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 ملخص البحث
على مدد  تدؾافر السردترال السرشلدة لسحتسدقط الاظدتو الحددؾمط  د لدة  التعرف إلى الدراسة تلػ هدفت

كسددت  أثشددتأ أااأ مرددتمرؼ الؾعل لددة  باؾاعددد سددلؾك  اام السرشددة مددد  التددزامرؼ الكؾةددت مددؽ  نرددة  غددرهؼ  
ترسددلق طؾاعددد سدددلؾك السرددترال السرشلدددة   تردددف الدراسددة إلددى تحدةدددد عاطددة اأرتقددتن  التددد ثلر  ددلؽ تددؾافر 

   اام السرشة. 

" الذهشلة  ال شلة  الذخردلة  التعتمد   أعررل  تتئج الدراسة تؾافر السرترال السرشلة ب بعتاهت السختل ة
قط الاظددتو الحدددؾمط  د لددة الكؾةددت  درنددة مرت عددة لددد  محتسدد مددا اريددرةؽ  التشغلسلددة  ااارا ارعسددتل "

ندددا    تسددددرؼ باؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة أثشددتأ أااأهددؼ لسرددتمرؼ الؾعل لددة  كسددت أعرددرل الشتددتئج تقددتةؽ 
اآلراأ تجته السرترال السرشلة تقعت  أيتاف الستغلدرال الدمسغرافلدة  كسدت تقدلؽ  ندؾا عاطدة ارتقدتن  تد ثلر 

 لة  طؾاعد سلؾك  اام السرشة.  لؽ السرترال السرش

 .السرترال السحتسقلة   اام السرشة فتاحية:سالكلسات ال
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Abstract 

The study intends to identify the availability extent of professional skills for 

the public sector accountants in the State of Kuwait from their point of view, 

and their commitment range to the professional rules of conduct and ethics in 

the performance of their duties. It also aims at determining the correlation and 

influence between the availability of skills and the establishment of professional 

codes of conduct and ethics.  

The results of the study showed the availability of professional skills in the 

various mental, technical, personal, dealing with others, organizational and 

business management dimensions in the accountants of the public sector in the 

State of Kuwait at a very high level, and their adherence to the professional 

codes of conduct and ethics during the performance of their functions. The 

results also showed disparity of views towards the professional skills according to 

the different demographic variables, as well as correlation and effect relationship 

between the professional skills and the professional rules and codes of conduct. 

Key Words: Accounting skills and professional ethics. 
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 للجراسة  اإلطار العام
  مقجمة -1

بتلجؾا د  الددلؾكلة السرتقظدة بدتلسؾارا القذدرةة بتعتقدترهؼ طدتطرا  الحدةثدة اأتجتهدتل اداارةدة أهتسدت
 العشرددر ةعتقددر    الؾسددللة التددط تعتسددد عللرددت السشغسددتل فددط تحالدد  أهدددافرت التشسلددة الحالالددة للتظددؾةر  

إن أهددافرت   كسدت  أ ذدظترت   تحالد  تش لدذ فدط السشغسدتل عللردت تعتسدد التدط العشتصدر أهدؼ مدؽ القذدر  
التظددددؾر التاشددددط  التكشؾلددددؾنط فددددط مجددددتل اأترددددتأل  الددددشغؼ السعلؾمتتلددددة أا  إلددددى زةددددتاا التددددراب   ددددلؽ 

   عردؾر التكدتال اأطتردتامة متعدداا الجشددلتل    اريدذ  تكشؾلؾنلدة  على ايتاف ثاتفتردتالسجتسعتل 
 . الشغؼ السعلؾمتتلة الحدةثة  تظقلاتترت

لددة السعلؾمتتالددشغؼ اسددتخدام تاشلددتل   حددؾزةددتاا اأتجددته  مشرددتتغلددرال عدةدددا بس تدد ثرالسحتسددقط  ارااأ
ارمدددر الدددذع فدددرض علدددى مشغسدددتل ارعسدددتل اأهتسدددتم    السختل دددة اأطتردددتامةفدددط الؾتددددال  تظقلاتتردددت 

 التحددمتل تلدػ مؾانردة فدط فعتلة اااا   نعلرت السحتسقة مرشة تظؾةر ةتؼ    لكط  تظؾةر ارااأ السحتسقط

مست فرض على السحتسدقؾن    بد تأا مدؤ للتترت لسسترسة  عسللت علسلت مؤهلة تكؾن مدياترت ان  مؽ أ د
طددددراترؼ  يقدددراترؼ  مرددتراترؼ للددددتظلعؾا أن مدؾ دددؾا طددتارةؽ علدددى مؾا قدددة تلدددػ  ضددر را العسددد  علدددى تشسلددة

 . التظؾرال التاشلة  التكشؾلؾنلة  اااأ مرتمرت الؾعل لة بد تأا عتللة

إذا تدؾفرل السردترال السرشلدة  إأ الدؾعل ط للسدؾارا القذدرةة فدط السجدتل السحتسدقط مسلدزا   ارااأ معدد أ
  كسددت أن األتددزام باؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة معددد بسثتبددة اعتددراف مرشددة  عل لددةالسؤهلددة رااأ مرددتمرؼ الؾ 

   كسددت أن الاقددؾل باؾاعددد  : السجتسددا   مدددتخدمط السعلؾمددتل الستللددة السحتسددقة بسدددؤ للتترت تجددته كدد  مددؽ
  لدددذلػ تحتدددتا السدددؾارا     ا تددددتم ثادددة السجتسدددا  سدددلؾك   اام السرشدددة مدددؽ اددد  ى رفدددا السددددتؾ  السرشدددط

لقذرةة فط السجتل السحتسقط إلى ك  مؽ : السرترال السرشلة التط تسددشرؼ مدؽ اأرتادتأ بسددتؾ  أااأهدؼ ا
الددؾعل ط   األتددزام باؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة التددط تسدددشرؼ مددؽ اأرتاددتأ بسدددتؾ  السرشددة  ا تدددتم ثاددة 

 .السجتسا

 الجراسة وأسئلتيا مذكلة -2
عددم تدؾافر السردترال السرشلدة للسحتسدقلؽ  فد  السعدتةلر الردتارا عدؽ اأتحدتا الدد لط للسحتسدقلؽ ةدؤثر 

الاددؾائؼ  التاددترةر الستللددة   السرددداطلة فددطالثاددة ةددؤاع إلددى عدددم مسددت أااأهددؼ الددؾعل ط   مدددتؾ  سددلقت  فددط 
الكثلددر مددؽ مؾضددعلترت   ارمددر الددذع م ادددهت التددط معسلددؾن  رددت السعقددرا عددؽ أ ذددظة الؾتدددال اأطترددتامة

اتخدتذ  فدط تلػ الادؾائؼ  التادترةر الستللدة على السدتثسرةؽ  أهسلترت  مدت ترت   أمزت  ةؤاع إلى عدم اعتستا
طددراراترؼ   كسددت أن عدددم  عددط السذددتغللؽ بسرشددة السحتسددقة بتآلثددتر الدددلقلة للدددلؾك السشحددرف  الشددتنؼ عددؽ 
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ؾك   اام السرشدددة ةدددؤاع أمزدددت  إلدددى ضدددع  ثادددة تخلدددط بعدددض مسترسدددط السرشدددة عدددؽ األتدددزام باؾاعدددد سدددل
الجسرؾر  السدت لدةؽ مؽ يدمتل السرشة    بتلتتلط عدم ثاة السجتسا   مؽ هشدت تكسدؽ مذددلة الدراسدة   

  تتسث  مذدلة الدراسة فط التدتؤأل التتللة :
 الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت ؟ لسحتسقطمت مدتؾ  السرترال السرشلة  .1
ارنة مدتؾ  السرترال السرشلة التط ةتستا  رت محتسقط الاظدتو الحددؾمط  د لدة  ه  ةؾند تقتةؽ فط .2

 الكؾةت ؟ 
الاظدددتو  فدددط متؾسدددظتل إنتبدددتل العلشدددة تجدددته مددددتؾ  السردددترال السرشلدددة لسحتسدددقطهددد  ةؾندددد تقدددتةؽ  .3

 تقعت  للستغلرال الدمسغرافلة ؟الحدؾمط  د لة الكؾةت 
  طؾاعد سلؾك   اام السرشة ؟ه  تؾند عاطة  لؽ أبعتا السرترال السرشلة  .4
 ه  ةؾند أثر ربعتا السرترال السرشلة فط طؾاعد سلؾك   اام السرشة ؟  .5

 فخوض الجراسة -3
مددتؾع السردترال السرشلدة  تجدتهالعلشدة  أفدراا اسدتجتبة فدطتؾندد ايتافدتل "   :الخئيديية اووليى الفخضيية

 .الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت لسحتسقط

مددتؾةتل العلشدة تجدته  أفراا استجتبة فط إترتئلة األة ايتافتل ذال تؾند : الثانية الخئيدية الفخضية
 الدمسؾغرافلة تعز  للستغلرال الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت لسحتسقطالسرترال السرشلة 

(  دلؽ مددتؾع 5...)  مددتؾ   عشد إترتئلة األة عاطة ارتقتن ذال " تؾند  :الخئيدية الثالثة الفخضية
 ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام  الاظددتو الحدددؾمط  د لددة الكؾةددت لسحتسددقطالسرددترال السرشلددة 

 " . السرشة

الاظدتو  لسحتسدقطمدتؾةتل السرترال السرشلة  عاطة ت ثلر إمجت لة  لؽ تؾند : الخئيدية الخابعة الفخضية
  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة   الحدؾمط  د لة الكؾةت

 :التالية الفخعية مشيا الفخضيات ويشبثق
الاظدتو الحددؾمط  د لدة  لسحتسقط لؽ مدتؾ  السرترال الذهشلة ت ثلر إمجت لة  عاطة : تؾند )أ( الفخضية

 ".  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة الكؾةت

الاظددتو  لسحتسددقط ددلؽ مدددتؾ  السرددترال ال شلددة  الؾعل لددة تدد ثلر إمجت لددة  عاطددة : تؾنددد )ب( الفخضييية
 ".  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة الحدؾمط  د لة الكؾةت
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الاظدتو الحددؾمط  لسحتسدقط دلؽ مددتؾ  السردترال الذخردلة تد ثلر إمجت لدة  عاطدة : تؾندد )ج( الفخضيية
 ".  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة  د لة الكؾةت

 لسحتسدقط دلؽ مددتؾ  مردترال التعتمد  مدا اآليدرةؽ  اأتردتل ت ثلر إمجت لدة  عاطة : تؾند )د( الفخضية
 ".  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت

 لسحتسددقط ددلؽ مدددتؾ  السردترال التشغلسلددة  ااارا ارعسددتل تدد ثلر إمجت لدة  عاطدة : تؾنددد )ىييي( الفخضييية
 ".  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت

 الجراسة  أىسية  -4
 تشقا أهسلة الدراسة مؽ يال مت ةلط :

 اوىسية العلسية 4-1
ا ر  ت تط أهسلة الدراسة مؽ يال تشت لرت مؾضؾعت  ذ  أهسلة طرؾ  فط عتلسشت السعتصدر  لتعدتعؼ -

ةؾفره السحتسدقلؽ مدؽ تادترةر  طدؾائؼ السحتسقة  السحتسقلؽ فط مجتل التشسلة اأطترتامة    لست  مرشة
 متسلدز مدؽ ندؾاا مددتؾ   متللدة  بلت دتل  معلؾمدتل مجد  أن تترد  بتلسردداطلة  الحلتامدة   علدى

ارمددر الددذع مسدددؽ تحالاددى مددؽ يددال تستددا السحتسددقلؽ بسرددترال مرشلددة متسلددزا  تسددددرؼ  السحتددؾ  
  .عشد أااأهؼ بسرتمرؼ الؾعل لةباؾاعد سلؾك   اام السرشة التط تحدؼ تررفتترؼ  سلؾكلتترؼ 

السرشدط السددتسر  التثالد  بعسللدة اأهتسدتم  تقدرز ارهسلدة العلسلدة أمزدت  مدؽ يدال الحتندة لزةدتاا -
أهددافرت الددعط إلدى  مدؽ تكدؾن  بجسعلدة السرشدط اأرتقدتن هدؾ ذلدػ لتحالد  إطتر للسحتسقلؽ   أفز 

  ت د  أعزدتئرت   تستمدة  دلؽ سرشدطال  الددلؾك الك دتأا مددتؾ   السحتسدقة   تظدؾةر مرشدة تظدؾةر
 ( .5..2عللرؼ )الشتعر   السرشلة الرطتبة السرشلة   مسترسة ارعزتأ استااللة

تلؾةددة  علددى ارنددة تدددتهؼ تلددػ الدراسددة فددط إثددراأ السدتقددة العربلددة  اربحددتا العلسلددة بسؾضددؾعتل  -
للعاطدة  دلؽ السردترال رصدد تلد  تتشدت ل الدراسدة الحتللدة عتللة مؽ ارهسلة فدط عتلسشدت السعتصدر  

 السرشلة  طؾاعد   اام سلؾك السرشة.

 اوىسية التطبيقية4-2
تادم الدراسة رؤةدة لسدت ةتستدا بدى السحتسدقلؽ مدؽ مردترال مرشلدة  فد  السعدتةلر الردتارا عدؽ اأتحدتا  -

   التط تسددشرؼ مدؽ أااأ مردتمرؼ الؾعل لدة بد دتأا  ندؾاا عتللدة   التدط  (IFAC)الد لط للسحتسقلؽ 
ثر  دددد رهت علدددى فتعللدددة أااأ الؾتددددال التشغلسلدددة ) إاارال الذدددطؾن الستللدددة ( بتلاظدددتو الحددددؾمط تدددؤ 

  د لة الكؾةت. 
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تسدددػ السحتسددقلؽ باؾاعددد   اام الدددلؾك السرشددط لسددت لرددت مددؽ أهسلددة فددط علددى ارنددة إلاددتأ الزددؾأ  -
 تعغلؼ ثاة السجتسا  السدتثسرةؽ فط الاؾائؼ الستللة .

  لؽ السرترال السرشلة للسحتسقلؽ  طؾاعد   اام سلؾك السرشة .رصد لعاطتل اأرتقتن  -

مسدددؽ اأسددت تاا مددؽ الشتددتئج  التؾصددلتل التددط تددد ر عشرددت الدراسددة فددط إمددداا نرددتل اأيترددتص  -
بتلاظدددتو الحددددؾمط  د لدددة الكؾةدددت بسعلؾمدددتل تددددتهؼ فدددط تشسلدددة السردددترال السرشلدددة  تعزةدددز التسددددػ 

 .باؾاعد سلؾك   اام السرشة بغض الشغر عؽ طقلعة العس  الؾعل ط 

 الجراسة أىجاف  -5
الدراسة إلى  لتن أسقتم إمجتا معتةلر السحتسقة الد للة  أهسلترت    التعرةد  بتلخردتئص تردف هذه 

الؾاندد  تؾافرهددت فددط معددتةلر السحتسددقة الد للددة  كسددت تردددف الدراسددة إلددى إلاددتأ الزددؾأ علددى طؾاعددد سددلؾك 
التددط رشلددة لس  اام السرشددة    العؾامدد  السددؤثرا فلرددت   أهسلترددت   كددذلػ الؾطددؾف علددى مدددتؾ  السرددترال ا

مجدد  أن ةتستددا  رددت محتسددقط الاظددتو الحدددؾمط  د لددة الكؾةددت  فدد  السعددتةلر الد للددة لسرشددة السحتسددقة  
 امزتح مد  تسددرؼ باؾاعد سدلؾك   اام السرشدة عشدد أااأهدؼ لسردتمرؼ الؾعل لدة    ا دراز ا ر السعدتةلر 

زا لدة السردتم الؾعل لدة السحتسدقلة  السحتسقلة الد للة فط تعزةز التسدػ باؾاعد سلؾك   اام السرشة عشد م
 ست تردف الدراسة أمزت  إلى تحدةد عاطة ) اأرتقدتن  التد ثلر (  دلؽ تدؾافر السردترال السرشلدة للسحتسدقلؽ 

  ترسلق طؾاعد سلؾك    اام السرشة .

 الجراسة حجود  -6
  :تاترر الدراسة مؽ تل 

 .تلاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت: إاارال الذطؾن الستللة ب الحج السكاني .1
 .السرترال السرشلة للسحتسقلؽ  طؾاعد سلؾك   اام السرشة:  الحج السهضهعي .2
 . الحدؾمط  د لة الكؾةتالاظتو محتسقط :  الفئة السدتيجفة .3
 . 2.19مترس  – 2.18ال ترا مؽ أ رة  : تعقر الدراسة عؽ  الحج الدمشي .4

 الطخيقة واإلجخاءات -7
مشيجية الجراسة   7-1
تعد تلػ الدراسة مؽ الدراستل السلدا لة  التدط اتقدا فلردت القتتثدتن السدشرج الؾصد ط اأرتقدتطط  رددف  

التعددرف علددى عاطددة ) اأرتقددتن  التدد ثلر (  ددلؽ السرددترال السرشلددة  ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة 
 لؽ بتلاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت .  ذلػ مؽ  نرة  غر علشة طقالة عذؾائلة مؽ السحتسقلؽ السذتغل
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 خطة الجراسة  7-2
 مؽ السحت ر التتللة:الدراسة  تتكؾن الدراسة  رهداف تحالات  

ادطتر العتم للدراسدة  الدراسدتل الددتباة  ةتزدسؽ هدذا السحدؾر مذددلة الدراسدة  أهسلتردت  السحهر االول:
  أهدافرت  الدراستل التط تشت لت مؾضؾو الدراسة مؽ ز امت متعداا    فر ض الدراسة.

ةتزدددسؽ أسدددقتم إمجدددتا معدددتةلر السحتسدددقة الد للدددة  أهسلتردددت  اأطدددتر الشغدددرع للدراسدددة  :السحيييهر الثييياني
 التعرة  بتلخرتئص الؾان  تؾافرهدت فلردت   التعرةد  بتلسردترال السرشلدة لسزا لدط مرشدة 
السحتسددقة   كسددت ةتزددسؽ إلاددتأ الزددؾأ علددى طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة  فدد  السعددتةلر 

 فلرت. الد للة لسرشة السحتسقة   أهسلترت   العؾام  السؤثرا 

 .ادطتر السلدا ط للدراسةالسحهر الثالث: 

 الدراسة. الشتتئج   التؾصلتل تل   ظرح الشتتئج التط تؾصلت اللرت السحهر الخابع:

 مجتسع الجراسة  7-3
ةتسثدد  مجتسددا الدراسددة فددط السحتسددقلؽ السذددتغللؽ بددااارال الذددطؾن الستللددة بتلاظددتو الحدددؾمط  د لددة  

الحدؾملدة  الجردتل ذال السلزا لدتل السددتالة  الجردتل ذال الكؾةت الستسث  فدط : " الدؾزارال  اداارال 
س دددراال مجتسدددا الدراسدددة    غدددرا  لعددددم  ندددؾا إتردددتئلة ل السلزا لدددتل التتبعدددة   الذدددركتل السسلؾكدددة للد لدددة "  

( م ددراا عشددمت مدددؾن تجدؼ السجتسددا كقلدرا    تددؼ ..4 غتلقدت  مدت ةددتؼ فدط العدةددد مدؽ الدراسددتل أيدد علشددتل بحجدؼ )
( اسدددتقت ة  شددددقة اسدددترنتو  لغدددت 349( اسدددتقت ة علدددى علشدددة الدراسدددة  طدددد اسدددترنا مشردددت ).45تؾزةدددا )

م صدداتلترت   اددص  لت تترددت   بتلتددتلط يزددا ( اسددتقت ة لعددد25%( تارةقددت    طددد تددؼ اسددتقعتا )77.56)
%( مدددؽ 81%( مدددؽ اأسدددتقت تل السددددترنعة    مدددت  ددددقتى ) 93.84( اسدددتقت ة تذدددد  )324للتحللددد  )

 العلشة السدتردفة  هط  دقة ماقؾلة رغراض القح  العلسط.

 مرادر جسع بيانات الجراسة  7-4
 : الدراسة هذه عداادالازمة   السعلؾمتل القلت تل نسا فط تؼ اأعتستا على مردرةؽ 

تاؾم على تؾنلدى اسدتقت ة لعلشدة مدؽ السحتسدقلؽ فدط الاظدتو الحددؾمط  اوولية": السرجر اوول "البيانات
 . د لة الكؾةت بغرض استظاو  رائرؼ فط مؾضؾو الدراسة

بتأطاو على بعض الكت   ارا لتل  الدراسدتل الددتباة السرتقظدة  السرجر الثاني "البيانات الثانهية":
ل السرشلددة الؾاندد  تؾافرهددت فددط بسؾضددؾو الدراسددة فددط محت لددة للتعددرف علددى أ ددؾاو السرددترا
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 كدددذلػ طؾاعدددد سدددلؾك   اام السرشدددة ، السحتسددقلؽ  فددد  معدددتةلر اأتحدددتا الدددد لط للسحتسددقلؽ
 التط أ صت باتقتعرت عشد مزا لة مرشة السحتسقة   تحدةد مد  اأرتقتن  لشرست.

 عيشة الجراسة  7-5
استخدم القتتثتن أسلؾم العلشة الظقالة العذؾائلة مؽ السحتسقلؽ السذدتغللؽ فدط كتفدة إاارال الذدطؾن  

را الستللة بتلاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت بست مدسح  تسثلد  مدؾ دتل هدذا الاظدتو لتكدؾن  راأ العلشدة معقد
 تعقلرا  صتاطت  عؽ الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت 

 أداة الجراسة  7-6
دمسغرافلددة القلت ددتل تسثلددت أااا الدراسددة فددط اسددتقلتن ةتكددؾن مددؽ نددزأةؽ  مسثدد  الجددزأ ار ل مشرددت:  ال

السؤه  الدراسط  ال طة العسرةة  الاظتو  السدتؾ  الؾعل ط    الجشدلةلعلشة الدراسة  تتكؾن مؽ: الشؾو  
  بعض التدتؤأل التط تظرترت الدراسة   ةسث  الجزأ الثت ط ك  مؽ:  سشؾال الخقرا

الدددذع مالددتس السردددترال السرشلدددة السحتسددقلة  فددد  السعلدددتر الرددتار عدددؽ اأتحدددتا الددد لط للسحتسدددقلؽ  -
"(  مردترال فشلدة   عل لدة  8:  1فادرال  "  8ةتزسؽ يسس محت ر هط " مردترال ذهشلدة  ةسثلردت )

"(    19:  16فاددددددرال   "  4"(   مرددددددترال اخرددددددلة  ةسثلرددددددت ) 15:  9فاددددددرال   "  7 ةسثلرددددددت )
"(   مردددترال تشغلسلدددة  24:  .2فادددرال   "  5التعتمددد  مدددا اآليدددرةؽ  اأتردددتل  ةسثلردددت )مردددترال 

 "(. 29:  25فارال   "  5 ااارا ارعستل  ةسثلرت )

" (  .4:  .3فادددرال   "  11 الدددذع ةتزدددسؽ )  اؾاعدددد سدددلؾك   اام السرشدددةادلتدددزام بمدددد  مالدددتس  -
سؾضؾعلة  اأستااللة  السدؤللة  السد لة  الرراتة " ارمت ة  اأستاتمة  الشزاهة  الذ تفلة  التسث  

  . الردق  الدرةة "

 متغيخات الجراسة  7-7
 : طمسدؽ تؾضلح متغلرال الدراسة كست ةل

السرترال السرشلة " مرترال ذهشلة  مرترال فشلة   عل لة  مرترال اخردلة  مردترال  لستغيخ السدتقل:ا
 التعتم  ما اآليرةؽ  اأترتل  مرترال تشغلسلة  ااارا ارعستل".

