
 

        

          

 

 

245 

 
 

 

:  

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

الى دراسة وتحميل وبيان اىسية تؾافخ متظمبات معيار التعميؼ ييجف البحث 
في دعؼ السيارات السيشية لمسحاسبيؽ وفائجتيا في الؾاقع  3السحاسبي الجولي رقؼ 

ة ، والسيارات الفكخية والسيارات الذخريمشيا السيارات الفشية والؾعيفيةالعسمي سؾاًء 
بالسحاسبيؽ وقج تسثمت عيشة البحث  والسيارات التشغيسية في ادارة الكؾادر السيشية،

وقج أعتسج الباحث عمى  والسجراء السالييؽ العامميؽ في بعض الجامعات العخاقية،
عمى ترسيؼ استسارة االستبيان وتحميميا  االعتسادالسشيج الؾصفي التحميمي َعبخ 

أعيخت نتائج البحث ان السيارات . و (SPSSرائي )باستخجام بخنامج التحميل االح
الذخرية كانت في التختيب االول في حرؾليا عمى اعمى معامل انحجار مسا يجل 

السيارات السيشية لمسحاسبيؽ، وقج  عمى انيا ذات األىسية االكبخ في دعؼ وتظؾيخ
سبيؽ العسل عمى تظؾيخ السيارات السيشية لمسحا ااُختتؼ البحث بتؾصيات مؽ أىسي

وجعل السحاسبيؽ قادريؽ عمى مؾاجية التحجيات التي يتظمبيا سؾق العسل عمى 
 .مدتؾى الرعيج الجولي

؛ السيارات 3معيار التعميؼ السحاسبي  ؛معاييخ التعميؼ السحاسبي :الكمسات السفتاحية
 السيشية لمسحاسبيؽ.
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     The research aims to study, analyze and state the significance of 

the availability of the requirements of the International Accounting 

Education Standard No. (3) in supporting the professional skills of 

accountants and their usefulness in practice, including technical and 

functional, intellectual, personal, and organizational skills in the 

management of professional cadres, and the research sample was 

represented by accountants and financial managers working in some 

Iraqi universities. The researcher relied on the analytical descriptive 

approach by relying on the design of the questionnaire and its 

analysis using the statistical analysis program (SPSS). The results of 

the research showed that personal skills were in the first order in 

obtaining the highest regression coefficient, which indicates that 

they are of the greatest importance in supporting and developing the 

professional skills of accountants. The research concluded with 

recommendations, the most important of which is seeking to 

develop the professional skills of accountants and making 

accountants able to face the challenges required by the labor market 

at the international level. 

Keywords: Accounting education standards; accounting education 

standard 3; Professional Skills of Accountants. 
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 السقجمة :
( اىسية بالغة في دعؼ السحاسبيؽ 3التعميؼ السحاسبي الجولي رقؼ ) ان لسعيار      

وتحجيج  ،وجعميؼ يستمكؾن السيارات السحاسبية التي تسكشيؼ في مؾاجية التحجيات
التعميسية  ؽ في الؾسائليالسحاسبية وتؾضيح االختالفات وتحجيج التباالسشاىج الجولية 

ىحا السعيار عمى ايزًا ن في تعديد السيارات السحاسبية ويعسل ؾ التي يتظمبيا السحاسب
 بامتالكيؼجعل السحاسبيؽ مؤىميؽ وليؼ الحخية في التشقل عمى السدتؾى الجولي 

في قياس كفاءة مخخجات ميشة التعميؼ وكحلػ لو الجور السيؼ لمسيارات السيشية، 
السحاسبي وتحجيج مخجعية أساسية لكياس درجة االلتدام بستظمبات التعميؼ والتأىيل 

 .السحاسبي
مشيجية البحث  :السبحث األول 

 مذكمة البحث:
أن الكؾادر التجريدية في أقدام السحاسبة والسيتسيؽ في تكسؽ مذكمة البحث 

السؤسدات التعميسية الستسثمة بالجامعات الحكؾمية أو  في َتعميؼ عمؼ السحاسبة سؾاء في
سخكد التجريب السالي الخاصة والشقابات السيشية والجيات الحكؾمية الستسثمة ب

ال تجخخ جيجًا في تؾفيخ المبشات األساسية والزخورية ، وزارة الساليةفي  والسحاسبي
حاسبيؽ ووعيفة السحاسبة بذكل عام لكؽ الظابع العام الستخح عمى الس ،لمسحاسبيؽ

يسكؽ أن تكؾن وعيفة أبعج ما تكؾن عؽ الرؾرة الشسظية القجيسة لذخص يجمذ خمف 
مكتبو وسط مجسؾعة مؽ الجفاتخ والدجالت السحاسبية ودواليب األضابيخ، لّحا يتؾجب 
عمى السحاسب بعج تخخجو أن يتستع بسجسؾعة مؽ السيارات التي أكجىا معيار التعميؼ 

( الستسثمة بالسيارات التي يتظمبيا الؾاقع العسمي في الحياة 3السحاسبي الجولي رقؼ )
العسمية والتي ُتحتؼ عمى السحاسب ان يتستع بيا لكي يتؼ التؾاصل مع العالؼ الخارجي 

عمى ميشة السحاسبة مؽ خالل الشتائج التي يجب ان تكؾن  السأخؾذوتغييخ ىحا الشسط 



 

                 
  

 

 

248 

 
 

 

:  

 

 حجيات الستدارعة في قظاع االعسال الخارجي، ومؽ خالل ماممسؾسة ويتؾاصل مع الت
 االتي: يسكؽ صياغة الدؤال تقجم 

( في دعم السيارات 3ىل ىشاك اىسية لستطمبات معيار التعميم السحاسبي الجولي ) 
 السيشية لمسحاسبين؟

 أىسية البحث:
ميؼ التع جيعتأتي أىسية البحث مؽ أىسية السحاسبة والتعميؼ السحاسبي أذ 

السحاسبي مؽ القزايا السيسة التي تؼ االىتسام بيا في الفتخة األخيخة، ويعؾد  ذلػ إلى 
أىسية التعميؼ السحاسبي وارتباطو بسيشة التجقيق والسحاسبة، وتتزح أىسية التعميؼ 

   International االتحاد الجولي لمسحاسبيؽ)السحاسبي مؽ خالل اىتسام 

Federation of Accountants (IFAC) تظؾيخ العسمية التعميسية، وذلػ بسا  في
يتؼ إصجاره مؽ معاييخ ُتعشى بالتعميؼ السحاسبي والتخكيد عمى الجور الحي يسكؽ أن 
يمعبو السحاسب السؤىل في تحقيق رسالة السؤسدة التي يعسل فييا السحاسب والتي 

 يشتسي الييا.
  :اىجاف البحث

ة متظمبات معيار التعميؼ السحاسبي ييجف البحث الى تحجيج والتعخف عمى اىسي
لجعؼ وتظؾيخ السيارات السيشية لمسحاسبيؽ واىؼ الجؾانب التي يسكؽ ان  3الجولي رقؼ 

تؤثخ عمى العسل السحاسبي مؽ خالل تظبيق معيار التعميؼ السحاسبي الجولي والتي تؼ 
 :ةاآلتيتحجيجىا في الشقاط 

والتي يجب ان  3لسعيار الجولي رقؼ التعخف عمى السيارات الفكخية التي حجدىا ا -1
 . يترف بيا السحاسب الجيج

وفائجتيا  3التعخف عمى السيارات الفشية والؾعيفية التي حجدىا السعيار الجولي رقؼ  -2
 .لمسحاسبيؽ في الجانب العسمي

 .3التعخف عمى السيارات الذخرية لمسحاسب والتي حجدىا السعيار الجولي رقؼ  -3
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االترال و التؾاصل وفائجتيا لمسحاسبيؽ في الؾاقع العسمي  دراسة وتحميل ميارات -4
 . 3سؾاًء  التؾاصل الجاخمي او التؾاصل الخارجي التي حجدىا السعيار الجولي رقؼ 

ة االعسال التي حجدىا السعيار ر اتحجيج مالية السيارات التشغيسية وميارات اد -5
 ؟3الجولي رقؼ 

 :البحث ةيفخض
 :جافو وأىسيتو تؼ صياغة الفخضية عمى الشحؾ اآلتيومؽ خالل مذكمة البحث وأى

( 3ىشاك اىسية ذات داللة احرائية لستطمبات معيار التعميم السحاسبي الجولي رقم )
 في دعم السيارات السيشية لمسحاسبين وفق اراء عيشة البحث.

  :حجود البحث
 ،لعامعيشة مؽ السحاسبيؽ السيشييؽ العامميؽ في القظاع ا آلراءدراسة مدحية        

يسيالت الخاصة بعج ترسيسيا الكتخونيًا الى اإل حيث تؼ تؾزيع استسارة االستبيان
وبخامج االترال الحجيثة الى عيشة البحث وغالبيتيؼ مؽ العامميؽ في اقدام وشعب 

( 6السالية في الجامعات العخاقية في القظاع العام وكسا ىؾ مؾضح في الججول رقؼ )
 في الجانب التحميمي.

