
 
 
 
 
 

   
 صنعاء –جامعة ألاندلس للعلوم والتقنية  –عميد كلية العلوم إلادارية (1) 

 

 مستخلص

على ٍذفت الذساطة إىل التعشف 

دوس أطاليب التذسيع، املياٍج واخلطط 

يف حتظني جودة التذسيب العنلي الذساطية، 

يف يف اجلامعات الينيية التعليه احملاطيب 

ضوء معايري دللع التعليه احملاطيب الذولي 

IAESB  التابع لالحتاد الذولي للنحاطبني

IFAC.  امليَج الوصفياتبعت الذساطة 

توصلت  .اٌيطتباالمً خالل  التحليلي

الذساطة إىل أٌ أطاليب التذسيع واملياٍج 

واخلطط الذساطية والتذسيب العنلي تظاعذ 

يف حتظني جودة التعليه احملاطيب يف 

اجلامعات الينيية. أوصت الذساطة بعذد مً 

التوصيات أٍنَا تطويش أطاليب التذسيع، 

وإعادة اليظش يف املياٍج واخلطط الذساطية، 

 العنلي. مع االٍتناو بالتذسيب

التعليه احملاطيب،  الكلمات المفتاحية:

أطاليب التذسيع، املياٍج الذساطية، اخلطط 

 الذساطية، التذسيب العنلي.

 
 

Abstract 

 
The study aimed to identify the role 

of teaching methods, curriculum and 

study plans, and practical training in 

improving the quality of accounting 

education in Yemeni universities in 

light of the standards of the 

International Accounting Association 

(IAESB) of the International 

Federation of Accountants (IFAC). 

The study followed the descriptive 

analytical method by the 

questionnaire. The study found that 

teaching methods, curricula, study 

plans and practical training can 

improving the quality of accounting 

education in Yemeni universities. 

The study recommended a number of 

recommendations, the most 

important of which is the 

development of teaching methods, 

the revision of curricula and study 

plans, with emphasis on practical 

training. 

 
Keywords: Accounting Education, 

Teaching Methods, Curriculum, 

Study Plans, Practical Training. 
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 . مذخل الذراسة والذراسات السابقة:1

 . مكذمة1. 1

ؾػٌ ايتعًِٝ ادتاَعٞ يف ايؿرتات األخري٠ سٝعًا نبريًا َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚشيو 

 قازضٜٔ ع٢ً َٛاد١ٗ غٛم ايعٌُ بهؿا٠٤ عاي١ٝ. بٗسف ختطٜر طالب

إٕ اإلقباٍ َتعاٜس ع٢ً زضاغ١ ايعًّٛ االقتصاز١ٜ ٚاإلزاض١ٜ ٜٚتُجٌ شيو يف اضتؿاع أعساز 

ايطالب املتكسَني يسضاغ١ ايتدصصات االقتصاز١ٜ ٚاإلزاض١ٜ املدتًؿ١، َٚٔ بني ٖصٙ ايتدصصات 

َٔ ايطالب زاخٌ ايهًٝات نبري  أْ٘ ٜػتأثط بعسزايباسح السغ ٚقس ختصص احملاغب١ 

إىل َٛضٛع ايتعًِٝ احملاغيب، ايسضاغ١ قس ٚد٘ ايباسح االقتصاز١ٜ ٚاإلزاض١ٜ، ْٚعطًا يصيو ؾإٕ 

يف ض٤ٛ َعاٜري زتًؼ ايتعًِٝ احملاغيب ايسٚيٞ  – ايط٤ٛ ع٢ً عسز َٔ ايعٛاٌَ ٚشيو بتػًٝط

IAESB يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.ٚاييت قس ٜهٕٛ هلا زٚض يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب  

 . مشللة الذساطة:2. 1

زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ )أغايٝب زٚض ايػؤاٍ اآلتٞ: َا تتُجٌ َؿه١ً ايسضاغ١ يف 

يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب يف ايتسضٜب ايعًُٞ(  –املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ  -ايتسضٜؼ

ػؤاٍ نُػا١ُٖ ميهٔ إٔ حتٌ َٔ املؿه١ً ٜعاز ايٖصا إلداب١ عٔ ؟، ٚيادتاَعات اي١ُٝٓٝ

يسٚض زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ  ْسيؼاأل ١َا زضد١ تكسٜط ع١ٓٝ َٔ طًب١ داَعايػؤاٍ: 

ايتعًِٝ يف حتػني دٛز٠ ايتسضٜب ايعًُٞ(  –املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ  -)أغايٝب ايتسضٜؼ

 احملاغيب يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ؟
 اطة:. أٍذاف الذس3. 1

أغايٝب ايتسضٜؼ، زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ )تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً زٚض 

يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب يف ادتاَعات ٚايتسضٜب ايعًُٞ( املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ، 

  .اي١ُٝٓٝ

 :الذساطة . أٍنية4. 1

ًِٝ احملاغيب، تأتٞ ٖصٙ ايسضاغ١ يف غٝام مج١ً َٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيت زضاغ١ ايتع

ٚتٓبع أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ أْٗا تؿٝس يف َعطؾ١ زٚض: أغايٝب ايتسضٜؼ، املٓاٖر ٚارتطط 

يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ، نُا تػِٗ يف   ايتسضٜب ايعًُٞايسضاغ١ٝ، 

١ُٝٓٝ، ٚايصٟ َٔ ايتعطف ع٢ً املعادتات املُه١ٓ يطعـ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب يف ادتاَعات اي

ؾأْ٘ إٔ ٜػاعس املعٓٝني يف إعاز٠ ايٓعط يف ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚتًو املعادتات مبا ٜهؿٌ ضؾع َػت٣ٛ 

دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ، إضاؾ١ إىل إٔ املعًَٛات اييت غتٛؾطٖا ٖصٙ ايسضاغ١ 

عاٜري ايكبٍٛ ٚايتػذٌٝ يف أَٛض نجري٠ َٓٗا: اختٝاض ايطايب يًتدصص، حتسٜس َ تؿٝسميهٔ إٔ 
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إضاؾ١ إىل إجياز يف ايتدصص، تصُِٝ املٓاٖر، تطٜٛط ارتطط ايسضاغ١ٝ ٚأغايٝب ايتسضٜؼ، 

نُا ميهٔ إٔ تطٝـ ٖصٙ ايسضاغ١ َعطؾ١ ع١ًُٝ يف آيٝات يًتسضٜب ايعًُٞ ضُٔ ايتدصص 

 زتاهلا.

 . فشضيات الذساطة:5. 1

ايسضاغ١ ٚبعس اغتعطاض عسز َٔ ٚبٓا٤ ع٢ً أٖساف ايسضاغ١ اغتٓازا إىل َؿه١ً 

 ت١ٝ:ايسضاغات ايػابك١ ؾإٕ ايسضاغ١ تؿرتض ايؿطضٝات اآل

يف ادتاَعات  حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيبيف أغايٝب ايتسضٜؼ ٜػِٗ تطٜٛط  الفشضية األوىل:

 . اي١ُٝٓٝ

دٛز٠  حتػنيضُٔ املعاٜري املٛضٛع١ يف املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ ٜػاعس ٚضع  الفشضية الجاىية:

 .يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ايتعًِٝ احملاغيب
 .  يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيبٜطؾع ايتسضٜب ايعًُٞ َٔ  الفشضية الجالجة:

 حذود الذساطة:. 6. 1

 : تتُجٌ سسٚز ايسضاغ١ يف

 أغايٝب ايتسضٜؼ، املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ، ٚايتسضٜب ايعًُٞزٚض  :املوضوعيةاحلذود 

ػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يف ض٤ٛ َعاٜري زتًؼ ايتعًِٝ احملاغيب يف حت

، ٚشيو َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطالب ع١ٓٝ IFACايتابع يالحتاز ايسٚيٞ يًُشاغبني  IAESBايسٚيٞ  

 ايبشح.

ٚتؿتٌُ ع٢ً  8108/8109تػطٞ ٖصٙ ايسضاغ١ ؾرت٠ عاّ داَعٞ ٚاسس  احلذود الضماىية:

 .  ستاغب١ َػتٜٛني يف ٖصا ايعاّ ُٖا ايجايح ٚايطابع يف بطْاَر بهايٛضٜٛؽ

 يف صٓعا٤.األْسيؼ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ  ١ايعًّٛ اإلزاض١ٜ يف داَع ١نًٝ احلذود امللاىية:

 ١ستاغب١ يف نًٝاملػت٣ٛ ايطابع ٚايجايح بهايٛضٜٛؽ طالب ٚطايبات  :البششيةاحلذود 

 .األْسيؼ ١ايعًّٛ اإلزاض١ٜ يف داَع

 :ميَجية الذساطة. 7. 1
 تشكٝل أٖساف ايسضاغ١ ٚايتأنس َٔ صش١ ايؿطضٝات اتبعت ايسضاغ١ َٓٗذني ُٖا:   ي

، ٜٚتعًل بادتاْب ايٓعطٟ هلصٙ ايسضاغ١ ٚشيو َٔ خالٍ االطالع ع٢ً ايهتب أواًل: امليَج الوصفي

 . شات ايص١ً مبٛضٛع ايسضاغ١ايسضاغات ٚايسٚضٜات ٚٚايبشٛخ املٓؿٛض٠ 
ٚايطايبات ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ باالعتُاز ع٢ً ايبٝاْات اجملُع١ َٔ ايطالب  ثاىيًا: امليَج التحليلي،

يف األْسيؼ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ  ١داَعستاغب١ يف بهايٛضٜٛؽ  جايحٚاي ايطابعايصٜٔ زضغٛا املػت٣ٛ 

غ١، ٚحتًٌٝ ايبٝاْات ٚايٛصٍٛ إىل صٓعا٤، ٚشيو َٔ خالٍ اغتبا١ْ تٛظع ع٢ً ع١ٓٝ ايسضا

 اغتٓتادات عٔ زتتُع ايسضاغ١ تػِٗ يف ؾِٗ ايٛاقع ٚتطٜٛطٙ.
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 :. دلتنع وعيية الذساطة8. 1

املػت٣ٛ ايطابع ٚايجايح بهايٛضٜٛؽ طالب ٚطايبات ع٢ً زتتُع ايسضاغ١ اقتصط 

( 888عسزِٖ ) ، ٚايبايؼصٓعا٤ –األْسيؼ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ  ١اَععٔ بعس( ظ -)اْتعاّ ستاغب١ 

ملا هلِ َٔ آضا٤ زقٝك١ سٍٛ االغتبٝإ نْٛ٘ ٜعهؼ ٚد١ٗ ْعطِٖ سٍٛ ٚشيو  ،طايب ٚطايب١

غري عؿٛا١ٝ٥ َٝػط٠ ع١ٓٝ ن اضِٖبالخت( 810)مت اختٝاض قس ٚ ،َػت٣ٛ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب

 .)صسؾ١(

 ٍيلل الذساطة:. 9. 1

 :ثالث١ أدعا٤ نُا ًٜٞمت تكػِٝ ايسضاغ١ إىل 

 ٚايسضاغات ايػابك١.   سضاغ١َسخٌ إىل اي .0

 ارتًؿ١ٝ ايٓعط١ٜ يًسضاغ١. .8

 .إدطا٤ات ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ.3 .3
 الذساطات الظابكة:. 10. 1

 تٓاٍٚ عسز َٔ ايسضاغات ايتعًِٝ احملاغيب َٔ دٛاْب شتتًؿ١، َٚٔ ٖصٙ ايسضاغات:

ٖسؾت إىل تكِٝٝ ايٛاقع اذتايٞ يًتعًِٝ احملاغيب يف داَعات  (:2018)دساطة صاحل وعبذ اهلل، 

ستاؾع١ زٖٛى، تكِٝٝ ايٛاقع اذتايٞ يػٛم عٌُ احملاغب١ يف احملاؾع١ َٚا ٖٞ َتطًبات٘ اذتاي١ٝ، 

بٝإ َس٣ تطٛضات ايتعًِٝ احملاغيب يف داَعات ستاؾع١ زٖٛى، بٝإ َس٣ َػا١ُٖ غٛم ايعٌُ 

. اعتُست ايسضاغ١ ؾطض١ٝ ض٥ٝػ١ٝ ٚاسس٠ الختباض ايعالق١ ٚايتأثري يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب

مت ايٛصؿٞ ايتشًًٝٞ بني غٛم ايعٌُ ٚايتعًِٝ احملاغيب يف ستاؾع١ زٖٛى، ٚباغتدساّ املٓٗر 

إعساز اغتبا١ْ الغتطالع آضا٤ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ أنازميٝٞ احملاغب١ يف ستاؾع١ زٖٛى يف 

اتب احملاغب١ ٚاملطادع١ يف احملاؾع١ نُُج١ً يػٛم ايعٌُ، داَعاتٗا اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ، َٚه

تٛصًت ايسضاغ١ إىل عس٠ ْتا٥ر أبطظٖا: ساد١ غٛم عٌُ احملاغب١ يف ستاؾع١ زٖٛى إىل ستاغبني 

ٚخسَات ستاغب١ٝ تًيب َتطًبات شتتًـ املػتؿٝسٜٔ يف غٛم ايعٌُ، ايتعًِٝ احملاغيب يف 

ٖٛى َٔ سٝح املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚع١ًُٝ ايتعًِٝ ادتاَعات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ يف ستاؾع١ ز

 ٚاملٗاضات ٚايهؿا٤ات يٝػت مبػت٣ٛ َتطًبات غٛم ايعٌُ.
بٝإ ٚاقع ايتعًِٝ احملاغيب اذتايٞ، ايٛصٍٛ إىل غس ايؿذ٠ٛ بني ٖسؾت إىل  (:2017)، صوييةدساطة 

ب اييت حتٍٛ زٕٚ عٓاصط ايتأٌٖٝ احملاغيب رتطجيٞ احملاغب١ ٚبني املتطًبات، ايتعطف ع٢ً األغبا

شيو، ٚحتسٜس َٓاطل ارتًٌ ٚططم عالدٗا، ٚقس تٛصًت ايسضاغ١ إىل عس٠ ْتا٥ر أبطظٖا عسّ قسض٠ 

ايطًب١ ع٢ً ايطبط بني ادتاْب األنازميٞ ٚايعًُٞ، ٚنصا عسّ قٝاّ ادتاَعات بتٛؾري 

 اإلَهاْٝات ايالظ١َ يٛضع بطاَر تسضٜب١ٝ نؿؤ٠.
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 نٝـ٤ٛ ع٢ً َعاٜري ايتعًِٝ احملاغيب ايسٚي١ٝ، ٚطاي تػًٝطٖسؾت إىل  (:2016)، بً صاحلدساطة 

زضاغ١ ٚ ،َٓٗا عٓس تصُِٝ بطاَر ايتعًِٝ احملاغيب بادتاَعات يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ميهٔ االغتؿاز٠

ر ايتعًِٝ ٖميهٔ االغتؿاز٠ َٓٗا يف تصُِٝ بطاَر َٚٓانٝـ ايتعًِٝ احملاغيب ٚ ٚحتًٌٝ َعاٜري

تٛصًت ، صٙ ايرباَر باغتُطاضٖتصُِٝ ٚتكِٝٝ  ٘هٔ َٔ خاليمي احملاغيب، ٚضع اإلطاض ايصٟ

بطاَر   مج١ً َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا إٔ َعاٜري ايتعًِٝ احملاغيب ايسٚي١ٝ تػاعس يف ع١ًُٝ تصُِٝىلايسضاغ١ إ

 إٔ َعاٜري ايتعًِٝ ىلا تٛؾط ْتا٥ر يًتعًِ قاب١ً يًكٝاؽ ٚايتشكل باإلضاؾ١ إٖا باعتباضٖستاغب١ٝ ٚتطٜٛط

يسٚي١ٝ تٛؾط املبازئ ايتٛد١ٝٗٝ اييت ميهٔ إٔ تػاعس يف حتسٜس شتطدات ايتعًِٝ املتٛقع١ ا احملاغيب

 َٔ ايرباَر احملاغب١ٝ.

