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  اإلهــداء
  

 
v  إلى كل تائب ومستغفر ومنيب لرب البرية واألنام...  
v  ومنتصر لسنة نبينا محمد عليه أفضل الصالة والسالمإلى كل ناصر...  
v أبـي  ( لكنهم مازالوا أحياء في سويداء القلوب... إلى من هم بين جنبات األلحاد رقود

، وزوجـة أخـي   هيـثم  )الشهيد(، وابن أخي )شهيد سيول أبها(الحبيب، وأخي منيف 
  ...داً في الجنان، ونعيماً خالاهللا جميعاً ورزقهم مقاماً علياًرحمهم ) أسماء

v  على ضـعفها  والحنان، واحتملت معي والتضحية إلى من غرست بداخلي معاني الحب
يرزقها العفـو   يحفظها و أنتعالى أسأل اهللا  )أمي الحبيبة(عناء هذا المشوار مشقة و

  .،.والعافية وحسن الختام
v الشيخ ) ازوجه(و الحبيبة،) أختي(عيا هذه الرسالة مادياً ومعنوياً، توأمة روحي إلى را

  ...، وجزاهما عني خير الجزاءالمولى عز وجلحفظهما  ...محمود عبد الجواد
v  ، األحباء، بارك اهللا فيهم ) إخوتي(إلى من هم لي من بعد اهللا عز وجل حبل أعتصم به

  ...وفى ذرياتهم وأزواجهم دائماً وأبداً وعلى الدوام 
v خيـراً،  اهللا  جزاهمفي اهللا ورسوله  إلى زمالئي وزميالتي الذين جمعتني وإياهم محبة

  ...اًوأعوان لرفعة العلم أنصاراًجعلهم و
v إلى كل طالب علم حطت له المالئكة أجنحتها إجالالً وإكرام... 

  

إليكم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع  فما كان فيه من توفيق فمن املوىل عز وجل، وما كان من تقصري 
  ..من خطأ أو نسيان لسنا مبعصومنيفما حنن إال بشر 

   



 ج 
 

  شكر وتقدير
وفيرة ال تعد وال تحصى، أسماها وأجلها من  والً الذي أسبغ علينا نعماًأالحمد هللا 

، اختصنا وميزنا بها موالنا عز وجل )أمر وقسم( بعد نعمة اإلسالم، نعمة تجسدت في 
لكي تكون  ،)ونبالقلم من بعد ن(، ثم أتبعه قسم  )بإقرأ( عن باقي مخلوقاته، فجاء األمر 

نعمة القراءة والكتابة سبباً في أن نصبح نحن بنو البشر بناة حاذقين لصروح العلم 
  .والمعرفة

والصالة والسالم ثانياً على سيدنا محمد، رافع لواء الحمد، وحامل بشارة فضل 
  .طلب العلم، بطريق إلى الجنة مسهلة من اهللا لمن سلك طريقاً يبتغي فيها علماً

لتقدير ثالثاً ألولئك الذين اتبعوا سنة نبينا محمد عليه الصالة والسالم والشكر وا
وعملوا بها، فعكفوا على طلب العلم ينهلون من مناهله ولم يفتروا، ويجودون بمعارفهم 

وفي هذا المقام فإنني  أتقدم بشكري الجزيل ، وخبراتهم ولم يقتروا، ومن هذا القبيل
  :إلى وتقديري العظيم وامتناني الكبير

  )مشرفاً ورئيساً(حفظه اهللا    عصام محمد البحيصي / الدكتور
زادني فخراً وشرفاً لتفضله قبول اإلشراف على رسالتي هذه، أسأل اهللا تعالى الذي 

ي علمه الوفير الذي أن يبارك في جهوده الحثيثة التي بذلها خالل مشوار هذه الرسالة، وف
ومعاملته األخالقية، في  ،، وتوجيهاته القيمةةحيث ساهمت خبرته العلمي، أفاض علي منه

إثراء هذه الرسالة، وإنجازها على أفضل وأكمل وجه، وإخراجها بهذه الصورة المشرفة 
  . بها إلى مستوى الدراسة العلمية الالئقة ىالتي ترق

  :كما أتقدم بشكري الجزيل وتقديري العظيم لكل من
  )مناقشاً داخلياً(ه اهللا، حفظ     حمدي شحدة  زعرب / األستاذ الدكتور

  )مناقشاً خارجياً(حفظه اهللا،         نضال فريد عبداهللا / والدكتور
أسأل اهللا عز وجل أن يبارك فيهما لتفضلهما قبول مناقشة رسالتي هذه، وأن 

عني خير الجزاء لما قدموه لي من نصائح قيمة وتوجيهات ومالحظات بناءة  ايجزيهم
يقة في هذا المجال، والتي كان لها وقعاً وأثراً في تنقيح وهادفة تنم عن خبرتهما العم

  .وتمحيص هذه الرسالة، وزيادتها إثراء وتحسيناً
  



 د 
 

لكل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة  الكبيرين  وأتقدم أيضاً بشكري وتقديري
  :جزاهم اهللا عني خيراً وأخص منهم

  اجستيربرنامج الم -أساتذة كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية -
    الطاقم اإلداري بالجامعة اإلسالمية -
 السادة محكمي أداة الدراسة -

وأخيراً أتقدم بشكري الخاص والجزيل وعرفاني بالجميل إلى المدير المالي بجامعة 
األستاذ ماجد أبو حمام لما أمدني به من علمه الغزير خالل مشواري الدراسي، أسأل / األقصى

  .عني خيراًاهللا أن يبارك فيه ويجزيه 
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  ملخص
أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومـات علـى   التعرف على إلى الدراسة  هذه هدفت

حيث تم التطرق إلى مفهوم إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومـات، وبيـان    التأهيل المحاسبي،
 اسـتخدمت الباحثـة   وقـد   اسبي، أهميتهما وأهدافهما ومدى تأثير كل منهما على التأهيل المح

 تـم تصـميم اسـتبانة   ولتحقيق أهداف الدراسـة  ، إجراء الدراسة في المنهج الوصفي التحليلي
مـن   موظف وموظفة 120، وزعت على باالعتماد على الدراسات السابقة والدراسات النظرية 

ـ  المحاسبين الممارسين تـم   وقـد ، ةفي الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالي
   .في تحليل البيانات واختبار الفرضيات (SPSS)استخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

  : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها

إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألهميـة  المسؤولين في لدى وجود إدراك 
وتكنولوجيا المعلومات علـى  المعرفة  وجود تأثير إلدارة ،إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

وجود عدد من المعوقات التي تحد ، التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
عدم قيام الجمعيات (أبرزهامن أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي 

ليم المسـتمر، ضـعف بـرامج التعلـيم     المهنية بالدور المناط بها، غياب برامج التدريب والتع
   .)المحاسبي الجامعي

  : وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها

الدور  أهمية بفلسطين  بورصةن في إدارة الشركات المدرجة في تعميق وعي المسؤولي
فـي مواجهـة التحـديات المعاصـرة      إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتالذي تلعبه كل من 

حثهم على إنشاء قسم خـاص بـإدارة المعرفـة    وبالتالي  لضمان استمرارية الشركةومواكبتها 
علـى  فلسطين بورصة ن في إدارة الشركات المدرجة في ث المسؤوليحوتكنولوجيا المعلومات، 

اإلجراءات المناسبة للتغلب على المعوقات التي تحد مـن أثـر   وضع السياسات الالزمة واتخاذ 
ضرورة تعزيز وتفعيل الدور الذي  المعلومات على التأثير المحاسبي، اإدارة المعرفة وتكنولوجي

تقوم به المؤسسات األكاديمية والجمعيات المهنية تجاه تطوير مهنة المحاسبة والنهوض بها مـن  
خالل تزويدها بمحاسبين ذوي كفاءة تمكنهم من تلبية احتياجات المهنة ومتطلبات سوق العمل في 

  .لتجارة االلكترونيةظل سيطرة  العولمة وا
   

  



 س 
 

Abstract 
This study aimed  to identify  the  impact of knowledge management 

and information technology on the accounting qualifying training. The 
concept of knowledge management and information technology have  been 
thoroughly  discussed  in relation to their importance, aims, and effects on the 
accounting  qualifying education. For this purpose,  the researcher used the 
descriptive analytical method in conducting  this study. For the purposes of 
achieving the aims of the study, a  questionnaire has been designed on the 
bases of the previous and theoretical studies, and then it was  distributed 
among 120 employee -male and female- of the practitioner accountants in the 
companies listed in Palestine Stock Exchange. The Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) has been used for analyzing the data and examining 
the  hypotheses.  

The most important results of this study were:  There is a moderate 
understanding   among the board of the listed companies in Palestine Stock 
Exchange of  the importance of knowledge management and  information 
technology.  

 The effect of the knowledge management and information technology 
on the accounting  qualifying  education of the listed companies in Palestine 
Stock Exchange is also within the average.  The existence of some obstacles 
that curtail  the effect of the knowledge management and information 
technology on the accounting  qualifying education . These obstacles include  
the inability the vocational societies  to  live up their obligations,  the absence 
of continuing education and training programs, the weakness of the  academic 
accounting  qualifying education programs. 
The study resulted in recommendations, the most important ones were: 

Raising the awareness of the officials in the board of the companies 
listed in the Stock Exchange  about the important role  knowledge 
management and information technology in facing the current challenges and  
match the  development in this field  in order to guarantee the continuation of 
the company ; thus,  encouraging them to establish a special department for 
knowledge management and information technology.  Prompting the officials 
in the board of the companies listed in the Stock Exchange  in order  to put the 
necessary policies and take the appropriate   procedures to overcome the 
obstacles that restrain the effect of the knowledge management and 
information technology on the accounting  qualifying     education.  
Enhancing and activating the role of the academic institutions and vocational 
societies in developing the accountancy vocation  and improving it by 
providing it  with efficient accountants in order to realize the vocational  
needs and the labor  market requirements in the light of the dominance of  
globalization and E-Commerce. 
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  :ةـدمـمق
في الوقت الحاضـر العديـد مـن التحـديات،      مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات تواجه

وقد  .وإدارة المعرفة ، والخصخصة، والتجارة العالمية، وأخالقيات المهنة،تكنولوجيا المعلوماتك
ك العولمة والتغيرات في بيئة األعمال إلى إعادة النظر في المعالجات المحاسبية، وذلظهور أدى 

المتضمنة على االنترنت وعمليات الحوسبة واسعة االنتشار، ومن خالل نتيجة لوجود الحواسيب 
، وأوجب قيام المحاسبين من المعلومات المالية أكثر تعقيداً، األمر الذي جعل ةالتجارة االلكتروني

للتأقلم  ،واالنترنتبضرورة التكيف ومجاراة األمور الجديدة بزيادة معرفتهم في مجال الحاسوب 
واألخذ بعين االعتبار تأثير بيئة تكنولوجيا المعلومـات   ،مع بيئة األعمال المتغيرة بشكل مستمر

، إذ إن دور المحاسب لم يعـد يقتصـر   )2005دهمش وأبو زور،(على مهنة المحاسبة والتدقيق
ومـات  على مجرد إعداد الكشوفات المالية، بل يتعداها إلى وظيفة توزيع وتطوير وتحليل المعل

  ).2008حسن وآخرون،(المالية واالقتصادية

وتأسيساً على ما سبق فإن مسؤولية تطوير مهنة المحاسبة والنهوض بها ورفع مستواها، 
يقع بالدرجة األساس وبشكل رئيس على القائمين على المؤسسات األكاديمية والمهنية، وذلك من 

يمكنهم من تأدية دورهـم بكفـاءة    خالل توفير محاسبين ومراجعين لديهم تأهيل علمي وعملي
وفاعلية وبالشكل الذي يفي بمتطلبات المهنة، ويقلل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات 

  ). خريجين أو ممارسي المهنة(مهنة المحاسبة من 

ولما كانت فلسطين كغيرها من الدول التي تحرص على اللحاق بركب الحضارة والتقدم، 
يات السوق وتنمية القطاع الحكومي والعام والمختلط واجتـذاب رؤوس  وتسعى لتطوير اقتصاد

الموال الوطنية واألجنبية  والتوجه نحو الخصخصة، فإنه يجب عليها أن تعمل على تطوير مهنة 
المحاسبة والمراجعة انطالقاً من االهتمام بالعنصر البشري، لكي تتمكن المهنة من تأدية دورهـا  

  .صادية، ومن ثم التنمية االجتماعيةفي تحقيق التنمية االقت

ومن هنا كان منطلق هذه الدراسة للتعرف على ماهية وأهداف وأهمية كـل مـن إدارة   
 المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي، ومن ثم الوقوف على العالقة المتداخلة بـين 

ة على التأهيـل المحاسـبي،   إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وأثر وانعكاسات  هذه العالق
للتعرف علـى أهـم    ،الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق الماليةوتطبيق ذلك على 

بهـدف   ،في هـذه الشـركات   إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات أثر المعيقات التي تحد من
ة فـي بورصـة   الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز هذا األثر لتحقيق الميزة التنافسية المستدام

  .فلسطين
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  :مشكلة الدراسة

هيل أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على مستوى التأفي ضوء ما سبق يتبين أهمية 
دارة إل هل يوجـد تـأثير  ": في السؤال الرئيس التاليتتمثل مشكلة الدراسة  المحاسبي، لذلك فإن

 رصـة  والشركات المدرجـة فـي ب   المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي في
  :التالية األسئلة الفرعية و ينبثق عن السؤال الرئيس "فلسطين لألوراق المالية؟

ألهميـة   فلسطين لألوراق الماليـة  إدراك إدارة الشركات المدرجة في بورصةما مدى  )1
  ؟إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

الشـركات  في ) األكاديمي والمهني(سبي إدارة المعرفة على التأهيل المحار يأثت مدى ما )2
 فلسطين لألوراق المالية؟ بورصةالمدرجة في 

فـي  ) األكاديمي والمهنـي ( المحاسبيالتأهيل على ر تكنولوجيا المعلومات ثيأتمدى  ما )3
  فلسطين لألوراق المالية؟ بورصةالشركات المدرجة في 

وجيـا المعلومـات علـى    ر إدارة المعرفة وتكنوليثتأما مدى وجود معيقات تحول دون  )4
 التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية؟

  

  :فرضيات الدراسة
  :في إطار التساؤالت نحاول التحقق من صحة الفرضيات التالية

  :الفرضية الرئيسة األولى

اق إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسـطين لـألور  المسؤولين في يوجد إدراك لدى 
  .المالية ألهمية إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

  :الفرضية الرئيسة الثانية
يوجد تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجـة فـي بورصـة    

  .فلسطين لألوراق المالية 

  :وتنقسم إلى فرضيتين فرعيتين هما

في ي األكاديمي في الشركات المدرجة التأهيل المحاسبإلدارة المعرفة على  تأثير وجدي .1
 .بورصة فلسطين لألوراق المالية
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يوجد تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي المهني في الشركات المدرجـة فـي    .2
 .بورصة فلسطين لألوراق المالية

  :الفرضية الرئيسة الثالثة

ات المدرجة فـي بورصـة   يوجد تأثير لتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي في الشرك
  .فلسطين لألوراق المالية 

  :وتنقسم إلى فرضيتين فرعيتين هما

التأهيل المحاسـبي األكـاديمي فـي الشـركات     على تكنولوجيا المعلومات ل تأثيروجد ي .1
  .لألوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين

لشركات المدرجـة  التأهيل المحاسبي المهني في التكنولوجيا المعلومات على  تأثير وجدي .2
 .في بورصة فلسطين لألوراق المالية

  

  :أهمية الدراسة
  :تظهر أهمية الدراسة في النقاط التالية

منذ مطلـع القـرن الواحـد     هناك العديد من التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة والتدقيق •
والً كبيراً في كتكنولوجيا المعلومات، والجودة الشاملة، وإدارة المعرفة أحدثت تح ،والعشرين

دور المحاسبين والمدققين ليصبحوا أكثر كفاءة وفاعلية من دورهم التقليدي في ومواجهة هذه 
  . المستجدات والتحديات 

وتكنولوجيا المعلومات فـي   دارة المعرفةوالفعال إلتساهم هذه الدراسة في إبراز الدور المهم  •
حيث يعتبـر  . سطين لألوراق الماليةالشركات المدرجة في بورصة فل التأهيل المحاسبي على

ممـا يتطلـب تـوفير    الوطني الفلسطيني،  ر وإنعاش االقتصاديهذا السوق عالمة هامة لتطو
 .مؤهلة علمياً وعملياً كوادر وكفاءات

ل التي تتناولها هذه الدراسة يقلوتكنولوجيا المعلومات  إدارة المعرفة تطبيق إبراز ايجابياتإن  •
نتيجة عـدم قـدرتها علـى     تمرارية الشركة وبقائها  في سوق العملتهدد اس مخاطر التيال

ـ   ،التكيف  مع المتغيرات الحديثة التي تشهدها بيئة األعمال ومواكبتها بشـكل  نعكس ممـا ي
 .على األداء المالي للشركات ويدعم الثقة بهاإيجابي 

الموضوع في البيئـة  إلى أبحاث تتناول هذا )في حدود علم الباحثة(افتقار المكتبة الفلسطينية  •
 .الفلسطينية
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من الممكن أن تكون هذه الدراسة مرجعاً يستفيد منه القائمون علـى مهنـة المحاسـبة فـي      •
المؤسسات األكاديمية والمهنية الفلسطينية من أجل النهوض بالمهنة ورفع مستواها من خالل  

ة احتياجات سـوق  أو ممارسي المهنة قادرين على تلبي) محاسبين(العمل على إعداد خريجين
 .العولمة والتجارة االلكترونية ظل المستجدات التي فرضتها العمل ومتطلبات المهنة في 

  :أهداف الدراسة
  :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

  . الوقوف على الجوانب الفكرية إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات  .1
 .ثره بإدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتالتعرف على دور التأهيل المحاسبي ومدى تأ .2

الوقوف على العالقة المتداخلة بين كل من إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتأهيل  .3
 . المحاسبي

التعرف  على واقع التأهيل المحاسبي في فلسطين عامة والشركات المدرجة في بورصـة   .4
 .فلسطين لألوراق المالية بشكل خاص

معيقات والمشاكل التي تواجه التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجة في الوقوف على ال .5
 .بورصة فلسطين لألوراق المالية

  :الدراسة متغيرات
  :المتغيرات المستقلة

  :وتشمل متغيرين هما

  إدارة المعرفة.  أ  

  تكنولوجيا المعلومات.  ب 

  :المتغير التابع

  التأهيل المحاسبي

  :وينقسم إلى  

  اسبي األكاديميالتأهيل المح  . أ
 التأهيل المحاسبي المهني   . ب
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  لمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعةالعالقة بين ايوضح ) 1.1( رقم شكلال
  

 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  :منهج الدراسة
السابقة التـي   الدراساتوبهدف استقراء بعض الكتابات  :ام المنهج االستقرائيدتم استخ

   .المتعلق بالموضوع وكيفية االستفادة منها في معالجة مشكلة الدراسةيتضمنها الفكر المحاسبي 

وذلك لوصف وتفسير نتائج الدراسة التطبيقية واختبار : تم استخدام المنهج الوصفيكما 
  :الفرضيات ويتم ذلك من خالل أسلوبين للبحث هما

مجال، وذلك بغرض تحليلها الدراسة النظرية المكتبية لألبحاث والكتابات السابقة في هذا ال: ألولا
  .واالستفادة منها في صياغة الجوانب الفكرية والنظرية لموضوع الدراسة

استبانة وتوزيعها على المحاسبين العاملين فـي  والتي تتضمن تصميم  الدراسة الميدانية: الثاني
م فـي  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية، لالستفادة من خبراتهم ومعلوماته

  .مجال اإلجابة على مشكلة الدراسة

   

  المتغيرات المستقلة

 التأهيل المهني التأهيل األكاديمي

تكنولوجيا   إدارة المعرفة

  المتغير التابع
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  :الدراسات السابقة
  :العربية الدراسات :أوالً

        

   :)2007حلس وجربوع، (دراسة  .1

 والجامعات الفلسطينية المهنية الجمعيات مساهمة مجاالت توضيح إلى الدراسة هذه تهدف

 سـتبانة ا تصـميم  راسة تـم الد هذه أهداف ولتحقيق..الخارجي للمراجع المهني األداء تحسين في

 مراجعـة  لمهنـة  على الممارسين وزعت النظرية، والدراسات السابقة الدراسات على باالعتماد

 بكليات المحاسبة أقسام في وعلى األكاديميين غزة، قطاع في المراجعة مكاتب أصحاب الحسابات

 صالحة ستبانةا ( 112)  الردود وبلغت ستبانة،ا(160)عددها بلغ الفلسطينية، الجامعات في التجارة

  . %)70( قدرها إرجاع بنسبة أي للتحليل

 غـزة  قطاع في المهنية الجمعيات عدم قيام: أهمها نتائج توصلت الدراسة إلى عدة وقد

 على قيادة قدرتها عدم إلى أدى مما اآلن، حتى والمراجعة المحاسبة مهنة على بالهيمنة والسيطرة

 والتـدريب  طريق المحاضـرات  عن للمساقات المالئمة لتدريسا أساليب نأ، المهنة هذه وتوجيه

 التجارة بكليات المحاسبة أقسام موهبة خريجي لصقل تكفي اآللي الحاسب على والتطبيقات العملي

   .أدائهم المهني تحسين أجل من الالزمة بالمعلومات
 بـدعم  غـزة قطـاع   في المهنية الجمعيات قيام ضرورة :أهمها توصيات بعدةخرجت الدراسة و

 تشـجيع  التعليم والتـدريب،  نوعية تحسين طريق عن عندهم المهنية والكفاءة المراجعين استقالل

للمنشـآت التـي    الماليـة  ومراجعة القوائم إعداد عند الدولية والمراجعة المحاسبة معايير تطبيق
فـي تقـديم   يراجعون حساباتها، بتشجيع تطبيق تقنية المعلومات  واالتصاالت واالستفادة منها 

، االهتمام بتطوير وتحسين التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية وذلك عن الخدمات المهنية
وإعادة صياغة أهداف التعليم  ،إدخال التدريب العملي كجزء من برنامج ومناهج التعليم :طريق

  .الجامعي من االعتماد على الكم إلى االعتماد على الكيف

  

  :)2012،الشرايري(راسة د .2

هذه الدراسة إلى معرفة مدى تقبل طلبة نظم المعلومات المحاسبية للمواد  تهدف  
العمل األردني من  مخرجات سوقلبلقاء التطبيقية وأثرها على المحاسبية الحاسوبية في جامعة ا

وقد استخدمت  ،وجهة نظر الطالب وركزت على الطلبة المتخرجين أو المتوقع تخرجهم قريباً
التحليلي حيث تم إعداد استبانة تتعلق بموضوع البحث، وقد اشتمل  ج الوصفيالدراسة المنه
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مجتمع الدراسة على طالب تخصص نظم المعلومات المحاسبية  في جامعة البلقاء التطبيقية، أما 
رجهم  جتمع وركزت على الطلبة المتوقع تخن الممعينة الدراسة فتم أخذها بطريقة عشوائية 

وجود تقبل من : أهمها نتائجعدة  ت الدراسة إلىلصقد توو. من الجامعة والطلبة الذين تخرجوا
محتوى  في جامعة البلقاء التطبيقية،محاسبية للخطة الدراسية المتبعة طلبة نظم المعلومات ال

يوجد أثر للمواد المحاسبية المحوسبة على  المساقات المحاسبية المحوسبة مالئمة للطلبة،
سوق العمل األردني لتخصص يحتوي على مواد عملية في ظل  متطلبات سوق العمل، حاجة

استخدام وتطور أنظمة المعلومات، باإلضافة إلى وجود حاجة لحوسبة معظم المواد التي تدرس 
تعزيز المواد : أهمهاتوصيات عدة ب الدراسة رجتخو .في تخصص نظم المعلومات المحاسبية

 توفير البرامج المحاسبية المحوسبة عة في الجامعة،المحاسبية المحوسبة في الخطة الدراسية المتب
تكثيف البرامج التدريبية لطلبة نظم  التي تناسب متطلبات التخصص ومتطلبات سوق العمل،

المعلومات المحاسبية في جامعة البلقاء التطبيقية من أجل تأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة، 
  . حاسبية المحوسبةوالتركيز على الجانب العملي في المساقات الم

  
  :) 2012، السقا والحمداني(دراسة  .3

توضيح طبيعة التعليم المحاسبي والحاجة إلى التعليم االلكترونـي،   هذه الدراسة إلى تهدف  
 مع تحديد أهم مجاالت االستفادة من أساليب التعليم االلكتروني في مجاالت التعليم المحاسـبي، 

كفاءة وفاعلية التعليم المحاسبي من خالل االسـتفادة مـن    وكذلك أهم المتطلبات الالزمة لزيادة
، وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي وذلك مـن خـالل االسـتعانة    أساليب التعليم االلكتروني

وقد توصـلت   .باألطاريح والرسائل الجامعية والدوريات والكتب التي تتناول موضوع الدراسة
ة من تقنيات المعلومات التي تساعد في تسـهيل تطبيـق   االستفاد :أهمها نتائجالدراسة إلى عدة 

العمليات التشغيلية والتي تتعلق بكافة االصدارات والتعديالت الخاصة بـاإلجراءات المحاسـبية   
التي تحكمها مجموعة من المبادئ والمعايير المحاسبية التي تصدرها الهيئات المهنية واألكاديمية 

فادة من تقنيات المعلومات التي تساعد في تسهيل توصيل االست المتخصصة في مجال المحاسبة،
من خالل االستفادة من وسائل االتصـال   التدريسيين إلى الطلبة المتعلمينالمادة العلمية من قبل 

بمختلف أنواعها، تعزيز التعليم المحاسبي بوسائل تقنيات المعلومات التي يمكن أن تسـاهم فـي   
ضرورة إدخـال   :أهمها توصـيات عدة ب ت الدراسةخرجو  .لتعلمتسهيل القيام بعمليتي التعليم وا

التدريسيين الذين ال يملكون المعرفة التقنية الالزمة بكيفية استخدام تقنيات المعلومات بصـورة  
عامة والوسائل التي يمكن أن تستخدم في مجال التعليم االلكتروني بصورة خاصة فـي دورات  
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لعلمية كي يستخدموها بصورة دائمة ومستمرة، تشجيع الطلبة وتوفيرها لهم في أقسامهم ا تدريبية
  .ا في التعليم المحاسبيعلى التعامل مع وسائل تقنيات المعلومات واالستفادة منه

 

  :)2010،الصائغ(دراسة  .4

هيـل  تعليم المحاسبي الجامعي تجاه تأتسليط الضوء على واقع ال إلىهذه الدراسة  تهدف
ومن ثم   ،العمل المحاسبي في محافظة نينوىدام الحاسوب في خريجي قسم المحاسبة على استخ

اقتراح مجموعة نقاط لتطوير هذا التعليم كي يلبي احتياجات خريجيه في اكتساب المعرفة فـي  
  .استخدام الحاسوب في العمل المحاسبي

إعـداد اسـتمارة   حيث تـم  ألدبيات المتخصصة في هذا المجال، على اتم االعتماد وقد 
تم توزيعها على عينة من مجتمع الدراسة والذي يتضمن مجموعـة مـن   ) استمارة 50(استبانة 

المحاسبين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في المحاسبة إما من جامعة الموصل سواء فـي  
يعملون جميعاً حالياً  الدراسة الصباحية أو المسائية، أو من خريجي كلية الحدباء الجامعة، والذين

  . مدققين إما بالقطاع العام او بالقطاع المختلط أو بالقطاع الخاصو كمحاسبين أ

فـي التعلـيم المحاسـبي     اًواضح اًأن هناك قصور  :أهمها نتائج عدة توصلت إلىقد و
الجامعي تجاه دوره في تأهيل الخريجين على استخدام الحاسوب في العمل المحاسبي، عدم وجود 

بة في الجامعات وبين سوق العمل مما أدى إلى نشـوء  تنسيق وحلقات اتصال بين أقسام المحاس
: أهمهـا  توصياتعدة ب ت الدراسةرجوخ. فجوة ما بين الدراسة األكاديمية وبين التطبيق العملي

أن تعطي الحاسوب واستخداماته المحاسبية مساحة أكبر ضمن على  أقسام المحاسبة عينة البحث 
مرار لمواكبة التطورات الحاصلة علـى الحاسـوب   والعمل على تحديثها باست يةمناهجها الدراس

وتطبيقاته المحاسبية، توفير المستلزمات الكافية من حواسيب وأجهزة عرض للبيانـات للكـادر   
التدريسي، فضالً عن إقامة دورات تدريبية وعقد ندوات متخصصة فـي مجـاالت الحاسـوب    

  .وتطبيقاته المحاسبية المختلفة

  

   :) 2009،الفطيمي(دراسة  .5

إجراء مسح لبعض الدراسات السابقة في البيئة المحلية والدولية  إلى دفت هذه الورقة ه
يج المحاسبة عند دخولـه للمهنـة   بهدف معرفة وتحديد أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها خر

 تم اتباع المنهج االستقرائي حيث تموقد  .عرفة أهم السبل لتحقيقها، ومملهفي ع ى يكون ناجحاًحت
ن رات والمعارف والخبرات التـي يجـب أ  اء رأي الفكر المحاسبي في تشخيص أهم المهااستقر
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وماهية السبل واألساليب الممكنة لتحسين فاعليـة   ،يتسلح بها خريج المحاسبة عند دخوله للمهنة
أن التعليم المحاسبي يعـاني مـن    :أهمها نتائجعدة  وقد توصلت الدراسة إلى. التعليم المحاسبي

لمشاكل والتي بدورها أثرت في مستوى كفاءة خريجي المحاسبة وقدرتهم على مواكبة كثير من ا
وحتى تتمكن أقسام المحاسبة بالجامعات  .األساليب الحديثة المطبقة في مجاالت األعمال المختلفة

هيل الخريجين وتسليحهم بالمهارات والخبرات الالزمة لسوق العمل يتطلب ذلـك  أالليبية من تـ
 وخرجـت . لية التعليم المحاسبي من خالل التحسين المستمر لكافة عناصره ومكوناتهتحسين فعا

التركيز على التطوير المستمر للمناهج التـي تتضـمن   ضرورة  :أهمها توصياتبعدة  راسةالد
، كمـا  وجيا المعلومات وأسـواق رأس المـال  أبعاداً تتمشى مع التطورات المعاصرة مثل تكنول

ة المواضيع غير المهنية التي يتم تلقيها ضمن مناهج التعليم المحاسبي، وصت بزيادة كمية وجودأ
تطوير  أساليبهم التعليمية من خالل توفير وسائل العـرض  وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على 

وتوفير تكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها، وتمكيـنهم مـن االلتحـاق بالـدورات التدريبيـة      
هم مـن تحـديث معلومـاتهم    ل العلمي والتربوي، مما قـد يمكـن  والمؤتمرات العلمية في المجا

  .باستمرار

  

  :)2009، قطناني وعويس(دراسة  .6

بأقسـام   البرامج التعليمية المطبقة حالياًهذه الدراسة إلى استكشاف مدى مالءمة  تهدف
ر مل، ومن ثم تحديد الوسائل المناسبة لتطـوي المحاسبة في الجامعات العمانية لمتطلبات سوق الع

بشكل يجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة فـي ظـل    هذه الخطط
وقد تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استبانة أعدت خصيصـاً لهـذا    .تداعيات األزمة العالمية

: الغرض، وقد شملت عينة الدراسة ثالث فئات رئيسية ذات عالقة وطيدة بالتعليم المحاسبي وهي
سواء من يعمل منهم في السوق أو على وشك التخرج من طلبـة  )تخصص المحاسبة(ريجونالخ

السنة الجامعية الرابعة، أعضاء هيئة التدريس العاملين بأقسام المحاسبة في الجامعات العمانيـة،  
  .أرباب العمل ممن لديهم الخريجين

مام بمـدخالت  االهت :أهمها والمقترحات التوصيات مجموعة منبالدراسة   خرجتوقد 
التعليم المحاسبي وذلك من خالل إيجاد فرع التعليم التجاري في مرحلة الدراسة الثانوية ضـمن  
المؤسسات التعليمية لوزارة التربية والتعليم في كافة مدارس السلطنة، االهتمام بنوعيـة الطلبـة   

خرجـات التعلـيم   المقبولين للدراسة في أقسام المحاسبة في الكليات، االهتمام بمسـتلزمات وم 
المحاسبي، ضرورة االهتمام بالتعليم المستمر الذي يمكن من خالله زيادة فاعلية التعليم المحاسبي 

  . العديدة التي تحصل بصورة مستمرة في كافة مجاالت الحياةفي ضوء التغيرات 
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  :) 2008حسن وآخرون،(دراسة  .7

مهارات التي يتعين على المحاسبين أن هذه الدراسة إلى التعريف بالمفاهيم وال تهدف            
يتعلموها في الجامعات، ليكونوا قادرين على التكيف مع المتغيرات والمستجدات واالستجابة لها، 
وكيف يمكن االرتقاء بالتعليم المحاسبي الجامعي الحالي لمقابلة التحديات والمتغيـرات البيئيـة   

، األولى مخصصة إلى فئة خريجي  قسـم  ستبانةعداد نموذجين الستمارة االإتم وقد . المستقبلية
) 150(المحاسبة الجامعيين العاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة والتي بلغ حجم العينة فيهـا  

وأما الثانيـة فكانـت   . منها واخضاعها للتحليل)123(اختبروا بطريقة عشوائية، وتم استرجاع 
راسـات األوليـة بجـامعتي بغـداد     مخصصة لطلبة أقسام المحاسـبة المرحلـة المنتهيـة للد   

طالـب اختبـروا بطريقـة عشـوائية     ) 150(والمستنصرية، حيث بلغ حجـم العينـة أيضـاً   
أن التعليم المحاسبي  :أهمها توصيات عدةبالدراسة  خرجتو. استمارة للتحليل) 125(وأخضعت

لمثل هذه  يجب أن يستبق الفرص والتهديدات قبل وقوعها الستنباط استراتيجيات مالئمة تستجيب
من خالل إيجاد برامج محاسبية ذات مرونة وجودة كافية لمقابلـة حاجـات    ،التطورات بفاعلية

المهنة وسوق العمل، ضرورة تغيير أهداف التعليم المحاسبي وتحويله من الشكل الذي يتمحـور  
حول حشو ذهن الطالب بالمعلومات إلى شكل آخر يتمحور حول إعداد خريج له قـدرة علـى   

م وله قابلية على التفكير واإلبداع، ، السعي إلحداث تغيير نوعي فـي كـل مـن أسـاليب     التعل
التدريس وأساليب التقييم التي يتبعها أعضاء هيئة التدريس باالتجاه الذي يحول قاعة التـدريس  

وبحيث يكون االمتحان أداة فعالة لتحفيز ذهن  العملإلى ورشة عمل حقيقية تربط الجامعة بسوق 
على التحليل المنطقي ومواجهة المشاكل، ، والتأكيد إلى أهمية التدريب الصيفي وبرامج  الطالب

التعليم المستمر لتطوير كفاءة المحاسبين مما يستدعي إعادة النظر ببرامجها المتبعة حالياً لتحقيق 
  . الهدف المنشود

   
  :)2007،المريش ( راسةد .8

التأهيل العلمي والعملي للمحاسب القـانوني مـع   هذه الدراسة إلى تحليل دور  تهدف           
الذي يرقـى   االهتمام بالجانب األخالقي في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة  وذلك على النحو

التي تحول دون تطـور  ، وفي الجانب العملي يهدف البحث إلى اكتشاف المشاكل بمستوى األداء
حقيق تطور مهنة المحاسبة والمراجعـة فـي   ختلفة التي تساهم في تمالمهنة، وكذلك العوامل ال

ئي والمنهج االسـتنباطي، حيـث تـم    اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرا .الجمهورية اليمنية
والتدريب والخبـرة،   الت محاور البحث الثالثة وهي التعليم،ستقراء الدراسات المختلفة في مجاا

وامـل المختلفـة المـؤثرة علـى أداء     واألخالق، وذلك بهدف تحليل هذه الدراسات وتحديد الع
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ق المنهج االسـتنباطي فـي تحليـل    يطبكما تم ت. بط بهذه المجاالت الثالثةالمراجعين والتي ترت
العوامـل المرتبطـة بمهنـة     كجانب من الدراسة التطبيقية حتى يتم تحديد جرى االستبيان الذي

مشاكل والقصـور التـي تواجـه    المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية سواء ما يتعلق بال
عداد استبانة خاصة بغرض الدراسـة  وقد تم إ .المهنة، وكذلك سبل تحقيق تطور المهنة وتقدمها

وجامعة  جامعة صنعاء،(ميين في كل من يحيث تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من األكاد
ء، وعـدن، وتعـز،   صـنعا (ة في محافظ ، والمزاولين للمهنة)بعدن، وجامعة تعز، وجامعة ا

ـ )بوا ر ، وذلك الستطالع آرائهم حول مشاكل المهنة وأيضاً سبل تطويرها، وعن أهم العناص
حتى يمكنهم أداء دورهم بفاعليـة   ،ن يزود بها مزاولي المهنةوالكفاءات والمهارات التي يجب أ

عـدة  إلـى  توصلت الدراسة  دوق .وكفاءة مما يساعد على تحقيق التنمية في الجمهورية اليمنية
عـدم   :حاسبة والمراجعة تتمثل فيمل التي تحول دون تطور مهنة المهم العواأن أ: أهمهانتائج 

مالءمة المخرجات التعليمية لمتطلبات سوق العمل نتيجة للقصـور المحـيط بأركـان العمليـة     
زمـة  ، القصور في بـرامج التـدريب الال  )المناهج، وأساليب التدريس، والتقييم(التعليمية الثالثة

ضـرورة   :أهمهـا  توصـيات  عدة منب الدراسةلتأهيل الملتحقين الجدد في المهنة، وقد خرجت 
 ،تطوير نظم تعليم المحاسب القانوني وتأهيله وتدريبه  في الجمهورية اليمنية عما هو عليه اآلن

 زيادة جـودة  مع االهتمام بالسلوك المهني وذلك من  أجل كسابه المعارف والمهارات الالزمةإل
   .الخدمات التي يقدمها

   

   :)2007الربيعي، (دراسة  .9

سـبية  اهذه الدراسة إلى دراسة وتحليل العوامل المطلوبة لبناء المهـارات المح  تهدف          
ومجـال البحـث    ،والمجال المالي والحوافز ،التقنية لطلبة هيئة التعليم التقني في المجال العلمي

يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من التدريسيين فـي  و. يب والتطبيقومجال التدر ،والتطوير
، وقد تـم اختيـار عينـة    )162(األقسام المحاسبية في المعاهد والكليات التقنية والبالغ عددهم 

وتم  توزيع استمارة  من المجتمع األصلي،%  61.7ي تمثل تدريسي، وه) 100(عشوائية قدرها
استمارة أهمـل   86التعليم التقني، وتم استالم  يئةاستقصاء من خالل قسم الشؤون العلمية في ه

فأصـبحت العينـة مكونـة مـن      ألن المستقصي ليس ضمن حدود العينة استمارات) 5(منها 
من االستمارات الموزعة أما بقية االستمارات فلم تستلم لعدم االجابة % 81استمارة بنسبة )81(

التدريسيين علـى جملـة   بين اتفاق وجود : أهمهانتائج عدة   إلى  الدراسةوقد توصلت . عليها
 قد شخصو ،عوامل بناء المهارات المحاسبية التقنية لطلبة هيئة التعليم التقني في المجال العلمي

توفير المصادر المحاسبية الحديثة، االرتقـاء بـالمنهج    :باآلتيالتدريسيون أبرز هذه  العوامل 
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بينما حدد التدريسيون عوامل . في التعليم المحاسبيالمحاسبي التعليمي، واستخدام التقنية الحديثة 
: بناء المهارات المحاسبية التقنية لطلبة هيئة التعليم التقني في مجال التدريب والتطوير بـاآلتي 

توفير المستلزمات الحديثة في المختبرات المحاسبية، تطوير المهـارات المحاسـبية للمـدربين    
وكشفت الدراسة أن عوامل بناء المهارات عوامل . بي المحاسبيالفنيين، االرتقاء بالبرنامج التدري

بناء المهارات المحاسبية التقنية لطلبة هيئة التعليم التقني في مجال البحـث والتطـوير تتحـدد    
وضع برنامج لتبادل الزيارات مع الجامعات العالميـة، االرتقـاء بالقـدرات البحثيـة      :باآلتي

  .محاسبيةفرص لتطوير إمكانيات التدريسيين الالمحاسبية للتدريسيين، توفير ال

التحديد الدقيق لمفردات المواد المحاسبية بمـا   :أهمها توصياتبعدة  الدراسة خرجتو          
رتقاء بالتعليم تحديد أهم الوسائل التكنولوجية المالئمة لاللحديثة في العالم و ءم والمتغيرات ايتال

لتدريسيين في المجال المحاسبي لالطالع على ما حدث مـن  توفير الفرص ل،  ،المحاسبي التقني
 فـي  ةوتشـجيع المشـارك   ،تطور في الجامعات والمعاهد العالمية من خالل تبادل الزيـارات 

المؤتمرات والحلقات الدراسية ودعم وسائل البحوث المحاسبية المشتركة التي تشكل فرصة جيدة 
   .ية التقنيةللتعرف على المستجدات المحاسب

  
  :)2005رشيد ويحيى، (دراسة  .10

 مفهوم المعرفة التقنية وأهمية أخذها بنظر االعتبار عند هدفت هذه الدراسة إلى تحديد          
ل تقنيات المعلومات الحديثة في الوحدات االقتصادية بصورة عامة وعمـل نظـم   ئاسام وداستخ

نهج الوصفي مـن خـالل   وقد اعتمدت الدراسة على الم. المعلومات المحاسبية  بصورة خاصة
االستعانة بالمصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة وخاصة نظم المعلومات المحاسـبية، إدارة  

أن المعرفـة التقنيـة    :أهمها نتائجعدة  ت الدراسة إلىلصوقد تو .المعرفة، وتقنيات المعلومات
فـي   لومات الحديثـة تشكل أحد المتطلبات األساسية لكافة القائمين على عمل وسائل تقنيات المع

علـى   ،الوحدات االقتصادية بصورة عامة وفي عمل نظم المعلومات المحاسبية بصورة خاصة
تمثل نظماً رسمية للمعلومات ضمن النظام الكلي للمعلومات ار أن نظم المعلومات المحاسبية اعتب

يب العلميـة  تتعلق المعرفة التقنية بإمكانيـة التطبيـق العملـي لألسـال     في أي وحدة اقتصادية،
المعرفة  تمثلالمستخدمة في أعمال الوحدة االقتصادية ومنها في عمل نظم المعلومات المحاسبية، 

ن تتكون نتيجة استخدام وسائل تقنيات المعلومات من المعرفة المحاسبية التي يمكن أة جزءاً التقني
خذها بنظر االعتبار وبما يعني أن هناك ضرورة أل نظم المعلومات المحاسبية، الحديثة في عمل

تستند المعرفة التقنية على مجموعـة مـن    وصوالً لتحقيق أهداف المعرفة المحاسبية المتكاملة،
التأهيل العملي المبني على الممارسة و المقومات تتضمن كل من التأهيل العلمي المناسب لألفراد
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ـ   ،الفعلية في التعامل مع وسائل تقنيات المعلومات الحديثة وكيفيـة   ى مكوناتهـا والتعـرف عل
زيادة القدرة علـى اكتسـاب    باإلمكان، وأنه وماهية االستخدامات المتعددة لكل منها استخدامها

المعرفة التقنية للقائمين على عمل نظم المعلومات المحاسبية من خالل توافر المؤهالت العلميـة  
، والبحـث والتطـوير،   في الكادر البشري القائم على عمل نظم المعلومات المحاسـبية  والعملية

  .والتعليم المستمر

  
  :) 2005، بو زوردهمش وأ(دراسة  .11

أهمية إدارة المعرفة وتطورها والمبادئ التي تقوم  التعرف على  الدراسة إلىهذه  هدفت
عليها وعالقتها بتكنولوجيا المعلومات، وأثر ذلك على التأهيل المحاسبي باستخدام األنظمة 

ت هذه كما تطرق. ير والتطبيق للنظم المستخدمة في األعمال التجاريةالمحوسبة، ومعايير التطو
وتبني اإلرشادات والتوجيهات العالمية  ،إلى التجارة االلكترونية واالنتقادات الموجهة لها الدراسة

لمتطلبات تأهيل المحاسبين، من خالل التزويد ببرامج التدريس والتأهيل المحاسبي في الجامعات 
ارية باستخدام وتطبيق تكنولوجيا المعلومات وأمنها، والذكاء االصطناعي والبشري والمعاهد التج

من أجل تزويد المجتمع بكفاءات وقدرات وأهليات  من خالل إنشاء وبناء وتقديم المعرفة وإدارتها
ذات مستوى رفيع لتلبية متطلبات المحاسبة الجديدة المتمثلة في عالم وعصر االبداع والمعلوماتية 

أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر المحرك  :أهمها نتائج وقد توصلت الدراسة إلى عدة .معرفةوال
وأنها توفر األدوات الجديدة التي  ،الرئيسي في صياغة كل من الجودة الشاملة وإدارة المعرفة

ن ، وأفي دور المحاسبين والمدققين ليصبحوا أكثر فاعلية من دورهم التقليدي كبيراً أحدثت تحوالً
على الجامعات والمعاهد المتخصصة بتدريس المحاسبة يقع دور النهوض بالمهنة ورفع مستواها 

: أهمها توصياتبعدة  الدراسةوخرجت . التحديات الجديدةمواجهة والجمعيات المهنية، من أجل 
 بشكل وثيق مع برنامجاسبة في كليات إدارة األعمال دور إدارة المعرفة في أقسام المح يرتبط أن

تدريب طلبة المحاسبة على من خالل تطبيق التكنولوجيا ونظم المعلومات المحاسبية الحديثة، 
تكنولوجيا المعلومات والتجارة االلكترونية، ومن خالل نماذج تطبيقية ونظرية موضوعة بشكل 

يتماشى مع  جل تأهيل محاسبي متقدم ومتطورض دمجها في المواد المحاسبية من أجيد، لغر
يتطلب تأهيل مدرسي المحاسبة في كليات  ، األمر الذيعصر المعلومات واالنترنت متطلبات

