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Abstract:  
This study aims to identify the compatibility of the school curriculum of the accounting with the needs of 

the labor market in Algeria. Therefore, we relied on a random sample from the students of  Kasdi Merbah  
University in Ouargla and the university of the  Echahid Hamma  Lakhdar in El Oued .At the end of the 
academic year 2016/2017, where 84 questionnaires were retrieved from 100 distributed, and using some 
statistical tools. A number of results have been reached, the most important of which is the insufficient 
curriculum, especially the training component of specialized information programs for the needs of the labor 
market. 
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 :مقدمة
لعمليات احملاسبية واإلجراءات التنظيمية الالزمة ركز تعليم مقاييس احملاسبة يف اجلزائر يف السابق على اجلوانب التقنية لتسجيل ا

وهذا ما وفر لنا جيال من املهنيني يتقن بشكل كبري التسجيالت احملاسبية لكن لديه ضعف يف فهم وربط احملاسبة بالقرار، . لذلك
كما . نظيمات املعمول �او يعاين من صعوبات يف مواكبة التطورات اليت حدثت واليت ميكن أن تطرأ على األنظمة املستخدمة والت

ن أن مرحلة االنتقال من املخطط احملاسيب إىل النظام احملاسيب املايل  تزامنت مع تغيريات يف املنظومة التعليمية للجامعات اجلزائرية م
اجلديد   على اجلامعة اجلزائرية التكيف مع الوضعلذا كان لزاما ) LMD( دكتوراه  –ماسرت  –نظام كالسيكي إىل نظام ليسانس 

إعادة هيكلة وبناء املناهج الدراسية احملاسبية، وتطوير عالقتها مع بيئتها اخلارجية وباألخص املؤسسات  وذلك من خالل 
االقتصادية لتنشئ جيال من العاملني يف جمال احملاسبة تتوفر فيه قدرات تقنية وفكرية متكنه من ولوج سوق الشغل ومواكبة 

حيث أن املرونة الذهنية الناجتة عن التكوين الفكري والتقين اجليد تساهم يف منح قدرة على  ،عوباتالتطورات يف ا�ال دون ص
من كل ما سبق تتجلى معامل اإلشكالية الرئيسية هلذا البحث، واليت ميكن صياغتها  .التأقلم يف أي مكان عمل ويف أي زمان ومع أي نظام

  لدراسية في الجامعات الجزائرية مع احتياجات سوق الشغل ؟ما مدى توافق المناهج ا  :على النحو التايل
  :H1الفرضية األولى 
ال توجد عالقة ارتباط دالـة إحصـائيا بـني منـاهج التعلـيم احملاسـيب واملـايل ومتطلبـات سـوق الشـغل وذلـك ): h10( الفرضية الصفرية

  من وجهة نظر خرجيي جامعيت ورقلة والوادي؛
عالقــة ارتبــاط دالــة إحصــائيا بــني منــاهج التعلــيم احملاســيب واملــايل ومتطلبــات ســوق الشــغل وذلــك مــن توجــد ): h11(الفرضــية البديلــة

  وجهة نظر خرجيي جامعيت ورقلة والوادي؛
  ؛H2 الفرضية الثاني 
  ؛ال توجد فروق دالة إحصائيا يف إجابات خرجيي جامعيت ورقلة والوادي وذلك حبسب نوع نظام الدراسة): h20(لفرضية الصفريةا

  توجد فروق دالة إحصائيا يف إجابات خرجيي جامعيت ورقلة والوادي وذلك حبسب نوع نظام الدراسة؛): h21(الفرضية البديلة
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  : H3 الفرضية الثالثة
  ال توجد فروق دالة إحصائيا يف إجابات خرجيي جامعيت ورقلة والوادي وذلك حبسب الوظيفة؛): h30(لفرضية الصفريةا 
  .توجد فروق دالة إحصائيا يف إجابات خرجيي جامعيت ورقلة والوادي وذلك حبسب الوظيفة): h31(الفرضية البديلة 

  :الدراسات السابقة -
  .سنحاول يف ما يلي عرض بعض الدراسات اليت اهتمت باملوضوع لتكون نقطة بداية ملقالنا هذا

يم احملاسيب يف اجلامعات العمانية ملتطلبات مدى مالئمة مناهج التعل ̋بعنوان ) 2009خالد قطناين وخالد عويس، (دراسة  .1
  1 ̋سوق العمل يف ظل تداعيات األزمة املالية 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على كفاءة وفاعليـة نظـام التعلـيم احملاسيب يف تلك الفرتة يف سلطنة عمان ومدى وفائه 
 حتدث يف شىت ا�االت، وللوصل إىل ذلك قام الباحثان بتوزيع باالحتياجات املطلوبة منه يف ظل التطورات العديـدة والسريعة اليت

، أعضاء هيئة التدريس العاملني بأقسام احملاسبة يف )فرد 200(إستبانة على عينة من األفراد توزعت بني  اخلرجيني ختصص حماسبة 
لت الدراسة إىل أن الربامج التعليمية وتوص )فرد  65(وأرباب العمل ممن يعمل لديهم اخلرجيون ) فرد  25(اجلامعات العمانية 

 احملاسبية املطبقة يف ذلك الوقت يف اجلامعات العمانية هي من نظر الفئات املعنية بالتعليم احملاسيب كافية بـشكل عـام لتزويد اخلريج
  .من املعارف واملهارات واخلربات اليت يتطلبها سوق العمل80 %حبوايل 

