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  ملخص الدراسةملخص الدراسة

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي  معرفة إلى الدارسة هذه هدفت
إتباع  تم وقد للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة،

على  وزعت استبانة صممت فقد الدراسة أهداف الدراسة، ولتحقيق هذه في التحليلي الوصفي جالمنه
المحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في  الدراسة المكون من مجتمع

) 73استبانة، وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )100الموزعة ( اناتاالستب عدد وبلغقطاع غزة، 
 %.73استبانة، أي أن نسبة االستجابة بلغت 

وجـود عالقـة بـين الــتأهيل التكنولـوجي أوًال:  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة مـن النتـائج مـن أهمهـا
، وذلك من خالل قيام الجامعات الفلسطينية باستخدام للمحاسب وواقع مهنة المحاسبة في قطاع غزة

قيـــات بـــرامج أكاديميـــة متطـــورة فـــي تعلـــيم المحاســـبين وتحلـــي المحاســـب الفلســـطيني بكافـــة قـــيم وأخال
، ثانيـًا: وجـود واإلدراكيـةوسلوكيات المهنة وتلبية التعليم المهني لمتطلبات تطوير المهـارات المعرفيـة 

ــيم المهنــي والواقــع الفعلــي لمهنــة المحاســبة فــي قطــاع غــزة ، وذلــك مــن خــالل عالقــة بــين واقــع التعل
المحاســبية عنــد بــرامج المحاسـبة المختلفــة، وغيرهــا بحيــث اسـتخدام الشــركات للحاســوب فــي األعمـال 

 واستخدامها لتكنولوجيا المعلومات في مهنة المحاسبة يساعد على اعـداديحقق لها العديد من المزايا 
تطوير مهنة المحاسبة في قطاع ثالثًا: وجود معوقات تواجه عملية  ،القوائم المالية بشكل أسرع وأدق

، حيث يوجـد هنـاك عـدم وعـي ألصـحاب الشـركات بمهنـة المحاسـب داخـل الشـركة، وعـدم وجـود غزة
المحاسـب داخـل الشـركة وعـدم وجـود قـانون سـبة والـدور الـذي يقـوم بـه المحا قانون شامل ينظم مهنـة

 .مالئم للواقع العمليشامل ينظم مهنة المحاسبة بشكل 
أوًال: ضرورة تناسق برامج ومنهجيات أقسام  وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها

صادية والمهنية والتكنولوجية، وأهمية تشجيع أقسام المحاسبة وتطويرها بحيث تواكب التطورات االقت
المحاسبة على وضع األطر المالئمة لتقويم التعليم المحاسبي بأبعاده المختلفة، ثانيًا: أهمية تبني 
تطوير التعليم المحاسبي بمفهومه الواسع الذي يشتمل على تطوير الجوانب البحثية وتطوير العملية 

وير المهنة مع ضرورة وضع إطار استراتيجي لهذا التطوير، ثالثُا: التعليمية والمساهمة في تط
االهتمام بالجانب األخالقي والقيم اإلسالمية في برامج التعليم المحاسبي، رابعًا: االهتمام ببرامج 
الدراسات العليا في المحاسبة لمقابلة احتياجات التنمية، والتأكيد على أهمية وضرورة تطوير برامج 

العليا واإلسراع باستحداث برنامج للدكتوراه في المحاسبة بما يمكن من الوفاء باحتياجات الدراسات 
المجتمع، خامسًا: االهتمام بالدعم المادي والمعنوي لعضو هيئة التدريس لتنمية قدراته على 

ه التدريس وتطوير الخطط والبرامج والمقررات واستخدام التقنية إلى جانب تشجيعه على تنمية قدرات
 البحثية.
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AAbbssttrraacctt    
The reality of accounting profession between professional preparation and 

technological qualification 

This study aims to identify the reality of accounting profession between professional 
preparation and technological qualification for active accountants of companies 
operating in Gaza strip. 
Analytical approach applied was descriptive in this study by using  a questionnaire 
designed and distributed to a sample of accountants of companies operating in Gaza 
strip, the number of questionnaires distributed were (100) questionnaire, the number of 
questionnaires received were (73) questionnaire. And the percentage of responsiveness 
was 73%. 

The study concluded that: firstly: the existence of a relations between technological 
qualification for accountant and the reality of the accounting profession in the Gaza 
Strip, through the establishment of a Palestinian universities using advanced academic 
programs in the education of accountants and analysis Palestinian accountant with all 
the values and the ethics and behavior of the profession and to meet the vocational 
education to the requirements of the development of cognitive skills, cognitive, 
Secondly: the existence of a relations between the reality of vocational education and 
the actual reality of the accounting profession in the Gaza Strip, and through the use of 
corporate computer in the accounting business when the programs of various 
accounting, and other so achieves its many advantages and use of information 
technology in the accounting profession that helps to prepare financial statements faster 
and more accurate,Third: the existence of obstacles that facing the development of the 
accounting profession in the Gaza Strip, where there is a lack of awareness of the 
company owners, the profession of accountant within the company, and the absence of a 
comprehensive law to regulate the accounting profession and the role of the accountant 
within the company and the absence of a comprehensive law to regulate the accounting 
profession appropriately practical reality. 

Based upon these findings, the researcher suggested the following 
recommendations: 

- The necessity for improving the existing accounting academic programs suitable 
for the current economical, professional, technological developments.   

- To encourage academic accounting departments to enhance the accounting 
education thru suitable framework construction.  

- The need to adopt the accounting education improvement in it’s widen concept thru 
improving the research aspects & the whole educational process, contributing in the 
development of the profession with the need to set a proper strategical framework.   

- To follow the ethical & Islamic values in accounting educational programs. 
- give more attention to post graduate studies’ programs to meet the developmental 

needs, and emphasize the importance of developing these programs and obtain new 
doctorate programs up to the level of meeting the society needs. 

- Provide financial and personal support for the academic staff to enhance their 
teaching abilities. and set better plans, programs, and using technology beside 
encouraging them to enhance their research abilities.  
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 اهداء
 
 

  حمل اسمه ب�ل فخرأ �� منإ

 أ�ي العز�ز

علمت�ي ا�� من  إ�� من تتسابق ال�لمات لتخرج مع��ة عن مكنون ذا��ا

 الصمود مهما بدلت الظروف وعانت الصعاب 

 أمي الغالية

ع��  آثرو�يإ�� من  ال��يئة إ�� القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس

 نفسهم أ

 خوا�ي وأخوا�يإ

 

 إ
ً
 أهدي هذا ا�جهدليكم جميعا



 ه 
 

 

 

 

 

 تقديروشكر 
�عد حمد هللا وشكره ع�� أن َمْن عليا بإ��اء هذه الرسـالة أتوجـه 

 بالشكر ا�جز�ل إ�� الدكتور الفاضل

 د. عصام البحي��ي

والشــــــكر موصــــــول إ�ــــــ� جميــــــع  الــــــذي أشــــــرف ع�ــــــ� هــــــذه الرســــــالة

املحاســبة بالــذكر قســم  وأخــص التجــارةالكــرام �ــ� �ليــة  أســاتذ�ي

 والتمو�ل

خالص الشكر والتقدير مع
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 :مقدمة
تواجــــــه مهنــــــة المحاســــــبة فــــــي الوقــــــت الحاضــــــر العديــــــد مــــــن التحــــــديات، كتكنولوجيــــــا المعلومــــــات، 

وقـــد أدى ظهـــور العولمـــة والتغيـــرات فـــي بيئـــة  هنـــة.والخصخصـــة، والتجـــارة العالميـــة، وأخالقيـــات الم

األعمال والتطور الكبير إلى إعادة النظـر فـي المعالجـات المحاسـبية، وذلـك نتيجـة لوجـود الحواسـيب 

المتضمنة على االنترنت وعمليات الحوسبة واسعة االنتشار، ومن خـالل التجـارة االلكترونيـة، األمـر 

ر تعقيــدا، وأوجــب قيــام المحاســبين بضــرورة التكيــف ومجــاراة الــذي جعــل مــن المعلومــات الماليــة أكثــ

األمــور الجديــدة بزيــادة معــرفتهم فــي مجــال الحاســوب واالنترنــت، للتــأقلم مــع بيئــة األعمــال المتغيــرة 

بشكل مستمر، واألخذ بعين االعتبار تأثير بيئة تكنولوجيا المعلومات على مهنة المحاسبة والتدقيق.  

في الوقت الحاضر تغيرًا متسارعًا في بيئة أعمالها، وتعد الثـورة التكنولوجيـة تشهد منظمات األعمال 

والمعلوماتيـــة مـــن ابـــرز معـــالم هـــذا التغيـــر فـــي الوقـــت الحاضـــر. كمـــا أن منظمـــة األعمـــال التـــي ال 

تتماشى مع هذه التطورات والتركيز على اسـتخدام تقنيـات المعلومـات، وال تحسـن اسـتخدام األسـاليب 

الحديثة، سوف يتعرض بقاءها واستمرارها للتساؤل. فيجب أن نعمل على تحفيز طاقـات  التكنولوجية

األفراد اإلبداعية، وتعزيز القدرة التنافسية، والتسلح بثقافة اإلبداع والتطوير واألداء الجماعي، وٕاتاحـة 

قــدراتهم. فرصــة الــتعلم أمــام العــاملين فــي المنظمــة، مــن اجــل تنميــة معلومــاتهم، وتطــوير مهــاراتهم، و 

ويمكــن القــول بــان تكنولوجيــا المعلومــات تمثــل فــي الوقــت الحاضــر تحــديا حقيقيــا لمهنــة المحاســبة، 

 ،وأبـــو زر ،(دهمـــش حيـــث يتطلـــب األمـــر مـــن المحاســـب اإللمـــام والمعرفـــة بهـــذه التطـــورات الجديـــدة

2008(. 

 مشكلة الدراسة: 
التكنولــوجي وضــرورة اإللمــام بالمعرفــة نظــرًا لمــا تشــهده بيئــة األعمــال مــن التغيــر المتســارع والتطــور 

التكنولوجية و تسـخيرها فـي خدمـة المحاسـبة، فقـد أدى ذلـك إلـى البحـث عـن كفـاءات وقـدرات جديـدة 

بخـــالف المعرفـــة المحاســـبية، لدرجـــة أن الـــبعض بـــدا يعتقـــد أن المحاســـب تحـــول إلـــى مجـــرد مـــدخل 

لمطلوبـة، و إن كانـت ضـرورية إال بيانات، في حين يرى البعض اآلخر أن هذه المـؤهالت الجديـدة ا

، انه البد من أن يرافقها تطوير التأهيل المحاسبي نفسه بما يتالءم مـع هـذه القـدرات واالسـتفادة منهـا

تمثل مشكلة الدراسة في معرفة الواقع الفلسطيني في هذا المجال و يكون حل المشكلة في محاولة وت

 اإلجابة على التساؤالت التالية: 
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 مهنة المحاسبة؟ تطور ذي يساهم به التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي في واقعما الدور ال .1

 مهنة المحاسبة؟ تطورما عالقة التأهيل المهني للمحاسبين بواقع  .2

 مهنة المحاسبة؟  تطورما عالقة التأهيل التكنولوجي للمحاسبين بواقع  .3

 في قطاع غزة؟ مهنة المحاسبة ما معوقات تطور .4

 ة: متغيرات الدراس
 المتغيرات المستقلة: 

 وتشتمل على متغيرين هما: 

  :التأهيل المهني للمحاسبين: وتتضمن تأهيل المحاسب فيما يتعلق بـ .أ 

 التأهيل األكاديمي الجامعي للمحاسب.  •

 التأهيل المهني المتخصص وذلك عبر الدورات التدريبية ذات العالقة.  •

  :المحاسب فيما يتعلق بـالتأهيل التكنولوجي للمحاسبين: وتتضمن تأهيل  .ب 

 األساليب الحديثة والحاسبات المستخدمة في تطوير التعليم والتأهيل التكنولوجي.  •

 مدى استخدام التكنولوجيا من قبل المحاسبين.  •

 المتغير التابع: 

ى رأس عملهم في الشـركات العاملـة فـي القائمين علو مهنة المحاسبة للمحاسبين العاملين تطور واقع 

 ويمكن قياس ذلك من خالل:  ةقطاع غز 

 جودة التعليم األكاديمي المحاسبي.  •

 مدى كفاءة وتأهيل المحاسبين تكنولوجيًا لمتطلبات سوق العمل.  •

 فرضيات الدراسة: 
 توجد عالقة بين التعليم المهني والواقع الفعلي لمهنة المحاسبة في قطاع غزة" .1

 مهنة المحاسبة في قطاع غزة"الفعلي ل واقعوالتوجد عالقة بين الـتأهيل التكنولوجي للمحاسب  .2

 توجد معوقات تواجه عملية تطوير مهنة المحاسبة في قطاع غزة" .3

اســتجابات عينــة الدراســة حــول واقــع مهنــة المحاســبة بــين توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية فــي  .4

ي الشركات التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم ف
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العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة تعـــزى للمتغيـــرات الشخصـــية التاليـــة (الجـــنس، المؤهـــل العلمـــي، المؤهـــل 

 المهني، بلد الدراسة، مكان العمل، نوع القطاع، سنوات الخبرة، طريقة مسك الحسابات).

 أهمية الدراسة: 

مســتوى األفــراد أو علـــى تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن الــدور الــذي تلعبــه مهنــة المحاسبــــة ســـواء علــى 

مســتوى المؤسســات والقطاعـــات مــن حيـــث توجيــه القـــرارات االقتصــادية، وتـــزداد أهميتهـــا كلمـــا زادت 

معــايير الشــفافية للمؤسســات، وبهــذا يمكــن أن نعتبــر مهنــة المحاســبة بأنهــا عصــب الحيــاة للمنشــآت 

  :االقتصادية، وبذلك يمكن أن نلخص أهمية الدراسة على النحو التالي

ــــه التركيــــز  .1 ــــرامج تكفــــل تأهلي ــــًا وفــــق منهــــاج وخطــــط وب ــــأهيًال أكاديمي ــــل المحاســــب ت ــــى تأهي عل

أهيله تأهيًال سليمًا لما يقوم به المحاسب من دور هام داخل الشركات ومتطلبات سوق العمل وت

  ،والعامة والمؤسسات الخاصة

ـــات لمواجهــة التحــديات  .2 ـــا المعلومــ ـــالل تكنولوجيـــ التركيــز واالهتمــام بالمنــاهج األكاديميــة واستغــــــــ

التـــــــي تواكـــــب مهنـــــة المحاســـــبة، وتبنـــــي اإلرشــــــــــــادات والتوجيهـــــات العالميـــــة لمتطلبـــــات تأهيـــــل 

 المحاسبين. 

ي رفع مستوى الجودة لألعمـال، تتمثل تكنولوجيا المعلومات بأنها ما هي إال المحرك الرئيسي ف .3

والتــي أحــدثت تحــوًال كبيــرًا فــي الــدور الجديــد للمحاسبيـــــن لكــي يصــبحوا أكثــــر فاعليـــة فــي خدمــة 

 اإلدارة. 

  أهداف الدراسة:
علـــى إن الهـــدف الرئيســــــــي لهــــــــذه الدراســـــــة هـــو بيـــــــان أثـــر التأهيـــل المحاســـبي والتأهيـــل التكنولـــوجي 

 مهنة المحاسبة في قطاع غزة. لي لالواقع الفع

 كذلك هناك العديد من األهداف الفرعية ومنها: 

فـــــي مواجهــة التحــديات التــي بيــان مــدى أهميــة تأهيــل المحاســب وٕالمامــه بتكنولوجيــا المعلومــات  .1

 تواكب مهنة المحاسبة. 

معلومـات فـي تطـوير وتحسـين التأهيــــل المحاسبـــــي التأكيد على دور إدارة المعرفة وتكنولوجيـا ال .2

 وفقا لمتطلبات سوق العمل الفلسطيني. 
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  :الدراسات السابقة
 الدراسات العربية: أوًال: 

نحــو تطـــوير مهنــة المحاســبة فـــي فلســطين وتقيـــيم " :بعنـــوان، ) 2010( البحيصــي،دراســة  .1

 . "الوضع الحالي للمهنة

واقـــع الحــــالي لمهنـــة المحاســـبة فـــي فلســــطين مـــن وجهـــة نظــــر هـــدفت هـــذه الدراســـة التــــي تقـــيم ال

خصيصـًا لهـذا الغـرض وتوزيعهـا  استبانةالممارسين لها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تصميم 

 264استبانة بشـكل عشـوائي و تـم اسـترداد  500وقد تم توزيع  على عينة من الممارسين للمهنة

، فقـد تـم االستبانةات التي تم الحصول عليها عبر ، ومن خالل تحليل البيانمنها صالحة للتحليل

التوصل إلى أن مهنة المحاسبة تعاني من وضـع ضـعيف فـي فلسـطين، وأن أهـم خصـائص هـذا 

الوضع هو غياب قانون ينظم المهنـة، ونظـرة المجتمـع المتدنيـة للمهنـة، وعـدم وجـود بـرامج تعلـيم 

محاســـبة لـــدى أصـــحاب الشـــركات، مســـتمر للمحاســـبين، وعـــدم وضـــوح مفهـــوم المحاســـبة ودور ال

وضــعف اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي اتخــاذ القــرارات، وخصــائص أخــرى حالــت للوصــول 

وضـع عـدة تـم قـد فإلى هذا المستوى الضعيف للمهنة، ومن أجل تغيير هذا الواقـع إلـى األفضـل، 

لومـــات تنظـــيم مهنـــة المحاســـبة، وزيـــادة وعـــي مســـتخدمي المع :توصـــيات ومقترحـــات ومـــن أهمهـــا

المحاسـبية بأهميــة وكيفيــة اسـتخدامها، وزيــادة وعــي أصــحاب الشـركات بــدور المحاســب، وتطــوير 

 دور الجمعيات المهنية في تنظيم وتطوير المهنة. 

ـــو زردراســـة  .2 ـــوان:  2010، ( دهمـــش وأب ـــا المعلومـــات  إدارة ")، بعن ـــين تكنولوجي ـــة ب المعرف

 . "والتأهيل المحاسبي

المعرفــــة وتكنولوجيــــا المعلومــــات علــــى تنميــــة قــــدرات  إدارةيــــد أثــــر هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى تحد

المحاسب المهنية ومدى مواكبته للتطور التكنولوجي المتزايد في بيئة األعمـال، كمـا وأكـدت علـى 

ضرورة إلمام المحاسب بالمهارات التكنولوجية المعاصرة والتركيز على استخدام المعرفة، لما كان 

 جاح واألثر الكبير على مهنة المحاسبة بشكل عام. لها الوقع الكبير على ن

وفي رأي الباحثان بأنه دور النهوض بالمهنـة ورفـع مسـتواها يقـع علـى عـاتق الجامعـات والمعاهـد 

هـو مطلـوب منهـا لمواجهـة  المتخصصة بتدريس المحاسبة والجمعيات المهنية، من أجل تلبية مـا

 التحديات والتغيرات والمستجدات الجديدة. 
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يـرتبط بشـكل وثيـق مـع برنـامج  أنالمعرفة في أقسام المحاسبة يجـب  إدارةوصلت إلى أنه دور وت

تطبيــق التكنولوجيــا ونظــم المعلومــات الحديثــة مـــن خــالل تــدريب الطلبــة علــى نمــاذج تكنولوجيـــة 

تطبيقيــة ونظريــة موضــوعة بشــكل جيــد، وهــذا األمــر يتطلــب تأهيــل مدرســي المحاســبة فــي كليــات 

 وا قادرين على القيام بهذه المهمة. ليكون اإلدارة

العوامــل الشخصــية المــؤثرة علــى الطالــب مــن " :بعنــوان، ) 2008، ( صــيام و رحاحلــةدراســة  .3

 .  "التعليم الجامعي المحاسبي اإللكتروني دراسة حالة

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى إبــــراز أهميــــة اســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات فــــي التــــدريس الجــــامعي 

اس مــــدى إدراك أعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــي األقســــام المحاســــبية فــــي الجامعــــات المحاســــبي وقيــــ

األردنية لتلك األهمية إضافة إلى تحديد مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والمزايـا التـي يحققهـا 

هـــذا االســـتخدام فـــي ضـــمان جـــودة التعلـــيم العـــالي. اســـتخدم الباحثـــان المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي 

طالبـــا وطالبــــة فـــي كليــــة  168وتكونــــت عينـــة الدراســـة مــــن  االســـتبانةهــــي  وكانـــت أداة الدراســـة

 والعلوم اإلدارية.  االقتصاد

هميــة اســتخدام ألأعضــاء هيئــة التــدريس فــي قســم المحاســبة  ادراك وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن

تكنولوجيا المعلومات في التدريس الجامعي ال يـزال محـدود بسـبب معوقـات تتعلـق بأعضـاء هيئـة 

 تدريس واإلمكانات المادية المتاحة. ال

ــوان:  2007، ( المــريشدراســة  .4 ــانونيين ")، بعن ــي للمحاســبين الق ــل العلمــي والعمل دور التأهي

  ".على تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة

تطــوير  فــي هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحليــل دور التأهيــل العلمــي والعملــي للمحاســبين القــانونيين 

علــى  تــم االعتمــادحاســبة والمراجعــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك أداء مهنــة الم

ـــم القيـــامالمـــنهج االســـتقرائي والمـــنهج االســـتنباطي و  باســـتقراء الدراســـات المختلفـــة فـــي مجـــاالت  ت

محـــــاور البحـــــث الثالثـــــة وهـــــي " التعلـــــيم، والتـــــدريب، والخبـــــرة واألخـــــالق " وتـــــم تطبيـــــق المـــــنهج 

ل االســـتبانة الـــذي جـــرى كجانـــب مـــن الدراســـة التطبيقيـــة حتـــى يـــتم تحديـــد االســـتنباطي فـــي تحليـــ

العوامــل المرتبطــة بمهنــة المحاســبة والمراجعــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة ســواء مــا يتعلــق بالمشــاكل 

والقصور التي تواجه المهنة، وكذلك سبل تحقيق تطور المهنة وتقدمها،  ومن نتائج هـذه الدراسـة 

ــذا يتوجــب علــى  أن الجامعــة هــي المســئول ــيم فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة ول األول عــن التعل
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ــــب بالمعــــارف والمعلومــــات  ــــذي يــــزود الطال ــــى النحــــو ال الجامعــــة أن تعــــد خططهــــا وبرامجهــــا عل

األساسية وبما يتماشى مع ما يستجد من تطور على فروع المعرفـة المختلفـة، كمـا ويتوجـب علـى 

لى تطوير أداء مهنة المحاسـبة والمراجعـة انطالقـا مـن المؤسسات والمنظمات المهنية أن تعمل ع

االهتمام بالعنصر البشري لكي تتمكن المهنة من تأدية دورها في تحقيق التنمية االقتصادية. بمـا 

 ينعكس على تحقيق التنمية االجتماعية. 

 )، بعنوان:Dahawy et. Al، 2005(دراسة  .5

"The use of IT in teaching accounting in Egypt 

مـدى أثـر اسـتخدام وسـائل وأدوات تكنولوجيـا المعلومـات فـي التـدريس  تحديـد هدفت هذه الدراسـة إلـى

اســـتخدم المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وتـــم تصـــميم تـــم المحاســـبي بالجامعـــة األمريكيـــة بمصـــر، وقـــد 

 66د استبانة بنسبة عائ 150استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة " عينة الحصر الشامل " وعددها 

% مــــن اإلنــــاث ) علــــى المتــــدربين الــــذين يدرســــون  26% مــــن الــــذكور و 74% ( وكانــــت العينــــة 

للحصـــول علـــى شـــهادة المحاســـبة المهنيـــة التـــي يقـــدمها معهـــد التنميـــة اإلداريـــة بالجامعـــة األمريكيـــة 

 بمصر. 

صــاالت نتــائج وتوصــيات منهــا " ان اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتبعــدة وخرجــت هــذه الدراســة 

داخــل القاعــات الدراســية يــوفر القــدرة علــى خفــض التكــاليف، بينمــا تصــل المعلومــات إلــى عــدد أوســع 

مــن خـــالل اســـتخدام شـــبكة المعلومـــات وكـــذلك االســتجابة لمتطلبـــات ســـوق العمـــل، ومـــن التوصـــيات 

 ضرورة إيجاد مدربين مؤهلين بشكل جيد، وأيضا انشاء بنية تحتية متطورة. 

 األجنبية: الدراسات ثانيًا: 
1. (Chen et. al، 2010 )،entitled "Information technology competencies 

expected in undergraduate accounting graduates".   

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى المهــــارات والكفــــاءات التكنولوجيــــة المتوقعــــة مــــن خريجــــي 

من العديد من التحـديات ومـن أهـم هـذه التحـديات  المحاسبة وذلك نظرا لما يواجهه التعليم المحاسبي

هو تأثير تكنولوجيا المعلومات على مهنة المحاسبة، وقـد رأى البـاحثون ومـن خـالل اسـتطالع للـرأي 

ـــات  ســـيكونواأن خريجـــي المحاســـبة  ـــادرين علـــى اســـتخدام العديـــد مـــن البـــرامج مثـــل " جـــداول البيان ق

 قواعد البيانات.... الخ ". المالية، والرسومات التجارية، ونظم إدارة 
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و من النتائج التـي وصـلت لهـا الدراسـة ان المنـاهج الدراسـية ال تحتـوي بالقـدر الكـافي علـى مسـاقات 

مرتبطــة بشـــكل مباشـــر بتكنولوجيـــا المعلومـــات و بـــأن خريجـــي قســـم المحاســـبة لـــيس لـــديهم المهـــارات 

 الكافية بما يتناسب وسوق العمل.

علـــى تكنولوجيـــا المعلومـــات ودمــــج  تضــــمين المنـــاهج الدراســـية وقـــد أوصـــت الدراســـة علـــى ضـــرورة

 تكنولوجيا المعلومات بمقررات المحاسبة، وضرورة مواكبة سوق العمل. 

2. (Hislop، 2010 )،entitled " Knowledge Management as an ephemeral 

management fashion ".   

، وكــان مــنهج 2008إلــى  1998العقــد مــن  هــدفت هــذه الورقــة البحثيــة لفهــم فائــدة إدارة المعرفــة فــي

الدراســة أن اســتخدام الباحــث قواعــد البيانــات األكاديميــة للتحقيــق فــي مــدي الفائــدة األكاديميــة إلدارة 

المعرفــة وكــذلك الصــفحات اإللكترونيــة للشــركات وتوصــلت إلــى نتيجــة مفادهــا أن المســتوى المطــرد 

ــم تتبــع منحنــى علــى شــكل  2008إلــى  1998بــين للفائــدة األكاديميــة إلدارة المعرفــة التــي حــدثت  ل

جرس ولكنها تتبع منحنى تصاعديا، ومع ذلك يمكن القول أنه ال يزال مـن المبكـر جـدا القـول بشـكل 

قــــاطع مــــا إذا أصــــبحت إدارة المعرفــــة المؤسســــية إلــــى حــــد مــــا أنهــــا وضــــعت فــــي مجــــال الديمومــــة 

 واالستمرارية لتحقيق المتطلبات األكاديمية. 

3.   (Di Giorgio et. al، 2010 )،entitled " Knowledge Management and 

accountant education ".   

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور ادارة المعرفة في تعليم وتأهيل المحاسب، واستندت الدراسة إلى 

 مــن اأن فلســفة التطــوير التعليميــة يجــب أن تكــون متأصــلة فــي نفــوس المعلمــين، وذلــك لكــي يتمكنــو 

مفيدين لمجتمعهم ولبيئة األعمال، وهذه المساهمات  اتحويل طلبتهم إلى أناس أكفاء واألهم أن يكونو 

وقـدراتهم والتـي سـتمكنهم  كفـاءتهماإليجابية هي ما يتعلق بعصر المعرفـة ولـذلك سـيطور المحاسـبين 

لية، ومشـاركة من التفكير والتوصل إلى حلول جديدة للمشـكالت القديمـة والجديـدة بكـل حريـة واسـتقال

 خبراتهم مما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

، زودتنــا بقائمــة مفــاهيم محدثــة بمــا IFACوتوصــلت الدراســة إلــى أن اإلرشــادات المتمخضــة عــن الـــ 

يتعلــق بكيفيــة انشــاء أو خلــق المعرفــة " أو دور المــدارس والمعاهــد والمنظمــات بمــا تمنحــه للمحاســب 

 المبنية على مبادئ انسانية ستشكل فرقا وستكون مرجعية أفضل.  من معرفة " كما أن المعرفة
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 الحالية الدراسة تضيفه وما السابقة الدراسات على التعليق
 االهتمـام مسـتوى يظهـر ) واألجنبيـة والعربيـة المحليـة( السـابقة  للدراسـات المركـز العـرض إن .1

 وأثــر المنظمــات فــي لومــاتبتأهيــل المحاســب مهنيــا و تنميــة مهاراتــه بمجــال تكنولوجيــا المع

 االهتمـام هـذا مـن وبـالرغم ،الخدميـة أو اإلنتاجيـة أداء المنظمـات تحسـين علـى اسـتخدام ذلـك

 مازالـت المـنهج هـذا علـى المركـزة المحليـة الميدانيـة الدراسـات أن إال الدراسـة بموضـوع الكبيـر

 .ما لحد محدودة

 تكنولوجيـا المعلومـات جانـب علـى ركـزت فإنهـا المحليـة السـابقة الدراسـات مراجعـة خـالل مـن .2

دور تكنولوجيـا  بـين ربطـت الحاليـة الدراسـة ولكـن جانـب تأهيـل المحاسـب مهنيـا وحـده أو وحـده

 .المعلومات و دور التأهيل االكاديمي للمحاسب و اثر ذلك على مهنة المحاسبة

 واسـتخدمت ،التحليلي الوصفي المنهج استخدمت أنها في السابقة الدراسات مع الدراسة تتشابه .3

 أهـداف تحقيـق فـي االجتماعيـة للدراسـات مفيـدين كونهمـا واالستقصـاء للبحـث أداة االسـتبانة

 .المرجوة النتائج على بالحصول الدراسة

 اإلطـار صياغة وهو األول الجانب هامة جوانب ثالثة في السابقة الدراسات مناد الباحث استف .4

 بالدراسـات والمراجـع الكتـب هـو والثالـث اسـةالدر  فرضـيات صـياغة هـو والثـاني للدراسة النظري

 .السابقة

 .للدراسة كموضوع اختياره تم الذي الموضوع هذا الحظنا أهمية  ذكره سبق مما .5
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  واقع مهنة احملاسبة يف فلسطنيواقع مهنة احملاسبة يف فلسطني
 اإلطــــار المفــاهيمي لمهنــة المحـاسبــة: المبحث األول

 مهنـــة المحــاسبــة فـــي فلسطيـــنواقـــع : المبحث الثاني

 آداب وسلوكيات و وسائل تطوير مهنة المحاسبة: المبحث الثالث

 حث الرابع: الجمعيات المهنية في فلسطينبالم
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 :مقدمة
المحاسبة هي مهنة منظمة تختص بتسجيل وتبويب وتلخيص األحداث االقتصادية بصورة يمكن أن 

 قـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة بالوحـدة االقتصـادية، كمـا أن المحاسـبةتستفيد منها الجهات التي لها عال

هي علم ضمن العلوم االجتماعية يمتاز بمعرفة مصّنفة لها مادتها العلمية التي أمكن الوصول إليها 

 عن طريق الدراسة والخبرة معًا عبر مراحل مختلفة من الزمن. 

مهيـأة وفـق أسـس علميـة إضـافة إلـى ضـرورة  وعليه فإن ممارسة العمل المحاسبي تحتاج إلـى كـوادر

توافر القدرة الشخصية في الحكم على الكثير من األمور التي تهتم بها المحاسبة وتقع ضـمن العمـل 

 المحاسبي. 

وال يخفـى علينـا أن بـدء االهتمــام بالمحاسـبة وبضـرورة تـوافر األســس العلميـة لتعليمهـا وممارسـتها قــد 

مارســة األعمــال التجاريــة المختلفــة ومــن ثــم ضــرورة قيــاس نتائجهــا نشــأ وتطــور بنشــوء الحاجــة إلــى م

وتقديم البيانات والمعلومات التي يحتاجها األشخاص القائمون بتلك األعمال أو الجهات التـي يهمهـا 

 ذلك. 

