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  تقييم األهمية النسبية لموضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في االردن 

   دراسة ميدانية 
  

  **واحمد حسن ظاهر*بسام محمد معالي، *جمعة فالح حميدات
  

  صـلخم
  

ة المحاسب القانوني شهاد(تهدف هذه الدراسة تعرف األهمية النسبية لموضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية األردني 
التي تتضمن التشريعات في الورقة األولى لالمتحان، ) Jordan Certified Public Accountant   : JCPAاالردني

وموضوعات المحاسبة والتدقيق في الورقة الثانية من االمتحان، وذلك من وجهة نظر أساتذة المحاسبة في الجامعات األردنية و 
  كما هدفت الدراسة الى قياس مدى االتفاق واالختالف بين فئات عينة الدراسة في .ين لمهنة المحاسبةمدققي الحسابات والممارس

   .تحديد األهمية النسبية لهذه الموضوعات
 وقد تم تحليل البيانات التي جمعت من خالل االستبانات .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانه وجهت الى عينة الدراسة

للعينة الواحدة، وتحليل ) ت(موعة األساليب اإلحصائية المالئمة المتمثلة في األساليب اإلحصائية الوصفية، واختبار باستخدام مج
 .)ANOVA One Way (األحاديالتباين 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة إجماع كل من اساتذه المحاسبة في الجامعات والمدققين والممارسين لمهنة المحاسبة على أهمية 
لبية العظمى للموضوعات الخاضعة المتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في األردن، وبمتوسط إجابة تتراوح بين المهم الغا

 وأنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اساتذة ،والمهم جداً في ما يتعلق بامتحان ورقة المحاسبة والتدقيق
 كما .الممارسين لمهنة المحاسبة في تقييم أهمية موضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة المحاسبة بالجامعات والمدققين و

اظهرت نتائج الدراسة توافقا اقل بين فئات عينة الدراسة على األهمية النسبية للقوانين الخاضعة لالمتحان حيث ترى بعض فئات 
تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها  دعوة الهيئة وقد .الدراسة عدم أهمية العديد من القوانين الخاضعة لالمتحان

العليا لمهنة المحاسبة وجمعية المحاسبين القانونيين األردنيين إلى األخذ في االعتبار آراء فئات عينة الدراسة حول األهمية النسبية 
   .  عاتلموضوعات االمتحان عند تحديد الوزن النسبي في االمتحان لكل موضوع من تلك الموضو

  .، موضوعات المحاسبة والتدقيق، موضوعات التشريعات والقوانين)JCPA(امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية االردني : الدالةالكلمات 

  
  مقدمـةال

  
منذ عام )  32(يتطلب قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 

 اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية كأحد 1985
. عضوية جمعية المحاسبين القانونيين في األردنشروط 

ويتطلب  القانون المؤقت لجمعية المحاسبين القانونيين رقم 
 الحصول على  عضوية الجمعية كشرط 2003للعام ) 73(

لممارسة العديد من الوظائف، لعل أهمها وظيفة المدير 
المالي للشركات المساهمة، باإلضافة لحصرية الحصول 

إن غالبية . ح مكتب تدقيق الحساباتعلى ترخيص فت
العاملين في مجال المحاسبة والتدقيق يؤمنون بأهمية 

 Charron and(الحصول على عضوية الجمعيات المهنية 
Lowe, 2009, p.143( للحصول على المزايا العديدة ،
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ويمثل هذا النوع من . المتأتية من ترخيص مزاولة المهنة
نظر أرباب العمل شهادة االمتحانات المهنية  من وجهة 

ضمان للجودة الغراض تعيين المحاسبين القانونيين وترقيتهم 
)Snyder, 2004, p.11 (.  

، كان 2003 وحتى العام 1985وخالل الفترة من 
امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية يتكون من ورقتين، 
الورقة األولى كانت تغطي موضوعات التشريعات المالية 

لتكاليف والمحاسبة المالية والنظرية المحاسبية، أما ومحاسبة ا
الورقة الثانية فكانت تغطي موضوعات المحاسبة التطبيقية 

وقد تغيرت . والتحليل المالي والضرائب وتدقيق الحسابات
، حيث يتكون 2004هيكلية امتحان المزاولة منذ العام 

امتحان المزاولة حاليا من ورقتين، الورقة األولى تختص 
أما الورقة الثانية .  قانونا16بالتشريعات، حيث تغطي حاليا  

فتختص بالمحاسبة والتدقيق، وتغطي موضوعات المحاسبة 
المالية، ومعايير المحاسبة الدولية، ومحاسبة التكاليف، 
واإلدارية، والنظرية المحاسبية، وتدقيق الحسابات في ضوء 

قد االمتحان تقع وقد كانت مسؤولية ع. معايير التدقيق الدولية
 -على عاتق جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين، إال انه

، أصبحت مسؤولية عقد االمتحان -2011واعتبارا من العام 
تقع على عاتق كل من ديوان المحاسبة والهيئة العليا لتنظيم 

وتنشر الجمعية في موقعها على . مهنة المحاسبة معاً
ضوعات األساسية االنترنت أسماء المحاور والمو

وال توجد مراجع محددة . والتشريعات التي يغطيها االمتحان
وملزمة يمكن للمتقدم لالمتحان الرجوع إليه، حيث إن 
موضوعات االمتحان تغطي في ورقتها الثانية معظم 

من الموضوعات المحاسبية التي ال بد للمحاسب القانوني 
يين والهيئة العليا ، وال تعلن جمعية المحاسبيين القانونمعرفتها

لتنظيم مهنة المحاسبة في األردن األهمية النسبية ألي من 
هذه الموضوعات، وهنا يبرز التساؤل عن مدى أهمية 

  . الموضوعات المختلفة التي يغطيها االمتحان
  

  مشكلة الدراسة 
إن المتتبع المتحانات مزاولة المهنة في األردن، يلحظ 

وللفترة من -حيث إنه انخفاض مستويات النجاح فيها، 
من % 16 لم تتجاوز نسبة النجاح -2012 وحتى 2004

ولعل هذا يطرح التساؤل المتكرر عن . المتقدمين ألي ورقة
ومن هنا . مدى مالءمة االمتحان لمتطلبات المهنة في األردن

تبرز أهمية دراسة مدى مالءمة امتحان مزاولة المهنة على 
لتي لها باع طويل في ومن دول العالم ا. مستوى االردن

امتحانات مزاولة مهنة المحاسب القانوني الواليات المتحدة 
 CPA(األميركية، التي قامت بتغير نمط امتحان العضوية 

Exam   ( ليالئم احتياجات المهنة وما تشهده من 2004عام 
وقد شغل موضوع مالئمة االمتحانات المهنية . تطورات

 الكتاب والمتابعين والهيئات الحتياجات السوق بال العديد من
 ,Lasch, 2005 ; Weidman( المهنية على سبيل المثال 

2006.  
ويغطي امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في 
األردن في صيغته الحالية  العديد من الموضوعات في كلتي 
ورقتيه وفقا لدليل االمتحان المنشور من قبل جمعية 

ويبرز التساؤل عن أهمية . ردنيينالمحاسبيين القانونيين األ
هذه الموضوعات التي تغطيها كلتا الورقتين من وجهة نظر 
األطراف المختلفة من مدققي حسابات ومحاسبين واكاديمين، 

المتشعبة التي وعن مدى مالءمة الموضوعات المختلفة و
ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في . يغطيها االمتحان

  :   اآلتيةاالجابة عن األسئلة
هل تعد الموضوعات المختلفة التي يتضمنها  .1

امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في األردن التي 
حددتها الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة في األردن مهمة 
من وجهة نظر اساتذة الجامعات األردنية ومدققي الحسابات 

  . بةالخارجيين والمحاسبين الممارسين لمهنة المحاس
أساتذة (هل هناك اتفاق بين مختلف الجهات  .2

الجامعات األردنية ومدققي الحسابات والمحاسبين الممارسين 
حول أهمية موضوعات امتحان مزاولة ) لمهنة المحاسبة

 .مهنة المحاسبة القانونية في األردن
ما وسائل تطوير االمتحان من وجهة نظر  .3

 . األطراف المختلفة
  
  أهداف الدراسة  
 امتحان مهنة المحاسبة القانونية في صيغته الحالية إن
 تشريعاً في ورقته األولى، باإلضافة الى عشرات 16يغطي 
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الموضوعات المتعلقة بالمحاسبة بفروعها المختلفة والتدقيق 
ومن خالل استقراء أوراق االمتحان . في ورقته الثانية

للفترات السابقة، نجد ان األسئلة تتوزع بين مختلف 
  .تشريعات والموضوعات المحاسبيةال

وتهدف هذه الدراسة الى قياس األهمية النسبية 
للموضوعات المختلفة من وجهة نظر الجهات المختلفة 

، وقياس مدى االتفاق )االكاديمين والمحاسبين والمدققين(
 .واالختالف بينهم بالنسبة لألهمية النسبية لهذه الموضوعات

لعليا لمهنة المحاسبة بالتركيز وصوالً الى التوصية للهيئة ا
على الموضوعات األكثر أهمية، واستبعاد او تخفيض 
التركيز على الموضوعات األقل أهمية مما يزيد من فاعلية 

   .االمتحان
  

  أهمية الدراسة 
إن امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية يتضمن 
العشرات من التشريعات والموضوعات المحاسبية كما 

الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة في األردن،  فإن حددتها 
أهمية هذه الدراسة تنبع من محاولتها تحديد أي من تلك 
التشريعات والموضوعات المحاسبية لها األهمية النسبية 
األكبر من غيرها من وجهة نظر األطراف المختلفة، سواء 
األطراف الممارسة لمهنة المحاسبة او التدقيق او 

 ومدى اتفاق هذه األطراف المختلفة على أهمية .يمييناألكاد
تلك الموضوعات مما يسهم في تحسين نوعية امتحان 
مزاولة المهنة، فمن المنطقي أن يركز امتحان مزاولة المهنة 
على الموضوعات التي تعد مالئمة من وجهة نظر الجهات 

  .المختلفة الواردة في هذه الدراسة
المهنة يمكن الحكم عليه بمدى إن نوعية  امتحان مزاولة 

قياسه لكفاءة الممارس للمهنة في التعامل مع تلك الحاالت 
أثناء عمله، ولعل بعض الموضوعات تكون في التي تواجهه 

في صلب عمل الممارس للمهنة، ومن ثَم تكون أهميتها 
النسبية كبيرة، مما يوجب التركيز عليها في االمتحانات 

بعض الموضوعات التي قد تكون كما أن هنالك . المهنية
نظرية بحتة وال تؤثر في عمل الممارس للمهنة، ومن هنا 

  . يجب تقليل التركيز عليها في امتحان مزاولة المهنة
إن من شأن دراسة األهمية النسبية لموضوعات االمتحان 

المختلفة المساهمة في تحسين نوعية االمتحان من خالل 
ة على وضع االمتحان إعطاء الجهات المختلفة المشرف
لمختلف ) العلمية والعملية(إرشادات عملية على األهمية 

. الموضوعات، مما يسهم في جعل االمتحان اكثر مالءمة
وكذلك فانه سوف يسهم في تطوير الخطط الدراسية في 

  . الجامعات لتالئم احتياجات السوق
   

  اإلطار النظري
انونية في العديد  تنتشر امتحانات مزاولة مهنة المحاسبة الق

من دول العالم،  وقد بدأ معهد المحاسبين في انجلترا وويلز 
للحصول ) Freear, 1982 (1882باالمتحانات المهنية عام 

 .)Chartered Accountant(على شهادة المحاسب المؤهل 
كما بدأ معهد المحاسبين القانونيين في الواليات المتحدة 

  المحاسب القانونيبعقد امتحان) AICPA(األمريكية 
)Certified Public Accountant CPA : ( منذ العام

1917) Fleming et al., 2004, p.61  ( من أكثر يعدوالذي 
  . امتحانات الزمالة المحاسبية شهرة
ن النموذج البريطاني الذي إ ف؛ومن حيث هيكل االمتحان

  تعتمده  أيضا العديد من الدول مثل استراليا والهند، يعتمد
الحصول على رخصة المزاولة على نحو كبير على الخبرة 

 سنوات تحت إشراف مشغل مقبول من 3العملية التي تمتد 
قبل معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز او معهد 
المحاسبين في اسكتلندا، وهنالك مجموعة من االمتحانات 
 لةالتي يتقدم اليها الشخص الراغب في الحصول على الزما

 تشمل امتحانات كفاءة أساسية، وامتحانات مهارات التي
 The Institute of(مهنية، وامتحانات خبرات مهنية 

Chartered Accountants in Scotland, 2010, p.2 .(
وتشمل هذه االمتحانات العديد من الموضوعات المحاسبية 

  . والقانونية واألخالقية والمالية
المتحان فقد خضع خالل ال أما النموذج األميركي في ا

 إلى العديد من -  وهي عمر االمتحان- عام الماضية95
وفي شكله الحالي فان المتقدم لالمتحان يلزمه قبل . التغيرات

