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متطمبات مع  ات السعوديةالجامعالتعميم المحاسبي في  توافقمدي 
 " 0202سوق العمل " في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 

 
  الممخص:

كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل      
التعميـ المحاسبي بالجامعات السعكدية كتكافقو مع متطمبات سكؽ العمؿ مف كجية نظر 

في ضكء "رؤية المممكة ريس كارباب العمؿ بالمممكة العربية السعكدية أعضاء ىيئة التد
في  كالمنيج التاريخي التحميمي،المنيج الكصفي   اتباع  كقد تـ.  "0202العربية السعكدية 

استمارتي استبانة كأداة تـ تصميـ ك اختبار فرضيتو لتحقيؽ اىداؼ الدراسة  ك الدراسة.ىذه 
يا عمى أعضاء ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة بالجامعات تكزيع البيانات، كتـ لجمع

( عضك  32 العينة )حيث بمغ حجـ  السعكدية،السعكدية ك ارباب العمؿ بالمممكة العربية 
 مف العديد( فردا مف أرباب العمؿ  . ك  تكصمت الدراسة إلى 32ىيئة التدريس ,  ك )

ائية بيف التعميـ المحاسبي في الجامعات : تكجد عالقة ذات داللة إحص اىميا  مف نتائج ال
ارباب السعكدية  كتكافقو مع متطمبات  سكؽ العمؿ مف كجية نظر  أعضاء ىيئة التدريس ك 

" , كاف 0202بالمممكة العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية العمؿ 
ة الطالب كصقمو بالمعارؼ ساىـ في تطكير قدر يالتعميـ المحاسبي في الجامعات السعكدية 

كالقدرات التي تتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ مف كجية نظر  أعضاء ىيئة التدريس في 
 بالمممكة العربية السعكدية .ارباب العمؿ أقساـ المحاسبة بالجامعات السعكدية ك 

عمى  مف اىميا: ضركرة التركيزالتكصيات  إلى مجمكعة مفالدراسة  خمصت ك قد  
 التركيز, ك السعكدية الجامعات في  كتطكير برامج  التعميـ المحاسبي  ة  تحسيفاستمراري

 في في برامج  التعميـ المحاسبي اإلنجميزية المغة مجاؿ في بالطال لدل المعارؼ زيادة عمى
 .السعكديةالجامعات 
  المفتاحية:الكممات 

 سكؽ العمؿ .  "  , 0202"رؤية المممكة العربية السعكدية  المحاسبي،التعميـ  
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The Extent of Compatibility between Accounting 

Education in Saudi Universities with the 

Requirements of Labor Market 
" In view of The Kingdom of Saudi Arabia Vision 2030" 

 

Abstract 
  This study aimed at identifying the existence of statistically 

significant between accounting education in the Saudi  universities  

and the ability to meet labor market requirements  from the point of 

view of teaching  staff  of accounting departments in  Saudi 

universities and employers in The Kingdom of Saudi Arabia 

requirements  " In view of The Kingdom of Saudi Arabia Vision 

2030" .  

Kingdom of Saudi Arabia Vision 2030" . The descriptive analytical  

and historical approaches  were  used in conducting this study . To 

achieve the objectives of the study , two questionnaires  have been 

designed   to collect the  data  from  the teaching  staff  of accounting 

departments  in Saudi universities and employers in The Kingdom of 

Saudi Arabia ,the study sample consists of  (70 ) respondents from  

teaching  staff  and (70) from employers .  

The  study  has reached  a number of  findings ,the  most important of 

which is the existence of statistically significant between accounting 

education in the Saudi  universities  and the ability to meet labor 

market requirements  " In view of The Kingdom of Saudi Arabia 

Vision 2030" from the point of view of teaching  staff  of accounting 

departments in  Saudi universities and employers in The Kingdom of 

Saudi Arabia .  

The study concluded with several recommendations , most important 

of which are  the necessity  to improve and develop  the  efficiency 

and quality of  the accounting education program in Saudi universities 

, and increasing students' knowledge  of  English language in the 

accounting education program in Saudi universities . 

Key words:  Accounting Education, Labor Market, "The Kingdom of 

Saudi Arabia Vision 2030" . 
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  المقدمة:
حظي مكضكع التعميـ المحاسبي بالعديد مف البحكث ك الدراسات ك ذلؾ  الرتباطو بمينة 

مية التعميـ المحاسبة ك المراجعة  , كألىميتو ك دكره في التنمية االقتصادية . كما تتضح اى
المحاسبي مف خالؿ الجيكد التي يبذليا االتحاد الدكلي لممحاسبيف  بتحسيف ك تطكير مناىج 
التعميـ المحاسبي كاصدار العديد مف المعايير التي تعني بالتعميـ المحاسبي ك تطكير العممية 

 عمى تفرض االعماؿ  بيئة في كالمتالحقة السريعة التطكرات ك التغيرات إف . التعميمية
 مستكل إلى بيا االرتقاء بيدؼ المحاسبي التعميـ تطكير برامج ضركرة التعميمية المؤسسات

 الميارات كتطكير تنمية أجؿ مف كذلؾ  بكفاءة كفاعمية التطكرات ك التغيرات تمؾ مع يتماشى
, لذلؾ لمقابمة متطمبات سكؽ العمؿ  الخريجيف أداء مستكل كرفع المحاسبة لطالب المينية

 تمبية مف يمكف حتى المحاسبي التعميـ برامج كتحسيف تطكيرل ممحة ضركرة ىناؾ فإف
أعماليـ  أداء مف تمكنيـ مينية ميارات تمتمؾ محاسبية بككادر سكؽ العمؿ متطمبات
 .  الصحيح الكجو عمى المحاسبية

ية العمـك االجتماع أحدتنبع أىمية التعميـ المحاسبي مف أىمية المحاسبة باعتبارىا  كما
لتكفير المعمكمات التخاذ القرارات الرشيدة لمختمؼ  كمصدرا ككسيمة لمتخطيط االستراتيجي 

التنمية  كاحتياجات يساىـ التعميـ المحاسبي في تكفير متطمبات  حيث المجتمع.الفئات في 
كالمدربة االقتصادية ك االجتماعية ك متطمبات سكؽ العمؿ مف الككادر المحاسبية المؤىمة 

ك القدرات  استخداـ المياراتالمحاسبة عمى  تعتمد مينةحيث  المحاسبة.ؿ مينة مجا في
الذاتية ك األكاديمية ك المينية لممحاسبيف , مما يتطمب  ضركرة االىتماـ بترقية كتطكير 
التعميـ المحاسبي لصقؿ ىذه الميارات ك القدرات ك إعداد ككادر محاسبية مؤىمة أكاديميا ك 

 "0202متطمبات سكؽ العمؿ ك اىداؼ  "رؤية المممكة العربية السعكدية مينيا تتكافؽ مع  
سكؽ العمؿ يرتبط بمتطمبات  أف جكدة مينة المحاسبة في الكفاء في المجاؿ التعميمي . 
 مدل تكافؽ   دراسة ك معرفةاألمر الذم  يتطمب  ك مخرجاتو ,  بجكدة التعميـ المحاسبي

كتحقيؽ اىداؼ ىذه ،  العمؿ  المتغيرة ك المتطكرة متطمبات  سكؽمع التعميـ المحاسبي  
 الرؤية.  



 5 

تعد الجامعات في مقدمة الجيات المسؤكلة عف تقديـ التعميـ المحاسبي مف خالؿ المقررات 
التي تركز عمى إكساب المتعمـ القدرات ك الميارات العممية ك العممية , األمر الذم يفرض 

كضعيا عمى النحك الذم يزكد الطالب بالمعارؼ عمى الجامعات بناء الخطط ك البرامج ك 
يعد ك األساسية , ك مسايرة تطكر البيئة االقتصادية ك االجتماعية ك متطمبات سكؽ العمؿ . 

التعميـ المحاسبي ذا أىمية كبيرة حيث يتيح لمينة المحاسبة القياـ بالمسؤكليات المتنامية 
ميزيف.  فرضت التغيرات الجكىرية المناط بيا , مف خالؿ تزكيده المينة بمحاسبيف مت

المستمرة ك المتالحقة في بيئة األعماؿ المعاصرة مف الناحية المعرفية , ك المعمكماتية , ك 
التكنكلكجيا , ك االتصاالت ضركرة مالحقة التعميـ المحاسبي ىذه التغيرات, األمر الذم زاد 

سبي مالئـ لسكؽ العمؿ . ) االىتماـ بتطكير التعميـ المحاسبي الجامعي نحك تعميـ محا
 .( 052-051 ,0202,  محمد

مكاكبا لرسالة التعميـ ك داعما لمسيرتيا,  "0202جاء اعالف "رؤية المممكة العربية السعكدية 
لبناء جيؿ متعمـ قادر عمى تحمؿ المسؤكلية ك اتخاذ القرارات مستقبال , كانطالقا مف ىذه 

عميمي إلى االرتقاء بجكدة التعميـ , لتكفير فرص الرسالة جاءت " الرؤية " في المجاؿ الت
التعميـ لمجميع في بيئة تعميمية مناسبة في ضكء السياسة التعميمية لممممكة , ك رفع جكدة 
مخرجاتو , كزيادة فاعمية البحث العممي , كتشجيع االبداع كاالبتكار , كتنمية الشراكة 

 ايضا ربطالتعميـ . كمف اىداؼ الرؤية المجتمعية , كاالرتقاء بقدرات ك ميارات منسكبي 
التعميـ بسكؽ العمؿ , ك سد الفجكة بيف مخرجات التعميـ العالي ك متطمبات سكؽ العمؿ , 
كاالستثمار في التعميـ كتزكيد الطالب ك الطالبات بالمعارؼ ك الميارات ك القدرات الالزمة 

لمعطاء , كتجكيد البيئة  لكظائؼ المستقبؿ مف خالؿ تأىيؿ الكادر التعميمي ك تحفيزه
  . التعميمية , ك تطكير المناىج الدراسية

  الدراسة:مشكمة 
 التالي: عمى السؤاؿاالجابة  الدراسة فيمشكمة تتمثؿ 
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مع  السعكدية كتكافقولجامعات باىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التعميـ المحاسبي 
بالمممكة العربية  كارباب العمؿتدريس ىيئة ال نظر أعضاءالعمؿ مف كجية  متطمبات سكؽ

 ؟"0202السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية 
 :   التساؤالت التاليةينبثؽ عف ىذا السؤاؿ 

متطمبات سكؽ العمؿ مف كجية  الجامعات السعكدية معفي المحاسبي  تكافؽ التعميـما مدل 
جامعات السعكدية ك ارباب العمؿ بالمممكة ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة بال نظر أعضاء

 " ؟0202العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية 
تكفير ككادر محاسبية  الجامعات السعكدية فيما مدل مساىمة التعميـ المحاسبي في 

ىيئة  نظر أعضاءمف كجية  متطمبات سكؽ العمؿ تتكافؽ معمؤىمة أكاديميا ك مينيا 
يس في أقساـ المحاسبة بالجامعات السعكدية ك ارباب العمؿ بالمممكة العربية التدر 

 " ؟0202في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية  السعكدية
الجامعات في تكافرىا في التعميـ المحاسبي  ما ىي متطمبات سكؽ العمؿ المطمكب 

بالجامعات  ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة نظر أعضاءمف كجية  السعكدية
  السعكدية؟بالمممكة العربية  كارباب العمؿالسعكدية 

  الدراسة:أهداف 
 :إلىىدفت الدراسة 

التعرؼ عمى مدل كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التعميـ المحاسبي بالجامعات 
السعكدية كتكافقو مع متطمبات سكؽ العمؿ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كارباب 

 "0202ممكة العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية العمؿ بالم
 ينبثؽ مف ىذا اليدؼ الرئيس ىدفيف فرعييف ىما:

