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     ملخصال
بت ويرهاها المحاسةةب  التعليمواقع مناهج لبيان  هذه الدراسةة  هدفت         حتى  ف  الجامعات الليبي ، وسةةل

بمناهج  االهتمام أهمي  ، وومثلت أهمي  الدراس  ف ستماارسرق العمت المتغياة والمتجددة با راكب متيلباتول 
 اأكاديمي   وأهيًل  مؤهل  محاسةةةةةبي  كرادر لترفيا ؛ووحديثها باسةةةةةتماار الليبي  الجامعات ف  المحاسةةةةةب  التعليم
 ينعكس مما العمت، سةةةةةةةةةةةرق  متيلباتومراكب   ،واالجتماعي  االقتصةةةةةةةةةةةادي  التنمي  حتياجاتا لمراجه  امهني  
 .الليبي  الدول  ف  المختلف  االقتصادي  القياعات عمرم ف  المال  األداء ويرها على إيجابًيا

رئيسةةةةةة  لجمع  أداةً  سةةةةةةتبا  باالعتماد على أسةةةةةةلر  اال المنهج الرصةةةةةةف  التحليل ، اسةةةةةةتخداموم وقد 
 أربع فئاتمن  مكر   منتظم  ، حيث وم استيلع رأي عين  عشرائي وهدوًها البيا ات، ووم ورزهعها إلكتاو ًيا
قًعا، وويرهًاا(، ولها علق  بالمتيلبات الت  يفاضها سرق العمت ف  البيئ  الها علق  بالتعليم المحاسب  )و 

 ،الجامعات الليبي ف   المحاسةةب )أعضةةاء هيئ  التدرهس  :ه  الليبي  من خلل الراقع العمل ، وهذه الفئات
بسرق أقسام المحاسب ، ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام  جرهوخصص محاسب ، خا  الدراسات العلياطلب  
  (.العمت

 التعليم المحاسةةةةةةةةةب  ف  الجامعات الليبي مناهج أن : وقد ورصةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةة  إلى عدة  تائج أهمها
 النظاي  الجا ب على الليبي  الجامعات واكيز، و سةةتماارالمتغياة والمتجددة با سةةرق العمتالولراكب متيلبات 

المراد المحاسةةبي   ربط ضةةاورةب الدراسةة  وقد أوصةةت .المحاسةةب  مراد ودرهس ف  التيبيق  الجا ب من أكثا
 .الليبي  الجامعات ف  المحاسب  لتعليمالدولي  ل معايياالب لتزاماال، وضاورة تسرق العم براقع النظاه 
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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. 

 مقدمةال .1
قدمه من وذلك لما ول ، واالجتماعي  ف  الدول هامًا ف  التنمي  االقتصةةةةةةةةةةةةادي   دوراً  ولعب المحاسةةةةةةةةةةةةب 

مسةةةةةةةةةةتخدمين كا ت للأووقييم األداء سةةةةةةةةةةراء  ،وخاذ القااراتاسةةةةةةةةةةتخدم أليااو التخييط والاقاب  و معلرمات ول 
عتبا ف  دوران عملي  االقتصةةةةاد حيث ول  ارئيسةةةةً  اعنصةةةةاً   مهن  المحاسةةةةب عتباول كما  ،للخارجيين مأ الداخليين

من أهم مدخلت القاارات االستثماره  باعتبارها عاكس  للرضع المال  للمشاوع مخاجات النظام المحاسب  
 وونسةةةةي  كامتسةةةةس ومعاييا محاسةةةةبي ، وهذا يتيلب أن يكرن هنا  وومبني  على أل  ،بكت شةةةةفاوي  ووضةةةةر 

حتى يستييع كت واحد منهما وقديم المهم  الميلرب  منه  (،مهن  المحاسب  والتعليم المحاسب )من  بين كت  
لب  ومخاجات وعليمي  محددة ول  ،واضةةح  اوهجب أن يكرن لنظام التعليم المحاسةةب  أهدافً  ،ناسةةببالشةةكت المل 
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 وف  متيلبات العصا الحال  ممارس  مهن  المحاسب المتخصصين ف  مجال من العمت  احتياجات سرق 
 .(2015)محمرد وآخاون، 

