
253

دور التعليم احملاسيب يف اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز 
املمارسة املهنية واالخالقية ملهنة احملاسبة

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

د. عبد الرمحن حممد سليمان رشوان

   تاريخ التسليم: 2016/11/1م، تاريخ القبول: 2017/2/21م. 
      أستاذ مساعد/ الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا / فلسطين.



254

دور التعليم احملاسبي في اجلامعات الفلسطينية في تعزيز املمارسة املهنية واالخالقية ملهنة احملاسبة
د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوانمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ملخص:
التعليم املحا�سبي  اإىل تعّرف دور  ب�سكل عام  الدرا�سة  هدفت 
والأخالقية  املهنية  املمار�سة  تعزيز  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  يف 
ولالإجابة  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  املحا�سبة  ملهنة 
على  الباحث  اأعتمد  الدرا�سة،  فر�سيات  واختبار  الت�ساوؤلت  على 
من  النظري  اجلانب  وتو�سيح  تبيني  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج 
وحتليل  العلمية،  والر�سائل  والدوريات  ال�سابقة  الدرا�سات  خالل 
الربنامج  با�ستخدام  الفر�سيات  واختبار  امليدانية  الدرا�سة  نتائج 

.)SPSS( الح�سائي
تقييمها  بعد  للدرا�سة، ووزعت  اأداة  ال�ستبانة  ا�ستخدمت  كما 
وحتكيمها من عدد من املتخ�س�سني على جمتمع الدرا�سة من جميع 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف برامج املحا�سبة يف اجلامعات الفل�سطينية 
يف قطاع غزة، ويبلغ عددهم )60( ع�سواً، وا�ستخدم الباحث اأ�سلوب 
هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  جمتمع  كل  باختيار  ال�سامل  احل�رص 
ل�سغر  نتيجة  غزة  قطاع  يف  جامعات  �ست  يف  العاملون  التدري�س 

حجم املجتمع.
للتاأهيل  دور  يوجد  اأنه  امليدانية  الدرا�سة  نتائج  اأثبتت  كما 
الأكادميي والعملي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية على تعزيز 

املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.
كما اأو�ست الدرا�سة ب�رصورة ربط املقررات النظرية يف برامج 
املحا�سبة باجلامعات الفل�سطينية بطبيعة �سوق العمل، واأخالقيات 

وممار�سات مهنة املحا�سبة.
اجلامعات   - املحا�سبي  التعليم  املفتاحية:  الكلمات 

الفل�سطينية – املمار�سة املهنية والخالقية - مهنة املحا�سبة.
The Role of Accounting Education at the Palestin-
ian Universities in the Promotion of Ethical and 
Professional Practice of the Accounting Profes-

sion from the Perspective of Faculty Members

Abstract:

The study aims in general to identify the role of 
accounting education at the Palestinian universities 
in the promotion of ethical and professional practice 
of the accounting profession from the perspective of 
faculty members, in addition to answering questions 
and testing hypotheses. The researcher uses the 
descriptive and analytical approach to show and 
clarify the theoretical aspect through using previous 
studies, periodicals, and scientific research papers. 
The study uses statistical program (SPSS) to analyze 
the results of the field study and to test the hypotheses.

The researcher uses a questionnaire as a tool for 
the study, that was evaluated and validated by a number 
of specialists. The questionnaire was distributed 
among the study population which consisted of all 

the Accounting faculty members at the universities in 
Gaza Strip, numbering 60 members. The researcher 
used the complete enumeration method for choosing 
the study population from the faculty members who 
are working at six universities in Gaza Strip due to the 
small size of the population. 

The results of the field study prove that the 
academic and accounting practical rehabilitation at 
the Palestinian universities play a role in strengthening 
the professional and ethical practice of the accounting 
profession.

The study also recommends the need to adapt 
the theoretical courses in accounting programs at 
Palestinian universities with the nature of the labor 
market, and the ethics and practice of the accounting 
profession.

Keywords: accounting education - Palestinian 
universities - professional and ethical practice - the 
accounting profession.

مقدمة:
نظراً  كبرية  اأهمية  اجلامعات  يف  املحا�سبي  التعليم  يحتّل 
والدائمة  امل�ستمرة  واحلاجة  املحا�سبة  اإىل  النظرة  خل�سو�سية 
الهتمام  من  فالبد  الفل�سطيني.  املجتمع  يف  املحا�سبي  العمل  اإىل 
الفل�سطيني  املجتمع  باحتياجات  للوفاء  املحا�سبي  التعليم  بعملية 
الأكادميية  الكوادر  تهيئة  خاللها  من  ميكن  التي  املحا�سبة  من 
واملهنية القادرة على �سد احتياجات الطلب املتزايد على املحا�سبة. 
يقدمها  ويلزم ممن  ومتعددة  متنوعة  املجتمع  هذا  احتياجات  واإن 
عند  وال�سفافية  والنزاهة  والأمانة  وال�سدق  املو�سوعية  يراعي  اأن 
الداخليني واخلارجيني  تقدميه املعلومات املحا�سبية للم�ستخدمني 

على حد �سواء. 
الذاتية  القدرات  ا�ستخدام  على  يعتمد  فن  هي  فاملحا�سبة 
للمحا�سبني يف احلكم على الكثري من الأحداث القت�سادية واملالية 
التي تواجه العمل املحا�سبي، كما اأنها علم �سمن العلوم الجتماعية 
ميتاز مبعرفة م�سنفة لها مادتها العلمية التي اأمكن الو�سول اإليها 
عن طريق الدرا�سة واخلربة معًا عرب مراحل خمتلفة من الزمن، وكذلك 
فهي مهنة منظمة متار�س يف احلياة العملية وفق خ�سو�سية تت�سف 
املجتمع  يحتاجها  التي  الأخرى  املهن  بني  بارزة  وجتعلها  بها 

ب�سورة دائمة وم�ستمرة )نوفل، 2010(.
وما  املحا�سبة  اأهمية  من  املحا�سبي  التعليم  اأهمية  وتاأتي 
نطاقه.  �سمن  تعمل  الذي  للمجتمع  فوائد  من  تقدمه  اأن  ميكن 
وتلخي�س  وتبويب  بت�سجيل  تخت�س  منظمة  مهنة  هي  فاملحا�سبة 
الأحداث القت�سادية ب�سورة ميكن اأن ت�ستفيد منها اجلهات التي لها 
عالقة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة مبنظمات الأعمال )ال�رصيف، 2006، 

.)18
مهياأة  كوادر  اإىل  يحتاج  املحا�سبي  العمل  ممار�سة  اإن  كما 
وفق اأ�س�س علمية ومهنية واأخالقية اإ�سافة اإىل �رصورة توافر القدرة 
ال�سخ�سية يف احلكم على الكثري من الأمور التي تهتم بها املحا�سبة 
الهتمام  بدء  اأن  العمل املحا�سبي كما ل يخفى علينا  وتقع �سمن 
والأخالقية  واملهنية  العلمية  الأ�س�س  توفر  �رصورة  باملحا�سبة؛ 
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لتعليمها وممار�ستها )قطناين وعوي�س، 2009، 6(.
�رصورة  يعترب  املحا�سبي  بالتعليم  الهتمام  فاإن  هنا،  ومن 
متوا�سلة، واأن هذا الهتمام ميكن اأن يتحقق من خالل �رصورة توافر 
املمار�سة  تعزيز  خاللها  من  ميكن  التي  ال�سحيحة  العلمية  الأ�س�س 
التعليم  من  الهدف  ولتحقيق  املحا�سبة،  ملهنة  والأخالقية  املهنية 
املحا�سبي وبناء على ذلك فانه ل بد من النظر اإىل التعليم املحا�سبي 
كنظام متكامل يتكون من جمموعة من العنا�رص املرتابطة لتحقيق 

اأهدافه.
التعليم املحا�سبي  الدرا�سة احلالية للبحث يف دور   لذا تاأتي 
يف تعزيز املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة من خالل 
قيام اجلامعات الفل�سطينية با�ستخدام برامج اأكادميية متطورة يف 
التعليم املحا�سبي وتلبية متطلبات التعليم املهني لتطوير املهارات 
اأق�سام  يف  للطالب  والعملي  العلمي  والتاأهيل  والإدراكية،  املعرفية 

تخ�س�س املحا�سبة يف اجلامعات الفل�سطينية.
مشكلة الدراسة:

اإعداد  اإىل  حتتاج  التي  املهن  اأكرث  من  املحا�سبة  مهنة  تعد 
اجلوانب  درا�سة  يجب  اإذ  دقيق،  ب�سكل  واأخالقي  واأكادميي،  مهني، 
التطبيقية واملهنية يف املناهج التي تدر�س يف تخ�س�س املحا�سبة 
اجلامعات  كانت  اذا  ما  ودرا�سة  الفل�سطينية؛  اجلامعات  يف 
�سواء،  حداً  على  والتطبيقية  النظرية  باملقررات  تهتم  الفل�سطينية 
املحا�سبة  اأق�سام  يف  الكادمييني  واهتمام  م�ساهمة  مدى  وكذلك 
العاملية  التغريات  الفل�سطينية بتطوير املناهج لتواكب  باجلامعات 

للممار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.
 وتنح�رص م�سكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

الفل�سطينية  اجلامعات  يف  املحا�سبي  للتعليم  دور  يوجد  هل 
لتعزيز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة؟

وينبثق عن ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
هل يوجد دور للتاأهيل الأكادميي املحا�سبي يف اجلامعات  ◄

الفل�سطينية لتعزيز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة؟
اجلامعات  ◄ يف  املحا�سبي  العملي  للتاأهيل  دور  يوجد  هل 

الفل�سطينية لتعزيز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة؟

هل يوجد معوقات تواجه التعليم املحا�سبي يف اجلامعات  ◄
ملهنة  والأخالقية  املهنية  املمار�سات  تعزيز  من  حتد  الفل�سطينية 

املحا�سبة.
أهداف الدراسة:

يف . 1 املحا�سبي  الأكادميي  التاأهيل  دور  عن  الك�سف 
ملهنة  والأخالقية  املهنية  املمار�سة  لتعزيز  الفل�سطينية  اجلامعات 

املحا�سبة.
اجلامعات . 2 يف  املحا�سبي  العملي  التاأهيل  دور  تعّرف 

الفل�سطينية لتعزيز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.
يف . 3 املحا�سبي  التعليم  تواجه  التي  املعوقات  حتديد 

املهنية  املمار�سة  تعزيز  من  حتد  والتي  الفل�سطينية  اجلامعات 
والأخالقية ملهنة املحا�سبة.

أهمية الدراسة: 
منها  ي�ستفاد  قد  نتائجها  اأن  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تنبع 
اإك�سابها  يجب  التي  واخلربات  واملعارف  املهارات  اأهم  حتديد  يف 
يكون  لكي  الفل�سطينية  اجلامعات  املحا�سبة يف  اأق�سام  للخريج يف 
قادرا على التكيف مع متطلبات �سوق العمل وتاأهيله تاأهياًل مهنيًا 
لأع�ساء  الدرا�سة  توفر  ناجحًا يف عمله، كما  يكون  واأخالقيًا حتى 
كبري  قدر  على  معلومات  الفل�سطينية  باجلامعات  التدري�س  هيئة 
الربامج واملقررات  الأهمية ميكن توظيفها يف تخطيط وتطوير  من 
اجلامعات  يف  املحا�سبة  اأق�سام  يف  تدري�سها  الواجب  الأكادميية 

الفل�سطينية.
فرضيات الدراسة: 

ل يوجد دور للتاأهيل الأكادميي املحا�سبي يف اجلامعات . 1
الفل�سطينية لتعزيز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.

