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 ملخص

 هذا المقال محاولة متواضعة مني، لتبيان األهمية القصوى لجودة المعلومات المحاسبية في المؤسسة
 االقتصادية، والتي تأخذ من ضرورة ترشيد أداء المراجعين و المحاسبين، وتوجيههم التوجيه الصحيح     

الجانب ألتسييري أو بالجانب    واإلشراف عليهم بالكيفية السليمة، لجعل هذه المعلومات سواء تعلقت ب
 .و التقليل من المخاطر المحتملة   المحاسبي والمالي عالية الجودة 

 
RESUME 

       
     Cet article, essaye de démontrer que la qualité des informations comptables dans 

l�entreprise, dépond de la bonne formation des comptables et des auditeurs, et que 
l�amélioration du statut professionnel et académique de l�auditeur, donne une garantie 
complémentaire a la qualité des informations produites et traitées tant que de nature 

managériale que comptable et financière et diminuera les risques probables. 
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 . المقدمة

لقد أصبحت المؤسسات االقتصادية الجزائرية في الوقت الحالي خاصة تلك التي لها شكل     
الشرآة التجارية،  سواء أآانت ملكيتها خاصة أم عامة،  بحاجة ملحة إلى الخدمات المحاسبية والرقابية          

لمحاسبة والمراجعة    الجيدة والتي تنتجها مصالحها المتخصصة أو باللجوء إلى مكاتب ومراآز وهيئات ا          
المستقلة،  إذ أنه يتوجب على الجهة التي تؤدي هذا النوع من الخدمات أن تعي ثقل المسؤولية المنوطة    
بها  في سبيل حماية الملكية وضمان صدق المعلومة، والبد لها أن تتوفر على محاسبين و مراجعين في    

يقوم بأعمال المحاسبة والمراجعة، أن مستوى المهمة الموآلة إليهم، حيث يجب على آل  فرد ممن 
يكون  ملما ومتلقيا لتكوين علمي عال جدا ومتميز و يجري تربصا مهنيا  مالئما لطبيعة المهنة وآافيا     
من حيث اآتساب الخبرة الضرورية للممارسة العملية و أن يلتزموا بدقة فائقة بالضوابط والمعايير         

 .حاسبة والمراجعة حتى يؤدون عملهم على علم وبصيرة المحلية والدولية التي تحكم مهنتي  الم

ظهرت دواعي الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في المعايير العلمية   , وتأسيسًا على هذا الواقع
والشخصية التي يجب أن يتحلى بها المهنيون، ومن ثم شروط وطرق تكوين وتأهيل المحاسبين   

 -حاسبة والمراجعة التابعة للمصف الجزائري للمهنة  ولقد قامت هيئة الم, والمراجعين الجزائريين 
المنظمة النقابية الوحيدة  المكلفة بالدفاع عن حقوق المهنيين المزاولين والتي تقوم باإلشراف على تكوين      

 -وتأهيل المحاسبين والمراجعين ومنح االعتماد لكل عضو منتسب، ويتوفر على تلك الشروط   
يين في آل من فرنسا، مصر والجزائر، تحسبا لتطبيق المعايير   بمجهودات لتاهيل عينة من المهن 

وآذلك تقوم  بعض المعاهد الخاصة و بعض المؤسسات الكبيرة مثل سوناطراك    . المحاسبية الدولية
وسونالغاز وغيرهما، بتنظيم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لتلبية هذه الحاجة على األقل للموارد         

ولقد اجتهد آذلك األآاديميون في بعض الجامعات لتكوين  فرق بحث من ذوى      , لهاالبشرية التابعة  
التخصص الدقيق والخبرة الواسعة في قيادة مشاريع على عالقة بتطوير المهنة وتنظيم ملتقيات     
متخصصة في علوم المحاسبة والمراجعة آما هو الحال بالنسبة لبعض الجامعات الجزائرية، سعيا إلى      

ية منظومة المعارف والموضوعات التي تحتويها هذه البرامج في ضوء احتياجات    تطوير وترق
ونعتقد أن  هذه الجهود  رغم تواضعها فهي البداية لوضع إستراتيجية     , المؤسسات الطالبة للتدريب  

وآفاق واعدة  نحو إعداد محاسب ومراجع جزائري بمستوى دولي متميز و معترف به عالميا للقيام         
خاصة في ظل تطبيق  ,  لمجموعة من المعايير واالشتراطات القانونية والمهنية الدولية   بمهامه وفقًا

 .المعايير المحاسبية الدولية 
 ,إشكالية الدراسة

تقوم إشكالية الدراسة على تساءل جوهري يتعلق بالقصور المسجل في مهنة المحاسبة والمراجعة  
إلى نوعية فعال عزى القصور ي وهل أن هذا و بأسباب تدني مردودية المحاسب والمراجع الجزائري   

، أم أن هناك أسباب     في األداء المهنيالتعليم و  نقص المهارات المهنية الالزمة لتحقيق الجودة    
 ليوبالتالي فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة ع... موضوعية أخرى آالتحفيز والحماية والحرية وغيرها 

 : السؤال اآلتي 
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 والم��راجع الجزائ��ري التأه��يل العلم��ي المتمي��ز والمه��ارات المهن���ية          ه��ل يتوف��ر ل��دى المحاس��ب    
 الت��ي تمك��نه م��ن األداء الج��يد لمهام��ه ؟ وه��ل يق��وم المج��تمع الجزائ��ري  بمجه��ودات  معتب��رة      ،المطل��وبة

 لتطوير وترقية مهنة المحاسبة والمراجعة؟
 : أهداف الدراسة

ر ع��ام لل��تكوين العلم��ي والعمل��ي  ته��دف الدراس��ة إل��ى تحق��يق مقص��د رئيس��ي يتم��ثل ف��ى وض��ع إط��ا  
للمحاس���ب والم���راجع  الجزائ���ري  يناس���ب أداء المه���نة و يجعل���ه جدي���را به���ذا الموق���ع  لحماي���ة أص���ول     
المؤسس��ات االقتص��ادية الجزائ��رية وتوفي��ر المعل��ومة الص��حيحة والمناس��بة، ف��ي ظ��ل تطب��يق المعايي��ر            

 : ومن هنا تتفرع أهداف  فرعية أخرى منها , المحاسبية الدولية
    مع����رفة م����دى توف����ر بع����ض المه����ارات المهن����ية ف����ي المحاس����بين والم����راجعين       -

الجزائ�ريين، به�دف مع�رفة أوجه النقص فيها، وبالتالي اقتراح السبل التي قد تسد هذا        
 .النقص

    مع�رفة م��ا إذا آ�ان المحاس��بين والم�راجعين الجزائ��ريين أي�ة ف��رص اتج�اه اآتس��اب       -
 .تحديد القصور إذا ما وجد، واقتراح سبل تالفيهوتطوير هذه المهارات المهنية، ل

إب��راز الطب��يعة الممي��زة للمعل��ومة المحاس��بية الج��يدة وم��ا ه��ي دواع��ي الحاج��ة إل��ى             -
 .محاسب ومراجع من طبيعة خاصة تناسب هذه الحاجة

الت��ي يج��ب أن ي��تعلمها المحاس��ب والم��راجع  ) م��نظومة العل��وم(ب��يان طب��يعة المع��ارف  -
 .ي ظل التحوالت الراهنة لالقتصاد الدولي والمحلي المناسب ألداء المهمة ف

ب��يان ال��تكوين المهن��ي للمحاس��ب والم��راجع المناس��ب ل��يأخذ بع��دا دول��يا ويلب��ي حتم��ية       -
 .المرحلة

 :فروض الدراسة
 :وضع الفرضيات التاليةتم بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها، 

ي و المه��ارات المهن��ية  ال يتوف��ر المحاس��ب والم��راجع الجزائ��ري عل��ى التأه��يل العلم��   -
  .عمله ألداءالالزمة 

للمحاس���ب والم��راجع الجزائ���ري لتطوي���ر  ف���رص المس��تثمرين و الم���الك ال يوف��رون    -
 .تأهيله ومهاراته

 .بما يناسب التحوالت الدوليةالدولة الجزائرية ال تهتم بتطوير المهنة  -
المحاس���بة ال يس���اهم االلت���زام بتطب���يق معايي���ر المحاس���بة الدول���ية ف���ي تطوي���ر مه���نة      -

المدققين، والمستثمرين واألآاديميين  الذين لهم اهتمامات (والمراجعة من وجهة نظر  
 ).بحثية بالموضوع

 :أهمية الدراسة
      تبرز أهمية الدراسة من أهمية الجودة بشكل عام وجودة المعلومة المحاسبية بشكل خاص في مجال  

، وأن عمل المحاسب  )حاليين، أو مساهمين محتملينمساهمين  (اتخاذ القرارات آسبا لثقة المستثمرين  
   .والمراجع المتميز باألداء الدقيق من شانه توفير هذه الجودة 

 آ��ل م��ن القائم��ين عل�ى أم��ر مه��نة المحاس��بة والم��راجعة، وأس��اتذة الجامع��ات   ح��ثتح�اول الدراس��ة  و 
اس��ة العالق��ة ب��ين البي��ئة والباحث�ين الس��تيعاب أبع��اد المش��كلة، وتش��جيعهم عل��ى ط��رق مج��االت ال��بحث لدر  

 .المحاسبية المتغيرة باستمرار والمحاسب، والمهارات المهنية وقياسها واقتراح سبل تطويرها
 مهارات مهنية، قد يفيد التعرف عليها، جمهور المحاسبين والمراجعين والبيئة      تع�رض الدراس�ة   آم�ا   

