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 إهداء
 أدًذ انله عض وجم عهى يُه وعىَه إلذًاو هزا انعًم 

 دفظها انله وسعاها وأطال عًشهاإنى انىانذج انكشيًح 
 إنى يٍ شاسكُي انًاضي وانذاضش َثضاخ جسًه وشىق عيُيه

 وعهًُي أٌ اإلخالص أساط انُجاح
 ودفعُي تكم دضو أتي انعضيض

إنى كم األصذقاء ى وتُاذهى ووأوالده إنى كم إخىذي وأخىاذي
 واألدثاب واألقاسب

إنى كم األساذزجيف  كم انًشادم إنى كم يٍ َسيهى قهًي ونى 
 يُسهى قهثي

 إنى كم يٍ سخشهى انله ني عىَا وسُذا
 إنى كم هؤالء أهذي هزا انعًم

 
  

 الزهرةفاطمة  



 

 

 شكر وعرفان
، فسثذاَك ال َذصي ثُاءً انذًذ نله وانشكش نله عهى ذىفيقه انراو إلذًاو هزا انعًم

عهيك أَد كًا  أثُيد عهى َفسك وانصالج وانسالو عهى يعذٌ جًيع انخيشاخ انظاهشج 

 وانثاطُح سيذَا يذًذ وعهى آنه وأصذاته انطيثيٍ انطاهشيٍ.

وفي يعشض انشكش وااليرُاٌ َرىجه تأسًى يعاَي انرقذيش وااليرُاٌ وَرقذو تجضيم 

  عهى ذضويذَا تانُصائخ انعهًيحعجيهح يذًذ  انذكرىسانشكش نألسرار انًششف 

 ي كاٌ نه عظيى انفضميف  إَجاص هزا انعًم.زوانرىجيهاخ انًعشفيح ان

انًشاسكيٍيف  إَجاص هزا انعًم وخاصح كًا َرىجه تانشكش انجضيم إنى جًيع 

: ، وخاصح انسيذانًذاسثيٍ وانًقرصذيٍ واألسرارج انًشاسكيٍيف  انذساسح انًيذاَيح

 َصش انذيٍ يذافظ دساتاخ ويذاسة يعرًذيف  واليح غشدايح.أدًاَي 

 و إنى جًيع األساذزج تجايعح غشدايح

 إنى كم يٍ أيذَا تيذ انًساعذج يٍ قشية أو يٍ تعيذ ونى يرسٍ ني ركش أسًائهى.

شكرا لكم
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 مخلص الدراسة

على دد ل ودىدددلت ددو رلدرتعددرلوللحم دد ىل ددال طددمعلدبى ددمئل ددمر زد ردرتعددرعلى دد ليات  ددمتللدر هددد تلدردرد ددىل ردد ل

،لو دلدىت دتلى د لدر دنه ل  مسلدر ىلدرتزدمللدر حم بل قودىدلدر  وكلدبات ا  ملهد تل ر للل هنىلدر حم  ى

 نلي دئلدروصدوئل رد لل spssدال ت  منلورتح ئلدر عط متل  نمل م تاددمل رنم  لليددةدروصفالدرتح   ال م تاددمل

ات دالهدالى ددمرةلىدنل  دمدالتحدددلدرود  دمتلودر  دهور متلدر هن دىلودبات  ددىل نل ودىددلدر د وكلدبللنتدم  ليه هدم

  تددزملدل  مر ددال هنددىلدر حم دد ى،لوتت لددئلت ددكلدر  ددمدال ددالدرنزدهددىلودر وهددوى ىلودر فددم ةلدر هن ددىللندرتددال  ددبلي

ت دددالتدددهد ل رددد لدرتدددزدمل  مر دددال هندددىلدرحم ددد ىل قودىددددلدر ددد وكلدبا،لدرتز دددىلودر ددد وكلدر هندددالودر دددر ىودرعنم دددىل

تط  ددولوتعز ددزل،لو دددل ددد نمل   وىددىلتوصدد متليه هددم:لبدد دلدروصددوئل مى ددمئلدر حم ددبل ردد ليى دد ل  ددتو ل ددن

 دمر وظف نلللدال ت دمعحدثلدر  د ورونلى د ل،لدر ود حلدرتالته نل عم  ىلدر   ور نلر  وظف نل مرعدئلودونلت   ز

 قعل هملدر وظفونلوحتد لت دودلروحلدرتعدمونل د نللنلين نلدر   ل ش ئلدور لوذركلحت ل تملتت الدباطم لدرتا

ل.در   ور نلودر وظف ن

ل.،ل حم  ى،ليدد ياتو،ل هنى،ل  مدا الكممات المفتاحية:

ل

ل

ل

ل
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Résumé :  

L'étude visait à identifier l'éthique de la comptabilité dans le secteur des affaires en 

Algérie et à identifier les règles de sculpture de la profession comptable. Elle visait 

également à mesurer le degré d'engagement du comptable aux règles de 

comportement éthique. approche analytique utilisant l'outil de questionnaire. Pour 

transférer les données, nous avons utilisé le programme spss afin d'atteindre les 

résultats les plus importants que Les règles de conduite éthique sont des principes qui 

définissent les devoirs et les responsabilités professionnelles et éthiques que les 

professionnels de la comptabilité doivent respecter, et ces principes sont représentés 

par l'intégrité, l'objectivité, la compétence professionnelle, les soins nécessaires, le 

comportement professionnel et la confidentialité. Nous avons formulé une série de 

recommandations dont les plus importantes sont : exhorter les fonctionnaires à 

rencontrer périodiquement les employés afin d'éviter les erreurs que les employés 

peuvent commettre et pour que l'esprit de coopération prévale entre les fonctionnaires 

et les employés. 

Les mots clé : Éthique, profession, principes, comptabilité, performance. 
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 مقدمة

 توطئة .1

 هنىلدر حم  ىل غ رهمل نلدر هنلرهملدورهملو  منتهملويه  تهمل الدرقدم،لودزدددلدالهت دممل هدملل دعلدرتطدورلل

دال تصمد لدرذ لىر هلدرعمرمل،ل مص حل نلدرهرور لينلت ونلدر ع و متلدر حم   ىل عروهىلى  لدر دىلىمر دىل

ةلودردرد ددىلودرت ددو نلدر ددم الإلىدددددهملى دد ل ددنلدرد ددىلودر ولو  ددى،لرددذركل  ددبلينل قددومليشددامصلتتددو رل دد هملدرا ددرل

يح دددنلصدددورة،لح دددثلت دددمرسلددادددئلدر ه  دددمتل دددنلادددتئل  دددملدر مر دددىلودر حم ددد ى،لوهندددمكليشدددامصل  مر دددودل

 م تقتر ىل ال  متبلدر حم  ى،لوههال لدبشامصلهملدر حم   نلدر هن  نل ال طدمعلدبى دمئلدردذ نل  ع دونلدوردل

ردوردددىلودر ه  دددمتل دددنلادددتئلتقدددد ملدرنصدددم حلودر شدددورةلود تشدددمعلدباطدددم لوتصدددح حهم.لد  م  دددملى ددد ل  دددتو لد

ودر امرفددمتلور ددالت ددتط عل هنددىلدر حم دد ىلدرق ددممل دددورهملى دد لي  ددئلول دده،لو ددبلى دد ل  مر دد همل ردىددمةل ودىدددل

 دالدر  وكلدبات الدرتالتعدلىنصردلهم دملر  هندىلح دثلتنشددلدرن دمحلودال دت ردرلواد دىل ذلتعت درللقدىلدر  هدورل

درلقددىلت عددئل  ددهور ىلدر حم ددبلدر هنددالامر ددىل ددنل عنمهددملدرحق قددا.لنوى ددىلدراددد متلدرتددالتقددد همل هنددىلدر حم دد ىل

ىم تل ه مل الن محهم،ل  ملينلدرلقىلرهمليه  ىلامصى،لوزىزىىلهدذ لوالل   دنلرهدذ لدرلقدىلينلت ددرل دنلو ودهدمل

 ى،لغ ددرلينلصدد مغىلدرقودىدددلاللت فددال حدددلذدلد،ل الل ددالظددئلو ددودل ودىدددل دد وكلتح ددملدرعددم   نل ددال هنددىلدر حم دد

ن ددمل  ددتو بلدب ددرلدرت  ددكل درقودىددد،لح ددثل عت ددرلدرتددزدملدر حم ددبلدر هنددالدل ددنلدر قو ددمتلدب م دد ىلدر ط و ددىلود 

ل هم.لودالرتزدم.لالزدهمرل هنىلدر حم  ى

 اإلشكالية الرئيسية .2

لىلولدرتد  ول الدر زد رل؟ ر لي ل د ل   نلينلت مهملدبات  متل التطو رل هنىلدر حم  
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 األسئلة الفرعية .3

لولرإل م ىلى  لهذ لدإلش مر ىلنشتولدب   ىلدرفرى ىلدرتمر ىل:ل

لملهول هنىلدر حم  ىلل؟ل  علت مهمل اللتطو رلل هنىلدر حم  ىلودرتد  ول الدر زد رلل؟.ل 1

مذلدرقدردردتلدر نم د ىل دالتر  دىل.ل  عللت دمهملدر  مر دمتلدر حم د  ىل دالتطدو رل هندىلدر حم د ىلولدرتدد  ولودتاد2

لهمتهلدر هنىل نلاتئلدالرتزدمل مر  وكلدبات ا؟

 هلرلدرتق دل تط  وليات  متل هنىلدر حم  ىلولدرتد  ول ش ئل   دم الى د للدات  دمتلدر هندىل دالدر  مر دمتل.ل3

لدر حم   ى.؟

ردرد دىلحدوئل دد لتط  دوليات  دمتل(لىندل ال  م دمتلي درددلى ندىلدα≤0.05هئل و دليلرلذولدالرىل حصم  ىل.ل4

در هنددىل ددالدر  مر ددمتلدر حم دد  ىلتعددز لر  تغ ددردتلدرو ددط ىل،لدر ددنس،لدرع ددر،لدر ههددئلدرع  ددا،لدروظ فددى،لدرا ددرةل

لدر هن ى،(ل؟

 الفرضيات .4

لى  لهو ل ش مر ىلدر حثل   نلص مغىلدرفره متلدرتمر ى:

لولدرتد  ول التفع ئلدر  مر متلدر حم   ى.للت مهمليات  متل هنىلدر حم  ىل الفرضية الرئيسية االولى:

ت ددمهملدر  مر ددمتلدر حم دد  ىل ددالتطددو رل هنددىلدر حم دد ىلولدرتددد  ولودتاددمذلدرقددردردتلل الفرضييية الرئيسييية الثانييية:

لدر نم  ىل التر  ىلهمتهلدر هنىل نلاتئلدالرتزدمل مر  وكلدبات ا.لل
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يات  ددددمتل هنددددىلدر حم دددد ىلولدرتددددد  ول شدددد ئل   ددددم الى دددد للل ددددهلرلدرتق دددددل تط  ددددول الفرضييييية الرئيسييييية الثالثيييية:

لدات  متلدر هنىل الدر  مر متلدر حم   ى.

 ددال  م ددمتلي ددرددللαل≤ل0.5.تو دددل ددروولذدتلدالرددىل حصددم  ىلىندددل  ددتو ل عنو ددىل الفرضييية الرئيسييية الرابعيية:

 لر  تغ دردتلدرو دط ىل،لدر دنس،لى نىلدردرد ىلحوئل دد لتط  دوليات  دمتلدر هندىل دالدر  مر دمتلدر حم د  ىلتعدزل

لدرع ر،لدر ههئلدرع  ا،لدروظ فى،لدرا رةلدر هن ى،.

 أسباب اختيار الموضوع .5

لملرهذدلدر وهوعلرأل  مبلدرتمر ى:و علدات مرنل

 عت ددرل وهددوعلدر ددىلدبات  ددمتل ددالتطددو رل هنددىلدر حم دد ىلولدرتددد  ول ددالدر زد ددرل ددنلل* أسييباب موضييوعية:

لرملتنئلنص  همل نلدر حثلودردرد ىلى  ل  تو ل م عتنم؛در وده علدرحد لىلدرتال

 نلهذدلدر وهدوعل هدتلىدنل وندهل ت مشد ل دعلتاصصدنملو  ورندم،ل قددلتدملدات دمر لدعلد ت دمبلل* أسباب ذاتية:

لدر عمرعلوتو  عهملى  ل ات علدر  ت ددتلدر تع قىل مرتد  ولدر حم  الو رد  ىلدرت   ر.

 أهداف الدراسة  .6

ل ر لتحق ولدبهددعلدرتمر ى:للو  ع لهذدلدر حث

 لدرتعرعلى  ليات  متللدر حم  ىل ال طمعلدبى مئل مر زد ر؛ل

 لدرتعرعلى  ل ودىدلت و رل هنىلدر حم  ى؛

 .مسلدر ىلدرتزدمللدر حم بل قودىدلدر  وكلدبات ا   
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 أهمية الدراسة  .7

ات الدرح رلدب مسلرن محلدر هنىل  مسلدر ىلدرتزدملدر حم بل قودىدلدر  وكلدب :تنبع أهمية البحث من خالل

در هندى،لح دثللد اليدد لدردورلدر نمط.لدرتالتعت رل دز دلر   د مل دنلدبادتولدر هن دىلدرتدال  دبلينل ت تدعل  مر دول

تعت ددرلهدددذ لدبات  ددمتل  دددملتعددززليه  دددىلهدددذدلدر حددث،ل دددنلاددتئل دددمل ع  دددهلدرتددزدملدر حم دددبل ددنل لدددمرلد  م  دددىل

د لدر هنددددىلوتقو ددددىل ر زهددددملوتدددددى مللقددددىلدرتددددال ت تددددعل هددددمل ونددددهلدر صدددددرلدرر   ددددالود ددددت ردر تهم.لتددددنع سلى دددد ليد

لرد  و تهم.

 حدود الدراسة .8

ل:تملتحد دل طمرلدر حثل الدرحدودلدآلت ى

 ددرت طلهددذدلدر حددثل مر حم دد  نلدر هن دد نل ددال طددمعلدبى ددمئل ددمر زد ر،لودرددذ ل نق دد ونل ردد للالحييدود البشييرية: •

ل.نلودر تر ص ن؛لوي متذةلدر حم  ىدرح م متلودر حم   نلدر عت د درا رد لدر حم   نلو حم ظال

ل.غردد ىدرت طلهذدلدر حثل إ رد لد ت  منلى  ل  تو لوال ىللالحدود المكانية: •

تمل  رد لدر حثل نلاتئلتص  ملوتوز علدال ت  منل دالدرفتدرةلدر  تددةل دمل د نلشدهرلي ر دئل رد للالحدود الزمنية: •

ل. م 
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 دوات المستعملةاألمنهج الدراسة و .9

 دددنلادددتئلط  عدددىلدردرد دددىلولدبهدددددعلدرتدددالن دددع لر وصدددوئل ر هدددمل  ندددمل م دددتاددملدر دددنه لدروصدددفال دددالل

ىت تهددمللدر مندبلدرنظدر لح دثلتددملتقدد ملدرتعدمر علولهدد طلدر صدط حمتلولدر فدمه ملدرامصددىليا ق دمتلدر هندىللو

ل. التطو رل هنىلدر حم  ى

 دددنلي دددئللSPSSددةلدال دددت منىلر  دددعلدر  مندددمتلولدر رندددم  لدالحصدددم الي دددملدر مندددبلدرتط  قدددالد دددتاد نمليل

ل.درد ىل ات علدر هشردتلوتح   هم

 مرجعية الدراسة .11

لتت لئل ات علدر رد علدرتالت تلدال تعمنىل هملى  لدرنحولدالتا:ل

ل.غ رل نشورةولد تورد لدر نشورةل ذ ردتلدر م  ت رلودر م ترلويطروحمتلدرل-

ل  تت. قمالت،ل  تق متلولل-

 صعوبات الدراسة .11

درصددحاللتعددذرلدروصددوئلدردد لدر رد ددعلدرامصددىل  وهددوىنملولذرددكل  دد بلدر روت ددوئلدرصددحال ددالظددئلدروهددعل-
ل.درردهنلر  تد

نليغ ددبلدردرد ددمتل ددالتاصددصل نقددصلدر رد ددعل ددال  ددمئلتاصصددنملبنليغ  هددمل منددتلاددمرجلدرتاصددصل ذلل-
ال تع قدد نل مرشددعورلودرو ددن ددىلدرتنظ   ددىلولدرددوال لدرتنظ  ددلى ددملدرددنفسلوى ددملدال ت ددمعلولذرددكلرد ددعلر ددونلدرلقم ددى

لدالنفعمالت.لول
لصعو ىلتوز علدال ت  منمتلولد تر مىهملولذركل ح ىلهغطلدرع ئلوىدملتو رلدرو تلدرتزملرد لدرعم   ن.ل-
ل
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   ةالمحاسبمهنة قيات النظري ألخال اإلطار: األولالفصل 

 تمهيد 

تطدددورلدر هدددنلرهدددملدورهدددملو  منتهدددملددادددئل  ت دددعلودزدددلدالهت دددمملهدددمل دددعل هندددىلدر حم ددد ىل غ رهدددمل دددنلدرل

و  منىلامصدىلو ع هدملتحتدئل  مندىلددادئل دئلدر ه  دمتل  مل نحهملده  ىلل،لدال تصمد لدرذ ل عر هلدرعمرملدر وم

مل ددورهمل هندىلدر حم د ىلدرق دمتتدو رل د هملدرا درةلودردرد دىلور دالت دتط علودره  متل  ملدو بلدنل قومل هملدشامصل

قددىلدر  هددورل ددالنوى ددىل ددنلد ددئل  ددبللى دد لدح ددنلو ددهلو ددبل ردىددمةل ودىدددلدر دد وكلدالات ددالرددد ل  مر دد همل

  مر ددهملدصددحمبل هنددىلوهددذ لدرلقددىلت ددونل   ددمل منددتل ودىدددلودات  ددمتل،لتددالتقددد همل هنددىلدر حم دد ىدراددد متلدر

ل.نفص  نلىنل عههملدر عضد قت نلوغ رل ى   نل ترلل مىت مره مدر حم  ىلودرتد  ولدر حم  ال

و الهذدلدرفصئل نتطرولدر لى و  متلحوئلدات  متل هندىلدر حم د ىلودرتدد  ولدر حم د ال دالدر  حدثلل

در وهددوعلوتقمرنهددمل ددعلدرد ددتنملهمتددهلو ددالدر  حددثلدرلددمنالنعددرجلى دد لدردرد ددمتلدر ددم قىلدرتددالدهت ددتل هددذدل،لدالوئ

لردجلدو هلدرتشم هلودو هلدالاتتع.ال تا

ل  
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 حول اخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق المحاسبي  عموميات :األولحث المب

ر حم د ىلودرتدد  ولدر حم د ال شا ل نلدرتفصد ئلىدنلدات  دمتل هندىلد الهذدلدر  حثل نحموئلدرحد ثلل

رددكل ددال ط  دد نلدر ط ددبلدالوئلحددوئل مه ددىلدات  ددمتل هنددىلدر حم دد ىلودرتددد  ولو  ددهلنتطددرولدردد لتعر ددعلو ددئلذ

لل. هنىلدر حم  ىلودرتد  ولبات  متوده  تهملو  مدالو ودىدلدر  وكلدر هنال هنىلدر حم  ىلدات  متل

لودر ط دبلدرلدمنالنتحدددثل  دهلدردد ل فدمه ملحددوئل هندىلدر حم د ىلودرتددد  ولودرعت دىلدر و ددودةل د نلدر حم دد ىل

لل.ودات  متل هنىلدر حم  ى

 ق ماهي اخالقيات مهنة المحاسبة والتدقي ول:األالمطلب 

لل.ىنمصر اللتثلركلمتل هنىلدر حم  ىلودرتد  ولو ئلذدر لتعر علدات  لدر ط بل نتطرول الهذدل

  المحاسبةتعريف اخالقيات مهنة أوال: 

رددد لن دددلدنلهنددمكلداتت ددمل ددالفىلىم ددىلهددالنتددم  لتطددورلتددمر االطو ددئلدداددئلدر  ت ددعلدالاددتول صددل

در هندىللبات  دمتنلدرقوئلدنلداتولدر  ت علتعت رلد م دمل و دملو   ،لبار نل  ت علدالات  متلودرنظرةلدر همل

لل. هنىلدر حم  ىل نحموئلدرحد ثلىنلتعر علدالاتولرتعر علدات  متو  ئلدرتطرول
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لهدولدر د   ىلودرط دعلودردد ن قدل م ل ال دم وسلدر حد طلدرف دروزلد دمد ل،لدالاتول ش رلدر لدرا و صط حلللغة:

وى و دملدرا دولهدولل1شدرلو ملهدا رلدولدات مرللو ملهتت هلدر لدات مرلىل الدالددرةلد ملدصطتحمل هول وةلرد ا

لل.دولدر عم  ى  وكلدرامر الد ملدرصفىلدرامر  ىلر ا ول هاللا الشلذدت ىلصفىلنف  ى

بهددملدرتعر فددمتلدرتددالحمورددتلوهددعلطرولتحصددرهملر صددط حلدالاددتولر ننددمل ددنلنالل   ددوهنددمكلتعر فددمتل ل ددرةل