ٖسؾت إىل حتسٜس ايصؿات ٚاملٗاضات ٚاملعاضف ايٛادب إزضادٗا ضُٔ  Figueroa( ،:(2015 دساطة

ٚاييت تهػب ضٜهٛ(  )بٝرتٚ Puerto Rico ١ارتطط األنازمي١ٝ يًُشاغب١ ايكطا١ٝ٥ يف داَع

خطجيٞ احملاغب١ يًكسض٠ ع٢ً استٝاظ َتطًبات األعُاٍ املعاصط٠ َٔ ٚد١ٗ ْعط نٌ َٔ أنازميٝٞ 

 احملاغب١، ٚاحملاغبٕٛ املُاضغٕٛ ٚايكإْْٛٝٛ.

خطدت ايٓتا٥ر بايصؿات ٚاملٗاضات ٚاملعاضف ايالظ١َ يًُشاغب ايكاضٞ ٖٚٞ: ايػًٛى 

طؾ١ َؿاِٖٝ املطادع١، ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ حتت األخالقٞ، ايتؿهري نُطتهب أخطا٤، َع

أنس املبشٛثٕٛ ضطٚض٠ تعسٌٜ بطاَر  نُاايطػط ٚقٝٛز ايعَٔ، ٚايتؿهري االغرتاتٝذٞ، 

 احملاغب١ َٔ أدٌ تك١ٜٛ ختصص احملاغب١ ايكطا١ٝ٥ ٚاختًؿٛا يف َا١ٖٝ ٚسذِ تًو ايتعسٜالت.

ٖسؾت إىل َعطؾ١ األ١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يًُػاقات ايع١ًُٝ احملاغب١ٝ اييت  :(2015)دساطة مطش وىوس، 

ٜسضغٗا خطٜر احملاغب١ َٔ سٝح تعٜٚسٙ باملٗاضات ٚاملعاضف ٚايكسضات ايالظ١َ يًٛظٝؿ١ بعس ايتدطز َٔ 

ٚد١ٗ أضباب ايعٌُ ٚارتطجيني أْؿػِٗ، َٚعطؾ١ َس٣ اَتالى ارتطجيني يف ادتاَعات األضز١ْٝ يًُعاضف 

( 6( ٚ)5(، )4(، )3ٚايكسضات املٓصٛص عًٝٗا يف املعاٜري ايسٚي١ٝ يًتعًِٝ احملاغيب ضقِ ) ٚاملٗاضات

ٚاملتعًك١ مبٛاصؿات احملاغب املؤٌٖ، َٚعطؾ١ ايٛغا٥ٌ املكرتس١ يطؾع َػت٣ٛ خطجيٞ احملاغب١ يتشكٝل 

يؿع١ًٝ الَتشإ ايؿطٚط املطًٛب١ مبا ٜتُاؾ٢ َع َعاٜري ايتعًِٝ احملاغيب ايسٚي١ٝ، َٚكاض١ْ ايٓتا٥ر ا

ايهؿا٠٤ ادتاَعٞ يتدصص احملاغب١ يًُػت٣ٛ املتكسّ َع ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ املعرب٠ عٔ ٚدٗات 

 ْعط أضباب ايعٌُ ٚارتطجيني ايصٜٔ ايتشكٛا سسٜجا بػٛم ايعٌُ.  

ٚقس أظٗطت ايٓتا٥ر أْ٘ ال ٜتِ ايرتنٝع ع٢ً نِ َٚطُٕٛ املعطؾ١ غري امل١ٝٓٗ ٚاغؿاٍ 

 املٛاضٝع ٚتطٜٛط تعسٌٜ ٠ يسضاغ١ احملاغب١ٝ امل١ٝٓٗ يف َٓاٖر ايتعًِٝ احملاغيب، عسّزٚضًٜا نكاعس
 يًتسضٜب ؾرت٠ تٛدس تكًٝس١ٜ، ال أغايٝب ٖٞ سايٝا املتبع١ ايتسضٜؼ ايعٌُ، أغايٝب غٛم خيسّ مبا

 احمل١ُٝ. بايب١٦ٝ اذتكٝكٞ باملع٢ٓ احملاغيب ايتعًِٝ بطاَر يف ايعًُٞ
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َعاٜري ايتعًِٝ ٚايتسضٜب احملاغيب اييت مت ت إىل ايتعطف ع٢ً ٖسؾ  :McPeak ،(2012)  دساطة

، َٚعطؾ١ تأثري تًو املعاٜري ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتسضٜب احملاغيب (IFAC)ٚ (IAESB)تطٜٛطٖا بٛاغط١ 

 سٍٛ ايعامل.

إىل إٔ املعاٜري ايسٚي١ٝ يًتعًِٝ احملاغيب نإ هلا تأثري ع٢ً ايتعًِٝ  ايسضاغ١ خًصت

ٚغريٖا َٔ  (IFAC)اغيب سٍٛ ايعامل، ؾؿٞ أقٌ َٔ عكس ؾطضت تًو املعاٜري عرب ٚايتسضٜب احمل

اهل٦ٝات احملاغب١ٝ امل١ٝٓٗ سٍٛ ايعامل، ٚتٗسف ٖصٙ املعاٜري إىل ايتأنٝس ع٢ً املٗاضات امل١ٝٓٗ 

يًُشاغبني ٚاييت ميهٔ ملتدصٟ ايكطاضات االقتصاز١ٜ االعتُاز عًٝٗا بػض ايٓعط عٔ ايسٚي١ اييت 

ٝٗا أٚي٦و احملاغبٕٛ تعًُِٝٗ أٚ تسضٜبِٗ احملاغيب، ٚنإ َٔ أِٖ ايتشسٜات اييت ٚادٗت تًك٢ ؾ

تطٜٛط ٚتطبٝل املعاٜري ايسٚي١ٝ يًتعًِٝ احملاغيب اختالف ايجكاؾات ٚايًػ١ ٚاجملتُع ٚايٓعِ ايكا١ْْٝٛ، 

 (IAESB)ـبٝس أْ٘ ميهٔ ايتػًب ع٢ً تًو ايتشسٜات باغتذاب١ أنازميٝٞ احملاغب١ سٛ ايعامل ٍ

باملؿاضن١ باملكرتسات ٚاألعاخ ٚاغتدساّ تًو املعاٜري يف تطٜٛط بطاَر ايتعًِٝ ٚايتسضٜب 

 احملاغيب.

ايتعطف ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعًِٝ املٗين املػتُط ٚزٚضٙ يف حتػبني ٖسؾت إىل  :(2010)دساطة: مكصع، 

ٗسٙ امل١ٓٗ َٔ حتسٜات ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ يًُطادعني ارتاضدٝني يف ادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ظٌ َا تؿ

 َعاصط٠ ٚألدٌ حتكٝل اهلسف.

ع٢ً أثبتت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايتعًِٝ املٗين املػتُط ًٜعب زٚضا أغاغٝا يف احملاؾع١ 

يهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ يًُطادع ارتاضدٞ ألدٌ َػاٜط٠ ايتطٛضات االقتصاز١ٜ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ اٚحتػني 

ِ املٗين املػتُط ٚغ١ًٝ ملعادت١ ايكصٛض يف ايتعًِٝ املعاصط٠ ٚتطٜٛط ارتربات ٚاملٗاضات، ٜٚعس ايتعًٝ

 احملاغيب ادتاَعٞ، ٚتكًٝص ايؿذ٠ٛ بني شتطدات٘ ٚبني َتطًبات غٛم ايعٌُ.

َس٣ َال١ُ٥ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ املطبك١ ايتعطف ع٢ً ٖسؾت إىل  (:2009)دساطة قطياىي وعويع، 

ٌ َٚٔ ثِ حتسٜس ايٛغا٥ٌ املٓاغب١ بأقػاّ احملاغب١ يف ادتاَعات ايعُا١ْٝ ملتطًبات غٛم ايعُ

يتطٜٛط ٖصٙ ارتطط بؿهٌ جيعًٗا قازض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ايتشسٜات اييت تٛادٗٗا ١َٓٗ احملاغب١ يف 

ظٌ تساعٝات االظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ، َٚٔ خالٍ َطادع١ اغتطالعات بعض ايسٍٚ املتكس١َ، سٍٛ 

َٔ خالٍ اغتطالع آضا٤ خربا٤ ٚشتتصني يف ايطؤ١ٜ املػتكب١ًٝ يتطٛضات األعُاٍ ٚايتعًِٝ احملاغيب ٚ

زتاٍ األعُاٍ ٚايتعًِٝ احملاغيب يف غًط١ٓ عُإ سٍٛ َػتكبٌ األعُاٍ ٚايتعًِٝ يف غًط١ٓ عُإ 

ٚاستٝادات٘ احملاغب١ٝ، ٚقس بٝٓت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ احملاغب١ٝ املطبك١ سايٝا يف 

ع١ٝٓ بايتعًِٝ احملاغيب ناؾ١ٝ بؿهٌ عاّ يتعٜٚس ارتطٜر ادتاَعات ايعُا١ْٝ ٖٞ َٔ ْعط ايؿ٦ات امل

% َٔ املعاضف ٚاملٗاضات ٚارتربات اييت ٜتطًبٗا غٛم ايعٌُ ٚاييت تؿٌُ: َٗاض٠  81عٛايٞ 

ايتهٝـ َع ب١٦ٝ ايعٌُ، َٗاض٠ االتصاٍ، َٗاض٠ ايعٌُ يف ؾطٜل، ايكسضات ايتش١ًًٝٝ، االغتكالي١ٝ 
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اٌَ َع ايتهٓٛيٛدٝا، َع ٚدٛز تؿتت أٚ عسّ إمجاع يف ٚدٗات باالعتُاز ع٢ً ايصات، َٚٗاض٠ ايتع

ْعط ايؿ٦ات املؿُٛي١ بايع١ٓٝ )ارتطجيٕٛ، أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، أضباب ايعٌُ( سٝاٍ بعض 

 ايكطاٜا ٜػتسٍ ع٢ً شيو َٔ اضتؿاع االضتطاف املعٝاضٟ يبعض ايبٓٛز.
 َٔ احملاغب١ٝ ايرباَر دٛز٠ تكِٝٝ إىل ٜٗسف منٛشز اقرتاحٖسؾت إىل  :2008دساطة عطية وصٍشاٌ، 

 َٝسا١ْٝ زضاغ١ خالٍ َٔ ايُٓٛشز ٖصا تطبٝل ٚاختباض األنازميٞ، َٓعٛض ادتٛز٠ االعتُاز
ايػعٛز١ٜ، سٝح مت بٓا٤ ايُٓٛشز يف  بادتاَعات ايرباَر احملاغب١ٝ أسس خطجيٞ آضا٤ الغتطالع

اٍ ادتٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ، ض٤ٛ ْتا٥ر َطادع١ ٚتكِٝٝ بعض ايتذاضب ايعامل١ٝ ٚايعطب١ٝ يف زت

ٚنصا أِٖ ايسضاغات يف زتاٍ تكِٝٝ دٛز٠ ايرباَر احملاغب١ٝ َٔ خالٍ مثا١ْٝ َعاٜري ٖٞ: 

ايتسضٜؼ، ارتط١ ايسضاغ١ٝ، ايطغاي١ ٚاألٖساف، َصازض ايتعًِ، اإلضؾاز ٚايسعِ األنازميٞ، 

 .ايبشح ايعًُٞ، خس١َ ادتاَع١، ايتػٗٝالت ٚايتذٗٝعات املاز١ٜ
س قاَت ايسضاغ١ باختباض إَها١ْٝ تطبٝل ايُٓٛشز املكرتح ٚبٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر تطبٝل ٚق

ايُٓٛشز املكرتح ٚؾل املعاٜري املصنٛض٠ قسَت ايسضاغ١ مج١ً َٔ ايتٛصٝات أُٖٗا ايبس٤ يف ايتكِٝٝ 

ايصاتٞ يًرباَر احملاغب١ٝ، مبا تتطُٓ٘ َٔ اغتطالع آضا٤ أصشاب املصاحل شٟٚ ايص١ً بايربْاَر، 

ا ٜػاعس ع٢ً ايتعطف ع٢ً ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعـ يف أزا٤ تًو ايربْاَر، همٗٝساا يٛضع خط١ عٌُ ٚمب

تتطُٔ أٚيٜٛات ايتشػني ٚايتطٜٛط املٓاغب١، ع٢ً إٔ تتِ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ايصاتٞ بسا١ٜ يف ض٤ٛ َعاٜري 

ازميٞ االعرتاف األنازميٞ ي٦ًٝٗات ايٛط١ٝٓ نُطس١ً أٚىل، ثِ يف ض٤ٛ َعاٜري االعرتاف األن

 ي٦ًٝٗات ايسٚي١ٝ يهًٝات َٚساضؽ األعُاٍ يف َطس١ً السك١. 

