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 ملخص الدراسة :

الجراسة التعخف عمى أىسية تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية ، استيجفت      
تطؽيخ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع الخارجي لسخاجعة مجؼ التدام الذخكات في ودورىا 

بيئية ، باالعتساد عمى استبيان ، واثخ ذلغ عمى تحديؼ جؽدة السخاجعة البالبعج البيئي 
تػ تؽزيعو عمى عيشة مؼ اعزاء ىيئة التجريذ والسخاجعيؼ الخارجيؼ ومدتخجمي 
التقاريخ السالية ، وتؽصمت الجراسة الى اتفاق اراء السدتقري مشيػ حؽل  أىسية 

وبخاصة التطؽيخ السيشي السدتسخ واالىتسام بالقيػ  تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي 
ؽاعج االخالقية ، كسا تؽصمت الجراسة الى وجؽد ارتباط ايجابي ذو داللة احرائية والق

بيؼ تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي وتحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع الخارجي 
عؼ البعج البيئي ،وتؽصمت الجراسة الى وجؽد عالقة ارتباط ايجابية بيؼ وضع شخوط 

بي واالىتسام بالقيػ والقؽاعج االخالقية ، وتقييػ لمقبؽل فى بخامج التعميػ السحاس
الكفاءات السيشية وتحديؼ جؽدة السخاجعة البيئية ، واوصت الجراسة بزخورة االىتسام 

ووضع  مجسؽعة مؼ القؽاعج  اضافة مشاىج عؼ البيئة داخل بخامج التعميػ السحاسبي،ب
تخرص لمسخاجعة البيئية  والقيػ االخالقية خاصة بالبعج البيئى ، واالىتسام بانذاء

 داخل الجيات االكاديسية فى مرخ ييتػ بالبحث والتطؽيخ فى ذلغ التخرص.
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Abstract: 
The study aimed to identify the importance of applying international 
accounting education standards, and its role in developing the quality of 
the professional performance of the external auditor to review the extent 
of companies' commitment to the environmental dimension, and the 
impact of this on improving the quality of the environmental audit, by 
relying on a questionnaire distributed to a sample of faculty members, 
external auditors and users of financial reports The study reached an 
agreement between the investigative opinions of them about the 
importance of applying accounting education standards, especially 
continuous professional development and attention to ethical values and 
rules. The study also found a positive correlation statistically significant 
between the application The standards of accounting education and 
improving the quality of the professional performance of the external 
auditor on the environmental dimension. The study found a positive 
correlation between setting conditions for admission to accounting 
education programs and attention to ethical values and rules, evaluation of 
professional competencies and improving the quality of environmental 
auditing. The study recommended the need to pay attention to adding 
curricula on the environment within Accounting education programs, 
setting a set of rules and ethical values for the environmental dimension, 
and interest in establishing a specialization for environmental auditing 
within academic bodies in Egypt interested in research and development 

in that specialization .                         
 

Key words: accounting education standards, continuous professional 
development, auditor's professional performance, audit quality, 
environmental auditing.                                                             
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 ممدمة البحث:-1

الحفاظ عمى البيئة  وبخاصة بتدايج االىتسام  فى االونة االخيخة بسؽضؽع االىتسام     
بعج مافخضتو بيئة االعسال الحجيثة مؼ مجاالت عجيجة لتمؽث البيئة ، وفى ضؽء ذلغ 
ق ازداد االىتسام بالبعج البيئى فى بيئة االعسال باعتباره احج الخكائد االساسية لتحقي

 .التشسية السدتجامة
 أو الحكؽمة قبل مؼ سؽاء عمييا الزغؽط مؼ العجيج األعسال مشذآت تؽاجوو      

 تدنا حيث ، شاممة مدتجامة تشسية لتحقيق والجولية السحمية السيشية السشعسات
 وبجأت عمييا، والحفاظ بالبيئة االلتدام السشذآت بأن عمى والجولية السيشية السشعسات
 وتؽسيع السدتجامة التشسية بسفيؽم باالىتسام السشذآت بإلدام والسيشية ؽميةالحك الجيات
 السعشية السيشية واالصجارات السعاييخ مؼ العجيج خالل مؼ البيئي بالؽعي االىتسام
 )852، ص 8102،الذعباني) بالبيئة
ولقدددج انعكددددت تمدددغ الزدددغؽط عمدددى ضدددخورة مؽاكبدددة ميشدددة السخاجعدددة لسؽاكبدددة ىدددحه     

، واصددبه ىشدداك دور لمسخاجددع فددى ابددجاء رايددو الصددحاد السردداله عددؼ مددجؼ ت التحددجيا
 واصددددبه ىشدددداك مفيددددؽم ججيددددج فددددى عمددددػ السخاجعددددة يعددددخف، التدددددام الشذدددداه بحسايددددة البيئددددة

 نعدام تؽافدق مدجػ لتحجيدج مدشعػ تقيديػبالسخاجعة البيئية ، وتيتػ السخاجعة البيئيدة بداجخاء 
 الشعددام ذلددغ الئسددةوم فعاليددة مددجػ وتحجيدج خططددةالس البددخامج مددع والبيئدة لمسشذددأة دارةاال

 (00، ص 8102)رواني ، لمسؤسدة البيئية الدياسة النجاز
وتؽاجو ميشة السخاجعة في اآلونة االخيخة العجيج مؼ التحجيات التي تقف حاجدا      

امام تطؽيخىا مؼ اىسيا انخفاض جؽدة االداء السيشي لمسخاجع ، ويخجع ذلغ الى 
ي والعسمي   ، حيث يؽاجو التعميػ السحاسبي في بيئتشا سالتاىيل العمانخفاض مدتؽؼ 

العخبية العجيج مؼ اوجو القرؽر مؼ أىسيا زيادة الفجؽة بيؼ البخامج التعميسية 
والسسارسة العسمية لمسيشة ، ضعف السيارات والخبخات السيشية لجػ مسارسي السيشة ، 
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في بخامج التعميػ السحاسبي ، عجم مؽاكبة عجم االىتسام بالقيػ والسسارسات االخالقية 
التطؽر السيشي السدتسخ لسيشة السحاسبة والسخاجعة ، وانخفاض كفاءة السخاجعة ، مسا 
يداىػ في انخفاض مدتؽػ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع ويشعكذ ذلغ عمى جؽدة 

 ميشة السخاجعة.
لتابع لالتحاد الجولي وفى ىحا الدياق اصجر  مجمذ معاييخ التعميػ السحاسبي ا    
 عيػ التعميػ السحاسبي،  حيث تذيخ ىحه السعاييخ سحاسبيؼ  مجسؽعة مؼ السعاييخ لتشلم
 إلعجاد الالزمة والتشسية التعميػ لعسميتي عسؽما   السقبؽلةو  الجيجة السسارسات إلى

 في يدتؽفؽىا أن األفخاد مؼ يتؽقع التي الستطمبات عؼ تعبخ فيي مؤىميؼ، محاسبيؼ
 العشاصخ تتزسؼ أنيا كسا السيشييؼ لمسحاسبيؼ الستؽاصمة والتشسية االعجاد يةعسم

 عمى الحرؽل إلى يدعى الحؼ السدتؽػ  عمى والتشسية التعميػ عسمية لسحتؽػ  االساسية
 (00، ص 8102)الفكي، دولي تطبيق و قبؽل و اعتخاف
لفشية والسيشية وفى ىحا الدياق تذكل دافعا لجؼ الباحث لتطؽيخ مدتؽؼ الكفاءة ا   

لجؼ السخاجع الخارجي لتحديؼ جؽدة السخاجعة البيئية فى ضؽء تبشي معاييخ التعميػ 
 السحاسبي الجولية.

 مشكلة البحث:-2

فخضت بيئة االعسال الحجيثة العجيج مؼ الرشاعات والسجاالت التي ادت الى      
افعة عمييا إحجػ أصبحت حساية البيئة والسحدياق لزيادة تمؽث البيئة ، وفى ىحا ا

بالسعاييخ البيئية  أولؽيات السشذأت في بيئة األعسال الحجيثة، حيث يحتل اإلىتسام
تسييد بيؼ السشذآت، و أصبه مخاعاة و تطبيق ىحه السعاييخ مؼ أىػ لممؽقعأ ىامة 

مقؽمات السشذأة لتحقيق التشسية السدتجامة والتي تسثل ركيدة أساسية لديادة قجرتيا 
تععيػ ربحيتيا ودرجة نسؽىا وتطؽرىا، وذلغ مؼ خالل ما تديػ بو في  التشافدية و

)سمطان ، تطؽيخ األداء البيئي و القزاء عمى التمؽث، وتحديؼ العالقات مع السجتسع
 (812، ص  8102
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ي اطددار ذلددغ االىتسددام بالبعددج البيئددي لددجؼ  مختمددف العجيددج مددؼ الجيددات اصددبه وفدد     
راؼ فشي محايج حؽل مجؼ التدام السشذاه بالحفاظ عمى عمى السخاجع دور كبيخ فى ابجا 

 بدحل مدجػ فدي تكسدؼ الحددابات مخاقد  مددئؽلية فدإن التأكيدج معداييخ ضؽء وفيالبيئة ، 
 الفيددػ خددالل مددؼ إليددو، السددشجة التأكيددج عسميددة نطدداق فدي وذلددغ الؽاجبددة، السيشيددة العشايدة
 التداميدا مجػ عؼ اإلدارة وتقاريخ ئيالبي األداء عمى الجاخمية البيئية الخقابة لشعام الجيج
 الرمة، ذات التأكيج لسعاييخ وفقا السشاسبة اإلجخاءات وتطبيق البيئية، الحؽكسة بتطبيق
 عمدى التأكيدج بعسميدة والقيدام األدلدة، جسدع عشدج السيشي والحكػ الذخري التقجيخ وأعسال
،  8102) الفدار ،  البيئية الحؽكسة بتطبيق التداميا بذأن بتقخيخىا الؽاردة اإلدارة مداعػ
 (.882ص 

انخفدداض مددتؽؼ جددؽدة االداء السيشددي لمسخاجددع  فددي  وتكسدؼ مذددكمة البحددث الخئيددية    
ويخجع ذلغ الي انخفاض مدتؽػ التأىيدل العمسدي والسيشدي وبخاصة عؼ البعج البيئي ، 

ة بذدكل لمسحاسبيؼ والسخاجعيؼ ، وعجم تؽافخ السيارات والخبخات الالزمة لسسارسة السيشد
جيدددج ، ويخجدددع ذلدددغ الدددى قردددؽر بدددخامج التعمددديػ السحاسدددبي وزيدددادة الفجدددؽة بددديؼ الجانددد  
االكاديسي والجان  العسمدي  ، وكدحلغ ضدعف البعدج األخالقدي فدي ىدحه البدخامج ، وعدجم 
مؽاكبة التطؽرات السيشية بذكل مدتسخ ، وغيخىا مؼ العؽامل االخخػ ، مسا يداىػ فدى 

 بذكل خاص.السخاجعة البيئية و جؽدة  ة بذكل عامانخفاض جؽدة ميشة السخاجع
وفدددى ىدددحا الددددياق اصدددجار مجمدددذ معددداييخ التعمددديػ السحاسدددبي الدددجولي  معددداييخ        

 السقبؽلدددة الجيدددجة سسارسددداتلم لتكدددؽن بسثابدددة ارشدددادات IAESالتعمددديػ السحاسدددبي الجوليدددة 
، وتعسددددل عمددددى  مددددؤىميؼ محاسددددبيؼ إلعددددجاد الالزمددددة والتشسيددددة التعمدددديػ لعسميتددددي عسؽمددددا  

تخفدديا الفجددؽة بدديؼ الجاندد  االكدداديسي والجاندد  العسمددي ، حيددث تددداىػ ىددحه السعدداييخ 
فى االىتسدام بخفدع مددتؽؼ الكفداء الفشيدة والسيشيدة لمسدخاجعيؼ ، وكدحلغ االىتسدام بالقؽاعدج 
والقدددديػ االخالقيددددة الالزمددددة لمسارسددددة السيشدددددة والعسددددل عمددددى التطددددؽيخ السيشددددي السددددددتسخ 

 سخار .لمسخاجعيؼ باست



6 
 

وفدددى اطدددار االىتسدددام بتحدددديؼ جدددؽدة االدء السيشدددي لمسخاجدددع الخدددارجي عدددؼ البعدددج      
عددؼ البيئددي ، تدددعي ىددحه الجراسددة الددي تطددؽيخ مدددتؽؼ االداء السيشددي لمسخاجددع الخددارجي 

لتحددددديؼ جددددؽدة مخاجعددددة البعددددج البيئددددي فددددى ضددددؽء تبشددددي معدددداييخ التعمدددديػ البعددددج البيئددددي 
 السحاسبي

 ياغة مذكمة البحث فى التداءالت التالية:وفي ضهء ماسبق يسكن ص

مددداىي طبيعدددة ومحتدددؽؼ معددداييخ التعمددديػ السحاسدددبي الجوليدددة فدددى ضدددؽء احدددجث  -0
 ؟تعجيالتيا 

 ما ىي طبيعة ومحجد جؽدة السخاجعة البيئية؟ -8
ىددل يددداىػ تبشددي معدداييخ التعمدديػ السحاسددبي الجوليددة فددى تطددؽيخ االداء السيشددي  -2

 لمسخاجع الخارجي عؼ البعج البيئي ؟
ىل يدداىػ تبشدي معداييخ التعمديػ السحاسدبي الجوليدة فدى تحدديؼ جدؽدة السخاجعدة  -2

 البيئية؟

 هدف البحث: -3

فددي تحددديؼ جددؽدة االداء السيشددي لمسخاجددع الخددارجي عددؼ  يتسثللا اليللجر الخ يدللي     
البعدددج البيئددددي وانعكددداس ذلددددغ عمدددى جددددؽدة السخاجعدددة البيئيددددة فدددى ضددددؽء معددداييخ التعمدددديػ 

 :وذلغ مؼ خالل االتيالسحاسبي الجولية، 

التعدددخف عمدددى  طبيعدددة ومحتدددؽؼ معددداييخ التعمددديػ السحاسدددبي الجوليدددة فدددى ضدددؽء  -0
 احجث تعجيالتيا

 جؽدة السخاجعة البيئية. اتطبيعة ومحجدالكذف عؼ  -8
دراسددة وتحميددل العالقددة بدديؼ تبشددي معدداييخ التعمدديػ السحاسددبي الجوليددة و تطددؽيخ  -2

 بيئي.االداء السيشي لمسخاجع الخارجي عؼ البعج ال
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دراسدددة وتحميدددل العالقدددة بددديؼ تبشدددي معددداييخ التعمددديػ السحاسدددبي الجوليدددة و جدددؽدة  -2
 السخاجعة البيئية.

 أهمٌة البحث: -4

 يسكؼ تشاول أىسية البحث وفق التقديػ التالى:

 االهمٌة العلمٌة: ( أ)
مددددؼ أىسيددددة قزددددية تطددددؽيخ االداء السيشددددي  العمسيددددة لمبحددددثتشبددددع االىسيددددة  -

بيددا الجراسددات االكاديسيددة ، وتزدديف ىددحه  التددى اىتسددت لمسخاجددع الخددارجي
الجراسدددة رؤيدددة عدددؼ تطدددؽيخ االداء السيشدددي لمسخاجدددع عدددؼ البعدددج البيئدددي فدددى 
ضؽء تطبيق معداييخ التعمديػ السحاسدبي الجوليدة ، بالذدكل الدحػ يدداىػ فدى 

 استكسال وتعديد الجيؽد البحثيو فى ىحا السجال.
طار فكخؼ لسعاييخ التعميػ مؼ تقجيػ االبحث كسا تشبع االىسية العمسية ليحا  -

بالذكل  IFACالرادرة عؼ  السحدابي الجولية فى ضؽء احجث التعجيالت
وتطدؽيخ الجيدات االكاديسيدة الحػ يثخؼ قزية تطدؽيخ التعمديػ السحاسدبي ، 

 السعشية بتمغ القزية.
 األهمٌة العملٌة: ( ب)

 عكذ نتائج ىحا البحث مؼ خالل الخؤية السقتخحة لتطؽيخ االداء السيشيتش -
معدداييخ التعمدديػ السحاسددبي فددى تعديددد  ضددؽءلمسخاجددع عددؼ البعددج البيئددي فددى 

جؽدة ميشة السخاجعة البيئية ، وزيادة مدتؽؼ الحفداظ عمدى البيئدة باعتبارىدا 
 احج االبعاد االساسية لتحقيق التشسية السدتجامة .

تددددشعكذ أىسيددددة ىددددحه الجراسددددة العسميددددة عمددددى الجيددددات االكاديسيددددة والسيشيددددة   -
سيشددة السحاسددبة فددى مرددخ لتطددؽيخ االداء السيشددي لمسخاجددع مددؼ السشعسددة ل
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خددالل زيددادة مدددتؽؼ الكفدداءة الفشيددة والسيشيددة الالزمددة لسسارسددة السيشددة فددى 
 ضؽء معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية.

تشعكذ نتائج ىحا البحث مؼ خالل تعديد جؽدة عسمية السخاجعة عمى رفع  -
 سخيؼ بتقييػ البعج البيئي لمذخكات.الىتسام السدتث اكفاءة سؽق السال نعخ 

 

 فروض البحث:-5

 التالي: ضو التحقق مؼ صحة الفخ  إلىعى البحث ىجافو ،يدأ ضؽء مذكمة البحث و  في
 

ال تؽجدددج فدددخوق ذات داللدددو إحردددائية بددديؼ  : " االول الخ يدلللي الفلللخ  -1
 .اىسية تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي الجوليةأراء السدتقري مشيػ 

ال تؽجج عالقة ذات داللة احرائية بيؼ تطبيق ":  الثاني ديالخ ي الفخ  -8
معددداييخ التعمددديػ السحاسدددبي الجوليدددة وتحدددديؼ جدددؽدة االداء السيشدددي لمسخاجدددع 

 " الخارجي عؼ البعج البيئي
ال تؽجددددج عالقددددة ذات داللددددة احرددددائية بدددديؼ الفللللخ  الخ يدللللي الثالللللث : " -3

 السخاجعة البيئية " تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية وتحديؼ جؽدة
 

 حدود البحث: -6

 :تتزسؼ حجود الجراسة الفئات التالية 

 حجود فشية: ( أ)
سميددددة عتقترددددخ الجراسددددة فددددى قيدددداس جددددؽدة السخاجعددددة البيئيددددة عمددددى جددددؽدة اداء  -

السخاجعدددددو البيئيدددددة مدددددؼ خدددددالل مخاحميدددددا السخمتمفدددددة فدددددى ضدددددؽء معددددداييخ العسدددددل 
 .السيجاني

ي لمسخاجدع الخدارجي عدؼ االبعداد االخدخؼ ال تتشاول الجراسة تطؽيخ االداء السيش -
 .وتقترخ عمى تطؽيخ اداء السخاجع الخارجي عؼ البعج البيئي فقط
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يقترخ تطؽيخ االداء السيشي لمسخاجع الخارجي عؼ البعج البيئي عمى تطؽيخىا  -
 .دون التعخض لغيخىا مؼ السعاييخ ةفى ضؽء معاييخ التعميػ السحاسبي  الجولي

 :مكانيةحجود  ( ب)

مؼ خالل تؽزيع اسدتبيان عمدى  السرخيةالبيئة  عمىحجد حجود الجراسة السكانية تت     
، وبعا مكات  السخاجعة  بالجامعات السرخيةاعزاء ىيئة التجريذ بأقدام السحاسبة 

 ، ومدتخجمي التقاريخ السالية مؼ مجيخؼ االئتسان والسحمميؼ بذخكات الدسدخة
 :زمشيةحجود  )ج(

وفددى  االداء السيشددي لمسخاجددع الخددارجي عددؼ البعددج البيئددي  تددتػ ىددحه الجراسددة  لتطددؽيخ
 .8181ضؽء أحجث اصجرات لسعاييخ التعميػ السحاسبي وتعجيالتيا في 

 

 منهج البحث: -7

السدشيج االسدتقخائي كال التكامل بيؼ عمى اعتسج البحثفان  الجراسةىجاف تحقيقا أل     
 اإلطدددار إعدددجاد فدددي االسدددتقخائي السدددشيج باسدددتخجام الباحدددث  قدددام حيدددث ،واالسدددتشباطي ، 

 األدد فددي ورد مددا وتحميددل دراسددة خددالل مدؼ البحددث مذددكمة صددياغة و لمجراسددة الشعدخؼ 
 السددددشيج اسددددتخجم كسددددا ، مخاجددددع عمسيددددة و مختمفددددة مرددددادر مددددؼ والسخاجعددددة السحاسددددبي
 عددجم أو صددحة اختبددار و اشددتقاق بيددجف تسددت التددي السيجانيددة الجراسددة فددي االسددتشباطي

 بجسددددع لمجراسددددة كددددأداة  اسددددتبيان قائسددددة الباحددددث اسددددتخجم وقددددج ، سددددةالجرا فددددخوض صددددحة
 فددددي التدددجريذ ىيئدددة أعزددداء ىدددػ و الجراسدددة عيشددددة يسثمدددؽن  الدددحيؼ األفدددخاد مدددؼ البياندددات
 والسخاجعيؼ الخارجييؼ ، ومدتخجمي التقاريخ السالية. السرخية، الجامعات

 الدراسات السابمة:-8

حؽل ألىػ ماورد في الفكخ السحاسبي  ممخرا   يتشاول الباحث فى ىحا الجدء     
، ومخاجعة البعج ، وجؽدة السخاجعة  IAESمؽضؽع معاييخ التعميػ السحاسبي الجولي

، وعالقة معاييخ التعميػ السحاسببي بجؽدة السخاجعة لمجؽان  البيئية ، وفى  البيئي
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بيئة اطار االستفادة مؼ الجراسات الدابقة التي وردت في ىحا الدياق في كال مؼ ال
 العخبية واالجشبية، يسكؼ تشاول أىػ ىحه الجراسات كالتالي: 

 : IAESالجراسات التي تشاولت معاييخ التعميم السحاسبي الجولية 8/1

دراسة وتحميل بخامج التعميػ السحاسبي ( 4112استيجفت دراسة )عخب ،      
ع متطمبات السطبقة حاليا بأقدام السحاسبة بالجامعات الدعؽدية ومجػ تؽافقيا م

السعاييخ الجولية لمتعميػ السحاسبي التي اصجرىا االتحاد الجولي لمسحاسبيؼ ، وتحجيج 
أوجو القرؽر التي تدؽد تمغ البخامج الطبقة حاليا، ومحاولة تقجيػ  إطار مقتخح 
لتطؽيخ بخامج التعميػ السحاسبي الجامعي في السسمكة العخبية الدعؽدية والتي تتطم  

اىػ الشتائج التي تؽصمت الييا الجراسة بأنو ال يؽجج اىتسام بتجريذ  التطؽيخ، وكانت
السعاييخ والقيػ االخالقية في مجال السحاسبة والسخاجعة، وقرؽر التجري  العسمي في 
البخامج الجراسية، وكحلغ ضعف استخجام تكشؽلؽجيا السعمؽمات والبخامج السحاسبية في 

اوصت الجراسة بزخورة  االلتدام بسعاييخ  مشاىج التعميػ السحاسبي، وفى ضؽء ذلغ
التعميػ السحاسبي الجولية لمتغم  عمى اوجو القرؽر وتطؽيخ التعميػ السحاسبي في 

 ضؽء الستطمبات الجولية.
التعخف عمى الفجؽة السؽجؽدة بيؼ  (Pratam,2015استيجفت دراسة ) كسا     

، حيث تيجف الجراسة الى  االكاديسييؼ والسيشيؼ فيسا يتعمق بالكفاءات السحاسبية
وصف ومقارنة تمغ الكفاءات مؼ وجية نعخ كال مؼ االكاديسييؼ في مجال السحاسبة 
، والسيشيؼ ) السسارسيؼ لسيشة السحاسبة( ، وكانت اىػ الشتائج التي تؽصمت الييا 
الجراسة ىي وجؽدة فجؽة بيؼ كال مؼ االكاديسييؼ في مجال السحاسبة ، 

ة السحاسبة( فيسا يتعمق بكال مؼ السعخفة السحاسبية ، السيارات والسيشيؼ)مسارسي ميش
 ، الدمؽكيات.