 طؾاعد سلؾك   اام السرشة )مجتسعة(.الستغيخ التابع: 
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 الجراسات الدابقة -8
  قذرةة فط كتفة السجتأل الؾعل لدة دراسة ارااأ الؾعل ط للسؾارا الأهتؼ العدةد مؽ الكتتم  القتتثلؽ 

 العس  على  ضا السعتةلر التط مسدؽ مؽ يالرت طلتس مدتؾ  ارااأ الؾعل ط  كل لة تالسى   الؾستئ  
 إتدد الدؾعل ط ارااأ  ارسدتلل  التدط مسددؽ مدؽ يالردت العسد  علدى اأرتادتأ بسددتؾ  أااأهدؼ  تلد  معدد

 العسد   أ  مدا ا ددجتمى السؾعد  الدؾعل ط   مدد  مددتر فدط تحدةدد إللرت السشغسدتل تدتشد التط الركتئز

طدتم  طدد  تظدؾةر   أااا إصداح فردؾ للتظدؾةر   بتلتدتلط  مدد  تتنتدى   الؾعل تدى  انقدتل أااأ فط طرؾره
تلدػ الدراسدتل    غدرا  لتعددا ت مؾضدؾو الدراسدةتشت لالقتتثتن باستعراض ارا لتل  القحؾا الدتباة التط 

 : مسدؽ إارانرت فط عدا محت ر كست ةلط

السحيييهر اوول: الجراسيييات التيييي تشاوليييت أهيييخ بعييي  االتجاىيييات الحج ثييية عليييى ميشييية 
 السحاسبة

فدددط عدددد  التظدددؾرال الستاتاددددة التدددط مذددددردهت عتلسشدددت السعتصددددر فدددط مختلدددد  السجدددتأل  سددددتهست 
تكشؾلؾنلدت السعلؾمددتل  اأترددتأل فددط عردؾر أ ذددظة اطترددتامة ندةدددا أثدرل فددط مشرجلددة إاارا مشغسددتل 
ارعستل   مسترسة السرتم الؾعل لة فدط كتفدة طظتعتتردت   كدذلػ اسدتحداا أ ذدظة اطتردتامة ندةددا  كسدت 
 رزل م تهلؼ تدةثة فط مختل  السجتأل كس رؾم العؾلسة    التجترا الد للة  ادلكتر  لدة  تلد  تشت لدت 

مرشدة (  لتن أثر العؾلسدة  تحرةدر التجدترا فدط مجدتل الخددمتل علدى مددتاق  ...2اراسة )أ ؾ الشرر   
الاتئسدددة للسحتسددد   ذلدددػ فدددط ضدددؾأ سلتسدددة الت هلددد  السرشدددط  مدتتددد  السرانعدددة فدددط مردددر السحتسدددقة   

 السرانددا    تادددؾةؼ  اطدددا الت هلددد  السرشدددط للسحتسددد   السرانددا فدددط مردددر لسعرفدددة مدددد   فتئدددى بستظلقدددتل 
مشردت: إن  السشتفدة ارنشقلة التط فرضترت العؾلسة  ات تطلة الجتل   طدد أسد رل الدراسدة عدؽ عددا  تدتئج  

  أتدددد التحددددمتل التدددط تؾاندددى مرشدددة ا زدددستم مردددر إلدددى ات تطلدددة الجدددتل  مشغسدددة التجدددترا العتلسلدددة مسثددد
السحتسقة فط مرر ما  رتمة الارن العذرةؽ  إذ تتعرض مدتت  السرشة لإلزاتدة التدرةجلدة مدؽ الددؾق   
 ست تتعرض السرشة لتآ   ماؾمتترت  أركت رت  مست ةتظل  تظؾةرا  فتعا  لدلتسة الت هل  السرشط للسحتسد  

  السرانا .

( إلى أهسلدة إاارا السعرفدة  تظؾرهدت  السقدتات التدط تادؾم 2..2ؾزر  فلست تظرطت اراسة )اهسش  أ 
عللرت  عاطترت  تكشؾلؾنلت السعلؾمدتل   اثدر ذلدػ علدى الت هلد  السحتسدقط بتسدتخدام ار غسدة السحؾسدقة  
  معتةلر التظؾةر  التظقل  للشغؼ السدتخدمة فط ارعستل التجترةة   كست تظرق إلى التجترا ادلكتر  لة 

شددددط ادراددددتاال  التؾنلرددددتل العتلسلددددة لستظلقددددتل ت هلدددد  السحتسددددقلؽ    طددددد أاددددتر القتتثددددتن إلددددى أن  تق
تكشؾلؾنلدددت السعلؾمدددتل مدددت هددددط إأ السحدددرك الرئلددددط فدددط رفددددا مددددتؾ  الجدددؾاا الذدددتملة ل عسددددتل  ااارا 
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فددط يدمددة  السعرفددة   التددط أتدددثت تحددؾأ  كقلددرا  فددط الددد ر الجدةددد للسحتسددقلؽ لكددط مرددقحؾا ا ثددر فتعللددة
اداارا   مؾانرددة السدددتجدال علددى مرشددترؼ بد ددتأا  اطتدددار  مسددت ةددشعدس علددى  جددتح اعسددتل السشغسددتل 
 تقتال السعرفة  ااارترت. فامقراطؾرةدتل السددتاق  هدط إمقراطؾرةدتل العاد  السقددو الدذع ةترد  بتلسعرفدة 

  تكشؾلؾنلت السعلؾمتل.

ؾم السعرفة التاشلة  أهسلة أيدذهت بتأعتقدتر عشدد ( تحدةد م ر5..2 استردفت اراسة )محلى  رالد  
اسددددتخدام  سددددتئ  تاشلددددتل السعلؾمددددتل الحدةثددددة فددددط الؾتدددددال اأطترددددتامة برددددؾرا عتمددددة   عسدددد   غددددؼ 
السعلؾمددددتل السحتسددددقلة برددددؾرا يتصددددة   تؾضددددلح ا ر السعرفددددة التاشلددددة فددددط تذددددغل   غددددؼ السعلؾمددددتل 

أ تددتم السعرفدة التاشلددة   اسدتشتج القتتد  فدط اراسددتى السحتسدقلة   أيلدرا تحدةدد أهدؼ الستظلقددتل الازمدة 
أن السعرفدة التاشلدة تدددتشد علدى مجسؾعددة مدؽ الساؾمددتل التدط تتزدسؽ كددا  مدؽ: الت هلدد  العلسدط السشتسدد  
ل فراا  الت هل  العسلط السقشط على السسترسة ال عللة فدط التعتمد  مدا  سدتئ  تاشلدتل السعلؾمدتل الحدةثدة 

رت  كل لة استخدامرت  متهلة اأستخدامتل الستعداا  الثت ؾةة لك  مشرت  ترا ؼ الخقرا  التعرف على مدؾ تت
 لد  ارفراا   أن السعرفة التاشلة تسث  نزأا  مؽ السعرفة السحتسقلة .

 التدط  التحددمتل القلطلدة الستغلدرال طقلعدة علدى الؾطدؾف( إلدى 2.13 سدت سدعت اراسدة )ارسدعد  
 لخل  الستللة التاترةر  السعتةلر الد للة فط إعداا السحتسقة  بسعتةلر تعرة ارعستل   ال مشغستل تؾانى
 تسلدز فدط  تاشلدة السعلؾمدتل السعرفدة ا ر  ا دراز السددتجدا  القلطلدة للتغلدرال تددتجل  متسلدزا عسد   لطدة

 مؾا قدة  التظدؾر التكشؾلدؾنط معظلدتل تسثلد  علدى طدتارا إلكتر  لدة محتسدقلة أ غسة    استخدام السشغستل
 التكشؾلؾنلدت      اسدتخدام فدط تتا    أاترل  تتئج الدراسة إلى طرؾر الد للة السعتةلر ت رضرت التط التظؾرال

 التظدؾرال مؾا قدة علدى مدؤتسؽ طدتار  غدتم إلدى التحدؾل ماؾمدتل مسلدػ أ تاللددمت السحتسدقط الشغدتم أبادى

 السحتسدقط الشغدتم  اطدا  دلؽ  اسدعة فجدؾا  ندد  كسدت  الد للدة  السعدتةلر ارسدؾاق ت رضدرت التدط الستاتادة

 للسحتسدقلؽ ارياطلدة الادلؼ تعزةدز    كسدت أادتر إلدى أن الد للدة السحتسدقة معدتةلر متظلقدتل  بدلؽ السظقد 

 .الستللة الاؾائؼ مدتخدمط ثاة استرنتو فط مدتعد الات ؾ للؽ

 : الجراسات التي تشاولت تقييم ميشة السحاسبة السحهر الثاني
أتددددد أستسددددلتل التظدددؾةر تلدددد  ةتشددددت ل عدددددا نؾا ددد  تتردددد  بددددانراأال العسدددد  فددددط معدددد تالددددلؼ ارااأ 

تددتسدؽ اداارا مددؽ ا تذددتف نؾا دد  الزددع   تدددعى إلددى تاؾةترددت   كسددت تدددتهؼ عسللددة    تلدد السشغسددة
لدذا التاللؼ مؽ معرفة الؾاطا السرشط مست مدتعد علدى تحدةدد الجردؾا الختصدة التدط ةشظلد  مشردت التظدؾةر  

( الط تاللؼ مشغؾمة مرشة السحتسقة فط السسلكة اررا لدة الرتادسلة  4..2هالط   ؛اراسة )نسعة سعت
مرشدة   طد تؾص  القتتثتن إلى مت ةلط: ماؾم اأتحتا الد لط للسحتسقلؽ  د ر بتلغ ارهسلة مؽ أن  تعزةدز

اددردل مشغؾمددة تذددرةعتل   كسددت  السحتسددقة علددى الددرغؼ مددؽ ايددتاف الغددر ف القلطلددة فددط بعددض القلدددان
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: ادددسؾل مزا لدددط السرشدددة  مرشدددة السحتسدددقة الات ؾ لدددة فدددط ارران تظدددؾرال اددددللة فدددط مشدددتط  عدةددددا مشردددت
  مست أا  إلى  نؾا نؾا د   السحتس  السؾع   السحتس  السحترف بعزؾةة السحتسقة  التدطل  الد للة

 صددداتلتل الرلطدددة العللدددت طردددؾر نؾهرةدددة فدددط مشغؾمدددة مرشدددة السحتسدددقة عشدددد صدددلتغة أهدددداف  مردددتم 
 الجسعلددة لؾنددؾا تكددرار فددط ارهددداف  تددداي  فددط السرددتم  الردداتلتل  ددلؽ الرلطددة العللددت  الجسعلددة  كسددت 
 تجته  الات ؾن هدف ضستن نؾاا السرشة   كست تقلؽ  نؾا نؾا   طرؾر فط متظلقتل الت هل  السرشط. 

 غر   نرة مؽ فلدظلؽ فط السحتسقة لسرشة الحتلط الؾاطا ( تاللؼ .2.1القحلرط    تشت لت اراسة )
 أهؼ  أن فلدظلؽ  فط ضعل   ضا مؽ تعت ط السحتسقة أن مرشة للسرشة   أاتر القتت  إلى السسترسلؽ

  رامج  نؾا  عدم التشغلؼ   عسللة على  نرة تذرف السرشة ةشغؼ طت ؾن  غلتم :هط سستل هذا الؾضا
 الذدركتل  أصدحتم لدد  السحتسد   ا ر السحتسدقةم ردؾم   ضدؾح للسحتسدقلؽ   عددم مددتسر تعلدلؼ

 فدط السرشلدة الجسعلدتل ا ر  ضدع  الادرارال  عسللدة اتخدتذ فدط السحتسدقلة السعلؾمدتل استخدام  ضع 

 لسرشة الحتلط الؾضا  لؽ إترتئلة األة ذال عاطة السرشة   كست تؾصلت الدراسة إلى أن هشتك تظؾةر
 فعدتل تعلدلؼ مددتسر  درامج السرشلدة للسحتسدقلؽ   غلددتم أاالك دت السحتسدقة  بعدض الستغلددرال مشردت :

 السرشلة      ا ر الجسعلتل ال لدظلشلة   ضع  الجتمعتل فط التعللؼ السحتسقط  رامج للسحتسقلؽ    ضع 
 السرشة    أن تلػ الستغلرال ذال ت ثلر كقلر على مرشة السحتسقة فلسدت عددا متغلدر"  ضدع  تظؾةر فط

 . ال لدظلشلة " كت ت ذال ت ثلر متؾس  الجتمعتل فط السحتسقطالتعللؼ   رامج

( إلى أ رز السذت    السعؾطتل التط تؾانى مرشة مراطقدة الحددتبتل  2..2الرااد     ست سعت اراسة )
   التدط مسددؽ مدؽ    سق  التغل  عللرت    زةتاا ك دتأا مدتتد  التددطل   حدؾ تظدؾةر السرشدة  د لة الكؾةت

لى  راأ أعزتأ السرشة لتحدةد سق  الشرؾض  اأرتادتأ  ردت لتكدؾن بسردتف مثلاتردت فدط يال الؾطؾف ع
   طد تقلؽ مؽ يال  تتئج الدراسة ب ن أ رز مذت   السرشة تتسث  فط عدم  ندؾا ملثدتق  الد ل الرشتعلة
لجسعلة السحتسدقلؽ   غلتم الد ر السرشط    غلتم األتزام الات ؾ ط بزؾاب   معتةلر السرشة ارفط للسرشة

  غلتم الاؾاعد السشغسة للدلؾك السرشدط  عدا ا علدى عددا مدؽ السذدت   التدط تؾاندى   السرانعلؽ الكؾةتلة
 مزا لط السرشة كتلشغرا الدظحلة الذتئعة فط السجتسا عؽ ا ر مراط  الحدتبتل .

أادددترل  لؼ العربدددطا ر معدددتةلر السحتسدددقة الد للدددة فدددط تظدددؾةر إاارا السعرفددة السحتسدددقلة فدددط العدددت عددؽ 
إلددددى أن مسترسددددة  مرشددددة السحتسددددقة إلددددى  طتشددددت هددددذا  تعتسددددد علددددى السقددددتات    ( 4..2 ركددددتل    اراسددددة )

السحتسقلة الستعترف عللرت فط ع  غلتم الل  أ  إراتا للتؾافد  السحتسدقط بذد ن السعتلجدتل السحتسدقلة 
ر ف القلطلدة الستذدت رة علدط مددتؾ  فط العدةد مؽ الد ل العربلة   طد اسدتشتج مدؽ اراسدتى أن  تلجدة للغد

العددتلؼ العربددط فددان التسدددػ بددتدنراأال  السسترسددتل السحتسددقلة  السعددتةلر السحتسددقلة الد للددة الدددتئدا فددط 
الد ل الستادمة ا ن اآليذ فط اأعتقتر الستغلرال القلطلة طد مزر بتطتردتاهت  لدذلػ طتمدت بعدض الدد ل 
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ة السعددتةلر السحتسددقلة الد للددة  اعددداا معددتةلر محتسددقلة مرددرةة العربلددة  فددط مادددمترت مرددر باعددتاا اراسدد
متؾافاة معرت    لتحال  هذا التؾافد  فدان ارمدر ةتظلد  الددعط إلدى اأسدتعت ة بسعدتةلر السحتسدقة الد للدة 
 أيدذ مددت ةتشتسدد  مشردت مددا عددر ف القلطدة العربلددة تسرلدددا  لتكدؾةؽ معددتةلر محتسددقلة عربلدة مؾتدددا مدددتاقا  

سدد  مددا ادطددتر ال كددرع السحتسددقط  السسترسددتل العسللددة  الخقددرا ار تامسلددة العلسلددة للسحتسدد   بسددت ةتشت
العربددط.  بسددت محادد  عسؾملددة مشغؾمددة ارااأ السحتسددقط  مددا ضددر را معرفددة الاؾاعددد ارستسددلة  ار غسددة 

 السحتسقلة الستقعة  تعدةلرت بست ةتشتس  ما السعتةلر السحتسقلة الد للة العربلة .

: دراسييات بشيياء السيييارات السحاسييبية ودور السكسدييات او اد سييية فييي  السحييهر الثالييث
 بشاءىا

أاترل العدةد مؽ الدراستل أن  نؾا  غتم محتسقط طتار علدى تدؾفلر معلؾمدتل عدؽ السذدر و مددتهؼ 
 عشرددرب تعللددة فددط التشسلددة اأطترددتامة  تؾزةددا السددؾارا برددؾرا مثلددى    تعتقددر مرشددة السحتسددقة  التدددطل  

 رئلدددط فددط ا ران عسللددة اأطترددتا تلدد  تعتقددر مخرنددتل الشغددتم السحتسددقط مددؽ أهددؼ مددديال الاددرارال
 اأسدتثسترةة بتعتقترهدت عت ددة للؾضدا السدتلط للسذدر و بددد  اد تفلة   ضدؾح  مقشلدة علدى أسدس  معددتةلر

علددلؼ السحتسددقط محتسددقلة   هددذا ةتظلدد  أن مدددؾن هشددتك تكتمدد   ددلؽ كدد  مددؽ مرشددة السحتسددقة  التدددطل   الت
  كسدددت أن تظدددؾر التاشلدددتل التكشؾلؾنلدددة   غدددؼ السعلؾمدددتل السحتسدددقلة  (2.13)محسدددؾا  يدددداش   ردددتر  

 التؾسددا فددط اسددتخدامرت مددؽ طقدد  مشغسددتل ارعسددتل فددرض علددى السحتسددقلؽ مؾا قددة تلددػ التظددؾرال مددؽ 
ض علدددى الجتمعدددتل يدددال تشسلدددة مردددتراترؼ  طددددراترؼ التدددط تسددددشرؼ مدددؽ أااأ مردددتمرؼ الؾعل لدددة  كسدددت فدددر 

ضددددر را العسدددد  علددددى تظددددؾةر الساددددررال السحتسددددقلة  طددددرق تدرةدددددرت بسددددت مدددددتعد علددددى تز ةددددد الظددددام 
 فدددد  معددددتةلر السرددددترال الرددددتارا عددددؽ اأتحددددتا الددددد لط بتلسرددددترال التاشلددددة التددددط مظلقرددددت سددددؾق العسدددد  

 .للسحتسقلؽ

محتفغدتل غدزا تدؾل  سدعت إلدى رصدد  راأ يرةجدط طددؼ السحتسدقة فدط نتمعدتل مؽ الدراسدتل التدط 
( التدط 5..2السذت   التط تؾانررؼ فط  عل ترؼ    أسقت رت   اراسة ) زعرم    ركتل   أ دؾ ادؾارم   

أس رل عؽ عدا  تتئج مشردت: إن أهدؼ السذددال التدط تؾاندى الخدرةجلؽ عشدد مسترسدترؼ لسردتمرؼ الؾعل لدة 
دراترؼ فددط كدد  مددؽ: " اللغددة سددؾاأ مددؽ  نرددة  غددرهؼ أ  مددؽ  نرددة  غددر مرؤ سددلرؼ تتسثدد  فددط ضددع  طدد

اد جللزةدددة  الخقدددرا الكتفلدددة  التعتمددد  مدددا الحتسددد  اآللدددط  التحللددد   السردددترال التخرردددلة  التكلددد  مدددا 
العسدد  الجسددتعط  التؾاصدد    مددؽ ارسددقتم التددط أال إلددى تلددػ السذددت   فتسثدد  فددط كدد  مددؽ: السحتددؾ  

لت دددددلة  القلطددددة اأ تامسلددددة   طددددد أاددددتر العلسددددط للساددددررال الدراسددددلة  أعزددددتأ هلطددددة التدددددرةس  الجؾا دددد  ا
 القتتثؾن إلى ضر را تظؾةر السشتهج الدراسلة  أستلل  التدرةس  تؾفلر  لطة أ تامسلة مشتسقة .
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إلدى رصدد  راأ يرةجدط طددؼ  ( De Lange, Jackeling & Gut, 2006 ) أمزدت  سدعت اراسدة 
ل اراسدددترؼ فدددط السرتلدددة الجتمعلدددة  السحتسدددقة للتحاددد  مدددؽ السردددترال ال شلدددة  العتمدددة التدددط  ضدددعت يدددا

الك تمددددة السرشلددددة  السدتدددددقة اسددددتشتاا  إلددددى مددددت تدددددعؾ إللددددى مرشددددة السحتسددددقة  لجددددتن التعلددددلؼ الد للددددة بذدددد ن 
   الشتددتئج التددط تؾصددلت إللرددت الدراسددة تذددلر إلددى ضددر را التركلددز علددى السرددترال العتمددة التددط للخددرةجلؽ

لشتدتئج إلددى أن  ر دتمج بددتلؾرةؾس السحتسددقة الادتئؼ فذدد  تددتعد الخدرةجلؽ فددط سدؾق العسد    كسددت تذدلر ا
فدددط محت لدددة تز ةدددد الخدددرةجلؽ بتلسردددترال عتمدددة نشقدددت إلدددى نشددد  مدددا التعلدددلؼ السرشدددط الستخردددص لتلقلدددة 
اتتلتندددتل مرشدددة السحتسدددقة   إع إ ردددت فذدددلت فدددط تلقلدددة تؾطعدددتل الخدددرةجلؽ عشدددد ايدددؾلرؼ سدددؾق العسددد   

قدددر فدددط إعدددداا الخدددرةجلؽ  تشسلدددة مردددتراترؼ ال شلدددة  العتمدددة  كسدددت  ضدددر را مذدددتركة ار دددتامسللؽ بردددؾرا أ 
 تدال الشظتق ال علط فط  اص السرترال السعلؾمتتلة السحؾسقى .  

 السحتسدقلة السردترال عؾام   شدتأ تؾل الدارسلؽ اراأ ( الط رصد7..2 ست هدفت اراسة )الربلعط   
 :التتللدة السجدتأل التاشدط فدط التعلدلؼ هلطدة لظلقدة التاشلدة السحتسدقلة السرترال  شتأ عؾام  التاشلة   تحلل 

  ذد ت  التظقلد    طدد التددرة  مجدتل  التظدؾةر  القحد  مجتل  الحؾافز  الستلط السجتل العلسط  السجتل
 السذكؾرا  اأ اأربعة السجتأل فط الدارسلؽ اراأ فط اترتئلة األة ذال فر ق   نؾا عدم عؽ الدراسة
  الدؾزن  الحددا ارندة  تدد  الؾاتدد السجدتل ضدسؽ ايدر   الدى فادرا ايتلد  مدؽ طدد اآلراأ فدط اأت دتق ان

 السجدتل ان اعردر  الدذع  2 ت مالتس استخدم فاد اأترتئلة طلسة الدألة تحدةد  بغلة فارا  لك  السطؾع 
 القحد  مجدتل ثدؼ  التظقلد   التددرة  مجدتل ثدؼ الدارسدلؽ  مدؽ طقد  الكقلدر بتأهتسدتم محغدى العلسدط

 فدط السددؤ للؽ للددتاا مددتعجلة رسدتلة السؤادرال تلدػ  الحدؾافز فكت دت السدتلط السجدتل  ايلدرا  التظدؾةر 
 العؾامد  تحالد  علدى  العسد  تتللدت  الستتتدة للتحالد  اأ لؾةدتل  تحدةدد  ردت ل يدذ التعلدلؼ التاشدط هلطدة

 للتحال .  الات لة مائسة  تكؾن  تترل  الغر ف عشدمت اأير  

(  راأ الظدام تجدته  تالدلؼ الخظد  الجتمعلدة 8..2الددلتق اسدتظلعت اراسدة )الرتتتلدة    فط   دس 
لاددددؼ السحتسدددقة   السدددؾاا التدددط ةدرسدددؾ رت   التدددط ةرغقددددؾن فدددط اراسدددترت  غلدددر مظر تدددة ضدددسؽ الخظددددة 
الدراسدددلة   السعدددترف التدددط مدتددددقؾ رت يدددال اراسدددترؼ علدددى ادددد  معلؾمدددتل أ  مردددترال    تددد ثلر نردددة 

 التخرددص فددط الثت ؾةددة العتمددة   القر ددتمج الدراسددط  الددذع طقدد  علددى أستسددى الظتلدد    يل لددة  التسؾةدد  
 الظتل  العلسلة  اأنتستعلة   مؽ الشتتئج التط تؾصلت إللرت الدراسة مت ةلط:

 دددددرا السددددؾاا السحؾسددددقة فددددط الخظددددة الدراسددددلة التددددط تكددددد  الظلقددددة مرددددترال اسددددتخدام تكشؾلؾنلددددت  .1
 السعلؾمتل 
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مددتهؼ با ددتم الظتلد  مردترال الت كلدر العلسدط لحد   ىبح  التخدرا  علسدت ب  د بانراأ العس   ط  .2
 .السذدال التط طد تؾانرى فط تلتتى العسللة   تشسلة العس   ر ح ال رة 

عدم إلستم الظلقة  درنة كتفلة بتلسعتةلر الد للة للسحتسدقة  فر عردت   الردتارا عدؽ اأتحدتا الدد لط  .3
  معرد السدطالؽ الدايلللؽ   الاؾا لؽ السشغسة لعس  السؤسدتل اأطترتامة. للسحتسقلؽ الات ؾ للؽ

 مؽ السحتسد  مظلؾم هؾ بست ةتعل  فلست السدتاقللة ارعستل طظتو  مظتل  اتتلتنتل استشتاا  إلى 
 مرتمى رااأ السحتس  مؽ السظلؾبة ال السرتر   الخقرال السعترف   انقتل    تحدةد مرتم مؽ بى الالتم

أادترل    السردتم هدذه رااأ السحتسدقة يدرةج لت هلد  السشتسدقة التعلدلؼ  طدرق  أسدتلل     تحدةددالؾعل لدة
 الجتمعدتل فدط السظقادة تتللدت السحتسقلة التعللسلة القرامج ان ( إلى9..2اراسة )طظت ط  عؾةس   تتئج 
 % 80بحدؾالط الخدرةج لتز ةددعدتم  بذد  السحتسقط كتفلة بتلتعللؼ السعشلة ال طتل  غر مؽ هط العست لة
مردترا   العسد   لطدة مدا العسد  " مردترا التكلد  سدؾق  محتتنردت التدط  الخقدرال  السردترال السعدترف مدؽ

