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ملخ�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إلى حتديد مدى توافر متطلبات الكفاءة يف خ ّريجي املحا�سبة باجلامعات اجلزائرية
وفقا للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،وذلك من خالل حتليل �إح�صائي للبيانات الأولية التي مت جمعها
خريجا تخ�ص�ص
عن طريق ا�ستبيان مت ت�صميمه وتوزيعه على عينة مكونة من � 64أ�ستاذ حما�سبة ،وً 220
املحا�سبة .تو�صلت الدرا�سة �إلى �أن خ ّريجي املحا�سبة باجلامعات اجلزائرية تتوافر فيهم متطلبات الكفاءة
بدرجة مقبولة ،حيث بينت النتائج وجود توافق عام بني معظم خمرجات التعلم املعيارية مع تلك املكت�سبة
من قبل طالب املحا�سبة ،ال�سيما ما يتعلق ببعدي الكفاءة التقنية ،و الأخالق والقيم واملهنية ،بينما كانت
خمرجات التعلم للمهارات املهنية لدى اخل ّريجني دون امل�ستوى املطلوب� .أو�صت الدرا�سة بت�ضمني الربامج
املحا�سبية احلالية مبخرجات التعلم املتعلقة بالكفاءة املهنية لطالب املحا�سبة املن�صو�ص عليها يف املعايري
الدولية للتعليم املحا�سبي ،ال�سيما ما يتعلق ببناء وتنمية املهارات املهنية وتر�سيخ القيم و �أخالقيات العمل
املحا�سبي ،وكذا و�ضع �شروط �صارمة للقبول يف تخ�ص�ص املحا�سبة ا�ستنادا �إلى �إر�شادات املعايري الدولية
للتعليم املحا�سبي.
الكلمات املفتاحية :التعليم املحا�سبي ،معايري التعليم املحا�سبي الدولية ،الكفاءة ،اجلامعات ،اجلزائر.
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Abstract
The objective of this study is to investigate the qualification requirements among
accounting graduates of Algerian universities according to the international standards of
accounting education. This research is based on a statistical analysis of the initial collected
data through a questionnaire distributed to a sample of 64 accounting professors and 220
accounting graduates. The results show that there is a general compliance between most
normative learning outputs and those acquired by the accounting students, especially
with technical competency, ethics, values, and professionalism. However, the research
indicates that the learning outputs of the professional skills of the graduates are below the
required level. The study recommends that the current accounting programs should adopt
the learning outputs of professional competency according to the international standards
of accounting education, especially professional skills development . The research also
recommends introducing solid foundations of values and ethics that are required in the
accounting profession, as well as establishing strict admission requirements that comply
with the International Standards of Accounting Education.

key words: Accounting Education; International standards of Accounting Education;
Competency; Universities;, Algeria.
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�إن م�س�ؤولية �إعداد حما�سبني م�ؤهلني لالنخراط يف �سوق العمل وممار�سة مهنة املحا�سبة تقع على عاتق
عدة جهات ت�أتي يف مقدمتها م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،من خالل الربامج التعليمية املحا�سبية املطبقة على
م�ستوى اجلامعات ،و املدار�س واملعاهد العليا ،والتي يفرت�ض �أن ت�ؤدي �إلى اك�ساب املتعلم املعارف واملهارات
و القيم والأخالق املهنية خالل فرتة التكوين ،يف الوقت الذي تعترب فيه «اجلاهزية للعمل» م�ؤ�شرا مهما عند
املق ّيمني للربامج التعليمية ( .)Bouzid, 2011ومن ناحية �أخرى ف�إن ممار�سة مهنة املحا�سبة بطريقة �سليمة
و فاعلة ال يتوقف فقط على اكت�ساب املعارف التقنية و املهارات املهنية املالئمة للعمل املحا�سبي ،بل يتطلب
�أي�ضا الرتكيز على اك�ساب خ ّريجي التعليم املحا�سبي القيم والأخالق املهنية من �أجل ممار�سة املهنة وفقا
ملتطلباتها الأخالقية .وقد �أثبتت الف�ضائح املالية املكت�شفة يف العقود الأخرية يف البلدان املتقدمة والنامية
�صحة االعتقاد ب�أن �أهم الو�سائل الكفيلة باحلد من الف�ساد واملمار�سات غري الأخالقية التي ت�ؤثر �سلبا يف
املجتمع و الدولة واحلياة االقت�صادية ب�شكل عام هو االهتمام بتنمية البعد الأخالقي يف التعليم املحا�سبي،
�إلى جانب االهتمام بالبعدين املعريف و املهاري.
لهذا لي�س من امل�ستغرب �أن تتزايد الدعوات لتجديد مناهج التعليم املحا�سبي وتطويرها لتواكب
م�ستجدات بيئة الأعمال؛ ويف هذا ال�سياق ،وجهت العديد من الأطراف ذات العالقة انتقادات حادة للتعليم
املحا�سبي يف الواليات املتحدة ،ف�ض ًال عن بلدان مثل كندا و�أ�سرتاليا ،على �إثر الدرا�سات والأبحاث التي
�أجريت منذ �سنوات الثمانينات من القرن الع�شرين ،و �أظهرت وجود ق�صور حقيقي يف برامج التعليم
املحا�سبي والأ�ساليب التعليمية امل�ستخدمة مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،والتي ظلت دون تغيري ملدة طويلة،
حيث �ساد الأ�سلوب التقليدي يف تدري�س املحا�سبة ،الذي ال يركز على بناء «املهارات القابلة للنقل» ،التي
تفيد مكت�سبها عند انتقاله �إلى مرحلة املمار�سة.
وقد كانت �أولى الدرا�سات التي �سلطت ال�ضوء على ف�شل التعليم املحا�سبي يف تلبية املتطلبات املهنية
درا�سة جلنة  Bedfordالتابعة للجمعية الأمريكية للمحا�سبة ( )AAAاملن�شورة �سنة  ،1986حيث تو�صلت
هذه الدرا�سة �إلى �أن التعليم املحا�سبي كان بطيئا يف اال�ستجابة للق�ضايا امل�ستجدة يف بيئة الأعمال ،نتيجة
لطبيعة املناهج الدرا�سية و�أ�ساليب التدري�س املطبقة يف اجلامعات ،و دعا التقرير �إلى جتديد كبري للتعليم
املحا�سبي اجلامعي باالهتمام ب�أ�ساليب التعليم وتكنولوجياته و زيادة الرتكيز على القدرات و املهارات
املهنية )Stanley and Touro, 2012( .وقد �أ ّيدت �شركات التدقيق الثمانية الكربى ( )Big 8ما تو�صلت
�إليه درا�سة جلنة � Bedfordضمن تقريرها املو�سوم بـوجهات نظر حول التعليم للنجاح يف مهنة املحا�سبة»
ال�صادر عام  1989امل�شهور بـ( ،)White Paper) (Charon, 2003الأمر الذي و�ضع اجلامعات حتت
ال�ضغط لإ�صالح مناهجها التعليمية.
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ومن �أجل امل�ساعدة يف برامج تغيري و �إ�صالح النظم التعليمية املحا�سبية يف اجلامعات الأمريكية تربعت �شركات
التدقيق الثماين الكربى مببلغ �أربعة ماليني دوالر  ،و�ش ّكلت بال�شراكة مع جمعية املحا�سبة الأمريكية �آنذاك «جلنة
تغيري التعليم املحا�سبي ( )AECCيف الواليات املتحدة الأمريكية لتكون حافزا لتغيري التعليم املحا�سبي وقيادة
عملية الإ�صالح (� .)Theodore and Ping, 2013شدّدت هذه اللجنة على �أن التغيريات يف التعليم املحا�سبي يجب
�أن تلبي املتطلبات املتزايدة ديناميك ًيا للمهنة ،و هذا يتطلب وفق اللجنة اعتماد مدخل جديد للتعليم املحا�سبي ير ّكز
على تطوير عملية التعلم امل�ستمر ،وبناء القدرات و املهارات الأ�سا�سية ال�ضرورية للنجاح يف مهنة املحا�سبة ،و التي
يجب ت�ضمينها يف برامج التعليمي املحا�سبي ،بدال من الرتكيز على تعلم املعرفة التقنية.
جتاوبا مع الدعوات املطالبة ب�إعادة النظر يف �أهداف و مناهج التعليم املحا�سبي الأكادميي واملهني،
فقد ادرت العديد من اجلهات ذات العالقة باملحا�سبة �إلى امل�ساهمة يف هذا امل�سعى؛ حيث �أعطت هيئات
االعتماد الأكادميي الدويل اهتماما خا�صا جلودة التعليم املحا�سبي؛ فعلى �سبيل املثال ،و�ضعت اجلمعية
الأمريكية لكليات ومدارِ�س الأعما ل (�The Association to Advance Collegiate Schools of Bu
 )sinessمعايري االعتماد الأكادميي لربنامج املحا�سبة للح�صول على اعتماد هذه الهيئة (الفكي.)2014 ،
ومن ناحية �أخرى ،عمل االحتاد الدويل للمحا�سبني ( )International Federation of Accountantsمن
خالل جمل�س املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي على امل�ساهمة يف تطوير برامج التعليم املحا�سبي ب�إ�صداره
جمموعة من املعايري الهادفة �إلى حت�سني جودة التعليم املحا�سبي وفقا ملمار�سات دولية ت�ستجيب للمتطلبات
والتحديات احلالية ملهنة املحا�سبة ،حيث ُاعتربت هذه املعايري مبثابة �إطارا ومرجعي مهني دويل ،ميكن
أ�سا�سا مو�ضوع ًيا
االعتماد عليها لت�صميم برامج التعليم املحا�سبي يف اجلامعات وتطويرها ،كما �أنها تعترب � ً
لتقييم جودة هذه الربامج.

�أهداف الدرا�سة :تهدف هذه الدرا�سة حتقيق الآتي:
تُع ّرف مفهوم كفاءة خمرجات التعليم املحا�سبي من منظور معايري التعليم املحا�سبي الدولية؛ حتديد م�ستوى كفاءة خ ّريجي التعليم املحا�سبي (حاملي �شهادة املاج�ستري) باجلامعات اجلزائرية حملالدرا�سة باالعتماد على مفهوم الكفاءة ومتطلباتها وفقا ملعايري التعليم املحا�سبي الدولية ال�صادرة
عن االحتاد الدويل للمحا�سبني ،وذلك من خالل حتليل �آراء �أع�ضاء هي�أة التدري�س يف املحا�سبة وكذا
خ ّريجي املحا�سبة،
حتديد مدى وجود فجوة بني م�ستوى كفاءة خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة باجلامعات اجلزائرية حملالدرا�سة ومتطلبات املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،ومن ثم حتديد �أهم �أ�سبابها و تقدمي االقرتاحات
والتو�صيات التي ميكن �أن ت�سهم يف تطوير مناهج التعليم املحا�سبي مبا ي�ؤدي �إلى ت�ضييق هذه الفجوة.
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معرفة �إذا كان هناك اختالفات ذات داللة �إح�صائية بني وجهات نظر فئتي الدرا�سة ،حول درجةاكت�ساب خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة ملخرجات التعلم لعنا�صر الكفاءة املتمثلة يف الكفاءة التقنية،
املهارات ،والقيم والأخالق واالجتاهات املهنية املطلوبة وفقا ملعايري التعليم املحا�سبي الدولية خالل
م�سار تكوينهم اجلامعي.
م�شكلة الدرا�سة:
لقد �أظهرت العديد من الدرا�سات العلمية املنجزة �إخفاق برامج التعليم املحا�سبي يف مقابلة املتطلبات
املهنية و عدم توافر الكفاءة الالزمة يف اخل ّريجني مبا يتما�شى مع التغريات ال�سريعة يف بيئة الأعمال
املعا�صرة وتوقعات القطاعات امل�ستخدمة ال تقت�صر على البلدان النامية فقط ،بل �شملت حتى دوال لديها
جتربة رائدة يف جمال التعليم العايل املحا�سبي ،مثل الواليات املتحدة ،ال�صني ،بريطانيا .بخ�صو�ص زما
حالة اجلزائر ،فبالرغم من العدد الكبري من م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اجلزائر التي تتكفل بتكوين
دفعات معتربة من اخلريجني يف تخ�ص�صات املحا�سبة ،ف�إن هناك حاجة ملحة ملعرفة مدى قدرة برامج
التعليم املحا�سبي املطبقة يف اجلامعات اجلزائرية على تخريج حما�سبني تتوافر فيهم متطلبات الكفاءة
باعتبار هذه الأخرية املعيار الأ�سا�سي يف تقييم �أي نظام تعليمي؛ و تتحقق هذه الكفاءة باكت�سابهم املعارف
التقنية واملهارات والقيم والأخالق واالجتاهات املهنية املطلوبة من طرف املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي
ال�صادرة عن االحتاد الدويل للمحا�سبني ،يف ظل عدم توافر البيئة اجلزائرية على معايري �أكادميية تخت�ص
مبحتوى برامج التعليم املحا�سبي �صادرة عن هيئة اعتماد �أكادميي.
ميكن تلخي�ص م�شكلة هذه الدرا�سة يف الأ�سئلة التالية:
هل يكت�سب خريجو التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية الكفاءة املطلوبة وفقا للمعايري الدوليةللتعليم املحا�سبي ،خالل درا�ستهم اجلامعية من وجهة نظر �أ�ساتذة املحا�سبة؟
هل يكت�سب خريجو التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية الكفاءة املطلوبة وفقا للمعايري الدوليةللتعليم املحا�سبي ،خالل درا�ستهم اجلامعية من وجهة نظر خ ّريجي املحا�سبة؟
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي �إجابات �أ�ساتذة املحا�سبة واخل ّريجني يف درجةاملوافقة على اكت�ساب خريجي تخ�ص�صات املحا�سبة للكفاءة املطلوبة وفقا للمعايري الدولية للتعليم
املحا�سبي خالل درا�ستهم باجلامعات اجلزائرية؟
�أهمية الدرا�سة:

-ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية حتقيق كفاءة خ ّريج التعليم املحا�سبي مبا ي�ستجيب للتحديات
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التي تفر�ضها طبيعة بيئة الأعمال املعا�صرة ،و املهنة املحا�سبية ،ومن ذلك ليكون قادرا على تقدمي
خدمات حما�سبية وفق املعايري الدولية.
ت�أتي هذه الدرا�سة عقب التحوالت اجلذرية التي عرفتها مهنة البيئة اجلزائرية منذ �سنة  ،2007بداي ًةبتبني �أغلب املعايري املحا�سبية الدولية ،وكذا �إ�صدار عدد من معايري التدقيق اجلزائرية �سنة 2016
امل�ستوحاة من املعايري الدولية للتدقيق ،و�إعادة تنظيم جذري للمهنة املحا�سبية من �أجل تفعيل دورها يف
احلياة االقت�صادية ،وتدعيم ا�ستقالليتها ،والرفع من جودة �أعمال املهنيني؛ ومن ثم متثل هذه الدرا�سة
م�ساهمة من الباحثني لتقييم مدى مواكبة اجلامعة اجلزائرية لهذه الإ�صالحات وقدرتها على تزويد
�سوق العمل املحا�سبي بالكفاءات التي ت�ستجيب مل�ستوى و�أهداف تلك الإ�صالحات؛
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها �أي�ضا من احلاجة امللحة لتقييم كفاءة خ ّريجي التعليم املحا�سبي اجلامعيبعد �أكرث من � 13سنة من تطبيق �إ�صالحات جذرية يف النظام التعليمي اجلامعي اجلزائري ،وذلك
ا�ستنادا �إلى مرجعية دولية �أال وهي املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ()IESs؛ و من املتوقع �أن تفيد
نتائج وتو�صيات هذه الدرا�سة وتو�صياتها اجلهات ذات العالقة يف معرفة �أوجه الق�صور يف التعليم
املحا�سبي باجلامعات اجلزائرية ،و توافر لها ورقة طريق لتطوير برامج التعليم املحا�سبي احلالية
للرفع من جودة خمرجات التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر.
حدود الدرا�سة:

ملعاجلة م�شكلة الدرا�سة ،مت حتديد الإطار العام وحدود البحث كما يلي:
-1

احلدود الزمنية :مت اال�ستناد يف تقييم كفاءة خ ّريجي التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر على
املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي وفق �إ�صدار �سنة  ،2015وتخ�ص فرتة التقييم حاملي �شهادة املاج�ستري
يف املحا�سبة املتخرجني خالل الفرتة  ،2015-2017وذلك العتبارات تتعلق مبو�ضوعية الدرا�سة ،حيث
�أن هذه الفرتة هي فرتة جت�سيد �إ�صالحات جوهرية عرفتها برامح التعليم العايل ومنها برنامج التعليم
املحا�سبي.

