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من  ميدانيريادة األعمال المهنية المحاسبية فى مصر بين الواقع والمأمول: دليل 
 مكاتب المحاسبة المصرية

عبد الوهاب نصر على .أ.د  
اإلسكندريةجامعة  –المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة  أستاذ  

 د. هبة هللا عبد السالم بدوى 
والجامعة المصرية اليابانية للعلوم  اإلسكندريةجامعة  –المحاسبة والمراجعة المساعد بكلية التجارة  أستاذ

 والتكنولوجيا
 مقدمة -1

ويظل الهدف  .العديد من الشركات، المنتجات، األعمال والخدمات ،نهاية، وأيضًا نشهد يوميًا مولد
هو السعى بصفة منتظمة نحو اكتشاف أعمال Business Entrepreneurshipمن تعلم ريادة األعمال 

 & Sousa)االقتصاد  الحد من التقلبات الحادة فىوتؤدى إلى  المنتج وممارسات جديدة تضيف قيمة للسوق 

Almeida, 2014)للتطور والنمو االقتصادى، فخلق وحدات أعمال  ا أساسيا. وتعتبر ريادة األعمال مكون
يعتبر  بل ،جديدة ال يؤدى إلى انتاج قيمة مضافة وتحقيق إيرادات وخلق فرص للتوظيف وتحقيق ابتكار فقط

المتنافسة  ير الحجم وهو أساس االقتصادياتمكونا أساسيا لتطوير قطاع األعمال المتوسط وصغ أيضاً 
(United Nations, 2012). 

وغيرهم قرارات المستثمرين  أهم مدخالت نماذج اتخاذتعتبر المعلومات المحاسبية ومن ناحية أخرى، 
للتحديات التى ونظرًا ثل للموارد المحدودة. دور كبير فى تخطيط االستخدام األمولها  من أصحاب المصالح

وخاصة بعد سلسلة األزمات المالية التى تعرضت لها الكثير من الشركات، والتى  ،1مهنة المحاسبةتواجه 
الم االقتصاد والتجارة تعاظم حجم التحديات فى عأرجعها الكثيرون إلى قصور التأهيل المهنى للمحاسبين، و 

على عاتق مهنة  المسئولية الملقاةلدول، فقد زادت العالم من أزمات اقتصادية أثرت على جميع ا وما يمر به
المحاسبة من خالل تخريج كوادر مهنية قادرة على سد حاجات سوق العمل من خريجى مجال المحاسبة 

 (2017 واسماعيل،  ، ورمو2014مدوخ، )
فى السنوات األخيرة بعد ارتفاع معدل البطالة بين  بموضوع ريادة األعمالوفى مصر، زاد االهتمام 

، على السواءالحكومية  المنظماتالقائمة، و  األعمال منظماتاب وعدم وجود فرص عمل كافية فى الشب
 ,Ahmad&Abdel-Aziz)والتى يمكنها استيعاب هذا العدد الهائل من خريجى المعاهد والجامعات 

المصرى، شكلة، والتى يعتبرها الكثيرون من أهم المشكالت التى تواجه المجتمع م. ومع وجود هذه ال(2015
قاموا لذلك وخريجى الجامعات الذين لديهم استعداد و زاد عدد رواد األعمال بدأ اإلتجاه نحو ريادة األعمال و 

                                                             
 IFACاتساقًا مع االتحاد الدولى للمحاسبية  Accounting Professionنحن نستخدم مصطلح مهنة المحاسبة  1
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حيوية وإذا كان موضوع ريادة األعمال بصفة عامة من الموضوعات البهم. بإطالق أعمالهم الخاصةبالفعل 
الحسابات من هذا االتجاه؟  مراقبي، فما هو موقف والباحثين رجال األعمالمحط أنظار واهتمام الساسة، 

وإذا كانت هناك معايير أو محددات أو عوامل مساعدة تؤثر على ريادة ورائد األعمال، فهل تنطبق تلك 
الحسابات؟ وهل يمكن لمراقبى الحسابات فى مصر أن يصبحوا رواد أعمال  مراقبيالمعايير أو العوامل على 

 بحث لإلجابة عليه نظريًا وميدانيًا.. هذا ما يسعى المهنيين؟
 مشكلة البحث-2

زاد االهتمام فى اآلونة األخيرة بموضوع ريادة األعمال وذلك من قبل الساسة ورجال األعمال 
نظرًا ألهمية (Marcotte, 2013;Ahmad, & Abdel-Aziz, 2015;Desai, S., 2017)واألكاديميين

من الشباب وخريجى  لناتج القومى واتجاه الكثيرفى ا حصتهاو  ، كوحدات اقتصادية، ومساهمتهاالشركات
الجامعات إلى انشاء شركات متوسطة أو صغيرة الحجم. وإذا كان ذلك هو بمثابة إتجاه عالمى ومحلى، فما 

وما هى محدداتها ومقاييسها؟ وما هو مفهوم ومحددات ومقاييس  ، بصفة عامة،مفهوم ريادة األعمال هو
 ريادة األعمال متطلبات هنية بصفة عامة والمحاسبية على وجه الخصوص؟وما هو مقياسريادة األعمال الم
فى مصر موقف مهنة المحاسبة وممارسيها من وجهة نظر أصحاب المصالح؟ وما هو  المهنية المحاسبية

 من هذا اإلتجاه؟
 هدف البحث-3

الحسابات فى مصر لمتطلبات  مراقبييستهدف البحث دراسة والتحقق من مدى قناعة واستيفاء 
 المحاسبيالمجال  فيمن خالل مؤشر يوضح محددات رائد األعمال المحاسبية  ريادة األعمال المهنية 

 . مصر اآلن له فيوقياس المستوى الفعلى الستيفاء مراقب الحسابات 
 البحث ودوافع أهمية-4

إحدى االتجاهات الحديثة فى مصر ليلقى الضوء على ليأخذ المبادرة و هذا البحث  يأتي، أكاديميا  
من الناحية ويكتسب البحث أهمية  وذلك فى مجال مهنة المحاسبة. ،وهو ريادة األعمال ،والعالم أجمع اآلن

خلق فرص عمل جديدة  إتجاه االهتمام بموضوع ريادة األعمال المهنية المحاسبية فى يصب، حيث العملية
يساعد تناول مثل هذه الموضوعات على  ،مما يساعد فى رفاهية المجتمع. وعلمياً  القوميوزيادة الناتج 

 المحاسبيموضوعات حديثة يؤثر إيجابًا على جودة التعليم  إلقاء الضوء علىو  العلمياالرتقاء بالبحث 
 وتعديل المناهج الدراسية بحيث تتناول مهارات القيادة وريادة األعمال.

ال أن أهمها؛ حداثة موضوعه، الندرة الشديدة فى البحوث المصرية فى إ ورغم كثرة دوافع البحث
، وأخيرًا الوصول إلى نتائج مؤيدة واألعمال المهنية المحاسبية بصفة خاصة ريادة األعمال بصفة عامة مجال

 .، ويمكن للبحوث المحاسبية التالية البناء عليهامن مكاتب المحاسبة فى مصر ميدانياً 
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 حدود البحث-5

مدى استيفاء مراقبى الحسابات فى مصر لمتطلبات ريادة  واختبار يقتصر البحث على دراسة
وبالتالى  ،من خالل مؤشر يوضح محددات رائد األعمال فى المجال المحاسبى المحاسبية األعمال المهنية

كما يقتصر  استيفاء رواد األعمال المهنيين اآلخرين لمتطلبات ريادة األعمال. مدى يخرج عن نطاق البحث
وبالتالى يخرج عن نطاق البحث  لتلك المتطلبات، البحث على مدى استيفاء مراقبى الحسابات فى مصر

لبحث قابلية نتائج ا فإن ،وأخيراً بالشركات واألكاديميين.  ن، والمحاسبيمراقبى الحسابات فى الدول األخرى 
 .عينتهللتعميم مشروطة بضوابط اختيار 

 خطة البحث-6
سوف يتم  فى ضوء حدوده، على تساؤالته،اإلجابة معالجة مشكلته ومن ثم لتحقيق هدف البحث و 

 استكمال ما تبقى منه كاآلتى:
ريادة األعمال بصفة عامة واألعمال المهنية المحاسبية بصفة  فى مجالالدراسات النظرية تحليل  6-1

 واشتقاق فرض البحث. خاصة
 المحددات والمقاييس مفهوم ريادة األعمال: 6-1-1
 : المحددات والمقاييسحاسبية بصفة خاصةة األعمال المهنية بصفة عامة والممفهوم رياد 6-1-2
من وجهة نظر أصحاب  المهنية المحاسبية ريادة األعمال متطلبات قياسالمؤشر المقترح لبلورة  6-1-3

 المصالح واشتقاق فرض البحث
 منهجية البحث 6-2
 أهداف وتوصيف الدراسة الميدانية 6-2-1

 اإلحصاءات الوصفية 6-2-2

 االختبارات اإلحصائية وتحليل نتائج الدراسة 6-2-3

 التوصيات ومجاالت البحث المقترحةالخالصة و  6-3
ريادة األعمال بصفة عامة واألعمال المهنية  فى مجالالدراسات النظرية تحليل  6-1

 واشتقاق فرض البحث المحاسبية بصفة خاصة
 لمحددات والمقاييسا: مفهوم ريادة األعمال 6-1-1

 (Ahmad & Hoffman, 2007, p. 4)فها ، فقد عر  بصفة عامة تعددت تعريفات ريادة األعمال
يهدف إلى خلق قيمة   هو "التصرف البشرى الذىوالنشاط الريادى  "تتعلق بالنشاط الريادىظاهرة "على أنها 
خلق أو التوسع فى نشاط اقتصادى من خالل تحديد واستخدام منتجات أو عمليات أو أسواق  عن طريق

خلق أو  عن طريقفهم "األشخاص )مالك األعمال( الذين يسعون إلى خلق قيمة  ،جديدة". أما رواد األعمال
 عام وفىالتوسع فى نشاط اقتصادى من خالل تحديد واستخدام منتجات أو عمليات أو أسواق جديدة".
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على تحويل األفكار إلى  ل فى تقريره على أنها "قدرة الفردف االتحاد األوروبى ريادة األعما، عر  2008
ته على تخطيط وإدارة المشروعات ضافة إلى قدر تكار واالبداع وتحمل المخاطر باإليتضمن ذلك االبو أفعال. 

فى حياته اليومية فى بيته وفى المجتمع ويجعل الموظفين أكثر  هداف. يدعم ذلك كل فردبهدف تحقيق األ
وعيًا بسياق عملهم ويصبحوا أفضل قدرة على انتهاز الفرص وتوفير أساس لرواد األعمال الذين يقومون 

 (European Commission, 2008, p. 10)بنشاط تجارى ومجتمعى"

رواد األعمال وتحديد أنواع رواد األعمال على أنها: ريادة أعمال  عوبعد إجراء مقابالت شخصية م
وريادة أعمال  intrapreneushipوريادة أعمال داخل المؤسسة  social entrepreneurshipاجتماعية 

 middle marketوريادة اعمال سوق وسطى  Lifestyle entrepreneurshipاسلوب حياه 

entrepreneurship  وريادة اعمال شديدة السيولةhighly liquid entrepreneurship ،
نشاء فرصة أو إ بـ االعمال على أنها "االعتراف تعريف لريادة إلىZimmerman(2008, p. 140)توصل

سسة أو تماعى أو داخل المؤ فراد لتشكيل مشروع اجتصرف من قبل فرد أو مجموعة من األمع حدوث 
 سلوب حياة أو سوق وسطى أو مشروع شديد السيولة".  أ

صعوبة تحديد تعريف واحد  Kobia & Sikalieh(2010)ومن ناحية أخرى، تناولت دراسة 
أشارت الدراسة إلى أن هناك و . لتعريف ريادة األعمالوعرضت الدراسة لثالثة مناهج  .وشامل لريادة األعمال

ومن خالل هذا المنهج، يتم  .تعريف لريادة األعمالل traits approachسماتدراسات اعتمدت على منهج ال
وهو حاجته إلى اإلنجاز وقدرته على التحكم فى الظروف وأيضًا قدرته  سماتهتعريف رائد األعمال من خالل 

ومن  behavioral approachوهناك دراسات أخرى اعتمدت على المنهج السلوكى  .على تحمل المخاطر
 .إدارة المنشأة لغرض تحقيق ربحقدرته على إنشاء و  بداللةيمكن تعريف رائد األعمال  ذا المنهج،ه خالل

ومن  opportunity identification approachوأخيرًا هناك دراسات اعتمدت على منهج تحديد الفرص 
 .يستطيع اكتشاف وخلق واستخدام الفرص الذييعرف رائد األعمال على أنه الشخص  خالله

أو  وداخلي ،أو مجمع ،تعريف ريادة األعمال على أنها بمثابة نظام فردى أخرى، تم ومن ناحية
فكار ووصواًل إلى األيقوم بتطوير شىء جديد بدءًا من  والذي التنظيميبالنسبة للهيكل  ،خارجى

 .(Sousa & Almeida, 2014)عمالاأل

طبيعة ريادة  :عدم االتفاق على تعريف محدد لريادة األعمال إلى عدة أسباب وهى ويمكن تبرير
كثير من الدراسات ذات الصلة  اعتمادو  multidisciplinaryاألعمال التى تعتمد على تخصصات مختلفة 

 . (Law & Hung, 2009)نظرية ومنهجيات مختلفة  داخلعلى م
 socialتتنوع ما بين ريادة األعمال االجتماعية ف أما عن أنواع أو أشكال ريادة األعمال،

entrepreneurship،  حيث ينشأ مشروع األعمال من خالل حل قضايا اجتماعية أو ثقافية فى مقابل
حيث يتم  ،green entrepreneurshipأو النظيفة وريادة األعمال الخضراء ،مكسب أو ربح مالى