والبد هنا أن نشير إلى أن المعلومات المحاسبية هـي األسـاس الـذي يعتمـد عليـه ماليـين المسـتثمرين 

م لتحديـــد قـــراراتهم االســـتثمارية، أو هكـــذا يفتـــرض فـــي األســـواق الناضـــجة، كمـــا أن فـــي ســـوق األســـه

المعلومات المحاسبية للشركات المدرجة في سوق المال لها دور رئيس في تحديـد قـرارات المقرضـين 

والممولين لمشاريعها الجديدة، وال يمكن المضي في قرارات مثل االسـتحواذ واالنـدماج دون معلومـات 

وثوقــة، وهــذا يقودنــا إلــى أن مهنــة المحاســبة والمراجعــة لهــا أهميــة وتــأثير ال يمكــن إغفالهمــا ماليــة م

علــى االقتصــاد الــوطني، لــذا فــإن تكــاتف الجهــود بــين جهــات عــدة مثــل وزارة الماليــة، وجهــاز الرقابــة 

ارة الماليـــــة واإلداريـــــة، وهيئـــــة ســـــوق المـــــال، ووزارة االقتصـــــاد الـــــوطني، وســـــلطة النقـــــد، ووزارة التجـــــ

والصــناعة لــدعم جمعيــة المحاســبين وضــمان تطبيــق معــايير المحاســبة والمراجعــة أمــر مطلــوب مــن 

أجل شفافية وٕافصـاح أفضـل وقـرارات رشـيدة مـن قبـل المسـتفيدين مـن المعلومـات المحاسـبية، وكـذلك 

مـــن أجـــل ضـــمان عـــدم حـــدوث مزيـــد مـــن األزمـــات الماليـــة التـــي قـــد تنهـــك اقتصـــادنا الـــوطني فـــي 

 المستقبل.

إن معظــم األزمــات التــي حــدثت فــي أســواق المــال العالميــة هــي أزمــات ماليــة تــرتبط بمهنــة المحاســبة 

والمراجعــة، وهــي أزمــات أثــرت فــي اقتصــاديات الــدول التــي حــدثت فيهــا، وهــذا مــا يــدفعنا إلــى التأكيــد 

بينهـا وبـين بأن تهتم الجهات التي ذكرتها سابقا بمهنـة المحاسـبة والمراجعـة وأن ترفـع درجـة التنسـيق 
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جمعيــة المحاســبين، وقبــل ذلــك ال مــانع مــن أن تًطلــع علــى الجهــود التــي بــذلت لتنظــيم المهنــة ومــا 

 يتطلبه األمر لضمان أعلى درجات الثقة في مخرجاتها من قبل المستفيدين منها كافة.

كما و تشكل مهنة المحاسبة أحد المهن التي تضطلع بدور اقتصادي و اجتماعي مهم على مستوى 

األفـــراد والمؤسســـات والقطاعـــات مـــن حيـــت توجيـــه قـــرارات تخصـــيص المـــوارد والقـــرارات االقتصـــادية 

 .)1ص: 2007 (كالب،

وتعـــد مهنـــة المحاســـبة هـــي حجـــر األســـاس إلنشـــاء اقتصـــاد وطنـــي قـــوي وعـــالمي مشـــرق فلـــذلك تـــم 

ـــة وعالميـــة عملـــت علـــى رفـــع شـــأن المحاســـ بة االعتنـــاء بالمهنـــة وأنشـــئ لهـــا هيئـــات ومنظمـــات دولي

 .)1ص: 2004 (مدونة المحاسب الفلسطيني، والمحاسب

وفي عالم مليء بالتطورات العلمية و التكنولوجية التي تحاول أمواج الفساد السيطرة عليه للمزيد مـن 

األربـــاح، و علـــى الـــرغم مـــن قوتهـــا إال أنهـــا غيـــر قـــادرة علـــى تخطـــي حـــاجز األخـــالق، وفـــي إطـــار 

بة والمســـاهمة فـــي تطـــوير االقتصـــاد ورفـــع مســـتوى االلتـــزام المصـــلحة العامـــة وتعزيـــز مهنـــة المحاســـ

بمعــايير المهنــة وزيــادة التوافــق فــي العــالم العربــي، وتحســين الثقــة فــي نوعيــة وموثوقيــة تقــديم تقــارير 

وتشــجيع تــوفير معلومــات ذات أداء عــالي الجــودة وتعزيــز أهميــة االلتــزام بقواعــد وأخالقيــات  ماليــة،

 المهنة.

وتوفير الوقت والجهد ألعضاء مهنة المحاسبة للتعامل مع التطـورات  ات الالزمة،هدف بناء المهار يو 

المحاســبية، ورفــع مســتوى قــيم مهنــة المحاســبة لجعلهــا أداة جــذب واســتقطاب باســتمرار أعضــاء ذوي 

 ورفـع مسـتوى تقـديم خـدمات ذات جـودة عاليـة مـن قبـل جميـع أعضـاء مهنـة المحاسـبة مستوى رفيع،

 ).5ص: 2008 (جمعة،
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 األول المبحث
 االطار المفاهيمي لمهنة المحاسبة

 تعريف المهنة:
 لغة: تعني العمل. والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة.

اصـطالحا: هــي مجموعـة مــن األعمــال التـي تتطلــب مهــارات معينـة يؤديهــا الفــرد مـن خــالل مهــارات 

 .معينة

صـل بـين  المهنـة والحرفـة حيـث والمهنة مصطلح حـديث فـي مجـال  تصـنيف األعمـال حيـث يـتم الف

ان الحرفة يتم اكتسابها عن طريق الممارسة دون االلتحاق بمؤسسات تعليمية عالية أمـا المهنـة فلهـا 

 البلتــــاجي،( متطلبــــات تعليميــــة للقيــــام بهــــا.(دور المؤسســــات التعليميــــة فــــي تطــــوير مهنــــة المحاســــبة

 ).17ص: 2004

 تعريف المحاسبة:
مــن  ــــد علــــى استخــــدام القــــدرات الذاتيــــة للمحاســبين فــي الحكــم علــى الكثيــرفالمحاسبــــة هــــي فـــن يعتم

االجتماعيـة  األحداث االقتصادية والمالية التي تواجه العمل المحاسبي، كمــا أنهــا علــم ضمــن العلـوم

ســــة والخبــــرة الدرا يمتــاز بمعرفــة مصــنفة لهــا مادتهــا العلميــة التــي أمكــــن الوصــــول إليهـــــا عــــن طــــريق

ـــًا عبــــر مراحــــل مختلفــة مــن الــزمن، وكــذلك فهــي مهنــة منظمــة تمــارس فــي الحيــاة العمليــة وفــق  معـ

ـــا بـــارزة بــين المهــن األخــرى التــي يحتاجهــا ـــا وتجعلهـ ـــف بهــ المجتمــع بصــورة دائمــة  خصوصــية تتصـ

 ).5ص :2009(قطناني،  ةومستمر 

وجـدنا مــن "لـذلك  مـن أصــله وركنـا أساسـيا فـي تطـويره، يعتبـر جـزء ءبالشـيبـالنظر إلـى أن التعريـف 

 "(مقومــات مهنــة المحاســبة والمراجعــة فــي فلســطين أن نعطــي لمحــة ســريعة عــن المحاســبة المناســب

 .)5ص: 2007 كالب،(

علــم يعتمــد علــى مجموعــة مــن النظريـات والمبــادئ التــي تبحــث فــي تحليــل وتســجيل  لمحاسـبة هــي:اف

اليــة المختلفــة طبقــا لحاجــات المنشــاة وعملياتهــا وحجــم هــذه العمليــات وتبويــب وتصــنيف العمليــات الم

حيــث تعكــس علــى القيــود والســجالت الالزمــة مــن واقــع المســتندات للوصــول ببيانــات تظهــر المركــز 

 ).5ص: 2007 (سجراوي، المالي للمنشأة ونتيجة األعمال عن فترة محددة
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ات بلغـــة خاصـــة تســـتند إلـــى جملـــة مـــن أو هـــي علـــم ترجمـــة األحـــداث االقتصـــادية لمختلـــف النشـــاط

المبــادئ العامــة فــي التحليــل والتســجيل والتصــنيف والتلخــيص و إعــداد التقــارير والتعــين للمعلومــات 

 ).40ص: 2008 ،لكبيسياالمالية فيما يتعلق بالنتائج وتخصيص للموارد واتخاذ القرارات(

اث االقتصادية بصورة يمكن أو المحاسبة هي مهنة منظمة تختص بتسجيل وتلخيص وتبويب األحد

أن تســـتفيد منهـــا الجهـــات التـــي لهـــا عالقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة بالوحـــدات االقتصـــادية، كمـــا أن 

المحاســبة هــي علــم ضــمن العلــوم االجتماعيــة يمتــاز بمعرفــة مصــنفة لهــا مادتهــا العلميــة التــي أمكــن 

مـــن الزمن.(مجلـــة الجامعـــة الوصـــول إليهـــا عـــن طريـــق الدراســـة و الخبـــرة معـــا عبـــر مراحـــل مختلفـــة 

 ).986-716ص: 2010 العدد األول، المجلد الثامن عشر، اإلسالمية،

 نشأة مهنة المحاسبة وتطورها: 
(أن أول محاولـــة قـــام بهـــا اإلنســـان لتســـجيل البيانـــات الماليـــة ترجـــع إلـــى عهـــد  يـــذكر بعـــض الكتـــاب

علــى تســجيل مــا كــانوا  قبــل المــيالد، وذلــك حــين حــرص ملــوكهم 3500اآلشــوريين فــي حــوالي عــام 

 يدفعونه لجنودهم من رواتب على صورة ماشية، او أحجار كريمة).

وعلى الرغم أن بعض الكتاب ينسب إلى العـالم االيطـالي لوكـا باتشـيولي وضـع نظـام القيـد المـزدوج، 

إال أن الثابــت تاريخيــا إن نظــام القيــد المــزدوج و هــو أســاس العمــل المحاســبي معــروف قبــل ظهــور 

مــيالدي. إال انــه ال  1497و هــذا مــا أكــده لوكــا ذاتــه فــي مقدمــة أطروحتــه التــي وضــعها عــام لوكــا، 

فضــل لــه فــي ابتكــار القيــد المــزدوج، بــل كــل مــا جــاء بــه هــو تفســير وتجميــع أســاليب كانــت معروفــة 

ومبعثرة في مؤلف مطبوع، و لكننا نتفق مع هؤالء الكتاب في فضل لوكا على المحاسـبة إذ انـه أول 

ع األساس الواضح لمجموعة الدفاتر المحاسبية المؤلفة من ثالثة دفاتر: دفتر اليومية ودفتر من وض

األستاذ ودفتر التسويدة، إضافة إلـى فضـله فـي الـدعوة إلـى تجميـع إيـرادات ومصـاريف المشـروع مـن 

 خالل حساب األرباح والخسائر بغية التعرف على الربح المادي للمشروع.

اريخي لنشـأة المحاسـبة إذ إن هنـاك مؤلفـات عديـدة وضـعت لبيـان تطـور الفكـر ولسنا نبغي السرد التـ

المحاســـــبي و هـــــي متخصصـــــة بالســـــرد التـــــاريخي لنشـــــأة المحاســـــبة و تطورهـــــا و لكننـــــا إن قلنـــــا أن 

المحاســـبة قـــد نشـــأت منـــذ فجـــر التـــاريخ وأخـــذت تتطـــور تبعـــا للتطـــورات االقتصـــادية التـــي عايشـــتها 

مــزارع ينطلــق مــن فكــر محاســبي فقبــل زراعتــه لــألرض لقطعــة األرض المجتمعــات فكلنــا يعــرف أن ال

التي يمتلكها أو يزرعها يفكـر مليـا بالمحصـول الـذي سـيزرعه ثـم يختـار ذلـك المحصـول الـذي يحقـق 
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لــه اكبــر ربحيــة ممكنــة و بأقــل جهــد و تكلفــة و هــذا مــن صــميم الفكــر المحاســبي المعاصــر، و كلنــا 

فظوا بسجالت توضح كميات و نوعية المحاصـيل الزراعيـة التـي يعرف أن المصريين القدماء قد احت

 كانت ترد الى خزائن الدولة، و هذا للمحاصيل الزراعية وهو من صلب الفكر المحاسبي المعاصر.

ونتيجة نمو التبادل التجاري في القرن الخامس عشر الميالدي نشـأت ضـرورة تـوفير طـرق محاسـبية 

اول معهد متخصص للمحاسبة في مدينة البندقية في ايطاليا  قائمة على اسس علمية سليمة فتأسس

 ميالدي. 1581في عام 

كمــا نــتج عــن الثــورة الصــناعية و الــدول المجــاورة فــي نهايــة القــرن الثــامن عشــر نمــو فــي المشــاريع 

الفردية و عدم مقدرة االفراد على انشاء مشاريع بمفردهم، االمر الذي استدعى الى ظهـور مـا يسـمي 

الشـــركات وترتـــب عليـــه وضـــع اســـس تحكـــم عالقـــة الشـــركاء بعضـــهم بـــبعض وتحكـــم عالقـــة حاليـــا ب

ـــه، وقـــد امتـــد اســـتخدام المحاســـبة فـــي العصـــر الحـــديث الـــى المنشـــئات  المشـــروع بالبيئـــة المحيطـــة ب

 عــــدة فــــروع لعلــــم الصــــناعية والتجاريــــة والماليــــة والجمعيــــات والمؤسســــات الحكوميــــة وترتــــب ظهــــور

 ســس وقواعــد ونظريــاتأات ومؤسســات محاســبية تســعى جاهــدة لتطــوير المحاســبة وظهــور عــدة هيئــ

 ).17: ص2004علم المحاسبة باختالف فروعها (الخداش وآخرون، 

 خصائص مهنة المحاسبة:
 )18: ص2004، خرونآ(الخداش و  التاليتتمثل خصائص مهنة المحاسبة في 

 إتقان مهارة ثقافية معينة يتم الحصول عليها بالتدريب والتعليم. .1

 قبول واجبات نحو المجتمع ككل باإلضافة إلى واجبات تجاه العميل. .2

 نظرة موضوعية لألمور. .3

 تقديم خدمات أساسها المجهود البشري وليس التعامل في سلعة أو صفقة.  .4
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 الثاني المبحث
 واقع مهنة المحاسبة في فلسطين

 تمهيد:
بطــــة ارتباطــــا قويــــا فــــي المجــــال إن مهنــــة المحاســــبة لهــــا دور فعــــال فــــي التنميــــة االقتصــــادية، ومرت

وأن مهنــة المحاســبة ترتقــي وتتطــور كلمــا ارتقــى وتطــور االقتصــاد وارتفــع  االقتصــادي واالجتمــاعي،

ونحن في فلسطين نعيش حالة عدم االستقرار االقتصادي لوجود إسرائيل التي  المستوى االجتماعي،

تي تتحكم في اقتصادنا وتطـويره وهـذا وال تضع يدها على ثرواتنا وتتحكم في أرضنا وسمائنا وبحرنا،

 يؤثر سلبا على تطوير مهنة المحاسبة. 

ن مستوى ارتقاء مهنة المحاسبة في الماضي تباين بين الضفة والقطاع ففي قطاع غزة الذي ارتـبط إ

ممــا جعــل قطاعنــا يفتقــر إلــى مشــاريع اقتصــادية كبيــرة التــي  اقتصــاده باقتصــاد إســرائيل بشــكل قــوي،

ولم تسمح إسرائيل ألي مشروع اقتصادي ينافس مشاريع اقتصادية إسرائيلية ، المحاسبةتحتاج لمهنة 

باإلضافة إلى السياسة الضريبية الظالمة التي منعت أي مستثمر فلسطيني أن يفكـر باالسـتثمار فـي 

كــل ذلــك أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى ســوق مهنــة المحاســبة ممــا قتــل الحــافز عنــد  قطــاع غــزة،

 ى االرتقاء والتطوير، وأصبح معظم عمل المحاسبين ينحصر في المجال الضريبي.المحاسبين عل

ومــع بدايــة االنتفاضــة كــان قــرار المحاســبين  بمقاطعــة دوائــر الضــريبة وأغلقــوا مكــاتبهم وعملــوا فــي 

مجــاالت أخــرى ممــا أدى إلــى خــروج المحاســب الشــريف ذي الكفــاءة مــن ســوق المحاســبين ولــم يبقــى 

"السماسرة" خالل هذه الفترة  سبين تنفذ سياسة إسرائيل الضرائبية أطلق عليها لفظسوى فئة من المحا

: 2008 (صـــالح، انتكســـت مهنـــة المحاســـبة فـــي القطـــاع وانتشـــرت البطالـــة فـــي صـــفوف المحاســـبين

 .)28ص

وبـــالنظر إلـــى واقـــع مهنـــة المحاســـبة فـــي فلســـطين حاليـــا نجـــده يتميـــز بالضـــعف والبعـــد عـــن المهنيـــة 

خاصـة فـي ظـل حقيقـة أن اغلـب العمـل فـي المحاسـبة يتركـز علـى  لكثير من األحيـان،والكفاءة في ا

االمـر الـذي حـول هـذه المكاتـب إلـى  إعداد القوائم  و الكشوف المالية التي تقدم لمصلحة الضـرائب،

 مخلصي ضرائب أكثر منها محاسبة مهنية مختصة.

خـاذ القـرارات اإلداريـة ضـعيف جـدا ومن ناحيـة أخـرى فـإن اسـتخدام معلومـات محاسـبية فـي عمليـة ات

 ).1257ص: 2010 نظرا لجهل أغلبيتهم بأهمية هذه المعلومات (البحيصي،
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ونظرا ألن اغلب الشركات في القطاع الخـاص هـي شـركات عائليـة فـإن تعـين المحاسـب فيهـا يعتمـد 

إن االنتمــاء أمــا فــي القطــاع الحكــومي فــ، بدرجــة أكبــر علــى العائليــة والمعرفــة أكثــر منــه علــى الكفــاءة

 الحزبي يحل محل العائلية.

 واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين:
تعتبر مهنة المحاسـبة والمراجعـة مـن المهـن الرئيسـية التـي توجـد لهـا منظمـات مهنيـة توليهـا بالرعايـة 

 واالهتمــام، وٕاصــدار المعــايير التــي تســير عليهــا، واإلشــراف علــى عقــد النــدوات والمــؤتمرات العلميــة،

وٕاصـــدار النشـــرات والمجـــالت المتخصصـــة التـــي تســـاهم فـــي تطـــوير المهنـــة والتعريـــف بـــدورها فـــي 

 التنمية، والرقابة.

إن المــتمعن لمهنــة المحاســبة والمراجعــة القانونيــة محليــًا يــرى بوضــوح التــدني الكبيــر والخطيــر علــى 

الرقابة المهنية كانتـا سـببًا كافة المستويات علميا ومهنيًا وخلقيًا، ولعل عدم وجود تشريع قوي وغياب 

في هذا التدني األمر الذي انعكس بوضـوح علـى مسـتوى التقـارير الماليـة المقدمـة والتـي تـؤثر بشـكل 

 واضح على الوضع المالي واالقتصادي للسلطة.

إال أن الظـــروف السياســــية واالقتصـــادية واالجتماعيــــة التــــي مـــرت بهــــا األراضـــي الفلســــطينية خــــالل 

وحتـــى اآلن تعتبـــر مـــن العوامـــل الرئيســـية التـــي ســـاهمت فـــي تـــأخير تطـــور مهنـــة  الســـنوات الماضـــية

المحاســـبة والمراجعـــة مقارنـــة بكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة، وغيـــر العربيـــة، لـــذلك كـــان البـــد مـــن دراســـة 

 الوضع االقتصادي في األراضي الفلسطينية، والذي يمكن إيجازه في اآلتي:

 سطينية:التطورات االقتصادية في األراضي الفل
إن العالقــة بــين مهنــة المحاســبة واالقتصــاد وأســواق المــال قديمــة عبــر التــاريخ التجــاري إال أن هــذه 

ومــا  1929العالقــة أخــذت طــابع الشــراكة بعــد االنهيــار الشــهير ألســواق المــال األمريكيــة فــي العــام 

آخـر بعـد انهيـار  ترتب على ذلك من تطوير المعايير المحاسـبية. كمـا أن هـذه العالقـة أخـذت طابعـاً 

، حيــث ظهــر إلــى الســطح دور مهنــة المحاســبة فــي االنهيــار والعجــز 2000فــي العــام  أنــرونشــركة 

المالي للشركات المسجلة في أسواق المال(جامعة الملك سعود، ندوة سبل تطوير المحاسبة، ديسمبر 

 & World com). وعلـى الـرغم مـن التـأثير السـلبي علـى المهنـة بسـبب انهيـار شـركات 2006

Enron  وغيرهـــا، حيـــث ركـــزت التغطيـــة اإلعالميـــة علـــى دور مهنـــة المحاســـبة بوجـــه عـــام ومكاتـــب

المحاسبة بوجه خـاص فـي تلـك االنهيـارات، إال أن انهيـار تلـك الشـركات العمالقـة قـد أكـد فـي الواقـع 



18 
 

ي على خطورة إهمال المهنة، كمـا أكـد علـى ضـرورة العمـل علـى تطـوير المهنـة حتـى تقـوم بـدورها فـ

 ).2006(السهلي،  حماية المستثمرين واالستثمارات

فالقيمــة االقتصــادية ألي أصــل أو التــزام هــي عبــارة عــن قيمــة المنــافع المتوقــع الحصــول عليهــا فــي 

المســـتقبل، وطبقـــًا لـــذلك فـــإن القيمـــة االقتصـــادية تمثـــل عنصـــرًا أساســـيًا فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات، 

ـــوفير المعلومـــات عنهـــا ـــة التخـــاذ أي قـــرار اقتصـــادي، أو قـــرار  وبالتـــالي فـــإن ت يعتبـــر ضـــرورة حتمي

استثماري بصفة خاصة، مما يعني ضرورة وجود المحاسب والمراجع الكفء القادر على تـوفير هـذه 

 ).55ص: 1992(الدسوقي،  المعلومات

ومــن هنــا كــان البــد مــن إلقــاء الضــوء علــى المتغيــرات االقتصــادية التــي واكبــت األراضــي الفلســطينية 

 ل العشر سنوات األولى من الحياة السياسية الفلسطينية.خال

ونشــير إلــى أن االقتصــاد الفلســطيني شــهد تحــوالت هامــة ظهــرت فــي ســعي الســلطة الفلســطينية إلــى 

تطــوير الجوانـــب االقتصــادية واالجتماعيـــة الســـيما فــي المجـــاالت الصــحية والتعليميـــة واالســـتثمارية، 

افة إلــى تنفيــذ جملــة مــن اإلصــالحات االقتصــادية واإلداريــة وانتعــاش حركــة اإلنشــاء والتعميــر، إضــ

بهــــدف إصــــالح النظــــام المــــالي واإلداري، والتــــي منهــــا ســــن القــــوانين والتشــــريعات الداعمــــة للتنميــــة 

 االقتصادية.

ولكن لم تنجح السلطة في تحقيق االسـتقرار والتطـوير االقتصـادي المنشـود فـي األراضـي الفلسـطينية 

 م):2003(مركز الميزان لحقوق اإلنسان،  نذكر منهايد من العوامل للعد

االتفاقيــات االقتصــادية مــع إســرائيل والتــي كبلــت بموجبهــا إســرائيل االقتصــاد الفلســطيني وجعلتــه  .1

 اقتصادًا تابعًا.

تحكم إسرائيل بالمعابر والذي أثر بشكل مباشر على أية محاولـة إلحـداث نهضـة فـي االقتصـاد  .2

 ة حقيقية فيه.الفلسطيني، أو إحداث تنمي

األمــوال العربيــة، وغيــر العربيــة عــن االســتثمار فــي األراضــي الفلســطينية بســبب  رؤوسإحجــام  .3

 عدم االستقرار السياسي في المنطقة.

اعتمــاد الســلطة الفلســطينية بشــكل أساســي علــى المســاعدات الخارجيــة فــي دفــع نفقاتهــا اليوميــة،  .4

 وعدم استغالل هذه المساعدات االستغالل األمثل.

عــــدم وجــــود قــــوانين وتشــــريعات تضــــبط وتــــنظم العمــــل المحاســــبي فــــي المؤسســــات الفلســــطينية  .5

 المختلفة.
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لكل هذه العوامل فشلت السلطة في إرساء قواعد اقتصـاد فلسـطيني مسـتقل يمكـن االعتمـاد عليـه فـي 

خلــــق تنميــــة مســــتدامة فــــي األراضــــي الفلســــطينية، ممــــا نــــتج عنــــه اخــــتالالت كبيــــرة فــــي االقتصــــاد 

طيني مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى إحــداث عجــز كبيــر فــي الموازنــة العامــة علــى مــدار عــدة الفلســ

سنوات، إضافة إلى تراكم الديون الخارجية، والذي أثر بدوره على واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في 

 ونتناول فيما يلي هذا الواقع عبر أربعة محاور كما يلي:، لسطينف

 نظمة المالية والمحاسبية في فلسطين:المحور األول: القوانين واأل 

نستعرض فيما يلي تطـورات مهنـة المحاسـبة والمراجعـة فـي فلسـطين مـن خـالل التشـريعات واألنظمـة 

الصــــادرة بهــــدف معرفــــة مــــدى مواكبــــة الجانــــب التشــــريعي والتنظيمــــي لتطــــورات المهنــــة مــــن ناحيــــة، 

 (جريدة الوقائع الفلسطينية):  ليوللتطورات االقتصادية من ناحية أخرى، وذلك على النحو التا

م بشــأن ضــريبة الــدخل: إذ أن صــدور هــذا القــانون يعتبــر مـــن 2004" لســنة 17القــانون رقــم " .أ 

السمات المميزة لتطور مهنة المحاسبة والمراجعة لدوره في اإلسهام في خلق الطلب على خدمة 

الــذين يمســكون الــدفاتر  المحاســبين والمــراجعين، هــذا إضــافة إلــى مــا تضــمنه مــن إلــزام للمكلفــين

التجارية بتقـديم إقـرارات معينـة ومعتمـدة مـن أحـد المحاسـبين القـانونيين، حيـث أن االلتـزام بتنفيـذ 

ت االقتصـادية نصوص هذا القانون يعمـل علـى تقـديم خـدمات مهنيـة متكاملـة، ومواكبـة للتطـورا

"،  17نون المذكور المادة" ومن المواد ذات العالقة بهذا الموضوع من القا، التي تشهدها البالد

 ".40"، والمادة " 22والمادة" 

حيث أن إلزام القانون للمكلفين يعتبر دافعـًا علـى إمسـاك دفـاتر منتظمـة حتـى ال تكـون أربـاحهم 

جــــأ المكلفــــون للتهــــرب مــــن الخاضــــعة للضــــرائب عرضــــة للتقــــدير الجزافــــي، وأيضــــًا حتــــى ال يل

 الضريبة.

ين فــــي تنظــــيم دفــــاتر المكلفــــين ومراجعتهــــا، وتعميــــد إقــــراراتهم إذ أن إشــــراك المحاســــبين القــــانوني

الضــريبية يعطـــي مزيــدًا مـــن الثقـــة للبيانــات الماليـــة التــي تتضـــمنها هـــذه الــدفاتر واإلقـــرارات مـــن 

معـالم داخـل المؤسسـات ناحية، ومن ناحية أخـرى يسـاهم فـي إرسـاء قواعـد نظـام مـالي واضـح ال

 الفلسطينية.

تـــزام الـــديني واألخالقـــي والمهنـــي يعـــوز بعـــض العـــاملين فـــي مكاتـــب وفـــي هـــذا المجـــال فـــإن االل

المحاسبة الذين يقومون بتنظيم نوعين من الدفاتر للمكلفين، وكذلك إعداد نوعين من الحسابات 
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المكلــف علــى حقيقــة وضــعه المــالي، والثانيــة  الطــالعالختاميــة والقــوائم الماليــة، األولــى حقيقيــة 

 ضرائب.قديرية لتقديمها لمصلحة الت

أما بالنسبة لعالقة المكلف باإلدارة الضريبية فلم ترق هذه العالقة بعد إلى المستوى الذي يشعر 

فيــه المكلــف أن ســداده مــا عليــه مــن ضــرائب إنمــا هــو دعــم لالقتصــاد الــوطني وتشــجيع لبنــاء 

 اقتصاد حر، ويرجع ذلك لجملة من األسباب منها:

 ت الضريبية لدى كثير من المكلفين.ضعف الوعي الضريبي بالقوانين والتشريعا •

عــدم قيــام اإلدارة الضــريبية بمهامهــا فــي نشــر الــوعي الضــريبي بــالمجتمع عبــر كافــة وســائل  •

 اإلعالم المتاحة.

لجوء اإلدارة الضريبية إلى التقـديرات الجزافيـة عنـد المحاسـبة الضـريبية للمكلفـين، ممـا يخلـق  •

 ريبية والتي قد تصل إلى القضاء.الكثير من المشاكل بين المكلف واإلدارة الض

م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشـؤون الماليـة: والـذي تضـمن 1998" لسنة  7قانون رقم "  .ب 

" منـــه وجـــود نظـــام محاســـبي موحـــد يعمـــل بـــه فـــي كافـــة مؤسســـات الســـلطة  1فـــي المـــادة " 

سسـات العامـة " أنه علـى جميـع الـوزارات والمؤ  46الوطنية الفلسطينية، كما أشارت المادة " 

تزويـد وزارة الماليـة ودائـرة الموازنـة فيهـا ببيــان تفصـيلي يتضـمن اإلنفـاق الشـهري الفعلـي مــن 

مخصصــاتها المعتمــدة وفــق النمــاذج التــي تعــدها الــوزارة، وكــذلك الموقــف المــالي لإليــرادات 

والمــنح والمقبوضــات الفعليــة، وذلــك فــي موعــد ال يتجــاوز نهايــة األســبوع األول مــن الشــهر 

" إلــى اعتبــار الموظــف المــالي مســئوال عــن القيــام بالعمــال  47التــالي. كمــا أشــارت المــادة " 

 ). 2000، 2000-96(المجلس التشريعي الفلسطيني، القوانين  المالية المتعلقة بدائرته

" لجمعيـــة المحاســـبين والمـــراجعين الفلســـطينية بشـــأن 2000النظـــام األساســـي المعـــدل لعـــام " .ج 

 اجعة الحسابات.مهنة المحاسبة ومر 

م بشــــأن مزاولــــة مهنــــة تــــدقيق الحســــابات: إن صــــدور هــــذا 2004" لســــنة  9القــــانون رقــــم "  .د 

القانون يعتبر أمرًا طبيعيًا لتنظـيم مهنـة التـدقيق نتيجـة زيـادة الطلـب علـى خـدمات المـدققين، 

وقــد تنــاول هــذا القــانون ، وحتــى ال يزاولهــا إال أشــخاص تتــوفر فــيهم مــؤهالت وشــروط معينــة

اعد وٕاجراءات منح إجازة مدقق قانوني، وقواعد وٕاجراءات تـرخيص مزاولـة المهنـة لمكاتـب قو 

تدقيق الحسابات، وشروط رخصة المزاولة والقيـد، وكـذلك حقـوق وواجبـات المـدقق القـانوني، 

 وغيرها من المواد التي تناولت كثير من القضايا التي تنظم عمل المدقق القانوني.
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ية المدققين القانونيين بمثابة جمعية مهنية تتمتع بشخصـية اعتباريـة كما اعتبر القانون جمع

 وذمــة ماليــة مســتقلة تعنــى بشــؤون منتســبيها، وتســاهم بــالتطوير لمهنــة المحاســبة والمراجعــة

 ).38ص :م2005(جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد الثاني والخمسون، 

م، حيــث أوضــحت المــادة 2004" لســنة   15قــانون ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة رقــم "   .ه 

" الجهــات الخاضــعة لرقابــة الــديوان،  31" اختصاصــات الــديوان، كمــا أوضــحت المــادة "23"

" إلـــى دور المـــدققين المـــاليين فـــي المراكـــز الماليـــة الخاضـــعة لرقابـــة  35وأشـــارت المـــادة " 

تـــي يتضـــمن الـــديوان فـــي حمايـــة المـــال العـــام مـــن خـــالل إبـــالغ الـــديوان بجميـــع الحـــاالت ال

(الوقـائع  الصرف فيهـا مخالفـة ماليـة، وذلـك خـالل مـدة أقصـاها أسـبوعان مـن تـاريخ وقوعهـا

 الفلسطينية).

"  37م بشـأن األوراق الماليـة: حيـث حـدد القـانون فـي المـادة " 2004لسنة  12القانون رقم  .و 

مـؤهالت منه معايير المحاسبة والتدقيق الخاصة بإعداد ونشر التقارير المالية، وخصائص و 

مؤسســات التــدقيق ومــدققي الحســابات القــانونيين الــذين يجــوز لهــم المصــادقة علــى التقــارير 

 المالية، ومعايير التدقيق الواجب اعتمادها لهذا الغرض.  

قــانون الشــركات التجاريــة: حيــث نظــم هــذا القــانون عالقــة مراقــب الحســابات بالشــركة، حيــث  .ز 

والشـروط الواجـب توافرهـا فيـه، وحقوقـه وواجباتـه  نظمت مواده أحكـام تعيـين المراقـب وعزلـه،

ومسئولياته، وغيرها من األمور المتعلقة بأسلوب مباشرته للعمل، وتحميل مراقـب الحسـابات 

المسئولية قبل الشركة عما يلحقه بها من أضرار تكون ناتجة عن أخطاء تقع منه في تنفيذه 

 لعمله.

