دور المناهج التدريسية لمؤسسات التعميم العالي والبحث
العممي في ترسيخ األخالقيات وقواعد السموك المهني لمحد
من عدم تماثل المعمومات

المدرس الدكتور أحـمد طـاهـر كاظم العنـبـكي
كمية دجمة الجامعة االهمية
قسم العموم المالية والمصرفية
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المستخمص :
يى د هذوددلبذب الددمذب د ذالطار ددنذبي ددااذب طألددايذب ودداعذاالولريددامذنرنبن د ذب ع د ن ذب الىط د ذال د ذ ىددنذنن د ذ
تالاثلذب الع نالامذال ذ ىنذبودا ذ ذضالدلعذند ذايدا ذةواليدنذذ ناذب الطداواذب باعدينذ اللععدامذب تع دي ذب عدا ذنب الدمذ
ب ع ال ذب التع قنذاالولريامذنرنبن ذب عد ن ذب الىطد ذذ اللاعداي ذنب الد رقي ذضد ذب لد ذالد ذند ذتالاثدلذب الع نالدامذادي ذ
الاذيالت كهذب اللاعاي ذنب ال ياي ذال ذالع نالامذال ذ ىنذنادي ذالداذيالت كدهذب الدل ذةنذب العداوالي ذالد ذ ىدنذةودا ذ ذنرد ذ
بعددتط ذب الددمذن د ذضاالددينذا يعددينذالاا ودداذة ذت ددنياذب الطدداواذب باعددينذ اللععددامذب تع ددي ذب عددا ذنب الددمذب ع ال د ذ
نيعيالاذضيالاذيتع قذاالولريامذنرنبند ذب عد ن ذب الىطد ذ اللاعداي ذنب الد رقي ذعدنهذيدل يذد د ذب لد ذالد ذند ذتالاثدلذ
ب الع نالامذاي ذالاذيالت كهذب اللاعاي ذنب ال ياي ذال ذالع نالامذال ذ ىنذناي ذالاذيالت كهذب الل ذال ذ ىنذةودا ذ ذن قد ذ

ت ذ العذاياطامذب المذن ذ ايقذبعدتااطنذنعندمذن د ذب اللاعداي ذب الىطيدي ذنبيكدا ياليي ذ ذنرد ذتد ذبعدتو ب ذب ااطداالاذ
بيلصا ذ spssذ نصنلذب ذب طتا اذ ذ
ذذذذذ نر ذتنصلذب المذب د ذند اذبعدتطتا امذتالث دمذبوالىداذاعد ذالنبكادنذبيولريدامذنرنبند ذب عد ن ذب الىطد ذب الل يدنذ
ت ددنابمذب ع اليددنذب ل يثددنذضالدلعذند ذند ذن ددن ذضان يددنذ الطألالددامذب اللاعدداينذب الىطيددنذب العددلن نذند ذنالددعذالعددايياذ

ب ع ن ذب الىط ذ الىطنذب اللاعانذ ذنيع ذن ذتالاثلذب الع نالامذبل ذب ال اكلذب تد ذتدل يذب د ذندعنهذب العدتثالاي ذند ذ
بيعتثالااذض ذبيعنبقذب الا ينذا كلذنا ذنب اكامذب ت ذضيىاذن ذتالاثلذب الع نالامذا كلذواعذ ذ
ذذذذنرد ذالىد مذوددلنذبيعددتطتا امذب د ذال الننددنذتنصدديامذتالث ددمذبوالىدداذاالددانااذتاعيددلذب ىددامذنب الطألالددامذب الىطيددنذ
ب العددلن نذن د ذنالددعذالعددايياذب ع د ن ذب الىط د ذنالنبكاددنذب ت ددنابمذب ع اليددنذب ل يثددن ذنالددانااذب تاكيددعذن د ذب نبط د ذ

بيولريددنذنرنبن د ذب ع د ن ذب الىط د ذنوصنص داعذضيالدداذيتع ددقذااللععددامذب تع ددي ذب عددا ذنب الددمذب ع ال د ذنتع ددي ذب اددنذ

نيعيالاذب اللاعاي ذالطى ذاالانااذتنضياذب الع نالامذا كلذنا لذنالطصهذب ذ اليعذب العتو الي ذ ذ ذ

Abstract :
This research is aimed to discuss the conceptual framework of ethics and code of
professional conduct on the one hand and information asymmetry on the other hand ,
and show the important of the role curriculum of institutions of higher education
scientific research that related to ethics and code of professional conduct to reduce the
information asymmetry.
The research was based on hypothesis that : " the development of the curriculum of
institutions of higher education scientific research that related to ethics and code of
professional conduct to reduce the information asymmetry will lead to reduce the
information asymmetry.
The data collected by questionnaire that was distributed
on the accountant (professionals and academics), the statistical program has been used
to reach the result.
The research reached several conclusions, the most important of which is not
keeping pace with the local ethics and codes of professional conduct of modern
scientific developments, as well as the lack of effectiveness of the professional
accounting organizations responsible for setting the standards of professional conduct of
the accounting profession. And Asymmetry of information is one of the problems that
lead to the reluctance of investors to invest in the financial markets in general and
companies where the lack of information in particular.
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These conclusions led to a set of recommendations, the most important of which is
the need to activate the professional bodies and organizations responsible for setting
standards of professional conduct and keeping abreast of modern scientific
developments. And the need to focus on the ethical aspects and rules of professional
conduct, especially with regard to institutions of higher education and scientific research
and teaching students, especially accountants, the need to provide information in a fair
and equitable to all users.
المبحث األول  :منهجية البحث ودراسات سابقة

أوال :منهجية البحث :
 -1مشكمة البحث :ذ

ذذذذذيت ع د ذب ى د هذبلعددال ذ اللاعددانذض د ذتددنضياذب الع نالددامذ العددتو الي ذا ددكلذن ددا ذنب العددتثالاي ذا ددكلذودداعذ
العددان تى ذضد د ذنال يددنذبتو ددالذب قدد باابمذ ذن ك د ذتكددن ذو ددلنذب الع نال ددامذالايدد اذذضد د ذوط ددا ذال ددانااذ تقد د يالىاذاا نر ددمذ
ب الطاع ذنا كلذنا لذنالطصهذ اليعذب العتو الي ذ ذاا القاالذنض ذبآلنطنذبيويااذألىامذض ذبيضدقذنلالدامذت دناذ
ي د اذتتع ددقذض د ذب اللاعددانذطتي ددنذننبالددلذبرتصددا ينذنب تالانيددنذناياودداذنيعدديالاذضيالدداذيتع ددقذااطاصددالذب ال كيددنذن د ذ

بإل بااذبلالاذب ليذعا ذان ن ذض ناذض ذب الع نالامذاي ذالداذيالت كدهذب اللاعداي ذنذب الد ياي ذالد ذ ىدنذنادي ذالداذيالت كدهذ
ب الل ذةنذب العاوالي ذال ذ ىنذةوا ذنولبذالاذي قذن يهذند ذتالاثدلذب الع نالدامذ ( Information Asymmetry
دليذيع د ذةال د بعاذايدداذةولر د ذ ذاا القااددلذض د ذوطددا ذن د ذتاكيددعذض د ذب الطدداواذب باعددينذ اللععددامذب تع ددي ذب عددا ذ
)ذنب د د
نب المذب ع الد ذنيعديالاذضيالداذيتع دقذاالولريدامذنرنبند ذب عد ن ذب الىطد ذ اللاعداي ذنب الد رقي ذا دكلذوداعذ ذناطدا ذ
ن ذالاذتق ذيالك ذصياانذال ك نذب المذال ذوللذب تعاللذبآلت ذ:
وددلذة ذب قصددناذض د ذب الطدداواذب ت ايعددينذ اللععددامذب تع ددي ذب عددا ذنب الددمذب ع ال د ذلبمذب ص د نذاالولريددامذنرنبن د ذ
ب ع ن ذب الىط ذ ال رقي ذنب اللاعاي ذا كلذواعذيل يذد ذعيا اذن ذتالاثلذب الع نالامذ؟ ذ
 -2هدف البحث :ذيى هذب المذد ذتلقيقذال النننذال ذبلو بهذتتالثلذااآلت ذ:

أ -الطار نذبي ااذب طألايذ ألولريامذنرنبن ذب ع ن ذ الىطي ذنيعيالاذضيالاذيتع قذاا اللاعاي ذنب ال رقي ذ

ب -بعدتع با

ذب الادداوي ذبلعاعددينذلبمذب صد نذاعد ذتالاثددلذب الع نالدامذاددي ذالدداذيالت كدهذب اللاعدداي ذنب الد ياي ذالد ذ

الع نالامذال ذ ىنذناي ذالاذيالت كهذب الل ذةنذب العاوالي ذال ذ ىنذةوا ذ

ت -تع د د ي ذب الد ددن ذن د د ذةواليد ددنذ ناذب الطد دداواذب باعد ددينذ اللععدددامذب تع د ددي ذب عد ددا ذنب الد ددمذب ع ال د د ذب التع قد ددنذ
االولريد دامذنرنبند د ذب عد د ن ذب الىطد د ذضد د ذب لد د ذالد د ذند د ذتالاث ددلذب الع نال ددامذا ددي ذال دداذيالت ك ددهذب اللاع دداي ذ
نب ال ياي ذال ذالع نالامذال ذ ىنذناي ذالاذيالت كهذب الل ذةنذب العاوالي ذال ذ ىنذةوا ذ
 -3فرضيات البحث :ذيعتط ذب المذد ذضاالينذا يعينذالاا واذبآلت ذ:

"ذة ذت ددنياذب الطدداواذب باعددينذ اللععددامذب تع دي ذب عددا ذنب الددمذب ع ال د ذنيعدديالاذضيالدداذيتع ددقذاالولريددامذنرنبن د ذ
ب ع ن ذب الىطد ذ اللاعداي ذنب الد رقي ذعدنهذيدل يذد د ذب لد ذالد ذند ذتالاثدلذب الع نالدامذادي ذالداذيالت كدهذب اللاعداي ذ

نب ال ياي ذال ذالع نالامذال ذ ىنذناي ذالاذيالت كهذب الل ذال ذ ىنذةوا ذ"ذ ذ
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 -4أهميــة البحــث :ذيعددتال ذب الددمذةواليددنذالد ذةواليددنذت ددنياذب الطدداواذب ت ايعددينذ اللععددامذب تع ددي ذب عددا ذنب الددمذ
ب ع ال ذنيعيالاذضيالاذيتع قذاالولريامذنرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذنب ال رقي ذ ل ذالد ذند ذتالاثدلذب الع نالدامذ
اي ذالاذيالت كهذب اللاعاي ذنب ال ياي ذال ذالع نالامذالد ذ ىدنذنادي ذالداذيالت كدهذب الدل ذالد ذ ىدنذةودا ذنب دليذيعد ذايداذ
ةولري داعذ ذدلذة ذن د ذب اللاعدداي ذنب ال د ياي ذة ذيعدداال نبذب العددتو الي ذا ددكلذنددا ذنب العددتثالاي ذا ددكلذودداعذالعاال ددنذ
نا نذنالطصانذنوصنصاعذضيالاذيتع قذاتنضياذب الع نالامذ ى ذ ذنولبذالاذي ذتععيعنذنب تاكيعذن يهذال ذوللذب الطاواذ
ب ت ايعينذب اللاعاينذ اللععامذب تع ي ذب عا ذنب المذب ع ال
 -5ذمنهج البحث  :تلقيقذةو بهذب المذضق ذةنتال ذب االمذن ذب الطى يي ذبآلتيي ذ:
أ -ب الددطىاذب نصددا ذ:ذةاتكددعذوددلبذب الددطىاذن د ذب نبط د ذب طألايددنذب التددنضااذض د ذب الصددا اذب عاايددنذنبل طايددنذنب ت د ذ
تالث مذاا كت ذنب النمذنبي اايحذنب اعا لذب ع الينذضاللعذن ذبيعتعاطنذا اكنذب الع نالامذب عا الينذ"ذبإلطتاطمذ
ب -ب الطىاذب ت ايق ذ:ذنب ليذباتكعذن د ذب الع نالدامذب تد ذتد ذب لصدنلذن يىداذند ذ ايدقذبعدتو ب ذبيعدتااطنذنب تد ذ
صالالمذيوتاااذضاالينذب المذن تلقيقذةو بضهذ ذ ذ
 -6المخطط اإلجرائي لمبحث :

شكل ( )1المخطط االجرائي لمبحث

• تطوير المناهج التدريسية لمؤسسات اٌخعٍ ُ١العالي والبحث العممي

أولا

• التركيز عمى االخالقيات وقواعد السموك لممهنين بشكل عام والمحاسبين
والمدققين بشكل خاص

ثانيا ا

• الحد من عدم تماثل المعمومات بين ما يمتمكه المحاسبين والمديرين من
معمومات من جهة وبين ما يمتمكه المالك أو المساهمين من جهة أخرى