 مرترا التعتم   الذال على اأستااللة بتأعتستا   الادرال التحللللة   فرة  فط مرترا العس    اأترتل
 السختل ة  اأطترتامة الؾتدال فط للسحتسقة  العسلط تظقلاطال بتلجت   اأهتستم زةتاا   لالتكشؾلؾنلت ما
   ضااألتحتق بتلد رال التدرةقلة لتشسلة مرتراترؼ الؾعل لة    على السحتسقلؽ تذجلاةتظل   ارمر فتن
 .الجتمعط الشغتم فط  ال تعللة الجؾاا لتحال  لاعتستا  غؼ

  تحدةثرت ار للة للدراستل السحتسقط التعللؼ مشتهج تظؾةر( .2.1 تشت لت اراسة )الجلللط  ذ ؾن   
 السرشدط للتعلدلؼ العدتلسط  السدشرج الد للدة التعلدلؼ معدتةلر  اسدتخدام السحتسدقة مرشدة  متظلقدتل ةدتاأم بسدت

 هذه يال مؽ القتتثتن تؾص    العراق فط السحتسقلة التعللسلة السشتهج تظؾةر فط السرشللؽ للسحتسقلؽ
 متعلسدط لدد  السرشلدة السردترال  شدتأ عؾامد  أهدؼمشردت : إن  اأسدتشتتنتل مدؽ مجسؾعدة إلدى الدراسدة
 مرشة  كست أاتر إلى أن  السحتسقط بتلسشرج السرشة  رب  السحتسقلة العلسلة بتلسشتهج اأهتستم السحتسقة
 إلدى ارياطدط التعلدلؼ  ةددعؾ   اريداق لشغدتم متكدتما   إطدترا   تذدد  أياطلدة طدلؼ على تشظؾع  السحتسقة
 الحلدتا فدط الادلؼ هدذه  تقشدط اسدتسرارهؼ مدا السحتسدقة طدام فدط ال زدتئ  لغدرس مشتسدقة  لطدة تدؾفلر
  رت أستعت ةا مسدؽ أستسلة طؾاعد تسث  التط السعتةلر مؽ  اتدا هط الد للة التعللؼ معتةلر ان    السرشلة
 ان  إع أن السرشلة  السسترسة  غرةت   مت تؼ اراستى  لؽ الت ت ل ارنة لتالل  السحتسقط السشرج تظؾةر فط
   تلدػ الد للدة السحتسدقط التعلدلؼ معدتةلر مدا متظتبادة غلدر تتللدت السظقادة السحتسدقلة التعللسلدة مجاالقدر 

 ( .2.16الشتلجة تؾافات ما مت أس رل عشى اراسة ك  مؽ ) حل   أتسد  

 فدط  أ ثرهدت تد ثلرا السحتسدقة مرشدة ماؾمدتل أهدؼ ( 2.12السذددؾر  ؛  أ ضحت اراسدة ) السشردؾرع 
 الرطت لدة   السحتسدقلة السعدتةلر ال كدرع للسحتسدقة  اأطدتر(فط الساؾمتل التتللدة : متسثلة السحتسقلؽ   تأا
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 السرشلدة ا ر السشغسدتل الدى الدراسدة   كسدت تعرضدت) السحتسدقط  التعلدلؼ  السرشدة   اام طؾاعدد سدلؾك
 الى أن مدتهسة الدراسة  يلرت السرشة   تظؾةر تشغلؼ فط  مدؤ للترت السحتسقلؽ ت هل  فط  التعللسلة
ماأمدة  ذال  معلؾمدتل تدؾفلر مدؽ السحتسدقلؽ   تسددشرؼ   دتأا مددتؾ   فدط رفدا السحتسقة مرشة ماؾمتل
  تدتئج أفدرزل  طدد  راددا  أ ثدر طدراراترؼ  تجعد   اضدحة للسددت لدةؽ رؤةدة إعظدتأ الدى تدؤاع مؾثؾطلدة

 مؽ أ ثر السحتسقلؽ   تأا رفا مدتؾ   فط السحتسقط  التعللؼ ال كرع  اأطتر مدتهسة الدراسة أمزت  أن 
 .ارير   الستغلرال

إلدى رصدد تؾطعدتل كد  مدؽ " الظدام  (Yu, Churyket & Chang, 2013)فلسدت سدعت اراسدة 
   أصدحتم العسد  )مدد  ارتلدتح أصدحتم العسد  للسردترال  الستدربلؽ ) بعد إ ترتأ فترا التددرة  مقتادرا  (

  الظام الخرةجلؽ )السرترال السدتدقة مؽ السادررال الدراسدلة( " تجدته  التط ا تدقرت الظام الستدربلؽ(
مددتعدا مجسؾعة مؽ السرترال   ذلػ لرصد ال جؾال الستؾطعة فط تؾطعدتل ارطدراف الثاثدة   رددف أن 

 التعدددرف علدددى الظدددام  اعددددااهؼ للعسددد  فدددط السددددتاق  مدددؽ يدددال إمددددااهؼ  تؾطعدددتل أصدددحتم العسددد  
 أمزت  مدتعدا أصحتم العس  فط إعداا يظ  التددرة    تحدةدد  .السرترال الازمة لتلقلة معتةلر العس 

الثغدرال لتح لدز الظدام الستددربلؽ لتحددلؽ مردتراترؼ   طدد أسد رل  تدتئج الدراسدة عدؽ  ندؾاا فجدؾا كقلدرا 
متاتربة  لؽ أصحتم العس   الظام   لؽ تؾطعتل أصحتم العس   الظام الستدربلؽ  فلست كت ت ال جؾا

الخدددرةجلؽ فددددط بعدددض السرددددترال   طددددد أ صدددى القددددتتثؾن ب هسلددددة إاراك ارطددددتم ار تامسلددددة السحتسددددقلة  
أعزتأ هلطة التددرةس   الظدام علدى فردؼ تؾطعدتل  اتتلتندتل أصدحتم العسد  مدؽ السردترال   تحددلؽ 

 اق .السشتهج الدراسلة لتلقلة اتتلتنتل سؾق العس  فط السدت

 أصدحتم ؾطعتل ك  مؽ الظدام  لؽ ت إلى الساتر ة  ( Klibil & Oussiil , 2013) هدفت اراسة 
تجته مجسؾعة مؽ السردترال " السردترال ال شلدة  السردترال اداارةدة  مردترال تكشؾلؾنلدت السعلؾمدتل   العس 

تاددلؼ تلدػ السردترال إلدى السرترال ال كرةة  مرترال التعتم  مدا اآليدرةؽ  السردترال الذخردلة "  طدد تدؼ 
التاشلددة )ال شلددة(  السرددترال الغلددر تاشلددة )العتمددة( " الازمددة لخرةجددط السحتسددقة  السرددترالمجسددؾعتلؽ هسددت: 

 السحتسددقة يرةجددط معترفددؾن بدد ن السحتسددقلؽ السرشلددلؽلسسترسددة مرشددة السحتسددقة   تذددلر الشتددتئج إلددى أن 
  كسدت تذدلر تلتترؼ السرشلدة  جتح مؽ أن العتمة    ال شلة مؽ السرترال مجسؾعة  اسعة مج  أن مستلكؾن 

أربدتم العسد  ةقحثدؾن عدؽ الخدرةجلؽ الدذةؽ مستلكدؾن مجسؾعدة متشؾعدة مدؽ السردترال غلدر  إلى أنالشتتئج 
التاشلددددة )العتمددددة( تلدددد  اتتلددددت كدددد  مددددؽ: مرددددترال التعتمدددد  مددددا اآليددددرةؽ  السرددددترال ال كرةددددة  مرددددترال 

ة ار لدى  تلد  ةدر  أصدحتم ارعسدتل أن تلدػ السردترال تددتهؼ فدط تكشؾلؾنلت السعلؾمتل السرات  الثاثد
يلدد  طلسددة مزددتفة لرددؼ  فلسددت ةددر  الظددام أن السرددترال التاشلددة هددط التددط تحدددا طدددراترؼ لسسترسددة مرشددة 

 السحتسقة  مست م در عدم  نؾا تؾاص   لؽ أربتم العس   الظام.
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   فددددط السحتسددددقط ح لقر ددددتمج التعلددددلؼماتددددر  إطددددتر ( تظددددؾةر2.14فلسددددت تشت لددددت اراسددددة ) ددددؽ صددددتلح   
 ادطتر بتلخقرال  السرترال الازمة   ةرتكز السحتسقلؽ لت هل  الزا ةة بتعتقترهت تجر العربلة الجتمعتل
 تؾندى إطدتر الد للدة فدط السحتسدقط التعلدلؼ معدتةلر بتسدتخدام السحتسدقط التعلدلؼ مشدتهج لتظدؾةر الساتدرح
  لؽ ضع  التراب   إلى الدراسة تؾصلت الد للة   طد الستلط ادباغ معتةلر لتقشط العربلة الد ل معغؼ
 الستاتادة  اسدتخدام التظدؾرال عد  فدط العسد  سدؾق   متظلقدتل تتللدت السظقادة السحتسدقط التعلدلؼ  درامج

 .السحتسقط السجتل فط السعلؾمتل تكشؾلؾنلت

الستضددللؽ   نرددت ا تاددتاال مددؽ علددى مددد  العادددةؽ ( إلددى إ ددى 2.14أاددترل اراسددة )ب  ا ددراهلؼ   
طقدددد  العدةددددد مددددؽ الرلطددددتل السحتسددددقلة السرشلددددة للتعلددددلؼ السحتسددددقط فددددط الجتمعددددتل  السؤسدددددتل التعللسلددددة 
السختل دة ل ذددلى فددط رام ال جددؾا  ددلؽ ادطددتر الشغددرع  التظقلدد  العسلددط للقددرامج السحتسددقلة فددط السؤسدددتل 

  مسترسددط السحتسددقة  طلقددة السحتسددقة فددط القحددرةؽسددعت هددذه الدراسددة إلددى اسددتظاو  راأ لددذا  التعللسلددة
تذلر الشتتئج إلى أ ى على الرغؼ مؽ  نؾا ات تق  لؽ ترؾرال كدا السجسدؾعتلؽ إأ أن بعدض ال جدؾال   

ذلػ تدؼ ترددشل  السرددترال السحتسدقلة ارستسددلة  السرددترال السرشلدة أهددؼ العؾامدد  السددؤثرا لدد أ تدزال مؾنددؾاا
 مدؽ نردة أيدر    .  الظلقدة أن السردترال الالتامدة هدط أطد  مردترا مرسدةفط تدلؽ ةدر  فط كا السجسؾعتلؽ

 .ةدددر  السسترسددددلؽ أن السعرفددددة العتمددددة هددددط ارطددد  أهسلددددة مددددؽ ضددددسؽ مجسؾعددددة مددددؽ العؾامددد  السدر سددددة
 بتدضتفة إلى ذلػ  تذلر  تتئج هذه الدراسة إلى أن طلقة السحتسقة غلر مؤهللؽ بذد  كتم  لالتحتق 

 س .أن مخزا الظتل  للتدرة   مؽ ثؼ اأ خران فط سؾق الع مقتارا بتلسرشة طق 

ترددؾر ماتددرح لتظقلدد  معددتةلر الددتعلؼ السحتسددقط  ا رهددت فددط ضددق  ( 2.14اراسددة )ال لكددط   تتشت لدد  
نؾاا مشتهج السحتسقة فط الجتمعتل الدعؾامة.  تسّثلت مذددلة القحد  فدط عددم مراعدتا السعدتةلر الد للدة 

تردسلؼ مشدتهج القدرامج السحتسدقلة بتلجتمعدتل مسدت ةدؤثر سدلقت  علدى ك دتأا يرةجدط للتعللؼ السحتسقط عشدد 
 تؾّصدد  القتتدد  إلددى العدةددد مددؽ الشتددتئج أهسرددت أن معددتةلر التعلددلؼ السحتسددقط   السحتسددقة  طلددة مرددتراترؼ 

  تددؾّفر إراددتاال  اضددحة لكل لددة ترددسلؼ مددشرج السحتسددقة  ذلددػ ر رددت تددؾّفر مخرنددتل تعلددؼ مسدددؽ طلتسددرت
   اراددتاال  اضدددحة مسدددؽ اأسترادددتا  رددت عشدددد تحدةدددد  مزددت  تدددؾفّار معددتةلر التعلدددلؼ السحتسددقط السعدلدددة أ

   كست تّؼ التؾّص  إلى  نؾا عاطدة إمجت لدة  دلؽ معدتةلر مخرنتل التعلؼ السشتغرا مؽ السشتهج السحتسقلة
ط بتلسسلكددة العربلددة الدددعؾامة  التعلددلؼ السحتسددقط  بددلؽ معددتةلر الرلطددة الؾطشلددة للتاددؾةؼ  اأعتسددتا ار ددتامس
الستغلددرال القلطلددة  التدددط  تدددتؾنقىأضدد  لددذلػ تؾّصدد  القتتدد  إلددى تالاددة أّن التعلددلؼ السرشددط السدددتسر 

تذددددّد  ضددددغؾطت  علددددى عسللددددة التعلددددلؼ السحتسددددقط تلدددد  تتسثدددد  تلددددػ الستغلددددرال فددددط العؾلسددددة  التظددددّؾر 
 .التكشؾلؾنط
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 كيات آداب السيشةالسحهر الخابع : دراسات تشاولت قهاعج سله 
 International Accountants Educationطتمدت هلطدة السعدتةلر ارياطلدة الد للدة للسحتسدقلؽ 

Standards Board (IAESB)  باصددار أئحدة ب ياطلدتل السحتسدقلؽ السرشلدلؽ   هدط أئحدة تؾضدح
 ن اأسددتااللة الذددر ن السظلددؾم األتددزام  رددت مددؽ نسلددا السحتسددقلؽ السرشلددلؽ   تعددزز بذددد  كقلددر اددر 

 الحلتامددة فددط أااأ مرددتمرؼ الؾعل لددة   طددد زاا اأهتسددتم بزددر را تحلددط السحتسددقلؽ باؾاعددد سددلؾك   اام 
السرشة بعد سلدلة مؽ ال زتئح الستللة التط  طعدت فدط اآل  دة اريلدرا كدتن مدؽ  تلجتردت تدد ا ا رلدترال 

ثدر علدى اأطتردتا العدتلسط بردؾرا كقلدرا  متللة لكقدر  الذدركتل العتلسلدة فدط كثلدر مدؽ ا ل العدتلؼ مسدت أ
( التدددط 8..2لددذا أهدددتؼ العدةدددد مدددؽ الكتددتم  القدددتتثلؽ  دراسدددترت   مدددؽ تلددػ الدراسدددتل: اراسدددة )السعتدددتز  

استردفت تادمؼ  صد ت  تحللللدت  لازدلة ا رلدتر ادركة إ در ن ارمرةدلدة " كقدر  ادركتل الظتطدة فدط العدتلؼ " 
تدد ثلر كقلددر علدى مرشددة السحتسدقة  السرانعددة مسددت ةلادط الزددؾأ علددى بتعتقدتره مددؽ ارتدداا التددط كددتن لردت 

مؾضؾو ارياطلتل بتعتقتره مت عت    اطلت  مؽ تد ا اأ رلترال  ال زتئح الستللة    طد أاتر فط اراسدتى 
إلددى ضددر را األتددزام بتلاؾاعددد التددط تزددسؽ تلددتا  اسددتاال مددؽ ةتددؾلى أمددرا  مددؽ ارمددؾر الستعلاددة بسرددتلح 

 سددت أاددتر إلددى أن ا رلددتر اددركة إ ددر ن طددد ارتددق  بت عدددام  فادددان الكثلددر مددؽ أياطلددتل السرشددة   اريددرةؽ
 الدلؾكلتل الحسلدا مؽ طق  أطدراف عدةددا    أادتر أمزدت  إلدى أن بعدض الجتمعدتل ار ربلدة  ارمرةدلدة 

 الجتمعط.تؾنرت مؤيرا إلى تكثل  اراسة ارياطلتل فط مؾاا مدتالة ضسؽ مشتهج التعللؼ 

 أااأ تحددلؽ فدط السحتسدقة لسرشدة ارياطلدة األتزامدتل اسدتخدام ( إلدى.2.1أاترل اراسة )اللللدة  
 طقد  مدؽ ارياطدط األتدزام إن : أهسردت اسدتشتتنتل نسلدة إلدى القحد  يلدص  طدد السحتسدقلة   اداارال
 تحالد  أند  للخظدر   مدؽ اداارال السحتسدقلة تعدرض مدؽ مالد  أن مدؽ أ دد السحتسدقة مرشدة مسترسدط
    فط الازمة السرشلة العشتمة  بذل  السرداطلة التحلط بترياق السحتس  على مج   الك تأا الجؾاا
 تسددػ بدى   كلسدت مادؾم الدذع الدد ر بحد     اخص أع أ  مدطات   أ  محتسقت   سؾاأ كتن بى ماؾم عس 

 السددت لدةؽ  ثادة تحغى متللة إعداا طؾائؼ إلى ذلػ أا  السحتسقلة ارياطلة بتألتزامتل السرشة مسترسؾ
  تلدػ التسددػ عددم السحتسدقلة   رن اداارال رفدا مددتؾ   إلدى تدؾاع أن الشرتمدة فدط اد  رت مدؽ  التدط

 يدال مدؽ  ردت  كسدت تقدلؽ تتستدا التدط  الثادة السرشدة سسعة على معشؾةت   سؾف ةؾثر ارياطلة األتزامتل
 فدط األتزامدتل الستسثلدة الدراسدة  دلؽ متغلدرال نددا   طؾةدة ارتقدتن اطدةع  ندؾا ادتردتئط التحللد   تدتئج

 بدلؽ  الخددمتل الازمدة   بتلسردداطلة   بجدؾاا السرشلدة العشتمدة  قدذل الستعلد  السحتسدقة لسرشدة ارياطلدة
 اداارال  الازمدة السرشلدة العشتمدة  قدذل األتدزام  دلؽ معشؾةدة ارتقدتن عاطدة السحتسدقلة    ندؾا اداارال

  اداارال بتلسردداطلة  ندؾاا الخددمتل األتدزام  دلؽ معشؾةدة ارتقدتن عاطدة السحتسدقلة  كسدت تقدلؽ  ندؾا
 تظقلارت. صعؾبة إلى ةؤاع مست السحتسقة لسرشة السرشط الدلؾك طؾاعد  ضؾح السحتسقلة  عدم
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( إلددى  لددتن م رددؾم أياطلددتل أعسددتل السحتسدد  2.11 أتسددد ؛   تدددلؽ فلسددت سددعت اراسددة )محسددؾا
اداارع برددؾرا عتمددة   رصددد الددد ر الددذع تلعقددى أياطلددتل أعسددتل السحتسدد  اداارع فددط تحالدد  نددؾاا 
السعلؾمددتل السحتسددقلة التددط تتزددسشرت التاددترةر الستللددة  ا عدتسددرت فددط تحالدد  اطددة  نددؾاا التاددترةر   مددؽ 

راسددة: أن مرشددة السحتسددقة تخددتص بسجسؾعددة مددؽ السقددتات تسثدد  طددلؼ اأسددتشتتنتل التددط يلرددت إللرددت الد
أياطلة تعد بسثتبة ماتةلس مثتللة للدلؾك السرشط   مجسؾعدة طؾاعدد تسثد  الرد تل الددلؾكلة التدط ةتعدلؽ 
علددى السحتسددقلؽ التحلددط  رددت عشددد مسترسددة أعسددتلرؼ  عشددد تعددتملرؼ مددا اريددرةؽ سددؾاأ زمدداأ السرشددة أ  

 أن أاتر إلى أن الخرتئص الرئلدلة للسعلؾمتل السحتسقلة " الساأمدة  السؾثؾطلدة "  العساأ أ  غلرهؼ.
ذال عاطة طرامة ما مد  األتدزام بتلسعدتةلر ارياطلدة    بتلتدتلط تتحاد  ندؾاا السعلؾمدتل السحتسدقلة  

علؾمددتل  سدت تقددلؽ  نددؾا عاطددة ارتقددتن معشؾةددة  دلؽ معددتةلر أياطلددتل أعسددتل السحتسدد  اداارع  نددؾاا م
 التاترةر الستللة   أن لسعتةلر أياطلتل السحتس  اداارع أثر إمجت ط فط رفا نؾاا التاترةر الستللة. 

 الددلؾك طؾاعدد مد  دة تظقلد  أهسلدة علدى الؾطدؾف ( إلدى2.12اراسدة )الدرزع  عقدد      هددفت
  تلػ مؾع لرت التزام مد  على  التعرف غزا  طظتو فط ال لدظلشلة الؾطشلة الدلظة  زارال فط ارياطط
 معغدؼ أ دد  :أهسردت مدؽ الشتتئج مؽ مجسؾعة إلط الدراسة تؾصلت  طد عللرت  الستعترف  الاؾاعد السقتات
  السعدتةلر ارياطلدة الددلؾك طؾاعد مد  ة تعتسد غزا طظتو فط الحدؾملة الؾزارال أن الدراسة علشة أفراا

  زارال  دلؽ إتردتئلة األدة ذال فدر ق  تقدلؽ عددم  ندؾامختل دة  كسدت   بشدد  العدتم  الاظدتو لسدؾع ط
 الدؾزارا مزا لدة مددا إلدى ُتعدز   ارياطط الدلؾك طؾاعد لسد  ة اعتستاهت تؾل ال لدظلشلة الؾطشلة الدلظة

 لشذتطرت   الاظتو الذع تشتسط إللى.

األتدزام  رهسلدة  العتمللؽ اداارا إاراك  مد  الؾعل ة ( أياطلتل2.13 ست تشت لت اراسة )محسؾا  
اداارع   طدد   اد دداو الؾعل دة أياطلدتل  دلؽ  التد ثلر( اأرتقدتن عاطدة ) العاطدة  تحللد   ردت   تحدةدد
 التجت س الى تؤاع العتمللؽ  رت مدتراد السشغسة فط أياطلة مد  ة تؾفر أن الى الدراسة  تتئج يلرت

 العللدت الجردتل ضدغؾن مدؽ  تحسدلرؼ العدتمللؽ تظدؾةر فدط  تددرؼ العدتمللؽ لجسلدا  التؾافد  اأياطدط
 فدط  السردداطلة الشزاهدة  امتا ردت أياطلدت ملثتطدت تدؾفلر  مقدتات السد  دة   أن طدلؼ مخدتل  مدت أرتكدتم
  اد دداو أياطلدتل الؾعل دة  دلؽ معشؾةدة األدى ذال ارتقدتن  تد ثلر  أادترل إلدى  ندؾا عاطدتل طراراتردت 
شغسدة   عدؽ إمدت لدة ترسدلق السسترسدتل ارياطلدة لسرشدة السحتسدقة  الس  الجستعدة ال درا مددتؾ   علدى

 التددددطل  فدددط التعلدددلؼ السحتسدددقط بتلجتمعدددتل مدددؽ يددددال اأعتسدددتا علدددى  دددرامج تعلدددلؼ محتسدددقط تحددددت ط 
( إلددى 2.13متظلقددتل معددتةلر التعلددلؼ السحتسددقط الد للددة  كسددت أاددترل  تددتئج اراسددة )محسددؾا   يددر ن  

العسللددة التعللسلددة  التددط كددتن مددؽ أهسرددت التركلددز علددى الشادد  السعرفددط رصددد بعددض أسددقتم الارددؾر فددط 
للسعلؾمتل السحتسقلة  عدم اماأ السرترال التعللسلة التركلز السظلؾم   هذا اا  الى تد ط ال رؼ  قعض 
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اأمددددؾر الرتمددددة لسسترسددددة مرشددددة السحتسددددقة  مددددؽ اهسرددددت اياطلددددتل السرشددددة  كسددددت ان  الخظدددد  الدراسددددلة 
 حتسقلة فط الجتمعتل اأرا لة أ تتزسؽ مؾاا مدتالة تتعل  ب ياطلتل السرشة.لتخررتل الس

(  لدددتن ا ر السعدددتةلر السحتسدددقلة  اياطلدددتل السرشدددة كزدددؾاب  2.14فلسدددت اسدددتردفت اراسدددة ) دددزال   
للسسترسدتل السحتسددقلة  بتدضددتفة إلددى ا رهددت فددط تحالدد  مؾثؾطلددة الاددؾائؼ الستللددة فددط الذددركتل الرددشتعلة 
السددددتهسة العتمدددة اررا لدددة   طدددد تؾصدددلت  تدددتئج الدراسدددة إلدددى أن الذدددركتل الردددشتعلة السددددتهسة العتمدددة 
اررا لددة تلتددزم  تظقلدد  السعددتةلر السحتسددقلة   أ تلتددزم فددط تظقلدد  اياطلددتل السرشددة   أن تظقلدد  السعددتةلر 

الرددشتعلة السدددتهسة العتمددة  السحتسددقلة  اياطلددتل السرشددة محادد  السؾثؾطلددة فددط الاددؾائؼ الستللددة بتلذددركتل
اررا لددة  كسددت تقددلؽ  نددؾا تدد ثلر إمجددت ط ذ  األددة إترددتئلة لتظقلدد  اياطلددتل السرشددة علددى السسترسددتل 

 .السحتسقلة

 ارربدتح فدط إاارا مسترسدتل  ذد  فدط نعدةا السر  السحتسدقة مرشة  عؽ الد ر الذع تلعقى ارياطلتل
 ارياطلتل هذه عشتصر ت ثر ( معرفة2.18الرتسؽ   استردفت اراسة )عثستن  عقد السدتهسة اركتل
 الدراسدة  الذد تفلة   طدد تؾصدلت  الشزاهدة السرشة  الك تأا اأستااللة  األتزام بتلسؾضؾعة  فط  الستسثلة

 السرشلة الك تأ بتلسؾضؾعة  اأستااللة  األتزام فط الستسثلة  السرانعة السحتسقة مرشة أياطلتل أن إلط
الددؾاا لة   السددتهسة الذدركتل ارربدتح فدط إاارا مسترسدتل ا تذدتف فدط سدتهست  الذد تفلة  الشزاهدة
 مدؽ ادغدراأ مغدتهر مؽ مغرر أع ضد السحتسقلؽ  السرانعلؽ لحستمة تذجلعلة  ستئ   ا ذتأ  تظؾةر
 سدلؾك إلدى بعزدرؼ تؾندى  ت دتاع   بتلسرشة ملتزمؾن  سؾف تجعلرؼ التط  السدتفآل الحؾافز  غتم يال
( فط اراسترست التط تشت لت الد ر الدذع مسددؽ أن ةؤامدى 2.18أاتر )عقد    ارسسرع  أياطط   غقر

التعللؼ السحتسقط فط ترسلق أياطلتل مرشة السحتسقة إلى  نؾا عاطة ذال األة إترتئلة  دلؽ التعلدلؼ 
حتسدددقلة علدددى األتدددزام السحتسدددقط  ترسدددلق أياطلدددتل مرشدددة السحتسدددقة  كسدددت تدددؾثر السقدددتات  السعدددتةلر الس

  ب ياطلتل مرشة السحتسقة.

