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مدى مساهمة التعليم المحاسبي بالجامعات السعودية في تطوير وريادة األعمال والمشروعات 

 1بالتطبيق على جامعة الملك خالد 2030الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية المملكة 
 

 2دريس محمد عمر حاج األمينإ

 3محمد أحمد أبو تمة موسى
 

هدف البحث إلى معرفة مدى مسااااهمة التعليم المحاسااابي بالجامعات الساااعودية في تدوير ورياد  األ ما   الملخص:

، 2030والمشاااارو ات الةاااامير  والمتوساااادة من وبةة الر الدلبة والةي ة التدريسااااية في  ااااو  ر ية الممل ة 

ة ال ةائية ببرامج المحاساااااابة بالتدبيق  لى بامعة الملك خالد. ت ون مجتمع البحث من بميع طلبة وطالبات الساااااا 

طالب وطالبة وكافة الةي ة التدريسااااية  580بجامعة الملك خالد  لى مسااااتويات الب الوريول والدبلول والبالد  ددهم 

طالب وطالبة  215 ضااااوام. تم اختيار  ي ة  شااااوائية من ف ة الدلبة بلم   52في أقسااااال المحاساااابة والبالد  ددهم 

الةي ة التدريسية من الج سين. استخدل البحث الم ةج الوصفي والتحليلي وم ةج دراسة  ضوام من  26باإل افة الى 

الحالة. توصااا البحث الى وبود  ةقة تات دةلة ااةااائية بين التعليم المحاساابي بجامعة الملك خالد وتلويد الدلبة 

ات دةلة ااةااائية بين التعليم بالمعارف والمةارات الةزمة لوظائف المحاساابة في سااوع العما و دل وبود  ةقة ت

المحاساابي بجامعة الملك خالد وتدوير ورياد  اة ما  والمشاارو ات الةاامير  والمتوساادة في  ااو  ر ية الممل ة 

. واوصى البحث بالتحديث المستمر لم اهج برامج المحاسبة وأولوية تفعيا اةرشاد المة ي 2030العربية السعودية 

 للدةب. 
بامعة الملك خالد, التعليم المحاساابي, المشاارو ات الةاامير  والمتوساادة الحجم, تدوير األ ما , رياد  األ ما , ر ية : الكلمات المفتاحية

 . 2030الممل ة العربية السعودية 
 

The Input of Accounting Education in Saudi Universities in Small and 

Intermediate Scale Enterprises development and Entrepreneurship in view of the 

Kingdom of Saudi Arabia vision 2030: An Applied study to King Khalid 

University 
 

Idris Mohammed Omer 

Musa M. A. Abu Tomma 
 

Abstract: This research aimed to know the input of Accounting Education in Saudi Universities 

in Small and Intermediate Scale Enterprises development and entrepreneurship in view of the 

Kingdom of Saudi Arabia vision 2030, applied to King Khalid University (KKU).The population 

of the study was consisted of all the students of the final year of the accounting programs, both 

the bachelor and the diploma programs, totaling 580 student, in addition to all teaching staff 

members of the Accounting programs, totaling 52 member. A random sample consisted of 215 

students in the final year and 26 staff members of the Accounting programs was selected. The 

descriptive analytical method was used in addition to case study method. The research proofed 

that there is a statistically significant relationship between Accounting Education at KKU and 

providing students with knowledge and skills of Accounting that necessary for Accounting 

specialization careers in labor market, and there is no a statistically significant relationship 

between Accounting Education at KKU and Small and Intermediate Scale Enterprises 

development and entrepreneurship in view of the Kingdom of Saudi Arabia vision 2030. The 

research recommends that: Accounting programs Curriculums should be updated continuously, 

and students vocational guidance should be activated. 

Key words: king Khalid University, Accounting Education  Small and Intermediate Scale Enterprises, Enterprises 

development, enterprises entrepreneurship, Saudi Kingdom Vision 2030. 
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 م دمة:

هي ر ية شاملة أطلقتةا الممل ة العربية السعودية.  2030ر ية الممل ة العربية السعودية  

ثةث هي: العمق العربي اةسةمي والقو  اةستثمارية وأهمية الموقع وترت ل  لى مرت لات 

م،لتفتح مجاةم أراب للقداع الخاص لي ون  اةستراتيجي،الجمرافي  بتسةيا أ ماله وتشجيعه  شري ا

م لتوظيف  العالم،لي مو وي ون واادام من أكبر اقتةادات  ومةدرام لتحقيق  المواط ين،ويةبح محركا

واةقتةاد  الحيوي،ن والرفاه للجميع. وتتمثا محاور هذه الر ية في: المجتمع اةزدهار للوط

 (.148:2017التويجري و بد الحميد )الدموح والوطن  الملدهر،

بوااب متعدد . وقد ركلت هذه الدراسة  لى العبارات المتعلقة بش ا مباشر  ولةذه الر ية 

 بالتعليم وتدوير ورياد  اة ما  والمشرو ات الةمير  والمتوسدة.

 

 مشكلة البحث:

م كبيرام بالتعليم والتعلم من ابا العما  2030أول  ر ية التحو  الوط ي السعودية  اهتماما

تعليم والتدريب وتلويد الدةب بالمعارف والمةارات الةزمة لوظائف وتلك بمواصلة اةستثمار في ال

المستقبا وتعليل الجةود في موا مة مخربات الم لومة التعليمية مع ااتيابات سوع العما وتأهيا 

م بد م وتدوير ورياد  األ ما   المدرسين والقيادات التربوية وتدريبةم. كما اول  اهتماما

متوسدة. وتسعى إلى رفع اسبة مشاركة هذه المشرو ات في اةقتةاد والمشرو ات الةمير  وال

الوط ي لتتقارب مع اليراتةا العالمية, وخلق فرص توظيف م اسبة للمواط ين في بميع أاحا  الممل ة 

 ن طريق د م رياد  األ ما  وتشجيع شباب األ ما   لى ال جاح ود م األسر الم تجة والمشرو ات 

يه طاقات الشباب احو رياد  األ ما  والم شآت الةمير  والمتوسدة )ر ية مت اهية الةمر وتوب

( أاه ولضمان 2013ومن بةة أخرى, يرى دبابش وقدوري ) .(36-34الممل ة العربية السعودية:

اجاح المؤسسات الةمير  والمتوسدة ة بد من اتباع م ةجية  لمية تسا د في توقع المستقبا, من 

ئج األ ما , وبالتالي اتخات اةبرا ات الم اسبة لموابةة اةاتماةت ايث معرفة مؤشرات اتا

 المختلفة, تجسد تلك في ال لال المحاسبي المالي أو المحاسبة المالية.

وبما أن أولى األولويات في مفةول الجامعة الحديث هو اةهتمال بااتيابات المجتمع المتلايد . 

 ن أف ار بديد  تسةم في تقدل المجتمع وتدوره. فإن وأن الجامعة هي الم ان ال موتبي للبحث 

 السؤا  الرئيس للدراسة الحالية هو:

ما مدى مساهمة التعليم المحاسبي في جامعة الملك خالد في تطوير وريادة األعمال والمشروعات 

 ؟2030 الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر الطلبة والهيئة التدريسية في ضوء رؤية المملكة 
 من السؤا  الرئيس اةس لة اةتية:وتفرع 

السؤا  اةو : ما مدى مساهمة برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد في التدريب المة ي  -

 للدلبة وتأهيلةم لوظائف المستقبا؟.

السؤا  الثااي: ما مدى مساهمة برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد في وتلويد الدلبة  -

 رات الةزمة لوظائف تخةص المحاسبة في سوع العما؟.بالمعارف والمةا

السؤا  الثالث: ما مدى مشاركة الةي ة التدريسية العاملة في برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك  -

خالد في اةاشدة الدةبية الخاصة بالتدريب واةاشدة الخاصة ب شر الو ي في مجا  تدوير 

 والمتوسدة؟. ورياد  اة ما  والمشرو ات الةمير 

السؤا  الرابع: ما مدى د م سياسات ومخربات التعلم في برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك  -

 خالد للقيم اةيجابية احو العما؟
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السؤا  الخامس: ما مدى تأهيا وتدريب الةي ة التدريسية العاملة في برامج التعليم المحاسبي  -

لمةارات التدريسية والتدريبية الخاصة بتدوير ورياد  بجامعة الملك خالد وتلويدهم بالمعارف وا

 المشرو ات الةمير  والمتوسدة؟. 

السؤا  السادل: ما هي اةبرا ات الةزمة لتحسين فا لية التعليم المحاسبي بجامعة  -

الملك خالد في المساهمة في تحقيق ر ية الممل ة لتدوير ورياد  األ ما  والمشرو ات الةمير  

 والمتوسدة؟. 

 

 أهمية البحث:
ت بع أهمية هذا البحث من أهمية الر ية المستقبلية للممل ة السا ية الى سد الفجو  بين   

مخربات التعليم العالي ومتدلبات سوع العما. والدور الرائد الذي تلعبه الجامعات تجاه المجتمع. 

امية. باإل افة إلى وأهمية المشرو ات الةمير  والمتوسدة في اقتةاديات الدو  المتقدمة وال 

أهمية التعليم المحاسبي ال بير  ال ابعة من الحابة المستمر  والدائمة إلى العما المحاسبي في 

سوع العما في اداع أي مجتمع. ويؤما أن يسةم هذا البحث في إثرا  اإلاتاج المعرفي في هذا 

 المجا  وأن تستفيد م ه الجةات اآلتية:

 العربية السعودية.وزار  التعليم بالممل ة  -أ

 المُرف التجارية والة ا ية بالممل ة العربية السعودية. -ب

 أصحاب المشرو ات الةمير  والمتوسدة بسوع العما. -ج 

الجةات تات الةلة بالمشرو ات الةمير  والمتوسدة القائمة  لى التدريب والتمويا  -د

 واا  ات األ ما  بالممل ة العربية السعودية.

