املجلة العربية للمحا�سبة
املجلد الثامن ع�شر ،العدد الأول
يونيو 2015
�ص �ص 89 - 65

واقع التعليم المحاسبي وما
يتطلبه سوق العمل القطري من
المهارات والمعارف
خالد بن نا�صر اخلاطر
al-khater@qu.edu.qa

جامعة قطر

ن�ضال اخلــويل
nidal5050@yahoo.com

�شركة نعمة -قطر

املجلة العربية للمحا�سبة
املجلد الثامن ع�شر ،العدد الأول
يونيو 2015
�ص �ص 89 - 65

واقع التعليم المحاسبي وما يتطلبه سوق
العمل القطري من المهارات والمعارف
خالد بن نا�صر اخلاطر
جامعة قطر

ن�ضال اخلــويل
�شركة نعمة -قطر

ملخ�ص
�ش ��هدت دولة قطر خالل العقود الأربع املا�ض ��ية تطور ًا كبري ًا يف املجال االقت�صادي ،و�أدى هذا التطور �إلى الت�أثري
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر على التعليم املحا�س ��بي والدور الذي يجب �أن تقوم به امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية يف تطوير مهنة املحا�سبة
واملراجع ��ة ،ويه ��دف ه ��ذا البحث �إلى التع ��رف على واقع التعليم املحا�س ��بي فى دول ��ة قطر و�أه ��م مراحله ،وما هي
امله ��ارات واملع ��ارف الالزم توافرها لدى خريجي تخ�ص ���ص املحا�س ��بة من وجهة نظر الفئ ��ات ذات العالقة؟ ومدى
�أهمي ��ة كل منه ��م يف الوقت احلا�ض ��ر؟ وكذلك التعرف على مدى وجود فروقات ذات دالل ��ة معنوية بني وجهات نظر
الفئات ذات العالقة حول تلك املهارات واملعارف .وقد ا�س ��تند الباحثان يف هذه الدرا�س ��ة لغايات ا�س ��تطالع وجهات
النظر على ا�س ��تبانة تت�ضمن جمموعة من املهارات واملعارف املقرتحة ،وتطالب امل�ستجيبني من الفئات ذات العالقة
حتديد مدى �أهمية كل من تلك املهارات واملعارف من وجهة نظرهم.
وقد تبني من خالل الدرا�س ��ة �أن هناك حتديات و�ص ��عوبات تواجه التعليم املحا�سبي فى الدولة من �أهمها :غياب
التن�س ��يق بني اجلهات املعنية باملحا�س ��بة ،وانخفا�ض عدد اخلريجني ب�ش ��كل وا�ض ��ح خالل ال�سنوات الأخرية يف وقت
حتتاج البلد فيه �إلى عدد كبري من املتخ�ص�ص�ي�ن امل�ؤهلني يف جمال املحا�س ��بة .وقد تو�ص ��لت الدرا�س ��ة �إلى �أن كافة
امله ��ارات واملع ��ارف التى مت �إدراجها فى البحث ميكن اعتبارها ذات �أهمي ��ة ولكن بدرجات متفاوتة .وحازت املعرفة
ب�أخالقيات املهنة على �أعلى ن�سبة من الأهمية ،فيما حازت مهارات تطبيقات الت�أمني على �أدنى ن�سبة .وظهرت فروق
ذات داللة عند م�س ��توى معنوية  % 5بني امل�ش ��اركني خا�ص ��ة فيما يعود �إلى طبيعة عملهم فيما يتعلق بدرجة �أهمية
تلك املهارات واملعارف.
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Abstract
Qatar has seen over the past four decades, a major development in its economy, and
this development has led to a direct impact on the accounting education and the role that
should be played by educational institutions in the development of the accounting and
auditing professions.
The objective of this paper is to explore the current status of the accounting education
in the State of Qatar and its most important phases. Also, this research presents the
results of an exploratory questionnaire on the views of respondents on the importance of
the knowledge and skills required by accounting graduates.
The results of this study revealed that there are challenges and difficulties
facing the accounting education in Qatar and the most important issues are: the lack
of coordination between the concerned authorities and the low number of accounting
graduates. Also, the results indicated that all knowledge and skills are perceived to be
important or very important and the respondents ranked professional ethics and critical
thinking as the most important knowledge and skills. However, they considered dealing
with insurance applications the least important skill.
In addition, the results revealed that there are some statistically significant differences
between the respondents (in terms of their current occupation, type of organization and
graduation year) regarding how they view the importance of these skills and knowledge.
Key Words: Accounting Education, Qatar, Knowledge and Skills, Labor Market.
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مقدمة
�ش ��هدت دول ��ة قط ��ر تطور ًا كبري ًا يف املجال االقت�ص ��ادي ،كان م ��ن املتوقع �أن يكون له ت�أثري مبا�ش ��ر على
التعليم املحا�س ��بي والدور الذي يجب �أن تقوم به امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية يف النهو�ض مبهنة املحا�سبة واملراجعة
واالرتقاء بها .و�أ�ش ��ارت الكثري من الدرا�س ��ات يف ال ��دول املتقدمة والنامية �إلى �أن هن ��اك فجوة بني مناهج
التعليم املحا�س ��بي التي تقدم يف اجلامعات واحتياجات �س ��وق العمل من حما�س ��بني ومراجعني على م�ستوى
مرتفع من الت�أهيل والكفاءة ،ومن لديهم القدرة على تطبيق �أنظمة حما�سبية متطورة تتنا�سب مع التطورات
االقت�صادية والتكنولوجية التي تواجه منظمات الأعمال .فهناك تطورات وتغريات كثرية ح�صلت على املهنة
نتيج ��ة لتحدي ��ات اجلديدة املتمثلة فى العوملة والتناف�س ��ية والتطورات التكنولوجية .و�أ�ص ��بح من ال�ض ��رورى
�إحداث تغيري فى التعليم املحا�س ��بي وطرق و�أ�س ��اليب تدري�س ��ة ،و�أال تقت�ص ��ر املعارف التى ميتلكها خريجو
التعلي ��م املحا�س ��بي عل ��ى املهارات الفنية ف ��ى جمال تخ�ص�ص ��هم و�إمنا البد م ��ن االهتمام ب�ش ��تى املهارات
واملعارف العامة التى حتتاجها بيئة الأعمال اجلديدة مثل مهارات االت�صال والتفكري الناقد وحل امل�شكالت
والوعي الأخالقي والعمل االجتماعي ومهارات اتخاذ القرارات وغريها.
;(Albercht and Sack, 2000;Mohamad and Lashine, 2003; Buranett,2003
;Watty,2005;Cheng,2007; Joshi,2009;Klibi and Ossii,2013; Pcan and Perera,2012
Mahmud and Russel, 2003; Wu and Tong,2004; Warrick and others, 2010; Al)Bastaki, and Ramadhan,2003