 ب جسع البيانات:أسالي
تؼ اغشاء البحث في الجانب الشغخي عمى أىؼ اسيامات الباحثيؽ  :الجانب الشعخي 

التي تؼ جسعيا عؽ طخيق السجالت العمسية العالسية األجشبية والُكتاب واالكاديسييؽ 
 .والعخبية مؽ خالل احجث مرادر السجالت األجشبية والعخبية

لباحث عمى ترسيؼ استسارة االستبيان لتغظي : فقج اعتسج ااما الجانب التطبيقي
( 62الجؾانب الي تشاولو االطار الشغخي  والفخضيات حيث تؼ تؾزيع  استبيان عجد )

( يجب استبعادىؼ مؽ التحميل االحرائي وتؼ استخجام 4وتبيؽ ان استسارات عجد )
 .( الختبار الفخضيات والتؾصل الى اىؼ نتائج البحثSPSSالبخنامج االحرائي )
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 :انذساعبث انغببمت

(، التعميم السحاسبي ودوره في تطهيخ السيارات السيشية 2014) ،الداممي -1
 لخخيجي قدم السحاسبة .

البحث إلى دراسة مؾضؾع التعميؼ السحاسبي وبيان دوره في تظؾيخ  ىحا ييجف
والسيــارات الفشية  السيـارات السيشيـة لخخيجـي قدـؼ السحاســبة الستسثمــة بالسيــارات الفكخيــة

والعسميــة، ومؽ اىؼ نتائج البحث كانت ان التعميؼ السحاسبي يداعج في تظؾيخ كل مؽ 
السيارات الفكخية والسيارات الفشية والعسمية والسيارات الذخرية لخخيجيي قدؼ 
السحاسبة، ومؽ اىؼ التؾصيات التي اوصى بيا الباحث ضخورة االىتسام بالسيارات 

 سل عمى تظؾيخىا.السيشية والع
 ( :(Sithole 2015دساعت   -2

Quality  in  Accounting Graduates Employer  Expectations  
of  the Graduate  Skills  in the Bachelor of  Accounting 
Degree. 

تحجيج السعخفة والسيارات السحاسبية التي يخغب فييا  لىإىجفت الجراسة 
تذيخ و  .السحاسبة أصحاب العسل ومدتؾى رضاىؼ عؽ السيارات التي أعيخىا خخيجؾ

مؽ أرباب العسل في مجال السحاسبة  35تائج البحث االستقرائي الحي شارك فيو ن
إلى أن أساليب الحؾسبة وميارات التؾاصل وميارات إعجاد التقاريخ مظمؾبة مؽ قبل 
أصحاب العسل، ويخى أصحاب العسل أن خخيجي السحاسبة يتستعؾن بسيارات عالية 

فيسا يتعمق بالسيارات  ،عالوة عمى ذلػ في ميارات الكياس وميارات إعجاد التقاريخ،
وأشار أرباب العسل إلى أن الظالب يتمقؾن تجريبًا أفزل في معالجة  ،التكشؾلؾجية

 العسميات السحاسبية لمقؾائؼ السالية .
 :((Zureigat, 2018دساعت   -3

Do Accounting Programs at Saudi Universities Adopt 
Relevant Skills 

ىجفت الجراسة إلى التحقق مؽ بخامج السحاسبة في الجامعات الدعؾدية ذات 
تدتخجم الجراسة السعاييخ التعميسية الجولية و  .الرمة بالسيارات في مشاىجيا الجراسية

IES إلى تحجيج السيارات ذات الرمة لخخيجي السحاسبة 3، وبذكل أساسي السعيار، 
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ية تستمػ ميارات فكخية وفشية ووعيفية وأشارت الشتائج إلى أن الجامعات الدعؾد
وميارات التعامل مع اآلخخيؽ والتؾاصل في مشاىج بخامجيا السحاسبية، بيشسا تفتقخ 

 .سيارات التشغيسية وإدارة األعسالىحه البخامج إلى كل مؽ السيارات الذخرية وال
تؾصي الجراسة الجامعات والسشغسيؽ بإجخاء تقييؼ عسيق لبخامج السحاسبة في و 

الجامعات الدعؾدية وإعادة ترسيؼ مشاىجيا الجراسية لتمبي الحاجة إلى محاسبيؽ 
 مؤىميؽ.

 ,( (Asonitou and Hassall 2019 دساعت    -4

Which skills and competences to develop in accountants in a. 

ة في دراسات تعميؼ السحاسبة في ىجف البحث الى دمج السيارات السيشي
ميسة وضخورية  جالجامعات اليؾنانية، حيث أشارت الشتائج إلى أن السيارات السيشية تع

في تعديد قجرات التفكيخ لجى السحاسبيؽ السحتسميؽ مؽ خالل مشاىج تعميسية ججيجة 
اما اىؼ التؾصيات  .تظؾيخ مشيج يجعؼ تؾعيف الخخيجيؽ والتشسية السدتجامةو 

يسكؽ لمسيتسيؽ في عمؼ السحاسبة استخجام نتائج ىحا البحث لتحديؽ نو أفتزسشت 
 دراسات تعميؼ السحاسبة.

تأثيخ السؤىالت السحاسبية عمى جهدة إعجاد  )2020احسج  ،دراسة )حشا  -5
 تقاريخ االستجامة.

ىجف البحث الى معخفة أىسية تأىيل السحاسبيؽ مؽ أجل إعجاد تقاريخ 
أىجاف البحث تؼ استخجام السشيج الؾصفي والتحميمي، وتؼ  االستجامة، وألجل تحقيق

اديسييؽ وقج خررت العيشة باألك .ألغخاض البحث إعجاد استسارة استبيان خاصة
كؾردستان العخاق ضسؽ محافغة أربيل وبمغت  بالجامعات والسعاىج الحكؾمية في إقميؼ

مجسؾعة مؽ االستشتاجات كان مؽ أىسيا  ( اكاديسيَا. وتؾصل البحث إلى66العيشة )
وجؾدة تقاريخ االستجامة، كسا  أن ىشاك عالقة ارتباط إيجابية بيؽ السؤىالت السحاسبية

 تقاريخ االستجامة. ا عمى أن السؤىالت السحاسبية تؤثخ عمى جؾدةأعظت الشتائج مؤشخ 
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 يسيد البحث الحالي عن الجراسات الدابقة : ما
اختيار الباحث عيشة البحث التي شسمت اقدام وشعب السالية في الجامعات 
العخاقية بيشسا اخترت الجراسات الدابقة مشيؼ في خخيجيي اقدام السحاسبة العامميؽ 

ومشيؼ مؽ كانت عيشة الجراسة مخترة بالسشاىج الجراسية  ،الخاصفي القظاع 
 .الكاديسييؽ العامميؽ في الجامعاتودراسات اخخى اخترت بأخح أراء ا ،السحاسبية

االطار الشعخي  :السبحث الثاني 
 :مفيهم التعميم السحاسبي وأىسيتو

  اواًل: مفيهم التعميم السحاسبي :
سيع السفاليؼ والسقخرات والسعاييخ التي تقجميا ُيعخف التعميؼ السحاسبي بانو ج

 بخامج وتخررات السحاسبة لمظمبة ليسارسؾا ميشتي السحاسبة والتجقيق
كسا تؼ تعخيف التعميؼ السحاسبي عمى انو السفاليؼ   (، 256، 2618رشؾان،)

السحاسبية والسعاييخ التي تقجميا مؤسدات التعميؼ العالي  في تخررات السحاسبة 
ي تعميؼ السحاسبة لكي يدتظيع السحاسب مسارسة ميشة السحاسبة بعج تخخجو لستمق

تؼ تؾضيح مفيؾم و  .(228: 2626 ،) احسج واخخون  وحرؾلو عمى شيادة السحاسبة
التعميؼ السحاسبي وفق السعاييخ الرادرة لالتحاد الجولي لمسحاسبيؽ ىؾ التظؾيخ 

يشييؽ مؽ اداء مياميؼ بكفاءة والسحافغة عمى القجرات بسا ُيسكؽ السحاسبيؽ الس
حديؽ والبكخي، )ت االقترادية السحيظة بالسيشةوالتكيف مع التظؾرات التقشية والستغيخا

مفيؾم التعميؼ السحاسبي عمى انو يسيل أكاديسيؾن  Calabor(، وذكخ 113، 2626
دون ربط السحاسبة باستخاتيجية األعسال  ،السحاسبة إلى تجريذ السحاسبة كأسمؾب

امة واالستثسار والتسؾيل، مسا يؤدي الى عجم رغبة الظالب الجامعييؽ لسؾضؾعات الع
"مسمة" مؽ قبل الظمبة مقارنًة السحاسبة أو قج ُتفدخ مؾضؾعات السحاسبة "صعبة" و

بسؾضؾعات األعسال األخخى، لحا تعج السحاسبة جدًءا مؽ مشيج شامل لألعسال 
ؽ األعسال التجارية مؽ السشغؾر االكاديسي وقج يؤثخ فيؼ السحاسبة كجدء م ،الجامعية

ايزًا إن التشديق بيؽ تخررات  Calaborعمى احجث أساليب التجريذ وذكخ 
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األعسال السختمفة والسحاسبة ليذ شائًعا جًجا في السقخرات الجامعية لحا يجب ان تكؾن 
ستعمقة أن اتخاذ القخارات ال ذإىشاك محاكاة في استخجام إدارة السذاريع التجارية 

باإلنتاج والتسؾيل واالستثسارات والتدؾيق واالستخاتيجية مؽ شأنو أن يداعج الظالب 
 باألمؾر اآلتيةو  -الجامعييؽ عمى محاكاة "العالؼ الحكيقي" والحرؾل عمى تعميؼ ناجح