اجلامعات . 2 يف  املحا�سبي  العملي  للتاأهيل  دور  يوجد  ل 
الفل�سطينية لتعزيز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.

ل يوجد معوقات تواجه التعليم املحا�سبي يف اجلامعات . 3
ملهنة  والأخالقية  املهنية  املمار�سات  تعزيز  من  حتد  الفل�سطينية 

املحا�سبة.

متغريات الدراسة:
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حدود الدراسة:
احلدود الزمنية: تقت�رص الدرا�سة على العام 2016.. 1
اجلامعات . 2 على  الدرا�سة  تقت�رص  املكانية:  احلدود 

اأكادميية لتخ�س�س  الفل�سطينية يف قطاع غزة التي تت�سمن برامج 
الأق�سى،  جامعة  الأزهر،  جامعة  الإ�سالمية،  )اجلامعة  املحا�سبة 

جامعة القد�س املفتوحة، جامعة فل�سطني، جامعة غزة(.
يف . 3 املحا�سبة  بربامج  الأكادمييني  الب�رصية:  احلدود 

اجلامعات الفل�سطينية.
احلدود املو�سوعية: تقت�رص الدرا�سة على الك�سف عن دور . 4

املمار�سة  تعزيز  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  املحا�سبي  التعليم 
املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.

تقسيمات الدراسة:
ق�سمت الدرا�سة اإىل عدة حماور؛ وهي:

والدراسات -  للدراسة  النظري  اإلطار  األول:  المحور 
السابقة.

المحور الثاني: اإلطار العملي واختبار فرضيات الدراسة. - 
المحور الثالث: النتائج والتوصيات.- 

يف  املحا�سبي  التعليم  لدور  النظري  الإطار  الأول:  املحور 
اجلامعات الفل�سطينية يف تعزيز املمار�سة املهنية والخالقية ملهنة 

املحا�سبة، والدرا�سات ال�سابقة:

اإلطار النظري للدراسة:
والتجارة  القت�ساد  عامل  يف  التحديات  حجم  لتعاظم  نظراً 
التي فر�ستها العوملة على خمتلف دول العامل وبالأخ�س فل�سطني 
وبالتحديد قطاع غزة، وما مير به العامل من اأزمة اقت�سادية خانقة 
الو�سع  على  ذلك  كل  تداعيات  اإىل  اإ�سافة  الدول،  بجميع  ع�سفت 
بفل�سطني وبالتحديد يف قطاع غزة، وما يبذل  القت�سادي املحلي 
من  يزيد  ذلك  كل  فاإن  تفاقمها،  من  للحد  امل�ستويات  جميع  على 
امل�سوؤوليات امللقاة على عاتق القائمني على مهنة املحا�سبة ب�سفة 
عامة، وعلى املوؤ�س�سات الأكادميية والتعليمية على وجه اخل�سو�س 
للقيام بواجباتهم يف اإعداد وتخريج الكفاءات املهنية يف املجالت 
املالية املختلفة والقادرة على امل�ساهمة يف تنفيذ اخلطط التنموية 

و�سد حاجات �سوق العمل من اخلريجني يف جمال املحا�سبة.
مما يوؤكد الباحث على �رصورة التعاون والتكامل بني الهيئات 
النقا�س  واإثراء  الفائدة  وتعظيم  الوعي  لن�رص  واجلامعات  املهنية 
املحا�سبة  علم  على  املهنية  والتطورات  العلمية  والدرا�سات  الفني 
ومناهج التعليم املحا�سبي، وذلك انطالقًا من م�سوؤولياتها املهنية 
واملهنية  الفنية  اجلوانب  توجيه  اإىل  ت�سعى  متخ�س�سة  كموؤ�س�سات 
والعلمية دون الإخالل باجلوانب الخالقية للمهنة ومبا يخدم اأ�سواق 
وتطوير  تنمية  على  والعمل  والدولية،  والإقليمية  املحلية  العمل 
مناهج التعليم املحا�سبي للم�ساهمة يف تطوير املمار�سات املهنية 

والخالقية ملهنة املحا�سبة وبالتعاون مع اجلهات املخت�سة.
وميكن التعريج على مفهوم املمار�سة املهنية ملهنة املحا�سبة 
باأنها )جميع ما يقوم به املحا�سب من اأعمال تتعلق مبهنة املحا�سبة 

منظمات  اأنواعها  اختالف  على  منظمات  يف  احل�سابات  وتدقيق 
الأعمال، اأو اجلهات احلكومية، اأو املنظمات غري الربحية، اأو مكاتب 
التدقيق اخلارجي، اأو اأي منظمات اأخرى لها عالقة مبهنة املحا�سبة، 
ول يقت�رص دور املحا�سب على اعداد املوازنات وامليزانيات، وادخال 
واملحا�سبية،  املالية  القرارات  لتقدمي  ذلك  يتعدى  بل  البيانات، 

وجتهيز التقارير املالية واملحا�سبية( )العلوي، 2012، �س 104(
املحا�سبة  ملهنة  الأخالقية  املمار�سة  مبفهوم  يق�سد  كما 
باأنها )التزام املحا�سب بعادات وتقاليد املجتمع، واحرتامه ملعايري 
املحا�سبة املختلفة، وحتليه بامل�سداقية والثقة واحلياد وغريها من 
الأخالق ذات العالقة مبهنة املحا�سبة( )العلوي، 2012، �س 126(.
»جميع  باأنه  املحا�سبي  التعليم  مبفهوم  اأي�سًا  يق�سد  كما 
وتخ�س�سات  برامج  تقدمها  التي  واملعايري  واملقررات  املفاهيم 
)التائب،  واملراجعة«  املحا�سبة  مهنتي  ليمار�سوا  للطلبة  املحا�سبة 

.)6 2014، �س 
وتظهر احلاجة امللحة للتعليم املحا�سبي للوفاء باحتياجات 
الكوادر  تهيئة  خاللها  من  ميكن  التي  املحا�سبة  من  املجتمع 
الأكادميية واملهنية القادرة على �سد احتياجات الطلب املتزايد على 
املحا�سبة، واإن احتياجات هذا املجتمع متنوعة ومتعددة ويلزم ممن 
يقدمها اأن يراعي املو�سوعية وال�سدق والأمانة والنزاهة وال�سفافية 
الداخليني  للم�ستخدمني  املحا�سبية  املعلومات  تقدميه  عند 

واخلارجيني على حد �سواء.
القرارات  مدخالت  اأهم  من  املحا�سبي  النظام  خمرجات  تعّد 
ال�ستثمارية باعتبارها عاك�سة للو�سع املايل للم�رصوع بكل �سفافية 
وو�سوح ومبنية على اأ�س�س ومعايري حما�سبية، وهذا يتطلب اأن يكون 
هناك تكامل بني كل من مهنة املحا�سبة والتعليم املحا�سبي، ويجب 
اأن يكون هناك تن�سيق بني التعليم املحا�سبي ومهنة املحا�سبة حتى 
ي�ستطيع كل واحد منهما تقدمي املهمة املطلوبة منه بال�سكل املنا�سب، 
ويجب اأن يكون لنظام التعليم املحا�سبي اأهداف وا�سحة وخمرجات 
العمل من املتخ�س�سني يف  �سوق  احتياجات  تلبي  تعليمية حمددة 
جمال ممار�سة مهنة املحا�سبة وفق متطلبات الع�رص احلايل )مطر 

واآخرون، 2015، �س 3(.
موؤهلني  حما�سبني  اإعداد  م�سوؤولية  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
من  عدد  عاتق  على  تقع  املطلوبة  والأخالقية  املهنية  باملهارات 
اأبرز هذه اجلهات موؤ�س�سات التعليم العايل وذلك من  اجلهات، ومن 
حديثة  تعليمية  واأ�ساليب  �سيا�سات  ومواكبة  وتبني  �سياغة  خالل 
املهنية  واملهارات  القدرات  اجلامعي  الطالب  اإك�ساب  على  تركز 
دعت  والتي  والبتكاري  التحليلي  التفكري  لديه  وتنمي  الالزمة 
املنظمات املهنية واأبرزها الحتاد الدويل للمحا�سبني اإىل �رصورة 
يوؤهل  ل  حاليا  املتبع  التقليدي  الأ�سلوب  اأن  اجتاهها.  يف  التحرك 
الطالب اجلامعي بالقدر املطلوب ليمار�س مهنة املحا�سبة باقتدار، 
يف  حديثًا  �ساع  مفهوم  اعتباره  يف  ياأخذ  ل  الأ�سلوب  هذا  اأن  كما 
Transfer� للنقل القابلة  التعليمية وهو مفهوم )املهارات   للأو�ساط 

able Skills(،  مبعنى اأن املهارات التي يتم تطويرها خالل املراحل 

التعليمية املختلفة، ميكن اأن تفيد مكت�سبها عند انتقاله اإىل مرحلة 
التوظيف. وعليه فاإن جودة التعليم املحا�سبي تلعب الدور الهام يف 

.)Nassar M., et al., 2013, P 103( تطوير مهنة املحا�سبة
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بتقييم   )137  -  133 �س  2008،�س  )الرحاحلة،  وقام 
اخلطة الدرا�سية واأ�سلوب التدري�س يف ق�سم املحا�سبة يف جامعة اآل 
ومتطلبات  ور�سالتها،  اجلامعة،  فل�سفة  مع  اتفاقهما  ومدى  البيت، 
الع�رص، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود حاجة لإعادة النظر يف اخلطة، 
واأ�سلوب التدري�س، وو�سائله، والتي ل تتنا�سب مع فل�سفة اجلامعة و 

متطلبات الع�رص.
تعزيز  �رصورة  على   )12  –  11 �س   ،2004 )اأحمد،  اأكد  كما 

املمار�سة املهنية ملهنة املحا�سبة من خالل ما ياأتي:
والرتويج . 1 ال�رصكات،  تقييم  اأعمال  على  املحا�سب  تدريب 

لبيع ح�س�س امل�ساهمات يف راأ�س املال.
تطوير اأنظمة التعليم املحا�سبي با�ستمرار لتتالءم قدراتهم . 2

ومهاراتهم مع احتياجات �سوق العمل، لي�س فقط من النواحي الفنية 
القرارات،  واتخاذ  ال�سخ�سية،  القدرات  حيث  من  لكن  واملعرفية، 
العمل، و�سمن  والعمل حتت �سغوط  بالقيادة،  املرتبطة  واملهارات 

فريق.
وربطها . 3 املعلومات،  تكنولوجيا  باأ�ساليب  املعرفة 

باملحا�سبة وممار�سة مهنة املحا�سبة.
املعرفة اجليدة باإجراء البحوث التطبيقية يف املحا�سبة.. 4

الأعمال  بيئة  باأن  فاأكدت  الدوليني  املحا�سبني  جمعية  اأما 
املعا�رصة تتطلب خريج موؤهل لأداء العمل املحا�سبي وممار�سته يف 
�سوق العمل، من خالل اك�سابه عدة مهارات مهنية و�سفات ت�ساعده 
يلي  ما  اإىل  املهارات  هذه  وتنق�سم  املحا�سبة،  مهنة  ممار�سة  على 

)حممد، 2016، �س 201(:
مهارة التفكري اجليد والقدرة على حل امل�ساكل.. 1
مهارة الت�سال.. 2
العمل يف . 3 التي يتم خاللها ممار�سة  البيئة  معلومات عن 

الوحدات القت�سادية.
املهارة يف احرتاف املهنة باأخالقياتها.. 4
الدافع على ا�ستمرار التعليم مدى احلياة.. 5
مهارة التعامل بكفاءة مع الظروف ال�سعبة.. 6
املعلومات الفنية )اخللفية املحا�سبية( وعلومها كالتدقيق . 7

وال�رصائب وغريها.
 تقنيات واأنظمة املعلومات.. 8

ملهنة  والأخالقية  املهنية  املمار�سة  بني  التكامل  اأن  كما 
املحا�سبة والتعليم املحا�سبي يعّد حجر الأ�سا�س يف اإعداد حما�سبني 
موؤهلني علميًا وعمليًا، ويجعل من املحا�سبة اأداة فعالة ت�ساهم يف 
خاللها  من  ميكن  التي  ال�سحيحة  العلمية  الأ�س�س  و�سع  �رصورة 
لبد  فانه  ذلك  على  وبناء  املحا�سبي،  التعليم  من  الهدف  حتقيق 
من النظر اإىل التعليم املحا�سبي ب��سفه نظاماً متكامال يتك�ن من 
كالً  ت�سمل  اأهدافه، وهي  لتحقيق  املرتابطة  العنا�رص  من  جمم�عة 

من:
تهيئتهم . 1 ميكن  الذين  بالأ�سخا�س  املتمثلة  املدخالت: 

ملمار�سة العمل املحا�سبي مبختلف اأ�سكاله واأنواعه.