البداي ��ة املت�أخ ��رة يف التعليم املحا�س ��بي واملراحل التي مر بها وال�ص ��عوبات وامل�ش ��اكل املتعلقة بالربامج
واخلطط الدرا�س ��ية والأبحاث العلمية حول املهنة والعالقة والتعاون بني اجلامعات واجلهات املعنية باملهنة
يف الدولة والطريقة التقليدية لتدري�س املحا�س ��بة ،وعدم اهتمام اجلهات احلكومية ذات العالقة مبوا�ض ��يع
مهنة املحا�س ��بة املختلفة من قوانني وت�شريعات وجمعيات مهنية كان له ت�أثري على ممار�سة املهنة يف الدولة.
فواقع مهنة املحا�س ��بة يف دولة قطر يف الوقت احلا�ض ��ر ال يتواكب مع ر�ؤية قطر الوطنية  2030التي تهدف
�إل ��ى تطوي ��ر اقت�ص ��اد وطني متنوع وتناف�س ��ي وحتويل دولة قطر الى مركز �إقليمي للن�ش ��اطات االقت�ص ��ادية
واخلدمات املالية عالية القيمة .فهناك ق�صور وا�ضح يف القوانني التي حتكم املهنة مثل قانون تنظيم مراجع
احل�س ��ابات ل�س ��نة  2004وقانون ال�ش ��ركات ل�س ��نة  2002والنق�ص الكبري يف الكوادر القطري ��ة العاملة يف
جمال مزاولة مهنة مراجع احل�س ��ابات .والغياب الوا�ضح للمكاتب الوطنية .كما تفتقر املهنة �إلى عدم وجود
معايري وقواعد �س ��لوك مهنية �ش ��املة وبرامج رقابي ��ة تكفل جودة الأداء( .اخلاط ��ر2005،؛Alattar and
.)Al-khater,2007
م�شكلة البحث
تتمث ��ل م�ش ��كلة هذا البحث ب�ص ��فة �أ�سا�س ��ية يف جانب م ��ن جوانب ال�ص ��عوبات والتحدي ��ات التي تواجه
التعليم املحا�س ��بي يف دولة قطر� ،أال وهو عدم الو�ض ��وح يف املهارات واملعارف التي ينبغي اكت�س ��ابها من قبل
خريجي تخ�ص ���ص املحا�س ��بة؛ من حي ��ث حتديدها ،و�أهميته ��ا ،واحلاجة ملعرفة مدى وج ��ود تفاوت يف �آراء
املحا�س ��بني واملراجع�ي�ن واملعنيني حول هذه امل�ش ��كلة .وهناك م�ؤ�ش ��رات قد تدل على وج ��ود فجوة بني واقع
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التعلي ��م الأكادميي ومتطلبات �س ��وق العم ��ل يف الدولة من حيث عدم وجود دليل وا�ض ��ح لالحتياجات املهنية
الالزم توافرها يف خريجي تخ�ص ���ص املحا�س ��بة و�ض ��عف التن�س ��يق بني اجلهات املعنية باملحا�سبة .ويتطلب
هذا الو�ض ��ع الدرا�س ��ة وتقدمي التو�صيات واالقرتاحات التي من �ش�أنها الإ�س ��هام يف تطوير التعليم املحا�سبي
بالدولة؛ ليواكب متطلبات التطور والتنامي ال�سريع يف �سوق العمل القطري .
�أهداف البحث
يهدف هذا البحث �إلى حتقيق الآتي:
•التعرف على واقع التعليم املحا�سبي يف دولة قطر و�أهم مراحل تطوره.
•حتديد �أهم املهارات واملعارف التى يتطلب اكت�س ��ابها من قبل خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة فى دولة
قطر من وجهة نظر الفئات ذات العالقة.
•معرف ��ة �إذا كان هناك اختالفات ذات داللة �إح�ص ��ائية بني وجه ��ات نظر الفئات ذات العالقة حول
�أهمية املهارات واملعارف الأ�سا�سية التى يتطلب اكت�سابها من قبل خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة تعود
الى طبيعة عملهم وتخ�ص�ص ��اتهم وم�ؤهالتهم العلمية وخرباتهم وحجم ونوع املن�ش� ��أة التي يعملون
بها .
�أهمية البحث وحدوده
تعود �أهمية الدرا�سة �إلى الأمور التالية:
•ا�س ��تطالع �آراء الفئ ��ات ذات العالق ��ة فى �أهم امله ��ارات واملعارف التطبيقية ال�ل�ازم توافرها لدى
خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة .
•قد ت�ساعد تو�صيات هذه الدرا�سة على تطوير اخلطط الدرا�سية لتخ�ص�ص املحا�سبة فى اجلامعات
والكليات داخل دولة قطر وخارجها.
•ميك ��ن كذلك اال�س ��تعانة بنتائج الدرا�س ��ة لغايات توجيه وتطوي ��ر جماالت التدري ��ب العملي لطلبة
تخ�ص�ص املحا�سبة.
•�إر�ش ��اد اجلهات امل�س�ؤولة عن مهنة املحا�سبة يف الدولة ،مثل وزارة التجارة واالقت�صاد ،واجلمعيات
املهني ��ة ،ووزارة التنمي ��ة الإداري ��ة� ،إلى �أهم جم ��االت التطوير الت ��ى يحتاجه ��ا العاملون يف جمال
تخ�ص�ص املحا�سبة يف الدولة لتلبية احتياجات �سوق العمل.
•قد ت�ش ��كل هذه الدرا�س ��ة عملية ا�س ��تطالعية متهيد ًا لدرا�س ��ة �ش ��املة بعد ا�س ��تطالع الآراء الأولية
للفئات ذات العالقة.
•كونه ��ا الأول ��ى من نوعها ف ��ى دولة قطر التى تتطرق �إلى مو�ض ��وع املهارات واملع ��ارف املطلوبة التى
يحتاجها خريجو املحا�سبة فى الدولة.
وقد �أقت�ص ��رت الدرا�س ��ة عل ��ى واقع التعليم املحا�س ��بي واملهارات واملعارف الواج ��ب توافرها يف خريجي
تخ�ص ���ص املحا�س ��بة يف دولة قطر من وجهة نظر اجلهات ذات العالقة مبهنة املحا�سبة واملراجعة من داخل
دولة قطر.
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واقع التعليم املحا�سبي يف دولة قطر و�أهم مراحله
�إن بداية التعليم فى دولة قطر كانت عام  1956وكان التعليم العايل واملحا�سبي يقت�صر على �إيفاد بع�ض
الط�ل�اب فى بعثات للدرا�س ��ة فى عدد من امل�ؤ�س�س ��ات واجلامعات العربية عن طريق االلتحاق �أو االنت�س ��اب
مل�س ��توى الدرجة اجلامعية الأولى .وقد تخرج للعمل جيل من املحا�س ��بني القطريني فى بداية ال�س ��بعينيات.
وتركت ممار�س ��ة املهنة بالكامل الجتهادات ورغبات املحا�سبني الذين تتفاوت خلفياتهم الأكادميية والعلمية
ومعظمه ��م غ�ي�ر قطريني) وكان ��ت الدولة تعاين من نق�ص وا�ض ��ح يف ال ��كادر املهني املتخ�ص ���ص يف جمال
املحا�سبة والتدقيق (اخلاطر وال�سامرائي  2005و احلمود.) 1997،
ويف عام � 1985أن�ش� ��أت جامعة قطر كلية الإدارة واالقت�ص ��اد بهدف تلبية احتياجات املجتمع من الكوادر
املهني ��ة املتخ�ص�ص ��ة فى املحا�س ��بة والإدارة ،على �أن تكون ن�س ��بة القطريني فى الكلي ��ة تزيد عن % 75من
املقيدي ��ن .و كذل ��ك َّمت �إن�ش ��اء الكلي ��ة التكنولوجية عام  1990وتخت� ��ص بالتعليم التقني و�إع ��داد الكفاءات
املدربة تدريب ًا علمي ًا وعملي ًا فى تخ�ص�صات خمتلفة منها املحا�سبة.
ومن �أهم ما ات�ص ��ف به التعليم املحا�س ��بي فى هذه الفرتة �أن ال�شهادة كانت مُتنح فى الإدارة واالقت�صاد
(�شعبة حما�سبة) وافتقد الربنامج االكادميي �إلى التدريب العملي ونق�ص وا�ضح فى الأ�ساتذة الأكادمييني،
وع ��دم تطبي ��ق �أنظمة حما�س ��بية متطورة تتنا�س ��ب م ��ع التط ��ورات االقت�ص ��ادية والتكنولوجي ��ة التي تواجه
منظم ��ات الأعم ��ال ،وقل ��ة التعليم امل�س ��تمر للمحا�س ��بني .وقد ت�أث ��ر التعليم املحا�س ��بي فى الدول ��ة بالتعليم
املحا�س ��بي التقلي ��دي و كانت معظم اجلامعات والكليات يف ال ��دول النامية تركز �أكرث على تدري�س عدد كبري
من املقررات املحا�س ��بية يف اخلطط الدرا�س ��ية وتعطي وزن ًا قلي ًال للمتطلبات واملعارف العامة .ومت انخراط
معظم الكوادر الوطنية التي ح�ص ��لت على �شهادات يف املحا�سبة يف الوظائف احلكومية نظر ًا للحاجة املا�سة
�إليه ��م (اخلاط ��ر .1)2005،ومن �أهم املالحظات على هذه الفرتة هو تطبيق جامعة قطر خلطة درا�س ��ية
لتخ�ص ���ص املحا�سبة لفرتة طويلة جد ًا من �1985إلى  ،2000و بدون �أي تعديالت عليها خالل تلك الفرتة.
وت�شتمل على املقررات املحا�سبية التالية:
جدول رقم ()1
2
املقررات املحا�سبية فى اخلطة الدرا�سية ()2001 - 1985
مبادئ املحا�سبة ()1

نظم حما�سبية

مبادئ املحا�سبة ()2

حما�سبة تكاليف ()2

حما�سبة التكاليف

مراجع ح�سابات ()1

حما�سبة ال�شركات

مراجع ح�سابات ()2

حما�سبة ومراجعة حكومية

حتليل حما�سبي

حما�سبة �إدارية

حما�سبة من�شات مالية
حلقة درا�سية فى املحا�سبة

وف ��ى بداية القرن الواحد والع�ش ��رين �ش ��هد التعليم املحا�س ��بي فى جامعة قطر تط ��ورات كبرية حيث مت
و�ض ��ع خطط وبرامج جديدة لق�س ��م املحا�س ��بة ،وا�س ��تحدث لأول م ��رة برنامج البكالوريو�س فى تخ�ص ���ص
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املحا�س ��بة باللغة الإجنليزية ،و�أ�ض ��يفت مقررات جديدة تعك�س التطور الذى ت�شهده الدولة وعلم املحا�سبة،
ومت ا�س ��تقطاب �أ�س ��اتذة جدد من خمتلف �أنحاء العامل ،ومت �إدخال مقررات املحا�س ��بة املتو�سطة واملحا�سبة
املتقدم ��ة ،والتدري ��ب العملي مم ��ا �أدى الى تطور ملمو�س يف م�س ��توى �أداء الطلبة .لكن ق ��رار التحول من
التدري� ��س باللغة العربية �إلى التدري�س باللغة الإجنليزية ب�ش ��كل كامل عام � ،2001أدى الى انخفا�ض ن�س ��بة
اخلريجني القطريني �إلى �أكرثمن  % 50خا�ص ��ة خالل اخلم�س �س ��نوات الأخرية .الى ظهور م�ش ��اكل كذلك
تتعلق بقدرات ومهارات الطلبة باللغة الإجنليزية والربنامج الت�أ�سي�س ��ي .وهذه الفرتة من التعليم املحا�س ��بي
حتتاج لدرا�سة �أ�شمل وذلك ملعرفة ت�أثريها على املهنة يف الدولة .وي�ؤكد هذ النق�ص جدول رقم ( )2حيث
يو�ض ��ح عدد خريجي تخ�ص ���ص املحا�س ��بة من جامعة قطر من �أول دفعة حتى عام  .2013ويظهر اجلدول
�أن عدد اخلريجني فى الفرتة اخلام�س ��ة ( اخلطة اجلديدة -اللغة االجنليزية) قد اتخف�ض ب�ش ��كل كبري عن
الفرتتني ال�س ��ابقتني لها ،حيث بلغ عدد اخلريجني  156خريج بن�س ��بة  % 13من اجمايل عدد اخلريجني،
بينم ��ا بل ��غ عدد اخلريج�ي�ن يف الفرتة الثالثة (اخلطة القدمي ��ة -اللغة العربية)  317بن�س ��بة  % 30.5من
اجمايل عدد اخلريجني .علم ًا ب�أن عدد اخلريجني (بنني) فقط مل يتجاوز �أربعة خريجني لكل �سنة �أكادميية
خالل ال�سنوات الثالث الأخرية ،بينما بلغ عدد اخلريجني (بنني) يف ال�سنة الأكادميية  2003واحد وثالثون
خري ��ج  .وم ��ن املالح ��ظ جد ًا �أن عدد اخلريجات يزيد على عدد اخلريج�ي�ن (بنني) حيث ميثل  % 62من
اجمايل عدد اخلريجني.
جدول رقم ()2
عدد خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة من جامعة قطر ()2013-2989

3

الفرتات

�سنوات

نوع اخلطة

بنني

بنات

املجموع

الن�سبة

1

 1989الى 1993

2

 1994الى 1998

111

87

198

% 19

3

 1999الى 2003

4

 2004الى 2008

5

 2009الى 2013

قدمية
قدمية
قدمية
قدمية -جديدة
جديدة

55

36

91

% 08.7

املجموع

109

208

317

% 30.5

97

178

275

% 27.5

23

133

156

% 13

385

642

1037

% 100

وق ��د نظم ��ت كلي ��ة الإدارة فى رحاب جامع ��ة قطر �أول م�ؤمت ��ر للمحا�س ��بني بعنوان (�س ��بل تطوير مهنة
املحا�س ��بة فى دولة قطر) ؛ وذلك عام  .2004وتو�ص ��ل امل�ؤمتر �إلى عدة تو�ص ��يات من �أهمها �إن�ش ��اء جمعية
علمية حما�س ��بية بهدف ن�شر الوعي املحا�سبي ودعم �أن�شطة التعليم امل�ستمر لت�شجيع التفاعل بني امل�ؤ�س�سات
التعليمية واملهنية وم�ؤ�س�سات الدولة للرقي باملهنة  . 3وكان قرار اجلامعة ب�إن�شاء هذه اجلمعية �ضروري ًا يف
فرتة �شهدت فراغ ًا تنظيمي ًا وا�ضح ًا ا�ستمر لفرتة طويلة ،وكان له �أثر �سلبي على مهنة املحا�سبة .وكان هناك
دور حمدود لوزارة التجارة والأقت�ص ��اد يف تنظيم و�إدارة مهنة املحا�س ��بة ورفع م�س ��تواها ،وق�صور وا�ضح يف
قانون تنظيم املهنة .وبد�أت مرحلة جديدة فى التعليم املحا�سبي فى الدولة ،بوجود خطط جديدة وت�أ�سي�س
جمعي ��ة املحا�س ��بني القانونني القطرية ع ��ام  ،2008ويف ع ��ام  2011نظمت جمعية املحا�س ��بني القانونيني

