لدراسة احملاسبة األفرادنوعية من  أفضلجذب 

                                                           
 .112-109ص ،2015السعودية ، ترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، ةليل ا تحاة الدولي للمحاسبين، االحتاد الدويل حملاسبني 1
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 ،املطلوبة األساسيةواملعرفة  ،األعماؿ وإدارةوتتضمن ىذه املتطلبات خلفية عن البيئة االقتصادية والتشريعية    
 صلة.ذات  أخرىعوامل  وأيدور احملاسب  ىو ما  ،اكتسابووالتعليم املتوقع 

 1المهنية: محتوت الرامع تعليم المحاسبة المعيار الدولي الثاني

ذي ينب ي اكتسابو من قبل املتعلمني يصف ىذا املعيار احملتوى املعريف لربامج التعليم احملاسيب املهين وال   
 نوعني:وتقسم املعرفة على  ،مهنينيكمحاسبني   ليتأىلوا)احملاسبني  

 الطبيعية أو املستفادة من جتربة؛معرفة شخصية: وىي املعرفة  - أ

   .وىي املعرفة تدرس بصورة رمسية علمية:معرفة  - ب

 مناىج التعليم احملاسيب من العوامل املهمة املؤثرة على جودة التعليم احملاسيب وبالتايل تعزيز جودة ربوتعت   
تواكب املناىج متطلبات سوؽ العمل املت رية لبناء املهارات واملعارؼ والقدرات املهنية  أفصمب  ولذلك ،خمرجاتو

 .بشكل مستمر

وثالث جماالت أساسية  IAESBويتضمن منهج التعليم احملاسيب وفق معايري التعليم احملاسيب الصادر عن    
 بتفرع منها عدة بنوؾ تقدـ وصفا ملواضيع عديدة ومهمة لتأىيل احملاسب مهنيا وعلميا.

                                                                                          والمالية:  ةالمعر ة المحاسبي - أ
حماسب  لتأىيل األساسيةىذه املعرفة دتثل الركيزة و  )احملاسبة املالية والفروع املتعلقة هبا  ( يرتبط هبما ماو 

  اآلتية:تتضمن ىذه املعرفة املواد  أف ينب ي ،ناجحمهين 
  القوائم املالية يشكل مناسب وفق املبادئ احملاسبية  بإعدادالتقارير: وىي تعلق  وإعداداحملاسبة املالية

 م مدى مالئمة السياسات احملاسبية؛وتقيي ،عليهااملتعارؼ 
  من  اإلداريةوىي تتعلق بتوفري املعلومات احملاسبية قادرة على تسهيل القرارات  والرقابية: اإلداريةاحملاسبة

  البيانات املالية وغري املالية؛خالؿ التكامل بني
  واإلدارية؛على القرارات املالية  وأثرىاالضرائب: وتشمل دراسة الضرائب احمللية 
  نوف )القا وىي تتعلق بالقوانني واللوائح البيئة اليت يعمل فيها احملاسب يف كل بلد واألعماؿ:قانوف التجارة

 املدين والقانوف التجاري  ؛
                                                           

 .295ص، مرجع سابق، مجلة ابةارة وا قتصاة ،علي عبد السني ىاين ألزميلي 1
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  ومعرفة خماطرىا؛ وأىدافهااجعة التدقيق )املراجعة  واملصادقة: وىي تتعلق بطبيعة املر 
  باستخداـ األعماؿملنشات وىي تتعلق بتحليل الوضع املايل الايل واملستقبلي  املالية: واإلدارةالتمويل 

 التدفقات النقدية وحتليل االجتاه؛املختلفة مثل حتليل النسب املالية وحتليل  األساليب
  املهنية والبيئة  بيئتواجتاه  ،واملهنة للمحاسب املهين األخالقيةوتتضمن املسؤوليات  املهنية: األخالقيةالقيم

 1.العامة
 المعر ة التنظيمية وهةارة ابعمال:  - ب

 :اآلتيةوتتضمن املواد  ،املهينوىي توفري املعرفة التنظيمية بالبيئة اليت يعمل هبا احملاسب 

  :وىي تتعلق باالقتصاد الكلي واجلزئي وعالقة احملاسبة بقياس البيانات املتعلقة بفاعلية منشاة ا قتصاةيات
 ؛األعماؿ

  من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  املنشآتوىي تتعلق بفهم البيئة اليت تعمل هبا : األعمالاليئة
 ؛والسياسية والثقافية

  :مبا يف ذلك حقوؽ املالؾ وواجباهتم ودور  تتعلق بشرح مبادئ حكومية الشركاتحكومة الشركات
 ؛الشفافية واإلفصاحاملصلحة يف متطلبات الكومية  أصحاب

 ؛التجارية واملالية وكيفية عملها األسواؽتتعلق باملعرفة المالية:  األسواق 
 ؛األعماؿالكمية والرياضية يف حل املشاكل  األساليبوىي تتضمن تطبيق الكمية:  األساليب 
  :وىي تشمل معرفة الطالب يف جماؿ السلوؾ التنظيمي من خالؿ التعامل معا املشاكل السلوك التنظيمي

 ؛وفهمها وحتليلها باألفراداملتعلقة 
 ؛وإسًتاتيجيتهاوىي تتعلق بفهم عملية اختاذ القرار  :ابستراتيجيةوعملية اتخاذ القرارات  ابةارة 
  :؛التسويق والبيئة التسويقية إسًتاتيجيةة التسويق وجوىر يتعلق باطالع الطلبة على طبيعالتسويت 
  تتعلق باملعرفة مبشاكل التجارة الدولية ما ينتج عنها من مشاكل متعلقة باحملاسبة  والعالمية:التجارة الدولية

 الدولية.

 

                                                           
 .298-296 ص، سابق مرجع، وا قتصاةابةارة  جملة، ألزميليعلي عبد السني ىاين   1
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  ي مجال تكنولوويا المعلومات:  والتلىيلالمعر ة  - ج

 إىل ،من جمرد مستخدـ لنظم املعلومات ومراقب لتكنولوجيا املعلومات ،واليت غريت دور احملاسب املهين  
 وإدارةمهما من الفريق من خالؿ املساشمة يف تقييم وتصميم  ااكرب من ذلك من خالؿ اعتباره عضو دورا  إعطائو

مبا يعين  وأدواهتامبعرفة تفاصيل تكنولوجيا املعلومات من حيث اختصاصاهتا ومراقبتها  وكذلك تتعلقمثل ذلك النظم 
استخدامها يف حل املشاكل احملاسبية وحتديد متطلبات الرقابة على الاسب وتطبيقاهتا الفعالة لنظم املعلومات 

 وتتضمن ىذه املعرفة تعلم املواد التايل:  ،احملاسبية

 :مشاكل  حل تالـؤ ،وأدواهتاتكنولوجيا املعلومات  أنظمةاستخداـ  معر ة عامة التكنولوويا المعلومات
 ؛واحملاسبة األعماؿ

 :؛األعماؿ وأنظمةاحملاسبية  لألنظمةفهم  إظهار المعر ة النظم الرقاالة وضبط تكنولوويا المعلومات 
  األنظمةاستخداـ مقاييس للتحقيق من صحة ودقة  المعلومات:اختصاصات ضبط وتوويو تكنولوويا 

 ؛الشخصية
 :خليط من االختصاصات املذكورة  أوالتمكن من احد  اختصاصات مستخدم تكنولوويا المعلومات

 ؛املشاركة فيها مجيعا أو ،هلامصمم  أو ،هلامقيم  أو ،املعلوماتدور مدير نظم  ألداء أعاله
وتوظيفها  وأدواهتااملعلومات  تكنولوجيادما تقدـ يتضح أف الطالب مطالب بالقدرة على استخداـ نظم   

دما ينتمي  ،تصميمها أوتقوظمها  أو األنظمةالفهم لعمل ىذه  والظهار ،واحملاسبة األعماؿيف حل مشاكل 
 .يةلديو ذىنية وفن واإلدراكيةاملهارات املعرفية 

 .1المهارات المهنية المعيار الدولي الثالث:
كمحاسبني   لتأىلواذا املعيار مزيج )خليط  املهارات املطلوبة من املرشحني )املتعلمني  يضع ى   

 .يف جانب من ىذا املعيار يظهر كيفية مساشمة التعليم العاـ يف تنمية تلك املهارات وأيضا ،مهنيني
املطلوبة من قبل احملاسبني املهنيني ليثبتوا  القبلياتتعترب جزاء مهما من جمموعة  املهاراتواف 

والسلوكيات  واألخالؽعلى املعرفة واملهارات والقيم  القبلياتحيث يشتمل ىذه  ، التأىيلاجلدارة )
 املهنية.

                                                           
مداخلػة ضػمن املػؤدتر العلمػي املهػين الػدويل الػادي ، ا رتقاء الالتعليم المحاسبي الجامعي لتحقيت الشروط المنصوص عليها  ي معايير التعليم المحاسبي الدوليـة، آخروفو  حممد مطر 1

 .9-6األردف ص، 2015 أفريل 10و9، مجعية احملاسبني األردنيني، عشر
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املتعلمني )احملاسبني  قد زودوا مبزيج  األفراد إفهلذا املعيار ىو ضماف  األساسيلذلك فاف اهلدؼ    
وظيفتهم  تأديةليتمكنوا من  والتنظيميةمناسب من املهارات الفكرية والتقنية والشخصية واالجتماعية 

 لني  يف بيئة تتم بزيادة الاجات والتعقيد.)مؤى منحرفني)عملهم  عرب حياهتم املهنية كمهنيني 
يتمتع هبا احملاسبني املهنيني حتت مخسة عناوين  أفوقد وضعت املهارات اليت يتطلبها واليت صمب    

 أفحيث  ،األعماؿ وإدارةمهارات التنظيمية  ،األشخاصرئيسية وىي مهارات االتصاؿ والتواصل بني 
الصحيحة يف  األحكاـ وإطالؽدتكن احملاسب املهين من حل املشاكل واختاذ القرارات املهارات الفكرية 

املهارات الفكرية  أفحيث  ،العاـوىذه املهارات غالبا ما تكوف نتائج التعليم  ،املعقدة التنظيميةالاالت 
 املطلوبة تشمل:

  ؛واملصادر االلكًتونية األشخاصالقدرة على رصد املعلومات والصوؿ عليها وتنظيمها وفهمها من 
  ؛واالستدالؿ والتحليل النقدي ،والتحليلي املنطقيالقدرة على التقصي والبحث والتفكري 
  املألوفةالقدرة على حتديد حل املشاكل غي. 

احملاسبوف  أصبححيث  ،متزايدة للمحاسبني املهنيني أشمية أصبحت األعماؿ إدارةعليو فاف املهارات 
 يتفهموا مجيع جوانب عمل املنظمة. أفونتيجة لذلك فانو من املهم  ،املهنيوف جزء من فريق صنع القرار

 .1والسلوك المهني واألخ قالقيم  :لراالتا المعيار الدولي

عليو  األصوؿوالسلوؾ املهين الذي ينب ي  واألخالؽالقيم  ،يصف املعيار الرابع ملعايري التعليم احملاسيب   
 .احملاسيب التأىيل إىلخالؿ برنامج التعليم والذي يقود 

يقبلوا  أفاحملاسبني املهنيني  ىلذا من الضروري عل ،كبرية حوؿ مهنة احملاسبة  وأماؿاجملتمع لو توقعات  إف   
اليت  األخالقيةبعض املعتقدات  أف بعض الباحثنيويرى  ،القاهتمعاليت حتكم مجيع  األخالقيةيالحظوا املبادئ  أو

ظمكن  األخالؽمعتقدات بسيطة دوؿ قضايا معقدة لذا فاف دراسة  ألهناضمملها احملاسب )الفرد  قد ال تكوف كافية 
وحتديد املبادئ  ،مبادئ العمل يف تلك الاالت ماىيةتساعد احملاسب على فرز ىذه القضايا املعقدة خالؿ رؤية  أف

 قها على العمل.اليت ظمكن تطبي واألساسية األخالقية

                                                           
 .9-6ص ، مرجع سابق، آخروفو  حممد مطر 1
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هلا عواقب  املسئوؿمن كوف القرارات اليت يتخذىا  تأيتاملهنية  األخالؽتعلم  أشميةيرى  ىناؾ من أفكما    
واجملتمع  األسهميف حياتو املهنية كالعماؿ والزبائن ومحلة  آخروف أشخاصعلى  أثرىاظمتد  وإسماال تؤثر عليو فحسب 

املرشحني ليصبحوا حماسبني  األفراد أفلذا فاف ىدؼ املعيار الرابع من معايري التعليم احملاسيب جاء ليضمن  ،عامة
لالحتاد  األخالقيةتكوف متوافقة مع املنظومة  ينب ي أف ،نظومة احمللية ذات صلةاملهنيني تشتمل علة تعهد بااللتزاـ بامل

 :ػااللتزاـ ب إىللربنامج التعليمي للمحاسبني املهنيني واليت تؤدي الدويل للمحاسبني ومع القيم والسلوكيات يف ا

 واملسؤولية االجتماعية؛العامة  املصلحة 
 التحسني والتعليم املستمر؛ 
 املهنية؛ األخالؽ ،النباىة واالحًتاـ ،االلتزاـ بالوقت ،االعتمادية 
 .القوانني التشريعات 

 .1العمليةمتطلبات الخبرة  المعيار الدولي الخامس :

ضمصلوا  أف)احملاسبني   املتعلمني لألفراديصف املعيار التعليمي الدويل اخلامس اخلربة العملية اليت ينب ي    
 كمحاسبني مهنيني.  التأىيلعليها قبل الدخوؿ يف برنامج 

ذلك  إىل باإلضافة)العمل احملاسيب امليداين   احملاسبني املهنيني لعملهم تأديةحتصل اخلربة العملية من خالؿ    
واملعرفة واخلربة العملية ضروريتاف للمحاسبني املرشحني  ،فمن الضروري اكتساب املعرفة خالؿ برنامج التعليم احملاسيب

للجمهور العاـ )للمجتمع  كمحاسبني  أنفسهميقدموا  أفيف برنامج التعليم احملاسيب يف الصوؿ عليهما قبل 
 .مهنيني

املتعلمني )احملاسبني  على اخلربة العملية  األفرادضماف حصوؿ  إىلليمي اخلامس يهدؼ لذا فاف املعيار التع   
 للعمل كمحاسبني مهنيني متخصصني )مقتدرين . التأىيلاليت تعترب مالئمة عند 

احملاسيب للرقي باحملاسبني  التأىيلعالوة على ذلك فاف الدخوؿ يف دورات متقدمة قد تكوف مطلوبة بعد    
 القانوين.مستوى املراجع  إىل

 يلي: )احملاسبني  من تنمية قدراهتم من خالؿ ما املتدربنياخلربة العملية توفر البيئة املهنية اليت دتكن  أف

                                                           
 .15-14ص، مرجع سابق، نبيلة لندار، ىجرية بوعزرية1
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  وعالقات العمل؛ األعماؿحتسني فهم املتدربني لطريقة عمل منظمات 
  ؛رىاألخ اإلدارية واألنشطةجعلهم قادرين على ربط العمل احملاسيب بالوظائف 
 ا اخلدمات؛اطالعهم على البيئة اليت تقدـ هب 
  مواقف حقيقة فعلية؛ يف ،والسلوكيات املهنية املناسبة عمليا األخالؽتنمية القيم 
 عمل يف مستويات مسئولية متقدمة.حصوهلم على فرصة لل 

 .1تقويم الكفاءة والقدرات المهنية المعيار الدولي الساةس:

فهو يتعامل  ،الكفاءة والقدرات املهنية للمتدربني يف برنامج التعليم احملاسيب يضع معيار املتطلبات تقييم   
والسلوؾ املهين  اليت  واألخالؽ)املعرفة املهنية واملهارات املهنية والقيم مع تعليم الكفاءة والقدرات واملهنية من خالؿ 

 املهين.يتم اكتساهبا خالؿ برنامج التعليم 

عملهم بكفاءة يف  تأديةعندىم الفرصة يف  املتدرب األفرادامتالؾ القدرات يعطي مؤشر جيد باف  فإ   
 العمل.مكاف 

 :يظهروا أفيكونوا قادرين على  أف إىلويف ىذه املرحلة ضمتاج املتدربني  

 معينة؛هلم معرفة تقنية دقيقة مبواضيع دراسية  أف 
 بصورة حتليلية وعملية؛فة التقنية يطبقوا املعر  أفظمكن  أهنم 
  يستخرجوا من مواضيع خمتلفة املعرفة الالزمة )املطلوبة  لل مشاكل معقدة ومتعددة  أفانو ظمكنهم

 ؛اجلوانب
 ري مالئمة ضمن البيانات حل مشكلة عملية من خالؿ التمييز بني املعلومات املالئمة وال باإلمكاف 

 املعطاة؛
 فهم دور الكم يف التعامل مع تلك البدائل  وبإمكاهنم ،ات بديلةكامال بوجود معاجل  إدراكايدركوف  أهنم

 التفكري حمدود . يكوف)ما 
 وخمتصر. بشكل منطقييتوصلوا بكفاءة مع املستخدمني من خالؿ صياغة توصيات واقعية  أفظمكن  أهنم 

                                                           
 .15ص، مرجع سابق، نبيلة لندار ،ىجرية بوعزرية 1
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المهني مدت  للتلىيلالرنامع للتعليم والتنمية المستمرة  –التنمية المهنية المستمرة  المعيار الدولي الساالت:
 .1الحياة

احملاسبني املهنيني على علم بتحديثات املهنة والتدريب  إبقاءالتطوير املهين املستمر من خالؿ  أشمية تربز   
 أفكما   ،حياهتم املهنية مراحلوالعناصر تتسم بالكفاءة يف مجيع  ىذهاملناسب واملعلومات واملهارات واملعرفة لتظل 

املعيار التعليمي الدويل السابع على انو يتوجب  وينصصعلى حتسني املهنة بشكل عاـ  أيضاالتعليم املستمر يساعد 
 اهليئات القياـ بااليت:  أعضاءعلى 

 ؛الياة بني احملاسبني املهنيني تعزيز االلتزاـ بالتعليم مدى .1
 ؛ألعضائهافرص وموارد التنمية املستمرة  إىلتيسري الوصوؿ  .2
 ة الالزمة لماية املصلحة العامة؛لتطوير والفاظ على الكفاءة املهني لألعضاءمعايري مراجعة  إنشاء .3
 التطوير املستمر وتقوًن الكفاءة املهنية للمحاسبني املهنيني. ومتابعةمراقبة  .4

لية الفردية للمحاسب القانوين التطوير والفاظ على الكفاءة املهنية ؤو انو )من املس   مبدأويستند ىذا املعيار على 
لذا فقد مت  ،املصلحة  أصحابالعمل وغريىم من  وأصحابالالزمة لتوفري خدمات ذات جودة عالية للعمالء 

مر للكفاءة وااللتزاـ بالتعليم التحسني املست أشميةاهليئات املهنية بضرورة تعزيز  أعضاءالتشديد يف ىذا املعيار على 
 مدى الياة لكل احملاسبني املهنيني.

مالئمة ظمكن التحقق منها  تعلميووخمرجات  أنشطةمفاىيم التطوير املهين املستمر بوصفها  إدخاؿومت    
التعلم اليت تنمي وحتافظ على قدرات املتعلمني لتمكني احملاسبني املهنيني  أنشطة إىلوتشري ىذه املفاىيم  ،وقياسها

 بكفاءة داخل بيئتهم املهنية. األداءمن 

 إىلىذا املعيار يبني انو على احملاسب القانوين واجب االستمرار يف الفاظ على املعرفة واملهارات  أف   
صاحب العمل يتلقى االستفادة من اخلدمات املهنية املختصة بناء على  أوالعميل  أفاملستوى املطلوب لضماف 

 التطورات اجلارية يف املمارسة والتشريعات والتقنيات.

 

 
                                                           

 .6-5ص، مرجع سابق، آخروفو  حممد مطر 1
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ظمكن تلخيصها  ،ومهاراهتمقدراهتم  األفراديطور هبا  أفاليت ظمكن  األنشطةووفق املعيار التعليم احملاسيب السابع فاف   
 :1يليفيما 

  غريىا؛الندوات الدراسية واملؤدترات و املشاركة يف 
 العمل  أثناءتدريب املنظم  إىل باإلضافة ،واالطالع وغريىا ،واملالحظة ،االعتماد على العلم الذايت كاخلربة

 الدور املهين؛ ألداءتقنيات جديدة تستخدـ  ،جديدة أنظمة ،وخارج العمل وبرامج جديدة
 احملاسبية املهنية؛ األحباث 
  ة؛ية املهنيالرمسية املرتبطة باملسؤولالدراسة 
  ضمن حلقات نقاش؛ األفكارتفعيل املشاركة يف املؤدترات مناقشة 
  كل حماسبية معينة ذات قيمة علمية؛تشجيع البحوث احملاسبية اليت تتضمن مشا 
 لبحوث وتطبيقها يف الواقع العملي؛املطالعة وتفعيل ا 
 احملاسيب. التأىيلامتحانات  إجراء 

 .2للمدققين المهنيين التلىيلمتطلبات  الدولي الثامن: المعيار

 ،مبا فيها متطلبات خاصة لبيئات وصناعات معينة ،للمدققني املهنيني التأىيليضع ىذا املعيار متطلبات    
 احملاسبة عملية منظمة واليت:  أفويبني املعيار التعليمي الثامن يف مقدمتو املفهـو العاـ لعملية احملاسبة موضحا 

 مهنية؛ أحكاـ وإصدارتتضمن تطبيق مهارات حتليلية  .1
 ؛إداريةتؤدي من قبل فريق من املهنيني موجهني مبهارات  .2
 ؛ةتستخدـ صيغ مناسبة من التكنولوجيا وتتقيد مبنهجية معين .3
 إعدادمعايري  ،رقابة اجلودة الدولية ومعايري ،ليةو )معايري املراجعة الد ،تلتـز بكل املعايري التخصصية املالئمة .4

دولية  أـحملية كانت  أخرىمعايري مطبقة  وأية ، معايري احملاسبة الكومية الدولية ،الدوليةالتقارير املالية 
 ذات العالقة؛

 .املهنية لألخالؽتلتـز املعايري املطلوبة  .5

                                                           
 .6-5ص، سابق رجع، مآخروفو  حممد مطر  1
 .125-123ص ،املرجعفس ن 2
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ليم والتنمية املقبولة عموما يف برنامج التعذا املعيار ينص على حتديد معايري للممارسات اجليدة ى أف   
  عملية التعليم والتطوير للمراجعني املهنيني. حملتوى األساسيةفهو يؤسس العناصر  ،للمراجعني املهنيني

 الدوليةمهارات التعليم المحاسبية و ت المعايير  الثالث:المطلب 

يدركوا  أففال بد احملاسبني  ،اعتباره غاية حبد ذاتواحملاسيب ىي انو ال صمب يف التعليم  األساسيةالقضية  أف   
وال ظمكن  ،العامة ملؤسساهتم اإلدارةيسهموف هبذه املهارات املالية يف  ،ظملكوف مهارات يف احملاسبة أعماؿرجاؿ  أهنم
 اإلدارةمن فريق  أساسااحملاسب يف العصر الايل جزاء  أصبحمل يفهم جوىر املعاملة حيث  إذاتقارير فعالة  إنتاج

 األعماؿويشارؾ احملاسب العصري املبدع يف ختطيط  ،املستويات يف املؤسسةالذي يسهم بعملية اختاذ القرارات على 
 .1وغريىا من القرارات ذات املستوى العايل ،والقرارات املتعلقة بتسعري املنتجات ،وقرارات التوسع واالستثمار

