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  صخمل

ذه تهدف  ىالدراسة ه هال إل ي تواج ى المشكالت الت دققي تعرف عل ابات م انونيين  الحس الق
ة   قطاع غزةالممارسين في  وانين   بالتشريعات سواء آانت مشكالت متعلق ة للمهن  والق أو ة المنظم

ة ب ات المهني طينيةالجمعي العمالء أو أو الفلس رى  ب كالت أخ ة مش راح أي ذلك اقت ك ال، آ ول لتل حل
كالت دت   . المش ة أع داف الدراس ق أه تبانة ولتحقي ى  اس ت عل ن وزع ه م ابات  عين دققي الحس  م

أساليب اإلحصاء الوصفي   ستخداماتم و ،ًامدقق) ٣٠(وعددهم  في قطاع غزة القانونين الممارسين
زام وجود  عدم   :ي، أوًالومن أهم نتائج الدراسة ما يل   .T-test) ت(تبار واخ ل الجهات     إل من قب

دور الفاعل     : ثانيًا  .التدقيق الدوليةالمحاسبة وبمعايير المنظمة للمهنة  ة بال ات المهني لم تقم الجمعي
ا  اط به ي والمن ر ف وعي نش دقق وو  وال دقيق ودور الم ة الت ة عملي ع بطبيع ف المجتم ه، تثقي اجبات

دقيق و ة الت وير مهن يم وتط ًا .تنظ دقيق    : ثالث ة الت ة بمهن ودة والمتعلق ريعات الموج وانين والتش الق
اً  .اآتشاف األخطاء والغش    عملية التدقيقالهدف الرئيس من  إن :رابعًا .تحتاج إلى تعديل : خامس

انون   ي فرضها الق ؤولياته الت ع مس ل وم م العم ع حج دقق م اب الم ًاس .ال تتناسب أتع دني : ادس ت
ًة    ة مقارن المهن األخرى  مستوى االهتمام من قبل الحكومة للمهن ابعاً  .ب ر الشريف    : س افس غي التن

دققي الح  :وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها، أوًال  .بين مدققي الحسابات ابات  توعية م س
مهنة تدقيق الحسابات  العمل على تعديل قانون مزاولة: ثانيًا .بأهمية االلتزام بآداب وسلوك المهنة

أن يضم في عضويته  ةشريطإعادة تشكيل مجلس للمهنة : ثالثًا .م٢٠٠٤لسنة ) ٩(الفلسطيني رقم 
: رابعًا .متخصصين في الشؤون المالية والمحاسبية واالقتصادية من مهنيين وأآاديميين وقانونيين

دريب    الترآيز على النوعية في تعليم المحاسبة والتدقيق في الجامعات ال   ام بالت فلسطينية، واالهتم
ل داني بشكل فاع ًا .المي ن: خامس د م د المزي ورش عق ات و ال ل الجمعي ن قب ة م دورات التدريبي ال

  .المهنية بهدف مواآبة أعضاء المهنة للمستجدات والتطورات في مهنة التدقيق
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Abstract 

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.  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 member’s latest and new developments in auditing. 
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  Introduction مقدمةال

رن  يفي فلسطين في الثالثينالحسابات تدقيق لقد بدأت مهنة  ا  ،الماضي  ات من الق دأت   لكنه ب
ام   ذ ع ي األردن من ر ف ام    ،م١٩٤٤تظه ل ع طين قب ي فلس ت ف د آان رآات ١٩٤٨وق م بعض ش
ا   ابا وشرآاه     يوساهمت في تطو    التدقيق التي مارست أعماله ل شرآة س ة مث دأت    ،ر المهن د ب وق

بشكل   هذا ساهموم ١٩٤٨عام  األردنإلى مهنة المحاسبة من فلسطين  تلانتقوأعمالها في القدس 
   .طوير الممارسة المهنية في األردني تف فاعل

تين    و ع الس ى مطل ابات     يلم يكن في فلسطين حت دقيق الحس ة ت نظم مهن وانين ت ام    ،ات ق وفي ع
م ١٩٦١ انون رق ي األردن الق در ف نة ) ١٠(م ص انون " م١٩٦١لس ة ق دقيق مزاول ة ت مهن

ا لتصبح في مصاف المهن وال      "الحسابات وم األخرى  محاوًال تنظيم المهنة واالرتقاء به د  ، عل وق
ة الفلسطينية     األردنطبق هذا القانون في  ق    باإلضافة إلى تطبيقه في الضفة الغربي م يطب ى  ول عل

ام     ،قطاع غزة ى ع ة حت رغم من    ١٩٩٧وقد استمر العمل بهذا القانون في الضفة الغربي ى ال م عل
  . )٢٠٠٧جامعة القدس المفتوحة، ( م١٩٦٧االحتالل الصهيوني للضفة الغربية عام 

عبارة عن خليط من القوانين التدقيق مهنة آانت القوانين التي تنظم أما في قطاع غزة فقد 
   .م١٩٩٧المصرية ومجموعة من األوامر العسكرية الصهيونية حتى عام 

لسنة ) ٥(من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القرار رقم  صدر م١٩٩٧في عام و
مزاولة قانون "م، ١٩٦١لسنة ) ١٠(ق القانون رقم وينص هذا القرار بتعميم تطبي ، م١٩٩٧
م صدر ٢٠٠٤وفي عام  .)١(جميع األراضي الفلسطينية على "األردني الحسابات تدقيقمهنة 

للعمل به في جميع  م٢٠٠٤لسنة ) ٩(رقم الفلسطيني قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات 
  .األراضي الفلسطينية

احثين واألآ      قدلو ر من الب د الكثي ة المحاسبة   ب العرب واألجانب   اديميين أآ دقيق  أن مهن والت
ى  بحاجة يوتطوير تنظيم إل الم العرب ي الع ال ،ف د : (أمث يم دهمش، خال ين نع د أم د اهللا، محم عب
ة مطر، و غزال ة  ،)… ,Willomtt, Perry, Lee، طالل أب وير مهن ة تط وال شك أن عملي

ة أو      ة متقدم ا في أي دول دقيق وتنظيمه ة   المحاسبة والت ذي     الوقوف  يتطلب نامي ى المستوى ال عل
د                ا والتي ق ى أدائه ائمين عل ي تواجه الق ى المشكالت الت م التعرف عل ة ومن ث ه المهن وصلت إلي

ابات   مهنة  بشكل خاص وعلى المدققتنعكس آثارها على أداء  دقيق الحس ام  ت ة،  ( بشكل ع الدالهم
يئًا   ة والتدقيقالمحاسبآما أن االرتقاء بمهنة  ،)٢٠٠٢الراشد، (و) ٢٠٠٦ في الدولة يجعل منها ش

ى    هذه وعليه فإن  ،)Hauworth, 1973(أخرى  لمتميزًا عما هو سائد في دو الدراسة تهدف إل
ابات   دققيم  المشكالت التي تواجهدراسة  انونيين الممارسين في قطاع غزة      الحس م   الق في عمله

  .تلك المشكالتلالحلول  احواقتروتأثيرها على تنظيم المهنة وتطويرها،  ودرجة أهميتها
  

                                                 
  .م، مجلة الوقائع الفلسطينية١٩٩٧لسنة ) ٥(قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم   )١(
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  Research Problem مشكلة الدراسة 

  :التساؤالت اآلتية محاولة اإلجابة عنتكمن مشكلة الدراسة في 

انونيين الممارسين في قطاع غزة؟         ما هي المشكالت التي تواجه  ابات الق دققي الحس ا  م وم
  المشكالت؟ ك؟ وما هي الحلول المقترحة لحل تلاألهمية النسبية لهذه المشكالت

  
   Research Objectivesأهداف الدراسة

دقيق في قطاع غزة       الدراسة إلى هذه تهدف المساهمة في عملية تطوير مهنة المحاسبة والت
انونيين   التي تواجوالمصاعب التعرف على المشكالت من خالل  )فلسطين( ابات الق ه مدققي الحس

دقيق   أهميتها وتأدرجة الممارسين في قطاع غزة، وتحديد  ة المحاسبة والت  .ثيرها على تطوير مهن
ة  ول المالئم راح الحل ا واقت ال وجوده ي ح كالت ف ذه المش ة ه ة  لمعالج ع البيئ تالءم م ا ي بم

طينية ى  الفلس ؤدي إل ا ي اء ب، مم ادة ف االرتق ة وزي توى المهن ادة مس ا وزي ات   عاليته ي بيان ة ف الثق
  .ومعلومات التقارير المالية المنشورة

  
  Research Importance ةأهمية الدراس

ابات           دققي الحس ه م ي تواج اعب الت كالت والمص ا للمش ي تناوله ة ف ة الدراس ن أهمي تكم
ة       ةساعد في قطاع غزة وتحديد أهميتها لمالقانونيين الممارسين  ة في الدول ة للمهن الجهات المنظم

ر    ه أث ى عمل    في مواجهة هذه المشكالت واتخاذ اإلجراءات المالئمة لحلها مما سيكون ل ال عل فع
ة  يؤدي إلى تعزيز ثقة ال هوهذا بدورمدققي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية،  مجتمع في مهن

اه     المحاسبة والتدقيق، ذه المشكالت ولفت انتب  آما تنبع أهمية الدراسة في تبيان األهمية النسبية له
  . ئمة لحل هذه المشكالتلها، وآذلك تقديم الحلول المال الجهات المنظمة للمهنة في قطاع غزة

  
  Research Hypothesesفرضيات الدراسة

  :لتحقيق أهداف الدراسة، فقد صيغت الفرضيات اآلتية

ى  ي قطاع غزة مشكالت  :الفرضية األول انونيين الممارسين ف ابات الق دققي الحس تواجه م
  . ٠.٠٥ داللةالمنظمة للمهنة عند مستوى  والقوانينالتشريعات تتعلق ب

ةالفرضي ي قطاع غزة مشكالت  :ة الثاني انونيين الممارسين ف ابات الق دققي الحس تواجه م
طينية  ة الفلس ات المهني ق  بالجمعي راجعين(تتعل بين والم ة المحاس دققين ،جمعي ة الم د ) وجمعي عن

  . ٠.٠٥ داللةمستوى 

ة ةالفرضي ي قطاع غزة مشكالت  :الثالث انونيين الممارسين ف ابات الق دققي الحس تواجه م
  .٠.٠٥ة بالعمالء عند مستوى داللتعلق ت
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انونيين الممارسين في قطاع غزة مشكالت           :الفرضية الرابعة ابات الق دققي الحس تواجه م
  .٠.٠٥ أخرى عند مستوى داللة

انونيين       : الفرضية الخامسة ابات الق دققي الحس ي تواجه م تزيد درجة األهمية للمشكالت الت
  %".٦٠"سبي المحايد الممارسين في قطاع غزة عن الوزن الن

ة دققي    :الفرضية السادس ه م ي تواج ة للمشكالت الت ول المقترح ة للحل ة األهمي د درج تزي
  ).٣(الحسابات القانونيين الممارسين في قطاع غزة عن الوسط الفرضي 

  
  حدود الدراسة

ى الم    ذه الدراسة عل دققي     رآزت ه ي تواجه م انونيين    شكالت والمصاعب الت ابات الق الحس
م أو الجهات الرسمية       ةمن وجه ين في قطاع غزةالممارس ة نظر عمالئه نظرهم وليس من وجه
ى استطالع    اقتصرت الدراسة  لذلك  للمهنة، انونيين الممارسين في      آراء عل ابات الق دققي الحس م

ائدة     فقط قطاع غزة ك بسبب الظروف الس م   ،باستثناء الضفة الغربية وذل ا ل تتعرض الدراسة    آم
ة العمل في مكاتب المحاسبة      للمشكالت والمصاعب دقيق في    المتعلقة بظروف أو بيئ قطاع  والت

   .غزة
  

  Previous Studies' الدراسات السابقة

دوريات   ن ال د م ت العدي لمجالت المحاسوحفل ن  ةواإلدار دواالقتصا بة والتموي د م بالعدي
ي تناولت    ي تواج البحوث والدراسات الت دققي ه المشكالت الت ابات في دول  م د  الحس ة وق مختلف

ة     ف ؛ أما في قطاع غزة   اتفقت نتائجها على وجود العديد من المشكالت المختلفة م يجد الباحث أي ل
ي تواجه       ابقة تناولت المشكالت الت دققي دراسة س انونيين الممارسين    م ابات الق نتناول  و ،الحس س

  .أهم هذه الدراساتفيما يلي 

  )٢٠٠٦الدالهمة، (دراسة  .١

ى  دفت إل ى اله رف عل هالتع ي تواج كالت الت ي  مش ين ف انونيين الممارس بين الق المحاس
العمال    ة ب كالت متعلق ت مش واء آان عودية س انونيين أو    ءالس بين الق عودية للمحاس ة الس أو بالهيئ

  .باألنظمة والقوانين المتعلقة بالمهنة أو أية مشكالت أخرى

التفرغ لممارسة    ال زامإل ن هناك العديد من المشكالت أهمها،وبينت نتائج الدراسة أ دققين ب م
نظرة والتنافس غير الشريف بين المدققين، و ،الءمة أتعاب المدقق مع حجم العملعدم مو ،المهنة

  .اآتشاف الغش واألخطاء بأنهين إلى الهدف من عملية التدقيق المستفيد

د    صت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها،وخل ى     وضع أسس لتحدي دققين وحد أدن أتعاب الم
ة      و بلألتعا دقيق في الجامعات السعودية والعربي  الترآيز على النوعية في تدريس المحاسبة والت

ة        ة في مكاتب المحاسبة والمؤسسات المختلف زام ووإلزام الخريجين بفترة تدريب معين دققي  الت  م
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ة،       ة للمهن وانين المنظم ة والق رام األنظم ي واحت لوك المهن د الس ابات بقواع وعي  والحس ر ال نش
  .المحاسبي بين جمهور مستخدمي التقارير المالية والتثقيف

 )٢٠٠٤فرج، والخضيري، (دراسة  .٢

دفت  ى ه ات إل ات والمنظم ا من حيث دور الهيئ ي ليبي ابات ف دقيق الحس ة ت ع مهن ان واق تبي
ذلك    ة، وآ ى تنظيم المهن ة بممارسة    المشرفة عل ا عالق ي له وانين الت استعراض التشريعات والق

  . المهنة

 .مناط بها في تنظيم وتطوير المهنةج الدراسة أن هذه المنظمات لم تقم بالدور الومن أهم نتائ
اك نقص و ةوقصور هن يم المهن ة بتنظ ريعات المتعلق ال التش ي مج لوك  ف ل الس ود دلي دم وج وع

  .، وسيطرة الدولة على أعمال التدقيق مما أفقد المهنة معناهاالمهني

التعليم المحاسبي من خالل      وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها، ضر ام ب ورة االهتم
ة  الحديثة ذوالمستجدات مواآبة التطورات  ة بالمهن ة المحاسبين     ات العالق راجعين وحث نقاب  والم

على إصدار مجلة علمية ومهنية متخصصة وإصدار معايير في مجال المحاسبة   الليبية القانونيين
ى  الن الدولة والنقابة فيما يتعلق ب، والتنسيق بيالليبيةمع البيئة  تتالءموالتدقيق  تنظيم واإلشراف عل
  .المهنة

 )٢٠٠٤الخاطر، والعطار، (دراسة  .٣

ي الحسابات في قطر وحلولها من  رآزت على التعرف على أهم المشكالت التي تواجه مدقق
  .نظرهم، وعالقة هذه المشكالت والحلول ببعض الخصائص الشخصية للمدققين ةهوج

ة     وبينت نتائج الدراسة أن أهم المشكالت التي تواجه مدققي الحسابات تتمثل في عدم مالءم
ة   أتعاب التدقيق مع حجم العمل، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية في المنشآت التي تجرى لها عملي
ة، وعدم وجود      اتر منتظم التدقيق، وغياب دور الجمعيات المهنية، وعدم إلزام المنشآت بمسك دف

  .نةقانون آداب وسلوك المه

دققين       بين والم ة للمحاس ة مهني وين جمعي ا، تك يات أهمه دة توص ى ع ة إل وخلصت الدراس
دقيق،   ين     والقطريين تشرف على تطوير وتنظيم مهنتي المحاسبة والت اون والتنسيق ب ترسيخ التع

ة قطر      :مثل ،الجهات المعنية بمهنتي المحاسبة والتدقيق دقيق وجامع  ديوان المحاسبة ومكاتب الت
ة           لمو...  ي أنظم ة في قطر بتبن ع الشرآات العامل زام جمي ة، وإل اجه المشكالت التي تواجه المهن

  .   محاسبية ورقابية تتالءم مع متطلبات العصر

 )٢٠٠٤ السعايدة، وأبو طبنجة،(دراسة  .٤

رات    ى الثغ ي األردن والتعرف عل بة ف ة المحاس تعراض مراحل تطور مهن ى اس دف إل ته
  . م٢٠٠٣لسنة ) ٧٣(لتنظيم المهنة رقم  الموجودة في القانون المؤقت
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بة،    رع المحاس ومن أهم نتائج الدراسة أن القانون أعاد تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وأهمل ف
اد            و ى اعتم انون صراحة عل م ينص الق ة، ول ة في تنظيم المهن دخل الدول زاد القانون من درجة ت

  .معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في األردن

م  ن أه ة   وم رات المهني دارك الثغ ن أجل ت ت م انون المؤق ي الق ادة النظر ف التوصيات، إع
ة،    قي المهن راز ش ه وإب ة في ة،   ووالتنظيمي يم المهن ي تنظ ومي ف ود الحك يص الوج ضرورة وتقل

    .ةنهالمختصة والمهتمة عند تطوير الم آافة الفئات إشراك

 )٢٠٠٤النجار، (دراسة  .٥

  .بة وسبل تطويرها في األردنهدفت إلى دراسة واقع مهنة المحاس

ام من   -لتطوير مهنة المحاسبة - ومن أهم نتائج الدراسة أنه ال بد : جوانب هي   ةبثالث  االهتم
  .المستفيدون من خدمات المهنة، ووسائل الممارسةوالممارسون للمهنة، 