لدرحصر:ر صط حلدالاتول هالى  ل   ئلدرذ رلور سلتعر علشم ئل

ل2هول  ئللهول  دلو مدالاتول منهملت لئل نط قمتل الدرت   زل  نه ملل،لDewey " تعريف:

هولدرصودبللهول  ئل مل  دلو مهوللهال   وىىلدرق ملودر عم  رلدرتال عت دهملد رددلدر  ت عل الدرت   زل  نل م

ل3.هولدراطملو م

،لدرلقددىلدال منددى،لدرصدددو،ت ددم ئلدرفددرصلل  ددا:لدرعدددئلودر  ددمودة ددملرقددوئل ددمنلدالاددتولتشدد ئل  ددمل   ددنلدل

لدات  م.و ولذركل منلد لى ئل نم الهذ لدر فرددتل عت رلى تلغ رل،لدال تقم ى

در  ت عمتلدولدر ه  متلوهالدر فمه ملدراف ىلولهالدر  مدالودرق ملدرتالتح ملد عمئلو ردردتلدال رددلدوليل

لل. منلصح حملدولغ رلصح حل ذدالتحددل  وكلو   ملدرت

                                           
 133.لص2..2،لى من،لدبردن،ل1شو النم ال ودد،لدر ر علدر ت م ئل ال ددرةلدبى مئ،لددرلحم دلر نشرلودرتوز ع،لطل1

 من،ليح دلى الصمرحلز ر ملدردور ،ل ددرةلدالى مئلدردور ىل نظورل  و الود تردت  ا،لددرلدر مزورد لدرع   ىلر نشرلودرتوز ع،لىل2
 432.لص9..2

 16.لصل5..2ن ملى ود،ليات  متلدإلددرةلودر  هور ىل الشر متلدبى مئ،ل ه  ىلدروردولر نشر،لدبردن،لل3
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 دئلهمتدهلدرتعدمر عل   دنلدرقدوئل منهدملتصدبل دال    هدملى د ل دونلدالادتولهدالى دمرةلىدنلو نلادتئلل

ت دمملدبادتول  دمل دنع سلىدئلهدولادمطئلردذدلو دبلدالهلهدولصدح حلدول دملتحد دلدر  وكلو هشرلر ت  زل د نل دم

لل.تح نلدر  ت عل  ئ

  المهنة:اخالقيات  تعريفثانيا: 

 تعم ددئلدر وظددعلدولدرفددردل ددعلدرعد دددل ددنلدرعت ددمتلدر هن ددىلدر ات فددىلودر تنوىددىل ح ددثل  ددونلر ددئلشدداصلل

شاص تهلدر هن ىلدرتالت  ز ل الدرع دئلور دنل و ددلدرعد ددل دنلدرصدفمتلودراصدم صلدرتدال  دبلدنل  ت دعلى  هدمل

ت  دمتلدر هندىلودرع دئل دنلدر ودهد علدر ه دىل هندمكلدرع ددل تعت درلدالدرع دئ،در هن ىل الدر   عل لئل  ملودباتول

ل  ا:لدرتالحمورتلتعر فهملو   نلذ رل  عضلدرتعمر علبات  متلدر هنىل  م نلدرتعمر عل

تعددددل ر عدددملر  ددد وكلدر ط دددوبلب دددرددلدر هندددىل   دددنلتعر فهدددمل منهدددمل   وىدددىل دددنلدر  دددمدالودر عدددم  رلدرتدددالل

 1ل. عل التق  ملددد هملد  م ملدول   م عت دلى  هملدر  تدرودحدةلودرتال

ل مرتزد هملو ردىمتهم تعهدونللوهالدر  مدالودر عم  رلدرتالتعت رلد م ملر  وكلد رددلدر هنىلدر  ت دةلودرتال

 2ل.وىدملدراروجلى  لدح م هم

                                           
 23ص.ل9..2،ل1طل،ردن،لدبددرلدر   رةلر نشرلودرتوز عل،در  مرتىل تئلا ع،لدات  متلدرع ئل1

.ل3..2در عود ىلل15   دلل2،لدآلددب،ل   ىل م عىلدر  كل عودل، ىدرورد ىل الدرحهمرةلدال ت لدات  متل هنى،لدر شواالىم دل2
 ..2-19لص
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دئل دالهولحولوىدلوهال   وىىلدرق ملودالىردعلودرتقمر دلدرتال تفولو تعمرعلى  هملد رددل هنىل ملحودل مل

 1ل.در هنىل طمرونهلد م ملرتعم  هملوتنظ ملد ورهمل ال عت رللنظرهملو م

   ملرحظنملن دلدر ل رل نلدرتعمر علدرتالحمورتلتعر علدات  متلدر هنىلو دلحمورنملذ رل ز ل نلهمتهلل

 وكلو   دددنلدنلدالات  دددمتلدر هندددىلده  دددىل   ددرةل هدددالتحدددموئلهددد طلدر دددلراللدرحصدددرتعددمر على ددد ل ددد  ئلدردددذ رل

نل تا دد ل ددهلدر هت نددونلى دد لد ل هنددىلدولوظ فددىلوى   ددىل هددملدرود  ددمتلدر هن ددىليلدرشاصددالدرددذ ل  ددبلدر هنددال

تع ددئلد هددملى دد لهدد منلل هنددى،لوهدداد ل عت ددرلو دد  ىلنم عددىلونم حددىلرتفددمد ل عددضلدر ظددمهرلدر ا ددىل شددرعل

ل.مبلدر هنىنلودرعم   نلودصحدرتودزنل  نلدالح مملدالات  ىلوهرورةلدر حم ظىلى  لحر متلوحقوولدر وظف 

 تعريف اخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيقثالثا: 

دبنلدرحدددد ثلىدددنلتعر دددعلدات  دددمتل هندددىللدر هندددى،ل دددنحموئتعر دددعل دددئل دددنلدبادددتولودات  دددمتل عددددلل

ئلوهنمكلدرعد دل نلدرتعمر علدرتالحموردتلتعر دعلدات  دمتل هندىلدر حم د ىلودرتدد  ولو دنحموللودرتد  و،در حم  ىل

ل. عضلهمتهلدرتعمر عل   مل  اذ رل

  تعددددةل دددذركلىدددنللدر حم ددد ى،ودرقودىددددلدالات  دددىلدرامصدددىل   مر دددىل هندددىلىر دددتل منهدددملدرد دددىلر   دددمدالل

لل2. ع نىدالات  ىلودر عم  رل الوظم علو هنلودرتالتعنالدرد ىلر   ت  متلدباتولدرتط  ق ىل

                                           
 28در  مرتىل تئ،لا ع،لنفسلدر ر عل م و،لصلل1

لح ال  عىل2 لدح د لدرعر  ى، لدر حم  ى ل   ى ل ا لدر ع مر ى لدر هن ى لدالرتزد متلدالات  ى لدال تصمدل، لدر مدسل    ى لدرع  ا در هت ر
 2دلصل6..2ل،الردن،لد م عىلدرز تونى
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ت ن لى  لد مسلدر هنىلودرتالتته نلتحق ولدعلودرتالودالىرللاودر  مد نلدر عم  رلل   وىىود هملهالل

ل1.عت   درر مه ىلدال تصمد ىلر 

ل2ل.ت لئل  مدالىم ىلر   وكلدر لمرالوهادر هنا،لوىر تل  ونهمل ودىدلدر  وكلل

ودرتغ دردتلودالح دممل نلدر  مدالودرقودىدلل منهم:ل   وىى  ملىر هملدر عهدلدال ر  الر  حم   نلدرقمنون نلل

درتدالتح ددملدر د وكل شدد ئلد  دولو حددددلدطدمردلىم ددملر قودىددلدرتدالتشدد ئلت لدئلنصوصددملتع درلىددنلدر  دهور ىلدرتدال

لل3.ودرقودىدل نلدونلدنلتاد همه نلدر  مداللر   هور متلدر ذ ورة

در حم د ىل  ندالى د لد دسلو ودىددلودصدوئل ق وردىل هندال دال  مر دىل هندىلىر تل  ونهملدرتدزدملدات دالل

لل4.ر  هنى

ن دددتنت ل ددنلهمتدددهلدرتعدددمر علدرتددالذ رنهدددملى دد ل ددد  ئلدردددذ رلوردد سلى ددد ل دد  ئلدرحصدددرل ددددمنلنلدنلو   ددل

در هندالدرتدالدات  متل هنىلدر حم د ىلودر رد عدىلهدالى دمرةلىدنل   وىدىل دنلدر عدم  رلودر  دمدالو ودىددلدر د وكل

لودرتد  و.تح مل هنىلدر حم  ىل

                                           
ه لملىم د نلى مسل ح دلدليات  متل هنىلدر حم  ىلودر رد عىلودورهمل الدرحدل نلدرتط  ولدرتحم  الر   م متلدر حم  ىلدلر مرىلل1

 35ددلصل2.17 م  ت رل الدر حم  ىلددددل م عىلدرت   نلدل صرل

 35ه لملىم د نل ح دلددلنفسلدر ر علدددددلصل2

 35در ر علدددددلصه لملىم د نل ح دلددلنفسلل3

 36ه لملىم د نل ح دلددلنفسلدر ر علدددددلصل4
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 والتدقيقة المحاسبة خالقيات مهنأ ومبادئ وقواعد هميةأ :الثانيالمطلب 

  أوال: أهمية أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق

لودرتددد  و،ودر رد عددىلر  ددزةلد م دد ىلر   ددعلدرعددم   نل ددال هنددىلدر حم دد ىلتعت ددرلدات  ددمتل هنددىلدر حم دد ىلل

ده  دىلدات  دمتل هندىلدر حم د ىلو   دنلحصدرللر تدد  و، دالدرشدر متلامصدىليولح و  دىليول  متدبللد ود لى  دول

ل1  ا:لرتد  ول   مود

 ودلدرتزد ددمتلدات  ددىلرددد لو دد هنددىلدر حم دد ىلودرتددد  ول ددالدىطم هددمل   ددىلد ت مى ددىلاوصددمل ددالحمرددىلت  دد نل

 ;در هن ن

 در هن نل  مل ز ددل دنللقدىلدر  هدورل  هندىلدر حم د ىلدالاتصل الددد لدرود بلدر  ق لى  لىمتولدر حم   نل

 ل;ودرتد  و

 ىلدالات  دددىليولدر  دددهورل طدددمردر هن ددد نل دددالحمردددىلتقدددد  هملر ادددد متل ددداللتعز دددزلدرلقدددىل دددالددد لدر حم ددد  ن 

 ;در  م رىلدرعم ى

 ودر قد ىل نل  دئلدروحدددتلدرحفمظلى  لنزدهىلو فم ةل عمر ىلدر  منمتلدر مر ىلدر عروهىلى  ل د ولدرح م متل

 ;ودر ات فىلىدال تصمد 

 لدر صددد حىلدرع دددئ،لوتفع دددئتلدرز دددونلوصدددمحبلدر حم دددبلدر هندددال دددالت   ددىلدحت م دددمد  من ددىلتحد ددددل  دددهور ىل

 ;درشاص ى

                                           
دات  متل هنىلدر حم  ىلودر رد عىلودورهمل ال شعل  مر متلدددرةلدالر محل الشر متلل،امردلىل منلوى دلدررح منلى دلدهللل1

 185-184صلل.2.18 نم رلل،2درعددلل،   ىلدرع وملدالددر ىل م عىلد ر ق ملدرعمر  ىل،در وددن ىل،در  مه ىلدرعم ى
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 درهرد بل منىلدر حم   نلدر هن نلودر د ر نلدر مر  نلوا رد ي; 

 دات  دىلت دع لدر حم  ىلودرتدد  ولودرادد متلدرتدالتقدد همل دالحمردىلو دودلدرتزد دمتل  هنىلتعز زللقىلدر  هورل

 ;دد لدر هنىيلرد عل  تو 

 ضلرهمل هنىلدر حم  ىلودر رد عىعرلتاف ضل  تو لدر امطرلدرتالتت; 

 ل الن محل هنىلدر حم  ىلودرتد  ولوى و مل   نلدرقوئلدنلبات  متل هنىلدر حم  ىلودرتد  ولده  ىل مرغىل

 مبادئ وقواعد السموك المهني ألخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق  :ثانيا

ر ددنلدر منددبللودور دى،  دمتل ح  ددىلرقددلصدددرتلدرعد ددل ددنل ددونمتلدر دد وكلدر هندالودالات ددالىدنلىدددةلهل

و تشدم هلىدددل دنللدر هندا،دحتود همل ئل نلدر  مدالدال م  ىلدبات  ىلو ودىدلدر د وكل  هملهوللدر شتركلودر ه د

تتود ددول مب ددمسل ددعل دونددىلدر دد وكلدالات ددالدرصددمدرةلىددنلل عظ هددمهددذ لدر دددونمتل ددعل  عهددهملدردد عضلبنهددمل

ل1.(IFACدردورالر  حم   نل)دالتحمدل

ل2ل:در  مدالدرتمر ى(IFAC)دردورالر  حم   نللدالتحمدوتحتو لدر دونىلدرصمدرةلىنلل

ى د ل ددرل دنللدودرتد  ولدنل  وندوللىدر حم  درعم   نل ال  مئلد ل  ديلدرنزدهىلو عنالدنهل  بلى  ل ئللالنزاهة:

 همهمل لتنف ذ مإلهم ىلدر لدرنزدهىلودرصدولدلنم للدر هن ى، منىل ال ئلىت متهملدب

                                           
1
 Ardeiean A.(2013). Audi tors and their impacton public trust. Procedia sciences. Vol 92. P55-60  

دلدورل د ولدرح م متلدرامر ال الدرحدل نلدر حم  ىلدال ددى ىل الدرقود ملدر مر ىلدلر مرىل م  ت رلدلدر م عىللصور  ح دلدح دلل2
 ل187دلصلل2.13لدال ت  ىلغزةلد
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لرهمل مبار نلحت لاللوىدملتملر هم هم، قالدرح م متل تح ز نلدلنم لتمد تهمل دلنيالل  ولونعنال هل الموضوعية:

 ار.  تح زدلرطرعلى  لح مبلطرعل  ونلح  هملدر هنال

 ل مل  ا:وهذدلدر  ديل حتملى  ل  مر ال هنىلدر حم  ىلودرتد  وللالالزمة:الكفاءة والعناية المهنية 

لدر عر ىلدر هن ىلدر  تو لدر ط وب.حم ظىلى  لدر همرةلولدر ل-

ل.دراد متلدر هن ىد ىلدر هممل م تهمدلو قملر  عم  رلدر هن ىلودرفن ىلدر ط قىلىندلتمد ىلتمل-

 ح ددثل  دددبلدال تنددمعلىددنلدر شددعلىددنلد دددىللدر حم دد ى،وهددول ددنلدهددملدر  ددمدالدرتدددالتقددوملى  هددمل هنددىل السييرية:

وىددملد دتع مئللدر دد و،صدمحبلدرع دئلدرتدالت دونلتحدتل عم ندىلدر حم دبليوللىليو مرشر  ع و متل ر ىلامصىل

 1ل.در ع و متلدر ر ىلدر تحصئلى  هملنت  ىلرعت متلدرع ئ

دردد ل دد عىلل  ددا وهددولدرتق  دددل مبنظ ددىلودرقددودن نلذدتلدرصدد ىل مإلهددم ىلرت نددبلد لى ددئل دددللالمهنييي:السييموك 

 ودال منى.مرصدول  ىلودرتد  ولدرت تعلرذدلو بلى  ل  مر ال هنىلدر حم لدر هنى،

ى و مل   نلدرقوئلدنلدات  متلدر هنىلتتملرل ش ئلىممل مرق ملودرتقمر ددلدال ت مى دىلودرتشدر عمتلدر ع دوئلل

ل2وهالوهنمكللتلىل صمدرلر    ىلبات  متل هنىلدر حم  ىلودرتد  وللدردورى، همل ال

                                           
 188 ح دلدح دلصور لدلننفسلدر ر عل م ولذ ر لدلصلل1

 .4دل39صل.ل8..2،ل صرل،درددرلدر م ع ىلر نشرل، عم  رلدات  متلدر حم   نلدر هن  ن،لدح دلدر  درطفالد  نلل2
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 ىدنلدر هدمتلدر اوردىلش ئل م ىلدرقودن نلودرتشر عمتلدرصدمدرةلتلودرتع   مت:درقودن نلودرتشر عمتلودبنظ ىل

يولدرصدعلدردوطنالر  حم د  نللىدر حم د يولدر ح دال)   دسللر  حم د  ن(دتحمدلدرددورال ود لى  لدرصع دلدردورال)

 در مر ى(ةليولوزدرل

 درلى د للمل رتدامصىلدر عتقددتلدرد ن ىلر دملرهدمل دنللدرد ن ى:درع   متلدرتر و ىلودال ت مى ىلودر عتقددتل   

 دالرتزدمل مات  متلدر هنىل

 دالىتقمددتلدر رت طىل مرفردلوحر تهل الدرتصرعلو قملالىتقمددتهلو ولهمتهللر فرد:درشاص ىللدالىتقمددت 

 و ددنحموئل ددالدر دددوئلدرتددمرالدىطددم ل  ددرةلىم ددىلحددوئلنظددرةلىددضلدر  ع ددمتلدر هن ددىلبات  ددمتل هنددىل
ل1.در حم  ىلودرتد  و

 والتدقيق من قبل المجمعات المهنة  ةالمحاسبقيات مهنة يوضح تنظيم اخال (:11) رقم الجدول
 اخالقيات المهنة المجمع المهني رقم

دال ر  ددددددددددددددددالدر   ددددددددددددددددعلل1
ر  حم ددددددددددد  نلدرقدددددددددددمنون نل

(IFAC)ل

 دد لوط  عدىللدرود  دى،درعنم دىللودال تقتر ى،لدر وهوى ى،لدرنزدهى،لدال منى،)لدر هنا: عم  رلدر  وكل.ل1
  قد هم(دراد متلدرتال

حفدظللدر حم د  ى،دالرتدزدمل مر عدم  رلتحر علدرحقم ول دئلدرعنم دىلدرود  دىلل)ىدمدىدلدر  وكلدر هنال ول.ل2
لدر هنى( ردىمةلز ت للدال تقتر ى،ى  للتهلرلدالتعمبلاللدرع ت ،د ردرل

دالتحددددددددددددددددددددددمدلدردددددددددددددددددددددددورالل2
ل(IFAC)ر  حم   نل

لدرع  دئ،حفدمظلى د لد دررلدر در ىل مرلودال دتقتئ،در وهدوى ىللودرنزدهدى،)دال مندىلل م  ى:دبدر  مدال.ل3
 درفن ى( ردىمةلدر عم  رللدر هنا،در  وكل

 رد دىللدر در ى، ردىمةللدر هن ى،دالات  ىللتدر تعمرهم  ف ىل ود هىللدرتفص   ى:الرشمددتلدرقودىدلود.ل4
تفددمظلدال منددىلىندددلدالحلودرع ددوالت،دالتعددمبللدرع ددت ،،لدالىددتنلودردىم ددىلو  ف ددىلدرحصددوئلى دد لدر هنددى

للدراد متلدرهر  ى م ودئلدرع  ئلودال منىلودر وهوى ىلىندل زدورىل
 263ي مرجع سابق ص خالد عثمان وعبد الرحمان عبد اهلل  المصدر:

                                           
 186دلل185امردلىل منلوى دلدررح منلى دلدهلللدل ر عل م ولدلصلل1
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 مفاهيم مهنة المحاسبة والتدقيق  :الثالثمطلب 

 مفهوم مهنة المحاسبة أوال: 

دبهدددعلدرتدال  دع لدرد لتحق قهدملل دنلتحد ددلنطدمولى دئلدر حم د ىلوط  عدىنلتعر علدر حم  ىل نط دول ل

نهل   دنل   دمدللتلدىل فدمه مليلدال تعددةلرهملي هملل إنهل رزتلتعمر عتتو رلر  حم  ىل فمه مل تعددةلرذركلوح ثل

ل:ر  حم  ىلوهاي م  ىل

 لدإلددر در حم  ىلهالوظ فىل نلوظم علدر شروعل الدره  ئل 

 نظممل نلدبنظ ىلدرفمى ىل الدر شروعل 

 مل نلى وملدر عر ىلدر حم  ىلى  

تعدرعل منهدمل هندىل  ددلدبصدوئلل إنهدمن دمزلنشدمطهل ىلوظ فدىل دنلوظدم علدر شدروعلإل ددنلدر حم  مىت مرلل

ودرتقر ددرلىنهددملدردد ليصددحمبلدر شددروعللدر مر ددى،در مر ددىلدرتددال  مر ددهملاددتئلدرفتددرةللودرفمى  ددمتدرتددال حددوزةلدر شددروعل

ل.1درنتم  لت كللر  منلنتم  لدبى مئلدر تحققىلودر    متلىن

ذدل ذرددكلدرنظددمملدرددذ ل قددومل ت   ددعلتعددرعلب:لل إنهددمنظددممل ددنلدبنظ ددىلل مىت مرهددمنظرنددملدردد لدر حم دد ىللود 

