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 هلل الحمد من قبل وبعد على ما أنعم وسهل أرشد فله الحمد والشكر كله على ما
 : توصلنا إليه وبعد 

الحروف ليجمعها في  يخطفي مثل هذه اللحظات يتوقف العقل ليفكر قبل أن  
 كلمات … تتبعثر األحرف 

وال يبقى لنا   لر في الخيا متتجميعها في سطور ، سطوًار كثيرة  يحاولوعبثًا أن  
 ة المطاف إال قليلً يفي نها

 …من الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا
 فواجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار الحياة 

ونخص بالجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وإلى  
 من وقف على المنابر

 . من حصيلة فكره لينير دربنا ىطوأع
 إلى األساتذة الكرام في قسم المالية والمحاسبة ونخص بالذكر ونتوجه بالشكر

  الجيللي " الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث  " بهازالدكتور الجزيل إلى
منا كل التقدير   فلهم  هللا عنا كل خيرهم فجزا  مساعدا بوحفص أودينة بن  والدكتور

 واالحترام 
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 بسم هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني 
.. إلى بسمة الحياة.... وسرمعنى التفاني والحب والحنان..إلى ملكي في الحياة.... إلى   

 الوجود.... إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم لجراحي إلى أغلى الحبايب 
 أمي الحبيبة 

  بالهيبة والوقار.... إلى من علمني العطاء بدون إنتظار.... إلى من أحمل إلى من كلله هللا
بعد طول قد حان قطافها  لترى ثمار ركفي عم يمدهللا أن إسمه بكل إفتخار.... أرجوا من   

 إنتظار وستبقى كلماتك نجوما اهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األبد 
 أبي العزيز 

على نفسه.... إلى من أظهر لي ن آثرني ... إلى م.اإلى من شاركني مر الحياة وحلوه  
مصطفى  ما هو أجمل من الحياة أخي العزيز  

وزوجها  عدنانوالكتكوت   أنس واياد مسعود ائها محمد حفظها هللا وابن  إلى أختي العزيزة  
لطفي جبريط إلى من عرفت معهم معنى الصداقة   

 إلى جميع األهل واألقارب بدون استثناء
ي قسم علوم المالية وباألخص األستاذ بهاز الجيللي تذإلى جميع أسات   

 .إلى كل من أحبني وتمنى لي النجاح
مالخ  محمد نجيب   
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,ترفع ريشة ذهبية  لتغمس يف مياه وردية  مساقها صفيحة ذهبية لترتاقص على مياه هنر نرجسي لتكتب نثرايت قلبية و     ,

عية  يبتنظم قصائد جيهانية زجاجية على قاموس حياة ر  اىل الواحد  :على كل معلقة فيها انقش احساسا فليفظ هبا فاهي قائال ,
اىل املبعوث رمحة لالانم     املتعالحيايت و سراج الظلمات و دليل فؤادي اىل العال االحد الذي اانر دريب فكان نرباس  اىل  ,

 الشمس الظلمات اىل شفيع االمة رسول اللله صلى عليه وسلم. 

اذا حلق يف جيهاين   يساىل من يتهيج احسا , اىل من ادين له بروحي و وجداين اىل حمدد وقفايت اىل من اخصه بكلمة اتج   
الكري.  راسي والدي   

,اىل بلسم اجلروح  اىل وردة الروح اىل دم يسري يف العروق   , اىل من اسقتين لنب التوحيد اىل من قامستين مر و حلو احلياة   
, ات دعواهتا اىل امي الغالية.اىل من انظم يف حقهم امجل قصيدة عنوا هنا جدي رمحه اللله كاىل من اوصلتين اىل بر االمان برب 

ه وجعل مئواه اجلنة و اسكنه فسيح جنات   

:و جديت ابرك الرمحان فيها و ادامها ذخرا و منهاجا.اىل بصمات حيايت و ضياء ظلمايت اىل اخوايت  مراد    , فؤاد   عماد    , 
,الدين  ي.اىل لؤلؤايت فؤادي اميان ئا هشام رمزي جنوم مس  , صفاء ماراي فرحيت و انسيت يف احلياة و اىل زوجات اخوي امساء   ,  

 منصورة. 

اعتربهم قدويت و حواسي و دليلي يف احلياة اىل اخوال    من  اىل  : بوحفص   , رابح    , عمر و زوجاهتم و اوالدهم و احفادهم   
خااليت و ازواجهم رمز احلب و احلنان اىل  ىل و ال من اسكنه فسيح جناته رمحه هللا خال حممد .ا : عربية      , نورة    , خية   ,  

ج بصمت ليداوي الشجون اىل بالبل االسرة   لغة العيون كالم مجيل عبقة ملحون خير مجيلة و اوالدهم .اىل من اكتب هلم ب
: الدين محلهم قليب و مل حيملهم قلمي و اخص ابلذكر ريتاج    , راين  , قمر   , مجانة   , هم هللا . ظف انس ح   

,اىل اسادتيت الكرام و ابالخص هباز اجليالل مشرفا   بن اودينة بوحفص مساعد مشرف     ,   كمالسي  عويوالذكتور 

اىل من شاركين يف اجناز العمل تذوقت معه امجل اللحظات مع     ,اىل  من اانر هللا به دريب  ,اىل من كان نصف تفكيي 
اخوة ال اصدقاء  و نالتعب  زميلي مالخ حممد جنيب .اىل من كا , عمي مروة     , بوعروة مسعودة   , شحم فاطمة    , اوالد سعد   

,حياة  مالخ فاطمة   , عيد او قريب حب مروة من باىل كل من ا  , حماسبة قسم مالية حماسبة   2020/ 2019اىل دفعة      
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 امللخص ابللغة العربية: 

خالقيات مهنة دوره يف ترسيخ او زائر  جلتبيان واقع التعليم احملاسيب اجلامعي يف ا  إل ه الدراسة  ذه   دفهت
الواقع  يف  الضوء  ،امليداين    احملاسبة  واالخالأعلى    وتسليط  املبادئ  مبهنةهم  املتعلقة  اجلزائر  احملاسبة    ق  ابراز  و يف 

التكامل بني التعليم احملاسيب االكادميي واجلوانب امليدانية ومتطلبات بيئة العمل يف اجلزائر ودورها يف ترسيخ هاته 
و ملا احملاسبةبادئ  ملهنة  املتعلقة  أداة  ،  االخالق  على  االعتماد  مت  االهداف  هذه  حتقيق  متالت ،  االستبانةوبغية    

، وبعد حتليل النتائج  Spss  من خالل خمرجات برانمجو  توزيعها على أكادميني ومهنيني احملاسبة يف والية غرداية،
 مقبول على العموم م احملاسيب اجلامعي يف اجلزائر تساهم  بشكل  يلن برامج التعأ ل مجلة من النتائج  امهها  إ توصلنا  

وقد خلصت هذه الدراسة جبملة من التوصيات   ،تعلقة ملهنة احملاسبةيف تطبيق وترسيخ اهم املبادئ واالخالق امل
داين يدها على شكل قوانني ومعايري مهنية تتعلق ابلعمل امليأمهها ضرورة ترسيخ أخالقيات املهنة من خالل جتس

  جودهتا .  رفع مستوىللمهنة قصد أخلقة املهنة و 

التعليم   عايري خبري حماسيب، حمافظ حساابت ، م   : تعليم حماسيب ، حماسب معتمد ، الكلمات املفتاحية  
 ، مهنة احملاسبة.، أخالق مهنية  احملاسيب

L'objectif de cette étude est d'expliquer la réalité de la formation comptable en 

Algérie et son rôle dans la mémorisation des éthiques de la profession de la 

comptabilité au milieu du travail et surtout se baser sur ses principes et ses 

éthiques essentiels sans oublier la complémentarité qui existe entre la formation 

comptable académique et les besoins de l'environnement du travail et pour 

atteindre ces objectifs ,nous avons opté pour un questionnaire distribué auprès 

des académiciens des comptables dans la wilaya de Ghardaia à l'aide du 

programme Spss pour arriver aux résultats suivants: Le programme de la 

formation comptable universitaire en Algérie collabore généralement dans 

pratique des principes et des éthiques de la comptabilité comme profession. Ce 

travail aboutit aussi aux recommandations suivantes: la nécessité de la 

mémorisation des éthiques professionnels à partir son application sous forme de 

lois et critères professionnels qui sont en relation avec le milieu du travail et de 

perfectionner sa qualité 

Les mots-clés. 

formation comptable-comptable agréé - expert-comptable -gouverneur des 

comptes-critéres de la formation comptable-éthiques professionnels-la 

profession de comptabilité. 
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 مقدمة عامة 
والثقافية لبناء خمتلف اجلوانب   ةتعد  اجلامعة اجلهة املختصة ابلتكوين والتعليم من النواحي املعرفية والفكري

ابجلوانب املهنية والتطبيقية على أرض الواقع  املكونة ملعارف اإلنسان ومهاراته، ابإلضافة إل تنمية املعارف املتعلقة  
األخرية هلا أمهية على الصعيد اإلقتصادي واإلجتماعي،   كمهنة الطب، احملاماة، التدقيق واحملاسبة، ولعل هذه املهنة

من خدمات ومنافع جلهات وطاليب هذه اخلدمة أو ما يسمى ابجملتمع املايل، هذا ما أدى ابلدول إل  قدمه ملا  نظرا
واملعاهد واملدارس   اولة اإلهتمام هبذه املهنة من املراحل األساسية واملتمثلة يف مرحلة التعليم احملاسيب ابجلامعات حم

و كاملة احملتوى توفر للطالب تكوين قاعدي وأساسي من   ة لالعليا من خالل إعداد وتصميم برامج دراسية شام
ا ملتطلبات سوق العمل واملعايري املهنية املعمول هبا يف هذا خالل املسار الدراسي مبختلف املراحل املعتمدة ووفق

 اجملال . 
والت من   منذ عدة سنواتكما أن اجلزائر من الدول الت قامت إبصالحات عديدة ملختلف القطاعات  

ة الدولية نها التحول من املخطط الوطين احملاسيب إل النظام احملاسيب املايل اجلديد وذلك يف ظل احلتمية اإلقتصادييب
هدت تغيري واحمللية قصد جتاوز العديد من املشاكل والعقبات خاصة عند التعامل مع الشركات األجنبية، كما ش

ام )ل.م.د( والذي يسعى هذا النظام األخري إل حماولة ربط ظننظام التعليم احملاسيب من النظام الكالسيكي إل  
 لعمل من خالل املخابر العلمية للتجارب والورشات التطبيقية ..إخل. اجلانب النظري مع املتطلبات الواقعية مليدان ا

ئر ليواكب از وبعد اإلصالحات الت شهدهتا اجلامعة اجلزائرية ، فقد إنعكس ذلك على نظام التعليم احملاسيب ابجل
جدي  حماسبية  مقاييس  إدراج  طريق  عن  وهذا   ، الدولية  وكذا  اجلزائرية  البيئة  يف  احلاصلة  النظام التغريات  وفق  دة 

امج التعليم وفقا للمعايري احملاسيب املايل اجلديد الذي يستمد مرجعتيه من املعايري احملاسبية الدولية ، مع تكييف بر 
الت حتث على ضرورة : القيم  واألخالقيات واملواقف املهنية  الدويل الرابع   املعيار يب ك س االدولية املتعلقة ابلتعليم احمل

ة تكوين تتضمن يف حمتواها احلصول على معرفة ابملبادئ هل للقيام مبمارسة مهنة احملاسبة جبودتكوين الطالب املؤ 
املفاهيم واجلوانب املتعلقة ابلقيم املهنية و   ةيواملعايري املهنية واإلجراءات امليدانية إضافة إل ذلك التشديد على تنم

 أخالقيات املهنة . 
ية ابجملتمع املايل، نتيجة األعمال الت ساسية الت تبىن عليها الثقة والشفافحيث تعترب أخالقيات املهنة الركيزة األ

اجلمهور املتلقي ملنتوج   م يؤديها وميارسها احملاسبني من خالل خمتلف خدماهتم لألطراف ذوي العالقة، إبعتبار أهن
ايد بكل مصداقية وموضوعية قصد بناء احملاسبني واملتمثل ف التقارير والقوائم املالية الت يعدوهنا ويبدون رأيهم احمل

 جمتمع حقيقي لتفادي األزمات املالية واالقتصادية . 
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ابجلزائر   الوصية  اجلهات  للمحاسبةوقد حرصت  الوطين  التعليم    كاجمللس  على لاووزارة  العلمي  والبحث  عايل 
للتطبيق القابلة  األساسية  الركائز  احملاسبة  مهنة  ملمارسة  املؤهلني  الطالب  الع  إكساب  ميدان  يف يف  واملتمثلة  مل 

، ا املعهد املتخصص ملهنة احملاسبة، عن طريق تدريسها ضمن برامج التعليم احملاسيب ابجلامعات وكذ أخالقيات املهنة
ها من خالل إعداد ميثاق أخالقيات املهنة من طرف اجمللس الوطين للمحاسبة وكذا قفوعن طريق فرض العمل و 

النصو  إدراجها ضمن  قدرا كافيا من من خالل  املهنة  إعطاء هذه  من أجل  ، وهذا  للمهنة  املنظمة  القانونية  ص 
األخ املهن  ابقي  ضمن  و املكانة  واحملاسيب  املايل  ابجملال  نوعية  قفزة  لتحقيق  وتطويرها  اجلودة لارى  إل  وصول 

 املهنية مبختلف أبعادها.   واالحرتافية
 : إشكالية الدراسة

ارات واملعارف النظرية الت حيتاجها عند تطبيقه مهنة احملاسبة جمموعة من املهيكتسب الطالب املؤهل ملمارسة  
رسيها مبجموعة املهامه كمحاسب وتعامله مع الغري ، حيث أن ممارسة هذه املهنة قد تتطلب أيضا أن يتصف مم 

وطاليب   احملاسبني  املهنيني  بني  الثقة  تبىن  أساسها  على  الت  املهنية  واملبادئ  األخالق  إل من  إضافة   ، خدماهتم 
 التساؤل لدراسة من خالل  الوصول ملستوى عال من املهنية واإلحرتافية ، وبناءا على ما سبق ميكن طرح إشكالية ا

 الرئيسي التايل :  
  وممارسي   أكادميي   نظر  وجهة   من احملاسبة،   مهنة   أخالقيات   ترسيخ   يف  احملاسيب  التعليم   ر و د  انعكاس   مدى  ما
 غرداية ؟ ة يوال  يف   احملاسبة   مهنة 

 تتفرع هذه اإلشكالية إل األسئلة التالية الت متس خمتلف جوانب الدراسة 

 :التاليةاألسئلة اجلزئية  ولإلملام أكثر هبذا املوضوع نطرح  

 الب يف أقسام احملاسبة إل التعرف واكتساب أخالقيات مهنة احملاسبة.طل/ ما مدى حاجة ا1

 ؟ على حتقيق أهداف برامج التعليم املعتمدة  ردايةليم احملاسيب جبامعة غالربامج السنوية للتع  قدرة مدى  ما  /2

 العمل احملاسيب ؟   ممارسة   أخالقيات مهنة احملاسبة يف   مكانة / ما 3

 فرضيات الدراسة: 

 اإلشكال املطروح نضع الفرضيات التالية:   بناءا على
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ا حيتاجه من معارف ومهارات متعلقة برتسيخ /برامج التعلم احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية تقدم للطالب كل م 1
 ؛  بةأخالقيات املهنة احملاس

 زائر جلاتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإللتزام أبخالقيات املهنة وواقع التعليم احملاسيب يف  /  2

 العمل احملاسيب   املهنة وبني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مكانة أخالقيات   /3

 : الدراسة  أهداف

 هتدف هذه الدراسة إل حتقيق مجلة من النتائج أمهها : 

 ىتبيان واقع التعليم احملاسيب من اجلامعات اجلزائرية ومدى إبراز دوره يف ترسيخ أخالقيات مهنة احملاسبة ومد  -
 ؛   مطابقتها يف أمر الواقع 

 التعرف إل املعايري الدولية املعتمدة للتدريس احملاسيب ؛  -

 تعلقة أبخالايت املهنة ؛ تلف املفاهيم املالتطرق إل عرض خم -

 إبراز أمهية أخالق املهنة ضمن الربانمج الدراسي اجلامعي وبني الواقع العملي.  -

 : الدراسة  أمهية

املوضوع م بيئة    ن تكمن أمهية هذا  ومتطلبات  امليدانية  التعليم احملاسيب األكادميي واخلربات  التكامل بني 
على  والعمل  اجلزائر  يف  التعليمة   العمل  املناهج  لتطوير  احملاسبة كخطوة  مهنة  أخالقيات  وترسيخ  وتطبيق  معرفة 

تمع املايل إل أشخاص جمل ا‘ إضافة إل حاجة    ملهنة احملاسبة يف اجلزائرن جيد وعال املستوى  احملاسبة وبذلك تكوي
 . ذوي كفاءة عالية وأخالق مهنية محيدة

 أسباب إختيار املوضوع : 

 ا إل تناول والتطرق لدراسة هذا املوضوع على النحو اآليت : سباب الت أدت بنتوجد العديد من األ

 عالقة املوضوع ابلتخصص ؛  -

 التقرب من اجلانب امليداين ملهنة احملاسبة ؛  -
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 ؛نظرية وربطها ابملمارسات العمليةأكثر يف املفاهيم ال حماولة التعمق -

 ذا . األمهية الت تكتسيها أخالقيات املهنة يف عاملنا ه -

 : صعوابت الدراسة  

قد ال خيلو أي حبث علمي من وجود بعض الصعوابت الت قد يتالقاها الطالب أو الباحث عند قيامه ببحثه عند 
 جموعة من الصعوابت ومنها جند : مبخمتلف مراحله ، وقد مرت هذه الدراسة  

 ؛ جلامعية بصفة خاصةات االوضعية الصحية الت مرت هبا البالد بصفة عامة وإغالق اجلامعات واملكتب -

 ؛ راد العينة يف ظل الوضعية الصحيةصعوبة التنقل إل أف -

 . اإلستبيان من األفراد املبحوثني  صعوبة والتأخر يف مجع ردود  -

  :   الدراسة  حدود

 بيعة املوضوع فقد متثلت حدود الدارسة فيما يلي:طلنظرا  

سنة إل غاية أوت من نفس ال  2020ما بني ماي  : لقد مت إجراء هذه الدراسة يف الفرتة   احلدود الزمانية -
 ؛ 

: لقد مت إجراء هذه الدراسة لدى جمموعة من أكادميني وممارسي مهنة احملاسبة بوالية   املكانية احلدود   -
 غرداية ؛ 

غرداية   البشرية   داحلدو  - جامعة  من  واملالية  احملاسبة  جمال  يف  متخصصني  أساتذة  من  عينة  إختيار  مت   :
 رسي مهنة احملاسبة )خرباء حماسبني ، حمافظي احلساابت ، حماسبني ( بوالية غرداية . وجمموعة من مما 

 دراسة كاآليت : لا: من خالل عنوان دراستنا الذي مت عرضه سابقا ميكن توضيح متغريات    منوذج الدراسة 

 املتغري املستقل : التعليم احملاسيب  -

 املتغري التابع : أخالقيات املهنة  -
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 تضمنها منوذج الدراسة من خالل الشكل املوايل التايل : لعالقة الت يوميكن توضيح ا

 ( : منوذج الدراسة 01الشكل رقم )

 
 : بناءا على تصورات الطالبني   املصدر 

 

   :منهج وأدوات الدراسة

ماد فقد مت االستعانة ابملنهج الوصفي لدراسة اجلوانب النظرية ابالعتهذه الدراسة  طبيعة موضوع  حسب ما تقتضيه  
 ، كالكتب واجملالت العلمية وخمتلف القوانني والتشريعات املتعلقة ابملوضوع ،   على املراجع املتوفرة 

