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 ملخص البحث

تهدددا الدراسددة إلددح توردديح دور التاهيدد  الكدداديمي والعملددي لتليددة فلسددطين التقنيددة فددي تنميددة مهددارات  
تخدم المنهجدين اسسدتنبا ي واسسدتقرا يل ولتحقيده الهدداا تدم اسدتخدام الطالب المحاسب المهنية والخالقية، واس

( عضدو هيئدة تددريس لتليدة العمداا الماليدة 12اسستبانة كاداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة الفعلية من )
 (  البًا و البة من تخصص المحاسبة والتموي  لتلية فلسطين التقنية.54واإلدارية، و)
ة دددددددراسة إلدح عددة نتدا ا جداء أهمهدا أن واتدع التعلديم المحاسدبي الكداديمي فدي كليدة فلسدطين التقنيتوصلت ال

ة، ددددددددددجاء في المرتبة اسولح ، وتبين أن واتع التعليم المحاسبي العملي في كلية فلسطين التقنيدة فدي المرتبدة الياني
لددب جداء فدي المرتبدة الياليدة، وأههدرت النتدا ا أن مسددتوم كمدا أههدرت النتدا ا أن مسدتوم الممارسدات المهنيدة للطا

الممارسات الخالقية للطالب في المرتبة الرالعة من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كمدا تبدين أندو توجدد 
فدرو  اات دسلددة إحصددا ية بددين متوسددطات تقددديرات عينددة الدراسدة حددوا دور التعلدديم المحاسددبي فددي كليددة فلسددطين 

يددة فددي تنميددة مهددارات الطالددب المحاسددب تعددةم لمتايددر الصددفة )الطالددب، عضددو هيئددة التدددريس(. وكانددت تلدد  التقن
الفددرو  جدداءت لصددالح أعضدداء هيئددة التدددريس. وفددي رددوء مددا توصددلت إليددو الدراسددة مددن نتددا ا يوصددي البدداحيون 

العلميدة، ومدنح الطدالر فدر   لضرورة أن تهتم كلية فلسدطين التقنيدة لمقدررات تتعلده لاخالقيدات المهندة والمقدررات
 تدريب واسعة في مؤسسات وشركات الدولة نظرًا لضعف التاهي  العملي في الكلية.

 

كلية فلسطين  –الممارسات المهنية واألخالقية  –مهارات الطالب المحاسب  –التعليم المحاسبي  الكلمات الدالة:
 التقنية.

The Role of Accounting Education in Developing the Accounting Skills of the 

Palestine Technical College's Student  

Field Study from the point of view of faculty member and students  

Montsser Ahmad Higazy          Ghada Eyad Abu-Rihan      Nesma Sayd Saee              
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Abstract 

 

The study aims to identify the role of the academic and practical qualifications in developing 

the professional and ethical skills of the students studying Accounting at Palestine Technical 

College. To achieve this goal, the questionnaire was used as a tool of data collection. The 

sample of the study consists of (12) academic lecturer at the Finance and Administrative 

Business department, and (54) students who are studying Accounting and Finance in the 
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college. The results of the study indicate that there is a high agreement about the role of the 

academic and practical qualifications in developing the professional and ethical skills of the 

student studying accounting in Palestine Technical College returns to: The first is 

theoretical Accounting education, the second is practical Accounting education, the third is 

the level of professional practices, and the last one is ethical practices.  Also, they showed 

that there is a statistically significant relationship between Accounting education in 

Palestine Technical College and developing the professional and ethical skills of this 

college's students according to the sample categories (student, and Academic lecturer). The 

study recommends a need for courses related to professional ethics in the college to improve 

student’s professional ethics, as well as a need for practical and professional training for 

students in different companies and institutions. 

Keywords: Accounting education, Student accountant skills, Professional and ethical practices, 

Palestine Technical College. 

  . المقدمة1  

ـــة؛ وذلــل لمــا تق مــــــــــــة دورًا هامــًا فــي التنميــة االةتوــادمة واالفتماليــة فــي ال ولـــــــــــــــب المحاسبــــــــــتلع ه ـــــــ
ـــــ   ـــــيم األدا  ســـــوا  كا  ـــــرارات وتقي ـــــة واتيـــــاذ الق مـــــن معلومـــــات تســـــتي م أللـــــراا التيطـــــيت والرةا 

وبوفة عامة تع  المحاسبة من أهم  ظم المعلومات، وهو  ظـام للمستي مين ال اخليين أو لليارفيين. 
يه ف إلى إم اد المسـتي مين  معلومـات ذات بـا ا مـالي تسـتي م أللـراا التيطـيت والرةا ـة واتيـاذ 

 القرارات وتقييم األدا .
وتع  مهنة المحاسبة عنوـر ريـيف فـي دورام عمليـة االةتوـاد عيـم معـ  ميرفـات النظـام المحاسـبي 

م خالت القرارات االستثمارية  اعتبارها عاكسـة للوعـا المـالي للمشـرول  فـف ةـفاضية ووعـو   من أهم
ومبنية على أسف ومعايير محاسبية، وهذا يتطلب أم مفوم هناك تكامف بين كـف مـن مهنـة المحاسـبة 

 (.3، ص 2014والت ةيق والتعليم المحاسبي )محمود وآخروم، 
لرييسية التي توف  لها منظمات مهنية توليها  الرعامـة واالهتمـام، كما وتع  مهنة المحاسبة من المهن ا

واصـــ ار المعـــايير التــــي تســـير عليهــــا، وادةـــراف علـــى عقــــ  النـــ وات والمــــ تمرات العلميـــة، واصــــ ار 
 النشرات والمجالت المتيووة التي تساهم في تطوير المهنة والتعريف ب ورها في التنمية، والرةا ة.

  علـى مجموعـة مـن النظريـات والمبـادي التـي تبحـم فـي تحليـف وتسـجيف وتبويـب فالمحاسبة علم معتم
وتونيف العمليات المالية الميتلفة ببقا لحافات المنشاة وعملياتها وعجم هذه العمليات عيم تعفف 
علــى القيــود والســجالت الال مــة مــن واةــا المســتن ات للوصــول ببيا ــات تظهــر المركــ  المــالي للمنشــ ة 

 (.5، ص 2007سجراوي،  مال عن فترة مح دة )و تيجة األع
وبالتــالي تســعى كليــة فلســطين التقنيــة إلــى تحقيــق التوافــق بــين متطلبــات ســو  العمــف ومتطلبــات مهنــة 

   المحاسبة، وادع اد األكادممي والتقني والعملي للمحاسب، ليفن ةادرًا على ممارسة المهنة مستقباًل.
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 السالقة . البحوث2

 من البيئة العربية سالقةال البحوث 1.2

 ( مددددم التوافددده بدددين التعلددديم المحاسدددبي فدددي الجامعدددات السدددودانية 2016دراسدددة محمدددد :)
ومتطلبات بيئة العماا المعاصرة واستحاد الددولي للمحاسدبين مدن وجهدة نظدر أربدار العمداا 

ت هــــ ف  ال راســــة التعــــرف علــــى ةــــ رة التعلــــيم المحاســــبي  الجامعــــا :وأعضدددداء هيئددددة التدددددريس
الســـودا ية علـــى الوفـــا   متطلبـــات بيمـــة األعمـــال المعاصـــرة، وبيـــام مـــ   التوافـــق بـــين ميرفـــات 
التعلـيم المحاسـبي واسـتراتيجية التعلـيم للت هيـف المهنـي لالتحـاد الـ ولي للمحاسـبين، واةتـرا   عــ  

حاســــبي وتحــــ يثها فــــي ر  التعلـــيم المــــــــــــــــج وبـــــــــــــــــــادفـــرا ات التــــي ةــــ  تســــاهم فـــي تطــــوير مناه
ة تـــم اســـتي ام المـــنهج الوصـــفي، وكا ـــ  األداة ـــــــــــة، ولتحقيـــق أهـــ اف ال راســــــــــالجامعـــات السودا ي

( عضـــو هيمـــة تـــ ريف  الجامعـــات 40األساســـية لبـــارة عـــن اســـتبا ة ببقـــ  علـــى عينـــة بل ـــ  )
اســة إلــى عــ ة  تــايج وتوصــل  ال ر  ( فــردًا مــن أربــاا األعمــال بوالمــة اليربــوم.80الســودا ية، و)

أهمها أم التعلـيم المحاسـبي فـي الجامعـات السـودا ية تـوفر إلـى عـ  كبيـر متطلبـات بيمـة األعمـال 
المعاصــرة، مــا وفــود  عــ  أوفــه القوــور، وعــعم التوافــق بــين منــاهج التعلــيم المحاســبي فــي 

االتحــاد الــ ولي الجامعــات الســودا ية، ومتطلبــات اســتراتيجية التعلــيم للت هيــف المهنــي الوــادرة مــن 
 للمحاسبي.

 (  واتدددع تطدددور مهندددة المحاسدددبة بدددين التاهيددد  المهندددي والتكنولدددوجي2015دراسدددة مددددو :) 
هــ ف  هــذه ال ارســة إلــى معرفــة واةــا مهنــة  :للمحاسددبين فددي التددركات العاملددة فددي تطددا  غددةة

لـــى را  المحاســـبة بـــين الت هيـــف المهنـــي والت هيـــف التكنولـــوفي للمحاســـبين العـــاملين والقـــايمين ع
ات العاملــة فــي ةطــال لــ ة، وةــ  تــم إتبــال المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي هــذه ــــــــــعملهــم فــي الشرك

ال راســـة، ولتحقيـــق أهـــ اف ال راســـة صـــمم  اســـتبا ة و عـــ  علـــى مجتمـــا ال راســـة المفـــوم مـــن 
موعـة مـن وتوصـل  ال راسـة إلـى مج ات العاملـة فـي ةطـال لـ ة.ـــــــــــالمحاسبين العاملين في الشرك

النتــايج مــن أهمهــا: وفــود عالةــة بــين الت هيــف التكنولــوفي للمحاســب وواةــا مهنــة المحاســبة فــي 
ةطــال لــ ة، وذلــل مــن خــالل قيــام الجامعــات الفلســطينية  اســتي ام بــرامج أكادمميــة متطــورة فــي 

ـــتعلــيم المحاســبين وتحلــي المحاســب الفلســطيني  فافــة قــيم وأخالقيــات وسلوكي ة وتلبيــة ات المهنــــــــــ
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ــيم المهنــي لمتطلبــات تطــوير المهــارات المعرضيــة واددراكيــة، وفــود عالةــة بــين واةــا التعلــيم  التعل
وأوص  ال راسة  مجموعـة مـن التوصـيات  المهني والواةا الفعلي لمهنة المحاسبة في ةطال ل ة.

ـــات أةســـام المحاســـبة وتطويرهـــا  حيـــم تواكـــب التطـــور  ات أهمهـــا: عـــرورة تناســـق بـــرامج ومنهجي
 االةتوادمة والمهنية والتكنولوفية.

 ( دور التعلدديم المحاسددبي فددي ترسدديس الممارسددات الخالقيددة 2015دراسددة محمددود ونخددرون :)
هـ ف  : لمهنة المحاسبة والتدتيه والحد مدن الفسداد: دراسدة تطبي يدة علدح الجامعدات الردنيدة

ت األخالقية لمهنة المحاسـبة هذه ال راسة الكشم عن دور التعليم المحاسبي في ترسيخ الممارسا
والح  مـن الفسـاد، ولتحقيـق األهـ اف تـم اسـتي ام المـنهج الوصـفي التحليلـي، وكا ـ  أداة ال راسـة 

وتوصـل  ال راسـة  ( عضـو هيمـة تـ ريف  الجامعـة األرد يـة.30لبـارة عـن اسـتبا ة ببقـ  علـى )
ــــإلـــى وفـــود ةوـــور فـــي دور التعلـــيم المحاســـبي فـــي ترسي ــــرســـات األخالةيخ المماـــــــــ ــــة لمهنــــــــــ ة ـــــــــــــ

اد، كمــا تبـين أم اليطـت ال راســية لتيووـات المحاســبية ـــــــــــــ  مـن الفســـــــــالمحاسـبة والتـ ةيق والح
وأوصــ  ال راســة إلــى  فــي الجامعــات االرد يــة ال تتضــمن مــواد مســتقلة تتعلــق   خالقيــات المهنــة.

عرفـي للمعلومـات المحاسـبية والعمـف علـى تحسـين فوا ـب المحاسـبة أهمية التركيـ  علـى النقـف الم
 التطبيقية في الجامعات األرد ية.