72

املجلة العربية للمحا�سبة ،يونيو

2015

القطرية بالتعاون مع اجلمعية العلمية للمحا�س ��بني بجامعة قطر �أول ملتقى مهني عن التعليم املحا�س ��بي فى
دول اخلليج .و�شارك فى هذا امللتقى �أغلب اجلهات املعنية فى الدولة ،وخرباء من داخل قطر وخارجها .وقد
تو�صل امل�شاركون �إلى عدة تو�صيات من �أهمها: 4
 - 1الت�أكي ��د عل ��ى �أهمي ��ة تفعيل دور اللجنة الدائمة لأق�س ��ام املحا�س ��بة جلامعات دول جمل� ��س التعاون من
�أجل تطوير اخلطط الدرا�س ��ية ،وطرق التدري�س ،وت�ش ��جيع البحث العلمي ،والتن�سيق والتعاون بني تلك
الأق�سام؛ وذلك للقيام مب�س�ؤوليتها جتاه كيفية االرتقاء مبهنة املحا�سبة.
 - 2منا�ش ��دة املخت�ص�ي�ن والباحثني الرتكيز على �إجراء الدرا�س ��ات يف املو�ض ��وعات ذات ال�ص ��لة مبو�ض ��وع
امللتقى ومنها:
�أ .واقع الفجوة بني التعليم املحا�سبي ومتطلبات �سوق العمل يف دول املجل�س.
ب .ال�صعوبات التي يواجهها خريجو تخ�ص�ص املحا�سبة عند التحاقهم ب�سوق العمل .
ج .االحتياجات التدريبية التي ينبغي �إك�سابها خلريجي املحا�سبة وقت التحاقهم ب�سوق العمل .
د .املهارات واملعارف التي ينبغي على خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة اكت�سابها من وجهة نظر �أ�صحاب العمل.
 - 4الرتكيز على اجلانب الت�أهيلي لطالب املحا�سبة وزيادة اجلرعة التدريبية العملية لهم.
 - 5ا�ستخدام �أحدث الو�سائل التعليمية التقنية والربجميات املعا�صرة يف تدري�س املقررات املحا�سبية.
ومنذ بداية  2014نظمت اجلمعية العلمية للمحا�س ��بني الكثري من الندوات والدورات التدريبية بهدف
ن�ش ��ر الوعي املحا�س ��بي وتطوير قدرات و�إمكانيات املحا�س ��بني فى الدولة .ويف عام � 2008ش ��اركت جمعية
املحا�س ��بني القطرية بدور وا�ض ��ح وملمو�س يف رعاية املهنة ،ون�شر الوعي حول �أهميتها يف املجتمع من خالل
الكثري من الأن�شطة املختلفة.
ومن �أهم التطورات التى ح�ص ��لت وكان لها ت�أثري على مناهج وخطط درا�س ��ة تخ�ص ���ص املحا�س ��بة فى
دولة قطر ،ح�ص ��ول كلية الإدارة واالقت�ص ��اد على االعتماد الأكادميي من قب ��ل هيئة االعتماد الدولى The
 Association to Advance Collegiate School of Business - AACSBيف ع ��ام ،2011
و�أ�ص ��بح هناك اجتاه �إلى االهتمام ب�شكل �أكرب مبوا�ض ��يع املعارف العامة ،واملتطلبات اجلامعية التي ت�شمل :
الأدب ،والعلوم ،والريا�ضيات ،والإح�صاء ،والتفكري الناقد وحل امل�شكالت ،والأخالق وامل�سئولية االجتماعية
بجانب متطلبات الكلية والتخ�ص ���ص .وعند مقارنة تلك املتطلبات مع معايري التعليم ال�ص ��ادرة من االحتاد
الدويل للمحا�سبني جندها متقاربة وت�سري فى االجتاه نف�سه.
من ��ذ ح ��دوث ذلك التطور املهم تالحق ��ت التطورات التي التق ��ل عنه �أهمية حيث مت ا�س ��تحداث برنامج
بكالوريو�س يف املحا�س ��بة يف كلية �أحمد بن حممد الع�س ��كرية ،وفتح برنامج ماج�ستري يف املحا�سبة يف جامعة
قطر عام  ،2011و�صدور قرار املجل�س الأعلى للتعليم بالعودة �إلى التدري�س باللغة العربية ،و�إلغاء الربنامج
الت�أ�سي�سي فى جامعة قطر .5ومما ال �شك فيه �أن هذا القرار �أن�ش�أ احلاجة ايل �ضرورة وجود تن�سيق وتعاون
�أكرث بني اجلامعة واجلهات املعنية باملهنة من �أجل املحافظة على ا�س ��تمرارية جودة الربامج املحا�س ��بية مبا
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يت�ضمن تخريج كوادر وطنية م�ؤهلة ت�أهي ًال حما�سبي ًا متميز ًا كم ًا وكيفي ًا.
ومن ناحية �أخرى هناك فجوة �شا�س ��عة بني �أق�س ��ام املحا�س ��بة يف جامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي
فيما يتعلق بالتعاون يف املجال العلمي .وكانت الأمانة العامة ملجل�س التعاون قد �أن�ش�أت اللجنة الدائمة لأق�سام
املحا�س ��بة يف جامعات دول املجل�س يف عام  ،1993على �أن تكون ع�ض ��وية اللجنة متاحة لأق�سام املحا�سبة يف
اجلامعات اخلليجية ،وميثل كل جامعة ع�ضو من هيئة التدري�س يف ق�سم املحا�سبة .ون�صت يف املادة الرابعة
على �ض ��رورة تطوير اخلطط الدرا�س ��ية و�أ�ساليب وطرق التدري�س واملناهج امل�ؤهلة لتخ�ص�ص املحا�سبة ،كما
ن�ص ��ت على ت�شجيع البحث العلمي والدرا�س ��ات البينية من �أجل النهو�ض واالرتقاء بامل�ستوى املعريف والعلمي
واملهني للمحا�س ��بة .ولكن االت�ص ��ال الفعال ،والتع ��اون امل�أمول مل يتحقق بعد ،فلم يعق ��د �إال اجتماع وم�ؤمتر
واح ��د ،ه ��و امل�ؤمتر الدويل لأق�س ��ام املحا�س ��بة يف اجلامعات اخلليجي ��ة يف دولة الكويت ع ��ام  ،1996وكان
عن ��وان امل�ؤمت ��ر “التطوير الأكادميي واملهني ب ��دول جمل�س التعاون” (الرحيلي .)1997،وعند ا�س ��تعرا�ض
الواقع جند ان البحوث امل�ش�ت�ركة بني �أ�س ��اتذة املحا�سبة يف اجلامعات اخلليجية تكاد تكون نادرة �إن مل تكن
معدومة .ومل يكن هنالك ت�ش ��جيع لأ�س ��اتذة املحا�س ��بة يف خمتلف اجلامعات اخلليجية على ح�ضور الندوات
وامل�ؤمترات املتخ�ص�ص ��ة يف جمال املحا�سبة التي تعقدها تلك اجلامعات ما يعمق التوا�صل بينهم ويحفزهم
على �إجراء البحوث العلمية امل�شرتكة.6
الدرا�سات ال�سابقة
هناك الكثري من الدرا�س ��ات والأبحاث التى ناق�شت واقع التعليم املحا�سبى واملهارات واملعارف املكت�سبة
وما يحتاجه �س ��وق العمل فى الدول املتقدمة والنامية .وهناك اتفاق على وجود فجوة بني خمرجات التعليم
املحا�س ��بى واملهارات واملعارف املرغوبة من جانب �س ��وق العم ��ل ،و�أن الربامج املحا�س ��بية فى حاجة لإعادة
النظر فيها مبا يتفق واحتياجات �سوق العمل .وتتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها تتعلق ببيئة
وظروف خمتلفة حيث تعترب دولة قطر من الدول املتقدمة اقت�ص ��ادي ًا ،ولكن واقع املهنة وم�شاكلها و املراحل
التي مر بها التعليم املحا�س ��بي يتطلب درا�س ��ة هذه احلالة وتقدمي التو�ص ��يات واالقرتاحات التى من �ش� ��أنها
النهو�ض مب�ستوى التعليم املحا�سبي .واعتمدت �أغلب هذه الدرا�سات �أ�سلوب اال�ستبيان فى حتديد �أهم تلك
املهارات واملعارف ومدى �أهميتها .وميكن ب�ش ��كل خمت�ص ��ر التعرف �إلى �أهم تلك الدرا�س ��ات التى ناق�شت و
ركزت على تلك املهارات واملعارف و�أهميتها يف الدول املتقدمة والنامية.
تعترب درا�سة ( )Alberecht and Sack, 2000من �أهم الدرا�سات ال�شاملة التى ناق�شت واقع التعليم
املحا�س ��بي وما يحتاجه �س ��وق العمل من مهارات ومعارف لدى خريجي تخ�ص ���ص املحا�س ��بة .ومايدل على
�أهمية هذه الدرا�س ��ة م�ش ��اركة �أغلب اجلهات املعنية باملهنة فى الواليات املتح ��دة الأمريكية حيث مت �إجراء
هذه الدرا�س ��ة بالتعاون مع املعهد الأمريكي للمحا�س ��بني القانونني ( )AICPAوجمعية املحا�سبة الأمريكية
( )AAAومعهد املحا�س ��بني الإداريني ( )IMAومكاتب املحا�س ��بة العاملية الكربى .وتو�ص ��لت الدرا�سة �إلى
عدم قدرة التعليم املحا�س ��بي على اال�س ��تمرار فى امل�س ��تقبل بو�ض ��عه احلايل ،وهناك تراجع حاد فى �أعداد
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وتوعية الطلبة الذين يختارون املحا�سبة تخ�ص�ص ًا رئي� ًسا �.أ�شار �أغلب املمار�سني للمهنة وكذلك الأكادمييني
امل�ش ��اركني بالدرا�س ��ة ب�أنهم لن يختاروا تخ�ص�ص املحا�س ��بة �إذا عاد بهم الزمان مرة �أخرى �إلى الوراء لأن
الروات ��ب التى يح�ص ��ل عليها املحا�س ��بون �أقل من التخ�ص�ص ��ات الأخ ��رى مثل املالية واال�ست�ش ��ارات املهنية
الأخرى ونظم املعلومات.
ناق�ش ��ت درا�سة ( )Mohamad and lashine, 2003التحديات التى تواجه التعليم املحا�سبي نتيجة
لت�أثري العوملة وتقنية املعلومات واالنفتاح االقت�ص ��ادي الذى ي�شهده العامل .و�أ�شارت الدرا�سة �إلى وجود فجوة
وا�ض ��حة بني م�س ��توى التعليم املحا�س ��بي فى الكليات ،واجلامعات ،واملهارات واملعارف التى يحتاجها �س ��وق
التوظيف املحا�س ��بي .وطالبت الدرا�سة بو�ض ��ع خطة �إ�سرتاتيجية تهدف �إلى التقليل من تلك الفجوة و�إعداد
كفاءات مميزة وتنمية قدراتهم للوفاء باملتطلبات احلديثة من منظمات الأعمال .وكذلك ك�ش ��فت الدرا�س ��ة
احلاجة �إلى مهارات التحليل والتفكري الناقد وحل امل�ش ��كالت لأنها �أ�ص ��بحت �ض ��رورية خلريجي تخ�ص ���ص
املحا�سبة.
هدفت درا�سة (� )Buranett,2003إلى معرفة �آراء خريجي املحا�سبة املزاولني للمهنة ،وحملة () CPA
حول املهارات التي يحتاجونها ملمار�سة املهنة ومدى توافرها فى املناهج الدرا�سية فى اجلامعات الأمريكية.
�أ�ش ��ارت الدرا�سة �إلى �أن هناك �ضرورة لإحداث تغيري فى التعليم املحا�سبي وطرق تدري�سه .وبينت الدرا�سة
�أن �أه ��م امله ��ارات املطلوبة ل�س ��وق العمل هى مهارات التفك�ي�ر الناقد ،ومهارات االت�ص ��ال ،ومهارات اتخاذ
القرار .و�أكدت الدرا�سة على �أهمية التدريب العملي لطالب املحا�سبة �أثناء م�سريتهم العلمية.
تو�ص ��لت درا�س ��ة اخلاطر (� )2005إلى �أن غياب املنظمات املهنية املحا�س ��بية وعدم �إدراك �أهمية املهنة
وقلة الدعم احلكومي لها من �أهم العوامل التى تعيق من تطوير التعليم املحا�س ��بي فى دولة قطر .و�أ�ش ��ارت
الدرا�س ��ة �إلى �أن تدريب الطلبة وت�أ�س ��ي�س اجلمعيات املهنية والتعاون بني اجلامعات والتعليم امل�س ��تمر �أهم
الإ�سرتاتيجيات التى ت�ساعد فى تطوير ك ًال من املهنة والتعليم املحا�سبي.
وف ��ى دولة الإم ��ارات العربية املتحدة قام  ))Roudaki, 2005ب�إجراء درا�س ��ة ميدانية ملعرفة �إذا كان
هن ��اك اختالف ��ات فى وجهات النظر ب�ي�ن الأكادمييني واملمار�س�ي�ن للمهنة حول �أهمي ��ة املتطلبات واملعارف
العامة فى مناهج تخ�ص ���ص املحا�س ��بة .تو�صلت الدرا�س ��ة �إلى وجود اختالف بينهما حيث �أبدى املمار�سون
للمهنة اهتمام ًا �أكرب يف موا�ض ��يع املعارف العامة مثل :الأدب ،والعلوم ،والريا�ض ��يات والإح�صاء ،بينما يرى
الأكادمييون �أن يكون االهتمام باملعارف العامة فى جمال الت�سويق والإح�صاء �أكرث من جمال املحا�سبة.
تناول ��ت درا�س ��ة الربيعي ( )2006حتلي ��ل عوامل بناء املهارات املحا�س ��بية التقنية لطلب ��ة هيئة التعليم
التقني يف العراق ،وك�ش ��فت الدرا�س ��ة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�ص ��ائية فى �آراء الأ�ساتذة حول عوامل
بناء املهارات املحا�س ��بية فى ثالث جماالت هي املجال العلمي ،وجم ��ال احلوافز والبحث والتطوير ،وجمال
