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مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

م تطمبات تحقيق جودة التعميم المحاسبي بالتطبيق عمى قسم المحاسبة
تمارة عامر كيسو  /كمية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة الموصؿ

الم ستخلص :

سعت الدراسة إلى تطوير التعميـ المحاسبي استجابة لمتطورات التي تحدث في العالـ  ،مف

اجؿ العمؿ عمى إدراج قسـ المحاسبة في كمي ة اإلدارة واالقتصاد بجامعة الموصؿ ضمف سياؽ
األقساـ المناظرة في الجامعات العالمية مف خالؿ اعتماد جودة التعميـ العالي وذلؾ بتوفير التقنيات
والبرامج المحاسبية والمستمزمات والتجييزات والمرافؽ في القسـ وذلؾ بمساعدة رئاسة القسـ بتوفير

المتطمبات الالزمة لتطبيؽ اؿ جودة إلعداد مخرجات التعميـ (الخريجوف ) يعمموف في بيئة متغيرة
ومتطورة في سوؽ العمؿ المحمي والعالمي .

و قد طرحت الدراسة مجموعة مف التساؤالت البحثية إلى ضرورة تطبيؽ جودة التعميـ في قسـ

المحاسبة والمتطمبات ألالزمة لذلؾ ؟

توصؿ البحث إلى مجموعة استنتاجات كانت أىـ

ىا ثبات صحة فرضيتو وخمص البحث إلى

مجموعة توصيات أىميا إنشاء لجاف داخؿ القسـ لمراقبة جودة العممية التعميمية بمشاركة أعضاء
ىيئة التدريس ومساعدة إدارة القسـ بتوفير المستمزمات والتجييزات والمرافؽ الالزمة وتطوير العممية

التعميمية والمناىج ألعداد خريجيف مؤىميف ؿلعمؿ في بيئة متغيرة .

Requirements to meet the quality of accounting education on the
application of the accounting department / Collage of Management
and Economics at the University of Mosul
Abstract:
The study sought to the development of accounting education in
response to developments occurring in the world to incorporate the
accounting department in the college of Management and Economics at the
University of Mosul, in the context of universities in the world through the
adoption of quality of higher education by providing technology and
accounting software and supplies, equipment and facilities in the
department and with the assistance of management of the Section by
providing the necessary requirements for the application of for the
preparation of quality education outputs (graduates) working in a changing
environment and evolving in the local labor market and globally.
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The study posed a series of research questions need to apply the quality of
?education in the accounting section and the requirements of this crisis
Research has come to a set of conclusions was the most important of the
stability of the health of his hypothesis and concluded the search to a set of
recommendations the most important of the establishment of committees
within the department to monitor the quality of the educational process
with the participation of faculty members and assist management of the
Section to provide supplies, equipment and facilities and the development
of the attic and educational curricula to prepare graduates qualified to work
in the variable

المقدمة:

نظ ار لما يشيده العالـ مف تطورات بالبيئة االقتصادية نحو السوؽ العالمية واندماج الشركات

العالمية وخصخصة بعض الشركات وفتح سوؽ األوراؽ المالية وزيادة حجـ االستثمارات وتوسيع
قاعدة الممكية  ،مما تتطمب إعداد محاسبيف أكفاء يعمموف في بيئة تقنية متطورة  ،ؼ جودة التعميـ

المحاسبي تزيد مف المؤىالت المحاسبية عبر الحدود الدولية لموصوؿ إلى المستويات العالمية مف
خالؿ التحديث المستمر لممناىج المحاسبية مع محاولة التركيز عمى البحوث التطبيقية التي تخدـ

المجتمع وتعمؿ عمى بناء جسور االتصاؿ لتييئة خريجيف يتمتعوف بخبرات مو نية محمية وعالمية ،

إضافة إلى تطوير عالقة القسـ مع شركات األعماؿ مف اجؿ استكماؿ جودة التعميـ وتوفير فرص
تطبيؽ عممية مستمرة لمطمبة.

تساعد جودة التعميـ المحاسبي عمى أدراج القسـ المحاسبي ضمف السياؽ العالمي  ،مما

يساعد عمى استقطاب أساتذة مف خارج القطر لت بادؿ وتقاسـ الخبرات مع الجامعات العالمية
وتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة في المؤتمرات الدولية ونشر البحوث في مجالت

دولية  ،ذلؾ لتضيؽ الفجوة بيف التعميـ المحاسبي الحالي وما مطموب مف المخرجات في مينتيـ
مستقبال في ظؿ بيئة متغيرة .

مشكمة البحث  :تعد متطمبات جودة التعميـ المحاسبي احد المرتكزات األساسية ألعداد محاسبيف
مؤىميف لمعمؿ في بيئة المعمومات التقنية بما يخدـ المجتمع وسوؽ العمؿ العالمية  ،وعمى ىذا

األساس تظير عدة تساؤالت وىي :

التميز في األداء األكاديمي .
مدى وعي رئاسة القسـ في تطبيؽ الجودة لالرتقاء و ّ
ضعؼ في توفير المستمزمات واإلجراءات الالزمة في تطبيؽ جودة التعميـ المحاسبي .
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ىدؼ البحث  :في ضوء مشكمة البحث فأف ىدؼ البحث ينصب أساسا في جودة التعميـ المحاسبي
عمى مستوى القسـ (مجتمع البحث) فضالً عف تحقيؽ األىداؼ اآلتية :
تسميط الضوء عمى أىمية جودة التعؿيـ المحاسبي وخصوصيتو

معرفة أساسيات بناء جودة التعميـ المحاسبي .

توصية القسـ المحاسبي بتطبيؽ جودة التعميـ لمواكبة التطورات العالمية .

أىمية البحث  :تأتي أىمية البحث مف أىمية أعداد محاسبيف مؤىميف في السوؽ العالمية بميارات
تقنية وأخالقيات مينية دولية  ،إضافة إلى مساندة أعضاء ىيئة التدريس بما يخدـ البحث العممي
ومدى تطبيقو في المجتمع لخدمة المجتمع  ،إضافة لتحقيؽ التواصؿ بيف جميع أعضاء القسـ

المحاسبي .

فرضية البحث :يقوـ البحث عمى فرضيتيف:
ضرورة توافر متطمبات جودة التعميـ المحاسبي .

مدى إمكانية تطبيؽ جودة التعميـ بالقسـ المحاسبي باعتماد عمى استمارة االستبياف وتـ استخداـ

التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج ( ) spssلتحميؿ النتائج بمدى االتفاؽ عمى امكانية تطبيؽ
جودة التعميـ في قسـ المحاسبة .

منيجية البحث:

تـ االعتماد عمى المصادر العربية واألجنبية والشبكة العنكبوتية

الدولية لمحصوؿ عمى

المعمومات المتعمقة بالجانب النظري  ،أما الجانب العممي فقد اعتمدت استمارة االستبياف

(انظر

الممحؽ رقـ ٔ ) والتي صممت مف قبؿ الباحثة وتـ توزيعيا عمى التدريسييف كونيـ الشريحة األكثر
اطالعا عمى الموضوعات الحديثة في قسـ المحاسبة كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الموصؿ

خطة البحث :

تتمثؿ خطة البحث بجانب نظري وجانب عممي  ،تضمف :

أما الجانب النظري تناوؿ محوريف األوؿ جودة التعميـ المحاسبي

( خصوصية التعميـ

التعمي
ـ
المحاسبي  ،عناصر ومياـ جودة التعميـ المحاسبي) أما المحور الثاني تناوؿ أساسيات جودة
المحاسبي ( منتسبي القسـ  ،السياسات العممية والعممية التعميمية ،التسييالت والتجييزات ،
والعالقات البينية )

أما الجانب العممي استجابة لمتطمبات البحث سيتـ أعداد استمارة استبياف وتحميؿ نتائجيا

لمعرفة مدى توافقيا مع فرضية البحث
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الجانب النظري:
المحور األوؿ :جودة التعميـ المحاسبي
ماىية جودة التعميـ العالي

توصؼ الجودة بأنيا تحقيؽ رغبات وتوقعات الزبوف وذلؾ مف خالؿ تعاوف األفراد في

جوانب العمؿ بالمؤسسة  ،بكفاءة وفاعمية معا ،إذ ترتكز الجودة عمى تحقيؽ المواصفات المطموبة

بأفضؿ الطرؽ وبأقؿ جيد وتكمفو (عؿيمات  ، ) ٔٙ : ٕٓٓٚ ،ويقصد بالتعميـ العالي الجامعات
والكميات والمعاىد العميا كافة التي تمنح درجات عممية فوؽ مرحمة الثانوية العامة  ،سواء كانت

البكالوريو س أو الدراسات العميا لمراحؿ الدبموـ والماجستير والدكتوراه  ،وتبرز أىمية الجودة في

التعميـ العالي في تحقيؽ أىداؼ متعددة منيا ما ىو عمى مستوى ( :احمد ،محمد ) ٖٙ: ٕٓٓٚ،

الزبوف (الطالب )  :مف خالؿ التعريؼ الصحيح والدقيؽ لمتطمبات الزبوف وتحقيؽ الخدمة في
الموقع والمكاف والييئة والكمفة و الموفورية المناسبة .

المؤسسة التعميمية تتمثؿ -:

تحديث المناىج (المساقات) وتطويره ا.

تحقيؽ رضا الزبوف (الطمبة وأصحاب المصالح )
تعظيـ اإلنتاجية الكمية (إنتاجية الخريج في المجتمع ،إنتاجي ة البحث العممي ،التعميـ المستمر ،

اإلسيامات االجتماعية )

المستوى القومي يتضمف :

تأسيس خدمات تعميـ عاؿ بجودة متميزة

تطوير القابمية التنافسية ليذه الخدمة عؿى المستوى الدولي .
التطور العممي والمعرفي والتفاعؿ الكفوء مع حقؿ العمؿ والتوجيات المستقبمية .

خصوصية التعميـ المحاسبي:

تأتي أىمية التعميـ المحاسبي لخصوصية النظرة إلى المحاسبة والحاجة المستمرة والدائمة

إلى العمؿ المحاسبي في نطاؽ أي مجتمع مف المجتمعات  ،فالتعميـ المحاسبي ىو مجاؿ معرفي
يمكف الفرد مف أداء دور اجتماعي كبير وخاص و ال يعد بعيداً عف مفيوـ التعميـ الذي يمثؿ في
جوىره نظاما لتقديـ المعرفة العممية المعتمدة والميارات المتميزة لطالبييا بما يخدـ نمو المجتمع

وقابميتو الفكرية والتقنية( .الحبيطي  ،رمو) ٛٓ: ٕٓٓٗ ،
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وكوف التعميـ المحاسبي نظاما لتقديـ المعرفة فيو يتكوف

مف مجموعة مف العناصر المترابطة

لتحقيؽ أىدافو شأنو في ذلؾ شأف أصناؼ التعميـ األخرى  ،وىي تشمؿ كالً مف ( :قطناني  ،عويس

)ٚ: ٕٓٓ٘،

المدخالت ( الطالب ) المتمثمة باألشخاص الذيف يمكف تييئتيـ لممارسة العمؿ المحاسبي مختمؼ
أشكالو وأنواعو.

العمميات التشغيمية (العممية التعميمية ) المتمثمة بوسائؿ التعميـ التي يمكف استخداميا في التزويد
بالميارات المحاسبية.

