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 الملخص
 

 ممارسيات في  لدلرهيا لالخارجيية الداخليية المحاسيبة بيئية في  الهيكليية التغييرات تنيالل الي  الدراسة هدفت     

 فيي  لالتغيييرات المحاسييبة، بيئيية عوامييل فيي  الهيكلييية التغيييرات فيي  الدراسيية مشييكلة لتمثلييت. اإلبداعييية المحاسييبة

 المحاسيبة لممارسيات كميدخل اسيتغالله ييت  خليل مين التغييرات تليك تسيببه لميا المهنية لأخالقيات سلوك ضوابط

 المحاسيبة بيئية في  الهيكليية التغيرات بين إحصائية داللة ذات عالقة لجود عدم ال  الدراسة لتوصلت. اإلبداعية

 الفرضيية لعبيارات قيمية اقيل أن للدراسية اإلحصيائ  التحليل نتائج أظهرت حيث. اإلبداعية المحاسبة لممارسات

 مين أكبير لهي ( 111). داللة بمستوى ،(42) حرية درجة عند( 1.1.2) تسالي كاي مربع تحليل حسب األللى

 في  الهيكليية التغييرات بيين إحصيائية داللية ذات عالقة تجود" الفرضية صحة يؤكد ما لهو إحصائيا   لدالة 1.12

 المحاسيبة بيئة ف  التغيرات مع التكيف بضرلرة الدراسة لألصت". اإلبداعية المحاسبة لممارسة المحاسبة بيئة

 النتيييائج عليييى اإلبداعيييية المحاسيييبة ممارسيييات بمخيييا ر لالتوعيييية المحاسيييبية، اإلجيييرا ات عليييى تيييؤ ر ال حتيييى

 لإعييال  المهنيية، لسييلوك لأخالقيييات عليهييا، المتعييار  المحاسييبية الممارسييات بضييوابط لااللتييزام المحاسييبية،

 .الخاصة المصالح على العامة المصلحة
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Abstract  
 

This study aims to address the structural changes in the internal and external accounting environment and its role in 

creative accounting practices. The study problem has been represented in the structural changes of the accounting 

environmental factors that control the behavior and the profession ethics. The anomaly it causes is exploited as an 

entry point for creative accounting practices. The study has found a relationship between the structural changes in the 

accounting environment and the creative accounting practices. Chi square statistic reported is28.27 with 28 digress of 

freedom accompanied by a probability of 0.55 which means a relationship is available. The study recommends the 

necessity of becoming accustomed to the changes in the accounting environment so as not to affect negatively the 

accounting practices. In addition, attention has to be paid to the awareness of the risks of creative accounting 

practices and the commitment to the acknowledged accounting practices.  

 المقدمة

تعميييل المحاسيييبة فييي  بيئييية ذات عواميييل مختلفييية اقتصيييادية      

لاجتماعية لسياسية لقانونية ل قافية لتعليمية، لمحددات أل قييود 

متعار  عليهيا كالمعيايير لالضيوابط لاألسيخ لأخالقييات المهنية 

فه  تيؤ ر عليهيا لتتي  ر بهيا باعتبارهيا علي  اجتمياع  يتفاعيل ميع 

ز تليييك العواميييل بيييالتغير احتياجيييات المسيييتفيدين لخيييدمته . تتميييي

لالتطور المسيتمر فتسيتجيب المحاسيبة ليأللك ألنهيا تتسي  بالمرلنية 

لمسيييايرة الفيييرل  البيئييية المحيطييية. لقيييد تكيييون تليييك الفيييرل  

 بيعيييية تفيييرق الواقيييع عليييى الممارسيييات المقيييرة مسيييبقا  فتغيييير 

 وابتهييا. أل قيييد تكييون بفعيييل فاعييل متعميييد يسييتغل سيييمة المرلنييية 
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يير الحقيائا اسيتجابة لرتباتيه للحصيول عليى للجود الفوارق لتغي

نتائج ترض  اإلدارة العليا لتحقا مصالحها الخاصة من خالل ما 

يعر  بممارسات المحاسيبة اإلبداعيية. تتنيالل الدراسية التغييرات 

فييي  بيئييية المحاسيييبة لميييا ينيييتج عنهيييا مييين خليييل قيييد ييييؤ ر عليييى 

سيية الممارسييات المحاسييبية لإمكانييية اسييتغالل ذلييك كمييدخل لممار

المحاسييبة اإلبداعييية ميين خييالل التعيير  علييى  بيعتهييا لأسيياليبها 

 لالدلافع من لرا  الحاجة إليها.

 البحثمشكلة 

تتمثييل مشييكلة الدراسيية فيي  التغيييرات التيي  تطييرأ علييى البنييية      

الهيكلية لبيئة المحاسبة الفكرية )البنا  النفيري للمبيادو لالمعيايير 

المحاسييبة العملييية المرتبطيية بطبيعيية لأخالقيييات المهنيية(، لبيئيية 

النشيييييا  )البيئييييية االقتصيييييادية لالسياسيييييية لالقانونيييييية لالثقافيييييية 

لالتعليمييية(، لميييا تسييببه تليييك التغيييرات مييين خلييل ييييت  اسيييتغالله 

كمييدخل لممارسييات المحاسييبة اإلبداعييية. ليتنييالل الباحثييان تلييك 

 : المشكلة من خالل اإلجابة على التساؤالت لتالية

عالقييية بيييين دراسييية التغييييرات الهيكليييية فييي  بيئييية  هيييل توجيييد .1

 المحاسبة لممارسات المحاسبة اإلبداعية. 

هيييل توجيييد عالقييية بيييين دراسييية التغييييرات الهيكليييية فييي  بيئييية  .2

  .المحاسبة لضوابط سلوك مهنة المحاسبة

 بحثهمية الأ

توفير معلومات عين ماهيية المحاسيبة اإلبداعيية  : األهمية العلمية

ع اسييتخداماتها. لدراسيية نقيا  الخلييل التيي  تسييببها لأسياليبها لدلافيي

التغيييرات الهيكلييية فيي  بيئيية المحاسييبة لمييدى اسييتغاللها لممارسيية 

 المحاسبة اإلبداعية لتصبح نواه لدراسات مستقبلية.

اإلسهام ف  توضيح االستغالل الخا ئ لمرلنة  : األهمية العملية 

ات المحاسييبية المعالجيات المحاسييبية لتعييدد الخييارات بييين السياسيي

التيي  تخضييع لمعييايير لمبييادو تحكمهييا عوامييل بيئييية اقتصيييادية 

 لاجتماعية لسياسية لقانونية ل قافية. 

 بحثهداف الأ

تهد  إلى دراسة التغيرات الهيكلية ف  بيئية المحاسيبة كميدخل     

 لممارسة المحاسبة اإلبداعية من خالل األهدا  التالية:

دراسييية التغييييرات الهيكليييية فييي  بيئييية المحاسيييبة لممارسيييات  .1

 المحاسبة اإلبداعية. 

دراسية التغييرات الهيكليية في  بيئية المحاسيبة لضيوابط سيلوك  .2

 مهنة المحاسبة.

 بحثفرضيات ال

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيين التغييرات :  الفرضية األولي

 اإلبداعية.ف  هياكل بيئة المحاسبة لممارسات المحاسبة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيين التغييرات :  الفرضية الثانية

فييي  أخالقيييييات لضييييوابط سيييلوك مهنيييية المحاسييييبة لممارسييييات 

  المحاسبة اإلبداعية.

 البحث منهجية 

اعتميدت الدراسية الميينهج الوصيف  التحليليي  لصيف الفيياهرة      

لتحليلهييا ميين خييالل اجييرا  دراسيية ميدانييية علييى مجتمييع الدراسيية 

 ك داة للحصول على المعلومات. االستبانةمعتمدا  على 

 البحثحدود 

 السودان.  -ديوان المراجع العام  : الحدود المكانية

 م.2112:  الحدود الزمانية

التغييرات في  هياكيل بيئية المحاسيبة كمتغيير  : الحدود موضوعية

ليقصييد بهييا التحييوالت التيي  تحييد ها الفييرل  علييى مهنيية  مسييتقل

لهيييي  اظهييييار  لالمحاسييييبة اإلبداعييييية كمتغييييير تييييابعالمحاسييييبة، 

معلومييات التقييارير المالييية بصييورة محسيينة مختلفيية عيين الواقييع 

 باستخدام  رق لأساليب محاسبية لتحقيا مصالح ذاتية.