(، ويذسل التعميؼ Calabor, Mora et al. 2019)زيادة الكفاءة السيشية وخبخة التعمؼ،
السحاسبي كافة السعارف والسيارات الستعمقة بجؾدة ميشة السحاسبة مؽ أجل اإليفاء 
بستظمبات سؾق العسل وذلػ بالتخكيد عمى الشؾع وليذ عمى الكؼ وتتجاوز ميسة 
التعميؼ السحاسبي تخخيج طمبة يتستعؾن بسيارات عالية إلى التفكيخ اإلبجاعي، )احسج 

 (. 229: 2626 ،واخخون 
 International(IESBAوقج حجد مجمذ معاييخ االخالقية الجولية لمسحاسبيؽ،)

Ethics Standards Board for Accountants،  ان السحاسب لكي يربح مؤىال
ميشيًا مؽ خالل عسمية التعميؼ والتظؾيخ يتبع طخقًا ثالثة اساسية لمتعميؼ والتظؾيخ وىي 

 ة : اآلتي
امية تيجف الى ايرال السعخفة والسيارات والقجرات : وىي عسمية نغالتعميم -1

 االخخى وتظؾيخىا لمستعمسيؽ.
: وىي التي تذيخ الى االنذظة العسمية التي يسارسيا السحاسب في الخبخة العسمية -2

 .مكان عسمو وذات العالقة في تظؾيخ ميارة السحاسب
متعميؼ والخبخة وىي الظخق التي يتؼ اتباعيا في التظؾيخ وتكؾن مكسمة لالتجريب:  -3

بؾرش تختبط  العسمية ويجب ان يتدؼ ويدتشج التجريب الى اسذ عمسية وغالبًا ما
 (. 355:  2616 ،) كحيط واحسج لالعسل ومحاكاة بيئة العس

 ثانيًا :اىسية التعميم السحاسبي : 
في تؾفيخ فخص العسل ضسؽ مجاالت االعسال   اً التعميؼ السحاسبي ميس جيع

ومجربة ، لحا أصبح سؾق العسل يبحث عؽ أيجي عاممة مؤىمة ومتظمبات سؾق العسل
مؤسدات التعميؼ العالي الجية السدؤولة  والؾصية عؽ إعجاد  جوذات كفاءة عالية، وُتع
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ايزًا اىسية التعميؼ  وتأتي .خخيجيا نحؾ مسارسة ميشة السحاسبةىحه الكفاءات وت
عجيجة لمسجتسع التي تعسل ضسؽ السحاسبي  مؽ اىسية السحاسبة لسا تقجمو مؽ فؾائج 

نظاقو وبسا ان حاجات السجتسع عجيجة ومتشؾعة فان االمخ يتظمب تييئة كؾادر 
اكاديسية وميشية محاسبية قادرة عمى تمبية االحتياجات لدؾق العسل مؽ السحاسبيؽ 
السؤىميؽ عمسيًا وعسميًا، لحلػ البج ان يكؾن ىشاك تشديق كامل بيؽ ميشة السحاسبة 

لتعميؼ السحاسبي حتى يدتظيع كاًل مشيسا  تأدية السيام السظمؾبة مشو بالذكل وبيؽ ا
ميشة السحاسبة مؽ السيؽ السفزمة في عالؼ  جوتع .( 27 : 2618) محسؾد، السشاسب
أصبحت السؤىالت  ذإ ،نتيجة لمتغيخات والتظؾرات الججيجة في عالؼ األعسال األعسال

 ذإيؽ سيؤدون ىحه السيشة السفزمة أكثخ أىسية السظمؾبة في مؾعفي السحاسبة الح
تعتسج تمبية تؾقعات عالؼ األعسال عمى التؾاصل بيؽ الجامعات وأرباب العسل وتستع 

ية س(. وتشبع أٌىet al,2021: 136 Akbulaev,السحاسبيؽ بالسيارات السظمؾبة )
فيخي، ي: )الدؾاتأالتعميؼ السحاسبي في تؾصيات االتحاد الجوِل السحاسبي بسا ي

2617، 33) 
 تدويج الكؾادر السحاسبية بأىؼ التظؾرات الحجيثة التي تيؼ ميشة السحاسبة. -1
 امجاد الؾحجات االقترادية بالبخامج والجورات السحاسبية . -2
 .شة السحاسبة عبخ السشاىج العمسيةتظؾيخ مي -3
 استيفاء احتياجات التشسية االقترادية واالجتساعية وسؾق العسل. -4
 الكؾادر السحاسبية. وتأىيلاعجاد  -5

ولقج اثار طمب مؤسدات االعسال عمى السحاسبيؽ اسئمة كثيخة حؾل درجة 
يارات السظمؾبة لدؾق العسل والسؤسدات الحكؾمية سالكفاءة السحاسبيؽ في تستعيؼ ب

ويخجع ذلػ الى مفتاح االداء الشاجح في االنذظة السختمفة ىؾ تؾفخ الكفاءة العالية في 
لحلػ يذجع االتحاد الجولي لمسحاسبيؽ عمى  ،سعمؾمات الحجيثةاستخجام تقشيات ال

امتالكيؼ الكفاءات الالزمة والسيارات السظمؾبة التي يجب ان يتستع بيا السحاسب التي 
ويسكؽ وصف  .(226، : 2621 ،)شقؾر واخخون تؾاكب متظمبات سؾق االعسال
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الكفاءة  جالجولية، تعفزسؽ معاييخ التعميؼ  ،الكفاءة والسيارة السيشية بظخق عجيجة
 ،جسؾعي وفؾزية)والسيارة السيشية ىي القجرة عمى تأدية دور معيؽ وفق معاييخ محجدة

2621 :476.) 
إعجاد محاسبيؽ  وتعج مؤسدات التعميؼ في مقجمة الجيات السدؤولة عؽ 

مؽ وذلػ  ،تسكشيؼ مؽ  مداولة السيشة التيمية السيشية والعس مؤىميؽ بالسيارات العمسية
  ألساليبوضعيا وتبشييا ومؾاكبتيا خالل ما يشبغي ان تكؾن عميو ميشة السحاسبة في 

إكداب الستعمؼ   ىتخكد عمأي تمػ التي اإلعجاد السيشي  فيالكفاءة السبشية عمى التعميؼ 
ىحه السؤسدات االنتقال مؽ كسا يتظمب األمخ مؽ  ،القجرات والسيارات السيشية الالزمة

دعت الييا إلى االسمؾب الحجيث في نقل السيارات والتي التعميؼ ب التقميجي في االسمؾ 
التحخك في ىحا ضخورة وأبخزىا االتحاد الجولي لمسحاسبيؽ الى السشغسات السيشية 

بسعشى ان السيارات التي يتؼ تظؾيخىا خالل مخحمة التعمؼ تفيج صاحبيا عشج  االتجاه
 (.186:  2616 ،)بؽ صالح وراتؾل انتقالو الى مخحمة العسل

 : ثالثًا عشاصخ التعميم السحاسبي
 ،: ) ادريذتيةمهر اآلباأليتكهن التعميم السحاسبي من مجسهعة من العشاصخ تتسثل 

2017  :5) 
لسسارسة العسل  وتتسثل بالعشاصخ واالشخاص الحيؽ يسكؽ تييئتيؼ :السجخالت -1

 السحاسبي.
ميؼ السحاسبي التي يسكؽ استخجاميا وتتسثل في وسائل التع :عسميات التذغيل -2

 لتدويج السحاسب بالسيارات الالزمة.
وتتسثل في االشخاص السؤىميؽ والقادريؽ عمى مسارسة العسل  :السخخجات -3

 السحاسبي بسا يحقق اىجاف التعميؼ السحاسبي .
وتتسثل في مخاقبة العشاصخ الدابقة وتقييسيا  :التغحية العكدية او الخقابة -4

 .اولة ترحيح االخظاء التي قج تحجثوتظؾيخىا ومح
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( في تطهيخ السيارات السيشية 3: اىسية السعيار السحاسبي الجولي رقم )رابعا  
 :لمسحاسبين

: باألمؾر اآلتيةاىسية وجؾد السعيار السحاسبي الجولي لمتعميؼ السحاسبي  وتكسؽ
 (165: 2626 ،) دمحم ومحسؾد

 .حكؼ التعميؼ السحاسبياطارًا ي تعدز مؽ مخخجات التعميؼ السحاسبي كؾنيا تذكل -1
يخجم السعيار السحاسبي السرمحة العامة عؽ طخيق التقجم الؾاسع االنتذار لتعميؼ  -2

 .السحاسبيؽ وتظؾيخىؼ
اصجار سمدمة مؽ البيانات التي تعكذ التظبيق والسسارسة  الجيجة لتعميؼ  -3

 السحاسبة السيشية وتظؾيخىا .
س مجى التدام السؤسدات التعميسية بستظمبات يسكؽ الخجؾع لمسعيار السحاسبي لكيا -4

 السعيار.
معخفة مجى الحاجة لسعاييخ التعميؼ السحاسبي الجولية وذلػ لكؾنيا تسثل االساس  -5

 في الجخؾل الى عالؼ السسارسة السيشية .    
 (:3: اىجاف معيار التعميم السحاسبي الجولي رقم )خامداً 

( السيارات السيشية الى تدويج 3قؼ )ييجف معيار التعميؼ السحاسبي الجولي ر 
اعزاء االتحاد الجولي لمسحاسبيؽ بخميط مؽ السيارات الفكخية والسيشية والذخرية 