المخرجات  :المتمثمة باألشخاص المؤىميف والقادريف عمى ممارسة العمؿ المحاسبي األكاديمي أو
الميني )بما يحقؽ اليدؼ مف نظاـ التعميـ المحاسبي بصورة عامة ).

التغذية العكسية ( الرقابة )  :مف خالؿ رقابة العناصر السابقة وتقييميا وتطويرىا ومحاولة تصحيح
أي انحرافات تحدث في أي منيا.

ويمكف الحكـ عمى كفاءة العالقة بيف المدخالت والمخرجات مف خالؿ العمميات اؿتشغيمية

المتمثمة بالوسائؿ التعميمية مف مناىج دراسية ومختبرات حاسبة وتدريب ميداني إضافة إلى توفير
الكوادر المحاسبية المؤىمة ومدى قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ المحاسبي.

وقد أوضح االتحاد الدولي لممحاسبيف المينييف أىمية التعميـ المحاسبي ضمف معايير التعؿ يـ

الدولية لممحاسبيف المينييف وكما يأتي  ( :طو ) ٕٙ : ٕٓٓٚ،

ٔ .اكتساب معرفة وميارات محاسبية فنية تساعد المحاسبيف وتمكنيـ مف أف يصبحوا مستشاريف
عممييف و محمميف مالييف ومدراء.

القي واألخالقيات
ٕ .التأكيد المتزايد عمى مجموعة مف المعرفة المينية والميارات المينية والمواقؼ و ـ

المينية إذ البد لألفراد الذيف يرغبوف في أف يصبحوا محاسبيف مينييف أف تكوف لدييـ الرغبة األكيدة

في تعمـ كؿ ما ىو جديد وتطبيقو .

ٖ .ألف العالـ يتحرؾ نحو اقتصاديات السوؽ العالمية وباستثمارات وعمميات تتخطى الحدود،

يحتاج المحاسبوف إلى االطالع الوا سع والى فيـ السياؽ الذي تعمؿ فيو التجارة والمنظمات األخرى

.

ٗ .التغير السريع لمبيئة التي يعمؿ فييا المحاسبوف المينيوف ،وارتباط المشاريع التجارية والمنظمات
األخرى بتحضيرات ومعامالت تجارية أكثر تعقيداً ،مما يتطمب تزايد االىتماـ بالتعميـ والتطوير
عمى نحو كبير حتى تكوف مينة المحاسبة قادرة عمى تمبية ىذه المتطمبات والتغييرات .
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جودة التعميـ المحاسبي العالي:

يشيد العالـ منذ بضع سنوات تحوالت باتجاه التطوير والتحديث في البيئة االقتصادية وىذه

التحوالت تتـ بالشركات الكبرى واندماج الشركات العالمية وخصخصة بعض الشرؾ ات وفتح سوؽ
األوراؽ المالية وزيادة حجـ االستثمارات وتوسيع قاعدة الممكية وتنامي الحاجة إلى خبراء وكفاءات
محاسبية متخصصة  ،مما تطمب مف التعميـ المحاسبي إعداد محاسبيف متخصصيف عف طريؽ

إنشاء مستويات لمحد األدنى لمتطمبات تعميـ المحاسبيف األكفاء وذلؾ بوجود أنماط متعددة لممعرفة

والخبرة ترتبط في الوقت نفسو بمياديف متشعبة لمخبرة العممية واستمرار التنمية المتخصصة وتأىيميا

لتوظيؼ ىذه المعارؼ والخبرات في سبيؿ إنجاحيا ( ،عمي  ،)٘ :ٕٓٓٙ ،اعتمد التعميـ المحاسبي
لعدة سنوات عمى كيفية إعداد المعمومات المالية التي تساعد متخذي اؿ ق اررات ،إضافة إلى كيفية
تدقيقيا أال أف إعداد تمؾ القوائـ يحتاج إلى خبرة وتكمفة وفترة زمنية مما تطمب وضع تعميـ تقني

محاسبي يتحدى تغيرات البيئة واعداد محاسبييف يعمموف في بيئة المعمومات التقنية  ،واىـ العوامؿ
لومات التقنية ىي ما يأتي

التي يجب مراعاتيا في التعميـ المحاسبي في بيئة المع
(Wessels,2004 :223
إعداد محاسبيف مؤىميف ليـ القدرة عمى العمؿ مستقبالً في بيئة متغيرة بالتركيز عمى بيئة تقنية

(:

المعمومات

تضيؽ الفجوة بيف التعميـ المحاسبي الحالي وما مطموب مف المخرجات في مينتيـ مستقبال وذلؾ

عف طريؽ إيجاد استراتيجيات لمتعميـ المحاسبي

ويجب مراعاة ميارات خاصة بالتعميـ المحاسبي لمتمكف مف صقؿ كفاءة طالب قسـ

المحاسبو واعداده كخريج كفوء لمعمؿ ببيئة متغيره ومتطورة  ،مما يستمزـ األمر االىتماـ بالميارات

اآلتية ( :عبد المجيد)ٙٙ :ٕٕٓٓ ،

ميارات االتصاؿ  :وىي قدرة عمى تناؽ ؿ المعمومات المحاسبية وتقديـ اآلراء ومناقشتيا لغرض
مخاطبة اإلدارة واألطراؼ األخرى .

الميارات الذىنية  :وىي القدرة عف البحث والتفكير المنطقي واالستقرائي واالستنتاجي والقدرة عمى
معالجة المشاكؿ المحاسبية الطارئة .

ميارات التواصؿ الشخصي  :القدرة عمى العمؿ مع اآلخريف والتأثير فييـ وتحفيز األشخاص وتنمية

قدراتيـ .

الميارات اإلنسانية  :ىي صفات إنسانية ايجابية مثؿ التفيـ واالحتراـ والتعاطؼ.

الميارات الشخصية :وتشمؿ النزاىة والمثابرة وااللتزاـ بالتعمـ طوؿ الحياة.
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مياـ جودة التعميـ المحاسبي:

ولتحقيؽ جودة التعمي ـ المحاسبي ىناؾ مياـ أساسية يجب متابعتيا في أقساـ المحاسبة

،وتتمثؿ في اآلتي ( :مصطفى )ٗ-ٖ : ٕٓٓٚ،

الجودة بيف المنتسبيف والعامميف مف أكاديمييف وادارييف ومشاركتيـ في المستويات التنظيمية
ضماف ْ
تبني الجودة ىدفا .
المختمفة في ّ
التميز في األداء
متابعة التعميمات ،والتوصيات ،وخطط وبرامج القسـ وما يتعمّؽ باالرتقاء و ّ
األكاديمي والمتعمّؽ بأعضاء ىيئة التدريس  ،والطمبة  ،والبرامج الدراسية والخطط والمنياج.

القياـ بالدراسات الالزمة مف اجؿ تحديد احتياجات الطمبة بوصفيـ زبائف ،والباحثوف ،والمجتمع

المحمّي ومتابعة نتائج ىذه الدراسات بوصفيـ منتجيف.

الخريجيف ،وزيادة قدراتيـ ومعارفيـ في البرامج والتخصصات التي
العمؿ عمى تنمية ميارات ّ
يدرسونيا واإلفادة مف آخر المستجدات العممية المعرفية في ىذه القرية العممية العالمية .

التأ ّكد التاـ والدقيؽ مف مدى توافؽ الخطط الدراسية لممواد والبر امج والمساقات التي يضعيا القسـ

المختص مع ما يتطمبو سوؽ العمؿ المحمي والعالمي وآخر المستجدات العممية وأحدثيا في حقوؿ

تخرج فيو الطمبة.
المعرفة التي ينتمي إلييا البرنامج أو
ّ
التخصص الذي ّ
العمؿ عمى تقويـ أداء الطمبة وتحصيميـ األكاديمي ( فيـ ىدؼ الجامعة ) بما يحقّؽ مخرجات
ػنبئ عف نجاح أىداؼ األقساـ األكاديمية في الجامعة ،ومدى رضا المسؤوليف وقيادة
تعميمية ت ّ
الجامعة عف مستوى أدائيـ وعطائيـ .

المراجعة الدورية لممحاضرات واالمتحانات وبخاصة ألعضاء ىيئة التدريس  ،والعمؿ عمى تحميميا

ودراستيا لمتأ ّكد مف مدى توافؽ نتائج ىذه الدراسات مع الخطط الدراسية المعتمدة في خطة القسـ
األكاديمي واألىداؼ المطموب إنجازىا وتحقيقيا.

اإلعداد والمتابعة وتجييز التقارير الذاتية عف القسـ العممي ،بيدؼ مالئمة إمكانات القسـ مع

متطمبات البرامج المستقبمية لمتعميـ المحاسبي .
عناصر جودة التعميـ المحاسبي العالي

ىناؾ أربعة عناصر رئيسية تؤثر في جودة التعميـ المحاسبي :

الطمبة  :ىـ محور العممية التعميمية ويجب االرتقاء بمستواىـ األكاديمي نظرياً ،وتطبيقيا ،وأخالقيا
 ،والعمؿ عمى صقؿ شخصية الطالب و لطالب المحاسبة خصوصية التمتع بمواصفات أضافية

معينة فضالً عف ما يتمتع بو الطالب في األقساـ المختمفة تتمثؿ باالتي

)ٕٔٔ :ٕٓٓ٘،

178

( :المعاضيدي واخروف

المجلد( )1العدد (2011 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

القدرة عمى إعداد تقارير تتفؽ مع مفاىيـ وممارسات ومعالجة األمور المحاسبية بما يتماشى مع

الفكر العالمي وتقديـ خدمات استشارية .

االحتكاؾ بالمؤسسات الدولية بما تصدره مف نشرات ـ نظمة وتبادؿ الخبرات واف يكوف ىناؾ إدراؾ

لممعايير األخالقية لممحاسبيف .

ىيئة التدريس  :تعد ىيئة التدريس الباني الحقيقي والفاعؿ لمطالب و مف الضروري االرتقاء بمستوى

المدرسيف  ،وأحداث تغيير في أساليب التقييـ التي يتبعيا أعضاء ىيئة التدريس وفي اتجاه يقرب
ّ
مناخ التدريس السائد في قاعة المحاضرات مف المناخ السائد في بيئة العمؿ وبكيفية يصبح
االمتحاف معيا أداة فعالة لتحفيز ذىف الطالب عمى التفكير العممي ومواجية المشاكؿ تمييدا

لتطوير الحموؿ المناسبة ليا بدال مف تفعيؿ دوره التقميدي كمستقبؿ لممعمومات  ،وىذا البعد يستمزـ

أف يبقى أعضاء ىيئة التدريس عمى اتصاؿ وثيؽ مع ممارسي المينة مف أجؿ تحديد االبتكارات
والعناصر التقنية الحديثة وادخاليا قاعة المحاضرات لتزويد الطمبة بالميارات الضرورية لمتقدـ

الميني ( البكوع )ٜٛ : ٕٓٓٙ،

مف أف المناىج المحاسبية تحتاج

المدرس  ،وانطالقاً
المنياج :ىو حمقة الوصؿ ما بيف الطالب و ّ
إلى مواكبة التطورات المستمرة في تقنية المعمومات والبرامج المحاسبية مثؿ

 Excelو ARM

واستخداماتيا المختمفة في األعماؿ المحاسبية واإلنترنيت ،وكيفية التعامؿ مع البرامج التي تكسب

الطالب الميارات الخاصة بالتعامالت االلكترونية واستخداماتيا في التسويؽ االلكتروني ،واكتشاؼ
أىمية االنترنيت في إجراء الصفقات التجارية باالعتماد عمى األسواؽ المحمية والعالمية ومضامينيا

واألنظمة الرقابية في أنظمة البرمجيا ت (طو ، )ٕٜٔ :ٕٓٓٚ ،وقد ازدادت أىمية أعادة النظر
بالمناىج المحاسبية بعد األزمات المالية إذ

()www.beyondgreypintripes.org

أصبح إلزاما أف تركز عمى نوعيف أساسييف

:

المناىج والتشريعات القانونية األخالقية واالجتماعية .