ثير إيجابى على البيئة الطبيعية باستخدام عمليات تأ تحقيق استكشاف مشكالت بيئية مما يؤدى إلى
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حيث يتم التسويق للمنتجات والخدمات ، digital entrepreneurshipوريادة األعمال الرقمية  ،مستدامة
ريادة األعمال داخل المؤسسة أخيرًا الرقمية التى يتم انتاجها وتوصيلها ودعمها من خالل االنترنت و 

intrapreneurship عمال أو شركة داخل مؤسسة أ  ريادة األعماليق سلوكيات وصفات ومهارات وهى تطب
 QAA)2(2018 ,أو منظمة صغيرة 

وبما أن مهاراته تعتبر ركيزة أساسية النجاح  ،وبما أن رائد األعمال هو أساس ريادة األعمال
تحليل محتوى الدراسات بعد مشروعه، فقد زاد االهتمام بدراسة المهارات الالزمة التى يجب أن تتوافر فيه. و 

إلى Sousa & Almeida(2014)توصلت دراسة  ،2014حتى  2010السابقة ذات الصلة فى الفترة من 
تشتمل المجموعة مجموعتين من المهارات.  تتمثل تلك المهارات فى ألعمال، حيثإطار يضم مهارات ريادة ا

التى وتضم المهارات المعرفية  personal development skillsتطوير الشخصية مهارات على األولى
التى تدمج مفاهيم الخبرة والمهارات الفنية التفكير اإلبداعى، صياغة وحل المشكلة وإتخاذ القرار، ب تتعلق

الفنية، ومهارات اإلدارة التى تدمج المعرفة بالخطط المحتمل تطبيقها فى الشركات والقدرة على إتخاذ القرارات 
 businessمهارات األعمال  علىاألعمال  لمجموعة الثانية من مهارات ريادةال كما تشتماالستراتيجية. 

skills، ن والتى تتضم   ،ضافة إلى ذلك، يجب أن يكتسب رائد األعمال مهارات تتعلق بتطوير األعمالفباإل
وارد االستراتيجية التى ستقوم الشركة بتطبيقها، المنتجات و/أو الخدمات، النظم االدارية )مثل إدارة الم

 .البشرية والتسويق( والهيكل الرسمى وغير الرسمى للشركة
النوع  نفيمكن أن تتضم   ،لعوامل التى تؤثر على عملية ريادة األعمالللمحددات أو اوبالنسبة 

السياسة العامة و family business(Rayan & Aryasri, 1999)شتراك فى أعمال العائلةاالوالسن ومدى 
للتكنولوجيات التى يمكن  محتمالً  اً الضريبة ووجود الجامعات البحثية والتى تعتبر مصدر للدولة مثل معدالت 

وبالتالى تؤدى إلى وجود نشاط ريادة األعمال ونظام التعليم الذى يساعد فى  ،أن تنتج منتجات أو خدمات
 . (Zimmerman, 2008)وأخيرًا وجود نمو اقتصادى  ،تخريج موظفين مؤهلين

عملية ريادة  (Ahmad & Hoffman, 2007; Lunati, 2010)الدراسات السابقةتناولت وقد 
ن محدداتها واألداء الريادى ومخرجاتها. فيما يتعلق إلى أن إطار ريادة األعمال يتضم   توأشار  ،األعمال

الشخصية لرائد األعمال، هناك  سماتإلى أنه باإلضافة إلى ال دات ريادة األعمال، أشارت الدراساتبمحد
تتم  ،أو ريادة األعمال ،بين الدراسات السابقة على أن خلق رائد األعمال اوأن هناك اتفاق ،محددات أخرى 

وارد. وتتأثر هذه وهى الفرص واألفراد ذوى المهارات واإلمكانات أو الم ،من خالل مزيج من ثالثة عوامل
تتمثل الموارد واإلمكانات فى و إلطار التنظيمى المحيط والثقافة. بعاملين مهمين وهما ا العوامل الثالث

، والبحوث والتطوير التى تساعد رائد األعمال والحصول على قروض بنكية إمكانية الوصول إلى رأس المال

                                                             
وهى جهة مستقلة تختص  Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)وكالة ضمان الجودة للتعليم العالى 2

 بالتفتيش على ومراجعة معايير وجودة التعليم العالى بالمملكة المتحدة.
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فتتمثل فى رأس المال  ،على خلق منتجات أو عمليات جديدة، والتكنولوجيا. أما بالنسبة لألفراد ذوى المهارات
، فى الدولة فهى تلك التى تخلقها الظروف السوقية ،بالنسبة للفرصى واالجتماعى لرواد األعمال. و البشر 

العقبات  فيقصد به ،. وبالنسبة لإلطار التنظيمىنية الوصول إلى األسواق الخارجيةمثل شدة المنافسة وإمكا
. ميع القوانين العامة والمؤسسات التى تؤثر على رواد األعمالائب وجالضر  التى تواجه رواد األعمال وقوانين

رائد األعمال. كما أضافت  على جميع أجزاء النموذج فهى تؤثر على سلوك واتجاهات تؤثر الثقافة ،وأخيراً 
أن ريادة األعمال تتأثر بالظروف االقتصادية على مستوى الدولة مثل معدالت البطالة،  الدراسات السابقة

 عها قد يزيد من اشتراك األفراد الذين لديهم حافز ليصبحوا رواد أعمال.فارتفا

 (Iversen, Jorgensen & Malchow-Moller, 2008)تناولت دراسة وعلى المستوى الدولى، 
وهو برغم  .مثل معدل التوظيف الذاتى ،إلى أن هناك مقاييس مختلفة وأشارت .كيفية قياس ريادة األعمال

حتسابه إال أنه ال يأخذ فى حسابه ه الوصول إلى البيانات الالزمه الاستخدامه على نطاق واسع لسهول
، تعتمد هاالتى تم تناول ،األعمال المدمجة ونسبة امتالك األعمال ومعدل الدخول والخروج. وهذه المقاييس

مثل مقاييس االبتكار من  ،تاج ريادة األعمالن هناك مقاييس أخرى تعتمد على نعمال ذاته إال أعلى رائد األ
خالل عدد براءات االختراع ومقاييس النوايا الريادية من خالل الروح الريادية أو االتجاهات نحو ريادة 

من خالل معدل بقاء الشركات لمدة زمنية معينة ونسبة األعمال  األعمال فى دولة معينة ومقاييس األداء
 .ال والنصيب النسبى للنشاط االقتصادى من قبل الشركات الصغيرةالجديدة إلى إجمالى األعم

المؤشرات العالمية لريادة األعمال، وأشارت  Marcotte (2013)تناولت دراسة وفى نفس السياق، 
 Global Entrepreneurship Indexإلى أن أولى هذه المؤشرات هى مؤشر ريادة األعمال العالمى 

(GEM) 1 ويقوم على مجموعة من المؤشرات األساسية وهى: إجمالى النشاط الريادى ويقاس من خالل) 
معدل ( 2إما رواد أعمال ناشئين أو مدراء ومالكين ألعمال جديدة،  همسنة و  64حتى  18نسبة السكان من 
سبة والتى تقاس من خالل ن ،Established Business Ownership Rateالقائمة ملكية األعمال 

تمثل فى نسبة وي ،( إبداع اجمالى النشاط الريادى3ن كمدراء ومالكين ألعمال حالية، السكان الذين يعملو 
جمالى النشاط معدل النمو المرتفع إل( 4رة والذين يوفرون منتجات جديدة، رواد األعمال فى المرحلة المبك

 5موظف على األقل فى خالل  20ويقاس من خالل رواد األعمال الذين يتوقع توظيفهم لعدد  ،الريادى
 20بتوظيف وتتمثل فى رواد األعمال الذين يقومون  ،مرتفعة النمو القائمة الشركات( 5سنوات، وأخيرًا 
 موظف أو أكثر.

تناولت الدراسات السابقة وقد  لريادة األعمال. األساسية مكوناتالأحد  leadershipوتعتبر القيادة
هناك ثالثة أنواع من القيادة، ه وآثاره على العناصر المختلفة. فهذا المفهوم وحاولت تحديد العوامل التى تدعم

قيادة وال transactional leadershipتبادليةوالقيادة ال transformational leadershipالقيادة التحويلية 
على أساس التحويلية . تقوم القيادة Laissez Faire leadershipتقوم على أساس عدم التدخل  التي

شخصية القائد وقدرته على أن يكون ملهمًا للعاملين وتركز على وضع القائد ألهداف المنظمة وتحفيز 
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العاملين على تحقيقها وتشجيعهم على اإلبداع. وتقوم القيادة التبادلية على أساس تحديد القائد ألهداف 
فيز العاملين على تحقيقها وتوضيح مقابل تحقيقهم لهذه األهداف. أما بالنسبة للنوع الثالث من المنظمة وتح

يقوم على أساس الحرية وعدم التدخل، فهى تقوم على أساس تخفيض مستوى االشراف وترك  والذي ،القيادة
 .(Dal Mas & Barac, 2018)الحرية للعاملين للتصرف 

هذا الصدد من  فييمكن أن تلعبه الجامعات  الذيونظرًا ألهمية موضوع ريادة األعمال والدور 
مجها فى مناهجها الدراسية، فقد اهتم الكثيرون بالتعليم دحيث تعليم طالبها مهارات ريادة األعمال والقيادة و 

أصدر االتحاد األوروبى فقد واتجهت الكثير من الدراسات السابقة نحو دراسة هذا الدور.  ،المحاسبي
(European Commission, 2008) هناك مجموعة من  أنإلى وأشار فيه  ،تقريرًا عن هذا الموضوع

تتضمن هذه العوامل تبنى الدولة لسياسة ريادة األعمال و اعد فى فعالية تعليم ريادة األعمال. العوامل التى تس
ال وملتزمين بتعليمها لطالبهم بطرق تدريسية مناسبة ووجود أساتذة ومحاضرين مقتنعين بمفهوم ريادة األعم

فرق والعمل من خالل  project basedواتباع طرق تعلم مختلفة تتركز على الطالب ومن خالل المشروعات
. وعند ووجود إجراءات لرقابة الجودة وكذلك تضمين ريادة األعمال فى المناهج الدراسية teamworkالعمل

مل المخاطر والتعرف على ديهم مهارات قيادية قادرين على تحخريج طالب لت سيتماتباع هذه الخطوات 
 .الفرص واتخاذ القرارات وحل المشكالت والعمل مع فرق العمل المختلفة

من قبل األكاديميين والباحثين  امتزايد امما سبق إلى أن هناك اهتمام انويخلص الباحث
ومهارات رائد األعمال وأهمية تعديل المناهج الدراسية بحيث  اوالمنظمات لموضوع ريادة األعمال ومحدداته

 اخلها معلتعريف ريادة األعمال، يتضح وجود صعوبة فى ذلك نظرا  لتد وبشأنيتعلم الطالب هذه المهارات. 
مختلفة لتناولها.  مداخل نظرية ومنهجياتات السابقة على المختلفة واعتماد كثير من الدراس المعارف

أو  ف منها مثل ريادة األعمال الخضراءت أنواع ريادة األعمال وفقا  للهدنواعها، فقد تعددوبالنسبة أل 
إلى  السابقة وريادة األعمال االجتماعية وغيرها. أما فيما يتعلق بمحدداتها، فقد خلصت الدراسات النظيفة

ثر إيجابا  أو سلبا  أن هناك عوامل مختلفة، على المستوى الشخصى والمستوى المحلى، والتى يمكن أن تؤ 
الثقافة ونظرة المجتمع للمؤسسة،  التنظيميعلى ريادة األعمال ورائد األعمال. تتضمن تلك العوامل الهيكل 

لريادة األعمال، التكنولوجيا وإمكانية الوصول إلى التمويل والموارد، مهارات رائد األعمال، باإلضافة إلى 
وغيرها. ونظرا  ألهمية دور ومهارات رائد األعمال،  المحاسبيوالتعليم سياسة الدولة ومعدالت الضريبة 

يتضح أن من الضرورى أن يكون لديه مهارات القيادة والقدرة على اإلدارة واتخاذ القرارات وحل المشكالت 
 وتحمل المخاطر وغير ذلك.

المحددات  بصفة عامة والمحاسبية بصفة خاصة: األعمال المهنية ريادة مفهوم 6-1-2
 والمقاييس
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فى الحكم على كثير من  ستخدام القدرات الذاتية للمحاسبينيعتمد على ا اتعتبر المحاسبة "فن
(. كما تعتبر المحاسبة 39، ص 2014األحداث االقتصادية والمالية التى تواجه العمل المحاسبى" )مدوخ، 

 .(Huber, 2012)تعتبر مهنةكما  ،دراسة معاً من العلوم االجتماعية التى يتطلب ممارستها توافر الخبرة وال
مور متعددة تتعلق ارسة مهنة المحاسبة ضرورة توافر أسس علمية والقدرة على الحكم على أحتاج ممتأيضًا 

كما تتطلب ممارسة مهنة المحاسبة توافر العديد من المهارات والتى تبدأ من مهارة القياس  بالعمل المحاسبى.
. أيضًا يمكن تحديد مواصفات المحاسب المؤهل (2014وصواًل إلى تحليل األمور واتخاذ القرارات )مدوخ، 

رات اوالجانب العملى والمتمثل فى المه ،والمتمثل فى المعارف المهنية ،فى ثالثة جوانب: الجانب العلمى
 (. 2016والجانب األخالقى والمتمثل فى القيم واألخالق )المعتز والماورى،  ،المهنية

 يتم الحصول عليهاوالتى تتمثل خصائص مهنة المحاسبة فى ما يلى: إتقان مهارة ثقافية معينة و 
تجاه العميل،  همجتمع ككل باإلضافة إلى واجباتنحو ال هواجباتالتدريب والتعليم، قبول المحاسب لمن خالل 

 2014وليس التعامل فى سلعة )مدوخ،  ،نظرة موضوعية لألمور وتقديم خدمات أساسها المجهود البشرى 
. وبالطبع ال يمكن تجاهل قواعد األخالقيات والسلوكيات المهنية أيضًا. (2004نقاًل عن الخداش وآخرون، 

مبادىء وقواعد السلوك المهنى للمحاسبة والمراجعة  ( إلى أن2017)أشارت دراسة نهال وفى هذا الشأن، 
والعمل  خاصة بصفة مراقبى الحساباتو  بصفة عامة بين المحاسبين والمشاركة تتمثل فى تنمية روح التعاون 

يستطيع على رعاية مصالحهم، العمل على كسب ثقة المجتمع من خالل توفير معلومات موثوق فيها بحيث 
متخذو القرارات االعتماد عليها، رفع مستوى مهنة المحاسبة وتدعيم النصوص القانونية واألحكام لتوفير 

 الكفاية المهنية والعملية للمحاسب المهنى والسعى إلى تحقيق مستويات أداء مرتفعة للمحاسب المهنى. 
ويمكن القول أن ريادة  .سبياً فهو مفهوم حديث نوبشأن مفهوم ريادة األعمال المهنية المحاسبية،

النشاط الذى يقوم به المحاسبون بهدف إضافة قيمة للمجتمع بصفة عامة  هىاألعمال المهنية المحاسبية 
ولكن بما يتفق  ،رائد األعمال مهاراتوذلك من خالل التركيز على  ،خصوصومهنة المحاسبة على وجه ال

 فى رائد األعمال المهنى المحاسبى التى يجب توافرهامع طبيعة مهنة المحاسبة. وتتضمن تلك المهارات 
القيادية، تقديم خدمات محاسبية جديدة، ابتكار أدوات محاسبية جديدة، تطوير شبكة من العالقات  المهارات

مع الزمالء والعمالء وأصحاب المصالح بصفة عامة واالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى 
 أداء عملهم.