ــــى مجموعــــة القــــوانين الف االطــــالعومــــن خــــالل  ــــة بمجــــالي المحاســــبة عل لســــطينية الصــــادرة والمعني

 والمراجعة يالحظ اآلتي: 

أنهــا لــم تتضــمن مــا يلــزم الشــركات بتطبيــق أنظمــة محاســبة عصــرية: مــن خــالل فحــص أنظمــة  .1

وتحديد مدى كفاية التقارير المالية التـي   المحاسبة المتبعة في الشركات المساهمة والمصارف،

و  وطريقـة العـرض واإلفصـاح عـن السياسـات المحاسـبية،تصدرها من حيث الشكل والمضـمون 

إلزام الشركات المساهمة والمصـارف بتطبيـق أنظمـة محاسـبية عصـرية تعتمـد معـايير المحاسـبة 

 الدولية، ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها بشكل عام. 
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  وضــع قــوانين وقواعـــد لإلفصــاح والشـــفافية: وذلــك مــن خـــالل وضــع قـــوانين وقواعــد لإلفصـــاح .2

الـخ) تضـمن  ،…. تنبـؤات مسـتقبلية،  مـوارد بشـرية،  إداري،  المالي وغير المـالي (اقتصـادي،

الشــفافية الكاملــة عــن أداء الشــركات المســاهمة، إضــافة إلــى إلــزام الشــركات بنشــر تقــارير ماليــة 

 سنوية(الكيالنـي، عادل عبد اللـه، ندوة تطوير سوق األوراق المالية). 

 المراجعة لتنظيم الممارسة المهنية:  المحور الثاني: معايير

إن مهنــة المحاســبة والمراجعــة تقــدم خــدماتها لكافــة األطــراف داخــل المشــروعات وخارجهــا، حيــث أن 

تلك األطراف تبني قراراتها المختلفة استنادًا إلى تقرير مراجـع الحسـابات الـذي يمثـل رأي فنـي محايـد 

قريــره التحلــي والتمســك بالمعــايير المختلفــة الواجــب ومســتقل، ممــا يتطلــب مــن المراجــع عنــد إعــداده لت

 توافرها في المراجع وفي عملية المراجعة ذاتها.

وتلجأ معظم التشريعات في الدول المختلفة إلى وضـع معـايير للمهـن المختلفـة تسـتقي منهـا مؤشـرات 

ـــة بضـــرورة اال ـــزم المباشـــرين للمهن ـــك المهنـــة عـــن أعمـــالهم، وتل ـــد مســـئولية أفـــراد تل ـــزام بتلـــك لتحدي لت

المعــايير ســواء كانــت متعلقــة بالعمــل نفســه، أو بشخصــية مــن يقــوم بالعمــل، وذلــك حتــى ال يتحمــل 

القــائم بالعمــل أي مســئولية إذا مــا اتضــح أن هنــاك تالعــب قــد تــم فيمــا قــام بــه مــن عمــل، وذلــك بعــد 

المهني، والنموذج  فراغه منه، وقياسًا على ما تقدم فإن معايير الحسابات تعتبر بمثابة مقياس لألداء

والنمط الـذي يسـتخدم فـي الحكـم علـى نوعيـة العمـل الـذي يقـوم بـه مراجـع الحسـابات، وتحـدد معـايير 

 المراجعة المسئولية التي يتحملها المراجع نتيجة قيامه بالفحص.

 وبالرغم من وجود هذه المعايير فإن مهنة المراجعة في عالمنا العربي لم تحتل بعد المكانـة المرموقـة

التــي ننشــدها، حيــث لــم يوضــع لهــا حتــى اآلن معــايير مراجعــة تتناســب والظــروف المحليــة لكــل دولــة 

بــالرغم مــن ســعي بعــض الــدول إعــادة صــياغة معــايير التــدقيق بمــا يتناســب مــع أوضــاعها الداخليــة، 

عن  واعتمدت كليًا أو جزئيًا على ما جاء من معايير بدول العالم المتقدم، وخاصة المعايير الصادرة

مجمع المحاسبين القانونيين األمريكـي، والتـي تنقسـم إلـى ثالثـة أقسـام رئيسـية وهـي: المعـايير العامـة 

 ). 134ص :2005للمراجعة، ومعايير العمل الميداني، ومعايير إعداد تقرير المراجعة(حماد، 

"  9رقــم " " مــن قــانون مزاولــة مهنــة التــدقيق فــي فلســطين  22ونشــير بهــذا الصــدد إلــى أن المــادة " 

م قد أشار إلى ضـرورة التـزام المـدقق بقواعـد التـدقيق المعمـول بهـا فـي فلسـطين، وكـذلك 2004لسنة 

آداب وسلوكيات المهنـة فـي شـهادته علـى صـحة وسـالمة الحسـابات الختاميـة والميزانيـات التـي يقـوم 

 بمراجعتها. 
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ات الفلســطينية، يعتبــر مــن ويمكــن القــول بــأن عــدم وجــود معــايير مراجعــة مالئمــة للظــروف والتشــريع

 :إرجاعها لجملة من األسباب أهمها المشاكل الهامة التي يمكن

ـــة محـــاوالت لتطـــوير مهنـــة  • ـــًا أمـــام أي عـــدم اســـتقرار الوضـــع السياســـي واالقتصـــادي يشـــكل عائق

 المحاسبة والمراجعة.

مهنيـة عدم وجود جهة مهنية تعنى بوضع وتطوير وتفعيـل معـايير المراجعـة لتنظـيم الممارسـة ال •

 فيها.

عدم االستفادة من المعايير الدوليـة، ومعـايير بعـض الـدول التـي سـبقت فـي هـذا المجـال لوضـع  •

 معايير مراجعة فلسطينية تنظم الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات.

عــدم اهتمــام جهــات االختصــاص التشــريعية والمهنيـــة فــي فلســطين فــي وضــع معــايير مراجعـــة  •

 جتماعية واالقتصادية التي يمارس فيها المراجع عمله.  محلية نابعة من البيئة اال

 المحور الثالث: المعايير المحاسبية:

إن تطور ونمو مهنة المحاسبة مرهون بوجود معايير وأصول محاسبية مما يتطلب العمل الجـاد مـن 

ر قبـــل الجهـــات المختصـــة الرســـمية والمهنيـــة التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة بشـــأن صـــياغة هـــذه المعـــايي

 واألصول المحاسبية للحاجة الماسة لتطبيقها، واستخدامها من قبل المحاسبين والمراجعين.

ويعــرف المعيــار المحاســبي بأنــه" بيــان إداري مكتــوب تصــدره هيئــة مهنيــة محاســبية يتعلــق بعنصــر 

ز محدد من القوائم المالية أو نوع محدد من العمليات المحاسبية، أو األحداث التـي تـؤثر علـى المركـ

المــالي للمنشــأة ونتــائج أعمالهــا، ويــتم بموجبــه تحديــد الوســيلة المناســبة للقيــاس والعــرض، أو كيفيــة 

التصرف فـي هـذا العنصـر لتحديـد نتـائج األعمـال، وعـرض المركـز المـالي للمنشـأة. ومـن هنـا يمكـن 

يـــات القـــول بـــأن غيـــاب المعـــايير المحاســـبية يـــؤدي إلـــى اخـــتالف األســـس التـــي تعـــالج بموجبهـــا العمل

واألحــداث الماليــة للوحــدات االقتصــادية المختلفــة بينمــا يســاعد وجودهــا فــي تقيــيم نوعيــة المعلومــات 

المحاسبية التي تنـتج مـن تطبيـق طـرق محاسـبية بديلـة، وفـي التمييـز بـين مـا يعـد إيضـاحا ضـروريا، 

يتم بناؤهـا فـي وما ال يعد كذلك، وٕاذا كانت المعايير توضع لتكفل تحقيق أهداف المحاسبة فالبد أن 

ضوء اإلطار الفكري للمحاسبة، بما يكفل تحقيق أهداف المحاسبة، ورفع درجة الثقـة فـي المعلومـات 

 المحاسبية.

إذ أنه في ظل وجود مهنة محاسبة ذات أصول مكتوبة ومتعارف عليهـا مـع تـوفر المحاسـب المؤهـل 

د إدارة الوحـــــدة االقتصـــــادية الملتـــــزم فـــــي ممارســـــته لهـــــذه المهنـــــة بأصـــــولها وأخالقياتهـــــا يمكـــــن تزويـــــ



24 
 

بالمعلومات الالزمة التخاذ القرار سواء في مرحلـة التخطـيط أو مرحلـة مراقبـة التنفيـذ أو مرحلـة تقيـيم 

األداء للبرامج والمشاريع اإلنمائية، األمر الذي يجسـد القـول أن مـن يمتلـك المعلومـات يمتلـك القـرار، 

ية خاصة في ظل ظهـور المشـروعات الكبـرى، حيـث وهذا ما أعطى مهنة المحاسبة مزيدًا من األهم

أصـــبحت مهنـــة المحاســـبة أداة فـــي صـــنع القـــرار يمـــد متخـــذي القـــرار بالمعلومـــات التـــي ترتكـــز حـــول 

الماضـي والمسـتقبل، ولـذلك فـإن صـحة ودقـة القــرار اإلداري يعتمـدان بدرجـة كبيـرة علـى صـحة ودقــة 

 القرار.  المعلومات والتقارير المقدمة إلى اإلدارة أو متخذي

كما أصبح هناك حرصًا من الجهات االقتصـادية المختصـة علـى أهميـة مواكبـة المحاسـبة للتطـورات 

العلميــة والمهنيــة كوســيلة لحمايــة االســتثمارات والتــي تســعى الجهــات ذات العالقــة لتفعيــل دور هــذه 

اس الســـليم المهنـــة لخدمـــة االقتصـــاد الـــوطني وذلـــك بتطبيـــق المعـــايير المحاســـبية التـــي تضـــفي األســـ

والفعَّال على إعداد تقارير مالية مفيدة تلتزم المنشآت االقتصادية بها حتى تسير على نهج محاسـبي 

 يضمن لها النجاح واالستمرارية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة وبالتالي نضمن فعالية االستثمارات

 م). 2002(السويلم، 

ايير محاسبية مكتوبة صادرة عن أي جهة مهنية وعند دراسة الواقع الفلسطيني يالحظ عدم وجود مع

فلســطينية لتنظــيم الممارســة المهنيــة خاصــة وأن هنــاك مــن القواعــد المحاســبية اإلقليميــة والدوليــة مــا 

يشكل مصدرًا يمكن االستعانة به لتأسيس معايير محاسبية وطنية. هذا إلى جانب عدم توفر المنـاخ 

 السياسي واالقتصادي المناسب لذلك.

 حور الرابع: الحاجة إلى التكامل بين مهنة المحاسبة والتعليم المحاسبي:  الم

إن وجــود تكامــل بــين التنظــيم المهنــي للمحاســبين والمــراجعين، وبــين التعلــيم المحاســبي ســوف يســاهم 

بشكل فعال في مجاالت التنمية االقتصادية الفلسطينية، وتوزيع الموارد بصورة مثلى، إذ أن كـل مـن 

نــــب تــــؤثر وتتــــأثر بــــاألخرى، كمــــا أنهــــا جميعــــا تتــــأثر بالعوامــــل االقتصــــادية والسياســــية، هــــذه الجوا

 واالجتماعية السائدة.

إذ أن وجــود نظــام تعليمــي جيــد ومتكامــل يعتبــر حجــر األســاس فــي إعــداد محاســبين مــؤهلين علميــًا 

المنشـــود فـــي وعمليـــًا، ويجعـــل مـــن المحاســـبة أداة فعالـــة مـــن أدوات الرقابـــة والتخطـــيط لتـــؤدي دورهـــا 

التنميــــة االقتصــــادية علــــى مســــتوى الوحــــدة االقتصــــادية أو علــــى المســــتوى الــــوطني، ولــــذلك تشــــترط 

اجتيـاز المرشـحين لممارسـة مهنـة المحاسـبة والمراجعـة  -فـي معظـم دول العـالم -المنظمات المهنيـة 

معلومــــات، المتحانــــات رســــمية تغطــــي مجــــاالت المحاســــبة الماليــــة واإلداريــــة، والمراجعــــة، وتقنيــــة ال
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).هذا وقـد أكـد مـؤتمر عمـان علـى 63، ص1990باإلضافة إلى الضرائب والقانون التجاري(عربية، 

ضرورة  االرتقاء بمستوى مهنة المحاسبة والعاملين بها محليا وعربيا، والتعريف بالتشريعات المنظمة 

والتـــدقيق الدوليـــة  للمهنـــة محليـــا ومـــدى توافقهـــا مـــع متطلبـــات العولمـــة، والتعريـــف بمعـــايير المحاســـبة

ــــف بتــــأثيرات ثــــورة  والتعــــديالت التــــي طــــرأت عليهــــا ومــــدى توافقهــــا مــــع متطلبــــات العولمــــة، والتعري

المعلومــات علــى بيئــة المحاســبة محليــا وعربيــا والتعريــف بتحريــر تجــارة الخــدمات وأثرهــا علــى مهنــة 

 في ظل العولمة. المحاسبة، وتضييق الفجوة بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم األكاديمية

وقــد آن األوان للحفــاظ علــى مهنــة المحاســبة وتطويرهــا وتحســينها أن يتأهــل محاســبو الغــد التأهيــل  

الكــافي والمــدروس، ويقــع علــى عــاتق الجامعــات والجمعيــات المهنيــة دور رئيســي للوصــول إلــى هــذا 

المحاسبي، وٕاعادة  المستوى من التأهيل، وذلك من خالل وضع أفضل االستراتيجيات وآليات التعليم

ــيم مــع التركيــز علــى تكنولوجيــا  النظــر فــي محتــوى المــواد الدراســية، وأســاليب وطــرق التــدريس والتعل

المعلومات واالتصال، وهذا ما أكده مؤتمر األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في توصياته مـن 

والتنسـيق فـي ذلـك مـع الجامعـات  حقـول المراجعـة والمحاسـبة ضرورة االهتمام بمخرجـات التعلـيم فـي

بهـــــدف ربـــــط التعلـــــيم المحاســـــبي بالتقـــــدم فـــــي مجـــــال تقنيـــــة  والمؤسســـــات المهنيـــــة المتخصصـــــة

)، هـــذا إلـــى جانـــب مـــا قـــام بـــه 2004المعلومــات(مؤتمر لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة والمحاســـبة العربيـــة، 

معلومـات لمسـاعدة المحاسـبين االتحاد الدولي للمحاسبين مـن تشـكيله لجنـة دائمـة للتقنيـات وأنظمـة ال

علــى فهــم التقنيــات الحديثــة والتكنولوجيــا عامــة، والتعامــل معهــا وبيــان أثرهــا علــى المهنــة وممارســة 

  ). 12م، ص1998األعمال على النطاق الدولي(الراشد، 

م) على ضرورة وضع 2006 ومن جانب آخر أكد المشاركون في مؤتمر المحاسبة األول (طرابلس،

بـالتعليم المسـتمر عـن طريـق إجـراءات امتحانـات  مـنح تـراخيص مزاولـة المهنـة وااللتـزامأسس عاليـة ل

 ووضع الئحة سلوكيات وأخالقيات المهنة. دورية للمنتسبين من أجل تجديد قيدهم

الممارســين  كمـا أكــدت التوصـيات علــى ضــرورة التركيـز علــى التـدريب المســتمر والمناســب لكـل مــن

خبـــراء مــن مختلـــف  عـــة وتعــديل القــوانين ذات العالقـــة بالمهنــة بواســـطةللمهنــة واألكــاديميين ومراج

 .التخصصات من المهنيين واألكاديميين بغرض تطويرها المستمر

وبهذا الصدد يمكن القول أنه على منظماتنا المهنية والمؤسسات الجامعية بذل الجهد لالرتقاء بمهنة 

ي والمهنـــي لـــدى الجهـــات العلميـــة المعنيـــة فـــي المحاســـبة ومراجعـــة الحســـابات، ومســـايرة التقـــدم العلمـــ

 الدول األخرى بما يخدم تطور هذه المهنة في فلسطين.
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وكـــذلك أيضـــًا حاجـــة الجامعـــات الفلســـطينية لتطـــوير وتعـــديل مناهجهـــا المحاســـبية باســـتمرار لمواكبـــة 

 التطورات العالمية في هذا المجال.  

 لسطين:ومن أهم المعوقات التي تواجه مهنة المحاسبة في ف

 ونظــرة المجتمـع المتدنيـة للمهنـة غياب قانون ينظم المهنة وجسم يشرف على عملية التخطيـــط، .1

 قياسا بمهن أخرى كالطب والهندسة.

ــــات، وضـــعف نظـــام التعلـــيم  .2 ــــة ودور المحاســــب لـــدى الشركـ ــــوم المحاسبـ ــــوح دور مفهـ عـــدم وضـ

 )1270ص: 2010 المستمر للمحاسبين.  (البحيصي،

ة العمــل المحاســبي تحتــاج إلــى كــوادر مهيــأة وفــق أســس علميــة إضــافة إلــى ضــرورة إن ممارســ .3

توافر القدرة الشخصية في الحكم على الكثيـر مـن األمـور التـي تهـتم بهـا المحاسـبة وتقـع ضـمن 

 ).22ص: 2007 حماد،( العمل المحاسبي

اجعـة خاصـة فـي عدم مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي طرأت على علم المحاسـبة والمر  .4

 .األخيرة اآلونة

ــــأهيال مهنيــــًا جيــــداً ا .5 ــــنقص فــــي عــــدد المحاســــبين و المــــراجعين المــــؤهلين ت : 2010 الحــــداد،( ل

 ).29ص

ومعالجتهـــا وفقـــًا غيـــاب جهـــاز مهنـــي بإمكانـــه دراســـة نقـــاط الضـــعف التـــي تعـــاني منهـــا المهنـــة  .6

 .لمتطلبات المهنة
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 الثالث المبحث
 مهنة المحاسبة وسبل تطوير تآداب وسلوكيا

 تمهيد:
إن مهنة المحاسبة لفي حاجة ماسة إلى من يرفع بمستواها المهني وذلك من خالل كوادرها وحـاملي 

راية المحاسبة فيجب علينـا نحـن المحاسـبين المزاولـون للمهنـة االلتـزام بمبـادئ وسـلوكيات وأخالقيـات 

ى بـآداب وسـلوك المهنـة وٕان لـم المهنة ألنـه لكـل مهنـة آداب وسـلوك فيجـب علـى المحاسـب أن يتحلـ

يتحلى بها يعتبر ناكب عن السبيل ألنه إذا فرط المحاسب بمبادئ وآداب وسـلوك مهنتـه فمـن سـوف 

يعمــل ويلتــزم بهــا الغيــر مهنــي أن الغيــر متخصــص لــذلك كــان لمهنــة المحاســبة آداب وســلوك يجــب 

ـــزام بهـــا وٕاال كـــان إخـــالل بالمبـــ ـــة علـــى المحاســـبين فـــي بقـــاع العـــالم االلت ادئ والســـلوك المهنيـــة لمهن

: 2009 المحاســبة أمــا المبــادئ األساســية آلداب وســلوكيات مهنــة المحاســبة فهــي كمــا يلــي (علــي،

 :)25-5ص

 المبادئ األساسية آلداب وسلوكيات مهنة المحاسبة: 
ـــاسبة فـــــــي التـــــ ـــات مـهنــــــة المحــ ـــادئ األســـاسيــــــة آلداب و سلوكيــ ـــص المبـ ـــيتتلخـ  :2009 علــي،( ــال

 :)25ص

 :االمانة .1

إن األمانة عنصر هام ومبدأ هام في أي عمل كان فمن الواجب أن يكون المحاسب أمينا ومسـتقيما 

فــال بــد أن يتحـــلى المحــــاسب بهـــذه الميـزة وأن تكون مبادئه الثابتة  في أداء عمله مميـــزا عـــن غيــــره،

 العمل.والراسخة فاألمانة أساس 

 واالستقالل:الموضوعية  .2

ـــن وأن يكــون  ـــاسب أن يتحــــلى بهـ إن الموضــوعية واالســتقالل أســاس الحيــاد والعــدل فالبــد مــن المحـ

غير متسرع في إصدار القرارات أو األحكام إال بعد التـــأكد والتـــروي وجمــع األدلة واإلثباتـات الكافيـة 

وأهــــــواء اإلدارة وسلطتــــــها ولذلــــك فـــإن مــــدقق الحســـابات ويجــب أن يكـــون مســـتقًال وبعيـــد عــن مــــــزاج 

الخارجي له دور كبير فيجب أن يكون مستقًال تمامًا وبعيدًا كل البعد عـن أهــــواء وآراء إدارة الشـــركة 

فهـو الذي يتخذ حكمه ويعطي رايه كمراجـع بشـكل مسـتقل وموضـوعي ودون تحيـز أو عـدم اسـتقالل 

 مًال لما دقق دون أي لبس كان.ويجب أن يكون رأيه شا
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 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة: .3

إنه من الواجب على المحاســـب أن يقــوم بمسـتوى معـين وكفـاءة معينـة إذا مـا كلـف بتـدقيق حسـابات 

شركة ما وعادة يقاس هذا المستــوى والمجهـــود المبذول حسب قدرات الشـخص المتوسـط وٕان لـم يجـد 

ر بعدم القيام بتلك المهمـــة إذًا يجب على المحاسب االلتـزام بمبـدأ الكفـاءة المهنيـة المدقق في االعتذا

 والعناية الواجبة.

اءة مهنية عالية فإن لم يجـــد في نفســه هــذه الكفـاءة إلنجـاز فيجب على المحاسب أن يؤدي عمله بك

ــــاءة المهنيـــــة للمحـــــاسب إلــى مهمــة مــا فعليــه أن يعتــذر للعميــل عــن القيــام بتلــك المهمــة، وتنقســم الكفـ

 مرحلتين مستقلتين:

 اكتساب الكفاءة المهنية. .أ 

 المحافظة على الكفاءة المهنية .ب 

 السلوك المهني:  .4

ـــى ســلوكه فــإن ســلوك المحاســب  ـــق ذكـــــره فــــإن ذلــك ينعكــــس عل إن كــان المحاســب متصــفًا بمــا سبـــ

فيجــــب علــــى المحــــاسب أن يتصــف بتلــك  وصـفاته إن كانــت طيبــة فـذلك يــؤدي إلــى اإلسـاءة المهنيــة

 الصفات الحسنة والسلوك الحميدة والتي تعمل على رفع مستوى مهنة المحاسبة.

 المعايير الفنية:  .5

ــــة المرتبطــــة بمهنـــة  ــــة والمهنيـ ــــايير الفنيـ ــــًا للمعــ ــــي وفقـ يجـــب علـــى المحاســـب أن يلتـــزم بالعمـــل المهنــ

الجمعيــــة المهنيــــة للمحــــــاسبين وأيضــــــًا يجـــــــب عليـــــــه أن يلتـــــــزم المحاســــبة والتــــي تصــــدرها الهيئــــة أو 

ـــــة  ـــــانة والموضوعيـ ـــــات األمــ ـــــع متطلبــ ـــــارض مـ بتعليمــــات العميــــل أو رب العمــــل طالمــــا أنهـــــا ال تتعــ

 واالستقالل.

 الثقة: .6

ى قـدر عـال مـن يجـــب علــــى المحــــاسب المهـــني الـذي يـزاول مهنـــ المحاسـبة و التـدقيق أن يكـون علـ

 الثقة وعلى قدر المسؤولية وأن يلتزم فريق عمله في إطار سلوكيات وأخالقيات المهنة.

 السرية: .7

يلتزم المحاسبون باحترام سرية المعلومات التي يحصلون عليها عن أعمال العميل أو رب العمـل  .أ 

 أثناء قيامهم بعملهم المهني.
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ســرية باســتمرار مــا لــم يحصــلوا علــى رخصــة يجــب علــى المحاســبين أن يراعــوا المحافظــة علــى ال .ب 

 محددة باإلفصاح عن معلومات أو كان هناك واجب قانوني أو مهني باإلفصاح.

 يجـــب علــى فريـــق العمـــل الموجــود لدى مكتب المدقق المحافظة على سرية المعلومات. .ج 

يسـتخدم المحاسـب ال تتعلق السـرية باإلفصـاح عـن المعلومـات فحسـب وٕانمـا تتطلـب أيضـًا أن ال  .د 

 أو يبدو بمظهر من يستخدم هذه المعلومات لمصلحته الشخصية أو لمصلحة شخص ثالث.

 سبل التطوير:
إن تــردي الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي األراضــي الفلســطينية ســاهم بــدور كبيــر فــي عــدم  .1

عليهـا، المحاسـبية المتعـارف  للمبـادئإعطاء أهمية لمسألة جباية الضـرائب بطـرق سـليمة ووفقـا 

وعلى ضوء القوانين واألنظمة السائدة، مما أفرز دافع المساومة لدى المكلف ومأمور الضريبة، 

ولجوء األخير إلى التقدير الجزافي، مما أدى إلى التهـرب الضـريبي مـن قبـل المكلفـين بمسـاعدة 

 اإلدارة الضريبية.

 وللتغلب على هذه المشاكل نوصي باآلتي: 

والمتعلقة بأهمية مسك الدفاتر المحاسبية، ومصـادقة محاسـب قـانوني  تفعيل القوانين السائدة •

 على الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للمكلفين.

 تنفيذ القوانين السارية في فلسطين والمتعلقة بتنظيم المهنة وتطويرها •

ى وتحديـد مـد  من خالل فحـص أنظمـة المحاسـبة المتبعـة فـي الشـركات المسـاهمة والمصـارف، .2

كفاية التقارير المالية التي تصدرها من حيث الشكل والمضمون وطريقة العرض واإلفصاح عن 

إلزام الشـركات المسـاهمة والمصـارف بتطبيـق أنظمـة   السياسات المحاسبية، تتضح الحاجة إلى

ومبــادئ المحاســبة المتعــارف عليهــا بشــكل   محاســبية عصــرية تعتمــد معــايير المحاســبة الدوليــة

 عام. 

  قــوانين وقواعـــد لإلفصــاح والشـــفافية: وذلــك مــن خـــالل وضــع قـــوانين وقواعــد لإلفصـــاح وضــع .3

الـخ) تضـمن  ،…. تنبـؤات مسـتقبلية،  مـوارد بشـرية،  إداري،  المالي وغير المـالي (اقتصـادي،

الشــفافية الكاملــة فــي أداء الشــركات المســاهمة، إضــافة إلــى إلــزام الشــركات بنشــر تقــارير ماليــة 

 ـي، ندوة تطوير سوق األوراق المالية).(الكيالن سنوية
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يقع على عاتق المنظمات المهنية أن تنظر في متطلبات الخبرة المطلوبة للممارسة المهنية وأن  .4

 تبت في كيفية معالجة ما قد يظهر من خالفات، والتي عادة تتعلق بـ:

ة العامـــة طبيعـــة ومـــدى الخبـــرة المطلوبـــة (مـــثًال: فـــي بعـــض األقطـــار ال تقبـــل خبـــرة المحاســـب •

 الخارجية في أغراض االعتراف للممارسة).

 طول مدة الخبرة المتحصل عليها. •

إلجـــراءات الالزمـــة للمصـــادقة علـــى الخبـــرة المتحصـــل عليهـــا (مـــثًال: بعـــض األقطـــار تطالـــب ا •

بشـهادة أربـاب العمـل، وبعـض األقطـار األخـرى تعتمـد علـى التقـارير الدوريـة مـن أولئـك الـذين 

 ينالون الخبرة).

يـــف المجتمـــع وٕارشـــاده بشـــتى الوســـائل ليكـــون علـــى قـــدر مـــن المعرفـــة بالمحاســـبة والمراجعـــة تثق .5

 كمهنة وعلم.

اســـتخدام كـــل الوســـائل اإلعالميـــة المتاحـــة الســـمعية والبصـــرية والمقـــروءة فـــي تأكيـــد أهميـــة دور  .6

 المحاسب والمراجع القانوني 

تخدامها (الجمعيــات المهنيــة زيــادة وعــي مســتخدمي المعلومــات المحاســبية بأهميتهــا و كيفيــة اســ .7

 ).2009،المحاسبية في فلسطين

ضرورة تطوير منـاهج الدراسـة المحاسـبية وتحـديثها بصـورة مسـتمرة سـواء عـن طريـق االسـتعانة  .8

بالكتـــب المحاســـبية لكتـــاب مـــن خـــارج فلســـطين أو عـــن طريـــق تكليـــف أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

 .عة كل جديد في هذا المجالبتأليف الكتب كل ضمن اختصاصه الدقيق مع ضرورة متاب

حـــــدد المفـــــاهيم ت إنشـــــاء المجلـــــس األعلى(الهيئـــــة العليـــــا) للمحاســـــبة يتـــــولى إصـــــدار تشـــــريعات .9

تتكـون مـن معـايير  واالفتراضات المحاسبية المتعارف عليها عمومًا و إصدار مرجعية محاسبية

مـــات والقيـــاس للمعلو  محاســـبية علميـــة توحـــد أســـاليب عـــرض البيانـــات الماليـــة وأســـاليب اإلقـــرار

ــــــد ــــــة المعالجــــــات المحاســــــبية ذات المــــــدلول الخــــــاص وتحدي مســــــتخدمي التقــــــارير  وتوحــــــد كيفي

 م).2006المالية(المؤتمر الوطني األول حول المحاسبة، توصيات المؤتمر، ليبيا: طرابلس، 

زيــادة وعــي اصــحاب الشــركات بــدور مفهــوم مهنــة المحاســبة فــي مؤسســاتهم و دور المحاســب  .10

 ).1270: ص2010 (البحيصي،بهذه الشركات 

والسـلوكيات التـي يتعـين ان يتحلـى بهـا الممارسـين للمهنـة  اآلداباالهتمام بأخالقيات المهنـة و  .11

 ).15: ص2007ووضع القواعد و الضوابط الالزمة لتطبيقها وااللتزام بها (كالب، 
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فـي تطـوير ضرورة التواصل مـع المنظمـات المهنـة و المحاسـبية العربيـة و الدوليـة بمـا يسـاهم  .12

 ).15: ص2007المهنة (كالب 

نظـــــرا النفتـــــاح االقتصـــــاد الفلســـــطيني علـــــى العـــــالم اصـــــبح مـــــن الضـــــروري علـــــى المحاســـــب  .13

الفلسطيني االلمام بأسس العمل المحاسبي باللغة االنجليزية من خالل االلتحاق بدورات تدريبية 

 ).120: ص2009 (ابو عودة،
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 الرابع المبحث
 لسطينالجمعيات المهنية في ف

 تمهيد:
 سـواء المهنـة لتطـوير محـاوالت عـدة جـرت فلسـطين، فـي والتـدقيق المحاسبة مهنة وانتشار توسع بعد

 والتـي المتخصصـة، المهنيـة الجمعيـات تأسـيس خـالل مـن أو والتشـريعات القـوانين سن صعيد على

 هـذه ردو  عـن تعريفيـة لمحـة إعطـاء ويمكـن، فلسـطين فـي التـدقيق لمهنـة المؤسسـي اإلطـار تمثـل

 :يلي وكما الجمعيات

 الفلسطينية: والمراجعين المحاسبين جمعيةأوًال: 
غـزة،  مدينـة فـي م 1979عـام فـي تأسسـت مهنيـة جمعيـة الفلسـطينية والمـراجعين المحاسـبين جمعيـة

 .م 1980يوليو شهر في بها االعتراف وتم رسمية بصفة تسجيلها تم وقد

اعتمـاده  وتـم جديـد نظـام إقـرار تـم وقـد للجمعيـة ساسـياأل النظـام تعـديل تـم م، 1998عـام بداية وفي

 .الفلسطينية الوطنية السلطة في الداخلية وزارة قبل من

 الفلسطينية وكانت والمراجعين المحاسبين جمعية إلى الجمعية اسم تغير الجديد النظام هذا وبموجب

 .غزة بقطاع لعربا القانونيين والمراجعين المحاسبين جمعية باسم التاريخ هذا قبل تعرف

الحسـابات مـن  مهنـة مزاولـة تـرخيص علـى المحاسـب حصـول فيهـا العضـوية قبول شروط أحد وكان

أن إصرار  إال {(حسابات" مدققي ومراجعين محاسبين جمعية كانت بدايتها من أي "الشركات مسجل

مـن  عينكـانوا ممنـو  والـذين المحاسـبين مـن اإلسـالمية الجامعـة خريجـي لطلـب واسـتجابة أعضـائها

 .اإلسرائيلي االحتالل من المهنة مزاولة ترخيص على الحصول

لتوسـيع  العموميـة عقـد الجمعيـة تـم وقد المزاولة، رخص إصدار عن اللجنة توقفت سياسية وألغراض

تـرخيص  علـى الحصـول لـم يسـتطيعوا الـذين المحاسـبين قبـول يـتم بحيـث عضويتها في القبول مجال