ورفع مستواها لتلعب دورها الجديد، وإال  ا قادرين على القيام بهذه المهمةإدارة األعمال ليكونو
  .فال فائدة من الخدمات المحاسبية إذا اقتصر دورها على النواحي التقليدية
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  :بعنوان) 2004القشي وعدس، (دراسة  .12

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية التجارة االلكترونية، وتحديد الفرق بينها   
وبين التجارة التقليدية، ومعرفة مدى كفاية ومالءمة السياسات المحاسبية المعمول بها لبيئة 
 التجارة االلكترونية، وحصر المشاكل والتحديات التي تواجه مهنة لمحاسبة في ظل البيئة

وقد توصلت الدراسة . التجارية الجديدة، واقتراح بعض التوصيات الكفيلة بمجابهة تلك التحديات
أهمها أن هناك تحديات تتعلق بكيفية التعامل مع متغيرات بيئة التجارة االلكترونية  نتائجإلى عدة 

الدراسة إلى  وقد خلصت. تتمثل في تحديات فنية وتقنية، تحديات تشريعية، تحديات البنية التحتية
ضرورة األخذ بعين االعتبار تأهيل كل من المحاسبين والمدققين تكنولوجياً،  أهمها عدة توصيات

وضع برامج تدقيق محوسبة قابلة للتطوير بشكل يتناسب مع سرعة التغييرات في بيئة التجارة 
وظيف جهات االلكترونية، مالزمة برامج تعليمية مرافقة للتعليم المحاسبي، باإلضافة إلى ت

  .تكنولوجية متخصصة بعمليات التجارة االلكترونية جنباً إلى جنب مع جهات التشريع المحاسبي
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  :الدراسات األجنبية: ثانياً
1. (Hadya Gar Elnabi, 2010): 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر التأهيل العلمي والعملي لمراجعي الحسابات في أداء           
خاص بهدف الدراسة، وقد تم  حيث قامت الباحثة بوضع  نموذج استبيانعملية المراجعة، 

وقد توصلت . توزيع االستبيان إلى دائرة التدقيق الوطني وعدد من مكاتب المراجعة الخارجية
ضعف تأهيل مراجعي الحسابات السودانيين يساعد على تقليل .1:أهمهانتائج  عدة الدراسة إلى

، مراجعة الحسابات في السودان تعاني من نقص المكونات انكفاءة أداء التدقيق في السود
األساسية وهذا الواقع يؤدي إلى نقص المعرفة العلمية والخبرة لمراجعي الحسابات من أجل أداء 

الحاصلة في بيئة مراجعة  عملية المراجعة بطريقة سليمة ودقيقة، عدم المطابقة للتطورات
الحسابات في السودان في حاجة  عمراجالحسابات،  إضعاف كفاءة مراجعةالحسابات أدى إلى 

 والتعليم المستمر خالل فترة منصبه، وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات إلى نظام فعال للتدريب
العمل على تأهيل المدققين السودانيين وذلك إلجراء عملية المراجعة بكفاءة، العمل على  أهمها

من أجل تحقيق أفضل نوعية للتدقيق، ضرورة  قاللية مراجعي الحسابات السودانيدعم است
التوافق مع التطورات في مجال بيئة المحاسبة والمراجعة في البلدان المتقدمة لجعل االستفادة من 
ما قد يتحقق للبعض األخر واعتماد ما يناسب البيئة المحلية وإلضافة ما هو ضروري إلضافته، 

  .لتعزيز مكاتب مراجعة الحسابات في السودانضرورة إنشاء نظام التدريب والتعليم المستمر 

   
2. (Khaddash & Bishtawi,2009): 

تتناول هذه الدراسة تأثير تعلم المحاسبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر على مهارات الطالب،       
دف من هذه الدراسة تحديد مدى فعالية تدريس طالب المرحلة الجامعية مواد المحاسبة وكان اله

سبة في دراسة أجريت احاسب اآللي، وشملت أربعمائة وثالث وستين من طالب المحباستخدام ال
على شكل أسئلة متعددة االختيارات، بعد االنتهاء من الدورة المقدمة لتعليم الطالب مهارات 

  . الكمبيوتر في مجال المحاسبة

الكمبيوتر أظهرت النتائج أن هذه الدورة لها تأثير على انطباع ومهارات استخدام أجهزة 
ولم يتم العثور على الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بالمواقف تجاه  لألغراض المحاسبية،

أكثر في تجربة الكمبيوتر من أن الذكور يتمتعون  المهارات المتصورة ولكن يبين التقرير
   .اإلناث

  
3.  
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4. (Zakaria & Rahahleh , 2008) : 

ستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم الجـامعي  هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية ا        
المحاسبي وقياس مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس في األقسام المحاسبية في الجامعات األردنية 
لتلك األهمية، إضافة إلى تحديد مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والمزايا التي يحققهـا هـذا   

حيـث تـم   م المنهج الوصفي التحليلي ااستخدوقد تم  .االستخدام في ضمان جودة التعليم العالي
طالباً وطالبة فـي كليـة    168وتكونت عينة الدراسة من  خصيصاً لهذا الغرض، استبانةإعداد 

  .االقتصاد والعلوم اإلدارية
أن أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة  :أهمها نتائجعدة  وقد توصلت الدراسة إلى        

تخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس الجامعي، إال أن االسـتخدام الفعلـي   يدركون أهمية اس
تتعلـق  ) محـددات (لتكنولوجيا المعلومات في التدريس الجامعي ال يزال محدوداً بسبب معوقات 

  .المادية المتاحةو الفنية بأعضاء هيئة التدريس واإلمكانات

   
5. (Siam ,Walid Z, 2006): 

 فـي  المحاسبية المعرفة إدارة استخدام أهمية إدراك مدى قياس إلى اسةالدر هذه هدفت         
 هذا مثل من تحد التي المعوقات تحديد إلى إضافة األردنية، العامة المساهمة الصناعية الشركات
 المـديرين  مـن  عينة على باليد وزعت ةاستبان تطوير تم الدراسة أهداف لتحقيقو االستخدام،
 المدرجة العامة المساهمة الصناعية الشركات في والمحاسبين المحاسبية ماألقسا ورؤساء الماليين

  .م 2003عام عمان بورصة في
 الصـناعية  الشـركات  علـى  القائمين أن: أهمها نتائجقد توصلت الدراسة إلى عدة و
 عـدة  هنـاك  وأن المحاسـبية،  المعرفة إدارة استخدام أهمية يدركون األردنية العامة المساهمة
 مدراء أن على : أهمها توصياتخرجت الدراسة بعدة و االستخدام، هذا تفعيل من تحد معوقات
 التعرف و المحاسبية المعرفة إلدارة إدراكهم توسيع األردنية العامة المساهمة الصناعية الشركات

 لتحقيـق  استخدامها كيفية و القرارات، اتخاذ و المعلومات على الحصول في تأثيرها مدى على
  .أهدافهم و أغراضهم

  

  :مميزات الدراسة
 أوجـه هنـاك   من خالل العرض السابق للدراسات السابقة ونتائجها يمكن مالحظة أن 

  :والدراسة الحالية يمكن توضيحها كما يلي هذه الدراساتواختالف بين  اتفاق
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  :االتفاق أوجه: أوالً

( القتصـادي  معظم الدراسات السابقة تم إجراؤها في بيئات متشابهة من حيث الوضع ا
الدراسة الحاليـة  اتفقت فيه  وهذا ما مما انعكس على نتائجها حيث جاءت متقاربة، ،)دول نامية

  .مع تلك الدراسات من حيث البيئة

ومن جهة أخرى فإن معظم الدراسات السابقة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي عنـد  
  .لية مع تلك الدراساتإجراء الدراسة، وهذا أيضاً ما اتفقت فيه الدراسة الحا

  :   االختالفأوجه : ثانياً

  :فيما يليموضوع التأهيل المحاسبي من عدة محاور تتمثل  جميع الدراسات السابقة  تناولت  

 .بإدارة المعرفة المحور المتعلقتناولت   )2005دهمش وأبو زور،(دراسة  •
 )د ويحيـى رشـي ( ودراسة ، )وأبو زور دهمش( ، (Siam ,Walid Z) دراسة كل من •

 .والتقنية إدارة المعرفة المحاسبيةب تناولت المحور المتعلق
 المحـور المتعلـق   تناولت) المريش(و ،)حلس(ودراسة كل من  (Gar Elnabi)دراسة •

لمراجعـي ومـدققي    لتأهيل العلمي والعمليبمساهمة الجمعيات المهنية والجامعات في ا
 .الحسابات

المحور المتعلق بالمهارات الواجب توافرها فـي   تناولت) الربيعي(و ،)الفطيمي( دراسة •
 .طلبة التعليم المحاسبي

تناولت المحور المتعلق بالتعليم المحاسـبي ومـدى   ) وآحرون حسن(، و)قطناني(دراسة •
 .مالءمته لتحديات العصر

ــن   • ــل م ــة ك ــرايري(دراس ــداني(،)الش ــقا، والحم ــائغ(،)الس ــي ( ،)الص القش
 .)Bishtawi Khaddash&(،)وعدس

تناولت المحور المتعلق باستخدام تكنولوجی ا المعلوم ات    ، (Siam & Rahahleh) دراسة •
   .في التعلیم المحاسبي

وقد خرجت جميع هذه الدراسات بنتائج خاصة بالمحاور التي تم تناولها، في حـين أن  
تعرضت ألثر إدارة المعرفة وتكنولوجيـا   الدراسة الحالية تناولت جميع هذه المحاور مجتمعة إذ

فإنها تعد مساهمة جدية و شاملة مـن الباحثـة فـي     ، وعليه لمعلومات على التأهيل المحاسبيا
أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيـل المحاسـبي فـي الشـركات     " موضوع 

كمدخل نحو  النهوض بمهنة المحاسـبة ورفـع   " المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية
االرتقاء بمستوى التأهيل المحاسبي وتطويره بما يواكب التحديات المعاصرة مستواها من خالل 
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وهذا ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات  ،التي تشهدها مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات
  .السابقة

معظم الدراسات السابقة تم إجراؤها في بيئات غير محلية في حين  من ناحية أخرى فإن 
لحالية تم إجراؤها في البيئة الفلسطينية، وبالتالي فهي تعتبر األولى من نوعها على الدراسة اأن 

  .الدراساتتلك ما تميزت به الدراسة الحالية عن  أيضاً وهذا ،حد علم الباحثة
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  الثانيالفصل 

ة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات إدار
  والتأهيل احملاسبي 

v مقدمة 

v األهداف–األهمية-المفاهيم(إدارة المعرفة : المبحث األول–
 )المراحل–العمليات-المتطلبات- المبادئ

v تكنولوجيا المعلومات وعالقتها بإدارة : المبحث الثاني
 المعرفة

v المفهوم، األهداف ( التأهيل المحاسبي : المبحث الثالث ،
 )األنواع

v أثر استخدام إدارة المعرفة وتكنولوجيا : المبحث الرابع
  المعلومات على التعليم والتأهيل المحاسبي
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  الثانيالفصل 
  إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي 

  :مقدمة
من  والتأهيل المحاسبي تكنولوجيا المعلوماتإدارة المعرفة ور تعتب

على جدول أعمال المؤسسات الموضوعات المهمة التي أصبحت تفرض نفسها 
ومنظمات األعمال على الصعيدين المحلي والخارجي، خاصة ونحن نعيش عصر 

  .االنفجار المعرفي وثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ة في هذا الفصل إلى التعرض لمفاهيم وأهداف وأهمية كل تسعى الباحثلذا 

من إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي والعالقة المتداخلة 
  :وقد تم تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي. بينهما

-اتالمتطلب- المبادئ–األهداف–األهمية-المفاهيم(إدارة المعرفة : المبحث األول
 )المراحل–العمليات

 تكنولوجيا المعلومات وعالقتها بإدارة المعرفة: المبحث الثاني

 )المفهوم، األهداف، األنواع( التأهيل المحاسبي : المبحث الثالث

أثر استخدام إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التعليم : المبحث الرابع
  والتأهيل المحاسبي
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  المبحث األول
  )المراحل–العمليات-المتطلبات-المبادئ–األهداف–األهمية-المفاهيم(  ة المعرفةإدار
  :تمهيد

أصبحت إدارة المعرفة من الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها على جدول أعمـال  
المؤسسات والمنظمات الدولية والحكومات، السيما عقب  التغيرات العالمية التي استجدت منذ بدايات 

، العشرين، ونجم عن  ظهورها العديد من المفاهيم  الجديدة مثل اقتصـاد المعرفـة  القرن الحادي و
وقد دفعت هذه التغيرات في مجملها بالعديـد مـن الشـركات    . وإدارة المعرفة، ومجتمعات المعرفة

ومنظمات األعمال إلى تحويل نشاطاتها وأعمالها إلى نشاطات وأعمال قائمة على المعرفة، ومن ثم 
إلى االستثمار في ) رأس المال المادي كالسلع( ماراتها من االستثمار في األصول الماديةتوجيه استث

، وذلك من أجل تحقيق المنافسة المسـتدامة التـي   )رأس المال الفكري كالمعرفة(األصول المعرفية
  . تسعى إليها هذه الشركات والمنظمات  للمحافظة على استمراريتها وبقائها في سوق العمل

  :المعرفةماهية 

، بـدءاً  يعتبر حقل المعرفة من أكثر الحقول التي حظيت باالهتمام منذ أقـدم العصـور  
أول حاكم في التاريخ اهتم بالتعلم حينما أنشأ أول مدرسة في بالد مـا  الذي يعتبر  حمورابي  بعصر

ـ     ومروراً بعصربين النهرين بحوالي ألفي سنة قبل الميالد،   ينيالفالسـفة أمثـال الفيلسـوف الص
المعرفة هي الطريق الوحيد للتقدم والنجاح الـدنيوي  " صاحب مقولة )م.ق479-551(كونفوشيوس
والذي " المدينة الفاضلة"صاحب كتاب  )م.ق347-427( أفالطون والفيلسوف اليوناني "على األرض

ثم عصر اإلسـالم الـذي اهـتم    دعا من خالله إلى إنشاء مدينة يحكمها الفالسفة والحكماء، ومن  
 دعوة اإلنسان للتفكر والتدبر والتعلم واكتساب المعارف المتنوعـة، بالعلم والمعرفة، و اهتماماً شديداً

 ، )1 :العلـق، اآليـة  ( P  O  N  M  L  KZ  ] بداللة العديد من اآليات القرآنيـة الكريمـة   
 )224ح،81: ابن ماجةصححه األلباني، سنن ( " طلب العلم فريضة على كل مسلم" واألحاديث النبوية الشريفة

، ثم الدور األكبر في تطور العلوم وطرق توليد المعرفة والمشاركة فيهافقد كان للفتوحات اإلسالمية 
ورة تكنولوجيـا  الذي تعتبر ث"  عصر المعرفة" توالت العصور تباعاً إلى أن انتهت بالعصر الحالي 

الشـبكة   السـيما (هـذه التقنيـات    أهم سماته ومعالمه، حيث انعكست آثار المعلومات واالتصاالت
المشاركة فيها، مما دفع العديد من الشركات المعرفة و بشكل مباشر ورئيس على تطور)  العنكبوتية

 تحقيق الميزة التنافسية المسـتدامة األصول المعرفية من أجل  االستثمار في ومنظمات األعمال إلى 

   .)2004الكبيسي،(
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البيانـات، المعلومـات،   (ة هو التمييز بين ثالثة مفاهيم وهى لذا فإن أفضل مدخل لفهم المعرف  
، ذلك ألن الفشل في التمييز بين هذه المفاهيم، ساهم بشكل كبير وملحـوظ فـي انتشـار    )والمعرفة

المفهوم السطحي للمعرفة، وتسبب بوجود قدر من الغموض في فهمنـا لهـا، ولمـداخل تنظيمهـا     
ة وكأنها بيانات في أحيان، أو تصـور المعرفـة وكأنهـا    حيث أن البعض تصور المعرف. وإدارتها

  :وبناء على ذلك فإن) 23: 2008ياسين،(معلومات مكتسبة أو متراكمة في أحيان أخرى

 اإلشـارات  أو الرسائل أو الحقائق من مجموعة :"تعرف البيانات بأنها )Data(: البيانات  - 
  .)2002:29المغربي،(" معالجة إلي بحاجة واآلراء

مجموعة من الحقائق الموضوعية غير المترابطة يـتم إبرازهـا   "رف البيانات بأنها كما تع
وتقديمها دون أحكام أولية مسبقة ، وتصبح البيانات معلومات عندما يتم تنقيحها وتحليلهـا  

  )word.com)-www.aunoor"ووضعها في إطار واضح ومفهوم للمتلقي
 معالجتها تمت بيانات عن عبارة: "نهاتعرف المعلومات بأ (Information): المعلومات  -

    .)2002:29المغربي،( "القرار اتخاذ إلي يقود معين، هدف تحقيق بغرض
من الـروابط مثـل الهـدف أو بعـض      يءالبيانات التي تلحق بش" نهابأ Leeserويعرفها 

 (Leeser,2000: 3)"خرىالصالت والروابط األ

 المعلومات عنها تتولد التي الخام المواد إال هيما  البيانات نفإ التعريفات، هذهوعلى أساس  
 معنى ال جمل أو ، عبارات أو ، رموز أو  أرقام شكل فإما أن تكون ةأشكاالً متعدد البيانات تأخذقد و
 ويتم ،معلومات إلي لتتحول مفهوم منطقي بشكل البعض بعضها مع وارتبطت معالجتها تم إذا إال لها
  ).44 :2008عليان،( الحواسيب في المستخدمة الفنية اليبواألس البرمجيات طريق عن ذلك

 البيانات بين الرئيس الفرق في كون ,Laudon,Laudon)2002( في الرأي معوتتفق الباحثة 
 غاية في تعتبر قد التي فالمعلومات القرار اتخاذ في عليها االعتماد إمكانية مدى هو والمعلومات، 

 تحتاج خرآ لقسم عادية بيانات تعتبر قد معين لقسم لمشكالت، وحل االقرارات اتخاذ في األهمية
  .القرار اتخاذ في عليها االعتماد قبل لمعالجات

  ) : (Knowledgeالمعرفة

األصل في كلمة معرفة هو عرف عرفة عرفاناً معرفة وهى إدراك الشيء على ما عليه 
لعلم يقال لـإلدراك الكلـى أو   وتقال لإلدراك الجزئي والبسيط، في حين أن ا )500: 1992المنجد،(

من هنا فقد اقترنت المعرفة في اللغة العربيـة بـالعلم،   . المركب لذا يقال عرفت اهللا دون علمته
أي  )٨٣: المائ دة ( 7Z    ...  0,  -  .  /]   فتطلق كلمة معرفة ويراد بها العلم، فمـثالً 

  . علموا
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ن الخبرات والمهارات والقدرات مزيج م منها أنهاولقد وردت تعريفات متعددة للمعرفة 
ذلك الرصيد الذي " وأنها ،)2006:26العلى،( "والمعلومات السياقية المتراكمة لدى العاملين والمنظمة

تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكير والدراسـات الميدانيـة وتطـوير المشـروعات     
، )182 :2002المغربـي، ( "لزمـان االبتكارية، وغيرها من أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسـان عبـر ا  

 "القوة في منظمات األعمال اليوم، والمفتاح لحل مشكالت األعمال الغامضة"بأنها  ت أيضاًوعرف

مزيج من المفاهيم ، واألفكار، والقواعد، واإلجراءات التي  "بأنها  تعرفكما  ،) 2002:46الكبيسي،(
  . )123: 2000ياسين،( "تاتهدي األفعال والقرار

المتولـد مـن أخـذ العلـم     " المؤسسي" االعتقاد الشخصي " بأنها  اك تعريف آخروهن   
  )مركز الدراسات والبحوث العلمية (". بالمعلومة، ومعالجتها في موضوع محدد

حكـام والمعلومـات   هي مزيج من الحقـائق واألفكـار واأل  أن المعرفة  وترى الباحثة
تتوافر وتتراكم لدى االنسـان بطريقـة    التي والقيم والتحليالت والمهاراتوالمواهب والقدرات 

   .)الممارسة والتجارب(أو عملية ) يالدراسة والبحث العلم( علمية

المعرفة دينامكية تعتمد على األفراد ضمنية  يميز المعرفة عن المعلومات هو أن وإن ما
بصفة عامـة   أما المعلومات فهيها، وتستلهم معانيها من األفراد، وتناظرية، ويجب إعادة تكوين

سـهلة االستنسـاخ   ) بصورة تقليدية أو رقمية ( ساكنة، مستقلة عن األفراد، صريحة ومكتوبة 
  )2008:25ياسين، (والعرض وال يوجد لها معنى محدد

  )  1.2(رقم الشكل 

  المعرفةوالمعلومات ، والعالقة بين البيانات ،  يوضح

  

  

  

  

  
  

  

  

  ".37 :2005قنديلجي، وآخرون، ": المصدر

 بيانات معلومات معرفة

وسائل وتكنولوجيا 
 معلومات واتصاالت

وسائل وتكنولوجيا 
 معلومات واتصاالت

  منتجات / قرارات 
 خدمات/

مصادر من داخل 
 وخارج المنظمة
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التي يتم الحصول عليها من مصادر (العالقة بين كل من البيانات  الشكل السابقضح يو  
) التي نتجت عن عمليات تحليل ومعالجة للبيانات ( ، والمعلومات )داخل المنظمة أو خارجها

أو التي تنطوي على اتخاذ القرارات  ( ، والمعرفة البرمجيات الحاسوبية المختلفةباستخدام 
  ).خدماتالمنتجات أو ال
  :هرمية المعرفة

  Beckman & Liebuits: يوضح أنموذج هرم المعرفة كمـا صـوره كـل مـن      
التي تشمل الحقـائق والصـور   ) البيانات(، ففي القاعدة السفلية لهذا الهرم )23: 2002ماركوردت،(

الرموز العددية غير المسفرة، ويلي ذلك  المعلومات وهي البيانات المشربة بسـياق ومعنـى ،   
التي يمكن استخدام شكلها ومحتواها في مهمة معينة، بعد أن يكون قد تم تشـكيلها وتصـنيفها   و

أما المعرفة فتشتمل على هياكل المعلومات والمبادئ والخبرات واتخاذ القرار وحـل  . ومعالجتها
المشكلة ، ويلي ذلك مستوى الخبرة التي هي االستخدام المالئم والفعال للمعرفة من أجل تحقيق 
النتائج وتحسين األداء، وأخيراً تأتي القدرة التي تعني القدرة والخبرة للمنظمة لتوليـد منـتج أو   

  .    عملية على مستوى عال من األداء
  هرم المعرفة  يوضح ) 2.2(شكل رقم ال

  : Beckman & Liebuits كما صوره
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source:  Marquardt, Michael, J,2002:23  

  

  درةالق

  الخبرة

  المعرفة

  المعلومات

  البيانات
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مراحل تدرج الهرم المعرفي والتي تبدأ بالبيانات التـي تشـكل   لسابق يوضح الشكل ا  
عبارات  ،حقائقباعتبارها المادة الخام التي تشمل األرقام، الرموز، ( فيه ألكبر واألوسعاالقاعدة 

، وتنتهي بالقدرة والتي تشكل النطاق  األصغر واألضيق في هذا الهرم )إشارات عديمة المعنى،
وخبرتها في توليد سلع وتقديم خدمات على مستوى عاٍل المنظمة  قدرةعلى  باعتبارها مؤشراً( 

  ).من الجودة واألداء

  : أنواع المعرفة

المعرفة ليست نوعاً واحداً متجانساً ونمطياً، وهذه حقيقة ألن المعرفة ليس لهـا شـكالً     
نيفات المعرفة وبرغم اختالف الباحثين في تص. محدداً وال يمكن أن توضع كلها في غطاء واحد

وعدم إجماعهم على تصنيف موحد للمعرفة، إال ان أغلب الباحثين اتفقوا على تصنيف موحـد  
وفقاً للمدخل الثنائي، حيث تصنف المعرفة  (Carrlillor, Anumba,2005: 21)للمعرفة حسب ما ذكر 

  :إلى

  Tacit Knowledge: معرفة ضمنية -1

برة الشخصية والقواعد االستداللية والحـدس والحكـم   وهي المعرفة التي تعتمد على الخ       
  . الشخصي ويصعب نقلها لآلخرين

   Knowledge   Explicit):ظاهرة ( معرفة صريحة  -2

وهي المعرفة الرسمية والمنتظمة والتي تدار بشكل فنى يمكن ترميزها وكتابتهـا ونقلهـا         
عضها الـبعض فـي عالقـات متشـابكة     وذكر عليان أن أنواع المعرفة تتفاعل مع ب. لآلخرين

ومتداخلة، فكثير من المعرفة الكامنة تتأثر بما يتاح ألصحابها من المعرفة الظـاهرة، كمـا أن   
  ) 2008:89عليان،(. المعرفة الظاهرة هي في حقيقتها معرفة كامنة

  : مصادر المعرفة

في حـين يعتبـر    ذلك المصدر الذي يحوي أو يجمع المعرفة،"مصدر المعرفة بأنه  عرف     
وأشار إلى أن أهم ،  )(saffady,2000:5 "الذكاء والتعلم والخبرة أمور تحدد حدود المعرفة لألفراد

   :مصادر المعرفة تنقسم إلي مصدرين رئيسيين هما
وهي تلك  المصادر التي تظهر في بيئة المنظمة المحيطـة، والتـي   : المصادر الخارجية - 1

مات األخرى الرائدة في الميـدان، أو االنتسـاب إلـى    تتوقف على نوع العالقة مع المنظ
التجمعات التي تسهل عليها عملية استنساخ المعرفة، ومن أمثلة هذه المصادر المكتبـات  



  إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي

 - 27  -  
 

  الثانيالفصل 

واالنترنت والقطاع الذي تعمل فيه المنظمـة والمنافسـون لهـا والمـوردون والزبـائن      
   .والجامعات ومراكز البحث العلمي وبراءات االختراع الخارجية

تتمثل المصادر الداخلية في خبرات أفراد المنظمة المتراكمـة حـول   : يةالمصادر الداخل - 2
مختلف الموضوعات وقدرتها على االستفادة من تعلم األفراد والجماعات والمنظمة ككـل  

ومن األمثلة على هذه المصادر االستراتيجية والمؤتمرات . المعتمدة اوعملياتها والتكنولوجي
مكتبات االلكترونية، والتعلم الصفي والحوار، والعمليات الداخلية لألفراد عبر الداخلية، و ال

الذكاء، والعقل والخبرة والمهارة، أو من خالل الـتعلم بالعمـل أو البحـوث، وبـراءات     
 . االختراع الداخلية

  :تعريف إدارة المعرفة

االتصاالت، امتدت ألخيرة تطوراً هائالً في مجال تكنولوجيا المعلومات وشهدت الفترة ا  
آثارها لتشمل جميع نواحي الخاصة والعامة على مستوى األفراد والمجتمعات ، حيث أسـفرت  

 واقتصـاد المعرفـة    ، knowledge societyعن ظهور ما يعـرف بمجتمعـات المعرفـة   

…Knowledge Ecomemy  وهذا بدوره أدى إلى صعوبة الحصول على تعريف محدد جـامع
وذلك لسببين أولهما سعة ميدان إدارة المعرفة، والثاني ديناميكية هذا  عرفة،مانع واحد إلدارة الم

أن نعرض بعض التعريفـات إلدارة   نايمكنو ).2008موقع اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات،(الموضوع 
العمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعلومات والحصـول  "بأنها  تم تعريفهاالمعرفة، فقد 

واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل المعلومات المهمة والخبرات التي تعتبر  عليها
 ،)1998:17السـلمي، ( "ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة التخاذ القـرارات، وحـل المشـكالت   

العمل من أجل تعظيم كفاءة استخدام رأس المال الفكري في نشاط األعمال، "  بأنهاأيضاً وعرفت 
تطلب تشبيكاً وربطاً ألفضل األدمغة عند األفراد من خالل المشاركة الجماعية والتفكيـر  وهي ت
، ويتكون رأس المال الفكري ضمن مفهوم إدارة المعرفة من الفئات  )124: 2000ياسين،( "الجماعي
  )124: 2000ياسين،(: التالية

مة والتجربة والمهارات ويتضمن الخبرات المتراك): القدرات الجوهرية(رأس المال اإلنساني  - 
 .والقدرات

ويتضمن االسم التجاري، العالمة التجارية، وحقوق الملكيـة  ): الهيكلي(رأس المال الداخلي  - 
  .الفكرية، المعرفة المخزونة في قواعد المعرفة، وقدرات نظم المعلومات

وتتضمن هذه الفئة كـل مـن الربحيـة ووالء    ): رأس مال السوق ( رأس المال الخارجي  - 
 .لمستهلك وقوة الترخيص واالمتيازا
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وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على أن جوهر عملية إدارة المعرفة هو إدارة رأس   
فن أداء تصرفات متعلقة بالمعرفة " بأنهاعرفت  كما المال الفكري في منظمات األعمال الحديثة،

من بيانات، من تنظيم، وتخزين، جمع مشاركة، نشر، واستخدام عناصر معرفية مكونة 
 ومن تعريفاتها  ،) sivan،2001( "معلومات، خبرة، تقديرات، أبعاد فكرية، أحكام، ومبادرات فكرية

وضع المعارف والخبرات والمهارات المكتسبة في أيدي العاملين في الوقت والشكل  "نهاأ
العمليات التي  " أنهاو،  )144: 2002مالك واألثري،( " المناسب والسهولة الممكنة لالستفادة منها

تساعد المنظمات على توليد المعرفة واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها، وأخيراً تحويل 
المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية في األنشطة اإلدارية 

، ) 2003:1لزامل،ا" (كاتخاذ القرارات وحل المشكالت والتعلم والتخطيط االستراتيجي المختلفة
التجمع المنظم للمعلومات من مصادر داخل المنظمة وخارجها وتحليلها وتفسيرها "  وهي أيضاً

واستنتاج مؤشرات ودالالت تستخدم في توجيه وإثراء العمليات في المنظمات وتحقيق تحسن في 
  )2005:12هاشم،( "األداء واالرتقاء إلي مستويات أعلى من اإلنجاز

تشير إلى االستراتيجيات والتراكيب التي تعظم من " بأنها  إدارة المعرفة وهناك من عرف
المواد الفكرية والمعلوماتية، من خالل قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجيا تتعلق بإيجـاد وجمـع   
ومشاركة وإعادة استخدام المعرفة، بهدف إيجاد قيمة جديدة من خالل تحسين الكفاءة والفعاليـة  

  .   )2008:139عليان،( "ون في عمل المعرفة لزيادة االبتكار واتخاذ القرارالفردية والتعا
أن إدارة المعرفة هي عبارة عن القدرة على االدارة الواضـحة والهادفـة    وترى الباحثة 

للمعلومات واألنشطة والبرامج المتعلقة بالمعرفة داخل المنظمة بحيث تصبح ذات أثـر ايجـابي   
  . حقق لها التميز واالستمرارية في بيئة األعماليزيد من قيمة المنظمة وي

  

  :نشأة إدارة المعرفة

تعتبر إدارة المعرفة قديمة وجديدة في الوقت نفسه، فقد راح الفالسفة على الكتابة فـي            
هذا الموضوع منذ آالف السنين، ولكن االهتمام بعالقة المعرفة مع هيكلية أماكن العمـل هـي   

ن المؤكد أن الكثير قد كتب عن هذه العالقة، ولكن معظمه كان خالل السـنوات  جديدة نسبياً، وم
م وفـي المـؤتمر   1980القالئل الماضية، ومنذ مطلع التسعينات من القرن المنصرم في عـام  

إلـى   Edward Freignebaumدوارد فراينيـوم  ، أشار إاألمريكي األول للذكاء االصطناعي
ومنذ ذلك الوقت ولد حقل معرفـي   Knowledge is bower "المعرفة قوة " عبارته الشهيرة 
 ومع والدته استحدثت سيرة Knowledge Engineering " هندسة المعرفة " هجديد أطلق علي

م ظهر حقل جديـد أخـر   1997وفي عام ، )2008:123عليان،(وظيفية جديدة هي مهندس المعرفة 
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 Knowledge    دارة المعرفـة نتيجة إلدراك أهمية المعرفة في عصر المعلومـات وهـي إ  

Management ،     وفي النصف األخير من التسعينات أصـبح موضـوع إدارة المعرفـة مـن
احتلـت مكانـاً   كثر ديناميكية في اإلنتاج الفكري في اإلدارة، حيث إنهـا  واأل المهمة المواضيع

تبر مـن أهـم   تع ، وأصبحت بذلكمرموقاً وحيوياً في شتى المجاالت اإلدارية والفنية والتجارية
  .)16: 2007الصاوي،( التي تؤثر على نوعية وجودة العملالسمات الحيوية لألنشطة 

  :أسباب ظهور إدارة المعرفة

الشك أن االهتمام الحثيث والكبير بإدارة المعرفة من قبل المنظمات لم يأت من فراغ، بل        
   )83: 2004الساعد وحريم،(تي ذكرتهاإن هناك العديد من الدوافع واألسباب وراء هذا االهتمام وال

  .عولمة االقتصاد حيث تتحرك المعلومات وتنتقل بسرعة الضوء - 1

تعاظم دور المعرفة في النجاح المنظم لكونها مراحله كبيرة لخفـض التكلفـة ورفـع     - 2
  .موجودات المنظمة

قد قدرة التقنيات الحديثة والمتطورة على الحصول على البيانات والمعلومات والمعرفة  - 3
 .فاقت قدرات العامل على استيعابها وتحليلها 

االبتكارات واالكتشـافات الجديـدة    دزيادة حدة المنافسة بين المنظمات وسرعة وازديا - 4
 .والتغييرات المتسارعة في شتى المجاالت 

 .تعقيدات السلع والخدمات  - 5

 .ا بفاعليةمعظم األعمال والنشاطات تستند إلى قواعد بيانات ومعلومات البد من إدارته - 6

اتساع المجاالت التي نجحت إدارة المعرفة في معالجتها ، سيما فـي مجـال التنـافس     - 7
 .واإلبداع والتجديد والتنوع

تشعب إدارة المعرفة وزيادة احتماالت تطبيقها ، فضالً عن وجود أنواع متعـددة مـن    - 8
 .المعرفة وتنوع النظم والعمليات التي تدعم تطبيقها 

ريع في أذواق واتجاهات الزبون ، والتي جعلت األنماط اإلداريـة  التغيير الواسع والس - 9
  .التقليدية غير مالئمة لمواكبة تلك التعبيرات 

  :أهمية إدارة المعرفة

في وقتنا الحاضر، كما أنها تعد  بـؤرة   أهميةعد إدارة المعرفة من أكثر الموضوعات ت        
ات مختلفة، وخصوصاً على العاملين فـي  التركيز لجهود أطراف متعددة بوجهات نظر واهتمام
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مجال إدارة األعمال والتكنولوجيا، حيث تنبع اهمية إدارة المعرفة من كونها  موضوعاً جديـداً  
يتكامل مع غيره من المواضيع الفكرية الحديثة في مجال اإلدارة، وحيث إنها تسهم في تطـور  

تصاالت الحديثة واتساع شبكة المعلوماتية المعرفة وإيجاد التراكم المعرفي في ظل انتشار نظم اال
مما سهل انتشار المعرفة وتبادلها، وكذلك تساهم في رفـع مسـتوى أداء المنظمـات وتحقيـق     
األهداف المرغوبة، فمن خاللها تستطيع إدراك تلك المنظمات ماهية المعرفة المسـتخدمة فـي   

المعرفة من أجل تحقيق األهداف  أعمالها وتطبيقاتها ومن ثم كيفية العمل على رفع وتطوير هذه
   .)6: 2004، وحريم الساعد( المرجوة

  :أهمية إدارة المعرفة في النقاط التالية )42: 2005الكبيسي،( وقد أجمل

تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخليـة   .1
  .لتوليد اإليرادات الجديدة

  .ملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافهاتعد عملية نظامية تكا .2

 .تعزيز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء ألمنظمي المعتمد علي الخبرة والمعرفة وتحسينه .3

وتوثيق المتوافر فهـا وتطويرهـا   ، تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة .4
  .والمشاركة بها وتطبيقها وتقيميها

 .رأس مالها الفكري رداة المعرفة إدارة المنظمات الفاعلة الستثماأعد ت .5

 .داة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية لخلق معرفة جيدةأتعد  .6

 .تساهم في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة .7

 .للمنظمات ةنافسية الداخليتوفير فرص الحصول علي الميزة الت .8

تدعيم الجهود لالستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة بتـوفير إطـار    .9
 .عمل لتعزيز المعرفة التنظيمية

  .في تعظيم قيمة المعرفة ذاتها عبر التركيز علي المحتوي متساه  .10

  )162: 2008عليان،( :وظائف وفوائد إدارة المعرفة

  -:فيما يلي فةوظائف المعرص تتلخ 

 .رعايتهممن حيث جلبهم واستقطابهم ) ةأفراد المعرف(االهتمام بالعنصر البشري .1

 .اإلسهام بذلك أو وضع نظام خاص للحوافز .2

 .االهتمام بالثقافة التنظيمية الداعمة للمعرفة من حيث توليدها وتقاسمها واستخدامها .3
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 .فراد المعرفةفير الوسائل اإلبداعية الالزمة ألتو .4

تمام بالجوانب القانونية واألخالقية للمعرفة بجميع عملياتها بحيث تكـون قانونيـة   االه .5
 .وأخالقية

  .إعداد البنية التحتية الالزمة للمعرفة من حواسيب وبرمجيات ووسائل االتصال الالزمة .6

  

  :على النحو التالي دارة المعرفةفوائد إ بينما تتلخص

 .الطبيعي الفهم الكامل لآلثار الممكنة علي األداء .1

 .تحديد الفرص اإلدارية الجديدة المتاحة من خالل إدارة المعرفة .2

 .تقليل الجهود والفقد في المعرفة بعد أعادة هيكلية المنظمة .3

 .المتاحة ةفهم كيفية استثمار المعرفة التنظيمي .4

 .وضع رؤية وإطار للعمل داخل المنظمة .5

 .تدعيم الممارسات اإلدارية المتركزة حول المعرفة .6

 .التي يتطلبها التقنين التنظيمي توح القدرات والكفاءاوض .7

وأساليب التقنيـة المسـتخدمة فـي إدارة     ةجيات التنظيمييتحسين التوافق بين االسترات .8
  .المعرفة

  :ميزات إدارة المعرفة للمنظمة

  )2005دهمش وأبو زور،(:إن قيمة نظم إدارة المعرفة بالنسبة للمنظمة يمكن تلخيصها باآلتي

تسهل عملية تجميع وتسجيل وتنظيم وفلترة وتحليل واسـترجاع المعرفـة الواضـحة    إنها  .1
وتعتبر نظم إدارة المعرفة ذات قيمة لمنظمة األعمال للدرجة التي تكون . والمحددة ونشرها

 .فيها قادرة على ذلك

إنها تسهل عملية تجميع وتسجيل وتنظيم وفلترة وتحليل واسترجاع ونشر المعرفة الضمنية  .2
وتعتبر نظم إدارة المعرفة ذات قيمة لمنظمة األعمال للدرجـة التـي   . المفهومة ضمنياًأو 

تمكنها من تصنيف وتجميع أفضل  الممارسات وتخزينها وتوزيعها علـى جميـع أجـزاء    
 .المنظمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجعل المنظمة أقل عرضة لدورا ن الموظفين
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يفة استراتيجية واضحة تتمثل في بنـاء منظمـة يقظـة    يمكن لنظم إدارة المعرفة تأدية وظ .3
وقادرة  بنجاح على التغلب على أية صعوبات ناتجة عن التغير في بيئة األعمال، ومهمـا  
كانت الصعوبات فسرعة التكيف هذه، يمكن أن تكون متمشية فقط مع نظام تكييف مثل نظام 

ـ  كل أوتومـاتيكي قاعـدة معرفـة    إدارة المعرفة، والتي ينتج عنها حلقات تعليمية تعدل بش
  . المنظمة في كل وقت يتم فيه استخدامها

  :أهداف إدارة المعرفة

  )   (Carrlillor, Egbu,Anumba,2005: 67, 68 :تتلخص أهداف إدارة المعرفة فيما يلى

  .المعرفة من مصادرها وخزنها وإعادة استعمالها استقطاب - 1

 .التي تواجه المنظمة جذب رأسمال فكرى أكبر لوضع الحلول للمشكالت - 2

خلق البيئة التنظيمية التي تشجع كل فرد في المنظمة على المشاركة بالمعرفـة لرفـع    - 3
 .مستوى معرفة اآلخرين

 .تحديد المعرفة الجوهرية وكيفية الحصول عليها وحمايتها - 4

 .إعادة استخدام المعرفة وتعظيمها - 5

ويرها والتنافس من خالل الذكاء بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتط - 6
 .البشرى

التأكد من فاعليه تقنيات المنظمة ومن تحويل المعرفة الضمنية إلـى معرفـه ظـاهرة     - 7
 .وتعظيم العوائد من الملكية الفكرية

 ).اقتصاد المعرفة( تحول المنظمات من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد العالمي الجديد  - 8

ة من الميدان وتسهم في نشر أفضـل الممارسـات فـي    تعمل على جمع  األفكار الذكي - 9
 .الدخل

  :فقد أجمل أهداف إدارة المعرفة فيما يلي )157: 2008عليان،( وأما

تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات المطولة أو الغيـر   .1
  .ضرورية

 .دمات المطلوبةتحسين خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم الخ .2

 .تبنى فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية .3

 .زيادة العائد المالي عن طريق  تسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكبر .4
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 .تفعيل المعرفة ورأس المال الفكري لتحسين طرق إيصال الخدمات .5

 .تحسين صورة المؤسسة وتطوير عالقتها بمثيالتها .6

 .اإلبداعية د للطاقةتكوين مصدر موح .7

إيجاد بيئة تفاعلية لتجميع وتوثيق ونقل الخبرات التراكمية المكتسبة من وأثناء الممارسة  .8
  .اليومية

 

   :المعرفة إدارةمبادئ 

    )88: 2007،البيالوي( -:فيما يلي المعرفة  وتتمثل مبادئ إدارة

  : تعتبر إدارة المعرفة عملية مكلفة – 1
راً من مصادر القوة فإن إداراتها بفاعلية تتطلب اسـتثمار األصـول   باعتبار المعرفة مصد 

األخرى مثل األموال أو العمل في العديد من أنشطة إدارة المعرفة لتحقيق أكبر عائد ممكن، 
ولكن إذا كانت عمليات إدارة المعرفة تبدو مكلفة جداً فإن عدم وجود إدارة المعرفة مكلـف  

  . أكثر من تلك المعرفة 
  :تطلب عمليات اإلدارة الفعالة سرعة إصدار وإيجاد الحلول بالنسبة للناس والتكنولوجيات – 2

إن إدارة المعرفة بفاعلية داخل الشركات يتطلب وجود بيئة مختلطة إلدارة المعرفة تتكـون   
التي تكمل بعضها بعضاً، فكما هو واضح أن ) البشرية والحاسوبية(  تمن مزيج من المهارا

  . ري جداً في بعض العمليات والحاسوب ضروري أيضاً في عمليات أخرىاإلنسان ضرو
  :إدارة المعرفة عملية سياسية وحيوية جداً -3 

تلتقي السياسة بالمعرفة من منطلق أن المعرفة تعتبر قوة وبالتالي فإن إدارة المعرفـة يـتم    
ك الذين يقومـون  تنفيذها بطريقة سياسية وحيوية، حيث نجد أن المديرون الجيدون هم أولئ

بوضع وابتكار العديد من السياسات، ويطوعون أنفسهم من أجل استخدام وتقييم المعرفـة،  
  .وبالتالي يقومون بخلق قادة ذوي رأي مؤثر وكأسلوب مبدئي لتطبيق أساليب إدارة المعرفة

  : تتطلب إدارة المعرفة وجود مديرين للمعرفة -4
لعمل كرأس المال والسـوق العديـد مـن الوظـائف     يتوافر لدي مديري الموارد الرئيسية ل

التنظيمية الجوهرية، وإن إدارة المعرفة تتطلب قيام بعض الجماعات داخل المؤسسة الواحدة 
بمسؤوليات محددة تجاه وظائفهم مثل جمع وابتكار المعرفة التي تساعد في إيجـاد مجتمـع   

  . رفةتكنولوجي معرفي عالي، وأيضا إيضاح اتجاهات استخدام المع
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تستفيد إدارة المعرفة من الخرائط أكثر من النماذج ومن األسـواق أكثـر مـن المراكـز      -5
  : الوظيفية

من غير المقبول في أثناء عملية إدارة المعرفة أن تقوم بوضع وخلق بعض النماذج المرتبة 
الخاصة بالمعرفة، والتي تحكم عمليات تجميع المعرفة ولكن تقوم معظم المؤسسات بتـرك  
العمل في السوق المعرفي ثم تقوم ببساطة بتوفير المعرفة التي يحتاجها العمالء، وكما  يمكن 

  . لمدراء المعرفة التعلم من خبرات مديري البيانات
  : غالباً ما تكون عمليات المشاركة واستخدام المعرفة غير طبيعيتين -6

ركة فـي المعرفـة أو عـدم    إن المشكلة الكبيرة التي تواجه إدارة المعرفة هي عدم المشـا 
لذلك فكما يقول مديرو المعرفة يجب أن يكون لهدف الطبيعي هو االعتماد على . استخدامها

معارفنا وأن نتابع باهتمام معارف اآلخرين، كما يجب أن ندرك أن عمليتي المشاركة فـي  
ل المثـال   المعرفة واستخدامها البد أن يتم التحفيز عليها من خالل أساليب وقتية وعلى سبي

  . األداء والتقييم والضغط 
  :تعني إدارة المعرفة تحسين عمليات العمل المعرفي -7

من المهم جداً أن تقوم بتحسين وتطوير عمليات إدارة المعرفة، إال أن اسـتخدام المعرفـة   
والمشاركة فيها يتم في العديد من العمليات، وهذه العمليات تختلف تبعا للمؤسسـات لكنهـا   

ى تصميم المنتج، البحث في أحوال السوق، التنمية وأيضا تشتمل علـى العمليـات   تشمل عل
  .الحيوية الخاصة بالعمل والتجارة 