-2

احلدود املكانية :تخ�ص الدرا�سة امليدانية اجلامعات احلكومية بال�شرق اجلزائري املختارة كمجال
للدرا�سة.

تعريف مبعايري التعليم املحا�سبي الدولية و �أهميتها:

تعترب معايري التعليم املحا�سبي مبثابة مناذج توافر �إر�شادات عامة لتوجيه املمار�سات التعليمية وتر�شيدها
فيما يتعلق بالتعليم املحا�سبي .يقوم جمل�س معايري التعليم املحا�سبي الدولية International Accounting
 ،Education Standards Board IAESBوهو هيئة تابعة لالحتاد الدويل للمحا�سبني ( ، )IFACب�إ�صدار
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املعايري واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتعليم امل�سبق للت�أهيل ،وتدريب املحا�سبني املهنيني ،والتطوير املهني
امل�ستمر لأع�ضاء مهنة املحا�سبة .ويعمل املجل�س �أي�ضا كمحفز يف اجلمع بني االقت�صادات النامية والنا�شئة
للم�ساعدة يف النهو�ض بربامج املحا�سبة يف جميع �أنحاء العامل ،وهذا يف �إطار ال�سعي لتحقيق امل�صلحة
العامة و تعزيز الثقة يف مهنة ( .)Karreman and Phelps, 2007كما ي�سعى �أي�ضا جمل�س معايري التعليم
املحا�سبي الدولية �إلى تنمية التعليم املحا�سبي على امل�ستوى الدويل من خالل تركيز اجلهود على حت�سني
املهارات والقيم و املعرفة املهنية والأخالق لطالب املحا�سبة و العمل على حت�سني معايري تعليم املحا�سبة من
خالل توقع االحتياجات امل�ستقبلية للم�ستخدمني و نتائج التعليم املحا�سبي (بن �صالح.)2016 ،
�إن تطوير ،اعتماد ،وتنفيذ معايري دولية للتعليم املحا�سبي توافر نهجا ف ّعاال لتطوير الكفاءة املهنية
للمحا�سب ،كما حتقق مزايا �أخرى و هي:
تخفي�ض اخلالفات الدولية ب�ش�أن الت�أهيل وعمل املحا�سب املهني.ت�سهيل التنقل العاملي للمحا�سبني املهنيني .-توفري معايري مرجعية دولية للممار�سات اجليدة للتعليم املحا�سبي املهني)IAESB,2015( .

وقد قام جمل�س معايري التعليم املحا�سبي الدولية ب�إ�صدار ثمانية ( )08معايري ب�شكل تدريجي ،تُعنى
بالتعليم املحا�سبي للطلبة يف مرحلة الدرا�سة ومرحلة ما بعد التخرج واالنخراط يف �سوق العمل .وفيما يلي
تقدمي خمت�صر لهذه املعايري وفق �آخر �إ�صدار (:)IAESB, 2015
 معيار التعليم املحا�سبي الدويل (« :)IES1متطلبات الدخول لربنامج التعليم املحا�سبي»  :يقدم هذااملعيار تف�صيال ملتطلبات القبول يف برنامج التعليم املحا�سبي ،حيث يركز على م�ؤهالت الطلبة الراغبني
يف االنخراط يف برامج التعليم املحا�سبي ،وخ�صو�صا املهنية منها؛
 معيار التعليم املحا�سبي الدويل (« :)IES2التطوير املهني الأويل-الكفاءة التقنية» :يهتم هذا املعيارباملحتوى املعريف لربنامج التعليم املحا�سبي الواجب تقدميه لطلبة املحا�سبة ؛
 معيار التعليم املحا�سبي الدويل (« :)IES3التطوير املهني الأويل-املهارات املهنية» :ويتناول هذا املعياراملهارات الواجب ت�ضمينها يف برنامج التعليم املحا�سبي ،والتي من �ش�أنها متكني الطلبة م�ستقبال من
توظيف مهاراتهم يف �سوق العمل والتعامل مع امل�شكالت و احلاالت اليومية التي يواجهها املحا�سبون ؛
(« :)IES4التطوير املهني الأويل-القيم والأخالقيات و االجتاهات املهنية»:

 معيار التعليم املحا�سبي الدويليتناول هذا املعيار طبيعة الأخالقيات املهنية التي يجب �أن تت�ضمنها برامج التعليم املحا�سبي ،حيث يهدف
هذا املعيار �إلى التحقق من اكت�ساب الطلبة للقيم و االجتاهات الأخالقية التي يحتاجها ممار�سو مهنة
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املحا�سبة ؛
 معيار التعليم املحا�سبي الدويل ( :)IES5متطلبات اخلربة العملية :يهدف هذا املعيار �إلى تقدمي�إر�شادات حول متطلبات اخلربة املهنية التي متكن خ ّريجي املحا�سبة من ممار�سة �أعمالهم مبهنية.
 معيار التعليم املحا�سبي الدويل ( :)IES6التطوير املهني الأويل-تقييم الكفاءة املهنية :يهتم هذااملعيار ب�آليات تقييم الكفاءات املهنية لطلبة برامج التعليم املحا�سبي بال�شكل الذي ي�ضمن قدرتهم على
تنفيذ متطلبات املحا�سبة اليومية.
 معيار التعليم املحا�سبي الدويل ( :)IES7التطوير املهني امل�ستمر – التعليم مدى احلياة والتطوير املهنيامل�ستمر للكفاءة :يهدف �إلى تقدمي �إر�شادات حول �آليات ومتطلبات التطوير املهني امل�ستمر لطلبة برامج
املحا�سبة.
 معيار التعليم املحا�سبي الدويل ( :)IES8التطوير املهني لل�شركاء امل�س�ؤولني عن مهمة التدقيقللقوائم املالية :ي�صف هذا املعيار الكفاءة املهنية التي ُيطلب من امل�س�ؤولني عن مهمة التدقيق تطويرها
واملحافظة عليها عندما ميار�سون دور �شريك االلتزام امل�س�ؤول عن تدقيق القوائم املالية.
مفهوم كفاءة املحا�سب يف �ضوء املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي:
ت�ؤثر جودة التعليم املحا�سبي ب�شكل مبا�شر على ممار�سة مهنة املحا�سبة ،وبالتايل ف�إن جودة التعليم
املحا�سبي مهمة للغاية جلاذبية مهنة املحا�سبة يف عامل متغري ( )Yucel et al, 2012؛ و يعترب اخل ّريجون
من �أهم املخرجات التي ت�سعى امل�ؤ�س�سات التعليمية �إلى االرتقاء بجودتها ،و يرتبط امل�ستوى النوعي
للخريجني بقاعدة املعرفة التي ب�إمكانهم ا�ستخدامها يف حل امل�شاكل املتعلقة بحقل العلم .و يرى (Li and
� )Yu ,2016أن الطالب هم املنتجات ،و�أن املُخ َرجات هي ما يكت�سبه الطالب من املعارف واملهارات التي
متكنه من تقدمي خدمات للمجتمع.
من هذا املنطلق ،و�ضع جمل�س معايري التعليم املحا�سبي الدولية الأ�س�س وال�ضوابط لإعداد املحا�سب املهني
امل�ؤهل الذي يحقق موا�صفات الكفاءة املهنية ،و التي عرفها ب�أنها «القدرة على �أداء الأدوار املطلوبة من
املحا�سبني وفق املعايري املحددة ،وال تقت�صر على املعرفة باملبادئ واملعايري واملفاهيم واحلقائق والإجراءات
بل تتجاوز ذلك �إلى دمج وتطبيق الكفاءة التقنية ،املهارات املهنية ،و القيم املهنية والأخالق واملواقف»
(. )IAESB, 2015
وقد مت الت�أكيد من خالل التعديالت التي عرفتها معايري التعليم املحا�سبي الدولية منذ  ،2005على
اعتماد النهج القائم على الكفاءة يف جمال التعليم املحا�سبي الذي يعتمد �أ�سا�س خمرجات التعلم املتعلقة
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بالأ�صناف الثالثة للكفاءة وهي ( )1الكفاءة التقنية؛ ( )2املهارات املهنية؛ ( )3القيم والأخالق املهنية
واالجتاهات؛ والتي مت حتديد خمرجات التعلم املرتبطة ب�أنواعها �ضمن املعايري)IES2( :؛ ()IES 3؛
( )IES4على التوايل.
عال،
�إن امل�سار الطبيعي للو�صول �إلى �إعداد حما�سب كف�ؤ يتطلب متابعة الطالب تكوينا عاما ذو م�ستوى ٍ
متبوعا بتكوين متخ�ص�ص ينتهي باختبارات وفق النظم املهنية� ،إ�ضافة �إلى متابعة الطالب ح�ص�ص تدريبية
كافية؛ غري �أن الأهم هو احلفاظ على كفاءة املحا�سب يف كل وقت من خالل متابعته للتطورات التي تخ�ص
املهنة املحا�سبية ،خا�صة املعايري املحلية و الدولية املتعلقة باملحا�سبة والتدقيق ،وكذا التكنولوجيات اجلديدة
للإعالم والإت�صال و النظم والت�شريعات ذات العالقة باملحا�سبة ( . )YAICH, 2003
وب�شكل عام ،ف�إن االجتاه ال�سائد يف كثري من جهات االعتماد الأكادميي �أو املهني هو �إدخال ما ُيعرف بـ»قيا�س
خمرجات التعلم» ،وهي طريقة للتقييم تكفل الرقي بعملية تطوير التعليم والتعلم يتم خاللها حتديد فعالية
الربنامج الأكادميي يف بيئة اخل ّريج كي يتواءم مع �سوق العمل وحتقيق الأهداف املرجوة (عطية وزهران،
 . )2008و لهذا �سرنكز يف هذه الدرا�سة على املعايري ( ، )3( ، )2و ( ، )4والتي تُعنى مبناهج التعليم املحا�سبي
يف مرحلة الدرا�سة ،و كفاءات التعلم امل�ستهدفة التي متثل يف جمموعها متطلبات كفاءة املحا�سب.
الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة تبني للباحثني �أن الدرا�سات التي تناولت مفهوم كفاءة
خ ّريجي التعليم املحا�سبي قليلة جد ًا ،ولذلك مت الرتكيز يف هذه الدرا�سة على تلك الدرا�سات ذات ال�صلة
الوثيقة بهدف هذه الدرا�سة .و ميكن عر�ض هذه الدرا�سات من زاوية اهتمامها كما يلي:
�أوال :الدرا�سات املتعلقة باملعارف واملهارات املهنية املطلوب اكت�سابها من طرف طالب املحا�سبة:
تعترب درا�سة زريقات والعزام ( )2014من الدرا�سات املهمة يف البيئة الأردنية ،حيث خالل هدفت �إلى
الوقوف على واقع املهارات التي تقدمها برامج التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة
وذلك اعتمادا على م�ضمون معيار التعليم املحا�سبي الدويل ( ، )IES3والذي يحدد طبيعة املهارات الالزمة
خل ّريجي املحا�سبة .وقد ب ّينت نتائج التحليل الإح�صائي ب�أن برامج التعليم املحا�سبي يف اجلامعات الأردنية
تقدم كال من املهارات الفكرية واملهارات التقنية والوظيفية لطلبتها ،بينما تفتقر هذه الربامج �إلى كل من
املهارات ال�شخ�صية ومهارات التوا�صل واملهارات التنظيمية والإدارية وب�شكل ي�شري �إلى وجود �ضعف يف
خمرجات هذه الربامج ،كما ب ّينت النتائج ب�أنه ال توجد فروق بني اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلا�صة
فيما يتعلق باملهارات الفكرية وال�شخ�صية ومهارات االت�صال التي تقدمها برامج التعليم املحا�سبي ،بينما
�أ�شارت �إلى �أن هناك فرو ًقا بني طبيعة املهارات التي تقدمها اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة واملتعلقة
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باملهارات التقنية والوظيفية واملهارات التنظيمية والإدارية.
بينما قام الباحثان اخلاطر و اخلويل ( )2015من خالل درا�ستهما يف البيئة القطرية ،بالتعرف على
املعارف واملهارات الالزم توافرها لدى خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة يف دولة قطر  ،لكن من وجهة نظر
الفئات ذات العالقة ،ومدى �أهمية كل منها يف الوقت احلا�ضر ،و كذلك التعرف على مدى وجود فروقات
ذات داللة معنوية بني وجهات نظر الفئات ذات العالقة حول تلك املهارات واملعارف .و قد ا�ستند الباحثان
لغايات ا�ستطالع وجهات النظر على ا�ستبيان يت�ضمن جمموعة من املهارات واملعارف املقرتحة ،وتطلب
من املبحوثني حتديد مدى �أهمية كل من تلك املهارات واملعارف من وجهة نظرهم .و قد �أظهرت الدرا�سة
�أن كافة املهارات واملعارف التي مت �إدراجها يف البحث ميكن اعتبارها ذات �أهمية ولكن بدرجات متفاوتة،
وحازت املعرفة ب�أخالقيات املهنة على �أعلى ن�سبة من الأهمية ،فيما حازت مهارات تطبيق الت�أمني على �أدنى
ن�سبة؛ وظهرت فروق ذات داللة �إح�صائية بني امل�شاركني تُعزى �إلى طبيعة عملهم فيما يتعلق بدرجة �أهمية
تلك املهارات واملعارف.
ثانيا :الدرا�سات املتعلقة بتعليم الأخالقيات و القيم و ال�سلوك املهني لطالب املحا�سبة:
اطلق الباحثان ( )Jaspal and Madhavan, 2009من م�شكلة ف�شل التعليم املحا�سبي يف تطوير
الن�ضج الفكري والأخالقي للطالب يف اجلامعات العامة مباليزيا ،مما دفع وزارة التعليم العايل �إلى طلب
دمج خمرجات التعلم املحددة يف املعيار � IES 4ضمن برنامج املحا�سبة .مت �إجراء درا�سة ا�ستطالعية
عن طريق ا�ستبيان مغلق على �أ�ساتذة املحا�سبة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل العامة واخلا�صة يف وادي
 ،Klangبهدف حتديد م�ستوى ومنهجية تدري�س �أخالقيات املحا�سبة ،وطبيعة الو�سائل امل�ستخدمة يف ذلك،
وكذا حتديد �أ�ساليب التقييم املعتمدة عند تدري�س �أخالقيات املحا�سبة كمادة م�ستقلة �أو مدجمة يف مواد
�أخرى .ك�شفت الدرا�سة عن نق�ص الوعي ب�أهمية �أخالقيات املحا�سبة ،و�أنه يتم تدري�سها كمقرر م�ستقل
ويف بع�ض اجلامعات تكون مدجمة يف مواد �أخرى ،مثل املحا�سبة املالية ،املراجعة؛ و�أن معظم الأ�ساتذة
يف�ضلون ا�ستخدام �أ�سئلة االمتحانات والواجبات ك�أ�سلوب للتقييم� .أما بالن�سبة �إلى منهجية التدري�س
امل�ستخدمة ،ف�إن معظم املحا�ضرين الذين يدر�سون �أخالقيات املحا�سبة يف�ضلون درا�سة احلالة والعر�ض
وطرق التعلم القائمة على امل�شكلة ،مع االعتماد ب�شكل �أقل على طريقة املحا�ضرة التقليدية� .أو�صت الدرا�سة
بوجوب ت�ضمني ال�سلوك الأخالقي وغري الأخالقي واحلاالت الواقعية يف املنهج الدرا�سي ،كما يجب تدري�س
الأخالقيات جلعل الطالب يفهمون �أثر و�أهمية االحتيال والق�ضايا الأخالقية املحا�سبية واالقت�صادية.
عاجلت درا�سة ( )Bansal, 2014م�شكلة �إهمال مناهج التعليم العايل تدري�س الأخالقيات والقيم
لطلبة تخ�ص�ص املحا�سبة ،والرتكيز �أكرث على املهارات التقنية مثل املعاجلات املحا�سبية واملعايري والقواعد
املحا�سبية وكذا نظرية املحا�سبة ،يف الوقت الذي زادت فيه �أهمية الأخالق والقيم يف املهنة املحا�سبية
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بعد كرثة حاالت الف�ضائح املحا�سبية يف العقدين الأخريين ،مما ا�ستوجب معها تدري�س الأخالق والقيم
لطلبة املحا�سبة وتعليمهم كيفية تطبيقها يف القرارات املحا�سبية .ويف ظل ا�ستمرار حدوث ف�ضائح ال�شركات
واالحتيال بالرغم من �سن ت�شريعات خا�صة بحوكمة ال�شركات مثل قانون �ساربينز �أوك�سلي ( ، )SOXقام
الباحث ب�إبراز �أهمية ومربرات �إدراج الأخالقيات املحا�سبية يف التعليم املحا�سبي ،وحتديد امل�س�ؤول عن
تدري�سها ،وعلى �أي م�ستوى ،وما هي اال�سرتاتيجيات التي يطبقها خمتلف املهنيني� .أظهرت الدرا�سة �أن
قيود امليزانية وق ّلة املدربني املتخ�ص�صني يف الأخالقيات والقيم يف التعليم املحا�سبي ،وكذا توج�س �أ�ساتذة
املحا�سبة اجتاه تدري�س الأخالق هي عوائق حتول دون �إدراج الأخالق يف املقررات املحا�سبية.
ثالثا :الدرا�سات املتعلقة بتطوير مناهج املحا�سبة و التوافق مع مرجعيات دولية للتعليم املحا�سبي:
لقد تعددت الدرا�سات التي اهتمت بتطوير مناهج التعليم املحا�سبي من املنظور املهني و كذا من املنظور
االعتماد الأكادميي ا�ستنادا �إلى مرجعيات دولية معرتف بها .ففي البيئة ال�سعودية �أجنزت العديد من
الدرا�سات يف هذا ال�سياق ،حيث قام كل من ( Lesley AlMotairy and )2014بدرا�سة هدفت �إلى
حتديد مدى توافق التعليم املحا�سبي يف اململكة العربية ال�سعودية مع املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي،
يف ظل �سعيها لالنتقال �إلى تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSيف غ�ضون اخلم�س ال�سنوات
القادمة؛ ومن �أجل جناح هذه العملية ي�ستوجب التكفل ب�إعداد حما�سبني مهنيني ذوي كفاءة مهنية على
الأقل وفقا للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي التي �أ�صدرها االحتاد الدويل للمحا�سبني� .أظهرت الدرا�سة
�أن اململكة العربية ال�سعودية ال تتبع املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي املهني ب�أكملها؛ حيث وجد الباحثان
فجوات تتعلق باملهارات املهنية و القيم والأخالق ،بالإ�ضافة �إلى مرحلة التدريب .ويف الأخري �أكد الباحثان
على �أهمية التقارب بني ممار�سات التعليم املحا�سبي املهني مع املعايري الدولية اخلا�صة بذلك ،مع �ضرورة
م�شاركة الأطراف ذات امل�صلحة يف و�ضع خطة العمل لتكون ناجحة.
ا�ستكماال للدرا�سة ال�سابقة ،وانطالقا من م�شكلة عدم مراعاة املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي عند
ت�صميم مناهج الربامج املحا�سبية باجلامعات ال�سعودية مما ي�ؤثر �سلب ًا يف كفاءة خريجي املحا�سبة وقلة
مهاراتهم ،بالإ�ضافة �إلى �إهمال النواحي التدريبية �أثناء فرتة الدرا�سة ،قام الباحث الفكي (  )2014بدرا�سة
نظرية حتليلية هدف من خاللها �إلى �إلقاء ال�ضوء على معايري التعليم املحا�سبي وكيفية ا�ستخدامها عند
ت�صميم مناهج الربامج املحا�سبية باجلامعات ال�سعودية .وتو�صل الباحث من خالل درا�سته �إلى �أن معايري
التعليم املحا�سبي تو ّفر �إر�شادات وا�ضحة لكيفية ت�صميم منهج املحا�سبة وذلك لأنها تو ّفر خمرجات تعلم
ميكن قيا�سها وحتقيقها ،كما ّمت التو�صل �إلى وجود عالقة �إيجابية بني معايري التعليم املحا�سبي وبني معايري
الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي باململكة العربية ال�سعودية� .أو�صى الباحث ب�ضرورة تبني معايري
التعليم املحا�سبي ال�صادرة من االحتاد الدويل للمحا�سبني من قبل هيئات التقومي واالعتماد الأكادميي
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كمقايي�س عند �إجراء التقومي واالعتماد لربامج املحا�سبة؛ وكذلك ل�سهولة احل�صول على االعرتاف الدويل
مبنهجية التعليم املحا�سبي يف الدولة.
�أما يف البيئة الأردنية فقد ناق�شت درا�سة خدا�ش و القوا�سمي ( )2015مدى مواءمة املناهج الدرا�سية
للتعليم املحا�سبي باجلامعات الأردنية ملتطلبات املعايري الدولية من حيث حمتواها املعريف ،ومن حيث دورها
يف اك�ساب الطالب مهارات �شخ�صية وتفاعلية وقيم �أخالقية و�إيجابية ،وطبيعة الدور املنوط بالتنظيمات
املهنية يف الأردن يف تعزيز مواءمة خ ّريجي �أق�سام املحا�سبة ل�سوق العمل ودفعهم نحو التطور امل�ستمر.
ر ّكز الباحثان يف تقييم جودة خمرجات التعليم املحا�سبي على املعيارين الثالث و الرابع من معايري التعليم
املحا�سبي الدولية لأهمية املهارات والأخالق املهنية� .أظهرت الدرا�سة �أن مناهج التعليم املحا�سبي يف
اجلامعات الأردنية ال تتطابق مع متطلبات معيار التعليم املحا�سبي الدويل رقم  ،3و�أنه ال يتم تعزيز منظومة
�أخالقيات املهنة والقيم االيجابية لدى الطالب والتي يحتاجها املمار�س يف �سوق العمل ح�سب معيار التعليم
املحا�سبي رقم  ،4كما ك�شفت الدرا�سة �أن التنظيمات املهنية ال متار�س دور ًا لتعزيز مواءمة خمرجات التعليم
املحا�سبي مع حاجات �سوق العمل .
�أما يف البيئة العراقية ،فقد كان الهدف الرئي�س لدرا�سة اجلليلي و ذنون ( )2010هو ت�سليط ال�ضوء على
االختالفات يف ما بني مناهج التعليم املحا�سبي للدرا�سات الأولية و معايري التعليم املحا�سبي الدولية ،ومن
ثم اقرتاح �أمنوذج ملنهج حما�سبي يتما�شى مع هذه املعايري ،ويلبي االحتياجات املحا�سبية الأكادميية واملهنية
يف ظل الواقع املحا�سبي اجلديد .تو�صل الباحثان �إلى �أن من �أهم عوامل بناء املهارات املهنية لدى متعلمي
املحا�سبة االهتمام باملناهج العلمية املحا�سبية وربط املهنة باملنهاج املحا�سبي؛ و�أن مهنة املحا�سبة تنطوي على
قيم و�سلوكات �أخالقية �سليمة .وعليه� ،أو�صى الباحثان بربط املنهج املحا�سبي مب�شكالت الواقع العملي و�إدخال
املهارات املحا�سبية وال�سلوكية املختلفة لتالئم احتياجاتها؛ وكذا االهتمام بالبعد الأخالقي يف التعليم املحا�سبي،
و جعل التدريب على العمل املحا�سبي متالزم ًا مع التعليم ليح�صل الطالب على الكفاءة املهنية.
رابعا :الدرا�سات املتعلقة بربط جودة خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة مبدخالت نظام التعليم املحا�سبي:
انطلقت الباحثة ( )Abbasi, 2013من وجود حاجة ما�سة ملقاربة عاملية لتعليم املحا�سبة فر�ضتها
التغريات ال�سريعة يف البيئة املحا�سبية ،حيث �أ�صبح من ال�ضروري تبني منظور عاملي للتعليم املحا�سبي
على �أ�سا�س الكفاءة جتعل م�س�ألة خمرجات التعليم م�س�ألة مركزية .بد�أت الباحثة درا�ستها بتقدمي وتقييم
منهج الكفاءة يف التعليم املحا�سبي املعتمد لدى املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني ( ،)AICPAو و�صف
منهج جمل�س معايري التعليم املحا�سبي الدولية ( )IAESBيف التعليم املحا�سبي ،الذي و�صل �إلى مرحلة
اعتماد معايري على �أ�سا�س الكفاءة عام  .2015وبعد تقدميها خلفية نظرية للتعليم املحا�سبي املعا�صر
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وتطوير الكفاءات ،قامت الباحثة باقرتاح منوذج نظم التعليم املحا�سبي على �أ�سا�س الكفاءة من منظور
ً
وتنفيذا وتقيي ًما النتائج .وتت�ضمن مرحلة التخطيط
عاملي وتوظيفه ،و�شمل ثالث مراحل :تخطيط وت�صمي ًما
والت�صميم حتديد الكفاءات ،حتديد غايات و�أهداف التعلم ،طبيعة املتعلم ،و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين،
و كذا حتديد �أ�ساليب التعلم واال�سرتاتيجيات .تفرت�ض الباحثة �أن مرحلة تنفيذ املنهج يجب �أن ت�ستخدم
منوذج النظم :مدخالت-املعاجلة – خمرجات-التغذية املرتدة .تنطوي مرحلة تقييم النتائج على �ضمان
نتائج التعلم لدى الطالب (التقييم التكويني) وحتقيق �أهداف برنامج الأداء (االختبار التح�صيلي) من خالل
عملية من خطوتني :قيا�س التعلم والتغذية املرتدة.
يف جنوب �إفريقياُ ،طرحت م�شكلة عدم توافر جميع املهارات التي تطلبها مهنة املحا�سبة يف خ ّريجي
التعليم املحا�سبي اجلامعي ،و هو ما دفع الباحث (� Fouché (2013إلى درا�سة هذه امل�شكلة من زاوية
حتديد مدى م�ساهمة ممار�سات التدري�س باجلامعات اجلنوب �إفريقية يف ن�شوء هذا الق�صور .قام الباحث
بدرا�سة �إ�ستق�صائ ّية بجامعة ال�شمال الغربي بجنوب �إفريقيا ،من خالل �إعداد و توزيع ا�ستبيان بحث على
 177طالبا يف املحا�سبة ملعرفة ت�صوراتهم حول املهارات الفنية و املهارات ال�شخ�صية املطلوبة من املحا�سبني
وكذا توقعاتهم بخ�صو�ص منهجيات التدري�س اجل ّيدة .ك�شفت نتائج هذه الدرا�سة �أنه رغم متتع الطالب
بالكفاءة يف جمال املعرفة التقنية ،ومع ذلك ف�إنهم �أقل كفاءة مبهارات تقنية يف خمتلف املجاالت (املجاالت
املرتبطة باملحا�سبة مثل القانون التجاري واالقت�صاد وغري ذلك) ،والقدرة على ا�ستخدام التكنولوجيا
ومهارات االت�صال ال�شفوية والكتابية واملهارات حول الق�ضايا الأخالقية واحل�سا�سية الثقافية والعرقية.
وملعاجلة هذا اخللل ،ومع وجود طلب �أكرب على خ ّريجي املحا�سبة الذين لديهم جمموعة متنوعة من
الكفاءات� ،أو�صت الدرا�سة بالرتكيز على تدري�س املحا�سبة بدمج �إتقان املهارات والكفاءات الأخرى وفق
منهجية التعلم املنظم و العمل اجلماعي.
وفق منهج الكفاءة املذكور �آنفا ،قام الباحث دروي�ش ( )2017بدرا�سة يف البيئة اجلزائرية ،هدفت �إلى
حتديد مدى م�ساهمة جمموعة من العوامل ،وهي؛ املواد الدرا�سية ؛ نوعية الطالب؛ طرق التدري�س؛ و نوعية
الأ�ساتذة؛ يف حت�سني م�ستوى التعليم املحا�سبي يف اجلزائر .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �ضرورة
لإعادة النظر يف برامج التعليم املحا�سبي يف اجلزائر و تطوير م�ضامينه لتتوافق مع تو�صيات االحتاد الدويل
للمحا�سبني ،بالإ�ضافة �إلى تفعيل العالقة بني اجلامعات اجلزائرية واملتعاملني االقت�صاديني بهدف تدريب
الطالب �أثناء وبعد ا�ستكمال الدرا�سة النظرية خالل �سنوات التكوين.
�أما يف البيئة الرتكية فقد قام الباحثان ( )Kiymetli and Ucoglu 2018بدرا�سة بغر�ض حتديد العوامل
التي ت�ؤثر يف كفاءة التعليم املحا�سبي ونوعيته من خالل �إجراء بحث على خ ّريجي اجلامعات العاملني يف
القطاع امل�صريف .وقد �أجريت هذه الدرا�سة با�ستخدام منذجة املعادلة الهيكلية لو�صف العالقات بني
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املتغريات املحتملة واملالحظة� .أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إلى �أن املمار�سات احلالية يف اجلامعات الرتكية
وم�ستوى التوظيف ،واملعلومات الداعمة للتعليم املحا�سبي (مثل تكنولوجيا املعلومات ،الأخالق ،القانون،)..،
وعدد كاف من املقررات املحا�سبية والأر�صدة املطلوبة يف املناهج الدرا�سية ،وكفاية البنية التحتية املادية
(مرافق تعليمية و ترفيهية) ،وم�ؤهالت هيئة التدري�س متغريات لها ت�أثري ذو داللة �إح�صائية يف كفاءة ونوعية
التعليم املحا�سبي.

