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الملخص
هدفت هذه الد ارس ة لبيان واقع مناهج التعليم المحاسةةب ف الجامعات الليبي  ،و لس ةبت ويرهاها حتى
ولراكب متيلبات سرق العمت المتغياة والمتجددة باستماار ،وومثلت أهمي الدراس ف أهمي االهتمام بمناهج
وأهيل أكاديميا
التعليم المحاس ة ةةب ف الجامعات الليبي ووحديثها باس ة ةةتماار؛ لترفيا كرادر محاس ة ةةبي مؤهل
ً
مهنيا لمراجه احتياجات التنمي االقتص ة ة ة ة ةةادي واالجتماعي  ،ومراكب متيلبات س ة ة ة ة ةةرق العمت ،مما ينعكس
إيجابيا على ويرها األداء المال ف عمرم القياعات االقتصادي المختلف ف الدول الليبي .
ً

أداة رئيس ة ة ة لجمع
وقد وم اسة ة ةةتخدام المنهج الرصة ة ةةف التحليل  ،باالعتماد على أسة ة ةةلر االسة ة ةةتبا
ً

وهدوها ،حيث وم استيلع رأي عين عشرائي منتظم مكر من أربع فئات
البيا ات ،ووم ورزهعها إلكتاو ًيا
ً
وويرهاا) ،ولها علق بالمتيلبات الت يفاضها سرق العمت ف البيئ
قعا،
ً
لها علق بالتعليم المحاسب (وا ً
الليبي من خلل الراقع العمل  ،وهذه الفئات ه ( :أعضةةاء هيئ التدرهس المحاسةةب ف الجامعات الليبي ،

طلب الدراسات العليا وخصص محاسب  ،خاهجر أقسام المحاسب  ،ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام بسرق
العمت).
وقد ورص ة ة ة ةةلت الد ارسة ة ة ة ة إلى عدة تائج أهمها :أن مناهج التعليم المحاس ة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي
الولراكب متيلبات سةةرق العمت المتغياة والمتجددة باسةةتماار ،وواكيز الجامعات الليبي على الجا ب النظاي
أكثا من الجا ب التيبيق ف ودرهس مراد المحاسةةب  .وقد أوصةةت الد ارس ة بضةةاورة ربط المراد المحاسةةبي
النظاه براقع سرق العمت ،وضاورة االلتزام بالمعاييا الدولي للتعليم المحاسب ف الجامعات الليبي .
الكلمات الدالة :التعليم المحاسبي ،معايير التعليم المحاسبي الدولية ،سوق العمل الليبي.
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 إصدار خاص بالمؤتمر الدولي لمخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبي،مجلة دراسات االقتصاد واألعمال

The reality of accounting education in Libya and ways to develop
it to meet requirements of the labor market
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Abstract
This study aimed to discuss the reality of accounting education in Libya and
ways to develop it to keep requirements of the labor market. The researcher used
the descriptive analytical method, relying on the questionnaire method as a main
tool for data collection, a random sample of four categories related to accounting
education was surveyed, and it has to do with the requirements imposed by the
Libyan labor market, these categories are (Professors of the accounting
department, Masters and PhD students in accounting, accounting department
graduates, Department managers and department heads). The study reached
several results: accounting education in Libyan universities does not keep pace
with the requirements of the labor market, accounting education can be developed
in Libyan universities by adhering to international accounting education
standards, with some obstacles facing the process of developing accounting
education in Libyan universities.
Keywords: accounting education, international accounting education standards, the Libyan labor
market.

 المقدمة.1

 وذلك لما ولقدمه من، ولعب المحاس ة ة ة ة ةةب دو اًر هاماً ف التنمي االقتص ة ة ة ة ةةادي واالجتماعي ف الدول

 ووقييم األداء س ة ة ة ة ةراء أكا ت للمسةة ة ة ةةتخدمين،معلرمات ولسةة ة ة ةةتخدم أليااو التخييط والاقاب واوخاذ الق اارات
ةا رئي ًسة ةا ف دوران عملي االقتص ةةاد حيث ولعتبا
 كما ولعتبا مهن المحاس ةةب عنص ة ًا،الداخليين أم للخارجيين
مخاجات النظام المحاسب من أهم مدخلت الق اارات االستثماره باعتبارها عاكس للرضع المال للمشاوع
 وهذا يتيلب أن يكرن هنا وكامت وونسةةةي،  ومبني على ألسة ةةس ومعاييا محاسة ةةبي، بكت شة ةةفاوي ووضة ةةر

 حتى يستييع كت واحد منهما وقديم المهم الميلرب منه،) بين كت من (مهن المحاسب والتعليم المحاسب
 ومخاجات وعليمي محددة لولب،  وهجب أن يكرن لنظام التعليم المحاسةةب أهداًفا واضةةح،المناسةةب
بالشةةكت ل
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احتياجات سرق العمت من المتخصصين ف مجال ممارس مهن المحاسب وف متيلبات العصا الحال

(محمرد وآخاون.)2015 ،

اوسمت بدايات العصا الحال بتغياات هائل ف مختلف النراح المتعلق بحياة اإل سان ،و تيج

لذلك حدثت ويررات سة ة ةاهع ومتلحق ف العالم مما أثا ف بيئ األعمال الحديث  ،وأدى ذلك إلى إحداث
وغياات جدره ف مختلف مجاالت الحياة المعاص ة ة ة ة ةاة ،الت من بينها مجال علم المحاسة ة ة ة ةةب إحدى العلرم

االجتماعي الت وتس ة ةةم بتأثاها الكبيا بعرامت البيئ (االقتص ة ةةادي  ،والس ة ةةياس ة ةةي  ،والقا ر ي  ،واالجتماعي ،
والتكنرلرجي ) ،ويجةب أن وسة ة ة ة ة ة ةةتجيةب مهنة المحةاس ة ة ة ة ة ة ةبة لمتيلبةات بيئة العمةت المتغياة ،ووتكي

التيررات المس ةةتماة والمتس ةةارع  ،فمخاجات مؤسة ةس ةةات التعليم العال ه

ف القياعات االقتصادي المختلف .

مع ولك

فس ةةها مدخلت وعناص ةةا العمت

ومما وجدر اإلشارة إليه هنا أن ما سب ذكاه يجب أن ينعكس بشكت واضح ف التعليم المحاسب

لمس ة ة ةةاياة التغياات الحاص ة ة ةةل ف مهن المحاس ة ة ةةب  ،ومتيلبات البيئ االقتص ة ة ةةادي بش ة ة ةةكت عام ،وبما ليلب
ل

ظا ألهمي التعليم
متيلبات سة ة ةةرق العمت الذي ليعد الحاضة ة ةةن الائيس ة ة ة لمخاجات التعليم المحاسة ة ةةب  ،و ًا
المحاس ةةب ف العالم فقد دعت العديد من المنظمات المهني وأبازها االوحاد الدول للمحاس ةةبين (،)IFAC
اليالب الجامع القدرات

إلى ض ة ة ةةاورة ص ة ة ةةياي س ة ة ةةياس ة ة ةةات وأس ة ة ةةاليب وعليمي حديث ولاكز على إكس ة ة ةةا
والمهارات المهني اللزم  ،وولنم لديه التفكيا التحليل واالبتكاري ووبنيها ومراكبتها ،و تيج لذلك صةةدرت

معاييا التعليم المحاس ة ة ة ة ةةب الدولي ف (ثما ي ) معاييا ليعتبا االلتزام بتيبيقها بمثاب ويرها لمناهج التعليم

المحاسب الجامع .

حاليا ال يؤهت اليالب
وف هذا الص ةةدد أش ةةار ) (Nassar et al., 2013إلى أن األس ةةلر التقليدي المتبع ً
مفهرما
الجامع بالقدر الميلر لليمارس مهن المحاسب باقتدار ،كما أن هذا األسلر ال يأخذ ف اعتباره
ً
شاع حديثًا ف األوساط التعليمي هر مفهرم المهارات القابل للنقت ( ، )Transferable Skillsبمعنى أن

المهارات الت يتم ويرهاها خلل المااحت التعليمي المختلف  ،ليمكن أن ولفيد مكتسبها عند ا تقاله إلى ماحل
هاما ف ويرها مهن المحاسب .
الترظي  ،وعليه فإن جردة التعليم المحاسب ولعب ًا
دور ً
ومن خلل ما سب ورضيحه جاءت فكاة الدراس الحالي لعاو واقع مناهج التعليم المحاسب ف

الجةةامعةةات الليبية  ،والبحةةث ف لس ة ة ة ة ة ة ةبةةت ويرهاهةا حتى ولراكةةب متيلبةةات سة ة ة ة ة ة ةةرق العمةةت المتغياة والمتيررة
باستماار ،مع الرقرف على أهم التحديات الت وقف عائًقا أمام عملي ويرها مناهج التعليم المحاسب .

 .2الدراسات السابقة

وناولت العديد من األبحاث والد ارسات السابق الت قام بها الباحثرن المهتمرن بالتعليم المحاسب ومدى

ورافقه مع متيلبات سةةرق العمت من راح عديدة ومختلف  ،وف الجزء التال سةةيتم عاو بعض من ولك

الدراسات ذات العلق بالدراس الحالي كما يأو :
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فنجد مثلً أن د ارسة (أمين )2012 ،وناولت المراءم ما بين التعليم العال وسةرق العمت ،وأظهات أن
ارت القان الراحد والعشاهن مما يصعب دمجهم ف سرق
الخلت يكمن ف افتقار الخاهجين لما ليعاف بمه ا

العمت وخاصة ة القياع الخاص ،وأوص ةةت الد ارسة ة بأن وعمت مؤسة ةس ةةات التعليم العال جاهدة ف إيجاد

أفضة ة ةت ال لسة ة ةبت لتعزهز هذه المهارات ،ووش ة ةةجيع األبحاث العلمي الت وتناول العلق بين التعليم وسة ة ةرق
العمت.
بينما اهتمت د ارس ة ة ) (Ayeboafo, 2012باألمرر الت يجب أن لياكز عليها أسة ةةاوذة المحاسة ةةب ف
المؤسسات التعليمي بجمهرره يا ا إل تاج خاهجين جاهزهن لسرق العمت ،وقد خلصت الدراس إلى وجرد

فجرة بين ظاه المحاسةةب (ما ليدرس ف الجامعات) والممارس ة العملي (سةةرق العمت) ،وأن مناهج التعليم
المحاسب بحاج إلى بذل مزهد من االهتمام والعناي .
وف المسة ةةار فسة ةةه وناولت د ارس ة ة

)(Corte & Martinez, 2014وحليت االختلفات المرجردة ف

مجال العمت المحاسب بين التدرهب على الكفاءات الت وقدمها الجامعات بالمكسيك ليل

المحاسب من

خلل التعليم المحاسة ةةب  ،وبين المتيلبات المتعلق بسة ةةرق العمت المتمثل ف (المعاف  ،المهارات ،والقيم)،
وقد أظهات النتائج أن هنا درج كبياة من االختلف بين ودرهب الكفاءات الذي ولقاه المحاس ةةبرن الذين

وخاجرا حديثًا من الجامعات المكسيكي وبين المتيلبات الحالي لسرق العمت.
أما دراس (أحمد )2016 ،فقد هدفت إلى معاف مدى قدرة التعليم المحاسب بالجامعات السردا ي على
الرفاء بمتيلبات بيئ األعمال المعاصاة ،وبيان مدى التراف بين مخاجات التعليم المحاسب واستااويجي

التعليم للتأهيت المهن للوحاد الدول للمحاسةةبين ،واعتمدت الد ارسة المنهج الرصةةف  ،ووم وصةةميم اسةتبا
لهذا الغاو ،وورصةةلت إلى عدة تائج أهمها :أن مناهج التعليم المحاسةةب ف الجامعات السةةردا ي لولب

إلى حد ما احتياجات بيئ قياع األعمال الحالي  ،مع وجرد بعض أوجه القص ةةرر ف التراف بين مناهج
التعليم المحاسة ةةب ف الجامعات السة ةةردا ي ومتيلبات اسة ةةتااويجي التعليم للتأهيت المهن للوحاد الدول
للمحاسبين.

وف ذات السة ةةياق هدفت د ارس ة ة (حسة ةةان )2018 ،إلى التعاف على مدى وراف التعليم المحاسة ةةب مع

متيلبات سرق العمت ،من وجه ظا المحاسبين وأ صحا

العمت ف المؤسسات والجمعيات األهلي ف

الدرس ة ة ة المنهج الرصةة ةةف التحليل  ،وورص ة ة ةلت إلى إن أسة ة ةةاليب وطاق التدرهس
قياع يزة ،وقد إوبعت ا
بحاج لتحديث لتتماشى مع المتيلبات العلمي والمهني لسرق العمت.

المقابت وناولت دراس (ياسمين  )2019 ،بيان أهمي مؤسسات التعليم العال المحاسب ف ورفيا
وف ل
محاسة ةةبين مهنيين قادرهن على مراكب ويررات سة ةةرق العمت ،وذلك بكفاءات ولمكنهم من مراجه وحديات
التغيا الس ة ة ةاهع ف بيئ األعمال ومعالج المشة ة ةةكلت االسة ة ةةتثنائي  ،ولعت التعليم الجامع ليعتبا الاكن
األسة ةةاس ة ة للرفاء بمتيلبات سة ةةرق العمت ،وهذا من خلل وكرهن اليلب وفتح التخص ة ةصة ةةات الت ولعنى
بالتكرهن والتأهيت ف مختلف فاوع العلرم المحاسةةةبي والمالي  ،وورصة ةةلت الد ارس ة ة إلى أن هنا ضة ةةاورة
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إلعادة النظا ف باامج التعليم المحاسةةب ف الجزائا ،وويرها مضةةامينه للتراف مع ورصةةيات ()IFAC
وورس ة ةةيع ثقاف التعليم المحاس ة ةةب بإ ش ة ةةاء وخصةة ةص ة ةةات جديدة ،باإلض ة ةةاف إلى ويسة ة ةيا دخرل عالم مهن

المحاسب بإصدار قرا ين واضح لتنظيم المهن ووفعيت ويبيقها.