مع متطمبات سكؽ العمؿ  الجامعات السعكديةفي تكافؽ التعميـ المحاسبي  عمى مدلالتعرؼ 
 كارباب العمؿة ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة بالجامعات السعكدي نظر أعضاءمف كجية 

  ."0202بالمممكة العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية 
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في تكفير ككادر محاسبية بالجامعات السعكدية المحاسبي  مساىمة التعميـالتعرؼ عمى مدم 
ضكء "رؤية المممكة العربية  العمؿ فيمتطمبات سكؽ  تتكافؽ معمؤىمة أكاديميا ك مينيا 

 " .0202 السعكدية
 الدراسة:أىمية 
   اآلتي:نبع أىمية الدراسة مف ت
متطمبات سكؽ العمؿ في  السعكدية معبالجامعات المحاسبي  أىمية تكافؽ التعميـ-0

  ."0202ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية 
تكفير ككادر محاسبية مؤىمة  السعكدية فيبالجامعات المحاسبي  مساىمة التعميـ اىمية-0

متطمبات سكؽ العمؿ في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية  تتكافؽ معيميا ك مينيا أكاد
0202. " 
التكصؿ إلى نتائج ك تكصيات مبنية عمى أراء أساتذة المحاسبة في الجامعات -0

اقساـ  الفئات:تفيد العديد مف المممكة العربية السعكدية  العمؿ في ارباب السعكدية ك
في  التعميـ المحاسبي مؤسسات المحاسبة،ك طالب  السعكدية، المحاسبة بالجامعات

   السعكدية.المممكة العربية 
النكع مف البحكث في ضكء "رؤية المممكة العربية  كاالقميمية بيذااثراء المكتبة المحمية -4

 كالدراسة.رؤية حديثة جديرة باالىتماـ  " كىي0202السعكدية 
  الدراسة:حدود 
 ـ. 0205-ـ 0204بيف عمى الفترة ما  قتصر الدراسةت الزمنية:الحدكد 
جامعة  شقراء،جامعة  خالد،الممؾ  )جامعة السعكدية الحككميةالجامعات  المكانية:الحدكد 
كجامعة  تبكؾ،جامعة  الباحة،جامعة  نجراف،جامعة  الشمالية،جامعة الحدكد  فيصؿ،الممؾ 
 السعكدية.المممكة العربية  في نكرة( االميرة
بالتعميـ المحاسبي مباشرة ليما عالقة  مف فئتيفعينة عمى  البشرية: اقتصرت الدراسةكد الحد

العمؿ  ربابكأ اعاله،أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ المحاسبة في الجامعات  ىما:كمخرجاتو 
 في المممكة العربية السعكدية . في القطاعيف العاـ ك الخاص ( )
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الجامعات  في المحاسبي التعميـ تكافؽ مدم ىالدراسة عم تقتصر :المكضكعية الحدكد
أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ المحاسبة  نظر كجية مف العمؿ متطمبات سكؽ معالسعكدية 

  السعكدية.في المممكة العربية العمؿ  ربابكأ السعكدية،في الجامعات 
 .ـ 0205-ـ 0204  بيف ماتقتصر عمى الفترة  الزمنية:الحدكد 

  الدراسة: فرضية
 في:تمثؿ فرضية الدراسة ت

السعكدية  في الجامعات" تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التعميـ المحاسبي 
كارباب ىيئة التدريس  نظر أعضاءالعمؿ مف كجية  متطمبات سكؽكتكافقو مع 

بالمممكة العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية  العمؿ
0202     ." 
  راسة:الدمصطمحات 

متكامؿ يتككف مف مجمكعة مف العناصر المترابطة بيدؼ تكفير  نظاـ المحاسبي:التعميـ 
الككادر المحاسبية )االكاديمية ك المينية ( مف خالؿ تكافر العمميات التشغيمية المتمثمة في 
كسائؿ التعميـ المختمفة مف مناىج دراسية ك تطبيقات محاسبية ك تدريب ميداني ك غيرىا . 

 ( .3, 0200، عكيس طناني ،)ق
 "  : 0202"رؤية المممكة العربية السعودية 

تقـك عمى ثالث مرتكزات ىي  ـ0202ق المكافؽ 0403" في عاـ 0202طرحت رؤية "
ك القكة االستثمارية , ك اىمية المكقع الجغرافي ك االستراتيجي  االسالمي،)العمؽ العربي ك 

) المجتمع الحيكم ك االقتصاد المزدىر ك الكطف (, تعتمد الرؤية عمى ثالثة محاكر ىي 
الطمكح ( , كألجؿ بناء القدرات ك االمكانيات الالزمة لتحقيؽ االىداؼ الطمكحة ؿ " رؤية 
المممكة العربية السعكدية " ظيرت الحاجة إلى اطالؽ برنامج التحكؿ الكطني عمى مستكل 

نمكية في العاـ االكؿ لمبرنامج . جية حككمية قائمة عمى القطاعات االقتصادية ك الت 04
 ( .40, 0404)الفكزاف , 
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"  في مجاؿ  التعميـ تضمنت مجمكعة مف االىداؼ 0202"رؤية المممكة العربية السعكدية 
كىي : تكفير التعميـ لمجميع في ضكء  0202تسعي المممكة لتحقيقيا حتى حمكؿ العاـ 

شجيع االبداع كاالبتكار , االرتقاء بقدرات السياسات لممممكة , رفع جكدة مخرجات التعميـ , ت
كسد الفجكة بيف مخرجات التعميـ  ك ميارات منسكبي التعميـ , تطكير المناىج الدراسية ,

 . ( 0202, )رؤية  العالي ك متطمبات سكؽ العمؿ .
سكؽ العمؿ المتمثمة في  الميارات , المعارؼ ,  بيا متطمباتيقصد  العمؿ:سكؽ متطمبات 
 . التي ينبغي اف يتحمى بيا مخرجات التعميـ المحاسبيت ك القدرا

 التي تقـك بتنفيذ العممية التعميمية بيـ الككادر األكاديمية  التدريس: يقصدأعضاء ىيئة  
جامعة الممؾ خالد , جامعة شقراء , ) السعكدية الحككميةفي الجامعات المحاسبة  بأقساـ

ة , جامعة نجراف, جامعة الباحة , جامعة تبكؾ جامعة الممؾ فيصؿ , جامعة الحدكد الشمالي
 .(  , ك جامعة االميرة نكرة

في  التي تقـك بتكظيؼ الخريجيف ) في القطاعيف العاـ ك الخاص (الجيات  العمؿ: ارباب
 المممكة العربية السعكدية  .  

  والدراسات السابقة: اإلطار النظري
  المحاسبي:التعميم 

 المسئكلة الجيات بيا تقـك منظمة عممية عف عبارة ىك" ي بانوالمحاسب التعميـ تعريؼتـ 
 األساسية بالمعارؼ المتعمـ العممية بتزكيد ىذه كتتـ الجامعات، مقدمتيا في تأتي كالتي

. مف  المحاسبة " مينة ممارسة مف تمكنو التي الالزمة كالعممية العممية القدرات كاكسابو
بي ىك عبارة عف نظاـ متكامؿ يتككف مف مجمكعة مف التعريؼ يتضح لنا اف التعميـ المحاس

بوعزرية , لندار ( .العناصر المرتبطة فيما بينيا لتحقيؽ االىداؼ المرجكة منيا 
 .(2,  م0202/م0202
يحتؿ التعميـ المحاسبي أىمية كبرل إلى جانب كثير مف التخصصات األخرل ك  كما     

المحاسبة ك الحاجة المستمرة ك الدائمة إلى  تأتي ىذه األىمية نظرا لخصكصية النظرة إلى
العمؿ المحاسبي في نطاؽ أم مجتمع مف المجتمعات , ك عميو فالتعميـ المحاسبي ىك 
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عممية مستمرة ليا أىدافيا ك تمثؿ العكائد التي تعكد عمى طالب المحاسبة مع ضركرة إجراء 
المحاسبي قد تـ تحقيقيا , كقد  تقييـ لتمؾ العكائد بشكؿ مستمر لمتأكد مف أف أىداؼ التعميـ
برنامج تعميـ محاسبي يشتمؿ  أمأكضح بعض الباحثيف أف العكائد التي يجب أف يحققيا 

 (   ( Herring & Izard,1992,1-17 عمى اآلتي : 
العكائد المعرفية : كىي تمؾ التي تعبر عف المعرفة ك ميارات حؿ المشاكؿ التي  -0

 يكتسبيا الطالب . 
ككية : كىي تمؾ التي تتمثؿ بميارات التعامؿ مع الغير ك الميارات العكائد السم  -0

 السمككية كاألخالقية . 
العكائد التأثيرية : ك ىي تمؾ العكائد التي تتمثؿ بالتأثيرات النفسية ك التي تجعؿ  -0

 مف الطالب أف يككف متميزا كلو القدرة عمى التفكير المستقؿ . 
لتعميمية لمكاكبة احتياجات سكؽ العمؿ ك العمؿ عمى كتسعي الجامعات في تطكير برامجيا ا

تأىيؿ مخرجات محاسبية تمتمؾ الميارات ك الخبرات المتكافقة مع سكؽ العمؿ , اف التالـز  
بيف التعميـ ك الممارسة المينية مف االمكر اليامة لتقدـ مينة المحاسبة , لذلؾ تككف 

كؽ العمؿ بأعمى كفاءة ك فعالية تتجاكب المؤسسات التعميمية مطالبة في تمبية احتياجات س
مع حركة السكؽ كىذا االمر يفرض نفسو عمى طبيعة االساليب ك البرامج التعميمية لمكاكبة 
الركب في تأىيؿ خريجيف لما متكقع ك قائـ عف احتياجات القطاعات , مف اجؿ ذلؾ تحرص 

لميارات التي يجب مينة المحاسبة في الحصكؿ عمى مستكيات مختمفة مف السمككيات ك ا
 ( .03 ـ,0204 عمى مزاكلي المينة المحاسبة اف يتصفكا بيا .) حساف , 

  المحاسبي:عناصر التعميم 
يتككف مف مجمكعة مف العناصر المترابطة  كنظاـ متكامؿينظر إلى التعميـ المحاسبي 

 ( 3 ,ـ 0225: ) قطناني , ك عكيس , تشمؿ كال مف كىي  اىدافو،لتحقيؽ 
األشخاص الذيف يمكف تييئتيـ لممارسة العمؿ المحاسبي )بمختمؼ ب المتمثمة :المدخالت -0

 . أنكاعو(أشكالو ك 
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كسائؿ التعميـ التي يمكف استخداميا في التزكيد بالميارات ب المتمثمة التشغيمية:العمميات  -0
  المحاسبية.

