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 المشكالت التي تواجه مدققي الحسابات في قطاع غزة
  (تحليلية)دراسة  

 

                *موسى درغام رهام كتورد
 

 الدراسة صخمم
ال ددانونٌٌ   الحسدداتا  مدددي ً تعددر  ى ددى الم ددكي  التددً توا دد ال إلددىالدراسدد  هدد   تهددد       

أو المنظمد  ل مهند  وال دوانٌ    تالت درٌعاسدوا  كاند  م دكي  متع  د   يطاع غزةالممارسٌ  فً 
ح ددول لت ددا ال، كدد لا ايتددرا  أٌدد  م ددكي  أ ددر  تددالعمي  أو أو الف سددطٌنٌ ال معٌددا  المهنٌدد  ت

 مدددي ً الحسدداتا  ىٌندد  مدد وزىدد  ى ددى اسددتتان  . ولتح ٌددأ أهدددا  الدراسدد  أىددد  الم ددكي 
أسدالٌ  اححادا  الوادفً  ست داماتم و ،ا  ( مدي 63وىددهم ) فً يطاع غزة ال انونٌ  الممارسٌ 

   .T-testوا تتار ) ( 
تمعاٌٌر م  يتل ال ها  المنظم  ل مهن   إلزامو ود ىدم  ً، أوال :وم  أهم نتائج الدراس  ما ٌ       

ن ددر فددً والمندداط تهددا لددم ت ددم ال معٌددا  المهنٌدد  تالدددور الفاىددل ثانٌددا :  التددديٌأ الدولٌدد .المحاسددت  و
 تنظددٌم وتطددوٌر مهندد و  ىم ٌدد  التددديٌأ ودور المددديأ ووا تاتدد ، تث ٌدد  الم تمددب تطتٌعددوالددوىً 
 إ  راتعدا : ال وانٌ  والت رٌعا  المو ودة والمتع    تمهن  التديٌأ تحتاج إلى تعددٌل.ثالثا :  .التديٌأ

ال تتناسد  أتعدا  المدديأ مدب  امسدا :  اكت ا  األ طدا  والشد . ىم ٌ  التديٌأالهد  الرئٌس م  
تدنً مستو  االهتمدام مد  يتدل الحكومد  سادسا :  سإولٌات  التً فرضها ال انو .ح م العمل ومب م
 التنافس غٌر ال رٌ  تٌ  مدي ً الحساتا .ساتعا :  .تالمه  األ ر ل مهن  م ارن   

سدداتا  تؤهمٌدد  االلتددزام توىٌدد  مدددي ً الح و  ادد  الدراسدد  إلددى ىدددة تواددٌا  أهمهددا، أوال :     
ريدم  ف سدطٌنًال مزاول  مهن  تديٌأ الحساتا  يانو  تعدٌلالعمل ى ى نٌا : ثا .تآدا  وس وا المهن 

مت ااٌ  فً  ت ىضوٌأ  ٌضم فً    رٌط م  س ل مهن ت كٌل إىادة : ثالثا   .م5337( لسن  >)
التركٌدز ى دى راتعدا :  ال إو  المالٌ  والمحاسدتٌ  وااليتادادٌ  مد  مهنٌدٌ  وأكدادٌمٌٌ  ويدانونٌٌ .

م المحاست  والتديٌأ فً ال امعا  الف سطٌنٌ ، واالهتمدام تالتددرٌ  المٌددانً ت دكل النوىٌ  فً تع ٌ
الدورا  التدرٌتٌ  م  يتل ال معٌا  المهنٌ  تهد  مواكتد  و الور  ى د المزٌد م  امسا :  فاىل.

 أىضا  المهن  ل مست دا  والتطورا  فً مهن  التديٌأ.
 

Abstract 
Problems Facing Auditors in Gaza Strip 

 (Analytical Study) 
     The objective of this study is to recognize the problems that may face 

external profession of auditors in Gaza Strip. These problems Could be 

related to rules and professional laws to the Palestinian Professional 

Associations, clients or any other related problems. In addition, suggestions 

have been made to find solutions for such problems. To achieve the aims of 

the study; a special questionnaire has been distributed among the legal 

auditors in Gaza Strip. Therefore Descriptive Statistics and T-test were 

used to analyze the data.                                                                              
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     Some of the most important results of the study were the following: 

First, the organized body of the profession does not have the power force 

the practitioners to implement the international accounting and auditing 

standards. Second, the Associations do not work efficiently as required to 

spread awareness about the process of auditing and the role of auditor and 

his/her duties, organizing and developing the auditing profession. Third, 

the laws that concern auditing process need to be modified. Fourth, the 

main goal of auditing process is to discover mistakes and fraud cases. Fifth, 

the fees of auditor do not suit the work and the responsibilities that imposed 

by the law. Sixth, Decrease the average of governmental interest for the 

profession with comparison with other professions. Finally, there has 

always been unethical competition among auditors.                                                                                          

     The study came up with some recommendations including: First, 

awareness campaign should be considered to improve auditors' obligations 

with the rules and profession ethics. Second, an effort should be made to 

modify the rules of pursuing the profession of the Palestinian auditing  (No. 

9) 2004. Third, there should be a reform to the profession council. Its 

membership should include specialists in different disciplines including, 

finance, economics, accounting, law and academics. Fourth, there should 

be more concentration on the quality of teaching  accounting and auditing 

in the Palestinian universities. Further, special interest in the practical 

training should be enhanced. Finally, workshops and training courses 

should be held by Palestinian Professional Associations in order to expose 

your professional with the members latest and new developments in 

auditing. 
 

 Introduction                                                           مقدمةال
تددأ   لكنهدا ،الماضدً ا  مد  ال در ٌدفدً ف سدطٌ  فدً الثيثٌنالحسداتا  تديٌأ مهن   ل د تدأ      

التدديٌأ تعض  ركا   م;7>4ويد كان  فً ف سطٌ  يتل ىام  ،م77>4تظهر فً األرد  من  ىام 
ويدد تددأ  أىمالهدا فدً  ،ر المهن  مثل  رك  ساتا و دركا ٌوساهم  فً تطو ها  أىمالالتً مارس
فدً  فاىدل ت دكل هد ا سداهمو م;7>4ىدام  األرد إلدى مهن  المحاست  مد  ف سدطٌ     انت وال دس 

  .رد طوٌر الممارس  المهنٌ  فً األت
وفددً ىددام  ،الحسدداتا  ا  يددوانٌ  تددنظم مهندد  تددديٌأٌلددم ٌكدد  فددً ف سددطٌ  حتددى مط ددب السددتٌنو     

 "مهند  تدديٌأ الحسداتا مزاولد  يانو  " م94>4( لسن  43ادر فً األرد  ال انو  ريم ) م94>4
ويددد طتددأ هدد ا ، محدداوال  تنظددٌم المهندد  واالرت ددا  تهددا لتاددتم فددً ماددا  المهدد  والع ددوم األ ددر 

 ،ى ى يطداع غدزةطتأ ولم ٌ تاحضاف  إلى تطتٌ   فً الضف  الشرتٌ  الف سطٌنٌ  األرد ال انو  فً 
ى ددى الددرغم مدد  االحددتيل  م:>>4ويددد اسددتمر العمددل تهدد ا ال ددانو  فددً الضددف  الشرتٌدد  حتددى ىددام 

 . (:533) امع  ال دس المفتوح ،  م:9>4الاهٌونً ل ضف  الشرتٌ  ىام 
ىتارة ى    ٌط م  ال وانٌ  التديٌأ مهن  كان  ال وانٌ  التً تنظم أما فً يطاع غزة ف د      
  .م:>>4رٌ  وم موى  م  األوامر العسكرٌ  الاهٌونٌ  حتى ىام الما
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 م:>>4( لسن  8م  رئٌس الس ط  الوطنٌ  الف سطٌنٌ  ال رار ريم ) ادر م:>>4فً ىام و     
 تديٌأمهن  مزاول  يانو  " م،94>4( لسن  43وٌنص ه ا ال رار تتعمٌم تطتٌأ ال انو  ريم )

ادر يانو  مزاول  مهن  م 5337وفً ىام  .1ضً الف سطٌنٌ األرا  مٌب ى ى "األردنً الحساتا 
 .ل عمل ت  فً  مٌب األراضً الف سطٌنٌ  م5337( لسن  >ريم )الف سطٌنً تديٌأ الحساتا  

 والتديٌأ تحا  ؤ  مهن  المحاست  تالعر  واأل ان  أكد الكثٌر م  التاحثٌ  واألكادٌمٌٌ    دلو     
طديل  ىتد هللا، محمد مطدر،أمٌ  أمثال: )نعٌم دهم ،  الد  ،عرتًفً العالم الوتطوٌر تنظٌم إلى 

وال  دا أ  ىم ٌد  تطدوٌر مهند  المحاسدت  والتدديٌأ  ،(… ,Willomtt, Perry, Lee، أتو غزال 
ى ى المستو  ال ي وا   إلٌ  المهن  وم   الويو  ٌتط  وتنظٌمها فً أي دول  مت دم  أو نامٌ  

توا دد  ال ددائمٌ  ى ددى أدائهددا والتددً يددد تددنعكس ءثارهددا ى ددى أدا   ثددم التعددر  ى ددى الم ددكي  التددً
( و)الرا ددد، 5339)الدالهمدد ،  ت ددكل ىددامتددديٌأ الحسدداتا  مهندد   ت ددكل  دداص وى ددى المددديأ
متمٌزا  ىما هو سدائد  فً الدول  ٌ عل منها  ٌئا   المحاست  والتديٌأكما أ  االرت ا  تمهن   (،5335
الم كي  التدً دراس  الدراس  تهد  إلى ه   وى ٌ  فإ   ،(Hauworth, 1973أ ر  ) لفً دو
وتؤثٌرهدا  فدً ىم هدم ودر د  أهمٌتهداال انونٌٌ  الممارسٌ  فً يطاع غدزة الحساتا   دي ًم توا  

 .ت ا الم كي لالح ول  وايترا ى ى تنظٌم المهن  وتطوٌرها، 

 Research Problem                                        :               مشكمة الدراسة
 التساإال  اآلتٌ : محاول  اح ات  ى تكم  م ك   الدراس  فً      
ومددا مدددي ً الحسداتا  ال ددانونٌٌ  الممارسدٌ  فددً يطداع غددزة   مدا هددً الم دكي  التددً توا د      

 الم كي     وما هً الح ول الم ترح  لحل ت ااألهمٌ  النستٌ  له   الم كي 
 

                                                                                   "Research Objectives" اسة:أهداف الدر
المساهم  فدً ىم ٌد  تطدوٌر مهند  المحاسدت  والتدديٌأ فدً يطداع غدزة  الدراس  إلى ه   تهد      

الحسداتا  ال دانونٌٌ     مددي ًالتدً توا دوالمااى  التعر  ى ى الم كي  م   يل  )ف سطٌ (
 .أهمٌتها وتؤثٌرها ى دى تطدوٌر مهند  المحاسدت  والتدديٌأدر   الممارسٌ  فً يطاع غزة، وتحدٌد 

، تما ٌتي م مب التٌئ  الف سدطٌنٌ  لمعال   ه   الم كي  فً حال و ودهاوايترا  الح ول الميئم  
الث   فً تٌانا  ومع ومدا  الت دارٌر  ةعالٌتها وزٌادمستو  المهن  وزٌادة فاالرت ا  تمما ٌإدي إلى 

 المالٌ  المن ورة.

 
      Research Importance                                          أهمية الدراسة:

تكم  أهمٌ  الدراس  فً تناولها ل م كي  والمااى  التً توا   مدي ً الحساتا  ال انونٌٌ       
ال ها  المنظم  ل مهن  فً الدولد  فدً موا هد   ةساىدهمٌتها لمفً يطاع غزة وتحدٌد أالممارسٌ  

هدد   الم ددكي  وات ددا  اح ددرا ا  الميئمدد  لح هددا ممددا سددٌكو  لدد  أثددر فعددال ى ددى ىمددل مدددي ً 
م تمددب فددً مهندد  ٌددإدي إلددى تعزٌددز ث دد  ال  وهدد ا تدددورالحسدداتا  ومسددت دمً الت ددارٌر المالٌدد ، 

 دراس  فً تتٌا  األهمٌد  النسدتٌ  لهد   الم دكي  ولفد  انتتدا كما تنتب أهمٌ  ال المحاست  والتديٌأ،
 لها، وك لا ت دٌم الح ول الميئم  لحل ه   الم كي .  غزة يطاعال ها  المنظم  ل مهن  فً 

 
                                                          Research Hypotheses فرضيات الدراسةة:

  ، ف د اٌش  الفرضٌا  اآلتٌ :لتح ٌأ أهدا  الدراس

                                                 

 ، م    الويائب الف سطٌنٌ .م:>>4لسن   (8)( يرار رئٌس الس ط  الوطنٌ  الف سطٌنٌ  ريم 1)
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توا د  مددي ً الحسداتا  ال ددانونٌٌ  الممارسدٌ  فدً يطداع غدزة م دكي  تتع ددأ  الفرضةية اوولة :
 . 3038 دالل المنظم  ل مهن  ىند مستو   وال وانٌ الت رٌعا  ت
توا دد  مددي ً الحسدداتا  ال دانونٌٌ  الممارسدٌ  فددً يطداع غددزة م دكي  تتع ددأ   الفرضةية الااييةة:

و معٌ  المددي ٌ (  ،تال معٌا  المهنٌ  الف سطٌنٌ  ) معٌ  المحاستٌ  والمرا عٌ 
 . 3038 دالل ىند مستو  

توا دد  مدددي ً الحسدداتا  ال ددانونٌٌ  الممارسدٌ  فددً يطدداع غددزة م ددكي  تتع ددأ  الاالاةةة: ةالفرضةي
 .3038  تالعمي  ىند مستو  دالل

أ در  ونٌٌ  الممارسدٌ  فدً يطداع غدزة م دكي  توا   مددي ً الحسداتا  ال دان الفرضية الرابعة:
 .3038 ىند مستو  دالل 

: تزٌدددد در ددد  األهمٌددد  ل م دددكي  التدددً توا ددد  مددددي ً الحسددداتا  ال دددانونٌٌ  الفرضةةةية السامسةةةة
 %".93الممارسٌ  فً يطاع غزة ى  الوز  النستً المحاٌد "

التدً توا د  مددي ً الحسداتا  تزٌد در   األهمٌ  ل ح ول الم ترح  ل م دكي   الفرضية السادسة:
 (.6ال انونٌٌ  الممارسٌ  فً يطاع غزة ى  الوسط الفرضً )

  حدود الدراسة:
الحسدداتا  ال ددانونٌٌ    ددكي  والمادداى  التددً توا دد  مدددي ًركددز  هدد   الدراسدد  ى ددى الم     

نظرهم ولدٌس مد  و هد  نظدر ىميئهدم أو ال هدا  الرسدمٌ    م  و ه الممارسٌ  فً يطاع غزة
مدددي ً الحسدداتا  ال ددانونٌٌ  الممارسددٌ  فددً ءرا  ى ددى اسددتطيع  ايتاددر  الدراسدد لدد لا   مهندد ،ل

تتعدرض الدراسد   كمدا لدم ،تاستثنا  الضدف  الشرتٌد  و لدا تسدت  الظدرو  السدائدة ف ط يطاع غزة
يطداع والتدديٌأ فدً  ل م كي  والماداى  المتع  د  تظدرو  أو تٌئد  العمدل فدً مكاتد  المحاسدت 

  .غزة
 

 Previous Studies'                                           لدراسات السابقةا
مدد  د تالعدٌدد ةدارواح دوااليتاددا ت  والتموٌددلمحاسددلا   دديموٌا  لدددورمدد  اعدٌددد ال حف دد      

الحساتا  فً دول م ت ف  ويد اتف    مدي ً  الم كي  التً توا  ل ناوتتً لا سا التحوث والدرا
 دم ٌ دد التاحدث أٌد  دراسد  ف ؛ أما فً يطداع غدزةى ى و ود العدٌد م  الم كي  الم ت ف نتائ ها 

أهم سنتناول فٌما ٌ ً و ،الحساتا  ال انونٌٌ  الممارسٌ  مدي ًسات   تناول  الم كي  التً توا   
 ه   الدراسا .

اسدددتٌ  المح التعدددر  ى دددى الم دددكي  التدددً توا ددد إلدددى   هددددف ( 2006دراسةةةة )الدةهمةةةة   -1
أو تالهٌئدد  السددعودٌ    ال ددانونٌٌ  الممارسددٌ  فددً السددعودٌ  سددوا  كاندد  م ددكي  متع  دد  تددالعمي

 ل محاستٌ  ال انونٌٌ  أو تاألنظم  وال وانٌ  المتع    تالمهن  أو أٌ  م كي  أ ر .
مارسد  المددي ٌ  تدالتفرل لم زامإلد   هناا العدٌدد مد  الم دكي  أهمهدا،وتٌن  نتائج الدراس  أ     
نظدرة والتنافس غٌر ال رٌ  تدٌ  المددي ٌ ، و ،ي م  أتعا  المديأ مب ح م العملىدم مو ،المهن 
 اكت ا  الش  واأل طا . تؤن ٌ  إلى الهد  م  ىم ٌ  التديٌأ المستفٌد
أتعدا  المددي ٌ  وحدد أدندى وضدب أسدس لتحدٌدد  ا  الدراس  إلدى ىددة توادٌا  أهمهدا،و       

  ى النوىٌد  فدً تددرٌس المحاسدت  والتدديٌأ فدً ال امعدا  السدعودٌ  والعرتٌد التركٌز ىو لألتعا 
 مددي ً التدزامووإلزام ال درٌ ٌ  تفتدرة تددرٌ  معٌند  فدً مكاتد  المحاسدت  والمإسسدا  الم ت فد  
ن ددر الددوىً والحسدداتا  ت واىددد السدد وا المهنددً واحتددرام األنظمدد  وال ددوانٌ  المنظمدد  ل مهندد ، 

    مهور مست دمً الت ارٌر المالٌ .والتث ٌ  المحاستً تٌ
تتٌا  وايب مهن  تديٌأ الحساتا  فدً لٌتٌدا مد  إلى هدف   ( 2004)فرج  والسضيري  دراسة  -2

استعراض الت رٌعا  وال وانٌ   حٌث دور الهٌئا  والمنظما  الم رف  ى ى تنظٌم المهن ، وك لا
 التً لها ىيي  تممارس  المهن . 
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 المهند .مناط تها فدً تنظدٌم وتطدوٌر لدراس  أ  ه   المنظما  لم ت م تالدور الوم  أهم نتائج ا     
السدد وا  وىدددم و ددود دلٌددل فددً م ددال الت ددرٌعا  المتع  دد  تتنظددٌم المهندد وياددور هندداا ن ددص و

 ، وسٌطرة الدول  ى ى أىمال التديٌأ مما أف د المهن  معناها.المهنً
رورة االهتمددام تدالتع ٌم المحاسدتً مد   دديل و  اد  الدراسد  إلدى ىدددة توادٌا  أهمهدا، ضد    

 والمدرا عٌ وحدث ن اتد  المحاسدتٌ   ا  العييد  تالمهند الحدٌثد   والمسدت دا  مواكت  التطدورا  
ى ى إادار م    ى مٌ  ومهنٌ  مت اا  وإادار معداٌٌر فدً م دال المحاسدت   ال ٌتٌ  ال انونٌٌ 
تنظٌم واح درا  ى دى الٌ  الدول  والن ات  فٌما ٌتع أ تد، والتنسٌأ ت ال ٌتٌمب التٌئ   تتي موالتديٌأ 
 المهن .