 :المحيطة بهم إذا ما أحسن االستيعاب واالستخدام، فقـد تكون مهمة
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 ليتع�رفوا عل�ى الص�فات الت�ي يج�ب أن ي�تحلوا به�ا في مجال        ، للمحاس�بين والم�راجعين أنفس�هم      -
 . مهنتهم، والتي تمكنهم من رفع مستوى أدائهم محليا ودوليا

للمؤسسات على اختالفها، والتي تقوم بتعيين محاسبين ومراجعين للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة   -
 .االستشارية والتوجيهية خدماتهم االستفادة منلفائدتها أو 

لمص��الح الدول��ة والم��نظمات والهي��ئات المختص��ة ف��ي وض��ع خط��ط ب��رامج ال��تدريب وم��ناهج        -
الدراس���ة للمحاس���بين والم���راجعين المتدرب���ين ف���ي الجامع���ات و مراآ���ز ال���تدريب والمعاه���د،     

 .المختلفة، التي تقوم بتأهيل الدارسين لمزاولة المهنة
 

 : منهجية الدراسة
الدراس�ة وتحق�يق أه�دافها، ت�م اس�تخدام الم�نهج التكامل�ي، وه�و م�نهج م�رآب من               ألغ�راض إنج�از     
الوص���في، واالس���تقرائي، والتحليل���ي، واالس���تنباطي، واإلحص���ائي، والتاريخ���ي،  : م���ناهج ال���بحث اآلت���ية

 : إلى جانبين آما يليهاتم تقسيموالنقدي، أما خطة الدراسة فقد 

 .الجانب النظري للدراسة : 1

 .يداني للدراسةالجانب الم: 2

 .الجانب النظري : الفصل األول

يختص هذا الفصل بعرض مفهوم وخصائص المحاسب والمراجع المتميز وبيان دواعي الحاجة 
إلى محاسب ومراجع ذو تكوين علمي ومهني خاص يوائم طبيعة المرحلة ويلبي احتياجات المؤسسات 

 ).1(االقتصادية ويطمأن المستثمرين
مه�نة، أساسها القياس وتوصيل النتائج إلى من يهمهم موضوع القياس، وألن آل    ذل�ك الن المحاس�بة      

 ع�ن أداء عمليت�ي الق�ياس والتوص�يل، لذلك وجب امتالآه بعض     لم�ن المحاس�ب والم�راجع يعتب�ر مس�ؤو       
الس�مات والمه�ارات التي تكفل له جودة األداء، وتسمح له من خالل تطويرها التميز في هذا األداء، حتى         

 .ليته بالكيفية المالئمة للبيئة المحاسبية والرقابية التي يعمل بهائوجاحه في إخالء مسيتحقق ن
وه�ذا م��ا دع�ا الم��نظمات المهن�ية المحل��ية والدول�ية، إل��ى إص�دار معايي��ر ف�ي ش��كل ق�واعد وتوص��يات         

ة، بهدف بأهم�ية الع�ناية الفائق�ة بب�رامج التعلم والتعليم للتخصصات ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجع        
 .إعداد وتأهيل محاسبين ومراجعين ذوي مستوى معرفي راق جدا ومهارات مهنية فائقة

    و المعيار يمكن اعتباره بمثابة القاعدة التي توجه فعل وعمل المدقق، و من هنا يتبين أن المعايير       
من طرف  تمثل مرجع ألعمال المحاسبين والمراجعين، وتوضع هذه المعايير باالتفاق وباإلجماع     

منظمات مهنية عالمية متخصصة، وبمشارآة ومساهمة مكاتب التدقيق الكبرى، و نخلص بالقول إلى أن 
 وهي  )2.(المعايير عبارة  عن األنماط التي يجب أن يحترمها المراجع ويعتمد عليها أثناء أدائه لمهمته 

اد أولى المعايير في منتصف  وقد تم إعد. تستنتج منطقيا من الفروض والمفاهيم التي تبررها وتدعمها   
 )3( :السبعينات وهي بصفة عامة آما حددها مجمع المحاسبين االمرآيين تنقسم إلى ثالثة مجموعات   

                                                
 :إن امتالك المهارات يعطي مؤشرا جيدا على أن الفرد لديه اإلمكانية لألداء الكفء في مكان العمل، لمعرفة المزيد يرجى مراجعة 1

- IFAC Education Committee, IES 6: Assessment of Professional Capabilities and Competence ", 
(www. Ifac.org/store/category.tmpl?category=Education/, October, 2003), Para 3. 
2 Claude Grenier et Jean Bonbouche, Auditer et Contrôler les Activités de L�entreprise, édition Foucher, 
Paris, 2003., PP 98-99. 

 .53ص ، 1989  ، الرياض ، خالمري دار والتطبيق، النطرية بين المراجعة  ، هنكي أمرسون توماس، وليام 3
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 .معايير عامة. 
 . معايير العمل الميداني. 
 .معايير إعداد التقرير. 

 )4: ( وقد وضعت هذه المعايير لغرض تحقيق األهداف التالية
 .ساسية التي يجب إتباعها عند القيام بالتدقيق  تحديد المبادئ األ-      
 . إيجاد إطار مرجعي من أجل تطبيق وتوسيع نشاطات التدقيق  -      
 . إعداد مقاييس تحديد تنفيذ التدقيق الداخلي-     
 .   تسهيل تحسين اإلجراءات التنظيمية والعمليات -     

 وتأه�يل المحاس�ب والمراجع بشكل جيد،   ويمك�ن ذآ�ر العدي�د م�ن الم�نظمات المهن�ية المه�تمة ب�تكوين              
 IFAC : International( االتح�اد الدول�ي للمحاسبين  وف�ي مقدم�تها يأت�ي   والت�ي وض�عت معايي�ر له�ذا الغ�رض      

Fédération for Profession Accountants(،  معايي��ر دول��ية للمحاس��بين ة ، س��ت2003 ال��ذي أص��در ف��ي أآتوب��ر 
 مه���ارات مهن���ية  ( بع���نوان )3(ت المه���نة، م���نها المع���يار رق���م   المهني���ين، تمك���نهم م���ن اإللم���ام بمقتض���يا  

Professional Skills (    وال��ذي يتض��من تطوي��ر خم��س مجم��وعات م��ن المه��ارات ت��ندرج تح��ت الع��ناوين ، 
 )5 (:الرئيسة اآلتية

 وه�ي مه�ارات تمك�ن المحاس�ب م�ن تحص�يل المع�ارف المحاس�بية الالزمة              : مه�ارات ذهن�يــــة    (1)
مه��ارة : ع ه��ذه المه��ارات ف��ي س��تة مس��تويات م��رتبة تص��اعديا وه��ي    لح��ل مش��اآل العم��ل، وتق��  

 .المعرفة، ومهارة الفهم، ومهارة التطبيق، ومهارة التحليل، ومهارة الترآيب، ومهارة التقويم
وه�ي مه�ارات تمك�ن المحاس�ب م�ن خلق خلفية علمية تمكنه من حسن      : مه�ارات فن�ية ووظيف�ية     (2)

 .يقات األعداد، ومهارة استخدام تقنية المعلوماتاألداء، ومن أمثلتها مهارة استخدام تطب
وه�ي مه�ارات تمك�ن المحاسب من التعلم وتهذيب سلوآه وتغيير اتجاهاته         : مه�ارات شخص�يــة    (3)

بم��ا ي��الءم بي��ئة العم��ل، وم��ن أم��ثلة ه��ذه المه��ارات مه��ارة الق��درة عل��ى إدارة ال��ذات، ومه��ارة         
 .المبادرة، ومهارة القدرة على التأثير

وه��ي مه�ارات تمك��ن المحاس�ب م��ن االتص��ال   : مـل م�ع اآلخ��ريـن واالتص�ال به��م  ال��تعامه�ارات   (4)
والعم�ل م�ع اآلخ�رين لص�الح م�نفعة العم�ل، م�ثل مه�ارة ال�تفاوض، ومه�ارة العم�ل ض�من فرق                

 .العمل بفعالية
وه�ي مه�ارات تمك�ن المحاس�ب م�ن فهم مظاهر سير العمل       : مه�ارات تنظيم�ية وإدارة األعم�ال       (5)

بح ج��زء م��ن ف��ريق ص��نع الق��رار، وم��ن أم��ثلة ه��ذه المه��ارات مه��ارة   ف��ي بي��ئة عمل��ه، ألن��ه أص�� 
 .التخطيط االستراتيجي، ومهارة صنع القرار، ومهارة القيادة

وه�ناك الكثي�ر م�ن الهي�ئات والم�نظمات المه�تمة بالموض�وع وجميعها اتفق على ضرورة توفر              
ايير التدقيق  هناك من يصنف معجمل�ة م�ن المعايي�ر ف�ي المحاس�ب والم�راجع عل�ى ح�د سوى، ف          

بكيف�يات مخ�تلفة ولك�نها تص�ب ف�ي ال�نهاية ف�ي المجم�وعات ال�ثالثة الس�ابقة الذآ�ر وعل�ى س��بيل             
الم�ثال ن�ورد  التص�نيف المنش�ور م�ن ط�رف الم�نظمة المهن�ية  الدول�ية للتدق�يق، مختص�را  في             

 ) 6:(الشكل التالي
 
 