رغددددرضلتقددددد مللوت ادددد صلوتقر ددددروتح  ددددئلدر  مندددمتلدر مر ددددىلود ددددرد لى   ددددمتلدرتشددددغ ئلى  هددددمل ددددنل  ددددمسلوت دددد  ئل

لر  تاد ىل الددائلدر شروعلوامر ه.در ع و متلدر لدر همتلد

                                           
 ل36صل.ل9..2لدر مر ى،لددرلود ئلر نشر،لدبردن،لهمد لدرصفمر،ل  مدالدر حم  ىل1
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تعددرعلب:ل   وىددىلدرفددروضلودر  ددمدالدر تعددمرعلى  هددملل إنهددم محدددلدرع ددوملدر حم دد ىللنظرنددملدردد ل ذد ددمليل

 قصددلتحد ددلنت  دىلدرنشدمطلوتح  ئلدرع   متلدر مر ىلدر تع قىل وحدةل حم د  ىلت و بلولدر ق ورىلودرتالتح ملت   ئل

ل.1نهم ىلدرفترةلدر مر ىل ت تعل هل ال نلر حليولا مرةل تحققىلو ذركلدر ر زلدر مرالدرذ ل

لدبحددددث منهددمل ددنلت دد  ئلت و ددبلوت ادد صلل1941وىر هددملدر عهدددلدب ر  ددالر  حم دد  نلدرقددمنون نل ددنىلل

نقد ددىل هدددعلتف دد رلدرنتددم  لدرنم  ددىلىددنلدبحددددثلودر عددم تتلدرتددالودر عددم تتلدر مر ددىلودرتع  ددرلىنهددمل وحددددتل

ل2. م تل هملدروحدةلدال تصمد ى

ددادمئلتح د نلوتعر دعلدشد ئلر هندىلدر حم د ىل وهدتلدرتعر دعل(AAA)لنىلدب ر   دىلر  حم د  حمورتلدر  ع ل-

ل م دتاددملي هدئ نهدمل دالدتادمدلدرقدردردتللرت دتفمدة،ى   متلتحد دلو  دمسلوتوصد ئلدر ع و دمتلدال تصدمد ىلدرتمرال

ل3ل.ت كلدر ع و مت

ل4: ىلوهار نظرةلدرحد لىلر  حم و   نلىرضل عضلدرتعمر علدرتالتتود ولل-

 ىرعل   سلدر حم  ىل(APB)در حم  ىلذدتلط  عىل مر دىلرت دونل ف ددةلل.197 نىل،ل4در ن لول الدرنشرةل،ل

 لدال تصمد ى الى   متلدتامذلدرقردردتل

                                           
 ل28صلل.2.12ل،ى من،لرهودنلحنمن،ل دائلر نظر ىلدر حم   ى،لددرلحم دلر نشرل1

حنمنلى   ى،لدصتحل هنىلدر حم  ىلدر عت دل الهو لدرنظمملدر حم  الدر مرالو عم  رلدر حم  ىلدردور ى،لر مرىلد توردل الى وملل2
 .1ص.ل2.19ل،ل ى م عىلغردد،لدرت   ر

 .1ص،لنفسلدر ر ع،لحنمنلى   ىل3

 11ص،لنفسلدر ر ع،لحنمنلى   ىل4
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 وت و دددبلودرع دددملدردددذ ل  حددثل دددالطر قدددىلت ددد  ئللدال تصدددمد ىلدبحدددددثت ددد  ئلوت ادد صللنهدددا:ل ددددر حم دد ىل

  ددملدنهدددملدرع   ددىلدرتددال دددتمل هددملتحد ددددلل ع ندددى،فددىلر  ه  دددىلراد ددىليهددددعلوتح  ددئلدر عددم تتلدر مر دددىلدر ات 

 ل ردردتهم.  تاد  هملوترشدلو  مسلوتوص ئلدر ع و متلدر حم   ىلر  مىدةل

 ددد ىلهدددالنظدددممل ع و دددمتلت ددد حل حصدددرلو   دددنلدنلن دددتن ل عددددلتقدددد  نملر دددئلهمتدددهلدرتعدددمر عل دددمنلدر حمل

 و ولي سلو عم  رل حم   ىللمل ارد همل الش ئل ود مل مر ى. عمر تهملدر  منمتلدرنم  ىلىنلدبحددثلدر مر ىلول

 مهنة التدقيق المحاسبيمفهوم ثانيا: 

رد دددعلدرددد لط  عدددىلدرتدددالتقدددوملى ددد ل  ت دددالدرتدددد  وليه  دددىل مرغدددىلرتم   دددهل  هندددىل رزد  دددىل منون دددىلوهدددذدلل

ح دثل مندتلتعدرعل  صدط حمتل غدم رةلل  قدلنشمتل هنىلدر دد ول ندذلدرقددملصحتهم،در ار متلدر مر ىلودرتم دل نل

درتعدمر علر همتل ات فىلر ننملن دلدر هد ونلنف دهل دالدغ دبلوهنمكلتعمر علىد دةلو تنوىىللدبن،ر ملهالى  هل

لل  ا:ل  م عضلدرتعمر علدرامصىل  هنىلدر د ولوهاللو نحموئلىرض

 (ىر ددددتل  ع ددددىلدر حم دددد ىلدب ر   ددددىلAAAلدرتددددد  و)ر  ددددعلدبدرددددىلودرقددددرد نلينددددهلى   ددددىل نظ ددددىلو  نه ددددىلل

رتحد دل د لدرتود ولودرتطم وللدال تصمد ى،لذركلث وهوىالدر تع قىل نتم  لدبنشطىلودبحددلوتق   هم،ل ش ئ

1در عن ى.  نلهذ لدرنتم  لودر عم  رلدر قررةلوتوص ئلذركلدر لبطردعل
 

                                           
 .AAA. Commiteon basic auditing concepts. A statement on basic auditing concepts, American accounting associationل1

1973. P2 
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 بحددددثلدال تصدمد ىلوتق   هددملدر رت طدىل مرعنمصددرلدرددردىلى د لددرتدد  ولى   دىل نتظ ددىلر حصدوئلى د لدرقددرد نل

توصدد ئلدرنتددم  للدر وهددوىى،للددم عل طر قددىل وهددوى ىلرغددرضلدرتم دددل ددنلدر ددىل  ددم رةلهددذ لدرعنمصددرلر  ودهدد

 ل1ذركلدئلدبطردعلدر عن ى

 دددمليوردلدر عهددددلدب ر  دددال  (ر  حم ددد  نلدرقدددمنون نلAICPAتعر دددعلوصدددفال فدددمد لينل)ى   دددىللدرتدددد  و:لهدددو

ات ددمرلر  ندودل تلودر د تتلدر نشددمةلردذركلو ددذدلدر  ددتنددتلم مدةل دمرقود ملدر مر ددىل ددمرر وعلح رد لح دددرددودرل حدصلود 

ر   زدن ددىلوح ددمبلنتددم  للوت ل  هدم نددال حم دددلحددوئل دد لىددرددىلدرقددود ملدر مر ددىلطدم لري لىدر ه ددةلرهددمل غددرضل 

2درتد  و.يى مئلدرشر ىل وهوعل
 

 لو تهددد ن دددىلودرفدددروضلودر  دددمدالرتط  قهدددمل دددنلر فدددمه ملدرر م ل   وىدددى طدددمرلنظدددر ل تهددد نل:لوتعددرعلي هدددم

 .درر م  ىدرر م  ىلوي مر بلود  رد دتللدر صط حمت   وىىل نل

درتدددد  ولهدددال هندددىل  دددتق ىل  مر دددهمل هندددال  دددتقئل فحدددصلدرولدددم ولودر ددد تتلل ن و دددمل   دددنلدرقدددوئلوىل

در و ودةل الدرقود ملدر مر ىللري ل نال حم دلحوئل صدد  ىلوىددرىلدر ع و متلدر مر ىلدر حم   ىلإل دد ودر  تنددتل

ل عد لو  ونلنز هم. نلاتئلتقر رل

 التدقيقأخالقيات مهنة المحاسبة وتطور مهنة المحاسبة ومهنة العالقة الموجودة بين : ثالثا

هدذ لينللوتدرد طل دوندر هن دىل  ونهدملىت دىلت م دئللوتطوردتدهت  نلدرعت ىل د نليات  دمتل هندىلدر حم د ىلل

 مر منبلدبات ال  عبلل مرتزد هم بل، مر منبلدبات الر  حل مرتزد هدبات الر  حم بلمر  وكل لتتملردبا رةل

                                           
ل17.لص1998د عىلدرح م متلدرددرلدر م ع ى،لدال  ندر ى،لر رلهتئلدب سلدرعم ىلودرع   ىلل ح دل   رلص من،لى دلدهللل1
 77ص.ل5..2،ل1ط،لى من،لددرلصفم لر نشرلودرتوز ع،ل دائل ر لدرتد  ولدرحد ث،ل ح دلح  ال  عىل2
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و دددبلى  ددهل صدددئل صدددمرحهللدر حم ددد ىلرددذركت دددمىدل ددال هندددىلدوردل   ددردل دددالهدد منل صددددد  ىلدر ع و دددمتلدرتددال

ودب مندىل،وهدذدل دنللر ىودال دتقتدرح نىل لئلدر وهوى ىلدرشاص ىلىنل هم ه،ل  ملو بلى  هلدرتح ال مباتول

ل1.ي ئل  م هل ود  متهلى  لي  ئلو هلو ذدله منلحقو ه

صددوئل رددال ار ددمتل حم دد  ىل نم دد ىلي ددرل ددرت طل مر دد وكلدر شددر لولىت تددهل مر ع و ددمتلودر شددم ئلودرولل

دب ددد وبلودرطدددرولدر حم ددد  ىل تدددملرل ف دددرلو صدددمرحلدر حم دددبل دددنل هدددىلو ددد وكلدر  دددتادملل مات دددمرل، ددد  ىمدر ح

ىندددلدرق ددمملللودال ت مى ددىتددمل رل مر ودنددبلدرنف دد ىلدر حم دد  ىل ددنل هددىلياددر ل،  ددملينلر  دد وكلدر شددر لل ع و ددمتدر

 دنلدر  وكلدر شر لل  د ل دهلرلى د ل   وىدىللر ظمهرلتمل ى  لدرع   متلدر حم   ىلو نل م لتغ  رليولتطو رل

ل2:مدرعنمصرليه ه

 .ف ىلدإل صمح  

 در نشمة.تلودرتط  قمتلودرتقمر رلدر ات فىلىنلت طل مر  مر مدرتالترللدالت مهمت 

 يلمرلدرقردرلدر حم  الى  ل  رد دتلدر حم  ىلدر د  ى. 

ت م ئ،ل  نليات  متل هنىلدر حم  ىلو هنىلدر ح  ىلودرتد  ولهالىت ىلوى و مل   نلدرقوئلينلدرعت ىلل

دباددتولت دددمهمل ددالتطدددو رل هندددىللهودرتددد  و،ل همتدددرتطدددو رلون ددمحل هندددىلدر حم ددد ىللهددرور ىدبات  دددمتلل همتدده

ل3  ا:ل   مدر حم  ىلودرتد  ولود  ردزلهمتهلدرعت ىل

                                           
 137-136ص.ل6..2،لدإل  ندر ىل،درددرلدر م ع ىلر نشر،لدر رد عىل  نلدرنظر ىلودرتط  و،لد  نلدر  دلدح دلرطفال1

 139ص،لنفسلدر ر ع،لدح دلرطفالي  نلدر  دل2

 39ص،ل ر عل م و،له لملىم د نلى مسل ح دل3
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 ودرتد  و.يات  متل هنىلدر حم  ىلتر علدبدد ل ال هنىلدر حم  ىل 

 ودر د ق ن.ت مهمل الز مدةلروحلدرتعمونل  نلدر حم   نل 

 در هنى.لنظ ملح م ىتتدى ملدر منبلدرتشر عالوت   هلر نصوصلودبح مملدرتالوهعتل نل  ئل 

 درقود ملدر مر ىللو  تاد  ن ثلدرلقىل النفوسلدر  تل ر نل 

واتصددىلدرقددوئل ددال  ددمرىلدرعت ددىل دد نليات  ددمتل هنددىلدر حم دد ىلو هنددىلدر حم دد ىلودرتددد  ولهددالىت ددىلل

تقددددددملادددددد متلبصدددددحمبلدر صدددددمرحل دددددنل  دددددتل ر نللد ت مى دددددى هندددددىل هندددددىلدر حم ددددد ىلت م دددددئلوتدددددرد طل  نه دددددمل، 

در دددئللد الل و دددوللرالل تدددو  ددددل دددنلتقدددد مل ع و دددمتلذدتل صددددد  ىل،وذردددكلردددذركلاللدر مر دددىتاد  نلر  ع و دددمتلو  ددد

ودرترد دعل نلو ددل دال د رلى دئلدر ه  دمتلدبات  دمتل ع دئلى د لو دعلدرتددهورلله و ودلهمتبات  متلدر هنىل

،و ز دلو  ددلدرعت ىل  نلز ت لودرتد  ول  ات علينودىهملو عززلدرلقىل الدر ع و متلدرتالتقد همل هنىلدر حم  ىل

تل هنىلدر حم  ىلو هنىلدر حم  ىلدر هنىلو مرتمرال   نلدرتم  دلى  لو ودلىت ىلترد طلول ولوت م ئل  نليات  م

لودرتد  و.

 الدراسات السابقة المبحث الثاني:

يحدل تغ ردتلهمتهلدردرد ى،ل الهذدلدر  حثل نتطرول ر لدردرد متلدر م قىلدرتالتنمورتلهذدلدر وهوعليولل

وتقمرنهدددمل دددعلدرد دددتنملهمتدددهلونحدددددليو دددهلدرتشدددم هلويو دددهلدالادددتتعلودردرد دددمتلدرتدددالتنموردددتلهدددذدلدر وهدددوعل ل دددرةل

ل.و تنوىى،لو نحموئلدرتطرول ر ل عههملى  ل   ئلدرذ رلور سلدرحصر
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 السابقةالدراسات المطلب األول: 

درد دددمتلدب ن  دددىلودرعر  دددىلودروطن دددىلدرتدددالتطر دددتل رددد ل دددالهدددذدلدر ط دددبل دددنحموئلدرتطدددرول رددد ل عدددضلدرل

نحدموئل قمرنتهدمل دعلدرد دتنملهمتدهللودرتد  و،للميات  متل هنىلدر حم  ىلودورهمل التر  ىل هنىلدر حم  ىل وهوعل

للدالاتتعيو هلدرتشم هلويو هلوذ رل

 العربيةالدراسات األجنبية  أوال:

ات  متلدر هندىلو ودىددل رد عالدرح م متل ملدرتزدم(ل عنودنل د ل2.14)ل– ح دل م ئل  دوحللدرد ىل ح ود.ل1

ر دددمرىل م  دددت رل مر م عدددىل-غدددزةلدرد دددىلتط  ق دددىلى ددد لشدددر متلو  متدددبلدر رد عدددىل دددال طدددمعل-در ددد وكلدر هندددال

 رد عددالدرح ددم متلدرعددم   نل شددر متلو  متددبللدرتددزدمذ لدردرد ددىل ردد لدرو ددوعلى دد ل ددد لتهدددعلهددل غددزةلدإل ددت  ى

دت دمعللدر درد ع ن،لولدمدر  وكلدر هندالدرتدالتدنظملوتهد طل د و  متللدر هنى،لو ودىد الغزةل مات  متللدرح م مت

لدر هنا.در  وكللودبنظ ى،ل ودىدلدرد ن،لدرقودن نودروىاللدالرتزدمدر نه لدروصفال نهمل

ل:ا مل  ن دليه هملل  نليهملدرنتم  لدر توصئل ر همل،لو ندال ت  من الدردرد ىل هال  تع  ىلدرددةلي ملدبل-

لدبات ا. رد عىلدرح م متل در ىل   رةل ددل مر  مدالدب م  ىلر   وكللدرتزدمل-

لدر هنا. رد عالدرح م متل قودىدلدر  وكللدرتزدميلرلر قودن نلدر نظ ىلر هنىل رد عىلدرح م متل  مليد لو ودلل-

ر  هندىل دالغددزةلر ه  دمتلدر هن ددىلدر نظ دىلهدرورةل دذئلدلو ددلدنتهدتلهمتدهلدردرد ددىل رد ل عدضلدرتوصد متل نهددمل-

ى  لتطو رلدرقودن نلدرامصىل  زدوردىلدر هندىلحتد للو هنالودرع ئ ز ددل نلدر هودلإلصددرل دونىل  وكليات ال

ل نلدالهت ممل مات  متلدر هنىلو ودىدلدر  وكلتعطال ز ددل
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 دىلر هنددىلدر حم د ىل دالتح دد نليدد لدبات لدالرتزد دمتتحدتلىنددودنلدورل(ل7..2درد دىلشد  م ل ح دددل د  رل).ل2

 رددد لد دددتاددملتهددددعلهدددذ لدردرد دددىللدر وصدددئ.  م عدددىللر م  دددت لدر وصدددئ،لر دددمرىدردتلدر حم ددد  ىل  حم ظدددىلدإلد

در محدددثلدر دددنه لدروصدددفاللدت دددعدإلددردتلدر حم ددد  ىلي دددنلدبات  دددىلر هندددىلدر حم ددد ىل دددالتح ددد نليدد للدالرتزد دددمت

در محددثللددتثلي عددمدل دداللود ددتع ئدب ددرددلدرعددم   نل  م عددىلدر وصددئل   وىددىلدرتح   ددالوت ل ددتلى نددىلدردرد ددىل ددال

لر   ىلر درد ى.ددةل ملدال ت  منلد تع ئلودر هن ى،ل  ن م الدر صدد  ىلو ودةلدر ع و متللت ل  مسلدر تغ رلت 

ال ددل دنلم د ىلدبات ال دنل  دئل  مر دال هندىلدر حلدالرتزدمليه هم:ليندردرد ىلدر ل   ىل نلدرنتم  لوا صتلل-

دددل دود مل مر دىلتادصل لقدىلدر  دتف د نلودرتدال دنلشدمنهملينل ق ئل نلتعرضلدإلددردتلدر حم   ىليد لذركل رد ل ىد

لدر حم   ى. الدرنهم ىلينلتهد ل ر لر عل  تو لدإلددردتل

 دداللدبات  ددىلدر حم دد  ىلدالرتزد ددمت داددمئل وهددوعل  ددنلدرتوصدد متل نهددملهددرورةدنتهددتلدردرد ددىل ردد ل   ددىلل-

 ددال  ددمئلدرتع   ددال ددالدر م عددمتلل مبات  ددمتلدر حم دد  ى ىدددددل ددرد  للدرعرد  ددى،در  ددمئلدرتع   ددال ددالدر م عددمتل

لدالرتدددزدمىدددنلىددددمل تحتدددو لى ددد لحدددمالتلى   دددىلر نم شدددىلدر شددد تتلدرتدددالتنشدددم دددرد  ل حم ددد  ىللدرعرد  دددى،ل ىدددددد

 هندىلدر حم د ىللدر حم د  ن،لو  مر دارح م دىللهتشد ع در حم   ىلدرع ئلى  لدنشم لوتطدو رلو دم ئل مبات  متل

ل هنتهم.ر حود زلدرتالت ع همل  تز ونل مات  متل نلاتئلنظممل

 األجنبيةسات االدر ثانيا: 

 ( بعنوان:0226) سنة (Dheseviano.patrick)دراسة . 2

Strategie Management Accounting Practices and organization performance of 

Manufacturing Firmsin Nigeria. 
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هدد تلهمتدهلدرددر دىلل"صنيع النيجرييةلمممارسات المحاسبية وأداء التنظيم في مؤسسات الت االستراتيجيةدارة اإل"

ر   مر دىلدر حم د ىللدال دتردت   ىدرعت دىل د نلدبدد لدرتنظ  دالودإلددرةلدر نه لدرتح   ال ر لتوهد حللدىت دتدرتال

در حم د  ىل   تلدر  مر متلدر حم د  ىلدرد لصدنف نل ت دلتنل دالدر  مر دمتللىلح ثدرن  ر  الشر متلدرتصن عل

لشر ىلتصن عل ش ئلىشود الر درد ى.ل15لدات مردرتق  د ىلودر  مر متلدر حم   ىلدرحد لىل،  ملتمل

مر ددمتل ر  لدال ددتردت   ىدردرد ددىلينلدإلددرةللدر ع و ددمت،لويظهددرتر حصددوئلى دد لل مال ددت  مندر محلددمنللود ددتعمنل-

ينلهندمكل ر دمل   دردل دال عمر دىلدرقدردرل د نلتط  دولدر  مر دمتللدرتنظ  دا،ل  دمدر حم   ىلرهملىت ىل   م  ىل مبدد ل

در  مر ددددىلدر حم دددد  ىللد ددددتردت   ى ردددد لينلتنف ددددذللدرحد لددددى،لوا صددددتدر حم دددد  ىلدرتق  د ددددىلودر  مر ددددمتلدر حم دددد  ىل

شددر متلدرتصددن علوامصددىلت ددكلدرتددالورددذركلتوصددالدردرد ددىلل،ر  ه  ددىددر ددىلهددرور لرتعز ددزلدبدد لدرتنظ  ددالدإل

يدودتلدر حم دد ىلرهدد منل فددم ةلوى   ددىللدال ددتردت   ىدر نم دد ىلرتط  ددولدإلددرةلدرتدددد  رلل متاددمذلدرتددمتع ددئل ددالوال ددىل

ل.ودتامذ درقردرللود ع ىل الصنع

 بعنوان: 0223(سنة EZEKIEL)دراسة . 0

Management Accounting Practicesin the Devetoping Economies. The caseof 

Nigeriqlisted companies. 