ركددز  ى ددى التعددر  ى ددى أهددم الم ددكي  التددً توا دد   ( 2004دراسةةة )السةةاطر  والعطةةار   -3
نظدرهم، وىييد  هد   الم دكي  والح دول تدتعض   هدً الحسداتا  فدً يطدر وح ولهدا مد  و مدي 

 ال اائص ال  اٌ  ل مدي ٌ .
ئج الدراس  أ  أهم الم كي  التدً توا د  مددي ً الحسداتا  تتمثدل فدً ىددم مي مد  وتٌن  نتا     

أتعا  التديٌأ مب ح م العمل، وضع  أنظم  الريات  الدا  ٌ  فً المن آ  التً ت در  لهدا ىم ٌد  
التديٌأ، وغٌا  دور ال معٌا  المهنٌ ، وىدم إلدزام المن دآ  تمسدا دفداتر منتظمد ، وىددم و دود 

 وس وا المهن .يانو  ءدا  
و  ادد  الدراسدد  إلددى ىدددة تواددٌا  أهمهددا، تكددوٌ   معٌدد  مهنٌدد  ل محاسددتٌ  والمدددي ٌ       

ترسدٌ  التعداو  والتنسدٌأ تدٌ  وال طرٌٌ  ت ر  ى ى تطوٌر وتنظدٌم مهنتدً المحاسدت  والتدديٌأ، 
مع  يطدر... دٌوا  المحاست  ومكات  التديٌأ و ا :مثل ،ال ها  المعنٌ  تمهنتً المحاست  والتديٌأ

لموا   الم كي  التً توا   المهن ، وإلزام  مٌب ال ركا  العام   فً يطر تتتنً أنظم  محاستٌ  
 ورياتٌ  تتي م مب متط تا  العار.   

تهد  إلى استعراض مراحل تطدور مهند  المحاسدت   ( 2004 دراسة )السعايدة  وأبو طبيجة  -4
( لسدن  6:فدً ال دانو  المإيد  لتنظدٌم المهند  ريدم ) فً األرد  والتعر  ى دى الثشدرا  المو دودة

 م. 5336
وم  أهم نتائج الدراس  أ  ال انو  أىاد تنظٌم مهند  تدديٌأ الحسداتا  وأهمدل فدرع المحاسدت ،      
زاد ال انو  م  در د  تدد ل الدولد  فدً تنظدٌم المهند ، ولدم ٌدنص ال دانو  ادراح  ى دى اىتمداد و

 لٌ  فً األرد .معاٌٌر المحاست  والتديٌأ الدو
ومدد  أهددم التواددٌا ، إىددادة النظددر فددً ال ددانو  المإيدد  مدد  أ ددل تدددارا الثشددرا  المهنٌدد       

 إ درااضرورة وت  ٌص الو ود الحكومً فً تنظٌم المهن ، ووالتنظٌمٌ  فٌ  وإتراز   ً المهن ، 
    .نهالم تا  والمهتم  ىند تطوٌر الم كاف  الفئا 

 هدف  إلى دراس  وايب مهن  المحاست  وستل تطوٌرها فً األرد . ( 2004دراسة )اليجار   -5
 واند  هدً:   تثيثد االهتمداممد   -لتطوٌر مهند  المحاسدت - وم  أهم نتائج الدراس  أن  ال تد      

 المستفٌدو  م   دما  المهن ، ووسائل الممارس .والممارسو  ل مهن ، 
ضدرورة و، ل مددي ٌ  محاسدتٌ  وء در لمهند  التتنظدٌم   اص وم  أهم التواٌا ، س  ت رٌب     

العمدل ونسد م مدب األنظمد  وال دوانٌ  الوطنٌد ، المحاست  والتديٌأ الدولٌد  تحٌدث تتمعاٌٌر  االلتزام
 ى ى ت  ٌل الف وة تٌ  التع ٌم المحاستً والممارس  العم ٌ .

لتً توا د  مهند  المعويا  التعر  ى ى أترز   إلى اهدف ( 2004زيدان  ودراسة )التميمي   -6
 كفا تها وتفعٌل دورها فً الم تمب.  المحاست  والتديٌأ فً الٌم  وستل التش   ى ٌها، وزٌادة

الت ددرٌعا  ال انونٌدد   ن ددص  أتددرز م ددكي  المهندد  تتمثددل فددً ومدد  أهددم نتددائج الدراسدد ، أ     
رٌعا  اليزمد   غٌا  ال ه  المسإول  ى  إادار التو   تتطوٌر مهن  المحاست  والتديٌأالم تا

غٌا  الدور المهنً ل معٌ  المحاستٌ  و ،تمعاٌٌر المحاست  والتديٌأ االلتزامغٌا  و لتطوٌر المهن 



 6 

وغٌدا  ال واىدد المنظمد  ل سد وا والنظرة السطحٌ  لدور المديأ فً الم تمب،  ،ال انونٌٌ  الٌمنٌٌ 
 .المهنً
سدت  والتدديٌأ لتددرٌ  المحاسدتٌ  وم  أهم التواٌا ، ضرورة إن ا  معهدد مت ادص ل محا     

، والعمل ى ى إىادة النظر فدً الت درٌعا  ال انونٌد  المنظمد  ل مهند  ىالٌ  وتؤهٌ هم تكفا ا  ى مٌ 
 .تفعٌل دور  معٌ  المحاستٌ  ال انونٌٌ  الٌمنٌٌ و
ز الم دددكي  والمعويددا  التدددً توا دد  مهنددد  تدددديٌأ اترتدددإ اهتمدد  ( 2002الراشةةةد  دراسةةة ) -7

 تدول  الكوٌ  وستل التش   ى ٌها وزٌادة كفا ة مكات  التديٌأ نحو تطوٌر المهن . الحساتا 
 ،ل مهند  هن  تتمثل فً ىددم و دود مٌثداأ  در   أترز م كي  الم، أوم  أهم نتائج الدراس      

غٌددا  الدددور المهنددً ل معٌدد  المحاسددتٌ  و ،ال ددانونً تضددواتط ومعدداٌٌر المهندد وغٌددا  االلتددزام 
غٌددا  ال واىددد المنظمدد  و، والنظددرة السددطحٌ  لدددور المددديأ فددً الم تمددب ،الكوٌتٌدد  والمددرا عٌ 

 ل س وا المهنً.
ودور أكتر ل معٌ  المحاستٌ   ،ل مهن   ر  ضرورة تتنً مٌثاأ ،وم  أهم تواٌا  الدراس       

تناسد  وضب أسس لتحدٌد أتعدا  المددي ٌ  تو، وزٌادة تؤهٌل المنتستٌ  ل مهن  والمرا عٌ  الكوٌتٌ 
   .االستمرار فً تتنً معاٌٌر المحاست  والتديٌأ الدولٌ و ،مب  هودهم ومسإولٌاتهم

الحسداتا   تتٌدا  الم دكي  التدً توا د  مددي ًهدف  إلى  ( 1997دراسة )الحمود وإبراهيم   -8
 دول  الكوٌ . فً
الم ددكي   فددً الكوٌدد  ٌوا هددو  العدٌددد مدد الحسدداتا   أ  مدددي ًويددد توادد   الدراسدد  إلددى      

أكثددر هدد   الم ددكي   ومدد  ،تتع ددأ تددال وانٌ  المنظمدد  ل مهندد  و معٌدد  مدددي ً الحسدداتا  والعمددي 
لتنددافس غٌددر ال ددرٌ  تددٌ  او ىدددم و ددود يواىددد ل سدد وا المهنددً :  مدد  و هدد  نظددر المدددي ٌ أهمٌد
ر  ىدددم و ددود معدداٌٌر محاسددتٌ  متعدداو ل معٌددا  المهنٌدد  المنظمدد  ل مهندد غٌددا  دور او  دي ٌالمدد

رفض م ددري ضدرٌت  و ،مناي   ىزل وىدم إىطا  ال انو  ل مديأ حأ  ى ٌها تيئم التٌئ  الكوٌتٌ 
 الد ل ل حساتا  المدي   فً كثٌر م  األحٌا  م  غٌر مترر.

 مددي ً الم كي  التً توا د  إترازإلى  تهد (  1992  وقاقيش  ورمضان  دراسة )الحمود -9
 .طرائأ ىي ها ودر   أهمٌتهاوأستاتها و األرد الحساتا  فً 

فددً الحسداتا   دي ومددالتدً ٌوا ههدا الم ددكي  ت متع  د إلدى ىددة نتددائج ويدد تواد   الدراسدد       
محدددة ىددم و دود يواىدد و ،: تدنً مستو  الث   تٌ  المدي ٌ  ودائدرة ضدرٌت  الدد لاألرد  وهً

وىدددم تناسدد  أتعددا   ،ي دد دوضددع  أنظمدد  الرياتدد  الدا  ٌدد  لددد  ال ددركا  الم ،ل سدد وا المهنددً
 .ر تديٌأ  اا  تالتٌئ  األردنٌ وىدم تتنً معاٌٌر محاستٌ  ومعاٌٌ ،المدي ٌ  مب ح م العمل

 تتٌددا  الم ددكي  التددً توا دد  مدددي ًالدراسدد  إلددى هدد   هدددف   ( 1989دراسةةة )دهمةةش   -10
 ت كل رئٌس.  رك فً األرد  مب إدارة ال الحساتا 

المنافس  تٌ  المدي ٌ  وىددم كفاٌد  تؤهٌدل  تتمثل فً:   أترز الم كي أوتٌن  نتائج الدراس ،      
ى ددى المددديأ وتددؤثٌر إدارة ال ددرك  المددديأ وىدددم تددوفٌر إدارة ال ددرك  ل مع ومددا  اليزمدد  لعمددل 

 است يلٌ  ىمل المديأ، وىدم توفر الوىً الكافً لد  المدي ٌ  تؤ ييٌا  المهن .
إلدددى دراسددد  التؤهٌددل الع مدددً والعم ددً ل مدددديأ األردندددً   دفهدد ( 1982دراسةةة )دبةةةد     -11

مد  حٌدث ال دروط اليزمد  لمزاولد  المهند  نظم  وال وانٌ  المنظم  ل مهند  ألا فً ضو  والكوٌتً
اىدد السد وا المهندً وح دوأ وك لا تعٌٌ  مديأ الحساتا  وتعددد المحاسدتٌ  وتحدٌدد األتعدا  ويو

 ومسإولٌا  المديأ. ووا تا 
  التديٌأ م   ه  مهنٌ  ال نهضرورة أ  ٌكو  التر ٌص لمزاول  م  ا  الدراس  إلى  ويد     

 حكومٌ  وضرورة وضب دستور أ ييً ل مهن ، وااللتزام ت واىد ومعاٌٌر تديٌأ متعار  ى ٌها.
 هن  المحاست  والتديٌأ فً األرد .م كي  م ت وٌمإلى هدف   ( 1980دطية  دراسة ) -12
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فً التؤهٌل الع مً لمديأ  ا  هناا ن ا  أترز الم كي  تتمثل فً أ  أائج الدراس ، وم  أهم نت     
الحسدداتا  وأ  المهندد  ت تاددر ى ددى التددديٌأ المددالً ف ددط ولددم تهددتم تتددديٌأ كفددا ة احدارة والتددديٌأ 

كمددا أ  ال ددوائم المالٌدد  المن ددورة ال تتوافددأ ك ٌددا  مددب متدددأ احفاددا   ،اال تمدداىً وتددديٌأ األهدددا 
، وىدم تطتٌأ تطتٌأ مفاهٌم وإ را ا  محاستٌ  مستوردة ال تتي م مب التٌئ  األردنٌ و ،لمحاستًا

   .محاست  التض م رغم ارتفاع األسعار
 السالصة:

مهندد  المحاسددت  والتددديٌأ فددً الددوط  العرتددً تعددانً مدد  أ  الدراسددا  السددات   مدد   ٌسددتنتج     
أ ٌديي مد  أتعدا  التدىددم م( 5 .لممارس  المهن  تفرللات مدي ٌ ال إلزام (4أهمها: ىدٌدة  م كي 

اكت دا   ىم ٌد  التدديٌأ الهد  مد  إ  (7التنافس غٌر ال رٌ  تٌ  المدي ٌ .  (6. مب ح م العمل
 (9 منداط تهدا فدً تنظدٌم وتطدوٌر المهند .م تالددور الوت د الالمهنٌد  المنظما  ( 8الش  واأل طا . 

ضدع  أنظمد   (:. تطدوٌر مهند  المحاسدت  والتدديٌأتنظدٌم وت ن ص الت رٌعا  ال انونٌ  الم تاد 
ىددم إلدزام المن دآ  تمسدا دفداتر ( ; .الريات  الدا  ٌ  فً المن آ  التً ت در  لهدا ىم ٌد  التدديٌأ

ىددم االلتدزام تتطتٌدأ المتدادم المحاسدتٌ  ( 43ىدم و ود يانو  ءدا  وس وا المهن . ( >. منتظم 
و ددود ف ددوة تدٌ  مددا ٌدرسدد  ( 45. حاسدد  لضددشوط مد  احدارةتعدرض الم( 44. المتعدار  ى ٌهددا

ىدم و ود ترامج تدرٌ  كافٌ  لمواكت  المست دا  فً ( 46. المحاس  وما ٌ د  فً الحٌاة العم ٌ 
رفض م دري ضرٌت  الد ل ل حساتا  المدي   فً كثٌر م  األحٌا  ( 47مهن  المحاست  والتديٌأ. 

   تٌ  المدي ٌ  ودائرة ضرٌت  الد ل. ( تدنً مستو  الث 48 م  غٌر مترر.
  

 أهم ما يميز هذه الدراسة 
لدراس  الم دكي  التدً توا د  مددي ً  -حس  ى م التاحث –ه   الدراس  المحاول  األولى د عت      

 است دام أس و   دٌد لم ٌداس لٌكدر كما تم أٌضا   ،ل انونٌٌ  الممارسٌ  فً يطاع غزةالحساتا  ا
(Five Point Likert Scale)  مئوٌد  أي أ  اح اتد  تكدو  فدً  دكل نسدت  ؛ي الن داط ال مدس 

 ، وه ا ٌعطً إ اتا  أكثر دي .(X)أو  ()ىيم  تدال  م   %(::)مثي  
 

 اإلطار اليظري
  دقيق:يشأة مهية المحاسبة والت

اتدا  فً حرك  التطدور الع مدً فدً م دال التدديٌأ إلدى ظهدور أول الكتالتداٌا  الح ٌ ٌ   تر ب    
ى دى االيتراحدا  ال ااد  تاكت دا  ومندب تً ركدز  م، وال>9;4المر دة ل كات  "ماتنهاٌم" ىام 

تعد مهن  التديٌأ م  المهد  المهمد  التدً ت عد  دورا  رئٌسدا  و (،Moyer, 1951الش  واأل طا  )
 وحددا  االيتادادٌ  والم تمدب، ول دد ن دؤ  الحا د  والط د  ى دىوحٌوٌا  فدً ت ددم وريدً ونمدو ال

 دما  التديٌأ م  يتل الم ترضدٌ  والمسدتثمرٌ  وال هدا  الحكومٌد  وغٌدرهم مد   وي العييد ، 
و لا نتٌ   و ود تعارض فً الماالم تٌ  المسدإولٌ  ىد  إىدداد وت ددٌم المع ومدا  المحاسدتٌ ، 

هدد   المع ومددا ، أو نتٌ دد  ىدددم تددوفر ال تددرة اليزمدد  ومسددت دمً ال ددوائم المالٌدد  التددً تتضددم  
 حٌدث إ  ، دمً ال وائم المالٌ  لفهم وتفسٌر ما تحوٌد  مد  مع ومدا  والتح دأ مد  ماددايٌتهالمست

" دما  التؤكٌد التً ٌ ددمها المدديأ تتضدم  م موىد  مد  ال ددما  التدً تهدد  إلدى زٌدادة  دودة 
  .(Gray and Manson, 2005المع وما  التً ت دمها احدارة" )

  المهدد  األ ددر  كالطدد  والهندسدد  لهددا دورهددا ومكانتهددا   مهندد  المحاسددت  كشٌرهددا مددكمددا أ     
وأهمٌتها فً الم تمعا  المتطورة، وتمتاز مهن  المحاست  ى  غٌرها م  المه  تؤنها ال تحتاج إلى 
ت نٌ  ىالٌ  أو استثمار مك   كاالستثمار فً اناى  الكمتٌوتر، وكل ما ٌحتا   المحاس  هو ف ط 

كمدا أ  المهند  ت د ٌها المحاسدت   ومدا  وااللتدزام تالسد وا المهندً،ع الدراس  والتؤهٌل وتطتٌأ الم
فحٌوٌدد   .والتددديٌأ تعتمددد ى ددى يدددرا  ونوىٌدد  تؤهٌددل المحاسدد  وتدرٌتدد  وى ددى إتداىدد  المهنددً

ل تول المسإولٌا  لموا ه  ه   التحدٌا ، حٌث المحاست  كمهن  تعتمد ى ى يدرة ورغت  أىضائها 
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دهمدد ، أىضدائها )ى ددى ال معٌدا  والهٌئددا  المهنٌد  لتهٌئدد  ألولدى تالدر دد  اإ  المسدإولٌا  ت دب 
4<<9). 
 اددائص  سددت  والتددديٌأ ٌ دد  أ  تتمٌددز تددثيث  مهندد  المحاأ (Blauch, 1956ول ددد تددٌ  )     

رئٌس  هً: مستو  ىاٍل م  التع ٌم ال ٌ ل ى  در    امعٌ  وتدرٌ  فكري مت اص، ومعداٌٌر 
دا  المهنً  ا  طتٌعد  مثالٌد  وأ ييٌد  ولٌسد   ا  طداتب مدادي، والكفا ة واحتداع فً األ ل ن ا 

و معٌا  مهنٌ  تكرس م هودها لٌس ف ط ل حفاظ ى ى  ودة ال دما  المهنٌ  ولك  أٌضا  لتطوٌر 
 ت ا ال دما  واالرت ا  ت ودتها.