  :يعتبر مدخل المعرفة بداية فقط -8
يجب أن ندرك أنه لو كان مدخل المعرفة كافياً فعند ذلك سوف يكون هناك اهتمام كبير بـه  

ة والناجحة تتطلب مزيداً من االهتمام  واالنـدماج  خارج المكاتب، ولكن إدارة المعرفة الجيد
  .في العمل، وحتى يتنبه المستهلك إلى المعرفة يجب أن يكون أكثر من متلقي سلبي 

  :إدارة المعرفة عملية غير منتهية -9
فهناك سبب رئيسي في أن عملية إدارة المعرفة ال تنتهي مطلقاً وهو أن صيغ المعرفة دائماً 

هناك العديد من التكنولوجيات الحديثة وأساليب اإلدارة والقضـايا الحديثـة   ما تتغير،  وأن 
العمالء التي دائماً ما تطرأ على الساحة، فالمنظمات دائمـاً مـا تغيـر     تالخاصة باهتماما

  .استراتيجياتها وكياناتها التنظيمية واهتماماتها بالمنتج أو الخدمات
  

   :متطلبات إدارة المعرفة

ي وتطبيق مفهوم إدارة المعرفة يتطلب توافر مجموعة من المقومات والمتطلبـات  إن تبن        
  :فيما يلي )85 :2007الملكاوي،( لخصها  األساسية
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التكنولوجيا الالزمة لذلك والتي قوامهـا  ( والتي تتمثل بالتقنية :توفير البنية التحتية الالزمة -
حركات البحث االلكتروني وكافـة  الحاسوب والبرمجيات الخاصة بذلك مثل البرمجيات وم

وهذه تشير بطريقة أو بأخرى إلى تكنولوجيا المعلومـات وأنظمـة   ): األمور ذات العالقة
  .المعلومات

حيث تعتبر من أهـم المقومـات وأدوات إدارة المعرفـة،     :توفير الموارد البشرية الالزمة -
يعرفون بأفراد المعرفة الذين وعليها يتوقف نجاح إدارة المعرفة في تحقيق أهدافها، وهم ما 

  . تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بالنشاطات الالزمة وتوليد المعرفة وحفظها وتوزيعها

إذ يعد من المتطلبات الالزمة لنجاح أي عمل بما يحتويه من مفردات قـد   :الهيكل التنظيمي -
ال بد من هيكل تنظيمي  تقيد الحركة بالعمل او إطالق اإلبداعات الكامنة لدى الموظفين، لذا

يتصف بالمرونة ليستطيع أفراد المعرفة إطالق إبداعاتهم للعمل بحرية الكتشـاف وتوليـد   
  .المعرفة

حيث يعتبر مهماً في إدارة المعرفة عن طريق خلق ثقافة إيجابيـة دائمـة    :العامل الثقافي -
بالمعرفة والخبرات  للمعرفة وإنتاج وتقاسم المعرفة، وتأسيس المجتمع على أساس المشاركة

الشخصية، وبناء شبكات فاعلة في العالقات بين األفراد، وتأسيس ثقافة مجتمعية وتنظيميـة  
  .  داعمة للمعرفة

 دارةهناك ثالثة متطلبات أساسية إلأن  (Williamson & garvey, 2002,P21)في حين يرى          
  :   هي المعرفة

من أمثلته محركات البحث ومنتجـات الكيـان   و ):technological(متطلب التكنولوجيا  -1
والتـي   ،رأس المال الفكري والتكنولوجيا المتميزة إدارةالجماعي البرمجي وقواعد بيانات 

ن المنظمة تسعى إلى ، ولذلك فإالمعرفة بصورة تكنولوجية إدارةتعمل جميعها على معالجة 
  .التميز من خالل امتالك تكنولوجيا المعرفة 

ن حيث إ ):organizational and logistical(ب اللوجستي والتنظيمي للمعرفة المتطل -2
هذا المتطلب يعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والتحكم بها وإداراتها وتخزينها ونشرها 

ويتعلـق هـذا المتطلـب بتجديـد الطرائـق       ،وتعزيزها  ومضاعفتها وإعادة اسـتخدامها 
المعرفـة بصـورة    دارةلمساعدة والعمليات الالزمة إلواإلجراءات والتسهيالت والوسائل ا

  .فاعلة من أجل تحقيق قيمة اقتصادية مجدية

 ،إن هذا المتطلب يركز على تقاسم المعرفة بـين  األفـراد   ):social(المتطلب االجتماعي  -3
وتأسيس المجتمع على أسـاس المشـاركة بالمعرفـة     ،وبناء جماعات من صناع المعرفة
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ية وبناء شبكات فاعلة في العالقات بين األفراد وتأسيس ثقافة مجتمعيـة  والخبرات الشخص
  . وتنظيمية داعمة للمعرفة

  

   :عمليات إدارة المعرفة

والذي  FRANUNHOFER,IPK,2000المعرفة وفق نموذج منظمة  إدارةإن عمليات       
قد تضمن ألوروبية المسحية حول الشركات ا امفي دراسته )(Heising,Vorbeck,2000,p:114اعتمد 

  :وهي المعرفة دارةخمسة عمليات جوهرية إل

  .تطبيق المعرفة، خزن المعرفة، توزيع المعرفة، توليد المعرفةتشخيص المعرفة، 
 

  )3.2(شكل رقم ال

  العمليات الجوهرية إلدارة المعرفةيوضح 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  ."2005الكبيسي، صالح الدين، " :المصدر 

 مليات الجوهرية إلدارة المعرفة والتي تبـدأ بتوليـد المعرفـة   الع يوضح الشكل السابق
إلمكانية استرجاعها فـي  (، ثم خزن المعرفة)كالمساهمة في تعريف المشكالت وإيجاد حلول لها(

كعقد المؤتمرات او حلقات النقـاش أو جلسـات   ( ، ومن ثم توزيع المعرفة)حال مغادرة األفراد

  توليد
 المعرفة 

  توزيع
 المعرفة 

  خزن
 المعرفة 

  تطبيق
 المعرفة 
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ن حيث استخدامها في الوقت المناسب، أو إعادة اسـتخدامها  م(وأخيراً تطبيق المعرفة ،)التدريب
  ).فيما بعد

  

  :فهي) 2007المومني،(أما عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر 

سواء كانت صريحة أو ضـمنية فـي     Discovery For  knowledgeاكتشاف المعرفة .1
 .عقول أو تصرفات البشر

 . ها وجعلها مقروءة ومتوفرة للجميعالمعرفة المهمة وتوثيق Captureالتقاط واصطياد  .2

، وبالتـالي  في المعرفة تعمل على انتقال المعرفة من شخص إلى آخر Sharing المشاركة .3
تفقد المعلومات وهـي بـذلك ال    ال حد الموظفين المؤسسة، فإن المؤسسةإذا حدث وترك أ

تـتم علـى   المشاركة قد ( تعتمد على شخص واحد، أيضاً المشاركة قد تخلق معرفة جديدة
 ) (Brain Storming Sessionsطريقة حلقات العصف الذهني

 .وبناء عليها يصبح اتخاذ القرار أسهل ومضمون أكثرApplication عملية التطبيق  .4
  

  :ميز عمليات إدارة المعرفة عن باقي اإلدارات األخرىت

عـل  فهي تتحرك بف، ن باقي عمليات اإلدارات األخرىعالمعرفة  إدارةتختلف عمليات 
تخزينها والمشاركة ، فطلب المعرفة واإلمساك بها واألحداث والمشكالت التي تواجهها المؤسسة

والتي غالبا ما يقوم أفراد المؤسسة المعنيـون بالبحـث   ، بها واستخدامها هي أهم هذه العمليات
هـم  رائاء للحصول على أفكارهم الوفيرة وآبل قد تلجأ المؤسسة أحيانا إلى استدعاء خبر، عنها

 إدارةوتنطوي عملية ، تواجهها التيومقترحاتهم من أجل توليد أفكار جديدة أو حلول للمشكالت 
ولكن المشكلة الحقيقيـة  ، المعرفة على الكثير من الفوائد بالنسبة للشركات التي تخطط للقيام بها

ماهية عملية عمال لاألتكمن في عدم اإلدراك الكافي من قبل القيادات العليا في كثير من منظمات 
نها تختلف عـن  إدارة المعرفة كمورد فإ وبالنظر إلى .المعرفة وما تنطوي عليه من فوائد إدارة

بل على العكس فإن المعرفة ، ال تنقص باالستهالك وال تستهلك بالتداول ، فهيغيرها من الموارد
  .)186: 2002المغربي،(اد انتشارها بين الناسزتنمو كلما 

  

  )2005دهمش وأبو زور، (:ن تطبيق إدارة المعرفةالمشاكل الناجمة ع

هناك تردد في مشاركة المعرفة واستخدامها بسبب شعور المـوظفين بـأن سـيطرتهم     .1
 .الوحيدة على المعرفة تعطيهم السلطة
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عدم نضوج التكنولوجيا حيث أن هناك مشاكل مع الدمج والتكامل مع نظم المعلومـات   .2
 .لقديمة الموروثةاإلدارية األخرى وخاصة تلك النظم ا

لة تعلمهم خالل اناعة ، فهناك خبراء قلة حتى في حعدم نضوج أساس المعرفة في الص .3
 .عملهم

  

  )275: 2004رزوقي،( :المعرفة مراحل إدارة

  : على النحو التاليإدارة المعرفة مراحل  ديد أبرز وأهمتحيمكن 
  Initiation Stage: مرحلة المبادرة -1

   :ىوتركز هذه المرحلة عل

  ، إدارةنظم المكافآت، بناء العالقات اإلنسانية، بناء البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت -

  .التنظيمية الثقافة  

  .بناء قواعد البيانات والحصول على األفكار واآلراء المقترحة  -   
   Propagation Stage :النشرمرحلة  -2

   :ز علىتركو      

  . ءات وسياسات التبرير وضع إجرا، األفكار تبرير -

 . استخدام تكنولوجيا المعلومات في معالجة وتحليل األفكار لتبريرها  -

 . مراقبة المعرفة وأدوات التحكيم  -

  . الحصول على المعرفة التي تم تبريرها وتحكيمها  -
  Internal Integration:مرحلة التكامل الداخلي -3

  :ز علىتركو      

  .المعرفي طبقا لمستوى متطلبات السوق  التكامل والتمويل -

  .هيكلة المعرفة ورسم خريطتها -

 . ستراتيجياتها استخدام محركات البحث وا -

 .اعتماد التكنولوجيا في نظم قياس األداء -

  . الحصول على المعرفة الممولة والمتكاملة  -
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  External Integration:  مرحلة التكامل الخارجي  -4

  : ىعل زوترك      

  .التعاون ، إدارةالتحويل الخارجي ،الشبكات المتداخلة ،المعرفة إدارةكفاءة  -

   .كتروني، نظم المشاركة بالمعرفة البريد االل ،المؤتمرات عن بعد والمؤتمرات الفيديو -
  : التمييز بين إدارة المعرفة ونظم إدارة المعرفة

ومصطلح إدارة المعرفة للداللة على نظم من المالحظ أن بعض الباحثين يستخدم مفهوم         
إدارة المعرفة، في حين يستخدم البعض اآلخر نظم إدارة المعرفة في سياق الحديث عن مفهـوم  
ووظائف إدارة المعرفة، وعلى أية حال يمكن القول أن إدارة المعرفة هو اسم الداللة الشامل لكل 

راك والذكاء التـي تصـب فـي حقـل إدارة     روافد المعرفة والتكنولوجيا ونظريات التعلم واإلد
مهماً من " المعرفة، في حين تعتبر نظم إدارة المعرفة بعداً أساسياً من أبعاد إدارة المعرفة ووجها

 المختلفـة إلدارة المعرفـة وتطبيقاتهـا فـي أنشـطة األعمـال      ) الملموسـة (األوجه المرئية 
   .)2008:42ياسين،(

إدارة المعرفة تمثل أنضج مرحلة في ازدهـار تكنولوجيـا   وعلى الجانب اآلخر فإن نظم        
المعلومات، ذلك أن تكنولوجيا المعلومات صممت أنظمة لمساعدة المـديرين والمهنيـين فـي    
أعمالهم، ومن هذه األنظمة نظم المعلومات اإلدارية، نظم دعم القرار، ونظم اإلدارة التنفيذيـة،  

في إمكانية تحسين األعمال بدرجات متفاوتـة   ةنظمالتي ساهمت في تزويد كل من األفراد والم
ولكن مع التطور المتالحـق  . دفع ذلك المنظمة إلي مزيد من االستثمار في تكنولوجيا المعلومات
التركيز على المعرفة ولـيس  ظهر خط آخر من النظم لدعم نشاط المديرين والمهنيين من خالل 

  ).53: 2004العلى وآخرون ،( ةالمعرف على البيانات أو المعلومات وقد سمي نظم إدارة

النظم التـي تتعلـق وظائفهـا بالمحطـات     تلك "   وقد عرفت نظم إدارة المعرفة بأنها         
، والمفكـرات اليوميـة   محطات اإلدارية، وتصـوير الوثـائق  الهندسية، ومعالجة البيانات ، وال

: 2005قنديلجي،(".توى نظم المكتب، وكذلك مسالتي تستخدم مستوى العمل المعروفااللكترونية ، و
65(  

 لى استكشاف القيمة مـن المعرفـة، أي  تعمل ع تلك النظم التي"كما عرفت أيضاً بأنها         
  .)2007المومني،("تحويل المعرفة الصريحة إلى أنساق رقمية وتخزينها
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العمليـات   ونظراً ألهمية نظم إدارة المعرفة في نجاح إدارة المعرفة نفسـها وكفـاءة وفاعليـة   
واألنشطة التي تتولى تخطيطها وتطبيقها في المنظمة ، فقد بدأت العديد من المؤسسـات فعليـاً   
بتبني وتطبيق هذا المفهوم وبالتالي االستثمار في نظم إدارة المعرفة ، وقد استجابت المؤسسات 

تجاته والتي على من هالمتخصصة ببناء وتسويق النظم لهذه الموجة الجديدة حتى أن بعضها أطلق
  .)2007هياجنة،(كانت تسوق تحت فئة نظم إدارة الوثائق مسمى نظم إدارة المعرفة

)4.2(رقم الشكل   

  نشاطات نظم إدارة المعرفة يوضح

  

  

  

  

  

  

  
  

  ."65: 2005قنديلجى وآخرون،": المصدر

يوضح الشكل السابق األنشطة المتعددة لنظم إدارة المعرفة في المنظمة حيث أنها تشمل 
  .ة تتعلق بالنواحي اإلدارية، والمعرفية، الرسومات  والنواحي الهندسية المتعلقة بالعملشطأن

  )2005دهمش وأبو زور، ( :المنظمة متطلبات نجاح تطبيق نظم إدارة المعرفة في

  %).100(يجب أن تكون األمور واضحة بأن تدعم اإلدارة نظام إدارة المعرفة بشكل كامل .1

هذه النظم تمثل إضافة دائمة ، وهي أمـر أساسـي وضـروري علـى     يجب التوضيح بأن . 2
  .الموظفين التعامل معه

يجب تعيين فريق متعدد الوظائف واالختصاصات المتنوعـة الالزمـة للتعريـف بالنظـام     . 3
  .والتدريب عليه وتطبيقه ومراقبته

  .يجب استخدام حوافز متعددة. 4

  نظم العمل المعرفي

Knowledge Work system 

  محطات إدارية

Managerial Workstations 

  محطات عمل هندسية

Engineering Workstations 

  نظم الرسومات

Graphic Workstations 
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  :المنظمة في خصائص إدارة المعرفة

وتتمثل في األفراد ذوي االختصاصات :  عمال المعرفة  ومصادر المعرفة الداخليةاالهتمام ب .1
والقدرات التي يوظفونها في أنواع متميزة من األنشطة، وتشكل واحدة من أهـم المصـادر   
الداخلية في الشركة ومن أمثلتهم الباحثين، المخططين، منتجي األفكـار، والعـاملون فـي    

 إلى عمال المعرفة أيضاً )9: 2006يحيى وآخرون،( ويضيف )186: 2002المغربي،( الموارد البشرية
مهندسي أنظمة الحاسوب، مبرمجي الحاسوب، مديرو قواعد البيانات، محللي المعلومـات،  

 .ومصممي المنتجات، و الصفحات االنترنت، ومتخصصي الشبكات

علـى معـارف    حيث يمكن االستفادة منها في الحصـول : دراسة إدارة العالقات الخارجية .2
وأفكار وتجارب وتقنيات ال تتوفر لدى الشركة، ويصعب الحصول عليها بجهودها الذاتيـة،  
لذلك فإن حصولها على تلك المعارف إضافة إلى الرصيد المعرفي  المتاح لها سيوفر لهـا  
: الفدرة على تطوير قدراتها للوصول إلى أهدافها المنشودة ومن أهم هذه المصدر الخارجية

 )186 : 2002،المغربي( ء ،الموردين ،الحكومة، ورجال الفكر والكتاب والعلماءالعمال

توفر إدارة المعرفة في المجتمعات المتقدمـة  : المعرفة على أساس تكوين المزايا التنافسية .3
الكثير من الفرص للشركات لتحقيق تقدم تنافسي من خالل ابتكارها لتكنولوجيا متطـورة ،  

موقـع  (وأساليب عمل جديدة تساهم في تقليل التكاليف وزيادة األرباح ووسائل إنتاج حديثة، 
 )2008اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات، 

تعتبر الثقافة التنظيمية بمثابة إطار مرجعي للعاملين لالستعانة به إلعطاء  :الثقافة التنظيمية .4
از للعاملين بهـا،  ويعدها آخرون مصدر فخر واعتز. معنى واضحاً، وفاعالً لنشاط المنظمة

خاصة إذا كانت تؤكد على قيم معينة مثل االبتكار، والتميـز، والريـادة، والتغلـب علـى     
 .)8: 2005الشلوي،( المنافسين 

  

  :أثر إدارة المعرفة على المنظمة

تلعب إدارة المعرفة دوراً حيوياً في بناء المنظمات حيث إنها تؤثر وبشكل كبير على          
باإلضافة إلى ) المخرجات(ي في األبعاد المختلفة، كاألفراد والعمليات والمنتجاتاألداء المنظم

ومن الجدير اإلشارة هنا، إلى أن عمليات إدارة المعرفة تستطيع التأثير . األداء العام للمنظمة
تستطيع إدارة المعرفة  األولى :على المنظمات في هذه األبعاد األربعة بطريقتين أساسيتين هما

مساعدة في تطوير وتوليد المعرفة ذاتها التي تستطيع المساهمة في تحسين أداء المستويات من ال
تؤثر إدارة المعرفة مباشرة في التحسينات الضرورية لثانية األربعة المارة الذكر في أعاله، ا
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في  وعموماً فإن إدارة المعرفة تؤدي إلى تحقيق ثالثة أمور غاية. لألبعاد األربعة السابقة الذكر
  )276-275 :2006العلي،(:هياألهمية بالنسبة ألي منظمة محلياً وعالمياَ، وهذه األمور 

  .توسع الخبرات لدى العاملين. 1

  .دعم وزيادة رضا الزبائن من منتجات المنظمة. 2

  .زيادة الربح والعوائد. 3
  ) 5.2(رقم شكل ال

  أثر إدارة المعرفة على المنظمةيوضح 

  

  
  

  

  "2010،  ، ربحي مصطفى واشتيوه، فوزي فايزيانعل": المصدر

يتضح من الشكل السابق أهمية الدور الذي تلعبه إدارة المعرفة في المنظمة من حيـث  
أنها تساعد على توليد المعرفة داخل المنظمة ومن ثم هذه المعرفة تساهم في تحسـين وتطـوير   

أو على المستوى الخارجي المتعلـق  أداء المنظمة سواء على مستوى الداخلي المتعلق بالعاملين 
  .بالزبائن والعمالء

  

  )342: 2007ياسين،(:تحديات تطبيق إدارة المعرفة في البيئة العربية

  :يرى ياسين أن تحديات إدارة المعرفة تتمثل في أربعة تحديات رئيسة وهي   

اتيـة التـي   المتمثل في تصميم األنظمة المعلوم ): Technical Challenge(التحدي التقني  -
  .تساعد األفراد

المتمثل في تطوير المنظمـات التـي تشـارك    : ) (Social Challengeالتحدي االجتماعي -
  .بالمعرفة، وتدعيم التنوع الفكري لتشجيع اإلبداع

المتمثل في خلق البيئة التي تقيم المشـاركة   ):(Management Challengeتحدي اإلدارة  -
  .بالمعرفة

المتمثل في االنفتاح علـى أفكـار اآلخـرين    ): Challenge)  Personalالتحدي الشخصي -
  .والرغبة والسعي المتواصل للمعرفة الجديدة

  المنظمة  المعرفة  إدارة المعرفة
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  )49 :2010ماضي،:(المتطلبات الممكنة لتحويل المنظمة إلى متميزة

مثل تطوير أداء وخـدمات الـدوائر الحكوميـة، وتغييـر ثقافـة      (أن يكون الهدف واضحاً  - أ
ات وتحديث مهارات ومعارف الموارد البشـرية العاملـة فـي    المؤسسات لتواكب المستجد

 ).القطاع الحكومي

 .التطبيق اإلجباري الذي يبني االلتزام والتوجه الملزم التطبيقي   - ب

االسـتجابة  ) ب(االعالن عن تأسيس المنظمة المتميزة ) أ): (وهي مستمرة(التهيئة للتطبيق   - ت
س النتائج بالتقييم المرحلي المستمر لكل خطوة قيا) ج(الفعالة للمتغيرات السريعة والمتالحقة 

 ).االبداع، الشفافية، التعلم(برامج تدريبية في ) ه(نشر المعرفة للموظفين وتوعيتهم ) د(

قنوات االتصال المفتوحة باستمرار بين المسؤولين عن البرنامج والمنفذين والموظفين فـي     - ث
  .القطاعات الحكومية المختلفة
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  الثاني المبحث
  وعالقتها بإدارة المعرفة المعلومات تكنولوجيا

  :تمهيد

، وذلك من خالل توفير لحديثة دوراً مهماً في تحسين أداء المنظماتلعبت التكنولوجيا ا         
المعلومات في الوقت المناسب واالرتقاء بدور المعلومـات لترشـيد القـرارات كمـا أصـبح      

م قدرة المنظمة على خلق معرفة جديدة، وكيفية خلق بيئة للتكنولوجيا أهمية كبيرة في كيفية تعظي
داخلية تشجع مشاركة التعلم والمعرفة، وذلك من خالل توفير أدوات عديدة ومتطـورة تسـاهم   
بشكل كبير في تطبيق أنظمة إدارة المعرفة، والسرعة في نشـر ونقـل وتحويـل واسـتقطاب     

وقواعد البيانات، والبـرامج، واألجهـزة    ومشاركة المعرفة، ومن هذه األدوات شبكة االنترنت،
االلكترونية الحديثة، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من مختلف األنشطة والوظائف التي تمارسـها  

  .)2007المطيران،(المنظمة في كافة المستويات
 

  :المعلومات تكنولوجيامفهوم 

وتعنـى   (Techno)نانيـة  كلمة تكنولوجيا والتي عربت تقنيات من الكلمة اليواشتقت           
وبذلك فإن كلمـة تكنولوجيـا   . وتعنى علماً أو فناً أو دراسة  (Logy) مهارة أو حرفه، والكلمة

وقد وردت عدة تعريفات لكلمة تكنولوجيا حيث . )19: 2001الحيلـة، ( تعنى علم المهارات أو الفنون
لى حالة عملية، أي تحويلهـا  عملية تحويل الفكرة العلمية من حالة نظرية معرفية إ"بأنها عرفت 

إلى سلعة إنتاجية، أو معدات، أو أجهزه، أو أدوات ووسائل استخدامها قادرة على أن تقدم خدمة 
ت ، وعرف )49: 2005الجاسم، (  "للفرد والمجتمع والدولة على حد سواء على صعيد الواقع العملي

النظريات والحقائق العلمية والقوانين  تطبيقات العلم لحل المشاكل العلمية أي معالجة"بأنها  أيضاً
بطريقة منظمة شاملة، وتتم هذه المعالجة على أساس االستفادة من هـذه النظريـات والحقـائق    

ومن هنا يتضح أن التكنولوجيـا ليسـت آالت   .   )123: 1999الفـرا، ( "والقوانين في الحياة العامة
نجازات العلمية ونظرياتها واستخدام وأجهزة ومعدات فقط بل باإلضافة إلى ذلك فهي تطبيق لإل

  . ذلك في الحياة سواء وجدت هذه اآلالت أم ال

على العمـل  مـع    مجموعة من األدوات تساعد"أن التكنولوجيا هي وهناك من يرى           
المعلومات وإجراء مهام تتعلق بتجهيز المعلومات ومعالجتها، وتتضمن عناصر رئيسـة تشـكل   

كنولوجيا المعلومات، وهذه العناصر السبعة يطلق عليها تكنولوجيا المعلومـات  البنية األساسية لت
Information Technology "169: 2008،الزيادات( :وهي كما يلي(  
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التي تسـتخدم    Input And Output Devicesأدوات وأجهزة المدخالت والمخرجات .1
وات وأجهـزة  ، وأد)طريـق السـماعة أو الرؤيـة   ( عن مات والطلباتإلدخال المعلو

 .الماوس ولوحة المفاتيح وشاشة العرض :المدخالت والمخرجات تشمل

ت ، والبرمجيامهمة معينة أو مجموعة التعليمات المستخدمة ألداء Softwareالبرمجيات  .2
 .الخ.....األجور، واالتصاالت ، الميزانية،أنظمة التشغيل، الكلمات: تشمل

ـ   .3  واألقمـار الصـناعية   Modemsات أدوات وأجهزة االتصاالت وهي تشـمل المودم
Satellites والكابالت المحورية. 

 Centralوحدة المعالجـة وتحتـوي علـى مكـونين، وحـدة المعالجـة المركزيـة         .4

Proccessing Unit     والذاكرة الداخلية، فوحدة المعالجـة المركزيـة تقـوم بتنفيـذ ،
 .ة التخزين والمعلوماتالبرمجيات لتأدية مهمة معينة، بينما تقوم الذاكرة بالعمل كمنطق

أشكال متنوعة نصوص مقـروءة  بتعامل يتم  التعامل معها، حيث  يتم ال المعلومات التي .5
 .ومسموعة

دوات وأجهـزة  التي تحفظ المعلومـات والبرمجيـات، ومـن أ    أدوات وأجهزة التخزين .6
 .)األقراص المدمجة واألقراص(االختزان 

  . العنصر البشري .7

 والوسـائل  واألساليب والمعداتاألجهزة  تلك" أنهاب لومات تكنولوجيا المعبينما عرفت 
 المعلومـات  علـى  الحصـول  في مستقبال يستخدمها أن ويمكن اإلنسان استخدمها التي

 تسـجيلها  حيـث  مـن  المعلومـات  تلك معالجة وكذلك والرقمية، والمصورة، الصوتية
 وبثهـا  سـاخها واستن وعرضـها  واسترجاعها حيازتها و وتخزينها وترتيبها وتنظيمها
 واالسـترجاع  التخـزين  تكنولوجيا على وتشمل لطالبيها، المناسب الوقت في وتوصيلها
 االسـتخدام " بأنهـا  وقـد عرفـت أيضـاً    ، ) 49 :2005،الجاسم(  "االتصاالت وتكنولوجيا
 والسبل الوسائل أفضل عن والبحث المعارف، أنواع لمختلف واألمثل المفيد واالستثمار

 هـذه  مثـل  جعل وكذلك المعرفة، إلي تقودنا التي المعلومات على لالحصو تسهل التي
 والدقة والفاعلية المطلوبة بالسرعة صالهاوإي وتبادلها ، منها للمستفيدين متاحة المعلومات

 كما عرفت ، )30 : 2005،قنديلجي والجنابي( "المعاصر اإلنسان وواجبات أعمال تتطلبها التي
 وتخزينهـا  وتسـويقها  المعلومـات  وحيـازة  بصناعة بطةالمرت المعلومات ثورة" بأنها

 وسريعة ومتطورة حديثة تكنولوجية وسائل خالل من وتوزيعها وعرضها واسترجاعها
 وأنه ، الحديثة االتصاالت ونظم اإللكترونية للحاسبات المشترك االستخدام خالل من وذلك
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 األقمار عبر آليا الحديثة المعلومات وبث واسترجاع وتخزين لجمع الجديد العلم باختصار
طلح تكنولوجيا المعلومات يشـير  صم يرى أن، وهناك من  )5 :2002،عثمـان (" الصناعية

. مدى واسع من المواد والقدرات التي تستخدم لخلـق وخـزن ويـث المعلومـات     "إلى
: 2002الصـباغ، ( "الحواسيب، وشبكات االتصال، والمعرفة الفنيـة : ومكوناته الثالث هي

174(   .   

أن تكنولوجيا المعلومات هي عبارة عن منظومة من العمليات التي تتعلق  وترى الباحثة        
من المعلومات من حيث كيفية الحصول عليها ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وذلك باستخدام 

 من اجل ضمان توفير هذه المعلومات وتوصيلها) المادية وغير المادية(كافة االمكانات المتاحة 
  .لطالبيها في الوقت المناسب بسرعة عالية ودقة متناهيه

  :مفهوم مجتمع المعلومات

قد بدأ بالظهور في الدراسات النظرية خالل  "مجتمع المعلومات"يمكن القول أن مصطلح    
الثمانينات من القرن العشرين، كمفهوم جديد للداللة على وضع المجتمع فـي العصـر الجديـد    

ي ظهر نتيجة لتأثر التغييـرات السـريعة والقويـة لثـورة تكنولوجيـا      الذ" عصر المعلومات"
  )177: 208الزيادات، ( .االتصاالت

وقد عرف مجتمع المعلومات مسميات عديدة كالمجتمع ما بعد الصناعي، ومجتمع ما بعد 
 الحداثة، والمجتمع الرقمي، والمجتمع الالسلكي، والمجتمع الكوني، المجتمع المعلوماتى، ومجتمع

  .المؤسسات

المجتمع الذي يعتمد اعتمادا أساسياً علـى المعلومـات   "ويعرف مجتمع المعلومات بأنه 
الوفيرة كمورد استثماري، أو خدمة وكمصدر للدخل القومي، وكمجال للقوى العاملـة مسـتغالً   
والمعلومات بشكل واضح في كافة أوجه الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية بغرض تحقيق 

  .)177: 2008الزيادات،(لتنمية والرفاهية ا
 :المعلوماتي المجتمع خصائص

 استثمار كيفية فيلقد فرضت الثورة المعلوماتية على منظمات األعمال تحدياً كبيراً تمثل 
، وفي الوقت ذاتـه فرضـت غلـى    مستمرة بصورة و بغزارة تتدفق التي المعلومات توظيف و

 تلـك  تحليـل  و معالجة و تخزين و جمع كيفيةمثلت في المدراء تحديات أخرى أكبر وأعظم ت
 الوقت في المفيدة المعلومات إيصال، وكيفية الناجحة الفعالة القرارات اتخاذ أجل من المعلومات
 والـدوير،   المـالكي ( :تتلخص فيما يلي المعاصروعليه فإن خصائص مجتمع المعلومات . المناسب

2000(  
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 والثقافيـة  العلميـة  ومؤسسـاتها  المعاصرة المجتمعات تأصبح حيث :المعلومات انفجار  -1
 للتطورات نتيجة كبيرة بمعدالت تنمو أخذت التي المعلومات في هائالً تدفقاً تواجه واإلنتاجية
 .الجديدة التخصصات وظهور الحديثة والتكنولوجيا العلمية

 األفراد حياة في عنه االستغناء يمكن ال :ياستراتيج حيوي كمورد المعلومات أهمية زيادة   2-
 .اإلنسان يمارسها التي النشاطات مختلف في و والجماعات

 تزايـدت  األخيـرة  السـنوات  خالل : المعلومات على المعتمدة والمنظمات المجتمعات نمو 3- 
 األمثل بالشكل واستثمارها المعلومات على كبيراً اعتماداً تعتمد التي والمنظمات المؤسسات

 والبنـوك  واإلعالمية الصحفية المؤسسات في الحال هو كما وأعمالها، انشاطاته معالجة في
 .األخرى الحكومية والمؤسسات التأمين وشركات

 اآلونـة  خـالل  كبيـرة  تطورات حصلت : المتطورة والنظم المعلومات تكنولوجيا بزوغ   4-
 وعـرض  سالوإر لتخزين المتاحة التقنيات كانت أن فبعد المعلومات، تكنولوجيا في األخيرة

 فـي  أصبحت ، والهاتف والتلفاز والمذياع واألفالم الفوتوغرافية بالصور تتمثل المعلومات
 ومعالجـة  اختزال في المختلفة بأنواعها الحواسيب على كبيراً اعتماداً تعتمد الحاضر الوقت

 فـي  مهماً دوراً المعلومات تكنولوجيا لعبتوقد .للمستفيدين وتقديمها واستخدامها المعلومات
  2000) المالكي والدوير،( :منها عديدة أهداف حققت و المعلومات خدمة

 الحلول لوضع العلمية ومشكالتهم الموضوعية لحاجاتهم وفقاً للباحثين المعلومات إيصال -
  .لها المناسبة

 مجتمع خلق ثم ومن والعلمية والمهنية الثقافية مستوياتهم لرفع للمواطنين المعلومات توفير -
  .جميعها والمستويات األصعدة على متطور أفضل

 إلبـداع  وتنميتهـا  ونقـدها  لدراستها للباحثين توصيلها بهدف المجتمع في قنوات تأمين -
  .والتقدم الرقي سبيل في جديدة آفاقاً تفتح قد جديدة معلومات

 ماتالمعلو مع تتعامل متعددة فئات بوجود المعلومات مجتمع يتميز : المستفيدين فئات تعدد5- 
 وفقـاً  المختلفـة  وأنشـطتها  ودراسـاتها  وبحوثهـا  وبرامجها خططها في منها واالستفادة

  .أعمالها وطبيعة ومستوياتها لتخصصاتها
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وفرت:  المعلومات لمستخدمي المتغيرة التوقعات ظهور6- 

 بإمكـان  وأصـبح  ، ستفيدينللم المقدمة المعلومات كمية في وغزارة وفنية علمية تسهيالت
 من يحتاجها التي والصيغة بالشكل يناسبه ما واستخدام المعلومات نظام مع التحاور المستفيد
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 لجعله به الخاصة والتدريبية التعليمية البرامج عن فضالً والعلمية الثقافية والبرامج الخدمات
 .عمله ومجاالت اهتماماته مع يتناسب بما معرفة أكثر

 فـي  المعلومات قطاع في العاملة القوى أصبحت : المعلومات قطاع في القوى حجم تزايد  7-

 من األمريكية المتحدة الواليات في نسبهم ارتفعت فقد سريع بشكل تنمو المتقدمة الدول بعض
 ، محاسـبون  محـررون،  أساتذة، مبرمجون، % 60 من أكثر على اآلن وحتى 1950 عام

  مكتبات أمناء مصرفيون،

 تطبيق انتشار أن الباحثين من العديد يرى حيث : المعلومات مجتمع في والتحديث اباالغتر8-

 عـن  وعزوفـه  المعلومـات  مجتمع في اإلنسان اغتراب إلى سيؤدي المعلومات تكنولوجيا
 والقلق بالنفس الثقة فقدان في االغتراب هذا شواهد وتتجدد المجتمع، في اإليجابية المشاركة

 إلـى  والعـاملين  الموظفين من العديد حولت قد الحواسيب ألن اناإلنس خبرات تعطل على
  .األزرار على ضاغطين مجرد

 تتعلـق  للخصوصـية  جديـدة  أبعاداً الحديثة التكنولوجيا أضافت :للخصوصية الجديدة األبعاد9-
 طريـق  عن المعلومات لهذه الوصول وإمكانيات الناس عن المعلومات واسترجاع باختزان
  .االتصال شبكات

  

   :خصائص المعلومات الجيدة

  )65: 2005نجم،( :يمكن تحديد جودة المعلومات من خالل السمات المرتبطة بثالثة أبعاد كاآلتي
 : ويتحدد بالسمات  التالية :البعد الزمني.1    

 .وهي المعلومات التي يجب أن تقدم عندما تكون مطلوبة: التوقيت     

 .األحدث عندما تقدم  المعلومات يجب أن تكون: اآلنية     

 .المعلومات تقدم كلما تكون مطلوبة: التكرار     

  .وهي المعلومات التي يمكن أن تقدم حول الماضي والحاضر والمستقبل: الفترة الزمنية    

  :ويتحدد بالسمات اآلتية :البعد المتعلق بالمضمون.2

  .أن تكون خالية من األخطاء: الدقة •

ن تكون مرتبطة بالحاجة إلى المعلومات من قبل شخص المعلومات يجب أ: ذات صلة
  .معين في حالة معينة

  .كل المعلومات المطلوبة يجب تقديمها: االكتمال •
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  .هي تلك المعلومات المطلوبة والتي يجب أن تقدم فقط: الوعي •
وهي المعلومات التي يمكن أن يكون لها نطاق واسع أو ضيق  أو ذات : النطاق •

  .جيتركيز داخلي  أو خار
وهي المعلومات التي يجب أن تظهر األداء من األنشطة المنجزة ، التقدم : األداء •

  .المتحقق أو الموارد المتراكمة

 :ويتحدد بالسمات اآلتية :البعد الشكلي.3

 .وهي المعلومات التي يجب أن تقدم بشكل سهل الفهم :الوضوح •
 .و ملخصوهي المعلومات التي يمكن أن تكون بشكل تفصيلي أ :التفصيل •
 .وهي المعلومات الت يمكن ترتيبها بتعاقب محدد مسبقاً :الطلبية •
 .وهي المعلومات التي يمكن أن تقدم بشكل سردي، رقمي، بياني، أو بشكل آخر :التقديم •
وهي المعلومات التي يمكن أن تقدم مطبوعة، فيديو، أو أي وسائط  :الوسائط المتعددة •

  .أخرى

   
  :المعلومات أمن

تبـادل   ويجري والمؤسسات، األفراد عن الحساسة المعلومات من كثيراً وبالحاس يخزن
 هذه المعلومات، حماية من بد فال الشبكات خالل من المستخدمين بين المعلومات هذه من أجزاء
 عبـر  نقلهـا  سريتها أثناء على المحافظة وكذلك ذلك، في الحق يملك ال لمن إليها الوصول بمنع
 الحمايـة  تـوفير  يعمل على الذي العلم "بأنه المعلومات أمن تعريف ويمكن  2006) يحيى،( الشبكة

 ،والوسائل األدوات خالل توفير من وذلك عليها، االعتداء أو تهدده التي المخاطر من للمعلومات
 واإلجـراءات  المعـايير  ووضع الخارجية، أو الداخلية المخاطر من المعلومات لحمايةة الالزم
 ولضـمان  االتصـاالت،  عبر مخولين غير أشخاص أيدي إلى لمعلوماتا وصول لمنع الالزمة
  )52 :2008الشرفا،(" االتصاالت هذه وصحة أصالة

 11:2006)  ، يحيى( :أهمها أساليب عدة يتبع المعلومات إلى األفراد وصول تنظيم ولغرض

 Password السر كلمة  هي استخدام المعلومات إلى الوصول حق إلعطاء الشائعة الطريقة -
 إلـى  بالوصـول  للمسـتخدم  يسمح وال فقط المعني المستخدم يعرفها كلمة عنوهي عبارة 
 إن حيث بسهولتها، الطريقة هذه تتميز و المطلوبة السر كلمة إعطاء دون المحمية المعلومات

 أو السـرقة  مـن  السر كلمة حماية إلى الحاجة سيئاتها من و واحدة، سر كلمة مستخدم لكل
 . توقعها يصعب كلمة اختيار كذلك خرين،لآل بها البوح
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 Access   الوصول بطاقة استخدام يمكن كافية السر كلمة فيها تكون ال التي الحاالت في  - 

Card، في متبع هو كما قصيرة سر كلمة مع البطاقات هذه تستعمل ما عادة سرقتها لمنع و 
  .البنوك في اآللي الصراف أجهزة

   بيولوجية معلومات األنظمة بعض تستخدم الشخص هوية من لأفض تحقق إلى الحاجة عند  - 

  Bio Data  و اإلصبع، بصمة مثل المعلومات، إلى بالوصول له للسماح المستخدم عن 
  .مستقبالً للمستخدم النووي الحمض بصمة ربما و الوجه، أو العين صورة

 لـذا  تكلفة، أكثر لكنهما و ،الحماية توفير في أنجع األخيرتان الوسيلتان أن يحيى ويرى       
 مـع  يتوافق الذي الحماية أسلوب اختيار و للمعلومات، المطلوبة الحماية مدى في التفكير يجب
 .التكلفة و الجهد حيث من ذلك

 122)  2005:الجاسم،( :المعلومات تكنولوجيا انتشار وراء الدوافع

 ومن اوكيفً كما والطبيعية المادية بشريةال الموارد إنتاجية ةباإلنتاجي يقصدو :اإلنتاجية زيادة 1-
  : أمثلتها

تقليـل   على فائقة قدرة المعلومات تكنولوجيات أثبتت لقد :المصانع عمال إنتاجية زيادة •
 .الخام المواد توفير و العمالة تقليل خالل من الخدمات  اإلنتاج تكاليف

 المكاتـب، وذلـك   أتممه ظهور خالل من ذلك يتضح و :المكاتب عمال تاجية إن زيادة •

 والفـروع   اإلدارة مراكـز  بين و المكاتب موظفين بين التواصل فاعلية زيادة بهدف
 . وتبادلها الوثائق إنتاج سرعة وكذلك

 واسـتحداث  القائمة الخدمات تحسين فيأساسياً  دورا التكنولوجيا لعبت : الخدمات تحسين -2
 خـدمات  أبرزهـا  مـن  عديـدة  تمجاال ذلك وفي قبل، من متوفرة تكن لم جديدة خدمات

 وغيرها... االتصاالت المواصالت،
 أمضـى و أفضل هي المعلومات تكنولوجيا أن المعطيات كل أثبتت : التعقيد على السيطرة -3

 الحياة ظاهر م جميع يعتري بات الذي الشديد التعقيد ظاهرة وجه في البشرية تشهره سالح
 :منهـا  التعقيـد  ظاهرة لمحاصرة عملية سائلو المعلومات تكنولوجيا وفرت ولقد الحديثة،

  وباتـت  والبيانـات،  الـنظم،  تحليـل  ووسائل،   simulation models نماذج المحاكاة
  .اإلدارية البيئة في المشاكل من الكثير حل في فعاالً و مساعدا مالَاع المعلومات تكنولوجيا

 ،التغير وسرعة التعقد ظاهرة خصي فيما للعملة اآلخر الوجه هي المرونة تعتبر : المرونة 4-
 الًعـام  المرونة عامل يعتبر بها التنبؤ يصعب التي الظواهر من الهائل الكم هذا خضم ففي

  .العديدة المطالب و المتغيرات مع تجاوبها و النظم تكيف سرعة لضمان أساسيا
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  )2006األغا،(:للمنظمة المعلومات تكنولوجيا فوائد

 .للتكنولوجيا والمستثمرين والموظفين مدراءال مهارات وتطوير تنمية 1- 

 . التكاليف وتخفيض اإلداري الجهاز حجم تخفيض 2- 

 .جديدة طرائق وابتكار االتصاالت شبكة وتمشيط توسيع  3-

  .العلم سرعة نتيجة المتغيرات مع والتأقلم التكيف 4- 

  .اإلدارة من ومتطورة جديدة أنماط فرز 5- 

  :المحاسبة ونظم المعلومات

توجد عالقة قوبة جدا بين المحاسبة ونظم المعلومات، فنظام المعلومات المحاسبي هـو  
، ويتسع )، الموارد، المستخدميناألهداف( نظام منهجي يشمل كل خصائص نظم المعلومات مثل

باإلضافة إلى ذلك فإن نظام المعلومات المحاسبي . ليعطي المعلومات لكل المستخدمين بالمشروع
صائص ينفرد بها عن خصائص نظم المعلومات ، وهذه الخصـائص مصـدرها   خ يشتمل على

 لألحداث التي تؤثر علـى أنشـطة المشـروع    طبيعة المحاسبة التي تتعلق بالتأثير االقتصادي

  .)32:  2011القباني،(
  Accounting Information System: نظم المعلومات المحاسبية مفهوم  

بأنه أحد األنظمة الفرعية في المؤسسة ويتكون ) AIS( يعرف نظام المعلومات المحاسبية - 
من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة بهدف تـوفير  

يهمها أمـر   ، لجميع الجهات التيالمالية وغير المالية ،المعلومات التاريخية والمستقبلية
  .)1990يحيى، ( "وبما يخدم تحقيق أهدافها ،المؤسسة

نتاج المعلومات تسجيل وتخزين ومعالجة البيانات إلنظام يقوم بجمع و" يعرف بأنه  كما - 
 .)22:  2011الرمحي والذيبة، (  رات المناسبةلصانعي القرار تساعدهم في اتخاذ القرا

أن نظام المعلومات المحاسبية هو أحد أنظمة تكنلوجيا المعلومات المطبقة في  وترى الباحثة
ر أكبر كم من المعلومات الصحيحة والدقيقة التـي تسـاعد أصـحاب    المنشآت بهدف توفي

  .على اتخاذ القرارات االقتصادية السليمة) أفراد ، مجتمعات ( القرار
  :المعرفة التقنية وأهميتها في عمل نظم المعلومات المحاسبية

التـي    Knowledge Accountingتمثل المعرفة التقنية جزء من المعرفة المحاسبية 
أن تتكون من المعلومات المحاسبية، مما يعني أن هناك ضرورة ألخذها بنظر االعتبـار   يمكن
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كما تمثل المعرفة التقنية أحـد األسـاليب   .  وصوالً لتحقيق أهداف المعرفة المحاسبية المتكاملة
الداعمة إلمكانية تحقيق أقصى فائدة ممكنة من استخدام تقنيات المعلومات الحديثة في مجـاالت  

وبما أن تقنية المعلومات الحديثة تمثل تحـدياً حقيقيـاً لمهنـة    . نظم المعلومات المحاسبيةعمل 
المحاسبة، فإن األمر يتطلب من المحاسبين بالدرجة األساس االلمام بها  وبكافة التطورات التي 
تحدث في مجالها، األمر الذي يؤكد ضرورة العمل على المساهمة من قبل الوحدات االقتصادية 

رشـيد  (لى عمل نظم المعلومات المحاسبية فيهاب المعرفة التقنية لكل القائمين عتكوين واكتسا في
  ).2005ويحيى،