ثالثا ا

اٌشىً  ِٓ :إعذاد اٌباحث

ذ

ثانياً  :دراسات سابقة :
أ -الدراسات العربية :
 -1دراسة ( السكارنة ) 2112 :
بحـــــث منشـــــور بعنـــــوان أخالقيـــــات العمـــــل وأثرهـــــا فـــــي إدارة الصـــــورة ال هنيـــــة فـــــي منظمـــــات األعمـــــال
و د هذوددلبذب الددمذد د ذب ك ددهذند ذال د ذبوتالددا ذ دداكامذبيتصددايمذبلا طيددنذض د ذت ايددقذةولريددامذب عالددلذالددال ذ
بلاعدا ذب تا يدنذاذبلتد با ذب قدنبطي ذ ذب ع ب دنذ ذند ذب تليدعذ ذب عداننذنبإلتقددا ذ ذبلتد با ذب نردمذخذنتقيددي ذةثداذةولريددامذ
ب عالددلذضد ذد بااذب صددنااذب لوطيددنذ ذنرد ذتد ذ الددعذاياطددامذب باعددنذب الي بطيددنذند ذ ايددقذبعددتااطنذنعنددمذن د ذب الد ياي ذ
نب النألاي ذنر ذت ذبعتو ب ذبلعا ي ذبإللصدا ينذ تلقيدقذةود بهذنبوتادااذضاالديامذب الدم ذنرد ذتنصدلذب الدمذد د ذ
ال النننذال ذبيعتطتا امذتالث دمذةوالىداذان دن ذبوتالدا ذندا ذالد ذرادلذب داكامذنيطدنذب الدمذا ولريدامذب عالدلذنرد ذ
ر المذب ابعنذال النننذال ذب تنصيامذتالثلذةوالىاذاالانااذالالانانذبيوتالا ذال ذرالذب اكامذبلا طينذا ولريامذ
ب عالددلذضال دلعذن د ذالددانااذا ددنااذاليددنذنبالددلنذضيالدداذيوددعذةولريددامذب عالددلذضال دلعذن د ذد با ىدداذالددال ذةو د بضىاذ
بيعتابتي ينذ ذ
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 -2دراسة ( المطيري ) 2112 :

رســالة ماجســتير ميــر منشــورة بعن ـوان قواعــد ســموك وقداب مهنــة التــدقيق أثرهــا عمــى جــودة عمميــة

التدقيق في الشركات الصناعية الكويتية و ضمذولنذب ابعنذد د ذب تعداهذن د ذةثداذرنبند ذعد ن ذنه ب ذالىطدنذ
ب ت ريقذن ذ ن اذنال ينذب ت ريقذض ذب اكامذب صطانينذب كنيتينذ ذنر ذبعتو المذب ابعنذبعتااطنذنر ذةعدتو ذ

ااطاالاذ) (SPSSذ تلقيقذنبوتاااذضااليامذب المذ ذنر ذتنص مذب ابعنذد ذال النننذالد ذبيعدتطتا امذتالثدلذ
ةوالىدداذا ط ددهذين د ذتد د ثياذ النالددننينذنبيع ددتقل ينذنبلالاط ددنذنبيعددتقاالنذنب الصد د برينذنب ط بعوددنذنب ددااضينذنب عد داينذ

نب كاددا اذب الىطيددنذن د ذ ددن اذنال يددنذب ت د ريقذال د ذن ىددنذطألدداذب ال د ياي ذب الددا ي ذنب ال د رقي ذب د بو يي ذنب ال د رقي ذ
ب واا يي ذض ذب اكامذب صطانينذب ال ا نذض ذعنقذب كنيمذ ألنابقذب الا ينذ ذنر ذتنصلذب المذن اذتنصيامذ
تالث مذةوالىاذانالعذنتععيعذةولريامذبلنالالذنالانااذة ذتقن ذب اكامذب صطانينذب كنيتينذاتل يد ذب عياعدامذ
بلولري ددامذنتنعيعى دداذنا دداذضاننى دداذنتد د اي ذب ع دداال ي ذضيى دداذن د د ذتععي ددعذرد د اتى ذ النب ى ددنذب ال دداكلذبلولري ددنذ
ب صددعانذ ذنريددا ذد بااذب دداكامذب صددطانينذب كنيتيددنذاا ت ك د ذال د ذال د ذب ت د بع ذال د رقذب لعددااامذااعددتقللذتاكي دانذ

نليا تيهذنب تلققذال ذال ذريا ذال رقذب لعااامذاا عاللذاطعبونذنالنالننينذ ذ
 -3دراسة ( عمي ) 2117 :

رسالة ماجستير مير منشورة بعنوان دراسة تحميمية لـدور التههيـل العممـي والعممـي لممحاسـبين القـانونين

عمــى تطــوير أدان مهنــة المحاســبة والمدققــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة و د ضمذوددلنذب باعددنذد د ذتل يددلذ ناذ

ب ت ويلذب ع ال ذنب عال ذ اللاع ذب قاطنط ذالدعذبيوتالدا ذاا اطد ذبلولرد ذضد ذت دنياذالىد ذب اللاعدانذنب تد ريقذ
نل ذن ذب طلنذب ليذيار ذاالعتن ذضان ينذنكاا اذبل ب ذ ذنرد ذبعدتو ذب الدمذ باعدنذبعتقصدا ينذ دال مذه با ذ
بيكا ياليي ذنب الالااعي ذ تعاهذن ذب نبطد ذب الوت ادنذب الاتا دنذاال داكلذنعدالذت دنياذب الل الدنذ ذنرد ذتنصدلذ
ب المذد ذولصنذتالث مذةوالىاذاد ذب االعدامذود ذب العدلنلذبلنلذند ذب تع دي ذضد ذال دالذب اللاعدانذنب تد ريقذ
لبذيتن

ذن يىاذة ذتع ذو

ىاذناابال ىاذن ذب طلنذب ليذيعن ذب ا ذاا العااهذنب الع نالامذبلعاعينذ ذ ذ

 -4دراسة ( ارديني ) 2117 :
بحث منشور بعنوان التحـديات التـي تواجـه تطبيـق أخالقيـات مهنـة المحاسـبة فـي العـراق – دراسـة رران

مجموعة من المحاسبين في مدينة الموصل و ضمذولنذب باعدنذد د ذب تعداهذن د ذةولريدامذالىطدنذب اللاعدانذ
ضد ذب عدابقذنب نرددنهذن د ذب تلد يامذب تد ذتنب ىىدداذضد ذب ت ايددقذالد ذراددلذب اللاعدداي ذضد ذب دداكامذ ذنرد ذبنتالد ذ

ب المذن د ذض االدينذا يعدينذالاا وداذاد ذند ذن دن ذرنبند ذةولريدنذنبالدلنذب العدا ذ اللاعدانذضد ذب عدابقذتنب دهذ
تالكد ذب اللاعدداي ذب الىطيددي ذالد ذت ايقىدداذاعددىن نذنيعدداذ ذنرد ذو ددعذب الددمذد د ذ ال ددنذالد ذبيعددتطتا امذتالث ددمذ
ةوالىاذا ذوطا ذالطألالامذالىطينذض ذب عابقذت اهذنتطأل ذالىطنذب اللاعدانذنتالدعذنتقداذالعدايياذتلد ذضيىداذرنبند ذ

ب ع ن ذب الىط ذديذة ذودلنذب قنبند ذيذتنبكد ذب ت دنابمذب ع اليدنذب ل يثدنذنب ذوطدا ذاالنالداعذةنذند ذنالدن ذضد ذ
ودلنذب قنبند ذنالد ذثد ذيصدع ذت ايقىداذالد ذرادلذب اللاعداي ذ ذنرد ذتنصدلذب الدمذد د ذال النندنذالد ذبيعدتطتا امذ

تالث مذةوالىاذاالانااذعيا اذبيوتالا ذال ذرالذب االعامذنب العاو ذ قيا ذاإ الاجذب نبطد ذبلولريدنذضد ذب القداابمذ
ب ابعينذب االعينذبلعاعينذ اللاعانذناا ذبلولريامذا ناذنالعلن ينذب الىطيي ذض ذب اللاعانذ ذ
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ذ -الدراسات األجنبية  :ذ

 -1دراسة )( Amat et al : 1999

بحـث منشـور بعنـوان أخالقيـات المحاسـبة اإلبداعيـة"" The Ethics Of Creative Accountingذود هذودلبذ
ب الددمذد د ذنددا ذب الادداوي ذب التع قددنذاا اللاعددانذبإلا بنيددنذن نبطاىدداذبلولريددنذنايطددمذة ذب الاددااذ الالااعددنذب اللاعددانذ
بإلا بنينذيتالحذض ذع نكيامذب اللاعاي ذنب ت ذتالثلذب تل يذب كاياذ الىطنذب اللاعانذنادي ذب الدمذة ذب اللاعداي ذود ذ
ب ددلي ذنبضقد دنبذن د د ذب تلد د يامذبلولري ددنذالد د ذود دللذب اللاع ددانذبإلا بني ددنذلطى دداذألى ددامذطتي ددنذب لا ددنذد د د ذبوتي ددااذ
ب عياعامذب اللاعاينذب ت ذتلققذو ضاذالل بذنر ذو عذب المذا ذوطدا ذتد ثياذ ألولريدامذن د ذالالااعدنذب اللاعدانذ
بإلا بنينذ ذ
المبحث الثاني  :االخالقيات وقواعد السموك المهني
أوالً  :االخالقيات وقواعد السموك المهني _ جانب نظري

ة ذب تاكيددعذن د ذب الالااعددامذبلولريددنذنرنبن د ذب ع د ن ذب الىط د ذتعددععذال د ذطالددنذبيرتصددا ذنتق ددلذال د ذضدداعذب اعددا ذ
نا ددكلذودداعذضيالدداذيتع ددقذاتددنضياذب الع نالددامذا ددكلذنددا لذنالطصددهذد د ذ اليددعذب العددتو الي ذضال دلعذن د ذل د ذض د ذ
ب الالااعامذبلولرينذتعععذال ذتا ي ذب ع ن ذبإلطعاط ذ ذ

ذذذذذنطألد بعاذ ل د ذب تلد يامذنالدداذيالدداذب عددا ذاددهذالد ذةعالددنذبرتصددا ينذضالدلعذند ذب االددا حذب الا يددنذب عا اليددنذب تد ذكددا ذ
العألالىاذاعا ذالالااعامذاياذةولرينذض ذكلذالاذلكاذيعي ذالد ذب العدلن يامذب ال قدااذن د ذنداتقذب قدا الي ذن د ذالىطدنذ

ب اللاعانذا كلذندا ذنن د ذب اللععدامذبلكا ياليدنذنب تع ياليدنذنيعديالاذاللععدامذب تع دي ذب عدا ذنب الدمذب ع الد ذا دكلذ
واعذ قيا ذانب ااتى ذض ذدن ب ذنتواياذب كاا بمذب الىطينذاذاللالن ذنهوان ذ ذ2113ذ:ذ8ذخذ ذ
ذذذذنتعاهذةولريدامذب الىطدنذا طىداذال النندنذالد ذب الادا عذنب العدايياذب تد ذتعد ذالا عداعذ عد ن ذب ال دن ذلضد با ذب الىطدنذ
ب نبل اذنب ت ذتعتال ذن يىاذب ال تالعذض ذتقيي ذة ب ى ذدي ااداذةنذعد ااعذذذذذذذذاذب عيطدات ذ ذ2114ذ:ذ14ذخذ ذنرد ذناضىداذ
اذب اددنت ذ2118:ذخذا طىدداذال الننددنذال د ذب قنبن د ذبلولريددنذنب قددي ذب الا يددنذب ت د ذتلك د ذع د ن ذب اددا ذنب الانددنذا د ذ
ب صحذنب و ذكالاذةطىاذتالعذب العايياذنالاذونذ ي ذنع

تصاهذنبلضعالذاذب انت ذ ذ2118ذ:ذ4ذخذ ذ
ذ
ذض ذب

ذذذنتعاهذةيالاعذا طىاذب الاا عذنب العايياذب ت ذتعتااذةعاسذ ع ن ذب العدتل ذالد ذةضد با ذب عالدلذنيتعىد ذةضد با نذاداي ت بع ذ

اىاذاذب عكااطنذ ذ2112ذ:ذذ379ذخ ذ

ذذذذنالالاذتق ذيدا ذب االدمذاد ذةولريدامذب الىطدنذالداذود ذديذال النندنذالد ذب الادا عذنب العدايياذب تد ذي د ذن د ذب ادا ذ
بي ت بع ذاىاذنب ت ذال ذول ىاذيت ذب تالييعذاي ذبلضعالذب صليلنذنبلضعالذب وا ن ذ ذ
ذذذذذنيالثلذب اط ذبيولر ذ اطااعذالىالاعذض ذب اطيدنذب وصدينذيودتعذودلبذب اطد ذادا قي ذنب الثدلذنب عدا بمذنب العدايياذ
نيعان ذض ذب نصنلذد ذب لا نذب عنينذنب ت ذتعط ذال ذةتعاقذب ع ن ذالدعذب العدايياذبلولريدنذضد ذب ال تالدعذنرنبند ذ

ب ع ن ذب عا اذضيهذاذاللالن ذنهوان ذ ذ2116ذ2:خذ ذذذذذذذ ذ
ذذذذذذنلواليدنذب العدايياذنب الادا عذبلولريدنذضقد ذراالدمذوي دنذب العدايياذبلولريدنذب ن يدنذ اللاعداي ذ (International

) Ethics Standards Board For Accounting IESBAاإصد باذي لدنذبلولريدامذ اللاعداي ذنب الىطيدي ذنود ذ
ي لددنذتنالددحذب ددان ذب ال ناددنذال د ذ اليددعذب اللاعدداي ذب الىطيددي ذ) ( www.IFAC.orgذ ذاا القااددلذض د ذوطددا ذ
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ِجٍت وٍ١ت بغذاد ٌٍعٍ َٛااللخصاد٠ت اٌجاِعت