 : ما يليللمحاسبني حسب املعيار  الدويلي هبا االحتاد صاملهارات االجتماعية اليت يو  أىموتتمثل 

  :ويتضمن   ،االتصاؿ عبارة عن عملية تفاعلية تبادلية بني املرسل واملستقبل وبالعكسمهارات ا تصال
 إىلعن الطريق انتقاؿ املعلومات من املرسل  األفكارجمموعة من  أونشر فكرة  النشاط الذي يستهدؼ يف

العرض ومهارات  ،املهارات الكتابيةبتنمية  2املستقبل باستخداـ رموز ذات دالالت موحدة عن الطرفني
 ،واملوسوعة ،وما ضمويو من معاجلة الكلمات ،باستخداـ بعض الربامج اجلاىزة مثل برنامج ميكروسوفت

كما ظمكن تعلم مهارات   ،جبانب تعلم مهارات عرض املعلومات املرئية والبيانية ،ومدقق النحو ،والقاموس
 3.التحدث

 وتساعد املهارات الفكرية للمحاسب على  ،فهما وتطبيقا للمفهـو وحتليل وتقوظما لو مهارات  كرية:ال
عقدة ىذه استخالصا لنتائج حل املشكالت واحتاد القرارات ودمارسة حكم جيد يف الاالت امل ،التنبؤ

املهارات ىي تشمل القدرة على االستفسار والبحث الكتشاؼ مواضع املعلومات الالزمة والصوؿ عليها 
وتنمية مهاراهتم الفنية  ،للتعرؼ على املشاكل وحلها نتقاديواال والتفكري املنطقي التحليلي ،وتنظيمها

                                                           
1
جملػػة ، الواقػػع وإمكانيػػة التطػػوير بػػالتطبيق علػػة حمافظػػة نينػػوى، ةور التعلــيم المحاســبي الجــامعي  ــي تلىيــل الخــريجين علــى اســتخدام الحاســوب  ــي العمــل المحاســبي، بػػالؿ الصػػائغ 

 .168ص ، 2010، 20 العدد، العراؽ، جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد،  تكريت للعلـو اإلدارية واالقتصادية
األمانػة العامػة لالحتػاد ، اجمللػة العربيػة لضػماف جػودة التعلػيم جػامعي، المهارات المتـو رة  ـي مخروـات التعلـيم العـالي المـا يتطلبـو سـوق العمـل المحلـي، ساندة سػعادة، أسامة عتيدات 2

 .78ص، 2010،  5العدد، اجلامعات العربية
 .13ص ، مرجع سابق، رندة عطية بو فارس 3
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وحتليل املخاط  ،حتديد وحل املشاكل املعقدةمن خالؿ القدرة على القياس وكتابة التقارير على  ،والوظيفية
 .1وغريىا من املهارات الفنية

  :وتطوير ىذه املهارات الفردية يساعد  ،وتتطلب املواقف والسلوؾ املهين للمحاسبنيالمهارات الشخصية
التحلي بروح  ،الذاتية للمحاسب اإلدارةعلى التعلم وحتسني شخصية احملاسب وىي تشمل القدرة على 

 ،دةدحم أوقاتيف  بااللتزاماتاملبادرة القدرة على التعلم الذايت وكذلك القدرة علة تنظيم العمل للوفاء 
 القيم أثاربعني االعتبار  األخذ إىل باإلضافة ،األعماؿالقدرة على التنبؤ والتكيف مع الت ري يف بيئة  وأيضا

 .2واملواقف املهنية املًتتبة على اختاذ القرارات األخالؽو 
  مهارات حمددة يف احملاسبة وىي تشمل القدرة على وكذلك  ،من املهارات العامة تتألف الفنية:المهارات

على حتليل املخاطر وكذلك القدرة  ،تكنولوجيا املعلومات وإتقاف واإلحصائيةالتطبيقات الرياضية  إجراء
 التقارير املالية وغري املالية. إعداد إىل باإلضافة وغريىاوقياس املعلومات احملاسبية 

  متزايدة  أشميةذات  اإلعماؿ وإدارةاملهارات التنظيمية  أصبحت :أعمال وهةارةالمهارات التنظيمية
دورىم يف  أفاملؤسسات يف حني  إدارةنشاطا يف عمليات  أكثربدور  مطالبنيللمحاسبني فاحملاسبوف اليـو 

ذمد احملاسبني اليـو يف كثري من  ،اآلخرينتوفري البيانات اليت يتم استخدامها من قبل  السابق قد اقتصر على
بكل اجلوانب اليت تعمل من خالهلا  يلموه أفولذلك عليهم  ،ىم جزء من عملية صنع القرار األحياف
 3.املؤسسة

 

 

 

 

 

                                                           
املػؤدتر العػريب حػوؿ التعلػيم العػايل وسػوؽ ، املػؤدتر العػريب حػوؿ التعلػيم العػايل وسػوؽ العمػل، ةور التعليم المحاسبي  ي صقل الخريجين الالمهارات ال زمة لسوق العمل، حممد الفطيمػي 1

 .8ص، 2010، ليبيا، اجلامعة املفتوحة، العمل
 .115ص، 2014، 2العدد، 17اجمللد، جامعة البحرين، اجمللة العربية للمحاسبة، المحاسبي  ي الجامعات األرةنية واقت الرامع التعليم، قاسم زريقات، عيسى العزاـ 2
 .43-42ص ،2016، 3العدد، اجلزائر، اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية، مساىمة التعليم المحاسبي ا لكتروني  ي تنمية مهارات طلبة أقسام المحاسبة، امحد قنع، حممد عجيلة3
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  :الفصل خ صة

بال ة يف تكوين  وأشمية أساسيللتعليم احملاسيب دور  أف ذمدما مت دراستو حوؿ التعليم احملاسيب  خالؿمن 
يتمتعوف  أشخاصوىذا هبدؼ ختريج  ،واخلربة والقدرة الالزمة ملمارسة مهنة احملاسبة بالكفاءةحماسبني يتمتعوف 

الدولية قد بذؿ جهودا لتحسني جودة التعليم  جملس معايري التعليم احملاسيب أفذمد  ،مبستوى عايل من الكفاءة
 حيث هلا دور كبري ،العاـ واملنهج عاملي لتعليم احملاسيب اإلطار تعتربمعايري خاصة بو وىي  بإصدار ذلك احملاسيب و 

 إىل وباإلضافةيف رفع جودة التعليم احملاسيب دما ينتج عنو ختريج حماسبني ذو كفاءة قادرين على دخوؿ عامل الش ل 
 .ذلك ضرورة تطوير مهارهتم ومعارفهم دوريا
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  تمهيد:

أن  إذلجانبا كبري من االىتمام وىذا ما يشري ، ادلهينػلتل موضوع أخبلقيات مهنة احملاسبة حاليا يف اجملتمع        
تلك اخلدمات اليت يقدمها احملاسبون يكون على أحسن  حملاسبة ىو معرفة واقتناع مستعمليأفضل ما يفيد مهنة ا

ويف ، األداءستوى من نسعى من خبلذلا لضمان ىذا ادل اليتادلهنة  أخبلقياتوطبقا دلتطلبات  األداءمستوى من 
 يؤثر ذلك على مصداقية اخلدمات ادلقدمة.خبلقية يف مهنة احملاسبة األحالة القيام دبمارسات غري 

ذا ى، نيمن أىم ادلواضيع اليت يهتم هبا الباحث، احملاسبةويعترب موضوع احلد من ادلمارسات غري أخبلقية دلهنة      
 يلي: وذلك كما، يقودنا إذل التعريج أوال على ادلمارسات األخبلقية دلهنة احملاسبة

 الممارسات األخالقية لمهنة المحاسبة. األول:المبحث  

 خالقية لمهنة المحاسبة.األالممارسات غير  الثاني:المبحث 
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 المحاسبةالممارسات األخالقية لمهنة األول:  بحثالم

اخلدمات اليت يقدمها احملاسبون ذات مستوى عارل من  ن يكون مستعملييفيد مهنة احملاسبة ىو أ إن ما   
 ه اخلدمات ادلقدمة. ذتقتضيو أخبلقيات ادلهنة اليت تضمن مصداقية ى األداء وفق ما

 المحاسبة لمهنةاألخالقية ماهية الممارسات  :األول مطلبال

 اجملتمع جان  كبري من االىتمام ويعد ذلك مؤرر على االىتمام ككل حاليا يف األخبلقياتػلتل موضوع          
اتضح فيها وجود  اليتللمحافظة على ىذا اجملتمع ادلدين واذل كرب عدد احلاالت  األخبلقيمن ضرورة توافر سلوك 

درس لكافة ي أنيشكل عمود فقري دلمارسة احملاسبة وغل   األخبلقيالسلوك  فانوكالتارل  أخبلقيةالتصرفات غري 
 دارسي احملاسبة.

 مهنة المحاسبة أخالقيات: تعريف األولالفرع 

رلموعة من القيم اليت  هاوؽلتلك كل من، القيم أو ادلبادئرلموعة من  أهناكوجو عام على  األخبلقياتتعرف       
موعة القيم أو إطارات متتالية ورليف  وآخرينرف كل من الفبلسفة ورجال الدين وع، و ال يعلنهاقد يعلنها أ

مواثيق العمل ، ادلواعظ الدينية، القواعد التنظيمية، و القيم يف القواننيتتمثل ىذه ادلبادئ أ، ادلبادئ األخبلقية
 .1ثيق السلوك يف منظمات سلتلفةوموا، احملاسبني امعات ادلهنية مثلللج

أن  إال، عمالهن وغريىا من األأساسية لتمييز كني ادلوسلوك ادلهنة احد ادلعايري  آدابيعد الدستور      
خبلقيات ادلهنية ال تتحدد فقط كالدستور ادلكتوب الذي يقسم العضو على احًتامو االلتزام كو عند السماح لو األ

ويتكون من قواعد ملزمة ، طلوكةخبلقيات ادلهنية ادلذا الدستور ادلكتوب يعكس احلد األدىن من األف، كادلمارسة
ويف ، عضاء وتوجيو اللوم ذلمهنية اليت سبلك قوة االنتقاد األالقانوين وتفرضها اجلامعيات ادل لؤلعضاء ربضي كالتأييد

ولكن ىناك أيضا الدستور غري ، ان من مزاولة ادلهنةواحلرموى تعليق العضوية أو سح  الًتخيص احلاالت القص
و مفروضا من قبل سلطة يا أإجبار ورغم انو ليس عراف العامة وألمن القيم خذ ركل رلموعة مكتوب الذي يأ

 .2عضو ادلهنة نتيجة االنتقاد ولوم الزمبلء لو ورفضهم التعاون معوإال إن اإلخبلل كو قد يلحق الضرر كمعينة 

سبثل ادلبادئ  إهناغري  األخبلقية االلتزامات دلصطلحانو ال يوجد تعريف زلدد  إال اإلرارة -كدء ذيكادئ  -غلدر  
 األفراديفعلو  الذي يعين كل ما األخبلقيؽلكن تعريفها من خبلل تعريف السلوك  وألسلوك الصحيح  األساسية

                                                             
 .102، ص2002، اجلزء األول، دار ادلريخ، ادلملكة العركية السعودية، المراجعة مدخل متكاملألفني أرينز وجيمس لوكك، زلمد زلمد عبد القادر الديسطي وأضبد حامد حجاج،  1
 . 80، ص 2013مصر، -، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية راجعة الخارجيةأصول المعوض لبي  فتح فتح اهلل الدي ، رحاتو السيد رحاتو،  2
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كل   كأهناقد تعرف  أواجملتمع ادلعني  آوادلهنة  أوخارج النطاق القيم والعادات والتقاليد ادلتعارف عليها يف العمل 
 .1أعماليئة خطاء داخل ك أوىو صواب  ما تقره ادلنظمة كاعتبارىا ادلصدر الرمسي لتقرير ما

 2لمهنة المحاسبة األخالقيةالفرع الثاني: االلتزامات 

ادلهنة واليت تتضمن ربقيق الرفاىية االقتصادية  أىداف أساستبين على  األخبلقية االلتزامات إنؽلكن القول        
كما تعًتف ،  خلقي عام أساسذلا  األخبلقية االلتزاماتىناك كثري من  ذلك إذل إضافةاالجتماعية للمجتمع 

 إذلادلعايري ادلهنية للوصول  أعلىتسعى ضلو ربقيق  أنمهنة احملاس  غل   أىدافكان  األخبلقيمعايري السلوك 
 تشمل: أساسيةمتطلبات  أركعةالعام وتتطل  كتحقيق  الرأيوكشكل عام تلبية ادلتطلبات ، داءاألادلستويات  أعلى

 ية ادلعلومات ونضم ادلعلومات؛صداقىناك حاجة يف اجملمع م أنحيث المصداقية:  .1
 والفئاتالعمل  وأصحابؽلكن ربديدىم كوضوح من قبل العمبلء  لؤلفرادحيث ىناك حاجة  المهنية: .2

 مهنيني يف رلال احملاسبة؛ كأفراد األخرىادلهتمة 
خدمات اليت يقدمها احملاسبون ادلهنيون تتم  أنعلى  للتأكيدىناك حاجة  أنحيث  جودة الخدمات: .3

 ؛األداءمستويات  ىأعلعلى 
 اليتادلهنيني  األخبلقمن  إطارىذه اخلدمة من الشعور كالثقة كوجود  مستعملي يتمكن أنغل   الثقة: .4

 .ملربكم رروط ىذا الع

 3مهنة المحاسبة أخالقياتالفرع الثالث: مصادر 

، ادلفعول يف الدولة الساريةكالتقاليد والقيم االجتماعية والتشريعات  تتأثرادلهنة كشكل عام  أخبلقيات إن        
ذوي العبلقة  األفرادوكذلك العبلقة مع  جهةوىي اليت ربدد طبيعة العبلقة كني ادلدراء والعمال داخل ادلؤسسة من 

 حاليا أما، األركاحالشركة وتعظيم  أصحابحيث كان يف ادلاضي ينص  االىتمام على ضباية مصاحل ، يف اجملتمع
مهنة احملاسبة  ولؤلخبلقيات، واألخبلقيةهتتم كصورة كبرية كادلسؤولية االجتماعية الشركات وادلؤسسات  فأصبحت

 ثبلثة مصادر ىي:

                                                             
 .76، ص 2015، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفق للمعايير الدولية للتدقيقاضبد حلمي صبعة،  1
 .77-76نفس ادلرجع الساكق، ص 2
، رللة األكادؽلية ادلالية،كلية االقتصاد واحملاسبة، جامعة سبها،  ما مدى التزام مراجعي الحسابات بقواعد وأخالقيات مهنة المراجعةيوسف شلدو ضبيدي،  إكراىيم ادلهدي اضبد،  3

 .64-63، ص2018، 1ليبيا، العدد 
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والتعليمات  واألنظمةسبثل كل من القوانني والتشريعات والتعليمات:  واألنظمةالقوانين والتشريعات  .1
حيت ، ادلهنة ألخبلقيات أساسيااحمللي مصدر  أوالصادرة عن اجلهات ادلخولة سواء على الصعيد الدورل 

 من خبلل تطبيق ىذه القوانني والتشريعات. األخبلقيةوادلنظمات والقيم  األفرادسلوكيات تتحدث 
العمليات الًتكوية واالجتماعية  أيضا: حيث تشكل واالجتماعية والمعتقدات الدينية التربويةالعمليات  .2

وخصوصا ادلعتقدات الدينية دلا ذلا من اثر كبري العمل ادلهين  ألخبلقياتوادلعتقدات الدينية مصدر مهما 
ادلتبادلة كني  األخبلقيةحيث تستند صبيع ىذه العمليات على القيم ، ادلهنة كأخبلقياتعلى االلتزام 

 .األفراد
تركط كشكل  اليت: حيث يتم من خبلل ىذه االعتقادات ربديد ادلعايري االعتقادات الشخصية للفرد .3

 .تو يف التصرف ادلناس  العتقاداتوكسلوك الفرد وحري أساسي

 وتهديداتها مهنة المحاسبة أخالقياتالمبادئ والعوامل المؤثرة في الثاني:  مطلبال

تكون مسؤولياهتم  ال نيلصاحل عام وكالتارل فان احملاسب و العمل لفائدة تص ؽليز مهنة احملاسبة ى ما إن     
يراعي  أنمهامو  أداء أثناءكل غل  على احملاس  ، ستخدمةاذليئة ادل أو يطلبو العميل تنحصر يف ربقيق ما

غل  االلتزام هبا غري انو توجد هتديدات ربيل دون االلتزام  أساسيةوذلذه ادلتطلبات مبادئ  األخبلقيةادلتطلبات 
 األخبلقية.كادلبادئ 

 1مهنة المحاسبة ألخالقياتل األساسية: المبادئ األولالفرع 

 التالية: األساسيةتزم كادلبادئ أن يلطل  من احملاس  ادلهين ي، اسبةشلارسة مهنة احمل إطاريف 

 صبيع العبلقات ادلهنية والتجارية؛وصادقا يف  أمينايكون احملاس  ادلهين  أنغل  النزاهة:  .1
 ادلفرط لآلخرين التأثري أوتضارب ادلصاحل  أوال يسمح احملاس  ادلهين كالتحيز   أنغل   الموضوعية: .2

 التجارية؛ أوادلهنية  كاماألحلتجاوز 
يقع على عاتق احملاس  ادلهين واج  مستمر يف احملافظة على ادلعرفة وادلهارات  الكفاءة والعناية المهنية: .3

صاح  العمل خدمات مهنية كفؤة مبنية على  أويستلم العميل  أنادلهنية كادلستوى ادلطلوب لضمان 
 .سالي واألالتطورات احلالية يف ادلمارسات والتشريعات 

                                                             
 .79-78اضبد حلمي صبعة، مرجع ساكق، ص  1
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يؤدي مهامو ككل اجتهاد وعناية وفقا للمعايري الفنية وادلهنية ادلعمول  أنوينبغي على احملاس  ادلهين     
 ؛هبا عند تقدًن اخلدمات ادلهنية

ػلصل عليها نتيجة العبلقات ادلهنية والتجارية  اليتػلًتم احملاس  ادلهين سرية ادلعلومات  أنغل   السرية: .4
كان   إذا إالثالثة دون تفويض صحيح وزلددة  ألطرافمن ىذه ادلعلومات  أيح عن يفص ال  أنوينبغي 

 .عنها كاإلفصاحمهين  أوواج  قانوين  أوىناك حق 

تستخدم ادلعلومات السرية اليت يتم احلصول عليها نتيجة العبلقات ادلهنية والتجارية  إالكما غل       
 الثالثة؛ األطراف أوللمنفعة الشخصية للمحاس  ادلهين 

 أيجن  يت أنوينبغي ، ذات الصلة واألنظمةيلتزم احملاس  ادلهين كالقوانني  أنغل   السلوك المهني: .5
 ة.مسعتو ادلهن إذلعمل يسئ 

  يوضح ادلبادئ األساسية ألخبلقيات مهنة احملاسبة وعبلقتها كالتعليم احملاسيب. :(1-2) رقم شكل
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ات كناءا على ما مت التطرق إليو ساكقا.بالالط إعداد: من المصدر
 
 

 أخالقيات مهنة المحاسبة

 السلوك ادلهين السرية الكفاءة والعناية ادلوضوعية ةالنزاى

 التعليم المحاسبي
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 1مهنة المحاسبة أخالقياتسلوك  المؤثرة فيالعوامل : ثانيالفرع ال

كل من التشريعات   تتضمنحيث ، مارس ادلهنةدل خبلقياألتؤثر يف السلوك  اليتىناك العديد من العوامل        
 والبيئة االقتصادية كما يلي:، والبيئة االجتماعية

 التشريعات: - أ

 واألنظمةخدمة ادلهنية  أنظمة إذل كاإلضافة، ادلنبثقة عنو األخرىيقصد كالتشريعات دستور الدولة والقوانني       
كالدوام والتقييد كقواعد  االنتظاممن حيث ، العمل أخبلقياتث يف واللوائح ادلعمول كو على اختبلفها واليت تبح

ذلذه  إنحيث ، الرراوىحة اخلاصة وعدم قبول للي  ادلصلحة العامة على ادلصغاجلدارة واالستحقاق وت
وكذلك توضح ، ىو صحيح وما ىو خاطئ التشريعات دور كبري يف توجيو السلوك احملاس  كوهنا توضح ما

كذلك احلال كالنسبة لقانون ،  للمهام ادلنوطة كو تأديتويلتزم هبا خبلل  أنغلي  على احلساكات السلوكيات اليت 
كالسلوكيات الواج  ارس ادلهنة لو دور كبري يف توعية شل أن ثالعمل الذي يتم وضعو من قبل وزارة العمل حي

 صحيحة واضحة. أسسعلى كذلك توضح التشريعات لصاح  العمل هنجا واضحا يف التعامبلت كناء ،  إتباعها

 : البيئة االجتماعية - ب
والعمل تؤثر كشكل   كاألصدقاءمن ادلنزل مرورا  كداء مراجع احلساكات اليت يعيش فيها االجتماعيةالبيئة      

ىي البيئة اليت ذبمع كني  إهناحيث ، وتصرفاتو السلوكية قراراتوواذباىاتو يف  شلارس ادلهنةسلوكيات  كبري على
اجتماعية  وأحوالوما يسوده من عادات وتقاليد ومعتقدات ، ي والعمل واجملتمع الذي يعيش فيوادلنزل واحل

 إنحيث ، وتكوين اذباىاتو شلارس ادلهنةواليت تساىم كالشكل كبري يف تشكيل السلوك ، واقتصادية وسياسية
 يف مسريتو ادلهنية. شلارس ادلهنةمع تطور ىذه االذباىات السلوكية تنمو وتتطور 

 البيئة االقتصادية: - ج
االذباىات السلوكية  تشكيلاالقتصادية يسهم كشكل كبري يف  ألوضاع أومستوى ادلعيشة  أنال رك      

ظهور طبقات اجتماعية واقتصادية متعددة يف  إذلتؤدي  أهناحيث ، ارس ادلهنةاليت يتحلى هبا شل واألخبلقية
الفردية  األىداف إذلتخذون سلوكا وهنجا معينا يف الوصول ي األفرادرلموعة من  أوشلا غلعل كل فرد ، اجملتمع
 ة.اجلماعية ادلنشود أو
 

                                                             
 .65-64ساكق، ص إكراىيم ادلهدي اضبد، يوسف شلدو ضبيدي، مرجع  1
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 1المهنة األساسية لألخالقياتالفرع الثالث: تهديدات االلتزام بالمبادئ 

نشوء  إذلتؤدي الظروف اليت يعمل احملاسبون ادلهنيون يف ضلها  أناجمللس على انو ؽلكن  أكدلقد         
غل  على احملاس  ادلهين ربديد هتديدات االلتزام كادلبادئ  ولذا، األساسية كادلبادئلبللتزام هتديدات زلددة 

 يلي: الوقائية ما واإلجراءاتوتتضمن التهديدات ، وتقييمها ومواجهتها األساسية

 تهديدات المصلحة الشخصية: .1
 أوادلباررين  العائلة أفرادد حأ أوللمحاس  ادلهين  األخرىادلصاحل  أووربدث نتيجة ادلصاحل ادلالية    

 ادلقركني؛
  تهديدات المراجعة الذاتية: .2

عن  ادلسئولتقييم من قبل احملاس  ادلهين  إعادة إذلوربدث عندما يكون ىناك حكم ساكق حباجة   
 ذلك احلكم؛

  :التأييدتهديدات  .3
ن تفويض ادلوضوعية نو ؽلكأدارجة  إذل رأي أووربدث عندما يقوم احملاس  ادلهين كالًتويج دلوقف   