وضع اطار مقتخح لتطبيق معاييخ التعميػ  (4112وتشاولت دراسة )حذير ،     
السحاسبي الجولي في مرخ ، حيث استيجفت الجراسة التعخف عمى واقع التعميػ 

و القرؽر السؽجؽدة في التعميػ السحاسبي  السيشي في مرخ، وكحلغ التعخف عمى اوج
السحاسبي السيشي في مرخ، ووضع اطار مقتخح لتطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي 
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الجولي لتحديؼ التعميػ السحاسبي في مرخ، وكانت اىػ الشتائج التي تؽصمت الييا 
الجراسة عجم التخكيد عمى كػ ومزسؽن السعخفة غيخ السيشية وإغفال دورىا كقاعجة 

 السحاسبية السيشية في مشاىج التعميػ السحاسبي في البيئة السحمية. لمجراسة 
التعخف عمى الترؽر  (Sugahara and Watty ,2016استيجفت دراسة )و      

الذامل لالكاديسيؼ فى مجال السحاسبة في اليابان واستخاليا حؽل مفاىيػ التقارد 
سؤثخة عمى تحقيق التقارد العالسي لمتعميػ السحاسبي ، ومعتقجاتيػ نحؽ العؽامل ال

العالسي، باالعتساد عمى استقراء تػ تؽزيعو عمى اعزاء ىيئة تجريذ السحاسبة في 
استخاليا واليابان ، وتؽصمت الجراسة الى ان االختالفات الثقافية تسثل احج العقبات 
لتحقيق التقارد العالسي لمتعميػ السحاسبي ، كسا تؽصمت الجراسة الى ان التشؽع 

، يسثل احج العقبات لتحقيق التقارد العالسي لمتعميػ CPA ،CAسي في امتحانات العال
السحاسبي ، وقجمت ىحه الجراسة رؤؼ حؽل كيفية فيػ معاييخ التعميػ السحاسبي فى 
اليابان واستخاليا ، واوصت بزخورة تطؽيخ استخاتيجية االتراالت التي تػ ترسيسيا 

 السحاسبة.لتمبية احتياجات واىتسامات اكاديسي 

البحث عؼ العالقة بيؼ  ( Suttipun et al ,2018وتشاولت دراسة )         
مدتؽػ  الكفاءة وفقا لسعاييخ التعميػ السحاسبي الجولية ومدتؽػ الؽعى والفيػ لسعاييخ 

لمذخكات الرغيخة  8102التقاريخ السالية التايالنجية وفقا ألحجث اصجار عام 
ائج التي تؽصمت الييا الجراسة ىي ان اكثخ انؽاع والستؽسطة ، وكانت اىػ الشت

الكفاءات التي تداىػ في مدتؽػ الؽعى واالدراك لمسحاسبيؼ لسعاييخ التقاريخ السالية 
ىى كفاءة السيارات ، يمييا عمى التؽالي كفاءة : العالقات ، التحميل ، االخالقيات، 

) الشؽع والعسل وخبخة  السعخفة، كسا تؽصمت الجراسة الى وجؽد عالقة بيؼ كال مؼ
العسل ، وكفاءة التحميل( لفيػ وادراك معاييخ التقاريخ السالية التايالنجية لمذخكات 

 الرغيخة والستؽسطة.
التعميق عمى  (Rebele and Pierre ,2019تشاولت الهرقة البحثية ل )كسا      

سحاسبي ، ومجػ السؽقف الحالي لمتعميػ السحاسبي بذكل عام  وأىجاف بخامج التعميػ ال
أىسية االىتسام بالسيارات الذخرية والسعخفة الفشية لجػ طالد بخامج التعميػ 
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السحاسبي ، حيث تشاولت الجراسة التعخف عمى أىسية تحجيج أىجاف بخامج التعميػ 
السحاسبي بؽضؽح ، والتخكيد عمى تطؽيخ ىحه البخامج في ضؽء االىتسام بتطؽيخ 

في )ميارات التفكيخ الشقجؼ ، االخالقيات ، ميارات  السيارات الذخرية والستسثمة
االترال( ، وكحلغ تطؽيخ السعخفة الفشية لجػ طالد بخامج التعميػ السحاسبي ، 
وتؽصمت الجراسة الى أن بخامج التعميػ السحاسبي تحتاج أؼ تطؽيخ وبخاصة أىجاف 

السحاسبي ، ىحه البخامج لزسان تقجيػ مجسؽعو مؼ الخخيجيؼ السحتخفيؼ في العسل 
كسا تؽصمت الجراسة إلى ضخورة االىتسام بتطؽيخ السيارات الذخرية لجػ الطالد 
مؼ ميارات اترال ، تفكيخ نقجػ ، التحمي بأخالقيات السيشة ، وكحلغ االىتسام 
بتطؽيخ السعخفة الفشية لجػ طالد بخامج التعميػ السحاسبي مسا يداىػ في تقجيػ خخيج 

الذكل الحػ يداىػ في تحديؼ جؽدة ميشة السحاسبة وتمبية متسيد ومحتخف لمسيشة ، ب
 متطمبات سؽق العسل.

التعخف عمى اثخ استخجام تكشؽلؽجيا  (4112تشاولت دراسة )فيسى ،  و      
السعمؽمات واالتراالت  في تطؽيخ مشعؽمة التعميػ السحاسبي  وخاصة وسائل 

السحاسبي الجولية ومعاييخ  التجريذ والتؽاصل مع الطالد  فى ضؽء معاييخ التعميػ
ضسان جؽدة التعميػ السرخية وخاصة التى تخكد عمى اىسية وسائل تكشؽلؽجيا 
السعمؽمات ، باالعتساد عمى استبيان تػ تؽزيعو عمى عيشة مؼ اعزاء ىيئة التجريذ 
السدتخجميؼ لؽسائل تكشؽلؽجيا السعمؽمات فى التعميػ السحاسبي ، وعيشة مؼ طالد 

جراسية بكمية تجارة جامعة قشاة الدؽيذ ، وتؽصمت الجراسة الي انو احجػ الفخق ال
يسكؼ تمبية متطمبات الجؽدة واالعتساد مؼ خالل السداعجة فى حل مذكمة تشاس  
اعزاء ىيئة التجريذ مع اعجاد الطالد ، دمج تكشؽلؽجيا السعمؽمات في طخق 

ؽلؽجيا السعمؽمات التجريذ ، كسا تؽصمت الجراسة الى امكانية تبشى اسالي  تكش
واالتراالت  في تطؽيخ التعميػ السحاسبي مؼ خالل دعػ ميارات التعمػ الحاتي لجػ 
الطالد، زيادة قجرة الطالد عمى التحميل والسشاقذة ، تبشي معاييخ التعميػ السحاسبي 
الجولية  ومعيار الجؽدة واالعتساد السرخية ، واوصت الجراسة بزخورة تؽافق 

تجاىات الحجيثة في تكشؽلؽجيا السعمؽمات ، وتطؽيخ اسالي  التجريذ الجامعات مع اال
 بيؼ اعزاء ىيئة التجريذ والطالد.
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 جعة البيئيةاالجراسات التي تشاولت جهدة السخ  8/4

دراسة السدئؽلية القانؽنية لسخاق  الحدابات  (4112ت دراسة )الفار، استيجف     
تداميا بتطبيق الحؽكسة البيئية، حيث تشاول بذأن التأكيج عمى تقخيخ اإلدارة عؼ مجػ ال

السدئؽلية القانؽنية لسخاق  الحدابات تجاه التقخيخ عؼ الحؽكسة البيئية، وقج انتيت 
مخاق  الحدابات يتعخض لمسدئؽلية التأديبية مؼ قبل الجية السيشية أن الجراسة إلى 

مرخ في ضؽء  السذخفة عمى ميشة السحاسبة والسخاجعة )وىي نقابة التجارييؼ في
الخاص بإنذاء نقابة التجارييؼ السرخية(، إذا  ۲۷۹۳لدشة  21أحكام القانؽن رقػ 

خالف الؽاج  السيشي وارتك  خطأ ميشية يتشافى مع آداد وسمؽكيات وتقاليج السيشة 
عشج إعجاده لتقخيخ الحؽكسة البيئية، كسا يتعخض لمسدئؽلية السجنية في حالة إىسالو أو 

الؽاجبات السطمؽبة مشو، وإخاللو بالتداماتو السقخرة في ذمتو عمى نحؽ  تقريخه في أداء
يعخض عسيمو أو الغيخ لمزخر أو الخدارة نتيجة فذمو في عسمية التأكيج، كسا يتعخض 
مخاق  الحدابات لمسدئؽلية الجشائية في حالة إضخار بسراله السجتسع ككل، كسا أن 

قانؽنية يتطم  ضخورة تطؽيخ التأىيل تخفيا تعخض مخاق  الحدابات لمسدئؽلية ال
العمسي والعسمي السخاق  الحدابات، والحفاظ عمى استقاللو، وبحل العشاية السيشية 
الؽاجبة، تؽافخ السعخفة والخبخة في خجمة التأكيج عمى تقخيخ اإلدارة عؼ مجػ التداميا 

 .بتطبيق الحؽكسة البيئية

ىحه الجراسة وضع إطار مقتخح  (4112استيجفت دراسة ) عمى واخخون ، و      
لسخاجعة األنذطة البيئية وأثخه عمى قيسة السشذأة، ومعخفة أثخ ىحا اإلطار عمى قيسة 
،مشذآت األعسال العخاقية باالعتساد عمى استبيان تػ  تؽزيعو عمى عيشة مؼ أعزاء   
، ىيئة التجريذ بأقدام السحاسبة ، الذخكات العخاقية، مكات  السحاسبة والسخاجعة 
وتؽصمت الجراسة إلى أن القيام ببعا األنذطة دون البعا اآلخخ ال يعتبخ تقريخ 
مؼ مشذآت األعسال بعجم الؽفاء بسدئؽلياتيا تجاه السجتسع. أما فيسا يخص اإلطار 

مشيػ بذأنو مختفعة، وىؽ  السدتقريالسقتخح فقج بيشت نتائج الجراسة أن مدتؽػ أراء 
السقاييذ العجيجة السدتخجمة لمتحزيخ لعسمية مخاجعة ما يجل عمى إدراكيػ لمسؤشخات و 

وأوصت الجراسة إلى ضخورة إلدام مشذآت األعسال العخاقية  ،األنذطة البيئية وتشفيحىا
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وبالتالي ضخورة تطبيق اإلطار ىيكميا الخقابي  السخاجعة البيئية ضسؼ اعتسادإلى 
                           .           بيئي السشذآتىحه  التدام السقتخح لمتأكج مؼ

التعخف عمى الجور السختق  لسخاجع  (4118استيجفت دراسة )الجشج،و       
الحدابات عؼ تقييػ  السخاجعة البيئية ألغخاض تقاريخ التشسية السدتجامة ، مؼ خالل 
تشاول مخاحل السخاجعة البيئية ، باالعتساد عمى استقراء تػ تؽزيعو عمى عيشة مؼ 

ؼ والسخاجعيؼ ومؽظفي بعا مشذئات االسسشت في اليسؼ ، وتؽصمت االكاديسيي
الجراسة الى وجؽد اتفاق عمى اىسية دور السخاجع في جسيع مخاحل السخاجعة البيئة 
حيث يعيخ اىسية دور السخاجع في مخحمة اتخاذ القخار مع العسيل ، مخحمة تخطيط 

التقخيخ عؼ عسمية السخاجعة ،   عسمية السخاجعة ، مخحمة تشفيح عسمية السخاجعة ، مخحمة
واوصت الجراسة بزخورة اىتسام الجامعات اليسشية بتجريذ مقخرات السحاسبة 
والسخاجعة البيئية والتشسية السدتجامة في السقخرات الجراسية ، وكحلغ تعيؼ مكات  
السخاجعة لمخبخاء في مجال حساية البيئة لسدانجة السخاجعيؼ في عسمية السخاجعة 

 .البيئية
التعخف عمى واقع السخاجعة البيئية فى  ( 4118تشاولت دراسة ) الذعباني، و     

تحقيق البعج البيئي لمتشسية السدتجامة في مشذآت االعسال السرخية ، وكحلغ التعخف 
عمى دور السخاجعة البيئية في معالجة االثار الدمبية والسخمفات البيئية ، وتحميل 

لبعج البيئي وتحقيق أىجاف التشسية السدتجامة ،  باالعتساد العالقة بيؼ تطبيق مخاجعة ا
عمى استقراء تػ تؽزيعو عمى عيشة مؼ شخكات االسسشت والبتخوكيساويات ومكات  
السخاجعة ، وتؽصمت الجراسة الى أن مشذآت االعسال السرخية تطبق مخاجعة البعج 

الجراسة ألىسية  البيئي  ولكؼ بذكل ندبي، كسا تؽصمت الجراسة الى ادراك عيشة
السخاجعة البيئية في تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة ،  وكحلغ وجؽد عالقة ذات داللة 
احرائية بيؼ واقع تطبيق مخاجعة البعج البيئي ببعجيو مخاجعة الشعػ ومخاجعة االلتدام 
وبيؼ تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة ، وأوصت الجراسة بزخورة تحديؼ الذخكات 

الفراح البيئي لجييا ، وضخورة التشديق والتكامل بيؼ  عسل السخاجع لسدتؽؼ ا
 الجاخمي والخارجي بالذكل الحػ يداىػ فى تحديؼ كفاء وفعالية مخاجعة االداء البيئي.
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مخاجعة االداء في السانيا فيسا يتعمق  (weihrich ,2018تشاولت دراسة )كسا      
الجولية غيخ مطبقة فى السانيا، حيث تتشاول بالقزايا البيئية ، وبخاصة الن السعاييخ 

الجراسة اىجاف وحجود اداء السخاجعة مؼ مشعؽر بيئي  ، مؼ خالل تحميل عسميات 
السخاجعة مؼ قبل مؤسدات السخاجعة العامة ، وتؽصمت الجراسة الى ان مؤسدات 

صمت الجراسة السخاجعة العامة تشفح احكام السؽازنة الفيجرالية االلسانية بالكامل ، كسا تؽ 
الى ان مؤسدات السخاجعة العامة في السانيا ليا وظيفة استذارية ججيجة فيسا يتعمق 
باألداء البيئي باإلضافة الى وظيفتيا التقميجية الستعمقة بالسداءلة واالمتثال والتقييسات، 
كسا تؽصمت الجراسة الى انو يتػ التخكيد عمى القزايا االساسية الستعمقة بالكفاء 

عالية فى عسمية السخاجعة  حتى فى ظل عجم االعتساد عمى السعاييخ الجولية الن والف
 تشفيح عسمية السخاجعة يعتسج عمى ترسيػ محجد لمسخاجعة.

التعخف عمى الجور الحػ تمعبو قؽاعج سمؽك  (4112تشاولت دراسة )خميا ، و     
عؼ االتحاد الجولي وادأد السيشة الخاصة بالسحاسبيؼ كأحج بخامج االمتثال الرادرة 

لمسحاسبيؼ فى زيادة جؽدة السخاجعة في مؤسدات السخاجعة في مرخ ، باالعتساد 
عمى استقراء تػ تؽزيعو عمى عيشة مؼ اعزاء ىيئة التجريذ ، والسخاجعيؼ 
الخارجييؼ ، وتؽصمت الجراسة الي ضخورة بحل السخاجع الخارجي العشاية السيشية 

لمسخاجع بذكل عام ولتحقيق اىجاف تطبيق بخامج االمتثال  الالزمة لديادة االداء السيشي
، كسا تؽصمت الجراسة ، وتؽصمت الجراسة الى وجؽد عالقة ذات IFACالرادرة عؼ 

داللة احرائية بيؼ استخجام قؽاعج وسمؽك واداد السيشة الخاصة بالسحاسبيؼ السيشييؼ 
عمى زيادة جؽدة وبيؼ جؽدة السخاجعة فى مؤسدات السخاجعة فى مرخ مسا يعسل 

الحياة االقترادية ، واوصت الجراسة بزخورة ادراج مقياس اخالقيات االعسال ضسؼ 
 بخامج التعميػ السحاسبي فى الجامعات بالجول العخبية

التعخف عمى مجػ تأثيخ نؽع  (Blandon etal ,2019استيجفت دراسة ) و      
، وذلغ بالتطبيق عمى جشذ السخاجع )رجل / سيجه ( عمى جؽدة خجمات السخاجعة 

شخكة مجرجة ببؽرصة االوراق السالية بإسبانيا ، خالل الفتخة  10عيشة مكؽنو مؼ 
، واعتسجت الجراسة عمى جؽدة البيانات السالية لجػ العسيل كسؤشخ 8112-8105
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لجؽدة خجمة السخاجعة ، وكانت أىػ الشتائج التي تؽصمت الييا الجراسة وجؽد تأثيخ 
قجمي خجمة السخاجعة عمى جؽدة خجمة السخاجعة ، عمى الخغػ مؼ إيجابي لمديجات م

الشتائج اشارات ايزا الى ان كال مؼ الخجال والديجات يخاجعؽن أنؽاع مختمفة مؼ 
العسالء ولكؼ ىحه االختالفات ال تؤثخ عمى تمغ الشتيجة ، كسا تؽصمت الجراسة إلى 

في الدشة االولى مؼ تعيؼ  أن تأثيخ جشذ السخاجع  عمى جؽدة خجمة السخاجعة يحجث
 سيجة لسخاجعة الحدابات بجال مؼ رجل

وصف وتحميل مجػ  (Ruban and Ryden ,2019استيجفت دراسة ) كسا    
تطؽر  ومسارسة السخاجعة البيئية في اوكخانيا ، وكيف تأثخت بعسمية التكامل بيؼ 

بقة والسقابالت االتحاد األوربي واوكخانيا ،باالعتساد عمى مخاجعة االدبيات الدا
الذخرية والسالحعات ، وتؽصمت الجراسة الى ان السخاجعة البيئية في اوكخانيا تجسع 
بيؼ ميدات كل مؼ ادوات القيادة والديطخة  القائسة عمى وضع العالمات ، والتي 
تعكذ مديجا معقجا مؼ التأثيخات مؼ ماضي االتحاد الدؽفيتي والسسارسات الجولية 

حؽليا الى اقتراد الدؽق ، ونتيجة لحلغ يؽجج نؽعان مؼ السخاجعة الستبعة كجدء مؼ ت
البيئية ، السخاجعة البيئية االلدامية والسخاجعة البيئية االختيارية ، وعمى الخغػ مؼ 
اختالف كل مشيسا اال انيا تعتسج عمى نفذ السسارسيؼ ، كسا تؽصمت الجراسة الى انو 

خانيا الى ثالث مخاحل ، مخحمة تسييجية ، يسكؼ تقديػ مخاحل التطؽر البيئي في أوك
مخحمة تأسيذ ، مخحمة ركؽد ، كسا تؽصمت الجراسة الى ان التكامل بيؼ االتحاد 
األوربي واوكخانيا سيؤثخ في السدتقبل عمى السخاجعة البيئية ، وان السخاجعة البيئية 

 االلدامية واالختيارية سؽف تتبع مدارات مختمفة.
 مخاجعة البعج البيئي شاولت الجراسات التى ت 8/3

انذطة السجتسع السجنى التى دراسة وتحميل  (Khan,2017استيجفت دراسة )     
ادت الى نذاة السخاجعة البيئية فى الؽاليات الستحجة فى سبعيشيات القخن الساضي ، 
مؼ خالل دراسة وتحميل حسمة شخكة جشخال مؽتؽر والتى ادت الى تغيخات مؤسدية 