) في معظم الواليات األميركية(التقدم له ان يكون دارساً 
ويتكون االمتحان بصيغته . لمائة وخمسين ساعة دراسية
التدقيق، والمحاسبة : عة أوراقالحالية  المحوسبة من أرب
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المالية واإلبالغ المالي، والتشريعات، ومفاهيم بيئة األعمال 
)Boyd et al, 2009, p.85.(  

إن التطور على مدار ما يقارب قرن في امتحان الزمالة 
األميركية نشأ عبر جهود كبيرة قامت بها جمعية المحاسبين 

 هيكلية االمتحان القانونيين األميركية والباحثون في دراسة
بهدف تطويره، ولعل اهمها دراسة للجنة االمتحانات في 

) AAA, 1962 and 1972 ( 1972 و 1962العامين 
 , AICPA Board of Examiners (2008والعام 
وسيتم توضيح مخرجاتهما في جزء من الدراسات ) 2008

  . السابقة في الجزء اآلتي
 اقرب الى يعد ان امتحان مزاولة المهنة في األردن 

النموذج األميركي، إال أن امتحان مزاولة المهنة األردني 
مقسم الى ورقتين، التشريعات التي تشمل الضرائب، وهذا 
يشابه الى حد كبير ورقة التشريعات في امتحان مزاولة 
المهنة األميركي، اال ان الورقة الثانية في االمتحان األردني  

ل موضوعات ورقة المحاسبة  تشم) ورقة المحاسبة والتدقيق(
المالية واإلبالغ المالي وورقة التدقيق وجزءا من ورقة 

جزء المتعلق بالمحاسبة ال(مفاهيم بيئة األعمال األميركية 
 إال أن امتحان الزمالة األميركي يغطي ،)اإلدارية

موضوعات اشمل من امتحان الزمالة األردني، خصوصا في 
هيم وبيئة األعمال، حيث تشمل ورقته الرابعة والمتعلقة بمفا

هذه الورقة على موضوعات مثل نظم االعمال والحاسوب 
  . والشبكات الحاسوبية

  
  الدراسات السابقة 

تناول العديد من الباحثين موضوع االمتحانات المهنية في 
المحاسبة، وقد تركزت هذه األبحاث في الواليات المتحدة 

ة المحاسبين القانونيين األميركية لمناقشة امتحان زمالة جمعي
 وقد اختلفت جوانب البحث في هذا ،)CPA(األميركيين 

فعلى سبيل المثال هنالك من بحث . الموضوع بين الباحثين
في موضوع دوافع التقدم لالمتحان ودوافع تجنب التقدم 

 Arens and(لالمتحان من قبل خريجي المحاسبة 
Elder,2006 ; Bierstaker et al.,2004  ; ( Charron 

and Lowe,2009 وقام عدد من الباحثين بمقارنة ،
 Boyd et al., 2009; Peek et(الشهادات المهنية المختلفة 

al., 2007) ( وتطور امتحان الزمالة األميركي ،)CPA   (
 :Buchholz and Kass, 2011ومتطلبات التقدم له 

Allen and Woodland, 2006)( والعوامل المؤثرة في  ،
 Titard and(لنجاح في امتحان الزمالة األميركي نسب ا

Russell ,1989; Brahmasrene and Whitten, 
2001(.   

وفي ما يتعلق بالموضوعات التي تغطيها امتحانات الزمالة 
والخطط الدراسية لتخصص المحاسبة في الجامعات والمعاهد،  
التي تصب في النهاية في مصلحة تطوير المهنة، فقد قامت 

) AAA( مكلفة من جمعية المحاسبين األميركيين لجنة
American Accounting Association  1962عام 
وذلك ) CPA(بدراسة محتوى امتحان مزاولة المهنة األميركي 

لتحديد المعلومات الواجب معرفتها  والمهارات الواجب توافرها 
وقامت . لدى المحاسب القانوني ومقارنتها مع محتوى االمتحان

نة بتقديم توصياتها التي كان من أهمها ضرورة ان يحمل اللج
المتقدم لالمتحان شهادة البكالوريوس، وزيادة التركيز على 
موضوعات تخطيط الضرائب وتحليل القوائم المالية والجوانب 

، علما بأن هذه )AAA, 1962(األخالقية في المحاسبة 
. المختلفةالدراسة كانت تحليلية من دون استقصاء آراء الجهات 

 بدراسة اخرى اعتمدت على الجمعية ت قام1972وفي العام 
المناقشات واالستبانة الموجهة الى أساتذة الجامعات، وهدفت 
الى تقييم متطلبات االمتحان  والمشكالت المتعلقة بها، وخلصت 
اللجنة الى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تطوير 

 خبرة عملية، باإلضافة مكونات االمتحان، والحاجة الى وجود
الى اجتياز امتحان مزاولة المهنة كضرورة الترخيص لمزاولة 

كا أوصت بضرورة تشجيع خريجي المحاسبة على . المهنة
وفي عام ). AAA, 1972(التقدم لالمتحان حال تخرجهم 

 قامت لجنة اخرى بدراسة اشمل واعم للموضوعات 1976
نية ومنها امتحان الزمالة المختلفة التي تغطيها االمتحانات المه
، وامتحان زمالة )CPA(األميركية  للمحاسبيين القانونيين 

 CMA(Certified Management(المحاسبين االداريين 
Accountant. موضوعاً يجب 76 حيث قامت اللجنة بتحديد 

ان يتقنها من يتقدم لهذه االمتحانات المهنية، وقد قامت اللجنة 
 رئيس قسم محاسبة في الجامعات 633 بتوزيع االستبانات على

. والمعاهد االمريكية لمعرفة االهمية النسبية لهذه الموضوعات
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وقد وجدت ان المستجيبين يعتقدون بأن امتحان الزمالة لجمعية 
المحاسبين اإلداريين يغطي موضوعات كثيرة، وان هنالك 

ة  في تقييم األهمية النسبية للموضوعات المختلفة المغطاااختالف
في االمتحانات المهنية بين االكاديمين وواضعي االمتحانات 

)AAA, 1976 .(  
  قامت لجنة االمتحانات التابعة لمعهد 2008وفي العام 

بدراسة ) AICPA(المحاسبين القانونيين األمريكيين 
المهارات والمعارف والكفاءات الواجب ان يتمتع بها 

متحان المزاول للمهنة، وذلك بغرض تطوير شكل اال
ومحتواه زمالة معهد المحاسبين القانونيين األميركية 

)CPA( مهارة ومعرفة، وقامت 460، حيث حددت اللجنة 
 شخص ممن يحملون 2000باستقصاء آراء اكثر من 

 محاسب 71 أكاديميا و 23من بينهم (رخصة مزاولة المهنة 
وقد قدمت اللجنة نتائجها التي كان من اهمها ). حكومي

ال معايير المحاسبة الدولية في امتحان الزمالة ضرورة إدخ
األميركي، وضرورة إدخال الحاالت االفتراضية 

)Simulations ( كجزء من االمتحان)AICPA Board 
of Examiners, 2008 .(  
 1998 واخرون في العام  Baileyوفي دراسة قام بها 

لدراسة نوعية أسئلة االختيار من متعدد في امتحان زمالة 
من خالل ) CPA(د المحاسبين القانونيين األميركية معه

مقارنتها مع األسئلة الموجودة في بنوك االمتحانات المرفقة 
بكتب المحاسبة، قام الباحثون بمقارنة مئة سؤال من اسئلة 
االمتحان مع مئة سؤال من األسئلة الموجودة في بنوك 
االمتحانات المرفقة بكتب المحاسبة، ووجدوا ان نوعية 
األسئلة في امتحان مزاولة المهنة هي افضل من تلك 

 ,Bailey et al(الموجودة في بنوك األسئلة لكتب المحاسبة 
1998 .(  

 المهارات الحاسوبية 2012 في العام Kearnsوقد درس 
المهمة لعمل المحاسب القانوني، حيث استخدم االستبانة في 
استقصاء آراء مجموعة من أعضاء معهد المحاسبين 

لقانونيين األميركية المجتازين المتحان مزاولة المهنة ا
لمجموعة من المهارات المحاسبية المختلفة ومن ضمنها 
المهارات الحاسوبية لمعرفة ترتيبها في األهمية، وقد وجد ان 
االمور االكثر اهمية لعمل المحاسب القانوني هي المعرفة 

 الجداول بقواعد السلوك االخالقي ومهارات االتصال وبرامج
االلكترونية  اما األقل أهمية فكانت محاسبة المسؤولية ونظام 

  ). Kearns, 2012(محاسبة األوامر اإلنتاجية 
وجهة نظر ) Welch et al., 2010(وقد قارن 

المحاسبين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة العاملين 
في شركات التدقيق مع نظرائهم العاملين في الشركات فيما 

ق بالمهارات والمعرفة التي يحتاجها المحاسب القانوني يتعل
 تبينوقد . خصوصاً في ما يتعلق بنظم المعلومات المحاسبية

ا أهمية إتقان المحاسب القانوني برنامج تأكدان المجموعتين 
وبرنامج معالجة النصوص ) Excel(الجداول االلكترونية 

)Word Processing (ع واالقل أهمية هي المعرفة بقط
وتتفق نتائج  دراسة ).  Hardware(األجهزة االلكترونية 

مع الدراسة  )   (Cory and Kimberly,  2012الباحثين 
  Cory and Kimberlyالسابقة، حيث درس الباحثين 

 مهارة محاسبية 34باستخدام االستبانة األهمية النسبية لـ 
يجب ان يتمتع بها المحاسب القانوني من وجهة نظر 

وقد اتفقت . لين لمهنة المحاسبة القانونية األميركيةالمزاو
في ) Welch et al., 2010(نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
وبرنامج معالجة ) Excel(اهمية الجداول االلكترونية 

للمحاسبين المزاولين ) Word Processing(النصوص 
  . للمهنة

بدراسة األهمية النسبية ) Ulrich et al. 2011(وقد قام 
 موضوعا من موضوعات تدقيق الحسابات من وجهة 54لـ 

الحاصلين على رخصة (نظر كل من االكاديمين والمزاولين 
في الواليات المتحدة ) مزاولة مهنة تدقيق الحسابات

وقد وجد الباحثون ان موضوعات التدقيق األكثر . األميركية
أهمية هي معايير التدقيق المقبولة قبوال عاما، وتخطيط 

 .قيق، وتحديد األهمية النسبية للعناصر الخاضعة للتدقيقالتد
اما الموضوعات األقل أهمية فهي التدقيق الداخلي، وتدقيق 

  .  التوقعات، والمسؤولية تجاه الطرف الثالث
قام  )  (Cory and Huttenhoff,  2011 وفي دراسة 

 محاسبا من غير األعضاء 464الباحثان باستقصاء آراء  
حاسبين القانونيين األميركيين في ما يتعلق في معهد الم

بالمعارف والمهارات التي يحتاجها المحاسبون في عملهم 
والواجب التركيز عليها في االمتحانات المهنية، وقد كان  
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الموضوع األكثر أهمية من وجهة نظر المستجيبين هو 
المحاسبة المتوسطة، يليه أخالقيات المحاسبة والتمويل 

. متقدمة ونظم المعلومات المحاسبية والتدقيقوالمحاسبة ال
وكانت الموضوعات األقل أهمية هي الضرائب الشخصية 

  . وإدارة األعمال الدولية
تم استقصاء آراء مجموعة ) Cory, 2009(وفي دراسة 

من المحاسبين القانونيين األمريكيين بوساطة االستبانة 
لدراسة وقد وجدت ا.  موضوعا محاسبيا22بالنسبة ألهمية 

: ان الموضوعات األكثر أهمية على التوالي هي 
موضوعات المحاسبة المالية األساسية والمحاسبة المتقدمة 

فيما كانت الموضوعات األقل . وضرائب الشركات والتدقيق
أهمية هي موضوعات اإلحصاء والسلوك اإلداري واألعمال 

  ). Value Chain(الدولية وإدارة سلسلة القيمة 
 الدراسة الوحيدة ذات العالقة هي تبين أندن وفي األر

، حيث قام الباحث باستقصاء آراء )1995(دراسة الرجبي 
مجموعة من االكاديمين ومدققي الحسابات القانونيين بالنسبة 
لألهمية النسبية لموضوعات امتحان مزاولة المهنة في ذلك 

وقد وجد ان موضوعات تدقيق الحسابات والمحاسبة . الوقت
لية والمحاسبة التطبيقية هي األكثر أهمية من وجهة نظر الما

كل من االكاديمين ومدققي الحسابات القانونيين، فيما كانت 
موضوعات القوانين والتشريعات ومحاسبة التكاليف وضريبة 

  . الدخل هي األقل أهمية
ومن خالل استقراء الدراسات السابقة نجد ان معظم هذه 

كان تركيزها ) 1995( الرجبي الدراسات، باستثناء دراسة
وعلى ) CPA(على امتحان مزاولة المهنة األميركي 

موضوعات المناهج الدراسية في الواليات المتحدة 
 وباستثناء -كما انه في هذه الدراسات األميركية. األميركية

 ,AAA 1962 , 1972(دراسات معهد المحاسبة األميركي 
حاسبين القانونيين و دراسة الجمعية األميركية للم) 1976

)AICPA, 2008(- كان الباحثون يركزون على األهمية 
النسبية للموضوعات المحاسبية والمهارات التي يجب ان 
يتمتع بها المحاسب القانوني، من دون التطرق الى أهميتها 