در در ددىل ددالدر ورصددىلحمرددىلدرشددر متلدرن  ر ددىللدرنم  ددى،ل ددالدال تصددمد مت  مر ددىلدر حم دد ىلدإلددر ددىلعلل

در ورصددىلدر در ددىل دداللدرشددر متلدرن  ر ددىهددذ لدردرد ددىلى دد لدر ددنه لدرتح   ددال مر  مر ددمتلدر حم دد  ىل دداللدىت دددت

 ر لل،لوهدع2.12-3..2 ه  ىلصنمى ىل در ىل الدر ورصىلاتئلدرفترةلل78تمرعل  ت علدردرد ىل نللح ث

 الهدذ لدر ه  دمتلدرتدالتدملتصدن فهمل رد لىود دئلددا  دىلدر  مر متلدر حم   ىللدات مر  ردزلدرعود ئلدر هلرةلى  ل
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ي دملدر نم  دىلودرتقددمللدر شدر ى،در دودردلئلدرددا  ىلهاله  دئلدرشدر ىلوح دملدرشدر ىلوى درلدرشدر ىلولوامر  ىل مرعود 

لهالى مرةلىنلدرت مرةلدرامر  ى.درتنظ  ال لدرتحت ى،لدإلطمردر ن ىللدرت نورو ا،

دردرد ددىلينل ددئلملىود ددئلدره  ددئلدرلم ددتللدردرد ددى،لوتوصدد ت ددمددةلرهددذ للدال ددت  مندر محددثلى دد للدىت دددتل

ينلدر  مر دددمتللدر حم ددد  ى،ل  دددمدر  مر دددمتلل دددمردات دددالل%96 ن ددد ىلوح دددملدرشدددر ىلوريسلدر دددمئلدر شدددر لتدددهلرل

 مإلهددم ىل ردد لذرددكل ددإنلدر  مر ددمتلدر حم دد  ىلتات ددعلول قددمل مره  ددئلدرتنظ  ددالر شددر ىللدرت مطددمتددرت طلدر حم دد  ىل

لدرح م.ل ماتتع

 ه دىلت ل دتل دالهدرورةلتح دئلدإلددرةل دئل  دهور تهملرهد منلتنف دذلدر  م دىلدردرد ىل ر لتوص ىللدنتهتولل

ل هم.  نلدر  مر متلدر حم   ىل  نلينلت  نلدر ه  متل نلتحدرتال 

 ت الوطنيةالدراساثالثا: 

مساهمة أخالقيات مهنة المحاسيبة فيي تفعييل الممارسيات "(ل عندودن:ل2.18)درد ىلصم  ىلر  ىلو مد رلرندةل.ل1

ل19 مرسل ر ل.2لن مل  ل  ددن ىلرع نىل نلدر حم   نل الدر ه  متلدال تصمد ىلاتئلدرفترةل،لدرد ى"المحاسبية

 ور  ى. م ترل م عىلل،لر مرى2.19ي ر ئل

 مر دمتلدر حم د  ىلو منتل شد مر ىلدردرد دىلحدوئل دد ل  دمه ىليات  دمتل هندىلدر حم د ىل دالتفع دئلدر لل

 هندىلدر حم د ىلو دذدلدر  مر دمتل دنلهمتدهلدردرد دىل رد ل عر دىل دئليات  دمتللدال تصمد ى،لودرهددع الدر ه  متل

لدال تصمد ى.دورلدر منبلدبات ال الدر ه  ىللى،لوتوه حدر حم   
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در ددددنه لدروصددددفالدرتح   ددددال ددددالىددددرصلدر ع و ددددمتلودرنتددددم  لود ددددتع تل ددددذركللدر محتتددددمنلد ددددتع  تو دددددلل

ل وال ىلور  ىلوتقرتلوحم ال  عود.لدر و هلرع نىل نلدر حم   نلدر تود د نل الدر ه  متلدال تصمد ىلدال ت  من

حدرصلى د لدرتق ددل تط  دولدر  مر دمتلدر حم د  ىلو قدمللد ر هم:لو دولهملدرنتم  لدر توصئلي مل   مل اصليل

ل.دبات ارقودىدلو  مدالدر  وكل

در هنددددىلدر حم دددد  ىليلنددددم لتط  ددددولل مات  ددددمتى دددد لنتددددم  ل  دددددةل ددددالدبر ددددمحلنت  ددددىلدالرتددددزدمللودرحصددددوئل

ت نداللدال تصدمد ى،درقدردردتل دالدر ه  دىللدتادمذ دالل مات  دمتلدر هندىلرترتدزدم   م اللدر حم   ىلتمل ردر  مر متل

ر حم ددد  ىل دددالدر ه  دددمتلدر  مر دددمتلددر زد ر دددىلرددد عضلدر عدددم  رلدر حم ددد  ىل دددنلي دددئل ود  دددىللدر حم ددد  ىدر   دددىل

ل.دال تصمد ى

أخالقيات مهنة المحاسبة فيي ضيبط الممارسيات المحاسيبية مين  دور" عندودنل(ل2.17)ر ترطىللدرد ىل   من.ل2

ل حم دد ى،ل م عددى م ددترلتاصددصللدر زد ر ددى،لر ددمرى  ددن ددىلرع نددىل ددنلدر ه  ددمتلل،لدرد ددى"المهنيييننظيير ة وجهيي

 ور  ى.

در حم د  ىل دالدر هنىل دالهد طلدر  مر دمتل د ل  مه ىليات  متلل منتل ش مر ىلدردرد ىلتت حورلحوئل

 دد وكلدبات ددالدر حم دد الصددفىلىم ددىلودر ددنلدردرد ددىلهددولدرتعددرعلى دد لدباددتوللدر زد ر ددىلودرهدددعدر ه  ددمتل

در زد ر ددىل ددالدر ه  ددمتللندر زد ددر   مات  ددمتلدر هنددىلرددد لدر حم دد  نللدالرتددزدمودرتعددرعلى دد لدر ددىل صددفىلىم ددىل

لو فددم تهم،ل  ددردزدبدد لدبات ددالو ددد ل مهز ددىلدر حم دد  نلرر ددعل  ددتو للودالرتددزدمدرتعددرعلى دد ل لددرلدرددوىاللو ددذد

لدر زد ر ى. الدر ه  متللىدر حم   ر متلدورليات  متلدر هنىل هود طلر   م
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درتط  قدددالي دددملدر مندددبللدر ع و ددمتلودرنتدددم   دددالغدددرضلدر دددنه لدروصددفالدرتح   دددالو دددلد دددتع  تلدردرد دددىلل

درعم  دىللدال تصدمد ىوذردكل درد دىلى ندىل دنلدر ه  دمتلر درد ىل تملد تع ئلدر نه لدر قمرنلوي د وبلدرد دىلدرحمردىل

ل.2.18وي ر ئل2.18 ت  رل الدرفترةل  نل ل الدر زد ر

ت  متلدر هندىلودر  مر دمتلي مل   مل تع ولنتم  لدردرد ىل قدلتوص تل ر لو ودلىت ىلطرد ىل و ىل  نليال

دهددىلودرشددفم  ىل،ي ددملدر ه  ددمتلدرع و  ددىلتو دددلىت ددىلطرد ددىل ددالدر ه  ددمتلدرامصددىلودر ت ل ددىل ددالدرنزل  ىلدر حم دد

ودر ت ل دددىل دددالدرنزدهدددىلودرشدددفم  ىلودال دددتقتر ىلودر وهدددوى ىللىدر حم ددد  لتدر هندددىلودر  مر دددم و دددىل ددد نليات  دددمتل

 ددئلدر ه  ددمتلدرعم  ددىل ددالدر زد ددرل تددو  رل تط  ددمتليات  ددمتللدهت ددمم مرعنم ددىلدر هن ددىلودب منددىلو ددذركللودالرتددزدم

 تط  ددمتل ددروول دد نلدر ه  ددمتل ددالتددو  رلدر هنددىل  ددملينهددملتهددتملي هددمل مر  مر ددمتلدر حم دد  ىل،ىدددملو ددودلي ل

 دد نلدر ه  ددمتل ددالتددو  رل تط  ددمتلدر  مر ددىلدر حم دد  ىللدر  مر ددمتلدر حم دد  ىلح ددبلدر    ددىل  ن ددمل و دددل ددروو

لح بلدرح م.

ل  
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 االختالفمطلب الثاني: أوجه التشابه وأوجه 

  دردزلذردكل دنللهمتدهلو دنحموئل د نلدرد دتنملدالادتتع هلويو هل  ردزليو هلدرتشم الهذدلدر ط بل نحموئلل

لى  لنحولدرتمرا:للدالاتتعدرتشم هلويو هل دوئل وهحليو هلاتئل

 مع الدارسات السابقة  االختالفالتشابه وأوجه يوضح أوجه  (:12) رقم الجدول

 االختالفأوجه  أوجه التشابه
 جنبيةالدراسات األ

 EZekielودراسة          Dhesviano .patrickدراسة 

تشم هل علدرد تنملدرحمر ىل نلنمح ىل تغ رلودرذ ل-
لمر متلدر حم   ىلد ل  مر ىل هنىلدر حم  ىلدر  
تشم هل الدبدودتلدر  تاد ىل الدردرد ىلوهالل-

لدال ت  منل
تشددددددم هل ددددددالدر ددددددنه لدر  ددددددتع ئلوهددددددولدر ددددددنه لل-

لدروصفالدرتح   ال
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ى دد لدرد دددىلو  ددمسل تغ ددرلودحدددلوهدددوللد تصددرتلدردرد ددتمن
 در حم   ى.در  مر متل

  متلدر هنىلودرلدمنال هندىلدرد تنملتنمورتل تغ ر نله مليات
 ودرتد  و.در حم  ىل

داتتعل الدرحدودلدر  من ىلودرز من ىلر درد ت نل علدرد تنمل
 همتهل.

دالادددددتتعل دددددالدهدددددددعلدردرد دددددىل، مردرد دددددتمنل دددددمنلهدددددد همل
لىتوهدددددد حلدرعت ددددددىل دددددد نلد ددددددتع مئلدر  مر ددددددمتلدر حم دددددد  

درحد لدددددىل ددددددالدددرةلوت دددددد رلدر ه  ددددددمتلدرحد لددددددىل ددددددالدددرةل
  رلدر ه  ىلدرصنمى ىلون محلهمتهلدر ه  ىلوت  

درد دددتنملهمتدددهلهددددعلهدددولد دددردزلدورليات  دددمتلدر هندددىل دددال
 لوتطو رلددد لدر هنىلدر حم   ىلودرتد  

دالاددتتعل ددالى نددىلدردرد ددىل در ددتنملر ددزتلى دد ل   وىددىل
 نل  متبلدر حم   ىلودرتد  ولد دملهدمت نلدردرد دت نل  مندتل

لل   وىىل نلدرشر متلدرصنمى ى
 أوجه االختالف أوجه التشابه

 األجنبية العربيةالدراسات 
 محمد سمير ودراسة شيماءدراسة محمود محمد كمال ممدوح 
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 دددعلدرد دددتنملدرحمر دددىل دددال تغ دددرللنتتشدددم هلدردرد دددتم
دردرد ىلوهولدات  متل هندىلدر حم د ىلودات  دمتل

  هنىلدرتد  ول)در رد عىل(.

 3ولدال ت  منتتشم هل الدالدودتلدر  تاد ىلوه

 تتشم هل الدر نه لدر ت علوهولدروصفالدرتح   ا.

درتشم هل ال عدضلدالهدددعلدردرد دت نل دعلدرد دتنمل
دورلدات  دددمتل دددالتح ددد نللزهمتدددهلوهدددذدل دددالد دددرد

  ودةل هنىلدر حم  ىلودرتد  ول.

تتشددم هل ددد نلدرد دددىل ح دددودل ح ددددل م دددئلودرد دددتنمل
ىل الدات مرلىت دىل  متدبلدرامصدىل  هندىلدر رد عد

 ودرتد  و.

ل

د تصددرتلدرد ددىل ح ددودل ح دددل م ددئلى دد ل تغ ددرل
 ر عدددالدرح دددم متل) دددد قالدرح دددم متل(لوىت تدددهل
 مات  متلدر هنىل،د دملدرد دىلشد  م ل ح ددل د  رل

  تنمورتلدات  متل هنىلدر حم  ى.

د دددملدرد دددتنمل قددددلدحتدددوتل تغ دددر نله دددملدات  دددمتل
نلدر هنددىلو هنددىلدر حم دد ىلودرتددد  ولد لدرعت ددىل دد 

دات  دددددمتلدر هندددددىل دددددالتطدددددو رل هندددددىلدر حم ددددد ىل
 ودرتد  و.

و دددودلدادددتتعل دددال عدددضلدهدددددعلدردرد دددت نل دددعل
 درد تنملهمته.

دالادددتتعل دددالى ندددىلدردرد دددىلامصدددىل دددالدرد دددىل
شدددد  م ل ح دددددل دددد  رلدرتددددال منددددتلدرع نددددىل  متددددبل
در حم  ىل ال م عىلدر وصئل،د ملدرد تنمل  مندتل

در  دددتق ىلى ندددىلدردرد دددىل عدددضل  متدددبلدرامصدددىلول
 ر هنىلدر حم  ىلودرتد  و.ل

دالادددددتتعل دددددالدرحددددددودلدر  من دددددىلودردرد ددددد ىل دددددعل
لدرد تنملدرحمر ىل.لل
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 الطالبةإعداد  نالمصدر: م
 

و عدددلد دددتعردضليو ددهلدرتشدددم هلويو دددهلدالاددتتعل ددد نلدردرد ددمتلدر دددم قىلودرد دددتنملدرحمر ددىلت  دددزتل  ونهدددملل
 دالتر  ته دمللهمتهلدالا درةله مل مات  متلدر هنىلودوردرد ىل  عتل نل هنىلدر حم  ىلودرتد  ولدر حم  الوىت ت

وتطو ره دددمل همتدددهلدردرد دددىلهدددالدالورددد لدرتدددال  عدددتلهدددمت نلدر تغ دددر نل دددعل عدددضلد لدات  دددمتلدر هندددىلو هندددىل
ودرتدد  وللىدر حم د حمورنملد ردزلدورلدات  متلدر هنىل التر  ىلوتطدو رل هنتداللدر حم  الورقددر حم  ىلودرتد  ول

ل الدر زد ر.لدر حم  ا

ل  

 أوجه االختالف أوجه التشابه
 الدراسات الوطنية

 دراسة صافية رقية وقادير رندة ودراسة ايمان لياللطة

 .تشم هلدردرد ت نل علدرد تنملدرحمر ىل ال تغ رلدردرد ىل
  متلدر هنىلدر حم   ى.وهولدات 

 تتشم هل الدالدودتلدر  تع  ىلوامصىل الدرد ىلصم  ىل
 ر  ىلو مد رلرندةلوهولدال ت  منل مراصوص.

 هنمكلتشم هل الدر نه لدر  تع ئل علدرد ىلوصم  ىل
ورندةلودرد ىلد  منلر ترطىل   مل تع ول مر منبلدرنظر ل

    مل اصلدرد ىلد  منلر ترطى.

   رل نلدهددعلهمتهلدردرد تمنلتتشم هل ال ز ل 

 ودرد تنملدرحمر ى.

ل

 و ودلداتتعل ال عضل تغ ردتلدردرد ىل مردرد تمنلل
ىمر تلدورلدات  متل هنىلدر حم  ىل ال ودةل هنىل

 در حم  ى.

 درد تنملدىت دتلى  ل  ردزلدات  متلدر هنىلودورهمل
  التطو رل هنىلدر حم  ىلودرتد  ول عم.

 ى،ل درد تنملدرع نىلد تصرتلدالاتتعل الى نىلدردرد 
ى  ل  متبلدرع نىل  ه ملهال  متبلدر حم  ىل ال

  عضلدر ه  متلدال تصمد ى.

 و ودلداتتعل  نلددر ىلد  منلر ترطىلودرد تنمل   مل
 اصلدر نه لدر  تع ئل الدر منبلدرتط  قال درد تنمل

د تع  تلدال ت  منلودرد ىلد  منلد تع  تل نه ل
 ه لدر قمرن.درد ىلدرحمرىلودر ن

 دالاتتعل الدرحدودلدرز من ىلودر  من ىل  نلدردرد تمنل
لودرد تنملدرحمر ى.
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 الفصل:خالصة 

 هندىلدر حم د ىل دالتر  دىلوتطدو رل هنتدالدر حم د ىل الاتمملدرفصئل   نلدرتم  دلى د ليه  دىليات  دمتلل

   نلدر  مه ىل التقدملاد متلت  ول  هنىلدر حم د ىلودرتدد  ولوترهدال ت قدالهمتهلدالات  متللودرتد  ول  و ود

 صددمرحللدر اتصددى،لوتر  ددىودرتددد  ولدر حم دد ال مئل   متددبلدر حم دد ىل ددال حمر ددىل ددئليشددلدراددد متلوت ددمهمهمتددهل

دروط ددةلدر و دودةلر الت مهمل دالتطدو رلتوصد نملدر دهلهدولدرعت دىللم مل  زلدر ه  متلو دهمل  ئلدر حم  ىلددائل

ل  نليات  متل هنىلدر حم  ىلو هنىلدرتد  ولدر حم  الو هنىلدر حم  ى.



 

 

 الفصل الثاني:
  ألخالقيات مهنة المحاسبة الميدانياإلطار 
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 ألخالقيات مهنة المحاسبة نيالميداالفصل الثاني: اإلطار 

 تمهيد

يص حلهرورةلدرع دئلبنهدملتدرت طلل نل ودنبلبات  متل التطو رل هنىلدر حم  ىلولدرتد  ول الدر زد رل

هدذ لدر هندىل قودىددلدر د وك.للتر د وكلدر  ددلوذردكل دنلادتئليا  قدم   ت عمتل حددةلوالل قطمعل عد ن،ل دئليلنلد

در ه  مت،ل مرت مطل ودىدلدبات  متل الل  هنىلدر حم  ىل رشدلو عززليص حتل وهوىملح و ملتود ههل ات عل

دل مل وعلنتطرولرهل اللهذدلدرفصئلاتئلدرد ىل  ددن ىلر وهوعلدر حث،لح ثلنقعلى  لدرتزدملذوهذدلدرقوئلوه

 دالل  مر ال ات علدرت مهالتلدر طروحىل دال شد مر ىلدر حدث.لدبات  دمتل دالتطدو رل هندىلدر حم د ىلولدرتدد  و

ل.وتح   ه،لدر زد ر،لوىرضلدرنتم  لدر توصئل ر همل نلاتئليددةل  علدر ع و متلد ت  من

ل  
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 المبحث األول: منهجية الدراسة وادواتها؛

 منهج البحثالمطمب األول: 

 دمهمل  دد للتتع دول   دمل عددل  دددنالتط  قدال وندهلدر نه لدروصدفاللينللل نه لدر  تادمل الهذ لدردرد ىلللللل

 ددرت طلهددذدلدر حددثل مر حم دد  نلدر هن دد نل دداللح ددتل  ددمتل ددالتطددو رل هنددىلدر حم دد ىلولدرتددد  ول ددالدر زد ددردبات

نل طددمعلدبى ددمئل ددمر زد ر،لودرددذ ل نق دد ونل رددد لدرا ددرد لدر حم دد  نلو حددم ظالدرح ددم متلودر حم دد  نلدر عت دددد 

تح  ئلدر  منمت،لولدر ع و متلدر حصئلل،لرذركلدىت دنملى  لدر نه لدرتح   ال ال.ودر تر ص ن؛لوي متذةلدر حم  ى

لدال تصددمد ىلى  هددمل ددنلاددتئلد ددت  منللددمل ىدددددهملرهددذدلدرغددرضلولتح   هددمل م ددتاددملدر رنددم  لدإلحصددم الر ع ددومل

SPSS.للل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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لدر ط بلدرلمنا:ليدودتلدردرد ىل

ل ن تعرضل الهذدلدر ط بلدبدودتلدإلحصم  ىلدر  تع  ىل الهذ لدردرد ى.ل

 تبيانعرض االس

ح ثل تملدرتطرول ر ل ات عل ردحئل ىدددلدال دت  منلولدرظدروعلدرتدالتدمل  هدملصد مغته،ل دد دل دنل رح دىلللللللل

 ىدددددلدال ددت مرةلول  ف ددىلتصدد  مل م  ددىلدب دد  ى،ل ددروردل   ف ددىلنشددرلولتوز ددعلدال ددت مردت،للددملدرتطددرول ردد له  ددئل

لدال ت  منلول ذدل  ت علولى نىلدردرد ى.لل

 لدراسةاستبانة ا.1

ت لئلد ت مرةلدال ت  منلدبددةلدرر    ىلدرتالتملدالىت مدلى  هدمل دالدردرد دىلر  دعلدر  مندمتلودر ع و دمتل دنلللللللل

درود ع،لودر ت ل ىل اليرد لول همتلنظرل وظفالوى مئلدرشر ىلحوئل ش  ىلدردرد ى.لور الت دونلدال دت مرةلد  قدىل

لدروهوحلودر ه ون،ل قدلتملتص   هملى  للتلىل ردحئ:ول نظ ىل الش  هملدرع  ال نلح ثلدر  مطىلول

ة،لولدنطت دمل دنلدر مندبلدرنظدر لتعت درلهدذ لدر رح دىلدراطدوةلدبورد ل دال ىددددلدال دت مرل :مرحمة التصميم األوليي

 ىلدر حددثلولدرفرهدد متلدر وهددوىى،لدردرد ددمتلدر ددم قىلتددملصدد مغىلل   وىددىل ددنلدب دد  ىل ددردى نل ددالذرددكل شدد مرول

ل ال ىدددلدب   ىل مل  ا:لرقدلردى نمول

لد تع مئلرغىل    ى؛

لص مغىلي   ىل   طىلولغ رل م  ىلر تمو ئ؛
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لترت بلدب   ىلولت    هملولر طهمل مبهددعلدر ر وةل نلدردرد ىلدر  ددن ى.