مدى التوافق بني مناهج التعليم احملاسيب ومتطلبات سوق  ̋بعنوان ) 2013مفتاح الطريل، ميالد رجب امشيله وحممد(دراسة  .2
  2̋ العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وخرجيي أقسام احملاسبة باجلامعة الليبية 

من وجهة نظر حاول الباحثان يف هذه الدراسة حتديد مدى التوافق بني مناهج التعلـيم احملاسـيب ومتطلبات سوق العمل 
فرد يتوزعون بني خرجيي أقسام  230أعضاء هيأة التدريس وخرجيي أقـسام احملاسبة باجلامعات الليبية، وذلك اعتمادا على عينة من 

  :، وتوصال إىل جمموعة من النتائج أمهها )فرد  42( و أعضاء هيئة التدريس ) فرد  188( احملاسبة 
 ات والوحدات االقتصادية يف إطار رفـع وتطوير الكفاءة املهنية للمحاسبني؛ال توجد أية برامج مشرتكة بني اجلامع -
 عدم اهتمام املناهج احملاسبية بإعداد الطالب إعداداً جيداً فيما يتعلـق باسـتخدام احلاسوب يف احملاسبة بكفاءة؛ -
 ية؛ال يتضمن برنامج التعليم احملاسيب فرتة للتدريب العملي متزامنة مـع الدراسـة النظر  -
عدم اهتمام املناهج احملاسبية باملواضيع ذات العالقة بسوق األوراق املالية مثل املؤشرات االقتصادية احمللية والدولية، والتخطيط  -

  .املايل والتنبؤ باالحتياجات املاليـة للشركات، وإدارة االستثمارات املالية
 3 ̋اسيب يف نيجرييا  احلاجة للتضافر التعليم احمل  ̋ :بعنوان). Babalola & Tiamiyu, 2012(دراسة  .3

نية هدف الباحثان يف هذه الدراسة إىل حماولة التعرف على مدى تأثري  النظــام التعليمــي فــي مؤسســات التعلــيم العايل واهليئات امله
كادمييني املتخصصني يف جمال يف نيجرييا علـى تطـوير مهنـــة احملاســـبة، وذلك من خالل إستقصاء عينة عشوائية متكونة من األ

كما . كان لديهم شركات ملمارسة مهنة احملاسبة ألكثر من عشرين سنوات من اخلربة) فرد 27( من بينهم  ) فرد 451( احملاسبة 
واستخدمت أداة وصفية بسيطة للتحليل لعرض احلقائق  ،)فرد 407( وإطارات دنيا ) فرد 44( تقسمت العينة بني إطارات عليا 

وكشـــفت نتـــائج الدراســـة أن مؤسســـات التعلــيم العــايل فــي نيجرييــا هلــا دور  كبيــر فــي تطور النظـام التعليمـي،  . يقة مفهومةبطر 
اخنفــاض  وأن هنــاك عدم توان بني التكوين النظري يف منــاهج التعلـيم احملاسـيب واملمارسـة املهنيـة للطلبـة اخلـرجيني، باإلضافة إىل

  .مســتوى الكفــاءة ألعضــاء هيئــة التــدريس فــي اجلامعات النيجريية
سد  –تأثري الكلية على احملاسبني املمارسني   ̋بعنوان  ). Ryan Johnson, Wofford College , 2014(دراسة  .4

 4̋ الفجوة بني النظرية والتطبيق 
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ميي على احلياة املهنية يف جمال احملاسبة، كما حاولت حتديد الطرق اليت مدى تأثري التكوين األكادحبثت هذه الدراسة يف   
ميكن من خالهلا ألعضاء هيئة التدريس التأثري إجيابيا على املمارسني، وقد مت أخذ عينة من املشاركني من أربع منظمات حماسبية 

من املهنيني من بني الذين لديهم خربة ) إناث  7ذكور و  9( مشاركا  16حيث مت مجع  . يف جنوب شرق الواليات املتحدة
مت فحص املشاركني احملتملني مسبقا .( وحاصلني على شهادة الدراسات العليا يف جمال احملاسبة. سنوات 20و  3ترتاوح بني 

م بشأن وقدم املشاركون املختارون معلومات تفصيلية عن تصورا�). لضمان استيفائهم املعايري األساسية إلدراجهم يف الدراسة
  .العالقة بني التعليم احملاسيب اجلامعي والنجاح الوظيفي

مثل مدى تأثري  أعضاء هيئة التدريس  .وذلك عن طريق اإلجابة على استقصاء حيتوي أسئلة مفتوحة متعلقة باملوضوع 
. يف املمارسة العمليةعلى حيا�م املهنية؛ كما طلب منهم تقدمي توصيات ألفضل املمارسات ملساعدة اخلرجيني على النجاح  

ــدريس علـــــى أن هنـــــاك فجـــــوة كبيـــــرة بـــــني التعلـــــيم احملاسـيب واملمارسـات احملاسـبية، وأن علـى أعضـاء هيئـة التـ وأكــدت الدراســة
افة إىل وجوب  إجياد صيغ تــــرابط بــــني الدراســــة باإلض. االهتمـــام باجلانـــب املهنـــي لتـدريب الطلبــة وتطــوير البـرامج احملاسـبية

 .النظريــــة والدراســــة التطبيقيـــة للتعلـــيم احملاســـيب لتنتج جيال من اخلرجيني مؤهلني وظيفيا
II  -  الطريقة واألدوات المستخدمة :  
 : مجتمع الدراسة .1
طلبـة اجلامعـة والـذين درسـوا ختصـص  املسـتجوب مـن الشـخص يكـون أن من أجل حتديد جمتمع الدراسة إعتمدنا  كحـد أدىن .2