  البحثمع بيانات مصادر ج

تيي  جمعهييا ميين الكتييب لالمراجييع، لالرسييائل :  البيانااات الثانويااة

العلميييية، لاليييدلريات، لالميييؤتمرات العلميييية، لالتقيييارير الماليييية 

المنشييييييورة، لالمواقييييييع االلكترلنييييييية فيييييي   ييييييبكة المعلومييييييات 

 الدللية)االنترنت(.

تييي  جمعهيييا مييين خيييال أداة الدراسييية الميدانيييية  : البياناااات األولياااة

 )االستبانة(.

  الدراسات السابقة

يعييرق الباحثييان عييدد ميين الدراسييات السييابقة لفقييا  للميينهج      

 : التاريخ  من االقدم إلى االحدث كما يل 

 دراسييية: (Oliveras and Amat 2003 )بعنيييوان : 

“Ethics and Creative Accounting Some 

Empirical Evidence on Accounting for 

Intangibles in Spain”  : هييدفت الدراسيية إلييى توضيييح

بعض الجوانب لاألدلة عليى الممارسيات المحاسيبية اإلبداعيية 

لعالقتها ب خالقيات ممارسة مهنية المحاسيبة عنيد التعاميل ميع 

( فييي  أسيييبانيا. لقيييد Intangiblesاألصيييول تيييير الملموسييية )

توصلت الدراسة إلى أن القيوائ  لالتقيارير الماليية تصيبح ذات 

صلة بواقع المنش ة لذلك بسبب زيادة األصول تيير الملموسية 
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أل تخفيضها، كيأللك أ يارت نتيائج الدراسية إليى أن هيألا النيو  

من األصول يحمل أهمية كبييرة ليحتيل مكانية اسيتراتيجية في  

 دا  المنشآت.عمليات تقيي  أ

 بيئيييية المحاسييييبة  :م(، بعنييييوان .211)الفييييتاللي ، : دراسيييية

هيدفت الدراسية الي   : لمؤ رات تكيفها لتكنولوجيا المعلومات

 المحاسييبة بيئيية تكيييف مؤ ييرات لدالالت عيين الكشييف

 أكثير ف  الحالية المحاسبية كون البيئة المعلومات، لتكنولوجيا

 تكنولوجييا لمتغييرات لاالسيتجابة التكييف تتطليب البليدان

 االسيتثمارات جيأل  عناصر من أه  نفرا  لكونها المعلومات،

المجيال.  هيألا في  الكبيير التطيور للمواكبية األميوال، لرؤلس

 محييط عليى تطيرأ التي  التغييرات لتوصيلت الدراسية الي  أن

 للمعلومات. كنفام المحاسبة على بالضرلرة ستؤ ر المحاسبة

 دراسييييييية : Vladu  &Cuzdriorean ،211.بعنيييييييوان  : م

"Creative accounting, measurement and 

behaviorمناقشية محيدد مين محيددات  ": هدفت الدراسة إليى

المحاسيييبة اإلبداعيييية المتعليييا بيييالتطورات األخالقيييية ليييبعض 

العوامييل مثييل القييياس لالسييلوك، لتوصييلت الدراسيية إلييى أن 

ات األخالقييييات تعتبييير حيييال يمكييين اسيييتخدامه لتحدييييد للسيييلوكي

االنتهازيييية فييي  المحاسيييبة ليمكييين فييي  ذات الوقيييت أن تكيييون 

   كحل على األجل الطويل. احتمال تير محدلد

 ت  ير أساليب المحاسبة  :م(، بعنوان 2112)الزيادي،  : دراسة

اإلبداعييية علييى مصييداقية القييوائ  المالييية: هييدفت الدراسيية اليي  

ة في  التعر  عليى أهي  أسياليب التالعيب التي  تمارسيها اإلدار

القوائ  المالية لأسيبا  لدلافيع هيألا التالعيب لكيأللك بييان أهي  

الوسييائل التيي  يمكيين اسييتخدامها للحييد ميين ع ييار التالعييب علييى 

المفسييدين ميين القييوائ  المالييية. لتوصييلت الدراسيية اليي  لجييود 

عالقييات ارتبا يييه قوييية بييين أسيياليب التالعييب لبييين مصييداقية 

%. كمييا أظهييرت 22نسييبة القيوائ  المالييية لبحييدلد  قيية بينهمييا ب

نتائج اختبار الدراسة لجود ت  ير كبير ألساليب التالعيب عليى 

 %.22مصداقية القوائ  المالية بنسبة بلغت

 خطيييير  :م(، بعنييييوان 2112)الييييزين، لحسيييييان ،  : دراسيييية

المحاسيييبة اإلبداعيييية عليييى المراجعييية حالييية فضييييحة  يييركة 

اإلبداعية هدفت الدراسة ال  التطرق لخطر المحاسبة  انيرلن:

علييى المراجعيية لمييدى قييدرة مكاتييب المراجعيية علييى التصييدي 

لهيييا. لتوصيييلت الدراسييية الييي  أن تيييداعيات هيييأله المشيييكلة قيييد 

فرضييت علييى الفيياعلين فيي  مهنيية المراجعيية التييدخل إلعييادة 

 الكسيل " اليألي ساربنز "األمور ال  نصابها من خالل قانون

 معياييرالمراجعة ت  من خيالل  مهنة ف  تتغير جوهري أحدث

  قية اسيتعادة بهيد  لمو قية مالييه لتيوفير معلوميات جدييدة

رقابيية  مجلييخ تشييكيل أهمهييا المراجعيية بمهنيية الجمهييور

 اسيتقالل لتعزييز العامية المحاسيبة هيئيات عليى للمؤسسيات

 المسؤلليات. لتحديد اإلفصاح لتعزيز المراجع

 دلر المييدقا  :م(، بعنييوان 2112)سييفيان، لهييواري، : دراسيية

فيي  الحييد ميين الممارسييات االحتيالييية للمحاسييبة اإلبداعييية لفييا 

الدراسيية إلييى تنييالل دلر  : هييدفت المعييايير المحاسييبية الدللييية

 مين خيالل اإلبداعيية المحاسيبة تي  ير مين الحيد في  الميدقا

 على يعمل مسؤللياته لالألي إ ار ف  للتدقيا الدللية المعايير

 معايير لفا اإلبداعية الية للمحاسبةاالحتي الممارسات من الحد

 أهي  أن عليى الدللية. لتوصلت الدراسية الي  الت كيد المحاسبة

 عين مضيلل انطبيا  تقيدي  هيو اإلبداعيية المحاسيبة أهيدا 

الييدخل ميين خييالل مجموعيية ميين  صييورة لتجميييل األربيياح

األساليب، لان هناك دلر كبير للمدقا ف  الكشف عن أسياليب 

 لاألهدا . األتراق مختلف لخدمة لذلكالمحاسبة اإلبداعية 

 الميؤ رة البيئيية العواميل :م(، بعنوان 2112)عقو ، : دراسة 

 عليى هيدفت الدراسية الي  التعير  ليبييا: في  المحاسيبة عليى

 ليبييا لتواليت في  المحاسيبة عليى الميؤ رة البيئيية العواميل

 البيئية االجتماعيية، البيئية (الداخليية أن العواميل إليى الدراسية

المحاسيب   لالتعليي  االقتصيادية، لالبيئية لالقانونيية، السياسيية

 %2 داللية مسيتوى عنيد جوهريا   ت  يرا   تؤ ر) المحاسبة بمهنة

إي  عيدم لجيود لبينيت الدراسية ليبيييا. في  المحاسيبة عليى

 .المحاسبين نفر لجهة من العوامل تلك لت  ير فرلقات

 دراسة : (Elena  &Mirela،2112)بعنوان  : مCreative 

Accounting – Some Aspects Of Knowledge 

and Implementation in Albaniaالدراسية الي   : هدفت

استكشا  مستوى االعترا  بالمحاسبة اإلبداعيية لاسيتخدامها 

مييين قبيييل المهنييييين أ نيييا  إعيييداد البيانيييات الماليييية للشيييركات 

الصيييغيرة لالمتوسيييطة فييي  البانييييا. لالتعرييييف عليييى مسيييتوى 

سيات المحاسيبة اإلبداعيية فيي  مختليف البليدان. لتوصييلت ممار

الدراسة ال  أن المحاسبة اإلبداعية ه   ريقة مرنة لممارسية 

مهنة المحاسبة ف  إعداد البيانيات الماليية لكين لييخ باألسياليب 

السيئة الت  يت  استخدامها. لان مستوى المعرفة في  المحاسيبة 

ه المحاسييبة فيي  اإلبداعييية متوسييط حيييث اسييتخدمت تقنيييات هييأل

رسييملة التكيياليف. لان أهيي  العوامييل الرئيسييية التيي  أدت اليي  

استخدام المحاسبة اإلبداعية ه  امتصاص االستثمارات لتلق  

 القرلق بفائدة منخفضة لزيادة موارد تمويل الوحدة.

 ب الباحثان على الدراسات السابقةتعقي

تناللييت الدراسييات السييابقة مفهييوم المحاسييبة اإلبداعييية لمييدى      

اسييتخدامها فيي  عييدد ميين الييدلل، لتناللييت بعييض الدراسييات دلر 

الممارسات المحاسبية على مصيداقية القيوائ  الماليية. كميا تنالليت 

بعض الدراسات دلر الرقابة لاإلفصاح المحاسب  لالمراجعة في  
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فيي  حييين ركييزت بعييض  الحييد ميين ممارسيية المحاسييبة اإلبداعييية.

الدراسيييات السيييابقة عليييى الجوانيييب المهنيييية لالعلميييية لالعمليييية 

باإلضيييافة الييي  أخالقييييات مهنييية المحاسيييبة لدلرهيييا فييي  كشيييف 

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية لالحد منها. 

تختلف الدراسة الحالية عين الدراسيات  : اختالف الدراسة الحالية

ات الهيكلييية فيي  بيئيية السييابقة فيي  تركيزهييا علييى دراسيية التغييير

المحاسبة لارتبا ها بممارسة المحاسبة اإلبداعية ف  بيئة األعمال 

 السودانية.

 استفاد البحثان من الدراسات السابقة في:

 استقرا  مشكلة الدراسة.

 كتابة اإل ار النفري

 صياتة لتطوير أداة الدراسة.

 بحث تنظيم ال

فيالمحور األلل اإل يار ت  تقسي  الدراسة إليى أربعية محيالر،      

العييييام للدراسيييية، لالمحييييور الثييييان  اإل ييييار النفييييري للدراسيييية، 

لالمحور الثالث الدراسة الميدانيية، لالمحيور الرابيع االسيتنتاجات 

 لالتوصيات.

 اإلطار النظري

 مفهوم المحاسبة اإلبداعية : أولا 

ُعرفت المحاسبة اإلبداعية ب نها اإلجرا ات أل الخطوات التي       

سييتخدم للتالعييب باألرقييام المالييية، تتضييمن خيييارات لممارسييات ت

المبيادو المحاسيبية، خيدا  التقريير الميال ، لأي إجيرا  أل خطيوة 

 :Mulford et al, 2002باتجاه إدارة األرباح أل تمهيد اليدخل )

(، كما ُعرفت ب نها عملية تحوييل أرقيام المحاسيبة الماليية عميا 13

معييدلن باسييتخدام مجموعيية ميين هيي  علييية اليي  مييا يرتييب فيييه ال

األساليب لاإلجيرا ات التي  يعتميدها المحاسيبون لتحقييا مصيلحة 

: 2112،إبيراهي  لالميالريبعض أصحا  المصالح ف  الشركة )

1.2.) 

مما سبا يمكن تعرييف المحاسيبة اإلبداعيية ب نهيا عمليية التالعيب 

بالبيانييييات المحاسييييبية ميييين خييييالل تحريييييف الحقييييائا ب سيييياليب 

 محاسبية متعددة لتحقيا مصالح خاصة.لإجرا ات 

 أساليب المحاسبة اإلبداعية : ثانياا 

 في  المحاسيبة المتبعية لالممارسيات األسياليب أهي  حصير يمكين

 .          (2.2: 2112لعخييرلن،جعييار فيمييا يليي  ) اإلبداعييية

kieso, et.al,  2008:172)) : 

ماليية  صيورة إعطيا  بهيد  مختلفية محاسيبية اختيار سياسيات .1

 كميا التطيور حيأل  نفقية سياسية بيين مرتوبية مثيل االختييار

 المشرل . عمر حسا  على أل استهالكها تحدث

 بيالتقيي  الموجيودات بسيبب ارتبا هيا عمير بتقيدير التالعيب .2

 أجل من األصول عمر أحد تقيي  عند المثال سبيل على لالتنبؤ

 العميل داخيل التقييميات تيت  هيأله ميا عيادة   فإنه اإلهالك حسا 

 التفياؤل أل الحألر ناحية من أن يخطئ المبد  للمحاسب لتنتج

 التقيي . هألا ف 

الميال   المركيز قائمية بقيي  للتالعيب المزيفية المحاسيبية القييود ..

 الدخل. قائمة بقي  لالتالعب األرباح لنقل

 قائمة لمركز بحسابات للتالعب االصطناعية الصفقات إدخال .4

 المال .

 معينة لتحميلها سنة تحديد بهد  الصفقات توقيت ف  التالعب .2

 لالخسائر. باألرباح

ياُلحظ الباحثيان أن بعيض األسياليب المسيتخدمة في  المحاسيبة     

اإلبداعية تت  بإقرار من اإلدارة كاختييار السياسيات، لبعضيها ييت  

بواسييطة المحاسييب لهيي  إجييرا ات فنييية كالتالعييب فيي  إهييالك 

تقارير المالية. لهيألا ميا الموجودات لالتالعب ف  قيود اليومية لال

يؤكييد أن المحاسييبة اإلبداعييية تييت  بشييكل مخطييط لخدميية أهييدا  

محييددة مسييتقلة حاليية االخييتال  لالمرلنيية فيي  اختيييار السياسييات 

 لالبدائل المحاسبية.

 مفهوم بيئة المحاسبة : ثالثاا 

البيئيية،  مين العواميل بمجموعية تتي  ر المحاسيبية األنفمية إن      

ميع البيئية المحيطية بهيا. للكيل  تتفاعيل بيل معزل ف  تعمل فه  ال

العواميييل  (دللييية عواملهيييا البيئيييية، حييييث تشيييمل البيئييية الداخليييية

 لمهنيية المحاسييب  لالتعلييي  لالسياسييية االقتصييادية لالقانونييية

البيئية الخارجيية  الثقافيية( أميا عواميل العواميل لأخييرا المحاسيبة

لالشييركات  اإلتا يية، للكيياالت االسييتعمار، فتشييمل )تيي  يرات

 األنفمية تطور على عميا لها ت  ير البيئية الدللية(، هأله العوامل

 تكون العوامل الت  تقسي  ت  للقد (.،2: 2112المحاسبية )عقو ،

تتمثيييل فييي  ا تييي   مجموعيييات  ال ييية المحاسيييبة الييي  بيئييية

 (:221-221: .211)الفتاللي،

فرعيية  عواميل االقتصيادية: لتشيمل أربعية مجموعية العواميل .1

 السيوق :لهي  المحاسيبية للبيئية االقتصيادي الجانيب تكيون

 لالتضخ . لمصادر التمويل، لالدخل، المالية،

 سياسة لالقانونية: لتشمل استقرار السياسية مجموعة العوامل .2

 المحاسبة لمهنة القانون  لالنفام لالتشريعات لعالقاته، البلد

 الدللية. لالرلابط لالعالقات لمكانتها
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االجتماعييية: تعتبيير المحاسييبة أحييد العلييوم  مجموعيية العوامييل ..