المناىج والمعايير المحاسبية الدولية والمحمية والمؤىالت المينية.

العممية التعميمية :إف عممية التعميـ المحاسبي بالمنياج التقميدي القائ ـ عمى تراكـ المعرفة لـ يعد
مالئما لمتطمبات العصر ألنو يولي لإلجراءات اىتماما أكبر مما يوليو لممفاىيـ إضافة إلى طرائؽ

التدريس التقميدية وأساليبيا المتبعة في أقساـ المحاسبة فضال عف نظـ التقويـ وأساليبيا والتي تعجز

عف تنمية وقياس الميارات والقدرات الحقيقة لمط الب  ،فإجراء تعديالت في العممية التعميمية فضال

عف توافر الميارات وسموكيات المينة ما يأتي(:طو )٘ٓ ،ٕٓٓٚ،
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أف نظاـ التعميـ يجب أف يقوـ عمى مبدأ التعميـ المستمر مدى الحياة ،وذلؾ عمى عكس النظاـ

التعميمي السائد حاليا ،فال ينتيي بتخرج الطالب مف الجامعة والتح اقو بسوؽ العمؿ بؿ يبقى مالزما

لو وفي مراحؿ حياتو جميعا ،وذلؾ مف خالؿ فرص جديدة توفر لو لتنمية معارفو وخبراتو سواء عف

طريؽ التعميـ أو التدريب وذلؾ استجابة لبيئة العمؿ المتوقعة خالؿ القرف الحادي والعشريف .

ولكي يتحقؽ اليدؼ المنشود مف عممية التطوير وىو إ عداد محاسب مؤىؿ  ،ىناؾ مجموعة

مف المعارؼ والميارات والخبرات والقيـ المينية التي يمزـ توافرىا في الخريج.

المحور الثاني  :أساسيات بناء جودة التعميـ المحاسبي

إف جودة التعميـ المحاسبي سوؼ تساعد عمى أدراج القسـ المحاسبي ضمف السياؽ العالمي

،فضالً عف تنامي وعي الطمبة في البحث عف الجامعة األفضؿ و ذلؾ لربط فرص العمؿ التي

توفرىا بجودة الخريجيف مف الجامعات القائمة عمى الجودة ،كؿ ذلؾ تطمب إعادة بناء وتغيير ذي

أبعاد واسعة وعميقة تغطي جميع المستويات والمجاالت ذات العالقة بالتعميـ المحاسبي والتي يمكف

تحديدىا في اؿجوانب التالية :

أوالً  :الييئة التدريسية أف االختيار الجيد لألساتذة سوؼ ينصب في تحسيف جودة وكفاءة التعميـ
المحاسبي كونو الباني الحقيقي ومحور العممية التعميمية واالساس في تطبيؽ الجودة العداد

خريجيف كفوءيف ،كما ويعد البحث العممي أحد واجبات عضو ىيئة التدريس لنقؿ المعرفة وخدمة
المجتمع ،الف البحث العممي يعتمد عمى اإلبداع واالبتكار وخمؽ معرفة جديدة،

واف استقطاب

أساتذة مف خارج القطر عامميف في مؤسسات أكاديمية عالمية وتبادؿ الخبرات مع الجامعات

العالمية  ،وؿالرتقاء بمستوى أعضاء ىيئة التدريس البد مف توفير الـ ستمزمات وذلؾ مف خالؿ :
()www.manhal.net

تعييف فنييف ومساعدي باحثيف أكفاء لمساعدة أعضاء ىيئة التدريس في إنجاز أبحاثيـ أسوة بنظاـ

التعميـ العالي العالمي .

الكؼءة .
توفير أساليب وأدوات تقنية المعمومات المتطورة بما في ذلؾ السكرتارية و

تشجيع البحوث المبتكرة التي تفتح آفاقاً عممية أو تطبيقية جديدة .

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى الحضور والمشاركة البحثية في المؤتمرات الدولية

تشجيعيـ عمى نشر أبحاثيـ في مجالت دولية محكمة .
ثانياً  :جودة أدارة القسـ المحاسبي:
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إف تطوير أساليب اإلدارة في القسـ المحاسبي ييدؼ تطوير جودة الخريج وسعيا إلى تحقؽ

أفضؿ نتائج تعميمية  ،وىناؾ مبادئ أساسية يجب أف يتبناىا القسـ لتحسيف جودة اإلدارة منيا خمؽ
حاجة مستمرة لمتعميـ المحاسبي ،االىتماـ بالتدريب المستمر في جميع الوظائؼ بالقسـ ،وتبني فمسفة

جديدة لمتطوير المستمر ،وعدـ اتخاذ الق اررات اإلدارية عمى أساس التكاليؼ وتقويـ اإلدارة بقصد
تطويرىا وتحسينيا  ،منع التفتيش  ،مع توظيؼ مبادئ وأفكار الجودة في أنظمة التعميـ الجامعي بما
يتضمنو مف تنمية قدرات العامميف واإلدارة بما يعود بالنفع عمى القسـ ويرفع معنويات العامميف فييا

ويمنحيـ فرصة التعبير عف مفاىيميـ واتجاىاتيـ نحو المينة مما يضفي عمى البيئة التعميمية مناخا

منتجا (عراب  ،ابوسمطاف ، )ٛٓ : ٕٓٓٙ،ويجب تطوير أدارة القسـ بحيث تصبح قادرة عمى -:
(أبو عامر)ٔٔٓ : ٕٓٓٛ ،

تحقيؽ التواصؿ بيف جميع أعضاء القسـ المحاسبي .

اختصار العمميات اإلدارية والمكتبية بما يوفر الوقت والجيد والتكاليؼ .

تجنب األخطاء قبؿ وقوعيا مما يسيؿ تطبيؽ الجودة .

توفير نظاـ االلكتروني لتبادؿ البيانات والمعمومات والتحسيف المستمر لمعمميات اإلدارية .

تمبية احتياجات ىيئة التدريس والموظفيف والطالب ورفع الروح المعنوية ليـ .

تطبيؽ أسموب اإلدارة بالفريؽ

ثالثا  :جودة الطالب المحاسبي :

أف محاسبي المستقبؿ (الطالب ) سوؼ يتوقع منيـ أف يكوف لدييـ كفاءة وبراعة تقنية في معرفة
المفاىيـ والتطبيقات المختمفة في التدقيؽ والتجارة االلكترونية وفي موضوعات التبادؿ االلكتروني
لمبيانات وأماف االنترنيت وغيرىا  ،إف عممية تطوير التعميـ المحاسبي الجامعي تجعؿ باإلمكاف

إعداد خريجيف يواكبوف التطورات المنتظرة إذ يمدىـ بمجموعة المعارؼ والميارات والخبرات التي
تمكنيـ مف التكيؼ مع بيئة ومتطمبات سوؽ العمؿ  ،وعممية التطوير ىذه تحتاج إلى

)ٜٚ : ٕٓٓٙ،

 ( :البكوع

تغيير أىداؼ التعميـ مف الشكؿ التقميدي الذي يتمحور حوؿ حشو ذىف الطالب بالمعمومات إلى

شكؿ أخر يتمحور حوؿ إعداد خريج لو مف القدرات والميارات ما يجعمو قاد ار عمى تعميـ وتدريب

نفسو بنفسو .

أعادة ىيكمة المناىج والخطط الدراسية ألقساـ المحاسبة ب تطوير المحتوى العممي ليا أفقيا عف

طريؽ تطعيميا بمجموعة مف المناىج التي تفتقر إلييا الخطط الدراسية خصوصا ما يرتبط بتقنية
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المعمومات واالتصاالت والنظـ المحاسبية المؤتمتة  ،أو عموديا عف طريؽ تعميؽ المحتوى العممي

لممفردات التخصصية فييا .

إضافة إلى أىمية ا لتدريب كخدمة داعمة في ظؿ تقنية المعمومات إلى جانب التعميـ ،

والتدريب عمى كيفية استخداـ البرامج االلكترونية األكثر تطو ار أثناء ممارستيـ لمينتيـ  ،واف
التدريب والتأىيؿ ىما نقطة البداية وىناؾ حاجة إلى تطوير الميارات بشكؿ ذاتي بعد عممية

التدريب  ،فيؤكد عمى أىـ ية الخبرة المينية التي يتـ مف خالليا اكتساب المعرفة  ،الميارات والقيـ
المينية الكافية لتكامؿ األىمية المينية واالستم اررية في التطور خالؿ العمؿ المحاسبي.

رابعاً :السياسات العممية والعممية التعميمية

توفر الجامعات المالكات المينية بمستوى معرفي و مياري ـ الئـ  ،و ىذا عادة ما يترافؽ مع

األعداد المتزايدة مف الطمبة الذي يمكف أف يشكمو

طا عمى القدرة االستيعابية لمجامعات
ا ضغو ً

والقاعات الدراسية والمختبرات ،مما يحد مف قدرتيا عمى إعداد الخريجيف كمالكات مينية مؤىمة

،وعادة ما تكوف ىذه الجامعات بحاجة إلى سياسة جديدة ت

تعمؽ بالييئة التدريسية  ،الطمبة ،

والمساقات والبرامج الدراسية والموازـ واألساليب األساسية في إطار واضح مف المرونة والحرية

األكاديمية في كيفية تطبيقيا  ،والتحسيف المستمر ليذه المواصفات باستمرار بمقارنتيا مع

الجامعات المتميزة األخرى  ،وىذه السياسة الجديدة اؿ قائمة عمى الجودة تتطمب إنشاء نظاـ ليذه
الجودة بأخذ عمى عاتقو التخطيط والتقييـ والمتابعة

( .فاره  ،) ٔ٘ : ٕٓٓ٘ ،فجودة التعميـ

المحاسبي يزيد مف المؤىالت المحاسبية عبر الحدود الدولية لموصوؿ إلى المستويات العالمية مف

خالؿ التحديث المستمر لممناىج المحاسبية مع مح اولة التركيز عمى البحوث التطبيقية التي تخدـ
المجتمع التي تعمؿ عمى بناء جسور االتصاؿ و الثقة مع المجتمع  ،والعمؿ عمى صقؿ مواىب

الطمبة وتطوير قابميتيـ بكفاءة عالية لممساعدة في تطوير المجتمع وتييئة خريجيف يتمتعوف بفرص

مناسبة جيدة متمتعيف بخبرات مينية محمية وعالمية وتمكينيا مف تقديـ خدماتيا لجميع دوؿ العالـ

خامساً :التسييالت والتجييزات :

مزودة باألدوات والتجييزات واالجيزة الالزمة ،و
العمؿ عمى توفير قاعات تدريس مناسبة ّ
أف يكوف عدد الطمبة في القاعة الدراسية يتراوح بيف خمسة عشر إلى عشريف طالباً  ،إضافة إلى
ػقدمة والحديثة وضرورة
توفير مكاتب مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس مجيّزة بأجيزة الحاسوب المت ّ
استخداميا مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس وتكوف مرتبطة باالنترنت  ،وال بد مف توفير نظاـ
إلكتروني لمبحث عف المعمومات في المكتبة إضافة إلى المكتبات اإللكترونية والمرافؽ
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المتكاممة التي يحتاجيا الطمبة في يوميـ الدراسي والمتمثمة في المالعب ،والمطاعـ ،والمعارض،