 ( اسرتقدداء لددالتعليم المحاسددبي لتحقيدده التددرو  المنص2015دراسددة مطددر ونخددرون :)و  دددددددددد
ال راســة إلــى الكشــم عــن األهميــة النســبية   هــ ف :الدوليددةعليهددا فددي معددايير التعلدديم المحاسددبي 

مجموعــة المعــارف والمهــارات والقــ رات التــي تشــترع معــايير التعلــيم المحاســبي ال وليــة توفيرهــا فــي ل
اليــريج ليفــوم محاســـبًا مــ هاًل علميـــًا وعمليــًا، ومــ   امتالكهـــا لــ   اليـــريجين عــ يثي التو يـــف، 
ـــاا العمـــف، وعـــ يثي التيـــري الملتحقـــين بو ـــايم محاســـبية، ولتحقيـــق  ـــل مـــن وفهـــة  ظـــر أرب وذل

 اف تم استي ام المـنهج الوصـفي التحليلـي، وكا ـ  األداة األساسـية لبـارة عـن اسـتبا ة ببقـ  األه
وتوصــل  ال راسـة إلـى محتــو   ( مــن أصـحاا العمـف فــي م ينـة عمـام.32( خريجـًا، و)32علـى )

المعرفة المحاسبية المح دة من ةبف معايير المحاسبة ال ولية يتم أخذها  عين االعتبار في المناهج 
ب مـا تطـورات سـو  العمـف، ــــــــــا لتتواكـــــــــــج  ادرًا ما يتم تطويرهـــــــــــمج المحاسبة، لكن هذه المناهبرا

ر  خاصــة ضيمــا يتعلــق  الممارســة ــــــــويــتم التركيــ  علــى الت هيــف التيووــي، والفــال الجوا ــب األخ
وال تفـي  ـ لراا المحاسـبة الح يثـة،  األخالقية للمهنة، وتبـين أم أسـاليب التـ ريف المتبعـة تقلي مـة

وأوص  ال راسة  ضرورة  وتبين أم فترة الت ريب لير كاضية لت هيف المحاسب من الجوا ب العملية.
االهتمام بتح يم المناهج والمقررات المحاسبية، واعطا  فرص أكبر لتـ ريب المحاسـبين الملتحقـين 

  فليات وبرامج المحاسبة.
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 ( 2014دراسددة الفطيمددي :)  دور التعلدديم المحاسددبي فددي صددق  الخددريجين لالمهددارات الالزمددة لسددو
هـــ ف  ال راســـة إلـــى إفـــرا  مســـ  لـــبع  ال راســـات الســـا قة مـــن أفـــف الوةـــوف علـــى المهـــارات  :العمددد 

الال مة لسو  العمف، ودور التعليم المحاسبي في صقلها، وأهم التح مات التي توافه التعليم المحاسبي، 
وتوصــل  ال راســة إلــى أم أهــم المهــارات واليبــرات  اســتي ام المــنهج االســتقرايي. ولتحقيــق األهــ اف تــم

والمعـــارف الوافـــب أم مفســـبها اليـــريج مـــن التعلـــيم المحاســـبي تنقســـم إلـــى مهـــارات ةيوـــية، ومهـــارات 
االتوــال الشــفهية والتحريريــة، ومهــارات الوصــول إلــى موــادر الــتعلم، والمهــارات التكنولوفيــة المتعلقــة 

لمحاســبة، وتبــين أم التعلــيم المحاســبي يوافــه تحــ مات متعــ دة أهمهــا عــعم الكــادر القــايم علــى  مهنــة ا
وأوصــ  ال راسـة  ضــرورة تحســين كافــة مــ خالت التعلــيم المحاســبي:  تـ ريف بــرامج المحاســبة فــي ليبيــا.

فــي المنـاهج، وبــر  التـ ريف، وأعضــا  هيمـة التــ ريف، وعـرورة إعــادة النظـر فــي معـايير ةبــول الطلبـة 
 برامج المحاسبة.

 ( سدددد الفج2014دراسدددة الصدددوالجة وعبيددددات :)م المحاسدددبة ددددددددددددددا التعليددددددددددددوة فدددي برامددددددددددددد
 الجامعية في الجامعات الردنية.

Al Sawalqa & Obiadat (2014): Bridging the Gap in undergraduate 
Accounting Education Programs in Jordanian Universities.  

هــ ف  ال راســة إلــى الكشــم عــن الفجــوة بــين بــرامج تعلــيم المحاســبة فــي الجامعــات األرد يــة ومتطلبــات 
ممارسة المهنة وسو  العمف، ولتحقيق األهـ اف تـم اسـتي ام المـنهج الوصـفي التحليلـي، وكا ـ  األداة 

ألرد يـــة، وأفـــر  لبـــارة عـــن اســـتبا ة ببقـــ  علـــى عينـــة مـــن أعضـــا  هيمـــة التـــ ريف فـــي الجامعـــات ا
ة ـــــــــــــــــــــتوصــل  ال راس الباعثــام مجموعــة مــن المقــابالت مــا أربــاا العمــف، ومفاتــب التــ ةيق اليــارفي.

ــيم المحاســبة ومتطلبــات ســو  العمــف، والممارســات المهنيــة لمهنــة  إلــى أم هنــاك فجــوة بــين بــرامج تعل
يـا المسـتي مة فـي تـ ريب وتعلـيم الطلبـة، المحاسبة، وأم الفجوة في معظمها تتض  في عجـم التكنولوف

وبين تلل المستي مة في سو  العمف، كمـا تبـين وفـود فجـوة فـي المهـارات الحياتيـة للطلبـة كاالتوـال 
وأوص  ال راسة إلى عرورة ت هيف القـايمين علـى تعلـيم المحاسـبة فـي الجامعـات األرد يـة،  والتواصف.

 نسجم ما متطلبات سو  العمف.وتطوير المناهج  ما محقق أه اف المهنة، وي
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 :جنبيةالبحوث السالقة من البيئة اس 2.2

 ( لعنون: دور رالطات المحاسبة المهنية في تطوير 2020دراسة دا وهانكوك وماريوت )
 Duff, Hancock, & Marriott (2020) The role and التعليم المحاسبي: دراسة دولية

impact of professional accountancy associations on accounting 
education: An international study 

ر التعلــيم المحاســبي ــــــــــــة المهنيــة فــي تطويــــــــــــــــــــهــ ف  ال راســة إلــى التحقــق مــن دور را طــات المحاسب
علــى المســتو  العــالمي، ولتحقيــق أهــ اف ال راســة أرســف البــاعثوم مجموعــة مــن البطاةــات والمقــابالت 

الم، ــــم أ حـا  العـــــــــــــ( فامعــة مـن ميتل30م المحاســبي فـي )ـــــــالشيوـية واالســتبا ات إلـى بــرامج التعلي
كما تم رص  أدوار را طات المحاسبة ال ولية، فتوصل  ال راسة إلى أم را طات المحاسبة المهنية ل مه 

ات ال راسـية وتـ ريب المحاسـبين دور فعال في تطوير التعليم المحاسبي، عيم تسهم في تطوير المقرر 
 ةبف وأثنا  الي مة.

 ( تطوير ممارسات المحاسبة اإلدارية في أندونيسيا من خالا براما 2017دراسة جيرمياس :)
 Jermias (2017): development of management accounting التعليم المحاسبي.

practices in Indonesia. 

ممارســات المحاســبة ادداريــة فــي أ  و يســيا مــن خــالل تفعيــف  هــ ف  ال راســة إلــى فهــم ببيعــة تطــوير
أدوات التعلــيم المحاســبي، ولتحقيــق األهــ اف تــم إفــرا  مقــابالت ةيوــية مــن أعضــا  هيمــة التــ ريف 
ببرامج المحاسبة في فامعة مالي يـا الوبنيـة، كمـا أفـر  مقـابالت ةيوـية مـا محاسـبين فـي ةـركات 

مقابلة، وبع  التحليف توصـل  ال راسـة إلـى عـ ة  تـايج أهمهـا  (134خاصة  مالي يا، عيم فما  حو )
أم المحاسبة اددارية من أكثر االختواصات التي تسهم في تطوير المهنة، وأوصـ  ال راسـة   هميـة 
إمجاد مقررات دراسية للمحاسبة اددارية تتناسب ما واةا المهنة، إعافة إلى تجربة تيوص محاسبة 

 دوات المحاسبة اددارية.إدارية مشتمف على كافة أ
 ( كفدداءات تكنولوجيددا المعلومددات المتوتعددة مددن خريجددي تخصددص 2010دراسددة شددين ونخددرون :)

 Chen et. Al (2010): Information technology المحاسددبة الجددامعيين.
competencies expected in undergraduate accounting graduates. 

رات والكفا ات التكنولوفية المتوةعة من خريجي المحاسبة وذلـل ه ف  ال راسة إلى التعرف على المها
ـــ ثير  ـــ  مـــن التحـــ مات ومـــن أهـــم هـــذه التحـــ مات هـــو ت ـــيم المحاســـبي مـــن الع ي  ظـــرًا لمـــا يوافهـــه التعل
تكنولوفيا المعلومات على مهنة المحاسبة، وة  رأ  الباعثوم ومـن خـالل اسـتطالل للـرأي أم خريجـي 
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على استي ام الع ي  مـن البـرامج مثـف فـ اول البيا ـات الماليـة، والرسـومات ةادرين  سيفو وم المحاسبة 
ج ال راسـية ــــــــــــ  لهـا ال راسـة أم المناهـــــــــــــالتجارية، و ظم إدارة ةواع  البيا ـات، ومـن النتـايج التـي وصل

  م خريجي ةسم  ال تحتوي  الق ر الكافي على مساةات مرتبطة  شفف مباةر بتكنولوفيا المعلومات و
وةــ  أوصــ  ال راســة علــى عــرورة  المحاســبة لــيف لــ يهم المهــارات الكاضيــة  مــا يتناســب وســو  العمــف.

تضمين المناهج ال راسية علـى تكنولوفيـا المعلومـات ودمـج تكنولوفيـا المعلومـات  مقـررات المحاسـبة، 
 وعرورة مواكبة سو  العمف.

 السالقةالدراسات أوجو استفا  واسختالا بين  3.2

ال راسات السا قة على ه ف مشترك وهو التعرف على ة رة التعلـيم المحاسـبي  الجامعـات علـى  اتفق  -
( ودراسة )الفطيمي 2015، وآخروم الوفا   متطلبات بيمة األعمال المعاصرة  استثنا  دراسة )محمود 

 (.2017)فيرميا ،  ة( ودراس2014،

ج الوصـــفي، وكا ـــ  األداة األساســـية لبـــارة عـــن اســـتبا ة ال راســـات الســـا قة فـــي اســـتي ام المـــنه اتفقـــ  -
( 2015( ودراســـــة )محمـــــ ،2020،( ودراســـــة )دف وهـــــا كوك ومـــــاريوت ، 2014دراســـــة )الفطيمـــــي 
 (.2010( ودراسة )ةين وآخروم ،2015ودراسة )م وخ ،

ة من وفهـــة  ظـــر أربـــاا األعمـــال وأعضـــا  هيمـــة التـــ ريف  اســـتثنا  دراســـال راســـات الســـا قة ضـــي اتفقـــ  -
عـن  اختلفـ كا ـ  تسـته ف أربـاا العمـف فقـت بينمـا ( 2010( ودراسة )مطر وآخروم 2015)م وخ 

 (.2010( ودراسة )ةين وآخروم 2014دراسة )الفطيمي 

 مية دراستنا عن الدراسات السالقةما ي 4.2

 وة مـا ـــــــــــمجتما ال راسة هو هيمة الت ريف والطلبة على ع  سوا  عتى  ستطيا التعرف على الفج
 بين متطلبات التيري وسو  العمف

  المنهج المستي م في أللب ال راسات المنهج الوصفي التحليف وسوف  ستي م المنهج االستقرايي
 واالستنبابي

  مجتمــا ال راســة ميتلــم عــن  ــاةي المجتمعــات فــي ال راســات الســا قة عيــم مجتمعنــا يتكــوم مــن
 نية وبلبة الكلية.كافة اعضا  هيمة الت ريف في كلية فلسطين التق

 متتلة البحث. 3
معـــ  التعلـــيم المحاســـبي مـــن أهـــم مـــ خالت عمـــف الشـــركات والم سســـات علـــى اخـــتالف أ واعهـــا،       

ن ـــــــوالرةي  مهنة المحاسبة ي ثر على التنمية االةتوادمة فـي ةطـال لـ ة، ومـن أهـم الجوا ـب التـي ممف
اد األكـادممي للمحاسـب عيـم اكـ ت  تـايج دراسـة أم ت ثر في تطور المهنة والمحاسب ذاتـه هـو االعـ 
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الي ـــــــــــــــــــ(، وبالت 2018( ،ودراسـة )عبـ  الــرعمن رةـوام، 2004) عـيم عسـني دهمــس، لسـام دعــا ،
فإم ال راسة الحالية تتمحور عول السـ ال الـرييف التـالي: مـا دور التعلـيم المحاسـبي فـي كليـة فلسـطين 

 لب المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف؟التقنية في تنمية مهارات الطا
 ويتفرل عن الس ال الرييف األسملة الفرلية اآلتية:

ما دور اإلعداد الكداديمي فدي كليدة فلسدطين التقنيدة فدي تنميدة مهدارات الطالدب المحاسدب  -
 )المهنية والخالقية( من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؟