مت   فقد  الدراسة  من  النظري  اجلانب  ا  أما  ابملنهج  التعليم تلاالستعانة  دور  ملعرفة  االستبيان  نتائج  لتحليل  حليلي 
اجلز  يف  احملاسبية  املهنة  أخالقيات  ترسيخ  من  من   ائراحملاسيب  جمموعة  مع  اإلستبيان  أدة  إستخدام  بعد  وهذا   ،

األخرى   البياانت   كاملالحظة األدوات  من  واسع  قدر  جلمع   األحيان  بعض  يف  الشفهية  واملقابلة  الشخصية 
 . الظاهرة املدروسة وإزالة بعض الغموض حول املوضوع  ل و واملعلومات ح

 هيكل الدراسة: 

ا      موضوع  جوانب  أبهم  ـ  اإلملام  اإلشكاليقصد  على  لإلجابة  منا  وسعيا  الفرعية  لبحث،  واألسئلة  الرئيسية  ة 
 لألطروحة، ارأتينا تقسم الدراسة إل حسب اآليت: 
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للت النظرية  األدبيات  فيه  تناولنا  األول  واهداف لعالفصل  وأمهية  طبيعة  عرض  خالل  من  احملاسيب  يم 
ميثاق من خالل  التطرق إل أخالقيات مهنة احملاسبة    دوات هذا التعليم واملداخلة، وكما متأابإلضافة إل تبيان  

القوا الذي حيدد  احملاسبة  مهنة  ال   هداف واأل عد  أخالقيات  السلوكيات  و،  ممارس املهنية  هبا  يتصف  أن  ت جيب 
 ا تناولنا يف األخري عرض بعض الدراسات السابقة الت عاجلت موضوع التعلم احملاسيب وأخالقياته.مك،  املهنة

عاجلنا من خالله الدراسة امليدانية قصد اإلجابة على تساؤوالت الدراسة وحماولة إثبات أو   اينالفصل الث
ا األدوات   ، الدراسة  وجمتمع  بعينة  التعريف  خالل  من  الدراسة  فرضيات  الدراسة ستملرفض  وإجراءات  خدمة 

 اسة . ، دراسة اخلصائص العامة جملتمع الدراسة مث حتليل ومناقشة فرضيات الدر امليدانية

 مع مجلة من التوصيات واملقرتحات. ليتم بعدها عرض النتائج العامة من خالل اخلامتة 
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 متهيد: 

ا القاعدة  عامة  بصفة  التعليم  وتقدمهاساسيأليعترب  الدول  لتطور  هام  ومؤشر  الدوال ة  تسعى  حيث   ،
، واجلزائر كسائر الدول شىت النواحي واجملاالت املتنوعة  دم العلمي يفاملتقدمة إل إعداد برامج تعليمة تتوافق مع التق

رزة على املستوى ابتسعى ملواكبة التطورات احلاصلة يف شىت اجملاالت ، إال أن اجملال اإلقتصادي واملايل له أمهية  
، إال أن واإلقتصاديات هذا النظام املايل  الكلي ، حيث تسعى اهليئات الفاعلة يف هذا امليدان إل حتسني خمرج
الت ، وذلك من عليم يف ميدان املالية واحملاسبةهذا قد يتطلب حتسني املدخالت واملتمثلة أساسا يف حتسني نوعية 

بعاد واجلوانب النظرية والتطبيقية مبا يؤدي إل تقدمي خدمات ذات جودة ألخالل إعداد برانمج تعليمي متكامل ا
 عالية . 
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 التعليم احملاسيب يف اجلزائر   :املبحث األول

 عدة   عاتق  على  احملاسبة  مهنة  ملزاولة  الالزمة  املواصفات  لديهم  تتوفر  مؤهلني   حماسبني  إعداد  مسؤولية  تقع         
  احملاسيب   التعليم  أهداف   حتقق  تعليمية  برامج  خالل  من  وذلك  العايل،  التعليم  مؤسسات  امقدمته  يف  أتيت  جهات،

 هذا   يف   نتطرق  أن   ارأتينا  لذلك  ،أساليبه ومناهجه التعليمية املعتمدة    وله  كبرية  أمهية  حيتل  يباحملاس  التعليم  أن  كما
                                   .واألهداف  واألمهية  كالتعريف   احملاسيب  ابلتعليم  املتعلقة   النظرية  اجلوانب  خمتلف دراسة  إل  املبحث

 احملاسيب   لتعليمل  املفاهيمي  اإلطار:  األول  املطلب

 من خالل العناصر املوالية سنقوم من حالل هذا املطلب ابلتطرق إل خمتلف املفاهيم النظرية  

 ف التعليم احملاسب معاير التعليم احملاسيب تعري  :األول  الفرع

  ف التعليم احملاسيب   ير تع -1

 اجلامعات،   تهادممق  يف   أتيت   والت   املسئولة  اجلهات  هبا  تقوم  منظمة   عملية  عن  عبارة   هو:     1تعريف    
 ممارسة   من  متكنه   الت   الالزمة  والعملية   العلمية   القدرات  واكسابه   األساسية   ابملعارف   املتعلم   بتزويد  العملية   هذه   وتتم
الت  مهنة فإن  وعليه  احملاسيب لعاحملاسب،  ابلتعليم  األول  الشق  يتمثل  إذ  أساسني،  شقني  من  يتكون  احملاسيب  يم 

ب النظري الذي جيب ان يلم به املتعلم كي يعتمد عليه يف التطبيق العملي، أما الشق األكادميي الذي يتعلق ابجلان
   1ملمارسة املهنة.  مليب املهين الذي يتعلق يب اجلانب التطبيقي الذي يؤهل  املتعالثاين التعليم احملاس

 من   الكثري   ى عل  احلكم  يف   للمحاسبني   الذاتية  القدرات  استخدام  على  يعتمد   فن  هي   احملاسبة :    2تعريف  
 مصنفة   مبعرفة  ميتاز  االجتماعية  العلوم  ضمن  علم  أهنا  كما   احملاسيب،  العمل  تواجه  الت  واملالية  االقتصادية    األحداث

 فهيا  وكذلك الزمن، من  خمتلفة مراحل  عرب معا واخلربة الدراسة طريق  عن إليها لو الوص أمكن  الت العلمية  مادهتا  هلا

 
الزاملي ،علي    -1 قتصادية   ،جملة األداة اإل  التعليم احملاسيب ودوره يف تطوير املهارات املهنية خلرجيي قسم احملاسبة حسني هاين 

 . 290جامعة القادسية  اجمللد الثالث ، عدد الثاين عشر ،ص 
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 حيتاجها   الت   األخرى   املهن  بني  ابرزة   وجتعلها   هبا  تتصف  خصوصية  وفق  العلمية  احلياة   يف   متارس   منظمة  مهنة
 1. ومستمرة دائمة  بصورة   اجملتمع 

 للطلبة   احملاسبة   وختصصات   برامج   تقدمها   الت   واملعايري   ات ر ر واملق   املفاهيم  مجيع  احملاسيب   ابلتعليم   يقصد:    3تعريف  
 .2ديبلوم   أو   شهادة   ىعل وحصوهلم  خترجهم  بعد  احملاسبة   مهنة  ليمارسوا

 يف   أتيت  والت  املسؤولة،  اجلهات   هبا   تقوم   منظمة  عملية  عن  عبارة"   أنه  على  احملاسيب   التعليم  مطر   يعرف :  4تعريف  
 الالزمة   والعملية   العلمية   القدرات  وإكسابه  األساسية   ابملعارف  املتعلم  بتزويد  ية لمالع  هذه   وتتم  اجلامعات،  مقدمتها

 ."3احملاسبة  نةهم ممارسة  من متكنه  الت

 واختاذ   والرقابة  التخطيط  على   يساعد   معلوماتيا  ما انظ  تكون   األن   لتصل   كبرية  تطورات  احملاسبة  شهدت  لقد  -
 والتفكري  البحث أسلوب استخدام  يتطلب  كعلم  أيضا  للمحاسبة  وينظر  هلا، جتماعي اإل  الدور إل ابإلضافة القرار،
 .حبثه  حمل   يف   تقع  الت  الظواهر  دراسة  اجل  من الالزمة والكفاءة  املعرفة  من كبري  وقدر

 العاملة   األيدي   من  العمل  سوق  بتوفري  يتكفل   الذي  هو  احملاسيب  التعليم  أن   املؤكد  من  أصبح  املنطلق،  هذا   ومن 
 األمم  تسعى  الت  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  خطط   مواكبة  تستطيع   والت  وعليها،   علميا  ةبر واملد   املؤهلة

 يقوم  شخص   وجود  ضرورة  من  نشاطها  نوع  أو  حجمها  كان   مهما  اقتصادية  مؤسسة  أي   ختلو   ال   حيث   لتحقيقها 
  :التالية للعوامل  وذلك   الراهن،   الوضع  يتطلبها  ملحة   ضرورة   احملاسيب  التعليم   وأصبح  احملاسيب   ابلعمل 

  العوملة؛  عصر  احتياجات  مع   مالئمة   أكثر  ليكون   وحتديثه  العايل  التعليم  بتجديد  يطالب  والذي   املعريف   االنفجار -

  العايل؛  التعليم  ونشر  االجتماعي  الطلب  إبشباع  يطالب   والذي   السكاين   االنفجار    -

 
الدراسات    جملة،  ة يف اجلزائر اقع التعليم احملاسيب ومدي استجابته ملتطلبات مهنة احملاسب، و عمار درويش ،هوارسة مبسوط    - 1

 .127املركز اجلامعي بلحاج بوسعيب، عني متشنت ص 16 -01املعمقة رقم  
  4لد  ، جملة االضافات االقتصادية ، اجمل   4مدى تطبيق معيار التعليم احملاسيب الدول رقم  د، بن اودينة بوحفص،  قنيع أمح  -2

 .   228( ، ص2020)  01العدد
مامي،  -3 التعلي  توافق  احملاسيبمدى  للتعليم  الدولية  املعاير  متطلبات  مع  اجلزائر  يف  احملاسيب  اجللفة    كوين  ،جامعة 

 . 170ص 01،العدد18،اجمللد
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 ما  وذلك  والعملية  العلمية اخلربات تنوع مع قيقد ل ا التخصص ويقابلها   للعمل  املطلوبة املؤهالت مستوى تصاعد -
 قادرة   عاملة   قوى   إل  احلاجة  يؤكد  مما   عاملية،   قوانني  حتكمه   عاملي   اقتصادي  نظام   لقيام   تسعى   الت  العوملة  تفرضه
 1حمددة؛   مهارات  وفق  معه   التكيف  على

 الت   الصحيحة  العلمية   األسس  توافر  رة و ر ض   خالهلا  من حيقق  متواصلة  ضرورة   يعترب   احملاسيب  ابلتعليم  االهتمام  إن    -
 كنظام   احملاسيب  التعليم  إل  النظر  من  البد  نهإف  ذلك  على  وبناء  احملاسيب،  التعليم  من  اهلدف   حتقيق  خالهلا   من  ميكن

  أهدافه؛  لتحقيق   املرتابطة  العناصر  من   جمموعة   من   متكامل 

 خالل   من   املهنية  األخالق  ملبادئ   كاف  فهم  إل   حباجة  فإهنم  لذلك   القرارات،  صنع   يف   دورهم   للمحاسبيني  -
 .املهين  واحملال  لألكادميي  احملاسيب   الاجمل  يف   للعاملني  كبرية  أمهية  له  ستكون   احملاسيب،   التعليم  مناهج 

 هذه   وتتم  اجلامعات،   مقدمتها  يف   أتيت   والت   املسؤولة  اجلهات   هبا  تقوم   منظمة  عملية  عن  عبارة  هو:  آخر   وكتعريف
   2. احملاسبة  مهمته ممارسة  من   متكنه  الت   الالزمة   العلمية  القدرات   واكتساب   األساسية ابملعارف  املتعلم   بتزويد   العملية

 3التعليم احملاسيب : ير  معا -2

 متطلبات االلتحاق بربامج التعليم احملاسيب املهنية 

 حمتوى برامج التعليم احملاسيب املهنية  

 املهارات املهنية 

 ين هالقيم واالخالق والسلوك امل

 متطلبات اخلربة العلمية 

 تقومي الكفاائت والفرتات املهنية 

 التنمية املهنية املستمرة 

 ل للمدققني متطلبات التاهي

 
اجلزائرية للدراسات    ،سبةمسامهة التعليم احملاسيب اإللكرتوين يف تنمية مهارات طلبت اقسام احملاحممد عجيلة، أمحد قنيع،    -1

 .39-38ص  ، ص،2016، ة ورقلة جامع، 03احملاسبة واملالية العدد 
،جملة االداة االقتصادية     خلرجيي قسم احملاسبة  التعليم احملاسيب ودوره يف تطوير املهارات املهنية علي حسني هاين الزاملي ،  - 2

   291ص  جامعة القادسية  اجمللد الثالث ، عدد الثاين عشر ،
 -جيدياني وليد ,دريهم وليد ,  دور التعليم المحاسبي  في جودة مهنة المحاسبة , مذكرة الستكمال شهادة ماستر اكاديمي , جامعة الوادي , ص11  3 
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 هداف التعليم احملاسيب أمهية و أ  :الفرع الثاين

 مهية التعليم احملاسيبأأوال:  

 نظرا   األمهية  هذه  وأتيت   ،ىر األخ  االختصاصات  من   العديد  جانب   إل  كبرية  أمهية  احملاسيب   التعليم  حيتل
 .اجملتمعات  من   جمتمع أي   نطاق   يف احملاسيب  العمل   إل  الدائمة  واحلاجة   احملاسبة  إل   النظرة  خلصوصية

 ضمن  تعمل  الذي  للمجتمع   فوائد   من   تقدمه  أن   ميكن  وما  احملاسبة  أمهية  ن م  احملاسيب  التعليم  أمهية  وأتيت
 تستفيد أن ميكن  بصورة  االقتصادية األحداث وتلخيص  وتبويب   ليجبتس ختتص   منظمة مهنة  هي  فاحملاسبة  نطاقه،

  إل   حتتاج   احملاسيب   العمل  ممارسة   وعليه.  االقتصادية  ابلوحدة   رة اشمب  غري   أو   مباشرة  عالقة  هلا  الت   اجلهات   منها
 تتم  الت  األمور   من  الكثري  على  احلكم  يف   الشخصية  القدرة   توافر  ضرورة  إل  إضافة  علمية  أسس  وفق  مهيئة  كوادر

 لتعليمها   العلمية  األسس  توافر  وبضرورة  ابحملاسبة  االهتمام   بدأ  مع   احملاسيب  العمل  ضمن  وتقع  احملاسبة  هبا
 .وممارستها

 خالل   من  يتحقق  أن   ميكن  االهتمام   هذا  وإن  متواصلة،  ضرورة   يعترب  احملاسيب  ابلتعليم   االهتمام  فإن   هنا   ومن
 ذلك   على   وبناء  احملاسيب،  التعليم  من   اهلدف   حتقيق  خالهلا  من   ميكن   ت ال  الصحيحة   العلمية   األسس  توافر  ضرورة 

 أهدافه،  لتحقيق  املرتابطة  العناصر  من   جمموعة   من   يتكون   متكامل  كنظام  سيباحملا  التعليم   إل  النظر  من  البد   فإنه
 :من  كال   تشمل  وهي

 .وأنواعه  أشكاله  مبختلف   احملاسيب   العمل   ملمارسة  هتيئتهم  ميكن  الدين   ابألشخاص  املتمثلة   :املدخالت -
 .احملاسبية  هاراتملاب  التزويد  يف استخدامها  ميكن  الت   التعليم  بوسائل  املتمثلة   :التشغيلية  العمليات -
 مبا (  املهين  أو  األكادميي)  احملاسيب   العمل  ممارسة  على  والقادرين  املؤهلني  ابألشخاص  املتمثلة  :املخرجات -

 .عامة  رة و ص ب  احملاسيب  التعليم  نظام   من   اهلدف   حيقق 
 أي   تصحيح   وحماولة   وتطويرها  وتقييمها   السابقة  العناصر   رقابة   خالل  من  (: الرقابة)   العكسية   التغذية -

 .منها أي يف حتدث  احنرافات

 وخمرجاته مدخالته   بني العالقة  طريق  عن  النظام  كفاءة   على  احلكم  ميكن  احملاسيب التعليم عناصر   خالل  ومن 
 وخمتربات   دراسية  مناهج   من   املختلفة   التعليم  بوسائل  املتمثلة   التشغيلية  عمليات لا  توافر  مدى  خالل  من   أتيت   والت
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 فاعلية   على  احلكم  ميكن  كما   بذلك،  للقيام   املؤهل  العلمي  الكادر  توافر  إل   إضافة  ميدانية  وتطبيقات  حماسبية
  خالل  من حتقيقها  النظام   ينبغي  الت   واألهداف   املخرجات  بني   العالقة  طريق   عن   النظام

 1. النظام  أهداف   حتقيق  على  قدرهتا   ومدى(  واملهنية  األكادميية)  احملاسبية  الكوادر  توفري

 ضمن   تعمل   الذي   للمجتمع  فوائد   من   تقدمه   أن  ميكن  وما   احملاسبة   ألمهية  وذلك   كبرية،  أمهية  يب اساحمل  التعليم   حيتل
 :التالية  النقاط يف   والفعال   اجليد  احملاسيب  التعليم  أمهية اختصار  وميكن  نطاقه،

  املختلفة؛  احملاسبية  ابملعارف   إمدادهم  خالل   من   حماسبية،  إطارات وأتهيل  إعداد  يف   يساهم -
  املهنة؛  ترافق  الت  التطورات  أبهم  االقتصادية  الوحدات   خمتلف   يف   العاملة  احملاسبية  طاراتإلا   تزويد  -
  العمل؛  بيئة  احتياجات   وتلبية  ،االقتصادية  التنمية  مبتطلبات   اإليفاء  يف تساعد  احملاسيب   التعليم  برامج -
 الت   املشاكل   ومعاجلة   يةالتدريب  والدورات   الربامج  من  االقتصادية  الوحدات  احتياجات  حتديد  يف   يساعد -

 الوحدات؛   هذه   تواجهها
  .احلديثة  للمستجدات   وفقا   العلمية  املناهج   تطوير  خالل  من احملاسبة   مهنة  تطوير  يف   يساهم -

 مدخالت   ألن   احملاسبة،  مهنة  تطوير  يف  ابلغة  أمهية  احملاسيب  للتعليم  أن   لنا  رهيظ  الذكر  السابقة  النقاط  من
 لتطوير  مهم  أمر  يعد  العلمية  واملمارسة   التعليم   بني   فالتالزم  احملاسيب،   التعليم   جات خمر   عن  عبارة   هي   األخرية   هذه 

 التحلي   املهنة  مزاويل  على  ينبغي  تال  والسلوكيات  األخالقيات  توفري  يف   أساسي  دور  احملاسيب   للتعليم  أن   كما  املهنة،
 2.هبا

 

 

 

 
1-    ، بن صاحل  تعزيز جودة  اعبدهللا  الدول يف  احملاسيب  التعليم  معاير  وفق  احملاسيب  للتعليم  احلديثة  االجتاهات  تطبيق  مهية 
 187،ص 2016االغواط،سبتمرب ،جامعة 3،العدد7،دراسات العدد االقتصادي،مجخرجات احملاسبية  امل
   االقتصادية  االداة  جملة ،   احملاسبة  قسم  رجيي خل  املهنية   املهارات  تطوير   يف  ودوره   احملاسيب  التعليم،   الزاملي   هاين  حسني  علي  -2

 292ص،  عشر الثاين  عدد ،  الثالث  اجمللد   القادسية  جامعة 
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 احملاسيب   التعليم  أهداف:  اثنيا

  احملاسيب فيما يليميكن تلخيص أهم أهداف التعليم  

تشجيع الطلبة من خالل العلمية التعليمية على اكتساب املهارات الالزمة جبعلهم حماسبني مؤهلني واحرتام  -
 دور الكبري مهنة احملاسبة؛لقواعد وسلوك املهنة والنزاهة، والتعريف اب