 البلحقة.
 : التآلفتهديدات  .4

 يقة؛كسب  عبلقة وث اآلخرينتعاطفا ذباه مصاحل  أكثروربدث عندما يصبح احملاس  ادلهين   
 تهديدات المضايقة: .5

 .متوقعة أووربدث عندما ؽلنع احملاس  ادلهين من العمل دبوضوعية كسب  هتديدات فعلية    

 2والممارسات المحاسبية المحاسبةمهنة  خالقياتأالعالقة بين  الثالث: مطلبال

وعبلقتو كادلعلومات وادلشاكل  البشريمرتبط كالسلوك  أمرادلخرجات زلاسبية مناسبة وجيدة  إذلالوصول  إن       
 ومصاحل احملاس  من جهة وسلوك كفكر يتأثروالطرق احملاسبية  واإلجراءات األسلوباختيار  أنحيث ، احملاسبية

تغيري  كأيالسلوك البشري من اجلوان  النفسية واالجتماعية عند القيام  يؤثركما ،  للمعلومات احملاسبية ستخدمادل
 : أعلهارلموعة من العناصر  يفالسلوك البشري  يؤثر وأيضا، تطوير على العمليات احملاسبية أو

                                                             
 .136-135، ص2015، الطبعة األوذل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، أخالقيات مهنة المحاسبة والتحكم المؤسسياضبد حلمي صبعة،  1
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم  ماستري، كلية العلوم رهادةدور أخالقيات مهنة المحاسبة في ضبط الممارسات المحاسبية من وجهة نظر المهنيين، إؽلان لببللطة،  2

 .19، ص 2017/2018التجارية، جامعة قاصدي مركاح ورقلة ، اجلزائر، 
 



 لحد من الممارسات غير أخالقية لمهنة الحاسبةالفصل الثاني    دور التعليم المحاسبي في ا

34 

  ؛اإلفصاحكفاية 
 ومات احملاسبية والقوائم ادلالية؛مدى تغطية البيانات وادلعل 
  ت والتقارير ادلختلفة عن ادلنشأة؛ترتبط كادلمارسات والتطبيقا اليتاالذباىات 
 النسبية؛ األعلية أحكام 
 احملاسبة البديلة. جراءاتاإل القرار احملاسيب على آثار 

العدالة ، مثل احلقيقة أساسيةاحلسنة ادلرتبطة كادلفاىيم  واألخبلق كادلوضوعيةولذلك وج  على احملاس  التحلي   
 احملاسبنيتصرفات له ادلفاىيم مرردا ذحيث يتفق اجلميع على جعل ى، واإلنصافاالستقامة ، واألخبلقيةالقانونية 
 .القيام كواجباهتم وتضمن حقوقهم إذلوتوجههم 

 المحاسبة لمهنة أخالقية غير مارساتالم: الثاني بحثالم

 يفو أمهامو تأثر يف مصداقية مهنة احملاسبة من جهة  إن ادلمارسات غري أخبلقية اليت يقوم هبا احملاس  أثناء أداء 
 شلا يؤثر على ادلنشأ واالقتصاد كصفة عامة. عدم الوثوق يف صبيع الوثائق ادلالية ادلقدمة من طرفو

 المحاسبين طرف من اإلبداعية المحاسبة ممارسة: األول المطلب

 أو اإلفصاح يف تبلعبا إما للتبلع ، مواطن أركعة عن زبرج ال الشركات سبارسها اليت اإلكداعية احملاسبة 
 ادلبادئ مع وتتعارض تتناىف ال األسالي  ىذه كان اإلرارة وذبدر )التبوي (  التصنيف أو التقدير أو التوقيت
 .وجو من أكثر على فهمها ؽلكن حبيث رمادية منطقة يف تقع كل عليها ادلتعارف احملاسبية

 اإلفصاح في اإلبداعية المحاسبة: األول الفرع

 كافية ومنهجية جيدة زلاسبية معايري وجود ظل يف أفضل كشكل كو التنبؤ يتم ادلعلومات عن اإلفصاح  
 ما غالبا واليت السنوية ادلالية التقارير يف مبلئمة ونوعية كمية معلومات نشر عادة اإلفصاح ذلك ويتضمن لئلفصاح

 ىذه ادلعلومات متطل  ويتضمن ادلبلئمة، األخرى علوماتادل إذل كاإلضافة دورية مالية كقوائم استكماذلا يتم
 اليت التكلفة ضوء يف فعاليتو مدى تقدًن يتم أن يتعني اإلفصاح متطلبات ربديد فعند ولذلك الصلة ذات التكاليف
 .1أيضا ىاما أمرا اإلفصاح توقيت يعترب ذلك وجبان  اإلفصاح من ادلستوى ذلك عند ادلنشأة ستتحملها

 

                                                             
 .504 ص ،2005 مصر، اجلامعية، الدار ،الدولي التوافق منظور المحاسبة نظرية لطفي، اضبد السيد أمني1
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 :الميزانية خارج مويلالت: أوال

 يظهر أن دون الشركة عمليات سبويل إعادة أو سبويل أنو على اخلفي التمويل أو ادليزانية، خارج التمويل يعرف     
 .احملاسبية ادلبتكرات وكوجود النظامية ادلتطلبات عن اخلروج ودون ميزانيتها، يف ذلك

 من لتتمكن الشركة مديونية زبفيض خبلل من ادلديونية س ن يف التحكم ىو الطريقة هبذه التمويل من اذلدف إن  
 يتعارض ما أكثر أنو غري والربيطانية األمريكية الشركات يف رائعة الطريقة وىذه أصوذلا أو التزاماهتا من كعض إخفاء
 ادلعلومات عن اإلفصاح كالشركة يفًتض ألنو ادلعلومات، وأمانة ادلبلئمة علا احملاسبة مفاىيم من األسلوب ىذا مع

 عن اإلفصاح على ادلالية القوائم يف يعتمد أن غل  ذلك إذل وكاإلضافة ادلالية، القوائم كأىداف العبلقة ذات ادلبلئمة
 ادلرتبطة ادلخاطر األوذل مشكلتني يظهر النشاط ىذا شلارسة وعند التمويل، كمصادر األعلية ذات ادلعلومات كافة
 ومعايري قواعد من احملاسبية االستجاكة كضعف فتتعلق الثانية أما إليها تؤدي قد اليت االهنيار وحاالت األنشطة هبذه

 ما إذل وإضافة آثارىا، معاجلة وعن األنشطة تلك يف الدخول عن الناذبة االقتصادية اآلثار عن التعبري يف زلاسبية
 ظهور إذل يؤدي شلا ادليزانية ارجخ األنشطة من  العديد إخراج معها ؽلكن ثغرات من وادلعايري القواعد ىذه أتاحتو
 . 1ادلنشورة ادلالية البيانات مبلئمة مدى مشكلة

 :يلي ما ادليزانية خارج التمويل صور ومن

 : 2عقود اإليجار - أ

 إغلار عقد أنو على الشركة دفاتر يف تسجيلو يتم لئللغاء قاكلة غري األجل طويل إغلار عقود إذل الشركات تلجا     
 عدم ذلك على ويًتت ) رأمسارل( سبويلي إغلار عقد اعتباره ؽلكن حىت البلزمة الشروط على توفري ال ألنو تشغيلي
 عقود يف مفروض ىو كما ادلستأجر األصل قيم إطفاء يستلزم كما ادلارل، ادلركز قائمة يف احلالية العقد قيمة ظهور
 يبقى وكالتارل العقد ىذا موضوع كاألصل ادلرتبطة روادلخاط ادلنافع ربول وتفادي رباري يتم وكالتارل التمويلية اإلغلار
 :علا نوعان اإلغلار عقود أن صلد وكالتارل استهبلكو لعدم ينقص ال قيمتو على األصل

 ادلؤجر وػلتفظ إذل ادلستأجر زلددة لفًتة األصل استخدام حق هبا ينتقل اليت العقود وىي :تشغيلية تأجير عقود -1
 أو أصول أي تظهر ال مث ومن ادلؤجر األصل وخدمة كصيانة يقوم كما ادلنافع وككافة لكاألص ادلتعلقة ادلخاطر ككافة

                                                             
قسم احملاسبة -، كلية االقتصاد واإلدارةرسالة ادلاجستري ،في المملكة العربية السعودية ة اإلبداعية في شركات المساهمةدوافع وأساليب المحاسب ،القري علي كن زلمد كنت ميسون1

 .54 ، ص2010جامعة ادللك عبد العزيز، 
 وإدارة التجارة كلية ،(دكتوراه أطروحة) ،المعاصرة ةاالقتصادي التطورات ضوء في االحتيالية المحاسبة ممارسات كشف في الخارجية المراجعة دور اضبد، رياض رضا زلمد سامح2

 .12 ص ،2008 احملاسبة، جامعة حلوان، مصر، قسم – األعمال
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 يف يظهر وإظلا ادلستأجر، ميزانية يف كاإلغلار متعلقة الدفع، ادلستحق األجل لئلغلار ادلتوسط االلتزام سوى التزامات
 .العقد يف عليها ادلتفق التجارية القيمة منهما لكل الدخل قائمة
 حيث ادلستأجر إذل ادللكية حق هبا ينتقل اليت لؤلصول األجل طويلة إغلار عقود وىي: تمويلية جيرتأ عقود -2

 من فعليا ادللكية نقل مت سواء ادلستأجر األصل ملكية على ادلرتبطة وادلنافع ادلخاطر كل نقل اإلغلار ىذا يتضمن
 االلتزام ؽلثلو الذي الدين مقدار تظهر ال يزانيةادل فإن اإلغلارات عقود من النوع ىذا ملة رأس عدم حالة ويف عدمو،
 يعترب ذلك ضوء وعلى ادليزانية خارج التمويل عمليات من تعترب العملية ىذه غلعل شلا العقود ىذه عن النارئ
 على وؼلل يؤثر ىذا أن غري ادليزانية خارج سبويل على احلصول خبلذلا من يتم اليت الطرق أحد ىو األصول استئجار
 . للمقارنة قاكليتها وعدم االقتصادي الواقع عن احملاسبية ادلعلومات تعبري من وينقص ادلالية القوائم قيةمصدا
 :الخاص الغرض منشآت - ب
 أصول كعض وربويل معني، نشاط دلمارسة تاكعة منشأة كإنشاء الشركة قيام"  يف اخلاص للغرض ادلنشآت تظهر  

 كبعض القيام طريق عن وذلك األم للشركة ادلالية القوائم يف إدماجها دون كعةالتا ادلنشأة إذل والتزاماهتا الشركة
 .1" إدماجها رروط من للتهرب األسالي 

 الشركات إحدى قيام ادلتغرية ادلصاحل ذات ادلنشآت عليها يطلق أصبح واليت اخلاصة األغراض ذات كادلنشأة ويقصد  
 للشركة ادلالية القوائم يف إدماجها دون إليها والتزاماهتا أصوذلا كعض وربويل معني نشاط دلمارسة تاكعة رركة كإنشاء
 اخلاصة األغراض ذات ادلنشآت وتندرج هبا، إدماجها رروط من للتهرب األسالي  كبعض القيام طريق عن وذلك
 .اإلنتاج كعمليات اخلاصة ادلمارسات ضمن تدخل كما العرضية كااللتزامات اخلاصة ادلمارسات ضمن

 إنشائها أو تأسيسها مت قانونية وحدات أو رركات كأهنا اخلاصة األغراض ذات ادلنشآت تعريف ؽلكن كما      
 كالراعي ذلا يشار وحيدة أخرى رركة ومنفعة دلصلحة تكون ما غالبا زلددة كأنشطة القيام أو زلددة كعمليات للقيام
 .2الكفيل أو

 والتطوير األحباث رلال يف خاصة ادلالية ادلخاطر لتفادى اصاخل للغرض رركات كإنشاء كالقيام الشركات تقوم  
 ادلنشأة الشركات ىذه قيام خبلل من وذلك والفشل ادلارل اخلطر تتحمل لكي الشركات ىذه كإنشاء تقوم حبيث
 ارلوكالت صلاحو حالة يف التطوير زلل ادلنتج ىذا رراء يف احلق األم للشركة يكون أن على حبوث كإجراء اخلاص للغرض
 . األصلية للشركة ادلالية القوائم يف تظهر ال ادلشروع هبذا اخلاصة التكاليف فإن

                                                             
 .58 ص ساكق، مرجع القري، علي كن زلمد كنت ميسون1
 .30سامح زلد رضا رياض اضبد، مرجع ساكق، ص 2
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 استخدام منها اخلاص الغرض رركات إنشاء خبلل من ادلبيعات حجم يف كالتبلع  ادلسئولون يقوم كما       
 .األم للشركة اجملمعة زانيةكادلي الشركات ىذه إدراج ودون األم، الشركة منتجات رراء يف فيها ادلستثمرة األموال

  :المحاسبية التغيرات- ثانيا

 ىذه وتكون كآخر، أو كشكل ادلالية النتائج يف تؤثر زلاسبية تغريات كإجراء حني ألخر من الشركات كعض تقوم     
 الطرق ىذه أرهر نوم احملاسبية الوحدة يف التغيري أو احملاسبية التقديرات أويف ادلتبعة احملاسبية السياسات يف التغريات
 .أىدافها مع اجملال ىذا يف ادلتاحة االختيارات يف حقها اإلدارة استغبلل خبلل من الشركات، تتبعها اليت

 :المحاسبية السياسة في التغيرات (1

 معينة زلاسبية سياسات إتباع خبلل من تسعى ولذا ادلالية السوق يف الشركة مسعة من رفع إذل اإلدارة هتدف    
 شلا الثاكت القسط إذل ادلعجل االستهبلك من ادلتبعة االستهبلك طريقة يف خبلل التغيري من ادلارل جملتمعا لتضليل
 على الشركة ربصل كأن األجنبية العمبلت صرف كسعر تتبلع  أهنا أو وعلية زيادة األركاح زيادة إذل يؤدي

 وتسعريىا العمبلت ىذه تقوًن إعادة إذل لجأت خلسائر تتعرض وحني البنوك يف هبا ربتفظ أجنبية، لعمبلت مساعلات
 طريقة تغري أهنا أو للتوزيع قاكل ركح أنو على الفرق وتظهر االكتتاب أو الشراء أسعار على تزيد اليت األسعار حبس 
 .1كالشركة ربيط اليت االنكماش فًتات يف ادلبيعات تكلفة اطلفاض إذل يؤدي شلا LIFO إذل FIFO ادلخزون

 :2المحاسبية التقديرات في التغيرات (2

 كعض تستجد أن أو األصل، كاستخدام احمليطة االقتصادية الظروف يف كالتغيري احملاسيب التقدير يف التغري يرتبط      
 .هبا التنبؤ ؽلكن وال معروفة تكن دل اليت األمور

 التقدير ويعتمد واحلذر، يطةاحل مبدأ يفرضو طبيعي ناتج وىو ادلستقبلية كاألحداث احملاسيب التقدير ويتعلق      
 سليمة دراسة أسس على مبنيا التقدير كان فكلما مستقببل، أو حاضرا حصرىا ؽلكن اليت األدلة على احملاسيب
 .مصداقية ىذا التقدير ىذا كان كلما عليو ادلؤثرة العوامل معرفة مع التقدير زلل للعنصر

 البلحقة للفًتات ضرورية ألهنا وضعتها أن لئلدارة سبق اليت اتالتقدير  يف التغريات من النوع ىذا يشمل كما      
 :يلي ما احملاسبية التقديرات على تطرأ قد اليت األمثلة ومن قائم زلاسيب مبدأ تغيري إذل ذلك يؤدي أن ودون

                                                             
 .99 ص ،2007 األردن، التوزيع،و  للنشر الثقافة دار ،المحاسبة نظرية ضبدان، ومأمون القاضي حسني1
-2011سطيف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، -، رسالة ماجستري، جامعة فرحات عباسدور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة األرباحكوسنة ضبزة، 2

 .106،ص2012
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 ؛الثاكتة لؤلصول االقتصادي العمر تقدير 
 ؛االقتصادي العمر هناية يف كخردة األصل قيمة تقدير 
 ؛القضائية والدعاوى والضمانات احملتملة لتزاماتاال تقدير 
 ؛فيها ادلشكوك للديون سلصص تقدير 
 األجل الطويلة اإلنشاء عقود اصلاز نسبة تقدير. 
 :1المحاسبية الوحدة في التغيرات (3

 من ويتطلب وما الشركات اندماج حاالت ذلك ومثال الشكل يف التغري يف يظهر احملاسبية الوحدة يف التغيري إن       
 .الشركات سيطرة على تؤثر اليت ادللكية نسبة يف والتغري ادلالية القوائم توحيد

 الشركة كقيام إما: كطريقتني عادتا االندماج ويتم منتشرة ظاىرة الراىن الوقت يف الشركات اندماج أصبح لقد       
 دفع خبلل من ذلك ويتم ندرلةادل الشركة أي أخرى رركة يف ادللكية حقوق يف حصة على االستحواذ أو كشراء
 يتم أنو غري معينة رروط توفر ذلك ويتطل  ادلندرلة الشركة مساعلي لصاحل رأمساذلا أسهم إصدار أو مارل مقاكل
 : يلي ما خبلل من وذلك اجملمعة ادلالية والقوائم االندماج كعملية اخلاصة احملاسبة يف ادلسئولني طرف من التبلع 

  ؛ادلندرلة الشركات لأصو  تقييم يف التبلع 
 ؛التبلع  يف سلصصات االندماج 
 ؛االندماج عملية عن للمحاسبة خاطئة طريقة تطبيق 
 الفعلي االندماج تاريخ قبل ادلالية كالقوائم األعمال نتائج دمج. 
 :2المندمجة الشركات أصول تقييم في التالعب - أ
 ويتحدد االندماج تاريخ يف العادلة كقيمها دلندرلةا الشركة والتزامات أصول تقييم إعادة غل  االندماج عند       
 كبعض كادلسئولني يدفع ما وىذا ادلندرلة، الشركة على لبلستحواذ الدارلة الشركة تسدده الذي ادلقاكل ذلك على كناءا

 كالقيمة يلهاتسج أو العادلة قيمتها تقدير يف كادلغاالة إما ادلندرلة الشركات أصول تقييم يف كالتبلع  الدارلة الشركات
 .العادلة قيمتها تعادل أهنا من التحقق دون ادلدرلة الشركة لدى الدفًتية
 
 

                                                             
 .80أمني السيد أضبد لطفي، مرجع ساكق، ص  1
 نفس الصفحة.، نفس ادلرجع 2
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 :االندماج مخصصات في التالعب - ب

 خطوط كني الفين التكامل لتحقيق مصروفات كتكبد الدارلة الشركة قيام االندماج عملية يصاح  ما ةعاد      
 ىذه تقدير ويتم ادلوضوعية، اخلطط مع تتفق ال اليت اإلنتاج خطوط كعض من للتخلص أو للشركتني اإلنتاج

 ادلخصصات قيمة تقدير يف كادلغاالة الشركات كبعض ادلسئولني قيام ويبلحظ كقيمتها، سلصصات وتكوين ادلصروفات
 يف ادلخصصات ىذه استخدام أو كأركاح ادلخصص ىذا وتسجيل احملاسبية الفًتات يف زبصيصها مث تكوينها عند
 .احلقيقة غري على االندماج كعد األركاح مستوى وربسني زبفيضها كغرض العادية التشغيلية ادلصروفات يةتغط

 :االندماج عملية عن للمحاسبة خاطئة طريقة تطبيق*

 توافر ذلك ويتطل  ادلصاحل توحيد وطريقة االستحواذ طريقة للمحاسبة طريقتان وفق تطبق االندماج عملية إن      
 يف لتعمد أو خلطأ وىذا تطبيقها رروط توافر دون الطريقتني إحدى كتطبيق ادلسئولون قيام ويبلحظ روطالش من عدد

 .التطبيق الواجبة األخرى الطريقة تطبيق مت لو شلا أفضل نتائج إلظهار معينة طريقة استخدام

 :الفعلي االندماج تاريخ قبل المالية بالقوائم األعمال نتائج دمج*

 الدارلة الشركة تقوم أن عندىا غل  والذي كاالندماج لبلعًتاف توافرىا الواج  رروط احملاسبة يريمعا ربدد      
 نتائج ذبميع يف البدء عنده الدارلة الشركة على غل  الذي التاريخ ادلعايري ىذه ربدد كما اجملمعة ادليزانية كإعداد
 تاريخ على ساكقة زلاسبية فًتة أي عن األعمال ئجنتا ذبميع غلوز ال عامة وكصفة موحدة، دخل قائمة يف األعمال
 .االندماج فيو مت الذي ادلارل العام من انقضت زمنية فًتة أي عن ذلك كان وإن حىت االندماج

 لبلعًتاف البلزمة الشروط توافر قبل األعمال نتائج كدمج يقوموا الدارلة الشركات كعض يف ادلسئولون أن ويبلحظ    
 .احلقيقة غري على للشركة األعمال ونتائج ادلارل ادلركز ربسني هبدف وذلك) ساكقة رهور لبضعة ةعاد (كاالندماج

 التوقيت في اإلبداعية المحاسبة: الثاني الفرع

 :كادلصروف واالعًتاف كاإلجراء االعًتاف يف التبلع  خبلل من تكون وىي  

 :باإليراد االعتراف - أ

 عن زبرج الوعلية اإليرادات أن غري ادلتفشية، ادلخالفات أكثر من اداتكاإلير  االعًتاف يف التبلع  يعترب      
 كإيرادات االعًتاف استعجال عن اجلزء ىذا يف احلديث ينحصر ولذلك االحتيال، إذل اإلكداعية احملاسبة حدود
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 ال كاإليراد االعًتاف يف التبلع  أن نشري كما اإلكداعية، احملاسبة أسالي  من كأسلوب الدخل قائمة يف حقيقية
 على خطورة األكثر األسالي  من غلعلو ما وىذا كذلك، ادلخاطر ربول دبفهوم يتعلق كل التوقيت دبفهوم يتعلق
 .1الشركة

 فاالعًتاف اخلدمات تأدية أو السلع كيع نقطة عند كاإليراد االعًتاف غل  أنو على احملاسبون وغلمع     
 اإليراد، اكتساب عملية أكملت قد تكون االقتصادية الوحدة ألن طقيامن أمرا يعترب النقطة ىذه عند كاإليرادات
 يف الثاكت السعر ضوء على موضوعية كطريقة ادلباعة اخلدمات أو السلع من احملققة القيمة قياس ؽلكن وعندئذ
 كيع من حققللت القاكلة القيمة تقدير فقط ؽلكن البيع نقطة قبل وقت أي يف أنو ذلك ويعين للعمبلء، البيع فواتري
 وتعترب العمبلء من النقود ربصيل ىي تبقاتادل الوحيدة اخلطوة تكون البيع نقطة كعد أما اخلدمات، وأداء السلع
 .نسبيا ادلؤكدة األمور من اخلطوة ىذه

 :2يلي ما ادلمارسات تلك كني ومن

 .ةالتالي الفًتة يف سبت كيع عمليات عن ادلنتهية احملاسبية كالفًتة إيرادات تسجيل -1

 اليت البيع عمليات كعض عن ادلنتهية احملاسبية كالفًتة إيرادات كتسجيل كالشركات ادلسئولون يقوم األحيان كعض يف  
 الشركة أعلنتو قد تكون قد ما مع تتفق كي وأركاحها ادلنتهية الفًتة إيرادات تضخيم هبدف وذلك التالية، الفًتة يف تتم
 ادلباعة البضاعة رحن وسجبلت مستندات تواريخ يف التبلع  طريق عن ذلك ويتم الشأن ىذا يف توقعات من

