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 المستخلص

 علللو وجللخ الخصللوص والسلللوك األخالقللي المحاسللبي حتللل قةللية األخللال  بصلل ة عامللة ت
فلي  بلاراا   حيلاا  هلت  الضةلية  أخلتتمية والدوليلة والعربيلة  وقلد موقع الصدارة علو الساحة العال

بللين فتللات  اتبسلب  اخللتالل توايللع ال للرو ةالعالميلل ةواالجتماعيلل ةواالقتصللادي ةالسياسللي اتالخطابل
ل ة وتداعيات منظمة التجارة العالميلة  والعولملة واسلتخداك تكنولوجيلا المعلوملات  المجتمع المخت
بشللكل كبيللر فللي عللدك مصللداقية العالقللات بللين أطللرائ المجتمعللات الضاتمللة علللو  كلللخ وإسللهاك تلللك

  بمسلووليات مهنلة المحاسلبة ودورهلا فلي تضلديك اإلرشلاد وتحضيل  IFACالمصالح  لتلك يعتلرئ 
وتحضي  االنسجاك  ويومن بةلرورة تسسليق قواعلد دوليلة للسللوك األخالقلي مواصلة تلك الجهود 

لتسسيق المتطلبات األخالقية للمحاسلبين المهنيلين ملع مراعلاة  قاعدة  للمحاسبين المهنيين  لتكون 
األهدائ والمبادئ األساسية لكل المحاسلبين المهنيلين سلواا كلانوا فلي الخدملة العاملة أو فلي  لكل

وقلد هلدئ البحلل إللو قيلاق نسل  االسلتجابة  رة أو الضطلا  الخلاص أو التعلليك الصناعة أو التجلا
ومن  ك تحديد عالقة االرتباط واأل لر بلين   ودرجة االنسجاك إلجابات األفراد في المنظمة المبحو ة

 علللو التعللرئ فةللال  عللنمتغيللرا السلللوك األخالقللي المحاسللبي وممارسللات المحاسللبة اإلبداعيللة  
محاسللبية ودورهللا الحيللوا فللي الحللد مللن التالعلل  بالتضللارير الماليللة وبللالضواتك أهميللة األخللال  ال

 المحاسبية 
 

 .السلوك األخالقي المحاسبي، المحاسبة اإلبداعية ،الممارسات اإلبداعية :الكلمات الم تاحية
 

 
Abstract  

The issue of ethics in general, and the accounting ethical behaviour in particular, 

occupy the forefront in the global, international, and Arabic arena . This issue has taken a 

considerable position in the international, political, economical, and social speeches due to 

unequal distribution of wealth among the various classes of society, the repercussions of the 

World Trade Organization, globalization, the use of information technology, and the 

contribution of all these largely to the lack of validity of relations among the parties of 

society establishing on interests. IFAC recognizes the responsibilities of accounting 

profession and its role in providing guidance ,achieving progression of these efforts  and  

consistency . It believes in the need to establish international bases of ethical behavior for 

the professional accountants to be a base of establishing ethical requirements for the 

professional accountants with taking into consideration all basic objectives and principles 

for all of the professional accountants whether they are in the public service, industry, 

commerce, private sector, or education . The research aimed at measuring the response 

rates, degrees of consistency in the responses of the individuals of the researched 

organization, and then, defining the correlating relationship and effect between both 

variables of accounting ethical behavior and the practices of creative accounting in addition 

to recognize the importance of accounting ethics and their vital role in controlling the 

manipulation in the financial reports and the accounting lists . 

 

Keywords: Ethical behavior of accounting, creative accounting, creative practices.  
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 المضدمة         
أخالقياات المنةاة فاي متااالت ةدارع األعماا ، بتزايد االهتمام في الشركات المسااهمة 

والمحاساابة، والتاادقيا، وال اساام المشااترك باايا هااو  المتاااالت هااو الحاتااة ةلاا  التمييااز باايا 
م بو  ما الةاحية األخالقياة، ةو ةا هةااك سالوكاث ماياراث للتاد ، وهاو السلوك الم بو  وغير ال

ما تتخو  اإلدارع ما قرارات تتحكم ماا خاللناا فاي المملوماات المحاسابية التاي تمتماد عليناا 
 الممالتااةوولااك عااا طريااا اسااتوال  المروةااة المتاحااة فااي ، بالمةظمااةاألطااراا المنتمااة 

الةتااااكا كااااا  برزهاااا : ةا للسااالوك األخالقاااي  توصااا  البحاااج ةلااا  تملاااة مااااو ،المحاسااابية
فااي قدرتااى علاا  الحااد مااا ممارسااات المحاساابة  واضااحاث  ممةوياااث  وتااأايراث  اث المحاساابي ارتباطاا

 .اإلبداعية عل  مستوى المةظمة المبحواة 
 : اآلتيةالمحاور ما خال  البحج  تم اةتاز البحل:منهجية 

   مشكلة البحل
لااي   ،خالقااياأل خالقااي وغياار  وهماااتميااز باايا صااموبة ل عموماااث مةظمااات التواتااى 

مةظمات المتشمبة والمتتددع ما تنة، وباعتباار ال تلك لطبيمة عم  قصورا مةنم ولكا ةظراث 
ا مختلفاة حاو  الماالم اكا ا مساك  ال يم األخالقية ومسؤوليات مةظمات األعماا  تصااب بطر

، الةظاام اساة الماماةي، السياساي للبلادالتااري  الس الياد الروحياة، االتتماعية، التللظروا  تبماث 
د األرضاااية . لاااولك يتوتااام علااا  مةظماااات األعماااا  ةيتااااالممت ااادات الديةياااةو االقتصااااد ،

األخالا التي يتم  ا تتبةاها عةد ةعداد استراتيتياتنا  للمما  ضاما المشتركة ما المبادئ و
ر المملاي لترساي  تلاك ابنا، وما هةا الباد ماا وضاع اإلطا  المحيطة  البيكة  ةظام مفتوح مع

االةحرافات التي قد تحادج وممالتتناا  والحد ماالتأكد ما تةفيوها بشك  مستمر و األخالقيات
 ودور األخالقاي فاي مةظماات األعماا   السالوكتسم  الدراسة الحالية ةل  تبةي مفناوم  عليى

 ؟آلتيةما خال  طرح  التساؤالت افي الحد ما ممارسات المحاسبة اإلبداعية 
الحاد ماا  علا  مفاهيماى ووسااكلى و لسلوك األخالقاي المحاسابياقواعد استخدام  تأاير مدى -

 المةاسبة؟ال يم األخالقية  ممارسات المحاسبة اإلبداعية باعتماد

لسالوك ااعتمااد  ماا خاال الحد ماا ال ياام بالتالعام عل   تأاير لل يم األخالقية المةاسبة ه  -
 ؟األخالقي المحاسبي

للحااد مااا ممارسااات  الساالوك األخالقااي المحاساابي اعتماااد صااموبات ت ااا  مااامهاا  هةالااك  -
 ؟ال يم األخالقية الساكدع ما خال  اعتماد  اإلبداعيةالمحاسبة 

 أهدائ البحل
 :ةل في ضوء التساؤالت الساب ة فإا هوا البحج يندا 

 بالسياسااااتالتالعااام ممارساااة  ةلااا التاااي تاااؤد   األسااابام والااادوافع وتحليااا  دراساااة
 المالية. وال واكم محاسبيةال

 علا  قاادرع وضاوابط قواعاد لوضع  داعاألخالقي  والسلوك استخدام المةنا ىت ييم مد
 للمةظمة. المالية ال واكم في التالعم  ساليم تميع مواتنة

 أهمية البحل
، البحاوج المحاسابية السااب ة ةلا  ةوعياة هوا البحج ةضاافة يما  ةو  المستوى الملمي  عل - 

و اار  فاي الحاد السالوك األخالقاي والو  عالا موضاو  ( اإلبداعية المحاسبة) ا مت في
 .ما ممارسات المحاسبة اإلبداعية  
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 األتنزع الرقابياةب لمةظمات المدعمةالبحج مفيداث إلدارع ا هوا ديمو المستو  المملي  عل -م
ا تتبمناا اإلدارع واألساليم التاي يمكاا   بآاللياتحيج يمدهم  الم يدع بالسلوك األخالقي،

 للمةظمات. المالية وال واكم المحاسبية بالسياسات التالعم ممارسة الحد ما في

 البحل ةفرةي
المشاار ةلينااا يمكاا صااياغة  البحااج لمشاكلة التساااؤالت التاي تاام صاياغتنااساتةاداث ةلا  

وك السالبايا  ممةوياة تاأايرو عالقاة  ارتبااطيوتد عالقة )):عل  الةحو اآلتيوالبحج فرضية 
ةليناااا تلاااك  أالممارساااات اإلبداعياااة التاااي قاااد تلتااافاااي المةظماااات و األخالقاااي المحاسااابي

 .((المةظمات
 منهج البحل

تى وتم االعتماد في توطياة الوصفي والتحليلي في اختبار فرضياعتمد البحج المةنتيا 
لاا التاي تتم واألتةبياةالتاةم الةظر  ما البحج عل  المصادر المتاحة والدراسات المربياة 

،  لمية للمملومات في توطية الموضاو بموضو  البحج، فضالث عا االعتماد عل  الشبكة الما
ماا المصاادر واألدبياات  م ااالتاقتباا  عباارات و ى ما التاةم المملي )التطبي ي(، ف د تر

وتام صاياغتنا بشاك  ف ارات باالعتمااد علا  اساتمارع  ،تم اعتمادها في التاةام الةظار  التي
 تمع البياةات األولية التي تطلبتنا طبيمة المشكلة .االستباةة ل

