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 :تمهيد

أمست الجامعات والمؤسسات األآاديمية تعمل في بيئات لها من المتطلبات التي لم تكن مألوفة من قبل هذه      

ه المتطلبات من شانها النهوض بهذه     وعلى هذا النحو اصبح التفكير في تلبية هذ  . المؤسسات إلى وقت قريب

 .المؤسسات في ادائها إلى مستوى يرقى إلى تلبية متطلبات السوق في الزمن الحاضر والمستقبل 

وفي هذا السياق ليس من المستغرب ان تتزايد المطالبات بضرورة مشارآة اسواق العمل والقائمين عليها   

يكفل مواآبة المجاالت التطبيقية والممارسات العلمية، وتأتي هذه   بصياغة اهداف التعليم بالمؤسسات التعليمية بما 

المطالبات بعد تلمس القصور الواضح في المناهج التعليمية واالساليب المستخدمة في تقديم الموضوعات االدارية 

خريجين والتجارية بالمؤسسات التعليمية التي ظلت دون تغيير لمدة تزيد عن ربع قرن ولمتعد قادرة على اعداد     

 .مؤهلين لديهم القدرة على استيعاب النماذج العلمية والتحليل والدراسات الفنية في هذا المجال

وتأسيسًا على ما تقدم سيتم تناول بعض العناصر ذات التأثير في تحديد الفجوة بين الحاضر الواقع     

 السوق ثم التعريج على المزيج   والمستهدف المأهول من خالل تحديد مواصفات الخريج في اطار مدخل التوجه نحو 

 . المعرفي المطلوب الداء الدور الجديد في اطار احتياجات سوق العمل -المهاري 

وتترآز اهداف هذه الورقة في تحليل منطقة التوجه نحو السوق وتأثيره على اداء المؤسسات التعليمية من  

قضايا الحضارية والمجتمعية، تلك السلوآيات    خالل التعامل مع سلوآيات الخريجين ومهاراتهم في التعامل مع ال     

 .والمهارات التي تنمي التعليم وتشكل اللبنة االولى في تحقيق متطلبات سوق العمل   

وتبرز اهمية الورقة في آونها تعبر عن حاجة التعليم العالي واداء آليات اإلدارة والتجارة في التعرف       

خريجيها ومهاراتهم ليكون لهؤالء الخريجين موضع قدم في     على متطلبات سوق العمل للمواصفات المطلوبة في  

 .السوق، وإال فإنه سيتم التحري عن بدائل لتحل مكانهم وتؤدي متطلباته المتزايدة والمتسارعة والمتطورة  

وآون ُبعد هذه الورقة متخصص في مجال المحاسبة فانه سيتناول عناصر هذه الورقة وفق منظور       

 . تمثيله الداء آليات اإلدارة والتجارة في الجامعات العربية  محاسبي والذي ال يخرج عن

 موصفات الخريج في إطار مدخل التوجه نحو السوق    : أوًال

إن معظم الدراسات التي أجريت لتقييم دور البرامج التعليمية في هذا المجال قد استلهمت من االبحاث      

 .يم التعلم المحاسبي في الدول النامية بشكل خاص والتقارير التي قامت بها جمعية المحاسبة االمريكية لتقي    



 

وقد حاولت تلك الدراسات إضفاء ابعادًا تقيمية لوظيفة التعليم المحاسبي في بناء السلوآيات والممارسة     

وبالرغم من اختالف تلك الدراسات في عوامل بناء المهارات وتنوعها اال انها تجمع    . المهنية لدى طالب المحاسبة

عادة النظر في برامج ومناهج التعليم المحاسبي وتطويره سواء في قطر معين أو مجموعة مشترآة  على ضرورة ا

 .من الدول

وقد انتهت واحدة من تلك الدراسات إلى نتيجة مفادها ان المشكلة الرئيسية التي تواجه المحاسبة على 

بة في مجال الممارسة المهنية، في حين النطاق الدولي هو عدم توفر محاضرين اآفاء في المحاسبة لديهم خبرة مناس 

اثبتت دراسات أخرى وجود عالقة موجبة بين مهارات تبادل المعلومات وايصالها والنجاح في العمل المحاسبي،  