درسة ة ة ة ة ة (أبربكا )2021 ،إلى التعاف على العلق
وبنتائج مغاياة لنتائج الد ارس ة ة ة ة ةةات الس ة ة ة ة ةةابق هدفت ا

اإلحصة ةةائي بين التعليم المحاسةةةب بالجامعات السة ةةعردي وورافقه مع متيلبات س ة ةرق العمت من وج ظا
أعض ةةاء هيئ التدرهس وأربا

العمت بالمملك العابي الس ةةعردي ف ضة ةرء (رؤه المملك  ،)2030وقد وم

اوباع المنهجين الرصةة ة ةةف التحليل  ،والتارهخ  ،وورصة ة ة ةةلت الد ارس ة ة ة ة إلى تيج مفادها وجرد علق ذات

دالل إحصائي بين التعليم المحاسب بالجامعات السعردي وورافقه مع متيلبات سرق العمت من وج ظا
أفااد العين (ف ضة ةرء رؤه المملك العابي الس ةةعردي  ،)2030وإن التعليم المحاس ةةب ف ولك الجامعات
القدرت الت وتراف مع متيلبات سرق العمت.
ليسهم ف ويرها قدرة اليالب وصقله بالمعارف و ا
أخيا وناولت د ارسة ة ة ة ة ة ة (حجازي وآخاون  )2021 ،ورض ة ة ة ة ة ةةيح دور التأهيت األكاديم والعمل
و ًا

بكلي

فلس ة ةةيين التقني ف ونمي مهارات طلب المحاسة ة ة المهني واألخلقي  ،ولتحقي ذلك وم اس ة ةةتخدام أس ة ةةلر
اإلستبا كأداة رئيس لجمع البيا ات ،وقد أظهات النتائج أن التأهيت األكاديم والعمل ف كلي فلسيين

التقني مترفا إلى حد كبيا ،كما أظهات أن مسترى الممارسات المهني لليالب مترفاة.
التعليق على الدراسات السابقة

ريم الزخم الكبيا للد ارسةةات واألبحاث السةةابق الت وناولت (التعليم المحاسةةب ) من جرا ب عدة مختلف ،

سة ة ة ة ةراء ف البيئ الليبي أو ف البيئ العابي واألجنبي  1إال أن الباحث الحظ أن تائج ولك الد ارس ة ة ة ةةات عن

علق التعليم المحاس ة ة ةةب بس ة ة ةةرق العمت ومدى التراف بينهما (ف كت من الدول المتقدم أو النامي ) على
حد سراء كا ت متقارب  ،فقد ورصلت جميعها ف

تائجها أن مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات يحتاج

إلى ويرها ووحديث مستما لك يتماشى مع متيلبات سرق العمت المتجددة والمتيررة با ستماار ،با ستثناء

د ارس ة ةةت (أبربكا ،وحجازي وآخاون) الت ورص ة ةةلتا إلى تائج متغاياة ف أن التعليم المحاس ة ةةب متراف مع

وهاجع الباحث السبب ف
متيلبات سرق العمت وهرفا مسترى من الممارسات المهني لخاهج المحاسب  ،ل

جدا ،فمن الممكن التزامهم بتيبي معاييا
ذلك هر أن كلتا الد ارس ة ة ةةتين كا تا ف س ة ة ةةن ( )2021أي حديث ً
التعليم المحاسب الدولي عند وحديث المناهج الدراسي المحاسبي  ،أو يياها من األسبا األخاى.
المتتبع للد ارسة ة ة ةةات السة ة ة ةةابق الت وناولت التعليم المحاسة ة ة ةةب ف
وهنا ال ليمكن اسة ة ة ةةتثناء ليبيا من ذلك ،ف ل

الجةةامعةةات الليبي ة ليلحظ أ ةةه لم يتم ويرهاه ،فمزال لمعظم أعضة ة ة ة ة ة ة ةةاء هيئ ة التةةدرهس يعتمةةدون ف إعيةةاء

1

إكتفى الباحث ف وحليت الد ارس ةات السةةابق باألبحاث والد ارسةةات ف البيئات األخاى (العابي  ،واألجنبي ) ،أما الد ارسةةات المتعلق بالبيئ الليبي فإ ه

منعا للتكاار.
سيتم عاضها ووحليلها عند الحديث عن واقع التعليم المحاسب ف البيئ الليبي ً
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المحاض ةاات على دليت مناهج كليات االقتصةةاد بالجامعات الليبي الصةةادر سةةن ( 1)2009ليااجع ف ذلك
ل
دراس (الشاه و أحمد ،الجزء ( )1مارس  ،)2020ريم وعدد األبحاث الخاص بمناهج التعليم المحاسب

وويرهاا ،ومشةةاكت ووحديات وراجهها ،ومدى ورافقها مع متيلبات سةةرق العمت) منذ سةةن (،)2000
اقعا،
ً
(و ً
وحتى سة ة ة ة ة ةةن ( 2)2020إال أ ه لم يتم األخد بترصة ة ة ة ة ةةيات ولك األبحاث والد ارسة ة ة ة ة ةةات حتى وقت إعداد هذه
الد ارس ة ة ة ة  ،فمازالت المؤوماات والندوات وترالى عن التعليم المحاسة ة ة ةةب لتحسة ة ة ةةين وويرها مخاجاوه لمراكب

التيررات االقتصة ة ة ةةادي واالجتماعي ف سة ة ة ةةرق العمت ،والمتتبع للجهرد البحثي المبذول ف

هذا الشة ة ة ةةأن

جديا باالهتمام من قبت الباحثين.
ليلحظ أن مرضرع التعليم المحاسب الزال ًا
لذلك جاءت فكاة هذه الد ارس ة ة لمراصة ةةل البحث عن لس ة ةبت جادة لتيرها مناهج التعليم المحاسة ةةب حتى

ولراكب متيلبات س ةةرق العمت (المحلي  ،والدولي ) ،ووتميز هذه الد ارسة ة بأ ها وس ةةتقصة ة آراء عدة فئات لها
علق بالتعليم المحاسب (أعضاء هيئ التدرهس المحاسب الجامع  ،وطلب الماجستيا والدكترراه وخصص

محاسة ة ةةب  ،وخاهج التعليم المحاسة ة ةةب العاملين بالرحدات االقتصة ة ةةادي بمدين الزاوه  ،ورؤسة ة ةةاء األقسة ة ةةام،
ومدياي اإلدارات المعنيين بقبرل خاهجين التعليم المحاسب بالرحدات االقتصادي بمدين الزاوه فسها) من

عدة محاور للد ارسة ة ة ة ة (واقع مناهج التعليم المحاس ة ة ة ةةب بالجامعات الليبي  ،و لسة ة ة ة ةبت ويرهاها بتيبي معاييا
التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب الدولي  ،والمعرقات الت ليمكن أن وراجه عملي التيرها ،ومدى مراكب مناهج التعليم

المحاسب الجامع لمتيلبات سرق العمت ف البيئ الليبي ).

 .3مشكلة الدراسة

صة ة ة ة ة ةا ،ومازال إلى وقت إعداد هذه الد ارسة ة ة ة ة ة محط أ ظار الباحثين
ولقى التعليم المحاس ة ة ة ة ةةب
اهتماما خا ً
ً
ظا للروباط الرثي بين التعليم المحاسة ةةب
والمهتمين والمنظمات المحاسة ةةبي المهني  ،وهأو ذلك االهتمام ًا
ومهن المحاسب والمااجع  ،حيث أن األخياة وحتاج محاسبين مهنيين أكفاء قادرهن على القيام بإ سهامات

الملقاة على عاوقهم
إيجابي خلل مدة حياوهم المهني داخت س ة ة ةةرق العمت من خلل القيام بالمس ة ة ةةؤوليات ل
على أكمت وجه.
ووقع مسةةؤولي إعداد هؤالء المحاسةةبين المؤهلين على عاو عدة جهات ،وأو مؤسةسةةات التعليم العال

ف مقدمتها وذلك من خلل وض ة ة ةةعها ووبنيها ومراكبتها ألس ة ة ةةاليب التعليم المبني على الكفاءة ف اإلعداد
المهن  ،أي ولك الت ولاكز على إكسة ة ة ة ة ة ةةا
المهني (برفارس.)2007 ،

1

اليالب القدرات والمهارات المهني  ،الت دعت إليها المنظمات

أعد الباحث لمسةةبًقا د ارسة حرل معاييا التعليم المحاسةةب الدولي ودورها ف ضةةبظ جردة مناهج المحاسةةب ف ليبيا )2019( ،وقد ورصةةلت الد ارسة

إلى عدة تائج أهمها :عدم وحديث دليت مناهج كليات االقتصاد الصادر ف سن ( )2009ة ة ة ة والذي وجاوز عماه العشا سنرات ة ة ة ة بإدخال وعديلت
أو إضافات على المراد المحاسبي القائم  ،أو إضاف مراد محاسبي مستحدث  ،لمراكب التيررات المستجدة ف بيئ األعمال ف العالم.

2

لإلطلع على ولك األبحاث والدراسات ليااجع الصفحات ( )9 -8من الدراس الحالي .
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وعلى الايم من التيرر الكبيا الذي شةةهده العالم ف مجال التعليم المحاسةةب  ،ريم الجهرد المبذول ف

جليا ف إقام العديد من المؤوماات ،والزخم الكبيا من
للاق بالتعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب  ،وهتضة ة ة ة ة ة ةةح ذلك ً
ليبيا ل
األبحاث المنشة ة ة ةةررة ف مجلت علمي مختلف  ،إال أن التعليم المحاسة ة ة ةةب ف ليبيا ال زال ليراجه العديد من

المش ة ة ةةاكت لعت أهمها أن مخاجات التعليم المحاس ة ة ةةب ف الجامعات الليبي ال وف بمتيليات س ة ة ةةرق العمت
المحلي ف ظت اليلب المتزايد على خدمات المحاسة ة ة ة ة ة ةةب  ،ا ظا مثل( :إشة ة ة ة ة ة ةةميل و اليال )2013 ،؛

ةجما مع ما أكده (خلط وآخاون )2007 ،على
(الصةةقع)2014 ،؛ (مصةةل  ،)2019 ،وقد جاء ذلك منسة ً
الدرس ة ةات
باء المحاسة ةةب واإلبلغ المنبثق عن األمم المتحدة أشة ةةارت من خلل مجمرع من ا
أن لجن خ ا
الت أجاوها إلى أن التعليم المحاسب ف مختلف دول العالم المتيررة منها والنامي ال ياقى إلى المسترى

الذي ليحق من خلله خاهج الجامعات اال سة ة ة ةجام الكامت مع الراقع العمل بما يتض ة ة ةةمنه من وحديات
ووغياات ساهع .
ةا على خيررة اوس ةةاع الفجرة بين المتيلبات الحالي الت يحتاجها س ةةرق العمت الليب
وهذا ليعتبا مؤش ة ا
ةلبا على اليلب الداخل والخارج بشة ة ة ةةأن
وبين متيلبات التعليم المحاسة ة ة ةةب ف ليبيا ،الذي ينعكس سة ة ة ة ً

مخاجات التعليم المحاسة ةةب  ،وحتى وتمكن الجامعات الليبي من مراكب احتياجات السة ةةرق المحل بشة ةةكت
خاص والمجتمع بشةةكت عام ،يجب إعادة النظا ف مناهج التعليم المحاسةةب بالرقرف على واقعها الحال ،
والبحث عن لس ةبت لتيرهاها حتى ولراكب المتيلبات الت فاضةةها سةةرق العمت من خلل التيررات الس ةاهع
وبناء عليه ليمكن وحديد مشكل الدراس من خلل محاول اإلجاب على التساؤالت اآلوي :
والمتلحق ،
ً

السؤال األول :ما واقع مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي ؟

السؤال الثا  :ما المعرقات الت ولراج عملي ويرها مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي ؟
السؤال الثالث :ما لسبت ويرها مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي ؟

السة ة ةؤال الاابع :ما مدى مراكب مناهج التعليم المحاس ة ةةب ف الجامعات الليبي لمتيلبات س ة ةةرق العمت ف
البيئ الليبي ؟

 .4أهداف الدراسة

وتمثت أهداف الدراس فى األوى:

 .1التعاف على واقع مناهج التعليم المحاسب بالجامعات الليبي .
 .2الكشة ة ة ة ة ة ةةف عن المعرقات الت ليمكن أن ولراجه عملي ويرها مناهج التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجامعات
الليبي .
 .3البحث عن لسبت ويرها مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي .
 .4معاف مدى مراكب مناهج التعليم المحاسة ة ةةب الحالي ف الجامعات الليبي لمتيلبات سة ة ةةرق العمت ف
البيئ المحلي .
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 .5فرضيات الدراسة

بناء على مشكل وأهداف الدراس ليمكن صياي الفاضيات اآلوي :
ً
الفرضيييية اىولى :واقع مناهج التعليم المحاس ةةب ف الجامعات الليبي ييا كاوي لتزوهد خاهج المحاس ةةب

بالمعارف المحاسبي الت لولب احتياجات سرق العمت.
الفرضية الثانية :ولرجد مجمرع من المعرقات وراجه عملي ويرها مناهج التعليم المحاسةةب ف الجامعات
الليبي .

الفرضيييييية الثالثة :ال ليمكن ويرها مناهج التعليم المحاسة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي بااللتزام بمعاييا التعليم
المحاسب الدولي .
الفرضية الرابعة :ال ولراكب مناهج التعليم المحاسب الحالي ف الجامعات الليبي متيلبات سرق العمت ف
البيئ المحلي .

الفرضييية الخامسيية :ال ولرجد فاوق معنره ذات دالل إحص ةةائي بين مترس ةةط إجابات الفئات األربع ف
درج المرافق على أن مناهج التعليم المحاس ة ة ةةب بالجامعات الليبي ال ولراكب متيلبات س ة ة ةةرق العمت ف
البيئ المحلي .

