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 ملخصال

ب  إلى توضةةةةةةةيح دور التكهيي ا واديمي والعملي بكلية فلسةةةةةةةطين التقنية في تنمية مهارات الطال  لدراسةةةةةةةةتهدف ا
توونت عينة الدراسةةةةة حيث االسةةةةتبانة ككداة لجمب البيانات،  ختيارتم ا ذلك،ولتحقيق  .المحاسةةةةب المهنية وا خال ية

طةالبةاو وطةالبةة من تخصةةةةةةةةةص  54عةدد اريةة، و عضةةةةةةةةةو هيئةة تةدريس بكليةة ا عمةاد المةاليةة وا د 12عةدد الفعليةة من 
 المحاسبة والتمويي بكلية فلسطين التقنية.

كمةا  ،لى حةد كبيرمتوفر إفي كليةة فلسةةةةةةةةةطين التقنيةة  والعملي ا وةاديمي التةكهيةيأن الةدراسةةةةةةةةةة أظهرت نتةائ  و ةد 
طالب  سةةات ا خال ية للأن مسةةتوا الممار  بينت أيضةةا النتائ  .متوفرةأظهرت أن مسةةتوا الممارسةةات المهنية للطالب 

كما أنه توجد فروق ذات داللة إحصةةةةةةةائية بين متوسةةةةةةةطات  ،أعضةةةةةةةاء هيئة التدريس والطلبةمن وجهة نظر متوفرة 
لسةطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسةب تعزا تقديرات عينة الدراسةة حود دور التعليم المحاسةبي في كلية ف 

 الدراسةةةةة توصةةةةيالفروق لصةةةةالح أعضةةةةاء هيئة التدريس.  جاءتريس(. و لب، عضةةةةو هيئة التدلمتغير الصةةةةفة االطا
بضةةةةةةةةرورة أن تهتم كلية فلسةةةةةةةةطين التقنية بمقررات تتعلق بكخال يات المهنة والمقررات العلمية، ومنح الطالب فرص 

 تدريب واسعة في مؤسسات وشركات الدولة نظراو لضعف التكهيي العملي في الولية.
 

 كلية فلسطين التقنية.، القيةالممارسات المهنية واألخ ،مهارات الطالب المحاسب ،بيالمحاس التعليم الولمات الدالة:
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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 45  students who are studying Accounting and Finance in the 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. 

 

 . المقدمة 1

ــــــــ ب المحاسبــــ تلع ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ة دورًا هامًا في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ة؛ وذلك لما تقدمــ ــ ــ ــ ــ ه  ــ
معلومات تســتخدم ألاراا التخطيو والرقا ة واتخاذ القرارات وتقييم األداس ســواس كانت للمســتخدمين   من

الداخليين أو للخارجيين. و صـــــــــعة عامة تعد المحاســـــــــ ة من أهم ننم المعلومات، وهو ننام يهد   ل  
ت وتقييم اذ القرارارقا ة واتخ مداد المستخدمين  معلومات ذات طا ع مالي تستخدم ألاراا التخطيو وال

عد مخرجات الننام تيس في دوران عملية االقتصــــــــــاد حي  وتعد مهنة المحاســــــــــ ة عنصــــــــــر ر  األداس.
المحاســبي من أهم مدخالت القرارات االســتيمارية  اعت ارها عاكســة للواــع المالي للمشــروي  ك  شــعافية 

ــبية، وهذا يتطلب أن   ــس ومعايير محاســــ ــوي ومبنية عل  أســــ ك  من مهنة تكام  بين  يكون هناك  وواــــ
كما تعد مهنة المحاســ ة من  (.3، ص 2014المحاســ ة والتدقيو والتعليم المحاســبي ومحمود ونخرون، 

المهن الر يســـــية التي توجد لها مننمات مهنية توليها  الرعاية واالهتمام، واصـــــدار المعايير التي تســـــير 
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شـرات والمجالت المتخصـصـة التي واصـدار النالعلمية،  عليها، واإلشـرا  عل  عقد الندوات والمتتمرات 
 تساهم في تطوير المهنة والتعريف بدورها في التنمية، والرقا ة.

فالمحاســـ ة علم يعتمد عل  مجموعة من الننريات والم ادل التي ت ح  في تحلي  وتســـجي  وتبويب 
لعمليات حي  تعكس وتصـــــنيف العمليات المالية المختلعة ط قا لحاجات المنشـــــاا وعملياتها وحجم هذ  ا

ــول ببيانات تنهر المركو المالي ل ــتندات للوصـــــ ــجالت الالومة من واقع المســـــ لمنشـــــــ ا عل  القيود والســـــ
و التالي تســـــــــع  كلية فلســـــــــطين التقنية  ل   (.5  :2007، ســـــــــجراو  وونتيجة األعمال عن فترا محددا 

داد األكـاديمي والتقني تحقيو التوافو بين متطل ـات ســــــــــــــوت العمـ  ومتطل ـات مهنـة المحـاســــــــــــــ ـة، واإلعـ 
 والعملي للمحاسب، ليكن قادرًا عل  ممارسة المهنة مستق اًل.

 السابقة . البحوث2
 من البيئة العربية   السابقة البحوث 1.2
لتعر  عل  قدرا التعليم المحاسبي  الجامعات السودانية لهدفت الدراسة (: 2016دراسة محمد ا  •

اصرا، وبيان مدى التوافو بين مخرجات التعليم المحاسبي  عل  الوفاس  متطل ات بي ة األعمال المع
المهني لالتحاد الدولي للمحاسبين، واقتراي  عا اإلجراسات التي قد تساهم  واستراتيجية التعليم للت هي  

ا   قيو أهد ة، ولتحـــــــرت التعليم المحاسبي وتحدييها في الجامعات السودانيــــــــــــج وطـــــــــــــــفي تطوير مناه
عن است انة ط قت عل  عينة بلغت ة تم استخدام المنهج الوصعي، وكانت األداا األساسية ع ارا  ــــــــالدراس

  ( فردًا من أرباب األعمال بوالية الخرطوم. 80( عاو هي ة تدريس  الجامعات السودانية، وو40و
جامعات السودانية توفر  ل  حد كبير  وتوصلت الدراسة  ل  عدا نتا ج أهمها أن التعليم المحاسبي في ال

ه القصور، واعف التوافو بين مناهج التعليم  صرا، مع وجود  عا أوجمتطل ات بي ة األعمال المعا 
االتحاد  المحاسبي في الجامعات السودانية، ومتطل ات استراتيجية التعليم للت هي  المهني الصادرا من 

 الدولي للمحاسبي.
الدارســـــــــــة  ل  معرفة واقع مهنة المحاســـــــــــ ة بين الت هي  المهني  هدفت (:  2015مدوخ ا  دراسةةةةةةةة •

ــــــ س عملهم في الشركأحاسبين العاملين والقا مين عل  ر والت هي  التكنولوجي للم ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ات العاملة في قطاي ـ
ت اي المنهج الوصــعي التحليلي في هذ  الدراســة، ولتحقيو أهدا  الدراســة صــممت اســت انة ااوا، وقد تم  
ــــــ ن من المحاسبين العاملين في الشركجتمع الدراسة المكو  ووعت عل  م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ي اوا.ات العاملة في قطاـ

وتوصــــلت الدراســــة  ل  مجموعة من النتا ج من أهمها: وجود عالقة بين الت هي  التكنولوجي للمحاســـب 
رامج وواقع مهنة المحاســـــــــــ ة في قطاي اوا، وذلك من خالل قيام الجامعات العلســـــــــــطينية  اســـــــــــتخدام ب
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ــــــ قيات وسلوكيأكاديمية متطورا في تعليم المحاسبين وتحلي المحاسب العلسطيني  كافة قيم وأخال ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ات ـ
المهنـــة وتلبيـــة التعليم المهني لمتطل ـــات تطوير المهـــارات المعرفيـــة واإلدراكيـــة، وجود عالقـــة بين واقع 

ت الدراسـة  مجموعة من التوصـيات وصـ وأ  التعليم المهني والواقع الععلي لمهنة المحاسـ ة في قطاي اوا.
ة وتطويرها  حي  تواكب التطورات االقتصــادية أهمها: اــرورا تناســو برامج ومنهجيات أقســام المحاســ 

 والمهنية والتكنولوجية.
هدفت هذ  الدراســــــة الكشــــــف عن دور التعليم المحاســــــبي في (:  2015دراسةةةةة محمود ونخرون ا •

حاســـ ة والحد من العســـاد، ولتحقيو األهدا  تم اســـتخدام المنهج ترســـيخ الممارســـات األخالقية لمهنة الم
( عاـــــــــو هي ة تدريس 30التحليلي، وكانت أداا الدراســـــــــة ع ارا عن اســـــــــت انة ط قت عل  والوصـــــــــعي 

ـــــ وتوصلت الدراسة  ل  وجود قصور في دور التعليم المحاسبي في ترسي  الجامعة األردنية. ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ خ ـــ
ــــــ الممارسات األخالقي ــ ــ ــ ــ ــــــ ة لمهنــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ة المحاس ة والتدقيو والحــ ـــ ـــ ــــــ ــ د من العســ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ اد، كما تبين أن الخطو ــ

ــتقلة تتعلو   خالقيات  ــمن مواد مســـ ــبية في الجامعات االردنية ال تتاـــ ــصـــــات المحاســـ ــية لتخصـــ الدراســـ
ــة  ل  أهمية التركيو عل  النق  المعرفي للمعلومات المحاـســـــــ  المهنة. بية والعم  عل  وأوصــــــــت الدراســــــ

 ية.تحسين جوانب المحاس ة التطبيقية في الجامعات األردن
هدفت الدراســـــــــة  ل  الكشـــــــــف عن األهمية النســـــــــبية لمجموعة (:  2015دراسةةةةةةة مطر ونخرون ا •

رها في الخريج ليكون فاالمعار  والمهارات والقدرات التي تشـــــــــترا معايير التعليم المحاســـــــــبي الدولية تو 
ـهة ننر حـدييي التونيف، وذـلك من وجًا وعملـيًا، وـمدى امتالكـها ـلدى الخريجين  محـاســـــــــــــــ ًا متهاًل علميـ 

ــتخدام المنهج  ــبية، ولتحقيو األهدا  تم اســـــــــــ أرباب العم ، وحدييي التخرج الملتحقين بونا ف محاســـــــــــ
( من 32( خريجًا، وو32الوصـــــعي التحليلي، وكانت األداا األســـــاســـــية ع ارا عن اســـــت انة ط قت عل  و

 في مدينة عمان. أصحاب العم 

دا من قب  معايير المحاســـــــ ة الدولية يتم وتوصـــــــلت الدراســـــــة  ل  محتوى المعرفة المحاســـــــبية المحد 
ــــــ أخذها  عين االعت ار في المناهج برامج المحاس ة، لكن هذ  المناه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ج نادرًا ما يتم تطويرهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ا ـ

ــــــ لتتواك ــ ــــــ ــ ــــــ الجوانب األخكيو عل  الت هي  التخصصي، وا اعال ب مع تطورات سوت العم ، ويتم التر ــ ــ ــ رى ــ
وتبين أن أســــــــــاليب التدريس المت عة تقليدية وال تعي  .فيما يتعلو  الممارســــــــــة األخالقية للمهنةخاصــــــــــة  

 أن فترا الـتدرـيب اير كـافـية لـت هـي  المحـاســــــــــــــب من الجواـنب العملـية.و ـ  اراا المحـاســـــــــــــــ ة الحـديـية، 
لتدريب مقررات المحاســـبية، وا عطاس فرص أكبر  هتمام بتحدي  المناهج والوأوصـــت الدراســـة  اـــرورا اال

 المحاسبين الملتحقين  كليات وبرامج المحاس ة.
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ــا قة من أج    (:2014دراسةةةة الفطيمي ا • ــات الســـ ــر ل عا الدراســـ ــة  ل   جراس مســـ هدفت الدراســـ
ا، وأهم التحديات التي الوقو  عل  المهارات الالومة لســــوت العم ، ودور التعليم المحاســــبي في صــــقله

سة  ل  أن أهم المهارات والخبرات والمعار  الواجب أن يكسبها وتوصلت الدرا  تواجه التعليم المحاسبي.
مهارات شــــخصــــية، ومهارات االتصــــال الشــــعهية والتحريرية،  :الخريج من التعليم المحاســــبي تنقســــم  ل 

ية المتعلقة  مهنة المحاســــــــــ ة، وتبين أن ومهارات الوصــــــــــول  ل  مصــــــــــادر التعلم، والمهارات التكنولوج
ــبي يواج ــ ة في التعليم المحاســـ ــعف الكادر القا م عل  تدريس برامج المحاســـ ه تحديات متعددا أهمها اـــ

ــبي: المناهج، وطرت التدريس،   ليبيا. ــين كافة مدخالت التعليم المحاســ ــرورا تحســ ــة  اــ وأوصــــت الدراســ
 معايير قبول الطل ة في برامج المحاس ة.وأعااس هي ة التدريس، وارورا  عادا الننر في 

هدفت الدراســــــة  ل  الكشــــــف عن العجوا بين برامج تعليم (:  2014دراسةةةةة الصةةةةوالجة وعبيدات ا •
تم اســـــتخدام المنهج  ولذلك .المحاســـــ ة في الجامعات األردنية ومتطل ات ممارســـــة المهنة وســـــوت العم 

ــت انة ط  ــعي التحليلي، وكانت األداا ع ارا عن اســـــ ــاس هي ة التدريس في الوصـــــ قت عل  عينة من أعاـــــ
ــاتـــب التـــدقيو ا لجـــامعـــات األردنيـــة، وأجرى ال ـــاحيـــان مجموعـــة من المقـــا الت مع أربـــاب العمـــ ، ومكـ

ــــــ توصلت الدراس الخارجي. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة  ل  أن هناك فجوا بين برامج تعليم المحاس ة ومتطل ات سوت العم ، ــ
ــ ة، وأن العجوا في معنمها تتاـــر في حجم  والممارســـات المهنية لمهنة المحا التكنولوجيا المســـتخدمة سـ

ــوت العم ، كما تبين وجود فجوا في المهارات  ــتخدمة في ســـــــ في تدريب وتعليم الطل ة، وبين تلك المســـــــ
وأوصـت الدراسـة  ل  اـرورا ت هي  القا مين عل  تعليم المحاسـ ة  الحياتية للطل ة كاالتصـال والتواصـ .