علمددي فددي كليددة فلسددطين التقنيددة فددي تنميددة مهددارات الطالددب المحاسددب مددا دور اإلعددداد ال -
 )المهنية والخالقية( من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؟

ه  توجد فرو  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوا دور التعليم المحاسبي في كلية  -
الصدفة )الطالدب، عضدو هيئدة  فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالدب المحاسدب تعدةم لمتايدر

 التدريس(؟

 أنمواج البحث. 4

 (: نمواج متايرات الدراسة1شت  رتم )
 
 
 
 
 
 

 

 

 2020المو ر: اع اد الباعثوم، 

 . فرريات البحث5
فــرا رييســي أول: يوفــ  دور للتعلــيم المحاســبي فــي كليــة فلســطين التقنيــة فــي تنميــة مهــارات الطالــب 

 عضا  هيمة الت ريف.المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأ 
 ويتفرل عن الفرا السابق الفرو  التالية:

 المتاير المستق 
التعليم المحاسبي في كلية فلسطين  

 التقنية:
 االع اد األكادممي
 االع اد العملي

 التالعالمتاير 
 : مهارات الطالب المحاسب 

 الممارسات المهنية
 الممارسات األخالقية

 عضو هيمة ت ريف -بالب  الوسيط:تاير م
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  يوفـــ  دور لاعـــ اد األكـــادممي فـــي كليـــة فلســـطين التقنيـــة فـــي تنميـــة الممارســـات المهنيـــة لـــ   الطالـــب
 المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

  سات المهنيـة لـ   الطالـب المحاسـب يوف  دور لاع اد التقني في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممار
 من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

  يوفــ  دور لاعــ اد األكــادممي فــي كليــة فلســطين التقنيــة فــي تنميــة الممارســات األخالقيــة لــ   الطالــب
 المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

  فــــي تنميـــة الممارســـات األخالقيــــة لـــ   الطالــــب يوفـــ  دور لاعـــ اد التقنــــي فـــي كليـــة فلســــطين التقنيـــة
 المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

 ( فرا رييسي ثـا ي: توفـ  فـرو  ذات داللـة إعوـايية عنـ  مسـتو  داللـةα ≤ 0.05)  بـين متوسـطات
الطالـب تق يرات عينة ال راسـة عـول دور التعلـيم المحاسـبي فـي كليـة فلسـطين التقنيـة فـي تنميـة مهـارات 

  المحاسب تع   لمت ير الوسيت )الطالب، عضو هيمة الت ريف(.
 دا البحثددددده. 6

معـــ  التعلـــيم المحاســـبي مـــن متطلبـــات  جـــا  المحاســـب فـــي ممارســـاته المهنيـــة واألخالقيـــة، وااللتحـــا  
م ـــــــــــات، عيار ـــــــــــــ سو  العمف، أل ه مـن خـالل التعلـيم المحاسـبي مفتسـب القـ رات واالسـتع ادات والمه

ـــى تحقيـــق  ـــي تـــرتبت  ال ةـــة والموعـــولية، وتســـعى ال راســـة إل إم مهنـــة المحاســـبة تعـــ  مـــن المهـــن الت
 -اآلتية: األه اف 

 ــــمعرفـــة دور التعلي ــــم المحاســـبي فـــي كليـــــــــــ ة فلســـطين التقنيـــة فـــي تنميـــة مهـــارات الطالـــب المحاســـب ــــــــــــــ
  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف. )المهنية واألخالقية( من وفهة

  الكشـــم عـــن دور ادعـــ اد األكـــادممي فـــي كليـــة فلســـطين التقنيـــة فـــي تنميـــة مهـــارات الطالـــب المحاســـب
 )المهنية واألخالقية( من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

 لمحاسـب )المهنيـة التعرف إلى دور ادع اد العملي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهـارات الطالـب ا
 واألخالقية( من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

  الكشم عن الفرو  بين متوسطات تق يرات عينة ال راسة عول دور التعليم المحاسبي في كلية فلسطين
 التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب تع   لمت ير الوفة )الطالب، عضو هيمة الت ريف(.
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 حثددددبية الدددأهم. 7
مع  تكوين المحاسب من فوا ب تحقيق أه اف منظمات األعمال، ألم اع اده ينعفف على ة راته في 

همية ال راسة في الجوا ب ممارسة المهنة، والتكيف ما متطلبات وت يرات المهنة، وبالتالي تكمن أ 
 اآلتية:

، ومهنة المحاسبة  حافة إلى تع  ال راسة  ال ة األهمية كو ها تتعلق  مهنة المحاسبة :أهمية علمية -
تق م ال راسة إبارًا  ظريًا يثري المفتبة الفلسطينية  موعول التعليم المحاسبي  تطوير وتحسين مستمر.
 في كلية فلسطين التقنية.

تق م ال راسة  تايج تفي  صنال القرار في كلية فلسطين التقنية؛ عيم توع  لهم سبف  :أهمية عملية -
تق م ال راسة  تايج وتوصيات  االع اد النظري واألكادممي والتقني للمحاسب.تع ي  مهنة المحاسب و 

تق م  تفي  أعضا  هيمة الت ريف عول سبف تطوير المحاسب وأهم المهارات الوافب التركي  عليها.
ال راسة  تايج وتوصيات من ة  ها تع ي  ميططي المناهج في كليات وبرامج المحاسبة؛ عيم تبين 

 اع اد المحاسب والمهارات الوافب اكتسابها. لهم أهم فوا ب
 البحث . حدود8

: واةا التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية مـن وفهـة  ظـر الطلبـة وأعضـا  الحدود الموروعية -
 هيمة الت ريف.

 : كلية فلسطين التقنية.الحدود المتانية -
 .م2020: العام الحدود الةمنية -
 سبة  فلية فلسطين التقنية وأعضا  هيمة الت ريف  قسم المحاسبة.: بلبة ةسم المحاالحدود البترية -

 منهجية البحث .9
سوف  عتم  على منهجين في ال راسة وهو منهج االستنبابي واالستقرايي عيم يوف  عالةة وثيقة 
بين المنهجيتين يرخي  ظالله  عيمًا على سير المعرف والعلوم البشرّية. عيم ي ّود االستقراً  

وب وره يبحُم  المجتما،اَع  مق ماٍت كلّية م خوذة من الواةا صحيحة وصادةة كما هي في االستنب
االستنباع في  تايج االستقرا  وله منه مفام الُمرافّا والًم ةق؛ ألّم القضاما الكلّية التي  وف إليها 

، 1999)إبراهيم،   المالعظة والتجريب ال  تمفن من الت ك  منها إاّل بتعميمها على الج ييات الج ي ة
(. أّي أّم كالهما يرفُ   عضه اآلخر، ويثمر ذلل عن توبي  أسف وصحة التفكير والمنطق 13ص

 البشرّي. 
 دلكترو ية. ية والمجالت وال وريات، والمواةا: تمثل   المرافا والكتب، والرسايف العلمالمصادر اليانوية -
مها من أفف فما البيا ات الال مة عول واةا : تمثل   االستبا ة التي فر  توميالمصادر الولية -

 .التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية، والممارسات المهنية للمحاسب
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 ار النظري للبحثدددددددددددإل ا
 لمحة تاريخية حوا المحاسبة .10

  هر علم المحاسبة منذ العوور األولى، عيم ذكرت المحاسبة في تاريخ ادمبرابورية البابلية،
وأمضًا فا ت في ةرايا عمورابي، كما كام الفيلسوف الويني الشهير كو فيشو  ة  عمف محاسبًا 
ل   الحفومة في القرم اليامف ةبف الميالد. لير أم التطور الرييسي في المحاسبة كام في القرم 

ات التجارية الثالم عن ما  هر القيم الم دوي )داين وم ين( في إمطاليا، وكام ذلل  تيجة لنمو العملي
 (.13: 2020وتوسعها إلى مواةا ميتلفة )الفرا، 

في القرم التاسا عشر وخالل الثورة الونالية التي تل  الحرا األهلية في الوالمات المتح ة 
األميركية، كبرت أعجام الشركات وت اي ت أع اد المو فين وتنوع  اآلالت والمع ات المستي مة في 

حاا الشركات يبحثوم عن موادر تمويف ف ي ة عبر إص ار أسهم الوناعة مما فعف التجار وأص
 (.107: 1998ف د )الراة ،  وسن ات لمستثمرين

وبالنسبة لمهنة المحاسبة في فلسطين، فلم تحظ  اهتمام  الغ ةبف خمسينات القرم الماعي، لكن ما 
وفي كافة مجاالت  ت اي  أعجام المنشآت وتعا م عملياتها، أصبح  مهنة المحاسبة من أهم المهن،

 الحياة والم سسات.
 مفهوم المحاسبة 1.10

(   م مهنة المحاسبة من أة م المهن التي تسهم في تطوير منظمات 7م، ص 2014عرف التايب )
األعمال، وعرفها    ها كف الممارسات التي مقوم بها الشيص الم هف علميًا وعمليًا داخف المنظمة 

العمليات المالية، واع اد التقارير ذات العالةة والمساهمة في وتسهم في تسجيف وتبويب وتونيف 
 عملية اتياذ القرارات.

كما ُتعرف المحاسبة    ها مهنة منظمة تيتص بتسجيف وتلييص وتبويب األع اث االةتوادمة 
 وورة ممفن أم تستفي  منها الجهات التي لها عالةة مباةرة أو لير مباةرة  الوع ات االةتوادمة، 

أم المحاسبة هي علم عمن العلوم االفتمالية ممتا   معرفة مونفة لها مادتها العلمية التي كما 
م، 2015أمفن الوصول إليها عن بريق ال راسة واليبرة معا عبر مراعف ميتلفة من ال من )م وخ، 

 (.14ص 
 ه علم يهتم ويتض  للباعثين من خالل التعريفات السا قة أم هناك اتفا  عول مفهوم المحاسبة على أ

بتفاصيف مالية ومادمة لضمام تسجيف كافة العمليات االةتوادمة والمالية، وبنا  اليطت واع اد 
الموا  ات؛ وذلل  االستناد إلى مجموعة متكاملة من المعايير المحاسبية، وفي عو  ما سبق معرف 

ا المنش ة  االستناد على الباعثوم المحاسبة    ها علم ميتص بترفمة األع اث واأل شطة التي تقوم به
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مجموعة من المعايير والمبادي إلى بيا ات ةابلة للتسجيف والتحليف والتونيف والتلييص، واع اد 
 التقارير واستيالص  تايج األعمال واتياذ القرارات المناسبة.

 إعداد المحاسب لممارسة المهنة 2.10
نية واألخالقية المطلوبة تقا على عاتق أم مس ولية إع اد محاسبين م هلين  المهارات المه لال ة

ع د من الجهات، ومن أبر  هذه الجهات م سسات التعليم العالي وذلل من خالل صيالة وتبني 
ومواكبة سياسات وأساليب تعليمية ع يثة ترك  على إكساا الطالب الجامعي الق رات والمهارات 

االتحاد ري والتي دع  المنظمات المهنية وأبر ها المهنية الال مة وتنمي ل مه التفكير التحليلي واالبتكا
للمحاسبين إلى عرورة التحرك في اتجاهها  ال ولي  Nassar, Al-Khadash,, & Mah’d, 

2013, P 103).  أم األسلوا التقلي ي المتبا عاليا ال ي هف الطالب الجامعي  الق ر المطلوا
ال م خذ في اعتباره مفهوم ةال ع يثًا في ليمار  مهنة المحاسبة  اةت ار، كما أم هذا األسلوا 

للنقف المهارات القابلة مفهوم "األوساع التعليمية وهو  Transferable Skills" معنى أم المهارات  ،
التي يتم تطويرها خالل المراعف التعليمية الميتلفة، ممفن أم تفي  مفتسبها عن  ا تقاله إلى مرعلة 

المحاسبي تلعب ال ور الهام في تطوير مهنة المحاسبة والت ةيق التو يف. وعليه فإم فودة التعليم 
(Nassar, Al-Khadash,, & Mah’d, 2013, P 103)  

 المهارات الواجب توافرها في التعليم المحاسبي لممارسة مهنة المحاسبة 3.10
 تقا على عاتق الجامعات وبرامج المحاسبة فيها مس ولية اكساا الطلبة مهارات تساع هم على

 ممارسة المهنة ب ةة وموعولية، وضيما يلي عرا ألهم هذه المهارات، ومن وفهات  ظر ميتلفة:
ي مجب أم مشمف المهارات (   م التعليم المحاسب13 - 11ص  م،2003كما أورد )الحبيطي، 