 كإيرادات تسجيلها وكالتارل ادلنتهية الفًتة خبلل العمبلء إذل رحنها مت قد انو تظهر كي التالية احملاسبية الفًتة خبلل
 .الفًتة ىذه عن

 الفًتة هناية تاريخ إذل كتأخريىا سوباحلا ألجهزة الداخلية الساعة يف التبلع  األحيان كعض يف كذلك تضمن وقد  
 .ذلك على ساكق تاريخ أو ادلنتهية

 :3إذل تنقسم األمانة وكضاعة التامة غري البيع عمليات عن إيرادات تسجيل -2
 اجلملة وذبار العمبلء كبار كعض مع كاالتفاق الشركات كبعض ادلسئولون يقوم :التامة غري البيع عمليات 

 وتقوم عنها، ادلسؤولية ربملهم أو البضاعة تلك كاستبلم التزامهم دون كبرية راءر أوامر كإرسال قيامهم على

                                                             
 .45 ص ،2000 مصر، اإلسكندرية، جامعة ،المحاسبي واإلفصاح والتقييم القياس ،مادلكار  أكو الفتاح عبد وصفي1
 .68 ص ساكق، مرجع لطفي، اضبد السيد أمني2
 نفس الصفحة .  ،نفس ادلرجع  3
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 كشحنها تقوم وأحيانا للعمبلء، تسليمها عدم من الرغم على كمبيعات البضاعة تلك كتسجيل الشركة
 .للعمبلء البضاعة وتسليم رحن مت قد أنو الشحن دبستندات وتسجل سرية دلخازن

 هناية قبل البضاعة من كبرية كميات كشحن الشركة عن ادلسئولون يقوم أخرى تحاال يف :األمانة كضاعة 
 .البيع وكبلء إذل احملاسبية الفًتة

 سبيل على الوكبلء طرف ومازالت للعمبلء كيعها يتم دل أنو من الرغم على كمبيعات البضاعة تلك وتسجيل   
       .كيعها يتم دل إذا الحق وقت يف للشركة إعادهتا للوكبلء وػلق األمانة

 .كمبيعات تسجيلها غل  وال للشركة شللوكة مازالت فإهنا وكالتارل 

 مع كيع عقود كيع عقود كإكرام الشركات كعض يف ادلسئولون قام: سرية كاتفاقات الصالية البيع رروط تعديل 
  .كمبيعات وتسجيلها البضاعة وتسليمهم العمبلء كعض

 البضاعة رفض يف احلق إعطائهم على) كتاكيا أو رفهيا سواء( سرا العمبلء ىؤالء مع االتفاق مت ذاتو الوقت ويف    
 تضخيم مت فقد وكالتارل األصلية، كالعقود ادلثبتة البيع أسعار لتخفيض ادلفاوضة يف احلق أو الحق وقت يف ادلستلمة
 .فيها مغال كيع كأسعار أو تامة غري كيع كعمليات اإليرادات

 :التمويل فوائد و البيع كعد ما خدمات اداتكإير  ادلبيعات تضخيم -3

 السلعة كيع تشمل عمبلئها مع راملة كيع عقود كإكرام احلاس  كرامج أو الرأمسالية للسلع ادلنتجة الشركات كعض تقوم
 فوائد مقاكل البيع شبن تقسيط عن فضبل قادمة لفًتات والتحديث الصيانة خدمات وتقدًن الربنامج أو الرأمسالية

 .) التمويلي ريالتأج(

 : 1بالمصروف االعتراف - ب

 الذايت، احلكم على القائمة التوقعات على اعتمادا األكثر احملاسبية اجملاالت من ادلصروفات عن احملاسبة تعد
 أكثر ويعترب ادلصلحة، حس  أقل أو أكثر أركاح على للحصول أرقامها يف للتحكم للشركات يسمح األمر وىذا

 .ساكقة أو الحقة زلاسبية فًتات إذل ادلصروفات نقل ىي كادلصروف عًتافكاال ادلتعلقة األسالي 

 وتضخيم زبفيضها كغرض كادلصروفات للتبلع  إكداعية زلاسبية شلارسات الشركات كعض يف ادلسئولون ويتبع
 : يلي ما ادلمارسات ىذه كني من و احلقيقة غري على األركاح
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 ؛الحقة لفًتات ادلصروفات وتأجيل رمسلة 
 ؛الفًتة آخر سلزون تقييم يف غاالةادل 
  ؛ادلتوقعة االلتزامات سلصصات واستخدام تكوين يف التبلع 
 ؛ربصيلها يف ادلشكوك الديون سلصص زبفيض 
 ادللموسة وغري الثاكتة األصول قيمة يف الدائم االطلفاض تسجيل عدم. 

 :التقدير في اإلبداعية المحاسبة أساليب: الثالث الفرع

 :لمصروفاتسياسات رسملة اأ - أ

 ادلصروفات تأجيل أو كرمسلة يعرف فيما كأصول كتسجيلها الفًتة مصروفات يف كالتبلع  الشركات كعض تقوم      
 إىبلك إخبلذلا يتم اليت البلحقة الفًتات أركاح زبفيض حساب على احلالية الفًتة أركاح تضخيم ذلك على ويًتت 
 .ادلؤجلة ادلصروفات أو األصول ىذه

 :حث والتطويرتكاليف الب - ب

 التارؼلية كالتكلفة كادليزانية ) االخًتاع كراءات و الشهرة مثل (ادللموسة غري واألصول الثاكتة األصول تسجيل يتم     
 أو التكنولوجي التقادم نتيجة األصول تلك قيمة يف دائم اطلفاض حدث ما فإذا بلكتاإلى رلمع منها سلصوما
 )مصروف( خسارة تسجيل مقاكل األصول تلك قيمة زبفيض غل  فإنو مثبل يةاإلنتاج طاقتها يف الدائم االطلفاض
 البلزمة الشروط توافر من  الرغم على األصول قيمة كتخفيض الشركات كعض تقوم ال قد و االطلفاض ىذا كقيمة
 .1 احلقيقة غري على أركاحها قيمة من وتزيد مصروفاهتا قيمة من زبفض كالتارل و لذلك

 :ل الثابتةاستهالك األصو   - ح

 مع يتمارى دبا االستهبلك، احتساب طريقة اختيارية استغبلل إذل الشركات فتلجأ كاالستهبلك يتعلق ما أما     
 كقسط األوذل السنوات كتحميل إما األصول استهبلك يتم أن زلاسبيا عليو ادلتعارف فمن ادلارل مركزىا مصلحة
 العمر سنوات على كالتساوي التكلفة توزع حيث الثاكت القسط كطريقة أو ادلتناقص القسط كطريقة أكرب استهبلك
 . 2لؤلصول اإلنتاجية األعمار ربدد رروط أية على احملاسبية ادلبادئ تتضمن ال أخرى جهة ومن ادلقدر اإلنتاجي

                                                             
 .77ساكق، ص أمني السيد اضبد لطفي، مرجع 1
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 ما وفق األصول أعمار وزبفيض زيادة فرصة لئلدارة يتيح وكالتارل الثاكتة األصول الستهبلك الزمنية ادلدة ربدد ال أي   
 كالتارل أكثر أو أقل مصروفات على للحصول)االستهبلك مدة (العمر تقصري أو سبديد وان للمؤسسة مناسبا تراه

 .األركاح يف التحكم

 :1التجارية والعالمات الشهرة إطفاء -د

 إذل رركة من سلتلفة ادللموسة غري األصول فأعمار ادلعاجلة، يف كبريا تباينا ربتمل اليت الرئيسية ادلواطن من الشهرة      
 لؤلصل االقتصادي العمر من أكثر تكون طويلة إطفاء فًتة اختيار يتم قد ،االختياريةو  ادلرونة من القدر وهبذا أخرى،
 .الفًتة إيرادات من ذلك ويزيد اإلطفاء مصروف من الفًتة ىذه تقلل وكذلك ادللموس غري

 :2والدائنون المدينون  - هـ

 تقوًن يف حىت ولكن كاإليراد االعًتاف يف التبلع  فقط ليس وىذا اإليرادات، إدارة ادلدينني خبلل من يتم     
 سلصص زبصيص خبلل من واحلذر احليطة دلبدأ وفقا ادلدينة احلساكات وتقدير تقييم يتم حبيث ادلدينني، حساكات
 .ادلدينني إصبارل من يطرح ربصيلها يف ادلشكوك للحساكات

 كالتارل و ربصيلها يف ادلشكوك الديون سلصص كتخفيض نقوم مؤقت كشكل ولو إيراداهتا الشركات متضخ ولكي    
 ينبغي شلا أكرب كقيمة ادليزانية يف ادلسجل ادلخصصات حساب الشركة تقدر ما عند وكذلك األركاح، يف زيادة تظهر
 يف ادلخصصات تقدير يف ادلبالغة إذل لجأت قد أهنا كما الركح يف زيادة على ربصل لكي كتخفيضو تقوم فإهنا عليو،

 منخفضة األركاح تكون اليت السنوات يف استخدامها من تتمكن لكي احتياطات تكوين كغرض اجليدة ادلالية السنوات
 األركاح ىذه كًتحيل فتقوم شلتازة اجلارية السنة يف الشركة أوضاع تكون عندما حيث األركاح، تقلبات يف التحكم كغية
 خبلل تسجل أن غل  اإليرادات أن ادلعروف من عصيبة، تكون أن ؽلكن أنو الشركة إدارة تعتقد مستقبلية، تفًتا إذل
 تستخدم خاصة، لظروف احلالية ادلالية الفًتة إذل مستقببل الشركة على ادلًتتبة ادلصروفات نقل يتم كما ادلالية، الفًتة
 النكسات من وغريىا األعمال تراجع لتغطية وىذا صعبة أوقات الشركات فيها تواجو اليت األوقات يف األسالي  ىذه
 .أفضل سيكون ادلستقبل أن أمل على ذلك دلواجهة احملاسبية السجبلت يف إجراءات عمل إذل كادلديرين يدفع شلا
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 :1السلعي المخزون – و

 العديد وىناك الدخل صايف من ويزيد ادلباعة البضاعة تكلفة تقليل إذل يؤدي احملزونات قيمة تقدير يف ادلبالغة إن      
 يعد ىذا أن غري ادلخزون لعناصر الفعلي العدد يف ادلبالغة ىو أكسطها ومن ادلبالغة، ىذه إذل توصل اليت ادلداخل من

 .صرػلا احتياال

 تاروزب تلجأ إدارة كل أن صلد وذلذا سلتلف تأثري منها ولكل ادلخزون تدفق لقياس طريقة من أكثر توجد أنو إال  
 .أىدافها وتناس  تناسبها اليت الطريقة

 األصل قيمة تضخيم كغرض ادلدة آخر سلزون وتقييم جرد إجراءات يف كالتبلع  تقوم اإلدارة صلد وكالتارل    
 :يلي ما ذلك ويشمل ادلباعة البضاعة تكلفة وزبفيض

 ؛ادلدة آخر سلزون قيمة من البضاعة من والتالف ادلفقود قيمة زبفيض عدم 
 ؛ سليمة كضاعة أهنا أساس على تقييمها و الراكدة و التالفة البضاعة تغليف ادةإع 
 ؛ادلخزون كمية يف العجز لتغطية خارجية سلازن إذل األصلية ادلخازن من وعلية ربويبلت إجراء 
 دفاتركال تسجيلها عدم من كالرغم ذلك و كادلخزن وتقييمها وجردىا الفًتة هناية يف ادلوردين من كضاعة استبلم 

 اخلصوم جهة يف للموردين ادلستحقة الدائنة مبلغ تسجيل عدم إذل كاإلضافة كمشًتيات
 2والعرض التصنيف في اإلبداعية المحاسبة أساليب: الرابع الفرع
 وصايف التشغيلية، األركاح مثل ادلارل، التحليل ألغراض أساسية أرقام على الدخل قائمة ربتوي: الدخل قائمة - أ

 .وغريىا الركح
 كني نقلها أي اخلسائر، أو ادلكاس  أو اإليرادات أو ادلصروفات تأخري أو تعجيل حول اإلكداعية احملاسبة تدور وكما 

 للفًتة الدخل قائمة يف واإليضاحات التصنيفات يف التبلع  خبلل من الدخل قائمة يف ذلك يتم احملاسبية، الفًتات
 .تغيريىا ادلراد
 تستغل تكاليف تسجيل أكرزىا الداخلية احلساكات كني ربويل عملية دبمارسة كاتالشر  قيام ىي :االستثمارات-ب
 من مكنتها خطوة يف األمد طويلة رأمسالية استثمارات كاعتبارىا أخرى اتصاالت رركات ربكات استخدام رسوم
 .حقيقية غري أركاح وإظهار ادلالية، تدفقاهتا وتضخيم نفقاهتا، من جان  إخفاء
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 المحاسبةلمهنة  األخالقية غير الممارسات من الحدثر التعليم المحاسبي في أ: الثاني المطلب

 مهما دورا يلع  فانو ذلك على ادلسؤولية وربمل والغش األخطاء عن كالكشف احملاس  اىتمام من كالرغم   
 .عنها والكشف احملاسبة مهنة يف األخبلقية غري وادلمارسات األسالي  أثار من احلد يف

 1الدخل قائمة في األخالقية غير الممارسات آثار من الحد: ألولا الفرع

 أو ادلبيعات تضخيم خبلل من وذلك الدخل قائمة عناصر على األسالي  ىذه استخدام إذل اإلدارة هتدف   
 يف األخبلقية غري ادلمارسات أثار من للحد ادلتخذة اإلجراءات أىم ومن معا، كليهما أو ادلصروفات زبفيض
 :يلي ما الدخل قائمة

 : المبيعات رقم: أوال

 عن الدخل قائمة يف ادلبيعات رقم ربسني إذل احملاسبة دلهنة أخبلقية غري ألسالي  دبمارستها اإلدارة هتدف  
 اعتيادية الغري للزيادة مبلحظتو خبلل من، احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءاتادلبيعات و  يف صورية زيادة طريق
 ادلنفذة الصفقات وخصوصا البيع فواتري أن من التحقق على يعمل الساكقة، كالسنوات قارنةم ادلبيعات حجم يف
 .والزميلة التاكعة كالشركات كالشركات العبلقة ذات األطراف من

 :المباعة البضاعة تكلفة: ثانيا

 طرف من ادلتخذة ءاتاإلجراو  األركاح لزيادة الدخل قائمة يف ادلباعة البضاعة تكلفة زبفيض إذل اإلدارة تعمل   
 .صورية وليست حقيقية البيع صفقات أن من التحقق، احملاس 

 :التشغيل مصروفات: ثالثا

 اإلجراءاتو  الركح صايف زيادة مث ومن التشغيلية األركاح لزيادة التشغيل مصروفات زبفيض إذل اإلدارة هتدف  
 .ادلصروف ذلك يف الرمسلة رروط توفر مدى من التحقق، احملاس  طرف من ادلتخذة
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 :المستمرة غير لألنشطة األعمال نتيجة: رابعا

 تقدير احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءات زيادهتا، أو احلالية األركاح مستوى على احملافظة إذل اإلدارة هتدف  
 .االعتبار كعني وأخذه األعمال نتيجة على اإلنتاجي اخلط إغبلق اثر

 :عادية غير بنودوال االستثنائية البنود: خامسا

 اإلجراءات تشغيلية، غري أنشطة خبلل من التشغيلية عملياهتا من الشركة رحبية ربسني إذل اإلدارة هتدف  
 .التشغيلي الركح من البنود تلك إركاح استبعاد احملاس  طرف من ادلتخذة

 1المالي المركز قائمة في األخالقية غير الممارسات آثار من الحد: الثاني الفرع

 ربسني إذل ادلارل ادلركز قائمة عناصر على سبارسها اليت األخبلقية غري ادلمارسات أسالي  من اإلدارة هتدف  
 كغرض وذلك معا كليهما أو ادلطلوكات قيم زبفيض أو األصول قيم تضخيم خبلل من وذلك للشركة ادلارل ادلركز
 .غريهو  الرحبية أو السيولة نس  مثل منها ادلشتقة النس  عرض ربسني

 : النقدية: أوال

 ادلقيدة النقدية استبعاد احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءات السيولة، نس  أعلى ربسني إذل اإلدارة هتدف  
 .السيولة احتساب عند

 :   المتداولة االستثمارات: ثانيا

 من ادلتخذة اإلجراءات ،السيولة نس  لتحسني ادلتداولة األصول قيمة على احملافظة أو زيادة إذل اإلدارة هتدف  
 .ادلستخدمة األسعار صحة من التحقق ىي احملاس  طرف

 :المدينة الذمم: ثالثا

 ادلتخذة اإلجراءات السيولة، نس  ربسني كغرض زيادهتا أو ادلدينة الذمم قيم على احملافظة إذل اإلدارة هتدف  
 .ادلدينة الذمم إصبارل إذل ادلخصص نسبة من والتحقق ادلدينة كالذمم كشف طل  احملاس  طرف من
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 : السلعي المخزون: رابعا

 السيولة، نس  يف والتأثري ادلتداولة األصول قيمة لزيادة السلعي ادلخزون قيمة زيادة إذل اإلدارة هتدف  
 .ادلخزن يف لؤلصناف الفعلي الوجود من والتحقق اجلرد كشوفات فحص احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءات

 :األجل طويلة تثماراتاالس: خامسا

 يف نصيبها كإظهار أعماذلا ونتيجة القاكضة الشركة دفاتر يف االستثمارات حساب يف التأثري إذل اإلدارة هتدف  
 مدقق تقرير طريق عن التغيري ذلك من التحقق احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءات خسائر، دون فقط األركاح

 .ادلارل وادلركز الدخل قائميت يف ادلًتتبة واآلثار احلساكات

 :األجل طويلة األصول: سادسا

 االستهبلك، مصروف كتخفيض أو التقييم إعادة فائض كتضمينو الشركة أركاح ربسني إذل اإلدارة هتدف  
 .االستهبلك مصروف وتعديل االستهبلك نس  من التحقق احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءات

 :الملموسة غير األصول: سابعا

 عن الركح رقم ربسني إذل كاإلضافة ادلالية ادلبلئمة نس  لتحسني الشركة موجودات قيمة زيادة إذل اإلدارة دفهت   
 ادلتبعة األسس صحة من التحقق احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءات األصول، ىذه إطفاء مصروف زبفيض طريق
 .الصحيحة األسس وفق القيمة وتعديل التقييم يف

 :المتداولة تالمطلوبا: ثامنا

 احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءات السيولة، نس  لتحسني ادلتداولة ادلطلوكات قيمة زبفيض إذل اإلدارة هتدف    
 .السيولة نسبة احتساب وإعادة ادلتداولة ادلطلوكات ضمن األقساط تلك إثبات من التحقق

 .األجل طويلة المطلوبات: تاسعا

 استحقاقها، قبل السندات إطفاء مكاس  كتضمينها الشركة وأركاح السيولة بةنس ربسني إذل اإلدارة هتدف   
 قرض لسداد السنة انتهاء قبل األجل طويل قرض على احلصول من التحقق احملاس  طرف من ادلتخذة اإلجراءات
 .ادلارل الرفع نس  يف البلزمة التعديبلت كعمل وذلك األجل قصري
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 :المساهمين حقوق: عاشرا

 واستبعاد ساكقة سنوات من زلققة أركاح خاطئ كشكل كتضمينها ادلنشاة أعمال نتيجة ربسني إذل اإلدارة فهتد    
 طرف من ادلتخذة اإلجراءات أجنبية، كعمبلت سبت كعمبلت ادلرتبطة الصرف أسعار تقل  عن الناذبة اخلسائر
 .كاحاألر  توزيعات ونسبة فيو ادلرتبطة والنس  اجلاري العام تعديل احملاس 

 :المشروطة أو الطارئة وااللتزامات الموجودات: عشر إحدى

 من ادلتخذة اإلجراءات ادلطلوكات، وزبفيض ادلوجودات زيادة خبلل من ادلالية النس  على التأثري إذل اإلدارة هتدف
 وتعديلها ةالعبلق ذات ادلالية النس  على ربققها رروط توفر قبل زلتملة موجودات إثبات اثر دراسة احملاس  طرف
 . 1ادلناس  كالشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .86-84مرجع الساكق، ص عبد ناصر حسين، إدريس مناين، كالقاسم مصطفاوي،1
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 :الفصلخالصة 

وىذا لعدم االلتزام كادلبادئ األخبلقية من نزاىة ، لقد مت انتشار شلارسات غري أخبلقية يف مهنة احملاسبة   
شلا يؤثر على مصداقية القوائم ادلالية من طرف مستخدميو وىذا ما جعل ككل من ، وادلوضوعية والسرية......اخل

كصفة خاصة  أةشادلنادلنظمات واذليئات احمللية والدولية لسعي للحد من ىذه ادلمارسات وىذا من اجل ضباية 
وذلذا غل  العمل على إعداد طرق لبلكتشاف ىذه األسالي  وادلمارسات غري أخبلقية من ، واالقتصاد كصفة عامة
يئات احمللية والدولية للًتكيز على إعداد كرامج وىذا ما دفع أيضا ككل من ادلنظمات واذل، خبلل تشريعات قانونية

 خبلقية.األغري يم احملاسيب للحد من ادلمارسات التعل

ه ادلمارسات وما لكون التعليم احملاسيب يساىم يف رفع ادلستوى احملاسبني وادلكونني وربسسيهم خبطوة ىذ
 خبلقية.األىذه الظواىر وادلمارسات غري سعيا للحد ولو نسبيا من وخسائر على اجملتمعات وىذا تسبيو من سلاطر 
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 تمهيد:

نتائج دتكننا من  إىلوالوصول  ،على الواقع النظري الذي تطرقنا لو يف الفصلني السابقني باناجلإسقاط قصد      
معرفة أراء بغية  يةانميدسنقوم بإجراء دراسة  ،اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وكذلك اختبار الفرضيات

 دلمارسات غري أخالقية يف مهنة احملاسبة.دور التعليم احملاسيب يف احلد من ا ادلستقصيني حول
حيث سعينا من  ،اإلستبيانعن طريق  دليداينس  اادلدراسة موضوعية استخدمنا منهج  إىلوهبدف الوصول     

وكلهم من ذوي االختصاص كما مجعنا آراء  هدكتوراالآراء بعض األساتذة األكاددييني وطلبة  إىلخالذلا للوصول 
أىداف  إىلالوصول من خرباء زلاسبيني وزلافظي حسابات وزلاسيب معتمدين بغرض أصحاب مهنة احملاسبة 

 مبحثني: إىلمنا ىذا الفصل سادلرجوة لدراستنا ىذه حيث ق األىدافوبالتايل حتقيق  أكثرواقعية 
 المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية.