ال النننذال ذب العبياذب ت ذيالك ذب لصنلذن يىاذض ذلالذت ايقذبولريامذب الىطنذنب ت ذتتالثلذاالدا ذب عد ن ذب الىطد ذ
ب وص د ذب ددليذي د ذة ذيتل د ذاددهذب الددلتال ذن د ذالصددا حذب دداكنذنضى د ذب نب اددامذب الىطيددنذنالددالا ذب ت دنبع ذاددي ذ
بيلكددا ذبيولريددنذاب عطيددات ذ ذ2114ذ 17خذ ذضال دلعذن د ذل د ذض د ذوطددا ذالددانااذ تل ي د ذب نب اددامذنب العددلن يامذ
ب الىطينذنبيولرينذب ت ذي

ذة ذي تع ذاىداذبنالدا ذالىطدنذب اللاعدانذني د ذب ذيتلد ذ يدلذآل ب ذنعد ن ذب الىطدنذضد ذ

الددن ذب العددلن يامذب الىطيددنذب ت د ذي د ذبي ت د بع ذاىدداذال د ذراددلذب اللاعدداي ذاذب ي ددنذ ذ2111ذ:ذ91ذخذ ذني د ذة ذال د ذ
ب الاتا ذة ذيكن ذ الطاواذب تع يالينذنيعيالاذضيالاذيتع قذاا اللاعانذ ناذكاياذض ذامذب نن ذ د ذب الوتصدي ذاا د ناذ
ب الى ذ الاا عذبيولرينذناليثاقذ اهذب الىطنذض ذن ن ذاراانذضعا نذال ذب نردن ذنبيطدعيقذضد ذالىدانيذب ادتذنب تلند ذ
نبيوددتلسذنوياطددنذبيالاط ددنذاذب العتدداعذ ذ2118ذ:ذ275ذخ ذذ ددل ذيط ددا يذب دداع

ذا واليددنذب تع ددان ذاددي ذب اللعع ددامذ

ب الىطيددنذنبيكا ياليددنذ تعألددي ذب اا د اذنبث د با ذب طقدداتذب اط د ذنب باعددامذب ع اليددنذنب ت ددنابمذب الىطيددنذن د ذن د ذب اللاعددانذ
نالطاواذب تع ي ذب اللاعا ذنبيل ذب اط ذبيولر ذبوالينذكاا ذنولبذالاذيلت ذب عاللذن ذتطالينذنت نياذالطاواذب تع دي ذ

ب اللاعددا ذ العدداوالنذض د ذب طىالددنذبيرتصددا ينذ ا د ذ ذضال دلعذن د ذل د ذض د ذتععيددعذب الطدداواذبيكا ياليددنذاا الت اددامذ
بيولريددنذب ت د ذال د ذ د طىاذة ذتعددععذض د ذب اللاعدداي ذرددي ذاللاااددنذب اعددا ذنبطددهذال د ذب الى د ذة ذيددت ذ باعددنذال د ذتددنضاذ

ب الت اامذبيولرينذض ذب و

ذب االعينذاذاللالن ذ ذ2116ذ:ذ8ذخذ ذ

ذذذذنطأل بعاذلوالينذب قي ذنبيولريامذب اللاعاينذضق ذبص اذال سذالعايياذب تع ي ذب اللاعا ذن اذالعايياذتعط ذاا تع ي ذ
ب اللاعد ددا ذ

اد ددنذنر د د ذبود ددتعذالعيد ددااذا1خذب تع د ددي ذب اللاعد ددا ذب د د ن ذب د د ذالد ددانااذة ذتا د د ةذنال يد ددنذتطاليد ددنذب قد ددي ذ

نبيولريامذب الىطينذا كلذالاكاذض ذب تع ي ذب اللاعا ذذذذذذذذذاذال اذنبوان ذ ذ2115ذ:ذ11ذخذ ذذ ذ

لعذند د ذاذب عطاكد د ذ2116:ذخذاد د ذب العىد د ذبلالايكد د ذ اللاع دداي ذ
ذذذذذاا القاا ددلذضد د ذاب ال ي ددايذ2118:ذخذيلكد د ذطقد د ذ
ب قاطنطي ذ)(AICPAذ ر ذل ذةولريامذالىطنذب اللاعانذنب تد ريقذب صدا ااذند ذ طدنذواصدنذاالعدايياذب عد ن ذب الىطد ذ
نب عتناذبلولر ذ الىطنذب اللاعانذنب ت ريقذنب ليذيتالال ذبآلت ذاذب عطاك ذ ذ2116ذ:ذ95ذخذ :ذ
 -1العايياذب ع ن ذب الىط ذنب ت ذتتالثلذاا قي ذبلولرينذب عاالنذب ال نانذنب تد ذتتالثدلذاا النالدننينذنبيعدتقل ينذ
نبلالاطنذنب طعبونذنب عطاينذب نب انذ

 -2رنبن د ذب ع د ن ذنب ت د ذتتالثددلذااإلا ددا بمذب تاصددي ينذب ت د ذي د ذة ذيعددياذن يىدداذب اللاع د ذض د ذنال ددهذلت د ذ
يكن ذال تعالاعذاا العايياذبلولرينذب عاالنذ

 -3ال النننذال ذب عالذب ت ذتلققذنت ن ذبي ت بع ذاا عتناذبلولر ذنتتالثلذ:

أ -بي ت بع ذب لبت ذال ذةنالا ذب ال تالعذنب قا ذن ذب اى ذنبإل با ذنب الالياذب الىط ذ

ب -ذبي تد بع ذب ودداا ذالد ذوددللذةنالددا ذب ال تالددعذنب دعالل ذضد ذالىطددنذب اللاعددانذنب داةيذب عددا ذب ددليذيتددااعذ
ال ذب ت بع ذب عالنذاا قنبن ذنب العايياذب القاااذناص ذلايمذب وانجذنطىاذ

ت -ب عقناددامذب ت د ذتتالثددلذادداإل با بمذب ت يايددنذب ت د ذيااالددىاذب العى د ذبلالايك د ذ اللاعدداي ذب قدداطنطيي ذض د ذ
لا نذالوا انذب عالنذ العايياذنب قنبن ذ

ذذذذنيلكد ذاذDaft :2008ذخذطقدلعذند ذاذب ال يددايذ2112:ذخذا د ذوطددا ذثلثددنذالصددا اذلولريدامذب عالددلذب الىط د ذ

تتالثلذااآلت ذاذب ال يايذ ذ2112ذ:ذ17-16ذخذ :ذ
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 -1ب ق دنبطي ذنب ت دايعامذنبلطألالددنذنب تع يالددام:ذنتتالثددلذاا العددايياذب قاطنطيددنذنب ت دايعامذنبلطألالددنذنب تع يالددامذب عددا اذ
نب النثقن ذدلذتتل ذع نكيامذبلض با ذنب الطألالامذنب قي ذبلولرينذال ذوللذت ايقذولنذب قنبطي ذنب ت ايعامذ ذ

 -2ب عال ي ددامذب تااني ددنذنبي تالاني ددنذنب العتقد د بمذب يطي ددنذ:ذنتع ددتط ذو ددلنذب عال يدددامذن د د ذب ق ددي ذبلولري ددنذب التاا ددنذ
نب ال تاكنذب ت ذتعن ذاي ذبلض با ذ

 -3بينتقا بمذب وصينذ اا ذ:ذنولنذبينتقا بمذيت ذال ذول ىاذتل ي ذب العايياذب ت ذتاتا ذا دكلذةعاعد ذاعد ن ذ
ب اا ذنلايتهذض ذب تصاهذب الطاع ذنضقاعذ ل ذ

ذذاا القاالذض ) ( Arens et al : 1997ذيلك ذطقلعذن ذاذصيا ذنةانذةلاليد ذ:ذ2116ذخذاد ذ يدلذب عد ن ذب الىطد ذ

ب صا اذن ذب العى ذبلالايك ذ اللاعاي ذب قاطنطيي ذيتكن ذال ذةااعنذة بع اذصيا ذنةانذةلالي ذ2116ذ:ذ212ذخذ :ذ

 -1ب الاا عذنب ت ذتعتااذالعايياذالثا ينذ ع ن ذبلولر ذض ذ كلذالص لامذض عاينذاياذالالكطنذب اا ذ
 -2رنبن ذب ع ن ذنب ت ذتعتااذالعايياذ طياذ ع ن ذبلولر ذض ذصنااذرنبن ذالل اذ ذالالكطنذب اا ذ

 -3ب تاعدديابمذنتتالثددلذاا تاعدديابمذ قنبن د ذب ع د ن ذال د ذراددلذرع د ذبلوددلقذب الىطيددنذض د ذب العى د ذبلالايك د ذ اللاعدداي ذ
ب قاطنطيي ذاياذالالكطنذب اا ذ ذةيذة ذب الالااسذي

ذة ذياااذبيطلابهذنطىاذ

 -4بللك ددا ذبلولري ددنذنتالث ددلذتنال دديلامذالط ددنااذنب اا ددامذند د ذةعد د نذل ددنلذرنبند د ذب عد د ن ذالق ال ددنذد د د ذب العىد د ذ
بلالايك ذ اللاعاي ذب قاطنطيي ذال ذب الالااعي ذنب الىتالي ذبآلوداي ذذاا الت ادامذبلولريدنذ ذايداذالالكطدنذب ادا ذ

ةيذة ذب الالااسذي

ذة ذياااذبيطلابهذذنطىاذ ذذ

ثانياً  :مصادر أخالقيات المهنة :

ذذذذيلكد ذاذ دداني اذ:ذ2111ذخذاد ذبلوددلقذب الىطيددنذتىددت ذاد طنب ذب عد نكيامذب تد ذيعتااودداذب ال تالددعذصددليلنذنت د ذ
ب ت ذيعتااواذوا نذ ذنت اللذبلولقذب الىطينذب اللاعاينذكلعذال ذب العايياذبي تالانينذ ع ن ذنب العدايياذب تد ذتتع دقذ
ضق د ذاا الىطددنذ ذنر د ذةصددالمذب اللاعددانذالعق د اذال د ذب طاليددنذبلولريددنذب الىطيددنذضق د ذت ددناذردداطن ذرنبن د ذنةوددلقذالىطددنذ

ب اللاعانذال ذرالذالعى ذب اللاعاي ذب قاطنطيي ذ) ( AICPAذن ذال ذب ع ي ذال ذب عطنبمذنالعذعيدا اذتعقيد ذنال يدامذ
بلنالددالذةصددالمذب العددا لذبلولريددنذةكثدداذتعقيد بعذاذ دداني اذ ذ2111ذ:ذ51ذخذ ذناعددا ذتعقي د ذب العددا لذبلولريددنذ
ض ذوطا ذالانااذ العاضنذب الصا اذب ت ذيت ذب لصنلذن يىاذلولريامذب الىطن ذ ذ

ذذذذنيالك ذتل ي ذب الصا اذ ألولريامذب الىطينذنب ت ذتتالثلذااآلت ذاذب عطيات ذ ذ2114ذ:ذ23ذخ :ذ
 -1المصـدر الـديني :ذنيالثدلذةود ذب الصدا اذلولريدامذب الىطدنذ ذدلذيدنضاذلولريدامذب الىطدنذو دقذب اراادنذب لبتيدنذضد ذ
ب اا ذ ذضا الىط ذر ذيتىا ذال ذب اراادنذب عياعدينذةنذبي تالانيدنذةنذب قاطنطيدنذ كطدهذيذيعدت يعذة ذيتىدا ذالد ذاراادنذ

بهللذعالاطهذنتعا ذذ
 -2المصدر االجتماعي :ذ ة ذ كلذال تالعذثقاضتهذب واصنذادهذب تد ذتدطأل ذلاكتدهذنتلد ذريالدنذالعتق بتدهذننلراتدهذنني ذ
نبطتالا ذةض با نذ ذنيتالثلذب الص اذبي تالان ذاا قي ذنب العتق بمذنب عا بمذنالالااعدامذب ليدااذبي تالانيدنذب تد ذتدلثاذ

ض ذب ع ن ذب الىط ذ
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 -3المصــدر االقتصــادي  :تددتلك ذب ألددانهذبيرتصددا ينذب عددا اذض د ذب ال تالددعذض د ذ اليددعذةض د با نذنالد ذايددطى ذب الىطيددن ذ
نبإل بايددن ذ ذدلذة ذب ألددانهذبيرتصددا ينذب صددعانذتد ضعذاد ض با ذب ال تالددعذاا اداعذد د ذةطالددا ذالد ذب عد ن ذاعيد اعذن د ذ
ب العايياذبلولرينذ

دليذيعددياذب ال تالددعذنبطعكدداسذوددلبذب طألددا ذن د ذبلضد با ذ ذ
 -4المصــدر السياســي  :نيقصد ذاددهذطالد ذب طألددا ذب عياعد ذب
د
ضا طألددا ذب عياعد د ذب ددليذيتوددلذالد د ذب ص ددا حذب عددا ذااي ددنذ ددهذيتعددي ذن ي ددهذبليال ددا ذاا لايددنذنب دداضينذنب يالق با ي ددنذ