 التالية:
 .مهارات التفكير الجي ة والق رة على عف المشفالت 
 .مهارات االتوال والتواصف 
 اف المعلومات البيمية التي يتم خاللها ممارسة مهنة المحاسبة.مهارات اكتش 
 .اعتراف المهنة   خالقياتها المتعارف عليها 
 .ال افا على استمرارية التعليم م   الحياة 
 .مهارات التعامف  ففا ة ما الظروف الوعبة 
 ر التقارير.معلومات فنية عول مهنة المحاسبة، وعلومها كالت ةيق، والضرايب، والتوثيق واص ا 

  تقنيات وأ ظمة المعلومات المحاسبية.
 ( ف ك  أم ممارسة مهنة المحاسبة  حافة إلى ما يلي:12 – 11م، ص ص 2004أما )أعم ، 

 ت ريب المحاسب على أعمال تقييم الشركات، والترويج لبيا عوص المساهمات في رأ  المال.
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اتهم ومهاراتهم ما اعتيافات سو  العمف، ليف تطوير أ ظمة التعليم المحاسبي  استمرار لتتال م ة ر 
فقت من النواعي الفنية والمعرضية، لكن من عيم الق رات الشيوية، واتياذ القرارات، والمهارات 

 المرتبطة  القيادة، والعمف تح  ع وع العمف، وعمن فريق.
 بة.المعرفة   ساليب تكنولوفيا المعلومات، وربطها  المحاسبة وممارسة مهنة المحاس

 المعرفة الجي ة  إفرا  البحوث التطبيقية في المحاسبة.
أما فمعية المحاسبين ال وليين ف ك ت   م بيمة األعمال المعاصرة تتطلب خريج م هف ألدا  العمف 
المحاسبي وممارسته في سو  العمف، من خالل اكسا ه ع ة مهارات مهنية وصفات تساع ه على 

 ذه المهارات إلى ما يلي:ممارسة مهنة المحاسبة، وتنقسم ه
 (:201 - 200م، ص 2016وتتضمن المهارات التالية )محم ، المهارات اإلدراكية: 

 :مجب ت وي  الطالب  مهارات فنية ميتلفة وأهمهامهارات فنية: 
مثف مهارات استي ام برامج المحاسبة، وتقنيات المعلومات مهارات تتاي  المعرفة المهنية: 

 استي ام المعادالت االعوايية والرياعية المستي مة.المحاسبية، ومهارات 
مثف مهارات تطبيق النظرية المحاسبية، ومهارات القيا  مهارات تطبيه المعرفة المهنية: 

 المحاسبي، ومهارات كتا ة التقارير المهنية، ومهارات اع اد الموا  ات.
ومات المحاسبية وتبويبها أللراا تتمثف  مهارات تحليف البيا ات والمعل مهارات تحليلية وبنا ية:

ميتلفة، ومهارات توميم النظم المحاسبية المساع ة، وتوميم  ماذي القرار وتحليلها، وتحليف درفة 
 الميابر.

وتتضمن مهارات إمفا ية اع اد التق يرات في مواةم ال موا، ومهارات اتياذ مهارات تقييمية: 
ميرفاتها، ومهارات التفكير الناة ، ومهارات عف القرارات، ومهارات تقييم النظم المحاسبية و 

 .المشفالت المحاسبية
وتتطلب فهم المستج ات  ش م المعرفة المحاسبية والق رة مهارات التعليم المحاسبي  وي  الج : 

 .على التعلم الذاتي
 (:201 - 200م، ص 2016وتتضمن المهارات التالية )محم ، المهارات السلوكية: 

مثف التفاعف، والحوار، التوفيه الجي  والمهارات المرتبة  المهنة من تعامف ما صية: المهارات التخ
 اددارة، وال مال ، والموردين، وكف المرتبطين  المهنة.

مهارات االتوال، والق رة على توصيف المعلومات، والتكيف والتحفي ، والعمف مهارات اجتماعية: 
 النق ، والتعامف ما اآلخرين.عمن فريق، وبر  األسملة، ومهارات تقبف 

 تتضمن مهارات البنا ، والتيطيت التنظيمي.مهارات تنظيمية: 
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تتضمن مهارات العمف الفعال، والتورف  مس ولية، واتبال األسف مهارات تحم  المسؤولية: 
 األخالقية للمهنة.

فة ليفن ةادرًا على وير  الباعثوم   م كلية فلسطين التقنية تع   ل   الطالب المحاسب مهارات ميتل
 تحمف مس وليات مهنة المحاسبة وممارساتها  موعولية ودةة.

 مفهوم وأهمية التعليم المحاسبي 4.10
التعليم المحاسبي هو دعامة مهنة المحاسبة، عيم يوفر التعليم المحاسبي كوادر م هلة تمتلل 

م، ص 2012والحم ا ي،  المعارف والمهارات التي تمفنها من ممارسة عملها  شفف ببيعي )السقا
47.) 

مع  التعليم المحاسبي أع  عقول المعرفة ويحتف أهمية كبيرة إلى فا ب الع ي  من االختواصات 
وعقول المعرفة األخر ، وت تي أهميته ليووصية النظرة إلى المحاسبة، والحافة المستمرة وال ايمة 

ا أهمية التعليم المحاسبي من أهمية إلى العمف المحاسبي في  طا  أي مجتما من المجتمعات، وتنب
م، 2015المحاسبة ذاتها، وما ممفن أم تق مه من فواي  للمجتما الذي تعمف عمن  طاةه )فبار، 

 (.17ص 
ة ــــــــــــــــــــــــوُيعرف التعليم المحاسبي    ه كافة المعارف واليبرات والمهارات التي تتضمنها برامج المحاسب

التعليم العلمي  ممارسات المهنة األخالقية والمهنية  ما يتضمن ثالث فوا ب رييسة األكادممية لتع ي 
 (. (Howieson, 2003, p. 77التقني والعملي و

 ,Herring & Izardولق  أةارت الع ي  من األدبيات السا قة ألهمية المحاسبة، ف ك  كف من )
1992, p. 12) اآلتي: ي تتمثف في أم أهم الفواي  التي تعود للتعليم المحاسب 

هي تلل العواي  التي تعبر عن المعرفة ومهارات عف المشفالت التي مفتسبها الفوا د المعرفية:  -
 الطالب من التعليم المحاسبي.

هي تلل العواي  التي تتمثف  مهارات التعامف ما اآلخرين وكافة األبراف الفوا د السلوكية:  -
 .المعنية والمهارات السلوكية واألخالقية

هي كافة العواي  التي تتمثف  الت ثيرات النفسية والتي تجعف الطالب ممي ًا ول مه الفوا د التاثيرية:  -
 الق رة في التفكير والتيطيت المستقبلي للمهنة.

وبالتالي مستنتج الباعثوم   م التعليم المحاسبي المتكامف معتبر عجر األسا  في ت هيف المحاسب 
قنيًا وبذلل مفوم ه ف التعليم المحاسبي هو  قف المعرفة والمهارات الال مة الم هف علميًا ومهنيًا وت

 للممارسة المهنة مستقباًل.
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 الممارسات المهنية لمهنة المحاسبة 5.10
لمهنة المحاسبة مجموعة من الممارسات المهنية، اتفق عليها علما  المحاسبة، واالتحادات المحاسبية 

 تي:الميتلفة، وذلل على النحو اآل
إم األما ة عنور هام ومب أ هام في أي عمف كام فمن الوافب أم مفوم المحاسب أمينا  اسمانة:

ومستقيمًا في أدا  عمله ممي ًا عن ليره، فال ب  أم يتحلى المحاسب بهذه المي ة وأم تكوم مباديه 
 (.25 – 5م، ص ص 2009الثابتة والراسية فاألما ة أسا  العمف )علي، 

: إم الموعولية واالستقالل أسا  الحياد والع ل فالب  من المحاسب أم اسستقالاالموروعية و 
يتحلى بهن وأم مفوم لير متسرل في إص ار القرارات أو األعفام إال  ع  الت ك  والتروي وفما األدلة 
ةق وادثباتات الكاضية ويجب أم مفوم مستقاًل وبعي  عن م اي وأهوا  اددارة وسلطتها ولذلل فإم م 

الحسا ات اليارفي له دور كبير ضيجب أم مفوم مستقاًل تمامًا وبعي ًا كف البع  عن أهوا  وآرا  إدارة 
الشركة فهو الذي يتيذ عفمه ويعطي رأمه كمرافا  شفف مستقف وموعوعي ودوم تحي  أو ع م 

م، ص 2012استقالل ويجب أم مفوم رأمه ةاماًل لما دةق دوم أي لبف كام )السقا والحم ا ي، 
48.) 

إ ه من الوافب على المحاسب أم مقوم  مستو  معين وكفا ة  الكفاءة المهنية والعناية الواجبة:
معينة إذا ما كلم بت ةيق عسا ات ةركة ما وعادة مقا  هذا المستو  والمجهود المبذول عسب 

ًا مجب على ة رات الشيص المتوست وام لم مج  الم ةق في االعتذار  ع م القيام بتلل المهمة إذ
المحاسب االلت ام  مب أ الكفا ة المهنية والعنامة الوافبة. مجب على المحاسب أم ي دي عمله  ففا ة 
مهنية عالية فإم لم مج  في  فسه هذه الكفا ة د جا  مهمة ما فعليه أم معتذر للعميف عن القيام بتلل 

ين: اكتساا الكفا ة المهنية، والمحافظة المهمة، وتنقسم الكفا ة المهنية للمحاسب إلى مرعلتين مستقلت
 (.25 – 5م، ص ص 2009على الكفا ة المهنية )علي، 

: إم كام المحاسب متوفًا  ما سبق ذكره فإم ذلل ينعفف على سلوكه، عيم إم السلوك المهني
سلوك المحاسب المهني يت ثر  مهارات المحاسب، وصفاته، والت امه  وفات المهنة وأخالقياتها 

 (.25 – 5م، ص ص 2009 )علي،
: مجب على المحاسب أم يلت م  العمف المهني وفقًا للمعايير الفنية والمهنية المرتبطة المعايير الفنية

 مهنة المحاسبة والتي تو رها الهيمة أو الجمعية المهنية للمحاسبين وأمضًا مجب عليه أم يلت م 
ا متطلبات األما ة والموعولية واالستقالل بتعليمات العميف أو را العمف بالما أ ها ال تتعارا م

 (.25 – 5م، ص ص 2009)علي، 
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مجب على المحاسب المهني الذي ي اول مهن المحاسبة والت ةيق أم مفوم على ة ر عال من  اليقة:
الثقة وعلى ة ر المس ولية وأم يلت م فريق عمله في إبار سلوكيات وأخالقيات المهنة )علي، 

 (.25 – 5م، ص ص 2009
يلت م المحاسبوم  اعترام سرية المعلومات التي محولوم عليها عن أعمال العميف أو را  السرية:

العمف أثنا  قيامهم  عملهم المهني، ويجب على المحاسبين أم يراعوا المحافظة على السرية  استمرار 
ني ما لم محولوا على رخوة مح دة  ادفوا  عن معلومات أو كام هناك وافب ةا و ي أو مه

 ادفوا ، ويجب على فريق العمف الموفود ل   مفتب الم ةق المحافظة على سرية المعلومات، وال 
تتعلق السرية  ادفوا  عن المعلومات فحسب وا ما تتطلب أمضًا أم ال مستي م المحاسب أو يب و 

م، 2015 مظهر من مستي م هذه المعلومات لمولحته الشيوية أو لمولحة ةيص ثالم )فبار، 
 (.17ص 

وير  الباعثوم أم ممارسة مهنة المحاسبة  حافة إلى عنامة ودةة وسرية وموعولية، وعلى 
المحاسب أم مفوم ةادرًا على فهم التطورات والت يرات، وأم يتمتا  المرو ة الكاضية لت يير وفهة  ظره 

 بية.عسب مقتضيات الموةم، وببيعة التع يالت التي تطرأ على المهنة ومعاييرها المحاس
 الدراسة الميدانية

 .منها الدراسة11
اعتم ت ال راسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ ويعرف المنهج الوصفي التحليلي على أ ه منهج 
علمي وبريقة من ة  ها وصم  اهرة ما وتفسيرها تفسيرًا دقيقًا إعافة إلى فما البيا ات والمعلومات 

تايج وتعميمات وعالةات تتعلق  مشفلة ال راسة وفروعها الال مة به ف تبويبها وتحليلها، وصواًل لن
 وتساؤالتها.