لحٌداة فتادتم تمثات  ال رٌا  األتهر الد ي ٌشد ي التٌاندا  المالٌد  تا ٌعد تديٌأ الحساتا  وإ        
 م ت  التديٌأ ك م   تانسٌا  الدم فٌ . ا  يٌم  وو ود وكؤنها ال سد ال ي تد  فً أواال  الحٌاة 

  ضرورة و دود مهند  التدديٌأ تنتدب كما أ ."والتً تعنً "هو ٌستمب" Auditم  الك م  اليتٌنٌ  "

فدً تدداٌا  ظهدور  األساسدٌ  فدً أهددا  التدديٌأ  تمث د ويدد م  ضرورة ت تٌ  حا دا  الم تمدب، 
 . (5339)ال نٌتا ،  اكت ا  الش  واكت ا  األ طا  الفنٌ  واأل طا  فً المتادم

     واقع مهية تدقيق الحسابات:
  مهن  تديٌأ الحساتا  فً ف سطٌ  والوط  العرتً تاف  ىام  هً إحد  إ ٌمك  ال ول     

يد زاد االهتمام ته   المهن  فً المه  التً د    الن اط االيتاادي من  زم  ياٌر نستٌا ، و
تاادٌ  وا تماىٌ  الع ود الثيث  األ ٌرة و لا نتٌ   لما  هدت  التيد العرتٌ  م  تطورا  اي

تمث   تإن ا  ال ركا  المساهم  وما راف ها م  انفاال ل م كٌ  ى  احدارة، وتالتالً   متسارى
  األموال م  مالكٌ  وم رضٌ  ظهور الحا   إلى و ود   ص مست ل ومحاٌد لطمؤن  أاحا

ى ى سيم  أموالهم، وك لا أسهم  التشٌرا  االيتاادٌ  فً العالم العرتً كتوسب احنفاأ العام 
والم ارٌب الم ترك  ود ول ال ركا  متعددة ال نسٌا  وتوسب ن اطها إلى  ضم الن اط 

ستً والتطتٌ ا  ٌرا  فً الفكر المحاٌااليتاادي فً الوط  العرتً تط   ه ا إحداث تش
 (.;533 ،)درغام، ومطٌر المحاستٌ  السائدة

هتمام تتنظٌم المهن  فً سائر األيطار العرتٌ  ولك  ه ا االهتمام لم ٌك  ا هناا حظوويد ل     
تال در الكافً ل نهوض تالمهن  لت اتل مثٌيتها فً العالم المت دم، وٌيحظ فً ه ا الم ال أ  

ا زال  تسٌطر ى ى ال ز  األىظم م  سوأ التديٌأ العرتٌ ، فالدول  ركا  التديٌأ األ نتٌ  م
العرتٌ   ؤنها  ؤ  الدول النامٌ  األ ر  ت كو م  ياور أنظم  المع وما  واألنظم  المحاستٌ  

  مهن  التديٌأ ترتتط ارتتاطا  وثٌ ا  وك ٌا  تاألنظم  المحاستٌ  فإ  وضب إوحٌث  ،المرتتط  تها
  .عكس ت كل متا ر ى ى مهن  التديٌأٌن المحاست  وأنظمتها

وى ٌ  فإ  ما تعانٌ  مهن  المحاست  والتديٌأ م  ن ص فً المحاستٌ  المإه ٌ  ىيوة ى ى      
النظرة اال تماىٌ  المتدنٌ  ل مهن  حٌث ال تعامل كمهن  مست    لها كٌانها ال اص وإنما كمهن  

المهن  فً الوط  العرتً ما زال  تفت ر إلى رو    ٌدىو إلى ال ول تؤاىتتارا  يانونٌ ، تم ٌها 
 .(;533مطٌر، ودرغام، ) مواكت  التطور السرٌب فً العالم

يد  هد  مهن  تديٌأ الحساتا  فً ف سطٌ  توسعا  كتٌرا   يل السنوا  الع ر الماضٌ ، و     
المكات . وتالطتب ٌت  ى  لا م   يل ىدد مكات  التديٌأ المر ا  أو ىدد العام ٌ  فً ه   كما 

فإ  الست  الرئٌس له ا التوسب هو الزٌادة الكتٌرة التً طرأ   يل األىوام األ ٌرة فً ىدد 
ال ركا  الت ارٌ  والمنظما  غٌر الحكومٌ  العام   فً ف سطٌ ، والتً تعمل  مٌعها تمو   

نمو السرٌب له   إال أ  ال حساتا  مدي   م  يتل مكات  مر ا ،أنظم  واتفايٌا  ت تضً ت دٌم 
كاسا  م  فً تنٌ   ركا  التديٌأ، مما أد  النعيد راف   حاول تعض الت وها  المه المهن 

 ولعل أترز ه   ال اائص والت وها  ما ٌؤتً  وهرٌ  ى ى أدا  كثٌر منها،
(www.cpsd.ps/ar/activities/Tamk-Research-summary19.html, 20/5/2007:) 
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    ٌص وإىادة تر ٌص مكات  التديٌأ مواافا  و روط مهنٌ  تضب لم ٌطتأ فً ىم ٌ  تر -4
 فعال  تتع أ تمستو  أدا  ه   المكات . ضواتط

 .تديٌأ ل سٌطرة العائ ٌ  ت كل كتٌرت ضب كثٌر م  مكات  ال -5
 ل د أد  د ول  ركا  التديٌأ الدولٌ  ل سوأ الف سطٌنً إلى انعكاسا  تعٌدة األثر ى ى ه    -6

 .ا  ٌ اتٌا  والتعض اآل ر س تٌكا  تعضها إالاناى ، 
وهناا ىدد كتٌر م  االيتراحا  الرامٌ  لمعال   أستا  الم كي  الراهن  التً توا   مهن       

سو  ٌإدي إلى أن  م 5337( لسن  >ال انو  ريم ) م  ٌتويبكما  وتحول دو  تطورها،التديٌأ 
 إتتاعلتً تعٌأ تطوٌر ه   المهن  والتؤكٌد ى ى المساهم  فً معال   م ت   ال ضاٌا والم كي  ا

-www.cpsd.ps/ar/activities/Tamk-Research)اح را ا  واالىتتارا  اآلتٌ  

summary19.html, 20/5/2007:) 
ى دى مسدت تل مهند  التدديٌأ، حٌدث إ   إ  إيرار ال دانو  ال دٌدد ال ٌ دكل سدتتا  كافٌدا  ليطمئندا  -4

لد لا ٌ د  أ   ث ت اوزا  م  يتدل ال هدا  المعنٌد ،ل تسمم تحدوتعض مواد ال انو  ال تزا
 ٌتم وضب ضواتط له   العم ٌ  م   يل أنظم  تفاٌ ٌ  مت اا .

 ٌمك  لم  س المهند  الد ي ٌدنص ى ٌد  ال دانو  أ  ٌ دكل أحدد أهدم اآللٌدا  المسدت دم  لمرايتد   -5
ا  م ت دد  طددوٌر أدأوضدداع هدد   المهندد  وت دد ٌص م ددكيتها ووضددب السٌاسددا  اليزمدد  لت

ل ا ٌفترض أ  ٌكو  لممث ً  معٌ  المدي ٌ  فدً م  دس المهند  دور  ال ها   ا  العيي  تها،
فعددال وضدداغط تات ددا  تح ٌددأ ماددالم أىضددائها،  اادد  مدد  النددواحً ال انونٌدد  والرياتٌدد  

 والتدرٌتٌ .
أ،  اادد  فددً  معٌدد  المدددي ٌ  دورا  أكثددر فاى ٌدد  فددً تطددوٌر مهندد  التددديٌٌفتددرض أ  ت عدد   -6

ؤهٌ ٌدد  الم دداال  اآلتٌدد : المسدداىدة فددً تددوفٌر فددرص التدددرٌ  ألىضددائها مدد   دديل دورا  ت
الدددفاع ىدد  ماددالم أىضددائها لددد  وفددرض رياتدد  أكتددر ى ددى مسددتو  ال ددودة، ومت اادد ، 

فددرض التددزام أكتددر ى ددى األىضددا  تالنسددت  لتفددادي والمإسسددا  الحكومٌدد  وغٌددر الحكومٌدد ، 
مطالت  ال ها  الرياتٌ  الم تا  لتوفٌر يددر فعدال مد  الرياتد  والعمل،  فً المنافس  السعرٌ 

ى ى إدارا  ال دركا  والتؤكٌدد مد  التزامهدا تؤحكدام ال دانو  تالنسدت  آللٌدا  إىدداد الحسداتا  
 ال تامٌ  وى د ا تماىا  الهٌئ  العام ، وت  ٌب التو   نحو اندماج مكات  التديٌأ المح ٌ .

التددرٌ   دورا  أساسدا  فدً ىم ٌد  تدوفٌر فدرص أل  ت عد  ال امعدا  المح ٌد هناا م ال واسب  -7
 المت اص ل عام ٌ  فً ه   المهن .

ما  فً تنفٌ  التواٌا  السالف  ال كر،  اا  الدولٌ  المانح  أ  ت ع  دورا  مهٌمك  ل مإسسا   -8
 هن  التديٌأ. م   يل دىم ال هود الرامٌ  لتوفٌر فرص التدرٌ  المستمر ل عام ٌ  فً م

 الدراسة التطبيقية
      Research Methodology                                        دراسةميهجية ال

عر  تؤن  طرٌ   فً وال ي ٌلمنهج الوافً التح ٌ ً ا مست دأتح ٌأ أهدا  الدراس  م  أ ل      
ال ٌداس كمدا هدً دو  تدد ل حداث وظدواهر وممارسدا  مو دودة متاحد  ل دراسد  والتحث تتناول أ

 دتمل تو ،(5335غدا، ٌتفاىل معها فٌافها وٌح  هدا )اآل التاحث فً م رٌاتها وٌستطٌب التاحث أ 
، واسدتتان  دراسد لى ى تحدٌد ماادر التٌاندا  ووسدائل  معهدا، وم تمدب وىٌند  ا دراس ال ٌ منه 

لتح ٌدل، وٌمكد  إٌ داز  لدا ، والطرائأ واألسدالٌ  اححادائٌ  المسدت دم  فدً اومكوناتها لدراس ا
 : ؤتًفٌما ٌ

 والمعلومات جمع البيايات مصادر -1
 اىتمد التاحث ى ى ماادر التٌانا  والمع وما  اآلتٌ :      

 . اٌاا  له ا الشرضتتمثل فً إىداد استتان   * المصادر اوولية:
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فدً الكتد  والم داال   مث  تتمثل فً مرا ع  واست اا  أدتٌا  الدراس  والمت * المصادر الاايوية:
مهنددد  المحاسدددت  والتدددديٌأ ت دددكل ىدددام  العرتٌددد  واأل نتٌددد ،  اوادددا  التدددً تناولددد  والتحدددوث

 .والم كي  التً توا ه  مهن  المحاست  والتديٌأ ت كل  اص
 لدراسة أداة ا -2

 ض الدراسدا  السدات   المتع  د اوالتدديٌأ و لدا مد   ديل اسدتعرتم مرا ع  أدتٌا  المحاست       
الدراسدا    ومد  أتدرز هد  ،تموضوع الدراسد  والتدً كدا  لهدا األثدر الفعدال فدً تادمٌم االسدتتان 

      ودراسدد  ،(5335)الرا ددد، و ،(5337)ال دداطر والعطددار، (، ودراسدد  5339دراسدد  )الدالهمدد ، 
سدتتان   اٌادا  ل مدب التٌاندا  تحٌدث تشطدً أسدئ   االسدتتان  ا، ومد  ثدم تادمٌم (5335)اٌام، 
 . دراس   الفرضٌا

 مكويات اةستباية -3
ول منها إلدى  مدب تكون  م  يسمٌ ، هد  األتم است دام االستتان  كإحد  أدوا  الدراس ، و     

 أسئ  . (8)وٌحتوي ى ى  ،الم ٌ  مع وما  ىام  ى 
 :هًمحاور رئٌس    إلى  مس   سٌمتم تتٌنما ال سم الثانً      

فً يطاع غزة مهن   المنظم  ل وال وانٌ تالت رٌعا   متع   الٌتناول الم كي   المحور اوول:
 .ف رة( 44)وٌتكو  م  

تال معٌا  المهنٌ  الف سطٌنٌ  ) معٌ  المحاستٌ   الم كي  المتع   ٌتناول  المحور الاايي:
 ( ف را .9)وٌتكو  م  و معٌ  المدي ٌ (  ،والمرا عٌ 

 .( ف را :)تكو  م  وٌ الم كي  المتع    تالعمي  المحور الاالث:
 .( ف رة48)الحساتا  وٌتكو  م      مدي ًالم كي  األ ر  التً توا المحور الرابع:
وٌتكو  م   الحساتا  ال انونٌٌ  الممارسٌ  ًالح ول الم ترح  لم كي  مدي  المحور السامس:

 .( ف را ;)
 Five)  دى م ٌداس لٌكدر ويد تم تحدٌد المتوسط الحساتً المر م تدؤوزا  حددد  اىتمدادا  ى     

Point Likert Scale)  تآلا وحنلا ى ى ال ال مس، و ي الن اط :ً 

 التانٌ 
 غٌر موافأ
 ت دة

 محاٌد  غٌر موافأ 
 

 موافأ 
 

 موافأ ت دة
 

 433-4; 3;-94 93-74 73-54 53-3 النست  المئوٌ 
 

 دراسةمجتمع وديية ال -4
 فددً يطدداع غددزة سدداتا  ال ددانونٌٌ  الممارسددٌ مدددي ً الحمدد   مٌددب  دراسدد ٌتكددو  م تمددب ال     
، (م:533،  معٌدد  مدددي ً الحسدداتا  ال ددانونٌٌ  الف سددطٌنٌ )حسدد  سدد ي   ا  مدددي  (87)ىددددهم و

حسدد  ) ا  ( مكتتدد446 طدداع غددزة والتددالا ىددددها )تمكاتدد  المحاسددت  والتددديٌأ والدد ٌ  ٌعم ددو  فددً 
إال أن  لدم ٌدتم اسدتعمال الحادر  م(،:533لسن   س ي   معٌ  المحاستٌ  والمرا عٌ  الف سطٌنٌ 

وتدم سدح  ىٌند  ى دوائٌ  تناسد   ،لى أسد و  المعاٌند إإ  تم ال  و   ،الممارسٌ  ل مدي ٌ ال امل 
 : (Sekaran, 2005) ٌ تل  طوا  اآل ه   الدراس  وف ا  

 ثم ستتان  أولٌ  ت كل ى وائً وم   يل الردود تم حسا  المتوسطا  وم  ا( 48تم توزٌب ) -4
 e = 0.05وسدمم التاحدث ل طدؤ معاٌند   σ² = 0.203لإل اتدا  فو دد أ    σ²حسا  التتاٌ  

 . = z+ 1.96% فإ  ال ٌم الحر   95وتإ تٌار مستو  ث   مساوي لـ 
 تتطتٌأ ال انو   -5

N =  Z
2
 σ

2
 

        e
2 

 ن د أ  ح م العٌن :
N = (1.96)

2
 (0. 203)

2
/(0.05)

2
 = 63.32  =  64 
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 Population( PCFف د تم است دام ىامدل تادحٌم الم تمدب ) ا  لكو  الم تمب محدود ونظرا   -6

Correction Factor :وتالتالً تعدٌل ح م العٌن  لٌاتم 
  

n =      N P       =   64 ×  54     =  30.11   =   30 

                         N + (p – 1)       64 + (56-1) 
      

موضدب مدديأ  ستتان  لكدلاويد تم توزٌب  ،مدي ا   ثيثٌ لٌكو  اد ح م العٌن  النهائً ل ا تم إىتم     
تدم  غٌدر أند  ا  مددي   أرتعٌستتان  ى ى ا  أرتعٌالدراس  ولضما  سرى  إن از التحث ف د تم توزٌب 

 ستتان  مست م  م ات  ت كل كامل وموضوىً.اكتفا  تؤول ثيثٌ  اال
 ية المستسدمةالطرائق واوساليب اإلحصائ -5

 Statisticalاسدت دام ترندامج الحزمد  اححادائٌ  ل ع دوم اال تماىٌد  تدم وألغدراض التحدث      

Package for Social Sciences (SPSS) ا  الموضوى  ل  ٌام تعم ٌ  التح ٌل، وتح ٌأ األهد
ٌ عددد مسددتو  م تددوال  فددً ال8تددم اسددت دام مسددتو  داللدد  ) كمددافددً إطددار هدد ا التحددث،  ع ددوم %(، و
%( لتفسدٌر نتدائج 8>، وٌ ات د  مسدتو  ث د  ٌسداوي )(Sekaran, 2005) اال تماىٌ  تاف  ىام 

 :اآلتٌ  تم است دام األسالٌ  اححاائٌ يد الدراس  التً ٌ رٌها التاحث، و
 . تكراراالنس  المئوٌ  وال -4
 .ا تتار ألفا كرونتاخ لمعرف  ثتا  ف را  االستتان  -5
  .سو  ل ٌاس ادأ الف را معامل ارتتاط تٌر -6
 -1سمرنو  لمعرف  نوع التٌانا  هل تتتدب التوزٌدب الطتٌعدً أم ال )-ا تتار كولوم رو  -7

Sample K-S). 
 .One sample T- testا تتار  -8

 صدق وابات اةستبيان:
 :كاآلتً يام التاحث تت نٌ  ف را  اال تتار و لا ل تؤكد م  ادي  وثتات      

 التؤكد م  ادأ ف را  اال تتار تطرٌ تٌ .تم : ستبار* صدق فقرات اة

 :أداة الدراسة( صدق 1
( أىضدا  مد  أىضدا  الهٌئد  :تم ىرض االستتان  ى ى م موىد  مد  المحكمدٌ  تؤلفد  مد  )     

التدرٌسٌ  فً ك ٌ  الت ارة تال امع  احسيمٌ  تشزة، وال امع  األردنٌ  وال امع  الها مٌ  تاألرد  
مد  أادحا  مكاتد  المحاسدت  تعدض  وي ال تدرة  المحاسدت  واححادا ، وكد لا مت ااٌ  فً
ويددد اسددت ا  التاحددث آلرا  السددادة المحكمددٌ  ويددام تددإ را  مددا ٌ ددزم مدد  حدد    ،والتددديٌأ الكتٌددرة

مد   يتدل اىتمداد االسدتتان  ت دك ها النهدائً وتوزٌعهدا ى دى المتحدوثٌ  وتعدٌل فً ضو  م ترحاتهم
وتعدد  لدا  ،وتوضٌم  مٌب االستفسدارا  واح اتد  ى دى تسداإالتهم لهم تالٌد  يل تس ٌم االستتان 
كمدا تدم ا تتدار  ا ،مفردة حٌ داد اددأ وثتدا  الف در (;4)ى ى ىٌن  ح مها  ايام التاحث تتطتٌ ه

 .  مادايٌ  األداة )كرونتاخ ألفا(
 : صدق اةتساق الداسلي لفقرات اةستبار( 5

مفردة، و لا تحسا   (;4)ى ى ىٌن  ح مها   انا  ً لف را  االستت  االتساأ الدحساويد تم       
 معامي  االرتتاط تٌ  كل ف رة والدر   الك ٌ  ل محور التاتع  ل . 

(، وتد لا 3038( ٌتٌ  أ  معامي  االرتتاط المتٌن  دال  ىندد مسدتو  داللد  )4ال دول ريم )و     
  .تعد ف را  المحور األول اادي  لما وضع  ل ٌاس

 (4ال دول ريم )
معامي  االرتتاط تٌ  كل ف رة م  ف را  المحور األول )الم كي  المتع    تالت رٌعا  

 المنظم  لمهن  تديٌأ الحساتا ( والدر   الك ٌ  لف رات  وال وانٌ 
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ت
ل
س
س 

 

 محتو  الف رة

ط
تا
رت
ال
 ا
ل
ام
مع

 

 ا
 
تو
س
م

الل
لد

 
 

 3.349 >3.88 ىدم و ود التزام تمعاٌٌر المحاست  الدولٌ . 6

 3.339 3.955 ىدم و ود التزام تمعاٌٌر التديٌأ الدولٌ . 7

 3.333 ;:;.3 لم ٌمنم ال انو  لمديأ الحساتا  حأ مناي   ىزل . 8

 ;3.35 ;3.84 ال وانٌ  والت رٌعا  المو ودة والمتع    تمهن  التديٌأ تحتاج إلى تعدٌل. 9

 3.335 8;3.9 تٌ  فً التر ٌص لمزاول  المهن .ىدم ا تراط ال ترة فً م ال التديٌأ ل راغ :

 3.345 3;3.8 غٌا  دور الهٌئا  المهنٌ  المنظم  ل مهن . ;

 >3.36 3>3.7 ىدم و ود معاٌٌر لتحدٌد أتعا  ىم ٌ  التديٌأ. >

 3.337 3.983 ىدم ا تراط ال انو  ل تؤهٌل والتدرٌ  المستمرٌ  ل مديأ ك رط لمزاول  المهن . 44

إلددزام ال ددركا  غٌددر ال ددركا  المسدداهم  )ىامدد ،  اادد ( تمسددا حسدداتا  ىدددم  45
 مدي  .