مع انها تنعكس في النهاية (بالنسبة المتحان الزمالة نفسه 
لدراسة لتركز على من هنا جاءت هذه ا). على االمتحان

امتحان مزولة مهنة المحاسبة القانونية االردني بدراسة 

األهمية النسبية للموضوعات المختلفة من وجهة نظر عدة 
حيث تقيس األهمية النسبية من . أطراف مهتمة باالمتحان

الحاصلين على (وجهة نظر أعضاء جمعية تدقيق الحسابات 
ين في المهنة من غير واالكاديمين، والعامل) رخصة المزاولة

  . أعضاء جمعية تدقيق الحسابات
  

  : منهجية الدراسة 
  فرضيات الدراسة 

لغايات تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، تم 
  :   صياغة فرضيات الدراسة اآلتية 

 :الفرضية االولى  .1
ال تعد موضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة 

هة نظر اساتذه المحاسبة في القانونية االردني مهمة من وج
  .الجامعات االردنية 

 :الفرضية الثانية  .2
ال تعد موضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة 
القانونية االردني مهمة من وجهة نظر مدققي الحسابات 
المجازين الحاصلين على مزاولة المهنة من خالل اجتياز 
امتحان مزاولة المهنة بعد صدور قانون تنظيم مهنة 

  .لمحاسبة القانونيةا
  :الفرضية الثالثة  .3

ال تعد موضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة 
القانونية االردني مهمة من وجهة نظر مدققي الحسابات 
المجازين الحاصلين على مزاولة المهنة قبل صدور تنظيم 

  .)المدققين القدامى(مهنة المحاسبة القانونية 
 :الفرضية الرابعة  .4

ت امتحان مزاولة مهنة المحاسبة ال تعد موضوعا
القانونية االردني مهمة من وجهة نظر الممارسين لمهنة 

 .المحاسبة
 :الفرضية الخامسة   .5

أساتذة  (ال يوجد اختالف في وجهة نظر الجهات المختلفة 
المحاسبة في الجامعات االردنية، ومدققي الحسابات 

صلين المجازين، والممارسين لمهنة المحاسبة من غير الحا
حول األهمية النسبية لموضوعات ) على اجازة التدقيق 

  . امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية االردني
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  مجتمع الدراسة
نظرا لوجود اطراف عديدة تهتم بموضوع امتحان مزاولة 
مهنة المحاسبة القانونية في االردن، فقد ضم مجتمع الدراسة 

  : ثالث فئات رئيسة وهي 
سبة في الجامعات االردنية الرسمية اساتذة المحا •

 .والخاصة لما لهم من دراية بالموضوعات المحاسبية المختلفة
المدققون المجازون العاملون في مكاتب التدقيق، حيث  •
 المدقق الخارجي احد الجهات الرئيسة المعنية بامتحان يعد

  .مزاولة مهنة المحاسبة
ي المزاولون لمهنة المحاسبة من غير األعضاء ف •

جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين والعاملين في وظائف 
   .مثل المحاسبين والمديرين الماليين وغيرهممن مختلفة 
  

   عينة الدراسة
 مفردة من كل فئة 50تم اختيار عينة عشوائية تتكون من 

من الفئات الثالث التي غطتها الدراسة، ويرى الباحثون ان هذا 
ى أعداد أساتذة المحاسبة في الجامعات العدد كاٍف بالنسبة إل

والممارسين لمهنة المحاسبة، حيث  وأعداد المدققين المجازين
بلغ عدد مدققي الحسابات المزاولين لمهنة التدقيق حتى إعداد 

 وال توجد إحصائيات دقيقة لعدد ، مدققا320ًهذه الدراسة 
أعضاء هيئة التدريس في تخصص المحاسبة في الجامعات 

ية، وكذلك لعدد المزاولين لمهنة المحاسبة من غير األردن
 وقد تم .األعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين

سبة في عدة جامعات إرسال االستبانة عشوائياً الساتذه المحا
ولمكاتب التدقيق المرخصة في االردن، كما تم رسمية وخاصة، 

ل خاص ارسال االستبانة الى العديد من الشركات وبشك
   .المساهمة العامة موجهة للعاملين في اقسام المحاسبة

عدد مفردات العينة المختارة ) 1(ويعرض الجدول رقم 
وعدد االستبانات المستردة من كل فئة، حيث يلحظ  من 
الجدول ارتفاع ملحوظ في نسبة الردود من قبل مدققي 
الحسابات مقارنة بالفئات االخرى وقد يعزى ذلك إلى 

  . هم األكبر في عملية التدقيقانخراط
  
  
  

  )1 (جدول رقم
  االستبانات المرسلة والمستلمة

 الفئة
عدد 

االستبانات 
 المرسلة

عدد 
االستبانات 
 المستلمة

نسبة 
 الردود

اساتذة المحاسبة في 
 الجامعات االردنية

50 22 44% 

المدققون المجازون 
العاملون في مكاتب 

 التدقيق

50 40 80% 

نة المزاولين لمه
المحاسبة من غير 
االعضاء في جمعية 
المحاسبين القانونين 

 االردنيين

50 18 36% 

 %53.3 80 150 المجموع الكلي 
  

ازين اتضح أن عدد االستبانات المستلمة من المدققين المج
 22 استبانة تتضمن 40البالغة العاملين في مكاتب التدقيق 

 مزاولة المهنة استبانة تخص المدققين المجازين الحاصلين على
من خالل اجتياز امتحان مزاولة المهنة بعد صدور قانون تنظيم 

 استبانة تخص المدققين الحاصلين على 18وهناك ، المهنة 
    .مزاولة المهنة قبل صدور تنظيم مهنة المحاسبة القانونية

  
  تصميم اداة الدراسة 

تم تطوير استبانه الدراسة للحصول على معلومات من 
لمحاسبة ومدققي الحسابات والعاملين في مهنة اساتذه ا
االول يحتوي على :  وقد تم تقسيمها الى جزأين.المحاسبة

معلومات شخصية وعامة عن الشخص المستجيب وتشمل 
المهنة الحالية والمؤهل العلمي وطريقة حصوله على اجازة 

 63 فاحتوى على ؛ اما الجزء الثاني.مزاولة تدقيق الحسابات
حدة منها تمثل موضوعا من الموضوعات فقره كل وا

الخاضعة لالمتحان الصادرة بموجب دليل القواعد العامة 
المتحانات مهنة المحاسبة القانونية الصادر عن الهيئة العليا 
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  .لجنة امتحانات المهنة/لمهنة المحاسبة القانونية 
 الموضوعات المتعلقة 51 الى 1وتضمنت األسئلة من 

التي تقسم " المحاسبة والتدقيق"  ورقة بالورقة الثانية وهي
  :بدورها الى موضوعات فرعية وتشمل ما يأتي 

  
موضوعات ورقة المحاسبة 

 والتدقيق
االسئلة التي تتعلق 

 بالموضوع
االطار العام العداد وعرض 

  البيانات المالية 
المعايير الدولية (وتشمل 

للتقارير المالية ومعايير 
 )المحاسبة الدولية

 7 الى 1ة من رقم  االسئل

 13 الى 8االسئلة من رقم  النظرية المحاسبية 
 الى 14االسئلة من رقم  محاسبة التكاليف 

22  
 الى 23االسئلة من رقم  المحاسبة االدارية 

29  
 الى 30االسئلة من رقم  معايير التدقيق الدولية 

32  
 الى 33االسئلة من رقم  المحاسبة المالية 

51  
  

 فهي تتعلق بمتطلبات اجتياز 63 الى 52ألسئلة من اما ا
الورقة االولى في امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية 

 قانونا، وتشمل هذه 12التي تتعلق بالتشريعات البالغ عددها 
  :القوانين ما يأتي 

قانون تنظيم مهنة المحاسبة، قانون التجارة، قانون 
وراق المالية، قانون الشركات، قانون البنوك، قانون اال

التامين،قانون تشجيع االستثمار، قانون التأجير التمويلي، 
قانون المناطق الحرة والخاصة، قانون الرسوم والطوابع، 

. ، قانون الضمان االجتماعي)دخل ومبيعات(قانون الضريبة 
علما بانه قد تم اضافة اربعة قوانين جديدة  مؤخراً لم تدخل 

   .ضمن الدراسة
ممت األسئلة باستخدام مقياس من خمس نقاط وقد ص

  الخماسي للتعبير عن مستوى  Likert Scaleباسلوب ليكرت 
  : أهمية الموضوع وقد اعطيت هذه المستويات الدالالت اآلتية 

يجب عدم ظهوره  : الموضوع غير مهم :  1مستوى  
  .االمتحانفي 

يمكن ان  : الموضوع منخفض األهمية : 2مستوى 
  .االمتحان بعالمة محدودةيظهر في 

يجب ان يظهر  : الموضوع متوسط األهمية : 3مستوى 
  الموضوع في االمتحان من دون تعمق وتركيز 

  يجب ان يتم التركيز على :الموضوع مهم  : 4مستوى 
  .الموضوع في االمتحان بنسبة مرتفعة

يجب ان يتم التركيز  : الموضوع مهم جدا : 5مستوى 
  .متحان بعمق وبصورة تحليلية شاملةعلى الموضوع في اال

  .وقد تم شرح هذه المفاهيم في متن االستبانة
  

      اساليب تحليل البيانات  
لقد استخدم في تحليل البيانات اإلحصاء الوصفي  

الستخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب 
المئوية لوصف متغيرات الدراسة، واختبار المصداقية ألفا 

 وذلك لقياس ) One Samples-T-test(t) (باخ،واختبار كرون
األهمية النسبية لموضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة 

  وقد تم استخدام .القانونية للفئات المستهدفة في مجتمع الدراسة
لقياس مدى وجود اختالفات ANOVA) (تحليل التباين 

  .جوهرية بين متوسطات إجابات عينة الدراسة
  

  ناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات عرض وم
يعرض هذا الجزء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه  

الدراسة، ويتم عرض هذه النتائج ضمن مجموعتين، تتضمن 
المجموعة األولى عرضاً وصفياً لنتائج إجابات عينة الدراسة 
عن أسئلة االستبانه، اما المجموعة الثانية فتعرض نتائج 

  .فرضيات الدراسةاختبار 
  

  نتائج الدراسة 
  النتائج االحصائية المتعلقة بخصائص عينة الدراسة 

تم تخصيص الجزء االول من االستبانة لتعرف الخصائص 
ان ) 2( ويلحظ من الجدول رقم ،الديمغرافية لعينة الدراسة



،א א א   2013، 2العدد ، 9المجلّد א

- 267  -  

غالبية عينة الدراسة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات هم 
يليهم حملة  % 81.82توراه  وبنسبة من حملة درجة الدك

، وجميع اعضاء هيئة التدريس في %18.18الماجستير وبنسبة 
نظراُ %  100الجامعات هم من تخصص المحاسبة وبنسبة 

 الحسابات و اما مدقق.لطبيعة عملهم كأساتذة تخصص المحاسبة
من % 77.5فإن اغلبهم من حملة درجة البكالوريوس وبنسبة 

ظ ان تخصص الغالبية العظمى من المدققين العينة، كما يلح
  اما .هو المحاسبة نظراً لطبيعة عمل هذه الفئة%) 85(

من افراد العينة هم  % 66.67ن لمهنة المحاسبة فان والمزاول
من  %) 77.78(من حملة درجة البكالوريوس واغلبهم 

 ومن تحليل خصائص عينة الدراسة نجد ان .تخصص المحاسبة
ينة الدراسة من تخصص المحاسبة ومن حملة غالبية افراد ع

درجة البكالوريوس فما فوق، ومن ثَم فإن غالبية افراد العينة 
تتوافر لديهم الخلفية العلمية من حيث التخصص والمؤهل 
العلمي  لإلجابة عن استبانة الدراسة  مما سيضفي على نتائج 

  .   الدراسة نوعاً من الثقة والمصداقية
  

  )2 (جدول رقم
  خصائص عينة الدراسة

 المزاولون لمهنة المحاسبة مدققو الحسابات اساتذة الجامعات 
 % العدد % العدد % العدد 

       المؤهل العلمي 
ما دون  -

 البكالوريوس 
0 0 3 7.5% 2 11.11% 

 %66.67 12 %77.5 31 0 0 بكالوريوس  -
 %16.67 3 %12.5 5 %18.18 4 ماجستير  -
 %5.55 1 %2.5 1 %81.82 18 دكتوراه -

 80 18  40  22 المجموع 
       التخصص 

 %77.78 14 ٌ%85 34 %100 22 محاسبة 
 %16.67 3 %12.5 5 0 0 ادارة اعمال ومالية

 0 0 %2.5 1 0 0 اقتصاد 
 %5.55 1 0 0 0 0 اخرى 

 80 18  40  22 المجموع 
  

  اختبار ثبات ومصداقية النتائج 
ت على أساتذة المحاسبة في صممت استبانة أولية عرض

الجامعات وقد تم تنقيحها بعد االخذ في االعتبار مالحظات 
  .المقيمين وآرائهم لالستبانة

ستبانة واالرتباط بين والختبار مدى مصداقية نتائج اال
أسئلتها المختلفة، فقد تم اعتماد معامل ارتباط ألفا كرونباخ 