مـن طلبـة أو خرجيـي جـامعيت ورقلـة والـوادي سـواء كانـت دراسـتهم وفـق النظـام  الدراسـة جمتمـع أساسـه احملاسـبة واملاليـة ، ويتكـون
 .Lmdالكالسيكي أو نظام 

 : عينة الدراسة .3
 . تمع حمل الدراسة، وقمنا بتوزيع االستبيان على أفراد العينةفرد من خمتلف أفراد ا� 100إخرتنا عينة عشوائية قوامها 

 : توزيع واسترجاع استمارة االستبيان .4
قام الباحثان بتوزيع واسرتجاع استمارة االستبيان اعتمادا على عدة قنوات، منها االتصال املباشر بأفراد العينة، أو عن طريـق 

. يوضح اإلحصاءات اخلاصة بذلك) 01(رقم واجلدول  .تلف العناوين االلكرتونيةالربيد االلكرتوين وهذا بعدما مت احلصول على خم
مـن جممـوع االسـتمارات املوزعـة،  % 84استمارة ومتثل مـا يقـارب  84حيث يظهر أن جمموع االستمارات الصاحلة للدراسة بلغت 

  .ماهلا أو وجود تضارب يف إجابا�ااستمارات نظرا لعدم استك 04وهذا بعد عملية الفرز والتنظيم، ومت استبعاد حوايل 
والتســليم االلكــرتوين  % 91وتبــني كــذلك أن نســبة اســرتجاع اســتمارات االســتبيان عــن طريــق التســليم العــادي بلغــت حــوايل 

، ممــــا يــــدل علــــى أن التســــليم العــــادي لالســــتمارات ألفــــراد العينــــة املســــتهدفة يف الدراســــة أكثــــر فاعليــــة بقليــــل مــــن التســــليم 82%
  . ينااللكرتو 

  معالجة االستبيان  .5
تضمنت هذه العملية فرز وحتليل اإلجابات اليت وردت يف اسـتمارات االسـتبيان العاديـة وااللكرتونيـة بعـد طبعهـا علـى الـورق،      

  .ومت جتميعها متهيدا لبناء قاعدة لالستبيان اليت تتضمن املعطيات املستخلصة من هذه االستمارات
، ومت اســـتخدام االختبـــارات اإلحصـــائية املعلميـــة، 20 إصـــدار SPSSالســـتبيان الربنـــامج اإلحصـــائي واســـتخدمنا ملعاجلـــة بيانـــات ا

  :واعتمدنا األدوات اإلحصائية اآلتية
ü  ملعرفة ثبات فقرات االستبيان واختبار االتساق الداخلي ؛ كرونباخ-الفااختبار  
ü ارية لوصف عينات الدراسة وآراءهم حول فقرات االستبيان؛النسب املئوية والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعي 
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ü  اختبار التوزيع الطبيعي Kolmogorov-Smirnov 
ü  اختبار)One Sample T-Test  ،ANOVA ( على جمتمع الدراسة النتائج الختبار الفرضيات وتعميم. 
  :حدود الدراسة .6
  ورقلة و الوادي؛  جامعيت : الحدود المكانية ·
  ؛2016/2017املوسم اجلامعي  :الحدود الزمنية ·
تســــتند يف هــــذه الدراســــة آلراء وإجابــــات أصــــحاب خرجيــــي اجلامعــــة اجلزائريــــة مــــن منطقــــة الــــوادي وورقلــــة : الحــــدود البشــــرية ·

  ختصصات احملاسبة أو القريبة منها؛
املنـاهج التعليميـة يف جمـال احملاسـبة  مبوضـوع أساًسـا تبطـةاملر  واحملـاور باملواضـيع الدراسـة هـذه اهتمـت: الحـدود الموضـوعية ·

  .واملالية، ومتطلبات سوق الشغل
 صدق وثبات أداة الدراسة  .7

يف هــذا الصــدد مت القيـــام بعــرض االســتبيان علـــى جمموعــة مــن احملكمـــني، تألفــت مــن أســـاتذة متخصصــني يف جمــال احملاســـبة 
كمـــني، والقيـــام بـــإجراء التعـــديالت يف ضـــوء املقرتحـــات املقدمـــة، وبـــذلك أصـــبح وقـــد مت االســـتجابة آلراء احمل.  واإلدارة واإلحصـــاء

وعلى هذا األساس ّمت اختبار . االستبيان يف شكله النهائي، كما قام الباحثان بتحليل إحصائي لالستبيان للتأكد من ثباته وصدقه
الذي ُحيّدد مدى ثبات الظاهرة املدروسة مـن  نباخكرو -ثبات حماور االستبيان اخلاصة �ذه الدراسة من خالل حساب معامل الفا

خالل مالحظة ا�ال الذي كلما اقرتب املعامل من الواحد كانت مقدار الثبات ممتاز، وكذلك دراسة الصدق الذي هو عبارة عن 
  .كرونباخ-اجلذر الرتبيعي ملعامل الفا

كرونبـاخ لفقـرات االسـتبيان املعتمـدة يف البحـث -فاحيث مت حساب كل فقرات االستبيان، وبينت النتيجة أن قيم معامل أل
وهــو معامــل جيــد يــربهن علــى صــالحية االســتبيان، وبالتــايل ميكــن القــول بــأن فقــرات االســتبيان املســتخدمة تتميــز  ،0,70تســاوي 