 .وهو امر ينقص التعليم المحاسبي وسيظل آذلك إلى امد غير قصير  

ريج محاسبي المقررات التمهيدية،   يقومون بتخ -غالبًا-واذا آان االمر آذلك بالنسبة للمحاضرين الذين 

فيقتضي ابتداء التوجه اليهم لتعريفهم باحتياجات ومتطلبات السوق لتمكينهم الحقًا في زج هذه المعارف خالل العملية            

 .التعليمية

 المواصفات المطلوبة في المحاضر الجامعي    -1

لوحده ال يكفي   ) المعرفي(ألآاديمي  في بيئة آالتي تسود حاليًا أو يؤمل ان تسود مستقبًال فان الجانب ا     

هو األفضل؟، وآذلك الجانب ) المهاري(الستيعاب متطلبات هذه البيئة، وقد يقول قائل اذًا التوجه إلى الجانب المهني   

المهني بمفرده ليس آافيًا لسد جميع المتطلبات واالحتياجات، لذا يتوجب توجيه الحاضرين لاللمام بالجانبين معًا وهو           

 التنبه اليه في العراق ووضعت له بعض الحلول مثل عمليات التعشيق بين المحاضرين من الجامعات ومواقع       امر تم

وأرى ان يزج المحاضرين في معاهد مهنية للحصول على    . العمل في دوائر ومؤسسات الدولة اال انه حل غير آاف   

بحيث تكون هذه الشهادة من   ) ين القانونيينمعهد المحاسب  (CPA في -على سبيل المثال-شهادة مهنية آما هو الحال  

المتطلبات األساسية للمحاضر األآاديمي، ومن ثم فانه سيمتلك خلفية علمية واسعة فضًال عن المهارة المهنية  

المطلوبة في محيط العمل، أو ان يكون احد شروط التخصص الدقيق قدر  اإلمكان، وعليه فان المحاضر ستكون 

تقال من المدخل التقليدي في تعليم المحاسبة إلى المدخل االآثر حداثة ويمكن اعطاء تصور  لديه القدرة على االن

 :مقارن لكال المدخلين وآم يأتي

 المدخل التقليدي    المدخل الحديث 

تناول قضايا عامة في التعليم المحاسبي  �

 وبيئة االعمال والمعارف الفنية  

 الترآيز على المسائل الفنية   � 



 

 

بين المقررات المحاسبية    تكامل آبير    �

آالضرائب و المحاسبة االدارية ونظم المعلومات    

 و التدقيق 

تكامل محدود بين فروع ومعارف المحاسبة     � 

 في المقررات التعليمية 

 

زيادة االهتمام في حل المسائل المعقدة التي    �

 تتطلب عمقا في التحليل آالحاالت العملية  

للوصول حسابية  الالترآيز على العمليات    � 

 إلى اجابة واحدة 

 ) التلقين)الترآيز على قواعد التعلم  �  )التعلم الذاتي)االهتمام بالتعليم بالتعلم  �

االعتراف باهداف اآثر للتعلم المحاسبي   �

 منها التعلم لغرض المهني  

التعليم المهني الجل اجتياز االختبارات فقط     � 

زيادة االهتمام بالشخصية والمهارات   �

 من خالل التقديم والعروض والسلوآيات

 الجماعية 

عدم االهتمام بمسائل االتصاالت والعالقات    � 

 والمهارات الفردية 

مشارك الطالب في التعلم من خالل االبداع  �

 و التعلم الذاتي 

 تلقي الطالب المجرد للفنون المحاسبية  � 

ادخال الوسائل التقنية ونظم المعلومات في   �

 المناهج التعليمية 

 الوسائل التقنية نظريا بما فيها نظم     عرض  � 

 المعلومات  

تناول المقررات االبتدائية للمحاسبة التنموية     �

ودورها في المجتمع و بيئة االعمال ودورها في 

عملية اتخاذ القرارات فضال عن تناول الجوانب 

 المالية والدورة المحاسبية 

ترآيز المقررات االبتدائية المحاسبية على     � 

 قارير المالية و الدورة المحاسبية  اعداد الت

 :المواصفات المطلوبة في الخريج الجامعي    -2

فاذا . يعكس هذا التوصيف المهام المطلوبة من المؤسسات التعليمية لتلبية االحتياجات المطلوبة في الخريج   