و تيج   ،ف  مختلف النراح  المتعلق  بحياة اإل سان هائل  بتغياات الحال  العصا بدايات اوسمت 
 إحداث إلى ذلك أدىو  ،الحديث  بيئ  األعمال ف  العالم مما أثا ف  متلحق ويررات سةةةةةاهع  و حدثت لذلك 

العلرم  إحدىمجال علم المحاسةةةةةةةةةةب  الت  من بينها  ،وغياات جدره  ف  مختلف مجاالت الحياة المعاصةةةةةةةةةةاة
 واالجتماعي ، والقا ر ي ، والسةةةةةياسةةةةةي ، )االقتصةةةةةادي ، البيئ  الكبيا بعرامت بتأثاها وتسةةةةةم الت  االجتماعي 
وسةةةةةةةةةةةةةةتجيةب مهنة  المحةاسةةةةةةةةةةةةةةبة  لمتيلبةات بيئة  العمةت المتغياة، ووتكي  مع ولك  أن يجةب، ووالتكنرلرجي (

ه   فسةةةها مدخلت وعناصةةةا العمت  ليم العال التع مؤسةةةسةةةات، فمخاجات والمتسةةةارع التيررات المسةةةتماة 
  لمختلف .اف  القياعات االقتصادي  

المحاسب   التعليم ف  واضح بشكت ينعكس أن ما سب  ذكاه يجب أن وجدر اإلشارة إليه هنا ومما
 يللب  المحاسةةةةةةةب ، ومتيلبات البيئ  االقتصةةةةةةةادي  بشةةةةةةةكت عام، وبما مهن  لملسةةةةةةةاياة التغياات الحاصةةةةةةةل  ف 

التعليم  و ظًاا ألهمي المحاسةةةةةةب ،  التعليم اجاتخلم الائيسةةةةةة  الحاضةةةةةةن  يلعد العمت الذي سةةةةةةرق  متيلبات
 ،(IFAC) للمحاسةةةبين  ت المهني  وأبازها االوحاد الدولدعت العديد من المنظما ف  العالم فقد المحاسةةةب 

اكز على إكسةةةةةةةا  اليالب الجامع  القدرات صةةةةةةةياي  سةةةةةةةياسةةةةةةةات وأسةةةةةةةاليب وعليمي  حديث  ول إلى ضةةةةةةةاورة 
و تيج  لذلك صةةدرت  ،تهاومراكب هاووبني بتكاري نم  لديه التفكيا التحليل  واالوول  ،والمهارات المهني  اللزم 

لتعليم لمناهج ا بمثاب  ويرها بتيبيقها لتزاماييا يلعتبا اال( معثما ي معاييا التعليم المحاسةةةةةةةةةةةب  الدولي  ف  )
 .  الجامع  المحاسب 

ا ال يؤهت اليالب أن األسةةةلر  التقليدي المتبع حاليً إلى  (Nassar et al., 2013) أشةةةار وف  هذا الصةةةدد
 ااعتباره مفهرمً قتدار، كما أن هذا األسلر  ال يأخذ ف  اب مارس مهن  المحاسب الجامع  بالقدر الميلر  ليل 

، بمعنى أن  (Transferable Skills)المهارات القابل  للنقت هر مفهرم ف  األوساط التعليمي  ا شاع حديثً 
 تقاله إلى ماحل  افيد مكتسبها عند مكن أن ول المهارات الت  يتم ويرهاها خلل المااحت التعليمي  المختلف ، يل 

 ف  ويرها مهن  المحاسب . اهامً  ادورً ن جردة التعليم المحاسب  ولعب وعليه فإ ،الترظي 
 ف  المحاسب  التعليم مناهج واقعلعاو  جاءت فكاة الدراس  الحالي  ورضيحهومن خلل ما سب  