مت توزيعـه وهو يدل على وجـود صـدق يف االسـتبيان مبعـىن لـو  0.836بالثبات، ومن خالل مالحظة معامل الصدق الذي يقدر بــ 
االتســاق الــداخلي والــذي أمــا يف مــا خيــص . يوضــح ذلــك) 02(رقــم واجلــدول . مــرة أخــرى ميكــن أن نتحصــل علــى نفــس النتــائج

يهدف إىل معرفة مدى اتسـاق كـل فقـرة مـن فقـرات اإلسـتبانة مـع ا�ـال الـذي تنتمـي إليـة هـذه الفقـرة، فقـد قـام الباحثـان حبسـاب 
مــن خــالل حســاب معــامالت االرتبــاط بــني كــل فقــرة مــن فقــرات جمــاالت اإلســتبانة والدرجــة  االتســاق الــداخلي لإلســتبانة وذلــك

  : وحتصال على النتائج التالية . الكلية للمجال نفسه
معامل االرتباط بني كـل فقـرة مـن فقـرات ا�ـال األول ) 03(دول رقم يوضح اجل:  االتساق الداخلي لمحور مناهج التعليم -

وبذلك يعترب ا�ـال صـادق  α= 0.05، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوي معنوية والدرجة الكلية للمجال
  .ملا وضع لقياسه

معامـل االرتبـاط بـني كـل )  04(جـدول يوضـح : االتساق الداخلي لمحور اسـتخدام بـرامج الحاسـوب فـي سـوق الشـغل -
 0.05، والـذي يبـني أن معـامالت االرتبـاط املبينـة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة  فقرة من فقرات ا�ال الثـاين والدرجـة الكليـة للمجـال

=α وبذلك يعترب ا�ال صادق ملا وضع لقياسه.  
معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات ا�ال الثالث ) 05( جدوليوضح : االتساق الداخلي لمحور التدريب والمهارات -

وبذلك يعترب ا�ال صادق  α= 0.05معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوي معنوية والدرجة الكلية للمجال ، والذي يبني أن 
  .ملا وضع لقياسه
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III -  ومناقشتها   النتائج :  
من خالل الدراسة اليت متت على عينة من خرجيي اجلامعات اجلزائرية من جامعة ورقلة والوادي حول موضوع مدى   

 :ومتطلبات سوق العمل، حيث يتم من خالل ما سبق اىل عرض حتليل النتائج وفق ما يلي التوافق بني مناهج التعليم احملاسيب
  :غرافية للعينة مو تحليل الخصائص الدي .1

، بينمــا %51تنقســم عينــة الدراســة وفــق عديــد اخلصــائص واملتمثلــة يف اجلــنس حيــث مثلــت نســبة الــذكور مــن املســتجوبني بـــ 
.  LMDل  % 62بالنسـبة للنظـام الكالسـيكي وحـوايل  % 38لدراسـة فكانـت ، أمـا حسـب نظـام ا% 49نسبة اإلناث حـوايل 

بينمــا حــرص البــاحثني أثنــاء توزيــع اســتمارات االســتبيان احلصــول علــى خرجيــي اجلامعــة مــن الــذين درســوا ختصــص احملاســبة فكانــت 
 3مل تتجـــاوز خـــرب�م  %34,5مـــنهم  %45وقـــد مثلـــت نســـبة املـــوظفني حاليـــا  ،%30، واملاليـــة حبـــوايل % 59,5النســـبة حـــوايل 
يف حــني قرابــة . ســنوات خــربة 7جتــاوزوا  % 20,2ســنوات ، والبــاقي املقــدر ب  7و  3احنصــرت خــرب�م بــني   % 45,2ســنوات و

  ) .06(رقم أنظر اجلدول . من املستجوبني مل يزاولوا أي نشاط حلد اآلن 55%
  تحليل نتائج االستبيان  .2

ــــعبارات منـــاهج خمتلـــف إجابـــات ) 07(يوضـــح  اجلـــدول رقـــم  أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى حمـــاور االســـتبيان واملتعلقـــة أساســـا بــ
 التدريس يف جمال احملاسبة واملالية بالنسبة للمحور األول، والعبـارات املتعلقـة بــربامج احملاسـبة املسـتخدمة يف سـوق الشـغل يف  احملـور

ارات الـيت يكتسـبها الطالـب كتحضـري لولوجـه سـوق الشـغل، وبعـد الثاين ، واحملور الثالث خصص لعبارات متعلقـة  بالتـدريب واملهـ
  :حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وجدنا ما يلي

جاءت خمتلف اإلجابات :  احملور األول املتعلق بتقييم مناهج التعليم احملاسيب واملايل من طرف خرجيي جامعيت ورقلة والوادي
، وذلــك يف مــا عــدا العبارتــان األوىل املتعلقــة بــالتكوين يف 1,6أو ضــعيفة مبتوســط حســايب حــوايل حــول العبــارات بدرجــة متوســطة 

، ممـا يبـني أن خرجيـي اجلامعـات تلقـوا 2,4خمتلف أنواع احملاسبة ، حيث جاءت إجابـة أفـراد العينـة بدرجـة عاليـة ومبتوسـط مقـدر بــ 
والثانيـة املرتبطـة ب يف مـا ). اخل...احملاسـبة املاليـة، التحليليـة ، التـدقيق، ( تكوين مقبول يف ما خمتلف أنواع احملاسبة وما يرتبط �ـا 