والقاعات ،والصاالت الرياضية وغيرىا ،وأف قبوؿ الطمبة المتزايد يؤدي إلى تجمعيـ في القاعات

والممرات والمكتبة والمطعـ والمركز الصحي

 ..الخ )  ،وظيور حاالت القصور المتعددة في

التجييزات ( تعدد الطمبة عمى جياز حاسوب واحد )  ،أو في أجيزة العرض (مصطفى ،ٕٓٓٚ:

)ٛ

سادسا  :المعمومات والمعرفة

إف جودة المالكات التدريسية تعني اف تكوف عممية إدخاؿ المعرفة والمعمومات الجديدة عممية

مستمرة بإدخاؿ مقررات وطرؽ وأجيزة جديدة  ،فالبد مف تشجيع ثقاؼ ة التقاسـ والتبادؿ لمخبرات
والمعارؼ يمثؿ أداة مالءمة في ىذا المجاؿ،واستخداـ تقنية المعمومات في المناىج الدراسية ليصبح

المتعمـ قاد اًر عمى استخداـ تقنية المعمومات كمستخدـ ليا،

فتساعد عمى حؿ المشاكؿ التعميمية

واتخاذ الق اررات ،والبحث عف المعمومات وتحميميا وتؽ ييميا ،وعمى االبتكار واإلبداع باستخداـ تمؾ

موجو بوساطة المعمـ ومعتمد عمى الكتب كمصدر
التقنيات ،ولتطوير التعميـ واؿتحوؿ مف نموذج ّ
الكتب
موجو بوساطة المتعمـ ومعتمد عمى مصادر معرفة متعددة
وحيد لممعرفة ،إلى نموذج ّ
والدوريات و البرامجيات واالنترنت)www.informatic.gov( .

سابعاً  :العالقات البينية

تقوـ الجامعات ببناء عالقاتيا مع الجامعات األخرى  ،شركات األعماؿ ،والمجتمع المحمي ،

واف ىذه العالقات ال تقؿ أىمية عف مياميا في التعميـ األكاديمي  ،فالعالقة بيف المالكات

التدريسية في قسـ المحاسبة مع نظرائيـ في الجامعات األخرى ومثؿ ىذه العالقات يمكف أف تحقؽ
تبادؿ وتقاسـ الخبرات مف أجؿ تحسيف تطوير التعميـ .

أما العالقات مع شركات األعماؿ فإنيا ضرورية مف أجؿ استكماؿ برنامج الجودة التي توسع

مسؤولية الجامعات إلى الشركات مف أجؿ توفير فرص عمؿ مالءمة لمطمبة الخريجيف ،وحالياً في
الجامعات األمريكية مثؿ جامعة بندكيت وجامعة القديس جوف تسأؿ شركات ما ىي الميارات

المطموبة في الطالب عند تخرجو مف قسـ المحاسبة ليتـ توظيفو في شركاتيـ  ،أكدت الشركات باف

الميارات تكوف في برنامج  Excelوالمعرفة التقنية وميارات االتصاالت  ،فيعمؿ قسـ المحاسبة

عمى إعداد الطالب بعد تخرجو بالميارات المطموبة لبدء عممو
),2009 :6
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ثامناً  :نتائج القسـ المحاسبي

إف الطمب االجتماعي عمى التعميـ الجامعي ىو نتاج حركة تطور المجتمع أكثر مف

كونو

حصيمة إنجاز جامعي ،لذا البد مف التعويؿ أكثر عمى النتائج المرتبطة بالجودة التي يحققيا القسـ
 ،وىذا ما يمكف تبيانو مف خالؿ ( :فاره ) ٜٔ : ٕٓٓ٘ ،

أ  -التقييـ الذاتي  :أف تكوف المالكات العممية عالية التأىيؿ ىي المسؤولة عف العممية التدريسية
وتحسينيا  ،فإف ىذه المالكات األكثر قدرة عمى تقييـ ما تقوـ بو .

ب  -المعايرة  :إف وجود اقساـ محاسبية في جامعات أخرى يجعؿ المعايرة فعالة سواء بمقارنة
نتائج القسـ المتحققة مع أفضؿ الجامعات أو المقارنة ألي نشاط أو وظيفة

ج  -االعتراؼ والتميز  :يمكف أف يتميز القسـ في الجودة مف خالؿ عدد الخريجيف مقارنة بنسبة

الداخميف (قبؿ أربع سنوات ) ،وعند توفر جياز لمتابعة الخريجيف فإنيا يمكف أف تتميز فيما يحققو

الخريجوف عند انخراطيـ في العمؿ  ،إف التميز يعد األىـ في المبادرة باألفكار والتطبيقات ألساليب

و مساقات  ،وكذلؾ الكتب والمؤلفات التي يتـ تأليفيا مف قبؿ األساتذة والمساىمة في إصدارىا
إلثراء مجاالت المعرفة أو المساىمة في معالجة مشكالت بيئتيا ومجتمعيا واقتصادىا.

الى جانب ذلؾ ضرورة أف تكوف الموارد المالية كافية لمبرامج والخدمات التي تقدميا األقساـ

العممية وأف تدار ىذه الموارد بفاعمية تتفاسب مع متطمبات البرامج وأولويات المؤسسة .كما يجب أف
تسمح عمميات إعداد الميزانية بالتخطيط عمى المدى البعيد لفترة ال تقؿ عف ثالث سنوات  .وال بد

مف استخداـ أنظمة فعالة لوضع الميزانية و

اؿتخصيصات المالية والمساءلة ،بما يحقؽ المرونة

لممدراء في المستويات المختمفة في ا لكميات مع وجود اإلشراؼ العاـ واإلدارة الفعالة  ،واف تكوف
عمميات التخطيط المالي مواكبة ألىداؼ

األقساـ وتحافظ عمى عالقات متناغمة بيف الموارد

والمصروفات وتيتـ اىتماماً خاصاً بتعقيدات التمويؿ عمى المدى القريب والبعيد ،يشرؼ أفراد مف

أعضاء ىيئتي التدريس واإلد ارة إلعداد الميزانية ،وتقديميا إلى المجمس اإلداري األعمى بالجامعة

العتمادىا(.الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد .) ٘ٗ : ٕٜٓٓ،
الجانب التطبيقي:

يتضمف ىذا المبحث االطار العممي لمبحث وعميو فقد تفاوؿ ىذا المبحث االتي:

وصؼ عينة البحث .

وؼ الستمارة االستبياف
عرض النتائج وتحميميا قاً
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أوال :وصؼ عينة البحث :يعد قسـ المحاسبة مف األقساـ الرئيسية في كمية اإلدارة واالقتصاد

بجامعة الموصؿ ،الذي تـ تأسيسو عاـ  ٜٔٛٙبعد اف كاف فرعاً تابعاً لقسـ االدراة ،اذ يعد مف

االقساـ ذات الجذب الممتاز اذ يفضمو الكثير مف الطمبة نظ اًر الىميتو ولوجود فرص العمؿ الممتاز
لمخريجيف في مؤسسات الدولة و

المؤسسات الخاصة المختمفة إضافة إلى انو يمنح شيادة

اؿبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في فمسفة العموـ المحاسبية  ،إال أف القسـ يسعى إلى إف يواكب
التطورات الحديثة في األقساـ المحاسبية في جامعات الدوؿ العالمية المتقدمة ،إال إف ىناؾ عدة

جوانب يجب أخذىا بنظر االعتبار منيا إف عدد التدريسييف في القسـ لمدراسة الصباحية والمسائية

(٘٘) تدريسي و عدد الغرؼ بالقسـ ( )ٔٛغرفة إي بمعدؿ (ٖ) تدريسي في الغرفة الواحد ىذا
مؤشر إلى افتقار عضو التدريس لغرفة خاصة  ،وحاسبة واحدة في الغرفة مرتبطة باالنترنت و عدد

البحوث المنشور خالؿ السنة الواحدة (ٖٕ) بحث مقارنة بعدد التدريسييف في القسـ ،وعدد أعضاء
ىيئة التدريسييف المشاركيف في الندوات ( ،)ٚإما المشاركيف مف ىيئة التدريس في المؤتمرات

(ٕٓ)تدريسي ،والدورات التدريبية أستاذ واحد خالؿ السنة كؿ ىذه المؤشرات تدؿ إلى افتقار أعضاء
ىيئة التدريس الحاسبة الخاصة و نقص بعدد البحوث المنشورة والمشاركة في المؤتمرات والندوات

والدورات التدريبية.

إف عدد الطمبة بالدراسة الصباحية

 ٘ٗٛطالب وطالبة لممراحؿ

الدراسية األربعة وعدد

القاعات الدراسية ( )ٜقاعات ،أما الدراسة المسائية  ٜٚٚوعدد القاعات الدراسية (ٕٔ) قاعة،
بمعدؿ (ٓ )ٙطالب لكؿ قاعة دراسية واحدة في الدراسة الصباحية و ( )ٙٙطالب لكؿ قاعة في

الدراسة المسائية ،و مناىج التعميـ المعتمدة منذ أواخر القرف الماضي مازالت تدرس بالرغـ مف

إجراء بعض التعديالت واؿتطويرات البسيطة وعدـ استخداـ برامج المحاسبة واف التدريب العممي

لمدة شير واحد خالؿ األربع سنوات كؿ ىذا يؤثر عمى خريج المحاسبة وافتقار الطالب إلى التعميـ
المحاسبي الحديث وبالتالي التطورات الحديثة في المحاسبة واحتياجات المجتمع العالمي.

كؿ ىذا يحد مف اإلبداع واالبتكار والتأليؼ ألعضاء ىيئة التدريس،مما يستمزـ إعادة النظر

في البنية األساسية لمتدريس وكيفية المحافظة وخمؽ روح اإلبداع واالبتكار والتأليؼ والمشاركة في

الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية إلى خارج القطر والعمؿ كفريؽ واحد في القسـ المحاسبي مع

الكادر الوظيفي لخدمة القسـ العممي وبالتالي مف اجؿ تطوير العممية واعداد خريج محاسبي يخدـ
المجتمع ويحمؿ مواصفات الطالب ذو كفاءة عالية يستطيع العمؿ في المجاؿ المحاسبي عمى
المستوى الدولي وضمف متطمبات سوؽ العمؿ.
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ثانيا :عرض النتائج وتحميميا وفقاً الستمارة االستبياف  :تـ استخداـ استمارة االستبياف كادة رئيسية

لتغطية الجانب الميداني في قسـ المحاسبة بكمية

اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصؿ  ،بما يالئـ

مجتمع عينة البحث وتـ عرضيا عمى محكميف مف أساتذة القسـ مف حممة شيادة الدكتوراه وبمقب

عممي أستاذ مساعد ،إذ تـ توزيع ٓ٘ استمارة وبؿغ عدد االستمارات المستعادة (ٕٗ) استمارة أي

تشكؿ النسبة ٗ %ٛمف نسبة االستمارات الموزعة بصورة ص حيحة ودقيقة وكاممة  ،عمى أساتذة
القسـ في مدى حاجة القسـ الى تطبيؽ جودة التعميـ المحاسبي واشتممت اال

تضمف اال وؿ المعمومات العامة التعريفية الفراد ع

ستمارة عمى جزأيف،

ينية المبحث ،اما الجزء الثاني خصص

لخصوصية التعميـ المحاسبي واساسيات جودة التعميـ المحاسبي ،وتـ استخداـ مقياس ليكرت

الخماسي والمرتب مف عبارة اتفؽ تماماً والتي أخذت الوزف (٘ صحيح ) الى عبارة ال اتفؽ اطالقاً
والتي اخذت الوزف (ٔصحيح ) وبعد جمع استمارات االستبياف قامت الباحثة باالعتماد عمى عدد

مف األدوات اإلحصائية بيدؼ الحصوؿ عمى نتائج العالقات بيف المتغيرات فضالً عف استخداـ

البرنامج االحصائي الجاىز ) (spssإلجراء التحميالت اإلحصائية المطموبة واألدوات اإلحصائية
المستخدمة تتمثؿ بالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات ا لحسابية واالنحرافات المعيارية وذلؾ

الستخداميا في وصؼ متغيرات الدراسة وتشخيصيا وتحميؿ االرتباط البسيط إليجاد العالقات بيف

المتغيرات .