بةةت ويرهاهةةالجةةامعةةات الليبيةة ، والبحةةث ف   يررة المتغياة والمت متيلبةةات سةةةةةةةةةةةةةةرق العمةةت راكةةبا حتى ول سةةةةةةةةةةةةةةل
  التعليم المحاسب . مناهج عائًقا أمام عملي  ويرها الت  وقف تحدياتالرقرف على أهم الباستماار، مع 

 الدراسات السابقة .2
ومدى  التعليم المحاسب ن بالمهتمر  ن سات السابق  الت  قام بها الباحثر الدراو  األبحاث العديد من توناول

من ولك  بعض عاوم سةةيت، وف  الجزء التال  ف لمختو  عديدة اح ر   نمورافقه مع متيلبات سةةرق العمت 
  :بالدراس  الحالي  كما يأو العلق  ذات الدراسات
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أن  اتهأظمت، و الع رق سةةو  العال م يلالتع نبي ماوناولت المراءم   (2012)أمين،  دراسةة  أن مثلً  فنجد
 سرق  ف  همدمج يصعب مما نالعشاهو  احدر الن القا  تاار هبم افعيل  لما نالخاهجي افتقار ف  نيكملت الخ
 إيجاد ف  دةهجا العال  ميلالتع مؤسةةةةسةةةةات متوع أنب ، وأوصةةةةت الدراسةةةة الخاص القياع خاصةةةة و  متالع

 رق سةةةةةةو  ميلالتع نبي العلق ول وتنا الت  مي لالع األبحاث وشةةةةةةجيعالمهارات، و  ذهه لتعزهزبت السةةةةةةل  تأفضةةةةةة
 .العمت

 ف  المحاسةةةةب  أسةةةةاوذة اهيلع اكزيل  نأ يجب الت  رر باألم (Ayeboafo, 2012) هتمت دراسةةةة بينما ا 
وجرد  إلىمت، وقد خلصت الدراس  الع رق لس نزههجا نخاهجي إل تاج بجمهرره  يا ا يمي لالتع المؤسسات

 مناهج التعليم، وأن )سةةةرق العمت( العملي  لممارسةةة وا ()ما يلدرس ف  الجامعات المحاسةةةب   ظاه  نبي ةر فج
 ل مزهد من االهتمام والعناي . بحاج  إلى بذ المحاسب 
 ف  المرجردة االختلفات وحليت (Corte & Martinez, 2014) دراسةةةة  وناولت فسةةةةه المسةةةةار  وف 

بالمكسيك ليل  المحاسب  من  الجامعات وقدمها الت  على الكفاءات التدرهب بين المحاسب  مجال العمت
العمت المتمثل  ف  )المعاف ، المهارات، والقيم(،  بسةةةةرق  المتعلق  وبين المتيلبات خلل التعليم المحاسةةةةب ،

الذين  المحاسةةةةبرن  ولقاه الذي الكفاءات ودرهب بين االختلف من ةكبيا  درج  وقد أظهات النتائج أن هنا 
 .العمت لسرق  الحالي  وبين المتيلبات المكسيكي  الجامعات من حديًثا وخاجرا

مدى قدرة التعليم المحاسب  بالجامعات السردا ي  على  معاف  إلى فقد هدفت (2016)أحمد،  أما دراس 
 واستااويجي  التعليم المحاسب  مخاجات بين التراف  مدى وبيان المعاصاة، األعمال بيئ  بمتيلبات الرفاء
تبا   اسةة مالدراسةة  المنهج الرصةةف ، ووم وصةةمياعتمدت و  للمحاسةةبين، الدول  للوحاد المهن  للتأهيت التعليم

 لب ول  الجامعات السةةردا ي  ف  المحاسةةب  التعليم مناهج إلى عدة  تائج أهمها: أن لهذا الغاو، وورصةةلت
 مناهج بين وجرد بعض أوجه القصةةةةرر ف  التراف األعمال الحالي ، مع  قياع بيئ  احتياجات ما إلى حد
 الدول  للوحاد المهن  للتأهيت التعليم السةةةةةردا ي  ومتيلبات اسةةةةةتااويجي  الجامعات ف  المحاسةةةةةب  التعليم