عداد المناهج يجب ان تستجيب هذه المؤسسات سواء في ا) المهاري)آان التوصيف يغلب عليه التجاه المهني



 

الدراسية وطرق التدريس و المحاضرين لتحقيق متطلبات هذا االتجاه ومن ثم ستكون مهمة المؤسسات التعليمية هي            

 . تدريس وتعليم المهنة بكل متطلباتها وممارستها ومهارتها       

الزمة عرفي األآاديمي فسوف تسود المناهج التنظيرية والمقررات الملب على التوصيف االتجاه الغواذا 

 .العداد خريج يمتلك من المعارف المثالية و التنظيرية فقط

وآال االتجاهين بمفرده اليفي بالمتطلبات الحاضرة أو المستهدفة، الن المهنة بدون معرفة تساندها اليمكن         

صورة ان تتطور تطورا موضوعيا، والمعرفة بدون ميدان للتطبيق تصبح ترفا فكريا قد يبتعد أو يقترب من الواقع ب          

 .اعتباطية

ان حجم المهام المطلوبة من الخريج في الوقت الحاضر أو المامول منه مستقبال تستلزم ان يكون الخريج     

 :قتراح اآلتي اال من االتجاهين وفي هذا الصدد يمكن طرح  - بتوليفات معينة    -حاصال على مزيج 

دة ليتكون لديه االنطباع المناسب عن   تخصيص سنة تمهيدية يمارس فيها الطالب المهنة في مجالتها المتعد    .1

متطلبات سوق المهنة سواء اآان ذلك في شرآات القطاع الخاص ام في مؤسسات القطاع العام، ويفضل  

ان ينسب الطالب بناءا على الحاجات الفعلية لتلك الشرآات أو المؤسسات و حبذا ان يتم التعاقد مع الطالب 

 .للعمل بعد التخرج في تلك المنظمات 

عد التحاقه بالدراسة الجامعية يقضي الطالب سنتين التاليتين للسنة التمهيدية في التعلم و االطالع على    ب .2

 .مبادئ المقررات الدراسية بشكلها العام وفي جميع مناحي المعرفة ذلك العالقة بموضوع التخصص

خصصية التي تناسب ما اآتسبه   السنة أو السنتين األخيرتين يبدا فيها الطالب بدراسة المقررات والمناهج الت  .3

 :م مهارة مهنية في السنة التمهيدية وفي هذا يمكن ان يكون التخصص في االتجاهين   

 التخصص في مجال انشطة ومتطلبات سوق العمل في القطاع  الخاص بكل متطلباتها و مستلزماتها مع    :األول 

عمل الخاص على ان يتزامن ذلك تطوير مناهج الدراسة وتحديثها سنويا الستيعاب متطلبات سوق ال      

 .بساعات تدريبية سنوية في ميدان العمل 

 التخصص في مجال انشطة القطاع العام على ان تكون مساير لتطور وظائف ومهام هذا القطاع وتكون         :الثاني 

 .متزامنة مع ساعات تدريبية سنوية في ميدان العمل   



 

ا يطلبه سوق العمل من الدراسة المعرفية بحيث     ستكون للطالب القدرة على تمييز م  ينوفي آال التخصص

ه إلى تنمية مهاراته ومعرفته في هذا االتجاه الذي يكون منه الطالب في طور التهيؤ لالنخراط به   جيستطيع ان يتو 

 .الحقا

تراح اذا تم اعتماد االق.  المعرفي المطلوب الداء الدور الجديد في اطار احتياجات السوق- المزيج المهاري  :ثانيا 

 سيمثل نقطة البداية نحو التاهيل المهني والمهاري     - التعليم المحاسبي -السابق فهذا يعني ان التعليم   

للمحاسب ليصبح عضوا فاعال في مهنة متنامية تعمل على تنظيم نفسها وتوجب عليه مواصلة التعلم      