التدريب والتطبيق .وبينت الدرا�س ��ة �أن املجال العلمي يحظى باالهتمام الكبري من قبل �أ�س ��اتذة املحا�س ��بة
وبعد ذلك جمال التدريب.
وفى درا�سة ميدانية قام بها ( )Cheng, 2007حول التوجهات امل�ستقبلية فى ت�صميم مناهج املحا�سبة
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فى اجلامعات ال�ص ��ينية وتقدمي املقرتحات لكيفية تقليل فجوة التوقعات بني التعليم املحا�س ��بي واحتياجات
ال�س ��وق من املهارات واملعارف .ك�ش ��فت الدرا�س ��ة احلاجة �إلى التكامل بني املقررات الأ�سا�سية فى املحا�سبة
و وج ��ود مق ��ررات مكملة مثل اللغ ��ة الإجنليزية لإدارة الأعم ��ال واملحادثة ،ومهارات االت�ص ��ال ،والتخطيط
امل�ؤ�س�س ��ي للم ��وارد والتجارة الإلكرتونية ،واحلر�ص على اتباع مناهج درا�س ��ة احلاالت وتعزيزه باجلامعات،
وكذلك ا�ستخدام نظام مرن لل�سنة الدرا�سية.
وتعترب الدرا�س ��ة الت ��ي قام به ��ا ( )Awayiga and others, 2010من �أهم الدرا�س ��ات امليدانية فى
ال ��دول النامية ح ��ول املهارات واملع ��ارف التى يحتاجها خريجو تخ�ص ���ص املحا�س ��بة والعامل ��ون فى جمال
املحا�سبة للوفاء مبتطلبات �سوق العمل فى جمهورية غانا .و�أو�ضحت هذه الدرا�سة �أن مهارة التفكري الناقد
و حل امل�ش ��كالت حتتل املرتبة الأولى من حيث الأهمية من وجهة نظر امل�ش ��اركني فى هذه الدرا�س ��ة .وبينت
الدرا�سة �أن االختالف الوحيد بني حديثي التخرج واملحا�سبني هو معرفة تطبيقات �أنظمة مايكرو�سوفت فى
املحا�س ��بة .و�أ�ش ��ار الباحثون �إلى �أن هذه الدرا�س ��ة قد يكون لها دور كبري فى تطبيقات التعليم املحا�سبي فى
غانا والدول النامية.
فى درا�سة قام بها (  )Barac, 2009حول �آراء املعنيني بالتدريب فى املهارات واملعارف التى يحتاجها
حديثو التخرج فى املحا�سبة فى جنوب �إفريقيا .تو�صل الى �أن �أغلب املوا�ضيع التى حددها معهد املحا�سبني
القانونني فى جنوب �إفريقيا مهمة جد ًا لتطوير مهارات وقدرات املحا�سبني اجلدد هناك .و�أ�شارت الدرا�سة
�إلى �أنه وبالرغم من �أهمية موا�ضيع املحا�سبة الإدارية التى حددها املعهد �إال �أن هناك اختالفا بني امل�شاركني
فى الدرا�س ��ة حول �أهمية تلك املوا�ض ��يع ،و�أظهرت الدرا�س ��ة احلاجة �إلى تدريب املحا�سبني �أكرث على بع�ض
املهارات ال�شخ�صية مثل مهارات االت�صال والتحليل والعر�ض وبرامج احلا�سب الآيل.
تو�صلت درا�سة ملو العني ( )2009الى وجود فروقات ذات داللة معنوية بني املهارات واملعارف املكت�سبة
لدى خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة وبني متطلبات �سوق العمل ال�سعودي .وك�شفت الدرا�سة وجود فروقات ذات
دالل ��ة معنوية فى العوامل امل�ؤثرة فى توظيف خريجي تخ�ص ���ص املحا�س ��بة وذلك من وجهة نظر اخلريجني
و�أ�صحاب العمل.
تناول ��ت درا�س ��ة ( )Wells and others, 2009مو�ض ��وع حتديد املهارات والق ��درات التى تعترب ذات
�أهمية كبرية للنجاح فى ممار�س ��ة مهنة املحا�س ��بة خالل ال�سنوات الأولى بعد التخرج فى جامعات نيوزلندا،
وحتدي ��د مدى اهتمام اجلامعات بتلك الق ��درات واملهارات فى براجمها الأكادميية ،وقدمت هذه الدرا�س ��ة
معلومات مفيدة حول التقدم الذى ح�ص ��ل باجلامعات وحتديد املوا�ض ��يع التى حتتاج �إلى املزيد من جماالت
التح�سني مثل دور اجلامعات فى تطوير القدرات املهنية فى جمال العمل اجلماعي.
قام (  )Villier, 2010بدرا�س ��ة ا�ستهدفت معرفة التغريات فى احتياجات منظمات الأعمال فيما يتعلق
بتحقي ��ق الت ��وازن بني املهارات الفنية واملهارات غري الفنية (مهارات االت�ص ��ال والعر� ��ض ومهارات التفكري
وحل م�ش ��كالت اتخاذ الق ��رارات وغريها) .وناق�ش الباحث �أهمية املهارات غري الفنية خلريجى تخ�ص ���ص
العلوم الإدارية ،مبا فيها املحا�س ��بة ودورها فى التكامل مع املهارات الفنية التى تدر�س باجلامعات للو�ص ��ول
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�إلى خريج يلبى احتياجات التغريات ال�س ��ريعة فى قطاع الأعمال .وطلبت الدرا�سة مبراجعة احتياجات �سوق
التوظيف املحا�سبي ومقاومة التغيري و الطريقة التى ي�سهم بها الأكادمييون فى هذا املجال.
ويف تركي ��ا قام ��ا  ))Uyar and Gungormas, 2011ب�إج ��راء درا�س ��ة ميدانية ا�س ��تطلعا فيها �آراء
املدقق�ي�ن اخلارجيني ف ��ى جمهورية تركيا حول املعارف واملهارات املهنية للوف ��اء مبتطلبات العمل فى جمال
التدقيق اخلارجي .و�أ�ش ��ارت نتائج هذه الدرا�س ��ة �إل ��ى اعتبار جميع املهارات الت ��ى مت حتديدها فى البحث
ماعدا مهارات برنامج مايكرو�س ��وفت املحا�سبية مهمة �أو مهمة جد ًا للخريجني الذين يرغبون فى العمل فى
جمال تدقيق احل�سابات .و�أ�شارت الدرا�سة �إلى وجود اختالفات ذات داللة معنوية بني املدققني حول �أهمية
تلك املهارات واملعارف تعود �إلى نوع اجلن�س ،والتعليم ،واخلربة ،وطبيعة العمل.
وا�ستهدفت درا�سة زهران وعطية ( )2013تقدمي اقرتاح منوذج للتخطيط الإ�سرتاتيجي ميكن للربامج
املحا�س ��بية تطبيقه بغر�ض �ض ��مان التطوير فى التعليم املحا�س ��بي ،وكذلك درا�سة الو�ضع احلايل للتخطيط
الإ�س�ت�راتيجي يف الربامج املحا�س ��بية فى اجلامعات امل�صرية .وتو�ص ��لت الدرا�سة �إلى �أن هناك حاجة ملحة
ملراجعة الو�ض ��ع احلايل لتلك الربامج ملواجهة التحديات اجلديدة املتمثلة يف العوملة والتناف�سية والتطورات
التكنولوجية .و�أ�شارت الدرا�سة كذلك �إلى �أهمية �أن يكون هناك اقتناع تام من جانب امل�سئولني عن الربامج
ب�أهمية التغري وتوفري الدعم املادي واملعنوي لهم ،ووجود كوادر م�ؤهلة لتنفيذ التخطيط الإ�سرتاتيجي.
وتهدف درا�س ��ة (� )Klibi and Oussim,2013إلى التعرف على ت�صورات الطالب وتوقعات �أ�صحاب
العمل حول املهارات الفنية والعامة املطلوبة ل�س ��وق العمل املحا�سبي فى تون�س .ومت الت�أكيد فى هذه الدرا�سة
على �أهمية امتالك خريجي املحا�سبة على جمموعة وا�سعة من تلك املهارات الفنية والعامة ومن �أهمها الوعي
االخالقي ومهارات االت�ص ��ال والتفكري الناقد والعمل اجلماعي .ك�ش ��فت نتائج الدرا�س ��ة عن اهتمام الطلبة
اكرث يف املهارات الفنية الأ�سا�سية و�أنها ت�ساعد اخلريجني على التميز والنجاح فى �أعمالهم املحا�سبية ولكن
فى نف�س الوقت ذاته �أ�شاروا الى �أهمية املهارات غري الفنية .وتو�صلت الدرا�سة �إلى �أن هناك فجوة وا�ضحة
بني ت�صورات الطلبة و�أ�صحاب العمل حول �أهمية تلك املهارات وخا�صة فيما يتعلق باملهارات الفنية.
�أما الفكي ( )2014فقد قام بدرا�س ��ة حتت عنوان (ت�ص ��ور مقرتح لتطبيق معايري التعليم املحا�س ��بي
ودورها فى �ض ��بط جودة مناهج املحا�س ��بة فى اجلامعات ال�سعودية) .و�أ�ش ��ارت الدرا�سة �إلى �أن هناك عدم
مراعاة لتلك املعايري و�إهما ًال فى جانب التدريب �أثناء الدرا�س ��ة عند �إعداد برامج املحا�س ��بة فى اجلامعات
مما ي�ؤدي �إلى الت�أثري على كفاءة اخلريجني .وتو�صلت الدرا�سة �إلى وجود عالقة �إيجابية بني معايري التعليم
املحا�س ��بي ومتطلبات الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي بال�س ��عودية .و�أو�ض ��حت الدرا�سة �ضرورة
تبني معايري التعليم ال�صادرة من االحتاد الدويل للمحا�سبني.
�أ�سلوب الدرا�سة
اعتمدت الدرا�س ��ة عل ��ى جمموعة من املراجع والدرا�س ��ات املن�ش ��ورة حول التعليم املحا�س ��بي فى الدول
املتقدم ��ة والنامية ذات ال�ص ��لة مبو�ض ��وع البحث فى الإطار النظ ��ري للبحث� ،أما اجلان ��ب امليداين فقد مت
ا�ستخدام �أ�سلوب اال�ستبيان للتعرف على املهارات واملعارف املطلوبة وحتديد درجة �أهميتها .وقد مت التحقق
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من �ص ��دق املحتوى من خالل عر�ض اال�ستبانة ب�ص ��ورتها الأولية على خم�سة حمكمني من ذوى االخت�صا�ص
يف املحا�سبة والدراية ب�إجراء الدرا�سات حيث �أبدى املحكمون عدد ًا من التعديالت تتعلق بال�صياغة اللغوية،
و�إ�ضافة فقرات وتعديل وحذف �أخرى .وقد ت�ألفت اال�ستبانة من جزئني �أ�سا�سني.
 - 1اجلزء الأول :يت�ض ��من معلومات عامة و�شخ�ص ��ية عن امل�س ��تجيبني؛ ت�ش ��مل نوع ون�ش ��اط امل�ؤ�س�سة وعدد
العاملني وامل�ؤهل العلمي ،والوظيفة احلالية و�سنة التخرج.
 - 2اجلزء الثاين :يت�ض ��من جمموعة من املعارف واملهارات املقرتحة التي يتطلب اكت�س ��ابها من تخ�ص ���ص
املحا�س ��بة وحتديد درجة �أهمية كل منهما .وقد مت ح�ص ��رها فى اال�س ��تبانة باال�س ��تناد �إلى الدرا�س ��ات
ال�س ��ابقة ف ��ى ه ��ذا املجال ،وكذل ��ك من خ�ل�ال املقابالت ال�شخ�ص ��ية الت ��ي �أجريت مع بع� ��ض املهنيني
والأكادمييني من ذوي اخلربة الطويلة.
جمتمع الدرا�سة والأ�ساليب الإح�صائية
يتكون جمتمع الدرا�س ��ة من الفئات ذات العالقة املبا�ش ��رة مبهنة املحا�س ��بة ومبو�ض ��وع البحث والتى مت
حتديدها ا�س ��تناد ًا للمنهجية ذاتها التي مت اتباعها يف الدرا�س ��ات ال�س ��ابقة امل�ش ��ابهة واعتمادا على قائمة
املحا�س ��بني واملراجعني امل�سجلني باجلمعية العلمية للمحا�سبة بجامعة قطر والتي يبلغ عددهم  500ع�ضو.
وقد مت ح�صرهم بالفئات التالية:
� - 1أ�ساتذة املحا�سبة فى اجلامعات فى دولة قطر.
 - 2العاملون فى جمال املحا�سبة فى القطاع احلكومي.
 - 3العاملون فى جمال املحا�سبة فى القطاع اخلا�ص.
 - 4العاملون فى جمال التدقيق الداخلي.
 - 5العاملون فى جمال التدقيق اخلارجي.
 - 6فئات اخرى م�سجلني باجلمعية مثل مدراء وم�سئولني مهتمني مبجال املحا�سبة.
وق ��د مت توزيع عينة ع�ش ��وائية بل ��غ عددها ( )200ا�س ��تبانة على تل ��ك الفئات وا�س�ت�رجع منها ()139
حيث بلغت ن�س ��بة امل�س ��تجيبني ( )%70.0تقريب ًا .لعر�ض �س ��مات عينة البحث فقد مت ا�ستخدام التوزيعات
التكرارية والن�س ��ب املئوية ،وكذلك مت ا�ستخدام املتو�س ��طات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتحديد درجة
�أهمية املعارف واملهارات املطلوبة خلريجي املحا�سبة .ومت ا�ستخدام �أختبار كرو�سكال وال�س لال�ستدالل على
مدى وجود اختالفات ذات داللة اح�صائية بني �إجابات خمتلف فئات �أفراد العينة.
معلومات عامة عن امل�ستجيبني
ميثل اجلزء الأول من اال�ستبانة معلومات عامة عن امل�ستجيبني وذلك على النحو التالى:
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جدول رقم ()3
توزيع امل�ستجيبني ح�سب وظائفهم
الوظيفة