 للمحاسبين. 
 مع المحاسةةةةب  ميلالتع  افر و ىمد ىلع فلتعا ا إلى (2018)حسةةةةان،  دراسةةةة هدفت  ف  ذات السةةةةياقو 
 ف  ي هلاأل الجمعياتو المؤسسات  ف عمت ال صحا وأ نالمحاسبي  ظا ت، من وجه العمرق س باتلمتي
 التدرهسق طا و  سةةةةةةاليبأ إن إلى تلصةةةةةةر و، و  ليلالتح صةةةةةةف ر ال جهالمن سةةةةةة االدر  وبعتإ قد، و يزة قياع
 .والمهني  لسرق العمت مي لالع باتلالمتي مع ىلتتماش لتحديث بحاج 
 ياورف ف  المحاسب  العال  التعليم مؤسسات ي مهأ  بيان (2019)ياسمين ،  دراس وناولت  الملقابتوف  
 وحديات مراجه  من مكنهمول  بكفاءات ، وذلكمراكب  ويررات سةةةةرق العمت على قادرهن ينمهني ينمحاسةةةةب
 الاكن عتباالجامع  يل  التعليم ولعت االسةةةةةةةتثنائي ، المشةةةةةةةكلت ومعالج  األعمال بيئ  ف  السةةةةةةةاهع ياالتغ

 نىعول  الت  التخصةةةةصةةةةات وفتح اليلب  وكرهن خلل من وهذا العمت، سةةةةرق  بمتيلبات للرفاء األسةةةةاسةةةة 
 ضةةةةاورة هنا  أن لىإ ت الدراسةةةة وورصةةةةل، والمالي  المحاسةةةةبي  العلرم فاوع ف  مختلف والتأهيت بالتكرهن
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 (IFAC) ورصةةةياتمع للتراف   مضةةةامينه وويرها الجزائا، ف  المحاسةةةب  التعليم باامج ف  النظا إلعادة
 مهن  عالم دخرل ياويسةةةةة إلى باإلضةةةةةاف  ،جديدة وخصةةةةةصةةةةةات بإ شةةةةةاء المحاسةةةةةب  التعليم ثقاف  وورسةةةةةيع
 .ويبيقها تيفعوو المهن  ميتنظل واضح  ينقرا  صدارإب المحاسب 

اف على العلق  التع إلى (2021)أبربكا،  سةةةةةةةةةةة ادر  دفته وبنتائج مغاياة لنتائج الدراسةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةابق 
  ظا ج و  نم متالعرق سةةةة باتلمتي مع هافقر وو  دي ر السةةةةع بالجامعات المحاسةةةةب  ميلالتعن بياإلحصةةةةائي  
(، وقد وم 2030 ك لالمم رؤه ) ءر ضةةةة ف  دي ر السةةةةع العابي  ك لبالمم متالع ربا وأ التدرهس يئ ه أعضةةةةاء

 ذات علق  در جالمنهجين الرصةةةةةةةةف  التحليل ، والتارهخ ، وورصةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةة  إلى  تيج  مفادها و وباع ا
 ظا  ج و  نم متالعرق س باتلمتي مع هافقر وو  دي ر السع بالجامعات المحاسب  ميلالتعن بي إحصائي  دالل 

(، وإن التعليم المحاسةةةةب  ف  ولك الجامعات 2030 العابي  السةةةةعردي  ك لالمم رؤه  ءر ضةةةة ف ) أفااد العين 
  مت.الع رق س باتلمتي مع  افر وت الت  تاالقدر رف و بالمعاه لصقو  اليالب قدرة هار وي ف  همسيل 

 بكلي  والعمل  األكاديم  التأهيت دور ورضةةةةةةةةةةةةةيح (2021)حجازي وآخاون ،  وأخيًاا وناولت دراسةةةةةةةةةةةةة 
سةةةةةلر  أ اسةةةةةتخدامواألخلقي ، ولتحقي  ذلك وم  المهني  طلب  المحاسةةةةة  مهارات ونمي  ف  التقني  فلسةةةةةيين