 مؽ يال مرانعة الدراستل الدتباة أمدؽ استشتتا الساتغتل التتللة :
بعددض الستغلددرال "العؾلسددة  تحرةددر التجددترا  أثددر استكذددتف علددى العربلددة الدراسددتل بعددض ركدزل

 ؛...2  مدؽ: "أ دؾ الشردر  الت هلد  السرشدط للسحتسد  كدراسدة كد العتلسلدة  تكشؾلؾنلدت السعلؾمدتل علدى
تالدلؼ مشغؾمدة مرشدة  اآليدر بعزدرت "   تشدت ل 2.12السشردؾرع  السذددؾر   ؛ 2..2 أ ؾزر    اهسش

 "  معرفدة 2.13ارسدعد   ؛ .2.1القحلرط   ؛ 14..2السحتسقة كدراسة ك  مؽ: " نسعة  هالط  
السذدددال  السعؾطددتل التددط تحددد مددؽ ك ددتأا ارااأ كدراسددة كدد  مددؽ: " الرااددد    راأ الكتمشددة ارسددقتم
" العؾامددد   7..2"  فلسدددت تشدددت ل " الربلعدددط   2.14ب  ا دددراهلؼ   ؛5..2زعدددرم   يدددر ن   ؛ 2..2

"إلددى  9..2التددط مسدددؽ اأسددتشتا إللرددت فددط  شددتأ السرددترال السحتسددقلة التاشلددة   أاددتر "الاظددت ط  عددؾةس  
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تندددتل سدددؾق العسددد  مدددؽ السردددترال  الخقدددرال  السعرفدددة السظلؾبدددة مدددؽ السحتسددد  رااأ مرتمدددى  لدددتن اتتل
ؾطعدتل كد  مدؽ ماتر دة ت Klibi & Oussiil , 2013 “ “ Yu, et al, 2013  ; الؾعل لدة  كسدت تشدت ل

  ركدددزلسسترسددة مرشدددة السحتسددقة  الازمدددة لخرةجددط السحتسدددقة  تجدددته السرددترال  أصدددحتم العسدد الظددام 
 ,.Lange, et al “تاللؼ التعللؼ السحتسقط فط السؤسددتل ار تامسلدة  كدراسدة كد  مدؽ :  لىبعزرت ع
 ددؽ صددتلح    ؛ 2.13محسددؾا   يددر ن    ؛ .2.1الجلللددط  ذ ددؾن    ؛ 8..2الرتتتلددة    ؛ ”2006
" ا ر التعلددلؼ السحتسددقط  2.18  فلسددت تشت لددت اراسددة " عقددد    ارسددسرع    2.14ال لكددط    ؛2.14
ترسلق أياطلتل مرشة السحتسقة   كسدت تشت لدت بعدض الدراسدتل أثدر السعدتةلر ارياطلدة كدراسدة كد  فط 

؛ 2.12الددددرزع  عقددددد     ؛ 2.11محسدددؾا   يددددر ن    ؛ .2.1اللللددددة   ؛ 8..2مدددؽ : " السعتددددتز   
 .2.18عقد الرتسؽ  ؛ عثستن  ؛2.14 زال     ;  2.13محسؾا   

أن الدراسدة الحتللدة تختلد  عدؽ  مؽ يال استعراض السحدت ر التدط تشت لتردت الدراسدتل الددتباة ةتقدلؽ 
   تختلد  كددذلػ فدط )الحددد السؾضدؾعط( تلدد   الدراسدتل الددتباة فددط كد  مددؽ:  )الحدد السدددت ط  الزمشدط(

فدددط الاظدددتو تددددعى الدراسدددة الحتللدددة إلدددى رصدددد مدددد  امدددتاك السحتسدددقلؽ العدددتمللؽ فدددط اداارا الستللدددة 
الحدؾمط  د لة الكؾةت للسرترال السرشلة مؽ  نرة  غر العتمللؽ بى    بلدتن طقلعدة العاطدة  ارثدر  دلؽ 
امددتاك السحتسددقلؽ للسرددترال السرشلددة  مددد  تسددددرؼ باؾاعددد الدددلؾك السرشددط عشددد أااأ مرددتمرؼ الؾعل لددة 

تؼ اأست تاا مؽ الدراستل الدتباة مؽ ست مست مذد  ايتافت  نؾهرةت  عست سعت إللى الدراستل الدتباة   ك
 يال الحرؾل على الكثلر مؽ السعلؾمتل التط ستهست فط  شتأ أااا الدراسة.

 الثاني "الجراسة الشعخية" السحهر

 السيارات السيشية السحاسبية -9
 ذدددد ل مرشددددة السحتسددددقة اسددددتجتبة للخدددددمتل التددددط محتتنرددددت الجسرددددؾر مددددؽ فحددددص تلددددتاع للقلت ددددتل 
 السعلؾمدددتل الستللدددة مدددؽ يدددال نسدددا ارالدددة الثقؾتلدددة الستعلادددة بترتدددداا اأطتردددتامة مؾضدددؾو التحالددد  

لدى  تلجدة  تاللسرت   بجت   ماتر ة تلػ الت  لدال  السدزاعؼ مدا السعدتةلر السحتسدقلة السعتسددا   التؾصد  إ
تادددرر مدددت إذا كت دددت تلدددػ السدددزاعؼ طدددد عرضدددت برددددق  عدالدددة أم أ ؟ لدددذا مادددا علدددى عدددتت  السحتسدددقلؽ 
السرشلددلؽ مدددطؾللة  ا را  هتمددت  تجددته السجتسددا  أن اتجددته  سددلؾك السحتسددقلؽ ةددؤثر فددط مدددتؾ  أااأ تلدددػ 

السددت لدةؽ مدؽ مرشدة  الخدمتل  مؽ ثؼ ةؤثر فط تحال  الرفتهلة اأطترتامة للسجتسدا  مسدت معدزز ادعؾر
السحتسقة بتلثاة    أ مسدؽ للسحتسقلؽ أن محتفغؾا على تسلزهؼ  ت ؾطرؼ فدط أااأ الخددمتل السشؾطدة  ردؼ 

 ان التظدؾر الددرةا فدط ا ن امتا رؼ للخقرال  السرترال السرشلة  التزامرؼ باؾاعد   اام سلؾك السرشة   
على عدم طدرا السحتس  التاللدع أا  إلى ة الستغلرا   عتلسشت السعتصر  اتتلتنتل اأطترتامتل العتلسل

لالدتم ب عقدتأ مرتمددى الؾعل لدة بد دتأا   فزددا  عدؽ اأ تاددتاال الؾاسدعة للتعلدلؼ السحتسددقط فدط السؤسدددتل ا
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ار تامسلة  إع أن الدراسة الجتمعلة فدط السجدتل السحتسدقط لدؼ تعدد طدتارا علدى تز ةدد الظدام بتلسردترال 
إلدى إتددتو ال جدؾا  دلؽ التعلدلؼ السحتسدقط  مزا لدة  (Albrecht & Sack, 2000)تر  طدد أاد  السظلؾبدة

 Henderson, 2001; Daff , De)مرشدة السحتسدقة بذد ن السردترال السرشلدة السظلؾبدة  كسدت أادتر 
Lange & Jackling , 2012) إ ددتم الظدام السردترال التدط تتشتسد  مدا اتتلتندتل  ضدر را إلدى

تح  بى الظام  لذلػ اطتدرح أن تكدؾن السادررال الدراسدلة السحتسدقلة تعددس زةدتاا طظتو العس  الذع سلل
السحتسدددقلؽ السزةدددد مدددؽ السر  دددة  لتز ةددددبتعتقترهدددت طرةادددة التركلدددز علدددى تظدددؾةر السردددترال ال شلدددة  العتمدددة 

لزدددستن تحالدد  مدتسدد  لسرشدددة  الادددرا علددى التكلدد  مدددا التظددؾر السدددتسر فدددط اتتلتنددتل سددؾق العسدد  
الزدغؾن الستزاةدددا مددؽ مدددتخدمط الاددؾائؼ الستللددة التغلددرال اأطترددتامة  السرشلددة     تلجددة لتلددػ السحتسدقة  

مؽ مدتهسلؽ  مدتثسرةؽ  اائشلؽ   اتبدتل  اتحدتاال  مشغسدتل ا للدة  نسعلدتل  أنردزا تدؾملدة تكؾ دت 
سحتسدددقة  ترلطدددة السشدددتت الدددازم لتظقلددد  هدددذه عددددا مشغسدددتل اسدددتردفت  ضدددا السعدددتةلر الد للدددة لسرشدددة ال

 السعتةلر  أهؼ هذه السشغستل: 

 االتحاد الجولي للسحاسبين  9-1
عزددؾ  مشغسددة فددط  155   ةزددؼ فددط عزددؾةتى 1977مشغسددة عتلسلددة لسرشددة السحتسددقة ت سددس عددتم 

فددط ةردددف اأتحددتا إلددى تعزةددز مرشددة السحتسددقة   ( مللددؾن محتسدد  2.5ا لددة مسثلددؾن أ ثددر مددؽ ) 118
العتلؼ  السدتهسة فط تظؾةر اطترتا ا لط طؾع مؽ يال إ ذتأ معدتةلر مرشلدة عتللدة السددتؾ   التذدجلا 

سعددتةلر الد للددة : " ال طددد طتمددت لجددتن اأتحددتا  ؾضددا السعددتةلر التتللددة   علددى اعتستاهددت.  لتحالدد  مرتمددى
معدتةلر الت هلد    ياطلدتل السرشدةطؾاعد ا للدة ر   معتةلر ا للة لرطتبة الجؾاا  للسرانعة  يدمتل الت  لد

   ةش ذ  ر تمج عس  اأتحتا مؽ طق  اللجتن التتللة:"  معتةلر السحتسقة الد للة فط الاظتو العتم  الد للة
   طددد هدددف لجشددة الاظددتو العددتم  لجشددة السحتسددقة الستللددة  اداارةددة  لجشددة الدددلؾك السرشددط  لجشددة التعلددلؼ

 متللة طؾائؼ دعداا   التظقل لل رؼ  طت لة عتللة بجؾاا تتستا معتةلر عدااإ إلى  اأتحتا الد لط للسحتسقلؽ
  التدط العدتلؼ ا ل اغلد  فدط  للتظقلد    أن تردلح العتلسلدة السدتل ق راسأسدؾا فدط متقشلردت مددتعد بذدد 
 لسددتخدملرت مائسدة  تكدؾن   ردت ق الؾثدؾ  مسددؽ عتللدة بذد تفلة تتستدا متللدة طدؾائؼ إعدداا ةدتؼردت يال مدؽ

 (. 3..2)ارلؾسط  

  (IAESB) لجشة معا يخ السحاسبة الجولية 9-2
 تلجدة إت دتق الجسعلدتل  السعتهددد السرشلدة الرائددا فدط مجددتل  1973ةؾ لددؾ  29 ذد ل تلدػ اللجشدة فدط  

السحتسقة  السرانعة   طد إ تدقت تلدػ اللجشدة إعترافدت  ا للدت   اسدعت  ب هللتردت فدط إصددار معدتةلر السحتسدقة 
عزدؾا فدط اأتحدتا الدد لط إ زؼ إللرت الرلطدتل السحتسدقلة السرشلدة التدط كت دت  1982 فط عتم الد للة  

 ت  لدد لدد ر تلدػ اللجشدة فادد تدؼ اأت دتق  دلؽ معلدترا محتسدقلت ا للدت    41للسحتسقلؽ تل  طتمت باصددار
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اللجشدددة  اأتحدددتا الدددد لط للسحتسدددقلؽ علدددى أن تكدددؾن تلدددػ اللجشدددة صدددتتقة ارهللدددة فدددط الشظددد  بتلسعدددتةلر 
ر  الشغددتم ارستسددط لرددت  تددؼ تدددسلة مجلددس تددؼ إعددتاا هلدلددة لجشددة السعددتةل ...2 فددط عددتم السحتسددقلة  

هدؾ السددطؾل عدؽ إصددار معدتةلر السحتسدقة  1..2معتةلر السحتسقة الد للة الذع اعتقر  دأا مؽ أ رةد  
الد للددة  دددأ مددؽ لجشددة السعددتةلر تلدد  تقشددى هددذا السجلددس نسلددا السعددتةلر السحتسددقلة الرددتارا عددؽ لجشددة 

الدد ل علدى تكددؾةؽ هلطدتل تعشدط باعددداا السعدتةلر الؾطشلدة فددط  لاددد عسلدت العدةدد مددؽ السعدتةلر الد للدة   
ضددؾأ السعددتةلر الد للددة للسحتسددقة  ةت دد  مددا تؾنلرتترددت  إأ إ ددى مددؽ الزددر رع العسدد  علددى تظددؾةر تلددػ 
السعددتةلر بسددت ةتشتسدد  مددا  لطترددت  متظلقتترددت  اتتلتنتترددت الختصددة فددط عدد  السشددتت الاددت ؾ ط  اأطترددتاع 

 السجتسا.  اأنتشتعط الدتئد فط

 (IAPC)  لجشة مسارسة التجقيق الجولي 9-3
ا لددة فددط  49نسعلددة محتسددقلة تسثدد   63 تلجددة ات ددتق  طعتددى  1977 ذدد ل تلددػ اللجشددة فددط أ تددؾبر  

 السرشلددة بخدداف معددتةلر لجشددة السحتسددقة الد للددة  ذلددػ بغددرض ذلددػ الؾطددت   اصدددرل العدةددد مددؽ ارمددؾر
 الد للة. ضا معتةلر  اراتاال السرانعة 

  ةيسحاسبالسيشية الالسيارات  -11
أصددقحت السشغسددتل تددراهؽ فددط سددقتق السشتفدددة علددى أمددرةؽ ار ل : السؾاهدد  ) رأس السددتل القذددرع ( 

   الدقل  إلى إمجتا مشغسة رابحة هؾ تدؽ استغال الاؾ  العتملة   الثت ط: ارفكتر )رأس الستل ال كرع(
 طددددرترت علدددى اد دددداو  اأ تكدددتر  لدددذلػ معتقدددر تحدةدددد الك دددتأال " السعدددترف  السردددترال" مدددؽ الزدددر رةتل 

(    تكسدؽ أهسلدة الك ددتأال كؾ ردت تركدز علدى سدلؾكلتل تت د  مددا 2.14لتحالد  الشجدتح ) أ دؾ الجددائ   
تحاددد  أهدددافرت    تدددتخدم الك دددتأال كؾسددللة لتحالددد  السؾاأمددة  ددلؽ أااأ كددد  مددؽ ال دددرا ثاتفددة السشغسددة   

 السشغسددة  رسددتلترت  اسددتراتلجلتترت  بلطترددت الخترنلددة    تجدددر اداددترا إلددى التسللددز  ددلؽ مرددظلح الادددرا 
ال  الك دددتأا تلددد  تعتقدددر الاددددرا مظلددد  أستسدددط رااأ  عل دددة مدددت   لشسدددت الك دددتأا هدددط السعدددترف  السردددتر 

 الدددستل التددط تسلددز  ددلؽ ذ ع ارااأ الست ددؾق  ارااأ الستؾسدد    ةجدددر اداددترا إلددى أن الك ددتأال التددط 
تتاأم ما أهداف العس  تدتعد على تعزةز  جتح السشغسدة  كسدت ةشقغدط علدى السشغسدة تحدةدد اتتلتنتتردت 

   بتلتدتلط (Tülay, 2011) مؽ الك تأال ارستسلة "السعترف  السردترال  الددلؾكلتل  الاددرال" ل فدراا 
تعدددرف     التدددط مجددد  أن ةتستدددا  ردددت السحتسدددقلؽمسددددؽ الادددؾل بددد ن السردددترال تعدددد أتدددد عشتصدددر الك دددتأا 

ذلدددػ الجدددزأ مدددؽ مجسؾعدددة الاددددرال التدددط مظلقردددت السحتسدددقؾن السرشلدددؾن لتحالددد  السردددترال السرشلدددة ب  ردددت "
السعرفدددة   الادددلؼ  اريددداق   السؾاطددد  السرشلدددة  الك دددتأا   أن تلدددػ الاددددرال تذدددس  إضدددتفة إلدددى السردددترال 

مدددؽ السعرفدددة  السردددترال السدتددددقة التدددط تتزدددسشرت السشدددتهج الدراسدددلة فدددط الجتمعدددتل مجسؾعدددة تتزدددسؽ   
 مؽ هذه السرترال ةتؼ الحرؾل على تؾتلدهت مؽ طق  عدا مؽ الكتتم الستخررلؽ فط هذا السجتل    
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التعلدددلؼ السرشدددط السددددتسر   فدددط الؾاطدددا أن السردددترال   العسللدددة  الخقدددرا السحتسدددقط   للقر دددتمج ارثدددر الكلدددط
 .اأتحتا الد لط للسحتسقلؽالتاشلة تسدؽ السحتسقلؽ السرشللؽ مؽ أااأ عسلرؼ بذد  فعتل  فات لسعلتر 

 أنهاع السيارات السيشية  11-1
تحدت يسدس  السظلؾبدة مدؽ طقد  السحتسدقلؽ السرشلدلؽ  طدد اارندتتشؾعت السردترال السرشلدة السحتسدقلة 

(  International Accountants Education Standards Board, 2010)  فد  مجسؾعدتل
 هط" السرترال ال كرةة   السردترال التاشلدة  الؾعل لدة  السردترال الذخردلة  مردترال العاطدتل الذخردلة 

طقادددت  آلراأ يزدددعت للعدةدددد مدددؽ  التردددشل تل  اأتردددتأل  مردددترال اداارا التشغلسلدددة  التجترةدددة "   طدددد 
طددد    (Ormond, 2002)العدةددد مددؽ الكتددتم  القددتتثلؽ  السشغسددتل السرشلددة مددشرؼ علددى سددقل  السثددتل

 صش  السرترال السرشلة فط يسس مجسؾعتل: 

 "  السيارات السعخفية واإلدرا يةأواًل: 
  تتزسؽ كا مؽ : (2..2)مراا  سللستن   

مدؽ معرفددة  فرددؼ    هددط تلددػ السردترال التددط تسدددؽ ال درا مددؽ اسدتخدام أ ذددظتى الذهشلددة الحىشييية: السييارات
 ةسددؽ اعتقدتر السحتسد  متستعدت بتلسردترال الذهشلدة إذا    ت كلر   تذكر   ذكتأ اأستخدام ارمث  

: تحدةددد أمددت ؽ السعلؾمددتل السائسددة  الحرددؾل مشددى علددى مرددتارهت السختل ددة  ىمددت كددتن طددتارا علدد
  فرسردددت   ضدددعرت مؾضدددا التظقلددد  ارمثددد    الاددددرا علدددى اأست ددددتر  القحددد    الت كلدددر  تشغلسردددت

التحلللدط    السشظاددط   اطشددتو اريددرةؽ بددتلحجج   القدراهلؽ   أمزددت  التعددرف علددى السذددت   الذددتئكة 
السحتسدد  فددط تتنددة للسرددترال  العسدد  علددى تلرددت ب سددلؾم مقتكددر للسذدددلة  مسددت تادددم ةتزددح أن 

تسّدؽ مددؽ تدد  السذدددال   صددشتعة الاددرارال   اصدددار ارتدددتم ةدد ؾةتترت الدددتى  كددطالذهشلددة بسدددت
 الجلدا فط الحتأل التشغلسلة السعادا.

   هانيًا: ميارات فشية ووظيفية
 هط تلػ السرترال التط تسدؽ السحتس  مؽ أااأ مرتمى الؾعل لة السدرندة بسرشدة السحتسدقة   هدط :  

 .بدلؾك السحتس  مؽ تل  طدرتى على ضق    دى  التعتم  ما اآليرةؽالسرترال الدلؾكلة السرتقظة 

   السيارات الذخريةهالثُا: 
إذا مددت كددتن طددتارا علددى: إاارا ذاتددى   أن مدددؾن لدمددى   السحتسدد  ذ  مرددترال اخرددلة ةسدددؽ اعتقددتر 

تح لددز     العسدد  الادددرا علددى السقددتارا  التدد ثلر   الددتعلؼ الددذاتط   تحدةددد اأ لؾةددتل  مددا الادددرا علددى تشغددلؼ
 الادرا على التعتم  معى   مراعتا طلؼ  أياق  مؾاط  السرشة عشد صشا الارار    اآليرةؽ  تؾطا التغللر

  أن ةتر  بتلدرةة  ارمت ة   لدمى الحذر السرشط.
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   ميارات التعامل مع اآلخخين واالترال بيمرابعُا: 
اآليرةؽ فط اتجته تحالد  السش عدة السذدتركة  هط تلػ السرترال التط تسدؽ السحتس  مؽ العس  ما 

   : تددؽ الت دت ض مدا اآليدرةؽ للسشغسة   ةسدؽ اعتقتر السحتس  مستلكت لرذه السردترال إذا مدت اسدتظتو
   الت دتهؼ  التعتمد  مدا ال در ق الثاتفلدة  الذهشلدة ل فدراا  ا تكدتر الحلدؾل (IFAC)العس  ضسؽ فرق عس  

  تددد  السؾاطددد  الستعترضدددة بد دددتأا   الاددددرا علدددى السشتطذدددة  تاددددمؼ التادددترةر تددددا لرت   ا دددرام اأت تطلدددتل  

  .  الدفتو عؽ  رائى

   : السيارات التشعيسيييةخامداً 
 تعددددد أمزددددت   هددددط السرددددترال اداارةددددة " مرددددترال إاارا ارعسددددتل  تشغلسرددددت " السرتقظددددة بتلسشغسددددة    

هدذه السردترال تسددؽ السحتسد  مددؽ السردترال التدط تحتتنردت السشغسدة لتدتسدؽ مدؽ تش لدذ اسدتراتلجلتترت     
 فرؼ نسلا مغتهر سلر العس  بتلتشغلؼ.