 أدوات التحليل اإلحصاتي
تم اساتخدام عادد ماا األسااليم اإلحصااكية فاي عملياة التحليا  ومةناا مماما  االرتبااط 

األخالقااي( والمتوياار  لساالوك)ا تبااار عالقااات االرتباااط باايااالرتباااط المتماادد الخو البساايط
المالقاة  يد قاوعفضال عا تحد ،المةظمة المبحواة في اإلبداعية()بالممارسات  د المتملاالممتم

   التااأاير الممةااو  لنااوياكمااا تاام اعتماااد مماماا  االةحاادار المتماادد ل يااا ،باايا هااويا البمااديا
 .البمديا

 مجتمع البحل وخصاتص عينتخ
تاممااة الموصاا  وشااملت عيةتااى -واالقتصاااد كليااة اإلدارعتمااا  متتمااع البحااج فااي 

-1022) للمااام الدراســــااـي الكليااة وعاادد مااا المااوظفيا فيناااتاادري  فااي  عضاااء هيكااة ال
وقاااام الباحاااج بتوزياااع  ،اساااتمارع (00) وبلاااج حتااام الميةاااة الممتمااادع فاااي البحاااج (،1021

 الستردادها. المستتيبوا مدع ياستمارات االستباةة عل  عيةة البحج و عط
 أسلو  جمع البيانات

إعااداد  داع خاصااة ف ااام الباحااج بهااداا البحج،د  داع تاااهزع تح ااا  لماادم وتااو ةظااراث 
 االساااتباةة باعتمااااد اساااتمارعاألخالقاااي المحاسااابي والممارساااات اإلبداعياااة  السااالوكت اااي  

البمااد المساات   ومااا  شااملت االسااتمارع البمااديا األساسااييا، ةو(، 2) والموضااحة فااي الملحااا
 خاال  فاي البحاج ماا توياراتالممتمد وما يتفار  عةاى ماا م يتفر  عةى ما متويرات والبمد

لياتم تفرياج بياةاتناا علا  وفاا  المرتبطة بنا وروعي في ةعدادها الدقة والموضاوعية األسكلة
 .ليكرت الخماسي( )  سلوم

 صد  االستبانة
فاي  المحاسابةعرضت استمارع االستباةة عل  عادد ماا األسااتوع المختصايا فاي ح ا  

كاااا لمالحظاااتنم  ةو هم  دةااا ،ؤ سااما اإلدارع واالقتصاااد والمدرتااةتاممااة الموصاا  ي كليااة 
فاي قياسانا لمتويار  البالج في صياغة عدد ما بةود االساتباةة لتكاوا واضاحة وآراكنم األار 
 المحتوى:و ح  ت وعل   ق  ت دير صدا الظاهرا  داع تمع البياةات قد إالبحج وبولك ف
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-تامماة-ع واالقتصاادكلياة اإلدار-المحاسابةقسام  -الحبيطايمحساا قاسام األساتاو الادكتور  -2
 الموص .

كلياااة اإلدارع  -قسااام المحاسااابة -البكاااو  فيحااااء عباااد الخاااالا عالااادكتورالمسااااعد األساااتاو  -1
 .تاممة الموص  -واالقتصاد

تاممااة   -ي كليااة اإلدارع واالقتصااادقساام المحاساابة  يحمااد مةناا  متيااد  المساااعد األسااتاو -0
 الموص .

تامماااة   -ي كلياااة اإلدارع واالقتصاااادالمحاسااابة قسااام  حمااادي  ةباااراهيمالااادكتور  المااادر  -4
 الموص .

  بات األداة
تاام حسااام ابااات االسااتباةة مااا خااال  ممادلااة )كروةبااام  لفااا( وبلااج مماماا  الابااات 

 %(.12لمتوير  البحج )
 أنموتج الدراسة
 يبيا المتوير المست   والمتوير الممتمد الخاص بالبحج : تيالشك  اآل
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 دود البحلح
المحاسابي  األخالقاي تمالت حدود البحج الموضوعية في تسليط الضاوء علا  السالوك

 ،في حايا تمالاتودور  في الحد ماا ممارساات المحاسابة اإلبداعياة فاي المةظماة قياد البحاج
 والمادق يا فاي الكلياة المحاسابة والمحاسابيا فاي قسام بأعضاء هيكة التادري الحدود البشرية 

وشاملت التدريساييا  ،اساتمارع (00) ت االساتباةة علاينم والتاي بلواتالويا تم توزيع استمارا
   .المحاسبية في الكلية الملمية المليا والكوادرما وو  المراتم 

   
 للبحلاإلطار النظرا 

 للسلوك المحاسبيالمنظور األخالقي 
لمبحااج مفنااوم الساالوك األخالقااي فااي الفكاار المحـاسااـبي مااا خااال  سااةتةاو  فااي هااوا ا

توضاايا الم صااود بمفنااوم األخالقيااات وكااولك اإلشااارع ةلاا  ممااايير الساالوك األخالقااي التااي 
كماا تام  ،التمار  لماداخ  قياا  مساتوى السالوك األخالقاي فضاالث عاا يتوتم االلتزام بنا،

يمكاا االساتماةة  ا   خالقيا اث مةنتا ينا بوصافنااإلتراءات المتبمة فاإلشارع ةل  دور الحوكمة و
 واالسترشاد بنا.  

فملا  ، ةلية  خالقيامساؤومتاا  اإلدارع و المحاسابة  فايي ع عل  عاتا تميع المامليا 
يمملاوا فياى ةال  ةاى مباشرع تتا  المتتماع الاو   مسؤوليةالرغم ما عدم تمرضنم و تحملنم ل

فيماا هاو  خالقاي بوا  الةظار ةا كااا يةساتم ماع  خالقياة منةياة تتماا   وليةؤمس  ع علينمة
 ((Eskew & Jensen,  1996 , 43ممايير األعما   م ال.

 ألخالقي في ال كر المحـاسـبيام هوك السلوك  -أوال  
قبا  الولااوي فاي ماهيااة السالوك األخالقااي البااد ماا التماارا علا  مفنااوم األخالقيااات، 

دراسااة طبيمااة المبااادئ الخل يااة  ةنااابأ Lang man  حساام قاااةواب األخالقيااات تحااددحيااج 
 واألحكااماست امة التصارفات فضالث عا ، متموعة المبادئ وال يموكولك  ،و ساسنا واألحكام

 .(1000،201)المةز  والساعد  ،و خالقياتنا 
 السااااالوك الخل اااااي  وم اااااايي  التصااااارا  -:بأةنااااااقااااااةوا وبساااااتر  عرفناااااا كماااااا

 (1002،214االوةكتاد،)
المتتمااع فااي   فاارادمتموعااة ال اايم والممااايير التااي يمتمااد علينااا  -أةنااا :يمرفنااا ةتاام بو      

تتركاز فاي  ةوافناي  أو سيء وبيا ما هو صوام وماا هاو خطاالتمييز بيا ما هو تيد وما ه
 .( 21، 1001، في السلوك )ةتم والخطأمفنوم الصوام 

تتاا  شاي   واألفمااالشام  الو  يحكم التصارفات  اإلطار :فني األعما   خالقيات  ما
خااط  ةسابياث فاي ضاوء المماايير   وصحيا وما هاو مرفاو    و، وتوضا ما هو م بو  ما

فيااى الا افااات التةظيميااة وال اايم  ؤد والااو  تاا، الساااكدع فااي المتتمااع بحكاام الماارا وال اااةوا
 .(6، 1002، المماضيد  ) في تحديد   ساسياالمصالا دورا  و صحامالمةظمة  و ةظمة

متمااارا علينااا عةااد  صااحام  و عااراامتموعااة قواعااد -:نةااة فنااي مااا  خالقيااات الم
تكاوا مراعاتناا  ةوي اوم علا  االلتازام  مميةااث  المنةة الواحدع التي تستلزم ما الممار  سلوكاث 

 رألعضااااء المنةاااة والاااااةي للتمناااواألو  ياااوفر حماياااة  فضااا  ألعضااااء المنةاااة الواحااادع ،
  .(211 ،1002 )النواش،
 ،(values Ethical)قااي المحاساابي علاا  وتااود ال اايم األخالقيااة يمتمااد الماادخ  األخالو

ةاى اليمكاا ةاباات عادم صاحتنا كماا يصامم رفضانا ك يماة ةالتي تمد هادفاة  بحاد واتناا كماا 
                         .اتتماعية
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 لمحاسبة بحد واتنا هي ةظاام يتكاواا اةسبية في و  حو  األخالا المحا (،(Leung  ما
 دفاالمركز المالي وةتاكا األعما  المالياة وتا رإلظنا المبادئ تطبا بصداما ة متموع ما
الوضاوح  وهي تبوي ما وراء ولك االلتزام بالمبادئ األخالقياة فاي تح ياا لشركاتل  وااألم

اإلبااااالب عااااا المملومااااات لتح يااااا المدالااااة فضااااال عااااا الدقااااة فااااي  واالةسااااتام والمدالااااة
 .  (Leung ,1995,28)والبياةات

 ز المااالي للشااركةهااو ةعطاااء صااورع ح ي يااة عااا المركاا ا الناادا األساساايإفااوعليااى 
 اواكم ت  ولك تتصا المملومات الواردع فاي ال وما  ،والمساعدع في اتخاو ال رارات الرشيدع

وال ادرع علا  التح اا ماا ، ياةؤال يماة التةب، التوقيات التياد، مةءالمالية بصفات خاصة كالمال
 .اوقية وصدا البياةات واالتساا في تطبي نا صحة ال رارات المتخوع والمو

ةعداد ال اواكم المالياة لتلاك المفااهيم  عل  ما قب  ال اكميامخالفة التشويى والفاا  وبولك
قد ياؤد  ةلا  ف اداا المملوماات لخصاكصانا الةوعياة وتصابا غيار مفيادع ، وتحريا البياةات