 بغزة. اإلسالمية الجامعة ضد خريجي المتعسفة اإلسرائيلية ءاتلإلجرا نتيجة المهنة مزاولة

أبنـاء  تخـص كانـت أن بعد الوطن، محافظات كافة تخص الجمعية أصبحت الجديد النظام وبموجب

آخـر)  المحاسـبين، وسـجل (سـجل سـجالن للجمعيـة أصـبح وبالتـالي القـديم، النظـام حسـب غزة قطاع

مزاولـة المهنـة  تـرخيص إعطـاء الفلسطينية والمراجعين ينالمحاسب جمعية حق من وأصبح للمراجعين

 .النظام في عليها منصوص لمعايير طبقا
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الفلسـطينية  والمـراجعين المحاسـبين لجمعيـة المعـدل األساسـي النظـام مـن (3) رقـم المـادة نصـت ولقد

حـق  لهـا ةالجمعيـ بأن 2000 لسنة (1) رقم األهلية والهيئات الخيرية الجمعيات قانون ألحكام ووفقا

مقـرًا  غـزة مدينـة مـن وتتخـذ القـدس، الرئيسـي مقرهـا ويكـون والحقـوق، األمـوال فـي والتصـرف التملـك

في  لها تنشئ فروَعا أن رئيسية، وللجمعية مراكز اهللا ورام غزة مدينتي في للجمعية ويكون لها، مؤقتاً 

 .)1999(البردويل،  فلسطين من مكان أي

 :يلي ما الجمعية أهداف أن األساسي نظامال من (4) رقم المادة ذكرت كما

 .العلمية والعملية واألصول للمعايير وفقاً  لمزاولتها السليمة القواعد ووضع المهنة مستوى رفع .1

 .ذلك تكفل التي والوسائل الطرق بكافة والمراجع للمحاسب المهني المستوى رفع .2

 .المختلفة المهنية والموضوعات للمشاكل السليمة الحلول إيجاد .3

 .شئونهم لرعاية والسعي الجمعية أعضاء بين التعاون روح تنمية .4

 .مصالحهم المشروعة عن والدفاع حقوقهم على والمحافظة والمراجعين المحاسبين كلمة جمع .5

 السليم. المحاسبي التطبيق وفوائد بأهمية الجمهور توعية .6

 :الفلسطينية القانونيين الحسابات مدققي جمعيةثانيًا: 
وذلـك  الغربيـة الضـفة فـي م، 1986سـنة فـي الفلسـطينية القـانونيين الحسـابات دققيمـ جمعيـة وجـدت

م،  1986للسـنة 42 رقـم نظـام بموجـب تأسسـت والتـي األردنيـة، الحسـابات مـدققي لجمعيـة كفـرع

فـراغ قـانوني  فـي يعـيش الجمعيـة فرع أصبح الغربية الضفة مع االرتباط فك األردنية الحكومة وبقرار

 .م 1994عام منتصف في الفلسطينية الوطنية لسلطةا قدوم بعد حتى

مـن  مجموعـة بـين ومنسـقة مكثفـة جهـود بـذلت م 1998 سـنة وبدايـة م 1997 سـنة نهايـة ومـع

نظـام  وضـع تـم حيـث الغربيـة الضـفة فـي الموجـود الفـرع إدارة ومجلـس غـزة قطـاع فـي المحاسـبين

واقعـة (حلـس  حقيقـة الجمعيـة أصـبحت حتـى الفلسـطينية القـانونيين الحسابات مدققي لجمعية أساسي

 .)2000ومقداد، 

فـي  عضـو (70) تاريخـه وحتـى الجمعيـة سـجالت ضـمن رسـمياً  والمسـجلين األعضـاء عـدد ويبلـغ

 الغربية. الضفة في عضو (190) غزة، قطاع

  4-بتـاريخ ( 5026 ) رقـم تحـت وسـجلت العثمـاني، الجمعيـات قـانون بموجـب الجمعيـة وتأسسـت

 هذا تعديل تم حيث م 2000 لسنة (1) رقم الجمعيات لقانون وفقاً  أوضاعها وتوفقت م،1997-11
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 وتتخذ فلسطين، أنحاء جميع الجمعية عمل نطاق ، ويكونالمهنة مزاولة قانون مع يتوافق بما النظام

 .لها مركزين وغزة اهللا، رام من

 لي:ي ما أهدافها بأن (7 ) رقم المادة وفي للجمعية األساسي النظام بين ولقد

 .لألعضاء والمهنية العلمية الكفاءة مستوى تطوير •

اسـتقاللية  وتـدعيم مصـالحهم ورعايـة الجمعيـة أعضـاء بـين التعـاون روح وتوثيـق تنميـة •

 .العاملين األعضاء

 فـي ممارسـتها والمسـاهمة وتنظـيم وتقاليـدها ومبادئهـا المهنـة وسـلوكيات آداب على المحافظة •

 .التدقيق أعمال على التدريب لبأعما القيام ذلك في بما تطويرها

 .للمهنة المختلفة المجاالت في العلمي البحث ورعاية تشجيع •

 .فلسطين في المهنة ورقي لرفع الهادفة التدريبية الدورات عقد •

 .بالمهنة العالقة ذات المواضيع في العمل وورشات والندوات المؤتمرات عقد •

 والحصـول علـى بالمهنـة عالقـة لهـا والتـي ةوالدوليـ والعربيـة المحليـة االتحـادات مـع التنسـيق •

 بمـا ال نشـاطاتها فـي والمشـاركة االتحـادات تلـك فـي والتمثيـل االتحـادات تلـك عضـويات

 .القوانين مع يتعارض

 آداب وسلوكيات وكذلك الدولية المحاسبة ومعايير للتدقيق الدولية المعايير تطبيق على العمل •

 .الميثاق خالل من الدولي االتحاد عن الصادرة المهنة

 بالمتقدمين للحصول الخاصة االمتحانات وعقد إعداد بخصوص الترخيص لجنة مع التنسيق •

 .المهنة مزاولة رخصة على

 المهنـة شـأنها تطـوير مـن التـي والمنشـورات والـدوريات والترجمـات والمجـالت الكتـب إصـدار •

 .عليها القائمين مستوى ورفع

 االجتماعي لألعضاء للضمان نظام وعمل والصحية اإلجتماعية الخدمات توفير على العمل •

 .التقاعد صندوق إنشاء على والعمل

 .وتحقيق أهدافها الجمعية دور تفعيل أجل من والعامة الخاصة المؤسسات مع التنسيق •

 .ذكره يتم ولم المهنة يخدم ما كل •
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التأهيل احملاسبي املهني واألكادميي والتكنولوجيالتأهيل احملاسبي املهني واألكادميي والتكنولوجي

 ألول التأهيل المحاسبي المهني ا المبحث

 الثاني تأهيل المحاسب في مجال تكنولوجيا المعلومات المبحث

 المبحث الثالث: أقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية
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 :  مقدمة
 مـن الحـديث لمجتمـعا تحـول هـو حاليـًا، نعيشـها التـي والمعلوماتيـة المعرفـة ثـورة مظـاهر أهـم مـن

 التعلـيم علـى يفـرض والذي المعرفة، باقتصاد يعرف ما وبروز عرفي،م مجتمع صناعي إلى مجتمع

 مـن األهـداف تلـك تنطلـق أن الضروري من أصبح حيث في أهدافه، النظر إعادة ضرورة الجامعي

 الـدول فـي خـاص وبشـكل حالًيـا بـه معمـول هـو العكـس، كمـا ولـيس الطلـب يخلق العرض أن مقولة

 المؤسسـات علـى فرضـت العالميـة، ظـاهرة التنافسـية مـن عنهـا نـتج ومـا العولمة، فإن كذلك .النامية

 ،تالمخرجـا جـودة مـن دوري، والتحقـق بشـكل األكاديميـة برامجهـا بمراجعـة القيـام ضـرورة التعليميـة

 بمثابـة يعـد البـرامج األكاديميـة مخرجـات بجـودة االهتمـام أن حيـث خريجيها، مستوي خاص وبشكل

 .حتى نامية أو كانت متقدمة دولة ألي واالجتماعية القتصاديةا التنمية لتحقيق األساسية الدعامة

 عـام اعتمـاد معـايير إيجـاد نحـو والسـعي والتطـوير التغييـر ضـرورة وراء دافعـا كـان سـبق مـا كـل 

 علـى وقـادرة شـاملة مؤسسـات التعليمية المؤسسات من تجعل تعليمية جودة معايير وكذلك وخاص،

 في واآلخذة والنامية المتقدمة الدول جميع تشمل التحديات تلك مثلو  .واالستمرارية والتميز المنافسة

 مـن العـالي التعلـيم تطـوير على االهتمام بؤرة تركيز الضروري أصبح من لذا سواء، حد على النمو

 .الحديثة والمعطيات التطورات مع يتواءم بما واالستراتيجيات والمخرجات والرسالة الفلسفة حيث

 التعليميـة المؤسسـات فـي المعـايير مـن مجموعـة تـوافر يجـب العـالي التعلـيم في االعتمادية ولتحقيق

 ثـم ومـن ،نظرائـه مع التنافسية المزايا تحقيق من يمكنها الذي الجودة لمستوى يمكنها الوصول حتى

 على للحصول والتقدم للتطور تسعى التي الجامعات يؤهل سوف مفاهيم الجودة بتطبيق االلتزام فإن

 اآلونـة فـي العربيـة الجامعـات مـن العديـد سـعي مـع وبشـكل خـاص .المنشـود ألكـاديميا االعتمـاد

 للحصـول يؤهلهـا وبمـا المتقدمـة، الـدول مـع جامعـات اسـتراتيجية وتحالفـات شـراكات إلقامـة األخيـرة

 أن الـرغم وعلـى .المحليـة أو أو اإلقليميـة الدوليـة المؤسسـات مـن الـالزم األكـاديمي االعتمـاد علـى

 وهـي األم الوحـدة التعليميـة علـى تنطبـق العـالي، التعلـيم مجـال فـي تطبيقهـا الواجـب لجـودةا مفـاهيم

 كالكليـات مـروًرا األقـل المسـتوى فـي األخـرى الوحـدات علـى أيَضـا تنطبـق أن يجـب فإنـه الجامعـة،

 تبـدأ أن يجـب نهـافإ متكاملـة، عمليـة الجـودة بـأن اليقـين ومـع علميـة، برامج من يتبعها وما باألقسام

 البـرامج تبـدأ أن الحـالي الوقـت فـي المهـم مـن أنـه إال متـوازي، بشـكل المسـتويات كافة وتستمر على

 علمية، مؤسسة أي في األولى النواة باعتبارها وذلك الجودة، مفاهيم في تطبيق الفور وعلى العلمية



37 
 

 يعـد لـم يـثح ،للمجتمـع الجامعـة تقدمـه الـذي المنـتج تطـوير حقيقيـة فـي رغبـة هناك كانت إذا وذلك

 .المختلف لموارده إهدار من ذلك يعنيه لما غير كفئة، أكاديمية مؤسسات وجود يتحمل لمجتمعا

 التعليميـة، المؤسسـات أداء وتحسـين لتطـوير مهمـة انطـالق ونقطـة رئيسـية خطـوة التقيـيم ويعـد 

 التميـز تحقيـق علـى المؤسسـات تلـك تركـز أن اآلن المهـم التعلـيم ومـن بمسـتوى وبالتـالي االرتقـاء

 العـالي التعلـيم وظـائف جميـع والجـودة التميـز مفهـوم يشـمل أن الجـودة، ويجـب وضـمان والجـودة

 البرنامج أو الكلية أو الجامعة مستوى على سواء لمجتمعوخدمة ا علمي وبحث تدريس من وأنشطته

 إلى إضافة ،المجتمع في الجامعة تعزيز مكانة إلى سيؤدي المفهوم التميز بهذا وتحقيق .األكاديمي

 وبالتالي المختصة، من الجهات االعتماد علىتها ووحدا الجامعة لحصول الوحيد السبيل أصبح أنه

 تحقيـق نحـو أن التوجـه الواضـح من بات ولقد .تمنحها التي والشهادات العلمية بالدرجات االعتراف

أعلـى  فتحقيـق ،منـه مفـر وال فيـه خيـار ال أمـرا أصـبح وبرامجـه ومؤسسـاته الجـامعي التعلـيم جـودة

 التغيـرات مـن للعديـد وطبيعية منطقية استجابة يعد ومؤسساته الجامعي التعليم في الجودة مستويات

 ثقافـة نشـر أهميـة تنبـع هنـا مـن .لـذلك اإلشـارة سـبقت كمـا الجامعـات، تواجههـا المسـبوقة التـي غيـر

 القـوة علـى تحقيـق يسـاعد وبمـا وحداتـه، كافة على العالي التعليم مجال في برامجها وتطبيق الجودة

  المنوطـة ورسالته أهدافه تحقيق اتجاه في فعال بشكل و العالي، التعليم نظام لدفع المطلوبة الدافعة

 برامجهـا وتطبيـق الجـودة ثقافـة نشـر أن حيـث ،الصـلة ذات العديـدة المجتمع واألطـراف قبل به، من

 تلـك مـن جـزًءا ليصـبح تـدريس هيئـة وعضـو وطالـب علميـة ووحـدة فـرد وٕادارة كـل اشـتراك يعنـي

 البكـالوريوس مسـتوى وعلـى عامـة، بصـفة الجـامعي عمليـة التعلـيم جـودة إلـى النظـر وعنـد .البـرامج

 النظـرة ضـيق تفـادى علـى تعمـل وٕادارة الجـودة قيـاس فـي الحديثـة االتجاهـات فـإن خاصـة، بصـفة

 ومعرفيـة تجاهيـةخصـائص ا تـوافر فـي المتمثلـة الجـامعي التعلـيم مخرجـات قيـاس علـى والعمـل

التعليميـة  العمليـة عناصـر جـودة إلـى الخدمـة جـودة قيـاس يمتـد بـل ،فحسـب الخـريجين فـي وسـلوكية

  .البكالوريوس لمرحلة األكاديمية البرامج مستوى على
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 األول المبحث
 التأهيل المحاسبي المهني 

 :  مقدمة
 مختلـــف علــى العولمــة فرضتهــا التــي والتجـــارة داالقتصـــا عالـــم فـــي التحديـــات حجـــم لتعـاظـــم نظـــرا

خانقـة  اقتصـادية أزمـة مـن العـالم بـه يمـر وما ،العــالم وباألخص فلسطيـن وبالتحديــد قطـاع غـزة دول

بفلسـطين   المحلـي االقتصـادي الوضـع علـى ذلـك كـل تـداعيات إلـى إضـافة الـدول، بجميـع عصـفت

مـن  يزيـد ذلـك كـل فـإن ،تفاقمهـا مـن للحـد المستويات جميع ىعل يبذل وما ،وبالتحديد في قطاع غزة

المؤسسـات  وعلـى عامـة، بصـفة المحاسـبة مهنـة علـى القـائمين عـاتق علـى الملقـاة المسـؤوليات

 المهنيـة فـي الكفـاءات وتخـريج إعـداد فـي بواجباتهم للقيام الخصوص وجه على والتعليمية األكاديمية

 حاجـات سـوق وسـد التنمويـة الخطـط تنفيـذ فـي مسـاهمةال علـى ةوالقـادر  المختلفـة الماليـة المجـاالت

 .المحاسبة مجال في الخريجين من العمل

 المحاسـبة مهنـة إلـى الموجهـة ناحيـة االنتقـادات مـن وجـوهري هـام وقـت فـي ذلـك أهميـة تتزايـد كمـا

 المهنيـة الهيئـات بـين التكامـل التعـاون يؤكـد ضـرورة ممـا  .العالميـة الماليـة األزمـة خلـق فـي ودورهـا

 والتطورات العلمية والدراسات الفني النقاش وٕاثراء الفائدة وتعظيم الوعي لنشر والمؤسسات األكاديمية

 المهنيـة مسـؤولياتنا مـن انطالقـا وذلـك المحاسـبي التعلـيم ومنـاهج المحاسـبة علـم علـى المهنيـة

 اإلخـالل ودون لعلميةوا والمهنية الفنية النواحي إلى أعمالنا توجيه إلى تسعى متخصصة كمؤسسات

 تنميـة علـى والعمـل والدوليـة واإلقليميـة المحليـة العمـل أســـواق يخـــدم وبمــا االجتمـــاعي بالجــانب

 بالتعـاون لهـا والتخطـيط بالبـالد االقتصــاديـة النهضـة في للمساهمـة المحاسبي التعليم مناهج وتطوير

 .المختصة الجهات مع

 المحاسـبية المعلومـات فـي شـديد وُشـح نقـص مـن إمـا اليـوم تعـاني الشـامل بمفهومهـا التنميـة إن

 وبالشـكل المالئمـة ولألغـراض الوقـت المناسـب فـي توفرهـا عـدم مـن تعـاني أنهـا أو للتنميـة المناسبة

 العـام أو الخـاص القطـاع فـي سـواء متخـذي القـرارات قـدرة علـى بظاللـه يلقـي ممـا والصـحيح الـدقيق

 القـرارات اتخــاذهم عنـــد الرشيـــدة القـرارات إلـى للوصـول المناسبة طوالخط االستراتيجيات وضع على

 الجهات على جسيمة يلقي بمسؤولية مما الملحة، والتحديات الحدث مستوى إلى ترقى التي التنموية

 األجهـزة وٕادارات الشـركات مثـل إدارات والصـحيحة المناسـبة المحاسـبية المعلومـات إنتاج بها المناط

 الحكوميـة والرقابيـة يةفاإلشـرا علـى الجهـات يلقـي هـذا إن كمـا المختلفـة، طاعـاتوالق الحكوميـة
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 ضخمة مسؤولية المركزية والبنوك التجارة المالية ووزارات األسواق وٕادارة المحاسبة كمهنة والخاصة

 الدوليـة المحاسـبة معـايير متطلبـات مسـتوى إلـى المحاسـبية ترقـى المعلومـات هـذه أن مـن للتأكـد

 فيمـا وبـاألخص المختلفـة، وأجهزتهـا الجهـات هـذه التـي تصـدرها والقـرارات واللـوائح والـنظم نوالقـواني

 .الحوكمة والشفافية وقواعد الكامل باإلفصاح يتعلق

 األيـدي مـن العمـل سـوق احتياجـات بتوفيــر يتكفـــل الـذي هـو المحـــاسبي التعليـــم أن المؤكــــد ومـن

ــــــة العاملـــــة ــــــة المؤهلـ ـــــ والمدربـ ــــــاً  ـاً علميـ ــــــع لتـــــياو  وعمليـ ــــــة تستطيـ  االقتصـــــادية التنميــــــة خطــــــط مواكبـ

 .لتحقيقه األمم تسعى التي واالجتماعية

 المحاسبي:  التعليم أهمية
 هـذه وتـأتى األخـرى، االختصاصــات مـن العــــديد جانــب إلـى كبيـــرة أهميـــة المحاسبــــي التعلـيم يحتـل

 فـي المحاسبي العمل إلى والدائمة المستمـرة والحاجة اسبةالمح إلى النظرة لخصوصية نظراً  األهمية

 .المجتمعات من مجتمع أي نطاق

 مـن الكثيـر علـى الحكـم فـي للمحاسـبين الذاتيـــة القـدرات اسـتخدام علـى يعتمـــد فــن هـي فالمحـــاسبة

 جتماعيـةاال العلـوم ضـمن علم أنها كما ،المحاسبي العمــل تواجه التي والمالية االقتصادية األحداث

 معـاً  والخبـرة الدراسـة طريـق عن إليها الوصول أمكن التـي العلميـة مادتهـا لها مصنفـة بمعرفـة يمتاز

 خصوصية وفق العملية الحياة في تمارس منظمة مهنة فهي وكذلك ،الزمن من مختلفة مراحل عبر

 .ومستمرة مةدائ بصورة المجتمع يحتاجها التي األخرى المهن بين بارزة وتجعلها بها تتصف

 الـذي للمجتمـع فوائـد مـن تقدمـه أن يمكـن ومـا المحاسـبة أهميـة مـن المحاسـبي التعلـيم أهميـة وتـأتي

 .نطاقه ضمن تعمل

 يمكـن بصـورة االقتصـادية األحـداث وتلخيص تبويب و بتسجيل تختص منظمة مهنة هي فالمحاسبة

 .االقتصـادية بالوحــدة مباشرة غير أو مباشـرة عالقة لهـا التي الجهـات منها تستفيد أن

 تـوافر إلـــى ضـــرورة إضـافة علميـة أسـس وفـق مهيأة كوادر إلى تحتاج المحاسبي العمل ممارسة أن

 العمـل وتقـــع ضـمن المحاسـبة بهـا تهـتم التـي األمـور مـن الكثيـر علـى الحكـم فـي الشخصـية القـدرة

 لتعليمهـا األسـس العلميـة تـوافر وبضـرورة بالمحاسـبة االهتمام بدء ان علينا يخفى ال كما المحاسبي

 .وممارستها
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 إن يمكـن االهتمـام هـذا وان متواصلـــة، ضـــرورة يعتبــــر المحاسبــــي بالتعليــــم االهتمـــام فـان هنـا ومن

 الهـدف تحقيـق خاللهــا مـن يمكـن التــي الصحيحـــة العلميـــة األســـس تـوافر ضرورة خالل من يتحقق

 متكامـل كنظـام المحاسـبي التعلـيم إلـى النظــر مـن بـد ال فانـــه ذلـك لىع وبناء المحاسبي التعليم من

  ن:مكًال  تشمل وهــي أهدافــه، لتحقيــق المترابطــة العناصـر من مجموعـة مــن يتكــون

 المحاسـبي بمختلـف العمـل لممارسـة هـم تهيـأت يمكـن الـذين باألشخـــاص المتمثلـــة :المـدخالت .1

 وأنواعه.  أشكاله

 بالمهـارات التزويـد فـي اسـتخدامها يمكـن التـي التعليـــم بوسائـــل المتمثلـة :التشـغيلية العمليـات .2

 .المحاسبية

 األكاديمي( المحاسبي العمل ممارسة على والقادرين المؤهليـن باألشخــاص المتمثلـــة :المخرجـــات .3

 .عامة بصورة المحاسبي التعليم نظام من الهدف ق يحق بما )المهني أو

 ومحاولـة وتطويرهـا وتقييمهـا السـابقة العناصـر رقابـة خـالل مـن": الرقابـة" العكسـية التغذيـة .4

 .منه أي في تحدث انحرافات أي تصحيح

 العالقـة طريـق عـن النظـام كفـاءة علــى الحكــم يمكــن أعــاله المحاسبــي التعليــم عنــاصر خـالل ومن

 بوسـائل المتمثلـة التشـغيلية العمليــات رتـواف مـدى خـالل مـن تأتــي والتـي ومخرجــاته مدخالتـه بـين

 الكـادر تـوافر إلـى إضافة ميدانية وتطبيقـات محاسبيــة ومختبرات دراسية مناهج من المختلفة التعليم

 المخرجــات بيــن العالقة طريق عن النظام فاعلية على الحكم يمكن كما بذلك، للقيام المؤهل العلمي

 والمهنيـة) (األكاديميـة المحاسـبية الكـوادر تـوفير خـالل مـن تحقيقهـا مالنظـــا يبغـــي التـــي واألهـــداف

 النظام.  أهداف تحقيق على قدرتها ومدى

 الجامعي:  التعليم في الجودة
 فـي ومكانتــه دوره حيـــث مــن مالئمـــاً  جعلـــه علــى بالقـدرة والجـــامعي العــــالي التعليـــم جـودة تعـرف

 العـام والتمويـل والعـالم، بالدولــة وعالقتــه واإلنتاجيــة، والخدميــة بحثيـةوال التعليميـة ومهامه المجتمع،

 علـى قـادرين خـريجين إلـى الحديثـة االقتصـاديات حاجــة مـن انطــالقاً  التعليـــم مستويـات مع وتفاعلـه

 باسـتمرار متغيـر سـوق فـي العمـل وأصـحاب حثيناالبــــ بصفـــات باستمــرار، والتحلـي معــارفهم تطــوير

 ).29ص: 1995 (نوفل،
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 للعوامـل وذلــك الراهـــن، الوضـــع يتطلبهــــا ملحـــة ضــرورة العـــالي التعليـــم أصبـــح المنطلـــق هــذا ومـن

 :التالية

 مـع مالئمـــة أكثــــر ليكـــون وتحديثـــه العـــالي التعلـــيم بتـــجديد يطـــالب والـــذي المعرفـي االنفجـــار •

 .العولمة عصر احتياجات

 العــالي. التعـــليم ونشــر االجتمــاعي الطلــب بإشبــاع يطــالب والــذي السكـــاني االنفجــار •

 الخبـرات تنــــوع مـع الدقيـــق التخصـــص ويقابلهـــا للعمــــل المطلــــوبة المؤهـــالت مستوى تصاعد •

 تحكمـه عـالمي اقتصـادي نظام لقيام تسعى التــي العولمــة تفرضــه ما وذلــك ،والعمليـــة العلميــة

 مهـارات وفـق معـه التكيـف علـى قــدرة عاملــــة قــــوى إلـــى الحاجـــة يؤكـــد ممـــا عالميــــة، قوانيـــن

 )34: ص1995 (نوفل، محددة

 الجــامعــي، التعليـــم مؤسســات فـي والفـــاعلية الكفــــاءة قيــــاس خــــالل مـــن الجــــامعي األداء تقويـــم ويتــم

 الفاعليــة أما ،وتطويره ضبطهـا على قدرتهـا و بالعمليــات والكليــات الجامعـات فـي الكفــاءة تتعـلق إذ

 إدراك بأنهـا مــدى الفاعليـة إلـى وينظــــر .الخـــارجي العــالم علــى تؤثــر التـي المخرجــات بنـوع فتتعلــق

 بيئتهـا وعالقتهـا مـع داءهـا أ تحـدد التـي داخليـــةال واألنشطــة العمليـات لطبيعــة التعليميــة المؤسسـات

 والخارجية المتغيرات الداخلية حسب وتوجيهها العمليات على السيطرة على قدرتها وكذلك ،المحيطة

 أهدافه. لتحقيق

 عامة:  العالي التعليم مؤسسات لكفاءة جانبان وهناك

 إلـى نسـبة المخرجـات مـن عـدد أكبــر ـدادإعــ علـــى قدرتهــــا فـــي وتتمثـــل  :الداخليـة الكفـاءة جانـب

 الالزمـة البشـرية المـــوارد وتـوفيـــر الموضوعـــة، للمواصفـــات المخرجـــات نوعيـــة مالئمة مع المدخالت

 .األعباء بهذه للقيــام

 والمؤهــالت بالمهـــارات المتخـــرجين تزويـد علـى قدرتهـــا فـي وتتمثــــل  :الخارجيـة الكفـاءة جانـب

 التوافـــق يعني وهذا بجدارة، العمل مواقع في لهـم الموكلـــة المهمــات أداء مــن تمكنهــم التــي اتوالخبــر 

: 1993 الـرحيم، (عبـد منهمــــا المطلــــوبة المهــــارات مـــن العمــل حاجــات وبين اإلعــداد عمليــات بيـــن

 ).44ص
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 :المحاسبي التعليم واقع
النحـو  علـى التعليميـة المستويـــات كافـــة فـي المحـــاسبي التعليــــم واقـــع علـــى عامـــة نظــرة إلقـــاء يمكـــن

  :اآلتي

 المرحلـة بعـد الجامعـات الفلسـطينية وتحديـدا بقطـاع غـزة  فـي المحاسـبي التعلـيم يمـارس :أوالً  •

 ممـا مدارس ةكاف في الثانوية الدراسة مرحلة في التجاري فرعا للتعليم هناك ليس أنه أي الثانوية

 لـديهم ليـــس األولـــى الجامعيـــة والدراســـة المتوسطـــة الدراســـة خريجــي من الطلبــة العديد أن يعني

 وربما مدروس غيــر يكــون ما غالبــاً  المحاسبــة لدراســة توجههم فان وبالتالي ،بالمحاسبة إلمام أي

 الدراسـة إكمـال على القـدرة عــدم بسـبب أو ما شخــص من مشورة على غالب األحيــان في يعتمد

 .أخرى جانبية عوامل أي أو الفروع األخــرى في

وعـــدد  المتوسطــة الكليـــات فـي واألدبــي العلــمي بفرعيهــا الثــانوية الدراســة خريجــو قبــول يتم :ثانياً  •

 المجـال فـي للعمـــل تؤهلـــه دبلــــوم شهـــادة بعـــدها الطـــالب يمنـــح سنتـــان فيهـــا الدراســـة سنـــوات

 .األعلى الوظيفي للتدرج قابلة حسابات كاتب المحاسبي بصفة

 فـي الـدبلوم حملـة إلـى إضــافة واألدبـي العلمـي بفرعيهـــا الثانـــوية الدراســـة خريجـــو قبـول يـتم :ثالثاً  •

 شهــادة بعدهـــا الطـــالب ـــحيمن سنـــوات أربـــع الدراســـة سنـــوات وعــدد واالقتصــاد اإلدارة كليـات

 .المحاسبي المجال في للعمل تؤهله المحاسبية العلوم في البكالوريوس

د عـد نأ حيـث العـالي العلـيم مؤسسـات ضمـــن العليـــا للدراســـات كافيـة مجـاالت تتـوفر ال: رابعـاً  •

الجامعـات  تقــــــوم وال دودةمحـــــ والمــاجستيـــر العــــالي الدبلـــوم درجــــة تمنـــح التــــي الجامعــــات

مما  اإلدارية العـلوم مجـال في التخصصـات من أي في الدكتوراه درجــة بمنـح عمومــا الفلسطينيـــة

 .علميــاً  تأهيالً  المؤهلة المحــاسبية الكوادر نقص إلى يؤدي

الدراسية داخـل  عدم توفر مجاالت تطبيقية كافية للتعليم المحاسبي للطالب أثناء المرحلة: خامساً  •

 ،مما يضعف دور المحاسب من مواكبة سوق العمل وتلبية كافة متطلباتـه ،الجامعات الفلسطينية

 وذلك لعدم توافر الخبرة المهنية من جهة وعدم تأهيل المحاسب مهنيا من جهة أخرى. 