 قهاعج وآداب وسلهك السيشة  -11
 بسثتبدة تعتقدر  التدط ارياطلة الالؼ تسث  التط السقتات مؽ مجسؾعة السرشة   اام سلؾك طؾاعدتعتقر 

  ردت التحلدط العزدؾ علدى ةتعدلؽ التدط تلالددلؾكل تسثد  طؾاعدد  مجسؾعدة السرشدط  للدلؾك ماتةلس مثتللة
 الدى تشادؼ السرشط الدلؾك طؾاعد ف ن  عللى   العساأ السرشة زماأ ما تعتم   عشد مسترسة أعستل عشد

السقدتات  هدذ  ترتكدز الاؾاعدد  محددؼ الدذع العدتم اأطدتر السقدتات  تسثد  السقدتات  الاؾاعدد هسدت مجسدؾعتلؽ
 فدط  الت دت ط  اأسدتااللة  السؾضدؾعلة الشزاهدة مثد  ارياطلدة مدؽ الادلؼ مجسؾعدة علدى الددلؾكلة  الاؾاعد
 اعتراف الاؾاعد  رذه األتزام اخرلة    ةعتقر ان  مشتفا مؽ تحرة  ا  الح   تستن  عدم العس  اااأ
 مدؽ الاؾاعدد  ردذه  طقدؾلرؼ  الدزماأ  مددتخدمط السعلؾمدتل   السجتسدااتجدته  بسددؤ للتترت السحتسدقة مرشة
 للددلؾك  ندؾا طتئسدة باؾاعدد (   ةعدد1997السجتسدا ) الرتللدط   ثادة  ا تددتم السرشدة مددتؾ   رفدا اد ن

 تحالد  فدط للسدؾع لؽ   تددتعد بتلشددقة أتدد أهدؼ الؾثدتئ   هدط السشغسدتل  فعتللة لزستن أستسلت   عشررا  
ارتقتطردت ب صدحتم السردتلح    أسدلؾم التشغلسلدة طلسردت السشغسدة   ترسدلق عسد  رةادةفدط ط الذد تفلة

 تذلر إتد  الدراستل إلى أن السشغسة التط تعتسد فط مسترسة أعستلردت علدى طتمؾسدت  أياطلدت   انتستعلدت  
 (Schapiro, 2001)تاات  تتئج ت ؾطت فلرت على السشغستل التط أ تستلػ مث  هذا الاتمؾس 

  الاؾاعدد السقدتات ب  ردت مجسؾعدة ارياطلدة األتزامدتل الادت ؾ لؽ للسحتسدقلؽ ارمرةددط السعردد عدرف
 تحددؼ التدط للاؾاعدد عتمدت   إطدترا   تذد  التط عؽ السدؤ للة تعقر  رؾصت تسث  التط  ارتدتم  التغللرال
تؾنلردتل  تعدد  التدط  التغللدرال  الاؾاعدد السقدتات ضدسؽ السدذكؾرا محددا للسددؤ للتل اطل  بذد  الدلؾك
  الحدتأل  ار ضدتو تظقلاتل التغللرال تلخص  ذلػ مشرت تحد أن ا ن  مؽ الاؾاعد تظقل   ظتق تؾل
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( ب  ردددت "مجسؾعدددة 6..2   عرفردددت )التسدددط  (2..2الادددت ؾ لؽ   للسحتسدددقلؽ ارمرةددددط الحالالدددة )السعردددد
عشدد السسدترس سدلؾكت  معلشدت  مادؾم طؾاعد  أصدؾل متعدترف عللردت عشدد أصدحتم السرشدة الؾاتدد التدط تددتلزم 

على األتزام  تل  مدؾن مراعتترت السحتفغة علدى السرشدة  ادرفرت.  ان اديدال  ردت يدر ا عللردت  علدى 
  تستمددة أفزدد  رعزددتأ السرشددة  اددرفرت  هددط تددؾفر غرضددلؽ بتلشدددقة رعزددتئرت السرشددة الؾاتدددا ار ل:

" هددط اراسددة للسقددتات  الاؾاعددد ارياطلددة الختصددة ( ب  رددت 6..2)نسعددة    رددت عرف   الثددت ط: للجسرددؾر"
بسسترسددط مرشددة السحتسددقة  التدددطل  مقتعدددا   ددذلػ عددؽ أياطلددتل التظقلالددة  التددط تعشددط اراسددة للسذدددال 
ارياطلددة  الخلددترال  السعددتةلر فددط  عددتئ   مرددؽ معلشددة  مؾاطدد  علشددة محددداا  كل لددة تظقلدد  الشغرةددتل 

على أ رت  (Arens , Elder & Beasley, 2013)  عرفرتكست لشة "     الس تهلؼ الالسة فط سلتطتل مع
 مجسؾعة مؽ السقتات  الالؼ التط ةلتزم  رت ارفراا  الجستعتل يال أاائرؼ مدؤ للتترؼ   انقتترؼ.

مخلد  الدقعض  ددلؽ م ردؾمط ارياطلددتل  م ردؾم الدددلؾك ارياطدط  تلدد  معدد الدددلؾك ارياطدط هددؾ 
ال درا مدؽ طدلؼ  مقدتات لدذا عرفدى ب  دى " الددلؾك الدذع ةتسذدى مدا السعدتةلر  الاؾاعدد ا عدتس لست ةتستدا بدى 

 & George) اأنتستعلة الساقؾلة أ  السرغؾبدة فدط السجتسدا الدذع مادلؼ فلدى ال درا بردؾرا إراامدة   ةدرع 
Robert, 2006)  أ ددى مددؽ الزددر رع أن ةتددؾفر فددط  لطددة العسدد  ثدداا عشتصددر تتددى مسدددؽ مدددتعدا

على األتزام بترياطلتل  هط: إراتاال  اضحة ل ياطلتل  مدتف ا السلتزملؽ بتلالؼ ارياطلدة  ارفراا 
  معتطقة الغلر ملتزملؽ بتلالؼ ارياطلة.

 معا يخ قهاعج وسلهك آداب السيشة -12
للسحتسددقلؽ الددلا ةتزددسؽ الاؾاعددد ارياطلددة لسرشددة مجلددس معددتةلر الدددلؾك ارياطددط الد للددة أصدددر 

حتسقة   ةتدؼ هذا الدلل  بعدا سستل مشرت: الات للة للتظقل  على السدتؾ  العتلسط بعد إايدتل بعدض الس
التعدددمال عللددى تتددى مائددؼ عدددر ف السجتسددا الددذع سددؾف مظقدد  فلدددى   لاددد تزددسؽ مدددتؾ  كقلددرا مدددؽ 

تزسشرت كد    طد تزسؽ الدلل  ثاثة أنزاأ  سؾف  عرض أهؼ السقتاع التط    السر  ة  الات للة للتعدة 
الجزأ  (International Federation of Accountants, 2007)نزأ مشرت برؾرا مؾنزا كست ةلط: 

:  ةظق  على كتفة السحتسقلؽ السسترسلؽ للسرشة   ةتزسؽ سقا مقتات أياطلة هط: "الشزاهة (A)ار ل 
 السؾضددددؾعلة  معتلجددددة الستعترضددددتل ارياطلددددة السرتقظددددة بتلسرشددددة  الك ددددتأا السرشلددددة  العشتمددددة الؾانقددددة  

ن  الدعتمدة عدؽ الدرةة  ضؾاب  الالتم بسرتم ضرةقلة  ار ذظة السرشلة التط تتعد  تد ا الد لدة  ادعدا
:  ةظقد  علدى السحتسدقلؽ السسترسدلؽ للسرشدة مدؽ يدال السدتتد  (B)الخدمتل  فلست تشت ل الجزأ الثدت ط 

الختصددددة   ةتزددددسؽ سددددقا مقددددتات أياطلددددة هددددط: " اأسددددتاال  الك ددددتأا السرشلددددة  ارتعددددتم  العسددددؾأل  
ل العسداأ  العاطدة مدا الدزماأ ار ذظة الستعترضة ما مزا لة مرشدة السحتسدقة العتمدة  التعتمد  مدا أمدؾا

:  ةدددددرع علددددى (C)السحتسددددقلؽ فددددط السرشددددة  ادعددددان  انتددددذام العسدددداأ  كسددددت تشددددت ل الجددددزأ الثتلدددد  
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السحتسددقلؽ  السددؾع لؽ   ةتزددسؽ أربددا مقددتات أياطلددة هددط : "تعددترض اأ تسددتأ  الددؾأأ  اعددؼ  معت  ددة 
 الزماأ فط السرشة  الك تأا السرشلة  عرض السعلؾمتل. 

 السيارات السيشية وقهاعج سلهك وآداب السيشة -13
 يددال مددؽ السدتدددقة الشددتنح للسعرفددة مددؽ اأسددتخدام السحتسدد  تسدددؽ السشتسددقة السرددترال السرشلددةإن 
 مددؽ  تظؾةرهدت العسللددة   الخقدرا السرشددط السحتسدقط التعلددلؼ  ر دتمج  للددا أثددر السرددترال العددتم   هدذه التعلدلؼ
اتقعددت  مددت إذا فعتللددة أ ثددر اائسددت السرشلددة السرددترال تظقلدد  مدددؾن  السدددتسر   سددؾفالسرشددط  الددتعلؼ يددال

إن الؾصددؾل إلددى مدددتؾ  ماقددؾل مددؽ األتددزام ب ياطلددتل   السرشلددة الاددلؼ  طؾاعددد   اام الدددلؾك ارياطددط 
السرشددة ةتظلدد  الالددتم بسجسؾعددة مددؽ الخظددؾال تتسثدد  فددط: اأ زددقتن  التحلددط بردد تل تسلدددا " الدددؾأأ  

دق  الثاة  التعت ن  ارمت ة  اأتترام  ر ح السدطؾللة  ....  غلرهت مؽ الر تل الذخرلة ادمجت لة الر
للسؾعدد    السذددتركة ادمجت لددة فددط فددرق العسدد   تقشددط مؾاطدد  إمجت لددة تعدددس ثاتددى بددتلش س   كسددت مجدد  

 (.2.12  العس  على تشسلة مرتراتى التشغلسلة كتأترتل ال عتل ما اآليرةؽ )أطظى  ماراش 

أن السقتات التط تشظؾع عللرت مرشة السحتسدقة فدط تدد ذاتردت تسثد  مجسؾعدة مدؽ الادلؼ ارياطلدة التدط 
تعددد بسثتبددة ماددتةلس مثتللددة للدددلؾك السرشددط    مجسؾعددة طؾاعددد تسثدد  الردد تل الدددلؾكلة التددط ةتعددلؽ علددى 

تقددتن  ددلؽ معددتةلر أياطلددتل السحتسددقلؽ التحلددط  رددت عشددد مسترسددة مرددتمرؼ الؾعل لددة   أن هشددتك عاطددة ار 
ن أ"، ( 2.11مرشدة السحتسددقة  ندؾاا معلؾمددتل التادترةر الستللددة " سدت  را فددط اراسدة )محسددؾا   يددر ن   

 الرطت لدة   طؾاعدد  السحتسدقلة ال كدرع للسحتسدقة   السعدتةلر السحتسدقة الستسثلدة فدط "اأطدتر مرشدة اؾمدتلم
   دتأترؼ  مددتؾ   السحتسدقلؽ   رفدا   دتأا فدط ار ثدر تد ثلرا"هط  السحتسقط  التعللؼ  السرشة   اام سلؾك

  تجعد   اضدحة للسددت لدةؽ رؤةدة إعظدتأ الدى تدؤاع  مؾثؾطلدة  مائسدة معلؾمدتل تدؾفلر  طددرترؼ علدى
 ارياطلة األتزامتل   كست إن (2.12السذدؾر   ؛) السشرؾرع كست  را فط اراسة رادا "  أ ثر طراراترؼ
الؾعل لدة بسددتؾ  نلدد مدؽ  مردتمرؼ مسترسدة علدى طدتارةؽ محتسدقلؽ إمجدتا فدطتددتهؼ  السحتسدقة لسرشدة
 السحتسقلة اداارال تعرض مؽ مال  السحتسقة مرشة مسترسط طق  مؽ ارياطط األتزام ست أن   الك تأا 
  ثادة تحغدى متللدة إعدداا طدؾائؼ ةدؤاع غلدى السحتسدقلة ارياطلدة بتألتزامدتل    أن التسددػللخظدر

إن تظؾةر التعللؼ الجدتمعط فدط السجدتل السحتسدقط   ست"،  ( .2.1" كست  را  دراسة )اللللة   السدت لدةؽ
سدددؾف مددددتهؼ فدددط ا تددددتم الخدددرةجلؽ السردددترال السرشلدددة التدددط  اأتحدددتا الدددد لط للسحتسدددقلؽ فددد  معدددتةلر 

ة السحتسدقة  كسدت  را تتزسشرت تلػ السعتةلر  مست مدتهؼ فط زةتاا طددرا الخدرةجلؽ  ترسدلق أياطلدتل مرشد
 (.2.18ارسسرع   ؛ فط اراسة )عقد   
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 السحهر الثالث
 الجراسة السيجانية -14
 اوساليب اإلحرائية السدتخجمة في تحليل البيانات14-1

اسدتخدام ارسدتلل  ادتردتئلة  غرا  لظقلعة القلت دتل السظلدؾم الحردؾل عللردت مدؽ السدتاردط مدشرؼ 
 (T)ايتقدددتر الؾصددد ط: الؾسددد  الحددددت ط  اأ حدددراف السعلدددترع  معتمددد  اأيدددتاف    التتللدددة: ادتردددتأ 

ايتقددتر      لعلشتدلؽ مدددتالتلؽ  أيتقددتر  ندؾا فددر ق فددط محددت ر الدراسدة تددد  متغلددر الجددشس  الجشددلة
( أيتقددتر  نددؾا فددر ق فددط محددت ر الدراسددة تددد  متغلددرال السؤهدد  الدراسددط  ال طددة ANOVAار ؾفددت )
 الاظتو الحددؾمط الدذع تتقدا لدى نردة العسد   السددتؾ  الدؾعل ط  سدشؾال الخقدرا   ايتقدتر ا كدؽ العسرةة 

(   ذلدػ أيتقدتر ال در ق  دلؽ أطددتم Duncan multiple comparisons testللساتر دتل الستعددا )
رتقدتن ( اال إتردتئلت  كسدت تدؼ إندراأ ايتقدتر اANOVAمتغلر الخقرا التدرةدلة إذا كتن ايتقدتر ار ؾفدت )

مدددتؾةتل السردترال السرشلددة للسحتسددقلؽ العدتمللؽ بددتداارال الستللددة بتلاظدتو الحدددؾمط  د لددة  لرسدؾن  ددلؽ 
تحلل  اأ حدار الخظدط القددل   دلؽ اطددتم مالدتس السردترال الكؾةت  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة  

  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة السرشلة 

 صجق السقياس وهباتو   -15
د دداأ  السحدسدلؽ مدؽ مجسؾعدة علدى الساترتدة عرضدت أااا الدراسدة الدراسدة أااا  صددق مدؽ للتحاد 

 لؽ العددتمللؽ رائردؼ فدط مدد  ماأمددة ارااه أسدتظاو رأع علشدة الدراسدة  حددؾ السردترال السرشلدة للسحتسدق
 ضدددؾأ طؾاعدددد سدددلؾك   اام السرشدددة   فدددطبدددتداارال الستللدددة بتلاظدددتو الحددددؾمط  د لدددة الكؾةدددت  ترسدددلق 

لتكدؾن مائسدة لتحالد  فدر ض الدراسدة   تدؼ تددتم  إندراأ التعددمال السظلؾبدة تدؼ السحدسدلؽ اطتراتدتل
معتمدد  ثقددتل السالددتس بظرةاددة اأتدددتق الدددايلط  فدد  طرةاددة كر قددتت أل ددت   كت ددت طددلؼ معتمدد  ثقددتل أل ددت 

(Alpha Cronback)  السرددددترال : (1نددددد ل (كسددددت ةلددددط للسالددددتس الكلددددط السحدددددؾبة للساددددتةلس ال رعلددددة
  مرددددترال (796..  السرددددترال الذخرددددلة )(864..)   السرددددترال ال شلددددة  الؾعل لددددة(9.6..الذهشلددددة )

   طددد  لدددغ ( 971..  مرددترال تشغلسلددة  ااارا ارعسددتل )(812..التعتمدد  مددا اآليددرةؽ  اأترددتل  ردددؼ )
 لغ معتم  ثقتل أل دت مالدتس طؾاعدد سدلؾك   اام السرشدة  ( لسالتس السرترال السرشلة كد    كست952..)
 (.957..  فط تلؽ  لغ معتم  ثقتل أل ت دنستلط السالتس )(.87..)
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 لالتداق الجاخلي بين السقا يذ الفخعية  قيم معامالت هبات ألفا  :1ججول 
 والسقياس الكلي للجراسة

 معبمو أىفب اىفقراد اىمقُبش 

 0.906 1 : 8 ٍيبساد رىنْخ

 0.864 9  : 15 ٍيبساد فنْخ ًًظْفْخ

 0.796 6 : 19 ٍيبساد شخصْخ

 0.812 24:  20 ٍيبساد اىزؼبٍو ٍغ آخشّن ًاالرصبه ثيٌ

 0.971 29:  25 ٍيبساد رنظَْْخ ًئداسح األػَبه

 0.952 29:  1 ئجَبىِ ٍقْبط اىَيبساد اىَينْخ

 0.870 40:  30 ٍقْبط قٌاػذ عيٌك ًآداة اىَينخ

 0.957 40:  1 ئجَبىِ اىَقبّْظ

 ست طتم القتتثتن بامجتا صدق اأتدتق الدايلط للسالتس عؽ طرة  تدتم معدتمال اأرتقدتن  دلؽ 
   طدد أ ضدحت (2   فارا مؽ فارال السالتس  الدرنة الكللة بتستخدام معتم  اأرتقتن  لرسدؾن )ندد ل 

   نسلعردت االدة إتردتئلت  عشدد 847..   591.. دلؽ رال ترا تدت مدت تقتن لل ادر الشتتئج أن معتمال اأ
 .(α ≥ 0.01)مدتؾ  األة 

 فقخات السقياس والتقييم العام على معامالت االرتباط الخطية )بيخسهن( بين :2ججول 
 ( 324) ن =  السقا يذ الفخعية مدتهى 

 معبمو االرتجبط اىفقرح اىمقُبش معبمو االرتجبط اىفقرح اىمقُبش

 اىمهىُخاىمهبراد 

 ٍيبساد رىنْخ

1 ** 0.754 

 ٍيبساد شخصْخ

16 ** 0.831 

2 ** 0.794 17 ** 0.780 

3 ** 0.790 18 ** 0.788 

4 ** 0.758 19 ** 0.693 

5 ** 0.831 

ٍيبساد اىزؼبٍو ٍغ 

 آخشّن ًاالرصبه ثيٌ

20 ** 0.685 

6 ** 0.778 21 ** 0.823 

7 ** 0.780 22 ** 0.829 

8 ** 0.741 23 ** 0.716 

 ٍيبساد فنْخ ًًظْفْخ

9 ** 0.669 24 ** 0.723 

10 ** 0.662 

ٍيبساد رنظَْْخ ًئداسح 

 األػَبه

25 ** 0.780 

11 ** 0.707 26 ** 0.761 

12 ** 0.812 27 ** 0.837 

13 ** 0.829 28 ** 0.841 

14 ** 0.790 29 ** 0.847 

15 ** 0.693  
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 فقخات السقياس  معامالت االرتباط الخطية )بيخسهن( بين :2ججولتابع 
 السقا يذ الفخعيةوالتقييم العام على مدتهى 

 قىاعذ سيىك وآداة اىمهىخ

قٌاػذ عيٌك ًآداة 

 اىَينخ

30 ** 0.605 

قٌاػذ عيٌك ًآداة 

 اىَينخ

36 ** 0.728 

31 ** 0.598 37 ** 0.721 

32 ** 0.691 38 ** 0.591 

33 ** 0.663 39 ** 0.707 

34 ** 0.706 40 ** 0.690 

35 ** 0.750  

 (α ≥ 0.01)** االسرجبط داه ػنذ ٍغزٌٍ دالىخ ئدصبئْخ 
 

فاددرا تلددد  أاددترل الشتدددتئج ( .4معتمدد  ثقدددتل الادددسة الشرددد لة لقشددؾا السالدددتس )بتدضددتفة لحددددتم 
( إلى أن طلسة معتم  اأرتقدتن السعددل ) سدلقرمتن  درا ن ( ماقدؾل  اال إيردتئلت    طدد 3الؾاراا لجد ل )

كسددت (   844..)  ددرا ن  –بسعتالددة سددقلرمتن ه  بعددد طقدد  ترددحلح الظددؾل (852..)  لددغ معتمدد  الثقددتل
أن طلسدة معتمد  كر  قدتت كت دت مرت عدة بدد  استخدم القتتثتن طرةاة أل دت كر  قدتت تلد  أعردرل الشتدتئج 

( .87..( لسالدددتس السردددترال السرشلدددة   فدددط تدددلؽ  لغدددت )9.6.. .:  796. .مجدددتل  تتدددرا ح  دددلؽ )
 مسددت سددق  ةتقددلؽ أن أااا الدراسددة (   957..لسالددتس طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة    لجسلددا الساددتةلس )
 علرت صتلحة للالتس .تحا  لرت الردق الغتهرع    صدق السحتؾ    مست مج

معامل كخونباخ ألفا لسقا يذ البحث ، ومعامل سبيخمان بخاون ومعامل الترفية  :3ججول 
 الشرفية  )جتسان( 

معبمو اىتصفُخ 

 اىىصفُخ
(Guttman 

Split-Half 

Coefficient) 

 Spearman) سجُرمبن ثراون

Brown) 
 معبمو مرووُبك

(Cronbach's 

Alpha) 

 اىمقُبش
 غُر متسبوٌ

 اىطىه

(Unequal 

Length) 

 متسبوٌ اىطىه

(Equal 

Length) 

 ٍيبساد رىنْخ 0.906 0.866 0.866 0.865

 ٍيبساد فنْخ ًًظْفْخ 0.864 0.785 0.788 0.783

 ٍيبساد شخصْخ 0.790 0.779 0.779 0.778

0.676 0.718 0.712 0.812 
ٍيبساد اىزؼبٍو ٍغ آخشّن 

 ًاالرصبه ثيٌ

0.832 0.850 0.845 0.871 
ٍيبساد رنظَْْخ ًئداسح 

 األػَبه
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0.905 0.908 0.908 0.952 
ئجَبىِ ٍقْبط اىَيبساد 

 اىَينْخ

0.831 0.835 0.834 0.870 
ٍقْبط قٌاػذ عيٌك ًآداة 

 اىَينخ

0.844 0.852 0.852 0.957 
اىَزٌعظ اىؼبً ىجَْغ 

 اىَقبّْظ

 خرائص عيشة الجراسة  -16
( إلدى أهدؼ الخردتئص التدط تسلدز علشدة الدراسدة تلد  أادتر تؾزةدا 4تذلر الشتتئج الدؾاراا فدط ندد ل )

( م دراا  شددقة مطؾةدة طددرهت 184العلشة تد  متغلر " الشؾو " إلى أن عدا أفراا العلشة مدؽ الدذكؾر  لدغ )
مددؽ الكددؾةتلؽ  %(    أن أغلدد  م ددراال العلشددة43.2( م ددراا  شدددقة طدددرهت ).14%(    اد ددتا )56.8)

( م دراا 65%(    مؽ نشدلتل أير   لدغ عدداهؼ )79.9( م راا  شدقة طدرهت )259تل   لغ عداهؼ )
%(    تعد تلدػ الشددقة ماقؾلدة فدط عد  الدلتسدتل الحدؾملدة التدط تعسد  علدى إتدال 1..2 شدقة طدرهت 

لحتصددللؽ علددى مؤهدد  نددتمعط " العتملددة الؾطشلددة  دددأ  مددؽ العستلددة الؾافدددا    كسددت  لددغ عدددا أفددراا العلشددة ل
%(   كسدت تذدلر الخردتئص تدد  متغلدر ال طدة 89.2( م راا  شدقة طدرهت 289بدتلؾرةؾس محتسقة " )

%(    اطلردددت 51.5ة هددط ار ثدددر مذددتركة  ) سدددش 35إلددى أطددد  مددؽ  25ال طددة العسرةدددة " العسرةددة إلدددى أن 
 سشة ( على التؾالط . 25"  سشة "  ارط  مؽ .5مذتركة  ك  مؽ ال طة العسرةة ار ثر مؽ " 

 التهصيف اإلحرائي والج سغخافي لعيشة الجراسة :4ججول 
 اىىسجخ اىمئىَخ اىعذد تىزَع اىعُىخ حست متغُر

 اىىىع

 % 56.8 184 رمش

 % 43.2 140 أنثَ

 100 324 اىَجٌَع

 اىجىسُخ

 % 79.9 259 مٌّزِ

 % 20.1 65 غْش مٌّزِ

 100 324 اىَجٌَع

اىمؤهو 

 اىذراسٍ

 % 1.5 5 دمزٌساه

 % 9.3 30 ٍبجغزْش

 % 89.2 289 جبٍؼِ

 100 324 اىَجٌَع
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 اىفئخ اىعمرَخ