 عن تنمية الروح البحثية لديه لتطوير المهنة ومواجهة المتغيرات التقنية واالقتصادية واالجتماعية، فضال    

 وتكسبه قوة الترجيح واالستمرار في التقدم   

لذا فان التعليم المحاسبي مطالب بالموازنة بين التقدم العلمي والمكونات العلمية من جهة والتطبيقات     

ة المناهج وعليه فهناك ضرورة لصياغ. العملية في البرنامج المحاسبي بقالب يحزم المتعلم والمهنة على السواء

التعليمية المحاسبية بما يكفل تمكين الطالب من ممارسة التحليل والتعلم الذاتي وتناول المسائل من زوايا غير تقليدية       

والتفكير بحلول للمشاآل بصورة منطقية، أو بمعنى اخر ادخال التعديالت في مداخل ومحتويات المناهج التعليمية            

ى المبادئ المحاسبية وتطبيقاتها في ميدان العمل عالوة إلى عدد من   المحاسبية على نحو يتضمن ترآيزا عل 

 :المهارات وسلوآيات المهنة وبما يمكن توضيحه في الجدول التالي    



 

 

 المعارف والمهارات المحاسبية

 المعارف .1  المحتويات

 المفاهيم المحاسبية - �

والمبادئ األساسية 

الفنية  واإلجراءات

عالوة على المسلمات 

اسبية واخالقيات   المح

 مزاولة المهنة 

يهدف إلى تناول االجراءات الفنية واساسيات    

يف بالمعلومات      والتعر  المهنة  واخالقيات المحاسبة

 المحاسبية وقياسها ومن ثم ايصالها لمستخدميها    

 المعارف المتخصصة .2  المحتويات

دور نظم المعلومات في  �

 المحاسبة 

 الضرائب  �

 مها   اخالقيات المهنة وتنظي  �

 محاسبة مالية متقدمة  �

المحاسبة االجتماعية  �

 المتخصصة

بعد التعريف بالمبادئ المحاسبية تأتي مرحلة تقديم   

المعارف المتخصصة في الفروع المحاسبية والتي 

تؤهل المتعلم لفهم اعمق في المحاسبة وتمكينه من   

 الدخول في المهنة واالنخراط في دراسات عليا 

 لعامةالثقافة ا .3  المحتويات 

تدفق المعلومات وثقافة في الحضارة    �

 والمدنية

 اساسيات الفنون واالداب   �

 استخدام التقدير وتحكيم العقل في االمور  �

توسيع مدارك نحو الثقافة العامة والتفكير المنطقي  

 وإثارة التساؤالت والتحليل الذهني 



 

 المعارف والمهارات المحاسبية

اساسيات اإلدارة العامة والتمويل    �

 والتسويق واالقتصاد  

 ة التنظيم االداري واالتصاالت مداخل بيئ �

معلومات تنظيمية وعن بيئة  .1 

االعمال تأهيل المحاسب باساسيات بيئة 

 االعمال التي يزاول فيها 

 المهارات .1  المحتويات

هي مهارات لتطبيق المعارف المحاسبية    �

في حل المشاآل و القدرات على التعايش 

مع البيئات المختلفة من األعمال المتنوعة   

 يرة و المتغ

 :وهي مهارات متعددة لعل ابرزها   

 : مهارات التكييف والتفهم  -أ

 وهي مهارات التعامل مع البيئات المختلفة   

التدريب االساسيات المناسبة في علم    �

 االتصال 

تخطيط عمليات التعامل مع آافة اشكال      �

 االتصال 

نقل المعارف في مختلف الظروف و  �

 البيئات  

 مهارات التفاوض  �

 : االتصاالت   مهارات -ب 

و هي المهارات لاللتصال مع المعلومات استقباال    

 وايصاال للغير مع القدرة على بيان االراء وتحليلها 

المقدرة على الترآيز وايجاد الحلول  �

 المجدية 

التدريب على تفعيل التفكير العقالني و    �

 الترجيح 

 التاهيل على التحليل والبحث عن الحقائق  �

األساسية و االخالقية و  التفكير في المسائل  �

التمييز بين المسميات واالمور التي تفبل       

 : مهارات ذهنية  -ج 

وهي مهارات لشحذ القدرات العقلية و التفكير  

 المنطقي للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات 



 