 للبيئية االجتماعيية العواميل مكونيات أهي  االجتماعيية لمين

 .لالتعلي  لالدين، الثقافة، المحاسبية ه :

يتضييح ميين ذلييك أن بيئيية المحاسييبة عبيياره عيين نفييام منفييتح      

لالثقافيية يتكون من مجموعة مين العواميل االقتصيادية لالسياسيية 

بيييين لالمعتقييييدات الدينييييية. هييييو موضييييح فيييي  الشييييكل التييييال  )

 (:2: 2114،صالح

من الشكل السابا يمكن تصيور بيئية المحاسيبة لاسيتنتار دلر      

لمحاسييبية، العوامييل االقتصييادية لالسياسييية فيي  لضييع السياسييات ا

لتطبيييييا إجييييرا ات المراجعييييية المالييييية، لضييييبط الممارسيييييات 

المحاسيييبية التييي  تيييت  عبييير إجيييرا ات يقيييوم بهيييا محاسيييبون مييين 

المفترق أن يكونوا عليى قيدر مين الكفيا ة التعليميية لالمهنيية بميا 

ييييؤهله  للقييييام بوظيفييية المحاسيييبة لتحقييييا أهيييدافها التييي  تخيييدم 

 سبية.مستخدم  البيانات لالتقارير المحا

 غيرات الهيكلية في بيئة المحاسبةالت : رابعاا 

 العالم ، المستوي على كبيرة تغيرات الماضية الحقبة  هدت     

 جألريية سيوا  تغييرات لأحيد ت المحاسيبة جوانيب مختلف  ملت

 المحاسيب  العميل ممارسية أسيلو  أل الفكيري إ ارهيا ناحيية من

 في  لاسيتخدامها المحاسيبية المعلومات من االستفادة كيفية لكأللك

 (. 111: 2112،ادم لصيالح) لاإلداريية الماليية القيرارات اتخياذ

 لالثقافيية السياسيية لاالقتصيادية األبعياد تشمل هأله التغيرات كافة

 ميا فكيل  ابيت  ب نيه لصيفه يمكن ما هناك يعد لل  لالتكنولوجية،

 متغييرات خضي  في  لالتغييير فلك التطيور ف  يدلر أصبح حولنا

 تواجيه المنفميات، جسييمة لتحيديات لمتالحقية متسيارعة بيئيية

 لاالجتماعيية االقتصيادية المجياالت كافية مفاهرهيا في  تتضيح

حييييث مييين  (. 221: .211، األسيييعدلالتكنولوجييية ) لالسياسييية

الممكييييين تصييييينيف التغييييييرات البيئيييييية الييييي  أربعييييية اتجاهيييييات 

 (:.42: 2112،بالكوي)

  بقة المحاسبين لممارساته   .1

 الرأسمالية المؤسساتية .2

 انصهار المحاسبين لاألكاديميين ف  بوتقة عالمية متصدعة ..

 الوع  المختلا أل المبرمج لدى المستخدمين. .4

يالحيييظ الباحثيييان توافيييا معفييي  ا را  حيييول تييي  ر المحاسيييبة      

بالبيئيية المحيطيية بهييا سييوا  فيي  اإل ييار الفكييري أل فيي  الممارسيية 

ضيية متقلبية كلميا ظهير تطيور في  العملية كونها تعمل في  ظيل أر

تلك البيئة التي  لي  تعيد في  حالية مين الثبيات. كميا يتضيح تصينيف 

المحاسييييبين ك حييييد متغيييييرات بيئيييية المحاسييييبة، باإلضييييافة إلدارة 

المؤسسة، لاأل را  المستفيدة مين مخرجيات المحاسيبة. جميعهيا 

تمثل عناصر متداخلة في  بيئية المحاسيبة حتيى تسيتطيع المحاسيبة 

 بدلرها على الوجه األكمل. القيام

ممارسااة دور التغياار فااي عواماال بيئااة المحاساابة فااي  : خامساااا 

 المحاسبة اإلبداعية

في   السيائد لاالجتمياع  لالسياسي  االقتصيادي المنيا  يعتبير     

 تمهييد ممارسية عليى تسياعد اإلدارة التي  اليدلافع مين ميا مجتميع

 أل لالتحاييل التالعيب خيالل مين المحاسيبة اإلبداعيية( (اليدخل

 ،إبيراهي )باليدخل  المحاسيبية المتعلقية المعلوميات في  التضيليل

 التطبيقييات فيي  تفهيير قييد التيي  المشيياكل (. لان12: 2112
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 اليواردة المعالجيات عليى اإلدارة رضيا مين عيدم تنشي  المحاسيبية

 مشيكلة ليسيت هي  إذن فالمشيكلة المحاسيبية، لالمعيايير بالقواعيد

 (..22: .211سياسيية )الفيتاللي، مشيكلة هي  بيل فنيية محاسيبية

 العمليية في  المبا رة انعكاساته لجد العام السياسة فان ت  ير لأللك

دلل لمفياهر  ف  التسيخ المحاسبة باتجاه سارت حتى المحاسبية

 بهيا تعميل التي  البيئية كيون في   يك أي هنياك يكين ل  بحيث عدة

(.: 2112،ياسينسياسية) بيئة ه  المحاسبة
. 

لالقيي   البيئيية العواميل توصيلت إحيدى الدراسيات الي  أنكميا      

 المؤسسياتية لالترتيبات المؤسسة، ترتيبات على تؤ ر االجتماعية

المحاسييبية. لان  لالممارسيية المتغيييرات المحاسييبية علييى تييؤ ر

 عين يعبيران في  دللية معينية القيانون  لالنفيام السياسي  النفيام

 النفيام في  ميؤ را   دلرا  تلعيب  التي  الرئيسيية البيئيية العواميل

  بيعية تحك  الت  الفلسفة السياسية تلك الدللة. لأن ف  المحاسب 

 المحاسيب  النفيام نوعيية عليى تيؤ ر االقتصيادي السيائد النفيام

 المحاسيبية لالمعيايير المبيادو  بيعية عليى المسيتخدم لبالتيال 

هييأله البيئيية  مثييل فيي  المحاسييبة أهييدا  لتحقيييا المالئميية

(11: 2112)عقو ،
.
 

المحاسااابة دور التغيااار فاااي أخاللياااات المهناااة فاااي ممارساااة  -

 اإلبداعية

تحتيار مهنية المحاسيبة عليى نحييو خياص الي  أن تمتليك قواعييد     

للسلوك المهن  يلتزم بها المحاسب عند ممارسته المهنة، الن هيأله 

المهنيية تعمييل فيي  عييال  متغييير تنهييار فيييه  ييركات لتخطيي   فيييه 

مشاريع عن القيام ب عمالها، فضال  مشاريع أخرى، ف  حين تعجز

عن االنهيار االقتصادي المتزايد ف  بيئية األعميال، لهيأله األسيبا  

لتيرهييييييا تفهيييييير أهمييييييية لجييييييود قواعييييييد للسييييييلوك المهنيييييي  

 العميل تجياه اإلدارة مسيئولية (. علييه فيإن122: 2112،أرديني )

 لهي  األلليى ابتيدا  مين المسيئولية تتيدرر أن مكينيُ  المحاسيب 

 البيئيية بالمسيئولية مرلرا   المحاسبية لالسياسات بالقواعد االلتزام

 مهنية لتنفيي  بالشيركات المتعلقية بيالقوانين في  االلتيزام الممثلية

 في  الممثلية بالمسيئولية األخالقيية لانتهيا  لالضيرائب المحاسيبة

 معف  ف  إال أن اإلدارة المتعارضة. المصالح بين التوازن تحقيا

 مين اليدخل لتمهييد الخا ئية المحاسيبية بالممارسات تقوم األحوال

األخالقيية  لمسيئوليتها مراعياة دلن لهيا الألاتيية المنيافع اجل تحقيا

 عنيد انغمياس الشيفافية تييا  (. لقد يحيدث14: 2112 ،ابراهي )