لبحث يف خمتلف املشاكل تنمية الفكر التحليلي يف التعليم احملاسيب لدى الطالب والعمل على الدراسة وا -
 احملاسب الت تساعدهم يف الواقع العلمي؛ 

هتيئة الطالب وتعريفهم للبيئة احملاسبية من خالل التعرف على الظروف واألحداث والقضااي والتحدايت  -
ستجدة الت فرضت نفسها على مزاويل املهنة، وكيفية التعامل مع املواقف أبسلوب واقعي، وفهم العمليات ملا

 قدة، والنظر إليها مبفهوم واسع؛ املع
تنمية مهارات التواصل واالتصال لدى املتعلمني من خالل تشجيعهم على االجتهاد الشخصي والتعبري  -

  م اآلخرين؛هفعن آرائهم وأفكارهم وكذا القدرة على  
ة على ولضمان حتقيق األهداف السابقة وصال إل اهلدف الرئيسي واملتمثل يف توفري طلبة وخرجيي حماسب -

م احملاسيب كنظام درجة عالية من التأهيل العلمي والعملي، ينبغي أن تتفاعل وتتضافر مقومات وعناصر النظا
ا طرأ تغري يف أي عنصر من عناصر النظام فإن ذإ علمي وتعليمي يف آن واحد، لتحقيق اهلدف املرجو منه، و 

املق  ذلك سوف  أو  العناصر  أما  التعليمي ككل.  النظام  على  اجلامعي، يؤثر  األستاذ  الطالب،  فهي  ومات 
 .اسية واملادية للعملية التعليمية، األنظمة الرقابة على جودة العلمية التعليميةاملستلزمات األس

ا األهداف  الدراسات  إحدى  على ر لوتبني  بناء  إعداداها  ينبغي  والت  احملاسيب  التعليم  عملية  من  ئيسية 
  : نية والت تتمثل فيما يليحاجات الطلبة واملنظمات احملاسبية امله

 السعي لتطوير علم احملاسبة واإلدارة املالية واملواضيع األخرى املتعلقة هبا  -
  .تطوير مستوى الكفاءة والسلوك املهين بني أعضائها -
 .وحفظ استقاللية األعضاء املهنية وممارسة الرقابة املهنية عليهم  محاية -
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 1ومحاية مسعة املهنة.  القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إل تقدم  -

 أدوات التعليم احملاسيب ومداخله   :الفرع الثالث

 احملاسيب التعليم أدوات  أوال:

 2ييل ما يف متمثلة وهي عليها يعتمد  أساسية أدوات  ثالث احملاسيب للتعليم

 :سيةار دال اخلطة  -1.1

 احملاسبة،  مهنة ملمارسة املؤهلني اسبنياحمل إلعداد املطلوبة األساسية اءز األج وتتضمن سية،االدر  املناهج هبا د ونقص 
 من كافية تعترب  املناهج هذه إخل،... الشركات حماسبة املالية، كاحملاسبة ابحملاسبة  املتعلقة املقاييس  علي وتشمل
 يف  يدرس ما بني فجوة وجود عدم يعين ال هذا لكن  وضعها على القائمني اعتقاد حسب نظرية لا الناحية

 ضرورة  إل  ابإلضافة ادية،االقتص تاالتطور  حسب وتغيريها املناهج هذه تطوير جيب لذا عملي،لا لواقع او  اجلامعات
 التوافق  إحداث  من لنتمكن القطاع، يف لةاحلاص تا التطور  مع  اديةاالقتص املؤسسات يف احملاسبية األنظمة متاشي

 العملي والواقع  اجلامعات يف يدرس ما بني

 : التدريسية اهليئة  -2.1

 املدرس  إمتلك  فكلما احملاسيب، التعليم وجودة التدريسية اهليئات وكفاءة نوعية بني عالقة توجد  أنه روفعامل من"
 العملية اخلربة على  الرتكيز املهم فمن منوذجية، ورةبص املادة إعطاء على أقدر كان  العملية خلربةاو  العلمي التأهيل

 .  "أفضل ورةبص  الطلبة إل يلهاوتوص القضااي لشرح  ةافيالك ابلقدرة يزوده ذلك أن  إذ املدرس، ميتلكها الت

 

 

 
 

  فلسطني   يف   والتمويل   االسثتمار  االول   العلمي    املؤمثر   ال   مقدمة   عمل   ورقة   ،   االقتصادية   التنمية  يف   احملاسب   دور ،  الناظر   زهري-1
 ص ،2005 مايو ،  االسالمية   ابجلامعة التجارة بكلية  ملنعقدةا، املعاصرة والتحدايت التنمية  افاق  بني

حملاسيب ،الواقع  يب اجلامعي يف اتهيل خرجيي على استخدام احلاسوب يف العمل ادور التعليم احملسبالل اجمد حممد الصائع ،-2
 168،ص25، العدد   4،ابلتطبيق على احملافظ نينوي ، جامعة تكرت ، اجمللد  وامكانية التطوير 
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 : التعليمية البيئة  -3.1

  العملية فيه  تتم يذ ال احمليط  فهي  التعليمية، العملية على  تؤثر  الت اخلارجية الظروف خمتلف يف  تتمثل
 فمثال اديةاالقتص هاومن االجتماعية ومنها السياسية فمنها  جوانبها ابختالف ختتلف الظروف هذه إن  التعليمية،

 ليتمكنوا  وهذا هاجييخر  ومستوى بنوعية احملاسبة أقسام اهتمام يزداد  اديةاالقتص األوضاع على تاتغري  حدوث  عند 
 .1اديةصتاالق التنمية يف بدورهم القيام  من

 : مداخل التعليم احملاسيباثنيا
ال قاعدة األساسية يف تنمية مهنة احملاسبة تتنامي ابستمرار املطالبات بتطوير التعليم احملاسيب الذي يشكل 

النحو املطلوب من خال  املهنة، وقد جاءت على  الت ختدم  التعليم احملاسيب ابملهارات احملاسبية  ل صقل خمرجات 
تلمس القصور الواضح يف العديد من العوامل التعليمية وتوابعها والت بقيت من دون تغيري املدة   دهذه املطالبات بع 

والتحليلطويلة ومل   العملية  النماذج  استيعاب  قادر على  اعداد خمرجات ذات أتهيل  قادرة على  والفنية يف  تعد  ية 
 .احملاسبة والتدقيق

هي الشائعة اذ تدرس احملاسبة بكافة فروعها من دون ترابط   و مبا أن الطريقة التقليدية يف تدريس احملاسبة 
املتطلبا الطريقة ال متاشي  تلك  بينها، وغدت  الواقع . لذلك دعت فيما  التطبيقية يف  او االحتياجات  املهنية  ت 

هارات ملابه وتكنولوجيته من خالل الزايدة يف الرتكيز على القدرات و الضرورة إل االهتمام ابلتعليم احملاسيب واسالي
 2ية التحليلية يف مهنة احملاسبة.الفن

ا احملاسبة وظواهر  بيئة  الت متيز  التعقيد  تواجه احملاسبني كذلك أصبحت درجة  الت  التحدايت  لعديد من 
احملا مهنة  التقليدية وتطوير  احملاسيب  التعليم  مناهج  يف  النظر  إعادة  تستوجب  الت  األساسية  املتغريات  من  سبة 

 ل اجلدول اآليت: الوحتديثها من خ
 
 
 
 

 
 ، د.ص. ق دكرهسبع ،    مرج بالل اجمد حممد الصائع -1
،  02، العدد  02، حملة التقين ، جملد  التقنية لطلبة هيئة التعليم التقين  عوامل بناء املهارات احملاسبية اجبار جاسم الربيعی،    2

 82، ص 2007بغداد ، 
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 : يبني مداخل التعليم احملاسيب (1.1)جدول 
 ديث للتعليم احملاسيبل احلاملدخ املدخل التقليدي للتعليم احملاسيب 
 تناول قضااي عامة للتعليم احملاسيب وبيئة األعمال  الرتكيز على املسائل الفنية احملاسبية 

 واملعارف الفنية 
ومعا فروع  بني  املفردات   فر تکامل حمدود  احملاسبة يف 

 التعليمية
تكامل كبري بني املقررات احملاسبية كالضرائب واحملاسبة 

 دقيقاملعلومات والتاإلدارية ونظم  
إجابة  إل  للوصول  احلسابية  العمليات  على   التأكيد 

 وحيدة 
تتطلب  الت  املعقدة  املسائل  حل  يف  االهتمام  زايدة 

 عمقا يف التحليل احلاالت العملية
 التعليم الذايت( )االهتمام ابلتعليم والتعلم   أكيد على قواعد التعليم )التلقني( تلا

 هاراتتصاالت والعالقات واملعدم االهتمام مبسائل اال
 الفردية

من  والسلوكيات  واملهارات  ابلشخصية  االهتمام  زايدة 
 خالل تقدمي والعروض االجتماعية

التعليمعاال التعليم املهين ألجل اجتياز االختبارات منها  احملاسيب  للتعليم  أكثر  أبهداف   رتاف 
 الغرض مهين 

امشار  تلقي الطالب اجملرد للفنون احملاسبية  والتعليمكة  اإلبداع  التعليم من خالل    لطالب يف 
 الذايت 

املناهج عرض الوسائل التقنية نظراي مبا فيها نظم املعلومات  يف  املعلومات  ونظم  التقنية  الوسائل   إدخال 
 مية احملاسبيةيلالتع

 لمحاسبية التنموية ودورها يف تناول املقررات االبتدائية ل تركيز املقررات االبتدائية احملاسبية على الدورة احملاسبية
املالية  جلوانب  تناول  على  عالوة  القرارات  اختاذ  عملية 

 والدورة احملاسبية. 
حملة التقين  التقنية لطلبة هيئة التعليم التقين،  ةعوامل بناء املهارات احملاسبي جبار جاسم الربيعی،  املصدر:  

 . 82، ص 2007، بغداد ، 02، العدد  20مج
ى التغري والتطور الكبري الذي عرفه املدخل احلديث للتعليم احملاسيب جلدول يتبني لنا مد ابلنظر إل مضمون ا

فاءة واملهارات العالية والت ك لو ذلك من خالل العمل على مسامهته الكبرية يف اعداد خمرجات حماسبية تتمتع اب
رة على مواكبة التطور املستمر الذي يعرفه من خالهلا يستطيع خريج احملاسبة االملام بكافة اجلوانب املهنية وكذا القد 

 1واقع املهنة احلايل. 

 

 - مرجع سابق دكره جبار جاسم ربيعي  ، ص 82. 1 
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 قيات مهنة احملاسبة الخ طلب الثاين : االطار املفاهيمي ألامل

 سبة االفرع األول :مفهوم اخالقيات مهنة احمل

 عامة   فةص ب  االخالقيات  لدراسة  فرعية  دراسة  احملاسبة  مهنة  اخالقيات  تعد:  احملاسبة  مهنة  أخالقيات  مفهوم:  أوال
 متس   ابإلمجاع   مقبولة  معايري  على   داللة   انه  على   عرفه  فالبعض  االخالقيات   ملصطلح   حمدد  تعريف   هناك   وليس ,  

  .التخصص   وا  التجارة  أو  املهنة  أو ابلتعامل  اخلاصة  السلوكيات

 مجعية  أفراد  هابعيت  أن   املطلوب  املهنية  والسلوكية  االخالقية  املعايري  حتدد  وثيقة  هي:  املهنة  أخالقيات  تعريف  -1
 مسؤولياهتم   لتحمل   اعضائها  لتوجيه   مؤسسة   أو   مهنية مجاعة   تتبناه  املهن   من   ملهنة   املثالية  ابملعايري   بيان  وأبهنا ,  مهنية
 .املهنية

 احملاسب   من  تستلزم  والت  احملاسبة    مهنة  اصحاب  عند   عليها   املتعارف  واالصول  قواعدلا  من   جمموعة  هي  -2
 هبذه   اإلخالل  الن  وشرفها  احملاسبة  مهنة   على   احملافظة  اجل   من   وذلك   ،   االلتزام  على   م يقو   معينا  مهنيا  سلوكا

 1.احملاسبة  مهنة عن خروج القواعد 

 أن   إل   منظور  ابن  يشري  كما   والدين،  واملروءة  والسجية،  طبع لا  حول  العربية  اللغة  يف   األخالق   مفهوم   ينطوي  -
 2. هبا  املختصة   معانيها وأوصافها   نفسه،  وهي   الباطنة،  االنسان   صورة   تعين   ألخالق 

 القيام   هي  رئيسية  حماور   أربعة  حول   تدور  الت   املبادئ  من   جمموعة  إل  اصطالحا   املفهوم   هذا  يشري   حني  يف    -
 القيام   عند   طرف  ألب   حتيز  وعدم   تعامالت   أي   يف   اخلداع  وعدم   ابألخرين   الضرر  اق حلإ   عدم   اهلادفة،  ابألعمال

 يبدأ  األخالق  لبناء  الطريق وأن القلب  حملها  الذي  اإلميان من   األخالق  تستمد ةالمياالس  الشريعة  ويف   عمل،   أبي
 شر  هو   وما   فتسلكه   اخلري  حيدد  الذي   هو   هللا   ألن  داخلها  من   النفوس   تلزم   اإلميانية   القاعدة   اخلارج   إل   الداخل   من

 .فتجنبه

 
رابح،     -1 تطليق حبشاشي  املالية    امهية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عن  الصادرة  احملاسبة  مهنة  اخالقيات  معاير 

 23،ص 2017،جامعة الوادي،10،العدد1ء،جملة الدراسات االقتصادية واملالية اجلز  بيق حوكمة البنوكاالسالمية يف تط
السكارنة،    -2 املبالل  يف  الذهنية  الصورة  إدارة  يف  وأثرها  العمل  األعمالأخالقيات  للعلوم  نظمات  بغداد  جملة كلية   ،

  .379، ص 2012، 33اإلقتصادية، جامعة بغداد، العراق، العدد 
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 يساهم   كما   احلنيف،  االسالمي   دين لا  عليها   حث   والت   القدمية   املفاهيم   من  األعمال  أخالقيات   مفهوم  ويعد
 والقادة   املرجعية،  اجلماعات  وظهور  والعائلي  القبلي  والتكوين  والوطنية  القومية  والثقافة  واألعراف  والتقاليد   التاريخ

 أي   يف   األعمال   أخالقيات  تشكيل  يف  للمجتمع،  والعملية  العلمية  واخلربة  وتطورها  واإلعالم  سيةايالس  واألحزاب
 1عات تماجمل  من   جمتمع

 احملاسيب،   سلوك  على  هتيمن  الت  واملبادئ  املعايري  من  جمموعة  إال  هي  ما  احملاسبة  مهنة  أخالقيات  فإن   وابلتايل  -
  تزداد  أمهيتها   وإن  املهنية  أعماهلم   أداء  يف   للمحاسبني   توجيهية  خطوط  متثل  وهي   خطأ،  أو  صحيح   هو  مبا   املتعلق

 احملاسب   ذلك   أخالقيات  ازدادت  كلما   أتثريا  أكثر  احملاسب  نشاط  كان  فكلما  العمل  ونتائج   أاثر   مع  ابلتناسب
 ن إف  والتدقيق  احملاسبة  جمال  ويف  اخلطأ،  من   الصواب  للتمييز  تستخدم  أخالقية  ومقاييس  معايري  هي  فاألخالقيات
 تنفيذه   ميت  الذي   احملاسيب  العمل   حتكم  الت   األخالقية  والسلوكيات   القيم  ومعايري  مقاييس  مبثابة  تكون  األخالقيات

 .2العمل   بيئة  يف

 خالقيات مهنة احملاسبة أهداف  أالفرع الثاين :

 أهداف قواعد السلوك املهين   -

 :وهتدف قواعد السلوك املهين ال ما يلي

 افظة على كرامتها ؛ حملرفع مستوى املهنة وا ➢
 تدعيم التقدم الذي أحرزته املهنة بني غريها من املهن األخرى ؛  ➢
 جعني ورعاية مصاحلهم املادية واملعنوية ؛ ني احملاسبني واملراتنمية روح التعاون ب ➢
 يتدعيم وتكملة النصوص القانونية واالحكام الت وضعها املشرع لتوفري الكفاية يف التأهيل العلمي والعمل  ➢

 للمحاسب وحياده يف عمله ؛ 

 
عقيد،    -1 عبيد  املع معمر  نظام  بني  اإلرتباطية  العالقة  واملسؤولية  حتليل  األعمال  وأخالقيات  البشرية  املوارد  لومات 

   .358، صـ2014 ،  15جامعة واسط، العراق، العدد ، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، االجتماعية
كات  لوك واداب مهنة التدقيق واثرها جودة عملية التدقيق يف الشر قواعد السعبد الرمحان خملد ، سلطان عريج املطريي ،   -2

 .  15، جامعة شرق االوسط، ص  الصناعية
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فيها يقدمونه من   بث الطمأنينة والثقة يف نفوس اجلمهور املعين خبدمات احملاسبني ابهنم سيحافظون ➢
 1فنية ومستوايت علمية ومهنية رفيعة .   خدمات وما يؤدونه من اعمال توكل اليهم على االلتزام مبعايري

 رفع  أجل   من   اعضائها  والتصرفات  واخالقيات   وسلوك  باأد  عن  ويفصح  احملاسبة  ملهنة  دليل  وجود  ضرورة  -
ااتحة    قبلهم  من   ةمد ق امل  املالية  والتقارير  النتائج  يف  الثقة  وزايدة  مكانتها  املهنيني   للمحاسبني  الفرصة  فضال عن 

  عالية  ة اءبكف   وظائفهم  ألداء

 االدن  احلد متتل  بوصفها واملدققني  احملاسبني من  املهنة اعضاء  من   املتوقعة وتصرفات  للسلوك  ومعاير  امناط  وضع  -
 2املهين   لعملهم كمزاولني  استمرارهم  ملتطلبات

 اسبة : قواعد اخالقيات مهنة احمل

 : احملاسبة   مهنة  اخالقيات   وقواعد   مبادئ

 شركة   اية  وال   هيئة  اية   تطبق  ان  جيوز   وال ,  للمحاسبني  االخالقية  ومتطلبات  االخالقي   السلوك   قواعد  حتدد 
 من   معينة  أبجزاء  التزام  من   الشركة  او  اهليئة  منعت   اذا  الكن ,    القواعد  هذه   يف   مذكور   هوة   مما   ة صرام  اقل  معاير 
 . القواعد   هذه   من   االخرى   االجزاء  بكافة  ه تلتزم  ن أ   ينبغي   إنه  ، ما نظام  او  القانون  بقوة   القواعد  هذه 

 اجزاء  ةثالث  من   االخالقي  السلوك  قواعد  وتتكون 

  االخالقي  وك لسال  لقواعد العام  التطبيق -أ

  العامة  املمارسة  يف   املهنيون  احملاسبون  -ب

  3االعمال  لقطاع  املهنيون  احملاسبون  -ت

 
  املالية   للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عن  الصادرة  احملاسبة   مهنة   اخالقيات  معاير   تطليق  مهية أ  ، رابح  حبشاشي  -1

 27ص، مقال ،  ابتنة جامعة ، البنوك  حوكمة تطبيق يف  االسالمية
  6ص  ،تغريد سامل الليلة    ،   ارة احملاسبةدور االلتزام االخالقي ملهنة احملاسبة  يف حتسني اد  -2

، دراسة حالة يف جامعة املوصل    سني اداء االدارة احملاسبة دور االلزام االخالقي ملهنة احملاسبة  يف حتتغريد سامل اليلة ، -3
 6،ص32،جملد98،العدد
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 العريضة   اخلطوط   عن  يعرب  نفسهفاجلزء    ، الدولية  للقواعد   االساس   بعده   أ   اجلزء  على   الرتكيز  سيتم  البحت  راض وألغ
  اإلسالمية  املالية   تاسللمؤس  واملراجعة   احملاسبة  هيأة   عن  الصادر  األخالقي  للميثاق