 لمهنة، وينسجم مع متطل ات سوت العم .ردنية، وتطوير المناهج  ما يحقو أهدا  افي الجامعات األ

 جنبية البحوث السابقة من البيئة اال 2.2
ة المهنية ــــــــــــــــــهدفت الدراسة  ل  التحقو من دور را طات المحاسب(:  2020ا   ,Duff et alدراسة    •

الدراسة أرس  ال احيون مجموعة  توى العالمي، ولتحقيو أهدا   ر التعليم المحاسبي عل  المســــــــــفي تطوي
( جامعة من  30م المحاسبي في وــــــمن ال طاقات والمقا الت الشخصية واالست انات  ل  برامج التعلي

الم، كما تم رصد أدوار را طات المحاس ة الدولية، فتوصلت الدراسة  ل  أن را طات  ــف أنحاس العـــــــــــمختل
ل في تطوير التعليم المحاسبي، حي  تسهم في تطوير المقررات الدراسية دور فعا  احاس ة المهنية لديهالم

 وتدريب المحاسبين قب  وأيناس الخدمة.
هدفت الدراســة  ل  فهم طبيعة تطوير ممارســات المحاســ ة اإلدارية (:  2017ا  Jermiasدراسةةة  •

ألهدا  تم  جراس مقا الت شــخصــية بي، ولتحقيو امن خالل تععي  أدوات التعليم المحاســ   في أندونيســيا
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أعااس هي ة التدريس ببرامج المحاس ة في جامعة ماليويا الوطنية، كما أجرى مقا الت شخصية مع   عم
( مقابلة، و عد التحلي  توصـــلت الدراســـة 134محاســـبين في شـــركات خاصـــة  ماليويا، حي  جمع نحو و

ــ ة اإلدار   ل  ــهم في عدا نتا ج أهمها أن المحاســــ ــات التي تســــ ــاصــــ تطوير المهنة، ية من أكير االختصــــ
وأوصــت الدراســة   همية  يجاد مقررات دراســية للمحاســ ة اإلدارية تتناســب مع واقع المهنة،  اــافة  ل  

 تجربة تخصص محاس ة  دارية يشتم  عل  كافة أدوات المحاس ة اإلدارية.
ــة (:  2009ا ,Chen et alدراسةةةةةةة   • هارات والكعاسات التكنولوجية المل   لتعر  لهدفت الدراســــــ

من ، والتي التعليم المحاســـــــبي من العديد من التحديات   يواجهنرًا لما نالمتوقعة من خريجي المحاســـــــ ة 
ــــــ أن المناه  ل   لنتا جوأشارت ا  .ت يير تكنولوجيا المعلومات عل  مهنة المحاس ة  هاأهم ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ج الدراسية ال ــ

ــم  ،ت مرت طة  شــــــك  م اشــــــر بتكنولوجيا المعلومات تحتو   القدر الكافي عل  مســــــاقا وأن خريجي قســــ
ــوت العم . ــ ة ليس لديهم المهارات الكافية  ما يتناســــب وســ ــرورا  المحاســ ــة عل  اــ ــت الدراســ وقد أوصــ

 رورا مواك ة سوت العم .عل  تكنولوجيا المعلومات، واالمحاسبية تامين المناهج الدراسية 

 : الدراسات السابقةأوجه االتفاق واالختالف بين  3.2

ل  قدرا التعليم المحاسـبي  الجامعات عل   سـا قة عل  هد  مشـترك وهو التعر  تعقت الدراسـات الا -
ــتيناس دراســــــــــة ومحمود  ودراســــــــــة (  2015، ونخرون الوفاس  متطل ات بي ة األعمال المعاصــــــــــرا  اســــــــ

  (.Jermias, 2017و ة( ودراس2014 ،والعطيمي

ــا قة في ا  اتعقت  - ــات السـ ــعي،  الدراسـ ــتخدام المنهج الوصـ ــية ع اراسـ ــاسـ ــت انة   وكانت األداا األسـ عن اسـ
 ( ودراسة ومدوخ،2015  ( ودراسة ومحمد،Duff et al, 2020( ودراسة و2014  ،دراسة والعطيمي

 (.Chen et al., 2009و( ودراسة 2015

ــا قة في  اتعقت  - ــتيناس د  الدراســــــات الســــ راســــــة وجهة ننر أرباب األعمال وأعاــــــاس هي ة التدريس  اســــ
 لم تتعوبينما   ،كانت تســــتهد  أرباب العم  فقو(  2010 ،( ودراســــة ومطر ونخرون 2015 ،ومدوخ
 .(Chen et al., 2009و ( ودراسة2014 ،دراسة والعطيمي مع

 ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة 4.2

ــــــ هي ة التدريس والطل ة عل  حد سواس حت  نستطيع التعر  عل  العجمجتمع الدراسة هو   - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ وا ما ـ
 .بين متطل ات التخرج وسوت العم 
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المنهج المســـتخدم في أالب الدراســـات المنهج الوصـــعي التحلي  وســـو  نســـتخدم المنهج االســـتقرا ي  -
 .واالستن اطي

لســـــا قة حي  مجتمعنا يتكون من كافة مجتمع الدراســـــة يختلف عن  اقي المجتمعات في الدراســـــات ا -
 فلسطين التقنية وطل ة الكلية. اعااس هي ة التدريس في كلية

 مشكلة البحث. 3

يعد التعليم المحاسـبي من أهم مدخالت عم  الشـركات والمتسـسـات عل  اختال  أنواعها، والرقي       
ــــــ أهم الجوانب التي يمك مهنة المحاس ة يتير عل  التنمية االقتصادية في قطاي اوا، ومن  ـــ ـــ ــ ـــ ن أن تتير ـ

ــة ودهم  اته هو اإلفي تطور المهنة والمحاســــــب ذ  عداد األكاديمي للمحاســــــب حي  اكدت نتا ج دراســــ
ــــــ (، و الت2018 ودراسة ورشوان،  (2004 دعاس،و  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ الي فإن الدراسة الحالية تتمحور حول الستال  ــــــــــــ

 الر يس التالي: 

ة فلسةةةةطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسةةةةب من وجهة ما دور التعليم المحاسةةةةبي في كلي
 ؟ضاء هيئة التدريس والطلبةعأنظر 

 ويتعري عن الستال الر يس األس لة العرعية اآلتية:

ــب والمهنية  - ــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاســـــــ ما دور اإلعداد األكاديمي في كلية فلســـــــ
 ؟أعااس هي ة التدريس والطل ةواألخالقية( من وجهة ننر 

ـية نـية في تنمـية مهـارات الطـاـلب المحـاســــــــــــــب والمهنمـا دور اإلعـداد العلمي في كلـية فلســــــــــــــطين التق -
 ؟ي ة التدريس والطل ةأعااس هواألخالقية( من وجهة ننر 

ه  توجد فروت بين متوســطات تقديرات عينة الدراســة حول دور التعليم المحاســبي في كلية فلســطين  -
 التدريس(؟ التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب تعوى لمتغير الصعة والطالب، عاو هي ة

 البحثنموذج . 4

 (: نموذج متغيرات الدراسة1شكل رقم )

 

 
 
 

 
 

 المتغير المستقي
التعليم المحاسبي في كلية فلسطين  

 التقنية:
 االعداد األكاديمي

 االعداد العملي

 التاببالمتغير 
 : مهارات الطالب المحاسب 

 الممارسات المهنية
 الممارسات األخالقية

 عضو هيئة تدريس -طالب  متغير الوسيط:
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 2020ن، يال احي  عدادالمصدر:    
 

    فرضيات البحث. 5

: يوجد دور للتعليم المحاســــــــبي في كلية فلســــــــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب فرض رئيسةةةةةي أود
 التالية: العرعية ا العرو ه منويتعري ، ةأعااس هي ة التدريس والطل المحاسب من وجهة ننر 

ــات المهنية لدى الطالب  .1 ــطين التقنية في تنمية الممارســـــــ يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلســـــــ
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةالمحاسب من وجهة ننر 

ــات المهنيـة ـلدى الطـا .2 ـلب يوجـد دور لإلعـداد التقني في كليـة فلســــــــــــــطين التقنـية في تنمـية الممـارســــــــــــ
 .ريس والطل ةأعااس هي ة التد المحاسب من وجهة ننر 

ــطين التقنية في تنمية الممارســــات األخالقية لدى الطالب  .3 يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلســ
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةالمحاسب من وجهة ننر 

ألخالقية لدى الطالب يوجد دور لإلعداد التقني في كلية فلســـــــــــــطين التقنية في تنمية الممارســـــــــــــات ا .4
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةر المحاسب من وجهة نن

بين متوســـطات (  (α ≤ 0.05: توجد فروت ذات داللة  حصـــا ية عند مســـتوى داللةفرض رئيسةةي ناني
تقديرات عينة الدراســـــة حول دور التعليم المحاســـــبي في كلية فلســـــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب 

  التدريس(.لمتغير الوسيو والطالب، عاو هي ة المحاسب تعوى 

 ف البحث  ادةةةةةهأ. 6

يعد التعليم المحاســـــــبي من متطل ات نجاي المحاســـــــب في ممارســـــــاته المهنية واألخالقية، وااللتحات 
ـ سوت العم ، ألنه من خالل التعليم المحاسبي يكتسب القدرات واالستعدادات والمه    ن ــــــــــارات، حيــــــــــــــ

ــة  ل  تحقيو األهدا   ــ ة تعد من المهن التي ترت و  الدقة والمواـــــوعية، وتســـــع  الدراســـ مهنة المحاســـ
 اآلتية:
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ــــــــ معرفة دور التعلي .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ م المحاسبي في كليــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ة فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب ــ
 .تدريس والطل ةأعااس هي ة الوالمهنية واألخالقية( من وجهة ننر 

الكشـــف عن دور اإلعداد األكاديمي في كلية فلســـطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاســـب  .2
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةوالمهنية واألخالقية( من وجهة ننر 

التعر   ل  دور اإلعداد العملي في كلية فلســـــــــــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاســـــــــــب  .3
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةألخالقية( من وجهة ننر والمهنية وا

الكشـــــف عن العروت بين متوســـــطات تقديرات عينة الدراســـــة حول دور التعليم المحاســـــبي في كلية  .4
ــعة والطالب، عاــــو هي ة  فلســــطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاســــب تعوى لمتغير الصــ

 التدريس(.

  حثةةةةية البةةةأهم. 7

اســــــــــب من جوانب تحقيو أهدا  مننمات األعمال، ألن اعداد  ينعكس عل  قدراته المح  تكوينيعد 
ــة المهنة، والتكيف مع متطل ات وتغيرات المهنة، و التالي تكمن أ  ــة في الجوانب في ممارســــ همية الدراســــ

 اآلتية:

 ل     حاجةاس ة تعد الدراسة  الغة األهمية كونها تتعلو  مهنة المحاس ة، ومهنة المح  :أهمية علمية -
تقدم الدراسة  طارًا ننريًا يير  المكت ة العلسطينية  مواوي التعليم المحاسبي  و   تطوير وتحسين مستمر.
 في كلية فلسطين التقنية.