  :التجارة اإللكترونية ونظم المعلومات المحاسبية

  :مفهوم التجارة االلكترونية

  :هناك عدة وجهات نظر من أجل تعريف مصطلح التجارة االلكترونية

توزيع السلع والخدمات وتسويقها :" ة التجارة العالمية هيحسب ما جاء في تعريف منظم -1
 )www.blueniletadepoint.com(" بالوسائل اإللكترونية

عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعـامالت  :" من وجهة نظر األعمال التجارية فهي  -2
 .)2010القاضي وأبو زلطة، ( "وسريعةالتجارية تجري بصورة تلقائية 

أن التجارة اإللكترونية هي عبارة عن اسـتخدام التقنيـات اإللكترونيـة     وترى الباحثة
الحديثة كاإلنترنت والشبكات الحاسوبية المختلفة وخطوط الهاتف، في إيصال السلع والخـدمات  

بسرعة كبيرة وتكلفـة قليلـة   والمعلومات للمستهلكين المستهدفين سواء كانوا أفراداً أم شركات 
  .وكفاءة عالية

  :كترونية بعمل نظم المعلومات المحاسبية االلعالقة التجارة 

لكترونية أخذ يزداد ستخدام التجارة االاقتصادية نحو ن توجه العديد من الوحدات االأبما 
قتصادية ت االلوحدالشيئاً فشيئاً من حيث أنه يمثل أحد التغيرات والتطورات التي يجب أن تحقق 

الفائدة التي يمكن أن تساعدها نحو تحقيق أهدافها ، وبما أن نظام المعلومات المحاسبية هو نظام 
مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يعمل في نطاقها ، كما أنه يمثل النظام الرسمي للمعلومات في أي 

ة للعديد من الجهات التي لها قتصادية وبالتالي يقع على عاتقه أن يوفر المعلومات المختلفاوحدة 
  قتصادية المعنية ـ عالقة بالوحدة اال

قتصادية التي يعمل فيها ، فإن األمر إضافة إلى إمكانية تحقيق أهدافه وأهداف الوحدة اال
التي تعمل فـي ظـل التجـارة     ،قتصاديةيتطلب من نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات اال

عتبار كل التغيرات والتطورات التي تحدث في المجاالت المتعددة أن تأخذ بنظر اال ،لكترونيةاال

http://www.blueniletadepoint.com
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ستخدام تقنيـات المعلومـات   االمحيطة ببيئتها وخاصة ما يتعلق بالتطورات المستجدة في مجال 
  )2005رشيد والحيالي،( .االلكترونية إحداهاتصاالت الحديثة والتي تمثل التجارة واال

  

  )38: 2011ي والذيبة،الرمح(: البرمجيات التطبيقية الجاهزة

  :ويتم شراؤها من األسواق أو الشركات المتخصصة في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال

وهي منفصلة ومصممة ألداء بعض الوظائف اإلدارية والمحاسـبية مثـل   : برامج جزئية - 
 .برامج نظم المحاسبة المالية

 .املة مع نظم المعلومات اإلداريةمثل برامج نظم المعلومات المحاسبية المتك: برامج متكاملة - 
   : مميزاتها

  .واسعة االنتشار وتتميز بدرجة من العمومية

  : عيوبها

قد ال تفي باحتياجات المنشأة، مما يتطلب إجراء تعديل على النظام الفعلـي أو إلغـاؤه،   
  .وتحتاج إلى توفير لغة معينة من لغات الحاسب أو توفير مترجم من مترجمات هذه اللغة

  

  )40: 2011الرمحي والذيبة،( :المعلومات المحاسبية المعدة لمستخدم محددنظم 

هذه النظم بواسطة المتخصصين في نظم المعلومات بناء على ) تفصيل(عادة يتم إنشاء  
  .رغبات واحتياجات مستخدم محدد بذاته وغالباً ما تختلف هذه االحتياجات من مستخدم إلى آخر

  :مزاياها

د من أجل مستخدم محدد بفرص إدخال أية تغيرات في احتياجات المستخدم يسمح النظام المع - 
ثير من المنشآت وتشجع أسلوب إنشاء النظم كوبناء على ذلك تفضل ال. م المصممإلى النظا

 .التي يتم بنائها طبقاً الحتياجات مستخدمين محددين
 :عيوبها

 .ريقةمشكلة طول الوقت تعتبر من أهم المشكالت المصاحبة لهذه الط -1

 .زيادة تكلفة تجهيز النظام وبنائه  -2
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  (www.entilaq.com) :شهر البرامج المحاسبيةأ

لتوفير ة ، ظهرت برامج محاسبية عديدرصبح استخدام التكنولوجيا من سمات هذا العصأن أبعد 
نها تعطي الصورة الكاملة أخطاء البشرية وتنظيم بيانات العمالء، كما لوقت والجهد والحد من األ

  :شهر البرامج المحاسبية أ ة، ومن لحالة المالية للشركل

     Quick Booksكويك بوكس    برنامج •
  Accounting Small Business Microsoft    يكرو سوفت أوفيسما برنامج  •
 MYOB         مايوب برنامج  •
 Peachtree ري  تبيتش  برنامج •
 Multil edgerمولتيليد جير   برنامج  •
   Simply Accounting  برنامج •

  

  : دور المحاسبين في نظام المعلومات المحاسبية

المحاسب يتفاعل مع نظام المعلومات المحاسبي ومنتجات معلوماته في كل وحدة        
تطور نظم المعلومات ) 3(التقييم، ) 2(االستخدام، ) 1(هذا التفاعل عموماً يتضمن . اقتصادية
هذا التفاعل مع الحاالت المفترضة التي يمكن أن يكون وعلى هذا األساس يمكن ربط  .المحاسبية

فيها المحاسب كمحاسب مالي، محاسب ضريبة، محاسب إداري، مدير حسابات، مدقق، مصمم 
  .)36: 2009الجزراوي والجنابي، ( النظام

ونظراً لبرمجة نظام المعلومات المحاسبي، فيجب على كل وظائف المحاسبة أن تعرف 
  .ستخداماته في التطبيقات المحاسبيةما هو الكمبيوتر وا

  
   

http://www.entilaq.com)
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  ) 6.2(رقم  شكلال

  دور المحاسبين في نظم المعلومات المحاسبيةيوضح 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  "36: 2009الجزراوي والجنابي،": المصدر

يوضح الشكل السابق كيفية تفاعل المحاسب مع نظم المعلومات المحاسبية حسب تنـوع  
  .يشغلها هذا المحاسب داخل المنظمةاألدوار المفترضة التي يمكن أن 

  

  )36: 2011القباني، (يوتر على نظام المعلومات المحاسبي ر الكمبتأثي

التزويـد  (ال يقوم الكمبيوتر بتغير أهداف أو وظـائف نظـم المعلومـات المحاسـبية      - 1
ولكن يغيـر األسـلوب الـذى    ) المعلومات لومات المناسبة الحتياجات مستخدميبالمع
تشغيل البيانات للحصول على المعلومات ممـا   معلومات المحاسبية فيتخدمه نظم التس

  .يؤدى إلى تطوير اساليب هذه النظم

 نظام المعلومات المحاسبي

 المراجع
مدير 

  ساباتحال

متخصص 
 الضرائب

المحاسب 
 المالي

مصمم 
 النظام

المحاسب 
 اإلداري

 تقارير قوائم مالية

 مستندات مستندات

 مستخدمون داخليون

 تقارير مراجعة

 مستخدمون خارجيون
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 المشروع إلى تطوير االجراءات التي يتبعها المراجع الخارجي أدى وجود الكمبيوتر في - 2
المستقل لتقييم الرقابة الداخلية على أصول المشروع من خالل تطوير خطـط وطـرق   

 .فاظ على أصول المشروع والتأكد من صحة التقارير وكفاءة األداءواجراءات الح

  

  : المنظمات وتكنولوجيا نظم المعلومات

والمنظمات تؤثران كل منهما في اآلخر، وباتجاهات عـدة،  ) المحوسبة(نظم المعلومات 
  ) 2004الجنابي،(:وضمن مفاهيم وأسس يمكن توضيحها باآلتي

وتسجم مع المنظمة بغرض تزويدها بالمعلومات  Alignedنظم المعلومات ينبغي أن تتواءم  .1
 .الضرورية التي يحتاجها عدد من المجموعات  المهمة في المنظمة

ينبغي على المنظمة أن تكون واعية ومنفتحة على التأثيرات التي نحدثها نظم المعلومـات،   .2
معلومات وتستعين باتجاه وبغرض االستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها نظم ال

 .بها

العالقات المتداخلة بين تكنولوجيا المعلومات من جهة، والمنظمة من جهة أخرى معقدة جداً،  .3
 :من بينهاوتتأثر بعدد من العوامل الوسيطة والمؤثرات 

 .بنية المنظمة  . أ

 .إجراءات العمليات المعيارية  . ب

 .سياسات المنظمة  . ت

 .حيطها الخارجي الذي تعمل في إطارهثقافة المنظمة المتأثرة بثقافة العاملين، وم  . ث

 البيئة المحيطة بالمنظمة ، وإمكاناتها وعلقاتها المتداخلة  . ج

 .األخرى مع المنظمة  . ح

ثيرها في اسـتثمار اإلمكانـات   مدى تأالقرارات المتسارعة عن إدارة المنظمة، و  . خ
 .المتطورة والمتسارعة لتكنولوجيا المعلومات

  .ةاس في النتائج المتوقعللحظ دور أسفي بعض األحيان قد يكون   . د
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  )28 -26: 2009الرقب،( :للمؤسسة المعلوماتنظم أهمية تكنولوجيا و

تعتبر نظم إدارة المعرفة بمثابة العمود الفقري للمؤسسات العامة، وعليها يعتمد بشـكل  
كما أنها تساعد على سهولة انسياب األعمال، واتخاذ القـرارات  . كبير تطور وارتقاء المؤسسة

ونظراً ألن نظم إدارة المعرفة هي عبارة عن آليـة تسـمح بجمـع    . يدة في الوقت المناسبالمف
وتصنيف ومعالجة واسترجاع معلومات مخزونة في ملفات، بصورة يدوية أو ميكانيكية سـابقاَ،  
والكترونية حالياً، إضافة إلى بناء وإنتاج معلومات جديدة من المعلومات السـابقة والموجـودة   

لنظام بعد معالجتها، ونظراً لما توفره الحواسيب االلكترونية من تسهيالت ال يمكـن  أصالً في ا
تجاوزها  في نظم المعلومات المعاصرة، لذا فإن التفكير في بناء نظام محوسـب للمعلومـات،   

  :أصبح أمراً أساسياً ألسباب عدة هي
المختلفة، تكون أسرع حيث أن اإلجراءات التوثيقية المطلوبة للمعلومات وأوعيتها  :السرعة .1

 .بكثير عند استخدام الحواسيب، وخاصة بالنسبة إلى استرجاع المعلومات

حيث أن احتماالت الوقوع في الخطأ أكبر بكثير في النظم التقليدية اليدوية من الـنظم   :الدقة .2
 .المحوسبة وذلك نتيجة التعب والجهاد الذي يصيب االنسان في مجال العمل اليدوي

الجهد البشري في النظم التقليدية أكبر من الجهد المبذول في النظم المحوسبة  :دتوفير الجهو .3
فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع المعلومات ومصـادرها المختلفـة ومعالجتهـا وخزنهـا     

 .واسترجاعها

حيث إن حجم المعلومات المخزنـة بـالطرق التقليديـة محـدود قياسـاً       :كمية المعلومات .4
 .لذاكرة الحواسيب ووسائط التخزين االلكترونية باإلمكانات الكبيرة

إذ ان خيارات استرجاع المعلومات أوسع وأفضـل فـي    :الخيارات المتاحة في االسترجاع .5
 .النظم المحوسبة عما هو الحال في النظم التقليدية

حيث إن ازدياد وتنوع العمليات التي تحدث في الوحـدات التـي    :النمو في حجم المؤسسة .6
عدد العـاملين فيهـا، عـدد الزبـائن     : ادى إلى حدوث نمو واضح في كل من االقتصادية

تعدد الجهات ذات المصلحة المشتركة فيها،  المتعاملين معها، رؤوس األموال المستثمرة فيها
 .األمر الذي أدى إلى ضرورة إنتاج المعلومات وتقريرها بصورة مستمرة ودائمة

عدد وتعقد العمليات التي أصبحت تمارسها غالبية إن ت :ازدياد قنوات االتصال في المؤسسة .7
ى ضرورة تقسيم العمل فيما بينها ضمن اختصاصـات  الحاضر أدى إل الوحدات في الوقت

ة وجـود وازديـاد   ي محدد، األمر الذي أدى إلى ضرورمعينة يتعلق كل منها بمستوى إدار
. مـال الضـرورية  قنوات االتصال بين بعضها البعض، ألغراض التنسيق بين مختلف األع
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وبما يعني ضرورة توفير المعلومات بصورة رأسية وأفقية  وتبادلها مع بعضها البعض من 
 .خالل وجود نظام للمعلومات

لم يعد هدف المؤسسة محصوراً في الوقت الحاضر بتحقيـق أكبـر    :تعدد أهداف المؤسسة .8
ن االنتاجيـة،  خفض التكـاليف، تحسـي  : قدر من الربح، بل تعددت أهدافها وأصبحت تشمل

تحسبن الجودة، المساهمة في تحقيق الرخاء االقتصادي بصورة عامة، األمر الذي أدى إلى  
 . زيادة الحاجة إلى المعلومات لوضع الخطط الالزمة لتقيق هذه األهداف

من الواضح ان المؤسسة تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها وتتأثر  :التأثر بالبيئة الخارجية .9
ن تغيـرات التـي يمكـن أ   ازدادت هذه العالقة في الوقت الحاضر، نتيجة لكثرة ال بها ، وقد

، والناتجة عن تغير الظروف التقنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية في دث في البيئةتح
 .ثر في قرارات وسياسات المؤسسةتؤالدولة وما يحدث بينها من تغيرات 

ة العديدة التي حدثت في مجاالت الخصول علـى  إن التطورات التقني :التطورات التقنية .10
البيانات وخزنها ومعالجتها وتوصيل نتائجها إلى المستفيدين قـد تطلـب مـن الوحـدات     
االقتصادية ضرورة ان يكون فيها نظام للمعلومات مسؤوالً عن ذلك وله القدرة على التعامل 

  .مع الوحدات االقتصادية األخرى من خالل نظم المعلومات فيها
  

  )29: 2009الرقب،(:معيقات إدخال نظم المعلومات إلى المنظمة

والتعامل معها فـي المنظمـة،   قد تكون هناك مقاومة في إدخال نظم المعلومات المحوسبة 
  :والتي منهاالعديد من األبعاد التنظيمية في المنظمات المعنية  في ذلك أنها تغير والسبب

 .ثقافة المنظمة .1

 .ظيميةنالبنية الت .2

 .ات المنظمةسياس .3

 .طبيعة العمل .4

  )28 -26: 2009،الرقب:(  منظمةالمتطلبات الالزمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات في ال

 .الحاجة إلى نظام معلومات للمحاسبة اإلدارية .1

 .الحاجة إلى قاعدة بيانات مركزية .2

 .استخدام التقنيات الحديثة في عمل النظام .3

 .لينالحاجة إلى مجموعة األفراد المؤه .4
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الثالثالمبحث   
  )المفهوم، األهداف، األنواع: ( التأهيل المحاسبي

  :تمهيد

يجد الدارسون لعلم المحاسبة بأنه علم تقليدي غير متجدد، ولكن في حقيقة األمر إنه علم 
حيث إنه الوسيلة واألسلوب المنظم . متجدد يواكب التطور االقتصادي والتكنولوجي في العالم

فالمحاسبة تزود المعلومات . تاريخ االقتصادي الماضي والحاضر والمستقبللكتابة وتسجيل ال
المالية لمن يهمه هذه المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤثر على هذه 

  .الوحدة االقتصادية

نشأت المحاسبة وتطورت فروعها بتفاعل عوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية أدت 
ظهور الحاجة إلى خدمات المحاسب المختص بتقديم المعلومات التي تساعد على  بمجملها إلى

معرفة نتائج النشاط اإلنتاجي للمنشأة االقتصادية خالل فترة معينة، وتوضح المركز المالي في 
  ).2003حلوة، ( تاريخ معين، وتساعد اإلدارة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات

  
  :التأهيل المحاسبي مفهوم

  ).AICPA, 1967, P7( :ك تعاريف متعددة ومتنوعة لعلم المحاسبة نذكر منها على سبيل المثالهنا

هي عملية تحديد وقياس ونقل المعلومات والبيانات االقتصادية لالستفادة منها في اتخاذ  .1
  .القرارات

هي تسجيل وتصنيف وتلخيص العمليات التجارية ذات الصفة المالية واستخالص النتائج  .2
 .وتفسير وتحليل هذه النتائجمنها 

تشمل المحاسبة وظائف تتعلق بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتحليل وتفسير وإنتاج  .3
معلومات مالية تغطي عمليات وأحداثاً ذات صيغة مالية، وتطلبها إدارة المشروع بشكل 

 .تقارير متنوعة تستعملها في اتخاذ القرارات
الصادر ) 4(ي النشرة المحاسبية رقمف )(AICPAعرفها معهد المحاسبين األمريكيين  .4

نشاط خدمي، وظيفتها تزويد المعلومات الكمية، ذات " بأنها 1970عام  10في شهر 
الطبيعة المالية أساساً، بالنسبة لمنشأة معينة، والتي يقصد منها أن تكون مفيدة لذوي 

  ". العالقة في اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة
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عملية تشخيص وقياس وإيصال المعلومات "ة األمريكية بأنها وعرفتها جمعية المحاسب .5
بشكل يمكن األطراف ذات العالقة من الحكم على األمور المالية ) المالية(االقتصادية

 ".للمنشأة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
بأنها علم يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ  )16: 2010،الخداش وآخرون(ويعرفها  .6

ألسس والنظريات التي تستخدم في تحليل وتسجيل وتبويب العمليات المالية من واقع وا
مستندات مؤيدة لها وذلك بهدف التعرف في نهاية الفترة المالية على نتيجة أعمال 

 ".المشروع من ربح أو خسارة  ومعرفة مركزها المالي
هدف نهائي يتمثل في  أن المحاسبة المالية تسعى لتحقيق ترى الباحثة وفي ضوء ما سبق

لمساعدة األطراف ذات العالقة في اتخاذ ) خسارة/ربح(التعرف على نتيجة نشاط المنشأة 
  .  القرارات االقتصادية المالئمة والمناسبة

  

   )www.4uarab.com/vb(:كما أن هناك تعريفات متعددة للتأهيل نذكر منها

إعادة الشخص إلى حالة االعتماد "قاموس التربية تعريفاً للتأهيل حيث عرفه بأنه ورد في    
  "على النفس

رد "وورد تعريفاً آخر في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية حيث عرفه بمصطلح 
رد االعتبار في القانون رد األهلية أي أهلية الفرد وعلى وجه أعم هو رد |حيث عرفه  " االعتبار

  "حالة كان قد فقدهاالفرد إلى 

في قاموس المورد بثالث أشكال هي االصالح،  )Rehabilitation(وقد وردت كلمة 
  .التأهيل، ورد االعتبار

تنمية الموارد الفكرية والمادية والبشرية لتهيئة المجتمع "بأنه  أيضاً يعرف التأهيلو
  ).3:2011عبداهللا، بنومنصور،( "والفرد

عملية متجددة ومستمرة تتعلق بكيفية  لمحاسبي  عبارة عن أن  التأهيل اوترى الباحثة 
مجموعة ب إعداد وخلق محاسب قادر على ممارسة حياته المهنية بكفاءة وفاعلية من خالل تزويده

من المبادئ واألسس والقواعد التي تستعمل في تحليل العمليات المالية عند حدوثها، وتسجيلها 
ويب وتصنيف هذه العمليات وتلخيصها بحيث تمكن الوحدة من واقع مستندات مؤيدة لها، ثم تب

االقتصادية من تحديد إيراداتها وتكلفة الحصول على هذه اإليرادات، ومن ثم استخراج نتيجة 
أعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة، وبيان مركزها المالي في نهاية هذه الفترة، 

 النجاح النحرافات في حالة األخطاء، وتعزيزها في حالةواالستفادة من هذه المعلومات بتصحيح ا
  .لالستفادة منها في المستقبل

http://www.4uarab.com/vb


  إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي

 - 61  -  
 

  الثانيالفصل 

  )  Duffy, J, 2001( :أهداف التأهيل المحاسبي

  .إكساب المحاسبين المهارات والمعرفة األساسية في المحاسبة .1
  .التعرف بمكونات العملية المحاسبية في المؤسسات .2
  .محاسبي وتكوين القيود اليوميةإكساب المحاسبين مهارات النظام ال .3
تمكين المحاسبين من تنفيذ العمليات المحاسبية من تسجيل وترحيل للدفاتر المساعدة وإعداد  .4

  .القوائم المالية
  .تطوير وتنمية مهارات المحاسبين في تقديم التقارير الخطية والشفوية المحاسبية .5
  .توسيع فرص العمل للمحاسبين واإلداريين في الشركات .6
  .الرتقاء بمهنة المحاسبة إلى أعلى المستويات المهنية واإلدارية معاًا .7
  .رفع الكفاءة المحاسبية واإلدارية واإللمام الكامل بمزاولة مهنة المحاسبة بجدارة وتطوير .8
 .اإللمام الكامل بكل المتطلبات المنية التي يحتاجها المحاسب في الحياة .9
 

  :المحاسبي التأهيلأنواع 
  :يل المحاسبي االكاديميالتأه :أوالً

يحتل التعليم المحاسبي  أهمية كبيرة إلى جانب العديد من االختصاصات األخرى، وتأتي 
هذه األهمية نظراً لخصوصية النظرة إلى المحاسبة والحاجة المستمرة والدائمة إلى العمل 

  .المحاسبي لمنظمات األعمال وسوق العمل في نطاق أي مجتمع من المجتمعات

اسبة هي فن يعتمد على استخدام القدرات الذاتية للمحاسبين في الحكم على الكثير فالمح
من األحداث االقتصادية والمالية التي تواجه العمل المحاسبي، كما أنها علم ضمن العلوم 
االجتماعية يمتاز بمعرفة مصنفة لها مادتها العلمية التي أمكن الوصول إليها عن طريق الدراسة 

عبر مراحل مختلفة من الزمن، وكذلك فهي مهنة منظمة تمارس في الحياة العملية  والخبرة معاً
وفق خصوصية تتصف بها وتجعلها بارزة بين المهن األخرى التي يحتاجها المجتمع بصورة 

  .دائمة ومستمرة

وفي سبيل الوفاء باحتياجات المجتمع من المحاسبة كان البد من االهتمام بعملية التعليم 
ي التي يمكن من خاللها تهيئة الكوادر األكاديمية والمهنية القادرة على سد احتياجات المحاسب

الطلب المتزايد على المحاسبة والناشئ عن التطورات العديدة التي تحدث بصورة مستمرة 
   ).2009وعويس، قطناني،(
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  :ومن خالل ما تقدم يالحظ أن التعليم المحاسبي يتكون من شقين أساسيين هما 

تعلم كي من يسلم به الأالتعليم المحاسبي األكاديمي، الذي  يتعلق بالجانب النظري الذي يجب  -1
  .يعتمد علية في التطبيق العملي 

التعليم المحاسبي المهني، الذي يتعلق بالجانب التطبيقي الذي يؤهل المتعلم لممارسة مهنة  -2
  ).2012السقا، والحمداني،(المحاسبة

  

  : بي األكاديميالتعليم المحاس .أ

يوفر تخصص المحاسبة فرص مناسبة للطلبة لتنمية قدراتهم في المجاالت المحاسبية 
الفهم النظري للمحاسبة، ومسائل اإلبالغ المالي، والتطبيقات اإلدارية، وتحليل : المختلفة ومنها

والتأهل  وبإمكان الطلبة الخريجين ممارسة مهنة المحاسبة. المشكالت الهيكلية وغير الهيكلية
وامتحان ، )Certified Public Accountant  )CPA لتقديم امتحان شهادة المحاسب المؤهل 

كما يوفر هذا التخصص فرص  ،)Chartered Accountant  )CA المحاسب المرخص
  .وظيفية مناسبة للخريجين في القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً

  

   :أهداف  التعليم المحاسبي األكاديمي

  ) arlwww.buc.edu.om (:يمكن تلخيص أهداف برنامج المحاسبة على النحو التالي

  .توفير برنامج أكاديمي محاسبي يؤهل الطلبة لممارسة مهنة المحاسبة .1
إجراء األبحاث في مجال المحاسبة والمجاالت ذات العالقة الالزمة للتطور والتقدم في  .2

  .لحقل والممارسة المهنيةا
 .خدمة المجتمع من خالل توفير البرامج التدريبية المهنية للممارسين وغيرهم .3
توفير الخدمات االستشارية للمنظمات العامة والخاصة كما هو الحال في غيرها من  .4

 .البرامج المطلوبة
  

  :الدرجة العلمية التي تمنح للطالب عند إنهائه متطلبات التخرج

 :وسالبكالوري .1
هذا  البرنامج  ويعمل ،)فصول دراسية 8(سنوات  4مدة الدراسة في البرنامج األكاديمي 

برنامج البكالوريوس  يهدفكما  ،على توفير المعرفة والمهارة المناسبتين لممتهني المحاسبة
في المحاسبة إلى تزويد الطلبة بكيفية استخدام المعرفة المحاسبية في التطبيق الناجح ضمن 

  .يير المتعلقة بالمعرفةالمعا

http://www.buc.edu.om
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  :)الثالث سنوات(  الدبلوم المتقدم .2
ويتم من خالل هذا  ،)فصول دراسية 6( مدة الدراسة في البرنامج األكاديمي ثالث سنوات

من أجل التركيز على  البرنامج طرح المواد األساسية في برنامج الدبلوم المتقدم بالمحاسبة
الفرص الالزمة للتعامل من شأنها توفير  لمرونةوهذا ما يوفر للطلبة درجة من ا، التخصص

باإلضافة لتوفير فرص العمل الجماعي ضمن روح الفريق الواحد،  ،مع المشاكل التحليلية
  .وتوفير مدخل التعليم القائم على حل المشكالت

  : الدبلوم المتوسط .3
البرنامج  ، ولقد صمم هذا)فصول دراسية 4(ومدة الدراسة في البرنامج األكاديمي سنتين 

من أجل توفير الكوادر البشرية الالزمة لشغل مواقع عمل في المستويين اإلداريين األوسط 
  .واألدنى وفي القطاعين الحكومي والخاص

  
  :وفرص العمل محصلة التعلم لدى الطلبة

سيتمكن الطلبة في نهاية البرنامج من الفهم النظري للمحاسبة ومسائل اإلبالغ المالي، 
من توظيف هذه المعارف في حل المشكالت الهيكلية وغير الهيكلية، وبإمكان الطلبة  مما يمكنهم

إدراك وتحليل المشكالت األخالقية في المواقف المحاسبية والتطبيقات اإلدارية بما يمكنهم من 
اختيار اإلجراء المناسب، وسيكون بإمكان الطلبة من خالل دراستهم لهذه البرامج، طرح المفاهيم 

  .سبية المعقدة وتطبيق مهارتهم الفكرية وتحليل وحل المشكالت إما بشكل نظري أو مكتوبالمحا
من شأن البرامج التي تمنح على أساسها الدرجة العلمية في ف  أما عن فرص العمل

  .المحاسبة أن تلبي بشكل كفؤ متطلبات القطاعين العام والخاص
  :  التعليم المحاسبي المهني - ب

محاسبين مؤهلين بالمهارات المهنية تقع على عائق عدة جهات، تأتي  إن مسؤولية إعداد
 مؤسسات التعليم العالي في مقدمتها، وذلك من خالل وضعها وتبينها ومواكبتها ألساليب التعليم

التي تركز على اكساب التعلم القدرات والمهارات المهنية  والتي دعت المنظمات المهنية  
محاسبين، وبما يعني أنه يجب العمل على تأهيل الطلبة والمتدربين وأبرزها االتحاد الدولي لل

المتخصصين بالعمل المحاسبي بما يضمن استفادتهم من دراستهم عند ممارستهم عملهم فيما بعد 
  .)10: 2008بوفارس،(في حياتهم الوظيفية 

  

  :الالزمة لسوق العمل المهنيةوالقيم  المهاراتالمعارف و

الدولي مجموعة من المعايير واألدلة  وقدم التوصيات المناسبة  حدد اتحاد المحاسبين
لتطوير نظام التعليم والتدريب المستمر، والذي هدفه إعداد محاسب مؤهل قادر على تلبية 
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متطلبات سوق العمل خالل القرن الحادي والعشرين ، وبنفس الوقت يمكنه من العمل خالل 
ة معقدة، ولضمان تحقيق هذه األهداف فإن هناك حياته المهنية على أنه مهني كفء في بيئ

حسن  (: مجموعة من المعارف والمهارات والقيم المهنية التي يلزم توفيرها في الخريج منها
  )189:  2008وآخرون،
عامة (معرفة عامة، تكنولوجية، محاسبية : مجموعة المعارف والمهارات والتي تشمل .1

العالقات الشخصية واالتصاالت، تنظيمية ، مهارات فكرية، فنية، شخصية، )ومتخصصة
 .وإدارة األعمال

 .مجموعة من القيم من خالل تعميق االنتماء للمهنة والتمسك بآداب وقيم سلوكية  .2
  )1.2 (جدول رقم 

  المحتوى  البرنامج
  : المعارف - 1

يهدف إلى تناول اإلجراءات الفنية وأساسيات  
مات المحاسبة وأخالقيات المهنة والتعريف بالمعلو
  .المحاسبية وقياسها وإيصالها إلى المستخدمين

المفاهيم المحاسبية والمبادئ األساسية واإلجراءات  - 1
  .الفنية والبديهيات المحاسبية وأخالقيات مزاولة المهنة 

  :المعارف المتخصصة -2
بعد التعريف بالمبادئ المحاسبية تأتي مرحلة تقديم  

والتي  المعارف المتخصصة في الفروع المحاسبية
تؤهل المتعلم لفهم أعمق من المحاسبة والتي تؤهل 
المتعلم لفهم أعمق في المحاسبة وتمكينه من دخول 

  مجال المحاسبة

  .دور نظم المعلومات المحاسبية  -1
  .الضرائب -2
  .أخالقيات المهنة وتنظيمها -3
  .محاسبة مالية متقدمة  -4
  .المحاسبة االجتماعية المتخصصة - 5

  :    العامة الثقافة -3
توسيع مدارك المتعلم نحو الثقافة العامـة والتفكيـر    

  .المنطقي وإثارة التساؤالت والتحليل الذهني 

  .تدفق المعلومات وثقافة في الحضارة والمدنية  -1
  .أساسيات الفنون واآلداب -2
  .استخدام التقدير وتحكيم العقل في األمور -3

   :معلومات عن بيئة األعمال -4
يل المحاسب بأساسيات بيئة األعمال التي يـزاول  تأه 

  .عمله فيها

أساسيات في اإلدارة العامة والتمويـل والتسـويق    -1
  .واالقتصاد 

  .مداخل بيئة التنظيم اإلداري واالتصاالت -2
    : المهارات  -5
  : مهارات عديدة أبرزها هي و
  :مهارات التكيف والتفهم –أ 
  ت المختلفةوهي مهارة التعامل مع البيئا 

وهي مهارات تطبيق المعارف المحاسـبية فـي حـل    
المشكالت العملية والقدرات على التعايش مع البيئـات  

  .المختلفة

 التعليم في المطلوبة راتالمها برنامجيبين 
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  ."2007الربیعي، جبار جاسم، ،": المصدر

  : تحسين فاعلية التعليم المحاسبي المهني

إذا تم االلتزام بمعايير االتحاد الدولي للمحاسبين، فإن مداخل التطوير ستكون من خالل تبني 
: م، وهي2003درت عام برنامج التعليم المحاسبي الذي تنظمه ستة معايير تعليمية دولية ص

  )14: 2008بوفارس،(

1- IES1  متطلبات الدخول في برنامج تعليم المحاسبة المهنيةEntry Requirements to 
A Program Of Professional Accounting Education  

2- IES2 محتوى برنامج تعليم المحاسبة المهنية Content Of Professional 
Accounting Education Program  

3- IES3 المهارات الفنية Professional Skills  

  المحتوى  البرنامج
   : مهارات االتصاالت –ب 

وهي مهارة لالتصال مع المعلومات استقباال وإيصـاال  
  .للغير مع القدرة على بيان اآلراء وتحليلها

لى األساسـيات المناسـبة فـي علـم     التدريب ع -1
  .االتصال

تخطيط عمليات التعامـل علـى كافـة أشـكال      -2
  .االتصال

  .نقل المعارف في مختلف الظروف والبيئات -3
  .مهارات التفاوض-4

  :   مهارات ذهنية –ج 
وهي مهارات لشحذ القدرات العقلية والتفكير المنطقي 

  .للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات

  .درة على التركيز وإيجاد الحلول البديلة الق -1
  .التدرب على تفعيل التفكير العقالني والترجيح  -2
  .التأهيل على التحليل والبحث عن الحقائق -3
التفكير في المسائل األساسية واألخالقية والتمييـز   -4

  .بين البيد يهات واألمور القابلة للجدل
  .األولوياتالتعامل مع الضغوط المختلفة وتحديد  -5

  :  مهارات ذاتية -د
وهي مهارات لتفعيل دور المحاسب في فهم المهنـة   

  .وبيئة األعمال المتعددة

  .الصفات الذاتية كالفهم والتعاون واالحترام  -1
  .التفاعل وااليجابية والثقة والعمل الجماعي -2
  .جة المتنوعةمزتقبل اآلراء وتفهم الشخصيات واأل -3

  :ية مهارات شخص -هـ 
وهي تنمية الجوانب الشخصية لدى ممـارس المهنـة   

  المحاسبية في المستقبل

  .ستراتيجية ية االؤالتفكير اإلبداعي والر -1
 .البحث والتمحيص -2
 .القيادة والدافعية -3
 .اإلصرار وتوجيه اإلدارة -4
 .اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية -5
 .االلتزام بأهمية التعليم المستمر  - 6
  .االلتزام بالمهارات األخالقية  -7
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4- IES4 القيم واألخالق والسلوك المهني Professional Values, Ethics, and 
Attitude  

5- IES5 متطلبات الخبرة العملية Practical Experience Requirements  

6- IES6 تقويم الكفاءة والقدرات المهنية Assessment of Professional Capabilities 
and Competence  

فيه متطلبات سوق العمل في  ستوضعإن المعايير السابقة ستكون بمثابة اإلطار العام الذي        
   :البيئة المحلية، وعليه فإن التطوير سيكون في محاور العملية التعليمية التدريبية اآلتية

 :مناهج التعليم المحاسبي المهني .1
التعليم ( لمعرفة المهنية والمعرفة غير المهنيةإن االعداد المهني يستوجب تلقي كم من ا

تتمثل فيك المحاسبة  IES2، أما المعرفة المهنية حسب المعيار التعليمي المهني الثاني)العام
والمالية والعلوم المرتبطة بهما، المعرفة التنظيمية والتجارية، والمعرفة بتقنيات المعلومات 

  . واختصاصها
 :أساليب التدريس .2

حاد الدولي للمحاسبين في مقدمة معاييره التعليمية على ضرورة تدريب أوصى االت
المعلمين، وتشجيعهم على استخدام أساليب تدريس التعلم المركزي، والتي تهدف إلى إكساب 

استخدام دراسات الحالة وعروض : الطالب مهارة التعلم والتوجيه الذاتي بعد التخرج مثل
ذاتي، تحفيز الطالب اهج تحث على التعلم الالعمل، العمل في مجموعات، وضع من

  .للمشاركة بفاعلية في العملية التعليمية
 :العملية أو فترة التدريب العملي الخبرة .3

يعد التدريب العملي جزءاً مكمالً من برنامج التعليم المحاسبي الجامعي، والذي يهدف إلى 
انب النظري والتطبيقي تنمية مهارات الطلبة، من خالل خلق التفاعل الكامل بين الج

واكتساب المهارات التدريبية والتعرف على طبيعة المهنة التي سيمارسونها مستقبالً بشكل 
حسن (ية ومؤسسات الدولة األخرىمباشر، وخلق التعاون بين المؤسسات األكاديم

  ).188:  2008رون،وآخ
أو بعده، وتهدف إلى  يمكن لبرامج التدريب العملي أن تكزن متزامنة مع البرنامج التدريسي

 .الوصول بالطالب أو المحاسب المهني إلى مستوى مرضي من الكفاءة المهنية
: وقد أضاف الفطيمي محاور أخرى لتحسين فاعلية التعليم المحاسبي المهني وهي

   )12: 2009الفطيمي،(
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 :سياسات القبول والتعيين .4
 طلبة لاللتحاق بالبرامج التعليمية،تشير إلى السياسات واالجراءات التي بموجبها يتم قبول ال

وكذلك الشروط واالجراءات التي يتم بموجبها تعيين أعضاء التدريس الجامعي، وبالتالي 
فإن تحسين نوعية هذه الشروط وضبطها يمكن أن يساهم في تحسين فاعلية التعليم 
ى المحاسبي من خالل جذب واستقطاب طالب من ذوي الكفاءات والقدرات العالمية عل

التعليم من جهة، ومن جهة أخرى استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءات  ولديهم 
  .مهارات تدريس عالية

 :يةمالبحوث العل .5
تعتبر عملية إجراء البحوث العلمية في المحاسبة من األسس الهامة والضرورية لتطوير كالً 

لمشاكل التي تواجه ، وذلك من خالل التركيز على امن التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة
المشروعات االقتصادية، وإجراء البحوث على مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
إضافة إلى انتاج المعرفة في مجال تنسيق السياسات االقتصادية واالستثمارات والتعاون في 

اسبي ومهنة السواق العالمية،  فبدون البحث العلمي في المحاسبة سيبقى كالً من التعليم المح
المحاسبة في حالة من الجمود وعدم الفاعلية ال يمكنها من مواكبة التطورات واالختراعات 

 ).188: 2008حسن وآخرون،(العالمية الحديثة
 :استخدام التكنولوجيا .6

التقدم في التكنولوجيا يتطلب من المحاسبين امتالك المهارات الالزمة للحصول على 
ذات  استخدام أجهزة الحاسوب لتحقيق األعمال األخرىمعلومات من مصادر مختلفة، و

الصلة، فالطالب ليسوا بحاجة لتطوير مهارات الوصول إلى المعلومات، ولكن األهم من 
ذلك هو تحسين قدرتهم على االستفادة القصوى من استخدام أجهزة الحاسوب وفهمهم 

 .)12:  2009الفطيمي،(لإلنترنت بنجاح
  : التعليم المحاسبي التقني  - ج

أدى التطور السريع في مجاالت تقنية المعلومات واستخداماتها المتعددة في العمل المحاسبي 
إلى ضرورة التفكير بكيفية تكييف هذه التقنيات  بما يتالءم مع طبيعة التعليم المحاسبي، 
السيما بعد ازدياد الحاجة إلى العمل المحاسبي في بيئة تقنيات المعلومات، األمر الذي تطلب 
أن يكون المحاسب مهيأ  للتعامل مع هذه التقنيات ابتداء من مرحلة التعليم ولحين ممارسة 
العمل المحاسبي، فضالً عن ضرورة التعليم المستمر بعد ذلك لكي يتمكن من التعامل مع  
المستجدات التي يمكن أن تحدث  في تقنيات الوسائل التي تستخدم في العمل المحاسبي  فيما 

  ). 2012ا، والحمداني،السق(بعد 
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  : مداخل التعليم المحاسبي التقني

إن تعقد بيئة األعمال وبروز المزيد من التحديات أمام المحاسبين المهنيين بسبب االنفتاح        
العالمي والتقدم التقني الهائل ، دعا إلى ضرورة إحداث تغييراً في فلسفة التعليم المحاسبي  عن 

ع، باإلضافة إلى االهتمام بأساليبه وتكنولوجيته من خالل الزيادة في األسلوب التقليدي المتب
التركيز على  القدرات والمهارات الفنية التحليلية في مهنة المحاسبة، السيما بعد تلمس القصور 
الواضح في العديد من العوامل التعليمية وتوابعها التي لم تعد قادرة على إعداد مخرجات ذات 

  .)2006الربيعي،(ستيعاب النماذج العملية والتحليلية والفنية في المحاسبة والتدقيق تأهيل قادر على ا
  )2.2(جدول رقم 

  مقارنة بين المدخل التقليدي والمدخل الحديث في التعليم المحاسبي

  "2007الربیعي، جبار جاسم ،: "المصدر

المدخل الحديث في التعليم المحاسبي يمكن من إعداد وتأهيل طالب أن   وترى الباحثة        
والقدرة على إيصال المعلومات والتقييم  ياتبكافة أنواع المعرفة والمهارات والسلوك المحاسبة

  .يساهم في تطوير مهنة المحاسبة والنهوض بهابالشكل الذي 

  المدخل الحديث  المدخل التقليدي

عليم المحاسبي وبيئة يتناول قضايا عادية في الت. 1  .التركيز على المسائل الفنية المحاسبية. 1
  .األعمال والمعارف الفنية 

تكامل محدود بين فروع ومعارف المحاسبة في . 2
  .المفردات التعليمية 

تكامل كبير بين المفردات المحاسبية كالضرائب . 2
  .والمحاسبة اإلدارية ونظم المعلومات والتدقيق 

التأكد على العمليات الحسابية للوصول إلى إجابة . 3
   .ةصحيح

زيادة االهتمام في حل المسائل المعقدة التي تتطلب . 3
  .في التحليل كالحاالت العلمية  اًعمق

  ).التعلم الذات( االهتمام بالتعليم والتعلم . 4  ).التلقين( التركيز على قواعد التعليم . 4

اسبي منها التعلم االعتراف بأهداف أكثر للتعلم المح. 5  .التعلم المهني ألجل اجتياز االختبارات. 5
  .للغرض المهني

عدم االهتمام بمسائل االتصاالت والعالقات والمهارات . 6
  .الفردية 

زيادة االهتمام  بالشخصية والمهارات والسلوكيات من . 6
  .خالل التقدم والعروض الجماعية

  .إليداع والتعلم الذاتيشاركة الطالب في التعليم من خالل ام. 7  .تلقي الطالب المجرد للفنون المحاسبية . 7

إدخال الوسائل التقنية ونظم المعلومات في المناهج . 8  .عرض الوسائل التقنية نظريا بما فيها نظم المعلومات . 8
  .التعليمية المحاسبية 

تركيز المقررات االبتدائية المحاسبية على الدورة . 9
  .المحاسبية 

نموية ودورها تتناول المقررات االبتدائية للمحاسبة الت. 9
في عملية اتخاذ القرارات عالوة على تناول الجوانب 

  .المالية والدورة المحاسبية 
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  )2012السقا والحمداني، ( :التعليم المحاسبي في مجال التقنيات الحديثة دواعي الحاجة لالستفادة من

للمساهمة في توصيل الحاجة الى استخدام الوسائل التقنية الحديثة من قبل الهيئة التدريسية   -1
المادة العلمية المحاسبية بصورة أفضل من االعتماد على الطرق التقليدية، وبما يمكن أن 

  .يساهم في  خلق حالة من التفاعل مع الطلبة 
مكانية حث الطلبة على استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الحصول على المادة العلمية إ -2

مخزنة فيها بدالً من االعتماد فقط على المواد العلمية المحاسبية من مصادرها التقنية ال
بصورتها الورقية وما تتطلبه  من عناء في ذلك ، األمر الذي يمكن أن يساهم أيضاً في حث 

  .الطلبة وترغيبهم في ممارسة العمل المحاسبي من خاللها مستقبالً 
واستخداماتها في تسهيل فهم  المساهمة في تهيئة الطلبة في التعامل مع وسائل التقنية الحديثة -3

  :حيثالمادة العلمية المحاسبية وتطبيقاتها في المجاالت العلمية من 

االستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في حل المسائل المحاسبية التي تمثل تطبيقاً للجانب   . أ
 .النظري المحاسبي أثناء عملية التعلم

ارسة مهنة المحاسبة بعد التخرج، حيث إن االستفادة من  الوسائل التقنية الحديثة في مم  . ب
عمل المحاسب في بيئة تقنيات المعلومات يتطلب منه التعامل مع وسائل تقنيات 

 :خاللالمعلومات  من 

استخدام الحاسوب واألجهزة التي يمكن أن تلحق به في عمليات تسجيل البيانات وتحليلها  - 
  .وخزنها واستدعائها

لحاسوبية في تصميم وتشغيل البرامج المحاسبية الالزمة استخدام البرمجيات والبرامج ا - 
  .ألداء العمل  المحاسبين وكذلك في تطوير وتصميم نظم المعلومات المحاسبية

المساهمة في تصميم قواعد البيانات المحاسبية على مستوى الوحدة االقتصادية التي  - 
  .يعمل فيها

) االنترنت( معلومات الدولية التعامل مع الشبكات الحاسوبية بصورة عامة وشبكة ال - 
بصورة خاصة في التبادل االلكتروني  للبيانات، وكذلك في تسهيل التعامل مع كل من 
التجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية والنشر االلكتروني للقوائم المالية وغيرها من 

  ). 2012،حمدانيالسقا، وال( المجاالت التي استحدثت في بيئة  تقنيات المعلومات الحديثة
    : العالقة بين التعليم المحاسبي التقني ومهنة المحاسبة 

ومتبادلة بين حالة التعليم المحاسبي العام والتعليم المحاسبي التقني  إن العالقة وثيقة جداً
إذ أن صورة وتطور مهنة المحاسبة ترتبط ، وبين وجود مهنة المحاسبة بأي بلد من البلدان
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فالطريقة التي يتعلم فيها المحاسبون ودرجة تطور ، التعليم والتدريب المحاسبي مع جودة اًايجابي
ما يتلقوه من تعليم واالشتراطات المهنية والتعليمية التي يتعين استيفائها لاللتحاق بالمهنة وما 
يتوفر من فرص لمواصلة التعليم لها أهمية حاسمة للمهنة من زاوية قدرتها على النهوض 

ن جودة إوبالمقابل ف، بمحاسبين متميزين ا من خالل تزويده الملقاة على عاتقها بالمسؤوليات
أعلى جودة  التعليم المحاسبي مرتبطة بنوعية المهنة إذ من المتوقع أن يكون التعليم المحاسبي