ما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة:
تهدف هذه الدرا�سة �إلى ا�ستك�شاف مدى توافر متطلبات كفاءة خ ّريجي التعليم املحا�سبي يف اجلامعات
اجلزائرية ،وتتحقق هذه الكفاءة باكت�ساب ه�ؤالء ا ّ
خلريجني املعارف الفنية واملهارات والقيم والأخالق
والإجتاهات املهنية وفقا ملتطلبات املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ()IESs؛ ومن هنا تظهر �إحدى ميزات
هذه الدرا�سة يف كونها تربط بني التوجهات الدولية للكفاءة املطلوبة من خ ّريج املحا�سبة لالنخراط يف املهنة
من جهة ،واملمار�سات التعليمية الفعلية يف البيئة اجلزائرية من جهة �أخرى.
وقد �أظهر عر�ض الدرا�سات ال�سابقة للمو�ضوع �أن غالبيتها تناولت م�س�ألة كفاءة املحا�سب بالرتكيز على
عن�صر واحد من العنا�صر الثالثة للكفاءة املهنية للمحا�سب �إما الكفاءة التقنية� ،أو املهارات املهنية� ،أو
الأخالق والإجتاهات املهنية دون الأخذ بعني االعتبار �أن هذه العنا�صر متكاملة لتحقيق امل�ستوى املطلوب
للكفاءة املهنية لدى خ ّريج تخ�ص�ص املحا�سبة�ِ .ضف �إلى ذلك �أن بع�ض الدرا�سات املذكورة تناولت مو�ضوع
تقييم جودة التعليم املحا�سبي من منظور مدخالت العملية التعليمية (نوعية الطلبة ،طرق التدري�س،
الربامج)...،؛ غري �أن هذه الدرا�سة اعتمدت املدخل احلديث لتقييم الكفاءة يعتمد على خمرجات التعلم)
( ,)Learning Outcomesك�أ�سا�س لتقييم جودة التعليم املحا�سبي ،وهو ما يعطيها ميزة �أخرى.
كما ميكن النظر �إلى هذه الدرا�سة على �أنها من الدرا�سات القليلة جدا (ح�سب علم الباحثني) التي
تبحث هذا املو�ضوع احليوي يف البيئة اجلزائرية الراهنة ب�شكل وا�سع من خالل معرفة �آراء فئتني مهمتني
يف العملية التعليمية املحا�سبية وهما :اخل ّريجون و�أ�ساتذة املحا�سبة يف ظل التحوالت التي تعرفها املهنة
املحا�سبية يف اجلزائر منذ �أ كرث من ع�شر �سنوات ,وكذا عملية التطوير امل�ستمر لربامج التعليم العايل يف
كل الأطوار بغية ترقية م�ستوى التعليم وحت�سني جودة خمرجاته مبا يتالءم و احتياجات �سوق العمل؛ الأمر
الذي يعطي هذه الدرا�سة ميزة �إ�ضافية.
فر�ضيات الدرا�سة:

انطالقا من �أ�سئلة الدرا�سة والأهداف التي ت�سعى �إلى حتقيقها ف�إنه ميكن �صياغة فر�ضيات الدرا�سة
كما يلي:
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 الفر�ضية الأولى :ال يكت�سب خريجو التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية الكفاءة املطلوبة وفقاللمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،خالل درا�ستهم اجلامعية من وجهة نظر �أ�ساتذة املحا�سبة؟
 الفر�ضية الثانية :ال يكت�سب خريجو التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية الكفاءة املطلوبة وفقاللمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،خالل درا�ستهم اجلامعية من وجهة نظر خ ّريجي املحا�سبة؟
 الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي �إجابات �أ�ساتذة املحا�سبةواخل ّريجني يف درجة املوافقة على اكت�ساب خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة للكفاءة املطلوبة وفقا للمعايري
الدولية للتعليم املحا�سبي ،خالل درا�ستهم باجلامعات اجلزائرية.

منهجية الدرا�سة
جمتمع الدرا�سة وعينتها

:

يتكون جمتمع الدرا�سة من فئتني ذواتي عالقة مبا�شرة مبو�ضوع التعليم املحا�سبي اجلامعي وهما :فئة
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أق�سام املحا�سبة ،وفئة خ ّريجي املحا�سبة؛ ت�شمل الفئة الأولى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف �أق�سام املحا�سبة ب�ست ( )06جامعات مبنطقة ال�شرق اجلزائري ،مت اختيارها على �أ�سا�س �أنها جامعات
تتقا�سم نف�س التجربة املعتربة يف التعليم املحا�سبي التي تفوق خم�س ع�شرة �سنة مقارنة بباقي اجلامعات
بنف�س املنطقة التي تعترب جتربتها فتية يف هذا املجال .كما �أن الظروف التعليمية للجامعات املختارة كمجال
للدرا�سة مت�شابهة خ�صو�صا ما يتعلق بعدد الأ�ساتذة املُ�ؤطرين لتخ�ص�ص املحا�سبة ونوعيتهم.
�أما فئة اخل ّريجني فت�شمل حاملي �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة املتخرجني حديثا من ذات اجلامعات
املذكورة �آنفا ،وهذا ق�صد حتقيق املو�ضوعية و التجان�س يف عملية التقييم .وقد مت اختيار خ ّريجي املحا�سبة
احلاملني ل�شهادة املاج�ستري لكونهم يخ�ضعون �إلى تكوين معمق يف التخ�ص�ص ملدة عامني يف مرحلة الـ
املاج�ستري بعد تلقيهم تكوينا �أوليا يف املحا�سبة ملدة �سنة واحدة يف مرحلة اللي�سان�س (البكالوريو�س)؛
وبالتايل فمتطلبات الكفاءة -يف نظر الباحثني -مفرت�ضة يف ه�ؤالء اخل ّريجني.
مت االقت�صار يف الدرا�سة امليدانية على هاتني الفئتني وذلك مراعاة للطبيعة الأكادميية للمو�ضوع الذي
يتناول م�س�ألة قدرة برامج التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر على تخريج حما�سبني على قدر كا
يف من الكفاءة املطلوبة ملمار�سة العمل املحا�سبي بنجاح يف �ضوء مرجعية معيارية (�أو مدخل معياري-
 )Normative Approachمعرتف بها دوليا يف تقييم جودة الربامج املحا�سبية اجلامعية ،من خالل
ا�ستطالع �آراء طريف العملية التعليمية وهما :م ّقدمو اخلدمة التعليمية (�أ�ساتذة �أق�سام املحا�سبة) وامل�ستفيدون
منها (خ ّريجو املحا�سبة) ،ومقارنة اجتاهاتهم لتحديد مدى التوافق واالختالف بينهم فيما يتعلق مب�ستوى
اكت�ساب طالب املحا�سبة ملخرجات التعلم املتعلقة بالكفاءة املهنية خالل درا�ستهم اجلامعية ملمار�سة العمل
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املحا�سبي؛ ولي�س من وجهة نظر فئة �أ�صحاب العمل؛ فلي�س بال�ضرورة �أن تكون خ�صائ�ص الكفاءة من وجهة
نظر املعيار هي نف�س خ�صائ�ص الكفاءة التي يحتاجها ويتوقعها �أ�صحاب العمل ،لأن ذلك يتعلق مبدى تطور
بيئة العمل املحا�سبي يف البلد.
وبعد االطالع على البيانات املتوافرة على املواقع الإلكرتونية لهذه اجلامعات و االت�صال املبا�شر بالإدارة،
تبني �أن جمموع عدد الأ�ساتذة التابعني لق�سم املحا�سبة باجلامعات املختارة كمجال للدرا�سة هو ً � 201
أ�ستاذا
دائما مبختلف الرتب ،و�أن جمموع عدد اخل ّريجني منها ب�شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة خالل �سنوات
خريجا.
الثالث الأخرية بلغ ً 900
ونظرا لتعذر ا�ستخدام طريقة احل�صر ال�شامل جلميع �أفراد جمتمع الدرا�سة لكرب حجمه ولعدم توافر
جميع البيانات املتعلقة به لدى الباحثني ،وكذا �صعوبة احل�صول عليها العتبارات تتعلق بالوقت واجلهد،
ا�ستخدم الباحثان �أ�سلوب العينة الع�شوائية الطبقية املت�ساوية الن�سبة (اختار الباحثان ن�سبة حكمية تقدر
بـ  40%من عدد �أفراد كل فئة مراعاة لأهمية حجمها و جتان�سها ومدى �إمكانية متثيل خ�صائ�ص املجتمع
يف العينة املختارة ،وتعرف هذه الطريقة يف �إختيار العينة الع�شوائية الطبقية ب�أ�سلوب االختيار الأمثل لـ
 ،)Nymenحيث مت توزيع  72ا�ستبيان على �أع�ضاء هيئة التدري�س و 360ا�ستبيان على اخل ّريجني .وقد
مت توزيع اال�سـتبيان ،با�ستخدام �أ�سلوب التوزيع املبا�شر وبوا�سطة جمموعة من املعاونني ،الذين مت تقدمي
الإر�شـادات والتوجيهات املنا�سبة لهم ل�ضمان تعبئة اال�ستبانات ب�شكل �سليم .وقد �أدى هذا اال�سلوب �إلى
احل�صول على ردود منا�سبة و�صلت �إلى عدد  69ا�ستبان من الأ�ساتذة منها  64ا�ستبيان ًة �صالح للتحليل،
وا�ستبيان من اخلريجني منها  220ا�ستبيا ًنا �صالح للتحليل.
�أدوات الدرا�سة :

�أ�سلوب جمع البيانات :اعتمد الباحثان على اال�ستبيان ك�أداة �أ�سا�سية جلمع البيانات املتعلقة مبو�ضوع
الدرا�سة ،والتي من خاللها يتم �إختبار فر�ضيات الدرا�سة ،كما مت اال�ستفادة من بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف
هذا املو�ضوع من �أجل �ضبط الفر�ضيات و ت�صميم اال�ستبيان ،الذي يتكون من ثالثة �أق�سام من الأ�سئلة كما يلي:
الق�سم الأول :وهي البيانات الدميوغرافية (ال�شخ�صية) لأفراد عينة الدرا�سة امل�ستجوبني من �أع�ضاء هيئة
التدري�س وخ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة؛
الق�سم الثاين :يخ�ص هذا الق�سم الأ�سئلة املتعلقة مبعرفة درجة توافر الكفاءة املطلوبة يف خ ّريجي املحا�سبة
وفقا ملتطلبات املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي؛ على �أ�سا�س �أن الكفاءة تتحقق مبجرد اكت�ساب خ ّريج
املحا�سبة للكفاءة التقنية و املهارات املهنية و القيم و الأخالق املهنية ،فقد مت تق�سيم هذا اجلزء �إلى
ثالثة حماور تعك�س عنا�صر الكفاءة املذكور �آنفا.
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 املحور الأول :يخ�ص هذا املحور الأ�سئلة املتعلقة مبعرفة درجة توافر متطلبات معيار التعليم املحا�سبيالدويل الثاين« :الكفاءة التقنية» ،لدى حاملي �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة باجلزائر ؛
 املحور الثاين :يخ�ص هذا املحور الأ�سئلة املتعلقة مبعرفة درجة توافر متطلبات معيار التعليم املحا�سبيالدويل الثالث« :املهارات املهنية» ،لدى حاملي �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة باجلزائر؛
 املحور الثالث :ي�ضم هذا املحور الأ�سئلة املتعلقة مبعرفة درجة توافر متطلبات معيار التعليم املحا�سبيالدويل الرابع«:القيم والأخالق و االجتاهات املهنية» ،لدى حاملي �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة ؛
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س ليكرت ( )Likert Scaleاخلما�سي لقيا�س درجة توافر متطلبات املعايري الدولية
للتعليم املحا�سبي بخ�صو�ص املهارات املهنية والقيم والأخالق و االجتاهات املهنية لدى خ ّريجي املحا�سبة
من اجلامعات اجلزائرية ،وذلك من وجهة نظر �أفراد العينة من الأ�ساتذة واخلريجني .وقد ُخ ِ�ص�ص لكل
حالة من احلاالت وزن يتفق مع �أهمية احلالة ،حيث خ�ص�ص للإجابة «موافق ب�شدة» ( )5درجات ،و«موافق»
( )4درجات ،والإجابة «ال �أدري» ( )3درجات ،والإجابة «غري موافق» درجتان ( ،)2و�أخريا الإجابة «غري
موافق ب�شدة» درجة واحدة ( ،)1ويف الأخري يتم ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي املرجح لإجابات �أفراد العينة
حول فقرات اال�ستبيان (�أ�صبحت بيانات كمية م�ستمرة) للتعبري عن متغريات الدرا�سة .وقد مت و�ضع ُ�س ّلم
يتكون من خم�سة فئات ،للتعبري عن الدرجة الو�صفية لتوافر تلك املتطلبات كما يظهر يف اجلدول رقم (. )1