تقدم الدراسة نتا ج تعيد صناي القرار في كلية فلسطين التقنية؛ حي  توار لهم سب   :أهمية عملية -
تقدم الدراسة نتا ج وتوصيات و  للمحاسب. األكاديمي والتقنيواالعداد الننر  و تعويو مهنة المحاسب 

تقدم   تعيد أعااس هي ة التدريس حول سب  تطوير المحاسب وأهم المهارات الواجب التركيو عليها.
الدراسة نتا ج وتوصيات من ش نها تعويو مخططي المناهج في كليات وبرامج المحاس ة؛ حي  تبين  

 اكتسابها.والمهارات الواجب نب اعداد المحاسب لهم أهم جوا

 البحث  . حدود8

أعاـــــــاس هي ة : واقع التعليم المحاســـــــبي في كلية فلســـــــطين التقنية من وجهة ننر الحدود الموضةةةةوعية -
 .التدريس والطل ة
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 ودير البلر العري الر يسي وفري اوا( ة: كلية فلسطين التقنيالحدود المكانية -

 .سي اليانيالعص  الدرا م2020العام : الحدود الزمنية -

 : طل ة قسم المحاس ة  كلية فلسطين التقنية وأعااس هي ة التدريس  قسم المحاس ة.الحدود البشرية -

 منهجية البحث  .9
حي    ،االستقرا يمنهج المنهج االستن اطي و ال ما د عل  منهجين في الدراسة وهاعتم يتم اال سو  

والعلوم ال شرّية. حي  يوّود  ة  سير المعرفالمنهجيتين يرخي  نالله نعيمًا علوجد عالقة وييقة بين ت
وبدور    المجتمع،االستقراًس االستن اا   مقدماٍت كلّية م خوذا من الواقع صحيحة وصادقة كما هي في 
التي نص   ليها  ي حُ  االستن اا في نتا ج االستقراس وله منه مكان الُمراجّع والًمدقو؛ ألّن القاايا الكلّية  

:  1999تعميمها عل  الجو يات الجديدا و براهيم، ب ال نتمكن من الت كد منها  اّل ب  المالحنة والتجري
 ال شرّ .  أّ  أّن كالهما يرفُد  عاه اآلخر، وييمر ذلك عن توطيد أسس وصحة التعكير والمنطو    ،(13

 ية والمجالت والدوريات، والمواقع والرسا   العلم: تميلت  المراجع والكتب، المصادر النانوية -
 إللكترونية.ا

: تميلت  االست انة التي جرى تصميمها من أج  جمع البيانات الالومة حول واقع المصادر ا ولية -
 . التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية، والممارسات المهنية للمحاسب 

 ار النظري للبحثةةةةةةةةةةة طا
 لمحة تاريخية حود المحاسبة .10

س ة في تاريخ اإلمبراطورية ال ابلية،  ور األول ، حي  ذكرت المحانهر علم المحاس ة منذ العص
وأياًا جاست في شرا ع حمورابي، كما كان العيلسو  الصيني الشهير كونعيشوس قد عم  محاس ًا لدى  

يسي في المحاس ة كان في القرن اليال   الحكومة في القرن الخامس قب  الميالد. اير أن التطور الر 
مو العمليات التجارية وتوسعها  المودوج ودا ن ومدين( في  يطاليا، وكان ذلك نتيجة لن عندما نهر القيم

في القرن التاسع عشر وخالل اليورا الصناعية التي تلت الحرب و  (.13:  2020 ل  مواقع مختلعة والعرا،  
تنوعت اآلالت  األهلية في الواليات المتحدا األميركية، كبرت أحجام الشركات وتوايدت أعداد المونعين و 

والمعدات المستخدمة في الصناعة مما جع  التجار وأصحاب الشركات ي حيون عن مصادر تموي   
 (. 107: 1998جدد والراشد،  مستيمرينلجديدا عبر  صدار أسهم 
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و النس ة لمهنة المحاس ة في فلسطين، فلم تحظ  اهتمام  الغ قب  خمسينات القرن المااي، لكن مع 
شآت وتعانم عملياتها، أص حت مهنة المحاس ة من أهم المهن، وفي كافة مجاالت  توايد أحجام المن

 الحياا والمتسسات.
 مفهوم المحاسبة   1.10
من أقدم المهن التي تسهم في تطوير مننمات األعمال، وأنها ك  الممارسات "  : نها المحاس ة    ت رفعُ 

تسهم في تسجي  وتبويب وتصنيف العمليات  التي يقوم بها الشخص المته  علميًا وعمليًا داخ  المننمة و 
 .(7:  2014،   ب التا) "المالية، واعداد التقارير ذات العالقة والمساهمة في عملية اتخاذ القرارات 

مهنة مننمة تختص بتسجي  وتلخيص وتبويب األحدا  االقتصادية  صورا يمكن  "  نها  ت رفكما عُ 
أو اير م اشرا  الوحدات االقتصادية، كما أن المحاس ة  أن تستعيد منها الجهات التي لها عالقة م اشرا 

مية التي أمكن الوصول  ليها عن  لعلهي علم امن العلوم االجتماعية يمتاو  معرفة مصنعة لها مادتها ا
 (. 14  :2015ومدوخ،  " طريو الدراسة والخبرا معا عبر مراح  مختلعة من الومن

م  ن هناك اتعات حول معهوم المحاس ة عل  أنه عل ويتار لل احيين من خالل التعريعات السا قة أ
يهتم بتعاصي  مالية ومادية لامان تسجي  كافة العمليات االقتصادية والمالية، وبناس الخطو واعداد 

سبو يعر    المواونات؛ وذلك  االستناد  ل  مجموعة متكاملة من المعايير المحاسبية، وفي اوس ما
ة األحدا  واألنشطة التي تقوم بها المنش ا  االستناد عل   ص بترجم علم يخت" ال احيون المحاس ة   نها 

مجموعة من المعايير والم ادل  ل  بيانات قابلة للتسجي  والتحلي  والتصنيف والتلخيص، وا عداد التقارير 
 . "واستخالص نتا ج األعمال واتخاذ القرارات المناس ة

 إعداد المحاسب لممارسة المهنة  2.10
د محاسبين متهلين  المهارات المهنية واألخالقية المطلو ة تقع عل  عاتو  لية  عداأن مستو  ال شك

عدد من الجهات، ومن أبرو هذ  الجهات متسسات التعليم العالي وذلك من خالل صيااة وتبني ومواك ة  
مة  ية الالو سياسات وأساليب تعليمية حديية تركو عل   كساب الطالب الجامعي القدرات والمهارات المهن

وأبروها االتحاد الدولي للمحاسبين    لديه التعكير التحليلي واالبتكار  والتي دعت المننمات المهنية  وتنمي
األسلوب التقليد  المت ع حاليا ال  ف.  (Nassar et al., 2013: 193و   ل  ارورا التحرك في اتجاهها

وب ال ي خذ  كما أن هذا األسل المحاس ة  اقتدار،يته  الطالب الجامعي  القدر المطلوب ليمارس مهنة 
 Transferableو  في اعت ار  معهوم شاي حدييًا في األوساا التعليمية وهو معهوم المهارات القابلة للنق 

Skills)  معن  أن المهارات التي يتم تطويرها خالل المراح  التعليمية المختلعة، يمكن أن تعيد مكتسبها  ،
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يم المحاسبي تلعب الدور الهام في تطوير مهنة  يه فإن جودا التعلرحلة التونيف. وعلعند انتقاله  ل  م
 (. Nassar et al., 2013: 193والمحاس ة والتدقيو 

 المهارات الواجب توافرها في التعليم المحاسبي لممارسة مهنة المحاسبة  3.10
عل    الطل ة مهارات تساعدهم تقع عل  عاتو الجامعات وبرامج المحاس ة فيها مستولية اكساب 

 قة ومواوعية، وفيما يلي عرا ألهم هذ  المهارات، ومن وجهات ننر مختلعة: ممارسة المهنة بد 
 ي يجب أن يشم  المهارات التالية: (   ن التعليم المحاسب13 -  11 :2003كما أورد والحبيطي، 

 مهارات التعكير الجيدا والقدرا عل  ح  المشكالت. -
 والتواص . مهارات االتصال -
 مات البي ية التي يتم خاللها ممارسة مهنة المحاس ة. شا  المعلو مهارات اكت -
 احترا  المهنة   خالقياتها المتعار  عليها. -
 الدافع عل  استمرارية التعليم مدى الحياا.  -
 مهارات التعام   كعاسا مع النرو  الصع ة. -
 ار التقارير. لارا ب، والتوييو واصد معلومات فنية حول مهنة المحاس ة، وعلومها كالتدقيو، وا -
   تقنيات وأننمة المعلومات المحاسبية. -

 أن ممارسة مهنة المحاس ة  حاجة  ل  ما يلي:  ت ( أكد 12– 11 :2004وأحمد،  في حين أن دراسة
 تدريب المحاسب عل  أعمال تقييم الشركات، والترويج لبيع حصص المساهمات في رأس المال.  -
العم ، تالسم قدراتهم ومهاراتهم مع احتياجات سوت تطوير أننمة التعليم المحاسبي  استمرار لت   -

من حي  القدرات الشخصية، واتخاذ القرارات، أياا ليس فقو من النواحي العنية والمعرفية، لكن 
 والمهارات المرت طة  القيادا، والعم  تحت اغوا العم ، وامن فريو. 

 رسة مهنة المحاس ة.   ساليب تكنولوجيا المعلومات، وربطها  المحاس ة ومماالمعرفة   -
 المعرفة الجيدا بإجراس ال حو  التطبيقية في المحاس ة.   -

ألداس العم    متهالً   اً أما جمعية المحاسبين الدوليين ف كدت   ن بي ة األعمال المعاصرا تتطلب خريج
المحاسبي وممارسته في سوت العم ، من خالل اكسا ه عدا مهارات مهنية وصعات تساعد  عل  ممارسة  

 ة المحاس ة، وتنقسم هذ  المهارات  ل  ما يلي: مهن
 (: 201- 200 :2016وتتامن المهارات التالية ومحمد، المهارات ا دراوية:  .1

 : ة مختلعة وأهمهايجب توويد الطالب  مهارات فنيمهارات فنية:  -
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مي  مهارات استخدام برامج المحاس ة، وتقنيات المعلومات مهارات تشغيي المعرفة المهنية:  -
 تخدمة. اسبية، ومهارات استخدام المعادالت االحصا ية والريااية المسالمح

مي  مهارات تطبيو الننرية المحاسبية، ومهارات القياس مهارات تطبيق المعرفة المهنية:  -
 ي، ومهارات كتا ة التقارير المهنية، ومهارات اعداد المواونات.المحاسب

لمحاسبية وتبويبها ألاراا البيانات والمعلومات اتتمي   مهارات تحلي     مهارات تحليلية وبنائية: -
مختلعة، ومهارات تصميم الننم المحاسبية المساعدا، وتصميم نماذج القرار وتحليلها، وتحلي   

 درجة المخاطر.
وتتامن مهارات  مكانية اعداد التقديرات في مواقف الغموا، ومهارات اتخاذ  تقييمية:  مهارات   -

ننم المحاسبية ومخرجاتها، ومهارات التعكير الناقد، ومهارات ح   القرارات، ومهارات تقييم ال
 . المشكالت المحاسبية

محاسبية والقدرا وتتطلب فهم المستجدات  ش ن المعرفة المهارات التعليم المحاسبي طويي ا جي:   -
 . عل  التعلم الذاتي

 (:201 -  200 :2016وتتامن المهارات التالية ومحمد، المهارات السلوكية:  .2
مي  التعاع ، والحوار، التوجيه الجيد والمهارات المرت ة  المهنة من تعام   مهارات الشخصية:  لا -

 مع اإلدارا، والومالس، والموردين، وك  المرت طين  المهنة.
مهارات االتصال، والقدرا عل  توصي  المعلومات، والتكيف والتحعيو، والعم  مهارات اجتماعية:   -

 مهارات تقب  النقد، والتعام  مع اآلخرين. امن فريو، وطري األس لة، و 
 تتامن مهارات البناس، والتخطيو التننيمي. مهارات تنظيمية:  -
الععال، والتصر   مستولية، وات اي األسس  تتامن مهارات العم  مهارات تحمي المسؤولية:  -

 األخالقية للمهنة.
 مفهوم وأهمية التعليم المحاسبي  4.10

حي  يوفر التعليم المحاسبي كوادر متهلة تمتلك المعار   ة المحاس ة،لمحاسبي دعامة مهن التعليم ا
يعد التعليم  و  (.47 :2012والحمداني، والمهارات التي تمكنها من ممارسة عملها  شك  طبيعي والسقا 

 ل  جانب العديد من االختصاصات وحقول المعرفة  كبيرا حت  أهميةالمحاسبي أحد حقول المعرفة وي
ا مة  ل  العم  المحاسبي  أهميته لخصوصية الننرا  ل  المحاس ة، والحاجة المستمرا والد   األخرى، وت تي
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في نطات أ  مجتمع من المجتمعات، وتن ع أهمية التعليم المحاسبي من أهمية المحاس ة ذاتها، وما  
 (. 17 :2015 تمع الذ  تعم  امن نطاقه وج ار،يمكن أن تقدمه من فوا د للمج

ة ــــــــــــــــــــــــة المعار  والخبرات والمهارات التي تتامنها برامج المحاسبلمحاسبي   نه كافوُيعر  التعليم ا
التعليم العلمي   األكاديمية لتعويو ممارسات المهنة األخالقية والمهنية  ما يتامن يال  جوانب ر يسة

  ات السا قة ألهمية المحاس ة، ولقد أشارت العديد من األدبي  (. (Howieson, 2003: 77والتقني  والعملي
أن أهم العوا د التي تعود للتعليم المحاسبي تتمي  في   (Herring & Izard, 1992: 12وف كد ك  من 

 اآلتي:  
المشكالت التي يكتسبها  هي تلك العوا د التي تعبر عن المعرفة ومهارات ح  الفوائد المعرفية:  -

 الطالب من التعليم المحاسبي.
هي تلك العوا د التي تتمي   مهارات التعام  مع اآلخرين وكافة األطرا  المعنية  ة: الفوائد السلوكي -

 والمهارات السلوكية واألخالقية.
مميوًا ولديه    هي كافة العوا د التي تتمي   الت ييرات النعسية والتي تجع  الطالب الفوائد التكنيرية:  -

 القدرا في التعكير والتخطيو المستقبلي للمهنة. 
يستنتج ال احيون   ن التعليم المحاسبي المتكام  يعتبر حجر األساس في ت هي  المحاسب   ،ليو التا

وبذلك يكون هد  التعليم المحاسبي هو نق  المعرفة والمهارات الالومة  ،المته  علميًا ومهنيًا وتقنياً 
 هنة مستق اًل. لممارسة الم

 الممارسات المهنية لمهنة المحاسبة:  5.10
الممارسات المهنية، اتعو عليها علماس المحاس ة، واالتحادات المحاسبية     ة مجموعة من لمهنة المحاس 

 المختلعة، وذلك عل  النحو اآلتي: 
 ن األمانة عنصر هام ومبدأ هام في أ  عم  كان فمن الواجب أن يكون المحاسب أمينا   مانة:ا 

وأن تكون م اد ه اليابتة  اسب بهذ  الميوا بد أن يتحل  المحي أداس عمله مميوًا عن اير ، فال ومستقيمًا ف
 (.25 –  5 :2009والراسخة فاألمانة أساس العم  وعلي، 

وعية واالستقالل أساس الحياد والعدل فالبد من المحاسب أن يتحل   :  ن المواالموضوعية واالستقالد
وجمع األدلة واإلي اتات  بهن وأن يكون اير متسري في  صدار القرارات أو األحكام  ال  عد الت كد والترو   

الكافية ويجب أن يكون مستقاًل و عيد عن مواج وأهواس اإلدارا وسلطتها ولذلك فإن مدقو الحسا ات 
له دور كبير فيجب أن يكون مستقاًل تمامًا و عيدًا ك  ال عد عن أهواس ونراس  دارا الشركة فهو  الخارجي
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واوعي ودون تحيو أو عدم استقالل ويجب أن  الذ  يتخذ حكمه ويعطي رأيه كمراجع  شك  مستق  وم
 (. 48  :2012والسقا والحمداني،  يه شاماًل لما دقو دون أ  ل سيكون رأ 

 نه من الواجب عل  المحاسب أن يقوم  مستوى معين وكعاسا معينة   والعناية الواجبة:الوفاءة المهنية 
مجهود المبذول حسب قدرات الشخص  ذا ما كلف بتدقيو حسا ات شركة ما وعادا يقاس هذا المستوى وال

ن لم يجد المدقو في االعتذار  عدم القيام بتلك المهمة  ذًا يجب عل  المحاسب االلتو  م  مبدأ ا المتوسو وا 
الكعاسا المهنية والعناية الواج ة. يجب عل  المحاسب أن يتد  عمله  كعاسا مهنية عالية فإن لم يجد في 

فعليه أن يعتذر للعمي  عن القيام بتلك المهمة، وتنقسم الكعاسا المهنية  نعسه هذ  الكعاسا إلنجاو مهمة ما  
، والمحافنة عل  الكعاسا المهنية وعلي، للمحاسب  ل  مرحلتين مستقلتين: اكتساب الكعاسا المهنية

2009: 5  – 25.) 
لوك :  ن كان المحاسب متصعًا  ما سبو ذكر  فإن ذلك ينعكس عل  سلوكه، حي   ن سالسلوك المهني

 : 2009ة وأخالقياتها وعلي،  المحاسب المهني يت ير  مهارات المحاسب، وصعاته، والتوامه  صعات المهن
5 –  25 .) 