 & Schochوقد بدأ التعرف على الدور الريادى للمحاسبة منذ القرن الماضى، حيث تناولت دراسة 

Teoh (1995)  الدور الريادى الذى يمكن أن يقوم به المحاسب فى مجال التكاليف بحيث يستطيع مساعدة
بين السعر والتكلفة  العاملين فى مجال التسويق. ومن خالل تحليل الدراسات السابقة التى ركزت على العالقة

والربط بين المحاسبة والتسويق، وجدت الدراسة أن للمحاسب مهارات ومعرفة مالية تمكنه من القيام بدوره 
ويق مثل تصميم خطط ن فى مجال التستحليل المشكالت التى تواجه العامليالريادى، حيث يمكن للمحاسب 

وقية. وأضافت الدراسة أن للمحاسبين قدرة على تطوير عند إعداد تحليل ربحية القطاعات الس التسعير وأيضاً 
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محاسبة التكاليف،  جديدة فى وحتى يتم تطبيق مفاهيم وأدوات ،أدوات تحليل تستخدم فى مجال التسويق
فى و  محددين أساسيينراسة على أكثر. وأخيرًا ركزت الد تيجياً ااستر  اً وا منظور ن أن يتبنيجب على المحاسبي

أن نجاح هذا الدور يتطلب توافر عنصر االبتكار وذلك من  وهما ،بالنسبة للمحاسب الريادىغاية األهمية 
زيادة ثروة والتى ستؤدى إلى  ،خالل مساعدة العاملين فى مجال التسويق فى وضع وقياس تحقيق األهداف

ن العمل عن ن المحاسبين متمك  جود عالقات وثيقة مع العاملين فى مجال التسويق أيضًا و  وقيمة الشركة
 قرب معهم والعمل على حل مشكالتهم.

، قامت دراسة البريطانية حدى شركات االتصاالت التابعة للحكومةومن خالل دراسة حالة على إ
Sharma, Lawrence & Lowe (2014)  بتناول دور المحاسبين كرواد أعمال مؤسسين فى عملية

وتنتشر بها األعراف تدار من خالل الحكومة و  تقوم على البيروقراطية تحويل الشركة محل الدراسة من شركة
إلى شركة تدار من خالل األعمال وتقوم على أساس محاسبى. وقد أوضحت الدراسة والمفاهيم الهندسية 

الدور الذى لعبه المحاسبون فى التحول من األساس النقدى إلى أساس االستحقاق وفى انتاج نظم محاسبية 
ن بتطوير استراتيجيات لتحسين األداء المالى فى كل . وقد قام المحاسبو وم على أساس الكترونىجديدة تق
مثل خطط األعمال والموازنات والتى وضعت معايير جديدة لشركة وقاموا بتوفير أدوات تخطيط، قطاع با

إضافة إلى ذلك، اعتمد أعضاء وحدات األعمال على  لها تقييم قرارات األعمال.لألداء يتم من خال
كما  المحاسبين التخاذ القرارات وزاد التركيز على مقاييس األداء المالية مثل الربحية والعائد على االستثمار.

تم تطوير بعض المقاييس غير المالية مثل رضا العمالء وتدريب الموظفين من قبل المحاسبين ورؤساء 
 مال مؤسسين.األعمال كرواد أع

التى مكنتهم من إدارة  خصائص المحاسبين Murigi (2016)تناولت دراسة  ومن ناحية أخرى،
مهارات مثالية، فالمحاسبون لديهم  تم تدريبهم بحيث يمتلكون  اح. فقد رأت الدراسة أن المحاسبيناألعمال بنج

وإدارة الوقت والقدرة على العمل بطريقة منطقية.  العمل من خالل الفرق و تصال باال مختلفة تتعلق مهارات
تجاهات األعمال الحديثة مثل إدارة المخاطر ونظم اكما أن تدريب المحاسبين يمكنهم من التكيف مع 

تكنولوجيا المعلومات الجديدة. أيضًا يستطيع المحاسبون فهم آليات األعمال ويستطيعوا اتخاذ قرارات 
فرواد األعمال الذين لديهم خلفية محاسبية  بون كيفية تعظيم الموارد،رف المحاساألعمال. أيضًا يع

 يستطيعون تقييم المخاطر وتخطيط خطة مالية بدقة.
دور المحاسبة اإلدارية فى ريادة  Mitter & Hiebl (2017)، تناولت دراسة وفى نفس السياق

لى أن ريادة األعمال الدولية تمر بعدد من المراحل وهى التعرف على عمال الدولية. وقد أكدت الدراسة عاأل
حالة على عدد من الشركات االسترالية، الفرص األعمال وتنفيذها وتقييمها. ومن خالل عدد من دراسات 

توصلت الدراسة إلى أن المحاسبة اإلدارية تلعب دورًا مهمًا فى ريادة األعمال الدولية. وال يتضح هذا الدور 
فرص ريادة األعمال ولكن يظهر وبشكل واضح عند تقييم المخاطر ذات الصلة. التعرف على فى مرحلة 
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فكلما كان مستوى المخاطر أعلى كلما زاد دور المحاسبة اإلدارية فى هذا الصدد. أيضًا تساعد المحاسبة 
 ذ القرار.اإلدارية فى تقييم خطوات ريادة األعمال الدولية وفى تشكيل وتسهيل عملية اتخا

العالقة بين خمسة عوامل ومدى  Law & Hung (2009)تناولت دراسة ، وفى مجال المراجعة
نت هذه العوامل، الدافع لتحقيق أرباح، نشاء مكتب محاسبة خاص به. تضم  إل القانونياستعداد المحاسب 

وهو أن يعتقد  locus of controlوالتركيز الرقابىالمستوى التعليمى العالقات االجتماعية، شبكة النوع،
وقد اعتمدت الدراسة على نظرية رأس . الشخص أنه المتحكم فى سلوكه والذى يتحدد من خالل جهده وقراراته

قيمة.  لهتشير إلى أن العالقات االجتماعية تؤدى إلى وجود نتاج  والتي social capital االجتماعيالمال 
فى الصين، توصلت الدراسة إلى أن العالقات االجتماعية  قانونيمحاسب  212ومن خالل عينة من 

وأشارت الدراسة  .التعليميوالمستوى  الماديالحافز ب وذلك بالمقارنةأكبر  يجابىإ لهما تأثير والتركيز الرقابى
 . كما توصلت الدراسة إلىن القانونيين أكثر حذرًا من الناحية الماديةأن بعد أزمة انرون أصبح المحاسبو  إلى

يصبحوا رواد أعمال ويكون لهم مكتب  استعداد المحاسبين القانونيين ألنأن للنوع تأثير واضح على مدى 
 امتالك الذكور لمكاتب المحاسبة بالمقارنة باإلناث.نشاء و إمحاسبة خاص بهم حيث تزيد نسبة 

 مجالي، فإن الجامعة تعتبر هى المسئول األول عن التعليم فى المحاسبيوفيما يتعلق بالتعليم 
ولذا يجب عليها تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التى تستلزم توافرها لممارسة المهنة  .المحاسبة والمراجعة

(. وقد ركزت كثير من الدراسات 2004وبما يمكنهم من مواكبة التطور فى المعارف المختلفة )المريش، 
ة على أهمية تكنولوجيا المعلومات، سواء من خالل استخدامها فى تدريس المناهج الدراسية أو من السابق

التعليم  يعتبرهم من مواكبة التطور فى هذا المجال. و خالل تعليم الطالب المهارات التكنولوجية التى تمكن  
. ويمكن النظر إلى التعليم نظرًا لطبيعة وخصوصية مهنة المحاسبة من أهم أنواع التعليم وذلك المحاسبي
على أنه نظام متكامل ويتوافر فيه جميع العناصر الالزمة. تتمثل هذه العناصر فى: مدخالت  المحاسبي

النظام والمتمثلة فى األشخاص الذين تهيأت لهم فرصة ممارسة العمل المحاسبى، العمليات التشغيلية 
عليها لتعليم الطالب المهارات والمعارف المحاسبية، يمكن االعتماد  والتيوالمتمثلة فى وسائل التعليم 

مخرجات النموذج والتى تتمثل فى األشخاص المؤهلين والذين يمكنهم ممارسة العمل المحاسبى، وأخيرًا 
ن تقييم عناصر النموذج الثالثة السابقة وذلك بهدف التطوير بما والتى تتضم   ،feedbackالتغذية العكسية 

من التعليم المحاسبى. وحتى يتم تحقيق الجودة فى مجال التعليم المحاسبى، يجب  يحقق الهدف األساسى
االهتمام بجميع عناصره وذلك من خالل تطوير المناهج الدراسية وتشجيع البحوث العلمية والتركيز على 

 . (2014)مدوخ،  مفهوم وبرامج التدريب المستمر حتى يستطيع الخريج ممارسة العمل المحاسبى
ورائد األعمال المهنى فى  ،للغاية فى رائد األعمال بصفة عامة سمة مهمةأن السلوك القيادى  وبما 

مجال المحاسبة بصفة خاصة، فقد تعددت الدراسات السابقة التى تناولت هذا الموضوع وألقت الضوء على 
دراسة  زترك  بة. فقد القصور فى المناهج الدراسية وأكدت على أهمية السلوك القيادى بالنسبة لخريج المحاس

Bloch, Brewer & Stout(2012) على أهمية تعليم طلبة الكليات تخصص محاسبة للسلوك القيادى
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وذلك بعد التأكد من وجود قصور فى مناهج المحاسبة وعدم اهتمام القائمين بتدريسها بتضمينها فى المناهج 
موضوعات تم تصميمه بحيث يتم تدريسه على  6الدراسية. اعتمدت الدراسة على منهج دراسى يتكون من 

من خالل منهج محاسبة تكاليف. تضمنت الموضوعات تعريف الرؤية، تحفيز األخرين  مدار ثالثة أسابيع
على تنفيذ الرؤية، تحفيذ فرق العمل على تنفيذ الرؤية، خلق حوكمة فعالة، خلق ثقافة أخالقية واتخاذ قرارات 

نهج الدراسى من قبل الطالب المشاركين، اتضح أهميته فى تهيئة الطالب . ومن خالل تقييم المأخالقية
الكتساب التفكير القيادى وأشارت الدراسة إلى أن هذا التصميم يمكن تضمينه فى أى منهج دراسى بحيث 

 يساعد الطالب على اكتساب المهارات المناسبة.
المناهج الدراسية فى تطوير أهمية  Schiopoiu, Mihai & Mihai(2016)دراسة  تناولتوقد  

 Economics andطالب بكلية  152وقد اعتمدت الدراسة على ردود . السلوك القيادى لطلبة المحاسبة

Business Administration  فى جامعةCraiova قائمة استقصاء تتناول العوامل المؤثرة  علىبرومانيا
ر، صورة مهنة المحاسبة، المناهج لية اتخاذ القرامصدر القيادة، االشتراك فى عم مثل ، فى سلوكهم القيادى

أشار الطالب إلى أنهم ال ينظرون إلى أنفسهم على أنهم تابعين الدراسية،القيم األخالقية ومهارات القيادة.و 
يحتاج إلى قيم فى المنظمة وأن المعرفة المحاسبية غير كافية حتى يصبحوا قادة فى المستقبل، فالقائد القوى 

لى أهمية المعرفة والقيم توصلت الدراسة إوقد اللتزام بالمعايير المحاسبية والمالية واألخالقية. أخالقية وا
األخالقية واقترحت تطوير المناهج الدراسية فى الكليات بما يسمح بتطوير السلوك القيادى لطلبة تخصص 

 .المحاسبة ودمج مهارات القيادة فى جميع المعارف األخرى 

بالتحقق من مدى  Sellers, Fogarty & Parker (2015)المهنة، قامت دراسةلقيادة وبالنسبة  
على الفترة من خالل دراسة طولية لمهنة المحاسبة  AICPAقيادة المعهد األمريكى للمحاسبين القانونيين 

دليل يشير إلى انخفاض أهمية المعهد األمريكى  وجود وتوصلت الدراسة إلى. 2013حتى  1997من 
انخفاض عدد القادة فى مهنة المحاسبة والذين ترتبطهم أيضًا و  للمهنة القيادى ودوره للمحاسبين القانونيين

أن تدخل مكاتب  . كما توصلت الدراسة إلىعالقات واضحة بالمعهد األمريكى للمحاسبين القانونيين
تحديد مستقبل القادة فى هذا المجال أصبح منخفضًا بشكل واضح. وقد أرجعت الدراسة المحاسبة الكبيرة فى 

وممارسة  هذه النتائج إلى التغير فى طبيعة المهنة والقصور فى المعهد األمريكى للمحاسبين القانونيين
 منشآت المحاسبة الكبيرة على نطاق عالمى.