3.:39 3.334 

 ;3.33 3.938 ىدم إلزام المدي ٌ  تالتفرل لممارس  مهن  التديٌأ. 46

3.333 86:.3 ال ٌو د  ه  مست    ت تص تإادار الت رٌعا  وال وانٌ  المنظم  لمهن  التديٌأ. 47

  

 3.694والتً تساوي  ;5ودر   حرٌ   3038مستو  دالل  ال دولٌ  ىند  rيٌم  
 

(، 3038( ٌتدٌ  أ  معددامي  االرتتدداط المتٌندد  دالد  ىنددد مسددتو  داللدد  )5ال دددول ريددم )تٌنمدا      
 وت لا تعد ف را  المحور الثانً اادي  لما وضع  ل ٌاس .

 (5ال دول ريم )
 معٌ   تال معٌا  المهنٌ  الف سطٌنٌ ،)ً معامي  االرتتاط تٌ  كل ف رة م  ف را  المحور الثان

 والدر   الك ٌ  لف رات  و معٌ  المدي ٌ ( ،المحاستٌ  والمرا عٌ 

ت
ل
س
س 

 

 
 ةالف رمحتو  

ط
تا
رت
ال
 ا
ل
ام
مع

 

ل 
ال
لد
 ا
 
تو
س
م

 

 3.333 3.947 غٌا  ال واىد المنظم  ل س وا المهنً. 4

لتددديٌأ تمو دد  ال ددانو  ال معٌددا  المهنٌدد  غٌددر م ولدد  تمددنم تددرا ٌص مزاولدد  مهندد  ا 5
 المعمول ت .

3.84; 3.336 

 3.333 3.945 ىدم إدراا تعض المدي ٌ  ألهمٌ  الدور ال ي ت وم ت  ال معٌا  المهنٌ . 6

 3.336 ;3.85 لم ت م ال معٌا  المهنٌ  تالدور المناط تها فً تنظٌم وتطوٌر مهن  التديٌأ. 7

 ٌ  التديٌأ ودور المدديأ  ٌ  الم تمب تطتٌع  ىملم ت م ال معٌا  المهنٌ  تدور فاىل فً تث 8
 .ووا تات 

3.949 3.333 

ياور الددورا  التدرٌتٌد  التدً ت دوم تهدا ال معٌدا  المهنٌد  حطديع المددي ٌ  ى دى أحددث  9
 المست دا  المتع    تمهن  التديٌأ. 

3.7:; 3.33:  

 30694ساوي والتً ت ;5ودر   حرٌ   3038ال دولٌ  ىند مستو  دالل   rيٌم  
 

(، 3038ٌتددٌ  أ  معددامي  االرتتدداط المتٌندد  دالدد  ىنددد مسددتو  داللدد  )ف( 6ال دددول ريددم )أمددا      
 وت لا تعتتر ف را  المحور الثالث اادي  لما وضع  ل ٌاس .

 (6ال دول ريم )
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  معامي  االرتتاط تٌ  كل ف رة م  ف را  المحور الثالث )الم كي  المتع    تالعمي ( والدر 
 الك ٌ  لف رات 

ت
ل
س
س 

 

 محتو  الف رة
ط
تا
رت
ال
 ا
ل
ام
مع

 

ل 
ال
لد
 ا
 
تو
س
م

 

 3.334 3;3.8 يٌام تعض العمي  تالتروٌج لتعض مكات  التديٌأ. 4

 3.333 94:.3 ضع  نظام الريات  الدا  ٌ  لد  ال ركا  التً ٌ وم المديأ تتديٌأ حساتاتها. 5

 3.333 37;.3 مسإولٌات  التً فرضها ال انو .ال تتناس  أتعا  المديأ مب ح م العمل ومب  6

 3.333 97:.3 مماط   العمي  فً تحدٌد وتسدٌد يٌم  أتعا  التديٌأ. 7

 3.333 3.954 هناا نظرة ىام  تؤ  الهد  الرئٌس م  ىم ٌ  التديٌأ هو اكت ا  األ طا  والش . 8

 3.333 76:.3 ٌأ.ىدم توافر المع وما  المالٌ  الموثوأ فٌها ىند إ را  التدي 9

يٌددام إدارة ال ددركا  الت ارٌدد  والمنظمددا  غٌددر الحكومٌدد  تممارسدد  مسددإولٌ  تعٌددٌ   :
 المدي ٌ  وتحدٌد أتعاتهم و روط ىم هم.

3.:9; 3.333  

 30694والتً تساوي  ;5ودر   حرٌ   3038ال دولٌ  ىند مستو  دالل   rيٌم  
 

(، وتد لا 3038اط المتٌن  دال  ىندد مسدتو  داللد  )( ٌتٌ  أ  معامي  االرتت7ال دول ريم )و     
 تعد ف را  المحور الراتب اادي  لما وضع  ل ٌاس .
 (7ال دول ريم )

معامي  االرتتاط تٌ  كل ف رة م  ف را  المحور الراتب )الم كي  األ ر  التً توا   مدي ً 
 الحساتا  ال انونٌٌ ( والدر   الك ٌ  لف رات 

ت
ل
س
س 

 

 محتو  الف رة

ط
تا
رت
ال
 ا
ل
ام
مع

 

ل 
ال
لد
 ا
 
تو
س
م

 

االسددتعداد لت دددٌم نتددائج ىم ٌدد  التددديٌأ تال ددكل الدد ي ٌنسدد م مددب رغتددا  المددالكٌ  أو  5
 احدارة.

3.7<7 3.339 

 3.367 :;3.6 ىدم مواكت  تعض أىضا  المهن  ل مست دا  والتطورا  فً مهن  التديٌأ. 6

 3.336 3.854 تدنً مستو  كفا ة محاستً ال ركا . 7

 3.334 9;3.8 التنافس غٌر ال رٌ  تٌ  مدي ً الحساتا . 8

ىدددم و ددود  هددا  مت اادد  لتدددرٌ  مدددي ً الحسدداتا  وتددؤهٌ هم تكفددا ا  ى مٌدد   9
 وىم ٌ  ىالٌ .

3.758 3.34< 

ىدم تدوفر الدوىً الكدافً لدد  المددي ٌ  والعمدي  تؤ ييٌدا  المهند  واسدت يل مدديأ  ;
 الحساتا .

3.846 3.337 

نً مسددتو  االهتمددام مدد  يتددل الحكومدد  ل مهندد  م ارندد   تددالمه  األ ددر  كالطدد  تددد >
 والمحاماة والهندس .

3.876 3.335 

 3.333 3.9:4 إلى تزاٌد م اطر التديٌأ.است دام الحاسو  فً ال ركا  أد   43

 3.346 3.779 تدنً مستو  الث   تٌ  المدي ٌ  وال ها   ا  العيي . 44

 :3.33 3;3.7 متحانا  تم وما  التر ٌص ل مهن .ىدم ارتتاط اال 45

ىدددم إ ددراا الفئددا  األكادٌمٌدد  والمهنٌدد  فددً اددٌاغ  ال ددوانٌ  والت ددرٌعا  المنظمدد   48
 ل مهن .

3.7;3 3.33: 

ال ت وم ال ها  الرياتٌ  الم تا  تممارس  أي دور رياتً أو تنظٌمدً تالنسدت  لمهند   49
 التديٌأ.

3.84< 3.336 



 14 

ت
ل
س
س 

 

 محتو  الف رة

ط
تا
رت
ال
 ا
ل
ام
مع

 

ل 
ال
لد
 ا
 
تو
س
م

 

سسددا  التددديٌأ الدولٌدد  حددرم المكاتدد  المح ٌدد  مدد  ح ددم ىمددل كتٌددر ومدد  و ددود مإ :4
 فرا  هام  ل تطوٌر واكتسا  المهارا  ال دٌدة.

3.:38 3.333 

 :3.35 3.737 ىدم الفال الكامل والتام تٌ  مهن  المحاست  ومهن  التديٌأ. >4

  >3.33 3.7:3 ىدم التعاو  تٌ  المحاس  ومديأ الحساتا  ال ار ً. 53

 30694والتً تساوي  ;5ودر   حرٌ   3038ال دولٌ  ىند مستو  دالل   rيٌم  
 

(، 3038( ٌتٌ  أ  معامي  االرتتاط المتٌند  دالد  ىندد مسدتو  داللد  )8ال دول ريم )وأ ٌرا       

 وت لا تعد ف را  المحور ال امس اادي  لما وضع  ل ٌاس .
 (8ال دول ريم )

م  ف را  المحور ال امس )الح ول الم ترح  لم كي  مدي ً  معامي  االرتتاط تٌ  كل ف رة
 الحساتا  ال انونٌٌ  الممارسٌ ( والدر   الك ٌ  لف رات 

ت
ل
س
س 

 

 محتو  الف رة

ط
تا
رت
ال
 ا
ل
ام
مع

 

ل 
ال
لد
 ا
 
تو
س
م

 

 3.347 3.777 تطتٌأ معاٌٌر واضح  لحسا  أتعا  تتناس  مب مسإولٌ  المديأ. 4

 3.333 3.958 فً م ال التديٌأ والتديٌأ احلكترونً. الم ارك  فً دورا  متنوى  5

 >3.33 >3.79 تحدٌد الحد األى ى م  ال ركا  التً ٌ وز ل مديأ الواحد تديٌ ها. 6

 3.343 3.794 وضب ضواتط تفاٌ ٌ  تحكم العيي  تٌ  مدي ً الحساتا . 7

ى دددد المزٌدددد مددد  الددددورا  التدرٌتٌددد  مددد  يتدددل ال معٌدددا  المهنٌددد   8
 تا .الم 

3.784 3.345 

 3.333 3.945 التركٌز ى ى النوىٌ  فً تع ٌم المحاست  فً ال امعا  الف سطٌنٌ . 9

 3.367 >;3.6 توىٌ  مدي ً الحساتا  تؤهمٌ  االلتزام تآدا  الس وا المهنً. :

  3.333 99>.3 توىٌ  مست دمً ال وائم المالٌ  وتتاٌرهم تؤهمٌ  ىم ٌ  التديٌأ. ;

 3.694والتً تساوي  ;5ودر   حرٌ   3038ولٌ  ىند مستو  دالل  ال د rيٌم  
 

 :Reliabilityابات اةستباية * 
: تم إٌ داد معامدل ارتتداط تٌرسدو  تدٌ  Split-Half Coefficientطريقة التجزئة اليصفية  -1

  تدم تادحٌم معداميويدد  ،م دال   الزو ٌ  الرتت  لكل معدل األسئ   الفردٌ  الرتت  ومعدل األسئ
 Spearman-Brownاالرتتدددداط تاسددددت دام معامددددل ارتتدددداط سددددتٌرما  تددددراو  ل تاددددحٌم )

Coefficient  اآلت( حس  المعادل : ٌ 

معامل الثتا  = 
1

2

ر

ر
( ٌتدٌ  أ  هنداا معامدل ثتدا  9ال ددول ريدم )حٌث ر معامل االرتتداط. و  

 كتٌر نستٌا  لف را  االستتان .
اسدت دم طرٌ د  ألفدا كرونتداخ ل ٌداس ثتدا  تم  :Cronbach's Alphaيباخ  طريقة ألفا كرو -2

 أ  معامي  الثتا  مرتفع  لف را  االستتان .ٌوضم ( 9ال دول ريم )و ،االستتان 
 (9ال دول ريم )

 معامل الثتا  )طرٌ   الت زئ  النافٌ  وألفا كرونتاخ(
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 المحور
ىدد 
 الف را 

 طرٌ   الت زئ  النافٌ 
 طرٌ   ألفا
 كرونتاخ

معامل 
 االرتتاط

معامل االرتتاط 
 الماحم

مستو  
 الدالل 

 وال وانٌ الم كي  المتع    تالت رٌعا  
 .المنظم  لمهن  تديٌأ الحساتا 

44 .57643 0.731286 30333 .82453 

ال معٌدددا  المهنٌددد  الم دددكي  المتع  ددد  ت
) معٌددددددددد  المحاسدددددددددتٌ   الف سدددددددددطٌنٌ 
 .ٌ (و معٌ  المدي  ،والمرا عٌ 

9 309;:7 0.814745 30333 0.7595 

 84453. 30333 0.760766 61393. : الم كي  المتع    تالعمي 

الم ددكي  األ ددر  التددً توا دد  مدددي ً 
 .الحساتا  ال انونٌٌ 

48 0.7154 0.834091 30333 0.9:09 

الح دددددول الم ترحددددد  لم دددددكي  مددددددي ً 
 .الحساتا  ال انونٌٌ  الممارسٌ 

; 30;:<7 0.935831 30333 0.9858 

 

 سئ   االستتان  وٌعنً  لا أ أل  ٌدة( تؤننا حا نا ى ى در   ثتا  9ٌتضم م  ال دول ريم )     
ىتمادٌدد  )مادددايٌ ( اسددتتان  المسددت دم  ت ددٌس األتعدداد والمتشٌددرا  الم اددودة تالدراسدد  تدر دد  اال

%( 93لمعامل ألفا كرونتاخ هً )( أ  ال ٌم  الم تول  إحاائٌا  Sekaran, 2005ىالٌ . ويد تٌ  )
  ناتتسداال جائنتدمداد ىتانٌد  مكاعندى إٌ ا هدو ،%( فهً ممتدازة3>  التً تزٌد ى  )فؤكثر وأ  ال ٌم

 .هدا  الدراس أ ٌأح يٌتها فً تداماا  إلى مئنطواال
 

 (Sample K-S -1)]سمريوف  -استبار كولمجروف)[استبار التوزيع الطبيعي 
سدمرنو  لمعرفد  هدل التٌاندا  تتتدب التوزٌدب الطتٌعدً أم ال  -كدولم رو  ا تتدار تم است دام     

أ    معظددم اال تتددارا  المع مٌدد  ت ددترط أل ؛ضددروري فددً حالدد  ا تتددار الفرضددٌا وهددو ا تتددار 
( نتائج اال تتار حٌث تتٌ  أ  يٌمد  مسدتو  :وٌوضم ال دول ريم ) و  توزٌب التٌانا  طتٌعٌا ،ٌك

( وهدد ا ٌدددل ى دى أ  التٌانددا  تتتددب التوزٌددب sig.05.0) 3038 الداللد  لكددل م ددال أكتدر مدد 

 .وٌ   است دام اال تتارا  المع مٌ الطتٌعً 
 (:ال دول ريم )

 ( One-Sample  K-Sا تتار التوزٌب الطتٌعً )

 المحور
يٌم  
 Zاال تتار 

مستو  
 الدالل 

 ;4>.3 3.887 هن  تديٌأ الحساتا .المنظم  لم وال وانٌ الم كي  المتع    تالت رٌعا  

الم دددكي  المتع  ددد  تال معٌدددا  المهنٌددد  الف سدددطٌنٌ  ) معٌددد  المحاسدددتٌ  
 .و معٌ  المدي ٌ ( ،والمرا عٌ 

3.899 3.<39 

 >8;.3 3.937 .الم كي  المتع    تالعمي 

 3.689 :5>.3 .الم كي  األ ر  التً توا   مدي ً الحساتا  ال انونٌٌ 

 0.963 0.561 لم ترح  لم كي  مدي ً الحساتا  ال انونٌٌ  الممارسٌ .الح ول ا

  >6:.3 6;3.9 جميع المحورات
 

 تحليل البيايات:
 ٌ  تتٌ   اائص م تمب الدراس :ال داول اآلت     

% مد  ح دم العٌند  ت شد  أىمدارهم :.99( أ  ; ددول ريدم )الٌتدٌ  : عمررالتصنيف حسب ال -1

 الممارس  المهنٌ .م ال مإ ر ى ى أ  المتحوثٌ  لدٌهم ال ترة فً وه ا  ،سن  68أكثر م  
 (;ال دول ريم )

 توزٌب م تمب الدراس  حس  متشٌر العمر
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 النست  المئوٌ  التكرار العمر
 6606 43 سن  68أيل م  

 :690 44 سن  78-سن   68

 6303 > سن  78أكثر م  

  43303 63 الم موع
 

% مدد  ىٌندد  الدراسدد  3>أ  ( >ٌتددٌ  ال دددول ريددم ) :كةةاديميالمؤهةةل اوحسررب  التصررنيف -2

وهد ا دلٌدل ى دى أ  غالتٌد   ،ما سدتٌر % مدإه هم األكدادٌم43ًمإه هم األكادٌمً تكدالورٌوس، و
 مدً، وهد ا ٌطمدئ  التاحدث ل ددرة غالتٌد  المتحدوثٌ  ى ى در   ىالٌد  مد  المسدتو  الع المتحوثٌ 

كمدا أ  المإهدل الع مدً  تالمع ومدا  اليزمد ، ٌهدا وتزوٌدد ى ى تفهدم أسدئ   االسدتتان  واح اتد  ى 
 مإ ر ى ى يدرة وكفا ة المتحوثٌ .

 (>ال دول ريم )
 كادٌمًتوزٌب م تمب الدراس  حس  متشٌر المإهل األ

 النست  المئوٌ  التكرار المإهل الع مً

 303> :5 تكالورٌوس                

 4303 6                                                ما ستٌر

  43303 63 الم موع
 

 % مد  ىٌند  الدراسد :.9>أ   (43ٌتدٌ  ال ددول ريدم ) :وظيفيالمسةم  الةحسب التصنيف  -3

 الث دد  فددً المع ومددا  الم معدد  ٌدددىمممددا  تددديٌأ،تدد  مك مدددٌرو حسدداتا  مسددماهم الددوظٌفً مددديأ
 .والم دم  م  يتل المتحوثٌ 

 (43ال دول ريم )
 تمب الدراس  حس  متشٌر المسمى الوظٌفًتوزٌب م 

 النست  المئوٌ  التكرار المسمى الوظٌفً

 7303 45 مديأ حساتا                                           

 :890 :4 مدٌر مكت  تديٌأ                             

 606 4 مساىد مدٌر مكت 

  43303 63 الم موع
 

م  % 93 ( أ 44ال دول ريم )ٌتٌ   :التدقيقيوات السبرة في مجال ددد سالتصنيف حسب  -4

مإ ر ى ى  وه ا ،سنوا  43م   كثرفً م ال التديٌأ ألهم ىٌن  الدراس  ت ا ىدد سنوا  ال ترة 
 أ  المتحوثٌ  لدٌهم ال ترة ال ٌدة فً م ال التديٌأ.

 (44ال دول ريم )
 التديٌأرة فً م ال ىدد سنوا  ال تتوزٌب م تمب الدراس  حس  متشٌر 

 النست  المئوٌ  التكرار التديٌأىدد سنوا  ال ترة فً م ال 
 7303 45 سنوا  43أيل م  

 :690 44 سن  48-سنوا   43

 5606 : سن  48أكثر م  

  43303 63 الم موع
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 دول ريم الٌتٌ   :التدقيقالتدقيق ومعايير  مجال تدريبية فيال الدوراتددد التصنيف حسب  -5

ٌ   ى دى وه ا مإ ر  ٌد ولك   ،دورا  8أكثر م   يد حضروا % م  المدي ٌ :.89( أ  45)
 المدي ٌ  حضور المزٌد م  الدورا  التدرٌتٌ .