 95,9لفا تعادل  ألسئلة االستبانة، وتبين أن معامل  قيمة أ

 % 60وهذه تزيد عن النسبة المقبولة إحصائيا وقدرها % 
وهذا يعني أنه لو قمنا  ).  Sekaran 2003(طبقا لما تؤكده 

بتوزيع االستبانة على عينة أخرى غير التي تم اختيارها في 
هذه الدراسة وفي أوقات مختلفة فإن هناك احتماال نسبته 

ئج نفسها لهذه الدراسة، أن نحصل على النتا % ) 95,9(
ويعود ذلك الى أن موضوع الدراسة يتعلق بجانب متخصص 

  .يتعلق بمجال عمل وتخصص فئات الدراسة
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  النتائج االحصائية الوصفية المتعلقة بمتغيرات الدراسة
تم تخصيص الجزء الثاني من االستبانه لمعرفة مدى 
ة، أهمية موضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانوني

يعرض النتائج الوصفية الخاصة بتقييم كل ) 3(والجدول رقم 
من اساتذة المحاسبة في الجامعات االردنية والمدققين 
المزاولين العمال التدقيق والممارسين لمهنة المحاسبة 
ألهمية كل محور من المحاور الخاضعة لالمتحان بموجب 

ليا لمهنة دليل القواعد العامة لالمتحان الصادر عن الهيئة الع
  .المحاسبة القانونية

وبالنسبة المتحان ورقة المحاسبة والتدقيق فقد اعطت 
فئات الدراسة الثالث بالمتوسط أهمية نسبية مرتفعة لمحور 

، اما أقل متوسط 4.2208معايير التدقيق الدولية وبمتوسط 
كان لمحور النظرية المحاسبية الذي فقد من حيث األهمية 

  . 3.7125بلغ 
الموضوعات الخاضعة لالمتحان ) 3( الجدول رقم ويبين

من حيث األهمية النسبية من منظور فئات الدراسة جميعها 
  :كوحدة واحدة 

  )3(جدول رقم 
  جدول ترتيب المحاور الرئيسة وفق األهمية النسبية

محاور ورقة المحاسبة 
 والتدقيق

متوسط األهمية 
 النسبية

 الترتيب

 1 4.2208 معايير التدقيق الدولية 
المعايير الدولية للتقارير 

معايير المحاسبة (المالية 
 )الدولية

3.9250 2 

 3 3.9040 المحاسبة المالية 
 4 3.8250 المحاسبة اإلدارية
 5 3.7292 محاسبة التكاليف
 6 3.7125 النظرية المحاسبية

  
 كما يشير اليها - وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي

ع الفئات التي شملتها الدراسة  أن جمي-)4(الجدول رقم 
تعطي الغالبية العظمى من البنود الخاضعة لالمتحان أهمية 

، وكان االنحراف المعياري لمعظم 3تجاوزت بالمتوسط 

 فأقل، مما يشير الى ان الموضوعات 1البنود مايقارب 
الخاضعة لالمتحان تعد مهمة من وجهة نظر الفئات الثالث 

ن على نحو اتفاق على ذلك من التي غطتها الدراسة، وتبي
   .قبل تلك الفئات

اما بالنسبة لورقة التشريعات فقد بلغ متوسط آراء فئات 
، 3.6281الدراسة للتشريعات والقوانين الخاضعة لالمتحان 

، مما يدل على ان هناك اتفاقا 1.1131وبانحراف معياري 
عاما على اهمية التشريعات والقوانين على نحو عام في 

  . مزاولة المحاسبة القانونيةامتحان
وبالنظر الى تفاصيل ورقة المحاسبة والتدقيق من وجهة 

من جدول )  5(لفقرة رقم نظر فئات الدراسة  فقد حصلت ا
موضوع المعايير الدولية للتقارير المالية بالمتعلقة  ) 4(رقم 

على اعلى متوسط من حيث ) ومعايير المحاسبة الدولية(
المتعلقة ) 32( يليها الفقرة رقم 4.6125األهمية، وقد بلغ 

بموضوع المعايير الدولية للتدقيق سارية المفعول، وكذلك 
المتعلقة بموضوع محاسبة المدينيين ) 35(الفقرة رقم 

 مما يدلل ،4.3375والمخزون واألوراق المالية بمتوسط 
على اهمية معايير المحاسبة والتدقيق الدولية للعاملين في 

  . القانونيةمهنة المحاسبة
اما الموضوعات األقل أهمية فقد كانت أنواع النظريات 

  3.2125المحاسبية وتطبيقاتها في الممارسة المهنية بمتوسط 
يليها مفاهيم القيمة المحاسبية والقيمة  ) 9فقرة رقم (

ثم الضرائب ) 12فقرة رقم  ( 3.2375االقتصادية بمتوسط 
د السبب إلى وقد يعو) 51فقرة رقم  (3.250المؤجلة 

انخفاض األهمية النسبية لتلك الموضوعات الى ان النظريات 
المحاسبية ومفاهيم القيمة االقتصادية ال تعد من أساسيات 

    .عمل المحاسب القانوني من وجهة نظر فئات الدراسة
اما بالنسبة لتفاصيل األهمية النسبية للتشريعات والقوانين 

ضريبة دخل (بة ذات العالقة فقد حصل قانون الضري
على اعلى متوسط لألهمية النسبية والذي بلغ ) ومبيعات
يليه قانون الشركات بمتوسط  ) 62فقرة رقم  (4.4750
 وقد يبرر ذلك بأن مكونات قانوني ،)54فقرة رقم  (4.150

الضريبة  والشركات  تعد من أهم األعمال التي يمارسها 
  .المحاسب القانوني

ة نسبية من وجهة نظر الفئات اما القوانين األقل أهمي
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 2.8125 فهي قانون الرسوم والطوابع بمتوسط ؛الثالث
يليه قانون المناطق الخاصة والمناطق  ) 61فقرة رقم (

    . ) 60فقرة رقم  (3.075الحرة بمتوسط 
  لموضوعات اساتذة الجامعاتأما بخصوص تقييم 

 لجميع بنود 3 فقد تجاوزت األهمية النسبية ؛االمتحان
وضوعات االمتحان بالنسبة لورقة المحاسبة والتدقيق كما هو م

، وكانت اكثر الموضوعات أهمية )4(مبين في الجدول رقم 
معايير المحاسبة (موضوع المعايير الدولية للتقارير المالية 

يليه محاسبة المدينيين ) 5فقرة رقم  (4.6364بمتوسط ) الدولية
فة والحجم والربحية والمخزون وتحليل نقطة التعادل والتكل

   .)35 و 23فقرات ارقام  (4.4545بمتوسط 
اما البنود االقل أهمية من وجهة نظر اساتذة الجامعات، فقد 

 3.2273كانت النواع النظريات المحاسبية وتطبيقاتها بمتوسط 
يليها محاسبة العمليات الموقوفة بمتوسط   ) 9فقرة رقم (

توقعة باعتقاد الباحثين وهذه نتيجة م ) 48فقرة رقم  (3.2727
لعدم وجود عالقة مباشرة بين تطبيقات مهنة المحاسبة من 

  .الناحية العملية والنظريات المحاسبية وتطبيقاتها
وبخصوص القوانين األكثر أهمية من وجهة نظر أساتذة 

ضريبة دخل (المحاسبة بالجامعات فهي قانون الضريبة
 يليه قانون )62فقرة رقم  (4.4545بمتوسط  ) ومبيعات 

 اما القوانين .)54فقرة رقم  (4.1364الشركات بمتوسط 
ذات األهمية النسبية األقل فكانت لقانون الرسوم والطوابع 

ثم لقانون المناطق الخاصة ) 61فقرة رقم  (2.3182بمتوسط 
     .)60فقرة رقم  (2.8636والمناطق الحرة بمتوسط 

  لموضوعاتمدققي الحساباتأما بخصوص تقييم 
 لجميع بنود 3 فقد تجاوزت األهمية النسبية ؛االمتحان

موضوعات االمتحان بالنسبة لورقة المحاسبة والتدقيق، 
وكانت أكثر الموضوعات أهمية موضوع المعايير الدولية 

 4.775بمتوسط ) معايير المحاسبة الدولية(للتقارير المالية 
 يليه موضوع االفصاحات المالية بمتوسط)  5فقرة رقم (

يليه المعايير الدولية للتدقيق السارية ) 49فقرة رقم  (4.500
   .)32فقرة رقم  (4.400بمتوسط 

 ؛اما البنود األقل أهمية من وجهة نظر مدققي الحسابات
) 51فقرة رقم  (3.025فقد كانت للضرائب المؤجلة بمتوسط 

يليها مفاهيم القيمة المحاسبية والقيمة االقتصادية بمتوسط 
ثم أنواع النظريات المحاسبية ) 12ة رقم فقر (3.15

، وقد يعود سبب )9فقرة رقم  (3.3وتطبيقاتها بمتوسط 
ضعف األهمية النسبية إلى موضوع الضرائب المؤجلة الى 
ضعف الوعي الكافي بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

وتركيز المدققين على متطلبات قانون "  ضرائب الدخل " 12
   .ضريبة الدخل

وبخصوص القوانين األكثر أهمية من وجهة نظر مدققي 
) ضريبة دخل ومبيعات(قانون الضريبةالحسابات فهي 

يليه قانون الشركات ) 62فقرة رقم  (4.525بمتوسط  
 اما القوانين ذات األهمية .)54فقرة رقم  (4.350بمتوسط 

النسبية األقل فكانت لقانون الرسوم والطوابع بمتوسط 
ثم لقانون المناطق الخاصة والمناطق ) 61قم فقرة ر (3.100

       .)60فقرة رقم  (3.25الحرة بمتوسط 
 المزاولين لمهنة المحاسبةأما بخصوص تقييم 

 3 فقد تجاوزت االهمية النسبية ؛لموضوعات االمتحان
لجميع بنود موضوعات االمتحان بالنسبة لورقة المحاسبة 

موضوع محاسبة والتدقيق، وكانت اكثر الموضوعات أهمية 
يليه )  35فقرة رقم  (4.4444المدينيين والمخزون بمتوسط 

، )34فقرة رقم  (4.3889موضوع تسوية البنك بمتوسط 
وهذه النتيجة متوقعة ألن الممارسين لمهنة المحاسبة معنيون 

    .بهذه الموضوعات التنفيذية أكثر من غيرهم
لمهنة  المزاولين اما البنود األقل أهمية من وجهة نظر

 فقد كانت لموضوع محاسبة العمليات الموقوفة المحاسبة
يليه أنواع النظريات ) 48فقرة رقم  (2.9444بمتوسط 

  .)9فقرة رقم  (3.000المحاسبية وتطبيقاتها بمتوسط 
  وبخصوص القوانين األكثر أهمية من وجهة نظر 

ضريبة دخل ( فهي قانون الضريبةالمزاولين لمهنة المحاسبة
يليه قانون ) 62فقرة رقم  (4.3889بمتوسط  ) ومبيعات 

 اما القوانين .)54فقرة رقم  (3.7222الشركات بمتوسط 
ذات األهمية النسبية األقل فكانت لقانون الرسوم والطوابع 

ثم لقانوني التامين وتشجيع ) 61فقرة رقم  (2.7778بمتوسط 
   .) 58 و 57الفقرتين رقم  (2.8333االستثمار بمتوسط 
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  )4 (ول رقمجد
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى أهمية موضوعات امتحان مزاولة المحاسبة للورقتين األولى والثانية من االمتحان

  

 مدققو الحسابات اساتذة الجامعات الموضوع
ن لمهنة والمزاول

 المحاسبة
 االجمالي

المتوسط  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط
االنحراف 

 عياريالم
المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

  الثانية الورقة 
   : والتدقيق المحاسبة

 المعايير موضوعات 
 للتقارير الدولية
 معايير (المالية

   -):الدولية المحاسبة
 العداد العام االطار

 البيانات وعرض
  - :المالية

        

 94266. 4.1500 4.1667.85749 4.31821.041354.0500.93233 المالية البيانات عناصر 1
 95599. 4.00001.028993.8500 3.68181.041353.8750.88252 المالية البيانات اهداف 2
 النوعية الصفات 3

  المالية للبيانات
4.0455.99892 3.47501.240093.5556.92178 3.6500 1.12621

 االساسية الفرضيات 4
  المالية البيانات العداد

4.18181.052723.7500.95407 3.6667.97014 3.8500 .99492 

 الدولية المعايير 5
 و (المالية للتقارير
 المحاسبة معايير
 IFRSs)الدولية

&IASs 

4.6364.72673 4.7750.53048 4.2222.87820 4.6125 .70250 

 الصادرة التفسيرات 6
 تفسير لجنة عن

 ليةالدو المعايير
 .المالية للتقارير

3.59091.098013.85001.026573.16671.248533.6250 1.11803

 التطبيقية االرشادات 7
 المحاسبية للمعايير
  الدولية

3.81821.139613.9500.93233 3.16671.200493.7375 1.08784

3.92500 المجموع  الجزئي
 

0.98973
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 مادة موضوعات 
  :بيةالمحاس النظرية

                