                                                
 .المرجع نفس 4

5 IFAC Education Committee, IES3: Professional Skills, (www.ifac.org/store/category.tmpl?category=Education/ 
,October,2003). 
6 Claude Grenier et Jean Bonbouche, op. cit, P 99. 
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 ير                                                المعاي
 

    
 

    معايير تأهيلية           
 

                      معايير وظيفية                معايير تطبيقية                            توصيات              
 
 المعايير التأهيلية تشرح المميزات التي يجب أن تتوفر في المنظمات أو األفراد الذين يقومون     -

 .بنشاطات التدقيق 
 المعايير الوظيفية تصف طبيعة نشاطات التدقيق الداخلي وتحدد معايير النوعية التي تسمح بتقييم -

 .النشاطات 
 . المعايير التطبيقية توضح المعايير العملية للمهمات الخاصة    -
 )7.(ونجد إضافة إلى المعايير نصوص تطبيقية ليست إجبارية و تعتبر بمثابة توصيات      

يل يرجى الرجوع إلى مجموعة المعايير المنشورة من طرف المنظمات الدولية     ولمزيد من التفاص
وبدورنا سنحاول تزويد الطالب ببعض التفاصيل حول هذه المعايير لكونها مهمة وتحكم نشاط المدقق   

 )8(.وتضبطه
 بهذه      و تتعلق المعايير العامة بالتكوين الشخصي لمزاولي مهنة الحاسبة و المراجعة،  و المقصود    

المعايير، أن الخدمات المهنية يجب أن تقدم على درجة من الكفاءة والمهارة بواسطة أشخاص مؤهلين         
ألنها تمثل مطالب أساسية تحتاج إليها      ) عامة(  و توصف هذه المعايير بأنها    .  علميا و مدربين مهنيا

، ألنها تنص على  "شخصية  " لمقابلة معايير العمل الميداني و إعداد التقرير بصورة مالئمة، و تعتبر    
 .الصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها المحاسب و المراجع  

    و من  ثم  يمكن  القول، بأنه  للحصول  على معلومات صحيحة وصادقة ومناسبة بجودة عالية،       
، على  يتعين  أن  يكون  المحاسب المعد لهذه المعلومات و المراجع الذي يبدي فيها رأيا فتيا محايدا

درجة  آبيرة  من التكوين و الكفاءة المهنية المتميزة، و أن يتمتع بالسلطة الكافية و باالستقالل   
 .المطلوب، و يتبع  قواعد  السلوك المهني  المتعارف  عليه

 و لقد اهتمت الهيئات والتنظيمات المهنية في الدول النامية بالتشريعات التي صدرت عن المنظمة            
 . يير و التي سوف  نتناول منها في هذا المبحث ما يتعلق بتكوين وتأهيل المحاسب والمراجع   الدولية للمعا
 . التأهيل العلمي و العملي:  المبحث األول

    بالرغم من أن  أي  شخص  قد  تتوفر  فيه  الكفاءة  في مجاالت  عديدة  إال أنه  ال يستطيع  مقابلة   
 التعليم الممتاز و الخبرة العميقة  في هذا  المجال و التي  تمكنه          احتياجات المحاسبة و المراجعة  بدون  

من انجاز األعمال المحاسبية بتميز و إبداء رأي فني  تثق  فيه  و تعتمد عليه  أطراف متعددة  لها 
 .مصالح بالمؤسسة، في  اتخاذ  قرارات تشغيلية واستثمارية هامة ومختلفة  

  )9:(ر عاملين أساسين في المحاسب و المراجع المتميز وهما و ينص هذا المعيار على ضرورة تواف 
                                                

7 Claude Grenier et Jean Bonbouche, op. cit, P 100. 
8 www.theiia.org 

  .56ص اإلسكندرية  ، : األسس  العلمية  و العملية  الدار  الجامعية  : عبد الفتاح  الصحن و آخرون ، أسس  المراجعة  المراجعة . 9
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 :  التأهيل العلمي. 1
على المحاسب أو المراجع أن يكون على درجة آبيرة من التحصيل العلمي في مجالي المحاسبة و 
المراجعة و الذي يتحقق من خالل الدراسة األآاديمية في المعاهد و الكليات والمراآز المختصة بذلك،     

والقاعدة العامة ترى و أن . جب أن يتوج ذلك التكوين بشهادة جامعية عليا معترف بها دولياإذ ي
الحصول على هذه الشهادة قد اليكفي بل يجب مواصلة التكوين وتجديد المعارف باستمرار، فالمراجع  

ال يكون  الناجح هو الذي  يدرك  أن مستوى  التعليم  الذي  حصل عليه  منذ  عدة سنوات  مضت ربما  
  فالمحاسب و المراجع  على حد ).10(آافيا  لمقابلة  متطلبات  المعيار  العام  األول من معايير المراجعة

سواء مطالبان و بصفة مستمرة ،  بتحديث  معلوماتهما واإللمام بأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية         
، اليابان والواليات المتحدة ،  بجهد آبير في محيط المهنة، و تقوم المنظمات المهنية خاصة في أوروبا 

في هذا الغرض عن طريق  تقديم  برنامج  دائم يضمن التعليم  المستمر  لألعضاء العاملين  بالمهنة،       
إيمانا بان المحاسب والمراجع يجب أن  يكون مواآبا للتغيرات البيئية بكل أبعادها وان يكون أيضا على              

جديدة التي تصدر  عن هيئة معايير المحاسبة  والمراجعة التي تصدر عن     معرفة  تامة  باإلصدارات  ال
لجنة معايير الدولية واإلصدارات  التي تنشرها المنظمات والهيئات األخرى محلية آانت أو دولية،    

و يحصل  آثير    . وآل ما يتعلق  بآداب  وسلوك  المهنة و جميع  البيانات  الرسمية  األخرى الصادرة 
سبين والمراجعين  على دراسات مجانية على نفقة الدولة أو المنظمة أو المؤسسة لفائدة  من المحا

 .محاسبيها وذلك  لتنمية  المهارات الفنية  لهؤالء 
  و آما يتطلب األمر من المؤسسات األآاديمية خاصة تجديد المقررات الدراسية بما يوافق تغير البيئة     

الكفاءة المطلوبة للمحاسب والمراجع في مجاالت التخصص، و       المحاسبية، آوسيلة فعالة لالحتفاظ ب
موضوع  التعليم  المستمر من األهمية بمكان، إذ نجد بعض الواليات  في أمريكا  ال تجدد  ترخيص   

(   المحاسب  إال إذا قدم  ما  يثبت حضوره عددا  من المقررات  الدراسية اإلضافية المعدة لهذا الغرض      
آان  هذا االلتزام  قانونيا  أو غير   للتعليم المستمر، و سواء )  سنوات3سية  آل  ساعة  درا120مثال 

ذلك ،  فيجب على المحاسب والمراجع  أن يقبل االلتزام  بأن  يكون  على درجة  عالية  من الكفاءة  في          
 ).11(جميع  أوجه  عمله

ة  و لكن  يتطلب  جوانب  المعرفة   إن  هذا المعيار  ال يجب  أن  يقتصر  فقط  على الجوانب  المحاسبي
األخرى مثل العلوم السلوآية و اإلدارة و طرق االتصال  باإلضافة  إلى الطرق  الكمية  المختلفة  

الخ،  و تكنولوجيا المعلومات و التي  تمكن المحاسب من انجاز األعمال    ...آاإلحصاء،  بحوث  العمليات
 الن األفراد ).12( المحايد  فيما  يعرض  عليه  من قوائم  و تقاريربدقة و المراجع  من  إبداء  رأيه الفتي 

الذين يخططون ليصبحون محاسبين و مراجعين  أآفاء  يجب أن  يتميزوا  باالجتهاد و االتجاه  السليم  
نحو  التعلم وتطبيق  ما هو   جديد  و الذي  ينبع  من  الشعور  الذاتي    بأن  الدور المنوط بهذه المهمة  

 .ثقيل جدا
 ).الخبرة المهنية  ( التأهيل العملي:  2

      إن تحقيق الكفاءة المهنية تبدأ بالشهادة والمستوى األآاديمي للمحاسب و للمراجع و من ثم تمتد إلى  
الخبرة الميدانية التالية، إذ يجب على آل مهني أن  يجري  التدريب  المالئم لمقابلة  متطلبات  المهام   

أي  يجب  أن  .  ،  عن طريق  قضاء   فترة  زمنية  محددة  لدى  أحد  مزاولي  المهنةالتي تنتظره 

                                                
حي  القاضي  وحسين دحدوح أساسيات التدقيق  في ظل  المعايير  األمريكية  و الدولية ، دار  وراق  للنشر  و التوزيع  عمان  .  10

  .74 ،ص 1999
  .82 ،ص 1996المفاهيم  و المعايير  و االجراءات  مطابع  جامعة  الملك  سعود  : مصطفى  عيف خضير، المراهبة / د 11
شحاتة  السيد  شحاتة ، دراسات  في االتجاهات  الحديثة  في المراجعة ، الدار الجامعية  اإلسكندرية  /   أحمد  البدوي  ، دمنصور  12

  .27 ص  2002-2003
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يحصل  على المهارة  المهنية  من  شخص أآثر منه  خبرة ودراية، فاالختالفات في الممارسة  و           
التطبيق  العملي  تنشأ من تفاوت خبرات األشخاص،  و من  ثم  فعلى  المدرب  أن  يحيط  المتدرب      