عطضت ٖصٙ ايسضاغ١ داْبني، ادتاْب األٍٚ ٚاقع ايتعًِٝ احملاغيب املٗين  (:2007)دساطة بوفاسغ، 

يف يٝبٝا بٗسف ايٓعط يف إَها١ْٝ تطٜٛطٙ َٔ خالٍ االعتُاز ع٢ً بطْاَر ايتعًِٝ احملاغيب املٗين 

از ايسٚيٞ يًُشاغبني. ٚباالعتُاز ع٢ً ْتا٥ر ايسضاغات اييت أدطٜت يف ايب١٦ٝ ايصٟ ٜتبٓاٙ االحت

احمل١ًٝ يف املس٣ ايكطٜب،  مت اغتكطا٤ بعض أغباب ايكصٛض يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاييت نإ َٔ 

أُٖٗا ضعـ َٓاٖر ايتعًِٝ احملاغيب، ٚتكًٝس١ٜ أغايٝب ايتسضٜؼ، ٚعسّ ٚدٛز ؾرت٠ يًتسضٜب 

ادتاْب ايجاْٞ َٔ ايسضاغ١ َتطًبات بطْاَر ايتعًِٝ احملاغيب املٗين املعٝاضٟ يف ايعًُٞ، ٚعطض 

ثالث١ ستاٚض ٖٚٞ َٓاٖر ايتعًِٝ احملاغيب املٗين، ٚأغايٝب ايتسضٜؼ، ٚارترب٠ ايع١ًُٝ. ٚمبكاض١ْ 

ٚاقع ايتعًِٝ احملاغيب يف يٝبٝا باملعاٜري مت ٚضع َكرتسات ايتشػني، ٚاييت همجٌ يف زتًُٗا 

ات ايًذ١ٓ ايتع١ًُٝٝ باالحتاز ايسٚيٞ يًُشاغبني؛ ؾكس  ٜهٕٛ يف االغرتؾاز بٗا ْكط١ تٛصٝ

 االْطالم ضتٛ ايتطٜٛط.
ٖسؾت إىل حتسٜس املتطًبات امل١ٝٓٗ ملٛادٗتٗا، ٚبٝإ ادتٗٛز ايسٚي١ٝ  :(2003)، بً وساددساطة 

، ٚقس االيهرت١ْٝٚ ٚيف ستاٚي١يتطٜٛط ايتعًِٝ احملاغيب املٗين املػتُط ملٛاد١ٗ ب١٦ٝ األعُاٍ 

خًصت ايسضاغ١ إىل ْتا٥ر؛ أُٖٗا االٖتُاّ بايتأٌٖٝ ايعًُٞ ٚايعًُٞ ملطاقيب َٚطادعٞ اذتػابات 
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يعٜاز٠ ؾعاي١ٝ ٚنؿا٠٤ األزا٤ املٗين، تٛؾري املتطًبات األغاغ١ٝ يًتسضٜب بؿط١ٜ َٚاز١ٜ ٚتٓع١ُٝٝ 

دٗات شتتص١ تعتُس  ايتعإٚ َعبايتسضٜب  َعًَٛات١ٝ، تٛؾري ٚغا٥ٌ تطٜٛط ايتسضٜب ٚططم ٚأغايٝب

ع٢ً املٛضٛع١ٝ ٚايتسضٜب االيهرتْٚٞ، ايتٛغع يف ايرباَر ايتسضٜب١ٝ ٚحتسٜس ؾرتات َعني يتسضٜب 

      َطاقيب َٚطادعٞ اذتػابات.
 . الخلفية النظرية للذراسة:2

 . التعليه احملاطيب:1. 2

 . أٍنية التعليه احملاطيب:1. 1. 2

 األخط٣، ْعطًا االختصاصات َٔ ايعسٜس داْب إىل نبري٠ أ١ُٖٝ احملاغيب ايتعًِٝ حيتٌ
 َٔ زتتُع أٟ ْطام يف احملاغيب إىل ايعٌُ ٚايسا١ُ٥ املػتُط٠ ٚاذتاد١ احملاغب١ رتصٛص١ٝ
 .اجملتُعات

 ايهجري َٔ ع٢ً اذتهِ يف يًُشاغبني ايصات١ٝ ايكسضات تعتُس ع٢ً اغتدساّ ؾاحملاغب١
 مبعطؾ١ همتاظ ادتُاعٞ نعًِ أْٗا نُا احملاغيب، ايعٌُ تٛاد٘ اييت ملاي١ٝٚا االقتصاز١ٜ األسساخ

 َطاسٌ عرب َعًا ٚارترب٠ ططٜل ايسضاغ١ عٔ إيٝٗا ايٛصٍٛ أَهٔ اييت ايع١ًُٝ َازتٗا هلا َصٓؿ١
 بٗا تتصـ خصٛص١ٝ ٚؾل ايع١ًُٝ يف اذتٝا٠ هماضؽ َٓع١ُ ١َٓٗ ؾٗٞ ٚنصيو ايعَٔ، َٔ شتتًؿ١
 .َٚػتُط٠ زا١ُ٥ بصٛض٠ حيتادٗا اجملتُع اييت األخط٣ املٗٔ بني باضظ٠ ٚجتعًٗا

ايصٟ  يًُذتُع ؾٛا٥س َٔ تكسَ٘ َٚا احملاغب١ أ١ُٖٝ َٔ احملاغيب ايتعًِٝ أ١ُٖٝ تأتٞ

 األسساخ ٚتًدٝص ٚتبٜٛب بتػذٌٝ ختتص َٓع١ُ ١َٓٗ ٖٞ ْطاق٘، ؾاحملاغب١ ضُٔ تعٌُ
 بايٛسس٠ َباؾط٠ غري أٚ َباؾط٠ عالق١ هلا اييت ادتٗات َٓٗا تػتؿٝس إٔ بصٛض٠ ميهٔ االقتصاز١ٜ
 . االقتصاز١ٜ

 إىل ضطٚض٠ إضاؾ١ ع١ًُٝ أغؼ ٚؾل َٗٝأ٠ نٛازض إىل حتتاز احملاغيب ايعٌُ مماضغ١ إٕ
 ٚتكع ضُٔ احملاغب١ بٗا تٗتِ اييت األَٛض َٔ ايهجري ع٢ً اذتهِ يف ايؿدص١ٝ ايكسض٠ تٛاؾط
 األغؼ ايع١ًُٝ تٛاؾط ٖٛ بططٚض٠ باحملاغب١ االٖتُاّ بس٤ إٔ عًٝٓا خيؿ٢ ال نُا احملاغيب ايعٌُ

 .ٚمماضغتٗا يتعًُٝٗا

االٖتُاّ  ٖصا ٚإٔ َتٛاص١ً، ضطٚض٠ ٜعترب احملاغيب بايتعًِٝ االٖتُاّ ؾإٕ ٖٓا َٚٔ

خالهلا حتكٝل  َٔ ميهٔ اييت ايصشٝش١ ايع١ًُٝ األغؼ تٛاؾط ضطٚض٠ خالٍ َٔ ٜتشكل إٔ ميهٔ

ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾإْ٘ ال بس َٔ ايٓعط إىل ايتعًِٝ احملاغيب نٓعاّ اهلسف َٔ ايتعًِٝ احملاغيب 

ٖٚٞ تؿٌُ ناًل  َتهاٌَ ٜتهٕٛ َٔ زتُٛع١ َٔ ايعٓاصط املرتابط١ يتشكٝل أٖساؾ٘،

 (7: 8119)قطٓاْٞ، َٔ:

 املتُج١ً باألؾداص ايصٜٔ ٜطاز ت٦ٝٗتِٗ ملُاضغ١ ايعٌُ احملاغيب. . املذخالت:1
 بٛغا٥ٌ ايتعًِٝ اييت ميهٔ اغتدساَٗا يف ايتعٜٚس باملٗاضات احملاغب١ٝ .املتُج١ً . العنليات: 2



283 

 

 مجلة األندلس 283 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

م 2019ديسمبر-أكتوبر( 6(المجلذ )24العذد )

 م2018

 فيمجموعت من العوامل في تحسين جودة التعليم المحاسبي دور 

                              الدولي مجلس التعليم المحاسبيفي ضوء معايير الجامعاث اليمنيت 

  د. علي محمذ هارب|  
 

ISSN : 2410-1818 

املتُج١ً باألؾداص املؤًٖني ٚايكازضٜٔ ع٢ً مماضغ١ ايعٌُ احملاغيب أنازميٝا أٚ . املخشجات: 3

 َٗٓٝا مبا حيكل اهلسف َٔ ْعاّ ايتعًِٝ احملاغيب بصٛض٠ عا١َ.
ايػابك١ ٚتكُٝٝٗا ٚتطٜٛطٖا ٚستاٚي١ تصشٝح أٟ َٔ خالٍ ضقاب١ ايعٓاصط . التغزية العلظية: 4

 اضتطاؾات حتسخ يف أٟ َٓٗا.
َٚٔ خالٍ عٓاصط ايتعًِٝ احملاغيب أعالٙ ميهٔ اذتهِ ع٢ً نؿا٠٤ ايٓعاّ عٔ ططٜل 

ايعالق١ بني َسخالت٘ ٚشتطدات٘ ٚاييت تأتٞ َٔ خالٍ َس٣ تٛاؾط ايعًُٝات ايتؿػ١ًٝٝ املتُج١ً 

َٓاٖر زضاغ١ٝ ٚشتتربات ستاغب١ٝ ٚتطبٝكات َٝسا١ْٝ إضاؾ١ إىل تٛاؾط بٛغا٥ٌ ايتعًِٝ املدتًؿ١ َٔ 

ايهازض ايعًُٞ املؤٌٖ يًكٝاّ بصيو، نُا ميهٔ اذتهِ ع٢ً ؾاع١ًٝ ايٓعاّ عٔ ططٜل ايعالق١ 

املؤ١ًٖ ًٓعاّ حتكٝكٗا َٔ خالٍ تٛؾري ايهٛازض احملاغب١ٝ يبني املدطدات ٚاألٖساف اييت ٜبػٞ 

، أَا األغًٛب ايتكًٝسٟ املتبع سايٝا ال ضتٗا ع٢ً حتكٝل أٖساف ايٓعاّأنازميٝا َٚٗٓٝا َٚس٣ قس

  (7: 8111ٜؤٌٖ ايطايب بايكسض املطًٛب يُٝاضؽ امل١ٓٗ باقتساض.)ايهٝالْٞ، 

 . جودة التعليه احملاطيب:2. 1. 2

إٕ ادتٛز٠ يف ايتعًِٝ احملاغيب تتُجٌ يف زتٌُ ايػُات ٚارتصا٥ص اييت تتعًل بارتس١َ 

ٖٚٞ اييت تػتطٝع إٔ تؿٞ باستٝادات ايطالب أٚ ٖٞ مج١ً ادتٗٛز املبصٚي١ َٔ قبٌ  ايتع١ًُٝٝ

ايعاًَني يف زتاٍ ايتعًِٝ يطؾع ٚحتػني ْٛع١ٝ ارتس١َ ايتع١ًُٝٝ، ٚمبا ٜتٓاغب َع ضغبات املػتؿٝس 

 ( 04: 8108ٚقسضات ٚمسات ٚخصا٥ص املٓتر ايتعًُٝٞ. )صاحل، 

١َٓٗ احملاغب١ َٔ تطٛضات ٜٓتر عٓٗا إعاز٠ تؿهٌٝ باإلضاؾ١ إىل َا تكسّ ؾإٕ َا همط ب٘ 

زٚض احملاغب سٝح ٜتذ٘ ايتػٝري َٔ ايكٝاّ باألعُاٍ ايسٚض١ٜ ايطٚت١ٝٓٝ إىل زٚض أنجط أ١ُٖٝ ٚتعكٝسا 

ٜتُجٌ يف أزا٤ املٗاّ ايتش١ًًٝٝ ٚتكسِٜ االغتؿاضات ايؿ١ٝٓ ٚاملػا١ُٖ ايط٥ٝػ١ٝ يف تطٜٛط ْعِ 

طٛضات ٚايتػٝريات ال تتعًل باحملاغب املايٞ ؾكط ٚإمنا تؤثط ٚهمتس املعًَٛات احملاغب١ٝ، ٖٚصٙ ايت

يتؿٌُ ايسٚض ايصٟ ٜكّٛ ب٘ احملاغب اإلزاضٟ َٚسقل اذتػابات ايساخًٞ َٚطادع اذتػابات 

ارتاضدٞ أٜطا، ؾاحملاغب١ اإلزاض١ٜ َٚطادع١ اذتػابات ٖٞ األخط٣ أٜطا تتطًب َٗاضات حت١ًًٝٝ 

يًُشاغب اإلزاضٟ َٚطادع اذتػابات إٔ جيٝس ايتعاٌَ َع بسضد١ أنرب، َٚٔ املِٗ أٜطا 

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚإٔ ٜػتدسّ ٖصٙ ايتهٓٛيٛدٝا بهؿا٠٤ أنرب ألزا٤ املٗاّ املٛن١ً إيٝ٘، 

نُا إٔ تطٛض ب١٦ٝ ايعٌُ احملاغيب ٚاملايٞ ٚاظزٜاز زضد١ ايتعكٝس يف ٖصا ايعٌُ ٜٓػشب بال ؾو 