حمـــا�سب حكومــــــــــى
حما�سب فى قطــاع خا�ص
مراجع ح�سابات خارجــى
مراجع ح�سابات داخلــــى
�أ�ستاذ حما�سبة جامعي
�أخــرى
املجموع

العدد

الن�سبة

55

39.6

23

16.5

23

16.5

22

15.8

10

7.2

6

4.3

139

100

ويب�ي�ن اجل ��دول رقم ( )3توزيع امل�س ��تجيبني ح�س ��ب طبيعة وظائفهم .ويت�ض ��ح �أن العامل�ي�ن فى القطاع
احلكومي قد �ش ��كلوا �أعلى ن�سبة �إذ بلغت ( .)40%و�أقل ن�سبة هم �أ�ساتذة املحا�سبة بواقع (  ،%)7.2وهذا
يرج ��ع �إل ��ى �أن عدد الأ�س ��اتذة فى الدولة حمدود جد ًا ون�س ��بة كب�ي�رة من اخلريجني يتجه ��ون �إلى العمل فى
القطاع احلكومي فى الدولة.
جدول رقم ()4
توزيع امل�ستجيبني ح�سب امل�ؤهل العلمي
امل�ؤهل

بكالـوريو�س
ماج�ستــــــري
دكتـــــــوراه
�أخرى
املجموع

العدد

الن�سبة

103

74.1

21

15.1

11

7.9

4

2.9

139

100

ويو�ض ��ح جدول رقم ( )4توزيع عينة الدرا�س ��ة من حيث م�ؤهالتهم العلمية حيث يتبني �أن ن�س ��بة احلا�صلني
على درجة البكالوريو�س �أو املاج�س ��تري مثلت الفئة الأعلى (� .)%89أما �أقل ن�سبة فكانت حلملة الدكتورة �إذ
بلغت ( .)%8وهذه النتائج تتوافق مع تلك فى اجلدول ال�سابق.
جدول رقم ()5
توزيع امل�ستجيبني ح�سب �سنوات اخلربة
�سنوات اخلربه

�أقل من 5
 5الى 10

من
من  11الى 20
املجموع

العدد

الن�سبة

35

25.2

50

36.0

54

38.8

139

100

وفيم ��ا يتعلق مبتغري اخلربة العلمية ي�ش�ي�ر اجل ��دول رقم (� )5إلى �أن  % 38من امل�س ��تجيبني هم ممن
لديهم خربة فى جمال ممار�سة مهنة املحا�سبة تزيد عن ع�شر �سنوات بغ�ض النظر عن القطاع الذى يعملون
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فيه وحوالى  % 36من امل�ستجيبني ترتاوح خرباتهم بني 5الى �10سنوات .وميكن القول �أن �أغلب امل�شاركني
فى هذه الدرا�سة ميتلكون اخلربة اجليدة مما يعزز نتائج هذه الدرا�سة.
جدول رقم ()6
توزيع امل�ستجيبني ح�سب املحا�سبني عدد يف اجلهات التي يعملون بها
العدد

الن�سبة

عدد املحا�سبني
�أقل من 5

29

20.9

من� 5إلى 15

45

32.4

من � 6إلى 25

14

10.1

� 26إلى 40

2

1.4

�أكرث من 40

49

35.3

املجموع

139

100

من

يبني اجلدول رقم ( )6عدد املحا�س ��بني فى اجلهات التى يعمل بها امل�ش ��اركون فى هذه الدرا�سة .وتظهر
النتائج �أن �أكرث من ثلثي امل�شاركني بالدرا�سة يعملون بجهات يوجد بها �أكرث من خم�سة حما�سبني حيث بلغت
الن�س ��بة املجمعة لهم  ،% 79بينما بلغت ن�س ��بة امل�ش ��اركني يف جهات لديها �أكرث من �أربعني حما�سب ًا .%35
وتعترب هذه ن�سبة كبرية وغري متوقعة ،وقد يف�سر هذا ب�سبب ت�ضمن العينة لعدد كبريمن اجلهات احلكومية
التي يعمل بها عدد كبري من املحا�سبني واملراجعني كما �سريد يف اجلدول التايل.
جدول رقم ()7
توزيع امل�ستجيبني ح�سب القطاع الذى يعملون به
القطاع