 . مجتمع الدراسة1.11
تكوم مجتما ال راسة من فمتين؛ الفمة األولى تمثل   فافة أعضا  هيمة الت ريف  فلية األعمال المالية 

ة عن فميا ( عضو هيمة ت ريف، أما الفمة الثا ية فكا   لبار 20واالدارية، والبالغ ع دهم  حو )
 ي من بلبة ةسم المحاسبة ب رفتي ال بلوم والبفالوريو  والبالغ ع دهم خالل الفوف ال راسي الثا

( 43( دبلوم، و)138( بالبًا وبالبة، منهم )183(  حو )م2020/2021العام الجامعي )
%(. ويوع  37%(، بينما بل    سبة اد اث )63 فالوريو ، وكا    سبة الطلبة الذكور )

 دير البل : –باعثوم ضيما يلي  بذة ميتورة عول كلية فلسطين التقنية ال
م،  إمفا يات متـواعـعــة فـي تجهيـــ اتـها وتيوواتها إال أم الحافة  1992عيم  ش ت الكلية عام 

إلى التعليم التقني والت ريب الفني ا دادت ألفف مواكبة هذا التطور الهايف في  ظام الحياة والمجتما 
الحافة إلى  تقنيًا. وب تصاعبه  قص عاد في المهن سين والفنيين المتيوويـن الم هلين  الذي
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إمجاد كوادر ماهرة وةادرة على القيام  مـهــام المهنـــ   المتيــوص والفنــي فـي ميتلــم التيووات، 
 تعمف راي ة يووةمتواستجا ة لتلل العوامف بر ت كلية فلسطــين التقنيــة كم سسة تقنيــة تعليميــة 

 والمبتكرة المب عة العلمية العقلية وصقف الحياة، في المتطورة والتقنيات الحاسوا استي ام دمج عف
دير البل  من خالل تبنيها لمنهج  -مواكبة التطورات العلمية المتسارعة. وتسعى كلية فلسطين التقنيةل

مف القادمة، وذلل لتطوير الكلية التيطيت االستراتيجي لرسم صورة واعحة للكلية للسنوات الي
 وتع ي  مفا تها في خ مة وتنمية المجتما المحلي.

وعرص  كلية فلسطين التقنية دير البل  منذ أكثر من سبعة وعشرين عامًا على إع اد الكفا ات 
المب عة والموايمة لمتطلبات سو  العمف والتي تتمي    خال  المهنة دعمًا منها في بنا  االةتواد 

بني ، ومن منطلق السعي  حو مواكبة التطور العلمي والتكنولوفي فق  ةام  الكلية  افتتا  برامج الو 
( تيووًا 16( تيووات  فالوريو  متنوعة إعافة إلى )8للبفالوريو  وال بلوم، وذلل  فت  )

الكلية ل رفة ال بلوم والسعي فاد لفت  الم ي  من التيووات النولية خالل الفترة القادمة مما دفا 
م( 2015إلى التوسا خاري الرةعة الج راضية التي ت طيها  إ شا  مقر ف ي  لها في م ينة ل ة عام )

عم في فنباته كافة التيووات التي تطرعا الكلية األم وةه  إقبااًل الفتًا منذ افتتاعه  ظرًا لنولية 
واستجا ة لتلل المت يرات لتطوير البرامج التي تطرعها الكلية وتناسبها ما اعتيافات السو  المت يرة. 

والتطوير المستمر  والتحسين، التعليمية،السياسات التعليمية فإم الكلية عمل  على رفا فودة العملية 
وأدخل   ظام التعليم االلكترو ي ك ع  األ ظمة المسا  ة  فيها،في ميتلم التيووات التقنية 

إعافة إلى تطوير وتح يم  ع  التيووات  لل راسة من أفف تطوير تكنولوفيا التعليم  الكلية
لتواكب المت يرات الح يثة واستح اث مرك  الت ريب المهني التا ا لقسم التعليم المستمر والذي مضم 

 ( تيووات مهنية تقنية.10)
أما  النسبة لرؤية الكلية فتتمثف  اآلتي: " حو فامعة تقنية راي ة ترةى  اد سام والوبن  ما يلبي 

 المجتما المتج دة ويحقق التنمية المست امة".اعتيافات 
دير البل  بتق مم برامج تقنية وأكادممية متمي ة تساهم  -أما رسالة الكلية: "تلت م كلية فلسطين التقنية 

في إع اد ميرفات وبنية م هلة وتو يف تكنولوفيا المعلومات والبحم والتطوير لي مة المجتما 
 .وبنايه من أفف الرفعة والتطور"

 : ومن أهم لامات الكلية
تطوير التعليم التقني واألكادممي في ميتلم التيووات لس  اعتيافات المجتما وفقًا للمعايير    -1 

تحسين البيمة التعليمية التعلمية من افف تق مم وتوفير الي مات والتسهيالت   - 2الوبنية والعالمية. 
تع ي  وتطوير الق رات اددارية والتنظيمية للكلية  ما   - 3المناسبة لجميا العاملين والطلبة  الكلية. 

تنمية الموارد المالية للكلية وترةي  النفقات   - 4يتفق ما رؤية ورسالة الكلية ولاماتها ادستراتيجية. 
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را تطوير ة رات الكلية كي تتبوأ دو   - 5 ما محقق التوا م في الموا  ة واالعتماد الكامف على الذات. 
 (https://www.ptcdb.edu.ps/ar/about). المجتماتنمية وتلبية عافات  ممي ا في

( مو فًا ومو فة منهم متفرلين، منهم  عقود ودوام ف يي، وتعمف الكلية 189ويعمف في الكلية  حو )
على تطوير كافة تيوواتها اددارية والمالية، وتمن  درفتي ال بلوم والبفالوريو  في كثير من 

 التيووات.
 عينة الدراسة 2.11

( عضو هيمة 20اختار الباعثوم عينة ال راسة من فمتي المجتما األصلي لل راسة، عيم تم اختيار )
( بالبة، فاستجاا منهم 22( بالبًا و)38( بالبًا وبالبة، بواةا )60الت ريف  الكلية، إعافة إلى )

 ( بالبًا وبالبة.54( عضو هيمة ت ريف، و)12)
 أداة الدراسة 3.11
ا الباعثوم على ع د من ال راسات السا قة والبحوث ذات العالةة  التعليم المحاسبي، والممارسات ابل

المهنية واألخالقية للمحاسب، وفر  مشورة ذوي االختواص، وبناً  على ذلل تم تح ي  مجاالت 
أربعة ( فقرة، تتو ل إلى 32االستبا ة، وصيالة العبارات المناسبة، فكا   االستبا ة لبارة عن )

 اآلتي: مجاالت رييسة، وذلل على النحو 
 ( فقرة تتو ل إلى مجالين:22: واةا التعليم المحاسبي  فلية فلسطين التقنية )المتاير المستق 
 فقرات(. 8: الت هيف األكادممي )المجاا الوا
 فقرات(. 14: الت هيف العملي )المجاا الياني
 ( فقرة تتو ل إلى مجالين:16قية للمحاسب، ويتضمن ): الممارسات المهنية واألخالالمتاير التالع
 فقرات(. 8: الممارسات المهنية )المجاا الوا
 فقرات(. 8: الممارسات األخالقية )المجاا الياني

 اإلحصا ي السلور 4.11
لتحقيق أه اف ال راسة، والتحقق من فروعها استي م الباعثوم مجموعة من االختبارات الوصفية 

 ة، وهي على النحو اآلتي:واالست اللي
ويستي م هذا األمر للتعرف إلى تكرار  :(Frequencies and Percentالتكرارات والنسب المموية )

 استجا ات الفمة.
للتحقق من ص   االستبا ة وثباتها، والعالةة بين  :(Correlation Coefficientمعامالت االرتباع )

 المت يرات.
 للتعرف إلى ثبات االستبا ة. :(Split-Half Coefficientبريقة التج ية النوفية )
 للتعرف إلى ثبات استبا ة ال راسة. :(Cronbach's Alpha Coefficientمعامف ألفا كرو باخ )
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ويستي م هذا األمر للتعرف إلى ببيعة البيا ات إذا  :(Normal Testاختبار التو يا الطبيعي )
 Sample-1سمر وف ) -استي ام اختبار كولمجروف كا   تتبا تو يعًا ببيعيًا أم ال، عيم تم

Kolmogorov-Smirnov) .لمناسبته لطبيعة العينة 
ويستي م هذا األمر للتعرف إلى ببيعة استجا ات العينة على فقرات  (Mean)الحسابيالمتوست 

 ومجاالت االستبا ة.
استجا ات العينة عن  ويستي م للتعرف إلى ا حرافات :(Standard deviationاال حراف المعياري )

 الوست الحسابي لتق يراتهم.
ويستي م هذا االختبار للتعرف إلى الو م النسبي الستجا ات العينة  :(Percentageالو م النسبي )

 على فقرات ومجاالت االستبا ة وتفاعلهم عولها.
لحيادي للتعرف إلى الفرو  بين المتوست الفعلي، والمتوست ا :(One Sample T -Test) اختبار

(3.) 
 للتعرف إلى الفرو  بين مجموعتين مستقلتين. :(Independent Samples T - Testاختبار )
 .للتعرف إلى الفرو  بين ثالث مجموعات ف كثر :(One Way ANOVAsاختبار )

 :الوصف اسحصا ي لعينة الدراسة 5.11 
اسة لفمتي ال راسة بلبة برامج تناول الباعثوم من خالل الج ول اآلتي وصفًا إعواييًا لعينة ال ر 

 بة وأعضا  هيمة الت ريف  الكلية:المحاس
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 ( يورح توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة1جدوا رتم )
النسبة  العدد البيان

 المئوية
 18.20 12 عضو هيئة تدريس الصفة

 81.80 54 طالب
 100.0 66 اإلجمالي

 61.11 33 ذكر جنس الطلبة
 38.99 21 أنثى

 100.0 54 اإلجمالي
 48.15 26 دبلوم برنامج الطلبة

 51.85 28 بكالوريوس
 100.0 54 اإلجمالي

جنس عضو هيئة 

 التدريس
 75.00 9 ذكر
 25.00 3 أنثى

 100.0 12 اإلجمالي
 25.00 3 سنوات فأقل 5 سنوات الخدمة

 41.67 5 سنوات 10 – 6
 8.33 1 سنة 15 – 11

 25.00 3 سنة 15أكثر من 
 100.0 12 اإلجمالي

 66.67 8 ماجستير المستوى التعليمي
 33.33 4 دكتوراه

 100.0 12 المجموع

 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

%( أعضا  هيمة ت ريف  الكلية، 18.20يتض  من الج ول أم عينة ال راسة تنقسم إلى )
%(، 48.15%( إ اث، ومنهم )38.99%( ذكور، و)61.11منهم ) %( من الطلبة81.80و)
 %(.51.85و)
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 اختبار التوزيع الطبيعي 6.11
-1سمر وف ) –فر  تح ي  ببيعة منحنى البيا ات من خالل استي ام اختبار كولمجروف 

Sample Kolmogorov-Smirnov لمناسبته لطبيعة عينة ال راسة، وهذا مفي  في ببيعة ،)
 ة، والج ول التالي يوع  النتايج:الوافب استي امها معلمية أو لير معلمياالختبارات 

 (: نتا ا اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور اسستبانة2جدوا )
 (.SIGقيمة ) قيمة اسختبار عدد الفقرات البيان م.
 0.511 0.657 16 التعليم المحاسبي 1
 0.705 0.378 16 الممارسات المهنية واألخالقية 2
*( *Z( الج ولية عن  مستو  ال اللة )2.58( تساوي )0.01) 
 *(Z( الج ولية عن  مستو  ال اللة )1.96( تساوي )0.05) 

 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

، 0.05( االعتمالية كا   أكبر من مستو  ال اللة .Sig( أم فميا قيم )2يوع  الج ول )

(05.0. sig( وكا   قيم ،)Z( المحسوبة أةف من قيمة )Z الج ولية، وعليه ممفن القول   م )
 .االستبا ات تتبا تو يعًا ببيعيًا، وعليه مجب استي ام االختبارات المعلمية في هذه ال راسة

 تحلي  البيانات 7.11
 (؛ من أفف تبويب وتحليفOne Sample T testفر  استي ام اختبار ت للعينة الواع ة )

البيا ات، والوةوف على درفة موافقة عينة ال راسة على فقرات االستبا ة ومجاالتها، عيم تم تحليف 
 لتا ا، وضيما يلي توعي  للنتايجبيا ات المت ير المستقف، ثم المت ير ا
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 تحلي  بيانات المتاير المستق  – 1
 وا "التاهي  الكاديمي"( للعينة الواحدة لفقرات المجاا ال T(: اختبار )3جدوا رتم )

المتوست  البيام م.
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري 

الو م 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

تق م الكلية مقررات دراسية محاسبية  1
 تتناسب ما ببيعة الظروف المحيطة.

3.53 0.827 70.60 5.21 0.000 5 

مشرف على بر امج المحاسبة أعضا  هيمة  2
  ريف على درفة عالية من الكفا ة.ت

3.97 0.992 79.40 7.94 0.000 1 

محرص أعضا  هيمة الت ريف على الت هيف  3
 األكادممي للطالب.

3.591 0.928 71.82 5.17 0.000 4 

مق م بر امج المحاسبة موعوعات محاسبية  4
  ظرية تتناسب ما ة رات الطلبة.

3.515 1.06 70.30 3.96 0.000 6 

  المقررات ال راسية ميول الطالب  حو تع   5
 مهنة المحاسبة.

3.273 1.09 65.46 2.034 0.046 7 

تساع  المقررات النظرية على فهم ادبار  6
 والمعايير المحاسبية.