 عدلدالنتهم ل نل ىدددلدب   ىلتملىرههملى  ل عضلدب دمتذةلدر اتصد نل دال ددرةلدبى دمئلوذردكل غ دىلدرتح د مل

درتم دل نل ت ىل ندم لدال دت مرةلولصد مغىلدب د  ى،لولتفدمد لدباطدم لدرتقن دىلولدر نه  دىلدرتدال ددلتحدوئلدونللو

لدروصوئل ر لدبهددعلدر نشودة.

 عدلدر رد عىلولدباذل ع نلدالىت مرلدر تحظمتلدر قد ىل نل  ئلدب متذةلدر اتص نلتدمل رحمة إعادة التصميم:م

 نل وظفالدرشر ىلر تم دل نلوهوحلولد ت عمبلدب   ىل نل   هم،لح ثلت  نننمللىرضلدال ت  منلى  ل   وىى

هدددذ لدر رح دددىلدبادددذل عددد نلدالىت دددمرلدر تحظدددمتلولدتادددمذل عدددضلدرتعدددد تتلولدرتصددد   متل   دددمل ادددصلدب ددد  ىل

لوص مغتهمل طر قىل نم  ىلوودهحى.

مرة،لح ددثلتددملدباددذل عدد نلدالىت ددمرلدرتعددد تتلوهددالدر رح ددىلدرنهم  ددىلدر تع قددىل مال ددت  مرحميية التصييميم النهييائي:

لودر تحظمتل الدر رح ىلدر م قىلول نللملدرتص  ملدرنهم الرت ت مرةلولتوز عهل  تع ن نل الذركلى  :

لدرت   ملدر  مشرلب رددلدرع نى؛ل•

لدال تعمنىل  عضلدرز ت لدب مد    نلوليصحمبلدر هنى.ل•

دات فتلت عملالاتتعلطرولتوز عهملح ثلتملدرحصدوئلى د لدإل م دىل دنللي ملىنلطر ولد تر معلدال ت مردتل قد

لاتئل مل  ا:

لدرحصوئلى  لدإل م ىل ش ئل  مشرل نلدر  ت و  ن؛ل•
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لد تتملدال ت مردتل نل  ئلدرز ت لدرذ نلتملدال تعمنىل هم.ل•

له  ئلدال ت  منلو  ت علدردرد ى:

 هيكل االستبيان:  (2

ل حمورل  مل  ا:ل3 هدالل وزىىللل26تته نلد ت مرةلدال ت  منل

در ددز لدبوئ:ل وهددحلدر  منددمتلدرشاصدد ىلىددنلي ددرددلدر  ت ددع،لولدحتددوتلى دد لا ددسل قددردت،ل)در ددنس،لدرع ددر،لل•

لدر ههئلدرع  ا،لدروظ فى،لدرا رةلدر هن ى(،لودرتال تو علينلت مىدلدر محثلى  لتف  رلدرنتم  .

لدر ز لدرلمنا:ل وهحلل حمورلدردرد ىل•

ل(ل قرة.لل9.ورلدالوئ:ل تط  متليات  متل هنىلدر حم  ىل الدر ه  متلدال تصمد ىلح ثل ت ونل نل)در حل•

ل قردت.ل9.در حورلدرلمنا:ل رت زدتلدر  مر متلدر حم   ىل الظئلدر   ىلدر حم   ىلح ثل ت ونل نلل•

ل قردت.ل8.نلول ت ونل لدر حورلدرلمرث:ل د لتط  وليات  متلدر هنىل الدر  مر متلدر حم   ىل•

 يوضح مضمون االستبيان (:13) رقم الجدول
 رقم الفقرات المؤشر

ل(8.-1.) متطمبات أخالقيات مهنة المحاسبة في المؤسسات االقتصادية
ل(18-9.) مرتكزات الممارسات المحاسبية في ظل البيئة المحاسبية
ل(26-19) مدى تطبيق أخالقيات المهنة في الممارسات المحاسبية

 بةمن إعداد الطالالمصدر: 
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 تغيرات الدراسة .2

ل.3.تملدالىت مدلى  ل تغ ر نلر درد ىلوه ملدر تغ رلدر  تقئلودر تغ رلدرتم ع،لوذركل وهحل الدر دوئلر مل

 متغيرات الدراسة (:14) رقم الجدول
ل

ل

 المصدر: من إعداد الطالبة

 مجتمع الدراسة.3
ل. ت لئل  ت علدردرد ىل ال ات علدرع مئلودر وظف نلدرذ نل ع  ونل(1

د ددت  منلتددملدرحصددوئل54د ددتهدعلدال ددت  منلى نددىلىشددود  ىل ددنل ددوظفالدرشددر ىلاددتئلتوز ددعل عينيية الدراسيية: (0
ل  ملهول وهحل الدر دوئلدرتمرا: فقودةل،لل3  غمةلولل2د ت منىلصمرحىلر درد ىلوللل49ى  ل

 يوضح اإلحصائيات الخاصة باستمارة االستبيان (:15) رقم الجدول
 النسبة العدد البيان

ل%..1 54 عدد االستمارات الموزعة
ل%9.074ل49 مسترجعةعدد االستمارات ال

ل%5055ل3. عدد االستمارات المفقودة
ل%.307ل2. عدد االستمارات الممغاة

 المصدر: من إعداد الطالبة

 االسم المتغيرات

لدات  متل هنىلدرتد  ولودر حم  ىلدر تغ رلدر  تقئ

لى  مر متلدر حم   ىل الظئلدر   ىلدر حم   لدر تغ رلدرتم ع
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(لدرا م الح ثل عتدد رللهددذدلدر ق ددمسل ددنلي لدددرلLikertدل منتل  م متل ئل قرةلو ول ق مسلر  مرت)و ل

در قددم  سلشد وىمل ح ددثل ط ددبل  دهل ددنلدر  حددوثلينل حددددلدر دىل ود قتددهليولىدددمل ود قتدهلى ددد لا دددمردتل حدددددةل

 ش رلدر  حوثل ر لدات مرلودحددل نهدملوهدالا  ددىلا ددمردتللوهذدلدر ق مسل  ونلغمر مل نلا  ىلا مردتل تدر ى

ح ثلتدملتحد ددل  دمئلدر تو دطلدرح دم ال دنلادتئلح دمبلدر دد ل،لي ليندهلل2.  ملهول وهحل الدر دوئلر مل

تملوهعل ق مسلترت  الرهذ لدبر مملإلىطم لدرو دطلدرح دم ال ددروالل م دتاددملدر ق دمسلدرترت  دا،لوذردكلرت دتفمدةل

ل عدلىندلتح  ئلدرنتم  ،ل  ملهول وهحل الدر دوئلدآلتا:ل نهمل   م

 يوضح مقياس ليكارت الثالثي (:16) رقم الجدول
 غير موافق محايد موافق التصنيف

ل1ل2ل3 النقاط
ل1-1.66ل1.67-2.33ل2.34-3 ن الدرجة

 المصدر: من إعداد الطالبة

 المعالجة اإلحصائية لمدراسةالمطمب الثالث: 

حقددوليهددددعلدردرد ددىلوتات ددرل رهدد متهم،لتددملتفر ددالدر  منددمتلدرددودردةل هدددعلدروصددوئل ردد لنتددم  ل عت دددةلتل

 مال ت  منلوت و هملو دورتهم،لر  هئلدرتعم ئل عهمل ود طىل همزلدر و   وتر،لوت تل عمر ىلدر  منمتل غ ىلدات دمرل

ل.ل.2 صددرلSPSSن وذجلدردرد ىلو ره تهملوذركل م تاددمل رنم  لدرحزملدإلحصم  ىلر ع وملدال ت مى ىل

رتح  ئل  منمتلدال ت  منلودرحصوئلى  لي و ىل غ ىلدرتعرعلى د ل دد ل ود قدىلي درددلدرع ندىلرهدملد دتاد نملل

لدبدودتلودب مر بلدإلحصم  ىلدرتمر ى:لل
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 لرتحد ددليه  دىلدردرد دىلدرن د  ىلال دت م متلي درددلى ندىلدردرد دىلدت دم لالمتوسط الحسابي واالنحيراف المعيياري:

ل حمورلولي عمدلدردرد ى.

 :لذركلروصعلدراصم صلدرشاص ىلولدروظ ف ىلب رددلدرع نى.لالتكرارات و النسب المئوية

  ( معامل ألفا كرونباخCronbach’s Alpha:)لر عر ىلل متل قردتلدال ت  من.ل

  معاميل ارتبياط بيرسيون (Pearson Correlation Coefficient :) رق دمسلصددولدرفقدردتلورق دمسل دوةل

ذدل1دالرت مطلودرعت ىل  نلدر تغ ر ن:ل إذدل منلدر عم ئل ر بل نل)+ (ل منلدالرت مطل و لو و بلل)طرد (،لود 

ل(ل هععل ر لينل نعدم..(ل منلدالرت مطل و لو مربل)لى  ا(،لو   مل ربل نل)1- منل ر بل نل)

 لل عم ئTest one simple – Tلل

 ل-دات مرل ورو  روع(رنوعل  Sample K-S -1.لر عر ىل د لدت معلدر  منمتلر توز علدرط  عا:)ل

 .لتح  ئلدالنحددرل:ح ثل  مىدلهذدلدرتح  ئلى  ل عر ىلدرعت ىلدرتمل ر ىل  نلدر تغ رلدر  تقئلولدرتم ع

 دالات مرلدإلحصم الANOVAشاص ىلولدروظ ف ىلى  ل تغ ردتلدردرد ى.ر عر ىل د لتمل رلدر تغ ردتلدر 

ل  
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 الثاني: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها لمبحثا

 والتوزيع البيانات  قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيانالمطلب األول :  

 قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان .2

(ليىهم ل اله  ىلدرتدر   ى،ل3.ح   نلتمرفتل نل)ىرضلدال ت  منلى  ل   وىىل نلدر تحكيم االستبيان:  .2

،لودرتم ددددل دددنلصددددولو ت  دددىل قدددردتلدال دددت  منلرتحق دددولدبهدددددعلدر حل دددىلدال دددت  منبادددذل  تحظدددمتهمل دددال ندددم ل

لدر توامةل نلدردرد ى،لح ثلتمل  رد ل مل  زمل نلحذعلوتعد ئ،لو ذركلارجلدال ت  منل الصورتهلدرنهم  ى.

نفددسلدرنت  ددىلرددولتددمل ىددمدةلتوز ددعللدال ددت منى قصدددل ل ددمتلدال ددت  منلينلتعطددالهددذ لل:بانةاالسييتقييياس ثبييات  .0

 Cronbach'sدال دت  منلي لدرل دنل درةلتحدتلنفدسلدرظدروعلودرشدروط،لو  دونل دنلادتئل عم دئليرفدمل رون دمخل)

Alphaود ددطىلل،لو دددل دددرلهددذدلدر ق ددمسدال ددت منى(.لدرددذ ل عدددل ددنلي صددئلدر قددم  سلر دالرددىلى دد لل ددمتلوصدددول 

لم تدددى،لودر ددددوئلدرتدددمرال وهدددحللدال دددت منى%(هدددذدل ددددئلى ددد لينلي ددد  ىل63)ل063.(لح دددثل   تدددهلSPSS رندددم  ل)

لدات مرلدرل متلودرصدولر حمورلدردرد ى.

 معامالت الثبات لمعدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لجميع فقرات االستبيان (:17) رقم الجدول
 كرومباخقيمة ألفا  عدد الفقرات عنوان المحور

 0,301ل8. متطمبات أخالقيات مهنة المحاسبة في المؤسسات االقتصادية

 0,642 8. مرتكزات الممارسات المحاسبية في ظل البيئة المحاسبية

 0,661 9. مدى تطبيق أخالقيات المهنة في الممارسات المحاسبية

ل0638.ل26 جميع الفقرات

 SPSS20ئج برنامج اعتمادا عمى نتا المصدر: من إعداد الطالبة
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(  دملتردوحدتل عدم تتل0638. عم ئلدرل متلدرعمملرت ت  منلىمئلح دثل  دال)ل6.ل نلاتئلدر دوئلر مل

%(ل63(لح ددثل منددتلد  ددرل ددنلدرحدددلدبدندد لدر ق ددوئلر عم ددئلدرل ددمتل)0661. ردد ل03.1.درل ددمتلر  حددمورل دد نل)ل

تل   دددنلدالىت دددمدلى  هدددمل دددالدرتط  دددولدر  دددددنالوهدددذدل ددددئلينلدال دددت  منل    دددعل حدددمور ل ت تدددعل در دددىل دددنلدرل دددم

لر درد ى.

 Pearson  دمسلصددولدالت دمولدردددا الرفقدردتلدال دت  منلو  دونلذردكل دنلادتئل عم دئلدرت دمطل  ر دون)ل-3.

Correlation Coefficientلوذرددددكل ح ددددمبل عددددم تتلدالرت ددددمطلر  حددددورلدالوئلولدرلددددمنالو ددددذدل عددددم تتل،)

 رتم علودر  تقئلدر حورلدرلمرث.دالرت مطل  نلدر تغ ر نلد

 يبين معامالت االرتباط بين كل محور من محاور الدراسة (:18) رقم الجدول
ل

ل

ل

ل

 SPSS20المصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا عمى نتائج 
ل0.5.**دالرت مطلددئل حصم  ملىندل  تو ل

نتحظل نلاتئللدر دوئليىت لو ودلىت دىلدرت مط دىلذدتلدالردىل حصدم  ىلهم دىل و  دىلو تو دطىل د نلل

 حدمورلدردرد دى،لح دثلظهدرتل ددوةلدرعت دىل دال عم دئلدالرت دمطل مرن دد ىل عم دئلر  حدورلدالوئل تط  دمتليات  ددمتل

 مستوى الداللة معامل االرتباط عنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان  المحور رقم المحور
 تط  دددددددددددددمتليات  دددددددددددددمتل هندددددددددددددىل المحور األول

در حم دددددددددددددد ىل ددددددددددددددالدر ه  ددددددددددددددمتل
 لدال تصمد ى

ل...0. **.031.

 رت ددددزدتلدر  مر ددددمتلدر حم دددد  ىل المحور الثاني
 ل الظئلدر   ىلدر حم   ى

ل...0. **0,494

 د لتط  وليات  متلدر هنىل دال المحور الثالث
 در  مر متلدر حم   ى

ل0.000 **0,496
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وهددالي هددملل.031.نل ددمنل در ددىللل هنددىلدر حم دد ىل ددالدر ه  ددمتلدال تصددمد ىلودر عدددئلدر  ددالرفقددردتلدال ددت  م

لدر ىل تو طىل  مل   بلدال ت  منل صدد  ىل   رةلرتحق ول ملتتط  هلدردرد ى.

ي ددمل عم ددئلدالرت ددمطلر  حددورلدرلددمنال رت ددزدتلدر  مر ددمتلدر حم دد  ىل ددالظددئلدر   ددىلدر حم دد  ىلودر عدددئلل

  ددمل   دبلدال ددت  منل صددد  ىل   ددرةلوهدالي هددملدر دىل تو دطىلللل0494.در  دالرفقدردتلدال ددت  منل دمنل در ددىلل

لرتحق ول ملتتط  هلدردرد ى.

ي ددمل عم ددئلدالرت دددمطلر  حددورلدرلمرددثل دددد لتط  ددوليات  دددمتلدر هنددىل ددالدر  مر دددمتلدر حم دد  ىلودر عددددئلل

وهددالي هددملدر ددىل تو ددطىل  ددمل   ددبلدال ددت  منل صدددد  ىل   ددرةللل0496.در  ددالرفقددردتلدال ددت  منل ددمنل در ددىلل

لتط  هلدردرد ى.رتحق ول ملت

 توزيع البيانات: .0

  رنوعلر عر ىلهئلتت علدر  منمتلدرتوز علدرط  عاليملاللوهولدات مرلهرور ل الل-تمل  رد لدات مرل ور  روعل

حمرىلدات مرلدرفره متلبنل عظملدالات مردتلدر ع   ىلتشترطلينل  ونلتوز علدر  منمتلط  ع م،لح ثل  نمل تحد ددل

ل د  ىل  مل  ا:درفره ىلدرصفر ىلودر

 درفره ىلدرصفر ىلH0ل.:لدر  منمتلتت علدرتوز علدرط  عا

 درفره ىلدر د  ىلH1لدر  منمتلاللتت علدرتوز علدرط  عا:. 

ل

ل
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 يبين التوزيع الطبيعي لبيانات المحاور (:19) رقم الجدول

عدد  عنيييييييييييييييوان المحور الجزء
 Zقيمة  الفقرات

قيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.000 1,071ل09 ل هنىلدر حم  ىل الدر ه  متلدال تصمد ى تط  متليات  متللدبوئ

 0.000 1,400ل09 ل رت زدتلدر  مر متلدر حم   ىل الظئلدر   ىلدر حم   ىلدرلمنا

 0.000ل1,314 08  د لتط  وليات  متلدر هنىل الدر  مر متلدر حم   ىلدرلمرث

 SPSS 02المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا مخرجات

ر  حدددورلدبوئلت دددمو للZ(ل تهدددحلينل   دددىل9-2 دددنلادددتئلدر ددددوئلر دددمل) واتخييياذ القيييرار اإلحصيييائي:التحمييييل 

(،  دمل تهدحلينل0.5.(لي لينهملددرىل حصدم  ملىنددل  دتو لدردالردى)...0.(،لوينل  تو لدردالرىل  مو )10.71)

دردىل حصدم  ملىنددل  دتو ل(لي لينهملد...0.(،لوينل  تو لدردالرىل  مو ل)..104ر  حورلدرلمنالت مو )لZ   ىل

(لي ل...0.(،لوينل  تو لدردالرىل  مو ل)10314ر  حورلدرلمرثلت مو )لZ(،ل  مل تهحلينل   ىل0.5.دردالرىل)

وندر ضلدرفرهد ىلدر د  دىللH0(لو ندم  لى  دهلنق دئلدرفرهد ىلدرصدفر ىل0.5.ينهملددرىل حصم  ملىندل  دتو لدردالردىل)

H1ل   ى.،لح ثل ت هلتح   نملنحولدرطرولدر ع

ل  



 اإلطار الميداني ألخالقيات مهنة المحاسبة الفصل الثاني:

- 42 - 

 ..: عرض وتحميل النتائج المتعمقة بخصائص أفراد عينة الدراسةالمطمب الثاني  

لتوزيع األفراد العينة الدراسة.ل1

 توزيع أفراد العينة تبعا لمجنس. 2

 توزيع عينة دراسة حسب الجنس (:11) رقم الجدول
ل

ل

 
 

 Excelإعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج من : المصدر
 توزيع عينة دراسة حسب الجنس (:22) رقم الشكل

ل

 Excelالمصدر: من إعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج 

 ددنل   ددوعل4.08 ددنلاددتئلدر دددوئلودرشدد ئليىددت لنتحددظلينليغ ددبلي ددرددلدرع نددىلهددملذ ددورل ن دد ىلل% التعميييق:
وهذدل ف رلط  عىلدرع ئلدرذ ل تط بلتود دلدرذ ورلي لرلل2802در  ت و  نل  ن مل  غتلن  ىلدإلنمثل الدرع نىل%

 النسبة التكرار الجنس
 40,8% 29لذ ر

 28,2% 20لينل 

ل..1%ل49لدر   وع
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 نلدإلنمث،لو مرتمرالنتحظل منلهندمكلنقدصل دالدرعنصدرلدرن دو لوت   ندهل دنلتح دئلدر  دهور ىل مر ه  دىل حدئل
لدردرد ى.

