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  المستخلص
یفرض الواقع الحالي العدید من التحدیات أمام المحاسب نتیجة التطور في مجاالت الحیاة 

لزم ضرورة مواكبة ھذه المستجدات لتطبیقھا في ستالتي تكافة االقتصادیة والصناعیة والتقنیة 
 حول مدى قدرة التعلیم ً تساؤالالبحثیطرح و، الواقع العملي والتعلیم األكادیمي المحاسبي

المحاسبي في العراق على مواكبة ھذه التطورات وتلبیة االحتیاجات المھنیة ،ذلك ان  مھنة 
المحاسبة شأنھا شأن بقیة المھن األخرى تعتمد في رقیھا وازدھارھا على منتسبیھا ومدخالتھا من 

  .خریجي التعلیم المحاسبي
ًواقع التعلم المحاسبي الحالي في العراق ابتداء من اعدادیات  تم بناء ھیكلة البحث على من ھنا

 الدراسات المحاسبة المھنیة العلیا ًفضال عنًالتجارة وانتھاء بالتعلیم العالي الماجستیر والدكتوراه 
لى دور ھذه ع قوفمن خالل استطالع اتجاھات أراء مجموعة من مزاولي المھنة في العراق للو

  .ي بناء السلوكیات المھنیة المنشودة من خریجي المحاسبة في العراقالمؤسسات التعلیمیة ف
  

  المقدمة
 القاعدة المھنیة ىیعد التعلیم القاعدة األساسیة لتطویر المجتمعات إذ من خاللھ تبن

 نحو ءنقطة البدالتعلیم ویمثل ، التي یمكن االرتكاز علیھا نحو بناء الحضارة والتقدم
وإعدادھم لیصبحوا أعضاء فاعلین في مھنة متنامیة تعمل التأھیل المھني للمحاسبین 

  .على تنظیم نفسھا وتوجب علیھم مواصلة التعلیم لتطویره
 في غایة األھمیة لالرتقاء ًا التالزم بین التعلیم والممارسة المحاسبیة أمردویع

بمھنة المحاسبة إلى مستویات ممیزة من المھارات والسلوكیات التي ینبغي على 
 لیكونوا قادرین على تلبیة احتیاجات ھذه المھنة في ، المھنة أن یتحلوا بھامزاولي

وھنا یأتي دور التعلیم المحاسبي المستمر الن بارتقائھ ، مختلف الظروف واألحوال
سوف یرتقي مستوى الخریجین من حیث قدرتھم على العمل في بیئة تتسم بالتغیرات 

 مؤھالت عالیة وخلفیة علمیة یمتلكواوس كافةوالتحدیات في اوجھ النشاط المختلفة 
  .متمیزة

  
  مشكلة البحث
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یؤثر التعلیم المحاسبي  في إعداد وتأھیل دارسي المحاسبة وإمدادھم بأنواع 
وإكسابھم القدرة على استخالص النتائج والتقییم وإیصال كافة المعرفة والمھارات 

 في تأھیل الكوادر في قصور التعلیم المحاسبيولكن المشكلة تظھر ، المعلومات
 مما ینعكس سلبا على توفیر المتطلبات من الكوادر والكفاءات ،لالحتیاجات المھنیة

  .المطلوبة في مجال العمل المحاسبي بالعراق
  

  أھمیة البحث
تنبع أھمیة البحث من التعلیم المحاسبي ومدى االرتباط بین المھنة من جانب 

ًمن جانب اخر فضال عن  ،لمؤسسات التعلیمیةوالحداثة المطلوبة في تعلیم المحاسبة با
المؤسسات في بناء المعارف والمھارات والخبرات التي ینبغي إكسابھا دور ھذه 

  .لطلبة المحاسبة أثناء مدة الدراسة
  

  ھدف البحث
یتلخص ھدف البحث في تقییم التعلیم المحاسبي في العراق والمشاركة في 

كفل مواكبة المتطلبات التطبیقیة والممارسات صیاغة أسالیب التدریس المحاسبي بما ی
العلمیة وخاصة بعد أن أصبحت األسالیب المالیة غیر قادرة على إعداد خریجین 
مؤھلین لدیھم القدرة على استیعاب النماذج العلمیة الحدیثة في المحاسبة والمراجعة 

خدام ي أدخل على وسائل االتصال واستذوفي ظل التقدم التكنولوجي والتقني ال
  .الحاسوب

  
  فرضیة البحث

ن ھناك فجوة بین التعلیم المحاسبي وبین أ البحث على فرضیة مفادھا يبن
   :بـ ھذه الفجوة مثلمتطلبات المھنة المحاسبیة وتت

 احتیاجات سوق العمل بشقیھ الفجوة بین مخرجات التعلیم المحاسبي وبین .١
  .األكادیمي والمھني من الخبرات بالكم والمواصفات

جوة بین مناھج التعلیم المحاسبي وبین حاجات المھنة من المھارات المطلوبة الف .٢
  .من محاسبي الیوم والغد في الواقع العملي

  
  منھجیة البحث

  :في ضوء أھمیة البحث وفرضیتھ فقد تم استخدام المنھجین اآلتیین 
من لتحقیق ھدف البحث فقد تم االستعانة بالمراجعة المتاحة  : المنھج الوصفي. ١

  .رسائل جامعیة وكتب وبحوث ودوریات عربیة ذات فائدة في مجال البحث
تم تقییم التعلیم المحاسبي من خالل استمارة االستبیان التي  : المنھج التطبیقي. ٢

وزعت على عینة عشوائیة من المحاسبین والمدققین العاملین في الوحدات 
  .االقتصادیة والخدمیة في مدینة الموصل

  :یة تى ھدف البحث فقد تم تقسیمھ إلى المباحث االًووصوال إل
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  واقع التعلیم المحاسبي في العراق: المبحث األول 
  العالقة بین المھنة والتعلیم المحاسبي: المبحث الثاني 
  أسالیب االرتقاء بمستوى التعلیم المحاسبي: المبحث الثالث 
 المحاسبي الحالي في العراق الجانب التطبیقي وفیھ تم تقییم التعلیم: المبحث الرابع 

  ومدى قدرتھ على تلبیة االحتیاجات المھنیة
  
  

  واقع التعلیم المحاسبي في العراق
یھتم ھذا المبحث بعرض الدراسات المحاسبیة في العراق على مختلف المستویات 

  :وعلى النحو اآلتي
  أعدادیات التجارة  الدراسة المحاسبیة على مستوى -ًأوال

المحاسبیة في العراق على مستوى إعدادیة التجارة وتتمیز أنشأت الدراسة 
ووزارة التعلیم  وزارة التربیة( : باآلتياالعدادیةالدراسة المحاسبیة على مستوى 

  )العالي المناھج القطاعیة
عدد سنوات الدراسة ھي ثالث سنوات تشتمل على مواد محاسبیة وحاسبات . ١

د التي لھا عالقة غیر مباشرة  وعدد من الموا،إحصاءووریاضیات مالیة 
بالمحاسبة كالقانون التجاري واالقتصاد والمراسالت وإدارة المخازن ومبادئ 

 وعدد آخر من المواد في مجال الثقافة العامة كاللغة ،التسویق ومبادئ اإلدارة
 في تدریس المناھج نقص یالحظ ال١  ومن الملحق،العربیة واللغة اإلنكلیزیة

 حیث الیتم تدریسھا الحدیثة في استخدام الحاسوب واالنترنتالخاصة بالتقنیة 
  .على مستوى جمیع المراحل الدراسیة

  .یقبل في ھذه الدراسة خریجو الدراسة المتوسطة. ٢
  .اتذة بدرجة بكالوریوس أو أعلى من قبل أس في االعدادیاتمواد ھذه التدرس .٣
 الشھادة تؤھلھ للعمل في تجارة وھذه\ االعدادیة المھنیةتنتھي الدراسة بشھادة. ٤

ون محاسب ومن ثم الى امجال محاسبي بلقب كاتب حسابات قابل للترفیع الى مع
  .محاسب وحسب كفاءتھ في العمل

   الدراسة المحاسبیة على مستوى دبلوم معاھد فنیةً-ثانیا
  :من خصائص ھذه الدراسة اآلتي

  .افیةعدد سنوات الدراسة سنتان تتضمن مواد محاسبیة ومساعدة وثق .١
  . العلمي واألدبي والتجاريوعیقبل في ھذه الدراسة خریجو الثانویات للفر .٢
تدرس المواد المحاسبیة في ھذه الدراسة من قبل أساتذة من حملة شھادة  .٣

  .البكالوریوس أو الماجستیر أو الدكتوراه
تنتھي الدراسة بشھادة دبلوم محاسبة تؤھلھ للتقدم إلى دراسة البكالوریوس  .٤

من  والمنھاج الدراسي لھذه الدراسة موضح ض. المجال المحاسبيوالعمل في
 فمثال ال ، بعض المناھجالنقص في تدریسویظھر  ٢ ملحق البحث في الجدول

بیة التي ی ومادة المحاسبة الضر،یتم تدریس مادة القانون وخاصة القانون التجاري
 .لھما االثر الكبیر في تاھیل خریجي المعاھد

  المحاسبیة على مستوى البكالوریوس الدراسة ً-ثالثا
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  :تتمیز الدراسة المحاسبیة على مستوى البكالوریوس باآلتي
عدد سني الدراسة أربع سنوات تتضمن مواد محاسبیة ومواد مساعدة وثقافیة  .١

  .أخرىالى ومجموع المواد المحاسبیة تتزاید من سنة 
ً فضال عن  ،دبيیقبل في ھذه الدراسة خریجو الثانویات للفرعین العلمي واأل .٢

  .العشرة األوائل من خریجي المعاھد الفنیة قسم المحاسبة واعدادیات التجارة
تدرس المواد المحاسبیة في ھذه الدراسة من قبل أساتذة من حملة شھادة  .٣

  .الماجستیر أو الدكتوراه
تنتھي الدراسة بمنح الخریج شھادة بكالوریوس محاسبة تؤھلھ للتقدم إلى  .٤