 فلسيين كلي  ف  والعمل  التأهيت األكاديم  أن اإلستبا   كأداة رئيس  لجمع البيا ات، وقد أظهات النتائج
 مترفاة. لليالب المهني  مسترى الممارسات أن كما أظهات كبيا، حد ىإل مترفا التقني 

 التعليق على الدراسات السابقة
الت  وناولت )التعليم المحاسةةب ( من جرا ب عدة مختلف ،  السةةابق  الزخم الكبيا للدراسةةات واألبحاث ريم

  تائج ولك الدراسةةةةةةةةةات عن إال أن الباحث الحظ أن 1سةةةةةةةةةراء ف  البيئ  الليبي  أو ف  البيئ  العابي  واألجنبي 
بسةةةةةةةرق العمت ومدى التراف  بينهما )ف  كت من الدول المتقدم  أو النامي ( على  التعليم المحاسةةةةةةةب علق  

أن مناهج التعليم المحاسب  ف  الجامعات يحتاج  ف   تائجها جميعها ، فقد ورصلتحد  سراء كا ت متقارب 
ثناء ست، باستمااروالمتيررة با إلى ويرها ووحديث مستما لك  يتماشى مع متيلبات سرق العمت المتجددة

دراسةةةةةت  )أبربكا، وحجازي وآخاون( الت  ورصةةةةةلتا إلى  تائج متغاياة ف  أن التعليم المحاسةةةةةب  متراف  مع 
ج  المحاسب ، وهلاجع الباحث السبب ف  ها مسترى من الممارسات المهني  لخا متيلبات سرق العمت وهرف  

هم بتيبي  معاييا التزاملممكن ( أي حديث  جًدا، فمن ا2021ذلك هر أن كلتا الدراسةةةةةةةةتين كا تا ف  سةةةةةةةةن  )
 . األخاى  ، أو يياها من األسبا عند وحديث المناهج الدراسي  المحاسبي  التعليم المحاسب  الدولي 

ف  التعليم المحاسةةةةةةةةب  الملتتبع للدراسةةةةةةةةات السةةةةةةةةابق  الت  وناولت ف ،ذلكسةةةةةةةةتثناء ليبيا من وهنا ال يلمكن ا
لم يتم ويرهاه، فمزال ملعظم أعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةة  التةةدرهس يعتمةةدون ف  إعيةةاء  لحظ أ ةةهيل  الجةةامعةةات الليبيةة 

                                                           
ليبي  فإ ه لا أما الدراسةةةات المتعلق  بالبيئ ، )العابي ، واألجنبي (البيئات األخاى  الدراسةةةات ف و  األبحاثب ات السةةةابق الدراسةةة وحليت ى الباحث ف إكتف 1

  سيتم عاضها ووحليلها عند الحديث عن واقع التعليم المحاسب  ف  البيئ  الليبي  منًعا للتكاار.
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يلااجع ف  ذلك  1(2009) سةةن  الصةةادر الليبي  بالجامعات كليات االقتصةةاد مناهج دليت علىالملحاضةةاات 
التعليم المحاسب  مناهج بحاث الخاص  بوعدد األريم ، (2020( مارس 1)الشاه  و أحمد، الجزء )دراس  

(، 2000مع متيلبات سةةرق العمت( منذ سةةن  ) ا، ومدى ورافقها)واقًعا، وويرهًاا، ومشةةاكت ووحديات وراجهه
إال أ ه لم يتم األخد بترصةةةةةةةةةةةةةيات ولك األبحاث والدراسةةةةةةةةةةةةةات حتى وقت إعداد هذه  2(2020وحتى سةةةةةةةةةةةةةن  )