 

 البحث:أهداف 
 تتمثا أهدف هذا البحث في اآلتي:   

لد في تدوير ورياد  اة ما   -1 معرفة مدى مسااااااااهمة التعليم المحاساااااابي في بامعة الملك خا

والمشاارو ات الةاامير  والمتوساادة من وبةة الر الدلبة والةي ة التدريسااية في  ااو  ر ية 

 .2030الممل ة العربية السعودية 

سبي بجامعة الملك خالد في المساهمة الخروج بتوصيات تعما  لى تحسي -2 ن فا لية التعليم المحا

 في تحقيق ر ية الممل ة لتدوير ورياد  األ ما  والمشرو ات الةمير  والمتوسدة.

 

   فرضية البحث: 
 يقول هذا البحث  لى الفر ية اآلتية:

ر وريادة توجد عالقة ذات داللة احصكككككككا ية بين التعليم المحاسككككككبي بجامعة الملك خالد وتطوي 

 . 2030المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 وتفر   من الفر ية الرئيسة الفر يات التالية:

الفر ية األولى: توبد  ةقة تات دةلة ااةائية بين التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد والتدريب 

 .المة ي للدلبة لتأهيلةم لوظائف المستقبا

الفر ااية الثااية: توبد  ةقة تات دةلة ااةااائية بين التعليم المحاساابي بجامعة الملك خالد وتلويد 

 الدلبة بالمعارف والمةارات الةزمة لوظائف تخةص المحاسبة في سوع العما.

 الفر ية الثالثة: توبد  ةقة تات دةلة ااةائية بين التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد واةاشدة

الدةبية الخاصاااااة بالتدريب واةاشااااادة الخاصاااااة ب شااااار الو ي في مجا  تدوير ورياد  اة ما  

 والمشرو ات الةمير  والمتوسدة.
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سياسات ومخربات التعلم في برامج التعليم  الفر ية الرابعة: توبد  ةقة تات دةلة ااةائية بين 

 المحاسبي بجامعة الملك خالد والقيم اةيجابية احو العما.

سية العاملة في  الفر ية الخامسة: توبد  ةقة تات دةلة ااةائية بين تأهيا وتدريب الةي ة التدري

برامج التعليم المحاساااابي بجامعة الملك خالد والمعارف والمةارات التدريسااااية والتدريبية الخاصااااة 

 بتدوير ورياد  المشرو ات الةمير  والمتوسدة.

دةلة ااةااائية بين ابرا ات تحسااين فا لية التعليم المحاساابي الفر ااية السااادسااة: توبد  ةقة تات 

بجااامعااة الملااك خااالااد وتحقيق ر يااة الممل ااة لتدوير ورياااد  األ مااا  والمشاااااارو ااات الةاااااامير  

 والمتوسدة.

 

 مصطلحات البحث: 

مؤسسة تعليمية  الية المستوى تضم مف رين ة يألون بةدام في البحث  ن أف ار بديد   الجامعة: /1

تسااةم في تقدل المجتمع وتدوره، واإلسااةال في التعليم وإيجاد مجا  خةااب للمشاااركة فيه وتدويره، 

 ل[.2012(، ااقةم  ن فيليب الباخ 2016] ماير  )

التي تقع ب وب الممل ة العربية السعودية وتشتما إادى الجامعات الح ومية جامعة الملك خالد:  /2

  لى العديد من ال ليات واألقسال العلمية واإلاسااية.

تم إاشاااا  بامعة الملك خالد في  ةد خادل الحرمين الشاااريفين الملك  بد ب بن  بد العليل   

م للعةد( يول الثةثا   ل في /7/78برقم ه وصااادر األمر الساااامي 9/1/1419آ  ساااعود )  دما كان وليا

ه الااااقااااا اااااااااي باااااساااااااااتاااا اااامااااا  اإلباااارا ات الاااا اااالاااااماااايااااة الااااةزمااااة لااااذلااااك، 11/3/1419

[http://www.kku.edu.sa.] 

 

 االطار النظري:

 التعليم المحاسبي: 

يحتا التعليم المحاسبي في الجامعات أهمية كبير  الى بااب العديد من التخةةات األخرى.   

  الى المحاسبة والحابة المستمر  والدائمة للعما المحاسبي وتأتي هذه األهمية الرام لخةوصية ال لر

 (.2013لم لمات األ ما  وسوع العما في اداع أي مجتمع من المجتمعات. )قد ااي و ويس, 

وتعد مؤسسات التعليم العالي في مقدمة الجةات التي تقع  لى  اتقةا مس ولية إ داد محاسبين   

في: المةارات الف رية والمةارات الف ية والعملية والمةارات  مؤهلين بالمةارات المة ية المتمثلة

 (. 2010الشخةية ومةارات التواصا والمةارات الت ليمية وادار  األ ما .) الفديمي, 

( الى "أن للمحاسبة دور كبير في تقديم الد م المعلوماتي 2014وقد أشارت دراسة ابراهيم )

الةاامير  والمتوساادة خاصااة  لى مسااتوى صااااب للمشاارو ات اةقتةااادية  امة والمشاارو ات 

المشاااروع وكذلك  لى المساااتوى العال للدولة من خة  مدلها بالبيااات والمعلومات الةزمة من أبا 

قديم دورام كبيرام في تبويب  عب  ملقى  لى المحاساااااااب في ت فال يا األ ما ،  قا  في دا ية والب الت م

دوى وااتةا م بإ داد القوائم المالية أو تقييم األدا  وتةااا يف اتجاهات المشاااروع بد ام من دراساااة الج

 .للمشروع والح م ب ا بدية  لى القيمة المضافة التي قدمةا المشروع لةاابه وللدو "

( أن ال لال المحاساابي في الم شااآت الةاامير  مةم وتلك ألاه يسااا د 2009كما أو ااح  المبيريك )

خات القرارات وتحق تائج األ ما  وات يال ا عة في ق تاب بة  لى الموارد والمةااااااروفات وم يق الرقا

 الو ع المالي للم شأ .

 

 برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد: 

تأسااساا  برامج المحاساابة بجامعة الملك خالد بساابب اابة الم دقة الج وبية الى خريجين   

م ويمتل ون مةااارات التفوع واةبت ااار وتق يااة م ومة يااا المعلومااات وتدبيقااات  مؤهلين تااأهيةم  لميااا
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شراكة مع مؤسسات المجتمع المحلى من خة  اقامة دورات تدريبية تةدف الى  سبة، وت وين  المحا

 125معالجة المشاااااكا المحاساااابية لتلك المؤسااااسااااات. يم ح البراامج دربة الب الوريول بعد اتمال 

لب الوريول بتأهيا الدةب سا ة معتمد . ويقول براامج ا 84سا ة معتمد  ودربة الدبلول بعد اتمال 

لمة ة أو وظيفة محاسااب بي ما يقول براامج الدبلول بتأهيا الدةب لمة ة أو وظيفة مسااا د محاسااب. 

 كما ان ه اك براامج للمابستير واخر للمابستير المة ي في المحاسبة.

وت حةاار هذه الدراسااة  لى برامج التعليم المحاساابي في بامعة الملك خالد  لي مسااتويات 

 الب الوريول والدبلول.

رسالة وغايات هذه البرامج مستمد  ومتسقة مع رساةت ال ليات والجامعة وتتمثا في توفير 

بي ة اكاديمية لتعليم  الي الجود ، وااجاز بحوث ابدا ية وتقديم خدمات ب ا   في مجا  المحاساااااابة 

 للمجتمع وتوظيف امثا لتق يات المعرفة.

مواات الممل ة العربية السااااااعودية في ت مية المعرفة الب ا   وتةدف البرامج الى تحقيق ط

التي تسااةم في د م اةهداف الدي ية والوط ية، والوصااو  الى مسااتوى  لمي وبحثي وخدمي متميل 

في المجا  المحاساااااابي، وتحقيق معايير الجود  الشاااااااملة والحةااااااو   لى اة تماد وفق المعايير 

م، تفعيا ا م و الميا لتق ية في مجا  المحاسااااابة واشااااارها وصاااااوةم الى مجتمع المعرفة، المعتمد  محليا

 والموا مة بين مخربات البراامج وااتيابات سوع العما.

م في المجا  المحاسبي.لين تأا داد خريجين مؤهو تتمثا غايات البرامج في  م م اسبا م ومة يا  هيةم  لميا

ت وين شااااراكة مع و واةبت ار والتحفيل العلمي.ا داد اخبة من الخريجين يمتل ون مةارات التفوع و

مؤسسات المجتمع المحلي من خة  اقامة دورات تدريبية تةدف الى معالجة المشاكا المحاسبية في 

 ت مية مةارات وقدرات الخريجين في مجا  تق ية المعلومات وتدبيقاتةا المحاسبية.و تلك المؤسسات.

يا لتدوير مو م و مل يةتأهيا الدةب الريا مال . وةاراتةم التق  ية لإلل لذات لب ا دا تدوير مةارات ال

 بالمستجدات العلمية المحلية والعالمية في مجا  المحاسبة.

يوبد بجامعة الملك خالد  د  أقسااال وبرامج للمحاساابة للدةب والدالبات ببعا محافلات 

 م دقة  سير، ويم ن بيان تلك األقسال والبرامج  لى ال حو التالي:

 المقر: المدي ة الجامعية بأبةا –ب الوريول كلية العلول اإلدارية والمالية للب ين –المحاسبة /1

ع اةقتةاد الم للي بأبةا. –المحاسبة  /2  ب الوريول كلية العلول اإلدارية والمالية للب ات بمجمل

 ا.المقر: المركل الجامعي للدالبات بأبة –دبلول كلية المجتمع للب ات  –المحاسبة /3

 المقر: المدي ة الجامعية بالمحالة. –دبلول كلية المجتمع للب ين بخميس مشيط –المحاسبة /4

 دبلول كلية المجتمع للب ات بخميس مشيط. –المحاسبة /5

 دبلول كلية المجتمع للب ات بربا  ألمع. –المحاسبة /6

 

 :2030المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية المملكة 

 لى ثةثة محاور وهي المجتمع الحيوي، واةقتةاد الملدهر، والوطن  2030ة الممل ة تعتمد ر ي  

الدموح. ول ي يةبح اقتةاد الممل ة اقتةاد ملدهر غير معتمد بش ا كاما  لى ال فط كمةدر 

دخا ةبد من إيجاد بي ة باتبة لةستثمار، وزياد  اإلاتابية، وتعليل الت افسية، والتحو  من اةستةةك 

الى اإلاتاج، وتلك يتدلب زياد  المشاريع الةمير  والمتوسدة، ودفع الشباب لرياد  األ ما ، وتحفيل 

اةبت ار واةبداع، والتركيل  لى قدا ي الة ا ة والت  ولوبيا بدةم من اتجاه كافة المشاريع المحلية 
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فالت وع مةم للتقدل،  للمجاةت التجارية والخدمية مما خلق اوع من الت رار المما غير الجاتب،

 وتحقيق الت مية اةقتةادية.