 .6أهمية الدراسة

 .1وسة ةةتمد الد ارس ة ة أهميتها من الدور الائيس الذي يلعبه التعليم المحاسة ةةب كعنصة ةةا أسة ةةاس ة ة ف العملي

التعليمي ف الجامعات الليبي لترفيا كرادر محاسبي مؤهل وأهيت علم أكاديم لمراكب متيلبات سرق

العمت المستجدة والمتيررة.

ةرعا ليعد أحد الاكائز األسةةاسةةي الت ليعتمد عليه ف عملي ويرها مهن المحاسةةب
 .2وتناول الد ارس ة مرضة ً
االستاويج  ،ومصد ًار لترفيا المعلرمات الوخاذ القاارت الاشيدة.
ا
باعتبارها وسيل للتخييط

 .3وسة ةةاعد تائج هذه الد ارس ة ة المسة ةةؤولين عن الجامعات الليبي  ،والتعليم العال  ،وأقسة ةةام المحاسة ةةب إليلء
اهتمام أكبا بالمناهج المحاسبي وويرهاها ووحديثها باستماار.

العمت بسة ة ةةرق العمت عن مدى

 .4ليس ة ة ةهم هذا البحث ف إثااء المعلرمات للشة ة ةةاكات والمؤس ة ة ةسة ة ةةات وأربا
مراكي خاهج التعليم المحاسب العال للتأهيت العلم والمهارات الميلرب لسرق العمت.

 .7منهجية الدراسة

وم استخدام المنهج الرصف التحليل  ،وهذا المنهج وم استخدامه من قبت معظم الدراسات السابق الت

وعاضةة ةةت لمرضةة ةةرع التعليم المحاسةة ةةب مثت( :خلط وآخاون)2007 ،؛ (سة ة ةةمهرد)2013 ،؛ (إشة ة ةةميل و
معتمدا على أسة ةةلر االسة ةةتبا فى جمع
اليال )2013 ،؛ (مام و مياة)2013 ،؛ (مصة ةةل )2019 ،
ً
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ةتفيدا فى ذلك من تائج البحرث والد ارس ة ة ة ةةات الس ة ة ة ةةابق الت وم ش ة ة ة ةةاها ،وذلك لمعاف اآلراء
البيا ات ،مس ة ة ة ة ً
المتعددة حرل التعليم المحاسب وعلقته بمتيلبات سرق العمت.

المقترح:
 .8أنموذج الدراسة ُ
التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية

ُسبل تطويره

واقع

التعليم

التعليم

معقوات تطوير
التعليم المحاسبي

مواكبة متطلبات سوق العمل في البيئة الليبية
شكل رقم ( )1أنموذج الدراسة المفترض

 .9اإلطار النظري للدراسة
 .1.9التعليم المحاسبي في ليبيا

إن المتتبع لمس ة ةةياة التعليم المحاس ة ةةب وويرره ف ليبيا ليلحظ أن بدايات التعليم المحاس ة ةةب كا ت س ة ةةن
( )1953من خلل التاكيز على التعليم التجاري المترسة ةةط ،وذلك بإ شة ةةاء أول معهد مترسة ةةط وجاري ،وبدأ
وأسة ة ةةيس التعليم المحاسة ة ةةب الجامع بافتتا قسة ة ةةم المحاسة ة ةةب بكلي االقتصة ة ةةاد والتجارة ف الجامع الليبي

حاليا) سةةن ( ،)1957ثم ورالى بعد ذلك إ شةةاء كليات االقتصةةاد بالجامعات
بمدين بنغازي (جامع بنغازي ً
الليبي الت وجاوزت ( )14جامع ولغي معظم المدن الليبي  ،بكت كلي وم افتتا قس ة ة ة ةةم المحاس ة ة ة ةةب لتهيئ

كرادر محاسة ة ة ة ةةبي ليبي مؤهل وأهيل علميا وقادرة على ولبي احتياجات السة ة ة ة ةةرق الليب المحل من خباات

المحاسبين ،وريم الترسع الكبيا الذي شهده التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي إال أن الدراسات الت

ألجاهت ورصلت إلى أن هنا ضعف ف ممارس مهن المحاسب  ،مما ينعكس على جردة وورقيت إيصال
المعلرمات لمس ة ةةتخدميها ،ا ظا على س ة ةةبيت المثال( :الكيل )2000 ،؛ (عاش ة ةةرر)2004 ،؛ (بن يابي ،
.)2005

وبما إن الجامعات ولعتبا إحدى المؤسسات التعليمي الت يقع على عاوقها مسؤولي وحقي التنمي ف

المجاالت المختلف  ،وذلك من خلل قيامها برظائفها األس ة ة ةةاس ة ة ةةي المتمثل ف التعليم ،والبحث العلم ،

وخدم المجتمع (الحرات و آخاون )2005 ،وعليه يقع على أقسام المحاسب مسؤولي ويرها المحاسبين
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ومهن المحاس ةةب عن طاه وبن وعليم محاس ةةب يهدف إلى وكرهن محاس ةةب متمكن وقادر على التكي

والتعامت مع المفاهيم المحاسة ة ةةبي وفقأ لما وقتضة ة ةةيه األ ظم االقتصة ة ةةادي واالجتماعي المعمرل بها (أبر

يزال .)1993 ،

وأسيسا على ذلك ،وحيث إن مهن المحاسب وعتمد ف مدخلوها على مخاجات التعليم المحاسب ف
و ً
ويرهاها ومراجه متيلبات البيئ المحيي (الابيع  ،)2007 ،فإن قصة ةةرر التعليم المحاسة ةةب ف وزوهد

اليل

بالمهارات األسةةاسةةي لمهن المحاسةةب  ،س ةيؤدي إلى عدم قدرة المحاسةةبين على مراكب التيررات،

وبالتال وأخا مهن المحاسة ة ة ةةب ف

ليبيا عما هر علي ف الدول األخاى ،وخل فجرة بين المحاسة ة ة ةةبين

خاهج الجامعات الليبي  ،و ظاائهم خاهج

الجامعات العالمي (المقل و لابش.)2016 ،

 .2.9واقع مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية

وناولت العديد من الد ارس ة ةةات الس ة ةةابق ف البيئ المحلي مرض ة ةةرع التعليم المحاس ة ةةب واحتياجات س ة ةةرق

العمت من عدة جرا ب ،فقد بدأت أولى ولك الدراسات حسب إطل الباحث مع دراس (الكيل )2000 ،
الت ورصلت إلى أن باامج التعليم المحاسب ومناهجها ف البيئ المحلي الليبي ال وف باحتياجات التنمي

االقتص ةةادي واالجتماعي  ،يليها د ارسة ة (عاش ةةرر )2004 ،الت اهتمت براقع مهن المحاس ةةب والمااجع ف

ليبيا من خلل ثلث أبعاد أهمها (لبعد با امج التعليم المحاس ة ةةب ) ،وورص ة ةةلت الد ارسة ة ة إلى وجرد قص ة ةةرر
المعتمد ف الجامعات
واضح ف مهن المحاسب والمااجع ف ليبيا على مسترى با امج التعليم المحاسب ل

الليبي  ،ووبعتها د ارسة ة ة ة ) (Ahmed & Geo, 2005الت ورص ة ة ةةلت إلى عدة تائج أهمها :عدم ملئم

المناهج الدراسي المحاسبي مع واقع وطبيع االقتصاد الليب  ،واقتا الباحثان ضاورة األخذ ف االعتبار
الخصائص االقتصادي واالجتماعي عند عملي ويرها التعليم المحاسب .

وف ذات الس ة ة ةةياق هدفت د ارسة ة ة ة (ونترش و ونترش )2007 ،إلى وناول العلق بين المتيلبات المهني

الدرس ة إلى اقت اا
والتعليم المحاسةةب ووحديد الفجرة بينهما ،وقد خلص ةت ا

مرذج للتعليم المحاسةةب ثنائ

التاكيب من خلل الدمج بين التعليم النظاي األكاديم الاش ة ةيد والتعليم المهن التيبيق الاصة ةةين ،ظام
يجمع بين المسة ة ة ةةاقين (النظاي والعمل ) ،أما د ارس ة ة ة ة (محمرد م )2007 ،.فقد حاولت التعاف على واقع
ظام التعليم المحاسة ة ة ة ةةب

ورأس المال المعاف ودورهما ف

وحقي التنمي االقتصة ة ة ة ةةادي ف

ليبيا خلل

األربع عقرد الماضةةي  ،وقد بينت النتائج الت ورصةةلت إليها الد ارس ة أ ه ريم المرارد الكبياة المخص ةص ة

للتخييط االقتصة ة ةةادي ف ليبيا خلل مدة البحث فإن هذا التخييط لم يحق األهداف الماجره منه ،لعدة
أسة ة ة ة ة ة ةةبا

أهمها :التأثياات ييا اإليجابي للتعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب ورأس المال المعاف  ،بينما ركزت د ارس ة ة ة ة ة ة ة

(البارو  )2008 ،على دور مخاجات التعليم المحاسةةب ف التنمي االقتصةةادي ف ليبيا ،وكان من أهم
تائجها وجرد الفساد واال هيار ف مصا ع التعليم المحاسب والقائمين عليها والعاملين فيها ومخاجاوها.
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ومن زاوه مختلف ركزت بعض الدراسات األخاى على المهارات والمعارف الت يجب أن يرفاها التعليم

المحاسة ة ة ةةب الت يحتاجها سة ة ة ةةرق العمت ،ومن ولك الد ارسة ة ة ةةات( :فاج و الحضة ة ة ةةياي)2009 ،؛ (الفييم ،
)2010؛ (مام و مياة ،)2013 ،فقد حاولت التعاف على المهارات (العام والشة ة ة ة ة ة ةةخصة ة ة ة ة ة ةةي والمهني

والرظيفي ) الت يتيلب سرق العمت ورفاها ف خاهج مؤسسات التعليم المحاسب  ،وورصت الباحثرن إلى

أن ظام التعليم المحاسب ف ليبيا ييا قادر على ونمي المهارات المذكررة ،وأن كفاءة خاهج المحاسب

المحاسة ة ة ةةب ف ليبيا ،مما أثا على قدروهم على مراكب األسة ة ة ةةاليب
وأثات بالمش ة ة ة ةاكت الت ليعا يها التعليم ل
الحديث الميبق ف سة ة ة ة ة ة ةةرق العمت ،وأوصة ة ة ة ة ة ةةى الباحثرن بتيرها التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب باألخد ف االعتبار
التيررات المتسة ةةارع ف بيئ األعمال ،مع ضة ةةاورة إداراج مراضة ةةيع ضة ةةمن المراد المحاسة ةةبي ولغي كاف
المهارات الميلرب للتأهيت المحاسب .
ومن احي أخاى وناولت عدة د ارسة ةةات المشة ةةاكت والصة ةةعربات والتحديات الت وراجه التعليم المحاسة ةةب

ف الجامعات الليبي  ،وهشةةمت التعليم المحاسةةب اإللكتاو  ،فمنها مثلً د ارسة (سةةمهرد)2013 ،؛ (زكاي،
)2013؛ (إبااهيم)2016 ،؛ (أبر يالي وآخاون)2017 ،؛ ود ارسة ة ة ة ة ة (أحمد و الشة ة ة ة ة ةاه  ،)2020 ،فقد
هدفت ولك الد ارسةةات إلى محاولت وحديد أهم الصةةعربات والتحديات الت وراجه أي ويرها محتمت للتعليم
المحاسة ةةب  ،حيث ورصة ةةلت ف تائجها إلى أن :التعليم المحاسة ةةب ف الجامعات الليبي ليراجه صة ةةعربات
حقيقي وقف أمامه لتحقي التراف مع متيلبات السة ة ة ة ة ة ةةرق المحلي  ،الت من أهمها :قل المااكز البحثي

التابع لمؤس ة ة ةسة ة ةةات التعليم المحاسة ة ةةب الت ولعنى بمتابع ولك المتيلبات وما يي أا عليها من وغيياات،
واألخذ بهذه التغيياات ف المناهج المحاس ة ة ةةبي  ،مع عدم وجرد ربط بين األكاديميين والممارس ة ة ةةين لمهن

المحاسب األما الذي أدى إلى وجرد فجرة بين احتياجات الممارس العملي وماوقدم الباامج التعليمي  ،كما
أن هنا صة ة ة ة ة ة ةةعرب ف ويبي المقارات المتعلق بحلقات الن قاش كالتدرهب الميدا

لليل

ف الرحدات

االقتص ةةادي المختلف  ،و درة اس ةةتخدام الرس ةةائت التقني الحديث كرس ةةائت وعليمي  ،إض ةةاف إلى عدم وحديث

الدرس ة ةةي بأقس ة ةةام
أخيا عدم ويرها المناهج ا
الكتب المحاس ة ةةبي المنهجي وعدم ملءمتها للبيئ المحلي  ،و ًا
المحاسب من قبت أعضاء هيئ التدرهس بما يتماشى مع متيلبات التعليم المحاسب اإللكتاو .
كما قامت بعض الد ارسة ة ة ة ةةات بياهق مختلف بد ارس ة ة ة ة ة مدى التراف بين مخاجات التعليم المحاسة ة ة ة ةةب

واحتياجات س ة ة ة ة ةةرق العمت الليب  ،ومن ولك الد ارس ة ة ة ة ةةات( :خلط وآخاون)2007 ،؛ (إش ة ة ة ة ةةميل و اليال ،

)2013؛ (الصةةقع)2014 ،؛ (التائب)2014 ،؛ (مصةةل  ،)2019 ،وقد ورصةةلت إلى أن مخاجات التعليم

المحاسةة ة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي ال يف بمتيلبات سة ة ة ة ة ةةرق العمت المحلي ف

ظت اليلب المتزايد على

خدمات المحاسة ة ةةب  ،وف ظت اال فتا االقتصة ة ةةادي الذي يشة ة ةةهده االقتصة ة ةةاد الليب والتيررات الس ة ة ةاهع

والمتلحق ف وكنرلرجيا المعلرمات ،مع وجرد قص ةةرر وض ةةعف بالمنظرم التعليمي الجامعي ف مجال

المحاسةة ةةب ف ليبيا ،وعدم وجرد ونسةة ةةي بين أقسةة ةةام المحاسةة ةةب بالجامعات الليبي وبيئات سة ة ةةرق العمت

السة ة ة ة ة ة ةةتقبال اليلب ووأهيلهم ف الجا ب العمل  ،وعدم وجرد اهتمام بالجاىب العمل بشة ة ة ة ة ة ةةكت متزامن مع
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يل
الجا ب النياي ،إضةاف إلى عدم إعداد ال ل

بشةكت جيد ويما يتعل باسةتخدام الحاسةر ف المحاسةب

بكفاءة ،كما ورص ة ةةلت إلى فقدان مخاجات التعليم المحاس ة ةةب للكفاءة ف أداء العمت المص ة ةاف  ،وأوصة ةةت
بعض ولك الد ارسةةات الحكرم  ،ومسةةؤول التعليم العال  ،وأعضةةاء هيئ التدرهس المحاسةب ف ليبيا على

إيلء المزهد من االهتمام بالتعليم المحاسب لتحسين فعاليته لتلبي متيلبات سرق العمت.