إذا ساعدت املقررات الطالب  على تنمية قدراته يف  التحليل والتفكري املنطقي واليت  جاءت بدرجة عالية ومبتوسط حسايب مقدر 
كـان متوسـط جممـوع و . راد العينـة متقاربـة إىل حـد بعيـديتضـح أن إجابـات أفـ0.50882 ومـن خـالل االحنرافـات املعياريـة . 2,07بـــ

بدرجة متوسطة أي أن رأي العينة حول مناهج التدريس يف جمـال احملاسـبة واملاليـة واملتمثلـة يف  1,84إجابات فقرات احملور يقدر بــ 
  .مقبولة نوعا ماكان بدرجة ) اخل ...اللغة، أنواع املقاييس، الزمن املخصص، التوازن بني النظري والتطبيقي (

احملــور الثــاين والــذي تتعلــق عباراتــه بــأهم الــربامج املعلوماتيــة واألشــياء الــيت مــن املمكــن أن تصــادف العامــل يف جمــال احملاســبة 
اخل، وجدنا أن العبارات كانت يف جمملهـا بنسـبة ضـعيفة حيـث ...واملالية مثل برامج التسجيل احملاسيب املتعلقة باملخزون أو األجور

وذلـك بتقـدير  1,29أما بالنسبة للمحـور كـامال فقـد كـان املتوسـط احلسـايب لـه  حـوايل  ،1,17و  1,3وح بني متوسط حاسيب ترتا
ضعيف، وميكـن إرجـاع ذلـك إىل الـنقص يف جمـال التكـوين املتعلـق مبجـال سـوق الشـغل الـذي حيتاجـه طالـب العمـل عنـدما يتخـرج 
فيجد نفسه أمام عديد الربامج احملاسبية اليت ال يعرف عنها إال القليل ورمبا االسـم فقـط، وهـذا مـن العيـوب األساسـية الـيت تسـجل 

  .احملاسيب واملايل اليت من املفروض تعد طالب العمل يف خمتلف امليادينعلى مناهج التعليم 
الــذي تتعلــق عباراتــه باملهــارات والقــدرات الــيت يكتســبها الطالــب خــالل دراســته والــيت تؤهلــه إىل دخــول عــامل و  احملــور الثالــث

يـث كانـت ضـعيفة مبتوسـط يـرتاوح الشغل بشكل سلس وسهل فان إجابـات أفـراد العينـة كانـت تـرتاوح بـني الضـعيف واملتوسـط، ح
وذلك للعبارة املتعلقة بوجود فرتة تدريب عملي متزامنة مع الدراسة وكانت أغلب اإلجابات بعدم وجود تدريب، والعبارة  1,6بني 
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مما  1,63األخرى املتعلقة بوجود صعوبة كبرية يف حصول الطالب على تربص تطبيقي حيث كانت اإلجابة حوهلا ضعيفة مبتوسط 
  .شري إىل إن الطلبة يواجهون مشاكل عويصة يف ذلكي

الذي هو يف �اية التكـوين يف جمـال احملاسـبة واملاليـة فـان أفـراد العينـة قـد أما العبارة املتعلقة باالستفادة من الرتبص التطبيقي  
كل سـطحي مبـا جيـري يف حيث أنه عنـد حصـوهلم علـى الـرتبص ميكـن هلـم اإلحاطـة ولـو بشـأجابوا بأن االستفادة مبستوى متوسط 

، أما يف ما خيص بتتويج �اية الدراسة مبذكرة مرتكزة 2,48وقد كان متوسط إجابات أفراد العينة على هذه العبارة .  سوق الشغل
على دراسة احلالة فقد كانت اإلجابة عالية على هذا السؤال أي أن جـل أفـراد العينـة بغـض النظـر عـن ختصصـهم أكملـوا مقـررا�م  

وعلــى العمــوم فــان إجابــات أفــراد العينــة علــى هــذا احملــور كانــت متوســطة مبقــدار . ة �ايــة الدراســة مرتكــزة علــى دراســة احلالــة مبــذكر 
2,05.   

 : اختبار الفرضيات .3
 : من خالل عرض الفرضيات اليت مت صياغتها سابقا يتم يف ما يلي اختبار ملختلف الفرضيات املطروحة وفق العرض التايل

  : زيع الطبيعياختبار التو  - 
يتم اختبار عينة الدراسة إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي وذلك ليتسىن معرفة نوع االختبارات اليت سيتم القيام �ا بعد ذلك 
فإذا كانت إجابات أفراد العينة تتبع التوزيع الطبيعي فانه يتم القيام باالختبارات املعلمية، وللقيام �ذا مت اختبار كلموقروف 

الذي خيترب الفرضية الصفرية اليت تنص على أن إجابات أفراد عينة الدراسة ال تتبع   )08(من خالل اجلدول رقم و وف حيث مسرين
التوزيع الطبيعي، والفرضية البديلة اليت تقول أن إجابات أفراد عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، وعليه وحسب اجلدول يتضح أن 

 .   ، وعليه فان إجابات أفراد العينة تتبع التوزيع الطبيعي0.05لف إجابات حماور االستبيان هي أقل من ملخت Sig   يةدرجة  املعنو 
  .املتعلقة بوجود عالقة ارتباط بني مناهج التدريس احملاسيب وسوق الشغل:  الفرضية األولى - 

اسيب والربامج احملاسبية املستخدمة يف عالقة دالة إحصائيا بني مناهج التدريس احمل وجود مت صياغة الفرضية الصفرية بعدم
اجلدول كما يبني   ،  T-test one simpleسوق الشغل، ومن مث قبول الفرض البديل هلذه الفرضية، وهذا ما يوضحه اختبار 