أوال :وصؼ األفراد في عينة البحث  :انسجاماً مع توجيات المبحث قامت الباحثة بتوزيع استمارات
االستبياف عمى األفراد المبحوثيف (عينة البحث)  ،والجداوؿ اآلتية توضح وصؼ أفراد عينة البحث
الجدوؿ (ٔ) توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

ٖٕ

٘٘%

انثى

ٜٔ

٘ٗ%

المجموع

ٕٗ

ٓٓٔ%

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية
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الجدوؿ (ٕ) توزيع افرد عينة البحث حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية

ٖٜ-ٕٛ

ٜٔ

٘ٗ%

ٜٓٗٗ-

ٔٔ

%ٕٙ

ٜٓ٘٘-

ٜ

ٕٕ%

ٜٓٙ-ٙ

ٖ

%ٚ

المجموع

ٕٗ

ٓٓٔ%

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية
مف خالؿ الجدوؿ رقـ (ٔ و ٕ ) توضح إف ـ عظـ أفراد عينة البحث ىـ مف الذكور و اإلناث

ذوي األعمار المحصورة بيف  ٜٙ-ٕٛسنة ،وىذا يدؿ عمى النضج الذىني لدى ىذه الشريحة .
الجدوؿ (ٖ) توزيع افراد عينة البحث حسب التحصيؿ الدراسي
التحصيؿ الدراسي

العدد

النسبة المئوية

ماجستير

ٕٙ

ٕ%ٙ

دكتوراه

ٔٙ

%ٖٛ

المجموع

ٕٗ

ٓٓٔ%

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية
يظير مف الجدوؿ رقـ (ٖ) اف النسبة االكبر والبالغة ٕ %ٙىـ مف افراد عينة البحث الحاصميف
عمى شيادة الماجستير والقادريف عمى اعطاء اجابات منطقية حوؿ اسئمة االستبياف
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الجدوؿ (ٗ) توزيع افراد عينة البحث حسب المقب العممي
المقب العممي

العدد

النسبة المئوية

مدرس مساعد

ٖٔ

ٖٔ%

مدرس

ٔٚ

ٔٗ%

استاذ مساعد

ٜ

ٕٔ%

استاذ

ٖ

%ٚ

المجموع

ٕٗ

ٓٓٔ%

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية
يظير مف الجدوؿ رقـ (ٗ) إف النسبة المئوية االكبر والبالغة (ٔٗ )%مف افراد عينة البحث ىـ

مف فئة المدرس الذيف لدييـ الكفاءة والقدرة عمى االجابة .

الجدوؿ رقـ (٘) توزيع افراد عينة البحث حسب سنوات الخبرة في التعميـ المحاسبي
سنوات الخبر في التعميـ المحاسبي

العدد

النسبة المئوية

اقؿ مف (٘) سنوات

ٓٔ

ٕٗ%

اقؿ مف ٗٔ سنة

ٖٔ

ٖٔ%

اقؿ مف ٕٓ سنة

ٜ

ٕٔ%

اقؿ مف ٖٓ سنة

ٛ

%ٜٔ

اكثر مف ٖٓ

ٕ

٘%

المجموع

ٕٗ

ٓٓٔ%

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية
يظير مف الجدوؿ رقـ (٘) إف النسبة األكبر والبالغة ٖٔ %مف أفراد عينة البحث ىـ مف

الفئة الذيف لديوـ اؿقدرة والكفاءة والتعميـ في اؿمجاؿ المحاسبي بما ال يزيد عف ٗٔ سنة وىذا مؤشر
عمى قدرة األفراد عمى إعطاء إجابات موضوعية تساعد في إنجاح االستمارة
ثانيا:أسئمة االستقصاء  :وتـ تقسيميا إلى محوريف تتضمف األتي :
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المحور ا ألوؿ :جودة التعميـ المحاسبي يبيف الممحؽ رقـ (ٕ) التوزيعات التك اررية والنسب المئوية
واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلى ما يمي :

الفقرة األولى  :التي تتعمؽ بخصوصية التعميـ المحاسبي تشير إلى أف
قسـ المحاسبة أفراد عينة البحث و

 %٘ٚيتفقوف مف أساتذة

(ٕٗ )%يتفقوف بشدة عمى أف التعميـ المحاسبي لو دور

اجتماعي باتجاه التطوير والتحديث في البيئة االقتصادية وجاء ىذا المتغير بوسط حسابي 4,4286

وانحراؼ معياري  .0.50087أما  %59.5يتفقوف بشدة عمى ضرورة التأكيد في التعميـ المحاسبي

عمى الميارات المينية والقيـ واألخالقيا ت المينية و  %38.1يتفقوف عميو ،بينما  %2.4كانو ا
محايديف فييا وكاف الوسط الحسابي  4.5714أما االنحراؼ المعياري  ، 0.54740أما فيما يتعمؽ

بالتعميـ المحاسبي مف أعداد محاسبيف محترفيف يعمموف مستقبالً في بيئة متغيرة فكانت

%57.1

متفقو بشدة و  %28.6متفقة في ضرورة إع دادىـ كمحاسبيف يعمموف في بيئة تقنية حديثة إال أف
 %14.3كانت محايدة ،وكاف الوسط الحسابي،

4.428

واالنحراؼ المعياري .0.73726

وتضيؽ الفجوة بيف التعميـ المحاسبي الحالي وما مطموب مف الخريجيف في مينتيـ مستقبالً فكانت

اإلجابة  %64.3متفقة و % 14.3متفقة بشدة األ أف  %19كانت محايدة و  %2.4غير متفقة في
اإلجابة بالرغـ مف ضرورة تضيؽ الفجوة بيف التعميـ المحاسبي الحالي وما مطموب منيـ مستقبالً،
وكاف الوسط الحسابي  4.4286أما االنحراؼ المعياري .0.73726

الفقرة الثانية :ميارات التعميـ المحاسبي يبيف أف  %47.6يتفؽ أفراد عينة البحث إلى توفير ميارات
االتصاؿ في التعميـ المحاسبي لنقؿ المعمومات المحاسبية وتقديـ اآلراء ،إضافة

 %26.2يتفقوف

بشدة أال أف  %26.2كاف محايد وكاف الوسط الحسابي  4.000أما االنحراؼ المعياري 0.73252
 ،واف  %61.9يتفقوف أف يكوف التعميـ المحاسبي بميارات ذىنية لمبح ث والتفكير بمعالجة المشاكؿ
المحاسبية الطارئة و  %23.8يتفقوف بشدة فيحيف  %4.8ال يتفقوف و  %9.5كانوا محايديف وكاف

الوسط الحسابي  4.0476أما االنحراؼ المعياري  .0.7309واف  %50مف أفراد العينة يتفقوف أف
يكوف التعميـ المحاسبي ذو ميا ار ت شخصية والعمؿ مع اآلخريف وا لتأثير فييـ وتنمية قدراتيـ

 %23.8كانوا متفقوف بشدة ،أما

 %23.8كانوا محايديف و  %2.4غير متفقيف ،أما الوسط

الحسابي كاف  3.9524واالنحراؼ المعياري  . 0.7635و أف  %42.9متفقوف بشدة أف يكوف

قوف أما  14.3كانوا
التعميـ المماس ذو ميارات إنسانية وأخالقية والتعمـ مدى الحياة و  %38.1متؼ

محايديف و  %4.8غير متفقيف مع ىذه الميارات أما الوسط الحسابي كاف

المعياري .0.86826
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ثالثاً  :عناصر جودة التعميـ الحاسبي يبيف أف أفراد عينة البحث

 %42.9يتفقوف أف الطالب ىو

محور العممية التعميمية مما يتطمب االرتقاء بمستواىـ األكاديمي نظرياً وتطبيقياً وأخالقيا واالحتكاؾ

بالمؤسسات بما تصدره مف نشرات و  %31.13يتفقوف بشدة و  21.4كانوا محايديف بينما %4.8
ال يتفقوف مع ىذا الري وكاف الوسط الحسابي  4.0000واالنحراؼ المعياري .0.67130تشير إلى

أف أفراد عينة البحث  %52.4يتفقوف عمى أف يكوف مناخ التدريسي في قاعة المحاضرات مقارب
مف بيئة العمؿ و  % ِ 33.3يتفقوف بشدة بينما  %14.3كانوا محايديف ،أما الوسط الحسابي كاف

 4.1905واالنحراؼ المعياري  .0.67130تشير إلى أف  %38.1مف أفراد عينة البحث يتفقوف
بشدة و  %38.1يتفقوف عمى أف يكوف االمتحاف أداة فعالة ؿ تحفيز ذىف الطالب عمى التفكير

وايجاد الحموؿ المناسبة بينما  %19كانوا محايديف و  4.8كانت غير متفقة ،أما الوسط الحسابي

كاف  4.09532واالنحراؼ المعياري  .0.87818تشير إلى أف أفراد عينة البحث  %47.6يتفقوف
بشدة و  %38.1يتفقوف عمى تطوير المناىج المحاسبية وادخاؿ تؽ

نية المعمومات والبرامج

المحاسبية التي تكسب الطالب الميارات الخاصة بالتعامالت االلكترونية بينما  7.1كانوا محايديف

و  7.1غير متفقيف والوسط الحسابي كاف  4.2619واالنحراؼ المعياري  .0.88509تشير إلى أف
أفراد عينة البحث  %45.2يتفقوف بشده و  38.1متفقوف عمى إدخاؿ األجيزة والتقنيات واستخداميا

في عممية التعميـ إلعداد محاسب مؤىؿ ويكوف التعميـ مستمر مدى الحياة بينما  %14.3كانوا غير

متفقيف و  %2.4غير متفقيف مطمقاً ،وكاف الوسط الحسابي

.0.87818

 4.2381واالنحراؼ المعياري

وتشير المتوسطات الحسابية لممحور األوؿ متقاربة إذ تتراوح بيف ( ( 4.5714 - ٖ.9048

فيو ارتباط قوي إضافة إلى ضرورة توفير متطمبات جودة التعميـ المحاسبي واف مقياس االنحراؼ
المعياري اقؿ مف الواحد عدد صحيح يدؿ إلى قمة التشتت في المقياس مما يدؿ عمى صحة