الخلص هنا للحظ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة من خلل عاو الدراسات السابق ف البيئ الليبي وما ورصلت إليه من
و ل
تائج سلبي وييا لمشجع ف لمجملها ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة أن مهن المحاسب ف ليبيا مازالت ولعا من ود المهارات

المهني للمحاسةة ة ةةبين بكاف الرحدات االقتصةة ة ةةادي  ،وهذا يعرد إلى القص ة ة ةةرر الراض ة ة ةةح ف مناهج التعليم
المحاس ة ة ة ة ةةب  ،فه

مناهج د ارس ة ة ة ة ةةي وأ ظم وعليمي وجاهلت مراكب التيررات الهائل ف

ميادين العلم

والتكنرلرجيا ،وهذا يتبين من وجرد فجرة واضة ةةح بين متيلبات سة ةةرق العمت ومهن المحاسة ةةب والمااجع

وبين مخاجات التعليم المحاسب  ،فسرق العمت ف ليبيا يفتقا إلى محاسبين مؤهلين ليلبرن احتياجات بيئ
العمت المعاص ةاة ،ومازالت مناهج التعليم المحاسةةب ف ليبيا وفتقا إلى مراكب ولك االحتياجات حتى وقت
إعداد هذه الدراس  ،والدليت على ذلك هر الكم الهائت من الدراسات السابق ف البيئ الليبي الت بحثت ةةةةةة ة ة

وال زالت وبحث ة ة ة ة ة ة ف مشاكت واقع التعليم المحاسب ومدى ملئمته لمتيلبات سرق العمت.

 .3.9معايير التعليم المحاسبي الدولية لتحسين التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية
 .1.3.9التعريف بمعايير التعليم المحاسبي الدولية

ولعتبا معاييا التعليم المحاسة ة ةةب الدولي قراعد أسة ة ةةاسة ة ةةي يمكن االسة ة ةةتاشة ة ةةاد بها ف ويرها المناهج
المحاس ة ة ة ةةبي  ،وذلك من أجت وقليص الفجرة القائم بين ما يدرس ة ة ة ةةه اليالب ظاًها من جه ومتيلبات
الممارس ة المهني من جه أخاى ،حيث إن المعاييا ولس ةهم ف وحسةةين كفاءة مخاجات العملي التعليمي ،
فقد أصة ةةبحت عملي ويرها المناهج المحاسة ةةبي ضة ةةاورة ملح للتأقلم مع متيلبات الممارسة ةةات المهني ،

وهمكن االعتماد عليها كماجعي عند إعادة
وعليه ال بد من وجرد معاييا علمي محددة متف عليها ،ل
النظا ف الباامج والخيط الد ارس ة ة ة ة ة ةةي  ،لذلك وم وأس ة ة ة ة ة ةةيس مجلس معاييا التعليم المحاس ة ة ة ة ة ةةب الدولي
) ،International Accounting Education Standards Board (IAESBمجلسا مستقل يضع

المعاييا وهعمت وحت إشة ة ةااف ) ،(IFACوهتمثت دوره األس ة ةةاسة ة ة ف وض ة ةةع معاييا للتعليم المحاس ة ةةب

وهمثل مهنيرن وأكاديميرن من جميع أ حاء العالم ،وولتزم
والخباة العملي والتعليم المس ة ةةتما للمحاس ة ةةبين ،ل
الجامعات والجمعيات المهني والحكرمات الت وسة ة ةةعى إلى االروقاء بجردة التعليم المحاسة ة ةةب والتيرها
المهن

بهذة المعاييا لك ولحس ة ة ة ةةن الجردة الناوج عن الخاهجين والمهنيين على حد سة ة ة ة ةراء (خداش و

القراسة ةةم  ،)2015 ،كما أشة ةةار (الفك  )2014 ،إلى أن وجرد معاييا دولي للتعليم المحاسة ةةب ضة ةةاورة

ملح لترفا إرشادات عام وؤدي إلى ورجي الممارسات التعليمي وواشيدها ويما يتعل بالتعليم المحاسب .
ومن خلل ماس ة ةةب ليمكن التعاه

بمعاييا التعليم المحاس ة ةةب الدولي على أ ها :ماذج ورفا إرش ة ةةادات

عام وؤدي إلى ورجيه الممارسةة ةةات التعليمي وواشةة ةةيدها ويما يتعل بالتعليم المحاس ة ةةب  ،وهقرم )(IAESB
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وهمكن معاف
بإصة ة ة ة ة ة ةةدار هذه المعاييا وونظيمها ،وهذا المجلس هر أ حد الهيئات المتفاع من ) ،(IFACل
مدى الحاج للمعاييا الدولي للتعليم المحاسب من خلل الدور الذي ليمكن أن يلعبه المحاسب المؤهت ف

وحقي المهم المنشةردة منه ،ووجرد مثت هذه المعاييا وتضةمن بالضةاورة مخاجات وعليمي على قدر ِ
عال
مثت هذه المعاييا يؤدي إلى االختلف ف األسة ة ة ة ة ة ةةس التعليمي

من التأهيت ،إضة ة ة ة ة ة ةةاف إلى ذلك فإن ليا

ةلبا على رعي
والمنهجي الت وتبع من قبت المؤسة ةس ةةات التعليمي ف مختلف البلدان ،وهر ما س ةةينعكس س ة ً
المخاجات.

 .2.3.9أهمية وجود معايير للتعليم المحاسبي

 ورفيا معلرمات دولي لقياس مدى التزام المؤسة ة ة ةس ة ة ةةات التعليمي بمتيلبات معاييا التعليم المحاس ة ة ةةب

الدولي .

 التقليت من الخلفات الدولي بخصرص التأهيت العلم والمهن للمحاسب ،مع سهرل ونقت المحاسبين
بين الدول.

 وضة ة ةةع األسة ة ةةس والض ة ة ةرابظ إلعداد المحاسة ة ةةب المهن المؤهت حسة ة ةةب المراصة ة ةةفات المحددة من قبت

( ،)IFACوالت يرضحها الشكت التال :

المهارات
المهنية

المعارف
المهنية

القيم
واألخالق

مواصفات المحاسب المؤهل
الشكل رقم ( )1مواصفات المحاسب المؤهل حسب ()IFAC
المصدر :الفكي ،مرجع سبق ذكره.119 :

وهلحظ من الش ة ةةكت الس ة ةةاب أ ه اش ة ةةتمت على المقرمات المهني لمهن المحاس ة ةةب المتمثل ف الجرا ب
ل

اآلوي (الجا ب العلم  ،الجا ب المهن  ،الجا ب األخلق ).

مما س ةةب ليمكن القرل بأن ) (IAESBليسة ةهم ف وحقي رس ةةال االوحاد الدول للتعليم المحاس ةةب من
خلل وضع األسس والضرابط إلعداد المحاسب المؤهت حسب المراصفات المحددة ،وذلك بما ليقدمه من

إسة ة ة ةهامات وويرها ووعزهز لعملي

التعليم المحاس ة ة ةةب  ،وعليه فقد قام مجلس معاييا التعليم المحاس ة ة ةةب

الدرس ة الجامعي  ،وماحل ما بعد
ا
الدولي بإصةةدار عدة معاييا ولعن بالتعليم المحاسةةب لليلب ف ماحل
خاط ف سةةرق العمت ،وقد بدأ العمت ف معظم ولك المعاييا من أول ينايا  ،2005وقد ومت
التخاج واال ا
الميالب بالتاكيز على المخاجات التعليمي والكفاءات المهني من قبت المجلس ،واآلو جدول يرضة ةةح ولك

المعاييا الت وم إصدارها قبت التعديت وبعده:
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الجدول رقم ( )1معايير التعليم المحاسبي الدولية قبل التعديل وبعده
قبل التعديل (إصدار )2005
رقم المعيار
IES1

بعد التعديل (إصدار بعد  2005حتى )2013
عنوان المعيار

رقم المعيار
عنوان المعيار
متطلبيييييات ا لتحييييياق ببرنيييييامج التعليم IES1
متطلبات ا لتحاق ببرنامج التعليم المحاسبي.

المحاسبي.
IES2

مكونات برنامج التعليم المحاسبي المهني.

IES2

التطوير المهني اىولي (الكفاءات الفنية).

IES3

المهارات المهنية والتعليم العام.

IES3

التطوير المهني اىولي (المهارات المهنية).

IES4

القيم واىخالق وا تجاهات المهنية.

IES4

الييتييطييوييير الييمييهيينييي اىولييي (الييقيييييم واىخييالق

IES5

متطلبات الخبرة العملية.

IES5

متطلبات الخبرة العملية.

IES6

تقييم القدرات والكفاءات المهنية.

IES6

التطوير المهني اىولي (تقييم الكفييييياءات

IES7

التطوير المهني المستمر.

IES7

التطوير المهني المسيييييتمر (التعليم مدي الحياة

IES8

متطلبات الكفاءة للمراجع المهني.

IES8

التطوير المهني لل شركاء المسؤولين عن مهنة

وا تجاهات المهنية).

المهنية).

والتطوير المهني المستمر للكفاءة).
المراجعة للقوائم المالية.

بناء على الدراسات السابقة
المصدر :من إعداد الباحث ً

ليلحظ من الجدول رقم ( )1التيرر ف المفاهيم الت حدثت ف مسة ة ة ة ة ةةميات المعاييا ،واالعتماد الكبيا
على مفهرم التيرها المهن األول  ،حيةةث بةةدأت عملي ة التعةةديلت بعةةد اكتمةةال لمااجع ة وثةةائ اإلطةةار

الفكاي المتعل بمبةةادا التعليم المحةةاسة ة ة ة ة ة ةةب الةةدولية ومفةةاهيمةةه ومعةةايياه ،وذلةةك ف س ة ة ة ة ة ة ةنة  ،2009هةةذه

التعديلت الجديدة ف معاييا التعليم المحاس ة ة ة ةةب الدولي حددت التعليم العام والتعليم المهن للمحاس ة ة ة ةةبين،
والخباة العملي  ،والتقييم ،كمكر ات للتعليم المحاسب والتيرها المهن للمحاسب ).(IAESB, 2012

سة ةةتنتج مما سة ةةب  ،أن الجهرد مزالت مسة ةةتماة لتيرها عملي التعليم المحاسة ةةب ووحسة ةةينها ،وعليه فإن

بناء
على الدول العابي ةةةةةةةةةةةة ومنها الدول الليبي ةةةةةةةةةةةةةةةة عدم إيفال التعليم المحاسب  ،بت يجب االهتمام به ً
على مبدأ أن االقتصةةاديات الدولي اإلقليمي وعتمد بالمقام األول على عمت المحاسةةب المؤهت وأهيل علميا

ومهنيا ،كما أن االهتمام بالتعليم المحاس ة ة ة ةةب يض ة ة ة ةةمن مخاجات وتلءم واحتياجات س ة ة ة ةةرق العمت (المحلي
والدولي ).

وعليه ليمكن ورض ة ة ةةيح أن االلتزام بتيبي معاييا التعليم المحاس ة ة ةةب الدولي ليسة ة ة ةهم ف وحس ة ة ةةين با امج
التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي من خلل ورفياها النقاط اآلوي :
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 الحصرل على مسترى عال ف ماحل إومام الشهادة الثا ره شاطا لللتحاق بدراس المحاسب ف

كليات االقتصة ةةاد بالجامعات الليبي  ،إضة ةةاف إلى عقد امتحان وحديد اللقدرات لليالب ،مما يضة ةةمن
ومتع اليالب بمس ة ةةترى ملئم من القدرات والتعليم العام ،مما يؤدي إلى خل محاس ة ةةب اجح ف

العمت المحاسب المهن .

درس ة ة ة ةةات
 وعديت وويرها مراض ة ة ة ةةيع المعاف المحاس ة ة ة ةةبي ف مناهج التعليم المحاس ة ة ة ةةب من خلل ا
لمتيلبات سة ة ة ةةرق العمت ف البيئ المحلي  ،والمهارات 1الميلرب والمترقع من قبت المحاسة ة ة ةةبين
وإدخالها ضة ةةمن مراضة ةةيع المناهج ،من أجت الحصة ةةرل على خاهجين متمتعين بالمهارات المهني

قادرهن على ولبي متيلبات سرق العمت ،مع ضاورة النظا ف المناهج المحاسبي من وقت ألخا

إلدخال التحسينات عليها حتى ولراكب المناهج ف الدول المتقدم .
 العمت على ومكين أعضة ةةاء هيئ التدرهس من ويرها أسة ةةاليبهم التعليمي من خلل وزوهد با امج
التعليم المحاس ة ة ةةب ف الجامعات الليبي برس ة ة ةةائت العاو المناس ة ة ةةب  ،وورفيا وكنرلرجيا المعلرمات

وإختص ةةاص ةةاوها ،وومكينهم من االلتحاق بالدورات والمؤوماات العلمي ف مجال العمت المحاس ةةب ،
لتحديث معلرماوهم باستماار لترظيفها ف حت المشاكت المحاسبي المعاصاة.