ل
 توزيع أفراد العينة تبعا لمعمر. 0

 توزيع عينة دراسة حسب العمر (:11) رقم الجدول
 النسبة التكرار الفئة

 16,9% 12 نةس12إلى  03من 

 33,8% 24 سنة 23إلى  12من 

 18,3% 13 سنة 32الى  23من 

ل%..1ل.7 المجموع

 Excelالمصدر: من إعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج 

 توزيع عينة دراسة حسب العمر (:20) رقم الشكل

 
 Excelالمصدر: من إعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج 

 نى[ل منتل ن  ىلل45 ر لل.3ت لنتحظلينلدرف ىلدرع ر ىل] نل نلاتئلدر دوئلولدرش ئليى التحميل االحصائي:

 دددنل   دددوعلل1803 دددنى[ل ن ددد ىل%.5 رددد لل45وهدددالدرف دددىلذدتلي  دددرلن ددد ىلوت  هدددملدرف دددىلدرع ر دددىل] دددنلل3308%ل

.لو ف درلهدذدلدرتوز دعل د نل  دمتلدرع ر دىل1609 دنى[ل ن د ى%.3درد لل25در  ت و  ن،لتملت  هدملدرف دىلدرع ر دىل] دنل

لرع نىلى  لينلن  ىلدرر مئل منتلىمر ىلوهذدلرد علدر ل تط  متلهذ لدر هنى.ب رددلد
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 توزيع أفراد العينة تبعا لممؤهل العممي. 1
 توزيع عينة دراسة حسب المؤهل العممي (:12) رقم الجدول

ل

 
ل

ل

 Excelالمصدر: من إعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج 

 توزيع عينة دراسة حسب المؤهل العممي (:21) رقم الشكل

ل
 Excelالمصدر: من إعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج 

نتحددظل ددنلاددتئلدر دددوئلودرشدد ئليىددت لينليغ   ددىلي ددرددلى نددىلدردرد ددىلرددد همل ههددئلى  ددال التحميييل االحصييائي:

%للد ددملل2101%ل ددنلدرع نددىل ددنلح  ددىلشددهمدةل م ع ددى،لت  هددملدردر ددىلدرد ددمتلى  ددمل ن دد ىل2608ل ددم عا،ل ذلين

 النسبة التكرار البيان
 4,2% 3 اقل من ثانوي

 16,9% 12 جامعي

 26,8% 19 جامعي

 21,1% 15 دراسات عميا

 100% 94 المجموع
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وهددذ لنتددم  لتدددئلى دد لينلدرغمر  ددىلدرعظ ددىل ددنلى نددىلل402درع نددىلدالا ددرةل ددنلدر ههددئلد ددئل ددنلدرلددمنو لل ن دد ىللل%

لردرد ى.دردرد ىل ت تعونل   تو ل نلدرتمه ئلدرع  الى  لدإل م ىلى  لدب   ىلدرامصىل م

 توزيع أفراد العينة تبعا لموظيفة. 2
 توزيع عينة دراسة حسب الوظيفة (:22) رقم الشكل

 النسبة التكرار الفئة
 15,5% 11 بحم  

 7,0% 5  حم  ا ا  ر

 11,3% 8 ح م مت  حم ظ

 8,5% 6  عت د  حم ب

 11,3% 8 در ه  ى رد   حم ب

 15,5% 11 در حم  ى  ا د تمذ

ل%..1ل.7لدر   وع
 Excelعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج المصدر: من إ

 توزيع عينة دراسة حسب الوظيفة (:23) رقم الشكل

ل
 Excelالمصدر: من إعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج 
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نتحظل نلاتئلدر دوئلودرش ئليىت لينليغ   ىلي رددلى نىلدردرد ىلرد هملوظ فدىلى   دى،ل ذللالتحميل االحصائي:
%للد دملل1103رد لدر ه  دىل ن د ىل در حم  ى،لت  هملدردر ىل حم دبلل%ل نلدرع نىل نلصنعلد تمذل ا1505ينل

وهدذ لنتدم  لتددئلى د لينلدرغمر  دىلدرعظ د لل7.درع نىلدالا رةل دنلدرصدنعلت ل دتل دالا  درل حم د الل ن د ىللل%
 ددنلى نددىلدردرد ددىل شددتغ ونل ن دد ىل   ددرةل ددالد ددتمذل ددالدر حم دد ىللوهددذدل ددمل  ددمىدنملى دد لدإل م ددىلى دد لدب دد  ىل

لامصىل مردرد ى.در
 توزيع أفراد العينة تبعا لمخبرة المهنية. 3

 توزيع عينة دراسة حسب سنوات الخبرة (:13) رقم الجدول
 النسبة التكرار الفئة
1-5 24 %33,8 

6-10 11 %15,5 

 19,7% 14 24-22من 

ل%..1ل.7 المجموع

 Excelالمصدر: من إعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج 
 لخبرةتوزيع عينة دراسة حسب سنوات ا (:24) رقم الشكل

 
 Excelالمصدر: من إعداد الطالبة باعتماد عمى برنامج 

ل5-1نتحددظل ددنلاددتئلدر دددوئلودرشدد ئليىددت لينليغ   ددىلي ددرددلى نددىلدردرد ددىلرددد هملا ددرةل هن ددىل ددنللالتحميييل االحصييائي:
ت دىلدالا درةلن ددل،ل%لد دمل دالدر رل1907 دنىل ن د ىلل16در لل11  ىل نللتمتا نلدرع نى،ل الدررت ىلدرلمن ىللل3308 ن  ىل%
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وهددذ لنتددم  لتدددئلى دد لينلدرغمر  ددىلدرعظ ددىل ددنلى نددىلدردرد ددىل ت تعددونل ا ددرةلل1505 ددنودتل ن دد ىل%ل.1دردد لل6درا ددرةل ددنل
  هن ىلت ت ال  مئلى  هملوهذدل مل   مىدنملى  لدإل م ىلى  لدب   ىلدرامصىل مردرد ى.

 : أوساط الحسابية وانحراف المعياري لمحاور الدراسة2
 ور االول: متطمبات أخالقيات مهنة المحاسبة في المؤسسات االقتصاديةالمح

-1. قددردتل ددن)ل9. غددرضل عر ددىل ددد ل تط  ددمتليات  ددمتل هنددىلدر حم دد ىل ددالدر ه  ددمتلدال تصددمد ىل دددلتددملصدد مغىل
ل:(،لرق مسل د لو ودلهذدلدر حورلودر دوئلدرتمرال وهحلذرك9.

 يوضح تصورات المستجوبين (:14) رقم الجدول
لتليات  متل هنىلدر حم  ىل الدر ه  متلدال تصمد ىل رت ىلح بلدبه  ىنحول قردت:ل تط  م

المتوسط  العبارةلدرر م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 و دددل ددالدر ه  ددىلدر ددئليات دداليول  مر ددمتليات  ددىل تعددمرعلى  هددمل   ددمل اددصليدد لل1.
لدر همملولدبى مئل الدر ه  ى

  تو ط 77482, 2,0612

  تو ط 56620, 2,6327ل و دلدرتزدمل نلطرعلدر وظف نل مبات  متلو ودىدلدر  وكلدر تعمرعلى  همل2.

  تو ط 77427, 2,3265ل و دلدرتزدمل نلطرعلدإلددرةلدرعمر ىل مرتزدمل مات  متلودرق ملدر رت طىل تنف ذلدبى مئل3.

ح ددثل عددددلدرقددود ملدر مر دددىلدونلينل  تددزملدر حم ددبل مال دددتقتر ىلىندددل ىدددددلدرقدددود ملدر مر ددىلل4.
ل اهعلرهغوط

  تو ط 67888, 2,4490

  تو ط 77317, 2,1633ل ت ردلدر حم بل نلدر صمرحلدرشاص ىليلنم ليدد ل هم هل الدر ه  ىل5.

 حرصلدر حم بلى  لدرنزدهىل ال ىدددلدرقود ملدر مر ىل نلادتئلدرتحدر لىدنلصددولت دكلل6.
لدر ع و مت

  تو ط 81075, 2,2653

 حرصلدر حم بلى  ل ىدددلدرقود ملدر مر ىلو قدملرحق قتهدملدال تصدمد ىلدونل حموردىلدرتدمل رلل7.
لى  هم

  تو ط 87579, 2,0612

  تو ط 81910, 2,4694ل  تزملدر حم بل مر حم ظىلى  لدر ع و متلذدتلدرطم علدر ر ل8.

  تو ط 81180, 2,3878لملدر حم   ن و دلحرصل الدر ه  ىلى  لتن  ىلدر فم دتلرد لدر وظف نل  مل  هل9.

ل تو ط 32176, 2,4286لدر عدئلدرعممل
 SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا عمى نتائج 
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 ددليظهدرودل ود قدىل تو دطىلحدوئلدر حدورلدر تع دوللدر حم د ى ت  نل نلدر ددوئليىدت لدنلددد لدرعدم   نل دال  دمئل

(،ل ح دددثل204286دال تصدددمد ىل،ل  تو ددطلح دددم ال دددرلب)ل  تط  ددمتليات  ددمتل هندددىلدر حم دد ىل دددالدر ه  ددمت

(ل تقدد رل226327(ل قدل م ل تو طهملدرح م ال)2. م تل الدر رت ىلدبور ل نلح ثلدر ىلدر ود قىلر فقرةلر مل)

(ل تقدد رل تو دط،ل.22449(لو دل م تل  تو طلح دم ال قددرلب)4. تو ط،لت  همل الدر رت ىلدرلمن ىلدرفقرةلر مل)

ل.(ل تقد رل تو ط22.612ملدرح م ال)(ل قدل م ل تو طه1.ر رت ىلدرلمرلىلدرفقرةلر م)ت  همل الد

  نتائج تحميل وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مرتكزات الممارسات المحاسبية في ظل البيئة المحاسبية -

  م ددمتل صدددلدرتعددرعلى دد ل حددورل رت ددزدتلدر  مر ددمتلدر حم دد  ىل ددالظددئلدر   ددىلدر حم دد  ىل ددنلاددتئلل

(لهدد  نلهدددذدلدر تغ دددرل9.-1. قددردتل دددن)ل9.درعددم   نل مر ه  دددىلدر درو ددىل دددالهددذ لدردرد دددى،ل قددددلتددملصددد مغىل

    وىىل نلدرفقردتلو نتنموئل   مل  الذرك،لتدملدال دتعمنىل مر تو دطمتلدرح دم  ىلولدالنحرد دمتلدر ع مر دىلر  دمنل

ىلودر ددىل ددود قتهملى  هددمل  ددملهددول وهددحل ددالدر دددوئلدبه  ددىلدرن دد  ىلر فقددردتل ددنلو هددىلنظددرلي ددرددلى نددىلدردرد دد

لدرتمرا:

ل  



 اإلطار الميداني ألخالقيات مهنة المحاسبة الفصل الثاني:

- 45 - 

 يوضح تصورات المستجوبين  (:15) رقم الجدول
لنحول قردتل حورل رت زدتلدر  مر متلدر حم   ىل الظئلدر   ىلدر حم   ىل رت ىلح بلدبه  ى

الييييير
 قم

المتوسيييييط  العبارة
 الحسابي

 االنحييييراف
 المعياري

 درجة الموافقة

مر صددددددد  ىل دددددال ىددددددددلدرتقدددددمر رلتت  دددددزلدر  مر دددددمتلدر حم ددددد  ىل ل1.
لدر مر ى.

  تو ط 68014, 2,5306

 و ددددلحدددرصل دددالدر ه  دددىلى ددد لتط  دددولدرصدددمرملر دددمل دددم ل دددالل2.
لدرنظمملدر حم  الدر مئ.

  تو ط 67700, 2,5714

ت تدددزملدر ه  دددىل تط  دددولدر  مر دددمتلدر حم ددد  ىلدر نم ددد ىلرحقدددم ولل3.
لدال تصمد ى.

  تو ط 52164, 2,7551

سلت  فددددىلو   ددددىلىنمصددددرلدرقددددود ملدر مر ددددىل  ددددئل  ددددهور ىل ددددتمل  ددددمل4.
لو د ى.

  تو ط 49915, 2,7959

تحرصلدر ه  ىلى  لتط  ولدرطرولدر  م متلدر حم   ىلدب لرلل5.
ل ت  ىلرط  عىلى ئلدر ه  ى.

  تو ط 81910, 2,5306

 تملدرحرصلى  لتصن علدرع   متلودر عم تتل د ىله نلدر دئلل6.
لدرح م مت

  تو ط 92075, 2,1633

 و ددددلوىدددال هدددرورةلدرتفر دددول ددد نل ات دددعلدرعنمصدددرل دددالدرقدددود ملل7.
وامصددددددىلت ددددددكلدر تشددددددم هىل) لددددددئل صددددددمر علدرفتددددددرةلودر صددددددمر عل

لدال تل مر ى(

  تو ط 79325, 2,4694

تعتقدددونلينلتددو  رل ع و ددمتلحددوئل ات ددعلدر عددم تتلودرع   ددمتلل8.
لدر    ىل الدرقود ملدر مر ىلي رلهرور 

  تو ط 73598, 2,5714

  تو ط 92857, 2,3673ل و دلرد  ملحرصلى  لتو  رل ع و متل م  ىل الدرتقمر رلدر مرال9.

  تو ط 30597, 2,4163لدر عدئلدرعممل

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا عمى إجابات االستبانة وبرنامج.
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هددرودل ود قددىل تو ددطىلحددوئل رت ددزدتل  دد نلدر دددوئليىددت لينلدر  ددت و  نل ددنلي ددرددلى نددىلدردرد ددىل دددليظل

در  مر ددمتلدر حم دد  ىل دددالظددئلدر   دددىلدر حم دد  ىلو دددل دددم لدر عدددئلدرعدددممل تو ددطملح ددثل  دددالدر تو ددطلدرح دددم ال

(،لح دددثلينلدرفقدددردتل.3.597در ع دددمر لردددهل ددددرلبل),لدالنحدددردع(،لول224163دإل  دددمرالر   دددعل قدددردتلدبدد ل)

،لي مل م الدرفقردتل  منل د لتود رهمل تو طم،لورمل و دلي ل قدرةل دمنل(ل منل  تو لتود رهمل رتفعم2.،ل3.،ل4.)

(،ل227959(ل  تو دطلح دم الن د تهل)4.  تو لتود رهمل نافهدم،لو دمنلي  درل   دىلر و دطلدرح دم الر فقدرةلر دمل)

ل(لودنحددردع221633(ل  تو ددطلح ددم ال)6.(لو ددالدررت ددىلدبا ددرةلدرفقددرةلر ددمل)249915. ع ددمر ل   تددهل)لودنحددردع

ل(ل..92.75 ع مر ل   تهل),

 نتائج تحميل وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مدى تطبيق أخالقيات المهنة في الممارسات المحاسبية -

 صدلدرتعرعلى  ل د لتط  وليات  متلدر هنىل الدر  مر متلدر حم   ىل نلاتئل  م دمتلدر حم د  نلل

(تهدد  نلهددذدلدر تغ ددرل    وىددىل ددنلدرفقددردتل9.-1.تل ددن) قددردل9.در درو ددىل ددالهددذ لدردرد ددى،ل دددلتددملصدد مغىل

و نتنموئل   مل  الح ثلتملدال تعمنىل مر تو طمتلدرح م  ىلودالنحرد متلدر ع مر دىلر  دمنلدبه  دىلدرن د  ىلر فقدردتل

ل نلو هىلنظرلي رددلى نىلدردرد ىلودر ىل ود قتهملى  همل  ملهول وهحل الدر دوئلدرتمرا:

ل  
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 جوبين يوضح تصورات المست (:16) رقم الجدول
ل:نحول قردتل حورل د لتط  وليات  متلدر هنىل الدر  مر متلدر حم   ىل رت ىلح بلدبه  ى

المتوسيييييط  العبارة الرقم
 الحسابي

 االنحييييراف
 المعياري

 درجة الموافقة

 تملتط  ولدر  مر متلدر حم   ىلو ول ودىدلدر د وكلدبات دال دال 22
لدر ه  ىلدال تصمد ى

 متوسط 63821, 2,7347

تددهلرلتط  ددول عددم  رلدر  مر ددمتلدر حم دد  ىل طر قددىليات  ددىلى دد ل 20
لدتامذلدرقردرل الدر ه  ى

 متوسط 7071, 2,571

حم ىلدر ه  متلدال تصمد ىل رد لىددةلتغ دردتلرتط  دولدر  مر دمتل 21
لدر حم   ىل صفىليات  ى

 متوسط 84163, 2,2857

اليدد لتدددهلرلدرتهد دددددتلدرشاصددد ىلدرتدددال تعدددرضلرهدددملدر حم دددبل ددد 22
ل هنتهلى  ل  و هلدبات ال

 متوسط 84163, 2,1429

ت دددمىدليات  دددمتلدر هندددىلى ددد لتط  دددولدر  مر دددمتلدر حم ددد  ىل دددال 23
لدر ه  متل

 متوسط 80865, 2,3673

تط  دولدر  مر ددمتلدر حم د  ىلو قددملر عددم  رلدر حم د ىلدردور ددىل ددهلرل 24
ل ش ئلد  م ال الدر ه  ى

 متوسط 83605, 2,2653

وملدر حم ددبل ددمدد ل هم ددهلدونلدرتعددرضلرهددغوطمتل ددنلطددرعل قدد 25
ل  تاد ه

 متوسط 77865, 2,3469

  تزملدر حم بل مات  متل هنىلدر حم  ىليلنم لتط  قدهلر   مر دمتل 26
لدر حم   ىل الدر ه  ى

 متوسط 72960, 2,2653

 متوسط 43827, 2,3401 المعدل العام 

 spssإجابات االستبانة وبرنامج.المصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا عمى 
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  ددد نلدر ددددوئليىدددت لينلدر  دددت و  نل دددنلي دددرددلى ندددىلدردرد دددىل ددددليظهدددرودل ود قدددىل تو دددطىلحدددوئل هشدددردتلدالدد ل

(،ل2234.1درت و قالو دل م لدر عدئلدرعممل تو طملح ثل  دالدر تو دطلدرح دم الدإل  دمرالر   دعل قدردتلدبدد ل)

(ل منل  تو لتود رهمل رتفعم،لي مل5.،ل2.،ل1.(،لح ثلينلدرفقردتل).43827در ع مر لرهل درلبل),لدالنحردعول

 م الدرفقردتل  منل د لتود رهمل تو طم،لورمل و دلي ل قرةل منل  تو لتود رهمل نافهم،لو منلي  رل   ىلر و طل

دررت ددىلل(لو ددا.63821 ع ددمر ل   تددهل),لودنحددردع(،ل227347(ل  تو ددطلح ددم الن دد تهل)1.درح ددم الر فقددرةلر ددمل)

ل.(.84163(لودنحردعل ع مر ل   تهل),221429(ل  تو طلح م ال)4.دبا رةلدرفقرةلر مل)

 اختبار الفرضيات وفروق أراء عينة الدراسة :المطمب الثالث

 اختبار الفرضيات الدراسة:. 2

ل:حم   ىدرفره ىلدرر    ىلدالور لت مهمليات  متل هنىلدر حم  ىلولدرتد  ول التفع ئلدر  مر متلدر ل-

 يوضح تصورات المستجوبين لممتغيرين مرتبة حسب األهمية (:17) رقم الجدول
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المحاور

 32176,. 2,4286 ل تط  متليات  متل هنىلدر حم  ىل الدر ه  متلدال تصمد ى

 30597,. 2,4163 ل رت زدتلدر  مر متلدر حم   ىل الظئلدر   ىلدر حم   ى

 spssالطالبة اعتمادا عمى إجابات االستبانة وبرنامج.المصدر: إعداد 

ل

ل
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ينلدر تو دددطلدإل  ددمرال تط  ددمتليات  دددمتل هنددىلدر حم ددد ىل ددالدر ه  دددمتلدر ددم ول تهددحل ددنلدر ددددوئلل

(لوهولد  رل دنلدر تو دطلر رت دزدتلدر  مر دمتل032176.(لودنحردعل ع مر ل)204289دال تصمد ىل  غتلن  تهل)

(لل03.597.(لودنحددردعل ع ددمر )04163.ر حم دد  ىلدرددذ ل ددم ل  تو ددطلح ددم ال دددر ل)در حم دد  ىل ددالظددئلدر   ددىلد

ل  مل عنالدنليات  متل هنىلدر حم  ىلولدرتد  ولت مهمل ش ئل   رل التفع ئلدر  مر متلدر حم   ى.

رقدردردتلت مهملدر  مر دمتلدر حم د  ىل دالتطدو رل هندىلدر حم د ىلولدرتدد  ولودتادمذلدلالفرضية الرئيسية الثانية: -

ل:در نم  ىل التر  ىلهمتهلدر هنىل نلاتئلدالرتزدمل مر  وكلدبات ا

 One-Sample Testنعتمد في اختبار الفرضية عمى اختبار   

 One-Sample Testدراسة المعنوية لمحاور االستبيان باستخدام اختبار  (:18) رقم الجدول
متوسييييييييط  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياورلمحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 حسابي 

القيمييية 

 المخيرة

فيييييييييييييييييييييرق 

 متوسط

مسيييتوى  Tقيمة 

 المعنوية

 ...0. 55,281 2,41633ل. 2,4163 ل رت زدتلدر  مر متلدر حم   ىل الظئلدر   ىلدر حم   ى

ل0.000 37,376 2,34014ل0 2,3401 تلدر حم   ى د لتط  وليات  متلدر هنىل الدر  مر م
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناء عمى مخرجات .