 تقيوم عنيدما تحيدث لالتي  األربياح، يسيمى بيإدارة فيميا اإلدارة

 لإعادة المالية، القوائ  إعداد ف  الشخص  باستخدام الحك  اإلدارة

 لتضييليل الماليية، القيوائ  لتغييير المحاسييبية هيكلية المعلوميات

الخيوري للشيركة ) الفعلي  االقتصيادي األدا  عن أصحا  العالقة

(222: 2114 ،ل ييخاترة
.
يييري الييبعض أن ممارسييات المحاسييبة  

االحتيالية ه  المعول الألي تهدم به الشركة نفسها لما لهيا مين أ ير 

ف  انهييار مركزهيا الميال  نتيجية اإلعيالن عين أربياح لهميية ميع 

القيييام بتوزيعييات نقدييية األميير الييألي يييؤدي اليي  تآكييل رأس المييال 

أن (. لكمييا أ بتييت العديييد ميين الدراسييات 122: 2112)الزيييادي،

ممارسيية المحاسييبة اإلبداعييية تييؤ ر علييى مصييداقية القييوائ  المالييية 

لتفهرها بصورة تير حقيقية لتحقيا مصلحة اإلدارة مميا يضيلل 

المسييتفيدين ميين القييوائ  المالييية، لان األبعيياد األخالقييية للمحاسييبة 

اإلبداعيييييية تتنيييييافى ميييييع قواعيييييد لأخالقييييييات مهنييييية المحاسيييييبة 

(Sayed,2013: 71.) 

الباحثييان اليي  أن التغيييرات فيي  العوامييل االقتصييادية خليي       

لالسياسييية لاالجتماعييية لالثقافييية لالقانونييية فيي  بيئيية المحاسييبة، 

باإلضافة الي  عيدم االلتيزام بقواعيد لمعيايير المحاسيبة المتعيار  

عليها، لعدم االلتزام بضوابط سيلوك لأخالقييات المهنية. جميعهيا 

التطبييييا العملييي  لمهنييية تيييؤ ر عليييى اإل يييار الفكيييري النفيييري ل

المحاسبة فتنعكخ على الممارسيات المحاسيبية لتفهير ممارسيات 

مييا يعيير  بالمحاسييبة اإلبداعييية لهيي  عملييية تغيييير المعلومييات 

المحاسييبية ممييا هيي  عليييه اليي  مييا يخييدم مصييالح فئيية محييددة فيي  

الوحيييدة االقتصيييادية. لال لجيييود ليييرأي يعبييير صيييراحة عييين ان 

ة ناتج من لجيود خليل في  عواميل بيئية ممارسة المحاسبة اإلبداعي

المحاسبة لضيوابط الممارسيات المحاسيبية أل االلتيزام بياخال قييام 

لسلوك مهنة المحاسبة المتعار  عليها، بمعنيى أن إدارة األربياح 

أل المحاسبة اإلبداعية قد تت  ف  ظل  بات الفيرل  البيئيية  الميا 

ين صييورة أنهييا تخييدم المصييالح الخاصيية بيياإلدارة ميين اجييل تحسيي

 الشركة لموقفها المال . 

 الدراسة الميدانية -

يتكون مجتمع الدراسة من المحاسبين مجتمع وعينة الدراسة:  .1

لالميييراجعين اليييداخليين بيييديوان المراجعييية الداخليييية بواليييية 

الخر ييوم. تيي  اختيييار عينيية الدراسيية بطريقيية العينيية العشييوائية 

مارة اسيتبانة ( است1.من مجتمع الدراسة، لقد ت  توزيع عدد )

( 1.)عيدد على المستهدفين من مجتمع الدراسة. لتي  اسيترداد 

استبانة على عينة الدراسة لت  الحصيول عليهيا جميعهيا بنسيبة 

 %(.111استجابة بلغت )

تي  قيياس درجية االسيتجابات المحتملية عليى مقياس الدراساة:  .2

الفقيييرات بتيييدرر خماسييي  حسيييب مقيييياس ليكيييرت الخماسييي  

(likart scale ف  توزيع ألزان إجابات أفراد العينية لاليألي )

( درجييات كييوزن لةجابيية )ألافييا 2يتييوز  ميين أعلييى لزن )

( لةجابيييية )ال ألافييييا بشيييييدة(. 1بشييييدة(، اليييي  ادنيييي  لزن )

باإلضييافة اليي  الوسييط الفرضيي  للدراسيية الييألي يمثييل مجمييو  

 2(/2+4+.+2+1درجيييييات المفيييييردات عليييييى العبيييييارات )

الفييرق للدراسيية. لعليييه إذا  لهييو يمثييل الوسييط .(=12/2=)

دل ذليييك عليييى  .زاد متوسيييط العبيييارة عييين الوسيييط الفرضييي  

 موافقة أفراد العينة على العبارة. 
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للحصول عليى نتيائج دقيقيه :  األساليب اإلحصائية المستخدمة .3

لتحليييل إجابييات إفييراد عينيية الدراسيية علييى أسييئلة االسييتبانة تيي  

ل مين الجييدالل للتحلييل اإلحصييائ  لكي spssاسيتخدام برنيامج 

لاإل كال الواردة ف  التحليل استخرجها الباحث مين البرنيامج 

 لفيما يل  األساليب اإلحصائية الت  استخدمت:

 التكرار لالنسب المئوية إلجابات أفراد العينة على العبارات. -

 التجزئة النصفية لحسا  معامل الثبات لالصدق اإلحصائ . -

 على العبارات. الوسط الحساب  إلجابات أفراد العينة -

 .االنحرا  المعياري إلجابات أفراد العينة على العبارات -

 .Cronbach's Alphaكرلنبا  الفا  -

 .Pearsonمعامل  -

 مربع كاي اسكوير. -

قيييام الباحيييث بتحلييييل البيانيييات تحليااال البياناااات الشخصاااية:  .4

لمعرفيية درجيية االخييتال  لالتشييابه بييين  الشخصييية للمبحييو ين

أفيييراد الدراسييية لالتحلييييل عييين  رييييا اسيييتخدام التكيييرارات 

 لالنسب اإلحصائية لذلك كما يل :

 :توزيع إفراد العينة حسب العمر .أ 

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة لفا متغير العمر:1جدلل رق  )

 الفئات العدد النسبة

 30 من اقل 5 16.7

30.0 9 31-35 

40.0 12 35-36 

6.7 2 46-55 

 ف كثر   56 2 6.7

 المجمو  30 100.0

 

أن تالبييية أفييراد  (1)ياُلحييظ الباحثييان ميين خييالل الجييدلل رقيي      

%، لهألا 21سنة حيث بلغت نسبته   1.العينة تزيد أعماره  عن 

يعن  أن أفيراد هيأله الفئية العمريية يتيوفر فييه  عنصير الخبيرة في  

 مجال الدراسات المحاسبية.

 :توزيع إفراد العينة حسب المؤهل العلمي .ب 

الدراسة لفا متغير المؤهل العمل ( التوزيع التكراري ألفراد عينة 2جدلل رق  )
 

 الفئات العدد النسبة

 بكالوريوس 16 53.3

 دبلوم عال  1 3.3

 ماجستير 7 23.3

 دكتوراه 6 20.0

 المجمو  30  100.0
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% ...2( أن نسيبة 2ياُلحظ الباحثان من خيالل الجيدلل رقي  )    

من أفراد العينية يحمليون ميؤهالت علميية جامعيية )بكيالوريوس(، 

حييييث يتضيييح مييين ذليييك أن تالبيييية المحاسيييبين يتمتعيييون بالكفيييا ة 

% مين أفيراد العينية حاصيلين عليى مؤهيل 42.2العلمية، أما نسيبة

 فوق الجامع  )ماجستير لدكتوراه(.