عناية  و إشرافه جيد و تقديم  العون  له  خالل  فترة  التدريب و هذا  يمثل  أحد  المسؤوليات  الملقاة       ب
على  عاتق  أعضاء  المهنة، على الرغم من أن غالبية  المتدربين  سوف  يترآون العمل  بعد  فترة   

عة  أخرى  أو العمل  في التدريب لمزاولة  المهنة  لحسابهم  الخاص، أو العمل لدى  مكاتب  مراج 
و مع  ذلك فيجب على المدرب  تزويدهم  بالخبرة  الالزمة  ألداء    . )13(الوظائف المحاسبية  األخرى 

األعمال المتعلقة بمهنتهم  آما  لو آان  موقنا  من بقاءهم  في  مكتبة،  فالمدرب عليه  التزام  مهني  
مساعدة  المتدربين  على الحصول على الخبرة    بمشاطرة  اآلخرين  في معلوماته  و خبرته  و في  

 .الكافية  لكي  يصبحوا محاسبين متميزين و مراجعين  مؤهلين
      إن التأهيل  العلمي و العملي  يكمل  آل  منهما  اآلخر  عند  قيام  المراجع  بأداء  مهمته، و يجب   

 و يطبق  التوصيات  التي   أن  يتضمن  برنامج  تدريب  المراجع  أحدث  التطورات  و يدرس 
تصورها  الهيئات  المهنية  المتخصصة في الشؤون  المحاسبية  و الخاصة  بالمبادئ  المحاسبية  و         

 . )14(إجراءات  المراجعة 
 

 . االستقالل و الحياد:  المبحث الثاني
ولدة لها، إلى         يسعى مستعملو المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية الم

و هذه  الثقة  و . الحصول على معلومات ذات ثقة و مصداقية لالعتماد عليها في اتخاذ قرارات مستقبلية 
المصداقية  تنبع  من  مدى  استقالل و حياد  المراجع  في إبداء  رأي  يقوم  على النزاهة  و 

أن  ينقصه الحياد الالزم لالعتماد  على الموضوعية،  فمهما آانت  آفاءة  المراجع  الفنية  فإنه ال يجب  
ما يرد  في تقريره، و نعني بالحياد أن  يلتزم  المراجع  بالنزاهة  ليس  فقط  فيما  يتعلق بتقييم أداء         

إدارة  المشروع أو بما يتعلق بأداء واجبه تجاه المالك الذين وضعوا فيه تلك الثقة،  بل  أيضا  فيما            
 التي  قد  تعتمد  على تقريره  آالمقرضين،  المستثمرين الحاليين  و         يتعلق  باألطراف  األخرى 

 .الخ ... المرتقبين  
      و من المهم  جدا  للمهنة  أن توفر  عنصر  الثقة  في حياد  المراجع  خاصة المستقل بمعنى  

زع  هذه الثقة   الخارجي،  وأن تطمأن األطراف ذات  المصالح  و مستخدمي  القوائم المالية،  و قد  تتزع
إذا  ظهر دليل  على أن  الحياد  غير  متوافر  أو لوجود  ظروف  يعتقد  ذوي المصالح  أنها  من  
المحتمل  أن تؤثر  على الحياد،  فمثال  المراجع  الخارجي الذي يقوم بمراجعة  أعمال مؤسسة  آان  

  المحاسبية أن يرفضوه آمراجع  لهذه    في يوم  ما  مديرا  لها، أو شريكا  فمن حق مستخدمو  المعلومات
المؤسسة  بالرغم من أنه  قد  يكون  نزيها  في رأيه  و ذلك  العتقادهم  بأنه  في الواقع سيكون  مراجعا     

 .)15(لعناصر ناتجة  عن  قرارات اشترك  في اتخاذها و لو بصورة  جزئية    
ه أيضا  أن  يتجنب  المواقف  التي  لذلك فالمراجع ال يجب  أن  يكون  محايدا فحسب، بل يجب علي

 .تؤدي  إلى تشكيك  الغير  في  حياده 
 
 .شروط استقالل المراجع :  1

       إن تحديد مدى الثقة و االعتقاد على رأي المراجع يكون على أساس مدى استقالليته و حياده، لذا 
 . مراجعينبغي توافر الشرطين أو العاملين التاليين لتحديد مدى استقاللية ال 

                                                
 .42محمد أحمد خليل،  المراجعة و الرقابة الداخلية، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية، ص .   13
 51 ، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق،  دار الجامعات المصرية ،اإلسكندرية ، ص   عبد  الفتاح  الصحن  و آخرون .14

  .43   محمد  أحمد خليل ، مرجع  سابق  ، ص -) 15(
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  .عدم وجود  مصالح  مادية  للمراجع. أ
     بمعنى  يجب  أن  ال تكون  له  مصالح  مادية مع المؤسسة التي يقوم  بمراجعتها،  و أن  ال تكون 

ألحد  أقاربه  مصالح  من نفس  النوع، ألن  وجود ذلك  قد  يؤثر  على استقالليته  في إبداء  الرأي  
ائم العالية  الختامية ، و هذا  بطبيعة الحال  باستثناء  أتعابه  المتفق  عليها ، الفني  المحايد  في القو

بمعنى  أنه  ال يجب  أن يكون  المراجع  الخارجي  أحد  المساهمين  أو الشرآاء  في  المؤسسة  التي     
 ).16 (يراجع  حساباتها  أو أن  يكون  من  بين  العاملين بها 

 
 . ذهنياالستقالل الذاتي أو ال. ب

    بمعنى  استقالل  المراجع  مهنيا  من  خالل  عدم  وجود أية  ضغوط  أو تدخل  من جانب  العميل   
أو سلطة عليا  في الدور  الذي  يقوم  به  المراجع  بشأن  التحقق  من  سالمة  الدفاتر  و دقة  تمثيل   

، و  يمكن  تحقيق  ذلك  من خالل عدد  من القوائم  العالية  لنتائج  األعمال  و المرآز المالي  للمشروع
مظاهر  الضغط ،  و من بينها  إجراءات  تعيين  و عزل  المراجع  الخارجي و آيفية  تحديد  أتعابه،          

ففي  هذه  الحالة  ال تترك  تلك  اإلجراءات  في يد الجهة  التي يتم  مراجعة أعمالها  أال  و هي  إدارة            
الشرآاء و    ( يد  التعيين  و العزل  و تحديد  األتعاب  من خالل  المالك   المشروع  و لذلك  يتم  في 

، وعند التفكير  في عزل  المراجع  يعطي  له  الحق  في الدفاع  عن     )الجمعية  العمومية  للمساهمين 
وجهة  نظره  و مناقشة  أسباب  العزل ، آل  ذلك  بهدف  عدم  استخدام  تلك  الجوانب  آأدوات ضغط          

 ).17 (ى المراجع  بما  يضعف  من  معيار  االستقالل  المطلوبعل
مما سبق نستنتج  أنه لكي  يتحقق  االستقالل  الكامل في المراجع  البد  أن  يتوافر  الشرطين  أو 

العاملين  األول  و الثاني  ال  فصل  بينهما، ألن فقدان أحدهما  يضعف  أو يلغي  تماما الثاني  و من  ثم       
 .الل  الكامل االستق

 
 .أبعاد استقالل  المراجع : 2

   في ظل توافر الشرطين السابقين في شخص المراجع،  يمكن أن تحدد األبعاد الدالة على استقالل     
 .المراجع

 
  :  االستقالل  في إعداد  برنامج  المراجعة .أ

 المراجعة، من  ناحية  تحديد    بمعنى  أنه  البد  أن  يتمتع  المراجع  بحرية  آاملة  عن  إعداده  لبرنامج    
خطوات العمل  و حجم  العمل  المطلوب  أداءه  و ذلك  في حدود  اإلطار  العام  للمهام  الواجب       
فحصها  بدون أي  تدخل  من  اإلدارة  في  استبعاد  أو تحديد  أو تعديل ما تم  أخذه  من  طرف   

 حددها  المراجع  أو التأثير  على المراجع   المراجع في برنامجه و آذلك  تعديل اإلجراءات  التي 
 ).18 (لفحص مجاالت لم  ترد  بالبرنامج  الموضوع

و يعني  ذلك عدم  وجود  أية  ضغوط  أو تدخل في عملية  :  االستقالل في مجال  الفحص  : ثانيا  
حص،  و  اختيار  المجاالت  و األنشطة  و السياسات  و المفردات  التي سوف  تخضع  لعملية  الف    

 :  يتضمن  ذلك  عدة  جوانب  أهمها 
 حق  المراجع  الكامل في االطالع  و الفحص  لجميع  سجالت  و دفاتر  و مكاتب  و فروع  الشرآة  -1

 .و آذلك  الحق  في جمع  المعلومات  من أية  مصادر  
                                                

  .41  محمد  التهامي طواهر، مسعود  صديقي، المراجعة  و تدقيق  الحسابات  ، ديوان  المطبوعات  الجامعية  ، ص  -) 16(
  .67فتاح  الصحن  و آخرون  ، مرجع  سابق  ، ص     عبد  ال-) 17(
  .73ص  . 1993  محمد  سمير  الصبان،  األصول  العلمية  للمراجعة  بين  النظرية  و التطبيق  الدار  الجامعية  -) 18(
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عمليات  الفحص  و أداء   التعاون المثمر  و الفعال  بين  لمراجع  و بين  العاملين  بالشرآة  خالل  -2
 .االختيارات  

 عدم  تدخل اإلدارة  في محاولة  تحديد  المجاالت  و المفردات  و المستندات التي  تخضع للفحص ، -3
 .أو  محاولة قبول  المراجع  لبعض  المفردات  و المستندات  دون  مراجعة أو فحص 