اجلدول رقم ( )1درجات كفاءة خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة
الفئة

من � 1إلى
من � 1.81إلى 2.60
من � 2.61إلى 3.40
من � 3.41إلى 4.20
من � 4.21إلى 5
1.80

درجة الكفاءة

()%

من � 20إلى
� 36.2إلى 52
� 52.2إلى 68
� 68.2إلى 84
� 84.2إلى 100

36

الدرجة الو�صفية

�ضعيفة جدا
�ضعيفة
متو�سطة
مقبولة
جيدة

وقد ر�أى الباحثان �أنه من املفيد توجيه نف�س الأ�سئلة لكل من �أ�ساتذة املحا�سبة واخل ّريجني� ،إذ مي ّكن ذلك
من املقارنة بني �آراء كل من املجموعتني (الفئتني) وحتديد درجة التوافق واالختالف بينهما.
قبل ال�صياغة النهائية لال�ستبيان و توزيعه ،قام الباحثان ب�إجراء اختبار �صدق اال�ستبيان ،للت�أكد
من �صياغة الأ�سئلة ب�أ�سلوب وا�ضح ،بعيدا عن كل غمو�ض ،بعر�ضه على ثالثة �أ�ساتذة متخ�ص�صني يف
املحا�سبة ،و ثالثة من حاملي �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة ،ينتمون جلامعات خمتلفة ،وقد �أخذ الباحثان
بعني الإعتبار مالحظاتهم وتو�صياتهم عند �إعداد اال�ستبيان يف �شكله النهائي .ولغر�ض �إختبار الإت�ساق
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الداخلي لال�ستبيان ،مت �إ�ستخدام معامل  ،Alpha Cronbachوقد �أظهر ت نتائج هذا االختبار امل ّو�ضحة
يف اجلدول رقم ( )2على �أ�سئلة اجلزء الثاين من اال�ستبيان �أن قيمته ملجموع الأ�سئلة لنموذجي اال�ستبيان
بلغت  ،00.953و 00,968على التوايل ،وهي قيمة تطمئن على م�صداقية �أداة الدرا�سة.

اجلدول رقم ( )2نتائج �إختبار �ألفا كرونباخ لفقرات ا�ستبيان الدرا�سة
�أبعاد كفاءة خريج املحا�سبة

عدد
الفقرات

قيمة �ألفا كرونباخ ( ا�ستبيان
اخلا�ص ب�أ�ساتذة املحا�سبة)

قيمة �ألفا كرونباخ ( ا�ستبيان
اخلا�ص بخريجي املحا�سبة)

الكفاءة التقنية

45

0,962

0,940

املهارات املهنية

27

0,961

0,950

القيم والأخالق واالجتاهات املهنية

12

0.873

0,893

كل املحاور

84

0,953

0,968

�أ�ساليب حتليل البيانات :بهدف ا�ستخال�ص النتائج واحل�صول على معلومات من البيانات التي مت
جمعها ويف �سبيل اختبار الفر�ضيات مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة لتحليل البيانات باال�ستعانة
بالربنامج الإح�صائي للتحليل الإح�صائي ( ،)SPSSوفيما يلي الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة:
 الإح�صاء الو�صفي :ا�ستخدمت الن�سب املئوية والتكرارات لو�صف املتغريات الدميوغرافية للم�ستجوبنيمن �أع�ضاء هيئة التدري�س وخ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة� ،إ�ضافة �إلى املتو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري لرتتيب وبيان درجة اكت�ساب خ ّريجي التعليم املحا�سبي اجلامعي للمهارات و القيم والأخالق
واالجتاهات املهنية وفقا ملتطلبات املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي من وجهة نظر �أفراد العينة .
 اختبار  Tللعينة الواحدة ( :)One Sample T-Testالختبار مدى توافر متطلبات املعايري الدولية للتعليماملحا�سبي واملتعلقة باكت�ساب املعارف التقنية واملهارات والقيم والأخالق و االجتاهات املهنية من قبل
خ ّريجي املحا�سبة �أثناء درا�ستهم اجلامعية .
 اختبار  Tللعينات امل�ستقلة ( )Independent Samples T-Testللمقارنة بني متو�سطي �إجابات�أع�ضاء هيئة التدري�س و خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة حول درجة املوافقة على اكت�ساب خ ّريجي التعليم
املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر للمهارات والقيم والأخالق واالجتاهات املهنية �أثناء درا�ستهم اجلامعية
ح�سب متطلبات املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي.
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حتليل النتائج ومناق�شتها
و�صف عينة الدرا�سة:
يظهر اجلدول رقم (� )3أن عينة الدرا�سة من فئة �أ�ساتذة املحا�سبة املبحوثني تت�شكل من �أ�ساتذة
جامعيني ينتمون �إلى رتب علمية خمتلفة ،حيث جند ما ن�سبته  57,8%ينتمون �إلى رتبة �أكادميية عليا
(�أ�ستاذ حما�ضر �أو �أ�ستاذ) ،بينما ي�شكل الأ�ساتذة املبحوثون من ذوي رتبة �أ�ستاذ م�ساعد ن�سبة .42,2%
�أما فيما يتعلق ب�سنوات اخلربة املهنية فنالحظ �أن ما يقارب  80%من الأ�ساتذة ال تقل خربتهم الأكادميية
عن � 5سنوات 28,2% ،منهم ميلكون خربة يف التعليم املحا�سبي ال تقل عن � 11سنة .الأمر الذي يعك�س
نوعية عينة الدرا�سة من الأ�ساتذة اجلامعني �سواء من حيث خربتهم املعتربة �أو م�ستواهم الأكادميي الرفيع
يف تخ�ص�ص املحا�سبة ،مما يعني �إمكانية االعتماد على �إجاباتهم و اجتاهاتهم بخ�صو�ص تقدير م�ستوى
الكفاءة املهنية لدى حاملي �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة.
اجلدول رقم ( )3و�صف عينة الدرا�سة
فئة :خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة

فئة� :أ�ساتذة املحا�سبة
الرتبة
العلمية
التكرارات

�أ�ستاذ

�أ�ستاذ
حما�ضر

�أ�ستاذ
م�ساعد

05

32

27

00

الن�سبة

7,8%

50,0%

42,2%

00%

11

�أكرث

اجلن�س

ذكر

�أنثى

املجموع

�أخرى املجموع
64

التكرارات

100

120

220

100%

الن�سبة

54,55% % 45,45

اخلربة
املهنية
(�سنوات)
التكرارات

�سنة
التخرج

وما قبلها

13

33

12

6

64

التكرارات

60

160

الن�سبة

20,3%

51,6%

18,8%

9,4%

100%

الن�سبة

27,27

72,73

�أقل من من � 5إلى من
املجموع
5
10
�إلى  15من 15

2016

100%

2017

املجموع
220
%100

�أما فيما يتعلق بعينة الدرا�سة من فئة اخل ّريجني ،ف�إن اجلدول رقم ( )3يبني �أن �أغلبية خ ّريجي
املاج�ستري يف املحا�سبة هم �إناث بن�سبة  ،54,55%بينما ي�شكل اخل ّريجون الذكور ن�سبة  ،45,45%وهو
ما يدل على �إقبال الإناث على درا�سة تخ�ص�ص املحا�سبة والرغبة يف العمل باملجال املحا�سبي �سواء يف
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية و املالية �أو متابعة التكوين الإجباري ملمار�سة مهن التدقيق واملحا�سبة؛ �أما فيما
يتعلق ب�سنة التخرج ف�إن  95%من اخل ّريجني تخ ّرجوا من اجلامعة خالل ال�سنتني الأخريتني ،وهو ما يعني
امتالكهم لت�صور مو�ضوعي و دقيق لواقع التعليم املحا�سبي اجلامعي و مدى قدرة مناهج التعليم املحا�سبي
املطبقة حاليا يف اجلامعات اجلزائرية على اك�ساب الطالب خمرجات التعلم املن�صو�ص عليها يف معايري
التعليم املحا�سبي ال�صادرة عن االحتاد الدويل للمحا�سبني ،واملتعلقة بالكفاءة التقنية واملهارات املهنية
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والأخالق واالجتاهات املهنية ،الأمر الذي �سيعزّز نتائج الدرا�سة امليدانية.
خريجي التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر وحتليلها:
و�صف �آراء �أفراد العينة حول مدى كفاءة ّ

يبني اجلدول رقم ( )4ملخ�صا للو�صف الإح�صائي لآراء �أفراد العينة حول كفاءة حاملي �شهادة
املاج�ستري يف املحا�سبة وت�صوراتهم ،والتي مت قيا�سها مب�ستوى خمرجات التعلم املكت�سبة فيما يخ�ص
الكفاءة التقنية ،املهارات املهنية ،القيم والأخالق و االجتاهات املهنية خالل مرحلة الدرا�سة اجلامعية.
وب�صورة عامة ،يتبني من اجلدول ما يلي:
 كان التقدير العام من �أ�ساتذة املحا�سبة املبحوثني لدرجة توافر متطلبات الكفاءة لدى خريجي التعليماملحا�سبي اجلامعي باجلامعات اجلزائرية وفقا ملعايري التعليم املحا�سبي الدولية بدرجة متو�سطة
وبن�سبة  ،63,62%حيث بلغ متو�سط �إجابات �أفراد العينة  3.1811من �أ�صل  5درجات ،وبانحراف
معياري قدره  .45870.كما �أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي لبيانات الدرا�سة �أن كلاً من خمرجات
التعلم اخلا�صة باملهارات املهنية والقيم واالجتاهات والأخالقية املهنية ال تتوافر �إال بدرجة متو�سطة
وفقا الجتاهات �أغلبية الأ�ساتذة ،بينما كان التقدير العام من فئة اخلريجني لدرجة الكفاءة لدى
خ ّريجي التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر يف الدرجة املقبولة ،بن�سبة تقدر بـ  ،71,42%حيث
بلغ متو�سط �إجابات �أفراد العينة  3.5736من �أ�صل  5درجات ،وبانحراف معياري قدره  ،57160.وقد
حظيت كل العنا�صر الثالث للكفاءة بتقدير مقبول من قبل اخل ّريجني املبحوثني؛
 يت�ضح من اجلدول رقم ( )4اختالف تقدير درجة كفاءة اخل ّريجني ما بني فئة الأ�ساتذة وفئة اخلريجني،وقد كانت «الكفاءة التقنية» �أكرث �أبعاد الكفاءة اكت�سابا من قبل اخل ّريجني وفقا لفئتي الدرا�سة وبدرجة
مقبولة ،حيث بلغ متو�سط تقييم �أفراد العينة ل توافر خمرجات التعلم يف جمال الكفاءة التقنية
 3.5326و 3.598من �أ�صل  5درجات لكل من فئة الأ�ساتذة واخل ّريجني على التوايل� ،أي بن�سبة اكت�ساب
تقدر بـ  70,65%و 71,97%على التوايل .بينما كان تقدير م�ستوى توافر خمرجات التعلم لدى
خ ّريجي املحا�سبة فيما يخ�ص املهارات املهنية و القيم والأخالق واالجتاهات املهنية متو�سطا خالفا
لتقييم فئة اخلريجني املبحوثني� ،إذ كان تقييمهم يف الدرجة املقبولة .وقد كان �أقل متو�سط ح�سابي
لإجابات العينة حول مدى توافر «خمرجات التعلم اخلا�صة بالكفاءة املهنية لدى خريجي املحا�سبة
يخ�ص بعد «املهارات املهنية» ،حيث مل يتجاوز  2.8887من �أ�صل  5درجات� ،أي بن�سبة اكت�ساب تقدر
بـ  ،57,77%وذلك من وجهة نظر فئة الأ�ساتذة ،بينما كان تقدير اخل ّريجني لهذا البعد خمتلفا حيث
بلغت ن�سبة االكت�ساب  71,55%وهي درجة مقبولة.
 يدل انخفا�ض قيمة االنحراف املعياري يف �إجابات �أفراد العينة� ،سواء داخل فئة الأ�ساتذة �أو بني اخل ّريجني،على تركز الإجابات حول املتو�سط احل�سابي ،وهو ما يدل يعني �أن غالبية �أفراد العينة كانت �إجاباتهم
مت�شابهة نظرا للأ�س�س املو�ضوعية التي اعتمدها الباحثان يف اختيار اجلامعات كمجال لهذه الدرا�سة.
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اجلدول رقم ( )4ملخ�ص �آراء �أفراد عينة الدرا�سة حول كفاءة خريجي التعليم
املحا�سبي اجلامعي باجلزائر
فئة هيئة التدري�س
�أبعاد كفاءة اخل ّريج
الكفاءة التقنية
املهارات املهنية
القيم والأخالق واالجتاهات املهنية
جمموع الأبعاد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

3.5326

47900.

2.8887

66844.

3.1220

55092.

3.1811

45871.

م�ستوى
التعلم
مقبول
متو�سط
متو�سط
متو�سط

فئة خ ّريجي املحا�سبة
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.5988

54758.

3.5776

68947.

3.5444

69586.

3.5736

57166.