ي األشخاص المؤىميف القادريف عمى ممارسة العمؿ المحاسبب المتمثمة المخرجات: -0
 المحاسبي بصكرة عامة  التعميـ أك الميني(  بما يحقؽ اليدؼ مف نظاـ  )األكاديمي

التغذية العكسية   )الرقابة(: مف خالؿ رقابة العناصر السابقة ك تقييميا ك تطكيرىا  ك  -4
 انحرافات قد تحدث في أم منيا  .  أممحاكلة تصحيح 

يمكف الحكـ عمى كفاءة نظاـ مف خالؿ عناصر التعميـ المحاسبي أعاله   سبؽ كمما 
التعميـ المحاسبي مف خالؿ العالقة  التكاممية بيف مدخالتو كمخرجاتو  ك التي ترتكز 
عمى تكافر العممية التشغيمية المتمثمة بكسائؿ التعميـ المختمفة مف مناىج دراسية ك 

النظاـ عف تطبيقات ميدانية ك ككادر مؤىمة لمقياـ بذلؾ  , كيمكف الحكـ عمى فعالية ىذا 
طريؽ العالقة بيف المخرجات كاألىداؼ التي يسعي النظاـ إلى تحقيقيا مف خالؿ تكفير 

 لنظاـ . االككادر المحاسبية ) األكاديمية ك المينية( ك مدل قدرتيا عمى  تحقيؽ أىداؼ 
  المحاسبي:أهمية التعميم 

 في IFAC اؿ أصدره الذم البيباف خالؿ مف كاضحة كبصكرة المحاسبي التعميـ أىمية تبرز
عمى اف شرط  اكد في تمؾ المقدمة حيث الدكلية، المحاسبي التعميـ عف معايير مقدمتو ك

يككف مف خالؿ المزاكجة ك الجمع     component) مقتدر (ايجاد محاسب ميني مؤىؿ
 .(  (IFAC,2013 :22   بيف التعميـ المحاسبي ك الخبرة العممية 

 transfer of) لمتعمـ  ك ىك )نقؿ المعرفة لتقميدما المفيـك مف التحكؿ اف كما
knowledge  كىك التعمـ كي تتعمـ  (،الي المفيـك الحديث لمتعمـ (learning to learn  

 البيئة خارج حتى التعمـ في االستمرار يتطمب تطكير التحفيز ك القابميات لدم الطمبة لدكاـ
 التعمـ عمى تساعد كاالستراتيجيات التي  الميارات تنمية ذلؾ كيتضمف الرسمية، التعميمية
كحيط . ).العممية الميني المحاسب حياة طكاؿ لمتعمـ مستمرة بصكرة كاستخداميا فعاؿ بشكؿ

 .(  355-354),  ـ0202أحمد  ) ك ,
تنبع أىمية المحاسبة مف أىمية النظاـ المحاسبي الذم يعتبر مف أىـ المصادر لتكفير 

جتماعية الالزمة التخاذ القرارات , ك أصبح أىـ ما تمتاز بو المعمكمات االقتصادية ك اال
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المعمكمات المحاسبية ىي ككنيا ذات طبيعة اقتصادية اجتماعية لمكفاء باحتياجات متخذم 
القرارات مف المعمكمات المحاسبية . كاف البد مف االىتماـ بعممية التعميـ العالي المحاسبي 

ر األكاديمية ك المينية القادرة عمى سد احتياجات الطمب التي يمكف مف خالليا إعداد الككاد
المتزايد عمى تمؾ المعمكمات ك الناشئ عف التطكرات العديدة التي تحدث بصكرة مستمرة في 

 ( .ـ0225عالـ الماؿ ك األعماؿ . ) خالط , صالح ك آخركف , 
ائد في التنمية انطالقا مف أىمية التعميـ المحاسبي الجامعي ك دكره  الر             

االقتصادية لمدكؿ يتعيف عمى خريج تخصص المحاسبة أف يحظى بتأىيؿ  أكاديمي يمكنو 
مف أداء كظائفو بصكرة ايجابية ك فعالة , ك أصبح يتعيف عمى الجامعات أف تكفر كؿ 
متطمبات ىذا التعميـ حتى تساىـ في إعداد ك تأىيؿ خريجي تخصص المحاسبة  تككف ليـ 

مة التنمية في بمدانيـ . حيث تعتبر الخطط ك المناىج الدراسية في مساىمة في عج
الجامعات الركيزة األساسية ك الميمة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف عممية التعميـ المحاسبي 
الجامعي . مما يتطمب العمؿ باستمرار عمى مراجعة مناىج تخصص المحاسبة كخمؽ نمكذج 

تكار ك اإلبداع . ك بيدؼ تخريج كادر محاسبي مؤىؿ تعميمي جديد يتسـ بالمركنة ك االب
قادر عمى مكاكبة التحكالت السريعة التي تطرأ عمى االقتصاد العالمي , يجب التأكد مف أف 
الخطط الدراسية ككصؼ المساقات ك مخرجات التخصص قد كضعت بما يتماشى مع 

, ـ 0201ك آخركف ,  معايير التعميـ المحاسبي الدكلي ك احتياجات سكؽ العمؿ . ) مطر
0 .  ) 

كما يمكف تكضيح أىمية التعميـ المحاسبي مف خالؿ أراء بعض الباحثيف ك الجمعيات 
 (050 ,المينية المحاسبية كما يمي : ) الزاممي , عمي عبد الحسيف 

يساعد التعميـ المحاسبي الجيد ك الفعاؿ في إعداد ك تأىيؿ ككادر محاسبية مف خالؿ  -0
ك الميارات المحاسبية المتنكعة ك بما يمكنيـ مف قدرة الحصكؿ عمى  إمدادىـ بالمعارؼ

البيانات ك تكصيؿ المعمكمات ك القدرة عمى استخالص النتائج ك تقييـ غيرىا 
(IFAC,2003,4 . ) 

يساعد التعميـ المحاسبي بتزكيد الككادر المحاسبية العاممة في الكحدات االقتصادية  -0
ترافؽ المينة مف خالؿ تطكير المبادئ ك المعايير المختمفة بأىـ التطكرات التي 
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المحاسبية ك تطكير المحاسبيف بالمعارؼ المستجدة مف خالؿ برامج التعميـ المحاسبي 
 (Howieson,2003,87المستمر )

تساعد برامج التعميـ المحاسبي باإليفاء بمتطمبات ك احتياجات التنمية االقتصادية  -0
 سكؽ العمؿ مف الككادر المحاسبية )الكيالني ,كاالجتماعية ك تمبية احتياجات 

 (  . 01,ـ0222
  المحاسبي:مداخل التعميم 

إف تطكر المحاسبة يتطمب تطكير التعميـ المحاسبي األمر الذم يؤدل في النياية إلى طرح  
كفى ىذا  المحاسبي،مخرجات محاسبية مينية قادرة عمى مكاجية متطمبات كاحتياجات العمؿ 

 )الحبيطي , كاآلتي:ف اإلشارة إلى أف ىناؾ مدخميف لمتعميـ المحاسبي كىما الصدد البد م
 ( 4-0 ,ـ0220
يركز ىذا المدخؿ عمى المسائؿ الفنية لممحاسبة  المحاسبي:المدخؿ التقميدم لمتعميـ  أكال:

المحاسبية ك اجتياز الطالب لالمتحانات ك التأكيد عمى العمميات الحسابية لمكصكؿ  كالفنكف 
إجابة كحيدة فضال عف االىتماـ بقكاعد تعميـ الطالب )التمقيف( باإلضافة إلى عدـ إلى 

اىتمامو بالجانب العممي ك تكنكلكجيا المعمكمات حسب ما ىك مطمكب ك كذلؾ عدـ االىتماـ 
 لمطالب.بمسائؿ االتصاؿ ك العالقات ك الميارات الفردية 

كالمعارؼ ا المدخؿ عمى بيئة األعماؿ يركز ىذ المحاسبي:المدخؿ الحديث لمتعميـ  ثانيا:
ك تناكؿ قضايا محاسبية عامة ككذلؾ التركيز عمى التعميـ ك التعمـ الذاتي ك اإلبداع  الفنية

لمغرض الميني ك التأكيد عمى المسائؿ المعقدة التي قد تكاجو التطبيقات العممية فضال عف 
المعمكمات حسب ما ىك مطمكب ك االىتماـ بالجانب النظرم ك الجانب العممي ك تكنكلكجيا 

كذلؾ االىتماـ بمسائؿ االتصاؿ ك العالقات ك الميارات الفردية لمطالب فضال عف السعي 
 نحك تحقيؽ التكامؿ بيف فركع المحاسبة المختمفة ك المناىج أك المقررات التعميمية 
في التعميـ مما تقدـ مف خالؿ المدخميف أعالىما  , يالحظ  الباحث أف المدخؿ التقميدم 

المحاسبي يشكبو بعض أكجو القصكر مثؿ عدـ اىتمامو بالجانب العممي ك تكنكلكجيا 
المعمكمات , ك عدـ اىتمامو بمسائؿ االتصاؿ ك العالقات ك الميارات الفردية لمطالب , رغـ 
انو األكثر انتشارا في التعميـ المحاسبي في معظـ الدكؿ  مما يستدعي  ضركرة التحكؿ إلى 
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خؿ الحديث في التعميـ المحاسبي لما لو مف مزايا متعددة مثؿ تركيزه عمى إعداد ككادر المد
محاسبية مؤىمة تمتمؾ المتطمبات المينية  ك الميارات  التنظيمية كاالحتياجات التطبيقية 
لممارسة مينة المحاسبة بكفاءة كفاعمية , ك ليا القدرة عمى مكاكبة التطكرات البيئية المختمفة 

 " . 0202السعكدية مبات سكؽ العمؿ في ظؿ " رؤية كمتط
 "  :0202"رؤية المممكة العربية السعودية 

اعدت لتسير  كاضحة المعالـاىميتيا مف ككنيا خارطة طريؽ  0202تكتسب رؤية السعكدية 
بالمممكة نحك مستقبؿ مشرؽ في جميع المجاالت التنمكية بما يمكف جميع مككنات الدكلة 

السير كفؽ خطط مدركسة بما يمكف مف استنياض ىمـ افراد المجتمع  دية مفكالماالبشرية 
 كىك مجاؿاىـ عناصر الرؤية في مجاؿ التعميـ  كيمكف بياف كاعد.مستقبؿ  كتكجييا نحك
 ( 44-40, 0404)الفكزاف ,  باآلتي:دراسة الباحث 

  الطالب.اتاحة خدمات التعميـ لكافة شرائح  االكؿ:اليدؼ االستراتيجي 
 المستقبمية.لمكائمة احتياجات سكؽ العمؿ  كالميارات الالزمةالتزكد بالمعارؼ 

 تطكيرىـ.ك  كاعدادىـ كتأىيميـ تحسيف استقطاب المعمميف  الثاني:اليدؼ االستراتيجي 
 كاالبتكار.تحسيف البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع  الثالث:اليدؼ االستراتيجي 
 كير المناىج ك اساليب التعميـ ك التقكيـ . تط الرابع:اليدؼ االستراتيجي 
 تعزيز القيـ ك الميارات االساسية لمطمبة . الخامس:اليدؼ االستراتيجي 
تعزيز قدرة نظاـ التعميـ لتمبية متطمبات التنمية ك احتياجات  السادس:اليدؼ االستراتيجي 

  العمؿ.سكؽ 
 متطمبات سكؽ العمؿ في ىذه الدراسة تتمثؿ في : 

رات : الميارات الفنية , ميارات  استخداـ الحاسكب , ميارات االتصاؿ ك التكاصؿ الميا-
الذاتي , ك اإلبداع ك   مع الغير ك التخطيط  ك إعداد التقارير المالية , ك ميارات  التعمـ

 تنمية التفكير المنطقي ك الميارات السمككية , كميارة  إتقاف المغة االنجميزية ,  ميارة حؿ
ميارات التفاكض ك إدارة الكقت , ميارات معرفة تكنكلكجيا المعمكمات ك  ,  العممية المشاكؿ

 استخداـ البرامج المصاحبة.
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   األساسية كالمعايير ك السياسات كالنظريات المحاسبية كالمبادئ المعارؼ : معرفة المفاىيـ-
 مزاكلة  كأخالقيات يةكالبديييات المحاسب الفنية , معرفة اإلجراءات  المحاسبة مينة لممارسة
اعداد التقارير  معرفة كيفية قياس المعمكمات المحاسبية ك غير المحاسبية. معرفة .المينة

 التكيؼ مع بيئة العمؿ . . معرفةالمالية ك عرضيا كمناقشتيا  
القدرات :  القدرة عمى التعمـ , القدرة عمى التحميؿ ك التفكير ك اإلبداع , القدرة عمى تحميؿ -