التي ميكن . 2 التعليم  الت�سغيلية: املتمثلة بو�سائل  العمليات 
ا�ستخدامها يف التزويد باملهارات املحا�سبية.

والقادرين . 3 املوؤهلني  بالأ�سخا�س  املتمثلة  املخرجات: 
يحقق  مبا  املهني(  اأو  )الأكادميي  املحا�سبي  العمل  ممار�سة  على 

الهدف من نظام التعليم املحا�سبي ب�سورة عامة.
العنا�رص . 4 رقابة  خالل  من  )الرقابة(:  العك�سية  التغذية 

ال�سابقة وتقييمها وتطويرها وحماولة ت�سحيح اأي انحرافات حتدث 
يف اأي منه)قطناين وعوي�س، 2009، �س 3(.

يف  املحا�سبي  التعليم  واقع  على  عامة  نظرة  اإلقاء  وميكن 
اجلامعات الفل�سطينية على النح� الآتي:

اأولً: ميار�س التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية  ♦
اأنه لي�س هناك فرعًا  اأي  وحتديداً بقطاع غزة بعد املرحلة الثانوية 
للتعليم التجاري يف مرحلة الدرا�سة الثانوية يف كافة املدار�س مما 
والدرا�سة  املتو�سطة  الدرا�سة  خريجي  الطلبة  من  العديد  اأن  يعني 
فان  وبالتايل  باملحا�سبة،  اإملام  اأي  لديهم  لي�س  الأوىل  اجلامعية 
توجههم لدرا�سة املحا�سبة غالبًا ما يكون غري مدرو�س ورمبا يعتمد 
يف غالب الأحيان على م�سورة من �سخ�س ما اأو ب�سبب عدم القدرة 

على اإكمال الدرا�سة يف الفروع الأخرى اأو اأي عوامل جانبية اأخرى.
ثانياً: يتم قبول خريجو الدرا�سة الثانوية بفرعيها العلمي  ♦

�سنتان  فيها  الدرا�سة  �سنوات  وعدد  املتو�سطة  الكليات  يف  والأدبي 
مينح الطالب بعدها �سهادة دبلوم توؤهله للعمل يف املجال املحا�سبي 

ب�سفة كاتب ح�سابات قابلة للتدرج الوظيفي الأعلى.
العلمي  ♦ بفرعيها  الثانوية  الدرا�سة  خريجو  ُيقبل  ثالثاً: 

والأدبي اإ�سافة اإىل حملة الدبلوم يف كليات الإدارة والقت�ساد وعدد 
�سنوات الدرا�سة اأربع �سنوات مينح الطالب بعدها �سهادة البكالوريو�س 

يف العلوم املحا�سبية توؤهله للعمل يف املجال املحا�سبي.
�سمن  ♦ العليا  للدرا�سات  كافية  جمالت  تتوفر  ل  رابعاً: 

درجة  متنح  التي  اجلامعات  عدد  اأن  اإذ  العايل؛  التعليم  موؤ�س�سات 
الدبلوم العايل واملاج�ستري حمدودة ول تقوم اجلامعات الفل�سطينية 
جمال  يف  التخ�س�سات  من  اأي  يف  الدكتوراه  درجة  مبنح  عموما 
املوؤهلة  املحا�سبية  الكوادر  نق�س  اإىل  يوؤدي  مما  الإدارية  العلوم 

تاأهيال علميًا.
للتعليم  ♦ كافية  تطبيقية  جمالت  توفر  عدم  خام�ساً: 

اجلامعات  داخل  الدرا�سية  املرحلة  اأثناء  يف  للطالب  املحا�سبي 
العمل  �سوق  مواكبة  من  املحا�سب  دور  ي�سعف  مما  الفل�سطينية، 
جهة  من  املهنية  اخلربة  توافر  لعدم  وذلك  متطلباته،  كافة  وتلبية 

وعدم تاأهيل املحا�سب مهنيا من جهة اأخرى.
املحا�سبة  ♦ لتدري�س  حديثة  و�سائل  ا�ستخدام  عدم  �ساد�ساً: 

وفهم  درا�سة  من  املحا�سب  متكن  الفل�سطينية  اجلامعات  داخل 
املحا�سبة ب�سكل اأف�سل.

اجلامعات  يف  املحا�سبي  التعليم  اأن  الباحث  يرى  كما 
الفل�سطينية يجب اأن يت�سمن جوانب متعددة منها الأكادميي، ومنها 
الفل�سطينية  اجلامعات  معظم  تهتم  واأن  الأخالقي،  ومنها  املهني، 
يجب  كما  املحا�سبة،  وبخا�سة يف جمال  املهنة،  اأخالقيات  مبقرر 
ربط املقررات النظرية باملقررات العملية التطبيقية، وبالتايل ميكن 
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اأن تتحقق املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة من خالل 
العنا�رص التالية :

وامليول . 1 بالقيم  املحا�سبة  برامج  يف  املقررات  ربط 
الإ�سالمية.

واملمار�سات . 2 بالقيم  املحا�سبة  برامج  يف  املقررات  ربط 
املهنية للمحا�سبة.

خا�سة . 3 الغري،  حقوق  على  وال�رصية  الأمان  مبداأ  تعزيز 
القائمني على ال�رصكات.

وال�ستقاللية، . 4 واملو�سوعية،  النزاهة،  مببادئ  الهتمام 
واملعايري الفنية.

وربطها . 5 املحا�سبة  برامج  مبقررات  اجليد  الهتمام 
باملمار�سات الأخالقيات ملهنة املحا�سبة.

�رصوري اهتمام اجلامعات الفل�سطينية بتلبية �سوق العمل . 6
يف جمال املمار�سات املهنية ملهنة املحا�سبة.

جمال . 7 يف  املحا�سبة  برامج  يف  الطلبة  قدرات  تنمية 
بها.  املتعلقة  والتجاوزات  املحا�سبة،  مبهنة  املتعلقة  القوانني 

خا�سة املعايري املحا�سبية املتعلقة باأخالقيات املهنة.
كما اأن هناك العديد من املزايا والعيوب يف برامج املحا�سبة 
خالل  من  عليها  بالطالع  الباحث  قام  الفل�سطينية،  باجلامعات 
وميكن  الفل�سطينية،  اجلامعات  يف  بالتدري�س  الأكادميية  خربته 

حتديد بع�س مزايا التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية:
املحا�سبة  ♦ تخ�س�س  يف  املعتمدة  ال�ساعات  بنظام  العمل 

يف معظم اجلامعات الفل�سطينية.
الدرا�سية يف تخ�س�س املحا�سبة لت�سمن  ♦ تنوع املقررات 

م�ساقات ثقافية، ودينية، واأكادميية، وعلمية، وعملية، وهذا بدوره 
يوؤدي اإىل تعزيز املمار�سات املهنية والخالقية.

تخ�س�س  ♦ يف  منا�سبة  موؤهالت  ذات  علمية  كوادر  وجود 
املحا�سبة يف اجلامعات الفل�سطينية.

العربية والأجنبية  ♦ العتماد على بع�س امل�سادر والكتب 
يف تدري�س م�ساقات املحا�سبة.

يف  املحا�سبي  التعليم  العي�ب  بع�س  حتديد  ميكن  كما 
اجلامعات الفل�سطينية:

املقررات  ♦ بع�س  يف  الكيف  ولي�س  الكم  على  العتماد 
الدرا�سية يف تخ�س�س املحا�سبة.

منخف�سة  ♦ املحا�سبة  تخ�س�س  يف  الطلبة  قبول  درجات 
ن�سبيًا.
املحا�سبة  ♦ برامج  لتعليم  درا�سية  مقررات  وجود  عدم 

املتنوعة والعتماد فقط على برنامج الأ�سيل يف معظم اجلامعات 
الفل�سطينية يف قطاع غزة.

جمالت  ♦ كافة  يف  املحا�سب  مبهارات  الهتمام  �سعف 
املحا�سبة، خا�سة واأن التدريب غالبًا ما يكون يف �رصكات حمددة 
العامة،  واملوؤ�س�سات  البنوك،  يف  متار�س  املحا�سبة  مهنة  اأن  رغم 
التطبيق  حيث  من  تختلف  املوؤ�س�سات  وهذه  التاأمني،  وموؤ�س�سات 

العملي ملهنة املحا�سبة.

يف  ♦ فهي  امليداين،  التدريب  مقرر  يف  التدريب  فرتة  ق�رص 
اأق�سى حد ت�سل اإىل )3 �ساعات اأكادميية معتمدة(.