المحاسبية يعتبر مفهوم حديث نسبيا  وعندما ويتضح مما سبق أن مفهوم ريادة األعمال المهنية  
نشأ بدأ من خالل محاسبة التكاليف وخاصة أن المحاسبين فى هذا المجال لهم دور واضح على مستوى 
المنظمات والشركات ولديهم عالقات مختلفة مع األفراد من داخل ومن خارج الشركات ويمكنهم استخدام 

عمال، فيستخلص من قانونى والذى يعتبر بمثابة رائد أللمحاسب ال أدوات جديدة لتقديم خدماتهم. وبالنسبة
العمل من خالل الدراسات السابقة أنه ينطبق عليه مهارات رائد األعمال من حيث القدرة على القيادة و 

فريق العمل وحل المشكالت واتخاذ القرارات وبناء شبكة من العالقات االجتماعية داخل وخارج منشأة 
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كانية تطوير مهاراته اعتمادا  على تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدماته التقليدية وابتكار المحاسبة وإم
خدمات جديدة. وال شك أن للجامعات دور كبير لتعليم خريجيها من المحاسبين المهارات الواجب توافرها 

 وذلك من خالل تعديل مناهجها الدراسية لتدمج تلك المهارات.
ريادة األعمال المهنية المحاسبية من وجهة نظر  متطلبات المقترح لقياسالمؤشر بلورة  6-1-3

 أصحاب المصالح واشتقاق فرض البحث
هناك اتفاق بين الدراسات السابقة على أهمية الدور الذى تلعبه مهنة المحاسبة من خالل توفير  
. وعليه، فإن الدور (Barth, 2018)لمتخذى القرارات بما يسهم فى رفاهية المجتمع  موثوق فيها معلومات

النسبة لقياس بالريادى لمهنة المحاسبة يعتبر دور جوهرى من وجهة نظر أصحاب المصالح المختلفين. و 
ريادة األعمال المهنية المحاسبية، سنجد أن هناك دراسات سابقة ركزت على قياس ريادة األعمال بصفة 

واختلفت  .عدم وجود اتفاق حول تعريف ريادة األعمالولكنها اختلفت فى المقاييس المستخدمة نظرًا ل ،عامة
هذه المقاييس ما بين نسبة التوظيف الذاتى، نسبة األعمال الجديدة بالمقارنة بإجمالى وحدات األعمال، 

موظف( إلى إجمالى  49إلى  10موظفين أو من  9إلى  1متوسط عدد األعمال صغيرة الحجم )من 
ومن ناحية أخرى، يمكن التركيز على نمو .(Godin, Clemens & Veldhuis, 2008)وحدات األعمال 

 ,Desai)ريادة األعمال كمقياس لها وهنا يتم االعتماد على المبيعات وااليرادات واألرباح لغرض القياس 

وهناك ندرة فى الدراسات التى تناولت ريادة األعمال المهنية المحاسبية على وجه الخصوص. . (2017
ريادة األعمال المهنية المحاسبية استنادًا  متطلبات موضوع، فإنه يمكن تطوير مؤشر لقياسونظرًا لحداثة ال

 إلى مؤشر ريادة األعمال بصفة عامة. 
يمكن تناول قياس ريادة األعمال المهنية المحاسبية من منظور أصحاب المصالح فى منشآت و  

شباع الناتجة عن استهالك سلعة أو ضاء أو اإلوالتى تتناول درجة اإلر  ،المحاسبة من خالل نظرية المنفعة
خدمة معينة. وبالتطبيق على مهنة المحاسبة، فإنه يمكن القياس من خالل درجة رضا أصحاب المصالح 

فجوة التوقعات بين ما يتوقعه  تضييقذلك من خالل والقائمين عليها و  ومسئوليات المهنةخدمات تشكيلة عن 
يمكن قياس ريادة  ،فعال. من ناحية أخرى  يقدمونهراقبى الحسابات وما أصحاب المصالح من المحاسبين وم

األعمال المهنية المحاسبية من منظور أصحاب المصالح فى منشآت المحاسبة من خالل نظرية القيمة 
المضافة والتى تركز على القيمة اإلضافية التى خلقت خالل مرحلة معينة من مراحل االنتاج أو التسويق. 

مكانية االعتماد على أو إعلى مهنة المحاسبة، سيتم هنا القياس من خالل نسبة المصداقية  وبالتطبيق
وهو ما ينطبق تمامًا على المغزى من وراء وجود مهنة المحاسبة وهو أن تكون  ،خدمات مهنة المحاسبة

 مضيفة للقيمة.
صحاب المصالح يمكن يمكن القول أن قياس ريادة األعمال المهنية المحاسبية من وجهة نظر أكما 

نشاء مكاتب محاسبة خاصة إلأن تكون من خالل نسبة المحاسبين ومراقبى الحسابات الذين لديهم استعداد 
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بهم، فمن المفترض أن نجاح هذا المفهوم سينعكس إيجابًا على مدى االستعداد من قبل المحاسبين ومراقبى 
ة وغيرها على انشاء عملهم الخاص. ومن ناحية أخرى، الحسابات الذين تتوافر لديهم مهارات القيادة واإلدار 

يمكن قياس ريادة األعمال المهنية المحاسبية من خالل نسبة الحصة السوقية للمحاسبين ومراقبى الحسابات 
الذين لديهم عملهم الخاص بهم. كما يمكن قياس ريادة األعمال المهنية المحاسبية من خالل نسبة البقاء فى 

 وذلك يمكن أن تكون من خالل عدد السنوات على سبيل المثال.المحاسبة،  مهنة
ال تختلف فى جوهرها عن أى أعمال  المحاسبية المهنية محددات ريادة األعمال أن أيضا   ويمكن القول

 Organizationوالتنمية االقتصاديت منظمة التعاون ولكن يظهر فيها الطبيعة الخاصة لمهنة المحاسبة. فإذا كان

for Economic Cooperation and Development (OECD)  إلى محددات ريادة األعمال بصفة  تقد أشار
، البحوث والتطوير والتكنولوجيا، إمكانات رائد األعمال، الثقافة، والظروف السوقية، التنظيميعامة من خالل الهيكل 

 .فإننا نجد أن هذه المحددات تنطبق على مهنة المحاسبة
وبرامج  سياسات وإجراءات مكتب المحاسبة المتعلقة بالترقيات، فالشك أن التنظيميفمن ناحية الهيكل 

والرقابة على الجودة ومدى وجود دستور واضح لسلوكيات وأخالق المهنة  واالختصاصات وتقسيم العمل التدريب
ة البحوث والتطوير والتكنولوجيا، نجد أن ، سيؤثر على فعالية خلق رواد أعمال مهنيين محاسبين. ومن ناحيالمهنية

عملهم وعند تخطيط وجمع أدلة المراجعة وأيضًا مدى استخدامهم  فيمدى تدريب المحاسبين على استخدام التكنولوجيا 
لألساليب االلكترونية مثل أدوات دعم القرار ونظم الخبيرة وغيرها سيساعد فى خلق رواد أعمال محاسبين مواكبين 

لتكنولوجية وعلى دراية بآثارها على عملهم. وفيما يتعلق بالمهارات الخاصة برائد األعمال، فنجد أن مدى للتطورات ا
وعيه بموضوع ومتطلبات ريادة األعمال ومدى توافر مهارات االتصال والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

بالنسبة للثقافة، فإن النظرة اإليجابية لمهنة سيساعد على وجود رواد أعمال محاسبين. و  مهنيوتشكيل فريق عمل 
المحاسبة من قبل المجتمع وإقناع األطراف المختلفة على أنها مضيفة للقيمة وتسهم فى رفاهية المجتمع سيحسن من 
فرصة وجود رواد أعمال مهنيين محاسبين. وأخيرًا، فإن الظروف السوقية، من خالل عدد المكاتب التى تقدم خدمات 

ة والفحص المحدود والخدمات األخرى بخالف المراجعة والشراكة مع المكاتب األخرى وأيضًا مدى وجود قيود المراجع
 على دخول مكاتب جديدة فى مجال المحاسبة، سيؤثر على إمكانية وجود رواد أعمال مهنيين محاسبين. 

ريادة األعمال المهنية المحاسبية  لمتطلبات مؤشر ببلورةوبناء على التحليل السابق، قام الباحثان 
 للبحث. التاليالقسم  فيوهو ما سوف يعرضه الباحثان  ،بما يتالءم مع طبيعة مهنة المحاسبة

الذى يعمل تحت ظله مراقبو  التنظيميمكاتب المحاسبة فى مصر، بما فى ذلك اإلطار  ستوفىل هنا هل توالسؤا
الحسابات المتعلقة باالتصال والقيادة والعمل  مراقبيالحسابات، الموارد واإلمكانات التى يحتاجها مراقبو الحسابات، مهارات 

ريادة  تطلباتلممن خالل الفريق وغيرها، الثقافة ونظرة المجتمع وأصحاب المصالح للمهنة والظروف السوقية المحيطة 
 :كالتاليومن هنا يمكن صياغة فرض البحث ؟المهنية المحاسبية المطلوبةاألعمال 

 ريادة األعمال المهنية المحاسبية متطلبات مصر فيمكاتب المحاسبة ستوفى : ت1ف
 منهجية البحث 6-2
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وأخيرًا االختبارات اإلحصاءات الوصفية،  ،ميدانيةال وتوصيف الدراسةعرض فى هذا القسم أهداف ن 
 :التالي، وذلك على النحو وتحليل نتائجه الالزمة الختبار فرض البحثاإلحصائية 

 ميدانيةالدراسة ال وتوصيف أهداف 6-2-1
المهنية  ريادة األعمال تطلباتمدى استيفاء مراقبى الحسابات فى مصر لم قياس ميدانيةتستهدف الدراسة ال

األول بعض البيانات  ن فى قسمهاستبيان تضم   مرجعية فى سياق قام الباحثان باالعتماد على قائمة. المحاسبية
مدير مراجعة  –السن، المركز الوظيفى )شريك  :وتضمنت تلك البيانات الشخصية ،الشخصية للمشتركين فى الدراسة

سنوات  10إلى أقل من  5من  –سنوات  5خبرة )أقل من محاسب تحت التمرين(، سنوات ال -مراجع –مراجع أول  –
أعمال إعداد القوائم  -أعمال إمساك الدفاتر للعمالء سنة(، مجاالت الخبرة ) 15أكثر من  – سنة 15إلى  10من  –

أعمال المراجعة المستمرة  -أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية ورقيًا  - Compilationالمالية للعمالء 
Continuous Auditing -  حص المحدود المستمر أعمال الف -أعمال الفحص المحدود ربع السنوى الورقى

Continuous Limited Review - النوع، الدخل الشهرى، المؤهل العلمى والشهادات (أداء خدمات استشارية ،
 المهنية التى حصل عليها.

انقسمت إلى ستة أقسام وهى: اإلطار والتى الدراسة،  بنودواشتمل القسم الثانى من االستبيان على 
والمتطلبات  (M)، الظروف السوقية(C)، الثقافة(S)، مهارات رائد األعمال(R)واإلمكانات، الموارد (O)التنظيمى

 اإلضافية )انظر ملحق الدراسة(. 
فى شكل إيجابى )أى فى إتجاه  البنودلضمان مصداقية المشتركين فى الدراسة، قام الباحثان بصياغة معظم 

ريادة األعمال المهنية )أى عكس إتجاه  أو عكسى ى( وبعضها فى شكل سلبريادة األعمال المهنية المحاسبية
هل تفتقد مهنة المحاسبة فى مصر التنظيم المهنى؟هل غياب المنظمات المهنية فى مصر أفقد ( وهى: المحاسبية

هل تتركز ، هل تتركز سوق مراجعة الحسابات فى عدد محدود من المكاتب؟و  مهنة المحاسبة الدعم والرقابة عليها؟
هل تتركز سوق الخدمات بخالف المراجعة فى عدد محدود من ، المحدود فى عدد محدود من المكاتب؟سوق الفحص 

هل ، و صغيرة الحجم فى سوق الخدمات المهنية؟دخول مكاتب المحاسبة المتوسطة و هل توجد حواجز أمام ، المكاتب؟
لك عند إدخال البيانات المتعلقة بهذه وقد روعى ذ توجد عوائق وقيود قانونية تحد من نمو مكاتب المحاسبة الصغيرة؟

 .بنودال
 اإلحصاءات الوصفية 6-2-2

 200وبعد توزيع  .فى مصر حاسبةاشتمل مجتمع الدراسة على مراقبى الحسابات فى مكاتب الم
سنة  22. تفاوتت أعمار المشتركين بين %36قائمة بمعدل استجابة  72 قائمة استبيان، استلم الباحثان

 16جميعهم من الذكور. اختلفت مراكزهم الوظيفية ما بين محاسب تحت التمرين )سنة وجاءوا  42و
مشترك( وشريك مراجعة  12مشترك(، مدير مراجعة ) 16مشترك(، مراجع أول ) 25مشترك(، مراجع )

سنوات إلى  5مشترك(، من  41سنوات ) 5)مشتركان(. اختلفت مستويات خبرة المشتركين ما بين أقل من 
سنة  15مشتركين( وأكثر من  10سنة ) 15سنوات إلى أقل من  10مشترك(، من  17نوات )س 10أقل من 

كما تنوعت مجاالت الخبرة بين المشتركين فى الدراسة ولكن تركز معظمها . (1)جدول رقم  مشتركين( 4)



16 
 

للمؤهل العلمى فى أعمال المراجعة المستمرة ويليها أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية ورقيًا. وبالنسبة 
والشهادات المهنية، فتركزت معظمها فى بكالوريوس المحاسبة وبعض من المشتركين يحملون شهادات مهنية 

 .ACCAو CPAمثل 
 الديموغرافية لعينة الدراسة( اإلحصاءات 1جدول )

 النسبة المئوية العدد 
   النوع
 %100 72 ذكر
 %0 صفر انثى

 %100 72 اإلجمالى
   الوظيفىالمركز 

 %22,2 16 محاسب تحت التمرين
 %34,7 25 مراجع

 %22,2 16 مراجع أول
 %16,7 12 مدير مراجعة

 %2,8 2 شريك مراجعة
 %100 72 اإلجمالى

   سنوات الخبرة
 %56,9 41 سنوات 5أقل من 

 %23,6 17 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 %13,9 10 سنة 15إلى أقل من  10من 