لة تشاويى الح ااكا أمسا ((Revsine عار  وقاد،ومضللة لك  األطراا الممةية باتخااو ال رار
ممتمادع باولك  (الوضامية )المحاسابةلممارساة  ليناا علا   ةناا ت ادم دفاعااث ةيةظار  التيوالمالية 
، لة ماا حياج عالقتناا بااإلدارع والمسااهمياأوهاو يةظار لناو  المسا ،المحاسابة ياةةظرالعل  

 ايير المحاسابية  المةاافع ماا المماا ك  ما هويا الطرفيا يتمكا ماا الحصاو  علاأويحل  ب
المةاافع بالةسابة   يضااث ةااقش و ،مم  لتوقيات اإلعاالم عاا الادخ والتي تمطي اإلدارع حرية ال

ويااتم ولااك مااا خااال   ،بالاادخ  باايا السااةوات مااا خااال  كوةنااا قااادرع علاا  التالعااملااادارع 
 .(Revsine ,1991, 17) تمظيم ح نم في المكافآت

ا ياتطب ةمكاةياةومادى ةظار علام األخاالا ، ف د ميز بيا وتناة (Ruland) وفي دراسة
وةااقش  ،    عم  يتم  ا ي ا  عل   سا  ال يمة األخالقية للةتاكا ةو ةااألحكام األخالقية 

، ت  عر  حساابات صاحيحة وغيار متحيازع  مايتابية " لة التمييز بيا "المسؤولية اإلأمس
التاي  األوضاا تمياع عاا  لةالمسؤوهي تكوا اإلدارع   ايمكا  ةووبيا "المسؤولية السلبية" 

وقد  عطا  األولوياة االيتابياة للوصاو   ةلا  الحساابات المالياة غيار ، حدوانا فشلوا في مةع
 (.Ruland 1992, (224 , المتحيزع 

لسااوء اسااتخدام ال واعااد واألحكااام المحاساابية  وبمااا  ا المحاساابيا كاااةوا  كااار اةت اااداث 
 تفسيريا محتمليالوحظ وتود ة الةظر هو   ف د ولتويير وتن، التالعم بالمملياتم ارةة مع 

 :(Fischer & Rosenzweig, 1995, 14) وعل  الةحو اآلتي مواقا المحاسبيا عا
يمكا تبةي المحاسبيا األسلوم المبةي عل   ساا  ال واعاد واألحكاام المحاسابية بالةسابة  -2 

 ما التأاير عل  مستخدمي الحسابات .  لألخالا بدالث 
لة أكاام وال واعاد المحاسابية بأةناا مسالة سوء اساتخدام األحأيرى المحاسبوا مسيمكا  ا  -1

ي اع  في حيا، مر اتتنادهم األخالقييتطلم األ وبالتالي ،واقمة ضما ح لنم التخصصي
لمتموعاة دارع وبالتالي ال تكوا عرضاة لضما ح   وسيطرع اإل  التالعم في الممليات

 . ةفسنا األخالقية
المحاساابية  تمااد مكروهااة  التالعبااات الماليااة اإفاا، بة األخالقيااةمةظااور المحاساا ومااا

، وتتضاما ممارساات غيار عادلاة للسالطة ،فني ليسات عادلاة للمساتخدميا، ومحرمة  خالقيا
لمااا فينااا مااا  وعليااى قااد تكااوا ساالوكية تمنيااد الاادخ  ضااما الساالوكيات المكروهااة  خالقياااث 

البد ما التصد  لناا  ةى التي يرى البم  سبوا في منةتنم ومخالفات  خالقية يةتنتنا المحا
 ( " ال(Solomonباعتبااار  ا قاارارات المماا  ممفاااع مااا االعتبااارات األخالقيااة وكمااا  وضااا 
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ال عمااااااال" ةا "المماااااا  لااااااي  ألفكاااااارع األخالقيااااااة باااااايمكةةااااااا  ا ة باااااا  ماااااارع  خاااااارى ا
Solomon,1993,241)). 

ا هةااك ) خالقياات أباالمحاسابي يتضاا  للسالوك وعليى وما خال  المةظور األخالقاي
مر الاو  األ، وتود ما  تلك األخالقيات ست ود ةل  الرقي بمنةة المحاسبة اةو  (تحكم المنةة

 و ماا و تتميا  الادخ   تمنيد  شك  مباشر عل  الحد ما ممارساتنم بالتالي  ويةمك  بسيس
 .(12، 1002، الدوسر الخشاو  و) (بة اإلبداعيةالمحاس)يطلا علينا  حياةا 

 األخالقي المحاسبي معايير السلوك -يا   ان
المنةياة المحاسابية، ةظارا لكوةناا حتار تماام عاادع علا  المماايير وال واعاد االه يتركز

لالعتماد الكلي علينا في الت ارير المالياة الةاتتاة ماا تطبي ناا فاي تتنياز المملوماات  الزاوية
وقااد  صاادرت ع ال اارارات، والبياةااات لتميااع األطااراا فااي المةظمااات والمااادع األوليااة لصااة

المديد ماا المةظماات والنيكاات المالمياة قواعاد آلدام السالوك المنةاي لمنةاة المحاسابة وماا 
 للمحاسابيا الادوليواالتحااد  ،(AICPA)هو  التنات، الممند األمريكي للمحاسبيا ال ااةوةييا 

(IFAC( وممند المحاسبيا اإلدارييا ،)IMAوفي الم ،) ا ةوالمادق يا،وراا ة ابة المحاسابيا
  التواةاام األساسااية ممااايير المحاساابة الدوليااة التااي  صاادرتنا هااو  المةظمااات ح  اات بماا

المحاسبية في المالم ماا خاال  الممارسايا لناو  المنةاة، مفاهيمناا، فرضاياتنا، كتوحيد الةظم 
مبادكنا، والتوضيحات واإلتراءات التي تصدرها هو  المةظماات المنةياة، فضاالث عاا تطاور 

فة المحاسبيا بإتراء  بحاج لتطاوير قواعاد المنةاة وةشار الا افاة المنةياة فاي كافاة  رتااء ا ا
ا ال واعد التي وضمت لتةظايم سالوك المحاسابيا ةو المالم وخلا ممايير  خالقية  كار توازةاث.

بمنةة المحاسبة وتدعيم الا ة في ةفو  الممةيايا بخادمات هاو   والمدق يا تندا ةل  االرت اء 
ة، كما تندا ةل  تةمية الاوعي األخالقاي لادى المحاسابيا لتح ياا الدقاة والمواوقياة فاي المنة

المملومات المحاسبية التي تحتوينا ال واكم المالية، مما يمازز ماا المدالاة والا اة فاي الت اارير 
 المالية، وما ام تمزيز الا ة بيا اإلدارع واألطراا األخرى المرتبطة بالمةظمة. 

 (Jamal & Maier & Sunder, 2005, 65)دراساااتال ديااد ماااالم ل ااد  كاادتو

Kitchen,1954,122))   علاا  وتااود المديااد مااا الممااايير األخالقيااة للمنةااة تطبااا ل يااا   داء
المحاسااابيا اإلداريااايا والمااادراء الماااالييا لمناااامنم الوظيفياااة وةةناااا تتاااراوح بااايا الكفااااءع 

Competence الا اااااة ،Confidentiality ، االسااااات امةIntegrity الموضاااااوعية ،Objectivity ،
 Resolution of Ethicalوح  الصرا  بيا  خالقية المنةة والمصالا المتضاربة في المةظمة 

Conflict،  وكولك  كدوا باأا هاو  المماايير قاد تساتخدم تميمناا فاي آا واحاد فاي المةظماة  و
ا المتمارضاااة مادامااات تبواااي تح ياااا التاااوازا بااايا المصاااال، حسااام ةاااو  الةشااااطببمضااانا 

 الساالوك المنةااي ،ال اايم األخالقيااة المامااة المطلوبااة لمنةااة، وتمااا  ممااايير لألطااراا المختلفااة
عاماة  لتمناورةحو عمالكنم وزمالكنم واوليات األعضاء ؤطنا بالتزامات ومسربوالمحاسبة 

 :( Ellyson, &Anderson 1986,102) هي روهو  الممايي
 خالقياة  ساساية يتمياز بناا المضاو، ويساتمد التمناور ا تاى  األماةة والةزاهة: بصفتنا قيماث  - 

مااا اتصاااا المضااو بنااا، وتاارتبط األماةااة والةزاهااة بااالتترد مااا االةحياااز للمصاالحة 
 ويحفظ  سرار . زبواالشخصية و ا يكوا المضو مح  ا ة ال

الموضااوعية واالساات ال : ويمةااي بنااا التحاارر مااا  يااة مااؤارات غياار منةيااة فااي  داء  -م
 اسم لمملى ومراعاع توازا المصالا وال يحيد عا الحا و ا يكوا صادقا.المح

المةاية والا ة: وترتبط بتحسيا المم  وةت اةى وما يتطلبى ما االستمرار في تةمياة كفاءتاى  -ت
 المنةية و داء المم  عل  الوتى األكم ،    ترتبط ب يمة "ةت اا المم  وكيفية تتويد "
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 فاي عملاى التفصيلية التي يتم  ا يسير علينا المحاسم إلرشاداتااالست امة: وه  تما  -ج
 :IFAC,1989,149-158)) أتيما ي ومةناحت  يكوا ملتزما بالممايير األخالقية المامة، 

  عدم تشويى  و تحريا الح اكا  و التالعم بنا وعدم التأار باآلخريا  و البمد عاا الحاا
 والموضوعية. مميار األماةة والةزاهةال اعدع بعةد ةصدار قراراتى، وترتبط هو  

  بااو  المةايااة الواتبااة عااا طريااا التخطاايط واإلشااراا والحصااو  علاا  البياةااات الكافيااة
 والمالكمة، وترتبط هو  ال اعدع بمميار المةاية الواتبة.