: يجب عل  المحاسب أن يلتوم  العم  المهني وفقًا للمعايير العنية والمهنية المرت طة  المعايير الفنية
لمحاسبين وأياًا يجب عليه أن يلتوم بتعليمات   مهنة المحاس ة والتي تصدرها الهي ة أو الجمعية المهنية ل

  : 2009مواوعية واالستقالل وعلي،  العمي  أو رب العم  طالما أنها ال تتعارا مع متطل ات األمانة وال
5 –  25 .) 

أن يكون عل  قدر عال من  مراجعة يجب عل  المحاسب المهني الذ  يواول مهن المحاس ة وال النقة:
 (.25 – 5:  2009سلوكيات وأخالقيات المهنة وعلي،  وم فريو عمله  اليقة والمستولية وأن يلت

العم    ت التي يحصلون عليها عن أعمال العمي  أو رب  يلتوم المحاسبون  احترام سرية المعلوما  السرية:
أيناس قيامهم  عملهم المهني، ويجب عل  المحاسبين أن يراعوا المحافنة عل  السرية  استمرار ما لم  

رخصة محددا  اإلفصاي عن معلومات أو كان هناك واجب قانوني أو مهني  اإلفصاي،   يحصلوا عل 
المحافنة عل  سرية المعلومات، وال تتعلو السرية  اإلفصاي   المراجعةمكتب  ويجب عل  فريو العم  

نما تتطلب أياًا أن ال يستخدم المحاسب أو يبدو  منهر من يستخدم هذ   عن المعلومات فحسب وا 
 (.17: 2015ات لمصلحته الشخصية أو لمصلحة شخص يال  وج ار، المعلوم
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 ل  عناية ودقة وسرية ومواوعية، وعل  المحاسب  ويرى ال احيون أن ممارسة مهنة المحاس ة  حاجة  
أن يكون قادرًا عل  فهم التطورات والتغيرات، وأن يتمتع  المرونة الكافية لتغيير وجهة ننر  حسب  

 ة التعديالت التي تطرأ عل  المهنة ومعاييرها المحاسبية.مقتايات الموقف، وطبيع
 الدراسة الميدانية 

 منه  الدراسة .11
حي    ،منهج االستقرا يالمنهج االستن اطي و ال ما د عل  منهجين في الدراسة وهاعتم اال يتم سو  

ة. حي  يوّود والعلوم ال شريّ  ةوجد عالقة وييقة بين المنهجيتين يرخي  نالله نعيمًا عل  سير المعرفت
وبدور    ع،المجتمالستقراًس االستن اا   مقدماٍت كلّية م خوذا من الواقع صحيحة وصادقة كما هي في ا

ي حُ  االستن اا في نتا ج االستقراس وله منه مكان الُمراجّع والًمدقو؛ ألّن القاايا الكلّية التي نص   ليها  
:  1999 بتعميمها عل  الجو يات الجديدا و براهيم،  المالحنة والتجريب ال نتمكن من الت كد منها  الّ 

 ال شرّ .  عن توطيد أسس وصحة التعكير والمنطو  أّ  أّن كالهما يرفُد  عاه اآلخر، وييمر ذلك    ،(13

 مجتمب الدراسة   1.11
تكون مجتمع الدراسة من ف تين؛ الع ة األول  تميلت  كافة أعااس هي ة التدريس  كلية األعمال المالية  

( عاو هي ة تدريس، أما الع ة اليانية فكانت ع ارا عن جميع طل ة  20االدارية، وال الغ عددهم نحو وو 
العام الجامعي    قسم المحاس ة بدرجتي الدبلوم وال كالوريوس وال الغ عددهم خالل العص  الدراسي الياني من

ريوس، وكانت نس ة  (  كالو 43( دبلوم، وو138( طال ًا وطال ة، منهم و181و( نحو 2021/ 2020و
نبذا مختصرا  (. ويوار ال احيون فيما يلي %37غت نس ة اإلنا  و(، بينما بل%63الطل ة الذكور و

 دير البلر:  – حول كلية فلسطين التقنية  
 ال أن الحاجة  ،بإمكانيات متـوااـعــة فـي تجهيـــواتـها وتخصصاتها 1992حي  نش ت الكلية عام 

لها   في ننام الحياا والمجتمع الذ  يب العني اودادت ألج  مواك ة هذا التطور ا ل  التعليم التقني والتدر 
الحاجة  ل   يجاد كوادر  تقنيًا. وبدت المهندسين والعنيين المتخصصيـن المتهلين صاح ه نقص حاد في 

جا ة لتلك ماهرا وقادرا عل  القيام  مـهــام المهنـــدس المتخــصص والعنــي فـي مختلــف التخصصات، واست
  استخدام  دمج  ع  تعم  را دا متخصصةالعوام  بروت كلية فلسطــين التقنيــة كمتسسة تقنيــة تعليميــة 

مواك ة التطورات العلمية ل  والمبتكرا  المبدعة  العلمية  العقلية  وصق   الحياا،  في  المتطورا  والتقنيات   الحاسوب 
ن خالل تبنيها لمنهج التخطيو االستراتيجي لرسم  دير البلر م -المتسارعة. وتسع  كلية فلسطين التقنية 
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القادمة، وذلك لتطوير الكلية وتعويو مكانتها في خدمة وتنمية  خمس صورا وااحة للكلية للسنوات ال
 المجتمع المحلي. 

حرصت كلية فلسطين التقنية دير البلر منذ أكير من س عة وعشرين عامًا عل   عداد الكعاسات قد و 
طني  لمتطل ات سوت العم  والتي تتميو   خالت المهنة دعمًا منها في بناس االقتصاد الو   المبدعة والموا مة

، ومن منطلو السعي نحو مواك ة التطور العلمي والتكنولوجي فقد قامت الكلية  افتتاي برامج لل كالوريوس  
دبلوم  ( تخصصًا لدرجة ال16( تخصصات  كالوريوس متنوعة  اافة  ل  و8والدبلوم، وذلك  عتر و 

ع الكلية  ل  التوسع خارج  جاد لعتر المويد من التخصصات النوعية خالل العترا القادمة مما دفالوالسعي  
( ام في جن اته كافة  2015الرقعة الجغرافية التي تغطيها بإنشاس مقر جديد لها في مدينة اوا عام و 

ننرًا لنوعية البرامج التي تطرحها   التخصصات التي تطرحا الكلية األم وشهد  ق ااًل الفتًا منذ افتتاحه
واستجا ة لتلك المتغيرات لتطوير السياسات التعليمية فإن   الكلية وتناسبها مع احتياجات السوت المتغيرا.

والتطوير المستمر في مختلف التخصصات   والتحسين، التعليمية،الكلية عملت عل  رفع جودا العملية 
المساندا للدراسة من أج  تطوير تكنولوجيا   اللكتروني ك حد األننمةوأدخلت ننام التعليم ا فيها،التقنية 

ة  اافة  ل  تطوير وتحدي   عا التخصصات لتواكب المتغيرات الحديية واستحدا   التعليم  الكلي 
   ( تخصصات مهنية تقنية.10مركو التدريب المهني التا ع لقسم التعليم المستمر والذ  يام و 

اآلتي: "نحو جامعة تقنية را دا ترق   اإلنسان والوطن  ما يلبي  في فتتمي   رتية الكليةب فيما يتعلو
  - أما رسالة الكلية: "تلتوم كلية فلسطين التقنية  احتياجات المجتمع المتجددا ويحقو التنمية المستدامة".

تكنولوجيا    دير البلر بتقديم برامج تقنية وأكاديمية متميوا تساهم في  عداد مخرجات وطنية متهلة وتونيف
 والتطور". المعلومات وال ح  والتطوير لخدمة المجتمع وبنا ه من أج  الرفعة

 : ومن أهم اايات الكلية
تطوير التعليم التقني واألكاديمي في مختلف التخصصات لسد احتياجات المجتمع وفقًا للمعايير   - 1

 الوطنية والعالمية. 
المناس ة لجميع  تقديم وتوفير الخدمات والتسهيالت  البي ة التعليمية التعلمية من اج  تحسين -  2 

 ة. العاملين والطل ة  الكلي
رتية ورسالة الكلية وااياتها   وتطوير القدرات اإلدارية والتننيمية للكلية  ما يتعو مع تعويو - 3 
 ستراتيجية. اال
نة واالعتماد الكام  عل   الموارد المالية للكلية وترشيد النعقات  ما يحقو التواون في المواو  تنمية - 4 

 الذات.
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 .  المجتمعفي تنمية وتلبية حاجات  ميواً م راً قدرات الكلية كي تتبوأ دو  تطوير  - 5 
(https://www.ptcdb.edu.ps/ar/about) 

( مونعًا ومونعة منهم متعراين، منهم  عقود ودوام جو ي، وتعم  الكلية 189ويعم  في الكلية نحو و 
ها اإلدارية والمالية، وتمنر درجتي الدبلوم وال كالوريوس في كيير من  عل  تطوير كافة تخصصات

 التخصصات. 
 عينة الدراسة  2.11
( عاو هي ة تدريس  الكلية،  اافة 20لدراسة، حي  تم اختيار وامجتمع    عينة الدراسة من  يرت اخت
  ة. ( طال ًا وطال54( عاو هي ة تدريس، وو12( طال ًا وطال ة، فاستجاب منهم و60 ل  و
 أداة الدراسة 3.11

اطلع ال احيون عل  عدد من الدراسات السا قة وال حو  ذات العالقة  التعليم المحاسبي، والممارسات 
المهنية واألخالقية للمحاسب، وجرى مشورا ذو  االختصاص، وبناًس عل  ذلك تم تحديد مجاالت  

مجاالت   أربعل  ( فقرا، تتووي  32عن و  االست انة، وصيااة الع ارات المناس ة، فكانت االست انة ع ارا
 اآلتي: ر يسة، وذلك عل  النحو 

 ( فقرا تتووي  ل  مجالين: 22: واقع التعليم المحاسبي  كلية فلسطين التقنية والمتغير المستقي
 فقرات(.  8: الت هي  األكاديمي والمجاد ا ود
 فقرات(. 14: الت هي  العملي والمجاد الناني
 ( فقرا تتووي  ل  مجالين:16المهنية واألخالقية للمحاسب، ويتامن والممارسات : المتغير التابب
 فقرات(. 8: الممارسات المهنية و المجاد ا ود
 فقرات(. 8: الممارسات األخالقية و المجاد الناني

 ا حصائي  ا سلوب 4.11
ارات الوصعية  استخدم ال احيون مجموعة من االخت  ،لتحقيو أهدا  الدراسة والتحقو من فرواها

   النحو اآلتي: واالستداللية، وهي عل
ويستخدم هذا األمر للتعر   ل  تكرار  ( Frequencies and Percent: و التكرارات والنسب الم وية

 استجا ات الع ة. 
من صدت االست انة وي اتها، والعالقة بين   للتحقو (Correlation Coefficient: ومعامالت االرت اا

 المتغيرات. 
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 للتعر   ل  ي ات االست انة.  (Split-Half Coefficient: وتجو ة النصعيةة الطريق
 للتعر   ل  ي ات است انة الدراسة.  (Cronbach's Alpha Coefficient: ومعام  ألعا كرون اخ

ويستخدم هذا األمر للتعر   ل  طبيعة البيانات  ذا كانت  (Normal Testو :اخت ار التوويع الطبيعي
-Sample Kolmogorovو  سمرنو   -ًا طبيعيًا أم ال، حي  تم استخدام اخت ار كولمجرو تت ع توويع
Smirnov ) .لمناسبته لطبيعة العينة 

ت  ويستخدم هذا األمر للتعر   ل  طبيعة استجا ات العينة عل  فقرا  (Mean: والمتوسو الحسابي
 ومجاالت االست انة. 
م للتعر   ل  انحرافات استجا ات العينة عن  تخد ويس  (Standard deviation: واالنحرا  المعيار  