 بأفزلحتى يقؾمؾا بؾعيفتيؼ كسحاسبيؽ ميشييؽ  ،وميارات التؾاصل بيؽ االشخاص
وان يربحؾا اصحاب افق واسع في  ،صؾرة في بيئة معقجة ومتغيخة بذكل سخيع

 والتؾاصل بفاعمية والقجرة في اجخاء التقري والتفكيخ السشظقي والتحميل الشقجي التفكيخ
مسا يداعجىؼ في اتخاذ القخارات في بيئة وسياق اوسع في مجتسعيؼ وتسكشيؼ مؽ 
اتخاذ االحكام الرحيحة ومسارسة االختراص السيشي والتفاعل مع مجسؾعات مختمفة 

: 2617 ،)نؾر، مظخ اساس مشظقي مؽ االشخاص والتفكيخ بظخيقة افزل وعمى
اختص بالسيارات  (3)(، واوضح الدؾافيخي ان السعيار الجولي السحاسبي رقؼ  411

السيشية الالزمة والتي يتظمب تؾافخىا لجى السحاسبيؽ عشج مسارستيؼ ميشة السحاسبة، 
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مؽ ثسانية معاييخ تبشاىا االتحاد الجولي لمسحاسبيؽ تخكد  اً واحج ىحا السعيار جويع
تؼ وصف  ذإ (13 ،2617) الدؾافيخي، االىتسام عمى السيارات السيشية الالزمة

وماىي السيارات التي  IAES 3السيارات السيشية وفق معيار التعميؼ السحاسبي 
يتظمب مؽ السحاسبيؽ امتالكيا عشج دخؾليؼ بيئة العسل، وقج قام االتحاد الجولي 

)جيــجيـــــاني  خسدة مجسؾعات وىي: بتقديؼ ىحه السيارات إلى IFACلمسحاسبيؽ 
 ( 15: 2618 ،واخخون 

وىي التي تداعج السحاسب عمى التفكيخ واتخاذ  :سيارات الفكخية لمسحاسبينلا .1
قخارات سميسة والتشبؤ واالستشتاج وحل السذاكل التي يؾاجييا في الؾاقع العسمي، ىحه 

 ه السحاسب خالل دراستو.السيارات غالبا ما تكؾن ناتجة عؽ التعميؼ الحي تمقا
السيارات العمسية والفشية التي تداعج  ىي :السيارات الفشية والهظيفية لمسحاسبين .2

السحاسب في أداء عسمو وفقًا لسا ىؾ مظمؾب مشو وبالذكل الحي يتفق مع اإلطار 
 السعسؾل بو، وذلػ مؽ خالل االلتدام بالسيارات التذخيعية والتشغيسية.

وىي التي تكؾن متعمقة بالدمؾك السيشي  :ذخرية لمسحاسبينالسيارات ال .3
لمسحاسب وشخريتو، فتحديؽ ىحه السيارات يؤدي إلى تحديؽ شخرية السحاسب، 

 جيجياني) كسا أن ىحه السيارات تداعج في تشسية الجؾانب الذخرية لجى السحاسب
ان لمسيارات الذخرية دور بارز وميؼ في العسل و(، 15: 2618 ،واخخون 

السحاسبي لحلػ يجب ان يجرك السحاسبيؽ ان السيارات الذخرية ضخورية لسحتخفي 
ميشة السحاسبة اليؾم ومؽ ىحه السيارات كاستخجام التظبيقات البخمجية وتظبيقات 

 (word processors( وتظبيقات معالجة الشرؾص)spreadsheetججاول البيانات )
( وتظبيقات قؾاعج البيانات presentation graphicsوتظبيقات العخوض التقجيسية )

(databases( وتظبيقات االكدل )Microsoft Excel ( وغيخىا مؽ التقشيات ) شقؾر
ويسكؽ تؾضيح بعض السيارات الذخرية التي يجب ان  (226: 2621واخخون، 

 (348:  2618 ،: )دمحم باألمؾر اآلتيةيتستع بيا السحاسبيؽ 
 



 

                 
  

 

 

258 

 
 

 

:  

 

 . التفكيخ االبجاعي والخؤية االستخاتيجية 
 سبية.لتسحيص في السرادر الحجيثة السحاالبحث وا 
 .الكيادة والجافعية 
 .االصخار والتؾاصل مع تؾجييات االدارة 
 االحداس بالسدؤولية االجتساعية. 
 االلتدام بأىسية التعميؼ السدتسخ. 
ميارات التؾاصل واالترال وىي التي تداعج  التهاصل:ميارات االترال و  .4

مع اآلخخيؽ مؽ أجل السرمحة العامة لمسؤسدة، كسا أن السحاسب عمى العسل 
اتخاذ  باألمؾر اآلتيةاستكبال وإيرال السعمؾمات لمغيخ يسكؽ مؽ بيان اآلراء وتحميميا و 

 ( .13: 2617،لشجار ،ىجيخة) القخارات بذكل فعال
السيارات التشغيسية وإدارة ة االعسال لمسحاسبين:ر اسيارات التشعيسية وميارات ادال .5

ال وىي تمػ السيارات الخاصة بالتخظيط وإدارة السذاريع والسؾارد البذخية وتشغيؼ األعس
: 2617،لشجار ،ىجيخة)والكيادة، ليربح لمسحاسب دور ميؼ في صشاعة القخارات العسل

13). 
جدًء  جلسيارات السيشية انيا تع( ا3وكسا يرف السعيار السحاسبي الجولي رقؼ )

 ذإ والتأىيلمؾبة مؽ قبل السحاسبيؽ السيشييؽ ليثبتؾا الججارة ميسًا مؽ السيارات السظ
لحلػ فان  ،تذتسل ىحه السيارات عمى السعخفة والكيؼ واالخالقيات والدمؾك السيشي

اليجف االساسي مؽ السعيار ىؾ ليزسؽ ان االفخاد الستعمسيؽ قج زودوا بسديج مشاسب 
اعية والتشغيسية ليؤدوا وعيفتيؼ مؽ السيارات الفكخية والتقشية والذخرية واالجتس

كسحاسبيؽ ميشييؽ وىحا االمخ يسكشيؼ مؽ ان يؤدوا وعيفتيؼ وعسميؼ عبخ حياتيؼ 
 ،كحيط واحسج)ئة تتدؼ بالتعقيج وزيادة الحاجاتالسيشية كسيشييؽ محتخفيؽ مؤىميؽ في بي

2616  :358.) 
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  :: معاييخ التعميم السحاسبيسادساً 
ثسانية معاييخ، تيتؼ  بإصجارالسحاسبي الجولية  قام مجمذ معاييخ التعميؼ

بالتعميؼ السحاسبي لمظمبة في مخحمة الجراسة ومخحمة ما بعج التخخج والجخؾل في سؾق 
 ( .134: 2621،)بخاي وقتالالعسل

: متطمبات الجخهل لبخنامج التعميم السحاسبي IES1معيار التعميم السحاسبي  (1
فريمي لستظمبات القبؾل في بخنامج التعميؼ يعسل ىحا السعيار عمى تقجيؼ شخح ت

 .السحاسبي
: ييتؼ ىحا التطهيخ السيشي لمكفاءة التقشية IES2معيار التعميم السحاسبي  (2

السعيار بسحتؾى السعخفي لبخنامج  التعميؼ السحاسبي الؾاجب تقجيسو لظبة اقدام 
 السحاسبة .

يختص ىحا  السيشية : التطهيخ السيشي لمسيارات IES3معيار التعميم السحاسبي  (3
السعيار بالسيارات السيشية  الؾاجب ان تكؾن في بخنامج التعميؼ السحاسبي، والتي 
تعسل عمى تسكيؽ الظمبة مؽ تؾعيف مياراتيؼ  في سؾق العسل والتعامل مع 

 السذكالت التي يؾاجييا السحاسبيؽ .
خالق التطهيخ السيشي لمكيم السيشية واال IES4معيار التعميم السحاسبي  (4

: يتزسؽ ىحا السعيار طبيعة االخالقيات السيشية التي يجب ان تتؾفخ والسهاقف
 في بخامج التعميؼ السحاسبي.

: ييجف ىحا السعيار الى  متطمبات الخبخة العسمية IES5معيار التعميم السحاسبي  (5
تقجيؼ إرشادات حؾل متظمبات الخبخة  السيشية التي تسكؽ خخيجي السحاسبة مؽ 

 عساليؼ بسيشية.مسارسة ا 
: ييتؼ التطهيخ السيشي لتقييم الكفاءة السيشية IES6معيار التعميم السحاسبي  (6

لظمبة بخامج التعميؼ السحاسبي، بالذكل الحي  ىحا السعيار بتقييؼ الكفاءة السيشية
 .يزسؽ قجرتيؼ عمى تشفيح الستظمبات السحاسبية
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: ييجف ىحا السعيار شيمهاصمة التطهيخ السي IES7 معيار التعميم السحاسبي (7
الى تقجيؼ إرشادات وآليات ومتظمبات التظؾيخ السيشي السدتسخ والتعميؼ مجى 

 الحياة لظمبة بخامج السحاسبة.
الكفاءة السيشية السختبطة بسذاركة السدؤولين  IES8 معيار التعميم السحاسبي (8

: يرف ىحا السعيار الكفاءة السيشية التي يظمب مؽ عن تجقيق الحدابات
 .لسدؤوليؽ عؽ ميشة التجقيق والسخاجعة تظؾيخىا والسحافغة عميياا

 