 لمراكب  مخاجاوهوويرها  نالمحاسةةةةةةةةب  لتحسةةةةةةةةي ترالى عن التعليمالدراسةةةةةةةة ، فمازالت المؤوماات والندوات و
الشةةةةةةةةةأن  هذا ف  المبذول  البحثي  للجهرد واالجتماعي  ف  سةةةةةةةةةرق العمت، والمتتبع االقتصةةةةةةةةةادي  التيررات
 .الباحثين قبت باالهتمام من جديًاا الزال المحاسب  التعليم مرضرع أن يللحظ
بت  هذه جاءت فكاة لذلك التعليم المحاسةةةةب  حتى  مناهج جادة لتيرهاالدراسةةةة  لمراصةةةةل  البحث عن سةةةةل

ها لآراء عدة فئات  وسةةةةتقصةةةة  هذه الدراسةةةة  بأ ها ووتميز ،راكب متيلبات سةةةةرق العمت )المحلي ، والدولي (ول 
 وخصصوطلب  الماجستيا والدكترراه  هيئ  التدرهس المحاسب  الجامع ، علق  بالتعليم المحاسب  )أعضاء

 ،المحاسةةةةةةةب  العاملين بالرحدات االقتصةةةةةةةادي  بمدين  الزاوه ، ورؤسةةةةةةةاء األقسةةةةةةةامج  التعليم همحاسةةةةةةةب ، وخا 
( من ها فس الرحدات االقتصادي  بمدين  الزاوه ب التعليم المحاسب  نخاهجي مدياي اإلدارات المعنيين بقبرلو 

بت ويرهاه مناهج عدة محاور للدراسةةةةةةةةة  )واقع  معاييا بتيبي  االتعليم المحاسةةةةةةةةةب  بالجامعات الليبي ، وسةةةةةةةةةل
ليم التع مناهج التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  الدولي ، والمعرقات الت  يلمكن أن وراجه عملي  التيرها، ومدى مراكب 

   .(لمتيلبات سرق العمت ف  البيئ  الليبي  الجامع  المحاسب 

 دراسةمشكلة ال .3
ا، ومازال إلى وقت إعداد هذه الدراسةةةةةةةةةةةة  محط أ ظار الباحثين  المحاسةةةةةةةةةةةةب  التعليم ولقى اهتماًما خاصةةةةةةةةةةةةً
لمحاسةةةةب  ا، وهأو  ذلك االهتمام  ظًاا للروباط الرثي  بين التعليم والمنظمات المحاسةةةةبي  المهني  والمهتمين

 تمااهسإبالقيام  على قادرهن أكفاء مهنيين محاسبينحتاج ة وومهن  المحاسب  والمااجع ، حيث أن األخيا 
م من خلل القيام بالمسةةةةةةةؤوليات المللقاة على عاوقه العمت سةةةةةةةرق  داخت المهني  حياوهم ةمد خلل يجابي إ

 .على أكمت وجه
 العال  ميلالتع ؤسةةسةةاتم وأو ، تهاج عدة  عاو ىلع هلينؤ الم نحاسةةبيهؤالء الم إعداد لي و سةةؤ م وقعو 
ف  اإلعداد  الكفاءة ىلعل وضةةةةةةةعها ووبنيها ومراكبتها ألسةةةةةةةاليب التعليم المبني  خل من كمتها وذلقدم ف 

 اتمظمنالالت  دعت إليها ات والمهارات المهني ، المهن ، أي ولك الت  ولاكز على إكسةةةةةةةةةةةةةةا  اليالب القدر 
 .(2007)برفارس،  المهني 

                                                           
وقد ورصةةلت الدراسةة   (2019) دراسةة  حرل معاييا التعليم المحاسةةب  الدولي  ودورها ف  ضةةبظ جردة مناهج المحاسةةب  ف  ليبيا، سةةبًقامل الباحث  أعد 1

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

 من الدراس  الحالي . (9 -8) لإلطلع على ولك األبحاث والدراسات يلااجع الصفحات 2
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الجهرد المبذول  ف   ريم شةةهده العالم ف  مجال التعليم المحاسةةب ،الكبيا الذي  رتير وعلى الايم من ال
وهتضةةةةةةةةةةةةةةح ذلك جلًيا ف  إقام  العديد من المؤوماات، والزخم الكبيا من  ،ليبيا للالق  بالتعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب 