نب العا نذبلالاذب ليذيل يذد ذبع وااذبلولقذب الىطينذ ذةالاذب طألا ذب عياع ذب ليذياتقاذد د ذب اراادنذب قالدا ينذ
نبإل باينذنياليلذطلنذبيعدتا ب ذنب أل د ذضيدل يذد د ذتاليدهذب عد ن ذب لةولرد ذن د ذالعدتن ذبلضد با ذناالدنذنالعدتن ذ
ةض با ذب الىطنذواصنذ ذ
 -5المصــدر اإلداري التنظيمــيذ:ذتع د ذب ق دنبطي ذنبلطألالددنذنب ت دايعامذال د ذب الصددا اذب ا يعددنذب ت د ذتددتلك ذض د ذتعدديياذ
بإل بااذض ذب الطألالامذ ذنيقص ذاهذب اي نذب تطأليالينذب تد ذيعالدلذب ادا ذاكدلذالداذضيىداذالد ذردنبطي ذن دنب حذنةطألالدنذنردي ذ

نتقا ي د ذنالثددلذتل د ذع د ن ذب عدداال ي ذضيىدداذنتن ددهذالعددااو ذنالالدداذيددلثاذض د ذرددي ذب اددا ذنب ت بعالددهذنةع د ن ذنال ددهذب ددليذ
ت اقذضيهذالاا عذبإل بااذ بولذب تطألي ذ
ثالثاً  :المدخل األخالقي في المحاسبة :

ذذذذذة ذ ابعنذبلولقذال ذالطألناذض عا ذتعتك هذنتل دلذبللكدا ذنب ويداابمذنب العدايياذبلولريدنذنت دا ذب تعداللذ
كيهذي

ذة ذطتصاهذ؟ذناا تا ذتلتاجذبللكدا ذبلولريدنذنبي تالانيدنذنةعدسذب العتقد بمذنب العدايياذبلولريدنذد د ذ

تل يلذةكثاذ الن ينذاذ اني اذ ذ2111ذ:ذ661ذخذ ذ

ذذذذذنيع ذتنب ذب ع ن ذبلولر ذض ذب ال تالعذةال بعاذواالاعذلتد ذيعالدلذن د ذطلدنذالدطأل ذناللداضألذ ذنيالكد ذب طألداذد د ذ
بلولريامذن ذةطىاذب العانباذب ت ذتعاللذن ذتالاع ذب ال تالعذااعالدهذب داع

ذنتطادعذةواليدنذن دن ذبلولريدامذضد ذ

ب ال تالددعذال د ذة ذصددياانذب قد دنبطي ذتددت ذض د ذة ددااذب قددي ذذبلولريددنذ ذضالددلعذند د ذل د ذض د ذوط ددا ذب ع يدد ذال د ذب ق ددي ذ

بلولرينذض ذب ال تالعذيذيالك ذد با ىداذالدال ذب قداطن ذاعدا ذ ايعدنذودلنذب قدي ذب تد ذتتع دقذااللكدا ذب وصدينذ ذدلذ
ة ذال د ذب عددىلذن ددن ذردداطن ذيالطددعذب اددتذنب ع دارنذنو د ب ذبلو داي ذةيذةطددهذال د ذب صددع ذنالددعذر دنبطي ذتتع ددقذاالاددا عذ

بيعددتقاالنذنب ددني ذنب عددع ذ تاددنقذناياودداذاذةاطددعذنهوددان ذ ذ2119ذ:ذ113ذخ ذذة ذةنلذال د ذصددارذطألايددنذب ال د ولذ
بلولر د ذوددنذ) ( Scottذنب ذ ددنواذوددلبذب ال د ولذيتكددن ذذال د ذالادداوي ذبلطصدداهذذذذ) ( Fairnessذنب ع ب ددنذ
) (Justiceذنب العانباذ) ( Equityذنب لقيقنذ) (Truthذنيعط ذبلطصاهذن ن ذنا ذ قنب ذب الا ينذالطصدهذنايداذ
التليعذ ذةالاذب ع ب نذضتعط ذب العاال نذب التعانينذ كاضنذبل ابهذلبمذب الص لنذ ذةالداذب لقيقيدنذضتعطد ذن دن ذردنب ذالا يدنذ

لقيقيدنذن ريقدنذذاذBelkaoui , 2009 : 152خذ ذنعديت ذب تاكيدعذضد ذب الدمذب لدا ذند ذبلد ذةود ذب الاداوي ذبلولريدنذ
نونذبلطصداه ) (Fairnessب دليذيدل يذد د ذت دناذالىطدنذب اللاعدانذالد ذ ىدنذنب د ذطالدنذنت دناذبيرتصدا ذ ا د ذالد ذ
ىنذةوا ذ
ذذذذذة ذالصد حذبلطصداهذي دياذنضقداعذ قداالنسذ) ( Webster :1975ذااطدهذبياتعدا ذند ذب ال داناذنب الطداضعذب لبتيدنذ
ةنذبللكا ذب العاقنذ لصنلذن ذب النبعطنذب الطاعانذاي ذب لقنقذنب نب اامذب الت ااكنذ ذنيلك ذ ( Porwel : 1993

)ذطقلعذاذذنا ذبهللذنتنضيقذ:ذ2112ذخذا ذالاىن ذبلطصداهذيعد ذةلد ذب العدايياذبلولريدنذنب دليذي دياذاالدانااذند ذ
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تاالدديلذال الننددنذال د ذب العددتو الي ذن د ذال الننددنذةوددا ذ ذني د ذة ذتلوددلذالصددا حذ اليددعذب ا ددامذ العددتو الي ذض د ذ

بينتاااذض ذب تنبع ذب صليحذاذنا ذبهللذنتنضيقذ ذ2112ذ:ذ359ذخذ ذنلوالينذب العاال نذب الطصانذ العتو الي ذا كلذ
نا ذنب العتثالاي ذا كلذوداعذضقد ذراالدمذوي دنذبلنابقذب الا يدنذبلالايكيدنذات دايعذرداطن ذيدطعذن د ذتقد ي ذب الع نالدامذ
د د ذب العددتو الي ذا ددكلذنددا لذنالطصددهذنن د ذتاليددعذال الننددنذال د ذب العددتو الي ذن د ذال الننددنذةوددا ذ نيعددال ذوددلبذ
ب قاطن ذاتطألي ذبإلضصا ذب عا لذ))Regulation Fair Disclosure) (RFDذب ليذيالطعذبإلضصا ذنا كلذبوتياايذ
ن ذالع نالامذواصنذ نواينذانبع نذب الص اذةنذب ليذيط اذب الع نالدامذد د ذةضد با ذالتاليدعي ذةيذتدنضياذالعدتن ذنبلد ذ

ال ذب الع نالامذن اليعذب العتثالاي )(Afshad et al , 2003 :15ذ ذ ذ
ذذذذذنالد د ذ اطد د ذةو دداذض ددإ ذتطأل ددي ذبإلضص ددا ذب ع ددا لذ)(RFDذيقصد د ذا ددهذب لد د ذالد د ذالالااع ددنذبإلضصدددا ذبيطتقد ددا ذ
ا Selective Disclosureخذنب ددليذال د ذول ددهذتقد د ذب دداكامذالع نالددامذ نوايددنذذذذذد دد ذالل ددي ذنذاللععددامذ
بعتثالااينذالعيطنذرالذبإلضصا ذنطىاذد د ذب الىدناذ)(Armando et al,2007: 300ذ ذنيقصد ذااإلضصدا ذبيطتقدا ذ
تعني ذةنذتنضياذالع نالامذد ذالعدتثالاي ذاللد ي ذ ىد ذاليدعاذب لصدنلذن د ذب الع نالدامذناا تدا ذيالكدطى ذبيعدتاا اذالد ذ
وددلنذب الع نالددامذن د ذلعددا ذب العددتثالاي ذبآلودداي ذ ذناا تددا ذضد د ذب ىد د هذالدد ذبإلضص ددا ذب عددا لذاا طعددانذ ىددامذ

ب تطألياليددنذذوددنذ قالددا ذن د ذب ادداعذب ت اايددنذب ت د ذيلصددلذن يىدداذب العددتاي ن ذال د ذبإلضصددا ذبيطتقددا ذب ددليذتددنضانذ
ب اكامذ ىد ذذ )( F t al , 2003 : 2 rank eذ ذنينالدحذالد ياذب داكامذب الا يدنذضد ذوي دنذبلنابقذب الا يدن SECذ"ذ
اد ذب اددا ذالد ذبإلضصددا ذب عددا لذوددنذبطددهذذنعددي نذ تكدداضلذب ادداعذ"ذذنةكد مذذوي ددنذبلنابقذب الا يددنذSECذاد ذوطددا ذ
ال النننذال ذبلعاا ذب ت ذت ن ذبإلضصدا ذب عدا لذالطىداذاضدعذثقدنذب العدتثالاذضد ذط بعودنذبلعدنبقذب الا يدنذنبيعدتاا اذالد ذ
ب ت ددنابمذب تكطن ن يددنذن د ذالد ذب عقد ذب الاالد ذب ددليذيعيد ذالد ذب عددىن نذضد ذة ذتكددن ذب الع نالددامذالط ددنااذن الىددناذ

ةنععذنض ذضتااذرصيااذال ذب عال ذ )  (Afshad et al , 2003 :16ذ ذ
ذذنيا اذنا ذبهللذنتنضيقذ2112:ذخذة ذب قنب ذب الا ينذب عا نذنب الطصانذيطاا ذة ذتكن ذوا ينذال ذب تليعذنتعاداذند ذ
بلارا ذن ييتىاذاالنالننينذنكل ذتعاليالىاذاليمذتكن ذالتالنذ لعتو ب ذال ذرالذب اليدعذناد ن ذالااالد نذايدطى ذنيذ

تود ذ دداهذن د ذلعددا ذ دداهذةودداذنتددت ذب العا ددنذب اللاعدداينذا ددكلذالطصددهذ كاضددنذبل دابهذب العطيددنذضدداإل با بمذ
ب اللاعاينذتع

ذالعاال نذنا نذ اليعذبل ابهذب لي ذ ى ذالص لنذضيىاذاذنا ذبهللذنتنضيقذ ذ2112ذ:ذ361ذخذ ذذ ذ

ذذذ ناا تددا ذيلك د ذب االددمذة ذوطددا ذةواليددنذ الطدداواذب ت ايعددينذ اللععددامذب تع ددي ذب عددا ذنب الددمذب ع ال د ذض د ذتاعددي ذذ
بلولريامذنرنبن ذب ع ن ذب الىط ذنوصنصاعذضيالاذيتع قذاا العاال نذب عا نذنب الطصانذ العتو ال ذب قنب ذب الا ينذنب ت ذ
ا ناواذاذب العاال نذب عا نذنب الطصانذخذعتل يذد ذب ل ذال ذن ذتالاثدلذب الع نالدامذب طداتاذالد ذتاليدعذبلد ذب ىدامذضد ذ

ب لصنلذن ذب الع نالامذن ذب ىامذبلوا ذ ذ ذ
ذ
ذ
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المبحث الثالث  :عدم تماثل المعمومات

يعاهذن ذتالاثلذب الع نالامذذا طهذالق باذبيودتلهذضد ذل د ذب الع نالدامذب التالدنذ أل دابهذب التطنندنذب الوت ادنذا د ذ
ب صاقامذنب ت ذيذت ع ى ذن ذر ذب العانباذض ذبتالا ذب صاقامذذ ) ( wang,jong et al , 2011 , 75ذ ذ ذ
ذذذذذنيلك ذ) ( arrow : 2011ذطقلعذن ذاذب عاي يذ:ذ2119ذخذب ذن ذتالاثلذب الع نالامذيل مذنط الاذيالت ذ اضاعذ
نبل بعذض ذب صاقنذالع نالامذبضاللذبنذبكثاذال ذب اهذبيواذبنذبي ابهذبيودا ذ ذبيذنطد الاذيالت كدن ذب اللاعداي ذ
ةنذب ال ياي ذب تطايليي ذالع نالامذبكثاذال ذب العاوالي ذلنلذبااا ذب اكنذنالعتقا ىاذاذب ذعاي يذ ذ2119ذ:ذ55خ ذ ذ
ذذذذذنيا ذاب عي ذننا ذب الطع ذ:ذ2113ذخذطقلعذن ذاذاطي ذ2113:ذخذا ذألاوااذند ذتالاثدلذب الع نالدامذت ودلذثلثدنذ
بت اوامذتلاللذن ىامذطألاذالوت انذنالكال نذ اعالىاذب اع ذنو ذذذذذذذذاذاطي ذ ذ2113ذ:ذ14ذخذ :ذ

اذنبي ابهذب بو ينذال ذ ىنذنبي ابهذب واا ينذال ذ ىنذ
 -1ن ذتالاثلذب الع نالامذةنذن ذب العانباذاي ذبي با ذ
بوا ذ

 -2ن ذتالاثل ذب الع نالام ذع ن ذالعتال ذال ذرال ذبي ابه ذب ت ذتالت ذاليعا ذالع نالاتين ذاى ه ذتلقيق ذنا ذاياذ
نا يذ ذدلذيت ذتنضياذالع نالامذب ذ ىنذنذيذيت ذتنضياواذب ذ ىنذبوا ذ

 -3ب ذبعتاا ا ذةي ذ اه ذن

ذلعا ذب اه ذبيوا ذيالك ذب ذيت ذال ذولل ذبيعتاا ا ذال ذتنريم ذتنضياذ

ب الع نالامذ ذليمذر ذيت ذب لصنلذن ذب الع نالامذنبعتو بالىاذرالذط اواذا كلذنا ذبنذر ذيت ذل اىاذتالاالاذ