  المبااادئ المحاساابية الموضااوعة فااي صااورع ممااايير ممتماادع فااي  ةتبااا مااا  يااتم التأكااد ا
 التطبيا المحاسبي.

 وعدم ةفشاكنا، ويرتبط ولك بمميار الةزاهة واألماةة. زباكاحفظ  سرار ال 
  ا ال يسالك فاي تحديااد  تماباى  سااليم تااؤار علا  اسات اللى، مااا  األتماام المشااروطة  و 

 المحتملة.
  لسممة المنةة. يءعم  يس بأ ال يام مراعاع كرامة المنةة، فيحظر عل  المضو 

هااي متموعااة مااا المبااادئ  ياألخالقااد الساالوك قواعااةسااتةتا مااا خااال  مااا ت اادم ةا 
تا   نةة كاةات ةتباعناا والمما  بناا ماا وال واعد التي يتوتم عل  األفراد المامليا في    م

لمنةة ألةنا ُتماد  المحافظة عل  شرا تلك المنةة ورفع مستواها، ويتم االهتمام بأخالقيات ا
ا قبا  بما  األفاراد الماامليا ماا تاأاير لنا، لما للممارسات غير األخالقية م اث  مراث ضروري

سيء عل  تلك المنةة والممارسات السلوكية الخاطكة وعدم التمساك ب واعاد السالوك الخااص 
 األخالقاي قواعاد السالوكبالمنةة، و يضا ةفشاء المملومات السرية المتمل ة بالمنةة. هوا وتمد 
 تتسام بنااالخطاورع التاي   كار  همية وضرورع لما يمما  فاي منةاة المحاسابة، وولاك بسابم

المنةة فاي توفيرهاا للمملوماات المحاسابية التاي تمتماد عليناا تناات عديادع التخااو ال ارارات 
   االقتصادية الرشيدع.

 
 حاسبي الم األخالقي مداخل قياق مستوى السلوك  -ل ا   ا

ا التالعام السالوك األخالقاي فاي الحاد ما ماا البحاوج والدراساات دورتةاولت المديد 
خاصاة يمكاا ماا خاللناا قياا  مساتوى  سات المحاسابية ماا خاال  عار  ماداخ لسيافي ا

                                                                                                                                                                                                             :(01، 1002)الديسطي، ييأت ي وكماالمحاسبالفكر األخالقي 
التاي ألخالقاي يمتماد هاوا المادخ  علا  ةظرياة الفكار ا -: مدخل اختيار تعريلئ العناصلر -1

، وى المااد المسات، وهاي المساتوى االبتاداكي مساتويات متتالياة االااة عل الزما  قسمت
كار األخالقاي المادخ  يمكاا قياا  مساتوى الف وفاي ضاوء هاوا ،لمستوى فاوا المااد وا

   -:عل  الةحو اآلتيست مراح  و عل المستويات الاالاة اآلتية  للفرد ما خال  ت سيم
 اار اختياار الفارد لتصارا ممايا  ويشير هوا المساتوى ةلا   : (االبتداتي)لمستوى األولي ا

ماارحلتيا   علاا توى وي ساام هااوا المساا ،فااي المتتمااع الساااكدع التوقماااتةلاا  ر دوا الةظاا مااا
 .تحلي  التكلفة ي الماكد عل  مستوى الفردو المم  عل  تتةم الم ام : وهما   ساسيتيا

 وطب ا  لنوا المستوى يناتم الفارد باال واةيا  والتوقماات فاي  العادا(:) المستوى االعتيادا
وا  و فما  ممايا وي سام ها المتتمع  وكولك المالقة بيةى وبيا اآلخريا حا  قياماى بتصارا

وهما التمام  علا   ساا  تح ياا التوافاا ماع اآلخاريا  ،يتيامرحلتيا  ساس عل المستوى 
 .الساكدع في المتتمع لتح يا التوافا مع المتتمع كك والتمام  طب ا لل واعد وال واةيا 

  ةاى  وطب اا لناوا المساتوى يةظار الفارد ةلا  المتتماع علا   :(األهلك)المستوى فو  العلادا
مارحلتيا  ساسايتيا  وهماا التركياز علا  علا  ةسبة لى وي سم هوا المستوى المام  األهم بال
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التركياز علا  مادى عدالاة ال اواةيا وال واعاد فاي ومدى عدالة ال اواةيا وخطاوات ةعادادها 
 ضوء المبادئ المامة للمدالة .   

 األخالقاي خر ل يا  مستوى الفكارآوهو مدخ   (:)العناصر األبعادمدخل الضياق متعدد  –2
 & Robin) (1002،40الديسااااطي،)  :الدراساااااتحاساااابي الااااو  اقترحتااااى بماااا  لما

Reideribach, 1990)  مادخ  علا  حياج ي اوم هاوا ال ،ويطلا عليى ال يا  متمادد األبمااد
وتتماا  تلاك األبمااد  ، بمد مةط ي للتوصا  ةلا  الحكام األخالقاي استخدام الفرد ألكار ما

 تي:  باآل
  ألةى يمم  عل  ت ادير الموقاا  ،يما  هوا البمد المدالة األخالقيةحيج األخالقية:بمد المدالة

الصاحة  و ، األخالقي للفرد في ضوء متموعة ماا المةاصار تضام المدالاة  و عادم المدالاة
 اتسام  و عدم اتسام الموقا باألخالقية . ، عدم الصحة

 :األبمااد الا افياةات المتتماع ويارتبط هاوا البماد بمااد بمد ت ب   المتتمع للموقا األخالقي ،
األخالقاي  ويتم ت ييم الموقا ،وتختلا  همية هوا  البمد  باختالا طبيمة المشكلة األخالقية

ت با   و عادم و، : اتفاا  و عدم اتفاا الموقا مع عاادات المتتماعفي ضوء المةاصر اآلتية
 ت ب  الموقا ما الوتنة الحضارية للمتتمع .

 :وياتم  ، همية هوا البمد باختالا طبيماة المشاكلة األخالقياةتختلا  بمد االلتزامات التماقدية
اةتنااك  و  :لخاصة في ضوء المةاصار اآلتياةت ييم الموقا األخالقي بةاء عل  االلتزامات ا

عاادم اةتناااك الموقااا لم ااود   واةتناااك و، عاادم اةتناااك الموقااا لتمناادات متمااارا علينااا
 .  موا ة

فاي ساياا البحاج لناا  الماوكورعماا الماداخ  والبد ما اإلشارع هةا ةل   ا كا  مادخ  
 (Louwers,1997) كااا  ماااا ةال  ا المدياااد ماااا الدراساااات ماااا  دراساااات ،مزاياااا واةت اااادات
(Cohen,   2001) مةنماا  يكما   كا  مادخالا متكاامالايا هماا  تممت عل   ا هويا المدخل

  ،المةظمااتداخا  ويمكا االعتمااد علينماا فاي تحدياد مساتوى الفكار األخالقاي للفارد  ،خراآل
 في المتا  المحاسبي .  بنماويمكا المم  

الة اااط اآلتيااة ةوا تح  اات  ةال اث  خالقياا مااد عمااالث تال  (اإلبداعيااةالمحاساابة ) اوعليااى فااإ
 :(12، 1002)ةتم،
   .ولم ت م بولكممارسات المحاسبة اإلبداعية قدرع عل  تتةم  المةظمات ا يكوا لدى  -2
ولام ت اام ممارساات المحاسابة اإلبداعياة ةمكاةياة محتملاة لتتةاام  المةظماات ا يكاوا لادى  -1

 .بولك
 الالزم. ولم تبو  التند المطلوم الت لبات المحتملةتخفي   المةظمات ا يكوا بإمكاا  -0
 ولم ت م بولك .   الت لباتفرصة لتتةم وتخفي   المةظمات ا يكوا لدى  -4
فااي دولااة مااا وال تتتةبااى فااي دولااة عيااة ممارسااات المحاساابة اإلبدا المةظمااات ا تتتةاام  -2

 وتود لواكا وقواةيا تماقم عل  ولك.لوتود  و عدم   خرى
ممارسااات مواتنااة والحااد مااا لواضااحة لوضااع ةسااتراتيتية  ةلاا  المةظمااات ال تساام   -6

ةال  ةناا ال ترياد  ا  ،ةدراكناا بإمكاةياات تح ياا ولاك علا  الارغم ماا المحاسبة اإلبداعية
 بولك .   سلبياث  رباحنا قد تتأار ألةنا تدرك   ا  و  ،هوا المتا  تكوا هي ال اكد في

تكشاا عاا المساؤولية  ،ةا  ية حالة ما هاو  الحااالتالموكورع آةفاث ويتضا ما الة اط 
التالعام فاي هو  خالقي هاو تتةام  ما ؛ ألاعةد قيا  الدخ  المحاسبي للمةظماتاألخالقية 

تتتاااوز حاادود ال واعااد والمبااادئ المحاساابية  التاايدود لحااا ال ااواكم الماليااة وتمنيااد الاادخ  ةلاا 
 المتمارا علينا .
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 دوافع قياك المنظمة بالتالع  في السياسات المحاسبية و المحاسبة اإلبداعية
 والضواتك المالية

ألغارا   والت يايمعةد ال يا   إلدارع انالو  تمتمد علي األسا ال واعد المحاسبية  تمد
المةشاأع  كااار مااا  ةدارع  مااامحياج يكااوا ، وتتساام هااو  ال واعاد بالتماادد، ال ااواكم المالياة ةعاداد
، المةشااأع فااي عمليااة االختيااار إلدارعفااي ظاا  حريااة محاساابية  ةفسااى البةااد لممالتااة  ساالوم