العديد من  ال زال يلراجه ليبياالتعليم المحاسةةةةةةةةةب  ف   إال أناألبحاث المنشةةةةةةةةةررة ف  مجلت علمي  مختلف ، 
 العمت سةةةةةةةرق  بمتيليات ف و ال الليبي  الجامعات ف  المحاسةةةةةةةب  التعليم مخاجات أن شةةةةةةةاكت لعت أهمهاالم

ب ، خدمات على المتزايد اليلب ظت ف  المحلي   ؛(2013)إشةةةةةةةةةةةةةةميل  و اليال ،   ظا مثل:ا المحاسةةةةةةةةةةةةةة
 على (2007)خلط وآخاون،  هأكدوقد جاء ذلك منسةةةجًما مع ما  ،(2019)مصةةةل ،  ؛(2014)الصةةةقع، 

 اتسةةةةاالدر  من  عمر جم للخ منة أشةةةةارت المتحد األمم نع المنبثق  واإلبلغ المحاسةةةةب  ءابا خ  جنلأن 
 ى المستر  إلى ياقى ال والنامي  منها ةالمتيرر  العالم دول فتلخم ف   المحاسب التعليم أن إلى اوهاجأ  الت
ت وحديا من يتضةةةةةةةمنه بما  العمل الراقع مع الكامت جام سةةةةةةةاال تامعاجالج  اهخ للهخ من حق يل ذي ال
 ات ساهع .يا غوو

الت  يحتاجها سةةةةرق العمت الليب   الحالي  المتيلبات بين فجرةال اوسةةةةاع خيررة على امؤشةةةةا  وهذا يلعتبا
 والخارج  بشةةةةةةةةأن الداخل  اليلب على سةةةةةةةةلًبا ينعكس الذي ،ليبياوبين متيلبات التعليم المحاسةةةةةةةةب  ف  

بشةةةةكت  السةةةةرق المحل  احتياجات مراكب  من الليبي  الجامعات وتمكن وحتى المحاسةةةةب ، التعليم مخاجات
عام، يجب إعادة النظا ف  مناهج التعليم المحاسةةب  بالرقرف على واقعها الحال ،  بشةةكت والمجتمع خاص

بت لتيرهاها حتى ولراكب المتيلبات الت  فاضةةةها سةةةرق العمت من خلل التيررات السةةةاهع   والبحث عن سةةةل
 ي :واول  اإلجاب  على التساؤالت اآلخلل مح من دراس ال مشكل  وحديد يلمكن عليه وبناءً والمتلحق ، 
 الليبي ؟ الجامعات ف  المحاسب  التعليم مناهج واقع ام: السؤال األول
 ؟التعليم المحاسب  ف  الجامعات الليبي  مناهج ويرها المعرقات الت  ولراج  عملي  ماالسؤال الثا  : 
بت ماالسؤال الثالث:   الليبي ؟ الجامعات ف  المحاسب  التعليم مناهج ويرها سل

ف   العمت سةةةةةرق  متيلباتل ف  الجامعات الليبي  المحاسةةةةةب  التعليم مناهج مراكب  مدى ما: لاابعالسةةةةةؤال ا
 البيئ  الليبي ؟

 الدراسة أهداف .4
 وى:فى األ دراس وتمثت أهداف ال

 بالجامعات الليبي . التعليم المحاسب  مناهج على واقع فالتعا   .1
التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  ف  الجامعات مناهج  ويرها عملي  يلمكن أن ولراجه المعرقات الت  كشةةةةةةةةةةةةةةف عنال .2

 .الليبي 
بت عن البحث .3  . الليبي  الجامعات ف  المحاسب  التعليم مناهج ويرها سل
 ف  العمت سةةةةةةةرق  متيلباتل ف  الجامعات الليبي   الحالي المحاسةةةةةةةب  التعليم مناهج مراكب  مدى معاف  .4

 المحلي . البيئ 
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 فرضيات الدراسة .5
 ي :مكن صياي  الفاضيات اآلويل  بناًء على مشكل  وأهداف الدراس 