التعليم المحاسبي التقني  من هنا يمكن القول بأن. عندما تحتل مهنة المحاسبة مكانة نوعية عالية
في مهنة متنامية  فاعالً نقطة البداية نحو التأهيل المهني للمحاسب بإعداده ليصبح عضواًيمثل 

على الدوام وتعمل على تنظيم نفسها وتوجب عليه مواصلة التعلم لتطوير المهنة ومواجهة 
      .)2007الربيعي،(المستجدة  المتغيرات التقنية واالقتصادية واالجتماعية

ات المحاسبة في المنشآت وأقسام المحاسبة في الجامعات إدار ىعلأن  متولي ويرى
العربية التي تستخدم أساليب محاسبية تقليدية أن تتحول إلي استخدام الحوسبة والرقمية بما 

وأن . إعادة تشكيل بيئة إدارات وأقسام المحاسبة ارات الالزمة لهذا التحول ويستلزم اكتساب المه
ني لألمام عبر توفير برامج تعليمية مبتكرة لكافة أفراد المجتمع دفع عجلة التعليم التقتعمل على 

  .)2004،متولي(  والمؤسسات الحكومية و شركات القطاع الخاص
تطورات الهائلة م المحاسبي، للالمؤسسات األكاديمية القائمة على التعلي مواكبة أن وترى الباحثة

وكيفية االستفادة منها،  ،التقنيات الحديثة  والسريعة التي تشهدها مهنة المحاسبة وخصوصاً في مجال
ممارسة حياته القادر على المؤهل و في إعداد المحاسب رئيس يلعب دوراً هاماً، ويساهم بشكل 

  .المهنية بشكل كفء
  

  :التأهيل المحاسبي المهني: ثانياً

ي إن التأهيل المهني الدولي في المحاسبة يعد مكمالً لما تم تناوله في الجامعات فف
الجامعات يتم تناول المفاهيم والمبادئ والقواعد العامة لكل تخصص، بينما يركز التأهيل المهني 
على تأهيل الفرد الستخدام تلك المفاهيم والقواعد في حياته، لتكون ممارساته المهنية ترجمة 

   .سريعة لتلك القواعد والمفاهيم
  

  :أهمية التأهيل المهني الدولي
ظمات المختلفة باتت تعمل في زمن العولمة فقد أصبح لها عالقات وألن الشركات والمن

وشراكات وأهداف تتجاوز الحدود المحلية ولتصل إلى النطاق الدولي، وبالتالي بات من 
الضروري حصول الكادر العامل في هذه الشركات والمنظمات على الجرعة المهنية والعلمية 

لتالي فالتأهيل الدولي يمنحه هذه الجرعة بشكل مكثف المناسبة للعمل وفقاً للنطاق الجديد، وبا
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رافد (ليكون ملماً بقواعد المعايير المحاسبية الدولية والقانون الدولي فيما يخص العمل التجاري
    .)2007لالقتصاد الوطني،

  )acc4sd.hooxs.com).www:أهم الشهادات الدولية في المحاسبة
  :CPAالمحاسب القانوني المعتمد 

هي : )Certified Public Accountant/ CPA( نجليزيةب القانوني المعتمد باإلالمحاس
شهادة تم تصميمها من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالواليات المتحدة إلضفاء صفة 

حيث يحظى من يحملونها باحترام المجتمع المحاسبي . االعتماد المهني العالمي للعاملين بالمجال
لى الفرصة الكاملة للتأهل للوظائف القيادية في مجالهم، كما أنها تضفي الصفة ويحصلون ع

المهنية على ممارساتهم في هذا المجال ويكون حامل هذه الشهادة متخصصاً في المحاسبة المالية 
  .والمراجعة الخارجية

  :Certified Management Accountant  (CMA) شهادة المحاسب اإلداري المعتمد

ذه الشهادة من معهد المحاسبين اإلداريين األمريكيين، ويكون حامل هذه الشهادة منح هت
  .وهو الخبير الذي يطلق عليه لقب صانع قرار. متخصصاً في المحاسبة اإلدارية واإلدارة المالية

  :  Certified Internal Auditor (CIA)شهادة المراجع الداخلي المعتمد 

المدققين الداخليين األمريكيين، ويكون حامل  مراجعين أووتمنح هذه الشهادة من معهد ال
هذه الشهادة متخصصاً في المراجعة الداخلية وتحليل المخاطر المختلفة التي تتعرض لها 

  .وهو الخبير الدولي الذي يطلق عليه لقب ضل المالك في شركاتهم أو أعمالهم. الشركة
  : Certified Financial Analysis (CFA) شهادة المحلل المالي المعتمد

وتمنح هذه الشهادة من معهد المحللين الماليين األمريكيين، ويكون حامل هذه الشهادة 
  .وهو خبير أسواق المال،)أسواق المال(متخصصاً في التحليل المالي وخاصة فيمل يتعلق بالبورصة

   ACPA: lwww.picta.ps)(شهادة محاسب عربي مهني معتمد

من عدد من قادة مهنة المحاسبة  م1984ي للمحاسبين القانونيين سنة تأسس المجمع العرب
العرب كهيئة محاسبية ويترأسها حالياً طالل أبو غزالة رئيس مجموعة طالل أبو غزالة الدولية 

  .وشركاه
ويلعب المجمع العربي للمحاسبين أيضاً دوراً هاماً في التنمية اإلدارية في الوطن العربي 

 Arabian Certified public مج محاسب عربي مهني معتمدمن خالل طرح برنا
Accountant )ACPA(  بالتعاون مع جامعة كامبردج والذي يفرز مجموعة من المحاسبين

  .المهنيين المؤهلين في قطاع األعمال وتعزيز االقتصاديات العامة في الوطن العربي

http://www.picta.ps
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 :التعليم المستمرمراكز   .ج

هل الطالب ويحضره للدخول في مهنة المحاسبة بمستوى عام إذا كان التعليم الجامعي يؤ
ويعد الهدف  . أو متخصص فإن التعليم والتدريب يجب أن يستمر خالل الحياة المهنية للمحاسب

 األساسي للتعليم المستمر هو تعزيز وتحسين الفعالية والكفاءة المهنية لممارسي مهنة المحاسبة

  .)The American Accounting Association Committee-OP.cit.-P178( والمراجعة
إن التعليم المستمر يعتبر ركيزة مهمة لكسب وزيادة المعارف الفنية والمهارات المهنية 
إذ أنه سيساعد المحاسبين على االطالع المستمر ومواصلة التعليم لتطوير القدرات المهنية 

يواكبوا التطورات الجديدة ومتابعة المعايير ليكونوا على اتصال دائم بالعملية التعليمية للمحاسبة ل
  .)188: 2008حسن، وآخرون،(المهنية الصادرة عنها

على اعتبار أنها (ونظراً للعالقة الوثيقة بين المحاسبة والمجتمع الذب تعمل ضمن نطاقه 
، فإن أي تغيرات تحدث في المجتمع البد وأن تؤثر على العمل المحاسبي، وبما )نظاماً مفتوحاً

ن هناك العديد من التغيرات المستمرة التي تحدث بما يتعلق بجميع األعمال، فإن الحاجة تبقى أ
مستمرة من قبل المحاسبة لكي تأخذ بنظر االعتبار كل التغيرات وتحاول االستفادة منها في سبيل 

  .باالحتياجات المتغيرة والمستمرة للمجتمع الذي تعمل ضمن نطاقه الوفاء 
محاسبة التواصل مع التغيرات العديدة التي تحدث في بيئة األعمال ولكي تستطيع ال

الحديثة وتساهم في تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية التي تعمل فيها، فال بد من العمل على 
استمرارية التأهيل العلمي والعملي لممارسي مهنة المحاسبة بصورة مستمرة وعدم البقاء على 

من خالل دراستهم في السنوات السابقة، وبما يعني أنه يجب المعلومات التي حصلوا عليها 
رشيد (:االهتمام بواصلة عملية التعليم المحاسبي من قبل ممارسي المهنة وذلك من خالل

  )2005ويحيى،
االلتحاق في الدورات التدريبية التي تقيمها الكليات أو وحدات التعليم المستمر أو  .1

 .الوحدات االقتصادية المناظرة
الندوات والمؤتمرات التي تساهم في مناقشة التطورات الحديثة في المعايير عقد  .2

 .المحاسبية الدولية
تشجيع ممارسي المهنة على إجراء البحوث التطبيقية في ضوء المشاكل التي    .3

يواجهونها أثناء عملهم، وتقديم المستلزمات المطلوبة من قبل الوحدات االقتصادية التي 
 .قبل الوزارات المتخصصة، أو من قبل نقابة المحاسبين والمدققين يعملون فيها، أو من

سواء الدراسة (تشجيع ممارسي المهنة في الوحدات االقتصادية بإكمال دراستهم  .4
األولية أو العليا من خالل عملية الترشح إلى المعاهد والجامعات ) الصباحية او المسائية

  .   وتقديم التسهيالت الالزمة في ذلك
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  بحث الرابعالم
  استخدام إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على  انعكاسات

  التعليم والتأهيل المحاسبي
  

  :أثر استخدام إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التعليم المحاسبي: أوالً
تعيش بيئة منظمات األعمال تحديات معاصرة متمثلة بانفجار اإلبداع المعرفي، وعولمة 

، واالنتشار الواسع لظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات، فرضت في مجملها مهمات األسواق
جديدة وتحديات أمام محاسبي اليوم والمستقبل لالستجابة لها من أجل المحافظة على جودة 

    ).2009العنزي،(.ةدمات التي تقدمها مهنة المحاسبوموثوقية الخ

لتطورات الهائلة والمتسارعة السيما  في فقد أدت االبتكارات التكنولوجية الحديثة وا
مجال استخدامها في العمل المحاسبي، إلى  تحسين األنشطة المحاسبية، والتمويلية، واإلجراءات، 
والسياسات المالية، كما ساعدت على تطوير جميع أوجه الوظائف المحاسبية كالقياس 

استخدام  باإلضافة إلى أن، ، والتدقيقاالقتصادي، واالبالغ المالي، والتخطيط، والرقابة االدارية
وشبكة المعلومات المحلية والدولية، والتطبيقات التكنولوجية تكنولوجيا المعلومات والحواسيب 

إلى تحويل أدى داخل المنشآت وتخطيط موارد المنشأة، والعديد من أشكال التجارية اإللكترونية 
ن الدور التقليدي المتمثل في صورة التجميع الطريقة التي تتم بها المحاسبة، تحرير المحاسب م

اليدوي للمعلومات المالية، إلى دور أكثر كفاءة وفاعلية يتمثل في صورة متخذ القرار أو الحكم 
، كما أنها غيرت من الطريقة التي تدار بها المنشأة واتخاذ على الخبرة والكفاءةالشخصي المبني 

أجل خدمة التقدم التكنولوجي الجديد، إذ أن المهنة التي  المفاهيم والطرق المحاسبية التقليدية من
  .ال تتكيف مع هذه التطورات تصبح بمعزل عنها

االستثمار في األصول المعرفية  وامتالك وتحويل إيجاد المعرفة ونحو  التحولفي ظل ف
جد المعرفة، والتحول نحو عمليات حل المشاكل، وعمليات اتخاذ القرارات، وعمليات االتصال، ن

أصحبت تعمل كمخزن أساسي للمعرفة، بنيته اإلنترنت ومواقع البرمجيات، وبهذا أن التكنولوجيا 
قد أتاحت المجال أمام  العديد من األشخاص  ذوي الكفاءات والمواهب المتعددة ليصبحوا فهي 

ثروة موارد لمنظمة األعمال من خالل مساعدتهم على إيجاد مصادر المعرفة وحل المشاكل، 
ضافة إلى توفير قاعدة بيانات مشتركة من أجل االتصاالت، والحصول على البيانات باإل

وهذا بدوره دفع بالقائمين على المؤسسات األكاديمية  ،سة الحقيقية حول البيئة الخارجيةالحسا
والمهنية لتحديد مهارات اإلبداع والبراعة واألهلية التكنولوجية في المفاهيم والتطبيقات 



  إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي

 - 74  -  
 

  الثانيالفصل 

ة مثل نظم التدقيق، التبادل االلكتروني للبيانات، التجارة االلكترونية، كمهارات التكنولوجي
  .ضرورية، لضمان النجاح في الحياة المهنية والعملية

هذا التحول الجديد إليجاد المعرفة والتركيز على استخدامها من ناحية أخرى فإن 
إليجاد القيمة والثروة مما  أساساًعتبر لرسملة في األفراد داخل المنشأة تاأن  الضمني يدل على

فإن نجاح االستثمار في رأس  منشأة ومن ثم نجاح مهنة المحاسبة، وعليهينعكس على نجاح ال
  )2005دهمش وأبو زور، ( : المال الفكري يتوقف على عاملين هما

 .الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في هذه العملية -1
  .المعلومات وتصورهم للواقع مختلفة الطريقة التي يعالج بها األشخاص -2

العلماء الكتشاف العالقة بين القدرات الحاسوبية وعمليات اإلدراك  ولهذا السبب فقد سعى
العامة لدى االفراد، وحيث أن االساس النظري لنظم المعلومات ونظم إدارة المعرفة ونظم دعم 

تلكون براعة وكفاءة تكنولوجية القرار يركز على التطور اإلداركي، فإن المحاسبين الذين يم
  .متكون مثل هذه القدرات والمهاراتستكون لهم نماذج إدراك مختلفة تماماً عمن ال ي

ة األعمال من دون استخدام للورق، ومستجدات ن التجارة اإللكترونية ومعالجإ وحيث
رات في اً خبتكنولوجية أخرى، قد أوجدت تحديات وفرص جديدة للمحاسبين الذين يمتلكون ايض

أن العديد من الوظائف التقليدية قد دمجت وشملت في نظم تتطلب خليط نظم المعلومات، نجد 
القاضي أبو زلطة، ( ة التكنولوجية والمحاسبية وهي نظم المعلومات المحاسبيةفجديد من المعر

إذ حاسبية، قد كان لتقنية المعلومات دوراَ أساسياً في تغيير طبيعة واقتصادية األنشطة الم، ف)2010
مام المحاسبين لتصميم وتطوير نظم المعلومات، إدارة أإلى خلق الكثير من الفرص  تأد أنها 

وهذا األمر تطلب ضرورة استعداد . نظم المعلومات، الرقابة عليها، وتقييم نظم المعلومات
لى  المحاسبين لتعلم مهارات جديدة متخصصة لمواجهة التغيرات التي يواجهونها، باإلضافة إ

صقل المهارة المحاسبية من أجل تحقيق المعرفة الواسعة والعميقة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، مما يعني أن على المحاسبين أن يمتلكوا فهماً الستخدام النظام وطبيعة 

  ).  2008حسن وآخرون،(تطور وتطبيق أنظمة المعلومات المحاسبية

التي  Accounting knowledgeمن المعرفة المحاسبية  إن المعرفة التقنية تمثل جزءا
يمكن أن تتكون نتيجة استخدام وسائل تقنيات المعلومات الحديثة في عمل نظم المعلومات 

ة إلمكانية تحقيق أقصى فائدة ممكنة من استخدام الساليب الداعمالمحاسبية، كما أنها تمثل أحد ا
ظم المعلومات المحاسبية، وبما أن تقنية المعلومات تقنية المعلومات الحديثة في مجاالت عمل ن

اإللمام بها وبكافة  - بالدرجة األساس-تمثل تحدياً حقيقياً لمهنة المحاسبة فإن األمر يتطلب
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التطورات التي تحدث في عملها، مما يؤكد مساهمة الوحدات االقتصادية في تكوين واكتساب 
المعلومات المحاسبية، ال سيما أن هذه النظم أصبحت المعرفة التقنية لكل القائمين على عمل نظم 

على تكنولوجيا المعلومات عند إجراء  هي السائدة في الوقت الحاضر، وتعتمد اعتماداً كلياً
ومعالجة العمليات المحاسبية، وتسجيل القيود المحاسبية، وإصدار التقارير المالية واإلبالغ 

  .)2005رشيد ويحيى،(المالي

مات المعاصرة تحتاج أن يكون العاملون فيها ومن ضمنهم المديرون وحيث إن المنظ
المهارة الكافية والوافية في مجاالت والتمويل، لديهم  ذيون والعاملون في مجال المحاسبةالتنفي

عمل الحواسيب ونظم المعلومات المحاسبية، فهي تحاول أن تستخدم وتوظف خريجي الكليات 
وقد أعلنت العديد من الجمعيات والمنظمات . هالت والمهاراتمن الذين يحملون مثل هذه المؤ

المهنية العالمية المتخصصة في مجال المحاسبة عن حاجتها إلى مفاهيم الحوسبة وتكنولوجيا 
المعلومات لتكون جزءا من المعرفة والمهارات والقدرات للمهن المحاسبية، وإن مثل هذه 

لمتخصصين في المجال المحاسبي ينبغي أن يكونوا الجمعيات والمنظمات تعلن بأن المهنيين ا
قادرين على تطبيق برامجيات التطوير والتحسين المنتجة مثل صفحات الجداول وبرامجيات 

القاضي ( محاسبية محددة، وأن يكونوا قادرين على تفسير وتكامل وتطبيق تكنولوجيا المعلومات
  )2010وأبو زلطة،

في مهنة المحاسبة خالل القرن الحالي تتطلب إن التغيرات الرئيسية  التي حدثت 
ضرورة إجراء تحديث في برامج التعليم المحاسبي وإعادة التفكير بشكل جدي بكيفية تحقيق 

لذلك على الجامعات أن . نجاح في برامج التعليم المحاسبي بفاعلية لتلبية احتياجات سوق العمل
بة وفق المفاهيم الجديدة من خالل تبني تعمل أوالً على تطوير مفهوم المحاسب ومهنة المحاس

مفهوم أن التعليم المحاسبي يهدف إلى خلق محاسب متمكن قادر على التكيف والتعامل مع 
المفاهيم المحاسبية وفق ما تقتضيه األنظمة االقتصادية واالجتماعية المعمول بها، فالنمو 

  ).2008حسن وآخرون،(ةالمتسارع لمهنة المحاسبة يحتاج إلى إثبات  هوية المهنة بقو

وعليه فإن انعكاسات تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة على أنشطة مهنة المحاسبة 
يستوجب ضرورة  قيام كل من المؤسسات األكاديمية والجمعيات المهنية  بدورها في كيفية 

دهمش ( :إعداد المحاسب الكفء القادر على مواكبة التطورات الحديثة وذلك من خالل
  ).2005وزور،وأب

بذل الجهود المركزة لتعظيم امتالك المعرفة وتحويلها وانتشارها في المنظمة والتأكيد  - 
  .على ضمان وجودها وموثوقيتها في الوقت المناسب والمالئم
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اتخاذ قرار جماعي للتعامل من حيث دقة اللغة ومستوى مفرداتها  وأدوات تكنولوجيا  - 
ى المعرفة المتخصصة في المحاسبة وتدقيق المعلومات وقاعدة البيانات إضافة إل

  .الحسابات
  .تضمين تكنولوجيا المعلومات والنظم المحاسبية المؤتمتة في تدريس المناهج المحاسبية - 
إعادة تصميم المنهاج المحاسبي والذي يتدرب فيه الطلبة على هذه التكنولوجيات  - 

يحة الضرورية لهم المستجدة، والعمل على تطوير مهارات التحليل السليمة والصح
  .لتحقيق نجاحهم في حياتهم العملية

حث الجمعيات المهنية على مراعاة معايير المحاسبة والمراجعة الدولية  لتلبية  - 
  .المستجدات الطارئة على مهنة المحاسبة والتدقيق

   :التأهيل المحاسبيمتطلبات المعرفة التكنولوجية الالزمة في : ثانياً

المحاسبة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين العديد من التحديات، والتي من تواجه مهنة 
وتعتبر تكنولوجيا المعلومات المحرك الرئيسي في . ضمنها  تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة

صياغة كل من الجودة الشاملة وإدارة المعرفة، حيث توفر التكنولوجيا األدوات التي تحدث 
دور المحاسبين من كونهم مجرد مسجلين ومعالجين الستراتيجيات األعمال إلى تحوالً كبيراً في 

اهمة بشكل فعال في جعلهم أكثر أهمية، لنجاح الشركات وتقديم البيانات التي تساعد في المس
  .إدارة المنشاة

لقد أصحبت إدارة البيانات وتبادل المعرفة في عصر تكنولوجيا المعلومات مسالة هامة 
سب، حيث ارتبط الحاسوب الشخصي بشبكة االنترنت، وأصبحت في الوقت الحاضر لدور المحا

وسائل االتصال متوافرة في عالم واحد، األمر الذي أدى إلى زيادة قيمة الشركة تقاس بقدرتها 
  . )2005دهمش وأبوزور،( على جمع واستخدام المعلومات 

اجمة عن عمليات الحوسبة، وتواجه منظمات األعمال تحوالت جديدة واسعة االنتشار، ن
والمتمثلة في التجارة االلكترونية، والنقود االلكترونية، والشيك االلكتروني، وتزايد عدد قنوات 

وكذلك تعتمد معظم نظم المحاسبة على تكنولوجيا المعلومات عند إجراء ومعالجة  .التوزيع
المالي نتيجة هذا التقدم الهائل عملياتها، وتسجيل قيودها المحاسبية، وإصدار التقارير واإلبالغ 

  .) 2010الصائغ،(في تكنولوجيا المعلومات

ونظراً لذلك فقد قامت هيئة األمم المتحدة بوضع متطلبات للمؤهالت المطلوبة من المحاسب 
ليصبح محاسبا دوليا، تتمثل بإحاطة المحاسب بمعرفة كافية حول المعرفة بتكنولوجيا المعلومات 

  :ليالنحو التاوهي على 
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  .في تكنولوجيا المعلومات) الهياكل ( النماذج  -
 .مفاهيم تكنولوجيا األعمال في نظم األعمال -
 .الرقابة الداخلية باستخدام األنظمة المحوسبة  -
 .معايير التطوير والتطبيق ألنظمة األعمال -
 .تبني اإلدارة وتطبيقاتها واستخدامها لتكنولوجيا المعلومات -
 .إدارة امن المعلومات -
 .اء الصناعي واألنظمة الخبيرةالذك -
  .التجارة االلكترونية -
  :استخدام إدارة المعرفة في التدريس والتأهيل المحاسبي: ثالثاً

في المجال األكاديمي لتدريس المحاسبة، لذا ) رأس مال تدريسي(تعتبر المعرفة أصل هام 
رها في المنظمة، فهي  بحاجة إلى مزيد من الجهود من أجل تعظيم حيازتها وتحويلها وانتشا
لهذا فان االهتمام . وضمان وجودها وموثوقيتها  في الوقت المالئم والمناسب لمتخذي القرارات

بدقة اللغة ومفرداتها، وأدوات تكنولوجيا المعلومات، وقاعدة البيانات إلى جانب المعرفة 
من أجل المتخصصة في المحاسبة وتدقيق الحسابات، أصبح ضرورة ال بد من الحرص عليها، 

  ).2005دهمش وأبو زور، (   وأساليب تدريسها، وتحسين وتطوير النظم المحاسبية، تحسين المحاسبة

  : إدارة المعرفة كوسيلة للتأهيل المحاسبي العالمي: رابعاً

الحصول على المعلومات الصحيحة لألشخاص المعنيين " توصف إدارة المعرفة أحياناً بأنها 
   ( lamont ,2004)" الذي يساهم في اتخاذ القرارات السليمة  وفي الوقت المناسب، األمر

قد ارتبط بالبرمجيات التي قد أتمت عملية " إدارة المعرفة" وبالرغم من أن مصطلح 
المعرفة ، فإن أمناء مكتبات الشركات والجامعات وأخصائي المعلومات يستطيعوا إدارة تجميع 

أي معلومات يريدها عمالئهم وأي مصادر  وتوزيع المعلومات الحساسة بناء على معرفة
فتنمية الموارد البشرية وإدارتها هي نقطة مركزية في  .للمعلومات يمكن أن تلبي احتياجاتهم

إدارة المعرفة في أي برنامج دراسي، ألنها تعمل على تنمية المعرفة وتشجيع المشاركة فيها 
 .ل المناسب وحمايتها والحفاظ عليهاوتشخيصها وتحديد مصادرها باإلضافة إلي تجديدها بالشك

المشاركة فيها، (ويمكن للبرامج التدريسية أن تساهم بشكل فعال في تحقيق مهام إدارة المعرفة
وذلك من خالل ربط التدريب العملي ) تشخيصها، تحديد مصادرها، وتجديدها والمحافظة عليها
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راسية المحاسبية وغيرها من المواد على الحاسوب واالنترنت وتكنولوجيا المعلومات بالمواد الد
  ).2005دهمش وأبو زور، ( . والمجاالت المعرفية المتداخلة فيها

وحيث أن منظمات األعمال تشهد مستجدات ومتغيرات حديثة أبرز معالمها الثورة 
التكنولوجية ونظم المعلومات وشبكات الحواسيب، فان مسايرة المنظمات لهذه التطورات يعد 

  .لبقائها واستمراريتها ضمانا كبيراً

إن التغيرات الرئيسية التي حدثت في مهنة المحاسبة خالل القرن الحالي السيما في مجال 
تقنية المعلومات واستخداماتها العديدة في العمل المحاسبي، مما يستدعي ضرورة تسلح محاسب 

تخصصه  أن يكون على دراية ومعرفة في مجالو .اليوم والمستقبل بمهارات إبداعية 
من أجل  وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المرتبطة بالمحاسبة والبيئة التي تعمل فيها المحاسبة

اتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، وهنا يأتي دور الجامعات والمعاهد التجارية بالعمل على تطوير 
المحاسبي مفهوم المحاسب ومهنة المحاسبة وفق المفاهيم الجديدة من خالل تبني مفهوم التعليم 

يهدف إلى خلق محاسب متمكن قادر على التكيف والتعامل مع المفاهيم المحاسبية وفق ما تقضيه 
المتسارع لمهنة المحاسبة يحتاج إلى إثبات األنظمة االقتصادية واالجتماعية المعمول بها، فالنمو 

المحاسبي  وهذا بدوره يتطلب ضرورة إجراء تحديث في برنامج التعليم  .هوية المهنة بقوة
وإعادة التفكير بشكل جدي في كيفية تحقيق نجاح برامج التعليم المحاسبي بفاعلية لتلبية احتياجات 

  )2008حسن وآخرون،( سوق العمل

لذا على الجامعات أن تعمل على إتاحة فرصة التعلم للطلبة، لتنمية معلوماتهم وتطوير   
نية وهيكلية مرنة، وتكنولوجيا ونظم معلومات مهاراتهم وقدراتهم التكنولوجية، واستخدام نماذج ف

ووسائل اتصال وابالغ مالي متطور لما يستجد في هذا العالم، إضافة إلى أن إدارة المعلومات 
يمكن أن تجمع بيانات دقيقة وتحافظ عليها، ولكنها تحتاج إلى معالجة وتحليل أكثر من أجل 

تخاذ إدارة المعرفة تتضمن اأن تزودها تحويل المعلومات إلى معرفة، والمنافع التي يمكن 
القرارات المتسارعة، والتفكير اإلبداعي، واتصاالت خارج وداخل المنظمة، وتطبيق تكنولوجيا 
المعلومات من قبل االشخاص الذين يدركون الفرق بين المعلومات والمعرفة، ويكونوا قادرين 

  .مابدرجة أفضل لتقرير كيفية إدارة كل منهما والرقابة عليه

كما يجب على تكنولوجيا المعلومات تفهم أن المعرفة تعتمد بدرجة عالية على األفراد، 
وحتى تكون هذه المعرفة ناجحة، يجب أن تكون تطبيقاتها على العاملين من أجل تحقيق أهداف 
المنظمة، كما تتركز على مطبقي تكنولوجيا المعلومات والعمل مع أقرانهم في األقسام األخرى 

  )2005دهمش وأبو زور، (. منظمة من أجل إيجاد حلول ديناميكية إلدارة المعرفةفي ال
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  الثالثالفصل 

  واقع التأهيل احملاسبي يف فلسطني
v مقدمة 
v في فلسطين يالتأهيل المحاسب: المبحث األول 

 )األكاديمي، والمهني(
 
v  فلسطين  بورصةنبذة عن : المبحث الثاني

  .لألوراق المالية
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  ثـل الثالـالفص
  واقع التأهيل المحاسبي في فلسطين

  :مقدمة

نظراً ألن فلسطين تعتبر واحدة من الدول التي تهتم باللحاق بركب الحضارة 
حاسبة والمراجعة من خالل االهتمام والتقدم، فهي تسعى إلى تطوير مهنة الم

بالعنصر البشري، وذلك من أجل أن  تتمكن هذه المهنة من القيام بدورها المنشود 
  .في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية

تسعى الباحثة في هذا الفصل إلى التعرض لواقع التأهيل المحاسبي لذا 
الوقوف على نشأة بورصة فلسطين في فلسطين، ومن ثم ) األكاديمي والمهني(

وقد . لألوراق المالية، وأهدافها، وواقع التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجة فيها
  :تم تقسيم الفصل إلى مبحثين على النحو التالي

 )األكاديمي، والمهني( في فلسطين يالتأهيل المحاسب: المبحث األول
  .ق الماليةفلسطين لألورا بورصةنبذة عن : المبحث الثاني
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  المبحث األول
  )األكاديمي، والمهني( التأهيل المحاسبي في فلسطين

  :تمهيد

كغيرها من المهن األخرى كالطب والهندسة، لها دورها مكانتها  تعتبر مهنة المحاسبة
وأهميتها في المجتمعات سواء النامية منها أم المتطورة، وذلك للدور الهام والمميز للمهنة في 

ية وتطوير االقتصاديات المحلية عبر ما توفره من معلومات مناسبة، تشكل األساس لعملية تنم
  .كثير من مستخدمي هذه المعلومات اتخاذ القرار المالي واالقتصادي من قبل ال

دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها  اونظراً لهذه األهمية فقد أفردت له
نية محلية ودولية تعقد االمتحانات التأهيلية لعضويتها، وقواعدها، وأسست لها جمعيات مه

وتحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها، والقيام بكل ما 
 من شأنه تقدم وحماية سمعة المهنة سواء فيما يتعلق بالممارسة المهنية أو الخدمة

  .)2010البحيصي،(
مع تطور الزمن، فإن عملية التأهيل المحاسبي ال بد لها  ولما كانت المحاسبة علم يتطور

تتناسب مع تطور المهنة نفسها وتطور العلوم  هي األخرى بعمليات تقييم وتطوير وأن تمر
والمهن األخرى المرتبطة بها وكذلك تطور حاجات الفئات الذين تخدمهم مهنة المحاسبة، وتطور 

  .حاجات سوق العمل

من الدول التي تحرص على اللحاق بركب التقدم، فهي بحاجة  وحيث إن فلسطين كغيرها
إلى مثل هذا التقييم والتطوير لعملية التأهيل المحاسبي، وذلك من أجل إعداد وتأهيل وتخريج 

ل من الكفاءات المهنية القادرة على المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية، وسد حاجات سوق العم
  .الخريجين في مجال المحاسبة

  

  :في فلسطین التأھیل المحاسبي األكادیمي: وًالأ

  :واقع التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية

لعبت الجامعات والكليات المتخصصة في العالم دوراً متميـزاً فـي نشـر المعـارف     
المحاسبية وإعداد أجيال من المحاسبين المسلحين بأحدث العلوم المتعلقة بالمهنة، وكان ألسـاتذة  

 .ميين الفضل الكبير في نشر الفكر المحاسبي وتطويره في كثير من دول العالميات واألكادالجامع
وكان هذا الدور متميزاً في الوطن العربي النعدام المنظمات المهنية أو ضعف دورها إن وجدت 

  .)جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية(   في المساهمة بشكل واضح في هذا المجال



  واقع التأهيل المحاسبي في فلسطين

 - 82  -  
 

  الثالثالفصل 

الجامعات الفلسطينية نجد أنها تـأثرت بشـكل كبيـر بـالواقع السياسـي       بالنظر إلى
واالقتصادي واالجتماعي مما أدى إلى ضعف الموارد المادية والكوادر األكاديميـة واإلداريـة،   

  .)www.al-ayyam.com( وضعف الكوادر المساندة للعملية التعليمية،
عات الفلسـطينية لـديها أقسـام    نجد أن الجامفي فلسطين التعليم المحاسبي وعن واقع 

تأسس سـنة  الذي قسم المحاسبة في جامعة بيرزيت  يعتبرو ، بتخريج المحاسبينللمحاسبة تقوم 
بجامعة   هو قسم المحاسبةف أما أحدثها ،لمحاسبة في الجامعات الفلسطينيةهو أول أقسام ا ،1978
من حيث عدد الطالب فهـو  أما أكبرها و ،سنواتعمره أربعة  يتجاوز والذي ، بغزة  األقصى

فـي  وهو أول قسم يمنح درجة الماجستير في المحاسبة  ،قسم المحاسبة بالجامعة اإلسالمية بغزة
  .فلسطين

 سـوق حتياجات مة خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية الءمال مدى عنو
الت اح في مجيعانون من ضعف واض  المحاسبين ن هؤالءأ العمل المحلي فقد اثبت بحث علمي

وبناء على دراسة أجريت  ).2005زعرب،( التخصص واستخدام الحاسوب وضعف القدرة التحليلية
خريج فقد أظهرت النقص الحاد بين المادة المحاسبية المدروسة وبين التطبيق العملي  100على 

التطور  والممارسة المحاسبية الميدانية في الشركات، ومؤسسات القطاعين الخاص والعام في ظل
إال أن هـذا ال يمنـع   . التكنولوجي وازدياد حجم استخدام البرامج االلكترونية والتقنيات الحديثة

ـ  اوجود العديد من الكفاءات التي أثبتت نفسها في مج ن خريجـي هـذه   الت العمل الميـداني م
  )ayyam.com-www.al( الجامعات

  )دليل الجامعات الفلسطينية:( المحاسبي جأهداف البرنام

  :إلى تحقيق األهداف التاليةي المحاسبيسعى البرنامج 
  .          اكتساب المعرفة العلمية بالمحاسبة وبيئة األعمال التجارية -1
 .إكساب الطالب للمهارات الالزمة لمزاولة مهنة المحاسبة -2
المحاسبة مثل الحصول على شـهادة  تأهيل الطالب الجتياز امتحانات التأهيل المهني في  -3

 . البريطانية   ACCAأو CAP األمريكية 
 .تأهيل الطالب الجتياز امتحانات القبول بالدارسات العليا -4
 .تأهيل الخريج لمزاولة العمل في المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين  -5

وأخـالق وآداب  غرس القيم األخالقية السليمة في الخريج بما يدعم بقوة التزامه بقواعد  - 6
 .المهنة 

   

http://www.al-ayyam.com
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  )1.3(  جدول رقم

  في الجامعات الفلسطينية أهم المساقات المطروحة في البرنامج المحاسبييوضح 
  الساعات المعتمدة  رقمه  المساق  م

  ACTE 2301 3  )1(محاسبة تكاليف    .1

  ACTE 2304 3  )2(محاسبة تكاليف    .2

  ACTE 2302 3  )1(محاسبة متوسطة    .3

  ACTE 2303 3  )2(محاسبة متوسطة    .4

  ACTE 3301 3  محاسبة في اإلسالم   .5

  ACTE 3302 3  محاسبة حكومية وقومية   .6

  ACTE 3305 3  محاسبة المصارف والمصارف اإلسالمية   .7

  ACTE 4302 3  المحاسبة الدولية   .8

  ACTE 4303 3  محاسبة الضرائب   .9

  ACTE 4308 3  محاسبة متقدمة   .10

  ACTE 4306 3  )1(مراجعة الحسابات    .11

  ACTE 4307 3  )2(جعة الحسابات مرا   .12

  ACTE 4311 3  محاسبة المنشآت الخدمة   .13

  .المذكورة عمادات القبول والتسجيل في الجامعات الفلسطينية: المصدر

  ) 2.3( جدول رقم 
  یبین إجمالي عدد المسجلین والخریجین بأقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطینیة

  بالجامعات الفلسطینیة حسب إحصائیات عمادات القبول والتسجیل

  الموقع  اسم الجامعة
 إجمالي عدد المسجلين

حتى بداية الفصل األول 
  م2012/2013

حتى إجمالي عدد الخريجين 
 2012نهاية الفصل الصيفي 

  م 2011/
  3313  740  غزة  الجامعة اإلسالمية

  2078  900  غزة  جامعة األزهر

  4257  928  غزة والضفة  جامعة القدس المفتوحة

  110  439  غزة  ة األقصىجامع

  -   84  غزة  جامعة غزة

  -   76  غزة  جامعة فلسطين

  1970  371  الضفة الغربية  جامعة بيرزيت

  3079  737  الضفة الغربية  جامعة النجاح

  917  323  الضفة الغربية  جامعة الخليل

  1540  224  الضفة الغربية  جامعة بيت لحم

  المذكورة الفلسطينيةعمادات القبول والتسجيل في الجامعات  :المصدر
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أنه برغم توجهات الجامعات الفلسطينية نحو األخذ بنظم وتطبيقات إدارة  وترى الباحثة
والتحديات التي التغيرات حجم أن  المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في المجال األكاديمي، إال

ولوجيا المعلومات مهنة المحاسبة والناجمة عن العولمة، التجارة االلكترونية وثورة تكن تشهدها
واالتصاالت تجعل واقع التعليم المحاسبي الحالي قاصراً عن تلبية  متطلبات سوق العمل، وال 

لذلك ، لكامل مع الواقع العملي المطلوبيرقى إلى المستوى الذي يمكن خريجيه من االنسجام ا
اً ضرورياً يتطلب فإن مسألة التغيير والنهوض بالتعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية أمر

استجابة المسؤولين في المجتمعات األكاديمية للقيام بدورهم نحو االهتمام بتطوير التعليم 
من حيث اعتماد فترة التدريب العملي كجزء من البرنامج المحاسبي ، باإلضافة إلى المحاسبي، 

ساليب التدريس بالشكل التنويع في أوالتحليلية، و التركيز على تعليم الطلبة المهارات الحاسوبية،
بة في العملية التعليمية بفاعلية، وذلك من أجل تقليل الفجوة بين الذي بسمح بمشاركة الطل

وممارسي ) المحاسبين(احتياجات سوق العمل، ومهنة المحاسبة من جهة، وخريجي الجامعات 
  . المهنة من جهة أخرى

  

  :التأهيل المحاسبي المهني في فلسطين: ثانياً

  :نشأة وتطور استخدام البرمجيات المحاسبية االلكترونية في فلسطين نبذة عن

بدأ ظهور البرمجيات المحاسبية االلكترونية في فلسطين في مطلع الثمانينات، حيث 
وقد كان اهتمامها بإعداد برمجيات . كانت شركة جدعون من أوائل الشركات في هذا المجال

  .سسات الحكوميةمحاسبية إلكترونية خاصة بالبلديات والمؤ

وفى نهاية الثمانينات بدأ ظهور البرمجيات المحاسبية االلكترونية الخاصة بالشركات، 
وكانت في البداية برنامج يعالج النظام المالي وبرنامج يعالج النظام المخزني، وبرنامج يعالج 

هرت برامج الرواتب، وكانت جميعها برامج منفصلة ال ترابط بينهما، ثم تطور األمر إلى أن ظ
محاسبية الكترونية خاصة بالشركات  شملت االرتباط بين النظام المحاسبي ونظام المخازن 

  :ومن أمثلة البرامج المحاسبية في فلسطين. ونظام الرواتب، ونظام الفواتير وغيرها

،  نظام المحاسب الذكي للمحاسبة واإلدارة، نظام المحاسب السحري، نظام الممتاز للمحاسبة
األصيل الذهبي للمحاسبة واإلدارة، نظام الشامل للمحاسبة، نظام الميزان للمحاسبة، نظام نظام 

  . ديمارس للمحاسبة، نظام بيسان للمحاسبة
  

  ) 2007القاعود،(: أهم البرامج التطبيقية المحوسبة في فلسطين

  :نظام المحاسب الذكي للمحاسبة واالدارة  -1
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ل األعمال والمحاسبين على إدارة أعمالهم بشكل سهل ويهدف هذا البرنامج الى مساعدة رجا
  .ومنظم وسريع وبكفاءة

  : نظام المحاسب السحري   -2 

  ويعالج برنامج المحاسب السحري جميع االمور والمتطلبات المحاسبية واالدارية والرقابية 

   :نظام بابل للمحاسبة واإلدارة -3

طيات والسرعة في اإلنجاز، واستخراج ويتماز نظام بابل بسهولة االستخدام ودقة المع
ويتعامل نظام . التقارير ودائم التطور، ويتناسب مع احتياجات الشركات الحالية والمستقبلية 

في بيئة " بابل"ويتعامل كذلك بعدة مخازن، ويعمل برنامج . بعدد النهائي من العمالت" بابل"
ويعمل من خالل . DOSوكذلك في بيئة  ، windows  NT/95/98/2000/xpعمل 

  .(Net Work –lan)جهاز فردي أو شبكات 

  :نظام الممتاز للمحاسبة  -4
ويمتاز بسهولة االستخدام ودقة المعطيات والسرعة في االنجاز، واستخراج التقارير ودائم 

  . التطور وما يتناسب مع احتياجات الشركات الحالية والمستقبلية 

ويعمل من خالل جهاز فردي أو  windows 9x/xp, DOCويعمل نظام الممتاز في بيئة 
بعمالت الشيكل، الدوالر، الدينار، " الممتاز " ويتعامل  .(Net Work –lan)شبكات 

بعدة مخازن، ويعالج الممتاز جميع االمور والمتطلبات " الممتاز" واليورو، كما  يتعامل 
  .المحاسبية واالدارية والرقابية

  :واإلدارة  نظام األصيل الذهبي للمحاسبة -5

ليعطي للمستخدم   Windows 95/98/NTوصمم االصيل خصيصا ليعمل تحت بيئة 
  .سهولة التعامل مع النظام مستفيدا بكامل قدرات النوافذ 

 
 )2007القاعود،( :مميزات البرمجيات المحاسبية االلكترونية في فلسطين

  :ليتتميز البرامج المنتجة بواسطة شركات البرمجة في فلسطين بما ي

سهولة االتصاالت مما يمكن من ربط فروع الشركة المتباعدة من خالل وسائل االتصال 
  .المتاحة

  DOS. ،وكذلك في بيئة Windows NT/95/98/2000/xpتعمل البرامج في بيئة عمل -1
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 .بيئة عمل ثنائية اللغة مع دعم كامل باللغتين العربية واالنجليزية -2

 .د البيانات المعتمدة لدى معظم الشركاتدعم شامل لمعظم أنواع قواع -3

إمكانية تعدد تنفيذ المهام داخل التطبيقات المختلفة والتي تم تبسيطها عن طريق خاصية  -4 
 ).MDI(واجهات التطبيق متعددة المستندات

بعض البرامج بها نظام عالي ودقيق للحماية والرقابة، مع إمكانية التحكم المركزي في  -5
 .خدمينصالحيات المست

 .معايير حماية وتأمين المعلومات بمستويات متعددة ومختلفة -6

احتساب تكلفة البضائع بدقة عالية وبشكل تلقائي، حيث يتم تحميل المشتريات على مراكز  -7
 .التكلفة

اإلدارة  -9تحليل البيانات بواسطة الرسم البياني، واستخراج العديد من التقارير التي تخدم  -8
لقرار، مع إمكانية تحديد عدة معايير الستخراج التقارير وتحليل البيانات من في اتخاذ ا

 .داخل التقارير

 .إمكانية معاينة التقارير والتنقل في صفحاتها المختلفة قبل إعطاء أمر الطباعة - 10

  . (Microsoft Office)إمكانية تصدير التقارير لبرامج  - 11

  للزبائن والموردين، وذلك بواسطة البريد االلكتروني إرسال التقارير والكشوفات مباشرة - 12

(E-Mail). 