 والمفاهيم الفروض 8
 المحاسبية والمباديء
 .عاماُ قبوال المقبولة

3.95451.09010 3.8750.85297 3.77781.30859 3.8750 1.02346 

 النظريات انواع 9
 وتطبيقاتها المحاسبية

 المهنية الممارسات في
 الملكية نظرية : مثل

 نظرية المشتركة،
 المعنوية، الشخصية
 االيجابية النظرية
 .الوكالة ونظرية

3.22731.19251 3.30001.06699 3.0000.97014 3.2125 1.07555 

 القياس مشكالت10
 المحاسبي واالعتراف

 وبنود الدخل لبنود
 .المالي المركز

4.1364.99021 3.9500.90441 3.6111.84984 3.9250 .92470 

 الدخل قائمة اعداد11
 وفق الخطوات متعددة
 بما الشامل الدخل مفهوم
 دخل معالجة ذلك في

 المستمرة العمليات
 غير والعمليات
 غير والبنود المستمرة
 واالخطاء العادية

 في والتغير االساسية
 المحاسبية السياسات
 التقديرات في والتغيير
 .المحاسبية

3.81821.50036 4.2250.89120 4.2778.82644 4.1250 1.08354 

 المحاسبية القيمة مفاهيم12
 .االقتصادية والقيمة

3.50001.22474 3.15001.09895 3.1111.96338  3.2375 1.10515 

 1.33692 3.9000 3.61111.46082 3.82501.46563 4.2727.88273 .العادلة القيمة13
  1.09155  3.7125 المجموع الجزئي

 مادة موضوعات 
  :التكاليف محاسبة

                

 92470. 3.9250 3.8889.96338 4.0000.78446 3.81821.13961 محاسبة مفهوم14



  جمعة فالح حميدات، بسام محمد معالي، واحمد حسن ظاهر                                                             ...تقييم األهمية النسبية

- 272  -  

 وعناصر التكاليف
 .التكلفة

 التكاليف تصنيفات15
 الكلية التكاليف ونظم

 .والمتغيرة

3.90911.01929 3.9500.87560 3.9444.93760 3.9375 .91877 

 تكاليف محاسبة16
  االنتاجية االوامر

4.1818.85280 3.8250.90263 3.9444.87260 3.9500 .88447 

 تكاليف محاسبة17
  االنتاجية المراحل

3.77271.54093 3.7750.91952 3.66671.28338 3.7500 1.18535 

 على التكلفة تحديد18
  االنشطة اساس

3.95451.13294 3.65001.09895 3.33331.37199 3.6625 1.17940 

 تكاليف محاسبة19
 المشتركة المنتجات
 والفرعية

3.7273.93513 3.45001.03651 3.7778.87820 3.6000 .97565 

 التالف على المحاسبة20
  والخردة والفاقد

3.4091.66613 3.50001.13228 3.27781.12749 3.4250 1.01601 

 التكاليف تخصيص21
 التحويل وسعر

3.6818.64633 3.5000.90582 3.16671.09813 3.4750 .89972 

 التكاليف محاسبة22
 وتحديد المعيارية

 ومعالجتها االنحرافات
 محاسبياً واثباتها

4.00001.11270 3.75001.00639 3.83331.04319 3.8375 1.03659 

  1.0023  3.7292 المجموع الجزئي
 مادة موضوعات 

  :االدارية المحاسبة
                

 التعادل نقطة تحليل23
 والحجم والتكلفة
  والربحية

4.4545.73855 4.1000.92819 4.1111.90025 4.2000 .87728 

 التقديرية الموازنات24
  وانواعها

3.9545.99892 3.67501.16327 4.1111.90025 3.8500 1.06854 

 المعلومات استخدام25
 اتخاذ في المحاسبية
 بانواعها القرارات

 تبني: مثل كافة
 الغاء جديدة، منتجات
 الصنع قائمة، منتجات

4.1818.90692 3.8000.93918 4.1111.75840 3.9750 .89972 
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 أو البيع الشراء، أو
 االضافي، التصنيع
 في القرارات اتخاذ

 الموارد تخصيص
 الربحية تعظيم بقصد
 وقرار التسعير وقرار
 .انتاجية خطوط الغاء

 باستخدام االداء تقييم26
 المالي االداء مؤشرات
 المالي وغير

4.04551.04550 3.7500.95407 3.6667.84017 3.8125 .95591 

 القرارات اتخاذ27
 طويلة االستثمارية

  االجل

3.77271.06600 3.52501.06187 3.61111.03690 3.6125 1.04934 

 1.13377 3.4250 3.33331.13759 3.35001.09895 3.63641.21677  المسؤولية محاسبة28
   المخزون على الرقابة29

 
3.68181.21052 4.1500.86380 3.61111.33456 3.9000 1.09775 

  1.0118  3.8250 المجموع الجزئي
 مادة موضوعات 

 التدقيق معايير
 :الدولية

                

 : ويشمل العام االطار30
 المالية التقارير
 والخدمات والتدقيق
 العالقة ذات االخرى

 .التأكيد ومستويات

3.95451.13294 4.3500.89299 4.1667.78591 4.2000 .94668 

 المهني السلوك معايير31
 االتحاد عن الصادرة
  للمحاسبين الدولي

4.1818.85280 4.1250.85297 4.0556.99836 4.1250 .87692 

 للتدقيق الدولية المعايير32
 المفعول السارية

 داالتحا عن والصادرة
 .للمحاسبين الدولي

4.4091.90812 4.4000.81019 4.11111.02262 4.3375 .88509 

 0.9029 4.2208 المجموع الجزئي
 مادة موضوعات 

  : المالية المحاسبة
                

 89690. 4.1750 4.2778.75190 4.1000.92819 4.2273.97257 الجردية التسوية33
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 لاليرادات
  والمصروفات

 1.12255 4.0750 4.3889.84984 4.1000.98189 3.77271.47783 البنك تسوية34
 المدينيين محاسبة35

 واالوراق والمخزون
 بها المحتفظ المالية
  لالستثمار او لالتجار

4.4545.96250 4.2250.76753 4.4444.85559 4.3375 .84109 

 الموجودات محاسبة36
 المتداولة غير

 وغير الملموسة(
 )الملموسة

4.09091.01929 4.1500.73554 4.2778.89479 4.1625 .84858 

 االدوات محاسبة37
  المالية

4.2727.76730 4.1000.74421 3.88891.36722 4.1000 .92230 

 تمويل عن المحاسبة38
 المساهمة الشركات
 طريق عن العامة
 االسهم اصدار

 ذلك في بما والسندات
  تالسندا اطفاء

3.90911.01929 3.92501.11832 3.88891.02262 3.9125 1.05775 

 توزيعات عن المحاسبة39
 شركات في االرباح
 االموال

3.8636.94089 3.92501.22762 3.66671.02899 3.8500 1.10350 

 شركات تكوين40
 وانضمام االشخاص
 وانفصالهم الشركاء

3.5909.85407 3.50001.32045 3.66671.02899 3.5625 1.13454 

 توزيعات عن المحاسبة41
 شركات في االرباح

  االشخاص

3.5455.91168 3.50001.33973 3.50001.04319 3.5125 1.15828 

 1.10808 3.7500 3.7778.87820 3.82501.19588 3.59091.14056  الشركات تصفية42
 االندماج محاسبة43

 المالية والقوائم
  الموحدة

4.2273.75162 4.3000.96609 3.50001.33945 4.1000 1.05062 

 العمالت محاسبة44
 االجنبية

3.9091.97145 3.87501.04237 3.4444.98352 3.7875 1.01500 

 التأجير عقود محاسبة45
  التمويلي

3.9545.84387 4.02501.29075 3.77781.06027 3.9500 1.12396 
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 95963. 4.1250 3.6667.97014 4.25001.03155 4.2727.70250  العادلة القيمة محاسبة46
 1.13342 3.7375 3.6111.91644 3.87501.28477 3.59091.00755 االعمال توحيد محاسبة47
 العمليات محاسبة48

 الموقوفة
3.2727.82703 3.65001.16685 2.9444.87260 3.3875 1.04934 

 90568. 4.3000 4.2222.87820 4.5000.93370 4.0000.81650  يةالمال االفصاحات49
 المالية النسب تحليل50

 النقدية التدفقات ونسب
  الحساسية وتحليل

4.18181.05272 4.1000.92819 4.0000.90749 4.1000 .94935 

  المؤجلة الضرائب51
 

3.4545.67098 3.02501.67160 3.50001.20049 3.2500 1.36410 

 1.0392 3.9040 المجموع الجزئي
 1.0203 3.8613 المجموع الكلي للورقة الثانية من االمتحان

 : االولى الورقة 
 القوانين (التشريعات

 )العالقة ذات

                

 مهنة تنظيم قانون52
  المحاسبة

3.95451.09010 4.15001.07537 3.5556.85559 3.9625 1.04873 

 1.19704 3.6000 3.27781.22741 3.62501.16987 3.81821.22032  التجارة قانون53
 1.02005 4.1500 3.72221.17851 4.3500.94868 4.1364.94089 الشركات قانون54
 1.07555 3.5875 3.16671.15045 3.70001.11401 3.7273.88273 البنوك قانون55
 1.14184 3.7500 3.11111.18266 3.90001.21529 4.0000.75593  المالية االوراق قانون56
 1.12621 3.3500 2.83331.15045 3.52501.17642 3.4545.91168 التأمين قانون57
 تشجيع قانون58

  االستثمار
3.1364.99021 3.57501.25856 2.8333.92355 3.2875 1.14950 

 1.08354 3.6250 3.38891.24328 3.72501.17642 3.6364.72673 التمويلي التأجير قانون59
 الخاصة المناطق قانون60

  الحرة والمناطق
2.8636.88884 3.25001.23517 2.94441.16175 3.0750 1.13377 

 الرسوم قانون61
  والطوابع

2.31821.32328 3.10001.35495 2.7778.94281 2.8125 1.29355 

 الضريبة قانون62
 )وتطبيقاتها الضرائب(

4.4545.96250 4.52501.08575 4.3889.60768 4.4750 .95434 

 الضمان قانون63
  االجتماعي

3.9545.99892 3.87501.34331 3.7222.75190 3.8625 1.13342 

 1.1131 3.6281  المجموع الكلي للورقة االولى من االمتحان
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  اختبار الفرضيات 
ائج الوصفية آلراء كل من أساتذة  بعد القيام بمناقشة النت

المحاسبة في الجامعات األردنية والمدققين والممارسين لمهنة 
المحاسبة حول تقييمهم ألهمية كل موضوع من الموضوعات 

 تم التركيز في هذا الجزء من البحث .الخاضعة لالمتحان
على اختبار فرضيات الدراسة التي تم عرضها سابقاً، 

نتائج اختبار الفرضيات األولى ) 5(ويعرض الجدول رقم 
  .والثانية والثالثة والرابعة 

  :الفرضية األولى 
تهدف الفرضية األولى الى تعرف أهمية موضوعات 
امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية االردني من وجهة 

  .نظر اساتذه المحاسبة في الجامعات االردنية 
 كما -) One Samples-T-test(تشير نتائج اختبار  

 الى ان قيمة الداللة اإلحصائية  -)5(الجدول رقم يظهرها 
للغالبية العظمى لموضوعات  امتحان مزاولة مهنة المحاسبة 
القانونية االردني من وجهة نظر اساتذة المحاسبة في الجامعات 

وهو مستوى الداللة المستخدم في . (05االردنية هي أقل من 
 48لـ . 05 اإلحصائية أقل من  حيث كانت الداللة،)هذا البحث

 موضوع تتعلق بامتحان الورقة الثانية 51موضوع من اجمالي 
 مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول ."المحاسبة والتدقيق"

الفرضية البديلة وبذلك فإن موضوعات امتحان مزاولة مهنة 
  . بندا48المحاسبة مهمة إحصائيا بالنسبة لمعظم البنود البالغة 

.  05انت  قيمة الداللة اإلحصائية لثالثة بنود اكبر من وقد ك
الداللة اإلحصائية (أنواع النظريات المحاسبية وتطبيقاتها :وهي 
 و مفاهيم القيمة المحاسبية والقيمة ،)9فقرة رقم ( . )381

،  )12فقرة رقم .) (069الداللة اإلحصائية (االقتصادية 
فقرة . ) (137اإلحصائية الداللة (ومحاسبة العمليات الموقوفة  

" التشريعات والقوانين"اما موضوعات الورقة األولى ). 48رقم 
فان جميع القوانين الخاضعة لالمتحان كانت مهمة إحصائيا من 
وجهة نظر أساتذة الجامعات وبمستوى داللة إحصائية أقل من 

. ) 525بداللة إحصائية (باستثناء قانوني تشجيع االستثمار . 05
بداللة (وقانون المناطق الخاصة والحرة ) 58قم فقرة ر(

مما يعني رفض الفرضية ) 60فقرة رقم . ) (48إحصائية 
العدمية وقبول الفرضية البديلة واستنتاج أن الغالبية العظمى 
لموضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في االردن 

ات مهمة إحصائيا من وجهة نظر اساتذة المحاسبة بالجامع
   .االردنية  باستثناء الموضوعات المشار اليها سابقاً