 لميتوزيع إفراد العينة حسب التخصص الع .ج 

 الدراسة لفا متغير التخص  العمل نة ( التوزيع التكراري ألفراد عي.جدلل رق  )

 الفئات العدد النسبة

 محاسبة 26 86.7

 أعمال إدارة 2 6.7

 دراسات مالية لمصرفية 1 3.3

 أخرى 1 3.3

 المجمو  30  100.0

 

أن تالبييية أفييراد ( .)ياُلحييظ الباحثييان ميين خييالل الجييدلل رقيي      

العينة تخصصه  العلم  في  مجيال المحاسيبة حييث بلغيت نسيبته  

% ميين أفييراد العينيية لهييألا يييدل علييى جييودة الكفييا ة العلمييية 22.2

لحصر الدراسة ف  الجهة المختصة، بينما بلغت نسبة المختصين 

ن في  مجيال الدراسيات %، أما المتخصصي2.2ف  إدارة األعمال 

% ميين ...% ، لالمجييالت األخييرى بلغييت ...المصييرفية بلغييت 

 العينة. 

 إفراد العينة حسب المؤهل المهني توزيع .د 

 الدراسة لفا متغير المؤهل المهن ( التوزيع التكراري ألفراد عينة 4) جدلل رق 

 الفئات العدد النسبة

 بدلن 21 70.0

 زمالة سودانية 3 10.0

 أخرى 6 20.0

 المجمو  30  100.0

 

أن حمليية الزماليية  (4)ياُلحييظ الباحثييان ميين خييالل الجييدلل رقيي  

% مين أجميال  العينية الكليية 11السودانية ف  العينة بلغت نسبته  

لهألا داللة عليى أن عيدد مقيدر مين المحاسيبين القيانونين يتمتعيون 

% مين 21بالكفا ة بينما بلغت عدد الألين ه  بدلن زمالة محاسبية 

إجمييال  حجيي  العينيية الكلييية. لحمليية المييؤهالت المهنييية األخييرى 

 %.21بلغت

 توزيع إفراد العينة حسب المركز الوظيفي: .ه 

 

لوظيف ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة لفا متغير المركز ا2) جدلل رق 
 

 الفئات العدد النسبة

 محاسب 6 20.0

 قس  رئيخ 6 20.0

 داخل  مراجع 14 46.7
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 إدارة  مدير 3 10.0

 أخرى 1 3.3

 المجمو  30 100.0

 

( أن تالبييية أفييراد 2ياُلحييظ الباحثييان ميين خييالل الجييدلل رقيي  )    

% لهيأله داللية عليى أن العياملين في  42.2العينة مين الميراجعين 

المجييال المهنيي  نسييبته  كبيييرة ممييا يؤكييد جييودة المعلومييات، بينمييا 

بلغييت نسييبة المواقييع اإلدارييية ميين مييديري إدارات لرؤسييا  أقسييام 

% لهألا يؤكد جودة العمل اإلداري ف  المراكز الوظيفة. بينميا 1.

%. لالمراكييييز الوظيفييييية االخييييرى 21ة المحاسييييبين بلغييييت نسييييب

....% 

 ع إفراد العينة حسب سنوات الخبرةتوزي .و 

 الدراسة لفا متغير سنوات الخبرة ( التوزيع التكراري ألفراد عينة2جدلل رق  )

 الفئات العدد النسبة

 سنوات 2أقل من  4 13.3

 سنوات 5-10 10 33.3

 سنه 11-15 5 16.7

 سنه 16-20 3 10.0

 سنه 21أكثر من  8 26.7

 المجمو  30  100.0

 

( أن تالبيية أفيراد 2ياُلحظ الباحثيان مين خيالل الجيدلل رقي  )     

سينوات حييث بلغيت نسييبته   2تزييد خبيرته  عين  العينية المبحو ية

% ميين العينيية الكلييية لهييأله دالليية علييى مييا يتمتعييون بييه ميين ....

سينة  21تتيرالح خبيرته  ميا بيين  خبرات، بينما بلغت نسيبة اليألين

 % من أجمال  العينة.22.2ف كثر 

 تحليل نتائج اختبار الفرضيات .ز 

لفرضاايات: : تحلياال نتااائج توزيااع اإلجابااات علااى عبااارات ا أول

لبيييان اتجيياه عرا  أفييراد عينيية الدراسيية لكييل عبيياره ميين عبييارات 

فرضيييات الدراسيية باسييتخدام مقييياس ليكييرت الخماسيي  لذلييك كمييا 

 يل :

 راسة على عبارات الفرضية األللى( التوزيع التكراري لعبارات أفراد عينة الد2)رق  الجدلل 

المحور  عبارات 

 األلل

تير موافا 

 بشده

المتوسط   موافا بشده موافا محايد تير موافا

 الحساب 

االنحرا   

 المعياري

درجة 

 االتفاق

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 79.4 0.669 97 .3 16.7 5 66.7 20 13.3 4 3.3 1 0 0 لعبارة األلل  ا

 80.6 0.615 4.03 20.0 6 63.3 19 16.7 5 0 0 0 0 العبارة الثانية

 79.4 0.765 3.97 23.3 7 53.3 16 20.0 6 3.3 1 0 0 العبارة الثالثة

 82.6 0.860 4.13 40.0 12 36.7 11 20.0 6 3.3 1 0 0 العبارة الرابعة

 79.4 0.889 3.97 33.3 10 33.3 10 30.0 9 3.3 1 0 0 العبارة الخامسة

 80 0.947 4.00 33.3 10 43.3 13 13.3 4 10.0 3 0 0 العبارة السادسة

 80.6 0.718 4.03 23.0 7 60.0 18 13.3 4 3.3 1 0 0 العبارة السابعة

 85.4 0.739 4.27 43.3 13 40.0 12 16.7 5 0 0 0 0 العبارة الثامنة

 81 0.775 4.05 29.1 8.75 49.6 14.9 17.9 5.37 33.1 1.12 0 0 المعدل العام
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( أن المعييدل العييام 2ياُلحييظ الباحثييان ميين خييالل الجييدلل رقيي  )    

لعبارات الفرضية األللى" توجيد عالقية ذات داللية إحصيائية بيين 

التغيرات ف  عوامل بيئة المحاسبة لممارسة المحاسبة اإلبداعية" 

(، لأن درجية االتفياق ميع 4.05)بلي  حسب عرا  العينية المبحو ية 

(%، لان اكبر متوسط كان من حصة العبيارة 81)بلغت الفرضية 

( حيييييييييث بلغييييييييت نسييييييييبة درجيييييييية 4.24لقييييييييدره)( 2رقيييييييي )

( 4.13( بمتوسيييط بلييي )4(%.يلييييه العبيييارة رقييي )85.4االتفييياق)

االتفيياق  ة( لدرجيي3.97)متوسييط (%. لاقييل 82.6لدرجيية اتفيياق)

(79.4.) 

 

 الفرضية الثانيةاسة على عبارات ( التوزيع التكراري لعبارات أفراد عينة الدر2)رق  الجدلل 

 

( أن المعييدل العييام 2ياُلحييظ الباحثييان ميين خييالل الجييدلل رقيي  )    

لعبارات الفرضية الثانية: "توجيد عالقية ذات داللية إحصيائية بيين 

التغيير فيي  مسيتوى االلتييزام ب خالقيييات مهنية المحاسييبة لممارسيية 

(، 3.64)بليي  المحاسييبة اإلبداعييية" حسييب عرا  العينيية المبحو يية 

%، لان اكبييير ( 72.8)بلغيييت لأن درجييية االتفييياق ميييع الفرضيييية 

( حيييث 4.10)لقييدره ( 2)رقيي  حصيية العبييارة  متوسييط كييان ميين

( بمتوسيط 2%.يلييه العبيارة رقي )( 82)االتفياق بلغت نسبة درجة 

(%. لاقيييل متوسيييط كيييان مييين 80.6( لدرجييية اتفييياق)4.03بلييي )

( لدرجييية االتفييياق 3.17)بلييي  ( حييييث 1)رقييي  نصييييب العبيييارة 

(63.4.) 

 : اختبار الفرضيات نياثا

الميدانيية قيام الباحيث باختبيار كيل ف  هيألا الجيز  مين الدراسية     

فرضية من فرضيات الدراسة لصوال  ال  تحقيا أهدا  الدراسية 

 : لذلك كما يل 

عبارات 

المحييور  

 األلل

تيييييير موافيييييا 

 بشده

المتوسط   موافا بشده موافا محايد تير موافا

 الحساب 

االنحرا   

 المعياري

درجييية 

 االتفاق

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

ة العبييييار

 األلل  

1 3.3 9 30.0 6 20.0 12 40.0 2 6.7 3.17 1.053 63.4. 