ن ذب اهذبيواذ

ذذذذةالاذ) ( hawash : 2014ذطقلعذن ذاذب عطاك ذ:ذ2116ذخذيا ذا ذوطا ذنلرنذاي ذطألاينذب نكا دنذنادي ذند ذ
تالاثلذب الع نالامذدلذب ذض ذأللذطألاينذب نكا نذكلذب اضي ذض ذب عقد ذب العداوالي ذنب الد ياي ذبيذكثيداذالد ذبيليدا ذيذ
يالت كا ذب الع نالدامذطاعدىاذليدمذتعدال ذودلنذب لا دنذند ذتالاثدلذب الع نالدامذنتلد مذودلنذب لا دنذندا اذادي ذب العداوالي ذ
نب ال ياي ذنط الاذيالت ذب ال ياي ذالع نالامذبكثاذال ذب العاوالي ذاذب عطاك ذ ذ2116ذ ذ47ذخذ ذ
ذيع د ذبال د بعاذايدداذ
ذنيلك د ذب االددمذا د ذنال يددنذتددنضياذب الع نالددامذب د ذ ىددامذالعيطددنذنن د ذتنضياودداذب د ذب ىددامذبيوددا د
بولريداعذنالطاضيداعذ قنبند ذب عد ن ذب الىطد ذبيالدداذب ددليذيالكد ذب تا د ذن يددهذالد ذوددللذب تاكيددعذن د ذبيولريددامذنرنبند ذ
ب ع ن ذب الىط ذنيعيالاذض ذب الطاواذلبمذب ص نذااللععامذب تع ي ذب عا ذنب المذب ع ال ذ ذ
ذذنيلكد ذاذب عددي ذ:ذ2115ذخذب ذبيوددتلهذضد ذكاليددنذنطننيددنذب الع نالددامذب تد ذيالت كىدداذب العددتثالان ذبنذال الننددنذال د ذ
ب العتثالاي ذكا ذالصد اذر دقذ الطألالد ذبيعدنبقذب الا يدنذنب د يلذن د ذل د ذودنذبصد باذوي دنذبينابقذب الا يدنذبيالايكيدنذ
راطنطداعذ تطألددي ذبيضصددا ذب عددا لذب ىد هذالطددهذوددنذتدنبع ذب الع نالددامذب الق الددنذ العددتثالاي ذال د ذوددللذالطددعذب دداكامذال د ذ
تقد ي ذبضصدالامذ العدتثالاي ذاللد ي ذاذ Richard et al , 2006 : 1ذخذ ذليدمذكدا ذب ىد هذالد ذبيضصدا ذب عدا لذ
وددنذالطددعذبيضصددا ذنا ددكلذبوتيدداايذن د ذالع نالددامذواصددنذ نوايددنذب د ذبض د با ذالتالي دعي ذةيذتددنضياذالعددتن ذنبل د ذال د ذ
ب الع نالامذن اليعذب العتثالاي ذ ) ( Afshed et al, 2003: 15ذ ذ ذ
ذذنيألىدداذتد ثياذند ذتالاثددلذب الع نالددامذن د ذلال ددنذبيعددى ذا ددكلذ د ذنطد الاذيلددانلذب الد يان ذب تد ثياذن د ذبعددعااذ
بع ددى ذب دداكنذضد د ذب ع ددنقذب ال ددا ذاات ددانذتقيالى دداذاد د كثاذالد د ذلقيقتى دداذنل د د ذبال دداذند د ذ اي ددقذتد د ولذبي بااذات الي ددلذ
ب الع نالدامذالد ذوددللذب بااذبياادا ذبنذند ذ ايددقذتعداي ذاعد ذب الع نالددامذب د ذاعد ذب العددتثالاي ذنكددلذب دايقتي ذ
تعتااذالالااعامذاياذبولرينذيالااعىاذب ال ياي ذاذب االلذنبوان ذ ذ2116ذ:ذ171ذخذ ذ ذ
ذذذذذنبيو د ذال د ذل د ذض د ذن د ذتالاثددلذب الع نالددامذعددنهذيددل يذب د ذال ددك تي ذتتالثددلذاايوتيددااذب عكع د ذنب الوددا اذ
بيولريدنذليدمذي دياذبيوتيدااذب عكعد ذ ) ( adverse selectionذب د ذنال يدنذلد نمذب طتدا اذب عدي نذضد ذب عدنقذ
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ب الا ذاعا ذن ذتالاثدلذب الع نالدامذادي ذبيصديلذنب نكيدل ذضالصديلذيذيدتالك ذالد ذالعاضدنذب الع نالدامذب تد ذبنتالد واذ

ب نكيلذض ذنال ينذبتوالذر باابتهذذذذذذذذذذذذاذب عاي يذ ذ2119ذ:ذ63ذخذ ذ

ذذذذذنتتالثلذب الوا اذبيولرينذاذMoral Hazardذخذااطىاذطن ذال ذبطدنب ذند ذتالاثدلذب الع نالدامذنب تد ذتاكدعذن د ذ
ب علرنذاي ذبي بااذنب الل ذنتط ذولنذب الوا اذطتي نذبعطا ذب بااذب اكنذب ذنكيلذناا تا ذض ذب ال ياذيكدن ذنكديلعذ

ند ذب الدل ذضد ذ ب بااذب الدنبا ذاقصد ذتعألدي ذب ثداناذنطتي ددنذ عد ذالعداضتى ذب الع نالدامذب كاضيددنذنند ذب قد ااذن د ذالتااعددنذ
بط د نذبي بااذضال دلعذن د ذن ددن ذتعدداا ذض د ذب الصددا حذاددي ذب ال د ياي ذنب الددل ذض د ذب الدد با ذااالدداذيلددان ن ذتعألددي ذ

الصا لى ذا اط ذالصا حذب الل ذاذاطي ذ ذ2113ذ:ذ17ذخذ ذ

ذذذةالاذالاذيتع قذاال ك نذن ذتالاثلذب الع نالامذالعذ ن اذبيالرذذضتلك ذاذضاون ذ:ذ2116ذخذا ذوطا ذال النننذالد ذ
ب عنبالددلذب ت د ذتددلثاذض د ذال ددك نذن د ذتالاثددلذب الع نالددامذبوالىدداذوددنذت د ثياذع د ن ذبي بااذنبولرياتىدداذل ذال د ذالعددلن ينذ
بي بااذبند ب ذب قدنب ذب الا يددنذنتقد يالىاذ أل دابهذب العددتاي اذالد ذب ددلذب العدان اذضد ذبتوددالذب قد باابمذب تد ذتىد ذبي دابهذ

ب ت ذتتعااللذالعذب اكنذنتع ذبيولريامذبو ذبطعكاسذ الىطنذب اللاعانذن د ذب داكنذنتتطاعد ذبيولريدامذ ا يداعذالدعذ
ن اذبيالرذ ذب ذ تصاضامذبيطتىاعينذ ال با ذذنب التالث نذاإواا ذب الع نالامذند ذبلد ذبي دابهذاقصد ذدألىااوداذب د ذ
اهذبواذ ىاذت ثياذكاياذض ذ ن اذبيالرذاذضاون ذ ذ2116ذ:ذ493ذخذ ذذذ ذ
ذذذذذاا القااددلذيلك د ذن د ذال د ذب اددالثي ذا د ذوطددا ذال الننددنذال د ذب عنبالددلذب الددلثااذض د ذال ددك نذن د ذتالاثددلذب الع نالددامذ
بل د والاذت د ثياذب ع د ن ذبي بايذنبولرياتىدداذ ذدلذب ذبي بااذ ىدداذ ناذكايدداذض د ذبياددلرذب الددا ذنبن د ب ذب ق دنب ذب الا يددنذ

نتق يالىاذب ذبي ابهذب العتاي اذنتعاذبيولريامذبو ذبطعكاسذ الىطنذب اللاعانذن ذب داكامذنتتطاعد ذبيولريدامذ
ا ياعذالعذ ن اذبيالرذب الا ذنض ذألىناذال اكلذطألاينذب نكا نذض ذوطا ذتصاضامذبطتىاعينذ ال با ذت ثياذكاياذض ذ

ن اذبيالرذب الا ذذ ذدلذب ذودلنذب تصداضامذتتالثدلذضد ذبوادا ذب الع نالدامذند ذبلد ذبي دابهذنبألىااوداذب د ذب دابهذ
بوا ذاذضاون ذ ذ2116ذ:ذ493ذخذ ذ

ذ نال ذوللذب كلذب طانذطا ذة ذن ذتالاثلذب الع نالامذونذطااعذال ذال اكلذطألاينذب نكا نذاذاي ذبيصديلذنب نكيدلذخذ
نل د ذاعدا ذب تعداا ذادي ذب الصدا حذ ) ( conflict interestذنضالدلعذند ذة ذند ذتالاثدلذب الع نالدامذيدل يذب د ذ

ال ددك ت ذب الوددا اذبيولريددنذنبيوتيددااذب عكع د ذض د ذوطددا ذب ع د ذالد ذب ال دداكلذبيوددا ذب ت د ذر د ذتلد مذاعددا ذن د ذ
تالاثلذب الع نالامذنب كلذب طانذياي ذل ذ :ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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شكل ( )2مشاكل نظرية الوكالة
ذذ

ذخ ً٠ٛضٍطح ذ
اذخار اٌمراراخ

األصً١
Principal

اٌٛوً١
Agent

ذخ ً٠ٛضٍطح اذخار اٌمراراخ

ذٌٛذ ِشاوً اٌٛواٌح
ذ
ِشىٍح ذعارب
اٌّصاٌح

ِشىٍح االخر١ار
اٌّعاوص

ِشىٍح عذَ ذّاشً
اٌّعٍِٛاخ

ِشىٍح ذحًّ
اٌّخاغرج

ذذ
ذؤشر فٟ

ذ

حّا٠ح حمٛق ِاٌىٙ١ا
ا٢خر ِٓ ٓ٠أصحاب
اٌّصاٌح

ذ
ذ

اٌّصذس ِ :ض١ش ،سباب ٘ٚاب" ،دٚس اٌّعٍِٛاث اٌّحاصب١ت ف ٟحم ُ٠ٛاألداء االصخشاح١ج ٟف ٟظً ِفاُ٘١
ٔظش٠ت اٌٛواٌت سصاٌت ِاجضخ١ش ف ٟاٌّحاصبت ،وٍ١ت اإلداسة ٚااللخصاد ،جاِعت بغذاد.3333 ،
ذذنيل

ذن ذتالاثل ذب الع نالام ذب ذايا ذاع

ذب الع نالام ذنولب ذالا ذياعح ذب ال ال ذيعتال ىا ذال ذرال ذن ذ

الل ن ذال ذب التعاال ي ذض ذدط اعذالعااللمذاياذنا ن ذلطىاذتقن ذن ذبعتاللذالع نالامذيذيال كىاذاياو ذناا تا ذ
ضلصنلذاع

ذب التعاال ي ذن ذالع نالامذالىالنذاياذالط نااذرالذاياو ذيالكطى ذال ذتلقيقذةااا ذالاليعااذب العتص ذ ذ

2118ذ:ذ149ذخ ذ
ذذذذ ناا تا ذيا ذب االمذا ذن ذتالاثلذب الع نالامذيالثلذألاوااذو يااذناللثااذنتت ذنااذالالااعامذاياذبولرينذال ذ
وللذبإلضصا ذن ذالع نالامذ نواينذ اع

ذبي واعذنبيضصا ذنطىاذل واعذبواي ذ ذ

المبحث الرابع  :الجانب التطبيقي

ذذذذذيالثلذولذب الالمذب اط ذب ت ايق ذ المذنب ليذت ذال ذوللذتنعيعذبعتالاابمذبعدتايا ذن د ذبضد با ذنيطدنذب الدمذ
نب لي ذتالث نبذاا اللاعاي ذب الىطي ذنبيكدا ياليي ذ ذليدمذتد ذتنعيدعذ75ذبعدتالاااذبعدتايا ذنبعدتا عذ61ذبعدتالاااذ ذاطعدانذ

بعد ددتا ا ذ%88ذوالد ددعذالطىد دداذ تل يد ددلذ53ذبعد ددتالاااذبعد ددتايا ذنتكد ددن ذاد ددل ذ%71ذطعد ددانذبيعد ددتاياطامذب العد ددتا عنذ
ب صا لنذ تل يلذال ذبيعتااطامذب النعننذ ذ
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اوال  :توصيف العينة
ياي ذب

نل ذا 1خ ذتنعيع ذنيطن ذب الم ذلع ذب وصا ع ذب تعاياين ذلض با ذنيطن ذب المذنب التالث ن ذض ذاب اللولمذ

ب وصينذ ذنب اللولمذب ع الينذ ذنن ذعطنبمذب واااذلض با ذنيطنذب المخ ذ ذ
جدول (  ) 1وصف خصائص عينة البحث
اٌّخغ١شاث اٌشخص١ت ألفشاد عٕ١ت اٌبحث
ِذ٠ر ِاٌٟ
اٌّؤ٘الخ اٌشخص١ح
ِحاضة
ِٕظُ حطاتاخ
اوادّٟ٠
اٌّجّٛع
دورٛراٖ
اٌّؤ٘الخ اٌعٍّ١ح
ِاجطر١ر
دتٍَٛ
تىاٌٛرٛ٠ش
اٌّجّٛع
الً ِٓ  8ضٕٛاخ
عذد ضٕٛاخ اٌخثرج
ِٓ  43-8ضٕح
ِٓ  48-43ضٕح
 53-48ضٕح
 -53فأوصر
اٌّجّٛع