 (45 دول ريم )ال
 تدرٌتٌ  ال توزٌب م تمب الدراس  حس  متشٌر ىدد الدورا 

 التديٌأ ومعاٌٌر التديٌأ  م ال فً

 االتً حضرتهتدرٌتٌ  ال ىدد الدورا 
 التديٌأ ومعاٌٌر التديٌأ م ال فً 

 النست  المئوٌ  التكرار

 7606 46 دورا  8أيل م  

 6606 43 دورا  43 -دورا  8

 56.7 : دورا  43أكثر م  

  43303 63 الم موع
 

 فرضيات الدراسة تحليل واستبار
االسددتتان   ل ف ددرا ( لتح ٌددOne Sample T testل عٌندد  الواحدددة ) Tتددم اسددت دام ا تتددار      

  لكددل ف ددرة، وتكددو  الف ددرة ومسددتو  الداللدد tٌدد  تحتددوي ى ددى الددوز  النسددتً ويٌمدد  وال ددداول اآلت
المط    المحسوت  أكتر م   t اف و  ى ى محتواها إ ا كان  يٌم ٌ اتٌ  تمعنى أ  أفراد الم تمب ٌوإ

ز  النسدتً أكتدر مد  والدو 3038أيل مد   الدالل ، )أو مستو  >>.4 ال دولٌ  والتً تساوي t يٌم 
 tوتكو  الف رة س تٌ  تمعنى أ  أفدراد الم تمدب ال ٌواف دو  ى دى محتواهدا إ ا كاند  يٌمد  %(  93

أيدل مد   الداللد )أو مسدتو  ، >>40والتدً تسداوي ال دولٌد   tالمحسوت  أادشر مد  يٌمد  المط    
اٌددة إ ا كاند  مح %(، وتكو  ءرا  الم تمب فً محتدو  الف درة 93والوز  النستً أيل م   3038

 .3038 م    أكتريٌم  مستو  الدالل
الفرضية اوول : تواجه مدققي الحسابات القايوييين الممارسةين فةي قطةاع غةزة مشةكالت تتعلةق 

 .0005 دةله الميظمة للمهية ديد مستوى والقوايينالتشريعات ب
% 3;.9:ٌتراو  تدٌ   للمحور األو( أ  الوز  النستً ل مٌب ف را  ا46ٌتٌ  ال دول ريم )     
أي أ  ( 46-45-44-:)تاسدتثنا  الف درا   3038لكدل منهدا أيدل مد   % ومستو  الدالل ::.>9و 

% 93تزٌدد ىد   المنظم  ل مهند  وال وانٌ تالت رٌعا  الوز  النستً ل مٌب الم كي  التً تتع أ 
 ً:كاآلت وهً مرتت  حس  األهمٌ 

 المرتتدد   ويددد احت دد (ىدددم و ددود التددزام تمعدداٌٌر التددديٌأ الدولٌدد )أهمٌدد  الم ددكي   كثددر  أإ     
مدد  إدراا مددي ً ى دى ٌإكدد  اوه  ،3038أيل م   دالل ومستو  % 3;90:األولى توز  نستً 
  المهم  والتً التديٌأ الدولٌ  هو م  الم كي أ  يضٌ  ىدم االلتزام تمعاٌٌرالحساتا  ال انونٌٌ  
تددديٌأ تناسدد  التٌئدد  محاسددت  ومعدداٌٌر ٌحتدداج إلددى و ددود معدداٌٌر  وهدد ا يددد لهددا ىوايدد  و ٌمدد ،

)ىددم و دود التدزام تمعداٌٌر المحاسدت  وهدً  (7وه   الم ك   مرتتط  تالم دك   ريدم ) الف سطٌنٌ .
   .الدولٌ (
 يددد احتددل المرتتدد  الثانٌدد  تددوز  نسددتً(   المهنٌدد  المنظمدد  ل مهندد  معٌدداغٌددا  دور التٌنمددا )     

 ،سددتٌ  والمددرا عٌ  معٌدد  المحاوهدد ا ٌدددل ى ددى أ   ،3038أيددل مدد   داللدد   % ومسددتو90:3:
تاف  ىام  رغم يٌامها تدور مهم فً تطوٌر كفا ة أىضا ها ومإهيتهم المهنٌ  و معٌ  المدي ٌ  

 مددي ً الحسداتا  رغتدا  لت تٌد  مط دو  منهدا المزٌدد ند  أوتت ل  هد فً ستٌل تطوٌر المهند ، إال
( Loebbecke, 1993)وٌدر   ،مدا ٌتع دأ تالمهند كدل ظ لهم ح ويهم وتنظم ل معٌ  تحف وحا تهم

ل تدديٌأ إلدى  اند  االهتمدام    ومعاٌٌرل محاستوضب معاٌٌر   الدور الرئٌس ل  معٌا  ٌكم  فً أ
  تالتحث الع مً والن ر ودٌموم  التع ٌم والتدرٌ . 
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  يددد احت دد( تددديٌأ تحتدداج إلددى تعدددٌلال ددوانٌ  والت ددرٌعا  المو ددودة والمتع  دد  تمهندد  الأمددا )     
وهددد ا ٌإكدددد ى دددى أ   ،3038% ومسدددتو  معنوٌددد  أيدددل مددد  903:المرتتددد  الثالثددد  تدددوز  نسدددتً 

 .وتطوٌرها م  أ ل االرت ا  تالمهن و لا تحتاج فعي  إلى تعدٌل المو ودة وال وانٌ  الت رٌعا  
المرتتد  الراتعد  تدوز    يدد احت د(  ىدم و ود التزام تمعاٌٌر المحاست  الدولٌدكما أ  م ك   )     
وه ا ٌإكد ى ى أ  ىدم االلتزام تمعاٌٌر المحاسدت   ،3038أيل م   دالل % ومستو  8036: نستً

ها العناٌ  ال اا  م  أ ل المحافظد  ى دى مدوارد هً م  الم كي  التً التد م  إىطا  والتديٌأ
  الدول .
 نسدتًال هداوزنت ا  د ( فلتحدٌد أتعا  ىم ٌ  التديٌأ ىدم و ود معاٌٌر( )8تٌنما الم ك   ريم )     

ألنها  ؛لمدي ً الحساتا تالنست  وتعد ه   الم ك   مهم   ،3038أيل م   دالل مستو  تو% :607:
(، حٌث ت ا الوز  النستً لهد   5335دراس  )الرا د، ويد اتف   ه   النتٌ   مب  ،تد  هم مرتتط 
حٌدث ت دا الدوز  النسدتً  (،5339تدائج دراسد  )الدالهمد ، ن وهً يرٌت  أٌضا  مدب ،%9:الم ك   

( أ  م  أهم العوامل المإثرة 5337دراس  )يط ، وال اطر،  ل د أ ار و %،;80:له   الم ك   
   تتمثل فً المنافس  تٌ  مكات  التديٌأ. فً تحدٌد أتعا  التديٌأ

 ت دا الدوز   دد ( فأ مناي د  ىزلد لدم ٌمدنم ال دانو  لمدديأ الحسداتا  حد( )9أما الم دك   ريدم )     
مهم  لمدي ً الحسداتا   ااد   وهً م ك    ،3038أيل م   دالل وتمستو   %:>0>9 لها نستًال

إال أ  مدديأ الحسداتا  لدم  الس احدارة ىادة تسدٌطر ى دى األادوا  فدً ال معٌدا  العامد ،أ  م 
 إلٌ  ار الكوٌ ، وه ا ما أ مثل كتايً الدول العرتٌ  فً ال انو  الف سطٌنًحأ مناي   ىزل  ٌمنم 
 .فً دراستٌهم (:>>4(، و)الحمود، وإتراهٌم، 5;>4ىتد هللا، ) كٍل م 
هندد  ال ٌو ددد  هدد  مسددت    ت ددتص تإادددار الت ددرٌعا  وال ددوانٌ  المنظمدد  لم)تٌنمددا م ددك        

وهد ا  ،3038أيدل مد   داللد % وتمسدتو  ::0>9 توز  نستً ،المرتت  الساتع   يد احت  (التديٌأ
ت تص تإادار الت رٌعا  وال وانٌ  المنظم  وفاى    ه  مست    ٌإكد ى ى الحا   الماس  لو ود 

 .فً ف سطٌ  لمهن  التديٌأ
تدوز  نسدتً  المرتت  الثامند  يد احت   (ىدم إلزام المدي ٌ  تالتفرل لممارس  مهن  التديٌأ) أما     

 مزاولدد  مهندد  تددديٌأ الحسدداتا  يددانو د أ ددار ويدد .3038مدد   أكتددر داللدد % وتمسددتو  63.:9
أ  المدديأ ٌ د  أ  ٌكدو   (6( الف درة ريدم );4فً المدادة ريدم ) م5337( لسن  >ريم ) الف سطٌنً
  لمزاول  المهن . ا  متفرغ
تمسددا  -ىامدد ،  اادد –م ال ددركا  غٌددر ال ددركا  المسدداهم  ىدددم إلددزا) م ددك  ل أمددا تالنسددت      

 .3038م   أكتر وتمستو  دالل  %99036توز  نستً  التاسع   د احت   المرتت ف (حساتا  مدي  
( الف درة ريدم ;4فدً المدادة ريدم ) م5337( لسدن  :يانو  ضرٌت  الدد ل الف سدطٌنً ريدم )تٌ   ويد
العامد  وال ااد  م زمد  تتعٌدٌ  مدديأ حسداتا  وت ددٌم تٌاندا  ال دركا  المسداهم  ؤ   مٌب ت( 4)

لمددي ٌ  وهد ا ٌدإدي أ حساتاتها ٌزٌد م  الط   ى دى  ددما  اكما أ  إلزام ال ركا  تتديٌ ،مدي  
 .المديأ د لإلى زٌادة 

تٌنمددا تالنسددت  لم ددك   )ىدددم ا ددتراط ال ددانو  ل تؤهٌددل والتدددرٌ  المسددتمرٌ  ل مددديأ ك ددرط      
 .3038م   أكتر وتمستو  دالل  %053>8توز  نستً  يد احت   المرتت  العا رة لمزاول  المهن (

 63ى دى المدديأ ل حاٌ أ لمزاول  المهن    ترطٌالف سطٌنً التديٌأ مهن  مزاول  نو  ياحٌث إ  
 يفدا  لمدا هدو مو دود فدً  وهد ا فدً م دال المهند ، تددرٌ الو م  التؤهٌل ى ى األيل ساى  سنوٌ 

( ٌ ترط AICPAكما أ  الم مب األمرٌكً ) (،5335)الرا د،  الدول العرتٌ  الكوٌ  والكثٌر م 
، وأ  ٌكدو  ممارسدا  تدالتع ٌم المهندً المسدتمرسرٌا  التر ٌص أ  ٌ تزم المحاسد   لضما  اح 
وكدد لا  مٌددب ال معٌددا  المهنٌدد  الرئٌسدد  الترٌطانٌدد  األرتعدد   ،(AICPA, 1988) ل مهندد  فع ٌددا  

ٌمدارس المهند  ممارسد  ال ي    المحاس  ال انونً الترٌطانًأي أ؛ ت ترط استمرار التع ٌم المهنً
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 Institute) دراسٌ  سنوٌا  كتع ٌم مهنً مستمرم  الساىا  ال ىى ى حد أدن ل  ٌحاٌ   أ ىام 

of Chartered Accountants in England and Wales, 1991.)  
 وأ ٌرا  م ك   )ىدم ا تراط ال ترة فً م ال التديٌأ ل راغتٌ  فً التر ٌص لمزاول  المهند (     

ويد  .3038م   أكتر وتمستو  دالل  %043;7وز  نستً ت احت   المرتت  الحادٌ  ى ر واأل ٌرة
تدؤ  ٌكدو  ( >م فدً المدادة ريدم )5337( لسدن  >أ ار يانو  مزاول  مهن  التديٌأ الف سطٌنً ريم )

ى دى در د  التكدالورٌوس فدً المحاسدت  و تدرة ىم ٌد  ال ت دل  طال  التر ٌص ف سطٌنٌا  وحااي  
التدديٌأ ت دكل  أىمدالفدً ى دى األيدل  سدنتا أ منهدا ى   مس سنوا  فً أىمال المحاست  والتديٌ

ى ددى در دد  الما سددتٌر فددً المحاسددت  و تددرة ىم ٌدد  ال ت ددل ىدد  ثدديث أو ٌكددو  حااددي   رئددٌس،
، ى ى األيل فً أىمدال التدديٌأ ت دكل رئدٌس   واحدةسنوا  فً أىمال المحاست  والتديٌأ منها سن

أو يدام  ،ال ت ل ى  سن  واحدة فً أىمال التديٌأل   ترة ىم ٌ  وأو  هادة الدكتورا  فً المحاست  
 تتدرٌس التديٌأ فً إحد  ال امعا  أو الك ٌا  الف سطٌنٌ  لمدة سنتٌ  ى ى األيل.

أ  الددوز  النسددتً ل مٌددب ف ددرا  المحددور األول ( 46مدد  ال دددول ريددم ) وتاددف  ىامدد  ٌتتددٌ      
ممدا  ،3038وهدو أيدل مد   30334داللد  ٌسداوي % ومستو  93% وهو أكتر م  68.94ٌساوي 

ة تدددوا ههم م دددكي  تتع دددأ ٌعندددً أ  مددددي ً الحسددداتا  ال دددانونٌٌ  الممارسدددٌ  فدددً يطددداع غدددز
وه ا ٌإكد اح  الفرضدٌ  األولدى  ،3038ظم  ل مهن  ىند مستو  دالل  المن وال وانٌ تالت رٌعا  

 ويتولها.
 (46ال دول ريم )

   لمهن  تديٌأ الحساتا المنظم ٌ ناووال الم كي  المتع    تالت رٌعا  
 مرتت  تنازلٌا  حس  أهمٌتها طت ا  ل وز  النستً

ت
سل
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 1 0.000 5.123 76.80 ىدم و ود التزام تمعاٌٌر التديٌأ الدولٌ . 7

 5 0.000 4.780 76.70 المهنٌ  المنظم  ل مهن . غٌا  دور ال معٌا  ;

ال ددددوانٌ  والت ددددرٌعا  المو ددددودة والمتع  دددد  تمهندددد   9
 التديٌأ تحتاج إلى تعدٌل.

76.00 3.800 0.001 6 

 4 0.000 4.400 75.03 ىدم و ود التزام تمعاٌٌر المحاست  الدولٌ . 6

 8 0.000 4.222 73.47 ىدم و ود معاٌٌر لتحدٌد أتعا  ىم ٌ  التديٌأ. >

 6 0.025 2.373 69.97 ساتا  حأ مناي   ىزل .لم ٌمنم ال انو  لمديأ الح 5

ال ٌو دددد  هددد  مسدددت    ت دددتص تإاددددار الت دددرٌعا   47
 وال وانٌ  المنظم  لمهن  التديٌأ.

69.77 2.286 0.030 : 

 ; 0.121 1.599 67.30 ىدم إلزام المدي ٌ  تالتفرل لممارس  مهن  التديٌأ. 46

)ىامد ، ىدم إلزام ال ركا  غٌر ال ركا  المسداهم   45
  اا ( تمسا حساتا  مدي  .

66.03 1.165 0.253 9 

ىدددم ا ددتراط ال ددانو  ل تؤهٌددل والتدددرٌ  المسددتمرٌ   44
 ل مديأ ك رط لمزاول  المهن .

59.20 -.193 0.849 10 

ىدم ا تراط ال تدرة فدً م دال التدديٌأ ل دراغتٌ  فدً  :
 التر ٌص لمزاول  المهن .

48.10 -1.948 0.091 44 

  0.001 3.897 68.94 ات المحورجميع فقر 
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 5037تساوي  3038 دالل ( ومستو  >5ال دولٌ  ىند در   حرٌ  ) tيٌم  
 

مارسةين فةي قطةاع غةزة مشةكالت تتعلةق تواجه مدققي الحسابات القايوييين الم الفرضية الاايية:
 د مسةتوىديةوجمعية المدققين(   )جمعية المحاسبين والمراجعينبالجمعيات المهيية الفلسطييية 

  .0005 ةدةل
% 69.87ٌتراو  تدٌ  نستً ل مٌب ف را  المحور الثانً ( أ  الوز  ال47ٌتٌ  ال دول ريم )     
الم كي  التً   مٌبالوز  النستً لأي أ   ،3038لكل منها أيل م   دالل % ومستو  ال80.13و 

      ً:كاآلت همٌ مرتت  حس  األ% وهً 93تزٌد ى  الف سطٌنٌ   تال معٌا  المهنٌ تتع أ 
لدم ت دم ال معٌدا  ) والمتع  د  تدالعمي  الحساتا    أهم الم كي  التً ٌوا هها مدي وويد كان     

  يدد احت د (المهنٌ  تدور فاىل فدً تث ٌد  الم تمدب تطتٌعد  ىم ٌد  التدديٌأ ودور المدديأ ووا تاتد 
ٌمكد  حدل هد   الم دك   و. 3038وتمستو  معنوٌ  أيل م   %3046;المرتت  األولى توز  نستً 

وتطددوٌر أدائهددا فددً توىٌدد  مسددت دمً ال ددوائم المالٌدد  ال معٌددا  المهنٌدد  مدد   دديل زٌددادة فعالٌدد  
  لٌت .ىم ٌ  التديٌأ ودور المديأ ومسإو وتتاٌرهم تؤهدا 

يدد  (لم ت م ال معٌا  المهنٌ  تالدور المناط تها فدً تنظدٌم وتطدوٌر مهند  التدديٌأتٌنما م ك   )     
وهدد ا ٌعنددً أ   ،3038أيددل مدد   داللدد وتمسددتو   %043>:المرتتدد  الثانٌدد  تددوز  نسددتً    دداحت

تد ل المزٌدد تحتداج إلدى  هداولكن، ال معٌا  المهنٌ  ت وم تدور  ٌد فً تنظٌم وتطوٌر مهند  التدديٌأ
 معٌد  دور تؤ  فً دراست  ( 6>>4ما أ ار إلٌ  )الدٌ ، مب وه ا ٌتفأ  م  ال هد فً ه ا الادد،

 مثل تحاٌل ا تراكا  األىضا  ٌ تار ى ى األىمال الروتٌنٌ المارٌ   استٌ  والمرا عٌ المح
وهددد ا ال ٌسددداىد فدددً االرت دددا  تالممارسددد  المهنٌددد  وال تعمدددل لادددالم األىضدددا  أو المهنددد  أو … 

     الم تمب.

ي ٌ  ى دى ياور الدورا  التدرٌتٌ  التً ت وم تهدا ال معٌدا  المهنٌد  حطديع المددأما م ك   )     
% 7096:لمرتتدد  الثالثدد  تددوز  نسددتً ا   ددد احت ددف( أحدددث المسددت دا  المتع  دد  تمهندد  التددديٌأ

و  تالمزٌددد مدد  عددوهدد ا ٌمكدد  تفسددٌر  تددؤ  مدددي ً الحسدداتا  ٌطم ،3038أيددل مدد   داللدد وتمسددتو  
   الم دمد فً تطوٌر مستو  الكفا ة لد  أىضائها م   يل زٌدادة ىددد الددورا ال معٌا  المهنٌ  

مد  فدً السدن  إادار أكثر مد  ىددد الن را  الاادرة ى  ال معٌا  )مثي   المزٌد م و ونوىٌتها
  م    المحاس  الف سطٌنً(.