العبييييارة 

 الثانية

1 3.3 4 13.3 6 20.0 15 50.0 4 13.3 3.57 1.006 71.4 

العبييييارة 

 الثالثة

2 6.7 1 3.3 11 36.7 11 36.7 5 16.7 3.53 1.041 70.6 

العبييييارة 

 الرابعة

1 3.3 2 6.7 6 20.0 13 43.3 8 26.7 3.83 1.019 76.6 

العبييييارة 

 الخامسة

3 10.0 4 13.3 8 26.7 12 40.0 3 10.0 3.27 1.143 65.4 

العبييييارة 

 السادسة

0 0 1 3.3 5 16.7 16 53.3 8 26.7 4.03 .765 80.6 

العبييييارة 

 السابعة

0 0 5 16.7 8 26.7 11 36.7 6 20.0 3.60 1.004 72 

العبييييارة 

 الثامنة

1 3.3 0 0 4 13.3 15 50.0 10 33.3 4.10 .885 82 

المعييييدل 

 العام

1.12 3.74 3.25 10.8 6.75 22.5 13.1 39.1 5.75 19.1 3.64 0.916 72.8 
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيين التغييرات :  الفرضية األولي

تيي  : والهيكلييية فيي  بيئيية المحاسييبة لممارسيية المحاسييبة اإلبداعييية

 صياتة هأله الفرضية كما يل :

بيين  إحصيائية داللية ذات عالقية توجد : الH0الفرق العدم   .1

التغييييرات الهيكليييية فييي  بيئييية المحاسيييبة لممارسييية المحاسيييبة 

 اإلبداعية.

توجييد عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين  :H1الفييرق البييديل  .2

التغييييرات الهيكليييية فييي  بيئييية المحاسيييبة لممارسييية المحاسيييبة 

 اإلبداعية. 

 سبة لممارسة المحاسبة اإلبداعيةللعالقة بين التغيرات الهيكلية ف  بيئة المحا ك ي( نتائج تحليل مربع 2جدلل رق  )

قيمة مربع  العبارات 

 ك ي

مستوى 

 المعنوية

 الداللة

تشكل التغيرات االقتصيادية ضيغو ا  عليى اإلدارة فتلجيا الي  أسيلو    .1

 لكسب الرضا عن أدائها. األرباحإدارة 

2.180 
.000 

 داله

تمثييل التغيييرات الثقافييية للعولميية اختراقييا  لانفميية المحاسييبية المحلييية   .2

 فيت  استغالل الفوارق بينها لممارسة المحاسبة اإلبداعية.

1.390 
.000 

 داله

 ، المؤسسية ترتيبيات علي  لالقيي  االجتماعيية البيئيية العواميل تيؤ ر  ..

 لالممارسية المتغييرات المحاسيبية علي  تؤ ر المؤسساتية لالترتيبات

 المحاسبية.

1.388 

.000 

 داله

لجود  غرات ف  القوانين لالتشيريعات ذات الصيلة بتنفيي  المحاسيبة   .4

 يمكن أن توظف ف  التالعب بالحقائا المالية.

 داله 000. 1.334

تيؤ ر الفلسييفة السياسييية التي  تحكيي   بيعيية النفيام االقتصييادي السييائد    .2

عل  نوعية النفام المحاسب  المستخدم لبالتال  عليى  بيعية المبيادو 

 المالئمة. لالمعايير المحاسبية

 داله 000. 1.811

 ييؤدي عيدم لجييود االسيتقرار السياسيي  في  البليد اليي  لجيود عقبييات  .2

 لحواجز تعيا تطبيا معايير لمبادو المحاسبة. 

 داله 000. 1.968

يؤدي لجود فيوارق في  الت هييل العلمي  لالعملي  للمحاسيبة الي  عيدم   .2

 فه  التطبيا الصحيح للممارسات المحاسبية. 

 داله 000. 1.035

يؤدي لجود القصور العلم  لالمعرف  ف  مجال مهنة المحاسيبة الي    .2

 ممارسات محاسبية خا ئة. 

 داله 000. 92.45

 

( أن اقييل قيميية 2ياُلحييظ الباحثييان ميين خييالل الجييدلل رقيي  )     

( 42(  عنييد درجيية حرييية )1.035تسييالي) كيي يلبيرسييون مربييع 

لأللك ترفض الفرضية  0.05( له  اقل من 000.داللة )بمستوى 

الصييفرية لتقبيييل الفرضيييية البديليية أي "توجيييد عالقييية ذات داللييية 

إحصييائية بييين التغيييرات الهيكلييية فيي  بيئيية المحاسييبة لممارسيية 

 المحاسبة اإلبداعية" لذلك يؤكد صحة الفرضية األللى.

بيين التغييرات توجد عالقة ذات داللة إحصائية :  الفرضية الثانية

فييي  أخالقيييييات لضييييوابط سيييلوك مهنيييية المحاسييييبة لممارسييييات 

 لت  صياتة هأله الفرضية كما يل : :المحاسبة اإلبداعية

توجد عالقية ذات داللية إحصيائية بيين  : الH0الفرق العدم   .1

التغييييرات فييي  أخالقييييات لضيييوابط سيييلوك مهنييية المحاسيييبة 

 لممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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توجييد عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين  :H1الفييرق البييديل  .2

التغييييرات فييي  أخالقييييات لضيييوابط سيييلوك مهنييية المحاسيييبة 

 لممارسات المحاسبة اإلبداعية. 

 المحاسبة اإلبداعية اسبة لممارسةللعالقة بين التغيرات الهيكلية بين هياكل اإل ار الفكري للمح ك ي( نتائج تحليل مربع 11جدلل رق  )

 ك يقيمة  العبارات 

 تربيع

مستوى  

 المعنوية

 الداللة

تتنييافى األبعيياد األخالقييية للمحاسييبة اإلبداعييية مييع قواعييد لأخالقيييات   .1

 مهنة المحاسبة.

 داله 000. 2.127

 عليى اإلدارة رضيا المحاسيبية الخا ئية مين عيدم تنشي  التطبيقيات  .2

 المحاسبية. لالمعايير بالقواعد الواردة المعالجات

 داله 000. 2.012

 مين الخا ئية المحاسيبية بالممارسات األحوال معف  ف  تقوم اإلدارة  ..

 األخالقية.    لمسئوليتها مراعاة دلن لها الألاتية المنافع اجل تحقيا

 داله 000. 2.299

يييت  اسيييتغالل التغييييرات فييي  بيييدائل المعالجيييات المحاسيييبية لممارسييية   .4

 المحاسبة اإلبداعية ف  ظل تيا  المسؤللية األخالقية. 

 داله 000. 2.249

أدى التغير ف  أساليب المحاسبة الي  تغيير في  هيكيل إجيرا ات عميل   .2

 المحاسب فتحول ال  مجرد حرف  تابع لةدارة. 

 داله 000. 2.123

الشفافية عندما تقوم اإلدارة بإعادة هيكلة المعلوميات المحاسيبية تغيب   .2

 االقتصادي األدا  عن بتغيير القوائ  المالية، لتضليل أصحا  العالقة

 للشركة. الفعل 

 داله 000. 2.106

تيييؤ ر ممارسييية المحاسيييبة اإلبداعيييية عليييى مصيييداقية القيييوائ  الماليييية   .2

اإلدارة ممييا يضييلل لتفهرهييا بصييورة تييير حقيقييية لتحقيييا مصييلحة 

 المستفيدين من القوائ  المالية.

 داله 000. 1.903

عييدم االنضييبا  بتطبيييا السييلوك المهنيي  للمحاسييبين جعييل المحاسييبة   .2

عرضة لتدخل اإلدارة العليا لفرق األساليب لالمعالجات المحاسيبية 

 الت  تخدم مصالحها.