 انجبَب انؼًهٍ :انًبذث انثبنث

 :اِحٍأوالً : انًؼبنجبث انًغخخذيت فٍ انخذهُم االدظبئٍ كبَج 

 انتكشاساث وانىسب انمئوٌت . -

 انمتوسط انحسببً . -

 االوحشاف انمعٍبسي. -

 ً  :بِحٍكُبط نُكبسث انخًبعٍ : حى اػخًبد يُضاٌ حمذَشٌ وفمبً نًمثبَُب

 ( ًَثم يُضاٌ حمذَشٌ نًمُبط نُكبسث انخًبع1ٍجذول )ان

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث:

 

 

 االحجبِ انؼبو انًخىعظ االعخجببت

ً ال احفك   ػذو االحفبق حًبيبً  1..1انً  1يٍ  حًبيب

 ػذو االحفبق 2.61انً  1..1يٍ ال احفك

 انًذبَذة 3.41انً  2.61 يذبَذ

 االحفبق 4.21انً  3.41 احفك

 االحفبق حًبيبً  4.21اكبش يٍ  احفك بذسجت ػبنُت جذاً 
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 ثبنثب ًثببث اداة انذساعت : 

نهتأكذ مه ثببث أداة انذساست تم اٌجبد معبمم انثببث )كشووببخ 

نجمٍع فقشاث محبوس انذساست واالداة ككم، وانجذول  (Cronbach Alpha)أنفب(،

 رإهزي انىسب مىبسبت نغبٌبث هزي انذساست  وعذثي انمعبمالث، ٌبٍه هز (2سقم )أدوبي 

 (.Sekaran,2019,p:67فمب فوق ) (60%)هً أن انىسبت انمقبونت 

 ( 2جذول )ان

 Reliability( Cronbach Alpha)  يؼبيم االحغبق انذاخهٍ كشوَببر انفب

Statistics 

N of Items 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items Cronbach's Alpha 

23 .919 .915 

  (SPSSانمصذس : مه اعذاد انببحث ببالعتمبد عهى بشوبمج انتحهٍم االحصبئً )

يؼبيم االحغبق انذاخهٍ  Cronbach's Alphaان  (2)ٌتضح مه انجذول سقم 

 . (%06)وهً انىسبت اكثش مه  915.ألعئهت انذساعت بهغج 

( توصٌع افشاد 3ٌوضح انجذول سقم ) :انذساعت انخظبئض انذًَغشافُت ألفشاد ػُُت

انتكشاساث وانىسب  فٍت(عٍىت انذساست تبعب نهمتغٍشاث انشخصٍت )انخصبئص انذٌمغشا

 .انمئوٌت حسب متغٍشاث انذساست

 ( انخأهُم انؼه3ًٍجذول )ان

Valid Frequency Percent % 

 55.1 32 بكبنىسَىط

 36.2 21 يبجغخُش

 8.7 5 دبهىو ػبنٍ



 

                 
  

 

 

262 

 
 

 

:  

 

Total 58 100.0 

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث

لتؾزيع أفخاد العيشة تبعًا لستغيخ العميا سئؾية الشدبة ال( 3يؾضح الججول رقؼ )
%( لمتأىيل العمسي )بكالؾريؾس(، وىي الشدبة األكبخ مؽ 55.1التأىيل العمسي )

مى درجة حاصميؽ عمدتؾيات التأىيل العمسي األخخى، ويمييا في السختبة الثانية ندبة ال
%( مسا يبيؽ ان العيشة السبحؾثة عمى دراية تامة في 36.2) شدبتوب )الساجدتيخ(

%( مؽ عيشة 8.7في حيؽ أن ما ندبتُو ) ،االجابة عؽ اسئمة الجراسة بذكل دقيق
 مسا يعكذ التأىيل العمسي لعيشة الجراسة. ،الجراسة يحسمؾن شيادة ) الجبمؾم العالي(

 ( االخخظبص4) جذولان

Valid Frequency Percent % 

 91.4 53 يذبعبت

 6.8 4 يبنُت ويظشفُت

 1.8 1 اخشي

Total 58 100.0 

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث :

( أعمى ندبة مئؾية لتؾزيع أفخاد العيشة تبعًا لستغيخ 4يؾضح الججول رقؼ )
%( الختراص )محاسبة(، ويميو قدؼ العمؾم السالية والسرخفية 91.4االختراص )

%(  مسا يذيخ الى ان غالبية العيشة السبحؾثة ىؼ مؽ تخرص السحاسبة 6.8بة )بشد
وعمى دراية تامة في كيفية االجابة عؽ اسئمة الجراسة الخاصة بأىسية تؾافخ متظمبات 

بيشسا كانت اقل ندبة  ،التعميؼ السحاسبي في تظؾيخ السيارات السحاسبية لمسحاسبيؽ
 %( الختراص االخخى.1.8)

 ( انهمب انؼه5ًٍجذول )ان

Valid Frequency Percent % 

 60.5 35 اخشي

 27.5 16 يذسط يغبػذ

 12.0 7 يذسط
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Total 58 100.0 

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث :

( أعمى ندبة مئؾية الفخاد العيشة تبعًا لستغيخ المقب 5يؾضح الججول رقؼ )
لذيادات السيشية حسمة او %( مؽ االلقاب السيشية مؽ محاسب قانؾني 66.5العمسي )

وحسمة شيادات الجبمؾم السيشي وحسمة شيادات السعيج العالي لمجراسات السحاسبية 
وحسمة شيادة دبمؾم عالي محاسبة عمى اعتبار ان غالبية مؽ الحيؽ يسارسؾن العسل 
السحاسبي في ادارة الذؤون السالية ىؼ مؽ حسمة الذيادات السيشية ومؽ السؾعفيؽ اي 

ية غيخ السدسيات االكاديسية، ويميو المقب العمسي )مجرس مداعج( ما السدسيات الؾعيف
% ( لقب ) مجرس ( وىحا يعدز مؽ  12.6ويميو المقب العمسي )  ،%(27.5ندبتُو )

االعتساد عمى إجابات عيشة الجراسة كؾن غالبيتيؼ مؽ مؽ الحيؽ يسارسؾن العسل 
 السحاسبي في االمؾر السالية.
 ُفٍ(انًغًً انىظ6جذول )ان

Valid Frequency Percent % 

 15.6 9 يذَش شؤوٌ يبنُت

 18.9 11 يذَش دغبببث

 10.4 6 يؼبوٌ يذَش دغبببث

 25.8 15 يذبعب الذو

 10.4 6 يذبعب

 18.9 1 اخشي

Total 58 100.0 

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث :

خ ( اعمى ندبة مئؾية ألفخاد عيشة البحث تبعًا لستغي6يؾضح الججول رقؼ )      
%( لمسدسى الؾعيفي )محاسب اقجم(، ويميو )مجيخ 25.8السدسى الؾعيفي )

%( لحاممي السدسى 15.6%( , فيسا كانت ندبة )18.9حدابات( ما ندبتُو )
( معاون مجيخ حدابات وبمغت 16.4الؾعيفي )مجيخ شؤون مالية( , ومؽ ثؼ ندبة )

يعدز مؽ االعتساد ( )  وىحا 16.4ندبة الحيؽ يحسمؾن السدسى الؾعيفي محاسب )
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عمى إجابات عيشة الجراسة كؾن غالبيتيؼ مؽ الحيؽ يحسمؾن السدسيات الؾعيفية 
 السحاسبية.

 ( عجد سشهات الخبخة7الججول )

 

 

 

 

 

 

 

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث:

( أعمى ندبة مئؾية لتؾزيع أفخاد العيشة تبعًا لستغيخ عجد 7يؾضح الججول رقؼ )      
سشة(، وتميو ندبة  15الى 11جد سشؾات الخبخة  )مؽ %( لع29.3سشؾات الخبخة )

سشؾات(، فيسا كانت ندبة الحيؽ  16الى  6%( مؽ عيشة الجراسة خبختيؼ )مؽ 25.8)
( 5يؼ اقل مؽ ) %( وبمغت ندبة الحيؽ خبخت22.4سشة فاكثخ ) 15يستمكؾن خبخة 

( وعشجما تكؾن عيشة الجراسة مؽ الحيؽ يسمكؾن الخبخة 22.4سشؾات الشدبة االقل ) 
 الكافية سيتؼ االخح بأىؼ الشتائج الستعمقة في الجراسة .

 التحميل الهصفي لستغيخات البحث :
تذخيص االبعاد باالستجالل  تؼ SPSSباالعتساد عمى البخنامج االحرائي 

الشدب السئؾية والستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ولكل بعج عمى التكخارات و 
 مؽ ابعاد البحث .

 

 

22.4 

58 

13 
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 (.جذول )ان

 انًخىعظ انًشجخ واالَذشاف انًؼُبسٌ نًذىس انًهبساث انفكشَت نهًذبعبٍُ 

احفك  أعئهت انًذبوس ث

بذسجت 

ػبنُت 

 جذاً 

ال  يذبَذ احفك

 احفك

ال 

احفك 

 حًبيبً 

انًخىعظ 

 انذغببٍ

Mean 

 

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

Std. 