ثاين والذي نتائج اختبار ستودنت للمحورين األول املتعلق مبناهج التدريس يف ا�ال احملاسيب واملايل واحملور ال أيضا  )09(رقم 
يتعلق مبختلف الربامج احملاسبية املستخدمة يف سوق الشغل، حيث يتضح أن أراء أفراد العينة من خالل إجابتهم على األسئلة 

، وعليه ميكن القول  %95للمحورين  يعرب عن دالة إحصائيا بدرجة حرية  sigأن املطروحة عليهم يف االستبيان تظهر بشكل  
األوىل وقبول الفرضية البديلة، أي أنه توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني مناهج التدريس احملاسيب واملايل برفض الفرضية الصفرية 

والربامج املستخدمة يف سوق الشغل حيث هذا االرتباط يف االجتاه السالب والذي يعرب عنه معامل االرتباط بريسون الذي يساوي 
هذا راجع الن مناهج التعليم احملاسيب مل تويل اهتمام ولو جبزء قليل ملختلف برامج  ، والقيمة هي قريبة جدا من الصفر0,032 –

  .التسجيل احملاسيب االلكرتونية  واليت حيتاجها الطالب يف أماكن العمل  وهو ما يعترب تقصري يف هذا اجلانب
  حبسب اختالف نوع نظام الدراسةاملتعلقة بوجود فروق دالة إحصائيا يف إجابات أفراد العينة :  الفرضية الثانية -

تنص الفرضية الثانية على وجود فروق دالة إحصائيا يف إجابات أفراد العينة وذلك حبسب نوع نظام الدراسة، حيث وعن طريق 
الذي يبني حتليل التباين األحادي إلجابات أفراد العينة وذلك حبسب نوع نظام الدراسة الذي زاوله الفرد  ANOVAاختبار 
وأن قيمة  0,018أن النسبة الفائية بلغت وقد أظهرت نتائج االختبار . LMDتنقسم بني النظام الكالسيكي ونظام واليت 

،  وبالتايل نقبل الفرضية الصفرية الثانية ومعىن ذلك أنه ميكن 0.05وهي قيمة أكرب من  0,894مستوى داللتها اإلحصائية 
ة إحصائيا يف إجابات أفراد العينة حول تقييمهم ملناهج التدريس احملاسيب واملايل الوصول إىل نتيجة مفادها أنه ال توجد فروق دال
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أنظر اجلدول . (ومدى موائمتها لسوق الشغل، حيث كانت نظر�م هلذه املناهج تقريبا نفس النظرة واليت مت حتليل نتائجها سابقا
  ).10رقم 

   إجابات أفراد العينة حبسب الوظيفةاملتعلقة بوجود فروق دالة إحصائيا يف:  الفرضية الثالثة -
مت صياغة الفرضية الثالثة بعدم وجود فروق دالة إحصائيا يف إجابات أفراد العينة حبسب الوظيفة، وهذه الفرضية تبدأ من فكرة أن 

ف هذا األخري خرجيي اجلامعات اجلزائرية ختتلف إجابا�م حول أسئلة االستبيان وذلك لوجود فرق بني الفرد غري املوظف واملوظ
ميكنه إعطاء رأي أكثر دقة حول مدى استفادته من مكتسباته التعليمية يف عمله، وهذا ما مل يظهر يف النتيجة اإلحصائية حيث 

وهي قيمة أكرب  0,638وأن قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  0,223أن النسبة الفائية بلغت  بني اختبار حتليل التباين األحادي،
لتايل نقبل الفرضية الصفرية الثالثة واليت تقول انه ال يوجد فروق دالة إحصائيا يف إجابات أفراد عينة الدراسة ،  وبا0,05من 

 )11رقم أنظر  اجلدول . ( %95حبسب الوظيفة عند درجة حرية 
 :الخالصة -

سيب واحلاسوب واليت حيتاجها مناهج التعليم احملاسيب مل تويل اهتمام مبختلف برامج التسجيل احملالقد أظهرت الدراسة أن 
الطالب يف عامل الشغل وهو ما يعترب نقص يف املناهج؛ حيث تسبب يف وجود حاجز بني مكتسبات الطالب الدراسية وإمكانياته 

طالب يف سوق كما استنتجنا عدم كفاية برامج التعليم احملاسيب واملايل املرتبطة بالربامج احملاسبية التكوينية اليت حيتاجها ال. التطبيقية
اخل، هذه الربامج اليت تعترب مهمة جدا خصوصا يف ...الشغل مثل برامج التسجيل احملاسيب، برامج األجور، املخزون، التأمينات

كما أن املقررات الدراسية يف ا�ال احملاسيب واملايل واملتعلقة باملناهج الزمن .الوقت الراهن الذي هو حتدي تكنولوجيا املعلومات
اخل، مقبولة إىل حد ما وذلك حبسب رأي املستجوبني؛ كما أن هناك  صعوبة كبرية يف ...هلا، وحمتواها أنواع املقاييس املخصص

باإلضافة إىل ذلك لوحظ غياب وجود . احلصول على تربص تطبيقي وذلك بالرغم من العدد الكبري للمؤسسات االقتصادية 
فكرة عما يوجد يف سوق الشغل، الذي يعترب عامل جمهول بالنسبة للطالب أثناء  فرتات تدريبية متزامنة مع الدراسة ليتسىن اخذ