إٌضبت
%59
%58
%63
<%4
%333
%8
;%4
%44
%99
%333
%8
%57
%59
<%4
%59
%333

اٌعذد
47
46
49
43
35
6
43
9
68
35
6
45
47
43
47
35

اٌّصذر ِٓ إعذاد اٌثاحس تاالعرّاد عٍ ٝت١أاخ اضرّارج االضرث١اْ
ثانيا  :اران العينة لمتغيرات البحث :

 . 1أهمية قواعد السموك المهني لممحاسبين والمدققين :

جدول ( )2اران العينة ألهمية قواعد السموك المهني لممحاسبين والمدققين

اٌفمشة
ث

3

3
5
3
3

ذعذ لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاألخالل١ااخ
ٌٍّحاضثٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١إرشاداخ ذفص١ٍ١ح
٠جة أْ ٠رثعٙاا اٌّحاضاة ٚاٌّاذلك فاٟ
عٍّٗ.
عذَ ٚجٛد فاعٍ١ح ٌٍّٕظّاخ اٌّحاضاث١ح
اٌّ١ٕٙاااح اٌّطااانٌٛح عااآ ٚظااا ِعاااا١٠ر
اٌطٍٛن إٌٌّّٙ ٟٕٙح اٌّحاضثح .
عذَ ٚجٛد ٔشراخ دٚر٠اح صاادرج ِآ
ٔماتااااح اٌّحاضااااث ٓ١ذحااااذد ِاااآ خالٌٙااااا
أخالل١اخ ِساٌٚح ِٕٙح اٌّحاضثح .
عاااذَ ِٛاوثاااح لٛاعاااذ اٌطاااٍٛن إٌّٙاااٟ
اٌعرال١ح ٌٍرطٛراخ اٌعٍّ١ح اٌحذ٠صح
ذرضااااااا لٛاعاااااااذ اٌطاااااااٍٛن إٌّٙاااااااٟ
ٚاألخالل١ااااااخ ٌٍّحاضاااااثٚ ٓ١اٌّاااااذلمٓ١
اٌّعاٍِح اٌّرطا٠ٚح ٌىافح األغراف

احفك
بشذة
عذد ٔضبت

احفك
عذد

ٔضبت

ِحا٠ذ
عذد

ٔضبت

ال احفك
عذد

ٔضبت

ال احفك
بشذة
عذد ٔضبت

8

<.7

<4

;68.

47

59.7

43

;4;.

8

<.7
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<49.

;5

;85.

43
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7

:.8

5

6.:
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;
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;
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8

<.7

:

46.5
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65

:

46.6

6

9.9

48
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<7

;
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6
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 2ذ ذةوالين ذتالالي ذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذنب ال رقي ذض ذب الطاوا ذب ت ايعين ذ اللععام ذب تع ي ذب عا ذ
نب المذب ع ال ذ :ذ
جذٚي ( )5اساء اٌعٕ١ت ألّ٘١ت حضّ ٓ١لٛاعذ اٌضٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاصبٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١ف ٟإٌّا٘ج اٌخذس٠ض١ت ٌّؤصضاث اٌخعٍُ١
اٌعاٌٚ ٟاٌبحث اٌعٍّٟ
ت
1
2

3

4

5

6

اتفق
بشدة

الفقرة
ٚجاااااٛد لصاااااٛر فااااا ٟإٌّاااااا٘ اٌذراضااااا١ح
ٌّؤضطاااخ اٌرعٍاا ُ١اٌعاااٌٚ ٟاٌثحااس اٌعٍّااٟ
ٚالضّ١ا فّ١ا ٠رعٍك تمٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٟٕٙ
ً٘ أْ ِفرداخ اٌّاٛاد اٌذراضا١ح اٌّحاضاث١ح
ال ذحر ٞٛعٍِ ٝادج ذخرص تمٛاعذ اٌطٍٛن
اٌّٚ ٟٕٙأخالل١اخ اٌّحاضثح .
عذَ ٚجٛد ِفرداخ خاصح تمٛاعاذ اٌطاٍٛن
اٌّ ٟٕٙض١ؤد ٞإٌ ٝعاذَ ذّىا ٓ١اٌرذر٠طآ١١
ِٓ ذذر٠ص اٌّاادج اٌخاصاح تمٛاعاذ اٌطاٍٛن
اٌّٚ ٟٕٙأخالل١اخ اٌّحاضث. ٓ١
عااسٚف اٌطٍثااح عٍاا ٝاٌثحااس فااِٛ ٟظااٛ
٠رعٍااك تمٛاعااذ اٌطااٍٛن إٌّٙااٚ ٟأخالل١اااخ
اٌّحاضااااثح ٚالضااااّ١ا فّ١ااااا ٠رعٍااااك تثحااااٛز
ذخرج. ُٙ
عاااذَ ٚجاااٛد دٚراخ ٔٚاااذٚاخ ذذر٠طااا١ح أٚ
حٍمااااخ تحص١اااح ذرعٍاااك تأخالل١ااااخ ٚلٛاعاااذ
اٌطٍٛن اٌّٟٕٙ
٠فرمااار اٌّحاضاااة ٚاٌّاااذلك ٌ ٔصااااف عٕاااذ
إعااذادٖ ٌٍمااٛالُ اٌّاٌ١ااح تطااثة خٍاا ٛإٌّااا٘
اٌرذر٠ط١ح ٌّؤضطاخ اٌرعٍ ُ١اٌعاٌٚ ٟاٌثحاس
اٌعٍّاااااٌّ ٟاااااادج لٛاعاااااذ اٌطاااااٍٛن إٌّٙاااااٟ
ٚاخالل١اخ اٌّحاضث. ٓ١

اتفق

ل اتفق

محايد

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

ل اتفق
بشدة
عدد نسبة
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65

44
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6.:

<4

;68.
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8

3.7

4
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<
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47
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دٚس إٌّا٘ج اٌخذس٠ض١ت ٌّؤصضاث اٌخعٍ ُ١اٌعاٌ.......ٟ

 . 6دٚر لٛاعذ اٌطٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاضثٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١ف ٟاٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ =
جدول ( )4اران العينة لدور قواعد السموك المهني لممحاسبين والمدققين في الحد من عدم تماثل المعمومات
ث

اٌفمشة

3

٠ااؤد ٞذمااذ ُ٠اٌّعٍِٛاااخ إٌاا ٝاٌّطاارخذِٓ١
تشىً عاَ ٚاٌّطرصّر ٓ٠تشىً خاا فاٟ
اٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
٠حمك ِف َٛٙاٌعذاٌاح فا ٟذماذ ُ٠اٌّعٍِٛااخ
ٌٍّطاااارخذِ ٓ١تشااااىً عاااااَ ٚاٌّطاااارصّرٓ٠
تشااااىً خااااا اٌحااااذ ِاااآ عااااذَ ذّاشااااً
اٌّعٍِٛاخ .
٠حمااك ذمااذ ُ٠اٌّعٍِٛاااخ تاٌٛلااد إٌّاضااة
إٌ ٝاٌّطرخذِ ٓ١تشىً عااَ ٚاٌّطارصّرٓ٠
تشااىً خااا فاا ٟاٌحااذ ِاآ عااذَ ذّاشااً
اٌّعٍِٛاخ .
ذؤشر لٛاعذ اٌطاٍٛن إٌّٙاٚ ٟاألخالل١ااخ
ٌٍّحاضااثٚ ٓ١اٌّااذلم ٓ١فاا ٟاٌحااذ ِاآ عااذَ
ذّاشً اٌّعٍِٛاخ.
٠ررن عاذَ ذّاشاً اٌّعٍِٛااخ ذاأش١راب ضاٍث١ا ب
عٍاا ٝضااٛق األٚراق ِاآ خااالي عااسٚف
اٌّطاارصّرِ ٓ٠اآ االضاارصّار فاا ٟاٌشاارواخ
اٌرٛ٠ ٟجذ فٙ١ا عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
ذعسز لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاألخالل١ااخ
ِف ِٟٛٙاإلٔصاف ٚاٌعذاٌح ٌاذ ٜاٌّ١ٕٙآ١
ٚتشىً خا اٌحاضثٚ ٓ١اٌّذلم.ٓ١
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نلذال ذدن ب ذب االمذااينتالا ذن ذالوا امذبعتالاااذبيعتااطن ذ

ثالثاً :الصدق الداخمي لمتغيرات البحث :
 . 4أّ٘١ح لٛاعذ اٌطٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاضثٚ ٓ١اٌّذلم= ٓ١
جدول ( ) 5معامل االرتباط ألهمية قواعد السموك المهني لممحاسبين والمدققين والدرجة الكمية لمفقرة
ث
4
5
6
7
8

;4.

ِعاًِ االسحباط

اٌفمشة

ذعذ لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاألخالل١اخ ٌٍّحاضثٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١إرشاداخ ذفصا١ٍ١ح
٠جة أْ ٠رثعٙا اٌّحاضة ٚاٌّذلك ف ٟعٍّٗ.
عذَ ٚجٛد فاعٍ١ح ٌٍّٕظّاخ اٌّحاضث١ح اٌّ١ٕٙح اٌّطنٌٛح عٓ ٚظ ِعا١٠ر
اٌطٍٛن إٌٌّّٙ ٟٕٙح اٌّحاضثح.
عااذَ ٚجااٛد ٔشااراخ دٚر٠ااح صااادرج ِاآ ٔماتااح اٌّحاضااث ٓ١ذحااذد ِاآ خالٌٙااا
أخالل١اخ ِساٌٚح ِٕٙح اٌّحاضثح .
عذَ ِٛاوثح لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّ ٟٕٙاٌعرال١ح ٌٍرطٛراخ اٌعٍّ١ح اٌحذ٠صح
ذرض لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاألخالل١اخ ٌٍّحاضثٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١اٌّعاٍِح
اٌّرطا٠ٚح ٌىافح األغراف

ب الص اذ:ذال ذبن ب ذب االمذااينتالا ذن ذالوا امذااطاالاذ spssذ
ذ
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3.75

3.335

3.96

3.333

<3.7

3.333

3.:3

3.333

3.7:

3.333

اٌعذد اٌضادس ٚاٌخّض8102ْٛ

ِجٍت وٍ١ت بغذاد ٌٍعٍ َٛااللخصاد٠ت اٌجاِعت

 . 2أهمية تضمين قواعد السموك المهني لممحاسبين والمدققين في المناهج التدريسية لمؤسسات التعميم العالي
والبحث العممي :

جدول ( ) 6معامل االرتباط ألهمية تضمين قواعد السموك المهني لممحاسبين والمدققين في المناهج التدريسية
لمؤسسات التعميم العالي والبحث العممي والدرجة الكمية لفقراته

ت
4
5
6
7
8
9

الفقرة
ٚجٛد لصٛر ف ٟإٌّا٘ اٌذراض١ح ٌّؤضطاخ اٌرعٍ ُ١اٌعاٌٚ ٟاٌثحس اٌعٍّٟ
ٚالضّ١ا فّ١ا ٠رعٍك تمٛاعذ اٌطٍٛن اٌّ. ٟٕٙ
ً٘ أْ ِفرداخ اٌّٛاد اٌذراض١ح اٌّحاضث١ح ال ذحر ٞٛعٍِ ٝادج ذخرص تمٛاعذ
اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙأخالل١اخ اٌّحاضثح .
عاااذَ ٚجاااٛد ِفااارداخ خاصاااح تمٛاعاااذ اٌطاااٍٛن إٌّٙااا ٟضااا١ؤد ٞإٌااا ٝعاااذَ ذّىااآ١
اٌرذر٠ط ِٓ ٓ١١ذذر٠ص اٌّادج اٌخاصح تمٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙأخالل١اخ اٌّحاضثٓ١
عسٚف اٌطٍثح عٍ ٝاٌثحس فاِٛ ٟظا٠ ٛرعٍاك تمٛاعاذ اٌطاٍٛن إٌّٙاٚ ٟأخالل١ااخ
اٌّحاضثح ٚالضّ١ا فّ١ا ٠رعٍك تثحٛز ذخرج. ُٙ
عااذَ ٚجااٛد دٚراخ ٔٚااذٚاخ ذذر٠طاا١ح أ ٚحٍماااخ تحص١ااح ذرعٍااك تأخالل١اااخ ٚلٛاعااذ
اٌطٍٛن اٌّ. ٟٕٙ
٠فرمر اٌّحاضاة ٚاٌّاذلك ٌ ٔصااف عٕاذ إعاذادٖ ٌٍماٛالُ اٌّاٌ١اح تطاثة خٍا ٛإٌّاا٘
اٌرذر٠طاا١ح ٌّؤضطاااخ اٌرعٍاا ُ١اٌعاااٌٚ ٟاٌثحااس اٌعٍّااٌّ ٟااادج لٛاعااذ اٌطااٍٛن إٌّٙااٟ
ٚاخالل١اخ اٌّحاضث.ٓ١