المةشاودع ماا  األهادااومتموعاة ، ر المحاسابية ماا ةاحياةيييحكمنا في ولك المبادئ والمماا
ةلاا  المفاااهيم المحاساابية الممتماادع فااي ظاا  تلااك  .وما خااال  ولااك يمكااا الولااوي خاارىةاحيااة 

 الحرية المحاسبية بصرا الةظر عا م يداتنا .
 ادواتهاو المحاسبة اإلبداعيةماهية  -أوال  

 و المحاساابة االحتياليااة كمااا يطلااا  (Creative Accounting)اإلبداعيااة  تمااد المحاساابة
ا تكاوا قاد باد ت عةادما واتنات ماا موالياد الاماةيةاات، وماا المحتما    عليى البم  حدااـاث 

كااا هةالاك ضاوط  ةو فترع الركود التاي حادات فاي بداياة الاماةيةاات، الشركات صموبات في
 إلةتاي  رباح  فض  في الوقت الو  كاا ما الصمم ةيتاد تلك األربااح وماا    ةاو  آخار،
 وقاااد حااااو  المدياااد ماااا البااااحايا والكتاااام والمختصااايا وضاااع تمرياااا لمفناااوم المحاسااابة 

ف اااد ظنااارت المدياااد ماااا ،الخاااتالا توتناااات هاااؤالء البااااحايا والكتاااام وةظاااراث ، اإلبداعياااة
  المديااد مااا التماااريا المتمل ااة بالمحاساابة سااةمر يااأتي ، وفيماااالتمريفااات لنااوا المفنااوم

 .ةى يفي بالمطلوميمت د  لمحاسبة اإلبداعية تمريا شام  ومختصر ل مع عر ، ةاإلبداعي
 المحاسابةعملياة   ا ةلا  شاار  ةو محاسم متمار كة ةظر  وتن (Jameson) ف د قدم 

لحا  المةازعاات بايا المةااها المتةافساة لمار  ةتااكا  واألحكااممور األمع كاير ما  تتمام 
األحااداج والممااامالت الماليااة... وهااو  المروةااة تتاايا الفاارص للتالعاام والخاادا  وتشااويى 

تمارا   صابحت دقي اث بمنةاة المحاسابة ق  ت رارسنا عةاصوالتي تم – األةشطةالح اكا. هو  
 .(,Jameson  8،1988 -7) “اإلبداعيةالمحاسبة “باسم 

 ف اد  كاديمياة ةظار وتناة ماا اإلبداعياة المحاسابة عاا مفنوماى ي دم (Naser)غير  ا 
 هاي عماا المالياة المحاسابة  رقاام تحويا  هاي اإلبداعياة المحاسبة ةا” اآلتيا التمري عر 
وا فيى غمير ما ةل  فمالث  عليى  الموتاودع ال اواةيا ماا االساتفادع  و استوال  خال  ما الممدُّ
 .(Naser,1992,4)”. وتميمناي   و بمضنا تتاه   وي و

 المحاسااابة اصاااطالح ماااا بااادالث  المبدعاااة  المحاساااـبة اصاااطالح Amat)) ويساااتخدم 
 الفرصااة اةتناااز خااال  مااا المحاساابية باألرقااام تالعاام عمليااة” بأةنااا يصاافنا ةو ،اإلبداعيااة
 الكشاوفات لة ا  اإلفصااح وتطبي اات ال ياا  وباداك  المحاسابية بال واعد االلتزام ما للتخلص
  يضاا وهاي .عةاى ُيبلاج  ا الكشاوفات هاو  ُمِماد ُيف ِض  ما ةل  عليى تكوا  ا يتم مما المالية
 عاا اإلباالب ماا بادالُ  مطلوباة محاسابية ةتااكا تةتا لكي الممامالت هيكلة خاللناا مةت عملية
 (.(Amat , 2001, 3 وحيادية مةس ة بطري ة الممامالت هو 

 عبااارع عااا اإلبداعيااة بكوةنااا عااا المحاساابةا نماامفنوم ((Breton &  Taffler وي اادم
 التالعام بالمباالج  و المار  الماالي لادوافع داخلياة"ممارساات وصا شام  وعام لمملية "

Breton & Taffler, 1992, 98)). 
ةتاكا تلاك الممارساات تكاوا مم ادع ومتمباة   ا (Bamboo web Dictionary) ويضيا

األحياا تطلاا  وبم  (Creative) المالية ولنوا األمر ف د سميت باإلبدا  ومايرع في الت ارير
 ا هااو   ويضاايا ، (Aggressive) و موااامر   (Innovative)مصااطلحات: ابتاادا ، ابتكااار 
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 وممتلكاات شاركات تحرياا الادخ  الح ي اي اإلبداعية استخدمت بتدية  كبر ب صاد المحاسبة
 www.infotechaccountants.com . ..   األعما 
مةنتياااة تساااتمد ماااا المحاسااابة حايا  ا المحاسااابة اإلبداعياااة هاااي "حاااد الباااا يااارى و

ار  فااي ت ااديم حلااو  وهااي تمماا  بشااك  ابتكاا، المتمااارا علينااا فكرهااا و ساااليبنا و دواتنااا
ت  ةكسام ال اواكم المالياة بماا يحتاو  ماا  وممالتات محاسبية لمشاك  قاكمة  و محتملة ما 

صورع قد تواير الح ي ة  و الواقاع ولكاا ألهاداا قاد تكاوا مشاروعة  و غيار مشاروعة ، قيم
 .(10-11، 1001 البارود ،) وف ا لةوايا ما ي وم باستخدامنا

ةفاث ما قب  الباحايا والكتام يمكاا تلخايص مفناوم المحاسابة آ ضوء ِقراءع ما تاءفي 
 اإلبداعيااة بأةنااا عبااارع عااا ممارسااات حدياااة ومم اادع ومبتكاارع ي ااوم مااا خاللنااا المحاساابوا

 اسااتخدام مماارفتنم بال واعااد وال ااواةيا المحاساابية لممالتااة األرقااام المسااتلة فااي حساااباتب
  .دوا علمناما   و اإلدارعبملم  ددعالشركات  و التالعم بنا ب صد تح يا  هداا مح

 في المحاسبة اإلبداعية الممارسات المعتمدة - انيا  
المحاسابة  المساتخدمة فاي الممارسااتالمدياد ماا  هةالاك  ا ةلا وهةا البد ما اإلشارع 

ت ااوم اإلدارع باعتمادهااا عااا  الممارسااات التاايك رةااا اسااتمرا   هاام تلااآا ةال  ةةااا ،اإلبداعيااة
 IFAC)تي كاااآلوهااي التااي تح ااا ةسااتراتيتية اإلدارع  اختيااار ال واعااد المحاساابية طريااا

,1989,149 -148)  
  زيادتناا فاي  اإلدارعوتتوقاع ، الح ي ياة الحالياة متدةياة األرباحكاةت  ةوامحاولة زيادع الربا

   .التالية الفترع
  اةخفاضانا  اإلدارعقاع وتتو ،الح ي ة الحالية مرتفمة األرباحكاةت  ةوامحاولة تخفي  الربا

 ال ادمة . في الفترع
  تظا  كاولك فاي   ا اإلدارعوتتوقاع  ،الح ي اة متدةياة األربااحكاةات  ةوامحاولة زياادع الاربا

 ةلا ة ا  الاربا ماا الفتارع التالياة  ةلا  اإلدارعولكا هةااك دوافاع قوياة تادفع  ،الفترع ال ادمة
 .الفترع الحالية

  ا تظ  كاولك فاي  اإلدارعالح ي ية مرتفمة وتتوقع  باحاألركاةت  ةوامحاولة تخفي  الربا 
 ةلاا ية اا  الااربا مااا الفتاارع الحاليااة   ا اإلدارعالفتاارع التاليااة ولكااا هةاااك دوافااع قويااة تاادفع 

 الفترات التالية .
  الاربا فماال ماةخف  بدرتاة ماا  ىفي  الربا في الوقات الاو  يكاوا فياتخ اإلدارعمحاولة

 ارتفا  الربا مست بال . ةل ير تش اإلدارعوهةاك توقمات لدى 
  الااربا فمااال  ىو  يكااوا فياافااي الفتاارع الحاليااة فااي الوقاات الاا الربحيااةزيااادع  اإلدارعمحاولااة

 باةخفا  الربا في الفترع التالية . اإلدارعمرتفع وهةاك توقمات لدى 
 مااا علاا  المسااتوى التةظيمااي والتشااريمي ف ااد اهتماات المديااد مااا التنااات التشااريمية 

المديااد مااا ال اارارات وال ااواةيا للتصااد   و صاادرت اإلبداعيااةالمحاساابة  بأساااليم والمنةيااة
فاي بريطاةياا،  (,(Cadbury  ,1992 ,67مةنا ت ريار والتي كاا  اإلبداعيةلممارسات المحاسبة 

، كماااا دفاااع لتااااا األمريكياااةفاااي الوالياااات المتحااادع  (Sarbane-Oxly,2002)وصااادر قااااةوا 
لاا  ةعااادع الةظاار فااي ماادى صااالحية وفاعليااة ممااايير المحاساابة ةصاادار الممااايير المحاساابية ة
 للتصد  لتلك الممارسات .
علاا  ال ااواكم الماليااة وخاصااة  التااأاير ألساااليمالمؤياادع  األصااواتوفااي الم اباا  تمالاات 