وينل   دددىل دددرولدر تو دددطل دددمنل2234.1ينل تو دددطلدرح دددم ال مندددتل   دددىلل مييين خيييالل الجيييدول السيييابق نالحيييظ:

دلدرع نددىلدرتددال منددتلح ددثلتددملدات ددمرلن دد ىلي ددرددلدرع نددىل ددوولدرح ددمدلي لن دد ىلي ددردلT 52,835و   ددىلل2242857

ولدرتددد  وللتطددو رل هنددىلدر حم دد ى  ددم تهمل ددوولدرح ددمدلي ل ود قددونلى دد لينلدر  مر ددمتلدر حم دد  ىللت ددمهمل ددال

دتامذلدرقردردتلدر نم  ىل التر  ىلهمتهلدر هنىل نلاتئلدالرتزدمل مر  وكلدبات الوهذدل مل ل دتلصدحىلدرفرهد ىلول

لدرر    ىلدرلمن ى.
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 دددهلرلدرتق ددددل تط  دددوليات  دددمتل هندددىلدر حم ددد ىلولدرتدددد  ول شددد ئل   دددم الى ددد لللية الثالثييية:الفرضيييية الرئيسييي -

ل.دات  متلدر هنىل الدر  مر متلدر حم   ى

 يوضح نتائج تحميل االنحدار بين متغيرات الدراسة (:19) رقم الجدول
 B0لBETAل

ل)درلم ت(
در ىل
لدرحر ى

دراطمل
لدر ع مر 

R2لRىل   Tل
لدر ح و ى

  تو ل
لTدالرى

القيييات مهنيية المحاسييبة متطمبييات أخ

 في المؤسسات االقتصادية

ل1.5,ل12655ل496,ل.246ل423,لل699,ل496,

 SPSSيالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا عمى نتائج التحميل ب

نتحظل نلاتئلدر دوئلينل حورل تط  متليات  متل هندىلدر حم د ىل دالدر ه  دمتلدال تصدمد ىل دهلرلل

ىلح ددثليظهددرلدرتح  ددئليلددرلذولدالرددىل حصددم  ىل دد نلدر تغ ددر ن،ل ذل  ددالل عم ددئل عنو ددملى دد لدر  مر ددمتلدر حم دد  

(لي لينل حدورل تط  دمتليات  دمتلα≤0.5.(لوهالذدتلدالرىل حصم  ىلىندل  تو لدالرىل)0.24) R2)درتحد د(

م   ىل%ل نلدرت م نمتل الدات  متلدر هنىل الدر  مر متلدر ح24 هنىلدر حم  ىل الدر ه  متل ف رل ملن  تهل

،لو مرتمرال إنل حورل تط  متليات  متل هنىلدر حم  ىل الدر ه  متلرهليه  ىل   رةلن   مل دالدرتدمل رل دالهدذ ل

در ح دددو ىل  غدددتللFدرعت دددى،ل  دددمل ددددئلى ددد ل دددوةلدرتدددمل ر،لي لينلهندددمكلىت دددىلطرد دددىل و  دددى،لونظدددردلبنل ددد مل

(ل،لوهذدل مل ل تلصتح ىلل0.5꞊α.  تو لدالرى)ي لينهملددرىل حصم  ملىندلل...2.(،لو   تو لدالرىل10655)

لدرن وذجلو ل تلصحىلدرفره ىلدرر    ىلدرلمرلى.
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 ددال  م ددمتلي ددرددللαل≤ل0.5.تو دددل ددروولذدتلدالرددىل حصددم  ىلىندددل  ددتو ل عنو ددىل الفرضييية الرئيسييية الرابعيية:
 تغ دردتلدرو دط ىل،لدر دنس،لى نىلدردرد ىلحوئل دد لتط  دوليات  دمتلدر هندىل دالدر  مر دمتلدر حم د  ىلتعدز لر 

ل.رع  ا،لدروظ فى،لدرا رةلدر هن ى،درع ر،لدر ههئلد
لنتم  لدرتح  ئلدر تع قىل مرت م نلدبحمد :ل•

 يوضح تحميل التباين األحادي  (:21) رقم الجدول
لرفحصلدلرلدر تغ ردتلدرشاص ىلدرو ط ىلحوئل د لتط  وليات  متلدر هنىل الدر  مر متلدر حم   ى

 مستوى الداللة Fقيمة متوسط المربعات درجة الحرية المربعاتمج  مصدر التباين المتغير

 الجنس
 بين المجموعات-
 داخل المجموعات-

 التباين الكمي-

ل10681
ل1.0156
ل110837

ل5
ل43
ل48

ل0336.

 235,. 1,423ل0236.

 العمر
 بين المجموعات-
 داخل المجموعات-

 التباين الكمي-

ل30211
ل210769
ل.24098

ل5
ل43
ل48

ل0642.

 295,. 1,269ل05.6.

المؤهل 
 العممي

 بين المجموعات-
 داخل المجموعات-

 التباين الكمي-

ل20157
ل360659
ل380816

ل5
ل43
ل48

ل0431.

ل0853.
ل

.,506 .,770 

 الوظيفة
 بين المجموعات-
 داخل المجموعات-

 التباين الكمي-

ل.5042
ل.164058
ل...17.0

ل5
ل43
ل48
ل

ل10.84
 920,. 283,.ل30872

سنوات 
 الخبرة

 جموعاتبين الم-
 داخل المجموعات-

 التباين الكمي-

ل50751
ل3.02.8
ل350959

ل5
ل43
ل48

ل.1015
 171,. 1,637ل07.3.

 SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا عمى نتائج التحميل ب 

 دددد نللαل≤ل0.5.ىدددددملو ددددودل ددددروولذدتلدالرددددىل حصددددم  ىلىندددددل  ددددتو لل02 رقييييمنتحددددظل ددددنلدر دددددوئلل

درد ددىلحددوئل ددد لتط  ددوليات  ددمتلدر هنددىل ددالدر  مر ددمتلدر حم دد  ىلتعددز لي ددرددلى نددىلدرلد ددت م مت تو ددطمتل

ل.ر  تغ ردتلدرو  ط ى،



 اإلطار الميداني ألخالقيات مهنة المحاسبة الفصل الثاني:

- 52 - 

 الفصل  خالصة

 نلدر ددىليا ق ددمتل هنددىلدر حم دد ىلت ددمهمل ددال ددالتطددو رل هنددىلدر حم دد ىلولدرتددد  ول ددالدر زد ددرلىمر ددى،لل

، ح ددثلدرتددزدملSPSS 20 مى ددىلوذرددكل ددنلاددتئل ددملتددملد ددتنتم هل ددنل رنددم  لدرحز ددىلدإلحصددم  ىلر ع ددوملدال ت

ل  مر ددال هنددىلدرحم دد ىل قودىدددلدر دد وكلدبات ددالتددهد ل ردد لدروصددوئل مى ددمئلدر حم ددبل ردد ليى دد ل  ددتو ل ددن

لدبدد .

ينل تط  متليات  متل هنىلدر حم  ىل الدر ه  متلدال تصدمد ىللح دبللري لدر  دت و  نل  غدتلن د تهلل

 رل نلدر تو طلر رت زدتلدر  مر متلدر حم   ىل الظئلدر   دىل(لوهولد 032176.(لودنحردعل ع مر ل)204289)

(لل  ددمل عنددالدنليات  ددمتل03.597.(لودنحددردعل ع ددمر )04163.در حم دد  ىلدرددذ ل ددم ل  تو ددطلح ددم ال دددر ل)

 دددال رهددد ىليورددد لينلل هندددىلدر حم ددد ىلولدرتدددد  ولت دددمهمل شددد ئل   دددرل دددالتفع دددئلدر  مر دددمتلدر حم ددد  ىل م دددم 

  ىللت ددمهمل ددالتطددو رل هنددىلدر حم دد ىلولدرتددد  ولولدتاددمذلدرقددردردتلدر نم دد ىل ددالتر  ددىلهمتددهلدر  مر ددمتلدر حم دد

لدر هنىل نلاتئلدالرتزدمل مر  وكلدبات الوهذدل مل ل تلصحىلدرفره ىلدرر    ىلدرلمن ى.

ل%ل دنلدرت م ندمتل دا24ي لينل حورل تط  متليات  متل هنىلدر حم  ىل الدر ه  متل ف رل ملن د تهلل

دات  ددددمتلدر هنددددىل ددددالدر  مر ددددمتلدر حم دددد  ىل،لو مرتددددمرال ددددإنل حددددورل تط  ددددمتليات  ددددمتل هنددددىلدر حم دددد ىل ددددال

در ه  متلرهليه  ىل   رةلن   مل الدرتمل رل الهذ لدرعت ى،ل  مل دئلى  ل وةلدرتمل ر،لي لينلهنمكلىت ىلطرد ىل

(ل،لوهددذدل ددمل ل ددتلصددتح ىلل0.5꞊α.دالرددى)لي لينهددملددرددىل حصددم  ملىندددل  ددتو ل...2. و  ددى،لو   ددتو لدالرددىل

ل.درن وذجلو ل تلصحىلدرفره ىلدرر    ىلدرلمرلى
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در ههددئلل– ددالو دددلتوصدد نمل ددالدبا ددرل ردد لينددهلالل و دددلداددتتعلددئل حصددم  ملى دد لينل ددنودتلدرا ددرةلل

مل ددئلى د ل  ددوئلط  عدىلدر د  دى.لدر هندىلتدهلرلى د لدر دىلدرتدزدمل  مر ددالدر هندىل داليغ دبلدرفقدردت،ل  دل–درع  دال

ط  عىلل–در ههئلدرع  الل–درفره ىلدرعد  ىلور ضلدرفره ىلو و دلداتتعلددئل حصم  ملى  لينل نودتلدرا رةل

در هنىلتهلرلى  لدر ىلدرتزدمل  مر الدر هندىل دال  دمل ددئلى د ل  دوئلدرفرهد ىلدر د  دىلور دضلدرفرهد ىلدرعد  دى.
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 خاتمة

لت اددد صل، ت ددد  ئيى دددمئلدر ه  دددمت،ل هدددالتادددتصلل متنظدددتعت دددرل هندددىلدر حم ددد ىلح دددرلدب دددمسل دددالل

 نهددمل ات ددعلدبطددردعلذدتللت ددتف دل حم دد  ىو ع و ددمتلل  منددمت ات ددعلدبحددددثلدال تصددمد ىلال ددتاردجللت و ددبول

  دملتتهد نهل دنللدر هن دىتعدلدبادتولل ثدالرتزدمل  ات عل ودىدلدر  وكلدر هنالحل تط بدر ص حى،لدب رلدرذ ل

ل.درلقىل ال حر متهلرز مدة ال هنىلدر حم  ىللي م  مىنصردلل وهوى ىنزدهىلول

درتدالتهد طل دوئل  مر دالدر هندىل دنل  مر دول هندىلدر حم د ىلل  ردبات  دمتلهدال   وىدىلدر  دمدالودر عدملهذ 

،لردذركل دعدلغ درهمدرتح ال هملىندل  مر تهمل هم هملوىندلنعم  همل دعلز ت هدمليولز دم نهمليولل همى ل ن غال ندرذ

ل هم:لزدمهذ لدرهود طلودرع ئلى ىلدالرتل د نلدر نظ متلنحولتحدل دددرع

 :الدراسة  نتائجأوال: 

 نلدر ه ىلدرر    ىلر ا  درلدر حم دبلهدالتنظد ملو حدصلوتقدو ملوتح  دئلدر حم د ى،لول ات دعليندودعلدرح دم متل-

لر  ه  متلودره  متل الدرحمالتلدرتالنصلى  هملدرقمنونلول صفىلتعم د ى؛ل

لىلدرر   دد ىلر  حددم ظلدرح ددم متلهددالدر صددمد ىلى ددد لصددحىلح ددم متلدرشددر متلودره  ددمتلى دد لدنتظم هدددمدر ه ددل-

لم؛ل هو طم قتهملبح مملدرتشر علدر ع وئل

لدر ه دددىلدرر   ددد ىلر  حم دددبلدر عت ددددلهدددال  دددكلوت ددد  ئلوهددد طلح دددم متلدرشدددر متليولدره  دددمتلدرتدددالتط دددب-ل

لاد مته؛ل
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ةلىدنل  دمدالتحدددلدرود  دمتلودر  دهور متلدر هن دىلودبات  دىلدرتدال  دبل نل ودىدلدر  وكلدبات دالهدالى دمرلل-

درتز ىل  تزملدل  مر ال هنىلدر حم  ى،لوتت لئلت كلدر  مدال الدرنزدهىلودر وهوى ىلودر فم ةلدر هن ىلودرعنم ىللني

لودر  وكلدر هنالودر ر ى؛

دروصددوئل مى دمئلدر حم ددبل رد ليى دد ل  ددتو لدرتدزدمل  مر ددال هندىلدرحم دد ىل قودىدددلدر د وكلدبات ددالتدهد ل ردد ل

لبدد .دل ن

 ددال  م ددمتلي ددرددلى نددىلدردرد ددىلحددوئل ددد للαل≤ل0.5.تو دددل ددروولذدتلدالرددىل حصددم  ىلىندددل  ددتو ل عنو ددىل-

رع  ددا،لتط  ددوليات  ددمتلدر هنددىل ددالدر  مر ددمتلدر حم دد  ىلتعددز لر  تغ ددردتلدرو ددط ىل،لدر ددنس،لدرع ددر،لدر ههددئلد

ل.ر هن ى،دروظ فى،لدرا رةلد

 التوصيات:ثانيا: 

ل.تط  ولوتعز زلدر ود حلدرتالته نل عم  ىلدر   ور نلر  وظف نل مرعدئلودونلت   زل-

ل نلدر   نلينل مر وظف نل ش ئلدور لوذركلحت ل تملتت الدباطم لدرتاللدال ت معحثلدر   ورونلى  لل-

لظف ن. قعل هملدر وظفونلوحت لت ودلروحلدرتعمونل  نلدر   ور نلودر ول

ل. نهملدال تفمدةدآلرد للمللر   علدال ت معو هىلدرنظرلدر امرفىلرهملودر حمورىلدر للدحتردم  بلى  لدر   ور نلل-

شددمنهملينلتطددورللوهدعلحددود زل عنو ددىلو مد ددىلر   دد ور نلدرددذ نل تقددد ونلردإلددرةلدرع  ددمل  قترحددمتلتطو ر ددىل ددنلل-

لدرع ئ.
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تدددالر  شدددم ئلدرل ددالوهدددعلح دددوئله  دددىلدال تصدددمد ى ورونل دددالدر ر ودلدر  ددد  ددبلى ددد ليصدددحمبلدرقدددردرلينل شددم-

ل الدر  ت ع.لتود ههم

لتعز زلدورلدر   ورونلت م لدر  ت علدر ح ال ودناردطهمل  ه.ل-

 ثالثا: آفاق الدراسة

هدذ لدردرد دىلردملتغطدال   دعلدب عدمدل, ذلي قدتلدر  دمئل فتوحدملردرد دمتليادر ل  دتق   ىلتتندموئلي عدمددل د دددةلذدتل

ل: ىل  وهوعلدردرد ىىت

لدورليات  متلدر هنىل التعز زلد نلو ت ىلدر وظف ن.-

ليات  متلدر هنىلوىت تهمل إددرةلدر امطر.-

لىت ىلدات  متلدر هنىل مررهملدروظ فال-

ل
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 قائمة المصادر والمراجع

 كتب

ددرلدر دددمزورد لل،لددرةلدالى دددمئلدردور دددىل نظدددورل ددد و الود دددتردت  ا ل،يح ددددلى دددالصدددمرحلز ر دددملدرددددور  .1

 ل.9..2،لى من،ل   ىلر نشرلودرتوز عدرع

ل.6..2،لدإل  ندر ىل،ر نشرلدرددرلدر م ع ى،لدر رد عىل  نلدرنظر ىلودرتط  و،ل  نلدر  دلدح دلرطفاي .2

ل.2.12ل،ى من،لحم دلر نشررهودنلحنمن،ل دائلر نظر ىلدر حم   ى،لددرل .3

 .9..2ل،1،لطردندب،لر نشرلودرتوز عددرلدر   رةلل،در  مرتىل تئلا ع،لدات  متلدرع ئ .4

،ل1،لطدالردن،لى دمن،لددرلحم ددلر نشدرلودرتوز دعل،در ر علدر ت م دئل دالدددرةلدالى دمئل،شو النم ال ودد .5

ل.2..2

ل.1999،ل صرل،درددرلدر م ع ىلر نشرل، عم  رلدات  متلدر حم   نلدر هن  نل،ح دي  نلدر  دليرطفال .6

ل.5..2،ل1ط،لى من،ل نشرلودرتوز عددرلصفم لر،لدرحد ثل دائل ر لدرتد  و،ل ح دلح  ال  عى .7

،لر رد عدددددىلدرح دددددم متلدردددددددرلدر م ع دددددى ح ددددددل ددددد  رلصددددد من،لى ددددددلدهلللهدددددتئلدب دددددسلدرعم دددددىلودرع   دددددىل .8

 .2..2دال  ندر ى،ل صر،ل

لل.5..2،لردندب،له  ىلدروردولر نشر ،لددرةلودر  هور ىل الشر متلدالى مئات  متلدإل،لين ملى ود .9

 .9..2لد ئلر نشر،لدبردن،صفمر،ل  مدالدر حم  ىلدر مر ى،لددرلولهمد لدر ..1

ل

ل
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 :الجامعيةالرسائل 

حندددمنلى   دددى،لدصدددتحل هندددىلدر حم ددد ىلدر عت ددددل دددالهدددو لدرنظدددمملدر حم ددد الدر دددمرالو عدددم  رل .11

ل.2.19 م عىلغردد ىلل–درت   رلدر حم  ىلدردور ى،لر مرىلد توردل الى ومل

 متلدرامر ال الدرحددل دنلدر حم د ىلدال ددى دىل دالدرقدود ملدورل د ولدرح مل،ح دلصور ي ح دل .12

ل2.13غزةلدل،لدر م عىلدال ت  ىل،ر مرىل م  ت رل،در مر ى

يات  ددمتل هنددىلدر حم دد ىلودر رد عددىلودورهددمل ددالدرحدددل ددنلدرتط  ددول،له ددلملىم ددد نلى ددمسل ح ددد .13

 .2.17ل، صرل،ن م عىلدرت   ،لر مرىل م  ت رل الدر حم  ى،لدرتحم  الر   م متلدر حم  ى

 :لمقاالتا

ات  دددمتل هندددىلدر حم ددد ىلودر رد عدددىلودورهدددمل دددال شدددعليل،امرددددلىل دددمنلوى ددددلدررح دددمنلى ددددلدهلل .14

   دددىلدرع دددوملدالددر دددىل م عدددىلد ر ق دددملل،در دددوددن ىل،ر دددمحل دددالشدددر متلدر  دددمه ىلدرعم دددىددرةلدب   مر دددمتل

 .2.18 نم رلل،2درعددلل،درعمر  ى

،ل   ددىل م عددىلدر  ددكل ددعودل،درورد ددىل ددالدرحهددمرةلدال ددت  ى،لىات  ددمتل هندديل، شددواالىم ددددر .15

 .3..2ل،در عود ىل15   دلل2،لدآلددب

 :مؤتمرات وندوات

،ل دددددد ىلدرعر  ددددددىات  ددددددىلدر هن ددددددىلدر ع مر ددددددىل ددددددال   ددددددىلدر حمالرتزد ددددددمتلدب،لدح دددددددلح ددددددال  عددددددىي .16

 .6..2ل،دالردن،لدر هت رلدرع  الدر مدسل    ىلدال تصمدل م عىلدرز تونى
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 قائمة المالحق

ل:ل وهحل م  ىلر نىلدر ح   ن1.  حولر مل

 جامعة اسم المحكم
ل م عىلغردد ىلد.لى   ىل ح د

ل م عىلدبغودطلد.ل ع ددنال ح دلر ع د

ل م عىلدبغودطلد.لط  الح زة

ل م عىلغردد ىلد.لشرعل و ع

ل

ل  
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 االستبيان 20ممحق رقم 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 عة غردايةجام

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم: علوم مالية ومحاسبة

 تخصص: محاسبة
 استمارة استبيان في إطار تحضير إلعداد مذكرة ماستر

 للطالبة: نواصر فاطمة الزهراء
 

 استبيان حول موضوع: مكانة األخالقيات في تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق في الجزائر
 الكريم، أختي الكريمة:أخي 

مكانةةةة األخالقيةةةات فةةةي تطةةةوير مهنةةةة المحاسةةةبة االستتتان ان ا تتتيد كتتت  حتتتدحا  تتتر سةتتتد سالاحب ا دناستتت  الستتتا  ال  تتت  ك  تتتران  
لحشتتين أ سن سب تتا دتتتايفدت ب ة ت نتتت  االستتان ان ادلين تت ك ك تتد  تتينابا هتتتف يفنتتانا دتت  يفنان تتا  تتينابا دا   تت ك هت تتا والتةةدقيق فةةي الجزائةةر، 

  ب إيفطائهتا ك تا ا ا تاد ب إن إااكتتات ب ذلتا ست ت  ت ا تد يف  هتا  اتائا  تتيل ا دناست ك يف  تا سن هتتف ادل  ردتاحب ا ت  ت تتددر ا سدتت  دت
 كتينح  تاد  ل   تتاخدم إال إغيناض ا نح  ا    ي   طك ش ينا  ا ال  ب لةت  اساجاكا ب.