 % 9.0 29 عنٌاد 25أقو ٍن 

 % 51.5 167 عنٌاد 35ئىَ أقو ٍن  25ٍن 

 % 30.9 100 عنخ 51أقو ٍن  35ٍن 

 % 8.6 28 عنخ 51أمثش ٍن 

 100 324 اىَجٌَع

%( مدددؽ أفدددراا العلشدددة مدددؽ العدددتمللؽ 53.1أن ) الاظدددتو الدددؾعل ط أادددترل الشتدددتئج إلدددى طقادددت  لستغلدددر 
بددتلؾزارال  الجرددتل الحدؾملددة   فلسددت  لددغ عدددا أفددراا العلشددة العددتمللؽ بتلجرددتل الحدؾملددة ذال السلزا لددتل 

كة %(     بتلذركتل السسلؾ 17.6%(     بتلجرتل الحدؾملة ذال السلزا لتل السلحاة )19.4السدتالة )
%(    طقاددت  لستغلددر السدددتؾ  الددؾعل ط تقددلؽ أن أغلدد  أفددراا علشددة الدراسددة مددؽ السددؾع لؽ 9.9للحدؾمدة )

%(  هددؼ ال طددة ار ثددر اسددتردافت  رنددراأ تلددػ الدراسددة    أن يرددتئص أفددراا العلشددة تددد  متغلددر 81.5)
%(   9..3ؾال )سشؾال الخقرا طد تاتربت إلى تد كقلر   تل   لغ مسؽ  دةرؼ يقرا أط  مؽ يسدس سدش

 %(  .    24.7سشؾال " ) .1: أط  مؽ  5 مؽ " 

 التهصيف اإلحرائي والج سغخافي لعيشة الجراسة :4تابع ججول 
 اىىسجخ اىمئىَخ اىعذد تىزَع اىعُىخ حست متغُر

اىقطبع 

 اىحنىمٍ

 % 53.1 172 ًصاساد ًئداساد دنٌٍْخ

 % 17.6 57 جيبد راد ٍْضانْبد ٍيذقخ

 % 19.4 63 ٍْضانْبد ٍغزقيخجيبد راد 

 % 9.9 32 ششمبد دنٌٍْخ

 100 32 اىَجٌَع

اىمستىي 

 اىىظُفٍ

 % 3.4 11 ٍشاقت

 % 3.1 10 ٍذّش ئداسح

 % 12.0 39 سئْظ قغٌ

 % 81.5 264 ٌٍظف

 100 324 اىَجٌَع

 سىىاد اىخجرح

 % 30.9 100 عنٌاد 5أقو ٍن 

 % 24.7 80 عنٌاد 11ئىَ أقو ٍن  5ٍن 

 % 21.9 71 عنخ 15ئىَ أقو ٍن 11ٍن 

 % 22.5 73 عنخ 15أمثش ٍن 

 100 324 اىَجٌَع
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 استطالع آراء عيشة الجراسة تجاه السهضهعات التالية :
%(  مددؽ أفددراا العلشددة لدددةرؼ عزددؾةة 29.6)إلددى أن السؾضددحة فددط الجددد ل التددتلط أاددترل الشتددتئج   

%(  محرصدددؾن علدددى 25.6) أن   السشغسدددتل السرشلدددة اريدددر   جسعلدددة السحتسدددقلؽ الكؾةتلدددة أ  إتدددد  ب
أفتا على الشذرال الرتارا عؽ نسعلة السحتسقلؽ الكؾةتلة أ  السشغستل السرشلة ارير    كست اأطاو 

%( مددؽ 73.1%( أن التعلددلؼ السحتسددقط الجددتمعط سددتهؼ فددط ا تدددت رؼ السرددترال السرشلددة    أن )84.9)
 السرشلة السحتسقلة السدتدقة مؽ التعللؼ الجتمعط كتفلة للستظلقتل الؾعل لة .أفراا العلشة أن السرترال 

ىذٌ عضىَخ فٍ جمعُخ اىمحبسجُه اىنىَتُةخ أو ححةذي اىمىامةبد 

 اىمهىُخ األخري

 % 29.6 96 نؼٌ

 % 70.4 228 ال

 100 324 اىَجٌَع

اطيع عيً اىىشراد اىصبدرح عةه جمعُةخ اىمحبسةجُه اىنىَتُةخ أو 

 اىمهىُخ األخري اىمىامبد

 %  25.6 83 نؼٌ

 % 74.4 241 ال

 100 324 اىَجٌَع

 اىتعيُم اىمحبسجٍ اىجبمعٍ سبهم فٍ حمتسبثٍ اىمهبراتل اىمهىُخ

 % 84.9 275 نؼٌ

 % 15.1 49 ال

 100 324 اىَجٌَع

 اىمهبراد اىمهىُخ اىمحبسجُخ غُر مبفُخ ىيمتطيجبد اىىظُفُخ

 % 26.9 87 نؼٌ

 % 73.1 237 ال

 100 324 اىَجٌَع

 

 التحليل اإلحرائي -17
 السيارات السيشية للسحاسبين بالقطاع الحكهميمقياس   17-1
على مالتس للدرل الخستسط فط تادةر إنتبتل فادرال مادتةلس الدراسدة    أن السدد  اعتسد القتتثتن  

(   عللى تؼ تحدةد طلؼ الؾس  السرنح  تادةره الل غط كست ةلط: 8.. بذلػ مرقح طؾل ال ارا ) 4مدت ع 
: 2.61" متؾفرا  درنة ضعل ة   مؽ ".2.6:  1.81"متؾفرا  درنة ضعل ة ندا "    مؽ " 1.8:  1مؽ 
" ...5:  4.21" متددؾفرا  درنددة عتللددة    مددؽ ".4.2:  3.41" متددؾفرا  درنددة متؾسددظة    مددؽ ".3.4

 متؾفرا  درنة عتللة ندا  
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السقياس العام لسدتهى السيارات السيشية للسحاسبين بالقطاع الحكهمي بجولة  17-2
 الكهيت

لالددددتس أراأ علشددددة الدراسددددة تجددددته فاددددرال السالددددتس العددددتم  الساددددتةلس ال رعلددددة تددددؼ تدددددتم الستؾسددددظتل 
 تددددتئج تحللدددد  الساددددتةلس ال رعلددددة الحدددددت لة  اأ حرافددددتل السعلترةددددة  معتمدددد  اأيددددتاف  تلدددد  أعرددددرل 

 لدددة ( أن السردددترال السرشلدددة لسحتسدددقط الاظدددتو الحددددؾمط  د5للسردددترال السرشلدددة السؾضدددحة فدددط الجدددد ل )
(    أن 535..(  بدددت حراف معلدددترع طددددره )4.18الكؾةدددت مجتسعدددة طدددد  لدددغ متؾسدددظرت الحددددت ط العدددتم )

%(  بدألدة ل غلدة 83.6ارهسلة الشدقلة السعظتا للسرترال السرشلة مجتسعة مؽ طقد  أفدراا العلشدة  لغدت )
ردددلة    مردددترال )متدددؾفر  درندددة مرت عدددة(   كسدددت تذدددلر إنتبدددتل علشدددة الدراسدددة إلدددى أن السردددترال الذخ

التعتم  ما اريرةؽ  أترتل  رؼ نتأل فط السرتقة ار لى  الثت لة علدى الترتلد   دألدة ل غلدة " متدؾفرا 
 درنددة مرت عددة ندددا  "   فلسددت نددتأل السرددترال الذهشلددة    السرددترال التشغلسلددة  ااارا ارعسددتل   السرددترال 

الختمددددة علدددى الترتلددد   دألدددة ل غلدددة " متدددؾفرا  درندددة ال شلدددة  الؾعل لدددة فدددط السرتقدددة الثتلثدددة إلدددى السرتقدددة 
(   مسددت 4.38:  3.94مرت عددة "    أن الستؾسددظتل الحدددت لة للساددتةلس ال رعلددة الخسددس طددد تددرا ح  ددلؽ )

ةدل على تقتةؽ أراأ علشة الدراسدة تجدته السردترال السرشلدة التدط ةتستدا  ردت أفدراا العلشدة  مددتؾ  تؾافرهدت   
العلشدة  أفراا استجتبة صحة ال رضلة ار لى التط تشص على " تؾند ايتافتل فطتحا   مست مذلر إلى 

 تجته مدتؾع السرترال السرشلة للسحتسقلؽ العتمللؽ بتداارال الستللة بتلاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت "

 الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية للسقا يذ الفخعية للسيارات السيشية :5ججول 

 ُتاىترت
اىذالىخ 

 اىيفاُخ

معبمو 

 االختالف

االوحراف 

 اىمعُبرٌ

اىىسظ 

 اىحسبثٍ
 اىمهبراد اىمهىُخ

ٍيبساد رىنْخ ) اىقذسح ػيَ رذصْو  4.15 0.604 % 11.7 ٍشرفؼخ 3

 ( اىَؼبسف اىَذبعجْخ
1 

 2 ٍيبساد فنْخ ًًظْفْخ 3.94 0.650 % 16.5 ٍشرفؼخ 5

ٍشرفؼخ  1

 جذا  

 3 شخصْخٍيبساد  4.38 0.589 % 13.3

ٍشرفؼخ  2

 جذا  

 4 ٍيبساد اىزؼبٍو ٍغ آخشّن ًاالرصبه ثيٌ 4.30 0.503 % 14.0

 5 ٍيبساد رنظَْْخ ًئداسح األػَبه 4.13 0.722 % 17.5 ٍشرفؼخ 4

 اىَؼذه اىؼبً ىيَقْبط " اىَيبساد اىَينْخ 4.18 0.535 % 12.8 ٍشرفؼخ 

 

   قهاعج سلهك وآداب السيشةمقياس  17-3
 راأ علشددة الدراسددة مددؽ محتسددقط الاظددتو الحدددؾمط  د لددة الكؾةددت تجددته مددد  تسددددرؼ باؾاعددد لالددتس 

ادرال سلؾك   اام السرشدة  تدؼ تددتم الستؾسدظتل الحددت لة  اأ حرافدتل السعلترةدة  معتمد  اأيدتاف ل 
غ تم ل ادددرال السالدددتس طدددد  لددد   أادددترل  تدددتئج التحللددد  ادتردددتئط إلدددى الستؾسددد  العددد(6السالدددتس )ندددد ل 
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   بدألدة ل غلدة " متدؾفرا  درندة مرت عدة نددا  "  تلد  تدرا ح (5.6..ع طددره )   بت حراف معلتر (4.53)
  ؾفرا  درنددة مرت عددة ندددا  "(  دألددة ل غلددة " متدد 4.72:  4.36الؾسدد  الحدددت ط ل اددرال السالددتس  ددلؽ ) 

سددتاتمة  الشزاهددة  الذدد تفلة  " ارمت ددة  اأمسددت مذددلر إلددى تسدددػ أفددراا العلشددة باؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة 
عشد أااأهؼ لسرتمرؼ الؾعل لدة   الدرةة "السؾضؾعلة  اأستااللة  السدؤ للة  السد لة  الرراتة  الردق

 مؽ  نرة  غرهؼ .
 السيشة قهاعج سلهك وآدابالستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية لبشهد مقياس  :6ججول

 اىترتُت
اىذالىخ 

 اىيفاُخ

معبمو 

 االختالف

االوحراف 

 اىمعُبرٌ

اىىسظ 

 اىحسبثٍ

 
 

 

10 

ذا  
ج
خ 
فؼ
شر
ٍ

 

18.3 % 0.797 4.36 
ارصشف ثَب رَيْو ػيِ اىَصيذخ اىؼبٍخ 

 فقظ ػنذ أداء ػَيِ 
1 

8 22.3 % 0.993 4.46 
ال اعزغو ػَيِ فِ اىذصٌه ػيَ ئُ 

 ٍنبفغ أً خذٍبد ٍن آخشّن 
2 

1 12.1 % 0.571 4.72 
اؤدُ ٍيبٍِ اىٌظْفْخ اىَزؼذدح  ٍزَغنب  

 ثقٌْ اىنضاىخ ًاىشفبفْخ 
3 

2 14.3 % 0.664 4.54 
اؤدُ ٍيبٍِ اىٌظْفْخ ثذْبدّخ ٍطيقخ 

 ٍيَب مبنذ االطشاف اىَزؼبسضخ
4 

9 18.0 % 0.789 4.39 
األخز ثبىَؼبّْش اىَذبعجْخ اىَؼزَذح 

 ّغبىٌ فِ أداء ػَيِ ثنفبءح ًٌٍضٌػْخ 
5 

6 14.9 % 0.680 4.57 
ارذَو اىَغئٌىْخ اىنبٍيخ ػنذ اىخضٌع 

 ىيَغأىخ ػَب قَذ ثو ٍن ٍيبً ًظْفْخ 
6 

7 17.3 % 0.784 4.54 
اىزضً ثبإلثالؽ  فٌسا  ػن ئُ ٍخبىفبد أً 

 فغبد ٍبىِ أً ئداسُ دبه ئمزشبفو.
7 

5 14.7 % 0.675 4.58 
ىذُ اىقذسح ػيَ اىَصبسدخ ًطشح 

 ًرصشفبرِاالدىخ ػيَ صذخ قشاسارِ 
8 

10 22.4 % 0.978 4.36 
ادشص ػيَ اإلفصبح ػن ئُ ٍصبىخ 

 شخصْخ راد ػالقخ ثٌججبرِ اىٌظْفْخ
9 

3 14.4 % 0.662 4.60 
ئدسامِ ىيقٌانْن ًاىيٌائخ ّغبػذنِ فِ 

 اىَذبفظخ ػيَ اعشاس اىؼَو 
11 

3 16.1 % 0.742 4.60 
أشجغ آخشّن ػيَ اىزَغل ثقٌاػذ 

 عيٌك ًآداة اىَينخ
11 

 اىَؼذه اىؼبً ىيفقشاد 4.53 0.506 % 11.2 

 الج سغخافية ختالف الستغيخاتمقا يذ الجراسة تبعًا ال تجاهراء اآل تبا نمجى  -18

تدد  متغلدر الشدؾو    الجشددلة لقلدتن  ندؾا  لسادتةلس الدراسدةلعلشتدلؽ مددتالتلؽ  (T)إنراأ ايتقدترتؼ  
أ  عدم  نؾا تقتةؽ فط  راأ أفراا علشة الدراسة تجته الساتةلس التط تشت لترت الدراسة    طد أاترل الشتتئج 

( لسالدتس P-value < .05( أن اأيتقتر لى األة إترتئلة عشد مدتؾ  معشؾةة )7الؾاراا فط ند ل )
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فاد  لغت طلسة تقعت  لستغلر الشؾو    الجشدلة  اظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت السرترال السرشلة لسحتسقط ال
(   إع أن  راأ أفدراا .....(  بدألدة إتردتئلة طددرهت )4.69للسرترال السرشلة تقعت  للشؾو ) (T)ايتقتر 

( 4.23العلشة تجته السرترال السرشلة تختلد  بدتيتاف الشدؾو   كسدت تقدلؽ أن الستؾسد  الحددت ط للدذكؾر )
  لذا ف ن محتسقط الاظتو الحدؾمط مؽ الدذكؾر أ ثدر إمست دت  (2..4ؽ الستؾس  الحدت ط لإل تا )أ قر م

للسرددترال السرشلددة تقعددت   (T) تددؾافر السرددترال السرشلددة لدددةرؼ أ ثددر مددؽ اد ددتا   فلسددت   لغددت طلسددة ايتقددتر 
أ أفددراا العلشددة تجددته السرددترال (   إع أن  را.....(  بدألددة إترددتئلة طدددرهت )4.48لستغلددر الجشدددلة )

غلدر كدؾةتط " سد  الحددت ط للسحتسدقلؽ الؾافددةؽ "السرشلة تختلد  بدتيتاف الجشددلة   كسدت تقدلؽ أن الستؾ 
  لذا ف ن محتسقط الاظتو الحدؾمط ( 4.11ت ط السحتسقلؽ الكؾةتللؽ )( أ قر مؽ الستؾس  الحد4.44)

 .شلة لدةرؼ مؽ الكؾةتللؽمؽ الؾافدةؽ أ ثر إمست ت   تؾافر السرترال السر
 

لعيشتين مدتقلتين الختبار وجهد فخوق في مقا يذ الجراسة طبقًا  (T)اختبار :7ججول 
 لستغيخ الشهع، والجشدية

اىذالىخ 

 اإلحصبئُخ

درجبد 

 اىحرَخ

ق 

 .اختجبر
(T) 

االوحراف 

 اىمعُبرٌ

اىمتىسظ 

 اىحسبثٍ

حجم 

 اىعُىخ
 اىمقُبش اىمتغُر

0.000 322 4.69 
 رمٌس 184 4.23 0.513

 اىنٌع

ُخ
هى

ىم
 ا
د

را
هب

ىم
ا

 

 ئنبس 140 4.02 0.524

0.000 322 4.48 

 مٌّزِ 259 4.11 0.537

 اىجنغْخ
0.435 4.44 65 

ؽ. 

 مٌّزِ

أيتقدددتر  ندددؾا فددر ق فدددط  راأ أفددراا علشدددة الدراسددة طقادددت  لستغلدددر"  (F)ار ؾفددت  إنددراأ ايتقدددتر سددت تدددؼ 
السؤه  الدراسط  ال طة العسرةة  الاظتو الؾعل ط  السدتؾ  الدؾعل ط  سدشؾال الخقدرا تجدته الستؾسد  العدتم 

( أن اأيتقدتر لدى األدة إتردتئلة عشدد 8لسالتس السردترال السرشلدة   فادد أادترل الشتدتئج الدؾاراا بجدد ل )
(  تقعت  لستغلر " السؤه  الدراسط   ال طة العسرةة  السدتؾ  الؾعل ط  P-value < .01) معشؾةة مدتؾ  

 سشؾال الخقرا 
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لسقياس السيارات السيشية طبقًا  (One Way ANOVA ) تحليل  نتائج  :8ججول 
 لبع  الستغيخات الج سغخافية

 مصذر اىتجبَه اىمتغُر اىمقُبش
مجمىع 

 اىمرثعبد

درجخ 

 اىحرَخ

متىسظ 

 اىمرثعبد

 قُمخ

F 

مستىي 

 اىذالىخ

ُخ
هى

ىم
 ا
د

را
هب

ىم
ا

 

اىَإىو 

 اىذساعِ

 1.999 2 3.998 ثْن اىَجٌَػبد

 0.274 321 87.945 داخو اىَجٌَػبد 0.001 **7.296

  323 91.942 اىَجٌَع

 اىفئخ اىؼَشّخ

 1.636 3 4.908 ثْن اىَجٌَػبد

 0.272 320 87.035 داخو اىَجٌَػبد 0.001 6.015** 

  323 91.942 اىَجٌَع

اىقطبع 

 اىٌظْفِ

 0.794 3 2.381 ثْن اىَجٌَػبد

 0.280 320 89.561 داخو اىَجٌَػبد 0.038 2.836* 

  3 91.942 اىَجٌَع

اىَغزٌٍ 

 اىٌظْفِ

 2.224 3 6.671 ثْن اىَجٌَػبد

 0.266 320 89.271 داخو اىَجٌَػبد 0.000 8.345** 

  323 91.942 اىَجٌَع

 عنٌاد اىخجشح

 1.115 3 3.344 ثْن اىَجٌَػبد

 0.277 320 88.598 داخو اىَجٌَػبد 0.008 4.026** 

  323 91.942 اىَجٌَع

  %5% ، 1االخزجبس داه ػنذ ٍغزٌٍ دالىخ ** 

  15..6  7.296أ قر مؽ طلستردت السجد لدة    أن طلستردت السحددؾبة  لغدت ) (F)فاد  لغت طلسة   
 P-value)كست أن اأيتقتر لى األة إترتئلة عشد مدتؾ  معشؾةة  ( على الترتل  26..4   8.345

 .(38...السحدؾبة ) (F)لستغلر الاظتو الؾعل ط تل   لغت طلسة  (05. >  

(  ندددد أن متؾسددد  العدددتم للسردددترال 9ل الستعدددداا ندددد ل ) مدددؽ يدددال إندددراأ ايتقدددتر ا كدددؽ للساتر دددت
السرشلة لسحتسقط الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت الحتصللؽ علدى مؤهد  اراسدط " الددكتؾراه " أ ثدر إمست دت  
بادراترؼ مؽ الحتصللؽ على مؤه  اراسط " متندتلر   نتمعط "   كست أاترل الشتتئج إلى أن الستؾسد  

سدشة " هدؼ أ ثدر إمست دت   .5لسحتسقط الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت ار ثر مؽ "  العتم للسرترال السرشلة
بادراترؼ فط تلػ السرترال مؽ ال طدتل العسرةدة اريدر    كسدت تقدلؽ أن  زةدتاا ال طدة العسرةدة ةدزااا إمسدت رؼ 

  السردترال السحتسقلؽ بسرتراترؼ السرشلدة   كسدت أعردرل  تدتئج تحللد  ا كدؽ للساتر دتل الستعدداا أن متؾسد
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السرشلة محتسقط الجرتل الحدؾملة ذال السلزا لتل التتبعة  " هدؼ أ ثدر إمست دت  باددراترؼ فدط تلدػ السردترال 
مدددؽ السحتسدددقلؽ فدددط الجردددتل الحدؾملدددة اريدددر     أن محتسدددقط الجردددتل ذال السلزا لدددتل السددددتالة أطددد  

لسراطقلؽ هؼ ار ثر إمست ت  بسردتراترؼ السرشلدة   إمست ت  بادراترؼ السرشلة    أن السدراأ    رؤستأ ارطدتم    ا
سدشة أ ثدر إمست دت  باددراترؼ  15 أن محتسقط الاظتو الحددؾمط مسدؽ لددةرؼ سدشؾال يقدرا  عل لدة أ ثدر مدؽ 

سددشؾال " هددؼ أطدد  إمست ددت   5مسددؽ لدددةرؼ يقددرا  عل لددة أطدد     كسددت تقددلؽ أن مسددؽ لدددةرؼ يقددرا أطدد  مددؽ " 
 بسرتراترؼ السرشلة .