سير  المشاكؿ المحاسبية ك اقتراح ككضع الحمكؿ المناسبة ليا  , القدرة عمى التفاكض ك تف
ك االلتزاـ بآداب كتحميؿ ك مناقشة التقارير المالية  , ك القدرة عمى تطبيؽ األنظمة ك القكانيف 

, ك القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية ك التخطيط ك التنظيـ  ك التنسيؽ  ك اتخاذ كسمكؾ المينة  
 قرارات  .ال

 العالقة بين التعميم المحاسبي و سوق العمل : 
تعتبر العالقة بيف التعميـ المحاسبي ك سكؽ العمؿ عالقة طردية , حيث اف كال منيما يكمؿ 
بعضيا البعض ك ذلؾ مف خالؿ الطمبة الذيف يقكمكف بتعمـ التعميـ المحاسبي في المرحمة 

يا بشكؿ عممي في الممارسة العممية في سكؽ الجامعية عبر خطط ك مناىج دراسية ك تطبيق
العمؿ , كبذلؾ يككف التعميـ المحاسبي يعمؿ عمى تمبية متطمبات سكؽ العمؿ مف المحاسبيف 
, ىذا مف جانب التعميـ المحاسبي ك كذلؾ مف جانب سكؽ العمؿ حيث يعمؿ اصحاب 

يف في عمميـ مف العمؿ عمى تمبية احتياجات ك متطمبات اعماليـ مف المحاسبيف المتمرس
خالؿ تعمميـ التعميـ المحاسبي , ك بالتالي نجد اف نظاـ التعميـ المحاسبي يعمؿ عمى تزكيد 
الطمبة بجميع المعارؼ ك الخبرات العممية مف خالؿ دراسة مساقات كمناىج محاسبية في 

 ))   لسكؽ العمؿ المرحمة الجامعية ليتمكنكا مف تطبيقيا بشكؿ عممي في الممارسة العممية 
pratama,2015) . 

 السابقة:الدراسات 
 كمدل المحاسبي التعميـ مكضكع كالميتميف الباحثيف مف الدراسات السابقة مف العديد تناكلت

كمختمفة كسيتعرض الباحث بعض  عديدة كنكاحي زكايا مف العمؿ سكؽ متطمبات تكافقو مع
  . الدراسة بيذه العالقة منيا ذات
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دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدم تكافؽ التعميـ المحاسبي مع ـ( ى 0204دراسة )حساف ,
متطمبات سكؽ العمؿ ك ذلؾ مف كجية نظر المحاسبيف ك اصحاب العمؿ في المؤسسات ك 
الجمعيات االىمية المحمية في قطاع غزة , كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي . 

ف التعميـ المحاسبي ك ما يشممو مف معرفة ك تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج اىميا ا
خبرة ك ميارات كدكرات ك تحديث اساليب ك طرؽ التدريس لو القدرة عمى الكفاء بمتطمبات 

اساليب ك طرؽ التدريس بحاجة لتحديث لتتماشي مع المتطمبات العممية ك سكؽ العمؿ , كاف 
ت مف اىميا ضركرة التركيز المينية لسكؽ العمؿ . ك خمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيا

عمى زيادة المعارؼ لدم الطمبة في مجاؿ المغة االنجميزية ك مجاؿ الضرائب ك االلماـ 
العمؿ في مجاؿ المؤسسات ك الجمعيات االىمية , ك ضركرة التركيز عمى تطكير  بأسس

 المناىج المحاسبية ك استخداـ احدث التقنيات ك التكنمكجيا الحديثة في التدريس . 
 في المحاسبي التعميـ قدرة مدل عمى التعرؼ إلى ىدفت فقد  (ـ 2016 محمد،( دراسة اما 

 الكفاء عمى السكدانية الجامعات
 في التعميـ مخرجات بيف التكافؽ بياف إلى باإلضافة الحالية، االعماؿ قطاع بيئة باحتياجات
لممحاسبيف.  الدكلي التحادا كفؽ الميني لمتأىيؿ التعميـ ك استراتيجية  السكدانية الجامعات
 تكزيعيا عمى كتـ الغرض ليذا استبانة تصميـ كتـ الكصفي، المنيج عمى الدراسة اعتمدت

 الجامعات في التدريس ىيئة مف عضك 40 و االعماؿ أرباب مف فرد 80 مف عينة
 الجامعات في المحاسبي التعميـ مناىج أف الدراسة عدة نتائج منيا : كتكصمت .السكدانية

 أكجو بعض كجكد مع الحالية، االعماؿ قطاع بيئة ما احتياجات حد إلى تمبي سكدانيةال
 المحاسبي التعميـ استراتيجية كمتطمبات المحاسبي التعميـ مخرجات بيف تكافؽ بيف القصكر
 تكفر ال المحاسبي التعميـ مناىج أف لممحاسبيف، باإلضافة الدكلي لالتحاد الميني لمتأىيؿ

الدراسة بعدد مف  أكصت كقد البرامج المحاسبية . األلية لمحكاسيب فيالكا االستخداـ
دخاؿ استخداـ ضركرة التكصيات منيا  كاستخداـ  المحاسبي التعميـ في اإللكتركني التعميـ كا 

عادة الحديثة، التقنيات  السكدانية .  لمجامعات الدراسية المحاسبية كالخطط المناىج ىيكمة كا 
 المحاسبي التعميـ معايير عمى الضكر تسميط إلى )ـ 2014 فكي،ال( دراسة بينما ىدفت 

 بالجامعات تدريسيا يتـ التي المحاسبية جكدة المناىج تحديد عند استخداميا كطريقة
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 عاـ إطار كضع عمى كالعمؿ التعميـ المحاسبي معايير لدراسة باإلضافة كتقييميا، كتصميميا
 المنيج تـ استخداـ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،كتصميميا المحاسبية المناىج كضع في يساعد

الدراسة إلى عدة  تكصمت .الكصفي كالمنيج المقارف كالتاريخي ك االستقرائي  االستنباطي
 تصميـ لطريقة إرشادات يكفر المحاسبي التعميـ معايير منيا أفنتائج 
 كالتقكيـ ادلالعتم الكطنية الييئة معايير بيف إيجابية عالقة ككجكد المحاسبة، مناىج

الدراسة إلى عدد مف  ك تكصمت الدكلية . المحاسبي التعميـ كمعايير السعكدية األكاديمي
 االعتماد ىيئات قبؿ مف الدكلية المحاسبي التعميـ معايير تبني منيا ضركرةالتكصيات 

 سبيةالمحا المناىج تصميـ يتـ كأف المحاسبية، البرامج  كتقكيـ اعتماد عند كالتقكيـ األكاديمي
  .المحيطة البيئية في تغيرات  لالستجابة تسمح بحيث
( إلى التعرؼ عمى أىـ المتطمبات المحاسبية الحالية ـ 0200 دراسة )سميكد , ىدفت كما 

ك المستقبمية لسكؽ العمؿ كتحديد الصعكبات التي تكاجو أم تطكر محتمؿ لمتعميـ المحاسبي 
عميـ المحاسبي يحتاج إلى مزيد مف التكافؽ مع في ليبيا. خمصت إلي عدة نتائج منيا أف الت

متطمبات سكؽ العمؿ المحمية , ك ىنالؾ صعكبات تكاجو تحقيؽ ىذا التكافؽ منيا قمة 
المراكز البحثية التي تيتـ بمتابعة تمؾ المتطمبات ك التغيرات التي تطرأ عمييا ك األخذ بيذه 

 التغيرات في مناىج المحاسبة . 
(  باألمكر التي يجب أف يركز عمييا Ayeboafo ,2012اسة )در في غانا اىتمت  ك 

أساتذة المحاسبة في المؤسسات التعميمية إلنتاج خريجيف جاىزيف لسكؽ العمؿ . خمصت 
الدراسة إلى عدة نتائج منيا أف ىناؾ فجكة بيف نظرية المحاسبة ك الممارسة  , ك اف التعميـ 

 ارة األداء ك اإلدارة االستراتيجية . المحاسبي بحاجة لبذؿ مزيد مف االىتماـ بإد
(  دراسة المكاءمة ما بيف التعميـ ـ 0200دراسة ) أميف , ىناء بنت محمد , بينما  تناكلت  

العالي ك سكؽ العمؿ أظيرت باف الخمؿ يكمف في افتقار الخريجيف لما يعرؼ بميارات القرف 
القطاع الخاص . أكصت الكاحد ك العشريف مما يصعب دمجيـ في سكؽ العمؿ ك خاصة 

الدراسة باف تعمؿ مؤسسات التعميـ العالي جاىدة في إيجاد أفضؿ السبؿ لتعزيز ىذه 
 الميارات , ك تشجيع األبحاث العممية التي تتناكؿ العالقة بيف التعميـ كسكؽ العمؿ . 
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إلى معرفة ك تحديد أىـ  ( ـ 0202 دراسة ) الفطيمي , محمد مفتاح , ىدفت   كما 
عند دخكلو في الجامعات الميبية رات ك الخبرات التي يجب أف يكتسبيا خريج المحاسبة الميا

, اعتمد الباحث عمى لممينة حتى يككف ناجحا في عممو , ك معرفة أىـ السبؿ لتحقيقيا 
 الميارات أىـ تشخيص في المحاسبي الفكر رام استقراء  طريؽالمنيج االستقرائي عف 

خمصت الدراسة  .المينة دخكلو عف الخريج بيا أف يتسمح يجب التي ك الخبرات كالمعارؼ
 خريج يمتمكيا أف يجب التي ك الميارات ك الخبرات  المعارؼ أىـ أف إلى عدة نتائج منيا 

 ميارات  األخريف مع التعامؿ ميارات  شخصية ميارات  إلى تنقسـ ميارات  ىي المحاسبة
أف التعميـ ك  ، المختمفة التعميـ مصادر إلى كؿالكص ك ميارات  كالتحريرية الشفيية االتصاؿ

 برامج تدريس عمى القائـ الكادر ضعؼ أىميا المحاسبي يعانى مف كثير مف المشاكؿ 
كالتي بدكرىا قد أثرت في مستكل كفاءة  الحديثة األساليب مكاكبة عمى كقدرتيـ المحاسبة

بقة في مجاالت األعماؿ خريجي المحاسبة كقدرتيـ عمى مكاكبة األساليب الحديثة المط
المختمفة . أكصت الدراسة بالتركيز عمى التطكير المستمر لممناىج لتتماشي مع التطكرات 
المعاصرة , ك تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى تطكير أساليبيـ التعميمية , كتشجيع البحث 

لمطمكبة ك العممي مف خالؿ دراسات لمتطمبات سكؽ العمؿ في البيئة المحمية ك الميارات ا
 المتكقعة مف قبؿ المحاسبيف ك إدخاليا في مكاضيع المناىج .