 المناسبة: الخانة في)×(  عالمة ضع
 . ا ن ا احب ا شخص    1

 س ثى    ذهتين    اجل س 
 اناساحب يف  ا   ااد ي      ك ا رنحا       . ادلتارى ا ا    ي  س ف د  ثا رد 2
 . اخلربا ادله     .................................3
 . ا   ين  ................................4
 سسااذ ة احملاسن   دى دؤست  حماسا  حماسا د ا د  حما ظ ةتاكاحب  . اسب ا رظ ف   خنري حماسيب 5
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 االقتصادية المؤسسات في مهنة المحاسبة أخالقيات متطلبات: األول المحور

افق الةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان الرقم
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
 

 ل امادلهتتتت خيتتتتا سااب    تتتتا يف  هتتتتا دا تتتتان  سخال  تتتت  دمانستتتتاحب سل سخال تتتتي ا  تتتتف ادلؤستتتتت  ة حراتتتتد  .1
 ادلؤست  ة اإيف ال

   

    يف  ها ادلا ان  ا ت رك ل رايفد كاإخال  احب ادلرظف  بين  د  ا ازام حراد  .2
    اإيف ال كا ف ي ادلينتنط  لا   ب ك خال  احب كا ازام ا  ا    اإلاانا بين  د  ا ازام حراد  .3
     ضغرط خيضع الن سن ادلا    رائبا   ح د ة   ادلا    ا  رائب إيفداا يف د كاالسا ال    احملاسا ح ازم  .4
    ادلؤست  ة دهاده سااب سث اب ا شخص   ادلصاحل د  احملاسا حاجينا  .5
    ادل  رداحب ت ا صدق يف  ا احيند خالل د  ادلا    ا  رائب إيفداا ة ا  زا   يف ى احملاسا حيينص  .6
    يف  ها ا ا ثري حمال   الن اال اصااح  ادلا    ل  ا حل   اها ا  رائب إيفداا يف ى احملاسا حيينص  .7
    ا تيند ا طاكع ذاحب ادل  رداحب يف ى كاحملا ظ  احملاسا ح ازم  .8
    احملاسن    هب مبا ادلرظف   دى ا  فاباحب ت     يف ى ادلؤست  ة ةينص حراد  .9
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 المحور الثاني: مرتكزات الممارسات المحاسبية في ظل البيئة المحاسبية

افق ةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانالةةةةةةةةبةةةة الرقم
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
 

    ادلا   . ا ا انحين إيفداا ة كادلصدا    احملاسن   ادل انساحب تا  ز  .1
    ادلال. احملاسيب ا  ظام ة ااب دلا ا صانم تطن   يف ى ادلؤست  ة ةينص حراد  .2
    اال اصااح . ئ حل ا ادل اسن  احملاسن   ادل انساحب كاطن   ادلؤست  ت ازم  .3
    لادح . دتؤل    ك ف ادلا    ا  رائب يف اصين ل     ت  ف    اس حاب  .4
    ادلؤست . يف ف  طن    دالئ   اإهتثين احملاسن   ا ت اساحب ا طينق تطن   يف ى ادلؤست  حتينص  .5
    احلتاكاحب ا  ف ض   كد   لادل ادالحب ا     احب تص  ف يف ى احلينص حاب  .6
 دصتتتانحف دثتتتف) ت تتتا ادلاشتتتا   لخاصتتت  ا  تتترائب ة ا   اصتتتين خما تتتف كتتت  ا افينحتتت  اكضتتتينلن  ليفتتتي حراتتتد  .7

 االساث انح ( لادلصانحف ا فرتا
   

    ضينلند سدين ادلا    ا  رائب ة ادلتج   لا     احب ادل ادالحب خما ف ةرل د  رداحب تر ري سن ت ا دلن  .8
    ايادل ا ا انحين ة د  رداحب هتا    تر ري يف ى ةينص  دح ب حراد  .9

 مدى تطبيق أخالقيات المهنة في الممارسات المحاسبية: الثالث المحور

افق الةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان الرقم
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
 

    اال اصااح  ادلؤست  ة اإخال ي ا ت رك  رايفد ل   احملاسن   ادل انساحب تطن   حاب  .1
    ادلؤست  ة ا  ينان اختاذ يف ى سخال    كطينح   احملاسن   انساحبادل  د احري تطن   تؤثين  .2
    سخال    كصف  احملاسن   ادل انساحب  اطن   تغرياحب يفدا إىل اال اصااح  ادلؤستاحب ةاا   .3
      اإخال ي س رهته يف ى ده اه سااب ة احملاسا ذلا حا ينض ا   ا شخص   ا اهدحداحب تؤثين  .4
     ادلؤستاحب ة احملاسن   ادل انساحب تطن   يف ى ادله   سخال  احب تتايفد  .5
    ادلؤست  ة اجيايب كش ف حؤثين ا دل    احملاسن  دل احري ل  ا احملاسن   ادل انساحب تطن    .6
    دتاخدده بين  د   ضغرباحب ا ا ينض الن دهاده ك ااب احملاسا ح رم  .7
    ادلؤست  ة احملاسن   انساحب     تطن  ه سث اب احملاسن  ده   ك خال  احب احملاسا ح ازم  .8
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 SPSSجداول  21ممحق رقم 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,638 3 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

 301, 635, 336, 4,7565 1 حور

 642, 366, 435, 4,7687 2 حور

 661, 401, 294, 4,8449 3 حور

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 2,93 1,43 32176, 2,4286 49 1 حور

 2,87 1,27 30597, 2,4163 49 2 حور

 3,00 1,33 43827, 2,3401 49 3 حور

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 3 حور 2 حور 1 حور 

N 49 49 49 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 2,4286 2,4163 2,3401 

Std. Deviation ,32176 ,30597 ,43827 

Most Extreme Differences 

Absolute ,153 ,200 ,188 

Positive ,106 ,105 ,139 

Negative -,153 -,200 -,188 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,071 1,400 1,314 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,201 ,040 ,063 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04597, 32176, 2,4286 49 1 حور

 04371, 30597, 2,4163 49 2 حور

 06261, 43827, 2,3401 49 3 حور
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 2,5210 2,3362 2,42857 000, 48 52,835 1 حور

 2,5042 2,3284 2,41633 000, 48 55,281 2 حور

 2,4660 2,2142 2,34014 000, 48 37,376 3 حور

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

 در نس

1,33 1 2,0000 . . . . 2,00 2,00 

1,67 7 1,4286 ,53452 ,20203 ,9342 1,9229 1,00 2,00 

2,00 7 1,0000 ,00000 ,00000 1,0000 1,0000 1,00 1,00 

2,33 16 1,5000 ,51640 ,12910 1,2248 1,7752 1,00 2,00 

2,67 11 1,4545 ,52223 ,15746 1,1037 1,8054 1,00 2,00 

3,00 7 1,4286 ,53452 ,20203 ,9342 1,9229 1,00 2,00 

Total 49 1,4082 ,49659 ,07094 1,2655 1,5508 1,00 2,00 

 درع ر

1,33 1 1,0000 . . . . 1,00 1,00 

1,67 7 1,7143 ,75593 ,28571 1,0152 2,4134 1,00 3,00 

2,00 7 2,0000 ,81650 ,30861 1,2449 2,7551 1,00 3,00 

2,33 16 1,9375 ,68007 ,17002 1,5751 2,2999 1,00 3,00 

2,67 11 2,3636 ,80904 ,24393 1,8201 2,9072 1,00 3,00 

3,00 7 2,1429 ,37796 ,14286 1,7933 2,4924 2,00 3,00 

Total 49 2,0204 ,72139 ,10306 1,8132 2,2276 1,00 3,00 

  هه ع  ا

1,33 1 3,0000 . . . . 3,00 3,00 

1,67 7 2,8571 1,06904 ,40406 1,8684 3,8458 1,00 4,00 

2,00 7 2,5714 ,97590 ,36886 1,6689 3,4740 1,00 4,00 

2,33 16 2,8750 ,95743 ,23936 2,3648 3,3852 1,00 4,00 

2,67 11 3,0909 ,70065 ,21125 2,6202 3,5616 2,00 4,00 

3,00 7 3,2857 ,95119 ,35952 2,4060 4,1654 2,00 4,00 

Total 49 2,9388 ,89926 ,12847 2,6805 3,1971 1,00 4,00 

 دروظ فى

1,33 1 4,0000 . . . . 4,00 4,00 

1,67 7 3,5714 1,81265 ,68512 1,8950 5,2479 2,00 6,00 

2,00 7 3,7143 2,56348 ,96890 1,3435 6,0851 1,00 6,00 

2,33 16 3,6875 1,66208 ,41552 2,8018 4,5732 1,00 6,00 

2,67 11 3,0000 2,14476 ,64667 1,5591 4,4409 1,00 6,00 
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3,00 7 4,0000 1,73205 ,65465 2,3981 5,6019 1,00 6,00 

Total 49 3,5714 1,88193 ,26885 3,0309 4,1120 1,00 6,00 

 در هن ىلدرا رة

1,33 1 1,0000 . . . . 1,00 1,00 

1,67 7 1,5714 ,97590 ,36886 ,6689 2,4740 1,00 3,00 

2,00 7 1,7143 ,75593 ,28571 1,0152 2,4134 1,00 3,00 

2,33 16 1,5000 ,81650 ,20412 1,0649 1,9351 1,00 3,00 

2,67 11 2,1818 ,98165 ,29598 1,5223 2,8413 1,00 3,00 

3,00 7 2,2857 ,48795 ,18443 1,8344 2,7370 2,00 3,00 

Total 49 1,7959 ,86553 ,12365 1,5473 2,0445 1,00 3,00 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 1,681 5 ,336 1,423 ,235 در نس

 
Within Groups 10,156 43 ,236   

Total 11,837 48    

 Between Groups 3,211 5 ,642 1,269 ,295 درع ر

 
Within Groups 21,769 43 ,506   

Total 24,980 48    

 Between Groups 2,157 5 ,431 ,506 ,770 ى  ال ههئ

 
Within Groups 36,659 43 ,853   

Total 38,816 48    

 Between Groups 5,420 5 1,084 ,283 ,920 دروظ فى

 
Within Groups 164,580 43 3,827   

Total 170,000 48    

 Between Groups 5,751 5 1,150 1,637 ,171 در هن ىلدرا رة

 
Within Groups 30,208 43 ,703   

Total 35,959 48    
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Correlations 

 q01 q02 q03 q04 q05 q06 q07 q08 q09 1 حور 

q01 

Pearson Correlation 1 ,052 ,105 ,184 ,192 ,272 -,159 ,085 ,160 ,310
*

 

Sig. (2-tailed)  ,721 ,473 ,205 ,187 ,059 ,275 ,561 ,272 ,030 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

q02 

Pearson Correlation ,052 1 ,042 ,059 -,051 ,308
*

 ,214 ,200 ,407
**

 ,433
**

 

Sig. (2-tailed) ,721  ,776 ,689 ,730 ,032 ,139 ,169 ,004 ,002 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

q03 

Pearson Correlation ,105 ,042 1 -,047 ,118 ,125 ,001 -,050 -,172 ,215 

Sig. (2-tailed) ,473 ,776  ,749 ,420 ,394 ,997 ,735 ,236 ,138 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

q04 

Pearson Correlation ,184 ,059 -,047 1 ,612
**

 ,158 ,058 ,100 -,209 ,347
*

 

Sig. (2-tailed) ,205 ,689 ,749  ,000 ,280 ,693 ,493 ,149 ,014 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

q05 

Pearson Correlation ,192 -,051 ,118 ,612
**

 1 ,328
*

 ,231 ,008 -,037 ,455
**

 

Sig. (2-tailed) ,187 ,730 ,420 ,000  ,021 ,110 ,956 ,803 ,001 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

q06 

Pearson Correlation ,272 ,308
*

 ,125 ,158 ,328
*

 1 ,035 ,561
**

 ,474
**

 ,810
**

 

Sig. (2-tailed) ,059 ,032 ,394 ,280 ,021  ,810 ,000 ,001 ,000 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

q07 

Pearson Correlation -,159 ,214 ,001 ,058 ,231 ,035 1 ,220 ,200 ,248 

Sig. (2-tailed) ,275 ,139 ,997 ,693 ,110 ,810  ,128 ,168 ,086 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

q08 

Pearson Correlation ,085 ,200 -,050 ,100 ,008 ,561
**

 ,220 1 ,316
*

 ,593
**

 

Sig. (2-tailed) ,561 ,169 ,735 ,493 ,956 ,000 ,128  ,027 ,000 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

q09 Pearson Correlation ,160 ,407
**

 -,172 -,209 -,037 ,474
**

 ,200 ,316
*

 1 ,513
**
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Sig. (2-tailed) ,272 ,004 ,236 ,149 ,803 ,001 ,168 ,027  ,000 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

 1 حور

Pearson Correlation ,310
*

 ,433
**

 ,215 ,347
*

 ,455
**

 ,810
**

 ,248 ,593
**

 ,513
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,030 ,002 ,138 ,014 ,001 ,000 ,086 ,000 ,000  

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 3 حور 2 حور 1 حور 

 1 حور

Pearson Correlation 1 ,494
**

 ,496
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 49 49 49 

 2 حور

Pearson Correlation ,494
**

 1 ,189 

Sig. (2-tailed) ,000  ,193 

N 49 49 49 

 3 حور

Pearson Correlation ,496
**

 ,189 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,193  

N 49 49 49 

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

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 32176, 2,4286 2,93 1,43 49 1 حور

 30597, 2,4163 2,87 1,27 49 2 حور

 43827, 2,3401 3,00 1,33 49 3 حور

Valid N (listwise) 49     

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q01 49 1,00 3,00 2,0612 ,77482 

q02 49 1,00 3,00 2,6327 ,56620 

q03 49 1,00 3,00 2,3265 ,77427 

q04 49 1,00 4,00 2,4490 ,67888 

q05 49 1,00 3,00 2,1633 ,77317 

q06 49 1,00 3,00 2,2653 ,81075 

q07 49 1,00 3,00 2,0612 ,87579 

q08 49 1,00 3,00 2,4694 ,81910 

q09 49 1,00 3,00 2,3878 ,81180 

q10 49 1,00 3,00 2,5306 ,68014 

q11 49 1,00 3,00 2,5714 ,67700 

q12 49 1,00 3,00 2,7551 ,52164 

q13 49 1,00 3,00 2,7959 ,49915 

q14 49 1,00 3,00 2,5306 ,81910 

q15 49 1,00 3,00 2,1633 ,92075 

q16 49 1,00 3,00 2,4694 ,79325 

q17 49 1,00 3,00 2,5714 ,73598 
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q18 49 1,00 3,00 2,3673 ,92857 

q19 49 1,00 3,00 2,7347 ,63821 

q20 49 1,0 3,0 2,571 ,7071 

q21 49 1,00 3,00 2,2857 ,84163 

q22 49 1,00 3,00 2,1429 ,84163 

q23 49 1,00 3,00 2,3673 ,80865 

q24 49 1,00 3,00 2,2653 ,83605 

q25 49 1,00 3,00 2,3469 ,77865 

q26 49 1,00 3,00 2,2653 ,72960 

Valid N (listwise) 49     

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,496
a

 ,246 ,230 ,38460 

a. Predictors: (Constant), 1ر حول 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,268 1 2,268 15,333 ,000
b

 

Residual 6,952 47 ,148   

Total 9,220 48    

a. Dependent Variable: 3 حور 

b. Predictors: (Constant), 1 حور 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,699 ,423  1,655 ,105 

 000, 3,916 496, 173, 676, 1 حور

a. Dependent Variable: 3 حور 
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Frequency Table 

q01 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 26,5 26,5 18,3 13  ود و غ ر

 67,3 40,8 28,2 20  حم د

 100,0 32,7 22,5 16  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q02 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 4,1 4,1 2,8 2  ود و غ ر

 32,7 28,6 19,7 14  حم د

 100,0 67,3 46,5 33  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q03 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 18,4 18,4 12,7 9  ود و غ ر

 49,0 30,6 21,1 15  حم د

 100,0 51,0 35,2 25  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q04 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8,2 8,2 5,6 4  ود و غ ر

 49,0 40,8 28,2 20  حم د

 98,0 49,0 33,8 24  ود و

4,00 1 1,4 2,0 100,0 
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Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q05 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 22,4 22,4 15,5 11  ود و غ ر

 61,2 38,8 26,8 19  حم د

 100,0 38,8 26,8 19  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q06 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 22,4 22,4 15,5 11  ود و غ ر

 51,0 28,6 19,7 14  حم د

 100,0 49,0 33,8 24  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q07 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 34,7 34,7 23,9 17  ود و غ ر

 59,2 24,5 16,9 12  حم د

 100,0 40,8 28,2 20  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   
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q08 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20,4 20,4 14,1 10  ود و غ ر

 32,7 12,2 8,5 6  حم د

 100,0 67,3 46,5 33  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q09 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20,4 20,4 14,1 10  ود و غ ر

 40,8 20,4 14,1 10  حم د

 100,0 59,2 40,8 29  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10,2 10,2 7,0 5  ود و غ ر

 36,7 26,5 18,3 13  حم د

 100,0 63,3 43,7 31  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10,2 10,2 7,0 5  ود و غ ر

 32,7 22,4 15,5 11  حم د

 100,0 67,3 46,5 33  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   
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q12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 4,1 4,1 2,8 2  ود و غ ر

 20,4 16,3 11,3 8  حم د

 100,0 79,6 54,9 39  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 4,1 4,1 2,8 2  ود و غ ر

 16,3 12,2 8,5 6  حم د

 100,0 83,7 57,7 41  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20,4 20,4 14,1 10  ود و غ ر

 26,5 6,1 4,2 3  حم د

 100,0 73,5 50,7 36  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 34,7 34,7 23,9 17  ود و غ ر

 49,0 14,3 9,9 7  حم د

 100,0 51,0 35,2 25  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   
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q16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 18,4 18,4 12,7 9  ود و غ ر

 34,7 16,3 11,3 8  حم د

 100,0 65,3 45,1 32  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 14,3 14,3 9,9 7  ود و غ ر

 28,6 14,3 9,9 7  حم د

 100,0 71,4 49,3 35  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 30,6 30,6 21,1 15  ود و غ ر

 32,7 2,0 1,4 1  حم د

 100,0 67,3 46,5 33  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10,2 10,2 7,0 5  ود و غ ر

 16,3 6,1 4,2 3  حم د

 100,0 83,7 57,7 41  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   
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q20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 12,2 12,2 8,5 6  ود و غ ر

 30,6 18,4 12,7 9  حم د

 100,0 69,4 47,9 34  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 24,5 24,5 16,9 12  ود و غ ر

 46,9 22,4 15,5 11  حم د

 100,0 53,1 36,6 26  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 28,6 28,6 19,7 14  ود و غ ر

 57,1 28,6 19,7 14  حم د

 100,0 42,9 29,6 21  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20,4 20,4 14,1 10  ود و غ ر

 42,9 22,4 15,5 11  حم د

 100,0 57,1 39,4 28  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   
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q24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 24,5 24,5 16,9 12  ود و غ ر

 49,0 24,5 16,9 12  حم د

 100,0 51,0 35,2 25  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 18,4 18,4 12,7 9  ود و غ ر

 46,9 28,6 19,7 14  حم د

 100,0 53,1 36,6 26  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

q26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 16,3 16,3 11,3 8  ود و غ ر

 57,1 40,8 28,2 20  حم د

 100,0 42,9 29,6 21  ود و

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   
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Frequency Table 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 59,2 59,2 40,8 29 ذ ر

 100,0 40,8 28,2 20 دنل 

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 24,5 24,5 16,9 12  نى30-25  ن

 73,5 49,0 33,8 24 45 در  30  ن

 100,0 26,5 18,3 13 50 در  45  ن

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

 عممي مؤهل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 6,1 6,1 4,2 3 لمنو   ن د ئ

 30,6 24,5 16,9 12  م مرور م

 69,4 38,8 26,8 19  م عا

 100,0 30,6 21,1 15 ى  م درد مت

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

 الوظيفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 22,4 22,4 15,5 11  ح مب

 32,7 10,2 7,0 5  حم  ا ا  ر

 49,0 16,3 11,3 8 ح م مت  حم ظ

 61,2 12,2 8,5 6  عت د  حم ب
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 77,6 16,3 11,3 8 در ه  ى رد   حم ب

 100,0 22,4 15,5 11 در حم  ى  ا د تمذ

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

 المهنية الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 49,0 49,0 33,8 24 5 در 1  ن

 71,4 22,4 15,5 11 10 در  6  ن

 100,0 28,6 19,7 14 16 در  11  ن

Total 49 69,0 100,0  

Missing System 22 31,0   

Total 71 100,0   

 

 

 

 