 المبحث الثاني: تحلل نتائج االستبيان.
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 الميدانيةاإلطار المنهجي للدراسة األول:  بحثالم
كما نتطرق إىل   ،من خالل إبراز رلتمع وعينة الدراسة دراستنانوض  يف ىذا ادلبحث ادلنهجية اليت سنتبعها يف      

 .إلستبيانااخلاصة  اتانالبياألساليب اإلحصائية ادلستعملة يف حتليل و  ،اتانالبيطرق مجع 
 المجتمع وعينة الدراسة ،هجمن :األول مطلبال

توضي   إىل باإلضافة األىداف إىلعرض أسلوب الدراسة ادلتبع بغية الوصول  إىلسعينا يف ىذا ادلطلب      
 .دراستناما يتطلبو موضوع رلتمع وعينة الدراسة وفق 

 يةانالميدالفرع األول: منهج الدراسة 
على احلقائق العلمية وحتديد األسباب والنتائج ادلًتتبة ادلنهج ديكن من تبسيط موضوع البحث والكشف  أن     
احلد من ادلمارسات غري أخالقية يف مهنة احملاسبة من خالل التعليم ادلتمثل يف  دراستناونظرا لطبيعة موضوع  ،عنها

ى ادلنهج سنعتمد عل ،اإلستبيانفهو يرتكز على  دراستنااليت يتطلبها موضوع  يةانادليدطبيعة الدراسة و  ،احملاسيب
 .اإلستبيانوادلعلومات اليت مت مجعها عن طريق  اتانللبيالتحليلي 

 مجتمع الدراسة: الثانيالفرع 
 قمنا ،إبراز دور التعليم احملاسيب يف احلد من ادلمارسات غري أخالقية إىلنسعى من خالل دراستنا بكوننا      
كما مت  ،هنة احملاسبة يف سلتلف الوظائفالتخصص وشلارسي م أصحاب األساتذةصر رلتمع الدراسة على حب

كن يف حىت تكون ذلم القدرة والتم ،موضوع الدراسة أشخاصالعلمية يف و بعني االعتبار توفر اخلربة ادلهنية  األخذ
 .االستبياناحلكم على موضوع 

 عينة الدراسةالفرع الثالث: 
 دراستناة احملاسبة الذين ذلم عالقة مبوضوع لعدم توفرنا على عدد األساتذة ادلختصني وكذلك شلارسي مهن      

عينة شلكنة  أكربجلمع  اناإلمكنا سعينا قدر أنإال  ،ورغم الصعوبات اليت واجهتنا يف حتديد العينة ومجع ادلعلومات
 .اإلستبيانإلجابة على ا من لكي دتكنهمكفاءة ادلهنية وادلعرفة العلمية ال إىلمع مراعاة توفر أفراد العينة 

كما اعتمدنا على   ،حيث اعتمدنا على تسليم ادلباشر لالستمارات اناستبياستمارة  66لقد قمنا بتوزيع      
 أقصى وقت شلكن.ب اناستبيزمالئنا باجلامعة يف عملية التوزيع ىذا ما مكننا من مجع استمارة 

         ،رات اليت مل تسًتجعبعد اسًتجاع استمارات ادلوزعة مت حصر عدد االستمارات ادللغاة ومنها االستما     
 وىي كما يلي: وادلسًتجعة وادللغاة ادلوزعة اإلستبيانواجلدول يوض  لنا اإلحصائيات اخلاصة باالستمارات 
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 الموزعة. اإلستبيانالستمارات ل(: النتائج اإلحصائية 3.1الجدول رقم)

 التكرارات انالبي
النسبة 
 المئوية

 %100 60 االستمارات الموزعة

 %11.66 07 ستمارات الملغاةاال

 %21.66 13 االستمارات غير مسترجعة

 %66.66 40 االستمارات الصالحة للتحليل

 .ادلوزعة االستبيانباالعتماد على استمارات  الباتمن إعداد الطالمصدر:  
ة اعتربت استمار  40استمارة منها  60عدد االستمارات ادلوزعة بلغ عددىا  أننالحظ من خالل اجلدول       

 .%66.66صاحلة للتحليل أي ما يعادل نسبة 
لعدم اكتمال %11.66 استمارات مبعدل  7استمارة ألغيت منها  20أما االستمارات الباقية عددىا      

 إىليعود السبب  ،%21.66استمارة أي ما يعادل نسبة  13ومل تسًتجع  ،اإلجابة على كل العبارات االستبيان
 وضيق وقت ادلختصني من جهة أخرى خاصة ادلهنيني.جهة عدم فهم ادلوضوع من 

 بناء أداة الدراسة: الثاني مطلبال
 أشكالية ادلطروحة واببات صحة وخطاألىداف ادلرجوة ذلذه الدراسة واإلجابة على اإل إىلبغرض الوصول      

لدراسة منظمة شكل علمي ولكي تكون ا ،ومت توزيعها على عينة الدراسة اإلستبياناعددنا استمارة  ،الفرضيات
اليت تطرقنا إليها يف الفصل األول  بانواجلو عتمدين على اإلشكالية ادلطروحة م اإلستبياناستمارة  قسيمقمنا بت

 ط نذكر منها ما يلي: امعا مراعاة عدة نق الثاينو 
 سوء الفهم؛ أودتت صياغتها بطريقة بسيطة وواضحة لتفادي الغموض  األسئلةتكون عبارات  أن 
 سليمة؛ اإلستبيانقدر ادلستطاع لتكون لغة  اإلمالئية األخطاءنب جت 
  ادلرجوة. األىدافلتحقيق  يةانادليدوربطها مبوضوع الدراسة  األسئلةاالعتماد على ترتيب 

الشكلي والتقين  باناجلمن  للتأكدسلتصني  أساتذة إىلمت اللجوء  اإلستبيانمن تصميم  تهاءناالبعد      
 ب موضوع الدراسة.نااألسئلة وتغطيتها جلميع جو من موضوعية  أكدوالت لالستمارة
 :جزئيني إىل اإلستبيانينقسم 
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  ادلؤىل  ،)العمر تتعلق مبعلومات عامة حول عينة الدراسة وىي أسئلة أربعةعلى  حيتوي: األولالجزء
 اخلربة ادلهنية(. ،والوظيفة ،العلمي

  يلي:زلاور وىي كما بالبة يتكون من : الثانيالجزء 
 احملور األول يتعلق بالتعليم احملاسيب؛ 
  يتعلق بادلعايري الدولية للتعليم احملاسيب؛ الثايناحملور 
 ة والغري أخالقية دلهنة احملاسبةاحملور الثالث يتعلق بادلمارسات األخالقي. 

 اإلستبياناألدوات المستخدمة في تحليل نتائج  الثالث: مطلبال
اعتمدنا يف عرض ادلعطيات وحتليلها  ،من خالل استمارات القابلة للتحليل انستبيلالبعد اجلمع النهائي       

 يةانبيرسومات  إىللكي نتمكن من معاجلة ادلعطيات وحتويلها بشكل جداول وترمجتها  ،**Excelعلى برنامج 
ن أساليب ادلتاحة النتائج ادلرجوة كما اعتمدنا على رلموعة م إىلهبدف تسهيل عملية ادلالحظة والتحليل للوصول 

  ،v.21 spssيف برنامج
 ديكننا اختصار أساليب اليت مت استخدمها كما يلي:  وفقا دلا سبق    

  ؛االستبياناستخراج التكرارات والنسب ادلئوية لكل عبارة من 
  ؛لقياس ارتباط العبارات واحملاور بريسوناختبار 
  اجيابيات فرض العينة؛ إىلاالختبار ب االستبيانقياس الوسط احلسايب ادلرج  لكل عبارة يف 
  ؛االستبيانادلعياري لكل عبارة يف  االضلرافقياس 
  االستبياناخلطي يف  دارضلاالقياس. 
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 االستبيان: تحليل نتائج الثانيالمبحث 
ض وحتليلها مع عر  ،لصاحلةا االستبيانات نقوم يف ىذا ادلبحث بعرض مجع ادلعلومات الواردة يف استمار      

مع التطرق يف آخر  االستبيانالحظنا من الواجب إظهار مدى ببات وصدق  ،اخلصائص العامة لعينة الدراسة
 اختبار صحة الفرضيات. إىلادلبحث 

 لدراسةوعرض الخصائص العامة لعينة ا االستبيانالمطلب األول: اختبار ثبات وصدق 
 صدق وببات العينة موضوع الدراسة. قمنا باختبارعليها  ادلتحصلقبل البدء يف حتليل نتائج   

 اإلستبيانول: اختبار صدق وثبات الفرع األ

 :خالل من ستبياناال وببات صدق من التحقق يتم
 :االستبيانصدق  - أ

 الغرض وذلذا أجلها، من وضعت اليت ادلتغريات قياس على ستبياناال قدرة مدى الدراسة أداة بصدق يقصد 
 :طريقتنيب ستبياناال صدق من بالتأكد قمنا
 الصدق الظاىري: 

 االقتصادية العلوم كلية يف التدريس ىيئة أعضاء من احملكمني األساتذة من طلبة على ستبياناال بعرض قمنا        
 وقمنا آلرائهم استجبنا وقد زلكما، أساتذة 4من تألفت بالوادي خلضر محة الشهيد جبامعة التسيري وعلوم والتجارية
 .النهائية صورتو يف االستبيان ليخرج ادلقدمة، ادلقًتحات ضوء يف وحذف يلتعد من يلزم ما بإجراء
 من كل قياس خالل اختبار سيربمان من ادلقياس صدق درجة تقاس :المقياس صدق: 
 االتساق الداخلي Internal Validity: 

 تنتمي يالذ احملور مع ستبياناال عبارات من عبارة كل اتساق مدى الداخلي االتساق بصدق يقصد    
 بني االرتباط معامل حساب خالل من انلالستبي الداخلي االتساق حبساب قمنا حيث العبارة، ىذه إليو
 .اإلستبيان زلاور عبارات من عبارة كل
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 درجة االرتباط الكلية للمحاور (:3.1)الجدول رقم 

 
 (SPSS.v21) باالعتماد على سلرجات برنامج الطالباتمن إعداد المصدر: 

 لةالد ذات محاور كلهاباط للمجيع معامالت االرت بني االرتباط معامالت أن (3.2)رقم  اجلدول لنا وض ي    
 وضع دلا ما حد إىل يعترب التعليم احملاسيب صادقا وبذلك ،(α≤0.05) أو معنوية مستوى عندوقوية،  إحصائيا
 .لقياسو

 :االستبيانثبات   - ب
نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعو أكثر من مرة حتت نفس االستبيان يعطي  أنيقصد بثبات أداة الدراسة       

وعدم تغيريىا بشكل كبري فيما االستبيان ببات األداة يعين االستقرار يف نتائج  أنوالشروط، أو بعبارة أخرى الظروف 
لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فًتات زمنية معينة، وقد اعتمدنا يف ىذا البحث على طريقتني 

 :االستبيانيف حساب ببات 
 
 
 
 
 

 المحاور المكون لرقما
معامل 
 بيرسون

(Sig) 

 التعليم المحاسبي 60
 6.666 **6.589 الدولية للتعليم احملاسيب ادلعايري

 6.663 **6.468 ادلمارسات األخالقية وغري أخالقية دلهنة احملاسبة

63 
المعايير الدولية للتعليم 

 المحاسبي
 6.666 **6.589 التعليم احملاسيب

 6.663 **6.467 ادلمارسات األخالقية وغري أخالقية دلهنة احملاسبة

62 
خالقية وغير الممارسات األ

 أخالقية لمهنة المحاسبة
 6.663 **6.468 التعليم احملاسيب

 6.663 **6.467 ادلعايري الدولية للتعليم احملاسيب
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 .(Cronbach's Alpha) كرونباخ ألفا اختبار -
 (: معامل الثبات الكلي3.3الجدول رقم )

 عدد الفقرات معامل الثبات ألفا كرونباخ
 

 الكليمعامل الثبات  19 700.
 (SPSS.v21) باالعتماد على سلرجات برنامج الطالباتمن إعداد المصدر:                            

وبالتايل تتمتع أداة الدراسة بصورة عامة مبعامل ببات عال يتي  ذلا  00700و ككل نأارتفاع معامل ألفا لإلستب    
 ببات النتائج اليت تسفر عنها. يةانوإمكحتقيق أىداف الدراسة 

 : الخصائص العامة لعينة الدراسةالثانيالفرع 
كل   إىلذه األسئلة وقد خصصت ى اإلستبيانادلعلومات الشخصية للمجيب على  انلالستبيخيص ىذا اجلزء      

 يلي:  النتائج كما تانوكاخلربة ادلهنية  ،الوظيفة ،ادلؤىل العلمي ،من العمر
 أوال: العمر:

الفئات مبا يناسب أفراد العينة وفق اجلدول  باختباربإجراء  ،أربعة فئات عمرية إىلقمنا بتقسيم أفراد العينة  
 والشكل التايل: 

 سب متغير العمر.(: توزيع العينة ح3.1الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات العمر

 %36 68 سنة 26 أقل من

 %55 33 سنة 46أقل من  إىل 26من 

 %36 68 سنة 56أقل من  إىل 46من 

 %5 63 سنة 56أكرب من 

 %066 46 اجملموع

 .SPSS V.21 باالعتماد على سلرجات نظام  اتبالمن إعداد الطالمصدر:                  
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 توزيع العينة حسب متغري العمر.(: 3.1(رقم  الشكل:
 
 
 
 
 
 

 Excelمن إعداد الطالبات باالعتماد على برنامج المصدر: 
 46أقل  إىل 26ة من الثانيمن الفئة العمرية  العينةأفراد  أنمن خالل الشكل واجلدول السابقني حلظنا        

إىل أقل  46والفئة الثالثة من  ،سنة 26ئتني األوىل أقل من مث تأيت الف ،فردا 33وتتكون من  % 55دتثل نسبة 
مث تأيت الفئة الرابعة أكرب من  ،أفراد 8وتتكون كل فئة منهما على  %36سنة دتثل لكل منهما نسبة  56من 
 .وتتكون من فردين % 5سنة ودتثل نسبة  56
  : المؤىل العلمي:ثانيا
ل ادلؤىل العلمي ومت تقسيم وفق ما يتالءم أفراد العينة موضوع الدراسة فئات دتث 5 إىلمت تقسيم عينة الدراسة      

 التاليني.حها وفق اجلدول والشكل نتائج اليت سيتم توضي إىلوقد توصلنا 
 (: توزيع العينة حسب متغير المؤىل العلمي.3.1الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات المؤىل العلمي

 %43.5 07 دكتورا

 %3.5 60 ماجستري

 %27.5 05 ماسًت

 %07.5 67 سأنليس

 %66 66 مؤىالت أخرى

 %066 46 اجملموع

 . SPSS V.21م باالعتماد على سلرجات نظا اتبالمن إعداد الط المصدر:                         

 النسب المئوية

 سنة 30أقل من 

 سنة 40الى أقل من 30من 

 سنة 50الى أقل من  40من

 سنة 50أكثر من 
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 توزيع العينة حسب متغري ادلؤىل العلمي .(: 3.1(الشكل رقم 

 
 Excelتماد على برنامج من إعداد الطالبات باالعالمصدر: 

غالبية  أنصلد  ،العينة لإلفرادتوزيع النسب حسب ادلؤىل العلمي  أنمن خالل اجلدول والشكل السابقني نالحظ     
 ماسًتة متحصلني على شهادة الثانيأما الفئة  %43.5فردا بنسبة  07دتثل  دكتورا شهادةالعينة حاصلني على  أفراد

تتكون من  % 07.5بنسبة  ليسانسبعدىا فئة ادلتحصلني على شهادة  لتأيت ،%27.5فردا بنسبة  05متكونة من 
 وتتكون من فرد واحد. % 3.5وبعدىا فئة ادلتحصلني على شهادة ماجستري بنسبة  ،أفراد 7

 ثالثا: الوظيفة:
توضيحها وفق العينة سيتم  أفراداختيارىا وفق ما يتناسب قد مت و فئات  5 إىله العينة ذى أفرادمت تقسيم      

 يلي: كما  التايلاجلدول والشكل 
 (: توزيع العينة حسب متغير الوظيفة.3.1الجدول رقم )

 النسب المئوية التكرارات الوظيفة
 %5 63 خبري زلاسب
 %07.5 67 زلافظ حسابات
 %03.5 65 زلاسب معتمد

 %36 68 جامعي يف ختصص أستاذ
 %45 08 يف مؤسسة إطار

 %066 46 موعاجمل

 .SPSS V.21 باالعتماد على سلرجات نظام  اتلبامن إعداد الطلمصدر: ا

 النسب المئوية

 دكتورا

 ماجستٌر

 ماستر

 موهالت اخري
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 الوظيفة.توزيع العينة حسب متغري (: 1.1 (الشكل رقم

 
 Excelمن إعداد الطالبات باالعتماد على برنامج المصدر:     

ثل وظيفة فردا دت08وتتكون من  % 45الفئة اليت دتثل نسبة  اأنالحظنا  السابقخالل اجلدول والشكل  نوم
أما الفئة  ،جامعي يف ختصص أستاذودتثل  أفراد 8 وتتكون من %36 ة دتثل نسبةالثانييف مؤسسة أما الفئة  إطار

أما الفئة الرابعة دتثل نسبة  ،ودتثل وظيفة زلافظ احلسابات أفراد 7وتتكون من  %07.5الثالثة دتثل نسبة 
وتتكون من فردين ودتثل  %5الفئة اخلامسة دتثل نسبة  أما ،وتتمثل زلاسب معتمد أفراد 5وتتكون من  03.5%

 وظيفة خبري زلاسب.
 رابعا: الخبرة المهنية:

سلتصني يف مهنة احملاسبة وقد مت التوصل  وأساتذةفئات دتثل اخلربة ادلهنية دلوظفي  أربعة إىلالعينة  أفرادمت تقسم     
 التاليني كما يلي:النتائج التالية وفق ما ىو موض  يف اجلدول والشكل  إىل

 (: توزيع العينة حسب متغير الخبرة المهنية.3.1الجدول رقم )
 النسب المئوية التكرارات الخبرة المهنية

 %26 03 سنوات 06أقل من 

 %25 04 سنة 36أقل من  إىل 06من 

 %03.5 65 سنة 26أقل من  إىل 36من

 %33.5 69 سنة 26أكرب من 

 %066 46 اجملموع

 .SPSS V.21 باالعتماد على سلرجات نظام  الباتإعداد الط منالمصدر: 
 

 النسب المئوية
 خبٌر محاسب

 محافظ حسابات

 محاسب معتمد

استاذ جامعً فً 
 تخصص

 اطار فً مؤسسة
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 توزيع العينة حسب اخلربة ادلهنية .(: 3.1(الشكل رقم 

 
 Excelمن إعداد الطالبات باالعتماد على برنامج المصدر:        

ت خربة فردا ذا 04% وتتكون من 25الفئة األوىل دتثل نسبة  أنالحظنا  والشكل السابقني من خالل اجلدول
 06فردا ذات خربة أقل من  00% تتكون من 37.5ة بنسبة الثانيأما الفئة  ،ةنسب 36أقل من  إىل 06من 

أما الفئة الرابعة دتثل  ،سنة 26ودتثل فئة أكثر من  أفراد 9% تتكون من 33.5سنوات أما الفئة الثالثة دتثل نسبة 
 سنة.  26قل من أ إىل 36وىي دتثل فئة من  أفراد 6% وتتكون من 05نسبة 

 اإلستبيان محاور: تحليل  الثانيالمطلب 
 ىذه الستكمال النتائج على احلصول أجل من سابقا ذكرناىا اليت اإلحصائية األساليب استخدام يتم سوف 
 .الدراسة
 لالستبيان الثالثة المحاور نتائج عرض: األولالفرع 

 (Likert Scale)  اخلماسي لكرت مقياس دامباستخ قمنا كمية بيانات إىل ستقصينيادل إجابات حويلتل
 :التايل اجلدول يوضحو كما ،لإلجابة أوسع رلاالت يعطي باعتباره

 الخماسي لكرت مقياس وفق اتناالبي جمع أداة(: 8.3) رقم الجدول
 جداموافق  موافق زلايد معارض بشدة معارض اإلجابات

 5 4 3 2 1 الدرجات

 .من إعداد الطالبات: المصدر

 ادلرج  احلسايب ادلتوسط حساب يتم ىابعد Weighted Mean، التالية اخلطوات بإتباع: 
 ؛4=1-5: أي منو قيمة أقل - ادلقياس ىذا من قيمة أكرب يساوي والذي ادلدى حساب        

 النسب المئوية

 سنوات  10أقل من 

 سنة 20الى أقل من  10من 

 سنة 30الى أقل من  20من 

 سنة 30أكبر من 
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 األوىل الفئة فتكون ،0080= 4/5: أي الفئات، عدد على ادلدى تقسيم خالل من الفئة طول حساب  
الفئة الرابعة من  ،2.46اىل3.60الفئة الثالثة من  ،3.66اىل 0.80الفئة الثانية من أما  ،1080 إىل 1من 

  .                                                                         1080 5اىل4.30الفئة اخلامسة من  ،4.36اىل 2.40
 (9.3) رقم اجلدول يوضحو ما وىذا لإلجابات، العام االجتاه حتديد. 

 الخماسي لكرت لمقياس وفقا التقديري ناالميز (: 3.1) رقم الجدول
 االتجاه العام المتوسط المرجح االستجابة

 عدم ادلوافقة بشدة 1080 إىل 1 من بشدة معارض

 عدم ادلوافقة 2060 إىل 1081 من معارض

 احملايدة 3040 إىل 2061 من محايد

 ادلوافقة 4020 إىل 3041 من موافق

 ادلوافقة بشدة 5 إىل 4021 من وافق جدام

 .الطالباتمن إعداد : المصدر                                                  

 ذلذه الثالبة احملاور من زلور لكل ادلعياري االضلرافو  احلسايب ادلتوسط نتائج عرض يتم سوف وعليو   
 وأبره( وأبعاده مبكوناتو) اإلسًتاتيجي الذكاء حول الدراسة زلل ينةلعا فرادأل العام االجتاه حتديد مث ومن ،الدراسة
 :التالية اجلداول توضحو كما ،القرار اختاذ على
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 .المحاسبيالتعليم : األول المحور .1
 بالتعليم المحاسبيالمتعلقة  البياناتعرض : (3..1)الجدول رقم 
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13 
 ادلتعلم تزويد عملية احملاسيب التعليم يعترب

 تساعده اليت والعملية العلمية بالقدرات
 احملاسبة رلال يف نفسو تكوين على

05 34 60 66 66 
4.25 6.522 62 

موافق 
 66 66 3.5 66 27.5 جدا

13 
 أمهية من احملاسيب التعليم أمهية تأيت

 عام بشكل احملاسبة
04 32 63 60 66 

4.34 .6760. 64 
موافق 
 66 3.5 5 57.5 25 جدا

 التعليم برنامج بني تطابق ىناك 11
 احملاسبة مهنة مع احملاسيب

2 04 7 04 63 
 محايد 68 0.068 2.65

7.5 25 07.5 25 6.5 

13 
 غري احملاسيب للتعليم ادلخصصة ادلدة

 ينبغي كما احملاسب لتأىيل كافية
04 02 69 64 66 

 موافق 65 6.997 2.92
25 23.5 33.5 06 66 

13 
 مستوى على ادلتوفر احملاسيب التعليم

 التطور يواكب يميةالتعل ادلؤسسات
 التكنولوجي

66 67 66 04 67 
 محايد 69 0.249 3.78

05 07 05 25 07.5 

13 
 مهمة التطبيقية الًتبصات تعترب
 ما مع تعلمو يتم ما لتطبيق للمتعلم

 ميدانيا بو العلم يتم

32 06 66 60 66 
موافق  60 6.646 4.52

 66 3.5 66 46 57.5 جدا

13 
 لتحسني مهم احملاسيب لتعليما يعترب

 للمحاسب ادلهين األداء كفاءة
08 30 66 60 66 

4.46 6.6 63 
موافق 
 66 3.5 66 53.5 45 جدا

10 

يساعد التعليم احملاسيب على تلبية 
كما   ،احتياجات بنية العمل احملاسيب

يساىم يف معاجلة ادلشاكل اليت 
 تواجهها الوحدة االقتصادية

66 37 66 60 66 
 موافق 6 6.629 2.95

05 67.5 05 3.5 66 

13 
 والعملي العلمي التأىيل يعترب

 إليو يهدف ما أىم من والسلوكي
 .احملاسيب التعليم

68 35 4 62 66 
 موافق 7 6.782 2.95

31 33.3 31 3.3 11 

 موافق 1.13003 1.3101 المحاسبي التعليم

 ..SPSS V.21 االعتماد على سلرجات نظام ب الباتمن إعداد الطالمصدر: 
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 عبارات نستعرضها فيما يلي: 69مكون التعليم احملاسيب يتضمن  أنيتض  لنا ( 06.2اجلدول رقم ) إىلالنظر ب
  التي والعملية العلمية بالقدرات المتعلم تزويد عملية المحاسبي التعليم يعتبر: 13العبارة رقم 

 .المحاسبة لمجا في نفسو تكوين على تساعده
من فردا  34يوجد و أنأي  ،6.522معياري  رافاضلو  4.52بـــــــقدره حققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا 

موافق جدا  27.5 ، و%66بنسبة ادلذكورة أعاله وافقوا على العبارة فردا، قد  46ــــبني عينة الدراسة ادلقدرة ب
التعليم احملاسيب لو دور يف  أنفقة أفراد عينة الدراسة على فردا من أفراد العينة، وىذا ما يعكس موا 05مثلت 

 .من بني مجيع العبارات 62وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبة  ،تكوين احملاسبني بقدرات علمية وعملية
  عام بشكل المحاسبة أىمية من المحاسبي التعليم أىمية تأتي: 13العبارة رقم. 