ىدفت إلى معرفة الفجكة بيف الميارات ك المعارؼ فقد  (  ـ 0225 دراسة ) العيف ,اما 
المكتسبة مف تخصص المحاسبة ك متطمبات ك حاجات سكؽ العمؿ السعكدم بالقطاع 

ج منيا أف ىناؾ فركقات ذات داللة الخاص ك العاـ . خمصت الدراسة إلى عدة نتائ
إحصائية بيف الميارات ك المعارؼ المكتسبة لدل خريجيف تخصص المحاسبة كبيف 
متطمبات سكؽ العمؿ السعكدم بقطاعيو الخاص ك العاـ . ك ىناؾ فركقات ذات داللة 
إحصائية في مستكل الكفاءة المينية بيف خريجك الكميات التقنية ك خريجك المؤسسات 

 ميمية األخرل في تخصص المحاسبة . التع
( مدل مالءمة مناىج التعميـ المحاسبي ـ 0225دراسة ) قطناني , ك عكيس , بينما تناكلت 

في الجامعات العمانية لمتطمبات سكؽ العمؿ في ظؿ تداعيات األزمة المالية , تمثمت مشكمة 
سمطنة عماف ك مدل الدراسة في ضركرة التعرؼ عمى كفاءة نظاـ التعميـ المحاسبي في 
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كفائو لالحتياجات المطمكبة منو في ظؿ التطكرات العديدة ك السريعة  في شتى مجاالت 
ذلؾ مف دراسة لكاقع التعميـ المحاسبي ك تقييمو . كىدفت الدراسة إلى  الحياة ك ما يتطمبو 

ات استكشاؼ مدل مالءمة البرامج التعميمية المطبقة حاليا بأقساـ المحاسبة في الجامع
العمانية لمتطمبات سكؽ العمؿ في ظؿ تداعيات األزمة المالية. خمصت الدراسة إلى العديد 
مف النتائج منيا أف البرامج التعميمية المحاسبية المطبقة حاليا في الجامعات العمانية مف 
كجية نظر الفئات المعنية بالتعميـ المحاسبي كافية بشكؿ عاـ لتزكيد الخريجيف بحكالي 

المعارؼ ك الميارات ك الخبرات التي يتطمبيا سكؽ العمؿ . ك مف ابرز   % مف42
التكصيات االىتماـ بمدخالت نظاـ التعميـ المحاسبي مف خالؿ إيجاد فرع لمتعميـ التجارم 
في الدراسة الثانكية , ك االىتماـ بنكعية الطمبة المقبكليف لمدراسة في أقساـ المحاسبة في 

 ؾ مفاضمة بيف المتقدميف لمدراسة في أقساـ المحاسبة . الكميات , كاف تككف ىنا
ت سكؽ العمؿ التعرؼ عمى احتياجا إلى  ىدفتفقد  ( ـ 0220دراسة )الزىراني , اما 

السعكدم مف القكم البشرية ك تحديد مدم مالءمة مخرجات التعميـ العالي مع متطمبات 
سكؽ العمؿ . تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا ضعؼ قدرة مناىج التعميـ العالي عمى 

 تحقيؽ لمكاءمة ميارات ك قدرات كخبرات الخريجيف لمتطمبات القطاع الخاص .
( التطبيؽ المحاسبي في األلفية الجديدة . خمصت Howieson , 2003دراسة ) استيدفت  

الدراسة إلى أف محاسبي المستقبؿ يجب أف يككف ليـ إلماـ بالتقنية  , ك ميارات التحميؿ ك 
االبتكار في حؿ المشكالت ك ميارات االتصاؿ ك عالقات الزبائف . ك أكدت الدراسة إلى أف 

األخذ بعيف االعتبار التحكؿ المتكقع في ميارات  أساتذة المحاسبة في حاجة ماسة إلى
المحاسب ك تطكير المقررات الدراسية ك طرؽ التدريس التي تككف أكثر تداخال مع حقكؿ 

 المعرفة األخرل .
(  فقد ىدفت  إلى تحديد مدل التكافؽ بيف مناىج ـ 0220اما دراسة ) أشميمة , ك الطرلي , 

لعمؿ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ك خريجي التعميـ المحاسبي ك متطمبات سكؽ ا
أقساـ المحاسبة بالجامعات الميبية . خمصت الدراسة إلى نتيجة رئيسة ىي أف مناىج التعميـ 
المحاسبي في الجامعات الميبية ال تفي بمتطمبات سكؽ العمؿ   مف كجية نظر أعضاء ىيئة 

. ك مف أىـ تكصيات  الدراسة تطبيؽ   التدريس ك خريجي أقساـ المحاسبة بالجامعات الميبية
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مدخؿ الجكدة الشاممة  لتطكير ك تحسيف برامج التعميـ المحاسبي  , ك تضميف  برنامج 
التعميـ المحاسبي  فترة لمتدريب العممي متزامنة مع الدراسة النظرية  , ككضع معايير لقبكؿ 

 الطمبة في الجامعات تركز عمى النكع ال عمى الكـ  .
برامج التعميـ  تناكلت انيايالحظ الباحث الدراسات السابقة  خالؿ ىذهمف  كسبؽ مما 

عدد مف  ك خمصت إلى,  مختمفة  ك بيئات  متطمبات سكؽ العمؿ مف زكاياالمحاسبي ك 
: اف التعميـ المحاسبي ك ما يشممو مف معرفة ك خبرة ك ميارات كدكرات ك النتائج منيا ,

القدرة عمى الكفاء بمتطمبات سكؽ العمؿ , كاف اساليب ك تحديث اساليب ك طرؽ التدريس لو 
كاف  طرؽ التدريس بحاجة لتحديث لتتماشي مع المتطمبات العممية ك المينية لسكؽ العمؿ .

 عالقة ككجكد المحاسبة، تصميـ مناىج لطريقة إرشادات يكفر المحاسبي التعميـ معايير أف
 التعميـ كمعايير األكاديمي السعكدية كالتقكيـ لالعتماد الكطنية الييئة معايير بيف إيجابية

 لمحكاسيب الكافي االستخداـ تكفر ال المحاسبي التعميـ مناىج أفك اف   الدكلية . المحاسبي
اف التعميـ المحاسبي يحتاج إلى مزيد مف التكافؽ مع متطمبات البرامج المحاسبية . ك  األلية

رية المحاسبة ك الممارسة  , ك اف التعميـ , ك أف ىناؾ فجكة بيف نظ سكؽ العمؿ المحمية
المحاسبي بحاجة لبذؿ مزيد مف االىتماـ بإدارة األداء ك اإلدارة االستراتيجية . ك أف ىناؾ 
فركقات ذات داللة إحصائية بيف الميارات ك المعارؼ المكتسبة لدل خريجيف تخصص 

ىذه اكصت كما  لعاـ.االمحاسبة كبيف متطمبات سكؽ العمؿ السعكدم بقطاعيو الخاص ك 
ضركرة التركيز عمى تطكير المناىج المحاسبية :  بعدد مف التكصيات منيا الدراسات السابقة

 تطبيؽ مدخؿ الجكدة الشاممة ,ك استخداـ احدث التقنيات ك التكنمكجيا الحديثة في التدريس 
ممناىج ك التركيز عمى التطكير المستمر ل لتطكير ك تحسيف برامج التعميـ المحاسبي 

ك اف تعمؿ مؤسسات التعميـ في ايجاد افضؿ السبؿ  , لمتتماشي مع التطكرات المعاصرة 
كتشجيع البحث العممي مف خالؿ دراسات لمتطمبات سكؽ العمؿ في البيئة لتعزيز الميارات 

المحمية ك الميارات المطمكبة ك المتكقعة مف قبؿ المحاسبيف ك إدخاليا في مكاضيع المناىج 
دخاؿ استخداـ ضركرة,   كاستخداـ التقنيات المحاسبي التعميـ في اإللكتركني التعميـ كا 

عادة الحديثة،  معايير تبني لمجامعات , ضركرة الدراسية المحاسبية كالخطط المناىج ىيكمة كا 
 كتقكيـ اعتماد عند كالتقكيـ األكاديمي االعتماد ىيئات قبؿ مف الدكلية المحاسبي التعميـ
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 في تغيرات  تسمح لالستجابة بحيث المحاسبية المناىج تصميـ يتـ كأف سبية،المحا البرامج 
  .المحيطة البيئية

تـ التكصؿ إلييا  كالنتائج التيكرد في ىذه الدراسات السابقة ما مع يتفؽ الباحث 
السابقة في انيا تناكلت ىذه الدراسات  الباحث عفدراسة  تختمؼك  كالتكصيات.

اسبي في الجامعات السعكدية مع متطمبات سكؽ العمؿ مف مدل تكافؽ التعميـ المح
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة بالجامعات السعكدية كارباب 

" 0202العمؿ بالمممكة العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية 
تطمبات سكؽ العمؿ رؤية حديثة تيدؼ إلى االرتقاء بجكدة التعميـ كربطو بم, كىي  

 .الدراسات السابقة  ىذه  , ك ىي ما لـ تتناكلو 
  الدراسة:منهجية 
ك  كأىدافيا، كطبيعة الدراسة التحميمي كذلؾ لمالءمتو لنكعالكصفي  الدراسة المنيجاعتمدت 

السابقة الدراسة المتمثمة في الجانب النظرم ك الدراسات  لمراجعة أدبياتالمنيج التاريخي 
  الدراسة.بط بمكضكع ترت التي

 -وأداة الدراسة: مجتمع وعينة 
السعكدية  المحاسبة بالجامعاتىيئة التدريس في اقساـ  الدراسة مف اعضاءيتككف مجتمع   

انتشاره  المجتمع ككنسبة لكبر حجـ المممكة العربية السعكدية في العمؿ  ربابا الحككمية ك
ضاء ىيئة التدريس في اقساـ المحاسبة في اع مف تـ اختيار عينة عشكائية فقد الجغرافي،
) جامعة الممؾ خالد , جامعة شقراء , جامعة الممؾ فيصؿ ,  السعكدية الحككميةالجامعات 

 , جامعة تبكؾ , ك جامعة االميرة نكرة ( ك , الباحة جامعة الحدكد الشمالية , جامعة جازاف
 ة العربية السعكدية . في المممك العمؿ  ) في القطاعيف العاـ ك الخاص ( ارباب

اعتمد الباحث عمي استمارة االستبياف بكصفيا مصدران مكثكقان لمحصكؿ عمي البيانات  
 الدراسة كالفرضيةالالزمة إلجراء البحث كقد تـ تصميميا بالشكؿ الذم ينسجـ مع أىداؼ 

د كق المجاؿ،كقد استرشد الباحث بعدد مف الدراسات السابقة ك االطار النظرم في ىذا 
العمؿ كأعضاء ىيئة ارباب الدراسة ) عينةعمى استمارتيف حسب االستبياف تضمنت كرقة 



 22 

التدريس( ككؿ استمارة مككنو مف جزئيف الجزء األكؿ يتضمف البيانات الديمغرافية الخاصة 
 تياالدراسة لبياف صح ةكالجزء الثاني يتضمف العبارات الخاصة باختبار فرضي الدراسة،بعينة 

  يا.صحتأك عدـ 
تـ صياغة أسئمة االستمارة بحيث يتـ تحكيؿ اإلجابة إلي قيـ كمية عمي مقياس    

، 1إلي0يأخذ المدم مف  Five Point Likert Scaleلكرت ذم الخمسة درجات 
 كيمكف تكضيح مستكم المقياس كدرجاتو عمي النحك التالي:

مستكم 
 المقياس

ال أكافؽ  ال أكافؽ محايد أكافؽ أكافؽ بشدة
 بشدة

 0 0 0 4 1 الدرجة

  وثباتها:صدق أداة الدراسة   
االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف األكاديمييف  تيتـ عرض استمار  الظاىرم:الصدؽ 

 كالصدؽ السعكدية كذلؾ لمتأكد مف الثبات  المحاسبة بالجامعاتالمتخصصيف في مجاؿ 
 مالحظات ك بناءا عمىا النيائي االستبانة في شكمي كتـ اعداد االستبانة،الظاىرم لمحتكيات 

   المطمكبة.كجييات المحكميف ك إجراء التعديالت ت
 كمدل عمييا الحصكؿ تـ التي البيانات عمى االعتماد إمكانية مدل باختبار الباحث كما قاـ 

-Cronbach معامؿ  باستعماؿ كذلؾ البيانات جمع في المستعمؿ كثبات المقياس اتساؽ
Alphaكانت كقد العينة أفراد إجابات عف المعبرة القياسات بيف ارتباط جكدمدل ك  يبيف الذم 

العمؿ( كفى االستمارة الثانية  بربااألفا كركنباخ في االستمارة األكلى ) ارتباط معامؿ قيمة
 أفراد إجابات عمى االعتماد إمكانية )أعضاء ىيئة التدريس( كىي قيـ يستدؿ مف خالليا عمى

 مف أكبر أك مساكية كانت إذا مقبكلة تككف ألفا كركنباخ ارتباط مؿمعا قيمة إذ إف العينة،
 فإنو كبالتالي (Anastasi,1982,117) البحكث االجتماعية مجاؿ في كخاصة 0.60
بناءان عميو كمف خالؿ قيـ ألفا كركنباخ  اإلحصائي، ك التحميؿ نتائج عمى االعتماد يمكف

ارتيف أم إذا تـ إعادة االستمارتيف عمى يمكف لمباحث القكؿ أف ىنالؾ ثبات في االستم
 عينات أخرل لنفس مجتمع الدراسة سكؼ نحصؿ عمى نفس النتائج تقريبان. 
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 أسموب معالجة البيانات وتحميمها: 
 تـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا عف طريؽ استمارتي االستبانة مف خالؿ تطبيؽ   

 Statistical Packages for Social   (SPSS)االجتماعية لمعمـك اإلحصائي البرنامج
Scienceالتكزيع التكرارم إلجابات أفراد : اآلتي اإلحصائية األساليب حيث تـ استخداـ

( Tالعينة عمي عبارات الدراسة, التحميؿ اإلحصائي الكصفي لعبارات الدراسة, كاختبار )
 لقياس الداللة اإلحصائية لكؿ استمارة.