یمیة ماجستیر ودكتوراه محاسبة والدراسات المھنیة دبلوم مراقبة الدراسات األكاد
  .حسابات ودبلوم محاسبة قانوني عربي

  
  المنھاج الدراسي

ھناك صورة للمنھاج الدراسي الموحد الواجب االتباع من قبل أقسام المحاسبة في 
وذلك في ملحق البحث في % ١٠بقبول تغیر ال یزید على كافة جامعات القطر 

  .٣ل الجدو
   الدراسات المحاسبیة األكادیمیة العلیاً-رابعا

  :تتضمن ھذه الدراسة اآلتي
تتمیز دراسة الماجستیر في المحاسبة : الدراسة المحاسبیة لدرجة الماجستیر  .أ 

  :باآلتي
% ٧٥مدة الدراسة ال تقل عن سنتین یدرس فیھا مواد محاسبیة بما ال یقل عن . ١

 فھي مساعدة لھا عالقة بالمحاسبة وتنتھي ھذه من المواد الدراسیة وما تبقى مواد
الدراسة بتقدیم أطروحة التخرج تناقش علنا من قبل أساتذة ذوي اختصاص في 

  .موضوع األطروحة التي یقدمھا
شروط القبول في ھذه الدراسة ھي أن یكون الطالب یحمل بكالوریوس محاسبة . ٢

في % ٦٥یقل عن  كما یجب أن یكون المرشح قد حصل على معدل ال ،فقط
دراسة البكالوریوس وأیضا یجب أن یكون قد اجتاز امتحان الكفاءة في اللغة 

  .اإلنكلیزیة والحاسبات
یدرس المواد المحاسبیة في ھذه الدراسة أساتذة من حملة الدكتوراه ومن حملة . ٣

الماجستیر محاسبة بدرجة علمیة على األقل أستاذ مساعد والمحاسبین القانونیین 
  .یس مادتي التدقیق ومراقبة الحسابات من الذین لھم خبرة تدریسیةلتدر

یمنح الخریج درجة الماجستیر محاسبة تخولھ التدریس على مستوى البكالوریوس . ٤
ابتداء ویمنح لقب مدرس مساعد قابل للترفیع إلى مدرس ثم أستاذ مساعد ثم 

لالزمة لكل درجة أستاذ إذا قضى المدة الالزمة لنیل كل درجة وقدم البحوث ا
كما أنھ یستطیع أن یعمل كمحاسب في العدید من المؤسسات وذلك لكونھ یمتلك 

  .خلفیة علمیة
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  المنھاج الدراسي

تتكون الدراسة من فصلین دراسیین نصف سنویة وعلى الطالب اجتیازھما بمعدل 
 یكلف بكتابة أطروحة التخرج علىو ،وبعد اجتیاز الطالب للفصلین بنجاح% ٧٠عام 

تناقش األطروحة من قبل . أن تنجز خالل ستة أشھر قابلة للتمدید إلى تسعة أشھر
لجنة متخصصة بموضوع األطروحة وتكون المناقشة علنیة، أما المواد التي تدرس 

  .٤خالل الفصلین النصف سنویة فھي مبینة ضمن ملحق البحث في الجدول 
  :دراسة فتقوم على اآلتيأما ھذه ال:  الدراسة المحاسبیة لدرجة الدكتوراه.ب
مدة الدراسة ال تقل عن ثالث سنوات والغالبیة العظمى من المواد التي تدرس .  ١

فیھا ھي المواد المحاسبیة وما تبقى فھي مواد مساعدة لھا عالقة بالمحاسبة 
وتنتھي الدراسة بتقدیم أطروحة تخرج تناقش علنا من قبل أساتذة ذوي 

  .لتي یقدمھااختصاص في موضوع األطروحة ا
شروط القبول في ھذه الدراسة ھي أن یكون الطالب یحمل الماجستیر محاسبة . ٢

  .فقط
یدرس المواد المحاسبیة في ھذه الدراسة أساتذة من حملة الدكتوراه محاسبة ومن . ٣

حملة الماجستیر محاسبة بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد ومن حملة شھادة 
تي التدقیق والرقابة من الذین لھم خبرة في التدقیق المحاسبة القانونیة لتدریس ماد
  .ومراقبة الحسابات والتدریس

فلسفة في المحاسبة تؤھلھ للتدریس في الجامعات یمنح الخریج درجة دكتوراه . ٤
والمعاھد العلیا بلقب مدرس وبأمكانھ ومن خالل نتاجھ العلمي ان یترقى الى 

 تمنح  وھي اعلى درجة علمیة ستاذیةدرجة استاذ مساعد وبعد ذلك الى درجة اال
   .ات العراقیةعفي الجام

  
  المنھاج الدراسي

تتكون الدراسة إما من فصلین أو ثالثة فصول نصف سنویة وعلى الطالب 
بعد اجتیاز الطالب للفصلین أو الثالثة بنجاح یكلف بكتابة % ٧٠اجتیازھا بمعدل عام 

تناقش . لتمدید الى سنة ونصفأطروحة التخرج على أن تنجز خالل سنة قابلة ل
. األطروحة من قبل لجنة متخصصة بموضوع األطروحة وتكون المناقشة علنیة

والمواد التي تدرس خالل الفصلین أو الثالثة فصول النصف سنویة ھي كما مبین 
 فصول فالمواد التي تدرس فیھا موضحة في ملحق ةفإذا كانت الدراسة ثالث. أدناه

  .٥البحث جدول 
ذا كانت المواد تدرس خالل فصلین فیتم تقسیمھا وتوزیعھا على فصلین أما إ
  .دراسیین

    الدراسات المحاسبیة المھنیة العلیاً-خامسا
  :تتكون من اآلتي

  المعھد العالي للمحاسبة. آ
  :تتمیز ھذه الدراسة باآلتي
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مدة الدراسة ال تقل عن ثالث سنوات یدرس فیھا مواد محاسبیة ومواد مساعدة  .١
عالقة بالمحاسبة وتنتھي الدراسة بتقدیم أطروحة تخرج تقیم من قبل أساتذة لھا 

  .ذوي اختصاص في موضوع األطروحة التي یقدمھا
شروط القبول في ھذه الدراسة ھي أن یكون الطالب یحمل بكالوریوس محاسبة  .٢

 في دراسة ٍ كما یجب أن یكون المرشح قد حصل على معدل عال،فقط
  . في المجال المحاسبي مدة ال تقل عن سنتین وقد عمل،البكالوریوس

یدرس المواد المحاسبیة في ھذه الدراسة أساتذة من حملة الدكتوراه محاسبة ومن  .٣
حملة الماجستیر محاسبة مع خدمة ال تقل عن عشر سنوات والمحاسبین 
القانونیین لتدریس مادتي التدقیق والرقابة المالیة من الذین لھم خبرة تدریسیة 

  .في العمل المحاسبيوخبرة 
اكثر من شھادة احداھا دبلوم مراقبة الحسابات اسوة بالذي كانت یمنح الخریج  .٤

كلیة االدارة واالقتصاد والثانیة شھادة المحاسبة القانونیة اسوة /تمنحھ جامعة بغداد
وھذه تخولھ ان یعمل كمراقب . بالتي یمنحھا المعھد العربي للمحاسبین القانونیین

 عن العمل كمدقق في دیوان الرقابة المالیة، كما تخولھ ھذه ًحسابات، فضال
الشھادة فتح مكتب تدقیق مستقل اما المواد التي تدرس خالل الثالث سنوات فھي 

  .٦موضحة ضمن ملحق البحث في الجدول 
  دراسة دبلوم محاسب قانوني عربي. ب

  :تتمیز دراسة دبلوم محاسب قانوني عربي باآلتي
 سنوات بعد البكالوریوس وتكون الدراسة سنویة والمواد ال عةاربمدة الدراسة  .١

تقل عن المواد التي تدرس في البالد المتقدمة من حیث عدد المواد في كل سنة 
كما یجب أن تتضمن الدراسة ممارسة العمل المحاسبي . وعدد الساعات لكل مادة

ھارة الالزمة وتحت إشراف محاسبین قانونیین لعدد من السنین یكفي الكتساب الم
  .إلتقان العمل المحاسبي

 ،یقوم بتدریس المواد المحاسبیة لھذه الدراسة أساتذة من حملة الدكتوراه محاسبة .٢
 في تدریس المحاسبة وممارسة العمل المحاسبي أو من حملة لھم ممارسةو

 أو ،الماجستیر محاسبة وممارسة في تدریس المحاسبة وممارسة العمل المحاسبي
المحاسبة القانونیة ممن لھم خبرة تدریسیة وممارسة العمل حملة شھادة 

 في ھنفسالمستوى  فيأما المواد األخرى المساعدة فیدرسھا أساتذة . المحاسبي
  .مجال تخصصھم

شروط القبول أن یكون المرشح حامل بكالوریوس محاسبة فقط وبمعدل عام على  .٣
ذا لم تكن لھ ممارسة وإ. ولھ ممارسة للعمل المحاسبي لعدة سنوات% ٦٠األقل 

 ال یمنح اذ ،عملیة للمحاسبة یكلف بالعمل المحاسبي أثناء الدراسة أو بعدھا
ّالشھادة إال بعد إتمام الممارسة الالزمة التي تكسبھ الخبرة واإلتقان للعمل 

  .المحاسبي وبإشراف محاسبین قانونیین
قیق والرقابة  وفتح تخولھ الشھادة التي یحصل علیھا بعد إتمامھ ھذه الدراسة التد .٤

  .مكتب تدقیق في أي قطر عربي واشغال أعلى األعمال المحاسبیة



  ]١٠٩ [العبیدي ودالل باشي والمعاضیديــــــ ــــــــــ... واقع التعلیم المحاسبي في العراق وأسالیب تطویره

 

  
  المنھاج الدراسي

مدة الدراسة ثالث سنوات وتكون الدراسة فیھا مسائیة لكي تعطي مجال للطلبة 
اشترطت على الطالب ممارسة العمل اذ  ،لممارسة العمل المحاسبي خالل النھار