 االساسية   ابملبادئ  تزمهلي  أن  احملاسب  من  يطلب   إذ,    املذكورة  املبادئ   لتطبيق  مفاهيمي  قطاع   يوفر  اجلزء  وهذا
 : األتية

 هذا   ويتطلب ,    والتجارية    املهنية   العالقات  مجيع  يف   وصادقا   أمينا  احملاسب   يكون  ان  وجيب   :   النزاهة  -
يكون   ان   وجيب ,    واألمان   ابالستقامة  يتصفوا  أن  احملاسبني  من  املبدأ  مع   عالقة  املهين  للمحاسب   ال 

 على   حتتوي   أو    كبري   بشكل  مظلة  او  خاطئة   عبارات   على   اوي حت   الت   املعلومات  أو   القوائم  أو   التقارير
 حيث  اخدها   يطلب   الت  املعلومات   ختفي   أو   حتذف  أو   مسؤولة   غري   بطريقة  مقدمة  ومعلومات  عبارات
  .1مظلال  االخفاء   وأ احلدث  هذا  يكون 

 املفرط  التأثري  وأ   املصاحل  تضارب   أو   ابلتحيز  يسمحوا   ال   أن  احملاسبني  على  املبدأ   هذا  ويقصد   : املوضوعبة -
 اهلين   احلكم  على  مفرط   بشكل   أتثر   الت   العالقات  جتنب   ينبغي   لذا,    املهنية  االحكام  وجتاوز   لألخرين

 2للمحاسب 
 نأ للفئات املطلوب واملستوى  املهنية واملهارات املعرفة على حيافظ ن أ  ة:الالزم والعناية املهنية الكفاءة -

 وان  واألساليب، التشريعات يف احلالية التطورات عل  نيةومب جودة ذات مهنية خدمات العميل يستلم
 هبا؛  املعمول واملهنية  الفنية للمعايري وفق وعناية اجتهاد بكل  مهامه يؤدي

 عن االفصاح عدم وينبغي ، املهنية العالقات نتيجة عليها حيصل تلا املعلومات سرية حيرتم ن أ :السرية -
 وأ  قانوين واجب او  حق هناك كان  ن أ الأ ، وحمدد يح صح تفويض دون  آخر طرف ألي املعلومات  هذه
 يأ وأ للمحاسب الشخصية للمنفعة املعلومات هذه تستخدم اال جيب ،كما عنها ابإلفصاح  مهين

 خرى أ طرافأ
 مسعة  إل  يسيء عمل يأ ويتجنب الصلة ذات  ابألنظمة ابلقوانني احملاسب يلتزم أن   :املهين السلوك -

 .3املهنة

 
  4، جامعة املوصل ،اجمللد المية  راسة مقارنة الخالقيات مهنة  احملاسب والتدقيق الدولة االسدسوسن امحد السعيد ،  1

  165،ص  2،العدد
  االنتوساي ،  اخالقي ات املهنة صفحة  142

اليلة  3 سامل  احملاسبة،  تغريد  االدارة  اداء  حتسني  يف  احملاسبة   ملهنة  االخالقي  االلزام  املوص  دور  جامعة  يف  حالة  دراسة  ل  ، 
   18،ص32،جملد98،العدد
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 احملاسيب  التعليم موضوع  عاجلت  اليت الدراسات ض ع ب: الثاين املبحث

 املطلب   ففي   جوانب،   عدة   من   احملاسيب   التعليم  ملوضوع   السابقة   الدراسات   من  جمموعة   املبحث   هذا   تناول
 قامت   الت  املاجستري  ملذكرات  ختصيصه   مت  فقد  الثاين  املطلب  ،أما   الدكتوراه   أطروحات  من   بعض   ذكر   مت  األول

 ومن حني آلخر   بصدفة  تتغري  الت   قتصاديةاإل  الظروف  ظل  يف   وخاصة  البالغة  لألمهية  وذلك   املوضوع  هذا  بدراسة
 اسيب حملا  التعليم  ملوضوع   املناقشة  وامللتقيات   للمقاالت خصص الثالث  املطلب  أن حني  يف

 : دراسات ابللغة عربية األول  املطلب

 أوال : أطروحات الدكتوراه

 امتثال  برامج   ابستخدام  القانونية  احملاسبة   مهنة  منظومة   أداء  حتسني"  ابكي  أسعد  انظم  منال  دراسة (1
 الدراسة   هذه   هدفت  ،   2006  سنة  األردن،   احملاسبة،  قسم  يف  الدكتوراه  أطروحة  ،" للمحاسبني  الدول  االحتاد

 الدويل   االحتاد  أعضاء   امتثال  برامج   ضوء  يف   األردن   يف   القانونية  احملاسبة  مهنة  منظومة  أداء  حتسني   إل 
  القانونية  احملاسبة  مهنة  تشريعات  منظومة  شهدت  أنه  الدراسة  هذه  هلا  توصلت  الت  النتائج  أهم  ومن  بني،حاسللم
 وجود   إل  ابإلضافة   والعملي  العلمي   تأهيللا  نظام   تطوير  وأيضا  عديدة،  مناطق  يف   شكلية  تطورات  األردن   يف

 عام   بشكل  األردن  يف القانونية  اسبةاحمل   مهنة  منظومة  أداء  على   الدولية  التعليم   معايري لبيان   أتثريات
 ابالعتماد   املهنية   املهارات   بناء  يف  اجلامعي   احملاسيب  التعليم   برامج   دور  تقوي"  مرية   صوشة   علي   دراسة. (2

  اجلزائر   بوضياف  حممد   املسيلة   جامعة  التجارية،  العلوم   قسم  يف   الدكتوراه  أطروحة   "تعليمية لا  املهنية   املعايي  على 
 تزويد   على  وقدرهتا   اجلزائرية  ابجلامعات   احملاسيب   التعليم  برامج   واقع   تبيان  إل   دراسة لا  هذه   هدفت  2005
 التعليم   برامج   يف   خطط  وضع   ة ضرور   إل  الدراسة  هذه  وتوصلت   الالزمة،   املهنية  والكفاءات   ابملهارات  الدراسي
 كالتكنولوجيا   احلديثة  الطرق   لإ   اإلشارة   دون  اجلزائر  يف املعتمدة  الربامج  إل   الدراسة  هذه   فتطرقت  احملاسيب،

 املاجستي  رسائل  اثنيا :

 التعليم  معايي  مع  األردنية  اجلامعات   يف   احملاسيب   التعليم  مناهج  مالئمة   مدى "    اجلاسم،  أمحد   عماد  دراسة /  1
 هذه   هدفت  حيث  ،  2015األردن،  اهلامشية،  اجلامعة   والتمويل،  احملاسبة  يف  ماجستري  مذكرة  ،"  الدولية  احملاسيب
 الدولية  احملاسيب  التعليم  ملعايري   األردنية  ابجلامعات  احملاسبة  أقسام  يف  التدريسية  اهليئة  معرفة   مدى  قياس  إل   الدراسة
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 اهليئة  أعضاء   لدى   إدراك  وجود   إل   الدراسة   وتوصلت   احملاسيب،   ميلالتع  بنية   على   حتسينات  إلدخال   تقبلهم  ومدى 
 والت   األقسام،   هذه   يف   التعليم  برامج   يف  الدولية  احملاسيب  التعليم   معايري  تطبيق  بضرورة  احملاسبة  أقسام   يف   التدريسية

 .احملاسيب  التعليم  خرجيي كفاءة   من  ترفع   أن  شأهنا   من

 يف   للمحاسبني   والتكنولوجي  املهين   التأهيل   بني  احملاسبة   مهنة   تطور   عواق"  مدوخ   كامل   حممد   خيام   دراسة /2
 2014  غزة،   اإلسالمية،  اجلامعة  والتمويل  احملاسبة  قسم  يف   اجستري ملا  رسالة   "غزة  قطاع   يف  العاملة  الشركات

 قطاع   يف   اسبةحملا  ملهنة  الفعلي  الواقع   على   التكنولوجي   والتأهيل  احملاسيب   التأهيل  أثر  بيان  إل  الدراسة  هذه   هدفت 
 مهنة   تواكب  الت  تالتحداي  مواجهة  يف  املعلومات  بتكنولوجيا  واملامه  احملاسب  أتهيل  أمهية  مدى  بيان  وأيضا  غزة،

 احملاسيب،   التأهيل  وحتسني  تطوير  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  املعرفة  إدارة  دور  على  التأكيد  إل   ابإلضافة  احملاسبة
 بلغ  حيث  غزة  قطاع  يف  احملاسبة  ملهنة  الفعلي  والواقع   املهين  التعليم  واقع   بني  عالقة  وجود  إل  الدراسة  وتوصلت

 حبيث   احملاسبية  األعمال  يف   للحاسوب  الشركات  استخدام  خالل  من  وذلك%    67,4  احملور  هلذا  النسيب  الوزن 
 وذلك  غزة  قطاع  يف  ةباحملاس  مهنة  تطوير  عملية  تواجه  معوقات  وجود  النتائج  بينت  كما  املزااي،  من  العديد   هلا  حيقق
 .احملاسبة  مبهنة الشركات   أصحاب  وعي  لعدم

 تطبيق  تعزيز  يف   األردنية  اجلامعات   يف  احملاسبية   األقسام  مإسها  مدى "    الوخيان،  حسن  أمحد   نصري   دراسة /3
 هدفت   حيث  2011  األردن،   اهلامشية،   اجلامعة   والتمويل،  احملاسبة   يف  ماجستري   مذكرة   ، "الدولية  احملاسبية   املعايي

 يف   اسبة احمل  أقسام  يف   التدريسية   اهليئة  أعضاء  عند  والعملية  العلمية  اخلربة   توفر  مدى   معرفة  إل   الدراسة  هذه 
 أقسام   يف  التدريسية  اهليئة  أعضاء  لدى  يوجد   أنه  إل  وتوصلت  الدولية  احملاسبة  مبعايري  يتعلق  فيما  األردنية  اجلامعات 

 بدرجة   تدريسها  على   القدرة   وكذا  الدولية  احملاسبية  املعايري   لتطبيق  كافيةلا  اخلربة  األردنية  اجلامعات  يف  احملاسبة
 .املعايري  هذه   جمال  يف   العمل   سوق   يف   اخلرباء  من   فادة االست  يف   ضعف   وجود  رغم   مرتفعة، 

 اخلارجي   للمراجع  املهنية   الكفاءة  حتسني   يف   املستمر   املهين  التعليم  أثر"    مقصع،   حممد  أمحد  حممد  دراسة/  4
 إل   الدراسة  هذه  هدفت  حيث   2009  حلوان،  جامعة  احملاسبة،  يف  ماجستري  مذكرة  ،"  اليمنية  مهوريةجلا  يف

 وتوصل   اليمن  يف   اخلارجيني  للمراجعني  املهنية  الكفاءة   حتسني  يف  وأثره  املستمر  املهين  التعليم  أمهية  على   التعرف
  املهنية  الكفاءة   ولتحقيق   اخلارجي،   املراجع   يف   توفره   واجب  شرط  املهنية  الكفاءة   أن  به  قام   ما   خالل   من   الباحث 
 املعارف   على  وتشتمل  مهامه،  أداء  من  همتكن  مهنية  وقدرات  خبصائص  اخلارجي  املراجع  إنصاف  األمر  يتطلب

 .املهنية  واألخالقيات
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 العلمية وامللتقيات املقاالت  اثلثا :

 املصريف   العمل  مبتطلبات   الوفاء  يف  احملاسيب  التعليم   خمرجات   كفاءة"  التائب،  السالم  عبد  عادل  دراسة/  1
 العام  القطاع  يف  العمل   سوق   مع   تعليملا  خمرجات   تكامل   مؤمتر  ،" واملهنيني  األكادمييني  آراء  وفق  تطويرها   وسبل

 احملاسيب   التعليم   خمرجات   كفاءة   على  التعرف   إل   الدراسة  هذه   هدفت .    2014  ليبيا،   املرقب،   جامعة   واخلاص،
 العمل   مبتطلبات  للوفاء  احملاسيب   التعليم  خمرجات  بتطوير  الكفيلة  السبل  وحتديد  املصريف،  العمل  مبتطلبات  للوفاء

 موظفي   نظر   وجهة   من   املصريف   العمل   أداء  يف   للكفاءة   تفتقر   احملاسيب   التعليم  خمرجات   أن  ل إ   وتوصلت   املصريف، 
 ركزت  الدراسة  هذه  املصريف، العمل  ريبتطو  الكفيلة  السبل حول  واملهنيني األكادمييني بني االتفاق  وأيضا  املصارف،

 . التعليم  خمرجات  تطوير  سبل   حول  واملهنيني  األكادمييني  آراء  على

 التعليم   مبؤسسات   احملاسبة   أقسام   مناهج  يف   اإلسالمية   الصيفة   أو   املالية "  أحممد،   بلعيد   مصطفى   اسة ر د/  2
 ترك   إل  يؤدي  أن  شأنه  من   ما   كل  يف  سامهةملا  إل  الدراسة  هذه  هدفت  ،  2014  ، "ليبيا  يف  والفين  التقين  العال
 بفاعلية   للمسامهة  بليبيا  العايل  التعليم  مؤسسات  ثحو   قانوان،  واملمنوع  شرعا  احملرم  التقليدي   الربوي  ابلنظام  العمل

 الكوادر   ختريج  خالل  من  العمل  سوق  متطلبات   ومواكبة  اإلسالمية  والصريفة  املالية  إل  التحول   عملية  إجناح  يف
 مؤسسات   تواكب   مل   منها  النتائج   من   جمموعة   إل   التوصل  مت  هذا  خالل   ومن   املالية،  جمال   يف  املطلوبة  ةيالبشر 
 مناهجها  والزالت  اإلسالمية  والصريفة   املالية  قطاع  شهدها  الت  اجلذرية   التغريات  ليبيا  يف  والفين  التقين   العايل   مالتعلي

 التدريس   هيئة  ألعضاء  ملحوظ   قصور   وجود   وأيضا   االسالمية،  ة فوالصري   املالية  علوم   على   تعتمد  التعليمية   وبراجمها
 .ليبيا يف  لألستاذ  سيةدريالت  األنصبة   ارتفاع  بسبب   العلمي  البحث   جمال  يف

 تطلعات   يتالئم   مبا  تطويره  ومتطلبات   الليبية   اجلامعات   يف  احملاسيب  التعليم "  لربش،  حممد   منصور   دراسة /  3
 تطويره   وامكانية  احملاسيب  التعليم  واقع   على  التعرف   إل  الدراسة  هذه   تفهد   ،   2013  املرقب،  جامعة  ،"الطالب

 يف   احملاسبة  أبقسام  األخري  الدراسي  الفصل   طالب  رها  ا  ي   كما  للمحاسبة  سيةاألسا  رت  ا  ابملها   الدارسني   لتزويد
 الطالب   تطلعات   يبيل  ال   ليبيا   يف   احملاسيب   التعليم  أن  هي   الدراسة   إليها  توصلت   الت   النتائج   أهم   ومن  ليبيا،

 .احملاسبة  لدراسة  إجيابية وامل  ع   وجود  رغم  الليبية  ابجلامعات  الدارسني

 جودة   بني  احملاسيب  والتأهيل  للتعليم   احلديثة   االجتاهات  تفاعل "  صاحل،   بن  سليمان   هللا  عبد  دراسة/  4
 املال   اإلبالغ  معايي  تطبيق   حنو   التوجه  ضوء   يف   العربية  ابلدول   العمل   سوق   متطلبات  و  احملاسبية  املخرجات
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 ت امهار   لتطوير  إطار  تقدمي   إل   الدراسة  هذه   هدفت   ،   2014  مستغامن،  ابديس  بن  احلميد  عبد  جامعة  ،"الدولية
 املفاهيم  الختيار  صممت   والت  املشاكل،  حتدي  أسلوب  ابستخدام   التمهيدية  تااملقرر   احملاسبة  يف   النقدي  التفكري
 ودراجها   أولوايت  حتديد   على  الطالب  يشجع   والذي  مشرتكة  جتارية  مسألة   على  ينطبق  كما  األساسية  احملاسبية

 على   يشتمل  الذي   الواسع   مبفهومه   احملاسيب   التعليم  تطوير  تبين  أمهية   لإ   وتوصلت   احملاسيب،  التعليم   أهداف   ضمن
 . التعليمية  العملية   وتطوير  البحثية  اجلوانب  تطوير

 السابقة:   دراساتلاملطلب الثالث : عالقة الدراسة احلالية اب

 احملاسيب   العمل   كفاءة   على  وأثرها   واألخالق   احملاسبية  املعايري   بني   الربط   على  الدراسات   من   العديد  قامت 
 للدولة   االقتصادي   الوضع   تطور   على   واألخالق   احملاسبية  املعايري   أثر  يف  أخرى   دراسات  وحبثت   كما   األداء،  وجودة
 .خاص بشكل  والشركة  عام،   بشكل

 وأخالقيات  احملاسبية  املعايري   دور  تناقش  أبهنا  الدراسات  ابقي  عن  تتميز  فإهنا   الدراسة  هلذه   ةبابلنس  أما 
 موثوقية   على  هبا  االلتزام  وأثر  ،(واإلفصاح  والقياس   االعرتاف )  ختص   الت  احملاسبية  للممارسات   بطكضوا  املهنة

 .املالية  البياانت

 التابعة   احملاسبة  كليات   يف  الدراسية،  املناهج   يف   القصور   أوجه  بعض  وجود  الدراسة  هذه  وتناقش  كما 
 . املهنية املنظمات  عن  الصادرة   ةهنيامل  األخالقيات   بتدريس   اهتمامها   حيث   من   األردنية،  للجامعات
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 خالصة الفصل: 

 من خالل دراستنا هلاذا الفصل  تبني لنا  أن للتعليم احملاسيب امهية كبرية يف اجملتمع ومؤشر هام لتطور الدول 
ادوات   وتقدمها  فهو يهدف ال خرجيني مؤهلني من اجل تطوير مهنة احملاسبة وحماكاهتا للمعاير العاملية ملا هلا من

ث واملذخل ومذاخل تتمثل يف اخلطة التدريسية واهليئة التدريسة  والبيئة التعليمية  ومذخلني مها املذخل احلدي
 التقليدي 

ها يف الوسط احملاسيب املهين من اجل احملافظة على مهنة احملاسبة يلكما هناك أيضا  قواعد واخالق متعارف ع
الق يعترب اخلروج عن املهنة . وشرفها ألن اإلخالل هبذه القواعد واالخ
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 متهيد 

 ت التعليم احملاسيب  أخالقيابعدما تطرقنا يف الفصل األول إل األدبيات النظرية الت يدور مضموهنا حول  
وفق إجراء دراسة ميدانية  الدراسات السابقة املتعلقة هبذا املوضوع ، سنحاول يف هذا الفصل    و  وسلوكيات املهنة
النظرية العملية  املفاهيم  والقوانني  احملاسبة  والتشريعات  مهن  أكادميي وممارسي  مت   بوالية  عينة من  وعليه   ، غرداية 

 تقسيم هذا الفصل إل مبحثني كالتايل: 

اإلجراءات املنهجية للدراسة التطبيقية ، حيث جملتمع وعينة الدراسة  تقدمي عام    يتناول  األول :   املبحث
األدوات اإلحصائية اسة ، أداة الدراسة  و فيه إل اإلطار املنهجي للدراسة ويشمل منهج و جمتمع الدر يتم التطرق  
 .، صدق وثبات أداة الدراسةاملستخدمة  

نتائج الدراسة وتفسريها من خالل وصف خصائص وحتليل  ستعراض  له إلالخ تطرقنا من    املبحث الثاين : 
ختبار الفرضيات إ  مناقشة نتائج الدراسة من خالل    يلها  ، ويف األخري جمتمع الدراسة ، عرض نتائج الدراسة وحتل