إمكانية التعامل بعمالت مختلفة مع سهولة التحويل من عملة ألخرى واحتساب فرق العملة - 13 
  .بدقة متناهية

  .يتوافق مع متطلبات الشركات متعددة النشاطات والفروع - 14

  .ولة االستخدامغنية بإمكانياتها المتنوعة والمتميزة بسه - 15

  .تزويد الواجهات التطبيقية بأفضل الميزات المتاحة في بيئة ويندوز - 16

للعمل في مختلف الشاشات، حيث تمكن المستخدم من  شرائط أدوات متناسقة ومرتبطة - 17
  .تنفيذ العديد من المهام بطرق مختصرة

عن حالة ومدى إنجاز  ،إلبقاء المستخدم على إطالع دائم(Progress Pars)عدادات قياس - 18
  .المهام المعقدة
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  .سرعة استجابة األوامر واسترجاع وعرض المعلومات - 19

  .أداة لتنفيذ المهام المختلفة بغض النظر عن أماكن تواجدها - 20

  .حتياطية عن البيانات واسترجاعها بواسطة البرنامج نفسهاإمكانية عمل نسخ  - 21

  .يص فئات سعرية لكل صنفمع إمكانية تخص طرق مرنة للتسعير، - 22

  .تصنيف وتبويب الزبائن واألصناف بمجموعات وضمن مستويات مختلفة - 23

  .إمكانية تعريف بدائل لكل صنف - 24

  .نظم إعدادات فعالة إلنشاء دليل حسابات، وألنواع كافة الحسابات بمستويات متعددة - 25

حفظ السندات والقيود بشكل حماية المستخدم من الوقوع في الخطأ، من خالل إمكانية  - 26
  .مؤقت، ومن ثم ترحيلها للحفظ الدائم

، وتكنولوجيا  )العميل -الملقم( تم تصميم أنظمة المحاسبة اإللكترونية باعتماد تكنولوجيا - 27
  .قواعد البيانات العالئقية

نظام محاسبي متكامل، يمكنك من فتح ملف األصول الثابتة والمشتريات والمبيعات  - 28
  .ازن، مع إمكانية االحتفاظ ببيانات األصول والموردين والزبائن واألصنافوالمخ

يقوم البرنامج بتسجيل حركة السداد للموردين نقداً أو شيكات صادرة، وحركة التحصيل  - 29
  .من الزبائن نقداً أو شيكات واردة

ى ل مشروع عل\إمكانية تعريف موازنة لكل حساب ومشروع، مع إمكانية مسك حساب - 30
حدة،  جنباً لجنب مع مسك حسابات الشركة بأكملها، وإصدار الوضع المالي الحقيقي 

  .المتأتي من العمل لكل مشروع
  :الجمعيات المحاسبية المهنية في فلسطين - 2

هناك العديد من المنظمات المهنية العالمية التي ساعدت بشكل فعال في تطوير المحاسبة 
 ،)AICPA(والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين  ،)AAA( كالجمعية المحاسبية األمريكية

في الواليات المتحدة األمريكية، ومعاهد  )FASB(ومجلس قواعد ومعايير المحاسبة المالية 
المحاسبين القانونيين في كل من انجلترا وكندا واستراليا، والتي تعمل جميعاً على تطوير علم 

وتقديم التوصيات، ووضع المبادئ المحاسبية التي مكنت  المحاسبة بالقيام بالبحوث والدراسات
لهذا العلم من مسايرة التطوير االقتصادي، وخاصة إدارة الوحدات االقتصادية، والمستثمرين، 

  .والمجتمع
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كما ساعدت هذه المنظمات على حل كثير من المشاكل المحاسبية اإلجرائية من خالل وضع 
وى أداء الشركات وعرض البيانات الخاصة بها على قواعد ثابتة وأسس موحدة لقياس مست

  .)24: 1996الحيالي، ( الجمهور 

من ناحية الجمعيات المهنية في فلسطين فتوجد ثالث جمعيات مهنية تعني بمهنة 
المحاسبين وتدقيق الحسابات، اثنتان منها في قطاع غزة وهي جمعية المحاسبين والمراجعين 

وواحدة في  .1997، وجمعية مدققي الحسابات في العام 1979الفلسطينية والتي تأسست عام 
  . 1986الضفة الغربية وهي جمعية مدقق الحاسبات القانونية والتي تأسست في العام 

وقد اقتصر دور الجمعيات المذكورة على الدور النقابي والسياسي باإلضافة إلى تطوير 
متنوعة، دون أن يكون ألي منها دور قدرات المحاسبين ومدققي الحسابات عبر دورات تدريبية 

كبير يذكر في تنظيم المهنة قبل إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني بقانون جديد ينظم مهنة 
والذي نص على إنشاء جسم حكومي يعرف  2004/9تدقيق الحسابات في فلسطين يحمل رقم 

. ة تدقيق الحساباتباسم مجلس تنظيم مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين يشرف على تنظيم مهن
وقد أعطى هذا القرار نوعاً ما من الدور لجمعية مدققي الحسابات الموجودة في قطاع غزة دون 

  ).2010البحيصي، ( باقي الجمعيات المهنية 

  

  ): ( httpllwww.paaa.pslجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية

ة  فلسطينية تتمتع بالشخصية جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية هي جمعية مهني
  .المعنوية وبذمة مالية مستقلة ولها حق التصرف في األموال والديون

ومهنتي المحاسبة والمراجعة تأسست في ، تهتم هذه الجمعية بشؤون المحاسب والمراجع 
وتتخذ من مدينة ، ومقرها الرئيس في مدينة القدس ، في مدينة غزة  1979آذار مارس عام 

  .مؤقتا لها غزة مقرا 

وهي مسجلة لدى . و للجمعية مقر في مدينة غزة ويتوقع أن يكون لها مقراً في رام اهللا
لسنة ) 1(وأعيد توفيق أوضاعها وفقا لقانون رقم ،  1947وزارة الداخلية الفلسطينية تحت رقم 

  .م  30/5/2001بتاريخ  2000

والمراجعين القانونيين  وقد عرفت الجمعية في عهد االحتالل باسم جمعية المحاسبين
، 1985العرب ،كما أن الجمعية عضو في االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب منذ عام 

وحصلت الجمعية على عضوية مراقب في لجنة معايير التقييم الدولية التي انعقدت في بلجيكا 

http://www.paaa.ps
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وقد .2000العام أواخر   IFACكما تقدمت الجمعية لالتحاد الدولي للمحاسبين  2002،/17/9
  .محاسب ومحاسبة 6930ما يزيد عن  2013بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام 

  
  :أهداف الجمعية

  .والعلمية زاولتها وفقا للمعايير العمليةرفع مستوى المهنة ووضع القواعد السليمة لم -1

 .لكرفع المستوى المهني للمحاسب بكافة الطرق والوسائل التي تكفل ذ -2

 .إيجاد الحلول السليمة للمشاكل والموضوعات المهنية المختلفة  -3

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

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

 .السليمتوعية الجمهور بأهمية وفوائد التطبيق المحاسبي -6
  :أنشطة الجمعية

الثقافية، االجتماعية، –تقدم الجمعية العديد من األنشطة والخدمات على جميع األصعدة 
وتنبري للدفاع عن حقوق ومصالح المحاسبين العاملين في  - العلمية، الرياضية، المهنية

العاملين العامة، والخاصة، والخيرية، وتسعىالدفاع عن حقوق ومصالح المحاسبين : القطاعات
  .في القطاعات العامة والخاصة والخيرية 

وتقدم للمحاسبين كل ما هو ، وتسعى لتوفير فرص العمل للمحاسبين الباحثين عن عمل 
  .مستجد من تطورات في مجال المحاسبين والمراجعة

وتسعى إلى إقامة عالقات جدية مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المهنية 
كما تسعى إلى القيام ، قيقا ألهدافها الراقية إلى تعزيز المحاسب وتطوير المهنة والحكومية تح

وتعمل على إرساء ، باألنشطة التي تذكي روح التعاون والتعارف والتالف والمحبة بين أعضائها 
  .مبادئ وقواعد أخالقيات المهنة في نقوس المحاسبين لتطبيقها فعليا فيما بينهم 

 www.pacpa.psl)  (: ات القانونيين الفلسطينيةجمعية  مدققي الحساب

جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية هي جمعية مهنية فلسطينية مستقلة ماليا أو    
لسنة ) 9(من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ) 17(إداريا، ومؤسسة بموجب المادة رقم 

عضو حتى بداية عام  205لغ عدد أعضائها حوالي والكائن مقرها مدينة رام اهللا كما ويب 2004
2013  .  

http://www.pacpa.ps
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  : نشأة الجمعية

) 5026(تحت الرقم  1995تأسست جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية سنة 
بموجب الترخيص الصادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية وفقا ألحكام قانون الجمعيات الخيرية 

، كما وتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ذات استقالل 2000لسنة ) 1(والهيئات األهلية رقم 
مالي وإداري ويحق لها امتالك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية 

  .الالزمة لتحقيق أهدافها

أعضاء بشكل ) 9(وفقا للنظام الداخلي للجمعية يدير الجمعية هيئة إدارية منتخبة تتكون من 
ي لمناقشة األمور التي تهم الجمعية، كما ويتم تشكيل لجان متخصصة تغطي مجاالت عمل دور

  :  كما يليالجمعية وهي 

 .لجنة التعليم المستمر •
 .لجنة البحث العلمي •
 .لجنة االمتحان •
 .لجنة العالقات الخارجية •
 .لجنة السلوك المهني •
 .لجنة العضوية •
 .اللجنة التأديبية •
 لجنة صندوق التقاعد •

  : ف الجمعية أهدا

تهدف جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية إلى رفع المستوى العلمي والعملي 
  :خالل للممارسة المهنية في فلسطين من 

  .تطوير مستوى الكفاءة العلمية والمهنية لألعضاء  •
تنمية وتوثيق روح التعاون بين أعضاء الجمعية ورعاية مصالحهم وتدعيم استقاللية  •

 .اء العامليناألعض
المحافظة على آداب وسلوكيا ت المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارسات والمساهمة  •

 .في تطويرها بما في ذلك القيام بإعمال التدريب على إعتاق التدقيق
 .تشجيع ورعاية البحث العلمي في المجاالت المهنية المختلفة •
عاية مصالحهم وتدعيم استقاللية تنمية وتوثيق روح التعاون بين أعضاء الجمعية ور •

 .األعضاء العاملين
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 .عقد الدورات التدريبية الهادفة لرفع ورقي المهنة في فلسطين  •
 .عقد المؤتمرات والندوات وورشات العمل في المواضيع ذات العالقة في المهنة  •
على  التنسيق مع االتحادات المحلية العربية والدولية والتي لها عالقة بالمهنة والحصول •

 .عضويات تلك االتحادات
العمل على تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية وقواعد  •

 .وآداب وسلوكيات المهنة الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين
توفير الخدمات االجتماعية والصحية وعمل نظام للضمان االجتماعي لألعضاء والعمل  •

 .اء صندوق التقاعدعلى إنش
  :دور الجمعيات المهنية في التأهيل المحاسبي المهني

أما عن مدى مساهمة الجمعيات المهنية في فلسطين في  تطوير التأهيل المحاسبي 
المهني من أجل مواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها مهنة المحاسبة فإنها تعتمد في هذا 

الموجهة للمحاسبين كما هو الحال في جمعية المحاسبين المجال على نظام الدورات التدريبية 
  .والمراجعين الفلسطينية بغزة، وجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية بغزة

وقد تمكنت الباحثة من الحصول على أسماء بعض هذه الدورات وهي موضحة بالجدول 
  :المبين أدناه

  )3.3( جدول رقم

  غزة-لتي قامت بها جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيةاالمهنية  التدريبيةأسماء الدورات يوضح 

   في مجال التأهيل المحاسبي المهني

  اسم الدورة   الرقم  اسم الدورة  الرقم
  محاسبة شركات المقاوالت  - 14  الدورة المستندية المحاسبية  -1
  المحاسبة الضريبية  - 15  التحليل المالي باستخدام إكسل   -2
  إعداد الحسابات الختامية محاسبياً وضريبيا  - 16  لمحاسبة واإلدارةاألصيل الذهبي ل  -3
  إعداد الموازنات ودراسة الجدوى  - 17  حكومي مراقب مالي  -4
  والعمالت مهارات اكتشاف التزوير المستندي  - SPSS 18التحليل اإلحصائي  -5
6-  ACCESS  19 -  محاسبة شركات التأمين  
  برنامج المحاسب السحري  - 20  ر الربحيةإدارة الحسابات في الجمعيات غي  -7
  الجمارك والمكوس  - 21  محاسبة المؤسسات الدولية  -8
  المحاسبة التطبيقية   - 22  اإلجراءات القانونية لتسجيل الشركات  -9

  يةزمحاسبة باللغة االنجلي  - 23  استشاري ضريبي  - 10
  لمحاسبةبرنامج الممتاز في ا  - 24  دورات في التدقيق المالي المحاسبي  - 11
  دورة إكسل مالي  - 25  برنامج األصيل في المحاسبة  - 12
      )تخص قطاع التمويل واالستثمار(دورة المحاسبة المتكاملة  - 13

  .غزة-جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية: المصدر
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فمن المالحظ أن الجمعية  جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيةأما فيما يخص 
بعمل  دورات مهنية خاصة بمدققي الحسابات باستثناء دورة واحدة تم عقدها في  لم  تقم

  .)الحسابات الفلسطينية جمعية مدققي( جمهورية مصر العربية خاصة  بالتدقيق المالي

على عاتق الجمعيات المهنية  أن حداثة مهنة المحاسبة في فلسطين تلقي وترى الباحثة
سبة  مسؤولية كبيرة للنهوض بالمهنة ورفع مستواها من خالل المختصة القائمة على مهنة المحا

حيث إن .تفعيل دورها بشكل أكبر في مجال التأهيل المحاسبي للخريجين أو الممارسين للمهنة 
، ها العولمة على مختلف دول العالمتعاظم حجم التحديات في عالم االقتصاد والتجارة التي فرضت

لذا فإن الجمعيات . تقوم به الجمعيات المهنية في فلسطين  برهن على ضعف الدور الحالي الذي
رئيسياً في دعم التأهيل المحاسبي المهني ،عن و دوراً هاما ستطيع أن تؤديالمهنية في فلسطين ت

طريق تحسين البرامج التدريبية التي تساهم في إعداد كفاءات مهنية قادرة على التعاطي  مع هذه 
  .التحديات والصمود أمامها

  ifo@up.edu.ps) :(التعليم المستمر في فلسطين : ثالثاً

لم يعد مفهوم التدريب مفهوماً تقليدياً يقتصر على تنظيم الدورات التدريبية، بل أصبح 
خياراً استراتيجياً في منظومة االستثمار وتنمية الموارد البشرية، فهو يهدف إلى بث الوعي 

مهارات وتحسين األداء واإلنتاجية من جهة أخرى، والمعرفة من جهة، وإلى صقل القدرات وال
  .إلى جانب تعديل االتجاهات والسلوكيات

من هنا نشأت فكرة دائرة التعليم المستمر باعتبارها من الدوائر الهامة في الجامعات 
الفلسطينية ، وجدت لتلبي احتياجات مجتمعنا المحلي من خالل تنظيم دورات تدريبية تساهم في 

ات ومعلومات الفئات المستهدفة واالرتقاء بأدائهم المهني واإلداري والتقني وخاصة تطوير مهار
  .العاملين في المؤسسات الرسمية واألهلية ومؤسسات المجتمع المحلي

  

  :دور التعليم المستمر في التأهيل المحاسبي المهني

للمحاسبين من  تعتمد دوائر التعليم المستمر في فلسطين نظام الدورات التدريبية الموجهة
أجل تطوير تأهيلهم المهني بما يتناسب ومقتضيات التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي 

  .  تشهده بيئة العمل

وقد تمكنت الباحثة من الحصول  على أسماء بعض هذه الدورات في كل من الجامعة 
بيت لحم ، وجامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى، وجامعة النجاح، وجامعة بيرزيت، وجامعة 

  :القدس المفتوحة وهي موضحة بالجدول أدناه

mailto:(ifo@up.edu.ps
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  )4.3(جدول رقم 

المحاسبة في بعض  هنية المسجلة لخريجي وخريجات قسمسماء الدورات التدريبية الميبين أ
  المذكورة بالجامعات الفلسطينية التي قامت بها مراكز التعليم المستمر البرامج التدريبية

  

  عدد الدورات  ورةاسم الد  اسم الجامعة

  الجامعة اإلسالمية

  التحليل المالي باستخدام اكسل          التحليل المالى والفنى للبورصات

  األصيل                          المحاسب الذكي

  البورصة واألسواق                        إعداد مدير مالي 

  لم يذكر

  جامعة القدس المفتوحة

  محاسبة خاصة                          محاسبة إدارية

  محاسبة قومية                        محاسبة حكومية

   محاسبة بنوك و تأمين

  دورة 16

  جامعة بيرزيت

  دورة في الجمارك

  دورة في البورصة واألسواق المالية بالتعاون مع بورصة فلسطين

  دورة في التجارة الخارجية

  اكسلدورة في التحليل المالي باستخدام 

  دورة    1

  دورات  3

  دورة    1

  دورات  8

  جامعة النجاح

  تدقيق مالي

  محاسبة ضريبية

  دورات عامة في المحاسبة

  

  لم يذكر

  جامعة بيت لحم

  المحاسبة السياحية

  المحاسبة الفندقية

  التحليل المالي باستخدام اكسل

  لم يذكر

  .لمذكورةعمادات التعليم المستمر بالجامعات الفلسطينية ا: المصدر
  

ن التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة كالتغيرات الحاصلة في أ وترى الباحثة
التكنلوجيا والبيئة االجتماعية والسياسية، والمعايير المهنية  قد فرضت على المحاسبين القيام 
بمساهمات أكثر للمحافظة على الكفاءة المهنية والسعي إلى تعزيزها من خالل برامج التعليم 

وبالنظر إلى واقع برامج التعليم المحاسبي المستمر في فلسطين نجد أن البرامج . المستمر
التدريبية المتبعة حالياً بحاجة إلى التطوير بهدف زيادة فاعليتها في مجال التأهيل المهني وتطوير 
م الكفاءة المهنية، وذلك من خالل توفير فرص جديدة للمحاسبين تساعدهم على  تطوير خبراته

  . ومهاراتهم، وتسمح لهم بامتالك المهارات والمعارف التي تعزز كفاءتهم المهنية
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  الثانيالمبحث 
  فلسطين لألوراق المالية نبذة عن بورصة 

  :تمهيد 
خطوات منشـودة فـي دفـع     افلسطين لألوراق المالية منذ تأسيسهت بورصة لقد خط

وةً بباقي األنظمة المالية العربية والعالمية االستثمار الفلسطيني إلى حالة من النمو واالزدهار أس
شركة ،ورغم الظروف الصعبة التي مر  48والبالغة  ارغم محدودية عدد الشركات المدرجة فيه

بها االقتصاد الفلسطيني خالل األعوام الماضية وجد المستثمر الفلسطيني فرصة الستثمار أمواله 
ورغم وجود مخاطرة في طرق هـذا البـاب    اح،في هذا الباب االستثماري أمالً في تحقيق أرب

االستثماري إال أن عدد المستثمرين اتسع بشكل كبير وساعد على ذلـك التغيـرات السياسـية    
كما ساهمت اإلجراءات التي قامت بهـا بعـض الشـركات     ،المتالحقة على الساحة الفلسطينية

رتفاع األسعار ،ومنها تجزئة إلى ارتفاع حجم المضاربة وحجم التداول وا البورصةالمدرجة في 
القيمة االسمية ألسهمها وزيادة رؤوس أموالها من خالل توزيع أسهم مجانيـة ،وعـزز ذلـك    

فلسطين لألوراق المالية والمتمثلة في خفض عمولـة التـداول   تها بورصة اإلجراءات التي اتخذ
ة جديدة وإدراج عدد جديد من الشركات وقبول شركة وساط ،%1عوضاً عن % 0.72لتصبح 

البورصـة   إال أن المالحظ أن التداول فـي  .  وتوقيع اتفاقية مع سوق أبو ظبي لألوراق المالية
ركز على أسهم شركات معدودة في مقدمتها شركة فلسـطين للتنميـة واالسـتثمار وشـركة     ي

  . ) 36؛ص2006داوود،(االتصاالت الفلسطينية 

  :مفهوم البورصة
ام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع عبارة عن نظ"تعرف البورصة بأنها 

معين من األوراق، أو ألصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرون من بيع وشراء عدد من 
. السوق، إما عن طريق السماسرة، أو الشركات العاملة في هذا المجـال  لاألسهم والسندات داخ

)e.com-s-www.p(  

  :فلسطين لألوراق المالية  نشأة بورصة 
 بورصة رواد القطاع الخاص الفلسطيني أهمية إنشاء  من  أدرك عدد ،1995في مطلع 

وكـان الهـدف هـو     حديثة متطورة ومنظمة جيداً لتسهيل التعامل باألوراق المالية في البالد،
من خالل التمويل الطويل األمـد  استقطاب وحشد رأس المال المحلي واألجنبي لقطاع األعمال 

األوراق المالية  بورصة  ومع توقيع اتفاقية تشغيل. للمشاريع اإلنتاجية والتجارية والبنية التحتية
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كشركة مساهمة خاصة مع السلطة الوطنية الفلسـطينية فـي السـابع مـن تشـرين الثـاني       
ة تداول في السـوق  وقد عقدت أول جلس ،كرة رجال األعمال على ارض الواقع،تحققت ف1996

وكانت أول بورصة عربية تسمح باستخدام التقنية االلكترونيـة واآلليـة    1997شباط  18في 
كان التطـور الهـام فـي مسـيرة      2010وفى مطلع شباط من عام .  للتداول باألوراق المالية

صة بور"مع قواعد الحوكمة الجديدة لتصبح  وتحولها إلى شركة مساهمة عامة تجاوباًلبورصة ا
  .       لها  شعاراً" فلسطين الفرص"عالمتها التجارية متخذة من " فلسطين

على نمو مستمر مـن حيـث عـدد    البورصة  وبالرغم من بدايتها المتواضعة ،حافظت
الشركات المدرجة وعدد الجلسات وحجم التداول، فمن عدد قليل فقط من الشركات فـي أوائـل   

  2013حتـى عـام   ربعون شركة في عام ثمانية  وأ ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى ،1997
موزعة على خمس قطاعات هي البنوك والخدمات المالية ، والتأمين ، واالستثمار، والصناعة، 

  . شركات  10عضاء بالبورصة إلى في حين وصل عدد شركات األوراق المالية األ. لخدماتوا

لقانون األوراق المالية رقم  بقاًشراف هيئة رأس المال الفلسطينية طتعمل البورصة تحت إ
، وتسعى البورصة إلى تنظيم التداول في االوراق المالية من خالل رزمـة مـن   2004لسنة  12

  e. com/-s-(http :/www .p( القوانين واالنظمة الحديثة التي توفر أسس الحماية والتداول واالمن

  
  ) 93_92،ص2002المزيني،:( فلسطين لألوراق المالية بورصة أهداف

من أركان هيكل النظام المالي الفلسطيني،  تعتبر بورصة فلسطين لألوراق المالية ركناً

اآلليات الهامة لتجميع الموارد وتوظيفها في مشاريع البنية التحتية واإلنتاجية وهي بذلك  وإحدى
  :تسعى لتحقيق األهداف التالية

نقل ملكية األوراق المالية بطرق تكفـل  القيام بتوفير أنظمة تداول ورقابة وتسوية وتحويل و-1
  .السرعة والدقة في انجاز عمليات البيع والشراء وتضمن سالمة التعامل باألوراق المالية 

تيسير اكتشاف األسعار الحقيقية لألسهم والسندات المدرجة في السوق من خـالل تعزيـز    -2
  .عوامل العرض والطلب 

بحيث يتم ارتفاع وانخفـاض األسـعار   ، كة األسعارر من االستقرار في حرتوفير أكبر قد -3
  .لألوراق المالية بشكل منتظم وتدريجي 

  .ليتسنى له اتخاذ القرار المناسب  ،توفير وإيصال المعلومة الدقيقة المطلوبة للمستثمر -4

  .توفير الحماية الالزمة للمستثمرين من كافة أشكال التالعب والغش واالحتيال  -5
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ستقطاب رؤوس األموال الفلسطينية في الخارج والتي تشكل الجزء األكبر من العمل على ا -6
  .مدخرات الشعب الفلسطيني 

ضمان العدالة والتساوي بين جميع المتعاملين باألوراق المالية من خالل توفير أسس  -  7
 يوفر لجميع المستثمرين فرصاً مما ، التداول وإيصال المعلومة المناسبة في الوقت المناسب

  .متكافئة في الربح والخسارة 

تأهيل البورصة عن طريق تطوير أساليب وإجراءات التعامل في األوراق المالية من خالل  - 8
  .استقطاب الخبرات واالبتكارات في هذا المجال 

  .السعي إللحاق البورصة الفلسطينية وربطها بالبورصات العالمية _ 9
  

  :في بورصة فلسطين لألوراق الماليةالتأهيل المحاسبي في الشركات المدرجة 

موضـوع التأهيـل    لمدرجة في بورصة فلسطين ال تعيـر المالحظ أن الشركات ا من
أن سياسة التعيين في هذه الشركات ال تسـتند   إذ المحاسبي المهني للعاملين لديها اهتماماً كبيراً،

واقع زيـارات متعـددة   من  ،ةإلى معيار الكفاءة المهنية بل يغلب عليها طابع العائلية والوساط
ال تشـترط   أن بورصة فلسطين لألوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين اتضح 

ال تقوم بعمل ولتنمية العمل في مجال المحاسبة،  أو مهني معين أكاديميمستوى تعليم أو تدريب 
رغم ذلـك  بالولكن   ،بشأن تطوير التأهيل المهني للمحاسبين العاملين لديها أي دورات تدريبية

فإن بورصة  فلسطين لألوراق المالية تحث الشركات المدرجة على تطبيق معـايير المحاسـبة   
وهذا يجعل من  الضروري أن يكون المحاسبين العاملين في تلك الشركات على معرفة  .الدولية

  .)م 2013- 01- 14:بتاريخ -مقابلة( ودراية بهذه المعايير

فلسطين لـألوراق الماليـة أن     بورصة  الشركات المدرجة في أن على وترى الباحثة  
تعمل على انتهاج سياسة جديدة في التعيين تقوم على معيار الكفاءة ، كما ويجب أن تركز على 
عمل الندوات والمحاضرات وعقد الدورات التدريبية  حول معايير المحاسبة الدوليـة، وذلـك   

ذه المعايير، وإتاحة الفرصة أمـامهم لالطـالع علـى    إلكساب المحاسبين المعرفة والدراية به
مستجدات مهنة المحاسبة التي أدت إلى الحاجة إلى المساءلة بشكل أكبر، وتوفير إفصاح وشفافية 

 .بمقدار أوسع للمعلومات المقدمة من خالل التقارير المنشورة المقدمة من قبل المحاسبين
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  :دتمهي
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة 
الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفاً لإلجراءات 
 التي قامت بها  الباحثة في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيراً المعالجات اإلحصائية التـي 

  .اعتمدت الباحثة عليها في تحليل الدراسة 
  

   :منهجية الدراسة
يمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في النهاية إلى   

نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، 
  .  إجراء البحوث العلمية إضافة إلى أنه العلم الذي يعني بكيفية

المنهج االستطالعي الذي ) 1: (وهناك عدة مناهج تستخدم في البحث العلمي كالتالي
المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف ) 2(ينطلق من الواقع وليس من فروض مسبقة، 

خصائص ظاهرة معينة وجمع معلومات عنها دون تحيز أثناء الوصف ويتم من خالل دراسة 
المنهج التاريخي الذي يهتم بدراسة الماضي ) 3(نة أو المسح الشامل أو مسح العينة، حالة معي

المنهج الظاهري ) 4(ويتطلب إجراء مسح ومراجعة شاملة للحقائق المتجمعة حول المشكلة، 
الذي يعتمد على الخبرة الحياتية اليومية بهدف فهم الظواهر وتفسيرها بدون التدخل فيها أو 

المنهج التجريبي الذي يلجأ إلى إحداث تغير متعمد ومضبوط في ) 5(ا وضبطها، محاولة تنظيمه
منهج تحليل ) 6(الظاهرة المراد دراستها وقد يحتاج ذلك إلى بناء نماذج رياضية للظاهرة، 

المضمون الذي يقوم على المالحظة بشكل غير مباشر من خالل تحليل المعاني الواضحة للوثائق 
المنهج االستنباطي الذي يقوم على الجهد العقلي ) 7(موضوع البحث، و السابقة المتعلقة ب

والنفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ مدعمة باألدلة الواضحة مع اشتراط ربط 
النتائج بالمقدمات التي تبنى عليها، ويستخدم كل منهج من هذه المناهج حسب الظاهرة التي يتم 

، )2003جامعة القدس المفتوحة، (كثر من منهج لدراسة نفس الظاهرة دراستها وقد يتم استخدام أ
وحيث أن الباحثة تعرف مسبقاً جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل اطالعها على 

معرفة أثر إدارة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وتسعى الباحثة للوصول إلى 
التأهيل المحاسبي وهي دراسة ميدانية على الشركات  المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على
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، وهذا يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية
يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على 

خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب  دالالتها، وحيث أن المنهج الوصفي التحليلي يتم من
والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف 

منهج للوصول إلى المعرفة هذا العتمد على تس، فإن الباحثة )Saunders,2000,p:84(البحث 
للظاهرة موضع الدراسة، الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق 

كما أنها ستستخدم أسلوب  العينة العشوائية في اختيار عينة الدراسة، وستستخدم االستبانة في 
  .جمع البيانات األولية 

 :طرق جمع البيانات      
  :هما على نوعين من البيانات ةالباحث اعتمدت

  :البيانات األولية -1
لدراسة بعض مفردات البحـث وحصـر    تتبياناوذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع اس

وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها باسـتخدام برنـامج   
SPSS   (Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات

  .موضوع الدراسة اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم 
 .البيانات الثانوية -2

وتمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيـد الدراسـة،   
والتي  تتعلق بدراسة أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي، وأيـة  

مي، وتنوي الباحثة مـن خـالل   مراجع قد ترى الباحثة أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل عل
اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة 
  .الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة

  :مجتمع الدراسة
ركات المدرجة في بورصة الش المحاسبين الممارسين في  يتكون مجتمع الدراسة من

  .2013شركة مدرجة حتى بداية العام   48والبالغ عددها  فلسطين لألوراق المالية
  :الدراسةعينة 

موظف وموظفة من المحاسبين الممارسين في  120عينة عشوائية مكونة من تم اختيار 
على جميع  وتم توزيع أداة الدراسة.  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية

 استبانة وبعد تفحص االستبانات لم يستبعد أي منهما نظراً 98أفراد عينة الدراسة وتم استرداد 
لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة، والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما 

  :يلي
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  :خصائص عينة الدراسة

  : الجنس

يدل على أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم  ارتفاع نسبة الذكور") 1.4(يتبين من الجدول 
توظيف الذكور في مجال العمل في الشركات تفضيل مؤشر  من الذكور وهذا مؤشر على 

المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية بدرجة أكبر من اإلناث، وربما يعزى ذلك إلى أن 
  .المجتمع الفلسطيني يتسم بالذكورية أكثر في مجال التوظيف

  )1.4(ول رقم جد

  الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير 
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  84.7  83  ذكر

  15.3  15  أنثى

 100.0  98  المجموع

  :العلميالمؤهل  - 2

أن غالبية أفراد العينة هم ممن يحملون الدرجة العلمية األولى ) 2.4(جدول رقم من البين تي
وهذا مؤشر على قدرتهم  ى أن أفراد العينة من الكوادر المتعلمة،  وهذا دليل عل"  بكالوريوس "

    . محتويات االستبانة ودقة االجابات وسالمة النتائجل على فهمهم وكفاءتهم مما يطمئن الباحثة 
  )2.4 (جدول رقم 

  العلميالمؤهل  توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  العلميالمؤهل 
  5.1  5  دبلوم   

  91.8  90  بكالوريوس

  3.1  3  ماجستير

 0.0  0  دكتوراه

  0.0  0  أخرى

 100.0  98  المجموع

  :الوظيفيالمستوى  - 3

غالبية أفراد العينة مسماهم الوظيفي محاسب  وهذه  أن ) 3.4(جدول رقم من ال بين تي
إذ ألنها تدعم نسبة ممثلة لمجتمع الدراسة  حيث إنها األكثر مالءمة لتحقيق أهداف الدراسة ، 
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تباين النسب حسب مسمياتها الوظيفية كما أن الثقة في المعلومات المجمعة من المبحوثين ،
حيث تمثل المسميات الوظيفية العليا نسبة أقل إذا ما يتناسب بشكل طبيعي مع  الهيكل التنظيمي 

التعرف على يساعد في قورنت بالمسميات الوظيفية الدنيا، من ناحية أخرى فإن هذا التنوع  
  .آراء جميع المبحوثين المتخصصين الذين يشغلون وظائف متعدة مما يساهم في إثراء الدراسة

  )3.4(جدول رقم 

  الوظيفيالمستوى  توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئوية  التكرار  الوظيفيالمستوى 

  0.0  0  عضو مجلس إدارة

 5.1 5  مدير حسابات

 31.6 31  رئيس قسم حسابات

 53.1 52  محاسب

 10.2 10  أخرى

 100.0 98  المجموع

  :عدد سنوات الخبرة  - 4

خبرات متنوعة أن أفراد عينة الدراسة لديهم  وهذا يدل ) 4.4(جدول رقم من البين تي
تتناسب مع تنوع القرارات المتخذة وتنوع اإلجراءات  داخل الشركات المدرجة في البورصة،

أن  تدل علىسنة ) 15أكثر من  – 10(من الخبرة الطويلة  ما أنك المتبعة في هذه الشركات،
  وجود  مسؤولين المبحوثين لديهم خبرة جيدة في مجال عملهم المحاسبي، كما تدل على

ال على مما يساعد على تنفيذ األعمهذه الشركات  داخل   دقيقة في العمليتحملون مسؤوليات 
  . يئة العملأتم وجه بما يواكب أية تغيرات طارئة في ب

  ) 4.4(جدول رقم 

  عدد سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة

  22.4  22  سنوات    5أقل من 

  22.4  22سنوات  10إلى أقل من  5

  35.7  35سنة    15إلى أقل من  10

  19.4  19  سنة فأكثر 15

 100.0  98  المجموع
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  :العمر - 5

الدراسة اللذين يعملون في الشركات  عينةأن معظم أفراد  )5.4(جدول رقم من ال بين تي
األجيال الشابة من المحاسبين، وهذا بدوره يعزز من نجاح المدرجة في بورصة فلسطين هم من 

الشركة من خالل االستفادة من هذه الفئة في تحقيق اإلبداع والتطوير والعمل بروح الفريق 
ن ناحية أخرى فإن هذا يعتبر مؤشراً طبيعياً ومنطقياً على أن زيادة العمر تنعكس م. الواحد

توفر الخبرة الجيدة لديهم بشكل مباشر على زيادة المعارف والمهارات مما يساهم في توفير  
   .صعوبات التي تعترضهم أثناء العملالسيما في التعامل مع ال

  )5.4(جدول رقم 

  العمر تغيرتوزيع عينة الدراسة حسب م
  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  31.6  31  سنة30أقل من 

  35.7  35  سنة 40إلى أقل من  30

  29.6  29سنة   50إلى أقل من   40

  3.1  3  سنة فأكثر 50

 100.0  98  المجموع

  

  :القطاع الذي تنتمي إليه الشركة - 6

بحيث أنها  الدراسةوهذا يعني تنوع مجتمع وعينة  أن ) 6.4(جدول رقم من البين تي
دقة  لىعباإليجاب ينعكس  يعزز و تمثل كافة قطاعات االقتصاد الوطني الفلسطيني، األمر الذي

  .إمكانية تعميمهاصحة النتائج وموثوقيتها وبالتالي اإلجابات و
  )6.4(جدول رقم 

  القطاع الذي تنتمي إليه الشركةتوزيع أفراد العينة حسب 
  النسبة المئوية  التكرار  ركةالقطاع الذي تنتمي إليه الش

  6.1  6  االستثمار

  27.6  27  البنوك

  26.5  26  الصناعة

  27.6  27  الخدمات

  12.2  12  التأمين

 100.0  98  المجموع
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  :عمر الشركة من حيث اإلدراج في بورصة فلسطين - 7

غالبية أفراد عينة الدراسة هم ممن يعملون في  أن) 7.4(جدول رقم من ال بين تي
وهذا يعطي الشركة عمقاً زمنيا مناسباً يتيح  سنوات،) 9أقل من -6( المدرجة من  الشركات

المعلومات على  تكوين خبرات متراكمة تمكن الشركة من معرفة أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا
التي يتم الحصول عليها  بموثوقية المعلومات مما يبعث الطمأنينة لدى الباحثة  التأهيل المحاسبي،

  .ل إجابات المبحوثينمن خال

  )7.4(جدول رقم 

  عمر الشركة من حيث اإلدراج في بورصة فلسطين
  النسبة المئوية  التكرار  عمر الشركة من حيث اإلدراج في بورصة فلسطين

  0.0  0  سنوات   3أقل من 

  2.0  2  سنوات    6إلى أقل من 3

  80.6  79  سنوات        9إلى أقل من  6

  17.3  17  كثرأسنوات ف 9

 100.0  98  المجموع
      

  :هانشاطل  مدة  مزاولة الشركة  - 8 

مظم أفراد عينة الدراسة هم ممن يعملون في الشركات أن ) 8.4(جدول رقم من البين تي
وهذا يعني أن زيادة عمر الشركة مؤشر  سنة، ) 20أقل من  - 10( التي تزاول نشاطها من 

ثقة العمالء بها وبالتالي زيادة إيراداتها،  على ا على نجاحها واستمراريتها وتميزها بأدائها مم
 متراكمة تفيدها في إنجاز أعمالهاكما يعطي هذه الشركات عمقاً زمنياً مناسباً يتيح تكوين خبرات 

  .والتغلب على الصعوبات التي تواجهها في ظل التطورات المستجدة
  )8.4(جدول رقم 

  هانشاطل  مدة  مزاولة الشركة
  النسبة المئوية  التكرار  هانشاطل  شركةمدة  مزاولة ال

  2.0  2  سنوات  10أقل  من 

  62.2  61  سنة     20إلى أقل من  10

  14.3  14  سنة  30إلى أقل من  20

  21.4  21  سنة فأكثر 30

 100.0  98  المجموع
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  :نظام المعلومات المستخدم   -  9

في الشركات التي  لونهم ممن يعم معظم أفراد العينة أن) 9.4(جدول رقم من البين تي
وهذا يدل على تنامي الوعي التكنولوجي والتطور الهائل في  تستخدم نظام محاسبي محوسب،

مجال استخدام تقنيات المعلومات لدى الشركات المدرجة في البورصة، حيث أن معظم هذه 
قنيات الشركات تعتمد على تطبيق أنظمة مؤتمتة وبرامج محوسبة لالستفادة من مميزات هذه الت

  .في إنجاز أعمالها بسرعة ودقة فائقتين

  )9.4(جدول رقم 

  نظام المعلومات المستخدم
  النسبة المئوية  التكرار  نظام المعلومات المستخدم

  0.0  0  يدوي

  84.7  83  محوسب

  15.3  15  مزدوج

 100.0  98  المجموع

  :عدد المحاسبين العاملين في الشركة  - 10

أن معظم أفراد العينة  من المحاسبين يعملون في الشركات التي ) 10.4(جدول رقم من البين تي
وربما يعزى ذلك إلى حجم الشركة حيث إن  محاسبين،) 6-4(يتراوح عدد المحاسبين فيها من 

  .طبيعة أعمالها أو نشاطها ال تحتاج إلى عدد كبير من المحاسبين

  )10.4(جدول رقم 

  عدد المحاسبين العاملين في الشركة
  النسبة المئوية  التكرار  اسبين العاملين في الشركةعدد المح
  35.7  35  محاسبين 4قل من أ

  37.8  37  محاسبين 4-6

  26.5  26  محاسبين 6من  أكثر

 100.0  98  المجموع
  

  :عدد العاملين في الشركة ككل -11

معظم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين هي ممن  أن) 11(جدول رقم من البين تي
أعمالها ، حيث  وطبيعةحجم الشركة إلى  وهذا قد يعزى عامالً،  25لعاملين فيها عن يزيد عدد ا

  .إن عدد العاملين يرمز إلى حجم الشركة
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  )11.4(جدول رقم 
  عدد العاملين في الشركة

  النسبة المئوية  التكرار  عدد العاملين في الشركة
  20.4  20  عامل 15اقل من 

  32.7  32  عامل 15-25

  46.9  46  املع 25أكثر من 

 100.0  98  المجموع

في ضوء ما سبق ترى الباحثة أن خصائص عينة الدراسة تعكس خصائص المجتمع   
الذي تمثله بشكل واضح ، مما ينعكس بدوره على النتائج  المستخلصة  من تحليل بيانات العينة 

  .بأنها من الممكن أن تكون مؤشراً قوياً على واقع مجتمع عينة الدراسة
  

  :الدراسة أداة 
  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1
 .عرض االستبانة على المشرف من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

من المحكمين والذين قـاموا بـدورهم بتقـديم النصـح      تم عرض االستبانة على مجموعة -4
 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -5

، ولقد تـم تقسـيم    توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة -6
  : يليكما االستبانه إلى خمس مجموعات 

v ويتكون  معلومات عن الشركةعن عينة  الدراسة و  معلومات عامة :المجموعة األولى
  .فقرة 11من 
v إدارة المعرفة وتكنولوجيا مدى إدراك إدارة الشركة ألهمية تتناول : المجموعة الثانية

 فقرة 23ويتكون من  المعلومات
v وتم تقسيمها إلى  يل المحاسبياستخدام إدارة المعرفة في التأهتتناول :  المجموعة الثالثة

 :محورين كما يلي

 .فقرة 15ويتكون من  التأهيل األكاديمييتناول  :المحور األول. 1           

 .فقرة 12ويتكون من  التأهيل المهنييتناول : المحور الثاني. 2               
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v وتم  محاسبياستخدام تكنولوجيا المعلومات في التأهيل التتناول  :المجموعة الرابعة
  :تقسيمها إلى محورين كما يلي

 .فقرة 12ويتكون من  التأهيل األكاديمي يتناول :المحور األول. 1               

  .فقرة 12ويتكون من  التأهيل المهني يتناول :المحور الثاني. 2               

v وتكنولوجيـا   أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة تتناول: المجموعة الخامسة
  .فقرات 9وتتكون من  المعلومات على التأهيل المحاسبي

 بشدة موافقتعني "  5" إجابات حيث الدرجة  5وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  مكونة من 
  ).12.4(كما هو موضح بجدول رقم  بشدة موافق غيرتعني  " 1"والدرجة 

 

  )12.4( جدول رقم
 مقیاس اإلجابات

  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  موافق بشدة غير  درجة الموافقة

  5  4  3  2  1  الوزن

  :صدق وثبات االستبيان
،  )429: 1995العساف، ( صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه

شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، " كما يقصد بالصدق 
عبيدات "(اتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاووضوح فقر

  :، وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي )179، 2001وآخرون 

v تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين:  صدق فقرات االستبيان. 