م�ستوى
التعلم
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

لتعميق حتليل النتائج املتو�صل �إليها ،والو�صول �إلى حتديد دقيق جلوانب التوافق مع املعايري الدولية
للتعليم املحا�سبي ال�صادرة عن االحتاد الدويل للمحا�سبني ،يف ما يخ�ص توافر خمرجات التعلم املطلوبة
لدى خ ّريجي طور املاج�ستري يف تخ�ص�ص املحا�سبة باجلامعات اجلزائرية ،ميكن عر�ض النتائج التف�صيلية
ملعاجلة بيانات الق�سم الثاين من اال�ستبيان ،والتعليق عليها ،ح�سب �أبعاد الكفاءة املهنية ومتطلباتها كما
يلي:

البعد الأول :الكفاءة التقنية:
يظهر اجلدول رقم (� )5أن الفقرات التالية :التمويل و الإدارة املالية؛ ال�ضرائب؛ التدقيق وخدمات
الت�أكيد؛ القانون التجاري واللوائح؛ االقت�صاد� ،إدارة الأعمال؛ قد حظيت بدرجات موافقة مقبولة من قبل
�أغلب �أفراد عينة الدرا�سة من فئتي الأ�ساتذة واخلريجني ،حيث زادت املتو�سطات احل�سابية لتقييم �أفراد
العينة ل توافر متطلبات هذه الفقرات عن 3.41من �أ�صل  5درجات ،وهذا ما يدل على �أن برامج تخ�ص�ص
املحا�سبة يف اجلامعات اجلزائرية ت�ستهدف اك�ساب الطالب معظم املعارف القاعدية ال�ضرورية للمحا�سب
امل�ستقبلي ،وهي ذات �أهمية ن�سبية كبرية يف حتقيق كفاءة خ ّريج التعليم املحا�سبي ،ويف هذا ال�سياق
�أ ّكدت درا�سة (� )Mohed et al, 2016أن م�ستقبل التعليم املحا�سبي يتوقف على قابلية توظيف خ ّريجي
املحا�سبة ،وهذا بدوره يتحدد على �أ�سا�س متيز طالب املحا�سبة بامتالكهم املهارات الالزمة وقاعدة معرفية
متخ�ص�صة و�أ�سا�سية التي ت�شمل جماالت معرفية ذات ال�صلة مثل االقت�صاد ،القانون ،وال�سلوك التنظيمي،
والإدارة الإ�سرتاتيجية و احلوكمة.
يف املقابل كان تقييم �أغلب �أفراد العينة ملدى اكت�ساب خ ّريجي املحا�سبة املعارف املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات واملحا�سبة املالية والتقارير دون احلد الأدنى املطلوب حيث مل تتجاوز معدل التوافق مع متطلبات
الفقرتني �ضمن املعيار الدويل للتعليم املحا�سبي رقم  ،2من وجهة نظر �أفراد العينة  3.2240و،2.9531
على التوايل� ،أي �أنهما مل يحظيا باهتمام كبري �ضمن برامج التعليم املحا�سبي اجلامعي ال�سيما يف طور
املاج�ستري .ويعتقد الباحثان �أن هذه النتيجة تعك�س مدى �إهمال تعليم تكنولوجيا املعلومات يف الو�سط
الأكادميي عموما والتعليم املحا�سبي خ�صو�صا ،ويف �أح�سن الأحوال يتم عر�ض الو�سائل التقنية نظريا ب�سبب
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انعدام ال ُبنى التحتية ال�ستخدام هذه التكنولوجيات يف التعليم املحا�سبي والتدريب عليها وحماكاة العمل
املحا�سبي من خاللها.
اجلدول رقم ( )5و�صف �إجابات الأ�ساتذة و اخل ّريجني حول توافر متطلبات الكفاءة التقنية لدى
خ ّريجي املحا�سبة
فئة هيئة التدري�س

الرقم

خمرجات التعلم

1

املحا�سبة املالية والتقارير
املحا�سبة الإدارية
التمويل و الإدارة املالية
ال�ضرائب
التدقيق وخدمات الت�أكيد
احلوكمة� ،إدارة املخاطر
والرقابة الداخلية
القانون التجاري واللوائح
تكنولوجيا املعلومات
الأعمال والبيئة التنظيمية
االقت�صاد
�إدارة الأعمال
ملجموع البعد الأول

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

فئة خ ّريجي املحا�سبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
التعلم
متو�سط
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التعلم
 65007. 3.2240متو�سط
 74167. 3.3594متو�سط
 78354. 3.6437مقبول
 72245. 3.5820مقبول
 73711. 3.5125مقبول

3.3523

71904.

3.5827

69825.

3.6564

76242.

3.6239

78495.

3.5300

83135.

3.3906

86013.

متو�سط

3.4830

87845.

مقبول

3.8906

85202.

2.9531

81621.

3.2106

1.02708

3.3594

78411.

3.8909

82344.

4.1458

65026.

3.8909

82344.

3.7969

63695.

3.6027

76653.

3.5326

47900.

مقبول
متو�سط
متو�سط
مقبول
مقبول
مقبول

3.7636

82818.

3.5988

54758.

مقبول
متو�سط
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

من ناحية �أخرى تفيد نتائج التحليل الإح�صائي ال�سابقة �أن املناهج احلالية لتخ�ص�ص املحا�سبة غري
متجان�سة مع التطورات املهنية و الفكرية يف املحا�سبة خ�صو�صا على م�ستوى املعايري املحا�سبية الدولية وما
يرتبط بها من ق�ضايا م�ستجدة� ،إذ كانت �أغلب �إجابات �أفراد العينة من الأ�ساتذة و اخل ّريجني بعدم املوافقة
بخ�صو�ص تعلم طلبة املحا�سبة لكيفية �إعداد وتف�سري التقارير املتعلقة بالبيانات غري املالية مثل :تقارير
اال�ستدامة ،والتقارير املتكاملة ،بالرغم من �أهمية هذه املوا�ضيع يف الو�سط املهني احلايل ،حيث �أ�صبحت
منظمات الأعمال مطالبة بالإف�صاح عن الأداء البيئي والإجتماعي جنبا �إلى جنب مع الأداء املايل يف �إطار
مفهوم الأداء ال�شامل ،كما �أنها تفتقد (ن�سبيا) �إلى التكامل بني املقررات الدرا�سية .ويرى الباحثان �أن بطء
التطور يف الربامج التعليمية للمحا�سبة مرده �إلى طبيعة التنظيم املحا�سبي يف البيئة اجلزائرية الذي حتكمه
قوانني و ت�شريعات ال تتفاعل ب�شكل �سريع مع التطورات احلا�صلة يف املحا�سبة ،وين�سحب نف�س الو�صف على البيئة
الأكادميية املحا�سبية� ،إذ يحتاج تطوير الربامج التعليمية �إلى �إجراءات وزارية معقدة ت�ستغرق فرتة طويلة ،مما
يجعل تعديل هذه الربامج ال ي�ستجيب ب�شكل جيد و�سريع مع التطورات الفكرية و العملية للمحا�سبة.
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ي�شري اجلدول رقم (� )5إلى اختالف درجة تقييم �أفراد العينة مل�ستوى توافر خمرجات التعلم للفقرات:
املحا�سبة الإدارية ،احلوكمة� ،إدارة املخاطر والرقابة الداخلية ،الأعمال والبيئة التنظيمية ،حيث كان تقييم
�أغلب الأ�ساتذة املبحوثني يف الدرجة املتو�سطة ،بينما كان تقدير �أغلب اخل ّريجني يف الدرجة املقبولة،
وهذا يعك�س مدى التباعد بني وجهة نظر الفئتني بخ�صو�ص �أهمية خمرجات التعلم يف املجاالت ال�سابقة،
فالأ�ساتذة يعطون �أهمية �أكرب لهذه املوا�ضيع باملقارنة مع اخل ّريجني ،ويبدو لهم �أن م�ضمون الربامج
املحا�سبية احلالية يف اجلامعات مل يرق بعد �إلى �أهمية هذه املعارف يف تكوين املحا�سب امل�ؤهل ،لعدم
تخ�صي�ص مناهج املحا�سبة حجم �ساع ًيا كاف ًيا للمحا�سبة الإدارية بكل تقنياتها ف�ضال عن عدم �شمولية
مقرراتها لكل املوا�ضيع التقليدية واحلديثة� ،إذ يتم الرتكيز يف الغالب على تدري�س حما�سبة التكاليف
واملوازنة التقديرية للمبيعات ،يف حني يتم �إهمال بع�ض التقنيات احلديثة مثل لوحات القيادة ب�أنواعها؛ كما
�أنه ال يتم تخ�صي�ص مواد درا�سية م�ستقلة لإدارة املخاطر ،الرقابة الداخلية ،وحتليل بيئة الأعمال� ،إذ يتم
درا�ستها ب�شكل ثانوي �ضمن مواد درا�سية �أخرى �أو يف �شكل بحوث �أو مذكرات تخرج.
�أظهر التحليل الإح�صائي لبيانات بعد «الكفاءة التقنية» � -أي�ضا� -أن املعارف غري املحا�سبية �أو ما ي�سمى
بـ«التعليم العام» ،الذي ي�شمل مفاهيم ومبادئ القانون التجاري ،االقت�صاد ،و�إدارة الأعمال قد حظيت
بتغطية مقبولة يف برامج التعليم املحا�سبي اجلامعي باملقارنة مع املعارف املتخ�ص�صة ،حيث فاقت ن�سبة
التغطية  72%وفق �إجابات الأ�ساتذة و حاملي �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة؛ ويف ر�أينا �أن هذه الن�سبة
غري كافية بالنظر ملا متثله هذه املجاالت من قاعدة متينة يف تكوين املحا�سب واملدقق لفهم طبيعة امل�ؤ�س�سة
وبيئتها والعوامل امل�ؤثرة فيهما ،وكيف تتفاعل امل�ؤ�س�سة مع بيئتها� ،إ�ضافة �إلى تو�سيع مدارك املتعلم نحو
الثقافة العامة والتفكري املنطقي و�إثارة الت�سا�ؤالت والتحليل الذهني.

البعد الثاين :املهارات املهنية:
يظهر من خالل نتائج التحليل الإح�صائي (اجلدول رقم  )6لبيانات البعد الثاين« :املهارات املهنية»� ،أن
هناك تباينا وا�ضحا يف تقدير م�ستوى املهارات املهنية املكت�سبة من الطلبة خالل مرحلة التعليم املحا�سبي
اجلامعي بني فئة الأ�ساتذة و فئة اخل ّريجني؛ حيث كان التقدير العام من الفئة الثانية يف امل�ستوى املقبول
بينما كان تقدير الفئة الأولى متوا�ضعا� ،إذ جاءت املتو�سطات احل�سابية لإجاباتهم �أقل من  3درجات
لكل �أنواع املهارات املطلوب اكت�سابها ح�سب املعيار  .IES 3تعك�س هذه النتائج تركيز الربامج التعليمية
املحا�سبية اجلامعية على تلقني املعارف النظرية و �إغفال �أهمية بناء املهارات املختلفة لدى طلبة املحا�سبة
لت�أهيلهم لولوج عامل ال�شغل ب�شكل فعال.
ك�شف التحليل الإح�صائي لبيانات كل جمموعة من املهارات التي ن�ص عليها املعيار � IES 3أن هناك
اتفاقا تاما بني �أغلب الأ�ساتذة واخلريجني من �أفراد العينة على عدم ت�ضمني برامج التعليم املحا�سبي
اجلامعي لبع�ض املهارات الأ�سا�سية يف تكوين �شخ�صية املحا�سب املهنية و الذاتية ،مثل القدرة على التفكري
التحليلي النقدي والإبداعي يف حل امل�شكالت؛ القدرة على اقرتاح حلول للم�شكالت املتعددة الأبعاد؛ والقدرة
على التنب�ؤ بالتحديات يف بيئة العمل املحا�سبي ،وتخطيط احللول املمكنة ملواجهتها .وهو ما يدل على حالة
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الق�صور يف النظام التعليمي اجلامعي يف اجلزائر الذي ير ّكز �أ�سا�سا على تلقني املعارف ،الذي ينتج عنه
تخريج طلبة غري قادرين على التطبيق اجليد املعارف النظرية املكت�سبة على امل�شكالت العملية يف امليدان
املحا�سبي ،وغري م�ؤهلني للتعاي�ش مع خمتلف البيئات والتعامل مع ال�ضغوط والظروف املختلفة.
اجلدول رقم ( )6و�صف �إجابات عينة الدرا�سة حول توافر متطلبات املهارات املهنية
لدى خ ّريجي املحا�سبة
الرقم

خمرجات التعلم

1

املهارات الفكرية
املهارات ال�شخ�صية
مهارات التوا�صل و الإت�صال
املهارات التنظيمية
جمموع البعد الثاين

2
3
4

فئة �أ�ساتذة املحا�سبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

2.8750

78455.

2.8496

79157.

2.9085

73303.

2.9219

70646.

2.8887

66844.

م�ستوى
التعلم
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

فئة خريجي املحا�سبة

املتو�سط
احل�سابي

3.5144
3.6528
3.6870
3.4561
3.5776

االنحراف م�ستوى
املعياري التعلم
 85840.مقبول
 71912.مقبول
 79919.مقبول
 78406.مقبول
 68947.مقبول

ويف ر�أينا �أن هناك العديد من العوامل الأ�سا�سية يف �ضعف م�ستوى املهارات املهنية ،يتمثل العامل الأول
يف عدم برجمة فرتة للتدريب العملي بالتزامن مع الدرا�سة النظرية ،حيث تكون الفر�صة الوحيدة للتدريب
هي �إجناز الدرا�سة التطبيقية ملو�ضوع مذكرة التخرج و لفرتة وجيزة ال تتعدى يف �أح�سن الأحوال �شهرا
واحدا� .أما العامل الثاين فهو عدم�إيالء �أهمية كبرية يف الربنامج املحا�سبي باجلامعات اجلزائرية لبع�ض
مكونات التعليم العام مثل اللغات ،والريا�ضيات ،والفنون ،والعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،والعلوم الطبيعية،
والعلوم التطبيقية ،فهذه امل�ساقات هي الأ�سا�س يف تكوين القدرات التحليلية والتفكري املنطقي لدى الطالب،
وفق ما تو�صل �إليه الباحثون اجلليلي و ذانون ( )2010و(. )Abayadeera and Watty (2016

البعد الثالث :القيم والأخالق و االجتاهات املهنية:
يظهر من خالل نتائج التحليل الإح�صائي (اجلدول رقم  )7لبيانات البعد الثالث« :القيم والأخالق
واالجتاهات املهنية» �أن هناك تباينا وا�ضحا يف تقدير م�ستوى تعلم طلبة املحا�سبة الأخالقيات ذات
العالقة بالعمل املحا�سبي خالل مرحلة التعليم املحا�سبي اجلامعي بني فئة الأ�ساتذة و فئة اخل ّريجني؛ �إذ
كان التقدير العام من الفئة الثانية يف امل�ستوى املقبول بينما كان تقدير الفئة الأولى متو�سطا حيث تدور
املتو�سطات احل�سابية لإجاباتهم حول  3من �أ�صل  5درجات لكل فقرات هذا املحور .و تظهر نتائج التحليل
الإح�صائي للبيانات كذلك �أن هناك �إتفا ًقا بني غالبية �أفراد العينة على �أن التعليم املحا�سبي اجلامعي يزود
طلبة املحا�سبة مبعارف عامة حول طبيعة الأخالقيات ،وهذا ما ت�ؤكده قيم املتو�سط احل�سابي للإجابات
عن العبارة الأولى (معرفة طبيعة الأخالقيات) من املحور الثاين« :املبادئ الأخالقية» ،املقدرة بـ 3,6406
و 3,7227لكل من فئة الأ�ساتذة واخلريجني على التوايل.
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اجلدول رقم ( : )7و�صف �إجابات عينة الدرا�سة حول توافر متطلبات القيم والأخالق
واالجتاهات املهنية لدى خريجي املحا�سبة
فئة هيئة التدري�س