لمتبادلة  مما يؤثر  على  عمليات  الشخص و   البعد  عن  العالقات  الشخصية  و خلق  المصالح  ا-4
 .)19(إبداء الرأي 

بمعنى  عدم  وجود أي تدخل أو  ضغوط  للتأثير  على إظهار  : االستقالل في مجال  إعداد التقرير  .  ب
الحقائق  التي  تم اآتشافها  خالل  عمليات  الفحص  أو التأثير  على طبيعة  الرأي  النهائي  عن  القوائم        

 .لية  الختامية محل الدراسةالما
 :  إن هذا  االستقالل  يتضمن  عدة  جوانب أهمها 

 .  عدم  وجود أي  تدخل  أو وصاية  من الغير  لتعديل  أية  حقائق  في التقرير -1
  تجنب  استبعاد  بعض  العناصر  ذات  األهمية  من التقرير  الرسمي للمراجع  و المرفق  مع   -2

 . على الرغم  من  وجودها  في تقارير  أخرى  قد  تكون  غير  رسمية  القوائم  المالية 
  تجنب  استخدام العبارات  و األلفاظ  الغامضة أو التي  تحمل  أآثر  من معنى  سواء  بقصد  أو  -3

 .)20(دون قصد، و ذلك  عند  إبداء  الرأي  أو ذآر  التحفظات  و التوصيات  في تقرير  المراجعة  
إذا   :"  تصور  العالقة  بين مجال  الفحص  و آيفية  إعداد التقرير، من خالل  القول  بأنه  و يمكن  *  

أخبرتنا  بما  يجب  أن  تقوم  به  من فحص،  فسوف  نخبرك  بما  يمكن  أن  تكتبه  في  تقريرنا ، و إذا    
ليك  القيام به  من فحص  و أخبرتنا  بماذا  تريد  أن  تقوله  في  تقريرنا  فسوف  نخبرك  بما  يتعين  ع 

 .)21( "اختبارات  
 

 .بذل العناية المهنية الالزمة:  المبحث الثالث
 :        بنص  المعيار  الثالث  من المعايير  العامة  على  ما يلي

و هذا  ". يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الواجبة في القيام بعملية الفحص و في إعداد تقريره " 
لهدف  منه  هو الحكم  على  درجة  جودة  أداء  المراجع  لعمله، فمن  حق  الجمهور  العام   المعيار  ا

أن  يتوقع تمتع  المراجع بالمهارات  التي  يمتلكها  عادة  األشخاص  اآلخرون  المشتغلون  بالمهنة  
  في عمله  درجة  العناية  و المهارة  المعقولة، فإذا  لم  يتمتع   نفسها  ، و يجب  على  المراجع  أن  يبذل

المراجع  بالمهارات  الالزمة أو إذا لم  يمارس درجة  العناية  الواجبة  في  أدائه  لعمله  فإن  سلوآه في  
  . هذه  الحالة  ال يتفق  مع آداب  و أخالقيات  المهنة،  آما  أنه  يخل  أيضا  بواجباته القانونية

و معيار العناية المهنية يوجب على آل شخص يعمل في مكتب المراجع تخطيط عملية المراجعة  
تخطيطا آافيا،  و جمع قدر آاف من أدلة اإلثبات المقنعة وإعداد أوراق المراجعة بعناية و تقييم القوائم   

 ).22 (المالية،  و إعداد التقرير الذي يحتوي على رأيه بكل دقة
سبق  نقول  بأنه  على المراجع  احترام  نصوص العقد  الذي  يربطه  بالمؤسسة  محل  انطالقا  مما  

المراجعة  و ان  يبذل  في  انجاز  المهمة  المسطرة  عناية  الرجل  المعتاد،  و إن  أي  اخفاق  في ذلك        
آل    فقط بل  أمام  ) صاحب  المؤسسة  ( سوف يترتب  عنه مساءلة  المراجع  ليس  أمام العميل   

األطراف التي لها  مصلحة  من  عملية  المراجعة،  لذلك  فقد  خصصنا  جزءا  من هذا  المبحث     
                                                

  .74   محمد  سمير  الصبان، نفس  المرجع  السابق،  ص  -) 19(
  .68المرجع  السابق ، ص      عبد الفتاح  الصحن و آخرون ، نفس  -) 20(
  .69   عبد الفتاح  الصحن و آخرون ، نفس  المرجع  السابق ، ص   -) 21(
  . 45 ، ص  1996المفاهيم  و المعايير  و اإلجراءات  ، مطابع  جامعة  الملك سعود  :   مصطفى  حسنين  خضير ،  المراجعة  -) 22(
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سنتناول  فيه  بشيء  من  االختصار  هذه  المسؤوليات  و قبلها سوف  نتعرض  أيضا  بصورة     
ي  يتحملها  هذا   موجزة  ألنواع  األخطاء  التي  قد  يرتكبها  المراجع  و تترتب  عنها  المسؤولية  الت    

 .األخير 
 
 .أنـواع  األخطاء : 1

 ).23(:      ترتب  األخطاء  بحسب  األهمية فهناك  الخطأ البسيط و العفوي  و هناك  التقصير  
إن اإلنسان خطاء بطبعه،  و عليه فإن الخطأ العفوي هو ما يرتكبه الشخص الحريص  : الخطأ العفوي :أ

 .الخ ....ارتكاب أخطاء حسابية، الترحيل   :  ل على شؤونه و الساهر على مصالحه مث
و  يفرق  بين  التقصير اليسير ، وهو  خطأ يرتكبه  الرجل  العادي عند  قيامه  بشؤونه     : التقصير:ب 

االآتفاء  بتصريحات  المسئولين دون  مراجعة  قوائم  الجرد،  و التقصير  الجسيم  ،       :  الخاصة  مثل 
لشخص العادي  و اقل الناس  اهتماما بشؤونه  مثل  توزيع  أرباح       الذي  ال يفترض  أن يرتكبه  ا

 . الخ ...خيالية، االآتفاء  بمراجعة العمليات  الحسابية  فقط  
 .)24(و إذا  آان  المراجع  الخارجي  غير مسئول عن الخطأ التافه  فهو مسئول عن  آل  تقصير  *  
 . مسؤولية  المراجع  :  2

ى العموم  مسئوال  مسؤولية  بحسب  الوسائل  و ليس  بحسب النتائج،  وهو     يعتبر  المراجع  عل
 .)25(مسئوال  مسؤولية  مدنية،  جنائية و تأديبية 

وعليه تعويض  ) الطرف الثالث ( إن المراجع مسئول تجاه العميل وتجاه الغير    : المسؤولية المدنية: أوال
ارتكاب أخطاء وتقصير، غير أنه ال بد من إثبات   الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهؤالء في حالة  

 . الضرر ناتج بصفة مباشرة أو غير مباشرة من تلك األخطاء وذلك التقصير   
قد يجد المرجع نفسه مسئوال جنائيا عند مخالفته بعض نصوص القانون في      : المسؤولية الجنائية ثانيا 

 : الحاالت التالية 
آأن يتعمد تزوير أي بيانات أو آتابة مالحظات وتفسيرات          تقديم معلومات آاذبة حول وضعية المؤسسة  

 .إلخ ...مضللة على طلب أو تقرير أو مستند يجب تقديمه وفقا لهذا القانون  
 .عدم احترام سر المهنة 

بواجباته حسب ما تنص  عليه قواعد   , إذا أخل المراجع باعتباره آعضو   : المسؤولية التأديبية : ثالثا 
المهنية التي ينتسب إليها ، فقد يتلقى المعني باألمر إنذارا    أو لوما ، فالتوقيف          الجمعيات و المنظمات   

 . المؤقت عن مزاولة المهنة إلى شطب االسم من جدول األعضاء المرخص لهم بمزاولة المهنة 
 تتعلق المعايير العامة بالتأهيل والصفات الشخصية للمدقق وعالقتها بجودة ونوعية   :      وخالصة نقول

األداء المطلوب في مثل هذه المهام،  فيجب أن يكون عال التكوين والخبر والمهارة،  وقد تبنى مجمع  
 : المحاسبين القانونيين األمريكي معايير عامة في ثالثة مجموعات   

 يجب أن يكون المدقق من األشخاص المدربين وذو آفاءة عالية وان يتمتع بقدر آاف من التأهيل      -
 .العلمي والعملي 

 . أن يكون محتفظا بشخصيته وتفكيره المستقل بعيدا عن أية مؤثرات قد تؤثر في نوعية عمله -
 يجب أن يبذل آل جهده والعناية الكافية في قيامه بعملية التدقيق وأن يكون حذر عند ممارسته للمهنة -

 .وعند أداء المهمة وإعداد التقرير 
                                                

 2003الحساابات   من النظرية  إلى التطبيق  ، ديوان  المطبوعات  الجامعية ، الجزائر،  المراجعة  و مراقبة  /    محمد  بوتين  -) 23(
  .37ص 

 37 ص � المرجع السابق �   محمد بوتين -) 24(
    57 ص � المرجع السابق �  محمد بوتين -) 25(
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 .الجانب الميداني : الفصل الثاني
 الجانب التطبيقي من الدراسة في تحقيق الهدف العملي، وذلك من خالل تجميع وتحليل         يعتمد