 خمس سنوات منھا ثالث سنوات خالل الدراسة وسنتان المحاسبي لمدة ال تقل عن
بعد إكمال الدراسة على أن یكون منھا ثالثة سنوات في إحدى المؤسسات أو مكاتب 

 ٦٠ حددت درجة النجاح لكل مادة .التدقیق وتحت إشراف مراقب حسابات معترف بھ
 أما المنھاج الدراسي لھذه% ٦٥درجة على أن یحصل الطالب على معدل عام 

  .٧الدراسة فھو موضح ضمن ملحق البحث في الجدول 
   دراسة دبلوم محاسبة مھنیة متخصصةً-سادسا

من الممكن فتح دراسة دبلوم محاسبة في أي مجال محاسبي متخصص مدتھ سنة 
من ھذه الدراسات دبلوم محاسبة . أو سنتان بعد البكالوریوس حسب الحاجة إلیھا

 الشاوي،( ي المنھاج الدراسي لكل منھاأتما ی وفی.الكلفة ودبلوم المحاسبة الضریبیة
١١٧-  ١١٥، ٢٠٠١(  

  دراسة دبلوم محاسبة الكلفة. أ
  تتكون الدراسة من فصلین دراسیین نصف سنوي، في بدایة النصف الثاني. ١

یبدأ الطالب في التدریب في قسم محاسبة لمشروع صناعي من شركات القطاع 
 ،ب عنھا أطروحة التخرج بإشراف أحد األساتذة ومن ثم یختار مشكلة بحث یكت،العام
 أما المواد ،تقیم في نھایة السنة من قبل أساتذة مختصین في موضوع األطروحةو

الدراسیة التي تدرس على أحد الفصلین فھي موضحة ضمن ملحق البحث في الجدول 
٨.  

  دراسة دبلوم المحاسبة الضریبیة. ب
  المنھاج الدراسي

في بدایة النصف الثاني یبدأ . ین دراسیین نصف سنويتتكون الدراسة من فصل
 ومن ثم یختار مشكلة بحث یكتب عنھا ،الطالب في التدریب في الدوائر الضریبیة
تقیم من قبل أساتذة مختصین في موضوع و ،أطروحة وتحت إشراف أحد التدریسیین

لبحث في أما المواد التي تدرس على أمد الفصلین فھي مبینة ضمن ملحق ا. أطروحتھ
  .٩الجدول 

  
  

 العالقة بین المھنة والتعلیم
یرتبط التعلیم المحاسبي بالواقع العملي في بناء المھارات المھنیة للطلبة وذلك 

 حل علىریة في التدریس عن طریق تدریب الطلبة ظباستخدام االسالیب العلمیة والن
لجوانب التطبیقیة في المسائل التطبیقیة والعملیة والتدریب الصیفي والزام الطلبة با

 كل ھذا سیسھم في اعداد تخرج،بحوث الالتي تتناولھا حل المشاكل المحاسبیة 
  .محاسب المستقبل الذي یتمتع بالمواصفات المطلوبة منھ
  :أما عالقة التعلیم بالمھنة یمكن أن تقسم إلى شطرین 
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ات المطلوبة  مدى قدرة التعلیم المحاسبي على إعطاء محاسب المستقبل المھار:األول
  .فیھ

تركیز عنصر التعلیم على تلبیة االحتیاجات المھنیة المحاسبیة بالكم الالزم من : الثاني
 وبعبارة أخرى قدرة المؤسسات التعلیمیة ،)محاسب المستقبل(الخریجین 

المحاسبیة على توفیر كادر محاسبي بالمواصفات المطلوبة وبالكم المطلوب 
ى عل ویمكن تقسیم ھذا الدور ،رجة من درجاتھًوفقا للسلم الوظیفي ولكل د

  :شطرین 
  .رة تلك المؤسسات على تلبیة االحتیاجات المھنیة المحلیة بالكم یرتبط بمقد:األول 
 یرتبط بمقدرة تلك المؤسسات على تلبیة االحتیاجات المھنیة الدولیة بالكم في :الثاني 

راقي القدرة على سوق العمل الدولي ومستوى مواصفات یمنح المحاسب الع
 في سوق العمل والتحول إلى جزء ال یتجزأ منھ في ظل  وجودهإثبات

 وھذا ینقلنا إلى مواجھة حرب احتكار المھنة وإلى منظور .المنافسة الدولیة
  .المھنة من زاویة العولمة

ًفإذا انتقلنا إلي مناقشة الشطر األولى فیجب علینا أوال تحدید ما ھي المواصفات 
 ،فرھا في محاسب الغد لغرض تقییم دور التعلیم المحاسبي في توفیرھااوالمطلوب ت
 تختلف تلك المواصفات من اذ ، ربط تلك المواصفات بالسلم الوظیفيًفضال عن

 خاصة في ضوء االحتیاجات الكمیة في السوق المحلي للعمل ،درجة إلى أخرى
ائمین بالعمل وما ھذا النوع من المواصفات على رأي القسوف یعتمد و ،المحاسبي

  .ھي االحتیاجات والمواصفات من وجھة نظرھم
فرھا في اوبصورة عامة یمكن مناقشة وتحدید أھم المواصفات التي یجب تو

  :اآلتي بمحاسب الغد في ضوء متطلبات سوق العمل الذي یمكن تحدیده 
  سوق العمل األكادیمي. ١

وفیر كادر عمل أكادیمي ویشیر إلى قدرة المؤسسات التعلیمیة المحاسبیة على ت
 ویعد ھذا الجزء من أھم المتطلبات التي یجب ،یشتغل في حقل التدریس المحاسب

ألن طالب الیوم قد یصبح ،  توفرھا وبمواصفات خاصة انعلى المؤسسات التعلیمیة
  .معلم الغد

وإذا ما نظرنا إلى ھذا األمر نظرة اعمق سنالحظ إن تلبیة احتیاجات سوق العمل 
مي من خالل المؤسسات التعلیمیة ذاتھا بمثابة اآللة التي تضمن استمراریة األكادی

ًدیمومة عملھا من خالل تغذیة نفسھا بجزء من طاقتھا اإلنتاجیة بدال من االعتماد 
ًقد أصبح ھذا األمر جلیا وواضحا في واقعنا ل وً،على طاقة أخرى قد ال تتوفر مستقبال ً

 وما ترتب علیھا من عدوان على ١٩٩٠ي من آب  بعد أحداث الثانوالسیماالعراقي 
 ،ً العربي واألجنبي الذي كان متواجدا حینھاي غادر معظم الكادر التعلیماذ ،العراق

ًفضال عن مغادرة معظم أفراد الكادر العراقي ذاتھ وأصبحت األقسام خالیة من 
كفاءات علمیة الرغم من وجود على  ،الكفاءات العلمیة العالیة كحملة شھادة الدكتوراه

 ففي العام الدراسي ،بدرجة ماجستیر حاصلة على الترفیع لغایة لقب أستاذ مساعد
 كان عدد حملة شھادة الدكتوراه في المحاسبة في كلیة اإلدارة واالقتصاد ٩٥/٩٦
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 وأصبحوا ثالثة وغادر أخر ًا وبعد ذلك ازداد العدد واحد،ن فقطیجامعة الموصل اثن
 فبات عدد حملة شھادة الدكتوراه في جامعة ٢٠٠٢ن في العام  واآل،فبقي العدد اثنان

 إن عدد حملة شھادة الماجستیر ذوي الخبرة وحملة ًفضال عن ،الموصل واحد فقط
ًاللقب العلمي محدودة أیضا ال تتجاوز العدد عشرة ویمكن تحدید عدد الكادر 

 العلمیة من  وفق األلقاب علىالتدریسي في اختصاص المحاسبة في جامعة الموصل
   :)١(اآلتيبالشكل  و١ الجدول فيحملة شھادة الماجستیر 

  
  ١الجدول 

  إجمالي  أستاذ  أستاذ مساعد  مدرس  مدرس مساعد
  ٢٠  ال یوجد  ٦  ٦  ٨

  
نالحظ أن األعداد المشار ألیھا تعد غیر كافیة في ظل االحتیاجات المتزایدة في 

 المحاسبي توسع بشكل كبیر جامعة الموصل خاصة إن العبء الذي یتحملھ الكادر
 الدراسة ًفضال عن ،لیشمل التدریس في الدراسات العلیا بشقیھا الماجستیر والدكتوراه

المسائیة والمعھد العربي للمحاسب القانوني والكلیات األھلیة باإلضافة إلى إعداد 
 الطلبة المتزاید في أقسام المحاسبة التي تضیف المزید من العبء على كاھل الكادر

 یوضح إعداد الطلبة والتدریسین على المالك والنسبة بینھم في ٢التدریسي والجدول 
   :)٢(كلیات اإلدارة واالقتصاد في العراق في قسم المحاسبة

  
  
  
  

  ٢الجدول 
أعداد الطلبة في أقسام المحاسبة في جامعات العراق وإعداد التدریسیون على 

  المالك والنسبة بین كل منھم
  النسبة  إعداد التدریسیون  عداد الطلبةإ  اسم الجامعة

  ١:٥٣  ١٦  ٨٤٢  بغداد
  ١:٤٢  ١٥  ٦٢٦  المستنصریة

  ١:٨٨  ٥  ٤٤١  القادسیة
  ١:٤٩  ١٤  ٦٨٥  بصرةال

  ١:٦٧  ٦  ٤٠١  الكوفة
  ١:٣٨  ١٨  ٦٧٨  الموصل
  ١:٥٠  ٧٤  ٣٦٧٣  المجموع

  
نالحظ من خالل الجدول العبء الملقى على الكادر التدریسي المحاسبي خاصة 

 وبالتأكید یؤثر ھذا العبء ،امعتي القادسیة والكوفة والتي كانت تمثل أعلى نسبةفي ج
                                           

  .التخطیط والمتابعة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل ) ١(
د من ًالجدول من إعداد الباحث اعتمادا على دراسة خاصة لتطویر البرامج الدراسیة لكلیات اإلدارة واالقتصا) ٢(