ي١ٝ ٚايتسقٝل َٔ سٝح انتػاب ايكسضات املطًٛب١ يًتعاٌَ َع ٖصٙ ع٢ً ايكا٥ُني بع١ًُٝ ايطقاب١ املا

 .(35: 0998)بٛزٟ،  ايب١٦ٝ

 :IAESB. دوس دللع معايري التعليه احملاطيب الذولي 3. 1. 2

ٚتهُٔ ، IFAC ايسٚيٞ يًُشاغبنيحتاز األضبع١ يال ؼأسس اجملاي ؼٜعترب ٖصا اجملً

 اغبني َؤًٖنيستأ١ُٖٝ َعاٜري ايتعًِٝ احملاغيب ايسٚي١ٝ يف تطٜٛط نؿا٠٤ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ إلعساز 
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ايسٚيٞ يًُشاغبني حتاز كٝل ايسٚض األغاغٞ يالحتػت٣ٛ ايسٚيٞ ٚعًُٝا ٚعًُٝا ع٢ً امل تأٖٝال

نٝع رتاي خالٍَٔ  األعطا٤ ٍصًش١ ايعا١َ دتُٝع ايسٚكٝل املحتاحملاغب١ ٚ تُجٌ يف تطٜٛط ١َٓٗامل

اتٝذ١ٝ تتطُٔ ايعٌُ ع٢ً رتٚؾل خط١ اغ يًُشاغبني، عطؾ١ٝ ٚايتسضٜب ايعًُٞٗاضات املع٢ً ت١ُٝٓ امل

ػت٣ٛ ايسٚيٞ ٚتطٜٛط ع٢ً امل يًُشاغب ٗينؿٝض َػت٣ٛ ايتبأٜ يف َٓاٖر ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املخت

 اٍيف اجمل احملاغب١ ١ٓٗاغب١ٝ قازض٠ ع٢ً َػاٜط٠ ايتطٛضات اييت تؿٗسٖا َستطدات تع١ًُٝٝ شت

َعاٜري ايتعًِٝ احملاغيب ايسٚيٞ زٚضا  زتًؼعًَٛات، ٚبايتايٞ ٜؤزٟ االقتصازٟ ٚتهٓٛيٛدٝا امل

ايسٚيٞ يًُشاغبني يف َػاعس٠ األعطا٤ ع٢ً تطٜٛط نؿا٠٤ حتاز الاضغاي١  كٝلحت نبريا يف

ٚنصا االغتعساز يتشطٜطٖا  سٍٚاي ٙاحملاغب١ٝ بٗص ارتسَات ػنيحتاحملاغبني ٚتُٓٝتٗا يف إطاض 

اض٠ جتطٜط حتيًتذاض٠ ضُٔ اتؿاق١ٝ  ١ٝايعامل األغاغٞ يًُٓع١ُ سٚضكٝل ايحتػا١ُٖ يف امل ٍَٔ خال

 ارتسَات.
 (102: 2016)بً صاحل،  اآلتي:يف ً أٍنية وجود معايري التعليه احملاطيب نلوت

 ٓاٖر ايسٚي١ٝ احملاغب١ٝ.امل فؿٝض ايتبأٜ ٚاختالخت -

 .ػت٣ٛ ايسٚيٞؤًٖني ع٢ً املاحملاغبني امل ٍسط١ٜ اْتكاتػٌٗٝ  -

تطًبات ايتعًِٝ مب ّجٌ َطدع١ٝ أغاغ١ٝ يكٝاؽ زضد١ ايتعاهمتٛؾري َعاٜري زٚي١ٝ  -

َعاٜري زتًؼ  َٕا غبل ٜتطح أ ٍخال َٚٔ، داتٗادطمل احملاغيب ٚتػٌٗٝ قٝاؽ نؿا٠٤ ٚايتأٌٖٝ

بتٛؾري  ويًُشاغبني ٚشي ايسٚيٞاالحتاز  بطْاَرف كٝل أٖساحتايتعًِٝ احملاغيب ايسٚيٞ ٜعٌُ ع٢ً 

اييت  ارتط١ٍ زٚيٞ َٔ خال َػت٣ٛ اغب َؤٌٖ ع٢ًستجٌ َطدع١ٝ أغاغ١ٝ يتهٜٛٔ همَعاٜري 

 ٜٛضشٗا ايؿهٌ اآلتٞ:

 
 
 

 

 
 

 

 

نُهٕٛ أغاغٞ َٔ َهْٛات ايتعًِٝ  ٚارترب٠ ايع١ًُٝ ايتسضٜبع٢ً  IFACٜطنع ايـ 

َساخٌ ايتطٜٛط تبين ٚتؿٌُ يف احملاغب١، إيٝ٘ ًش١ املًشاد١ احملاغيب ٚؾطط َٔ ؾطٚط دٛزت٘ ي

 : نُا ًٜٞصسضت ٚقس  َعاٜري تع١ًُٝٝ زٚي١ٝ،  مثا١ْٝبطْاَر ايتعًِٝ احملاغيب ايصٟ تٓعُ٘ 

 

 املعاسف املَيية

الكيه واألخالق  املَاسات املَيية

 واملواقف املَيية

 (118: 2014املصذس: )الفلي، 
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 IESش التعليه احملاطيب الذولي : معاي2/1جذول 

 طية اإلصذاس موضوع املعياس سقه املعياس

 8113 َتطًبات ايسخٍٛ يرباَر ايتعًِٝ احملاغيب املٗين 10

 8113 ستت٣ٛ بطاَر ايتعًِٝ احملاغيب املٗين 18

 8113 املٗاضات امل١ٝٓٗ ٚايتعًِٝ ايعاّ 18

 8113 ايكِٝ امل١ٝٓٗ ٚاألخالم ٚاملٛاقـ 14

 8113 َتطًبات ارترب٠ ايع١ًُٝ 15

 8113 تكِٝٝ ايكسض٠ ٚايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ 16

ايتطٜٛط املٗين املػتُط: بطْاَر ايتعًِٝ َس٣ اذتٝا٠ ٚايتطٜٛط املػتُط يًهؿا٠٤  17

 امل١ٝٓٗ

8114 

 8114 ايهؿا٠٤ املطًٛب١ يًُشاغب املٗين 18

 (238: 2012املصذس: )مجعة، 
مبجاب١ اإلطاض ايعاّ ايصٟ غٓطع ؾٝ٘ َتطًبات غٛم ايعٌُ يف ايب١٦ٝ إٕ املعاٜري ايػابك١ غتهٕٛ 

 (36: 0998)بٛزٟ،  احمل١ًٝ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايتطٜٛط غٝهٕٛ يف ستاٚض ايتع١ًُٝٝ ايتسضٜب١ٝ اآلت١ٝ:

 .ٚارتطط ٓاٖرامل .0

 .ايتسضٜؼ أغايٝب .8

 . ارترب٠ ايع١ًُٝ أٚ ؾرت٠ ايتسضٜب ايعًُٞ .3
 . أطاليب التذسيع:2. 2

االحتاز ايسٚيٞ يًُشاغبني يف َكس١َ َعاٜريٙ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ضطٚض٠ تسضٜب املعًُني،  أٚص٢

ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً اغتدساّ أغايٝب تسضٜؼ ايتعًِ املطنعٟ، ٚاييت تٗسف إىل إنػاب ايطالب َٗاض٠ ايتعًِ 

خالٍ ٚايتٛدٝ٘ ايصاتٞ بعس ايتدطز، ٚيًُعًُني اذتط١ٜ يف تهٝٝـ األغايٝب اييت هلا أؾطٌ َطزٚز َٔ 

 (.00: 8117)بٛؾاضؽ،  ثكاؾتِٗ ارتاص١

 (IFAC، 8113 :38) ٚتكع ٖصٙ األغايٝب يف أسس عؿط أغًٛبا، نُا ًٜٞ:

 .اغتدساّ زضاغات اذتاي١، عطٚض ايعٌُ، ٚغريُٖا َٔ ٚغا٥ٌ ستانا٠ َٛاقـ ايعٌُ .0
 ايعٌُ يف زتُٛعات. .8

ايعٌُ اييت ٜعٌُ بٗا  تهٝٝـ األغايٝب ٚاملٛاز ايتع١ًُٝٝ ملٛانب١ ايتػري املػتُط يف ب١٦ٝ .3

 احملاغبٕٛ املٕٗٓٝٛ.

ٚضع املٓاٖر اييت حتح ع٢ً ايتعًِ ايصاتٞ، ٚبايتايٞ ؾإٕ ايطالب غٝتعًُٕٛ نٝـ ٜعًُٕٛ  .4

 أْؿػِٗ ، ٚغٝشًُٕٛ َعِٗ ٖصٙ املٗاض٠ إىل َا بعس ايتدطز.

 حتؿٝع ايطالب يًُؿاضن١ بؿعاي١ٝ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. .5
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ِ اييت تعهؼ ايتػري يف املعطؾ١ ٚاملٗاضات ٚايكِٝ ٚاألخالم اغتدساّ أغايٝب ايكٝاؽ ٚايتكٜٛ .6

 .ٚايػًٛى املٗين املطًٛب يًُشاغبني املٗٓٝني
زَر املعطؾ١ ٚاملٗاضات ٚايكِٝ ٚاألخالم ٚايػًٛى املٗين، ضُٔ املٛاضٝع ٚايؿطٚع ايسضاغ١ٝ،  .7

 املعكس٠. ٚشيو يعطض ادتٛاْب املتعسز٠ يًُتطًبات امل١ٝٓٗ ٚايُٓٛشز املجايٞ يف املٛاقـ

ايتعطٜـ باملؿانٌ ايكا١ُ٥، ٚغبٌ سًٗا، األَط ايصٟ ٜؿذع ايتعطف ع٢ً املعًَٛات املال١ُ٥،  .8

 ٚٚضع ايتكسٜطات املٓطك١ٝ، ٚايتٛصٌ إىل اغتٓتادات ٚاضش١.

 انتؿاف ايٓتا٥ر ايبشج١ٝ. .9

 حتؿٝع ايطالب يتطٜٛط ؾهٛنِٗ ٚآضا٥ِٗ امل١ٝٓٗ. .01

 .يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ احملاغيب اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا، ٚايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ .00

إٕ اغتدساّ ٖصا األغًٛب يف ايتعًِٝ ٜطٛض َٔ َٗاضات ايطالب ايؿهط١ٜ ٚايػًٛن١ٝ، 

، ؾتكسّ خٝاضات االْتكازٟسٝح ميهٔ يرباَر اذتاغب اآليٞ ادتاٖع٠ إٔ تُٓٞ َٗاضات ايتؿهري 

١ً اييت تٛادٗ٘، عسٜس٠ ذتٌ املؿه١ً، ٚتسضب ايطايب ع٢ً تطبٝل اذتاالت املتؿاب١ٗ ع٢ً املؿه

نُا ميهٔ  ، ٚيف ساٍ تعجطٙ ميهٓ٘ اغتدساّ املػاعسات ٚاإلضؾازات املتاس١ بايربْاَر

يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ إٔ تػاِٖ يف ت١ُٝٓ املٗاضات ايؿدص١ٝ َجٌ َٗاض٠ ايتعًِ َس٣ اذتٝا٠، ٚت١ُٝٓ 

 املٗاضات ايصات١ٝ َٚٗاضات االتصاٍ.

بطاَر ايتعًِٝ ع٢ً االْعهاؽ، أٟ إٔ ٜتػا٤ٍ  ٖصا ٚيكس أؾاض املعٝاض إىل ضطٚض٠ اؾتُاٍ

ايطالب َٔ خالٍ خربتِٗ ايسضاغ١ٝ، َا ٖٛ األغًٛب ايصاحل يف سٌ َؿه١ً َع١ٓٝ، َٚا ايصٟ ال 

: 8117)بٛؾاضؽ،  ٜصًح ذتًٗا، َٚا األغًٛب ايصٟ ٜٓبػٞ األخص ب٘ َػتكبال يف ايعطٚف املؿاب١ٗ.

03) 

 . املياٍج واخلطط الذساطة:3. 2

يف املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ يبهايٛضٜٛؽ احملاغب١ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ َٚا  إٕ ايٓاظط

حتتٟٛ عًٝ٘ َٔ َٛضٛعات يف َععِ َكطضات ايتدصص، ٜسضى أْٗا َاظايت تكًٝس١ٜ، ٚالؾو إٔ 

قا٥ُا ست٢ يف ايسٍٚ املتكس١َ، ايعٌُ ب٘ بعض ٖصٙ املٛضٛعات حيتٌ أ١ُٖٝ نبري٠ ألْ٘ َاظاٍ 

املٛضٛعات ع٢ً سػاب املٛضٛعات املعاصط٠ اييت باتت أنجط أ١ُٖٝ ألٕ يهٔ ارتطأ تػًٝب تًو 

ايتػٝري يألؾطٌ ٜبسأ َٔ ادتاَعات ثِ إىل ايب١٦ٝ ٚال ٜٓتعط  ضػط ايب١٦ٝ ايصٟ ٜسؾع ادتاَعات 

يتعًِٝ َٛضٛعات َع١ٓٝ، ٚإٕ نإ األخري َٛدٛز ٚاذتاد١ ًَش١ يًتػٝري ٚايتطٜٛط يهٔ االغتذاب١ 

 .بط١٦ٝ
َٔ ايتدصصات شات ايتطٛض املتػاضع ٚايتػري ايسا٥ِ، خصٛصا َع تػاضع إٕ احملاغب١ 

عًّٛ اذتاغٛب ٚاألهمت١ ٚثٛض٠ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاملعًَٛات، ٚسغ ٖصٙ ادتٛاْب يف املٓاٖر ٚارتطط 

 ايسضاغ١ٝ يف ختصص احملاغب١ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ال ٜهاز ٜصنط.
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ٔ نًٗا تعطٞ ايطايب زضاغ١ أضـ إىل شيو إٔ تًو املٓاٖر ٚارتطط دًٗا إٕ مل ٜه