فردا من  32 و يوجدأنأي  ،6.636معياري  رافاضلو  4.34ـــره بحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قد
موافق جدا  04 ، و %57.5فردا، قد وافقوا على العبارة ادلذكورة أعاله بنسبة  46بـبني عينة الدراسة ادلقدرة 

اسيب التعليم احمل أنأفراد عينة الدراسة على  موافق جدا فردا من أفراد العينة، وىذا ما يعكس ، %25نسبة مثلت 
 من بني مجيع العبارات. 64، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبةأمهية كبرية يف احملاسبة بشكل عاملو 
  المحاسبة مهنة مع المحاسبي التعليم برنامج بين تطابق ىناك: 11العبارة رقم. 

ردا من بني عينة ف 04و يوجد أنأي  ،0.068معياري  رافاضلو  2.65ـــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
 ،%25مثلت نسبة  عارضم 04 و ،%25فردا، قد وافقوا على العبارة ادلذكورة أعاله بنسبة  46بــــالدراسة ادلقدرة 

ىناك   أنعلى  زلايد أفراد عينة الدراسة رأيوىذا ما يعكس  ،%07.5زلايد مثلت بنسبة  7و فرادا من أفراد العينة،
من بني مجيع  68، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبةاحملاسبة مهنة مع اسيباحمل التعليم برنامج بني تطابق عدم

 العبارات.
  ينبغي كما المحاسب لتأىيل كافية غير المحاسبي للتعليم المخصصة المدة: 13العبارة رقم. 

 عينة فردا من بني 04و يوجد أنأي  ،6.997معياري  رافاضلو  2.92بـــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره 
مثلت نسبة  موافق 02 ، و%25على العبارة ادلذكورة أعاله بنسبة  جدا فردا، قد وافقوا 46بــــالدراسة ادلقدرة 

 موافقأفراد عينة الدراسة  رأي وىذا ما يعكس ،%33.5زلايد مثلت بنسبة  9و فردا من أفراد العينة، ،23.5%
 65ينبغي، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبة كما احملاسب لتأىيل كافية غري احملاسيب للتعليم ادلخصصة ادلدة أنعلى 

 من بني مجيع العبارات.
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  التطور يواكب التعليمية المؤسسات مستوى على المتوفر المحاسبي التعليم :13العبارة رقم 

 .التكنولوجي
فردا من بني عينة  04جد و يو أنأي  ،0.249معياري  رافاضلو  3.78بــــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره 

مثلت نسبة جدا  عارضم 67، و%25ا على العبارة ادلذكورة أعاله بنسبة عارضو فردا، قد  46بــالدراسة ادلقدرة 
زلايد بنسبة  6 ،%05موافق جدا بنسبة  6و ،%07.5مثلت بنسبة  موافق 7و فردا من أفراد العينة، ،07.5%

 ادلؤسسات مستوى على متوفر غري احملاسيب التعليم أنعلى  زلايد ةأفراد عينة الدراس  رأيوىذا ما يعكس  %05
 من بني مجيع العبارات. 69، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبةيالتكنولوج التطور يواكب التعليمية

  بو العلم يتم ما مع تعلمو يتم ما لتطبيق للمتعلم مهمة التطبيقية التربصات تعتبر :13العبارة رقم 
 .ياانميد
فردا من بني عينة  32و يوجد أنأي  ،6.646معياري  رافاضلو  4.52بـــقت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره حق

مثلت نسبة موافق  06، و %57.5ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبة وافقوا جدا علفردا، قد  46بــــالدراسة ادلقدرة 
 مهمة التطبيقية الًتبصات أنعلى  موافق جدا الدراسة أفراد عينة رأيوىذا ما يعكس  فردا من أفراد العينة، ،46%

من بني مجيع  60، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبةياانميد بو العلم يتم ما مع تعلمو يتم ما لتطبيق للمتعلم
 العبارات.

  للمحاسب المهني األداء كفاءة لتحسين مهم المحاسبي التعليم يعتبر :13العبارة رقم. 
فردا من بني عينة  08و يوجد أنأي  ،6.6معياري  رافاضلو  4.46ـــة متوسطا حسابيا قدره بحققت ىذه العبار 
مثلت نسبة موافق  30 ، و %45ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبة وافقوا جدا علفردا، قد  46ــــالدراسة ادلقدرة ب

 مهم احملاسيب التعليم أنعلى   اموافق جد وىذا ما يعكس أفراد عينة الدراسة فردا من أفراد العينة، ، 53.5%
 من بني مجيع العبارات. 63، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبةللمحاسب ادلهين األداء كفاءة لتحسني

  كما يساىم   ،يساعد التعليم المحاسبي على تلبية احتياجات بنية العمل المحاسبي :10العبارة رقم
 .في معالجة المشاكل التي تواجهها الوحدة االقتصادية

فردا من بني عينة  37و يوجدأنأي  ،6.629معياري  رافاضلو  2.95ـــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
ت نسبة مثل جدا موافق 66 ، و %67.5ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبة وافقوا علفردا، قد  46ــالدراسة ادلقدرة ب

يساعد على تلبية  احملاسيب التعليم أنعلى موافق أفراد عينة الدراسة  رأيوىذا ما يعكس  فردا من أفراد العينة،  05%
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، وما يؤكد ذلك ىو كما يساىم يف معاجلة ادلشاكل اليت تواجهها الوحدة االقتصادية  ،احتياجات بنية العمل احملاسيب
 ارات.من بني مجيع العب 66احتالذلا للرتبة

  المحاسبي التعليم إليو يهدف ما أىم من والسلوكي والعملي العلمي التأىيل يعتبر :13العبارة رقم. 
فردا من بني عينة  35و يوجدأنأي  ،6.782معياري  رافاضلو  2.95ـــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب

مثلت نسبة موافق جدا  68، و %63.5عاله بنسبة ى العبارة ادلذكورة أوافقوا علفردا، قد  46ــالدراسة ادلقدرة ب
 والسلوكي والعملي العلمي التأىيل أنأفراد عينة الدراسة على  موافق منوىذا ما يعكس  فردا من أفراد العينة، ،36%
 من بني مجيع العبارات. 67احملاسيب، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبة التعليم إليو يهدف ما أىم من
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  لتعليم المحاسبي المعايير الدولية :الثاني المحور .2
 لتعليم المحاسبي المعايير الدوليةالمتعلقة  البياناتعرض : (11.3)الجدول رقم 
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31 
 ادلعايري من رلموعة ىناك
 بشكل تتعلق واليت الدولية
 احملاسيب بالتعليم خاص

65 34 06 60 66 
 موافق 5 6.675 1.01

03.5 66 35 3.5 66 

33 

 معايري وجود أمهية تكمن
 يف احملاسيب للتعليم دولية
 موضوعية تعزيز

 احملاسبية ادلخرجات

02 32 64 66 66 
موافق  2 6.636 3.31

 66 66 06 57.5 23.5 جدا

33 

 بادلعايري االلتزام يعترب
 من للمحاسبة الدولية
 إلعداد اآلليات أىم بني

 مؤىلة زلاسبية كوادر

34 06 66 66 66 
موافق  0 6.496 3.31

 66 66 66 46 66 جدا

31 

 عامل إىل الدخول
 اجليدة ادلهنية ادلمارسة
 التمسك يعين للمحاسبة
 احملاسيب التعليم مبعايري

08 05 7 66 66 
 محايد 3 6.750 3.30

45 27.5 07.5 66 66 

33 

 الدولية ادلعايري تساعد
 على احملاسيب للتعليم
 االحتياجات تقييم

 البشرية والقدرات
 .نيللمهني

05 06 67 63 66 

 موافق 4 6.870 3.31
27.5 46 07.5 5 .. 

 موافق 1.33313 3.3131 لتعليم المحاسبي المعايير الدولية

 ..SPSS V.21 باالعتماد على سلرجات نظام  الباتمن إعداد الطالمصدر: 
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 عبارات نستعرضها فيما يلي: 65 مكون التعليم احملاسيب يتضمن أنيتض  لنا ( 00.2اجلدول رقم ) إىلبالنظر 
  المحاسبي بالتعليم خاص بشكل تتعلق والتي الدولية المعايير من مجموعة ىناك :31العبارة رقم. 

فردا من بني عينة  34و يوجدأنأي  ،6.675معياري  رافاضلو  2.82ــــــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
فردا  ،%35مثلت نسبة زلايد  06، و%66ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبة عل وافقوافردا، قد  46ــالدراسة ادلقدرة ب
 الدولية ادلعايري أن أفراد عينة الدراسة على موافق منوىذا ما يعكس  %03.5موافق جدا بنسبة  5و من أفراد العينة،

 العبارات.من بني مجيع  65احملاسيب، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبة بالتعليم خاص بشكل تتعلق
 المخرجات موضوعية تعزيز في المحاسبي للتعليم دولية معايير وجود أىمية تكمن :33العبارة رقم 

 .المحاسبية
فردا من بني  32و يوجدأنأي  ،6.636راف معياري أضلو 4.32بـــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره   

مثلت نسبة موافق جدا  02، و%57.5رة ادلذكورة أعاله بنسبةى العباوافقوا علفردا، قد  46ـــعينة الدراسة ادلقدرة ب
 للتعليم دولية معايري وجود أن على موافق أفراد عينة الدراسة رأيوىذا ما يعكس  فردا من أفراد العينة، 23.5%
 .تمن بني مجيع العبارا 62احملاسبية، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبة ادلخرجات موضوعية تعزيز يف احملاسيب

  كوادر إلعداد اآلليات أىم بين من للمحاسبة الدولية بالمعايير االلتزام يعتبر :33العبارة رقم 
 .مؤىلة محاسبية

من موافق جدا فردا  34و يوجدأنأي  ،6.496راف معياري أضلو 4.66ـــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
مثلت موافق  06، و %66ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبةعل وافقوا جدافردا، قد  46ــبني عينة الدراسة ادلقدرة ب

 الدولية ادلعايري أن على موافق جدا أفراد عينة الدراسةرأي وىذا ما يعكس  فردا من أفراد العينة، ،%46نسبة 
يع من بني مج 60احتالذلا للرتبة ، وما يؤكد ذلك ىومؤىلة زلاسبية كوادر إلعداد اآلليات أىمتعترب من  للمحاسبة
 العبارات.

  بمعايير التمسك يعني للمحاسبة الجيدة المهنية الممارسة عالم إلى الدخول :31العبارة رقم 
 .المحاسبي التعليم

من موافق جدا فردا  08و يوجدأنأي  ،6.750معياري  رافاضلو  4.38ـــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
مثلت نسبة موافق  05، و%45ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبةوافقوا جدا علفردا، قد  46ــبني عينة الدراسة ادلقدرة ب

دم اقتناع ع زلايدأفراد عينة الدراسة رأي وىذا ما يعكس  فردا من أفراد العينة،% 07.5زلايد بنسبة 67م ،27.5%
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 63د ذلك ىو احتالذلا للرتبة، وما يؤكالتعليم احملاسيب عايريمارسة ادلهنية اجليدة للمحاسبة يعين التمسك مبموتأبري لل
 من بني مجيع العبارات.

  والقدرات االحتياجات تقييم على المحاسبي للتعليم الدولية المعايير تساعد :33العبارة رقم 
 .للمهنيين البشرية

من بني موافق فردا  06و يوجدأنأي  ،6.870راف معياريأضلو 4.06ــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
مثلت موافق جدا  05، و %46ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبةوافقوا جدا علفردا، قد  46ــدراسة ادلقدرة بعينة ال
 إىل أفراد عينة الدراسة موافقوىذا ما يعكس  فردا من أفراد العينة، ،%07.5زلايد بنسبة  67 ،%27.5نسبة 
للمهنيني، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا  البشرية قدراتاليف تقييم وتطوير  احملاسيب تساعد للتعليم الدولية ادلعايري أن

 من بني مجيع العبارات.64للرتبة
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 .المحاسبةالممارسات األخالقية والغير أخالقية لمهنة  :الثالث المحور .3
 الممارسات األخالقية والغير أخالقية لمهنة المحاسبةالمتعلقة  البياناتعرض : (12.3)الجدول رقم 
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33 
 قتالو  يف ةادلهن أخالقيات تلقى
 قبل من كبري اىتمام احلايل
 الباحثني من الكثري

04 06 66 64 66 
 موافق 4 6.960 3

25 46 05 06 66 

33 

 ادلهنية، ادلصداقية، تعترب
 من الثقة، اخلدمات، جودة
 االلتزامات أىم بني

 احملاسبة دلهنة األخالقية

36 04 66 66 66 
موافق  3 6.482 3.33

 66 66 66 25 65 جدا

33 
 باألخالق التمسك أن

 اينادليد العمل أساس العامة
 عام بشكل

34 04 64 66 66 
موافق  2 6.679 3.31

 66 66 06 26 66 جدا

30 
 الغري ادلمارسات تعترب

 سيئة شلارسات أخالقية
 زلاربتها على العمل جيب

20 68 60 66 66 
موافق  0 6.494 3.33

 66 66 3.5 36 77.5 جدا

33 
 وجو اإلبداعية احملاسبة تعد
 الغري ادلمارسات أوجو من

 احملاسبة دلهنة أخالقية

04 67 03 65 63 
 موافق 5 0.320 1.33

25 07.5 26 03.5 65 

 1.10301 3.13 خالقية لمهنة المحاسبةاألالممارسات األخالقية وغير 
موافق 

 جدا

 .SPSS V.21. على سلرجات نظام باالعتماد طلبات من إعداد الالمصدر: 
 عبارات نستعرضها فيما يلي: 65مكون التعليم احملاسيب يتضمن  أنيتض  لنا ( 03.2اجلدول رقم ) إىلبالنظر 

  من الكثير قبل من كبير اىتمام الحالي الوقت في ةالمهن أخالقيات تلقى :33العبارة رقم 
 .الباحثين

فردا من بني عينة  06و يوجدأنأي  ،6.960راف معياري أضلو 4.66 ـحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
مثلت نسبة موافق جدا  04، و%46ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبةوافقوا علفردا، قد  46ـالدراسة ادلقدرة ب

 أن إىل موافق أفراد عينة الدراسةرأي وىذا ما يعكس  فردا من أفراد العينة، ،%05زلايد بنسبة     66،25%
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من بني مجيع 64، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبةالباحثني من الكثري قبل من كبري اىتمام ة تلقىادلهن خالقياتأ
 .العبارات

  االلتزامات أىم بين من الثقة، الخدمات، جودة المهنية، المصداقية، تعتبر :33العبارة رقم 
 .المحاسبة لمهنة األخالقية

فردا من بني عينة  36و يوجدأنأي  ،6.482راف معياري أضلو 4.65 ـقدره بحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا 
مثلت نسبة موافق جدا  04، و%65ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبةوافقوا جدا علفردا، قد  46ــالدراسة ادلقدرة ب

 من الثقةو  اتاخلدم جودةو  ادلهنيةو  ادلصداقية أن علىجدا  موافق أفراد عينة الدراسةرأي وىذا ما يعكس ، 25%
 .من بني مجيع العبارات63احملاسبة، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبة دلهنة األخالقية االلتزامات أىم
  عام بشكل يانالميد العمل أساس العامة باألخالق التمسك أن :33العبارة رقم. 

فردا من بني عينة  34دو يوجأنأي  ،6.679معياري  رافاضلو  4.56ـحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
مثلت نسبة موافق  04، و% 66ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبةوافقوا جدا علفردا، قد  46ــالدراسة ادلقدرة ب

 العمل أساس العامة باألخالق التمسك أن موافق جدا على أفراد عينة الدراسةرأي وىذا ما يعكس ، 26%
 .من بني مجيع العبارات62للرتبة ، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلاعام بشكل اينادليد
  محاربتها على العمل يجب سيئة ممارسات أخالقية الغير الممارسات تعتبر :30العبارة رقم. 

فردا من بني عينة  20و يوجدأنأي  ،6.494معياري  رافاضلو  4.75ـــحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب
مثلت نسبة موافق  68، و% 77.5ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبةوافقوا جدا علفردا، قد  46ــالدراسة ادلقدرة ب

 جيب سيئة شلارسات أخالقية الغري ادلمارسات أنعلى جدا  موافق أفراد عينة الدراسة رأي وىذا ما يعكس، 36%
 .من بني مجيع العبارات60زلاربتها، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبة على العمل
  لمهنة أخالقية الغير الممارسات أوجو من وجو اإلبداعية حاسبةالم تعد .:33العبارة رقم 

 المحاسبة
فردا من بني  04و يوجدأنأي  ،0.320معياري  رافاضلو   2.65ـحققت ىذه العبارة متوسطا حسابيا قدره ب

لت نسبة مثزلايد  03، و% 25ى العبارة ادلذكورة أعاله بنسبةوافقوا جدا علفردا، قد  46ــعينة الدراسة ادلقدرة ب
 احملاسبة أنعلى   جدا معارض أفراد عينة الدراسةرأي وىذا ما يعكس  % 07.5موافق نسبتها  67، 26%

من بني مجيع 65احملاسبة، وما يؤكد ذلك ىو احتالذلا للرتبة دلهنة أخالقية الغري ادلمارسات أوجو من وجو اإلبداعية
 .العبارات
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 Kolmogorov-Smirnov)) سميرنوف موكروفكول بمعامل الطبيعي التوزيع اختبار: ثانيا

 معامل خالل من وذلك الطبيعي التوزيع تتبع الثالبة احملاور من زلور كل اتانبي تانك إذا ما باختبار سنقوم
  :التايل اجلدول يبينو كما مسرينوف كودلوكروف

 

 Kolmogorov-Smirnov : اختبار التوزيع الطبيعي للمحاور الثالثة بمعامل(13.3) الجدول رقم

 األخالقيةالممارسات  معايير الدولية تعليم المحاسبي االختبار ومعنويتو

Z  051 063. 129. كولموكروف سميرنوف 

 Sig 00618 .092 .074المعنوية 

 .SPSS-V.21 برنامج سلرجات على باالعتماد الطلبات إعداد من: المصدر
 الطبيعة معامل حسب الطبيعي التوزيع تتبع الثالبةاحملاور  اتانبي أن لنا يتبني أعاله اجلدول خالل من
 كلما 0005 من أكرب ادلعنوية مستوى ناك كلما أي ،Sig > 0.05 أساس على يتحدد الذي مسرينوف كودلوكروف

 اهنأل الطبيعي التوزيع تتبع مجيعا اأهن على يدل شلاوىدا ما حتقق  يف مجيع احملاور  الطبيعي، التوزيع تتبع اتانالبي تانك
Sig > 0.050 

 النتائج مناقشة :الثالثالمطلب 
يف ىذا ادلطلب سنقوم مبناقشة ما مت التطرق إليو يف ادلطلب األول من ىذا ادلبحث، باإلضافة إىل اختبار 

 الفرضيات.  
 انلالستبينتائج الخصائص الديمغرافية تحليل الفرع األول:   

 :يلي كما ستبياناال أداة خالل من إليها دلتوصلا والوظيفية الشخصية اتانالبي نتائج حتليل سيتم 
سنة احتلت اكرب عدد من التكرارات  46 إىل 26فئة من  أننالحظ   (4.2 ) رقم من خالل اجلدول العمر: -

، يف حيني % 55ما يعادل نسبة مئوية قدرت ب أي ،ه الفئةذفرد يقعون ضمن ى46فردا من أصل  33 أنحيث 
ادلستهدفة دتثلت يف طلبة الفئة  أنقية حيث ىذه النتيجة منط أننسب متقارب، و  مجيع الفئات األخرى ذات أن

 دكتوراه موظفني يف القطاع احملاسيب، وأساتذة جامعني جبامعة الوادي.
أعلى نسبة بالنسبة للمؤىل العلمي دتثلت يف الدكتوراه  كانت (5.2) رقم من خالل اجلدول  المؤىل العلمي: -

حيث  سًتاادلتليها مباشرة شهادة  جامعيني، أساتذة كانتجة منطقيو نظرا الفئة ادلستهدفة  وىذه نتي %43.5بسنة 
صدق ىذه  أنواليت تقابل طلبة الدكتوراه الذين مل يتحصلو بعد على شهادة الدكتوراه، و  %27.5احتلت نسبة 

 النتائج تعكسو النتائج النهائية دلتغريي العمر واخلربة ادلهنية.
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مستوى عال ماسًت  أنادلؤىل العلمي للفئة ادلستهدفة ك ننظرا أل (6.2) رقم الل اجلدول من خ الوظيفة:-
اجلامعة "  كانتيف ادلؤسسة سواء   إطارات %45تكون نتاج متغري الوظيفة موجهة بنسبة  أنودكتوراه، فمن ادلنطقي 

 ."الدكتوراهخارجها " طلبة  أوجامعيني"  أساتذة
سنة 36 إىل 06العينة ذو خربة متوسطة من  أفرادمعظم  أنصلد  (7.2)  رقم جلدولمن خالل ا الخبرة المهنية: -

العينة زلل  إليهاالفئة العمرية اليت تنتمي  إىلىذه النتيجة جد منطقية وذلك راجع  أن، و 04% بتكرار قده 25بنسبة 
 .سنة46و 26ية بني ناالدراسة فكلها فئة شب

 ًتابطة مع بعضها البعض شلا يدل على صدق أفراد العينة.مجيع ادلتغريات الشخصية منطقية وم أن 
 .االستبيان محاور نتائج تحليل :الثانيالفرع 

 :يلي كما لالستبيان الثالبة احملاور نتائج بتحليل نقوم سوف
 : ) التعليم المحاسبي( تحليل النتائج المحور األول من االستبيان :أوال

أن ادلتوسط احلسايب للمحور األول وادلتمثل يف التعليم احملاسيب قدر ( تبني لنا 06.2) رقم من خالل اجلدول 
وأن االضلراف ادلعياري قد بلغ  ،والذي ديثل حسب تقديرات لكرت اخلماسي االجتاه "موافق" 2.9682ـب

 يلي: وجاء التعليم احملاسيب مرتبة كما 6.26885
مستوى احملاسب من ناحية العلمية والعملية وبالتايل الحظنا يف ىذا احملور أن التعليم احملاسيب يهدف إىل رفع  

وعدم مواكبة برامج  ،غري أن التعليم احملاسيب غري متطابق معا سوق الشغل ،ديكنو من سلتلف ادلهارات والقدرات
 التعليم احملاسيب إىل تطور التكنولوجي.