د م رياد  األ ما  وت مية مةارات الشباب، ورفع اسبة مساهمة  2030ومن أهداف ر ية الممل ة   

٪. ورفع اسبة مساهمة 35٪ إلى 20الم شآت الةمير  والمتوسدة في إبمالي ال اتج المحلي من 

% بحلو  35% الى 33محلي اإلبمالي غير ال فدي من الم شآت الةمير  والمتوسدة في ال اتج ال

% من اةة هي ة توليد الوظائف وم افحة البدالة لد م الةي ة العامة 25ل. وقد تم استقداع 2020

 ل[.2016]الرشيد للم شآت الةمير  والمتوسدة، 

 

 تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
سدة وة يوبد تعريف متفق  ليه، ايث يختلف ه اك  د  تعريفات للمشرو ات الةمير  والمتو   

م ةختةف اقتةادات الدو  والمجاةت وت وع  تعريف تلك المشرو ات من دولة إلى أخرى تبعا

ف   لى اسب اجم  المعايير التي  لى  وئةا يتم تعريف المشرو ات الةمير  والمتوسدة. فعرلِّ

 لموظفين... الخ.رأل الما  و لى اسب اجم المبيعات واسب  دد العمالة وا

ف الةرامشة )   تلك العما الذي يبدأ به شخص وااد أو  دد ” ل( المشروع الةمير بأاه 2016 رل

 “. محدود من األشخاص، وي ون صميرام بحجمه واشاطاته، ورأل ماله و دد العاملين به

ف  م لمة العما الدولية المشرو ات الةمير  بأاةا تلك المشرو ات التي يعما  بةا أقا من وقد  رل

 (  امةم.99-10 ما ، أما المتوسدة فتلك التي يعما بةا بين ) 10

يعتقد البااثان أن الوصو  إلى تعريف مواد متفق  ليه للتمييل بين المشرو ات الةمير    

م من اااية اختةف المعايير التي تحدد ماهية  م واسعا والمتوسدة يعتبر أمرام ليس بالسةا ويثير اقاشا

رو ات والخةائص المعتمد  لوصف هذه المشرو ات في كثير من الدو ، فالمشروع الذي تلك المش

م كبيرام في دولة اامية. م في دولة متقدمة قد ي ون مشرو ا  يعتبر صميرام أو متوسدا

وإلبرا ات هذه الدراسة يعتمد البااثان التعريفات المعتمد  للمشرو ات الةمير  والمتوسدة في  

 ( التالي:1الممل ة العربية السعودية من خة  الجدو  رقم )

 (: تعريف المشرو ات الةمير  والمتوسدة في الممل ة العربية السعودية 1بدو  ) 
 معايير أخرى عدد العمالة المشروع

مليون  20و ة يليد رأل المستثمر  لى  (  امةم 20-1ما بين ) مشرو ات صمير 

 (  اما  100-21ما بين ) مشرو ات متوسدة لاير وهذا التعريف صالح لقداع الة ا ة.

 .5ل، ص 2015المةدر: األسرج 

  

 أشكال المشروعات الصغيرة:

من ايث طبيعة اشاط المشروع تُة لف المشرو ات الةمير  إلى: ااتابية وخدمية وتجارية   

وص ا ية ممذية وزرا ية وااتاج ايوااي. أما من ايث الش ا القااواي لمل ية األ ما  تُة لف 

 المشرو ات إلى: شركة أفراد وشركة أموا  وشركة مساهمة تات مس ولية محدود .

 لمشروعات الصغيرة والمتوسطة:االثار االقتصادية ل

تمثا المشرو ات الةمير  والمتوسدة أهمية بالمة في اقتةاديات المجتمعات المعاصر .   

وقد أدرك  هذه المجتمعات أهمية ودور الم شااآت الةاامير  والمتوساادة المتمثا في تفعيا األاشاادة 

ةال في دفع  جلة التدور اة ما توفره من فرص للعما واإلساااااا قتةاااااااادي واةبتما ي الت موية ب

واإلبداع الت  ولوبي وت املةا مع الم شاااااآت ال بير  في مجاةت اةاتاج والتساااااويق  ااااامن صااااايد 

مت املة من فروع اةقتةااااد الوط ي المختلفة. باإل اااافة الى دورها ال بير في ت وين قيمة مضاااافة 

و ات الةاامير  أن المشاار”ل( 2016ألي اقتةاااد في المجتمعات المعاصاار . وأو ااح الةرامشااة )

الريادية تساااااهم بمجمو ة من المتميرات التي تحدد شاااا ا هي ا السااااوع إ ااااافةم إلى توفير فرص 

( والمسااااهمة في تحساااين و اااع ميلان المدفو ات، GDPالعما، وزياد  ال اتج القومي اإلبمالي )
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مير  ( الى أن للمشرو ات الة2016وأشار الرشيد )“. وكذلك العما  لى تحسين مستوى المعيشة

والمتوساااااادة أهمية قةااااااوى في د م اةقتةااااااااد الوط ي، ودفع  جلة الت مية، وأثر إيجابي  لى 

الةعيدين اةقتةادي واةبتما ي، وزياد  الةادرات، وخلق فرص  ما بديد  للشباب السعودي، 

 اإلاتابية.وفتح أسواع  ما بديد ، وت ويع مةادر الدخا، وتوسيع القا د  

 

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:اآلثار االجتماعية 

بجااب الدور الذي تلعبه المشاااااارو ات الةاااااامير  والمتوساااااادة في اةقتةاااااااد الوط ي فإن لتلك  

ية  لة الت م ما يلي:  دا ما ية  لك اآلثار اةبت ية  لى المجتمعات ومن ت جاب ثارام إي المشاااااارو ات آ

  والمسااااااهمة في تشاااااميا اةبتما ية وتوزيع الثرو  وامتةااااااص البدالة وتأمين فرص  ما بديد

 ل([.2010المرأ  والحد من هجر  الس ان من الريف إلى المدن، ]ال جار والعلي )

 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية:
% من إبمالي 93تشااا ا المشااااريع الةااامير  والمتوسااادة في الممل ة العربية الساااعودية اوالي    

% من إبمالي العمالة ومع تلك تمثا مسااااااهمتةا في ال اتج المحلي 27الشاااااركات وتساااااتو ب احو 

% فقط وهي مساااهمة  ااعيفة بال ساابة إلى ما تشاا له هذه المشاااريع من العدد اإلبمالي 33اإلبمالي 

للشااااااركات، ولتركيل الممل ة  لى الت ويع اةقتةااااااادي ومقاراةم بالدو  المتقدمة التي تسااااااةم فيةا 

% من ال اتج المحلي اإلبمالي، ]األساااارج 50وساااادة بما ة يقا  ن المشاااارو ات الةاااامير  والمت

 ل[.2015

 

 :مفهوم ريادة األعمال

تحما  Entrepreneurshipمع التدور والتمير الذي يشةده  الم اإلدار  اليول، أخذت كلمة الرياد    

في طياتةا ال ثير من المعااي. وبات  العديد من ال لمات تُستخدل كمترادفات لةذه اللفلة. وتشير 

المعابم والقواميس إلى أن األصا الفراسي ل لمة الرياد  مشتق من كلمتين ةتي يتين يقةد بةما في 

لبه، ]العااي وآخرون . وفي اللمة العربية تعةد الشي  أو راده وطTakes Underاللمة اةا ليلية 

 ل([.2010)

الرياد  بش ا أكثر تفةيةم بأاةا إبرا ات ” Hisrich and Dand( 2005 رف هيسريش ودااد )  

إيجاد شي  مختلف تي قيمة من خة  ت ريس الوق ، والجةد الةزمين لذلك، مع افتراض المخاطر  

والحةو   لى الم تسبات سوا م أكاا  المةاابة لذلك سوا م أكاا  مالية، أل ابتما ية، أل افسية، 

 “.مالية، أل تحقيق الر ا الفردي

بأاةا مجمو ة من اإلبرا ات التي يقول بةا شخص، أو  Entrepreneurshipكما تعرف الرياد    

مجمو ة من األشخاص أو شركة معي ة أو قداع معين أو اتى شعب معين إليجاد قيمة مضافة تُضاف 

 ل([.2010أو الدريقة أو اإلبرا ات وبش ا متميل، ]العااي وآخرون ) الى الُم تَج أو الخدمة

م من ايث أاةا    مما سبق يُةاظ أن ه اك بعا الع اصر المشتركة في تعريفات الرياد  الوارد  سابقا

اوع من السلوك الذي يتضمن اإلمساك بلمال المبادر ، وت ليم أو إ اد  ت ليم ال لال اةبتما ي 

تأمين الموارد، وتةي ة اللروف المةئمة لإلاتاج، وتقبُّا المخاطر  والفشا، وتحقق واةقتةادي، و

الفائد . وخةصة القو  أن الرياد  هي  ملية ابت ار أشيا  بديد  لةا قيمة، أو استحداث ُطرع بديد  

 مع تخةيص الوق  والجةود واألموا  الةزمة للمشرو ات وتحما المخاطر ال ابمة.