   .٢٠٠٠/٢٠٠١العام 
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 مما یعني أن تلبیة االحتیاجات السوقیة المتزایدة ،على العملیة التعلیمیة وانسیابیتھا
 إحدى ت أشاراذالتي جعلت الكثیر من الطالب یقبلون على أقسام المحاسبة 

إلى أن حاجة السوق الماسة إلى محاسبین ) ٢٠٠٢،٢٥ النوایسة وعتیق،( الدراسات
 دوافع التحاق الطلبة بأقسام المحاسبة في الجامعة األھلیة لعدم ىمؤھلین كانت أحد

  .إتاحة الفرصة لھا في الجامعات الحكومیة
ن إلى أقطار الوطن العربي ضمن سلم تلبیة یكما ویدخل موضوع إعارة التدریسی

 بلغ عدد المرات التي اذ ،علیم المحاسبي العراقي فیھااالحتیاجات الدولیة ومساھمة الت
 وعدد ،سافر فیھا تدریسیون عراقیون إلى الوطن العربي لتلبیة االحتیاجات الدراسیة

) ١١ (٢٠٠٢-٩٧ن على مدى خمس سنوات خالل الفترة من یھؤالء التدریسی
ًفضال فة تدریسي بمعدل مرة إلى ثالثة على األقل لكل تدریسي بألقاب علمیة مختل

 إلى عدد العراقیین من أعضاء الھیئة التدریسیة العاملین في الوطن العربي في عن
 من )*( بلغ عدد من غادراذ ،اختصاص المحاسبة والذین غادروا على فترات مختلفة

 من حملة شھادة الدكتوراه في المحاسبة خالل الفترة ٤ من ضمنھم ٨مدینة الموصل 
  .٢٠٠٢-٩٦من 

 المؤسسات التعلیمیة على توفیر الكوادر من أعضاء الھیئة  قدرةوالیرتبط
 أعضاء الھیئة التدریسیة المطلوبة ًبل یرتبط ایضا بكفاءةالتدریسیة بالكم فقط بل 

  :یة تالفھناك حاجة إلى تدریسي تتوفر فیھ المواصفات ا
  .القدرة على توصیل المعلومات المحاسبیة إلى ذھن الطالب بأبسط صورة ممكنة. أ
القدرة على ربط الواقع العملي بالواقع العلمي وتحویل نظرة الطالب من التلقین . ب

  .إلى القدرة على التحلیل والتنبؤ
  .الثقة بالنفس والحضور العلمي واألدبي في إدارة القاعة الدراسیة. ت
  .االلتزام المھني ودقة المواعید. ث
  .والعملیةامتالك القدرة على تطویر نفسھ بنفسھ من الناحیة . ج
 فیما یتعلق باحترام الذات والسیماامتالك الحس التربوي المالزم لعملیة التعلیم . ح

 النابع من عالقة الطالب بأستاذه باعتباره األب الثاني يالبشریة والتوجیھ األسر
  .في میدان التعلیم

نالحظ ھذه الصفات ذات اثر كبیر ومھم في عملیة التعلیم بصورة عامة والتعلیم 
لمحاسبي بصورة خاصة حیث معظم الطالب یتأثرون باالنطباع الذي یتركھ ا

ًالتدریسي لدیھم ال بل إن البعض قد یعمل على تقلیده تقلیدا تلقائیا لشدة تأثره باألستاذ  ً
 من حیث العلم واللیاقة ھنفس ىمستوالواحترامھ لھ بحیث یطمح أن یصبح في 

  .واألخالق
  سوق العمل المھني المحاسبي. ٢

ویشیر إلى قدرة المؤسسات التعلیمیة على توفیر كادر عمل مھني بالكم یعمل في 
حقول المھنة المحاسبیة بدرجاتھا الوظیفیة المختلفة ویرتبط ھذا اآلمر بسلم العمل 

                                           
  .ن وواقع مما شاھده الباحث) *(
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ً یتم تقسیم احتیاجات السوق العملي طبقا للدرجات اذ ،الوظیفي المھني المحاسبي
  : في واقع الحال إلى اآلتي الوظیفیة والتخصصات المھنیة وتقسم

  .المحاسبین باختالف درجاتھم الوظیفیة. أ
  .المدققین باختالف درجاتھم الوظیفیة وحسب عالقتھم بسوق العمل. ب
  .المحاسبین القانونیین. ت
 في حقول االستشارات والسیمامقدمي الخدمات االستشاریة المحاسبیة والمالیة . ث

  .واإلداریةالضریبیة والتكالیف المحاسبیة 
   نوالمحاسب. آ

  یتم تقسیمھ حسب السلم الوظیفي اآلتيو
  كاتب حسابات -
  ١معاون محاسب درجة  -
  ٢معاون محاسب درجة  -

  محاسب 
  محاسب اقدم 

  مدیر حسابات 
  

  نوالمدقق. ب
   مدیر تدقیق-   مدقق اقدم-   مدقق-   معاون مدقق-

  نون القانونیوالمحاسب. ت
  ذو مؤھل محلي -
  ذو مؤھل عالمي -

  دم الخدمات االستشاریةمق. ث
  خبیر ضریبي -
  خبیر في مجال التكالیف -
  خبیر عملیة اإلدارة والتحلیل المالي -
  خبیر المحاسبة المصرفیة -

إن تلبیة سلم االحتیاجات الوظیفیة المھنیة كمیا یتطلب التركیز على عنصر 
  ویبدأ ذلك من إعدادیة التجارة،المخرجات في أقسام المحاسبة وتوجھاتھا المھنیة

 ،درجة كاتب حسابات قابل للترقیة إلى الدرجات األخرىالى  ًاوالتي توفر كادر
ً غیر أن المخرجات الجامعیة غالبا ما توفر مخرجات تبدأ من ،وكذلك بالنسبة للمعھد

ًدرجة معاون محاسب وصعودا ویكون تدرج الخریج الجامعي في السلم الوظیفي 
ًواجھھ حالیا تغیر أن االحتیاج األھم الذي  ،اكبر من أقرانھ من حملة الشھادة األدنى

مع زیادة التوجھات والسیما  ھو مراقبو الحساباتسوق العمل المحاسبي في العراق 
المحاسبیة من قبل الدوائر المعنیة خاصة الھیئة العامة للضرائب وقراراتھا حول 

لمحاسبین حیث أن إعداد ا، اإلقرارات الذاتیة ومصادقة المحاسبین المجازین علیھا
   :)١( على مستوى القطر بلغت كاآلتي٢٠٠٢المجازین لغایة العام 

  ٥٩مراقب حسابات صنف أول   
  ٥٢مراقب حسابات صنف ثاني  
  ١٠مراقب حسابات صنف ثالث  

  ١٢١        وع ـالمجم
                                           

  .حصل الباحث على ھذه األعداد من خالل نقابة المحاسبین في الموصل )  ١(
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 فقط من المجموع الكلي ٣ویبلغ عدد المحاسبین المجازین في مدینة الموصل 
  .وھذا عدد غیر كافٍ

من حیث المواصفات في المجال المھني ھناك جملة من التحدیات التي أما 
فرضت وتفرض على واقع المحاسبي المھني خاصة في الظروف الراھنة مما تجعل 
عملیة تحدید المواصفات المطلوبة في محاسب الیوم والغد تدخل في مجاالت عدیدة 

  ):٣٨ ،١٩٩٦قال،م( المواصفات السلوكیة والتي حددھا البعض باآلتيًفضال عن
  .القدرة على التنبؤ بالمشاكل التجاریة والمحاسبیة .١
  .توفیر الحلول البدیلة لھذه المشاكل .٢
  .جعل ھذه الحلول متاحة للفرقاء المعنیین .٣
القدرة على العمل ضمن المجموعة والقدرة على األشراف على اآلخرین وخلق  .٤

  .روح الوقایة لدیھم
مجال التحلیل واالتصال والمشورة تزوید المحاسب بمھارات عالیة في (( .٥

ًوالنصائح بتعمیق نظرة المجتمع إلى المحاسب كاستشاري بدال من معد 
خاصة وان أھمیة الوظائف المحاسبیة الروتینیة ) ١٨ ،١٩٩٧مطر،))(بیانات

 التكنولوجي وأشار البعض إلى مواصفات محاسب لتقدمسوف تتضاءل بسبب ا
  )٢٢ ،١٩٩٩حسین، :(المستقبل وما ھو مطلوب منھ باآلتي

أن یكون لدیھ القدرة على إعداد تقاریر تتفق مع مفاھیم وممارسات المحاسبین في  .١
 القدرة على أن یتماشى مع الفكر العالمي في أسلوب من ثمدول العالم األخرى و

  .معالجة لألمور المحاسبیة
  .ثة في مجال التكنولوجیایالقدرة على مواكبة التطورات الحد .٢
تطویر خدماتھ التي یقدمھا بحیث تمتد إلى الخدمات االستشاریة في القدرة على  .٣

  .مجال إعادة والتنظیم والدراسات واالستشارة المالیة ومخطط العمل
االحتكاك بالمؤسسات الدولیة المھتمة بالمھنة وبما تصدره من نشرات منظمة  .٤

  .وحضور مؤتمرات وندوات وتبادل الخبرات مع اآلخرین
ریب العنایة الكافیة لتدریب كوادرھم ووضع مخطط لھذا إعطاء موضوع التد .٥

 وربط ذلك بالترقیات والحوافز ،ھ حجر األساس في تطویر أعمالھموصفالتدریب ب
  .مع تخصیص الموازنات المالیة للتدریب

ھا من المھن ذات البعد اإلنساني واالجتماعي عدالوعي األخالقي بالمھنة و .٦
 بأن مخالفة المعاییر األخالقیة لھا ال یقل عن واالقتصادي بحیث یكون ھناك إدراك

  .مخالفة الطبیب لضمیره المھني
ویدخل ضمن المواصفات التي تلبي االحتیاجات الدولیة توفیر محاسبین 