Deviatio

n 

 

االحجبِ 

 انؼبو

 انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد

% % % % % 

َُغهى انخؼهُى انًذبعبٍ  1

فٍ صَبدة يهبسة 

انًذبعب ػهً حذذَذ 

انًشكالث انًؼمذة 

وحذهُههب واَجبد انذهىل 

 . انًُبعبت نهب

23 

 

33 

 

4 

 

2 0  

 

 

1.7581 

 

 

 

.71713 

 

و ػذ

االحفبق 

 حًبيبً 
37.1 53.2 6.5 3.2 0 

َُغهى انخؼهُى انًذبعبٍ  2

فٍ صَبدة لذسة انًذبعب 

ػهً انخُبؤ واعخخالص 

انُخبئج نهًغبػذة فٍ 

 احخبر انمشاساث انغهًُت .

ػذو  75800. 1.8226 1 1 4 36 20

 االحفبق

 32.3 58.1 6.5 1.6 1.6 

َُغهى انخؼهُى انًذبعبٍ  3

ة لذسة انًذبعب فٍ صَبد

و االيثم ػهً االعخخذا

 نهبُبَبث .

ػذو  73372. 1.7742 0 2 5 32 23

االحفبق 

 حًبيبً 
37.1 51.6 8.1 3.2 0 

َُغهى انخؼهُى انًذبعبٍ  4

فٍ بُبء لذسة انًذبعب 

ػهً انخفكُش انًُطمٍ 

وانخذهُم انُمذٌ فٍ انبُئت 

 انخٍ َؼًم بهب

18 30 12 2 0 1.9677 .78860  

 ػذو

 االحفبق

 

29 48.4 19.4 3.9 0 
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10.1 86.07 انُغب االجًبنُت 

25 

3.85 1.83065 

 

 

0.749362

5 

 

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث: 

اعاله الخاص بالسيارات الفكخية لمسحاسبيؽ ان الدؤال  8وتبيؽ مؽ الججول رقؼ       
لسشظقي ( ُيديؼ التعميؼ السحاسبي في بشاء قجرة السحاسب عمى التفكيخ ا4رقؼ ) 

قج حرل عمى اعمى متؾسط حدابي والبالغ  ،والتحميل الشقجي في البيئة التي يعسل بيا
ُيديؼ التعميؼ السحاسبي ( 1لدؤال رقؼ )ا ( اما78860.( وانحخاف معياري )1.9677)

في زيادة ميارة السحاسب عمى تحجيج السذكالت السعقجة وتحميميا وايجاد الحمؾل 
االنحخاف السعياري لو  ،(1.7581الستؾسط الحدابي )السشاسبة ليا حيث بمغ 

  .العيشة عجم االتفاق إلجابات. ( وقج بمغ االتجاه العام 71713)
 (9الججول )

 الستهسط السخجح واالنحخاف السعياري لسحهر السيارات الفشية والهظيفية لمسحاسبين
احفك  أعئهت انًذبوس ث

بذسجت 

ػبنُت 

 جذاً 

ال  يذبَذ احفك

 احفك

ال 

احفك 

 حًبيبً 

يخىعظ 

 يشجخ

Mean 

 

Std. 

Deviatio

n 

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

االحجبِ 

 انؼبو

 انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد

% % % % % 

َُغهى انخؼهُى  5

انًذبعبٍ فٍ صَبدة 

يهبسة انًذبعب فٍ 

لُبط وحذهُم انبُبَبث 

 انًذبعبُت

ػذو  58448. 1.7742 0 1 2 41 18

االحفبق 

 ُ  حًبيب
29 66.1 3.2 1.6 0 

َغهى انخؼهُى  6

انًذبعبٍ  فٍ صَبدة 

لذسة انًذبعب ػهً 

حطبُك االعبنُب 

االدظبئُت فٍ 

ػذو  79211. 2.2097 0 4 15 33 10

 االحفبق 
16.1 53.2 24.2 6.5 0 
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 انًجبالث انًذبعبُت

حضداد انًهبسة انفُُت  7

نهًذبعب ببعخخذاو 

حكُىنىجُب انًؼهىيبث 

نًشكالث ودم ا

انًذبعبُت اثُبء 

انخىظُف ونُظ 

 يشدهت انخؼهُى

 احفك 833. 4.03 0 2 6 18 11

 حًبيبً 
29.7 48.6 16.2 5.4 0 

َغهى انخؼهُى  .

انًذبعبٍ فٍ صَبدة 

يهبسة انًذبعب فٍ 

حذهُم انًخبطش وكُفُت 

 .يىاجهخهب

ػذو  77046. 2.1129 1 2 10 39 10

 االحفبق
16.1 62.9 16.1 3.2 1.6 

َغهى انخؼهُى  9

انًذبعبٍ فٍ حىظُف 

انًذبعب ػهً االنخضاو 

ببنًخطهببث انخششَؼت 

وانخُظًُت نًهُت 

 انًذبعبت

ػذو  72356. 1.9677 0 1 12 33 16

 االحفبق
25.8 53.2 19.4 1.6 0 

َغبت انًخىعظ  

 انًشجخ االجًبنُت

80.14 15.82 3.66 2.4189 

 

ػذو  0.740722

 االحفبق

 س يٍ اػذاد انببدث: انًظذ

محؾر السيارات الفشية والؾعيفية ( اعاله والحي يفدخ 9يتبيؽ مؽ الججول رقؼ )       
( تدداد السيارة الفشية لمسحاسب باستخجام تكشؾلؾجيا 7لمسحاسبيؽ  ان الدؤال رقؼ )

قج حرل  ،السعمؾمات وحل السذكالت السحاسبية  اثشاء التؾعيف وليذ مخحمة التعميؼ
( وكان االتجاه 833.( وانحخاف معياري )4.03ؾسط حدابي والبالغ )عمى اعمى مت

(  ُيديؼ التعميؼ السحاسبي في زيادة ميارة 5لدؤال رقؼ ) ا العام لو باالتفاق،اما
الحدابي لو  السحاسب في قياس وتحميل البيانات السحاسبية حيث بمغ الستؾسط
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جاه العام الجابات العيشة .( وقج بمغ االت58448(، واالنحخاف السعياري )1.7742)
  .بشدبة عجم االتفاق تسامًا 

 (10الججول )
 الستهسط السخجح واالنحخاف السعياري لسحهر السيارات الذخرية لمسحاسبين 

احفك  أعئهت انًذبوس ث

بذسجت 

ػبنُت 

 جذاً 

ال  يذبَذ احفك

 احفك

ال 

احفك 

 ً  حًبيب

يخىعظ 

 يشجخ

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

الحجبِ ا

 انؼبو

 انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد

% % % % % 

َُغهى انخؼهُى انذبعبٍ فٍ  11

صَبدة يهبسة انًذبعب فٍ 

حًُُت وبُبء االداسة انزاحُت 

وانخفكُش االبذاػٍ نذي 

 انًذبعب .

14 35 11 2 0  

 

2.0161 

 

 

.73534 

ػذو 

 االحفبق
22.6 56.5 17.7 3.2 0 

انخؼهُى انًذبعبٍ فٍ  َُغهى 11

صَبدة يهبسة  انًذبعب ػهً 

انًببدسة وانمذسة ػهً 

 انخبثُش وانخؼهى انزاحٍ .

11 37 12 2 0  

 

2.0806 

 

 

 

.70823 

 

ػذو 

 االحفبق

17.7 59.7 19.4 3.2 0 

َُغهى انخؼهُى انًذبعبٍ ػهً  12

صَبدة لذسة انًذبعب ػهً 

انخكُف يغ انخغُشاث 

 ػًبل .انذبطهت فٍ بُئت اال

9 35 14 4 0  

 

2.2097 

 

 

.77114 

 

ػذو 

 االحفبق
14.5 56.5 22.6 6.5 0 

َغهى انخؼهُى انًذبعبٍ ػهً  13

صَبدة لذسة انًذبعب ػهً 

االدغبط ببنًغؤونُت 

 انجًبػُت.

11 33 15 3 0 2.1613  

.77234 

 

ػذو 

 االحفبق
17.7 53.2 24.2 4.8 0 

َغهى انخؼهُى انًذبعبٍ فٍ  14

صَبدة لذسة انًذبعب ػهً 

انخؼبيم يغ انضغىط 

 انًخخهفت نهؼًم .

5 35 16 6 0  

2.371 

 

 

.77320 

 

ػذو 

 االحفبق
8.1 56.5 25.8 9.7 0 

  0.75205 2.1676 5.48 21.94 72.6َغبت انًخىعظ انًشجخ  
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 االجًبنُت

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث: 

محؾر السيارات الذخرية  ( اعاله والحي يفدخ16يتبيؽ مؽ الججول رقؼ )     
( يديؼ التعميؼ السحاسبي في زيادة قجرة السحاسب عمى 14لمسحاسبيؽ ان الدؤال رقؼ )

التعامل مع الزغؾط السختمفة لمعسل، قج حرل عمى اعمى متؾسط حدابي والبالغ 
لدؤال ا .( وكان االتجاه العام بعجم االتفاق، اما77326( وانحخاف معياري )2.371)

ُيديؼ التعميؼ السحاسبي في زيادة ميارة السحاسب في تشسية وبشاء االدارة (  16رقؼ )
(، 2.6161حيث بمغ الستؾسط الحدابي لو ) ،الحاتية والتفكيخ االبجاعي لجى السحاسب

.( وقج بمغ االتجاه العام الجابات العيشة بشدبة عجم 73534واالنحخاف السعياري  )
  .االتفاق 

 (11الججول )
 خجح واالنحخاف السعياري لسحهر ميارات االترال والتهاصلالستهسط الس 

احفك بذسجت  أعئهت انًذبوس ث

 ػبنُت جذاً 

ال  يذبَذ احفك

 احفك

ال 

احفك 

 ً  حًبيب

يخىعظ 

 يشجخ

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

االحجبِ 

 انؼبو

 انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد

% % % % % 

ى َغهى انخؼهُ 15

انًذبعبٍ فٍ بُبء 

لذسة انًذبعب ػهً 

حمذَى اساء انخىاطم 

ويُبلشخهب وانذفبع 

 ػُهب بكم فبػهُت .