حكومى
خا�ص
�أخرى
املجموع

العدد

الن�سبة

77

55.4

56

40.3

6

4.3

139

100

يظهر اجلدول رقم ( )7توزيع امل�س ��تجيبني ح�س ��ب القطاع الذى يعملون به وي�ش�ي�ر اجلدول �إلى �أن �أعلى
ن�سبة هم فئة العاملني فى القطاع احلكومي �إذ بلغت ( .)%55.4وهذا �أمر متوقع ويتوافق مع اجلدول رقم
( .)3وب�شكل عام يت�ضح من النتائج ال�سابقة عن امل�شاركني �أن لديهم اخلربة واملعرفة مما يعزز نتائج هذه
الدرا�سة.
نتائج الدرا�سة
يبني اجلدول رقم ( )8درجة �أهمية املهارات واملعارف التى يتطلب اكت�سابها من قبل خريجي تخ�ص�ص
املحا�س ��بة فى دولة قطر مرتبة ترتيبا تنازليا ح�س ��ب �أهميتها طبق ًا ملتو�س ��طها احل�س ��ابي العام .ويت�ضح من
اجل ��دول �أن جمي ��ع امله ��ارات واملع ��ارف املذكورة فى اال�س ��تبانة تعترب مهم ��ة �أو ذات �أهمية كب�ي�رة حيث �إن
املتو�سط احل�سابي بلغ� 3.75أو �أكرث .كما يالحظ �أن املتو�سط احل�سابي لكل منها يزيد عن �ضعف انحرافها
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املعيارى وي�ستنتج من ذلك قلة تباين �آراء امل�ستجيبني حول �أهمية تلك املهارات وبالتايل اتفاقهم �إلى حدٍ ما
حول �أهميتها.
وي�ش�ي�ر اجلدول �إلى �أن �أهم املهارات واملعارف التى يحتاجها العاملون فى جمال تخ�ص�ص املحا�سبة من
وجهة نظر جميع امل�ستجيبني هو املعرفة ب�أخالقيات املهنة .وهذا متوقع تقريب ًا للم�شاكل وال�صعوبات الكثرية
الت ��ى تواجه املهنة فى الدول ��ة وقلة الوعي ب�أهمية املهنة وانخفا�ض م�س ��توى االلتزام بقواعد و�س ��لوك املهنة
وباملبادئ واملعايري املحا�س ��بية املتعارف عليها .مما �أدى �إلى اختالف فى تطبيق املبادئ املحا�سبية املتعارف
عليه ��ا ،وغياب وا�ض ��ح ل ��دور اجلمعيات والهيئات املهنية ف ��ى الدولة .ومن اجلدير ذك ��ره يف هذا املجال �أن
قانون تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات ( )2004مل يتطرق �إلى قواعد ال�سلوك املهني ب�شكل وا�ضح ،مما قد
ي�ؤكد وجود فجوة يف هذا املجال� .إن تغطية اخالقيات مهنة املحا�س ��بة يف اخلطط الدرا�سية لق�سم املحا�سبة
بجامعة قطر وفقا ملتطلبات التعليم املحا�س ��بي الدويل كانت دون امل�س ��توى املطلوب ومل تت�ضمن تلك اخلطط
مواد م�س ��تقلة تتعلق باخالقيات املهنة .وتتفق هذه النتيجة مع تلك التي تو�ص ��لت اليها الكثري من الدرا�سات
ال�س ��ابقة والتي تطرقت الى �أهمية تدري�س اخالقيات املهنة لي�س فقط كمقرر من مقررات اخلطة الدرا�سية
ب ��ل االهتمام به ��ا وتطبيقها يف �أغلب مقررات اخلطة وا�س ��تخدام نظام درا�س ��ات احلاالت م ��ن واقع البيئة
املحلي ��ة ومقارنتها مبا هو موجود عاملي� � ًاBlanthorne and Others,2007;Caliyurt,2007;Uyar .
Gungornns2011

.and

وف ��ى املرتب ��ة الثانية م ��ن حيث درج ��ة الأهمية ت�أتي مه ��ارة التحلي ��ل والتفكري وكذلك مهارة ا�س ��تخدام
�أنظمة ميكرو�س ��وفت الأ�سا�س ��ية .وق ��د يرجع ذلك �إل ��ى االهتمام �أخ�ي�ر ًا بتكنولوجيا املعلوم ��ات ،وتطورها،
وت�أكيد �أهمية درا�س ��ة التحليل ،والتفكري الناقد ،وحل امل�ش ��كالت فى اجلامع ��ات .وكذلك تتفق هذه النتيجة
م ��ع نتائ ��ج �أحدث الدرا�س ��ات امليداني ��ة التي مت تطبيقه ��ا يف الدول العربي ��ة والنامية مث ��ل Klibi and(.
)Oussi,2013;Awayiga and Others,2010
وم ��ن امله ��ارات واملعارف التى اهتم بها امل�س ��تجيبون «تطبيقات املعايري الدولية لإع ��داد التقارير املالية»
و»�إع ��داد املوازنات التقديرية» ،وهذا متوقع وذلك لأهمية املعايري املحا�س ��بية والظروف التي تواجهها املهنة
يف دولة قطر وغياب اجلهات الرقابية على ا�ستخدام املعايري املحا�سبية .
وكان �أقل املهارات �أهمية هي «التطبيقات العملية ملعامالت الت�أمني» وقد يرجع ال�س ��بب �إلى طبيعة قطاع
الت�أم�ي�ن وامله ��ارات املطلوب ��ة ل ��ه .ومن جهة �أخرى ق ��د تدل هذه النتيج ��ة على وجود ظاهرة �ض ��عف الوعي
الت�أميني فى دول العامل الثالث ب�ش ��كل عام والدول العربية ب�ش ��كل خا�ص .وحازت املعارف املتعلقة بحوكمة
املن�ش� ��آت على ترتيب �أدنى كذلك يف م�ستوى الأهمية وفق ًا ملتو�سط الدرجات التي حازت عليها باقي املهارات
واملعارف التطبيقية الأخرى ،مما قد يكون مرده �إلى �ض ��عف الوعي ب�أهمية احلوكمة امل�ؤ�س�س ��ية ،و�إلى �ضعف
الوعي بحاجة العاملني يف مهنة املحا�س ��بة لالملام باملعرفة الالزمة مبو�ض ��وع احلوكمة امل�ؤ�س�س ��ية ،وقد يكون
مرد ذلك �إلى حداثة مو�ض ��وع احلوكمة امل�ؤ�س�س ��ية يف �س ��وق العمل يف دولة قطر كون �أغلب م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص يغلب عليها هيكلة امللكية العائلية التقليدية.
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جدول رقم()8
املهارات واملعارف املطلوبة من وجهة نظر امل�ستجيبني مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب درجة �أهميتها تبع ًا
ملتو�سطها احل�سابي العام واملتو�سط ح�سب طبيعة عملهم
متو�سط الإجابات
الفقرة

ت

محا�سب
حكومي

محا�سب

مدقق

قطاع

ح�سابات

خا�ص

خارجي

الو�سط
احل�سابي

مدقق
داخلي

ا�ستاذ �أكادميي

�أخرى

العام

االنحراف
املعياري

1

املعرفة ب�أخالقيات املهنة

2

مهارات التحليل والتفكري

4.38

3

تطبيقات �أنظمة مايكرو�سوفت الأ�سا�سية

4.42

4

تطبيقات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية IFRS

4.20

4.52

5

مهارات �إعداد املوازنات التقديرية

4.49

4.57

4.30

6

مهارات االت�صال والعر�ض

4.16

4.61

4.52

7

التطبيقات العملية للتدقيق الداخلي

4.25

4.35

4.22

4.27

8

املهارات اللغوية

4.18

4.48

4.43

4.36

9

التطبيقات العملية للتدقيق اخلارجي

4.22

4.22

4.57

4.09

4.40

4.20

4.17

3.65

4.00

4.40

4.83

11

تطبيقات �أنظمة مايكرو�سوفت املتقدمة

4.15

4.04

4.04

4.00

4.20

4.50

4.11

12

التطبيقات العملية للمحا�سبة احلكومية

4.29

3.83

4.09

3.68

4.20

4.33

4.08

893.

13

التطبيقات العملية للقانون التجاري

3.85

4.17

4.17

4.23

4.20

4.50

4.07

960.

14

التطبيقات العملية لقانون �ضريبة الدخل

3.51

4.04

4.30

3.82

4.60

4.67

3.91

1.096

15

التطبيقات امل�صرفية

3.73

4.22

3.74

3.91

4.50

4.17

3.91

944.

16

التطبيقات العملية ملفاهيم حوكمة املن�ش�آت

3.49

3.83

3.74

4.09

4.00

4.00

3.74

988.

17

التطبيقات الأ�سا�سية للتداول يف الأ�سواق املالية

3.33

3.96

3.61

3.55

4.00

4.67

3.62

1.024

18

التطبيقات العملية ملعامالت الت�أمني

3.42

3.70

3.57

3.45

3.90

4.33

3.57

1.057

10

تطبيقات الربامج املحا�سبية و�أنظمة �إدارة املوارد
ERPs

4.62

4.70

4.87

4.77

4.90

4.83

4.73

549.

4.70

4.57

4.64

4.40

4.67

4.52

618.

4.57

4.48

4.59

4.70

4.83

4.52

716.

4.78

4.41

4.60

5.00

4.45

818.

4.18

4.60

4.83

4.45

772.

4.32

4.30

4.33

4.34

757.

4.60

5.00

4.32

810.

4.30

4.50

4.32

763.

4.83

4.29

766.

4.12

917.
777.

يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م (� )9أنّ الفئات ال�س ��ت من املحا�س ��بني ذوي العالقة قد �أجمع ��وا على اختيار
املعرفة ب�أخالقيات املهنة �ضمن املهارات اخلم�س الأكرث �أهمية ،ومل يجمعوا على اختيار �أي مهارة �أو معرفة
�أخرى من �ضمن املهارات اخلم�س الأكرث �أهمية.ومن ناحية �أخرى ،فقد �أجمعت �أربع فئات منها على اختيار
مه ��ارات التحليل و التفكري ،ومه ��ارات ومعارف املعايري الدولي ��ة ،ومهارات مايكرو�س ��وفت ومهارات �إعداد
املوازنات ،وهذا م�ؤ�شر جيد على التوافق يف ما بني الفئات على هذه املهارات واملعارف الأربع الأ�سا�سية .كما
يدل اجلدول على �إجماع ثالث فئات من �أ�ص ��ل �س ��ت فئات على اختيار مهارات االت�صال والعر�ض ك�أحد �أهم
الفئات اخلم�س الأكرث �أهمية.
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وكانت هناك ثالث مهارات ومعارف مل تندرج �ضمن املهارات اخلم�س الأ�سا�سية الإ وفق ر�أي فئة واحدة
من �ض ��من الفئات ال�ست ،ومل ي�شاركها �أي من باقي الفئات ،وهي مهارات ومعارف املحا�سبة احلكومية التي
مل يخرتها �إال املحا�س ��بني العاملني يف اجلهات احلكومية ،وهذه نتيجة متوقعة ميكن تف�س�ي�رها ب�أنها ناجتة
عن حاجة هذا النوع من امل�ؤ�س�سات لهذا النوع من املهارات املحا�سبية ،ولكن من الطبيعي �أن ال ي�شاركهم يف
هذا االحتياج الفئات الأخرى لعدم حاجتهم يف هذا املجال املتخ�ص�ص.
�أما بالن�سبة ملهارة املعرفة بالتطبيقات العملية ل�ضريبة الدخل فلم تختارها �ضمن الفئات اخلم�س الأولى
�سوى فئة الأ�ساتذة الأكادمييني .ومن امل�ستغرب �أن فئة العاملني يف القطاع اخلا�ص وفئة العاملني فى التدقيق
اخلارجي مل يقوما ب�أختيار تلك املعرفة من �ضمن املهارات اخلم�س الأكرث �أهمية ،علي الرغم من حاجتيهما
لها عملي ًا .ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك �إلى �أن ال�شركات التي يعمل بها �أفراد العينة غري خا�ضعة لل�ضريبة،
�أو لأ�سباب تتعلق بالأولويات فقط.
جدول رقم ()9
املهارات واملعارف اخلم�س الأولى من حيث درجة الأهمية ،والتي اختارتها كل الفئات
الفئة /درجة
الأهمية