 :الفرضية الثانية 
امتحان تهدف الفرضية الثانية تعرف أهمية موضوعات 

مزاولة مهنة المحاسبة القانونية االردني من وجهة نظر 
مدققي الحسابات المجازين الحاصلين على مزاولة المهنة من 

 بعد صدور قانون تنظيم خالل اجتياز امتحان مزاولة المهنة
  .مهنة المحاسبة القانونية

 كما -) One Samples-T-test(تشير نتائج اختبار  
 الى ان قيمة الداللة اإلحصائية  - )5(يظهرها الجدول رقم 

للغالبية العظمى لموضوعات  امتحان مزاولة مهنة المحاسبة 
، .05القانونية االردني من وجهة نظر هذه الفئة هي أقل من 

 موضوع 44لـ . 05حيث كانت الداللة اإلحصائية أقل من 
 تتعلق بامتحان الورقة الثانية ا موضوع51من إجمالي 

مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول " المحاسبة والتدقيق"
الفرضية البديلة التي تقول على ان موضوعات امتحان 
د مزاولة مهنة المحاسبة مهمة احصائياً بالنسبة لمعظم البنو

  وقد كانت  قيمة الداللة اإلحصائية لسبعة . بند44والبالغة 
  : ومن ثَم ال تعد مهمة إحصائيا وهي . 05بنود اكبر من 

مستوى الداللة (الصفات النوعية للبيانات المالية   •
 .)3فقرة رقم . ) (315
مستوى (انواع النظريات المحاسبية وتطبيقاتها  •

 ).9فقرة رقم  ) (1.000الداللة 
اهيم القيمة المحاسبية والقيمة االقتصادية  مف •

 .) 12فقرة رقم . ) (87مستوى الداللة (
فقرة . ) (308مستوى الداللة (محاسبة المسؤولية  •
 ).28رقم 
تكوين شركات االشخاص وانضمام الشركاء  •

 .) 40فقرة رقم . ) (213مستوى الداللة (وانفصالهم 
المحاسبة عن توزيعات األرباح في شركات  •
 ).41فقرة رقم . ) (135مستوى الداللة (شخاص األ

فقرة . ) (706مستوى الداللة (الضرائب المؤجلة  •
  .) 51رقم 

فان " التشريعات والقوانين"اما موضوعات الورقة األولى 
جميع القوانين الخاضعة لالمتحان كانت مهمة احصائياً من 
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وجهة نظر مدققي الحسابات المجازين الحاصلين على مزاولة 
لمهنة من خالل اجتياز امتحان مزاولة المهنة، وبمستوى داللة ا

باستثناء ثالثة قوانين هي قانون المناطق . 05إحصائية أقل من 
) 60فقرة رقم ) (.463بداللة إحصائية (اصة والحرة الخ

فقرة رقم . ) (874بداللة إحصائية (وقانون الرسوم والطوابع 
. )  086 إحصائية بداللة(وقانون الضمان االجتماعي ) 61

مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول ) 63فقرة رقم (
الفرضية البديلة واستنتاج أن الغالبية العظمى لموضوعات 
امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في االردن مهمة 
احصائياً من وجهة نظر مدققي الحسابات المجازين الحاصلين 

از امتحان مزاولة المهنة على مزاولة المهنة من خالل اجتي
   .باستثناء الموضوعات المشار اليها سابقاً

 :الفرضية الثالثة 
امتحان تهدف الفرضية الثالثة تعرف أهمية موضوعات 

مزاولة مهنة المحاسبة القانونية االردني من وجهة نظر 
مدققي الحسابات المجازين الحاصلين على مزاولة المهنة قبل 

  .)المدققين القدامى(اسبة القانونية صدور تنظيم مهنة المح
 كما -) One Samples-T-test(تشير نتائج اختبار  

 الى ان قيمة الداللة اإلحصائية  -)5(يظهرها الجدول رقم 
لمعظم موضوعات  امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية 

، حيث كانت .05االردني من وجهة نظر هذه الفئة هي أقل من 
من إجمالي  اموضوع 29لـ . 05ئية أقل من الداللة اإلحصا

" المحاسبة والتدقيق" تتعلق بامتحان الورقة الثانية ا موضوع51
مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي 
 تقول إن موضوعات امتحان مزاولة مهنة المحاسبة مهمة

نت قيمة وقد كا.   بندا29البالغة احصائياً بالنسبة لمعظم البنود 
وهي . 05 اكبر من ا موضوع22الداللة اإلحصائية لـ 

ات األرقام وذ) 5(الموضوعات الواردة في جدول رقم 
 وهذه يدلل .) 51-38(ومن) 3،4،12،13،20،26،28،27(

على اختالف نظرة المدققين الحاصلين على مزاولة المهنة قبل 
جتياز صدور القانون عن المدققين المزاولين للمهنة من خالل ا

امتحان المهنة حيث بلغ عدد الموضوعات غير المهمة احصائياً 
من وجهة نظر مدققي  اموضوع 51من إجمالي  اموضوع 22

الحسابات المجازين والحاصلين على مزاولة المهنة قبل صدور 
  .قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية

فإن " التشريعات والقوانين"اما موضوعات الورقة األولى 
يع القوانين الخاضعة لالمتحان كانت غير مهمة احصائياً جم

من وجهة نظر مدققوا الحسابات المجازين الحاصلين على 
مزاولة المهنة قبل صدور تنظيم مهنة المحاسبة القانونية 

. 05وبمستوى داللة إحصائية أكبر من ). المدققين القدامى(
 أهمية مما يعني قبول الفرضية العدمية  التي تنص على عدم

القوانين الخاضعة لالمتحان من وجهة نظر هذه الفئة، 
بداللة (باستثناء قانون الضريبة بشقيها ضريبة دخل ومبيعات 

 وقد يعود ذلك الى قناعة .)62فقرة رقم . ) (028احصائية 
المدققين القدامى بان أهم قانون هو قانون ضريبة الدخل 

   .ليوالمبيعات لممارسة المدقق في الواقع العم
 :الفرضية الرابعة  

امتحان تهدف الفرضية الرابعة تعرف أهمية موضوعات 
مزاولة مهنة المحاسبة القانونية االردني من وجهة نظر 

 .الممارسين لمهنة المحاسبة
 كما ) One Samples-T-test(تشير نتائج اختبار  

الى ان قيمة الداللة اإلحصائية  ) 5(يظهرها الجدول رقم 
عات  امتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لمعظم موضو

، حيث .05االردني من وجهة نظر هذه الفئة هي أقل من 
من  اموضوع 29لـ . 05كانت الداللة اإلحصائية أقل من 

المحاسبة "تتعلق بامتحان الورقة الثانية  اموضوع 51اجمالي 
مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية " والتدقيق

لة التي تقول على ان موضوعات امتحان مزاولة مهنة البدي
 36المحاسبة مهمة احصائياً بالنسبة لمعظم البنود البالغة 

 اموضوع 15 وقد كانت  قيمة الداللة اإلحصائية لـ .ابند
وهي الموضوعات الواردة في جدول رقم .  05اكبر من 

، 21، 20، 18، 13، 12، 9، 6،7(ذوات االرقام ) 5(
وهذا يدلل على اختالف  ). 48،51، 44، 43 ،28،29،41

نظرة كل فئة من فئات الدراسة اعتمادا على النظرة الخاصة 
  .لكل منها المستندة الى مرجعية أكاديمية او مهنية   

فان " التشريعات والقوانين"اما موضوعات الورقة االولى 
عدد القوانين الخاضعة لالمتحان التي كانت غير مهمة 

 وجهة نظر الممارسين لمهنة المحاسبة  احصائياً من
 قوانين من 8بلغت . 05وبمستوى داللة إحصائية أكبر من 

 مما يعني قبول الفرضية العدمية لتلك ا قانون12اجمالي 
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القوانين، في حين تم رفض الفرضية العدمية وقبول 
 قوانين من وجهة 4الفرضية البديلة التي تنص على اهمية 

قانون تنظيم مهنة : المحاسبة وهي نظر الممارسين لمهنة
دخل (المحاسبة، وقانون الشركات، وقانون الضريبة 

   .، وقانون الضمان االجتماعي)ومبيعات
  :الفرضية الخامسة 

تهدف هذه الفرضية تعرف على مدى وجود اختالف بين 
المحاسبة في ء فئات عينة الدراسة الثالث وهم اساتذة آرا

 الحسابات المجازين، والممارسون مدققووالجامعات االردنية، 
لمهنة المحاسبة والتدقيق من غير الحاصلين على اجازة التدقيق 
في تقييم األهمية النسبية لموضوعات امتحان مزاولة مهنة 

   .المحاسبة
الجدول رقم  كما يظهرها -وتشير نتائج التحليل االحصائي

ل  الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء ك-)6(
من اساتذة  المحاسبة في الجامعات االردنية و مدققي الحسابات 
المجازين والممارسين لمهنة المحاسبة والتدقيق من غير 
الحاصلين على إجازة التدقيق حول أهمية موضوعات امتحان 

حيث بين تحليل .مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في االردن
ان ) 5(م  في الجدول رق)One Way ANOVA  (التباين 

وهو . 05اكبر من  ) Pمستوى المعنوية (قيم الداللة المقابلة 
 موضوعا خاضعا 47المستوى المعتمد في الدراسة لما يبلغ 

 ضمن متطلبات ورقة ا موضوع51لالمتحان من إجمالي 
 مما يشير الى قبول ."المحاسبة والتدقيق"االمتحان الثانية 

ص على عدم وجود فروق الفرضية العدمية  لتلك البنود التي تن
 اما .معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء فئات الدراسة الثالث

. 05أقل من  ) Pمستوى المعنوية (الموضوعات التي كانت 
 ومن ثَم تم رفض الفرضية العدمية لها ، موضوعات4فبلغت 

وقبول الفرضية البديلة التي تظهر وجود فروقات ذات داللة 
دراسة الثالث في تقييمهم ألهمية إحصائية بين فئات ال

  :الموضوعات اآلتية  وهي 
معايير المحاسبة (المعايير الدولية للتقارير المالية  •
 ) 5فقرة رقم . (019بمستوى معنوية ) الدولية
اإلرشادات التطبيقية للمعايير الدولية بمستوى  •

 ). 7فقرة رقم  (035معنوية 
دة بمستوى محاسبة االندماج والقوائم المالية الموح •

 ). 43فقرة رقم  (020معنوية 
 048محاسبة العمليات الموقوفة بمستوى معنوية  •

  .)48فقرة رقم (
عدم وجود فروقات ذات داللة ب يمكن االستنتاج من هنا

إحصائية بين فئات الدراسة الثالث في تقييمهم ألهمية 
وهي ما تسمى " المحاسبة والتدقيق"موضوعات ورقة امتحان 

  .ثانيةالورقة ال
" القوانين والتشريعات"أما فيما يتعلق في الورقة االولى

مستوى (الداللة المقابلة ان قيمة ) 6(فقد بين الجدول رقم 
الخاضعة لالمتحان كافة للقوانين . 05اكبر من  ) Pالمعنوية 

 قانونا باستثناء قانون األوراق 12البالغة عند إجراء الدراسة 
، مما يشير الى قبول .023لة المالية حيث كانت قيمة الدال

الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود فروقات ذات داللة 
إحصائية بين آراء فئات الدراسة الثالث وهم اساتذه 
الجامعات والمدققون المزاولون مهنة التدقيق والمزاولون 
مهنة المحاسبة في تقييمهم الهمية موضوعات امتحان الورقة 

باستثناء قانون األوراق المالية " وانينالتشريعات والق"االولى 
  .حيث تختلف آراء فئات الدراسة في تقييم أهميته
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  )5 (جدول رقم
ن على مزاولة المهنة من خالل اجتياز ون الحاصلو الحسابات المجازولة آلراء اساتذة الجامعات و مدقق ومستويات الدالtقيم 

  ،نة المحاسبة القانونيةن على مزاولة المهنة قبل صدور تنظيم مهون الحاصلوالمجاز الحسابات ومدقق و،امتحان مزاولة المهنة
  ن لمهنة المحاسبة  لمدى اهمية موضوعات امتحان مزاولة المحاسبة للورقتين االولى والثانية من االمتحانووالمزاول

 اساتذة الجامعات الموضوع

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

ة من على مزاولة المهن
خالل اجتياز امتحان 

 لمهنةامزاولة 

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

على مزاولة المهنة قبل 
صدور تنظيم مهنة 
 المحاسبة القانونية

ن لمهنة والمزاول
 المحاسبة

ت   
المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

ت 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

ت 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

ت 
المحسوبة 

مستوى 
 لداللة ا

  الثانية الورقة 
   : والتدقيق المحاسبة

 المعايير موضوعات 
 المالية للتقارير الدولية

 المحاسبة معايير(
   - ) : الدولية
 العداد العام االطار

 البيانات وعرض
  - :المالية

        

 000. 5.772 000. 6.000 002. 3.498 000. 5.937 المالية البيانات عناصر 1
 001. 4.123 000. 6.000 004. 3.215 006. 3.071 المالية لبياناتا اهداف 2
 النوعية الصفات 3