ْعط١ٜ عت١، ٚدٛاْب ايتطبٝل ٚايتسضٜب ؾٝٗا تهاز تهٕٛ َعس١َٚ، ْٚػب١ نبري٠ َٓٗا تتٛد٘ 

يًذاْب ايعاّ أٚ املػاْس ٚيٝؼ ايتدصص، ؾكس بٝٓت بعض ايسضاغات إٔ ْػب١ تػط١ٝ املٛاضٝع غري 

%، بُٝٓا تطتؿع ٖصٙ ايٓػب١ يف 80احملاغب١ٝ )ايتعًِٝ ايعاّ( بايٓػب١ إىل املٛاضٝع احملاغب١ٝ بًػت 

 (.7-6: 8113، )دطٜؼ، %51بطاَر ادتاَعات بايسٍٚ املتكس١َ إىل 
إٕ اإلعساز ادتٝس يًُشاغب ٜػتٛدب تًكٞ نِ َٓاغب َٔ املعطؾ١ امل١ٝٓٗ ٚغري امل١ٝٓٗ، 

 شيو نُا ًٜٞ: IFACَٔ َعاٜري  IES2ٚقس تٓاٍٚ املعٝاض ايجاْٞ 

 طتبط١ بُٗا.احملاغب١ ٚاملاي١ٝ ٚاملعطؾ١ امل .0

 املعطؾ١ ايتٓع١ُٝٝ ٚايتذاض١ٜ. .8

 املعطؾ١ بتك١ٝٓ املعًَٛات ٚاختصاصاتٗا. .3
 :ٚقس ؾطست ايؿكطات ايالسك١ يًُعٝاض شيو نُا يف ادتسٍٚ اآلتٞ

 : املعشفة املَيية 2IES: الفكشات املوضحة ملعياس التعليه احملاطيب الذولي الجاىي 2/2جذول 

 مكشسات: 7املشتبطة بَنا وتشنل . احملاطبة واملالية واملعشفة 1

 املفشدات املكشسات:

 تاضٜذ ١َٓٗ احملاغب١ ٚايؿهط احملاغيب.  . احملاغب١ ٚإعساز ايتكاضٜط0. 0

    ٌــا٥ ــا، ٚٚغـ ــا، ٚتطنٝبٗـ ــ١، َٚباز٥ٗـ ــات ايتٓعُٝٝـ َطـــُٕٛ ايعًُٝـ

ايتكطٜــط عٓٗــا شات االغــتعُاٍ ايــساخًٞ ٚارتــاضدٞ، َؿــت١ًُ عًــ٢   

ايكــطاض املــايٞ، ٚايتكــِٜٛ االْتكــازٟ املعًَٛــات ايــيت حيتادٗــا صــٓاع 

 يسٚض املعًَٛات احملاغب١ٝ يف تًب١ٝ تًو االستٝادات.

 .احملاغب١ احمل١ًٝ، ٚايسٚي١ٝ، َٚعاٜري املطادع١ 
 ايكٛاعس احملاغب١ٝ 

ايتدطــٝط، ٚإعــساز املٛاظْــات، ٚإزاض٠ ايتهــايٝـ، ٚضقابــ١ ادتــٛز٠،       . احملاغب١ اإلزاض١ٜ ٚايطقاب١ 8. 0

 ٚٚضع املعاٜري.ٚقٝاؽ األزا٤، 

َؿــاِٖٝ ايطقابــ١، ٚأغــايٝبٗا، ٚعًُٝاتٗــا ايــيت تعــعظ ٚتهُــٌ ايبٝاْــات  

 املاي١ٝ، ٚتٛؾط اذتُا١ٜ يألصٍٛ ايتذاض١ٜ

 ايططا٥ب ٚأثطٖا ع٢ً ايكطاضات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ. . ايططا٥ب3. 0

ــ٢ قــإْٛ      . قإْٛ ايتذاض٠ ٚاألعُا4ٍ. 0 ــ١ ايعُــٌ ايؿــطع١ٝ، ٚتؿــتٌُ عً ــ١، املعطؾــ١ بب٦ٝ األٚضام املايٝ

 ٚقإْٛ ايؿطنات، ايصٟ ٜال٥ِ زٚض امل١ٓٗ يف بًس َعني.

طبٝع١ املطادع١ ٚارتسَات ايتأنٝس١ٜ األخط٣، ٚاملؿـت١ًُ عًـ٢ تكـسٜط     . املطادع١ ٚاملصازق5١. 0

 املداطط٠ ٚانتؿاف ايػـ ٚاألغاغات ايص١ٖٝٓ ٚاإلدطا١ٝ٥ يتٓؿٝصٖا.

املعطؾـــ١ يف املايٝــــ١ ٚاإلزاض٠ املايٝــــ١ ٚتؿــــٌُ: حتًٝــــٌ ايكــــٛا٥ِ املايٝــــ١،   . املاي١ٝ ٚاإلزاض٠ املاي6١ٝ. 0
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 ٚاألزٚات املاي١ٝ، ٚأغٛام املاٍ احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ، َٚٛاضز اإلزاض٠.

ٚتتطُٔ املػؤٚيٝات األخالق١ٝ، ٚاملٗٓٝـ١ يًُشاغـب املٗـين جتـاٙ ب٦ٝتـ٘       . ايكِٝ ٚاألخالم امل7١ٝٓٗ. 0

 امل١ٝٓٗ، ٚايب١٦ٝ ايعا١َ

 مكشسات: 10عشفة التيظينية والتجاسية وتشنل . امل2
 َعطؾ١ االقتصاز ادتع٥ٞ ٚاالقتصاز ايهًٞ . االقتصاز0. 8

ؾٗـِ ايتٓعُٝـات ٚايب٦ٝـات ايــيت تعُـٌ بٗـا، ٜٚؿــٌُ ٖـصا ايؿٗـِ ايٛضــع         . ب١٦ٝ األعُا8ٍ. 8

االقتصــازٟ، ٚايكــاْْٛٞ، ٚايػٝاغــٞ، ٚاالدتُــاعٞ، ٚايــتكين ٚايكــ٣ٛ  

 ثرياتٗا ٚقُٝٗا.ايسٚي١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚتأ

 ؾِٗ تٓعُٝات ٚب٦ٝات ايٛسسات اذته١َٝٛ . اإلزاض٠ ايعا3١َ. 8

 ؾِٗ أخالقٝات ايعٌُ . أخالم ايع4ٌُ. 8

 املعطؾ١ باألغٛام ايتذاض١ٜ، ٚاملاي١ٝ، ٚنٝؿ١ٝ عًُٗا. . األغٛام املايٝــ5١. 8

 األعُاٍتطبٝل األغايٝب ايه١ُٝ، ٚايطٜاض١ٝ يف سٌ َؿانٌ  . األغايٝب ايه6١ُٝ. 8

ؾٗــِ ايكــ٣ٛ احملطنـــ١ ايصاتٝــ١، ٚادتُاعٝـــ١ يف ايتٓعُٝــات، ٚتؿـــٌُ      . ايػًٛى ايتٓع7ُٞٝ. 8

 أغايٝب خًل ٚإزاض٠ ايتػٝري زاخٌ ايتٓعُٝات.

ؾٗـــــِ عًُٝـــــ١ اختـــــاز ايكـــــطاض ٚاغـــــرتاتٝذٝاتٗا، ٚتؿـــــٌُ: اإلزاض٠    . اإلزاض٠ ٚاغرتاتٝذ١ٝ صٓع ايكطاض8. 8

 االغرتاتٝذ١ٝ، ٚاإلزاض٠ ايعا١َ.

 ِٗاملداطط٠ ايتٓع١ُٝٝ ٚايتؿػ١ًٝٝ. ؾ 

   ايكــــسض٠ عًــــ٢ زَــــر َؿــــطزات ٖــــصٙ املكــــطضات يتشكٝــــل األٖــــساف

 االغرتاتٝذ١ٝ.
ؾِٗ ايكطاٜا ايؿدصـ١ٝ ٚقطـاٜا املـٛاضز ايبؿـط١ٜ، ٚإزاض٠ األؾـطاز،        . ايتػٜٛـــــــل9. 8

 ٚإزاض٠ املؿطٚعات، ٚايتػٜٛل.
  ٚ ،ؾِٗ ايكطاٜا ايب١ٝ٦ٝSustainable development  . 

املعطؾ١ األغاغ١ٝ بايتذاض٠ ايسٚي١ٝ، ٚايتٌُٜٛ، َٚعطؾ١ ايططم اييت تتِ  . ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ ٚايعامل01١ٝ. 8

 بٗا إزاض٠ األعُاٍ ايسٚي١ٝ، باإلضاؾ١ إىل عًُٝات ايعٛمل١

 . املعشفة بتليولوجيا املعلومات واختصاصاتَا:3
. املعطؾــــــ١ ايعاَــــــ١ بتهٓٛيٛدٝــــــا 0. 3

 املعًَٛات

أْعُــ١ تهٓٛيٛدٝــا املعًَٛــات ٚأزٚاتٗــا، ايــيت تال٥ــِ ســـٌ       اغــتدساّ  

 َؿانٌ األعُاٍ ٚاحملاغب١.

ــبط   8. 3 ــ١ ضــــــــ ــ١ بأْعُــــــــ . املعطؾــــــــ

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

 إظٗاض ايؿِٗ يألْع١ُ احملاغب١ٝ، ٚأْع١ُ األعُاٍ.

ــا   3. 3 ــ٘ تهٓٛيٛدٝــــ ــبط ٚتٛدٝــــ . ضــــ

 املعًَٛات

 اغتدساّ َكاٜٝؼ يًتشكل َٔ صش١ ٚزق١ األْع١ُ ايؿدص١ٝ

املـصنٛض٠ أعـالٙ ألزا٤    تايتُهٔ َٔ اسـس أٚ خًـٝط َـٔ االختصاصـا    . خصٛصـ١ٝ َػـتدسّ تهٓٛيٛدٝـا    3.4
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زٚض: َسٜط ْعِ املعًَٛات، أٚ َكِٝ هلـا، أٚ َصـُِ هلـا، أٚ املؿـاضن١      املعًَٛات

 يف مجٝعٗا

 (10-6: 2007املصذس: )بوفاسغ، 
ْالسغ إٔ ادتع٤ املتعًل باحملاغب١ٝ ٚاملاي١ٝ ٚاملعطؾ١ املطتبط١  8/8بايٓعط يف ادتسٍٚ 

بُٗا همجٌ ايكاعس٠ ايٓعط١ٜ ٚاألغاؽ ادتٖٛطٟ ايؿين ايصٟ ٜػاعس يف ت١ُٝٓ َٗاضات احملاغب 

 املعطؾ١ٝ ٚاإلزضان١ٝ؛ ؾُٗا ٚتطبٝكا يًُؿّٗٛ ٚحتًٝال ٚتكٛميا ي٘، ٚ ايكسض٠ ع٢ً االغتؿػاض ٚايبشح

النتؿاف َٛاضع املعًَٛات ايالظ١َ ٚاذتصٍٛ عًٝٗا ٚتٓعُٝٗا، ٚايتؿهري املٓطكٞ ايتشًًٝٞ 

ٚاالْتكازٟ يًتعطف ع٢ً املؿانٌ ٚسًٗا، ٚت١ُٝٓ َٗاضاتِٗ ايؿ١ٝٓ ٚايٛظٝؿ١ٝ؛ َٔ خالٍ ايكسض٠ ع٢ً 

 ايكٝاؽ ٚنتاب١ ايتكاضٜط، ٚمنصد١ ايكطاض ٚحتًٌٝ املداطط٠ ٚغريٖا َٔ املٗاضات ايؿ١ٝٓ.

بايتعًِٝ ايتٓعُٝٞ ٚايتذاضٟ ايصٟ ميهٔ  8/8طا ٜتعًل ادتع٤ ايجاْٞ َٔ ادتسٍٚ أٜ

 احملاغبني َٔ تطبٝل ناؾ١ املٗاضات امل١ٝٓٗ املهتػب١ خالٍ ايسضاغ١ يف ب١٦ٝ ايعٌُ.

ؾٝبني يٓا إٔ احملاغب َطايب بايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ  8/8أَا ادتع٤ ايجايح َٔ ادتسٍٚ 

زٚاتٗا ٚتٛظٝؿٗا يف سٌ َؿانٌ األعُاٍ ٚاحملاغب١، ٚإظٗاض ايؿِٗ ْعِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ٚأ

يعٌُ ٖصٙ األْع١ُ، ٚايكسض٠ ع٢ً ايتشكل َٔ صشتٗا ٚزقتٗا، ٚبانتػاب ٖصٙ ايكسضات ٜهٕٛ 

 ضُٔ ؾطٜل عٌُ إزاض٠ ٖصٙ األْع١ُ، أٚ تكٛميٗا أٚ تصُُٝٗا أٚ نًٗا مجٝعا.

ع١ًُٝٝ هلصٙ املكطضات ٚاملؿطزات؟ ٚايػؤاٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ َا َس٣ تػط١ٝ َٓاٖذٓا ايت

 ٌٖٚ ٜتِ تهٝٝـ ٖصٙ املؿطزات ٚتطٜٛطٖا مبا خيسّ غٛم ايعٌُ؟

ْأٌَ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ ختطز بٓتا٥ر تؿٝس يف حتػني ٚتطٜٛط املٓاٖر ٚارتطط 

 ايسضاغ١ٝ يتدصص احملاغب١ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ مبا ًٜيب ٚاقع امل١ٓٗ.   

 التذسيب العنلي:. 4. 2

تطٜٛط بطاَر ايتسضٜب يف احملاغب١ بٗسف ضطٚض٠ ٕ َٔ يٛاظّ حتػني ايتعًِٝ احملاغيب إ

ظٜاز٠ ؾعاي١ٝ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ َٔ أدٌ إعساز نٛازض قازض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ب١٦ٝ ايعٌُ احملاغيب 

ٍٛ اييت همط بتشٛالت تتُجٌ يف ظٜاز٠ ايطًب ع٢ً املعًَٛات ٚايتٛغع يف ايتهٓٛيٛدٝا اذتسٜج١ ٚايسخ

 يف َؿاضٜع ضد١ُ تتطًب أْع١ُ َاي١ٝ َتطٛض٠ َٚعكس٠.