 وضة ة ة ة ةةمين با امج التعليم المحاسة ة ة ة ةةب مادة خاص ة ة ة ة ة عن السة ة ة ة ةةلر وأخلقيات المهن  ،لتنمي القيم
واألخلقيات والس ة ة ة ةةلركيات المهني لليلب  ،وذلك لتأدي وظائفهم محاس ة ة ة ةةبين مهنيين يتحلرن بالقيم

األخلقي  ،لمحارب الفساد.

 أن يكرن ض ةةمن با امج التعليم المحاس ةةب مدة للتدرهب العمل سة ةراء أكا ت متزامن مع الد ارسة ة
النظاه ة أم بعةةدهةةا ،لتنمي ة مهةةارات الخباة العملي ة من خلل الزهةةارات الميةةدا ي ة وربيهةةا بةةالعملية

التعليمي  ،ووبن ورصة ةةيات وإرشة ةةادات المعاييا الدولي بشة ةةأن ضة ةةبيها ووقرهمها ،حتى يكرن لدى
خاهج المحاسب القدرة على حت المشاكت العملي الت وخص البيئ الليبي .

 أن يشتمت التعليم المحاسب ف ليبيا على ونمي مهارة التعليم الذاو (التعلم مدى الحياة) والتيرها
المهن المستما للكفاءة لخاهج المحاسب .

 أن وتضة ة ةةمن أسةة ةةئل االمتحا ات أ ماط الحاالت العملي من خلل ربيها ببيئ العمت الليبي الت
ولنمى لدى طل

المحاسب مهارات التحليت وحت المشاكت.

 1ورجد العديد من المهارات الميلر من المحاسبين ا كتسابها من خلل ماحل التعليم المحاسب  ،والت أقاوها معاييا التعليم المحاسب الدولي ،
ومن أمثلتها :المهارات المعاوي واإلدراكي  ،المهارات الفني والرظيفي  ،المهارات التنظيمي وإدارة األعمال ،المهارات الفكاه  ،والمهارات الفني
والشخصي .
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 .10الدراسة العملية ونتائج وتوصيات الدراسة
 .1.10مجتمع وعينة الدراسة

بناء على أهداف الد ارسة ة ة ة ة الس ة ة ة ةةاب ذكاها ،فإ ه ليمكن القرل أن مجتمع الد ارسة ة ة ة ة يتمثت ف أربع
ً
1
وويرهاا) ،ولها علق بالمتيلبات الت يفاض ة ةةها س ة ةةرق العمت
قعا،
ً
فئات لها علق بالتعليم المحاس ة ةةب (وا ً
ف البيئ الليبي من خلل الراقع العمل  ،وهذه الفئات ه :

 الفئ األولى :أعضاء هيئ التدرهس بكليات االقتصاد  /قسم المحاسب بالجامعات الليبي .

 الفئ الثا ي  :طلب الماجسة ة ة ةةتيا والدكترراه وخصة ة ة ةةص محاسة ة ة ةةب  ،ممن لهم علق بسة ة ة ةةرق العمت ف البيئ
الليبي .

ِ
يمض على وخاجهم أكثا من ( )7سنرات ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة والذين
 الفئ الثالث  :خاهج أقسام المحاسب ة ة ة ة ة ة ة ة ممن لم
يعملرن ف الرحدات االقتصادي المختلف بمدين الزاوه .

 الفئ الاابع  :مد ارء اإلدارات ورؤسة ة ةةاء األقسة ة ةةام ف الرحدات االقتصة ة ةةادي المختلف فسة ة ةةها بمدين الزاوه
والذين لهم علق مباشاة بترظي

خاهج المحاسب .

ظا لص ة ة ةةعرب اس ة ة ةةتخدام طاهق الحص ة ة ةةا الش ة ة ةةامت لجمع البيا ات لعدة اعتبارات منها (كبا حجم مجتمع
و ًا
الد ارس ة ة  ،ضةةةي الرقت ،اروفاع التكالي

ظا ألن
ًا
المالي ) وم اسةةةتخدام اسة ةةلر العين العش ة ةرائي المنتظم

مجتمع الدراس ييا متجا س ،ووم ورزهع (استبا إلكتاو ي على الفئتين :األولى ،والثا ي )( ،استبا ورقي

على الفئتين :الثالث والاابع ) ،والجدول التال يرضة ة ة ة ة ة ةةع عدد االسة ة ة ة ة ة ةةتبا ات المرزع  ،والمسة ة ة ة ة ة ةةتلم  ،وعدد

االستمارات المفقردة ،و سب االستمارات القابل للتحليت:

الجدول رقم ( )2يوضح عدد ا ستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة ا ستمارات القابلة للتحليل
ا ستبانيييييية

القابلة للتحليل

أعضيياء هيئة التدري

بأقسيام المحاسييبة بالجامعات

44

%22.6

44

%25.1

نسبة

العينة

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

ا ستمارات

الموزعة

المستلمة

المفقودة

%100

العدد

النسبة%

0

0

الليبية.
طلبه الماجستير والدكتوراه تخصص محاسبة.

31

%15.9

31

%17.7

%100

0

0

خريجي أقسييييييام المحاسييييييبة ممن شييييييت لون ببع

85

%43.6

77

%44

%90.6

8

%40

الوحدات ا قتصاد ة بمدينة الزاوية.
مدراء اإلدارات ورؤسييييييياء اىقسيييييييام ببع

الوحدات

35

%17.9

23

%13.2

%65.7

12

%60

ا قتصاد ة بمدينة الزاوية.
اإلجماليييي

195

%100

175

%100

%89.7

20

%100

 1ياي الباحث أ ه من األفض ةةت ورزهع االس ةةتبا فس ةةه على الفئات األربع  ،إذ ليمكن ذلك من المقار بين مختلف اآلراء لتحديد التراف واالختلف
بينهم ،وبذلك وم استبعاد فئ طلب المحاسب لعدم ا خااطهم ف سرق العمت.
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من الجدول رقم ( )2ليمكن ملحظ أن عدد اس ةةتمارات االس ةةتبا المس ةةتلم ( )175اس ةةتمارة أي بنس ةةب

( )%89.7من إجمال االستمارات المرزع  ،وولمثت هذه النسب ممتازة إلومام هذه الدراس  ،أما االستمارات

المفقردة ،الت حاول الباحث اسةةتاجاعها بقدر اإلمكان دون جدوى بلغت ( )20اسةةتمارة بنسةةب ()%10.3
َّ
المتسلم  ،مما يدل على وعاون أفااد
جدا إذا ما قرر ت بنسب االستمارات
وقا ًهبا ،ووعتبا هذه النسب ضئيل ً
عين الدراس مع البحث العلم .

 .2.10ثبات أداة الدراسة
من أجت اختبار ثبات أداة الد ارس ة ة ة وم اسة ة ةةتخدام اختبار كاو باخ ألفا الختبار االوسة ة ةةاق الداخل ل داة،
حيث ولشة ة ة ة ة ةةيا النتائج الراردة ف الجدول رقم ( )3إلى درج الثبات ف اسة ة ة ة ة ةةتجابات عين الد ارس ة ة ة ة ة ة كا ت
( )%80.3وه سة ة ة ة ة ة ةةب مقبرل  ،ألن قيم ألفا المعياره أكثا من ( ،)%60وبالتال ليمكن القرل إن هذا
المقياس ثابت بمعنى أن المبحرثين يفهمرن بنرده بالياهق فسة ة ة ة ة ةةها وكما يقصة ة ة ة ة ةةدها الباحث ،وعليه ليمكن
اعتماده ف هذه الدراس الميدا ي لكرن سب وحقي النتائج فسها لر أعيد ويبيقه ماة أخاى ولقدر بة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة

(.)%80.3
الجدول رقم ( )3نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة (كرونباخ ألفا)
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المحور
واقع مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية

13

0.692

ُسبل تطوير مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية
معوقات تواجه عملية تحسين مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية

11

0.674

مواكبة مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية لمتطلبات سوق العمل

12

0.768

12

0.794

اىداة ككل

48

0.803

 3.10تصميم استمارة جمع البيانات
استخدم الباحث استمارة االستبا أداة رئيس لجمع البيا ات ،وقد وم وصميمها على أربع محاور بحيث

يتعل المحرر األول براقع مناهج التعليم المحاس ة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي  ،وهحتري على ( )13فقاة ،بينما

يهتم المحرر الثا ب لسة ة ةبت ويرها مناهج التعليم المحاس ة ةةب ف الجامعات الليبي وهحتري على ( )11فقاة،
ووياق المحرر الثالث ألهم المعرقات الت ليمكن أن وراجه عملي ويرها مناهج التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب ف

الجةةامعةةات الليبية وقةةد احترى على ( )12فقاة ،أمةةا المحرر األخيا فقةةد ونةةاول مةةدى مراكبة منةةاهج التعليم

المحةةاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجةةامعةةات الليبية لمتيلبةةات سة ة ة ة ة ة ةةرق العمةةت ف البيئة الليبية  ،وهحتري على ( )12فقاة.
وباالعتماد على الدراسات السابق ف مجال التعليم المحاسب  ،وم إعداد استبا شامل لمعاف واقع التعليم

المحاس ة ة ةةب بالجامعات الليبي  ،و لسة ة ة ةبت ويرهاه لمراكب متيلبات س ة ة ةةرق العمت .وقد وم وحرهت اإلجاب على
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بناء على مقياس ليكات الخماس ( Likert Scale of
الفقاات الراردة ف محاور االستبا إلى قيم كمي
ً
 )five pointsالذي يأخد المدى من ( )5-1لتحديد درج األهمي النسبي لكت بند من بنرد االستبا .

 .4.10عرض نتائج اتفاق أفراد العينة على فقرات ا ستبانة
أو  .واقع مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية:

الجدول رقم ( )4إجابات أفراد العينة على فقرات واقع مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية
المتوسط

ا نحراف

الوزن

2.43

0.657

%48.6

منخف

1.76

0.802

%35.2

منخف

عتمد على أسييييييلو

1.51

0.830

%30.2

منخف

مناهج التعليم المحاسيييييييبي المتبعة في الجامعات الليبية ليسييييييي

1.56

0.522

%31.2

منخف

توّفر مناهج التعليم المحاسيييييييييبى الحالية المفاهيم والبديهيات

3.52

0.884

%70.4

المواضيييييييييع والمفردات في مواد

1.83

0.715

%36.6

مناهج التعليم المحاسيييييييبي في الجامعات الليبية بحاجة إلى طرح

1.33

0.601

%26.6

تواكب المقررات الدراسييية في التعليم المحاسييبي التطورات العالمية

1.90

1.062

%38.0

ُتعيد ُخطط منياهج التعليم المحياسيييييييييبي في الجيامعيات الليبيية وفقاً
حتياجات مهنة المحاسيييييييبة ،بتضيييييييمنها موضيييييييوعات تتالءم مع

2.16

0.786

%43.2

ر.ت
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

الفقرات

الحسابي

الشكل العام للتعليم المحاسبي في الجامعات الليبية ُمرض.

أسييييياليب التعليم المحاسيييييبي في الجامعات الليبية تت ير بصيييييفة

مستمرة لمواكبة التطورات الحاصلة في مهنة المحاسبة والمراجعة.
التعليم المحاسييييييبي في الجامعات الليبية

التلقين ،ولكنه عتمد على أسلو التعليم الذاتي.

قد مة و تحتاج إلى تحديث مستمر.

المحاسبية واإلجراءات الفنية لمزاولة مهنة المحاسبة.

هناك تكرار

داعي له لبع

محاسبية مختلفة.

مواد عملية أكثر مع (تدريب ميداني).
في مهنة المحاسبة وممارساتها.

متطلبات سوق العمل المحلية.

حاليا في الجامعات
تزود المناهج التعليمية المحاسيييييييبية المطبقة ً
الليبية خريج المحاسبة بمهارة التكيف مع بيئة العمل المحلية.

2.26

0.953

%45.2

الطلبيية

2.68

1.067

%53.6

حرص التعليم المحيياسيييييييييبي في الجييامعييات على تييدري
11

الوسييييييييييائييل والبرامج التطبيقييية العملييية لتييدريييب الطلبيية الخريجين

12

13

توضيييح مواد التعليم المحاسيييبي في الجامعات الليبية ُسيييبل تطبيق
المعايير الدولية لمهنة المحاسبة.

3.34

0.896

%66.8

يوجد ضيييمن المناهج المحاسيييبية في الجامعات الليبية مواضييييع

2.59

0.905

%51.8

ذات عالقة بسييييييييوق اىوراق المالية مثل :تحليل القوائم المالية

جدا
ً
جدا
ً
جدا
ً

مرتفع
منخف
منخف

جدا
ً

منخف

منخف

منخف

متوسط

واكسابهم الخبرات العملية.

للشركات وتفسيرها  ،وإدارة ا ستثمارات المالية.
الفقرات ككل
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المعياري

المئوي

المستوي

2.22

0.410

متوسط

منخف
منخف
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بالنظا إلى الجدول رقم ( )4يتض ة ة ةةح أن جميع المترس ة ة ةةيات الحس ة ة ةةابي للفقاات الت وقيس واقع مناهج

التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي وتااو بين ( ،)3.52( – )1.33وجميعها ولشيا إلى أن واقع مناهج

جدا والدرج الماوفع ) ،كما ولش ة ة ة ةةيا
التعليم المحاس ة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي يقع بين (الدرج المنخفضة ة ة ة ة ً
النتائج إلى أن المترسة ةةط العام لفقاات واقع مناهج التعليم المحاسة ةةب ف الجامعات الليبي يسة ةةاوي ()2.22

با حااف معياري ( )0.410ووعد قيم المترسط الحساب لها منخفض  ،مما يدل على أن هنا اوفاق بين
أفااد العين على أن واقع مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي بشكت عام هر بدرج منخفض .

ثانياُ .معوقات تواجه عملية تطوير مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية:
ً

الجدول رقم ( )5إجابات أفراد العينة على فقرات المعوقات التي تواجه عملية تطوير مناهج التعليم المحاسبي في
الجامعات الليبية

المتوسط

ا نحراف

الوزن

ضيييعن أنظمة قبول الطلبة في كليات ا قتصييياد والمحاسيييبة بالجامعات

3.89

0.615

%77.8

2

عدم مواكبة المقررات الدراسية الحالية لتطورات مهنة المحاسبة.