 الوسو الحسابي لتقديراتهم. 
ويستخدم هذا االخت ار للتعر   ل  الوون النسبي الستجا ات العينة   (Percentage: والوون النسبي

 االست انة وتعاعلهم حولها. عل  فقرات ومجاالت 
 لحياد .متوسو الععلي، والمتوسو اللتعر   ل  العروت بين ال :(One Sample T -Test) اخت ار
 للتعر   ل  العروت بين مجموعتين مستقلتين. ( Independent Samples T - Test: واخت ار
 . ف كيرللتعر   ل  العروت بين يال  مجموعات  (One Way ANOVA: واخت ار

 الوصف االحصائي لعينة الدراسة 5.11 
ة الدراسة لع تي الدراسة طل ة برامج  ا يًا لعينوصعًا  حص (1وتناول ال احيون من خالل الجدول 

  ة وأعااس هي ة التدريس  الكلية: المحاس
 ( يوضح توزيب عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة1جدود ر م ا

النسبة  العدد البيان

 المئوية

 18.20 12 عضو هيئة تدريس الصفة

 81.80 54 طالب

 100.0 66 اإلجمالي

 61.1 33 ذكر جنس الطلبة

 38.9 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
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 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

 

 
 

( أعااس هي ة تدريس  الكلية،  %18.20الدراسة تنقسم  ل  ويتار من الجدول أن عينة 
(، %48.15منهم و(  نا ، و %38.9( ذكور، وو%61.1( من الطل ة منهم و%81.80وو
 (. %51.85وو

 

 اختبار التوزيب الطبيعي  6.11
 Sample-1سمرنو  و  –جرى تحديد طبيعة منحن  البيانات من خالل استخدام اخت ار كولمجرو   

Kolmogorov-Smirnov لمناسبته لطبيعة عينة الدراسة، وهذا يعيد في طبيعة االخت ارات الواجب ،)
 يوار النتا ج:  (2رقم والجدول و  ة،استخدامها معلمية أو اير معلمي

 
 (: نتائ  اختبار التوزيب الطبيعي لمحاور االستبانة2جدود ا

 ( .SIG يمة ا  يمة االختبار عدد الفقرات البيان م.
 0.511 0.657 16 التعليم المحاسبي 1
 0.705 0.378 16 الممارسات المهنية واألخالقية 2
 (2.58( تساو  و0.01( الجدولية عند مستوى الداللة وZ** و
 (1.96( تساو  و0.05مستوى الداللة و( الجدولية عند Z* و

 
، و 0.05ت أكبر من مستوى الداللة  ــــــــــ( االحتمالية كان.Sig( أن جميع قيم و2ورقم  يوار الجدول  

05.0.sigوكانت قيم و ،)Zالمحسو ة أق  من قيمة و )Z ن  ( الجدولية، وعليه يمكن القول  
 .طبيعيًا، وعليه يجب استخدام االخت ارات المعلمية في هذ  الدراسةاالست انات تت ع توويعًا  
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 تحليي البيانات   7.11
(؛ من أج  تبويب وتحلي  البيانات، One Sample T testجرى استخدام اخت ار ت للعينة الواحدا و

ات المتغير  ومجاالتها، حي  تم تحلي  بيانوالوقو  عل  درجة موافقة عينة الدراسة عل  فقرات االست انة  
 المستق ، يم المتغير التا ع، وفيما يلي تواير للنتا ج: 

 
 
 تحلي  بيانات المتغير المستق :   – 1

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاد ا ود "التكهيي ا واديمي"T(: اختبار ا3جدود ر م ا

 البيان  م.
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

ن  الوز

 نسبي ال

 االختبارقيمة 

(T) 

قيمة 

(Sig. ) 
 الرتبة 

1 
تقدم الكلية مقررات دراسية محاسبية تتناسب  

 مع طبيعة الظروف المحيطة. 
3.53 0.827 70.60 5.21 0.000 5 

2 
يشرف على برنامج المحاسبة أعضاء هيئة 

 تدريس على درجة عالية من الكفاءة.
3.97 0.992 79.40 7.94 0.000 1 

3 
التدريس على التأهيل يئة عضاء هيحرص أ

 األكاديمي للطالب. 
3.591 0.928 71.82 5.17 0.000 4 

4 
يقدم برنامج المحاسبة موضوعات محاسبية  

 نظرية تتناسب مع قدرات الطلبة. 
3.515 1.06 70.30 3.96 0.000 6 

5 
تعزز المقررات الدراسية ميول الطالب نحو  

 مهنة المحاسبة. 
3.273 1.09 65.46 2.034 0.046 7 

6 
تساعد المقررات النظرية على فهم اإلطار  

 والمعايير المحاسبية.
3.656 1.072 73.12 4.90 0.000 3 

7 
يوجد مقررات دراسية نظرية مترابطة  

 ومتسلسلة حسب سنوات اإلعداد للمحاسب. 
3.667 0.997 73.34 5.43 0.000 2 

8 
تقوم الكلية بتحديث برامجها ومقرراتها 

 للتوافق مع تطور المهنة.  المحاسبية
3.08 1.10 61.60 0.56 0.578 8 

  0.000 6.028 70.66 0.718 3.533 الدرجة الكلية 

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.627( تساوي )0.01( ومستوى داللة )65) 

(  *T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

 

(،  0.05( كانت أق  من مستوى الداللة و.Sig( أن معنم قيم االحتمال و3ويتار من الجدول 
( المحسو ة  T(، وكانت قيم و3و التالي فإن المتوسطات الحسابية دالة  حصا يًا، ولم تص  لدرجة الحياد و

 ( الجدولية، وجاست جميعها موج ة. Tأكبر من قيمة و
في كلية فلسطين التقنية جاس أعل  من المتوسو  أن واقع التعليم المحاسبي األكاديمي  يبين الجدول
(  المرت ة األول  وتنص عل  ويشر  عل  برنامج المحاس ة  2(، وجاست العقرا رقم و%70.66بنس ة و
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(، ويرجع ذلك  ل  اهتمام  %79.40أعااس هي ة تدريس عل  درجة عالية من الكعاسا(، بوون نسبي و
توفر أعااس هي ة تدريس لديهم خبرات متهالت مناس ة، لية  طرت تعيين وتونيف األكاديميين، و الك

(  المرت ة األخيرا وتنص عل  وتقوم الكلية بتحدي  برامجها ومقرراتها المحاسبية  8بينما جاست العقرا رقم و
قررات  حاجة  ل   (، وهذا يرجع  ل  أن تغيير الم %61.60للتوافو مع تطور المهنة(، بوون نسبي و

كلية تطوير وا عداد ط عات جديدا بداًل من التغيير  شك  كام . لكن يتار أن  جهود كبيرا، وتعا  ال
الت هي  العلمي جاس  مستوى مرتعع، وهذا يدل  عل  اهتمام الكلية  كافة المقررات الننرية، وتوفير أدوات 

 من طل ة اليانوية. لتطوير تخصص المحاس ة  الكلية ألن التخصص يحن  بإق ال 
 

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاد الناني "التكهيي العملي"Tبار ا(: اخت4جدود ر م ا

 البيان  م.
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

الوزن  

 النسبي 

قيمة االختبار 

(T) 

قيمة 

(SIG. ) 
 الرتبة 

1 
تتيح الكلية للطالب فرصة التدريب في  

 مؤسسات خارجية. 
2.515 1.33 50.30 -2.97 0.004 8 

2 
مختبرات لتدريب الطلبة على  يتوفر بالكلية 

 ممارسة مهنة المحاسبة. 
2.88 1.21 57.60 -0.82 0.42 6 

3 

يتضمن تخصص المحاسبة مقررات عملية  

تساعد الطالب على التكيف مع بيئة العمل 

 مستقبالً.

2.864 1.20 57.28 -0.92 0.360 7 

4 
بالجامعة مقررات عملية تعزز مهارات  يتوفر 

 اسبة والتدقيق. الطالب في مجاالت المح
3.00 1.15 60.00 0.000 1.00 5 

5 
يحث عضو هيئة التدريس على تطبيق القيود 

 والمعايير المحاسبية بشكل عملي. 
3.258 1.057 65.16 1.98 0.052 2 

6 
تقدم الكلية برامج محاسبية تسهم في تطوير 

 الطالب في استخدام الحاسوب. أداء 
3.35 1.03 67.00 2.75 0.008 1 

7 
وفر موضوعات ترتبط بالتقنيات المحاسبية  يت 

 الحديثة.
3.23 0.873 64.60 2.11 0.038 3 

8 
تقدم الكلية سبل تطبيق المعايير المحاسبية عبر 

 البرامج الحاسوبية. 
3.015 0.999 60.30 0.123 0.902 4 

  0.897 0.130 60.26 0.831 3.013 الكلية الدرجة 

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.627( تساوي )0.01( ومستوى داللة )65) 

(  *T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

 

(،  0.05الداللة و( كانت أق  من مستوى .Sig( أن معنم قيم االحتمال و4يتار من الجدول و
(  T(، وكانت قيم و3حياد و و التالي فإن معنم المتوسطات الحسابية دالة  حصا يًا، ولم تص  لدرجة ال

 ( الجدولية، وجاست معنمها سال ة. Tالمحسو ة أكبر من قيمة و
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المتوسو بنس ة  واقع التعليم المحاسبي العملي في كلية فلسطين التقنية جاس في حدود  أن    يبين  الجدول
ية  (  المرت ة األول  وتنص عل  وتقدم الكل6%(، وهي نس ة متوسطة، وجاست العقرا رقم و60.62و

(، وهي نس ة  %67برامج محاسبية تسهم في تطوير أداس الطالب في استخدام الحاسوب(، بوون نسبي و 
، بينما جاست العقرا رقم  متوسطة، ولع  ذلك يرجع  ل  عدم توفر اإلمكانات الالومة لتطوير المختبرات 

خارجية(، بوون  (  المرت ة األخيرا وتنص عل  وتتير الكلية للطالب فرصة التدريب في متسسات 1و
(، وجاست النس ة متوسطة ألنه تم  لغاس فترا التدريب في الكلية، ويتار أن التعليم  %50.30نسبي و

فلسطين التقنية تت ع طرت وأننمة ال توفر  المحاسبي العملي جاس متوسطًا، و حاجة  ل  تطوير ألن كلية  
 سات والبنوك والشركات.فرصًا للطالب لتطوير نعسه ومهاراته من خالل التدريب في المتس

 تحلي  بيانات المتغير التا ع:  – 2
 

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاد النالث "الممارسات المهنية" T(: اختبار ا5جدود ر م ا

 البيان م.
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة 

Tاالختبار)

) 

قيمة 

(SIG.) 
 الرتبة

1 
الكلية مناسبة لظروف   تعد البرامج التي تقدمها

 وسوق العمل في قطاع غزة. 
3.273 1.13 65.46 1.96 0.054 4 

2 
يكتسب الطالب المهارات والقدرات التي 

 غزة. تناسب طبيعة العمل في قطاع 
3.212 1.14 64.24 1.51 0.137 6 

3 
يمتلك الطالب المهارات الكافية ليكن مدققاً 

 للحسابات مستقبالً.
3.22 1.06 64.40 1.63 0.109 5 

4 
تقدم الكلية برامج أكاديمية تتنوع فيها أنواع  

 المحاسبة التي يمكن للطالب أن يكتسبها.
3.35 1.03 67.00 2.75 0.008 3 

5 
الكلية بجوانب ممارسة مهنة المحاسبة من  تهتم  

 النواحي المهنية واألخالقية. 
3.58 1.11 71.60 4.21 0.000 1 

6 
افي لتطوير  يخضع الطالب لعدد ساعات ك

 مهاراته وقطراته. 
3.10 1.21 62.00 0.609 0.544 7 

7 
تمنح الكلية الطالب فترة تدريب تجعله قادراً  

 العمل المحاسبي. على االندماج بمتطلبات سوق  
2.576 1.359 51.52 -2.54 0.014 8 

8 
يشجع عضو هيئة التدريس الطلبة على تطبيق 

 المعايير المحاسبية الدولية. 
3.515 0.949 70.30 4.41 0.000 2 

  0.028 2.25 64.50 0.814 3.225 الدرجة الكلية 

( **T( الجدولية عند درجات حرية )0.01( ومستوى داللة )65 )( 2.627تساوي) 

(  *T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

 

(،  0.05كانت أكبر من مستوى الداللة و( .Sig( أن معنم قيم االحتمال و5يتار من الجدول و
المحسو ة  ( T(، وكانت معنم قيم و3و التالي فإن معنم المتوسطات الحسابية وصلت لدرجة الحياد و

 ( الجدولية، وجاست معنمها سال ة. Tأق  من قيمة و
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(، وجاست العقرا  %64.50مستوى الممارسات المهنية للطالب جاس متوسطًا بنس ة و أن    يبين  الجدول
(  المرت ة األول  وتنص عل  وتهتم الكلية بجوانب ممارسة مهنة المحاس ة من النواحي المهنية  5رقم و

(، وذلك ألن المعايير المهنية واألخالقية من أهم عوام  تطوير  %71.60ي و واألخالقية(، بوون نسب 
(  المرت ة  7ا رقم وأداس المحاسب مستق اًل وقدرته عل  التكيف مع متطل ات السوت، بينما جاست العقر 

األخيرا وتنص عل  وتمنر الكلية الطالب فترا تدريب تجعله قادرًا عل  االندماج  متطل ات سوت العم  
(، وهذا يرجع  ل   لغاس الكلية لعترا التدريب المتاحة للطل ة منذ عدا  %51.52محاسبي(، بوون نسبي وال

طًا وهذا يدل  عل  أن الكلية ال تولي اهتمام  سنوات، و شك  عام جاس مستوى الممارسات المهنية متوس
ه من جوانب المنافسة مع بتدريب الطل ة وتهي تهم لسوت العم ، وعل  الكلية االهتمام بهذا الجانب ألن

 الكليات والجامعات األخرى. 
 