 %5,6 4 سنة 15أكثر من 
 %100 72 اإلجمالى

 االختبارات اإلحصائية وتحليل نتائج الدراسة6-2-3
ركين فى الدراسة لواردة من المشاإجراء اختبار للتحقق من مدى إمكانية االعتماد على البيانات اتم 
( 2أوضحت نتيجة االختبار فى الجدول رقم )قد و . SPSS 25البرنامج اإلحصائى استخدام من خالل 

 . Cronbach’s alpha 50% (87,1%)حيث تجاوز معامل  إمكانية االعتماد على البيانات
 ( نتيجة اختبار االعتمادية2جدول )

 Cronbach’s Alphaمعامل  بنودعدد ال 

 %87,1 68 عينة الدراسة
ريادة األعمال المهنية المحاسبية، تم احتساب درجة  متطلباتوللتحقق من مدى صحة البنود المستخدمة لقياس 

score لكل مشترك وهو مجموع اإلجابات باإليجاب أو القبول لكل مشترك على البنود الواردة فى القائمة المرجعية )مؤشر 
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بين  Pearson bivariate correlationريادة األعمال المهنية المحاسبية(. بعد ذلك تم إجراء اختبار ارتباط ثنائى  متطلبات
 ريادة األعمال المهنية المحاسبية. متطلبات الردود على كل بند وإجمالى الدرجة المحتسبة أو مؤشر

ريادة األعمال  متطلبات ومؤشر اإلطار التنظيمىب بنود القائمة المرجعية المتعلقة( االرتباط بين 2جدول )
 المهنية المحاسبية

Score   Score   
0.124 Pearson Correlation O10 0.118 Pearson Correlation O1 

0.303 Sig. (2-tailed)  0.328 Sig. (2-tailed)  
71 N  71 N  
0.640 Pearson Correlation O11 0.497 Pearson Correlation O2 

0.004 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
71 N  72 N  
0.540 Pearson Correlation O12 0.331 Pearson Correlation O3 

0.000 Sig. (2-tailed)  0.005 Sig. (2-tailed)  
69 N  69 N  
0.347 Pearson Correlation O13 0.481 Pearson Correlation O4 

0.003 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.390 Pearson Correlation O14 0.327 Pearson Correlation O5 

0.001 Sig. (2-tailed)  0.006 Sig. (2-tailed)  
72 N  69 N  
0.384 Pearson Correlation O15 0.522 Pearson Correlation O6 

0.001 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
72 N  69 N  
0.428 Pearson Correlation O16 0.456 Pearson Correlation O7 

0.000 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.384 Pearson Correlation O17 0.496 Pearson Correlation O8 

0.001 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
69 N  72 N  
0.477 Pearson Correlation O18 0.638 Pearson Correlation O9 

0.000 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
71 N  72 N  

المتعلقة باإلطار التنظيمى والمؤشر الكلى بنود القائمة المرجعية الذى يوضح االرتباط بين  (2)ومن الجدول 
 (O1)األول عدا البندما  (%90)عند مستوى معنوية بنود ، يتضح أهمية جميع الريادة األعمال المهنية المحاسبيةمتطلبات ل

المتعلق  (O10)العاشر بندفى السجل العام للمحاسبين بوزارة المالية والالمتعلق بمدى سهولة تسجيل المحاسب تحت التمرين 
 .باألثر اإليجابى لالندماج مع مكاتب أخرى على قاعدة عمالء المكتب، والخبرات فى المجاالت المختلفة وفرص التدريب

 المتعلقة باإلطار التنظيمى بنود القائمة المرجعيةركين على ( نسبة اتفاق المشت3جدول )
 نسبة القبول البند نسبة القبول البند نسبة القبول البند
O1 77.8% O7 80.6% O13 83.3% 
O2 84.7% O8 76.4% O14 93.1% 
O3 84.7% O9 69.4% O15 84.7% 
O4 77.8% O10 76.4% O16 87.5% 
O5 81.9% O11 86.1% O17 68.1% 
O6 79.2% O12 62.5% O18 83.3% 
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ريادة متطلبات اإلطار التنظيمى المحددة لفى مصر على  لمحاسبةمراقبى الحسابات فى مكاتب ا اتفاقولتحديد مدى 
من المشتركين فى  %50أن أكثر من  (3)فى الجدول  ، يتضح من تكرارية اإلجاباتبصفة عامة األعمال المهنية المحاسبية

تلك المتطلبات والتى تتعلق بسهولة التسجيل فى السجل العام للمحاسبين بوزارة المالية وأن مكاتب المحاسبة  يتفقون علىالدراسة 
مما يشجع على مشاركة  ،ء جو من الشفافيةىهيم التى يجب أن يحافظ عليها أعضاؤها وتقوم بتعريف القيتالتى يعملون بها 

ويتم من خالل الكفاءة  بصفة عامة يتضح أن التقييم فى مكاتب المحاسبة عادل ،المشكالت والخبرات. إضافة إلى ما سبق
دستور  بق المكتب سياسة اتصال فعالة ويتبنىالمهارات والخبرات. كما يط وأن سياسة الترقية تقوم على أساس تقانواإل

 ألخالقيات األعمال المهنية ولديه استراتيجية لتنمية حصته السوقية.

ريادة  متطلبات اإلمكانات والموارد ومؤشرب بنود القائمة المرجعية المتعلقةباط بين ( االرت4جدول )
 األعمال المهنية المحاسبية

Score   Score   
0.374 Pearson Correlation R7 0.494 Pearson Correlation R1 

0.001 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
71 N  72 N  
0.556 Pearson Correlation R8 0.510 Pearson Correlation R2 

0.000 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
71 N  72 N  
0.373 Pearson Correlation R9 0.686 Pearson Correlation R3 

0.001 Sig. (2-tailed)  0.000 Sig. (2-tailed)  
71 N  72 N  
0.475 Pearson Correlation R10 0.399 Pearson Correlation R4 

0.000 Sig. (2-tailed)  0.001 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.557 Pearson Correlation R11 0.364 Pearson Correlation R5 

0.000 Sig. (2-tailed)  0.002 Sig. (2-tailed)  
68 N  72 N  

   0.314 Pearson Correlation R6 

   0.007 Sig. (2-tailed)  
   72 N  

المتعلقة باإلمكانات والموارد التى  بنود القائمة المرجعيةالذى يوضح االرتباط بين  (4)ومن الجدول 
 بنود، يتضح معنوية جميع الالمهنية المحاسبية ريادة األعمال متطلبات يجب توافرها لرائد األعمال ومؤشر

من هذا االرتباط المعنوى أهمية توافر سياسة لتدريب مراقبى الحسابات  انفى االستبيان. ويرى الباحث ةالوارد
وتلقيهم للتدريب الكافى على وسائل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقهم لألدوات الحديثة التى تعتمد على 

 البيانات فى أدائهم لعملهم. وتحليل تكنولوجيا المعلومات مثل نظم الخبيرة والتنقيب عن
 المتعلقة باإلمكانات والمواردبنود القائمة المرجعية ركين على اتفاق المشت( نسبة 5جدول )

 نسبة القبول البند نسبة القبول البند نسبة القبول البند
R1 77.8% R5 87.5% R9 87.5% 
R2 79.2% R6 61.1% R10 83.3% 
R3 59.7% R7 91.7% R11 25.5% 
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R4 83.3% R8 61.1%   
المهنية  الالزمة لريادة األعمال متطلبات اإلمكانات والمواردبات على مراقبى الحسا اتفاقوللتحقق من مدى 

من المشتركين لديهم خبرة  %50أن أكثر من  (5فى الجدول ) ، يتضح من تكرارية اإلجاباتبصفة عامة المحاسبية
من  %50كافية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتلقوا التدريب الكافى فى هذا المجال. ولكن جاء أكثر من 

وهى من أنظمة تكنولوجيا ، (R11)ليشيروا إلى عدم تلقيهم التدريب على المراجعة من خالل سلسلة الكتلالمشتركين 
خبرة كافية عن كيفية  يكون لدى مراقبى الحسابات وبالتالى من المفترض أن ،م استخدامها دولياً المعلومات والتى يت

 مراجعة تلك االتجاهات الحديثة والتعامل معها.
ريادة  متطلبات مهارات رائد األعمال ومؤشرب بنود القائمة المرجعية المتعلقةاالرتباط بين  (6) جدول

 األعمال المهنية المحاسبية
Score   Score   
0.148 Pearson Correlation S12 0.354 Pearson Correlation S1 

0.215 Sig. (2-tailed)  0.002 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.091 Pearson Correlation S13 0.217 Pearson Correlation S2 

0.448 Sig. (2-tailed)  0.067 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
c. Pearson Correlation S14 0.267 Pearson Correlation S3 

. Sig. (2-tailed)  0.024 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.318 Pearson Correlation S15 0.095 Pearson Correlation S4 

0.006 Sig. (2-tailed)  0.429 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.089 Pearson Correlation S16 0.339 Pearson Correlation S5 

0.457 Sig. (2-tailed)  0.004 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.154 Pearson Correlation S17 0.390 Pearson Correlation S6 

0.195 Sig. (2-tailed)  0.001 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.409 Pearson Correlation S18 0.140 Pearson Correlation S7 

0.000 Sig. (2-tailed)  0.241 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.195 Pearson Correlation S19 0.211 Pearson Correlation S8 

0.100 Sig. (2-tailed)  0.075 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.093 Pearson Correlation S20 c. Pearson Correlation S9 

0.445 Sig. (2-tailed)  . Sig. (2-tailed)  
70 N  72 N  
0.197 Pearson Correlation S21 0.091 Pearson Correlation S10 

0.099 Sig. (2-tailed)  0.448 Sig. (2-tailed)  
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71 N  72 N  
0.298 Pearson Correlation S22 0.288 Pearson Correlation S11 

0.011 Sig. (2-tailed)  0.015 Sig. (2-tailed)  
72 N  71 N  

المتعلقة بمهارات رائد األعمال  بنود القائمة المرجعيةالذى يوضح االرتباط بين  (6)ومن الجدول 
 (S7)والسابع  (S4)الرابع  البند، يتضح عدم معنوية المهنية المحاسبية ريادة األعمال متطلبات ومؤشر

السادس عشر  البندو  (S14)إلى الرابع عشر  (S12)من الثانى عشر  البنودو  (S10)والعاشر  (S9)والتاسع 
(S16)  والسابع عشر (S17) العشرين(S20)من تحليل االرتباط السابق أهمية مهارات رائد  ان. ويرى الباحث

وريادة األعمال أهمية أن يكون مراقب الحسابات لديه خلفية عن ريادة األعمال بصفة عامة و األعمال، 
ويحضر مؤتمرات فى ريادة  المهنية المحاسبية بصفة خاصة وأن يتلقى منهجًا دراسيًا خالل دراسته الجامعية

كما يتضح أيضًا أهمية وذلك حتى يكون مؤهاًل ألن يكون رائد أعمال مهنى محاسبى فى المستقبل.  األعمال
ل المهنية المحاسبية ومردودها المادى والمعنوى أن يكون مراقب الحسابات مقتنعًا بقضية ريادة األعما

اإليجابى وأن يكون لديه ثقة فى قدرته على تحقيق أهدافه وتخطى الصعاب. وفى نفس السياق يجب أن 
يتصف فريق العمل داخل المكتب بالهرمية بحيث يعكس اختالف الخبرات والتنوع اإلدراكى الذى يوفر رؤى 

وأن يساهم فى زيادة حصة مكتبه  تلك المتعلقة بالمشاكل المستحدثةغير تقليدية لحل المشاكل خاصة 
السوقية ويحرص على أداء خدمات مهنية مستحدثة لعمالئه وأن يدير فريق العمل من خالل جلسات 

 العصف الذهنى.
 
 
 
 

 المتعلقة بمهارات رائد األعمال بنود القائمة المرجعيةركين على ( نسبة اتفاق المشت7جدول )
 نسبة القبول البند نسبة القبول البند نسبة القبول البند
S1 80.6% S9 100% S17 86.1% 
S2 56.9% S10 98.6% S18 83.3% 
S3 56.9% S11 98.6% S19 93.1% 
S4 84.7% S12 91.7% S20 95.8% 
S5 91.7% S13 98.6% S21 63% 
S6 91.7% S14 100% S22 34.7% 
S7 80.6% S15 63.9%   
S8 98.6% S16 95.8%   
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متطلبات مهارات رائد سابات فى مكاتب المحاسبة فى مصر على مراقبى الح اتفاقولتحديد مدى 
من المشتركين  %50أن أكثر من  (7فى الجدول ) ، يتضح من تكرارية اإلجاباتبصفة عامة األعمال

 ولكن أكثر من نصف المشتركين لم يحضروا مؤتمر فى ريادة األعمال. ،يتوافر لديهم مهارات رائد األعمال
 المهنية المحاسبية ريادة األعمال متطلبات الثقافة ومؤشرب بنود القائمة المرجعية المتعلقة( االرتباط بين 8جدول )

Score   Score   
0.370 Pearson Correlation C5 0.349 Pearson Correlation C1 

0.001 Sig. (2-tailed)  0.003 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.366 Pearson Correlation C6 0.168 Pearson Correlation C2 

0.002 Sig. (2-tailed)  0.159 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.147 Pearson Correlation C7 0.167 Pearson Correlation C3 

0.217 Sig. (2-tailed)  0.164 Sig. (2-tailed)  
72 N  71 N  
0.186 Pearson Correlation C8 0.170 Pearson Correlation C4 

0.118 Sig. (2-tailed)  0.153 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  

   72 N  
 متطلبات المتعلقة بالثقافة ومؤشر بنود القائمة المرجعيةالذى يوضح االرتباط بين  (8)ومن الجدول 

يقتنع  ، يتضح أهمية نظرة أصحاب المصالح اإليجابية لمهنة المحاسبة وأنريادة األعمال المهنية المحاسبية
 مراقب الحسابات بأنه يمارس مهنة لها قيمة مضافة للمجتمع وتسهم فى رفاهيته.