4.56

0.692

%91.2

3

ضعن المؤهالت العلمية المتوفرة في برنامج التعليم المحاسبي.

3.41

0.811

%68.2

في ممارسيييييييية مهنة

4.45

0.741

%89.0

عدم وجود تعاون بين منظمات اىعمال والجامعات في مجال تدريب

4.76

0.479

%95.2

6

نقص الوعي بأهمية مهنة المحاسبة بالنسبة للمجتمع المحلي الليبي.

3.60

0.736

%72.0

مرتفع

7

ضعن القوانين واللوائح المنظمة لمهنة المحاسبة في البيئة الليبية.

3.90

0.662

%78.0

مرتفع

عدم مالءمة مناهج التعليم المحاسيييييييييبي في الجامعات الليبية للواقع

4.49

0.773

%89.8

9

تركيز الجامعات على الجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي.

4.66

0.523

%93.2

10

قدم الكتا المنهجي وعدم مالئمته لتطورات بيئة اىعمال.

ضيييييييعن التعاون بين نقابة المحاسيييييييبين الليبيين والجامعات في مجال

4.43

0.691

%88.6

4.65

0.504

%93.0

ضعن اإلمكانيات المتاحة لكليات المحاسبة بالجامعات الليبية.

4.41

0.560

%88.2

4.27

0.349

ر.ت

1

4
5

8

11
12

الفقرات

الحسابي

الليبية.

غيا

الخبرة العملية ىعضيييييييياء هيئة التدري

المحاسبة.

طلبة المحاسبة.

الفعلي في بيئة العمل المحلية.

تدريب الخريجين.

الفقرات ككل

المعياري

المئوي

المستوي
مرتفع
جدا
مرتفع ً
مرتفع

جدا
مرتفع ً
جدا
مرتفع ً

جدا
مرتفع ً
جدا
مرتفع ً
جدا
مرتفع ً
جدا
مرتفع ً
جدا
مرتفع ً
جدا
مرتفع ً

المقابت من خلل الجدول رقم ( )5للحظ أن جميع المترس ة ة ة ة ةةيات الحس ة ة ة ة ةةابي للفقاات الت وقيس
وف ل
محرر المعرقةةات الت وراجةةه عملي ة ويرها منةةاهج التعليم المحةةاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجةةامعةةات الليبي ة وتااو بين

( ،)4.66( – )3.41وجميعها وشة ة ة ة ة ة ةةيا إلى أن فقاات هذا المحرر وقع بين درج ماوفع أو درج ماوفع

جدا ،كما ولش ة ة ة ة ةةيا النتائج إلى أن المترس ة ة ة ة ةةط العام لفقاات هذا المحرر يس ة ة ة ة ةةاوي ( )4.27با حااف معياري
ً
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جدا ،مما يدل على أن هنا اوفاق بين أفااد العين
( ،)0.349وولعد قيم المترسة ة ةةط الحسة ة ةةاب لها ماوفع ً
على أن المعرقات الت ولراجه عملي ويرها مناهج التعليم المحاسة ةةب ف الجامعات الليبي بشة ةةكت عام هر
جدا.
بدرج ماوفع ً

ثال ًثاُ .سبل تطوير مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية:
ر.ت

الجدول رقم ( )6إجابات أفراد العينة على فقرات ُسبل تطوير مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية
الفقرات

وضع شروط قبول للطالب تخصص محاسبة في كليات ا قتصاد بالجامعات الليبية
كما وردة في المعيار اىول من معايير التعليم المحاسييييبي الدولية ( )IES1بعنوان

1

المتوسط

ا نحراف

الحسابي

المعياري

3.82

0.796

الوزن

المئوي
%76.4

المستوي

مرتفع

(متطلبات ا لتحاق ببرنامج التعليم المحاسبي).
تزويد طالب المحاسيييبة بمزيج مناسيييب من المهارات المعرإلية واإلدراكية لتنمية قدرة
2

3

الطالب على ا سيييييتفسيييييار والبحث كتشييييياف كل ماهو جديد في علم المحاسيييييبة،

جدا
ً

والتفكير المنطقي التحليلي وا نتقادي للتعرف على المشاكل المحاسبية وحلها.

تنميية المهيارات الفنيية والويي يية ليدي طياليب المحياسيييييييييبية من خالل القيدرة على

4.45

0.523

%89.0

القياس والتقييم وكتابة التقارير ،وغيرها.
تزويد برنامج التعليم المحاسيييبي في الجامعات الليبية بالمعرفة والمهارات التنظيمية

4

4.23

0.497

%84.6

وإدارة اىعمييال لتلبييية متطلبييات اكسيييييييييييا

4.37

0.553

%87.4

الطييالييب مهييارات القييدرة على التخطيط

5

6

7

8

4.50

0.567

%90.0

المعلومات واختصيييياصيييياتها ليتمكن الطالب من توييفها لحل المشيييياكل المحاسييييبية
4.35

0.548

%87.0

والشييخصييية ،ومهارات التواصييل بين اىشييخاص ،حتى قوموا بوييفتهم مسييتقبالً
محاسبين مهنيين بأفضل صورة في بيئة معقدة ومت يرة بشكل سريع.
أن شيييييييييتمل التعليم المحاسيييييييييبي في المرحلة الجامعية على عملية تنمية القيم

واىخالقيات والسلوكيات المهنية لطلبة المحاسبة ،وذلك لتأد ة ويائفهم محاسبين

بالعملية التعليمية ،حتى كون لد ه القدرة على حل المشييييييييياكل العملية التي تخص

4.42

0.541

%88.4

10
11

مرتفع

مرتفع

4.67

0.582

%93.4

مرتفع
جدا
ً

أن حتوي التعليم المحاسيييييييييبي في ليبيا على مهارات التقييم النهائي للمتطلبات

4.24

0.547

%84.8

مرتفع

أن شييتمل التعليم المحاسييبي في ليبيا على تنمية مهارة التعليم الذاتي (التعلم مدي

4.43

0.583

%88.6

مرتفع

الالزمة من خريج المحاسبة المهني.

الحياة) والتطوير المهني المستمر للكفاءة لخريجي المحاسبة.
أن شيييييييتمل التعليم المحاسيييييييبي في الجامعات الليبية تنمية مهارة التطوير المهني

4.23

0.497

للمراجعين عن مهنة مراجعة القوائم المالية.
الفقرات ككل
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مرتفع

جدا
ً

البيئة الليبية.

9

مرتفع

جدا
ً

مهنيين يتحلون بالقيم اىخالقية ،لمحاربة الفساد.

تعليم طالب المحاسييييييييبة مهارات الخبرة العملية من خالل الزيارات الميدانية وربطها

جدا
ً

جدا
ً

المعاصرة.

من المهم تزويد طلبة المحاسييييييييبة بمزيج مناسييييييييب من المهارات الفكرية ،والفنية

مرتفع

جدا
ً

ا ستراتيجي وإدارة اىفراد والموارد وحتى القيادة.
تزويييد برنييامج التعليم المحيياسيييييييييبي في الجييامعييات الليبييية بييالمعرفيية بتكنولوجيييا

مرتفع

4.34

0.277

%84.6

جدا
ً
جدا
ً

مرتفع
جدا
ً

مرتفع
جدا
ً
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من خلل لمااجع الجدول رقم ( )6يتضةة ةةح أن جميع المترس ة ةةيات الحس ة ةةابي للفقاات الت وقيس لس ة ة ةبت
ويرها مناهج التعليم المحاسةةب ف الجامعات الليبي بااللتزام بمعاييا التعليم المحاسةةب الدولي وتااو بين
( ،)4.67( – )3.82وجميعها ولش ة ةةيا إلى أن لسة ة ةبت ويرها مناهج التعليم المحاس ة ةةب ف الجامعات الليبي
جدا ،كما ولشة ة ة ة ة ةةيا النتائج إلى أن
بااللتزام بمعاييا التعليم المحاسة ة ة ة ة ةةب الدولي هر بدرج ماوفع أو ماوفع ً
المترسة ةةط العام لفقاات لس ة ةبت ويرها مناهج التعليم المحاسة ةةب ف الجامعات الليبي بااللتزام بمعاييا التعليم
المحاس ةةب الدولي يس ةةاوي ( )4.34با حااف معياري ( ،)0.277ووعد قيم المترس ةةط الحس ةةاب لها ماوفع

جدا ،مما يدل على أن هنا اوفاق بين أفااد العين على أن لسة ة ة ة ة ة ةبت ويرها مناهج التعليم المحاس ة ة ة ة ة ةةب ف
ً
جدا.
الجامعات الليبي بااللتزام بمعاييا التعليم المحاسب الدولي بشكت عام هر بدرج ماوفع ً

رابعا .مواكبة مناهج التعليم المحاسبي لمتطلبات سوق العمل في البيئة الليبية:

الجدول رقم ( )7إجابات أفراد العينة على فقرات مواكبة مناهج التعليم المحاسبي لمتطلبات سوق العمل في البيئة الليبية

ر.ت

1
2
3
4

5

الفقرات

المتوسط

ا نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

المناهج المحاسبية الجامعية يييييييييييييي بصورتها الحالية قبل التحسين ييييييييييي متوافقة مع

2.34

0.908

%46.8

توفّر مناهج التعليم المحاسبي يييي ييييييييييي ي بصورتها الحالية ييييييي ييييي ي للخريج كافة المهارات

مهنيا في سوق العمل في البيئة الليبية.
المطلوبة ً
يتمكن خريج المحاسبة باعتماده على مناهج التعليم المحاسبي يييييييييييييييييييييييييييي بصورتها

2.33

1.047

%46.6

منخف

1.65

0.885

%33.0

منخف

تهتم مناهج التعليم المحاسبي ييييييي بصورتها الحالية يييييي بتعريف محاسب المستقبل

2.35

0.831

%47.0

متطلبات سوق العمل في البيئة الليبية.

الحالية يييي على مواجهة متطلبات سوق العمل الدولي.

المئوي

المستوي
منخف

جدا
ً

منخف

بأخالقيات العمل المحاسبي وبقواعد السلوك المهني.
تحرص مناهج التعليم المحاسبي يييييييييييييييييييي بصورتها الحالية يييييييييييييييييييييييي على تزويد خريج

المحاسييييبة بمهارات الحاسييييو وتقنية المعلومات الالزمة سييييتخدامها في سييييوق

2.22

0.780

%44.4

منخف

العمل في البيئة الليبية.
يتفاجأ خريج المحاسييييبة بفجوة كبيرة بين ما درسييييه من مناهج التعليم المحاسييييبي

4.08

0.791

%81.6

مرتفع

متطلبات سوق العمل الليبية تفوق إمكانيات الخريج المعرإلية.

3.92

0.715

%78.4

مرتفع

خريج المحاسييييبة لد ه القدرة على التفكير واإلبدا في حل المشييييكالت المحاسييييبية

2.67

0.867

%53.4

متوسط

خريج المحاسيييبة من الجامعات الليبية لد ه القدرة على تطبيق النظرية المحاسيييبية

2.42

0.854

%48.4

منخف

10

حاجة سييوق العمل الليبي إلى تطبيقات محاسييبية ُتلبي كافة متطلبات المسييتفيدين
من الخدمات المحاسبية.

3.88

0.450

%77.6

مرتفع

11

حاليا في الجامعات الليبية الخريج
تزود البرامج التعليمية المحاسيييييييبية المطبقة ً
بمجموعة من المعارف النظرية الالزمة لممارسة مهنة المحاسبة في سوق العمل

2.80

1.105

%56.0

متوسط

12

حاليا في الجامعات الليبية الخريج
تزود البرامج التعليمية المحاسيييييييبية المطبقة ً
بمهارة العمل بروح الفريق الالزمة في سوق العمل في البيئة الليبية.

2.35

0.845

%47.0

منخف

الفقرات ككل

2.75

0.472

6
7
8
9
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وبين الواقع العملي في السوق المحلي الليبي.

المتعلقة بسوق العمل في البيئة الليبية.

والقياس المحاسبي وكتابة التقارير المهنية.

متوسط
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من خلل الجدول رقم ( )7يتض ة ة ة ةةح أن جميع المترس ة ة ة ةةيات الحس ة ة ة ةةابي للفقاات الت وقيس محرر مدى

مراكب مناهج التعليم المحاس ة ةةب لمتيلبات س ة ةةرق العمت ف البيئ الليبي وتااو بين (،)4.08( – )1.65

جدا و الدرج الماوفع  ،كما ولش ة ةةيا
وجميعها ولش ة ةةيا إلى أن فقاات هذا المحرر وقع بين الدرج المنخفضة ة ة ً
النتائج إلى أن المترسةةط العام لفقاات هذا المحرر يسةةاوي ( )2.75با حااف معياري ( ،)0.472وولعد قيم

المترسط الحساب لها مترسي  ،مما يدل على أن هنا اوفاق بين أفااد العين على أن مدى مراكب مناهج

التعليم المحاسب لمتيلبات سرق العمت ف البيئ الليبي بشكت عام هر بدرج مترسي .

 .5.10اختبار فرضيات البحث

الفرضية اىولى (الصفرية) :واقع مناهج التعليم المحاسةب ف الجامعات الليبي ييا كاوي لتزوهد خاهج
المحاسب بالمعارف المحاسبي الت لولب احتياجات سرق العمت.
الفرضيييييييييية اىولى (البديلة) :واقع مناهج التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي كاوي لتزوهد خاهج
المحاسب بالمعارف المحاسبي الت لولب احتياجات سرق العمت.

الجدول رقم ( )8نتائج اختبار( )Tلعينة واحدة

المت ير

درجة الحرية

المتوسط

ا نحراف

قيمة اختبار
()T

معنوية اختبار
()T

واقع مناهج التعليم المحاس يبي في الجامعات الليبية

174

2.22

0.410

-17.805

0.999

غير كاإلية لتزويد خريجي المحاسيييييييييبة بالمعارف

الحسابي

المعياري

المحاسبية التي ُتلبي احتياجات سوق العمل.