إٕ َٔ أِٖ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايعاًَني يف احملاغب١ يف ايٛقت اذتاضط ٖٛ اغتٝعاب 

ايسٚض املطًٛب ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ تططًع ب٘ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ ضُٔ ْعِ املعًَٛات اذتسٜج١، 

١ يًعٌُ بؿاع١ًٝ ضُٔ األطط ايتٓع١ُٝٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚنصيو انتػاب ايكسضات ٚاملٗاضات احملاغبٝ

ايكا١ُ٥، إضاؾ١ إىل ايكسضات ايتش١ًًٝٝ يًتعاٌَ َع املٛاقـ ٚايكطاٜا ايؿ١ٝٓ املتؿابه١ ميجٌ داْبا 

َُٗا جيب إٔ ٜتٛؾط يف ايعاًَني يف احملاغب١، نُا إٔ ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايتهٓٛيٛدٝا 

ايصٟ حيتاد٘ احملاغب أضش٢ َٔ األَٛض األغاغ١ٝ اييت جيب  ٚايرباَر اذتاغٛب١ٝ اذتسٜج١ بايكسض
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: 0998)بٛزٟ، انتػابٗا، نُا جيب ايتعطف ع٢ً ايسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘ تهٓٛيٛدٝا اذتاغٛب

37). 

 :الذراسة الميذانية. إجراءات 3

 .ايسضاغ١ املٝسا١ْٝإدطا٤ات  ادتع٤ٜػتعطض ٖصٙ 
 . دلتنع الذساطة:1. 3

املػت٣ٛ ايطابع ٚايجايح ضُٔ ايساضغني يف ٚايطايبات تأيـ زتتُع ايسضاغ١ َٔ ايطالب 

يف األْسيؼ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ  ١ايعًّٛ اإلزاض١ٜ يف داَع ١بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ختصص احملاغب١ نًٝ

 .صٓعا٤

 :. عيية الذساطة2. 3

ايطايبات ٚطالب ع١ٓٝ َٝػط٠ )صسؾ١( َٔ اي ،َؿطز٠ 810 تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ 

بٓٛعٝ٘ االْتعاّ بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ختصص احملاغب١ املػت٣ٛ ايطابع ٚايجايح ضُٔ ايساضغني يف 

ٚؾهًت ْػب١  يف صٓعا٤،األْسيؼ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ  ١ايعًّٛ اإلزاض١ٜ يف داَع ١يف نًٝٚعٔ بعس 

اذت١ ٜٛضح االغتبٝاْات املٛظع١ ٚاملػرتز٠ ٚايص (3/0ادتسٍٚ )% َٔ زتتُع ايسضاغ١، 71ٚ

 يًتشًٌٝ:

 ( العيية املظتَذفة ودسجة االطتجابة الفعلية3/1جذول )

العيية 

 املظتَذفة

االطتبياىات 

 املوصعة

 االطتبياىات الكابلة للتحليل االطتبياىات املظرتدة

 ْػب١ عسز ْػب١ عسز

810 810 056 77.6% 056 77.6% 

 .2019املصذس: الباحح، 

 :املظتخذمة يف حتليل الذساطة. األطاليب اإلحصائية 3. 3 

مت اغتدساّ األغايٝب اإلسصا١ٝ٥ يتشًٌٝ ايبٝاْات بعس إٔ مت مجعٗا َٔ املصسض املٝساْٞ 

بٛاغط١ اذتاغٛب نُا مت إدطا٤ ايعسٜس َٔ  (SPSS)باالعتُاز ع٢ً ايٓعاّ اإلسصا٥ٞ 

 االختباضات يًبٝاْات ٚايتأنس بأْٗا تتٛظع تٛظٜعَا طبٝعٝا َٔ خالٍ اختباض ايتذاْؼ. 

 :. خصائص العيية4. 3

ؾُٝا ًٜٞ حتًٌٝ يًُعًَٛات ايعا١َ )ارتصا٥ص ايسميػطاؾ١ٝ( يع١ٓٝ ايسضاغ١، ٜعطض 

 ايسميػطاؾ١ٝ ألؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١:   ( ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ يًدصا٥ص3/8ادتسٍٚ )
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 ( اخلصائص الذميغشافية لعيية الذساطة3/2جذول )

 التلشاس واليظب

اليظبة  البياٌ الفئة

 املئوية
 العذد

 غ١ٓ ؾأقٌ 81 6 3.8

نش
لع

ا
 

 غ١ٓ 80-85 96 60.5
 غ١ٓ 86-31 48 31.8

 غ١ٓ ؾأنجط 30 6 3.8
011.1 056 Total 

 شنط 033 85.3

ع
جلي

ا
 

 أْج٢ 83 04.7

011.1 056 Total 
 ثايح 50 38.7

ى 
تو

ظ
امل

ي
ط

سا
لذ

ا
 

 ضابع 015 67.3

011.1 056 Total 
 اْتعاّ 084 79.5

يه
عل

لت
و ا

ظا
ى

 

 عٔ بعس 38 81.5
011.1 056 Total 

 

 .2019املصذس: الباحح، 

% 60.5ؾُٝا ٜتعًل بايؿ٦ات ايعُط١ٜ يًع١ٓٝ اييت اغتٗسؾٗا االغتبٝإ ؾكس بٝٓت ايٓتا٥ر بإٔ 

% عٓس ايؿ١٦ 31.8( غ١ٓ، ٚإٔ 85- 80َٔ ايع١ٓٝ ناْت َػتٜٛاتِٗ ايعُط١ٜ عٓس ايؿ١٦ ايٛغٝط١ٝ )

( غ١ٓ، ٖٚصا ٜعهؼ بإٔ ايع١ٓٝ اييت اغتٗسؾٗا االغتبٝإ ِٖ َٔ ايطالب 31-86ايعُط١ٜ )

ٝني يف َطاسٌ زضاغتِٗ األخري٠ نُا تعهؼ ْػب ايع١ٓٝ ٚؾكا يًؿ٦ات ايعُط١ٜ ؾهٌ ادتاَع

 . ايتٛظٜع ايطبٝعٞ
ٚؾُٝا ٜتعًل بايٓٛع االدتُاعٞ ألؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ؾكس بٝٓت ايٓتا٥ر بإٔ َععِ أؾطاز 

قتصط ْػب١ اإلْاخ ممٔ مشًِٗ ا% بُٝٓا 85.3ايع١ٓٝ ناْٛا َٔ ايصنٛض سٝح بًػت ْػبتِٗ 

 %.04.7االغتبٝإ 
% َٔ ايع١ٓٝ 67.3ٚعٔ املػت٣ٛ ايسضاغٞ ادتاَعٞ يس٣ ٖصٙ ايع١ٓٝ ؾكس بٝٓت ايٓتا٥ر بإٔ 

% ؾكط يف َػت٣ٛ ثايح، ٖٚصا ٜؿري بإٔ ايٓػب١ ايعاي١ٝ َٔ ايع١ٓٝ 38.7يف املػت٣ٛ ايطابع  بُٝٓا 
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عهؼ ٚد١ٗ ْعطِٖ ِٖ األنجط َعٓٝني بٗصا ايبشح ملا هلِ َٔ آضا٤ زقٝك١ سٍٛ االغتبٝإ نْٛ٘ ٜ

 سٍٛ َػت٣ٛ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب.

ٚبايٓػب١ يٓعاّ ايتعًِٝ ؾهاْت َععِ ايع١ٓٝ اييت مشًٗا االغتبٝإ ٜتبعٕٛ ْعاّ ايتعًِٝ 

%  َٔ شٟٚ ْعاّ ايتعًِٝ عٔ 81.5% بُٝٓا اقتصطت ايع١ٓٝ ع٢ً 79.5االْتعاَٞ سٝح بًػت ْػبتِٗ 

 بعس. 

 :. ثبات االطتبيا4ٌ. 3

بططٜك١ أيؿا نطْٚبار يكٝاؽ ثبات االغتبٝإ يهٌ  ؾكط٠ ٚيًُعسٍ ات سػاب ايجبمت 

( َعاَالت أيؿا نطْٚبار  ٚاييت تسٍ ع٢ً ٚدٛز َعاَالت 3/3ايهًٞ يًؿكطات ٜٚبني ادتسٍٚ )

مما ٜؤنس يٓا صسم  1.61ثبات َعكٛي١ ٚزاي١ إسصا١ٝ٥ سٝح ناْت َعاَالت ايجبات أنرب َٔ 

 صٛضٖا ايٓٗا١ٝ٥ صاذت١ ٚقاب١ً يًتشًٌٝ ٚايتطبٝل.ٚثبات أدٛب١ االغتبٝإ ٚأصبشت يف 

 ( قيه معامالت ألفا كشوىباخ للل جضء مً أجضاء االطتبيا3/3ٌجذول )

 احملوس عذد الفكشات معامالت ألفا كشوىباخ

 املتػريات املتعًك١ بأغايٝب ايتسضٜؼ 9 1.683

 ايعٛاٌَ املتعًك١ باملٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ 7 1.773

 ايعٛاٌَ املتعًك١ بايتسضٜب ايعًُٞ 3 1.698

 اإلمجايٞ 87 1.853

 

 .2019املصذس: الباحح، 
 . عشض وحتليل البياىات:5. 3

يف ٖصا ادتع٤ مت إجياز املتٛغط اذتػابٞ ٚاالضتطاف املعٝاضٟ يهٌ ؾكط٠ سٝح تهٕٛ 

اذتػابٞ ٜتذ٘ إىل ايؿكط٠ إجياب١ٝ؛ مبع٢ٓ إٔ أؾطاز ايع١ٓٝ تػتذٝب باملٛاؾك١ عًٝٗا، أٟ إٔ املتٛغط 

(، ٚتهٕٛ ايؿكط٠ غًب١ٝ مبع٢ٓ إٔ أؾطاز ايع١ٓٝ ال ٜٛاؾكٕٛ ع٢ً 3املٛاؾك١ عٓسَا ٜعٜس عٔ ايسضد١ )

(، ٚتهٕٛ 3ستتٛاٖا أٟ إٔ املتٛغط  اذتػابٞ ٜتذ٘ إىل عسّ املٛاؾك١ عٓسَا ٜكٌ عٔ ايسضد١ )

 (.3ٟٚ ايسضد١ )آضا٤ ايع١ٓٝ يف ايؿكط٠ ستاٜس٠ عٓسَا تهٕٛ ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ٜػا

أَا االضتطاف املعٝاضٟ ؾٗٛ نبري ٚؾاش، ٚايػبب يف شيو اعتُاز ايباسح ع٢ً َكٝاؽ 

( ستاٜس٠ ٖٚٞ زضد١ غري َكبٛي١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايباسح 3يٝهطت ارتُاغٞ عٝح تهٕٛ ايسضد١ )

 ٚؾُٝا ًٜٞ عطض ٚحتًٌٝ ايٓتا٥ر.
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 :. احملوس األول: أطاليب التذسيع1. 5. 3

( ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ آلضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚاملتُجٌ 3/4ضقِ )ٜعطض يٓا ادتسٍٚ 

 باملتٛغط اذتػابٞ ٚاالضتطاف املعٝاضٟ  يًُتػريات املتعًك١ بأغايٝب ايتسضٜؼ:

 ( ىتائج التحليل اإلحصائي ألطاليب التذسيع وعالقة رلم بتحظني جودة التعليه احملاطيب3/4جذول سقه)

 املتوطط احلظابي الفكشة
االحنشاف 

 املعياسي

 908. 3.23 َٔ سٝح ايتأٌٖٝ ٚايتدصص َٜٔسضغٛ ايتدصص غري نؿؤ

 881. 3.93 املسضغٕٛ ال ًٜتعَٕٛ مبٛعس احملاضطات

 864. 4.17 املسضغٕٛ ال ٜػتدسَٕٛ األغايٝب ٚايٛغا٥ٌ اذتسٜج١ يًتسضٜؼ 

 771. 3.87 ٖٓاى صعٛب١ يف ايططٜك١ اييت ٜتبعٗا َسضغٛ ايتدصص

 840. 3.87 املسضغٕٛ بايػاعات املهتب١ٝ ال ًٜتعّ

 820. 3.85 ميٌٝ املسضغٕٛ أنجط يًذاْب ايٓعطٟ

 858. 4.13 عالق١ املسضغني االدتُاع١ٝ بايطالب تؤثط ع٢ً عال١َ ايطايب

 822. 3.96 ال ٜكسض املسضغٕٛ عال١َ ايطالب مبٛضٛع١ٝ

 864. 4.17 اَتشاْات املسضغني ط١ًٜٛ أٚ صعب١ أٚ غاَط١

 411. 3.87 اإلمجايٞ

( َٔ خالٍ ايكطا٠٤ هلا بإٔ اآلضا٤ تتؿل يف مجٝع ايؿكطات 3/4ٚقس بٝٓت ْتا٥ر ادتسٍٚ )

بأْٗا عٛاٌَ تؤثط ع٢ً َػت٣ٛ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب، سٝح ٜتؿكٕٛ بأْ٘ ٜٛدس بعض َسضغني غري 

ًٜتعّ  ، ٜٚتؿكٕٛ إٔ املسضغني ال3.83نؿؤٜٔ َٔ سٝح ايتأٌٖٝ ٚايتدصص مبتٛغط سػابٞ 

، ٜٚتؿكٕٛ إٔ املسضغٕٛ ال ٜػتدسَٕٛ األغايٝب 3.93مبٛعس احملاضطات مبتٛغط سػابٞ 

، ٜٚتؿكٕٛ إٔ ٖٓاى صعٛب١ يف ايططٜك١ اييت 4.07ٚايٛغا٥ٌ اذتسٜج١ يًتسضٜؼ مبتٛغط سػابٞ 

، نُا ٜتؿكٕٛ أٜطا إٔ املسضغني ال ًٜتعَٕٛ بايػاعات 3.87ٜتبعٗا املسضغٕٛ مبتٛغط سػابٞ 

، ٜٚتؿكٕٛ ع٢ً إٔ املسضغني ميًٕٝٛ أنجط يًذاْب ايٓعطٟ 3.87مبتٛغط سػابٞ  املهتب١ٝ

، ٜٚتؿكٕٛ ع٢ً إٔ عالق١ املسضغني االدتُاع١ٝ بايطالب تؤثط ع٢ً عال١َ 3.85مبتٛغط سػابٞ 

، ٜٚتؿكٕٛ إٔ املسضغني ال ٜكسضٕٚ عال١َ ايطالب مبٛضٛع١ٝ 4.03ايطايب مبتٛغط سػابٞ 

ٕٛ إٔ اَتشاْات املسضغني ط١ًٜٛ أٚ صعب١ أٚ غاَط١ مبتٛغط ،  ٜٚتؿك3.96مبتٛغط سػابٞ 

 .4.07سػابٞ 

ٚدتُٝع ايؿكطات ٜتبني بإٔ أغايٝب ايتسضٜؼ املتبع١ هلا زٚض ع٢ً َػت٣ٛ دٛز٠ ايتعًِٝ 

 . 3.87احملاغيب مبتٛغط سػابٞ 
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 . احملوس الجاىي: املياٍج واخلطط الذساطية:2. 5. 3

إلسصا٥ٞ آلضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ زٚض املٓاٖر ( ٜعطض ْتا٥ر ايتشًٌٝ ا3/5ادتسٍٚ )

 ٚارتطط ايسضاغ١ٝ يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب. 