الدراسات السابقة:

أواًل: الدراسات العربية:

درا�سة )حممد، 2016(:
املحا�سبي  التعليم  قدرة  مدى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  وهدفت 
الأعمال  بيئة  مبتطلبات  الوفاء  على  ال�سودانية  باجلامعات 
املحا�سبي  التعليم  خمرجات  بني  التوافق  مدى  وبيان  املعا�رصة، 
للمحا�سبني،  الدويل  لالحتاد  املهني  للتاأهيل  التعليم  وا�سرتاتيجية 
التي قد ت�ساهم يف تطوير مناهج وطرق  الإجراءات  واقرتاح بع�س 
ولتحقيق  ال�سودانية،  اجلامعات  يف  وحتديثها  املحا�سبي  التعليم 
اأهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي، وكانت الأداة الأ�سا�سية 
عبارة عن ا�ستبانة طبقت على عينة بلغت )40( ع�سو هيئة تدري�س 
بولية  الأعمال  اأرباب  من  فرداً  و)80(  ال�سودانية،  باجلامعات 
املحا�سبي  التعليم  مناهج  اأن  الدرا�سة  نتائج  وتو�سلت  اخلرطوم، 
اإىل حد كبري متطلبات بيئة الأعمال  ال�سودانية توفر  يف اجلامعات 
بني  التوافق  و�سعف  الق�سور،  اأوجه  بع�س  وجود  مع  املعا�رصة، 
ومتطلبات  ال�سودانية،  اجلامعات  يف  املحا�سبي  التعليم  مناهج 
الدويل  الحتاد  من  ال�سادرة  املهني  للتاأهيل  التعليم  ا�سرتاتيجية 

للمحا�سبي.
درا�سة )مطر، حممد، واآخرون، 2015(: 

الن�سبية مل�ساقات العملية  اإىل معرفة الأهمية  الدرا�سة  هدفت 
املحا�سبية التي يدر�سها خريج املحا�سبة من حيث تزويده باملعارف 
التحليلي،  الو�سفي  املنهج  تطبيق  مت  وقد  والقدرات،  واملهارات 
البكالوريو�س  خريجي  على  الدرا�سة  عينة  على  ال�ستبانة  ووزعت 
كما  والزرقاء،  الأو�سط  ال�رصق  بجامعتي   2014 و   2013 لعامني 
التدري�س املتبعة حاليا هي  اأ�ساليب  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت نتائج 
ونتائج  النظري  الطار  بالن�سبة ملا مت عر�سه يف  تقليدية  اأ�ساليب 
بالعمل  التحقوا  الذين  واخلريجني  العمل  ارباب  بني  النظر  وجهات 
تطويرها  يتم  ما  نادراً  املحا�سبة  برامج  يف  املناهج  واأن  حديثًا، 
التاأهيل  على  الرتكيز  ويتم  العمل،  �سوق  تطورات  مع  لتتواكب 
التخ�س�سي، واإغفال اجلوانب الأخرى خا�سة فيما يتعلق باملمار�سة 
ول  تقليدية  املتبعة  التدري�س  اأ�ساليب  اأن  وتبني  للمهنة،  الأخالقية 
تفي باأغرا�س املحا�سبة احلديثة، وتبني اأن فرتة التدريب غري كافية 

لتاأهيل املحا�سب من اجلوانب العملية.
درا�سة )مدوخ، 2015(:

هدفت الدار�سة اإىل معرفة واقع مهنة املحا�سبة بني التاأهيل 
املهني والتاأهيل التكنولوجي للمحا�سبني العاملني والقائمني على 
را�س عملهم يف ال�رصكات العاملة يف قطاع غزة، وقد مت اإتباع املنهج 
الو�سفي التحليلي، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة �سممت ا�ستبانة ووزعت 
على جمتمع الدرا�سة املكون من املحا�سبني العاملني يف ال�رصكات 
العاملة يف قطاع غزة، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأنه يوجد عالقة 
بني التاأهيل التكنولوجي للمحا�سب وواقع مهنة املحا�سبة يف قطاع 
غزة، وذلك من خالل قيام اجلامعات الفل�سطينية با�ستخدام برامج 
املحا�سبي،  التعليم  يف  احلا�سوب  على  تعتمد  متطورة  اأكادميية 
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وكذلك حتلي املحا�سب الفل�سطيني بكافة قيم واأخالقيات و�سلوكيات 
املعرفية  املهارات  تطوير  ملتطلبات  املهني  التعليم  وتلبية  املهنة 
الفعلي  والواقع  املهني  التعليم  واقع  بني  عالقة  وجود  والإدراكية، 

ملهنة املحا�سبة يف قطاع غزة.
درا�سة )الفطيمي، 2014(:

ال�سابقة  الدرا�سات  لبع�س  م�سح  اإجراء  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ودور  العمل،  ل�سوق  الالزمة  املهارات  على  الوقوف  اأجل  من 
التعليم  تواجه  التي  التحديات  واأهم  املحا�سبي يف �سقلها،  التعليم 
املحا�سبي، ومت ا�ستخدام املنهج ال�ستقرائي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
وطرق  املناهج،  يف  املتمثلة  املحا�سبي  التعليم  مدخالت  كافة  اأن 
اأهمها  متعددة  حتديات  تواجه  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  التدري�س، 
كما  ليبيا،  يف  املحا�سبة  برامج  تدري�س  على  القائم  الكادر  �سعف 
اخلريج  يك�سبها  اأن  الواجب  واملعارف  واخلربات  املهارات  اأهم  اأن 
ومهارات  �سخ�سية،  مهارات  اإىل  تنق�سم  املحا�سبي  التعليم  من 
الت�سال ال�سفهية والتحريرية، ومهارات الو�سول اإىل م�سادر التعلم، 

واملهارات التكنولوجية املتعلقة مبهنة املحا�سبة.

ثانياً: الدراسات األجنبية:

:)Al Sawalqa A., & Obiadat F., 2014( درا�سة
تعليم  برامج  بني  الفجوة  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املحا�سبة يف اجلامعات الأردنية ومتطلبات ممار�سة املهنة و�سوق 
العمل، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، وكانت الأداة 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف  عبارة عن ا�ستبانة طبقت على عينة من 
اأرباب  مع  املقابالت  من  جمموعة  واأجريت  الأردنية،  اجلامعات 
اأن  اإىل  الدرا�سة  التدقيق اخلارجي، وتو�سلت نتائج  العمل، ومكاتب 
العمل،  �سوق  ومتطلبات  املحا�سبة  تعليم  برامج  بني  فجوة  هناك 
معظمها  يف  الفجوة  واأن  املحا�سبة،  ملهنة  املهنية  واملمار�سات 
تت�سح يف حجم التكنولوجيا امل�ستخدمة يف تدريب وتعليم الطلبة، 
يف  فجوة  وجود  تبني  كما  العمل،  �سوق  يف  امل�ستخدمة  تلك  وبني 

املهارات احلياتية للطلبة كالت�سال والتوا�سل.
: )Sahin K. N., 2014(درا�سة

هيئة  اأع�ساء  بني  العالقة  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املحا�سبة،  تخ�س�س  يف  اجلامعات  طلبة  واأداء  والتدريب  التدري�س 
وا�ستخدم املنهج الرتباطي، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التحليلي، 
هيئة  اأع�ساء  على  طبقت  ا�ستبانة  عن  عبارة  الدرا�سة  اأداة  وكانت 
وبع�س  ال�سرتالية،  باجلامعات  املحا�سبة  برامج  يف  التدري�س 
نتائج  وبينت  املحا�سبني،  تدريب  يف  املتعاونني  العمل  اأ�سحاب 
الدرا�سة اأن هناك عالقة بني كفاءة اأع�ساء هيئة التدري�س والتدريب 
واأداء الطلبة، وذلك اأن رفع كفاءة اأع�ساء هيئة التدري�س واملدربني 
رفع  اأن  كما  املحا�سبة،  ملهنة  الطلبة  ممار�سات  حت�سني  اإىل  يوؤدي 
م�ستوى التعاون بني من�ساآت الأعمال واجلامعات يوؤدي اإىل حت�سني 

تاأهيل وتدريب املحا�سبني وتهيئتهم ل�سوق العمل.
:)Chen M. , et al, 2010( درا�سة

والكفاءات  املهارات  على  تعرف  اإىل  الدرا�سة  وهدفت 
التكنولوجية املتوقعة من خريجي املحا�سبة وذلك نظراً ملا يواجهه 
التعليم املحا�سبي من العديد من التحديات، ومن اأهم هذه التحديات 

وا�ستخدمت  املحا�سبة،  مهنة  على  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري  هو 
من  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة 
نتائج  وتو�سلت  ال�سينية،  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
على  الكايف  بالقدر  حتتوي  ل  الدرا�سية  املناهج  اأن  اإىل  الدرا�سة 
باأن  و  املعلومات  بتكنولوجيا  مبا�رص  ب�سكل  مرتبطة  م�ساقات 
يتنا�سب  الكافية مبا  املهارات  لديهم  لي�س  املحا�سبة  ق�سم  خريجي 
يف  الدرا�سية  املناهج  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  تو�سلت  العمل  و�سوق 
مرتبطة  م�ساقات  على  الكايف  بالقدر  حتتوي  ل  املحا�سبي  التعليم 
ب�سكل مبا�رص بتكنولوجيا املعلومات، وباأن خريجي ق�سم املحا�سبة 

لي�س لديهم املهارات الكافية مبا يتنا�سب و�سوق العمل.
:)DI Giorgio L., et. al, 2010( درا�سة

تعليم  يف  املعرفة  اإدارة  دور  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
التعليم  تطوير  فل�سفة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وا�ستندت  املحا�سب،  وتاأهيل 
املحا�سبي يجب اأن تكون متاأ�سلة يف نفو�س اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف اجلامعات، وذلك لكي يتمكنوا من حتويل طلبتهم اإىل طلبة اأكفاء 
العمل،  بيئة  التحديات يف  مواجهة  على  قادرين  يكونوا  اأن  والأهم 
ومهارات  كفاءة  تطوير  اإىل  �ستوؤدي  الإيجابية  امل�ساهمات  وهذه 
طلبة تخ�س�س املحا�سبة، والتي �ستمكنهم من التفكري والتو�سل اإىل 
حلول جديدة للم�سكالت املحا�سبية التي حتتاج اإىل قدرات ومهارات 
مهنية عالية مما يعود بالنفع على مهنة املحا�سبة واملمار�سني لها، 
وا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي، وطبقت الدرا�سة على عينة من 
اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات البولندية، ووزعت عليهم ا�ستبانة 
لأخذ اآرائهم على مو�سوع البحث، كما تو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 
�رصورة الأخذ بالإر�سادات املتخ�س�سة ال�سادرة عن )IFAC( والتي 
حتتوي على قائمة مفاهيم حمدثة مبا يتعلق بكيفية ان�ساء اأو خلق 
اجلامعات،  يف  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  للطلبة  املحا�سبية  املعرفة 
كما اأن املعرفة املبنية على مبادئ معرفية �ست�سكل فرقًا و�ستكون 

مرجعية اأف�سل للممار�سني ملهنة املحا�سبة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

جوانب  من  املحا�سبي  التعليم  ال�سابقة  الدرا�سات  تناولت 
والتعليم  التدري�س  هيئة  ع�سو  كفاءة  بني  ربط  منها  متعددة، 
املحا�سبي، ومنها ربط بني التعليم املحا�سبي يف اجلامعات وكفاءة 
طلبة املحا�سبة يف مزاولة املهنة، وهناك درا�سات ربطت بني التعليم 
املحا�سبي والتكنولوجيا التي حتيط ببيئة منظمات الأعمال، وهناك 

درا�سات ربطت بني التعليم املحا�سبي واإدارة املعرفة.
ال�سابقة:  ♦ والدرا�سات  احلالية  الدرا�سة  بني  التفاق  اأوجه 

متعددة،  جوانب  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  احلالية  الدرا�سة  تتفق 
اأهمها اأنها تتناول التعليم املحا�سبي، واأهم معوقاته، واملمار�سات 

املهنية والخالقية ملهنة املحا�سبة.
اأوجه الختالف بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة:  ♦

متعددة  ال�سابقة يف جوانب  الدرا�سات  احلالية عن  الدرا�سة  تختلف 
اأهمها اأنها تربط بني التعليم املحا�سبي )العداد الأكادميي، والعداد 
ملهنة  والأخالقية  املهنية  املمار�سات  وبني  واملعوقات(  العملي، 
يف  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  عن  تختلف  فاإنها  كذلك  املحا�سبة، 
اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  على  طبقت  اإذ  الدرا�سة،  عينة 

الفل�سطينية.
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اأوجه ال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة: ا�ستفاد الباحث من  ♦
الدرا�سات ال�سابقة يف جمال اإثراء الدرا�سة احلالية ببع�س املفاهيم 
ال�ستبانة  اإعداد  مت  كذلك  والتو�سيات،  والنتائج  والتعريفات، 

وجمالتها يف �سوء الدرا�سات ال�سابقة.