بالاجرع إلى البيا ات بالجدول رقم ( )8يتبين أن قيم اختبار ( )Tالخاص ة ة ة ة ة ة ة باختبار مدى كفاي واقع
مناهج التعليم المحاس ة ة ةةب ف الجامعات الليبي لتزوهد خاهج المحاس ة ة ةةب بالمعارف المحاس ة ة ةةبي الت لولب

احتياجات سة ة ةةرق العمت المحل وسة ة ةةاوي ( )–17.805ومسة ة ةةترى الدالل وسة ة ةةاوي ) (0.999وه أكبا من
( )0.05مما يعن عدم رفض الفاض ةةي الص ةةفاه  ،وبالتال ليمكن القرل بأن واقع مناهج التعليم المحاسة ةب
ف الجامعات الليبي ييا كاوي لتزوهد خاهج المحاس ةةب بالمعارف المحاس ةةبي الت لولب احتياجات س ةةرق

العمت ،ووتف هذه النتيج مع تائج الد ارسةة ة ةةات السةة ة ةةابق ف ليبيا من بينها (إشة ة ة ةةميل و اليال )2013 ،؛
(مصل .)2019 ،

الفرضية الثانية (الصفرية) :ال ولرجد مجمرع من المعرقات ولراجه عملي ويرها مناهج التعليم المحاسةب
ف الجامعات الليبي .

الفرضيييية الثانية (البديلة) :ولرجد مجمرع من المعرقات ولراجه عملي ويرها مناهج التعليم المحاسةةةب ف
الجامعات الليبي .
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الجدول رقم ( )9نتائج اختبار ( )Tلعينة واحدة

المت ير

درجة

الحرية

الحسابي

معوقات ُتواجه عملية تطوير مناهج التعليم

174

4.27

المحاسبي في الجمعات الليبية.

المتوسط

ا نحراف
0.349

المعياري

قيمة اختبار
)T

معنوية اختبار
()T

34.12

0.000

باإلطلع على بيا ات الجدول رقم ( )9يتضة ة ة ة ة ة ةةح أن قيم اختبار ( )Tالخاص ة ة ة ة ة ة ة باختبار مدى وجرد

معرقات ولراجه عملي ويرها مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي وسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاوي ( )34.12ومسترى
الدالل وس ةةاوي ( )0.000وه أقت من ( )0.05مما يعن رفض الفاض ةةي الص ةةفاه  ،وبالتال ليمكن القرل
أ ه ورجد مجمرع من المعرقات ولراجه عملي ويرها مناهج التعليم المحاسةةب ف الجامعات الليبي  ،ووتف
هذه النتيج مع النتائج الت ورصة ةةلت إليها الد ارسة ةةات السة ةةابق ذكا منها د ارس ة ة (المقل و لابش)2016 ،

الت ورصة ة ة ةةلت إلى تيج مفادها أن باامج الد ارسة ة ة ةةات العليا ف المحاسة ة ة ةةب بالبيئ الليبي ليراج العديد من
التحديات والمشاكت ،وبينت أن السبب الائيس ف ذلك هر ضعف التأهيت األكاديم ليالب المحاسب ف
الماحل الجامعي الذي تج عن ض ةةعف قدرة الخاهجين على اكتس ةةا

المهارات المعاوي ؛ ود ارسة ة (زكاي،

 )2013الت ورصلت أن التعليم المحاسب ف ليبيا يراجه العديد من التحديات.

الفرضية الثالثة (الصفرية) :ال ليمكن ويرها مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي باالوزام بمعاييا
التعليم المحاسب الدولي .

الفرضييييييية الثالثة (البديلة) :ليمكن ويرها مناهج التعليم المحاسة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي بااللتزام بمعاييا
التعليم المحاسب الدولي .
المت ير

الجدول رقم ( )10نتائج اختبار ( )Tلعينة واحدة

درجييييييييييية المتوسييييط ا نييحيراف قيميية اختبييار ميييييعييييينيييييويييييية
الحسابي المعياري ()T
اختبار ()T
الحرية

تطوير مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية 174
با لتزام بمعايير التعليم المحاسبي الدولية.

4.34

0.277

45.14

0.000

من خلل الجدول رقم ( )10للحظ أن قيم االختبار الخاصة ة ة ة ة ة ة ة باختبار إمكا ي ويرها مناهج التعليم
المحاسب ف الجامعات الليبي من خلل االلتزام بمعاييا التعليم المحاسب الدولي وسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاوي ()45.14
ومسة ة ةةترى الدالل وسة ة ةةاوي ( )0.000وه أقت من ( )0.05مما يعن رفض الفاضة ة ةةي الص ة ةةفاه  ،وبالتال

ليمكن القرل بةةأ ةةه ليمكن ويرها منةةاهج التعليم المحةةاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجةةامعةةات الليبية بةةااللتزام بمعةةاييا التعليم
المحاسب الدولي .

الفرضية الرابعة (الصفرية) :الولراكب مناهج التعليم المحاسب الحالي ف الجامعات الليبي متيلبات سرق

العمت ف البيئ المحلي .
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الفرضييييية الرابعة (البديلة) :ولراكب مناهج التعليم المحاسة ة ةةب الحالي ف الجامعات الليبي متيلبات سة ة ةةرق
العمت ف البيئ المحلي .
الجدول رقم ( )11نتائج اختبار ( )Tلعينة واحدة
المت ير

درجة

الحرية

الحسابي

مدي مواكبة مناهج التعليم المحاسيييبي الحالية

174

2.75

في الجامعات الليبية لمتطلبات سوق العمل.

المتوسط

ا نحراف

قيمة اختبار
()T

معنوية اختبار
()T

0.742

-4.97

0.999

المعياري

بةالاجرع إلى الجةدول رقم ( )11للحظ أن قيمة اختبةار ( )Tالخةاصة ة ة ة ة ة ة ة بةاختبةار مةدى مراكبة منةاهج
التعليم المحاسب الحالي ف الجامعات الليبي لمتيلبات سرق العمت وسةةةةةةةةاوي ( )-4.97ومسترى الدالل
وسة ةةاوي ( )0.999وه أكبا من ( )0.05مما يعن عدم رفض الفاضة ةةي الصة ةةفاه  ،وبالتال يمكن القرل

بأن مناهج التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب الحالي ف الجامعات الليبي ال ولراكب متيلبات سة ة ة ة ة ة ةةرق العمت ف البيئ
المحلي .

الفرضيييية الخامسييية (الصيييفرية) :ال ولرجد فاوق معنره ذات دالل إحصة ةةائي بين مترسة ةةط إجابات الفئات
األربع ف درج المرافق على أن مناهج التعليم المحاس ة ة ة ةةب بالجامعات الليبي ال ولراكب متيلبات س ة ة ة ةةرق

العمت ف البيئ المحلي وف الصة ةةف (عضة ةةر هيئ ودرهس ،طلب الماجسة ةةتيا والدكترراه محاسة ةةب  ،خاهج
أقسام المحاسب  ،مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام).

الفرضييية الخامسيية (البديلة) :ولرجد فاوق معنره ذات دالل إحصةةائي بين مترسةةط إجابات الفئات األربع
ف درج المرافق على أن مناهج التعليم المحاس ةةب بالجامعات الليبي ال ولراكب متيلبات س ةةرق العمت ف

البيئ المحلي وف الصة ة ة ةةف (عضة ة ة ةةر هيئ ودرهس ،طلب الماجسة ة ة ةةتيا والدكترراه محاسة ة ة ةةب  ،خاهجر أقسة ة ة ةةام
المحاسب  ،مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام).

الجدول رقم ( )12نتائج اختبار تحليل التباين اىحادي لدراسة الفروق بين الفئات اىربعة
مجمو

مصدر ا ختالف

درجة الحرية

بين الفئات اىربعة

3

0.175

الخطأ التجريبي

171

6.502

المجمو الكلي

174

6.677

متوسط مجمو

المربعات

المربعات
0.058
0.038

قيمة اختبار ()F
1.526

مستوي
الد لة

0.210

يتبين من الجدول رقم ( )12أن قيم اختبار ( )Fالخاص ة ة باختبار الفاوق بين مترسة ةةط إجابات الفئات

األربع ف درج المرافق على أن مناهج التعليم المحاس ة ة ة ة ةةب بالجامعات الليبي الولراكب متيلبات س ة ة ة ة ةةرق

العمت وسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاوي ( )1.526بمسترى دالل بلغ ( )0.210وه أكبا من ( )0.05مما يعن عدم رفض
الفاض ة ةةي الص ة ةةفاه  ،وبالتال ليمكن القرل بأ ه ال ولرجد فاوق معنره ذات دالل إحص ة ةةائي بين مترس ة ةةط
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إجابات الفئات األربع المشة ة ة ة ةةارك ف الد ارس ة ة ة ة ة ف

درج المرافق على أن مناهج التعليم المحاسة ة ة ة ةةب

بالجامعات الليبي ال ولراكب متيلبات سرق العمت ف البيئ المحلي .

 .11النتائج والتوصيات
 1.11نتائج الدراسة

 .1مناهج التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي ييا كاوي لتزوهد خاهج المحاسة ة ة ة ة ة ةةب بالمعارف

المحاسبي الت لولب احتياجات سرق العمت ،فه مناهج قديم وبحاج إلى وحديث مستما.
 .2منةةاهج التعليم المحةةاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجةةامعةةات الليبي ة بحةةاج ة إلى طا مراد عملي ة أكثا مع (وةةدرهةةب
ميدا ).

 .3ال ولراكب المقارات الد ارس ة ة ة ة ةةي ف مناهج التعليم المحاس ة ة ة ة ةةب الحالي ف الجامعات الليبي التيررات
العالمي ف مهن المحاسب وممارساوها.
 .4هنا وكاار ال داع له لبعض المراضيع والمفادات ف مراد محاسبي مختلف .

 .5ليمكن ويرها التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجامعات الليبي بااللتزام بتيبي معاييا التعليم المحاسة ة ة ة ة ة ةةب
الدولي .

 .6ضة ة ةةاورة وعليم طالب المحاسة ة ةةب مهارات الخباة العملي من خلل الزهارات الميدا ي وربيها بالعملي
التعليمي  ،حتى يكرن لديه القدرة على حت المشاكت العملي الت وخص البيئ الليبي .

 .7ضة ة ة ة ة ة ةةاورة وزوهد با امج التعليم المحةاسة ة ة ة ة ة ةةب ف الجةامعةات الليبية بالمعاف بتكنرلرجيا المعلرمات
واختصاصاوها ليتمكن اليالب من ورظيفها لحت المشاكت المحاسبي المعاصاة.

 .8ضة ةةاورة ونمي المهارات الفني والرظيفي لدى طالب المحاسة ةةب من خلل القدرة على القياس والتقييم
وكتاب التقارها.

 .9عدم وجرد وعاون بين منظمات األعمال والجامعات الليبي ف مجال ودرهب طلب المحاسب .

 .10ضعف التعاون بين قاب المحاسبين الليبيين والجامعات الليبي ف مجال ودرهب خاهج المحاسب .
 .11واكيز الجامعات الليبي على الجا ب النظاي أكثا من الجا ب التيبيق ف ودرهس مراد المحاسب .
 .12التعليم المحاسب الحال ف الجامعات الليبي ال ليراكب متيلبات سرق العمت ف البيئ المحلي .
 .13يتفاجئ خاهج المحاسةةب بفجرة كبياة بين ما درسةةه من مناهج التعليم المحاسةةب ف الجامعات الليبي
وبين الراقع العمل ف السرق المحل الليب .

 .14حاج سة ة ة ة ةةرق العمت الليب إلى ويبيقات محاسة ة ة ة ةةبي لولب كاف متيلبات المسة ة ة ة ةةتفيدين من الخدمات
المحاسبي .
 .15متيلبات سرق العمت الليبي وفرق إمكا يات الخاهج المعاوي .
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 .16ال ولرجد فاوق معنره ذات دالل إحصائي بين مترسط إجابات الفئات األربع المشارك ف الدراس
على درج المرافق بأن مناهج التعليم المحاسةةب بالجامعات الليبي ال ولراكب متيلبات سةةرق العمت
ف البيئ المحلي .

 2.11توصيات الدراسة

 .1ضةةاورة ربط المراد المحاسةةبي النظاه براقع سةةرق العمت ،حتى ال وتكرن لدى خاهج المحاسةةب فجرة
كبياة بين ما درسه من مناهج التعليم المحاسب وبين الراقع العمل ف السرق المحل الليب .

 .2وقتا الد ارس ة اسةةتخدام معاييا التعليم المحاسةةب الدولي ماجعي أسةةاسةةي عند إعداد مناهج جديدة
للتعليم المحاسبى ف الجامعات الليبي  ،أو ويرها المناهج المحاسبي القائم .

 .3خل وعاون بين منظمات األعمال والجامعات وذلك بترجيه مش ة ة ة ةةارهع التخاج ليلب المحاس ة ة ة ةةب حر

المش ة ة ة ة ة ة ةةاكةةت العملي ة الفعلي ة الت وتعاو لهةةا ولةةك المنظمةةات ،ووقةةديم الحلرل لهةةا من خلل تةةائج
البحرث العلمي  ،مما ليسة ة ةةاعد خاهج المحاسة ة ةةب على اكتسة ة ةةا

مهارات البحث والتيرها ،ومهارات

حت المشكلت المحاسبي .

 .4ضاورة التعاون بين قاب المحاسبين الليبيين والجامعات الليبي ف مجال ودرهب خاهج المحاسب ،
من خلل االوصة ة ة ة ة ة ةةال بالرحدات االقتصة ة ة ة ة ة ةةادي المختلف والزهارات الميدا ي لها للرقرف على الراقع

العمل ف وقديم خدماوها.