لتقخيخ عؼ  السدئؽلية االجتساعية والبيئية ، ويذيخ ذلغ الى ما يعخف كبيخة نحؽ ا
بالسخاجعة البيئية ، ويتػ تحميل دور لجشة االوراق السالية والبؽرصة فى ذلغ مؼ خالل 
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تدميط الزؽء عمى اتجاىات الؽكالة الفيجرالية فى تشفيح السخاجعة البيئية ، وتؽصمت 
لتدعيشات قامت بجمج السدئؽلية االجتساعية كجدء ان الذخكات فى اوائل االجراسة الى 

رئيدي مؼ اعساليا ، والسخاجعة البيئية ىى نؽع مؼ انؽاع السخاجعة االجتساعية ، حيث 
تذيخ فى ذلغ الؽقت الى االفراح عؼ السدئؽلية االجتساعية متزسشة البعج البيئي ، 

ة لمبعج البيئي ، وبدب  ضغؽط السجتسع السجنى اضطخات الذخكات الى اجخاء مخاجع
كسا وضعت بؽرصة االوراق السالية حج ادنى مؼ االفراح عؼ مخاجعة البعج البيئي ، 
كسا تؽصمت الجراسة الى ان مخحمة الدبعيشات كانت مخحمة تحؽل اساسية لمسخاجعة 

 البيئية والتقاريخ البيئية فى الؽاليات الستحجة.
 السخاجع قيام مؼ تحج التي قاتالسعؽ  تحجيج (4112دراسة )عمى ،  استيجفتو      

. البيئية التأثيخات ذات الرشاعية لمسشذآت البيئي األداء مخاجعة مؼ السرخؼ  الخارجي
 السؽثقة، البيئية السعمؽمات إلى ماسة حاجة في السشذأة في السرمحة ذوو فاألطخاف
 إلى حاجة في الخارجي السخاجع أن كسا ليا، البيئي األداء تقييػ مؼ تسكشيػ والتي
 وبيؼ السيشة تقجمو ما بيؼ الفجؽة تزييق في يداعج مسا األداء؛ ىحا مؼ التحقق
 أبخزىا الشتائج مؼ مجسؽعة إلى الجراسة تؽصمت وقج، السدتخجميؼ واحتياجات تؽقعات

 العقبات أحج يسثل البيئي باألداء السختبطة لمبشؽد السالئػ واإلفراح القياس عجم أن
 لمسخاجع الحالي التأىيل أن، كسا البيئية السخاجعة بعسمية ياموق حال السخاجع تؽاجو التي
 وأن السالية، السخاجعة بؽظيفة القيام مؼ تسكشو التي الجؽان  عمى فقط يقترخ السالي
 وعجم السعاييخ وتشؽع تعجد أن ،اإلضافي التأىيل بعا يتطم  البيئية بالسخاجعة القيام

 بالسخاجعة القيام عجم ىؽ أوليسا بجيميؼ، أحج باتخاذ السخاجع قيام إلى يؤدؼ اكتساليا
 غيخ معاييخ عمى االعتساد طخيق عؼ البيئية السخاجعة عسمية أداء ىؽ وثانييسا البيئية
 السخاجعة نتائج مرجاقية تعخض إلى يؤدؼ قج مسا عمييا، متعارف وغيخ واضحة
 .السيشية لمسداءلة السخاجع وتعخض لمخطخ،
التعخف عمى ما اذا كانت الذخكات  (YAO et al ,2019استيجفت دراسة )و      

يقمل مؼ احتسالية الخاػ الستحفع  ذات السدتؽػ السختفع مؼ االفراح عؼ البعج البيئي 
لمسخاجع وتكاليف السخاجعة ، وما اذا كان االتجاه اكثخ وضؽحا بعج اجخاءات الكذف 
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الجراسة تحميل ذلغ  البيئى التى فخضتيا وزارة البيئة فى الريؼ ، ومؼ ثػ تدتيجف
، وتؽصمت الجراسة الى ان االفراح البيئي مختبط  8112وبعج  8112الؽضع قبل 

امكانية اصجار راػ متحفع لمسخاجع  وتكاليف السخاجعة ، كسا مع  عكدي بذكل 
تذيخ الشتائج الى ان تاثيخ مخاجعة االفراح البيئى اقؽؼ عمى الذخكات التى تحعي 

 باىتسام اعالمي اقل .
البحث عؼ ما اذا كانت شجة التغطية  (Appiah,2020استيجفت دراسة ) كسا     

االعالمية لمسسارسات البيئية واالجتساعية والحؽكسة  ليا تاثيخ عمى عسمية السخاجعة 
وجؽدة السخاجعة ، حيث ان السدتثسخيؼ فى االونة االخيخة بجاو االىتسام بتقييػ سسعة 

ية واالجتساعية والحؽكسة ، وتؽصمت الجراسة الى ان الذخكة مؼ حيث السسارسات البيئ
السخاجعييؼ يبحلؽ مجيؽد اكبخ ودرجة عالية مؼ السخاجعة لمذخكات التى لجييا سسعة 

تعجيالت جؽىخية انيا ممؽثة لمبيئة ، وان زيادة ذلغ الجيج مختبط باحتسالية الكذف عؼ 
السشعسة لمسارسات البيئية تختبط باالخطاء السادية السمؽثة لمبيئة ، كسا ان سسعة 

واالجتساعية والحؽكسة تختبط باخطاء اقل ، كام ان العالقة بيؼ سسعة السشعسة البيئية 
وجؽدة السخاجعة يفدخىا فى السقام االول مجؼ تاخخ تقخيخ السخاجعة  وليذ زيادة 
تكاليف السخاجعة ، كسا تختبط سسعة السشعسة البيئية بذكل ايجابى بجيؽد السخاجعة 

وتقمل مؼ الجؽدة السشخفزة لمسخاجعة ، كسا تؽصمت الجراسة الى اختالف جيؽد و 
 السخاجعة وجؽدة السخاجعة بيؼ كال مؼ البعج البيئي والبعج االجتساعي والبعج الحؽكسي.

و جهدة مخاجعة الجراسات التى تشاولت العالقة بين التعميم السحاسبى الجولى  8/2
 االداء البيئي

دراسة وتحميل تؽقعات خبخاء  (et al ,2012  Kutlukسة )تشاولت درا      
السحاسبة مؼ التعميػ السحاس   في مجيشة انطاليا جشؽد غخد تخكيا، حيث تسكؼ 
ردود الفعل الستؽقعة مؼ خبخاء السحاسبة حؽل كفاءة  السقخرات الجراسية في الكميات 

لجراسية والسسارسة العسمية ىامة لتطؽيخ التعميػ السحاسبي، وان التشاغػ بيؼ السقخرات ا
يداىػ في تحديؼ جؽدة التعميػ السحاسبي في السدتقبل، وتؽصمت الجراسة الى ان 
السحاسبيؼ يعتقجون ان الطالد الخخيجؽن ال يتستعؽن بسدتؽػ كافي مؼ السعخفة 
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السحاسبية ، كسا ان السقخرات السحاسبية غيخ كافية لسؽاجية احتياجات الذخكات وذلغ 
خاءات السحاسبية والييكل السالي لتمغ الذخكات، وفى ضؽء تمغ الشتائج لفيػ االج

 اوصت الجراسة بزخورة تطؽيخ التعميػ السحاسبي لمتغم  عمى ىحه الرعؽبات.
بيان أىسية التشديق بيؼ مقتزيات  (4112واستيجفت دراسة )آدم ودمحم ،      

حاسبة ودورىا في تحقيق التعميػ السحاسبي ومتطمبات سؽق العسل في تطؽيخ ميشة الس
التشسية االقترادية بالدؽدان، حيث تدعى الجراسة الى  اختبار الفخضية األساسية 
والتالية : أن التشديق بيؼ مقتزيات التعميػ السحاسبي في الجامعات الدؽدانية 
ومتطمبات سؽق العسل يديػ في تطؽيخ ميشة السحاسبة في البيئة الدؽدانية، باالعتساد 

مفخدة مؼ مفخدات عيشة الجراسة ،وتؽصمت الجراسة  021يان  تػ تؽزيع عمى عمى استب
لعجة نتائج أىسيا : أن مقخرات السحاسبة في كثيخ مؼ أقدام السحاسبة بالجامعات 
الدؽدانية غيخ وافية بستطمبات سؽق العسل مسا أدػ لتجني السسارسة السحاسبية، 

سارسيؼ لسيشة السحاسبة فى تطؽيخ وأوصت الجراسة بزخورة اشخاك جيات العسل والس
 مشاىج السحاسبة بأقدام السحاسبة بالجامعات الدؽدانية.

أىسية تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي  (4112كسا تشاولت دراسة )بن صالح،      
الجولية في تحديؼ جؽدة التعميػ السحاسبي في الجامعات وتطؽيخ العالقة بيؼ 

خبخات السيجانية مؼ خالل دراسة حالة الجول العخبية، مخخجات التعميػ األكاديسي  وال
كسا تيجف الجراسة ايزا إلى اقتخاح كيفية تطبيقيا في تحديؼ جؽدة السقخرات 
السحاسبية في الجامعات مؼ خالل تحميل ودراسة محتؽػ معاييخ التعميػ السحاسبي 

ية، وتؽصمت الجولية وإمكانية تطبيقيا لتحديؼ محتؽػ السقخرات السحاسبية الجامع
 والخبخات األكاديسي السحاسبي الجراسة الى صياغة اطار مقتخح لمخبط بيؼ التعميػ

الجول العخبية في ضؽء االلتدام بسعاييخ التعميػ  في العسل سؽق  ومتطمبات السيجانية
السحاسبي الجولية ، وتسثمت اىػ مالمه ىحا االطار السقتخح في تطؽيخ كال مؼ مشاىج 

ي السيشي ، واسالي  التجريذ في ضؽء تبشى معاييخ التعميػ السحاسبي التعميػ السحاسب
الجولية ، واوصت الجراسة بزخورة التأكيج عمى أىسية التعميػ والتأىيل السحاسبي، 

 باعتباره حجخ الداوية في إعجاد السحاسبيؼ والسخاجعيؼ االكفاء.
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يؼ واستاذة اسة وتحميل ترؽرات السخاجعدر  (Anis,2017تشاولت دراسة )     
السحاسبة لفجؽة التعميػ السحاسبي واثخىا عمى جؽدة السخاجعة فى مرخ، باالعتساد 
عمى استبيان تػ تؽزيعو عمى السخاجعيؼ واساتحة السحاسبة فى مرخ ، وتؽصمت 
الجراسة الى وجؽد وجؽد عالقة عكدية بيؼ اوجو القرؽر فى السيارات 

مؽمات ، التفكيخ الشقجؼ ، السعخفة القانؽنية ، وبالتحجيج)صشع القخارات ، تكشؽلؽجيا السع
ميارات حل السذكالت ، الدمؽك االخالقى ، التدامه والغسؽض ، ميارات العخض ، 
التؽاصل كتابة ، التكمفة وميارات السحاسبة االدارية(  وجؽدة السخاجعة ، حيث ان 

 .زيادة اوجو القرؽر فى تمغ العشاصخ يؤدػ الى انخفاض جؽدة السخاجعة 

دراسة وتحميل خرائص التعميػ  (Zenuni,2017واستيجفت دراسة )     
، خاصة في IAESالسحاسبي في ضؽء تطؽر اطار معاييخ التعميػ السحاسبي الجولي 

ظل تدايج االىتسام في األونة االخيخة بيحه السعاييخ، وتؽصمت الجراسة الى ان تبشى 
ي عخض الشتائج الجولية بذكل قابل تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي الجولي يداىػ ف

لمسقارنة عمى السدتؽػ الجولي مسا يداىػ في عسمية التحميل والتقييػ، كسا يسكؼ 
لسدتؽػ    Benchmarksاستخجام معاييخ التعميػ السحاسبي الجولي كسقياس مخجعي 

التعميػ السحاسبي عمى السدتؽػ الجولي ، ومؼ ثػ تحجيج  مدتؽػ الترشيف دولي 
  التعميػ السحاسبي في الجول السختمفة .لسدتؽػ 

التعخف عمى مشطق الدمؽك  (Abdelhak et al ,2019تشاولت دراسة )و      
األخالقي لمسخاجعيؼ في الجول الشامية بالتطبيق عمى مرخ ، حيث استيجفت الجراسة 
التعخف عمى مجػ تأثخ الدمؽك األخالقي لمسخاجعيؼ  بحجػ مكت  السخاجعة ووضع 

سخاجعة ، باالعتساد عمى قائسة استقراء تػ تؽزيعو  عمى السخاجعيؼ يعسمؽن مكت  ال
في كال مؼ )شخكتيؼ  مؼ اكبخ شخكات السخاجعة ، و اثشيؼ مؼ شخكات السخاجعة  
الستؽسطة ، وثالث شخكات  مخاجعو صغيخه،  وتؽصمت الجراسة الى أن التفكيخ 

تؽػ ما بعج التقميج لمسخاجعيؼ األخالقي لمسخاجعيؼ بذكل عام  يسكؼ ترشيفو إلى مد
في الجياز السخكدؼ لمسحاسبات والذخكات الرغيخة ، ومدتؽػ تقميجؼ لمسخاجعيؼ في 
الذخكات الكبيخة والستؽسطة ، كسا تؽصمت الجراسة الى وجؽد عالقة عكديو بيؼ 
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التفكيخ األخالقي وحجػ مكت  السخاجعة في مرخ ، كسا أن مدتؽػ التفكيخ األخالقي 
سا يدداد وضع السخاجع باستثشاء السخاجعيؼ العامميؼ في الجياز السخكدؼ يقل حيش

 لمسحاسبات.
دراسة وتحميل تجعيػ أىسية ميارات التفكيخ Bucaro,2019) تشاولت دراسة )و      

، حيث يؤكج الشقجؼ لسخاجعى الحدابات فى مخاجعة التقجيخات ية الساالسعقجة)السخكبة(
سية باستسخار عمى اىسية تجعيػ ميارات التفكيخ الشقجؼ مسارسى ميشة السخاجعة والسشع

لسخاجع الحدابات ودورىا فى تحديؼ جؽدة السخاجعة)الحكػ السيشى( لمتقجيخات السالية 
التخكيد عمى استخجام االحكام السيشية غيخ كافى السعقجة ، وتؽصمت الجراسة الى ان 

ن الساجعيؼ مدتعجيؼ الستخجام لتقميل االليات العقمية كسا ىؽ متؽقع ، ومع الحلغ فا
مشعؽر التفكيخ الشقجػ بذكل افزل فى تقييػ السؽاقف السعقجة وتطبيق الحكػ السيشى 
بذكل اكثخ فعالية ، كسا تذيخ الشتائج الى ان التحدؼ فى الحكػ السيشى يكسؼ فى 

 تغييخ طخيقة تفكيخ مخاجعي الحدابات.

 :الفجهة البحثية 8/2

ال لجيؽد الباحثيؼ الدابقة في دراسة وتحميل معاييخ تسثل ىحه الجراسة استكسا -
 التعميػ السحاسبي الجولية ، وجؽدة السخاجعة البيئية.

فى ضؽء ماتػ عخضو فى الجراسات الدابقة يتدتشج الباحث عجم تعخض الجراسة  -
الدابقة لتطؽيخ االداء السيشى لسخاق  الحاسبات فى ضؽء متطمبات السعاييخ 

البعج البيئ لمذخكات ، وفى ىحا الدياق تدعى الجراسة الى الجولية نحؽ مخاجعة 
استخجام معاييخ التعميػ السحاسبى الجولية فى تطؽيخ اداء مخاجع الحاسبات 
لتحديؼ جؽدة مخاجعة البعج البيئي ، حيث تقتخح الجراسة بعا العؽامل التى 

السحاسبي  تداىػ فى زيادة كفاء االداء السيشى لمسخاجع )فى ضؽء معاييخ التعميػ
الجولي( بالذكل الحػ يشعكذ عمى تحديؼ جؽدة السخاجعة البيئية لمذخكات  

 بسخاحميا السختمفة وجؽدة التقخيخ عشيا.

 االطار الفكري لمعاٌٌر التعلٌم المحاسبً :-9
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تعج قزية تطؽيخ التعميػ  بذكل عام والتعميػ السحاسبي بذكل خاص في ضؽء      
االعسال الحجيثة احج القزايا الخئيدية التي تيتػ بيا العجيج التغيخات التي تفخضيا بيئة 

مؼ الجيات عمى السدتؽػ السحمى والجولي باعتبارىا ىي السحخك االساسي لبيئة 
العسل مؼ خالل ما يؽفخه لشا نعام التعميػ مؼ مخخجات قادرة عمى السسارسة العسمية 

 .لعسميا بكفاء وجؽدة عالية فى ضؽء متطمبات سؽق العسل 

وفى ىحا الدياق أصجر مجمذ معاييخ التعميػ السحاسبي والتابع لالتحاد الجولي      
لمسحاسبيؼ  مجسؽعة مؼ السعاييخ واالرشادات السشعسة لعسمية التعميػ السحاسبي ، 

 إلى باإلضافة وذلغ دولية محاسبي تعميػ معاييخ ستة  8112 عام حيث  اصجر
 ُأصجر 8112 عام وفي الدابع، السعيار السجمذ اصجر 8112 عام وفي السقجمة،
 التعميػ معاييخ/ تعجيل تػ قج انو الى االشارة وتججر ،2 رقػ الجولي التعميػ معيار

 .10/8111 في نذخىا تػ و 12/8112 في الدابقة السحاسبي

 وفى ىحا الدياق يسكؼ تشاول ىحا االطار الفكخؼ لمتعميػ السحاسبي عمى الشحؽ التالي:

 IAESمٌة معاٌٌر التعلٌم المحاسبً الدولٌة مفهوم وأه 9/1

تعخف معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية بأنيا السسارسات الجيجة السقبؽلة عسؽما       
لعسميتي التعميػ والتشسية الالزمة إلعجاد محاسبيؼ مؤىميؼ، فيي تعبخ عؼ الستطمبات 

سية الستؽاصمة لمسحاسبيؼ التي يتؽقع مؼ األفخاد أن يدتؽفؽىا في عسمية االعجاد والتش
السيشييؼ، كسا أنيا تتزسؼ العشاصخ االساسية لسحتؽػ عسمية التعميػ والتشسية عمى 
السدتؽػ الحؼ يدعى إلى الحرؽل عمى اعتخاف و قبؽل و تطبيق دولي. )الفكي، 

 ،  (00، ص 8102

 عبارة ( معاييخ التعميػ السحاسبي بأنيا4، ص 2010وعخف )الجميمي، دنؽن،      
 فيسا التعميسية وتخشيجىا السسارسات تؽجيو إلى تؤدؼ عامة تؽفخ إرشادات نساذج عؼ
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 ىحه الجولي بإصجار السحاسبي التعميػ معاييخ مجمذ ويقؽم السحاسبي، بالتعميػ يتعّمق
 التعميػ مجال في السسارسات تخشيج عمى تداعج التي مؼ السشذؽرات وغيخىا السعاييخ

سية السعاييخ الجولية في التعميػ السحاسبي مؼ خالل ما السحاسبي، ويسكؼ تحجيج أى
 يمي 

 فؽائج مؼ تقجمو أن يسكؼ وما السحاسبة أىسية مؼ السحاسبي التعميػ أىسية وتأتي    
 بتدجيل تختص مشعسة ميشة ىي فالسحاسبة. نطاقو ضسؼ تعسل الحؼ لمسجتسع
 ليا التي الجيات يامش تدتفيج أن يسكؼ برؽرة االقترادية األحجاث وتمخيص وتبؽي 
 السحاسبي العسل مسارسة ان وعميو ،االقترادية بالؽحجة مباشخة غيخ أو مباشخة عالقة
 الذخرية القجرة تؽافخ ضخورة إلى إضافة عمسية أسذ وفق مييأة كؽادر إلى تحتاج
 السحاسبي العسل ضسؼ وتقع السحاسبة بسا تتػ التي األمؽر مؼ الكثيخ عمى الحكػ في
)ابؼ ومسارستيا لتعميسيا العمسية األسذ تؽافخ بزخورة و بالسحاسبة ىتساماال بجء مع

 .(00، ص 8102صاله ، 

في تؽفيخ معمؽمات ججيجة  ويداىػ تبشي معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية      
باستسخار لتطؽيخ التعميػ السحاسبي  ، كسا انيا تداعج في سيؽلة تبشي الييئات 

ولية في ظل معاييخ مؽحجة لمتعميػ السحاسبي، كسا تداعج في السحاسبية السعاييخ الج
التعخف عمى ناقط القؽة والزعف التي تؽاجو السيشة وكحلغ تمبية متطمبات سؽق العسل 
باستسخار ، كسا انيا تداىػ في زيادة السيارات السيشية لجؼ السسارسيؼ وتدييل امكانية 

 (.Zenuni and Miti ,2017,p 93نقميا عبخ الحجود )

 الجول قبل مؼ بتشفيحىا و اإلىتسام الجولية السحاسبي التعميػ تطبيق معاييخ كسا أن
 (: IFAC, 2010, p. 10) إلى سيؤدؼ

 السيشي السحاس  وعسل التأىيل بذأن الجولية الخالفات تخفيا. 
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 السيشييؼ لمسحاسبيؼ العالسي التشقل تدييل. 
 التعميسية السؤسدات التدام جػم لقياس إلييا الخجؽع يسكؼ دولية معاييخ تؽفيخ 

 قياس في بالزخورة تداعج والتي الجولية، السحاسبي التعميػ معاييخ بستطمبات
 .السخخجات كفاءة

اتزه لشا أىسية تبشي معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية في  وفى ضهء ما سبق     
شؽلؽجية الحجيثة ظل التغيخات الحجيثة التي تتطمبيا بيئات االعسال وفى ظل الثؽرة التك

والتي جعمت العالػ كمو قخية صغيخة ، ومؼ ثػ فكان البج مؼ وجؽد لغة مذتخكة 
)معاييخ التعميػ السحاسبي( تدسه بتؽحيج مسارسات السيشة بذكل جيج بسا يعدز جؽدة 
مخخجات ميشة السحاسبة بسا يمبى احتياجات سؽق العسل ،  وبخاصة فى ظل التؽجو 

، وتحقيق التؽافق التام بيؼ السعاييخ  IFRSاريخ السالية الجولية نحؽ تطبيق معاييخ التق
 السحمية والجولية ، ويداىػ تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي فى تحقيق ذلغ. 