 

 ساب ة: الدراسات ال
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سكارنة ) سة ال سة إللقا  الضو   “:المشاريع الصغيرة والريادة”م( بعنوان 2006درا هدف  الدرا

 لى الربط ما بين المشاااااريع الةاااامير  كواةا تشاااا ا ميدااا متدورا لتحسااااين المةارات وال فا ات 

ئج هذه الدراسة أن اةاتابية والتسويقية. واست دت الدراسة  لى الدراسة الميدااية وال لرية. وأهم اتا

المشاااااريع واأل ما  الةاااامير  في األردن تات أهمية ولةا دور في اةقتةاااااد الوط ي واموه، وأن 

الشااخص المالك للمشااروع الةاامير اتى ي ون رياديا ة بد أن يتمتع بةاافات وخةااائص وقدرات 

دوات معي ة ومةارات معي ة. وأن المشاريع الةمير  اتى ت ون ريادية ة بد من وبود مرااا وخ

لتم  ةا من القدر   لى اةسااااااتمرار والبقا  وال جاح. وة بد من اةسااااااتفاد  من التدور الت  ولوبي 

واسااااااتخدامه في ابرا ات اةاتاج وفي تقديم خدمات اةاتاج سااااااوا  باسااااااتخدال اةاترا  أو غيره. 

ن المشاريع الةمير  مما وأوص  الدراسة بتحفيل اةاتاج المحلي وزياد  الداقة اةاتابية المتأتية م

يعما  لى تقليص المسااااااتوردات األب بية، وابرا  دراسااااااات الجدوى اةقتةااااااادية والتقييم المالي 

 للمشاريع وتدريب وتأهيا مال يةا في األردن  لى كافة ال وااي اةدارية والمالية.

عوامل بناء المهارات المحاسبية الت نية لطلبة هيئة التعليم ”بعنوان  م (2007الربيعي ) دراسة

هدف  إلى تحليا العواما المدلوبة لب ا  المةارات المحاسبية التق ية لدلبة هي ة التعليم التق ي  “:الت ني

وقد  .في المجا  العلمي والمجا  المالي والحوافل ومجا  البحث والتدوير ومجا  التدريب والتدبيق

كشف  الدراسة  ن  دل وبود فروع تات دةلة ااةائية في آرا  التدريسيين او   وامـا ب ا  

المةارات المحاسبية التق ية للدلبة في المجاةت األربعة المذكور . وقد خرب  الدراسة بعد  توصيات 

حجـم من أهمةا و ع معايير  لمية دقيقة وفعالة بمـا يتعلـق بـالمختبرات المحاسـبية فـي ال

والمستللمات وكذلك تحديد معايير المدربين الف يين ودورهم في المختبر وتحديث البراامج التـدريبي 

ألن ما موبود قديم وأغلبه يعتمد  لى العما اليدوي في اـين أن أغلـب العمليـات المحاسـبية اآلن 

ن في المجا  المحاسبي تـتم بالمعالجات اةل ترواية، كما أوص  الدراسة بتوفير الفرص للتدريسيي

لةطةع  لى ما ادث من تدـور فـي الجامعات والمعاهد العالمية من خة  تباد  الليارات وتشجيع 

المـشاركة فـي المـؤتمرات والحلقـات الدراسية ود م وسائا البحوث المحاسبية المشتركة التي تش ا 

 .فرصة بيد  للتعرف  لـى المـستجدات المحاسبية التق ية

هدف  “: الفرص والتحديات –التعليم المحاسبي ”م ( بعنوان 2008سة حسن وعبد الوهاب )درا

الدراسة إلى التعريف بالمفاهيم والمةارات التي يتعين  لى المحاسبين أن يتعلموها في الجامعات 

 لي واوا قادرين  لى الت يف مع المتميرات والمستجدات واةستجابة لةا. ايث وزع البااث استمارتي

استبيان خةص األولي إلى ف ة خريجي قسم المحاسبة الجامعيين العاملين في قدا ات اقتةادية 

( فرد، في اين خةة  اةستمار  األخرى 150مختلفة ايث بلد اجم العي ة بةور   شوائية )

إلى طلبة قسم المحاسبة للمرالة الم تةية للدراسات األولية بجامعتي بمداد والمست ةرية ايث بلد 

( طالب. وتوصل  الدراسة إلى أن التعليم المحاسبي يجب أن 150جم العي ة بةور   شوائية )ا

يستبق الفرص والتةديدات قبا وقو ةا ةست باط استراتيجيات مةئمة تستجيب لمثا هذه التدورات 

بفا لية من خة  ايجاد برامج محاسبية تات مرواة وبود  كافية لمقابلة ااتيابات المة ة وسوع 

 العما.

الفجوة بين المهارات والمعارف المكتسبة من تخصص ”م( بعنوان 2009دراسة ملو العين )

هدف في دراسته إلى معرفة الفجو  بين المةارات “: المحاسبة وبين متطلبات سوق العمل السعودي

والمعارف الم تسبة من تخةص المحاسبة واابات سوع العما السعودي بالقدا ين العال والخاص. 

توصل  الدراسة إلى أن ه اك فروع تات دةلة ااةائية بين المةارات والمعارف الم تسبة لدى و

خريجي تخةص المحاسبة ومتدلبات سوع العما بقدا يه العال والخاص، وأن ه اك فروقات تات 

دةلة ااةائية في العواما المؤثر  في توظيف خريجو تخةص المحاسبة وتلك من وبةة الر 

حاب العما، باإل افة إلى أن ه اك فروع تات دةلة ااةائية في مستوى ال فا   الخريجين وأص

 المة ية بين خريجو ال ليات التق ية وخريجو المؤسسات التعليمية األخرى في تخةص المحاسبة.
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مدى مواكبة التعليم العالي في ليبيا للتطورات العلمية المعاصرة ”م( بعنوان 2010دراسة مصلي )

هدف  إلى تحليا واقع التحليا المحاسبي العالي في ليبيا والعواما “: اجات سوق العملوتلبية احتي

المؤثر   لى بودته، ومدى مواكبته للتدورات العلمية المعاصر  وتلبية ااتيابات سوع العما. ايث 

تم استقةا   ي ة من أ ضا  هي ة التدريس وطةب خريجي التعليم المحاسبي في بامعة مةراته. 

  الدراسة إلى  د  اتائج أهمةا أن م اهج المحاسبة الحالية يملب  ليةا الدابع ال لري وهى وخلة

غير كافية لتلويد الدةب بمتدلبات سوع العما من ايث المةارات والخبرات الةزمة و دل وبود 

براامج  لمي مدرول للتدريب العملي للدةب وربدةم بمواقع العما بالوادات اةقتةادية، مما 

أدى إلى صعوبة تولي خريجي المحاسبة الجدد الوظائف بالوادات اةقتةادية والقيال بأي ا ما  

 محاسبية تدلب م ةم فور اةولةم  لى الوظائف.

واقع دور الجامعات العربية في تنمية مجتمع المعرفة ” م( بعنوان 2011دراسة بركات وعوض )

ه الدراسة استدةع رأي  ي ة من أ ضا  هدف  هذ“: من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

هي ة التدريس في بعا الجامعات العربية او  واقع الدور الذي تمارسه الجامعات العربية في 

ت مية مجتمع المعرفة، وتم تدبيق استبيان لتقييم دور الجامعة. وقد أظةرت اتائج الدراسة أن دور 

س كان بمستوى متوسط في مجا  إ داد الفرد الجامعات العربية وفق تقديرات أ ضا  هي ة التدري

 وكان هذا الدور بمستوى متوسط في مجا  ت مية مجتمع المعرفة ومجا  توليد المعرفة.

ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها في الحد من البطالة ”( بعنوان 2012دراسة المري )

التعرف  لى دور رياد  األ ما  ااحةاارت مشاا لة الدراسااة في “ : في المملكة العربية السككعودية

الةمير  والمتوسدة في الحد من البدالة في الممل ة العربية السعودية. وتش لَا مجتمع الدراسة من 

رواد األ ما  الذين تم ااتضااةم من قبا اا  ات األ ما  في الممل ة العربية السعودية. استخدم  

المسااااحي باسااااتخدال اةسااااتبااة كأدا  لجمع الدراسااااة الم ةج الوصاااافي التحليلي  ن طريق المدخا 

سة أن الخةائص المةمة التي تعبر  ن واقع رياد  األ ما  الةمير   البيااات. ومن أهم اتائج الدرا

والمتوساادة في الممل ة العربية السااعودية بدربة مرتفعة هي: تحتاج إلى اصاادار أالمة تشااجع  لى 

جاتةا وخدماتةا الجديد  الى د اية أكثر لتبةااااااير ترويج م تجاتةا للوقوف  لى قدميةا وتحتاج م ت

 المستةل ين بمميلاتةا المةمة.

مدى مالءمة مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات ” م( بعنوان 2013دراسة قطناني وعويس )

ت اول  الدراسة مو وع البحث  “ :العمانية لمتطلبات سوق العمل في ظل تداعيات األزمة المالية

محاور أساسية. ركلل المحور األو  م ةا  لى تدا يات األزمة المالية وااع اساتةا. من خة  ثةث 

أما المحور الثااي فقد ت او  أهمية التعليم المحاسبي في سلد ة  مان وتقييمه في كافة المرااا 

اسبي والمستويات التعليمية. وت او  المحور الثالث تحديد أهم المتدلبات الةزمة لتدوير التعليم المح

في سلد ة  مان، وقدم  الدراسة مجمو ة من التوصيات التي يم ن أن تساهم في ال ةوض بالتعليم 

 المحاسبي في سلد ة  مان في ظا الحابة إلى المحاسبة بةورتةا المة ية واألكاديمية.