3.656 1.072 73.12 4.90 0.000 3 

يوف  مقررات دراسية  ظرية مترا طة  7
ومتسلسلة عسب سنوات ادع اد 

 للمحاسب.

3.667 0.997 73.34 5.43 0.000 2 

تقوم الكلية بتح يم برامجها ومقرراتها  8
 المحاسبية للتوافق ما تطور المهنة.

3.08 1.10 61.60 0.56 0.578 8 

  0.000 6.028 70.66 0.718 3.533 ال رفة الكلية
( **T( الج ولية عن  درفات عرية )2.627( تساوي )0.01( ومستو  داللة )65) 
(  *Tالج ولي )( 2.00( تساوي )0.05( ومستو  داللة )65ة عن  درفات عرية) 

 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

(، 0.05( كا   أةف من مستو  ال اللة ).Sig( أم معظم قيم االعتمال )3يتض  من الج ول )
( Tيم )(، وكا   ق3وبالتالي فإم المتوسطات الحسابية دالة إعواييًا، ولم توف ل رفة الحياد )

 ( الج ولية، وفا ت فميعها موفبة.Tالمحسوبة أكبر من قيمة )
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ويتض  من الج ول أم واةا التعليم المحاسبي األكادممي في كلية فلسطين التقنية فا  أعلى من 
(  المرتبة األولى وتنص على )مشرف على 2%(، وفا ت الفقرة رةم )70.66المتوست بنسبة )

%(، 79.40ت ريف على درفة عالية من الكفا ة(، بو م  سبي )بر امج المحاسبة أعضا  هيمة 
ويرفا ذلل إلى اهتمام الكلية  طر  تعيين وتو يف األكادمميين، وتوفر أعضا  هيمة ت ريف ل يهم 

(  المرتبة األخيرة وتنص على )تقوم الكلية 8خبرات م هالت مناسبة، بينما فا ت الفقرة رةم )
%(، وهذا 61.60حاسبية للتوافق ما تطور المهنة(، بو م  سبي )بتح يم برامجها ومقرراتها الم

يرفا إلى أم ت يير المقررات  حافة إلى فهود كبيرة، وتفضف الكلية تطوير واع اد ببعات ف ي ة 
ب اًل من الت يير  شفف كامف. لكن يتض  أم الت هيف العلمي فا   مستو  مرتفا، وهذا ي لف على 

رات النظرية، وتوفير أدوات لتطوير تيوص المحاسبة  الكلية ألم اهتمام الكلية  فافة المقر 
 التيوص محظى  إقبال من بلبة الثا وية.

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاا الياني "التاهي  العملي"T(: اختبار )4جدوا رتم )
المتوست  البيام م.

 الحسابي
اال حراف 
 المعياري 

الو م 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(SIG.) 

 الرتبة

تتي  الكلية للطالب فرصة الت ريب في م سسات  1
 خارفية.

2.515 1.33 50.30 -2.97 0.004 8 

يتوفر  الكلية ميتبرات لت ريب الطلبة على ممارسة  2
 مهنة المحاسبة.

2.88 1.21 57.60 -0.82 0.42 6 

يتضمن تيوص المحاسبة مقررات عملية تساع   3
 ة العمف مستقباًل.الطالب على التكيف ما بيم

2.864 1.20 57.28 -0.92 0.360 7 

يتوفر  الجامعة مقررات عملية تع   مهارات الطالب  4
 في مجاالت المحاسبة والت ةيق.

3.00 1.15 60.00 0.000 1.00 5 

محم عضو هيمة الت ريف على تطبيق القيود والمعايير  5
 المحاسبية  شفف عملي.

3.258 1.057 65.16 1.98 0.052 2 

تق م الكلية برامج محاسبية تسهم في تطوير أدا   6
 الطالب في استي ام الحاسوا.

3.35 1.03 67.00 2.75 0.008 1 

 3 0.038 2.11 64.60 0.873 3.23 يتوفر موعوعات ترتبت  التقنيات المحاسبية الح يثة. 7
تق م الكلية سبف تطبيق المعايير المحاسبية عبر البرامج  8

 الحاسوبية.
3.015 0.999 60.30 0.123 0.902 4 

  0.897 0.130 60.26 0.831 3.013 الدرجة الكلية
( **T( الج ولية عن  درفات عرية )2.627( تساوي )0.01( ومستو  داللة )65) 
(  *T( الج ولية عن  درفات عرية )2.00( تساوي )0.05( ومستو  داللة )65) 

 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 
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(، 0.05( كا   أةف من مستو  ال اللة ).Sig( أم معظم قيم االعتمال )4يتض  من الج ول )
(، وكا   قيم 3وبالتالي فإم معظم المتوسطات الحسابية دالة إعواييًا، ولم توف ل رفة الحياد )

(T( المحسوبة أكبر من قيمة )T.الج ولية، وفا ت معظمها سالبة ) 
التعليم المحاسبي العملي في كلية فلسطين التقنية فا  في ع ود ويتض  من الج ول أم واةا 

(  المرتبة األولى وتنص 6%(، وهي  سبة متوسطة، وفا ت الفقرة رةم )60.62المتوست بنسبة )
على )تق م الكلية برامج محاسبية تسهم في تطوير أدا  الطالب في استي ام الحاسوا(، بو م  سبي 

عف ذلل يرفا إلى ع م توفر ادمفا ات الال مة لتطوير الميتبرات، %(، وهي  سبة متوسطة، ول67)
(  المرتبة األخيرة وتنص على )تتي  الكلية للطالب فرصة الت ريب في 1بينما فا ت الفقرة رةم )

%(، وفا ت النسبة متوسطة أل ه تم إل ا  فترة الت ريب في 50.30م سسات خارفية(، بو م  سبي )
ليم المحاسبي العملي فا  متوسطًا، وبحافة إلى تطوير ألم كلية فلسطين الكلية، ويتض  أم التع

التقنية تتبا بر  وأ ظمة ال توفر فرصًا للطالب لتطوير  فسه ومهاراته من خالل الت ريب في 
 الم سسات والبنوك والشركات.

 تحلي  بيانات المتاير التالع – 2
 المجاا اليالث "الممارسات المهنية" ( للعينة الواحدة لفقراتT(: اختبار )5جدوا رتم )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

اسنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة اسختبار 
(T) 

قيمة 
(SIG.) 

 الرتبة

تع  البرامج التي تق مها الكلية مناسبة لظروف وسو  العمف  1
 في ةطال ل ة.

3.273 1.13 65.46 1.96 0.054 4 

الق رات التي تناسب ببيعة العمف مفتسب الطالب المهارات و  2
 في ةطال ل ة.

3.212 1.14 64.24 1.51 0.137 6 

 5 0.109 1.63 64.40 1.06 3.22 ممتلل الطالب المهارات الكاضية ليفن م ةقًا للحسا ات  3
تق م الكلية برامج أكادممية تتنول فيها أ وال المحاسبة التي  4

 ممفن للطالب أم مفتسبها.
3.35 1.03 67.00 2.75 0.008 3 

تهتم الكلية  جوا ب ممارسة مهنة المحاسبة من النواعي  5
 المهنية واألخالقية.

3.58 1.11 71.60 4.21 0.000 1 

 7 0.544 0.609 62.00 1.21 3.10 ميضا الطالب لع د ساعات كافي لتطوير مهاراته وةطراته. 6
  ماي تمن  الكلية الطالب فترة ت ريب تجعله ةادرًا على اال 7

  متطلبات سو  العمف المحاسبي.
2.576 1.359 51.52 -2.54 0.014 8 

مشجا عضو هيمة الت ريف الطلبة على تطبيق المعايير  8
 المحاسبية ال ولية.

3.515 0.949 70.30 4.41 0.000 2 

  0.028 2.25 64.50 0.814 3.225 الدرجة الكلية
( **T( الج ولية عن  درفات عرية )ومستو 65 )( 2.627( تساوي )0.01  داللة) 
(  *T( الج ولية عن  درفات عرية )2.00( تساوي )0.05( ومستو  داللة )65) 

 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 
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(، 0.05( كا   أكبر من مستو  ال اللة ).Sig( أم معظم قيم االعتمال )5يتض  من الج ول )
( المحسوبة T(، وكا   معظم قيم )3وصل  ل رفة الحياد ) وبالتالي فإم معظم المتوسطات الحسابية

 ( الج ولية، وفا ت معظمها سالبة.Tأةف من قيمة )
%(، وفا ت 64.50ويتض  من الج ول أم مستو  الممارسات المهنية للطالب فا  متوسطًا بنسبة )

محاسبة من النواعي (  المرتبة األولى وتنص على )تهتم الكلية  جوا ب ممارسة مهنة ال5الفقرة رةم )
%(، وذلل ألم المعايير المهنية واألخالقية من أهم عوامف 71.60المهنية واألخالقية(، بو م  سبي )

( 7تطوير أدا  المحاسب مستقباًل وة رته على التكيف ما متطلبات السو ، بينما فا ت الفقرة رةم )
تجعله ةادرًا على اال  ماي  متطلبات  المرتبة األخيرة وتنص على )تمن  الكلية الطالب فترة ت ريب 

%(، وهذا يرفا إلى إل ا  الكلية لفترة الت ريب المتاعة 51.52سو  العمف المحاسبي(، بو م  سبي )
للطلبة منذ ع ة سنوات، وبشفف عام فا  مستو  الممارسات المهنية متوسطًا وهذا ي لف على أم 

سو  العمف، وعلى الكلية االهتمام بهذا الجا ب أل ه الكلية ال تولي اهتمام بت ريب الطلبة وتهيمتهم ل
 من فوا ب المنافسة ما الكليات والجامعات األخر .

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاا الرالع "الممارسات الخالقية"T(: اختبار )6جدوا رتم )
المتوسط  البيان م.

 الحسابي
اسنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اسختبار 

(T) 

مة قي
(SIG.) 

 الرتبة

 1 0.000 7.72 78.20 0.956 3.91 تهتم الكلية   خالقيات مهنة المحاسبة. 1
 5 0.004 3.03 68.48 1.138 3.424 مهنة الالكلية مقررات دراسية لتنمية أخال   تيوص 2
تتضمن برامج الكلية موعوعات تع   تحري ال ةة ل    3

 بلبتها.
3.344 1.011 66.88 2.72 0.008 6 

محم عضو هيمة الت ريف الطلبة على الموثوقية في فما  4
 البيا ات والمعلومات المحاسبية.

3.61 1.04 72.20 4.75 0.000 3 

مشجا عضو هيمة الت ريف الطلبة على تحري الو   في  5
 إفرا  المعامالت المحاسبية.

3.894 0.979 77.88 7.42 0.000 2 

 4 0.000 4.02 70.30 1.04 3.515 ها.تنمي الكلية رو  التعاوم ل   بلبت 6
تقيم الكلية   وات وورش عمف لتطوير الممارسات  7

 األخالقية لمهنة المحاسبة.
2.727 1.248 54.54 -1.78 0.080 8 

توفر الكلية أدوات تقويم الكتساا الطلبة ألخالقيات  8
 المهنة.

2.864 1.299 57.28 -0.85 0.397 7 

  0.000 3.79 68.20 0.877 3.41 الدرجة الكلية
( **T( الج ولية عن  درفات عرية )2.627( تساوي )0.01( ومستو  داللة )65) 
 * (T( الج ولية عن  درفات عرية )2.00( تساوي )0.05( ومستو  داللة )65) 

 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 
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(، 0.05ن مستو  ال اللة )( كا   أةف م.Sig( أم معظم قيم االعتمال )6يتض  من الج ول )
( T(، وكا   معظم قيم )3وبالتالي فإم معظم المتوسطات الحسابية لم توف ل رفة الحياد )

 ( الج ولية، وفا ت معظمها موفبة.Tالمحسوبة أكبر من قيمة )
ويتض  من الج ول أم مستو  الممارسات األخالقية للطالب فا  أعلى من المتوست بنسبة 

(  المرتبة األولى وتنص على )تهتم الكلية   خالقيات مهنة 1لفقرة رةم )%(، وفا ت ا68.20)
%(؛ ألم أخالقيات مهنة المحاسبة تجعف المحاسب يتمتا  الو   78.20المحاسبة(، بو م  سبي )

وال ةة والوعو  والموعولية في تناول مهامه ومس ولياته وبالتالي ينعفف ذلل على ة رته على 
(  المرتبة األخيرة وتنص على )تقيم 7سبية ال ولية، بينما فا ت الفقرة رةم )تطبيق المعايير المحا

%(، 54.54الكلية   وات وورش عمف لتطوير الممارسات األخالقية لمهنة المحاسبة(، بو م  سبي )
وذلل يرفا إلى أم عق  الورش والن وات  حافة إلى إمفا ات ودعم من الم سسات التعليمية األخر ، 

تا   شفف مستمر لذا فإم االهتمام  الن وات وورش العمف لم مفن  المستو  المطلوا، وهو لير م
وير  الباعثوم   م أخالقيات مهنة المحاسبة ذات أهمية  ال ة  النسبة لممارسة المهنة، وتساع  في 

 تكيف الطالب ما متطلبات سو  العمف  فافة الم سسات والشركات.