فيما يمرا " بالمةظور اإلعالمي" مرتميا ولك ةلا  ، األرباح وةدارع، مرحلتي تمنيد الدخ 
مملومات مفيادع عةاد ةبارام التماقادات لتملناا فاي  لتوفير  تلك األساليم  ا اإلدارع قد تلتأ ةل

http://www.infotechaccountants.com/
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فيى لمواتنة  فما  المةافسيا فاي  اث كما  ا هوا السلوك قد يكوا مرغوب، مركز تفاو   فض 
وماا اام  ،وقد تؤد  ةدارع الربحية ةل  توصي  مملومات داخلياة لحملاة األسانم، ةفسى االتتا 

 يضاث ما خال  ةدارع الربحياة يمكاا ، ة عدم تماا  المملوماتالتخلص وبشك  كبير ما مشكل
الختيار الباداك  المحاسابية التاي  هةاك فرصة  مام اإلدارع تكوا توفير مملومات مالكمة حيج

 ما التركيز عل  بدي  واحد. ت ود ةل  توفير مملومات مفيدع للمستامريا بدالث 
 لتالع  بالسياسات المحاسبيةيات ادور السلوك األخالقي في الحد من استراتيج

 حد  هم الركاكز األساسية التي يتم توافرها في كافة المناا  ةتمد االلتزامات األخالقي
فااي المنااا التااي تمتمااد علاا  اسااتخدام الحكاام الشخصااي  وعلاا  وتااى الخصااوصبوتااى عااام، 

الباحااج  ا التطااورات المالميااة فااي متااا   ىياار عمااا ت اادم فضااالث ومةنااا منةااة المحاساابة، 
 والاادعوع ةلاا  تطبيااا آليااات الااتحكم المؤسسااي المولمااةكةولوتيااا االتصااا  ةحاادى مسااببات ت
الحكام الرشاايد  و الصااالا( ومااا ةااتا عةنااا ماا تااداعيات تتملااا بااالوش واالحتيااا  واإلفااال  )

تاراء ماالم ممناا اآلا تادعوا ةلا   همياة ةوالفساد... وغير ولك ما المسميات التاي يتماايش ال
ت للتمرا عل   وتاى ال صاور فاي االلتزاماات األخالقياة لممارساي منةاة المزيد ما الدراسا

وحااوا علا  ال ياام المحاسبة، وقد  شار ةل  ولك عدد كبير ما الباحايا فاي متاا  المحاسابة  
 :*تيباآل
 طالم المحاسبة. االلتزامات األخالقية لدى ىتمدي  براما التمليم لرفع مستو .2

تحسااايا الحفااااظ علااا  االلتزاماااات األخالقياااة فاااي تطاااوير باااراما التااادريم للمحاسااابيا ل .1
 الممارسة.

 تمدي  ميااا السلوك األخالقي لمنةة المحاسبة. .0
 ا المتتماااع األكااااديمي المحاسااابي يحتااااي ةلااا  االعتاااراا بااااألخالا  Loeb يااارىو

 المحاسبية كمتاا  مةط اي للتملايم والدراساة، وولاك ةوا كااا تملايم األخاالا المحاسابية ياؤد 
 .(Loeb, 1988,343)تمر وبطري ة  كار تركيزا ولي  كمرحلة عابرع مةنا مس ةل 

بااأا تتضااما تميااع  2121عااام  Tread wayالت رياار الصااادر عااا لتةااة   كمااا  وصاا
 Ruland andكاا  مااا   م ااررات ةدارع األعمااا  والمحاساابة دراسااات  خالقيااة، كمااا  وصاا

Lindblom ا المحاسااابوا بالتحليااا   ةنماااا ياااأمالا دراساااة ال ضاااايا األخالقياااة التاااي يواتننااا
كما عبرا عا وتنة ةظرهما بأا منةة المحاسبة والمتتماع ككا  يمكاا  ا يساتفيدا  ،والتفسير

 Ruland and Lindblom, 1992)ما البحوج في متا  األخالا لما لنا ما  همياة للمحاسابة 

,54).  
لمحاسابة خالقياة فاي منةاة االباحاج  ا  همياة االلتزاماات األ ىوبةاء علا  ماا ت ادم يار

 :األسبام اآلتية تمود ةل 
ةا مااا يميااز منةااة مااا هااو  ا ت باا  مسااؤولياتنا  مااام  فااراد المتتمااع وتمنااور منةااة  أوال :

ا والحكوماااات و صاااحام الممااا  والمساااتخدموا والم رضاااو الزبااااكا المحاسااابة هااام 
 ك  المياديا.والمستامروا ومتتمع الما  واألعما ، في 

 الفاارد  و صاااحم لبيااة حاتااات الزبااوافااي ت ةمحاساام المنةيااال تةحصاار مسااؤولية ال  انيللا: 
 :ما خال المم  وممايير المحاسبة المنةية تحدها المصلحة المامة 

                                                           
* (Thorne, 2000( )Flory،1992   2991(  )األبج   ي،1002 طي،ـ( )الديس)- ،مص   طفي،1002 )مفت   ي() 

2991) 
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اءع البياةااات الماليااة يساااعد ماادق وا الحسااابات المساات لوا علاا  المحافظااة علاا   ماةااة وكفاا -2
نم علا  ر   وولك كدعم تزكي لل رو  وحااملي األسا ،المؤسسات المالية الم دمة ةل 

 الما .
 ية المختلفة فاي المؤسساات ويسانموافي اإلدارات المال االتةفيويوالماليوا  ءرايمم  المد -1

 باستوال  موارد المؤسسات بفمالية وكفاءع.

ا علااا  ةظاااام الضااابط الاااداخلي الساااليم الاااو  يزياااد ماااا الا اااة يؤكاااد المااادق وا الاااداخليو -0
   المم .بالمملومات المالية الخارتية لد  صاحم 

      ويمتمااد المسااتامروا و صااحام الوداكااع ، ةا للمحاساابيا المنةياايا دورا فااي المتتمااع : ال للا  
والتمناور  ماةو صحام المم  وقطاعات المم  األخارى فاي المتتماع، وكاولك الحكو

 الماليااة ليااة السااليمة وعلاا  ت ااارير اإلدارععلاا  المحاساابيا المنةياايا فااي المحاساابة الما
 الساالوك ياار مااا  مااور األعمااا  و الضااراكم، وفااي كا عوءتشااارع الكفااالفمالااة، واالس

فاي الخادمات  اار علا  ساالمة االقتصااد  المنةييا عةد ت ديم تلاك وتوتنات المحاسبيا
 متتممنم وبلدهم.

مركاازهم التيااد ف ااط باالسااتمرار فااي ت ااديم هااو   علاا  المحاساابوا المنةيااوايحااافظ  :رابعللا   
ماا يفياد منةاة  و فضا توى يحظا  با اة التمناور بنم،وبمسا للتمناور، الخدمة الفريدع

المااالمي هااو  ا يماارا مسااتمملو تلااك الخاادمات التااي ي اادمنا  المحاساابة علاا  الةطاااا
مساتوى ماا األداء طب اا لاللتزاماات  باأعل بمملنم  المحاسبوا المنةيوا بأةنم ي وموا

 ما األداء. المستوىقية التي تسم  لضماا هوا األخال
 دم تشند منةة المحاسابة ماع بداياة الم اد الحاالي المدياد ماا التطاورات وبةاء عل  ما ت

-IFAC-IASB-AICPA -ماا  - وم بنا المةظمات المنةياة الدولياةالت التي تما خال  المحاو

FASB-IIA-GAO واللتاا المختلفة التاي شاكلناAICPA  ومةناا لتةاةCohen  ولتةاةCOSO 
ومةناا لتةاة االمتااا ، ولتةاة التملايم، ولتةاة  IFACتاا التي شاكلنا ل، والTread wayولتةة 

تكةولوتيااا المملومااات،  ولتةااة األخااالا، فضااالث عااا الممااايير الصااادرع عااا متلاا  ممااايير 
الدستور األخالقي الصادر عا هيكة المحاسابة والتادقيا  فضالث عا يا والضماا الدولي،التدق

علاا  تااودع منةااة المحاساابة... للمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية لوضااع م ومااات عامااى للحفاااظ 
 وغير ولك.

منةاة محاسابة احترافياة  هو  الم ومات تتما  في الوصو  ةل ولم   هم ما تندا ةليى 
خاصااة  ا منةااة  ،قوامنااا االلتزامااات األخالقيااة التااي يتاام توافرهااا عةااد ممارسااة المنةااة

ةياة التاي تتما  عل  الحكم الشخصاي بسابم طبيماة اإلتاراءات المن -داكماث  -المحاسبة تمتمد 
 .الممار   مام اختيارات مؤيد  بممايير وولك إلعادع الا ة في البياةات المالية

(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales,1992- 117-131) 
قاد برهةاوا الكتاام والبااحايا مما ت دم يمكا مالحظة  ا المحاسبة والمنتمايا بناا ماا 

 ا سالوكنا المنةاي يخضاع ألعلا  المتطلباات ماا  خالقياات  و عضاء المنةة مالم الخارتيلل
التأديبيااة سااتتخو ضااد  ولكااك الااويا يفشاالوا فااي ةتباعنااا. وةا قواعااد  اإلتااراءاتواا  ،المنةااة

السلوك األخالقي لمنةة المحاسبة مفروضة ما قبا  المنةاة علا  ممارساينا والاويا يت بلوةناا 
 ا عادم تطبياا تلاك ال واعاد األخالقياة ساوا ياؤار ممةويااث وولاك ال ،بشك  طوعي في المنةة

ا قواعاد السالوك األخالقاي هاي االهتماام ب ياادع .    ةنااتمتلك عل  سممة المنةاة والا اة التاي
وتنة ةظر صحيحة وعادلاة وت اوم علا   عداد الت ارير المالية والتي تمطيةزينة تؤد  ةل  ة