عــــدم اســــتخدام وســــائل حديثــــة لتــــدريس المحاســــبة داخــــل الجامعــــات الفلســــطينية تمكــــن : سادســــاً  •

 محاسب من دراسة وفهم المحاسبة بشكل أفضل. ال
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 العالي: التعليم تواجه التي التحديات
، العـالم دول مــن العـــديد فـــي تتشـــابه تكـــاد العـــالي التعليـــم تواجـــه التـــي التحديـــات أن المعـــروف مـن

العربــي تتمثــل علــى  وقــد أظهــرت دراســة أن أبــرز التحــديات التــي تواجــه التعلــيم الجــامعي فــي الوطــــن

 ) 2006النحو التالي: (عبد المجيد، 

 الجـامعي التعلـيم حركـة مسـار تغييـر إلـى العولمـة أدت حيث  .العالمية والمنافسة العولمة تحدي •

 المنافسـة منـتج يسـتطيع إبـراز أهميـة ومنهـا الـدول كل على فرضتها التي الجديدة للشروط نتيجة

 .العالمي السوق في

 .المجتمع ومتطلبـات حاجــات لتحقيــق بالتعليــم النهوض تحدي •

 فـي كبيـر أثـر لهــا كـــان وتكنولوجيـــة علميـــة منجــزات مـن قدمتـــه وبمـا المعلوماتيـــة الثـورة تحـدي •

 .والجنـوب الشمـال دول بين الفجوة تزايد

 وتطـوير ،لثقافيـةا الهويـة علـى الحفـــاظ ضــرورة التحــدي هـــذا ويتطــلب ،الغربيــة الثقــافة سيطــرة •

 .والفكري الثقافي الغزو لمواجهة الوطنية الثقافة مقررات محتوى

 تتجـه المتاحـة الحكوميـة الماليـة االعتمـادات أن حيـث بتمويلـه يتعلق تحدي العالي التعليم يواجه •

 .عليه المتزايد الطلب بحجم بالمقارنة وذلك النقص نحو

 ثـم يرتفـع ومـن العــام، التعلـيم سـن فـي الطالب دادأع تتزايد حيث السريع السكاني النمو تحديات •

 .العالي التعليم بمؤسسات االلتحاق في الراغبين عدد

 .أخــرى مرحلــة أي بتكلفـــة مقارنــة الجامعية المرحلة في الطــالب تكلفــة ارتفــاع تحديـات •

 الـوطن فـي العلمـي والبحـث العـالي ـمالتعليــ عــن المسئــــولين للـــوزراء التـــاسع المؤتمـــر تقـــرير بين قدو 

فيمـا يلـي: (المنظمـة  تلخيصـها يمكـن والتـــي العـــالي، التعـــليم منظـــومة فاعليـــة أسباب ضعـــف العربي

 :)41ص :1998العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 .نالدارسي تقييم وفي العالي، والتعليم الجــامعي التعليــم في القبول أسس في أخطــاء •

  .المادة في والتطبيقات األمثلة وفــي ،البحثيــة الهمــوم في الخــارجي للعالــم تبعية •

 .التعليمية والمــادة والمــدربين األســـاتذة مستوى تراجع •

 .المجتمعية المحاسبية توفر ضعف مع والحكومة، الدولة هيمنــة •

  ت.واإلمكانا التمويل ضعـف •



44 
 

علـى  التنافسيـــة استهـــداف وتراجـــع الدارسيـــن، أمـام الفـرص ـؤتكافــ مؤشـرات بعـض فـي تراجـــع •

 .العالمي المستوى

 .األكاديمية الحرية مستوى تدني •

  ي.العال التعليم منظومة مدخالت عناصر وجودة مستوى في ضعف •

 ومنها: العالي، التعليم تواجه التي والمعوقات التحديات من ) عددا2006كما تذكر (عيسان 

وضـعف  التطبيقيـة، الدراسـات البرامـــج و علــى اإلنســـانية النظريـــة التخصصــــات وغلبــــة ــةالتقليديـ •

 .الهدر نسبة وارتفاع الداخليـــة الكفـــاءة ضعـــف إلى يؤدي ممـــا البرامــج لهــذه المستمــر التقــويم

 ممـا قـد المتشـابه، الكليـات بـين لدراسيـــةا والمناهـــج البـــرامج وهيكـــل النظـــم فـــي والنمطيــــة التشـابه •

 غيـر تخصصـات فـي الخـريجين أعـــد وتضخـــم الســـابقة األخطـــاء تكـــرار إلـــى مستقبـــال يـؤدي

 .لها السوق استيعاب عدم أو مطلوبة

 حملـة لندرة وذلك التخصصات بعــض في األخــص وعلــى التدريــس، هيئــة أعضــاء في نقص - •

 ،الوظيـــفي االستقــــرار مثــــل مـــن الحوافـــز ونقـــص التخصصــــات، بعـض فـي ليـــاالع الشهـــادات

 .والحوافز الرواتب وتدني

 المسـتويات ويغفــل أعلــى، مـن يصـــدر االتجـــاه أحــــادي العـــالي التعلـيم مؤسســــات فـي التطـــوير •

تبـدي  األدنـى فالمسـتويات االتجــاه ةثنائيــ هي التطــوير أشكــال أفضـل أن ثبت ولقد  .فيها األدنى

 .للتنفيذ األدنــى للمستويــات تنــزل ثم توجيهاتهــا، وتعطــي تدرســـه األعلــى والمستويــات رأيها

بقـي  فـإذا أفـــراد، مــن التجديـــد أفكــــار تصــــدر إذ التطويـــر؛ عمليــــة فـي المؤسســـي الفكـــر غيـاب •

سياسـات  اسـتحدثت ذهبــوا إذا ولكـــن مجــــاله، التطــــوير يأخـــذ رارالقـ موقـع فـي التطـوير أصـحاب

 .سابقة جهود كل تنسف جديــدة وقرارات

  .العــالي التعلــيم مؤسســات في النمطيــة و العــالي التعليـم على اإلشــراف جهـــات تعدد •

 وهـي الكمـي، النمـو سـتراتيجيةا إتبـاع هـو الســائد ن إ حيــث الكيـــف حســــاب علـى بالكــــم االهتمام •

 عـدم وكـذلك وجودتـه، التعلـيم نوعيـة علـى تبـــق ولــم الكميـــة، التعليـــم بحـــاجات تـف لـم اسـتراتيجية

 في تساهم أن يتوقع حديثا المطبقــ والسياســات المبذولة الجهــود وٕان ،وبنيتــه التعليــم هيكــل مرونة

 .القريب وليس البعيد ىالمد على ولكن المشكلة هذه على التغلب

 خالل من وذلك ،التنمية خطط واحتياجــات العـــالي التعليــم مخرجــات بيــن الموائمــة فــي القصــور •

 أخـرج البطالـة ممـا ،العـالي التعلـيم مؤسسـات تقدمـــه مـا وبيـــن العمـــل ســـوق حاجــات توافـق عــدم
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سـوق العمـل  إليهـا يحتـــاج كمـا وكيفـاً  كمـاً  ةمعينـ مجـاالت فـي خاصـــة ،المقنعـــة أو الصـريحة

  ).241ص، 2001(الغامدي، 

 سبل تطوير التعليم المحاسبي المهني: 
من خالل ما تقدم يالحظ أن نظام التعليم المحاسبي من شأنه أن يحقق أهدافـه بصـورة أكثـر فاعليـة 

لتــي يمكن توضيحها وفق األسس إذا ما روعي فيه مجمــوعة مــن المستلزمــات والمتطلبات العلميــة وا

 :)14، ص2006اآلتية (القطناني 

ـــالل إيجــاد فــرع للتعلــيم التجــاري فــيأوالً  ـــن خـ  : االهتمــام بمــدخالت نظــام التعلــيم المحاســبي وذلــك مـ

 مرحلة الدراسة الثانوية ضمن المؤسسات التعليمية لوزارة التربية والتعليم في كافة مدارس.

ــاً  ـــة فــي أقســـام المحاســبة فــي الكليــات حيــث تختلــف: االهتمــام بنوعثاني ـــة المقبــوليـــن للدراسـ ـــة الطلبـ  يـ

ـــم فــي أقســام المحاســبة حيــث أن هنــاك العديــد مــن الموضــوعات ـــم التقديـ ـــوح لهـ ـــة المسمـ  نوعيــة الطلبـ

ـــي تـــدس ضــمن منــاهج المــواد المحاســبية، وبالتــالي فانــه يجــب أن تكــو  ـــة التـ ـــة واإلحصائيـ  نالرياضيـ

الفرع  هناك مفاضلـة بين المتقدمين للدراســة في أقســام المحـــاسبة في الكليــات بحيـث تفضيل خريجي

خريجــي  التجــاري أوًال ( كمــا أوضــحنا فــي النقطـــة الســابقة ) ومــــن ثــم خريجـــي الفــــرع ا لعلمــي وأخيــراً 

نقتــرح اقتصــار القبــول للطلبــة خريجــــي الفــرع األدبــي. أمــا فيمــا يتعلــــق بالقبــــول فــــي الدراســة المســائية 

ويفضــــل أن يكــــون المتقدميــــن مـــن الموظفيــــن فــــي سبيـــل المســاهمة فــي إعطــائهم  ،الســنوات السابقــــة

 فرصة أكبر لتطوير مهنة المحاسبة في دوائرهم التي يعملون فيها.

ع للدراســـات العليـا مـن : ضرورة سعي مؤسسات التعلـيم العـالي للعمـل علـى تـوفير مجـاالت أوسـاً ثالث

ـــة درجـــة الـــدبلوم العـــالي أو درجـــة الماجستيــــــر والدكتــــــوراه ــــم مــــا هـــو قـــائم منهـــا،  ،حمل ودراســـــة تقويـ

 ومعاينتها طبًقا للمعايير الدولية واإلقليمية.

 : االهتمام بمستلزمات القيام بالتعليم المحاسبي وذلك من خالل: رابعاً 

ومـن  ج الدراسيــة التي تدرس في مجال المحاسبة بدًءا من المرحلة الثانويـةإعداد وتطـــوير المنـــاه .1

المناهـــج  وضرورة متابعـة هـذه ،ثم الكليـــات المتوسطة إلى الجامعة بكافـــة مستويــات التعليــم فيهــا

ق عـن طريـــ بصــورة مستمرة بحيث يراعى إدخال نتـائج البحـــوث والدراســات فيهـا بـين فتـرة وأخـرى

ـــاهج الدراسيـــة ـــف المنـ ـــوم بتأليـ ـــدد أن يقـ ـــل فــي هــذا الصــ ـــديث، ويفضـ ـــات التحـ مجموعــة مــن  عمليـ

لــــديهم  األســـاتذة المتخصصيــــــن تخصصــــــًا دقيقـــــــًا فـــي كـــــل مـــــادة أو مــــن قبـــل األشــــخاص الـــذين
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(المـواد)  ك المنـاهجاهتمامــات بكــل مــادة من خــالل البحـــوث المنشــورة بما يتعلق بموضـوعات تلـ

ـــواد ـــن تدريســي المـ ـــة بيـ ـــة منتظمـ ـــد اجتماعـــــات دوريــ ـــال أن تعقـ ـــرح فــي هــذا المجــ المحاســبية  ونقتـ

المنـاهج لكـل  المختلفة (في كل مستويــات الدراســة المحـــاسبية) بحيــث يتــم االتفـــاق علــى مفـردات

بتأليف الكتـب  ــاب العلميــة المرموقة والخبرة في ذلكمادة ومن ثم تكليف البعض منهـــم ذوي األلقـ

 الالزمة ضمن المفردات المقترحة والمحدثة المتفق عليها.

ـــة مــــن قبــل المتخصصــين فــي .2 ـــاهم البحــــوث المقدمـ  البحــوث المقدمــة مــن قبــل المتخصصيـــــن: تسـ

 ، وذلـك مـن خـالل مناقشـة األفكـارالمجـــاالت المحاسبيـــة المختلفـــة فــي تطويـــر التعلـيم المحاسـبي

 والمعوقــات التــي يــتم تحديدهـــــا ومـــن ثــم المســـــاهمة فــي إعطــــــاء الــرأي العلمـــــي بشأنهـــا وحلهــا بمــا

 يضمــن تسهيـــل فهمهـــا وتطبيقهــا من قبـــل الباحثيــن أو المحاسـبين للعمـل المحاسـبي ولكـي تكـون

 مـام يجـــب أن يكـون هنـاك مقابـــل مـادي يشجـــع الباحـث علـىهناك بحوث متميــــزة وجديــــرة باالهت

 ويتمثــــل هــذا العــــمل المــادي بتــوفير العديــد مــن المســتلزمات التــي ،القيــام بإعــداد وٕاجـــــراء البحـــــوث

 يقع على الكلية أو الجامعة توفيرها مثل:

 · .المصادر الحديثة في مجاالت البحث المحاسبي المختلفة •

 · .عة واالستنساخ في الكليةإمكانيات الطبا •

 · .وسائل االتصال الحديثة مثل اإلنترنت وخدمة البريد اإللكترونية المفتوحة •

 · .المكافأة المادية المجزية عن كل بحث منجز •

  .تشجيع المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج البلد •

 ك من خالل: : االهتمام بمخرجات نظام التعليم المحاسبي وذلاً خامس

 تهيئــة الكــوادر المحاسبيـــــة القــــادرة علــى ممارســــة العمـــــل المحــــاسبي مــن خــــالل إعــداد بــرامج .1

 .التدريب المستمر

 تهيئة الكوادر المحاسبيـــة القــادرة على القيــام بالتعليــم المحــاسبي لرفــع مستــوى كفـاء وفاعليـة .2

 النظام التعليمي.

 ذيـــة العكسيــــــة وذلـــك مـــــن خــــــالل ضـــــرورة تقييـــــم العناصـــر الســـابقة ومحاولـــة: االهتمـــام بالتغسادســـاً 

خاللــــه  إضافـــة إلــى ضــرورة االهتمـام بـالتعليم المسـتمر الـذي يمكـن مـن ،تطويرهـــا بيــن فتــرة وأخـــرى

مسـتمرة فـي  رةزيــادة فاعليـــة نظـــام التعـــليم المحــاسبي فــي ضـوء التغيـرات العديـدة التـي تحصـل بصـو 

 كافة مجاالت الحياة.
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 ونظـــرًا للعالقــة الوثيقـــة بيـــن المحاسـبة والمجتمــع الــذي تعمـل ضــمن نطاقـه (علــى اعتبـار أنهــا نظامــاً 

هنـاك  مفتوحا)، فإن أي تغيــرات تحــدث فــي المجتمـــع البـد أن تؤثر علـى العمـل المحاسبي، وبما أن

مسـتمرة  تـــي تحـــدث بمـــا يتعلــق بمجتمــع األعمـال، فـان الحاجـة تبقـىالعديد من التغيرات المستمــرة ال

فـي سـبيل  من قبـل المحاسبـــة لكـــي تأخـــذ بنظـــر االعتبـار كـــل تلـك التغيـرات وتحـاول االسـتفادة منهـا

 ومن ذلك:  الوفاء باالحتياجات المتغيرة والمستمرة للمجتمع الذي تعمل ضمن نطاقه

 .ساليب العلمية والرياضية الحديثةزيادة االتجاه نحو األ .1

 .زيادة االتجاه نحو استخدام الحاسبات اإللكترونية في األعمال .2

 .زيادة االهتمام بالعوامل البيئية التي تؤثر على المجتمع .3

 .زيادة االهتمام بالعوامل السلوكية التي تؤثر على أفراد المجتمع .4

 ي والعملــــي للمحــــاسبة فـــي الوحــــدات االقتصــاديةزيــادة االهتمــام فيمــا يتعلــق بالجانـــــب التطبيقــــ .5

 المختلفة، فان األمر يتطلــب ضــرورة مواصلـة العالقــات بيــن عملية التعليم المحاسبي والقـائمين

 على العمل المحاسبي في الوحدات االقتصادية المختلفة وذلك من خالل: 

 ·في وحدات التعليم المستمر. االلتحاق في الدورات التدريبية التي تقيمها الكليات •

 عقد الندوات والمؤتمرات وتحقيق المشــاركة الفــاعلة من قبـل العامليـــن فـي الوحـدات االقتصـادية •

 .لمختلفةا

تشجيع العاملين على العمل المحاسبي في الوحدات االقتصـادية علـى إجـراء البحـوث التطبيقيــة  •

ــــا أثن ــــاكل التــــي يواجهونهـــ ــــوء المشـ ــــاء عملهـــم، وتقـــديم المســـتلزمات المطلوبـــة مـــن قبـــل فـــي ضــ ـ

 الوحدات االقتصادية التي يعملون فيها أو من قبل الوزارات المتخصصة.

تأسيس نقابة المحاسبين والمدققين تقوم بإصدار جريدة أو مجلة علمية بصورة دوريـة (أسـبوعية  •

ســس العمــــل المحــــاسبي أو شــهرية) توضــح مــن خاللهــا األفكــار الحديثــة فــي مجــال المحاســبة وأ

 فــي ضوء مختلف التغيرات الناشئة.

ـــي الوحـــدات االقتصــادية بإكمــال دراســاتهم وتقــديم  • ـــاسبي فـ ـــل المحـ ـــى العمـ ـــن علـ ـــع القائميــ تشجيــ

 .التسهيالت الالزمة في ذلك

يم ضرورة مشاركة القطاعين العام والخاص في إعـداد الخطـط والسياسـات واالستراتيجيــات للتعلـ •

العـالي وٕانشـاء مؤسسـات تعـزز التعـاون بـين القطاعـات المجتمعيـة المختلفـة، وبشكـــل يسـهم فــي 
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تحديــد احتياجــات ســوق العمــل بشــكل أدق، و كــذلك حصــر الخبــرات و المهــارات المطلوبــة فــي 

 الخريجين وذلك لتضمينها في مناهج وبرامج الكليات والجامعات

رة تبني االتجاه نحو تقـويم أداء الجامعـــــات ووضــع نظـم االتجاه إلى جودة التعليم العالي وضرو  •

 لالعتماد لتحقيق الجودة والفاعلية في النظام الجامعي.

العمل بمنهج إدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعليم العالي ومـن ثـم تحقيـق رفــع كفـــاءة  •

ـــــا (إعــــداد القــــوى ال بشــــرية، البحــــث العلمــــي، التنشــــيط األداء بهــــذه المؤسســـــــات والقيــــــام بوظائفهـ

 الثقافي والفكري العام) بصورة مرضية.

اختيار القيادات لمؤسسات التعليم العالي تبعًا للتميز والقدرة على إدارة التغيير، وتوفير التـدريب  •

 الكافي لها قبل تكليفها بإدارة هذه المؤسسـات.

 وأنـه يعطـــي مخرجـــات ،ه عملية إنتاجيــةالتأكيــد على أن التعليم العالي ليس عملية خدمية ولكن •

  .إنتاجية لها مردود اقتصادي واضح على كافة مستويات الحياة العامة

توجيه البحث العلمي بالجامعات لخدمة المجتمع فـي ضـوء التغيـرات والتحـــوالت العالميـــة تبـــذل  •

ا مؤسســـــات تســــاعد الجامعــات محــاوالت عديــدة لــربط البحــث العلمــي بقضــايا المجتمــع باعتبارهــ

فــي عملية صنع القرارات، وتحليـل السياسـات، وتكـوين اتجاهـات لـدى الطـالب والبـاحثيـــن نحـــو 

البحـــث والقـــدرة علـــى حـــل المشـــكالت باســـتخدام المعرفـــة المتاحـــة والقـــدر ة علـــى الـــتعلم الـــذاتي 

 وغيرها.

إيجــــاد ميثــــــاق أخــــــالق  يجــــب االهتمــــام بالبعــــد األخالقــــي فــــي التعلــــيم المحاســــبي والعمــــل علــــى •

 يضبطــه ويحدد معالمه.
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 الثاني المبحث
 تأهيل المحاسب في مجال تكنولوجيا المعلومات

 تمهيد: 
ـــرات السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة  وبمــا أن المحاســبة هــي ،يعــيش العــالم اليــوم موجــة مــن التغيـ

ــــرات ــــذه التغيـ ــــي لهـ ــــه الكمـ لـــك التغيـــرات بكـــل تفاصـــيلها وتواجـــه تحـــديات التغييـــر فإنهـــا تعـــيش ت ،الوجـ

 المستمر في البيئة الوطنية والعالمية.

ولكي يتم تطوير مهنـة المحاسبـــة وجعلهــــا أداة فعـــالة فـــي مواجهــــة تلـك التحديـــات البـــد مـن أن تكـون 

المحاسـبة تتطلـب مهـارات  ن مهنـةمدخالتها مؤهلة علميـا وعمليـا لممارسـة مسـؤولياتها بكـــل كفـــاءة، أل

 عديدة تبدأ بمهارات القياس وتنتهي بمهارات التحليل واتخاذ القرار المناسب.

 لذا من الضروري جدا أن تكون هنــاك وقفـة تأمل وتأني لتقويم مسيرة التعليم المحاسبي التقني في

وســطى والعليــا فــي المجــال الجمعيــات المهنيــة  باعتبارهــا مــن المؤسســــات العلميـــة التــي تعــد الكــوادر ال

وان يكون هـذا التقـويم مسـتندا إلـى تشـخيص أهـل المهنـة لبيـان مجـاالت القـوة  ،المحاسبي في فلسطين

 ). 3: ص2007والضعف فيه (الربيعي، 

كمــا ويعتبــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي مجــال تــدقيق الحســابات مــن القضــايا المعاصــرة التــي 

ســابات ألهميــة مثــل هــذا االســتخدام لمــا يــوفره مــن مســاعدة المــدقق فــي انبثقــت عــن إدراك مــدققي الح

ومسـاعدة المـدقق فـي اجـراء  ،اختيار عينة التدقيق وبالتالي زيادة مصـداقية نتـائج المعاينـة فـي التـدقيق

 Tittanan, 2001, P1)( العمليات الحسابية للحصول على نتائج أدق وأسرع وأكثر مصداقية

 يم: مفهوم تكنولوجيا التعل
قبــل أن نتطــرق إلــى تعريــف تكنولوجيــا التعلــيم ســنتعرف بالبدايــة علــى تعريفــات التكنولوجيــا وعالقتهــا 

  .بالتعليم

 تعريف التكنولوجيا: 
وتعنـــي فنـــا أو مهـــارة والكلمـــة  Techneعربـــت كلمـــة تكنولوجيـــا بــــ (تقنيـــات) مـــن الكلمـــة اليونانيـــة 

وتعنـي علمـا أو دراسـة وبـذلك فـإن كلمـة  Logesمة وتعني تركيبا أو نسجا والكل  Texereالالتينية 

  .أي دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدية مهمة محددة .تقنيات تعني علم المهارات أو الفنون
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 تعريف جلبرت: 

 أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية.  ،هي التطبيق النظامي للمعرفة العملية

 تعريف دونالد بيل: 

ة اإلنسان من خالل وسائل منطقيـة ذات كفـاءة عاليـة وتوجيـه القـوى الكامنـة هي التنظيم الفعال لخبر 

 في البيئة المحيطة بنا لالستفادة منها في الربح المادي. 

 تعريف تكنولوجيا التعليم: 

ـــتعلم  ـــوم والمعرفـــة عـــن ال ـــى تطبيـــق هيكـــل مـــن العل ـــة تقـــوم عل ـــة متكامل ـــيم هـــي عملي تكنولوجيـــا التعل

أســلوب  بمنهجيــةتعلــم بشــرية وغيــر بشــرية تؤكــد نشــاط المــتعلم وفرديتــه  اإلنســاني واســتخدام مصــادر

  .المنظومات لتحقيق األهداف التعليمية والتوصل لتعلم أكثر فاعلية

  :تعريف اليونسكو

تكنولوجيا التعليم هي منحنى نظامي لتصميم العملية التعليمية وتنفيـذها وتقويمهـا كلهـا تبعـا ألهـداف 

األبحاث في مجال التعليم واالتصال البشرية مستخدمة الموارد البشرية وغيـر  محددة نابعة من نتائج

  .البشرية من أجل إكساب التعليم مزيدا من الفاعلية ( أو الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فعالية )

 العالقة بين التعليم المحاسبي التقني ومهنة المحاسبة
ـة التعليـــم المحاســبي العــام والتعلــيم المحاســبي التقنــي وبــين إن العالقــــة وثيقــــة جـــدا ومتبادلـــة بــين حالـــ

إذ إن جودة وتطـور مهنـة المحاسـبة تـرتبط ايجابيـا مـع  ،وجود مهنـة المحاسبة في أي بلد من البلدان

جودة التعلـيم والتـدريب المحـــاسبي، فالطريقـة التـي يـتعلم بهـا المحاسـبون ودرجـة تطـور مـا يتلقـوه مـن 

المهنيـــة والتعليميــة التـي يتعـين اسـتيفائها لاللتحـاق بالمهنـة ومـا يتـوفر مـن فـرص  تعليم واالشتراطات

لمواصلة التعليم لها أهمية حاسمة للمهنة مـن زاويـة قـدرتها علـى النهـوض بالمسـؤوليات الملقـاة علـى 

 عاتقها.

تطـور مهنـة ومن هنـا يكـون التجاهـات التعلـيم المحـــاسبي التقنـــي المتبعـة دور حاسـم فـي اسـتمرار و  

 المحاسبة في أنحاء العالم وبدوره يؤثر ذلك في كفاءة االقتصاد الوطني والعالمي ونموه.

 لذا فالتعليم المحاسبي على جانب كبير من األهمية ألنه يتيح لمهنـة المحاسبة القيــام بالمسـؤوليـات
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ـــده للمهنـــة بمحاسبيـــن متميـــزين وبالمقابــل فــان جــودة التعلــيم  ،المتناميــة المناطــة بهــا مــن خــــالل تزويـ

المحاسبي مرتبطة بنوعية المهنة إذ من المتوقع أن يكون التعليم المحاسبي أعلى جودة عندما تحتل 

  .مهنة المحاسبة مكانة نوعية عالية

 ويرجع ذلك إلى أن أي محاوالت لتحس ين التعليم المحاسبي في أي بلد من غير المرجح أن تحقق

بلـوغ نوعيـة ومركـز مهنـة المحاسـبة مسـتوى معيـــن الن البرنامــج التعليمـي الـذي نجاحا هاما إال عنـد 

وأذكــى الطــالب وال يجتـذب أموال  المدرسينيعد الطلبة لمهنة ذات مركز منخفض ال يجتذب أفضل 

ــــاع الخــــاص كمـــا ال يبشـــر بحيـــاة وظيفيـــة هائلـــة ومحققـــة لآلمـــال وبـــدون هـــذه  الحكومـــة ودعـــم القطـ

 اني نوعية تعليم المحاسبة في أية بيئة.العناصر ستع

 بإعـــدادهوهكـــذا فـــان التعلـــيم المحاســـبي التقنـــي يمثـــل نقطـــة البدايـــة نحـــو التأهيـــل المهنـــي للمحاســـب 

عضــوا فاعال في مهنة متنامية على الدوام وتعمل علـى تنظـيم نفسـها وتوجـب عليـه مواصـلة  ليصبح

ة واالقتصــادية واالجتماعيــة فضــًال عــن تنميــة روح الــتعلم لتطــوير المهنــة ومواجهــة المتغيــرات التقنيــ

 البحث لديه وٕاكسابه قوة الترجيح واالستمرار في التقدم.

 والمكونــات العلميــة والتطبيقــات العلميــة فــي ،فــالتعليم المحاســبي مطالــب بالموازنــة بــين التقــدم العلمــي

 البرنامج المحاسبي بقالب يخدم المتعلم والمهنة على حد سواء.

 فقد تم التأكيد والتوصية على ضرورة صياغة المناهج التعليمية المحاسبية بما يكفل تمكين ومن هنا

ـــاكل المحـــاسبية مــن زوايــا غيــر  ـــائل والمشـ ـــاول المسـ الطالــب مــن ممارســة التحليــل والــتعلم الــذاتي وتنـ

 تقليدية والتفكير بحلول للمشاكل المحاسبية بصورة منطقية وعلمية.

 علــى تحــــديد الحـــزمة المنــــاسبة مــن السلوكيــــات والمهــــارات الشخصــية والمكتســبة وكــذلك تــم التأكيــد

والقـدرات التأهيليـة التــي يجـب العمـل علــى إدخالهـا فــي بـرامج التعلـيم المحاسبــــي لتتـــالءم واحتياجــات 

 مهنة المحاسبة. 

 ارســي المحاســبة والتــي تشــملفــتم تحديــد قائمــة بالسلوكيـــــات النفسيــــة والـــقدرات التــي يمكــن إكســابها د

ــــاسبي ــــيم المحــ ــــة فـــي التعلـ ــــارات ذات األولويـ ــــر مـــن المهـ ــــاوتت بيــــن مـــا هـــو ســـلوكي  ،أربعـــة عشـ تفـ

ــــدرة علــــى محاكـــاة الســـوق  ،ومـــا هـــو فنـــي كالقـــدرات المصـــرفية المحاســـبية ،كأخالقيــــــات المهنــــــة والقــ

ــــي والقـــدرات الذهنيـــة والتكيـــف والقيـــادة الدافعيـــة وأخـــرى شخصـــية كمهـــارات االتصـــــال والتعــــــلم الذا ت

 والرغبة في التعلم وغيرها.
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 ويمكن القول أن مجمل الدراسات في هذا المجال قد حدد عددا من الكفاءات والمهـارات تمثـل أهميـة

 :خاصة للمحاسب ينبغي إعطاؤها وزنا اكبر في البرامج التعليمية والمهارات هي

 قدرة على حل المشاكل.مهارة التفكير الجيد وال .1

 الكتابة) -المحادثة –مهارة االتصال بجميع أنواعه (االستماع  .2

 معلومات عن البيئة التي يتم من خاللها ممارسة العمل في الوحدات االقتصادية. .3

 المهارة في احتراف المهنة بأخالقياتها. .4

 الدافع على استمرار التعلم مدى الحياة. .5

 وط الصعبة.مهارة التعامل بكفاءة مع الضغ .6

 الخ) .. المعلومات الفنية ( الخلفية المحاسبية وعلومها كالتدقيق والضريبة .7

 تســعى المنظمــات المهنيــة واالتحــــادات الدوليــة إلــى إبــراز قضــايا هامــة ينبغــي ،وعلــى الجانــب اآلخــر

ـــل المحاســبين لمتطلبــات العقــود القادمــة ـــة لتأهيــ فقــد شــكل  .إدراجهــا فــي المنــاهج التعليميــة المحاسبيــ

االتحــاد الــدولي للمحــــاسبين لجنــــة دائمــة للتقنيــات وأنظمــة المعلومــات لمســاعدة المحاســبين علــى فهــم 

ــــا عامـــــة والتعامـــل معهـــا وبيـــان أثرهـــا علـــى مهنـــة المحاســـبة وممارســـة  التقنيـــات الحديثـــــة والتكنولوجيـ

 األعمال على النطاق الوطني والدولي.

 1995) فــي العــام 11تابعــة لالتحــاد نفســه دلــيًال إرشــاديا يحمــل رقــم (بينمــا أصــدرت لجنــة الــتعلم ال

بعنــوان (تقنيــات أنظمــة المعلومــات فــي المنــاهج التعليميــة ) لزيــادة مــدارك المحاســبين بهــذا المجــال 

 ولدعم االتجاه نحو ادخال تقنيات المعلومات الحديثة في تلك المناهج.

فــي النظــام التعليمــي المحاســبي فــان أثــره ســينعكس  ويخشــى انــه فــي حالــة عــدم معالجــة تلــك الثغــرات

ســلبا علــــى مخرجــات أقســام المحاســبة بمــا يوجــد فجــوة بــين متطلبــات المهنــة المحاســبية مــن الكــوادر 

ـــك المخرجـــات ــــم  ،والكفـــاءات وتل ــــج وأســـاليب التعلي ـــاداة بإعـــادة النظـــرة فـــي برامـ ـــأتي المن ـــا ت ومـــن هن

يــة بمــا يــتالءم مــع متطلبــــات المهنـــة المســتقبلية وخاصــة فــي المحاســبي فــي الجامعــات والمعاهــد التقن

الدول النامية ومنها فلسطين حيث تحتم األوضـاع االقتصـادية ضـرورة اإلسـراع فـي إدخـال تعـديالت 

جذريــة فــي منــاهج التعلــيم المحاســبي لتأهيــل المحاســبين لالنخــراط بالمهنــة وتــوفير الكــوادر الوطنيــة 

لمهنــة مــن المــزاولين األكفــاء عوضــا عــن االستعاضــة بمــزاولين غيــر القــادر ة علــى ســد احتياجــات ا

  .) 2007 ،الربيعيأكفاء (
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 الثالث المبحث
 أقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية

 
 

 أوًال: قسم المحاسبة في الجامعة االسالمية:
ولكـن  بتخصـص مشـترك إدارة ومحاسـبة، 1980/1981لقد بدأ القسـم مـع انطـالق الكليـة فـي العـام 

سرعان ما تم فصل التخصصين عن بعضهما وكانـت بدايـة تخـريج التخصصـات المنفـردة فـي العـام 

م، ويعتبر  قسم المحاسبة أحد األقسام الرئيسية بالكلية وأكبـر األقسـام فـي الجامعـة 86/87الجامعي 

لمؤسســـات اإلســـالمية، وهـــو يســـعى إلـــى تأهيـــل الطلبـــة تـــأهيًال علميـــًا كافيـــًا لتلبيـــة حاجـــات مختلـــف ا

 الخاصة والعامـة مـن المحاسبين القادرين على مزاولة المهنة بمفاهيـم علميـة عصريـة.

وحيث أن الهـدف النهائي للمحاسبة هـو إنتـاج معلومات تساعــد اإلدارة فـي الرقابـة والتخطـيط واتخـاذ 

يمكنـه مـن خدمـة  القرارات فإن القسم يحــرص علـى تأهيـل الطالـب تـأهيًال كـامًال فـي هـذا المجـال بمـا

 اإلدارة والمستثمر الحالي والمتوقع والمفترض وجهات الرقابة المختلفة.