  المالية للبيانات
4.909 .000 1.030 .315 1.327 .217 2.557 .020 

 االساسية الفرضيات 4
  المالية البيانات العداد

5.266 .000 3.071 .006 1.964 .081 2.915 .010 

 يرللتقار الدولية المعايير 5
 معايير و (المالية

  ) الدولية المحاسبة
IFRSs &IASs 

10.561 .000 17.019 .000 7.236 .000 5.905 .000 

 عن الصادرة التفسيرات 6
 المعايير تفسير لجنة

 .المالية للتقارير الدولية

2.524 .020 4.006 .001 2.535 .032 .566 .579 
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 اساتذة الجامعات الموضوع

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

ة من على مزاولة المهن
خالل اجتياز امتحان 

 لمهنةامزاولة 

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

على مزاولة المهنة قبل 
صدور تنظيم مهنة 
 المحاسبة القانونية

ن لمهنة والمزاول
 المحاسبة

 التطبيقية االرشادات 7
 المحاسبية للمعايير

  دوليةال

3.367 .003 4.983 .000 3.498 .007 .589 .564 

 مادة موضوعات 
  :المحاسبية النظرية

               

 والمفاهيم الفروض 8
 المحاسبية والمباديء
  عاماُ قبوال المقبولة

4.107 .001 4.170 .000 5.014 .001 2.522 .022 

 النظريات انواع 9
 وتطبيقاتها المحاسبية

 المهنية تالممارسا في
 الملكية نظرية : مثل

 نظرية المشتركة،
 المعنوية، الشخصية
 االيجابية النظرية
 .الوكالة ونظرية

.894 .381 .000 1.000 3.280 .010 .000 1.000 

 القياس مشكالت10
 المحاسبي واالعتراف

 وبنود الدخل لبنود
 .المالي المركز

5.383 .000 5.896 .000 3.207 .011 3.051 .007 
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 اساتذة الجامعات الموضوع

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

ة من على مزاولة المهن
خالل اجتياز امتحان 

 لمهنةامزاولة 

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

على مزاولة المهنة قبل 
صدور تنظيم مهنة 
 المحاسبة القانونية

ن لمهنة والمزاول
 المحاسبة

 الدخل قائمة اعداد11
 وفق الخطوات متعددة
 الشامل الدخل مفهوم
 معالجة ذلك في بما
 المستمرة العمليات دخل

 غير والعمليات
 غير والبنود المستمرة
 واالخطاء العادية

 في والتغيير االساسية
 المحاسبية السياسات
 التقديرات في والتغيير
 .المحاسبية

2.558 .018 7.372 .000 2.377 .041 6.560 .000 

 المحاسبية القيمة مفاهيم12
 .االقتصادية والقيمة

1.915 .069 -.165 .870 1.152 .279 .489 .631 

 094. 1.775 427. 832. 023. 2.453 000. 6.763 .العادلة القيمة13
 مادة موضوعات 

  :التكاليف محاسبة
               

 التكاليف محاسبة مفهوم14
 .التكلفة وعناصر

3.367 .003 6.199 .000 6.000 .000 3.915 .001 

 التكاليف تصنيفات15
 الكلية التكاليف ونظم

 .والمتغيرة

4.183 .000 5.257 .000 3.873 .004 4.274 .001 

 االوامر تكاليف محاسبة16
  االنتاجية

6.500 .000 4.305 .000 3.207 .011 4.592 .000 

 تكاليف محاسبة17
  ةاالنتاجي المراحل

2.352 .029 3.464 .002 5.014 .001 2.204 .042 

 على التكلفة تحديد18
  االنشطة اساس

3.952 .001 2.560 .018 2.250 .051 1.031 .317 
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 اساتذة الجامعات الموضوع

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

ة من على مزاولة المهن
خالل اجتياز امتحان 

 لمهنةامزاولة 

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

على مزاولة المهنة قبل 
صدور تنظيم مهنة 
 المحاسبة القانونية

ن لمهنة والمزاول
 المحاسبة

 تكاليف محاسبة19
 المشتركة المنتجات
 والفرعية

3.648 .002 2.434 .024 4.583 .001 3.757 .002 

 التالف على المحاسبة20
  والخردة والفاقد

2.881 .009 2.318 .031 .669 .520 1.045 .311 

 التكاليف تخصيص21
 التحويل وسعر

4.948 .000 2.109 .047 3.674 .005 .644 .528 

 التكاليف محاسبة22
 وتحديد المعيارية

 ومعالجتها االنحرافات
 محاسبياً واثباتها

4.215 .000 3.306 .003 2.689 .025 3.389 .003 

 مادة موضوعات 
  :االدارية محاسبةال

               

 التعادل نقطة تحليل23
 والحجم والتكلفة
  والربحية

9.238 .000 5.896 .000 6.708 .000 5.236 .000 

 التقديرية الموازنات24
  وانواعها

4.482 .000 3.266 .004 3.207 .011 5.236 .000 
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 اساتذة الجامعات الموضوع

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

ة من على مزاولة المهن
خالل اجتياز امتحان 

 لمهنةامزاولة 

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

على مزاولة المهنة قبل 
صدور تنظيم مهنة 
 المحاسبة القانونية

ن لمهنة والمزاول
 المحاسبة

 المعلومات استخدام25
 اتخاذ في المحاسبية
 كافة نواعهابأ القرارات

 منتجات تبني : مثل
 منتجات الغاء جديدة،
 أو الصنع قائمة،
 أو البيع الشراء،
 االضافي، التصنيع
 في القرارات اتخاذ

 الموارد تخصيص
 الربحية تعظيم بقصد
 وقرار التسعير وقرار
 .انتاجية خطوط الغاء

6.112 .000 3.464 .002 4.714 .001 6.216 .000 

 خدامباست االداء تقييم26
 المالي االداء مؤشرات
 المالي وغير

4.690 .000 4.125 .000 1.000 .343 3.367 .004 

 القرارات اتخاذ27
 طويلة االستثمارية

  االجل

3.400 .003 1.748 .095 1.964 .081 2.500 .023 

 231. 1.243 309. 1.078 308. 1.045 023. 2.453  المسؤولية محاسبة28
   زونالمخ على الرقابة29

 
2.642 .015 5.066 .000 6.091 .000 1.943 .069 

 معايير مادة موضوعات 
  :الدولية التدقيق

               

 : ويشمل العام االطار30
 والتدقيق المالية التقارير

 ذات االخرى والخدمات
 ومستويات العالقة
 .التأكيد

3.952 .001 7.278 .000 3.343 .009 6.298 .000 
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 اساتذة الجامعات الموضوع

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

ة من على مزاولة المهن
خالل اجتياز امتحان 

 لمهنةامزاولة 

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

على مزاولة المهنة قبل 
صدور تنظيم مهنة 
 المحاسبة القانونية

ن لمهنة والمزاول
 المحاسبة

 المهني السلوك معايير31
 االتحاد عن الصادرة
  للمحاسبين الدولي

6.500 .000 6.623 .000 3.857 .004 4.486 .000 

 للتدقيق الدولية المعايير32
 المفعول سارية

 االتحاد عن والصادرة
 .للمحاسبين الدولي

7.278 .000 10.164 .000 4.714 .001 4.610 .000 

 مادة موضوعات 
  : المالية المحاسبة

               

 الجردية التسوية33
 لاليرادات

  والمصروفات

5.919 .000 5.161 .000 3.498 .007 7.210 .000 

 000. 6.934 000. 6.332 001. 3.846 023. 2.453 البنك تسوية34
 المدينيين محاسبة35

 واالوراق والمخزون
 بها المحتفظ المالية
 بها المحتفظ او لالتجار

  لالستثمار

7.088 .000 5.896 .000 6.091 .000 7.163 .000 

 الموجودات محاسبة36
 المتداولة غير

 وغير الملموسة(
 )الملموسة

5.020 .000 5.700 .000 6.000 .000 6.059 .000 

 013. 2.758 004. 3.873 000. 7.505 000. 7.780 المالية االدوات محاسبة37
 تمويل عن المحاسبة38

 ةالمساهم الشركات
 طريق عن العامة
 االسهم اصدار

 ذلك في بما والسندات
  السندات اطفاء

4.183 .000 3.813 .001 1.562 .153 3.688 .002 
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 اساتذة الجامعات الموضوع

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

ة من على مزاولة المهن
خالل اجتياز امتحان 

 لمهنةامزاولة 

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

على مزاولة المهنة قبل 
صدور تنظيم مهنة 
 المحاسبة القانونية

ن لمهنة والمزاول
 المحاسبة

 توزيعات عن المحاسبة39
 شركات في االرباح
 االموال

4.305 .000 3.250 .004 1.562 .153 2.749 .014 

 شركات تكوين40
 وانضمام االشخاص
 وانفصالهم الشركاء

3.245 .004 1.283 .213 .840 .423 2.749 .014 

 توزيعات عن المحاسبة41
 شركات في االرباح

  االشخاص

2.806 .011 1.555 .135 .635 .541 2.034 .058 

 002. 3.757 095. 1.868 030. 2.324 024. 2.430  الشركات تصفية42
 االندماج محاسبة43

 الموحدة المالية والقوائم
7.659 .000 8.101 .000 1.964 .081 1.584 .132 

 العمالت محاسبة44
 االجنبية

4.389 .000 5.066 .000 1.168 .273 1.917 .072 

 التأجير عقود محاسبة45
  التمويلي

5.306 .000 6.384 .000 .349 .735 3.112 .006 

 010. 2.915 137. 1.633 000. 10.168 000. 8.498  العادلة القيمة محاسبة46
 012. 2.829 496. 709. 001. 3.918 012. 2.751 االعمال توحيد اسبةمح47
 العمليات محاسبة48

 الموقوفة
1.547 .137 3.400 .003 .218 .832 -.270 .790 

 000. 5.905 095. 1.868 000. 13.891 000. 5.745  المالية االفصاحات49
 المالية النسب تحليل50

 النقدية التدفقات ونسب
  لحساسيةا وتحليل

5.266 .000 8.399 .000 1.168 .273 4.675 .000 

  المؤجلة الضرائب51
 

3.177 .005 .383 .706 -.859 .413 1.767 .095 

 : االولى الورقة 
 القوانين (التشريعات

 )العالقة ذات
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 اساتذة الجامعات الموضوع

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

ة من على مزاولة المهن
خالل اجتياز امتحان 

 لمهنةامزاولة 

مدققو الحسابات 
المجازون الحاصلون 

على مزاولة المهنة قبل 
صدور تنظيم مهنة 
 المحاسبة القانونية

ن لمهنة والمزاول
 المحاسبة

 مهنة تنظيم قانون52
  المحاسبة

4.107 .001 8.523 .000 1.260 .239 2.755 .014 

 350. 960. 299. 1.103 024. 2.430 005. 3.145  التجارة قانون53
 019. 2.600 063. 2.121 000. 8.632 000. 5.665 الشركات قانون54
 547. 615. 153. 1.561 010. 2.832 001. 3.864 البنوك قانون55
 695. 399. 095. 1.868 003. 3.356 000. 6.205  المالية االوراق قانون56
 547. 615.- 423. 840. 016. 2.628 029. 2.339 التأمين قانون57
 454. 766.- 576. 580. 005. 3.167 525. 646. االستثمار تشجيع قانون58
 202. 1.327 373. 937. 000. 5.306 001. 4.107 التمويلي التأجير قانون59
 الخاصة المناطق قانون60

  الحرة والمناطق
-.720 .480 .748 .463 .885 .399 -.203 .842 

 331. 1.000- 726. 361. 874. 161. 025. 2.417- والطوابع الرسوم قانون61
 الضريبة قانون62

 )وتطبيقاتها الضرائب(
7.088 .000 6.953 .000 2.623 .028 9.697 .000 

 الضمان قانون63
  االجتماعي

4.482 .000 1.804 .086 2.181 .057 4.075 .001 

  
  )6 (ل رقمجدو

للفروقات بين فئات افراد العينة في تقييم االهمية النسبية المتحان ) One Way ANOVA  (نتائج تحليل التباين االحادي
  مزاولة مهنة المحاسبة القانونية

 الموضوع
قيمة 

F 
مستوى 

 Pالداللة 
   : والتدقيق المحاسبة  الثانية الورقة 

   -) : الدولية المحاسبة معايير (لماليةا للتقارير الدولية المعايير موضوعات 
  - :المالية البيانات وعرض إلعداد العام االطار

  

 567. 572.  المالية البيانات عناصر 1
 568. 569. المالية البيانات اهداف 2
 1.948.150  المالية للبيانات النوعية الصفات 3
 1.765.178  المالية البيانات العداد االساسية الفرضيات 4
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 الموضوع
قيمة 

F 
مستوى 

 Pالداللة 
 IFRSs &IASs 4.170.019 ) الدولية المحاسبة معايير و (المالية للتقارير الدولية المعايير 5
 2.416.096 .المالية للتقارير الدولية المعايير تفسير لجنة عن الصادرة التفسيرات 6
 3.512.035  الدولية المحاسبية للمعايير التطبيقية االرشادات 7
    :المحاسبية نظريةال مادة موضوعات 
 866. 144. .عاماُ قبوال المقبولة المحاسبية والمباديء والمفاهيم الفروض 8
 نظرية المشتركة، الملكية نظرية : مثل المهنية الممارسات في وتطبيقاتها المحاسبية النظريات انواع 9