 محتوي معاٌٌر التعلٌم المحاسبً الدولٌة: 9/2

ميشة مجسؽعة مؼ التحجيات التي تؽاجييا ، وحتى يسكؼ مؽاجية تمغ لكل      
بج مؼ العسل باستسخار عمى تطؽيخىا ، ويتػ ذلغ في اطار مجسؽعة مؼ التحجيات ال

القؽاعج والسعاييخ الحاكسة والسشعسة لمسيشة ، وميشة السحاسبة شانيا شان أؼ ميشة 
تدعي لتعديد جؽدة مخخجتيا بسا يمبى متطمبات سؽق العسل ، وفى ىحا الدياق أصجر 

الجولي لمسحاسبيؼ مجسؽعة معاييخ  مجمذ معاييخ التعميػ السحاسبي التابع لالتحاد
لتشعيػ التعميػ السحاسبي بالذكل الحػ يداىػ في تقميل الفجؽة بيؼ الجان  االكاديسي 
والجان  العسمي ، مؼ خالل وضع مجسؽع مؼ الستطمبات لمقبؽل في بخامج التعميػ 
السحاسبي ، وتؽفيخ بخامج تعميػ محاسبية متطؽرة ، والعسل عمى تؽفيخ السيارات 
الالزمة والخبخات العسمية و التي تداىػ في االرتقاء باألداء السيشي لسسارسي السيشة ، 

 ويسكؼ القاء نعخة مؽجدة عمى أىػ ما جاء في ىحه السعاييخ عمى الشحؽ التالي:
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 السيشية السحاسبة تعميم بخامج في( الجخهل) القبهل متطمبات:  IES 1 السعيار-1
(IFAC,IES Edition,2019 ,P25-31:) 

"ENTRY REQUIREMENTS TO PROFESSIONAL ACCOUNTING 
EDUCATION PROGRAMS" 

 الستطمبات وتؽصيل إعجاد عشج اتباعيا تدتخجم الؽاج  السبادغ ىحا  يرف     
 متطمبات تحجيجكسا ييجف الي  ، السيشية السحاسبة تعميػ إلى بخامج لمجخؽل التعميسية
 و حساية ومتشاسبة عادلة تكؽن  التي السيشية سحاسبةال تعميػ بخامجبالتعميسية  االلتحاق
 .العامة السرمحة

ويداىػ وضع ىحه الستطمبات في تطؽيخ الكفاءة السيشية لمسحاسبيؼ بالذكل الحؼ     
يمبي طسؽحيػ، ويعتبخ ىحا السعيار ىؽ السعمة واالساس الحػ اذا تػ تطبيقو بذكل 

معاييخ التعميػ السحاسبي األخخػ جيج سؽف يداىػ فى تحقيق التكامل مع متطمبات 
 بالذكل الحؼ يحقق الكفاءة السطمؽبة .

 وتتسثل أىػ الستطمبات التي يج  اخحىا في االعتبار مخاعاة االلسام باالتي:
( ج) ، مدبقا السطمؽبة السعخفة( د) ، والتشعيسية والتجارية االقترادية البيئة( أ) 

 .صمة ذات أخخػ  عؽامل أؼ( ىد) محاس  دور( د) ، اكتدابو الستؽقع التعمػ

وكحلغ قج تزع الجيات السشعسة مجسؽعة مؼ الذخوط او اختبارات القبؽل في      
بخامج التعميػ السحاسبي بالذكل الحػ يزسؼ دخؽل افخاد لجييػ قجر مؼ السعخفة 
السعقؽلة التي تسكشيػ مؼ الجخؽل في بخامج التعميػ السحاسبي  والقجرة عمى استيعابيا 

 جيج مسا يزسؼ تعديد كفاءة مخخجات التعميػ السحاسبي بذكل

 IFAC,IES) -الكفاءة الفشية-التطهيخ السيشي االولي:  IES 2 السعيار-4
Edition,2019 ,P31-42:) 
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INITIAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT TECHNICAL 
COMPETENCE 

سبي ( ، وفى يطمق عمى ىحه السعيار قبل تعجيمو )محتؽؼ بخامج التعميػ السحا     
ضؽء التعجيالت الحجيثة اصبه التطؽيخ السيشي االولي ، و يرف ىحا السعيار  نتائج 

، ال داء السيشة  السحتخفيؼ لمسحاسبيؼ السطمؽبة التقشية الكفاءة عمىالتعمػ لمحرؽل 
بذكل افزل ، ويحجد ىحا السعيار نتائج التعمػ السطمؽبة )بخامج التعميػ السحاسبي( 

 ء التقشية ، وتتسثل  اىػ  السجاالت لحلغ فى االتي:لتحقيق الكفا

 مجاالت الكفاء السطمهبة م مجاالت الكفاء السطمهبة م
 قؽانيؼ العسل والمؽائه 2 السحاسبة السالية والتقاريخ 0
 تكشؽلؽجيا السعمؽمات 2 السحاسبة االدارية 8
 االعسال والبيئة التشعيسية 1 التسؽيل واالدارة السالية 2
 االقتراد 01 لزخائ ا 2
 استخاتيجية العسل واالدارة 00 السخاجعة والتؽكيج 5
   الحؽكسة وادارة السخاطخ والخقابة الجاخمية 2

 ,IES Edition,2019,P34-37) (IFAC السرجر:

 مدتؽيات لمكفاء السطمؽبة  لتجعيػ استخجام مخخجات التعمػ : 2كسا يزع ىحا السعيار 

 السدتؽػ االساسي -
 ؼ الستؽسطالسدتؽ  -
 السدتؽؼ الستقجم -

 IFAC,IES) -السيارات السيشية-التطهيخ السيشي االولي:  IES 3 السعيار-3
Edition,2019 ,P42-51:) 
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INITIAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROFESSIONAL 
SKILLS 

 السحاسبيؼتمبي طسؽحات  التي السيشية السيارات تأسيذ اليجف مؼ ىحا السعيار ىؽ 
 ؼ اجل اداء  دوره باحتخاف ، وتتسثل أىػ ىحه السيارات فى االتى:م السحتخفيؼ

 مخخجات التعمم مجاالت الكفاء السطمهبة م
 مؼ الشعخ السرادر ووجيات مؼ متشؽعة مجسؽعة مؼ السعمؽمات تقييػ-0 ميارات فكخية 0

  والتحميل البحث خالل
 إلى لمتؽصل ، البجائل وتقييػ ذلغ تحجيج في بسا ، السيشي الحكػ تطبيق-8

 .الرمة ذات والعخوف كل الحقائق إلى تدتشج مشطقية استشتاجات
 السذاكل حل في الستخرريؼ لمتذاور مع السشاس  الؽقت تحجيج-2

 .إلييا الستشتاجات والؽصؽل
 .السذاكل لحل االبتكارؼ  و التفكيخ ، الشقجؼ والتحميل ، السشطق تطبيق -2
 األوجو. ومتعجدة ، سةبالحمؽل لمسذاكل غيخ السشع التؽصية -5

ميارات االتراالت  8
 والعالقات الذخرية

 لتحقيق اىجاف السشعسة الجساعي والعسل التعاون  عخض-0
رسسي  بذكل التقاريخ وتقجيػ ومشاقذة عشجما تقجيػ ودقة بؽضؽح التؽاصل-8

 .و شفؽيا الكتابة في سؽاء ، الخسسية غيخ والسؽاقف
 المغة في كل االتراالت واختالفات بالثقافة الؽعي إظيار-2
 الفعالة والسقابالت الفعال االستساع تطبيق -2
 .و االتفاقات حمؽل إلى لمؽصؽل التفاوض ميارات تطبيق -5 
 ، السذاكل حل ، الرخاع أو حل لتقميل االستذارية السيارات تطبيق-2 

 .وتععيػ الفخص
 .وااللتدام اآلخخيؼ  لمجعػ عمى والتأثيخ األفكار تقجيػ -2

السيارات  2
 الذخرية)الحاتية(

 .الحياة مجػ بالتعمػ التدام إظيار-0
 .لجسيع السعمؽمات نقجؼ وتقييػ خالل استجؽاد مؼ السيشي الذغ تطبيق-8
 مؼ الذخري، األداء و مخاقبة لمتدميػ عالية شخرية معاييخ وضع-2

 .التفكيخ خالل ومؼ اآلخخيؼ مؼ الفعل خالل ردود
 .السيشية لتحقيق االلتدامات دوالسؽار  الؽقت إدارة -2 
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 ,IES Edition,2019,P45-46) (IFAC السرجر:

كسا يزع ىحا  كسا اكج السعيار عمى ضخورة تقييػ تمغ السيارات السيشية باستسخار،
مدتؽيات لمكفاء السطمؽبة  لتجعيػ استخجام مخخجات التعمػ :)السدتؽؼ  2السعيار 
 السدتؽؼ الستقجم( -السدتؽؼ الستؽسط–االساسي 

 -القيم واالخالق والدمهك السيشي -التطهيخ السيشي االولي:  IES 4 السعيار-2
(IFAC,IES Edition,2019 ,P53-66:) 

INITIAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROFESSIONAL 
VALUES, ETHICS, AND ATTITUDES 

تمبي  التياليجف مؼ ىحا السعيار ىؽ تحجيج القيػ واالخالق والدمؽكيات السيشية      
مؼ اجل اداء  دوره باحتخاف ، ويحث ىحا السعيار  السحتخفيؼ اسبيؼالسحطسؽحات 

عمى ضخورة وضع اطار لمقيػ واالخالقيات والدمؽك السيشي ، ودمج ىحه الستطمبات 
 فى بخامج التعميػ السحاسبي  وتتسثل أىػ مخخجات التعمػ ليحا السعيار  فى االتى:

 

 لمحمؽل والتخطيط التحجيات تؽقع-5
 .الججيجة لمفخص متفته بعقل التفكيخ-2 

 القيام بالسيام وفقا لمسسارسات السعسؽل بيا  فى السؽاعيج السحجدة-0 السيارات التشظيسية 2
مع  يتؽافق كان إذا ما اآلخخيؼ تحجيج وعسل الخاص العسل مخاجعة-8

 .لمسشعسة ؽدةالج معاييخ
 .اآلخخيؼ لتحفيدىػ وتطؽيخ األفخاد إدارة ميارات تطبيق-2
 .السيام لتقجيػ التفؽيا ميارات تطبيق-2 
 األىجاف نحؽ اآلخخيؼ لمعسل عمى لمتأثيخ القيادية السيارات تطبيق -5

 .التشعيسية
 و تحديؼ والفعالية الكفاءة السشاسبة لديادة والتكشؽلؽجيا األدوات تطبيق-2

 القخار صشع
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 ,IES Edition,2019,P55-56) (IFAC السرجر:

 IFAC,IES) -الخبخة العسمية -هيخ السيشي االوليالتط:  IES 5 السعيار-2
Edition,2019 ,P67-76:) 

INITIAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT-PRACTICAL 
EXPERIENCE 

 مخخجات التعمم مجاالت الكفاء السطمهبة م

ك السيشي واالحكام الذ 0
 السيشية

 السالية لتقييػ السعمؽمات التداؤالت العقمية الشقجية تطبيق-0
 .الرمة ذات البيانات مؼ وغيخىا

 استشتاجات إلى السعقؽلة التي تؽصل البجائل وتقييػ تحجيج -8 
 الرمة ذات والعخوف الكل الحقائق إلى تدتشج مشطقية

 الخالقشخح طبيعة ا-0 السبادئ االخالقية  8
 وعيؽد لمقؽاعج والسبادغ القائسة لألخالقيات مدايا تؽضه-8
 السبادغ متى تطبق وتحجيج األخالقية القزايا تحجيج-2

 .األخالقية
 األخالقية العؽاق  و تحجيج البجيمة العسل مدارات تحميل-2 

 ليحه
 والسؽضؽعية األساسية الشداىة األخالقية السبادغ تطبيق -5 

 والسيشية
 األخالقي السيشي والدخية والدمؽك الؽاجبة والعشاية الكفاءة

 عمى الدمؽك الرمة ذات األخالقية الستطمبات تطبيق -2 
 لمسعاييخ االمتثال في السيشي

االلتدام بتحقيق  2
 السرمحة العامة

وعالقتيا بسفيؽ السدئؽلية  داخل السيشة االخالق دور شخح-0
 .االجتساعية

 .الخشيج والحكػ القة األعسالالع في األخالق دور تؽضيه-8
 ذلغ في بسا ، و القانؽن  األخالق بيؼ الستبادلة العالقة تحميل-2

 .العامة والسرمحة والمؽائه بيؼ القؽانيؼ العالقة
 الدمؽك غيخ االخالقى لمفخد والسيشة والجسيؽر عؽاق  تحميل-2



31 
 

تمبي طسؽحات  التياليجف مؼ ىحا السعيار ىؽ تؽفيخ الخبخة العسمية الكافية 
بخة العسمية وان تكؽن ىحه الخ،  مؼ اجل اداء  دوره باحتخاف السحتخفيؼ السحاسبيؼ

كافية الثبات  انيػ قج حرمؽ عمى الكفاءة الفشية ، السيارات السيشية ، والقيػ واالخالق 
والدمؽك السيشي ،  وان يتػ تقييػ مدتؽيات الخبخة باستسخار ، ويتػ قياس ىحه الخبخة 

 استشادا الى احج السجاخل التالية :
 االعتساد عمى السخخجات  -
 االعتساد عمى السجخالت -
 بط بيشيػالخ  -
، وان تكؽن ىحه  وفى ضؽء ذلغ يتػ  مخاجعة وتقييػ مدتؽيات الخبخة باستسخار    

 الخبخة كافية بالذكل الحؼ يحقق جؽدة العسل ويحقق السرمحة العامة.
 تشسية مؼ السحاسبيؼ الستجربيؼ ُتسّكؼ التي السيشية البيئة تؽّفخ العسمية الخبخة ان

 : يمي ما خالل مؼ قجراتيػ

 العسل وعالقات األعسال مشعسات عسل لطخيقة الستجربيؼ فيػ تحديؼ. 
 اإلدارية واالنذطة بالؽظائف السحاسبي العسل ربط عمى قادريؼ جعميػ 

 .األخخػ 
 الخجمات بيا تقجم التي البيئة عمى اطالعيػ. 
 حقيقية مؽاقف في عسميا   السشاسبة السيشية والدمؽكيات واالخالق القيػ تشسية 

 .فعمية
 متقجمة مدئؽلية مدتؽيات في لمعسل فخصة مىع حرؽليػ. 
 السسارسة، أثشاء اكتدابيا يتػ التي والقجرات بالسيارات السيشية الخبخة تتسثل وعميو     
 الستعمقة السعخفة في وتتسثل عالية، بجؽدة السحاسبية السحشة إنجاز إلى تؤدؼ والتي

 عؼ ناتجة متسيدة طخيقةب السذاكل ىحه حل عمى القجرة مع معيشة، محاسبية بسذاكل
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 الحاجة وقت السعخفة باستجعاء يدسه بسا الحاكخة ىيكل داخل لمسعخفة الجيج التشعيػ
 .إلييا

 -تقييم الكفاءات السيشية -التطهيخ السيشي االولي:  IES 6 السعيار-2
(IFAC,IES Edition,2019 ,P76-84:) 

INITIAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT – ASSESSMENT 
OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

اليجف مؼ ىحا السعيار ىؽ تحجيج ماذا كان السحاسبؽن السحتخفؽن اظيخوا مدتؽػ 
عالي مؼ الكفاءة السيشية في نياية مخحمة التكؽيخ السيشي االولي ، بالذكل الحؼ 

 مؼ اجل اداء  دوره باحتخاف، ويتػ ذلغ مؼ خالل السحتخفيؼ السحاسبيؼطسؽحات 
 واإلنراف والرالحية السؽثؽقيةمؼ العالية  السدتؽيات ذات يػالتقي أنذطة ترسيػ
 التعميػ بخنامج خالل اكتدابيا يتػ التيوالكفاية لبخامج التعميػ السحاسبي  والذفافية
 ، والحرؽل عمى ادلة لمتحقق مؼ مدتؽيات الكفاءة السيشية .  السيشي

 IFAC,IES Edition,2019) -السدتسخ التطهيخ السيشي :  IES 7 السعيار-2
,P76-84-95:) 

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

ييجف ىحا السعيار الى ضسان تؽفيخ محاسبيؼ محتخفيؼ يحافعؽن عمى التطؽيخ      
السيشي السدتسخ بسا يؽاك  تغيخات بيئة العسل باستسخار ، ويمبى متطمبات سؽق العسل 

ديد ثقافة التطؽيخ السيشي بجؽدة عالية ويحقق السرمحة العامة ، مؼ خالل تع
 السدتسخ فى بخامج التعميػ السيشية.
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 عمى السيشييؼ السحاسبيؼ إبقاء خالل مؼ السدتسخ السيشي التطؽيخ أىسية تبخزو      
 ىحه لتعل والسعخفة والسيارات والسعمؽمات السشاس  والتجري  السيشة بتحجيثات عمػ

 السيشة جؽدة تتحقق ،وبالتالي السيشية حياتيػ مخاحمة جسيع في بالكفاءة تتدػ العشاصخ
 و. عام بذكل السيشة تحديؼ عمى أيزا   يداعج السدتسخ التعميػ إن كسا  السحاسبية،

 القيام السحاسبيؼ السيشييؼ عمى يتؽج  إنو عمى الدابع الجولي التعميسي السعيار يشص
 :باآلتي

 .ييؼالسيش السحاسبيؼ بيؼ الحياة مجػ بالتعميػ االلتدام تعديد -0

 .السيشة ألعزاء السدتسخة السيشية التشسية ومؽارد فخص إلى الؽصؽل تيديخ-8

 عمى والحفاظ لتطؽيخ السيشية السشعسات في لألعزاء مخاجعة معاييخ إنذاء-2
 .العامة السرمحة لحساية الالزمة السيشية الكفاءة

 .السيشييؼ ؼلمسحاسبي السيشية الكفاءة وتقؽيػ السدتسخ التطؽيخ ومتابعة مخاقبة -2

 األفخاد بيا يطؽر ان يسكؼ التي األنذطة فان الدابع السحاسبي التعميػ معيار ووفق
 : يمي فيسا تمخيريا يسكؼ ومياراتيػ، قجراتيػ

 نقاش حمقات ضسؼ األفكار ومشاقذة والسؤتسخات الجراسية الشجوات في السذاركة .0
 .وغيخىا

 إلى باإلضافة وغيخىا، واالطالع لسالحعة،وا كدالخبخة، الحاتي التعمػ عمى االعتساد .8
 تقشيات ، ججيجة أنعسة ججيجة، بخامج) العسل وخارج العسل، أثشاء السشعػ التجري 
 .السيشية السحاسبية االبحاث وإجخاء. السيشي الجور ألداء ُتدتخجم( ججيجة

 .لسحاسبيا التأىيل امتحانات وإجخاء السيشية، بالسدؤولية السختبطة الخسسية الجراسة .2
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الكفاءة السيشية لمذخكاء السدئهلهن عن مخاجعة القها م :  IES 8 السعيار-8
 (:IFAC,IES Edition,2019 ,P76-96-95) -السالية 

PROFESSIONAL COMPETENCE FOR ENGAGEMENT 
PARTNERS RESPONSIBLE FOR AUDITS OF FINANCIAL 

STATEMENTS 

 السحتخفؽن  السحاسبؽن  يطؽرىا التي السيشية ةالكفاء إثبات ىؽ ىحا السعيار مؼ اليجف
 السعيار ىحا يزعلسخاجعة القؽائػ السالية، حيث  شخيغ دور أداء عشج عمييا ويحافعؽن 
 لبيئات خاصة متطمبات فييا بسا السيشييؼ( لمسخاجعيؼ) لمسجققيؼ التأىيل متطمبات
 لعسمية العام يؽمالسف مقجمتو في الثامؼ التعميسي السعيار يبّيؼ و معيشة، وصشاعات
 :والتي مشعسة عسمية السخاجعة ان مؽضحا   السخاجعة

 .ميشية أحكام وإصجار تحميمية ميارات تطبيق تتزسؼ -0

 .إدارية بسيارات مؽجييؼ السيشييؼ مؼ فخيق قبل مؼ وتؤدػ-8

 .معيشة( نيج ، طخيقة) بسشيجية وتتقيج التكشؽلؽجيا مؼ مشاسبة صيغ وتدتخجم-2

 ومعاييخ الجولية، السخاجعة معاييخ) السالئسة، التخررية سعاييخال بكل وتمتدم-2
 السحاسبة ومعاييخ الجولية، السالية التقاريخ إعجاد ومعاييخ الجولية، الجؽدة رقابة

 .العالقة ذات دولية أم كانت محمية أخخػ  مطبقة معاييخ وأية ،(الجولية الحكؽمية

 .لسيشيةا لألخالق السطمؽبة بالسعاييخ تمتدم وايزا-5

 في عسؽما   السقبؽلة الجيجة لمسسارسات معاييخ تحجيج عمى يشص السعيار ىحا إن     
 لسحتؽػ  االساسية العشاصخ يؤسذ فيؽ السيشييؼ، لمسخاجعيؼ والتشسية التعميػ بخنامج
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، وتتسثل أىػ مخخجات التعمػ لمكفاءة السيشييؼ لمسخاجعيؼ والتطؽيخ التعميػ عسمية
 ي مخاجعة القؽائػ السالية:السيشية لمسذاركة ف

 العشاصخ مجاالت الكفاءة م
 الكفاءة الفشية: 0

 
الحؽكسة وادارة  –السحاسبة السالية والتقاريخ  –السخاجعة 
تكشؽلؽجيا  –الزخائ  –بيئة االعسال –السخاطخ 
 قؽانيؼ العسل والمؽائه التسؽيل واالجارة السالية–السعمؽمات 

 
 الفكخية السيارات السيارات السيشية 8

 ميارات االتراالت والعالقات الذخرية
 السيارات الذخرية 
 السيارات التشعيسية

 
القيم واالخالقيات والدمهك  2

 السيشي
 االلتدام بالسرمحة العامة

 الذغ السيشي واالحكام السيشية
 السبادغ االخالقية

 ,IES Edition,2019,P98-101) (IFAC السرجر:

 :)مراجعة البعد البٌئً(جودة المراجعة البٌئٌة-11

 السحمى الرعيج عمى الحجيثة االعسال بيئة في والتطؽرات التغيخات ظل في     
 وانسا ، لمسشذاة فقط السالية الجؽان  تقيػ عمى يشر  االىتسام يعج لػ ، والعالسي
 ، لمسشذاة االجتساعي واالداء البيئي واالداء االقترادؼ االداء بتقييػ اىتسام ىشاك
 متطمبات تمبية في يداىػ الحػ بالذكل الحكؽمة لقؽاعج الذخكات مخاعاة ومجػ

 متؽازن  اداء تحقيق عمى تشطؽؼ  الحقيقة التشسية فان ثػ ومؼ ، السراله اصحاد
 االجيال بحقؽق  السداس دون  والبيئية واالجتساعية االقترادية االبعاد كافة يخاعى
 .القادمة
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 بعاد التى ازداد االىتسام بيا فى االونة االخيخة ويعتبخ البعج البيئي أحج اىػ اال     
ان الذخكات تدتسج  كسا ، خاصة بعج ماشيجه العالػ مؼ زيادة معجالت  التجىؽر بيئي 

شخعيتيا مؼ السجتسع الحػ تعسل فيو ، ومؼ اىػ السحاور التى تديج مؼ رضاء 
ومؼ ىحا السشطمق  السجتسع عمى اداء الذخكة ىى الحفاظ عمى البيئة التى تعسل فييا ،

واحج اىػ ابعاد التشسية  أصبه االىتسام بالبعج البيئى محؽر عسل اساسي لمذخكات 
وتيتػ باظيار ذلغ البعج فى التقاريخ السالية السدتجامة  التى تدعى الذخكات لتحقيقو، 

 ليا .