تفاعل االتجاهات الحديثة للتعليم والتأهيل المحاسبي بين جودة ”م( بعنوان 2014دراسة صالح )

لمخرجات المحاسبية ومتطلبات سوق العمل بالدول العربية في ضوء التوجه نحو تطبيق معايير ا

هدف  إلى تدوير إطار مقترح لبرامج التعليم المحاسبي في الجامعات  “ :اإلبالغ المالي الدولية

طار العربية با تبارها اجر اللاوية لتأهيا المحاسبين بالخبرات والمةارات الةزمة. ويرت ل اإل

المقترح لتدوير م اهج التعليم المحاسبي باستخدال معايير التعليم المحاسبي الدولية في إطار توبه 

معلم الدو  العربية لتب ي معايير اإلبةغ المالي الدولية. وقد توصل  الدراسة إلى  عف الترابط 

م ومتدلبات سوع العما في ظا الت دورات المتةاقة بين برامج التعليم المحاسبي المدبقة االيا

 .واستخدال ت  ولوبيا المعلومات في المجا  المحاسبي
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 مناقشة الدراسات الساب ة: 
من خة  اساااااتعراض الدراساااااات الساااااابقة يتضاااااح أاةا أهتم  بدور رياد  األ ما  الةااااامير     

حاسااابي والمتوسااادة في الحد من البدالة والربط بين المشاااارع الةااامير  والرياد  وأهمية التعليم الم

للمشاااارو ات الةاااامير  والمتوساااادة ودراسااااة واقعه والدور الذي تمارسااااه الجامعات في مجتمع 

المعرفة. باإل اااافة إلى اةهتمال بعملية التوافق بين الخدط والم اهج الدراساااية في برامج المحاسااابة 

بالجامعات ومتدلبات سااااااوع التوظيف المحاساااااابي من خة  اإلهتمال بإكساااااااب الدةب المةارات 

المة ية الةزمة لممارساااة المة ة ومواكبة التدورات المتساااار ة في البي ة اإلقتةاااادية بةااافة  امة 

وبي ة األ ما  بةااافة خاصاااة. أما هذه الدراساااة فةدف  إلى معرفة مدى مسااااهمة التعليم المحاسااابي 

 بجامعة الملك خالد في تدوير ورياد  األ ما  والمشااارو ات الةااامير  والمتوسااادة من وبةة الر

التي تسااعى إلى  2030الدلبة والةي ة التدريسااية لتحقيق الر ية المسااتقبلية للممل ة العربية السااعودية 

رفع اسبة مشاركة هذه المشرو ات في اةقتةاد الوط ي لتتقارب مع اليراتةا العالمية. ومن خة  

تعرف  لى الخلفيات اةطةع  لى الدراسات السابقة فقد تم  اةستفاد  م ةا في البحث الحالي في ال

ال لرياااة واةف اااار والمفااااهيم المختلفاااة والمعلوماااات  ن التعليم المحااااساااااابي وريااااد  اة ماااا  

والمشاارو ات الةاامير . وقد اكدت اغلب اتائج وتوصاايات هذه الدراسااات  لى  اارور  ال ةوض 

والمتوساادة بالتعليم المحاساابي بةااورته المة ية واةكاديمية واهمية المشاااريع واة ما  الةاامير  

 ودورها في اةقتةاد الوط ي واموه.

 

  منهجية واجراءات البحث: 

 استخدل البحث الم ةج الوصفي والتحليلي وم ةج دراسة الحالة.

  مصادر المعلومات: 
المعلومات األولية: تم بمعةا من الدراسة الميدااية  ن طريق تةميم استبااتين ةستدةع آرا   -أ

 ي ة من الةي ة التدريسية العاملين برامج المحاسبة و ي ة من طلبة وطالبات الس ة ال ةائية بجامعة 

ب ين بأبةا وكلية الملك خالد  لى مستويات الب الوريول والدبلول في كا من كلية العلول اةدارية لل

المجتمع للب ين بخميس مشيط وكلية المجتمع للب ات بخميس مشيط وكلية المجتمع للب ات بأبةا وتم 

استدةع الةي ة التدريسية في قسم المحاسبة في كلية المجتمع للب ات بربا  المع دون الدالبات 

 لعدل وبود طالبات بالس ة ال ةائية لحداثة القسم. 

لثااوية: تم الحةو   ليةا من المرابع المتمثلة في ال تب والمجةت واوراع العما المعلومات ا -ب

 وال شرات والدوريات وشب ة اةاترا .

 الحدود الزمانية والمكانية للبحث: 
 ل.2017الحدود اللمااية للبحث:  -

 سير ب وب  الحدود الم ااية للبحث: هي الحدود الجمرافية لجامعة الملك خالد والتي تقع بم دقة -  

 الممل ة العربية السعودية.

  مجتمع البحث:
ت ون مجتمع البحث من بميع طلبة الس ة ال ةائية ببرامج المحاسبة بجامعة الملك خالد  لى  

مستويات الب الوريول والدبلول في كا من كلية العلول اةدارية للب ين بأبةا وكلية المجتمع للب ين 

 580 ات بخميس مشيط وكلية المجتمع للب ات بأبةا والبالد  ددهم بخميس مشيط وكلية المجتمع للب

والةي ة التدريسية في أقسال المحاسبة في ال ليات سابقة الذكر وكلية المجتمع للب ات بربا  المع والبالد 

(  ضو هي ة تدريس ولم يشما مجتمع الدراسة طالبات كلية المجتمع بربا  المع لعدل 52 ددهم )

 بالس ة ال ةائية لحداثة القسم.وبود طالبات 

 عينة البحث:
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طالب وطالبة من الس ة ال ةائية من برامج المحاسبة بجامعة الملك خالد  215ت وا   ي ة البحث من  

 لى مستويات الب الوريول والدبلول في كا من كلية العلول اةدارية للب ين بأبةا وكلية المجتمع للب ين 

 ضوام من الةي ة  26لب ات بخميس مشيط وكلية المجتمع للب ات بأبةا وبخميس مشيط وكلية المجتمع ل

التدريسية من الج سين في ال ليات سابقة الذكر وكلية المجتمع للب ات بربا  المع تم اختيارهم بدريقة 

  شوائية. 

براامج تم تةميم  دد إستبااتين ااداهما ُوزلِّ    لى طلبة وطالبات الس ة ال ةائية في   أداة البحث:

المحاساااااابة بجامعة الملك خالد في ال ليات المذكور  في مجتمع الدراسااااااة، واةسااااااتبااة األخرى تم 

توزيعةا  لى أ ضااااا  الةي ة التدريسااااية ببراامج المحاساااابة في افس ال ليات باإل ااااافة الى الةي ة 

نَ  ( فقر  لقيال 17)المقيال من  التدريساااية بقسااام المحاسااابة ب لية المجتمع للب ات بربا  المع. وت ول

( فقر  لقيال المتميرات في اسااااتبااة أ ضااااا  هي ة التدريس. 28المتميرات في اسااااتبااة الدةب و)

ا تمدت الدراسااااااة مقيال لي رت الخماسااااااي والذي يسااااااتخدل لتحديد دربة الموافقة  لى متميرات 

لمتميرات، وطبقا لةذا الدراسااة )أي اتجاه الرأي احو الموافقة أو  دل الموافقة(، ومن ثم ترتيب هذه ا

م أقا من ثةثة تع ى  دل الموافقة وأن  المقيال يم ن ا تبار ان األوساااااااط الحسااااااابية التي تأخذ قيما

م أكبر من الثةثة تع ى الموافقة وأما التي ة تختلف مع ويا  ن ثةثة  األوساط الحسابية التي تأخذ قيما

يتعلق بمسااااتوى الموافقة  فيما المقيال وكان( 5-1مدى اةسااااتجابة من ) تع ى محايد. ايث يتراوح

 :اآلتي ال حو  لى

 (5(، أوافق بشد )4(،  أوافق)3(،   محايد )2(،  ة أوافق)1ة أوافق بشد  )

تم  رض اةستبااات األولية  لى خمسة من أ ضا  هي ة التدريس للوقوف  لى آرائةم  صدق األداة: 

إفاداتةم بعد تعديا بعا الفقرات واذف البعا اآلخر ومقترااتةم في ب ا  ومضمون األدا . وكاا  

 أن األدا  تقيس ما و ع  من أبله.

 ثبات األداة:

 (: معاما اةتساع الداخلي كرواباخ الفا2بدو  )

  

للتحقق من ثبات أدا  الدراسة, تم إبرا  اختبار ألفا كرواباخ والذي أظةر ثبات استبااة الدةب بقيمة   

(. وهي قيم  الية ومقبولة وتشير إلى 0.90( وثبات استبااة أ ضا  الةي ة التدريسية بقيمة )0.74)

 الوثوع في صةاية األدا  لةستخدال.

تم استخدال الت رارات والمتوسدات الحسابية بحث: األساليب اإلحصا ية المستخدمة في ال

لعي ة وااد   tواةاحرافات المعيارية ومعاما ألفا كرواباخ لحساب ثبات األدا . باإل افة الى اختبار 

والذي يستخدل   دما ي ون لدي ا فر ية او  قيمة متوسط المجتمع. وفى االت ا هذه تم استخدال 

توسط دربة اةستجابة قد وصا الى الدربة المتوسدة لمقيال لي رت ةختبار ما اتا كان م tاختبار 

. 3)والتي تشير إلى الرأي محايد( أل اختلف مع ويا باللياد  او بال قص  ن الوسط الفر ي  3وهى 

 وبالتالي فةو يستخدل للتأكد من دةلة المتوسط ل ا فقر  من فقرات اةستبااة.

 مناقشة النتا ج واختبار الفرضيات: 

يتم فيما يلي م اقشااة اتائج التحليا اةاةااائي واختبار الفر ااية الرئيسااية من خة  اختبار  

 الفر يات الفر ية للدراسة.

الفرضككككككية األولى: توجد عالقة ذات داللة احصككككككا ية بين التعليم المحاسككككككبي بجامعة الملك خالد 

 والتدريب المهني للطلبة لتأهيلهم لوظا ف المست بل.

Cronbach's Alpha اةستبااة  دد الفقرات 

 استبااة الدةب 17 740.

 استبااة أ ضا  هي ة التدريس 28 900.
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إلبابات  ي ة الدةب او   tتوسط الحسابي واةاحراف المعياري واتيجة اختبار (: الم3بدو  )

 مشاركتةم في ااشدة التدريب المة ي 
االنحراف  المتوسط العبارة ت

 المعياري

قيمة 

t 

 الداللة

Sig. 

نتيجة 

 tاختبار 

 الدرجة

ها سبق لك المشاركة في زيار  ميدااية إلى  1

الخاص  مؤسسات ا ومية أو شركات القداع

 للتعرف  لى ااماط العما المحاسبي ؟

دا   .000 25.6 1.31 2.10

م   ااةائيا

  عيفة

ها سبق لك المشاركة في أو اضور امةت  2

تو ية مة ية تةدف الى تعريف الدةب بالمةن 

 والوظائف المختلفة لخريج تخةص المحاسبة

دا   .000 23.6 1.28 2.07

م   ااةائيا

  عيفة

المشاركة في اقامة أو اضور ها سبق لك  3

اسبوع مة ي في ال لية بالتعاون مع المؤسسات 

 والجةات تات الةلة بتشميا خريجي المحاسبة

دا   .000 23.8 1.23 2.00

م   ااةائيا

  عيفة

ها سبق لك اةطةع  لى ال شرات الةادر  من  4

المؤسسات المة ية بمرض اةلمال بالمعلومات 

العما وفرص الوظائف الحديثة المتعلقة بسوع 

 المة ية المتااة لخريجي المحاسبة.