 : لي ـ واآلخر تحلي، األول ميداني؛البيانات المطلوبة  لذلك، وتشتمل الدراسة العملية على جانبين 
 بعض المهارات لعينة مجتمع  )26( في هذا الجانب قياستم: مجتمع الدراسة. المبحث األول

 :  ويشتمل هذا الجانب على عدة مراحل هي آالتالي   الدراسة، 
 فرد مستجوب، من الفئات  614يتكون مجتمع الدراسة، والبالغ عدده  : تحديد مجتمع الدراسة/ 1 

 : التالية 
والخبراء المحاسبون المعتمدون   ) محافظ�و الحس�ابات   (مدقق�و الحس�ابات الخارجي�ين     المحاس�بون،    -1

 . فردا398المصف الوطني، والبالغ عددهم والمنخرطون في جمعية المحاسبين أو 
وتم اختيار مفردات عينة البحث منهم من بين المستثمرين من المؤسسات     . المس�تثمرين والم�الك    -2

 ف��ردا؛ وذل��ك لض��مان 191والممثل��ين بالش��رآات ال��تجارية والص��ناعية والخدم��ية، ال��بالغ ع��ددها  
 .لحصول على نتائج أآثر دقةاختيار العينة المختصة وذات المعرفة بموضوع الدراسة وا

 .  فردا25 االآادميين ممن لهم اهتمامات بحثية بالموضوع من جامعات جزائرية والبالغ عددهم -3
 : توزيع عينة الدراسة/2

نظ�ًرا لع�دم تناس�ب ع�دد المف�ردات ف�ي آل فئة من الفئات التي يتكون منها مجتمع الدراسة، فقد تم اختيار            
ية، ح��يث ت��م اخت��يار آام��ل الع��دد الموج��ود م��ن االآادمي��ين ال��ذين له��م      عي��نة طبق��ية عش��وائية غي��ر تناس��ب  

اه�تمامات بحث�ية بالموض�وع نظ�ًرا لص�غر حجم هذه الفئة مقارنة مع الفئات األخرى ، وذلك على حساب        
 :عدد أفراد العينة في الفئات األخرى، وبالتالي تكون النتيجة آما في الجدول الموالي

 
 لدراسةتوزيع عينة ا) 1(جدول رقم 

المجموع من لهم اهتمامات ب

بالموضوع
المستثمرين والمال

المحاسبين

والمدققين

 

614  المجتمع 398 191 25

100% 4.1% 31.1% 64,8%  النسبة

236  العينة 140 66 30

100% 12.7% 28% 59.3%  النسبة

178 المستجيبين 110 51 17

                                                
ويالزم القياس مصطلحان يرتبطان به ارتباطا  هو أرقام تعطى بموجب قواعد لتمثيل مقادير الصفات الموجودة في األشياء، القياس ) (26

 وهو غالبا ما يتضمن مجموعة قياسية موحدة من ،ضيقهماأ، ويعتبر االختبار " Evaluationالتقويم " ، و "Testاالختبار " وثيقا هما 
 يمثل مقدار ،آمي رقمي نحصل على قياس ،ه السلسلة من األسئلةذ ونتيجة إلجابته عن ه،ا الفرد المفحوصعليهاألسئلة لكي يجيب 

االختبارات عبد الجليل إبراهيم الزوبعي، وآخرون، : المرجع. لك الشخص، وهو ما انتهجته الباحثةذوجود خاصية معينة لدى 
 .7، ص ) 1981جامعة الموصل، :  الجمهورية العراقية، وزارة التعليم والبحث العلمي(، والمقاييس النفسية
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75.1% نسبة االستجابة 78% 77.3% 56.7%

تماد مقياس         م اـع د ـت  المكون من خمس درجات لتحديد درجة أهمية آل بند من بنود اإلستبانة،   Likertوـق
 :وذلك آما هو موضح بالجدول التالي

 
 )2(جدول رقم 

 مقياس تحديد األهمية النسبية

 الدرجة األهمية
 1 دائًما
 2 غالًبا
 3 أحياًنا
 4 نادًرا

 5 على نحو معدوم
يا        م وضـع مـق ا ـت ياس الترتيبي             آـم تخدام المـق وًال باـس ابي مدـل ام إلعطـاء الوـسط الحـس ذه األرـق ي لـه س ترتيـب

 :لألهمية، وذلك لالستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج، وذلك آما هو موضح بالجدول التالي
 )3(جدول رقم 

 مقياس تحديد األهمية النسبية للوسط الحسابي

 الوسط الحسابي األهمية األهمية

 1.75أقل من  -1 دائًما أو مهم جًدا

 2.5 أقل من - 1.75 غالًبا أو مهم
 3.25 أقل من � 2.5 أحياًنا أو متوسط األهمية
 4 أقل من � 3.25 نادًرا أو قليل األهمية
 5 � 4 على نحو معدوم أو عديم األهمية

 
 
 :خصائص عينة الدراسة/3

ليمــي لمدققــي الحســابات، والمســتثمرين ومــن لهــم   أدنــاه بــأن المســتوى التع ) 4(يالحــظ مــن الجــدول رقــم  
ية باالستثمار يعد مرتفًعا، حيث آانت األآثرية ممن يحملون درجة ليسانس في التخصص          تمامات بحـث اـه

بته      ا نـس ابات، و      % 58وبـم ي الحـس نة مدقـق ي عـي ن إجماـل % 41من إجمالي عينة المستثمرين، و % 65ـم
م اهتمام          ذين لـه نة األـشخاص اـل ي عـي ن إجماـل % 96ات بحثية باالستثمار، ونستطيع القول بأن أآثر من ـم

ن عينة الدراسة بشكل إجمالي يحملون مؤهالت علمية جامعية، وهذا يعني أن عينة الدراسة تمثل الفئة         ـم
 .المؤهلة علمًيا القادرة على اإلجابة على أسئلة االستبانة

نوات             دد ـس تعلقة بـع ة الـم تائج الدراـس دول أيضًـا ـن ر الـج ا يظـه الخبرة، وقد تم توزيع سنوات الخبرة إلى آـم
ع فئات تبدأ من اقل من سنة وتنتهي إلى           للفئة التي % 42حيث بلغت أعلى نسبة . سنوات فأآثر) 10(أرـب

ين      ع ـب ن   -4تـق ل ـم للفئة % 67 سنوات لفئة مدققي الحسابات الخارجيين، في حين بلغت أعلى نسبة 10 أـق
ين       ع ـب ي تـق ن   � 10الـت ر ـم نوات ل 10 أآـث تثمرين، وبلغت أعلى نسبة    ـس ئة المـس للفئة التي تقع بين % 71ـف
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ر من     � 10  سنوات لفئة األشخاص الذين لهم اهتمامات بحثية باالستثمار، مما يدل على أن أفراد     10 أآـث
 .عينة الدراسة يتمتعون بخبرة جيدة، مما سينعكس إيجاًبا على نتائج الدراسة

 )4(جدول 

 برة لعينة الدراسةالمؤهل العلمي وعدد سنوات الخ
من لهم اهتمامات بحثية 

 باالستثمار

 المدققين المستثمرين

التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 الخاصية

 المؤهل العلمي. 1      

 دبلوم. أ 1 1% 5 10% - -

 ليسانس. ب 64 58% 33 65% 7 41%
 دراسات عليا. ج 13 12% 9 18% 5 29%

29%  5     

17 

8 % 4 

51 

29% 32 

110 
 )شهادات مهنية (أخرى . د

                 المجموع
 عدد سنوات الخبرة. 2      

 أقل من سنة. أ 8 7% 1 2% - -

  سنوات4 أقل من � 1. ب 27 25% 5 10% 1 6%
 سنوات10 أقل من � 4. ج 46 42% 11 22% 4 24%

 سنوات10 أآثر من � 10. د 29 26% 34 67% 12 71%

 

 
 : تصميم أداة القياس /  4

 اسميه  لقياس مدى توفر المهارات المهنية لدى مجتمع الدراسة، أطلق عل ،تم تصميم مقياس
 عبارة تعبر عن  المهارات   30 عبارة عن استمارة تحتوى على  وهو، )المهارات المهنية  مقياس (  

 والواردة في اإلطار النظري لهذا النوع من   ،ات اإلجرائية لها  المهنية التي تم اختيارها في ضوء التعريف    
الدراسات، وتعبر أيضا عن األنشطة التي يبذلها المحاسبون لتطوير تلك المهارات، حيث تم التعبير عن          
بعض هذه األنشطة ضمنيا في العبارات التي تقيس مهارة المعرفة، وتم التعبير عن بعضها اآلخر    

 .بعبارات منفصلة  
 :  اختيار العينة االستطالعية/ 5
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لمعرفة بعض المعلومات الالزمة لتعديل وضبط  محاسبا 18مكونة من تم اختيار عينة استطالعية 
مة الصياغة اللغوية للعبارات الواردة في استمارة المقياس لفهم عينة الدراسة، ئالمقياس، مثل مدى مال

 . غراقه لإلجابة عن استمارة المقياس  وتعديلها إذا تطلب األمر، ولحساب الوقت الالزم است
 : الصدق والثبات  اختيار عينة / 6

 للتحقق  وذلك من أجل إجراء اختبارات صدق وثبات المقياس    محاسبا 32مكونة من تم اختيار عينة 
 . للدراسة)27( من توفر الشروط السيكومترية

 : التطبيق النهائي الستمارة المقياس    / 7
، والمطلوب هو اإلجابة بأحد ثالث     على المبحوثين في أماآن عملهم  تم توزيع استمارة االستفتاء    