 ( للعينة الواحدة لفقرات المجاد الرابب "الممارسات ا خال ية"T(: اختبار ا6جدود ر م ا

 البيان  م.
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

الوزن  

 النسبي 

قيمة 

 (Tاالختبار)

قيمة 

(SIG. ) 
 الرتبة 

 1 0.000 7.72 78.20 0.956 3.91 بأخالقيات مهنة المحاسبة.تهتم الكلية  1

2 
تخصص الكلية مقررات دراسية لتنمية أخالق  

 مهنة المحاسبة. 
3.424 1.138 68.48 3.03 0.004 5 

3 
الكلية موضوعات تعزز تحري   تتضمن برامج

 الدقة لدى طلبتها.
3.344 1.011 66.88 2.72 0.008 6 

4 
التدريس الطلبة على الموثوقية  يحث عضو هيئة 

 في جمع البيانات والمعلومات المحاسبية.
3.61 1.04 72.20 4.75 0.000 3 

5 
يشجع عضو هيئة التدريس الطلبة على تحري  

 حاسبية.الصدق في إجراء المعامالت الم
3.894 0.979 77.88 7.42 0.000 2 

 4 0.000 4.02 70.30 1.04 3.515 تنمي الكلية روح التعاون لدى طلبتها. 6

7 
تقيم الكلية ندوات وورش عمل لتطوير 

 الممارسات األخالقية لمهنة المحاسبة. 
2.727 1.248 54.54 -1.78 0.080 8 

8 
توفر الكلية أدوات تقويم الكتساب الطلبة  

 خالقيات المهنة. أل
2.864 1.299 57.28 -0.85 0.397 7 

  0.000 3.79 68.20 0.877 3.41 الدرجة الكلية 

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.627( تساوي )0.01( ومستوى داللة )65) 

(  *T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

 

(،  0.05( كانت أق  من مستوى الداللة و.Sigمعنم قيم االحتمال و( أن 6يتار من الجدول و
( المحسو ة  T(، وكانت معنم قيم و3معنم المتوسطات الحسابية لم تص  لدرجة الحياد وو التالي فإن 

 ( الجدولية، وجاست معنمها موج ة. Tأكبر من قيمة و
(، %68.20المتوسو بنس ة ومستوى الممارسات األخالقية للطالب جاس أعل  من أن  يبين الجدول

(  المرت ة األول  وتنص عل  وتهتم الكلية   خالقيات مهنة المحاس ة(، بوون نسبي  1وجاست العقرا رقم و
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%(؛ ألن أخالقيات مهنة المحاس ة تجع  المحاسب يتمتع  الصدت والدقة والواوي 78.20و
قدرته عل  تطبيو المعايير المحاسبية   تناول مهامه ومستولياته و التالي ينعكس ذلك عل والمواوعية في  

(  المرت ة األخيرا وتنص عل  وتقيم الكلية ندوات وور  عم  لتطوير  7الدولية، بينما جاست العقرا رقم و
لور   (، وذلك يرجع  ل  أن عقد ا%54.54الممارسات األخالقية لمهنة المحاس ة(، بوون نسبي و 

سات التعليمية األخرى، وهو اير متاي  شك  مستمر لذا  والندوات  حاجة  ل   مكانات ودعم من المتس
فإن االهتمام  الندوات وور  العم  لم يكن  المستوى المطلوب، ويرى ال احيون   ن أخالقيات مهنة  

مع متطل ات سوت العم   المحاس ة ذات أهمية  الغة  النس ة لممارسة المهنة، وتساعد في تكيف الطالب  
  كافة المتسسات والشركات.

 اختبار الفرضيات  8.11
يوجد دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب  فرض رئيسي أود:

 . أعااس هي ة التدريس والطل ةالمحاسب من وجهة ننر 
استخدم ال احيون اخت ار تحلي  االنحدار ال سيو من أج    ،من أج  التحقو من العرا الر يسي األول

القة الخطية بين التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية وتنمية مهارات الطالب المحاسب،  يجاد الع
 وفيما يلي تواير للنتا ج: 

 
عليم المحاسبي وقيمة االحتمال للعالقة بين الت F(: معامل االرتباط ومعامل التحديد وقيمة 7جدول رقم )

 ومهارات الطالب المحاسب

معامي   المتغيرات 
 االرتباط

معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

 يمة   ( F يمة ا
 (.SIGا

 0.000 111.89 0.630 0.636 0.798 التعليم المحاسبي اا واديمي والعملي(
مهارات الطالب المحاسب االمهنية  

 وا خال ية(
 

ل  (، وهذا يد 0.05( أق  من مستوى الداللة و.Sig(   ن قيمة االحتمال و7يتار من الجدول رقم و
عل  أن العالقة الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، حي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   

(، 0.636(، وكان معام  التعسير و0.798المحاسب أكاديميًا وعمليًا وممارساته المهنية واألخالقية و
لي في كلية فلسطين التقنية يتير  وهذا يدل  عل  أن التغير الحاص  في طبيعة الت هي  األكاديمي والعم
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( في ممارسات المحاسب المهنية واألخالقية داخ  سوت العم . وفيما يلي بيان لمعادلة %63.60بنس ة و
 االنحدار:

 لب(: نموذج انحدار بين التعليم المحاسبي ومهارات الطا8جدود ر م ا
 يمة   المعامي النموذج

 (BETAا
  يمة  

 (Tا
 يمة  

 (.SIGا
 0.399 0.85  0.251 النابت

 0.000 10.58 0.798 0.937 التعليم المحاسبي
 

( كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت،  .Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و
 : أعال  فإن معادلة االنحدار عل  النحو التاليوبناًس عل  النتا ج الواردا في الجدول 

 
 

 
 

عل  قبول العرا القا  : يوجد دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية   النتا ج الواردا تتكد 
. ويرى ال احيون   ن  أعااس هي ة التدريس والطل ةفي تنمية مهارات الطالب المحاسب من وجهة ننر 

وتطبيقاتها، كما أن   الت هي  األكاديمي والعملي يتامن مقررات تهتم  م ادل ومعايير ممارسة المحاس ة 
كلية فلسطين التقنية تسع  لتعويو ميول واتجاهات وقيم وأخالقيات طلبتها، ويتامن برنامج المحاس ة  
عل  مقرر يتعلو   خالقيات المهنة والمعايير المحاسبية لذا فإن هذ  المقررات لها أير ودور مهم في 

 . (2015مدوخ،  :2015 د،تنمية مهارات الطالب المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومحم
 التالية: ضويتفرع عن الفرض السابق الفرو 

يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات  ا ود: الفرض الفرعي 
 . أعااس هي ة التدريس والطل ةالمهنية لدى الطالب المحاسب من وجهة ننر 

تحلي  االنحدار ال سيو من أج   من أج  التحقو من العرا العرعي األول استخدم ال احيون اخت ار  
األكاديمي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات المهنية للطالب   يجاد العالقة الخطية بين الت هي  

 المحاسب، وفيما يلي تواير للنتا ج: 

 × الت هي  األكاديمي والعملي(   0.937و +   0.251مهارات الطالب المحاسب = 
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ي والممارسات  و يمة االحتماد للعال ة بين التكهيي ا واديم F(: معامي االرتباط ومعامي التحديد و يمة 9جدود ر م ا
 المهنية

معامي   المتغيرات 
 االرتباط

معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

  يمة  
 (Fا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 69.17 0.512 0.519 0.721 التعليم المحاسبي اا واديمي(
 مهارات الطالب المحاسب االمهنية(

 

(، وهذا يدل  0.05توى الداللة و( أق  من مس.Sig(   ن قيمة االحتمال و9يتار من الجدول رقم و
الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، حي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   عل  أن العالقة  

(، وهذا يدل  عل  أن 0.519(، وكان معام  التعسير و0.721المحاسب أكاديميًا وممارساته المهنية و
في   (%51.90مي في كلية فلسطين التقنية يتير بنس ة والتغير الحاص  في طبيعة الت هي  األكادي

       ممارسات المحاسب المهنية داخ  سوت العم . وفيما يلي بيان لمعادلة االنحدار:
 

 (: نموذج انحدار بين التكهيي ا واديمي والممارسات المهنية 10جدود ر م ا       
 يمة   المعامي النموذج

 (BETAا
  يمة  

 (Tا
 يمة  

 (.SIGا
 0.340 0.961  0.340 النابت

 0.000 8.32 0.721 0.817 ا واديميالتكهيي 
 

( كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت، .Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و    
 وبناًس عل  النتا ج الواردا في الجدول أعال  فإن معادلة االنحدار عل  النحو التالي: 

 
 

 

الواردا تتكد عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية   النتا ج
مدوخ،   :2016 في تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومحمد،

2015  :Jermias, 2017 من وجهة 2014  : العطيمي،2015  ونخرون،مع دراسة ومطر    لم تتعو( و )
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةننر 

يوجد دور لإلعداد العملي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية   الفرض الفرعي الناني:
 . أعااس هي ة التدريس والطل ةلدى الطالب المحاسب من وجهة ننر 

 الت هي  األكاديمي(×   0.817+ و 0.340الممارسات المهنية = 



  ..ب كلية فلسطين التقنيةل دور التعليم املحاسبي في تنمية املهارات املحاسبية لط

 

186  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

ر ال سيو من  استخدم ال احيون اخت ار تحلي  االنحدا ،العرعي اليانيمن أج  التحقو من العرا 
أج   يجاد العالقة الخطية بين الت هي  العملي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات المهنية للطالب 

 المحاسب، وفيما يلي تواير للنتا ج: 
الحتماد للعال ة بين التكهيي العملي والممارسات  و يمة ا F(: معامي االرتباط ومعامي التحديد و يمة 11جدود ر م ا

 يةالمهن
معامي   المتغيرات 

 االرتباط
معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

  يمة  
 (Fا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 63.73 0.491 0.499 0.706 التعليم المحاسبي االعملي(
 مهارات الطالب المحاسب االمهنية(

 

وهذا يدل  (،  0.05( أق  من مستوى الداللة و.Sig  ن قيمة االحتمال و(  11يتار من الجدول رقم و
عل  أن العالقة الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، حي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   

(، وهذا يدل  عل  أن  0.499(، وكان معام  التعسير و 0.706المحاسب عمليًا وممارساته المهنية و 
( في ممارسات  %49.90يتير بنس ة و الحاص  في طبيعة الت هي  العملي في كلية فلسطين التقنية  التغير  

 المحاسب المهنية داخ  سوت العم . وفيما يلي بيان لمعادلة االنحدار:
 (: نموذج انحدار بين التكهيي العملي والممارسات المهنية 12جدود ر م ا

 ( .SIG يمة ا ( T يمة ا ( BETA يمة ا المعامي النموذج
 0.000 4.207  1.140 النابت

 0.000 7.983 0.706 0.692 التكهيي العلمي
 

( كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت،  .Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و
 : وبناًس عل  النتا ج الواردا في الجدول أعال  فإن معادلة االنحدار عل  النحو التالي

 
 
 

داد العلمي في كلية فلسطين التقنية في  النتا ج الواردا تتكد عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلع
(  2015،  محمد   :2015لمحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومدوخ،  تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب ا

من   (Chen et al., 2009 :2015 ونخرون، ر : مط2015 ومحمود ونخرون، ات مع دراس لم تتعوو 
 .أعااس هي ة التدريس والطل ةوجهة ننر 

 × الت هي  العملي(   0.692+ و 1.140الممارسات المهنية = 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8د واألعمال املجلد مجلـة دراسات االقتصا

 

187  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات   نالث:الفرض الفرعي ال
 . أعااس هي ة التدريس والطل ةاألخالقية لدى الطالب المحاسب من وجهة ننر 
استخدم ال احيون اخت ار تحلي  االنحدار ال سيو من   ،من أج  التحقو من العرا العرعي اليال  

ين الت هي  األكاديمي في كلية فلسطين التقنية وتنمية الممارسات األخالقية  أج   يجاد العالقة الخطية ب 
 للطالب المحاسب، وفيما يلي تواير للنتا ج: 

لعال ة بين التكهيي ا واديمي و يمة االحتماد ل F(: معامي االرتباط ومعامي التحديد و يمة 13جدود ر م ا
 والممارسات ا خال ية

معامي   المتغيرات 
 االرتباط

معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

  يمة  
 (Fا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 46.573 0.412 0.421 0.649 التعليم المحاسبي اا واديمي(
 مهارات الطالب المحاسب اا خال ية(

(، وهذا يدل  0.05( أق  من مستوى الداللة و.Sig  ن قيمة االحتمال و(  13يتار من الجدول رقم و
ة الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، حي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   عل  أن العالق

(، وهذا يدل  عل  أن 0.421(، وكان معام  التعسير و0.649المحاسب أكاديميًا وممارساته األخالقية و
( في  %42.10تغير الحاص  في طبيعة الت هي  األكاديمي في كلية فلسطين التقنية يتير بنس ة وال

 : ممارسات المحاسب األخالقية داخ  سوت العم . وفيما يلي بيان لمعادلة االنحدار
 

 (: نموذج انحدار بين التكهيي ا واديمي والممارسات ا خال ية14جدود ر م ا
 ( .SIG يمة ا ( T يمة ا ( BETA يمة ا المعامي النموذج
 0.151 1.455  0.609 النابت

 0.000 6.824 0.649 0.793 التكهيي ا واديمي

( كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت،  .Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و
 االنحدار عل  النحو التالي: وبناًس عل  النتا ج الواردا في الجدول أعال  فإن معادلة 