كمــا يحـــرص القســـم علـــى متابعــة احـــدث التطـــورات فـــــي علــوم المحاســـبة ومعاييرهـــا وتأهيـــل الطالـــب 

 ـبة. لممارسة المهنة وفق المعايير الدولية لها إضافة إلى تأهيله إلكمال دراستــه العليـا فـي المحاس

مـع  يتـواءمكما ويسعى القسم إلى االستمرار في تطوير الخطط الدراسية واستحداث برامج جديدة بمـا 

التطورات العلمية في مختلف التخصصات التجاريـة، وحاجـة سـوق العمـل إلـى مواصـفات معينـة فـي 

إلنجليـزي خريجي القسم كنوعية ولغة التخصص، ولتحقيق ذلك قام القسم بافتتـاح برنـامج المحاسـبة ا

 . 2005/2006مع مطلع العام الجامعي 

وٕادراكــًا مــن كليــة التجــارة ألهميــة الدراســات العليــا وضــرورتها وخدمــة البحــث العلمــي، ومســاهمة فــي 

الجهــود الراميــة لالرتقــاء بــالمجتمع الفلســطيني ومحاولــة حــل مشــكالته الماليــة واالقتصــادية، فقــد قــرر 

لمحاســبة والتمويــل، وذلــك بعــدما وافــق مجلــس الجامعــة علــى القســم افتتــاح برنــامج الماجســتير فــي ا

ـــــع العـــــام الجـــــامعي  ـــــل مـــــع مطل ـــــي المحاســـــبة والتموي ـــــامج الماجســـــتير ف ـــــاح برن  2003/2004افتت

)www.iugaza.edu(. 

http://www.iugaza.edu/
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 ثانيًا: قسم المحاسبة في جامعة األزهر:
، و يهـدف القسـم 1993ا كليـة االقتصـاد والعلـوم اإلداريـة عـام يعتبر من أول األقسـام التـي بـدأت بهـ

إلى تحقيق تميز نوعي في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمـع الفلسـطيني, وذلـك مـن 

خـــالل التحـــديث المســـتمر لمســـاقات المحاســـبة والعلـــوم اإلداريـــة المطروحـــة خـــالل الســـنوات الدراســـية 

المحاسبة في تطوير وٕاضافة تخصصات وبرامج جديدة مستمرة؛ فقد  اإلدارية األربعة، إن جهود قسم

, وتـم 2007\2006قام القسم بإضافة شعبة اللغة اإلنجليزيـة فـي قسـم المحاسـبة فـي العـام الجـامعي 

 .)du.pswww.alazhar.e( طرح برنامج لمنح درجة الماجستير في المحاسبة في نفس العام

 ثالثًا: قسم المحاسبة في جامعة القدس المفتوحة:
مــع تأســيس كليــة االقتصــاد واإلدارة فــي جامعــة القــدس ، ومنــذ  2002تأسســت دائــرة المحاســبة عــام 

تأسيسها تسـعي الـدائرة فـي رفـع مسـتوى مهنـة المحاسـبة فـي فلسـطين مـن خـالل تأهيـل مجموعـة مـن 

يثــة ، وذلــك مــن خــالل اســتقطاب كــادر أكــاديمي مؤهــل الخــريجين علــى أســس أكاديميــة ومهنيــة حد

ـــة ،  ـــدقيق الدولي ـــة الحديثـــة ومعـــايير المحاســـبة والت ـــة للتطـــورات العلمي ـــاهج علميـــة مواكب ،واعتمـــاد من

وتسعي الدائرة في التوصل مع المجتمع المحلي من خالل النـدوات والمحاضـرات العامـة والمـؤتمرات 

ـــدائرة لتع زيـــز التعـــاون بـــين دوائـــر المحاســـبة المختلفـــة فـــي الجامعـــات واألبحـــاث العلميـــة، وتســـعي ال

 ).www.alquds.edu( لسطينيةالف

 رابعًا: قسم المحاسبة في جامعة األقصى:
المحاســبة كغيرهــا مــن المهــن كالطــب والهندســة لهــا دورهــا  المحاســبة فــي جامعــة األقصــى يــرى قســم 

هـــا لـــدى المجتمعـــات المتطـــورة، فقـــد أفـــردت لهـــا دراســـات متخصصـــة فـــي الجامعـــات ومكانتهـــا وأهميت

لتـــدريس أصـــولها وقواعـــدها وأسســـت لهـــا جمعيـــات مهنيـــة محليـــة ودوليـــة تعقـــد االمتحانـــات التأهيليـــة 

لعضويتها، و تحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهنـي بـين أعضـائها وتعمـل 

ليتهم وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل مـا مـن شـأنه تقـدم وحمايـة على حماية وحفظ استقال

ســـمعة المهنـــة ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالممارســـة المهنيـــة أو الخدمـــة فـــي مجـــال الصـــناعة أو التجـــارة أو 

الوسـائل الخدمة العامة إذن فالمحاسبة علم من العلوم االجتماعية ينفعل ويتفاعل من حيـث الهـدف و 

 ).www.alaqsa.edu.psحاجياته (و لمجتمع مع تطور ا

http://www.alazhar.edu.ps/
http://www.alquds.edu/
http://www.alaqsa.edu.ps/
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

 اجراءات ومنهجية الدراسةاجراءات ومنهجية الدراسة
 مقـــدمة

  ـــــــــــةـــــــــــــج الدراســــــــمنهـــأوًال: 

 مجتمع وعينة الدراســـــــــةثانيًا: 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــ: أداة الدراســــثالثاً 

 ة ــــ: صـدق وثبات االستبانرابعاً 

 يةــــــ: األساليب اإلحصائخامساً 
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 :مقـــدمة
ل الدراسـة الميدانيـة، حيـث اإلجـــراءات والخطــوات المنهجيـــة التـي تمـت فـي مجــا الفصـليعــرض هــذا 

ضـافـًة إلى توضيـح األدوات المستخدمـة مجتمـع الدراســة، والعينـة التي طبقت عليهـا الدراسـة، إيتناول 

وفيمـا  لتـي اسـتخدمت فـي تحليــل البيانــات،واألسـاليب اإلحصائيــة ا  ومنهجها، في الدراسـة وخطواتهـا

 .يلي تفاصيـل مـا تقـدم

  :منهج الدراسة: أوالً 
ل تقيـيم يحـاو  والـذي التحليلـي الوصـفي المـنهج مباسـتخدا الباحـث قـام الدراسـة أهـداف تحقيـق جـلأ مـن

واقع تطور مهنة المحاسبة بين التأهيـل المهنـي و التكنولـوجي للمحاسـبين فـي الشـركات العاملـة "

 إلـي فـي التوصـل ويقـيم أمـالً  أن يقـارن ويفسـر الوصـفي التحليلـي المـنهج "، ويحـاولفـي قطـاع غـزة

األولية  صادرالبيانات من الم تم جمع وقد عن الموضوع، المعرفة رصيد بها يزيد ذات معني تعميمات

 يلي: كما والثانوية

 :االولية المصادر .أ 

 وحصـر مفـردات الدراسـة، بعـض لدراسـة اسـتبيانات بتوزيـع الميـداني الجانـب فـي بالبحـث وذلـك

 واسـتخدام وتحليلهـا اإلحصـائي تفريغهـا ثـم ومـن البحـث، موضـوع فـي الالزمـة المعلومـات وتجميـع

 موضـوع تـدعم ومؤشـرات قيمـة ذات الالتلـد الوصـول بهـدف المناسـبة اإلحصـائية االختبـارات

 .الدراسة

 الثانوية: المصادر .ب 

 :اآلتي خالل من النظري للدراسة اإلطار معالجة في الثانوية البيانات مصادر باستخدام الباحث قام 

 الدراسة. موضوع تناولت التي والمراجع العربية واألجنبية الكتب .1

 .العالقة ذات والدكتوراه الماجستير حاتوأطرو  المنشورة والدراسات والمقاالت الدوريات .2

 .العالقة ذات والمراكز المؤسسات عن الصادرة والنشرات بالتقارير الباحث استعان .3

 .صفحاتها على الموجودة اإللكترونية بشبكة االنترنت والنسخ الباحث استعان .4
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  :الدراسةوعينة  مجتمــع: ثانياً 
والقـائمين علـى رأس عملهـم فـي الشـركات العاملـة فـي  نالمحاسـبين العـامليفي مجتمع الدراسة  يتمثل

) 100، وقـــد تـــم توزيـــع (الوصـــف التحليلـــيوقـــد قـــام الباحـــث باســـتخدام أســـلوب قطـــاع غـــزة، بقطـــاع 
وبعـد ، %73أي أن نسـبة االسـتجابة بلغـت  ،اسـتبانة )73( وبلـغ عـدد االسـتبانات المسـتردةاستبانة، 

وبالتـالي تـم تحليـل  نهـا نظـرًا لتحقـق الشـروط المطلوبـة،تفحص االستبانات المستردة لـم يسـتبعد أي م
وفيمـا  ،%73التي تـم تحليلهـا هـي نفـس نسـبة االسـتجابة وهـي  ت، أي نسبة االستبيانااستبانة) 73(

 يلي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعلومات الشخصية:

 الوصف االحصائي لخصائص وسمات عينة الدراسة

 :الجنسحسب  توزيع أفراد عينة الدراسة .1
 عينة الدراسة أفراد توزيع) يوضح 1جدول (

 الجنس حسب 

 النسبة% التكرار الجنس

 74.0 54 ذكر

 26.0 19 أنثى

 100.0 73 المجموع

من الذكور، بينما % من أفراد عينة الدراسة 74) أن 1( تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول

 .% من عينة الدراسة26شكل االناث ما نسبته 
 

 :المؤهل العلميحسب  توزيع أفراد عينة الدراسة .2
 عينة الدراسة أفراد توزيع) يوضح 2جدول (

 المؤهل العلمي حسب 

 النسبة% التكرار المؤهل العلمي

 32.9 24 بكالوريوس

 52.0 38 ماجستير

 15.1 11 دكتوراه

 100.0 73 المجموع
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مؤهلهم العلمـي من أفراد عينة الدراسة % 32.9) أن 2تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول (

 .% مؤهلهم العلمي دكتوراه15.1% مؤهلهم العلمي ماجستير، في حين أن 52، بينما بكالوريوس

 أن نصــف يتبــينولكــن  ،لــدى عينـة الدراســة ويتضـح ممــا ســبق أن هنــاك تنـوع فــي المــؤهالت العلميــة

 .شهادة الماجستيرالدراسة من حملة  عينة

 :المؤهل المهنيحسب  الدراسة توزيع أفراد عينة .3

 عينة الدراسة أفراد توزيع) يوضح 3جدول (
 المؤهل المهني حسب 

 النسبة% التكرار المؤهل المهني

CPA 7 9.6 

ACPA 7 9.6 

CMA 6 8.2 

 72.6 53 أخرى

 100.0 73 المجموع

هلهم المهنـي مـؤ % مـن أفـراد عينـة الدراسـة 9.6) أن 3( تبين من خالل النتائج الموضحة فـي جـدول

CPA مــــؤهلهم المهنــــي 9.6، بينمــــا %ACPAمــــؤهلهم المهنــــي 8.2، و %CMA فــــي حــــين أن ،

 .غير ذلك المهني% مؤهلهم 72.6

 :بلد الدراسةحسب  توزيع أفراد عينة الدراسة .4

 عينة الدراسة أفراد توزيع) يوضح 4جدول (
 بلد الدراسة حسب  

 النسبة% التكرار بلد الدراسة

 63.0 46 فلسطيني

 28.8 21 عربي

 6.8 5 أوروبا وأمريكا

 1.4 1 أخرى

 100.0 73 المجموع
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% مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة درســـوا فـــي 63 ) أن4( تبـــين مـــن خـــالل النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول

فـي حـين % درسـوا فـي بـالد أوروبـا وأمريكـا، 6.8وعربيـة، بلدان في  درسوا% 28.8فلسطين، بينما 

 .رىفي بلدان أخ ادرسو % 1.4أن 

أفــراد عينــة الدراســة درســوا فــي بلــدان مختلفــة ولكــن النســبة األكبــر فــي ويتضــح ممــا ســبق أن هنــاك 

 .ويليها البلدان العربية فلسطين

 :مكان العملحسب  توزيع أفراد عينة الدراسة .5
  عينة الدراسة أفراد توزيع) يوضح 5جدول (

 مكان العملحسب 

 النسبة% التكرار مكان العمل

 30.1 22 شركة فردية
 9.6 7 شركة تضامن

 60.3 44 شركة مساهمة

 100.0 73 المجموع

يعملــون فــي % مــن أفــراد عينــة الدراســة 30.1) أن 5( تبــين مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي جــدول

% يعملون في شركات 60.3% يعملون في شركات تضامن، في حين أن 9.6شركات فردية، بينما 

 .مساهمة

 :نوع القطاعحسب  سةتوزيع أفراد عينة الدرا .6
  عينة الدراسة أفراد توزيع) يوضح 6جدول (

 نوع القطاعحسب 

 النسبة% التكرار قطاعلنوع ا

 34.2 25 صناعي

 37.0 27 خدمي
 1.4 1 زراعي

 9.6 7 استثماري
 17.8 13 تجاري

 100.0 73 المجموع
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يعملــون فــي  الدراســة % مــن أفــراد عينــة34.2) أن 6تبــين مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي جــدول (

% يعملـون فـي القطـاع الزراعـي، 1.1و% يعملون في القطاع الخدمي، 37، بينما الصناعيالقطاع 

 .% يعملون في القطاع التجاري17.8% يعملون في القطاع االستثماري، في حين أن 9.6و

فـــي أكثـــرهم يعمـــل لكـــن تضـــح ممـــا ســـبق أن أفـــراد عينـــة الدراســـة يعملـــون فـــي قطاعـــات مختلفـــة و يو 

 القطاعين الخدمي والصناعي.

 :سنوات الخبرةحسب  توزيع أفراد عينة الدراسة .7
  عينة الدراسة أفراد توزيع) يوضح 7جدول (

 سنوات الخبرةحسب 

 النسبة% التكرار سنوات الخبرة

 1.4 1 واتسن 1 -5
 53.4 39 واتسن  6 -10

 31.5 23 سنة  11 -15
 13.7 10 سنة فأكثر 16

 100.0 73 المجموع

تتـراوح خبـرتهم % مـن أفـراد عينـة الدراسـة 1.4) أن 7تبين مـن خـالل النتـائج الموضـحة فـي جـدول (

% 31.5و)، سـنوات 10إلـى  6( خبـرتهم بـين% تتراوح 53.4)، بينما سنوات 5إلى  1( العملية بين

 ).فأكثر سنة 16( خبرتهم من% 13.7في حين أن سنة)  15إلى  11تتراوح خبرتهم العملية بين (

ويتضح مما سبق أن أفراد عينة لديهم خبـرات مختلفـة فمـنهم مـن ذوي الخبـرات الكبيـرة وبعضـهم مـن 

 .ذوي الخبرات المتوسطة والبعض اآلخر من ذوي الخبرات القليلة
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 :طريقة مسك الحساباتحسب  توزيع أفراد عينة الدراسة .8
  عينة الدراسة أفراد توزيع) يوضح 8جدول (

 تطريقة مسك الحساباحسب 

 النسبة% التكرار طريقة مسك الحسابات

 4.1 3 يدوية

 49.3 36 الكترونية

 46.6 34 شبه الكترونية "مختلطة"

 100.0 73 المجموع

يرون بأن طريقة  % من أفراد عينة الدراسة4.1) أن 8تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول (

% يرون 46.6ا الكترونية، في حين أن % يرون بأنه49.3مسك الحسابات في عملهم يدوية، بينما 

 .شبه الكترونية "مختلطة" بأنها

ويتضــح ممــا يبــق أن هنــاك تنــوع فــي طريقــة مســك الحســابات فــي شــركات عينــة الدراســة فمــنهم مــن 

يعتمد على الطريقـة اليدويـة، والـبعض يعتمـد علـى الطريقـة االلكترونيـة، والـبعض اآلخـر يعتمـد علـى 

 الطريقة المختلطة.

 :أداة الدراســــة: ثالثاً 
ـــي و تـــدور حـــول "اســـتبانة  بإعـــداد الباحـــثقـــام  ـــل المهن ـــين التأهي ـــة المحاســـبة ب ـــع تطـــور مهن واق

ــة فــي قطــاع غــزة الدراســة مــن  اســتبانة" حيــث تتكــون  التكنولــوجي للمحاســبين فــي الشــركات العامل

 : قسمين وهما على النحو التالي

 البيانات الشخصية  :القسم األول

ــان فقــرة وهــي علــى النحــو  30مكونــة مــن  محــاور ثالثــة، ويتكــون مــن متغيــرات الدراســة: يالقســم الث

 التالي:

، العالقـــة بـــين واقـــع التعلـــيم المهنـــي والواقـــع الفعلـــي لمهنـــة المحاســـبة فـــي قطـــاع غـــزة: المحـــور األول

 فقرات. 11ويتكون من 

، المحاســبة فــي قطــاع غــزةالعالقــة بــين الـــتأهيل التكنولــوجي للمحاســب وواقــع مهنــة : المحــور الثــاني

 .اتفقر  9ويتكون من 
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 10ويتكـون مـن ، توجد معوقات تواجه عملية تطوير مهنـة المحاسـبة فـي قطـاع غـزة: المحور الثالث

 .فقرات

، وفـق مقيـاس خماسـي وتعطـى ، بحيـث تــم التصحيــحباسـتخدام مقيـاس ليكـرت تم تصحيح االسـتبانةو 

غيـــر )، اإلجابـــة 3( محايـــد)، اإلجابـــة 4( موافـــقابـــة ) درجـــات، اإلج5( موافـــق بشـــدةبدرجـــة اإلجابـــة 

 .)1( غير موافق بشدة)، واإلجابة 2( موافق

فـي محـاور الدراسـة، تـم  ةولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم

رة )، ثم تقسـيمه علـى عـدد فتـرات المقيـاس الخمسـة للحصـول علـى طـول الفقـ4=1-5( حساب المدى

قـل قيمـة فـي المقيـاس (وهـي الواحـد الصـحيح) أعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلـى )، ب0.8=4/5أي (

 :)9( ا هو موضح في جدولمك، وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا
 مقياس االجابات يوضح )9جدول (

 الوزن النسبي المقابل للفترة طول الفترة درجة الموافقة المقياس
 %36 -% 20من 1.80 – 1من  موافق بشدةغير  1
 %52 -% 36أكبر  2.60 – 1.80أكبر من  غير موافق 2
 %68 -% 52أكبر  3.40 – 2.60أكبر من  محايد 3
 %84 -% 68أكبر  4.20 – 3.40أكبر من  غير موافق 4
 %100 -% 84أكبر  5 – 4.20أكبر من  غير موافق بشدة 5

  :االستبانة وثبات صـدق: رابعاً 
 أوًال: صدق االستبانة

أعـــدت لقياســـه، وقـــد تـــم التحقـــق مـــن صـــدق  مـــا االســـتبانة أن تقـــيس أســـئلةاالســـتبانة يقصـــد بصـــدق 

 :من خالل التالياالستبانة 

 أداة الدراسة من وجهة نظر المحكمين .1

بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من أعضـاء  الباحثقام 

مــن  الباحــثطلــب ، وقــد )1(ملحــق رقــم  محافظــة غــزةبالجامعــات الفلســطينية التدريســية فــي الهيئــة 

المحكمين إبداء آرائهـم فـي مـدى مالئمـة العبـارات لقيـاس مـا وضـعت ألجلـه، ومـدى وضـوح صـياغة 

العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كفاية العبارات لتغطيـة كـل محـور 

، مـن تعـديل صـياغة العبـارات أو حـذفها باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضرورياً الدراسة،  من محاور
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بإجراء التعديالت التي اتفـق  الباحث قامإلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون  واستناداً 

 .عليها المحكمين

  :الداخليصدق االتساق  .2

مفــردة، وذلــك  73ى عينــة الدراســة البــالغ حجمهــا تــم حســاب االتســاق الــداخلي لفقــرات االســتبيان علــ

) 10ويبـين جـدول رقـم ( ،التابعـة لـه للمحـوربحساب معامالت االرتباط بـين كـل فقـرة والدرجـة الكليـة 

ن القيمـة االحتماليـة لكـل فقـرة أ)، حيـث 0.05أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مسـتوى داللـة (

 .ستبانة صادقة لما وضعت لقياسهوبذلك تعتبر فقرات اال 0.05أقل من 
 الصدق الداخلي لفقرات االستبانة )10جدول رقم (

 راتـــــالفق الرقم
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 العالقة بين واقع التعليم المهني والواقع الفعلي لمهنة المحاسبة في قطاع غزةالمحور األول: 
 0.000* 0.62 الذي يطرأ على مهنة المحاسبة.   تواكب مؤسسات التعليم العالي التطوير .1

 0.000* 0.73 تركز المؤسسات على إكساب المتعلم المهارات والقدرات المطلوبة للعمل المحاسبي.  .2

 0.000* 0.76 يطبق المحاسب المؤهل مهنيًا كافة أسس ومبادئ ومعايير المحاسبة المهنية.  .3

 0.000* 0.61 اع غزة باالعتماد على مناهج متطورة في تعليم مهنة المحاسبة.تقوم الجامعات الفلسطينية في قط .4

 0.000* 0.51 يتحلى المحاسب الفلسطيني بكافة قيم وأخالق وسلوكيات المهنة.  .5

 0.000* 0.56 يحرص المحاسب على تطبيق كافة المهارات المهنية المكتسبة خالل الدراسة في بيئة العمل.  .6

 0.000* 0.67 عليم المهني متطلبات تطوير المهارات المعرفية واإلدراكية مثل نمذجة القرار وصناعته.  يلبي الت .7

 0.000* 0.64 تغطي المناهج التعليمية بالجامعات ما يتالءم ويؤهل المحاسب لسوق العمل.  .8

9. 
لــدولي وتعلــم المحاســب تقــوم الجمعيــات المهنيــة بمتابعــة المســتجدات المهنيــة التــي تطــرأ علــى المســتوى ا

 بذلك. 
0.79 *0.000 

 0.010* 0.30 يقتصر دور المحاسب في الشركات على إدخال البيانات المحاسبية دون إعداد تقارير مالية.  .10

 0.000* 0.79 تطبيق متطلبات الجودة وتطوير خبراتهم المهنية.  وتعمل المنظمات المهنية على حث المحاسبين نح .11

 العالقة بين الـتأهيل التكنولوجي للمحاسب وواقع مهنة المحاسبة في قطاع غزة.اني: المحور الث
 0.000* 0.44 يمتلك المحاسب اإللمام الكافي ببرامج المحاسبة المعمول بها في قطاع غزة. .1

 0.000* 0.64 يتوفر لدى الشركات برامج محاسبية متطورة. .2

 0.000* 0.75 في قطاع غزة حاجة الشركات لمثل هذه البرامج.تحقق البرامج المحاسبية الموجودة  .3

4. 
يــتمكن المحاســب مــن اســتخدام نظــم تكنولوجيــا المعلومــات وأدواتهــا وتوظيفهــا فــي حــل مشــاكل األعمــال 

 المحاسبية.
0.59 *0.000 

 0.000* 0.60 استخدام الحاسوب لدى الشركات في األعمال المحاسبية يحقق لها العديد من المزايا.  .5

6. 
توفر جمعية المحاسـبين دورات تأهيليـة للمحاسـبين فـي مجـال اسـتخدام الحاسـوب وتكنولوجيـا المعلومـات 

 في مجال المحاسبة. 
0.32 *0.006 
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 راتـــــالفق الرقم
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

7. 
يعتبـــر تـــوفر الكفـــاءة فـــي اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي مجـــال المحاســـبة مـــن األمـــور الضـــرورية 

 للتوظيف. 
0.55 *0.000 

8. 
تخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي مهنــة المحاســبة المحاســب علــى إعــداد القــوائم الماليــة بشــكل يســاعد اســ

 أسرع وأدق.  
0.67 *0.000 

9. 
يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات في مهنـة المحاسـبة المحاسـب علـى إعـداد التقـارير الماليـة السـنوية 

 بكل سهولة. 
0.68 *0.000 

 تواجه عملية تطوير مهنة المحاسبة في قطاع غزة. توجد معوقاتالمحور الثالث: 
 0.000* 0.51 النقص في عدد المحاسبين المؤهلين تأهيًال مهنيًا جيدًا. .1

 0.000* 0.67 عدم مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تطرأ على مهنة المحاسبة خاصة في اآلونة األخيرة. .2

 0.000* 0.72 محاسبة قياسًا بمهن أخرى كالطب والهندسة. نظرة المجتمع المتدنية لمهنة ال .3

 0.000* 0.77 عدم وعي أصحاب الشركات بمهنة المحاسبة والدور الذي يقوم به المحاسب داخل الشركة.  .4

 0.000* 0.81 عدم قيام الجمعيات المهنية بالدور المنوط بها في تطوير مهنة المحاسبة.  .5

6. 
شخصــية فــي الحكــم علــى الكثيــر مــن األمــور التــي تهــتم بهــا المحاســبة وتقــع ضــمن عــدم تــوافر القــدرة ال
 العمل المحاسبي. 

0.68 *0.000 

 0.000* 0.75 عدم الوعي بأهمية المعلومات المحاسبية لدى مستخدمي هذه المعلومات.  .7

 0.000* 0.76 عدم وجود هيئة ذات صالحيات قانونية لإلشراف على مهنة المحاسبة.  .8

 0.000* 0.57 السماح بمراجعة غير المحاسبين للدوائر الضريبية.  .9

 0.000* 0.73 عدم وجود قانون شامل ينظم أداء مهنة المحاسبة بشكل مالئم للواقع العملي.   .10

 α≥05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 الصدق البنائي: .3

بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلـي  ) معامالت االرتباط11يبين جدول رقم (

ن أ، حيـث 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسـتوى داللـة  ،لفقرات االستبانة

 .0.05لكل فقرة أقل من  القيمة االحتمالية

 ) معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة11جدول رقم (
 لكلي لفقرات االستبانةمع المعدل ا

 المحور
معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

العالقة بين واقع التعليم المهني والواقـع الفعلـي المحور األول: 

 لمهنة المحاسبة في قطاع غزة
0.45 *0.000 

العالقـــة بــين الــــتأهيل التكنولـــوجي للمحاســـب المحــور الثـــاني: 

 وواقع مهنة المحاسبة في قطاع غزة.
0.57 *0.000 

توجـــد معوقـــات تواجـــه عمليـــة تطـــوير مهنـــة المحـــور الثالـــث: 

 المحاسبة في قطاع غزة.
0.59 *0.000 

 α≥05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 ثبات االستبانة  :ثانياً 
مـن مـرة  يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لـو تـم إعـادة توزيـع االسـتبانة أكثـر

تحـت نفـس الظــروف والشـروط، أو بعبـارة أخــرى أن ثبـات االســتبانة يعنـي االسـتقرار فــي نتـائج االســتبانة 

عــدة مــرات خــالل فتــرات زمنيــة وعــدم تغييرهــا بشــكل كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة 

 :بطريقتينمعينة، وقد تم حساب الثبات 

 :Alphaكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  .1

لقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفـا كرونبـاخ  كرونباخ ألفاتم حساب معامل  االستبانةبعد تطبيق 

مرتفـــع، والنتـــائج موضـــحة فـــي  تمتـــع بمعامـــل ثبـــاتت االســـتبانةعلـــى أن  يـــدلوهـــذا  0.75 لالســـتبانة

 :)12جدول (
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  معامل ألفا كرونباخطريقة يوضح  )12جدول (
 االستبانة ثباتلقياس  

 لمحورا
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

العالقة بين واقع التعليم المهني والواقـع الفعلـي المحور األول: 
 لمهنة المحاسبة في قطاع غزة

11 0.85 

العالقـــة بــين الــــتأهيل التكنولـــوجي للمحاســـب المحــور الثـــاني: 
 وواقع مهنة المحاسبة في قطاع غزة.

9 0.75 

ت تواجـــه عمليـــة تطـــوير مهنـــة توجـــد معوقـــاالمحـــور الثالـــث: 
 المحاسبة في قطاع غزة.

10 0.88 

 0.75 30 جميع فقرات االستبانة

 : Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2

األرقام الفردية،  ذات األسئلة جزأين وهما إلى االختبار فقرات تجزئة االستبانة تمبعد تطبيق 

الفردية ودرجات  األسئلة درجات بين االرتباط معامل احتساب تم ثماألرقام الزوجية،  ذات واألسئلة

 Spearmanبراون  سبيرمان بمعادلة االرتباط معامل تصحيح تم ذلك وبعد الزوجية األسئلة

Brown قيمة معامل االرتباط المعدل (، حيث تبين أنSpearman Brown مرتفعة ودالة (

 .مرتفع ع بمعامل ثباتتمتت االستبانةعلى أن  يدلوهذا  إحصائيا،

المعدل =   االرتباط معامل
r

r
+1
 ودرجـات الفرديـة األسـئلة درجـات بـين االرتبـاط معامل rحيث    2

 ):13األسئلة الزوجية، والنتائج موضحة في جدول (
  التجزئة النصفيةطريقة ) يوضح 13جدول (

 لقياس ثبات االستبانة 

 المحور
معامل 
 االرتباط

 امل االرتباطمع
 المعدل

العالقة بين واقع التعليم المهني والواقـع الفعلـي المحور األول: 
 لمهنة المحاسبة في قطاع غزة

0.61 0.75 

العالقـــة بــين الــــتأهيل التكنولـــوجي للمحاســـب المحــور الثـــاني: 
 وواقع مهنة المحاسبة في قطاع غزة.

0.51 0.67 

ة تطـــوير مهنـــة توجـــد معوقـــات تواجـــه عمليـــالمحـــور الثالـــث: 
 المحاسبة في قطاع غزة.

0.71 0.83 

 0.68 0.52 جميع فقرات االستبانة
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 :: األساليب اإلحصائيةخامساً 
 Statistical Packageبتفريغ وتحليل االستبانة من خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي الباحثقام 

for the Social Sciences  (SPSS)ية التالية:، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائ 

إحصــاءات وصــفية منهــا: النســبة المئويــة والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والــوزن  .1

النســـبي، ويســـتخدم هـــذا األمـــر بشـــكل أساســـي بهـــدف معرفـــة تكـــرار فئـــات متغيـــر مـــا ويفيـــد 

 في وصف متغيرات الدراسة. الباحث

دق فقــرات ): لقيــاس صــPerson Correlation Coefficientمعامــل ارتبــاط بيرســون ( .2

 .االستبانة

معامــــــل ارتبــــــاط ســــــبيرمان بــــــراون للتجزئــــــة النصــــــفية المتســــــاوية، ومعامــــــل ألفــــــا كرونبــــــاخ  .3

)Cronbach's Alpha.لمعرفة ثبات فقرات االستبانة :( 

، لمعرفـــة مـــا اذا كانـــت البيانـــات ســـمرنوف -اختبـــار كـــولمجروف: اختبـــار التوزيـــع الطبيعـــي .4

 تخضع للتوزيع الطبيعي أم ال.

المتوسـط الحسـابي  كـان إذا مـا )، لمعرفةOne Sample T testللعينة الواحدة (  Tاختبار  .5

تختلـف  أم 3 وهـي درجـة الحيـاد تسـاوي االسـتبانة محـاور فقرات فقرة من لكل االستجابة لدرجة

 عنها.

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة  Independent - Sample T-Test)اختبار  ( .6

 ن من البيانات الترتيبية.إحصائية بين مجموعتي

لمعرفة ما إذا كان هناك  ) one- Way ANOVA –( تحليل التباين األحادي اختبار  .7

 .فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية
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  الفصل اخلامسالفصل اخلامس

 حتليل حماور وفرضيات الدراسةحتليل حماور وفرضيات الدراسة
 ةـــــــمقدم

 عيــياختبار التوزيع الطبأوًال: 

 : تحليل فرضيات الدراسةثانياً 
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:مقدمة  
 الالزمـة البيانـات بجمـع الباحـث قـام ذلـك أجـل ومـن الدراسـة، أهـداف تحقيـق إلى الفصل هذا يهدف

التـي  الالزمـة تفريغهـا وتحليلهـا احصـائيًا، واجـراء االختبـارات وتـم الدراسـة "االسـتبانة"، أداة خالل من

 Statistical Package for theبرنامج  الباحث استخدم وقد السابق، الفصل في لها التفصيل تم

Social Sciences  (SPSS)، .في تحليل البيانات، وذلك للتوصل لنتائج الدراسة 

 :(Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف: اختبار التوزيع الطبيعيأوًال: 
ات تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم ال البيانــ مــا اذا كانــتســمرنوف لمعرفــة  -اختبــار كــولمجروف فيمــا يلــي

تشـترط أن يكـون  المعمليـةن معظـم االختبـارات وهـو اختبـار ضـروري فـي حالـة اختبـار الفرضـيات أل
لكــل  ) نتــائج االختبــار حيــث أن القيمــة االحتماليــة14ويوضــح الجــدول رقــم ( ،توزيــع البيانــات طبيعيــاً 

.05.0( 0.05من  أكبرمحور  >sigعلى أن البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي ويجـب  ) وهذا يدل
 ة.معلميالاستخدام االختبارات 

 )14جدول رقم (
 )Sample Kolmogorov-Smirnov-1( اختبار التوزيع الطبيعي

 القيمة االحتمالية Zقيمة  المحور

ــي المحــور األول:  ــيم المهنــي والواقــع الفعل ــع التعل ــين واق ــة ب العالق
 غزةلمهنة المحاسبة في قطاع 

0.78 0.57 

العالقـة بـين الــتأهيل التكنولـوجي للمحاسـب وواقـع المحور الثاني: 
 مهنة المحاسبة في قطاع غزة.

0.95 0.31 

توجد معوقات تواجه عملية تطوير مهنة المحاسبة المحور الثالث: 
 في قطاع غزة.