ال معٌدا  المهنٌد  غٌدر م ولد  تمدنم تدرا ٌص مزاولد  مهند  التدديٌأ أمدا ت ادوص م دك   )     
أيل  دالل % وتمستو  5063: توز  نستً راتع لمرتت  الا   د احت ف( تمو   ال انو  المعمول ت 

( تدؤ  ٌكدو  التدر ٌص لمددي ً الحسداتا  مد  5;>4)ىتدد هللا،  فً ه ا الاددد أ دارو ،3038م  
مدنم ر اد    كمدا أ ،(5>>4، كد ى ى أهمٌ   لدا )الحمدود وأ درو  ه  مهنٌ  ال حكومٌ  كما أ

ت  تالوالٌدا  التداتعٌ  مد  يتدل م دالس المحاسدمزاول  المهن  فً الوالٌا  المتحدة األمرٌكٌ  ٌكو  
  .(Guy and Alderman, 1987) لها ولٌس م  يتل الحكوم  االتحادٌ 

 ددد ف( ىدددم إدراا تعددض المدددي ٌ  ألهمٌدد  الدددور الدد ي ت ددوم تدد  ال معٌددا  المهنٌدد أمدا م ددك   )     
وتدؤتً أهمٌد  هد    ،3038أيدل مد   دالل وتمستو   %3063:المرتت  ال امس  توز  نستً   احت 
 التعدداو  تددٌ  المدددي ٌ رو  مددد  سددور الث دد  وأندد  ٌ دد   المدددي ٌ  فددًك   مدد  و هدد  نظددر الم دد

 وه ا يد ٌإثر ى ى تعاونهم مب ال معٌ . مستواها،  ورفب المهن االرت ا  ت تهد  وال معٌا  المهنٌ 

السادسد  تددوز  المرتتد     دد احت دف( غٌدا  ال واىدد المنظمد  ل سد وا المهندًوأ ٌدرا  م دك   )     
وه ا مإ ر ى ى أ  االرت ا  تمهن  التديٌأ والرفب  ،3038أيل م   دالل % وتمستو  :;0>9ستًن

السد وا المهندً ىندد ممارسدتهم أىمدالهم ٌحتداج مد   مٌدب أىضدائها االلتدزام ت واىدد م  مستواها 
 حٌددث أكددد( IFAC. 1996وهدد ا مددا أكددد  ) م مددب زميئهددم فددً المهندد  وىميئهددم،وىنددد تعدداميته

ا  األ ييٌد  ل محاسدتٌ  سٌس دلٌل دولً أل ييٌا  المهن  لٌكو  أساسا  لتحدٌد المتط تدضرورة تؤ
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التمسا تال ٌم األ ييٌ  السامٌ  لكل النداس وفدً كدل المهد ، فدا  حث احسيم ى ى  كما لكل دول ،
د  ويدد أكد ،(7ع ى   ٍأ ىظٌم( )سورة ال  م، اآلٌ : لستحان  وتعالى ٌا  رسول  الكرٌم: )وإنا 

فدً األرد  ت واىدد  ( أ  هناا التدزام مد  يتدل مددي ً الحسداتا 5339دراس  )اٌام، وأتو حمٌد، 
( 47م فدً المدادة )5337( لسن  >ريم ) كما نص يانو  مزاول  المهن   الف سطٌنً الس وا المهنً،
 .  واىد الس وا المهنًى ى االلتزام ت

وز  النسددتً ل مٌددب ف ددرا  المحددور الثددانً أ  الدد (47مدد  ال دددول ريددم ) وتاددف  ىامدد  ٌتتددٌ      
ممدا  3038وهدو أيدل مد   30333ٌسداوي  داللد % ومسدتو  93% وهو أكتر مد  74.43ٌساوي 
الف سدطٌنٌ  ىندد  تال معٌدا  المهنٌد م دكي  تتع دأ ٌوا هو  مدي ً الحساتا  ال انونٌٌ   أ ٌعنً 
كمدا ٌتفدأ التاحدث مدب الكثٌدر مد   ويتولهدا، ضٌ  الثانٌ وه ا ٌإكد اح  الفر ،3038 دالل  مستو 
دمدج ال معٌتدٌ  فدً  ٌفضدلتال دكل المط دو  واالرت دا  تهدا تؤن  مد  أ دل تطدوٌر المهند   المدي ٌ 

 .  والمديأ  معٌ  واحدة وه ا فٌ  ما ح  ىام  ل مهن 
  (47ال دول ريم )

  الف سطٌنٌ  تال معٌا  المهنٌ الم كي  المتع    
  و معٌ  المدي ٌ ( ،) معٌ  المحاستٌ  والمرا عٌ 

 مرتت  تنازلٌا  حس  أهمٌتها طت ا  ل وز  النستً
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لم ت م ال معٌا  المهنٌ  تدور فاىل فً تث ٌ  الم تمب تطتٌع  ىم ٌ  التدديٌأ  8
 ودور المديأ ووا تات .

80.13 6.121 0.000 
4 

 5 0.000 6.838 79.10   المهنٌ  تالدور المناط تها فً تنظٌم وتطوٌر مهن  التديٌأ.لم ت م ال معٌا 7

ياور الدورا  التدرٌتٌ  التً ت دوم تهدا ال معٌدا  المهنٌد  حطديع المددي ٌ   9
 . المهن ى ى أحدث المست دا  المتع    ت

74.63 4.001 0.000 
6 

  مهند  التدديٌأ تمو د  ال معٌا  المهنٌ  غٌر م ول  تمدنم تدرا ٌص مزاولد 5
 ال انو  المعمول ت .

72.30 3.206 0.003 
7 

 8 0.006 2.944 70.57 ىدم إدراا تعض المدي ٌ  ألهمٌ  الدور ال ي ت وم ت  ال معٌا  المهنٌ . 6

 9 0.038 2.176 69.87 غٌا  ال واىد المنظم  ل س وا المهنً. 4

  0.000 7.088 74.43 جميع فقرات المحور 

 5037تساوي  3038 ( ومستو  دالل >5ال دولٌ  ىند در   حرٌ  ) tيٌم  
 

تواجه مدققي الحسابات القةايوييين الممارسةين فةي قطةاع غةزة مشةكالت تتعلةق  الفرضية الاالاة:
 .0005 ةدةل بالعمالء ديد مستوى

% 3.43:المحور الثالث ٌتراو  تٌ   ( أ  الوز  النستً ل مٌب ف را 48ٌتٌ  ال دول ريم )     
أي أ  الوز  النستً ل مٌب الم كي  التً  ،3038  لكل منها أيل م  % ومستو  الدالل9073:و 

 ً:ت% وهً مرتت  حس  األهمٌ  كاآل93تزٌد ى  تالعمي  تتع أ 
هنداا نظدرة ) هدً المتع  د  تدالعمي الحسداتا   هدا مددي وهويد كان  أهم الم دكي  التدً ٌوا      

المرتت  األولى   يد احت  التديٌأ هو اكت ا  األ طا  والش (  ىم ٌ  ىام  تؤ  الهد  الرئٌس م
أ د   الترتٌد  األول كمدا أ  هد   الم دك   ، 3038أيل مد  دالل  ومستو   %9073:توز  نستً 

التديٌأ، حٌدث   ى  مهن  وه ا ٌمثل أحد االىت ادا  ال اطئ (،5335ج دراس  )الرا د، ئنتا حس 
مالٌ  والعمي    و ه   ال دوائم مد  أي  طدؤ أو احتٌدال تعدد تدديٌ ها، ممدا ال وائم ال ٌتويب مست دمو
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إلى   لا  ٌإد كما ٌمك  أ  (،5335كتر م  طايتهم )الرا د، ٌزٌد م  تويعاتهم وٌحمل المدي ٌ  أ
 Audit) ظهور ف دوة الفهدم ال داطه وهدً إحدد  الف دوا  الفرىٌد  لف دوة التويعدا  فدً التدديٌأ

Expectations Gap) ( ، 5339الدالهم)  وم  ثم اتسداع ف دوة التويعدا  فدً التدديٌأ تددال  مد ،
غٌددر أندد  مددب تددداٌا  ال ددر   ،(Liggio, 1974( و)Porter, 1993) ٌ ها أو ال ضددا  ى ٌهدداٌتضدد

الع رٌ  تحول اهتمام التديٌأ م  م رد منب واكت ا  الش  واأل طا ، إلى دراس  الحالد  المالٌد  
 (.5333  ل من آ  )ىطا هللا، والفع ٌ  والم درة الكستٌ

يد ( ال تتناس  أتعا  المديأ مب ح م العمل ومب مسإولٌات  التً فرضها ال انو تٌنما م ك   )     
أهمٌد  هد   وه ا ٌإكد  ،3038أيل م  دالل  ومستو   %7037: المرتت  الثانٌ  توز  نستً  احت 

اسد  مدب ح دم ا  المددي ٌ  تحٌدث تتنالحا د  إلدى و دود معداٌٌر م زمد  لتحدٌدد أتعدى ى الم ك   و
 .التً فرضها ال انو  مسإولٌاتهم ووا تاتهم

 دد ف( ضع  نظام الريات  الدا  ٌ  لد  ال ركا  التً ٌ وم المديأ تتديٌأ حساتاتهاما م ك   )أ     
كمدا أ  هد   الم دك    ،3038أيدل مد   داللد % ومستو  :605: المرتت  الثالث  توز  نستً  احت 

دراسدد   فددً الكوٌدد  حسدد  مرتتدد  الثالثدد  ضددم  م موىدد  الم ددكي  المتع  دد  تددالعمي احت دد  ال
مدد  حٌددث ( 5339)الدالهمدد ، دراسدد  فددً السددعودٌ  حسدد  المرتتدد  الراتعدد  و ،(5335)الرا ددد، 
زٌادة وي  ىم ٌ   ٌترت  ى ٌ  أ  ضع  أنظم  الريات  الدا  ٌ  لد  ال ركا وه ا ٌعنً  ،الترتٌ 

المرتتد  األولدى  كما أ  ه   الم ك   احت د   ٌ  دو  م اتل،م  يتل المديو هدها  التديٌأ وتكالٌفها
فدً  وال ااد  تدالم تمب األردندً المتع  د  تدالعمي م  حٌدث األهمٌد  ضدم  م موىد  الم دكي  

  (.5>>4 دراس  )الحمود، وأ رو ،
المرتتد     د احت ف (مماط   العمي  فً تحدٌد وتسدٌد يٌم  أتعا  التديٌأم ك   )ت اوص و     

العمي  ٌتتعدو  وه ا ٌإكد ى ى أ   ،3038أيل م   دالل ومستو   %.4063: الراتع  توز  نستً
 ،سٌاس  المماط   والمساوم  فً تحدٌد وتسدٌد يٌم  أتعا  التدديٌأ، ممدا ٌعندً أهمٌد  هد   الم دك  

ىد  الم دكي  المتع  د  كما أ  ه   الم ك   احت د  المرتتد  الثالثد  مد  حٌدث األهمٌد  ضدم  م مو
 (. 5339، الدالهم دراس  ) حس  سعوديتالعمي  وال اا  تالم تمب ال

المرتتد  ال امسد     دد احت دف( يٌام تعض العمي  تدالتروٌج لدتعض مكاتد  التدديٌأأما م ك   )     
 كما أ  ه   الم ك   احت د  المرتتد  الثانٌد  ،3038أيل م   دالل ومستو   %.4036: توز  نستً

ضددم  م موىدد  الم ددكي  المتع  دد  تددالعمي  فددً الكوٌدد  حسدد  دراسدد   %809;وتددوز  نسددتً 
فدً السدعودٌ  حسد  دراسد   %6.7:وتدوز  نسدتً   المرتتد  السادسداحت د  (، و5335)الرا د، 
  .(5339)الدالهم ، 

  تعٌٌ  يٌام إدارة ال ركا  الت ارٌ  والمنظما  غٌر الحكومٌ  تممارس  مسإولٌتٌنما م ك   )     
% 30:6:لمرتتدد  السادسدد  تددوز  نسددتً ا  احت ددف ددد ( المدددي ٌ  وتحدٌددد أتعدداتهم و ددروط ىم هددم

معداٌٌر  د أسدس معٌند  ال تٌدار المدديأ ووضدبٌدتحدٌدتم ٌ د  أ  ف ،3038أيدل مد   دالل ومستو  
 (.5336ٌتم االلتزام تها )  ارم ،  لتحدٌد أتعا  المديأأٌضا  معٌن  

  احت دف دد ( م تدوافر المع ومدا  المالٌد  الموثدوأ فٌهدا ىندد إ درا  التدديٌأىددوأ ٌرا  م ك   )     
 .3038أيل م   دالل % ومستو  3043:توز  نستً  المرتت  الساتع 

 النسددتً ل مٌددب ف ددرا  المحددور الثالددث أ  الددوز ( 48مدد  ال دددول ريددم )وتادف  ىامدد  ٌتتددٌ       
ممدا  ،3038وهو أيدل مد   0.001اوي ست % ومستو  الدالل 93% وهو أكتر م  72.41ٌساوي 

ٌعنً موا ه  مدي ً الحساتا  ال انونٌٌ  الممارسٌ  فً يطاع غزة م دكي  تتع دأ تدالعمي  ىندد 
 ويتولها. ضٌ  الثالث وه ا ٌإكد اح  الفر .3038  دالل مستو 

 (48ال دول ريم )
  الم كي  المتع    تالعمي  

   النستًمرتت  تنازلٌا  حس  أهمٌتها طت ا  ل وز
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هناا نظرة ىام  تؤ  الهد  الرئٌس م  ىم ٌ  التدديٌأ هدو اكت دا   8
 األ طا  والش .

76.40 4.732 0.000 4 

ال تتناسددد  أتعدددا  المدددديأ مدددب ح دددم العمدددل ومدددب مسدددإولٌات  التدددً  6
 فرضها ال انو .

74.07 4.141 0.000 5 

ضع  نظام الريات  الدا  ٌ  لد  ال ركا  التً ٌ وم المدديأ تتدديٌأ  5
 حساتاتها.

73.27 3.672 0.001 3 

 7 0.005 3.039 71.30 مماط   العمي  فً تحدٌد وتسدٌد يٌم  أتعا  التديٌأ. 7

 5 0.001 3.616 71.03 يٌام تعض العمي  تالتروٌج لتعض مكات  التديٌأ. 4

ا  الت ارٌدد  والمنظمددا  غٌددر الحكومٌدد  تممارسدد  يٌددام إدارة ال ددرك :
 مسإولٌ  تعٌٌ  المدي ٌ  وتحدٌد أتعاتهم و روط ىم هم.

70.73 3.226 0.003 9 

 : 0.014 2.617 70.10 ىدم توافر المع وما  المالٌ  الموثوأ فٌها ىند إ را  التديٌأ. 9

  0.001 3.897 5074: جميع فقرات المحور 

 5037تساوي  3038  ( ومستو  دالل>5در   حرٌ  ) ال دولٌ  ىند tيٌم  
 

ممارسين في قطةاع غةزة مشةكالت أسةرى تواجه مدققي الحسابات القايوييين ال الفرضية الرابعة:
 .0005 ةدةلديد مستوى 

% 0:9>9  ( أ  الوز  النستً ل مٌب ف را  المحور الراتب  ٌتراو  ت49ٌٌتٌ  ال دول ريم )     
أي أ  الددوز  النسددتً ل مٌددب الم ددكي   ،3038  لكددل منهددا أيددل مدد  داللدد% ومسددتو  ال8056;و 

 ً:كاآلت وهً مرتت  حس  األهمٌ  ،(43، 53تاستثنا  الف رتٌ  ) %93تزٌد ى   األ ر 
تددنً مسدتو  االهتمدام الحسداتا  هدً ) ها مدي والتً ٌوا هاأل ر  ويد كان  أهم الم كي       

المرتت  األولى   احت  (المه  األ ر  كالط  والمحاماة والهندس م  يتل الحكوم  ل مهن  م ارن   ت
وهدد   داللدد  واضددح  ى ددى تدددنً مسددتو   ،3038أيددل مدد   داللدد % ومسددتو  8056;تددوز  نسددتً 

وىددم  الث د  فدً ال دوائم المالٌد  زٌدادةفً رغم أهمٌتها  فً يطاع غزة ىناٌ  الحكوم  تمهن  التديٌأ
إال أ  هد   الم دك   احت د   ،)المو دود  معٌد ( استٌ  والمددي ٌ سما  الحكوم  تت كٌل ن ات  ل مح

)الرا دد، حسد  دراسد   المرتت  ال امس  ضم  الم كي  األ ر  فً كٍل م  الكوٌد  والسدعودٌ 
كمددا احت دد  هدد   الم ددك   المرتتدد  السدداتع  حسدد  دراسدد   ،(5339)الدالهمدد ، ( ودراسدد  5335

 .إلى ا تي  التٌئ   المرات  ويد ٌعود ا تي (،5337 )ال اطر والعطار،
ح ٌد  مد  ح دم ىمدل كتٌدر ومد  و ود مإسسا  التديٌأ الدولٌ  حدرم المكاتد  المأما م ك   )     

 المرتتددد  الثانٌددد  تدددوز  نسدددتً   دددد احت دددف (مددد  ل تطدددوٌر واكتسدددا  المهدددارا  ال دٌددددةفراددد  مه
همٌتها وتالتالً ٌ   وه ا ٌعكس كتر ح م الم ك   وأ، 3038% ومستو  معنوٌ  أيل م  5066;
التددددرٌ  التؤهٌدددل والتدددديٌأ الف سدددطٌنٌ  االرت دددا  تموظفٌهدددا مددد   ددديل المحاسدددت  ومكاتددد   ى دددى

لكدً تكدو  يدادرة ى دى  أو االندماج مب تعضها التعض أو ال راك  مب مكاتد   ار ٌد  ٌ المستمر
   .ال ٌام تعم ٌا  التديٌأ الكتٌرة

المرتتد    احت د( لتدام تدٌ  مهند  المحاسدت  ومهند  التدديٌأىددم الفادل الكامدل واتٌنما م دك   )     
ت  وه   دالل  ى ى ال  ط تدٌ  المحاسد ،3038أيل م   دالل ومستو   %:306;الثالث  توز  نستً 
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تدٌ  المحاسدت  والتدديٌأ  ا  ( أ  هناا   ط5339)ال نٌتا ،  ول د تٌ  والتديٌأ كتايً الدول العرتٌ ،
 . وضم الفروأ تٌنهماو

المرتتد  الراتعد     دد احت دف (التنافس غٌر ال رٌ  تٌ  مدي ً الحسداتا فٌما ٌ ص م ك   )و     
األولدى إال أ  ه   الم ك   احت   المرتت   ،3038ومستو  معنوٌ  أيل م   %3.53;توز  نستً 
 ،(5339)الدالهمد ، حسد  دراسد  % ;80>وتوز  نستً ضم  الم كي  األ ر   فً السعودٌ 

ويدد أ دار )دهمد ،  ،(5335)الرا د،  دراس  حس  %..9;توز  نستً  الثانٌ  المرتت احت   و
إلدى ىددم وىدً المددي ٌ  %( م  المتحوثٌ  ىدز  المنافسد  تدٌ  أىضدا  المهند  75)( تؤ  >;>4
 ددودة  ، وهدد ا سددو  ٌددإدي إلددى ان فدداض أتعددا  التددديٌأ وتالتددالً ان فدداضالمهندد وسدد وا تددآدا  

  ال دم  المهنٌ .
ىدددم إ ددراا الفئددا  األكادٌمٌدد  والمهنٌدد  فددً اددٌاغ  ال ددوانٌ  والت ددرٌعا  م ددك   )احت دد  و     

زٌددادة ىدددد الحا دد  لوهدد ا ٌإكددد ى ددى  %،:>0>:لمرتتدد  ال امسدد  تددوز  نسددتً ا( المنظمدد  ل مهندد 
 األكادٌمٌٌ  فً م  س المهن .