ومؼ ىحا السشطمق اصبه ىشاك دور رئيدي لسيشة السخاجعة لفحص ومخاجعة        
البيئي لمذخكات باعتباره احج االبعاد الخئيدية التى يحتاجيا مدتخجمؽ التقاريخ البعج 

الساليو ، وفى ضؽء ذلغ اصبه عمى السخاجع اجخاء عسمية مخاجعة بيئية شاممة 
 البيئية الدياسات لتقييػلمسؤسدة االقترادية ، حيث تعتبخ اداة  ووسيمة عسمية وفعالة  

البيئي ليذ فقط فى الخطط والدياسات ولكؼ  البعج إدخال و االقترادية لمسؤسدات
 (025، ص 8102ايزا فى الدمؽك االدارؼ والثقافة التشعيسية لمسؤسدات)رواني ، 

وفى ضؽء تدايج االىتسام بالسخاجعة البيئية ، يسكؼ تشاول االطار الفكخؼ ليا عمى 
 الشحؽ التالي:

 مفهوم وأهمٌة المراجعة البٌئٌة:11/1

والبيئدة  دارةاال نعدام تؽافدق مدجػ لتحجيدج مدشعػ تقيديػ بأنيدا اجعة البيئيدة تعخف السخ      
 الدياسدة النجاز الشعام ذلغ الئسةوم فعالية مجػ وتحجيج السخططة البخامج مع لمسشذأة
 (00، ص 8102)رواني ، لمسؤسدة البيئية

اء عسميددة فحددص وتحميددل وتقيدديػ اقترددادؼ وبشددكسددا تعددخف السخاجعددة البيئيددو بانيددا      
عددددالي السدددددتؽؼ لمسذددددخوع كمددددو أو جدددددء مشددددو بالشدددددبة لالىددددجاف والخطددددط والدياسددددات 
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واالجخاءات والدشعػ البيئيدة باسدتخجام اسدالي  حدجيث بيدجف تخشديج االدارة بسدجؼ االلتددام 
 ( 052، ص  8102البيئي ) احسج و العكام ، 

اداريا ومؽضؽعيا كسا عخفت السخاجعة البيئية عمى أنيا أداة ادارية تتزسؼ نعاما      
تقؽم بتدييل سيطخة  ييجف الى تقييػ ادارة السشذاه بيجف حساية البيئة  ، حيث انو

 (22، ص  8102االدارة عمى االداء البيئي  وتحقيق التداميا تجاه البيئة )الجشج ، 

 السشيج بأنيا البيئية السخاجعة السرخؼ  لمسحاسبات السخكدؼ  الجياز عخفو      
 السالية السخاجعة يذسل الحؼ البيئية واألنذطة والبخامج لدياساتا بسخاجعة الخاص
 الفعمي االلتدام مجػ لفحص واألنذطة والبخامج الدياسات ىحه وفعالية كفاءة ومخاجعة
 السخاجعة، محل بالجية البيئية والبخامج األنذطة تحكػ التي والمؽائه القؽانيؼ بتطبيق
 بيا الخاصة البيانات ودقة صحة في الخأؼ بجاءوإ السالية الترخفات سالمة مؼ والتأكج
 تقخيخ وإعجاد البيئية واألنذطة والبخامج الدياسات تحقيق في والفاعمية الكفاءة ومجػ
 (.۲۷۱: ص8102، رواني) بحلغ

عجم وجؽد تعخيف محجد لمسخاجعة البيئة اال  وفى ضهء ماسبق يدتشج الباحث     
ى التاكج مؼ االمتثال لمقؽانيؼ والتذخيعات ان مععػ التعخيفات اجسعت عمى دورىا ف

البيئية  فى ضؽء خطط وسياسات السشذاة ، وان الحفاظ عمى البيئة ىى مدئؽلية 
دارة دور كبيخ فى ذلغ ، اما السخاجع مذتخكة بيؼ كافة االطخاف ويقع عمى اال

والتذخيعات لمجؽان  البيئية يقؽم بابجاء راػ فشي محايج عؼ مجؼ التدام السشذاة لمقؽانيؼ 
 البيئية ومجؼ مخاعاة البعج البيئ فى كافة خطط وسياسات السشذاه .

)شبؽ  مشيا  وتخجع أىسية ظيؽر السخاجعة البيئية واالىتسام بيا الى العجيج مؼ االسباد
 : (۲28، ص  ۳۱۲2و دمحم ، 

  الزغؽط مؼ االطخاف ذوػ السرمحة والقؽؼ السشافدة 
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  اصفات الجولية صجور العجيج مؼ التذخيعات والسؽ 
  مخاطخ التعخض لجداءات ووعقؽبات قؽانيؼ حساية البيئة 
 الزغؽط الستدايجة مؼ جساعات حساية البيئة 
  زيادة الؽعي البيئ لجؼ مدتخجمي التقاريخ السالية 
  زيادة مذاكل التمؽث البيئي واثاره 
 اصجار ايزاحات ومعاييخ ججيجة لمسخاجعة البيئية 
شاك اىتسام كبيخ بالسخاجعة البيئية نعخ لالىتسام بالبعج وفى ضؽء ذلغ اصبه ى     

البيئى فى جسيع مجاالت العسل ، وخاصة بعج مافخزتو مؼ بيئة االعسال الحجيثة مؼ 
العجيج مؼ الرشاعات واالدوات التى تديج مؼ تمؽث البيئة ، وفى ضؽء ذلغ ازداد 

االداء وىى مايعخف االىتسام بؽجؽد احج االسالي  او االدوات التى تخاق  ذلغ 
، ص  ۳۱۲2)الجشج ، بالسخاجعة البيئية ، كسا تشبع أىسية السخاجعة البيئية مؼ االتي

22): 
 تقجم لمسدتيمكيؼ تقاريخ عؼ االداء البيئي لمسشذات  -
تداعج السدتثسخيؼ فى تخشيج قخارتيػ االستثسارية واختيار االستثسار فى  -

 السشذات السمتدمة بيئيا
االمتثال لمقؽانيؼ والتذخيعات البيئية ، ومجؼ قجرتيا عمى  تداعج السشذات فى -

 استغالل مؽاردىا الستاحة افزل استغالل

 :مسإلٌة المراجع عن البعد البٌئً 11/2

يقع عمى السخاجع مجسؽعة مؼ السدؤليات لسخاجعة البعج البيئي  طبقا لمسعاييخ البيئية 
 :(21-21، ص  ۳۱۲۴)مؽسي، ، وتتسثل فى االتي

( بعشؽان االىجاف والسبادؼء العامة التي ۳۱۱ا لمسعيار الجولي رقػ )تطبيق -۲
تحكػ اداء عسمية مخاجعة القؽائػ السالية ، فان اليجف مؼ مخاجعة القؽائػ 
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 محجد عسل اإلطار طبقا الجؽىخية الشؽاحي كافة في السالية  قج تػ اعجادىا
 السأخؽذة السالية ئػبالقؽا يختبط ىحا السخاجع ورأؼ. السالية التقاريخ إلعجاد
 .مشيا محجد جان  عمى وليذ واحجة كؽحجة

 مخاجعة عشج والمؽائه القؽانيؼ مخاعاة بعشؽان( ۳2۱) رقػ الجولي لمسعيار تطبيقا -۳
 التدام عجم بأن يعتخف أن السخاجع عمى يتعيؼ رياالسع ليحا القؽائػ طبقا
 . السالية قؽائػال عمى اجؽىخي يؤثخ قج البيئية والمؽائه بالقؽانيؼ السشذأت

 ونطػ السخاطخ تقؽيػ بعشؽان( 211) رقػ لمسخاجعة الجولي لمسعيار تطبيقا -۴
 يتعيؼ( Risk Assessments and Internal controls) الجاخمية الخقابة
 مدتؽػ  عشج الحتسية السخاطخ تقؽيػ في السيشي حكسو استخجام السخاجع عمى
 مخاطخ تتزسؼ قج والتي التقؽيػ لغالسالئسة لح العؽامل وتحجيج السالية القؽائػ
 .بيئية األمؽر نتيجة اجؽىخي السالية القؽائػ تحخيف

 السدخاجعيؼ جعتددا إرشدادات( ۲۱۲۱) رقدػ لمسخاجعدة وليةجال التطبيقات زاحإي وفخ -2
 عشددج حدددباتيػ فددي أخددحىا يجدد  التددي البيئيددة ؽرمددلأل األساسددية االعتبددارات تحجيددج عمددى

 . السالية القؽائػ مخاجعة

 السخاطخ وتقيسات( ۴۲۱) رقػ الجولي لسخاجعةا معيار ضؽء في باألعسال سعخفةال -2
 التحقدددق إجدددخاءات( ۳2۱) رقدددػ الدددجولي السخاجعدددة سعيدددارل اتطبيقددد الجاخميدددة الخقابدددة نعدددػو 

 281،201،  22۱أرقام الجولية السخاجعة لمسعاييخ طبقا األخخػ  األساسية

 :مإثرة فٌهاوالعوامل ال جودة المراجعة البٌئٌة 11/3

تعتبخ السعمؽمات السحاسبية ىى السخخج الشيائى لمشعام السحاسبي ، وحتى تحقق      
ىحه السعمؽمات اليجف مشيا وتمبي احتياجات مدتخجمي التقاريخ السالية البج ان تتدػ 
بالجؽدة ، وتتدػ السعمؽمات السحاسبية بالجؽدة حيشسا يتؽافخ بيا مجسؽعة مؼ 
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االىسية الشدبية(، ومجسؽعة مؼ –السرجاقية  –السالئػ  الخرائص االساسية )
الخرائص الجاعسة ) القابمية لمسقارنة ، التؽقيت السشاس  ، القابمية لمفيػ (، حيث 

 يداىػ تؽافخ تمغ الخرائص فى تحديؼ مشفعة مدتخجمي السعمؽمات السحاسبية .

جؼ صحة ودقة تمغ وميشة السخاجعة يكؽن ليا الجور االكبخ فى التاكيج عمى م     
السعمؽمات ، ويقرج بعسمية السخاجعة ابجاء راػ فشى ماحيج عشج مجػ صحة وعجالة 

ى القؽائػ السالية ، وحيث ان التقاريخ السالية تحتؽػ عمى معمؽمات وبيانات ماورد ف
عجيجة مالية وغيخ مالية ، وكحلغ تحتؽؼ عمى السعمؽمات الستعمقة بالبعج البيئي 

 لسخاجع الخارجي يبجؼ رايو ايزا عؼ السعمؽمات الستعمقة بالبعج البيئي.لمسشذاه ، فان ا

وفى ضؽء ماسبق يتزه لشا ان عسمية مخاجعة البعج البيئي جدء مؼ عسمية      
السخاجعة بذكل عام ، كسا ان تحقيق الجؽدة لسيشة السخاجعة بذكل عام يشطبق كحلغ 

 عمى تحقيق الجؽدة فى مخاجعة البعج البيئى . 

 السخاجعدة، مجدال فدي البداحثيؼ قبدل مدؼ كبيدخ باىتسدام السخاجعدة جدؽدة مؽضؽع حعىيو 
 لثقددددة األساسددددي الدددددشج تعددددج العاليددددة السخاجعددددة جددددؽدة أن إلددددى ذلددددغ فددددي الدددددب  ويخجددددع

 لمسددداىسة فعدداال دورا   تمعدد  أنيددا كسددا الساليددة، وغيددخ الساليددة السعمؽمددات فددي السدددتثسخيؼ
 .السالي خارهواستق لمسجتسع االقترادؼ الشسؽ في

وتتعدددجد السفددداىيػ السخمتمفدددة لجدددؽدة السخاجعدددة بددداختالف وجيدددات الشعدددخ السعيشدددة بعسميدددة 
السخاجعددة ، ويسكددؼ تؽضدديه مفيددؽم عسميددة السخاجعددة فددى ضددؽء وجيددات الشعددخ السختمفددة 

 :(215كالتالي)سسخه و السؽازيشي ، ص 

التقاريخ  يف أخطاء وجؽد عجم: "السالية لمتقاريخ السدتخجمين نظخ وجية من -
 ".السالية
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السخاجعة  مشذأة مؼ السطمؽبة السيام جسيع إكسال" :السخاجعين نظخ وجية من -
 ". مخضية بطخيقة

 وفقا لمسعاييخ السخاجعة بعسمية السخاجع قيام: "السيشية السشظسات نظخ وجية من -
 " السيشية

أو  شذددأةلمس االقترددادية السذدداكل تجشدد  وسددائل إحددجػ: "السجتسلل  نظللخ وجيللة مللن -
 ". الدؽق 
 الشعام في خخق  باكتذاف السخاجع قيام احتسال بأنيا كسا تعخف جؽدة السخاجعة      

 الخخق  ىحا عؼ والتقخيخ لمعسيل، السالية التقاريخ إعجاد نعام في تحخيف أو السحاسبي
 عؼ بالتقخيخ السخاجع يقؽم أن باحتسال السخاجع استقالل عخفت كسا التحخيف، أو

، ص  ۳۱۲2) رحساني  و سخدوك ، لمعسيل السالية بالقؽائػ لتحخيفاتوا األخطاء
۲22). 
 يسكؼميشة السحاسبة شانيا شان اػ ميشة تدعى الى تحقيق الجؽدة لسيشتيا ، و و 

 اسساعيل، بؼ) يمي كساالسحاسبة  ميشة جؽدة تتحقق لكي الخئيدية السقؽمات تحجيج
 (:60 ص ،۳۱۲۲

 الحىشي واالستعجاد والعسمي العمسي التأىيل ؼم كاف   قجر لجييػ ميشيؽن  أعزاء-۲
 .الكافية والخبخة

 جاىجة تدعى السحاسبي، السيشي العسل شؤون  تشعيػ عمى تذخف ميشية تشعيسات-۳
 .لمغيخ أعزاؤىا يؤدييا التي السحاسبية لمخجمات السيشي السدتؽػ  لخفع
 لكل مخشجا   ؽن يك بحيث السيشة، أعزاء بيؼ عمييا متعارف السيشي لألداء معاييخ-۴

 .السيشي العسل دقة عمى صادقا   وحكسا   السيشة مداولي
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 ألعزاء السيشي الدمؽك تحكػ والتي السيشة، وسمؽك وآداد قؽاعج مؼ مجسؽعة-2
 العام الجسيؽر نفؽس في الثقة لبث تجعؽ كسا كخامتيػ، عمى والسحافعة السيشة

 .لخجماتيػ والستطمعيؼ السيشة أعزاء مع الستعامميؼ

كسا تتاثخ ميشة السخاجعة بسجسؽعة مؼ العؽامل التى تؤثخ عمى جؽدة عسمية      
السخاجعة ، والتى تعتبخ السخاجعة البيئية جدء مشيا ، ومؼ أىػ ىحه العؽامل السؤثخة فى 

 :(2۱2، ص  ۳۱۲۷)الجسيؽدؼ ،جؽدة ميشة السخاجعة االتي

عة بسجسؽعة مؼ العؽامل : تتأثخ جؽدة ميشة السخاج عهاما مختبطة بسكتب السخاجعة-أ
بالسكت  القائػ بعسمية السخاجعة ، وتتسثل أىػ تمغ العؽامل فى حجػ مكت   ةالسختبط

السخاجعة ، سسعة مكت  السخاجعة ، والقزايا السخفؽعة ضج السكت  ، وتخرص 
اتعاد السخاجعة ، ىيكل مكت  السخاجعة ، مجؼ االلتدام بتطبيق  مكت  السخاجعة ،
حيث تداىػ كل ىحه العؽامل فى التاثيخ عمى جؽدة  ييخ السحاسبيةالسبادؼء والسعا
 عسمية السخاجعة 

تتأثخ جؽدة ميشة السخاجعة بسجسؽعة مؼ العؽامل  عهاما مختبطة بفخيق السخاجعة :-ب
ة بالفخيق القائػ بالسخاجعة ، ومؼ أىػ ىحه العؽامل مجؼ استقالل السخاجع ، السختبط

شخاف عمى فخيق السخاجعة ، واالتراالت بيؼ فخيق خبخة فخيق عسل السخاجعة ، اال
حيث تداىػ كل ىحه العؽامل فى التاثيخ عمى جؽدة عسمية السخاجعة والعسيل ، 

 .السخاجعة

تتأثخ جؽدة ميشة السخاجعة بسجسؽعة مؼ : عهاما مختبطة بالسشذأه محا السخاجعة -ج
عؽامل حجػ السشذاه محل ، ومؼ اىػ ىحه الالسختبطة بالسشذاه محل السخاجعة العؽامل 

السخاجعة ، ىيكل الخقابة الجاخمية لمسشذاه ، تعقج العسميات السحاسبية لمسشذاه ومجؼ 
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حيث تداىػ كل ىحه العؽامل فى مسارسة الذخكة السالي  السحاسبة االبجاعية ، 
 .التاثيخ عمى جؽدة عسمية السخاجعة

ىى جدء مؼ ميشة السخاجعة يسكؼ القؽل أن السخاجعة البيئية  وفى ضهء ماسبق     
بذكل عام ، حيث انيا تختص بذكل اكبخ بسخاجعة البعج البيئى ، وندتشتج مؼ ذلغ 
 ان جؽدة السخاجعة البيئية تتؽقف ايزا العؽامل السؤثخة فى جؽدة السخاجعة بذكل عام. 