خمرجات التعلم
1
2
3

ال�شك املهني واحلكم املهني
املبادئ الأخالقية
االلتزام نحو امل�صلحة العامة
ملجموع البعد الثالث

فئة خ ّريجي املحا�سبة

املتو�سط االنحراف م�ستوى املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التعلم احل�سابي املعياري التعلم
 81589. 2.9063متو�سط  90368. 3.5545مقبول
 72229. 3.2682متو�سط  81703. 3.5879مقبول
 68537. 3.1914متو�سط  85737. 3.4909مقبول
 55092. 3.1220متو�سط  69586. 3.5444مقبول

ويري الباحثان �أن هذه النتائج تعك�س �ضعف م�ستوى تغطية القيم والأخالق املهنية �ضمن املقررات
الدرا�سية وفقا ملتطلبات املعيار  ،IES4وهو �أمر ميكن تف�سريه بعدم تخ�صي�ص مادة درا�سية م�ستقلة تتعلق
ب�أخالقيات املهنة املحا�سبية ،حيث يقت�صر دمج بع�ض امل�سائل الأخالقية وال�سلوكية التي تهم املحا�سب
و املدقق �ضمن مواد درا�سية �أخرى مثل؛ القانون اجلنائي للأعمال و التدقيق املايل ،ويتم تناولها ب�شكل
مقت�ضب يف در�س واحد �أو در�سني .ت�شري هذه النتائج �إلى �ضعف الوعي الأخالقي لدى طالب املحا�سبة ،وهو
ما يتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة ( )Jaspal and Madhavan, 2009بخ�صو�ص تدري�س �أخالقيات
املحا�سبة ،حيث �أكدا على وجوب تخ�صي�ص مادة م�ستقلة لها� ،إ�ضافة �إلى جعلها جز ًء ال يتجز�أ من املواد
الدرا�سية الأخرى من �أجل رفع الوعي الأخالقي لدى الطالب.
وبالرجوع �إلى نتائج التحليل الإح�صائي املف�صلة لكل فقرة من فقرات بعد القيم والأخالق و االجتاهات
املهنية جند �أن �أغلب الأ�ساتذة وحاملي �شهادة املاج�ستري املبحوثني متفقون على �أن طلبة تخ�ص�ص املحا�سبة
ال يف ّرقون ب�شكل كاف ودقيق نظريا وعمليا بني �أهداف القواعد الأخالقية و القوانني والت�شريعات والنظم،
وامل�صلحة العامة ،والعالقة بينها .كما �أنهم يدر�سون القواعد واملبادئ الأخالقية دون التعمق يف معرفة
الآثار ال�سلبية ملخالفتها على املحا�سبني واملدققني و على �سمعة ومكانة املهنة و على املجتمع ككل .كما يدل
�إرتفاع قيم االنحراف املعياري لإجابات فئة اخل ّريجني ،الذي يزيد يف �أغلب الفقرات عن الواحد ،مدى
التباين يف �إدراكهم للم�سائل الأخالقية و�أهميتها ،خ�صو�صا تلك املتعلقة بالعمل املحا�سبي.
ويف ر�أينا �أن هذا التباين يعك�س اختالفا يف تدري�س الأخالقيات باجلامعات حمل الدرا�سة �ضمن
تخ�ص�ص املحا�سبة .ويعود هذا االختالف  -يف اعتقادنا� -إلى عاملني �أ�سا�سني هما:
 يتم تدري�س الأخالقيات باجلامعات اجلزائرية عموما �ضمن مقررات ذات طبيعة قانونية مثل القانوناجلنائي للأعمال ،قانون مكافحة الف�ساد�...،إلخ ،وتوكل مهمة التدري�س لأ�ساتذة متخ�ص�صني يف
جماالت �أخرى غري املحا�سبة والتدقيق مثل القانون؛
 -وجود اعتقاد لدى الفاعلني يف التعليم املحا�سبي �أن الأخالقيات وممار�ستها �أمر يكت�سبه خ ّريج تخ�ص�ص

مزياين� ،شريقي  -مدى توافر متطلبات الكفاءة يف خريجي املحا�سبة باجلامعات ...

99

املحا�سبة تدريجيا �أثناء احلياة العملية والدور الأ�سا�سي للتعليم اجلامعي و�أولويته تزويد الطالب
باملعارف التقنية و املهارات املهنية ،وي�ؤيد هذه الفكرة ما تو�صلت �إليه درا�سة (Uyari and )2013
 Gungormuأن تدري�س الأخالقيات يف كليات �إدارة الأعمال ب�شكل عام بعيد عن التغطية املنظمة
وا�ستخدام الأ�ساليب املالئمة لذلك باملقارنة مع اجلزء التقني من التعليم املحا�سبي؛ ويرجع هذان
الباحثان ذلك �إلى اعتبار الكثري من املهتمني �أن تنمية البعد الأخالقي لدى الطالب لي�س م�س�ؤولية
جهة واحدة ،بل هو م�س�ؤولية العديد من الأطراف مثل الأ�سرة ،املدر�سة ،املجموعات الدينية ،املنظمني
للحياة االقت�صادية واملنظمات املهنية.

�إختبار فر�ضيات الدرا�سة
عمل الباحثان على ا�ستخدام �إختبار Tللعينة الواحدة بهدف �إختبار الفر�ضيتني الأولى والثانية� ،أما
بالن�سبة �إلى الفر�ضية الثالثة ا�ستخدم الباحثان اختبار  Tللعينات امل�ستقلة حيث مت االعتماد على هذا
االختبار للتحقق من مدى تباين �إجابات فئتي الدرا�سة عن القيمة  ، 3والتي متثل �إجابة حمايد.
الفر�ضية الأولى :هدفت هذه الفر�ضية �إلى تقييم م�ستوى كفاءة خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة (حاملي
�شهادة املاج�ستري) من خالل حتديد مدى اكت�سابهم للكفاءة التقنية و املهارات املهنية والقيم والأخالق
واالجتاهات املهنية خالل م�سارهم الدرا�سي ،وذلك من وجهة نظر �أ�ساتذة املحا�سبة .وقد كانت �صيغة
هذه الفر�ضية كالتايل« :ال يكت�سب خ ّريجو التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية الكفاءة املطلوبة وفقا
للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،خالل درا�ستهم اجلامعية من وجهة نظر �أ�ساتذة املحا�سبة».

اجلدول رقم ( )8نتيجة اختبار الفر�ضيات
اختبار التوزيع الطبيعي
لبيانات متغري كفاءة خ ّريجي
التعليم املحا�سبي اجلامعي
(اختبار )Shapiro-Wilk

Statistic

0.990

درجات احلرية
ddl

283

املعنوية
Sig

00.050

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة T

درجة
احلرية

املعنوية

اختبار الفر�ضية الأولى

3.1811

0.45871

3,158

63

00,002

اختبار الفر�ضية الثانية

3.5736

0.57166

14,883

219

00,000

0.07789

0.39253

5.039

282

00.000

0.06909

0.39253

5.682

125.425

00.000

�إختبار الفر�ضية الثالثة

فر�ضية الفروق
املت�ساوية
فر�ضية الفروق
غري املت�ساوية
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يبني اجلدول رقم ( )8نتيجة اختبار هذه الفر�ضية ،حي بلغت قيمة  Tعند تنفيذ االختبار اخلا�ص
بهذه الفر�ضية ( )3,158وذلك عند م�ستوى معنوية ي�ساوي ( ،)00,002مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية
الأولى و قبول الفر�ضية البديلة و اال�ستنتاج ب�أن خ ّريجي التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية يكت�سبون
املعارف التقنية و املهارات والقيم والأخالق املهنية املطلوبة وفقا للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،وهذا
ما ي�ؤكد عناية برامج تخ�ص�ص املحا�سبة يف اجلامعات اجلزائرية ب�صفة عامة مبجمل املعارف القاعدية
والأ�سا�سية يف تكوين املحا�سب امل�ؤهل بالرغم من وجود ق�صور يف التكفل بتدري�س املوا�ضيع املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات و�إدارة املخاطر واحلوكمة ،و�أخالقيات املهنة .وكذا الرتكيز على تلقني املعارف التقنية
�أكرث من تنمية املهارات املختلفة عن طريق التدريب و الأعمال ال�شخ�صية واجلماعية واملحاكاة.
الفر�ضية الثانية :هدفت هذه الفر�ضية �إلى تقييم م�ستوى كفاءة خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة (حاملي
�شهادة املاج�ستري) من خالل حتديد درجة اكت�سابهم للكفاءة التقنية ،املهارات املهنية ،والقيم والأخالق
واالجتاهات املهنية خالل م�سارهم الدرا�سي ،وذلك من وجهة حاملي �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة .وقد
كانت �صيغة هذه الفر�ضية كالتايل« :ال يكت�سب خ ّريجو التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية الكفاءة
املطلوبة وفقا للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،خالل درا�ستهم اجلامعية ،وذلك من وجهة نظر خ ّريجي
تخ�ص�ص املحا�سبة».
يبني اجلدول رقم ( )8نتيجة اختبار هذه الفر�ضية ،حيث بلغت قيمة  Tعند تنفيذ االختبار اخلا�ص
بهذه الفر�ضية ( )14,883وذلك عند م�ستوى معنوية ي�ساوي ( ،)00,000مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية
الثانية و قبول الفر�ضية البديلة واال�ستنتاج ب�أن خ ّريجي التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية يكت�سبون
املعارف التقنية املن�صو�ص عليها يف املعيار الدويل للتعليم املحا�سبي رقم ( ،)2وهو ما ي�ؤكد عناية برامج
تخ�ص�ص املحا�سبة ب�أهم املعارف القاعدية والأ�سا�سية يف تكوين املحا�سب امل�ؤهل بالرغم من وجود ق�صور
يف بع�ض اجلوانب املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات و �إدارة املخاطر و احلوكمة.
اختبار الفر�ضية الثالثة :اهتمت هذه الفر�ضية بالبحث عن مدى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
�إجابات جمموعتي الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املحا�سبة وخ ّريجي املحا�سبة نحو م�ستوى كفاءة
خريجي التعليم املحا�سبي اجلامعي باجلزائر ،بالنظر �إلى توقع الباحثني وجود تباين يف م�ستوى �إدراك
الفئتني ملدى حتقيق برامج التعليم املحا�سبي املطبقة حاليا باجلامعات اجلزائرية ملخرجات التعلم املطلوبة
وفقا ملتطلبات املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي لكل بعد من �أبعاد كفاءة اخلريج و املتمثلة يف الكفاءة
التقنية و املهارات املهنية و القيم والأخالق و االجتاهات املهنية؛ كما �ستك�شف هذه املقارنة مدى االختالف
يف تقدير طرفا العملية التعليمية (الأ�ساتذة و اخل ّريجون) لواقع التعليم املحا�سبي يف اجلامعات اجلزائرية
من �أجل �أخذ هذه الفروق بعني االعتبار عند تقدمي التو�صيات لتطويره ،مبا يتوافق مع متطلبات و احتياجات
املهنة املحا�سبية حمليا ودوليا.
ومن �أجل حتديد �أداة اختبار هذه الفر�ضية يتعني التذكري ب�أن الباحثني ا�ستخداما املتو�سط احل�سابي
املرجح لإجابات �أفراد العينة حول فقرات اال�ستبيان (بيانات كمية م�ستمرة) للتعبري عن متغريات الدرا�سة،
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وبالتايل بالإمكان ا�ستخدام االختبارات املعلمية ،التي تتطلب �أن تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي �أو
�أن يكون حجم العينة كبريا ( 30ف�أكرث) ،و�إال ف�إنه يتم اللجوء �إلى االختبارات الالمعلمية .ومبا �أن عينة
الدرا�سة تزيد عن  30مفردة ف�إن التوزيع االحتمايل لبيانات الدرا�سة تتبع التوزيع الطبيعي وفقا ملا هو
معتمد اح�صائيا ح�سب (�سيكاران (1 )2006و بخيت و الرفاعي ( )2 )2007؛ وبالرغم من حتقق ال�شرط
الثاين فقد قام الباحثان باختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدرا�سة با�ستخدام اختبار Shapiro-Wilk
على البيانات املتعلقة باملتغري املدرو�س (كفاءة خ ّريجي التعليم املحا�سبي) كما يربزه اجلدول رقم (.)08
ومبا �أن م�ستوى املعنوية الختبار  Shapiro-Wilkبلغ  5%وهو م�ساو حلد القبول ،ميكن القول �إن
التوزيع االحتمايل لبيانات الدرا�سة املتعلقة مبتغري كفاءة خ ّريجي التعليم املحا�سبي هو توزيع طبيعي ،لذا
ميكن تطبيق اختبار معلمي ملقارنة متو�سطي جمموعتي الدرا�سة (الأ�ساتذة و اخل ّريجون)  ،و يف حالتنا هذه
ن�ستخدم اختبار  Tلعينتني م�ستقلتني.
مت �صياغة الفر�ضية الثالثة على النحو التايل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي �إجابات
�أ�ساتذة املحا�سبة واخلريجني امل�ستجوبني يف درجة املوافقة على اكت�ساب خ ّريجي تخ�ص�صات املحا�سبة
للمهارات والقيم والأخالق املهنية املطلوبة وفقا للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،خالل درا�ستهم
باجلامعات اجلزائرية .والختبار هذه الفر�ضية ُا�ستخدم اختبار  Tللعينات امل�ستقلة ،ونتائج االختبار
مو�ضحة يف اجلدول رقم (. )08
انطالقا من اجلدول رقم ( )08نالحظ �أن قيمة م�ستوى املعنوية الفعلي للفرق بني متو�سطي املجموعتني
كان �أقل من م�ستوى املعنوية املحدد الذي هو  ، 0,05لذلك نرف�ض الفر�ضية العدمية الثالثة و نقبل الفر�ضية
البديلة و القائلة بوجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي �إجابات �أ�ساتذة املحا�سبة واخل ّريجني
املبحوثني يف درجة املوافقة على اكت�ساب خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة للمعارف الفنية و للمهارات والقيم
والأخالق املهنية املطلوبة وفقا للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي خالل درا�ستهم اجلامعية؛ وهذا ما ي�ؤكد
وجود اختالف بني فئتي الدرا�سة يف تقدير م�ستوى كفاءة خ ّريجي املحا�سبة باجلامعات اجلزائرية حمل
الدرا�سة .ويف�سر هذا االختالف بعدة عوامل ي�أتي يف مقدمتها تباين يف واقع تدري�س تخ�ص�ص املحا�سبة يف
اجلامعات اجلزائرية �سواء من حيث م�ضمون بع�ض الربامج واملقررات الدرا�سية ،والتي هي غري موحدة
متاما على امل�ستوى الوطني� ،أو من حيث م�ستوى التطبيق الفعلي لها خالل ال�سنة الدرا�سية ،حيث تختلف
ظروف بع�ض امل�ؤ�س�سات اجلامعية فيما يخ�ص كفاءة الأ�ساتذة يف التخ�ص�ص وخربتهم املهنية ،اال�ستقرار
االجتماعي والإداري ،توافر ال ُبنى التحتية للتعليم املحا�سبي ،ومعايري القبول لدرا�سة تخ�ص�ص املحا�سبة يف
طوري البكالوريو�س و املاج�ستري.