ً مهندد  فدد ىدددم مواكتدد  تعددض أىضددا  المهندد  ل مسددت دا  والتطددورا م ددك   )احت دد  تٌنمددا      
 سطٌ  لٌل ى ى أ  ال معٌا  المهنٌ  فً فوه ا د %،093;:لمرتت  السادس  توز  نستً االتديٌأ( 

 .الراهن ، وه ا يد ٌعود ل ظرو  السٌاسٌ  ا وتال كل المط و ال ت وم تالدور المناط ته
لنسددت  ال ت ددوم ال هددا  الرياتٌدد  الم تاد  تممارسدد  أي دور ريدداتً أو تنظٌمددً تام ددك   ) اأمد     

وه ا ٌإكد ى ى أ  دور ال ها   %،70:6: ًالمرتت  الساتع  توز  نست  د احت  ف( لمهن  التديٌأ
 .م  التعزٌز لمزٌدٌال تعد ل مستو  المط و  وٌحتاج الرياتٌ  لم 

 ىدم و دود  هدا  مت ااد  لتددرٌ  مددي ً الحسداتا  وتدؤهٌ هم تكفدا ا  ى مٌد والم ك   )     
. إال أ  ه   الم ك   احت   المرتت  %7073:توز  نستً  ثامن المرتت  ال  يد احت ( وىم ٌ  ىالٌ 

)الدالهمدد ، حسدد  دراسدد  وتددنفس الددوز  النسددتً فددً السددعودٌ  ضددم  الم ددكي  األ ددر  الثامندد  
وهد ا ٌإكدد ى دى الحا د   ،(5335)الرا دد، حسد  دراسد   فً الكوٌ  سادس والمرتت  ال ،(5339

المعاهدد التدرٌتٌد  يدد هد     غٌدا  ، وأتدرٌ  مددي ً الحسداتا ل وتؤهٌالماس  لمعاهد مت اا  ل
وفددً يطددر احت دد  هدد   الم ددك   المرتتدد  ال امسدد  )ال دداطر  ،ٌددإثر ى ددى مسددتو  المددديأ ومهارتدد 

 (.5337والعطار، 

ىدم توفر الوىً الكافً لد  المدي ٌ  والعمي  تؤ ييٌا  المهند  واسدت يل مدديأ أما م ك   )     
حٌدث إ  اسدت يل مدديأ الحسداتا   %،7073:توز  نسدتً  المرتت  التاسع    د احت ف (الحساتا 
و ودة أدائ  مد  الموضدوىا  التدً تحظدى تاهتمدام كتٌدر مد  يتدل األطدرا  المسدتفٌدة، ال ار ً 
 فاسدت يل ، ودة أدائ  مدد  الث د  تدال وائم المالٌد  الادادرة ىد  ال دركا  المسداهم تعكس وك لا 

    (.Schulte, 1967) مهن  التديٌأمي  رئٌسا  فً نمو ىا ٌعدمديأ ال
تدوز   المرتتد  العا درة  يد احت ( تدنً مستو  كفا ة محاستً ال ركا وت اوص م ك   )     
 ،لدد  العمدي وترتتط ه   الم دك   تعييد  وثٌ د  تم دك   نظدام الرياتد  الدا  ٌد   %،5083:نستً 

ع  نظام الريات  الدا  ٌ  ٌ عل ىم ٌد  التدديٌأ تحا د  حٌث إ  تدنً كفا ة محاستً ال ركا  وض
إال أ  ه   الم دك   احت د  المرتتد    ٌتناس  مب أتعا  ىم ٌ  التديٌأ،إلى  هد ووي  كتٌرٌ  يد ال

 حسد  دراسد % 909: نسدتً وتدوز   التً تو   المددي ٌ  ضم  الم كي  يطردول  الثامن  فً 
 (.5337)ال اطر والعطار، 

المرتتد  الحادٌد     د احت ف( تدنً مستو  الث   تٌ  المدي ٌ  وال ها   ا  العيي    )أما م ك     
ويد تدأ  تظهر فً دول م ت ف  و اا  تعد ال ضاٌا المرفوى  ضد  ،%:;30: توز  نستً ى ر

، تعض ال ركا  الكتر  مثل  رك  انرو  األمرٌكٌ  ل طاي انهٌار نتٌ    مكات  المحاست  العالمٌ 
لسدإال التدالً: أٌد  كدا  وك مدا ظهدر  يضدٌ  ظهدر ا نت دادا  ولدوم،رضد  لد  المهند  مد  اعوما ت
 (.5339)الدالهم ،   المديأ
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 ةى ر  المرتت  الثانٌ( ىدم ارتتاط االمتحانا  تم وما  التر ٌص ل مهن م ك   )تٌنما احت        
 مسدت   امتحاندا  ل ند   لتكدوٌ والضدرورٌ  وه ا ٌعكدس الحا د  الماسد   %،3083:توز  نستً 
  لحاول ى ى ر ا  مزاول  المهن .ل راغتٌ  فً ات وم تع د االمتحانا    ومت اا 

االستعداد لت دٌم نتائج ىم ٌد  التدديٌأ تال دكل الد ي ٌنسد م مدب رغتدا  م ك   )احت    وأ ٌرا       
 و  ٌدإد وفدً هد   الحالد  سد %،:09>9 تدوز  نسدتً ةالمرتت  الثالث  ى در( المالكٌ  أو احدارة

 إلى انهٌار ال رك  مثل انهٌار أكتر ال ركا  األمرٌكٌ  ل طاي  )إنرو (.  لا
أ  الددوز  النسددتً ل مٌددب ف ددرا  المحددور الراتددب  (49مدد  ال دددول ريددم ) تادف  ىامدد  ٌتتددٌ و     

ممدا  ،3038وهو أيدل مد   30333ٌساو    % ومستو  الدالل93% وهو أكتر م  74.30ٌساوي 
م ددكي  أ ددر  ىنددد  ٌوا هددو حسدداتا  ال ددانونٌٌ  الممارسددٌ  فددً يطدداع غددزة مدددي ً ال ٌعنددً أ 
 ويتولها. ضٌ  الراتع وه ا ٌإكد اح  الفر ،3038  داللمستو  

 (49ال دول ريم )
 الم كي  األ ر  التً توا   مدي ً الحساتا  ال انونٌٌ 

 مرتت  تنازلٌا  حس  أهمٌتها طت ا  ل وز  النستً 
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تدددنً مسددتو  االهتمددام مدد  يتددل الحكومدد  ل مهندد  م ارندد   تددالمه   >
 األ ر  كالط  والمحاماة والهندس .

85.23 10.944 0.000 
4 

ح ٌدد  مدد  ح ددم و ددود مإسسددا  التددديٌأ الدولٌدد  حددرم المكاتدد  الم :4
   ال دٌدة.م  ل تطوٌر واكتسا  المهاراىمل كتٌر وم  فرا  مه

82.33 6.473 0.000 
5 

 6 0.000 7.692 80.37 ىدم الفال الكامل والتام تٌ  مهن  المحاست  ومهن  التديٌأ. >4

 7 0.000 6.363 80.20 ٌر ال رٌ  تٌ  مدي ً الحساتا .فس غالتنا 8

ىددددم إ دددراا الفئدددا  األكادٌمٌددد  والمهنٌددد  فدددً ادددٌاغ  ال دددوانٌ   48
 ن .والت رٌعا  المنظم  ل مه

79.97 7.646 0.000 
8 

ىدم مواكت  تعض أىضا  المهن  ل مست دا  والتطورا  فً مهند   6
 التديٌأ.

78.60 5.822 0.000 
9 

ال ت دددوم ال هدددا  الرياتٌددد  الم تاددد  تممارسددد  أي دور ريددداتً أو  49
 تنظٌمً تالنست  لمهن  التديٌأ.

74.73 6.680 0.000 
: 

 ً الحسدداتا  وتددؤهٌ هم ىددم و ددود  هددا  مت اادد  لتددرٌ  مدددي 9
 تكفا ا  ى مٌ  وىم ٌ  ىالٌ .

74.40 3.826 0.001 
; 

ىدم توفر الوىً الكافً لدد  المددي ٌ  والعمدي  تؤ ييٌدا  المهند   ;
 واست يل مديأ الحساتا .

74.40 4.036 0.000 
< 

 43 0.003 3.257 72.50 تدنً مستو  كفا ة محاستً ال ركا . 7

 44 0.008 2.834 70.87 ٌ  المدي ٌ  وال ها   ا  العيي .تدنً مستو  الث   ت 44

 45 0.014 2.605 70.50 ىدم ارتتاط االمتحانا  تم وما  التر ٌص ل مهن . 45

االسددتعداد لت دددٌم نتدددائج ىم ٌدد  التدددديٌأ تال ددكل الددد ي ٌنسدد م مدددب  5
 رغتا  المالكٌ  أو احدارة.

69.67 2.214 0.035 
46 

 47 0.588 0.549 62.40 محاس  ومديأ الحساتا  ال ار ً.ىدم التعاو  تٌ  ال 53

 48 0.768 0.297- 58.33 است دام الحاسو  فً ال ركا  أد   إلى تزاٌد م اطر التديٌأ. 43
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  0.000 6.831 74.30 جميع فقرات المحور 

 5037تساوي  3038  ( ومستو  دالل>5ال دولٌ  ىند در   حرٌ  ) tيٌم  
 

تزيةةد درجةةة اوهميةةة للمشةةكالت التةةي تواجةةه مةةدققي الحسةةابات القةةايوييين : السامسةةةالفرضةةية 
 %".60الممارسين في قطاع غزة دن الوزن اليسبي المحايد "
 (:4ال دول ريم )

 م تمع  األولى نتائج ف را  المحاور األرتع  

ر
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المنظمدد  لمهنددد  وال دددوانٌ  لمتع  ددد  تالت ددرٌعا  الم ددكي  ا األول
 تديٌأ الحساتا .

68.94 3.897 0.001 7 

الم ددكي  المتع  دد  تال معٌددا  المهنٌدد  الف سددطٌنٌ  ) معٌدد   الثانً
 و معٌ  المدي ٌ (.   ،المحاستٌ  والمرا عٌ 

74.43 7.088 0.000 4 

 6 0.000 4.919 72.41 الم كي  المتع    تالعمي . الثالث

 5 0.000 6.831 74.30 الم كي  األ ر  التً توا   مدي ً الحساتا  ال انونٌٌ . الراتب

  0.000 6.922 72.52 معدل المحاور اوربعة مجتمعة
 

( أ  "الم دكي  المتع  د  تال معٌدا  المهنٌد  الف سدطٌنٌ " يدد احت د  :4ٌوضم ال دول ريدم )     
  الم دددكي  التدددً توا ددد  مددددي ً الحسددداتا ، ت ٌهدددا % تددد74.43ٌالمرتتددد  األولدددى تدددوز  نسدددتً 

، ثددم "الم ددكي  المتع  دد  تددالعمي " تددوز  نسددتً 74.30%"الم ددكي  األ ددر " تددوز  نسددتً 
، وأ ٌرا  "الم كي  المتع    تالت رٌعا  وال وانٌ  المنظم  لمهن  التديٌأ" توز  نسدتً %72.41

 سطٌنٌ  ال ٌام تالددور المط دو  والفاىدل ت دا  %. وتالتالً ٌ   ى ى ال معٌا  المهنٌ  الف68.94
 مهن  التديٌأ.

ٌسداوي  النستً ل مٌب ف را  المحور ال امسأ  الوز   (:4ال دول ريم ) تٌ تاف  ىام  ٌو     
وهدو أيدل  30333  ٌسداو  % ومسدتو  الداللد93 الوز  النستً المحاٌد % وهو أكتر م 72.52
 م دددكي  التدددً توا ددد  مددددي ً الحسددداتا  ال دددانونٌٌ  در ددد  األهمٌددد  ل ممدددا ٌعندددً أ  ،3038مددد  

وهدد ا ٌإكددد اددح  الفرضددٌ   ،%93 الممارسدٌ  فددً يطدداع غددزة تزٌددد ىدد  الددوز  النسددتً المحاٌددد
    ويتولها.  س امال
 

: تزيد درجة اوهمية للحلول المقترحة للمشكالت التي تواجه مدققي الحسابات سادسةالفرضية ال
 (.3اع غزة دن الوسط الفرضي )القايوييين الممارسين في قط

 ٌتددراو  تددٌ   النسددتً ل مٌددب ف ددرا  المحددور السددادس ( أ  الددوز ;4ٌتددٌ  ال دددول ريددم )     
أي أ  الددوز  النسددتً ل مٌددب  ،3038  لكددل منهددا أيددل مدد  % ومسددتو  الداللدد:>.88% و:..4>
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 ألهمٌدد وهددً مرتتدد  حسدد  ا (،43، 53% تاسددتثنا  الف ددرتٌ  )93الم ددكي  األ ددر  تزٌددد ىدد  
 ً:كاآلت
 دد ف )توىٌ  مدي ً الحساتا  تؤهمٌ  االلتزام تآدا  الس وا المهنً( (4ٌتع أ تالحل ريم )فٌما      

إ  االلتدزام تدآدا  السد وا المهندً هدو اىتدرا  مد  المهند  . (%::40>)حال ى ى وز  نسدتً 
اآلدا  ىنددد أدا   وأ  التح ددً تهدد   ،تمسددإولٌاتها ت ددا  الم تمددب والعمددي  والددزمي  فددً المهندد 

المسدإولٌا  المهنٌد  ٌددإدي إلدى رفدب مسددتو  المهند  واكتسدا  ث دد  الم تمدب ممدا ٌزٌددد مد  فاى ٌدد  
فالرأي الفنً  هالٌتمم نا العظٌمسيمتها إى ما  تؤ  ءدا  المهن  م  مكارم األ يأ التً  ا   ،المهن 

ولو  الكرٌم ت ول  تعالى )وإ ا ي تم فاىدلوفً ال وائم المالٌ ، أكد  ال رء  االمحاٌد ال ي ٌتدٌ  المديأ 
كمددا تعددد يواىددد سدد وا المهندد   ،(5339، )الدالهمدد  (485 :كددا   ا يرتددى( )سددورة األنعددام، اآلٌدد 

 (.Graham, 2000م  أهم األسس والمعاٌٌر التً تحكم المهن  )وءداتها 
( معٌدا  المهنٌد  الم تاد ى د المزٌد م  الدورا  التدرٌتٌ  م  يتدل ال ) (5حل ريم )تٌنما ال     

وهدد ا ٌعنددً أ  المدددي ٌ  تحا دد  ل مزٌددد مدد  الدددورا   (،%86.>;يددد حاددل ى ددى وز  نسددتً )
ى دى تطدوٌر  تدإثر ت دكل اٌ داتًدورا  التدرٌتٌد    الد؛ الالتدرٌتٌ  المت اا  فً م دال المهند 

التً ت ب الكتٌرة  مسإولٌ ال، وه ا ٌإكد ى ى ٌد دوت ع هم مواكتٌ  لما هو  كفا ة مدي ً الحساتا 
دورا  كفددا ة مدددي ً الحسدداتا  مدد   دديل الددرفددب مسددتو  وال معٌددا  المهنٌدد  ت ددا   ى ددى كاهددل

 التدرٌتٌ  المت اا .
يددد  (الم ددارك  فددً دورا  متنوىدد  فددً م ددال التددديٌأ والتددديٌأ احلكترونددً) (6والحددل ريددم )     

ٌفرض ى ى مديأ الحساتا    است دام ال ركا  ل حاسو  إ (.%36.:;حال ى ى وز  نستً )
أ  ٌكدو  يددادرا  ى ددى التعامددل مددب المسددت دا  فددً التددديٌأ ت ددكل ىددام والتددديٌأ احلكترونددً ت ددكل 

،  نٌتا ويدد تٌند  نتدائج دراسد  )الد ،فهم  ادائص تٌئد  معال د  التٌاندا  إلكترونٌدا  لو لا  ، اص
تحسدٌ  كفدا ة فدً   تسداىد ( أ  است دام تكنولو ٌا المع وما  فدً م داال  التدديٌأ الم ت فد5336

كما أ  الوايب العم ً ٌ ٌر إلدى ي د  اسدت دام وسدائل تكنولو ٌدا المع ومدا   وفاى ٌ  ىم ٌ  التديٌأ.
  (.5336 دا  واٌام، الفً التديٌأ ت كل كتٌر )

يدد  (توىٌد  مسدت دمً ال دوائم المالٌد  وتتادٌرهم تؤهمٌد  ىم ٌد  التدديٌأ) (7تٌنما الحدل ريدم )     
ال ي ٌ ب ى دى كاهدل ال معٌدا  ول المسإ دورالوه ا ٌإكد ى ى  (،%9;ز  نستً )حال ى ى و

دور المددديأ ومسددإولٌت  ت ددا  الم تمددب، وأ  فددً تث ٌدد  مسددت دمً ال ددوائم المالٌدد  وتتٌددا  المهنٌدد  
)الدالهمد ، الهد  م  ىم ٌ  التديٌأ هو إتدا  الرأي الفنً المحاٌد ولٌس اكت ا  الشد  واأل طدا  

5339.) 
يد حادل  (التركٌز ى ى النوىٌ  فً تع ٌم المحاست  فً ال امعا  الف سطٌنٌ ) (8والحل ريم )     

تع ٌم المحاست  فً ال امعا  الف سدطٌنٌ  تحا د  وه ا دلٌل ى ى أ   %(،8.43;ى ى وز  نستً )
ل تركٌز ى ى النوىٌ  م  أ ل إىداد  رٌ ٌ  يادرٌ  ى ى مواكت  التطدورا  التدً ت دهدها المهند  

 .وسوأ العمل الف سطٌنً

 د حال ى ى ف (وضب ضواتط تفاٌ ٌ  تحكم العيي  تٌ  مدي ً الحساتا ) (9أما الحل ريم )     
 الفددا  متفااددٌل حددول الى ددى أندد  ال تددد مدد  و ددود وهدد ا الحددل ٌإكددد  %(،:6.8;وز  نسددتً )

فدً  %(..96ولكد  تدوز  نسدتً ) كما أ  هد ا الحدل أ د  نفدس الترتٌد  ،وى وتاتها ت كل واضم
 .(5339دراس  )الدالهم ، 

يدد  (تطتٌأ معاٌٌر واضح  لحسا  أتعا  تتناس  مدب مسدإولٌ  المدديأ) (،:ا الحل ريم )تٌنم     
فددً دراسدد  )الدالهمدد ، إ  هدد ا الحددل أ دد  نفددس الترتٌدد   %(،3.93;حاددل ى ددى وز  نسددتً )

تطتٌدأ معداٌٌر واضدح   ٌ د   وه ا ٌإكد ى ى أن، وه ا ٌعنً االنس ام فً التٌئ  العرتٌ . (5339
كما هو فً المه  األ ر ، وه ا تدورة ٌحد م  م ك    لحسا  أتعا  تتناس  مب مسإولٌ  المديأ

 ٌنعكس ى ى مستو  ال دم  الم دم . التنافس غٌر ال رٌ  تٌ  مدي ً الحساتا  وال ي سو 
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يد  ( مديأ الواحد تديٌ هاتحدٌد الحد األى ى م  ال ركا  التً ٌ وز ل(، );وأ ٌرا  الحل ريم )     
ٌإٌدو  تدر   متوسط  تحدٌدد الحدد المدي ٌ  وه ا ٌعنً أ   %(،:>.88حال ى ى وز  نستً )

وٌفسر التاحث ه   الدر   م  األهمٌ  فدً  .ً ٌ وز ل مديأ الواحد تديٌ هاال ركا  الت األى ى م 
ً يطداع غدزة  دركا  حد أدنى لهم مد  الدد ل و ااد   أند  ٌعمدل فدتضما  المدي ٌ  تعض رغت  

الكتٌدرة تسدتؤثر تالنادٌ  كما أ  هد   ال دركا   محاست  وتديٌأ كتٌرة الح م و ا   هرة ىالمٌ .
 األكتر م  ىم ٌا  التديٌأ فً يطاع غزة.