 اجلزء الثاني

 اإلطار العملي للدراسة:
حيث تناول هذا اجلانب الإجراءات التالية:

أواًل: منهج الدراسة:

الو�سفي  املنهج  احلالية  الدرا�سة  يف  الباحث  ا�ستخدم 
التحليلي؛ كونه من اأن�سب املناهج يف الدرا�سات والبحوث الإن�سانية؛ 
اأو عدة ظواهر  اأ�سا�س تناول ظاهرة ما  كذلك فهو منهج يقوم على 
بالو�سف والتف�سري الدقيق، ويتيح احلرية للباحثني بجمع البيانات 
من م�سادرها اخلا�سة، وتبويب البيانات وحتليلها و�سوًل لنتائج 
اعتمد  كذلك  مبجرياتها،  التدخل  دون  جديدة  وتعميمات  وعالقات 
الباحث على امل�سادر الثانوية املمثلة بالكتب، واملراجع، والر�سائل 
كانت  والتي  الأولية،  وامل�سادر  والدوريات،  واملجالت  العلمية، 

عبارة عن ا�ستبانة الدرا�سة.

ثانياً: جمتمع وعينة الدراسة:

يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
الفل�سطينية يف قطاع  برامج وتخ�س�سات املحا�سبة يف اجلامعات 
اأ�سلوب احل�رص  الباحث  وا�ستخدم  )60( ع�سواً،  ويبلغ عددهم  غزة، 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  جمتمع  كل  باختيار  ال�سامل 
حجم  ل�سغر  نتيجة  غزة  قطاع  يف  جامعات  �ست  يف  العاملون 

املجتمع. 

ثالثاً: أداة الدراسة:
ال�سابقة  والدرا�سات  الأدبيات  على  بالطالع  الباحث  قام 
اأهم عنا�رص  الباحث على  املتعلقة بالتعليم املحا�سبي، كذلك اطلع 
ومت  الفل�سطينية،  اجلامعات  بع�س  يف  املحا�سبي  التعليم  ومقررات 

�سياغة ا�ستبانة وق�سمت اإىل ق�سمني كما يلي:
لعينة  ♦ ال�سخ�سية  البيانات  عن  عبارة  وهو  الأول:  الق�سم 

الدرا�سة، مثل اجلن�س، اجلامعة، املوؤهل العلمي، �سنوات اخلربة.
الق�سم الثاين: وهو عبارة عن البيانات اخلا�سة باملتغريات  ♦

امل�ستقلة، ويتكون من )26( فقرة تنق�سم اإىل املحاور التالية:
يف  � املحا�سبي  الأكادميي  التاأهيل  دور  الأول:  املحور 

اجلامعات الفل�سطينية، ويتكون من )10( فقرات.
يف  � املحا�سبي  العملي  التاأهيل  دور  الثاين:  املحور 

اجلامعات الفل�سطينية، ويتكون من )7( فقرات.
يف  � املحا�سبي  التعليم  تواجه  معوقات  الثالث:  املحور 

اجلامعات الفل�سطينية حتد من تعزيز املمار�سات املهنية والأخالقية 
ملهنة املحا�سبة، ويتكون من )9( فقرات.

الق�سم الثالث: وهو عبارة عن البيانات اخلا�سة باملتغري  ♦
املحا�سبة،  ملهنة  والأخالقية  املهنية  املمار�سات  تعزيز  التابع 

ويتكون من )8( فقرات.

رابعاً: األساليب واملعاجلات اإلحصائية:

وذلك  للدرا�سة  اأ�سا�سية  اأداة  ال�ستبانة  الباحث  ا�ستخدم 
يف  املحا�سبي  التعليم  بدور  املخت�سة  واملعلومات  البيانات  جلمع 
والأخالقية  املهنية  املمار�سات  تعزيز  يف  الفل�سطينية  اجلامعات 
برنامج  اإىل  وترميزها  البيانات  تفريغ  ومت  املحا�سبة،  ملهنة 
املعروف   )SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�سائي  التحليل  رزمة 
ولالإجابة عن   ،)Statistical Package for Social Science( با�سم 
من  جمم�عة  ا�ستخدام  جرى  الفر�سيات  من  والتحقق  الت�ساوؤلت، 

الأ�ساليب واملعاجلات الإح�سائية والختبارات املنا�سبة وهي:
التكرارات والن�سب املئوية.. 1
والأوزان . 2 املعياري،  والنحراف  احل�سابي،  املتو�سط 

الن�سبية.
معامل األفا كرونباخ.. 3
طريقة التجزئة الن�سفية.. 4
معامالت الرتباط.. 5
اختبار التوزيع الطبيعي.. 6
اختبار T للعينة الواحدة.. 7

خامساً: تصحيح االستبانة:

البيانات،  جلمع  اأ�سا�سية  كاأداة  ال�ستبانة  الباحث  ا�ستخدم 
ت�سحيح  وجرى  اخلما�سي،  ليكرت  لتدرج  وفقًا  م�سممة  وكانت 
رزمة  لربنامج  وحتديداً  الآيل،  احلا�سب  اإىل  واإدخالها  البيانات 
الت�سحيح  ملفتاح  وفقًا  الجتماعية  للعلوم  الإح�سائي  التحليل 

التايل:
جدول رقم )1(

طريقة إدخال البيانات والفترة المقابلة والوزن النسبي للترميز

منخف�سة جداًمنخف�سةمت��سطةكبريةكبرية جداًدرجة امل�افقة

الرتميز 
54321للحا�سب الآيل

سادساً: إجراءات صدق االستبانة:	

اأن تكون ال�ستبانة قادرة على قيا�س ما و�سعت لأجل قيا�سه، 
وقام الباحث بالتحقق من �سدق ال�ستبانة؛ من خالل الآتي:

�سدق املحكمني )ال�سدق الظاهري(:
الأولية على جمموعة  ال�ستبانة يف �سورتها  الباحث  عر�س 
الآراء  اأخذ  وجرى  والإح�ساء،  املحا�سبة،  مبجالت  املخت�سني  من 

كافة التي اتفق عليها املحكمون.
سابعاً: إجراءات ثبات فقرات االستبانة:

يق�سد بالثبات ال�ستقرار يف النتائج، واأن تعطي نف�س النتائج 
خالل اأكرث من قيا�س، وحتت نف�س الظروف وال�رصوط، وقام الباحث 
على  وذلك  ال�ستبانة،  حماور  ثبات  حل�ساب  طريقتني  با�ستخدام 

النحو الآتي:
1 .Cronbach›s Alpha coeffi كرونباخ  األفا  )ععامالت 
:)cient
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األفا كرونباخ لكل حمور من حماور ال�ستبانة، واحت�ساب معدل الثبات من خاللها،  تقوم هذه الطريقة على اأ�سا�س احت�ساب معامل 
واجلدول الآتي يبني النتائج:

جدول رقم )7(
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة 

معامل ال�سدقمعامل الثباتعدد الفقراتاملجالتم.

100.8250.908دور التاأهيل الأكادميي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية1

70.7470.864دور التاأهيل العملي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية2

معوقات تواجه التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية حتد من تعزيز 3
90.8010.895املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة

260.8790.938جميع فقرات املتغري امل�ستقل )التعليم املحا�سبي(

80.8030.896جميع فقرات املتغري التابع )املمار�سات املهنية والأخالقية(

* معدل الصدق يساوي الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ )معامل الثبات(

من خالل اجلدول ال�سابق رقم )7( يتبني اأن جميع معامالت 
بني  ما  حم�سورة  وكانت   ،)0.7( من  اأكرب  كانت  كرونباخ  األفا 
حيث  مرتفعة،  كانت  املعدلت  وجميع   ،)0.879 اإىل   0.747(
)التعليم  امل�ستقل  للمتغري  الكلية  للدرجة  كرونباخ  األفا  معامل  بلغ 
الكلية  للدرجة  كرونباخ  األفا  معامل  وكان   ،)0.879( املحا�سبي( 
والأخالقية  املهنية  املمار�سات  )تعزيز  التابع  املتغري  لفقرات 
ما  يرتاوح  ال�سدق  كان معامل  بينما   ،)0.803( املحا�سبة(  ملهنة 
بني )0.864 اإىل 0.908(، وجميع املعامالت كانت مرتفعة، حيث 
)التعليم  امل�ستقلة  للمتغريات  الكلية  للدرجة  ال�سدق  معامل  بلغ 
للمتغري  الكلية  للدرجة  ال�سدق  )0.938(، وبلغ معامل  املحا�سبي( 

التابع )املمار�سات املهنية والأخالقية( )0.896(.
2 .:)Split Half Coeffcient( طريقة التجزئة الن�سفية

اإىل  ال�ستبانة  حماور  تق�سيم  اأ�سا�س  على  الطريقة  هذه  تقوم 

فقرات فردية الرتب، فقرات زوجية الرتب، واحت�ساب معامل الرتباط 
بينهما، ومن ثم ا�ستخدام معادلة �سبريمان براون لت�سحيح املعامل 

)Spearman- Brown Coefficient( وذلك ح�سب املعادلة: 
 

1
2
+R
R

جتمان  معادلة  اأو  الرتباط،  طريف  ت�ساوي  حال  يف 
املعادلة:  ح�سب  وذلك  الرتباط  طريف  ت�ساوي  عدم  حال  يف 
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وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم )8(:

جدول رقم )8(
 يوضح معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب وارات زوجية الرتب لمحاور االستبانة

معامل الرتباط معامل الرتباطالفقراتالبيان
القيمة الحتمالية )Sig.(امل�سحح

0.7820.00**100.642دور التاأهيل الأكادميي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية

0.7400.00**70.594دور التاأهيل العملي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية

معوقات تواجه التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية حتد من تعزيز 
0.8190.00**90.707املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة

0.8410.00**260.726جميع فقرات املتغري امل�ستقل )التعليم املحا�سبي(

0.8310.00**80.711جميع فقرات املتغري التابع )املمار�سات املهنية والأخالقية(

من خالل اجلدول ال�سابق رقم )8( يتبني اأن معامالت الإرتباط 
 ،)0.726 اإىل   0.594( بني  ما  وتراوحت  وقوية،  اإح�سائيًا  دالة 
ما   ،)0.841 –  0.740( امل�سححة  الرتباط  وتراوحت معامالت 

يوؤكد اأن حماور ال�ستبانة تتمتع بثبات منا�سب.

التحليل الإح�سائي للبيانات واختبار فر�سيات الدرا�سة: ●

للمعل�مات . 1 وفقاً  الدرا�سة  لعينة  الح�سائي  ال��سفي 
ال�سخ�سية:

للم�ستجيبني،  ال�سخ�سية  )9( اخل�سائ�س  يو�سح اجلدول رقم 
وفقًا ملتغريات اجلن�س، واجلامعة، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة:
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الجدول رقم )9(
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتهم الشخصية

الن�سبة %التكرارالبيان

اجلن�س
5693.30ذكر

46.70اأنثى

60100.0الإجمايل

اجلامعة

اجلامعة 
1626.70الإ�سالمية

1220.00جامعة الأزهر

610.00جامعة فل�سطني

جامعة القد�س 
1118.00املفتوحة

1017.00جامعة الأق�سى

58.30غزة

60100.0الإجمايل

املوؤهل العلمي
3660.00ماج�ستري

2440.00دكتوراه

60100.0الإجمايل

�سنوات اخلربة

102643.30 �سنوات فاأقل

111830.00 – 15 �سنة

1626.70اأكرث من 15 �سنة

60100.0الإجمايل

العينة  اأفراد  معظم  اأن   )9( رقم  اجلدول  من  للباحث  يت�سح 

املحا�سبة  تخ�س�س  تدري�س  مهنة  اأن  طبيعي  اأمر  وهذا  الذكور،  من 

هيئة  اأع�ساء  من  الإناث  من  اأكرث  بالذكور  تليق  اجلامعات  يف 

التدري�س، كما يت�سح اأن معظم اأفراد العينة من اجلامعة الإ�سالمية، 

التي خ�س�ست برنامج  اأوىل اجلامعات  الإ�سالمية من  لأن اجلامعة 

املحا�سبة كاأحد تخ�س�ساتها، وكذلك الأمر بالن�سبة جلامعة الأزهر 

والقد�س املفتوحة، وهي من كربى جامعات قطاع غزة، كما يت�سح 

لأن  واجلدير  الدرا�سة  عينة  موؤهالت  يف  تفاوت  هناك  باأن  اأي�سًا 

علمية  ملوؤهالت  يحتاج  اجلامعات  يف  املحا�سبة  بربامج  التدري�س 

مرتفعة. كما يت�سح اأن معظم اأفراد العينة من ذوي اخلربات.