 وتفسري نتائجها .  
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة التطبيقية : األولبحث امل
،و   الباحث  يتخذها الت اإلجرائية ابخلطوات مرهونة دراسة أي نتائج  ىتبق          امليدانية  دراسته   هذا يفيف 
 اإلحصائية و األساليب الدراسة أداة،    جمتمع الدراسة و  منهج  حتديد  خالل من هلذه اإلجراءات  طرقسنت بحثامل

طلب الثاين فسنتطرق إل عرض ملأما يف ا  ،وهذا ضمن املطلب األول،  البحث أداة ثبات و صدق ،املستخدمة
 الدراسة امليدانية .      نتائج  وحتليل

 ستخدمة يف الدراسة الطريقة و األدوات املاملطلب األول:  
سنقوم من خالل هذا املطلب عرض منهج الدراسة املستخدم، و جمتمع الدراسة و عينتها، و األدوات املستخدمة 

فحص صدق أداة الدراسة و   و املعاجلة اإلحصائية املستخدمة و  ، تيف الدراسة و مصادر احلصول على املعلوما
 .إثباهتا

 الفرع األول: طريقة الدراسة 
 طريقة الدراسة اإلطار الذي سنقوم من خالله جبمع املعلومات املناسبة وتنظيمها للوصول إل النتائج املتوقعة   تعترب

 من هذه الدراسة . 
 أوال: منهج الدراسة امليدانية : 

أما جأ من   الدراسة،  من  النظرية  اجلوانب  الوصفي ملعاجلة  املنهج  إستخدام  الدراسة مت  أهداف  ل حتقيق 
امليد  طرياجلانب  أبنه  يعرف  والذي  احلالة  دراسة  أسلوب  استخدمنا  فقد  الدراسة  من  تتناول اين  البحث  يف  قة 

الب يف جمرايهتا و يستطيع طلظواهر و ممارسات موجودة متاحة للدراسة و القياس كما هي دون تدخل اإحداث و 
ودورها   التعليم احملاسيببعاد  الباحث أن يتفاعل معها فيصفها مث حيللها، حيث هتدف هذه الدراسة إل دراسة " أ

" من خالل مجع البياانت عن طريق أداة   غرداية  على عينة من ممارسي املهنة وأكادميي بوالية  أخالقيات املهنةيف  
  ا هلذا الغرضهماالستبيان الت مت تصمي

 اثنيا: جمتمع و عينة الدراسة 
خرباء حماسبني ، بني  مهين   50  اسبة بوالية غرداية حوايل للمهنيني املمارسني ملهنة احمليبلغ العدد اإلمجايل           

 فقد إخرتان  يف هذه الدراسة العينة ومنهم أساتذة جامعيني كأكادميني    ، حمافظي حساابت ، حماسبني معتمدين  
بنفس  القصدية   والتدقيق  احملاسبة  إضافة إل مكاتب   ، واحملاسبة  املالية  غرداية يف ختصصات  من جامعة  أساتذة 

قمنا  الوالية اإلستبيان   وقد  إلستمارة  املباشر  التسليم  طريق  عن  ذلك  عليهم   اإلستبيان  إستمارات  بتوزيع 
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من اجملتمع اهلدف و قد  % 85ـ حوايل تقدر  املقابالت الشفوية ، لتكون بذلك نسبة عينة الدراسة و للمستقصى 
 ذلك يلخصه اجلدول التايل : كل    إستمارة و 33مت إسرتجاع  

  يوضح حصيلة إحصائية إستمارات اإلستبيان :التايل  اجلدول
 االستبيان   إستمارات إحصائية   : (1-2)جدول رقم  

 جمتمع الدراسة  

 ( والية غرداية)

عدد  
مفردات  
 اجملتمع 

ستمارات  اإل
 ةعز املو 

ستمارات  اإل
 املسرتجعة 

ستمارات  اإل
 القابلة للمعاجلة 

 نسبة التغطية 

 %  50 01 01 02 02 خبي حماسيب

 %62.5 15 16 19 24 اابت ظ حسحماف

 %63.64 07 07 09 11 حماسب معتمد 

 %77.78 07 07 09 13 أستاذ أكادميي 

 %60 33 33 39 50 اجملموع 

 الدراسة  نتائج   ىلع  ابالعتماد   بنيالطال  إعداد  من :  ملصدرا
لنا أن (1-2)من خالل اجلدول رقم   بــ املوزعة   ستماراتلإل اإلمجايل العدد ، يتضح   ستمارة،إ 39 قدر 

نسبة    33منها   ميثل  ما  وهو  إسرتجاعها  مت  قدرت %   00. 66إستمارة  حني  يف  اإلمجايل،  العينة  حجم  من 
من العدد الكلي   وابلتايل مت إلغاءها   %  12.00  ةما ميثل نسب  وهو   اتإستمار   06بــ  املسرتجعة  اإلستمارات غري  

لإلستعمال  املوزع الصاحلة  لإلستمارات  اإلمجايل  العدد  بــ    ليصبح  إجاابت   ستمارة إ 33يقدر  على  اإلعتماد  مت 
 . أفرادها للتوصل إل النتائج املتوقعة من الدراسة  

  1تعريف املهن املدروسة حسب موضوع الدراسة: 
 تـنظـيم   مـهـمـة  مـسـؤوليـته  وحتت  اخلـاص  بـاسـمه  عـاديـة  بـصـفـة  ميـارس   شـخص  كل:    يبتعريف اخلبي احملاس -

 الـتـي   احلـاالت   فـي  والـهــيـئـات  للمؤسسات  احلساابت  أنواع  ومــــخـــتــــلف  احملـــاسبة  ليلـوحت   وتـقـومي  وفـحص 
 

، اجلريدة    يتعلق مبهن اخلبي احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد،  2010يونيو  29، مؤرخ يف   01-10قانون رقم  - 1
 . 09، ص 07، ص   06 ، ص  2010يوليو  11صادرة يف ، ال  42الرمسية العدد 
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 األحكام  مراعاة  مع  ويؤهل.  احلساابت  خلربة   ة يد تعاق  بصفة   املهمة   هبذه   تكلفه  والـت   الـقـانــون  عـلــيـهــا   نص
 ومـــــركـــزة   مبسك  أيــــضــــا  احملـــــاسب  اخلبري   ــومـقــيـــ .    احلساابت   حمافظ  وظيفة  ممارسة   القانون  هذا  يف  الواردة
 . عمل   عقد  هبا   يربطه  ال الت  واهليئات  املؤسسات   حماسبة   وجتــمــيع  ومــراقــبـة وضــبط وفــتــح

  صـحـة  عـلى  املصادقة   مهمة  مسؤوليته   اخلـاص وحتت   إبمسه   عـاديـة   بـصـفـة  ميارس   شخص   : كل   يف حمافظ احلساابت ر عت -
 به.   املعمول ألحكام التشريع  ومطابقتها وإنتظامها واهليئات  حساابت الشركات 

 إبمسه   عادية   ةصف ب  ميارس   الذي ,    املهين   القانون  هذا  مفهوم   يف   معتمدا   حماسبا يعد: املعتمد  احملاسب  مهنة  -
 الت   تاهليئا  او  الشركات  و   التجار   وحساابت   ةحماسب  وضبط   وفتح   مسك   مهمة ,    همسؤليت  وحتت   اخلاص
 . خدماته  تطلب

 10/01/من القانون  06املادة رقم   -
اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد بعد االعتماد وقبل التسجيل  يف املصف الوطين او يؤدي  

 الوطنية او يف املنظمة الوطنية وقبل القيام أبي عمل اداء اليمني امام اجمللس القضائي املختص اقليميا  يف الغرفة 
 حملل تواجد العبارات التالية 
اقو  ان  العظيم  اقسم ابهلل  املهنة )  اكتم سر  وان  وظيفت  اخلص يف اتذيت  ان  واتعهد  قيام  احسن  بعملي  م 

 رتف الشريف وهللا على مااقول شهيدة ( واسلك ىف كل االمور سلوك املتصرف احمل

  امليدانية الثاين: أداة الدراسة    املطلب

امل هذا  خالل  من  املعتمدة سنقوم  األدوات  طريق  عن  املعلومات  مجع  لكيفية  التطرق  وطرقة   طلب  الدراسة  يف 
 احلصول على املعلومة. 

 أداة الدراسة أوال:    
و مجع آراء و إجاابت أفراد العينة   إلستقصاء ستبيان كأداة ستمارة اإلإيف مجع املعلومات على  مت اإلعتماد 

 مبوضوع الدراسة.   املرتبطة  األبعادالعام الذي حيكم جممل    حىت يتسىن لنا إبراز وجهات نظرهم حول اإلطار
 اثنيا: إعداد إستمارة االستبيان     

أجل   ومن  البحث  أداة  التوجيهي إلختيار  املسار  الدراسة هي  طبيعة موضوع  الغرض  تعد  مت هذا  فقد 
تصميمه   و  (01ق رقم  أنظر امللح )  اللجوء إل مجع البياانت األولية من خالل االستبيان كأداة رئيسية للبحث

الدراسةخصيصا   وأهداف  يتوافق  على  إعتما  مبا  لدا  إستنادا  و  املذكرة  على  املشرف  األستاذ  بعض توجيهات 
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ت تعكس لت إستمارة اإلستبيان على عدد من العبارات الالدراسات السابقة ذات صلة مبوضوع دراستنا وقد مش
أسئلتها و  الدراسة  الدر ،  أهداف  فرضيات  )بناءا على  التابعة  ومتغرياهتا  احملاسبةاسة  واملستق  أخالقيات مهنة  لة ( 

   ، ولقد قسم هذا اإلستبيان  إل جزئني رئيسيني كما يلي:لإلجابة عنها من قبل املبحوثني  (التعليم احملاسيب)
 : لتاليةاالشخصية والوظيفية  املتغريات  وتشمل    ينةالعاد  ألفر   العامة اخلصائص    :األولاجلزء  

 .   ملشاركة يف الندوات والدورات العلمية( ، ا، املشاركة يف املواد التدرسيسة  اخلربة،  العلمي  املؤهل   ) اجلنس،  
 التايل:   مقسمة على النحوختص متغريات الدراسة فقرة     17يتضمن    :اجلزء الثاين

اإللتزام ر على  الت هلا دو   التعليم احملاسيب أبعاد  ( فقرة تقيس  12(: يتضمن )مستقلمتغري    )   التعليم احملاسيب -
 من خالل:   أبخالقيات املهنة

  ؛ ( فقرات04)  حيتوى على احملاسيب  برامج التعليم   ▪
  ؛( فقرات03)  على   الواقع العملي للتعليم احملاسيب  حيتوي ▪
  ؛فقرات  (05)  حيتوي على املهنة  مكانة أخالقيات ▪
حمل  خالقيات املهنة ألفراد العينةاإللتزام أبتقيس درجة  ات( فقر 5)متغري اتبع(: يتضمن ) أخالقيات املهنة -

 .هلا اإلحصائية املعاجلة تسهيل أجل من ومغلقة  حمددة أجوبة هلا األسئلة ممعظحيث كانت   .   الدراسة
 يدانية   : إجراءات الدراسة املالفرع الثاين

 : بياناألساليب و الربامج اإلحصائية املستخدمة يف حتليل نتائج االست  -1
األساليب اإلحصائية املناسبة لدراسة واإلجابة على إشكالياهتا فقد مت استخدام العديد من  ا  أهدافلغرض حتقيق  

 ،  الئمته ملثل هذه الدراسةوهذا نظرا مل  SPSS _V.25  ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
 التالية: ستخدام األساليب اإلحصائية  إوحماولة احلصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان و 

عرفة توجه إجاابت أفراد  مل  ،ان يستباإل  ؤشرين يف كافة عباراتعتماد هذين املإمت  :  يةالتوزيعات التكرارية والنسب -
 لكل متغري؛  إل إمجايل العينة  ابلنسبة  العينة

 إلجاابت الوسط احلسايب ستخدامإ ويتم ستخداماإ األوسع   املركزية النزعة مقاييس من  يعترب:  احلسايب لوسطا -
 ؛العينة  أفراد عند  الفقرة أمهية مدى عن يعرب ألنه ستبيان اإل عن املتغري الواحد يف الدراسة عينة

 عينة  مفردات إجاابت شتتت وبيان  لقياس ستخدمت الت  التشتت مقاييس من مقياس :املعياري حنرافاإل -
 ؛احلسايب  وسطها حول الدراسة

 لعالقة الت تربط حماور الدراسة؛ : ملعرفة نوعية وإجتاه امعامل اإلرتباط "بيسون"   -
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 ؛ستبيان فقرات اإل ثبات لقياس  :خ  معامل ألفا كرونبا  ختبارإ -
مقياس ليكارت اخلماسي   و قد مت إعداد األسئلة على أساس:    درجات املوافقة على إجاابت اإلستبيان -2

جل أل ستبيان  لة املوجودة يف اإلالذي حيتمل مخسة إجاابت، و هذا من أجل إبراز آراء أفراد العينة يف خمتلف األسئ
 كما هو مبني يف اجلدول التايل:   اإلجاابتخمتلف  تسهيل ترميز  

 مقياس ليكارت اخلماسي :(2-2اجلدول رقم )

 غي موافق بشدة  غي موافق حمايد موافق موافق بشدة  التصنيف 

 1 2 3 4 5 الدرجة

،   1، اجمللد   1، الطبعة  IBM-SPSSستخدام ستدالل إبالوصفي و اال اإلحصاء مقدمة يف عز عبد الفتاح،  :     املصدر 

 .   540ص،   2008وارزم العلمية ، اململكة العربية السعودية،  دار خ
 مقياس التحليل:  -3

عن طريق حتديد الفئة الت يقع   منخفض أو    مرتفععة كل سؤال عند التحليل  تحديد طبييستخدم هذا املقياس ل
 :   ذلك من خالل  م حسابتي فيها قيمة املتوسط احلسايب، و 

 ملقياس ليكرت املستخدم )اخلماسي( املدى    تم عن طريق حساب والت ت  حدود الفئات  ▪

 4=  1-5 القيمة الصغرى =   –دى = القيمة الكربى  امل
 عبارة عن املسافة احملسوبة بني درجة إجابة وأخرى والذي حيسب كاآليت : طول الفئة وهو   ▪

 0.8=  4/5=   = املدى/ عدد األوزان  طول الفئة 
فق بشدة ، موافق ، حمايد ، غري موافق ، عري موافق إطالقا ( مقياس مبا أن املتغري الذي يعرب عن اخليارات )موا  

رب عن أوزان اخليارات ، نقوم حبساب املتوسط احلسايب )املتوسط املرجح( ترتييب واألرقام الت تدخل يف الربانمج تع
ل و يتم األو   للمجاليتم إضافة طول الفئة  سايب حسب درجات اإلجاابت  حلساب جمال املتوسط احل  ، وبذلك  

 ذلك: واجلدول التايل يوضح    جمال، ذلك يف كل مرة وصوال إل آخر  
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 ت اإلستبيان ( : مقياس حتليل إجااب 3 -2)اجلدول رقم  

 مستوى املوافقة  جمال املتوسط احلسايب العبارات درجة اإلجابة 
 منخفض جدا  [ 1.79−   1] غري موافق بشدة  1
 منخفض  [ 2.59  – 1.80] غري موافق 2
 مرتفع إل حد ما  [ 3.39  – 2.60] حمايد 3
 مرتفع [ 4.19−  3.40] موافق 4
 مرتفع جدا [ 5−   4.20] موافق بشدة  5

 ني الطالبن إعداد  : م  املصدر 

 صدق وثبات النموذج اإلحصائيإختبارات لث:  املطلب الثا
ذة من جامعة  ستبيان مت طرحه على جمموعة من األساتاإل إستمارة  وتوزيع  رض  قبل ع:      الصدق الظاهري  -أوال

العبارات    اإلدارة والتسيريغرداية متخصصني يف   التأكد من صحة  ريقة ط   ، (  02أنظر امللحق رقم  )  من أجل 
منهجية  ،صياغتها   اإل  كذلك  شكل  و و  األخ  ستبيان،  اإل  ذبعد  قمنبعني  والتوصيات  النصائح  خمتلف  ا عتبار 

 ومن مثة توزيعه .   ستبيانإبعداد الشكل النهائي لإل

 : والصدق  الثبات معامل  قياس    -اثنيا
سة أن يعطي النتائج حيث يقصد بثبات أداة الدرا،  ستبيان مدى جتانس نتائج الدراسة يعكس صدق وثبات اإل

م معامل الثبات الذي عيد تطبيق االستبيان على نفس العينة يف نفس الظروف، لذلك قمنا ابستخدا أنفسها إذا  
املستجوبني، وكذلك من أجل   أسئلة االستبيان والتأكد من مصداقيةللحكم على ثبات    " آلفاكرونباخ "   يسمى

ثوقية النتائج، وعند تطبيق هذا املعامل جيب أن تكون قيمته مو  قياس مدى توافق اإلجاابت مع بعضها البعض و
 . ن ستبياثبات وصدق اإل  اختبار ، واجلدول التايل يبني لنا  نتائجحىت نستطيع احلكم مبوثوقية ال 0.60أكرب من  

 الثبات حملاور اإلستبيان  ختبارإ( : يوضح  4-2اجلدول رقم )

 امل الصدق مع قيمة معامل الثبات  عدد األسئلة  احملور/البعد

 0.830 0.669 04 األول بعد  ال

 0.702 0.493 04 الثاين بعد  ال
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 0.833 0.695 04 الثالثبعد  ال

 0.798 0.637 12 األولور  احمل

 0.704 0.497 05 الثاينور  احمل

 0.781 0.661 17 احملور الكلي لإلستبيان 

 .   SPSSعتمادا على خمرجات برانمج  إ   الطالبني من إعداد  املصدر : 
هذا   حساب  مت  أنه  )آلفا كرونباخ(  والثبات  الصدق  معامل  إلختبار  أعاله   املوضح  اجلدول  خالل  من 

،    (03أنظر امللحق رقم  )  قة مبتغريات الدراسةلل لكل بعد من أبعاد الدراسة ابإلضافة إل كل احملاور املتعاملعام
التعليم   ين معامالت الثبات للمحور   بلغت  ( ، كما 0.661لالستبيان بلغ )  كلي أن معامل الثبات ال  كما نالحظ 

)و   احملاسيب املهنة  و)0.637أخالقيات  التوايل      (0.497(  الثبات فاقت    حيثعلى  ملعامل  املقبول  األدن  احلد 
وهذا ما يدل   ( ،10.63  –  0.493قد تراوحت ما بني )  التعليم احملاسيببعاد املتعلقة مبحور  ، وكذا األ(%  60)

، حيث أن إستمارة   امليدانية  دراسةال عليه يف    عتماداإل لتطبيق على عينة الدراسة أي ميكن  ستبيان صاحل لأن اإل
ول على نفس النتائج املتحصل عليها سة لو مت توزيعها على نفس اجملتمع يف فرتة الحقة سيتم احلصإستبيان الدرا

  0.781كلي لإلستبيان والت بلغت  كما كانت نتائج معامل الصدق   كلها مرتفعة جدا  وخاصة ابحملور ال  حاليا ، 
  ، ألجله  وضع  ما  يقيس  الدراسة  إستبيان  أن  يعين  ما  اوبذلك  وهذا  مت  و لتأكد  فقد  صدق  فقرات ثمن  بات 

 .اإلستبيان 

 البياانت للتحليل اإلحصائي  إختبار مالئمة  -اثلثا
الط  التوزيع  إختبار  إبجراء  قمنا  فقد  الدراسة  هذه  نتائج  موضوعية  من  التحقق   بيعي لغرض 