تبعًا لبع  لسقياس السيارات السيشية اختبار دنكن للسقارنات الستعجدة   :9ججول 
 الستغيخات الج سغخافية

 اىمؤهو اىذراسٍ اىمقُبش
حجم 

 اىعُىخ

 0.05تجسئخ اىمعيىمبد عىذ مستىي معىىَخ 

 2مجمىعخ  1مجمىعخ 

اىَيبساد 

 اىَينْخ

  4.14 289 جبٍؼِ

 4.45 4.45 30 ٍبجغزْش

 4.69  5 دمزٌساه
 

 

 

 

 

 

 اىفئخ اىعمرَخ اىمقُبش
حجم 

 اىعُىخ

 0.05تجسئخ اىمعيىمبد عىذ مستىي معىىَخ 

 3مجمىعخ  2مجمىعخ  1مجمىعخ 

اىَيبساد 

 اىَينْخ

   3.97 29 عنٌاد 25أقو ٍن 

  4.11 4.11 167 عنٌاد 35ئىَ أقو ٍن  25ٍن 

 4.28 4.28  100 عنخ 50أقو ٍن  35ٍن 

 4.44   28 عنخ 50أمثش ٍن 

 

تبعًا لسقياس السيارات السيشية اختبار دنكن للسقارنات الستعجدة   :9تابع ججول 
 لبع  الستغيخات الج سغخافية

 

 

 

 

 

 

 اىقطبع اىىظُفٍ اىمقُبش
حجم 

 اىعُىخ

 0.05تجسئخ اىمعيىمبد عىذ مستىي معىىَخ 

 2مجمىعخ  2مجمىعخ 1مجمىعخ 

اىَيبساد 

 اىَينْخ

  4.09 57 ٍغزقيخجيبد راد ٍْضانْبد 

 4.13 4.13 172 ًصاساد ًجيبد دنٌٍْخ

 4.27 4.27 32 ششمبد دنٌٍْخ

 4.33  63 جيبد راد ٍْضانْبد ربثؼخ
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 سىىاد اىخجرح اىمقُبش
حجم 

 اىعُىخ

 0.05تجسئخ اىمعيىمبد عىذ مستىي معىىَخ 

 2مجمىعخ  2مجمىعخ  1مجمىعخ 

اىَيبساد 

 اىَينْخ

  4.06 100 عنٌاد 5أقو ٍن 

  4.17 71 عنخ 15ئىَ أقو ٍن 10ٍن 

 4.19 4.19 80 عنٌاد      10ئىَ أقو ٍن  5ٍن 

 4.34  73 عنخ 15أمثش ٍن 

مددد  تقددتةؽ  راأ ( لرصددد 9:  7الدددتباة )نددد ل   (F) (T) مددؽ يددال اسددتعراض  تددتئج ايتقددترال 
محتسقط الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت السرترال السرشلة التط مستلكؾ رت بتيتاف الستغلرال الدمسغرافلة 

 للستؾسد  العدتم لسالدتس P-value < .01))تقلؽ  نؾا فر ق ذال األة إترتئلة عشد مدتؾ  معشؾةدة 
شددلة   ال طدة العسرةدة   السؤهد  الدراسدط  السرترال السرشلدة مجتسعدة   تعدزع لكد  مدؽ متغلدر " الشدؾو   الج

الاظددتو الددؾعل ط  سددشؾال الخقددرا "  إع أن  راأ السحتسددقلؽ تجددته ماددتةلس السرددترال السرشلددة تتقددتةؽ تقعددت  
ايتافدتل  أيتاف الستغلرال الدمسغرافلة  مست مذلر إلى تحا  ال رضدلة الثت لدة التدط تدشص علدى "تؾندد

العلشة تجته مدتؾةتل السرترال السرشلة لسحتسقط الاظتو الحدؾمط  أفراا  استجتبة فط  إترتئلة األة ذال
 الدمسؾغرافلة " .  د لة الكؾةت تعز  للستغلرال

عالقة ارتباط بين مدتهي السيارات السيشية وتخسيخ قهاعج سلهك وآداب  -19
 السيشة 

عؽ  نؾا عاطتل ارتقتن مؾنقة  طؾةة ذال األة إتردتئلة عشدد ( .1 ذ ت الشتتئج الؾاراا بجد ل )
 دلؽ كد  مدؽ السالدتس ال رعلدة للسردترال السرشلدة  ترسدلق  ( P. value < .01)مدتؾ  معشؾةدة أطد  مدؽ 

طؾاعدددد سدددلؾك   اام السرشدددة سدددؾاأ لكددد  مالدددتس علدددى تدددده أ  السالدددتس كدددد    كسدددت  لشدددت أن عاطدددتل 
اأرتقتن  لؽ ك  مؽ "السرترال التشغلسلة  ااارا ارعستل"   " السرترال الذخردلة   مردترال التعتمد  مدا 

  631..أرتقتن باؾاعد سلؾك   اام السرشة   تل   لغ  معتم  اأرتقدتن اريرةؽ " مؽ أطؾ  عاطتل ا
على الترتل  ةللرت عاطتل اأرتقتن للسرترال " الذهشلة " مؽ تل  طؾا اأرتقدتن التدط  614..  .63..
  فلست نتأل فط السرتقة اريلرا عاطة اأرتقتن للسرترال "ال شلة  الؾعل لة" مدؽ تلد  طدؾا 526.. لغت 
  كسدت أادترل الشتدتئج إلدى  ندد ا عاطدة ارتقدتن مؾنقدة  طؾةدة  دلؽ الستؾسد  493..رتقتن التط  لغدت اأ

العددتم لسالددتس السرددترال السرشلددة مجتسعددة  ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة تلدد   لددغ معتمدد  اأرتقددتن 
لدددة الكؾةدددت    ةذددلر ذلدددػ إلدددى أن تددؾافر السردددترال السرشلدددة لددد  محتسدددقط الاظدددتو الحدددؾمط  د  686..

سؾف مدتهؼ فط زةتاا ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة مسدت معدزز صددق  تلتامدة القلت دتل  السعلؾمدتل 
   بشددتأ عللددى ةتقددلؽ تحادد  ال رضددلة الثتلثددة التددط ت التاددترةر الستللددة الرددتارا عددشرؼالسحتسددقلة التددط تؾفرهدد
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(  دلؽ السردترال السرشلدة 5...)  مددتؾ   عشدد إتردتئلة األدة عاطدة ارتقدتن ذال تدشص علدى" تؾندد
 لسحتسقط الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة " .

أبعاد السيارات السيشية و قهاعج سلهك وآداب القة ارتباط بيخسهن بين مقياس ع :11ججول 
 (324السيشة )ن=

 قىاعذ وسيىك اىمهىخ اىمهبراد اىمهىُخ

 ( تحصُو اىمعبرف اىمحبسجُخمهبراد رهىُخ ) اىقذرح عيً 

 0.526 ٍؼبٍو االسرجبط

 0.000 اىذالىخ اإلدصبئْخ

 ٌٍجت نٌع االسرجبط

 مهبراد فىُخ ووظُفُخ

 0.493 ٍؼبٍو االسرجبط

 0.000 اىذالىخ اإلدصبئْخ

 ٌٍجت نٌع االسرجبط

 مهبراد شخصُخ

 0.630 ٍؼبٍو االسرجبط

 0.000 اىذالىخ اإلدصبئْخ

 ٌٍجت نٌع االسرجبط
 

أبعاد السيارات السيشية و قهاعج سلهك القة ارتباط بيخسهن بين مقياس ع :11تابع ججول 
 (324وآداب السيشة )ن=

 مهبراد اىتعبمو مع اِخرَه واالتصبه ثهم

 0.614 ٍؼبٍو االسرجبط

 0.000 اىذالىخ اإلدصبئْخ

 ٌٍجت نٌع االسرجبط

 مهبراد تىاُمُخ وحدارح األعمبه

 0.631 االسرجبطٍؼبٍو 

 0.000 اىذالىخ اإلدصبئْخ

 ٌٍجت نٌع االسرجبط

 اىمهبراد اىمهىُخ " اىمقُبش منو

 0.686 ٍؼبٍو االسرجبط

 0.000 اىذالىخ اإلدصبئْخ

 ٌٍجت نٌع االسرجبط

 %1** االخزجبس داه ػنذ ٍغزٌٍ دالىخ 

( إلدددى  ندددؾا عاطدددة ارتقدددتن مؾنقدددة  طؾةدددة ذال األدددة 11 سدددت أادددترل الشتدددتئج الدددؾاراا فدددط ندددد ل )
 لؽ ك  مؽ اداتراك فط عزؾةة نسعلدة  ( P. value < .01)إترتئلة عشد مدتؾ  معشؾةة أط  مؽ 

 بدلؽ السحتسقلؽ الكؾةتلة أ  السشغسدتل السرشلدة اريدر     اأطداو علدى الشذدرال الردتارا عشردت "معدت " 
(  .....(  دألدة أنردتئلة )5...39ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة   تل   لغ معتم  اأرتقدتن )
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مسددت مذددلر إلددى أن اأاددتراك فددط تلددػ السشغسددتل السرشلددة  ادطدداو علددى إصددداراترت السختل ددة مدددتهؼ فددط 
 ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة .

االشتخاك في السشعسات السيشية واالطالع على القة ارتباط بيخسهن بين مقياس ع :11ججول 
 (324إصجاراتيا وقهاعج سلهك وآداب السيشة )ن=

 االشتراك فٍ اىمىامبد اىمهىُخ واالطالع عيً حصذاراتهب

 393.005**  ٍؼبٍو االسرجبط

 0.000 اىذالىخ اإلدصبئْخ

 ٌٍجت نٌع االسرجبط

 %1** االخزجبس داه ػنذ ٍغزٌٍ دالىخ 

 وتخسيخ قهاعج سلهك وآداب السيشة السيارات السيشيةبين  اوهخعالقات  -21
( إلى أن السرترال الذهشلة كد تد أبعتا السرترال السرشلة لرت أثدر ذ  12أاترل الالؼ الؾاراا بتلجد ل )

السحدؾبة أ قر مؽ طلسترت   (F)األة إترتئلة فط ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة   تل   لغت طلسة
 (β)(    بلغدت طلسدة التد ثلر 2.7.3) ( α )   بلغدت طلسدة  ( P 05<0 ≥ )السجد لدة عشدد مددتؾ  

( فط بعد السرترال الذهشلة محدا تغلرا  طدره 1( للسرترال الذهشلة   مست معشط أن تغلر ماداره )441..)
   (R2=0.276)طلسددة معتمدد  التحدةددد     طددد  لغددتترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة ( فددط 441..)

إع أن ترسدددلق طؾاعدددد سدددلؾك   اام السرشدددة   %( مدددؽ التغلدددرال الحتصدددلة فدددط متغلدددر "  27.6 ة ددددر )
%( مؽ التغلرال الحتصلة فط الستغلر السعتسد " طؾاعد سلؾك   اام السرشة " تعؾا إلى متغلدرال 72.4)

 > P-value = 0 حددار مؾنقدة االدة إتردتئلت )أير  لؼ ةتزسشرت الشسدؾذا    بتلتدتلط  ندؾا عاطدة ا
 مؤاددر " طؾاعددد  (x)(  ددلؽ بعددد السرددترال السرشلددة )الستغلددر السدددتا ( ك تددد أبعددتا السرددترال السرشلددة 05.

  معظى بتلعاطة التتللة :  (y)سلؾك   اام السرشة " ستغلر تتبا 
y = 2.703 + 0.441 x 

 الؾعل لددة كددد تد أبعددتا السرددترال السرشلددة لرددت أثددر ذ  األددة  سددت أ ضددحت الشتددتئج أن السرددترال ال شلددة 
السحدددؾبة أ قددر مددؽ طلسترددت   (F)إترددتئلة فددط ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة   تلدد   لغددت طلسددة

 (β)  بلغدت طلسدة التد ثلر(   3..19) ( α )   بلغدت طلسدة  ( P 05<0 ≥ )السجد لدة عشدد مددتؾ  
ال شلدة  الؾعل لدة السردترال ( فدط بعدد 1( للسرترال ال شلة  الؾعل لة   مست معشدط أن تغلدر مادداره )383..)

( فدددط ترسدددلق طؾاعدددد سدددلؾك   اام السرشدددة    طدددد  لغدددت طلسدددة معتمددد  التحدةدددد 383..محددددا تغلدددرا  طددددره )
(R2=243) ( مؽ التغلرال الحتصلة فط متغلر " ترسلق طؾاعد س 24.3   ة در )% لؾك   اام السرشة

%( مؽ التغلرال الحتصدلة فدط الستغلدر السعتسدد " طؾاعدد سدلؾك   اام السرشدة " تعدؾا إلدى 75.7إع أن ) 
 = P-value)متغلرال أير  لؼ ةتزسشرت الشسؾذا    بتلتتلط  نؾا عاطة ا حدار مؾنقة االة إترتئلت 
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 مؤادر  (x) ( ك تد أبعتا السرترال السرشلدة  لؽ بعد السرترال ال شلة  الؾعل لة )الستغلر السدتا (05.>0
 معظى بتلعاطة التتللة :    (y)" طؾاعد سلؾك   اام السرشة " ستغلر تتبا 

y = 3.019 + 0.383 x 
  قدلؽ أمزددت  أن السرددترال الذخرددلة كددد تد أبعددتا السردترال السرشلددة لرددت أثددر ذ  األددة إترددتئلة فددط 

السحدددؾبة أ قدر مددؽ طلسترددت السجد لددة عشددد   (F) لغددت طلسددة ترسدلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة   تلد 
( للسردترال 547..) (β)  بلغدت طلسدة التد ثلر(   3.84) ( α )   بلغت طلسدة  ( P 05<0 ≥ )مدتؾ  

( 547..( فددط بعددد السرددترال الذخرددلة محدددا تغلددرا  طدددره )1الذخرددلة   مسددت معشددط أن تغلددر ماددداره )
   ة ددددددر  (R2=397)فدددددط ترسدددددلق طؾاعدددددد سدددددلؾك   اام السرشدددددة    طدددددد  لغدددددت طلسدددددة معتمددددد  التحدةدددددد 

%( 3..6إع أن )%( مؽ التغلرال الحتصلة فط متغلر " ترسدلق طؾاعدد سدلؾك   اام السرشدة   39.7)
مؽ التغلرال الحتصلة فط الستغلدر السعتسدد " طؾاعدد سدلؾك   اام السرشدة " تعدؾا إلدى متغلدرال أيدر  لدؼ 

(  دلؽ P-value = 0 < .05ةتزسشرت الشسؾذا    بتلتتلط  نؾا عاطة ا حدار مؾنقة االدة إتردتئلت )
 مؤاددر " طؾاعددد سددلؾك  (x)رشلددة بعددد السرددترال الذخرددلة )الستغلددر السدددتا ( ك تددد أبعددتا السرددترال الس

  معظى بتلعاطة التتللة :   (y)  اام السرشة " ستغلر تتبا 
y = 2.131 + 0.547 x 

 أادددترل الادددلؼ أن مردددترال التعتمددد  مدددا اآليدددرةؽ كدددد تد أبعدددتا السردددترال السرشلدددة لردددت أثدددر ذ  األدددة 
لسحدددؾبة أ قددر مددؽ طلسترددت ا  (F)إترددتئلة فددط ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة   تلدد   لغددت طلسددة

 (β)  بلغدت طلسدة التد ثلر(   2.316) ( α )   بلغدت طلسدة  ( P 05<0 ≥ )السجد لدة عشدد مددتؾ  
( فدط بعدد مردترال التعتمد  مدا 1( لسرترال التعتم  ما اريرةؽ   مست معشط أن تغلدر مادداره )515..)

السرشددة    طددد  لغددت طلسددة معتمدد  ( فددط ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام 515..اآليددرةؽ محدددا تغلددرا  طدددره )
%( مددؽ التغلددرال الحتصددلة فددط متغلددر " ترسددلق طؾاعددد سددلؾك  37.7   ة دددر ) (R2=377)التحدةددد 

%( مددؽ التغلددرال الحتصددلة فددط الستغلددر السعتسددد " طؾاعددد سددلؾك   اام 62.3إع أن )    اام السرشددة 
لط  نددؾا عاطددة ا حدددار مؾنقددة االددة السرشددة " تعددؾا إلددى متغلددرال أيددر  لددؼ ةتزددسشرت الشسددؾذا    بتلتددت

 (x)إترددتئلت  ددلؽ بعددد مرددترال التعتمدد  مددا اآليددرةؽ )الستغلددر السدددتا ( ك تددد أبعددتا السرددترال السرشلددة 
 معظى بتلعاطة التتللة :  (y) مؤار " طؾاعد سلؾك   اام السرشة " ستغلر تتبا 

y = 2.316 + 0.515 x 
إاارا أعسددتل كددد تد أبعددتا السرددترال السرشلددة لرددت أثددر ذ   سددت أاددترل الاددلؼ إلددى أن مرددترال تشغلسلددة 

السحدددؾبة أ قددر مددؽ   (F)األددة إترددتئلة فددط ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة   تلدد   لغددت طلسددة
 (β)  بلغت طلسدة التد ثلر(   2.706) (α)   بلغت طلسة  ( P ≤ 0>05)طلسترت السجد لة عشد مدتؾ  



 دور المهارات المهنية في ترسيخ قواعد سلوك آداب المهنة.......      أمحد السيد أمحد؛ أ/ انصر خليف العنزي/ أ
   

  42  

 

( فدددط بعدددد السردددترال 1را ارعسدددتل   مسدددت معشدددط أن تغلدددر مادددداره )(  للسردددترال التشغلسلدددة  ااا442..)
( فط ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة    طد  لغت 442..التشغلسلة  ااارا ارعستل محدا تغلرا  طدره )

%( مدددؽ التغلدددرال الحتصدددلة فدددط متغلدددر " ترسدددلق 39.8   ة ددددر ) (R2=398)طلسدددة معتمددد  التحدةدددد 
%( مدددؽ التغلددرال الحتصددلة فدددط الستغلددر السعتسددد " طؾاعدددد 2..6إع أن )  طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة 

سددلؾك   اام السرشددة " تعددؾا إلددى متغلددرال أيددر  لددؼ ةتزددسشرت الشسددؾذا    بتلتددتلط  نددؾا عاطددة ا حدددار 
(  دلؽ بعدد السردترال التشغلسلدة  ااارا ارعسدتل )الستغلدر P-value = 0 < .05مؾنقة االدة إتردتئلت )

 مؤادددددر " طؾاعددددد سددددلؾك   اام السرشددددة " ستغلددددر تدددددتبا  (x)أبعددددتا السرددددترال السرشلددددة  السدددددتا ( ك تددددد
(y): معظى بتلعاطة التتللة   

y = 2.706 + 0.442 x 
 

 عالقة االنحجار الخطي البديط بين السيارات الحىشية وقهاعج سلهك وآداب السيشة :12ججول 

 اىذالىخ االحصبئُخ (Y) قىاعذ سيىك زآداة اىمهىخ  اىمؤشراد اىمهبراد اىمهىُخ

 اىَيبساد اىزىنْخ

 

F-Cal 122.895  

F-table 0.05 3.84  

D.F (322 , 1)  

P-value 0.000   االنذذاس داه ئدصبئْب 

R2 0.276  

α 2.703  

β 0.441  

 
 عالقة االنحجار الخطي البديط بين السيارات الحىشية وقهاعج سلهك وآداب السيشة :12تابع ججول 

 اىَيبساد اىفنْخ

 

F-Cal 103.232  

F-table 0.05 3.84  

D.F (322 , 1)  

P-value 0.000   االنذذاس داه ئدصبئْب 

R2 0.243  

α 3.019  

β 0.383  

 اىَيبساد اىشخصْخ

 

F-Cal 212.042  

F-table 0.05 3.84  

D.F (322 , 1)  

P-value 0.000   االنذذاس داه ئدصبئْب 

R2 0.397  

α 2.131  
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β 0.547  

اىَيبساد اىزؼبٍو ٍغ 

 االخشّن

 

F-Cal 195.016  

F-table 0.05 3.84  

D.F (322 , 1)  

P-value 0.000   االنذذاس داه ئدصبئْب 

R2 0.377  

α 2.316  

β 0.515  

 اىَيبساد اىزنظَْْخ

 ًأداسح أػَبه

F-Cal 212.612  

F-table 0.05 3.84  

D.F (322 , 1)  

P-value 0.000   االنذذاس داه ئدصبئْب 

R2 0.398  

α 2.706  

β 0.442  

 السردترال السرشلدة دلؽ أبعدتا  ارثرعاطتل ( ل12مؽ يال استعراض الشتتئج الؾاراا بتلجد ل رطؼ )  
أن السرددترال الذخرددلة  هددط أطددؾ  تدد ثلر علددى   مش ددراا  مجتسعددة  ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة

  تللرت مؽ تل  طؾا الت ثلر   (547..) (β)ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة تل   لغت طلسة الت ثلر 
(   فلسددت تقددلؽ أن السرددترال ال شلددة 515..) (β)مرددترال التعتمدد  مددا اريددرةؽ تلدد   لغددت طددلؼ التدد ثلر 

( 13(   كسدت أادترل الادلؼ الدؾاراا بتلجدد ل )383..) (β) الؾعل لة هط ارط  ت ثلر تلد   لغدت طلسدة 
لرددت أثددر ذ  األددة إترددتئلة فددط ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام  مجتسعددة  إلددى أن أبعددتا السرددترال السرشلددة

   بلغدت  P ≤ 0>05) (قر مؽ طلستردت السجد لدة عشدد مددتؾ  السحدؾبة أ   (F)السرشة  تل   لغت طلسة
( للسرددترال السرشلدددة مجتسعددة   مسددت معشدددط أن 651..) (β)(    بلغددت طلسدددة تدد ثلر 2.706) (α)طلسددة 

( فددط ترسددلق 651..( فددط بعددد السرددترال التشغلسلددة  ااارا ارعسددتل محدددا تغلددرا  طدددره )1تغلددر ماددداره )
%( مدددؽ 47.1   ة ددددر) (R2=471)د  لغدددت طلسدددة معتمددد  التحدةدددد طؾاعدددد سدددلؾك   اام السرشدددة    طددد

 التغلرال الحتصلة فط متغلر " ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة  
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 عالقة االنحجار الخطي البديط بين أبعاد السيارات السيشية مجتسعة   :13ججول 
 وقهاعج سلهك أداب السيشة

 اىذالىخ االحصبئُخ (Yزآداة اىمهىخ  )قىاعذ سيىك  اىمؤشراد اىمهبراد اىمهىُخ

اىَيبساد اىَينْخ 

 ٍجزَؼخ

 

F-Cal 286.676  

F-table 0.05 3.84  

D.F (322 , 1)  

P-value 0.000   االنذذاس داه ئدصبئْب 

R2 0.471  

α 1.809  

β 0.651  

%( مددؽ التغلددرال الحتصددلة فددط الستغلددر السعتسددد " طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة " تعددؾا 52.9إع أن )
 (-Pإلددى متغلددرال أيددر  لددؼ ةتزددسشرت الشسددؾذا    بتلتددتلط  نددؾا عاطددة ا حدددار مؾنقددة االددة إترددتئلت 

value = 0 < .05)  ) لؽ أبعتا السرترال السرشلة مجتسعدة )الستغلدر السددتا (x)  مؤادر " طؾاعدد سدلؾك 
 معظى بتلعاطة التتللة :  (y)  اام السرشة " ستغلر تتبا 

y = 1.809 + 0.651 x 
السردددترال  دددلؽ أبعدددتا  ارثدددرعاطدددتل " ل 13  12مدددؽ يدددال اسدددتعراض الشتدددتئج الدددؾاراا بتلجدددد ل رطدددؼ "

مش راا  مجتسعة  ترسلق طؾاعد سدلؾك   اام أعردرل الشتدتئج صدحة ال رضدلة الرابعدة التدط تدشص  السرشلة
أبعدتا السردترال السرشلدة لسحتسدقط الاظدتو الحددؾمط  د لدة الكؾةدت  عاطدة تد ثلر إمجت لدة  دلؽ تؾند"على: 

 :التتللة ال رعلة مشرت ال رضلتل  ةشقث  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة  

 لؽ مددتؾ  السردترال الذهشلدة لسحتسدقط الاظدتو الحددؾمط  د لدة ت ثلر إمجت لة  عاطة تؾند : أ() الفخضية
 "  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشةالكؾةت 

 ددلؽ مدددتؾ  السرددترال ال شلددة  الؾعل لددة لسحتسددقط الاظددتو تدد ثلر إمجت لددة  عاطددة : تؾنددد )ب( الفخضييية
 "   اام السرشة ترسلق طؾاعد سلؾك الحدؾمط  د لة الكؾةت 

 دلؽ مددتؾ  السردترال الذخردلة لسحتسدقط الاظدتو الحددؾمط تد ثلر إمجت لدة  عاطدة : تؾندد )ج( الفخضيية
 "  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة د لة الكؾةت 

 دلؽ مددتؾ  مردترال التعتمد  مدا اآليدرةؽ  اأتردتل لسحتسدقط تد ثلر إمجت لدة  عاطدة : تؾندد )د( الفخضية
 "  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة د لة الكؾةت  الاظتو الحدؾمط
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 ددلؽ مدددتؾ  السرددترال التشغلسلددة  ااارا ارعسددتل لسحتسددقط تدد ثلر إمجت لددة  عاطددة تؾنددد : )ىييي( الفخضييية
  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة.الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت 

 

 السحهر الخابع
 الشتائج والتهصيات
  اواًل : الشتائج

على مد  تؾافر السردترال السرشلدة لسحتسدقط الاظدتو الحددؾمط  د لدة  التعرف إلى الدراسة تلػ سعت 
 أثشدتأ أااأهدؼ لسردتمرؼ الؾعل لدة   باؾاعد سلؾك   اام السرشة مد  إلتتزامرؼ الكؾةت مؽ  نرة  غرهؼ   

ترسددلق طؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة    طددد السرددترال السرشلددة    تحدةددد عاطددة اأرتقددتن  التدد ثلر  ددلؽ تددؾافر 
 تؾصلت الدراسة إلى الشتتئج التتللة : 

%( إلددددى أن التعلددددلؼ السحتسددددقط الجددددتمعط مدددددتهؼ فددددط ا تدددددتم الخددددرةجلؽ  السرددددترال 84.9أاددددتر) .1
 التعللسلة القرامج ( إلى ان9..2السرشلة   طد تؾاف  ذلػ ما مت  را فط اراسة ) طظت ط  عؾةس   

 السعدترف مدؽ %(.8) بحدؾالط الخدرةج عدتم لتز ةدد بذدد   تفلدة العست لدة جتمعدتلال فدط السحتسدقلة
العسد   مردترا اأتردتل    لطدة مدا العسد  " مردترا التكلد  سدؾق  التدط محتتنردت  الخقدرال  السردترال

 مدا الدذال   مردترا التعتمد  علدى فرةد    الاددرال التحللللدة  اأسدتااللة بتأعتسدتا فدط مردترا العسد 
 التكشؾلؾنلت.