  . أو أحيانا، أو ال،نعم: إجابات  
 :اختبار الفرضيات. المبحث الثاني

اإلحصائي للعلوم االجتماعية في برنامج  باستخدام ال، تم في هذا الجانب اختبار فروض الدراسة     
 . ) SPSS: Version 11 (الحاسب اآللي

 :على نتائج نوجزها فيما يلي وتحصلنا 
 :الفرضية األولى

ال يتوفر المحاسب والمراجع الجزائري على التأهيل العلمي و المهارات           تقول هذه الفرضية بأنه
 .عمله ألداءالمهنية الالزمة 

 : وبعد االختبار آانت النتائج وفقا للبرنامج المذآور  آما يلي
 

لمذآور، أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي    وجد من خالل نتائج البرنامج ا
- t، وقد بلغت قيمة 0.80667 بانحراف معياري  1.8503المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي  

ال   :  ، ومن ثم نرفض الفرضية القائلة   0.05، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من   14.150
  .عمله ألداءعلى التأهيل العلمي و المهارات المهنية الالزمة   يتوفر المحاسب والمراجع الجزائري   

 : الفرضية الثانية
للمحاسب والمراجع الجزائري فرص  تق�ول ه�ذه الفرض�ية بأن المستثمرين و المالك ال يوفرون      

 .لتطوير تأهيله ومهاراته
ط الحسابي وج�د م�ن خ�الل الن�تائج المتوص�ل إل�يها أن متوس�ط إجاب�ات ه�ذه الف�ئة أق�ل من المتوس             

- t، وق��د بلغ��ت ق��يمة  0.40008 بانح��راف مع��ياري  2.0417المفت��رض، ح��يث بل��غ المتوس��ط الحس��ابي   
بان : ، ومن ثم نرفض الفرضية القائلة 0.05، وه�ي ذات دالل�ة إحص�ائية ع�ند مس�توى أق�ل من         13.692

 .اراته للمحاسب والمراجع الجزائري لتطوير تأهيله ومه فرص المستثمرين و المالك ال يوفرون 
  

 :الفرضية الثالثة
 .بما يناسب التحوالت الدوليةالدولة الجزائرية ال تهتم بتطوير المهنة   تقول هذه الفرضية بان

وج�د م�ن خ�الل الن�تائج المتحصل عليها، أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي             
، t -5.326، وقد بلغت قيمة 0.83330 بانح�راف معياري  1.9المفت�رض، ح�يث بل�غ المتوس�ط الحس�ابي       

                                                
 :قدرة أداة القياس على قياس ما وضعت ألجله، للمزيد يرجى الرجوع إلىpsychometric    :  ويقصد بالسيكومترية ) 27(
( ، خطوات إعدادها وخصائصها: االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية صالح أحمد مراد و أمين علي سليمان، ـ 

 .350، ص)م2002الكويت، دار الكتاب الحديث، 
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ب�ان  الدول��ة  : ، وم��ن ث�م ن��رفض الفرض�ية القائل��ة   0.05وه�ي ذات دالل��ة إحص�ائية ع��ند مس�توى أق��ل م�ن     
 .بما يناسب التحوالت الدوليةالجزائرية ال تهتم بتطوير المهنة 

 : الفرضية الرابعة
ة الدول��ية ف�ي تطوي�ر مه��نة   وتق�ول ه�ذه الفرض�ية بأن��ه ال يس�اهم االلت�زام بتطب��يق معايي�ر المحاس�ب       

المدقق�ين، والمس�تثمرين واألآاديمي�ين  الذين لهم اهتمامات بحثية    (المحاس�بة والم�راجعة م�ن وجه�ة نظ�ر         
 ).بالموضوع

 :و تحصلنا على النتائج التالية.  الختبار هذه الفرضيةANOVAوقد تم استخدام االختبار 
 وه��ي ذات دالل��ة  F 0.336آم��ا بلغ��ت ق��يمة  ، )0.05(، وه��ي أآب��ر م��ن   0.715) Sig.P( بلغ��ت  ق��يمة  

، وم�ن ثم نقبل الفرضية األخيرة التي ترى أنه  ال يساهم االلتزام  0.05إحص�ائية عل�ى مس�توى أآب�ر م�ن         
المدقق��ين، (بتطب��يق معايي��ر المحاس��بة الدول��ية ف��ي تطوي��ر مه��نة المحاس��بة والم��راجعة م��ن وجه��ة نظ��ر        

 ).مات بحثية بالموضوعوالمستثمرين واألآاديميين  الذين لهم اهتما
 

 :     وفي األخير نخلص إلى القول بأن نتائج اختبار الفرضيات األربعة أوصلتنا إلى ما يلي
إن الم�راجعين والمحاس�بين الجزائ�ريين يتم�تعون بق�در م�ن ال�تكوين والتأه�يل والخبرة المقبولة، آما تبذل            

ض الفرضيات  الصفرية بخصوص هذه الدول�ة والمؤسس�ات العموم�ية المختصة جهدا في ذلك ، وأن رف         
القاع�دة م�ن ق�بل الف�ئات ال�ثالث المش�مولة بالدراس�ة يعن�ي وج�ود إجم�اع بي�نها عل�ى ذل�ك وفق�ط يدل قبول                    
الفرض�ية األخي�رة أن االلت�زام بتطب�يق معايي�ر المحاس�بة الدول�ية اليض�يف ش�يئا علم�يا جدي�دا  ف�ي تطوير              

ق�ين، والمس�تثمرين واألآاديمي�ين  ال�ذين لهم اهتمامات     المدق(مه�نة المحاس�بة والم�راجعة م�ن وجه�ة نظ�ر         
، وإنم�ا األم�ر ي�تعلق بق�واعد وقوان�ين توح�يد دول�ية آحتم�ية أوج�دها ض�رورة مسايرة              )بحث�ية بالموض�وع   

ح�يث تشير المتوسطات الحسابية إلجاباتهم حولها  . الم�رحلة الجدي�دة م�ن االن�دماج ف�ي االقتص�اد العالم�ي             
و إن ع��دم وج��ود . ت��بذل جه��ودا ف��ي االلت��زام بتطب��يق معايي��ر المحاس��بة الدول��ية إل��ى أن الدول��ة الجزائ��رية 

ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائية ب��ين متوس��طات آراء الف��ئات ال��ثالث يكش��ف ع��ن وج��ود اتس��اق ب��ين وجه��ات    
نظ�رهم ح�يال مس�اهمة الدول�ة في االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية مما يؤآد اإلجماع المشار إليه         

 . سابقا
 

 نتائج وتوصيات: المبحث الثالث
ال شك فإن جودة المنتوج أو الخدمة في أي مؤسسة، البد أن ترافقها جودة المعلومة، وبالتالي     

 .فالمعلومة بحد ذاتها منتوج يخضع أيضا لتقنيات اإلنتاج والحفظ والمعالجة والمراقبة والتدقيق  
 ،  تدقيق ومراقبة المعلومات وبالتالي   ويعتبر المحاسبون والمراجعون أهم المتدخلين في إنتاج 

أحد المسؤولين المباشرين على دقة ونوعية هذه المعلومات، وإن آان عملهم يختص بالدرجة األولى 
بالمعلومات المحاسبية والمالية، إال أن هذه المعلومات مصدرها األول هو البيانات التي تترجم مختلف    

موينية أو اإلنتاجية أو التسويقية، هذا من جهة، ومن جهة مراحل العمليات داخل المؤسسة، سواء الت 
أخرى فإن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والمالية التي  تتميز خاصة بالمالءمة والموثوقية       

 .يمكن تعميمها على باقي المعلومات المتداولة في المؤسسة
نية والمهنية المنظمة لعمل وتواجد     و لقد أثبتنا من خالل هذا الموضوع بأن االلتزامات القانو 

المحاسبين والمراجعين المكونين والمؤهلين بشكل جيد  في المؤسسة  هو بمثابة ضمان إضافي لمراقبة 
لذلك و من خالل الدراسة الميدانية توصلنا إلى مجموعة  . جودة المعلومات ومن ثم تقليل الخطر المحتمل 

 : من النتائج والتوصيات نوجزها فيما يلي   
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 :  النتـائج /المبحث األول 
 :يمكن تلخيص نتائج البحث بما يلي

جم�يع اآلراء تق�ريبا أش�ارت إل�ى أن المحاس�ب والمراجع الجزائري ال ينقصه التأهيل أو التكوين          (1
 .بقدر ما ينقصه التحفيز والحماية المهنية

نينات استعداد لمواآبة وج�د أن الجزائ�ر ق�د ب�دأ ت بإع�ادة ه�يكلة بني�تها االقتصادية منذ بداية الثما         (2
الع��الم المتغي��ر وان��ه فع��ال ق��د دخل��ت ف��ي اتفاق��يات دول��ية عدي��دة م��نها الش��راآة االورو متوس��طية     
 .والمنظمة العالمية للتجارة، مما يستوجب تطبيق التوحيد الدولي في المناهج والتكوين و التأهيل

 2010ة حتما بداية عام وج�د أن الش�رآات الجزائ�رية وخصوصا المدرجة بالسوق المالي ملتزم          (3
 .بتطبيق معايير المحاسبة الدولية

وج�د أن جم�يع أف�راد عي�نة الدراس�ة اتفق�ت عل�ى أن االلت�زام بتطبيق معايير المحاسبية الدولية ال                  (4
 :يساهم بالتكوين والتأهيل بقدر ما يساهم في تطبيق التوحيد الدولي لألسباب التالية