 المتعلقة بالثقافة بنود القائمة المرجعيةركين على ( نسبة اتفاق المشت9جدول )

 نسبة القبول البند نسبة القبول البند القبولنسبة  البند
C1 48.6% C4 45.8% C7 94.4% 

C2 19.4 سؤال عكسى% C5 94.4% C8 95.8% 
C3 23.5 سؤال عكسى% C6 88.9%   

متطلبات الثقافة الالزمة فى مصر على  محاسبةمراقبى الحسابات فى مكاتب ال اتفاقلتحديد مدى 
شتركين من الم %50أن أكثر من  (9من الجدول ) ، يتضحبصفة عامة المحاسبيةريادة األعمال المهنية ل

أن و  (C1)المصالح فى مصر ال ينظرون إلى مهنة المحاسبة نظرة إيجابية فى الدراسة يرون أن أصحاب
الدعم  ب التنظيم المهنى أفقد المهنةوأن غيا (C2)مهنة المحاسبة فى مصر تفتقد إلى التنظيم المهنى 

ن باالتفاق مع االتحاد العام للصناعات واالتحاد العام للغرف التجارية وهيئة الرقابة يالمهتمأن و (C3)والرقابة 
بتنظيم ندوات تثقيفية ألصحاب المصالح حول المراجعة ودورها الحيوى فى إضفاء الثقة ال يقومون المالية 

هناك قصور فى دور الهيئات الرقابية فى تعزيز الدور  وتشير هذه النتائج إلى أن (C4)على القوائم المالية
 المضيف للقيمة الذى تلعبه مهنة المحاسبة لتوعية أصحاب المصالح بدورها الفعال فى االقتصاد.
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 متطلبات الظروف السوقية ومؤشرب المتعلقة بنود القائمة المرجعية( االرتباط بين 10جدول )
 المهنية المحاسبية ريادة األعمال

Score   Score   
0.095 Pearson Correlation M6 0.313 Pearson Correlation M1 

0.426 Sig. (2-tailed)  0.007 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.20 Pearson Correlation M7 0.324 Pearson Correlation M2 

0.076 Sig. (2-tailed)  0.005 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.116 Pearson Correlation M8 0.368 Pearson Correlation M3 

0.330 Sig. (2-tailed)  0.001 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  
0.201 Pearson Correlation M9 -0.053 Pearson Correlation M4 

0.090 Sig. (2-tailed)  0.658 Sig. (2-tailed)  
72 N  72 N  

   0.216 Pearson Correlation M5 

   0.069 Sig. (2-tailed)  
   72 N  

المتعلقة بالظروف السوقية لمهنة  بنود القائمة المرجعيةالذى يوضح االرتباط بين  (10)من الجدول 
كز سوق خدمات المراجعة ر ، يتضح أهمية عدم تالمهنية المحاسبية ريادة األعمال متطلبات المحاسبة ومؤشر

بخالف المراجعة والفحص المحدود فى عدد محدود من المكاتب بحيث يسهل ظهور رواد والخدمات األخرى 
. كما يتضح أيضًا أهمية عدم وجود عوائق أو قيود قانونية تحد من نمو مكاتب محاسبين أعمال مهنيين

ة وأن شراكة والعربيالمحاسبة وأن يقتنع مراقب الحسابات بأن ريادة المهنة تدعم المنافسة المحلية واإلقليمية 
 ب مع مكاتب المراجعة األربعة الكبار سيكون لها أثر إيجابى على حصة المكتب السوقية.المكت

 المتعلقة بالظروف السوقية ركين على بنود القائمة المرجعية( نسبة اتفاق المشت11ول )جد

 نسبة القبول البند نسبة القبول البند نسبة القبول البند
M1 11.1 سؤال عكسى% M4 41.7 سؤال عكسى% M7 79.2% 
M2 12.5 سؤال عكسى% M5 47.2% M8 94.4% 
M3 36.1 سؤال عكسى% M6 80.6% M9 94.4% 

 على المتطلبات المتعلقة  فى مصر حاسبةمراقبى الحسابات فى مكاتب الم اتفاقمدى  ولتحديد
فى  تكرارية االجاباتوالتى قد تشجع أو تعيق خلق رواد أعمال مهنيين، يتضح من بالظروف السوقية، 

والخدمات األخرى بخالف  (M2)ود والفحص المحد (M1)ز سوق مراجعة الحساباتترك   (11الجدول )
وهو ما قد يعيق خلق رواد أعمال فى مجال المحاسبة  ،تبافى عدد محدود من المك (M3)عةالمراج

 والمراجعة. 
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ريادة األعمال  متطلبات غير الصحيحة )التى أثبتت عدم معنويتها فى مؤشر البنودوبعد استبعاد 
للوصول إلى أهم العوامل من وجهة  فقط الصحيحة بنود(، قام الباحثان باالعتماد على الالمهنية المحاسبية

بإجراء اختبار  ان. وقبل ذلك قام الباحثفى مجال مهنة المحاسبةنظر مراقبى الحسابات لخلق رواد األعمال 
. Cronbach’s Alphaالصحية من خالل مؤشر  د على البيانات المتعلقة بالبنودللتحقق من مدى االعتما

إلى  %87,1من ) %1بنسبة االعتماد ارتفاع فى درجة االعتماد بعد االستبعاد نتيجة اختبارويتضح من 
 .(DeCoster, 2004)(12)جدول  مناسبة فى مجال العلوم االجتماعيةوهى نتيجة  (88,1%

 ( نتيجة اختبار االعتمادية12جدول )

 Cronbach’s Alphaمعامل  البنودعدد  
 %88,1 48 عينة الدراسة

مالئم لبيئة  ريادة األعمال المهنية المحاسبيةمتطلبات ومما سبق يمكن الوصول إلى مؤشر ل
 والذى يضم ما يلى: الممارسة المهنية فى مصر،

 اإلطار التنظيمى -1

يقوم مكتب المحاسبة بتعريف القيم التى يجب أن يحافظ عليها أعضاؤه ويقوم بتطوير دستور  -
 (O2)ى يمكن من خالله تطبيق هذه القيمالسلوك واألخالقيات الذ

جاه الخدمات المهنية التى يحدد مكتب المحاسبة دور إدارته فى الوفاء بتوقعات الجمهور ت -
 (O3)يقدمها

ئة جو من الشفافية يشجع أعضائه على مشاركة مشكالتهم ومعرفتهم يقوم مكتب المحاسبة بتهي -
 (O4)راتهم المتعلقة باألعمال المهنيةوخب

يتم تقسيم العمل بالمكتب بحسب االختصاص والتنسيق بين المهام حتى يتم تحقيق أهداف  -
 (O5)لمكتب بفاعليةا

 (O6)قيةكفاءة واالتقان والقيم األخاليتم التقييم الخاص بالعمل وفقًا لل -

يتبنى مكتب المحاسبة سياسات وإجراءات للترقية الوظيفية يكفل ترقية المراجعين الذين يملكون  -
 (O7)زمة النجاز المهام الموكلة إليهمالمهارات والخبرات الال

 (08)ونظام عادل لتقييم األداء المهنىلدى المكتب سياسة  -

اقشة األمور الجوهرية تبادل اآلراء ومنيطبق مكتب المحاسبة سياسة اتصال فعالة بحيث يسهل  -
 (O9)بين أعضائه

 (O11)دستور ألخالقيات األعمال المهنيةيتبنى مكتب المحاسبة  -

 (O12)مية حصته فى سوق الخدمات المهنيةلدى المكتب استراتيجية لتن -

إلى زيادة إمكانية الوصول إلى  Big 4سبة األربعة الكبار اتؤدى الشراكة مع مكاتب المح -
 (O13)ات الدولية والقدرة على المنافسةر الخب
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ءتهم يقوم مكتب المحاسبة بتشجيع أعضائه ومساعدتهم على المحافظة على، وتطوير، كفا -
 (O14)المهنية ومستوى الشك المهنى

 (O15)ديث، نظام لرقابة الجودة المهنيةيقوم مكتب المحاسبة بتطبيق، وتح -

المعلومات الالزمة التى تمكن المسئولين من القيام يقوم مكتب المحاسبة بتوفير بيئة تتوفر فيها  -
 (O16)اتهم المتعلقة باالشراف والتقييمبدورهم ومسئولي

يتبنى مكتب المحاسبة فلسفة إعداد ونشر تقرير شفافية مهنية أسوة بمكاتب المحاسبة الدولية  -
 Big 4(O17)الكبرى 

ة وغيرها من مكتب المحاسبة فلسفة تالفى مالحظات التفتيش عليه من هيئة الرقابة المالي يتبنى -
 (O18)جهات اإلشراف المهنى

 الموارد واإلمكانات -2

 (R1)تب المحاسبة سياسة معلنة للتدريبد بمكو وج -

 (R2)هريب الكافى والدورى للقيام بعملالتد مراقب الحسابات تلقىي -

 (R3)ى على أدوات تكنولوجيا المعلوماتالتدريب الكاف يتلقى مراقب الحسابات -

 (R4)هالمعلومات بصورة أساسية فى عمل على تكنولوجيا مراقب الحسابات عتمدي -

 (R5)لمراجعة باستخدام الحاسب وبرامجهبتجميع أدلة امراقب الحسابات قوم ي -

ث يشمل حضور يقوم مكتب المحاسبة بتطبيق برنامج واضح للتنمية المهنية المستمرة، بحي -
 (R6)اك فى لجان فنية ذات صلة بالمهنةندوات ودورات وإعداد بحوث ومحاضرات واالشتر 

ع على ما هو على تعلم األساليب الحديثة المبنية على تكنولوجيا المعلومات واإلطال الحرص -
 (R7)جديد فى هذا المجال

األساليب التكنولوجية مثل أدوات دعم القرار، النظم الخبيرة، التنقيب عن البيانات  االعتماد على -
Data Mining إلخ فى إتمام مهام المراجعة....(R8) 

 (R9)استخدام أدوات المراجعة التى تعتمد على الحاسب بسهولة يستطيع مراقب الحسابات -

إجراءات المراجعة وجمع  اقفى سي Data Analyticsعلى تحليالت البيانات  االعتماد -
 (R10)األدلة

 Blockchain(R11)على المراجعة فى حالة سلسلة الكتل  التدريب -

 مهارات رائد األعمال -3

 (S1)لفية عن ريادة األعمال بصفة عامةخ لدى مراقب الحسابات -

 (S2)مال المهنية المحاسبية بصفة خاصةخلفية عن ريادة األع لدى مراقب الحسابات -

 (S3)الجامعية هخالل فترة دراستمنهجا دراسيا عن ريادة األعمال  الحساباتيتلقى مراقب  -

 (S5)عامة والمهنية المحاسبية خاصةبقضية ريادة األعمال  االقتناع -
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 (S6)مردود مادى ومعنوى وتنافسى مهنى أن لريادة األعمال المهنية المحاسبيةب االقتناع -

 (S8)وتخطى الصعاب هافتحقيق أهدعلى  هنفسثقة فى  لدى مراقب الحسابات -

سواء كانت صغيرة أو  مراقب الحسابات تقابلفى المشاكل التى  اون الدقة وعدم الته -
 (S11)كبيرة

يتصف فريق العمل داخل المكتب بالهرمية بحيث يعكس اختالف الخبرات والتنوع اإلدراكى  -
 (S15)المستحدثةتلك المتعلقة بالمشاكل الذى يوفر رؤى غير تقليدية لحل المشاكل خاصة 

 (S18)نمو مستمربالسوق فى  المحاسبة حصة مكتبلكى تكون  التخطيط -

 (S19)ءعماللمستحدثة دوما لعلى أداء خدمات مهنية  الحرص -

 (S21)مع أعضاء فريق العمل Brainstormingبجلسات العصف الذهنى  االقتناع -

 (S22)يادة األعمال بصفة عامةمؤتمرات فى ر  حضور -

 الثقافة -4

 (C1)مصر لمهنة المحاسبة نظرة إيجابيةينظر أصحاب المصالح فى  -

 (C5)مارس مهنة لها قيمة مضافة للجميعي مراقب الحسابات بأن االقتناع -

 (C6)المحاسبة بأنها تساهم فى رفاهيتهأن ينظر المجتمع دائمًا لمهنة على  الحرص -

 الظروف السوقية -5

 (M1)من المكاتبلحسابات فى عدد محدود تركز سوق مراجعة ا عدم -

  (M2) المحدود فى عدد محدود من المكاتبتركز سوق الفحص  عدم -

  (M3) لمراجعة فى عدد محدود من المكاتبتركز سوق الخدمات بخالف ا عدم -

 (M5)د من نمو مكاتب المحاسبة الصغيرةعوائق وقيود قانونية تح عدم وجود -

ة تنعكس إيجابًا على حص Big 4مع إحدى مكاتب المحاسبة األربعة الكبار  مكتبالشراكة  -
 (M7)من سوق الخدمات المهنية المكتب

 (M9)فسة المحلية واإلقليمية والعربيةبأن ريادة المهنة تدعم المنا االقتناع -

فى مصر لمتطلبات ريادة  مكاتب المحاسبةالذى يتناول مدى استيفاء  الختبار فرض البحثو 
 باإلطار التنظيمى، الموارد واإلمكانات، مهارات رائد األعمال، الثقافةوالمتعلقة  المهنية المحاسبية األعمال

 Kolomogrov – Smirnovاعتدالية البيانات الواردة من خالل اختبار  اختبارم توالظروف السوقية، 
فرض العدم القائل أن البيانات  ومن خالل النتائج اإلحصائية، تم رفض. Shapiro – Wilkواختبار 

وبناء عليه، لجأ الباحثان إلى االختبارات اإلحصائية . (Sig. = 0.000)تمع توزيعها معتدلمسحوبة من مج
 متطلبات وفقًا لدرجة أو مؤشر بتقسيم عينة البحث إلى ثالثة مجموعات قام الباحثان . بعد ذلك،الالمعلمية

وهى تضم المشتركين  ،followersتمثل المجموعة األولى فئة التابعين  ريادة األعمال المهنية المحاسبية.
ة وتأخذ هذه ريادة األعمال المهنية المحاسبي متطلبات من درجة أو مؤشر %50الحاصلين على أقل من 
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وهم المشتركين الحاصلين على  ،وتمثل المجموعة الثانية فئة مشاركى رواد األعمال(، 1المجموعة القيمة )
ريادة األعمال المهنية المحاسبية وهم األفراد الذين  متطلبات لمؤشر %90حتى  %50درجة أعلى من 