( ىتائج التحليل اإلحصائي حول دوس املياٍج واخلطط الذساطية يف حتظني جودة 3/5جذول  )

 التعليه احملاطيب

 االحنشاف املعياسي املتوطط احلظابي العباسة

 951. 3.42 ع٢ً ايهتب املطًٛب١ٚدٛز صعٛب١ يف اذتصٍٛ 

 960. 3.51 املٓٗر ايسضاغٞ ال ٜتٓاغب َع ايٛاقع ايعًُٞ

 922. 3.77 ايهتاب املكطض ال ٜتٛاؾل َع  ايٓعِ احملاغب١ٝ املطبك١ يف غٛم ايعٌُ

 872. 3.99 تؿتكط املٓاٖر إىل إضاؾات ناؾ١ٝ يف ايرباَر احملاغب١ٝ احملٛغب١

 840. 3.60 َرتابط١ َٛضٛعات ايتدصص َهطض٠ ٚغري

 739. 3.91 َطادع ايتدصص يٝؼ ؾٝٗا تسضٜبات ناؾ١ٝ

 861. 3.80 ارتط١ ايسضاغ١ٝ يًتدصص ط١ًٜٛ دسَا

 573. 3.72 اإلمجايٞ

( صتس إٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١ تتؿل ع٢ً مجٝع عباضات ادتسٍٚ 3/5َٚٔ ايٓتا٥ر يف ادتسٍٚ )

احملاغيب، سٝح ٜتؿكٕٛ ع٢ً ٚدٛز صعٛب١ يف بأْٗا عٛاٌَ َؤثط٠ ع٢ً َػت٣ٛ دٛز٠ ايتعًِٝ 

، ٜٚتؿكٕٛ ع٢ً إٔ املٓٗر ايسضاغٞ ال 3.48اذتصٍٛ ع٢ً ايهتب املطًٛب١ مبتٛغط سػابٞ 

، ٜٚتؿكٕٛ إٔ ايهتاب املكطض ال ٜتٛاؾل َع  ايٓعِ 3.50ٜتٓاغب َع ايٛاقع ايعًُٞ مبتٛغط سػابٞ 

ٜتؿكٕٛ إٔ َٛضٛعات ايتدصص ، 3.77ٚاحملاغب١ٝ املطبك١ يف غٛم ايعٌُ مبتٛغط سػابٞ 

، ٜٚتؿكٕٛ إٔ َطادع ايتدصص يٝؼ ؾٝٗا تسضٜبات 3.61َهطض٠ ٚغري َرتابط١ مبتٛغط سػابٞ 

، نُا ٜتؿكٕٛ ع٢ً إٔ ارتط١ ايسضاغ١ٝ يًتدصص ط١ًٜٛ دسَا 3.90ناؾ١ٝ مبتٛغط سػابٞ 

غب١ٝ احملا، ٜٚتؿكٕٛ ع٢ً إٔ املٓاٖر تؿتكط إىل إضاؾات ناؾ١ٝ يف ايرباَر 3.81مبتٛغط سػابٞ 

، مما 3.78ٚدتُٝع ايعباضات ٜتبني إٔ ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ، 3.99احملٛغب١ مبتٛغط سػابٞ 

 ٜؿري بإٔ املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ هلا زٚض يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب.

 التذسيب العنلي:. احملوس الجالح: 3. 5. 3

( ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ آلضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ زٚض 3/6ٜعطض ادتسٍٚ ضقِ )

 دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب.ايتسضٜب ايعًُٞ يف حتػني 
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 يف حتظني جودة التعليه احملاطيبالتذسيب العنلي ( ىتائج التحليل اإلحصائي دوس 3/6ول )جذ

 العباسة
املتوطط 

 احلظابي

االحنشاف 

 املعياسي

عسّ ٚدٛز تسضٜب نايف ضُٔ َٔ أغباب ضعـ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب 

 خط١ ايسضاغ١
3.75 1.618 

 940. 3.30 ايعًُٞ سضاغ١ بٓعاّ ايتعًِ املٓتعِ )سطٛض( أل١ُٖٝ ايتسضٜبايأؾطٌ 

 857. 4.12 أعتكس إٔ زضاغ١ ٖصٙ ايتدصص بٓعاّ ايتعًِ عٔ بعس ٜطعـ دٛزت٘

 608. 3.75 اإلمجايٞ

عاٌَ َؤثط يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب ايتسضٜب ايعًُٞ سٝح بٝٓت ايٓتا٥ر بإٔ 

، ٚنصيو ؾُٝا ٜتعًل بسضاغ١ ايتدصص بايتعًِ عٔ بعس ؾٗٛ ٜطعـ َٔ َػت٣ٛ دٛز٠ 3.84بٓػب١ 

، أَا ايسضاغ١ بٓعاّ اذتطٛض ؾإْ٘ حيػٔ َٔ دٛز٠ 4.08ايتعًِٝ احملاغيب مبتٛغط سػابٞ 

ٚدتُٝع ايعباضات صتس إٔ ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ  ، 3.31مبتٛغط سػابٞ عًِٝ احملاغيب ايت

 مما ٜؿري بإٔ تًو ايعٛاٌَ تعترب عٛاٌَ َؤثط٠ ع٢ً حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب. 3.75

 . اختباس الفشضيات6. 3

، سٝح One-Sample Testيًع١ٓٝ ايٛاسس٠  Tمت اختباض ايؿطضٝات باغتدساّ اختباض 

( ٚإٔ  3عٓسَا ٜهٕٛ ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ أنرب َٔ ايٛغط ايؿطضٞ )ٜتِ ضؾض ايؿطض١ٝ 

 1.15احملتػب١ نبري٠ َٚٛدب١ َٚػت٣ٛ زالي١ االختباض أقٌ َٔ َػت٣ٛ ايجك١  Tق١ُٝ اختباض 

ٚعهؼ شيو ٜتِ قبٍٛ ايؿطض١ٝ نُا مت اغتدساّ االضتباط يكٝاؽ ايعالق١، ٚؾُٝا ًٜٞ عطض 

 ٚحتًٌٝ ْتا٥ر اختباض ايؿطضٝات.

 . الفشضية األوىل :1. 6. 3

ــٝؼ ٖــصٙ ايؿطضــ١ٝ    ــسضٜؼ   عالقــ١تك تشػــني دــٛز٠ ايتعًــِٝ احملاغــيب، سٝــح ْصــت      بأغــايٝب ايت

يف اجلامعههات  حتظههني جههودة التعلههيه احملاطههيبيف أطههاليب التههذسيع يظههَه تطههويش : "ايؿطضــ١ٝ عًــ٢

 ايؿطض١ٝ( ٜعطض يٓا ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ الختباض ٖصٙ 3/7ٚادتسٍٚ ) ،الينيية"
 ( ىتائج التحليل اإلحصائي الختباس الفشضية األوىل3/7اجلذول )

 .2019املصذس: الباحح، 

 الفشضية العذمية األوىل
املتوطط 

 احلظابي

االحنشاف 

 املعياسي
 Tاختباس 

مظتوى 

 الذاللة
 االستباط

ىتيجة 

 الفشضية

ٜػِٗ تطٜٛط أغايٝب ايتسضٜؼ يف 

حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب يف 

 ادتاَعات اي١ُٝٓٝ
3.88 1.400 86.681 1.11 1.803 

ضؾض 

 ايؿطض١ٝ
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( ٜتطح يٓا إٔ ق١ُٝ املتٛغط أنرب َٔ ايٛغط ايؿطضٞ 3/7َٔ ايكطا٠٤ يٓتا٥ر ادتسٍٚ )

 Tٚمبا إٔ ق١ُٝ  اختباض   1.400باضتطاف َعٝاضٟ صػري قسضٙ  3.88( سٝح ناْت قُٝت٘ 3)

ٚباملكابٌ نإ َػت٣ٛ زالي١ ٖصا االختباض   86.681احملتػب١ ناْت نبري٠ َٚٛدب١ سٝح بًػت 

ٖٚصا ٜعين ٚدٛز ؾطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسصا١ٝ٥  1.11سٝح بًػت   1.15أقٌ َٔ َػت٣ٛ ايجك١ 

بني املتٛغط اذتػابٞ احملتػب َٔ ايع١ٓٝ ٚايٛغط ايؿطضٞ ٚعًٝ٘ ٜتِ قبٍٛ ايؿطض١ٝ، أٟ إٔ 

، 1.803حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب، تؿهٌ ٖصٙ ايعالق١ مبػت٣ٛ تػِٗ يف ايتسضٜؼ  أغايٝب

 ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ دا٤ت َععظ٠ يًٓتا٥ر اييت مت حتًًٝٗا يف احملٛض األٍٚ ٚاملتعًل بأغايٝب ايتسضٜؼ. 

 . الفشضية الجاىية : 2. 6. 3

ايتعًِٝ احملاغـيب سٝـح تـٓص    تشػني دٛز٠ بتكٝؼ ٖصٙ ايؿطض١ٝ عالق١ املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ 

حتظههني جههودة التعلههيه   ضههنً املعههايري املوضههوعة يف   امليههاٍج واخلطههط الذساطههية   يظههاعذ وضههع  " :ايؿطضــ١ٝ

( ٜعـطض يٓـا ْتـا٥ر ايتشًٝـٌ اإلسصـا٥ٞ الختبـاض ٖـصٙ        3/8ٚادتـسٍٚ )  "،يف اجلامعهات الينييهة   احملاطيب

 ايؿطض١ٝ.
 ةىيلفشضية الجا( ىتائج التحليل اإلحصائي الختباس ا3/8اجلذول )

( إٔ ق١ُٝ املتٛغط نإ أنرب َٔ 3/8ٜٚتطح يٓا َٔ خالٍ ايكطا٠٤ يٓتا٥ر ادتسٍٚ )

،  ٚمبا إٔ 1.573باضتطاف َعٝاضٟ قسضٙ  3.78( أٜطَا سٝح ناْت قُٝت٘ 3ايٛغط ايؿطضٞ )

ي١ ٚباملكابٌ نإ َػت٣ٛ زال 05.585احملتػب١ ناْت نبري٠ َٚٛدب١ سٝح بًػت  Tق١ُٝ اختباض 

ٖٚصا ٜعين بٛدٛز ؾطٚم َع١ٜٛٓ شات  1.11سٝح بًػت   1.15ٖصا االختباض أقٌ َٔ َػت٣ٛ ايجك١ 

زالي١ إسصا١ٝ٥ بني املتٛغط اذتػابٞ احملتػب َٔ ايع١ٓٝ ٚايٛغط ايؿطضٞ، ٚعًٝ٘ ٜتِ قبٍٛ 

حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب ٚتؿهٌ تػاعس يف ايؿطض١ٝ، أٟ إٔ املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝ 

 .املٓاٖر ٚارتطط ايسضاغ١ٝٚاملتعًل ب ايجاْْٞتا٥ر احملٛض ا ٜععظ ٖٚص، 1.883ايعالق١ مبػت٣ٛ ٖصٙ 

 . الفشضية الجالجة:3. 6. 3

ٚحتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب سٝح ايتسضٜب ايعًُٞ عالق١ بني  تكٝؼ ٖصٙ ايؿطض١ٝ 

ٚادتسٍٚ  "،يف اجلامعات الينيية جودة التعليه احملاطيبيشفع التذسيب العنلي مً "تٓص ايؿطض١ٝ: 

  ( ٜعطض يٓا ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ الختباض ٖصٙ ايؿطض3/01١ٝ)

 الفشضية العذمية الجالجة
املتوطط 

 احلظابي

االحنشاف 

 املعياسي

اختباس 

T 

مظتوى 

 الذاللة
 االستباط

ىتيجة 

 الفشضية

ٜػــــــاعس ٚضــــــع املٓــــــاٖر ٚارتطــــــط    

ايسضاغـــ١ٝ ضـــُٔ املعـــاٜري املٛضـــٛع١ يف 

ــيب يف    ــِٝ احملاغــ ــٛز٠ ايتعًــ ــني دــ حتػــ

 ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

3.78 1.573 05.585 1.11 1.883 
ــض  ضؾـــــــ

 ايؿطض١ٝ
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 ةجالج( ىتائج التحليل اإلحصائي الختباس الفشضية ال3/10اجلذول )

ٜتطح يٓا َٔ قطا٠٤ ايٓتا٥ر يف ادتسٍٚ إٔ ق١ُٝ املتٛغط نإ أنرب َٔ ايٛغط ٚ

ٚمبا إٔ ق١ُٝ  اختباض   1.618باضتطاف َعٝاضٟ قسضٙ  3.75( أٜطَا سٝح ناْت قُٝت٘ 3ايؿطضٞ )

T  ٚباملكابٌ نإ َػت٣ٛ زالي١ ٖصا االختباض  05.451احملتػب١ ناْت نبري٠ َٚٛدب١ سٝح بًػت

