بحث لمادة نظرية المحاسبة
تطوير نظرية محاسبية مناسبة لدولة أو بلد
يھدف البحث إلى مساعدة الطالب على استيعاب أن نظري ة المحاس بة تختل ف م ن مجتم ع آلخ ر و أن ه لك ي تقت رح
فھم لھذا المجتمع.
نظرية محاسبية مناسبة لمجتمع ما ال بد أوال من ٍ
على كل ثالثة طالب تكوين مجموعة  ،بعد أن ننتھي من البحث ستقوم كل مجموعة بتقديم بحثھا.
مكونا ت البحث:
أوال :المقدمة:
يقدم الطالب لموضوع بحثھم .ومما يمكن قوله في المقدم ة ب ّ
أن الط الب سيدرس ون الدول ة "ك ذا" بغ رض فھمھ ا
ليتسنى لھم اقتراح نظرية تناسب و تواكب حاجات ھذه الدولة أو ھذا البلد) .نصف صفحة إلى صفحة كاملة(.
ثانيا :معلومات عن الدولة و عن البلد:
 -1الجانب الجغرافي :أمثلة لما يمكن ذكره ھنا لموقع الجغرافي ،عدد السكان ،و كذلك أي معلوم ات تس اعد
القارئ على رسم صورة كافية عن ھذا البلد) .نصف صفحة إلى صفحة كاملة(.
 -2النظام االجتماعي :في ھذه الجزئية من البحث يتم عرض الجانب الحضاري واالجتماعي للبشر ف ي ھ ذا
البلد ،من األمور التي تذكر ھنا ع ادات وتقالي د البش ر وخصوص ا إذا ك ان لھ ا أبع اد حض ارية ت ؤثر ف ي
موضوع البحث .و ما تنص عليه ھي األخرى مھمة في فھم المجتمع ،إن الفھم العميق لھذه الجزئية م ن
البحث تساعد على رسم صورة جلية عن ھ ذا البل د حت ى يك ون واض ح المع الم للباح ث و الق ارئ) .م ن
صفحة و نصف إلى أي عدد من الصفحات الالزم لتغطية ھذا الجزء من البحث(.
 -3النظ ام االقتص ادي :يُش رح النظ ام االقتص ادي المتب ع ف ي ھ ذا البل د و الكيفي ة الت ي يقت ات فيھ ا الن اس
معاشھم في ھذا البل د بش كل ك افي وواف ي .الب د م ن الوص ول لفھ م س ليم و ك افي ع ن النظ ام االقتص ادي
المنّظم للعالقات التجارية بين لناس في ھذا البلد ,ما ھو نموذج األعمال األكث ر ش يوعا ف ي اقتص اد ھ ذا
البلد ،ھذا يتضمن معرفة شكل أو نموذج األعمال السائد في البلد ،نموذج األعمال ھو الش كل الت ي يتخ ذه
الن اس ف ي ھ ذا البل د لتنفي ذ األنش طة التجاري ة ،ث م ي تم تحدي د حاج ات قط اع )نم وذج( األعم ال ) .م ن
صفحتين إلى أي عدد من الصفحات الالزم لتغطية ھذا الجزء من البحث(.
 -4أي معلومات أخ رى تظن ون أنھ ا تس اعد عل ى فھ م حاج ات قط اع األعم ال )نم وذج األعم ال( ) .نص ف
صفحة إلى صفحة كاملة(.
ثالثا :اقتراح نظرية محاسبية مناسبة لھذا المجتمع الذي يعيش في ھذا البلد أو الدولة:
قم بتطوير و تصميم نظرية محاسبية تراھا مناسبة لتلبية حاجات قطاع )لنموذج( األعمال.
رابعا :خاتمة البحث:
يمكن تلخيص البحث في ھذا الجزء ،كما يلزم طرح رأيكم لم اذا ت رون أن ھ ذه النظري ة الت ي اقترحتموھ ا مناس بة
لحاجات قطاع )لنموذج( األعمال السائد في ھذا البلد.
التقويم:
سيقوم كل طالب بتسليم أستاذ المقرر درجة لكل من زم ياله الل ذان ش اركاه غ ي البح ث ،كم ا س يقوم أس تاذ المق رر
بتقي يم البح ث ووض ع درج ة ،و بالت الي س تكون درج ة ك ل طال ب ھ ي متوس ط درج ة البح ث و ال درجتان اللت ان
منحھما زمياله.

مالحظة :إذا شعر أستاذ المقرر بعدم جدية الطالب في تقييم زمالئھم فألستاذ المقرر أن ال يأخذ بتقييم الطالب.