ضرورة  و، للمدققينلمحاسبين وآخر لمهنة البتنظيم  خاص ومن أهم التوصيات، سن تشريع
ة،      المحاسبة والتدقيق الدولية بحيث تبمعايير  تزاماالل وانين الوطني ة والق العمل  ونسجم مع األنظم

  .على تقليل الفجوة بين التعليم المحاسبي والممارسة العملية

 )٢٠٠٤زيدان، والتميمي، (دراسة  .٦

المعوقات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في اليمن وسبل لتعرف على أبرز ت إلى اهدف
  . آفاءتها وتفعيل دورها في المجتمع التغلب عليها، وزيادة

ة، أ  ائج الدراس م نت ن أه ي  وم ل ف ة تتمث كالت المهن رز مش صن أب ة  نق ريعات القانوني التش
دقيق  المختص بة والت ة المحاس وير مهن دار التش    و ة بتط ن إص ؤولة ع ة المس اب الجه ريعات غي

ة   و ،المحاسبة والتدقيقبمعايير  االلتزامغياب و الالزمة لتطوير المهنة ي لجمعي غياب الدور المهن
ين  انونيين اليمني بين الق ع،    ،المحاس ي المجتم دقق ف دور الم طحية ل رة الس د والنظ اب القواع وغي

  .المنظمة للسلوك المهني

ومن أهم التوصيات، ضرورة إنشاء معهد متخصص للمحاسبة والتدقيق لتدريب المحاسبين  
ة   ةعالي وتأهيلهم بكفاءات علمية ة للمهن ، والعمل على إعادة النظر في التشريعات القانونية المنظم

  .تفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيينو

 )٢٠٠٢الراشد، (دراسة  .٧

ة الكويت وسبل    ابربإ اهتمت ز المشكالت والمعوقات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات بدول
  .و تطوير المهنةالتغلب عليها وزيادة آفاءة مكاتب التدقيق نح

ة  هنة تتمثل في عدم وجود ميثاق شرفن أبرز مشكالت الم، أومن أهم نتائج الدراسة  ،للمهن
زام  اب االلت ة وغي ايير المهن وابط ومع انوني بض بين   و ،الق ة المحاس ي لجمعي دور المهن اب ال غي
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ة راجعين الكويتي ع   ،والم ي المجتم دقق ف دور الم طحية ل رة الس د او، والنظ اب القواع ة غي لمنظم
  .للسلوك المهني

ة    يات الدراس م توص ن أه اق   ،وم ي ميث رورة تبن رف  ض ة ش ة    ،للمهن ر لجمعي ودور أآب
ة  راجعين الكويتي بين والم ة  المحاس بين للمهن ل المنتس ادة تأهي اب  و، وزي د أتع وضع أسس لتحدي

ؤولياتهم  ودهم ومس ع جه دققين تتناسب م دقي  و ،الم بة والت ايير المحاس ي مع ي تبن تمرار ف ق االس
    .الدولية

 )١٩٩٧الحمود وإبراهيم، (دراسة  .٨

  .دولة الكويت الحسابات في تبيان المشكالت التي تواجه مدققيهدفت إلى 

دققي وقد توصلت الدراسة إلى  ابات   أن م د من المشكالت       الحس في الكويت يواجهون العدي
ابات والعمالء        دققي الحس ة م ة وجمعي ة للمهن القوانين المنظم ذه المشكالت   أآث  ومن  ،تتعلق ب ر ه

دققين   أهمي ة نظر الم ي      :ة من وجه ين     او عدم وجود قواعد للسلوك المهن ر الشريف ب افس غي لتن
اب دور ا و ندققيالم ة    غي ة للمهن ة المنظم ات المهني ا     و لجمعي بية متع ايير محاس رف عدم وجود مع

دري ضريبة رفض مقو ،مناقشة عزلةوعدم إعطاء القانون للمدقق حق  عليها تالئم البيئة الكويتية
  .الدخل للحسابات المدققة في آثير من األحيان من غير مبرر

 )١٩٩٢، وقاقيش، ورمضان ،الحمود(دراسة  .٩

دف ى  ته رازإل دققي  إب ه م ي تواج كالت الت ي  المش ابات ف ق  األردنالحس بابها وطرائ وأس
  .عالجها ودرجة أهميتها

ائج  وقد توصلت الدراسة  ة إلى عدة نت ي يو المشكالت  ب متعلق ا  الت ابات   دققوم اجهه في  الحس
دخل : األردن وهي محددة  عدم وجود قواعد    و ،تدني مستوى الثقة بين المدققين ودائرة ضريبة ال

ي لوك المهن رآات الم  ،للس دى الش ة ل ة الداخلي ة الرقاب ةوضعف أنظم اب  ،دقق دم تناسب أتع وع
  .بالبيئة األردنيةر تدقيق خاصة وعدم تبني معايير محاسبية ومعايي ،المدققين مع حجم العمل

 )١٩٨٩دهمش، (دراسة  .١٠

دققي   الدراسة إلى هذه هدفت  ي تواجه م ابات  تبيان المشكالت الت في األردن مع إدارة    الحس
  .بشكل رئيس شرآةال

ة، أ ائج الدراس ت نت رز المشكالتوبين ي ن أب ل ف ة   :تتمث دم آفاي دققين وع ين الم ة ب المنافس
وفير إدارة الشرآة لل     دقق وعدم ت ة لعمل    تأهيل الم أثير إدارة الشرآة    معلومات الالزم دقق وت الم

 .على استقاللية عمل المدقق، وعدم توفر الوعي الكافي لدى المدققين بأخالقيات المهنة
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 )١٩٨٢عبد اهللا، (دراسة  .١١

دف ويتي  ته ي والك دقق األردن ي للم ي والعمل ل العلم ة التأهي ى دراس ي ضوء إل ة ألا ف نظم
ابات   منوالقوانين المنظمة للمهنة  حيث الشروط الالزمة لمزاولة المهنة وآذلك تعيين مدقق الحس

  .ومسؤوليات المدقق اعد السلوك المهني وحقوق وواجباتوتعدد المحاسبين وتحديد األتعاب وقو

ة    نهضرورة أن يكون الترخيص لمزاولة موقد خلصت الدراسة إلى  ة مهني ة التدقيق من جه
ي  تور أخالق ة وضرورة وضع دس ارف ال حكومي دقيق متع ايير ت د ومع زام بقواع ة، وااللت للمهن

  .عليها

  )١٩٨٠عطية، (دراسة  .١٢

  .هنة المحاسبة والتدقيق في األردنمشكالت م تقويمإلى هدفت 

ائج الدراسة،    ل في أن     أومن أهم نت رز المشكالت تتمث اك نقص  ن أب ل العلمي     ًاهن في التأهي
دقيق الم     ى الت ر عل ة تقتص ابات وأن المهن دقق الحس اءة اإلدارة    لم دقيق آف تم بت م ته ط ول الي فق

داف دقيق األه اعي وت دقيق االجتم دأ  ،والت ع مب ًا م ق آلي ة المنشورة ال تتواف وائم المالي ا أن الق آم
ة     و ،اإلفصاح المحاسبي ة األردني تالءم مع البيئ ، تطبيق مفاهيم وإجراءات محاسبية مستوردة ال ت

    .عاروعدم تطبيق محاسبة التضخم رغم ارتفاع األس
  

  الخالصة

تنتج ن  يس ابقة م ات الس ن   أن الدراس اني م ي تع وطن العرب ي ال دقيق ف بة والت ة المحاس مهن
ق يدقالءمة أتعاب الت عدم م) ٢ .لممارسة المهنة تفرغلبا مدققينال إلزام )١: أهمهاعديدة  مشكالت

ة ا  الهدف من إن )٤. التنافس غير الشريف بين المدققين )٣. مع حجم العمل دقيق عملي اآتشاف   لت
دور ال وتق الالمهنية المنظمات ) ٥. الغش واألخطاء ة      م بال ا في تنظيم وتطوير المهن اط به  )٦ .من

دقيق    تنظيم ونقص التشريعات القانونية المختصة ب ة المحاسبة والت ة    )٧. تطوير مهن ضعف أنظم
دقيق   ة الت زام ا  ) ٨ .الرقابة الداخلية في المنشآت التي تجرى لها عملي اتر    عدم إل لمنشآت بمسك دف

بية    ) ١٠. عدم وجود قانون آداب وسلوك المهنة) ٩. منتظمة ادئ المحاس ق المب عدم االلتزام بتطبي
ا يدرسه      ) ١٢. تعرض المحاسب لضغوط من اإلدارة   ) ١١. المتعارف عليها ين م وجود فجوة ب

ة لمواآب     ) ١٣. المحاسب وما يجده في الحياة العملية دريب آافي رامج ت ة المستجدات  عدم وجود ب
ر من         ) ١٤. في مهنة المحاسبة والتدقيق ة في آثي ابات المدقق دخل للحس دري ضريبة ال رفض مق

  . تدني مستوى الثقة بين المدققين ودائرة ضريبة الدخل) ١٥ .األحيان من غير مبرر
  

  أهم ما يميز هذه الدراسة

د  ى  ُتع ة األول ة المحاول ذه الدراس م الباحث –ه ة المش -حسب عل ه لدراس ي تواج كالت الت
اس  آما تم أيضًا  ،لقانونيين الممارسين في قطاع غزةمدققي الحسابات ا استخدام أسلوب جديد لمقي
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أي أن اإلجابة تكون في شكل نسبة      ؛ذي النقاط الخمس (Five Point Likert Scale) ليكرت
  .، وهذا يعطي إجابات أآثر دقة)X(أو  )(عالمة بدًال من  %)٧٧مثًال ( مئوية

  
 اإلطار النظري

  دقيقنشأة مهنة المحاسبة والت

ات   البدايات الحقيقية  ترجع في حرآة التطور العلمي في مجال التدقيق إلى ظهور أول الكتاب
ع  تي رآزت م، وال١٨٦٩عام " ماتنهايم"المرشدة للكاتب  على االقتراحات الخاصة باآتشاف ومن
ًا   تعد مهنة التدقيق و ،)Moyer, 1951(الغش واألخطاء  من المهن المهمة التي تلعب دورًا رئيس

و ال   ى         وحيويًا في تقدم ورقي ونم د نشأت الحاجة والطلب عل ع، ولق وحدات االقتصادية والمجتم
ة،      رهم من ذوي العالق ة وغي خدمات التدقيق من قبل المقترضين والمستثمرين والجهات الحكومي

بية،     وذلك نتيجة وجود تعارض في المصالح بين المسؤولين عن إ ديم المعلومات المحاس عداد وتق
ي تتضمن    ة الت وائم المالي تخدمي الق ة   ومس رة الالزم وفر الخب دم ت ة ع ات، أو نتيج ذه المعلوم ه

 حيث إن  ،لمستخدمي القوائم المالية لفهم وتفسير ما تحويه من معلومات والتحقق من مصداقيتها    
ادة جودة      خدمات التأآيد التي يقدمها المدقق تتضمن مجموعة من الخ   " ى زي ي تهدف إل دمات الت

   .)Gray and Manson, 2005" (المعلومات التي تقدمها اإلدارة

ا أ ا آم ا ومكانته ا دوره ا من المهن األخرى آالطب والهندسة له بة آغيره ة المحاس ن مهن
اج        ا ال تحت ا من المهن بأنه وأهميتها في المجتمعات المتطورة، وتمتاز مهنة المحاسبة عن غيره

ا يحتاجه المحاسب         إلى ت وتر، وآل م تثمار في صناعة الكمبي قنية عالية أو استثمار مكلف آاالس
ق الم   ل وتطبي ي،    هو فقط الدراسة والتأهي زام بالسلوك المهن قيها     علومات وااللت ة بش ا أن المهن آم

ي ى إبداعه المهن ه وعل ل المحاسب وتدريب ة تأهي درات ونوعي ى ق د عل دقيق تعتم بة والت  .المحاس
ائها    فحيوي ة أعض درة ورغب ى ق د عل ة تعتم بة آمهن ذه   ة المحاس ة ه ؤوليات لمواجه ول المس لقب

ع   ؤوليات تق ث إن المس ديات، حي ى التح ة األول ة  بالدرج ة لتهيئ ات المهني ات والهيئ ى الجمعي عل
  .)١٩٩٦دهمش، (أعضائها 

ة المحا أ )Blauch, 1956(ولقد بين  ثالث     ن مهن ز ب دقيق يجب أن تتمي خصائص   سبة والت
ي  ة ه ري متخصص،       : رئيس دريب فك ة وت ة جامعي ن درج ل ع يم ال يق ن التعل اٍل م توى ع مس

اح ايير للنج ة وليست ذات     ومع ة وأخالقي ة مثالي ي ذات طبيع ي األداء المهن داع ف اءة واإلب والكف
طابع مادي، وجمعيات مهنية تكرس مجهودها ليس فقط للحفاظ على جودة الخدمات المهنية ولكن 

  .لك الخدمات واالرتقاء بجودتهاأيضًا لتطوير ت

اة فتصبح        يعد تدقيق الحسابات وإن ة بالحي ات المالي ذي يغذي البيان بمثابة الشريان األبهر ال
اة   ي أوصاله الحي دب ف ذي ت د ال ا الجس ود وآأنه ة ووج هذات قيم دم في ياب ال ة  .بانس دقيق آلم الت

تقه ة  مش ة الالتيني ن الكلم ي " Audit"م ي تعن تمع"والت و يس ا أ ."ه ة آم ود مهن ن ضرورة وج
دقيق    تمثلت وقد التدقيق تنبع من ضرورة تلبية حاجات المجتمع،  دايات    أهداف الت األساسية في ب

  . )٢٠٠٦الذنيبات، ( ظهوره في اآتشاف الغش واآتشاف األخطاء الفنية واألخطاء في المبادئ
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  واقع مهنة تدقيق الحسابات

فلسطين والوطن العربي بصفة عامة هي إحدى ن مهنة تدقيق الحسابات في إ يمكن القول
المهن التي دخلت النشاط االقتصادي منذ زمن قصير نسبيًا، وقد زاد االهتمام بهذه المهنة في 

تصادية واجتماعية العقود الثالثة األخيرة وذلك نتيجة لما شهدته البالد العربية من تطورات اق
افقها من انفصال للملكية عن اإلدارة، وبالتالي تمثلت بإنشاء الشرآات المساهمة وما ر متسارعة

ظهور الحاجة إلى وجود شخص مستقل ومحايد لطمأنة أصحاب األموال من مالكين ومقرضين 
على سالمة أموالهم، وآذلك أسهمت التغيرات االقتصادية في العالم العربي آتوسع اإلنفاق العام 

ات وتوسع نشاطها إلى خضم النشاط والمشاريع المشترآة ودخول الشرآات متعددة الجنسي
يرات في الفكر المحاسبي والتطبيقات ياالقتصادي في الوطن العربي تطلب هذا إحداث تغ

  ).٢٠٠٨ ،درغام، ومطير( المحاسبية السائدة

هتمام بتنظيم المهنة في سائر األقطار العربية ولكن هذا االهتمام لم يكن هناك ا حظوقد لو
لمهنة لتقابل مثيالتها في العالم المتقدم، ويالحظ في هذا المجال أن بالقدر الكافي للنهوض با

شرآات التدقيق األجنبية ما زالت تسيطر على الجزء األعظم من سوق التدقيق العربية، فالدول 
العربية شأنها شأن الدول النامية األخرى تشكو من قصور أنظمة المعلومات واألنظمة المحاسبية 

إن مهنة التدقيق ترتبط ارتباطًا وثيقًا وآليًا باألنظمة المحاسبية فإن وضع وحيث  ،المرتبطة بها
   .عكس بشكل مباشر على مهنة التدقيقالمحاسبة وأنظمتها ين

وعليه فإن ما تعانيه مهنة المحاسبة والتدقيق من نقص في المحاسبين المؤهلين عالوة على 
مهنة مستقلة لها آيانها الخاص وإنما آمهنة النظرة االجتماعية المتدنية للمهنة حيث ال تعامل آ

ن المهنة في الوطن العربي ما زالت تفتقر إلى روح اعتبارات قانونية، يدعو إلى القول بأتمليها 
  ).٢٠٠٨مطير، ودرغام، ( مواآبة التطور السريع في العالم

لماضية، قد شهدت مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين توسعًا آبيرًا خالل السنوات العشر او
. آما يتجلى ذلك من خالل عدد مكاتب التدقيق المرخصة أو عدد العاملين في هذه المكاتب

وبالطبع فإن السبب الرئيس لهذا التوسع هو الزيادة الكبيرة التي طرأت خالل األعوام األخيرة في 
ها عدد الشرآات التجارية والمنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، والتي تعمل جميع

إال أن النمو  حسابات مدققة من قبل مكاتب مرخصة،بموجب أنظمة واتفاقيات تقتضي تقديم 
مة في بنية شرآات التدقيق، مما أدى قد رافقه حصول بعض التشوهات المه السريع لهذه المهنة

ولعل أبرز هذه الخصائص والتشوهات ما يأتي  كاسات جوهرية على أداء آثير منها،النع
)www.cpsd.ps/ar/activities/Tamk-Research-summary19.html, 20/5/2007(:  

لم يطبق في عملية ترخيص وإعادة ترخيص مكاتب التدقيق مواصفات وشروط مهنية تضع  .١
  .ضوابط فعالة تتعلق بمستوى أداء هذه المكاتب

  .تدقيق للسيطرة العائلية بشكل آبيرتخضع آثير من مكاتب ال .٢
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الدولية للسوق الفلسطيني إلى انعكاسات بعيدة األثر على هذه لقد أدى دخول شرآات التدقيق  .٣
  .ًايجابيًا والبعض اآلخر سلبيآان بعضها إالصناعة، 