ٖٚصا ٜعين ٚدٛز ؾطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسصا١ٝ٥  1.11سٝح بًػت   1.15أقٌ َٔ َػت٣ٛ ايجك١ 

أٟ إٔ ، بني املتٛغط اذتػابٞ احملتػب َٔ ايع١ٓٝ ٚايٛغط ايؿطضٞ ٚعًٝ٘ ٜتِ قبٍٛ ايؿطض١ٝ

، 1.866سٝح تؿهٌ ٖصٙ ايعالق١ مبػت٣ٛ  ،دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيبايعًُٞ ٜطؾع َٔ  ايتسضٜب

 .ايتسضٜب ايعًُٞٚاملتعًل ب ايجايحْتا٥ر احملٛض ا َتٛاؾل َع ٖٚص

 . ىتائج الذساطة: 7. 3

 ت١ٝ:بعس حتًٌٝ بٝاْات ايسضاغ١ ٚاختباض ؾطضٝاتٗا تٛصًت ايسضاغ١ إىل ايٓتا٥ر اآل
 يف ٚضعٗا اذتايٞ يف حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب. ال تػاعس أغايٝب ايتسضٜؼ .0
عسّ اغتدساّ األغايٝب اذتسٜج١ يف ايتسضٜؼ، ٚعسّ االغتؿاز٠ َٔ ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ  .8

 اذتسٜج١ يف تكسِٜ َؿطزات ايتدصص خيؿض َٔ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب.
ن١ُٝ ايتُاضٜٔ املٌٝ إىل ادتاْب ايٓعطٟ يف ايتسضٜؼ ٚايععٚف عٔ ايتسضٜب ٚايتكًٌٝ َٔ  .3

طبٝع١  َعايع١ًُٝ نًٗا تعترب قٝٛزا ع٢ً حتػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب، ٖٚصا ٜتٓاؾ٢ 

 اي١ ايطا١ٖٓ َٔ صعٛب١ االَتشاْات ٚطٛهلا ٚغُٛضٗا.  اذتايتدصص خصٛصا يف ظٌ 
املٓاٖر املكطض٠ ٚارتطط ايسضاغ١ٝ املطبك١ يف أقػاّ احملاغب١ ال تطق٢ إىل املػت٣ٛ املطًٛب  .4

  دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب.يتشػني
ع٢ً دع٤ نبري َٔ ارتط١ ايسضاغ١ٝ  )ايعا١َ ٚاملػاْس٠( اغتشٛاش املكطضات غري ايتدصص١ٝ .5

 مما جيعًٗا ط١ًٜٛ دسا.
ايٓػب١ األنجط َٔ املٓاٖر املكطض٠ شات سؿٛ ْعطٟ ٜهاز خيًٛ َٔ ايتسضٜبات ايع١ًُٝ شات  .6

تهطاض ٚعسّ ايرتابط يف نجري َٔ األ١ُٖٝ يتشػني دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب، َع ٚدٛز اي

 األسٝإ.
ال ٜعس اذتاغٛب شا أ١ُٖٝ ْػب١ٝ ضُٔ َكطضات ايتدصص، نُا أْٗا تؿتكط يتسعُٝٗا  .7

 ب١ شات ايطبٝع١ ايٛاقع١ٝ. غباملٛضٛعات احملاغب١ٝ احملٛ

 الفشضية العذمية الشابعة
املتوطط 

 احلظابي

االحنشاف 

 املعياسي
 Tاختباس 

مظتوى 

 الذاللة
 االستباط

ىتيجة 

 الفشضية

ٜطؾع ايتسضٜب ايعًُٞ َٔ دٛز٠ ايتعًِٝ 

 احملاغيب يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ
3.75 1.618 05.451 1.11 1.866 

ضؾض 

 ايؿطض١ٝ
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ٜطتبط ظٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب سٝح ٜعهؼ َس٣ ايكسض٠ االغتٝعاب١ٝ يًطايب  ايتسضٜب ايعًُٞ .8

 ٚغطعتٗا.
ايتسضٜب ايعًُٞ ع٢ً أْع١ُ ستاغب١ٝ ٚاقع١ٝ أٚ ع٢ً األقٌ أْع١ُ ستاغب١ٝ اؾرتاض١ٝ حتانٞ  .9

 ايٛاقع حيػٔ َٔ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب.

ايسضاغ١ بٓعاّ ايتعًِٝ عٔ بعس حتس َٔ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب، ٚايسضاغ١ بٓعاّ االْتعاّ أٚ  .01

نبري َٔ ايتدصص ع٢ً تسضٜبات اذتطٛض حتػٔ َٔ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب الستٛا٤ دع٤ 

 ع١ًُٝ.
 . توصيات الذساطة:8. 3

 ض٤ٛ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا ؾُٝا ًٜٞ أِٖ تٛصٝات ايسضاغ١: يف

تطٜٛط أغايٝب ايتسضٜؼ باغتدساّ األغايٝب  -َؤغػات أٚ أؾطاز  -ع٢ً ادتٗات املع١ٝٓ  .0

 َكطضات ايتدصص.اذتسٜج١ ٚإزخاٍ ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ املؿٝس٠ يف عطض ٚتكسِٜ 
 ضؾع ْػب١ ادتاْب ايعًُٞ أثٓا٤ ايع١ًُٝ ايتسضٜػ١ٝ ٚايتدؿٝـ َٔ املٌٝ يًتسضٜؼ ايٓعطٟ. .8
 ايعسٍٚ إىل اَتشاْات عازي١ يف تكِٜٛ ٚقٝاؽ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب ٚقسضات ايطالب. .3
يف ضطٚض٠ َطادع١ املٓاٖر اذتاي١ٝ ٚتطٜٛطٖا مبا ٜتٛاؾل َع ايتطٛضات ٚايتػريات املتػاضع١  .4

احملاغب١، إضاؾ١ إىل إزخاٍ نُٝات ناؾ١ٝ َٔ ايتسضٜبات ايع١ًُٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً األْع١ُ 

 احملاغب١ٝ احملٛغب١ مبا ٜتٛاؾل َع ٚاقع امل١ٓٗ.
إعطا٤ اذتاغٛب أ١ُٖٝ أنرب ضُٔ َكطضات ايتدصص مما ٖٞ عًٝ٘ سايٝا، ٚشيو بإزضاز  .5

رتاض١ٝ( ضُٔ َؿطزات َكطضات ايتطبٝكات احملاغب١ٝ احملٛغب١ ايؿا٥ع١ )ايٛاقع١ٝ أٚ االؾ

 ايتدصص.
ع٢ً ادتٗات املع١ٝٓ عسّ ايػُاح بسضاغ١ ختصص احملاغب١ بٓعاّ ايتعًِ عٔ بعس، أٚ ع٢ً  .6

األقٌ إجياز آيٝات تطُٔ سسا َطضٝا َٔ دٛز٠ ايتعًِٝ احملاغيب يف ساٍ ايسضاغ١ بٓعاّ عٔ 

 بعس.
 املشاجع العشبية:

زٚض غٛم ايعٌُ يف حتػني دٛز٠  اهلل،محس إمساعٌٝ ستُس صاحل ٚامحس حي٢ٝ عبس أ .0

ايتعًِٝ احملاغيب، عح اغتطالعٞ آلضا٤ ع١ٓٝ َٔ األنازميٝني ٚاملٗٓٝني يف زتاٍ احملاغب١ 

 .8108، 8، عسز 7اجمل١ً األنازمي١ٝ دتاَع١ ْٛضٚظ زتًس  ،يف ستاؾع١ زٖٛى
 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط صؿا٤ زاض ، 1ايطبع١ ٚايتسقٝل، احملاغب١ يف ايطٜاز٠ مجع١، سًُٞ أمحس .8

 .2012 ،ٕاألضز ،ٕعُا
ْؿط٠ اجملُع ايعطبٞ ، َػتكبٌ ايتعًِٝ احملاغيب يف ايعامل ايعطبٞ، إزٚاضز د١ٝ دطٜؼ .3

 .8113يًُشاغبني ايكاْْٛٝني، همٛظ 
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تصٛض َكرتح يتطبٝل َعاٜري ايعًِٝ احملاغيب ايسٚي١ٝ ، ايؿاتح األَني عبس ايطسِٝ ايؿهٞ .4

اجمل١ً ايعطب١ٝ يطُإ دٛز٠  يف ادتاَعات ايػعٛز١ٜ، ٚزٚضٖا يف ضبط دٛز٠ َٓاٖر احملاغب١

 .8104، 06، ايعسز 7ايتعًِٝ ادتاَعٞ، اجملًس 
ايتعًِٝ احملاغيب ٚعالقت٘ بايت١ُٝٓ االقتصاز١ٜ  ايهٝالْٞ عبس ايهطِٜ ايهٝالْٞ، .5

زت١ً ايبشٛخ االقتصاز١ٜ، َطنع ايبشٛخ االقتصاز١ٜ، بٓػاظٟ،  ٚاالدتُاع١ٝ يف يٝبٝا،

 .8111، 0، ايعسز 00ًس يٝبٝا، اجمل
زضاغ١ اغتطالع١ٝ ع٢ً ن١ًٝ  –ٚاقع ايتعًِٝ احملاغيب يف ادتاَع١ ادتعا٥ط١ٜ  بٔ ؾطز ظ١ٜٓٚ، .6

 ،ايعّٛ االقتصاز١ٜ ٚايتذاض١ٜ ٚعًّٛ ايتػٝري داَع١ ستُس ايبؿري اإلبطاُٖٝٞ بطز بٛعطٜطٜر
 .8107، 4زت١ً ايباسح االقتصازٟ، ايعسز 

منٛشز َكرتح يتكِٝٝ دٛز٠ ايرباَر  ايسٜٔ ستُٛز ظٖطإ،خايس عبس ايععٜع عط١ٝ ٚعال٤  .7

 ،احملاغب١ٝ َٔ َٓعٛض االعتُاز األنازميٞ، اجمل١ً ايعطب١ٝ يطُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ادتاَعٞ
 .8118، 8، ايعسز 0اجملًس 

َس٣ َال١ُ٥ َٓاٖر ايتعًِٝ احملاغيب يف ادتاَعات ايعُا١ْٝ  خايس قطٓاْٞ، خايس عٜٛؼ، .8

ن١ًٝ ايعٖطا٤ يًبٓات، داَع١ َػكط،  يف ظٌ تساعٝات االظ١َ املاي١ٝ،ملتطًبات غٛم ايعٌُ 

 .8119ٚضق١ عج١ٝ، ْؿطت يف ْٛؾُرب غًط١ٓ عُإ، 
احملاغب١،  –زت١ً ايسضاغات ٚايبشٛخ ، ايتعًِٝ ٚايتسضٜب احملاغيب خايس ستُس بٛزٟ، .9

 .0998، ايػعٛز١ٜ 09، ايعسز 5اجملًس 
َكس١َ  ٚضق١، ايتطٜٛط ٚغبٌ املٗين ايٛاقع احملاغيب ايتعًِٝ بٛؾاضؽ، عط١ٝ ضْس٠ .01

 31 – يٝبٝا ططابًؼ، ايعًٝا، ايسضاغات أنازمي١ٝ احملاغيب، يًتعًِٝ ايعًُٞ املؤهمط إىل
 .2007 َاضؽ

، ضتٛ أٖساف أغاغ١ٝ يتعًِٝ َكطضات املطادع١ اذتاضط صازم ساَس َصطؿ٢ .00

 .0998، 8، عسز 08زتًس زت١ً داَع١ املًو عبس ايععٜع: االقتصاز ٚاإلزاض٠، ، ٚاملػتكبٌ
َعاٜري  َػتذسات ض٤ٛ يف احملاغيب ايتعًِٝ تطٜٛط ، أ١ُٖٝعبس اهلل بٔ صاحل .08

ضغاي١  ،ايعطب١ٝ ايسٍٚ يف ارتسَات احملاغب١ٝ حتطٜط يف ٚزٚضٖا ايسٚي١ٝ املايٞ اإلبالؽ

 .8107-8106زنتٛضاٙ يف احملاغب١ غري َٓؿٛض٠، داَع١ سػٝب١ بٔ عًٞ، ادتعا٥ط، 
ادتٗٛز ايسٚي١ٝ امل١ٝٓٗ يتطٜٛط ايتعًِٝ احملاغيب املػتُط  خًٌٝ بٔ ٚضاز،عطا اهلل  .03

ٚضق١ عج١ٝ، اجمل١ً ايع١ًُٝ يًبشٛخ ايسضاغات املصط١ٜ، ملٛاد١ٗ ب١٦ٝ األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ، 

 .8113، 0عسز 
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أ١ُٖٝ ايتعًِٝ املٗين املػتُط يًُطادع ارتاضدٞ يف ادتُٗٛض١ٜ ، َكصع أمحس ستُس .04

، ٚضق١ عج١ٝ، اجمل١ً ايع١ًُٝ يًبشٛخ َا تؿٗسٙ امل١ٓٗ َٔ حتسٜات َعاصط٠اي١ُٝٓٝ يف ظٌ 

 .8101، 3ٚايسضاغات املصط١ٜ، عسز 
االضتكا٤ بايتعًِٝ احملاغيب ادتاَعٞ يتشكٝل  ستُس َطط، عبس ايٓاصط ْٛض، .05

عح َكسّ إىل املؤهمط ايعًُٞ  ،ايؿطٚط املٓصٛص عًٝٗا يف َعاٜري ايتعًِٝ احملاغيب ايسٚي١ٝ

ٗين ايسٚيٞ اذتازٟ عؿط ايصٟ أقاَت٘ مجع١ٝ احملاغبني ايكاْْٛٝني األضزْٝني حتت عٓٛإ امل

ُّإ،   .8105/أًٍٜٛ/01-9)ضتٛ عامل١ٝ ١َٓٗ احملاغب١ ٚايتسقٝل(، ع
 املشاجع األجيبية:

1. David McPeak & others, The International Accounting Education Standards 

Board: Influencing Global Accounting Education, American Accounting 
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