 ):صدق المحكمين( الصدق الظاهري لألداة  .1

مجموعة من المحكمين تألفت من باحثة بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على قامت ال
األقصى ومكاتب التدقيق  أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية   وجامعة )9(

أسـماء المحكمـين الـذين قـاموا     ) 1(ويوضح الملحق رقم . واإلحصـاء متخصصين في المحاسبة 
واستناداً إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قامت . كورين بتحكيم أداة الدراسةمش

الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم المحكين، حيث تم تعـديل صـياغة العبـارات    
  . وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها
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  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة .2

ق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ تم حساب االتسا
مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة  30حجمها

  . له كما يلي
إدارة المعرفة مدى إدراك إدارة الشركة ألهمية : المجموعة الثانيةالصدق الداخلي لفقرات 

  لمعلوماتوتكنولوجيا ا

 المجموعة الثانيةيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات )  13.4(جدول رقم 
بينة دالة عند مستوى داللة والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط الم

 rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  ،حيث إن القيمة االحتمالية)0.05(
  .صادقة لما وضعت لقياسه المجموعة الثانية،  وبذلك تعتبر فقرات 0.361الجدولية والتي تساوي 

  )13.4(جدول رقم 
إدارة المعرفة و مدى إدراك إدارة الشركة ألھمیة : المجموعة الثانیةالصدق الداخلي لفقرات 

  تكنولوجیا المعلومات

القيمة   معامل االرتباط   الفقرة  مسلسل
  االحتمالية

 0.000 0.737  .يوجد لدى شركتكم قسم خاص بإدارة المعرفة 1

يتوفر لدى العاملون في شركتكم معرفة بالمهارات والمعارف الالزمة ألداء األعمـال علـى    2
 0.025 0.409  .أفضل وجه

 0.015 0.440  .توفر شركتكم للعاملين معلومات تساعدهم في حل المشكالت التي تواجههم في العمل 3

 0.002 0.544  .تساعدهم على اكتساب المعرفة)كاالنترنت  والمكتبة( شركتكم للعاملين مصادر معلومات توفر 4

 0.001 0.578  .تشجع شركتكم العاملين على حضور المؤتمرات  وورش العمل وعقد اللقاءات العلمية 5

 0.000 0.837  .تتابع شركتكم باستمرار التغيرات الجديدة في مجال إدارة المعرفة 6

يهتم المختصون بمجال تكنولوجيا المعلومات في شركتكم بتوجيه العاملين إلى اكتساب وخلـق   7
 0.000 0.818  .وتطبيق المعرفة داخل الشركة

يقوم المختصون في مجال تكنولوجيا المعلومات في شركتكم بتدريب العاملين علـى اسـتخدام     8
 0.000 0.783  . التكنولوجيا المستحدثة والتعامل معها

 0.000 0.861  .تستخدم شركتكم تكنولوجيا معلومات تمتاز بتطورها ومواكبتها لكل ما هو جديد  9

 0.000 0.658  .تستخدم شركتكم قواعد بيانات خاصة بها  10

 0.006 0.489  .تشترك شركتكم بقواعد بيانات لمؤسسات محلية وخارجية  11

 0.000 0.625  .رمجيات الخاصة بتكنولوجيا المعلوماتتحرص شركتكم على تحديث وتطوير األجهزة والب  12

 0.008 0.478  .تعمل شركتكم على توفير شبكة اتصاالت فعالة وحديثة لخدمة كافة األنشطة فيها  13

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  المعرفة في التأهيل المحاسبي استخدام إدارة: المجموعة الثالثةالصدق الداخلي لفقرات 

 المجموعة الثالثةيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات )  14.4(جدول رقم 
، )0.05(، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة والمعدل الكلي لفقراته

الجدولية  rوبة اكبر من قيمة المحس rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  حيث إن القيمة االحتمالية
  .صادقة لما وضعت لقياسه المجموعة الثالثة،   وبذلك تعتبر فقرات 0.361والتي تساوي 

  

  )14.4(جدول رقم 
  استخدام إدارة المعرفة في التأھیل المحاسبي: المجموعة الثالثةالصدق الداخلي لفقرات 

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

    التأهيل األكاديمي: محور األولال  

تساهم إدارة المعرفة  المستخدمة في تكييف األساليب والمواد التعليمية لمواكبة التغير   1
  .المستمر في بيئة عمل المحاسبين لإليفاء لمتطلبات المهنة

0.820 0.000 

ريب العملي تعمل إدارة المعرفة المستخدمة على المزاوجة بين التعليم األكاديمي والتد  2
 0.000 0.676  .مما يمكن الطلبة من تطبيق المعرفة

تؤدي إدارة المعرفة المستخدمة إلى دمج المعرفة والمهارات والقيم واألخـالق فـي     3
 0.000 0.649   .المواضيع الدراسية

 0.000 0.678  .تساعد إدارة المعرفة المستخدمة في وضع مناهج تحث على التعلم الذاتي للطلبة  4

( تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في تحقيـق التكامـل بـين مفـردات المحاسـبة       5
  )ضرائب،محاسبة إدارية،نظم معلومات، التدقيق

0.834 0.000 

 0.000 0.698  .تشجع إدارة المعرفة المستخدمة على  استخدام أساليب لتعليم المحاسبة مبنية على الكفاءة  6
 0.000 0.829  .في تحفيز الطالب للمشاركة بفاعلية في العملية التعليميةتساعد إدارة المعرفة المستخدمة    7
 0.000 0.881  .تعمل إدارة المعرفة  المستخدمة على تحفيز الطالب لتطوير آرائهم المهنية  8

 0.000 0.853  .تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في التخطيط الجيد لبرامج التدريب العملي.  9

والمهارات  المهنية  معرفة المستخدمة  على زيادة االهتمام بالشخصيةتعمل  إدارة ال  10
 0.000 0.875   .والسلوكيات

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة  مهنة المحاسبة على القيام بالمسؤوليات المناطة  بها   11
 0.000 0.674  . من خالل تزويد المهنة بمحاسبين متميزين

مة  إلى تحسين المحاسبة وأساليب تدريسها وتطوير نظم تؤدي إدارة المعرفة المستخد  12
    .المعلومات المحاسبية

0.801 0.000 

13  
تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في ظهور تحديات جديدة أمام المحاسبين المهنيـين  

  .تتطلب إحداث تغيير في فلسفة التعليم المحاسبي
  

0.609 0.000 
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معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

لى حل المسائل المعقدة التي تتطلـب عمقـاً فـي    تشجع إدارة المعرفة المستخدمة ع  14
  .التحليل

0.683 0.000 

15  
تساعد إدارة المعرفة على بذل المزيد من الجهود لتعظيم حيازتها وتحويلها وانتشـارها فـي   
المنشأة وضمان توافرها في الوقت المالئم لمتخذ القرار باعتبارها أصل هام فـي المجـال   

  .األكاديمي
0.721 0.000 

    التأهيل المهني: محور الثانيال  

تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في تفعيل دور المحاسب في مهنة المحاسبة وبيئـة  .  1
  .األعمال المعقدة

0.784 0.000 

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة المحاسب بأن يكون على دراية ومعرفة في مجـال    2
  .بالمحاسبة وبيئة عمل المحاسبةتخصصه وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المرتبطة 

0.881 0.000 

تشجع إدارة المعرفة المستخدمة  استخدام أساليب القياس والتقويم التي تعكس التغيـر    3
 0.000 0.746  .في المعرفة واألخالق والمهارات المطلوبة للمحاسبين المهنيين

وتعزيـز دور   رفـة إدارة البيانات وتبـادل المع  فيالمستخدمة  دارة المعرفةإ ساهمت  4
 0.000 0.907   .المحاسب في إنتاج واستخدام المعلومات

توفر إدارة المعرفة المستخدمة مهارات شخصية لتنمية الجوانب الشخصية لممارسي   5
  ).اإلبداعي  واالهتمام بأهمية التعليم المستمر كالتفكير(مهنة المحاسبة مستقبالً

0.796 0.000 

 0.000 0.777  .ستخدمة على إلمام المحاسبين بقواعد المعايير المحاسبية الدوليةتساعد إدارة المعرفة الم  6

تساهم إدارة المعرفة المستخدمة  في إكساب المحاسبين المهارات والقـدرات الفنيـة     7
  . الالزمة للنجاح في المهنة

0.655 0.000 

رة على التركيز تعمل إدارة المعرفة المستخدمة على تزويد المحاسبين بمهارات كالقد  8
 0.000 0.693  .وإيجاد حلول بديلة

تشجع إدارة المعرفة المستخدمة  الجمعيات المهنية بعمل ندوات ومحاضرات وعقـد    9
 0.000 0.658  .المؤتمرات وورش العمل حول معايير المحاسبة والمراجعة الدولية

التـي تقـوم بهـا    تساهم  إدارة المعرفة  المستخدمة في تحسين الدورات التدريبيـة    10
  .لتحقيق الكثير من الخبرات المطلوبة. الجمعيات المهنية ودوائر التعليم المستمر

0.732 0.000 

تؤدي إدارة المعرفة المستخدمة إلى تعزيز الدور الذي تقوم به الجمعيـات المهنيـة     11
 0.000 0.605  .ودوائر التعليم المستمر في مجال التأهيل المحاسبي

المعرفة المستخدمة  قيام الجمعيات المهنية ودوائر التعلـيم المسـتمر بوضـع     تشجع إدارة  12
 0.000 0.601  . السياسات واإلجراءات الالزمة لزيادة فاعلية األنشطة المختلفة والدورات التدريبية المهنية

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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استخدام تكنولوجيا المعلومات في التأهيل ( المجموعة الرابعةرات الصدق الداخلي لفق
  )المحاسبي

والمعدل  المجموعة الرابعةفقرات يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من )  15.4(جدول رقم 
، حيث ) 0.05(الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

الجدولية والتي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  االحتماليةإن القيمة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه المجموعة الرابعة،   وبذلك تعتبر فقرات 0.361تساوي 

  
  )15.4(جدول رقم 

استخدام تكنولوجيا المعلومات في التأهيل ( المجموعة الرابعة الصدق الداخلي لفقرات
  )المحاسبي

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

    التأهيل األكاديمي :المحور األول  

تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في إعادة تصميم المنهاج المحاسبي لمواكبة   1
 0.000 0.791  .التغيرات المستجدة على مهنة المحاسبة

مين تكنولوجيا المعلومات والـنظم  تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تض  2
 0.000 0.727  .المحاسبية المؤتمتة في تدريس المنهاج المحاسبي

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة  على مشاركة الطالب في العملية التعليمية   3
 0.000 0.637  .من خالل اإلبداع والتعلم الذاتي

عتـراف بأهـداف أكثـر للتعلـيم     تشجع تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على اال  4
 0.000 0.628  .منها التعلم للغرض المهنيوالمحاسبي 

 0.000 0.798  .تساهم  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة   في تطوير المهارات الفكرية والسلوكية  5

تتالءم مع متطلبـات   تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على إعداد مخرجات  6
 0.000 0.748  .ة والفنية في المحاسبة والتدقيقالعمليات التحليلي

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تنمية مهنة المحاسبة من خالل صقل   7
 0.000 0.696   .مخرجات التعليم المحاسبي بالمهارات المحاسبية التي تخدم المهنة

ليب المحاسـبية  على تطوير الوسائل واألساتكنولوجيا المعلومات المستخدمة  عملت  8
 0.000 0.646  .الالزمة لمواكبة المتطلبات المهنية واالحتياجات التطبيقية في الواقع

توفر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة الفرصـة لالهتمـام بـالتعليم المحاسـبي وأسـاليبه        9
وتكنولوجيته من خالل زيادة التركيز على القـدرات والمهـارات الفنيـة والتحليليـة فـي      

  . سبةالمحا
0.657 0.000 

سـاليب الـتعلم للدراسـة    تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على جذب الطلبة إلـى أ   10
 0.000 0.769  المحاسبية 
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  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في توجيه المدرسين للطلبة إلى المهـارات    11
رات التكنولوجية الضرورية الالزمة للنجاح المهني واالضطالع على أحدث االبتكا

  .ودمجها في المحاضرات
0.773 0.000 

توفر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة الفرصة أمـام الطلبـة لتنميـة معلومـاتهم       12
التكنولوجية واستخدام نظم المعلومات ووسائل اتصـال وإبـالغ    وتطوير مهاراتهم

  .مالي متطور
0.855 0.000 

    التأهيل المهني: المحور الثاني  

تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تحسين األنشطة المحاسبية والتمويليـة    1
 0.000 0.694  .واإلجراءات والسياسات المالية

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تطوير أوجه وظائف المحاسبة بما في   2
 0.000 0.734  .ذلك اإلبالغ المالي، الرقابة اإلدارية،التدقيق

المحاسـب بمهـارات    أهيلتكنولوجيا المعلومات المستخدمة على ضرورة ت تشجع  3
 0.002 0.539  .البراعة والتحليل واألهلية التكنولوجية لضمان نجاحه في مزاولة المهنة

تعمل الحواسيب وأدوات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تحرير المحاسـب    4
 0.000 0.634  .في انتاج المعلوماتلية من الدور التقليدي إلى دور أكثر كفاءة وفعا

تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في توفير نظم محاسبية محوسـبة تقـوم بـإجراء      5
 0.000 0.630  .المالية ومعالجة العمليات المحاسبية،  وتسجيل القيود المحاسبية، وإصدار التقارير

كبيراً في  يدة التي أحدثت تحوالًتوفر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة األدوات الجد  6
دور المحاسبين والمدققين  ليصبحوا أكثر فاعلية باستخدام المهـارات الحاسـوبية   

  .بكفاءة واقتدار
0.627 0.000 

في تنميـة  ) البرمجيات الجاهزة(تساعد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة   7
 0.000 0.648  .نتقادي للمحاسبينمهارات التفكير اال

تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على إكساب المحاسبين مهارات االتصال مع   8
المعلومات استقباالً وإيصاالً للغير مع القدرة على بيان اآلراء وتحليلها بالشكل الذي 

  .يخدم المهنة ويطورها
0.608 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة ( المجموعة الخامسةالصدق الداخلي لفقرات 
  )وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي

 المجموعة الخامسةفقرات يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من )  16.4(جدول رقم 
، )0.05(بينة دالة عند مستوى داللة تباط الم، والذي يبين أن معامالت االروالمعدل الكلي لفقراته

الجدولية  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  حيث إن القيمة االحتمالية
  .صادقة لما وضعت لقياسه المجموعة الخامسة،   وبذلك تعتبر فقرات 0.361والتي تساوي 
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  )16.4(جدول رقم 
أھم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة ( عة الخامسةالمجموالصدق الداخلي لفقرات 

  )وتكنولوجیا المعلومات على التأھیل المحاسبي

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

ضعف برامج التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية وعدم مواكبتها للتغيرات   1
ثـر إدارة المعرفـة   أق التـي تحـد مـن    في بيئة األعمال يعتبر من أهم العوائ

  .وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي
0.919 0.000 

عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بالدور المطلوب منها يشكل عائقاً أمام أثر   2
  .إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

0.876 0.000 

تعليم محاسبي مستمر يحول دون أثر إدارة المعرفة غياب برامج تدريب و  3
 0.000 0.875  .وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

انخفاض درجة إلمام المحاسبين العاملين في شركتكم بأمور إدارة المعرفة   4
 0.000 0.925  .وتكنولوجيا المعلومات يحول دون أثرهما في التأهيل المحاسبي

ؤولين في شركتكم في االهتمام بإدارة المعرفة وتكنولوجيا غياب دور المس  5
  .المعلومات يحد من أثر كل منهما في مجال التأهيل المحاسبي

0.915 0.000 

عدم توفر بنية قوية لتكنولوجيا المعلومات في شركتكم يحول دون أثر إدارة   6
  .المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

0.930 0.000 

عدم استخدام شركتكم برامج محاسبية تناسب طبيعة عملها يعتبر عائقاً هاماً أمام   7
 0.000 0.957  .إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي أثر

عدم توفر برامج تدريب في مجال إ دارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات  في   8
حد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا شركتكم يعتبر من أهم العوائق التي ت

  .المعلومات في التأهيل المحاسبي
0.951 0.000 

عدم اكتساب المحاسبين العاملين في شركتكم مهارات وظيفية للتعامل مع نظم   9
إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات يعتبر عائقاً هاماً أمام أثر إدارة المعرفة 

  .يل المحاسبيوتكنولوجيا المعلومات في التأه
0.963 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

  :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة

من المجموعات مـع  مجموع ة  يبين معامالت االرتباط بين معدل كل ) 17.4(جدول رقم 
رتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة  المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت اال

 rالمحسوبة اكبر من قيمـة   rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  ، حيث إن القيمة االحتمالية 0.05
  .0.361الجدولية والتي تساوي 
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  ) 17.4(جدول رقم 

  من المجموعات مع المعدل الكلي لفقرات االستبانةمجموعة معامل االرتباط بين معدل كل 
  المجموعة

  المجموعةعنوان 
عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

إدارة المعرفة و تكنولوجيا مدى إدراك إدارة الشركة ألهمية    الثانية
 .المعلومات

13 0.937 0.000 

 0.000 0.820 27 استخدام إدارة المعرفة في التأهيل المحاسبي  الثالثة
 0.000 0.599 20  .ي التأهيل المحاسبياستخدام تكنولوجيا المعلومات ف  الرابعة
وتكنولوجيا المعلومـات   .أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة  الخامسة

 0.000 0.739 9  على التأهيل المحاسبي

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 
داة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها أما ثبات أ

وقد أجرت الباحثة خطوات الثبات ). 430: 1995العسـاف،  ( على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة
  .هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ نعلى العينة االستطالعية نفسها بطريقتي

  
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين : Split-Half Coefficientتجزئة النصفية طريقة ال -1

معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل بعد وقد  تم تصحيح معامالت 
 Spearman-Brown(االرتباط  باستخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون للتصـحيح      

Coefficient ( التالية حسب المعادلة :  

=   معامل الثبات 
1

2
ر+

يبين أن هناك ) 18.4(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان مما يطمئن الباحثة على استخدام االستبانة بكل 
  .طمأنينة

  
   



  لطريقة واإلجراءاتا

 - 114  -  
 

  الرابعالفصل 

  )18.4(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  المجموعةعنوان   المجموعة
عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

  الثانية
إدارة المعرفة و تكنولوجيا مدى إدراك إدارة الشركة ألهمية 

 المعلومات
13 0.8179 0.8998 

 0.9118 0.8379 27 استخدام إدارة المعرفة في التأهيل المحاسبي  الثالثة
 0.8782 0.7829 20  وجيا المعلومات في التأهيل المحاسبياستخدام تكنول  الرابعة

  الخامسة
أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا 

 0.8700 0.7699 9  المعلومات على التأهيل المحاسبي

 0.8842 0.7925 69  جميع المحاور  

  0.361تساوي "  28"ية ودرجة حر 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
استخدمت الباحثة طريقة كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين 

أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحثة على استخدام االستبانة بكل ) 19.4(جدول رقم 
  .طمأنينة

  ) 19.4( جدول رقم
  )الفا كرونباخطریقة ( معامل الثبات 

  المجموعةعنوان   المجموعة
عدد 
  الفقرات

معامل كرونباخ 
 ألفا

 0.9174 13 إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلوماتمدى إدراك إدارة الشركة ألهمية   الثانية
 0.9376 27 استخدام إدارة المعرفة في التأهيل المحاسبي  الثالثة
 0.8973 20  تخدام تكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبياس  الرابعة

  الخامسة
أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل 

 0.8838 9  المحاسبي

 0.9076 69  جميع الفقرات  

  

  :المعالجات اإلحصائية
نات التي تم تجميعها، فقد تم اسـتخدام العديـد مـن    لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيا

 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة    

Package for Social Science ( SPSS)     وفيما يلي مجموعة من األسـاليب اإلحصـائية
  :المستخدمة في تحليل البيانات
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غيـر   1(ت إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسـي  تم ترميز وإدخال البيانا  -1
، ولتحديد طـول فتـرة   )موفق بشدة 5، موافق  4،  محايد 3، موافق غير  2،  موافق بشدة

المستخدم في محاور الدراسة، تم حسـاب  ) الحدود الدنيا والعليا( مقياس ليكرت الخماسي 
الخمسة للحصول على طول الفقرة ، ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس )4=1-5( المدى
وهي الواحـد  (، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس  ) 0.8=4/5(أي 

يوضـح  ) 20.4(وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا  وجدول رقـم  ) الصحيح
 :أطوال الفترات كما يلي

  )20.4(جدول رقم

 درجات االستجابة

  5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80  1.80-1  الفترة
  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  الدرجة
  5  4  3  2  1  الوزن

 

والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسـة   تتم حساب التكرارا -2
 .لدراسةالتي تتضمنها أداة ا ةوتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسي

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة   Meanالمتوسط الحسابي  -3
عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد فـي ترتيـب   

علماً بأن تفسير مدى االستخدام أو  )89 :1996كشك،  (العبارات حسب أعلى متوسط حسابي 
 .لى العبارة يتم كما سبق أوضحناه في النقطة األولىمدى الموافقة ع

للتعرف على مدى انحراف   (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري   -4
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكـل محـور مـن    

اري يوضح التشتت المحاور الرئيسية عن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعي
في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور 
الرئيسية، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بـين  

إذا كان االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات ( المقياس 
 ). تهاوتشت

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -5

 .رتباط بيرسون لقياس صدق الفقراتمعامل ا -6
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 .معادلة سبيرمان براون للثبات -7

              سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبـع التوزيـع الطبيعـي أم ال   -اختبار كولومجروف -8
 )1- Sample K-S .( 

لمعرفة الفرق بين متوسط الفقـرة   One sample T testدة  لمتوسط عينة واح tاختبار  -9
 "3"ي والمتوسط الحياد
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  الخامسالفصل 

  
  

   

  

  اخلامسالفصل 

تفسري وحتليل جماالت الدراسة 
  امليدانية واختبار الفرضيات 

v اختبار التوزيع الطبيعي. 

v تحليل فقرات وفرضيات الدراسة.  
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  

  )(Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
زيع الطبيعي أم سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التو -سنعرض اختبار كولمجروف

ال، وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن 
نتـائج االختبـار حيـث أن القيمـة     ) 1.5(ويوضح الجدول رقم . يكون توزيع البيانات طبيعياً

.05.0(  0.05لكل محور أكبر من  االحتمالية >sig ( لبيانـات تتبـع   وهذا يدل علـى أن ا
  .التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية

  )1.5(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   المجموعةعنوان   المجموعة
 Zقيمة  الفقرات

القيمة 
 االحتمالية

 0.718 0.696 13 المعلوماتإدارة المعرفة و تكنولوجيا مدى إدراك إدارة الشركة ألهمية   الثانية

 0.563 0.788 27 استخدام إدارة المعرفة في التأهيل المحاسبي  الثالثة

 0.191 1.083 20  استخدام تكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي  الرابعة

  الخامسة
أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 

 0.170 1.110 9  على التأهيل المحاسبي

 0.750 0.677 69  جميع الفقرات  

  
  :فرضيات الدراسةتحليل فقرات  و

لتحليل فقرات االستبانة ، ) One Sample T test( للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار 
محسـوبة  ال tوتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  

والـوزن   0.05اقـل مـن    أو القيمة االحتمالية( 1.98الجدولية  والتي تساوي  tاكبر من قيمة 
، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها % ) 60النسبي اكبر من 
 أو القيمـة (1.98-الجدوليـة والتـي تسـاوي       tالمحسوبة أصغر من قيمة  tإذا كانت قيمة  

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة % ) 60والوزن النسبي اقل من  0.05االحتمالية اقل من 
  0.05إذا كان مستوى الداللة لها اكبر من 
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  :فرضيات الدراسة
يوجد إدراك لدى المسؤولين في إدارة الشركات المدرجة في   :الفرضية الرئيسة األولى

عند مستوى  إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلوماتة بورصة فلسطين لألوراق المالية  ألهمي
   0.05داللة

والذي يبين آراء ) 2.5(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
إدارة المعرفة مدى إدراك إدارة الشركة ألهمية ( المجموعة الثانيةأفراد عينة الدراسة في فقرات 

  :وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي) و تكنولوجيا المعلومات

"  والقيمة االحتمالية تساوي %"  68.37" بلغ الوزن النسبي   "  10" في الفقرة  رقم  .1
 ".  تستخدم قواعد بيانات خاصة بهاالشركات "مما يدل على أن  0.05وهي أقل من " 0.000

"  والقيمة االحتمالية تساوي %"  67.55 "النسبي  بلغ الوزن  "   12"في الفقرة  رقم  .2
تحرص على تحديث وتطوير الشركات " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

 ". األجهزة والبرمجيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات

"  والقيمة االحتمالية تساوي %"  66.33 "بلغ الوزن النسبي   "  2" في الفقرة  رقم  .3
معرفة الشركات يتوفر لدى العاملون في " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من  " 0.001

 ". بالمهارات والمعارف الالزمة ألداء األعمال على أفضل وجه

 :كما  تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

"  0.688"حتمالية تساوي والقيمة اال%"  59.18" بلغ الوزن النسبي   "  7" في الفقرة  رقم  .1
بمجال بصورة متوسطة   ونالمختصون يهتم" مما يدل على أن  0.05وهي أكبر من 

بتوجيه العاملين إلى اكتساب وخلق وتطبيق المعرفة داخل  الشركاتتكنولوجيا المعلومات في 
 ".  الشركة

ـ  %"  57.55" بلغ الوزن النسـبي    "  8" في الفقرة  رقم  .2 "  ة تسـاوي  والقيمـة االحتمالي
في  ون بصورة متوسطةالمختصون يقوم" مما يدل على أن  0.05وهي أكبر من "  0.237

بتدريب العـاملين علـى اسـتخدام التكنولوجيـا      شركاتهممجال تكنولوجيا المعلومات في 
 ". المستحدثة والتعامل معها

"  يـة تسـاوي   والقيمـة االحتمال %"  54.29 "بلغ الوزن النسـبي   "   1"في الفقرة  رقم  .3
قسم خاص بـإدارة   الشركاتيوجد لدى ال "مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من "  0.016
 ". المعرفة
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مدى إدراك ( المجموعة الثانيةوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
، و  3.12تساوي  )إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلوماتالمسؤولين في إدارة الشركة ألهمية 

 tوقيمة % " 60" كبر  من  الوزن النسبي المحايد أوهي %  62.40الوزن النسبي  يساوي  
و والقيمة   1.98   الجدولية والتي تساوي  tوهي اقل من قيمة  1.665المحسوبة تساوي   

إدراك إدارة الشركات  بصورة مما يدل على  0.05وهي اكبر  من  0.099االحتمالية تساوي 
  .0.05عند مستوى داللة  إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلوماتية متوسطة ألهم

موافقة من قبل أفراد العينة أن هناك   أنه في ضوء ما سبق يمكن استنتاجوترى الباحثة 
إدارة الشركات المدرجة في بورصة ألهمية إدارة المعرفة  لدى المسؤولين فيإدراك على وجود 

على  هاحرصوقواعد بيانات خاصة بها، للشركة استخدام الى مما يدل ع، وتكنولوجيا المعلومات
لديها ن ومعرفة العامليتحديث وتطوير األجهزة والبرمجيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، 

إال أن المسؤولين في إدارة هذه الشركات عليهم أن بالمهارات والمعارف الالزمة ألداء أعمالهم، 
من خالل  فيهادور إدارة المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات  يعملوا على توسيع مداركهم بأهمية

التي أوصت  (Siam ,Walid Z,2006) دراسة هذه النتيجة تتفق مع توفير قسم خاص بها، و

مدراء الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بتوسيع مداركهم إلدارة المعرفة المحاسبية 
ى المعلومات واتخاذ القرارات وكيفية استخدامها والتعرف على مدى تأثيرها في الحصول عل

  .لتحقيق أغراضهم وأهدافهم
  )2.5(جدول رقم 

إدارة المعرفة و تكنولوجیا مدى إدراك إدارة الشركة ألھمیة ( المجموعة الثانیةتحلیل فقرات 
  )المعلومات

  الفقرة  المسلسل
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 0.016 2.462- 54.29 1.149 2.71  .يوجد لدى شركتكم قسم خاص بإدارة المعرفة 1

يتوفر لدى العاملون في شركتكم معرفة بالمهارات والمعارف الالزمـة   2
 0.001 3.423 66.33 0.915 3.32  .ألداء األعمال على أفضل وجه

مشـكالت التـي   توفر شركتكم للعاملين معلومات تساعدهم في حـل ال  3
 0.034 2.149 64.29 0.987 3.21  .تواجههم في العمل

تساعدهم )كاالنترنت  والمكتبة( توفر شركتكم للعاملين مصادر معلومات 4
 0.003 3.039 65.71 0.931 3.29  .على اكتساب المعرفة

تشجع شركتكم العاملين على حضور المؤتمرات  وورش العمل وعقـد   5
 0.621 0.496 61.02 1.019 3.05  .اللقاءات العلمية
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  الفقرة  المسلسل
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 1.000 0.000 60.00 1.065 3.00  .تتابع شركتكم باستمرار التغيرات الجديدة في مجال إدارة المعرفة 6

يهتم المختصون بمجال تكنولوجيا المعلومات فـي شـركتكم بتوجيـه     7
 0.688 0.402- 59.18 1.004 2.96  .العاملين إلى اكتساب وخلق وتطبيق المعرفة داخل الشركة

يقوم المختصون في مجال تكنولوجيا المعلومات في شركتكم بتـدريب    8
 0.237 1.191- 57.55 1.018 2.88  . العاملين على استخدام التكنولوجيا المستحدثة والتعامل معها

تستخدم شركتكم تكنولوجيا معلومات تمتاز بتطورها ومواكبتها لكل مـا    9
 0.559 0.586 61.22 1.034 3.06  .هو جديد

 0.000 4.952 68.37 0.836 3.42  .تستخدم شركتكم قواعد بيانات خاصة بها  10

 0.908 0.116- 59.80 0.867 2.99  .تشترك شركتكم بقواعد بيانات لمؤسسات محلية وخارجية  11

تحرص شركتكم على تحديث وتطوير األجهزة والبرمجيـات الخاصـة     12
 0.000 4.791 67.55 0.780 3.38  .بتكنولوجيا المعلومات

تعمل شركتكم على توفير شبكة اتصاالت فعالة وحديثة لخدمـة كافـة     13
 0.000 3.911 65.92 0.749 3.30  .األنشطة فيها

 0.099 1.665 62.40 0.714 3.12  جميع الفقرات  

  1.98تساوي " 97"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا  :الخاصة بالمعوقات المجموعة
  :المعلومات على التأهيل المحاسبي

والذي يبين آراء ) 3.5(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
رفة أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المع( المجموعة الخامسةأفراد عينة الدراسة في فقرات 

  ).وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي

  :تبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

"  0.000"  والقيمة االحتمالية تساوي %"  78.98"بلغ الوزن النسبي   " 2" في الفقرة  رقم  .1
لسطينية بالدور المطلـوب  عدم قيام الجمعيات المهنية الف" مما يدل على  0.05وهي أقل من 

 ".  منها يشكل عائقاً أمام أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  78.78"  بلغ الوزن النسـبي    "  3" في الفقرة  رقم  .2
ي غياب برامج تدريب وتعلـيم محاسـب  " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000"

 " .مستمر يحول دون أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي
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والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  78.37"  بلغ الوزن النسـبي    "   1"في الفقرة  رقم  .3
ضعف برامج التعلـيم المحاسـبي فـي    " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000"

كبتها للتغيرات في بيئة األعمال يعتبر من أهم العوائق التـي  الجامعات الفلسطينية وعدم موا
 " .ثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبيأتحد من 

 :كما  تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

ماليـة تسـاوي   والقيمـة االحت %"  75.51"  بلغ الوزن النسـبي    "  9" في الفقرة  رقم  .1
عدم اكتساب المحاسبين العـاملين فـي   " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000"

مهارات وظيفية للتعامل مع نظم إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات يعتبر عائقاً  الشركات
 ".  هاماً أمام أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  75.31"  بلغ الوزن النسـبي    "  6" رقم  في الفقرة  .2
عدم توفر بنية قوية لتكنولوجيا المعلومات " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000"

 ". يحول دون أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي الشركاتفي 

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  72.45"  الوزن النسـبي    بلغ "   7"في الفقرة  رقم  .3
برامج محاسـبية   الشركاتعدم استخدام " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000"

إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومـات فـي    تناسب طبيعة عملها يعتبر عائقاً هاماً أمام أثر
  ". التأهيل المحاسبي

صـة  المجموعـة الخا وسـط الحسـابي لجميـع فقـرات     وبصفة عامة يتبين أن المت
أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيـل  (بالمعوقات
وهي اكبر  مـن  الـوزن   %  76.39، و الوزن النسبي  يساوي  3.82تساوي    )المحاسبي

الجدولية  tهي اكبر من قيمة و 9.346المحسوبة تساوي    tوقيمة % " 60" النسبي المحايد 
مما يـدل علـى    0.05وهي اقل  من  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  1.98والتي تساوي 

  .معوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبيوجود 
فراد عينـة  موافقة من قبل أ أنه في ضوء ما سبق يمكن استنتاج أن هناكوترى الباحثة 

لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين تحد مـن   بدرجة عالية معوقات الدراسة على وجود
عدم : وتتمثل هذه المعوقات في ،حاسبيدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المأثر إ

وضـعف   قيام الجمعيات المهنية بالدور المناط بها، غياب برامج تدريب وتعليم محاسبي مستمر،
 الشركاتعدم اكتساب المحاسبين العاملين في برامج التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية، 

مهارات وظيفية للتعامل مع نظم إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات عدم تـوفر بنيـة قويـة    
  . برامج محاسبية تناسب طبيعة عملها الشركاتعدم استخدام ، لتكنولوجيا المعلومات 
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على اتخاذ اإلجراءات الالزمـة،   ا ترى الباحثة أن على الشركات المبحوثة أن تعملكم
مسـتوى  ك من أجل تحسين وتطـوير  ـلحد من هذه المعوقات، وذلووضع السياسات المناسبة؛ ل

 ،)(Gar Elnabi,2010مـع دراسـة كـل مـن     بي فيها، وهذه النتيجة تتفق ـالتأهيل المحاس
(Zakaria & Rahahleh,2008) ،)2007المريش،(، ودراسة) 2007حلس وجربوع  .(  

  
  )3.5(جدول رقم 

أھم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة ( بالمعوقات  ةصالمجموعة الخاتحلیل فقرات 
  )وتكنولوجیا المعلومات على التأھیل المحاسبي
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ضعف برامج التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية وعدم مواكبتها للتغيرات  1
في بيئة األعمال يعتبر من أهم العوائق التي تحد من اثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا 

  .المعلومات في التأهيل المحاسبي
3.92 1.032 78.37 8.808 0.000 

الفلسطينية بالدور المطلوب منها يشكل عائقاً أمام أثر عدم قيام الجمعيات المهنية  2
 0.000 10.562 78.98 0.889 3.95  .إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

غياب برامج تدريب وتعليم محاسبي مستمر يحول دون أثر إدارة المعرفة  3
 0.000 10.814 78.78 0.859 3.94  .وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

انخفاض درجة إلمام المحاسبين العاملين في شركتكم بأمور إدارة المعرفة  4
 0.000 8.451 76.33 0.956 3.82  .وتكنولوجيا المعلومات يحول دون أثرهما في التأهيل المحاسبي

غياب دور المسؤولين في شركتكم في االهتمام بإدارة المعرفة وتكنولوجيا  5
 0.000 8.225 76.12 0.970 3.81  .ت يحد من أثر كل منهما في مجال التأهيل المحاسبيالمعلوما

عدم توفر بنية قوية لتكنولوجيا المعلومات في شركتكم يحول دون أثر إدارة  6
 0.000 7.261 75.31 1.043 3.77  .المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

محاسبية تناسب طبيعة عملها يعتبر عائقاً هاماً أمام عدم استخدام شركتكم برامج  7
 0.000 5.471 72.45 1.126 3.62  .إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي أثر

عدم توفر برامج تدريب في مجال إ دارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات  في   8
دارة المعرفة وتكنولوجيا شركتكم يعتبر من أهم العوائق التي تحد من أثر إ

  .المعلومات في التأهيل المحاسبي
3.79 1.008 75.71 7.719 0.000 

عدم اكتساب المحاسبين العاملين في شركتكم مهارات وظيفية للتعامل مع نظم   9
إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات يعتبر عائقاً هاماً أمام أثر إدارة المعرفة 

  .التأهيل المحاسبي وتكنولوجيا المعلومات في
3.78 1.011 75.51 7.597 0.000 

 0.000 9.346 76.39 0.868 3.82  جميع الفقرات  

  1.98تساوي " 97"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  :الفرضية الرئيسية الثانية
رصـة  يوجد تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجـة فـي بو  

  .α=05.0فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

  :وتنقسم إلى فرضيتين فرعيتين هما

يوجد تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي األكاديمي في الشركات المدرجـة فـي   
  .α=05.0بورصة فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

والذي يبين آراء ) 4.5(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tدام اختبار تم استخ
وتبين النتائج أن أعلى ثالث ) التأهيل األكاديمي( األولأفراد عينة الدراسة في فقرات المحور 
  :فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

يمـة االحتماليـة تسـاوي    والق%"  68.16"  بلغ الوزن النسـبي    "  6" في الفقرة  رقم  .1
إدارة المعرفة المستخدمة تشـجع علـى    " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000"

 ".  استخدام أساليب لتعليم المحاسبة مبنية على الكفاءة

"  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  67.35" بلغ الوزن النسبي   "   1"في الفقرة  رقم  .2
إدارة المعرفة  المستخدمة تساهم في تكييف األساليب " دل على أن مما ي 0.05وهي أقل من 

 ". والمواد التعليمية لمواكبة التغير المستمر في بيئة عمل المحاسبين لإليفاء لمتطلبات المهنة

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  66.33"  بلغ الوزن النسـبي    "   3"في الفقرة  رقم  .3
     إدارة المعرفة المستخدمة تؤدي إلى دمج " يدل على أن  مما 0.05وهي أقل من "  0.000"

 ".المعرفة والمهارات والقيم واألخالق في المواضيع الدراسية 

 :كما  تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

"  0.009" والقيمة االحتمالية تساوي%"  63.67 "بلغ الوزن النسبي  " 15" في الفقرة  رقم  .1
إدارة المعرفة تساعد على بذل المزيد مـن الجهـود   " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من 

لتعظيم حيازتها وتحويلها وانتشارها في المنشأة وضمان توافرها في الوقت المالئم لمتخـذ  
 ". .القرار باعتبارها أصل هام في المجال األكاديمي
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"  والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  62.24"  نسبي  بلغ الوزن ال "  12" في الفقرة  رقم  .2
إدارة المعرفة المستخدمة  تـؤدي إلـى   " مما يدل على أن  0.05وهي أكبر من "  0.101

 ". بصورة متوسطة تحسين المحاسبة وأساليب تدريسها وتطوير نظم المعلومات المحاسبية

"  قيمة االحتماليـة تسـاوي   وال%"  61.63"  بلغ الوزن النسبي   "   13"في الفقرة  رقم  .3
إدارة المعرفة المسـتخدمة تسـاهم فـي    " مما يدل على أن  0.05وهي أكبر من "  0.219

ظهور تحديات جديدة أمام المحاسبين المهنيين تتطلب إحداث تغييـر فـي فلسـفة التعلـيم     
 ". بصورة متوسطة المحاسبي

التأهيل ( األول وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور
وهي اكبر  من  الوزن النسبي %  64.75، و الوزن النسبي  يساوي   3.24تساوي )  األكاديمي
الجدولية والتي  tوهي اكبر من قيمة  4.111  المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60 "المحايد 
ن مما يدل على أ 0.05وهي اقل  من  0.000و والقيمة االحتمالية تساوي    1.98  تساوي

يوجد تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي األكاديمي في الشركات المدرجة في بورصة 
    α=05.0فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة أنه في ضوء ما سبق يمكن استنتاج  وترى الباحثة
لمعرفة على التأهيل المحاسبي األكاديمي في الشركات المدرجة فـي  تأثير إلدارة ا  وجودعلى 

 ، مما يدل على أن إدارة المعرفة تساهم في اسـتخدام أسـاليب  بورصة فلسطين لألوراق المالية
لتعليم المحاسبة مبنية على الكفاءة، دمج المعرفة والمهارات والقيم واألخـالق فـي المواضـيع    

مواد التعليمية لمواكبة التغير المستمر في بيئة عمل المحاسـبين،  الدراسية، تكييف األساليب وال
وتحويلها وانتشارها في المنشأة وضمان توافرهـا  ة المعرفة المزيد من الجهود لتعظيم حيازبذل 

وتطـوير نظـم المعلومـات     المحاسبة  تحسين أساليب تدريس ،في الوقت المالئم لمتخذ القرار
ظهور تحديات جديدة أمام المحاسبين المهنيين تتطلب  في  همة اسباإلضافة إلى الم،  المحاسبية

، )2009الفطيمـي،  (، وهذه النتيجة تتفق مع دراسـة  إحداث تغيير في فلسفة التعليم المحاسبي
 ).2005، وأبو زور شمده(ودراسة 
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  )4.5(جدول رقم 

   ) التأهيل األكاديمي( األولالمحور تحليل فقرات 

سط  الفقرة  مسلسل
متو

ال
 

بي
سا

الح
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

تساهم إدارة المعرفة  المستخدمة في تكييـف األسـاليب والمـواد التعليميـة      1
  .لمواكبة التغير المستمر في بيئة عمل المحاسبين لإليفاء لمتطلبات المهنة

3.37 0.765 67.35 4.753 0.000 

المستخدمة على المزاوجة بين التعليم األكاديمي والتدريب تعمل إدارة المعرفة  2
  .العملي مما يمكن الطلبة من تطبيق المعرفة

3.29 0.689 65.71 4.107 0.000 

تؤدي إدارة المعرفة المستخدمة إلى دمج المعرفة والمهارات والقيم واألخالق  3
  في المواضيع الدراسية 

3.32 0.794 66.33 3.943 0.000 

د إدارة المعرفة المستخدمة في وضع مناهج تحث على الـتعلم الـذاتي   تساع 4
  .للطلبة

3.24 0.704 64.90 3.442 0.001 

( تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في تحقيق التكامل بين مفـردات المحاسـبة   5
  )ضرائب،محاسبة إدارية،نظم معلومات، التدقيق

3.28 0.784 65.51 3.481 0.001 

معرفة المستخدمة على  استخدام أساليب لتعليم المحاسبة مبنيـة  تشجع إدارة ال 6
  .على الكفاءة

3.41 0.671 68.16 6.022 0.000 

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة  في تحفيز الطالب للمشاركة بفاعليـة فـي    7
 0.009 2.686 64.29 0.790 3.21  .العملية التعليمية

 0.008 2.710 64.08 0.746 3.20  .حفيز الطالب لتطوير آرائهم المهنيةتعمل إدارة المعرفة  المستخدمة على ت  8

 0.003 3.005 64.49 0.740 3.22  .تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في التخطيط الجيد لبرامج التدريب العملي.  9

 المهنيـة   تعمل  إدارة المعرفة المستخدمة  على زيادة االهتمـام بالشخصـية    10
 0.009 2.686 64.29 0.790 3.21  يات والمهارات والسلوك

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة  مهنة المحاسبة علـى القيـام بالمسـؤوليات      11
  . المناطة  بها من خالل تزويد المهنة بمحاسبين متميزين

3.18 0.765 63.67 2.378 0.019 

 تؤدي إدارة المعرفة المستخدمة  إلى تحسين المحاسـبة وأسـاليب تدريسـها     12
    .وتطوير نظم المعلومات المحاسبية

3.11 0.672 62.24 1.654 0.101 

تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في ظهور تحديات جديدة أمـام المحاسـبين     13
  .المهنيين تتطلب إحداث تغيير في فلسفة التعليم المحاسبي

3.08 0.653 61.63 1.238 0.219 

المسائل المعقدة التي تتطلب عمقـاً   تشجع إدارة المعرفة المستخدمة على حل  14
  .في التحليل

3.24 0.690 64.90 3.516 0.001 

تساعد إدارة المعرفة على بذل المزيد من الجهود لتعظيم حيازتهـا وتحويلهـا     15
وانتشارها في المنشأة وضمان توافرها في الوقـت المالئـم لمتخـذ القـرار     

  .باعتبارها أصل هام في المجال األكاديمي
3.18 0.679 63.67 2.679 0.009 

 0.000 4.111 64.75 0.572 3.24  جميع الفقرات  

  1.98تساوي " 97"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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يوجد تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي المهني في الشركات المدرجة في  .3
 .  α=05.0 بورصة فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة 

والذي يبين آراء أفراد ) 5.5(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات ) التأهيل المهني( الثانيعينة الدراسة في فقرات المحور 
  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  68.37"غ الوزن النسـبي   بل "  3" في الفقرة  رقم  .1
إدارة المعرفة المستخدمة  تشجع استخدام " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

أساليب القياس والتقويم التي تعكس التغير في المعرفة واألخـالق والمهـارات المطلوبـة    
 ".  للمحاسبين المهنيين

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  67.76"بلغ الوزن النسـبي      "1" في الفقرة  رقم  .2
إدارة المعرفة المستخدمة تساهم في تفعيل " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

 ". دور المحاسب في مهنة المحاسبة وبيئة األعمال المعقدة

"  الحتماليـة تسـاوي   والقيمـة ا %"  66.73"بلغ الوزن النسـبي    "  2" في الفقرة  رقم  .3
إدارة المعرفة المستخدمة تساعد المحاسب " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

بأن يكون على دراية ومعرفة في مجال تخصصه وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المرتبطـة  
 ". بالمحاسبة وبيئة عمل المحاسبة

 

  :نسبي هي كما يليكما  تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن ال

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  62.04"  بلغ الوزن النسبي   "  9" في الفقرة  رقم  .1
بصورة  إدارة المعرفة المستخدمة  تشجع" مما يدل على أن  0.05وهي اكبر من "  0.150

الجمعيات المهنية بعمل ندوات ومحاضرات وعقد المؤتمرات وورش العمل حول  متوسطة 
 ".  المحاسبة والمراجعة الدولية معايير

"  والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  62.04"  بلغ الوزن النسبي   "  11" في الفقرة  رقم  .2
إدارة المعرفة المسـتخدمة تـؤدي إلـى    " مما يدل على أن  0.05وهي اكبر من "  0.141

مجـال التأهيـل   تعزيز الدور الذي تقوم به الجمعيات المهنية ودوائر التعليم المستمر فـي  
 ". بصورة متوسطة المحاسبي
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والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  61.84" بلغ الوزن النسـبي    "   10"في الفقرة  رقم  .3
بصورة إدارة المعرفة  المستخدمة تساهم " مما يدل على أن  0.05وهي اكبر من "  0.161"

لمهنيـة ودوائـر التعلـيم    في تحسين الدورات التدريبية التي تقوم بها الجمعيات ا متوسطة
 ". لتحقيق الكثير من الخبرات المطلوبة. المستمر

التأهيـل  ( الثـاني  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المحـور  
وهي اكبر  من  الوزن النسبي %  64.63، و الوزن النسبي  يساوي   3.23تساوي )  المهني

الجدولية والتـي   tكبر من قيمة أوهي   4.259ي  المحسوبة تساو tوقيمة % " 60" المحايد 
مما يدل على أنه يوجد  0.05قل  من أوهي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  1.98  تساوي 

تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي المهني في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 
   α=05.0لألوراق المالية عند مستوى داللة  

أن هناك اتفاق بـين أفـراد عينـة     أنه في ضوء ما سبق يمكن استنتاج وترى الباحثة
ي في الشركات المدرجـة  ة المعرفة على التأهيل المحاسبي المهنوجود تأثير إلدار الدراسة حول 

 مما يدل على أن إدارة المعرفة تساهم في استخدام أسـاليب في بورصة فلسطين لألوراق المالية 
القياس والتقويم التي تعكس التغير في المعرفة واألخـالق والمهـارات  المطلوبـة للمحاسـبين     

المحاسب بأن  مساعدةوالمهنيين، تفعيل دور المحاسب في مهنة المحاسبة وبيئة األعمال المعقدة، 
يكون على دراية ومعرفة في مجال تخصصه وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المرتبطة بالمحاسبة 

عمل ندوات ومحاضرات وعقد المؤتمرات وورش العمل لالجمعيات المهنية تشجيع ،  هابيئة عملو
تعزيز الدور الذي تقوم به الجمعيات المهنية ودوائـر  ، حول معايير المحاسبة والمراجعة الدولية

عيـات  تحسين الدورات التدريبية التي تقوم بها الجم ،التعليم المستمر في مجال التأهيل المحاسبي
، وهذه النتيجـة تتفـق مـع    المهنية ودوائر التعليم المستمر لتحقيق الكثير من الخبرات المطلوبة

 ).2005وأبو زور،  مشده(، ودراسة )2007الربيعي، (دراسة 
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  )5.5(جدول رقم 

   ) التأهيل المهني( الثانيتحليل فقرات المحور 
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تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في تفعيل دور المحاسب في مهنـة المحاسـبة وبيئـة    . 1
  .األعمال المعقدة

3.39 0.755 67.76 5.085 0.000 

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة المحاسب بأن يكون على دراية ومعرفـة فـي مجـال     2
  .لومات والعلوم المرتبطة بالمحاسبة وبيئة عمل المحاسبةتخصصه وتكنولوجيا المع

3.34 0.731 66.73 4.558 0.000 

تشجع إدارة المعرفة المستخدمة  استخدام أساليب القياس والتقويم التي تعكس التغير فـي   3
  .المعرفة واألخالق والمهارات المطلوبة للمحاسبين المهنيين

3.42 0.717 68.37 5.777 0.000 

وتعزيز دور المحاسب  إدارة البيانات وتبادل المعرفة فىالمستخدمة  دارة المعرفةإ اهمست 4
   .في إنتاج واستخدام المعلومات

3.23 0.655 64.69 3.548 0.001 

توفر إدارة المعرفة المستخدمة مهارات شخصية لتنمية الجوانب الشخصـية لممارسـي    5
  ).واالهتمام بأهمية التعليم المستمر اإلبداعي  كالتفكير(مهنة المحاسبة مستقبالً

3.33 0.743 66.53 4.350 0.000 

 0.030 2.202 62.86 0.642 3.14  .تساعد إدارة المعرفة المستخدمة على إلمام المحاسبين بقواعد المعايير المحاسبية الدولية 6

نيـة  تساهم إدارة المعرفة المستخدمة  في إكساب المحاسـبين المهـارات والقـدرات الف    7
  . الالزمة للنجاح في المهنة

3.26 0.693 65.10 3.643 0.000 

تعمل إدارة المعرفة المستخدمة على تزويد المحاسبين بمهارات كالقدرة علـى التركيـز     8
  .وإيجاد حلول بديلة

3.13 0.668 62.65 1.966 0.052 

ت وعقـد  تشجع إدارة المعرفة المستخدمة  الجمعيات المهنية بعمل نـدوات ومحاضـرا    9
  .المؤتمرات وورش العمل حول معايير المحاسبة والمراجعة الدولية

3.10 0.696 62.04 1.452 0.150 

تساهم  إدارة المعرفة  المستخدمة في تحسين الدورات التدريبية التي تقوم بها الجمعيـات    10
  .لتحقيق الكثير من الخبرات المطلوبة. المهنية ودوائر التعليم المستمر