محا�سب حكومي

محا�سب قطاع خا�ص

مدقق خارجي

مدقق داخلي

ا�ستاذ �أكادميي

الأولى

�أخالقيات املهنة

�أخالقيات املهنة

�أخالقيات املهنة

�أخالقيات املهنة

�أخالقيات املهنة

الثانية

املوازنات التقديرية

التحليل والتفكري

التحليل والتفكري

�أنظمة مايكرو�سوفت

التدقيق الداخلي

الثالثة

�أنظمة مايكرو�سوفت

مهارات االت�صال والعر�ض

مهارات التحليل
والتفكري

املعايري الدولية

املعايري الدولية

املعرفة ب�أخالقيات
املهنة

الرابعة

التحليل والتفكري

املوازنات التقديرية

التدقيق اخلارجي

مهارات االت�صال
والعر�ض

املوازنات التقديرية

�أنظمة مايكرو�سوفت

اخلام�سة

املحا�سبة احلكومية

�أنظمة مايكرو�سوفت

مهارات االت�صال
والعر�ض

التدقيق اخلارجي

�ضريبة الدخل

املوازنات التقديرية

املعايري الدولية
IFRS

IFRS

IFRS

�أخرى
املعايري الدولية
IFRS

يب�ي�ن اجلدول رقم ( )10نتائج اختبار (كرو�س ��كال وال� ��س) ملعرفة الفروق بني امل�س ��تجيبني حول درجة
�أهمية املهارات واملعارف الأ�سا�سية التى يتطلب اكت�سابها من قبل خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة فى دولة قطر،
والتى تعود �إلى :نوع املن�ش� ��أة ،واجلن�س ،وجمال العمل ،واخلربة ،و�س ��نة التخرج .ات�ضح �أن هناك فروق ًا ذات
داللة �إح�ص ��ائية عند م�س ��توى  % 5بني امل�ستجيبني ،تعود �إلى نوع املن�ش�أة التى يعملون بها حول درجة �أهمية
ثالث مهارات ومعارف ،وذلك على النحو التالى:
 مهارات االت�صال والعر�ض. التطبيقات العملية لقانون �ضريبة الدخل. التطبيقات العملية للمحا�سبة احلكومية.وقد تعود تلك االختالفات �إلى مكان العمل واحتياجاته؛ فعلى �س ��بيل املثال القطاع احلكومي يحتاج �أكرث
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�إلى االهتمام بتطبيقات املحا�س ��بة احلكومية ،بعك�س العاملني فى القطاع اخلا�ص الذين يولون اهتمام ًا �أكرث
لقوانني ال�ض ��ريبة وتطبيقاتها؛ حيث تواجه الكثري من ال�ش ��ركات اخلا�صة بع�ض امل�شكالت يف �إعداد القوائم
املالية ملتطلبات �ض ��ريبة الدخل فى دولة قطر .وعند تطبيق اختبار (كرو�س ��كال وال�س) ملعرفة ما �إذا كانت
هناك اختالفات ذات داللة �إح�ص ��ائية بني املحا�س ��بني فيما يتعلق بتلك امله ��ارات واملعارف تعود �إلى طبيعة
عملهم .ات�ضح �أن هنالك اختالفات ذات داللة معنوية فيما يتعلق باملهارات واملعارف التالية:
 التطبيقات العملية لقانون �ضريبة الدخل. التطبيقات الأ�سا�سية للتداول فى الأ�سواق املالية. تطبيقات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (.)IFRS التطبيقات العملية للمحا�سبة احلكومية.وقد يكون لذلك ارتباط وا�ض ��ح بطبيعة العمل الذي ي�ؤديه املحا�س ��ب يف املن�ش�أة .فاملحا�سبون فى القطاع
اخلا� ��ص يهتم ��ون �أكرث باملعايري الدولية لإع ��داد التقارير املالية ،وذلك للحاجة �إلى معرفة �أو�س ��ع يف تطبيق
تل ��ك املعايري والعك�س �ص ��حيح بالن�س ��بة للعاملني فى القط ��اع احلكومي؛ حيث يكون لديه ��م االهتمام الأكرب
بتطبيقات املحا�س ��بة احلكومية .وكذلك �أو�ض ��حت نتائج الدرا�س ��ة �أن هناك اختالفات ذات داللة �إح�صائية
فيما يتعلق ب�سنة التخرج؛ فقد �أ�شار اختبار (كرو�سكال وال�س) �إلى اختالفات فيما يتعلق باملهارات القانونية
والتنظيمي ��ة .وه ��ذا �أمر متوق ��ع؛ �إذ هناك تركيز �أكرب ال�س ��نوات الأخرية على االهتمام مبوا�ض ��يع ومفاهيم
حوكمة ال�شركات والقوانني ذات العالقة.
وكذلك تبني من اجلدول �أن هناك اختالفات ذات داللة معنوية بني امل�ش ��اركني تعود �إلى عدد املحا�س ��بني
العامل�ي�ن يف املن�ش� ��أة فيما يتعل ��ق باثنتني من املعارف وامله ��ارات؛ وهما :التطبيقات العملية لقانون �ض ��ريبة
الدخ ��ل ،واملعرف ��ة ب�أخالقي ��ات املهنة ،وال ��ذي قد يكون مرده �أي�ض� � ًا �إلى احتم ��ال كون املن�ش� ��آت ذات �أعداد
املحا�س ��بني املرتفع من�ش� ��آت حكومية ال تتطلب طبيعة عملها معرفة بتطبيقات �ض ��ريبة الدخل� .أما بالن�س ��بة
الخت�ل�اف درج ��ة �أهمية املعرف ��ة ب�أخالقيات املهنة ،وقد يرجع �س ��ببه �إل ��ى كون القط ��اع احلكومي حمكوم ًا
مبجموعة قوانني عامة ت�سهم يف �ضبط الأخالقيات ،وبالرغم من التباين يف هذه الآراء �إال �أنه جتدر الإ�شارة
�إل ��ى �أنّ كاف ��ة �أفراد عينة املجتمع قد �أعطوا �أعلى الدرجات الرتاكمي ��ة للمعرفة املرتبطة ب�أخالقيات املهنة.
و�أخري ًا التوجد م�ؤ�ش ��رات ذات داللة �إح�ص ��ائية على وجود فوارق بني امل�شاركني بالدرا�سة تعود �إلى م�ؤهلهم
العلمي يف درجة �أهمية كل من املهارات واملعارف الثمانية ع�شرة ،مما قد يدل على �أنّ امل�ؤهل العلمي لأفراد
العينة لي�س له ت�أثري كبري على �آرائهم يف اتخاذ قرارهم حول درجة الأهمية.
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مهارات التحليل والتفكري
مهارات االت�صال والعر�ض
املهارات اللغوية
التطبيقات العملية للقانون التجاري
التطبيقات العملية لقانون �ضريبة
الدخل
التطبيقات العملية ملفاهيم حوكمة
املن�ش�آت
تطبيقات �أنظمة مايكرو�سوفت
الأ�سا�سية
تطبيقات �أنظمة مايكرو�سوفت
املتقدمة
تطبيقات الربامج املحا�سبية و�أنظمة
�إدارة املوارد ERPs
التطبيقات امل�صرفية
التطبيقات العملية ملعامالت الت�أمني
التطبيقات الأ�سا�سية للتداول يف
الأ�سواق املالية
تطبيقات املعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية IFRS
التطبيقات العملية للتدقيق اخلارجي
التطبيقات العملية للتدقيق الداخلي
التطبيقات العملية للمحا�سبة
احلكومية
مهارات �إعداد املوازنات التقديرية
املعرفة ب�أخالقيات املهنة
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جدول رقم ()10
نتائج اختبارات كرو�سكال وال�س للفروق بني امل�ستجيبني حول �أهم املهارات واملعارف والتى تعود �إلى
�صفاتهم
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اال�ستنتاجات
هدفت هذه الدرا�س ��ة الى التعرف على واقع ومراحل تطور التعليم املحا�سبي وت�أثريه على مهنة املحا�سبة
يف دولة قطر ،والتعرف على �أهم املهارات واملعارف الالزم توافرها لدى خريجي تخ�ص�ص املحا�سبة للوفاء
مبتطلب ��ات �س ��وق العمل القط ��ري من وجهة نظر الفئ ��ات ذات العالق ��ة .وميكن تلخي�ص �أه ��م النتائج التي
تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة فيما يلي:
 - 1هناك حتديات و�ص ��عوبات تواجه التعليم املحا�س ��بي فى الدولة من �أهمها :غياب التن�س ��يق بني اجلهات
املعنية باملحا�سبة ،وانخفا�ض عدد اخلريجني ب�شكل وا�ضح خالل ال�سنوات الأخرية يف وقت حتتاج البلد
فيه �إلى عدد كبري من املتخ�ص�صني امل�ؤهلني يف جمال املحا�سبة وقلة التدريب العملي.
 - 2التقلب ��ات الت ��ي واجهها التعليم املحا�س ��بي يف دولة قطر من حيث لغة التدري�س ،واخلطط الدرا�س ��ية قد
يكون له ت�أثري على نوعية وكفاءة خمرجات العملية التعليمية يف دولة قطر منذ ن�ش� ��أة التعليم املحا�س ��بي
فيها.
 - 3توجد م�ؤ�شرات ،قد تكون ذات داللة �أح�صائية ،على وجود فجوة ما بني املهارات واملعارف التي يتطلبها
�سوق العمل وبرامج التعليم املحا�سبي يف دولة قطر.
 - 4يوجد توافق بني كافة الفئات ال�ست ذات العالقة مبهنة املحا�سبة والتي �شملتها هذه الدرا�سة حول �أهمية
كاف ��ة املهارات واملعارف الثمانية ع�ش ��ر املقرتحة .وح ��ازت كل من املعرفة ب�أخالقي ��ات املهنة ومهارات
التحليل والتفكري وتطبيقات �أنظمة مايكرو�س ��وفت الأ�سا�سية وتطبيقات املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالي ��ة ( )IFRSومه ��ارات �إعداد املوازنات التقديرية (وفق ذات الرتتيب) على �أعلى درجات الأهمية
لكاف ��ة الفئ� ��أت ذات العالقة باملهنة وفق ًا ملتو�س ��ط الدرجات التي حازت عليه ��ا كل منها ،مما يدل على
�أهمية هذه املهارات واملعارف اخلم�س.
 - 5ج ��اءت نتائ ��ج ه ��ذه الدرا�س ��ة متوافقة مع التو�ص ��يات ال ��واردة يف معي ��ار التعليم املحا�س ��بي رقم () 2
 )International Education Standard (IESال�ص ��ادر ع ��ن املجل� ��س العاملي للتعليم املحا�س ��بي
 )International Accounting Education Standards Board (IAESBوذل ��ك م ��ن حي ��ث
�ض ��رورة اعداد الربامج الأولية لت�أهيل املحا�س ��بني ب�ص ��ورة م�ش�ت�ركة بني اجله ��ات ذات العالقة مبهنة
املحا�سبة ،وذلك حتديد ًا كما ورد يف املادة  A10من املعيار والتي تن�ص على �ضرورة الدمج بني برامج
التعليم الأكادميي وبرامج الت�أهيل املحا�سبي املهني ،بالإ�ضافة �إلى �ضرورة �إ�شراك ا�صحاب امل�صالح يف
�إعداد وت�ص ��ميم برامج الت�أهيل املهني للمحا�سبني ،كما اتفقت معظم املهارات واملعارف التي ت�ضمنتها
الدرا�سة مع جزء مهم من املهارات واملعارف التي �أو�صى بها هذا املعيار.
 - 6بالرغ ��م م ��ن التوافق ح ��ول �أهمية كافة امله ��ارات واملعارف املقرتح ��ة ،ف�إنه توجد فروق ��ات ذات داللة
اح�صائية يف �آراء الفئات ذات العالقة مبهنة املحا�سبة يف دولة قطر يف مدى �أهمية كل �أو بع�ض املهارات
واملعارف الالزمة ل�سوق العمل ،لكن معظم تلك الفروقات عائدة لطبيعة عمل كل من تلك الفئ�آت �أو نوع
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املن�شاة او �سنة التخرج.
بنا ًء على النتائج التى مت التو�صل �إليها ف�إن الباحثني يو�صيان مبا ي�أتي:
•�ضرورة �إجراء درا�سة �شاملة فى يف دولة قطر ،لبيان مدى الفجوة بني اخلطط الدرا�سية لتخ�ص�ص
املحا�س ��بة ،والواقع التطبيقى للمهنة ،ومتطلبات �س ��وق العمل ،مع التو�ص ��ية بالأخ ��ذ بعني االعتبار
املهارات واملعارف التطبيقية التى ت�ضمنتها الدرا�سة.
•تطوير املهنة يف دولة قطر يحتاج �إلى عمل جاد ،و تعاون وتن�س ��يق ،وو�ض ��وح يف العالقة بني اجلهات
املعنية يف املهنة يف الدولة ومن �أهمها اجلامعات من �أجل تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة و�إيجاد
املقوم ��ات الأ�سا�س ��ية لها .م ��ن الأمور الهامة التي ت�س ��هم ب�ش ��كل كبري يف تطوير املهن ��ة هو التعليم
املحا�سبي فاجلامعات ممثلة يف �أق�سام املحا�سبة عليها م�سئولية كبرية يف تطوير خططها الدرا�سية
والعم ��ل عل ��ى ربط اجلان ��ب النظري يف العملي ��ة التعليمية باجلان ��ب العملي ويتطلب هذا �ض ��رورة
التن�سيق بني �أق�سام املحا�سبة يف اجلامعات واجلهات املعينة باملهنة وو�ضع برامج م�شرتكة للتدريب،
وزيادة اجلرعة التدريبية العملية لهم ،وا�س ��تخدام �أحدث الو�س ��ائل التعليمية التقنية والربجميات
املعا�ص ��رة يف تدري�س املقررات املحا�سبية .ونو�صي يف هذا املجال ب�ضرورة العمل على ت�شكيل جلنة
م�ش�ت�ركة ودائمة بني �أفراد القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية تعمل على �إجراء مراجعة دورية
لالحتياجات التدريبية واملهارات واملعارف التي يتطلبها �س ��وق العمل ،و�أن تعمل على �س ��د الفجوة
ما بني القطاعني.
•انخفا�ض �أعداد خريجي تخ�ص ���ص بكالوريو�س املحا�س ��بة يف دولة قطر ي�ستدعي املزيد من البحث
حول �أ�سباب عزوف الطلبة عن اختيار تخ�ص�ص املحا�سبة.
•نظر ًا ال�س ��تحواذ مو�ضوع �أخالقيات املهنة على �أعلى درجات الأهمية من قبل خمتلف امل�شاركني يف
البحث ،ف�إن الباحثان �ض ��رورة اهتمام اجلامعات بالبعد االخالقي يف املناهج الدرا�سية ،واحلاجة
�إلى درا�س ��ة حاالت من البيئة املحلية لالطالع على الواقع املحلي مع مقارنة تلك احلاالت مع ماهو
موجود فى الدول املتقدمة.
•�أن تعمل م�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدين يف دولة قطر بالتعاون مع جمعية املحا�س ��بني القانونني القطرية
واجلمعي ��ة العلمية للمحا�س ��بة على زيادة الوعي ب�أهمية تخ�ص ���ص املحا�س ��بة ل ��دى �أفراد املجتمع،
وخا�ص ��ة طلب ��ة املدار�س املقبلني على �إنهاء املرحلة الثانوية واجلامع ��ات لتجنب تراجع �أهميته لدى
الأجيال القادمة.
•زي ��ادة االهتم ��ام باملناه ��ج واملراجعة امل�س ��تمرة للخطط وو�ص ��ف املق ��ررات ،ومتابع ��ة اخلريجني
واحل�صول على التغذية الراجعة منهم ،بالإ�ضافة �إلى الت�شاور مع الأكادمييني يف اجلامعات املختلفة
ومع ممار�س ��ي املهنة للخروج مبقررات تواكب التطور وتخدم الواقع ،و�ض ��رورة توثيق االت�ص ��ال مع
املنظمات املهنية مثل املعهد الأمريكي للمحا�سبني املعتمدين ( )AICPAواحتاد املحا�سبني الدويل
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•الت�أكيد على �أهمية تفعيل دور اللجنة الدائمة لأق�س ��ام املحا�س ��بة جلامعات دول جمل�س التعاون من
�أجل تطوير اخلطط الدرا�س ��ية ،وطرق التدري�س ،وت�ش ��جيع البحث العلمي ،والتن�س ��يق والتعاون بني
تلك الأق�سام من �أجل االرتقاء مبهنة املحا�سبة.
•الت�أكيد على �أهمية االهتمام بجودة برامج التعليم املحا�س ��بي ،والعمل على ح�ص ��ول برامج �أق�س ��ام
املحا�س ��بة عل ��ى االعتماد الأكادميي من قب ��ل احتاد تطوير كلي ��ات االدارة العاملي  AACSBك�أداة
ل�ض ��مان اجلودة و�ض ��مان اك�ساب طالب املحا�س ��بة املهارات املحا�س ��بية التي متكنهم من مواجهة
حتديات امل�ستقبل.
• الت�أكيد علي �إجراء املزيد من البحوث والدرا�س ��ات املعمقة التي تغطي اجلوانب املرتبطة مبو�ض ��وع
احتياج ��ات التدريب العملي خلريجي تخ�ص ���ص املحا�س ��بة ،مع التو�ص ��ية بالرتكيز على املوا�ض ��يع
التالية:
 - 1املهارات واملعارف التطبيقية من وجهة نظر �أ�صحاب املن�ش�آت يف القطاع اخلا�ص.
 - 2درا�سة حمتوى الكتب الرئي�سة املقررة يف مواد املحا�سبة املقررة يف امل�ؤ�س�سات الأكادمية ومدى مالءمتها
الحتياجات ال�سوق.
• الت�أكيد علي �ض ��رورة ن�ش ��ر املزيد م ��ن الكتب واملراجع املتخ�ص�ص ��ة يف املحا�س ��بة باللغة العربية،
وترجمة الكتب املحا�س ��بية امل�س ��تجدة من اللغات االجنية وذلك ل�س ��د الفجوة ،ولتزويد الدار�س�ي�ن
والباحثني مبراجع تالئم تطور مهنة املحا�سبة.
•�ض ��رورة العمل على ت�ض ��ييق الفجوة بني املحتوى الأكادميي مل�س ��اقات التعليم الأكادميي لتخ�ص�ص
املحا�س ��بة يف دول ��ة قط ��ر وب�ي�ن التو�ص ��يات الت ��ي وردت يف معي ��ار التعلي ��م املحا�س ��بي رق ��م () 2
. International Education Standard (IES) 2
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الهوام�ش

 - 1ب�شكل عام �أعداد املواطنني القطريني العاملني يف القطاع اخلا�ص حمدودة جد ًا وهم يتجهون للعمل يف القطاع العام اذ
�ضم هذا القطاع  % 86من قوة العمل القطرية عام  2010وذاك ب�سبب م�سنوى االجور والرواتب املتميزة واال�ستفرار
والأمن الوظيفي ( .اجتاهات القطرية نحو العمل يف القطاع اخلا�ص� ،سل�سلة درا�سات �سكانية ت�صدرها اللجنة االدائمة
لل�سكان)2013،
 - 2اخلطة الدرا�سية لكلية االدارة واالقت�صاد -جامعة قطر – .1998
 - 3امل�ؤمتر الأول بعنوان (�سبل تطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة بدولة قطر)  -2004-كلية االدارة واالقت�صاد –جامعة
قطر.
 - 4امللتقى الثالث بعنوان “ التعليم املحا�سبي يف دول جمل�س التعاون”  -2004-جمعية املحا�سبني القانويني القطرية.
 - 5كان املجل�س الأعلى للتعليم يف الدولة قد �أ�صدر قرارا يف 2011بتعريب لغة التعليم يف جامعة قطر وقبول الطالب فيها
مبا�شرة دون احلاجة الى درا�سة برنامج ت�أ�سي�سي باللغة االجنليزية .وين�ص القرارعلى �أن تكون الدرا�سة باللغة العربية
يف تخ�ص�صات القانون ،وال�ش�ؤون الدولية ،والإعالم ،والإدارة واالقت�صاد.
- 6اخلاطر ،خالد ( )2014ندوة حول واقع التعليم املحا�سبي يف دولة قطر -اجلمعية العلمية للمحا�سبة بجامعة قطر
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