 داله 000. 1.373

 

( أن اقييل قيميية 11ياُلحييظ الباحثييان ميين خييالل الجييدلل رقيي  )    

( 56(  عنييد درجيية حرييية )2.012تسييالي) كيي يلبيرسييون مربييع 

لأللك ترفض الفرضية  0.05( له  اقل من 000.بمستوى داللة )

الصييفرية لتقبييل الفرضييية البديليية أي " توجييد عالقيية ذات دالليية 

إحصيييائية بيييين التغييييرات فييي  أخالقييييات لضيييوابط سيييلوك مهنييية 

 المحاسبة لممارسات المحاسبة اإلبداعية".

 الستنتاجات والتوصيات

 الستنتاجات

 توصلت الدراسة ال  النتائج التالية: 

الهيكلييييية فيييي  البيئيييية االقتصييييادية لالسياسييييية أن التغيييييرات  .1

لاالجتماعييييية لالثقافييييية لالقانونيييييية للمحاسييييبة تييييؤ ر عليييييى 

 الممارسات المحاسبية المتعار  عليها.

أن التغيييرات فيي  ضييوابط أخالقيييات لسييلوك مهنيية المحاسييبة  .2

 تؤ ر على الممارسات المحاسبية المتعار  عليها.

سيية الميدانييية أن اقييل أظهييرت نتييائج التحليييل اإلحصييائ  للدرا ..

( 42( عنييد درجيية حرييية )1.035قيميية لمربييع كيياي تسييالي )

لهيييي  داليييية  0.05( لهيييي  اقييييل ميييين 000.بمسييييتوى دالليييية )

 إحصائيا ، يؤكد ذلك صحة الفرضية.

اظهيير التحليييل أن اقييل قيميية لعبييارات الفرضييية الثانييية عنييد   .4

( 56( عنييد درجيية حرييية )2.012تحليييل مربييع كيياي تسييالي )
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لداليية إحصييائيا ،  0.05( لهيي  اقييل ميين 000.ليية )بمسييتوى دال

 يؤكد ذلك صحة الفرضية.

 التوصيات

 ألصت الدراسة بالتوصيات التالية: 

ضرلرة التكيف مع التغيرات ف  بيئة المحاسيبة حتيى ال تيؤ ر  .1

 على اإلجرا ات المحاسبية المتعار  عليها.

ضيرلرة االلتيزام ب خالقييات لسيلوك المهنية لتقيدي  المصييلحة  .2

 عامة على المصالح الخاصة.ال

ضرلرة التوعية بمخا ر ممارسات المحاسيبة اإلبداعيية عليى  ..

 مصداقية النتائج المحاسبية.

إجيييرا  مزييييدا  مييين الدراسيييات لالبحيييوث حيييول العالقييية بيييين  .4

المرلنيية فيي  تطبيييا المعييايير لاختيييار السياسييات المحاسييبية 

 لممارسة المحاسبة اإلبداعية.

 المصادر

 .(2112).ياسيير احميييد لالمييالري، محمييد المعتييز المجتبييى، إبييراهي ، 

مقومات مهنة المحاسبة لعالقتهيا بالمحاسيبة اإلبداعيية في  اليدلل 

 .ف  الييمن نلاالكاديمييالعربية، دراسة استطالعية على المهنيين 

جامعة األندلخ للعليوم  مجلة األندلخ للعلوم اإلنسانية االجتماعية،

 .(12) لمجلد(، ا12) لالتقنية، العدد

 قيياس عنيد ليةدارة األخالقي  السيلوك .(2112). زيدان محمدإبراهي ، 

اختبارييه، الميؤتمر  دراسية :األعميال بمنفميات المحاسيب  اليدخل

كلية االقتصاد لالعليوم االداريية، جامعية  السادس،العلم  السنوي 

 الزيتونة.

 دلر .(2112) .يوسيف هيالل، لصيالح، ابيوبكر إدرييخ مختيارادم، 

 إدارة ممارسيات مين الحيد في  الدلليية الماليية التقيارير معيايير

 عينية عليى ميدانيية دراسة:  للمصار  المالية القوائ  ف  األرباح

 ليالراق الخر يوم بسيوق المدرجية السيودانية المصيار  مين

مجليييية العلييييوم االقتصييييادية جامعيييية السييييودان للعلييييوم  .المالييييية

 .(2)العدد  (،12)لالتكنولوجيا، المجلد 

التحيييديات التييي  تواجيييه تطبييييا  .(2112). يييه احميييد حسييينأردينييي ، 

 را  مجموعية مين  ةدراس: العراق أخالقيات مهنة المحاسبة ف  

 .(22) 22مجلة تنمية الرافدين، .المحاسبين ف  مدينة الموصل

المعايير المحاسبية لالتغيرات ف  بيئة  .(.211).عال  مصطفى األسعد، 

مجلة كلية بغداد للعليوم االقتصيادية الجامعية،  .األعمال المعاصرة

 .العدد الخاص بمؤتمر الكلية

 ييالل  هللا،: رييياق العبييد  تعريييب .(2112).احمييد رييياح  بييالكوي، 

 .دار اليازلري للنشر لالتوزيع : الججالي، نفرية محاسبية

ميدى اسيتخدام  .(2114) .زييادمحميد ،  ل يخاترةعبير فيايز، الخوري، 

المجلييية  .الييدخل فيي  قطييا  الخييدمات األردنيي  ممارسييات تمهيييد

 (.4)العدد (، 11)المجلد األردنية ف  إدارة األعمال، 

تيي  ير أسيياليب المحاسييبة اإلبداعييية  .(2112).الزيييادي، تومييان مرهييون

مجليية القادسييية  .علييى مصييداقية القييوائ  المالييية "دراسيية تطبيقييية

الييزين، . (2) (، العييدد12) المجلييد لاالقتصييادية،للعلييوم االدارييية 

خطر المحاسبة اإلبداعية  .(2112).دعبد الحمييونخ، لحسيان ، 

مجلييية العليييوم  .عليييى المراجعييية حالييية فضييييحة  يييركة انييييرلن

 (.2)العدد اإلنسانية، 

بيئية المحاسيبة لمؤ يرات تكيفهيا  .(.211).الفتاللي، ليلى نياج  مجييد

ية مجلييية كليييية بغيييداد للعليييوم االقتصييياد .لتكنولوجييييا المعلوميييات

 .الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية

 للتعليي  الحديثية االتجاهيات تفاعيل .(2114).سليمان هللا عبدبن صالح، 

 لمتطلبيات المخرجيات المحاسيبية جيودة بيين المحاسيب  لالت هيل

 معيايير تطبييا نحيو ضو  التوجه ف  العربية بالدلل العمل سوق

 األلل لاقيع العام السنوي العرب  الدللية، المؤتمر المال  اإلبالغ

جمهوريية العيراق  – لالطموح بغداد التحديات بين المحاسبة مهنة

 ابريل. 12-12ف  الفترة من 

 .(2112) .، لأبو تميام، ميسيا كمال احمدلالقضاة،  عمر،أسامه جعار، 

 عليى اإلبداعيية المحاسيبة لممارسية Financialistsالماليين  أ ر

 المسياهمة الشيركات في  ميدانيية دراسية" النقيدي التيدفا قائمية

المجلييد  اإلداريية، العلييوم مجليية دراسييات .األردنيية" الصيناعية

 (.1)العدد (، 42)

دلر الميدقا في   .(2112).منصيوريهيواري،  العزييز،سفيان، بن عبد 

الحد من الممارسات االحتياليية للمحاسيبة اإلبداعيية لفيا المعيايير 

 لاإلداريية،مجلة الدراسات المالية لالمحاسيبية  .الدلليةالمحاسبية 

 العدد الثامن.

 عليى الميؤ رة البيئيية العواميل .(2112) .الصيغير عقو  عقو ، خليل

 في  المحاسبين نفر لجهة من ميدانية دراسة:  ليبيا ف  المحاسبة

 (..2) العالمية، العدد الليبية ةالمجل .بنغازي مدينة

 المحاسييبة لمعييايير السياسيي  عييدالبُ  .(2112).خضيير زهيييرياسييين، 

العيدد االقتصيادية،  للعليوم بغيداد كليية مجلية .الدلليية لالمراجعية
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