 الصادرع عا الممند األمريكي للمحاسبيا ال ااةوةياال واعد األخالقية  فضالث عاالا ة. وةرى 
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الصااادرع عااا مةظمااة  وااللتزامااات)ميااااا الساالوك المنةااي( واالتحاااد الاادولي للمحاساابيا، 
لماراقييا، يتام علا  الصاادرع عاا ة اباة المحاسابيا والمادق يا ا االلتزاماتاةتوسا  و يضا 
التواضاااع وعااازع الاااةف  وهاااي  ،ا يتحلااا  بااابم  الصااافات والسااالوكياتالمحاسااام  يضاااا  

والشتاعة في الر  . وةوا ما  ريد لمنةاة المحاسابة  ا تاؤد  دورهاا الرقاابي بفاعلياة فاال باد 
لنا ما االست اللية والةزاهة والصدا والموضوعية لتلبية متطلبات مساتخدمي ال اواكم المالياة 

 داخلياث وخارتياث.
 لجان  العملي /التطبيضيا

السااالوك األخالقاااي المحاسااابي فاااي الحاااد ماااا  الوصاااو  ةلااا  ممرفاااة دور ولوااار 
فرضاية  ةلينااممارسات المحاسبة اإلبداعية، يةبوي التح ا ماا صاحة المباارع  التاي اساتةدت 

األخالقااي ااار ممةويااة باايا الساالوك  وتااد عالقااة ارتباااط وتةااى "  البحااج والتااي تااةص علاا  
 وقباا ، لااك المةظمااات"ةلينااا ت أالمحاسابي فااي المةظمااات والممارسااات اإلبداعيااة التااي قاد تلتاا

ودرتااة االةسااتام لألفااراد  واألااار باايا متوياار  البحااج الاادخو  فااي قيااا  ةساام االسااتتابة
الباااد ماااا  االرتبااااط   عالقاااة المبحاااوايا وتحدياااد ماااوقفنم ةزاء متويااارات البحج،وتحدياااد
 :وعل  الةحو اآلتي استمرا  وصا لألفراد المبحوايا في المةظمة قيد البحج

المااامليا فااي المةظمااة المبحواااة الااويا  دتاام اختيااار األفاارا د المبحللو ين :وصللئ األفللرا -أوال  
ةو يشاير  ،اسبية فاي المةظماةيملكوا قاعدع ممرفية تراكمية ومرشدع لل يام بالمنام المح

( ةل  خصاكص األفراد المبحوايا ما خال  التحصاي   الدراساي )المؤها  2) التدو 
 والدرتة الوظيفية . في المةظمة، ، والمركز الوظيفي، ومدع الخدمة(الملمي

 
 2 تدو ال

 وصا األفراد المبحوايا في المةظمة

 الشنادع )المؤه  الملمي(

 دكتورا  ماتستير بكالوريو  

 
 

 % المدد % المدد % المدد

6 10 21 60 2 21 

 المركز الوظيفي للمبحوايا

 ا في الكليةموظفو واعةاصر قيادية+ تدريسي

 % المدد % المدد

14 20 6 10 

 مدع الخدمة في المةصم الحالي

 فأكار12 26-10 22 -22 6-20 2-2

 % المدد % المدد % المدد % المدد % المدد

4 20 6 10 0 20 2 11 1 00 

 الدرتة الوظيفية

 السابمة-الخامسة ةالدرتة الرابم الدرتة الاالاة الدرتة الااةية الدرتة األول 

 % المدد % المدد % دالمد % المدد % المدد

1 10 20 00 2 21 0 20 2 21 

 ما ةعداد الباحج باالعتماد عل  ةتاكا الحاسبة االلكتروةية التدو المصدر: 
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ا  علا  ةسابة   الدراساي لميةاة البحاج يشاير ةلا    ا التحصاي (2)يتضا ما التدو  
كمااا  ألسااتباةة،لمسااتوى الممرفااة وفناام مكوةااات ا تيااداث  % لمااا يحملااوا مااؤهالث  20 ظنارت 

ا المةاصر ال يادية والتدريسييا قاد اساتحووت علا  الةسابة األعلا  ماا عيةاة اظنر التدو   
مااا األفااراد المبحااوايا  %61وتباايا  ا ماادع الخدمااة تشااير ةلاا   ا  ،%20الدراسااة والبالوااة 
 ،الخبارع والممرفاة لادى عيةاة البحاج سةوات وهاي مادع مةاسابة لتاراكم 20تزيد خدمتنم عا 

 ةو ،فاي مؤسساات الدولاة ي عكست بالةتيتة الدرتات فاي السالم الاوظيفي والممتماد حاليااث والت
 ما عيةة البحج ت ع ضما الدرتة األول  والااةية ما السلم الوظيفي . % 26تبيا  ا 

 

سلجاك عينلة وصلئ متغيلرات البحلل وتشخيصلها وتحديلد نسل  االسلتجابة ودرجلة ان - انيا  
 البحل لمتغيرات البحل

االساتباةة ولممرفاة ةسابة اساتتابة األفاراد المبحاوايا لمتويارات  ىاختيار محتاوبندا 
 :  تياآلالبحج وتحديد ةسبة ممام  االختالا إلتاباتنم ف د تم االعتماد عل  

وهاو الم ياا  الاو  يحادد مواقاا المبحاوايا ةزاء متويارات البحاج  مضياق االسلتجابة : -2
  -: اآلتيةعل  وفا الصيوة 

بت سيم الوسط الحساابي إلتاباات األفاراد ة االستتابة ال  مساحة الم يا  ةسبتستخري 
 تي:وكاآل 200×مضروبا  والةاتا  (2) عدد درتات الم يا  المستخدمعل  

 

                                                            الوسط  الحسابي إلتابات األفراد                       ةسبة االستتابة        
 200×                                       =               ةل       

    (2) مساحة الم يا           عدد درتات الم يا  المستخدم
وهو الم ياا  الاو  يحادد مساتوى اةساتام ةتاباات األفاراد المبحاوايا  معامل االختالئ : -2

 ية :ةزاء متوير  البحج عل  وفا الصيوة اآلت

يستخري ممام  االختالا بت سيم االةحراا الممياار  ال ياساي علا  الوساط الحساابي 
  -تي:وكاآل 200×إلتابات األفراد والةاتا  مضروبا 

 
           االةحراا المميار  ال ياسي                                                                                                        

 200×                             ممام  االختالا =            
         الوسط   الحسابي إلتابات األفراد                                                                                                                       

 
 او  اآلتية :وكما موضا ما خال  التد
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 1 التدو 

التوزيمات التكرارية والةسم المكوية واألوساط الحسابية واالةحرافات المميارية لمتوير  
 السلوك األخالقي المحاسبي و ممارسات المحاسبة اإلبداعية عل  مستوى المةظمة المبحواة

 
 كتروةيةما ةعداد الباحج باالعتماد عل  ةتاكا الحاسبة االلالمصدر: 

 
 
 0 التدو 

الممد  المام للتوزيمات التكرارية واألوساط الحسابية واالةحرافات المميارية وةسبة 
 االستتابة وممام  االختالا لمتويرات البحج

 
 ما ةعداد الباحج باالعتماد عل  ةتاكا الحاسبة االلكتروةيةالمصدر: 

 



 [       55]                                                                                               ... إسهامات السلوك األخالقي احملاسيب
 

درتااة اةسااتام عاليااة  هةاااك  ا( والااو  يظناار 0يمكااا مالحظااة ممطيااات التاادو  )
( حيااج X1-X16األهميااة إلتابااات عيةااة البحااج علاا  ف اارات الساالوك األخالقااي المحاساابي )

مبحاوايا فاي المةظماة وهوا يد  عل  اتتا  األفراد ال (اتفا، %( )اتفا بشدع212142بلوت )
فاي حايا بلوات درتاة عادم االةساتام ماع ، وفا الم يا  المستخدم عل  يتابيةحو ال طم اإل

 ما اإلتابات المحايادع ف اد بلوات ، (%( )ال اتفا02202ات السلوك األخالقي المحاسبي )ف ر
%( وهاو  علا  42116%( وقد عززت تلك اإلتابات قيمة متوسط المتوسطات )262121)

( %02611) ( وبااااةحراا ممياااار  وممامااا  اخاااتالا0ماااا الوساااط الحساااابي للم ياااا  )
بة االساااتتابة ةلااا  مسااااحة الم ياااا  %( علااا  التاااوالي . فاااي حااايا بلوااات ةسااا222211)
ا الةتاكا تشير ةل   ا مستوى ةدراك المبحاوايا لمحااور عباارات ما هةا فإ، %(222210)
كااااا تياااداث لبلوغاااى المساااتوى األو  ماااا مسااااحة الم ياااا   (السااالوك األخالقاااي المحاسااابي)

بي( هاي مفناوم )السالوك األخالقاي المحاسا ءغةااوما المبارات التي  سنمت في ة، المستخدم
( " تلتازم مةظمتةاا بالمدالاة واألماةاة الم لياة والتحارر ماا 1وكما يمكسانا التادو  ) X1ف رع 

ا د  ولك علا  شايء فإةماا ياد  علا  ةدراك %(، وة10المصالا." وبممد  اتفاا )تمار  
المبحوايا ألهمية ودور الخبرع والمنارع واةمكاسنا عل  السلوك األخالقاي المحاسابي والتاي 

لةتيتاااة التفاااوا المحاسااابي المطلاااوم والاااو  يظنااار باتتاااا  الوصاااو  ةلااا  السااالوك تح اااا با
( 0عاا الممارساات اإلبداعياة فيناا .ويظنار ماا ممطياات التادو  ) األخالقي للمةظمة بمياداث 

( ةو X17–X25راء المبحوايا بشأا ف رات متويار )الممارساات اإلبداعياة()وتود اتفاا بيا آ
، %( )اتفااا بشاادع ،اتفااا(222226بااات األفااراد المبحااوايا )بلااج ممااد  االةسااتام المااام إلتا