وهناك عدد آبير من االقتراحات الرامية لمعالجة أسباب المشكالت الراهنة التي تواجه 
سوف يؤدي أنه م ٢٠٠٤لسنة ) ٩(القانون رقم  من يتوقعآما  وتحول دون تطورها،مهنة التدقيق 

إلى المساهمة في معالجة مختلف القضايا والمشكالت التي تعيق تطوير هذه المهنة والتأآيد على 
   :اإلجراءات واالعتبارات اآلتية إتباع

)www.cpsd.ps/ar/activities/Tamk-Research-summary19.html, 20/5/2007:(  

دقيق، حيث إن      ئنانإن إقرار القانون الجديد ال يشكل سببًا آافيًا لالطم .١ ة الت تقبل مهن على مس
لذلك يجب أن   ث تجاوزات من قبل الجهات المعنية،بعض مواد القانون ال تزال تسمح بحدو

  .يتم وضع ضوابط لهذه العملية من خالل أنظمة تفصيلية متخصصة

ة       .٢ ات المستخدمة لمراقب م اآللي  يمكن لمجلس المهنة الذي ينص عليه القانون أن يشكل أحد أه
وير أد  ة لتط كالتها ووضع السياسات الالزم ة وتشخيص مش ذه المهن ف أوضاع ه اء مختل

ا،   ة به ة           الجهات ذات العالق دققين في مجلس المهن ة الم ي جمعي ذا يفترض أن يكون لممثل ل
ة      ة والرقابي واحي القانوني دور فعال وضاغط باتجاه تحقيق مصالح أعضائها، خاصة من الن

  .والتدريبية

دقيق، خاصة في            يفترض أن تلعب  .٣ ة الت ة في تطوير مهن ر فاعلي دققين دورًا أآث ة الم جمعي
دريب ألعضائها من خالل دورات ت       : المجاالت اآلتية وفير فرص الت ة  المساعدة في ت أهيلي

ى مستوى الجودة،     ومتخصصة،  ر عل دى      وفرض رقابة أآب دفاع عن مصالح أعضائها ل ال
ة،    ر الحكومي ز  والمؤسسات الحكومية وغي ادي      فرض الت ى األعضاء بالنسبة لتف ر عل ام أآب

عرية ة الس ل،  المنافس ي العم ن    وف ال م در فع وفير ق ة لت ة المختص ات الرقابي ة الجه مطالب
داد   ات إع بة آللي انون بالنس ام الق ا بأحك ن التزامه د م ى إدارات الشرآات والتأآي ة عل الرقاب

جيع التوج    ة، وتش ة العام ات الهيئ د اجتماع ة وعق ابات الختامي ب  الحس دماج مكات و ان ه نح
  .التدقيق المحلية

دريب   دورًا أساسًا في عملية توفير فرص  هناك مجال واسع ألن تلعب الجامعات المحلية .٤ الت
  .المتخصص للعاملين في هذه المهنة

ة المانحة أن تلعب دورًا مهيمكن للمؤسسات  .٥ ذآر، الدولي الفة ال ذ التوصيات الس ي تنفي ًا ف م
ود      ة         خاصة من خالل دعم الجه املين في مهن دريب المستمر للع وفير فرص الت ة لت الرامي

  . التدقيق
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  الدراسة التطبيقية

  Research Methodology  منهجية الدراسة

ذي ي ستخدأتحقيق أهداف الدراسة من أجل  ة    م المنهج الوصفي التحليلي وال ه طريق عرف بأن
اول أ ي البحث تتن ا هي دون  حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسةف اس آم والقي

ا      تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن ا فيصفها ويحلله ا،  اآل(يتفاعل معه  ،)٢٠٠٢غ
ة ا     الدراسة يةشتمل منهجتو ا، ومجتمع وعين لدراسة،  على تحديد مصادر البيانات ووسائل جمعه

تبانة الدراسة ا واس يومكوناته اليب اإلحصائية المستخدمة ف ق واألس ل، ويمكن  ، والطرائ التحلي
  : أتيإيجاز ذلك فيما ي

  والمعلومات جمع البيانات مصادر .١

  : اعتمد الباحث على مصادر البيانات والمعلومات اآلتية

 تتمثل في إعداد استبانة خصيصًا لهذا الغرض :المصادر األولية.  

  ة ادر الثانوي ة والمت     :المص ات الدراس اء أدبي ة واستقص ي مراجع ل ف ب   تتمث ي الكت ة ف مثل
وث  االت والبح ت والمق ي تناول ًا الت ة، خصوص ة واألجنبي دقيق   العربي بة والت ة المحاس مهن

  .بشكل عام والمشكالت التي تواجهه مهنة المحاسبة والتدقيق بشكل خاص

  أداة الدراسة  .٢

ة    اتم مراجعة أدبيات المحاسبة والتدقيق وذلك من خالل استعر ابقة المتعلق ض الدراسات الس
تبانة       بموضوع الدراسة وا ال في تصميم االس ر الفع ا األث ان له ذ    ،لتي آ رز ه الدراسات   هومن أب

 ودراسة  ،)٢٠٠٢الراشد،  (و ،)٢٠٠٤الخاطر والعطار،   (، ودراسة  )٢٠٠٦الدالهمة، (دراسة 
تبانة         )٢٠٠٢صيام، ( ئلة االس ات بحيث تغطي أس تبانه خصيصًا لجمع البيان ، ومن ثم تصميم اس

  . فرضيات الدراسة

  تبانةمكونات االس .٣

تبانة آإحدى أدوات الدراسة، وتكونت من قسمين، هدف األ      م استخدام االس ى  ت ا إل ول منه
  .أسئلة )٥(ويحتوي على  جمع معلومات عامة عن المجيب،

  :هيمحاور رئيسة  ةإلى خمس هقسيمتم تبينما القسم الثاني 

في قطاع مهنة للالمنظمة  والقوانينبالتشريعات  المتعلقةيتناول المشكالت  :المحور األول
  .فقرة) ١١(غزة ويتكون من 

جمعية المحاسبين (بالجمعيات المهنية الفلسطينية  المشكالت المتعلقةيتناول  :المحور الثاني
  .فقرات) ٦(ويتكون من ) وجمعية المدققين ،والمراجعين

  .فقرات) ٧(ويتكون من  المشكالت المتعلقة بالعمالء :المحور الثالث
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  .فقرة) ١٥(الحسابات ويتكون من  جه مدققيمشكالت األخرى التي تواال :المحور الرابع

 الحسابات القانونيين الممارسين يالحلول المقترحة لمشكالت مدقق :المحور الخامس
  .فقرات) ٨(ويتكون من 

ادًا عل     ددت اعتم أوزان ح رجح ب ابي الم ط الحس د المتوس م تحدي د ت رت ـاس ليكـى مقيـوق
(Five Point Likert Scale) الخمس، وذلك على النحو اآلتي ي النقاطذ :  

 موافق بشدة موافق  محايد غير موافق  بشدة غير موافق  التصنيف
  ١٠٠-٨١  ٨٠-٦١  ٦٠-٤١  ٤٠-٢١  ٢٠-٠  النسبة المئوية

  مجتمع وعينة الدراسة .٤

ين  انونيين الممارس ابات الق دققي الحس ع م ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم زة يتك اع غ ي قط  ف
انونيين الفلسطينية     حسب سجالت  ( ًامدقق )٥٤(عددهم و ابات الق دققي الحس ة م ، )م٢٠٠٧، جمعي

ون في    دقيق    والذين يعمل الغ عددها     بمكاتب المحاسبة والت حسب  ( ًامكتب ) ١١٣(قطاع غزة والب
إال أنه لم يتم استعمال الحصر   ،)م٢٠٠٧لسنة  سجالت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية

ة عشوائية تناسب       ،إذ تم اللجوء إلى أسلوب المعاينة ،الممارسين للمدققينالشامل  م سحب عين وت
  : (Sekaran, 2005)ية للخطوات اآلت هذه الدراسة وفقًا

 ستبانة أولية بشكل عشوائي ومن خالل الردود تم حساب المتوسطات ومن   ا) ١٥(تم توزيع  .١
اين     م حساب التب ات فوجد أن     σ²ث ة    وسمح ال  σ² = 0.203لإلجاب أ معاين  = eباحث لخط

  . = z+ 1.96فإن القيم الحرجة % 95وبإختيار مستوى ثقة مساوي لـ  0.05

  بتطبيق القانون  .٢

N =  Z2 σ2 

        e2 

  :نجد أن حجم العينة

N = (1.96)2 (0. 203)2/(0.05)2 = 63.32  =  64 

دود   .٣ ع مح ون المجتم رًا لك ع     ًاونظ حيح المجتم ل تص تخدام عام م اس د ت  )PCF(فق
Population Correction Factor وبالتالي تعديل حجم العينة ليصبح:  

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

                         N + (p – 1)       64 + (56-1) 
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ائي   ة النه م العين اد حج م إعتم ذا ت ون ل ينليك دققًا ثالث ع ا ،م م توزي د ت ل وق تبانة لك دقق س م
ع      م توزي د ت ي موضع الدراسة ولضمان سرعة إنجاز البحث فق ى   ا نأربع تبانة عل ي س دقق  نأربع  ًام

  .ستبانة مستلمة مجابة بشكل آامل وموضوعيآتفاء بأول ثالثين اتم اال غير أنه

  الطرائق واألساليب اإلحصائية المستخدمة .٥

وم اال ـدام برنامـاستخم ـتث ـراض البحـوألغ ائية للعل ة اإلحص ة ج الحزم جتماعي
Statistical Package for Social Sciences (SPSS)   ق للقيام بعملية التحليل، وتحقي

د ث،  األه ذا البح ار ه ي إط ة  اف الموضوعة ف توى دالل تخدام مس م اس ا ت د %)٥(آم ، وُيع
ة  )Sekaran, 2005(مستوى مقبوًال في العلوم االجتماعية بصفة عامة  ، ويقابله مستوى ثق

اوي  ث، و   لتف%) ٩٥(يس ا الباح ي يجريه ة الت ائج الدراس ير نت د س اليب  ق تخدام األس م اس ت
  :اآلتية اإلحصائية

 .تتكراراالنسب المئوية وال .١

 .اختبار ألفا آرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .٢

   .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .٣

ع الت    ـوف لمعرف ـسمرن – روفـار آولومجـاختب .٤ ات هل تتب وع البيان ع الطبيعي أم ال   ة ن وزي
)1- Sample K-S(.  

 .One sample T- testاختبار  .٥
  

  صدق وثبات االستبيان

  :آاآلتي قام الباحث بتقنين فقرات االختبار وذلك للتأآد من صدقه وثباته

  صدق فقرات االختبار

 .التأآد من صدق فقرات االختبار بطريقتينتم 

  أداة الدراسةصدق  .١

ة     ) ٧(ة من المحكمين تألفت من  تم عرض االستبانة على مجموع أعضاء من أعضاء الهيئ
مية       ة الهاش ة والجامع ة األردني زة، والجامع المية بغ ة اإلس ارة بالجامع ة التج ي آلي ية ف التدريس
رة من أصحاب مكاتب           ذلك بعض ذوي الخب باألردن متخصصين في المحاسبة واإلحصاء، وآ

زم من    وقد استجاب الباحث آل ،المحاسبة والتدقيق الكبيرة ا يل راء السادة المحكمين وقام بإجراء م
حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم قبل اعتماد االستبانة بشكلها النهائي وتوزيعها على المبحوثين  

ى تساؤالتهم     ة عل د   ،من خالل تسليم االستبانة لهم باليد وتوضيح جميع االستفسارات واإلجاب وبع
ا    اذلك قام الباحث بتطبيقه  ة حجمه ى عين ر      )١٨( عل ات الفق اد صدق وثب ردة إليج م    ات،مف ا ت آم
  ).  آرونباخ ألفا(اختبار مصداقية األداة 
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  صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار .٢

م  د ت اوق تبحس رات االس داخلي لفق ا  ةانب االتساق ال ة حجمه ى عين ك  )١٨(عل ردة، وذل مف
  . لتابعة لهبحساب معامالت االرتباط بين آل فقرة والدرجة الكلية للمحور ا

م  و دول رق ة     ) ١(الج توى دالل د مس ة عن ة دال اط المبين امالت االرتب ين أن مع ، )٠.٠٥(يب
  .وبذلك تعد فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه

المشكالت المتعلقة (معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات المحور األول   :)١(جدول 
  .والدرجة الكلية لفقراته) ة تدقيق الحساباتالمنظمة لمهن والقوانينبالتشريعات 

  محتوى الفقرة سلسلت
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  ةلداللا

  ٠.٠١٦  ٠.٥٥٩  .عدم وجود التزام بمعايير المحاسبة الدولية ٣
  ٠.٠٠٦  ٠.٦٢٢  .عدم وجود التزام بمعايير التدقيق الدولية  ٤
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٧٨  .لم يمنح القانون لمدقق الحسابات حق مناقشة عزله ٥
اج        ٦ دقيق تحت ة الت ة بمهن القوانين والتشريعات الموجودة والمتعلق

  .إلى تعديل
٠.٠٢٨  ٠.٥١٨  

رخيص         ٧ راغبين في الت دقيق لل عدم اشتراط الخبرة في مجال الت
  .لمزاولة المهنة

٠.٠٠٢  ٠.٦٨٥  

  ٠.٠١٢  ٠.٥٨٠  .غياب دور الهيئات المهنية المنظمة للمهنة  ٨
  ٠.٠٣٩  ٠.٤٩٠  .حديد أتعاب عملية التدقيقعدم وجود معايير لت ٩
دقق     ١١ تمرين للم دريب المس ل والت انون للتأهي تراط الق دم اش ع

  .آشرط لمزاولة المهنة
٠.٠٠٤  ٠.٦٥٠  

ر الشرآات المساهمة       ١٢ ة، خاصة  (عدم إلزام الشرآات غي ) عام
  .بمسك حسابات مدققة

٠.٠٠١  ٠.٧٠٦  

  ٠.٠٠٨  ٠.٦٠٥ .نة التدقيقعدم إلزام المدققين بالتفرغ لممارسة مه ١٣
وانين         ١٤ ريعات والق دار التش تص بإص تقلة تخ ة مس د جه ال يوج

  .المنظمة لمهنة التدقيق
٠.٠٠٠  ٠.٧٥٣

   

  ٠.٣٦١والتي تساوي  ٢٨ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

د مستوى دال     ) ٢(الجدول رقم بينما  ة عن ة دال اط المبين ة  يبين أن معامالت االرتب ، )٠.٠٥(ل
  .وبذلك تعد فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه
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بالجمعيات المهنية (معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات المحور الثاني   :)٢( جدول
  .والدرجة الكلية لفقراته )وجمعية المدققين ،جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية،

  ةالفقرمحتوى  سلسلت
معامل 

 رتباطاال
مستوى 
  الداللة

  ٠.٠٠٠  ٠.٦١٤  .غياب القواعد المنظمة للسلوك المهني  ١

ة      ٢ ة مهن راخيص مزاول نح ت ة بم ر مخول ة غي ات المهني الجمعي
  .التدقيق بموجب القانون المعمول به

٠.٠٠٣  ٠.٥١٨  

ه          ٣ وم ب ذي تق دور ال ة ال دققين ألهمي ض الم دم إدراك بع ع
  .الجمعيات المهنية

٠.٠٠٠  ٠.٦١٢  

ا في تنظيم وتطوير         ٤ اط به دور المن لم تقم الجمعيات المهنية بال
  .مهنة التدقيق

٠.٠٠٣  ٠.٥٢٨  

ة    ٥ لم تقم الجمعيات المهنية بدور فاعل في تثقيف المجتمع بطبيع
 .لية التدقيق ودور المدقق وواجباتةعم

٠.٠٠٠  ٠.٦١٦  

ة        ٦ ات المهني ا الجمعي وم به ي تق ة الت دورات التدريبي ور ال قص
ال ة     إلط ة بمهن تجدات المتعلق دث المس ى أح دققين عل ع الم
  . التدقيق

٠.٠٠٧  ٠.٤٧٨  

  ٠.٣٦١والتي تساوي  ٢٨ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

ة         ف) ٣(الجدول رقم أما  د مستوى دالل ة عن ة دال اط المبين امالت االرتب ين أن مع ، )٠.٠٥(يب
  .ة لما وضعت لقياسهوبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث صادق

المشكالت المتعلقة (معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات المحور الثالث :  )٣(جدول 
  .والدرجة الكلية لفقراته) بالعمالء

  محتوى الفقرة سلسلت
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠.٠٠١  ٠.٥٨٠  .قيام بعض العمالء بالترويج لبعض مكاتب التدقيق  ١
ام   ٢ وم ضعف نظ ي يق دى الشرآات الت ة ل ة الداخلي الرقاب

  .المدقق بتدقيق حساباتها
٠.٠٠٠  ٠.٧٦١  

ال تتناسب أتعاب المدقق مع حجم العمل ومع مسؤولياته    ٣
 .التي فرضها القانون

٠.٠٠٠  ٠.٨٠٤  

  ٠.٠٠٠  ٠.٧٦٤ .مماطلة العمالء في تحديد وتسديد قيمة أتعاب التدقيق  ٤
دقيق    هناك نظرة عامة بأن الهدف ال   ٥ ة الت رئيس من عملي

  .هو اآتشاف األخطاء والغش
٠.٠٠٠  ٠.٦٢١  
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  )٣(تابع جدول رقم ... 