16 33 7 6 0  

 

 

2.0484 

 

 

 

.87642 

 

ػذو 

 االحفبق

25.8 53.2 11.3 9.7 0 

َغهى انخؼهُى  16

انًذبعبٍ فٍ بُبء 

انمذسة نذي انًذبعب 

ػهً انؼًم يغ انغُش 

 بشوح انفشَك انىادذ

12 29 16 5 0  

 

2.2258 

 

 

 

.85736 

 

ػذو 

 االحفبق

19.4 46.8 25.8 8.1 0 
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َغهى انخؼهُى  17

انًذبعبٍ فٍ بُبء 

لذسة انًذبعب ػهً 

االحظبل وانخىاطم يغ 

 انغُش ببكثش يٍ نغت .

12 29 14 4 3  

2.3065 

 

 

1.01769 

 

ػذو 

 االحفبق
19.4 46.8 22.6 6.5 4.8 

َغهى انخؼهُى  .1

بعبٍ فٍ صَبدة انًذ

لذسة انًذبعب ػهً 

انخفبوع وانذىاس 

وانخبثُش فٍ انًجبل 

 انًهٍُ .

11 38 9 3 1  

2.1129 

 

 

 

.81190 

 

ػذو 

 االحفبق
17.7 61.3 14.5 4.8 1.6 

َغهى انخؼهُى  19

انًذبعبٍ فٍ صَبدة 

يهبسة انًذبعب ػهً 

انخشكُض واالعخًبع انً 

حىجُهبث االداسة انؼهُب 

االداسَت  وانًغخىَبث

 .انًخخهفت

14 40 6 2 0  

 

1.9355 

 

 

 

.67438 

 

ػذو 

 االحفبق
22.6 64.5 9.7 3.2 0 

13.882 54.52 20.98 انُغب االجًبنُت 

9 

6.46 3.2 2.12582 0.71267

4 

 

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث: 

محؾر ميارات االترال ( اعاله والحي يفدخ 11يتبيؽ مؽ الججول رقؼ )      
( يديؼ التعميؼ السحاسبي في بشاء قجرة السحاسب عمى 17دؤال رقؼ )والتؾاصل ان ال

مؽ لغة، قج حرل عمى اعمى متؾسط حدابي  بأكثخاالترال والتؾاصل مع الغيخ 
(  يديؼ 19لدؤال رقؼ )ا ( اما1.61769( وانحخاف معياري )2.3665والبالغ )

اع الى تؾجييات التعميؼ السحاسبي في زيادة ميارة السحاسب عمى التخكيد واالستس
االدارة العميا والسدتؾيات االدارية السختمفة.، حيث بمغ الستؾسط الحدابي لو 

العيشة  إلجابات( وقج بمغ االتجاه العام .67438)(، واالنحخاف السعياري 1.9355)
 . عجم االتفاقبشدبة 
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 ( 12الججول )

لتشعيسية وميارات الستهسط السخجح واالنحخاف السعياري لسحهر لسجال السيارات ا
 ادارة االعسال لمسحاسبين

احفك  أعئهت انًذبوس ث

بذسجت 

 ػبنُت جذاً 

ال  يذبَذ احفك

 احفك

ال 

احفك 

 ً  حًبيب

يخىعظ 

 يشجخ

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

االحجبِ 

 انؼبو

 انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد

% % % % % 

َُغهى انخؼهُى انًذبعبٍ  21

ػهً صَبدة يهبسة 

انًذبعب فٍ انخخطُظ 

 االعخشاحُجٍ.

12 30 16 4 0 2.1935 

 

.82658 

 

ػذو 

 االحفبق

19.4 48.4 25.8 6.5 0 

َُغهى انخؼهُى انًذبعبٍ  21

ػهً صَبدة لذسة 

انًذبعب فٍ ادساة 

انشؤوٌ انًبنُت 

 . وانذغبببث واالفشاد

20 31 7 4 0 1.9194 

 

.83565 

 

ػذو 

 االحفبق

32.3 50 11.3 6.5 0 

َُغهى انخؼهُى انًذبعبٍ  22

فٍ صَبدة لذسة انًذبعب 

ػهً لُبدة اداسة 

انًُخغبٍُ وانًغبػذة 

 .فٍ طُغ انمشاس

18 28 14 2 0 2.0000 

 

.80978 

 

ػذو 

 االحفبق

29 45.2 22.6 3.2 0 

َغهى انخؼهُى انًذبعبٍ  23

فٍ صَبدة يهبسة 

انًذبعب انمُبدَت 

 . ُُتوانفطُت انًه

17 29 12 3 1 2.0645 

 

.90302 

 

ػذو 

 االحفبق
27.4 46.8 19.4 4.8 1.6 

19.7 74.625 انُغبت االجًبنُت 

75 

5.65 2.4435 

 

0.843503  

 انًظذس يٍ اػذاد انببدث: 
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محؾر السيارات التشغيسية وميارات ( اعاله والحي يفدخ 12يتبيؽ مؽ الججول رقؼ )
( ُيديؼ التعميؼ السحاسبي عمى زيادة 26ان الدؤال رقؼ ) ادارة االعسال لمسحاسبيؽ

ميارة السحاسب في التخظيط االستخاتيجي، قج حرل عمى اعمى متؾسط حدابي 
(  ُيديؼ التعميؼ 21لدؤال رقؼ )ا ( اما82658.( وانحخاف معيار )2.1935والبالغ )

حيث  ،بات واالفخادالسحاسبي عمى زيادة قجرة السحاسب في ادراة الذؤون السالية والحدا
.( وقج بمغ 83565(، واالنحخاف السعياري  )1.9194بمغ الستؾسط الحدابي لو )

 .تفاقاالتجاه العام الجابات العيشة بشدبة عجم اال
 

ىشاك اىسية ذات داللة احرائية لستظمبات معيار التعميؼ اختبار فخضية البحث : 
ة لمسحاسبيؽ وفق اراء عيشة ( في دعؼ السيارات السيشي3السحاسبي الجولي رقؼ )

 البحث.
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 العالقة بين متغيخ البحث ومؤشخاتو ( 13الججول رقم )
انؼاللت بٍُ انًخغُشاث انشئُغت 

 ويؤششاحهب

يؼبيم 

 االَذذاس

انخطأ 

 انًؼُبسٌ

انُغبت 

انذشجت 

(Z) 

يؼبيم 

انخبثُش غُش 

 انًببشش

لًُت 

(P) 

انخؼهُى 

 انًذبعبٍ
 

 ***  3.932 0.205 0.806 انفكشَت

انفُُت 

 وانىظُفُت
0.718 0.425 1.689 

 
0.05 

 0.05  1.351 0.709 0.958 انشخظُت

االحظبل 

 وانخىاطم
0.868 0.662 1.311 

 
0.05 

انخُظًُُت 

 وإداسة االػًبل
0.730 0.617 1.183 

 
0.05 

انًهبساث 

 انفكشَت
 

x1 0.260 0.317 0.217 0.20956 0.05 

x2 0.851 0.551 1.544 0.685906 0.05 

x3 0.785 0.550 1.427 0.63271 *** 

x4 0.440 1.096 0.401 0.35464 0.10 

انًهبساث 

انفُُت 

 وانىظُفُت

 

x5 0.731 0.217 3.369 0.524858 *** 

x6 0.664 0.229 2.900 0.476752 *** 

x7 0.698 0.222 3.144 0.501164 *** 

x8 0.763 0.157 4.860 0.547834 *** 

x9 0.649 0.223 2.910 0.465982 *** 

انًهبساث 

 انشخظُت
 

x10 0.687 0.183 3.754 0.658146 *** 

x11 0.816 0.180 4.533 0.781728 *** 

x12 0.614 0.179 3.430 0.588212 *** 

x13 0.714 0.216 3.306 0.684012 *** 

x14 0.675 0.209 3.230 0.64665 *** 

يهبساث 

االحظبل 

 وانخىاطم

 

x15 0.621 0.190 3.268 0.539028 *** 

x16 0.636 0.170 3.741 0.552048 *** 

x17 0.567 0.161 3.522 0.492156 *** 

x18 0.711 0.216 3.292 0.617148 *** 

x19 0.710 0.196 3.622 0.61628 *** 

انًهبساث 

انخُظًُُت 

ويهبساث 

 لإداسة االػًب

 

x20 0.645 0.184 3.505 0.47085 *** 

x21 0.708 0.180 3.933 0.51684 *** 

x22 0.660 0.214 3.084 0.4818 *** 

x23 0.794 0.240 3.308 0.57962 *** 
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 AMOSانًظذس: يٍ إػذاد انببدث ببالعخُبد إنً يخشجبث 

 
يخ بيؽ معامالت االنحجار واختبار معشؾية التأث 13يغيخ الججول رقؼ 

ة ومؤشخاتيا اذ يالحظ ان السيارات الذخرية كان ليا اعمى تأثيخ في الستغيخات الخئيد
التعميؼ السحاسبي بالشدبة لمسحاسبيؽ عيشة البحث ويجعؼ ذلػ معامل االنحجار الحي 