  وقد حدد البعض،وفق المواصفات العالمیةعلى بمواصفات تلبي االحتیاجات الدولیة 
 لعملیة التعلیم الجامعي ھذه المواصفات من خالل انتقاده) ٣ ،١٩٩٦دھمش،(

من المشاكل التي یواجھھا التعلیم الجامعي قلة االھتمام المعطى (المحاسبي بقولھ 
عقالني وحل المشاكل والتفكیر الللمھارات الكتابیة واالتصال والتحلیل المنطقي و

الناقد الھادف والحكم والتقدیر الشخصي الموزون والتدریب القیادي والمھارات 
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ًباإلقناع والتحفیز والمساومة والمھارات االستشاریة خصوصا وان التغیرات المتعلقة 
التي طرأت على ھیكلیة الشركات المساھمة واإلدارات المشاركة ومجموعة 
الموظفین الذین یعملون كفریق واحد فیھا یتطلب من خریج المحاسبة القدرة على 

ت وحجة اإلقناع والعمل ضمن القیادة وتحفیز اآلخرین والتفاوض والقیام باالستشارا
  ).المجموعة الواحدة والتكیف حسب األوضاع والظروف التي یواجھونھا

اآلخر ربط بین عملیة التعلیم  )١٣، ١٩٩٢، جرجیس( البل أن البعض
والمھارات المھنیة والمواصفات التي یجب أن یعمل التعلیم على توفیرھا في 

لمحاسبة في الجامعات ورجال األعمال الخرجین وإلى أھمیة اشتراك رؤساء دوائر ا
  :ًفي صیاغة أھداف ھذا البرنامج لیكون قادرا على إعداد الخریجین لیكونوا 

  نین جیدیمواطن. ١
  نیرجال أعمال جید. ٢
  نین جیدیمحاسب. ٣

ویجب أن تركز مناھج التدریس في الجامعة على تزوید الطالب بالمھارات 
  :والخبرات األساسیة األربعة اآلتیة

  مھارات االتصال .١
  المھارات المحاسبیة .٢
  مھارات األعمال اإلداریة .٣
  مھارات العالقات الشخصیة .٤
  
  

  أسالیب االرتقاء بمستوى التعلیم المحاسبي
وتجھیز المعلومات ًلم تعد المحاسبة نظاما لمسك الدفاتر موجھ لحمایة المالكین 

ً بل شھدت انقالبا واسعا في ظل المتغیرالمالیة لمن یحتاحھا ات الدولیة والمستجدات ً
ولالرتقاء بمھنة ، الحدیثة وأتساع قاعدة البیانات المحاسبیة وتقدم تكنولوجیا االتصال

تلبیة احتیاجات ھذه المھنة كان البد من العمل على تطویر التعلیم والمحاسبة 
ج المحاسبي وإعادة الھیكلیة سواء للبنیة التدریسیة أو الخطط الدراسیة المتمثلة بالمناھ

 التدریب المیداني العملي وھذا مما سینعكس آثره على توفیر ًفضال عنالدراسیة 
ولرفع مستوى التعلیم ، الكوادر المحاسبیة القادرة على تلبیة احتیاجات ھذه المھنة

  )٣ ،١٩٩٨مطر،: (المحاسبي ھناك العدید من األسالیب منھا 
قلیدي الذي یتمحور حول حشو تغییر أھداف التعلیم وذلك بتحویلھا من الشكل الت.  ١

ذھن الطلبة بالمعلومات إلى شكل أخر یتمحور حول إعداد خریج لھ من القدرات 
  .ًوالمؤھالت والخبرات ما یجعلھ قادرا باستمرار على تعلیم نفسھ بنفسھ

إحداث تغییر نوعي في كل من أسالیب التقییم التي یتبعھا أعضاء ھیئة التدریس .  ٢
خ التدریس السائد في قاعة المحاضرة إلى المناخ السائدة في وفي اتجاه یقرب منا

بیئة العمل وبكیفیة یصبح االمتحان معھا أداة فعالة لتحفیز ذھن الطلبة على 
ً وذلك بدال ،ًالتفكیر العلمي ومواجھة المشاكل تمھیدا لتطویر الحلول المناسبة لھا

  .من تكریس دوره التقلیدي كمستقبل للمعلومات
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یز في عملیة التعلیم على التفكیر التحلیل والمفاھیمي القائم على أساس الترك.  ٣
ً فضال عن اكتساب معارف متعمقة في المجاالت المتخصصة ،المعاییر المھنیة

للمحاسبة وخاصة في تحدید المشاكل والتماس الفرص والبحث عن المعلومات 
 على منطق قوي المرغوبة وتحلیل وتفسیر المعلومات للتوصل إلى نتیجة تستند
 ومن ثم التحول ،ًمن البدائل بدال من التركیز على مسك الدفاتر الیومیة والحفظ

  .ًإلى تطویر مھاراتھ مدى الحیاة بدال من المھارات الوقتیة
تحقیق ھذه األسالیب لالرتقاء بمستوى التعلیم المحاسبي یجب اتباع الى ًووصوال 

 مراحل تدریس المحاسبة والتي تتمثل مجموعة من األسس العلمیة في كل مرحلة من
  )١٠٦ ،٢٠٠١الشاوي،(بالخطوات اآلتیة

  .تثبیت المواصفات المطلوبة الواجب توفرھا في خریج تلك الدراسة. ١
وضع المناھج الدراسیة التي تؤھل الدارس للمواصفات المطلوبة یضمن ذلك عدد . ٢

ومفردات كل مادة سني الدراسة وعدد المواد الدراسیة لكل سنة وعدد ساعات 
  .دراسیة

تثبیت المواصفات المطلوبة لمن یقبل في تلك الدراسة والتي یجب ان تضمنھا . ٣
  .شروط القبول لتلك الدراسة عادة

تثبیت مؤھالت األساتذة الذین سیقومون بتدریس المناھج الدراسیة المقررة لتلك . ٤
  .الدراسة

 واالمتیازات التي ستمنح لھ تثبیت الشھادة التي سیحملھا الخریج والحقوق. ٥
 ،بموجبھا واألعمال التي یمكن أن یقوم بھا والدراسة التالیة التي تؤھلھا الشھادة

سھلة في بیئة بالمھمة الوعلیھ نجد أن عملیة النھوض بالتعلیم المحاسبي لیست 
، كافة الیوم المتغیرة باستمرار وفي مجاالت الحیاة االقتصادیة والصناعیة والتقنیة

ة على المناھج مج تعلیمي شامل یرتكز بصورة رئیسا یتطلب وضع برنامم
الدراسیة وأسالیب وطرق تدریسھا مما یزود الطالب بالمھارات المحاسبیة المھنیة 
ًالمطلوبة منھ مستقبال وعلیھ فأن أھم القضایا التي یجب ان یرتكز علیھا البرنامج 

  ):١٥ ،١٩٩٤مقال،(التعلیمي ھي 

والتماس الفرص والبحث ،  القدرة على تحدید المشاكلفيیة التعلیم أن تتركز عمل. ١
عن المعلومات المرغوبة وتحلیل وتفسیر المعلومات والتوصل إلى نتیجة تستند 

  .إلى منطق قوي من البدائل الممكنة
یتعین على الطلبة أن یكونوا مشاركین نشیطین في عملیة التعلیم ولیسوا متلقین .  ٢

 وینبغي أن یحددوا ویحلوا المشاكل الطارئة التي تحتاج إلى ،تسلبیین للمعلوما
طة العمل في أوساط العمل ااستخدام مصادر معلومات متعددة وینبغي التعلم بوس

  .المختلفة
ینبغي تدریس المناھج التي توسع وتفرز االتصال األساسي باستخدام المھارات .  ٣

زھم یحفتى تدریب المعلمین والذھنیة والمشتركة بین األشخاص ویحتاج ھذا إل
  .على استخدام المناھج والطرق التكنولوجیة الحدیثة في التدریس
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تم علیھا بناء التعلیم المستمر بما یینبغي أن ینشئ برنامج التعلیم قاعدة یمكن أن .  ٤
یضع المبادئ األساسیة للمحاسبة والمقدرة على تطبیقھا وتكیفھا بما یالئم 

  .ًث تكون أساسا بالنسبة للتعلیم طوال الحیاة بحی،احتیاجات المھنة
زالت غیر قادرة على إعداد ماومما ال شك فیھ إن المناھج الدراسیة للمحاسبة 

 ،في مجال المھنة كافةوتأھیل طالب المحاسبة بالمعلومات والمھارات المطلوبة منھ 
حاسبة  خطط ومحتویات المناھج التعلیمیة للمعلىوعلیھ البد من إدخال تعدیالت 

ًعلى نحو یتضمن تركیزا على الجوانب الفنیة المحاسبیة وتطبیقاتھا في الحیاة 
 عالوة على عدد من المھارات وسلوكیات المھنة بحیث تركز ھذه الخطط ،العملیة

  :على الجوانب اآلتیة 
إن التعلیم العام یساعد المتخصصین في المحاسبة على التعامل  : التعلیم العام .١

 وینبغي أن ،المھنة والمجتمع في مجموعات األشخاص المختلفةالمتبادل بین 
ًما لتدفق األفكار واألحداث في التاریخ والثقافات یتشتمل ھذه المعارف العامة تقی

والقوى االجتماعیة والسیاسیة المختلفة في عالم الیوم وفھم واسع للریاضیات 
  .واالقتصاد

 لذا یجب ،أعمال في المقام األولیعد المحاسب رجل  : تعلیم المھارات اإلداریة .٢
 أنشطة فيًأن یكون متفھما للقوى االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تؤثر 

وأھداف المنظمات العامة أو الخاصة سواء كانت ھادفة لتحقیق الربح آم ال وبما 
یمكنھ من استخدام األسالیب الالزمة لتوجیھ اإلدارة في اتخاذ القرارات اإلداریة 