الفرضية جميع اإلجابات كانت متقاربة

المحور الثاني  :أساسيات جودة التعميـ  :تشير معطيات الممحؽ رقـ

ي وقيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلى ما يمي :
التكرار ة

(ٕ) الخاصة بالتوزيعات

بالنسبة الفقرة األولى الخاصة بالييئة التدريسية ،أف ما يقارب ( )%52.4 -%26.2يتفقوف بشدة

و(  )%57.1 -%33.3يتفقوف عمى أف زيادة عدد األساتذة بالقسـ ال يمثؿ تحسنا في جودة التعميـ
المحاسبي إضافة إلى ضرورة تعييف فنيف ومساعدي باحثيف أكفاء لمساعدة أعضاء ىيئة التدريس

في انجاز أبحاثيـ أسوه بنظاـ التعميـ العالي العالمي وتشجيعيـ عمى المشاركة في المؤتمرات

والندوات إلى جانب تطبيؽ البحوث في الوحدات اال قتصادية إال أف ( %7.1و  )%21.4كانوا
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محايديف ( %2.4و  )%7.1غير متفقيف  )%2.4- %4.8( ،غير متفقيف مطمقاً ،عمماً أف الوسط

الحسابي تتراوح بيف ( )4.4524 -3.9762واالنحراؼ المعياري ).(0.73923- 9.07040

أما الفقرة الثانية التي تتعمؽ جودة القسـ المحاسبي تشير إؿى أف ما يقارب )(%45.2-%40.5

يتفقوف بشدة و ) (%45.2-%40.5يتفقوف عمى أف التدريب يستمر لمكادر اإلداري مف اجؿ

تحسيف األداء الوظيفي داخؿ القسـ وادخاؿ التقنيات ونظاـ الكتروني لتبادؿ البيانات والمعمومات في
العمميات اإلدارية ونقؿ المعمومات لييئة التدريس مما يؤدي إ

لى اختصار العمميات اإلدارية

والمكتبية بما يوفر الوقت والجيد إال أف ) (%7.1-%14.3كانوا محايديف و ) ( %7.1كانوا غير

متفقيف )(%4.8غير متفقيف مطمقاً والوسط الحسابي تراوح بيف ) (4.1667-4.3095أما االنحراؼ
المعياري تراوح بيف ).(0.71527-0.95088

أما الفقرة الثالثة التي تتعمؽ بجودة الطالب المحاسبي تشير إلى أف ما يقارب

(%31 -

) %13.4مف أفراد عينة البحث يتفقوف بشدة و ) (%50- %45.2يتفقوف عمى أف يكوف لطالب
المحاسبة الكفاءة والبراعة في المحاسبة والتدقيؽ والتجارة االلكترونية والتبادؿ االلكتروني والشبكة

الدولية لممعموـ ات وتطويرىـ وتكيفيـ مع متطمبات سوؽ العمؿ المحمية والدولية إضافة إلى زيادة
مدة التدريب العممي ليـ إلكسابيـ الخبرة والميارات المينية لتحسيف فيميـ ومسؤولياتيـ بينما كاف

) (%28.6- %16.7محايديف و ) (%16.7-%2.4كانوا غير متفقيف و ) (%2.4-%2.4كانوا
غير متفقيف مطمؽ اً والوسط الحسابي تراوح بيف

).(0.71527-0.95088

) (4.3095-4.1667واالنحراؼ المعياري

أما الفقرة الرابعة التي تتعمؽ بالسياسات والعممية التعميمية إذ تشير أفراد عينة البحث أف ما

يقارب ) (%50-%21.4يتفقوف بشدة و ) (%61.9-%35.7يتفقوف عمى

تبني القسـ لسياسة

اؿثقافية والمشاركة لألساتذة والطمبة والتطوير المستمر لمقسـ وارتباطيا مع أقساـ المحاسبة في

الجامعات العالمية والتحديث المسمر لممناىج والعممية التعميمية مما يزيد مف المؤىالت المحاسبية

عبر الحدود الدولية بينما ) (%14.3-%4.8كانوا محايديف و) (%4.8-%2.4كانوا غير ـ تفقيف و

) (%2.4كانوا غير متفقيف مطمقاً والوسط الحسابي تراوح بيف ) (4.3333- 3.9048واالنحراؼ
المعياري ).(0.87818- 0.78606

أما الفقرة الخامسة التي تتعمؽ بالتسييالت والتجييزات تشير إلى أف ما يقارب

) %40.5مف أفراد عينة البحث

(%66.7-

يتفقوف بشدة و ) (%40.5-%21.4يتفقوف عمى ضرورة توفير

األبنية و الفضاءات واألجيزة الترفييية و الكافتيريا وخدمات االنترانت وقاعات دراسية
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صحية وعالية الجودة أال أف المحايديف كانوا بنسبة

) (%11.9-%9.5وغير متفقيف (%2.4-

) %2.4أما فيما يخص األعداد المتزايدة لمطالب في األبنية والفضاءات و

القاعات الدراسية

والمراكز الصحية فكانت ) (%40متفقوف بشدة و ) (%40متفقوف ) (%11كانوا محايديف(%4.8-

) %2.4غير متفقيف وغير متفقيف مطمقاً عمى التوالي أال أف الوسط الحسابي تراوح بيف (4.5238-
) 4.0952واالنحراؼ المعياري ).(1.031345 -0.70679

أما الفقرة السادسة التي تتعمؽ بالمعمومات والمعرفة تشير إلى أف ما يقارب )(%35.7-%28.6

يتفقوف بشدة و) (%50-%59.5يتفقوف عمى اف االساتذة ىـ مصدر المعرفة والخبرة التي يمكف

ايصاليا بادخا ؿ طرؽ تقنية جديدة وتطوير المناىج التعميمية باستخداـ اجيزة العرض الحديثة في
القاعات الدراسية والبرامج المحاسبية الجاىزة لتنمية قدرات ومؤىالت الطمبة إال أف

(%4.8-

) %14.3مف افراد عينة البحث كانوا محايديف و ) (%4.8غير متفيقف و ) (%2.4غير متفقيف
) (4.3571-4.0714واالنحراؼ المعياري ( 0.86653-

مطمقاً اما الوسط الحسابي تراوح بيف
) 0.61768
اما الفقرة اؿسابعة التي تتعمؽ بالعالقات البينية تشير الى اف ما يقارب ) (%35.7-%47.6مف
افراد عينة البحث متفقوف بشدة ) (%52.4-%40.5متفقوف عمى ضرورة بناء عالقات بيف قسـ

المحاسبة بكمية االدارة واالقتصاد جامعة الموصؿ مع اقساـ المحاسبة في الجامعات العربية والدولية

لتقاسـ وتبادؿ الخبرات العضاء ىيئة التدريس اضافة الى ربط المنيج المحاسبي بمشكالت البيئة

المحمية والعالمية بما يتناسب مع االحتياجات الالزمة لمسوؽ وكاف ) (%2.4-%9.5مف أفراد عينة

البحث محايديف و ) (%4.8-%4.8غير متفقيف و ) (%2.4غير متفقيف مطمقاً والوسط الحسابي
تراوح بيف ) (4.3571-4.1905واالنحراؼ المعياري ).(0.84068-0.75938
اما الفقرة الثامنة التي تتعمؽ بنتائج القسـ تشير الى اف

) (%35.7-%38.1متفقوف بشدة

و )(%38.1-%50متفقوف عمى مراقبة القسـ الساليب التعميـ والتعمـ ونسبة النجاح لمطمبة بمقارنة
الطمبة الداخميف الى القس ـ مع مخرجات القيـ والتعرؼ الى نتاجات القسـ مف الكتب المؤلفة

والمترجمة والبحوث والمشاركة بالمؤتمرات والندوات اال اف ) (%7.1-%16.7مف أفراد عينة البحث

كانوا محايديف و ) (%2.4-%7.1كانوا غير متفقيف مطمقاً وكاف الوسط الحسابي

(4.1190-

) 4.000واالنحراؼ المعياري ت اروح ((1.1432-0.86115

وتشير المتوسطات الحسابية لممحور الثاني متقاربة فيو ارتباط قوي بيف أساسيات جودة التعميـ

المحاسبي واف مقياس االنحراؼ المعياري مقارب إلى الواحد عدد صحيح يدؿ إلى قمة التشتت في

المقياس مما يدؿ عمى صحة الفرضية جميع اإلجابات كانت متقاربة في ضر ورة تطبيؽ أساسيات
جودة التعميـ المحاسبي
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االستنتاجات والتوصيات

أوال :االستنتاجات:

توصمت الباحثة إلى مجموعة مف االستنتاجات النظرية والميدانية وكما يمي :

إف الجودة في التعميـ المحاسبي تساعد عمى إعداد خريجيف

( محاسبيف ) يعمموف في بيئة تقنية

المعمومات مع ضرورة مراعاة الميارات الخاصة بالتعميـ المحاسبي ليتحدى تغييرات البيئة بأقؿ
تكمفة وفترة زمنية .

إف جودة التعميـ المحاسبي تعتمد عمى كفاءة أعضاء ىيئة التدريس في نقؿ المعرفة وخدمة المجتمع
مف خالؿ البحوث التطبيقية التي تعمؿ عمى بناء جسور االتصاؿ والتطورات العاؿمية إلى المجتمع

المحمي إضافة لمحاجة إلى التعميـ المستمر مدى الحياة  ،أي ال تنتيي دراسة الطالب مع التخرج
أنما تستمر مف خالؿ الدورات التدريبية المستمرة لمواكبة التطورات الحديثة .

إف جودة الوظيفة اإلدارية في القسـ المحاسبي تساعد عمى تحقيؽ أفضؿ نتائج التعميـ ـ ع التواصؿ
بيف جميع أعضاء القسـ وتطبيؽ أسموب اإلدارة بالفريؽ  ،إضافة إلى توفير التسييالت والتجييزات
واألجيزة واستخداـ الشبكة العالمية العنكبوتية والمكتبة االلكترونية والمرافؽ المتكاممة في القسـ

لممساعدة في تطبيؽ جودة التعميـ.

اء الجدد أو
يتوفر ابلقسـ برامج تدريبية في ـ ىارات التدريس وذلؾ لجميع أفراد ىيئة التدريس سو ً
المستمريف مف سنوات سابقة ،يجب أف تكوف العممية التعميمية عمى درجة عالية مف الجودة مع

استخداـ التقنيات والبرامج المحاسبية الحديثة .

يعمؿ اؿقسـ عمى وضع خػطط رسمية لتقديـ الخدمات الطالبية وتحسينيا ،كما تعمؿ عمى متابعة
تنفيذ ىذه الخطط وفعاليتيا بشكؿ دوري  ،يتولى أحػد ىيئة التدريس مسؤولية اإلشراؼ العاـ عمى

الخدمات الطالبية وتطويرىا ،تتـ مراقبة فعػالية الخػدمات ومناسبتيا بشكؿ دوري مف خالؿ نتائج

التقويـ.

يوجد لدى اؿقسـ خطة رئيسة طويمة المدى تتضمف توفير الموا رد المالية والصيانة الالزمة لممرافؽ
والتجييزات معتمدة مف المجمس األعمى لمجامعة (مجمس الجامعة).