 .قواعد واإلجراءات المتعلقة بالقوائم المالية إن تطبيق المعايير يخص التوحيد في ال -أ
إن تطب��يق معايي��ر المحاس��بة الدول��ية يض��في ص��فة الدول��ية عل��ى ق��وائم الش��رآة وبالتال��ي    -ب

 .تمكنها من دخول األسواق الخارجية والمنافسة
يع�د تطب�يق معايي�ر المحاسبة الدولية شرط لنجاح االتفاقيات التجارية الدولية المبرمة او           -ج

 .رامهاالمزمع إب
  -د
 :التوصيات/المبحث الثاني

 :يوصي الباحث بما يلي
حث المحاسبين والمدققين  بالتكوين والتأهيل المستمر واالستعداد بما يضمن االنتقال إلى تطبيق       -1

 وبما يجعل المؤسسات تقوم بإعداد قوائمها 2010ال�نظام المال�ي والمحاسبي الذي سيطبق بداية      
 .بمعايير المحاسبة الدولية

في��ز المحاس��بين والم��راجعين وإقح��امهم ف��ي عمل��ية اإلش��راف عل��ى م��رحلة التطب��يق األول��ية،     تح -2
لمس�اعدة المؤسس�ات وم�رافقتها  بتطب�يق معايير المحاسبة الدولية، و اآتشاف هل هناك معوقات      
 .تحول دون التطبيق الكامل، ومحاولة تذليل تلك المعوقات بشكل يالءم البنية االقتصادية للدولة

مستثمرين والمالك على المساهمة في عملية تحضير وسائل النجاح بما في ذلك متطلبات   ح�ث ال   -3
نظامه��ا المحاس��بي لجعل��ه م��توافق م��ع معايي���ر المحاس��بة الدول��ية وبالتال��ي تش��جيع المحاس���بين          

 .والمدققين على التطبيق السليم للنظام الجديد
نة بخصوص تقييم التجارب السابقة ق�يام الدول�ة باإلنف�اق وبس�خاء على األبحاث والدراسات مقار       -4

 .ودراسة وضعية الشرآات قبل وبعد فترة تطبيق معايير المحاسبة الدولية
رغ�م ه�ذه الحتم�ية الدول�ية بتطب�يق المعايي�ر المحاس�بية إال ان�ه  م�ن األفضل توخي الحذر وتنبيه                -5

م الجدي��د المؤسس��ات بض��رورة اإلبق��اء عل��ى ال��نظام المحاس��بي الس��ابق ت��وازيا م��ع تطب��يق ال��نظا     
ودراس�ة األم�ر بجم�يع جوان�به للوق�وف عل�ى س�لبياته وايجاب�ياته ومحاول�ة إيج�اد حلول للسلبيات                   
ق�بل الع�دول النهائ�ي وال�تخلص م�ن المخطط المحاسبي القديم، حيث يالحظ الباحث بأن الجزائر            

ار وآغي��رها م��ن ال��دول النام��ية تأخ��ذ ه��ذه الحتم��ية وت��بدأ بالتطب��يق آأم��ر واق��ع دون الخ��وض بآث��   
 .التطبيق

إعادة مراجعة ودراسات جميع االتفاقيات التجارية التي دخلت فيها الجزائر مع العديد من الدول        -6
الت�ي تف�رض عل�يها تطب�يق المعايي�ر الدول�ية وب�يان جدواها قبل المضي باتفاقيات تجارية جديدة،            
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لمحاس��بة ح��يث يع��تقد ال��باحث بأنه��ا ق��د تك��ون ع��بء عل��ى ق��درة الش��رآات عل��ى تطب��يق معايي��ر ا   
الدول�ية بش�كل متكامل، وخصوصا ان بعض تلك االتفاقيات تبرم مع الواليات المتحدة األمريكية       
الت��ي نفس��ها ال تط��بق معايي��ر المحاس��بة الدول��ية، إيمان��ا م��نها ان الممارس��ات المحاس��بية يج��ب ان   

 .تكون وليدة بيئتها و ال تستورد من البيئة الخارجية
ثة لبيان اثر النظام المالي والمحاسبي لمعرفة جدواه، ومن جهة حث الباحثين بعمل دراسات حدي     -7

أخ�رى ح�ثهم عل�ى عم�ل دراس�ات تق�يس ق�درة الش�رآات عل�ى االلت�زام الكامل بمعايير المحاسبة                
 .الدولية



 
   th , Jan7, Year 45Issue. -  2010شتاء : 45العدد : لسنة السابعةا NL.ULUM.WWW  علوم انسانيةمجلة

 

 19

 الهوامش
 

إن امتالك المهارات يعطي مؤشرا جيدا على أن الفرد لديه اإلمكانية لألداء الكفء في مكان العمل، لمعرفة  .1
 :المزيد يرجى مراجعة

2. - IFAC Education Committee, IES 6: Assessment of Professional Capabilities and 
Competence ", (www. Ifac.org/store/category.tmpl?category=Education/, October, 
2003), Para 3. 

3. Claude Grenier et Jean Bonbouche, Auditer et Contrôler les Activités de 
L�entreprise, édition Foucher, Paris, 2003., PP 98-99. 

 .53 ، ص1989المراجعة بين النطرية والتطبيق، دار المريخ ، الرياض ،   ،  وليام توماس، أمرسون هنكي .4
 .نفس المرجع .5

6. IFAC Education Committee, IES3: Professional Skills, 
(www.ifac.org/store/category.tmpl?category=Education/ ,October,2003). 

7. Claude Grenier et Jean Bonbouche, op. cit, P 99. 
8. Claude Grenier et Jean Bonbouche, op. cit, P 100. 
9. www.theiia.org 

: األسس  العلمية  و العملية  الدار  الجامعية  : عبد الفتاح  الصحن و آخرون ، أسس  المراجعة  المراجعة .10
  .56اإلسكندرية  ، ص 

حي  القاضي  وحسين دحدوح أساسيات التدقيق  في ظل  المعايير  األمريكية  و الدولية ، دار  وراق  للنشر  و  .11
  .74 ،ص 1999التوزيع  عمان  

 1996المفاهيم  و المعايير  و االجراءات  مطابع  جامعة  الملك  سعود  :  مصطفى  عيف خضير، المراهبة /د .12
  .82،ص 

شحاتة  السيد  شحاتة ، دراسات  في االتجاهات  الحديثة  في المراجعة ، الدار /  منصور  أحمد  البدوي  ، د .13
  .27 ص  2003-2002الجامعية  اإلسكندرية  

 .42خليل،  المراجعة و الرقابة الداخلية، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية، ص   محمد أحمد  .14
عبد  الفتاح  الصحن  و آخرون  ، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق،  دار الجامعات المصرية  .15

 51،اإلسكندرية ، ص  
  .43   محمد  أحمد خليل ، مرجع  سابق  ، ص - .16
ود  صديقي، المراجعة  و تدقيق  الحسابات  ، ديوان  المطبوعات  الجامعية  ،   محمد  التهامي طواهر، مسع .17

  .41ص  
  .67عبد  الفتاح  الصحن  و آخرون  ، مرجع  سابق  ، ص   .18
ص  . 1993  محمد  سمير  الصبان،  األصول  العلمية  للمراجعة  بين  النظرية  و التطبيق  الدار  الجامعية   .19

73.  
  .74بان، نفس  المرجع  السابق،  ص    محمد  سمير  الص .20
  .68   عبد الفتاح  الصحن و آخرون ، نفس  المرجع  السابق ، ص    .21
  .69   عبد الفتاح  الصحن و آخرون ، نفس  المرجع  السابق ، ص    .22
  المفاهيم  و المعايير  و اإلجراءات  ، مطابع  جامعة  الملك سعود:   مصطفى  حسنين  خضير ،  المراجعة   .23

  . 45 ، ص  1996
المراجعة  و مراقبة  الحساابات   من النظرية  إلى التطبيق  ، ديوان  المطبوعات  الجامعية ، /   محمد  بوتين   .24

  .37 ص 2003الجزائر،  
 37 ص � المرجع السابق �  محمد بوتين  .25
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   57 ص � المرجع السابق �محمد بوتين  .26
ل مقادير الصفات الموجودة في األشياء، ويالزم القياس مصطلحان القياس هو أرقام تعطى بموجب قواعد لتمثي  .27

، ويعتبر االختبار أضيقهما، وهو " Evaluationالتقويم " ، و "Testاالختبار " يرتبطان به ارتباطا وثيقا هما 
ذه غالبا ما يتضمن مجموعة قياسية موحدة من األسئلة لكي يجيب عليها الفرد المفحوص، ونتيجة إلجابته عن ه

السلسلة من األسئلة، نحصل على قياس آمي رقمي، يمثل مقدار وجود خاصية معينة لدى ذلك الشخص، وهو 
 (عبد الجليل إبراهيم الزوبعي، وآخرون، االختبارات والمقاييس النفسية، : المرجع. ما انتهجته الباحثة

 .7، ص ) 1981جامعة الموصل، : الجمهورية العراقية، وزارة التعليم والبحث العلمي
قدرة أداة القياس على قياس ما وضعت ألجله، للمزيد يرجى psychometric    :  ويقصد بالسيكومترية  .28

 :الرجوع إلى
خطوات إعدادها : صالح أحمد مراد و أمين علي سليمان، االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية ـ 

 .350، ص)م2002الكويت، دار الكتاب الحديث، ( وخصائصها، 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