 البحث عينة أفراد نة عمىاالستبا تكزيع ( نتائج0جدكؿ )
 أعضاء ىيئو التدريس العمؿ ابربا 

 النسبة العدد النسبة العدد البياف
 %022 32 %022 32 االستبانات المكزعة

االستبانات المستردة 
 كالقابمة لمتحميؿ

32 022% 32 022% 

االستبانات غير 
 المستردة

2 2% 2 2% 

قاـ الباحث بتكزيع  البحث، حيث عينة أفراد مىاالستبانة ع تكزيع ( يكضح نتائج0الجدكؿ ) 
استبانة  32, ك %022 استبانة بنسبة 32العدد المسترد بمغ العمؿ ك  اربابعمى  استبانة 32

العدد الصالح اف أم  ,  %022بنسبة  32العدد المسترد بمغ  عضاء ىيئة  التدريس كعمى ا
  لكؿ منيما. 32لمتحميؿ 

 صية( تحميل البيانات الشخ0جدول )
 العمل ارباب

 النسبة التكرار العمر
<---30 15 21.4% 

35<---30 12 17.1% 
40<---35 11 15.7% 
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40---> 32 45.7% 
 النسبة التكرار المؤهل العممي

 %1.4 1 ثانكم
 %5.7 4 دبمـك

 %64.3 45 بكالكريكس
 %17.1 12 ماجستير
 %8.6 6 دكتكراه
CMA)&( CIA ,ACCA 2 2.9% 

 النسبة التكرار لعمميالتخصص ا
 %14.3 10 أعماؿ إدارة

 %67.1 47 محاسبة
 %1.4 1 اقتصاد

 %7.2 5 كمصرفية كتمكيؿ مالية عمـك
 %10 7 أخرل

   الوظيفي المسمى
 %20.0 14 قسـ رئيس
 %10.0 7 داخمي مراجع
 %11.4 8 خارجي مراجع
 %22.9 16 مالي مدير
 %5.7 4 مالي محمؿ

 %5.7 4 محاسب
 %1.4 1 تحميؿ فني
 %7.2 5 إدارة مدير



 25 

 %17.1 12 أخرل
 النسبة التكرار سنوات الخبرة

<---5 18 25.7% 
10<---5 11 15.7% 

15<---10 12 17.1% 
20<--15 12 17.1% 
20---> 17 24.3% 
 %100 70 المجمكع

 هيئة التدريساعضاء 
 النسبة التكرار العمر

<---30 4 5.7% 
35<---30 11 15.7% 
40<---35 16 22.9% 

40---> 39 55.7% 
 النسبة التكرار المؤهل العممي

 %2.9 2 بكالكريكس
 %24.3 17 ماجستير
 %72.9 51 دكتكراه

 النسبة التكرار التخصص 
 %5.7 4 أعماؿ إدارة

 %84.3 59 محاسبة
 %2.9 2 كمصرفية مالية عمـك
 %5.7 4 محاسبية معمكمات نظـ



 26 

 %1.4 1 البشرية المكارد
 النسبة التكرار الوظيفي المسمى
 %10.0 7 أستاذ
 %8.6 6 مشارؾ أستاذ
 %54.3 38 مساعد أستاذ

 %24.3 17 محاضر
 %2.9 2 معيد

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
<---5 12 17.1% 

10<---5 19 27.1% 
15<---10 13 18.6% 
20<--15 11 15.7% 
20---> 15 21.4% 
 %100 70 المجمكع

تضح مف الجدكؿ التنكع  يالبيانات الشخصية لعينتي الدراسة ك تحميؿ  يكضح (  0الجدكؿ)   
التكصؿ لنتائج مكثكؽ  يفي جميع البيانات الشخصية كذلؾ يعنى شمكلية المبحكثيف مما يعن

 بيا. 
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 الدراسة ومناقشتها:نتائج 
 العمل: أوال: ارباب

 العمل( النسب والتكرارات لعبارات ارباب 0جدول )

يتميز المحاسبكف حديثك : العبارات
 التخرج  في العمؿ  بػػػػ:

 ال
 أكافؽ
 أكافؽ محايد أكافؽ ال بشدة

 أكافؽ
 بشدة

 االتجاه

 الحاسب استخداـ  عمى القدرة
 الجاىزة المحاسبية البرامج ك اآللي
 بميارة

 المكافقة  24 27 7 11 1

1.4% 15.7% 10.0% 38.6% 34.3% 

 التقارير كتحميؿ دادإع  عمى القدرة
 مناقشتيا ك المالية

 المكافقة  19 17 10 19 5
7.1% 27.1% 14.3% 24.3% 27.1% 

  تفسير ك تحميؿ عمى القدرة
 اقتراح ك المحاسبية المشاكؿ
 ليا المناسبة الحمكؿ ككضع

 ةالمحايد 15 17 17 20 1

1.4% 28.6% 24.3% 24.3% 21.4% 

 ك الفعاؿ  االتصاؿ عمى القدرة
 بركح العمؿ ك الغير مع التكاصؿ
  الفريؽ

 المكافقة  29 31 6 3 1

1.4% 4.3% 8.6% 44.3% 41.4% 

 تحمؿ ك التخطيط عمى القدرة
 المككمة المياـ إدارة في المسؤكلية

 إليو

 المكافقة  15 29 14 11 1

1.4% 15.7% 20.0% 41.4% 21.4% 

 المكافقة  17 39 11 2 1 العمؿ بيئة مع التكيؼ عمى القدرة
1.4% 2.9% 15.7% 55.7% 24.3% 

 اإلبداع ك الذاتي التعمـ عمى القدرة
 التفكير كتنمية االبتكار ك

  المنطقي

 المكافقة 16 39 8 5 2

2.9% 7.1% 11.4% 55.7% 22.9% 

 المكافقة  12 32 16 8 2 إدارة ك التفاكض عمى القدرة
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 %17.1 %45.7 %22.9 %11.4 %2.9  المختمفة القرارات الكقت كاتخاذ
 العمؿ مياـ انجاز عمى القدرة

 مباشرة إلييـ المككؿ المحاسبي
 دكرات اخذ بعد المطمكبة بالجكدة
 الكحدات في قصيرة تدريبية

  بيا يعممكف التي االقتصادية

 المكافقة  13 45 8 2 2

2.9% 2.9% 11.4% 64.3% 18.6% 

 آداب معرفة عمى القدرة
 مينة  ممارسة كأخالقيات
 التشريعات ك القكانيف ك المحاسبة

  المينة تنظـ التي

 المكافقة  19 32 9 9 1

1.4% 12.9% 12.9% 45.7% 27.1% 

 المكافقة  9 22 17 17 5  االنجميزية المغة إتقاف  عمى القدرة
7.1% 24.3% 24.3% 31.4% 12.9% 

 تكنكلكجيا معرفة عمى القدرة
 المعمكمات

 المكافقة  10 43 11 5 1
1.4% 7.1% 15.7% 61.4% 14.3% 

 %100 %23.6 %44.5 %15.9 %13.3 %2.7 المجمكع

العمؿ حيث أظيرت النتائج  ارباب( يكضح النسب كالتكرارات لعبارات محكر 0الجدكؿ )    
 أف معظـ اإلجابات تتجو نحك المكافقة.
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 العمل  اربابت لعبارا واختبار مربع كاي اإلحصاءات الوصفية (4جدول )

يتميز المحاسبكف حديثك :  العبارات
 التخرج  في العمؿ  بػػػػ:

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيـ مربع 
كام 

 المحسكبة

مستكم 
 القرار النتيجة الداللة

 اآللي الحاسب استخداـ  عمى القدرة
قبكؿ  المكافقة 000. 35.429 1.097 3.89 بميارة الجاىزة المحاسبية البرامج ك

 العبارة
 التقارير كتحميؿ إعداد  عمى القدرة

قبكؿ  المحايدة 025. 11.143 1.332 3.37 مناقشتيا ك المالية
 العبارة

 المشاكؿ  تفسير ك تحميؿ عمى القدرة
 الحمكؿ ككضع اقتراح ك المحاسبية

 ليا المناسبة
قبكؿ  المحايدة 003. 16.000 1.155 3.36

 العبارة

 ك الفعاؿ  االتصاؿ عمى القدرة
 بركح العمؿ ك الغير مع التكاصؿ

 الفريؽ
قبكؿ  المكافقة 000. 62.000 878. 4.20

 العبارة

 تحمؿ ك التخطيط عمى القدرة
 المككمة المياـ إدارة في المسؤكلية

 إليو
قبكؿ  المكافقة 000. 28.857 1.034 3.66

 العبارة

قبكؿ  المكافقة 000. 68.286 807. 3.99 العمؿ بيئة مع التكيؼ عمى القدرة
 العبارة

 ك اإلبداع ك الذاتي التعمـ عمى القدرة
قبكؿ  المكافقة 000. 63.571 941. 3.89 المنطقي التفكير كتنمية االبتكار

 العبارة
 ,الكقت إدارة ك التفاكض عمى القدرة

قبكؿ  المكافقة 000. 36.571 995. 3.63 المختمفة القرارات اتخاذ ك
 العبارة

 العمؿ مياـ نجازا عمى القدرة
 مباشرة إلييـ المككؿ المحاسبي

 دكرات اخذ بعد المطمكبة بالجكدة
قبكؿ  المكافقة 000. 91.857 822. 3.93

 العبارة
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 الكحدات في قصيرة تدريبية
 بيا يعممكف التي االقتصادية

 كأخالقيات آداب معرفة عمى القدرة
 القكانيف ك المحاسبة مينة  ممارسة

 المينة نظـت التي التشريعات ك
قبكؿ  المكافقة 000. 40.571 1.016 3.84

 العبارة

قبكؿ  المحايدة 009. 13.429 1.158 3.19 االنجميزية المغة إتقاف  عمى القدرة
 العبارة

 تكنكلكجيا معرفة عمى القدرة
قبكؿ  المكافقة 000. 79.714 827. 3.80 المعمكمات

 العبارة
حيث أظيرت  لمفرضيةفية كاختبار مربع كام يكضح اإلحصاءات الكصأعاله ( 4الجدكؿ )

  النتائج أف معظـ اإلجابات تتجو نحك المكافقة.
 العمؿ ارباب( اإلحصاء الكصفي لمحكر 1) جدكؿ