 
 

 
 

 × الت هي  األكاديمي( 0.793+ و  0.609الممارسات األخالقية = 
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األكاديمي في كلية فلسطين التقنية  النتا ج الواردا تتكد عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلعداد 
 ، د : محم2015، الدراسة مع ومدوخ في تنمية الممارسات األخالقية لدى الطالب المحاسب حي  اتعقت 

 العم  ومكاتب التدقيو الخارجي   أرباب ( 2014 مع والصوالحة وعبيدات، ولم تتعو( 2015
طين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية  يوجد دور لإلعداد التقني في كلية فلس  الفرض الفرعي الرابب:

 . التدريس والطل ةأعااس هي ة لدى الطالب المحاسب من وجهة ننر 
استخدم ال احيون اخت ار تحلي  االنحدار ال سيو من أج     ،من أج  التحقو من العرا العرعي الرا ع

مية الممارسات األخالقية للطالب   يجاد العالقة الخطية بين الت هي  العلمي في كلية فلسطين التقنية وتن
 المحاسب، وفيما يلي تواير للنتا ج: 

و يمة االحتماد للعال ة بين التكهيي العلمي والممارسات   Fمي االرتباط ومعامي التحديد و يمة (: معا15جدود ر م ا
 ا خال ية

معامي   المتغيرات 
 االرتباط

معامي  
 التحديد

االرتباط 
 الحقيقي

  يمة  
 (Fا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 38.474 0.366 0.375 0.613 التعليم المحاسبي االعملي(
 المحاسب اا خال ية(مهارات الطالب 

(، وهذا يدل  0.05( أق  من مستوى الداللة و.Sig(   ن قيمة االحتمال و15يتار من الجدول رقم و
ي  بلغ معام  االرت اا بين ت هي   عل  أن العالقة الخطية بين المتغير التا ع والمستق  دالة  حصا يًا، ح

(، وهذا يدل  عل  أن  0.375(، وكان معام  التعسير و 0.613و المحاسب عمليًا وممارساته األخالقية 
( في ممارسات  %37.50التغير الحاص  في طبيعة الت هي  العملي في كلية فلسطين التقنية يتير بنس ة و 

 بيان لمعادلة االنحدار: المحاسب األخالقية داخ  سوت العم . وفيما يلي
 التكهيي العملي والممارسات ا خال ية(: نموذج انحدار بين 16جدود ر م ا

 يمة   المعامي النموذج
 (BETAا

  يمة  
 (Tا

 يمة  
 (.SIGا

 0.000 4.477  1.459 النابت
 0.000 6.203 0.613 0.647 التكهيي العملي

كانت أق  من مستوى الداللة للمتغير واليابت،    (.Sigيتار من الجدول السابو   ن قيمة االحتمال و
 عل  النتا ج الواردا في الجدول أعال  فإن معادلة االنحدار عل  النحو التالي: وبناًس  

 
 عملي( × الت هي  ال 0.647+ و  1.459الممارسات األخالقية =  
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النتا ج الواردا تتكد عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلعداد التقني في كلية فلسطين التقنية في 
ولم تتعو  ( 2015 الدراسة مع ومدوخ، اتعقت الب المحاسب حي  دى الطتنمية الممارسات األخالقية ل

 .أعااس هي ة التدريس والطل ةمن وجهة ننر   (2015 ، مطر ونخرون،2015 مع ومحمود ونخرون،

( بين متوسطات  α ≤ 0.05توجد فروت ذات داللة  حصا ية عند مستوى داللة و :فرض رئيسي ناني
المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب  دور التعليمتقديرات عينة الدراسة حول 

 المحاسب تعوى لمتغير الصعة والطالب، عاو هي ة التدريس(.
قلتين،  ( للعروت بين مجموعتين مست Tتم استخدام اخت ار و ،من أج  اخت ار العرا الر يسي الياني

 وفيما يلي تواير للنتا ج: 
 ن مجموعتين تبعاو لمتغير الصفةاختبار ت للفروق بي(: 17جدود ر م ا

المتوسط  العدد الصفة النموذج
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

  يمة  
 (Tا

 يمة  
 (.SIGا

 التعليم المحاسبي اا واديمي والعملي(
 0.000 4.726 0.554 4.005 12 عاو هي ة تدريس

 0.602 3.11 54 طالب

االممارسات مهارات الطالب المحاسب 
 ال ية(المهنية وا خ

 0.007 2.765 0.563 3.87 12 عاو هي ة تدريس
 0.802 3.194 54 طالب

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.627( تساوي )0.01( ومستوى داللة )65) 

* (T( الجدولية عند درجات حرية )2.00( تساوي )0.05( ومستوى داللة )65) 

(، وأن قيم ت المحسو ة  0.05توى الداللة وقيم االحتمال جاست أق  من مس يتار من الجدول أن 
أكبر من قيمة ت الجدولية، و التالي توجد فروت بين متوسطات تقديرات أفراد العينة، ويجب قبول العرا 

( بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.05البدي  التالي: توجد فروت ذات داللة  حصا ية عند مستوى داللة و
اسب اسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحعينة الدراسة حول دور التعليم المح

(. حي  يتار أن العروت جاست لصالر أعااس  الطالب  ،عاو هي ة التدريستعوى لمتغير الوسيو و 
 هي ة التدريس. 

 منا شة نتائ  الدراسة   9. 11
ي تنمية مهارات  المحاسبي في كلية فلسطين التقنية ف وجود دور للتعليم   ل  تشير نتا ج الدراسة 

الطالب المحاسب. ويرى ال احيون   ن الت هي  األكاديمي والعملي يتامن مقررات تهتم  م ادل ومعايير  
ممارسة المحاس ة وتطبيقاتها، كما أن كلية فلسطين التقنية تسع  لتعويو ميول واتجاهات وقيم وأخالقيات 



  ..ب كلية فلسطين التقنيةل دور التعليم املحاسبي في تنمية املهارات املحاسبية لط

 

190  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

لذا فإن هذ   ، ت المهنة والمعايير المحاسبيةيتعلو   خالقيا اً امج المحاس ة مقرر ويتامن برن  .طلبتها
  : 2015  المقررات لها أير ودور مهم في تنمية مهارات الطالب المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومحمد،

عل  قبول العرا القا  : يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية  الدراسة تتكد كما  (.2015مدوخ، 
 هنية لدى الطالب المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومحمد، طين التقنية في تنمية الممارسات المفلس

  : العطيمي، 2015 مع دراسة ومطر ونخرون، ولم تتعو( Jermias, 2017: 2015مدوخ،  :2016
دور لإلعداد العلمي في كلية فلسطين التقنية في    ل  وجود  أن نتا ج الدراسة تشير أيااً كما  (.2014

(  2015  : محمد،2015المحاسب حي  اتعقت مع دراسة ومدوخ،    تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب 
كما   .(Chen et al., 2009 :2015 ونخرون، ر: مط2015 مع دراسة ومحمود ونخرون، ولم تتعو

تنمية  دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في  أن نتا ج الدراسة تشير أياًا  ل  وجود 
(  2015 محمد، :2015 المحاسب حي  اتعقت الدراسة مع ومدوخ،الممارسات األخالقية لدى الطالب 

أن نتا ج الدراسة  كما  ،  العم  ومكاتب التدقيو الخارجي  أرباب (  2014  مع والصوالحة وعبيدات،  ولم تتعو
دور لإلعداد التقني في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية لدى  تشير أياًا  ل  وجود 

،  2015 مع ومحمود ونخرون، ولم تتعو ( 2015 الدراسة مع ومدوخ، اتعقت ب حي  الطالب المحاس
 (.2015 مطر ونخرون،

 نتائ  وتوصيات الدراسة . 12
 نتائ  الدراسة واستنتاجاتها    1.12

يوجد دور للتعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب من وجهة   .1
 .يس والطل ةأعااس هي ة التدر ننر 

يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب  .2
 . أعااس هي ة التدريس والطل ة المحاسب من وجهة ننر

يوجد دور لإلعداد العملي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات المهنية لدى الطالب  .3
 . اس هي ة التدريس والطل ةأعاالمحاسب من وجهة ننر 

يوجد دور لإلعداد األكاديمي في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية لدى الطالب  .4
 . أعااس هي ة التدريس والطل ةالمحاسب من وجهة ننر 

يوجد دور لإلعداد التقني في كلية فلسطين التقنية في تنمية الممارسات األخالقية لدى الطالب  .5
 . التدريس والطل ةأعااس هي ة ب من وجهة ننر المحاس
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توجد فروت ذات داللة  حصا ية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور التعليم المحاسبي   .6
في كلية فلسطين التقنية في تنمية مهارات الطالب المحاسب تعوى لمتغير الصعة والطالب، عاو  

 أعااس هي ة التدريس.وكانت تلك العروت جاست لصالر  ،هي ة التدريس(

 :  الدراسة توصيات  2.12
 يوصي ال احيون  اآلتي:  ،من نتا ج اوس ما توصلت  ليه الدراسة في
ارورا ربو المقررات الننرية  طبيعة سوت العم ، وأخالقيات وممارسات مهنة المحاس ة في   .1

 قطاي اوا. 
 العلمية. نة والمقررات ارورا أن تهتم كلية فلسطين التقنية  مقررات تتعلو   خالقيات المه .2
 منر الطالب فرص تدريب واسعة في متسسات وشركات ننرًا لاعف الت هي  العملي في الكلية. .3
 ارورا أن يولي أعااس هي ة التدريس أهمية  الغة لجوانب أخالقيات المحاسب. .4
ارورا أن تت ع الجامعات سب  جديدا في تدريب وتطوير الطل ة المحاسبين مي  ننام التدريب  .5

 اا.   ننمة المحاك
ارورا أن ترفع كلية فلسطين التقنية مستوى تعاونها مع متسسات المجتمع المحلي، والجهات  .6

 المختصة والجهات المتعاونة في مجال تدريب المحاسبين.

ارورا أن يكون هناك توافو وتكام  بين عم  نقا ات المحاس ة والمراجعة وبين كلية فلسطين   .7
 ة والعامة. المحلي الخاص التقنية ومتسسات المجتمع

 البحوث المستقبلية  3.12
 :كما يلي  عدد من ال حو  المستقبلية جراس  تقتري الدراسة 

 دراسة واقع التعليم المحاسبي في قطاي اوا في اوس معايير المحاس ة الدولية.  -
ببرامج   أعااس هي ة التدريس والطل ة جراس دراسة للكشف عن واقع التعليم المحاسبي من وجهتي ننر  -

 المحاس ة في الجامعات العلسطينية. 
 جراس دراسات حول مستوى األداس المحاسبي من النواحي المهنية واألخالقية للمحاسبين الجدد من وجهة   -

 ننر أرباب العم .
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  ائمة المراجب  
 المراجب العربية

الحاد  والعشرين، المتتمر العلمي اليال   (، احتياجات سوت العم  للتعليم المحاسبي في القرن 2004أحمد، سمير السيد، و
 ، جمهورية مصر العربية.اإلسكندريةللمحاسبين المصريين، 

سالمية، وتقييم الواع الحالي للمهنة، مجلة الجامعة اإل (، نحو تطوير مهنة المحاس ة في فلسطين 2010ال حيصي، عصام، و
 فلسطين.، (2(، العدد و18المجلد و

(، كعاسا مخرجات التعليم المحاسبي في الوفاس  متطل ات العم  المصرفي وسب  تطويرها وفو  2014م، والتا ب، عادل عبد السال
 28/4وت العم  في القطاي العام والخاص، المنعقد بتاريخ  نراس األكاديميين والمهنيين، متتمر تكام  مخرجات التعليم مع س

 ، األردن.2014 – 1/5 ل  

تطل ات سوت العم  من خريجي كليات اإلدارا والتجارا في القطاعين العام والخاص، الملتق  (، م2003الحبيطي، قاسم محسن، و
 ا.العربي لتطوير أداس كليات اإلدارا والتجارا في الجامعات العربية، سوري 

ل ة، مجلة  (، تقييم فاعلية التدريس في قسم المحاس ة  الجامعة اإلسالمية وذلك من وجهة ننر الط2005حلس، سالم عبدهللا، و
 فلسطين. -(، اوا 1(، العدد و13الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، اوا، المجلد و

 الحسا ات في اوس المعايير المحاسبية، الط عة اليالية، عمان، شركة مطا ع األرو.(، تدقيو 2012الذني ات، علي عبد القادر، و

االقتصاد واإلدارا، المجلد    –والمراجعة بدولة الكويت، مجلة جامعة الملك عبد العويو  (، مشاك  مهنة المحاس ة  1998الراشد، وا  ، و
 (.2(، العدد و16و

 (، عمان.1(، العدد و14المحاس ة في جامعة نل البيت، مجلة المنارا، المجلد و (، تقييم تدريس2006الرحاحلة، محمد ياسين، و

 الرسا   العلمية:

(، متطل ات تطوير مهنة المحاس ة،  ح  مقدم للمتتمر الوطني حول المحاس ة: المحاس ة  2006الشريف،  دريس عبد المجيد، و
صالي   ليبيا –جامعة طرابلس، طرابلس  –مهنة ومعايير تقييم وا 

العكر   (، م ادل المحاس ة المالية وتدقيو الحسا ات الممارسات الننرية والعملية، الط عة اليانية، القاهرا، دار2012العلو ، كمال، و
 العربي.