  محتوى الفقرة تسلسل
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

راء     ٦ د إج ا عن وق فيه ة الموث ات المالي وافر المعلوم دم ت ع
  .التدقيق

٠.٠٠٠  ٠.٧٤٣  

ر الحكو      ٧ ة والمنظمات غي ة  قيام إدارة الشرآات التجاري مي
بممارسة مسؤولية تعيين المدققين وتحديد أتعابهم وشروط 

  .عملهم
٠.٠٠٠  ٠.٧٦٨   

  ٠.٣٦١والتي تساوي  ٢٨ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

م  و دول رق ة     ) ٤(الج توى دالل د مس ة عن ة دال اط المبين امالت االرتب ين أن مع ، )٠.٠٥(يب
  .دقة لما وضعت لقياسهوبذلك تعد فقرات المحور الرابع صا

المشكالت األخرى التي (معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات المحور الرابع :  )٤(جدول 
  .والدرجة الكلية لفقراته) تواجه مدققي الحسابات القانونيين

  محتوى الفقرة سلسلت
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

دقيق بالشك     ٢ ة الت ذي ينسجم   االستعداد لتقديم نتائج عملي ل ال
  .مع رغبات المالكين أو اإلدارة

٠.٠٠٦  ٠.٤٩٤  

عدم مواآبة بعض أعضاء المهنة للمستجدات والتطورات    ٣
  .في مهنة التدقيق

٠.٠٣٤  ٠.٣٨٧  

  ٠.٠٠٣  ٠.٥٢١  .تدني مستوى آفاءة محاسبي الشرآات  ٤
  ٠.٠٠١  ٠.٥٨٦  .التنافس غير الشريف بين مدققي الحسابات  ٥
ات مت  ٦ ود جه دم وج ابات ع دققي الحس دريب م خصصة لت

  .وتأهيلهم بكفاءات علمية وعملية عالية
٠.٠١٩  ٠.٤٢٥  

الء        ٨ دققين والعم دى الم افي ل وعي الك وفر ال دم ت ع
  .بأخالقيات المهنة واستقالل مدقق الحسابات

٠.٠٠٤  ٠.٥١٣  

ًة      ٩ ة مقارن ة للمهن ل الحكوم ن قب ام م توى االهتم دني مس ت
  .اة والهندسةبالمهن األخرى آالطب والمحام

٠.٠٠٢  ٠.٥٤٣  

ي الشرآات أدى   ١٠ تخدام الحاسوب ف اطر اس د مخ ى تزاي إل
  .التدقيق

٠.٠٠٠  ٠.٦٧١  

  ٠.٠١٣  ٠.٤٤٦  .تدني مستوى الثقة بين المدققين والجهات ذات العالقة  ١١
  ٠.٠٠٧  ٠.٤٨٠  .عدم ارتباط االمتحانات بمقومات الترخيص للمهنة  ١٢
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  )٤(تابع جدول رقم ... 

  محتوى الفقرة تسلسل
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

ياغة         ١٥ ي ص ة ف ة والمهني ات األآاديمي راك الفئ دم إش ع
  .القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة

٠.٠٠٧  ٠.٤٨٠  

ة أي دور   ١٦ ة بممارس ة المختص ات الرقابي وم الجه ال تق
  .رقابي أو تنظيمي بالنسبة لمهنة التدقيق

٠.٠٠٣  ٠.٥١٩  

ة من    وجود مؤسسا  ١٧ ت التدقيق الدولية حرم المكاتب المحلي
اب        وير واآتس ة للتط ة هام ن فرص ر وم ل آبي م عم حج

  .المهارات الجديدة
٠.٠٠٠  ٠.٧٠٥  

ة    ١٩ بة ومهن ة المحاس ين مهن ام ب ل والت ل الكام دم الفص ع
  .التدقيق

٠.٠٢٧  ٠.٤٠٤  

   ٠.٠٠٩  ٠.٤٧٠  .عدم التعاون بين المحاسب ومدقق الحسابات الخارجي  ٢٠

  ٠.٣٦١والتي تساوي  ٢٨ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rة قيم

، )٠.٠٥(يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) ٥(الجدول رقم وأخيرًا 
  .وبذلك تعد فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه

الحلول المقترحة (حور الخامس معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات الم:  )٥(جدول 
  .والدرجة الكلية لفقراته) لمشكالت مدققي الحسابات القانونيين الممارسين

  محتوى الفقرة سلسلت
معامل 
 االرتباط

مستوى 
  الداللة

ؤولية   ١ ع مس ب م اب تتناس اب أتع حة لحس ايير واض ق مع تطبي
  .المدقق

٠.٠١٤ ٠.٤٤٤ 

ال الت   ٢ ي مج ة ف ي دورات متنوع ارآة ف دقيق المش دقيق والت
  .اإللكتروني

٠.٠٠٠ ٠.٦٢٥ 

د           ٣ دقق الواح وز للم ي يج رآات الت ن الش ى م د األعل د الح تحدي
  .تدقيقها

٠.٠٠٩ ٠.٤٦٩ 

 ٠.٠١٠ ٠.٤٦١  .وضع ضوابط تفصيلية تحكم العالقة بين مدققي الحسابات  ٤
ة        ٥ ات المهني ل الجمعي ن قب ة م دورات التدريبي ن ال د م د المزي عق

  .المختصة
٠.٠١٢ ٠.٤٥١ 

ات      ٦ ي الجامع بة ف يم المحاس ي تعل ة ف ى النوعي ز عل الترآي
  .الفلسطينية

٠.٠٠٠ ٠.٦١٢ 
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  )٥(تابع جدول رقم ... 

  محتوى الفقرة تسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠.٠٣٤ ٠.٣٨٩  .توعية مدققي الحسابات بأهمية االلتزام بآداب السلوك المهني  ٧
وائم الما  ٨ تخدمي الق ة مس ة  توعي ة عملي يرهم بأهمي ة وتبص لي

  .التدقيق
٠.٠٠٠ ٠.٩٦٦  

  ٠.٣٦١والتي تساوي  ٢٨ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

  Reliabilityثبات االستبانة 

 Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .١

د       ة ومع ة الرتب ئلة الفردي دل األس ين مع ئ تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون ب ة  ل األس لة الزوجي
د   ،الرتبة لكل مجال راون          وق بيرمان ب اط س اط باستخدام معامل ارتب امالت االرتب م تصحيح مع ت

  : يةاآلتحسب المعادلة ) Spearman-Brown Coefficient(للتصحيح 

= معامل الثبات 
1

2

ر
ر

اك معامل   ) ٦(الجدول رقم و. حيث ر معامل االرتباط   ين أن هن  يب

  .ثبات آبير نسبيًا لفقرات االستبانة

 Cronbach's Alphaطريقة ألفا آرونباخ   .٢

م   تبانة  ت ات االس اس ثب اخ لقي ا آرونب ة ألف تخدم طريق م و ،اس دول رق ح ) ٦(الج أن يوض
  .معامالت الثبات مرتفعة لفقرات االستبانة

  .)طريقة التجزئة النصفية وألفا آرونباخ(معامل الثبات   :)٦(جدول 

  رالمحو
عدد 
 الفقرات

  طريقة التجزئة النصفية
طريقة 
ألفا 
  آرونباخ

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  الداللة

ة بالتشريعات    المشكالت المتعلق
وانين دقيق  والق ة ت ة لمهن المنظم
  .الحسابات

٠.٨٢٤٥  ٠.٠٠٠ ٠.٧٣١٢٨٦  ٠.٥٧٦٤  ١١  

ة ب  كالت المتعلق ات المش الجمعي
طي  ة الفلس ة ( نيةالمهني جمعي

راجعين  بين والم  ،المحاس
  .)وجمعية المدققين

٠.٧٥٩٥  ٠.٠٠٠ ٠.٨١٤٧٤٥  ٠.٦٨٧٤  ٦ 
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  المحور
عدد 
 الفقرات

طريقة   طريقة التجزئة النصفية
ألفا 
  آرونباخ

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  الداللة

  ٠.٨٤٤٥  ٠.٠٠٠ ٠.٧٦٠٧٦٦  ٠.٦١٣٩  ٧  المشكالت المتعلقة بالعمالء
ي تواجه     المشكالت األخرى الت

  .مدققي الحسابات القانونيين
٠.٦٧٠٩  ٠.٠٠٠ ٠.٨٣٤٠٩١ ٠.٧١٥٤  ١٥ 

كالت ة لمش ول المقترح الحل
انونيين   ابات الق دققي الحس م

 .الممارسين
٠.٦٥٥٨  ٠.٠٠٠ ٠.٩٣٥٨٣١  ٠.٨٧٩٤  ٨ 

ك    أل دةجيبأننا حصلنا على درجة ثبات ) ٦(يتضح من الجدول رقم  ي ذل تبانة ويعن سئلة االس
ة  أن اال ة بدرج ودة بالدراس رات المقص اد والمتغي يس األبع تخدمة تق تبانة المس ة اس عتمادي

اخ   ) Sekaran, 2005(وقد بين . عالية) مصداقية( ا آرونب أن القيمة المقبولة إحصائيًا لمعامل ألف
د عن    فأآثر وأن القيم %) ٦٠(هي  ي تزي ازة  %) ٩٠(ة الت اد      ،فهي ممت ة اعتم ى إمكاني ذا يعن وه

  .هداف الدراسةنتائج االستبانة واالطمئنان إلى مصداقيتها في تحقيق أ
  

 (Sample K-S -1)]سمرنوف  -اختبار آولمجروف([اختبار التوزيع الطبيعي 

ع الطبيعي أم ال       -اختبار آولمجروف تم استخدام ع التوزي ات تتب سمرنوف لمعرفة هل البيان
ار   ار الفرضيات   ضروري ف  وهو اختب ة اختب ة تشترط     أل ؛ي حال ارات المعلمي أن ن معظم االختب

نتائج االختبار حيث تبين أن قيمة مستوى ) ٧(ويوضح الجدول رقم  يكون توزيع البيانات طبيعيًا،

.05.0( ٠.٠٥الداللة لكل مجال أآبر من  sig (    ع ع التوزي ات تتب وهذا يدل على أن البيان
  .استخدام االختبارات المعلمية ويجبالطبيعي 

  .) One-Sample  K-S(اختبار التوزيع الطبيعي :  )٧(جدول 

قيمة   المحور
 Zاالختبار 

مستوى 
  الداللة

ريعات ة بالتش كالت المتعلق وانينالمش دقيق  والق ة ت ة لمهن المنظم
  ٠.٩١٨  ٠.٥٥٤ .الحسابات

ة الفلسطينية ة المحاسبين  جمعي (المشكالت المتعلقة بالجمعيات المهني
  ٠.٩٠٦  ٠.٥٦٦ ).وجمعية المدققين،والمراجعين

  ٠.٨٥٩  ٠.٦٠٤ .المشكالت المتعلقة بالعمالء
  ٠.٣٥٦  ٠.٩٢٧  .المشكالت األخرى التي تواجه مدققي الحسابات القانونيين

 ٠.٥٣١٠.٩٦٣  .الحلول المقترحة لمشكالت مدققي الحسابات القانونيين الممارسين
  ٠.٧٣٩  ٠.٦٨٣ جميع المحورات
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  تحليل البيانات

  :ية تبين خصائص مجتمع الدراسةالجداول اآلت

 التصنيف حسب العمر .١

ر من   % ٦٦.٧أن ) ٨(جدول رقم اليبين  نة،  ٣٥من حجم العينة بلغت أعمارهم أآث ذا   س وه
  .الممارسة المهنيةمجال مؤشر على أن المبحوثين لديهم الخبرة في 

  .متغير العمرتوزيع مجتمع الدراسة حسب :  )٨(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  ٣٣.٣  ١٠  سنة ٣٥أقل من 
  ٣٦.٧  ١١  سنة ٤٥-سنة  ٣٥

  ٣٠.٠  ٩  سنة ٤٥أآثر من 
   ١٠٠.٠  ٣٠  المجموع

 المؤهل األآاديميالتصنيف حسب  .٢

الوريوس، و    % ٩٠أن ) ٩(يبين الجدول رقم  اديمي بك ؤهلهم األآ % ١٠من عينة الدراسة م
وهذا دليل على أن غالبية المبحوثين على درجة عالية من المستوى    ،جستيرما مؤهلهم األآاديمي

ا            ة عليه تبانة واإلجاب ئلة االس م أس ى تفه ة المبحوثين عل درة غالبي العلمي، وهذا يطمئن الباحث لق
  .آما أن المؤهل العلمي مؤشر على قدرة وآفاءة المبحوثين بالمعلومات الالزمة، وتزويده

  .آاديميتمع الدراسة حسب متغير المؤهل األتوزيع مج:  )٩(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  ٩٠.٠  ٢٧  بكالوريوس 
  ١٠.٠  ٣  ماجستير 
   ١٠٠.٠  ٣٠  المجموع

 المسمى الوظيفيالتصنيف حسب  .٣

م  دول رق ين الج ة% ٩٦.٧أن  )١٠(يب ة الدراس ن عين دقق م وظيفي م ماهم ال ابات مس  حس
  .الثقة في المعلومات المجمعة والمقدمة من قبل المبحوثين يدعممما  تدقيق،تب مك مديرو

  .توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي:  )١٠(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي

  ٤٠.٠  ١٢  مدقق حسابات 
  ٥٦.٧  ١٧  مدير مكتب تدقيق 
  ٣.٣  ١  مساعد مدير مكتب

   ١٠٠.٠  ٣٠  المجموع
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 عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيقب التصنيف حس .٤

رة     % ٦٠ أن) ١١(الجدول رقم يبين  غ عدد سنوات الخب م  من عينة الدراسة بل في مجال   له
دقيق أ رالت ن  آث نوات ١٠م ال    ،س ي مج دة ف رة الجي ديهم الخب وثين ل ى أن المبح ر عل ذا مؤش وه
  .التدقيق

  .خبرة في مجال التدقيقتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير عدد سنوات ال:  )١١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق

  ٤٠.٠  ١٢  سنوات ١٠أقل من 
  ٣٦.٧  ١١  سنة ١٥- سنوات  ١٠

  ٢٣.٣  ٧  سنة ١٥أآثر من 
   ١٠٠.٠  ٣٠  المجموع

 التدقيقالدورات التدريبية في مجال التدقيق ومعايير عدد التصنيف حسب  .٥

ين  م اليب دول رق دققين% ٥٦.٧أن ) ١٢(ج ن الم د حضروا م ن  ق ر م ذا  ،دورات ٥أآث وه
  .يجب على المدققين حضور المزيد من الدورات التدريبيةمؤشر جيد ولكن 

في مجال التدقيق توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير عدد الدورات التدريبية  : )١٢(جدول 
  .ومعايير التدقيق

ال التدقيق ومعايير في مج عدد الدورات التدريبية التي حضرتها
  التدقيق

  النسبة المئوية  التكرار

  ٤٣.٣  ١٣  دورات ٥أقل من 
  ٣٣.٣  ١٠  دورات ١٠ - دورات ٥

  ٢٣.٤  ٧  دورات ١٠أآثر من 
   ١٠٠.٠  ٣٠  المجموع

  
  فرضيات الدراسة تحليل واختبار

ار     م استخدام اختب ة الواحدة    Tت تبانة   لتحلي ) One Sample T test(للعين رات االس ل فق
ة       لجداول اآلتوا وزن النسبي وقيم ى ال وي عل ة تحت رة     ومستوى الدالل   tي رة، وتكون الفق ة لكل فق
ة   يجابية بمعنى أن أفراد المجتمع يوإ ا إذا آانت قيم ر     t افقون على محتواه ة المحسوبة أآب المطلق

وزن النسبي أآب    ٠.٠٥أقل من  الداللةأو مستوى (، ١.٩٩ الجدولية والتي تساوي t من قيمة ر وال
ة  %)  ٦٠من  وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد المجتمع ال يوافقون على محتواها إذا آانت قيم

t  المحسوبة أصغر من قيمة المطلقةt  ة أو مستوى  (، ١.٩٩والتي تساوي الجدولية ل من    الدالل أق
دة إذا آ ، وتكون آراء المجتمع في محتوى الفقرة مح%) ٦٠والوزن النسبي أقل من  ٠.٠٥ انت  اي

  .٠.٠٥ من ة أآبرقيمة مستوى الدالل
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انونيين الممارسين في قطاع غزة مشكالت       : الفرضية األولى تواجه مدققي الحسابات الق
  .٠.٠٥ دالله المنظمة للمهنة عند مستوى والقوانينالتشريعات تتعلق ب

م   دول رق ين الج رات ا ) ١٣(يب ع فق بي لجمي وزن النس ور األولأن ال ين  لمح راوح ب يت
رات    ٠.٠٥لكل منها أقل من   ومستوى الداللة% ٦٩.٧٧و % ٧٦.٨٠ تثناء الفق -١٢-١١-٧(باس

ق ) ١٣ ي تتعل ع المشكالت الت وزن النسبي لجمي وانينبالتشريعات أي أن ال ة والق ة للمهن  المنظم
  :يآاآلت وهي مرتبة حسب األهمية% ٦٠تزيد عن 

ة  المشكالت   آثرن أإ دقيق      (أهمي ايير الت زام بمع ة عدم وجود الت د احتل   )الدولي ة   توق المرتب
دققي  على يؤآد  اوهذ ،٠.٠٥أقل من  داللةومستوى % ٧٦.٨٠األولى بوزن نسبي  مدى إدراك م

انونيين  ابات الق اييرالحس زام بمع دم االلت ن المشكال أن قضية ع و م ة ه دقيق الدولي ة الت ت المهم
ايير  وهذا قد يحتاج إلى وجود معايير  والتي لها عواقب وخيمة، ة    محاسبة ومع دقيق تناسب البيئ ت

ايير المحاسبة      (وهي   )٤(وهذه المشكلة مرتبطة بالمشكلة رقم  .الفلسطينية زام بمع عدم وجود الت
    .)الدولية

ا غياب دور ال(بينما  ة   جمعي ة للمهن ة المنظم وزن نسبي      ) ت المهني ة ب ة الثاني ل المرتب د احت  ق
توى % ٧٦.٧٠ ةومس ن  دالل ل م د ،٠.٠٥أق ذا ي ى أن وه ة المحال عل راجعينجمعي بين والم  ،س