اال�ستنتاجات والتو�صيات

بنا ًء على ما مت من مراجعة الدرا�سات ال�سابقة و�أدبيات البحث ،وكذا حتليل بيانات الدار�سة� ،سوا ًء من
خالل التحليل الإح�صائي الو�صفي �أو من خالل اختبار الفر�ضيات ،ف�إنه ميكن تلخي�ص نتائج الدرا�سة كما يلي:
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 ت�ؤثر معايري التعليم املحا�سبي ( )IESsالتي مت تطويرها من قبل جمل�س معايري التعليم املحا�سبيالدولية ( )IAESBعلى مناهج التعليم املحا�سبي والتدريب يف جميع �أنحاء العامل ،حيث توافر
�إر�شادات وا�ضحة ميكن اال�سرت�شاد بها عند حتديد خمرجات التعلم املنتظرة من املناهج املحا�سبية .
 ي�ؤدي تطبيق املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي من طرف امل�ؤ�س�سات الأكادميية والهيئات املهنية يفجميع �أنحاء العامل �إلى �ضمان االعتماد على كفاءة املحا�سبني املهنيني بغ�ض النظر عن البلد الذي تل ّقى
فيه املحا�سبون تعليمهم وتدريبهم.
 تو�صلت الدرا�سة �إلى �أن خ ّريجي التعليم املحا�سبي (حاملي �شهادة املاج�ستري) باجلامعات اجلزائريةتتوافر لديهم متطلبات الكفاءة بدرجة مقبولة وفقا للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي ،وذلك من
وجهة نظر كل من �أ�ساتذة املحا�سبة و اخل ّريجني امل�ستجوبني ،حيث بينت نتائج التحليالت الإح�صائية
للبيانات الأولية وجود توافق عام بني معظم خمرجات التعلم املن�صو�ص عليها يف معايري التعليم
املحا�سبي الدولية مع تلك املكت�سبة من قبل طلبة املحا�سبة باجلامعات اجلزائرية ،ال�سيما ما يتعلق
ببعدي «الكفاءة التقنية» ،و«الأخالق والقيم واالجتاهات املهنية».
	�أبرزت الدرا�سة �أن املناهج الدرا�سية املحا�سبية املطبقة حاليا يف اجلامعات اجلزائرية ال تركز علىتزويد الطالب باملعارف و املهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات احلديثة بالرغم من التحوالت
اجلذرية التي يعرفها الو�سط املهني يف اجلزائر والتوجه نحو �أمتتة العمل املحا�سبي.
	�أظهرت الدرا�سة �أن خ ّريجي برامج التعليم املحا�سبي يفتقرون �إلى احلد املطلوب من املهاراتاملهنية لالنخراط ب�صورة فعالة يف �سوق العمل ،خ�صو�صا بع�ض املهارات العامة مثل املهارات
الفكرية وال�شخ�صية التي تعترب �أ�سا�سية يف تكوين �شخ�صية و كفاءة املحا�سب واملدقق وفقا لدرا�سة
( ،)Abayadeera and Watty, 2016و ينتظر من التعليم اجلامعي تنمية هذه املهارات لدى طلبة
املحا�سبة خالل م�سارهم الدرا�سي.
	�أظهرت الدرا�سة �أن برامج التعليم املحا�سبي باجلامعات اجلزائرية تهتم بتعليم الطالب الأخالقياتوقواعد �سلوك املهنة املحا�سبية ولكن بدون تخ�صي�ص مادة درا�سية م�ستقلة لهذا الغر�ض؛ �إال �أن تنامي
�أهمية البعد الأخالقي يف تكوين املحا�سب و املدقق يف ظل تزايد الف�ضائح الأخالقية والإحتيال يف بيئة
الأعمال والو�سط املهني يجعل من م�ستوى تغطية هذا اجلانب من قبل امل�ؤ�س�سات اجلامعية غري كاف
وال ي�سهم برفع الوعي الأخالقي و غر�س احل�س بامل�س�ؤولية االجتماعية لدى طالب املحا�سبة ،ال�سيما �أن
التعليم اجلامعي فر�صة مهمة لتلقي تعليم �أخالقي ر�سمي قبل ال�شروع يف ممار�سة املهنة.
 -تبني من نتائج االختبار الإح�صائي وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي كفاءة
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خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة باجلامعات اجلزائرية من وجهة نظر �أفراد عينتي الدرا�سة ،وهو ما يدل
على وجود اختالف يف �إدراك واقع التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر بني الأ�ساتذة والطلبة ،حيث
كانت �آراء الفئة الأولى مت�شائمة نوعا ما نحو بع�ض امل�سائل التعليمية الأ�سا�سية امل�ستجدة باملقارنة مع
�أجوبة اخل ّريجني.
يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
 على اجلهات املكلفة بت�صميم الربامج املحا�سبية يف اجلامعات اجلزائرية االعتماد على معايري التعليماملحا�سبي الدولية كمرجعية عند ت�صميم برنامج املحا�سبة وو�ضع املقررات الدرا�سية اخلا�صة به،
ال�سيما عند حتديد خمرجات التعلم امل�ستهدفة ،وكذا عند مراجعة جودة الربنامج املحا�سبية ،وهذا
للربط بني حمتوى التعليم املحا�سبي و�أهدافه يف �إطار نظرة عاملية.
 ملعاجلة اخللل يف مدخالت وخمرجات العملية التعليمية وتطوير وحت�سني برامج التعليم املحا�سبيباجلامعات اجلزائرية يجب على هذه الأخرية تطبيق مدخل �إدارة اجلودة ال�شاملة مبا ي�سمح بتلبية
�إحتياجات امل�ستفيدين من خمرجاته ب�صفة م�ستدمية ؛
 من �أجل ربط التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر باملحيط املهني وتعزيز دوره يف جمال البحثالأكادميي املحا�سبي ،يجب فتح قنوات االت�صال مع الهيئات املهنية لال�ستفادة من اخلربات والتجارب
العملية ،يف جماالت عديدة مثل التدريب ،والتدري�س ،و�إجناز البحوث العلمية ،وكذا ت�أطري الندوات
العلمية و التقنية؛ ويف هذا الإطار ي�ؤكد (� )Parker et al (2011أن تطور املعرفة املحا�سبية يحتاج
دائما �إلى النقا�ش و التعاون بني �صانعي ال�سيا�سات واملهنيني والأكادمييني ،مع احلفاظ على دور الباحث
احلا�سم وحقه يف اال�ستقالل والتفكري النقدي؛
 ملعاجلة الق�صور يف تعليم الأخالقيات و القيم املهنية لطالب املحا�سبة يف اجلامعات اجلزائرية وزيادةاالهتمام باجلانب الأخالقي والقيم الإ�سالمية يف برنامج التعليم املحا�سبي ،ينبغي تخ�صي�ص مواد
درا�سية م�ستقلة تعنى بتعليم طالب املحا�سبة �أخالقيات الأعمال ومعايري ال�سلوك املهني للمحا�سب
واملدقق �سواء كانت حملية �أو دولية وتزويدهم باملهارات الالزمة لاللتزام بها عمليا ،و�أن يتم تدري�سها
من قبل �أ�ساتذة متخ�ص�صني يف املحا�سبة؛
 ملعاجلة م�شكلة عدم ارتقاء م�ستوى كفاءة خ ّريجي املحا�سبة باجلامعات اجلزائرية �إلى امل�ستوى املطلوبوفقا ملعايري التعليم املحا�سبي الدولية ،و ل�ضمان جودة اخل ّريجني يف خمتلف �أطوار التعليم العايل،
ينبغي �إعادة النظر يف �سيا�سة القبول يف تخ�ص�ص املحا�سبة املتبعة حاليا ،وو�ضع معايري �صارمة
للقبول يف التخ�ص�ص ت�سمح ب�إنتقاء مدخالت ذات جودة لعملية التعليم املحا�سبي؛ ويف هذا ال�ش�أن

104

املجلة العربية للمحا�سبة ،يونيو

2017

ميكن االعتماد على �إر�شادات املعيار الدويل للتعليم املحا�سبي رقم ( )1املعنون بـ «متطلبات الدخول يف
برنامج التعليم املحا�سبي» كمرجع لذلك.
 توفري املراجع العلمية والكتب املقررة ( )Textbooksالتي تتما�شى مع التطورات املحا�سبية الفكريةواملهنية �سواء على امل�ستوى املحلي �أو الدويل ،مع ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على الت�أليف مبا يخدم
خمتلف املقررات الدرا�سية ،و ت�أتي هذه التو�صية ك�إجراء ملعاجلة اخللل الوا�ضح يف تدري�س الكثري من
املواد الدرا�سية لتخ�ص�ص املحا�سبة بني خمتلف اجلامعات ب�سبب وجود اختالف جوهري يف م�ضامني
معظم املقررات الدرا�سية ،ف�ضال عن غياب كتب مرجعية معتمدة لتدري�سه.
 حتقيق التوازن بني التو�سع والعمق يف املادة العلمية واالهتمام باملفاهيم والت�أ�صيل النظري من ناحية،واجلوانب العملية والتطبيقية من ناحية �أخرى ،وما يتطلبه ذلك من زيادة ال�ساعات املخ�ص�صة للتدريب
والتطبيق العملي ،وهذا لتنمية املهارات املهنية لدى طالب املحا�سبة.
 حث الأ�ساتذة على تطوير �أ�ساليب التدري�س ،ومن ذلك ا�ستخدام تكنولوجيات املعلومات واالت�صال يف�إجناز خمتلف الأن�شطة التعليمية و التدريبية املوجهة لطالب املحا�سبة ،من �أجل حت�سني كفاءة العملية
التعليمية و تنمية املهارات الالزمة لدى الطالب ،وهذا يتطلب العمل بجدية لتوفري البنية التحتية
للتعليم الإلكرتوين مبختلف الف�ضاءات التعليمية .
	�إيالء �أهمية �أكرب ملجاالت التعليم العام (غري املهني) املقررة �ضمن مناهج التعليم املحا�سبي ،ال �سيمارفع احلجم ال�ساعي املخ�ص�ص ملادة اللغة الإجنليزية و �إ�سنادها �إلى �أ�ساتذة متخ�ص�صني يف املحا�سبة؛
 تزويد طالب املحا�سبة باملعارف واملهارات ال�ضرورية املتعلقة بالأ�ساليب الإح�صائية والريا�ضية من�أجل حت�سني قدراتهم يف جمال زتخاذ القرار.
	�إجراء املزيد من البحوث يف جمال يف حت�سني مدخالت عملية التعليم املحا�سبي باجلامعات اجلزائريةباالعتماد على �إر�شادات املعايري الدولية للتعليم املحا�سبي و كذا معايري االعتماد الأكادميي لربامج
املحا�سبة �صادرة عن هيئة معرتف بها .ميكن �أن ي�ضيف هذا البحث امل�ستقبلي مزيدا من العمق مبعرفة
كيفية حت�سني كفاءة خ ّريجي تخ�ص�ص املحا�سبة من خالل تطوير �أربعة عنا�صر �أ�سا�سية للمدخالت
وهي� :سيا�سات القبول يف تخ�ص�ص املحا�سبة ،نوعية هيئة التدري�س� ،أ�ساليب التدري�س املطبقة ،وكذا
م�ضامني املناهج املحا�سبية باجلامعات اجلزائرية.
	�إجراء درا�سات حول واقع تنمية البعد الأخالقي لدى طالب املحا�سبة يف اجلامعات اجلزائرية و عالقتهبال�سلوك املهني للمحا�سبني واملدققني ،وهذا من �أجل التعرف يف ت�أثري م�ستوى تدري�س الأخالقيات
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باجلامعات اجلزائرية على م�ستوى تقيد املهنيني بقواعد �أخالقيات املهنة ،ومن ثم تقدمي ت�صور
متكامل للعناية �أكرث بهذا اجلانب �ضمن برامج املحا�سبة.
حمددات الدرا�سة:
مل تخل الدرا�سة من مواجهة جمموعة من املحددات املختلفة ميكن ذكر �أهمها فيما يلي:

 اقت�صار الدرا�سة على خ ّريجي طور املاج�ستري لل�سنوات الثالثة الأخرية ،مراعاة لتجان�س حمتوى التكويناجلامعي لتخ�ص�ص املحا�سبة بعد �إ�صالح برامج التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر �سنة .2014
 عدم �أخذ و�ضعية اخل ّريج �إن كان موظفا �أم ال بعني الإعتبار ،ومن ثم �إمكانية معرفة �أثر ذلك علىت�صوره مل�ستوى كفاءة خريجي التعليم املحا�سبي اجلامعي يف اجلزائر ،نظرا للعدد القليل جدً ا للخ ّريجني
املبحوثني الذين ي�شتغلون يف جمال تخ�ص�صهم.
 اقت�صار جمتمع الدرا�سة على فئتني فقط :فئة �أ�ساتذة املحا�سبة ،وفئة خ ّريجي املاج�ستري يف املحا�سبة،و عدم �أخذ ر�أي الفئة امل�ستخدمة للخ ّريجني من الهيئات العامة و منظمات الأعمال حول ت�صورها
لكفاءة ه�ؤالء اخل ّريجني بعني الإعتبار ،وهذا مراعاة للمقاربة املعيارية املعتمدة من قبل الباحثني
لتقييم كفاءة اخل ّريجني.
 اقت�صرت الدرا�سة على جمموعة من اجلامعات يف منطقة ال�شرق اجلزائري  ،وعدم �شمولها اجلامعات يفاملناطق الأخرى من الوطن ،وذلك ل�صعوبة التنقل امليداين من جهة ،و اخت�صارا للوقت من جهة �أخرى.
 عدم وجود ترجمة ر�سمية للمعايري الدولية للتعليم املحا�سبي امل�ستخدمة يف البحث (طبعة ،2015مما �ص ّعب على الباحثني حتديد املعاين الإجرائية ال�صحيحة للم�صطلحات التقنية امل�ستخدمة يف تلك
املعايري ،وبالتايل ا�ستخدامها ب�شكل دقيق يف الدرا�سة امليدانية املنجزة.
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