"Kolmogorov-Smirnov   "    وذلك قصد التحقق من خلو بياانت الدراسة من املشاكل اإلحصائية الت
توزيع غري طبيعي فقد ينتج عن هذا إرتباط   ؤثر سلبا على نتائج إختبار فرضيات الدراسة ، ففي حالة وجود قد ت

( ، لذا يشرتط هذا اإلختبار توفر التوزيع الطبيعي غري حقيقي بني متغريات الدراسة )املتغري التابع ، املتغري املستقل
 لدراسة وإعطائها تفسريا دقيقا . يف البياانت  قصد القدرة على التنبؤ ابلظاهرة حمل ا

 .< α )"  (0.05مستوى داللة     بياانت الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي عند  أبن" والت تنص  :اإلختبارفرضية  
 : اجلدول التايل يوضح لنا ذلكو (  K.S)توزيع الطبيعي  ا إبختبار الوللتحقق من صحة هذه الفرضية قمن
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 يعي ملتغيات الدراسةالتوزيع الطب( : يوضح  5-2اجلدول رقم )

 النتيجة  ملعنوية مستوى ا قيمة اإلختبار  املتغي  الرقم
 يتبع التوزيع الطبيعي  0.182 0.128 املتغري املستقل )التعليم احملاسيب( 2
 يتبع التوزيع الطبيعي  0.131 0.135 ع )أخالقيات املهنة( املتغري التاب 1

 .  SPSSات برانمج  إعتمادا على خمرج  الطالبني من إعداد  املصدر : 
، فإنه   لنا نتائج إختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسةيوضح  ، والذي  ابلنظر إل معطيات اجلدول أعاله          

داللة   طبيعية  يتضح  < α )  (0.05  عند مستوى  الدراسة كانت  متغريات  توزيع مجيع  رقم   أن  امللحق  )أنظر 
ئيا ( وهو املستوى املعتمد إحصا0.05كل اإلجاابت كانت أكرب من )إبعتبار أن نسب التوزيع الطبيعي ل  ، (04

فرضية   قبول  يتم  وابلتايل   ، الدراسة  هلذه  اإلحصائية  املعاجلة  الدرايف  هذه  بياانت  أبن  تتوزع  اإلختبار   توزيعا سة 
 طبيعيا. 
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 املبحث الثاين : حتليل ومناقشة نتائج الدراسة 
امليد  الدراسة  نتائج  ومناقشة  حتليل  آراءسيتم  وقياس  معرفة  خالل  من  واإلخ  انية  العينة  أفراد  تبارات إجتاهات 

الدراس أهداف  لتحقيق  تقودان  الت  الدراسة  نتائج  إل  للوصول  األخرى  فرضيات اإلحصائية  نفي  أو  إثبات  و   ة 
 .الدراسة

 الدراسة عينة خبصائص املتعلقة النتائج :املطلب األول
ا التكرارات  املطلب  هذا  خالل  من  واملتمثسنعرض  العينة  ألفراد  العامة  اخلصائص  حول  والنسبية  يف  ملطلقة  لة 

 . (  05أنظر امللحق رقم    للتفصيل )    ص الشخصية  وكذا اخلصائص املهنيةاخلصائ
 ة الفرع األول : اخلائص الشخصي 

 .تغري اجلنس ومتغري املؤهل العلميتتضمن اخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة واملتمثلة يف م
 غي اجلنس مت  -1

 :  سب متغري اجلنسيع عينة الدراسة حيوضح اجلدول التايل نتائج توز 
 ( : توزيع عينة الدراسة حسب متغي اجلنس6-2اجلدول رقم )

 ار النسيب التكر  التكرار املطلق اجلنس
 %93,9 31 ذكر

 %6,1 2 أنثى

 %100 33 اجملموع 

 .  SPSSبرانمج    بناء على خمرجات   الطالبني من إعداد  املصدر : 
والنسبية ألفراد العينة املدروسة حسب متغري اجلنس، حيث نالحظ أن التكرارات املطلقة    يوضح لنا اجلدول أعاله

فقد كانت   نسبة اإلانثأما  ،    فرد  31  يقابلأي ما     %93.9متثل    أغلب أفراد عينة الدراسة كانوا ذكورا بنسبة
والت   ةضئيل يعادل    %6.1بلغت    جدا  ما  ونظرت،  2فردين    أي  سابقا  احمللي  اجملتمع  طبيعة  إل  راجع  ه وهذا 

 الشكل املوايل يوضح لنا نتائج ذلك:و ،  التقليدية للعمل النسوي
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 ينة الدراسة حسب متغي اجلنس ( التوزيع التكراري ألفراد ع1-2الشكل رقم )
 

 
 .  SPSSو    Excelجات برانمج  بناء على خمر   الطالبني من إعداد  املصدر : 

 العلمي:   املؤهلمتغي   -2
 : العلمي  املؤهلجلدول التايل نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغري  يوضح ا

 املؤهل العلمي ب متغي  ( : توزيع عينة الدراسة حس7-2اجلدول رقم )

 التكرار النسيب  التكرار املطلق املؤهل 

 9,1% 3 ليسانس 

 57,6% 19 ماسرت

 6,1% 2 ي ماجيست

 24,2% 8 دكتوراه

 3,0% 1 غي ذلك 

 %100 33 اجملموع 

 .  SPSSبناء على خمرجات برانمج    الطالبمن إعداد  املصدر : 
العلمي، حيث كانت أغلبية العينة   املؤهل ع عينة الدراسة حسب متغري  يبني لنا اجلدول املوضح أعاله توزي          

على شهادا احلاصلني  ماسرت من   قدرها    وذلك   ة  ناإلمجايل    العينة  حجم  من     %57.6بنسبة  تليها  مث  سبة ، 
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 %  6.1  بلغت فقد  شهادة ماجيستري  احلاصلني على  نسبة  ، أما     %24.2تبلغ  دكتوراه  ل  شهادة  احلاصلني على  

على     %  3.0و     %9.1  ليسانس و على شهادات أخرى كانت نسب تكرارهم  احلاصلني على شهادات  ، و 
وهبذ   الرتتيب   أغلب  ،  أبن  القول  ميكن  مهنا  أو  أكادميني  سواء  املهنة  على يني كانوا  ممارسي  احلاصلني  من 

الشهادات    اجلامعية  الشهادات   ماسرت وابألخص  من   شهادة  ميكننا  ما  إ  وهذا  الدراسة اإلطمئنان  عينة  أن  ل 
 : شكل التايل يوضح لنا ذلكال   ،  ستتمكن من فهم األسئلة وابلتايل احلصول على نتائج معربة أكثر للواقع العملي 

 ي ألفراد عينة الدراسة حسب متغي الدرجة العلمية ( التوزيع التكرار 2-2الشكل رقم )

 

 .  Excelاء على خمرجات برانمج  بن  الطالبمن إعداد  املصدر : 

 املهنية   اخلصائص:  الفرع الثاين

الد  عينة  ألفراد  املهنية  اخلصائص  متتضمن  من  واألكادمييةراسة كل  املهنية  اخلربة  املشاتغري  متغري  العلمية ،  ركات 
 واملهنية 

 : اخلربة املهنية واألكادمييةمتغي   -1
 :اخلربة املهنية واألكادمييةحسب متغري  يوضح اجلدول التايل نتائج توزيع عينة الدراسة 
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 اخلربة : توزيع عينة الدراسة حسب متغي    ( 08-2اجلدول رقم ) 

 التكرار النسيب  التكرار املطلق رتة الزمنية الف

 أقل
 وات سن  05من    

9 %27,3 

 45,5% 15 سنة   10 -06من  

 27,3% 9 سنوات  10أكثر من  

 33   اجملموع 

 

100% 

 .  SPSSبناء على خمرجات برانمج    طالبني المن إعداد  املصدر : 
لنا اجلدول أعاله             الدراسة حسب متغرييوضح  عينة  املهنية واألكادمية  توزيع   ، حيث نالحظ أن   اخلربة 

 %45.5من الرتتيب الزمين لسنوات اخلربة لدى أفراد العينة املدروسة حصل على أعلى نسبة تكرار بـ    الفرتة الثانية

الثالثة كان هلما نفس نسب التكرار بنسبة    األول الفئتني    فرد من إمجايل أفراد العينة ، أما   15ل  وهو ما ميث   و 
مقبولة على مهنية    األفراد املبحوثني هلم خربةد من كل فئة ، أي أن  افر أ   09لكل فئة منهما أي ما ميثل     27.3%

وكذا احللول لبعض صعوابت ومعوقات العمل   كنهم من املعرفة اجليدة إبجراءات وظروف العملالعموم ، وهذا مي
للطلبة اجلامعيني أو يف نقل خرباهتم  على مسامهتهم    اهليئات الوصية ابإلضافة إل إمكانية إعتماد    ابمليدان العملي

 تائج ذلك من خالل الشكل التايل : ، وميكن توضيح ن  اجلدداملهنيني    نيللمرتبص
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 اد عينة الدراسة حسب متغي سنوات األقدمية ( التوزيع التكراري ألفر 4-2الشكل رقم ) 
 

 

 .  SPSSو    Excelبناء على خمرجات برانمج    الطالبني من إعداد  املصدر : 
 : والعلميةت املهنية متغي املشاركا  -3

 ؟   تدريسية  مادة أي  إعداد  يف   شاركت  هل :    السؤال األول التايلولقياس هذا املتغري مت طرح  

 ية املشاركة يف إعداد مادة تدريس حول املستجوبني آراء ابجتاه املتعلقة النتائج( :   09-2اجلدول رقم )

 ؟   تدريسية   مادة  أي   إعداد  يف شاركت  هل

 التكرار النسيب  تكرار املطلقال درجات اإلجابة 

 60,6% 20 نعم 

 12,1% 4 أحياان

 27,3% 9 ال

 %100 33 اجملموع 

 SPSSاد الطالبني ابإلعتماد على خمرجات برانمج  : من إعد   املصدر 
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 ينة الدراسة قاموا ابملشاركة يف إعداد مواد تدريسيةيتضح لنا من خالل معطيات اجلدول أعاله أن أغلب أفراد ع
فرد من إمجايل أفراد العينة ، يف حني أن األفرد املبحوثني الذين   20أي ما يقابل     %  66.6نسبة بلغت  وذلك ب

لألفراد الذين مل    %  27.3و     %  12.1أحياان يف إعداد املواد التدرسية فقد بلغت نسبة تكرارهم  يشاركون  
راد ممارسي املهنة وكذا األساتذة األكادميني هلم  إعداد املواد التدريسية ، وهذا ما يشري إل أن أغلب األفيشاركو يف

 نا نتائج ذلك : دور مهم يف إعداد املواد الدراسية ، والشكل املوايل يوضح ل 
 مواد تدرسيسة املشاركة يف إعداد  ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغي  5-2الشكل رقم ) 

 

 .  SPSSو    Excelبناء على خمرجات برانمج    ني الطالبداد  من إع املصدر : 
 دورة علمية حول التعليم احملاسيب ؟ هل قمت ابملشاركة يف ندوة أو  :  ابلنسبة للسؤال الثاين  

 العملية   اتاملشارك لحو  املستجوبني آراء ابجتاه املتعلقة النتائج( :   10-2اجلدول رقم )

 ية حول التعليم احملاسيب ؟هل قمت ابملشاركة يف ندوة أو دورة علم 

 التكرار النسيب  التكرار املطلق درجات اإلجابة 

 63,6% 21 نعم 

 36,4% 12 ال

 %100 33 موع اجمل

 SPSS: من إعداد الطالبني ابإلعتماد على خمرجات برانمج    املصدر 
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لندوات والدورات العلمية والت املوضح أعاله نتائج أفراد العينة املتعلقة مبشاركاهتم يف ايتضح لنا من خالل اجلدول  
والدورات العلمية الت تقام   هلم مشاركات يف خمتلف الندوات  %  63.6إتضح أن أغلب أفراد العينة مبا يقدر بـ  

والشكل ،  وتوسيعها يف جمال احملاسبة  ارفهمابجلامعات أو اهليئات املهنية وهذا ما يعكس مدى إهتمامهم بتنمية مع
 :  ذلكالتال يوضح لنا نتائج  

ي ألفراد عينة الدراسة حسب متغي املشاركة يف الندوات والدورات ( التوزيع التكرار 6-2الشكل رقم ) 
 مية العل 

 

 SPSS: من إعداد الطالبني ابإلعتماد على خمرجات برانمج    املصدر 

 أداة الدراسة حاورمب  املتعلقة النتائج :  طلب الثاينامل

ا إجاابت سيتم  مستوى  لتحديد  املعيارية  واإلحنرافات  احلسابية  املتوسطات  إل  الفرع  هذا  خالل  من  لتطرق 
 .   فقرات اإلستبيان   املستجوبني حول

 التعليم احملاسيب يف اجلزائر  : احملور األول  -أوال  

 :األولالنتائج املتعلقة ابلبعد    -1

 االستبيان :  من األول احملور أسئلة البعد األول من  ولح إليها التوصل مت  الت النتائج التايل اجلدول يوضح
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 األول  بعدالستجوبني حول فقرات  ( : النتائج املتعلقة إيجتاه آراء امل11-2اجلدول رقم )

 برامج التعليم احملاسيب -1
املتوسط   العبارة  الرقم

 احلسايب 
اإلحنراف  

 عياريامل
مستوى  
 اإلجابة 

 الرتتيب 

  يف  كايف  احملاسبية املقاييس راتملقر  احملدد  الساعي احلجم 01
 الطلبة  تكوين 

 4 منخفض  0.84 2.30

  بني  توازن  موضوعات  على احملاسبية املقررات تتضمن 02
 احملاسبة.  ملهنة واألخالقية املهنية  املمارسات

مرتفع إل   1.04 2.70
 حد ما 

2 

  احملاسيب التعليم بربامج اإللتحاق متطلبات  بني  قتواف هنالك  03
 العمل  وسوق  اجلزائرية ة اجلامع يف

 3 منخفض  0.93 2.48

  التطبيقي واجلانب للمقاييس  النظري  احملتوى بني  توازن  يوجد 04
 اهل

مرتفع إل   1.10 2.82
 حد ما 

1 

مرتفع  0.70 2.57 اجملموع العام للبعد األول 
إىل حد 

 ما

- 

 .  SPSSو    Excelبناء على خمرجات برانمج    الطالبني من إعداد  صدر :  امل ر :  املصد
من يتضح من خالل اجلدول أعاله آراء أفراد عينة الدراسة حول البعد األول )بعد برامج التعليم احملاسيب(  

ض ( حمور التعليم احملاسيب( ، حيث نالحظ أن فقرات هذا البعد تراوحت مستوايت اإلجابة به بني درجة )منخف
وهو يوافق درجة    2.57لبعد على متوسط حسايب يقدر بـ  ودرجة )مرتفع إل حد ما( وقد بلغ اجملموع العام هلذا ا

، يف حني تراوحت قيمة املتوسط  0.70ية لذات البعد مرتفع إل حد ما ، كما بلغت قيمة اإلحنراف املعياري الكل
( على 06( و الفقرة رقم )03من نصيب الفقرة رقم )( والذي كان  3.79-2.72احلسايب بني الفقرات ما بني ) 

( ، والذي كان من 2.82-2.30ما اإلحنراف املعياري فقد تراوحت قيمته بني فقرات هذا البعد ما بني )، أالتوايل
، وعلى العموم ميكن القول أبن برامج التعليم احملاسيب يف ( على التوايل04( والفقرة رقم )01رقم )  نصيب الفقرة 

ه زود الطالب مبختلف املعارف النظرية الت متكنمعات اجلزائرية تبدو أبهنا ليست عند املستوى الكايف الذي ياجلا
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لطالب اجلامعي من قسم احملاسبة قد جيد صعوبة هو واقعي بعد خترج ا  ، وهذا ما من تطبيقها على امليدان العملي
،  إذ جيب موجود و ما هو معمول به ميدانيا  ما هو  وإختالف كبري يف أرض الواقع بني ما مت دراسته نظراي وبني

ات أخرى وتوسيع معارفه النظرية من خالل املشاركة يف خمتلف املناسبات العلمية ذات صلة ابملواضيع توفر مهار 
 . (06)أنظر امللحق رقم ،    هذا حسب آراء أفراد العينةاحملاسبية و 

   :النتائج املتعلقة ابلبعد الثاين  -2

 :اإلستبيان  من األول  احملور البعد الثاين منأسئلة   حول إليها التوصل مت  الت النتائج التايل اجلدول ضحيو 

 األول  بعدالحول فقرات  ( : النتائج املتعلقة إيجتاه آراء املستجوبني  12-2اجلدول رقم )

 واقع التعليم احملاسيب   -2
املتوسط   العبارة  الرقم

 احلسايب 
اإلحنراف  
 املعياري

ستوى  م
 اإلجابة 

 الرتتيب 

  للمعايري ومساير  متطور   زائريةاجل اجلامعة يف  احملاسيب التعليم 05
 العاملية 

 4 منخفض  1.09 2.55

  جماالت  كافة   يف  الطلبة قدرات يعزز احملاسيب  اجلامعي  التعليم 06
 واخلاص  العام  القطاع  يف  احملاسبة

مرتفع إل   1.16 3.12
 حد ما 

3 

  أسلوب  على يعتمد  اجلزائرية اجلامعات  يف  احملاسيب التعليم 07
 الذايت  التعليم أسلوب على  مادهاعت من أكثر  التلقني

 1 مرتفع  0.86 3.61

مرتفع  0.66 3.09 اجملموع العام للبعد الثاين 
إىل حد 

 ما

- 

 SPSS: من إعداد الطالبني بناءا على خمرجات برانمج     املصدر 

املبينة يف اجلدول أعال  النتائج  املعيامن خالل  املتوسطات احلسابية واإلحنرافات  إل  لبعد واقع ه ، والت تشري  رية 
بلغ   البعد  هلذا  العام  احلسايب  املتوسط  أن  نالحظ   ، اجلزائر  احملاسيب يف  يساوي إبحنراف    3.09التعليم  معياري 

توسط احلسايب بني وهذا ما يقابل درجة مرتفعة إل حد ما حسب آراء أفراد العينة ، وقد تراوحت قيمة امل  0.66
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( على التوايل  07( و الفقرة رقم )05ذي كان من نصيب الفقرة رقم )وال( 3.61-2.55فقرات هذا البعد ما بني ) 
( ، والذي كان من نصيب 1.16-0.68ني فقرات هذا البعد ما بني )، أما اإلحنراف املعياري فقد تراوحت قيمته ب

يف اجلزائر وهذا ما يعكس الواقع الذي يشهده التعليم احملاسيب    توايل ، ( على ال06( والفقرة رقم ) 07الفقرة رقم )
عصرنة قطاع التعليم ، كالتأخر يف  كبة التغريات والتطورات العامليةأبن التعليم احملاسيب يف اجلزائر متأخر جدا يف موا 

التدريس احملاسيب بصفة خا التكنولوجيا احلديثة يف  الوسائل  الطرق بصفة عامة وضعف إستخدام  صة ، وإعتماد 
مما يدل أبن التعليم احملاسيب يف اجلزائر اليزال حباجة إل إصالحات وتطويره البسيطة والتقليدية يف جمال التدريس ،  

  (.06)أنظر امللحق رقم    ،ا حسب آراءأفراد عينة الدراسةلرفع مستوى التعليم جودته ، وهذ 

  :  الثالثالنتائج املتعلقة ابلبعد    -3

 الثالث  بعدال  فقرات  ( : النتائج املتعلقة إيجتاه آراء املستجوبني حول13-2رقم )اجلدول  

 مكانة  أخالقيات املهنة ضمن برانمج التعليم احملاسيب  -3
املتوسط   العبارة  الرقم

 احلسايب 
اإلحنراف  
 املعياري

مستوى  
 اإلجابة 

 الرتتيب 

  أخالقيات احملاسبة  برامج يف  التدريس هيئة أعضاء  يغرس 08
 ابملصداقية  والتحلي   املهنة