2 .:)Normal Test( اختبار الت�زيع الطبيعي

 1�Sample( ا�ستخدم الباحث اختبار كوملجروف – �سمرنوف

البيانات،  منحنى  طبيعة  عن  للك�سف   )Kolmogorov�Smirnov

وجمتمع الدرا�سة بلغ )60( ع�سو هيئة تدري�س بربامج املحا�سبة يف 

النتائج كما هو مبني باجلدول رقم  الفل�سطينية، وكانت  اجلامعات 

:)10(

جدول رقم )10(
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

قيمة )Sig.(قيمة )Z(عدد الفقراتالبيان

260.4570.327جميع فقرات املتغري امل�ستقل )التعليم املحا�سبي(

80.6190.221جميع فقرات املتغري التابع )املمار�سات املهنية والأخالقية(

لفقرات   ).Sig( قيمة  اأن  يو�سح   )10( رقم  اجلدول  يو�سح 
املتغري امل�ستقل )0.327(، ولفقرات املتغري التابع )0.221(، وهي 
اأكرب من م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05(، وهذا يدلل على اأن البيانات 

تتبع توزيع طبيعي، ويجب ا�ستخدام اختبارات معلمية.
فر�سيات . 3 واختبار  الدرا�سة  متغريات  بيانات  حتليل 
الدرا�سة:

)اأولً(: حتليل بيانات متغريات الدرا�سة:
حتليل بيانات املتغريات امل�ستقلة )التعليم املحا�سبي يف أ. 

اجلامعات الفل�سطينية(:
ولتحليل بيانات فقرات وحماور املتغري امل�ستقل قام الباحث 
 ،)One Sample T test( للعينة الواحدة )T( بالعتماد على اختبار
 ،)11( رقم  اجلدول  ويعر�س  املنا�سبة،  الو�سفية  والختبارات 

و)12(، و)13( تو�سيح لذلك:
جدول رقم )11(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرتب واختبار )T( للعينة الواحدة لفقرات المحور األول والدرجة الكلية لفقراته

التكرارقيمة )Sig.(قيمة )T(ال�زن الن�سبيالنحراف املعيارياملت��سط احل�سابيدور التاأهيل الأكادميي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينيةم.

.1
تت�سمن مقررات اإعداد املحا�سبني يف اجلامعات الفل�سطينية 

3.9340.58478.6678.7650.0003على بع�س املقررات التي تعزز القدرات املهنية للطلبة.
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التكرارقيمة )Sig.(قيمة )T(ال�زن الن�سبيالنحراف املعيارياملت��سط احل�سابيدور التاأهيل الأكادميي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينيةم.

.2
ي�رصف على كليات وبرامج املحا�سبة اأع�ساء هيئة تدري�س 

3.9670.61579.3348.610.0002على درجة عالية من الكفاءة.

.3
تواكب املقررات الدرا�سية يف برامج املحا�سبة التطورات 

3.7340.69274.6675.8090.0005العاملية يف مهنة املحا�سبة وممار�ساتها.

.4
يحر�س اأع�ساء هيئة التدري�س على الرتقاء بالتاأهيل العلمي 

3.7670.62775.3346.7080.0004ملهنة املحا�سبة.

.5
تهتم اجلامعات الفل�سطينية با�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�س 

3.6340.8972.6673.8990.0019من ذوي الكفاءة املهنية والأكادميية.

.6
تلبي املقررات الدرا�سية متطلبات تطوير مهارات الطلبة 

3.60.771724.2680.00010املعرفية والإدراكية ملهنة املحا�سبة.

.7
التعليم اجلامعي املحا�سبي يعزز قدرات الطلبة على ا�ستخدام 

3.7340.7474.6675.4310.0006نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية.

.8
تت�سمن املقررات الدرا�سية املتوفرة يف برامج املحا�سبة على 

3.6340.76572.6674.5360.0008مو�سوعات تتالءم مع متطلبات �سوق العمل.

.9
تت�سمن املقررات املحا�سبية على مو�سوعات توازن بني 

3.70.703745.460.0007املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.

.10
يهتم اأع�ساء هيئة التدري�س يف برامج املحا�سبة يف غر�س 

4.0340.809080.6676.9990.0001اأخالق املهنة والتحلي بامل�سداقية.

3.7740.70775.4678.550.000الدرجة الكلية

** T الجدولية عند درجات حرية )29( ومستوى داللة )0.01( تساوي )2.75(

* T الجدولية عند درجات حرية )29( ومستوى داللة )0.05( تساوي )2.04(

 ).Sig( الحتمال  قيم  جميع  اأن   )11( رقم  اجلدول  يو�سح 
املتو�سطات  فاإن  ذلك  على  وبناًء   ،)0.05( الدللة  م�ستوى  من  اأقل 
احل�سابية دالة اإح�سائيًا، واأن ا�ستجابات اأفراد العينة مل ت�سل لدرجة 
 )T( املح�سوبة اأكرب من قيمة )T( وكانت قيم ،)احلياد املعروفة )3
وهذا   .)0.05( دللة  وم�ستوى   ،)29( حرية  درجات  عند  اجلدولية 
يدلل على اأن املتو�سطات احل�سابية دالة، ويت�سح اأن قيم )T( موجبة، 
الأكادميي  التاأهيل  )دور  املحور  على حمتوى  توافق  العينة  اأن  اأي 
للدرجة  الن�سبي  الوزن  الفل�سطينية(، وبلغ  املحا�سبي يف اجلامعات 

الكلية )75.467 %(، وهي ن�سبة كبرية.
)يهتم  على  وتن�س   ،)10( رقم  الفقرة  الفقرات  اأعلى  وكانت 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف برامج املحا�سبة يف غر�س اأخالق املهنة 

والتحلي بامل�سداقية(، بوزن ن�سبي بلغ )80.667 %(، وهي ن�سبة 
ون�سها  الأخري،  التكرار  ذات   )6( رقم  الفقرة  كانت  بينما  كبرية، 
الدرا�سية متطلبات تطوير مهارات الطلبة املعرفية  )تلبي املقررات 

والإدراكية ملهنة املحا�سبة(، بوزن ن�سبي بلغ )72 %(.

له  املحا�سبة  لطلبة  الأكادميي  التاأهيل  اأن  الباحث  ويرى 
خدماتها  بجودة  للرقي  اجلامعات  كافة  وت�سعى  خا�سة،  معايري 
الأكادميية يف ظل املناف�سة ال�سديدة يف �سوق املوؤ�س�سات الأكادميية، 
كما اأن تخ�س�س املحا�سبة يف اجلامعات الفل�سطينية يحظى باإقبال 
الطلبة، ويحظى باأع�ساء هيئة تدري�س على درجة بالغة من املهنية.

جدول رقم )12(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرتب واختبار )T( للعينة الواحدة لفقرات المحور الثاني والدرجة الكلية لفقراته

املت��سط دور التاأهيل العملي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينيةم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

ال�زن 
قيمة قيمة )T(الن�سبي

).Sig(التكرار

.1
يحر�س التعليم املحا�سبي يف اجلامعات على تدري�س الطلبة 

3.9670.80979.3346.5470.0001الو�سائل والربامج التطبيقية العملية.

.2
تتيح اجلامعات الفل�سطينية فر�سة منا�سبة لتدريب الطلبة اخلريجني 

3.3340.88566.6672.0660.0487يف تخ�س�س املحا�سبة.

.3
تر�سل اجلامعات الفل�سطينية طلبتها اإىل املوؤ�س�سات واملن�ساآت 

3.5340.68270.6674.2870.0006املتعاونة وفق معايري حمددة لإك�سابهم اخلربات العملية.

.4
تتفق املمار�سات العملية للمحا�سبة مع املتطلبات واملقررات التي 

3.70.703745.460.0004يدر�سها الطالب ب�سكل نظري.

.5
يهتم اأع�ساء هيئة التدري�س يف برامج املحا�سبة بتطوير مهارات 

3.900.804786.1390.0002الطلبة العملية يف مهنة املحا�سبة.
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املت��سط دور التاأهيل العملي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينيةم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

ال�زن 
قيمة قيمة )T(الن�سبي

).Sig(التكرار

.6
ت�ستمل املناهج العلمية يف تخ�س�س املحا�سبة يف اجلامعات على 

3.7670.72875.3345.7690.0003املبادئ الأخالقية ملمار�سة مهنة املحا�سبة.

.7
يت�سمن تخ�س�س املحا�سبة مقررات درا�سية عملية ت�ساعد الطالب 

3.6670.66173.3345.5260.0005على التكيف مع بيئة العمل.

3.6960.5773.9056.6830.000ةيلكلا ةجردلا

** T الجدولية عند درجات حرية )29( ومستوى داللة )0.01( تساوي )2.75(

تساوي   )0.05( داللة  ومستوى   )29( حرية  درجات  عند  الجدولية   T  *
)2.04(

 ).Sig( الحتمال  قيم  جميع  اأن   )12( رقم  اجلدول  يو�سح 
املتو�سطات  فاإن  ذلك  على  وبناًء   ،)0.05( الدللة  م�ستوى  من  اأقل 
احل�سابية دالة اإح�سائيًا، واأن ا�ستجابات اأفراد العينة مل ت�سل لدرجة 
 )T( املح�سوبة اأكرب من قيمة )T( وكانت قيم ،)احلياد املعروفة )3
وهذا   .)0.05( دللة  وم�ستوى   ،)29( حرية  درجات  عند  اجلدولية 
يدلل على اأن املتو�سطات احل�سابية دالة، ويت�سح اأن قيم )T( موجبة، 
العملي  التاأهيل  )دور  املحور  حمتوى  على  توافق  العينة  اأن  اأي 
للدرجة  الن�سبي  الوزن  الفل�سطينية(، وبلغ  املحا�سبي يف اجلامعات 

الكلية )73.905 %(، وهي ن�سبة كبرية.

وحظيت الفقرة رقم )1( على التكرار الأول، ون�سها )يحر�س 
الو�سائل  الطلبة  تدري�س  على  اجلامعات  يف  املحا�سبي  التعليم 
والربامج التطبيقية العملية(، بوزن ن�سبي بلغ )79.334 %(، وهي 
وتن�س   ،)2( رقم  الأخري  التكرار  ذات  الفقرة  وكانت  كبرية،  ن�سبة 
الطلبة  لتدريب  منا�سبة  فر�سة  الفل�سطينية  اجلامعات  )تتيح  على 
اخلريجني يف تخ�س�س املحا�سبة(، بوزن ن�سبي بلغ )66.667 %(.