دا   .000 24.2 1.48 2.43

م   ااةائيا

  عيفة

ها سبق لك أن قم  ب تابة بحث أو مقالة او   5

 المةن المتوفر  في سوع العما.

دا   .000 24.0 1.43 2.34

م   ااةائيا

  عيفة

ها سبق لك أن قضي  فتر  تدريب مة ي في  6

 ا ومية أو في القداع الخاص. مؤسسة أو شركة

دا   .000 24.5 1.49 2.49

م   ااةائيا

  عيفة

دا   .000  1.37 2.24 اةبمالي 

م   ااةائيا

  عيفة

   

( المتوسدات الحسابية واةاحرافات المعيارية المتعلقة بمشاركة الدةب في أاشدة 3يبين بدو  )

 – 2.49تراوا  المتوسدات الحسابية بين )التدريب المة ي خة  دراستةم ببراامج المحاسبة, وقد 

( واةةا 6( ايث با ت الفقر  رقم )1.23 – 1.49( وتراوا  اةاحرافات المعيارية بين )2.00

“ ها سبق لك أن قضي  فتر  تدريب مة ي في مؤسسة أو شركة ا ومية أو في القداع الخاص.”

ها سبق لك ”( واةةا 3قر  رقم )( بي ما با ت الف2.49بالمرتبة األولى وبمتوسط اسابي بلد )

المشاركة في إقامة أو اضور أسبوع مة ي في ال لية بالتعاون مع المؤسسات والجةات تات الةلة 

(. كما يةاظ أن بميع العبارات 2.00في المرتبة األخير  بمتوسط بلد )“ بتشميا خريجي المحاسبة

م بدربة كبير    د مستوى مع وية ) (, واقق  0.000بلم  قيمة الدةلة ) ( ايث0.05دالة ااةائيا

دربة استجابة  عيفة. و ليه ارفا الفر ية القائلة "توبد  ةقة تات دةلة ااةائية بين التعليم 

المحاسبي بجامعة الملك خالد والتدريب المة ي للدلبة لتأهيلةم لوظائف المستقبا. ويُست تج من تلك 

خة  دراستةم ببراامج المحاسبة كاا   عيفة. ما أن مشاركة الدةب في أاشدة التدريب المة ي 

يع ي غلبة الجااب ال لري في م اهج برامج المحاسبة  لى الجااب العملي. وهذه ال تيجة ة ت سجم 

في التعليم من ابا العما من خة  مواصلة اةستثمار في التعليم والتدريب  2030مع ر ية الممل ة 

الةزمة لوظائف المستقبا. وتتفق هذه ال تيجة مع دراسة مةلي  وتلويد الدةب بالمعارف والمةارات

( بجامعة مةراتة بليبيا والتي خلة  إلى أن م اهج المحاسبة بجامعة مةراتة يملب  ليةا 2010)

 الدابع ال لري. 

 

الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة احصا ية بين التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد وتزويد 

 لبة بالمعارف والمهارات الالزمة لوظا ف تخصص المحاسبة في سوق العمل.الط
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إلبابات  ي ة الدةب او   t(: المتوسط الحسابي واةاحراف المعياري واتيجة اختبار 4بدو  )

 إلمامةم ببعا المعارف والمةارات الةزمة لوظائف تخةص المحاسبة في سوع العما
االنحراف  المتوسط العبارة  ت

 المعياري

 الداللة tقيمة 

Sig. 

نتيجة اختبار 

t 

 الدرجة

ما دربة معرفتك لوظائف تخةص  1

 0.85 3.31 المحاسبة في سوع العما
دا   . 000 5.35

م   ااةائيا

  الية

ما دربة معرفتك للشروط المدلوبة  2

 لتوظيف خريج المحاسبة

غير دا   0.42 0.81 0.92 3.05

م   ااةائيا

 متوسدة

 بالتدريب للقبو  استعدادك دربة ما 3

 الةيفية اةباز  خة 

م  .000 8.80 1.06 3.63   الية دا  ااةائيا

ما دربة استعدادك للقبو  بتسجيا  4

المعامةت المالية في السجةت 

م  م وليس  ال تروايا  المحاسبية يدويا

م  .000 4.11 1.08 3.3   الية دا  ااةائيا

 تح  للعما استعدادك ما دربة 5

  ن ال لر بما  ال لمد  التمرين

 الراتب

3.4 1.17 

 

 

م  . 000 4.97   الية دا  ااةائيا

 بالعما للقبو  استعدادك دربة ما 6

مة ية  خبر  تو شخص قياد  تح 

 العلمية الدربة في م ك أقا ل  ه

م  . 000 8.80 1.06 3.64   الية دا  ااةائيا

 استخدال بمةارات المامك دربة ما 7

 المحاسبة في الحاسب

م  . 000  6.90 0.98 3.46   الية دا  ااةائيا

 اللمة لمةارات اتقااك دربة ما 8

 اةاجليلية

م  . 024 -27 1.04 2.87   عيفة دا  ااةائيا

 استخدال في مةارتك دربة ما 9

 األوفيس  لى برامج مجمو ة

 ال مبيوتر

م  . 004  2.89 1.04 3.20  متوسدة دا  ااةائيا

اإلاترا   لشب ة استخدامك دربة ما 10

 وغيرها إل ترواي وبريد بحث من

 استخدامات من

م  . 000 13.42 1.05 3.96   الية دا  ااةائيا

المالية  المعلوماتية ثقافتك دربة ما 11

الةمير   المشرو ات  ن واةدارية

 السعودية العربية بالممل ة والمتوسدة

م  . 003 3.02  1.08 3.22  متوسدة دا  ااةائيا

 عالية دال احصا يا   . 000 8.48 0.63 3.37 االجمالي 

( المتوسدات الحسابية واةاحرافات المعيارية المتعلقة بدربة إلمال 4يو ح الجدو  رقم )   

الدةب بالمعارف والمةارات الةزمة لوظائف تخةص المحاسبة في سوع العما واستعدادهم 

(، وتراوا  2.87 -3.96لقبولةا، ويلةر من الجدو  أن المتوسدات الحسابية قد تراوا  ما بين )

( ما يشير الى أن البيااات متجااسة, ايث با ت الفقر  رقم 0.85-1.17فات المعيارية بين )اةاحرا

 استخدامات من وغيرها إل ترواي وبريد بحث اإلاترا  من لشب ة استخدامك دربة ما”( واةةا 10)

( واةةا 11(، بي ما با ت الفقر  رقم )3.96في المرتبة األولى وبمتوسط اسابي بلد )“ اإلاترا 

(. 2.87في المرتبة األخير  وبمتوسط اسابي بلد )“ اةاجليلية اللمة لمةارات اتقااك دربة ما”

تخلُص الدراسة إلى أن طةب براامج المحاسبة بجامعة الملك خالد لديةم دربة إلمال  الية ببعا 

م أن  المعارف والمةارات، ودربة إلمال متوسدة ببعضةا و عيفة في وااد  فقط. ويةاظ أيضا
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( والدةلة اةاةائية 0.63( وابمالي اةاحراف المعياري ) 3.37ابمالي المتوسط الحسابي قد بلد )

م   د مستوى مع وية )000) م دربة استجابة أ لى من 0.05.(, ما يع ي أاةا دالة ااةائيا ( محققا

سوع العما,  المتوسط ) الية(. ويست تج من تلك أن المال الدلبة بالمعارف والمةارات المدلوبة في

أ لى من المتوسط. وب ا ام  لى تلك استديع قبو  الفر ية القائلة "توبد  ةقة تات دةلة ااةائية 

بين التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد وتلويد الدلبة بالمعارف والمةارات الةزمة لوظائف 

 تخةص المحاسبة في سوع العما".

احصككككككا ية بين التعليم المحاسككككككبي بجامعة الملك خالد  الفرضككككككية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة

ومشاركة هيئة التدريس في االنشطة الطالبية الخاصة بالتدريب واالنشطة الخاصة بنشر الوعي 

 في مجال تطوير وريادة االعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إلبابات أ ضا  هي ة التدريس او   t(: المتوسط الحسابي واةاحراف المعياري واختبار 5بدو  )

 دربة مشاركتةم في األاشدة الدةبية
االنحراف  متوسط العبارة  ت

 المعياري

 المعنوية tقيمة 

Sig. 

نتيجة 

 االختبار

 الدرجة

ت ليم زيارات ميدااية إلى الجةات  1

الح ومية والشركات للتعرف  لى 

 أاماط العما

2.54 1.17 

2.00 

- 

غير  .056

ا  د

م   ااةائيا

 متوسدة

تعريف الدةب بالمةن والوظائف  2

المختلفة في المشرو ات الةمير  

 والمتوسدة

3.08 1.16 

غير  .739  0.34

دا  

م   ااةائيا

 متوسدة

تش يا بما ات إرشادية ومة ية في  3

 1.20 2.62 ال لية
دا  غير .115  -1.63

م   ااةائيا

 متوسدة

بالتعاون إقامة أسبوع مة ي في ال لية   4

 1.02 2.38 مع المؤسسات والجةات تات الةلة
دا   .005 -3.05

م   ااةائيا

  عيفة

ت ليف الدةب ب تابة البحوث  5

والمقاةت او  المةن المتوفر  في 

 سوع العما

2.50 1.14 

دا   .035  -2.24

م   ااةائيا

  عيفة

تقديم دورات تدريبية للدةب في  6

مجا  المحاسبة في المشرو ات 

 الةمير  والمتوسدة.