اثبت البحث ضعؼ في تطبيؽ جودة التعميـ المحاسبي واالفتقار إلى استخداـ البرامج المحاسبية
بالتطبيؽ عمى الحاسب االلكتروني و إقامة الندوات و المؤتمرات إضافة إلى عدـ تو

فير األجيزة

والمستمزمات في القاعة الدراسية وفي غرؼ التدريسيي ف والمرافؽ والممرات وعدـ تفعيؿ سياسة
التقاسـ والتبادؿ لمكادر التدريسي والطالب مابيف القسـ واألقساـ المحاسبية في الجامعات العربية

والعالمية
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ثانياً :التوصيات:

في ضوء نتائج واستنتاجات الدراسة توصي الباحثة باالتي:

تشكيؿ لجنة برئاسة أحػد أعضاء اؿىيئة التدريس ويتـ منحو الوقت الالزـ ليتولى مسئولية توجيو

ودعـ عمميات الجودة داخؿ القسـ المحاسبي ويدعـ بالعدد المناسب مف الموظفيف والموارد المالية

واإلدارية ؿلحفاظ عمى الجودة وتحسينيا مف خالؿ قيادة فاعمة ومشا ركة نشطة مف ىيئة التدريس
والموظفيف  ،يتـ تحػديد مياـ ومسئوليات لج ا ف الجودة بصورة واضحة ،كما يتـ تحديد العالقة بيف
ىذه الجيات وغيرىا مف جيات التخطيط واإلدارة في اؿقسـ.

ينبغي أف تػُستخدـ المؤشرات التي وضعت مف قبؿ المؤسسات التعميمية كجزء مف عمميات ضماف
الجودة لدييا،غير أف المؤسسات التعميمية تشجع األقساـ عمى تبني مؤشرات أداء إضافية يختارىا

كؿ قسـ ترتبط برسالة اؿقسـ وأىدافيا.

موحد وحفظيا في قاعدة بيانات مركزية ،بحيث يمكف إجراء مقارنات
وينبغي جمع المؤشرات بشكؿ ّ
األداء عف فترات زمنية مختمفة ،والقياـ بعمميات التقويـ بشكؿ منتظـ ،كما يتـ إعداد تقارير خاصة
بعمميات التقويـ تقدـ صورة شاممة عف ِ
أداء اؿقسـ.
ضرورة وضع اإلجراءات الالزمة لضماف أف ىيئة التدريس والموظفيف والطمبة جميعيـ ممتزموف

بتحسيف الجودة ويقوموف بتقويـ أدائيـ بصورة منتظمة  ،ويجب تقييـ الجودة بالرجوع إلى األدلة

والبراىيف وأف يتضمف النظر في مؤشرات أداء وينبغي مراجعة المتطمبات المحددة باألقساـ بشكؿ

دوري لضماف عدـ وجود متطمبات غير ضرورية ولضماف أف البيانات المقدمة تستخدـ في الواقع

بطريقة فعالة.

التشجيع عمى ثقافة التقاسـ والتبادؿ لمخبرات لممالكات التدريسية والمعارؼ

و إدخاؿ المعرفة

والمعمومات في العممية التعميمية وبناء عالقات مع أقساـ المحاسبة في الجامعات العربية والعالمية

وشركات األعماؿ والمجتمع المحمي والدولي مف اجؿ تحسيف وتطوير التعميـ المحاسبي.
كما يجب تشجيع ىيئة التدريس

بالقسـ في اإلسياـ في خدمة المجتمع،أف تت ضمف أنشطة

وخدمات لمساعدة األفراد أو المنظمات أو المجتمعات المحمية واؿخارجية ويمكف أف تتضمف كذلؾ
المشاركة في المشاريع البحثية والتطويرية ،وفي برامج التعميـ المجتمعي

تقدـ مجاناً أو بمقابؿ.
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المصادر
ـ
ابو عامر  ،اماؿ محمود محمد  )ٕٓٓٛ( ،واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية مف وجية
نظر اإلدارييف وسبؿ تطويره  ،رسالة ماجستير  ،رسالة منشورة  ،الجامعة اإلسالمية غزة  ،فمسطيف

.

البكوع  ،فيحاء عبد الخاؿؽ يحيى عمي  ، ٕٓٓٚ ،التحميؿ االستراتيجي لمتحديات التي تواجو مينة

مراقبة الحسابات في إطار عناصر البيئة التقنية الحديثة العراؽ حالة دراسية  ،أطروحة دكتوراه ،
غير منشورة  ،موصؿ  ،العراؽ .

طو ،آالء عبد الواحد ذنوف ، ٕٓٓٚ ،تطوير مناىج قسـ المحاسبة لكمية اإلدارة واالقتصاد في

جامعة الموصؿ وفقاً لمعايير التعميـ الدولية لممحاسبيف المينييف  ،رسالة ـ اجستير  ،غير منشورة ،

موصؿ  ،العراؽ .

البحوث و الدوريات:
الحبيطي  ،قاسـ محسف ،رمو ،وحيد محمود (ٕٗٓٓ) أىمية التكامؿ بيف المينة والتعميـ المحاسبي

والبحث العممي لخدمة التنمية االقتصادية دراسة حالة العراؽ  ،مجمة البحوث المستقبمية  ،العدد ٜ

 ،موصؿ  ،العراؽ .

اؿمعاضيدي ،منى سالـ حسيف ،دالؿ باشي  ،انصاؼ محمود رشيد ،العبيدي ،صبا احمد سعيد

 ، ٕٓٓ٘،واقع التعميـ المحاسبي في العراؽ وأساليب تطويره تمبية لالحتياجات المينية  ،مجمة
تنمية الرافديف  ،المجمد ، ٕٚالعدد ، ٜٚموصؿ  ،العراؽ .

احمد  ،ميسر إبراىيـ  ،محمد  ،ليمى مصطؼ ى  ، ٕٓٓٚ،منطمقات ضماف الجودة

Quality

 Assuranceفي أنشطة التعميـ العالي العربي  ،مجمة البحوث المستقبمية  ،العدد ، ٜٔالموصؿ ،

العراؽ .

عبد المجيد ،معزز حامد  ، ٕٕٓٓ ،النيوض بواقع التعميـ المحاسبي  ،مجمة كمية التراث الجامعة

 ،العددٖ،بغداد  ،العراؽ .

عراب ،د .ىشاـ ،ابو سمطاف  ،عبد النبي  ،ٕٓٓٙ ،دور أساتذة الجامعات في التعميـ االلكتروني
ضمف اطار ضماف الجودة  ،مجمة الجودة في التعميـ العالي ،المجمد ٕ  ،العدد ٔ  ،غزة

المؤتمرات والندوات:

ابو فاره  ،يوسؼ احمد  ،ٕٓٓ٘ ،تطبيقات أدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ ا
المؤتمر العممي الدولي السنوي الخامس  ،جامعة الزيتونة األردنية  ،األردف
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عمي  ،سامي عمر  ، ٕٓٓٙ ،التعميـ المحاسبي ومواجية المتغيرات  ،المؤتمر الوطني األوؿ حوؿ

المحاسبة  ،طرابمس  ،ليبيا .

قطناني ،د .خالد  ،عويس،د .خالد  ،ٕٓٓ٘ ،مدى مالئمة مناىج التعميـ ا لمحاسبي في الجامعات
العمانية لمتطمبات سوؽ العمؿ في ظؿ تداعيات األزمة المالية  ،المؤتمر العممي الدولي السنوي

الخامس  ،جامعة الزيتونة األردنية  ،األردف

مصطفى  ،د .عبد الروؤؼ زىدي  ، ٕٓٓٚ ،وحدة ضماف الجودة ومخرجات التعميـ  ،المؤتمر

الخامس لجمعية كميات اآلداب واألعضاء في اتحاد الجامعات العربية الذي عقد في حمب  ،سوريا

الكتب:

عميمات  ،صالح ناصر ، ٕٓٓٗ ،أدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية التطبيؽ ومقترحات
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ممحؽ (ٔ)

االستبانو

حضرة األستاذ المحترـ -:
تحية طيبة ...

تمثؿ استمارة االستبياف ىذه جزءا مف متطمبات إعداد البحث الموسوـ :

متطمبات تطبيؽ جودة التعميـ المحاسبي في قسـ المحاسبة

بالتطبيؽ عمى قسـ المحاسبة في كمية اإلدارة واالقتصاد جاـ عة الموصؿ

وتعد مشاركتكـ في تقديـ الصورة الحقيقية ذات اثر ايجابي في إخراج ىذا البحث بالمستوى المطموب لذا

نرجو تفضمكـ مشكوريف باختيار اإلجابة التي ترونيا مناسبة عف كؿ سؤاؿ عمما باف البيانات المدونة تتسـ

بطابع السرية واألمانة العممية وال داعي لتثبيت االسـ شاكريف حسف استجابتكـ ......
مع جزيؿ الشكر والتقدير

مالحظات عامة :

يرجى اإلجابة عمى جميع األسئمة الف ترؾ أي سؤاؿ دوف إجابة يعني عدـ صالحية االستمارة لمتحميؿ .

يرجى وضع عالمة (

) في الحقؿ الذي يمثؿ وجية نظرؾ .

باستطاعة الباحث اإلجابة عمى استفساراتكـ الخاصة باالستمارة .

الباحثػػة

تماره عامر كيسػو
أوالً :المعمومات العامة :
الجنس :

العمر :

الدكتوراه

التحصيؿ الدراسي  :ماجستير

مدرس

المقب العممي :مدرس مساعد

أستاذ

أستاذ مساعد

سنوات الخدمة في التعميـ المحاسبي :

اقؿ مف خمس سنوات (

)

اقؿ مف أربعة عشر سنة (

)

اقؿ مف عشروف سنة (

)

(

)

اقؿ مف خمسة وثالثوف سنة (

)

اقؿ مف ثالثوف سنة

ثانياً  :أسئمة االستقصاء  :الرجاء وضع عالمة (

) أماـ الخيار المطابؽ لرأيكـ :
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المحور األوؿ جودة التعميـ المحاسبي
ت
ٔ.

اتفؽ

العبارات

تماما

أوال  :خصوصية التعميـ المحاسبي

أف التعميـ المحاسبي لو دور اجتماعي باتجاه التطوير
والتحديث في البيئة االقتصادية

ٕ.

التأكيد في التعميـ المحاسبي عمى الميارات المينية والقيـ
واألخالقيات المينية

ٖ.

يتطمب مف التعميـ المحاسبي أعداد محاسبيف محترفيف
يعمموف مستقبال في بيئة متغيرة(بيئة تقنية المعمومات)

ٗ.

تضييؽ الفجوة بيف التعميـ المحاسبي الحالي و ما مطموب
مف الخريجيف في مينتيـ مستقبال

٘.