 2 مرتفع  0.90 3.42

  ودورايت  ملتقيات  CNC  مع  اجلزائر  يف  التعليم ئاتهي تربمج  09
 األكادميني  و  للمهنيني  املهنة أبخالقيات  خاصة 

فع إل  مرت  1.16 3.12
 حد ما 

4 

  املبادئ على  احملاسبة  ختصص  يف  التعلمية  املناهج تشتمل 10
 اسبة احمل مهنة  ملمارسة األخالقية 

 1 مرتفع  0.83 3.52

  مهنة  أخالقيات  حول  سنة   كل  جديدة معارف  الطالب  يتلقى 11
 احملاسبة 

مرتفع إل   0.92 3.33
 حد ما 

3 

  مهنة  أبخالقيات  خاصة  ختصصات احملاسبة  أقسم تفتح  12
 احملاسبة 

مرتفع إل   1.15 3.03
 حد ما 

5 

 -مرتفع  0.70 3.28 اجملموع العام للبعد الثالث
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إىل حد 
 ما

 .SPSSبناء على خمرجات برانمج    ني الطالب: من إعداد    املصدر 

هنة ضمن اد عينة الدراسة حول البعد الثالث املتعلق مبكانة أخالقيات امليبني لنا اجلدول أعاله آراء أفر            
، التعليم ابجلزائر  فقرات    برامج  أن  اإلجابة عليها حيث نالحظ  درجات  إل    تراوحت  )مرتفع  بني  ( ما  ما  حد 

 إل حد ما   وهو يوافق درجة مرتفع  3.28د على قيمة تساوي  بلغ املتوسط حسايب العام هلذا البع  وقد،  و)مرتفع(  
املعيار  اإلحنراف  قيمة  بلغت  ، كما  التحليل  مقياس  البعد  وفق  لذات  الكلية  قيمة   0.70ي  تراوحت  ، يف حني 

(  10( و الفقرة رقم )12ي كان من نصيب الفقرة رقم )والذ  (3.52-3.03املتوسط احلسايب بني الفقرات ما بني )
( ، والذي كان 1.16-0.83ايل ، أما اإلحنراف املعياري فقد تراوحت قيمته بني فقرات هذا البعد ما بني )على التو 

أخالقيات مهنة احملاسبة هلا ( على التوايل ، وعليه ميكن القول أبن  09( والفقرة رقم )10الفقرة رقم )  من نصيب
ممارسي  م أوساط  لدى  احملاسيب  التعليم  برامج  مقبولة ضمن  من خالل كانة  وذلك  األكادميني  واألساتذة  املهنة 

داد دورات علمية حول املواضيع احملاسبية بصفة يقوم إبع   C.N.Cإهتمام اهليئات الوصية هلمنة احملاسبة يف اجلزائر  
التذكري واحلرص عل املهنة بصفة خاصة قصد  املهنة ، عامة وأخالقيات  ملبادئ وأخالقيات  اهلمين وفقا  العمل  ى 

هذا إحتواء برامج السنوات الدراسية لطالب قسم احملاسبة على مقاييس ختص أخالقيات املهنة وذلك إضافة إل  
فاهيم واملبادئ األخالقية منذ املراحل األولية للدراسة أي قبل الدخول يف ميدان املهنة ، وهذا قصد غرس هذه امل 

 .(06)أنظر امللحق رقم  ،  اء أفراد عينة الدراسة حسب آر 

  :ور األول من الدراسة )التعليم احملاسيب يف اجلزائر(املتعلقة ابحملالنتائج    -4

 التعليم احملاسيبة واإلحنرافات املعيارية حملور  ( : املتوسطات احلسابي14-2اجلدول رقم ) 

 الرتتيب جابةإجتاه اإل اإلحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  البعد 
 3 منخفض  0.70 2.57 األول

 2 مرتفع إل حد ما  0.66 3.09 الثاين

 1 مرتفع إل حد ما  0.70 3.28 الثالث 

 - مرتفع إىل حد ما  0.45 3.00 احملور األول 

 .  SPSSبناء على خمرجات برانمج    الطالبني : من إعداد    در املص
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لنا ترتيب             يبني  التعليم احملاسيب ابجلزائراألبعاد املختلفة  اجلدول املوضح أعاله  أن نالحظ    والذي ،  حملور 
بلغ   احملور  العام هلذا  احلسايب  معياري    3.00املتوسط  إل حد   0.45إبحنراف  مرتفع  درجة  يقابل  ما  ما   وهذا 

أن   تبني  ، كما  اإلجاابت  حتليل  مقياس  التعليم   بعد ال  حسب  برامج  ضمن  املهنة  أخالقيات  )مكانة   الثالث 
،  0.70على إحنراف معياري بقيمة تساوي و  3.28تساوي  حتصل على أكرب متوسط حسايب بقيمة  قد احملاسيب(

احمل التعليم  )برامج  األول  البعد  عليه  فقد حتصل  متوسط حسايب  أقل  تساوي  أما  بقيمة  اجلزائر(    2.57اسيب يف 
يقدم للطالب اسيب يف اجلزائر بصفة عامة  وابلتايل ميكن القول أبن التعليم احمل    0.70إبحنراف معياري يساوي  و

ن املختلفة والت حيتاجها الطالب عند ممارسته امليدانية ، مع احلرص على تنمية أخالقيات املهنة ماملعارف النظرية  
س يدرس ابجلامعات ، إال أن التعليم احملاسيب يف اجلزائر حيتاج إل املزيد من اإلهتمام به من ا كمقياخالل إدراجه

   (.07)أنظر امللحق رقم  ،  نولوجيا احلديثةشى مع التغريات والتطورات التكالل عصرنته وتطويره مبا يتما خ

  أخالقيات املهنةاحملور الثاين :    -اثنيا  

أخالقيات ستبيان املتعلقة أبداء  اإل من  ينالثا احملور  أسئلة حول إليها  التوصل  مت  الت تائجالن التايل اجلدول يوضح
 املهنة

 حول فقرات احملور الثاين  ( : النتائج املتعلقة إيجتاه آراء املستجوبني15-2دول رقم )اجل

 أخالقيات املهنة 
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسايب
اإلحنراف 
 املعياري 

إجتاه  
 اإلجابة

 الرتتيب

خيضع ممارسي مهنة احملاسبة يف جلزائر عند  أتدية املهام   01
 اسبية الدولية  املوكلة إليهم إل املعايري احمل

مرتفع إل  1.20 2.73
 حد ما 

5 

  سلوكيات  و آبداب  اجلزائر يف  احملاسبة مهنة  رسي مما يتصف  02
 املهنة 

مرتفع إل  1.01 2.82
 حد ما 

4 

03 

 
  العمل حتسني  يف  للمهنة  األخالقي السلوك قواعد تساهم

 احملاسيب
 2 مرتفع  0.84 4.03

 1 مرتفع جدا 0.79 4.24ة يف ترقية جودة العمل  تساهم قواعد السلوك األخالقي للمهن 04
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 احملاسيب

  و  احملاسيب العمل مشولية   إل   األخالقي السلوك قواعد تدفع 05
 فاعليته 

 3 مرتفع  0.76 3.91

  مرتفع  0.54 3.54 أخالقيات املهنة   اجملموع العام حملور 

- 

 .spssبناء على خمرجات برانمج    الطالبني : من إعداد    املصدر 
الذي ميثل  (  07أنظر امللحق رقم  )لثاين  آراء أفراد عينة الدراسة حول احملور ا  توجهات لنا اجلدول  يبني 

ن فقرات هذا البعد شهدت أراء متباينة  ( ، حيث نالحظ أ أخالقيات املهنةاملتغري التابع من متغريات الدراسة  )
( ، حيث بلغ املتوسط حسايب العام هلذا اجد  ( و درجة )مرتفع مرتفع إل حد ماوذلك حبصوهلا على  درجة  من )

وهو يوافق درجة مرتفع وفق مقياس التحليل ، كما بلغت قيمة اإلحنراف املعياري    3.54اوي  احملور على قيمة تس
( والذي  4.24  -2.73، يف حني تراوحت قيمة املتوسط احلسايب بني الفقرات ما بني )  0.54الكلية لذات البعد  

عياري فقد تراوحت قيمته بني ( على التوايل ، أما اإلحنراف امل04( و الفقرة رقم )01رقم )كان من نصيب الفقرة  
( بني  ما  احملور  )1.20  -0.76فقرات هذا  رقم  الفقرة  والذي كان من نصيب   ، وا05(   )( رقم  ( على  01لفقرة 

على العموم جتاه مبستوى مقبول  كان  والذي  عن اإلجتاه العام ألرآء أفراد العينة املدروسة    هذا مايعرب  والتوايل ،  
، وهذا ما هو معمول به يف أرض الواقع من خالل إجبار كل   ة أبخالقيات املهنة  إلتزام مهنيي احملاسبعبارات  

أبخ اإللتزام  على  املهنة  اجمللس ممارسي  يعده  الذي  املهنة  أخالقيات  ميثاق  أو  مدونة  وفق  والعمل  املهنة  القيات 
للمحاسبة   الدلف  C.N.Cالوطين  ابملعايري  اإللتزام  ابإلضافة  املهنيني،  احملاسبني  هي ائدة  التيتفرض  املهنية  ولية 

ة ابإللتزام هبا كاإللتزام ابلسر األخرى جمموعة من املبادئ واملعايري املهنية الت تلزم أي شخص يقوم مبمارسة املهن
 آراء أفراد العينة . املهين ، اإللتزام ببذل العناية املهنية اللالزمة ...إخل. وهذا حسب  

 فرضيات الدراسة   بالنتائج املتعلقة  :  املطلب الثالث

الدراسة وذلك وفق   سنقوم من خالل املطلب التايل تقدمي نتائج إختبار الفرضيات الت مت صياغتها يف بداية هذه
 العناصر املوالية . 
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 األوىل   : نتائج الفرضية الفرع األول

كل ما حيتاجه من معارف   "برامج التعلم احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية تقدم للطالب  أبن  الفرضية  تنصحيث       
 .رتسيخ أخالقيات املهنة احملاسبة"ومهارات متعلقة ب

أعاله   الفرضية  على  اإلجابة  بـ لغرض  مت T اختبار  م ستخداإقمنا  إذا كانت  ما  درجة  و ملعرفة  قد   اإلستجابةسط 
 موضحة من خالل اجلدول التايل :  النتائج    م ال وأ  3  وهي ت إل درجة احليادية  لصو 

 ( للعينة الواحدة Tإختبار )نتائج  ( :  16-2م )اجلدول رق

املتوسط  البعد 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري 

 الفرق بني ( Tقيمة )
 املتوسطني 

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية 

برامج التعليم 
 احملاسيب يف اجلزائر

2.57 070 3.48- 0.42- 0.001 

 دال إحصائيا

 .SPSSعلى خمرجات برانمج إعتمادا    ني : من إعداد الطالب  املصدر 

املوضح أعاله إلختبار )           الوصفيTمن خالل اجلدول  الواحدة واإلحصاء  للعينة  املتغري لفقرات    (  احملور 
الثاين الذي ميثل املتغري التابع   ظ أن املتوسط احلسايب العام آلراء نالح  (.08)أنظر امللحق رقم  املستقل واحملور 

أي ما يقابل درجة " مرتفع إل حد ما " وقد بلغ الفرق     2.57احملور األول بلغت قيمته  أفراد العينة حول فقرات  
احلسابيني املتوسطني  بقيمة بني  املفرتض  احلسايب  واملتوسط  احملاسيب(  التعليم  بعد  إلجاابت  احلسايب  )املتوسط   

الف  (-0.42) )أي أن  قيمة  أما  بينهما ،  التوايل  ( احملسوبة فكانت علTرق ليس كبريا جدا  مبستوي     -3.48ى 
يتم ذا فيمكن القول أبنه ل  α/  2=   0.025، ومبا أن اإلختبار ذو طرفني نقارهنا ابلقيمة  0.000إحتمالية  تساوي 

امعات اجلزائرية تقدم للطالب كل ما برامج التعلم احملاسيب يف اجلتنص أبن  الت      قبول الفرضية البحثية )البديلة(
( H0وابملقابل رفض الفرضية الصفرية )  ،  ت متعلقة برتسيخ أخالقيات املهنة احملاسبةحيتاجه من معارف ومهارا
عن طريق تدريسها من خالل مقاييس تسعى إل تطوير برامج التعليم     اجلامعات اجلزائريةاملعاكسة هلا ، وهبذا فإن  

وال احملتوى  إذا كانت  نظرية  إال  لوحدها  غري كافية  العملي  الواقع  يف  تعترب  املتكاملة ت  األطر  من  جمموعة  هناك 
أساسية   ركيزة  واألخالقيات  املبادى  هذه  ، كجعل  بشكل كبري  وتنميتها  للمهنة لتحقيقها  املنظمة  القوانني  يف 

 والرتكيز عليها كذلك من خالل املعايري املهنية . 
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  الثانيةفرضية  ال: نتائج  الفرع الثاين

إ"  ه أبن  الفرضية    تنص داللة  ذات  اإللتزام أب حصائية  توجد عالقة  املهنة بني  احملاسيب  و   خالقيات  التعليم  يف واقع 
 اجلزائر" 

املتغريين   بني العالقة درجة أو قوة عن الكشف هو الذي االرتباط خالل من ذلك  يتموإلجراء إختبار هذه الفرضية  
يف العينة حمل    (Pearson)بريسون   معامل اإلرتباط ذلك يف ونستعمل ،  (يات املهنةأخالق  و  التعليم احملاسيب)

 اجلدول التايل يوضح لنا ذلك : و الدراسة  
 بني املتغي التابع واملستقل   االرتباط( : يوضح قيمة معامل  17-2اجلدول رقم )

 .   spssعلى خمرجات برانمج    اعتمادا  ني الطالبمن إعداد   املصدر :
أخالقيات معامل اإلرتباط بني املتغري التابع )ئج املتحصل عليها من اجلدول املوضح أعاله لقيمة  من خالل النتا

من مستوى املعنوية   أكرب وهو    0.068ة يساوي  ( نالحظ مستوى الدالل التعليم احملاسيبواملتغري املستقل )   (املهنة
 والت وجود عالقة طردية بني هذين املتغريين كما نالحظ  وهذا ما يعين أنه غري دال إحصائيا ، و   0.05اإلحصائية 

بريسون    حسب بلغت   اإلرتباط  القول  0.32معامل  ميكن  ما  هذا  عام  ،  بشكل  طردية   أنه   عنه  عالقة  توجد 
أنه قد إل وعدم داللتها إحصائيا  هذه العالقة    ضعف ، وقد يعود   ة جدا بني هذين املتغريين إال أهنا ضعيف)موجبة(  

خطية بني متغريين وقد تكون العالقة بينهما غري غطية نظري عوامل أخرى مل تظهر بنموذج ليس شرط وجود عالقة  
ة مباشرة بواقع التعليم احملاسيب ، إذ أنه كن القول أبن اإللتزام أبخالقيات املهنة قد ال يرتبط بطريقالدراسة ، كما مي

نني والتشريعات املهنية فإهنا ترسخ وتلزم املهنيني من خالل الدورات املهنية الت تقوم هبا اجلهات الوصية وكذا القوا
التقيد  حملاسبني ، حمافظي احلساابت ، احملاسبني املعتمدين( بضرورةاملمارسني ملهن احملاسبة جبميع أصنافها )اخلرباء ا

على وجود   الت تنص    ( H1البديلة  )  البحثيةوبناءا على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية    مبيثاق أخالقيات املهنة  ،
إحصائية  عالقة   داللة  املهنة بني  ذات  أبخالقيات  اإللتزام  و  احملاسيب  التعليم  اب  واقع  ونقبل  الصفرية ،  لفرضية 

(H0) ،    (.08)أنظر امللحق رقم   
 الثالثة الفرضية  :  ثالفرع الثال

 يجة النت مستوى املعنوية  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط حجم العينة  املتغيات 
غي دال  0.01 0.068 0.32 33 واقع التعليم احملاسيب 

 أخالقيات املهنة  صائياإح
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هنة  بني متوسطي ذات داللة إحصائية حول مكانة أخالقيات امل  فروق ال توجد  "  أبنه  الفرضية الثالثة  تنص  حيث   
 إجاابت أفراد العينة تبعا للجنس" . 

وبعد التأكد من  (Independent t-test)ينات املستقلة للع Tللتحقق من هذه الفرضية قمنا إبجراء إختبار 
 اإلختبار وشروطه كانت النتائج كالتايل : نتائج  

 إىل متغي اجلنس . تعزى    حول آلراء املبحوثني  ملتوسط  ( T: إختبار )  (18-2)اجلدول رقم  

املتوسط  العدد اجلنس البعد 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري 

مستوى  Tقيمة  
 الداللة

 مكانة
أخالقيات 

 املهنة 

 0.975 -0.31 0.70 3.28 31 ذكر

 0.98 3.30 2 أنثى

 . spssاملصدر : من إعداد الطالبني بناءا على خمرجات برانمج  

لنوع يتضح من خالل اجلدول أعاله أن متوس  تبعا  املهنة (  أراء املبحوثني )حول مكانة أخالقيات  طات 
سايب أما ابلنسبة للذكور فقد بلغت قيمة املتوسط احل   0.98عياري  إبحنراف م  3.30اإلانث بلغت أعلى قيمة بـ  

 ، وحسب إختبار ليفني لتساوي التباينات بني اجملموعتني ) أنظر امللحق(    0.70إبحنراف معياري يساوي    3.28
والت كانت أكرب من مستوى   0.975، مبستوى داللة إحصائية كمايلي :    -T  0.44فقد جاءت نتيجة إختبار  

( 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ( ، وعليه تقرر أنه ال توجد 0.05عنوية اإلحصائية املعتمدة )امل
إجا اجلنسبني متوسط  ملتغري  تبعا  املبحوثني  اجلنسنيابت  أن كال  نفس ، أي  لديهم  إانث كانوا  أو   سواء ذكورا 

مه أخالقيات  مقياس  وإدراج  إعتماد  وأمهية  ملكانة  والنظرة  والربامج الرؤية  الدراسية  املقررات  ضمن  احملاسبة  نة 
 .(.08)أنظر امللحق رقم  ،  امعية وحىت مبعاهد التكوين املهنية املتخصصة للمهنة يف اجلزائر  التعليمية اجل
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 خالصة الفصل 

دور كبري يف إبراز العناصر غري الواضحة يف اجلانب النظري، وهلذا حاولنا قدر   امليدانية لدراسة  لكان    لقد 
الواقع العملي ، إذ تطرقنا يف بداية هذا الفصل إل أهم اجلوانب النظرية ملوضوع الدراسة على أرض   إلمكان دراسةا

الدراسة ب  واملتمثل يف مجيع مهنيي احملاسبة   التعريف مبجتمع  والية غرداية ، مث أبرزان جمتمع واألساتذة األكادميني 
مسحت  إبراز املنهجية واألدوات املستخدمة يف هذه الدراسة .حيث  دراستنا والعينة الت أخذت منه ، ابإلضافة إل

إجتاه ومعرفة   ، العينة  والعامة ألفراد  الشخصية  للمتغريات  النوعية  اخلصائص  على  ابلتعرف  الدراسة  هذه  اهتم لنا 
املكونة   األبعاد  الت كانت حول  اإلستبيان  فقرات حماور  احملاسيب  وآرائهم حول  بوالية   املهنةأخالقيات  و   التعليم 

ات مناسبة حول صحة وثبات األسئلة املتضمنة ابإلستبيان من مدى ، ليتم التأكد بعدها إبستخدام إختبار   غرداية
را إجيابيا مسح لنا مبواصلة وإمتام هذه الدراسة ، كما قمنا إبختبار توافقها مع أهداف هذه الدراسة ، وهو ما كان أم

ل إجراء هذه الت كانت تراودان قب  الفرضيات   راسة حالة و التأكد من صحة  فرضيات الدراسة الت تعترب أساس د 
ة عامة الدراسة ، ليتم بعدها التوصل إل قبول فرضيات ورفض أخرى ومعرفة أسباب ذلك ، وهذا ما مكننا بصور 
إشكالية من اإلطالع وفهم موضوع الدراسة إل حد ما جبانبيه النظري والتطبيقي والتمكن من الوصول إل حل  

 الدراسة الت مت طرحها يف بداية الدراسة. 
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  : خالصة عامة أوال

 أخالقيات املهنة أبعاده املتنوعة من جهة  و و   التعليم احملاسيبلقد أاتحت هذه الدراسة معرفة جوانب حول            
ن خالهلا احملاسب قبل مروره مبرحلة التكوين املهين مرحلة أولية مير م  التعليم احملاسيبمن جهة أخرى حيث يعترب  

معه اجلزائر  لدى  يف  احملاسب  ملهنة  املتخصص  التعليم  األكادميني ،    د  األساتذة  يلعبه  الذي  الدور  أن  ومبا 
ا بقواعد وضوابط واملمارسني  اإللتزام  األمر ضرورة  تطلب  اإلقتصادي واإلجتماعي  اجلانب  للمحاسبة من  ملهنيني 

 .ثلة يف السلوك األخالقي للشخص املمارس هلذه املهنةمهنية متم

يات ابجلزائر يف اإللتزام أبخالق  التعليم احملاسيب  يلعبهالذي  لدور  ولقد قمنا يف هذه الدراسة مبحاولة معرفة ا          
سية من خالل بنا إل حماولة اإلجابة على اإلشكالية الرئي  املهنة لدى كل من األكادميني واملهنيني ، هذا ما أدى

  هبدف التوصل إل إظهار ومعرفة هذا الدور بني املتغريين. ، وذلك  على عينة من والية غرداية  معاجلة هذا املوضوع  

اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية  قصد  ني السابقني من هذه الدراسة  فصله ابلواستعراض  ه تناولن  ما مت    من خالل   و
العناصر املوالية ائج واخلروج بعدد من التوصيات واملقرتحات سنقوم بعرضها يف فقد مت التوصل إل مجلة من النتهلا، 

 من هذه الدراسة . 