املحا�سب  الطالب  يتلقاه  الذي  التدريب  اأن  الباحث  ويرى 
واأن  اأهمية يف تطوير مهنة املحا�سبة، وبخا�سة  اأكرث اجلوانب  من 
املقررات العملية تربط بني املحا�سبة النظرية وواقع ممار�سة املهنة.

جدول رقم )13(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرتب واختبار )T( للعينة الواحدة لفقرات المحور الثالث والدرجة الكلية لفقراته

املت��سط مع�قات التعليم املحا�سبي اجلامعيم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

ال�زن 
قيمة قيمة )T(الن�سبي

).Sig(التكرار

3.21.243640.8820.3856عدم مواكبة املقررات الدرا�سية لتطورات مهنة املحا�سبة.1.

3.1341.07562.6670.680.5027�سعف املوؤهالت العلمية املتوفرة يف برامج التعليم املحا�سبي.2.

�سعف التعاون بني نقابة املحا�سبني واملدققني الفل�سطينية واجلامعات 3.
3.4341.10568.6672.150.0404الفل�سطينية يف جمال تدريب اخلريجني.

�سعف التعاون بني منظمات الأعمال واجلامعات يف جمال تدريب الطلبة 4.
3.7340.90874.6674.4280.0002املحا�سبني.

3.30.837661.9640.0595�سعف اأنظمة قبول الطلبة يف برامج املحا�سبة.5.

3.4671.00969.3342.5360.0173�سعف الوعي باأهمية مهنة املحا�سبة بالن�سبة للمجتمع املحلي.6.

3.0670.90861.3340.4030.6908�سعف القوانني واللوائح املنظمة ملهنة املحا�سبة.7.

تداخل معايري ومبادئ املحا�سبة املعمول بها يف قطاع غزة اخلا�سة 8.
3.0670.94561.3340.3870.7029مبهنة املحا�سبة.

تركز اجلامعات الفل�سطينية على اجلانب النظري يف التعليم املحا�سبي 9.
3.7671.07375.3343.9150.0011اأكرث من اجلانب التطبيقي.

3.3520.74767.0382.5810.015الدرجة الكلية

** T الجدولية عند درجات حرية )29( ومستوى داللة )0.01( تساوي )2.75(

* T الجدولية عند درجات حرية )29( ومستوى داللة )0.05( تساوي )2.04(

الدرجة  على  الحتمال  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
الكلية كانت اأقل من م�ستوى الدللة، وكانت على الفقرات رقم )9(، 
و)4(، و)6(، و)3( اأقل من م�ستوى الدللة )0.05(، بينما كانت باقي 

الفقرات غري دالة، واملتو�سط كان حيادي.
وهذا يدلل على اأن هناك بع�س التحديات، اإذ بلغ م�ستوى هذه 

هذه  اأكرث  وكانت  متو�سطة،  ن�سبة  وهي   ،)%  67.038( التحديات 
التحديات الفقرة رقم )9( وتن�س على )تركز اجلامعات الفل�سطينية 
اجلانب  من  اأكرث  املحا�سبي  التعليم  يف  النظري  اجلانب  على 

%(، وهي ن�سبة كبرية. التطبيقي(، بوزن ن�سبي بلغ )75.334 
غلبة  خا�سة  الذكر  �سالفة  التحديات  باأن  الباحث  ويرى 
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املحا�سب  توؤثر يف ممار�سة  التطبيقي  اجلانب  النظري على  اجلانب 
التعاون ي�سعف قدرات اجلامعات  اأن �سعف  ملهنة املحا�سبة، كما 
على تدريب الطلبة، و�سعف وعي املجتمع املحلي باأهمية املحا�سبة 

كمهنة حتد من دافعية الطلبة، وتقدمهم.

حتليل بيانات املتغري التابع:	. 
الواحدة  للعينة   )T( )14( نتائج اختبار  يعر�س اجلدول رقم 
لفقرات املتغري التابع )تعزيز املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة 

املحا�سبة(:
جدول رقم )14(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرتب واختبار )T( للعينة الواحدة لفقرات محور المتغير التابع والدرجة الكلية لفقراته

املت��سط املمار�سات الأخالقية واملهنيةم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

ال�زن 
قيمة قيمة )T(الن�سبي

).Sig(التكرار

تتفق املقررات الدرا�سية يف التعليم املحا�سبي مع طبيعة 1.
3.8670.68277.3346.9660.0002املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.

يهتم التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية بتخريج طلبة 2.
3.5340.73170.66740.0008على كفاءة مهنية عالية.

.3
تتميز املقررات التي تدر�س يف التعليم املحا�سبي باجلامعات 

الفل�سطينية بالت�سل�سل يف اكت�ساب الطلبة مهارات مهنية 
واأخالقية.

3.9340.6478.6677.9920.0001

تت�سمن املقررات الدرا�سية يف التعليم اجلامعي املحا�سبي على 4.
3.7340.69274.6675.8090.0005مو�سوعات لتعزيز ا�ستخدامات احلا�سوب والنرتنت.

مقررات التعليم املحا�سبي يف اجلامعات تعزز اأخالقيات املهنة 5.
3.80.611767.1810.0004لدى الطلبة.

يت�سمن التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية مقرر يتعلق 6.
3.70.953744.0270.0007باأخالقيات ممار�سة مهنة املحا�سبة.

حتث املقررات الدرا�سية للتعليم املحا�سبي على تبني 7.
3.7340.7474.6675.4310.0006املو�سوعية وال�رصية يف العمل املحا�سبي.

تت�سمن املقررات الدرا�سية يف برامج املحا�سبة على مو�سوعات 8.
3.8340.83476.6675.4740.0003تعزز ميول واجتاهات الطلبة نحو مهنة املحا�سبة.

3.7670.45675.3349.210.000الدرجة الكلية

** T الجدولية عند درجات حرية )29( ومستوى داللة )0.01( تساوي )2.75(

* T الجدولية عند درجات حرية )29( ومستوى داللة )0.05( تساوي )2.04(

 ).Sig( الحتمال  قيم  جميع  اأن   )14( رقم  اجلدول  يو�سح 
املتو�سطات  فاإن  ذلك  على  وبناًء   ،)0.05( الدللة  م�ستوى  من  اأقل 
احل�سابية دالة اإح�سائيًا، واأن ا�ستجابات اأفراد العينة مل ت�سل لدرجة 
 )T( املح�سوبة اأكرب من قيمة )T( وكانت قيم ،)احلياد املعروفة )3
وهذا   .)0.05( دللة  وم�ستوى   ،)29( حرية  درجات  عند  اجلدولية 
يدلل على اأن املتو�سطات احل�سابية دالة، ويت�سح اأن قيم )T( موجبة، 
اأي اأن العينة توافق على حمتوى املحور )دور التعليم املحا�سبي يف 
تعزيز املمار�سات املهنية والأخالقية للمهنة(، وبلغ الوزن الن�سبي 

للدرجة الكلية )75.334 %(، وهي ن�سبة كبرية.
)تتميز  ون�سها   ،)3( رقم  الأول  التكرار  ذات  الفقرة  وكانت 
املقررات التي تدر�س يف التعليم املحا�سبي باجلامعات الفل�سطينية 
بالت�سل�سل يف اكت�ساب الطلبة مهارات مهنية واأخالقية(، بوزن ن�سبي 
بلغ )78.667 %(، وكانت الفقرة رقم )2( بالتكرار الأخري، ون�سها 

طلبة  بتخريج  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  املحا�سبي  التعليم  )يهتم 
على كفاءة مهنية عالية(، بوزن ن�سبي بلغ )70.667 %(.

يبداأ  قدراته  وتنمية  املحا�سب،  تاأهيل  باأن  الباحث  ويرى 
للمعايري  وفهمه  مهاراتهم  يكت�سب  حيث  اجلامعية،  خطواته  باأوىل 

واملفاهيم املحا�سبية من خالل درا�سته اجلامعية.
)ثانياً(: اختبار فر�سيات الدرا�سة:

ل يوجد دور للتاأهيل الأكادميي املحا�سبي يف اجلامعات أ. 
الفل�سطينية لتعزيز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.

النحدار  حتليل  الباحث  ا�ستخدم  الأوىل  الفر�سية  لختبار 
الأكادميي  التاأهيل  ملحور  الكلية  الدرجة  بني  الب�سيط،  اخلطي 
والأخالقية  املهنية  )املمار�سات  التابع  للمتغري  الكلية  والدرجة 

ملهنة املحا�سبة(، وكانت النتائج كالآتي:
جدول رقم )15(

معامل االرتباط ومعامل التحديد وقيمة F وقيمة االحتمال للعالقة بين التأهيل األكاديمي والممارسات المهنية واألخالقية لمهنة المحاسبة

الرتباط معامل التحديدمعامل الرتباطاملتغريات
قيمة )Sig.(قيمة )F(احلقيقي

التاأهيل الأكادميي
0.773**0.5980.58441.6440.000

املمار�سات املهنية والأخالقية للمهنة
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يت�سح من اجلدول رقم )15( باأن قيمة الحتمال )Sig.( اأقل 
من م�ستوى الدللة )0.05(، وهذا يدلل على اأن العالقة اخلطية بني 
املتغري التابع وامل�ستقل دالة اإح�سائيًا، اإذ بلغ معامل الرتباط بني 
تاأهيل املحا�سب اأكادمييًا وممار�ساته املهنية والأخالقية )0.773(، 
وكان معامل التف�سري )0.598(، وهذا يدلل على اأن التغري احلا�سل 
بن�سبة  يوؤثر  الفل�سطينية  باجلامعات  الأكادميي  التاأهيل  طبيعة  يف 
داخل  والأخالقية  املهنية  املحا�سب  ممار�سات  يف   )%  59.80(

�سوق العمل. وفيما يلي بيان ملعادلة النحدار:
الجدول رقم )16(

 نموذج انحدار بين التأهيل األكاديمي والممارسات المهنية واألخالقية لمهنة المحاسبة

قيمة )Sig.(قيمة )t(قيمة )Beta(املعاملالنم�ذج

1.0832.5820.015الثابت

0.7110.7736.4530.000التاأهيل الأكادميي

)Sig.( كانت  الحتمال  باأن قيمة  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 
اأقل من م�ستوى الدللة للمتغري والثابت، وبناًء على النتائج الواردة 

يف اجلدول اأعاله فاإن معادلة النحدار على النحو التايل:

 املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة = 1.083 + 
)0.711 × التاأهيل الأكادميي(

يوجد  ل  القائلة:  الفر�سية  قبول  على  توؤكد  الواردة  والنتائج 
دور للتاأهيل الأكادميي املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية لتعزيز 
الباحث  ويرى  املحا�سبة.  ملهنة  والأخالقية  املهنية  املمار�سة 
اأن يت�سمن مقررات تهتم مببادئ  الأكادميي لبد من  التاأهيل  باأن 
الفل�سطينية  اجلامعات  معظم  اأن  كما  املحا�سبة،  ممار�سة  ومعايري 
ت�سعى لتعزيز ميول واجتاهات وقيم واأخالقيات طلبتها، كما يجب 
باأخالقيات املهنة  اأن يت�سمن برنامج املحا�سبة على مقرر يتعلق 
مع  الفر�سية  هدا  نتائج  وتتفق  الفل�سطينية،  اجلامعات  كافة  ولدى 
درا�سة )مطر، حممد، واآخرون، 2015(، ودرا�سة )الفطيمي، 2014(، 

.)Sahin K. N., 2014( ودرا�سة
اجلامعات 	.  يف  املحا�سبي  العملي  للتاأهيل  دور  يوجد  ل 