دققين   ة           وجمعية الم ؤهالتهم المهني اءة أعضاءها وم م في تطوير آف دور مه ا ب بصفة  رغم قيامه
ة، إال   وير المهن بيل تط ي س د ف ذل جه ة وتب ه أعام د  ن ا المزي وب منه ة مطل ات لتلبي دققي  رغب م

ابات اجتهم الحس نظم   وح وقهم وت م حق ظ له ة تحف ل لجمعي ا يتعآ ةم ق بالمهن رى  ،ل وي
)Loebbecke, 1993 (ايير   ن الدور الرئيس للجمعيات يكمن في  أ ب وضع مع ايير للمحاس  ة ومع

   . للتدقيق إلى جانب االهتمام بالبحث العلمي والنشر وديمومة التعليم والتدريب

ديل        (أما  ى تع اج إل دقيق تحت ة الت ة بمهن د احتل  ) القوانين والتشريعات الموجودة والمتعلق  تق
بي    ا وزن نس ة ب ة الثالث ن    % ٧٦.٠لمرتب ل م ة أق توى معنوي ى أن   ،٠.٠٥ومس د عل ذا يؤآ وه

 .وتطويرها من أجل االرتقاء بالمهنةوذلك تحتاج فعًال إلى تعديل الموجودة والقوانين التشريعات 

وزن   تقد احتل) عدم وجود التزام بمعايير المحاسبة الدولية(آما أن مشكلة  المرتبة الرابعة ب
بي  توى  % ٧٥.٠٣ نس ة ومس ن    دالل ل م ايير        ،٠.٠٥أق زام بمع دم االلت ى أن ع د عل ذا يؤآ وه

ة الخاصة من أجل المحافظة       هي من المشكالت التي البد من إعطاء المحاسبة والتدقيق ا العناي ه
   .على موارد الدولة

م  كلة رق ا المش دقيق ) (٥(بينم ة الت اب عملي د أتع ايير لتحدي ود مع دم وج د ف) ع غ ق اوزنبل  ه
بيال توى بو% ٧٣.٤٧ نس ةمس ن   دالل ل م ة     ،٠.٠٥أق كلة مهم ذه المش د ه بة وتع دققي بالنس لم

غ   )٢٠٠٢الراشد،  (دراسة  وقد اتفقت هذه النتيجة مع  ،بدخلهم ألنها مرتبطة ؛الحسابات ، حيث بل
ة،  (تائج دراسة وهي قريبة أيضًا مع ن ،%٧٦الوزن النسبي لهذه المشكلة  حيث   ،)٢٠٠٦الدالهم

أن من  ) ٢٠٠٤قطب، والخاطر،  (دراسة  لقد أشارتو ،%٧٥.٨ن النسبي لهذه المشكلة بلغ الوز
   .تتمثل في المنافسة بين مكاتب التدقيق أهم العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب التدقيق
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ه      ) (٦(أما المشكلة رقم  ابات حق مناقشة عزل دقق الحس انون لم د  ف) لم يمنح الق وزن   ق غ ال  بل
بيال ا نس توى  %٦٩.٩٧ له ةوبمس ن   دالل ل م كلة   ،٠.٠٥أق ي مش ابات  وه دققي الحس ة لم مهم

ًة أن مج ة،خاص ات العام ي الجمعي وات ف ى األص يطر عل ادة تس دقق  الس اإلدارة ع إال أن م
ه    الحسابات لم يمنح  انون الفلسطيني   حق مناقشة عزل ة    في الق دول العربي اقي ال ل  آب ت،   مث الكوي

 .في دراستيهم )١٩٩٧الحمود، وإبراهيم، (، و)١٩٨٢ عبد اهللا،( آٍل من شار إليهوهذا ما أ

كلة  ا مش ة لم (بينم وانين المنظم ريعات والق تقلة تختص بإصدار التش ة مس د جه ة ال يوج هن
ذا   ،٠.٠٥أقل من   داللةوبمستوى % ٦٩.٧٧ بوزن نسبي ،المرتبة السابعة تقد احتل )التدقيق وه

ود    ة لوج ة الماس ى الحاج د عل تقلة  يؤآ ة مس ة جه وانين   وفاعل ريعات والق دار التش تص بإص تخ
  .في فلسطين المنظمة لمهنة التدقيق

ا  دقيق( أم ة الت التفرغ لممارسة مهن دققين ب زام الم دم إل د احتلت )ع ة ق ة الثامن وزن  المرتب ب
ابات     قانوند أشار وق .٠.٠٥من  أآبر داللةوبمستوى % ٦٧.٣٠نسبي  دقيق الحس ة ت ة مهن  مزاول

دقق يجب أن يكون     )٣(الفقرة رقم ) ١٨(في المادة رقم  م٢٠٠٤لسنة ) ٩(رقم  الفلسطيني أن الم
   .لمزاولة المهنة ًامتفرغ

زا ( مشكلةل أما بالنسبة ر الشرآات المساهمة     عدم إل ة، خاصة  –م الشرآات غي بمسك   -عام
ة ابات مدقق عةف )حس ة التاس ت المرتب د احتل بي  ق وزن نس ة %٦٦.٠٣ب توى دالل ر وبمس ن  أآب م

د .٠.٠٥ ين  وق م  قب طيني رق دخل الفلس نة ) ٧(انون ضريبة ال م  م٢٠٠٤لس ادة رق ي الم ) ١٨(ف
م  رة رق ع ب) ١(الفق اهمة أن جمي رآات المس ابات  الش دقق حس ين م ة بتعي ة والخاصة ملزم العام

ة  ات مدقق ديم بيان دمات      ،وتق ى خ ب عل ن الطل د م اباتها يزي دقيق حس رآات بت زام الش ا أن إل آم
  .المدقق دخل لمدققين وهذا يؤدي إلى زيادةا

كلة  بة لمش ا بالنس دقق آشرط   (بينم تمرين للم دريب المس ل والت انون للتأهي تراط الق دم اش ع
ة ة المهن رة  )لمزاول ة العاش ت المرتب د احتل بي  ق وزن نس ة %٥٩.٢٠ب توى دالل ر وبمس ن  أآب م

ة    شترطيالفلسطيني التدقيق مهنة مزاولة قانون حيث إن  .٠.٠٥ ة المهن دق ل حص ي أنلمزاول ق الم
ل   ساعة سنوية   ٣٠على  ى األق ل   عل دريب الو من التأهي ة،    ت ذا  في مجال المهن ا هو     وه ًا لم خالف

ن    ر م ت والكثي ي الكوي ود ف ة  موج دول العربي د، ( ال ي   ،)٢٠٠٢الراش ع األمريك ا أن المجم آم
)AICPA ( بالتعليم المهني المستمريشترط لضمان صحة سريان الترخيص أن يلتزم المحاسب ،

ون مم ًاوأن يك ة فعلي ًا للمهن ة الرئيسة  ،)AICPA, 1988( ارس ات المهني ع الجمعي ذلك جمي وآ
ي يم المهن تمرار التعل ترط اس ة تش ة األربع انيأي أ؛ البريطاني انوني البريط ذي  ن المحاسب الق ال

يم    من الساعات ال  ىعلى حد أدن ليجب أن يحص يمارس المهنة ممارسة عامة نويًا آتعل دراسية س
   .)Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1991( مهني مستمر

كلة  رًا مش ة   (وأخي رخيص لمزاول ي الت راغبين ف دقيق لل ال الت ي مج رة ف تراط الخب دم اش ع
وزن نسبي    احتلت المرتبة الحادية عشر واألخيرة )المهنة ة   %٤٨.١٠ب ر  وبمستوى دالل من   أآب
ة ال     .٠.٠٥ ة مهن انون مزاول م    وقد أشار ق دقيق الفلسطيني رق م    ٢٠٠٤لسنة  ) ٩(ت ادة رق م في الم

رة    بأن يكون طالب الترخيص فلسطينيًا وحاصًال) ٩( على درجة البكالوريوس في المحاسبة وخب
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ا    دقيق منه نتان عملية ال تقل عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة والت ل    س ى األق ال في  عل  أعم
ل      على درجأو يكون حاصًال  التدقيق بشكل رئيس، ة ال تق رة عملي ة الماجستير في المحاسبة وخب

ن      ا س دقيق منه ال المحاسبة والت دقيق       ة واحدة عن ثالث سنوات في أعم ال الت ل في أعم ى األق عل
ال    وأو شهادة الدآتوراه في المحاسبة ، بشكل رئيس له خبرة عملية ال تقل عن سنة واحدة في أعم

  .عات أو الكليات الفلسطينية لمدة سنتين على األقلأو قام بتدريس التدقيق في إحدى الجام ،التدقيق

ين  م     وبصفة عامة يتب رات المحور األول      ) ١٣(من الجدول رق ع فق وزن النسبي لجمي أن ال
ل من    ٠.٠٠١داللة يساوي ومستوى % ٦٠وهو أآبر من % 68.94يساوي  ا   ،٠.٠٥وهو أق مم

ز   اع غ ي قط ين ف انونيين الممارس ابات الق دققي الحس ي أن م ق ة يعن كالت تتعل واجههم مش ت
ريعات  وانينبالتش ة   المن والق توى دالل د مس ة عن ة للمهن ية    ،٠.٠٥ظم د صحة الفرض ذا يؤآ وه
  .األولى وقبولها

مرتبة  المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات ينناووالقالمشكالت المتعلقة بالتشريعات   :)١٣(جدول 
  .تنازليًا حسب أهميتها طبقًا للوزن النسبي

  تالفقرا سلسلت
الوزن 
النسبي 

(%)  
 tقيمة 

مستوى 
  الداللة

 الترتيب

دقيق      ٤ ايير الت زام بمع ود الت دم وج ع
  .الدولية

١ ٠.٠٠٠ ٥.١٢٣ ٧٦.٨٠ 

ات   ٨ اب دور الجمعي ة   غي ة المنظم المهني
  .للمهنة

٢ ٠.٠٠٠ ٤.٧٨٠ ٧٦.٧٠  

ودة     ٦ ريعات الموج وانين والتش الق
ى   اج إل دقيق تحت ة الت ة بمهن والمتعلق

  .تعديل

٣ ٠.٠٠١ ٣.٨٠٠ ٧٦.٠٠  

بة     ٣ ايير المحاس زام بمع ود الت دم وج ع
  .الدولية

٤ ٠.٠٠٠ ٤.٤٠٠ ٧٥.٠٣ 

ة       ٩ د أتعاب عملي ايير لتحدي عدم وجود مع
  .التدقيق

٥ ٠.٠٠٠ ٤.٢٢٢ ٧٣.٤٧  

ق     5 ابات ح دقق الحس انون لم نح الق م يم ل
  .مناقشة عزله

٦ ٠.٠٢٥ ٢.٣٧٣ ٦٩.٩٧ 

دار       ١٤ تص بإص تقلة تخ ة مس د جه ال يوج
ر ة    التش ة لمهن وانين المنظم يعات والق
  .التدقيق

٧ ٠.٠٣٠ ٢.٢٨٦ ٦٩.٧٧  

ة  ١٣ التفرغ لممارس دققين ب زام الم دم إل ع
 .مهنة التدقيق

٨ ٠.١٢١ ١.٥٩٩ ٦٧.٣٠  



 ٢٧١ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهر درغام ـــــــــــــــــ
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 )١٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات تسلسل
الوزن 
النسبي 

(%) 
 tقيمة 

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

رآات       ١٢ ر الش رآات غي زام الش دم إل ع
اه ة (مة المس ة، خاص ك ) عام بمس

  .حسابات مدققة

٩ ٠.٢٥٣ ١.١٦٥ ٦٦.٠٣ 

دريب   ١١ ل والت انون للتأهي تراط الق دم اش ع
ة     رط لمزاول دقق آش تمرين للم المس

  .المهنة

٠.١٩٣ ٥٩.٢٠ -  ١٠ ٠.٨٤٩  

دقيق    ٧ ال الت ي مج رة ف تراط الخب دم اش ع
  .للراغبين في الترخيص لمزاولة المهنة

١.٩٤٨ ٤٨.١٠ -  ١١ ٠.٠٦١  

   ٠.٠٠١ ٣.٨٩٧  ٦٨.٩٤  فقرات المحور جميع  

  ٢.٠٤تساوي  ٠.٠٥ داللةومستوى ) ٢٩(الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 

انونيين الم  :الفرضية الثانية مارسين في قطاع غزة مشكالت      تواجه مدققي الحسابات الق
راجعين (بالجمعيات المهنية الفلسطينية تتعلق  دققين   ،جمعية المحاسبين والم ة الم د   )وجمعي عن
   .٠.٠٥ ةدالل مستوى

م  دول رق ين الج وزن ال) ١٤(يب اني  أن ال ور الث رات المح ع فق بي لجمي ين نس راوح ب يت
ل من      داللةومستوى ال% ٨٠.١٣و  %٦٩.٨٧ ا أق وزن النسبي ل  أي أن  ،٠.٠٥لكل منه ع ال  جمي

ة حسب األهم  وهي  % ٦٠تزيد عن  الفلسطينية  بالجمعيات المهنيةالمشكالت التي تتعلق  ة مرتب  ي
       :يآاآلت

لم تقم الجمعيات ( والمتعلقة بالعمالء الحسابات ت أهم المشكالت التي يواجهها مدققووقد آان
ه      دقق وواجبات دقيق ودور الم ة الت ة عملي د احتل   )المهنية بدور فاعل في تثقيف المجتمع بطبيع  تق

ذه المشكلة   يمكن حو. ٠.٠٥وبمستوى معنوية أقل من  %٨٠.١٣المرتبة األولى بوزن نسبي  ل ه
ة   ادة فعالي الل زي ن خ ة م ات المهني ة   الجمعي وائم المالي تخدمي الق ة مس ي توعي ا ف وير أدائه وتط

   .ليتهعملية التدقيق ودور المدقق ومسؤو وتبصيرهم بأهداف

دقيق (بينما مشكلة  د   )لم تقم الجمعيات المهنية بالدور المناط بها في تنظيم وتطوير مهنة الت ق
ة ا تاحتل بي  المرتب وزن نس ة ب توى  %٧٩.١٠لثاني ةوبمس ن  دالل ل م ي أن  ،٠.٠٥أق ذا يعن وه

ا ولكن، الجمعيات المهنية تقوم بدور جيد في تنظيم وتطوير مهنة التدقيق ى    ه اج إل د   تحت ذل المزي ب
ذا الصدد، ي ه د ف ق  من الجه ذا يتف ع وه ه م ار إلي ا أش ديب، (م ته ) ١٩٩٣ال ي دراس أن ف دور ب
ة المصرية  جعينجمعية المحاسبين والمرا ل تحصيل اشتراآات     يقتصر على األعمال الروتيني مث



 ")دراسة تحليلية( المشكالت التي تواجه مدققي الحسابات في قطاع غزة"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٢
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ة   …  األعضاء وهذا ال يساعد في االرتقاء بالممارسة المهنية وال تعمل لصالح األعضاء أو المهن
     .أو المجتمع

ى  (أما مشكلة  قصور الدورات التدريبية التي تقوم بها الجمعيات المهنية إلطالع المدققين عل
دث الم دقيق  أح ة الت ة بمهن تجدات المتعلق د احتل ف) س بي   ا تق وزن نس ة ب ة الثالث % ٧٤.٦٣لمرتب
ل من    داللةوبمستوى  ابات يطم       ،٠.٠٥أق دققي الحس أن م ذا يمكن تفسيره ب د من   ع وه ون بالمزي

دورات الجمعيات المهنية  ة   في تطوير مستوى الكفاءة لدى أعضائها من خالل زيادة عدد ال  المقدم
من  في السنة   إصدار أآثر من عدد مثًال (النشرات الصادرة عن الجمعيات  يد منالمزو ونوعيتها

  ).مجلة المحاسب الفلسطيني

دقيق        (أما بخصوص مشكلة  ة الت ة مهن راخيص مزاول نح ت ة بم ر مخول الجمعيات المهنية غي
ة لمرتبة الا تقد احتلف) بموجب القانون المعمول به وزن نسبي    رابع ة وبمستوى  % ٧٢.٣٠ب  دالل

ابات      ) ١٩٨٢عبد اهللا، ( في هذا الصدد أشارو ،٠.٠٥أقل من  دققي الحس رخيص لم أن يكون الت ب
ا أ ة آم ة ال حكومي ة مهني ن جه ك م ة ذل ى أهمي د عل ود وأخرون(آ ا أ ،)١٩٩٢، الحم نح ن آم م

ات     رخصة مزاولة المهنة في الواليات المتحدة األمريكية يكون  ل مجالس المحاسبة بالوالي من قب
  .)Guy and Alderman, 1987( لها وليس من قبل الحكومة االتحاديةالتابعين 

ة        (أما مشكلة  ات المهني ه الجمعي وم ب ذي تق دور ال ة ال دققين ألهمي د  ف) عدم إدراك بعض الم ق
ذه    ،٠.٠٥أقل من  داللةوبمستوى  %٧٠.٣٠المرتبة الخامسة بوزن نسبي  تاحتل ة ه وتأتي أهمي

ر   ة نظ ن وجه كلة م يالمش دققين ف ه يجب  الم ة و أن ور الثق د جس دققين روح م ين الم اون ب  التع
ة  ات المهني دف والجمعي اء ب به ةاالرتق ع المهن تواها،  ورف ع    مس اونهم م ى تع ؤثر عل د ي ذا ق وه

 . الجمعية

ي  (وأخيرًا مشكلة  د احتل  ف) غياب القواعد المنظمة للسلوك المهن ة   تق وزن   المرتب السادسة ب
بي توى % ٦٩.٨٧نس ةوبمس ن  دالل ل م دقيق    ،٠.٠٥أق ة الت اء بمهن ى أن االرتق ر عل ذا مؤش وه

زام بقواعد       والرفع من مستواها   ع أعضائها االلت اج من جمي تهم     يحت د ممارس ي عن السلوك المهن
ده    م مع زمالئهم في المهنة وعمالئهم،أعمالهم وعند تعامالته ا أآ حيث  ) IFAC. 1996(وهذا م