 .الوكالة ونظرية االيجابية النظرية المعنوية، الشخصية
.479 .621 

 1.653.198 .المالي المركز وبنود الدخل لبنود المحاسبي واالعتراف القياس كالتمش10
 العمليات دخل معالجة ذلك في بما الشامل الدخل مفهوم وفق الخطوات متعددة الدخل قائمة اعداد11

 السياسات في والتغير االساسية واالخطاء العادية غير والبنود المستمرة غير والعمليات المستمرة
 .المحاسبية التقديرات في والتغيير المحاسبية

1.239.295 

 427. 861. .االقتصادية والقيمة المحاسبية القيمة مفاهيم12
 1.350.265 .العادلة القيمة13
    :التكاليف محاسبة مادة موضوعات 

 751. 287. .التكلفة وعناصر التكاليف محاسبة مفهوم14
 986. 014. .والمتغيرة الكلية التكاليف ونظم التكاليف تصنيفات15
 1.160.319  االنتاجية االوامر تكاليف محاسبة16
 946. 056.  االنتاجية المراحل تكاليف محاسبة17
 1.391.255  االنشطة اساس على التكلفة تحديد18
 388. 958. والفرعية المشتركة المنتجات تكاليف محاسبة19
 745. 295.  والخردة والفاقد فالتال على المحاسبة20
 1.682.193 التحويل وسعر التكاليف تخصيص21
 667. 407. محاسبياً واثباتها ومعالجتها االنحرافات وتحديد المعيارية التكاليف محاسبة22
    :االدارية المحاسبة مادة موضوعات 

 1.288.282  والربحية والحجم والتكلفة التعادل نقطة تحليل23
 1.185.311  وانواعها التقديرية الموازنات24
 الغاء جديدة، منتجات تبني : مثل كافة بأنواعها القرارات اتخاذ في المحاسبية المعلومات استخدام25

 الموارد تخصيص في القرارات اتخاذ االضافي، التصنيع أو البيع الشراء، أو الصنع قائمة، منتجات
 .انتاجية خطوط الغاء وقرار سعيرالت وقرار الربحية تعظيم بقصد

1.566.215 

 392. 947. المالي وغير المالي االداء مؤشرات باستخدام االداء تقييم26
 679. 389.  االجل طويلة االستثمارية القرارات اتخاذ27
 595. 522.  المسؤولية محاسبة28
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 الموضوع
قيمة 

F 
مستوى 

 Pالداللة 
 2.156.123  المخزون على الرقابة29
    :الدولية لتدقيقا معايير مادة موضوعات 

 1.261.289 .التأكيد ومستويات العالقة ذات االخرى والخدمات والتدقيق المالية التقارير : ويشمل العام االطار30
 905. 100.  للمحاسبين الدولي االتحاد عن الصادرة المهني السلوك معايير31
 473. 756. .للمحاسبين الدولي تحاداال عن والصادرة المفعول سارية للتدقيق الدولية المعايير32
    : المالية المحاسبة مادة موضوعات 

 749. 290.  والمصروفات لاليرادات الجردية التسوية33
 1.532.223 البنك تسوية34
 494. 711.  لالستثمار بها المحتفظ او لالتجار بها المحتفظ المالية واالوراق والمخزون المدينيين محاسبة35
 784. 244. )الملموسة وغير الملموسة (المتداولة غير الموجودات محاسبة36
 430. 854.  المالية االدوات محاسبة37
 ذلك في بما والسندات االسهم اصدار طريق عن العامة المساهمة الشركات تمويل عن المحاسبة38

  السندات اطفاء
.007 .993 

 715. 337. االموال تشركا في االرباح توزيعات عن المحاسبة39
 869. 140. وانفصالهم الشركاء وانضمام االشخاص شركات تكوين40
 988. 012.  االشخاص شركات في االرباح توزيعات عن المحاسبة41
 728. 318.  الشركات تصفية42
 4.124.020  الموحدة المالية والقوائم االندماج محاسبة43
 1.346.266 االجنبية العمالت محاسبة44
 745. 295.  التمويلي التأجير عقود محاسبة45
 2.772.069  العادلة القيمة محاسبة46
 560. 584. االعمال توحيد محاسبة47
 3.150.048 الموقوفة العمليات محاسبة48
 2.324.105  المالية االفصاحات49
 837. 178.  ساسيةالح وتحليل النقدية التدفقات ونسب المالية النسب تحليل50
 1.096.339 المؤجلة الضرائب51
   )العالقة ذات القوانين (التشريعات : االولى الورقة 

 2.048.136  المحاسبة مهنة تنظيم قانون52
 1.027.363  التجارة قانون53
 2.439.094 الشركات قانون54
 1.819.169 البنوك قانون55
 3.967.023  المالية االوراق قانون56
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 الموضوع
قيمة 

F 
مستوى 

 Pالداللة 
 2.570.083 التأمين قانون57
 2.990.056  االستثمار تشجيع قانون58
 555. 593. التمويلي التأجير قانون59
 381. 978.  الحرة والمناطق الخاصة المناطق قانون60
 2.714.073  والطوابع الرسوم قانون61
 878. 130. )وتطبيقاتها الضرائب (الضريبة قانون62
 812. 209.  االجتماعي الضمان قانون63
  

  نتائج الدراسة والتوصيات 
  نتائج الدراسة  

 في ضوء تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات 
  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة بما يأتي 

ان الغالبية العظمى لموضوعات المحاسبة والتدقيق  .1
هنة الخاضعة المتحان مزاولة م" امتحان الورقة الثانية"

المحاسبة القانونية في االردن هي موضوعات ذات أهمية 
نسبية تتراوح بين المتوسطة والعالية، وذلك من وجهة نظر 
كل من أساتذة المحاسبة في الجامعات ومدققي الحسابات 

 وقد بلغت األهمية .المجازين والممارسين لمهنة المحاسبة
التدقيق النسبية لجميع المحاور الرئيسة لورقة المحاسبة و

 وتتفق هذه الدراسة .5 من أصل 4.2 الى 3.7متوسط بلغ 
في حين ) 1995الرجبي،(في بعض جوانبها مع دراسة 

خالفت هذه الدراسة دراسة الرجبي في ترتيب أهمية 
موضوع االمتحان، وعلى سبيل المثال كان قانون الضريبة 
غير مهم في دراسة الرجبي في حين انه مهم من وجهة نظر 

 .هذه الدراسة كافةفئات 
حصلت محاور االمتحان في ورقة المحاسبة والتدقيق  .2

على أهمية متفاوتة، حيث حصل محور معايير التدقيق الدولية 
على أعلى متوسط أهمية نسبية من وجهة نظر فئات الدراسة 

معايير المحاسبة (الثالث يليه المعايير الدولية للتقارير المالية
حاسبة المالية، يليه محور المحاسبة ، يليه محور الم)الدولية

اإلدارية، ثم محور محاسبة التكاليف، وأخيرا محور النظرية 
 .المحاسبية

ان الغالبية العظمى للتشريعات والقوانين الخاضعة  .3
" الورقة االولى"المتحان مزاولة مهنة المحاسبة القانونية ضمن

ات ذات أهمية من وجهة نظر كل من اساتذة المحاسبة بالجامع
االردنية ومدققي الحسابات المجازين الحاصلين على مزاولة 

 اما القانونان .المهنة من خالل اجتياز امتحان مزاولة المهنة
ن احصائياً من وجهة نظر اساتذة الجامعات فهما يغير المهم

 . وقانون المناطق الخاصة والحرة،قانون تشجيع االستثمار
على مزاولة المهنة من وبالنسبة لمدققي الحسابات الحاصلين 
ن غير نيكانت القوافقد خالل اجتياز امتحان مزاولة المهنة، 

قانون المناطق الحرة والخاصة وقانون الرسوم هي المهمة، 
 .والطوابع وقانون الضمان االجتماعي

ترى فئة مدققي الحسابات من المجازين والحاصلين  .4
حاسبة على مزاولة المهنة قبل صدور قانون تنظيم مهنة الم

 أن جميع القوانين الخاضعة لالمتحان ليس لها 2003عام 
أهمية باستثناء قوانين الضريبة بشقيها ضريبة الدخل 

 .وضريبة المبيعات
ن معظم القوانين الخاضعة لالمتحان غير أتبين  .5

مهمة احصائياً من وجهة نظر الممارسين لمهنة المحاسبة، 
ة نظر هذه حيث اقتصرت القوانين ذات االهمية من وجه

الفئة على قانون تنظيم مهنة المحاسبة وقانون الشركات 
 .وقانون ضريبة الدخل والمبيعات والضمان االجتماعي

أظهرت الدراسة وجود توافق بين آراء فئات عينة  .6
الدراسة الثالث في ما يتعلق باالهمية النسبية للغالبية العظمى 

عايير  موضوعات هي الم4لموضوعات االمتحان باستثناء 
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واإلرشادات ) معايير المحاسبة الدولية(الدولية للتقارير المالية
التطبيقية لمعايير التقارير المالية الدولية ومحاسبة االندماج 

  .والقوائم الموحدة ومحاسبة العمليات الموقوفة
بينت الدراسة عدم وجود اختالف بين آراء فئات  .7

وانين الخاضعة عينة الدراسة في تقييم األهمية النسبية للق
المتحان مزاولة مهنة المحاسبة باستثناء قانون االوراق 
المالية حيث لم يكن هناك توافق حول األهمية النسبية لقانون 

 .األوراق المالية
 

  التوصيات 
في ضوء ما تم التوصل من نتائج واستنتاجات فانه يمكن 

  :الخروج بالتوصيات اآلتية
متحان ممثلة الطلب من الجهات القائمة على اال .1

بالهيئة العليا لمهنة المحاسبة وجمعية المحاسبين القانونيين 
األخذ في االعتبار آراء فئات عينة الدراسة عند تحديد الوزن 
النسبي في االمتحان لكل محور من محاور االمتحان وفقاً 

  .لنتائج هذه الدراسة
ان عدم وجود اتفاق بين فئات الدراسة على  .2

التي " التشريعات"لمتطلبات اجتياز ورقة األهمية النسبية 

تتضمن مجموعة من القوانين يستدعي استبعاد بعض 
القوانين ذات األهمية النسبية المنخفضة من وجهة نظر عينة 
الدراسة وهي قانون الرسوم والطوابع وقانون المناطق 

 .الخاصة والحرة وقانون تشجيع االستثمار
انين الضريبة الدعوة الى تركيز االمتحان على قو .3

وقانون الشركات وقانون تنظيم ) ضريبة الدخل والمبيعات(
مهنة المحاسبة باعتبارها األكثر أهمية من وجهة نظر فئات 

 .عينة الدراسة
السعي نحو اعتماد امتحان مزاولة مهنة المحاسبة  .4

  من قبل مجامع مهنية عربية JCPA القانونية االردني
حان معتمدة اعتماداً عربياً وعالمية بحيث تصبح شهادة االمت

ودولياً، مما سيزيد من القيمة المضافة لحامل شهادة مزاولة 
 .مهنة المحاسبة القانونية االردني

العمل على اجراء امتحان مزاولة مهنة المحاسبة  .5
على نحو محوسب وعقدة عدة مرات خالل العام من دون 

 .االقتصار على عقده مرتين بالعام كما هو متبع حالياً
إجراء المزيد من الدراسات الميدانية للوقوف على  .6

أسباب تدني نسب النجاح في االمتحان تمهيداً للوقوف على 
  .األسباب والحد منها
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Evaluation of the Relative Importance of the Jordan Certified Public Accountants Exam Subjects: A 

Field Study 

 
Juma Falah Humidat*,  Bassam Mohammed Maali*, Ahmad  Hasan Daher** 

ABSTRACT 
This study aims to identify the relative importance of different subjects covered in the Jordan Certified 
Public Accountants (JCPA) Exam, which include legislations in its first part and accounting and auditing 
in the second part, from the point of view of different parties, namely the accounting academic staff in the 
Jordanian universities, auditors, and accountants. The study also aims to measure the extent of agreement 
and disagreement among the mentioned groups in relation to the relative importance of different exam 
subjects. To achieve these objectives, a questionnaire was designed and distributed to a random sample of 
the groups under study. The data were collected and analyzed using different statistical methods, including 
descriptive statistics, One-Sample T-test and One- way ANOVA. The study revealed an agreement among 
the different respondent groups regarding the importance of different subjects covered in the JCPA exam. 
In general, the respondents rated the exam subjects related to the second part of the exam between 
important and very important. The results indicated that there were no statistical significant differences 
among respondents groups related to the second part of the exam. However, the results showed that there 
were statistical significant differences among the different groups as regards the legislations covered in the 
first part of the exam (legislations part). The study recommends that the Higher Commission for the JCPA 
Exam and the Jordanian Association for Certified Public Accountants to take into consideration the results 
of the  study regarding the relative importance of different subjects when setting the exam.   

KEYWORDS: Jordan Certified Public Accountants (JCPA) , Accounting and Auditing, Legislations. 

 

 
 

. 
 

  
  
  
 

__________________________________________________  
* Petra University 
jhumidat@hotmail.com 
bmaali@uop.edu.jo  
**The University of Jordan 
a.daher@ju.edu.jo  
Received on 16/9/2012 and Accepted for Publication on 5/3/2013. 