معامل الرتباط
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18111
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18111
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18111
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18111
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18111
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اٌّصذر = ِٓ اعذاد اٌثاحس تاالعرّاد عٍِ ٝخرجاخ ترٔاِ .spss
3ذ ذ ناذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذنب ال رقي ذض ذب ل ذال ذن ذتالاثلذب الع نالامذ :ذ
جذٚي (ِ )3عاًِ االسحباط ٌذٚس لٛاعذ اٌضٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاصبٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١ف ٟاٌحذ ِٓ عذَ حّاثً اٌّعٍِٛاث ٚاٌذسجت
اٌىٍ١ت ٌفمشاحٗ
Sig
ِعاًِ االسحباط
اٌفمشة
ث
٠ؤد ٞذمذ ُ٠اٌّعٍِٛاخ إٌ ٝاٌّطارخذِ ٓ١تشاىً عااَ ٚاٌّطارصّر ٓ٠تشاىً خاا
3.333
<3.9
4
ف ٟاٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
٠حمك ِف َٛٙاٌعذاٌح ف ٟذماذ ُ٠اٌّعٍِٛااخ ٌٍّطارخذِ ٓ١تشاىً عااَ ٚاٌّطارصّرٓ٠
3.333
3.;4
5
تشىً خا اٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
٠حمااااك ذمااااذ ُ٠اٌّعٍِٛاااااخ تاٌٛلااااد إٌّاضااااة إٌاااا ٝاٌّطاااارخذِ ٓ١تشااااىً عاااااَ
3.333
3.:7
6
ٚاٌّطرصّر ٓ٠تشىً خا ف ٟاٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
ذؤشر لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاألخالل١اخ ٌٍّحاضثٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١ف ٟاٌحذ ِٓ عاذَ
3.333
<3.7
7
ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
٠ررن عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ ذأش١راب ضٍث١ا ب عٍ ٝضاٛق األٚراق ِآ خاالي عاسٚف
3.333
3.95
8
اٌّطرصّر ِٓ ٓ٠االضرصّار ف ٟاٌشرواخ اٌرٛ٠ ٟجذ فٙ١ا عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
ذعااسز لٛاعااذ اٌطااٍٛن إٌّٙااٚ ٟاألخالل١اااخ ِفٙاا ِٟٛاإلٔصاااف ٚاٌعذاٌااح ٌااذٜ
3.333
3.:9
9
اٌّٚ ٓ١١ٕٙتشىً خا اٌحاضثٚ ٓ١اٌّذلم.ٓ١
اٌّصذر = ِٓ اعذاد اٌثاحس تاالعرّاد عٍِ ٝخرجاخ ترٔاِ .spss
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دٚس إٌّا٘ج اٌخذس٠ض١ت ٌّؤصضاث اٌخعٍ ُ١اٌعاٌ.......ٟ

رابعاً  :الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث :
 . 4أّ٘١ح لٛاعذ اٌطٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاضثٚ ٓ١اٌّذلم= ٓ١
جذٚي ( )3اٌٛصظ اٌحضابٚ ٟاالٔحشاف اٌّع١اس ٞألّ٘١ت لٛاعذ اٌضٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاصبٚ ٓ١اٌّذلمٓ١
ت
4
5
6
7
8

الفقرة
ذعذ لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاألخالل١اخ ٌٍّحاضثٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١إرشاداخ
ذفص١ٍ١ح ٠جة أْ ٠رثعٙا اٌّحاضة ٚاٌّذلك ف ٟعٍّٗ.
عذَ ٚجٛد فاعٍ١ح ٌٍّٕظّاخ اٌّحاضث١ح اٌّ١ٕٙح اٌّطؤٌٚح عٓ ٚظ
ِعا١٠ر اٌطٍٛن إٌٌّّٙ ٟٕٙح اٌّحاضثح.
عااذَ ٚجااٛد ٔشااراخ دٚر٠ااح صااادرج ِاآ ٔماتااح اٌّحاضااث ٓ١ذحااذد ِاآ
خالٌٙا أخالل١اخ ِساٌٚح ِٕٙح اٌّحاضثح .
عذَ ِٛاوثح لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّ ٟٕٙاٌعرال١ح ٌٍرطٛراخ اٌعٍّ١ح اٌحذ٠صح
ذرض لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاألخالل١اخ ٌٍّحاضثٚ ٓ١اٌّذلمٓ١
اٌّعاٍِح اٌّرطا٠ٚح ٌىافح األغراف

الوسط لحسابي
08.0

النحراف المعياري
08010

080.

1890.

0800

08000

0890
0800

0810.
0810.

اٌّصذر = ِٓ اعذاد اٌثاحس تاالعرّاد عٍِ ٝخرجاخ ترٔاِ .spss
ذذذذيتالح ذال ذب

نل ذا8خ ذب ااام ذبض با ذنيطن ذب الم ذنب ت ذتتع ق ذا والين ذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذ

نب ال رقي ذليمذكاطمذ اليعىاذنا ينذنالتقااانذ ذليمذبك نبذبض با ذنيطنذب المذا ذوطا ذن ذالنبكانذ قنبن ذب ع ن ذ
ب الىط ذب عابرين ذ ت نابم ذب ع الين ذب ل يثن ذ ذليم ذا غ ذب نع ذب لعاا ذ 3 94ذنبيطلابه ذب العيااي ذ 1 145ذ ذث ذ
يتاعهذن ذن ن ذضان ينذ الطألالامذب اللاعاينذب الىطينذب العلن نذن ذنالعذالعايياذب ع ن ذب الىط ذ الىطنذب اللاعانذ

ليمذا غذب التنع ذب لعاا ذ3 68ذنبيطلابهذب العياايذ1 915ذ ذنر ذبك نبذبيالاعذاع ذن ن ذط ابمذ ناينذصا ااذ

ال ذطقاانذب اللاعاي ذتل ذال ذول ىاذبولريامذالعبن نذالىطنذب اللاعانذضق ذا غذب التنع ذب لعاا ذ 3 49ذنبيطلابهذ
ب العيااي ذ 1 111ذ ذنةوي بعا ذبك نب ذبض با ذنيطن ذب الم ذا ذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذنبيولريام ذ اللاعاي ذنب ال رقي ذ
تاع ذب العاال نذب التعانينذ كاضنذبي ابهذليمذا غذب نع ذب لاعا ذ3 43ذنبيطلابهذب العياايذ1 165ذ ذذذذ ذ

 . 5أّ٘١ح ذعّ ٓ١لٛاعذ اٌطٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاضثٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١ف ٟإٌّا٘ اٌرذر٠ط١ح ٌّؤضطاخ اٌرعٍ ُ١اٌعاٌٟ
ٚاٌثحس اٌعٍّ= ٟ
جذٚي ( )3اٌٛصظ اٌحضابٚ ٟاالٔحشاف اٌّع١اس ٞألّ٘١ت حضّ ٓ١لٛاعذ اٌضٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاصبٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١فٟ
إٌّا٘ج اٌخذس٠ض١ت ٌّؤصضاث اٌخعٍ ُ١اٌعاٌٚ ٟاٌبحث اٌعٍّٟ
ث

اٌفمشة

4

اْ ٕ٘ان لصٛر ف ٟإٌّا٘ اٌذراض١ح ٌّؤضطاخ اٌرعٍ ُ١اٌعاٌٚ ٟاٌثحس اٌعٍّٟ
ٚالضّ١ا فّ١ا ٠رعٍك تمٛاعذ اٌطٍٛن اٌّ. ٟٕٙ
أْ ِفرداخ اٌّٛاد اٌذراض١ح اٌّحاضث١ح ال ذحر ٞٛعٍِ ٝادج ذخرص تمٛاعذ اٌطٍٛن
اٌّٚ ٟٕٙأخالل١اخ اٌّحاضثح .
اْ عااذَ ٚجااٛد ِفاارداخ خاصااح تمٛاعااذ اٌطاااٍٛن إٌّٙاا ٟضاا١ؤد ٞإٌاا ٝعااذَ ذّىااآ١
اٌرذر٠ط ِٓ ٓ١١ذذر٠ص اٌّادج اٌخاصح تمٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙأخالل١اخ اٌّحاضث. ٓ١
عااسٚف اٌطٍثااح عٍاا ٝاٌثحااس فااِٛ ٟظاا٠ ٛرعٍااك تمٛاعااذ اٌطااٍٛن إٌّٙااٚ ٟأخالل١اااخ
اٌّحاضثح ٚالضّ١ا فّ١ا ٠رعٍك تثحٛز ذخرج. ُٙ
عذَ ٚجٛد دٚراخ ٔٚذٚاخ ذذر٠ط١ح أ ٚحٍماخ تحص١ح ذرعٍك تأخالل١اخ ٚلٛاعذ اٌطٍٛن
اٌّ. ٟٕٙ
٠فرمر اٌّحاضة ٚاٌّذلك ف ٟتعط االح١اْ ٌ ٔصاف عٕذ إعذادٖ ٌٍمٛالُ اٌّاٌ١اح تطاثة
خٍ ٛإٌّا٘ اٌرذر٠ط١ح ٌّؤضطاخ اٌرعٍ ُ١اٌعااٌٚ ٟاٌثحاس اٌعٍّاٌّ ٟاادج لٛاعاذ اٌطاٍٛن
اٌّٚ ٟٕٙاخالل١اخ اٌّحاضث. ٓ١
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ِجٍت وٍ١ت بغذاد ٌٍعٍ َٛااللخصاد٠ت اٌجاِعت

ذذذذيتالح ذال ذب نل ذا 9خ ذنب التع ق ذا والين ذتالالي ذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذنب ال رقي ذض ذب الطاواذ
ب ت ايعينذ اللععامذب تع ي ذب عا ذنب المذب ع ال ذليمذبك نبذبض با ذنيطنذب المذا ذب اللاع ذنب ال رقذر ذياتقاذض ذ
اع ذبيليا ذ إلطصاهذنط ذدن ب نذ قنب ذب الا ينذاعا ذو نذب الطاواذب ت ايعينذب واصنذااللععامذب تع ي ذب عا ذ
نب الم ذب ع ال ذ الا ا ذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذنبولريام ذب اللاعاي ذليم ذا غ ذب نع ذب لعاا ذ 3 38ذنبيطلابهذ
ب العياايذ1 945ذ ذث ذبتاقذبض با ذنيطنذب المذا ذب ذن ذن ن ذالاا بمذواصنذاقنبن ذب ع ن ذب الىط ذعيل يذد ذ
ن ذتالكي ذب ت ايعيي ذال ذت ايس ذب الا ا ذب واصن ذاقنبن ذب ع ن ذب الىط ذنةولريام ذب اللاعاي ذليم ذا غ ذب نع ذ
ب لعاا ذ 3 26ذنبيطلابهذب العياايذ 1 113ذ ذنبك نبذبيالاع ذاع ذن ن ذ نابمذنط نبمذت ايعينذةنذل قامذالثينذ
تتع قذا ولريامذنرنبن ذب ع ن ذب الىط ذليم ذا غذب نع ذب لعاا ذ 3 26ذنبيطلابهذب العيااي ذ 1 159ذ ذنبتاقنبذ
بيالاعذا ذالاا بمذب النب ذب ابعينذب اللاعاينذيذتلتنيذن ذالا اذتوتعذاقنبن ذب ع ن ذب الىط ذنةولريامذب اللاعانذ
ليم ذا غ ذب نع ذب لعاا ذ 3 19ذنبيطلابه ذب العيااي ذ 1 193ذ ذنبوي بعا ذ ذبك نب ذن ذن ن ذ ذرصنا ذض ذب الطاواذ
ب ابعين ذ اللععام ذب تع ي ذب عا ذنب الم ذب ع ال ذنيعيالا ذضيالا ذيتع ق ذاقنبن ذب ع ن ذب الىط ذليم ذا غ ذب نع ذ
ب لعاا ذ3 16ذنبيطلابهذب العياايذ1 262ذ ذ
3ذ ذ ناذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذنب ال رقي ذض ذب ل ذال ذن ذتالاثلذب الع نالامذ :ذ
جذٚي ( )33اٌٛصظ اٌحضابٚ ٟاالٔحشاف اٌّع١اسٌ ٞذٚس لٛاعذ اٌضٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاصبٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١ف ٟاٌحذ ِٓ
عذَ حّاثً اٌّعٍِٛاث
ث
4
5
6
7
8
9

اٌفمشة
٠ااؤد ٞذمااذ ُ٠اٌّعٍِٛاااخ تصااٛرج ِرطااا٠ٚح إٌاا ٝاٌّطاارخذِ ٓ١تشااىً عاااَ ٚاٌّطاارصّرٓ٠
تشىً خا ف ٟاٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
٠حمك ِف َٛٙاٌعذاٌح ف ٟذمذ ُ٠اٌّعٍِٛااخ ٌٍّطارخذِ ٓ١تشاىً عااَ ٚاٌّطارصّر ٓ٠تشاىً
خا اٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
٠حمااك ذمااذ ُ٠اٌّعٍِٛاااخ تاٌٛلااد إٌّاضااة إٌاا ٝاٌّطاارخذِ ٓ١تشااىً عاااَ ٚاٌّطاارصّرٓ٠
تشىً خا ف ٟاٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
ذؤشر لٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙاألخالل١اخ ٌٍّحاضثٚ ٓ١اٌّذلم ٓ١ف ٟاٌحذ ِٓ عاذَ ذّاشاً
اٌّعٍِٛاخ .
٠راارن عااذَ ذّاشااً اٌّعٍِٛاااخ ذااأش١راب ضااٍث١ا ب عٍاا ٝضااٛق األٚراق ِاآ خااالي عااسٚف
اٌّطرصّر ِٓ ٓ٠االضرصّار ف ٟاٌشرواخ اٌرٛ٠ ٟجذ فٙ١ا عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ .
ذعسز لٛاعذ اٌطاٍٛن إٌّٙاٚ ٟاألخالل١ااخ ِفٙا ِٟٛاإلٔصااف ٚاٌعذاٌاح ٌاذ ٜاٌّ١ٕٙآ١
ٚتشىً خا اٌحاضثٚ ٓ١اٌّذلم.ٓ١
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ب الص اذ:ذال ذبن ب ذب االمذااينتالا ذن ذالوا امذااطاالاذ spssذ