ثانيا  :الميارات الخاصة بالتعميـ المحاسبي
ميارات االتصاؿ في نقؿ المعمومات المحاسبية وتقديـ اآلراء

ومناقشاتيا
.ٙ

الميارات الذىنية في اؿ بحث والتفكير بمعالجة المشاكؿ

.ٚ

ميارات التواصؿ الشخصي والعمؿ مع اآلخريف والتأثير فييـ

.ٛ

ميارات إنسانية وشخصية كاالحتراـ والتفيـ والنزاىة والمثابرة

.ٜ

ثالثاً  :عناصر جودة التعميـ المحاسبي

المحاسبية الطارئة
وتنمية قدراتيـ

والتعمـ مدى الحياة

يعد الطمب محور العممية التعميمية التي يتطمب االرتقاء
بمستواىـ األكاديمي نظريا وتطبيقيا وأخالقيا واالحتكاؾ

بالمؤسسات الدولية بما تصدره مف نشرات

ٓٔ .تغيير أساليب التعميـ باتجاه يقرب مناخ التدريس السائد في
قاعة المحاضرات مف بيئة العمؿ

ٔٔ .أف يكوف االمتحاف أداة فعالة لتحفيز ذىف الطالب عمى
التفكير العممي وايجاد الحموؿ المناسبة ليا
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ٕٔ .تطوير المناىج المحاسبية وادخاؿ تقنية المعمومات والبرامج
المحاسبية مثؿ البرامج التي تكسب الطالب الميارات

الخاصة بالتعامالت االلكترونية في التسويؽ االلكتروني
ٖٔ .إدخاؿ األجيزة والتقنيات الحديثة واستخداميا في عممية
التعميـ المحاسبي إلعداد محاسب مؤىؿ ويكوف التعميـ

مستمر مدى الحياة

المحور الثاني أساسيات بناء جودة التعميـ المحاسبي
ٗٔ .أوال  :الييئة التدريسية

زيادة عدد األساتذة بالقسـ ال يمثؿ تحسنا في جودة العممية

التعميمية
٘ٔ .تعييف فنييف ومساعدي باحثيف أكفاء لمساعدة ىيئة التدريس
في انجاز أبحاثيـ أسوه بنظاـ التعميـ العالي العالمي
 .ٔٙتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى الحضور والمشاركة في
المؤتمرات الدولية إلى جانب تطبيؽ البحوث في الوحدات

االقتصادية

 .ٔٚثانياً  :جودة القسـ المحاسبي

التدريب المستمر لمكادر اإلداري مف اجؿ تحسيف األداء
الوظيفي في القسـ بإدخاؿ التقنيات بالقسـ

 .ٔٛتوفير نظاـ الكتروني لتبادؿ البيانات والمعمومات في
العمميات اإلدارية ونقؿ المعمومات لييئة التدريس
 .ٜٔاختصار العمميات اإلدارية والمكتبية بما يوفر الوقت والجيد
ٕٓ .ثالثاً :جودة طالب المحاسبة

يتوقع مف طالب المحاسبة أف يكوف لدييـ كفاءة وبراعة
تقنية في المحاسبة والتدقيؽ والتجارة االلكترونية والتبادؿ

االلكتروني والشبكة الدولية لممعمومات
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ٕٔ .أف تطو ير طالب المحاسبة بمعارؼ وميارات وخبرات

تمكنيـ مف التكيؼ مع بيئة ومتطمبات سوؽ العمؿ المحمية

والدولية
ٕٕ .زيادة مدة التدريب العممي لمطمبة سيسيـ في إكسابيـ خبرة
وميارات مينية لتحسيف فيمو لمسؤولياتو و قيـ المينة

ٖٕ .رابعا :السياسات والعممية التعميـ ية

تبني القسـ المحاسبي سياسة الشفافية والمشاركة لألساتذة

والطمبة مف اجؿ اختيار الطرؽ واألساليب المالئمة لتحسيف
العممية التدريسية
ٕٗ .التطوير المستمر لسياسة القسـ ومقارنتيا مع أقساـ المحاسبة
في الجامعات العالمية مما يتطمب إنشاء نظاـ لمجودة يقوـ

بالتخطيط والتقييـ والمتابعة

ٕ٘ .أف التحديث لممناىج المحاسبية والعممية التعميمية يزيد مف
المؤىالت المحاسبية عبر الحدود الدولية

 .ٕٙخامسا :التسييالت والتجييزات

توفير األبنية و الفضاءات و األجيزة الترفييية والكافتيريا

لمتدريسييف وخدمات االنترنت تمثؿ عوامؿ أساسية في القسـ
 .ٕٚامتالؾ القسـ قاعات دراسية بأجيزة تكيؼ و فضاءات و
كافتيريا وأنشطة ترفييية وصحية عالية الجودة .
 .ٕٛإف األعداد المتزايدة لمطمبة في القاعات الدراسية والممرات
والمراكز الصحية والمكتبة إضافة إلى تعدد الطمبة عمى

جياز الحاسوب اؿ واحد يحد مف قدرة القسـ عمى إعداد
خريجيف كمالكات مينية مؤىمة
المعرؼ
ة
 .ٕٜسادساً  :المعمومات و

أف االساتذه في قسـ المحاسبة ىـ مصدر المعرفة والخبرة
والتي يمكف إيصاليا في ظروؼ مالئمة بإدخاؿ مقررات

وطرؽ تقنية جديدة

ٖٓ .تطوير مناىج التعميـ المحاسبي وذلؾ بتخصيص مجموعة
مف أعضاء ىيئة التدريس في القسـ بتصميـ المناىج
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الدراسية المحاسبية وتطويرىا
ٖٔ.

ضرورة إدخاؿ أجيزة العرض الحديثة في القاعات الدراسية

والبرامج المحاسبية الجاىزة المستخدمة عف طريؽ الحاسوب
لتنمية قدرات ومؤىالت الطمبة

ٕٖ .سابعاً  :العالقات البينية

بناء عالقات بيف قسـ المحاسبة وأقساـ المحاسبة في

الجامعات العربية والدولية لتقاسـ الخبرات وتطوير التعميـ

المحاسبي

ٖٖ .تبادؿ الخبرات ألعضاء ىيئة التدريس لتطوير قدراتيـ
وبالنسبة لمطمبة أيضا إرساليـ إلى دوؿ العالـ إلكماؿ

دراستي الماجستير والدكتوراه لتطوير قدراتيـ
ٖٗ .ربط المنيج المحاسبي بمشكالت البيئة المحمية والعالمية
وتطوير المناىج بما يتناسب مع االحتياجات الألزمة لسوؽ

العمؿ

ٖ٘ .ثامناً  :نتائج القسـ

مراقبة القسـ ألساليب التعميـ والتعمـ ومقارنتيا مع أقساـ

المحاسبة في الجامعات األخرى عربيا وعالميا
 .ٖٙيراقب القسـ نتائج الطمبة ونسبة النجاح ومقارنة عدد الطمبة
الداخميف إلى القسـ مع مخرجات القسـ لمتأكد مف تحقيؽ

أىداؼ القسـ

 .ٖٚالتعرؼ إلى نتاجات كادر القسـ مف كتب مؤلفو وترجمة
وبحوث ونشاطات التدريسييف خالؿ العاـ الد ار

ومشاركتوـ في المؤتمرات والندوات اإلقميمية والدولية
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اؿـ ؿحؽ (ٕ)

المحور االوؿ  :التوزيعات التك اررية لجودة التعميـ المحاسبي والنسب المئوية واالوساط الحسابية
واالنحرافات المعيارية

اوالً :خصوصية التعميـ المحاسبي
تسمسل

االسئمة

اتفؽ تماماً

اتفؽ

عدد

نسبة

محايد

عدد نسبة

الاتفؽ

الاتفؽ

عدد نسبة

عدد نسبة

الوسط

مطمقاً

الحسابي

عدد نسبة

االنحراف
المعياري

X1

18

42

24

57

0

0

0

0

0

0

4.4286

0.50087

X2

25

59.5

16

38.1

1

2.4

0

0

0

0

4.5714

0.54740

X3

24

57.1

12

28.6

6

14.3

0

0

0

0

4.4286

0.73726

X4

6

14.3

27

64.3

8

19.0

1

2.4

0

0

3.9048

0.65554

ثانياً :ميارات التعميـ المحاسبي
47.6 20
26.2
11
X5

11

26.2

0

0

0

0

4.0000

0.73252

X6

10

23.8

26

61.9

4

9.5

2

4.8

0

0

4.0476

0.73093

X7

10

23.8

21

50

10

23.8

1

2.4

0

0

3.9524

0.76357

X8

18

42.9

16

38.1

6

14.3

2

4.8

0

0

4.1905

0.86216

ثالثاً :عناصر جودة التعميـ المحاسبي
X9

13

31

18

42.4

9

21.4

2

4.8

0

0

4.000

0.85540

X10

14

33.3

22

52.4

6

14.3

0

0

0

0

4.1905

0.67130

X11

16

38.1

16

38.1

8

19

2

4.8

0

0

4.0952

0.87818

X12

20

47.6

16

38.1

3

7.1

3

7.1

0

0

4.2619

0.88509

X13

19

45.2

16

38.1

0

0

6

14.3

1

2.4

42381

0.87818
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الممحؽ(ٖ)

المحور الثاني :التوزيعات التك اررية ألساسيات بناء جوده التعميـ المحاسبي والنسب المئوية والوسط
الحسابي واالنحرافات المعيارية
تسلسل

األسئمة

اتفؽ تماماً
عدد

%

اوالً :الييئة التدريسية
38.1 16 X14
26.2 11 X15
52.4 22 X16

اتفؽ
عدد

محايد
%

عدد

الاتفؽ

الاتفؽ
%

الوسط

مطمقاً

عدد

عدد

%

الحسابي

%

االنحراف
المعياري

14

33.3

9

21.4

1

2.4

2

4.8

1.07040 3.9762

24

57.1

3

7.1

3

7.1

1

2.4

0.92362 3.9762

19

45.2

0

0

0

0

1

2.4

0.73923 4.4524

ثانياً :جودة القسـ المحاسبي
19 42.9 18 X17
18 40.5 17 X18
17 45.2 19 X19

45.2

3

7.1

0

0

2

4.8

0.95088 4.2143

42.9

4

9.5

3

7.1

0

0

0.88115 4.1667

40.5

6

14.3

0

0

0

0

0.71527 4.3095

ثالثاً :جودة طالب المحاسبة
14.3

21

50

12

28.6

2

4.8

1

2.4

0.86920 3.6905

6

31

19

45.2

8

19

1

2.4

1

2.4

4.000

0.91064

19

20

47.6

7

16.7

7

16.7

0

0

0.97501 3.6905

رابعاُ :السياسات والعممية التعميمية
57.1 24 21.4
9 X23
61.9 26 31.0 13 X24
35.7 15
50 21 X25

X20
13 X21
8 X22

خامساً :التسييالت والتجييزات
28.6 12 59.5 25 X26

6

14.3

2

4.8

1

2.4

0.81818 3.9048

2

4.8

0

0

1

2.4

0.74041 4.1905

5

11.9

1

2.4

0

0

0.78606 4.3333

5

11.9

0

0

0

0

4.4762

0.70670

66.7

9

21.4

4

9.5

1

2.4

0

0

4.5238

0.77264

40.5

17

40.5

5

11.9

1

2.4

2

4.8

4.0952

1.03145

سادساً :المعمومات والمعرفة
59.5 25 28.6 12 X29
50 21 35.7 15 X30
50 21 35.7 18 X31

28

X27
17 X28

2

4.8

2

4.8

1

2.4

4.0714

0.86653

6

14.3

0

0

0

0

4.2143

0.68202

3

7.1

0

0

0

0

4.3571

0.61768
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سابعاً :العالقات البينية
47.6
20 X32
47.6
20 X33
35.7
15 X34
ثامناً :نتائج القسـ
38.1
16 X35
35.7
15 X36
35.7
15 X37
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17

40.5

4

9.5

0

0

1

2.4

4.3095

0.84068

19

45.2

1

2.4

2

4.8

0

0

4.3571

0.75938

22

52.4

3

7.1

2

4.8

0

0

4.1905

0.77264

16

38.1

7

16.7

0

0

3

7.1

4.000

19

45.2

7

16.7

0

0

1

2.4

0.86115 4.1190

21

50

3

7.1

0

0

3

7.1

1.04515 4.0714
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