1.13 0.15 

 0.55 0.79 جميع فقرات االستبانة

 :الدراسة فرضياتو محاور ثانيًا: تحليل 
يلي  الدراسة، وفيما مجتمع عند هذه المحاور واقع لمعرفة لمحاور الدراسة، تحليل بإجراء الباحثقام 

المتوسـط  كـان إذا مـا ، لمعرفـة)One Sample T testللعينـة الواحـدة (  Tاختبـار  اسـتخدام نتـائج

 أم 3 وهـي ة الحيـاددرجـ تسـاوي االسـتبانة محـاور فقـرات فقـرة مـن لكـل االسـتجابة الحسـابي لدرجـة

 هـذه ، ففـيα≥05.0) أكبر مـن مسـتوى الداللـةp-value) (sigتختلف عنها، فإذا كانت قيمة (

) p-value، وٕاذا كانــت قيمــة (3تكــون آراء مجتمــع الدراســة تقتــرب مــن درجــة الحيــاد وهــي  الحالــة
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)sig( 05.0أقل من مستوى الداللة≤αاإلجابة متوسط كان إذا ما تحديد يمكن الحالة هذه ، في 

 أن فمعناه موجبة اإلشارة كانت فإذا االختبار قيمة إشارة خالل من درجة الحياد، عن ينقص أو يزيد

والعكـس صـحيح، ويمكـن توضـيح نتـائج  3 درجـة الحيـاد وهـي عـن الحسـابي لإلجابـة يزيـد المتوسـط

 لي:الدراسة من خالل التا وفرضيات تحليل محاور

عالقة بين واقع التعليم المهني والواقـع الفعلـي لمهنـة المحاسـبة فـي قطـاع الفرضية األولى: توجد 

 "غزة

للعينة   Tختبار اقيمة تم إيجاد ، فقد أفراد عينة الدراسة حول المحور األولللتعرف على استجابات 

والدرجة  المحورة من فقرات لكل فقر  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي، و الواحدة

، والـــوزن النســـبي 3.37حيـــث تبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع الفقـــرات يســـاوي  ،للمحـــورالكليـــة 

، وهـي أقـل مـن 0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 5.08تساوي " Tوقيمة اختبار  ،%67.4يساوي 

، 3عـن درجـة الحيـاد وهـي قـد زاد ، األولمحـور ل، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة ل0.05

، عالقة بين واقع التعليم المهني والواقع الفعلي لمهنة المحاسبة فـي قطـاع غـزة"وجود وهذا يدل على 

 ):15والنتائج موضحة في جدول (
 األول وفقراته للمحور  والمتوسط الحسابي والوزن النسبي T) نتائج اختبار 15جدول (

رقم
ال

 الفقرة 

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

 

وز
ال

ن  بي
نس

ال
% 

ة 
قيم

 
T  ة
قيم

ال
لية

تما
الح

ا
 

يب
ترت

ال
 

 5 0.000* 4.35 69.3 3.47 .  تواكب مؤسسات التعليم العالي التطوير الذي يطرأ على مهنة المحاسبة 1
 6 0.001* 3.60 68.8 3.44 تركز المؤسسات على إكساب المتعلم المهارات والقدرات المطلوبة للعمل المحاسبي.  2
 7 0.003* 3.02 66.6 3.33 المؤهل مهنيًا كافة أسس ومبادئ ومعايير المحاسبة المهنية.  يطبق المحاسب 3
 1 0.000* 5.76 72.1 3.60 تقوم الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة باالعتماد على مناهج متطورة في تعليم مهنة المحاسبة. 4
 2 0.000* 4.84 70.7 3.53 . يتحلى المحاسب الفلسطيني بكافة قيم وأخالق وسلوكيات المهنة 5
 4 0.000* 4.95 70.4 3.52 يحرص المحاسب على تطبيق كافة المهارات المهنية المكتسبة خالل الدراسة في بيئة العمل.  6
 2 0.000* 5.36 70.7 3.53 يلبي التعليم المهني متطلبات تطوير المهارات المعرفية واإلدراكية مثل نمذجة القرار وصناعته.   7
 10 0.153 1.44 63.3 3.16 تغطي المناهج التعليمية بالجامعات ما يتالءم ويؤهل المحاسب لسوق العمل.  8

9 
تقوم الجمعيات المهنية بمتابعة المستجدات المهنية التي تطرأ على المستوى الدولي وتعلم المحاسب 

 بذلك. 
3.10 61.9 0.80 0.429 11 

 9 0.179 1.36 63.6 3.18 ى إدخال البيانات المحاسبية دون إعداد تقارير مالية. يقتصر دور المحاسب في الشركات عل 10

11 
تطبيـــق متطلبـــات الجـــودة وتطـــوير خبـــراتهم  وتعمـــل المنظمـــات المهنيـــة علـــى حـــث المحاســـبين نحـــ

 المهنية. 
3.19 63.8 1.42 0.159 8 

  0.000* 5.08 67.4 3.37 الدرجة الكلية للمحور األول

 α≥05.0سابي دال إحصائيا عند * المتوسط الح
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 ويتضح من خالل تحليل فقرات المحور األول ما يلي:
، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 72.1)، بلــغ الــوزن النســبي 4فــي الفقــرة ( .1

هنة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعتمد على مناهج متطورة في تعليم موهذا يدل على أن 
 المحاسبة.

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 70.7)، بلــغ الــوزن النســبي 5فــي الفقــرة ( .2
 .المحاسب الفلسطيني يتحلى بكافة قيم وأخالق وسلوكيات المهنةوهذا يدل على أن 

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 70.7)، بلــغ الــوزن النســبي 7فــي الفقــرة ( .3
متطلبات تطوير المهارات المعرفية واإلدراكية مثـل نمذجـة يلبي يدل على أن التعليم المهني  وهذا

 القرار وصناعته.

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 70.4)، بلــغ الــوزن النســبي 6فــي الفقــرة ( .4
دراسـة فـي حرص المحاسب على تطبيق كافة المهارات المهنيـة المكتسـبة خـالل الوهذا يدل على 

 بيئة العمل.

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 69.3)، بلــغ الــوزن النســبي 1فــي الفقــرة ( .5
 .مؤسسات التعليم العالي تواكب التطوير الذي يطرأ على مهنة المحاسبةوهذا يدل على أن 

، 0.05مــن  ، وهــي أقــل0.001%، والقيمــة االحتماليــة 68.8)، بلــغ الــوزن النســبي 2فــي الفقــرة ( .6
المؤسســـات تركـــز علـــى إكســـاب المـــتعلم المهـــارات والقـــدرات المطلوبـــة للعمـــل وهـــذا يـــدل علـــى أن 

 .المحاسبي
، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.003%، والقيمــة االحتماليــة 66.6)، بلــغ الــوزن النســبي 3فــي الفقــرة ( .7

 .المهنية المحاسب المؤهل مهنيًا كافة أسس ومبادئ ومعايير المحاسبة تطبيقوهذا يدل على 
، 0.05مـن  أكبـر، وهي 0.159%، والقيمة االحتمالية 63.8)، بلغ الوزن النسبي 11في الفقرة ( .8

تطبيـق متطلبـات الجـودة  وعلـى حـث المحاسـبين نحـتعمـل المنظمـات المهنيـة  أن وهذا يـدل علـى
 .بدرجة متوسطة وتطوير خبراتهم المهنية

، 0.05، وهي أكبر مـن 0.179مة االحتمالية %، والقي63.6)، بلغ الوزن النسبي 10في الفقرة ( .9
علــى إدخــال البيانــات يقتصــر بدرجــة متوســطة دور المحاســب فــي الشــركات وهــذا يــدل علــى أن 

 .المحاسبية دون إعداد تقارير مالية
، 0.05، وهي أكبر مـن 0.153%، والقيمة االحتمالية 63.3)، بلغ الوزن النسبي 8في الفقرة ( .10

التعليميــــة بالجامعــــات تغطــــي بدرجــــة متوســــطة مــــا يــــتالءم ويؤهــــل  المنــــاهجوهــــذا يــــدل علــــى أن 
 .المحاسب لسوق العمل
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، 0.05، وهي أكبـر مـن 0.429%، والقيمة االحتمالية 61.9)، بلغ الوزن النسبي 9في الفقرة ( .11
بمتابعة المستجدات المهنية التـي تطـرأ تقوم بدرجة متوسطة الجمعيات المهنية وهذا يدل على أن 

 .الدولي وتعلم المحاسب بذلك على المستوى

بين الـتأهيل التكنولوجي للمحاسب وواقع مهنة المحاسـبة فـي قطـاع  الفرضية الثانية: توجد عالقة

 "غزة

للعينة   Tقيمة اختبار تم إيجاد ، فقد للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة حول المحور الثاني

والدرجة  المحورلكل فقرة من فقرات  ري والوزن النسبيالواحدة، والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيا

، والـــوزن النســـبي 3.91حيـــث تبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع الفقـــرات يســـاوي  للمحـــور،الكليـــة 

 أقــل، وهــي 0.000"، والقيمــة االحتماليــة تسـاوي 18.73تسـاوي " T%، وقيمــة اختبــار 78.3يسـاوي 

عن درجـة الحيـاد وهـي قد زاد ، الثانيجابة للمحور ، مما يدل على أن متوسط درجة االست0.05من 

على وجود عالقة بين الــتأهيل التكنولـوجي للمحاسـب وواقـع مهنـة المحاسـبة فـي قطـاع ، وهذا يدل 3

 ):16، والنتائج موضحة في جدول (بدرجة متوسطة غزة
 والمتوسط الحسابي والوزن النسبي T) نتائج اختبار 16جدول (

 اتهوفقر  الثاني للمحور  

رقم
ال

 الفقرة 

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ن  
وز

ال
بي

نس
ال

% 

ة 
قيم

 
T  ة
قيم

ال
لية

تما
الح

ا
 

يب
ترت

ال
 

 9 0.000* 5.01 69.6 3.48 يمتلك المحاسب اإللمام الكافي ببرامج المحاسبة المعمول بها في قطاع غزة. 1
 7 0.000* 6.55 72.9 3.64 يتوفر لدى الشركات برامج محاسبية متطورة. 2
 5 0.000* 13.16 81.4 4.07 لبرامج المحاسبية الموجودة في قطاع غزة حاجة الشركات لمثل هذه البرامج.تحقق ا 3

4 
يـتمكن المحاســب مــن اسـتخدام نظــم تكنولوجيــا المعلومـات وأدواتهــا وتوظيفهــا فـي حــل مشــاكل األعمــال 

 المحاسبية.
3.71 74.2 8.27 *0.000 6 

 1 0.000* 17.29 85.5 4.27 عمال المحاسبية يحقق لها العديد من المزايا. استخدام الحاسوب لدى الشركات في األ 5

6 
توفر جمعية المحاسبين دورات تأهيلية للمحاسبين في مجال استخدام الحاسوب وتكنولوجيـا المعلومـات 

 في مجال المحاسبة. 
3.53 70.7 5.70 *0.000 8 

7 
ت فـــي مجـــال المحاســـبة مـــن األمـــور الضـــرورية يعتبـــر تـــوفر الكفـــاءة فـــي اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــا

 للتوظيف. 
4.16 83.3 14.92 *0.000 3 

8 
يسـاعد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فـي مهنــة المحاســبة المحاســب علـى إعــداد القــوائم الماليــة بشــكل 

 أسرع وأدق.  
4.21 84.1 15.98 *0.000 2 

9 
ة المحاسب على إعداد التقارير المالية السنوية يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات في مهنة المحاسب

 بكل سهولة. 
4.14 82.7 14.43 *0.000 4 

  0.000* 18.73 78.3 3.91 الثانيالدرجة الكلية للمحور 

 α≥05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 
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 ما يلي: الثانيويتضح من خالل تحليل فقرات المحور 
، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 85.5، بلــغ الــوزن النســبي )5فــي الفقــرة ( .1

استخدام الحاسوب لدى الشركات في األعمال المحاسبية يحقق لها العديـد مـن وهذا يدل على أن 
 .المزايا

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 84.1)، بلــغ الــوزن النســبي 8فــي الفقــرة ( .2
أن اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي مهنـــة المحاســـبة يســـاعد المحاســـب علـــى  وهـــذا يـــدل علـــى

 .إعداد القوائم المالية بشكل أسرع وأدق
، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 83.3)، بلــغ الــوزن النســبي 7فــي الفقــرة ( .3

لمحاســـبة مـــن تـــوفر الكفـــاءة فـــي اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي مجـــال اوهـــذا يـــدل علـــى أن 
 .األمور الضرورية للتوظيف

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 82.7)، بلــغ الــوزن النســبي 9فــي الفقــرة ( .4
اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي مهنـــة المحاســـبة يســـاعد المحاســـب علـــى وهـــذا يـــدل علـــى أن 

 .إعداد التقارير المالية السنوية بكل سهولة
ــ3فــي الفقــرة ( .5 ، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 81.4غ الــوزن النســبي )، بل

البـرامج المحاسـبية الموجـودة فــي قطـاع غـزة تحقـق حاجـة الشـركات لمثـل هــذه وهـذا يـدل علـى أن 
 .البرامج

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 74.4)، بلــغ الــوزن النســبي 4فــي الفقــرة ( .6
من استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات وأدواتهـا وتوظيفهـا فـي  كن المحاسبتموهذا يدل على أن 

 حل مشاكل األعمال المحاسبية.

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 72.9)، بلــغ الــوزن النســبي 2فــي الفقــرة ( .7
 .يتوفر لدى الشركات برامج محاسبية متطورة هوهذا يدل على أن

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000%، والقيمــة االحتماليــة 70.7زن النســبي )، بلــغ الــو 6فــي الفقــرة ( .8
ــــى  دورات تأهيليــــة للمحاســــبين فــــي مجــــال اســــتخدام تــــوفر جمعيــــة المحاســــبين  أنوهــــذا يــــدل عل

 .الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في مجال المحاسبة
، 0.05مــن  ، وهــي أقــل0.000%، والقيمــة االحتماليــة 69.6)، بلــغ الــوزن النســبي 1فــي الفقــرة ( .9

اإللمام الكافي ببرامج المحاسبة المعمول بها  ونيمتلك ين في الشركاتالمحاسبوهذا يدل على أن 
 .في قطاع غزة
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 "توجد معوقات تواجه عملية تطوير مهنة المحاسبة في قطاع غزةالفرضية الثالثة: 

للعينـة  Tقيمة اختبـار  تم إيجاد، فقد للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة حول المحور الثالث

والدرجة  المحورلكل فقرة من فقرات  الواحدة، والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

، والـــوزن النســـبي 3.84حيـــث تبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع الفقـــرات يســـاوي  للمحـــور،الكليـــة 

 أقــل، وهــي 0.000يــة تسـاوي "، والقيمــة االحتمال10.89تسـاوي " T%، وقيمــة اختبــار 76.8يسـاوي 

وهـي  قد زاد عن درجة الحيـاد، الثالث، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة للمحور 0.05من 

، والنتـــائج معوقــات تواجــه عمليــة تطــوير مهنــة المحاســبة فــي قطــاع غــزة وجــود، وهــذا يــدل علــى 3

 ):17موضحة في جدول (

 لوزن النسبيوالمتوسط الحسابي وا T) نتائج اختبار 17جدول (

 وفقراته الثالث للمحور  
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 5 0.000* 7.55 77.3 3.86 النقص في عدد المحاسبين المؤهلين تأهيًال مهنيًا جيدًا. 1

2 
المحاســبة خاصــة فــي عــدم مواكبــة التطــورات والتغيــرات الســريعة التــي تطــرأ علــى مهنــة 

 اآلونة األخيرة.
3.75 75.1 7.20 *0.000 9 

 8 0.000* 6.26 76.4 3.82 نظرة المجتمع المتدنية لمهنة المحاسبة قياسًا بمهن أخرى كالطب والهندسة.  3

4 
عــدم وعــي أصــحاب الشــركات بمهنــة المحاســبة والــدور الــذي يقــوم بــه المحاســب داخــل 

 الشركة. 
4.01 80.3 10.29 *0.000 1 

 7 0.000* 7.57 76.7 3.84 عدم قيام الجمعيات المهنية بالدور المنوط بها في تطوير مهنة المحاسبة.  5

6 
عدم توافر القدرة الشخصـية فـي الحكـم علـى الكثيـر مـن األمـور التـي تهـتم بهـا المحاسـبة 

 وتقع ضمن العمل المحاسبي. 
3.86 77.3 8.79 *0.000 5 

 3 0.000* 9.40 77.8 3.89 علومات المحاسبية لدى مستخدمي هذه المعلومات. عدم الوعي بأهمية الم 7
 4 0.000* 7.50 77.5 3.88 عدم وجود هيئة ذات صالحيات قانونية لإلشراف على مهنة المحاسبة.  8
 10 0.000* 4.55 71.0 3.55 السماح بمراجعة غير المحاسبين للدوائر الضريبية.  9
 2 0.000* 7.87 78.9 3.95 ل ينظم أداء مهنة المحاسبة بشكل مالئم للواقع العملي.  عدم وجود قانون شام 10

  0.000* 10.89 76.8 3.84 الثالثالدرجة الكلية للمحور 

 α≥05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 
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 ما يلي: الثالثويتضح من خالل تحليل فقرات المحور  
، 0.05، وهـي أقـل مـن 0.000%، والقيمـة االحتماليـة 80.3لـغ الـوزن النسـبي )، ب4في الفقـرة ( .1

عـدم وعـي أصـحاب الشــركات بمهنـة المحاسـبة والـدور الـذي يقـوم بـه المحاســب وهـذا يـدل علـى 
 .داخل الشركة

، 0.05، وهي أقل مـن 0.000%، والقيمة االحتمالية 78.9)، بلغ الوزن النسبي 10في الفقرة ( .2
 .وجود قانون شامل ينظم أداء مهنة المحاسبة بشكل مالئم للواقع العملي عدموهذا يدل على 

، 0.05، وهـي أقـل مـن 0.000%، والقيمـة االحتماليـة 77.8)، بلـغ الـوزن النسـبي 7في الفقـرة ( .3
 .عدم الوعي بأهمية المعلومات المحاسبية لدى مستخدمي هذه المعلوماتوهذا يدل على 

، 0.05، وهـي أقـل مـن 0.000%، والقيمـة االحتماليـة 77.5ي )، بلغ الـوزن النسـب8في الفقرة ( .4
 .وجود هيئة ذات صالحيات قانونية لإلشراف على مهنة المحاسبةوهذا يدل على 

، 0.05، وهـي أقـل مـن 0.000%، والقيمـة االحتماليـة 77.3)، بلـغ الـوزن النسـبي 1في الفقـرة ( .5
 .مهنيًا جيداً  النقص في عدد المحاسبين المؤهلين تأهيالً وهذا يدل على 

، 0.05، وهـي أقـل مـن 0.000%، والقيمـة االحتماليـة 77.3)، بلـغ الـوزن النسـبي 6في الفقـرة ( .6
عــدم تــوافر القــدرة الشخصــية فــي الحكــم علــى الكثيــر مــن األمــور التــي تهــتم بهــا وهــذا يــدل علــى 

 .المحاسبة وتقع ضمن العمل المحاسبي
، 0.05، وهـي أقـل مـن 0.000يمـة االحتماليـة %، والق76.7)، بلـغ الـوزن النسـبي 5في الفقـرة ( .7

 .عدم قيام الجمعيات المهنية بالدور المنوط بها في تطوير مهنة المحاسبةوهذا يدل على 
، 0.05، وهـي أقـل مـن 0.000%، والقيمـة االحتماليـة 76.4)، بلـغ الـوزن النسـبي 3في الفقـرة ( .8

 .ًا بمهن أخرى كالطب والهندسةنظرة المجتمع المتدنية لمهنة المحاسبة قياسوهذا يدل على 
، 0.05، وهـي أقـل مـن 0.000%، والقيمـة االحتماليـة 75.1)، بلـغ الـوزن النسـبي 2في الفقـرة ( .9

عدم مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تطرأ على مهنة المحاسـبة خاصـة وهذا يدل على 
 .في اآلونة األخيرة

، 0.05، وهــي أقــل مــن 0.000مــة االحتماليــة %، والقي71)، بلــغ الــوزن النســبي 9فــي الفقــرة ( .10
 .السماح بمراجعة غير المحاسبين للدوائر الضريبيةوهذا يدل على 
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 جميع محاور الدراسةتحليل 

 Tقيمة اختبـار تم إيجاد للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة حول جميع محاور الدراسة، فقد 

محـــور مـــن محـــاور لكـــل  ف المعيـــاري والـــوزن النســـبيللعينـــة الواحـــدة، والمتوســـط الحســـابي واالنحـــرا

محـــاور حيـــث تبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع  ،الدراســـة والدرجـــة الكليـــة لجميـــع محـــاور الدراســـة

"، والقيمـة 19.17تسـاوي " T%، وقيمـة اختبـار 73.8، والـوزن النسـبي يسـاوي 3.69يساوي  الدراسة

لجميـع يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة  ، مما0.05من  أقل، وهي 0.000االحتمالية تساوي 

موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى ، وهــذا يــدل علــى 3 وهــي قــد زاد عــن درجــة الحيــاد، محــاور الدراســة

 .محاور الدراسة

العالقـة بـين الــتأهيل التكنولـوجي للمحاسـب "احتـل المحـور الثـاني من خالل تحليـل محـاور الدراسـة و 

%، بينمـــا احتـــل المحـــور 78.3المرتبـــة األولـــى بـــوزن نســـبي  "ع غـــزةوواقــع مهنـــة المحاســـبة فـــي قطـــا

المرتبــة الثانيــة وبــوزن  "توجــد معوقــات تواجــه عمليــة تطــوير مهنــة المحاســبة فــي قطــاع غــزة"الثالــث 

العالقة بين واقع التعليم المهني والواقع الفعلي لمهنة "%، في حين احتل المحور األول 76.8نسبي 

 ):18والنتائج موضحة في جدول (%، 67.4المرتبة الثالثة وبوزن نسبي  "المحاسبة في قطاع غزة

 والمتوسط الحسابي والوزن النسبي T) نتائج اختبار 18جدول (

 لجميع محاور الدراسة  

 المحور
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وس
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نـي والواقـع العالقة بين واقـع التعلـيم المهالمحور األول: 
 .الفعلي لمهنة المحاسبة في قطاع غزة

3.37 67.4 5.08 *0.000 3 

ـــــاني:  ـــــوجي المحـــــور الث ـــــين الــــــتأهيل التكنول العالقـــــة ب
 للمحاسب وواقع مهنة المحاسبة في قطاع غزة.

3.91 78.3 18.73 *0.000 1 

توجـــد معوقـــات تواجـــه عمليـــة تطـــوير المحـــور الثالـــث: 
 مهنة المحاسبة في قطاع غزة.

3.84 76.8 10.89 *0.000 2 

  0.000* 19.17 73.8 3.69 جميع محاور الدراسة

 α≥05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند 
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اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول واقـع توجد فروق ذات داللـة احصـائية فـي : الفرضية الرابعة

ولــوجي للمحاســبين العــاملين والقــائمين مهنــة المحاســبة بــين التأهيــل المهنــي والتأهيــل التكن

تعــزى للمتغيــرات الشخصــية التاليــة  علــى رأس عملهــم فــي الشــركات العاملــة فــي قطــاع غــزة

الدراسـة، مكـان العمـل، نـوع القطـاع، سـنوات  بلـدالجنس، المؤهل العلمي، المؤهل المهني، (

 .)الخبرة، طريقة مسك الحسابات

 ية:ويتفرع من هذ الفرضية الفرضيات التال

استجابات عينة الدراسـة حـول واقـع توجد فروق ذات داللة احصائية في الفرضية الفرعية األولى: 

مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس 

 .جنسللعملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى 

فـي واقـع مهنـة " لعينتـين مسـتقلتين لكشـف الفـروق  Tتخدام اختبـار " تم اس من هذه الفرضيةللتحقق 

المحاسبة بين التأهيـل المهنـي والتأهيـل التكنولـوجي للمحاسـبين العـاملين والقـائمين علـى رأس عملهـم 

 والنتائج موضحة في الجدول التالي:، تعزى للجنسفي الشركات العاملة في قطاع غزة 

في واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي كشف الفروق ) لT) نتائج اختبار (19جدول (
 للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى للجنس

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني 
والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين 

م في الشركات والقائمين على رأس عمله
  العاملة في قطاع غزة

 أنثى ذكر

 T اختبارقيمة 
 مستوى 
 المتوسط الداللة

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

3.66 0.32 3.74 0.25 -1.042 //0.303 
 0.05غير دالة احصائيًا عند   قيمة مستوى الداللة //

فــــــي وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية  عــــــدم) 19تبــــــين مــــــن النتــــــائج الموضــــــحة فــــــي جــــــدول (
واقـــــــــع مهنـــــــــة المحاســـــــــبة بـــــــــين التأهيـــــــــل المهنـــــــــي والتأهيـــــــــل التكنولـــــــــوجي للمحاســـــــــبين العـــــــــاملين 

ـــــي قطـــــاع غـــــزة تعـــــزى للجـــــنس ـــــي الشـــــركات العاملـــــة ف ـــــى رأس عملهـــــم ف ـــــائمين عل ، حيـــــث أن والق
 .)T-Test=-1.042،p-value>0.05( قيمة

ــــــة ويــــــرى الباحــــــث مــــــن خــــــالل تحليــــــل هــــــذه الفرضــــــية  ــــــة ذات دالل أن عــــــدم وجــــــود فــــــروق جوهري
قــــع مهنــــة واعامــــل غيــــر مــــؤثر فــــي  الجــــنسيرجــــع إلــــى أن متغيــــر  الــــذكور واالنــــاثاحصــــائية بــــين 

 .المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين
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سـة حـول واقـع استجابات عينة الدراتوجد فروق ذات داللة احصائية في : الثانيةالفرضية الفرعية 

مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس 

 .للمؤهل العلميعملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى 

) Anova One Wayتــم اســتخدام اختبــار ( تحليــل التبــاين األحــادي  مــن هــذه الفرضــيةللتحقــق 

اقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين و لدراسة الفروق في 

، والنتـــائج تعـــزى للمؤهـــل العلمـــي والقـــائمين علـــى رأس عملهـــم فـــي الشـــركات العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة

 موضحة من خالل الجدول التالي:

اسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي واقع مهنة المح) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في 20جدول (
 تعزى للمؤهل العلمي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني 
والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين 
والقائمين على رأس عملهم في الشركات 

  في قطاع غزة العاملة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.059 2.0 0.119 المجموعات بين

 0.095 70.0 6.681 المجموعات داخل 0.539// 0.623

  72.0 6.800 المجموع
 0.05غير دالة احصائيًا عند   قيمة مستوى الداللة //

ــــــــي جــــــــدول ( ــــــــائج الموضــــــــحة ف ــــــــين مــــــــن النت ــــــــة عــــــــدم ) 20تب ــــــــة ذات دالل ــــــــروق جوهري وجــــــــود ف

ــــــوجي للمحاســــــبين فــــــي إحصــــــائية  ــــــي والتأهيــــــل التكنول ــــــين التأهيــــــل المهن ــــــة المحاســــــبة ب واقــــــع مهن

تعــــــزى للمؤهــــــل  العــــــاملين والقــــــائمين علــــــى رأس عملهــــــم فــــــي الشــــــركات العاملــــــة فــــــي قطــــــاع غــــــزة

 ).F=0.623،p-value>0.05حيث أن (، العلمي

ــــــة  ــــــة ذات دالل ويــــــرى الباحــــــث مــــــن خــــــالل تحليــــــل هــــــذه الفرضــــــية أن عــــــدم وجــــــود فــــــروق جوهري

عامــــل غيــــر مــــؤثر فــــي  المؤهــــل العلمــــييرجــــع إلــــى أن متغيــــر  المــــؤهالت العلميــــةاحصــــائية بــــين 

 واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين.
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استجابات عينـة الدراسـة حـول واقـع توجد فروق ذات داللة احصائية في : لثةالثاالفرضية الفرعية 

مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس 

 .المهنيعملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى للمؤهل 

) Anova One Wayتحليــل التبــاين األحــادي تــم اســتخدام اختبــار (  مــن هــذه الفرضــيةللتحقــق 

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين لدراسة الفروق في 

، والنتـــائج المهنـــيتعـــزى للمؤهـــل  والقـــائمين علـــى رأس عملهـــم فـــي الشـــركات العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة

 موضحة من خالل الجدول التالي:

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي ائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في ) نت21جدول (
 المهنيتعزى للمؤهل  للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني 
بين العاملين والتأهيل التكنولوجي للمحاس

والقائمين على رأس عملهم في الشركات 
  العاملة في قطاع غزة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.111 3.0 0.332 المجموعات بين

 0.094 69.0 6.468 المجموعات داخل 0.324// 1.179

  72.0 6.800 المجموع
 0.05غير دالة احصائيًا عند   قيمة مستوى الداللة //

ــــــــي جــــــــدول ( ــــــــائج الموضــــــــحة ف ــــــــين مــــــــن النت ــــــــة عــــــــدم ) 21تب ــــــــة ذات دالل ــــــــروق جوهري وجــــــــود ف

ــــــوجي للمحاســــــبين إحصــــــائية فــــــي  ــــــي والتأهيــــــل التكنول ــــــين التأهيــــــل المهن ــــــة المحاســــــبة ب واقــــــع مهن

تعــــــزى للمؤهــــــل  ي قطــــــاع غــــــزةالعــــــاملين والقــــــائمين علــــــى رأس عملهــــــم فــــــي الشــــــركات العاملــــــة فــــــ

 ).F=1.179،p-value>0.05حيث أن (، المهني

ــــــة  ــــــة ذات دالل ويــــــرى الباحــــــث مــــــن خــــــالل تحليــــــل هــــــذه الفرضــــــية أن عــــــدم وجــــــود فــــــروق جوهري

عامــــل غيــــر مــــؤثر فــــي  المؤهــــل المهنــــييرجــــع إلــــى أن متغيــــر  المهنيــــةاحصــــائية بــــين المــــؤهالت 

 يل التكنولوجي للمحاسبين العاملين.واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأه
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استجابات عينة الدراسـة حـول واقـع توجد فروق ذات داللة احصائية في : الرابعةالفرضية الفرعية 

مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس 

 .لد الدراسةلبعملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى 

) Anova One Wayتــم اســتخدام اختبــار ( تحليــل التبــاين األحــادي  مــن هــذه الفرضــيةللتحقــق 

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين لدراسة الفروق في 

، والنتـائج موضـحة ةلبلد الدراستعزى  والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة

 من خالل الجدول التالي:

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي ) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في 22جدول (
 لبلد الدراسةتعزى  للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة

محاسبة بين التأهيل المهني واقع مهنة ال
والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين 
والقائمين على رأس عملهم في الشركات 

  العاملة في قطاع غزة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.052 3.0 0.157 المجموعات بين

 0.096 69.0 6.643 المجموعات اخلد 0.655// 0.543

  72.0 6.800 المجموع
 0.05غير دالة احصائيًا عند   قيمة مستوى الداللة //

ــــــــي جــــــــدول ( ــــــــائج الموضــــــــحة ف ــــــــين مــــــــن النت ــــــــة عــــــــدم ) 22تب ــــــــة ذات دالل ــــــــروق جوهري وجــــــــود ف

ــــــوجي للمحاســــــبين إحصــــــائية فــــــي  ــــــي والتأهيــــــل التكنول ــــــين التأهيــــــل المهن ــــــة المحاســــــبة ب واقــــــع مهن

ـــــــة فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزةا ـــــــائمين علـــــــى رأس عملهـــــــم فـــــــي الشـــــــركات العامل ـــــــد تعـــــــزى  لعـــــــاملين والق لبل

 ).F=0.543،p-value>0.05حيث أن (، الدراسة

ــــــة  ــــــة ذات دالل ويــــــرى الباحــــــث مــــــن خــــــالل تحليــــــل هــــــذه الفرضــــــية أن عــــــدم وجــــــود فــــــروق جوهري

ي واقـــــع عامـــــل غيـــــر مـــــؤثر فـــــ بلـــــد الدراســـــةيرجـــــع إلـــــى أن متغيـــــر  بلـــــدان الدراســـــةاحصـــــائية بـــــين 

 مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين.
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اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول توجـد فـروق ذات داللـة احصـائية فـي الفرضية الفرعيـة الخامسـة: 

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على 

 س عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى لمكان العمل.رأ

) Anova One Wayتــم اســتخدام اختبــار ( تحليــل التبــاين األحــادي  مــن هــذه الفرضــيةللتحقــق 

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين لدراسة الفروق في 

ـــى رأس عملهـــم فـــي ـــائمين عل ـــة فـــي قطـــاع غـــزة والق ، والنتـــائج لمكـــان العمـــلتعـــزى  الشـــركات العامل

 موضحة من خالل الجدول التالي:

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي ) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في 23جدول (
 لمكان العملتعزى  ة في قطاع غزةللمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العامل

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني 
والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين 
والقائمين على رأس عملهم في الشركات 

  العاملة في قطاع غزة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.037 2.0 0.075 المجموعات بين

 0.096 70.0 6.725 المجموعات داخل 0.680// 0.388

  72.0 6.800 المجموع
 0.05غير دالة احصائيًا عند   قيمة مستوى الداللة //

ــــــــي جــــــــدول ( ــــــــائج الموضــــــــحة ف ــــــــين مــــــــن النت ــــــــة عــــــــدم ) 23تب ــــــــة ذات دالل ــــــــروق جوهري وجــــــــود ف

ــــــين التإحصــــــائية فــــــي  ــــــة المحاســــــبة ب ــــــوجي للمحاســــــبين واقــــــع مهن ــــــي والتأهيــــــل التكنول أهيــــــل المهن

ــــــة فــــــي قطــــــاع غــــــزة ــــــى رأس عملهــــــم فــــــي الشــــــركات العامل  مكــــــانلتعــــــزى  العــــــاملين والقــــــائمين عل

 ).F=0.388،p-value>0.05حيث أن (، العمل

ــــــة  ــــــة ذات دالل ويــــــرى الباحــــــث مــــــن خــــــالل تحليــــــل هــــــذه الفرضــــــية أن عــــــدم وجــــــود فــــــروق جوهري

عامـــــل غيـــــر مـــــؤثر فـــــي واقـــــع  مكـــــان العمـــــلإلـــــى أن متغيـــــر يرجـــــع  أمـــــاكن العمـــــلاحصــــائية بـــــين 

 مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين.