  
حجـ 
 العينة

الكسط 
 الحسابي العاـ 

االنحراؼ 
 المعيارم

الخطأ المعيارم 
 في حساب الكسط

 099. 827. 3.80 70 أرباب العمؿأبعاد محكر 
       

العمؿ( يالحظ الباحث أف  ارباب)استجابات لمحكر ( يكضح اإلحصاء الكصفي 1الجدكؿ )
( كأف الكسط 2.403( كبانحراؼ معيارم )0.42المتكسط العاـ لجميع عبارات المحكر )

قيمة االنحراؼ  يقع في خيار المكافقة كأما 4كحسب مقياس لكرت الرقـ  4الحسابي تقريبان 
 اإلجابات.ب في متكسطة مما يعنى التقار 
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 العمؿ ارباب( لمحكر T test( اختبار )2) جدكؿ
  Test Value = 3 

  
( tقيمة )

 المحسكبة
درجات 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

متكسط 
 %95حدكد الثقة عند  الفرؽ

  
لعبارات أبعاد 

 ابربامحكر 
 العمؿ

8.093 69 .000 .80 
 الحد األدنى

الحد 
 األعمى

.60 1.00 

القيمة  يالحظ اف العمؿ اربابلمحكر ( كالذم يقيس الداللة اإلحصائية 2) الجدكؿمف 
( كىذه القيمة 2.222الداللة ) كمستكل 25( كبدرجات حرية 4.250( ىي )Tالمحسكبة ؿ )

ذات داللو  عالقة( مما يعنى كجكد 2.21لمستكل الداللة أقؿ مف مستكل المعنكية )
يمكف القكؿ ( (Tنسب كاإلحصاءات الكصفية كجدكؿ)إحصائية, كبالرجكع لمجداكؿ السابقة )ال

ذات داللة إحصائية بيف التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممكة العربية عالقة  كجكد  
في المممكة العمؿ   اربابمتطمبات  سكؽ العمؿ  مف كجية نظر  تكافقو معالسعكدية  ك 

تكجد عالقة ذات داللة مى " ك ىذا يثبت صحة الفرضية التي تنص عالعربية السعكدية , 
إحصائية بيف التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممكة العربية السعكدية  كتكافقو مع 

اب العمؿ بالمممكة ربمتطمبات  سكؽ العمؿ مف كجية نظر  أعضاء ىيئة التدريس ك ا
 " . 0202العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية 
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 التدريس:اء هيئة اعض ثانيا:
 هيئة التدريس اعضاء محاور لعبارات والتكرارات النسب (2جدول )

 العبارات

 ال
 أكافؽ
 أكافؽ محايد أكافؽ ال بشدة

 أكافؽ
 بشدة

 االتجاه

تزكيد التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممكة العربية السعكدية يساعد في  :المحور االول 
   الطالب بالميارات التالية  :

  اآللي الحاسب استخداـ ميارة
 المعمكمات كتكنكلكجيا

 المكافقة  19 29 7 13 2
2.9% 18.6% 10.0% 41.4% 27.1% 

 ك اإلبداع ك الذاتي  التعمـ  ميارة
  المنطقي التفكير تنمية ك االبتكار

 المكافقة  10 31 17 12 0
.0% 17.1% 24.3% 44.3% 14.3% 

 مع التكاصؿ ك االتصاؿ ميارات
 المسؤكلية كتحمؿ الغير

 المكافقة 13 42 10 4 1
1.4% 5.7% 14.3% 60.0% 18.6% 

 الكقت إدارة التفاكض، ميارة
 المختمفة القرارات كاتخاذ

 المكافقة  9 30 21 10 0
.0% 14.3% 30.0% 42.9% 12.9% 

 االنجميزية المغة إتقاف ميارة 
  

عدـ  8 15 17 24 6
 %11.4 %21.4 %24.3 %34.3 %8.6 المكافقة 

التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممكة العربية السعكدية يساعد في تطكير قدرة  الثاني:المحكر 
    الطالب كصقمو بالمعارؼ  التالية :

 كالمعايير كالمبادئ المفاىيـ معرفة
 المحاسبية كالنظريات السياسات ك

 مينة لممارسة   األساسية
 المحاسبة

 المكافقة  28 38 2 2 0

.0% 2.9% 2.9% 54.3% 40.0% 

 الفنية  اإلجراءات معرفة
 كأخالقيات المحاسبية كالبديييات

 المينة  مزاكلة

 المكافقة 26 39 4 1 0

.0% 1.4% 5.7% 55.7% 37.1% 
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 المعمكمات قياس كيفية معرفة
 المحاسبية غير ك المحاسبية

 المكافقة  21 35 10 4 0
.0% 5.7% 14.3% 50.0% 30.0% 

 ك المالية التقارير إعداد معرفة
 كمناقشتيا عرضيا

 المكافقة  21 43 2 3 1
1.4% 4.3% 2.9% 61.4% 30.0% 

 العمؿ بيئة مع التكيؼ معرفة 
  

 المكافقة  11 34 16 9 0
.0% 12.9% 22.9% 48.6% 15.7% 

ة العربية السعكدية يساعد في تزكيد التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممك : الثالثالمحكر 
   الطالب بالقدرات التالية :

 ك التفكير ك التحميؿ عمى القدرة 
 االبتكار ك اإلبداع

 المكافقة  11 36 15 8 0
.0% 11.4% 21.4% 51.4% 15.7% 

  تفسير ك تحميؿ عمى القدرة 
 اقتراح ك المحاسبية المشاكؿ
 ليا المناسبة الحمكؿ ككضع

 المكافقة  11 37 14 8 0

.0% 11.4% 20.0% 52.9% 15.7% 

 ك كتحميؿ التفاكض عمى القدرة 
 المالية التقارير مناقشة

 المكافقة 9 39 17 4 1
1.4% 5.7% 24.3% 55.7% 12.9% 

 ك المسؤكلية تحمؿ عمى القدرة
 القرارات اتخاذ ك التخطيط

 المكافقة 9 37 17 6 1
1.4% 8.6% 24.3% 52.9% 12.9% 

 ك األنظمة تطبيؽ عمى القدرة 
 كسمكؾ بآداب االلتزاـ ك القكانيف
 المينة

 المكافقة 15 42 9 3 1

1.4% 4.3% 12.9% 60.0% 21.4% 

 %100 %23.6 %44.5 %15.9 %13.3 %2.7 المجمكع

ىيئة التدريس  اعضاء محاكر( أعاله يكضح النسب كالتكرارات لعبارات أبعاد 3الجدكؿ ) 
 المغة إتقاف ميارةباستثناء  المكافقة،لنتائج أف معظـ اإلجابات تتجو نحك حيث أظيرت ا

 االنجميزية اظيرت النتائج اف معظـ االجابات تتجو نحك عدـ المكافقة .
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ىيئة اعضاء  محاكرلعبارات أبعاد  كاختبار مربع كام ( اإلحصاءات الكصفية4جدكؿ )
 التدريس

الكسط  العبارات
 الحسابي

االنحراؼ 
 ارمالمعي

قيـ مربع 
كام 

 المحسكبة

مستكم 
 القرار النتيجة الداللة

تزكيد التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممكة العربية السعكدية يساعد في  :المحور االول
 الطالب بالميارات التالية  :

  اآللي الحاسب استخداـ ميارة
 قبكؿ المكافقة 000. 31.714 1.144 3.71 المعمكمات كتكنكلكجيا

 العبارة
 ك اإلبداع ك الذاتي  التعمـ  ميارة

قبكؿ  المكافقة 002. 15.371 942. 3.56 المنطقي التفكير تنمية ك االبتكار
 العبارة

 مع التكاصؿ ك االتصاؿ ميارات
قبكؿ  المكافقة 000. 76.429 826. 3.89 المسؤكلية كتحمؿ الغير

 العبارة
 اتخاذ ك الكقت إدارة التفاكض، ميارة

قبكؿ  المكافقة 001. 16.971 896. 3.54 المختمفة اراتالقر 
 العبارة

قبكؿ  المحايدة 005. 15.000 1.171 2.93 االنجميزية المغة إتقاف ميارة
 العبارة

التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممكة العربية السعكدية يساعد في تطكير قدرة  الثاني:المحور 
 : الطالب كصقمو بالمعارؼ  التالية

 ك كالمعايير كالمبادئ المفاىيـ معرفة
 المحاسبية كالنظريات السياسات
 المحاسبة مينة لممارسة   األساسية

المكافقة  000. 57.771 671. 4.31
 بشدة

قبكؿ 
 العبارة

 كالبديييات الفنية  اإلجراءات معرفة
المكافقة  000. 56.514 640. 4.29 المينة  مزاكلة كأخالقيات المحاسبية

 ةبشد
قبكؿ 
 العبارة

 المعمكمات قياس كيفية معرفة
قبكؿ  المكافقة 000. 31.829 824. 4.04 المحاسبية غير ك المحاسبية

 العبارة
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 ك المالية التقارير إعداد معرفة
قبكؿ  المكافقة 000. 94.571 785. 4.14 كمناقشتيا عرضيا

 العبارة

قبكؿ  لمكافقةا 000. 22.229 896. 3.67 العمؿ بيئة مع التكيؼ معرفة
 العبارة

التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممكة العربية السعكدية يساعد في تزكيد  : الثالثالمحور 
 الطالب بالقدرات التالية :

 ك التفكير ك التحميؿ عمى القدرة
قبكؿ  المكافقة 000. 27.486 870. 3.71 االبتكار ك اإلبداع

 العبارة
  تفسير ك تحميؿ عمى القدرة
 ككضع اقتراح ك المحاسبية المشاكؿ

 ليا المناسبة الحمكؿ
قبكؿ  المكافقة 000. 30.000 867. 3.73

 العبارة

 ك كتحميؿ التفاكض عمى القدرة
قبكؿ  المكافقة 000. 66.286 81510. 3.73 المالية التقارير مناقشة

 العبارة
 ك المسؤكلية تحمؿ عمى القدرة

قبكؿ  المكافقة 000. 56.857 86345. 3.67 القرارات اتخاذ ك التخطيط
 العبارة

 ك األنظمة تطبيؽ عمى القدرة
 كسمكؾ بآداب االلتزاـ ك القكانيف

 المينة
قبكؿ  المكافقة 000. 78.571 80642. 3.96

 العبارة

اعضاء كر األبعاد محيكضح اإلحصاءات الكصفية كاختبار مربع كام أعاله ( 4الجدكؿ )
  نتائج أف معظـ اإلجابات تتجو نحك المكافقة.حيث أظيرت ال ىيئة التدريس
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 ىيئة التدريس اعضاء كراأبعاد مح( اإلحصاء الكصفي 5) جدكؿ

  

حجـ 
 العينة

الكسط 
الحسابي 
 العاـ 

االنحراؼ 
 المعيارم

الخطأ المعيارم 
 في حساب الكسط

 087. 728. 3.53 70 األكؿ المحكر
 067. 558. 4.09 70 الثاني المحكر
 080. 669. 3.76 70 الثالث المحكر
)استجابات أعضاء ىيئة التدريس( لمحاكر ( يكضح اإلحصاء الكصفي 5الجدكؿ )      

( 0.10ىي ) التكالييالحظ الباحث أف االكساط الحسابية العامة لمثالثة محاكر عمى 
( كبانحراؼ معيارم 4.25(  , كجاء الكسط لمبعد الثاني )2.304كبانحراؼ معيارم )

( ك اف 2.225( كبانحراؼ معيارم )0.32كالكسط الحسابي لمبعد الثالث ) ( ,2.114)
 يقع في خيار المكافقة كأما 4كحسب مقياس لكرت الرقـ  4االكساط الحسابية جميعيا  تقريبان 