وتأخذ هذه الفئة  يملكون مهارات القيادة ولكنهم ال يستطيعون قيادة األعمال وحدهم وفى حاجة إلى شركاء
، وأخيرًا الفئة الثالثة وهى فئة رواد األعمال الذين تتوافر لهم الظروف واإلمكانات والمهارات على (2القيمة )

 %90وتضم هذه المجموعة المشتركين الذين حصلوا على درجة تتجاوز  ،األعمال المهنية المحاسبية ريادة
 .(13)جدول  (3القيمة ) هذه الفئة وتأخذ

 ريادة األعمال المهنية المحاسبية متطلبات ( توزيع العينة وفقا  لمؤشر13جدول )
 النسبة عدد المشتركين  المجموعة
 %5,6 4 1 التابعين

 %77,7 56 2 المشاركين
 %16,7 12 3 رواد األعمال

 %100 72  اإلجمالى
( أن نسبة رواد األعمال المهنيين المحاسبين فى عينة الدراسة تمثل 13ويتضح من الجدول )

حيث تعتبر العينة وهى نسبة معقولة وتتفق مع توقعات الباحثين والدراسات السابقة.  إجماليمن  16،7%
 رواد األعمال بصفة عامة منخفضة نسبيًا.  نسبة

للتحقق من  Kruskal Wallisوللتأكد من هذه النتيجة إحصائيًا، قام الباحثان باستخدام اختبار 
ضح من الجدول ت. وي(Asymp. Sig. = 0.000)بين فئات العينة الثالثة  جوهري مدى وجود اختالف 

 = mean rank)( وفئة المشاركين mean rank = 2.5التابعين ) فئة( وجود اختالف جوهرى بين 14)

لمقارنة كل  Mann Whitney. وباستخدام اختبار (mean rank = 66.46)وفئة رواد األعمال  (32.51
 (Mean rank = 2.5)وجود اختالف معنوى بين الفئة األولى وهى فئة المتابعين  يتضحعلى حدة، فئتين 

( 14)جدول (Asymp. Sig. = 0.001)(Mean rank = 32.50)والفئة الثانية وهى فئة المشاركين 
 = mean rank)ريادة األعمال المهنية المحاسبية بين الفئة الثانية  متطلبات واختالف معنوى بين مؤشر

( واختالف معنوى 15)جدول (Asymp. Sig. = 0.000) (mean rank = 62.49)والفئة الثالثة  (28.51
 = .Asymp. Sig)(mean rank = 10.5)والثالثة  (mean rank = 2.5)بين الفئة األولى 

 .(16)جدول (0.003

 الثانيةلمقارنة الفئة األولى بMann Whitney( نتيجة اختبار 14جدول )
Sum of Ranks Mean Rank N Group  

10.00 2.50 4 1 Score % 
1820.00 32.50 56 2  

0.000 Mann Whitney U 
-3.326 Z 
0.001 Asymp. Sig. (2-tailed 
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 الثالثةب لمقارنة الفئة الثانية Mann Whitney( نتيجة اختبار 15جدول )
Sum of Ranks Mean Rank N Group  

1596.50 28.51 56 2 Score % 
749.50 62.46 12 3  

0.500 Mann Whitney U 
-5.407 Z 
0.000 Asymp. Sig. (2-tailed 

 الثالثةلمقارنة الفئة األولى بMann Whitney( نتيجة اختبار 16جدول )
Sum of Ranks Mean Rank N Group  

10.00 2.50 4 1 Score % 
126.00 10.50 12 3  

0.000 Mann Whitney U 
-2.993 Z 
0.003 Asymp. Sig. (2-tailed 

وأن هناك اختالف واضح بين رواد  ،اختالف جوهرى بين الفئات الثالث ومن التحليل السابق، يتضح وجود
األعمال من ناحية والتابعين والمشاركين من ناحية أخرى. كما يتضح استيفاء رواد األعمال المهنيين المحاسبين 

 لمتطلبات ريادة األعمال المهنية المحاسبية وذلك بالمقارنة بالفئتين األخريتين.
ريادة األعمال المهنية لمحاسبة فى مصر لمتطلبات ولتحديد نسبة استيفاء مراقبى الحسابات فى مكاتب ا

 12عنصر(، مهارات رائد األعمال ) 11عنصر(، الموارد واإلمكانات ) 16والتى تشمل اإلطار التنظيمى ) المحاسبية
الحسابات لكل  مراقبياحتساب نسبة استيفاء عناصر(، تم  6لسوقية )عناصر( والظروف ا 3عنصر(، الثقافة )

قام  ،طلبنداخل كل م بنودذات الصلة ومن خالل عدد ال وسط قبول مراقبى الحسابات للبنودبناء على مت متطلب
ذات  بنودطلب بعدد التالباحثان باحتساب متوسط استيفاء مراقبى الحسابات لكل المتطلبات من خالل ترجيح كل م

بصفة عامة يستوفون متطلبات ريادة  ( أن مراقبى الحسابات فى مصر17ويتضح من الجدول ). (17)جدول  الصلة
مصر زيادة وهى نسبة معقولة ومناسبة. ولكن يمكن لمكاتب المحاسبة فى  %73األعمال المهنية المحاسبية بنسبة 

هذه النسبة من خالل التركيز على تدريب مراقبى الحسابات وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها 
فى مجال ريادة األعمال وتعديل المناهج الدراسية بحيث تشمل ريادة األعمال والمهارات وتثقيف مراقبى الحسابات 

 ذات الصلة.
 ( نسبة استيفاء عينة الدراسة من مراقبى الحسابات لمتطلبات ريادة األعمال المهنية المحاسبية17جدول )

 متوسط القبول بنودعدد ال ريادة األعمال المهنية المحاسبيةمتطلب 
 %80,21 16 التنظيمى اإلطار

 %72,52 11 الموارد واإلمكانات
 %76,08 12 مهارات رائد األعمال

 %77,3 3 الثقافة
 %46,75 6 الظروف السوقية
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  73,05% 
القائل بأن مكاتب المحاسبة فى مصر تستوفى  وبناء على ما سبق، يمكن قبول فرض البحث 

 ,Schoch & Teoh)متطلبات ريادة األعمال المهنية المحاسبية. وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة 

1995; Law & Hung, 2009; Sharma, Lawrence & Lowe, 2014; Murigi, 2016)  والتى
كه من مهارات وإمكانيات رائد األعمال، نظرًا لما يمتلور أكدت على إمكانية قيام المحاسب بصفة عامة بد

ويرى الباحث أن مكاتب  .وحرصه على تكوين عالقات مع األطراف المختلفة تمكنه من الوفاء بدوره
المحاسبة فى مصر تستوفى متطلبات ريادة األعمال المهنية المحاسبية وذلك من خالل تركيزها على تدريب 

وحرصها على خلق جو من الشفافية وتبادل اآلراء لحل دام تكنولوجيا المعلومات مراقبى الحسابات على استخ
 المشكالت والعمل على توعيتهم بدورهم الرائد فى مجال المحاسبة والمراجعة.

 تحليل إضافى
على مدى استيفاء مراقبى الحسابات فى مصر لمؤشرات  باختبار أثر الخبرةقام الباحثان بعد ذلك 

درجات، حيث  4يتضمن  ( بحيثوهو متغير ترتيبىريادة األعمال المهنية المحاسبية. وقد تم قياس الخبرة)
 10سنوات إلى أقل من  5لى خبرة من ( إ2أقل من خمس سنوات، والدرجة ) خبرة ( إلى1الدرجة) تشير

إلى خبرة أكثر من  (4وأخيرًا الدرجة )سنة،  15أقل من  سنوات إلى 10إلى خبرة من  (3والدرجة) سنوات،
 من خالل تحليل انحدار بسيط كالتالى: ريادة األعمال المهنية المحاسبية متطلبات سنة على مؤشر 15

Experience + ε1+ β 0βScore =  

ريادة األعمال المهنية  متطلبات إلى معنوية متغير الخبرة فى مؤشر (16فى جدول ) ليل االنحداروتشير نتائج تح
. وتوضح ، فكلما زاد مستوى خبرة مراقب الحسابات يزيد احتمال كونه رائد لألعمال المهنية المحاسبيةالمحاسبية

مستوى خبرة مراقب الحسابات يفسر وهو ما يشير إلى أن ،11.82Adj.R=قيمة  أن (16)النتائج الواردة فى الجدول 
أن لخبرة مراقب  انويرى الباحث الخاص به. ريادة األعمال المهنية المحاسبيةمتطلبات من مؤشر أو مقياس  11,8%

الحسابات تأثير واضح على مدى استيفائه لمتطلبات ريادة األعمال المهنية المحاسبية، فكلما زادت خبرة مراقب 
سبة، كلما كان أكثر اطالعًا على ما هو جديد فى مجال المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات الحسابات فى مجال المحا

وكلما كان أكثر وعيًا بدوره الرائد فى مجال المحاسبة وفى عملية اتخاذ القرار من قبل  ،وكيفية استخدامها فى عمله
 أصحاب المصالح المختلفين.

ريادة  متطلبات الختبار أثر خبرة مراقب الحسابات على مؤشر( نتائج نموذج االنحدار البسيط 16جدول )
 األعمال المهنية المحاسبية

VIF Sig. t Std. 

Error 

Unstandardized 

β 

 

 0.000 17.918 0.036 0.636 Constant 

1.000 0.002 3.239 0.019 0.060 EXPERIENCE 

0.118 2R-Adj 

10.493 F-Stat 

0.002 Sig. 
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1.591 Durbin-Watson 

 التوصيات ومجاالت البحث المقترحةالخالصة و 6-3
استهدف البحث دراسة والتحقق من مدى قناعة واستيفاء مراقبى الحسابات فى مصر لمتطلبات  

ريادة األعمال المهنية  المحاسبية من خالل مؤشر يوضح محددات رائد األعمال فى المجال المحاسبى. 
الباحثان باستعراض وتحليل الدراسات السابقة التى تناولت مفهوم ومقاييس ريادة ولتحقيق هدف البحث، قام 

بهدف التوصل إلى مؤشر لريادة  بصفة خاصة األعمال بصفة عامة وريادة األعمال المهنية المحاسبية
 األعمال المهنية المحاسبية يتناسب وطبيعة المهنة.

 الباحثان إلى ما يلى: توصلوبعد إجراء االختبارات اإلحصائية الالزمة، 
: اإلطار التنظيمى ىنية المحاسبية يضم خمسة أقسام وهريادة األعمال المهمتطلبات مؤشر ل -

ويتناول سياسة المكتب المتعلقة بالترقية واالتصال والشفافية ودستور األخالقيات ونظام التقييم 
مراقبى الحسابات على بند(، الموارد واإلمكانات وتتعلق بمدى تدريب  16ورقابة الجودة )

ز على رك  بند(، مهارات رائد األعمال وت 11استخدام تكنولوجيا المعلومات فى أدائهم لعملهم )
مدى ثقة مراقب الحسابات فى نفسه وتأهيله فى مجال ريادة األعمال من خالل تلقيه منهجًا 

أصحاب المصالح إلى ، الثقافة وتتعلق بنظرة المجتمع و (بند 12دراسيًا وقناعته بهذا المجال )
وأخيرًا الظروف السوقية وتتعلق بمدى تركز خدمات المراجعة  ،بنود( 3مهنة المحاسبة )

 بنود(. 6والخدمات األخرى فى عدد محدود من مكاتب المحاسبة )

 ريادة األعمال المهنية المحاسبية متطلبات ركين فى الدراسة لمؤشرمن عينة المشا %16,7يستوفى  -

 هناك قصور فى تدريب مراقبى الحسابات فى مصر على مراجعة سلسلة الكتل  -

 هناك قصور فى حضور مراقبى الحسابات فى مصر لمؤتمرات ريادة األعمال -

هناك تركز فى خدمات المراجعة والفحص المحدود والخدمات األخرى بخالف المراجعة فى  -
 عدد محدود من مكاتب المحاسبة

 باآلتى:أوصى الباحثان  ،وعليه
فى مصر بتدريب مراقبى الحسابات على استخدام أدوات تكنولوجيا  مكاتب المحاسبةضرورة اهتمام  -

 .المعلومات وخاصة فيما يتعلق بمراجعة سلسلة الكتل

بتعديل مناهجها الدراسية لتعكس  ،المحاسبية بهاقسام تحديدًا األو  ،ضرورة اهتمام الجامعات المصرية -
موضوع ريادة األعمال بصفة عامة وريادة األعمال المهنية مستوى الدولة باالهتمام العام على 

 .المحاسبية على وجه الخصوص

التجارية بعقد ندوات لتوعية  واالتحاد العام للغرف هيئة الرقابة المالية، وإدارة البورصةاهتمام ضرورة  -
فاء الثقة على القوائم أصحاب المصالح فى مصر بالدور الرائد الذى تلعبه مهنة المحاسبة فى إض

 .مما يساعد متخذى القرارات المختلفين فى اتخاذ قراراتهم ،المالية
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اظر للتنظيمات المهنية العالمية ظيم مهنى مننتبإنشاء المجلس األعلى للمحاسبة كيجب اإلسراع  -
حدود والخدمات األخرى ملحد من تركز خدمات المراجعة والفحص الضطلع بمهامه ويعمل على اي

 ، ومن ثم دعم المنافسة المهنية.بخالف المراجعة فى عدد محدود من مكاتب المحاسبة

 مكاتبلمحاسبة والمنافسة العادلة بين تشجيع رواد األعمال فى مجال المحاسبة على دخول مهنة ا -
 .المختلفة المحاسبة

خصصية فى مجال يجب أن تهتم أقسام المحاسبة بالجامعات الحكومية بعقد مؤتمرات علمية محاسبية ت -
 ريادة األعمال المهنية المحاسبية خاصة من منظور أكاديمى.