 :للمراجع الخارجًجودة االداء المهنً -11

 واألكاديسييؼ الباحثيؼ باىتسام اباتالحد لسخاق  السيشي األداء جؽدة حعيي     
 لمقؽائػ والسرجاقية الثقة دعػ في لمجور اليام نتيجة السخاجعة، لسيشة والسسارسيؼ
والعسل  الجؽىخية، التحخيفات مؼ خالية السالية القؽائػ بأن معقؽل تأكيج وتؽفيخ السالية،
 .ماتالسعمؽ  تساثل عجم تجنية في والسداىسة الؽكالة، مذاكل تخفيف عمى

عؼ  والتقخيخ اكتذاف عمى الحدابات مخاق  قجرة عؼ السيشي األداء جؽدةويعبخ      
 اإلدارة بيؼ السعمؽمات تساثل عجم وتخفيا السالية، القؽائػ في الجؽىخية األخطاء
 مراله حساية ثػ ومؼ عؼ اإلدارة، السمكية انفرال ظل في األسيػ وحسمة

 (0050، ص 8102)سعؽدؼ ، السداىسيؼ

وتعتبخ معاييخ السخاجعة مؼ اىػ العؽامل الحاكػ والسحجدة لالداء السيشي ، حيث      
انيا تحجد لمسخاجع كيفية القيام بؽظائفو ، وتعج بسثابة مقياس لسدتؽؼ االداء السيشي 
لمسخاجع الخارجى ،  ولقج قدست لجشة اجخاءات السخاجعة التابعة لمسجسع االمخيكي 

 :(852، ص  8102)الشعامي ، الى ثالثة اقدام السعاييخ لمسحاسبيؼ القانؽنيؼ ىحه 

 بذخص تتعمق ألنيا وذلغ الذخرية، أو العامة السعاييخ وتدسى :األولى السجسهعة•
 :اآلتي حد  معاييخ ثالثة وىي وعسميا عمسيا تأىيمو ناحية مؼ الخارجي السخاجع
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 مسارسة في خارجيال السخاجع استقالل. ۳. الخبخة واكتداد التجري ، التعميػ،. ۲
 .عسمو

 إنجاز أجل مؼ السدتقل الخارجي السخاجع قبل مؼ الؽاجبة السيشية العشاية بحل. ۴
 السخاجعة تقخيخ وكتابة األطخاف جسيع بيؼ الثقة تحؽز بحيث السخاجعة عسمية

 حد  معاييخ ثالثة أيزا وىي  السيجاني العسل معاييخ وتدسى :الثانية السجسهعة •
 : اآلتي

 الخقابة نعام دراسة. ۳. السداعجيؼ عمى التام واإلشخاف السخاجعة عسمية طتخطي-۲
  والسالئسة الكافية اإلثبات أدلة عمى الحرؽل. ۴. وتقؽيسو الجاخمية

 :معاييخ أربعة وىي السخاجعة، تقخيخ إعجاد معاييخ وتدسى :الثالثة السجسهعة• 

 السحاسبية لمسبادغ وفقا معجة يةالسال القؽائػ كانت إذا فيسا التقخيخ يؽضه أن يج . 0
 .عاما قبؽال والسقبؽلة عمييا الستعارف

 أخخػ  إلى فتخة مؼ وتجانذ بثبات مطبقة السبادغ تمغ بأن التقخيخ يبيؼ أن يج . 8

 .ذلغ غيخ إلى اإلثارة أو السالية الحقائق عؼ كامال إفراحا التقخيخ يبيؼ أن يج . 2 
 واحجة كؽحجة السالية القؽائػ عمى الخارجي عالسخاج رأؼ التقخيخ يبيؼ أن يج . 2

 يؽضه أن عميو يج  السالية، القؽائػ عمى رأيو يبيؼ أن السخاجع يدتطيع ال وعشجما
 ذلغ إلى أدت التي األسباد

( الى تاثخ االداء السيشي لسخاق  212، ص  8102كسا اشارت دراسة )الشييؽم ، 
 تي:الحدابات بسجسؽعة مؼ العؽامل ، تتسثل فى اال

 طؽل فتخة ارتباط مخاق  الحدابات-5             .السخاجعة مكت  حجػ-0
 التخرص الرشاعي-2            .السخاجعة مكت  سسعة. 8
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 الجعاوؼ القزائية-2        .السخاجعة بخالف اخمجمات. 2
 خبخة مخاق  الحدابات-2                   .السخاجعة أتعاد. 2
اىسية االىتسام باالداء السيشي لمسخاجع الخارجي  يتزه لشا وفى ضهء ماسبق 

باعتباره العشرخ االساسي فى عسمية السخاجعة ، ويتاثخ االداء السيشي لمسخاجع بالعجيج 
، لحا فان رقابة وتطؽيخ االداء السيشي لمسخاجع الخارجى باستسخار يعتبخ مؼ العؽامل 

 عشرخ اساسي فى تحديؼ جؽدة عسمية السخاجعة

ة بٌن جودة االداء المهنً للمراجع الخارجً وجودة العالل-12

 : المراجعة البٌئٌة فى ضوء معاٌٌر التعلٌم المحاسبً الدولٌة 

ازداد االىتسام بسؽضؽع االىتسام والحفاظ عمى البيئة فى االونة االخيخة وبخاصة      
ء ذلغ بعج مافخضتو بيئة االعسال الحجيثة مؼ مجاالت عجيجة لتمؽث البيئة ، وفى ضؽ 

ازداد االىتسام بالبعج البيئى فى بيئة االعسال باعتباره احج الخكائد االساسية لتحقيق 
 التشسية السدتجامة .

وميشة السخاجعة شانيا مثل اػ ميشة شيجت تطؽرات عجيجة مؼ اىسيا ظيؽر      
مايعخف بالسخاجعة البيئية لسؽاكبة ذلغ االىتسام ، حيث اصبه عمى السخاجع دور فى 

ص مجؼ التدام مشذات االعسال بالحفاظ عمى البعج البيئى والتقخيخ عؼ ذلغ ، فح
حيث لػ يعتج نعخة السدتثسخيؼ وغيخىػ مؼ مدتخجمي التقاريخ السالية مقترخة عمى 
تقييػ االداء السالي فقط ، وانسا تعتسج قخارات السدتثسخيؼ وغيخىػ مؼ مدتخجمي 

عجة ابعاد ، البعج االقترادؼ ، والبعج البيئ ، التقاريخ السالية عمى تقييػ الذخكات مؼ 
والبعج االجتساعي ، والبعج الحؽكسي ، حيث يشعكذ ذلغ عمى تحقيق استخاتيجية 

 الجولة فى تحقيق التشسية السدتجامة.
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ويعانى االداء السيشيى لمسخاجع الخارجى مؼ العجيج مؼ اوجو القرؽر التى تذكل      
ة السيشية لمسخاجع فى اداء ميشة السخاجعة بالجؽدة عشرخ اساسي فى انخفاض الكفاء

العالية ، وتتسثل اىػ اوجو ىحه القرؽر فى انخفاض مدتؽػ التاىيل العمسى والعسمى 
لمسخاجع بالذكل الحػ يداعجه فى ااداء عسمو بسدتؽػ عالى مؼ الجؽدة ، حيث تعاني 

خامه التعميػ بخامج التعميػ السحاسبى مؼ  عجم وجؽد شخوط جيجة لاللتحاق بب
السحاسبي ، وكحلغ عجم تزسؼ البخامج التعميسية لسشاىج خاصة بالبعج البيئى فى 
بخامج التعميػ السحاسبي ، وكحلغ انخفاض مدتؽػ السيارات السيشية والخبخات العسمية 
لجؼ السخاجع ، و عجم مؽاكبة متطمبات التطؽيخ السيشي السدتسخ الداء السخاجع لمبعج 

 ، ويشعكذ ذلغ عمى انخفاض مدتؽؼ جؽدة السخاجعة لمبعج البيئي. البيئى لمذخكات

فى تحديؼ الكفاءة السيشية   IAESويداىػ تبشي معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية      
لمسخاجع الخارجي بذكل عام ، حيث تيتػ ىحه السعاييخ بؽضع متطمبات لمقبؽل فى 

البخامج التعميسية الجيجة ،  بخامج التعميػ السحاسبي ، وكحلغ تبشى مجسؽعة مؼ
واالىتسام بخفع مدتؽؼ السيارات السيشية وتقييسيا ، وكحلغ االىتسام بخفع مدتؽؼ الخبخة 
العسمية لمسخاجع ، واالىتسام بالبعج الدمؽكي واالخالقى باعتباره احج االبعاد الخئيدة فى 

 رفع الكفاءة السيشية لمسخاجع.

كبة التطؽيخ السيشي السدتسخ لسيشة السخاجع ، ووضع كسا تيتػ ىحه السعاييخ بسؽا      
مجسؽعة مؼ الستطمبات والذخوط لسسارسة ميشة السخاجعة بالذكل الحػ يداىػ فى 

 االرتقاء بجؽدة مخخجات ميشة السحاسبة والسخاجعة 

وفى ىحا الدياق يتبشي ىحا البحث رؤية لالرتقاء بجؽدة االداء السيشي لسخاق  
دة مخاجعة البعج البيئي فى ضؽء معاييخ التعميػ السحاسبيى الحدابات لتحديؼ جؽ 

 :الجولية ، والذكل التالى يمخص ىحه الخؤية 
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 السرجر : اعجاد الباحث

ومؼ خالل الشسؽذج الدابق يؽضه الباحث رؤيتو لالرتقاء بجؽدة االداء السيشي 
سحاسبي الجولية لمسخاجع الخارجى عؼ مخاجعة البعج البيئي  فى ضؽء معاييخ التعميػ ال

 مؼ خالل االتي:
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ان االىتسام بذخوط القبؽل فى بخامج التعميػ السحاسبي وبخاصة السعخفة  -
بالبيئة السحيطة يداىػ فى تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع عؼ البعج 

 البيئي ومؼ ثػ تحدؼ جؽدة السخاجعة البيئية
حاسبي يداىػ فى وضع مشاىج عمسية متعمقة بالبيئة  فى بخامج التعميػ الس -

تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع عؼ البعج البيئي ومؼ ثػ تحدؼ جؽدة 
 السخاجعة البيئية.

تشسية السيارات الفكخية والتشعيسية و العالقات  وخاصة مع الجيات البيئية  -
وكحلغ السيارات الذخرية يداىػ فى تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع 

 تحدؼ جؽدة السخاجعة البيئية عؼ البعج البيئي ومؼ ثػ
تؽافخ قجر مؼ الخبخة بسخاجعة البعج البيئي لمذخكات السحاسبي يداىػ فى  -

تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع عؼ البعج البيئي ومؼ ثػ تحدؼ جؽدة 
 السخاجعة البيئية

االىتسام بالقيػ واالخالقيات والدؽلغ السيشي وبخاصة تجاه البيئة والسجتسع  -
ي يداىػ فى تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع عؼ البعج البيئي السحاسب

 ومؼ ثػ تحدؼ جؽدة السخاجعة البيئية
تقييػ مدتؽػ الكفاء السيشية عؼ البعج البيئي باستسخار السحاسبي يداىػ فى  -

تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع عؼ البعج البيئي ومؼ ثػ تحدؼ جؽدة 
 السخاجعة البيئية

لسيشي السدتسخ وبخاصة عؼ البعج البيئي وتطؽراتو السحاسبي التطؽيخ ا -
يداىػ فى تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع عؼ البعج البيئي ومؼ ثػ 

 تحدؼ جؽدة السخاجعة البيئية.
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وفى ضؽء ىحه الخؤية يخؼ الباحث ان معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية تداىػ فى 
جع عؼ البعج البيئي ويشعكذ ذلغ عمى جؽدة عسمية االرتقاء بجؽدة االداء السيشي لمسخا

 خاجعة البيئية بسخاحميا السختمفةالس

 الدراسة المٌدانٌة -13

يتشاول الباحث في ىحا القدػ االسذ السشيجية لمجراسة السيجانية ، وتحميل      
ي البيانات واختبار فخوض الجراسة ، والشتائج التي تؽصمت الييا الجراسة السيجانية والت

 في ضؽئيا نخخج بسجسؽعو مؼ التؽصيات العسمية .

 : منهجٌة الدراسة المٌدانٌة 13/1 

يتشاول ىحا الجدء الخطؽات السشيجية الستبعة إلجخاء تمدغ الجراسدة السيجانيدة، حيدث      
تؽضددده لشدددا ، دوافدددع االىتسدددام بالعالقدددة بددديؼ متغيدددخات البحدددث،  مجتسدددع البحدددث والعيشدددة 

حرؽل عمى البيانات ، ، األسدالي  االحردائية السددتخجمة ، السدتخجمة  ، مرادر ال
 ويسكؼ تشاول ذلغ عمى الشحؽ التالي:

 دواف  االىتسام بالعالقة بين متغيخات البحث 13/1/1

يتسثل الجافع الخئيدي ليحه الجراسة في تديجا االىتسام بالحفاظ عمى البيئة واعتبار      
حقيق التشسية السدتجامة ، وفى ىحا الدياق ازدادت البعج البيئي احج االبعجا الخئيدية لت

الحاجة الى ضخورة تاكيج السخاجع الخارجي عشج قيامو بعسمية السخاجعة بالتاكيج عمى 
مجؼ التدام السشذاه محل السخاجعة بالحفاظ عمى البيئة ولحلغ ظيخ ما يعخف بالسخاجعة 

شي لمسخاجع الخارجي عؼ البيئية ، وفى اطار انخفاض مدتؽؼ التاىيل العمسي والسي
مخاجعة االداء البيئي  خاصة في ظل التغييخات البيئية الحجيثة ، ظيخت لشا الحاجة 
الػ ضخورة رفع مدتؽؼ االداء السيشي لمسخاجع عؼ مخاجعة البعج البيئي، ويداعج 
تطبيق معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية الرادرة عؼ االتحاد الجولي لمسحاسبيؼ في 
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حا الجور ، لحا يتؽقع الباحث وجؽد دور كبيخ ليحه السعاييخ في تحديؼ جؽدة تطؽيخ ى
كافة  االداء السيشي لمسخاجع عؼ البعج البيئي ومؼ ثػ تحديؼ جؽدة السخاجعة البيئية في

 مخاحميا.

 مشيج الجراسة السيجانية:13/1/4

بحث اعتسج الباحث عمى السشيج الؽصفي التحميمي لتحقيق أىجاف ال  
دية والستسثمة في تطؽيخ االداء السيشي لمسخاجع الخارجي عؼ مخاجعة الخئي

، باالعتساد تعتسج البعج البيئي فى ضؽء معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية
 .عمى قائسة االستبيان في جسع البيانات األولية الالزمة لسؽضؽع الجراسة

 مجتس  وعيشة البحث:13/1/3

فى ء ىيئة التجريذ العامميؼ في أقدام السحاسبة يتسثل مجتسع البحث في أعزا      
، وكحلغ السخاجعيؼ السيشيؼ مسارسي السيشة ، ومدتخجمي التقاريخ  الجامعات السرخية

 كال مؼ  مؼمفخدة  051مكؽنة مؼ الباحث عمى عيشة عذؽائية  واعتسجالسالية ، 
جعيؼ ، والسخا فى الجامعات السرخية اعزاء ىيئة التجريذ بأقدام السحاسبة

 ، ومدتخجمي التقاريخ السالية . جسيؽرية مرخ العخبيةالسسارسيؼ لمسيشة في 

 أداة جس  البيانات: 13/1/2

الباحث عمى االستبيان كأداة اساسيو لجسع البيانات الستعمقة بسؽضؽع اعتسج      
الجراسة ، وقج تػ االستفادة مؼ الجراسات الدابقة في بشاء وتكؽيؼ االستبيان ، وكحلغ 
عخضيا عمى مجسؽع مؼ الخبخاء والستخرريؼ مؼ األساتحة لبشاء قائسة استقراء 

 محكسو تحقق أىجاف البحث.
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 مدتهى صجق قا سة االستبيان : 13/1/2

تػ إخزاع قائسة االستبيان لشؽعيؼ مؼ االختبارات لتقييػ مدتؽػ الرجق       
 -الشحؽ التالي :  العاىخؼ ومدتؽػ التخابط بيؼ عشاصخ القائسة وتفريالتيسا عمى

 : الرجق الظاىخي : 13/1/2/1

بقدػ  أعزاء ىيئة التجريذ تػ تحكيػ قائسة االستبيان مؼ خالل مجسؽعة مؼ    
) فئة األساتحة ( ، وتػ ترؽي  العجيج مؼ التداؤالت  مرخبالجامعات في  السحاسبة

 دون التطخق لمسحاور الخئيدية .

 : مدتهى االتداق : 13/1/2/4
قائسة استبيان برؽرة مبجئية مؽزعة عمى الفئات لمسدتقري مشيػ ،  81ؽزيع تػ ت    

تػ إخزاع البيانات السجسعة الختبار ألفا لتحجيج مدتؽػ االتداق ، وقج بمغت قيسة 
وىي درجة جيجة إحرائيا  بالذكل الحؼ لػ يتطم  معو إجخاء  15152معامل االختبار 

 االستبيان . أية تعجيالت عمى البشاء الييكمي لقائسة
 : آليات تهزي  وتجسي  قا سة االستبيان :  13/1/2

اعتسج الباحث عمى التدميػ السباشخ باليج لقائسة االستبيان مع تؽضيه أية       
 استفدارات يخغ  في بيانيا مؼ خالل السدتقري مشيػ .

يذ أعحاء ىيئة التجر قائسة استبيان تػ تؽزيعيا عمى  051وقج تػ تؽزيع عجد       
بقدػ السحاسبة بالجامعات الدعؽدية، والسخاجعيؼ الخارجييؼ مسارسي السيشة ، 

ويؽضه الججول تؽزيع قؽائػ االستقراء واالستجابات ،  ومدتخجمي القؽائػ السالية  
 ( .  0-02رقػ ) الؽاردة و السدتبعجة  والشدبة السئؽية لكل فئو مؼ مفخدات العيشة
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 االستبيان موضوع البحث( ملخص قائمة  1-13جدول رقم )

احلجم  فئة العينة
ادلبدئي 
 للعينه

االستجاابت 
 الواردة

االستجاابت 
 ادلستبعدة

االستجاابت 
 الصحيحة

النسبة ادلئوية لكل 
 فئه يف العينة

 %10.64 63 3 64 05 أعضاء هيئة التدريس
 %30.34 33 15 63 05 ادلراجعني اخلارجيني

 %05.40 44 14 64 05 مستخدمي التقارير ادلالية
 155 154 42 131 105 اإلمجايل

 ادلصدر : إعداد الباحث

 : آليات اإلدخال :  13/1/2

لإلجابة غيخ مؽافق تساما  ،  0تػ إدخال قائسة االستبيان مؼ خالل إعطاء الخقػ        
والسعبخة عؼ مؽافق تساما ، حيث تػ اإلدخال عمى حدمة البخامج السكتبية  5وتتجرج إلى 

Excel  كبخنامج وسيط قبل نقل البيانات لحدمة بخامج التحميل اإلحرائي اإلصجار
 .SPSS والسعخوفة اخترارا بد 82

 : األساليب اإلحرا ية : 13/1/8

 اعتسج البحث عمى األسالي  التالية : 

 Descriptive Statistics: األساليب اإلحرا ية الهصفية  13/1/8/1
Techniques : 

ألسالي  السعتسج عمييا لبيان السعمسات اإلحرائية الخئيدية مجسؽعة مؼ ا      
الستسثمة في الستؽسط ، أقل قيسة ، أكبخ قيسة ، التكخارات ، وتبعية الستغيخ لمتؽزيع 

 الطبيعي ، حيث تعطي تمغ األسالي  فكخة عامة عؼ خرائص التؽزيع .

 :Apha-cronbach: إختبار ألفا  13/1/8/4
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ألفا لتقجيخ مدتؽػ الرجق قبل تؽزيع قائسة االستبيان ، ثػ  يدتخجم اختبار        
اختبار مدتؽػ الثبات بعج التؽزيع ، ويعكذ االختبار برفة عامة مدتؽػ االتداق 

 بيؼ مجسؽعة التداؤالت السكؽنة لقائسة االستبيان .

 :KRuskal -Walisاختبار كخوسكال والس :  13/1/8/3

خجم فى اختبار الفخوق بيؼ الستؽسطات بيؼ اكثخ وىؽ اختبار ال معمسي يدت         
تخجم فى حالة عجم تؽافخ شخوط االختبار الالمعمسي ، دمؼ عيشتيؼ مدتقمتيؼ ، وي
 . وىؽ بجيل لتحميل التبايؼ

 :  معاما االرتباط سبيخمان: 13/1/8/2

لتحجيج نؽع  وىؽ اختبار ال معمسي يدتخجم فى دراسة العالقة بيؼ الستغيخات       
تخجم فى حالة عجم تؽافخ شخوط االختبار د، وي طبيعة العالقة بيؼ الستغيخاتو 

 .الالمعمسي

 تحلٌل البٌانات واختبار فروض البحث:  13/2

 اختبار الرجق )ألفا كخونباخ( 13/4/1

االستبيان عمى جسيع محاور الجراسة وبمغت قيسة تػ اختبار صجق وثبات قائسة      
. وىؽ ما يؤكج صجق وثبات قائسة 21وىى ندبة اكبخ مؼ .  25معامل الفا كخونباخ 

 االستبيان وصالحيتيا لمتحميل .