( أ  الدوز  النسدتً ل مٌدب ف درا  المحدور ال دامس ;4تاف  ىامد  ٌتتدٌ  مد  ال ددول ريدم )     
ىدا )تحدٌد الحدد األى دى  ،3038ستو  دالل  أيل م  % وم93%( وهو أكتر م  5078;ٌساوي )

ممدا ٌعندً أ   يٌ ها( هدً يرٌتد  مد  الوسدط الفرضدً،مد  ال دركا  التدً ٌ دوز ل مدديأ الواحدد تدد
مدددي ً فددً حددل الم ددكي  التددً توا دد  إ   ددا  هللا وتسدداهم و ٌدددة، الح ددول الم ترحدد  وايعٌدد  

 تولها.الحساتا ، وه ا ٌإكد ى ى اح  الفرضٌ  السادس  وي
 (;4ال دول ريم )

 الح ول الم ترح  لم كي  مدي ً الحساتا  ال انونٌٌ  الممارسٌ  
 مرتت  تنازلٌا  حس  أهمٌتها طت ا  ل وز  النستً
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 4 0.000 21.741 91.77 توىٌ  مدي ً الحساتا  تؤهمٌ  االلتزام تآدا  الس وا المهنً. :

 5 0.000 18.166 89.53 ى د المزٌد م  الدورا  التدرٌتٌ  م  يتل ال معٌا  المهنٌ  الم تا . 8

 6  0.000 12.930 87.03 الم ارك  فً دورا  متنوى  فً م ال التديٌأ والتديٌأ احلكترونً. 5

 7 0.000 10.822 86.00 توىٌ  مست دمً ال وائم المالٌ  وتتاٌرهم تؤهمٌ  ىم ٌ  التديٌأ. ;

 8 0.000 10.348 85.10 التركٌز ى ى النوىٌ  فً تع ٌم المحاست  فً ال امعا  الف سطٌنٌ . 9

 9 0.000 15.050 83.57 وضب ضواتط تفاٌ ٌ  تحكم العيي  تٌ  مدي ً الحساتا . 7

 : 0.000 6.717 80.60 تطتٌأ معاٌٌر واضح  لحسا  أتعا  تتناس  مب مسإولٌ  المديأ. 4

 ; 0.439 0.785- 55.97 تحدٌد الحد األى ى م  ال ركا  التً ٌ وز ل مديأ الواحد تديٌ ها. 6

  0.000 16.895 82.45 جميع فقرات المحور 

 5037تساوي  3038 ( ومستو  دالل >5ال دولٌ  ىند در   حرٌ  ) tيٌم  
 

 اليتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية
 اليتائج:

تزٌد أىمارهم ىد   ال انونٌٌ  الممارسٌ  فً يطاع غزةمدي ً الحساتا  % م  :.99 نست  إ  -4
 ى ى توفر ال ترة لد  المدي ٌ  فً م ال الممارس  المهنٌ . ٌد ، وه ا مإ ر سن  68

م  المتحوثٌ  هم م  مدي ً الحساتا  ومدٌري مكات  التديٌأ، وه ا ٌدىم % :90>إ  نست   -5
 م  يتل المتحوثٌ . الث   فً المع وما  الم دم 

 سنوا ، وه ا 43ٌهم  ترة ىم ٌ  فً م ال التديٌأ أكثر م  دل% م  المدي ٌ  93إ  نست   -6
  ٌد.مإ ر 
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ً م ال التديٌأ % م  المدي ٌ  حضروا أكثر م   مس دورا  تدرٌتٌ  ف:890إ  نست   -7
 ومعاٌٌر التديٌأ.

   اع غددزة م ددكي  تتع ددأ تالت ددرٌعا  توا دد  مدددي ً الحسدداتا  ال ددانونٌٌ  الممارسددٌ  فددً يطدد -8
 ، وم  أهمها:وال وانٌ  المنظم  ل مهن 

 الدولٌ .التديٌأ ومعاٌٌر المحاست  لتزام تمعاٌٌر االىدم  *    
 ال وانٌ  والت رٌعا  المو ودة والمتع    تمهن  التديٌأ إلى تعدٌل.تحتاج *     

                 يطدداع غددزة م ددكي  تتع ددأ تال معٌددا  توا دد  مدددي ً الحسدداتا  ال ددانونٌٌ  الممارسددٌ  فددً  -9
  و معٌ  المدي ٌ (، وم  أهمها: ،المهنٌ  الف سطٌنٌ  ) معٌ  المحاستٌ  والمرا عٌ 

ال معٌا  المهنٌ  تدور فاىل فً تث ٌ  الم تمدب تطتٌعد  ىم ٌد  التدديٌأ ودور المدديأ  لم ت م*     
 فً تنظٌم وتطوٌر مهن  التديٌأ.تالدور المناط تها كما لم ت م  ،ووا تات 

  ياددور الدددورا  التدرٌتٌدد  التددً ت ددوم تهددا ال معٌددا  المهنٌدد  حطدديع المدددي ٌ  ى ددى أحدددث *     
 المست دا  المتع    تالمهن .

          ، ومد تدالعمي توا   مدي ً الحساتا  ال دانونٌٌ  الممارسدٌ  فدً يطداع غدزة م دكي  تتع دأ  -:
 أهمها:

 نظرة ىام  تؤ  الهد  الرئٌس م  ىم ٌ  التديٌأ هو اكت ا  األ طا  والش .هناا  *    
 * ال تتناس  أتعا  المديأ مب ح م العمل ومب مسإولٌات  التً فرضها ال انو .    
 * ضع  نظام الريات  الدا  ٌ  لد  ال ركا  التً ٌ وم المديأ تتديٌأ حساتاتها.    
 دٌد يٌم  أتعا  التديٌأ.* مماط   العمي  فً تحدٌد وتس    

   توا ددد  مددددي ً الحسددداتا  ال دددانونٌٌ  الممارسدددٌ  فدددً يطددداع غدددزة م دددكي  أ دددر ، ومددد            -;
 أهمها:

  تددنً مسدتو  االهتمدام مد  يتدل الحكومدد  ل مهند  م ارند   تدالمه  األ در  كالطد  والمحامدداة *     
 والهندس .

   كاتدد  المح ٌدد  مدد  ح ددم ىمددل كتٌددر ومدد  فرادد  * و ددود مإسسددا  التددديٌأ الدولٌدد  حددرم الم    
 م  ل تطوٌر واكتسا  المهارا  ال دٌدة.مه

 المحاست  والتديٌأ.  ىدم الفال الكامل والتام تٌ*     
 * التنافس غٌر ال رٌ  تٌ  مدي ً الحساتا .    
   ل مهن .* ىدم إ راا الفئا  األكادٌمٌ  والمهنٌ  فً اٌاغ  ال وانٌ  والت رٌعا  المنظم    
 * ىدم مواكت  تعض أىضا  المهن  ل مست دا  والتطورا  فً مهن  التديٌأ.    

   در دد  األهمٌدد  ل ح ددول الم ترحدد  ل م ددكي  التددً توا دد  مدددي ً الحسدداتا  ال ددانونٌٌ   زٌددادة ->
 %(.5078;الوز  النستً )ت ا ، حٌث (6الممارسٌ  فً يطاع غزة ى  الوسط الفرضً )

 

 التوصيات:
 .م5337( لسن  >ريم ) ف سطٌنًال مزاول  مهن  تديٌأ الحساتا  يانو  تعدٌلالعمل ى ى  -4
 معاٌٌر المحاست  ومعاٌٌر التديٌأ الدولٌ .تطتٌأ االلتزام ت -6
مت ااددٌ  فددً ال ددإو  المالٌدد   ت ىضددوٌأ  ٌضددم فددً    ددرٌط لمهندد م  ددس ات ددكٌل إىددادة  -5

ت كل فاىل فً ادٌاغ   هموإ راك ،ٌ  ويانونٌٌ م  مهنٌٌ  وأكادٌمٌ والمحاستٌ  وااليتاادٌ 
 ال وانٌ  والت رٌعا  المنظم  ل مهن .

تالتدرٌ  ، واالهتمام فً ال امعا  الف سطٌنٌ  والتديٌأ التركٌز ى ى النوىٌ  فً تع ٌم المحاست  -6
 المٌدانً ت كل فاىل.

ا ة هدو العامدل الدرئٌس مل ال ترة والكفاوضب معاٌٌر محددة لتحدٌد أتعا  المديأ حتى ٌظل ى -7
 وه ا العامل ٌمك  حسم  توضب معاٌٌر ٌتم االلتزام تها.
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 مد  يتدل ال معٌدا  المهنٌد  الم تاد  تهدد الددورا  التدرٌتٌد  ور  العمدل وى د المزٌد مد   -8
 مواكت  أىضا  المهن  ل مست دا  والتطورا  فً مهن  التديٌأ.

  الم تمدب تطتٌعد  ىم ٌد  التدديٌأ ودور المدديأ تث ٌضرورة تفعٌل دور ال معٌا  المهنٌ  فً  -9
 .وس وا المهن تؤهمٌ  االلتزام تآدا   المديأتوىٌ  ، وووا تات 

 

 الدراسات المستقبلية:
لسدن   (>ريدم ) ف سدطٌنًإىداد الدراسد  مدرة أ در  تعدد فتدرة مد  الدزم  لتتٌدا  أثدر ال دانو  ال -4

 .هن  التديٌأأو تطوٌر م ى ى معال   الم كي  المطروح  م5337
إىددداد دراسدد  أ ددر  تتندداول الم ددكي  التددً توا دد  مدددي ً الحسدداتا  فددً الضددف  الشرتٌدد   -5

 الف سطٌنٌ .
 فدً الحدد مد  الم دكي  التدً توا د   الدولٌد إ را  دراس  لتتٌا  أثر تطتٌدأ معداٌٌر المحاسدت   -6

 ف سطٌ . مدي ً الحساتا  فً
  

 
 
 
 
 المراجع

  أوةً: المراجع العربية
، تحددث "دور الم در  الترتدوي فددً ف سدطٌ  فدً تطدوٌر أدا  المع دم" .(5333) .غدا، إحسدا اآل *

: مناهج التع ٌم فً ل مإتمر الع مً الراتب ى ر ل  معٌ  المارٌ  ل مناهج وطرأ التدرٌس م دم 
 .ال اهرة، ال اهرة، مار ضو  مفهوم األدا ،  امع  ىٌ   مس

                    فدددً  النهدددوض تمهنددد  المحاسدددت  والمرا عددد "(. 5337) .التمٌمدددً، محفدددوظ، وزٌددددا ، ىمدددر* 
)المحاسدت  فدً  المإتمر الع مً األول لك ٌد  إدارة األىمدالوري  م دم  إلى  ."ال مهورٌ  الٌمنٌ 

 .األرد مإت ، ،  امع  مإت ، ىار المع وماتٌ : وايب وتحدٌا (
من ددورا   امعدد   ،الطتعدد  الراتعدد  ،(4)متددادم المحاسددت  . (533:) *  امعدد  ال دددس المفتوحدد .

 ف سطٌ .ال دس المفتوح ، 
الم دكي  التدً توا د  مرا عدً الحسداتا  "(. :>>4) محمد زٌدا .الحمود، تركً، وإتراهٌم، * 

 .947-4;8 (:7) 69، م    احدارة العام . "فً دول  الكوٌ 
الم دكي  التدً "(. 5>>4) .ورمضدا ، اداٌل ،حسد  محمدودويدايٌ ، ، را ً الحمود، تركً* 

 .455-:> (:7) :، مإت  ل تحوث والدراسا . "مرا عً الحساتا  فً األرد  توا  
دراس  تح ٌ ٌد  لمهند  تدديٌأ الحسداتا  ". (5337) العطار،  يل محمد.و* ال اطر،  الد ناار، 

 .8>5-594 (:96) 76، "والتؤمٌ م    المحاست  واحدارة فً يطر. 
سدت دام ال ت تدل مددي ً الحسداتا مدد  "(. 5336) ،زكرٌدا وادٌام، ولٌدد ،الددٌ  حسام ،ال دا * 

م  د  فدً األرد .  : دراس  مٌدانٌ  ى ى مكات  التديٌأ الكتدر تكنولو ٌا المع وما  فً التديٌأ
  .3>5->:5 (:5) 63، "دراسا ، الع وم احدارٌ 

  ال ار ً فً ال ركا  العوامل المإثرة فً ا تٌار مديأ الحساتا"(. 5336) *   ارم ، حسٌ .
 .55-4 (:4) 63، م    دراسا ، الع وم احدارٌ . ": دراس  مٌدانٌ المساهم  العام  األردنٌ 

الم كي  التً توا د  المحاسدتٌ  ال دانونٌٌ  الممارسدٌ  "(. 5339) * الدالهم ، س ٌما  ماطفى.
 .59-4 (:4) > حاست ،الم    العرتٌ  ل م. ": دراس  مٌدانٌ فً المم ك  العرتٌ  السعودٌ 
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دراس  م ارند  ل تنظدٌم المهندً لمهند  المحاسدت  والمرا عد  فدً " (.6>>4) الدٌ ، ىوض لتٌ .* 
المتحدددة و مهورٌدد  ماددر العرتٌدد  تهددد  وضددب نمددو ج الوالٌددا  المتحدددة األمرٌكٌدد  والمم كدد  

 ع  احسكندرٌ ، ام ك ٌ  الت ارة، ، رسال  دكتورا  غٌر من ورة،"ميئم لتنظٌم المهن  فً مار
 مار. احسكندرٌ ،
 47 (::>، )المحاس  ال انونً العرتدً. "المحاس  ال انونً ال ي نرٌد"(. 9>>4) * دهم ، نعٌم.

-49. 
اسددتطيع مٌدددانً حدددول وايددب مهندد  تددديٌأ الحسدداتا  فدددً األرد . "(. >;>4) دهمدد ، نعددٌم.* 

 .58-55 (:77، )"العرتً المحاس  ال انونً
إمكانٌدد  تطتٌددأ معدداٌٌر التددديٌأ الدولٌدد  فددً " (.;533) .سددى، ومطٌددر، رأفدد ، مدداهر مو* درغددام
 .>;-:7(: 4) ;5، الم    العرتٌ  لإلدارة. "دراس  مٌدانٌ  ى ى يطاع غزة: ف سطٌ 

تديٌأ الحساتا  فً ضو  معاٌٌر التديٌأ الدولٌ  واألنظم  (. 5339) .ىتد ال ادر * ال نٌتا ، ى ً
 .، األرد ىمادة التحث الع مً، ال امع  األردنٌ ، ىما . وتطتٌأ وال وانٌ  المح ٌ : نظرٌ 

وفاى ٌد  اسدت دام تكنولو ٌدا المع ومدا  فدً ىم ٌد  مدد  "(. 5336) .ىتدد ال دادر * ال نٌتا ، ى ً
 .;59-586 (:5) 63"، م    دراسا ، الع وم احدارٌ التديٌأ فً األرد . 

م     امع    المحاست  والمرا ع  تدول  الكوٌ . م اكل مهن"(. 5335الرا د، وائل إتراهٌم، )* 
 .465-436 (:5) >4، "الم ا ىتد العزٌز

 "كفا ة تنظٌم مهن  المحاست  فً األرد " (.5337) ، مناور، وأتو طتن  ، ىتد السيم.* السعاٌدة
 )المحاسدت  فدً ىادر المع وماتٌد : المإتمر الع مدً األول لك ٌد  إدارة األىمدالوري  م دم  إلى 
 .مإت ، األرد ،  امع  مإت ، وايب وتحدٌا (

مدد  التدزام مرا عدً الحسداتا  فدً "(. 5339) وأتدو أحمٌدد، محمدود فدإاد. * اٌام، ولٌد زكرٌا،
 (:5) 53، م     امعد  الم دا ىتدد العزٌدز: االيتاداد واحدارة. "األرد  ت واىد الس وا المهنً

494-53:. 
 المددإثرة فددً تددروز م ددكي  مهندد  المحاسددت : دراسدد   العوامددل"(. 5335) * اددٌام، ولٌددد زكرٌددا.

الم  دد  العرتٌدد  ل ع ددوم . "مٌدانٌدد  مطت دد  ى ددى ال ددركا  الاددناىٌ  المسدداهم  العامدد  األردنٌدد 
 .;56-544 (:5) >، احدارٌ 

: دراسدد  تح ٌ ٌدد  مهندد  تددديٌأ الحسدداتا  فددً األرد  والكوٌدد "(. 5;>4) * ىتددد هللا،  الددد أمددٌ .
 .484-464 (:5) >"، اسا ، الع وم احدارٌ درم    م ارن . 

المإثرة فً الت طٌط لعم ٌ  التديٌأ فً المكات  األردنٌ  فً العوامل "(. 5333* ىطا هللا،   ٌل، )
 .96-58 (:5) 49، م     امع  دم أ. "ضو  معٌار األهمٌ  النستٌ 

ألرد ، أسدتاتها وطدرأ ت وٌم م داكل مهند  المحاسدت  والتدديٌأ فدً ا"(. 3;>4) * ىطٌ ، س ٌما .
 .;6-:5، المإسس  العرتٌ  ل دراسا  والن ر. "ىي ها: دراس  مٌدانٌ 

 وريد  م دمد   ."وايب مهن  التديٌأ فدً لٌتٌدا"(. 5337) فرج، ىتد النتً، وال ضٌري، ماطفى.* 

)المحاسدددت  فدددً ىادددر المع وماتٌددد : وايدددب  المدددإتمر الع مدددً األول لك ٌددد  إدارة األىمدددالإلدددى 
 .األرد مإت ، ،  امع  مإت ، (وتحدٌا 

، ف سددطٌ ، الٌددوم م5337( لسددن  >ريددم )فييف فطييي     مهندد  تددديٌأ الحسدداتا يددانو  مزاولدد  * 
 .م5337/>/;

العوامددل المددإثرة فددً تحدٌددد أتعددا  "(. 5337) أحمددد سددتاىً، وال دداطر،  الددد نااددر. * يطدد ،
 امعد  الم دا ىتدد العزٌدز:  م  د ، "مرا ع  الحساتا : دراس  مٌدانٌ  تطتٌ ٌ  ى ى دول  يطر

 .;;4-486 (:5) ;4، االيتااد واالدارة
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المإتمر الع مً ، وري  م دم  إلى "وايب مهن  المحاست  وستل تطوٌرها" (.5337) .* الن ار، سها
)المحاسددت  فددً ىاددر المع وماتٌدد : وايددب وتحدددٌا (،  امعدد  مإتدد ،  األول لك ٌدد  إدارة األىمددال

 .مإت ، األرد 
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