 :اختبار الفرريات 8.11
يوف  دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب  ي أوا:فرض ر يس

 المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.
من أفف التحقق من الفرا الرييسي األول استي م الباعثوم اختبار تحليف اال ح ار البسيت من أفف 

ي في كلية فلسطين التقنية وتنمية مهارات الطالب إمجاد العالةة اليطية بين التعليم المحاسب
 المحاسب، وضيما يلي توعي  للنتايج:

وقيمة اسحتماا للعالتة بين التعليم المحاسبي ومهارات  F(: معام  اسرتبا  ومعام  التحديد وقيمة 7جدوا رتم )
 الطالب المحاسب

معام   المتايرات
 اسرتبا 

معام  
 التحديد

اسرتبا  
 الح يقي

قيمة  (Fيمة )ق
(SIG.) 

 0.000 111.89 0.630 0.636 0.798 التعليم المحاسبي )األكادممي والعملي(
مهارات الطالب المحاسب )المهنية 

 واألخالقية(
 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 
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وهذا ي لف (، 0.05( أةف من مستو  ال اللة ).Sig(   م قيمة االعتمال )7يتض  من الج ول رةم )
على أم العالةة اليطية بين المت ير التا ا والمستقف دالة إعواييًا، عيم بلغ معامف االرتباع بين 

(، وكام معامف التفسير 0.798ت هيف المحاسب أكادمميًا وعمليًا وممارساته المهنية واألخالقية )
ي والعملي في كلية (، وهذا ي لف على أم الت ير الحاصف في ببيعة الت هيف األكادمم0.636)

%( في ممارسات المحاسب المهنية واألخالقية داخف سو  63.60فلسطين التقنية ي ثر بنسبة )
 العمف. وضيما يلي بيام لمعادلة اال ح ار:

 (: نمواج انحدار بين التعليم المحاسبي ومهارات الطالب8جدوا رتم )
قيمة  المعامف النموذي

(BETA) 
قيمة  (Tقيمة )

(SIG.) 
 0.399 0.85  0.251 اب الث

 0.000 10.58 0.798 0.937 التعليم المحاسبي
 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

( كا   أةف من مستو  ال اللة للمت ير والثاب ، .Sigيتض  من الج ول السابق   م قيمة االعتمال )
 :ر على النحو التاليوبناً  على النتايج الواردة في الج ول أعاله فإم معادلة اال ح ا

 
 

 
والنتايج الواردة ت ك  على ةبول الفرا القايف: يوف  دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين 
التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف. وير  

ي ومعايير ممارسة المحاسبة الباعثوم   م الت هيف األكادممي والعملي يتضمن مقررات تهتم  مباد
وتطبيقاتها، كما أم كلية فلسطين التقنية تسعى لتع ي  ميول واتجاهات وقيم وأخالقيات بلبتها، 
ويتضمن بر امج المحاسبة على مقرر يتعلق   خالقيات المهنة والمعايير المحاسبية لذا فإم هذه 

ب عيم اتفق  ما دراسة المقررات لها أثر ودور مهم في تنمية مهارات الطالب المحاس
 (.2015م وخ،  :2015)محم ،

 ويتفر  عن الفرض السابه الفرو  التالية:
يوف  دور لاع اد األكادممي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات الوا: الفرض الفرعي 

 المهنية ل   الطالب المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

 الت هيف األكادممي والعملي(×  0.937+ ) 0.251مهارات الطالب المحاسب = 
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ن الفرا الفرعي األول استي م الباعثوم اختبار تحليف اال ح ار البسيت من أفف من أفف التحقق م
إمجاد العالةة اليطية بين الت هيف األكادممي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات المهنية 

 للطالب المحاسب، وضيما يلي توعي  للنتايج:
وقيمة اسحتماا للعالتة بين التاهي  الكاديمي  F(: معام  اسرتبا  ومعام  التحديد وقيمة 9جدوا رتم )

 والممارسات المهنية
معامف  المت يرات

 االرتباع
معامف 
 التح ي 

االرتباع 
 الحقيقي

قيمة  (Fقيمة )
(SIG.) 

 0.000 69.17 0.512 0.519 0.721 التعليم المحاسبي )األكادممي(
 مهارات الطالب المحاسب )المهنية(

 (2020، تحليف االستبا ة، )اع اد الباعثوم 
(، وهذا ي لف 0.05( أةف من مستو  ال اللة ).Sig(   م قيمة االعتمال )9يتض  من الج ول رةم )

على أم العالةة اليطية بين المت ير التا ا والمستقف دالة إعواييًا، عيم بلغ معامف االرتباع بين 
(، وهذا ي لف 0.519كام معامف التفسير )(، و 0.721ت هيف المحاسب أكادمميًا وممارساته المهنية )

على أم الت ير الحاصف في ببيعة الت هيف األكادممي في كلية فلسطين التقنية ي ثر بنسبة 
       %( في ممارسات المحاسب المهنية داخف سو  العمف. وضيما يلي بيام لمعادلة اال ح ار:51.90)

 الكاديمي والممارسات المهنية (: نمواج انحدار بين التاهي 10جدوا رتم )       
قيمة  المعامف النموذي

(BETA) 
قيمة  (Tقيمة )

(SIG.) 
 0.340 0.961  0.340 الثاب 

 0.000 8.32 0.721 0.817 الت هيف األكادممي
 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

 اللة للمت ير والثاب ، ( كا   أةف من مستو  ال.Sigيتض  من الج ول السابق   م قيمة االعتمال )
 وبناً  على النتايج الواردة في الج ول أعاله فإم معادلة اال ح ار على النحو التالي:

 
  

والنتايج الواردة ت ك  على ةبول الفرا القايف: يوف  دور لاع اد األكادممي في كلية 
ق  ما دراسة )محم  فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية ل   الطالب المحاسب عيم اتف

: الفطيمي 2015( واختلف  ما دراسة )مطر وآخروم ،2017: فيرميا  ،2015:م وخ ، 2016،
 ( من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.2014،

يوف  دور لاع اد العملي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات  الفرض الفرعي الياني:
 من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف. المهنية ل   الطالب المحاسب

 الت هيف األكادممي(×  0.817+ ) 0.340الممارسات المهنية = 
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من أفف التحقق من الفرا الفرعي الثا ي استي م الباعثوم اختبار تحليف اال ح ار البسيت من أفف 
إمجاد العالةة اليطية بين الت هيف العملي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات المهنية للطالب 

 ج:المحاسب، وضيما يلي توعي  للنتاي
وقيمة اسحتماا للعالتة بين التاهي  العملي والممارسات  F(: معام  اسرتبا  ومعام  التحديد وقيمة 11جدوا رتم )

 المهنية
معامف  المت يرات

 االرتباع
معامف 
 التح ي 

االرتباع 
 الحقيقي

قيمة  (Fقيمة )
(SIG.) 

 0.000 63.73 0.491 0.499 0.706 التعليم المحاسبي )العملي(
 ات الطالب المحاسب )المهنية(مهار 

 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 
(، 0.05( أةف من مستو  ال اللة ).Sig(   م قيمة االعتمال )11يتض  من الج ول رةم )

وهذا ي لف على أم العالةة اليطية بين المت ير التا ا والمستقف دالة إعواييًا، عيم بلغ معامف 
(، 0.499(، وكام معامف التفسير )0.706هيف المحاسب عمليًا وممارساته المهنية )االرتباع بين ت 

وهذا ي لف على أم الت ير الحاصف في ببيعة الت هيف العملي في كلية فلسطين التقنية ي ثر بنسبة 
 %( في ممارسات المحاسب المهنية داخف سو  العمف. وضيما يلي بيام لمعادلة اال ح ار:49.90)

 (: نمواج انحدار بين التاهي  العملي والممارسات المهنية12) جدوا رتم
 (.SIGقيمة ) (Tقيمة ) (BETAقيمة ) المعامف النموذي
 0.000 4.207  1.140 الثاب 

 0.000 7.983 0.706 0.692 الت هيف العلمي
 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

( كا   أةف من مستو  ال اللة للمت ير والثاب ، .Sigيتض  من الج ول السابق   م قيمة االعتمال )
 :وبناً  على النتايج الواردة في الج ول أعاله فإم معادلة اال ح ار على النحو التالي

 
 
 

والنتايج الواردة ت ك  على ةبول الفرا القايف: يوف  دور لاع اد العلمي في كلية فلسطين 
 :2015لمحاسب عيم اتفق  ما دراسة )م وخ، الطالب ا التقنية في تنمية الممارسات المهنية ل  

 ن: ةي2015وآخروم ، ر: مط2015( واالختالف ما دراسة )محمود وآخروم ،2015، محم 
 من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف. (2010وآخروم،

لممارسات يوف  دور لاع اد األكادممي في كلية فلسطين التقنية في تنمية ا الفرض الفرعي اليالث:
 األخالقية ل   الطالب المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

 الت هيف العملي(×  0.692+ ) 1.140الممارسات المهنية = 
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من أفف التحقق من الفرا الفرعي الثالم استي م الباعثوم اختبار تحليف اال ح ار البسيت من أفف 
قية إمجاد العالةة اليطية بين الت هيف األكادممي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات األخال

 للطالب المحاسب، وضيما يلي توعي  للنتايج:
وقيمة اسحتماا للعالتة بين التاهي  الكاديمي  F(: معام  اسرتبا  ومعام  التحديد وقيمة 13جدوا رتم )

 والممارسات الخالقية
معامف  المت يرات

 االرتباع
معامف 
 التح ي 

االرتباع 
 الحقيقي

قيمة  (Fقيمة )
(SIG.) 

 0.000 46.573 0.412 0.421 0.649 بي )األكادممي(التعليم المحاس
 مهارات الطالب المحاسب )األخالقية(
 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

(، وهذا ي لف 0.05( أةف من مستو  ال اللة ).Sig(   م قيمة االعتمال )13يتض  من الج ول رةم )
والمستقف دالة إعواييًا، عيم بلغ معامف االرتباع بين على أم العالةة اليطية بين المت ير التا ا 

(، وهذا 0.421(، وكام معامف التفسير )0.649ت هيف المحاسب أكادمميًا وممارساته األخالقية )
ي لف على أم الت ير الحاصف في ببيعة الت هيف األكادممي في كلية فلسطين التقنية ي ثر بنسبة 

 :القية داخف سو  العمف. وضيما يلي بيام لمعادلة اال ح ار%( في ممارسات المحاسب األخ42.10)
 (: نمواج انحدار بين التاهي  الكاديمي والممارسات الخالقية14جدوا رتم )

 (.SIGقيمة ) (Tقيمة ) (BETAقيمة ) المعامف النموذي
 0.151 1.455  0.609 الثاب 

 0.000 6.824 0.649 0.793 الت هيف األكادممي
 (2020اعثوم، تحليف االستبا ة، )اع اد الب

( كا   أةف من مستو  ال اللة للمت ير والثاب ، .Sigيتض  من الج ول السابق   م قيمة االعتمال )
 وبناً  على النتايج الواردة في الج ول أعاله فإم معادلة اال ح ار على النحو التالي:

 
 

 
ور لاع اد األكادممي في كلية والنتايج الواردة ت ك  على ةبول الفرا القايف: يوف  د

فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية ل   الطالب المحاسب عيم اتفق  ال راسة ما )م وخ 
( ارباا العمف ومفاتب الت ةيق 2014( واختلف  ما )الووالحة وعبي ات ،2015،  : محم2015،

 اليارفي 
ي كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات يوف  دور لاع اد التقني ف الفرض الفرعي الرالع:

 األخالقية ل   الطالب المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

 لت هيف األكادممي(ا×  0.793+ ) 0.609الممارسات األخالقية = 
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من أفف التحقق من الفرا الفرعي الرا ا استي م الباعثوم اختبار تحليف اال ح ار البسيت من أفف 
تقنية وتنمية الممارسات األخالقية إمجاد العالةة اليطية بين الت هيف العلمي في كلية فلسطين ال

 للطالب المحاسب، وضيما يلي توعي  للنتايج:
وقيمة اسحتماا للعالتة بين التاهي  العلمي والممارسات  F(: معام  اسرتبا  ومعام  التحديد وقيمة 15جدوا رتم )

 الخالقية
معامف  المت يرات

 االرتباع
معامف 
 التح ي 

االرتباع 
 الحقيقي

يمة ق (Fقيمة )
(SIG.) 