د ة ل   أآ ات المهن ي ألخالقي ل دول يس دلي د المتطلب ضرورة تأس ًا لتحدي ون أساس ة يك ات األخالقي
اس وفي آل      حث اإلسالم على  آما للمحاسبين لكل دولة، امية لكل الن التمسك بالقيم األخالقية الس

ٍق عظيم   لوإنك  : (المهن، فاهللا سبحانه وتعالى يصف رسوله الكريم ى خل ة   ) (عل م، اآلي : سورة القل
ابات    )٢٠٠٦صيام، وأبو حميد، (وقد أآدت دراسة  ،)٤ دققي الحس ل م في   أن هناك التزام من قب

م ٢٠٠٤لسنة  ) ٩(رقم  آما نص قانون مزاولة المهنة  الفلسطيني األردن بقواعد السلوك المهني،
  . قواعد السلوك المهنيعلى االلتزام ب) ١٤(في المادة 

م     وبصفة عامة يتبين اني        )١٤(من الجدول رق رات المحور الث ع فق وزن النسبي لجمي أن ال
ة ومستوى % ٦٠وهو أآبر من % 74.43يساوي  ل من     ٠.٠٠٠يساوي   دالل ا   ٠.٠٥وهو أق مم

ة مشكالت تتعلق يواجهون مدققي الحسابات القانونيين  أنيعني  د    بالجمعيات المهني الفلسطينية عن
ر من       وقبولها، ضية الثانيةوهذا يؤآد صحة الفر ،٠.٠٥ داللة مستوى آما يتفق الباحث مع الكثي
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  ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )سانيةالعلوم اإلن(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة    المدققين ا   بأنه من أجل تطوير المهن اء به وب   واالرتق ين في     يفضل بالشكل المطل دمج الجمعيت
  .  والمدقق جمعية واحدة وهذا فيه مصلحة عامة للمهنة

 ،جمعية المحاسبين والمراجعين( الفلسطينية بالجمعيات المهنيةالمشكالت المتعلقة   :)١٤(جدول 
  .ها طبقًا للوزن النسبيمرتبة تنازليًا حسب أهميت )وجمعية المدققين

  الفقرات سلسلت
الوزن 
  النسبي

مستوى  tقيمة 
  ةداللال

 الترتيب

دور فاعل في       ٥ ة ب ات المهني لم تقم الجمعي
دقيق  ة الت ة عملي ع بطبيع ف المجتم تثقي

 .ودور المدقق وواجباته

٠.٠٠٠ ٦.١٢١ ٨٠.١٣ 
١ 

اط    ٤ دور المن ة بال ات المهني م الجمعي م تق ل
  .مهنة التدقيق بها في تنظيم وتطوير

٠.٠٠٠ ٦.٨٣٨ ٧٩.١٠ 
٢ 

ا       ٦ وم به ي تق ة الت قصور الدورات التدريبي
ى     دققين عل الجمعيات المهنية إلطالع الم

  . أحدث المستجدات المتعلقة بالمهنة

٠.٠٠٠ ٤.٠٠١ ٧٤.٦٣ 
٣ 

نح       ٢ ة بم ر مخول ة غي ات المهني الجمعي
دقيق بموجب  ة الت ة مهن راخيص مزاول ت

  .القانون المعمول به

٠.٠٠٣ ٣.٢٠٦ ٧٢.٣٠ 
٤ 

دور     ٣ ة ال عدم إدراك بعض المدققين ألهمي
  .الذي تقوم به الجمعيات المهنية

٠.٠٠٦ ٢.٩٤٤ ٧٠.٥٧ 
٥ 

 ٦ ٠.٠٣٨ ٢.١٧٦ ٦٩.٨٧  .غياب القواعد المنظمة للسلوك المهني  ١

  ٧.٠٨٨٠.٠٠٠ ٧٤.٤٣  جميع فقرات المحور  

  ٢.٠٤تساوي  ٠.٠٥ ومستوى داللة) ٢٩(الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 

انونيين الممارسين في قطاع غزة مشكالت        :الفرضية الثالثة تواجه مدققي الحسابات الق
  .٠.٠٥ ةدالل تتعلق بالعمالء عند مستوى

م  دول رق ين الج رات) ١٥(يب ع فق بي لجمي وزن النس ين  أن ال راوح ب ث يت ور الثال المح
ن ومستوى الدالل% ٧٦.٤٠و% ٧٠.١٠ ل م ا أق ل منه ع  ،٠.٠٥ة لك وزن النسبي لجمي أي أن ال

  :يتوهي مرتبة حسب األهمية آاآل% ٦٠تزيد عن بالعمالء المشكالت التي تتعلق 

العمالء  الحسابات  ها مدققوهوقد آانت أهم المشكالت التي يواج ة ب اك نظرة   ( هي  المتعلق هن
ة  ن عملي رئيس م دف ال أن اله ة ب اء والغشعام و اآتشاف األخط دقيق ه د احتل )الت ة المرت تق ب

أخذت الترتيب  آما أن هذه المشكلة ، ٠.٠٥أقل من داللة ومستوى  %٧٦.٤٠األولى بوزن نسبي 
ب ا األول حس ة ئنت د، (ج دراس ادات الخاطئ    ،)٢٠٠٢الراش د االعتق ل أح ذا يمث ة  وه ن مهن ة ع
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

د   التدقيق، حيث يتوقع مستخدمو القوائم المالية والعمالء خلو هذه القوائم من أي خطأ أو احتيال بع
ا يمكن أن   ،)٢٠٠٢الراشد، (آبر من طاقتهم تدقيقها، مما يزيد من توقعاتهم ويحمل المدققين أ  آم

ؤد ك ىي ي   ذل ات ف وة التوقع ة لفج اطئ وهي إحدى الفجوات الفرعي م الخ وة الفه ور فج ى ظه إل
، ومن ثم اتساع فجوة التوقعات في  )٢٠٠٦الدالهمة، ( )Audit Expectations Gap( التدقيق
ا  يبدًال من تضالتدقيق  ه مع     ،)Liggio, 1974(و) Porter, 1993( يقها أو القضاء عليه ر أن غي

ى      اء، إل اف الغش واألخط ع واآتش رد من ن مج دقيق م ام الت ول اهتم رين تح رن العش دايات الق ب
  ).٢٠٠٠عطا اهللا، (دراسة الحالة المالية والفعلية والمقدرة الكسبية للمنشآت 

انون  ال تتناسب أتعا(بينما مشكلة  ) ب المدقق مع حجم العمل ومع مسؤولياته التي فرضها الق
د    ،٠.٠٥أقل من داللة ومستوى  %٧٤.٠٤ المرتبة الثانية بوزن نسبي تقد احتل ذا يؤآ ة  وه أهمي

ى  هذه المشكلة و دققين بحيث تتن         عل د أتعاب الم ة لتحدي ايير ملزم ى وجود مع اسب مع   الحاجة إل
 .ها القانونالتي فرض حجم مسؤولياتهم وواجباتهم

اباتها     (ما مشكلة أ دقيق حس دقق بت وم الم ي يق ) ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى الشرآات الت
د احتلف بي  تق وزن نس ة ب ة الثالث توى % ٧٣.٢٧ المرتب ةومس ن  دالل ل م ذه  ،٠.٠٥أق ا أن ه آم

كلة  العمالءالمش ة ب ة المشكالت المتعلق ة ضمن مجموع ة الثالث ي الكويت حسب احتلت المرتب  ف
ة  و ،)٢٠٠٢الراشد، (دراسة  ة،  (دراسة  في السعودية حسب    المرتبة الرابع من  ) ٢٠٠٦الدالهم

ي    ،حيث الترتيب  ذا يعن دى الشرآات      وه ة ل ة الداخلي ة الرقاب ه   أن ضعف أنظم ادة   يترتب علي زي
دق   وقت عملية التدقيق وتكاليفها وجهدها  ل الم ل، من قب ذه المشكلة احتلت     قين دون مقاب ا أن ه  آم

المجتمع    المتعلقة بالعمالءمن حيث األهمية ضمن مجموعة المشكالت بة األولى المرت والخاصة ب
  ).١٩٩٢ الحمود، وأخرون،(دراسة في  األردني

كلة بخصوص و دقيق  (مش اب الت ة أتع ديد قيم د وتس ي تحدي الء ف ة العم د احتلف) مماطل  تق
بي   وزن نس ة ب ة الرابع توى  %.٧١.٣٠ المرتب ةومس ن   دالل ل م ى أن   ،٠.٠٥أق د عل ذا يؤآ وه

ي    ا يعن دقيق، مم اب الت ة أتع ديد قيم د وتس ي تحدي اومة ف ة والمس ة المماطل ون سياس الء يتبع العم
ة ضمن مجموعة       ،أهمية هذه المشكلة آما أن هذه المشكلة احتلت المرتبة الثالثة من حيث األهمي

 ). ٢٠٠٦، همةالدال(دراسة  حسب سعوديالمشكالت المتعلقة بالعمالء والخاصة بالمجتمع ال

ة الخامسة    تقد احتل ف) قيام بعض العمالء بالترويج لبعض مكاتب التدقيق(أما مشكلة  المرتب
ة   ،٠.٠٥أقل من  داللةومستوى  %.٧١.٠٣ بوزن نسبي آما أن هذه المشكلة احتلت المرتبة الثاني

وزن نسبي    العمالء في الكويت حسب دراسة        %٨٥.٦وب ة ب  ضمن مجموعة المشكالت المتعلق
وزن نسبي    ةالمرتبة السادساحتلت ، و)٢٠٠٢الراشد، ( في السعودية حسب دراسة      %٧٣.٤وب
  .)٢٠٠٦الدالهمة، (

ة بممارسة مسؤولية         (بينما مشكلة   ر الحكومي ة والمنظمات غي ام إدارة الشرآات التجاري قي
م روط عمله ابهم وش د أتع دققين وتحدي ين الم د ) تعي بيا تاحتلفق وزن نس ة ب ة السادس  لمرتب

د أسس معينة الختيار المدقق ووضع يتحديتم يجب أن ف ،٠.٠٥أقل من  داللةومستوى % ٧٠.٧٣
 ).٢٠٠٣خشارمة، (يتم االلتزام بها  لتحديد أتعاب المدققأيضًا معايير معينة 
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دقيق     (وأخيرًا مشكلة  د إجراء الت ا عن وق فيه د  ) عدم توافر المعلومات المالية الموث ت احتل فق
  .٠.٠٥أقل من  داللةومستوى % ٧٠.١٠وزن نسبي ب المرتبة السابعة

م   وبصفة عامة يتبين  وزن ) ١٥(من الجدول رق رات المحور الثالث      أن ال ع فق  النسبي لجمي
ر من    % ٧٢.٤١يساوي  ة  % ٦٠وهو أآب ل من     ٠.٠٠١ساوي  ت ومستوى الدالل  ،٠.٠٥وهو أق

العمالء    مما يعني مواجهة مدققي الحسابات القانونيين الممارسين في قطاع غزة ق ب مشكالت تتعل
  .وقبولها ضية الثالثةوهذا يؤآد صحة الفر .٠.٠٥ ةدالل عند مستوى

  .مرتبة تنازليًا حسب أهميتها طبقًا للوزن النسبي المشكالت المتعلقة بالعمالء  :)١٥(جدول 

  الفقرات سلسلت
الوزن 
  النسبي

مستوى  tقيمة 
  ةداللال

 الترتيب

رئيس من  هناك نظرة عامة بأن الهدف ال   ٥
اء  اف األخط و اآتش دقيق ه ة الت عملي

  .والغش
٤.٧٣٢ ٧٦.٤٠ 

٠.٠٠٠ 
١ 

دقق مع حجم العمل      ٣ ال تتناسب أتعاب الم
 .ومع مسؤولياته التي فرضها القانون

٤.١٤١ ٧٤.٠٧ 
٠.٠٠٠ 

٢ 

دى   ٢ ة ل ة الداخلي ام الرقاب عف نظ ض
دقيق     دقق بت وم الم ي يق رآات الت الش

  .حساباتها
٣.٦٧٢ ٧٣.٢٧ 

٠.٠٠١ 
3 

ة    ٤ ديد قيم د وتس ي تحدي الء ف ة العم مماطل
 .أتعاب التدقيق

٣.٠٣٩ ٧١.٣٠ 
٠.٠٠٥ 

٤ 

بعض   ١ الترويج ل الء ب ض العم ام بع قي
  .مكاتب التدقيق

٣.٦١٦ ٧١.٠٣ 
٠.٠٠١ 

٥ 

قيام إدارة الشرآات التجارية والمنظمات    ٧
ين      ة بممارسة مسؤولية تعي غير الحكومي
  .المدققين وتحديد أتعابهم وشروط عملهم

٣.٢٢٦ ٧٠.٧٣ 
٠.٠٠٣ 

٦ 

وق       ٦ ة الموث ات المالي وافر المعلوم دم ت ع
  .فيها عند إجراء التدقيق

٢.٦١٧ ٧٠.١٠ 
٠.٠١٤ 

٧ 

  ٠.٠٠١ ٣.٨٩٧  ٧٢.٤١  جميع فقرات المحور  

  ٢.٠٤تساوي  ٠.٠٥ة ومستوى دالل) ٢٩(الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 

ممارسين في قطاع غزة مشكالت     لتواجه مدققي الحسابات القانونيين ا :الفرضية الرابعة
  .٠.٠٥ ةداللعند مستوى أخرى 

م    دول رق ين الج ي       ) ١٦(يب راوح ب ع  يت ور الراب رات المح ع فق بي لجمي وزن النس ن أن ال
ل من     ومستوى الدالل% ٨٥.٢٣و % ٦٩.٧٦ ا أق ع     ،٠.٠٥ة لكل منه وزن النسبي لجمي أي أن ال
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د عن  األخرىالمشكالت  رتين  %٦٠تزي تثناء الفق ة ،)١٠، ٢٠(باس ة حسب األهمي  وهي مرتب
  :يآاآلت

تدني مستوى االهتمام (الحسابات هي  ها مدققوالتي يواجهاألخرى وقد آانت أهم المشكالت 
ة   اة والهندس المهن األخرى آالطب والمحام ًة ب ة مقارن ة للمهن ل الحكوم ن قب ة  تاحتل )م المرتب

وزن نسبي  ى ب ةومستوى % ٨٥.٢٣األول ل من  دالل ذ ،٠.٠٥أق دني وه ى ت ة واضحة عل ه دالل
دقيق ة الت ة بمهن ة الحكوم توى عناي زة مس ي قطاع غ ا  ف م أهميته ي رغ ادةف وائم  زي ي الق ة ف الثق

دققين        المالية ة للمحاسبين والم ة بتشكيل نقاب ة  ( وعدم سماح الحكوم ذه   ،)الموجود جمعي إال أن ه
ٍل من ال   حسب   كويت والسعودية  المشكلة احتلت المرتبة الخامسة ضمن المشكالت األخرى في آ

ابعة        ،)٢٠٠٦الدالهمة، (ودراسة ) ٢٠٠٢الراشد، (دراسة  ة الس ذه المشكلة المرتب ا احتلت ه آم
  .إلى اختالف البيئةوقد يعود اختالف المراتب  ،)٢٠٠٤ الخاطر والعطار،(حسب دراسة 

ر و   وجود مؤسسات التدقيق الدولية حرم المكاتب الم(أما مشكلة  من  حلية من حجم عمل آبي
ة مه دة    فرص ارات الجدي اب المه وير واآتس ة للتط د احتل ف )م بي    تق وزن نس ة ب ة الثاني  المرتب
ل من % ٨٢.٣٣ ة أق الي ، ٠.٠٥ومستوى معنوي ا وبالت كلة وأهميته م المش ر حج ذا يعكس آب وه

ا من خالل      المحاسبة ومكاتب  يجب على اء بموظفيه ل و التدقيق الفلسطينية االرتق دريب  التأهي الت
ى      أو االندماج مع بعضها البعض أو الشراآة مع مكاتب خارجية ينالمستمر ادرة عل لكي تكون ق

   .القيام بعمليات التدقيق الكبيرة

دقيق     (بينما مشكلة  ة الت ة المحاسبة ومهن ين مهن ة   تاحتل ) عدم الفصل الكامل والتام ب المرتب
بي    وزن نس ة ب توى  %٨٠.٣٧الثالث ةومس ن   دالل ل م ة عل   ،٠.٠٥أق ذه دالل ين  وه ط ب ى الخل

ة،المحاس دول العربي اقي ال دقيق آب ين بة والت د ب ذنيبات، ( ولق اك خلط) ٢٠٠٦ال ين  ًاأن هن ب
 . وضح الفروق بينهماالمحاسبة والتدقيق و

المرتبة الرابعة  تقد احتلف )التنافس غير الشريف بين مدققي الحسابات(وفيما يخص مشكلة 
بي   وزن نس ن    %٨٠.٢٠ب ل م ة أق توى معنوي ة    ،٠.٠٥ومس ت المرتب كلة احتل ذه المش إال أن ه

وزن نسبي   ضمن المشكالت األخرى  األولى في السعودية ة،  (حسب دراسة   % ٩٥.٨وب الدالهم
ت و ،)٢٠٠٦ ة احتل ة الثاني بي   المرتب وزن نس ب %٨٦.٦ب ة حس د، ( دراس د  ،)٢٠٠٢الراش وق
ين أعضاء ال   %) ٤٢(بأن ) ١٩٨٩دهمش، (أشار  ة  من المبحوثين عزت المنافسة ب ى عدم   مهن إل

آداب  دققين ب لوك وعي الم ةوس الي المهن دقيق وبالت اب الت اض أتع ى انخف ؤدي إل ذا سوف ي ، وه
  .انخفاض جودة الخدمة المهنية

وانين والتشريعات          (مشكلة احتلت و ة في صياغة الق ة والمهني ات األآاديمي عدم إشراك الفئ
وزن نسبي     ا) المنظمة للمهنة ة الخامسة ب ذ  ،%٧٩.٩٧لمرتب ى   وه د عل ادة عدد   الحاجة ل ا يؤآ زي