فاي ، وفا الم ياا  المساتخدم عل  راء المبحوايا ةحو ال طم االيتابيوهوا يد  عل  اتتا  آ
ال ، تفاا بشادعمفنوم الممارسات اإلبداعية )ال   عدم االةستام مع ف رات ةحيا لم تؤشر درت

%( وعزز ةتابة تلك الف ارات قيماة الوساط 222244بلوت ) ما اإلتابات المحايدع ف د  (تفا 
( وباااةحراا مميااار  0%( وهااو  علاا  مااا الوسااط الحسااابي للم يااا  )42422الحسااابي )

%( عل  التوالي، فاي حايا بلوات ةسابة االساتتابة 212202%( )02242وممام  اختالا )
محاور %( وهي تشير ةل  ارتفا  مستوى ةدراك المبحوايا ل212260ةل  مساحة الم يا  )

، لبلوغاى المساتوى المطلاوم ماا مسااحة الم ياا  المساتخدم (الممارسات اإلبداعية)عبارات 
وكماا يمكسانا التادو   X18غةااء هاوا المفناوم هاي الف ارع وما المبارات التاي  سانمت فاي ة

تةميااة الا افااة المحاساابية باايا المسااتامريا والمنتماايا ومسااتخدمي ( "تساام  مةظمتةااا ةلاا  1)
%(، ةو حصاالت علاا   علاا  10"،وبممااد  اتفاااا )علاا  مختلااا  طيافنم اليااةالمملومااات الم

ا د  ولاك علا  شايء فإةماا %( وة02002)%( واةحاراا ممياار  421وسط حسابي بلاج )
يد  عل  تتاة  ةتابات األفراد المبحوايا، كما  ا هو  الةتاكا تمك  الواقع الفملي للمةظماة 

المحاساابية وتتةاام ممارسااات المحاساابة  مااا خااال  ساامينا المحمااوم ةحااو تح يااا األخااالا
اإلبداعيااة، وبةاااءث علاا  مااا ت اادم فإةااى يمكااا تحديااد  هميااة تبةااي مفنااومي الساالوك األخالقااي 
المحاسبي والحد ما الممارسات اإلبداعية كموام   ساسية تح ا السلوك األخالقاي المطلاوم 

 : دةا للمةظمة المبحواة وكما مبيا 
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 4تدو  ال
بية لتبةي السلوك األخالقي المحاسبي والحد ما ممارسات  المحاسبة اإلبداعية األهمية الةس

 ما قب  األفراد في المةظمة المبحواة

 نسبة االستجابة % متوسط األوساط الحسابية العوامل

 22221 42116 السلوك األخالقي المحاسبي

 21226 42422 الحد ما الممارسات اإلبداعية

 .احج باالعتماد عل  ةتاكا الحاسبة االلكتروةيةما ةعداد الب المصدر:
 

ي بةالمةظماة يولاوا اهتمامااث تادياث لت(  ا األفاراد المبحاوايا فاي ا4يتبيا ماا التادو  )
مفنااومي الساالوك األخالقااي المحاساابي والحااد مااا ممارسااات المحاساابة اإلبداعيااة، ويااأتي 

لوك األخالقاي المحاسابي بالمرتباة ام يليى الس ،بالمرتبة األول  الحد ما الممارسات اإلبداعية
الااةيااة، وهااوا مااا يمكاا  طبيمااة المةظمااة التااي تركااز فااي عملنااا علاا  تفاااد  الممارسااات 

 اإلبداعية في سلوكنا المحاسبي.
: بناادا التماارا علاا  طبيمااة المالقااة واألااار باايا  انيللا  : اختبللار أنمللوتج البحللل وفرةلليتخ

، ات اإلبداعياة فاي المةظماة المبحوااةالسلوك األخالقي المحاسابي والحاد ماا الممارسا
علا  الةحاو حدد ةطاا التحليا  بناوا المحاور للتح اا ماا مصاداقية سارياا الفرضاية و

 :  اآلتي
. عالقاااة االرتبااااط  بااايا السااالوك األخالقاااي المحاسااابي والحاااد ماااا ممارساااات المحاسااابة 2

المحاسابي ( ةتااكا عالقاة االرتبااط بايا السالوك األخالقاي 2اإلبداعية: يمر  التادو  )
والحد ما الممارساات اإلبداعياة،ةو يشاير ةلا  وتاود عالقاة ارتبااط ممةوياة موتباة بايا 

ا تلاك بولك فاإ( و0221المتوير المست   والمتوير الممتمد، وبلوت قيمة االرتباط بيةنما )
 الةتيتة تؤكد قبو  فرضية البحج .

 2التدو  
 لمحاسبة اإلبداعية لمالقة بيا السلوك األخالقي المحاسبي وممارسات اا

 
                                                          

                       
                                                  

                           

 N=30     P  <  0.05 ما ةعداد الباحج في ضوء ةتاكا الحاسوم االلكتروةي المصدر:      

.عالقة األار بيا السلوك األخالقي المحاسبي وممارسات المحاسبة اإلبداعية: يبيا التادو  1
ياااؤار فاااي الحاااد ماااا  بوصااافنا متوياااراث مسااات الث (  ا السااالوك األخالقاااي المحاسااابي 6)

( المحساوبة والبالواة F) ، ويادعم ولاك قيماةبوصافى متوياراث ممتماداث الممارسات اإلبداعية 
( عةااد درتتااي حريااة 42216( وهااي  كباار مااا قيمتنااا التدوليااة والبالوااة )222424)
%( 616(  ا )R2( . ويسااتد  مااا مماماا  التحديااد )0202( ومسااتوى ممةويااة )2212)

الممارساااات اإلبداعياااة يفسااار  متويااار السااالوك األخالقاااي   ماااا التباااايا فاااي الحاااد ماااا
( وهااي قيمااة ممةويااة و كباار مااا 12640( المحسااوبة )tوتبلااج قيمااة اختبااار )، المحاساابي

 .(22611قيمتنا التدولية  والبالوة )
 
 

 المتغير المعتمد     

 

 المتغير المستضل

الحلللللللللد ملللللللللن ممارسلللللللللات 
 المحاسبة اإلبداعية

السلوك األخالقي      
 المحاسبي

02211* 
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 6 التدو 
 تأاير السلوك األخالقي المحاسبي في الحد ما ممارسات المحاسبة اإلبداعية

 لالمتغير المستض
 

 المتغير المعتمد

 
B0 

السلوك األخالقي 
 المحاسبي

 
R2 

 Fقيمة 

B1 الجدولية المحسوبة 

الحااااااااد ماااااااااا ممارساااااااااات 
 المحاسبة اإلبداعية

02211 22410 (12640) 6126 222424 42216 

  ما ةعداد الباحج في ضوء ةتاكا الحاسوم االلكتروةي المصدر:

     N = 30D       f   (1,28)             (( تشير ةل  قيم )t)      المحسوبةP  <  0.05     

 
 والتوصياتاالستنتاجات 

 ستنتاجاتاال -أوال  
 خاصة لمنةة المحاسبة  يلتزم بناا  خالقية ومبادئتمتلك قواعد   اتحتاي منةة المحاسبة  –2

 المحاسم عةد ممارستى للمنةة .
 ا و (ةااك ) خالقياات تحكام المنةاةا هأفارز با مةظور األخالقاي للسالوك المحاسابي ال اة -1

 وياةمك  بشاك  مباشار، وتود ما  تلاك األخالقياات سات ود ةلا  الرقاي بمنةاة المحاسابة
المحاساابة )  حياةااا مااايطلا علينااا و  و تتمياا  الاادخ  ارسااات تمنيااد مم مااا الحااد علاا 

 .اإلبداعية(
 المتويار المسات  ممةوياة موتباة بايا  ةتااكا البحاج وتاود عالقاة ارتبااط وتاأايراث   فارزت -0

للمحاسابة  الممارسات)والمتوير الممتمد والمتما  (المحاسبي األخالقي والمتما  )السلوك
ا تلااك الةتيتااة تؤكااد قبااو  إوبااولك فاا (0221وبلواات قيمااة االرتباااط بيةنمااا )، (اإلبداعيااة

  فرضية البحج .
 اة   0202ا قادرع تفساايرية م ااداره  عطاا المتويار المساات     امماماا  التحديااد  وضاا  -4 

التوياارات  ةلاا يمااود سااببنا  اإلبداعيااةمااا التوياارات الحاصاالة فااي الممارسااات  (0202)
 .    األخالاي مؤشرات فالحاصلة 

لةتاكا التاي ا وهو ما  وضحتى ،ما االلتزام بأخالقيات المنةة اث  وضا البحج  ا هةاك قدر -2
 عكست المالقة الطردية الموتبة بيا متويرات البحج.

 
 التوصيات  - انيا  
المحاساابي للحااد مااا وقااو   األخالقاايالتركيااز علاا  ضاارورع االلتاازام ب واعااد الساالوك  .2

 . اإلبداعيةالمحاسبيا في ممارسات المحاسبة 
للمناا  خالقياة  وممااييربوضاع  سا   حسام التخصاصبوالمةظماات المامليا في  لزاما .1

 .كافة
 صاادا األداءة و ارهمااا علاا  بماااد المسااؤولية االتتماعيااة واألخالقيااأتوعيااة المااامليا ب .0

 .تتمي   ودوا تزييا  و تزوير ما الح اكا  وةظنار
شاأةى الا ولاك ماا  ،اعياةممارسات المحاسابة اإلبدضرورع وضع براما فمالة للحد ما  -4

 ز الموظفيا عل  االلتزام بأخالقيات الوظيفة المامة .يحفالمم  عل  ت
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