، المالیة، مواد االقتصاد(سلیمة لذا یجب أن تضمن ثلث المناھج الدراسیة ال
وھذه المواد یجب أن تكون ) التسویق واألعمال الدولیة، اإلدارة، اإلحصاء

مصحوبة بفھم قوي للمفاھیم المحاسبیة التي تحتاجھا الدولة لتحقیق تطورھا 
  .االقتصادي

في المھارات المحاسبیة العامة ال یعني إن إعداد الطالب : التعلیم المحاسبي العام .٣
ًأبدا كثرة مواد المحاسبة في منھاج تدریس المحاسبة وإنما یجب التركیز على 
تطویر قدرات الطالب في التفكیر واستخدام المھارات والطرق المبتكرة في حل 

ً مدى الحیاة بدال من المھارات الوقتیة المباشرة ھ الذي ستواجھ.المسائل المختلفة
 وعلیھ فأن المدخل الحدیث ، لھالقائمة على حفظ القیود المحاسبیة دون فھم وافٍا

  )٨، ١٩٩٨الراشد،(في التعلیم المحاسبي العام یجب أن یقوم على 
  .تناول قضایا عامة في التعلیم المحاسبي وبیئة األعمال والمعارف الفنیة  . أ
داریة ونظم تكامل كبیر بین المفردات المحاسبیة كالضرائب والمحاسبة اإل  . ب

  .المعلومات والمراجعة
ًزیادة االھتمام في حل المسائل المعقدة التي یتطلب عمقا في التحلیل كالحاالت   . ت

  .العملیة
  .)التعلم الذاتي(اھتمام بالتعلیم بالتعلم   . ث
  .اعتراف بأھداف أكثر للتعلم المحاسبي منھا التعلم للغرض المھني  . ج
لوكیات من خالل التقدیم والعروض زیادة االھتمام بالشخصیة والمھارات والس  . ح

  .الجماعیة
  .مشاركة الطالب في التعلم من خالل اإلبداع والتعلم الذاتي  . خ
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  .إدخال الوسائل الطبیة ونظم المعلومات في المناھج التعلیمیة المحاسبیة  . د
تناول المقررات االبتدائیة للمحاسبة التنمویة ودورھا في المجتمع وبیئة   . ذ

 اتخاذ القرارات عالوة على تناول الجوانب الحالیة األعمال ودورھا في عملیة
  .والدورة المحاسبیة

  التعلیم المحاسبي المتخصص. ٤
 من الممارسات ًا واسعًاینبغي أن یتناول التعلیم المحاسبي المتخصص نطاق

 وأن یكون تلقي البرنامج المتخصص فقط للحصول على معارف ،المھنیة السائدة
 وعلیھ یكون تدریسھ في مرحلة ما بعد ، عامةمحاسبیة وتنظیمیة وتجاریة

 ویمكن أن تشمل البرامج المحاسبیة ،البكالوریوس عن طریق التعلیم المستمر
المتخصصة دراسة متقدمة في المحاسبة المالیة والمحاسبة اإلداریة والضرائب ونظم 

دفة المعلومات ومراجعة الحسابات وممارسة الھیئات الحكومیة والھیئات غیر المستھ
للربح والھیئات الدولیة ویجب أن یتدخل التعلیم المھني المستمر بصورة كبیرة مع 

  .التعلیم المحاسبي المتخصص الذي تقدمھ الجامعات
وإذا رجعنا إلى الدراسة المحاسبیة على مستوى البكالوریوس في العراق نجد بأن 

 على مستوى تافظالمناھج الموحدة بین األقسام المحاسبیة في جامعات القطر قد ح
 سمح ألي ھنفسالوقت متماثل ومتقارب من المستوى العلمي بین الجامعات وفي 

طالب في االنتقال من جامعة إلى أخرى بسھولة وتبین إن عدد المواد الدراسیة 
 مادة محاسبیة أي بنسبة ١٨لألربع سنوات للمنھج الموحد اثنان وثالثون مادة منھا 

% ١٣وأربع مواد ثقافة عامة أي بنسبة % ٣١نسبة وعشر مواد مساعدة أي ب% ٥٦
  .ًوعلیھ فأن المنھاج الدراسي جید جدا من الناحیة النظریة

ًزال قاصرا وان التعلیم المحاسبي مطالب ماأما من الناحیة التطبیقیة فأن 
بالموازنة بین التقدم العلمي والمكونات العلمیة والتطبیقات العلمیة في البرنامج 

ٍ سواء وعلیھ یجب صیاغة المناھج المحاسبي وب قالب یخدم المتعلم والمھنة على حد
 مثل القدرة على التعلیم ة،التعلیمیة المحاسبیة بحیث ترتبط بالمھارات المھنیة المطلوب

واالتصال والعمل بفاعلیة مع اآلخرین واالعتماد على المعاییر المحفوظة بالذاكرة 
 كما یجب التركیز على ً، مستقبالھ قد تواجھلتمكنھ من استنباط حلول لمشاكل كبیرة

التقنیات الحدیثة ووسائل االتصال وأنظمة الحاسوب وكیفیة التعامل معھا وبیان أثرھا 
  .على ممارسة المھنة وممارسة األعمال على النطاق القطري والعالمي

وان نجاح ھذا البرنامج التعلیمي سیعتمد بصورة كبیرة على البرامج التدریبیة 
 ، المختلفةاتعومستمرة لطلبة المحاسبة أثناء مدة التعلیم بحیث تركز على الموضال

 ًفضال عنكعملیات التحلیل والرقابة والتدقیق واألسالیب المختلفة في بیئة الحاسوب 
 مع فاق وذلك من خالل اإلت،العمل على تدریب طلبة المحاسبة على الممارسة المھنیة

ین الطلبة على التعرف على الواقع العملي وصعوباتھ عدد المؤسسات المھنیة وبما یع
ویحاول ان یفكر في إیجاد الحلول المنطقیة من خالل االستفادة من المناھج النظریة 

قتصر على طالب ت ویمكن القول ان تنمیة الخبرات المھنیة یجب أن ال .التي تعلمھا
 قدراتھم ًفضال عن لعمل على تطویر قدراتھم العملیة والمھنیةا وإنما ،المحاسبة
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العلمیة ومن الوسائل العملیة لممارسة المھنة لحملة الشھادات العلیا الدكتوراه 
والماجستیر حق السماح لھم بالتدقیق والتصدیق على الحسابات الختامیة والمیزانیة 

 كما یجب العمل على توثیق التعاون بینھم وبین جمعیات المحاسبین ،العمومیة
والمھنیة في مجال المحاسبة وتشكیل لجان متخصصة في ھذه والمراكز الفرعیة 

الجھات المختلفة لألشراف على حركة التألیف والترجمة للكتب والمراجع المحاسبیة 
ومد قنوات االتصال لنقل كل ما ھو جدید من تدریس المحاسبة ال بل تطویره لتتمكن 

ًمن مواكبة العالم علمیا وعملیا ً.  
  

  
  الجانب التطبیقي

 دراسة مدى ًفضال عنف ھذا المبحث إلى التعرف على عینة البحث ووصفھا یھد
تلبیة التعلیم المحاسبي في العراق لالحتیاجات المھنیة وذلك من خالل إعداد استمارة 

  :وعلیھ فقد تناول ھذا المبحث اآلتي ، استبیان
  .وصف عینة البحث .١
  .ھاوتحلیل عرض النتائج .٢

   :آنفتي الذكرین وفیما یأتي توضیح لكل من الفقرت
  وصف عینة البحث .١

  ًیعرض ھذا المبحث وصفا لعینة البحث في ضوء مجالین ھما
   الوحدات االقتصادیة عینة البحثتحدید: ًأوال

 استمارة على عینة عشوائیة من الوحدات ٨٠لقد تم توزیع استمارة االستبیان 
والمدققین االقتصادیة في مدینة الموصل وشملت ھذه الوحدات عدد المحاسبین 

  :العاملین فیھا وكاآلتي 
  . محاسب٢مدیریة بلدیة نینوى  .١
  . مدقق٣ً ا محاسب٢٤الشركة العامة لتوزیع الطاقة الكھربائیة  .٢
  . مدقق٤ محاسب ٩المنطقة الشمالیة / الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكھربائیة  .٣
  . أستاذ ممارس للمھنة٢ مدقق ١ محاسب ٣كلیة الحدباء الجامعة   .٤
  . مدقق٣ محاسب ٩فرع نینوى / ركة العامة لتوزیع الطاقة الكھربائیة الش .٥
  . استمارة موزعة وغیر مستعادة١١رئاسة جامعة الموصل  .٦
  . أستاذ ممارس للمھنة٢ مدقق و ١ محاسب ٢كلیة اإلدارة واالقتصاد  .٧
  . استمارة موزعة وغیر مستردة٤حوالي  ١١٢فرع رقم / مصرف الرافدین  .٨

ً البحث كال من العاملین في شعبة الحسابات والتدقیق ھذا وقد شملت عینة
 وفي ٥٤وبلغ عدد االستمارات الموزعة على العاملین في شعب الحسابات ، الداخلي

وبلغ عدد االستمارات المستعادة من شعب الحسابات ومن  ٢٦شعب التدقیق الداخلي 
عب المحاسبة  بالنسبة لش٨١.٢٥ أي تشكل نسبة االستعادة حوالي ٦٥شعب التدقیق 
  .ولشعب التدقیق

    وصف أفراد عینة البحثً-ثانیا
یتم وصف أفراد عینة البحث من خالل توضیح أھم سمات أفراد عینة البحث 

، من خالل ما تضمنتھ استمارة االستبیان التي تم توزیعھا علیھم ھموخصائص
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) الشخصیة(وتضمنت في جزئھا األول إعطاء مجموعة من المعلومات العامة 
وعدد سنوات الخدمة في مجال ، لمتمثلة بالجنس والعمر والتحصیل الدراسيا

وفیما یأتي ، وعدد سنوات الخدمة في مجال التدقیق والعنوان الوظیفي، المحاسبة
  :وصف موجز لعینة البحث 

  
  