 .األآاديميين في مجلس المهنة
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  ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )سانيةالعلوم اإلن(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة للمستجدات والتطورات       (مشكلة  احتلت  بينما  ة بعض أعضاء المهن ة    عدم مواآب في مهن
دقيق بي   ا) الت وزن نس ة ب ة السادس ذا د ،%٧٨.٦٠لمرتب ي   وه ة ف ات المهني ى أن الجمعي ل عل لي

 .الراهنة، وهذا قد يعود للظروف السياسية طلوبا وبالشكل المال تقوم بالدور المناط بهلسطين ف

ابي أو تنظيمي بالنسبة       (مشكلة  اأم ة المختصة بممارسة أي دور رق ال تقوم الجهات الرقابي
دقيق  ة الت ب   تد احتلقف) لمهن وزن نس ابعة ب ة الس ى أن دور   ،%٧٤.٧٣ يالمرتب د عل ذا يؤآ وه

  .من التعزيز لمزيديصل بعد للمستوى المطلوب ويحتاج الجهات الرقابية لم 

ة     (والمشكلة  اءات علمي أهيلهم بكف ابات وت عدم وجود جهات متخصصة لتدريب مدققي الحس
ة  ة عالي د احتل ) وعملي ة ال تق ةالمرتب بي   ثامن وزن نس ت  . %٧٤.٤٠ب كلة احتل ذه المش إال أن ه

ة  ة المرتب رى   الثامن كالت األخ عودية ضمن المش ي الس بي  ف وزن النس نفس ال ة  وب ب دراس حس
د    ،)٢٠٠٢الراشد،  (حسب دراسة    في الكويت   سادسةوالمرتبة ال ،)٢٠٠٦دالهمة، ال( ذا يؤآ وه

اب  ، وأتدريب مدققي الحساباتتأهيل وعلى الحاجة الماسة لمعاهد متخصصة ل ذه  ن غي د  ه المعاه
ة الخامسة       ،التدريبية قد يؤثر على مستوى المدقق ومهارته ذه المشكلة المرتب وفي قطر احتلت ه

 ).٢٠٠٤العطار، الخاطر و(

كلة  ا مش تقالل (أم ة واس ات المهن دققين والعمالء بأخالقي دى الم افي ل وعي الك وفر ال دم ت ع
ابات دقق الحس د احتلف) م عة تق ة التاس بي  المرتب وزن نس دقق  ،%٧٤.٤٠ب تقالل م ث إن اس حي

ل األطراف          الحسابات الخارجي  ر من قب ام آبي ي تحظى باهتم وجودة أدائه من الموضوعات الت
 ،جودة أدائه مدى الثقة بالقوائم المالية الصادرة عن الشرآات المساهمة    تعكس لمستفيدة، وآذلك ا

    ).Schulte, 1967( مهنة التدقيقعامًال رئيسًا في نمو  يعدمدقق ال فاستقالل

كلة  رآات (وبخصوص مش بي الش اءة محاس توى آف دني مس د احتل) ت رة تق ة العاش  المرتب
وزن نسبي  رت ،%٧٢.٥٠ب ة وت ة الداخلي ام الرقاب كلة نظ ة بمش ة وثيق كلة بعالق ذه المش دى بط ه ل

الء ة    ،العم ل عملي ة يجع ة الداخلي ام الرقاب رآات وضعف نظ بي الش اءة محاس دني آف ث إن ت حي
ذه المشكلة     يتناسب مع أتعاب عملية التدقيق،التدقيق بحاجة إلى جهد ووقت آبيرين قد ال إال أن ه

% ٧٦.٦ نسبي وبوزن  التي توجه المدققين ضمن المشكالت قطردولة احتلت المرتبة الثامنة في 
 ).٢٠٠٤الخاطر والعطار، ( حسب دراسة

كلة  ا مش ة  (أم ات ذات العالق دققين والجه ين الم ة ب توى الثق دني مس د احتلف) ت ة  تق المرتب
ر ة عش بي الحادي وزن نس د القضايا   ،%٧٠.٨٧ ب ة وخاصة بع ي دول مختلف ر ف دأت تظه د ب وق

رون     انهيار نتيجة  ة ضد مكاتب المحاسبة العالميةالمرفوع ل شرآة ان رى مث بعض الشرآات الكب
وم، عرضت له المهنة من ا، وما تاألمريكية للطاقة ا ظهرت قضية ظهر ا     نتقادات ول لسؤال  وآلم

  ).٢٠٠٦الدالهمة، ( ؟أين آان المدقق: التالي

ت  ا احتل كلة بينم رخي(مش ات الت ات بمقوم اط االمتحان دم ارتب ةع ة الثاني) ص للمهن ة المرتب
وين والضرورية  وهذا يعكس الحاجة الماسة     ،%٧٠.٥٠بوزن نسبي  ةعشر ات    لتك ة امتحان لجن
  .لحصول على رخصة مزاولة المهنةللراغبين في اتقوم بعقد االمتحانات   ومتخصصة مستقلة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ات    االستعداد لتقديم نتائج عملية التدقيق بالشكل الذي ي(مشكلة احتلت  وأخيرًا نسجم مع رغب
ؤدى      ،%٦٩.٦٧ بوزن نسبي  ةالمرتبة الثالثة عشر) المالكين أو اإلدارة ة سوف ي ذه الحال  وفي ه

  ).إنرون(إلى انهيار الشرآة مثل انهيار أآبر الشرآات األمريكية للطاقة  ذلك

م    بصفة عامة يتبينو ع        )١٦(من الجدول رق رات المحور الراب ع فق وزن النسبي لجمي أن ال
مما  ،٠.٠٥وهو أقل من  ٠.٠٠٠يساوى  ةومستوى الدالل% ٦٠وهو أآبر من % 74.30يساوي 

انونيين الممارسين في قطاع غزة        ابات الق د     يواجهون يعني أن مدققي الحس مشكالت أخرى عن
  .وقبولها ضية الرابعةوهذا يؤآد صحة الفر ،٠.٠٥ة داللمستوى 

مرتبة تنازليًا حسب  بات القانونيينالمشكالت األخرى التي تواجه مدققي الحسا  :)١٦(جدول 
  .أهميتها طبقًا للوزن النسبي

  الفقرات سلسلت
الوزن 
  النسبي

مستوى  tقيمة 
  ةالدالل

 الترتيب

ة    ٩ ل الحكوم ن قب ام م توى االهتم دني مس ت
ب  رى آالط المهن األخ ًة ب ة مقارن للمهن

  .والمحاماة والهندسة

٠.٠٠٠ ١٠.٩٤٤ ٨٥.٢٣ 
١ 

دقيق     ١٧ ات الت ود مؤسس رم  وج ة ح الدولي
المكاتب المحلية من حجم عمل آبير ومن  
ارات   فرصة مهمة للتطوير واآتساب المه

  .الجديدة

٠.٠٠٠ ٦.٤٧٣ ٨٢.٣٣ 

٢ 

ة        ١٩ ين مهن ام ب ل والت ل الكام دم الفص ع
  .المحاسبة ومهنة التدقيق

٠.٠٠٠ ٧.٦٩٢ ٨٠.٣٧ 
٣ 

دققي     ٥ ين م ريف ب ر الش افس غي التن
  .الحسابات

٠.٠٠٠ ٦.٣٦٣ ٨٠.٢٠ 
٤ 

ة      ١٥ ة والمهني ات األآاديمي راك الفئ دم إش ع
ة   في صياغة القوانين والتشريعات المنظم

  .للمهنة

٠.٠٠٠ ٧.٦٤٦ ٧٩.٩٧ 
٥ 

ة    ٣ اء المهن ض أعض ة بع دم مواآب ع
  .للمستجدات والتطورات في مهنة التدقيق

٠.٠٠٠ ٥.٨٢٢ ٧٨.٦٠ 
٦ 

ة       ١٦ ة المختص ات الرقابي وم الجه ال تق
ابي أو تنظ ة أي دور رق ي بممارس يم

  .بالنسبة لمهنة التدقيق

٠.٠٠٠ ٦.٦٨٠ ٧٤.٧٣ 
٧ 

دريب    ٦ ة لت ات متخصص ود جه دم وج ع
ة   مدققي الحسابات وتأهيلهم بكفاءات علمي

  .وعملية عالية

٠.٠٠١ ٣.٨٢٦ ٧٤.٤٠ 
٨ 
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 )١٦(تابع جدول رقم ... 
الوزن  الفقرات تسلسل

  النسبي
مستوى tقيمة 

 الترتيب  الداللة

افي  ٨ وعي الك وفر ال دم ت دققينع دى الم ل
تقالل   ة واس ات المهن الء بأخالقي والعم

 .مدقق الحسابات

٠.٠٠٠ ٧٤.٤٠٤.٠٣٦ 
٩ 

 ١٠ ٠.٠٠٣ ٧٢.٥٠٣.٢٥٧ .تدني مستوى آفاءة محاسبي الشرآات  ٤

دققين والجهات  ١١ ين الم تدني مستوى الثقة ب
 .ذات العالقة

١١ ٠.٠٠٨ ٧٠.٨٧٢.٨٣٤ 

ات  ١٢ ات بمقوم اط االمتحان دم ارتب ع
 .ص للمهنةالترخي

١٢ ٠.٠١٤ ٧٠.٥٠٢.٦٠٥ 

دقيق  ٢ ة الت ائج عملي ديم نت تعداد لتق االس
الكين       ات الم ذي ينسجم مع رغب بالشكل ال

 .أو اإلدارة

٠.٠٣٥ ٦٩.٦٧٢.٢١٤ 
١٣ 

دقق  ٢٠ ب وم ين المحاس اون ب دم التع ع
 .الحسابات الخارجي

١٤ ٠.٥٨٨ ٦٢.٤٠٠.٥٤٩ 

ى  ١٠ استخدام الحاسوب في الشرآات أدى  إل
 .يد مخاطر التدقيقتزا

٥٨.٣٣٠.٢٩٧-  ١٥ ٠.٧٦٨ 

  ٠.٠٠٠ ٧٤.٣٠٦.٨٣١  جميع فقرات المحور  

  ٢.٠٤تساوي  ٠.٠٥ة ومستوى دالل) ٢٩(الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 

انونيين  : الفرضية الخامسة تزيد درجة األهمية للمشكالت التي تواجه مدققي الحسابات الق
  %".٦٠"النسبي المحايد الممارسين في قطاع غزة عن الوزن 

  .مجتمعةاألولى نتائج فقرات المحاور األربعة   :)١٧(جدول 

الوزن   محتوى المحور المحور
  النسبي

مستوى tقيمة 
 الترتيب  ةداللال

وانين  األول ة بالتشريعات والق المشكالت المتعلق
 ٤ ٠.٠٠١ ٣.٨٩٧ ٦٨.٩٤ .المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات

كالت المت  الثاني ةالمش ات المهني ة بالجمعي علق
طينية  بين (الفلس ة المحاس جمعي

 ). والمراجعين، وجمعية المدققين
٧.٠٨٨ ٧٤.٤٣ 

٠.٠٠٠ 
١ 

 ٣ ٠.٠٠٠ ٤.٩١٩ ٧٢.٤١  .المشكالت المتعلقة بالعمالء  الثالث

دققي  الرابع ه م ي تواج رى الت كالت األخ المش
 ٢ ٠.٠٠٠ ٦.٨٣١ ٧٤.٣٠ .الحسابات القانونيين

  ٧٢.٥٢٦.٩٢٢٠.٠٠٠ ألربعة مجتمعةمعدل المحاور ا
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د احتلت   " المشكالت المتعلقة بالجمعيات المهنية الفلسطينية"أن ) ١٧(يوضح الجدول رقم  ق
بي     وزن نس ى ب ة األول ا       % ٧٤.٤٣المرتب ابات، تليه دققي الحس ه م ي تواج كالت الت ين المش ب

وزن نسبي " المشكالت األخرى" م %٧٤.٣٠ب الع"، ث ة ب بي " مالءالمشكالت المتعلق وزن نس ب
رًا %٧٢.٤١ دقيق "، وأخي ة الت ة لمهن وانين المنظم ريعات والق ة بالتش كالت المتعلق وزن " المش ب
بي   وب %. ٦٨.٩٤نس دور المطل ام بال طينية القي ة الفلس ات المهني ى الجمعي ب عل الي يج وبالت

  .والفاعل تجاه مهنة التدقيق

ة يو ينبصفة عام م  ب دول رق وزن  )١٧(الج بي لأن ال امس النس ور الخ رات المح ع فق  جمي
د    وهو أآبر من% ٧٢.٥٢يساوي  وزن النسبي المحاي  ٠.٠٠٠ة يساوى  ومستوى الدالل  % ٦٠ ال

ن    ل م و أق ي أن   ،٠.٠٥وه ا يعن ابات       مم دققي الحس ه م ي تواج كالت الت ة للمش ة األهمي درج
د        وزن النسبي المحاي د عن ال د    ،%٦٠ القانونيين الممارسين في قطاع غزة تزي ذا يؤآ صحة  وه

     .وقبولها ةسخامالفرضية ال

دققي          : سادسةالفرضية ال ول المقترحة للمشكالت التي تواجه م ة للحل د درجة األهمي تزي
  ).٣(الحسابات القانونيين الممارسين في قطاع غزة عن الوسط الفرضي 

م   دول رق ين الج وزن) ١٨(يب ادس   أن ال ور الس رات المح ع فق بي لجمي ين    النس راوح ب يت
ن ومستوى الدالل% ٥٥.٩٧و% ٩١.٧٧ ل م ا أق ل منه ع  ،٠.٠٥ة لك وزن النسبي لجمي أي أن ال

د عن  رتين % ٦٠المشكالت األخرى تزي تثناء الفق ة ،)١٠، ٢٠(باس ة حسب األهمي  وهي مرتب
  :يآاآلت

ي     ( )١(يتعلق بالحل رقم فيما  آداب السلوك المهن زام ب ة االلت  )توعية مدققي الحسابات بأهمي
ى وزن نس ف د حصل عل ن   . )%٩١.٧٧(بي ق راف م و اعت ي ه لوك المهن آداب الس زام ب إن االلت

وأن التحلي بهذه اآلداب عند أداء  ،المهنة بمسؤولياتها تجاه المجتمع والعمالء والزمالء في المهنة
ة              د من فاعلي ا يزي ة المجتمع مم ة واآتساب ثق ع مستوى المهن ى رف ؤدي إل المسؤوليات المهنية ي

ي جاء       علمًا بأن آدا ،المهنة ارم األخالق الت ة من مك ا إ ب المهن ا ليتمم نا العظيم سالم به الرأي   ه ف
دقق  ه الم ذي يبدي د ال ي المحاي الى الفن ه تع ريم بقول رآن الك ده الق ة، أآ وائم المالي ي الق تم (ف وإذا قل

دلوا ى فاع ان ذا قرب و آ ة) (ول ام، اآلي ورة األنع ة( )١٥٢ :س د  ،)٢٠٠٦، الدالهم د قواع ا تع آم
  ).Graham, 2000(من أهم األسس والمعايير التي تحكم المهنة نة وآدابها سلوك المه

) عقد المزيد من الدورات التدريبية من قبل الجمعيات المهنية المختصة( )٢(حل رقم بينما ال
بي   ى وزن نس د حصل عل دورات    ،)%٨٩.٥٣(ق ن ال د م ة للمزي دققين بحاج ي أن الم ذا يعن وه

ة  ن ال ؛ اللمهنةالتدريبية المتخصصة في مجال ا ؤثر بشكل ايجابي   دورات التدريبي ى تطوير    ت عل
د جدوتجعلهم مواآبين لما هو   آفاءة مدققي الحسابات ى    ي د عل ذا يؤآ رة  مسؤولية  ال، وه ي  الكبي الت

ابات من خالل ال      رفع مستوى والجمعيات المهنية تجاه  تقع على آاهل دققي الحس اءة م دورات آف
  .التدريبية المتخصصة
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ي      ( )٣(والحل رقم  دقيق اإللكترون دقيق والت د   )المشارآة في دورات متنوعة في مجال الت ق
بي   ى وزن نس ل عل دقق   إ ).%٨٧.٠٣(حص ى م رض عل وب يف رآات للحاس تخدام الش ن اس

ي  الحسابات  أن يكون قادرًا على التعامل مع المستجدات في التدقيق بشكل عام والتدقيق اإللكترون
اص  كل خ ك  ،بش م خصائص بيئ لوذل اً فه ات إلكتروني ة البيان ة    ،ة معالج ائج دراس ت نت د بين وق

اعد  ) ٢٠٠٣، ذنيباتال( ة تس دقيق المختلف االت الت ي مج ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ي أن اس ف
دقيق     ة الت ة عملي اءة وفاعلي ين آف ائل         .تحس تخدام وس ة اس ى قل ير إل ي يش ع العمل ا أن الواق آم

   ).٢٠٠٣خداش وصيام، ال(ير تكنولوجيا المعلومات في التدقيق بشكل آب

دقيق     ( )٤(بينما الحل رقم  ة الت ة عملي ة وتبصيرهم بأهمي د   )توعية مستخدمي القوائم المالي ق
ات  ول المسؤ دورالوهذا يؤآد على  ،)%٨٦(حصل على وزن نسبي  الذي يقع على آاهل الجمعي

ة   ان     المهني ة وتبي وائم المالي دقق ومسؤوليت في تثقيف مستخدمي الق ع، وأن  دور الم اه المجتم ه تج
الدالهمة، (الهدف من عملية التدقيق هو إبداء الرأي الفني المحايد وليس اآتشاف الغش واألخطاء 

٢٠٠٦.(  

م  طينية ( )٥(والحل رق ات الفلس ي الجامع بة ف يم المحاس ي تعل ة ف ى النوعي ز عل د  )الترآي ق
ي الجامعات الفلسطينية تعليم المحاسبة فوهذا دليل على أن  ،%)٨٥.١٠(حصل على وزن نسبي 