 القاهرا.  األوهر،جامعة  واالقتصاد،(، "القيم األخالقية اإلسالمية 2000محمد عبد الحليم، و ،عمر

م المحاسبي في الجامعات العلسطينية واألردنية من وجهة ننر المحاسبين والمشغلين في الشركات  (. واقع التعلي 2020العرا، عا د. و
 ة ماجستير اير منشورا، الجامعة اإلسالمية  غوا.التجارية: " دراسة مقارنة". رسال

م ، المتتمر العربي حول (، دور التعليم المحاسبي في صق  الخريجين  المهارات الالومة لسوت الع2014العطيمي، محمد معتاي، و
 التعليم العالي وسوت العم ، ليبيا.

لمحاسبي في الجامعات العمانية لمتطل ات سوت العم  في  (، مدى مال مة مناهج التعليم ا2009قطناني، خالد، وعويس، خالد، و
 ن  تداعيات األومة المالية، منشورات كلية الوهراس، مسقو، سلطنة عمان.
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(، مدى التوافو بين التعليم المحاسبي في الجامعات السودانية ومتطل ات بي ة األعمال 2016محمد أحمد، ومحمد، فتر اإلله 
لمحاسبين من وجهة ننر أرباب العم  وأعااس هي ة التدريس، المجلة العربية لامان جودا المعاصرا واالتحاد الدولي ل

 (.23(، العدد و9التعليم العالي، المجلد و

(: دور التعليم المحاسبي في ترسيخ الممارسات األخالقية لمهنة المحاس ة والتدقيو  2015بد اللطيف، ونخرون ومحمود، أسامة ع
 األردن. –تطبيقية عل  الجامعات األردنية، الجامعة األردنية، عمان  والحد من العساد: دراسة

لوجي للمحاسبين في الشركات العاملة في قطاي اوا، (، واقع تطور مهنة المحا ة بين الت هي  المهني والتكنو 2015مدوخ، خيام، و
 فلسطين.  –رسالة ماجستير اير منشورا، الجامعة اإلسالمية، اوا 

(، دور الت هي  العلمي والعملي للمحاسبين القانونيين عل  تطوير مهنة المحاس ة والمراجعة، رسالة ماجستير  2007المري ، سلوى، و
 مهورية مصر العربية.اير منشورا، جامعة االسكندرية، ج

منصوص  (، االرتقاس  التعليم المحاسبي الجامعي لتحقيو الشروا ال2015مطر، محمد ونور، عبد الناصر، والرمحي، ناال، و
عليها في معايير التعليم المحاسبي الدولية، المتتمر العلمي المهني الدولي الحاد  عشر: نحو عالمية مهنة المحاس ة  

 ، جمعية المحاسبية القانونيين األردنيين، عمان، األردن.2015لول/ / أي 10 – 9والتدقيو، 

 المتتمرات والملتقيات واأليام الدراسية:

(، 1(: م وت سياسات التعليم العالي في ن  توجيهات التنمية، مجلة مستقب  التربية العربية، المجلد و2010نوف ، محمد نعمان و
 (.3العدد و

 https://www.ptcdb.edu.ps/ar/aboutطين التقنية، الرا و: الموقع اإللكتروني لكلية فلس

 ة المراجب ا جنبي
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 نسخة عاو هي ة التدريس –است انة الدراسة 
  كلية فلسطين التقنية

 

 قسم األعمال اإلدارية والمالية 

  تخصص محاسبة وتمويل

  

 
 ا عماد ا دارية والمالية.السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم 

أعااس  س دراسة  عنوان: "واقع التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية من وجهة ننر يقوم ال احيون بإجرا
 "، وذلك بهد  الحصول عل  درجة ال كالوريوس من تخصص المحاس ة والتموي .هي ة التدريس والطل ة

ها من هذا  ستقصاس متكدين لكن أن المعلومات التي سنحص  عليونكون شاكرين لكم تعالكم  اإلجا ة عن هذا اال
ننا  ذ نشكركم عل  كريم تعاونكم ونتمن   االستقصاس ستعام   سرية، ولن تستخدم  ل  ألاراا ال ح  العلمي فقو، وا 

 لكم دوام التوفيو. 
 ال احيون:        

 أني                        الجنس:            ذكر
    وات سن 10 – 6                سنوات ف ق   5 الخدمة:   سنوات 
 سنة  15أكير من                                 سنة  15 –11    

 ماجستير            كالوريوس          المستوى التعليمي:
 دكتورا               

 
 

 نانياو: فقرات االستبانة 
 الموافقة درجة  الت هي  األكاديمي م.

كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

تقدم الكلية مقررات دراسية محاسبية تتناسب مع طبيعة  . 1
 النرو  المحيطة.

     

يشر  عل  برنامج المحاس ة أعااس هي ة تدريس عل  درجة   . 2
 عالية من الكعاسا.

     

      األكاديمي للطالب. يحرص أعااس هي ة التدريس عل  الت هي    . 3
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ية تتناسب مع يقدم برنامج المحاس ة مواوعات محاسبية ننر  . 4
 قدرات الطل ة. 

     

      تعوو المقررات الدراسية ميول الطالب نحو مهنة المحاس ة. . 5
      تساعد المقررات الننرية عل  فهم اإلطار والمعايير المحاسبية. . 6
دراسية ننرية مترا طة ومتسلسلة حسب سنوات  يوجد مقررات  . 7

 اإلعداد للمحاسب.
     

بتحدي  برامجها ومقرراتها المحاسبية للتوافو مع  تقوم الكلية . 8
 تطور المهنة.

     

كبيرا  الت هي  العملي  م.
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

      خارجية.تتير الكلية للطالب فرصة التدريب في متسسات  . 1
يتوفر  الكلية مختبرات لتدريب الطل ة عل  ممارسة مهنة   . 2

 المحاس ة.
     

يتامن تخصص المحاس ة مقررات عملية تساعد الطالب عل    . 3
 التكيف مع بي ة العم  مستق اًل.

     

يتوفر  الجامعة مقررات عملية تعوو مهارات الطالب في   . 4
 والتدقيو.مجاالت المحاس ة 

     

يح  عاو هي ة التدريس عل  تطبيو القيود والمعايير  . 5
 المحاسبية  شك  عملي.

     

تقدم الكلية برامج محاسبية تسهم في تطوير أداس الطالب في   . 6
 استخدام الحاسوب. 

     

      يتوفر مواوعات ترت و  التقنيات المحاسبية الحديية.  . 7
تطبيو المعايير المحاسبية عبر البرامج تقدم الكلية سب   . 8

 الحاسوبية.
     

 
 درجة الموافقة  الممارسات المهنية م.

كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

تعد البرامج التي تقدمها الكلية مناس ة لنرو  وسوت العم   . 1
 في قطاي اوا.
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تناسب طبيعة العم   يكتسب الطالب المهارات والقدرات التي  . 2
 في قطاي اوا.

     

      يمتلك الطالب المهارات الكافية ليكن مدققًا للحسا ات مستق اًل. . 3
تقدم الكلية برامج أكاديمية تتنوي فيها أنواي المحاس ة التي يمكن  . 4

 للطالب أن يكتسبها.
     

النواحي المهنية  تهتم الكلية بجوانب ممارسة مهنة المحاس ة من   . 5
 واألخالقية. 

     

      يخاع الطالب لعدد ساعات كافي لتطوير مهاراته وقطراته. . 6
لب فترا تدريب تجعله قادرًا عل  االندماج تمنر الكلية الطا . 7

  متطل ات سوت العم  المحاسبي.
     

يشجع عاو هي ة التدريس الطل ة عل  تطبيو المعايير  . 8
 المحاسبية الدولية. 

     

 درجة الموافقة  الممارسات األخالقية م.
كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

      يات مهنة المحاس ة.تهتم الكلية   خالق . 1
      تخصص الكلية مقررات دراسية لتنمية أخالت مهنة المحاس ة. . 2
      تحر  الدقة لدى طلبتها.تتامن برامج الكلية مواوعات تعوو   . 3
يح  عاو هي ة التدريس الطل ة عل  المويوقية في جمع   . 4

 البيانات والمعلومات المحاسبية.
     

ة التدريس الطل ة عل  تحر  الصدت في  يشجع عاو هي  . 5
  جراس المعامالت المحاسبية.

     

      تنمي الكلية روي التعاون لدى طلبتها. . 6
تقيم الكلية ندوات وور  عم  لتطوير الممارسات األخالقية  . 7

 لمهنة المحاس ة.
     

      توفر الكلية أدوات تقويم الكتساب الطل ة ألخالقيات المهنة.  . 8
 

 نسخة الطل ة  – ( است انة الدراسة 3ملحو رقم و
  كلية فلسطين التقنية
 أعمال إدارية ومالية 

  تخصص محاسبة وتمويل
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  كالوريوس( األعواس. -طل ة المحاس ة ودبلوم 

اس هي ة التدريس  أعايقوم ال احيون بإجراس دراسة  عنوان: "واقع التعليم المحاسبي في كلية فلسطين التقنية من وجهة ننر  
 "، وذلك بهد  الحصول عل  درجة ال كالوريوس من تخصص المحاس ة والتموي .والطل ة

 اإلجا ة عن هذا االستقصاس متكدين لكن أن المعلومات التي سنحص  عليها من هذا  ونكون شاكرين لكم تعالكم 
ن نا  ذ نشكركم عل  كريم تعاونكم ونتمن  االستقصاس ستعام   سرية، ولن تستخدم  ل  ألاراا ال ح  العلمي فقو، وا 

 لكم دوام التوفيو. 
 ال احيون: منتصر أحمد حجاو         

 نسمة سيد سعيد                                                                        
 اادا  ياد أبو ريحان         

 
 أني         ذكر                 - الجنس:
  كالوريوس  دبلوم          -البرنامج:

 
 يانيًا: فقرات االست انة

 درجة الموافقة  الت هي  األكاديمي م.
كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

تقدم الكلية مقررات دراسية محاسبية تتناسب مع طبيعة  . 1
 النرو  المحيطة.

     

درجة يشر  عل  برنامج المحاس ة أعااس هي ة تدريس عل   . 2
 عالية من الكعاسا.

     

      يحرص أعااس هي ة التدريس عل  الت هي  األكاديمي للطالب. . 3
برنامج المحاس ة مواوعات محاسبية ننرية تتناسب مع يقدم  . 4

 قدرات الطل ة. 
     

      تعوو المقررات الدراسية ميول الطالب نحو مهنة المحاس ة. . 5
      عل  فهم اإلطار والمعايير المحاسبية.  تساعد المقررات الننرية . 6
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سنوات  يوجد مقررات دراسية ننرية مترا طة ومتسلسلة حسب  . 7
 اإلعداد للمحاسب.

     

تقوم الكلية بتحدي  برامجها ومقرراتها المحاسبية للتوافو مع  . 8
 تطور المهنة.

     

كبيرا  الت هي  العملي  م.
 جداً 

 منخعاة منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

      تتير الكلية للطالب فرصة التدريب في متسسات خارجية. . 1
مختبرات لتدريب الطل ة عل  ممارسة مهنة يتوفر  الجامعة  . 2

 المحاس ة.
     

يتامن تخصص المحاس ة مقررات عملية تساعد الطالب عل    . 3
 التكيف مع بي ة العم  مستق اًل.

     

ية تعوو مهارات الطالب في يتوفر  الجامعة مقررات عمل . 4
 مجاالت المحاس ة والتدقيو.

     

التدريس عل  تطبيو القيود والمعايير يح  عاو هي ة  . 5
 المحاسبية  شك  عملي.

     

تقدم الكلية برامج محاسبية تسهم في تطوير أداس الطالب في   . 6
 استخدام الحاسوب. 

     

      ية الحديية. يتوفر مواوعات ترت و  التقنيات المحاسب . 7
البرامج  تقدم الكلية سب  تطبيو المعايير المحاسبية عبر  . 8

 الحاسوبية.
     

 درجة الموافقة الممارسات المهنية  م.
كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

تعد البرامج التي تقدمها الكلية مناس ة لنرو  وسوت العم   .1
 في قطاي اوا.

     

سب الطالب المهارات والقدرات التي تناسب طبيعة العم  يكت .2
 اوا.في قطاي 

     

      يمتلك الطالب المهارات الكافية ليكن مدققًا للحسا ات مستق اًل. .3
تقدم الكلية برامج أكاديمية تتنوي فيها أنواي المحاس ة التي يمكن  .4

 للطالب أن يكتسبها.
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رسة مهنة المحاس ة من النواحي المهنية تهتم الكلية بجوانب مما .5
 واألخالقية. 

     

      يخاع الطالب لعدد ساعات كافي لتطوير مهاراته وقطراته. .6
تمنر الكلية الطالب فترا تدريب تجعله قادرًا عل  االندماج  .7

  متطل ات سوت العم  المحاسبي.
     

ايير يشجع عاو هي ة التدريس الطل ة عل  تطبيو المع .8
 المحاسبية الدولية. 

     

 
 
 درجة الموافقة  األخالقيةالممارسات  م.

كبيرا 
 جداً 

منخعاة  منخعاة متوسطة كبيرا
 جداً 

      تهتم الكلية   خالقيات مهنة المحاس ة. . 1
      تخصص الكلية مقررات دراسية لتنمية أخالت مهنة المحاس ة. . 2
      عوو تحر  الدقة لدى طلبتها.تتامن برامج الكلية مواوعات ت . 3
عاو هي ة التدريس الطل ة عل  المويوقية في جمع  يح   . 4

 البيانات والمعلومات المحاسبية.
     

يشجع عاو هي ة التدريس الطل ة عل  تحر  الصدت في   . 5
  جراس المعامالت المحاسبية.

     

      تنمي الكلية روي التعاون لدى طلبتها. . 6
الممارسات األخالقية م الكلية ندوات وور  عم  لتطوير تقي . 7

 لمهنة المحاس ة.
     

      توفر الكلية أدوات تقويم الكتساب الطل ة ألخالقيات المهنة.  . 8
 
 
 