3.09 0.644 61.84 1.413 0.161 

تؤدي إدارة المعرفة المستخدمة إلى تعزيز الدور الذي تقوم به الجمعيات المهنية ودوائر   11
  .التعليم المستمر في مجال التأهيل المحاسبي

3.10 0.681 62.04 1.483 0.141 

ر بوضـع  تشجع إدارة المعرفة المستخدمة  قيام الجمعيات المهنية ودوائر التعليم المستم  12
السياسات واإلجراءات الالزمة لزيادة فاعلية األنشطة المختلفـة والـدورات التدريبيـة    

  . المهنية
3.24 0.719 64.90 3.373 0.001 

 0.000 4.259 64.63 0.538 3.23  جميع الفقرات  

  1.98تساوي " 97"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  :ة الثانيةئيساختبار الفرضية الر

يوجد تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجـة فـي بورصـة    
  .α=05.0فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

والذي يبين آراء ) 6.5(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 استخدام إدارة المعرفة في التأهيل المحاسبي :المجموعة الثالثةمحاور في أفراد عينة الدراسة 

، و الوزن 3.23تساوي   المجموعة الثالثةمحاور وتبين النتائج  أن المتوسط الحسابي لجميع 
المحسوبة  tوقيمة % " 60" وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد %   64.69النسبي  يساوي 

والقيمة االحتمالية تساوي    1.98  الجدولية والتي تساوي tر من قيمة وهي اكب 4.259 تساوي 
مما يدل على أنه يوجد تأثير إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي  0.05وهي اقل  من  0.000

  .  α=05.0في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

 في آراء أفراد عينـة  اًأن هناك اتفاق أنه في ضوء ما سبق يمكن استنتاج ثةوترى الباح
في الشركات ) األكاديمي والمهني( وجود أثر إلدارة المعرفة على التأهيل المحاسبي الدراسة حول 

كما ترى الباحثة أن هناك حاجـة  ة، بدرجة متوسطالمدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية 
أثر إدارة المعرفة في التأهيل المحاسبي لضمان مواكبة التطـورات المسـتجدة   وضرورة لزيادة  

ـ (تفق مع دراسة وهذه النتيجة ت على مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات،  )2008وآخـرون،  نحس
  ).2007الربيعي،(و

   
  )6.5(جدول رقم 

  سبياستخدام إدارة المعرفة في التأهيل المحا :المجموعة الثالثةجميع محاور تحليل 

  عنوان المحور  المحور
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 0.000 4.111 64.75 0.572 3.24  التأهيل األكاديمي األول

 0.000 4.259 64.63 0.538 3.23  التأهيل المهني الثاني

 0.000 4.324 64.69 0.537 3.23  جميع المحاور  

  1.98تساوي " 97"ودرجة حرية  0.05جدولية عند مستوى داللة ال tقيمة 
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  :الفرضية الرئيسة الثالثة

يوجد تأثير لتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجة فـي  
 .α=05.0بورصة فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

  :اوتنقسم إلى فرضيتين فرعيتين هم

يوجد تأثير لتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي األكاديمي في الشـركات  . 1
  .α=05.0المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

والذي يبين آراء أفراد ) 7.5(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات ) التأهيل األكاديمي( األولالدراسة في فقرات المحور عينة 

  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  70.41"  بلغ الوزن النسبي   "   1"في الفقرة  رقم  .1
ستخدمة تساهم في تكنولوجيا المعلومات الم" مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

 ".  إعادة تصميم المنهاج المحاسبي لمواكبة التغيرات المستجدة على مهنة المحاسبة

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  69.39"  بلغ الوزن النسبي   "   9"في الفقرة  رقم  .2
تكنولوجيا المعلومات المسـتخدمة تـوفر   " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000
لالهتمام بالتعليم المحاسبي وأساليبه وتكنولوجيته من خالل زيادة التركيـز علـى   الفرصة 

 ".. القدرات والمهارات الفنية والتحليلية في المحاسبة

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  68.57"بلغ الوزن النسـبي    "   4"في الفقرة  رقم  .3
المعلومات المستخدمة تشـجع   تكنولوجيا" مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

 ". منها التعلم للغرض المهنيوعلى االعتراف بأهداف أكثر للتعليم المحاسبي 

 :كما  تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  66.12" بلغ الوزن النسـبي    "  6" في الفقرة  رقم  .1
تكنولوجيا المعلومات المسـتخدمة تعمـل   " مما يدل على أن  0.05ل من وهي أق"  0.000

 ".  تتالءم مع متطلبات العمليات التحليلية والفنية في المحاسبة والتدقيق على إعداد مخرجات

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  64.69"  بلغ الوزن النسبي   "  7" في الفقرة  رقم  .2
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة تسـاعد  " يدل على أن  مما 0.05وهي أقل من "  0.002
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على تنمية مهنة المحاسبة من خالل صقل مخرجات التعليم المحاسبي بالمهارات المحاسـبية  
 ". التي تخدم المهنة

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  62.65"  بلغ الوزن النسـبي    "  8" في الفقرة  رقم  .3
عمـل  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة ت" يدل على أن  مما 0.05وهي اكبر من "  0.063"

على تطوير الوسائل واألساليب المحاسبية الالزمة لمواكبـة المتطلبـات    بصورة متوسطة 
  ". المهنية واالحتياجات التطبيقية في الواقع

التأهيل ( األولوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
كبر  من  الوزن وهي أ% 67.07  ، و الوزن النسبي  يساوي 3.35ي تساو)  األكاديمي

الجدولية  tوهي اكبر من قيمة  6.554  المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" النسبي المحايد 
مما يدل على  0.05وهي اقل  من  0.000و والقيمة االحتمالية تساوي   1.98  والتي تساوي

على التأهيل المحاسبي األكاديمي في الشركات المدرجة  أنه يوجد تأثير لتكنولوجيا المعلومات
    α=05.0في بورصة فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

أن هناك  اتفاق بـين آراء  أفـراد    أنه في ضوء ما سبق يمكن استنتاجوترى الباحثة 
بي األكاديمي في الشركات المدرجة تكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسالعينة حول  تأثير 

مما يدل على أن تكنولوجيا المعلومات تساهم فـي إعـادة    ،في بورصة فلسطين لألوراق المالية
الهتمـام بـالتعليم   المواكبة التغيرات المستجدة على مهنة المحاسبة، تصميم المنهاج المحاسبي 

القـدرات والمهـارات الفنيـة     المحاسبي وأساليبه وتكنولوجيته من خالل زيادة التركيز علـى 
سبي ومنها التعلم للغرض تشجيع االعتراف بأهداف أكثر للتعليم المحا  ،والتحليلية في المحاسبة

العمل على إعداد مخرجات تتالءم مع متطلبات العمليات التحليلية والفنية في المحاسـبة  المهني، 
مخرجـات التعلـيم المحاسـبي     على تنمية مهنة المحاسبة من خالل صقل ةساعدالموالتدقيق، 

تطوير الوسائل واألسـاليب المحاسـبية    إلى ، باإلضافة  بالمهارات المحاسبية التي تخدم المهنة
، وهذه النتيجـة تتفـق مـع    الالزمة لمواكبة المتطلبات المهنية واالحتياجات التطبيقية في الواقع

  ).2005ور، ش وأبو زمده(، ودراسة )2010الصائغ، (دراسة 
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  )7.5(ول رقم جد

   ) التأهيل األكاديمي( األولالمحور تحليل فقرات 
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تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في إعادة تصـميم المنهـاج المحاسـبي     1
 0.000 6.420 70.41 0.802 3.52  .سبةلمواكبة التغيرات المستجدة على مهنة المحا

تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تضمين تكنولوجيا المعلومات والـنظم   2
 0.000 5.559 68.37 0.745 3.42  .المحاسبية المؤتمتة في تدريس المنهاج المحاسبي

عليمية تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة  على مشاركة الطالب في العملية الت 3
 0.000 4.791 67.55 0.780 3.38  .من خالل اإلبداع والتعلم الذاتي

تشجع تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على االعتراف بأهـداف أكثـر للتعلـيم     4
 0.000 6.778 68.57 0.626 3.43  .منها التعلم للغرض المهنيوالمحاسبي 

 0.000 5.408 67.96 0.729 3.40  .لمهارات الفكرية والسلوكيةتساهم  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة   في تطوير ا 5

تتالءم مع متطلبـات   تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على إعداد مخرجات 6
 0.000 4.458 66.12 0.680 3.31  .العمليات التحليلية والفنية في المحاسبة والتدقيق

مهنة المحاسبة من خالل صقل تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تنمية  7
 0.002 3.249 64.69 0.715 3.23   .مخرجات التعليم المحاسبي بالمهارات المحاسبية التي تخدم المهنة

على تطوير الوسائل واألساليب المحاسـبية  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة  عملت  8
 0.063 1.881 62.65 0.698 3.13  .اقعالالزمة لمواكبة المتطلبات المهنية واالحتياجات التطبيقية في الو

توفر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة الفرصة لالهتمام بالتعليم المحاسبي وأساليبه   9
وتكنولوجيته من خالل زيادة التركيز على القدرات والمهارات الفنية والتحليلية في 

  . المحاسبة
3.47 0.645 69.39 7.199 0.000 

ومات المستخدمة على جذب الطلبة إلى أساليب التعلم للدراسة تعمل تكنولوجيا المعل  10
 0.000 4.926 66.33 0.636 3.32  .المحاسبية 

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في توجيه المدرسين للطلبة إلى المهارات   11
الضرورية الالزمة للنجاح المهني واالضطالع على أحدث االبتكارات التكنولوجية 

  .ي المحاضراتودمجها ف
3.32 0.698 66.33 4.489 0.000 

توفر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة الفرصة أمام الطلبـة لتنميـة معلومـاتهم      12
التكنولوجية واستخدام نظم المعلومات ووسائل اتصال وإبـالغ   وتطوير مهاراتهم

  .مالي متطور
3.33 0.729 66.53 4.434 0.000 

 0.000 6.554 67.07 0.534 3.35  جميع الفقرات  

  1.98تساوي " 97"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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يوجد تأثير لتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي المهني في الشركات المدرجـة فـي   
 .  α=05.0بورصة فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

والذي يبين آراء ) 8.5(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
وتبين النتـائج أن أعلـى ثـالث    ) التأهيل المهني( الثانيأفراد عينة الدراسة في فقرات المحور 
  :فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي

"  تسـاوي   والقيمـة االحتماليـة  %"  71.43"  بلغ الوزن النسبي   "  8" في الفقرة  رقم  .1
تكنولوجيا المعلومات المسـتخدمة تعمـل   " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

على إكساب المحاسبين مهارات االتصال مع المعلومات استقباالً وإيصاالً للغير مع القـدرة  
 ". .على بيان اآلراء وتحليلها بالشكل الذي يخدم المهنة ويطورها

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  70.82"  الوزن النسبي  بلغ  "   6"في الفقرة  رقم  .2
تكنولوجيا المعلومات المسـتخدمة تـوفر   " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

كبيراً في دور المحاسبين والمدققين  ليصـبحوا أكثـر    األدوات الجديدة التي أحدثت تحوالً
 "..قتدارفاعلية باستخدام المهارات الحاسوبية بكفاءة وا

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  70.82"  بلغ الوزن النسبي   "   7"في الفقرة  رقم  .3
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

 ". نتقادي للمحاسبينتساعد في تنمية مهارات التفكير اال) البرمجيات الجاهزة(

 :ئج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يليكما  تبين النتا

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  68.98"  بلغ الوزن النسبي   "  3" في الفقرة  رقم  .1
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة تشـجع  " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

األهليـة التكنولوجيـة لضـمان    المحاسب بمهارات البراعة والتحليل و أهيلعلى ضرورة ت
 ". نجاحه في مزاولة المهنة

"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  68.16"  بلغ الوزن النسبي   "  1" في الفقرة  رقم  .2
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة تساهم في " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

 ". ت والسياسات الماليةتحسين األنشطة المحاسبية والتمويلية واإلجراءا
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"  والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  68.16"  بلغ الوزن النسبي   "  2" في الفقرة  رقم  .3
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة تساعد في " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000

 "..تدقيقال تطوير أوجه وظائف المحاسبة بما في ذلك اإلبالغ المالي، الرقابة اإلدارية،

)  التأهيـل المهنـي  ( الثـاني  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور 
" وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد %  69.85، و الوزن النسبي  يساوي   3.49تساوي 

   الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوهي   9.858المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 60

مما يدل على أنه يوجـد تـأثير    0.05وهي اقل  من  0.000القيمة االحتمالية تساوي و 1.98
لتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي المهني في الشـركات المدرجـة فـي بورصـة     

    α=05.0فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

موافقة من قبل أفـراد عينـة    تاج وجودأنه في ضوء ما سبق يمكن استنوترى الباحثة 
لتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي المهني في الشـركات   تأثير الدراسة على وجود 

مما يدل على أن تكنولوجيا المعلومات تساهم في  ،المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية
، بالشكل الذي يخدم المهنة ويطورهااالتصال مع المعلومات وتحليلها  إكساب المحاسبين مهارات

تطبيقات  مساهمةتوفير األدوات الجديدة التي أحدثت تحوالً كبيراً في دور المحاسبين والمدققين ،
نتقـادي  في تنمية مهـارات التفكيـر اال  ) البرمجيات الجاهزة(تكنولوجيا المعلومات المستخدمة 

اإلجراءات والسياسات الماليـة، وتطـوير   تحسين األنشطة المحاسبية والتمويلية و و، للمحاسبين
باإلضافة إلى تأهيل المحاسـب بمهـارات   ، التدقيقو  اإلبالغ الماليك أوجه وظائف المحاسبة 

لضمان نجاحه في مزاولة المهنة، وهذه النتيجة تتفق مـع  البراعة والتحليل واألهلية التكنولوجية 
  ).2007يعي، الرب(، ودراسة )2012السقا والحمداني، (دراسة 
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  )8.5(جدول رقم 

   ) التأهيل المهني( الثانيتحليل فقرات المحور 
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تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تحسين األنشطة المحاسـبية   1
 0.000 6.663 68.16 0.606 3.41  .ةوالتمويلية واإلجراءات والسياسات المالي

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة فـي تطـوير أوجـه وظـائف      2
 0.000 6.484 68.16 0.623 3.41  .المحاسبة بما في ذلك اإلبالغ المالي، الرقابة اإلدارية،التدقيق

المحاسـب   أهيـل تشجع تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على ضرورة ت 3
اعة والتحليل واألهلية التكنولوجية لضـمان نجاحـه فـي    بمهارات البر
  .مزاولة المهنة

3.45 0.594 68.98 7.480 0.000 

تعمل الحواسيب وأدوات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تحريـر   4
فـي إنتـاج   المحاسب من الدور التقليدي إلى دور أكثر كفاءة وفعاليـة  

  .المعلومات
  

3.49 0.707 69.80 6.858 0.000 

تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في توفير نظم محاسبية محوسـبة تقـوم    5
بإجراء ومعالجة العمليات المحاسبية،  وتسجيل القيـود المحاسـبية، وإصـدار    

  .المالية التقارير
3.53 0.721 70.61 7.287 0.000 

 تحوالًتوفر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة األدوات الجديدة التي أحدثت  6
كبيراً في دور المحاسبين والمدققين  ليصبحوا أكثـر فاعليـة باسـتخدام    

  .المهارات الحاسوبية بكفاءة واقتدار
3.54 0.661 70.82 8.104 0.000 

) البرمجيات الجـاهزة (تساعد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة  7
 0.000 8.998 70.82 0.595 3.54  .نتقادي للمحاسبينفي تنمية مهارات التفكير اال

تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على إكساب المحاسبين مهـارات    8
االتصال مع المعلومات استقباالً وإيصاالً للغير مع القـدرة علـى بيـان    

  .اآلراء وتحليلها بالشكل الذي يخدم المهنة ويطورها
3.57 0.642 71.43 8.809 0.000 

 0.000 9.858 69.85 0.494 3.49  جميع الفقرات  

  1.98تساوي " 97"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  :اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة

يوجد تأثير لتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجة في بورصة 
    α=05.0فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة  

والذي يبين آراء ) 9.5(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في التأهيل  :الرابعةالمجموعة محاور أفراد عينة الدراسة في 

،  3.41تساوي  المجموعة الثالثةمحاور وتبين النتائج  أن المتوسط الحسابي لجميع  المحاسبي
 tوقيمة % " 60" وهي أكبر  من  الوزن النسبي المحايد %  68.18والوزن النسبي  يساوي  

و والقيمة   1.98  الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة  8.739المحسوبة تساوي 
مما يدل على أنه يوجد تأثير لتكنولوجيا  0.05وهي اقل  من  0.000االحتمالية تساوي 
أهيل المحاسبي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية المعلومات على الت
  .  α=05.0عند مستوى داللة  

أنه في ضوء ما سبق يمكن استنتاج وجود اتفاق في اآلراء بين أفراد عينة  وترى الباحثة
في ) ي والمهنياألكاديم(الدراسة حول تأثير تكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي 

كما ترى الباحثة أن  بدرجة متوسطة،الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية 
هناك حاجة وضرورة لزيادة أثر تكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي، لضمان مواكبة 

كل من  مع دراسةتتفق هذه النتيجة و سابات،الح التطورات المستجدة على مهنة المحاسبة وتدقيق
رشيد ويحيى، (ودراسة  ،(Khaddash & Bishtawi, 2009)ودراسة  ،) 2012الشرايري،( 

حول أثر تكنولوجيا المعلومات على التأهيل ، )2004القشي وعدس، (، ودراسة )2005
  .المحاسبي

  )9.5(جدول رقم 

  لمحاسبياستخدام تكنولوجيا المعلومات في التأهيل ا :الرابعةالمجموعة جميع محاور تحليل 
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 0.000 6.554 67.07 0.534 3.35  التأهيل األكاديمي األول

 0.000 9.858 69.85 0.494 3.49  التأهيل المهني الثاني

 0.000 8.739 68.18 0.464 3.41  جميع المحاور  

1.98تساوي " 97"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  السادسالفصل 

  حةالنتائج والتوصيات والدراسات املقرت
v  النتائج. 

v التوصيات. 

v الدراسات المقترحة  
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  الفصل السادس
  المقترحة المستقبلية والدراسات النتائج والتوصيات

  :نتائج الدراسة: أوالً

والعملية للدراسة والتي أجريت على الشركات المدرجة في  النظرية في ضوء التحليالت  
  :ة يتم التوصل إلى النتائج التاليةبورصة فلسطين لألوراق المالي

تشـهدها   استجدت منذ بداية القرن الحالي التـي  هناك العديد من التحديات والمتغيرات التي -1
تعتبـر  والتي   ،منظمات األعمال بشكل عام، ومهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات بشكل خاص

وتحسين وظائف مهنـة   أدت إلى تطوير إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات أبرز معالمها
 .المحاسبة

ساهمت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة في منظمات األعمال في تغييـر الـدور    -2
إلى دور أكثر فاعليـة  ) التجميع اليدوي للمعلومات المالية ( التقليدي للمحاسب والمتمثل في

 .يتمثل في تحليل المعلومات المالية والحكم الشخصي واتخاذ القرار
ية والمهنية دور كبير في تطوير مهنة المحاسبة  المؤسسات األكاديملمسؤولين في قع على اي -3

ورفع مستواها لمواجهة هذه التحديات من خالل العمل على رفع وتطوير مستوى التأهيـل  
   .المحاسبي لخريجي أقسام المحاسبة بالجامعات الفلسطينية أو ممارسي المهنة

ى المسئولين في إدارة الشركات المدرجـة فـي بورصـة    على الرغم من وجود إدراك لد -4
فلسطين ألهمية إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، فإن األمر مازال بحاجة إلى مزيد من 
االهتمام والمتابعة آلخر التطورات والمستجدات فـي مجـال إدارة المعرفـة وتكنولوجيـا     

 .المعلومات، وترسيخ مفاهيم كل منهما بشكل أعمق وأوسع
المدرجة في  الشركاتوتكنولوجيا المعلومات لدى  توافر أقسام خاصة بإدارة المعرفةعدم   -5

لم يمنع وجود اهتمـام بـإدارة المعرفـة وتكنولوجيـا     ، بورصة فلسطين لألوراق المالية
 المعلومات لدى المسؤولين في إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية

  .وسطةن كان بدرجة متإو
ات المدرجة فـي  وجود تأثير إلدارة المعرفة في دعم وتطوير التأهيل المحاسبي في الشرك -6

حقيق األهداف المنشودة منه فـي  بدرجة متوسطة إال أنه ال يساهم في ت بورصة فلسطين، 
االرتقاء بمستوى األداء المهني للمحاسبين العاملين بما يواكب احتياجات سوق العمل فـي  

 .،تمعات المعرفة وتحول الكثير من المنظمات نحو االقتصاد المعرفيظل انتشار مج
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رغم وجود تأثير لتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي في الشركات المدرجة فـي   -7
تدعم األداء المهني للمحاسبين الممارسين  متوسطة أيضاً إال أنها الدرجة ببورصة فلسطين 

 .متغيرات بيئة التجارة اإللكترونية والعولمة بالشكل الذي يمكنهم من التعامل مع
محدودية أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي فـي الشـركات    -8

المدرجة في بورصة فلسطين ناجمة عن وجود عدد من المعوقات التي من أبرزها عدم قيام 
م المستمر، ضعف برامج التعليم الجمعيات المهنية بالدور المطلوب منها، غياب برامج التعلي

المحاسبي األمر الذي يستدعي قيام المسئولين في إدارة الشركات باتخاذ كافة السبل والطرق 
 .التي تساعد على التخلص منها

  :توصيات الدراسة: ثانياً

  :بناء على النتائج التي تم التوصل إليها توصلت الباحثة بما يلي  
دارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين علـى إعطـاء   تشجيع المدراء المسئولين في إ -1

مزيداً من االهتمام والمتابعة للمستجدات المتعلقـة بتطبيـق إدارة المعرفـة وتكنولوجيـا     
  .المعلومات بهدف تنمية الوعي بأهميتها ودورها االستثماري في المجتمع

ن الجهود أكثر ضرورة أن يولي المسئولين في إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطي -2
تزيد من فاعلية أثر إدارة المعرفة في االرتقاء بمستوى أدائهم المهني للمحاسبين بما يتناسب 

 .والتطورات الحديثة الحاصلة في بيئة األعمال
توسيع مدراك المسئولين في إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بحجم التحـديات   -3

وتدقيق الحسابات بهدف تمكين المحاسبين العاملين نم المعاصرة التي تشهدها مهنة المحاسبة 
 .التعاطي مع هذه التحديات مما يضمن نجاح الشركة واستمراريتها في سوق العمل

تعزيز دور الجمعيات المهنية في مجال تطوير مهنة المحاسبة والنهوض بها بهدف تمكـين   -4
قيق الحسابات ومتابعتهـا  ة وتدأعضاء المهنة من مواكبة آلخر التطورات في مهنة المحاسب

 .السيما في مجال معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. طالع عليهاواال
التأكيد على أهمية توفير برامج تدريب وتعليم مستمر لرفع كفاءة المحاسـبين الممارسـين    -5

 .وإعادة النظر في البرامج المتبعة حالياً من أجل تحقيق الهدف المرجو
يل المحاسبي من خـالل تحسـين نوعيـة    هكاديمية في مجال التأتعزيز دور المؤسسات األ -6

التعليم المحاسبي وإعادة صياغة أهدافه وتحويلها من التركيز على الكم إلى التركيز علـى  
الكيف وذلك بهدف إعداد خريجين مزودين بالمهارات المهنية التي تفي باحتياجات سـوق  

 .في مهنة المحاسبة وتدقيق الحاسبات العمل ومهنة المحاسبة في ظل التطورات الحاصلة
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ولين في إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين على إتاحة المجال أمـام  ؤحيث المس -7
المحاسبين الممارسين الكتساب المهارات الوظيفية الالزمة للتعامل مع نظم إدارة المعرفـة  

تسمح لهـم بتلبيـة    وتكنولوجيا المعلومات من خالل التحاقهم بدورات تدريبية وورش عمل
 .متطلبات المهنة واحتياجاتها المتغيرة باستمرار

العمل على توفير برامج محاسبية محوسبة تناسب طبيعة عمل الشـركات المدرجـة فـي     -8
بورصة فلسطين وذلك من أجل المحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها مهنة المحاسـبة  

دة عالية توفرها هذه البرامج ويتوقـف  بزبائنها كونها تحرص على تقديم معلومات ذات جو
 .عليها قرارات مستخدمي هذه المعلومات

تشجيع المسئولين في إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسـطين علـى تـوفير بيئـة      -9
تكنولوجية قوية السيما االشتراك بقواعد بيانات خارجية بهدف تحقيق تعـاون إلكترونـي   

طالع على آخر مما يسمح للمحاسبين الممارسين البية متبادل على المستويات العربية واألجن
المستجدات لمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات باإلضافة إلى كيفية التعامل مع متغيرات بيئة 

 .التجارة اإللكترونية التي تتسم بسرعة التطور والتغيير
ن توفير قسم خاص أو وحدة خاصة بإدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومـات حتـى يـتمك    - 10

المحاسبين الممارسين من االستفادة منها في تطوير أدائهم المهني بشكل مستمر للتكيف مع 
 .متغيرات مهنة المحاسبة، وتدقيق الحسابات

محاسـبيها لتطـوير كفـاءتهم     تشجيعة على جقيام بورصة فلسطين، بِحث الشركات المدر - 11
لضمان مواكبة كل ) معنوية مادية،(حوافز تشجيعية منحهم وبراعتهم التكنولوجية، من خالل 

ما هو جديد، وتوظيفه لخدمة مهنة المحاسبة، وتدقيق الحسابات، األمر الـذي يـنعكس فـي    
النهاية على روح كفاءة بورصة فلسطين، وتعزيز مكانتها بـين نظرائهـا علـى المسـتوى     

 .الخارجي
  

  :دراسات مستقبلية مقترحة: ثالثاً
  .المعلومات على المضاربات في األسواق المالية انعكاسات نظم إدارة المعرفة وتكنولوجيا -1
مدى فاعلية إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في الحد مـن حـوادث التعثـر المـالي      -2

 .بالشركات المدرجة في البوصة
استراتيجيات المؤسسات والجمعيات المهنية في إرساء أسس إدارة المعرفـة وتكنولوجيـا    -3

 .المعلومات
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  )1(لحق رقم م
 قائمة بأسماء السادة محكمي استبانة الدراسة

  مكان العمل  االسم  الرقم

  زةغ -  الجامعة اإلسالمية  علي شاهين. د   .1

  غزة - الجامعة اإلسالمية   سالم حلس.د.أ   .2

  غزة -  الجامعة اإلسالمية  د حمدي زعرب. أ   .3

  غزة -  الجامعة اإلسالمية  عصام البحيصي. د   .4

  غزة- الجامعة اإلسالمية   نافذ بركات. د   .5

  غزة -  الجامعة اإلسالمية  ماهر ضرغام. د   .6

  غزة -    جامعة األقصى  نضال عبد اهللا. د   .7

  غزة  أبو غزالة للتدقيق طالل شركة   .8

  غزة  الوفا للتدقيق شركة   .9
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  )2(ملحق رقم 

  االستبانة في صورتها النهائية

  

  غزة-الجامعة اإلسالمية
  عمادة الدراسات العليـا 
ــارة   ــة التجــ   كليــ
  قسم المحاسبة والتمويـل 

 

 

 

 

  األخت الفاضلة/ األخ الفاضل

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

لتى بين يديك هي إحدى أدوات الدراسة الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى االستبانة ا
  :المحاسبة والتمويل من الجامعة االسالمية بعنوان

  أثر إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي

  دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية

باإلجابة على جميع فقرات االستبانة بكل صراحة وموضوعية  وأمانة، وذلك لما  يرجى التكرم 
إلجابتكم من أهمية تعتمد عليها نتائج هذه الدراسة، علماً بأن المعلومات التي سيتم الحصول 

  .عليها ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض الدراسة العلمة فقط
  مشاكرين لكم حسن تعاونك

  الباحثة                                                                             

  خولة محارب عبد الجواد
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  :المجموعة األولى
  :معلومات عامة 

  :حول البديل المناسب لكل من العبارات التالية(  /  ) الرجاء وضع عالمة 

  :الجنس -1

  أنثى            ( ) ذكر             ( ) 

  :هل العلميالمؤ -2

  أخرى( ) دكتوراة  ( ) ماجستير  ( ) بكالوريوس   ( ) دبلوم  ( )     

  :المستوى الوظيفى -3

  أخرى( ) محاسب  ( ) رئيس قسم حسابات  ( ) مدير حسابات   ( ) عضو مجلس إدارة  ( ) 

  :عدد سنوات الخبرة -4

سنة  15( ) سنة  15أقل من  10من ( ) سنوات 10إلى أقل من  5من ( ) سنوات  5أقل من ( ) 
  فأكثر

  :العمر -5

 50( ) سنة  50إلى أقل من  40من ( ) سنة  40إلى أقل من  30من ( ) سنه   30أقل من ( ) 
  سنة فأكثر

  :القطاع الذي تنتمى إليه الشركة-6 -6

  التأمين( ) الخدمات ( ) الصناعة  ( ) البنوك ( )  االستثمار  ( ) 

  :سطينعمر الشركة من حيث اإلدراج في بورصة فل -7

سنوات  9( ) سنوات  9إلى أقل من  6( ) سنوات  6إلى أقل من  3( ) سنوات  3أقل من ( ) 
  فأكثر

  :مدة مزاولة الشركة لنشاطها -8

  سنة فأكثر 30( ) سنة  30إلى أقل من  20( )  ءسنة 20إلى أقل من  10( )سنوات  10اقل من ( ) 

  :نظام المعلومات المستخدم -9

  مزدوج( )  محوسب   ( ) يدوي   ( )  
  :عدد المحاسبين العاملين في الشركة  -10

  محاسبين 6أكثر من ( ) محاسبين  6- 4من ( ) محاسبين  4أقل من ( ) 
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  :عدد العاملين في الشركة ككل -11

  عامل 25أكثر من ( ) عامل  25- 15من ( ) عامل  15أقل من ( ) 
 :المجموعة الثانية

  :وتكنولوجيا المعلوماتمدى إدراك إدارة الشركة ألهمية إدارة المعرفة  

  :أمام العبارة التي تعكس رأيكم حول الفقرات التالية( / ) يرجى وضع إشارة 

الر
موافق  الفقرة قم

غیر  محاید موافق بشدة
 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة
      .يوجد لدى شركتكم قسم خاص بإدارة المعرفة 1
رف يتوفر لدى العاملون في شركتكم معرفة بالمهارات والمعا 2

 .الالزمة ألداء األعمال على أفضل وجه
     

توفر شركتكم للعاملين معلومات تساعدهم في حل المشكالت  3
 .التي تواجههم في العمل

     

كاالنترنت  ( توفر شركتكم للعاملين مصادر معلومات 4
 .تساعدهم على اكتساب المعرفة)والمكتبة

     

تمرات  وورش العمل تشجع شركتكم العاملين على حضور المؤ 5
 .وعقد اللقاءات العلمية

     

تتابع شركتكم باستمرار التغيرات الجديدة في مجال إدارة  6
 .المعرفة

     

يهتم المختصون بمجال تكنولوجيا المعلومات في شركتكم بتوجيه  7
 .العاملين إلى اكتساب وخلق وتطبيق المعرفة داخل الشركة

     

ال تكنولوجيا المعلومات في شركتكم يقوم المختصون في مج 8
بتدريب العاملين على استخدام التكنولوجيا المستحدثة والتعامل 

 .معها

     

تستخدم شركتكم تكنولوجيا معلومات تمتاز بتطورها ومواكبتها  9
 .لكل ما هو جديد

     

      .تستخدم شركتكم قواعد بيانات خاصة بها 10
      .نات لمؤسسات محلية وخارجيةتشترك شركتكم بقواعد بيا 11
تحرص شركتكم على تحديث وتطوير األجهزة والبرمجيات  12

 .الخاصة بتكنولوجيا المعلومات
     

تعمل شركتكم على توفير شبكة اتصاالت فعالة وحديثة لخدمة  13
 .كافة األنشطة فيها

     



  

 - 155  -  
 

  قحالــملا

  : المجموعة الثالثة

  حاسبياستخدام إدارة المعرفة في التأهيل الم

  :أمام العبارة التي تعكس رأيكم حول الفقرات التالية( / ) يرجى وضع إشارة 

موافق  الفقرة الرقم
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة
 التأهيل األكاديمي: المحور األول

تساهم إدارة المعرفة  المستخدمة في تكييف األساليب  1
المستمر في بيئة عمل والمواد التعليمية لمواكبة التغير 
 .المحاسبين لإليفاء لمتطلبات المهنة

     

تعمل إدارة المعرفة المستخدمة على المزاوجة بين  2
التعليم األكاديمي والتدريب العملي مما يمكن الطلبة من 

 تطبيق المعرفة

     

تؤدي إدارة المعرفة المستخدمة إلى دمج المعرفة  3
 ي المواضيع الدراسيةوالمهارات والقيم واألخالق ف

     

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة في وضع مناهج تحث  4
 .على التعلم الذاتي للطلبة

     

تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في تحقيق التكامل بين  5
ضرائب، محاسبة إدارية، نظم ( مفردات المحاسبة
 )معلومات، التدقيق

     

ة على  استخدام أساليب تشجع إدارة المعرفة المستخدم 6
 .لتعليم المحاسبة مبنية على الكفاءة

     

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة  في تحفيز الطالب  7
 .للمشاركة بفاعلية في العملية التعليمية

     

تعمل إدارة المعرفة  المستخدمة على تحفيز الطالب  8
 .لتطوير آرائهم المهنية

     

ة المستخدمة في التخطيط الجيد تساهم إدارة المعرف. 9
 .لبرامج التدريب العملي

     

تعمل  إدارة المعرفة المستخدمة  على زيادة االهتمام  10
 .بالشخصية المهنية  والمهارات والسلوكيات

     

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة  مهنة المحاسبة على  11
لمهنة القيام بالمسؤوليات المناطة  بها من خالل تزويد ا

  .بمحاسبين متميزين
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موافق  الفقرة الرقم
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة
تؤدي إدارة المعرفة المستخدمة  إلى تحسين المحاسبة  12

 .  وأساليب تدريسها وتطوير نظم المعلومات المحاسبية
     

تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في ظهور تحديات  13
جديدة أمام المحاسبين المهنيين تتطلب إحداث تغيير في 

 .اسبيفلسفة التعليم المح

     

تشجع إدارة المعرفة المستخدمة على حل المسائل  14
 .المعقدة التي تتطلب عمقاً في التحليل

     

تساعد إدارة المعرفة على بذل المزيد من الجهود  15
لتعظيم حيازتها وتحويلها وانتشارها في المنشأة وضمان 
توافرها في الوقت المالئم لمتخذ القرار باعتبارها أصل 

 .في المجال األكاديمي هام

     

 التأهيل المهني: المحور الثاني
تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في تفعيل دور . 1

 .المحاسب في مهنة المحاسبة وبيئة األعمال المعقدة
     

تساعد إدارة المعرفة المستخدمة المحاسب بأن يكون  2
على دراية ومعرفة في مجال تخصصه وتكنولوجيا 

مات والعلوم المرتبطة بالمحاسبة وبيئة عمل المعلو
 .المحاسبة

     

تشجع إدارة المعرفة المستخدمة  استخدام أساليب  3
القياس والتقويم التي تعكس التغير في المعرفة 

 .واألخالق والمهارات المطلوبة للمحاسبين المهنيين

     

تساهم إدارة المعرفة المستخدمة في إدارة البيانات  4
دل المعرفة وتعزيز دور المحاسب في إنتاج وتبا

 واستخدام المعلومات

     

توفر إدارة المعرفة المستخدمة مهارات شخصية لتنمية  5
الجوانب الشخصية لممارسي مهنة المحاسبة 

كالتفكير اإلبداعي  واالهتمام بأهمية التعليم (مستقبالً
 ).المستمر

     

ى إلمام المحاسبين تساعد إدارة المعرفة المستخدمة عل 6
 .بقواعد المعايير المحاسبية الدولية

     

تساهم إدارة المعرفة المستخدمة  في إكساب المحاسبين  7
 .المهارات والقدرات الفنية الالزمة للنجاح في المهنة
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موافق  الفقرة الرقم
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة
تعمل إدارة المعرفة المستخدمة على تزويد المحاسبين  8

 .ول بديلةبمهارات كالقدرة على التركيز وإيجاد حل
     

تشجع إدارة المعرفة المستخدمة  الجمعيات المهنية  9
بعمل ندوات ومحاضرات وعقد المؤتمرات وورش 

 .العمل حول معايير المحاسبة والمراجعة الدولية

     

تساهم  إدارة المعرفة  المستخدمة في تحسين الدورات  10
التعليم التدريبية التي تقوم بها الجمعيات المهنية ودوائر 

 .لتحقيق الكثير من الخبرات المطلوبة. المستمر

     

تؤدي إدارة المعرفة المستخدمة إلى تعزيز الدور الذي  11
تقوم به الجمعيات المهنية ودوائر التعليم المستمر في 

 مجال التأهيل المحاسبي

     

تشجع إدارة المعرفة المستخدمة  قيام الجمعيات المهنية  12
ليم المستمر بوضع السياسات واإلجراءات ودوائر التع

الالزمة لزيادة فاعلية األنشطة المختلفة والدورات 
 التدريبية المهنية

     

  :المجموعة الرابعة

  استخدام تكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

  :أمام العبارة التي تعكس رأيكم حول الفقرات التالية( / ) يرجى وضع إشارة 

موافق  رةالفق الرقم
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة

 التأهيل األكاديمي: المحور األول

تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في إعادة تصميم المنهاج  1
  المحاسبي لمواكبة التغيرات المستجدة على مهنة المحاسبة

     

تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تضمين  2
لوجيا المعلومات والنظم المحاسبية المؤتمتة في تكنو

 .تدريس المنهاج المحاسبي

     

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة  على مشاركة  3
 الطالب في العملية التعليمية من خالل اإلبداع والتعلم الذاتي
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موافق  رةالفق الرقم
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة

تشجع تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على االعتراف  4
ليم المحاسبي ومنها التعلم للغرض بأهداف أكثر للتع

 .المهني

     

تساهم  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة   في تطوير  5
 .المهارات الفكرية والسلوكية

     

تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على إعداد  6
مخرجات تتالءم مع متطلبات العمليات التحليلية والفنية 

 .في المحاسبة والتدقيق

     

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تنمية مهنة  7
المحاسبة من خالل صقل مخرجات التعليم المحاسبي 

  .بالمهارات المحاسبية التي تخدم المهنة

     

تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على تطوير  8
الوسائل واألساليب المحاسبية الالزمة لمواكبة المتطلبات 

 .حتياجات التطبيقية في الواقعالمهنية واال

     

توفر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة الفرصة لالهتمام  9
بالتعليم المحاسبي وأساليبه وتكنولوجيته من خالل زيادة 
التركيز على القدرات والمهارات الفنية والتحليلية في 

 .المحاسبة

     

طلبة تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على جذب ال 10
 .إلى أساليب التعلم للدراسة المحاسبية 

     

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في توجيه  11
المدرسين للطلبة إلى المهارات الضرورية الالزمة 
للنجاح المهني واالضطالع على أحدث االبتكارات 

 التكنولوجية ودمجها في المحاضرات

     

ستخدمة الفرصة أمام الطلبة توفر تكنولوجيا المعلومات الم 12
لتنمية معلوماتهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية واستخدام نظم 

 .المعلومات ووسائل اتصال وإبالغ مالي متطور
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موافق  رةالفق الرقم
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة

 التأهيل المهني: المحور الثاني

تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تحسين  1
سات األنشطة المحاسبية والتمويلية واإلجراءات والسيا

 .المالية

     

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تطوير أوجه  2
وظائف المحاسبة بما في ذلك اإلبالغ المالي، الرقابة 

 .اإلدارية، التدقيق

     

تشجع تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على ضرورة  3
تأهيل المحاسب بمهارات البراعة والتحليل واألهلية 

 .ان نجاحه في مزاولة المهنةالتكنولوجية لضم

     

تعمل الحواسيب وأدوات تكنولوجيا المعلومات  4
المستخدمة على تحرير المحاسب من الدور التقليدي إلى 

 .دور أكثر كفاءة وفعالية في انتاج المعلومات

     

تساهم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في توفير نظم  5
الجة العمليات المحاسبية،  محاسبية محوسبة تقوم بإجراء ومع

 .وتسجيل القيود المحاسبية، وإصدار التقارير المالية

     

توفر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة األدوات الجديدة التي  6
أحدثت تحوالً كبيراً في دور المحاسبين والمدققين  ليصبحوا 

 .أكثر فاعلية باستخدام المهارات الحاسوبية بكفاءة واقتدار

     

البرمجيات (تساعد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة  7
 .في تنمية مهارات التفكير االنتقادي للمحاسبين) الجاهزة

     

تعمل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على إكساب  8
المحاسبين مهارات االتصال مع المعلومات استقباالً 

تحليلها وإيصاالً للغير مع القدرة على بيان اآلراء و
 .بالشكل الذي يخدم المهنة ويطورها

     

  



  

 - 160  -  
 

  قحالــملا

  : المجموعة الخامسة
  :أهم المعوقات التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التأهيل المحاسبي

  :أمام العبارة التي تعكس رأيكم حول الفقرات التالية( / ) يرجى وضع إشارة 

موافق  الفقرة الرقم
غیر  ایدمح موافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

ضعف برامج التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية  1
وعدم مواكبتها للتغيرات في بيئة األعمال يعتبر من أهم 
العوائق التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا 

 .المعلومات في التأهيل المحاسبي

     

ية بالدور المطلوب عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطين 2
منها يشكل عائقاً أمام أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا 

 .المعلومات في التأهيل المحاسبي

     

غياب برامج تدريب وتعليم محاسبي مستمر يحول دون أثر  3
 .إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في التأهيل المحاسبي

     

ين في شركتكم انخفاض درجة إلمام المحاسبين العامل 4
بأمور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات يحول دون 

 .أثرهما في التأهيل المحاسبي

     

غياب دور المسؤولين في شركتكم في االهتمام بإدارة  5
المعرفة وتكنولوجيا المعلومات يحد من أثر كل منهما 

 .في مجال التأهيل المحاسبي

     

جيا المعلومات في شركتكم عدم توفر بنية قوية لتكنولو 6
يحول دون أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في 

 .التأهيل المحاسبي

     

عدم استخدام شركتكم برامج محاسبية تناسب طبيعة عملها  7
يعتبر عائقاً هاماً أمام أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا 

 .المعلومات في التأهيل المحاسبي

     

مج تدريب في مجال إ دارة المعرفة عدم توفر برا 8
وتكنولوجيا المعلومات  في شركتكم يعتبر من أهم العوائق 
التي تحد من أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في 

 التأهيل المحاسبي

     

عدم اكتساب المحاسبين العاملين في شركتكم مهارات  9
ا المعلومات وظيفية للتعامل مع نظم إدارة المعرفة وتكنولوجي

يعتبر عائقاً هاماً أمام أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا 
 .المعلومات في التأهيل المحاسبي

     

  مع تحيات الباحثة                                                              
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  )3(ملحق رقم 
  كتاب تسهيل مهمة 
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  )4(ملحق رقم 

  في بورصة فلسطين لألوراق المالية قائمة بأسماء الشركات المدرجة
 

 اسم الشركة الرقم

 (AIB)البنك اإلسالمي العربي  1

 (BOP)بنك فلسطين المحدود   2

 (PIBC)بنك االستثمار الفلسطيني  3

 (QUDS)بنك القدس للتنمية واالستثمار 4

 (ISBK)البنك اإلسالمي الفلسطيني  5

 (APC)الشركة العربية لصناعة الدهانات  6

 (AZIZA)شركة دواجن فلسطين  7

 (BPC)شركة بيرزيت لألدوية  8

 (GMC )شركة مطاحن القمح الذهبي 9

 (JCC)م  .ع.شركة سجائر القدس م 10

 (JPH)شركة القدس للمستحضرات الطبية  11

 (LADAEN)شركة فلسطين لصناعة اللدائن  12

 (NCI)الشركة الوطنية لصناعة الكرتون  13

 (VOIC)صانع الزيوت النباتيةشركة م 14

 )شركة المؤسسة العربية للتامين  15

 (AIG)المجموعة األهلية للتامين 16

 (TRUST)شركة ترست العالمية للتامين 17
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 (MIC)م .ع.شركة المشرق للتامين م 18

 (NIC)شركة التامين الوطنية 19

 (PID)الشركة الفلسطينية لالستثمار واإلنماء  20

 (PIIC)فلسطين لالستثمار الصناعي شركة  21

 (PRACO)شركة فلسطين لالستثمار العقاري  22

 (UCA)شركة االتحاد لألعمار واالستثمار 23

 (PEC)الشركة الفلسطينية للكهرباء 24

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسويق  25
PLAZA)( 

 (AHC)شركة المؤسسة العربية للفنادق 26

 (ARE)عربية العقارية المؤسسة ال 27

 (HOTEL)شركة جراند بارك للفنادق واالستجمام  28

 (ABRAJ)ابراج الوطنية  29

 (AQARIYA)العقارية التجارية لالستثمار  30

 (ARAB)المستثمرون العرب  31

  (ELECTRODE)مصاتع الشرق لالكترود  32

 (GCOM)جلوبال كوم لالتصاالت  33

 (GUI)لتأمين العالمية المتحدة ل 34

 (JREI)القدس لالستثمارات العقارية  35

 (NAPCO)الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت  36
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 (NIC)التأمين الوطنية  37

 (NSC)مركز نابلس الجراحى التخصصى  38

 (PADIKO)فلسطين للتنمية واالستثمار  39

بال عقار للتطوير وإدارة وتشغيل العقارات  40
(PALAQAR)  

 (PALTEL)االتصاالت الفلسطينية  41

 (PCB)البنك التجارى الفلسطينى  42

  (PSE)سوق فلسطين لالوراق المالية  43

 (RSR)مصايف رام اهللا  44

 (TIC)التكافل الفلسطينية للتأمين  45

 (TNB)البنك الوطنى  46

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية  47
(WASSEL)  

لوطنية الفلسطينية لالتصاالت موبايل ا 48
(WATANIYA) 