بحاجة للترآيز على النوعية من أجل إعداد خريجين قادرين على مواآبة التطورات التي تشهدها  
  .المهنة وسوق العمل الفلسطيني

ابات    ( )٦(أما الحل رقم  دققي الحس ين م ة ب د حصل   ف )وضع ضوابط تفصيلية تحكم العالق ق
ات  متفاصيل حول ال نه ال بد من وجود على أوهذا الحل يؤآد  ،%)٨٣.٥٧(على وزن نسبي  خالف

وزن نسبي     آما أن هذا الحل أخذ نفس الترتيب     ،وعقوباتها بشكل واضح في   %)٦٣.٦(ولكن ب
  .)٢٠٠٦الدالهمة، (دراسة 

دقق      ( ،)٧(ا الحل رقم بينم  )تطبيق معايير واضحة لحساب أتعاب تتناسب مع مسؤولية الم
ذا   ،%)٨٠.٦٠(قد حصل على وزن نسبي  ة،  (في دراسة   الحل أخذ نفس الترتيب     إن ه الدالهم

تطبيق معايير واضحة   ه يجبوهذا يؤآد على أن. ، وهذا يعني االنسجام في البيئة العربية)٢٠٠٦
دقق   اب تتناسب مع مسؤولية الم دورة يحد من     لحساب أتع ذا ب ي المهن األخرى، وه ا هو ف آم

ذي       ابات وال دققي الحس ين م ر الشريف ب افس غي ة    سوف مشكلة التن ى مستوى الخدم نعكس عل ي
  .المقدمة

دقيقها (، )٨(وأخيرًا الحل رقم   )تحديد الحد األعلى من الشرآات التي يجوز للمدقق الواحد ت
دققين  وهذا يعني أن  ،%)٥٥.٩٧(قد حصل على وزن نسبي  د     الم دون بدرجة متوسطة تحدي يؤي

ن ى م د األعل دقيقهاالشرآات الت الح د ت دقق الواح ن و .ي يجوز للم ة م ذه الدرج يفسر الباحث ه
ه يعمل في قطاع           بضمان  المدققين بعض األهمية في رغبة  دخل وخاصًة أن م من ال ى له حد أدن

ة        رة الحجم وذات شهرة عالمي دقيق آبي ذه الشرآات     .غزة شرآات محاسبة وت ا أن ه رة  آم الكبي
  .تستأثر بالنصيب األآبر من عمليات التدقيق في قطاع غزة
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م  بصفة عامة يتبين  رات المحور الخامس       ) ١٨(من الجدول رق ع فق وزن النسبي لجمي أن ال
تحديد الحد األعلى (عدا  ،٠.٠٥ومستوى داللة أقل من % ٦٠وهو أآبر من %) ٨٢.٤٥(يساوي 

د     دقق الواحد ت ة من الوسط الفرضي،     ) قيقهامن الشرآات التي يجوز للم ي أن    هي قريب ا يعن مم
ة    ة واقعي ول المقترح دة، الحل اء اهللا اهم وتسوجي ه    إن ش ي تواج كالت الت ل المش ي ح دققي ف م

  .الحسابات، وهذا يؤآد على صحة الفرضية السادسة وقبولها

مرتبة تنازليًا  الحلول المقترحة لمشكالت مدققي الحسابات القانونيين الممارسين  :)١٨( جدول
  .حسب أهميتها طبقًا للوزن النسبي

  الفقرات سلسلت
الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
توى مس

  الداللة
 الترتيب

ة    ٧ ابات بأهمي دققي الحس ة م توعي
  .االلتزام بآداب السلوك المهني

١ ٠.٠٠٠ ٢١.٧٤١ ٩١.٧٧ 

ة    ٥ دورات التدريبي ن ال د م د المزي عق
ة   ات المهني ل الجمعي ن قب م

  .المختصة
٢ ٠.٠٠٠ ١٨.١٦٦ ٨٩.٥٣ 

ي      ٢ ة ف ي دورات متنوع ارآة ف المش
  .مجال التدقيق والتدقيق اإللكتروني

٣ ٠.٠٠٠ ١٢.٩٣٠ ٨٧.٠٣ 

ة   ٨ وائم المالي تخدمي الق ة مس توعي
  .وتبصيرهم بأهمية عملية التدقيق

٤ ٠.٠٠٠ ١٠.٨٢٢ ٨٦.٠٠ 

يم       ٦ ي تعل ة ف ى النوعي ز عل الترآي
  .المحاسبة في الجامعات الفلسطينية

٥ ٠.٠٠٠ ١٠.٣٤٨ ٨٥.١٠ 

م    ٤ يلية تحك وابط تفص ع ض وض
  .العالقة بين مدققي الحسابات

٦ ٠.٠٠٠ ١٨.٠٥٠ ٨٣.٥٧ 

اب    ١ حة لحس ايير واض ق مع تطبي
  .أتعاب تتناسب مع مسؤولية المدقق

٧ ٠.٠٠٠ ٦.٧١٧ ٨٠.٦٠ 

رآات       ٣ ن الش ى م د األعل د الح تحدي
  .التي يجوز للمدقق الواحد تدقيقها

٠.٧٨٥ ٥٥.٩٧ -  ٨ ٠.٤٣٩ 

  ١٦.٨٩٥٠.٠٠٠ ٨٢.٤٥  جميع فقرات المحور  

  ٢.٠٤تساوي  ٠.٠٥ توى داللةومس) ٢٩(الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 

  



 ٢٨٣ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهر درغام ـــــــــــــــــ

  ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )سانيةالعلوم اإلن(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية

  النتائج

ارهم    القانونيين الممارسين في قطاع غزة   مدققي الحسابات من % ٦٦.٧ نسبة إن .١ د أعم تزي
  .على توفر الخبرة لدى المدققين في مجال الممارسة المهنيةجيد ، وهذا مؤشر سنة ٣٥عن 

ثين هم من مدققي الحسابات ومديري مكاتب التدقيق، وهذا من المبحو% ٩٦.٧إن نسبة  .٢
  .يدعم الثقة في المعلومات المقدمة من قبل المبحوثين

 سنوات، وهذا ١٠يهم خبرة عملية في مجال التدقيق أآثر من دلمن المدققين % ٦٠إن نسبة  .٣
  .جيدمؤشر 

ل التدقيق ي مجامن المدققين حضروا أآثر من خمس دورات تدريبية ف% ٥٦.٧إن نسبة  .٤
  .ومعايير التدقيق

ق بالتشريعات           .٥ انونيين الممارسين في قطاع غزة مشكالت تتعل ابات الق    تواجه مدققي الحس
  :، ومن أهمهاوالقوانين المنظمة للمهنة

  .الدوليةالتدقيق ومعايير المحاسبة لتزام بمعايير االعدم   *

  .لتدقيق إلى تعديلالقوانين والتشريعات الموجودة والمتعلقة بمهنة اتحتاج   *

ات   .٦ ق بالجمعي ي قطاع غزة مشكالت تتعل انونيين الممارسين ف ابات الق دققي الحس تواجه م
   :، ومن أهمها)وجمعية المدققين ،جمعية المحاسبين والمراجعين(المهنية الفلسطينية 

دقيق ودور           لم تقم  * ة الت ة عملي دور فاعل في تثقيف المجتمع بطبيع ة ب الجمعيات المهني
  .بالدور المناط بها في تنظيم وتطوير مهنة التدقيقآما لم تقم  ،قق وواجباتهالمد

قصور الدورات التدريبية التي تقوم بها الجمعيات المهنية إلطالع المدققين على أحدث   *
  .المستجدات المتعلقة بالمهنة

العمالء تواجه مدققي الحسابات القانونيين الممارسين في قطاع غزة مشكالت تتعلق  .٧ ، ومن  ب
  :أهمها

  .هناك نظرة عامة بأن الهدف الرئيس من عملية التدقيق هو اآتشاف األخطاء والغش  *

  .ال تتناسب أتعاب المدقق مع حجم العمل ومع مسؤولياته التي فرضها القانون  *

  .ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى الشرآات التي يقوم المدقق بتدقيق حساباتها  *

  .حديد وتسديد قيمة أتعاب التدقيقمماطلة العمالء في ت  *

  :تواجه مدققي الحسابات القانونيين الممارسين في قطاع غزة مشكالت أخرى، ومن أهمها .٨
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ب   * رى آالط المهن األخ ًة ب ة مقارن ة للمهن ل الحكوم ن قب ام م توى االهتم دني مس ت
  .والمحاماة والهندسة

جم عمل آبير ومن فرصة  وجود مؤسسات التدقيق الدولية حرم المكاتب المحلية من ح  *
  .مة للتطوير واآتساب المهارات الجديدةمه

  .المحاسبة والتدقيقن عدم الفصل الكامل والتام بي  *

  .التنافس غير الشريف بين مدققي الحسابات  *

ة        * ريعات المنظم وانين والتش ياغة الق ي ص ة ف ة والمهني ات األآاديمي راك الفئ دم إش ع
  .للمهنة

  .المهنة للمستجدات والتطورات في مهنة التدقيق عدم مواآبة بعض أعضاء  *

ادة  .٩ انونيين       زي ابات الق دققي الحس ي تواجه م ول المقترحة للمشكالت الت ة للحل  درجة األهمي
  %).٨٢.٤٥(الوزن النسبي بلغ ، حيث )٣(الممارسين في قطاع غزة عن الوسط الفرضي 

  
  التوصيات

  .م٢٠٠٤لسنة ) ٩(الفلسطيني رقم  اتمزاولة مهنة تدقيق الحساب العمل على تعديل قانون .١

  .معايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدوليةتطبيق االلتزام ب .٢

ة         ةشريط لمهنة مجلس اإعادة تشكيل  .٣ أن يضم في عضويته متخصصين في الشؤون المالي
ادية  بية واالقتص انونيين،   والمحاس اديميين وق ين وأآ ن مهني راآ م ي   هموإش ل ف كل فاع بش

  .التشريعات المنظمة للمهنةصياغة القوانين و

بة   .٤ يم المحاس ي تعل ة ف ى النوعي ز عل دقيق الترآي طينية  والت ات الفلس ي الجامع ام ف ، واالهتم
  .بالتدريب الميداني بشكل فاعل

ى يظل ع   .٥ دقق حت اب الم د أتع ددة لتحدي ايير مح ل  اوضع مع و العام اءة ه رة والكف ل الخب م
  .االلتزام بها الرئيس وهذا العامل يمكن حسمه بوضع معايير يتم

ة المختصة بهدف   الدورات التدريبية ورش العمل وعقد المزيد من  .٦  من قبل الجمعيات المهني
  .مواآبة أعضاء المهنة للمستجدات والتطورات في مهنة التدقيق

ي     .٧ ة ف ات المهني ل دور الجمعي رورة تفعي دقيق ودور    ض ة الت ة عملي ع بطبيع ف المجتم تثقي
  .وسلوك المهنةبأهمية االلتزام بآداب  ققالمدتوعية ، والمدقق وواجباته
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  الدراسات المستقبلية

م        .١ انون الفلسطيني رق ر الق ان أث زمن لتبي لسنة   )٩(إعداد الدراسة مرة أخرى بعد فترة من ال
  .أو تطوير مهنة التدقيق على معالجة المشكالت المطروحةم ٢٠٠٤

دققي الحس    .٢ ه م ي تواج كالت الت اول المش رى تتن ة أخ داد دراس ة  إع فة الغربي ي الض ابات ف
  .الفلسطينية

ي تواجه     الدوليةإجراء دراسة لتبيان أثر تطبيق معايير المحاسبة  .٣  في الحد من المشكالت الت
  .فلسطين مدققي الحسابات في

  

  واألجنبية المراجع العربية

 اناآل ا، إحس م  " .)٢٠٠٠( .غ وير أداء المعل ي تط طين ف ي فلس وي ف ، "دور المشرف الترب
اهج  : للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بحث مقدم  من

  .القاهرة، القاهرة، مصر التعليم في ضوء مفهوم األداء، جامعة عين شمس

  وظ ي، محف ر  .التميم دان، عم ة  "). ٢٠٠٤( .وزي بة والمراجع ة المحاس وض بمهن ي النه  ف
ال   المؤتمر العورقة مقدمة إلى  ."الجمهورية اليمنية ة إدارة األعم المحاسبة  ( لمي األول لكلي

  .األردنمؤتة، ، جامعة مؤتة، )واقع وتحديات: في عصر المعلوماتية

 ة   ،الطبعة الرابعة ،)١(مبادئ المحاسبة . )٧٢٠٠( .جامعة القدس المفتوحة منشورات جامع
  .فلسطينالقدس المفتوحة، 

 ي ود، ترآ راهيم،  .الحم دانوإب د زي كال"). ١٩٩٧( .محم ي المش ه مراجع ي تواج ت الت
  .٦١٤-٥٨١. )٤( ٣٦، مجلة اإلدارة العامة. "الحسابات في دولة الكويت

 اقيش،   .راجي الحمود، ترآي ود وق المشكالت  "). ١٩٩٢( .ورمضان، صايل   . حسن  محم
  .١٢٢-٩٧ .)٤( ٧، مؤته للبحوث والدراسات. "مراجعي الحسابات في األردن التي تواجه

   ر د ناص اطر، خال د  العو .الخ الل محم ار، ج دقيق    ". )٢٠٠٤( .ط ة ت ة لمهن ة تحليلي دراس
  .٥٢٩-٢٦١ .)٦٣( ٤٣، "والتأمينمجلة المحاسبة واإلدارة . الحسابات في قطر

 داش ام ،الخ دين حس د .ال يام، ولي ا وص دى "). ٢٠٠٣( .زآري اباتم دققي الحس ل م  تقب
ى مكاتب  : ستخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيقال رى   دراسة ميدانية عل دقيق الكب في   الت

   .٩٠٢-٢٧٩ .)٢( ٣٠ ."مجلة دراسات، العلوم اإلدارية. األردن

 ين ارمة، حس ي  "). ٢٠٠٣( .خش ارجي ف ابات الخ دقق الحس ار م ي اختي ؤثرة ف ل الم العوام
ة  : الشرآات المساهمة العامة األردنية ة    . "دراسة ميداني وم اإلداري ة دراسات، العل  ٣٠، مجل

)٢٢-١ .)١.  
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  ل ة، س طفىالدالهم انونيين   "). ٢٠٠٦( .يمان مص بين الق ه المحاس ي تواج كالت الت المش
عودية  ة الس ة العربي ي المملك ين ف ة: الممارس ة ميداني بة . "دراس ة للمحاس ة العربي  ٩ ،المجل

)٢٦-١ .)١.  

 ة     " ).١٩٩٣( .الديب، عوض لبيب ة المحاسبة والمراجع ي لمهن دراسة مقارنة للتنظيم المهن
ات المتحدة األ    ة   في الوالي ة والمملك ة بهدف وضع       مريكي ة مصر العربي المتحدة وجمهوري

ة التجارة،   ، رسالة دآتوراه غير منشورة، "نموذج مالئم لتنظيم المهنة في مصر ة   آلي جامع
  .مصر اإلسكندرية، اإلسكندرية،

  يم ش، نع د   "). ١٩٩٦( .دهم ذي نري انوني ال ب الق ي  . "المحاس انوني العرب ب الق ، المحاس
)١٦- ١٤ .)٩٧.  

 يم ده ابات في األردن        "). ١٩٨٩( .مش، نع دقيق الحس ة ت ع مهن داني حول واق . استطالع مي
  .٢٥-٢٢ .)٤٤(، "العربي المحاسب القانوني

 ة في   " ).٢٠٠٨( .ومطير، رأفت .، ماهر موسىدرغام إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولي
  .٨٩-٤٧ .)١( ٨٢، المجلة العربية لإلدارة. "دراسة ميدانية على قطاع غزة: فلسطين

 ي ذنيبات، عل ادر ال د الق ة  ). ٢٠٠٦( .عب دقيق الدولي ايير الت ي ضوء مع ابات ف دقيق الحس ت
ة  وانين المحلي ة والق ق : واألنظم ة وتطبي ة،    . نظري ة األردني ي، الجامع ث العلم ادة البح عم

  .، األردنعمان

 ي ذنيبات، عل ادر ال د الق دى "). ٢٠٠٣( .عب ا المعل م تخدام تكنولوجي ة اس ي وفاعلي ات ف وم
  .٢٦٨-٢٥٣ .)٢( ٣٠، "مجلة دراسات، العلوم اإلدارية. عملية التدقيق في األردن

 ة الكويت      "). ٢٠٠٢( .الراشد، وائل إبراهيم ة بدول ة المحاسبة والمراجع ة  . مشاآل مهن مجل
  .١٣٢-١٠٣ .)٢( ١٩، "جامعة الملك عبد العزيز

 د السالم   . ، منصورالسعايدة ة المحاسبة في     آف " ).٢٠٠٤( .وأبو طبنجة، عب اءة تنظيم مهن
ال   ورقة مقدمة إلى  "األردن ة إدارة األعم المحاسبة في عصر    ( المؤتمر العلمي األول لكلي

  .مؤتة، األردن، جامعة مؤتة، )واقع وتحديات: المعلوماتية

 ؤاد    .صيام، وليد زآريا ود ف د، محم ابات     "). ٢٠٠٦( .وأبو أحمي زام مراجعي الحس مدى الت
 ٢٠، االقتصاد واإلدارة: مجلة جامعة الملك عبد العزيز. "السلوك المهني في األردن بقواعد

)٠٧٢-١١٦ .)٢.  

 دراسة  : العوامل المؤثرة في بروز مشكالت مهنة المحاسبة "). ٢٠٠٢( .صيام، وليد زآريا 
ة     ة األردني وم    . "ميدانية مطبقة على الشرآات الصناعية المساهمة العام ة للعل ة العربي المجل

  .٢٣٨-٢١١ .)٢( ٩، اإلدارية
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