تداؤالت قا سة لمستغيخات الجيسهغخافية و  الخرا ز اإلحرا ية الهصفية 13/4/4
 :االستقراء

 الخرا ز اإلحرا ية الهصفية لمستغيخات الجيسهغخافية 13/4/4/1
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حرا ية الهصفية لمستغيخات ( الخرا ز اإل4-13يبين الججول التالي )
 الجيسهغخافية

الستهسط  الستغيخ
 الحدابي

أدنى 
 قيسة

أعمى 
 قيسة

 االنحخار
 السعياري 

 تكخارات  عشاصخ الستغيخات

 مدتخجم مخاج  عزه تجريذ .8 3 1 1.83 فئة السدتقري مشيم
23 33 42 

 بكالهريهس ماجدتيخ دكتهراه .22 3 1 1.22 السؤىا
44 31 22 

 اخخى  تسهيا اقتراد اداره محاسبو .22 3 1 1.22 التخرز
22 13 3 8 1 

 11اكثخ من  11سشهات الى 2من  سشهات2اقا من  .2 3 1 1.28 سشهات الخبخة
33 38 31 

 من إعداد الباحث وفك مخرجات التحلٌل اإلحصائى المصدر :

 ومؼ الججول الدابق يتزه االتي:

 22ؼ أعزاء ىيئة التجريذ فى االستبيان وعجدىػ مذاركة ند  كبيخة م -
 مدتخجم لمقؽائػ السالية. 82وعجد  22يمييػ السخاجعيؼ 

ماجدتيخ  20بكالؽريؽس وعجد  21اكبخ تكخارات لمسؤىالت العمسية السذاركة  -
دكتؽراه ، وكانت اغمبية التخررات السذاركة في االستبيان تخرص  88و 

 محاسبو
 01الى  5غالبيتيا في السدتؽػ الستؽسط مؼ  سشؽات الخبخة لمسذاركيؼ -

سشؽات  01سشؽات وكحلغ وججد عجد كبيخ مؼ ذوػ الخبخات الكبيخة اكبخ مؼ 
 مذارك ويشعكذ ذلغ زيادة القؽة التحميمية لالستبيان. 22بمغ عجدىػ 

 الخرا ز اإلحرا ية الهصفية لسحاور أسئمة الجراسة 13/4/4/1

ػ االول لألسئمة ، نؽضه قيػ قبل تؽضيه الخرائص الؽصفية لمقد -
ل الستؽسطات الحدابية لسقياس ليكخت الخساسي والتي في ضؽؤىا يتػ الحرؽ 
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، وتتسثل الستؽسطات الحدابية لسقياس عمى الشتيجة الخاصة بكل محؽر 
 ليكخت الخساسي في االتي :

 ( الستؽسطات الحدابية لميكخت الخساسي2-02ججول )
 السدتهى  الستهسط السخجح 

 غيخ مهافق عمى االطالق 1.81الى  1من 

 غيخ مهافق 4.2الى  1.81من 
 

 محايج 3.21الى  4.21من 

 مهافق 2.41الى  3.21من 

 مهافق بذجه 2الى  2.41من 

 من إعداد الباحث  المصدر : -

وفى ضؽء  الججول الدابق يتػ تحجيج نتيجة كل محؽر مؼ أقدام قائسة 
 االستقراء

القدم  -را ز اإلحرا ية الهصفية لسحاور أسئمة الجراسةالخ 13/4/4/1/1
 األول

( الخرائص اإلحرائية الؽصفية لسحاور أسئمة 2-02يبيؼ الججول التالي ) -
 :أىسية معاييخ التعميػ السحاسبي الجوليةالقدػ األول  -االستبيان

القدػ  -( الخرائص اإلحرائية الؽصفية لسحاور أسئمة االستبيان2-02ججول )
 لاألو 

تخميد  اسم الستغيخ القدم االول
 الستغيخ

الهسط 
 الحدابي

أدنى 
 قيسة

أعمى 
 قيسة

االنحخار 
 السعياري 

 الشتيجة

 
 
 

أىسية معاييخ 

تداىم معاييخ التعميم السحاسبي الجولية في وض  مجسهع 
 من الذخوط والستطمبات لمقبهل ببخامج التعميم السحاسبي

X1_1 2.22 1 2 43. هافق بذجهم 

 بسشاىج االىتسام بزخورة السحاسبي التعميم بخامج تهصي
 السعمهمات وتكشهلهجيا التشظيسية والسعخفة السحاسبة

X1_2 2.24 1 2 42. مهافق بذجه 
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 المصدر : من إعداد الباحث  وفق نتائج التحليل اإلحصائي -

 ومن الججول الدابق يتزح االتي:

اظيخت قيػ الستؽسط الحدابي لستغيخات معاييخ التعميػ السحاسبي وجؽد اتفاق  -
ة عمى جسيع معاييخ التعميػ السحاسبي وبخاصة دورىا فى حؽل السؽافقة  بذج

 2.12دعػ التطؽيخ السيشي السدتسخ حيث كانت اكبخ متؽسط حدابي شؽىج 
، وتخواحت  2.12، وكحلغ االىتسام بالقيػ والقؽاعج االىالقية بمغ متؽسطيا 

، وكميا  2.12باقى متؽسطات متغيخات التعميػ السحاسبي حؽل  متؽسط 
 تفاق مععػ عيشة الجراسة عمى اىسية معاييخ التعميػ السحاسبيتذيخ الى ا

القدم  -الخرا ز اإلحرا ية الهصفية لسحاور أسئمة الجراسة 13/4/4/1/4
 الثاني

( الخرائص اإلحرائية الؽصفية لسحاور أسئمة 5-02الججول التالي ) -
 :جؽدة االداء السيشي عؼ البعج البيئيالقدػ الثاني  -االستبيان

 بالسيارات االىتسام زيادة في السحاسبي التعميم بخامج تداىم التعميم السحاسبي
 والسيارات االتراالت وميارات الفكخية السيارات مثا السيشية

 وغيخىا الذخرية والعالقات التشظيسة

X1_3 2.22 1 2 43. مهافق بذجه 

 االىتسام ضخورة عمى الجولية السحاسبي التعميم معاييخ تؤكج
 السرمحة وتحقيق  والدمهكية االخالقية والقهاعج بالقيم

 العامة

X1_4 2.22 1 2 12. مهافق بذجه 

 لعسميةا الخبخة دعم عمى السحاسبي التعميم بخامج تعسا
 لعسمية الفشية الكفاءة رف  في يداىم الحى بالذكا لمسخاج 

 السخاجعة

X1_5 2.22 1 2 43. مهافق بذجه 

 الكفاءة مدتهيات بتقييم السحاسبي التعميم بخامج تيتم
 لسسارسة مال م بسدتهي  تستعو لزسان السخاج  لجي السيشية

 السيشة

X1_6 2.22 1 2 41. مهافق بذجه 

 االىتسام دعم في الجولية السحاسبي التعميم بخامج تداىم
 لمسخاجعين السدتسخ السيشي بالتطهيخ

X1_7 2.28 1 2 13. مهافق بذجه 

 تهافخ ضخورة  الجولية الحاسبي التعميم معاييخ تزسن
 عشج السدئهلهن  لمذخكاء الالزمة السيشية الكفاءة متطمبات
 الفشية ءةالكفا مدتهي  رف  خالل من  السالية القها م مخاجعة

 السيشة واخالقيات وقيم ، السيشية السيارات و ،
 

X1_8 2.22 1 2 43. مهافق بذجه 
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القدػ  -( الخرائص اإلحرائية الؽصفية لسحاور أسئمة االستبيان5-02ججول )
 الثاني

 المصدر : من إعداد الباحث  وفق نتائج التحليل اإلحصائي -

 ومن الججول الدابق يتزح االتي:

 جؽدة االداء السيشي عؼ البعج البيئياظيخت قيػ الستؽسط الحدابي لستغيخات  -
وجؽد اتفاق حؽل السؽافقة  بذجة عمى جسيع مؤشخات جؽدة االداء السيشي عؼ 
البعج البيئي وكان اكثخ السؤشخات ليا دور اكبخ فى جؽدة االداء السيشي 
البيئي ىؽ التطؽيخ السيشي السدتسخ لمبعج البيئى لمسخاجع حيث شؽىج اكبخ 

ة البعج البيئي ، يمي ذلغ الخبخة العسمية لسخاجع 2.15متؽسط حدابي شؽىج 
البعج البيئي ، وتخواحت باقى  2.18وكحلغ السيارات السيشية لسخاجعة 2.12

تخميد  اسم الستغيخ القدم االول
 الستغيخ

الهسط 
 الحدابي

أدنى 
 قيسة

أعمى 
 قيسة

االنحخار 
 السعياري 

 الشتيجة

 
 
 

جهدة االداء 
السيشي عن البعج 

 البيئي

 يالسحاسب التعميم بخامج في لمقبهل متطمبات تهافخ يداىم
 عن لمسخاج  الفشية الكفاءة تحدين في السحيطة البيئة عن

 البيئي البعج

Y1_1 2.82 1 2 33. مهافق بذجه 

 السحاسبي التعميم بخامج في  البيئة بسشاىج االىتسام يداىم
 البيئي البعج عن لمسخاج  الفشية الكفاءة تحدين في

Y1_2 2.24 1 2 42. مهافق بذجه 

 والذخرية الفكخية السيارات من مجسهعة تهافخ يداىم
 رف  في   البيئي البعج عن وبخاصة والعالقات والتشظيسية
 البيئي البعج لسخاجعة الالزمة السيشية السيارات مدتهي 

Y1_3 2.24 1 2 42. مهافق بذجه 

 والدمهكيات  واالخالقيات القيم من مجسهعة تهافخ يداىم
 البيئي البعج عن السخاج  اداء تحدين في  بالبيئة الستعمقة

Y1_4 2.21 1 2 42. مهافق بذجه 

 البيئة عن العسمية الخبخة متطمبات من مجسهعة تهافخ يداىم
 البيئي البعج عن السخاج  اداء تحدين في

Y1_5 2.23 1 2 42. مهافق بذجه 

 البعج عن لمسخاج   السيشية الكفاء مدتهي  تقييم تهافخ يداىم
 البيئي البعج نع السخاج  اداء تحدين في البيئي

Y1_6 2.88 1 2 33. مهافق بذجه 

 البيئي البعج عن لمسخاج  السدتسخ السيشي التطهيخ يداىم
 البيئي البعج عن السخاج  اداء تحدين في

Y1_7 2.22 1 2 41. مهافق بذجه 

 عن السيشية الكفاءة  متطمبات من مجسهعة وض  يداىم
 البعج مخاجعة شجع السدئهلهن  لمذخكاء الالزمة البيئي البعج
  البيئي البعج عن السخاج  اداء تحدين في القها م في البيئي

Y1_8 2.21 1 2 48. مهافق بذجه 
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وكميا  2.18،  2.22متؽسطات متغيخات التعميػ السحاسبي بيؼ  متؽسط 
تذيخ الى اتفاق مععػ عيشة الجراسة مؤشخات جؽدة االداء السيشي عؼ البعج 

 البيئي

القدم  -لسحاور أسئمة الجراسة الخرا ز اإلحرا ية الهصفية 13/4/4/1/4
( الخرائص اإلحرائية الؽصفية لسحاور أسئمة 2-02الججول التالي )الثالث

 القدػ الثالث جؽدة السخاجعة البيئية: -االستبيان

 -( الخرائص اإلحرائية الؽصفية لسحاور أسئمة االستبيان2-02ججول )
 الثالثالقدػ 

 المصدر : من إعداد الباحث  وفق نتائج التحليل اإلحصائي -

 ومن الججول الدابق يتزح االتي:

وجؽد اتفاق  جؽدة السخاجعة البيئيةاظيخت قيػ الستؽسط الحدابي لستغيخات  -
كثخ وكان ا السخاجعة البيئيةحؽل السؽافقة  بذجة عمى جسيع مؤشخات جؽدة 

تقييػ الخقابة الجاخمية  ىؽ  السخاجعة البيئية السؤشخات ليا دور اكبخ فى جؽدة 
، يمي  2.15حيث شؽىج اكبخ متؽسط حدابي شؽىج الستعمقة بالبعج البيئي 

، وتخواحت باقى متؽسطات  2.12ذلغ الخبخة العسمية لسخاجعة البعج البيئي 

تخميد  اسم الستغيخ القدم االول
 الستغيخ

لهسط ا
 الحدابي

أدنى 
 قيسة

أعمى 
 قيسة

االنحخار 
 السعياري 

 الشتيجة

 
 
 

جهدة االداء 
السيشي عن البعج 

 البيئي

 في البيئي البعج لسخاجعة التخطيط عسمية جهدة تداىم
 البيئية السخاجعة جهدة تحدين

Y2_1 2.23 1 2 1.11 مهافق بذجه 

 لبعجا عمى الخقابة متزسشة الجاخمية الخقابة تقييم يداىم
 البيئية السخاجعة جهدة تحدين في البيئي

Y2_2 2.22 1 2 1.12 مهافق بذجه 

 في البيئي البعج بسخاجعة الستعمقة االثبات ادلة جهدة  تداىم
 البيئية السخاجعة جهدة تحدين

Y2_3 2.22 1 2 1.14 مهافق بذجه 

 تحدين في البيئي البعج عن السخاج  تقخيخ  جهدة  يداىم
 البيئية عةالسخاج جهدة

Y2_4 2.22 1 2 1.12 مهافق بذجه 
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وكميا تذيخ الى  2.12،  2.12بيؼ متؽسط  جؽدة السخاجعة البيئية متغيخات 
 السخاجعة البيئية.اتفاق مععػ عيشة الجراسة مؤشخات جؽدة 

 اختبار فروض البحث وتحلٌل النتائج: 13/3

 يدعى الباحث في ىحا القدػ الى اختبار فخوض البحث التالية : -

: ال تهجج اختالفات ذات داللة احرا ية  الفخ  الخ يدي األول 13/3/1
 .مشيم حهل أىسية معاييخ التعميم السحاسبيبين اراء السدتقرى 

ولتحجيج االسمؽد االحرائي السشاس  الجخاء ىحا االختبار تػ استخجام اختبار 
Shapiro-wilk  لتحجيج مجؼ تبعية البيانات لمتؽزيع الطبيعى ، وباجخاء االختبار

 تػ التؽصل الى ان بيانات الستغيخات ال تتبع التؽزيع الطبيعي ، وال الختبار
الفخوق بيؼ متؽسطات اكثخ مؼ عيشتيؼ مدتقمتيؼ فى ىحه الحالية ، يكؽن 

اء االختبار تػ التؽصل الى ، وباجخ Kruskal-Walisاالختبار السشاس  ىؽ 
 االتي:

 ( نتائج اختبار كخوسكال والس الختبار الفخض االول2-02ججول )

 متغيخات معاييخ التعميم السحاسبي

مدتهى  4كا متهسط الختب 
 شهيةالسع

تقييم 
اعزاء  السعشهية

 التجريذ
مدتخجم  مخاجعين

 التقاريخ
تداىم معاييخ التعميم السحاسبي الجولية في وض  مجسهع من الذخوط 

 والستطمبات لمقبهل ببخامج التعميم السحاسبي
غٌر  .413 3.122 21.28 22.2 22.2

 معنوي

 السحاسبة بسشاىج االىتسام بزخورة السحاسبي التعميم بخامج تهصي
 السعمهمات وتكشهلهجيا التشظيسية والسعخفة

غٌر  .182 2.23 22.22 22.2 21.22
 معنوي

 السيشية بالسيارات االىتسام زيادة في السحاسبي التعميم بخامج تداىم
 والعالقات التشظيسة والسيارات االتراالت وميارات الفكخية السيارات مثا

 وغيخىا الذخرية

غٌر  .413 3.12 2.28 22.2 22.22
 معنوي
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 المصدر : من إعداد الباحث  وفق نتائج التحليل اإلحصائي -

 ومن الججول الدابق يتزح االتي:

عجم وجؽد فخوق ذات داللة احرائية حؽل اىسية متغيخات معاييخ التعميػ 
سيع الستغيخات اكبخ مؼ السحاسبي الجولية ، حيث ان قيسة مدتؽؼ السعشؽية لج

. ، وىؽ ما يذيخ الى عجم وجؽد اختالفات ذات داللة احرائية بيؼ افخاد عيشة 15
الجراسة مؼ كال مؼ اعزاء ىيئة التجريذ والسخاجعيؼ ومدتخجمي القؽائػ السالية 
 حؽل أىسية معاييخ التعميػ السحاسبي ، وفى ضؽء ذلغ يتػ قبؽل الفخض االتى:

داللة احرائية بيؼ اراء السدتقري مشيػ حؽل اىسية معاييخ "ال تؽجج فخوق ذات 
 التعميػ السحاسبي "

ويذيخ ذلغ الى اتفاق غالبية عيشة الجراسة مؼ كل الفئات حؽل السؽافقة عمى 
 أىسية معاييخ التعميػ السحاسبيى الجولية 

 بالقيم االىتسام ضخورة عمى الجولية السحاسبي التعميم معاييخ تؤكج
 العامة السرمحة وتحقيق  والدمهكية االخالقية والقهاعج

غٌر  .144 2.12 23 23 22.22
 معنوي

 بالذكا لمسخاج  العسمية الخبخة دعم عمى السحاسبي التعميم بخامج تعسا
 السخاجعة لعسمية الفشية الكفاءة رف  في يداىم الحى

غٌر  .124 2.22 24.2 22.2 28.2
 معنوي

 لجي السيشية الكفاءة مدتهيات بتقييم السحاسبي التعميم بخامج تيتم
 السيشة لسسارسة مال م بسدتهي  تستعو لزسان السخاج 

غٌر  .482 4.21 21 22 21.22
 معنوي

 بالتطهيخ االىتسام دعم في الجولية السحاسبي التعميم بخامج تداىم
 لمسخاجعين السدتسخ السيشي

غٌر  .421 4.22 24.2 24.2 21.13
 معنوي

 الكفاءة متطمبات تهافخ ضخورة  الجولية الحاسبي التعميم معاييخ تزسن
 من  السالية القها م مخاجعة عشج السدئهلهن  لمذخكاء الالزمة السيشية
 يموق ، السيشية السيارات و ، الفشية الكفاءة مدتهي  رف  خالل

 السيشة واخالقيات
 

غٌر  .222 1.22 24.22 24.22 22.22
 معنوي
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تهجج عالقة ذات داللة احرا ية بين : ال  لثانيالفخ  الخ يدي ا 13/3/4
تحدين جهدة االداء السيشي لمسخاج  و التعميم السحاسبي الجولية معاييخ 

 الخارجي  عن البعج البيئي "

وحيث ان بيانات متغيخات الجراسة ال تتبع التؽزيع الطبيعي لحا سؽف يعتسج 
الباحث فى اختبار ىحه العالقة عمى االختبار الالمعمسي معامل ارتباط سبيخمان ، 

 تائج كالتالي:االختبار كانت الش وباجخاء

 ( نتائج اختبار سبيخمان لمفخض الثاني2-02ججول )

رمد 
 الستغيخ

X متغيخات معاييخ التعميم السحاسبي 

الستهسط العام لسؤشخات جهدة 
 Totalاالداء السيشي البيئي

Y1 

مدتهى 
 السعشهية

 تقييم السعشهية

 قيسة معاما االرتباط

X1_1 ولية في وض  مجسهع من الذخوط تداىم معاييخ التعميم السحاسبي الج
 والستطمبات لمقبهل ببخامج التعميم السحاسبي

 معنوي .114 .31

X1_2 السحاسبة بسشاىج االىتسام بزخورة السحاسبي التعميم بخامج تهصي 
 السعمهمات وتكشهلهجيا التشظيسية والسعخفة

 غٌر معنوي .482 .11

X1_3 السيشية بالسيارات ىتساماال زيادة في السحاسبي التعميم بخامج تداىم 
 والعالقات التشظيسة والسيارات االتراالت وميارات الفكخية السيارات مثا

 وغيخىا الذخرية

 معنوي .12 .182

X1_4 بالقيم االىتسام ضخورة عمى الجولية السحاسبي التعميم معاييخ تؤكج 
 العامة السرمحة وتحقيق  والدمهكية االخالقية والقهاعج

 ويمعن .112 .42

X1_5 بالذكا لمسخاج  العسمية الخبخة دعم عمى السحاسبي التعميم بخامج تعسا 
 السخاجعة لعسمية الفشية الكفاءة رف  في يداىم الحى

 معنوي .12 .124

X1_6 لجي السيشية الكفاءة مدتهيات بتقييم السحاسبي التعميم بخامج تيتم 
 السيشة لسسارسة مال م بسدتهي  تستعو لزسان السخاج 

 معنوي .14 .43

X1_7 بالتطهيخ االىتسام دعم في الجولية السحاسبي التعميم بخامج تداىم 
 لمسخاجعين السدتسخ السيشي

 معنوي .132 .411
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 السرجر : اعجاد الباحث وفق نتائج التحميل االحرائي

 ومن الججول الدابق يتزح االتي:

% تقخيبا بيؼ وضع 21وجؽد عالقة ارتباط ايجابي ذات داللة احرائية بشدبة -
ؽل ببخامج التعميػ السحاسبي وتحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع متطمبات لمقب

الخارجي عؼ البعج البيئي، مسا يذيخ الىسية رفع الكفاءة الفشية فى وتحديؼ جؽدة 
االداء السيشي لمسخاجع الخارجي عؼ البعج البيئي، فى حيؼ اظيخ معامل االربتاط عجم 

السحاسبي وجؽدة االداء السيشي عؼ وجؽد ارتباط معشؽؼ بيؼ محتؽؼ بخامج التعميػ 
البعج البيئي وقج يذيخ ذلغ الى ان تاثيخ مؤشخات الكفاءة السيشية تطغي فى تاثيخىا 
بذكل اكبخ عمى جؽدة االداء السيشي عؼ البعج البيئي ، ولكؼ قج يعيخ تاثيخىا عمى 

 السجؼ الطؽيل.

صخ التعميػ وجؽد عالقة ارتباط ايجابي ذات داللة احرائية بيؼ مععػ عشا-
حيث بمغ السحاسبي وتحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع الخارجي عؼ البعج البيئي، 
%  28معامل االرتباط لؽضع متطمبات الكفاءة السيشية عؼ مخاجعة القؽائػ السالية 

% ، وبمغ 82% يمييا تقييػ الكفاءات السيشية 82يمييا االىتسام بالقيػ االخالقية 
% ، 01% ، والخبخة السيشية لمسخاجع 80طؽيخ السيشي السدتسخ معامل االرتباط لمت

والسيشية والتطؽيخ السيشي  رفع الكفاءة الفشية  وتذيخ كل ىحه الستغيخات الى اىسية
 .فى تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع الخارجي عؼ البعج البيئيالسدتسخ  لمسخاجع 

X1_8 الكفاءة متطمبات تهافخ ضخورة  الجولية الحاسبي التعميم معاييخ تزسن 
 من  السالية القها م مخاجعة عشج السدئهلهن  لمذخكاء الالزمة السيشية
 وقيم ، السيشية السيارات و ، الفشية الكفاءة مدتهي  رف  خالل

 السيشة واخالقيات
 

 معنوي .111 .312
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ميػ السحاسبي الى ارتباطيا بذكل وفى ضؽء ماسبق تذيخ غالبية مؤشخات معاييخ التع
ايجابي مع تحديؼ جؽدة االداء السيشي لمسخاجع الخارجي عؼ البعج البيئي ، وفى 

 الفخض االتي: رفا ضؽء ذلغ يسكؼ

تهجج عالقة ذات داللة احرا ية بين معاييخ التعميم السحاسبي الجولية و تحدين جهدة االداء "ال 
 البيئي "السيشي لمسخاج  الخارجي  عن البعج 

 وقبهل الفخ  التالي :

"تهجج عالقة ذات داللة احرا ية بين معاييخ التعميم السحاسبي الجولية و تحدين جهدة االداء 
 السيشي لمسخاج  الخارجي  عن البعج البيئي "

تهجج عالقة ذات داللة احرا ية بين : ال  لثالثالفخ  الخ يدي ا 13/3/3
 و تحدين جهدة السخاجعة البيئية "معاييخ التعميم السحاسبي الجولية 

وحيث ان بيانات متغيخات الجراسة ال تتبع التؽزيع الطبيعي لحا سؽف يعتسج 
الباحث فى اختبار ىحه العالقة عمى االختبار الالمعمسي معامل ارتباط سبيخمان ، 

 االختبار كانت الشتائج كالتالي: وباجخاء

رمد 
 اسبيمتغيخات معاييخ التعميم السح X الستغيخ

 Totalجهدة السخاجعة البيئية
Y2 

مدتهى 
 السعشهية

 تقييم السعشهية

 قيسة معاما االرتباط

X1_1  تداىم معاييخ التعميم السحاسبي الجولية في وض  مجسهع من الذخوط
 والستطمبات لمقبهل ببخامج التعميم السحاسبي

 معنوي .112 .422

X1_2 السحاسبة بسشاىج االىتسام بزخورة السحاسبي التعميم بخامج تهصي 
 السعمهمات وتكشهلهجيا التشظيسية والسعخفة

 غٌر معنوي .34 .12
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 نتائج اختبار سبيخمان لمفخض الثالث (1-02ججول )

 السرجر : اعجاد الباحث وفق مخخجات التحميل االحرائي

 ومن الججول الدابق يتزح االتي:

بيؼ كالمؼ )وضع شخوط لمقبل وجؽد عالقة ارتباط ايجابي ذات داللة احرائية -
الكفاءات  وفى بخامج التعميػ السحاسبي ،واالىتسام بالقيػ االخالقية ، االىتسام بتقييػ

السيشية ( وتحديؼ جؽدة السخاجعة البيئية حيث بمغ معامل االرتباط لتمغ الستغيخات 
وتذيخ ىحه الستغيخات الى انيا ىى االكثخ ارتباطا  .(21.، 82.، 82عمى التؽالى )

 .بجؽدة السخاجعة البيئية بجسيع مخاحميا 

بخامج التعميػ السحاسبي، بيشسا التؽجج عالقة ارتباط معشؽية بيؼ  كال مؼ ) محتؽؼ  -
السيارات السيشية ، الخبخة العسمية، التطؽيخ السيشي السدتسخ ، وضع متطمبات لمكفاءة 

 السيشية( وتحديؼ جؽدة السخاجعة البيئية .