82 
 

اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول توجـد فـروق ذات داللـة احصـائية فـي : السادسـةالفرضية الفرعيـة 

وجي للمحاسبين العاملين والقائمين على واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنول

 .لنوع القطاعرأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى 

) Anova One Wayتــم اســتخدام اختبــار ( تحليــل التبــاين األحــادي  مــن هــذه الفرضــيةللتحقــق 

بين العاملين واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسلدراسة الفروق في 

، والنتائج موضحة لنوع القطاعتعزى  والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة

 من خالل الجدول التالي:

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي ) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في 24جدول (
 لنوع القطاعتعزى  لقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزةللمحاسبين العاملين وا

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني 
والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين 
والقائمين على رأس عملهم في الشركات 

  العاملة في قطاع غزة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 اتالمربع

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.104 4.0 0.418 المجموعات بين

 0.094 68.0 6.382 المجموعات داخل 0.358// 1.113

  72.0 6.800 المجموع
 0.05غير دالة احصائيًا عند   قيمة مستوى الداللة //

ــــــــي جــــــــدول ( ــــــــائج الموضــــــــحة ف ــــــــين مــــــــن النت ــــــــعــــــــدم ) 24تب ــــــــة ذات دالل ــــــــروق جوهري ة وجــــــــود ف

ــــــوجي للمحاســــــبين إحصــــــائية فــــــي  ــــــي والتأهيــــــل التكنول ــــــين التأهيــــــل المهن ــــــة المحاســــــبة ب واقــــــع مهن

لنـــــــوع تعـــــــزى  العـــــــاملين والقـــــــائمين علـــــــى رأس عملهـــــــم فـــــــي الشـــــــركات العاملـــــــة فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة

 ).F=1.113،p-value>0.05حيث أن (، اعطالق

ــــــة  ــــــة ويــــــرى الباحــــــث مــــــن خــــــالل تحليــــــل هــــــذه الفرضــــــية أن عــــــدم وجــــــود فــــــروق جوهري ذات دالل

عامــــل غيــــر مــــؤثر فــــي واقــــع  نــــوع القطــــاعيرجــــع إلــــى أن متغيــــر  أنــــواع القطاعــــاتاحصــــائية بــــين 

 مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين.
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استجابات عينة الدراسة حول واقع توجد فروق ذات داللة احصائية في الفرضية الفرعية السابعة: 

محاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس مهنة ال

 .لسنوات الخبرةعملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى 

) Anova One Wayتــم اســتخدام اختبــار ( تحليــل التبــاين األحــادي  مــن هــذه الفرضــيةللتحقــق 

ين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين واقع مهنة المحاسبة بلدراسة الفروق في 

، والنتـــائج لســـنوات الخبـــرةتعـــزى  والقـــائمين علـــى رأس عملهـــم فـــي الشـــركات العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة

 موضحة من خالل الجدول التالي:

مهني والتأهيل التكنولوجي واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل ال) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في 25جدول (
 تعزى لسنوات الخبرة للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني 
والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين 
والقائمين على رأس عملهم في الشركات 

  العاملة في قطاع غزة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.350 3.0 1.050 المجموعات بين

 0.083 69.0 5.750 المجموعات داخل 0.009* 4.200

  72.0 6.800 المجموع

 0.05قيمة مستوى الداللة دالة احصائيًا عند  *

واقع مهنة في ) وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية 25ي جدول (تبين من النتائج الموضحة ف

المحاسبة بين التأهيـل المهنـي والتأهيـل التكنولـوجي للمحاسـبين العـاملين والقـائمين علـى رأس عملهـم 

-F=4.200،pحيــــــــث أن (، لســــــــنوات الخبــــــــرةتعــــــــزى  فــــــــي الشــــــــركات العاملــــــــة فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزة

value<0.05(اد اختبــار شــيفي للمقارنــات البعديــة، ولكشــف هــذه الفــروق تــم إيجــ ) 26فــي جــدول( ،

واقــع مهنــة  يــرونســنوات)  10إلــى  6خبــرتهم بــين ( تتــراوحأفــراد عينــة الدراســة الــذين تبــين أن  حيــث

أكبــر مــن أفــراد عينــة الدراســة بدرجــة  المحاســبة بــين التأهيــل المهنــي والتأهيــل التكنولــوجي للمحاســبين

، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في حين لم يالحظ سنة) 15 إلى 11الذين تتراوح خبرتهم بين (

 أي فروق بين المجموعات األخرى.
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واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي ) نتائج اختبار شيفي لكشف الفروق في 26جدول (
 تعزى لسنوات الخبرة اع غزةللمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قط

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل 
المهني والتأهيل التكنولوجي 
للمحاسبين العاملين والقائمين 
على رأس عملهم في الشركات 

  العاملة في قطاع غزة

 سنوات الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

 فأكثر 16 11-15 6-10 1-5

1-5 3.77 1 //0.99 //0.54 //0.56 

6-10 3.80  1 *0.03 //0.13 

11-15 3.56   1 //0.54 

 1    3.55 فأكثر 16

  0.05دالة احصائيًا عند   * قيمة مستوى الداللة
 0.05غير دالة احصائيًا عند   قيمة مستوى الداللة //

استجابات عينة الدراسة حـول واقـع توجد فروق ذات داللة احصائية في الفرضية الفرعية الثامنة: 

اسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس مهنة المح

 .لطريقة مسك الحساباتعملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة تعزى 

) Anova One Wayتــم اســتخدام اختبــار ( تحليــل التبــاين األحــادي  مــن هــذه الفرضــيةللتحقــق 

بة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين واقع مهنة المحاسلدراسة الفروق في 

، لطريقـــة مســـك الحســـاباتتعـــزى  والقــائمين علـــى رأس عملهـــم فـــي الشــركات العاملـــة فـــي قطـــاع غــزة

 والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:
التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي واقع مهنة المحاسبة بين ) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في 27جدول (

 لطريقة مسك الحساباتتعزى  للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة

واقع مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني 
والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين 
والقائمين على رأس عملهم في الشركات 

  قطاع غزة العاملة في

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.015 2.0 0.030 المجموعات بين

 0.097 70.0 6.770 المجموعات داخل 0.856// 0.155

  72.0 6.800 المجموع
 0.05غير دالة احصائيًا عند   قيمة مستوى الداللة //

ــــــــ ــــــــي جــــــــدول (تب ــــــــائج الموضــــــــحة ف ــــــــة عــــــــدم ) 27ين مــــــــن النت ــــــــة ذات دالل ــــــــروق جوهري وجــــــــود ف

ــــــوجي للمحاســــــبين إحصــــــائية فــــــي  ــــــي والتأهيــــــل التكنول ــــــين التأهيــــــل المهن ــــــة المحاســــــبة ب واقــــــع مهن

لطريقــــــة تعــــــزى  العــــــاملين والقــــــائمين علــــــى رأس عملهــــــم فــــــي الشــــــركات العاملــــــة فــــــي قطــــــاع غــــــزة

 ).F=0.155،p-value>0.05حيث أن ( ،مسك الدفاتر
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ــــــة  ــــــة ذات دالل ويــــــرى الباحــــــث مــــــن خــــــالل تحليــــــل هــــــذه الفرضــــــية أن عــــــدم وجــــــود فــــــروق جوهري

ـــــين  ـــــر  طـــــرق مســـــك الحســـــاباتاحصـــــائية ب ـــــى أن متغي ـــــة مســـــك الحســـــابيرجـــــع إل عامـــــل  اتطريق

ـــــوجي للمحاســـــبين  ـــــل التكنول ـــــل المهنـــــي والتأهي ـــــين التأهي ـــــة المحاســـــبة ب غيـــــر مـــــؤثر فـــــي واقـــــع مهن

 العاملين.
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  لسادسلسادسالفصل االفصل ا

  النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات
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 :أوًال: النتائج
بين واقع التعليم المهنـي والواقـع الفعلـي لمهنـة المحاسـبة فـي قطـاع  عالقةالنتائج وجود أظهرت  .1

ـــوزن النســـبي لهـــذا المحـــور غـــزة ـــغ ال ـــك مـــن خـــالل67.4، حيـــث بل اســـتخدام الشـــركات  %، وذل

تكنولوجيــا ، واســتخدامها للمزايــايحقــق لهــا العديــد مــن ابحيــث فــي األعمــال المحاســبية للحاســوب 

، المحاسـب علـى إعـداد القـوائم الماليـة بشـكل أسـرع وأدقيسـاعد المعلومات فـي مهنـة المحاسـبة 

اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي مهنـــة المحاســـبة المحاســـب علـــى إعـــداد التقـــارير ومســـاعدة 

 .المالية السنوية بكل سهولة

هيل التكنولــوجي للمحاســب وواقــع مهنــة المحاســبة فــي تبــين مــن النتــائج وجــود عالقــة بــين الـــتأ .2

%، وذلــك مــن خــالل قيــام الجامعــات 78.3قطــاع غــزة حيــث بلــغ الــوزن النســبي لهــذا المحــور 

ــيم مهنــة المحاســبة، وتحلــي  الفلســطينية فــي قطــاع غــزة باالعتمــاد علــى منــاهج متطــورة فــي تعل

لبيـــة التعلـــيم المهنـــي لمتطلبـــات المحاســب الفلســـطيني بكافـــة قـــيم وأخـــالق وســلوكيات المهنـــة، وت

تطـــوير المهـــارات المعرفيـــة واإلدراكيـــة مثـــل نمذجـــة القـــرار وصـــناعته، وحـــرص المحاســـب علـــى 

تطبيق كافة المهارات المهنية المكتسبة خالل الدراسة في بيئة العمل، ومواكبة مؤسسات التعليم 

لـــى إكســـاب المـــتعلم العـــالي التطـــوير الـــذي يطـــرأ علـــى مهنـــة المحاســـبة، وتركيـــز المؤسســـات ع

 المهارات والقدرات المطلوبة للعمل المحاسبي.

 النتــائج وجــود معوقــات تواجــه عمليــة تطــوير مهنــة المحاســبة فــي قطــاع غــزة، حيــث بلــغ بينــت .3

صــحاب الشــركات بمهنــة ألعــدم وعــي  يــث يوجــد هنــاكح%، 76.8الــوزن النســبي لهــذا المحــور 

كة، وعــدم وجــود قــانون شــامل يــنظم أداء المحاســبة والــدور الــذي يقــوم بــه المحاســب داخــل الشــر 

مهنــة المحاســبة بشــكل مالئــم للواقــع العملــي، وعــدم الــوعي بأهميــة المعلومــات المحاســبية لــدى 

مســـتخدمي هـــذه المعلومـــات، وعـــدم وجـــود هيئـــة ذات صـــالحيات قانونيـــة لإلشـــراف علـــى مهنـــة 

وعــــدم تــــوافر القــــدرة  المحاســــبة، والــــنقص فــــي عــــدد المحاســــبين المــــؤهلين تــــأهيًال مهنيــــًا جيــــدًا،

الشخصـــية فـــي الحكـــم علـــى الكثيـــر مـــن األمـــور التـــي تهـــتم بهـــا المحاســـبة وتقـــع ضـــمن العمـــل 

المحاسبي، وعدم قيام الجمعيات المهنية بالدور المنـوط بهـا فـي تطـوير مهنـة المحاسـبة، ونظـرة 

التطـورات  المجتمع المتدنية لمهنة المحاسبة قياسًا بمهن أخـرى كالطـب والهندسـة، وعـدم مواكبـة

 والتغيرات السريعة التي تطرأ على مهنة المحاسبة خاصة في اآلونة األخيرة.
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فــي واقــع مهنــة المحاســبة بــين التأهيــل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تبــين مــن النتــائج عــدم  .4

المهنـــي والتأهيـــل التكنولـــوجي للمحاســـبين العـــاملين والقـــائمين علـــى رأس عملهـــم فـــي الشـــركات 

تعــزى للمتغيـــرات الشخصــية التاليــة (الجــنس، المؤهــل العلمــي، المؤهـــل اع غــزة العاملــة فــي قطــ

 .المهني، بلد الدراسة، مكان العمل، نوع القطاع، طريقة مسك الدفاتر)

واقع مهنة المحاسبة بـين التأهيـل تبين من النتائج وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في  .5

لعـــاملين والقـــائمين علـــى رأس عملهـــم فـــي الشـــركات المهنـــي والتأهيـــل التكنولـــوجي للمحاســـبين ا

أفــراد عينــة الدراســة الــذين  والفــروق كانــت لصــالحتعــزى لســنوات الخبــرة،  العاملــة فــي قطــاع غــزة

 .سنوات) 10إلى  6تتراوح خبرتهم بين (



89 
 

 :التوصيات: ثانياً 
قتصـادية تناسق برامج ومنهجيات أقسام المحاسبة وتطويرها بحيـث تواكـب التطـورات اال ضرورة .1

م والمهنية والتكنولوجية، وأهمية تشجيع أقسام المحاسبة على وضع األطر المالئمة لتقويم التعلي

 .المحاسبي بأبعاده المختلفة

أهمية تبني تطوير التعليم المحاسبي بمفهومه الواسع الذي يشتمل على تطوير الجوانب البحثية  .2

وضع إطار اسـتراتيجي لهـذا مهنة مع ضرورة وتطوير العملية التعليمية والمساهمة في تطوير ال

 التطوير.

 االهتمام بالجانب األخالقي والقيم اإلسالمية في برامج التعليم المحاسبي. .3

هميــة والتأكيــد علــى أ، ســبة لمقابلــة احتياجــات التنميــةبــرامج الدراســات العليــا فــي المحااالهتمــام ب .4

فـي المحاسـبة بمـا  للـدكتوراهاث برنـامج وضرورة تطوير برامج الدراسـات العليـا واإلسـراع باسـتحد

 يمكن من الوفاء باحتياجات المجتمع.

المــادي والمعنــوي لعضــو هيئــة التــدريس لتنميــة قدراتــه علــى التــدريس وتطــوير االهتمــام بالــدعم  .5

 الخطط والبرامج والمقررات واستخدام التقنية إلى جانب تشجيعه على تنمية قدراته البحثية.

التدريس بممارسة المهنة بما ال يتعارض مع أعمالهم األكاديميـة لمـا فـي السماح ألعضاء هيئة  .6

 ذلك من تطوير للعملية التعليمية والمهنية.

لكل مقـرر، باعتبـاره وسـيلة فعالـة للتقيـيم الـذاتي لعضـو هيئـة  يضرورة االهتمام بالملف التدريس .7

المسـتقبل و يتضـمن التدريس وٕاعطائه الفرصـة للتعـرف علـى طـرق تحسـين ادائـه التدريسـي فـي 

 ذلك تقييمه من نظرائه.

توفير المراجع العلميـة والكتـب المقـررة التـي تتمشـى مـع التطـورات المحاسـبية والمهنيـة المسـتمرة  .8

التي تفي بمتطلبات الملف التدريسي مع تشجيع أعضاء هيئـة التـدريس علـى التـأليف بمـا يخـدم 

 مختلف المقررات الدراسية.

 لزيادة المهارات ومواكبة التطورات الحديثة في تقنية المعلومات.ضرورة التعليم المستمر  .9

التعــاون بــين األكــاديميين والممارســين، واســتطالع آراء الممارســين حــول احتياجــات الممارســة  .10

 العملية، ومدى وفاء برامج التعليم بمتطلبات التطبيق المتطورة.
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 قائمة المراجع
 العربية: أوًال: المراجع

دراسة " ادارة المعرفة بين تكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي"): 2008(أبو زر، عفاف  .1
 دكتوراه.

 تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صـنع القـرارات اإلداريـة"): 2005(أبو سبت ، صبري  .2
  امعة االسالمية، غزة.الج"، رسالة ماجستير،  في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

مـدى تطبيـق إدارة المعرفـة والمعلومـات فـي الـوزارات المركزيـة فـي "): 2004(أبو قبة، عاهد  .3
 ، رسالة ماجستير، الجامعة االردنية."األردن

"نحـو تطـوير مهنـة المحاسـبة فـي فلسـطين وتقيـيم الوضـع الحـالي ): 2010(البحيصي، عصام  .4
 .2، العدد 18العدد ، اإلسالمية الجامعة مجلة، للمهنة"

 تطـوير مهـارات مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـات غـزة فـي ضـوء" ):2010(بدر ، يسـرى  .5
 . رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة ،"مفهوم إدارة المعرفة

الملـك  جامعـة جلـةالكويـت، م بدولـة والمراجعـة المحاسـبة مهنة ): "مشاكل2002الراشد، وائل ( .6
 .2، العدد 16المجلد  ،واإلدارة صاداالقت العزيز عبد

التقنـي"،  التعلـيم هيئـة لطلبـة التقنيـة المحاسـبية المهـارات بناء ): "عوامل2007الربيعي، جبار ( .7
 .7، العدد20، المجلد مجلة التقني

العلمـي  التكـوين مالئمـة ): "مـدى2005وبركـات، نافـذ، وأبـو شـوارب، سـالم ( حمـدي، زعـرب، .8
فـي  الجامعـات خريجـي علـى تطبيقيـة العمـل": دراسـة سـوق طلبـاتلمت المحاسـبة قسـم لخريجـي

 .175-156 صفحات الثاني، العدد التاسع، المجلد ،األقصى جامعة مجلة غزة، قطاع
دور إدارة المعرفـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي تحقيـــق المزايـــا "): 2005( الشـــرفا، ســـلوى  .9

  اجستير، الجامعة االسالمية، غزة.، رسالة م"التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة
 بحـوث المـؤتمر "،المحاسـبة مهنة تطوير متطلبات "):2006عبد المجيد ( ادريس الشريف، .10

 وٕاصالح طرابلس. تقييم ومعايير مهنة المحاسبة: المحاسبة حول الوطني األول
 الجامعـات فـي المحاسـبة أقسـام فـي المحاسـبي التعلـيم): "2008( صـالح، العمـاري .11

 مستقبلية. "، رؤيةيةالسعود
الجامعـة العربيـة مطبوعـات " إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومـات"): 2007(الصاوي، ياسـر  .12

 القاهرة. ، المفتوحة، دار السحاب للنشر والتوزيع
تطبيقيـة  المحاسـبة، دراسـة مهنـة مشـكالت بـروز فـي المـؤثرة ): "العوامـل2002وليـد ( صـيام، .13

 .2، عدد9، مجلد اإلدارية للعلوم العربية المجلةاألردنية"،  مةالمساه الصناعية الشركات على
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العوامل الشخصية المؤثرة على اسـتفادة الطالـب مـن ): "2008وليد، رحاحلة، ياسين ( صيام، .14
كليــة دراســة منشــورة، ، التعلــيم الجــامعي المحاســبي اإللكترونــي "دراســة حالــة: الجامعــة الهاشــمية

 .إدارة المال واألعمال، جامعة آل البيت
ـــي "): 2008(فـــوزي ، هاشـــمو العبـــادي، محمـــد، و الطـــائي، يوســـف،  .15 إدارة الجـــودة الشـــاملة ف

 " دار الوراق للنشر والتوزيع . التعليم الجامعي
الة "، رسـاألردن فـي الرسـمية للجامعـات التنظيميـة الفاعليـة ")1993( منيـر الـرحيم، عبـد .16

 اليرموك، األردن. جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير
نموذج مقترح لتقييم جودة البرامج المحاسبية ): "2008عطية، خالد، وزهران، عالء الدين ( .17

 "، المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي، السعودية.من منظور االعتماد األكاديمي
 مكتـب "، المملكة في التعليم نظام تطور): "2001جواد (عبدال الغامدي، حمدان، ونورالدين .18

 األولى، الرياض.  الطبعة الخليج، لدول التربية العربي
المحاســبي فــي  التعلــيم منــاهج مالئمــة مــدى): "2009قطنــاني، خالــد، وعــويس خالــد ( .19

 الزهـراء، "، كليـةالماليـة االزمـة ظـل تـداعيات فـي العمـل سـوق العمانيـة لمتطلبـات الجامعات
 عمان. سلطنة مسقط،

دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان  جودة التعلـيم العـالي دراسـة ): "2008(المحاميد، ربـا  .20
جامعـة الشـرق األوسـط للدراسـات ، رسـالة ماجسـتير، "تطبيقيـة فـي الجامعـات األردنيـة الخاصـة

 العليا، األردن. 
عملــــي للمحاســــبين دراســــة تحليليــــة لــــدور التأهيــــل العلمــــي وال) "2007المــــريش، ســــلوى ( .21

"، رســـالة القـــانونين علـــى تطـــوير أداء مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة
 ماجستير، جامعة االسكندرية، مصر.

دور التأهيل العلمـي والعملـي للمحاسـبين القـانونيين علـى تطـوير "):2007(المريش، سلوى  .22
 . رسالة ماجستير" مهنة المحاسبة والمراجعة

 "،تجــارب عالميــة :إدارة المعرفــة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي"): 2008(ل معايعــة، عــاد .23
 جامعة اليرموك. ، دراسات المعلومات، العدد الثالث

 "،التنميـة توجيهـات ظـل فـي العـالي التعلـيم سياسات مأزق): "1995نعمان ( محمد نوفل، .24
 .1مجلد ، 3 العدد العربية، التربية مجلة مستقبل

 خـدمات جـودة تحسـين فـي المعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام دور): "2011الهنيني، ايمان ( .25
 مجلـة،  األردن فـي العاملـة التـدقيق ومكاتـب اتكشـر  على ميدانية دراسة"، األردن في التدقيق
 .8، العدد25، المجلد لألبحاث النجاح جامعة
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 للنشـــر،دار المنـــاهج   ،"إدارة المعرفـــة المفـــاهيم الـــنظم التقنيـــات" )،2007(ياســـين، غالـــب  .26
 الطبعة األولى. 

 ومسـيرة مشـرق الفلسـطينية تـاريخ والمـراجعين المحاسـبين جمعيـة (1999) منـذر، البردويـل، .27
 الحادي عشر. العدد الفلسطيني، المحاسب مجلة ومتطورة، متقدمة

 أداء مكاتـب علـى المـؤثرة العوامـل (2000) مقـداد إبـراهيم محمـد اهللا، عبـد سـالم حلـس، .28
 .فلسطين يف والتدقيق المحاسبة
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 استبانة الدراسة) 1ملحق (
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 العليا تالدراسا عمادة
 كلية التجارة

 المحاسبة والتمويل قسم

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 استبيان استمارة

 الفاضلة األخت/الفاضل األخ / حضرة

 … بعد و طيبة تحية

نتوجه إليكم بفائق التقدير واالحترام راجين حسن تعاونكم إلنجاح هذه الدراسة الميدانية، 

واقع مهنة في مجال المحاسبة والتمويل، بعنوان: وتحقيقا ألغراض استكمال درجة الماجستير 

المحاسبة بين التأهيل المهني والتأهيل التكنولوجي للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس 

 . عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة

ونأمل منكم التفضل بالمشاركة الفاعلة والبناءة، والتي تشكل رافدًا مهمًا في إتمام هذه 

اسة، لذا نرجو تعاونكم بتزويدنا بالبيانات الالزمة والضرورية، من خالل تعبئة هذه االستبانة الدر 

واإلجابة العلمية الدقيقة على جميع األسئلة المطروحة، لما لذلك من أثر جوهري في الوصول إلى 

 نتائج دقيقة وقاطعة يمكن االعتماد عليها ويمكن تعميمها. 

جابات سوف تكون موضع ثقة ، وسوف تعامل بسرية تامة ، ونوجه عنايتكم أن جميع اإل

ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ، كما أن نتائج الدراسة ستعرض بشكل عام ، ولن 

 يشار إلى أي اسم من األسماء المشاركة في اإلجابة على هذه اإلجابة على هذه االستبانة . 

 مع خالص الشكر والتقدير على تجاوبكم
 لوا بقبول فائق التقدير واالحتراموتفض

 

 الباحث: خيام مدوخ                        

 برنامج ماجستير المحاسبة والتمويل في الجامعة االسالمية بغزة
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 أوًال: البيانات الشخصية والوظيفية
 الجنس: ذكر (   )     أنثى (   ) .1

 (   )المؤهل العلمي: بكالوريوس (   )  ماجستير (   )  دكتوراه  .2

 (   )   أخرى (   ) CPA   (   )ACPA   (   )CMA   (   )CFAالمؤهل المهني:  .3

 بلد الدراسة: فلسطيني (   )   عربي (   )  أوروبا أو أمريكا (   )    أخرى (   )   .4

 مكان العمل: شركة فردية (   )  شركة تضامن (   )  شركة مساهمة (   )  .5

 (   )  خدمي (   )  زراعي (   )   استثماري (   )نوع القطاع: تجاري (   )  صناعي  .6

 سنة فأكثر (   )   16سنة (   ) 15 -11سنة (   )   10-6سنة (   )   5-1سنوات الخبرة:  .7

 طريقة مسك الحسابات:  يدوية (   )     الكترونية (   )     شبه الكترونية "مختلطة" (   )  .8

 الدراسة:  ثانيًا: أسئلة
بواقــع مهنــة المحاســبة بــين التأهيــل المهنــي والتأهيــل التكنولــوجي زء مجموعــة مــن األســئلة ذات العالقــة يوجــد فــي هــذا الجــ

) أمـام الخيـار x، يرجـى وضـع عالمـة (للمحاسبين العاملين والقائمين على رأس عملهم في الشركات العاملة في قطاع غزة
 المناسب:

 الفقرة مسلسل
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

 المحور األول: العالقة بين واقع التعليم المهني والواقع الفعلي لمهنة المحاسبة في قطاع غزة.

1. 
ــيم العــالي التطــوير الــذي يطــرأ علــى مهنــة  تواكــب مؤسســات التعل

 المحاسبة.  
  

   

2. 
تركــــــز المؤسســــــات علــــــى إكســــــاب المــــــتعلم المهــــــارات والقــــــدرات 

   المطلوبة للعمل المحاسبي.
  

   

3. 
يطبــــق المحاســــب المؤهــــل مهنيــــًا كافــــة أســــس ومبــــادئ ومعــــايير 

 المحاسبة المهنية. 
  

   

4. 
تقوم الجامعات الفلسطينية فـي قطـاع غـزة باالعتمـاد علـى منـاهج 

 متطورة في تعليم مهنة المحاسبة.
  

   

5. 
ـــــى المحاســـــب الفلســـــطيني بكافـــــة قـــــيم وأخـــــالق وســـــلوكيات  يتحل

 المهنة. 
  

   

6. 
حــرص المحاســب علــى تطبيــق كافــة المهــارات المهنيــة المكتســبة ي

 خالل الدراسة في بيئة العمل. 
  

   

7. 
يلبــــــي التعلــــــيم المهنــــــي متطلبــــــات تطــــــوير المهــــــارات المعرفيــــــة 

 واإلدراكية مثل نمذجة القرار وصناعته.  
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 الفقرة مسلسل
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

8. 
تغطـي المنـاهج التعليميـة بالجامعـات مـا يـتالءم ويؤهـل المحاسـب 

 مل. لسوق الع
  

   

9. 
تقــوم الجمعيـــات المهنيــة بمتابعـــة المســـتجدات المهنيــة التـــي تطـــرأ 

 على المستوى الدولي وتعلم المحاسب بذلك. 
  

   

10. 
يقتصـــــر دور المحاســـــب فـــــي الشـــــركات علـــــى إدخـــــال البيانـــــات 

 المحاسبية دون إعداد تقارير مالية. 
  

   

11. 
ــــى حــــث المحاســــبين نحــــ تطبيــــق  وتعمــــل المنظمــــات المهنيــــة عل

   متطلبات الجودة وتطوير خبراتهم المهنية. 
   

 المحور الثاني: العالقة بين الـتأهيل التكنولوجي للمحاسب وواقع مهنة المحاسبة في قطاع غزة.

1. 
يمتلــك المحاســـب اإللمـــام الكـــافي ببـــرامج المحاســـبة المعمـــول بهـــا 

 في قطاع غزة.
  

   

      متطورة. يتوفر لدى الشركات برامج محاسبية .2

3. 
تحقق البرامج المحاسبية الموجودة في قطاع غزة حاجة الشـركات 

 لمثل هذه البرامج.
  

   

4. 
يتمكن المحاسب من استخدام نظـم تكنولوجيـا المعلومـات وأدواتهـا 

 وتوظيفها في حل مشاكل األعمال المحاسبية.
  

   

5. 
ة يحقــق اســتخدام الحاســوب لــدى الشــركات فــي األعمــال المحاســبي

 لها العديد من المزايا. 
  

   

6. 
تـــوفر جمعيــــة المحاســــبين دورات تأهيليـــة للمحاســــبين فــــي مجــــال 

 استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في مجال المحاسبة. 
  

   

7. 
يعتبر توفر الكفـاءة فـي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي مجـال 

 المحاسبة من األمور الضرورية للتوظيف. 
  

   

8. 
يســــــاعد اســــــتخدام تكنولوجيــــــا المعلومــــــات فــــــي مهنــــــة المحاســــــبة 

 المحاسب على إعداد القوائم المالية بشكل أسرع وأدق.  
  

   

9. 
يســــــاعد اســــــتخدام تكنولوجيــــــا المعلومــــــات فــــــي مهنــــــة المحاســــــبة 

 المحاسب على إعداد التقارير المالية السنوية بكل سهولة. 
  

   

 ت تواجه عملية تطوير مهنة المحاسبة في قطاع غزة .المحور الثالث: توجد معوقا
      النقص في عدد المحاسبين المؤهلين تأهيًال مهنيًا جيدًا. .1
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 الفقرة مسلسل
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

2. 
عــدم مواكبــة التطــورات والتغيــرات الســريعة التــي تطــرأ علــى مهنــة 

 المحاسبة خاصة في اآلونة األخيرة.
  

   

3. 
بمهـــــن أخـــــرى  نظــــرة المجتمـــــع المتدنيــــة لمهنـــــة المحاســـــبة قياســــاً 

 كالطب والهندسة. 
  

   

4. 
عدم وعـي أصـحاب الشـركات بمهنـة المحاسـبة والـدور الـذي يقـوم 

 به المحاسب داخل الشركة. 
  

   

5. 
عدم قيـام الجمعيـات المهنيـة بالـدور المنـوط بهـا فـي تطـوير مهنـة 

 المحاسبة. 
  

   

6. 
ور عــدم تــوافر القــدرة الشخصــية فــي الحكــم علــى الكثيــر مــن األمــ

 التي تهتم بها المحاسبة وتقع ضمن العمل المحاسبي. 
  

   

7. 
عــدم الــوعي بأهميــة المعلومــات المحاســبية لــدى مســتخدمي هـــذه 

 المعلومات. 
  

   

8. 
عـــدم وجـــود هيئـــة ذات صـــالحيات قانونيـــة لإلشـــراف علـــى مهنـــة 

 المحاسبة. 
  

   

      السماح بمراجعة غير المحاسبين للدوائر الضريبية.  .9

10. 
عــدم وجــود قــانون شــامل يــنظم أداء مهنــة المحاســبة بشــكل مالئــم 

   للواقع العملي.
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 قائمة بأسماء المحكمين) 2ملحق (
 المسمى الوظيفي االسم

 دكتور بالجامعة االسالمية بغزة  حمدي زعرب د.
 بجامعة األزهر بغزةرئيس قسم االحصاء  عبد اهللا محمد الهبيل د. 
 الجامعة االسالمية برئيس قسم المحاسبة  البحيصي  عصامد. 
 دكتور بجامعة األزهر بغزة علي سليمان النعاميد. 
 دكتور بالجامعة االسالمية بغزة علي شاهيند. 
 دكتور بجامعة األزهر بغزة محمد جودت فارس د. 
 بجامعة األزهر بغزة المحاسبةرئيس قسم  مفيد خالد الشيخ علي  د.
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