  الجنس . آ
  ١الجدول 

  توزیع أفراد عینة البحث حسب الجنس
  النسبة المئویة  العــدد  الجنــس

  %٣٤  ٢٢  ذكر
  %٦٦  ٤٣  أنثى

  %١٠٠  ٦٥  المجموع
  
  العمر. ب

  ٢الجدول 
  توزیع أفراد عینة البحث حسب العمر

  النسبة المئویة  العــدد  الفئات العمریة
  %٣٢  ٢١   سنة٢٩-٢٠
  %٣٩  ٢٥   سنة٣٩—٣٠
  %١١  ٧   سنة٤٩-٤٠
  %١٨  ١٢   سنة٩٥-٥٠

  %١٠٠  ٦٥  المجموع
  

ة البحث حسب العمر توضح إن  الخاص بتوزیع أفراد عین٢من خالل الجدول 
 سنة ٣٩-٣٠معظم أفراد عینة البحث ھم من اإلناث ذوي األعمار المحصورة بین 

ً وانھم یمتلكون قدرا ال بأس بھ من الكفاءة ، خبرات متوسطةووھذا یدل على انھم ذو
  .والقدرة على إنجاز األعمال

  
   التحصیل الدراسي ت

  ٣الجدول 
   التحصیل الدراسيتوزیع أفراد عینة البحث حسب

  النسبة المئویة  العــدد  التحصیل الدراسي
  %٢  ١  متوسطة
  %١٨  ١٢  إعدادیة

  %٢٦  ١٧  دبلوم فني
  %٣  ٢  دبلوم عالي
  %٤٦  ٣٠  بكالوریوس
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  %٥  ٣  ماجستیر
  %١٠٠  ٦٥  المجموع

  
 الخاص بتوزیع أفراد عینة البحث حسب التحصیل ٣ویظھر من الجدول 
وقد تبین إن النسبة األكبر من ، میة ألفراد عینة البحثالدراسي المؤھالت األكادی

أفراد عینة البحث ھم من حملة شھادة البكالوریوس وھذا یمكنھم من بناء تصورات 
 سوف یكونون قادرین على إعطاء إجابات منطقیة حول من ثم و،عملیة عن أعمالھم

  .أسئلة االستبیان
  

    عدد سنوات الخدمة في مجال المحاسبة.ث
  ٤دول الج

  توزیع أفراد عینة البحث حسب عدد سنوات الخدمة في مجال المحاسبة
  النسبة المئویة  العــدد  الفئــات

  ٨  ٥  أقل من سنة
  ٣٥  ٢٣   سنة٩-١
  ١٧  ١١   سنة١٩-١٠
  ١٢  ٨   سنة٢٩-٢٠
  ١١  ٧   سنة٣٩-٣٠

  ١٧  ١١  عدد األفراد الذین لھم سنوات خدمة في مجال التدقیق
  ١٠٠  ٦٥  المجموع

  
   عدد األفراد الذین لدیھم خدمة في مجال التدقیق. ـج
  

  ٥الجدول 
  توزیع أفراد عینة البحث حسب عدد سنوات الخدمة في مجال التدقیق

  النسبة المئویة  العــدد  الفئــات
  ٤  ٣  أقل من سنة

  ٣  ٢   سنة٩-١
  ٥  ٣   سنة١٩-١٠
  ٢  ١   سنة٢٩-٢٠
  ٣  ٢   سنة٣٩-٣٠

  ٨٣  ٥٤  ة في مجال المحاسبةعدد األفراد الذین لھم سنوات خدم
  ١٠٠  ٦٥  المجموع

  
  ٦جدول ال

  توزیع أفراد عینة البحث حسب السلم الوظیفي
  العدد  درجة السلم الوظیفي

  ٣  مدیر حسابات أقدم
  ٤  مدیر الرقابة والتدقیق

  ٦  مدیر حسابات
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  ٩  محاسب
  ١٥  محاسب. م

  ٢  رئیس مدققین
  ٣  مدقق

  ٤  مدقق. م
  ١٢  كاتب حسابات

  ٤  صندوقأمین 
  ١  مسؤول حسابات مخازن

  ٢  أمین مخزن
  ٦٥  المجموع

  
  عرض وتحلیل النتائج. ٢

ًلقد تم تحلیل اإلجابات التي تم التوصل ألیھا من خالل استمارة االستبیان وفقا 
  :للمجاالت اآلتیة

مة مناھج التعلیم المحاسبي لمتطلبات العمل المحاسبي ء تحدید مدى مال:المجال األول
  :راقفي الع

من اإلجابات تؤكد على إن مناھج التعلیم المحاسبي تالئم % ٨٠لقد كانت نسبة 
ه الطالب أثناء التعلیم سوف یمكنھ من القیام ولو بشكل تلقامتطلبات المھنة وان ما 

  .أولي من القیام بمھام مھنة المحاسبیة
ھج التعلیم مة منءوالتي كانت إجاباتھا عدم مال% ٢٠أما النسبة المتبقیة البالغة 

 ًفضال عنالمحاسبي لمتطلبات العمل المھني مؤكدة على التركیز على الجانب العملي 
  .الجانب النظري

 تحدید المواد الدراسیة التي لھا صلة كبیرة بالعمل المحاسبي أكثر من :المجال الثاني
  :غیرھا 

ر المواد لقد كانت غالبیة اإلجابات تؤكد على ان النظام المحاسبي الموحد ھو أكث
الدراسیة التي لھا صلة كبیرة بالعمل المحاسبي تاله مبادئ المحاسبة ثم محاسبة 

  .ًالتكالیف ثم المحاسبة الحكومیة وأخیرا أصول التدقیق والرقابة
  : تحدید مدى أھمیة التدریب الصیفي للطلبة أثناء دراستھم :المجال الثالث

 أن للتدریب الصیفي أھمیة قلیلة من خالل تحلیل نتائج االستبیان للموظفین لوحظ
ًفضال  ،ًجدا وذلك ألسباب أھمھا قصر فترة التدریب التي ال تتجاوز الشھر الواحد

 عدم مواظبة الطالب على التدریب بحیث ال یتواجدوا في موقع العمل إال مرة أو عن
ًمرتین أسبوعیا وأخیرا عدم اھتمام معظم الدوائر بھذه المسألة الب  قد یوضع الطاذ ،ً

  .في أقسام ال تمت للمحاسب بصلة مما یؤدي إلى انعدام فائدة التدریب
تحدید أھمیة الدورات التدریبیة للموظفین الجدد قبل إناطة المسؤولیة : المجال الرابع

  :لھم 



  ]١٢٣ [العبیدي ودالل باشي والمعاضیديــــــ ــــــــــ... واقع التعلیم المحاسبي في العراق وأسالیب تطویره

 

من اإلجابات تؤكد على أھمیة ھذه الدورات بالنسبة % ٨٠لقد كانت نسبة 
 لھؤالء الموظفین وتؤدي إلى ربط ًاتطویری ً عامالدللموظفین الجدد وذلك ألنھا تع

ٍ ما   .الجانب العملي بالجانب النظري إلى حد
فقد أكدت على عدم االستفادة من % ٢٠أما النسبة المتبقیة من اإلجابات البالغة 

الدورات بالنسبة للموظفین الجدد وذلك بسبب ان الموظف الجدید یجب أن تناط لھ 
ًاشر بالواقع العملي أوال ثم یتم زجھ في دورات المسؤولیة ویكون على التماس مب

  .تدریبیة تزوده بالمعلومات التي تساعده في العمل
ة مد تحدید مدى استفادة دوائر الدولة من معایشة التدریسیین وخالل :المجال الخامس

  .شھرین
من اإلجابات تؤكد على % ٥٤لقد تم التوصل من خالل نتائج االستبیان إن نسبة 

 وذلك لكي یتمكن الموظفین العاملین من ،یشة التدریسیین في دوائر الدولةأھمیة معا
االستفسار عن بعض األشیاء التي تلقوھا أثناء الدراسة وقد غابت عن ذھنھم والتي قد 

ًفضال تساعدھم أثناء العمل أي االستفادة من خبرات التدریسین في الجانب النظري 
  .ة المعایشةمددورات أثناء  االستفادة من التدریسین في إقامة عن

فقد أكدت على عدم استفادة دوائر % ٤٦أما النسبة المتبقیة من اإلجابات البالغة 
  :الدولة من معایشة التدریسین وذلك ألسباب منھا 

إن الفترة قلیلة وال تتیح فرصة للتدریسین للتعرف على جوانب الحیاة العملیة  -
  .ریس الخبرة الكافیة بأعمال الوحدةوبالشكل الذي یؤدي إلى عدم اكتساب التد

 أو ًا واحدًاقلة حضور التدریسین المعایشین في الدوائر فقد یكون الحضور یوم -
  .یومین في األسبوع وبالشكل الذي یؤدي إلى جعل المعایشة بشكل صوري

عدم تعاون دوائر الدولة وعدم إعطاء سلطة للتدریسي للتعرف على مجریات  -
  .ا یؤدي بھ إلى عدم تعاونھ مع تلك الوحدةاألمور داخل الوحدة مم

 تحدید المؤھالت المرغوبة من قبل المدراء في الموظف الجدید :المجال السادس
ھل الشھادة أم التدریب أم الممارسة العملیة أم سنوات الخدمة أم (

  .)غیرھا
لموظف لمن االستمارات على أھمیة الشھادة الجامعیة  %٥٦ اكدت نسبةلقد 
 نسبة قلیلة من اكدتوقد ، یھا الممارسة العملیة ثم التدریب ثم سنوات الخدمةالجدید تل

المدراء على أھمیة مؤھالت أخرى مثل الصدق والوالء للعمل واإلخالص والقابلیة 
  .على تطویر الذات والتعلم باستمرار

  
  االستنتاجات والتوصیات

  االستنتاجات
 لالحتیاجات المھنیة المحلیة من ناحیة ً التعلیم المحاسبي بصورتھ الحالیة ملبیادیع .١