  لتعليم المحاسبي(:)المعايير الدولية ل تحليل النتائج المحور الثاني من االستبيان: ثانيا
( تبني لنا أن ادلتوسط احلسايب للمحور الثاين وادلتمثل يف ادلعايري الدولية 00.2)رقم من خالل اجلدول  

وأن االضلراف  ،والذي ديثل حسب تقديرات لكرت اخلماسي االجتاه "موافق"6.40025ـللتعليم احملاسيب قدر ب
 يلي: ة للتعليم احملاسيب مرتبة كماوجاءت ادلعايري الدولي4.3656ادلعياري قد بلغ 

للمحاسب من خالل ادلهارات وجود معايري دولية تتعلق بتعليم احملاسيب وىي تساىم يف رفع مستوى ادلهين  
 أن التمسك بادلعايري لوحدىا ال يكفي ولوج شلارسة مهنة احملاسبة. إال ،والقدرات البشرية للمهنيني
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  لمهنة المحاسبة(: وغير أخالقية)الممارسات األخالقية  ثالث من االستبيانتحليل النتائج المحور ال :ثالثا
( تبني لنا أن ادلتوسط احلسايب للمحور الثالث وادلتمثل يف ادلمارسات 03.2)رقم من خالل اجلدول  

وأن  ،افق"والذي ديثل حسب تقديرات لكرت اخلماسي االجتاه "مو 4.20ـاألخالقية وغري أخالقية دلهنة احملاسبة قدر ب
 وجاءت ادلمارسات األخالقية وغري أخالقية دلهنة احملاسبة مرتبة كما يلي:6.286682االضلراف ادلعياري قد بلغ 

والعمل على التمسك األخالق  ،اتفاق أفراد العينة على ضرورة زلاربة ادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبة 
 وزلاربتها.  ،هبا ورفض كل أشكال ادلمارسات غري أخالقية بالعمل ادليداين والتأكيد على ضرورة االىتمام
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 الفرع الثالث: اختبار الفرضيات    

 :كالتايل الفرضيات ىذه اختبار وسيتم ادلوضوع ىذا لدراسة رئيسية فرضيات (05) مخسة صياغة مت 
 الفرضية األولى: 

 معادلة خالل من  الوظيفةومتغري اسيبالتعليم احمل بني العالقة بتحليل قمنا الفرضية، ىذه صحة من للتأكد
 Spss v.210 برنامج على وباالعتماد Simple Régression البسيط اخلطي االضلدار

 :أدناه اجلدول يف ادلبينة النتائج على حتصلنا حيث

H0 :وكفاءة األداء ادلهين للمحاسبداللة إحصائية بني التعليم احملاسيب  عدم وجود. 

H1 :وكفاءة األداء ادلهين للمحاسببني التعليم احملاسيب  ىناك داللة إحصائية. 
 على الوظيفة التعليم المحاسبي ألثر البسيط حدارناال تحليل نتائج:(14.3) رقم الجدول

 على الوظيفة التعليم المحاسبي أثر
Rمعامل التحديد  R معامل االرتباط

 ßقيمة  Sigمستوى المعنوية  2

0.198 0.39 ..... 0.055 

 .SPSS V.21 برنامج سلرجات على باالعتمادالطالبات  إعداد من :رالمصد
 أن كما ،%09.8 بلغ قد والتابع ادلستقل ادلتغري بني االرتباط معامل أن نالحظ (04.2) رقم اجلدول إىل بالنظر
 إحصائية داللة ذات عالقة وجود إىل يشري شلا ،%5 من أقل معنوية مستوى عند% 29 يساوي التحديد معامل
 إجيايب أبر ىو الوظيفة على التعليم احملاسيب أبر أن إىل Beta قيمة وتشري ،ومتغري الوظيفة التعليم احملاسيب بني
   وىي ضعيفة. %5.5 تقريبا العالقة ىذه قوة وتبلغ( طردي)

ادلهين  ىناك داللة إحصائية بني التعليم احملاسيب وكفاءة األداء: على تنص اليت البديلة الفرضية نقبل وعليو 
 .للمحاسب
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 :نيةالثاالفرضية 

 

H0: داللة إحصائية بني احملاسبة اإلبداعية وادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبة عدم وجود. 
H1 :ىناك داللة إحصائية بني احملاسبة اإلبداعية وادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبة. 

احملاسبة اإلبداعية وادلمارسات غري أخالقية دلهنة  بني العالقة بتحليل قمنا الفرضية، ىذه صحة من للتأكد
 احملاسبة

 حيث ،Spss v.21 برنامج على وباالعتماد Simple Regression البسيط اخلطي دارضلاال معادلة خالل من
 :أدناه اجلدول يف ادلبينة النتائج على حتصلنا

 

 الممارسات على بة اإلبداعية المحاس ألثر البسيط االنحدار تحليل نتائج :(33.1) رقم الجدول
 غير أخالقية لمهنة المحاسبة

الممارسات غير أخالقية لمهنة على المحاسبة اإلبداعية اثر 
 المحاسبة

معامل التحديد  R معامل االرتباط
R

2 
مستوى المعنوية 

Sig 

 ßقيمة 

..481 ..232 ....2 1.532 

 .SPSS V.21 امجبرن سلرجات على باالعتماد الطالبات إعداد من :المصدر
 أن كما ،%4801 بلغ قد والتابع ادلستقل ادلتغري بني االرتباط معامل أن نالحظ (1503) رقم اجلدول إىل بالنظر
 إحصائية داللة ذات عالقة وجود إىل يشري شلا ،%5 من أقل معنوية مستوى عند %2023 يساوي التحديد معامل
احملاسبة اإلبداعية  أبر أن إىل Beta قيمة وتشري ،القية دلهنة احملاسبةادلمارسات غري أخعلى احملاسبة اإلبداعية  بني
   0%15302 تقريبا العالقة ىذه قوة وتبلغ( طردي) إجيايب أبر ىو ادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبةعلى 

مارسات غري بني احملاسبة اإلبداعية وادلىناك داللة إحصائية  :على تنص اليت البديلة الفرضية نقبل وعليو 
 .أخالقية دلهنة احملاسبة
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 :لثالثةاالفرضية 

H0  :عالقة بني العوامل الشخصية يف ادلمارسات غري أخالقية يف مهنة احملاسبة. عدم وجود 

H1 :ىناك عالقة بني العوامل الشخصية يف ادلمارسات غري أخالقية يف مهنة احملاسبة. 

لغري أخالقية دلهنة احملاسبة قمنا باختبار انووفا وتوصلنا إىل على ادلمارسات ا الشخصية دلعرفة ابر العوامل
 النتائج التالية:

الممارسات غير على  العوامل الشخصية ألثر البسيط االنحدار تحليل نتائج :(33.1) رقم لجدولا
 أخالقية لمهنة المحاسبة

 

Rمعامل التحديد  R معامل االرتباط 
 ßقيمة  Sigمستوى المعنوية  2

 92.. 256.. 34.. 184 العمر

 77... 166.. .5... 223.. اخلربة

 57... 215.. .4... ..2.. ادلؤىل

 -98.. 57... 92... 3.3.. الوظيفة

 .SPSS V.21 برنامج سلرجات على باالعتماد الطالبات إعداد من :المصدر

 يشري شلا، 6.65رب من القيمة االحتمالية جلميع ادلتغريات اك أن نالحظ (06.2) رقم اجلدول إىل بالنظر
 .ادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبةو  الشخصية العوامل بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود إىل

ادلمارسات غري و  الشخصية العواملداللة إحصائية بني  انو ال توجد على تنص اليت بديلةال الفرضية نقبل وعليو
 .أخالقية دلهنة احملاسبة
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 :رابعةالالفرضية 

H0 ::  غري أخالقية دلهنة احملاسبةاألخالقية و وادلمارسات  تعليم احملاسيببني  عالقة عكسيةعدم وجود. 
H1 :  غري أخالقية دلهنة احملاسبةاألخالقية و وادلمارسات  تعليم احملاسيببني  عالقة عكسيةىناك. 

وادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبة اإلبداعية  بني العالقة بتحليل قمنا الفرضية، ىذه صحة من للتأكد
 .احملاسبة

 Spss v.21 برنامج على وباالعتماد Simple Regression البسيط اخلطي دارضلاال معادلة خالل من

 :أدناه اجلدول يف ادلبينة النتائج على حتصلنا حيث
غير أخالقية  الممارساتعلى  تعليم المحاسبي ألثر البسيط االنحدار تحليل نتائج :(17.3) رقم الجدول

 لمهنة المحاسبة

الممارسات غير أخالقية على  تعليم المحاسبياثر 

 لمهنة المحاسبة

Rمعامل التحديد  R معامل االرتباط
 ßقيمة  Sigمستوى المعنوية  2

..468 ..219 ...2 ..446 

 .SPSS V.21 برنامج سلرجات على باالعتماد الطالبات إعداد من :المصدر

 أن كما ،%46.8 بلغ قد والتابع ادلستقل ادلتغري بني االرتباط معامل أن نالحظ (07.2) رقم اجلدول إىل بالنظر
 إحصائية داللة ذات عالقة وجود إىل يشري شلا ،%5 من أقل معنوية مستوى عند% 30.9 يساوي التحديد معامل
على  تعليم احملاسيب أبر أن ىلإBeta  قيمة وتشري ،ادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبةو  احملاسيب تعليم بني

   ضعيفة.%44 تقريبا العالقة ىذه قوة وتبلغ( طردي) إجيايب أبر ىو ادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبة
غري األخالقية و وادلمارسات  تعليم احملاسيببني  عالقة عكسيةىناك  أن على تنص اليت البديلة الفرضية نقبل وعليو

 دلهنة احملاسبة. أخالقية
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 خالصة الفصل:
من خالل ىذا الفصل حولنا إبراز دور التعليم احملاسيب يف احلد من ادلمارسات غري أخالقية يف مهنة        
حيث قمنا بدراسة ميدانية وذلك بالتقرب إىل من لو عالقة بادلوضوع خالل االستبيان الذي حيتوي على  ،احلاسبة

يب وما مدي قدراتو على تكوين زلاسبني ذو مهارات وقدرات على اقتحام عامل عدة أسئلة حول التعليم احملاس
باإلضافة إىل إبراز دور أخالقيات مهنة  ،وما مدى دور ادلعايري الدولية يف إعداد ادلناىج التعليم احملاسيب ،الشغل

رسات غري أخالقية ذلذه ادلهنة احملاسبة يف إعطاء مصداقية على ادلعلومات البيانات ادلالية الوقوف على خطورة ادلما
 التأبري والعمل على زلاربتها.

 حيث كانت نتائج ىذه الدراسة حسب ما اتفق عليو أفراد العينة كما يلي:      
 ادلهارات والقدرات الالزمة دلهنة احملاسبة غري أنو يوجد  تزويد ادلتعلمني يلعب دور يف تعليم احملاسيبال

 مج مع مهنة احملاسبة وعدم مسايرهتا لتطوير التكنولوجي.مشكل يف عدم تطابق ىذه الربا
  ادلعايري الدولية للتعليم احملاسيب واليت تساىم يف إعداد كوادر مؤىلة وتقييم احتياجات القدرات البشرية

 للمهنيني.
  كبري من طرف الكثري من  اىتمامأخالقيات ادلمارسات األخالقية وغري أخالقية دلهنة احملاسبة حيث حتتل 

غري ربة كل ادلمارسات اوزل األخالقياتىذه  إرساءية من اجل اذليئات وادلنظمات احمللية والدولالباحثني و 
 أخالقية دلهنة احملاسبة لتأبريىا وخطورهتا على مهنة احملاسبة.



  الخاتمة

 

78 

أو من  أةمهية مهنة احملاسبة من تقدمي معلومات وبيانات تساىم يف ازباذ القرارات سواء من إدارة ادلنشأنظرا إىل 
 أخالقية مرتبطة هبذه ادلهنة.سات ولضمان ذلك جيب أن تتمتع مهنة احملاسبة دبمار  ،طرف ادلستثمرين ادلتوقعني

شلا دفع جبميع  ،والتصرفات اليت تسئ دلهنة احملاسبة وىي ادلمارسات غري أخالقية تغري انو توجد بعض السلوكيا
ادلنظمات واذليئات الدولية وأفراد اجملتمع وأىل السياسة واحلكومات على وعي متزايد حملاربة ىذه ادلمارسات غري 

والتحذير من سلاطر عدم االلتزام هبذه األخالقيات وما تشكلو  ،أمهية أخالقيات مهنة احملاسبةأخالقية وتأكيدىم على 
كما كانت لالرباد الدويل للمحاسبني دور يف   ،من هتديد على سالمة االقتصاد احمللي والدويل والسالمة االجتماعية

حدة باستطاعتها توفري خدمات زلاسبة ذات جودة ستو  العادلي وف  ادلعايري ادلو ادلتطوير وتعزيز مهنة احملاسبة على 
وسعي منها لتحقي  ىذه ادلهمة قامت بإنشاء رللس معايري األخالق الدويل  ،عالية وىذا لفائدة ادلصلحة العامة

للمحاسبني ادلهنيني من اجل وضع وإصدار معايري هتتم بأخالقيات ادلهنة ذات جودة عالية حيث انعكس االىتمام 
نة احملاسبة على مناىج التعليم احملاسيب من اجل إعداد إطارات وكفاءات ذات قدرات ومهارات سبكنها بأخالقيات مه

 من شلارسة مهنة احملاسبة دبهنية عالية.

 :اختبار الفرضيات 

من خالل دراستنا للموضوع وربليل البيانات وادلعلومات ادلوضحة يف فصول البحث توصلنا إىل إجابات على 
 لي:كما ي  تالفرضيا

توصلنا إىل االتفاق على أن ىذه الفرضية مقبولة حيث الحظنا أن ىناك داللة إحصائية بني التعليم  الفرضية األولى:
حيث وجدنا كلما ارتفع مستو  التعليم احملاسيب يرفع من مستو  أداء  ،احملاسيب وكفاءة األداء ادلهين للمحاسب

 ادلهين.

توصلنا إىل االتفاق على أن ىذه الفرضية مقبولة حيث الحظنا أن ىناك داللة إحصائية بني احملاسبة : يةنثاالفرضية ال
ت اليت تقوم بالتضليل اإلبداعية وادلمارسات غري أخالقية دلهنة احملاسبة لكون احملاسبة اإلبداعية ىي تلك ادلمارسا

وبالتايل فان ىذه ادلعلومات ال تعترب عن الواقع  ،وإعطاء صورة غري صادقة ومعربة عن ادلعلومات والبيانات احملاسبية
 وتكون مؤثرة يف ازباذ قرارات من مستخدمي ىذه ادلعلومات والبيانات وبالتايل ىذه ادلمارسات ىي غري أخالقية.
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ألنو ال توجد داللة إحصائية بني العوامل الشخصية وادلمارسات غري  ،إىل عدم قبول الفرضيةتوصلنا  :ثالثةلاالفرضية 
حيث الحظنا أن ادلمارسات غري أخالقية ال ترتبط بفئة عمرية معينة أو احلصول على مؤىل  ،أخالقية دلهنة احملاسبة

 علمي معني كما ال تؤثر اخلربة والوظيفة على ذلك.

 ،% وىي نسبة ضعيفة44غري أخالقية بنسبة حيد التعليم احملاسيب من ادلمارسات الفرضية مقبولة  :ابعةر الفرضية ال
أما النسبة الباقية تعود إىل متغريات أخر  يف نظرنا الوازع األخالقي فقد يكون الشخص ذو تعليم عايل وخربة كبرية 

داعية وذلك لتمكنو من ادلعايري والقوانني خاصة احملاسبة اإلب ،وإطار يف دولة وىذا يشجعو على ادلمارسة أخالقية
 .احملاسبة

  :نتائج الدراسة 

 إال أنو يوجد خلل يف عدم تكييف  ،مناىج التعليم احملاسيب تغطي نسبة كبرية من ادلواضيع واحملاور التعليمية
فادلعايري الدولية اليت تدرس يف اجلامعات غري شلكنة  ،وتطوير ىذه ادلواضيع دبا ربتاجو مهنة احملاسبة يف الواقع

 يف تطبي  يف البالد لعدم توفر البنية ادلناسبة ذلا؛
 ىناك نقس كبري يف ادلواضيع ادلرتبطة بالتطورات التكنولوجية يف مناىج التعليم احملاسيب؛ 
 صات ويكون ىناك تقييم وتقومي عدم توفر فرتة تدريسية تعطي يف برنامج التعليم احملاسيب من خالل ىذه الرتب

 لكفاءة وقدرات ادلكونني؛
 ارات والقدرات احملاسبني وادلتخرجني اجلدد وىذا ما يؤدي إىل تدين مستو  احملاسبني هاخنفاض يف مستو  ادل

 يف ربليل ادلشاكل وادلخاطر وإجياد حلول مناسبة ذلا؛
 ا ال تفي بغرض احلد من ادلمارسات غري أخالقية مجيع برامج التعليم احملاسيب اخلاصة بأخالقيات ادلهنة كله

 وبالتايل نر  وجوب استحداث مواضيع يف سلطط التعليم احملاسيب باسم أخالقيات مهنة احملاسبة.
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 التوصيات واالقتراحات: 

 الرفع من مستو  جودة مناىج التعليم احملاسيب من خالل االستعانة خبرباء وسلتصني عند وضع ىذه ادلناىج؛ 
 من خالل تكوين خرجني  ،العمل على ربط مناىج وبرنامج التعليم احملاسيب وف  ما يتطلبو سوق الشغل

وبالتايل ربقي  االنسجام بني الدراسة النظرية وتطبي   ،مهنية وف  ما يطلبو سوق العمل تمتمتعني دباىرا
 العملي؛

 ساليبهم التعليمية وسبكينهم من العمل على رفع وتطوير مستو  ادلدريني وادلدرسني من خالل تطوير أ
 شلا يؤدي إىل ربديث معلوماهتم باستمرار؛ ،االشرتاك يف دورات التدريبية وادلؤسبرات احمللية والدولية

 إدراج فرتات التدريب العملي يف برنامج التعليم احملاسيب سواء كانت متزامنة مع الدراسة النظرية أو بعدىا؛ 
  ادلنهج التعليمي لتخصص احملاسبة على زلور خاص بالسلوك وأخالقيات العمل على أن يتضمن الربنامج و

 مهنة احملاسبة؛
 هبدف تعزيز التزام احملاسبني بأخالقيات ادلهنة وقواعد  ،تنظيم مؤسبرات وندوات هتتم بأخالقيات مهنة احملاسبة

 السلوك ادلهين؛
  أخالقية؛االستفادة من ذبارب الدول السابقة يف رلال زلاربة شلارسة غري 
  عدد شلكن من ادلمارسات غري أخالقية وذبرميها وىذا من اجل التخلص من ىذه  أكربالعمل على حصر

 الظاىرة؛
 .تشجيع الطلبة على توجيو أحباثهم دلعاجلة ادلشاكل العملية يف مهنة احملاسبة 

 :أفاق الدراسة 

 مد  االرتباط بني التعليم احملاسيب وسوق الشغل يف اجلزائر؛ 
  التعليم احملاسيب يف تكريس مهنة أخالقيات مهنة احملاسبة يف اجلزائر؛دور 
 مد  التزام احملاسبني ومدققني بأخالقيات مهنة احملاسبة؛ 
 .تقليص الفجوة بني سلرجات التعليم احملاسيب وشلارسة مهنة احملاسبة 
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 المراجع باللغة العربية:

 الكتب: 
 .5192 األردن، ،أخالقيات مهنة المحاسبة والتحكم المؤسسي ،امحد حلمي مجعة -10
 .0102األردن،  ،المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفق للمعايير الدولية للتدقيق ،امحد حلمي مجعة -10
المراجعة مدخل  ،حممد حممد عبد القادر الديسطي وأمحد حامد حجاج ،ألفني أرينز وجيمس لوبك  -10

 .0110 ،اململكة العربية السعودية ،متكامل
 .0112 مصر، ،الدولي التوافق منظور المحاسبة نظرية لطفي، امحد السيد أمني -10
 .0112 األردن، ،المحاسبة نظرية محدان، ومأمون القاضي حسني -12
 -، اإلسكندرية أصول المراجعة الخارجية ،شحاته السيد شحاته ،عوض لبيب فتح فتح اهلل الديب -10

 . 0100مصر،
المهنيين في  دولية للمحاسبيناستخدام معايير التعليم  ،آالء عبد الواحد دنون ،مقددا امحد جلليلي -12

 .0112فدين، العرق، تنمية الرا ،تطوير المناهج المحاسبية
 .0111 مصر، ،المحاسبي واإلفصاح والتقييم القياس ،ماملكار أبو احالفت عبد وصفي -10

 المذكرات: 
 ،دور أخالقيات مهنة المحاسبة في ضبط الممارسات المحاسبية من وجهة نظر المهنيين ،إميان لباللطة -12

اجلزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،ماستري شهادة
0102/0100. 