 
 وبناء عليه، اقترح الباحثان مجاالت بحث مستقبلية، أهمها ما يلى:

 متطلبات الدول العربية لمؤشربعض دراسة مقارنة لمدى استيفاء مراقبى الحسابات فى مصر و  -
 .ريادة األعمال المهنية المحاسبية

: دراسة ريادة األعمال المهنية المحاسبية متطلبات استيفاء المحاسبين بالشركات لمؤشرمدى  -
 ميدانية.

عن التزامها بمتطلبات  ،ضمن تقارير الشفافية المهنية ،أثر إفصاح مكاتب المحاسبة فى مصر -
 ريادة األعمال المهنية المحاسبية على جودة التقارير المالية لعمالئها.
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 ملحق الدراسة
 استطالع رأى

------------------------------------------------------السيد االستاذ: 
- 

يقوم الباحثان بدراسة استطالعية تستهدف الكشف عن آراء مراقبى الحسابات فى مجال ريادة 
 Accountingبصفة عامة وريادة األعمال المهنية المحاسبية Business Entrepreneurshipاألعمال 

Professional Entrepreneurship م على وجه الخصوص. والباحثان إذ يقدران لكم مسبقًا حسن تعاونك
فبرجاء الرد على كافة األسئلة المرفقة، علمًا بأن ردودكم ستكون سرية وسوف تستخدم ألغراض  ،معهما

 البحث العلمى فقط.
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 جامعة االسكندرية –استاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة 
abdelwahab.nasr@hotmail.comEmail:  

 د. هبة هللا عبد السالم بدوى 
 جامعة االسكندرية –استاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بكلية التجارة 

 والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
      heba.badawy@ejust.edu.egEmail:  

 
 ولكم جزيل الشكر،،،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوال : البيانات الشخصية:
 ---------------------------------------------------السن )اآلن(: 

 المركز الوظيفى داخل المكتب:
o شريك 

o مدير مراجعة 

o مراجع أول 

o مراجع 

o تحت التمرين محاسب 

o )أخرى )برجاء التحديد 

o ------------------------ 

mailto:abdelwahab.nasr@hotmail.com
mailto:heba.badawy@ejust.edu.eg
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o ------------------------ 
 عدد سنوات الخبرة: 

o  سنوات 5أقل من 

o  سنوات 10أقل من  – 5من 

o  سنة 15أقل من  – 10من 

o  سنة 15أكثر من 

 مجاالت الخبرة: )برجاء التحديد(
o أعمال إمساك الدفاتر للعمالء 
o  أعمال إعداد القوائم المالية للعمالءCompilation 

o  ًأعمال مراجعة القوائم المالية السنوية ورقيا 
o  أعمال المراجعة المستمرةContinuous Auditing 

o أعمال الفحص المحدود ربع السنوى الورقى 

o  أعمال الفحص المحدود المستمرContinuous Limited Review 

o واعها من فضلك(أداء خدمات استشارية )اذكر أن 

 -------------------------------------- 

 -------------------------------------- 

 -------------------------------------- 

 ------------------------------------ 

 
 

o )أخرى )برجاء التحديد 

 ------------------------------------ 

 ------------------------------------ 

 ------------------------------------ 
 ---------------------------------------------النوع: 

 الدخل الشهرى: 
o  جنيه 5000أقل من 

o  10000أقل من  – 5000من  

o  15000أقل من  – 10000من 

o  20000أقل من  – 15000من 
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o  25000أقل من  – 20000من 

o  25000أكثر من 
 المؤهل العلمى:

o  بكالوريوس محاسبة: سنة--------------- 

o  سنة  ---------فى  ------سنة ودبلوم --------------دبلوم محاسبة: فى----
- 

o  سنة  ---------فى  -------سنة وماجستير -----------------ماجستير فى-
-- 

o  سنة  --------فى  -------سنة ودكتوراه  -------------------دكتوراه فى---
- 

 الشهادات المهنية التى حصلت عليها: )برجاء التحديد(
o  شهادةCPA  سنة---------------- 

o  شهادةCMA  سنة--------------- 

o  شهادةMBA  سنة--------------- 

o  شهادةACCA  سنة-------------- 
o )أخرى )اذكرها من فضلك 
o ------------------------------------------------ 

o ------------------------------------------------ 
o ------------------------------------------------ 

 ثانيا : أسئلة الدراسة:

 ال نعم  السؤال
    التنظيمياإلطار  -1

   O1 السجل العام للمحاسبين بوزارة المالية بسهولة؟ فيهل يمكن للمحاسب تحت التمرين اآلن التسجيل 
يجب أن يحافظ عليها أعضاؤه ويقوم بتطوير دستور  التيهل يقوم مكتب المحاسبة بتعريف القيم 

 يمكن من خالله تطبيق هذه القيم؟ الذيالسلوك واألخالقيات 
O2   

   O3 يقدمها؟ التيتجاه الخدمات المهنية  هل يحدد مكتب المحاسبة دور إدارته فى الوفاء بتوقعات الجمهور
هل يقوم مكتب المحاسبة بتهيئة جو من الشفافية يشجع أعضائه على مشاركة مشكالتهم ومعرفتهم 

 وخبراتهم المتعلقة باألعمال المهنية؟
O4   

   O5 هل يتم تقسيم العمل بالمكتب بحسب االختصاص والتنسيق بين المهام حتى يتم تحقيق أهداف المكتب بفاعلية؟ 
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   O6 هل يتم التقييم الخاص بالعمل وفقًا للكفاءة واالتقان والقيم األخالقية؟
الذين يملكون المهارات هل يتبنى مكتب المحاسبة سياسات وإجراءات للترقية الوظيفية يكفل ترقية المراجعين 

 والخبرات الالزمة النجاز المهام الموكلة إليهم؟
O7   

   O8 هل لدى المكتب سياسة ونظام عادل لتقييم األداء المهنى؟
   O9 هل يطبق مكتب المحاسبة سياسة اتصال فعالة بحيث يسهل تبادل اآلراء ومناقشة األمور الجوهرية بين أعضائه؟

مع مكاتب أخرى إلى زيادة قاعدة عمالء المكتب، والخبرات فى المجاالت المختلفة وفرص هل يؤدى االندماج 
 التدريب؟

O10   

   O11 هل يتبنى مكتب المحاسبة دستور ألخالقيات األعمال المهنية؟
   O12 هل لدى المكتب استراتيجية لتنمية حصته فى سوق الخدمات المهنية؟

إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخبرات الدولية  Big 4هل تؤدى الشراكة مع مكاتب المحاسبة األربعة الكبار 
 والقدرة على المنافسة؟

O13   

هل يقوم مكتب المحاسبة بتشجيع أعضائه ومساعدتهم على المحافظة على، وتطوير، كفاءتهم المهنية ومستوى 
 الشك المهنى؟

O14   

   O15 المحاسبة بتطبيق، وتحديث، نظام لرقابة الجودة المهنية؟ هل يقوم مكتب
هل يقوم مكتب المحاسبة بتوفير بيئة تتوفر فيها المعلومات الالزمة التى تمكن المسئولين من القيام 

 بدورهم ومسئولياتهم المتعلقة باالشراف والتقييم؟
O16   

   O17 ؟Big 4هل يتبنى مكتب المحاسبة فلسفة إعداد ونشر تقرير شفافية مهنية أسوة بمكاتب المحاسبة الدولية الكبرى 
هل يتبنى مكتب المحاسبة فلسفة تالفى مالحظات التفتيش عليه من هيئة الرقابة المالية وغيرها من 

 جهات اإلشراف المهنى؟ 
O18   

    الموارد واإلمكانات -2
   R1 يوجد بمكتب المحاسبة سياسة معلنة للتدريب؟هل 

   R2 هل تتلقى التدريب الكافى والدورى للقيام بعملك؟
   R3 هل تلقيت التدريب الكافى على أدوات تكنولوجيا المعلومات؟

   R4 هل تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بصورة أساسية فى عملك؟
   R5 باستخدام الحاسب وبرامجه؟هل تقوم بتجميع أدلة المراجعة 

بحيث يشمل حضور ندوات ودورات  ،هل يقوم مكتب المحاسبة بتطبيق برنامج واضح للتنمية المهنية المستمرة
 شتراك فى لجان فنية ذات صلة بالمهنة؟االوإعداد بحوث ومحاضرات و 

R6   

واإلطالع على ما هو جديد فى هذا  المعلوماتهل تحرص على تعلم األساليب الحديثة المبنية على تكنولوجيا 
 المجال؟

R7   

   R8هل تعتمد على األساليب التكنولوجية مثل أدوات دعم القرار، النظم الخبيرة، التنقيب عن البيانات 
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Data Mining إلخ فى إتمام مهام المراجعة؟.... 
   R9 بسهولة؟هل تستطيع استخدام أدوات المراجعة التى تعتمد على الحاسب 

   R10 فى سياق إجراءات المراجعة وجمع األدلة؟ Data Analyticsهل تعتمد على تحليالت البيانات 
   R11 ؟Blockchainهل تدربت على المراجعة فى حالة سلسلة الكتل 

    مهارات رائد األعمال -3
   S1 هل لديك خلفية عن ريادة األعمال بصفة عامة؟

   S2 ريادة األعمال المهنية المحاسبية بصفة خاصة؟هل لديك خلفية عن 
   S3 هل تلقيت منهجا دراسيا عن ريادة األعمال خالل فترة دراستك الجامعية؟

   S4 هل لديك رغبة ألن تصبح رائد أعمال مهنية محاسبية؟
   S5 هل أنت مقتنع بقضية ريادة األعمال عامة والمهنية المحاسبية خاصة؟

   S6 أن لريادة األعمال المهنية المحاسبية مردود مادى ومعنوى وتنافسى مهنى؟ هل توافق على
   S7 هل أنت من المجازفين ومتحملى المخاطر؟

   S8 هل لديك ثقة فى نفسك على تحقيق أهدافك وتخطى الصعاب؟
   S9 هل تمتلك مهارات اتصال )كتابة وتحدث( مناسبة؟

   S10 هل تستمع إلى اآلخرين؟
   S11 انت دقيق وغير متهاون فى المشاكل التى تقابلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة؟ هل

   S12 هل تقوم بإجراء تقييم ذاتى ألدائك بصفة دورية؟
   S13 هل تحرص على أن يكون لك شبكة عالقات مع اآلخرين من داخل وخارج مكتب المحاسبة؟

   S14 هل انت مقتنع بمفهوم فريق العمل المهنى؟
هل يتصف فريق العمل داخل المكتب بالهرمية بحيث يعكس اختالف الخبرات والتنوع اإلدراكى الذى 

 يوفر رؤى غير تقليدية لحل المشاكل خاصة تلك المتعلقة بالمشاكل المستحدثة؟
S15   

   S16 هل حددت لنفسك أهداف مهنية طويلة األجل؟
   S17 الممارسة المهنية المحاسبية فى مصر مستقبال؟هل تبذل أقصى ما فى وسعك لكى تكون من رواد 

   S18 هل تخطط لكى تكون حصة مكتبكم بالسوق فى نمو مستمر؟
   S19 هل أنت حريص على أداء خدمات مهنية مستحدثة دوما لعمالئك؟

   S20 هل تسعى دائمًا على تطوير مهارات فريق العمل الذى ترأسه؟
   S21 مع أعضاء فريق العمل؟ Brainstormingهل أنت مقتنع بجلسات العصف الذهنى 

   S22 هل حضرت مؤتمرات فى ريادة األعمال بصفة عامة؟
    الثقافة -4
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   C1 من وجهة نظرك، هل ينظر أصحاب المصالح فى مصر لمهنة المحاسبة نظرة إيجابية؟
   C2 المهنى؟هل تفتقد مهنة المحاسبة فى مصر التنظيم 

   C3 هل غياب المنظمات المهنية فى مصر أفقد مهنة المحاسبة الدعم والرقابة عليها؟
هل يقوم المهتمون باالتفاق مع االتحاد العام للصناعات واالتحاد العام للغرف التجارية وهيئة الرقابة 

الحيوى فى إضفاء الثقة على المالية بتنظيم ندوات تثقيفية ألصحاب المصالح حول المراجعة ودورها 
 القوائم المالية؟

C4   

   C5 هل انت مقتنع بأنك تمارس مهنة لها قيمة مضافة للجميع؟
   C6 هل تحرص على أن ينظر المجتمع دائمًا لمهنة المحاسبة بأنها تساهم فى رفاهيته؟
   C7 المهنية؟ هل ترى أن إتجاه الدولة نحو دعم القطاع الخاص سوف يزيد الطلب على خدماتك

   C8 ؟2030هل توافق على أن مهنة المحاسبة يجب أن تكون فاعله فى دعم رؤية مصر 
    الظروف السوقية -5

    هل تتركز سوق مراجعة الحسابات فى عدد محدود من المكاتب؟
   M2 هل تتركز سوق الفحص المحدود فى عدد محدود من المكاتب؟

   M3 المراجعة فى عدد محدود من المكاتب؟هل تتركز سوق الخدمات بخالف 
   M4 هل توجد حواجز أمام دخول مكاتب المحاسبة المتوسطة والصغيرة الحجم فى سوق الخدمات المهنية؟

   M5 هل توجد عوائق وقيود قانونية تحد من نمو مكاتب المحاسبة الصغيرة؟
   M6 العمالء؟هل يلعب موقع مكتب المحاسبة دورًا جوهريًا فى جذب 

تنعكس إيجابًا على  Big 4هل ترى أن شراكة مكتبك مع إحدى مكاتب المحاسبة األربعة الكبار 
 حصتكم من سوق الخدمات المهنية؟

M7   

هل أنت مقتنع بأن قدرة مكتبك على المنافسة المهنية مرهونة بجودة أدائك المهنى وتسعيرك للخدمات 
 المهنية؟

M8   

   M9 ن ريادة المهنة تدعم المنافسة المحلية واإلقليمية والعربية؟هل أنت مقتنع بأ
    متطلبات إضافية – 6

 إذا كنت ترى أن هناك متطلبات أخرى لريادة األعمال المهنية المحاسبية، من فضلك اذكرها:
- ------------------------------------------------ 

- ------------------------------------------------ 

- ------------------------------------------------ 

- ------------------------------------------------ 

- ------------------------------------------------ 
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