أما بالنسبة ملذكرات �اية الدراسة فقد ركزت يف جمملها على دراسة احلالة وهذا جيد بالنسبة للطلبة وذلك ملا تقدمه هلم . دراسته
  .من القدرة على تطبيق معارفهم النظرية يف امليدان
  واألشكال البيانيةملحق الجداول   

  طرق توزيع استمارة االستبيان):  01(الجدول رقم 
  ا�موع  التسليم اإللكرتوين  التسليم العادي  طريقة تسليم االستبيان
  100  40  60  إمجايل االستمارات املوزعة

  88  33  55  االستمارات املسرتجعة

  04  04  00  االستمارات امللغاة

  84  29  55  للدراسة الصاحلةاالستمارات 

  .من إعداد الباحثني :المصدر   
  كرونباخ  - معامالت الثبات وفقا لطريقة ألفا):  02(الجدول رقم 

  )جذر الفا(معامل الصدق   قيمة معامل ألفا  عدد الفقرات  البيان
  0.836  0.70  12  جمموع فقرات االستبيان

  .SPSSمن إعداد الباحثني بناءاً على خمرجات برنامج   :المصدر
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  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال:03رقم  جدول

  معامل بريسون  الفقرة  
 لالرتباط

  القيمة االحتمالية
 )Sig(.  

 000. **799.  .يوجد تطابق بني لغة تدريس املقاييس احملاسبية واللغة املستخدمة يف العمل   .1

2.   
احملاسبة املالية ، التحليلية، (ف أنواع احملاسبة خالل املسار الدراسي متت دراسة خمتل
 ).اخل...الشركات، اجلبائية، التدقيق احملاسيب

.045 .685 

 007. **291.  .يوجد توازن بني احملتوى النظري للمقاييس واجلانب التطبيقي هلا   .3

 904. 013. ..الزمن احملدد ملقررات املقاييس احملاسبية كايف الستكمال براجمها   .4

 000. **798.  .ملقررات الدراسية ساعدتك على تنمية قدراتك على التفكري املنطقي والتحليل النقديا   .5

  α=0.01االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *. /  * α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
  SPSSمن إعداد الباحثان بناءا خمرجات برنامج  :المصدر  

  عامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجالم): 04(جدول 
  معامل بريسون  الفقرة  

 لالرتباط
  القيمة االحتمالية

 )Sig(.  

6.   
احتوى الربنامج الدراسي على  مقاييس للتدريب على استخدام برامج احلاسوب 

 .PC Compta,Elbassit املتعلقة بالتسجيل احملاسيب على غرار
.859** 0.000 

7.   
احتوى الربنامج الدراسي على  مقاييس للتدريب على استخدام  برامج احلاسوب 

 PC paie , Elbassit paieاملتعلقة باألجور مثل 
.680** 0.000 

8.   
احتوى الربنامج الدراسي على  مقاييس للتدريب على استخدام  برامج احلاسوب 

 Stock املتعلقة بتسيري املخزون
.490** 0.000 

9.   
احتوى الربنامج الدراسي على  مقاييس للتدريب على استخدام  برامج احلاسوب 

 ..)CNAS( بالتأمينات  املتعلقة
.519** 0.000 

 0.000 **813. املناهج التعليمية بينت كيفية القيام بالتصرحيات اجلبائية وشبه اجلبائية عرب االنرتانت .10

  α=0.01االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  **
  SPSSمن إعداد الباحثان بناءا خمرجات برنامج  :المصدر 

  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال)  05(رقم   جدول
  .)Sig(االحتمالية القيمة  لالرتباط معامل بريسون  الفقرة  

 000. **788. .منة مع الدراسة النظريةتضمن برنامج التعليم احملاسيب فرتة للتدريب العملي متزا   .11

 012. *273.  .يف �اية فرتة الدراسة هناك تربص تطبيقي   .12

 029. *238. .هناك استفادة من الرتبص التطبيقي من خالل تنمية القدرات العلمية والتقنية   .13

 029. *241. .هناك سهولة يف احلصول على مكان للرتبص بالنسبة جلميع الطلبة   .14

 000. **756. اية الدراسة ركزت على دراسة احلالةمذكرات �   .15

 α=0.01االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  **   /. α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
  SPSSمن إعداد الباحثان بناءا خمرجات برنامج : المصدر 

  توزيع أفراد العينة حسب مختلف الخصائص):  06(الجدول رقم 
 أنثى 41 48.8 اجلنس ذكر 43 51.2  البيان العدد لنسبةا

 lmdنظام  52 61.9 نظام الدراسة نظام كالسيك 32 38.1
 حماسبة 50 59.5

 مالية 25 29.8 جمال التخصص
 ختصص آخر يف املالية 9 10.7
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  .SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج : المصدر            
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنتائج الدراسة): 07(الجدول رقم 

  .SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج : المصدر 
  يجدول اختبار التوزيع الطبيع: 08الجدول رقم 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistique ddl Sign Statistique ddl Sig 

 مناهج التدريس 000. 84 904. 000. 84 216.
 الربامج املستخدمة يف سوق الشغل 000. 84 673. 000. 84 366
 التدريب واملهارات 000. 84 911. 000. 84 198

  .SPSSخمرجات برنامج  من إعداد الباحثني بناء على: المصدر
 
 