 المعارف والمهارات المحاسبية

 النقاش

التعامل مع الضغوط المختلفة وتحديد  �

 االولويات  

الصفات الذاتية آالتفهم و التعاون و     �

 حترام وغيرها اال

التفاعل و االيجابية و الثقة و التعامل بروح       �

 الجماعة 

تقبل االراء االخرى و تفهم الشخصيات و       �

 االمزجة االخرى 

وهي مهارات لتفعيل دور     :  مهارات الذاتية  -د 

 المحاسب لفهم المهنة وبيئة االعمال المعقدة   

 التفطير االبداعي و الرؤى االستراتيجية  �

 محيص  البحث و الت �

 القيادة و الدافعية  �

 االحساس بالمسؤولية االجتماعية  �

 االلتزام باهمية التعلم المستمر   �

 االلتزام بالممارسات االخالقية   �

 : مهارات شخصية -هـ 

تنمية الجوانب الشخصية لدى المهنة ومحاسب     

 المستقبل  

اسب ينبغي اعطاؤها وزنا    مما سبق يمكن تحديد عدد من الكفاءات و المهارات تمثل اهمية خاصة للمح        

 :اآبر في البرامج التعليمية و هذه المهارات هي

 .مهارة التفكير الجيد و القدرة على حل المشاآل  -1

 . المحادثة الكتابة–االستماع   )مهارة االتصال بجميع جوانبه   -2

 .معلومات عن البيئة التي يتم من خاللها ممارسة العمل في الوحدات االقتصادية  -3
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وعلى الجانب االخر هناك قضايا هامة ينبغي ادراجها في المناهج التعليمية المحاسبية 

تقنيات وانظمة المعلومات : اهيل المحاسبين لمتطلبات سوق العمل في المستقبل القريب منها لت

لمساعدة المحاسبين على فهم التقنيات الحديثة و التكنولوجيا عامة وبيان اثرها على المهنة وممارسة 

في جميع االعمال على النطاق الدولي، آذلك تسهيل استخدام مصادر المعلومات وانظمتها الحديثة 

 .فروع المحاسبة



 

 :ة ــخاتم

ان عملية اآساب الخريج لنوع من من المهارات إلى جانب المعرفة اصبح من ضرورات ومتطلبات سوق   

 ومن ثم فان مسؤولية هذه العملية تقع على عاتق الكليات م المحاضرين و المناهج الدراسية / العمل 

قتضي ان يتمتع خريجوها ببعض المواصفات التي تمكن        وفي آليات االدارة و التجارة فان سوق العمل ي   

من ايجاد فرصة للعمل في هذه السوق، واصبح لزاما هذه المتطلبات ان تعمل على اآساب خريجيها المهارات  

 .العلمية فضال عن المعرفة العلمية بما يتالءم ومتطلبات السوق سواء في القطاعين العام والخاص   

 –ة رؤى فيما يخص توصيف الخريج و عملية اآساب المزيج المهاري لقد طرحت هذه الورقة مجموع

وقد رآزت الورقة الضوء على  . المعرفي لمعالجة موقف الخريج من متطلبات سوق العمل االن وفي المستقبل   

ي خريج المحاسبة آمثال للتخريج في آليات التجارة و االدارة، وفي حال عدم معالجة تلك النقاط في النظام التعليم

 بين متطلبات سوق العمل من  –او توسيعها   -فان اثره سينعكس سلبا على مخرجات المحاسبة بما يوجد فجوة 

 التعليم  –ومن هنا تاتي المناداة باعادة النظر في برامج و اساليب التعليم   . الكوادر و الكفاءات و تلك المخرجات 

. تقبلية و خاصة في الدول النامية ومنها الدول العربية    في الجامعات بما يتالءم و متطلبات السوق المس    –المحاسبي 

واال فان السوق سيلجا إلى االستعانة بمزاولين من خارج القطر او بمبادئ واعراف و سلوآيات مهنية ال تمت للواقع   

 .المحلي بصلة
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