السحدؾبة اكبخ   (Z(، والتي جاءت نتيجة ان قيسة )6.65( وبسعشؾية ) 6.958قجره )
ليا وذلػ يؤشخ انو كمسا زادت وتظؾرت السيارات الذخرية بؾحجة  مؽ الكيسة الججولية

ثؼ جاءت ميارات االترال  ،واحجة تظؾر التعميؼ السحاسبي مؽ جؾدتو ونؾعيتو
(، والتي جاءت 6.65( وبسعشؾية )6.868والتؾاصل بالسختبة الثانية وبسعامل انحجار )

ججولية ليا والتي تفدخ انو كمسا السحدؾبة اكبخ مؽ الكيسة ال (Zايزًا نتيجة ان قيسة )
زادات ميارات االترال والتؾاصل بؾحجة واحجة تظؾر التعميؼ السحاسبي مؽ جؾدتو 

 ،(6.866وجاءت السيارات الفكخية بالسختبة الثالثة وبسعامل انحجار قجره ) ،ونؾعيتو
 وجاءت السيارات ،السحدؾبة اكبخ مؽ الكيسة الججولية ( (Zوبسعشؾية )***( وبكيسة 

 (Z( وبكيسة )6.65وبسعشؾية ) ،(6.736التشغيسية وادارة االعسال بسعامل انحجار )
جاءت ميارات الفشية والؾعيفية في السختبة  ذإ ،السحدؾبة اكبخ مؽ الكيسة الججولية
( السحدؾبة Z( وبكيسة )6.65( وبسعشؾية )6.718الخامدة االخيخة وبسعامل انحجار )

 اكبخ مؽ الكيسة الججولية . 
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 ( 1الذكل رقؼ )
 مؤشخات جؾدة السالئسة لشسؾذج البحث
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 AMOS انمصذس مه اعذاد انببحث ببالستىبد انى مخشجبث ال

 والتهصيات االستشتاجات
اواًل االستشتاجات: من خالل نتائج التحميل االحرائي بين متغيخات الجراسة تبين 

  اآلتي
السيارات الذخرية كانت في التختيب االول في  ان أعيخت نتائج البحث -1

حرؾليا عمى اعمى معامل انحجار مسا يجل عمى انيا ذات األىسية االكبخ في 
وجاءت في التختيب الثاني ميارات  السيارات السيشية لمسحاسبيؽ، دعؼ وتظؾيخ

 ،االترال والتؾاصل، اما السيارات الفكخية لمسحاسبيؽ كانت في السختبة الثالثة
وفي السختبة  ،يشسا كانت في السختبة الخابعة السيارات التشغيسية وادارة االعسالب

 الخامدة كانت السيارات الفشية والؾعيفية.
أعيخت نتائج البحث ان لمسيارات الفكخية اىسية كبيخة مؽ خالل زيادة قجرة  -2

 .السحاسب عمى التشبؤ واستخالص الشتائج لمسداعجة في اتخاذ القخارات الدميسة
اعيخت نتائج البحث ان لمسيارات الفشية والؾعيفية أىسيتيا في زيادة ميارة  -3

 السحاسب في تحميل السخاطخ وكيفية مؾاجيتيا.
 التأثيخاعيخت نتائج البحث اىسية ميارة السحاسب في السبادرة والقجرة عمى  -4

 والتعمؼ الحاتي .
 والتأثيخوالحؾار  يديؼ التعميؼ السحاسبي في زيادة قجرة السحاسب عمى التفاوض -5

 في السجال السيشي .
ُيديؼ التعميؼ السحاسبي في بشاء قجرة السحاسب عمى التفكيخ السشظقي والتحميل  -6

 الشقجي في البيئة التي يعسل بيا.
 ُيديؼ التعميؼ السحاسبي عمى زيادة ميارة السحاسب في التخظيط االستخاتيجي . -7

 :ثانيًا التهصيات
 :باألمؾر اآلتيةالبحثية التي تؾصل الييا البحث يؾصي الباحث عبخ الشتائج 
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العسل عمى تظؾيخ السيارات السيشية لمسحاسبيؽ وجعل السحاسبيؽ قادريؽ عمى  -1
مؾاجية التحجيات التي يتظمبيا سؾق العسل وعمى مدتؾى الرعيج الجولي واالىتسام 

ونية بسيارات المغات ووسائل االترال مع االدارة العميا واستخجام التقشيات االلكتخ 
 ووسائل التحميل العالسية.

العسل عمى تظؾيخ ميارات السحاسب في كيفية تحجيج السذكالت السالية السعقجة  -2
 .ا بظخق تعسل عمى حفظ حقؾق الجسيعوالعسل عمى حمي

العسل عمى زيادة ميارة قجرة السحاسب في االحداس بالسدؤولية الجساعية والتكيف  -3
 التأثيخوكيفية زيادة قجرة السحاسب عمى  ،مع التغيخات الحاصمة في بيئة العسل

 .والتعمؼ في بيئة العسل
ة قالستعم العسل عمى زيادة ميارة السحاسب والخاصة بكيفية ادارة الكؾادر السيشية او -4

صشع القخار والتخظيط والسداعجة في  ،بالرفات الكيادية والفظشة السيشية
 .االستخاتيجي
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 انًظبدس

مجى تطبيق معيار التعميم السحاسبي (. 2020أوذيشة بهحفص، بن شاعة وليج. ) احسج، قشيع، بن
 )الكيم واألخالقيات والسهاقف السيشية( في بخامج التعميم السحاسبي بجامعة غخداية 4الجولي رقم 

The Extent of the Application of International Accounting Education 

Standard No. 4 (Values, Ethics and Professional Attitudes) in the 

Accounting Education Programs of the University of Ghardaia.  مجمة
 .248-223 ،(1)4 ،إضافات إقترادية

السذكالت التي يهاجييا خخيجه التعميم السحاسبي في (. 2017نجالء فخح عهض. ) ،إدريذ
 Problems Faced byعام والخاص الهاقع العسمي دراسة مقارنة بين القطاعين ال

Graduates of Accounting Education in Practice, a Comparative Study 

Between the Public and Private Sectors. امعة الجديخة(. ، ج)أطخوحة الجكتهراه 
https://scholar.google.com/scholar   

أىسية تطبيق االتجاىات الحجيثة لمتعميم والتأىيل . (2016). بن صالح، عبج هللا، راتهل دمحم
السحاسبي وفق معاييخ التعميم السحاسبي الجولية في تعديد جهدة السخخجات السحاسبية دراسة 

 The Importance of Applying Modern Trends ofالسغخب –تهنذ–حالة الجدائخ

Accounting Education and Qualification in Accordance with 

International Accounting Education Standards in Enhancing the 

Quality of Accounting Outputs, a Case Study of Algeria-Tunisia-

Morocco. 212-183 (.3)7،مجمة دراسات العجد االقترادي.  

أثخ االلتدام بأخالقيات ميشة السحاسبة في الحج من (. 2021جسهعي عسخ وفهزية بخاىسي. )
دراسة ميجانية(  (IES 04مسارسات السحاسبة اإلبجاعية وفق معيار التعميم السحاسبي نعم 

The Impact of Adherence to the Ethics of the Accounting Profession 

in Limiting Creative Accounting Practices according to the 

International Accounting Education Standard IES 04 (a field study). 
 .488-473 ،(1)7 ،مجمة إدارة األعسال والجراسات االقترادية

https://scholar.google.com/scholar
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دور التعميم السحاسبي في جهدة (. 2018جيجياني، وليج، ودرييم وليج، وياسين، مهمن بكهش. )
 The Role of Accounting Educationدراسة استبيانيو بهالية الهادي -ميشة السحاسبة

in the Quality of the Accounting Profession - A Questionnaire Study 

in the State of the Valley.  محكخة مقجمة الستكسال متطمبات شيادة ماستخ أكاديسي
التخرص: محاسبة، جامعة الذييج حسو  ميجان العمهم االقترادية والتجارية وعمهم التدييخ،

 الهادي. -خزخل

التعميم السحاسبي السيشي (. 2020البكخي، عبجالخحسن. ) ،حدين، رحاب خزخ فزل الجميل
 Continuingالسدتسخ ودوره في زيادة جهدة األداء السيشي لمسخاجعة الخارجية 

Professional Accounting Education and its Role in Increasing the 

Quality of the Professional Performance of External Audit.  مجمة كمية
 .122-107  ،(1)9 ،التشسية البذخية

تأثيخ السؤىالت السحاسبية عمى جهدة إعجاد (. 2020نديم يهسف، احسج، صفاء نهزد. ) حشا،
تقاريخ االستجامة دراسة استطالعية آلراء أكاديسيي أقدام السحاسبة في الجامعات والسعاىج 

 The Effect of Accounting Qualifications on theأربيل  الحكهمية في محافعة

Quality of Preparing Sustainability Reports: An Exploratory Study of 

the Opinions of Academics of Accounting Departments in Universities 

and Government Institutes in Erbil Governorate.  اإلدارةجامعة تكخيت كمية 
 .77-57 ،(50)16واالقتراد مجمة تكخيت لمعمهم االدارية واالقترادية 

دور التعميم السحاسبي في الجامعات الفمدطيشية في تعديد (، 2018) .رشهان، عبج الخحسن دمحم
 Theالسيارات السيشية واألخالقية لسيشة السحاسبة من وجية نعخ أعزاء ىيئة التجريذ 

Role of Accounting Education in Palestinian Universities in 
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