 ال 46 54.8 التوظيف نعم 38 45.2
 سنوات 3اقل من  29 34.5

 سنوات 7إىل  3 من 38 45.2 اخلربة
 سنوات 7أكثر من  17 20.2

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  اإلجابة  املعياري

 ضعيفة 638. 1.619  .ة تدريس املقاييس احملاسبية واللغة املستخدمة يف العمليوجد تطابق بني لغ   .1
احملاسبة املالية ، التحليلية، (دراسة خمتلف أنواع احملاسبة خالل املسار الدراسي متت    .2

 عالية 647. 2.440 ).اخل...الشركات، اجلبائية، التدقيق احملاسيب

 متوسطة 648. 1.881  .واجلانب التطبيقي هلا يوجد توازن بني احملتوى النظري للمقاييس   .3
 متوسطة 695. 1.607 ..الزمن احملدد ملقررات املقاييس احملاسبية كايف الستكمال براجمها   .4
 عالية 636. 2.071  .املقررات الدراسية ساعدتك على تنمية قدراتك على التفكري املنطقي والتحليل النقدي   .5

  متوسطة 50882. 1.8452  احملاسيب العبارات املتعلقة مبناهج التدريس
6. 

  
احتوى الربنامج الدراسي على  مقاييس للتدريب على استخدام  برامج احلاسوب املتعلقة 

 ضعيفة PC Compta,Elbassit. 1.310 .601 بالتسجيل احملاسيب على غرار 

لقة احتوى الربنامج الدراسي على  مقاييس للتدريب على استخدام  برامج احلاسوب املتع .7
 ضعيفة PC paie , Elbassit paie 1.214 .493 باألجور مثل 

احتوى الربنامج الدراسي على  مقاييس للتدريب على استخدام  برامج احلاسوب املتعلقة  .8
 ضعيفة Stock 1.179 .443املخزون بتسيري 

 ةاحتوى الربنامج الدراسي على  مقاييس للتدريب على استخدام  برامج احلاسوب املتعلق .9
 ضعيفة CNAS(... 1.131 .404(بالتأمينات  

 ضعيفة 528. 1.286 املناهج التعليمية بينت كيفية القيام بالتصرحيات اجلبائية وشبه اجلبائية عرب االنرتانت.10
  ضعيفة 47287. 1.2976  العبارات املتعلقة بربامج احملاسبة املستخدمة يف سوق الشغل

  ضعيفة 710. 1.619 .ة للتدريب العملي متزامنة مع الدراسة النظريةتضمن برنامج التعليم احملاسيب فرت    .11
  متوسطة 821. 2.024  .يف �اية فرتة الدراسة هناك تربص تطبيقي   .12
  متوسطة 814. 1.988 .هناك استفادة من الرتبص التطبيقي من خالل تنمية القدرات العلمية والتقنية   .13
  ضعيفة 636. 1.631 .نسبة جلميع الطلبةهناك سهولة يف احلصول على مكان للرتبص بال   .14
  عالية 668. 2.488 مذكرات �اية الدراسة ركزت على دراسة احلالة   .15

  متوسطة 53220. 2.0536  العبارات املتعلقة بالتدريب واملهارات  
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  عالقة االرتباط بين مناهج التدريس وسوق الشغلنتائج اختبار ): 09(الجدول رقم 
  sig القيمة tاالختبار  فقرات احملور األول  الرقم

 000. 20.800-  العبارات املتعلقة مبناهج التدريس احملاسيب  احملور األول

 000. 32.995-  اسبة املستخدمة يف سوق الشغلالعبارات املتعلقة بربامج احمل  احملور الثاين

 0,032 -  معامل االرتباط بريسون

  .SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج : المصدر
  تحليل التباين األحادي المتعلق إجابات العينة بحسب نظام الدراسة): 10(الجدول رقم 

  .SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج : المصدر
  تحليل التباين األحادي المتعلق إجابات العينة بحسب الوظيفة): 11(الجدول رقم 

  .SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج : المصدر
  :هوامش البحث

                                                 
كلية  ،مدى مالئمة مناهج التعليم احملاسيب يف اجلامعات العمانية ملتطلبات سوق العمل يف ظل تداعيات األزمة املاليةخالد قطناين، خالد عويس، . 1

  .2009، الزهراء للبنات ،مسقط ، سلطنة عمان
مشيله، حممد مفتاح الطريل، مدى التوافق بني مناهج التعليم احملاسيب ومتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ميالد رجب ا. 2

 .2013ول ،ليبيا،وخرجيي أقسام احملاسبة باجلامعة الليبية ،كلية االقتصاد والتجارة زلتني جامعة املرقب، جملة العلوم االقتصادية والسياسية  العدد األ
3 Babaloa, Yisau Abiodun, and Tiamiyu, Rashidat, “Accounting Education in Nigeria: A need For Synergy”, 
British Journal of Economics, Financl and Management Sciences, Vol.4, No.1, pp. 60-76, (2012). 
4 Ryan Johnson, Wofford College , Accounting Practitioners Reflect On Faculty Impact: Bridging The Gap 
Between Theory And Practice, American Journal Of Business Education – Second Quarter Volume 7, Number 
2,  2014,  USA 

 

  رارالق  مستوى الداللة  "ف"قيمة   درجة احلرية  مصدر التباين
 0.004  بني ا�موعات

0.018  0.894  

  
  غري دالة إحصائيا

  
 19.005  داخل ا�موعات

 19.009  ا�موع الكلي

  القرار  مستوى الداللة  "ف"قيمة   حلريةدرجة ا  مصدر التباين
 0.052  بني ا�موعات

0.223  0.638  

  
  غري دالة إحصائيا

  
 18.957  داخل ا�موعات

 19.009  ا�موع الكلي