الفل�سطينية لتعزيز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.
النحدار  حتليل  الباحث  ا�ستخدم  الثانية  الفر�سية  لختبار 
اخلطي الب�سيط، بني الدرجة الكلية ملحور التاأهيل العملي والدرجة 
ملهنة  والأخالقية  املهنية  )املمار�سات  التابع  للمتغري  الكلية 

املحا�سبة(، وكانت النتائج كالآتي:
جدول رقم )17(

معامل االرتباط ومعامل التحديد وقيمة F وقيمة االحتمال للعالقة بين التأهيل العملي 
والممارسات المهنية واألخالقية لمهنة المحاسبة

معامل املتغريات
الرتباط

معامل 
التحديد

الرتباط 
قيمة قيمة )F(احلقيقي

).Sig(
التاأهيل العملي

0.805**0.6480.63651.5670.000 املمار�سات املهنية 
والأخالقية للمهنة

يت�سح من اجلدول رقم )17( باأن قيمة الحتمال )Sig.( اأقل 

من م�ستوى الدللة )0.05(، وهذا يدلل على اأن العالقة اخلطية بني 
اإح�سائيًا، حيث بلغ معامل الرتباط  املتغري التابع وامل�ستقل دالة 
والأخالقية  املهنية  وممار�ساته  عمليًا  املحا�سب  تاأهيل  بني 
)0.805(، وكان معامل التف�سري )0.648(، وهذا يدلل على اأن التغري 
يوؤثر  الفل�سطينية  باجلامعات  العملي  التاأهيل  طبيعة  يف  احلا�سل 
والأخالقية  املهنية  املحا�سب  ممار�سات  يف   )%  64.80( بن�سبة 

داخل �سوق العمل. وفيما يلي بيان ملعادلة النحدار:
الجدول رقم )18(

نموذج انحدار بين التأهيل العملي والممارسات المهنية واألخالقية لمهنة المحاسبة

قيمة املعاملالنم�ذج
)Beta()t( قيمة).Sig( قيمة

1.3884.1410.000الثابت

0.6440.8057.1810.000التاأهيل العملي

)Sig.( كانت  الحتمال  باأن قيمة  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 
اأقل من م�ستوى الدللة للمتغري والثابت، وبناًء على النتائج الواردة 

يف اجلدول اأعاله فاإن معادلة النحدار على النحو التايل:
والنتائج الواردة توؤكد على برف�س الفر�سية القائلة: ل يوجد 
لتعزيز  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  املحا�سبي  العملي  للتاأهيل  دور 
باأن  الباحث  ويرى  املحا�سبة.  والأخالقية ملهنة  املهنية  املمار�سة 
فهم  لديه  يعزز  العملية  للمحا�سبة  واإخ�ساعه  املحا�سب،  تدريب 
الواقع املحا�سبي ب�سكل اأف�سل، وبالتايل ينعك�س ذلك على ممار�ساته 
درا�سة  مع  الفر�سية  هذا  نتائج  ويتفق  للمهنة،  والأخالقية  املهنية 

.)DI Giorgio L., et. Al, 2010( ودرا�سة ،)حممد، 2016(
 ل يوجد معوقات تواجه التعليم املحا�سبي يف اجلامعات ت. 

ملهنة  والأخالقية  املهنية  املمار�سات  تعزيز  من  حتد  الفل�سطينية 
املحا�سبة.

النحدار  حتليل  الباحث  ا�ستخدم  الثالثة  الفر�سية  لختبار 
تواجه  التي  املعوقات  ملحور  الكلية  الدرجة  بني  الب�سيط،  اخلطي 
)املمار�سات  التابع  للمتغري  الكلية  والدرجة  املحا�سبي  التعليم 

املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة(، وكانت النتائج كالآتي:
جدول رقم )19(

معامل االرتباط ومعامل التحديد وقيمة F وقيمة االحتمال للعالقة بين معوقات التعليم المحاسبي 
في الجامعات الفلسطينية والممارسات المهنية واألخالقية لمهنة المحاسبة

معامل املتغريات
الرتباط

معامل 
التحديد

الرتباط 
احلقيقي

قيمة 
)F(

قيمة 
).Sig(

املعوقات
0.01100-0.0360.0030.955 املمار�سات املهنية 

والأخالقية للمهنة

يت�سح من اجلدول رقم )19( باأن قيمة الحتمال )Sig.( اأكرب 
اخلطية  العالقة  اأن  على  يدلل  وهذا   ،)0.05( الدللة  م�ستوى  من 
بلغ معامل  اإح�سائيًا، حيث  دالة  التابع وامل�ستقل غري  بني املتغري 
والأخالقية  املهنية  املحا�سب  وممار�سات  املعوقات  بني  الرتباط 
)0.011(، وهذا يدلل على اأنه ل توجد عالقة بينهما، ويجب رف�س 
يف  املحا�سبي  التعليم  تواجه  معوقات  يوجد  ل  القائلة:  الفر�سية 
اجلامعات الفل�سطينية حتد من تعزيز املمار�سات املهنية والأخالقية 
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مع  تتفق  الفر�سية  هذا  نتائج  اأن  الباحث  ويرى  املحا�سبة،  ملهنة 
 )،Al Sawalqa A., & Obiadat F., 2014, p 53( درا�سة  نتائج 

ودرا�سة )مدوخ، 2015(، ودرا�سة )مطر، حممد، واآخرون، 2015(.
النظري وبع�س  الإطار  الفر�سيات تتفق مع  اختبار   ونتائج 
التعليم  بني  مبا�رصة  �سببية  عالقة  هناك  واأن  ال�سابقة،  الدرا�سات 
املهنية  واملمار�سات  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  املحا�سبي 
املحا�سبي  التعليم  يعزز  اإذ  املحا�سبة،  تخ�س�س  لطلبة  والخالقية 
اأن التاأهيل العملي املحا�سبي  املمار�سات املهنية والخالقية، كما 
يف اجلامعات الفل�سطينية يعزز املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة 
املحا�سبة، ويوجد تنوع يف املقررات الدرا�سية بحيث تت�سمن مقررات 
اأنه يوجد كوادر  واأكادميية، وعلمية، وعملية، كما  ثقافية، ودينية، 
علمية ذات موؤهالت منا�سبة يف تخ�س�س املحا�سبة يف اجلامعات 
الفل�سطينية، منا ل يوجد معوقات تواجه التعليم املحا�سبي قد حتد 
والأخالقية  املهنية  املمار�سات  تعزيز  على  جوهري  ب�سكل  وتوؤثر 

ملهنة املحا�سبة. 

النتائج والتوصيات:

أواًل: النتائج:

ت��سل الباحث من خالل نتائج الدرا�سة امليدانية والنظرية 
اإىل النتائج الآتية:

دور . 1 يوجد  ل  على:  تن�س  التي  الأوىل  الفر�سية  رف�س 
لتعزيز  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  املحا�سبي  الأكادميي  للتاأهيل 

املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.
دور . 2 يوجد  ل  على:  تن�س  التي  الثانية  الفر�سية  رف�س 

لتعزيز  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  املحا�سبي  العملي  للتاأهيل 
املمار�سة املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.

رف�س الفر�سية الثالثة التي تن�س على: ل يوجد معوقات . 3
الفل�سطينية حتد من تعزيز  التعليم املحا�سبي يف اجلامعات  تواجه 

املمار�سات املهنية والأخالقية ملهنة املحا�سبة.
يف . 4 املحا�سبة  برامج  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يهتم 

غر�س اأخالق املهنة والتحلي بامل�سداقية من خالل القيام بتو�سيح 
متطلبات اخالقيات املهنة للطلبة يف املناهج املقررة.

اجلامعات . 5 يف  املحا�سبة  وبرامج  كليات  على  ي�رصف 
الكفاءة،  من  عالية  درجة  على  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  الفل�سطينية 

ويتمتعون بثقة كبرية. 
املحا�سبة . 6 تخ�س�س  يف  الدرا�سية  املقررات  تعزز 

ولكن  التخ�س�س،  لطلبة  املهنية  القدرات  الفل�سطينية  باجلامعات 
لي�س بال�سكل املطلوب.

املحا�سبة . 7 تخ�س�س  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يحر�س 
تطوير  خالل  من  املحا�سبة  ملهنة  واملهني  العملي  الرتقاء  على 
تعالج  التي  احلديثة  املحا�سبية  الكتب  واإقرار  الدرا�سية،  املناهج 

الق�سايا املحا�سبية املعا�رصة. 
يحر�س التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية على . 8

التي  احلديثة،  العملية  التطبيقية  والربامج  الو�سائل  الطلبة  تدري�س 
تك�سب الطلبة مهارات مهنية واأخالقية ملهنة املحا�سبة.

يواجه التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الفل�سطينية بع�س . 9
املعوقات و التحديات، من اأهمها: 

يف أ.  النظري  اجلانب  على  الفل�سطينية  اجلامعات  تركز 
التعليم املحا�سبي اأكرث من اجلانب التطبيقي.

يف 	.  واجلامعات  الأعمال  منظمات  بني  التعاون  �سعف 
جمال تدريب الطلبة املحا�سبي.

للمجتمع ت.  بالن�سبة  املحا�سبة  باأهمية مهنة  الوعي  �سعف 
املحلي.

واملدققني 	.  املحا�سبني  نقابة  بني  التعاون  �سعف 
الفل�سطينية واجلامعات الفل�سطينية يف جمال تدريب اخلريجني.

ثانياً: التوصيات

ت��سلت  التي  وامليدانية  النظرية  الدرا�سة  نتائج  على  بناًء 
اإليها الدرا�سة ميكن اأن ن��سي بالت��سيات التالية:

يف . 1 املحا�سبة  برامج  يف  النظرية  املقررات  ربط  �رصورة 
اجلامعات الفل�سطينية بطبيعة �سوق العمل، واأخالقيات وممار�سات 
املحا�سبة  تخ�س�س  خريجي  تاأهيل  يجري  حتى  املحا�سبة،  مهنة 

تاأهياًل عمليًا.
برامج . 2 يف  الفل�سطينية  اجلامعات  تهتم  اأن  �رصورة 

اأثر  له  املهنة، ملا  باأخالقيات  تتعلق  املحا�سبة مبقررات حما�سبية 
بالغ على اخلريجني ملواكبة تطورات �سوق العمل.

برامج . 3 يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يويل  اأن  �رصورة 
املحا�سبة، وغر�س  اأخالقيات مهنة  بالغة جلوانب  اأهمية  املحا�سبة 

القيم الإميانية والأخالقية يف الطلبة.
�رصورة اأن تتبع اجلامعات �سبل جديدة يف تدريب وتطوير . 4

املحاكاة  باأنظمة  التدريب  نظام  مثل  املحا�سبة  برامج  يف  الطلبة 
وغريها من الأنظمة احلديثة لتاأهيلهم ل�سوق العمل.

اأن ترفع اجلامعات الفل�سطينية م�ستوى تعاونها . 5 �رصورة 
واجلهات  املخت�سة  واجلهات  املحلي،  املجتمع  موؤ�س�سات  مع 
املتعاونة يف جمال تدريب املحا�سبني، لالرتقاء مب�ستواهم املهني.

�رصورة اأن يكون هناك توافق وتكامل بني عمل النقابات . 6
املحلي  املجتمع  وموؤ�س�سات  الفل�سطينية  اجلامعات  وبني  املهنية 
اخلا�سة والعامة، من اأجل الرتقاء مبهنة املحا�سبة واملنتمني اإليها.
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