تدددؾافر السردددترال السرشلدددة " الذهشلدددة   ال شلدددة   الذخردددلة   التعتمددد  مدددا اريدددرةؽ   التشغلسلدددة  ااارا  .2
 ارعستل "  درنة مرت عة لد  محتسقط الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت مؽ  نرة  غرهؼ سؾاأ على

 نددؾا ايتافددتل فددطمدددتؾ  كدد  مرددترا علددى تدددا أ  مدددتؾ  الستؾسدد  العددتم للسالددتس   كسددت تقددلؽ   
العلشدة تجدته مددتؾع السردترال السرشلدة تلد  ندتأل كد  مدؽ " السردترال الذخردلة   أفدراا اسدتجتبة

 مرددترال التعتمدد  مددا اريددرةؽ  أترددتل "فددط السرتقددة ار لددى  الثت لددة علددى الترتلدد   دألددة ل غلددة" 
لتشغلسلددة  ااارا ارعسددتل  متددؾفرا  درنددة مرت عددة ندددا "  فلسددت نددتأل السرددترال الذهشلددة    السرددترال ا

السرترال ال شلة  الؾعل لة فط السرتقة الثتلثة إلى السرتقة الختمدة على الترتل   دألة ل غلة" متدؾفرا 
 درنة مرت عة"  إن تؾفلر السرترال السرشلة بابعتاهت السختل ة لدد  يرةجدط تخردص السحتسدقة معدد 

مددؽ: مرددترال التعتمدد  مددا اآليددرةؽ  السرددترال  ضددر رةت  لشجددتح تلددتترؼ السرشلددة   كسددت أن تددؾافر كدد 
ال كرةدددة  مردددترال تكشؾلؾنلدددت السعلؾمدددتل علدددى  ندددى التحدةدددد سدددؾف مددددتهؼ فدددط يلددد  طلسدددة مزدددتفة 

 .(Klibi & Oussiil , 2013)لسشغستل ارعستل كست  را فط اراسة 
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أسددتاتمة  تسدددػ محتسددقط الاظددتو الحدددؾمط  د لددة الكؾةددت باؾاعددد سددلؾك   اام السرشددة "ارمت ددة  ا .3
الشزاهددددة  الذدددد تفلة  السؾضددددؾعلة  اأسددددتااللة   السدددددؤ للة  السددددد لة  الرددددراتة  الردددددق  الدددددرةة" 

  درنة مر  عة ندا  عشد أااأهؼ لسرتمرؼ الؾعل لة مؽ  نرة  غرهؼ.

تقتةؽ  راأ محتسقط الاظتو الحدؾمط  د لة الكؾةت تجته السرترال السرشلدة التدط مستلكؾ ردت بدتيتاف  .4
-P)رال الدمسغرافلدددة  تلددد  تقدددلؽ  ندددؾا فدددر ق ذال األدددة إتردددتئلة عشدددد مددددتؾ  معشؾةدددة الستغلددد

value < .01)   للستؾسد  العدتم لسالدتس السردترال السرشلدة مجتسعدة   تعدزع لكد  مدؽ متغلدر" الشدؾو
الجشدلة  ال طة العسرةة  السؤه  الدراسط  الاظتو الؾعل ط  سدشؾال الخقدرا"  إع أن  راأ السحتسدقلؽ 

ماتةلس السرترال السرشلة تتقتةؽ تقعت  أيتاف الستغلرال الدمسغرافلة   كست أاترل الشتتئج إلدى  تجته
أن الدددددذكؾر   الغلدددددر كدددددؾةتللؽ   أصدددددحتم السدددددؤهال العلسلدددددة السرت عدددددة   ال طدددددة العسرةدددددة ار قدددددر  

الخقددرا  محتسددقط الجرددتل الحدؾملددة ذال السلزا لددتل التتبعددة   الدرنددة الؾعل لددة ارعلددى   اصددحتم 
 الؾعل لة هؼ ار ثر إمست ت  بسرتراترؼ السرشلة.

 (P. value نؾا عاطتل ارتقتن مؾنقة  طؾةة ذال األة إتردتئلة عشدد مددتؾ  معشؾةدة أطد  مدؽ  .5
 لؽ ك  مؽ السالدتس ال رعلدة للسردترال السرشلدة  ترسدلق طؾاعدد سدلؾك   اام السرشدة سدؾاأ   (01. >

لكدد  مالددتس علددى تددده أ  السالددتس كددد   كسددت  لشددت أن عاطددتل اأرتقددتن  ددلؽ كدد  مددؽ" السرددترال 
التشغلسلددددة  ااارا ارعسددددتل"   " السرددددترال الذخرددددلة   مرددددترال التعتمدددد  مددددا اريددددرةؽ "مددددؽ أطددددؾ  

  .63..  631..رتقددددتن باؾاعددددد سددددلؾك   اام السرشددددة  تلدددد   لددددغ  معتمدددد  اأرتقددددتن عاطددددتل اأ
على الترتل  ةللرت عاطتل اأرتقتن للسرترال "الذهشلدة" مدؽ تلد  طدؾا اأرتقدتن التدط  لغدت  614..
  فلست نتأل فط السرتقة اريلرا عاطة اأرتقتن للسرترال "ال شلة  الؾعل لة" مدؽ تلد  طدؾا  526..
 . 493..قتن التط  لغت اأرت

 نددؾا عاطددة ارتقددتن مؾنقددة  طؾةددة  ددلؽ الستؾسدد  العددتم لسالددتس السرددترال السرشلددة مجتسعددة  ترسددلق  .6
   ةذدلر ذلدػ إلدى أن تدؾافر السردترال 686..طؾاعد سلؾك   اام السرشة تل   لغ معتمد  اأرتقدتن 

تاا ترسدلق طؾاعدد سددلؾك السرشلدة لدد  محتسدقط الاظدتو الحددؾمط  د لدة الكؾةددت سدؾف مددتهؼ فدط زةد
  اام السرشة مست معزز صدق  تلتامة القلت تل  السعلؾمتل السحتسقلة التدط تؾفرهدت التادترةر الستللدة 

"  التددط أاددترل إلددى  .2.1الرددتارا عددشرؼ   طددد تؾافاددت تلددػ الشتددتئج مددا مددت  را  دراسددة " اللللددة  
 بذدد  مسترسة مرتمرؼ على طتارةؽ ؽمحتسقل يل  فط السحتسقة لسرشة ارياطلة األتزامتل أهسلة

  قدذل الستعلد  لسرشدة السحتسدقة ارياطلدة  دلؽ األتزامدتل نددا   طؾةدة ارتقدتن عاطدة نلدد   أن هشدتك
 السحتسقلة.  بلؽ اداارال الخدمتل الازمة   بتلسرداطلة   بجؾاا السرشلة العشتمة



 دور المهارات المهنية في ترسيخ قواعد سلوك آداب المهنة.......      أمحد السيد أمحد؛ أ/ انصر خليف العنزي/ أ
   

  47  

 

 (> P. value  معشؾةة أط  مؽ  نؾا عاطة ارتقتن مؾنقة  طؾةة ذال األة إترتئلة عشد مدتؾ  .7
 لؽ ك  مؽ اداتراك فط عزؾةة نسعلة السحتسقلؽ الكؾةتلة أ  السشغستل السرشلدة اريدر    (01.

   اأطاو على الشذرال الرتارا عشرت "معدت  "  بدلؽ ترسدلق طؾاعدد سدلؾك   اام السرشدة  تلد   لدغ 
مذدددلر إلدددى أن اأادددتراك فدددط تلدددػ   مسدددت (.....(  دألدددة أنردددتئلة )5...39)معتمددد  اأرتقدددتن 

 السشغستل السرشلة  ادطاو على إصداراترت السختل ة مدتهؼ فط ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرشة.

أبعدتا السردترال السرشلدة سدؾاأ مش دراا أ  مجتسعدة لسحتسدقط الاظدتو  عاطدة تد ثلر إمجت لدة  دلؽ تؾندد .8
 ة . الحدؾمط  د لة الكؾةت  ترسلق طؾاعد سلؾك   اام السرش

 هانيًا : التهصيات
 فط ضؾأ مت تؾصلت إللى الدراسة مؽ  تتئج ماترح القتتثتن التؾصلتل التتللة : 
ضددددر را العسدددد  علددددى إعددددداا ا رال تدرةقلددددة لسحتسددددقط الاظددددتو الحدددددؾمط  د لددددة الكؾةددددت  يتصددددة   .1

 السذدددتغللؽ الجددددا مسدددؽ لددددةرؼ يقدددرال  عل لدددة محدددد اا فدددط كددد  مدددؽ السجدددتأل التتللدددة : " إعدددداا
السلزا لتل العتمة  ف  السعتةلر الد للة    تظقل  معتةلر السرانعة السحتسقلة    ادلستم بتلتذرةعتل 

  الاؾا لؽ  ادنراأال السشغسة للعس  السحتسقط".

تقشط نسعلة السحتسقلؽ الكؾةتلة تسلدة إعاملدة للتعرةد  ب  ذدظترت  فتعللتتردت السختل دة  يتصدة فدط  .2
ؾمط  د لددة الكؾةددت لتذددجلعرؼ علددى اأاددتراك فددط نسعلددة السحتسددقلؽ ا سددتن محتسددقط الاظددتو الحددد

% تارةقددت  مسددؽ ادددسلترؼ .7بتعتقترهددت مشغسددة مرشلددة تعشدددط بذددطؾن السرشددة  أعزددتأهت   يتصدددة  أن 
 علشة الدراسة غلر مذتركلؽ بتع مشغسة مرشلة.

ألتحدتق ضر را العسد  علدى إاراا ادرن الحردؾل علدى عزدؾةة نسعلدة السحتسدقلؽ الكؾةتلدة عشدد ا .3
بتلعسدد  فدددط الاظددتو الحددددؾمط سددؾاأ الكدددؾةتللؽ أ  غلددر الكدددؾةتللؽ أسددؾا بسدددت هددؾ متقدددا فددط  عدددتئ  

 اير . 
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 السخاجع 
 العخبية باللغة واًل: السخاجعأ

السسييارس السحتييخف " كيييف ترييبً مسارسييًا محتخفييًا وفعييااًل (   2.14أ ددؾ الجدددائ   تددتتؼ  ددؽ صدداح )
 .86  مركز الخقرال السرشلة لإلاارا   الاتهرا   ص  " لسيشة إدارة السهارد البذخية

أهيييخ التحيييهالت االقترييياد ة العالسيييية الجج يييجة )العهلسييية   (...2أ دددؾ الشردددر  عردددتم عقدددد الردددتاع )
والجات ( على التأىيل العلسي والعسلي لسخاجع الحدابات في الجول الشامية مع التطبيق 

  شلؽ.  نتمعة ارزهر  بحث غيخ مشذهر،  على مرخ

أهخ حهكسة السدتذفيات على اخالقييات السيشية الطبيية " (   2.12أطظط   نؾهرا  ماراش   فؾزةدة )
  السلتاددى الددؾطشط تددؾل تؾكسددة الذددركتل كآللددة للحددد مددؽ ال دددتا السددتلط دراسيية حاليية " 

  بدددرا     نتمعة ب يلزر   كللة العلدؾم اأطتردتامة  التجترةدة  علدؾم التددللر  اداارع 
 متةؾ . 7:  6   الجزائر

   مجلدة اوعسال السعاصخة بيئة في والتغيخات السحاسبية السعا يخ(   2.13ارسعد   أأ مرظ ى )
 .281:  259الكللة   ص  بسؤتسر الختص العدا الجتمعة اأطترتامة للعلؾم بغداا  للة

 9الس تؾتة  للقلت  ص  الجتمعة  والتجقيق السخاجعة علم الى الطخق  (  3..2هتاؼ ) تتزم األؾسط 

 الحيالي الهضيع تقيييم :فلديطين فيي السحاسبة ميشة تطهيخ نحه ، (.2.1ب ) القحلرط   عرتم
ص  (  2و) (  18اد ددت لة(   م) الدراسدتل )سلددلة ادسداملة الجتمعة   مجلة للسيشة
1249  :1276.   

ميييجى تيييهفخ أخالقييييات قهاعيييج الديييلهك لسيشييية محاسيييبة التكييياليف (   6..2التسدددط  يتلدددد غدددتزع  )
  نتمعة الزةتؾ ة   كللدة اأطتردتا  العلدؾم  اداارةدة   السدؤتسر العلسدط ومتطلبات التفعيل 
 .6..2أ رة   24:  22الدشؾع الدتاس 

 الجولييية التعليييم معييا يخ اسييتخجام(   .2.1ذ ددؾن    أأ عقددد الؾاتددد )؛ الجلللددط   ماددداا أتسددد 
العيخاق  فيي البكيالهريهس لسخحلية السحاسيبية تطيهيخ السشياىج فيي السيشييين للسحاسيبين
  مجلدة تشسلدة  العيخاق( فيي البكيالهريهس لسخحلية مقتيخ  محاسيبي لسيشيج )أنسيهذج

 .33:  1(   ص 99(   و)32الرافدةؽ  كللة التجترا  اأطترتا   نتمعة السؾص   م)

  مجلدة اأطتردتا  مذيا ل ميشية السحاسيبة والسخاجعية بجولية الكهييت   (2..2الرااد    ائ  إ دراهلؼ )
 . 132:  1.3(   ص 2(   و )16  نتمعة السلػ عقد العزةز   م )  اأاارا
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التعلييم  ىيئية لطلبية التقشيية السحاسيبية السييارات بشياء عهاميل(   7..2الربلعدط   نقدتر نتسدؼ )
 .91:  78(   ص 2(  و).2م)   التاشط   مجلةالتقشي

  مجلددة السشددترا  م  تقييييم تييجريذ السحاسييبة فييي جامعيية آل البيييت(   8..2الرتتتلددة  ب متسددلؽ )
 .139:  83(   ص 1(   و )14)

 ليجول مجليذ التعياون  دول فيي السحاسيبة لتطيهيخ مقتيخ  أطيار ،( 1997سدامة ) عدؾض الرتللط 
 ( .1م) للسحتسقة  العربلة السجلة   شامل من مشعهر العخبية الخليج

، مبييادو وقهاعييج الدييلهك اوخالقييي كييخابط ( 2.12عقددد     ددؽ مشرددؾر )؛ الددرزع  امددتأ نسلدد  ب
فاعل بين حهكسة السكسدات ومكافحة الفداد ، دراسة تطبيقية على الهزارات الحكهمية 

(   و .2  مجلة الجتمعة ادسداملة للدراسدتل اأطتردتامة  اداارةدة   م ) في قطاع غدة
 . 299:  245ص  (  2)

ترهر مقتخ  لتطبيق معا يخ التعلم السحاسيبي ودورىيا (   2.14ال لكط   ال تتح ارملؽ عقد الدرتلؼ )
  السجلددة العربلددة لزددستن  فييي ضييبط جييهدة مشيياىج السحاسييبة فييي الجامعييات الدييعهد ة

 ( .7نؾاا التعللؼ الجتمعط   و)

 أداء اإلدارات تحديين فيي السحاسيبة لسيشية اوخالقية االلتدامات دور(   .2.1) ستلؼ اللللة   تغرةد
 اداارا   كللدة الرافددةؽ "   مجلدة تشسلدة السهصيل جامعية فيي حالية السحاسيبية " دراسية
 1.3:  85(   ص 98(   و)32السؾص    م)  اأطترتا   نتمعة

ار شيييخكة أخالقييييات ميشييية السخاجعييية والستعييياملين معييييا " انييييي(   8..2السعتدددتز   إتددددتن صدددتلح )
  مجلدة اأطتردتا  اداارا   نتمعدة السلدػ عقدد العزةدز   م  إنيخون واليجروس السديتفادة "

 . 291:  255(   ص 1(   و )22)

 مقهميات ميشية مدياىسة ميجى(  2.12) الددتتر عقدد السذددؾر   عسدتا ؛تددلؽ  السشردؾرع   ندت ر
  مجلدة  العلدؾم القيخارات االسيتثسارية  لتخشييج السحاسيبين  فياءة رفيع فيي السحاسيبة 

 .. 66:  48(   ص 1اداارةة  اأطترتامة م)

 الادت ؾ للؽ الحددتبتل مددطاط نسعلدة (   ترنسدة 2..2الادت ؾ للؽ )  للسحتسدقلؽ ارمرةددط السعردد
 . 14ال لدظلشلة   ص 
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 السدؤتسر إلدى عسد  مادمدة    رطدةاالقترياد ة التشسيية فيي السحاسيب دور  (5..2  زهلدر )الشدتعر
السعتصدرا     التحددمتل التشسلدة  فدتق فلددظلؽ  دلؽ فدط  التسؾةد  ار ل " اأستثستر العلسط
 . 5..2متةؾ    .1:  8   التجترا كللة  ادساملة  الجتمعة

معييا يخ السحاسييبة الجولييية فييي تطييهيخ إدارة السعخفيية السحاسييبية  دور(   4..2 ركددتل   إ ددراهلؼ ب )
"  السؤتسر العلسط الدشؾع الثتل  " إاارا السعرفة فدط العدتلؼ في العالم العخبي "حالة اوردن

العربددط " ) السحددؾر الثددت ط: إاارا السعرفددة  التدددطل (     نتمعددة الزةتؾ ددة اررا لددة   كللددة 
 إ رة  . 28:  26  السسلكة اررا لة الرتاسلة   اأطترتا  العلؾم اداارةة 

 بيين والتأىييل السحاسيبي للتعلييم الحج ثية االتجاىيات تفاعيل  (2.14سدللستن )   صدتلح   عقدد  ؽ
 ضيهء التهجيو فيي العخبيية باليجول العسيل سيهق  ومتطلبيات السخخجات السحاسيبية جهدة
 ار ل " اطدا العدتم الددشؾع  العربدط   السدؤتسرالجوليية السيالي اإلبيال  معيا يخ تطبييق نحيه
 .إ رة  17:  16اق   فط ال ترا مؽ   العر  الظسؾح" التحدمتل  لؽ السحتسقة مرشة

ىيكل السعخفة السيشية الستخررة في تطيهيخ  دور  (4..2  ب نستل )هالط؛ نسعة  أتسد تلسط
  بحد  ماددم للسدؤتسر العلسدط  مشعهمة ميشية السحاسيبة فيي السسلكية اوردنيية الياشيسية

الثددت ط: إاارا السعرفددة الدددشؾع الثتلدد  بعشددؾان : إاارا السعرفددة فددط العددتلؼ العربددط) السحددؾر 
  نتمعددة الزةتؾ ددة اررا لددة   كللددة اأطترددتا  العلددؾم اداارةددة   السسلكددة اررا لددة  التدددطل (

 .  4..2إ رة   28:  26الرتاسلة   

  نتمعدة الزةتؾ دة   : دلييل مين اوردن االلتداميات اوخالقيية السيشيية ،( 6..2نسعدة  أتسدد تلسدط  )
 أ رة  24:  22 للة اأطترتا  العلؾم  اداارةة   السؤتسر العلسط الدشؾع الدتاس 

والتأىييل   تكشهلهجييا السعلهميات دارة السعخفية بيين(   ا2..2ع دتف )  اسدح  ؛اهسدش   عدلؼ  أ دؾزر
 .gate.netresearchwww  متتتة على الراب  :  السحاسبي

العلسيي  التكيهين مالءمية ميجى ، (5..2) سدتلؼ ادؾارم  أ دؾ ؛  تفدذ   ركدتل  ؛ تسددع زعدرم  
 خخيجيي عليى تطبيقيية دراسية  :العسيل سيهق  لستطلبيات السحاسيبة قديم لخخيجيي
 .175:  156 ص (  2و ) (  9م ) ارطرى  نتمعة مجلة  "غدة في قطاع الجامعات

دور التعليييم السحاسيبي فييي تخسيييخ أخالقيييات (   2.18عقدد     عتئدده عثسددتن  اأسدسرع   هددتنر )
ميشة السحاسبة في السسلكة العخبية الدعهد ة " دراسة تحليلية من وجيية نعيخ ميهظفي 

 Route   قييييانهنيهن شييييخكة خالييييج بيييين عقيييييخ وشييييخيكو محاسييييبهن ومخاجعييييهن 

http://www.researchgate.net/
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Educational & Social Science Journal ,Vol. 5(3), pp. 41: 65.  متتتدة
  http://www.ressjournal.com/Anasayfa.aspxعلى الراب  : 

 السحاسيبة ميشية اوخالقييات(   2.18عثسدتن   يتلدد عثسدتن  عقدد الدرتسؽ   عقدد   عقدد الدرتسؽ )
 العامية السدياىسة شيخكات اوربيا  فيي إدارة تمسارسيا  ذيف فيي ودورىيا جعيةاوالسخ 

 2  مجلة العلؾم اداارةة   كللة العلؾم اداارةة   نتمعة أفرةالدت العتلسلدة  و الدهدانية 
 . 216:  175(   ص 2.18)ةشتةر 

مييجى مالءميية مشيياىج التعليييم السحاسييبي فييي الجامعييات (   9..2عددؾةس  يتلددد  ) ؛طظشددت ط  يتلددد 
  سهق العسل في ظل تجاعيات اوزمة السالية، ، كلية الدىيخاء للبشياتالعسانية لستطلبات 

    : مددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   سدددددددددددددددددددددددددددددددددددلظشة عسدددددددددددددددددددددددددددددددددددتن   متدددددددددددددددددددددددددددددددددددتح علدددددددددددددددددددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددددددددددددددددددددراب 
ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/.../r201.pdf 

ميجى مالئسية التعلييم السحاسيبي السيشيي (   2.16أتسد   أتسدد ملدرع )؛  حل    أم  عقد الحدلؽ 
 يخ التعليييم السحاسييبي الجولييية، دراسيية ميجانييية فييي مكسدييات التعليييم فييي العييخاق لسعييا

(   39(   و)13مجلدة الغدرع للعلدؾم اأطتردتامة  اداارةدة   م) العالي والبحيث العلسيي ،
 ..38:  349ص 

، سيييج الفجيييهة بيييين تريييهرات الطلبييية والسسارسيييين لسيشييية (2.14ب   عدددتال   إ دددراهلؼ   فتطسدددة )
 Jordan Journal of   الجامعييية اوىليييية فيييي البحيييخين السحاسييبة : دلييييل مييين

Business Administration, Vol. 10, No 4,pp. 723 : 740. 

دور التعلييييييم (   2.13 رددددتر  محسدددددؾا )؛ يدددددداش  تدددددتم الددددددةؽ ؛محسددددؾا   أسددددتمة عقدددددد اللظلدددد  
د السحاسبي في تخسيخ السسارسات االخالقية لسيشة السحاسبة والتجقيق والحج من الفديا

  متتتدددددددددددة علدددددددددددى الدددددددددددراب  : "دراسييييييييييية تطبيقيييييييييييية عليييييييييييى الجامعيييييييييييات االردنيييييييييييية" 
www.researchgate.net/.../0deec52de645ac161300000 

 (   مرنا ست   2.13محسؾا   أستمة عقد اللظل     ير ن ) 

 عيشية فيي مييجاني اإلداري بحيث اإلبيجاع في الهظيفة أخالقيات تأهيخ مجي  ( 2.13  انلدة ) محسؾا
 . 138:  111(   ص 4  و ) (26م )   التاشط   مجلة العخاقية السرارف من

أهيييخ السعيييا يخ اوخالقيييية (   2.11أتسدددد  ب تتمدددد )؛    علدددط إ دددراهلؼ تددددلؽ؛ محسدددؾا  صددددام ب 
للسحاسييب اإلداري فييي جييهدة معلهمييات التقيياريخ السالييية "دراسيية حاليية علييى عيشيية ميين 

http://www.researchgate.net/.../0deec52de645ac161300000
http://www.researchgate.net/.../0deec52de645ac161300000
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  (4م)  مجلة نتمعة اأ قتر للعلدؾم اأطتردتامة  اداارةدة   السحاسبين في مج شة تكخيت"
 . .43:  4.3(   ص 7و)

سقييييا يذ فييييي العلييييهم الشفدييييية  االختبيييارات وال   (2..2أمدددلؽ علددددط ) سددددللستن  ؛صدددداح أتسدددد  مدددراا
 .1.8: 1.4الكؾةت  ص    اار الكتتم الحدة  والتخبهية: خطهات إعجادىا وخرائريا

دور السعيييييا يخ السحاسيييييبية وأخالقييييييات السيشييييية كزيييييهابط للسسارسيييييات    (2.14  ب تددددددؽ )  ددددزال
اطر تدة    اراسة ملدا لة على الذركتل الردشتعلة السددتهسة العتمدة اررا لدة السحاسبية "

  نتمعددة    طدددؼ السحتسددقة   كللددة ارعسددتل للحرددؾل علددى ارنددة الستندددتلر فددط السحتسددقة
  متتتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى:  الذددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرق ار سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/586b7787b03ac_1.pdf 

السعخفييييية التقيشيييييية ودورىيييا فيييي تطيييهيخ نعيييم (   5..2رادددلد    دددتعؼ تددددؽ ) ؛محلدددى  زةدددتا هتادددؼ 
  السددؤتسر العلسددط  السحاسييبية فييي ظييل اسييتخجام تقشيييات السعلهمييات الحج ثييةالسعلهمييات 

  السسلكدددة    نتمعدددة الزةتؾ دددة اررا لدددة   كللدددة اأطتردددتا  العلدددؾم اداارةدددة الددددشؾع الخدددتمس
 .  لدتن 27:  25   اررا لة الرتاسلة
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