القدرة على تحقیق النجاح في میدان العمل عند المستویات المتعددة في السلم 
الرغم من افتقار التعلیم المحاسبي إلى عنصر مھم یرتبط بتحویل على الوظیفي 

عملیة التلقین إلى عملیة تحلیل وربط مستمر بین مفردات المناھج الدراسیة 
  .المستوى الجامعي من التعلیمخاصة في 
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یفتقر التعلیم المحاسبي في العراق إلى حلقة مفقودة تمثل عنصر الربط بین الواقع  .٢
 وھذا ما أكده أفراد عینة البحث من خالل ،العملي والجانب األكادیمي النظري

انتقادھم للتعلیم المحاسبي الجامعي وافتقاره إلى الربط مع الواقع العلمي واإلشادة 
سلوب التعلیم في ھیئة المعاھد من ناحیة الربط بین الواقع العملي والنظري في بأ

  .أسلوب التعلیم
ًرا مھما في حقل التعلیم األكادیمي من خالل ویلعب التعلیم المحاسبي المستمر د .٣ ً

الممارسة  انبت الدراسةاثبتیة وقد ادر المھنو المستمرة للكیةالدورات التطویر
ً حاملي شھادات في غیر اختصاص المحاسبة لیصبحوا جزءا  كافیة لتأھیلالعملیة

إن أحد حاملي شھادة بكالوریوس وقد نجد من الكادر المھني المحاسبي الجید 
 حامل شھادة بكالوریوس إحصاء وھذا ھو و محاسب قانون یعمل كمدقق واآلخر

  .ًما كان واضحا من خالل االستبیان
لین من فترة إلى أخرى یمكن أن ینقل آلیة إن عملیة التنقالت الوظیفیة بین العام .٤

 اإلدراك لترابط من ثمإدراك الكادر إلى مفھوم تكامل عناصر الدورة المحاسبیة و
ً وھذا األمر كان واضحا عند توجیھ ،عملیة التعلیم بمراحلھا ومفرداتھا المختلفة

 كما أن تحویل موقع)  سنة٣٥- ١٥(أسئلة االستبیان إلى ذوي الخدمة الطویلة 
المسؤولیة لفرد إلى مستوى إداري أعلى مثل مدیر حسابات فما فوق یجعل 

ًارتكازا إلى النظرة الشمولیة التي یفرضھا موقع المسؤولیة وًاإلدراك اكثر عمقا 
 فكلما زادت الخبرة وارتفع مستوى المسؤولیة ،ضمن السلم العملي للھرم للعمل

  .تعلیمارتباطھ بالوزاد عمق اإلدراك للعمل المحاسبي 
في تلبیة  أشارت الدراسة إلى عجز التدریب الصیفي عن تحقیق أھدافھ .٥

  :االحتیاجات المھنیة وذلك لالسباب التالیة 
  .)شھر واحد في التعلیم الجامعي(ة الزمنیة للتدریب مدقصر ال. أ
  .عدم التزام الطالب بالتدریب بصورة جدیة. ب
  .لبة لتحقیق ھدف التدریبفي تدریب الطعدم تعاون الدوائر والمشرفین . ت
  .وضع الطالب في المكان غیر المناسب وخارج االختصاص. ث

 في دوائر الدولة ھو تحسین الوضع نبالرغم من ان ھدف المعایشة للتدریسیی .٦
تجربة رائدة في مجال التعلیم المحاسبي حیث االقتصادي للتدریسي اال انھ یعتبر 

 یستفاد التدریسي من اذ ،س والدائرةتحقق منفعة متبادلة لكال الطرفین للتدری
 مما یزید ً،خالل مشاھدة الترجمة الحیة للتعلیم النظري إلى واقع ملموس مادیا

من قدرتھ على استحضار أمثلة حیة تصل إلى ذھن الطالب أسرع من غیرھا 
ن الجامد إلى التلقن التحلیلي الذي یبني المھارات یوتحول فكر الطالب من التلق

ا وتستفاد الدائرة المعنیة من خالل المفاھیم المدنیة التي قد ینقلھا كم، المھنیة
التدریسي إلى واقع العمل الروتیني واالستشارات التي یقدمھا في سبیل تطویر 

  .العمل
  :تعاني تجربة المعایشة من معوقات تتمثل في  .٧
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. بكن  االستاذ كخبرة یمعدم تعاون الدوائر المعنیة في بعض األحیان والنظر إلى.أ
  .االستفادة منھ

  .عدم التزام التدریسي بالعمل الجدي في المعایشة. ت
  .)لمدة شھرینوأسبوع في كل یوم واحد (محدودیة الفترة الزمنیة للمعایشة . ث
عدم امتالك التدریسي للسلطة للتدخل في حل المشاكل والمعوقات بصورة . ج

  .رسمیة
المحاسب المطلوبة والتي تتمثل من خالل واقع الدراسة تم تحدید مواصفات . ٩

  :باآلتي 
  .مؤھل علمي في االختصاص ویفضل حملة الشھادات الجامعیة. أ
  .امتالك الخبرة والممارسة العلمیة. ب
  .سرعة البدیھیة المحاسبیة والقدرة على تطویر الذات. ت
امتالك الحس القیادي في القیام بمسؤولیاتھ حتى لو كانت ضمن المستویات . ث

  .یذیةالتنف
امتالك القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي وخاصة استخدام الحاسبات . ج

  .اإللكترونیة
ھناك احتیاجات ملموسة لكادر العمل المحاسبي بشقیھ المھني واألكادیمي خاصة . ١٠

 ونؤكد على الجانب األكادیمي الذي ،مع توسع سوقي العمل األكادیمي والمھني
ر كادر العمل في المستقبل في سنوات العمل سوف یكون األساس في توفی

  .المحاسبي
  

  التوصیات
صیاغة المناھج بما یكفل تمكین الطالب من ممارسة التحلیل والتعلیم الذاتي  .١

للمشاكل المحاسبیة وتناول المسائل من زوایا غیر تقلیدیة والتفكیر بحلول 
النظریة  ویمكن اضافة حلول ھذه المشاكل في تدریس مادة ،بصورة منطقیة

المحاسبیة المقررة للتدریس لطلبة الصف الرابع على مستوى البكلوریوس في 
  .الجامعات العراقیة

 وھذه ،م احتیاجات المھنةئالعمل على إدخال المھارات والكفاءات المطلوبة لتال .٢
المھارات منھا ما ھو سلوكي كأخالقیات المھنة والقدرة على محاكاة السوق 

درة المحاسبیة وأخرى شخصیة كمھارات االتصال والتعلم ھو فني كالقما ا نھوم
  .الذاتي والقدرات الذھنیة والتكیف والقیادات الدافعیة والرغبة في التعلم وغیرھا

لتأھیل المحاسبین لمتطلبات التقنیات وأنظمة المعلومات واستخدام الحاسوب یجب  .٣
 بحیث یتلقاھا ،ةإدخال ھذه التقنیات والمعلومات الحدیثة في المناھج الدراسی

اذ یتم تدریبھ في الصف االول على ة في جمیع المراحل الدراسیة دارس المحاسب
استخدام الحاسوب في ادخال بیانات المستندات والترحیل الى السجالت 
المحاسبیة في الصف الثاني واعداد التقاریر المالیة المطلوبة في الصف الثالث 

 تحلیل بیانات التقاریر المالیة واالطالع واخیرا في الصف الرابع التدریب على
على جمیع المستجدات الحدیثة في الحاسوب وخاصة استخدام االنترنت وبھذا 

  ایضاكما یجب ان یشمل التدریب .یكون الخریج مؤھال على استخدام الحاسوب
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اساتذة المحاسبة بحیث ان یكون جمیع االساتذة الذین یقومون بتدریس المحاسبة 
 الجدد قبل ى استخدام الحاسوب وان یكون اختبار خاص لالساتذةمؤھلین عل

     .التعیین على استخدام الحاسوب
ًقترح إضافة منھج عملي إلى المناھج الدراسیة بدال من التدریب الصیفي وخالل ن .٤

 یتم وضع الطالب في العمل بصورة رسمیة وبراتب شھري اذ ،مراحل الدراسة
 على األقل واالتفاق مع دوائر الدولة على ذلك ًوبمعدل دوام یوم واحد أسبوعیا

  : ثالثة ًالحین تخرج الطالب ویحقق ھذا األمر أھداف
ّتحقیق الربط بین التعلیم النظري والواقع العملي ومن ثم حصول الطالب على . آ

  .المھارات المھنیة
تحقیق ھدف اجتماعي من خالل وضع الطالب في موقع مسؤولیة بما یؤھلھ  .ب

  . إدراك واقع العمللسرعة
ًفضال تحقیق ھدف مادي یساعد الطالب على تلبیة جزء من احتیاجاتھ المادیة  .ت

  . الدراسةعن
أخرى مدة الى التأكید على ضرورة إجراء التنقالت الوظیفیة المستمرة من  .٥

 إدراك متطلبات العمل من ثمالكتساب الكادر النظرة الشمولیة للعمل المحاسبي و
  .س التعلیم والتطویر المستمروارتباطھا بأس

 كما ً،ة المعایشة مستمرة على مدار السنة وبمعدل یوم أسبوعیامدنقترح أن تكون  .٦
یفضل أن یكون ترشیح األساتذة من قبل الدوائر ذاتھا لتوفیر إمكانیة التعاون 

  .وإتاحة بعض الصالحیة للتدریسي في اختیار ووضع الحلول للمشاكل
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ACCOUNTING TEACHING STATUS IN IRAQ AND IT’S 
DEVELOPMENT METHOD IN ORDER TO MEET VOCATIONAL 

REQUIREMENTS 
 

ABSTRACT 
The status quo imposes many challenges in front of the accountant as a result of 

progress in all the technical, industrial and economical fields of life which require matching 
these recent developments in order to applying them practically as well as the accounting 
academic education. The question here considers the accounting education capability in 
Iraq in coping with these developments and meeting the vocational requirements, where the 
accounting profession depends upon it’s affiliates and accounting education graduates in 
achieving it’s flourish.  

 