جامعة  ،رسالة ماجستري ،دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة األرباح ،بوسنة محزة -01
 .0100-0100وعلوم التسيري،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ،سطيف-فرحات عباس

للمحاسبين في  واقع تطور مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتكنولوجي ،حيان حممد مدوخ -00
 .0100اإلسالمية غزة، فلسطني اجلامعة  ،كلية التجارة  ،رسالة ماجستري ،الشركات العاملة في قطاع غزة

 في االحتيالية المحاسبة ممارسات كشف في الخارجية المراجعة دور امحد، رياض رضا حممد سامح -00
 مصر، ،جامعة حلوان األعمال، وإدارة التجارة كلية ،(دكتوراه أطروحة) ،المعاصرة االقتصادية التطورات ضوء

0110. 
رسالة  ليبيا، ،تعليم وتدريب وتطوير المحاسبين في الجماهيرية ،عبد الفتاح عبد العظيم حممد بل -00

 .0200قتصاد، جامعة قار يونس، كلية اال  ،ماجستري
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للمراجع  دور مسؤولية األخالقية والقانونية ،بالقاسم مصطفاوي ،إدريس مناين ،عبد ناصر حسين -00
جامعة  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ،الخارجي في الحد من المحاسبة اإلبداعية

 .0102- 0100،الوادي
دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من أثار المحاسبة اإلبداعية  احلليب، حسن وليندا مطر حممد -02

 .0112 ،األردن ،جامعة الشرق األوسط لدراسات العليا ،رسالة ماجستري ،على موثوقية البيانات المالية
)رسالة  ،مدى توافق التعليم المحاسبي مع المتطلبات سوق العمل ،حممود صبحي مجعه حسان -00

 .0100 ،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،ماجستري(
في  وأساليب المحاسبة اإلبداعية في شركات المساهمة دوافع ،القري علي بن حممد بنت ميسون -02

 .5191 ،جامعة امللك عبد العزيز، كلية االقتصاد واإلدارة  ،رسالة املاجستري ،المملكة العربية السعودية

 ،المهنةممارسة تضييق الفجوة بين برنامج التعليم المحاسبي لمتطلبات  ،نادية ميالد حممد املاقوري -00
 .0110 ،ليبيا ،جامعة السابع من ابريل ،كلية االقتصاد بقسم احملاسبة ،رسالة ماجستري

واقع التعليم المحاسبي في الجامعات المحاسبية في ظل التوجه نحو  ،نبيلة لندار ،هجرية بوعزرية -02
جلامعة  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ،)مذكرة ماسرت( ،التطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية

 .0100/0102 ،اجلياليل بو نعامة
 ملتقيات:الجاالت و الم 

التعليم المحاسبي ودوره في تطوير المهارات المهنية لخريجي  ،علي حممد عبد احلسني هاين الزاملي  -01
 .االقتصادكلية االدارة و   ،00العدد  ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،قسم المحاسبة

مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات العمانية لمتطلبات مدى مالئمة  ،خالد عويص ،خالد فطناين -00
 .سلطة عمان ،مسقط ،للبنات كلية الزهراء  ،سوق العمل في ظل تداعيات االزمة المالية

دور التعليم المحاسبي الجامعي في تأهيل الخريجين على استخدام الحاسوب  ،بالل اجمد حممد الصائغ -00
 ،تكريتجامعة  ،كلية اإلدارة والقتصاد  ،01العدد ،م االدارية واالقتصاديةجملة تكريت للعلو  ،في العمل المحاسبي

   . 0101، العراق
استخدام معايير التعليم دولية للمحاسبين المهنيين في  ،آالء عبد الواحد دنون ،مقددا امحد جلليلي -00

 .0112جوان0العراق، ، 00 العدد ،تنمية الرافدين ،تطوير المناهج المحاسبية
المهارات المتوفرة في مخرجات التعليم العالي بما يتطلبه سوق العمل  ،ساندة سعادة ،أسامة عتيدات -00

 .0101 ،2 العدد ،معات العربيةاألمانة العامة لالحتاد اجلا ،اجمللة العربية لضمان جودة التعليم جامعي ،المحلي
اجمللة العربية  ،واقع برامج التعليم المحاسبي في الجامعات األردنية ،قاسم زريقات ،عيسى العزام -02

 .0100 ، 0العدد ،02 اجمللد ،نجامعة البحري ،للمحاسبة
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مساهمة التعليم المحاسبي االلكتروني في تنمية مهارات طلبة أقسام  ،امحد قنع ،حممد عجيلة -00
 .0100 ،0 العدد ،اجلزائر ،اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية ،المحاسبة

ما مدى التزام مراجعي الحسابات بقواعد وأخالقيات مهنة  ،محيدي يوسف ممدو ،إبراهيم املهدي امحد -02
 .0100 ،0العدد  ،كلية االقتصاد واحملاسبة ،املالية كادمييةألاجملة  ،المراجعة

 المؤتمرات: 
مدى مواكبة مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا للمتطلبات إعادة هيكلة  ،بشري حممد عاشور الدرويش -00

 .0112 ،عيسى حممد الفارسي ،حترير عبد اجلليل املنصوري ،مؤمتر اخلصخصة يف االقتصاد اللييب ،االقتصاد
أكادميية  ،املؤمتر العلمي للتعليم احملاسيب ،التعليم المحاسبي المهني الواقع وسبل التطوير ،رندة عطية -02

 .5112مارس  99 ،بلس ليبياالدراسات العليا طرا
 ،نونينيترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني القا ،دليل االتحاد الدولي للمحاسبين ،االحتاد الدويل حملاسبني -01

 .0102السعودية 
االرتقاء بالتعليم المحاسبي الجامعي لتحقيق الشروط المنصوص عليها في معايير  ،حممد مطر وآخرون -13

 ،مجعية احملاسبني األردنيني ،مداخلة ضمن املؤمتر العلمي املهين الدويل احلادي عشر ،التعليم المحاسبي الدولية
 .0102أفريل  01و2

املؤمتر  ،دور التعليم المحاسبي في صقل الخريجين بالمهارات الالزمة لسوق العمل ،حممد الفطيمي -00
 ،ليبيا ،امعة املفتوحةاجل ،املؤمتر العريب حول التعليم العايل وسوق العمل ،العريب حول التعليم العايل وسوق العمل

0101. 
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 تبياناالس : استمارة(01)الممحق رقم 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 محاسبةوالمالية العموم القسم: 
 تخصص: محاسبة

 

 :بعنوان مذكرة ماستراستمارة استبيان في إطار التحضير إلعداد 

 في مهنة المحاسبة من خالل التعليم المحاسبيالحد من الممارسات غير األخالقية 
 سيدتي، سيدي5

الحد من بعنوان5  محاسبةالفي إطار إعداد بحث أكاديمي لمحصول عمى شيادة ماستر في 

يمثل ىذا  ،الممارسات الغير األخالقية في مهنة المحاسبة من خالل التعميم المحاسبي

عينة من إلى دراسة وتحميل آراء  ، وييدفدراستنااالستبيان أحد الجوانب الميمة في 

في إعداد كوادر ذات ميارات عممية وعممية المحاسبي األكاديميين والمينيين حول دور التعميم 

في التخصص من أجل المساىمة في الحد من الممارسات غير األخالقية، كما نؤكد بأن جميع 

 دراسة بحثنا العممي.المعمومات التي سيتم الحصول عمييا وجمعيا لن تستخدم إال لغرض 

 وعميو نرجو من سيادتكم مساعدتنا باإلجابة عمى أسئمة االستبيان بدقة وموضوعية.

 تقبموا منا أسمى عبارات التقدير واالحترام          
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 في الخانات التي تناسب إجابتك: x )(الرجاء وضع عالمة 

 الجزء األول: معمومات عامة 

 5العمر (1
 سنة  03أقل من  - أ
 سنة 03اقل منإلى  03من  - ب
 سنة 03 اقل من إلى 03من - ت
 سنة  03أكبر من  - ث

 المؤهل العممي: (2
 دكتوراه - أ
 ماجستير - أ
 ماستر - ب
 ليسانس - ت
 مؤىالت أخرى  - ث

 5الوظيفة (0
 خبير محاسبي - أ
 محافظ حسابات - ب
 محاسب معتمد - ت
 في التخصصأستاذ جامعي  - ث
 إطار في مؤسسة - ج
 الخبرة المهنية: (4
 نوات س 13أقل من  - أ
 ةسن 03 اقل من إلى 13من  - ب
 سنة  03اقل من إلى 03من  - ت
 سنة  03أكثر من  - ث
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 معمومات حول موضوع الدراسةالجزء الثاني: 

 التعميم المحاسبي  المحور األول:

 

 

الر
 قم

موافق  البيان
 جدا

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

يعتبرررررر التعمررررريم المحاسررررربي عمميرررررة تزويرررررد المرررررتعمم  10
ية والعممية التي تساعده عمى تكوين بالقدرات العمم

 نفسو في مجال المحاسبة

     

تأتي أىمية التعميم المحاسبي من أىميرة المحاسربة  12
 بشكل عام

     

ىنررراط تطرررابب برررين برنرررامم التعمررريم المحاسررربي مرررع  10
 مينة المحاسبة

     

المررردة المخصصرررة لمتعمررريم المحاسررربي غيرررر كافيرررة  14
 بغيلتأىيل المحاسب كما ين

     

التعميم المحاسبي المتوفر عمى مستوى المؤسسات  10
 التعميمية يواكب التطور التكنولوجي

     

تعتبررر التربصررات التطبيقيررة ميمررة لممررتعمم لتطبيررب  10
 ما يتم تعممو مع ما يتم العمم بو ميدانيا

     

يعتبر التعميم المحاسبي ميم لتحسين كفراءة األداء  10
 الميني لممحاسب

     

يسرررراعد التعمرررريم المحاسرررربي عمررررى تمبيررررة احتياجررررات  10
بنيرررة العمرررل المحاسررربي، كمرررا يسررراىم فررري معالجرررة 

 المشاكل التي تواجييا الوحدات االقتصادية

     

يعتبررر التأىيررل العممرري والعممرري والسررموكي مررن أىررم  10
 ما ييدف إليو التعميم المحاسبي.

     



  المالحق 

87 

 لمتعميم المحاسبي المحور الثاني: المعايير الدولية

الر
 قم

موافق  البيان
 جدا

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

ىناط مجموعة من المعايير الدولية والتي تتعمب بشركل  13
 خاص بالتعميم المحاسبي

     

تكمن أىمية وجود معرايير دوليرة لمتعمريم المحاسربي فري  11
 تعزيز موضوعية المخرجات المحاسبية

     

زام بالمعايير الدوليرة لممحاسربة مرن برين أىرم يعتبر االلت 10
 اآلليات إلعداد كوادر محاسبية مؤىمة

     

الرردخول إلررى عررالم الممارسررة المينيررة الجيرردة لممحاسرربة  10
 بمعايير التعميم المحاسبي التمسطيعني 

     

تسرراعد المعررايير الدوليررة لمتعمرريم المحاسرربي عمررى تقيرريم  10
 ية لممينيين.االحتياجات والقدرات البشر 

     

 المحور الثالث: الممارسات األخالقية والغير أخالقية لمهنة المحاسبة

الر
 قم

موافق  البيان
 جدا

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

تمقررى أخالقيررات الميررن فرري الوقررت الحررالي اىتمررام كبيررر  10
 من قبل الكثير من الباحثين

     

خردمات، الثقرة، مرن تعتبر المصداقية، المينية، جودة ال 11
 بين أىم االلتزامات األخالقية لمينة المحاسبة

     

أسررراس العمررررل الميررررداني  برررراألخالب العامررررةإن التمسرررط  12
 بشكل عام

     

تعتبر الممارسات الغير أخالقيرة ممارسرات سريئة يجرب  13
 العمل عمى محاربتيا

     

تعرررد المحاسررربة اإلبداعيررررة وجرررو مررررن أوجرررو الممارسررررات  14
 غير أخالقية لمينة المحاسبةال
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 درجت االرتباط بيه المحاور والعباراث بيرسون:   (20م )قالملحق ر

  

 

Correlations 

 ممارسات معايير تعليم 

 تعليم

Pearson Correlation 
1 .589

**
 .468

**
 

Sig. (2-tailed)  000. 002. 

N 40 40 40 

 معايير
Pearson Correlation 

.589
**

 1 .467
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .002 
N 40 40 40 

 ممارسات

Pearson Correlation 
.468

**
 .467

**
 1 

Sig. (2-tailed) .002 .002  

N 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المالحق 

011 

 

 وباخ :والفا كر: (20م )قالملحق ر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.700 19 
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 حساب المتغيراث الشخصيت: (20م )قالملحق ر

 
 العمر

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 8 سنة 30 أقلمن

 75.0 55.0 55.0 22 سنة 40 الى 30 من

 95.0 20.0 20.0 8 سنة 50 الى 40 من

 100.0 5.0 5.0 2 سنة 50 أكبرمن

Total 40 100.0 100.0 
 

 

 المؤهل

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 37.5 37.5 42.5 17 دكتوراه

 40.0 2.5 2.5 1 ماجستير

 57.5 17.5 37.5 15 ماستر

 100.0 42.5 17.5 7 ليسانس

Total 40 100.0 100.0 
 

 

 الوظيفة

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 2 محاسبي خبير

 22.5 17.5 17.5 7 حسابات محافظ

 35.0 12.5 12.5 5 معتمد محاسب

 في جامعيأستاذ 

 تخصص

8 20.0 20.0 55.0 

 100.0 45.0 45.0 18 مؤسسة في اطار

Total 40 100.0 100.0 
 

 

 الخبرة

 
Freque

ncy 

Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 30.0 30.0 30.0 12 سنوات 10 أقلمن

 65.0 35.0 35.0 14 سنة 20 من أقل الى 10 من

 77.5 12.5 12.5 5 سنة 30 من أقل الى 20 من

 100.0 22.5 22.5 9 سنة 30 من أكبر

Total 40 100.0 100.0 
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 المتوسط واالوحراف: (20م )قالملحق ر

 

 التعليم. 1
 

 

Statistics 

 يعتبر 

 التعليم

 المحاسبي

 عملية

 تزويد

 المتعلم

 بالقدرات

 العلمية

 والعملية

 التي

 تساعده

 تكوين على

 في نفسه

 مجال

 المحاسبة

 تأتي

 أهمية

 التعليم

بيالمحاس  

 أهمية من

 المحاسبة

 بشكل

 عام

 هناك

 تطابق

 بين

 برنامج

 التعليم

 المحاسبي

 مهنة مع

 المحاسبة

 المدة

 المخصصة

 للتعليم

 المحاسبي

 كافية غير

 لتأهيل

 المحاسب

 ينبغي كما

 التعليم

 المحاسبي

 المتوفر

 على

 مستوى

 المؤسسات

 التعليمية

 يواكب

 التطور

 التكنولوجي

 تعتبر

 التربصات

 التطبيقية

همةم  

 للمتعلم

 ما لتطبيق

 تعلمه يتم

 يتم ما مع

 به العلم

 ميدانيا

 يعتبر

 التعليم

 المحاسبي

 مهم

 لتحسين

 األداء كفاءة

 المهني

 للمحاسب

 التعليم يساعد

 على المحاسبي

 احتياجات تلبية

 العمل بنية

 كما المحاسبي،

 في يساهم

 المشاكل معالجة

 تواجهها التي

 الوحدات

 االقتصادية

لالتأهي يعتبر  

 العلمي

 والعملي

 من والسلوكي

 يهدف ما أهم

 التعليم إليه

 .المحاسبي

 تعليم

N 
Valid 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.35 4.25 3.05 3.93 2.78 4.53 4.40 3.95 3.95 3.9083 

Std. 

Deviation 

.533 .670 1.108 .997 1.349 .640 .632 .639 .783 .36885 

Table Caption
a
 

a. Footnote 

 :(20م )قلملحق رتابع ل

 المحاسبة مجال في نفسه تكوين على تساعده التي والعملية العلمية بالقدرات المتعلم تزويد عملية المحاسبي التعليم يعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 محايد

 62.5 60.0 60.0 24 موافق

 100.0 37.5 37.5 15 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  
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 عام بشكل المحاسبة أهمية من المحاسبي التعليم أهمية تأتي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 معارض

 7.5 5.0 5.0 2 محايد

 65.0 57.5 57.5 23 موافق

 100.0 35.0 35.0 14 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 المحاسبة مهنة مع المحاسبي التعليم برنامج بين تطابق هناك

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 2 بشدة معارض

 40.0 35.0 35.0 14 معارض

 57.5 17.5 17.5 7 محايد

 92.5 35.0 35.0 14 موافق

 100.0 7.5 7.5 3 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 ينبغي كما المحاسب لتأهيل كافية غير المحاسبي للتعليم المخصصة المدة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 معارض

 32.5 22.5 22.5 9 محايد

 65.0 32.5 32.5 13 موافق

 100.0 35.0 35.0 14 موافق جدا 

Total 40 100.0 100.0  

 

 (:20م )قلملحق رتابع ل

 

 التكنولوجي التطور يواكب التعليمية المؤسسات مستوى على المتوفر المحاسبي التعليم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 17.5 17.5 17.5 7 دةبش معارض

 52.5 35.0 35.0 14 معارض

 67.5 15.0 15.0 6 محايد

 85.0 17.5 17.5 7 موافق

 100.0 15.0 15.0 6 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  
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 ميدانيا به العلم يتم ما مع تعلمه يتم ما لتطبيق للمتعلم مهمة التطبيقية التربصات تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 معارض

 42.5 40.0 40.0 16 موافق

 100.0 57.5 57.5 23 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 للمحاسب المهني األداء كفاءة لتحسين مهم المحاسبي التعليم يعتبر

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 معارض

 55.0 52.5 52.5 21 موافق

 100.0 45.0 45.0 18 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 (:20م )قلملحق رتابع ل

 

 المعايير -0

Statistics 

 من مجموعة هناك 

 والتي الدولية المعايير

 خاص بشكل تتعلق

 المحاسبي بالتعليم

 وجود أهمية تكمن

 للتعليم دولية يرمعاي

 تعزيز في المحاسبي

 المخرجات موضوعية

 المحاسبية

 االلتزام يعتبر

 الدولية بالمعايير

 أهم بين من للمحاسبة

 كوادر إلعداد اآلليات

 مؤهلة محاسبية

 عالم إلى الدخول

 المهنية الممارسة

 يعني للمحاسبة الجيدة

 التعليم بمعايير التمسك

 المحاسبي

 المعايير تساعد

 للتعليم يةالدول

 تقييم على المحاسبي

 والقدرات االحتياجات

 .للمهنيين البشرية

 معايير

N 
Valid 40 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.83 4.23 4.60 4.28 4.10 4.2050 

Std. Deviation .675 .620 .496 .751 .871 .41135 
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 المحاسبي بالتعليم خاص بشكل تتعلق والتي الدولية المعايير من مجموعة هناك

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 معارض

 27.5 25.0 25.0 10 محايد

 87.5 60.0 60.0 24 موافق

 100.0 12.5 12.5 5 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 المحاسبية المخرجات موضوعية تعزيز في المحاسبي يمللتعل دولية معايير وجود أهمية تكمن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 محايد

 67.5 57.5 57.5 23 موافق

 100.0 32.5 32.5 13 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 مؤهلة محاسبية كوادر إلعداد اآلليات أهم بين من للمحاسبة الدولية بالمعايير االلتزام يعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 40.0 40.0 40.0 16 موافق

 100.0 60.0 60.0 24 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 (:20م )قلملحق رتابع ل

 

 المحاسبي التعليم بمعايير التمسك يعني اسبةللمح الجيدة المهنية الممارسة عالم إلى الدخول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 17.5 17.5 17.5 7 محايد

 55.0 37.5 37.5 15 موافق

 100.0 45.0 45.0 18 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  
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 للمهنيين البشرية والقدرات االحتياجات ييمتق على المحاسبي للتعليم الدولية المعايير تساعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 2 معارض

 22.5 17.5 17.5 7 محايد

 62.5 40.0 40.0 16 موافق

 100.0 37.5 37.5 15 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 الممارساث-0

 

Statistics 

 أخالقيات تلقى 

 الوقت في المهن

 كبير اهتمام الحالي

 من الكثير قبل من

 الباحثين

 المصداقية، تعتبر

 جودة المهنية،

 الثقة، الخدمات،

 أهم بين من

 االلتزامات

 لمهنة األخالقية

 المحاسبة

 التمسك إن

 العامة باألخالق

 العمل أساس

 عام بشكل الميداني

 الممارسات تعتبر

 أخالقية الغير

 سيئة رساتمما

 على العمل يجب

 محاربتها

 المحاسبة تعد

 من وجه اإلبداعية

 الممارسات أوجه

 لمهنة أخالقية الغير

 المحاسبة

 ممارسات

N 
Valid 40 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.00 4.65 4.50 4.75 3.65 4.3100 

Std. Deviation .961 .483 .679 .494 1.231 .38683 

 

 

 

 (:20م )قلملحق رابع لت

 

 الباحثين من الكثير قبل من كبير اهتمام الحالي الوقت في المهن أخالقيات تلقى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 معارض

 25.0 15.0 15.0 6 محايد

 65.0 40.0 40.0 16 موافق

 100.0 35.0 35.0 14 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  
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 المحاسبة لمهنة األخالقية االلتزامات أهم بين من الثقة، الخدمات، جودة المهنية، المصداقية، تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 35.0 35.0 35.0 14 موافق

 100.0 65.0 65.0 26 جدا موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 عام بشكل الميداني العمل أساس العامة باألخالق التمسك إن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 محايد

 40.0 30.0 30.0 12 موافق

 100.0 60.0 60.0 24 موافق جدا 

Total 40 100.0 100.0  

 

 محاربتها على العمل يجب سيئة ممارسات أخالقية الغير الممارسات تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 محايد

 22.5 20.0 20.0 8 موافق

 100.0 77.5 77.5 31 موافق جدا 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 (:20م )قلملحق رتابع ل

 

 المحاسبة لمهنة أخالقية الغير الممارسات أوجه من هوج اإلبداعية المحاسبة تعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 2 معارض بشدة

 17.5 12.5 12.5 5 معارض

 47.5 30.0 30.0 12 محايد

 65.0 17.5 17.5 7 موافق

 100.0 35.0 35.0 14 موافق جدا 

Total 40 100.0 100.0  
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 اختبار التوزيع الطبيعي: (20م )قالملحق ر

 

 التعليم -1

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 618. 40 978. 129. 40 123. تعليم

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 معايير -0

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 092. 40 938. 063. 40 157. معايير

a. Lilliefors Significance Correction 

 الممارساث -0

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 074. 40 950. 051. 40 142. ممارسات

a. Lilliefors Significance Correction 
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 اختبار الفرضياث: (20م )قالملحق ر

 

 

 األولىالفرضية  -1

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

1 a198. .039 .014 .36628 

a. Predictors: (Constant), الوظيفة 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 

.208 1 .208 1.549 b.221 

Residual 5.098 38 .134   

Total 5.306 39    

a. Dependent Variable: تعليم 

b. Predictors: (Constant), الوظيفة 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 

4.120 .180  22.920 .000 

 221. -1.245- -198.- 044. -055.- الوظيفة

a. Dependent Variable: تعليم 
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 :ويتثاالالفرضيت  -0

 

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

1 .481a .232 .212 1.093 

a. Predictors: (Constant), ممارسات 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 

13.695 1 13.695 11.461 .002b 

Residual 45.405 38 1.195   

Total 59.100 39    

a. Dependent Variable: تعدالمحاسبةاإلبداعيةوجهمنأوجهالممارساتالغيرأخالقيةلمهنةالمحاسبة 

b. Predictors: (Constant), ممارسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20تابع الملحق رقم )

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 

-2.952- 1.958  -1.508- .140 

 002. 3.385 481. 452. 1.532 ممارسات

a. Dependent Variable: لمهنة أخالقية الغير الممارسات أوجه من وجه اإلبداعية المحاسبة تعد 

 المحاسبة
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 الثالثتالفرضيت  -0

 

 الممارساث مع المؤهل - أ

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .200
a
 .040 .015 1.359 

a. Predictors: (Constant), ممارسات 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.937 1 2.937 1.591 .215
b
 

Residual 70.163 38 1.846   

Total 73.100 39    

a. Dependent Variable: المؤهل 

b. Predictors: (Constant), ممارسات 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.407- 2.434  -.167- .868 

 215. 1.261 200. 562. 709. ممارسات

a. Dependent Variable: المؤهل 

 

 

 الممارساث مع الوظيفت  - ب

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .303
a
 .092 .068 1.273 

a. Predictors: (Constant), ممارسات 
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 (20م )قتابع الملحق ر

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6.230 1 6.230 3.847 .057
b
 

Residual 61.545 38 1.620   

Total 67.775 39    

a. Dependent Variable: الوظيفة 

b. Predictors: (Constant), ممارسات 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 8.278 2.279  3.632 .001 

 057. -1.961- -303.- 527. -1.033- ممارسات

a. Dependent Variable: الوظيفة 

 

 الخبرةالممارساث مع  - أ

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .223
a
 .050 .025 1.104 

a. Predictors: (Constant), ممارسات 

 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.435 1 2.435 1.997 .166
b
 

Residual 46.340 38 1.219   

Total 48.775 39    

a. Dependent Variable: الخبرة 

b. Predictors: (Constant), ممارسات 

 



  المالحق 

002 

 (20) مقتابع الملحق ر

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.459- 1.978  -.232- .818 

 166. 1.413 223. 457. 646. ممارسات

a. Dependent Variable: الخبرة 

 مع العمر  الممارساث-د

Model Summary 

 

 

Model 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .184
a
 .034 .008 .38520 

a. Predictors: (Constant), العمر 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .198 1 .198 1.332 .256
b
 

Residual 5.638 38 .148   

Total 5.836 39    

a. Dependent Variable: ممارسات 

b. Predictors: (Constant), العمر 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.118 .177  23.225 .000 

 256. 1.154 184. 079. 092. العمر

a. Dependent Variable: ممارسات 
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003 

 (20م )قتابع الملحق ر
 

 الرابعةالفرضية  - أ

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

ممارسات  1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: تعليم 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .468
a
 .219 .198 .33025 

a. Predictors: (Constant), ممارسات 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.161 1 1.161 10.648 .002
b
 

Residual 4.145 38 .109   

Total 5.306 39    

a. Dependent Variable: تعليم 

b. Predictors: (Constant), ممارسات 

 
 