X1_3 السيشية بالسيارات االىتسام زيادة في السحاسبي التعميم بخامج تداىم 
 والعالقات التشظيسة والسيارات االتراالت وميارات الفكخية السيارات مثا

 وغيخىا الذخرية

 غٌر معنوي .128 .122

X1_4 بالقيم االىتسام ضخورة عمى الجولية السحاسبي التعميم معاييخ تؤكج 
 العامة السرمحة وتحقيق  والدمهكية االخالقية والقهاعج

 معنوي .112 .422

X1_5 بالذكا لمسخاج  العسمية الخبخة دعم عمى السحاسبي التعميم بخامج تعسا 
 عةالسخاج لعسمية الفشية الكفاءة رف  في يداىم الحى

 غٌر معنوي .81 .142

X1_6 لجي السيشية الكفاءة مدتهيات بتقييم السحاسبي التعميم بخامج تيتم 
 السيشة لسسارسة مال م بسدتهي  تستعو لزسان السخاج 

 معنوي .114 .312

X1_7 بالتطهيخ االىتسام دعم في الجولية السحاسبي التعميم بخامج تداىم 
 لمسخاجعين السدتسخ السيشي

 غٌر معنوي .132 .122

X1_8 الكفاءة متطمبات تهافخ ضخورة  الجولية الحاسبي التعميم معاييخ تزسن 
 من  السالية القها م مخاجعة عشج السدئهلهن  لمذخكاء الالزمة السيشية
 وقيم ، السيشية السيارات و ، الفشية الكفاءة مدتهي  رف  خالل

 السيشة واخالقيات
 

 غٌر معنوي .81 .142
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 وفى ضهء ما سبق

يسكؼ قبؽل الفخض العجمي " بعجم وجؽد عالقة ذات داللة احرائية بيؼ معاييخ  
 خاجعة البيئية"  لكال مؼ :التعميػ السحاسبي وجؽدة الس

محتؽؼ بخامج التعميػ السحاسبي، السيارات السيشية ، الخبخة العسمية، التطؽيخ -
 السيشي السدتسخ ، وضع متطمبات لمكفاءة السيشية.

ورفا الفخض العجمي" بعجم وجؽد عالقة ذات داللة احرائية بيؼ معاييخ التعميػ 
ؽل الفخض البجيل " وجؽد عالقة ذات السحاسبي وجؽدة السخاجعة البيئية" ، وقب

 داللة احرائية بيؼ معاييخ التعميػ السحاسبي وجؽدة السخاجعة البيئية" لكال مؼ :

وضع شخوط لمقبل وفى بخامج التعميػ السحاسبي ،واالىتسام بالقيػ االخالقية ، -
 االىتسام بتقييػ الكفاءات السيشية.

 النتائج:-14

 حث تهصمت الجراسة الى:نية لمبفى ضهء الجراسة السيجا

وجؽد اتفاق بيؼ اراء السدتقري مشيػ حؽل أىسية تطبيق معاييخ التعميػ  -0
 السحاسبي الجولية بكافة محاورىا

كانت اكثخ محاور التعميػ السحاسبي  أىسية والتى حققت اعمى متؽسط حدابي   -8
لمسؽافقة بذجة عمى اىسية ىحه السعاييخ ىى كال مؼ أىسية التطؽيخ السيشي 

القية وقؽعج الدمؽك االخبالقيػ لسدتسخ لمسخاجع  الخارجي ، وكحلغ االىتسام ا
 السيشي .

مج وجؽد عالقة ارتباط ايجابية بيؼ كال مؼ ) وضع شخوط لمقبؽل فى بخا -2
التعميػ السحاسبي ، االىتسام بالسيارات السيشية ،القيػ االخالكية والدمؽكية ، 
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ت الكفاءة السيشية ، التطؽيخ السيشي الخبخة العمسية لمسخاجع ، تقييػ مدتؽيا
السدتسخ ، ووضع متطمبات لكفاءة السخاجعيؼ ( وتحديؼ االداء السيشي 

لمسخاجع عؼ البعج البيئي ، بيشسا ال يؽجج ارتباط بيؼ محتؽؼ بخامج التعميػ 
 السحاسبي وتحديؼ االدء السيشي لمسخاجع عؼ البعج البيئي.

ارتباط ايجابي مع تحديؼ جؽدة االداء  اكثخ متغيخات التعميػ السحاسبي ليا -2
السيشي لمسخاجع عؼ البعج البيئي ىى االىتسام بؽضع متطمبات الكفاءة 

لمتعميػ السحاسبي ووضع شخوط لمقبؽل فى  2لمسخاجع فى ضؽء السعايخ 
التعميػ السحاسبي فى ضؽء السعيار االول لمتعميػ السحاسبي ، حيث تداىػ 

حديؼ جؽة االداء السيشي عؼ البعج البيئي تمغ السعاييخ بذكل اكبخ فى ت
 لمسخاجع.

وضع شخوط لمقبؽل فى بخامج التعميػ وجؽد عالقة ارتباط ايجابية بيؼ كال مؼ  -5
السحاسبي واالىتسام بالقيػ االخالقية ، وتقييػ مدتؽؼ الكفاءة السيشية وتحديؼ 

 جؽدة السخاجعة البيئية فى ضؽء معاييخ التعميػ السحاسبي.
لجراسة الػ ارتباط معشؽؼ بيؼ باقي متغيخات التعميػ السحاسبي  ) لػ تتؽصل ا -2

محتؽؼ التعميػ السحاسبي ، السيارات السيشية، والخبخة العسمية ، التطؽيخ 
 السدتسخ، ومتطمبات الكفاءة لمسخاجع( وجؽدة السخاجعة البيئية.

لحرؽل تعتبخ عسمية التخطيط لسخاجعة البعج البيئي وتقييػ الخقابة الجاخمية وا -2
عمى ادلة اثبات كافية عؼ البعج البيئي وجؽدة التقخيخ عؼ مخاجعة البعج البيئي 

 ليا دور كبيخ في تحديؼ جؽدة السخاجعة البيئية.
ن معاييخ التعميػ السحاسبي الجولية تداىػ فى تحديؼ جؽدة االداء السيشي ا -2

بيئي لمسخاجعي عؼ البعج البيئي ، ويشعكذ ذلغ عمى جؽدة مخاجعة البعج ال
 لمذخكات.
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 :التوصٌات -15

 فى ضؽء نتائج البحث التى تػ التؽصل الييا يسكؼ الخخوج بالتؽصيات التالية:

تبشي رؤية االتحاد الجولي لمسحداسبيؼ فى تطبيق محتؽيات معاييخ التعميػ  -0
السحاسبي الجولية فى ضؽء احجث تعجيالت ليا ، وعقج الشجوات والسؤتسخات 

 حه السعاييخلمتعخيف باىسية تطبيق ى
وضع شخوط لمقبؽل فى بخامج التعميػ السحاسبي عؼ البعج البيئة مؼ خالل  -8

السعخفة بالبيئة السحيطة ، نعخا لسداىستو فى تحديؼ جؽدة االداء السيشي 
 لمسخاجع عؼ البعج البيئي .

اضافة مشاىج متخررة عؼ البيئة والبعج البيئي فى بخامج التعميػ السحاسبي  -2
ىػ فى رفع مدتؽؼ الكفاء الفشية عؼ البعج البيئي لجؼ مخاجع بالذكل الحؼ يدا

 الحدابات.
االىتسام بتشسية السيارات الفكخية والتشعيسية والذخرية وتطؽيخ العالقات مع  -2

الجيات السعشية بالحفاظ عمى البيئة بالذكل الحؼ يداىػ فى رفع مدتؽؼ 
 الكفاء الفشية عؼ البعج البيئي لجؼ مخاجع الحدابات.

ىتسام بؽضع مشعؽمة قيػ وسمؽكيات خاصة بالبعج البيئي تداىػ فى رفع اال -5
الكفاءة السيشية لمسخاجع لجؼ البيئة وزيادة حخصة عمى تحقيق السرمحة 

 العامة.
وضع بخامج متخررة لتقييػ كفاءة السخاجعيؼ عؼ البعجؼ البيئي ، بحيث  -2

 يئي.يكؽن ىشاك كفاءات متخررة بكفاءة عالية فى مخاجعة البعج الب
انذاء مخاكد متخررة لمتطؽيخ السيشي السدتسخ لمسخاجعيؼ  عؼ البعج البيئي  -2

، مع تقجيػ ىحه السخاكد شيادات تخررية  تفيج تستعو بالقجر الكافي مؼ 
 .الكفاء الفشية والسيشية  عؼ مخاجعة البعج البيئي
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قيام السخجعيؼ بتبشى البعج البيئي فى كافة مخاحل عسمية السخاجعة ويسكؼ  -2
تقديػ السيام فى ضؽء ذلغ البعج ، حيث يتػ اخح البعج البيئي فى التخطيط 
لمسخاجعة ، تقييػ الخقابة الجاخمية ، الحرؽل عمى ادلة اثبات مدتقمة وذات 
جؽدة عالية عؼ البعج البيئي ، ومخاعاة معاييخ الجؽدة فى التقخيخ عؼ البعج 

 البيئي.
جيات االكاديسية والعسل عمى وضع تخرص السخاجعة البيئية محل اىتسام ال -1

تطؽيخه ، وانذاء قدػ متخرص فى السخاجعة البيئية ، ويتؽلي ذلغ ميسة 
وضع خطة بحثية لطالد الجراسات العميا واالساتحة لمبحث فى مجال 
السخاجعة البيئية ، بالذكل الحؼ يشعكذ عمى تحديؼ جؽدة السخاجعة البيئية ، 

 مة.والسداىسة فى تحقيق التشسية السدتجا

 :الدراسات المستمبلٌة الممترحة-16

فى ضؽءما تػ تشاولو فى مؽضؽع الباحث ونتائجو وتؽصياتو، تفته الجراسة االفاق 
 السدتقبمية نحؽ الجراسات التالية:

فى تحديؼ جؽدة تبشي معاييخ التقاريخ الجولية دور معاييخ التعميػ السحاسبي  -0
 IFRSالسالية الجولية 

 ميػ السحاسبي الجولية عمى تحديؼ جؽدة التقاريخ الساليةاثخ تطبيق معاييخ التع -8
تجويل خجمة السخاجعة السيشية فى ضؽء معاييخ التعميػ السحاسبي واثخه عمى  -2

 جؽدة السخاجعة.
 اثخ جؽدة السخاجعة البيئية عمى تكمفة التسؽيل -2
دور معاييخ التعميػ السحاسبي فى تحديؼ  جؽدة السخاجعة الجاخمية واثخىا عمى  -5

 ة السخاجعة الخارجية.جؽد
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 :المراجع -17

 أوالً: المراجع العربية:

 تمٌٌم (."2116احمد، تهانى ابوالماسم ، والعكام ، عماد الدٌن عوض .) -1

( : BSC) المتوازن األداء بطالة باستخدام البٌئٌة المراجعة إداء فاعلٌة

 المجلة الخرطوم"، بوالٌة الصناعٌة المنشآت من على عٌنة مٌدانً بحث

-147، ص ص  2، عدد  7، مجلد والبيئية التجارية للدراسات لعلميةا

191 

(. " تطوٌر مهنة المحاسبة بٌن 2115آدم ، احمد ، و دمحم ، موسى .) -2

ممتضٌات التعلٌم المحاسبً ومتطلبات سوق العمل فً السودان"، مجلة 

 –جامعة غرب كردفان  -جامعة غرب كردفان للعلوم واإلنسانٌات 

 .351-315، ص ص  11دد السودان ، ع

(. " أهمٌة تطوٌر العاللة بٌن مخرجات 2116بن صالح ، عبدهللا سلٌمان.) -3

التعلٌم األكادٌمً والخبرات المٌدانٌة فً برامج التعلٌم المحاسبى"، مجلة 

جامعة –مخبر التنمٌة االلتصادٌة والبشرٌة –االلتصاد والتنمٌة البشرٌة 

 .16-7، ص ص 13الجزائر، عدد  -سعد دحلب البلٌدة

 جودة على المإثرة العوامل دور (."2119الجمهودي، اٌمان عبدالفتاح.) -4

 دراسة: المصرٌة الشركات حوكمة تحسٌن فً الخارجٌة المراجعة

 525- 499، ص 6ع،  المعاصرة التجارية الدراسات مجلةمٌدانٌة"، 

 تمٌٌم عند الحسابات لمراجع المرتمب الدور (."2118الجند، عاطف ٌحً.) -5

دراسةمٌدانٌة"، :  المستدامة التنمٌة تمارٌر ألغراض البٌئٌة المراجعة

، كلٌة التجارة باالسماعلٌة ،  المجلة العمية للدراسات التجارية والبيئية

 .29- 1، ص ص  4، عدد  9جامعة لناة السوٌس ، مجلد 

 التعلٌم معاٌٌر لتطبٌك ممترح إطار(. "2115.) دمحم اكرم ، حشٌش -6

 النظام تطوٌر:  بعنوان والعشرٌن الثانً الضرٌبً المإتمر ،"المحاسبً

 الجمعية - والتنمٌة االستثمار متطلبات ضوء فً المصري الضرٌبً

 32-1 ص ص ، 4 مجلد ، مصر – والضرائب العامة للمالية المصرية

 الخاصة المهنة وآداب سلون لواعد دور (."2119خلٌل ، راند عثمان.) -7

 دلٌل)  للمحاسبٌن الدولى االتحاد عن ادرالمهنٌٌن الص بالمحاسبٌن

المجلة العمية للدراسات التجارية المراجعة" ،  فى جودة(  اخاللٌات

،  11، كلٌة التجارة باالسماعلٌة ، جامعة لناة السوٌس ، مجلد  والبيئية

 .463- 447، ص ص  1عدد 
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("مفهوم جودة المراجعة فً 2114رحمانً ، موسً ، و سردون ، فاتح) -8

مجلة العلوم لدراسات االكادٌمٌة والهٌئات المهنٌة للمراجعة"، ظل ا

-181، ص ص 34/35، العدد جامعة دمحم خضير بسكرة–االنسانية 

198 

 لتحمٌك كؤداة للمإسسات البٌئٌة (."المراجعة2114روانً، ابوحفص .) -9

 العلوم كلية - الوادي جامعة , اقتصادية رؤى مجلةالمستدامة"، التنمٌة

 211-185، ص ص 6ع ،التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية

وسبل تطبٌمها فى   البٌئٌة (."المراجعة2117روانً، ابوحفص .) -11

 العلـوم ، كلٌــة رسالة دكتوراهالجزائر فى ضوء التجارب الدولٌة "،

 التجـارٌـة ، جامعة ابً بكر بلماٌد. والعلـوم والتسٌٌـر االلتصادٌة

 األداء جودة أثر وتفسٌر لٌاس (."2116إبراهٌم.) سعد إبراهٌم سعودي، -11

مٌدانٌة"،   دراسة: المالٌة التمارٌر مخاطر على الحسابات لمرالب المهنً

 1168-1141، ص ص  1ع، 21مج،  المحاسبي الفكر

 والثمافة الخارجٌة الضغوط أثر دراسة (."2118سلطان، حاتم غانم.) -12

 ودورها البٌئٌة رٌةاإلدا المحاسبة ممارسات تبنى للمنشؤة على التنظٌمٌة

الفكر مٌدانٌة"،  دراسة: التنافسٌة والمزاٌا البٌئى األداء فى تحسٌن

 265-211، ص  4، عدد  22، مجلد  المحاسبي

 بطالة إستخدام أثر سمره ، ٌاسر دمحم ، و الموازٌنً ، رٌاض عبده." -13

 فى مٌدانٌة دراسة:  المراجعة عملٌة جودة لٌاس على المتوازن األداء

،  والبيئية التجارية للدراسات العلمية المجلةالٌمنٌة"،  رٌةالجمهو

 428-398، ص ص 1ع، 11مج

 منظمات التزام مدى (."2115شبو، اسماعٌل دمحم ، و دمحم ، همر السر .) -14

مجلة مٌدانٌة"،  دراسة: المراجعة البٌئٌة بمتطلبات السودانٌة األعمال

 169-133ص ص  ، 1، عدد  29، مجلد  البحوث التجارية المعاصرة

 دعم فً البٌئً البعد مراجعة دور (."2118الشعبانً ، منً دمحم علً.) -15

البٌئة  فً األعمال منشآت فً استكشافٌة دراسة: المستدامة التنمٌة تمارٌر

 .316-254، ص ص 3ع، 22مج،  المحاسبي الفكرالمصرٌة"، 

 مالتعلٌ برامج لتطوٌر ممترح طار ا(. "2114.)عبدالعزٌز دمحم عرب، -16

 االتجاهات ضوء فى السعودٌة العربٌة المملكة فى الجامعً المحاسبً

 البحوث مجلة ،" المحاسبً للتعلٌم الدولٌة المعاٌٌر  لمتطلبات الحدٌثة

 ، 1 عدد ،(مصر – سعٌد بور جامعة التجارة كلٌة)  والتجارية المالية

 .221-166 ص ص
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حافظ ، سماح  علً ، باسم رشٌد ،  السجٌنً ، صبري عبدالحمٌد ، و  -17

 على وأثره البٌئٌة األنشطة لمراجعة ممترح إطار (."2117طارق .)

، كلٌة رسالة ماجستير غير منشورةتطبٌمٌة"،  دراسة: المنشؤة لٌمة

 التجارة ، جامعة المنصورة.

 الحسابات لمرالب المانونٌة المسئولٌة (."2117الفار، دمحم دمحم سلٌمان.) -18

 الحوكمة بتطبٌك التزامها مدى عن دارةاإل تمرٌر على التؤكٌد ظل فً

، ملحك ، 8، مجلد المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية البٌئٌة" ، 

 253-221ص ص 

 المعلومات تكنولوجٌا إستخدام أثر (."2119فهمً ، عبٌر دمحم  رٌاض .) -19

 الجودة متطلبات لتلبٌة المحاسبً منظومة التعلٌم تطوٌر فً واإلتصاالت

 1، عدد  23، مجلد  مجلة الفكر المحاسبيدراسة مٌدانٌة"، :  ادواالعتم

 .394-335، ص ص 

 لتطبٌك ممترح (، "تصور2114الرحٌم، ) عبد األمٌن الفكً، الفاتح -21
 فً مناهج المحاسبة جودة ضبط فً ودورها المحاسبً التعلم معاٌٌر

 -", المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيالسعودٌة الجامعات
 .138-119، ص ص 16، المجلد السابع العدد السعودية

 و البٌئٌة المراجعة معاٌٌر (."2113إدرٌس .) حامد الطٌب موسى، -21

 اإلدارية العلوم كلية مجلةالبٌئٌة"، للمعاٌٌر طبما المراجع مسإلٌات

اإلدارٌة، عدد  العلوم كلٌة - اإلسالمٌة درمان أم ، جامعةالعلمية للبحوث

1  ،51-114 

 المهنٌة المعاٌٌر مساهمة مجاالت (."2116امً ، على سلٌمان.)النع -22

:  الخارجً للمراجع المهنً األداء جودة وتحسٌن على للمراجعة العامة

مجلة فلسطٌن" ،  – غزة بمحافظات على المراجعٌن مٌدانٌة دراسة

، جامعة المدس  جامعة القدس المفتوحة للبحوث االدارية واالقتصادية

 .286-255، ص ص  6، عدد 2د المفتوحة ، مجل

 بٌن العاللة لدراسة ممترح إطار (."2116النٌهوم ، مصطفً سالم .) -23

 دراسة: لمرالب الحسابات المهنى األداء وجودة المراجعة لجنة فعالٌة

 لالقتصاد العلمية المجلةاللٌبٌة"،  المساهمة الشركات على مٌدانٌة

 616-593، ص ص   1، عدد  والتجارة

 راجع االجنبية:ثانيا: الم
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