 0.000 38.474 0.366 0.375 0.613 التعليم المحاسبي )العملي(
 مهارات الطالب المحاسب )األخالقية(
 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

(، 0.05( أةف من مستو  ال اللة ).Sig(   م قيمة االعتمال )15يتض  من الج ول رةم )
طية بين المت ير التا ا والمستقف دالة إعواييًا، عيم بلغ معامف وهذا ي لف على أم العالةة الي

(، وكام معامف التفسير 0.613االرتباع بين ت هيف المحاسب عمليًا وممارساته األخالقية )
(، وهذا ي لف على أم الت ير الحاصف في ببيعة الت هيف العملي في كلية فلسطين التقنية 0.375)

رسات المحاسب األخالقية داخف سو  العمف. وضيما يلي بيام %( في مما37.50ي ثر بنسبة )
 لمعادلة اال ح ار:

 (: نمواج انحدار بين التاهي  العملي والممارسات الخالقية16جدوا رتم )
قيمة  المعامف النموذي

(BETA) 
قيمة  (Tقيمة )

(SIG.) 
 0.000 4.477  1.459 الثاب 

 0.000 6.203 0.613 0.647 الت هيف العملي
 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

( كا   أةف من مستو  ال اللة للمت ير .Sigيتض  من الج ول السابق   م قيمة االعتمال )
 والثاب ، وبناً  على النتايج الواردة في الج ول أعاله فإم معادلة اال ح ار على النحو التالي:

 
 

 
ايف: يوف  دور لاع اد التقني في كلية فلسطين والنتايج الواردة ت ك  على ةبول الفرا الق

ال راسة ما )م وخ  اتفق التقنية في تنمية الممارسات األخالقية ل   الطالب المحاسب عيم 
من وفهة  ظر الطلبة  (2015، مطر وآخروم ،2015( واختلف  ما )محمود وآخروم ،2015،

 .وأعضا  هيمة الت ريف

 الت هيف العملي(×  0.647+ ) 1.459الممارسات األخالقية = 
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≥ αلة إعوايية عن  مستو  داللة )توف  فرو  ذات دال :فرض ر يسي ثاني ( بين متوسطات 0.05 
تق يرات عينة ال راسة عول دور التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب 

 المحاسب تع   لمت ير الوفة )الطالب، عضو هيمة الت ريف(.
قلتين، فرو  بين مجموعتين مست( للTمن أفف اختبار الفرا الرييسي الثا ي تم استي ام اختبار )

 وضيما يلي توعي  للنتايج:
 (: اختبار ت للفرو  بين مجموعتين تبعًا لمتاير الصفة17جدوا رتم )

المتوست  الع د الوفة النموذي
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري 

قيمة  (Tقيمة )
(SIG.) 

 0.000 4.726 0.554 4.005 12 عضو هيمة ت ريف التعليم المحاسبي )األكادممي والعملي(
 0.602 3.11 54 بالب

مهارات الطالب المحاسب )الممارسات المهنية 
 واألخالقية(

 0.007 2.765 0.563 3.87 12 عضو هيمة ت ريف
 0.802 3.194 54 بالب

 
( **T( الج ولية عن  درفات عرية )2.627( تساوي )0.01( ومستو  داللة )65) 

* (T الج ولية عن  درفات عر )( 2.00( تساوي )0.05( ومستو  داللة )65ية) 
 (2020)اع اد الباعثوم، تحليف االستبا ة، 

(، وأم قيم ت 0.05يتض  من الج ول أم قيم االعتمال فا ت أةف من مستو  ال اللة )
المحسوبة أكبر من قيمة ت الج ولية، وبالتالي توف  فرو  بين متوسطات تق يرات أفراد العينة، 

≥ αرا الب يف التالي: توف  فرو  ذات داللة إعوايية عن  مستو  داللة )ويجب ةبول الف  0.05 )
بين متوسطات تق يرات عينة ال راسة عول دور التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية 
مهارات الطالب المحاسب تع   لمت ير الوسيت )الطالب، عضو هيمة الت ريف(. عيم يتض  أم 

 لوال  أعضا  هيمة الت ريف.الفرو  فا ت 
 نتا ا وتوصيات الدراسة. 12

 نتا ا الدراسة واستنتاجاتها   1.12
  واةا التعليم المحاسبي األكادممي في كلية فلسطين التقنية فا  أعلى من المتوست بنسبة

(70.66 ،)% 
 (60.62ة )واةا التعليم المحاسبي العملي في كلية فلسطين التقنية فا  في ع ود المتوست بنسب% 
 ( 64.50أ هرت النتايج أم مستو  الممارسات المهنية للطالب فا  متوسطًا بنسبة)% 
 ( 68.20أ هرت النتايج أم مستو  الممارسات األخالقية للطالب فا  أعلى من المتوست بنسبة)% 
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 هة يوف  دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب من وف
  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

  يوف  دور لاع اد األكادممي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية ل   الطالب
 المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

  يوف  دور لاع اد العملي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية ل   الطالب
 المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

  يوف  دور لاع اد األكادممي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية ل   الطالب
 المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

 القية ل   الطالب يوف  دور لاع اد التقني في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخ
 المحاسب من وفهة  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف.

  توف  فرو  ذات داللة إعوايية بين متوسطات تق يرات عينة ال راسة عول دور التعليم المحاسبي في
كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب تع   لمت ير الوفة )الطالب، عضو هيمة 

 تلل الفرو  فا ت لوال  أعضا  هيمة الت ريف. الت ريف(. وكا  
 الدراسة توصيات 2.12
 من  تايج يوصي الباعثوم  اآلتي: عو  ما توصل  إليه ال راسة في

  عرورة ربت المقررات النظرية  طبيعة سو  العمف، وأخالقيات وممارسات مهنة المحاسبة في ةطال
 ل ة.

 ت تتعلق   خالقيات المهنة والمقررات العلمية.عرورة أم تهتم كلية فلسطين التقنية  مقررا 
 .من  الطالب فرص ت ريب واسعة في م سسات وةركات  ظرًا لضعم الت هيف العملي في الكلية 
 .عرورة أم يولي أعضا  هيمة الت ريف أهمية  ال ة لجوا ب أخالقيات المحاسب 
 سبين مثف  ظام الت ريب عرورة أم تتبا الجامعات سبف ف ي ة في ت ريب وتطوير الطلبة المحا

    ظمة المحاكاة.
  عرورة أم ترفا كلية فلسطين التقنية مستو  تعاو ها ما م سسات المجتما المحلي، والجهات

 الميتوة والجهات المتعاو ة في مجال ت ريب المحاسبين.
 لتقنية عرورة أم مفوم هناك توافق وتكامف بين عمف  قا ات المحاسبة والمرافعة وبين كلية فلسطين ا

 وم سسات المجتما المحلي الياصة والعامة.
 البحوث المستقبلية 3.12

 .دراسة واةا التعليم المحاسبي في ةطال ل ة في عو  معايير المحاسبة ال ولية 
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  إفرا  دراسة للكشم عن واةا التعليم المحاسبي من وفهتي  ظر الطلبة وأعضا  هيمة الت ريف ببرامج
 لسطينية.المحاسبة في الجامعات الف

  إفرا  دراسات عول مستو  األدا  المحاسبي من النواعي المهنية واألخالقية للمحاسبين الج د من
 وفهة  ظر أرباا العمف.

 المراجع 
(، ت ةيق الحسا ات في عو  المعايير المحاسبية، الطبعة الثالثة، عمام، 2012الذ يبات، علي عب  القادر، )       

 ةركة مطا ا األر .
(، مبادي المحاسبة المالية وت ةيق الحسا ات الممارسات النظرية والعملية، الطبعة 2012العلوي، كمال، )       

 الثا ية، القاهرة، دار الفكر العربي.
(،  حو تطوير مهنة المحاسبة في فلسطين وتقييم الوعا الحالي للمهنة، مجلة 2010البحيوي، عوام، )       

 (.2(، الع د )18) الجامعة ادسالمية، المجل 
(، تقييم فاعلية الت ريف في ةسم المحاسبة  الجامعة ادسالمية وذلل من وفهة  ظر 2005علف، سالم عب هللا، )      

 فلسطين.  -(، ل ة 1(، الع د )13الطلبة، مجلة الجامعة ادسالمية، سلسلة ال راسات اد سا ية، ل ة، المجل  )
 –شاكف مهنة المحاسبة والمرافعة ب ولة الكوي ، مجلة فامعة الملل عب  الع ي  (، م1998الراة ، وايف، )       

 (.2(، الع د )16االةتواد واددارة، المجل  )
(، الع د 14(، تقييم ت ريف المحاسبة في فامعة آل البي ، مجلة المنارة، المجل  )2006الرعاعلة، محم  ماسين، )

 (، عمام.1)
(، م   التوافق بين التعليم المحاسبي في الجامعات السودا ية ومتطلبات 2016أعم ، )محم ، فت  ادله محم       

بيمة األعمال المعاصرة واالتحاد ال ولي للمحاسبين من وفهة  ظر أرباا العمف وأعضا  هيمة الت ريف، المجلة العربية 
 (.23(، الع د )9لضمام فودة التعليم العالي، المجل  )

(: م    سياسات التعليم العالي في  ف توفيهات التنمية، مجلة مستقبف التربية 2010عمام ) وفف، محم          
 (.3(، الع د )1العربية، المجل  )
 الرسايف العلمية:

(، واةا تطور مهنة المحا ة بين الت هيف المهني والتكنولوفي للمحاسبين في الشركات 2015م وخ، خيام، )      
 فلسطين. –الة مافستير لير منشورة، الجامعة ادسالمية، ل ة العاملة في ةطال ل ة، رس

(، دور الت هيف العلمي والعملي للمحاسبين القا و يين على تطوير مهنة المحاسبة 2007المريس، سلو ، )       
 والمرافعة، رسالة مافستير لير منشورة، فامعة االسفن رية، فمهورية مور العربية.

(. واةا التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية واألرد ية من وفهة  ظر المحاسبين 2020الفرا، عاي . )      
 والمش لين في الشركات التجارية: " دراسة مقار ة". رسالة مافستير لير منشورة، الجامعة ادسالمية    ة.

 الم تمرات والملتقيات واألمام ال راسية:
ات سو  العمف للتعليم المحاسبي في القرم الحادي والعشرين، الم تمر (، اعتياف2004أعم ، سمير السي ، )     

 العلمي الثالم للمحاسبين الموريين، االسفن رية، فمهورية مور العربية.
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(، كفا ة ميرفات التعليم المحاسبي في الوفا   متطلبات العمف 2014التايب، عادل عب  السالم، )      
ألكادمميين والمهنيين، م تمر تكامف ميرفات التعليم ما سو  العمف في المورفي وسبف تطويرها وفق آرا  ا

 ، األردم.2014 – 1/5إلى  28/4القطال العام والياص، المنعق  بتاريخ 
(، متطلبات سو  العمف من خريجي كليات اددارة والتجارة في القطاعين 2003الحبيطي، ةاسم محسن، )       

 لتطوير أدا  كليات اددارة والتجارة في الجامعات العربية، سوريا.العام والياص، الملتقى العربي 
(، متطلبات تطوير مهنة المحاسبة،  حم مق م للم تمر الوبني 2006الشريف، إدريف عب  المجي ، )       

 ليبيا –فامعة برابلف، برابلف  –عول المحاسبة: المحاسبة مهنة ومعايير تقييم واصال  
 (، "القيم األخالقية ادسالمية واالةتواد، فامعة األ هر، القاهرة.2000  الحليم، )عمر، محم  عب       

(، دور التعليم المحاسبي في صقف اليريجين  المهارات الال مة لسو  العمف، 2014الفطيمي، محم  مفتا ، )
 الم تمر العربي عول التعليم العالي وسو  العمف، ليبيا.

(، م   ماليمة مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات العما ية 2009ل ، )ةطنا ي، خال ، وعويف، خا     
 لمتطلبات سو  العمف في  ف ت اليات األ مة المالية، منشورات كلية ال هرا ، مسقت، سلطنة عمام.

(: دور التعليم المحاسبي في ترسيخ الممارسات األخالقية 2015محمود، أسامة عب  اللطيف، وآخروم )     
 –المحاسبة والت ةيق والح  من الفساد: دراسة تطبيقية على الجامعات األرد ية، الجامعة األرد ية، عمام  لمهنة

 األردم.
(، االرتقا   التعليم المحاسبي الجامعي 2015مطر، محم  و ور، عب  الناصر، والرمحي،  ضال، )        

ل ولية، الم تمر العلمي المهني ال ولي الحادي لتحقيق الشروع المنووص عليها في معايير التعليم المحاسبي ا
، فمعية المحاسبية القا و يين األرد يين، 2015أيلول/  /10 – 9عشر:  حو عالمية مهنة المحاسبة والت ةيق، 

 عمام، األردم.
 https://www.ptcdb.edu.ps/ar/aboutالموةا ادلكترو ي لكلية فلسطين التقنية، الرا ت: 

Arens, A. A, Elder, RJ and Beasley, M.S, (2013). “Auditing and Assurance 
Services: An Integrated Approach”, 15th ed, Pearson, New York. 
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journal, Vol. (25), No. (13), Malaysia. 
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