2.92 1.13 

غير  .731  -0.35

دا  

م   ااةائيا

 متوسدة

 االجمالي 
2.67 0.83 

2.00 

- 

غير دال  .056 

 احصا يا  

 متوسطة

 

(، وتراوا  2.38-3.08( أن المتوساااااادات الحساااااااابية قد تراوا  بين )5يتضااااااح من بدو  )

( ما يشااااااير الى تجااس البيااات وة يوبد تبا د بي ةا, ايث 1.20-1.02اةاحرافات المعيارية بين )

ةا 2با ت الفقر  رقم ) فة في المشاااااارو ات ”( واةاااااا بالمةن والوظائف المختل تعريف الدةب 

(، بي ما با ت الفقر  رقم 3.08في المرتبة األولى وبمتوساااط اساااابي بلد )“ سااادةالةااامير  والمتو

في “ إقامة اساااابوع مة ي في ال لية بالتعاون مع المؤسااااسااااات والجةات تات الةاااالة”( واةااااةا 4)

( أن بميع العبارات الخاصة 5(. ويةاظ في الجدو  )2.38المرتبة األخير  وبمتوسط اسابي بلد )

م   د مستوى دةلة )بمشاركة أ ضا  هي  ( 0.05ة التدريس في األاشدة الدةبية غير دالة ااةائيا

واقق  ابمالي مستوى استجابة متوسط. يُستخلص من هذا التحليا أن دربة مشاركة أ ضا  هي ة 

التدريس ببراامج المحاسبة بجامعة الملك خالد في األاشدة الدةبية با ت متوسدة. وبالربوع الى 

ت الدراسااة أن اساابة ابابات المسااتجيبين بعبار  )محايد( تمثا اساابة بساايدة )أقا من الت رارات وبد

%( بي ما با ت ال سااااااب موز ة بين المسااااااتجيبين المشاااااااركين في اةاشاااااادة الدةبية وغير 20
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ست تج أن مفردات  سب متقاربة, وهو ما أدى الى ظةور ال تيجة متوسدة. و ليه ا المشاركين فيةا ب 

بين أ ضاااااا  الةي ة التدريساااااية الذين يشااااااركون في اةاشااااادة الدةبية والذين ة العي ة يتوز ون 

يشاااااااااركون في اةاشاااااادااة الدةبيااة. ومن ابااا تحقيق ر يااة الممل ااة لتدوير ورياااد  اة مااا  

والمشرو ات الةمير  والمتوسدة يجب ان ت ون اسبة المشاركين من الةي ة التدريسية في اةاشدة 

شاركة الحالية. وهذا يشير الى ام ااية رفا الفر ية التي ت ص  لى " وبود الدةبية أكبر من الم

 ةقة تات دةلة ااةااااائية بين التعليم المحاساااابي بجامعة الملك خالد ومشاااااركة هي ة التدريس في 

اةاشاااادة الدةبية الخاصااااة بالتدريب واةاشاااادة الخاصااااة ب شاااار الو ي في مجا  تدوير ورياد  

 الةمير  والمتوسدة.اة ما  والمشرو ات 

الفرضككككية الرابعة: توجد عالقة ذات داللة احصككككا ية بين سككككياسككككات ومخرجات التعلم في برامج 

 التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد وال يم االيجابية نحو العمل.

(: المتوسط الحسابي واةاحراف المعياري إلبابات أ ضا  هي ة التدريس او  د م 6بدو  )

 ت التعلم للقيم اةيجابية احو العماسياسات ومخربا
االنحراف  متوسط العبارة  ت

 المعياري

 الداللة tقيمة 

Sig. 

 الدرجة tنتيجة اختبار 

أهداف وسياسات التعلم تد و الى  1

 1.02 4.08 .ت مية قيم العما لدى الدلبة
م  000. 5.40   الية دا  ااةائيا

م ايجابية  2 مخربات التعلم تد م قيما

 العمااحو 

م  .000 4.74 0.95 3.88   الية دا  ااةائيا

توبد أاشدة تعليمية تركل  لى  3

 اةتجاهات اةيجابية احو العما

م  .046  2.10 1.03 3.42   الية دا  ااةائيا

 عالية دال احصا يا   .000 4.61 0.88 3.80 االجمالي 

 

( متوسدات اسابية وااحرافات معيارية  الية إلبابات أ ضا  هي ة 6يو لح بدو  )

( 1(، وقد با ت الفقر  رقم )3.42 - 4.08التدريس او  توصيفات المقررات، ايث تراوا  بين )

في المرتبة األولى وبمتوسط “ أهداف وسياسات التعلم تد و الى ت مية قيم العما لدى الدلبة”واةةا 

توبد أاشدة تعليمية تركل  لى اةتجاهات ”( واةةا 3(، بي ما با ت الفقر  رقم )4.08د )اسابي بل

م أن كا 3.42في المرتبة األخير  وبمتوسط اسابي بلد )“ اةيجابية احو العما (، ويةاظ ايضا

م   د مستوى مع وية ) ج . واقق  دربة استجابة  الية. يُست تt( ةختبار 0.05العبارات دالة ااةائيا

من تلك أن توصيفات مقررات براامج المحاسبة بجامعة الملك خالد تد و إلى ت مية قيم العما لدى 

م إيجابية احو العما وأن المقررات تشما أاشدة تعليمية تركل  الدلبة، وأن مخربات التعلم تد م قيما

في التعليم من ابا  2030 لى اةتجاهات اةيجابية احو العما. وت سجم هذه ال تيجة مع ر ية الممل ة 

العما. وتعتبر دليةم  لى قبو  الفر ية القائلة "توبد  ةقة تات دةلة ااةائية بين سياسات 

ومخربات التعلم في برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد والقيم اةيجابية احو العما. اة ااه 

اسية لبرامج المحاسبة  لى   د مرابعة الخدط الدراسية وتوصيفات ومحتوى المقررات الدر

مستويات الب الوريول والدبلول, لم تجد الدراسة أي مقرر في مجا  رياد  اة ما  أو المشرو ات 

الةمير  والمتوسدة ولم تذكر توصيفات أو محتويات المقررات صرااة العما في رياد  اة ما  

 أو المشرو ات الةمير  والمتوسدة.

ذات داللة احصككا ية بين تأهيل وتدريب الهيئة التدريسككية العاملة  الفرضككية الخامسككة: توجد عالقة

في برامج التعليم المحاسككككككبي بجامعة الملك خالد والمعارف والمهارات التدريسككككككية والتدريبية 

 الخاصة بتطوير وريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



 

 2018(29) 9، مجلة األكاديمية األمري ية العربية للعلول والت  ولوبيا -أماراباك 166

 

 

إلبابات أ ضا  هي ة  t(: المتوسط الحسابي واةاحراف المعياري واتيجة اختبار 7بدو  )

 التدريس او  دربة مشاركتةم في أاشدة تدوير ورياد  المشرو ات الةمير  والمتوسدة
االنحراف  متوسط العبارة  ت

 المعياري

 الداللة tقيمة 

Sig. 

نتيجة 

 tاختبار 

 الدرجة

 اضور دورات تدريبية 1
3.38 1.20 

غير دا   0.115 1.63

م   ااةائيا

 

 متوسدة

تقديم برامج تدريب المشاركة في  2

الري ألصحاب المشرو ات الةمير  

 .والمتوسدة

2.50 1.42 

 

1.79- 

غير دا   0.085

م   ااةائيا

 

  عيفة

المشاركة في تقديم برامج تدريب أث ا   3

 1.32 2.35 العما )بموقع الم شأ (
2.51- 

 

دا   0.019

م   ااةائيا

  عيفة

 اضور ورش  ما 4
3.08 1.29 

غير دا   0.764  0.30

م   ااةائيا

 

 متوسدة

 المشاركة باوراع بحثية في ورش  ما 5
3.00 2.96 

غير دا   1.000  0.00

م   ااةائيا

 

 متوسدة

 اضور ادوات 6
3.08 1.23 

0.32 

 

 

0.753 

غير دا  

م   ااةائيا

 

 متوسدة

 المشاركة بالتحدث في ادوات 7
2.81 1.17 

غير دا   0.409 -0.84

م   ااةائيا

 

 متوسدة

 اضور مؤتمرات 8
3.00 1.33 

غير دا   1.000 0.00

م   ااةائيا

 متوسدة

 المشاركة بأوراع  لمية في مؤتمرات 9
2.88 1.31 

0.45 

- 

غير دا   0.656

م   ااةائيا

 متوسدة

 ابرا  بحوث 10
3.23 1.07  

غير دا   0.282  1.10

م   ااةائيا

 متوسدة

 المشاركة في تقديم استشارات 11
2.88 

1.21 

1 

0.48 

- 

غير دا   0.631

م   ااةائيا

 متوسدة

اةطةع وفحص أادث التقارير المحلية  12

والدولية  ن األدا  المالي واةداري 

 للمشرو ات الةمير  والمتوسدة
2.81 1.23  

غير دا   0.434 -0.80

م   ااةائيا

 متوسدة

 االجمالي 
2.91 1.01  

0.42 

- 

غير دالة  0.678

 احصا يا  

 متوسطة

(، ايث 2.35-3.38( أن المتوسدات الحسابية قد تراوا  ما بين )7يلةر من الجدو )   

في المرتبة األولى وبمتوسط اسابي بلد “ اضور دورات تدريبية”( واةةا 1با ت الفقر  رقم )

المشاركة في تقديم برامج تدريب أث ا  العما )بموقع ”( واةةا 3(، بي ما با ت الفقر  رقم )3.38)

للمالبية  t(. ويةاظ أن اتيجة اختبار 2.35ير  وبمتوسط اسابي بلد )في المرتبة األخ“ الم شأ (

م ومحققة دربة استجابة متوسدة. يست تج من تلك أن دربة  العلمى من العبارات غير دالة ااةائيا

مشاركة أ ضا  هي ة التدريس بجامعة الملك خالد في أاشدة تدوير ورياد  المشرو ات الةمير  

ة. وأن اتائج تحليا البيااات ة تقدل دليا لقبو  أو رفا الفر ية القائلة والمتوسدة تعتبر متوسد

"توبد  ةقة تات دةلة ااةائية بين تأهيا وتدريب الةي ة التدريسية العاملة في برامج التعليم 

المحاسبي بجامعة الملك خالد والمعارف والمةارات التدريسية والتدريبية الخاصة بتدوير ورياد  

 الةمير  والمتوسدة.  المشرو ات
الفرضكككية السكككادسكككة: توجد عالقة ذات داللة احصكككا ية بين اجراءات تحسكككين فاعلية التعليم المحاسكككبي 

 بجامعة الملك خالد وتح يق رؤية المملكة لتطوير وريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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إلبابات أ ضا  هي ة  t(: المتوسط الحسابي واةاحراف المعياري واتيجة اختبار 8بدو  )

التدريس او  ابرا ات تحسين فا لية التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد وتحقيق ر ية الممل ة 

 لتدوير ورياد  األ ما  الةمير  والمتوسدة
االنحراف  المتوسط العبارة  ت

 المعياري

 لةالدال tقيمة 

Sig. 