ذذذذذيتالحذال ذب نلذةنلنذاذ11ذخذا ذب ااامذبض با ذنيطنذب المذكاطمذالتقااانذليمذبك نبذا ذتق ي ذب الع نالامذ
اا نرمذب الطاع ذد ذب العتو الي ذا كلذنا ذنب العتثالاي ذا كلذواعذيل يذب ذب ل ذال ذن ذتالاثلذب الع نالامذذ
ليم ذكا ذب نع ذب لعاا ذ 3 68ذنبيطلابه ذب العيااي ذ 1 915ذ ذنر ذبك نب ذبيالا ذا ذتق ي ذب الع نالام ذا كلذ
التعانيذب ذب العتو الي ذعيل يذب ذب ل ذال ذن ذتالاثلذب الع نالام ذ ذنر ذبتاقنبذن ذة ذالاىن ذب ع ب نذض ذتق ي ذ
ب الع نالام ذيل ي ذب ذب ل ذال ذن ذتالاثل ذب الع نالام ذليم ذا غ ذب التنع ذب لعاا ذ 3 57ذنبيطلابه ذب العياايذ
1 971ذ ذنبتاقنبذن ذة ذن ذتالاثلذب الع نالامذيتا ذت ثي بعاذع اياذن ذعنقذبلنابقذال ذوللذنعنهذب العتثالاي ذ
ال ذبيعتثالااذض ذب اكامذب ت ذين ذضيىاذن ذتالاثلذب الع نالامذليمذا غذب التنع ذب لعاا ذ 3 53ذنبيطلابهذ
ب العياايذ 1 953ذنبويابذبك نبذا ذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذنبيولريامذ اللاعاي ذنب ال رقي ذتلثاذض ذب ل ذال ذن ذ
تالاثلذب الع نالامذنر ذا غذب التنع ذب لعاا ذ3 15ذنبيطلابهذب العياايذ1 126ذ ذ ذ
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دٚس إٌّا٘ج اٌخذس٠ض١ت ٌّؤصضاث اٌخعٍ ُ١اٌعاٌ.......ٟ

ذذذذناطا ع ذن ذالاذتق ذال ذتل يلذآل با ذبض با ذنيطنذب المذيالك ذب قنلذة ذت نياذب الطاواذب ابعينذ اللععامذب تع ي ذ
ب عا ذنب المذب ع ال ذنيعيالاذضيالاذيتع قذاالولريامذنرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذنب ال رقي ذعنهذيل يذد ذ
ب ل ذال ذن ذتالاثلذب الع نالامذاي ذالاذيالت كهذب اللاعاي ذنب ال ياي ذال ذالع نالامذال ذ ىنذناي ذالاذيالت كهذب الل ذ
ةنذب العاوالي ذال ذ ىنذةوا
ال ذوللذنعنهذب العتثالاي ذال ذبيعتثالااذض ذب اكامذب ت ذين ذضيىاذن ذتالاثلذب الع نالامذليمذا غذب التنع ذ
ب لعاا ذ 3 53ذنبيطلابه ذب العيااي ذ 1 953ذنبوي با ذبك نب ذا ذرنبن ذب ع ن ذب الىط ذنبيولريام ذ اللاعاي ذ
نب ال رقي ذتلثاذض ذب ل ذال ذن ذتالاثلذب الع نالامذنر ذا غذب التنع ذب لعاا ذ3 15ذنبيطلابهذب العياايذ1 126ذ ذ ذ
ذذذذناطا ع ذن ذالاذتق ذال ذتل يلذآل با ذبض با ذنيطنذب المذيالك ذب قنلذة ذت نياذب الطاواذب ابعينذ اللععامذب تع ي ذ
ب عا ذنب المذ ب ع ال ذنيعيالاذضيالاذيتع قذاالولريامذنرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذنب ال رقي ذعنهذيل يذد ذ
ب ل ذال ذن ذتالاثلذب الع نالامذاي ذالاذيالت كهذب اللاعاي ذنب ال ياي ذال ذالع نالامذال ذ ىنذناي ذالاذيالت كهذب الل ذ
ةنذب العاوالي ذال ذ ىنذةوا ذ" ذ
المبحث الخامس  :االستنتاجات والتوصيات ذ
أوالً  :االستنتاجات :

ذذذذ قد ذو ددعذب الددمذب د ذب ع يد ذالد ذب طتددا اذب تد ذتلكد ذا واليددنذت ددنياذب الطدداواذب تع ياليددنذ اللععددامذب تع ددي ذب عددا ذ
نب المذب ع ال ذنيعيالاذضيالاذيتع قذا ولريامذنرنبن ذب ع ن ذب الىط ذ اللاعاي ذنب الد رقي ذ ذنضيالداذي د ذندا ذلود ذ

ب طتا اذب ت ذت ذب تنصلذب يىاذ :ذ
ب
ٕ٘ -3ان عذَ ِٛاوثح ٌ خالل١اخ ٚلٛاعذ اٌطاٍٛن إٌّٙاٌٍ ٟرطاٛراخ اٌعٍّ١اح اٌحذ٠صاح فعاال عآ عاذَ ٚجاٛد فاعٍ١اح
ٌٍّٕظّاخ اٌّحاضث١ح اٌّ١ٕٙح اٌّطؤٌٚح عٓ ٚظ ِعا١٠ر اٌطٍٛن إٌٌّّٙ ٟٕٙح اٌّحاضثح .
 -3اٌررو١س عٍ ٝاٌّّارضاخ االخالل١ح ٚلٛاعذ اٌطٍٛن اٌٌٍّّ ٟٕٙحاضثٚ ٓ١اٌّذلم٠ ٓ١عسز ِٓ ّٔ ٛااللرصاد ِٓ جٙح
ٚذمٍ ً١فر اٌفطاد ٚتشىً خا فّ١ا ٠رعٍك ترٛف١ر اٌّعٍِٛاخ تشىً عادي ِٕٚصف ِٓ جٙح اخر. ٜ
٠ -5عذ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ احذ اٌّشاوً اٌر ٟذاؤد ٞاٌا ٝعاسٚف اٌّطارصّر ٓ٠عآ االضارصّار فا ٟاالضاٛاق اٌّاٌ١اح
تشىً عاَ ٚاٌشرواخ اٌر ٟفٙ١ا عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ تشىً خا .
ّ٠ -3ىٓ اٌحذ ِٓ عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ ٚتشىً ٔطثِ ٟآ خاالي اٌررو١اس عٍا ٝاالخالل١ااخ ٚلٛاعاذ اٌطاٍٛن إٌّٙاٟ
ٌٍّحاضثٚ ٓ١اٌّذلمٚ ٓ١الضّ١ا فِ ٟؤضطاخ اٌرعٍ ُ١اٌعاٌٚ ٟاٌثحس اٌعٍّ. ٟ
ثأ١ا ً  :اٌخٛص١اث :
ف ٟظٛء إٌرال اٌر ٟذٛصً اٌٙ١ا اٌثحس ّ٠ىٓ ذمذ ُ٠اٌرٛص١اخ االذ١ح =
ٕ٠ -3ثغ ٟذفع ً١اٌجٙاخ ٚإٌّظّاخ اٌّ١ٕٙح اٌّطؤٌٚح عٓ ٚظ ِعا١٠ر اٌطٍٛن اٌِّٛٚ ٟٕٙاوثح اٌرطاٛراخ اٌعٍّ١اح
اٌحذ٠صح .
 -3ظرٚرج اٌررو١س عٍ ٝاٌجٛأة االخالل١ح ٚلٛاعذ اٌطٍٛن اٌّٚ ٟٕٙخصٛصا ب فّ١ا ٠رعٍك تّؤضطاخ اٌرعٍا ُ١اٌعااٌٟ
ٚاٌثحس اٌعٍّٚ ٟذعٍ ُ١اٌطٍثح ٚالضّ١ا اٌّحاضث ُِٕٙ ٓ١تعرٚرج ذٛف١ر اٌّعٍِٛاخ تشىً عادي ِٕٚصف اٌا ٝجّ١ا
اٌّطرخذِ. ٓ١
 -5ظرٚرج اذثا جّ ١اٌطثً اٌّخرٍفح اٌر ِٓ ٟشأٔٙا أْ ذحذ ِٓ عذَ ذّاشاً اٌّعٍِٛااخ فا ٟاالضاٛاق اٌّاٌ١اح تشاىً
خا ٚاٌشرواخ تشىً خا .
ٕ٠ -3ثغ ٟعٍ ٝإٌّظّاخ ٚاٌ١ٙناخ اٌّ١ٕٙح اٌّحاضث١ح فعالب عآ اٌّؤضطااخ اٌرعٍّ١اح اٌررو١اس عٍا ٝاٌحاذ ِآ ِشاىٍح
عذَ ذّاشً اٌّعٍِٛاخ ٚاٌر ٟذعذ ِشىٍح غ١ر اخالل١ح
ذ
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ِجٍت وٍ١ت بغذاد ٌٍعٍ َٛااللخصاد٠ت اٌجاِعت

اٌّصادس :
اٚالً  :اٌّصادس اٌعشب١ت
 -3ارٕ٠س  ،اٌف ، ً٠ٌٛ ، ٓ١ج١ّ١ص " اٌّشاجعت ِذخً ِخىاًِ " ذرجّح ِحّذ ِحّذ عثذ اٌمادر  ،دار اٌّرٌٍٕ ٠شر  ،اٌر٠اض
 ،اٌطعٛد٠ح . 533< ،
 -3اٌثٛذ ، ٟاحّذ ِحّٛد حث١ة " أخالل١اث االعّاي ٚاثش٘ا ف ٟحمٍ ً١اٌفضاد االداس " ٞاٌّؤذّر اٌعٍّ١ٌٙ ٟنح إٌسا٘ح ،
;. 533
 -5اٌسٔ١اذ ، ٟاضاِح ِحّذ خٍ " ً١دٚس اخالل١اث إٌّٙت ف ٟحعز٠ز اٌّضؤ١ٌٚت االجخّاع١ت ف ٟاٌّضخشف١اث اٌحى١ِٛت
اٌفٍضط١ٕ١ت " رضاٌح ِاجطر١ر ف ٟترٔاِ اٌم١ادج ٚاالدارج  ،جاِعح االلص. 5347 ، ٝ
 -3اٌطىارٔح  ،تالي خٍف " اخالل١اث اٌعًّ ٚاثش٘ا ف ٟاداسة اٌصٛسة اٌزٕ٘١ت فِٕ ٟظّاث االعّاي دساصت ِ١ذأ١ت عٍٝ
ششواث االحصاالث االسدٔ١ت " ِجٍح وٍ١ح تغذاد ٌٍعٍ َٛااللرصاد٠ح اٌجاِعح،عذد . 73:- 5:6 ،5345 ،66
 -3اٌّط١ر ، ٞعثذ اٌحّٓ ِخٍذ " لٛاعذ صٍٛن ٚآداب ِٕٙت اٌخذل١ك عٍ ٝجٛدة عٍّ١ت اٌخذل١ك ف ٟاٌششواث اٌصٕاع١ت
اٌى٠ٛخ١ت " رضاٌح ِاجطر١ر  ،جاِعح اٌشرق االٚضػ . 5345 ،
 -3اٌّعراز  ،أحطاْ تٓ صاٌح " اخالل١اث ِٕٙت اٌّشاجعت ٚاٌّخعاٍِ ، ٓ١أ١ٙاس ششوت أشٚ ْٚاٌذسٚس اٌّضخفادة " ِجٍح
جاِعح اٌٍّه تٓ عثذ اٌعس٠س ِ ،جٍذ  ، 55عذد . 5<6-58: ، 533; ، 4
 -3اٌّعرصُ تاهلل اٌغر٠أ " ٟحٛوّت ششواث اٌّضاّ٘ت -دساصت ف ٟاألصش االلخصاد٠ت ٚاٌمأ١ٔٛت" اٌذار اٌجاِع١ح اٌجذ٠ذج،
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ثأ١ا ً  :اٌّصادس االجٕب١ت
1- Afshed , j ,Irani , Karamanon " Regulation fair disclosure analyst following and analyst
forecast dispersion " American Accounting Association , accounting horizon , VOL 17 ,
NO, 1 , P.P 15-29 , 2003 .
2- Belkaoui , ahmed " accounting theory " university of Illinois , 2009.
3- Wang , jong , yi , Janice , Probst ,Carleen h , stoskf, jimmy sanders , information
asymmetry and performance tilting in hospital a national empirical study , health econ ,
20 , 2011 .
4- www.ifac.org
533