 النتائج العامة إلختبار فرضيات الدراسة : اثنيا:  

برامج التعلم احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية تقدم للطالب كل   "   أبن   : الت تنص  األوىلابلنسبة للفرضية   ➢
احملاسبةما حيتاجه من معارف   املهنة  أخالقيات  برتسيخ  متعلقة  مت   "  ومهارات  فقد  نتائج ،  التوصل من خالل   

ن املواد األساسية واملواد حمتوى مقاييس التدريس احملاسيب ابجلزائر حيتوي على العديد م إختبار هذه الفرضية أبن  
ها عند ممارسته ملهامه كمهين ، ومن األخرى املكملة لتزويد الطالب مبختلف املفاهيم واملعارف الظرية الت حيتاج

األساسي املواد  هذه  والربامج بني  املقررات  اجلامعات من خالل  تدريسها يف  يتم  والت  املهنة  أخالقيات  مقياس  ة 
سام احملاسبة قصد متكني الطالب من معرفة وفهم املبادئ واألخالق الت جيب أن يتحلى هبا املعتمدة يف اجلزائر ألق

 وهبذا يتم قبول الفرضية األوىل .   هنةعند ممارسة امل
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإللتزام أبخالقيات  "الت تنص :  عية الثانيةابلنسبة للفرضية الفر  ➢

إرتباط بني اإللتزام أبخالقيات ، وقد توصلت نتائج الدراسة إل أنه يوجد    .اسيب يف اجلزائر"املهنة وواقع التعليم احمل
ذو داللة إحصائية ، وهذا ما يفسر   وهو ضعيف جدا وليس   0.32سبة وواقع التعليم احملاسيب بقيمة  مهنة احملا
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هيني كانوا أبخالقيات مهنة وأن الواقع وجود عوامل أخرى ترتبط إبلتزام أفراد العينة املدروسة سواء أكادميني أو من
امل تدريس  فإنه من خالل  اجلزائر  احملاسيب يف  التعليم  يشهده  للطلبة  الذي  تلقى  املهنة  املتعلقة أبخالقيات  قاييس 

حبتة ، وأن األمر الذي يلزم ممارسي املهنة إبحرتام وتطبيق قواعد ومبادئ ميثاق أخالقيات املهنة هو  كدروس نظرية
 .   الفرضية الثانية  رفض .وهبذا يتم  املنظمة للمهنة وكذا املعايري اخلاصة هبا وليس فقط التعليم احملاسيب   القوانني

ذات داللة إحصائية حول   فروق ال توجد  "  الت تنصحيث تنص هذه الفرضية  ابلنسبة للفرضية الثالثة : ➢
 . مكانة أخالقيات املهنة  بني متوسطي إجاابت أفراد العينة تبعا للجنس"  
من مستوى املعنوية اإلحصائية احملددة   أكرب وقد أظهرت نتائج إختبار هذه الفرضية وجود داللة إحصائية  

أن دخول جمال احملاسبة كمهين أو كأستاذ أكادميي ال أي     0.975والت بلغت قيمتها اإلحتمالية هلا بـ ( 0.05بـ )
ة إل توافق وتشابه كل من وجهة نظر اإلانث و يتطلب نوع حمدد من جنس الطالب أو املرتشح املرتبص ، إضاف

ذا جمال الربامج الدراسية اجلامعية و املهنية ، إبعتبار أن ه   الذكور  حول األمهية البالغة ألخالقيات مهنة احملاسبة يف
عرفة املقياس يعترب ضرورة ملحة لتدريسه وغرس معايريه ومبادئه لدى الطلبة قبل مممارسة املهنة حىت يتمكنوا من م

األخالق. مبادئ  على  ومبين  حمرتم  إطار  يف  والغري  اجملتمع  جتاه  احلقيقية  ومسؤوليتهم  ي  دورهم  قبول وعليه  تم 
 .   الفرضية الثالثة

 اثلثا: التوصيات 

 جمموعة من التوصيات و املتمثلة أساسا فيما يلي: خلصتائج املتوصل إليها خالل الدراسة فقد و يف ضوء النت
 والقطاعات املهنية األخرى ملواكبة التطورات التكنولوجيا احلديثة ؛ التعليم العايل  ضرورة عصرنة قطاع   -
 لس الوطين للمحاسبة ؛ التنسيق بني اجلامعة والقطاعات املهنية األخرى على غرار اجملضرورة تفعيل عملية   -
اإللتزام ببذل العناية كتفعيل مبدأ    احملاسبني املهنيني  لدى  أخالقيات املهنة  ضرورة إعتماد و تطبيق مفاهيم   -

 ؛ عليها   املهنية الالزمة املنصوص عليها ضمن املعايري الشخصية ملعايري التدقيق املتعارف
 مارسات احملاسبية السيما أخالقيات مهنة احملاسبة؛إعتماد ورشات تدريبية وتعليمية ابجلامعات حول امل  -
دان احملاسبة مما قد يضفي ثقة مستخدمي ضرورة تطبيق ميثاق أخالقيات املهنة من طرف الفاعلني يف مي -

 القوائم املالية . 
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 رابعا: آفاق الدراسة 

إلختبارات  من خالل وإجراء بعض ال هذه الدراسة معاجلة إشكالية حبثنا الرئيسية  خالمن  رغم حماولتنا   
 لبحوث مستقبلية  قد تكون دراستنا هذه بداية مهمةصياغة فرضيات حبثية والتوصل جلملة من النتائج العملية ،  

 كاآليت:   وقد مت إقرتاح بعض املواضيع الت ميكن معاجلتها أو البحث فيها مستقبال وهي  
 دريس احملاسيب ؛ عصرنة قطاع التعليم العايل وفعاليته يف تطوير أساليب الت  -
 ؛ آخالقيات مهنة احملاسبة ودورها يف حتقيق جودة مهنة احملاسبةدراسة حول    -
 التشريعي والتنظيمي ملهنة احملاسبة ودوره يف إصالح برانمج التعليم احملاسيب.مراجعة اإلطار   -
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 املصادر واملراجع ابللغة العربية: 
 ت والدورايت العلمية: اجملال -1

 جملد  ،   التقين   حملة   ،تقينال  التعليم   هيئة   لطلبة   التقنية   احملاسبية   املهارات   بناء  عوامل   الربيعی،  جاسم   اجبار -1
 . 2007 ،  بغداد  ،02  العدد   ،20

 اليةامل  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عن   الصادرة  احملاسبة   مهنة   اخالقيات  معاير  تطليق   امهية  رابح،  حبشاشي -2
 . 2017الوادي،  ،جامعة10،العدد1اجلزء  واملالية  االقتصادية  الدراسات   ،جملة  البنوك  حوكمة  تطبيق   يف االسالمية

 للعلوم   غدادب  كلية   جملة   ،األعمال  املنظمات  يف   الذهنية   الصورة   إدارة  يف   وأثرها  العمل   أخالقيات   السكارنة،   بالل -3
 . 2012  ، 33  العدد   العراق،  بغداد،  جامعة   اإلقتصادية،

 اسيباحمل  العمل   يف   احلاسوب  استخدام  على   خرجيي   اتهيل   يف   اجلامعي   احملسيب   التعليم   دور ،  الصائع  حممد  اجمد   بالل -4
 . 25  العدد   ،   4 اجمللد   ،  تكرت  جامعة  ،  نينوي  احملافظ  على  ،ابلتطبيق  التطوير  وامكانية  ،الواقع

 جامعة   يف   حالة   دراسة  ،  احملاسبة   االدارة  اداء  حتسني  يف    احملاسبة   ملهنة   االخالقي  االلزام  دور ،  اليلة   سامل  ريد تغ -5
 . ،جملد 98،العدد  املوصل

 املوصل   جامعة   ،   االسالمية  الدولة  والتدقيق   احملاسب   مهنة  الخالقيات   مقارنة  دراسة  ،  السعيد  أمحد   سوسن -6
 . 2،العدد  4  ،اجمللد 

 تعزيز  يف   الدول  احملاسيب  التعليم   معاير   وفق  احملاسيب  للتعليم   احلديثة   االجتاهات   تطبيق  امهية   ،   احل ص  بن   عبدهللا -7
 . 2016االغواط،سبتمرب  ة ،جامع3،العدد7االقتصادي،مج   العدد   ،دراسات  احملاسبية  املخرجات   جودة

 األداة   ،جملة   احملاسبة   قسم  جيي خلر   املهنية   املهارات  تطوير  يف   ودوره   احملاسيب  التعليم ،  الزاملي   هاين   حسني  علي -8
 .   عشر الثاين  عدد  ،  الثالث   اجمللد    القادسية  جامعة  اإلقتصادية

 ،جامعة   احملاسيب  للتعليم  الدولية  املعاير  متطلبات  مع  اجلزائر  يف   احملاسيب  التكوين   توافق  مدى  مامي،  علي   - -9
 . 01،العدد18،اجمللد  اجللفة

 جملة ،ئراجلزا يف  احملاسبة مهنة  ملتطلبات استجابته ومدي احملاسيب م التعلي واقع ، مبسوط   ،هوارسة درويش عمار  -10
 .   متشنت   عني بوسعيب،  بلحاج   اجلامعي  املركز   16 -01 رقم  املعمقة  الدراسات

 ، االقتصادية االضافات جملة  ، 4 رقم الدول احملاسيب التعليم معيار  تطبيق  مدى ص،بوحف اودينة بن أمحد، قنيع  -11
 ( .2020)  01العدد  4  اجمللد 

  اجلزائرية   ، احملاسبة  اقسام  طلبت  مهارات   تنمية   يف   لكرتويناإل  احملاسيب  التعليم  مسامهة  قنيع،  أمحد  عجيلة،  حممد  -12
 .2016  ية،غردا  جامعة  ، 03  العدد  واملالية   احملاسبة  للدراسات 

 واملسؤولية ألعمالا وأخالقيات البشرية املوارد املعلومات نظام بني اإلرتباطية العالقة حتليل عقيد،  عبيد  معمر  -13
 . ـ2014 ، 15  العدد   العراق،  واسط،  جامعة  واإلدارية،  يةاالقتصاد  للعلوم  الكوت   جملة   ، االجتماعية
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 القوانني والتشريعات:  -2
يتعلق مبهن اخلبي احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب ،    2010يونيو    29، مؤرخ يف    01-10قانون رقم     -14

 . 2010يوليو   11، الصادرة يف    42، اجلريدة الرمسية العدد    املعتمد
 

 ية الرسائل واألطروحات اجلامع  -3
 

قواعد السلوك واداب مهنة التدقيق واثرها جودة عملية عبد الرمحان خملد ، سلطان عريج املطريي ، -15
 . 2012. شرق االوسطجامعة  قسم احملاسبة،  مذكرة ماجستري،،   الشركات الصناعية  التدقيق يف 

 شهادة   مالالستك  مذكرة ,  احملاسبة  مهنة   جودة  يف    احملاسيب  التعليم   دور ,    وليد  دريهم ,  وليد  جيدايين  -16
 ,   الوادي  جامعة,   اكادميي   ماسرت 

 
 امللتقيات واملؤمترات العلمية  -4

 
، ورقة عمل مقدمة ال املؤمثر  العلمي االول االسثتمار   يف التنمية االقتصاديةدور احملاسب  زهري الناظر ،    -17

بني  فلسطني  التجارة   والتمويل يف  بكلية  ،املنعقدة  املعاصرة  والتحدايت  التنمية  مايو   افاق   ، االسالمية  ابجلامعة 
2005 . 

 فيديو،االرغواي..مونتي1998.ات املهنةاالنتوساي ، اخالقيورقة عمل مقدمة ال املؤمثر     -18
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 إستمارة اإلستبيان :  1امللحق رقم  
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 يان إستمارة اإلستب:  1امللحق رقم  
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 إستمارة اإلستبيان :  1امللحق رقم  

  



 املــــــــــــــــــــالحق
 

 

 

 قائمة األساتذة احملكمني إلستمارة اإلستبيان:  2امللحق رقم  

 اجلامعة  الرتبة األستاذ مالرق
 جامعة غرداية أستاذة حماضرة من الدرجة "أ"  عجيلة حممد 01
 جامعة غرداية حماضر من الدرجة "أ" أستاذ   قنيع   02
 جامعة غرداية رجة "أ" أستاذ حماضر من الد   03
 جامعة غرداية أستاذ حماضر من الدرجة "أ"   04
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 إختبار معامل ثبات حماور اإلستبيان )آلفا كرونباخ(( :  03امللحق رقم )

 بعد برامج التعليم احملاسيب يف اجلزائر
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,669 4 

 بعد واقع التعليم احملاسيب يف اجلزائر
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,493 4 

 بعد مكانة أخالقيات املهنة ضمن منظومة التعليم احملاسيب
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,695 4 

 

 تعليم احملاسيبحمور أبعاد ال
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,637 12 

 

 املهنة حمور أخالقيات  
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,497 5 

 
 ستبيان احملور الكلي لإل

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 
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 إختبار التوزيع الطبيعي لبياانت الدراسة ( :  04امللحق رقم )

 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 الثاني_المحور األول_المحور 

N 33 33 

Paramètres normauxa,b Moyenne 3,0000 3,5455 

Ecart type ,45262 ,54146 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,128 ,135 

Positif ,104 ,102 

Négatif -,128 -,135 

Statistiques de test ,128 ,135 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,182c ,131c 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

 

 ( العامة)املتغيات   املطلقة و النسبية   ( : جداول التكرارات05امللحق رقم )

 الجنس 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 93,9 93,9 93,9 31 ذكر 

 100,0 6,1 6,1 2 أنثى

Total 33 100,0 100,0  

 

 المؤهل 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 9,1 9,1 9,1 3 ليسانس 

 66,7 57,6 57,6 19 ماستر

 72,7 6,1 6,1 2 ماجستير

 97,0 24,2 24,2 8 دكتوراه

 100,0 3,0 3,0 1 ذلك غير

Total 33 100,0 100,0  
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 الخبرة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 27,3 27,3 27,3 9 سنوات 5 من أقل 

 72,7 45,5 45,5 15 سنوات  6-10

ثرأك  100,0 27,3 27,3 9 سنوات  10 من 

Total 33 100,0 100,0  

 

 تدريسية مادة  أي  إعداد في  شاركت هل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 60,6 60,6 60,6 20 نعم 

 87,9 27,3 27,3 9 ال

 100,0 12,1 12,1 4 أحيانا

Total 33 100,0 100,0  

 

 المحاسبي  العليم حول  علمية  دورة أو ندوة  في  بالمشاركة  قمت هل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 63,6 63,6 63,6 21 نعم 

 100,0 36,4 36,4 12 ال

Total 33 100,0 100,0  
 

  حسب حمور أبعاد التعليم احملاسيب إجتاهات إجاابت أفراد العينة( : جداول  06امللحق رقم )

 البعد األول 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 847, 2,30 4 1 33 1_1س

 1,045 2,70 5 1 33 2_1س

 939, 2,48 5 1 33 3_1س

 1,103 2,82 5 1 33 4_1س

 70013, 2,5758 4,00 1,00 33 األول_البعد

N valide (liste) 33     
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 البعد الثاين 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 1,092 2,55 5 1 33 5_1س

 1,166 3,12 5 1 33 6_1س

 864, 3,61 5 1 33 7_1س

 66287, 3,0909 4,33 1,33 33 الثاني_البعد

N valide (liste) 33     

 

 البعد الثالث
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 902, 3,42 5 1 33 8_1س

 1,166 3,12 5 1 33 9_1س

 834, 3,52 5 2 33 10_1س

 924, 3,33 5 1 33 11_1س

 1,159 3,03 5 1 33 12_1س

 70184, 3,2848 5,00 1,80 33 الثالث _البعد

N valide (liste) 33     

 

 إجتاهات إجاابت أفراد العينة حسب حمور أخالقيات املهنة واحملاور الكلية ( : جداول  07م )امللحق رق

 املهنة   حمور أخالقيات 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 1,206 2,73 5 1 33 1_2س

 1,014 2,82 5 1 33 2_2س

 847, 4,03 5 2 33 3_2س

 792, 4,24 5 2 33 4_2س

 765, 3,91 5 2 33 5_2س

 74477, 3,2500 5,00 1,50 33 الثالث _البعد

N valide (liste) 33     

 

 
 



 املــــــــــــــــــــالحق
 

 

 
 احملاور الكلية لإلستبيان 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 70013, 2,5758 4,00 1,00 33 األول_البعد

 66287, 3,0909 4,33 1,33 33 الثاني_البعد

 70184, 3,2848 5,00 1,80 33 الثالث _البعد

 45262, 3,0000 4,17 2,17 33 األول_المحور

 54146, 3,5455 4,40 2,00 33 الثاني_المحور

_المحور كلي ال  33 2,42 4,08 3,2727 ,39367 

N valide (liste) 33     

 

 ة فرضيات الدراس( : نتائج إختبار  08امللحق رقم )

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

_البعد ولاأل  33 2,5758 ,70013 ,12188 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 1760,- 6725,- 42424,- 001, 32 3,481- األول_البعد
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Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type الجنس 

Moyenne erreur 

standard 

 12607, 70195, 3,2839 31 ذكر الثالث _البعد

 70000, 98995, 3,3000 2 أنثى

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance 

de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

_البعد

 الثالث 

Hypothèse de 

variances 

égales 

,231 ,634 -,031 31 ,975 -,01613 ,52022 -1,07712 1,04486 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-,023 1,066 ,985 -,01613 ,71126 -7,83463 7,80237 

 

 

 

Corrélations 

 الثاني_المحور الثاني_البعد 

 Corrélation de Pearson 1 ,322 الثاني_البعد

Sig. (bilatérale)  ,068 

N 33 33 

 Corrélation de Pearson ,322 1 الثاني_المحور

Sig. (bilatérale) ,068  

N 33 33 

 
 

 

 

 