 .5ص ةةياي المناهج المحاس ةةبي بما يكفت ومكين اليالب من ممارسة ة التحليت والتعليم الذاو  ،والعمت
على إدخال المهارات والكفاءات الميلرب لتلئم احتياجات المهن  ،كالمهارات السةةلركي وأخلقيات

المهن  ،والقدرة على محاكاة السرق ،ومهارات االوصال ،ومهارة الالب ف التعلم ،ويياها.

 .6إدخال التقنيات والمعلرمات الحديث ف مناهج التعليم المحاسة ةةب بالمااحت الجامعي  ،بحيث يشة ةةمت
أيضا ودرهب أساوذة المحاسب على استخدام الحاسر والتقنيات الحديث .

 3.11دراسات مستقبلية ُمقترحة
 البحث ف أسةةبا

عدم األخد بنتائج وورصةةيات الد ارسةةات السةةابق عن التعليم المحاسةةب ف البيئ

الليبي واالستفادة منها ف ويرها مناهج التعليم المحاسب ف الجامعات الليبي .

 البحث ف أس ةةبا

عدم وحديث دليت مناهج كليات االقتص ةةاد (قس ةةم المحاس ةةب ) الص ةةادر ف س ةةن

( )2009إلى حد اآلن ( )2021دراس ا تقادي (الباحث ف طرر القيام بهذه الدراس ).
المراجع
المراجع العربية
محمود ،أسامة عبد اللطيف ،خداش ،حسام الدين ،ونصار ،محمود .)2015( .دور التعليم المحاسبي في ترسيخ الممارسات األخالقية
لمهنة المحاسبة والتدقيق والحد من الفساد :دراسة تطبيقية على الجامعات األردنية.3 .
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الفاتح ،األمين الفكي .)2014( .صور مقترح لتطبيق معايير التعلم المحاسبي ودورها في ضبط جودة مناهج المحاسبة في الجامعات
السعودية ، .المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،المجلد ( )7العدد ( ،)16المملكة العربية السعودية.

الكيالني ،عبد الكريم الكيالني .)2000( .التعليم المحاسبي وعالقته بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في ليبيا .مجلة البحوث
االقتصادية ،مركز البحوث االقتصادية للنشر ،المجلد ( ،)11العددين ( ،)1،2بنغازي ،ليبيا.
عاشور ،بشير محمد .)2004( .مدى مواكبة مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا لمتطلبات إعادة هيكلة االقتصاد .ورقة مقدمة
للمشاركة ضمن بحوث مؤتمر الخصخصة في االقتصاد الليبي ،الجزء الثاني .بنغازي ،ليبيا :مركز البحوث االقتصادية
للنشر.

الربيعي ،جبار جاسم .)2007( .عوامل بناء المهارات المحاسبية التقنية لطلبة هيئة التعليم التقني .مجلة التقني للنشر ،المجلد (،)20
العدد (.)2
خداش ،حسام الدين ،والقواسمي ،حاتم .)2015( .توافق مخرجات التعليم المحاسبي مع متطلبات الممارسة المهنية وفق حاجات
السوق والمعايير الدولية للتعليم  .بحث مقدم للملتقي السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي .المنامة ،البحرين.
أحمد ،خالد البشير ،والشريف ،محمد الطيب .)2020( .التحديات التي تواجه تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني في الجامعات الليبية
في ظل جائحة كورونا (جامعتي :الزاوية وصبراتة إنموذ ًجا)  .المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول حول :جائحة
كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط ،المنعقد في  15-14نوفمبر  ،2020ص ص -217
 ،436صبراتة ،ليبيا.
درويش ،عمار .)2016( .متطلبات تحسين جودة التعليم المحاسبي في الجزائر (دراسة قياسية) ،مجلة المالية واألسواق للنشر ،ص
ص .292 - 270
إبراهيم ،رقية عبد هللا .)2016( .مدى إستجابة المقرارات المحاسبية في جامعة بىغازي للتطورات العلمية والمهنية .بنغازي ،ليبيا:
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد ،جامعة بنغازي.

بوفارس ،رندة عطية )2007( .التعليم المحاسبي المهني بين الواقع و ُسبل التطوير .المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في
ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره ،يومي  .2007/3/27-26طرابلس ،ليبيا :أكاديمية الدراسات العليا.
بن غربية ،سالم محمد .)2005( .تطور بيئة العمل المحاسبي وإمكانية االستفادة من نتائج الجهود السابقة في تطوير البيئة الوطنية
للمحاسبة .مجلة البحوث االقتصادية ،مركز بحوث العلوم االقتصادية للنشر ،المجلد ( ،)6العدد ( ،)2بنغازي ليبيا.
خالط ،صالح ،المشاط ،عادل ،وموسى ،فتحي .)2007( .تقييم مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية من وجهة نظر خريجي
أقسام المحاسبة .المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي واقعه وإمكانيات تطويره (صفحة  .)4طرابلس ،ليبيا:
أكاديمية الدراسات العليا.
مامي ،طارق المهدي ،وميرة ،عبد الحفيظ فرج ،)2013( .دور المناهج المحاسبية في تطوير ممارسة مهنمة المحاسبة :دراسة
تطبيقية بجامعة الزاوية .ورقة عمل ضمن البحوث المشاركة في مؤتمر واقع مهنة المحاسبة في ليبيا ،خالل الفترة -27
 .2013/2 /28طرابلس :أكاديمية الدراسات العليا.

أبو غزالة ،طالل .)1993( .التعليم المحاسبي في الوطن العربي .مجلة المحاسب القانوني العربي ،العدد ( ،) 78أيار-حزيران،
عمان ،األردن.
التائب ،عادل عبد السالم .)2014( .كفاءة مخرجات التعليم المحاسبي في الوفاء بمتطلبات العمل المصرفي وسبل وتطويرها وفق
آراء األكاديميين والمهنيين .مؤتمر تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص ،للفترة من  4-28إلى
 .2014 / 5-1المملكة األردنية الهاشمية.

801

مجلة دراسات االقتصاد واألعمال ،إصدار خاص بالمؤتمر الدولي لمخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبي

مصلي ،عبد الحكيم محمد( .كانون أول  )2019التعليم المحاسبي في ليبيا وتحديات سوق العمل .رماح للبحوث والدراسات ،العدد
(.)38
فرج ،عبد النبي محمد ،والحضيري ،مصطفى مصباح .)2009( .مخرجات التعليم المحاسبي ومتطلبات سوق العمل ،دراسة تطبيقية
في البيئة الليبية .مجلة جامعة الجبل الغربي ،العدد ( ،)6غريان ،ليبيا.

الحوات ،علي ،وآخرون .)2005( .مسيرة التعليم العالي في ليبيا :إنجازات وطموحات . ،النقابة العامة ألعضاء هيئة التدريس
الجامعي ،جامعة طرابلس ،طرابلس ،ليبيا.
عمامرة ،ياسمينة .)2019( .متطلبات تحسين جودة التعليم المحاسبي في الجامعة الجزائرية وفق المعايير الدولية دراسة قياسية.
المجلة الجزائرية للموارد البشرية ،المجلد ( ، )3العدد ( ،)1الجزائر.
سمهود ،فتحي المبروك .)2013( .مدى مالءمة مخرجات التعليم المحاسبي لمتطلبات سوق العمل :دراسة ميدانية في البيئة الليبية.

ورقة عمل مقدمة ضمن البحوث المشاركة في مؤتمر واقع مهنة المحاسبة في ليبيا ،خالل الفترة .2/2013 /28-27
طرابلس ،ليبيا :أكاديمية الدراسات العليا.

الباروني ،محمد أبو القاسم .)2008( .دور مخرجات التعليم المحاسبي في التنمية االقتصادية .مجلة الجامعي الصادرة عن النقابة
العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي.
زكري ،محمد أبو القاسم .)2013( .التحديات والمشاكل المعاصرة التي تواجه الجودة الشاملة للتعليم المحاسبي في ليبيا .المؤتمر
السنوي الخامس للمىظمة العربية لضماف الجودة في التعليم 13-12 ،ديبسمبر ( ،2013الصفحات  .)26-1تونس.
الشريف ،محمد الطيب ،وأحمد ،خالد البشير( .الجزء ( )1مارس  ،)2020معايير التعليم المحاسبي الدولية ودورها في ضبظ جودة
مناهج المحاسبة في ليبيا .،كتاب أعمال المؤتمر العلمي الدولي بتوزر الجمهورية التونسية ،للفقترة  16-15ديسمبر 2019
(الصفحات  .)127-97توزر ،الجمهورية التونسية :منشورات مخبر الدراسات االجتماعية والنفسية واألنثروبولوجية.
الصقع ،محمد سالم ،)2014( .تطوير برنامج التعليم المحاسبي للرفع من كفاءة مخرجاته تلبية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نطر
أعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام المحاسبة .مؤتمر تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص،
للفترة من  4-28إلى  .2014 / 5-1المملكة األردنية الهاشمية .

حسان ،محمد صبحي .)2018( .مدى توافق التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العمل دراسة ميدانية على المؤسسات والجمعيات
األهلية في قطاع غزة .عزة ،فلسطين :رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية.
أحمد ،محمد فتح اإلله .)2016( .مدى التوافق بين التعليم المحاسبي في الجامعات السودانية ومتطلبات بيئة األعمال المعاصر
واالتحاد الدولي للمحاسبين من وجهة نظر أرباب العمل وأعضاء هيئة التدريس .المجلة العربية لضمان جودة التعليم
العالي ،المجلد ( ،)9العدد ( ،)23الخرطوم ،السودان.

الفطيمي ،محمد مفتاح .)2010( .دور التعليم المحاسبي في صقل الخريجين بالمهارات الالزمة لسوق العمل .المؤتمر العربي حول
التعليم العالي وسوق العمل ،خالل الفترة .2010 /4 /14-13
المقلة ،محمود عاشور ،ولربش ،منصور محمد( .يونيو  .)2016التحديات والمشاكل التي تواجه برنامج الدراسات العليا في مجال
المحاسبة بالجامعات الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .مجلة العلوم االقتصادية والسياسية ،كلية االقتصاد
والتجارة ،الجامعة األسمرية اإلسالمية ،العدد ( ،)7زليتن ،ليبيا ،ص .355
تنتوش ،محمود قاسم ،وتنتوش ،طارق محمود .)2007( .متطلبات مهنة المحاسبة والحاجة إلى تعليم محاسبي ثنائي التركيب.
المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره ،يومي  ،2007 / 3 / 27-26أكاديمية
الدراسات العليا ،طرابلس ،ليبيا.

802

مجلة دراسات االقتصاد واألعمال ،إصدار خاص بالمؤتمر الدولي لمخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبي

محمود ،مصطفى بكار .)2007( .نظام التعليم المحاسبي ورأس المال المعرفي ودورهما في تحقيق التنمية االقتصادية ، .المؤتمر
العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وإمكانيات تطويره ،يومي  ،2007 / 3 / 27-26أكاديمية الدراسات
العليا ،طرابلس ،ليبيا.
أبو غالية ،مفتاح سالم ،العبيدي ،أحمد يوسف ،والفرجاني ،منصور محمد .)2017( .معوقات تطوير التعليم المحاسبي بالجامعات
الليبية .مجلة العلوم االقتصادية والسياسية ،العدد ( ،)10كلية االقتصاد والتجارة  ،جامعة المرقب ،الخمس ،ليبيا ،ص ص
.156 -112
حجازي ،منتصر أحمد ،أبو ريحان ،غادة إياد ،وسعيد ،نسمة سيد( .يونيو  ،)2021دور التعليم المحاسبي في تنمية المهارات
المحاسبية لطالب كلية فلسطين التقنية دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة .مجلة دراسات
االقتصاد واألعمال ،المجلد ( ،)8العدد (. )1
إشميلة ،ميالد رجب ،والطرلي ،محمد مفتاح .)2013( .مدى التوافق بين مناهج التعليم المحاسبي ومتطلبات سوق العمل من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس وخريجي أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية .مجلة العلوم االقتصادية والسياسية ،كلية االقتصا
والتجارة  ،جامعة المرقب ،الخمس ،ليبيا ،العدد ( ،)1ص ص .292-254
أبو بكر ،نجوي محمد .)2021( .مدى توافق التعليم المحاسبي في الجامعات السعودية مع متطلبات سوق العمل (في ضوء رؤية
المملكة العربية السعودية  . )2030مجلة الفكر المحاسبي ،المجلد ( ،)25العدد ( ،)2كلية التجارة ،جامعة عين شمس،
القاهرة ،مصر.
العزاوي ،ندى سليمان ،العنبكي ،أحمد طاهر ،ومحمد ،سناء جاسم( .أبريل  .)2018تطوير مخرجات التعليم المحاسبي في العراق
See discussions, stats, andبما يتالئم مع متطلبات سوق العمل من خالل تبني المعايير الدولية للتعليم المحاسبي.
author profiles for this publication at:
 ،ص ص https://www.researchgate.net/publication/332440837. 31 - 1

أمين ،هناء محمد .)2012( .التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل :تجربة سلطنة عمان .المؤتمر الخامس :التحوالت الديموغرافية
وسوق العمل الخليجي .مسقط :الجمعية االقتصادية العُمانية.
المراجع االنجليزية
Ahmed ،Geo. .)2005( Changes, problems and challenges of accounting education in Libya .
Accounting Education, Vol.(3), No.(13).
Boadu Ayeboafo. .)2012( The Role of Accounting Educators in Bridging the Gap between Accounting
Theory and Accounting Practice. Research Journal of Finance and Accounting, Vol (3), No
(10). www.iiste.org, ISSN-2222 - 1697(Paper)ISSN 2222-2847(Onlin).
Corte ،Martinez. .)2014( Accounting Training Received İn College Vs. Labor Market Demands: The
Case of Mexico. The New Educational Review, 35 (2).181-168 ،
IAESB. .)2012( Proposed Initial Profession Development- Technical Competence. International
Accounting Education Standards Board.
Nassar ،AL-Khadash ،Mahid. .)2013( Accounting Education and Accountancy Profession in Jordan:
The Current Status and the Processes of Improvement. " Research Journal of Finance and
Accounting, Vol.4, No.11107-119

803