نتيجة اختبار 

t 

 الدرجة

تدوير محتويات الم ةج إلدخا   1

المقررات المتعلقة بمحاسبة 

 المشرو ات الةمير  والمتوسدة.

4.69 0.47 

 

18.33 

 

000. 

 

دا  

م   ااةائيا

  

  الية بدام 

و ع استراتيجية فعالة لتدوير  2

الم اهج الدراسية بما يعما  لى 

ا داد الدالب لتدوير ورياد  

 المشرو ات الةمير  والمتوسدة

4.31 0.73 

 

 

9.06 

 

 

 

000. 

 

 

دا  

م   ااةائيا

 

 

  الية بدام 

تد يم المقررات بأمثلة من الواقع  3

 العملي والحاةت العملية
4.50 0.58 

 

13.12 

 

000. 

دا  

م   ااةائيا

 

  الية بدام 

زياد  اجم التعاون والت سيق بين  4

الجامعة والجةات المة ية المشرفة 

 لى األ ما  الةمير  والمتوسدة 

 .والشركات العاملة في سوع العما

4.58 0.70 

 

 

11.44 

 

 

 

000. 

 

 

دا  

م   ااةائيا

 

 

  الية بدام 

اةستعااة في التدريس بخبرات  5

توي كفا   مة ية من خارج 

الجامعة تساهم في الربط بين 

الم اهج ال لرية واألاشدة 

 .المرتبدة بالعما وأاوا ه

4.27 0.92 

 

 

7.04 

 

 

000. 

 

 

دا  

م   ااةائيا

 

 

  الية

الت سيق مع  ماد  خدمة المجتمع  6

إليجاد فرص التدريب المة ي 

للدلبة وتوفير البرامج التدريبية 

والتأهيلية ألصحاب المشرو ات 

الةمير  والمتوسدة في مجا  

 العلول المالية.

4.46 0.76 

 

 

9.80 

 

 

 

 

 

000. 

 

 

دا  

م   ااةائيا

 

 

  الية بدام 

تشجيع أ ضا  هي ة التدريس  7

لحضور دورات وبرامج تدريب 

خاصة بالمشرو ات الةمير  

والمتوسدة ود مةم في هذا 

 اةتجاه

4.77 0.51 

 

17.54 

 

000. 

 

دا  

م   ااةائيا

 

  الية بدام 

 االجمالي 
4.51 0.43 

دال  .000 17.77

 احصا يا  

 عالية جدا  

 

(، وتراوا  4.27 -4.77تراوا  ما بين ) ( أن المتوسدات الحسابية قد8يتضح من بدو  )

(, ما يشير الى أن البيااات متجااسة بدربة كبير , ايث 0.92-0.47اةاحرافات المعيارية بين )

تشجيع أ ضا  هي ة التدريس لحضور دورات وبرامج تدريب خاصة ”( واةةا 7با ت الفقر  رقم )

في المرتبة األولى وبمتوسط اسابي بلد “ بالمشرو ات الةمير  والمتوسدة ود مةم في هذا اةتجاه

اةستعااة في التدريس بخبرات توي كفا   مة ية من ”( واةةا 5(، بي ما با ت الفقر  رقم )4.77)

في المرتبة “ خارج الجامعة تساهم في الربط بين الم اهج ال لرية واألاشدة المرتبدة بالعما وأاوا ه

م بدربة كبير    د  (. كما4.27األخير  وبمتوسط اسابي بلد ) يةاظ أن بميع العبارات دالة ااةائيا

(, واقق  دربة استجابة  الية بدام. ويست تج 0.000( ايث بلم  قيمة الدةلة )0.05مستوى مع وية )

من تلك أن بميع أفراد العي ة من أ ضا  هي ة التدريس ببراامج المحاسبة يوافقون بشد   لى العبارات 
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ة لتحسين فا لية التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد لتحقيق ر ية الممل ة التي وردت في الدراس

لتدوير ورياد  األ ما  الةمير  والمتوسدة. وهذا يقدل دليةم  لى قبو  الفر ية التي ت ص  لى 

"وبود  ةقة تات دةلة ااةائية بين ابرا ات تحسين فا لية التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد 

 ر ية الممل ة لتدوير ورياد  اة ما  والمشرو ات الةمير  والمتوسدة.وتحقيق 

 

 االستنتاجات:

بعد استعراض اةطار ال لري والدراسات السابقة ومن خة  م اقشة اتائج تحليا البيااات, توصا   

 البحث الى اةست تابات التالية:

مساهمة برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد في تأهيا وتدريب الدلبة من خة  مشاركة   -1

الدةب في اةاشدة الدةبية المتمثلة في الليارات الميدااية للوادات اةقتةادية وامةت 

التي التو ية المة ية واقامة اةسابيع المة ية وابرا  البحوث او  سوع العما والتدريب المة ي و

يم ن ان تسا دهم وتلودهم بالمعارف والمةارات الةزمة لوظائف المستقبا با ت  عيفة من 

 وبةة الر الدلبة. ما يع ي غلبة الجااب ال لري  لى الجااب العملي في م اهج برامج المحاسبة.

مساهمة برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد في تأهيا الدلبة وتلويدهم بالمعارف   -2

والمةارات الةزمة لوظائف تخةص المحاسبة في سوع العما با ت  الية من اااية القدر  

 لى استخدال شب ة اةاترا  واةستعداد للتدريب والعما في مجمو ة واةستعداد لتسجيا 

م اتا استد ى اةمر تلك ومتوسدة في الثقافة المعلوماتية المالية واةدارية  المعامةت الحسابية يدويا

ن المشرو ات الةمير  والمتوسدة ومعرفة استخدال برامج األوفيس في ال مبيوتر و عيفة  

 في اتقان اللمة اةاجليلية.

مشاركة بلئية من الةي ة التدريسية العاملة في برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد في  -3

دوير ورياد  اة ما  اةاشدة الدةبية الخاصة بالتدريب واةاشدة الخاصة ب شر الو ي وت

والمشرو ات الةمير  والمتوسدة, ايث با ت متوسدة في ت ليم الليارات الميدااية للوادات 

اةقتةادية وتعريف الدةب بالمةن والوظائف المختلفة في المشرو ات الةمير  والمتوسدة 

او  اةاشدة وتش يا الجما ات اةرشادية والمة ية وت ليف الدةب ب تابة البحوث والمقاةت 

والمةن المتوفر  في سوع العما وتقديم الدورات التدريبية للدةب في مجا  المحاسبة في 

المشرو ات الةمير  والمتوسدة. وبا ت  عيفة في اقامة اةسابيع المة ية بالتعاون من 

 الجةات تات الةلة.

تد م القيم اةيجابية  سياسات ومخربات التعلم في برامج التعليم المحاسبي بجامعة الملك خالد  -4

 احو العما.

الخدط الدراسية لبرامج المحاسبة  لى مستويات الب الوريول والدبلول لم تشما أي مقرر في   -5

مجا  رياد  اة ما  أو المشرو ات الةمير  والمتوسدة ولم تذكر توصيفات أو محتويات 

 المقررات صرااة العما في رياد  اة ما  أو المشرو ات الةمير  والمتوسدة.

العاملة في برامج التعليم المحاساابي بجامعة الملك خالد في اةاشاادة  مشاااركة الةي ة التدريسااية  -6

الخاصااااة بتدوير ورياد  المشاااارو ات الةاااامير  والمتوساااادة با ت متوساااادة في الحضااااور 

والمشااااااااركة في الدورات التدريبية وال دوات والمؤتمرات, و ااااااعيفة في تدريب أصااااااحاب 

 المشرو ات الةمير  والمتوسدة.

ببرامج المحاساابة يوافقون بشااد   لى العبارات التي وردت في الدراسااة  أ ضااا  هي ة التدريس -7

لتحسااااااين فا لية التعليم المحاساااااابي بجامعة الملك خالد لتحقيق ر ية الممل ة لتدوير ورياد  

 األ ما  الةمير  والمتوسدة.

  

 خرب  الدراسة بالتوصيات اةتية:التوصيات: 
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يتوازن فيةا الجااب ال لري مع الجااب العملي التحديث المسااتمر لم اهج برامج المحاساابة ل -1

وفق خدة اسااااتراتيجية تةدف الى ربط الدةب بسااااوع العما من خة  األاشاااادة الدةبية 

 المةاابة للم ةج وتد يم المقررات بأمثلة من الواقع العملي والحاةت العملية.

لفة والمرتبدة أولوية تفعيا اةرشااااااااد المة ي لمساااااااا د  الدةب  لى معرفة المةن المخت -2

 بتخةةات الجامعة في مجا  المحاسبة وتبةير الدةب بالفرص الوظيفية المتااة. 

تدوير محتويات الم ةج إلدخا  المقررات المتعلقة بمحاساااااابة المشاااااارو ات الةاااااامير   -3

 والمتوسدة ورياد  األ ما .

تشااجيعةم تفعيا دور أ ضااا  هي ة التدريس في برامج المحاساابة تجاه األاشاادة الدةبية. و -4

 لحضور دورات وبرامج تدريب خاصة بالمشرو ات الةمير  والمتوسدة ورياد  اة ما 

 

 مقتراات لدراسات ةاقة:

 في ختال هذ الدراسة يقدل البااثان مقتراات لدراسات ةاقة في المجاةت اةتية:

 المحاسبة اةل ترواية ورياد  اة ما  الةمير  والمتوسدة )الفرص والتحديات(. -

دور الم المعلومات المحاساااابية للمشاااارو ات الةاااامير  والمتوساااادة في تحقيق الت مية  -

 المستدامة.
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