 قيـ االنحرافات تشير الى التجانس الكبير في أجكبة المبحكثيف .
 ئة التدريسىي اعضاء كراأبعاد مح( T test( اختبار )02) جدكؿ

 Test Value = 3 

  
( tقيمة )

 المحسكبة
درجات 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

متكسط 
 %95حدكد الثقة عند  الفرؽ

  
 األكؿ المحكر

 الحد األعمى الحد األدنى 5257. 000. 69 6.041
.3521 .6993 

 1.2245 9583. 7600. 000. 69 9.498 الثاني المحكر
 9196. 6004. 5257. 000. 69 6.041 الثالث المحكر
( عمى T( كالذم يقيس الداللة اإلحصائية لممحكر نجد القيـ المحسكبة ؿ )02لجدكؿ )ا    

الداللة  كمستكل 25( كبدرجات حرية 6.041 ك) (9.498(,)6.041ىي )التكالي 
( مما يعنى كجكد 2.21( كىذه القيمة لمستكل الداللة أقؿ مف مستكل المعنكية )2.222)
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ذات داللو إحصائية, كبالرجكع لمجداكؿ السابقة )النسب كاإلحصاءات الكصفية   عالقة
ذات داللة  عالقة  كجكد أم يةاالستمارتيف تكصؿ الباحث الى قبكؿ الفرض في(  Tكجدكؿ)

تكافقو مع إحصائية بيف التعميـ المحاسبي في الجامعات في المممكة العربية السعكدية  ك 
مف كجية نظر "  0202ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية متطمبات  سكؽ العمؿ  في 

أم اف التعميـ المحاسبي أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ المحاسبة في الجامعات السعكدية , 
في الجامعات السعكدية يتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ  مف كجية نظر  أعضاء ىيئة 

ك ارباب العمؿ بالمممكة العربية التدريس في أقساـ المحاسبة   بالجامعات السعكدية 
" ك ىذا يثبت صحة الفرضية التي 0202في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية  السعكدية

تنص عمى " تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التعميـ المحاسبي في الجامعات في 
أعضاء ىيئة المممكة العربية السعكدية  كتكافقو مع متطمبات  سكؽ العمؿ مف كجية نظر  

اب العمؿ بالمممكة العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية ربالتدريس ك ا
0202          ." 

  والتوصيات: النتائج
التحميؿ االحصائي لالستبانة  كالميداني كمفالنظرم  اإلطارما تـ استعراضو مف دراسة  بعد

   التالية: تكصؿ الباحث إلى النتائج كاختبار الفرضية
 السعكدية كتكافقوتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التعميـ المحاسبي في الجامعات  -1

بالمممكة  كارباب العمؿىيئة التدريس  نظر أعضاءالعمؿ مف كجية  متطمبات سكؽمع 
 ".          0202العربية السعكدية في ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية 

تكافؽ مع متطمبات يفي الجامعات في المممكة العربية السعكدية  ف التعميـ المحاسبيا -2
ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة بالجامعات  نظر أعضاءكجية  العمؿ مفسكؽ 

ضكء "رؤية المممكة العربية  السعكدية فيبالمممكة العربية  كارباب العمؿالسعكدية 
 ".0202السعكدية 

المختمفة  تزكيد الطالب بالمياراتفي  عدعكدية يساالتعميـ المحاسبي في الجامعات الس-0 
ىيئة التدريس في أقساـ  نظر أعضاءمف كجية التي تتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ 
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في ضكء "رؤية اب العمؿ بالمممكة العربية السعكدية ربالمحاسبة بالجامعات السعكدية ك ا
 " .0202المممكة العربية السعكدية 

في تطكير قدرة  يساعدالجامعات في المممكة العربية السعكدية التعميـ المحاسبي في -4
ىيئة  نظر أعضاءمف كجية  الطالب كصقمو بالمعارؼ التي تتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ

 السعكدية.بالمممكة العربية  كارباب العمؿالتدريس في أقساـ المحاسبة بالجامعات السعكدية 
في تزكيد الطالب  يساعدلمممكة العربية السعكدية التعميـ المحاسبي في الجامعات في ا -1

بالقدرات  التي تتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في 
 أقساـ المحاسبة بالجامعات السعكدية كارباب العمؿ بالمممكة العربية السعكدية.

  التوصيات:
  : بالتكصيات التالية احثالب يكصي الييا،تـ التكصؿ  النتائج التيبناءا عمى 

المحاسبي في الجامعات  برامج التعميـكتطكير  استمرارية تحسيفالتركيز عمى  ضركرة -0
السعكدية التي تتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ في ضكء "رؤية المممكة العربية 

 " .0202السعكدية 
المحاسبي في  مناىج التعميـ االنجميزية فيالتركيز عمى االىتماـ بالمغة ضركرة  -0

المحاسبي في  برامج التعميـفي  الطمبة لدل المعارؼ السعكدية لزيادةالجامعات 
 السعكدية.الجامعات 

مدل  السعكدية كفي الجامعات تتناكؿ التعميـ المحاسبي  االبحاث العممية التيع يشجت-0
  . "0202ضكء "رؤية المممكة العربية السعكدية  فيسكؽ العمؿ  مع متطمباتتكافقو 

 السعكدية كفي الجامعات مؤسسات التعميـ المحاسبي  استراتيجية بيفبناء شراكات -4
التعميـ  برامج تيتـ بتطكيرمجاؿ البحكث العممية التي  الجامعات االقميمية كالعالمية في

  .سكؽ العمؿ   مع متطمباتتكافقو  الجامعي كمدمالمحاسبي 



 39 

  المراجع:
 اوال : المراجع العربية :

اممي , عمى عبد الحسيف ىاني ) د.ت( ," التعميـ المحاسبي ك دكره في تطكير الميارات الز 
المينية لخريجي قسـ المحاسبة ")دراسة استطالعية آلراء عينة مف أعضاء ىيئة التدريس ك 

مجمة اإلدارة كاالقتصاد , المحكر المحاسبي , خريجي قسـ المحاسبة بجامعة القادسية "  , 
 , العدد الثاني عشر .   المجمد الثالث

( , " مكاءمة التعميـ العالي السعكدم الحتياجات التنمية ـ 0220 الزىراني , سعد عبداهلل ) 
مطابع كزارة ,  الكطنية مف القكل العاممة ك انعكاساتيا االقتصادية ك االجتماعية كاألمنية "

  . الداخمية , الرياض
ت سكؽ العمؿ مف خريجي كميات االدارة ك ـ ( , متطمبا0220الحبيطي , قاسـ محسف ) 

, الممتقي العربى لتطكير اداء كميات االدارة ك التجارة  التجارة في القطاعيف العاـ ك الخاص
 , سكريا  . في الجامعات العربية

( , "التعميـ المحاسبي ك عالقتو بالتنمية االقتصادية " , ـ 0222 الكيالني , عبد الكريـ  ) 
(, 00, بنغازم , ليبيا , المجمد )قتصادية , مركز األبحاث االقتصادية مجمة البحكث اال

 ( .0العدد)
( , " التعميـ العالي ك متطمبات سكؽ العمؿ : تجربة ـ 0200أميف , ىناء بنت محمد )

المؤتمر الخامس لمجمعية سمطنة عماف , التحكالت الديمكغرافية ك سكؽ العمؿ الخميجي " , 
 .  , مسقط االقتصادية العمانية

( , اطار لتفعيؿ الحككمة  في الجامعات لتحقيؽ  " 0404الفكزاف ,الجكىرة بنت سميماف) 
, كتاب ابحاث مؤتمر دكر الجامعات السعكدية في " , جامعة الممؾ سعكد 0202رؤية 

 بريدة  .  -, جامعة القصيـ  (ـ 0202 تفعيؿ  رؤية )
لتعميـ المحاسبي في صقؿ الخريجيف ( , " دكر اـ 0202 الفطيمي , محمد مفتاح  ) 

ممؤتمر العربي حكؿ التعميـ العالي ك سكؽ ل كرقة مقدمة بالميارات الالزمة لسكؽ العمؿ " , 
 , مصراتة , ليبيا . , بالجامعة المفتكحة  العمؿ 
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( , الفجكة بيف الميارات ك المعارؼ المكتسبة مف ـ 0225العيف , عمى محمد عبداهلل مك) 
بة ك متطمبات سكؽ العمؿ ، العمـك االقتصادية ك القانكنية , جامعة تشريف تخصص المحاس
  . 4, العدد  00, سكريا , المجمد 

( , " مدل التكافؽ بيف مناىج  ـ 0220أشميمة , ميالد رجب ك الطرلي , محمد مفتاح )  
 التعميـ المحاسبي ك متطمبات سكؽ العمؿ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ك خريجي

 مجمة العمـك االقتصادية ك السياسية , العدد األكؿ .  أقساـ المحاسبة بالجامعات الميبية " , 
 في المحاسبي التعميـ ( , كاقع2017 /  2016  ) نبيمة  لندار,  بكعزرية , ىجيرة , 

 التكجو ظؿ في الجزائرية  الجامعات
 متطمبات الستكماؿ مقدمة مذكرة,  (IFRS)الدكلية ) المالي اإلبالغ معايير تطبيؽ نحك

 , جامعةكتدقيؽ  محاسبة كالمحاسبة , تخصص المالية عمـك في أكاديمي الماستر شيادة
 .   مميانة بخميس بكنعامة الجياللي

ـ( ,مدل تكافؽ التعميـ المحاسبي مع متطمبات سكؽ 0204حساف , محمكد صبحي جمعة ) 
ات االىمية المحمية في قطاع غزة " , العمؿ , "دراسة ميدانية : عمى المؤسسات ك الجمعي

 , كمية التجارة في الجامعة االسالمية بغزة . غير منشكرة رسالة ماجستير
 التعميـ مناىج مالئمة ( , مدل  ـ0202) ميرم أحمد , احمد عبدالحسيف , ك أمؿ كحيط ,

 مؤسسات في ميدانية الدكلية , دراسة المحاسبي التعميـ لمعايير العراؽ في الميني المحاسبي
الككفة , مجمة العربي لمعمـك  اإلدارية التقنية العممي , الكمية كالبحث العالي التعميـ

 ( .05االقتصادية ك االدارية , المجمد الثالث عشر , العدد )
( , " مدل التكافؽ بيف التعميـ المحاسبي في ـ 0202محمد , فتح اإللو محمد احمد ) 

بيئة األعماؿ المعاصرة ك االتحاد الدكلي لممحاسبيف مف  الجامعات السكدانية ك متطمبات
المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ كجية نظر أرباب األعماؿ ك أعضاء ىيئة التدريس " , 

 (  . 00, المجمد التاسع , العدد ) الجامعي
( , "  ـ 0201أيمكؿ  02 – 5)  الرمحيمطر ,  محمد ك نكر , عبد الناصر , ك نضاؿ 

قاء بالتعميـ المحاسبي الجامعي لتحقيؽ الشركط المنصكص عمييا في معايير التعميـ االرت
بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الميني الدكلي الحادم عشر تحت المحاسبي الدكلية " , 
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شعار)نحك عالمية مينة المحاسبة ك التدقيؽ ( تحت رعاية جمعية المحاسبيف القانكنييف 
 ة األردنية الياشمية . , عماف المممك األردنييف

( , " مدل مالئمة تخصصات التعميـ المحاسبي الحالية  ـ 0200سميكد , فتحي المبركؾ )
,  المؤتمر العممي الثالث حكؿ كاقع مينة المحاسبة في ليبيا لمتطمبات سكؽ العمؿ المحمية "

 )طرابمس , ليبيا( . 
مة مناىج التعميـ المحاسبي في ( , "مدل مالئـ 0200قطناني , خالد ,  عكيس , خالد ) 
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