 المحاسةةةةب  خاهج  لتزوهد    ييا كاويالليبي الجامعات ف  المحاسةةةةب  التعليممناهج واقع  :الفرضيييية اىولى
  .حتياجات سرق العمتبالمعارف المحاسبي  الت  وللب  ا

التعليم المحاسةةب  ف  الجامعات  مناهج ويرها جه عملي جد مجمرع  من المعرقات وراولر  :ثانيةالفرضية ال
 .الليبي 

 التعليم بمعاييا لتزامباال الليبي  الجامعات ف  المحاسةةةةةةةةب  التعليم مناهج ويرها يلمكنال  :ةلثالثا الفرضيييييية
 .الدولي  المحاسب 
ف   العمت سرق  متيلبات ف  الجامعات الليبي   الحالي المحاسب  التعليممناهج  راكبول  ال :رابعةال الفرضية
 المحلي .البيئ  

 ف  الفئات األربع  إجابات مترسةةةط بين إحصةةةائي  دالل  اتذ  معنره ق و فا  رجدول  ال الفرضييية الخامسيية:
ف   سةةةةةةةةرق العمتراكب متيلبات ال ول  بالجامعات الليبي  المحاسةةةةةةةةب  التعليم مناهج أن على المرافق  درج 

   .البيئ  المحلي 

  دراسةأهمية ال .6
أهميتها من الدور الائيس الذي يلعبه التعليم المحاسةةةةةب  كعنصةةةةةا أسةةةةةاسةةةةة  ف  العملي  وسةةةةةتمد الدراسةةةةة   .1

مراكب  متيلبات سرق ل أكاديم  وأهيت علم   هلمؤ  محاسبي  ادرر ك فيالتر  التعليمي  ف  الجامعات الليبي 
 العمت المستجدة والمتيررة.  

يلعتمد عليه ف  عملي  ويرها مهن  المحاسةةب  مرضةةرًعا يلعد أحد الاكائز األسةةاسةةي  الت  الدراسةة  وتناول  .2
 .الاشيدة القاارت الوخاذ ماتلر المع فيار لت ًرامصدو  ،ويج ااالستا  تخييطلل  لسيباعتبارها و 

 إليلء المحاسةةةةب  وأقسةةةةام ،العال  والتعليم ،الليبي  الجامعات عن لمسةةةةؤولينا وسةةةةاعد  تائج هذه الدراسةةةة  .3
 المحاسبي  وويرهاها ووحديثها باستماار.  بالمناهج أكبا اهتمام

عن مدى سةةةةةةرق العمت علرمات للشةةةةةةاكات والمؤسةةةةةةسةةةةةةات وأربا  العمت بإثااء الم ف هذا البحث  هميلسةةةةةة .4
 .العلم  والمهارات الميلرب  لسرق العمتتأهيت لل المحاسب  العال خاهج  التعليم  مراكي 

 دراسةال يةمنهج .7
 الت  السابق  الدراسات معظم ه من قبتاستخداموهذا المنهج وم  ، التحليل المنهج الرصف  استخداموم 

)إشةةةةةةميل  و  ؛(2013)سةةةةةةمهرد،  ؛(2007)خلط وآخاون،  :مثت المحاسةةةةةةب  التعليم لمرضةةةةةةرع وعاضةةةةةةت
فى جمع   االسةةةةةتبا  أسةةةةةلر  على  معتمًدا (2019)مصةةةةةل ،  ؛(2013)مام  و مياة،   ؛(2013اليال ، 
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وذلك لمعاف  اآلراء  الت  وم  شةةةةةةةةةاها، السةةةةةةةةةابق  البيا ات، مسةةةةةةةةةتفيًدا فى ذلك من  تائج البحرث والدراسةةةةةةةةةات
 المتعددة حرل التعليم المحاسب  وعلقته بمتيلبات سرق العمت.

 : دراسة الُمقترحال أنموذج .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفترض دراسةنموذج الأ( 1شكل رقم )

 النظري للدراسةاإلطار  .9
 التعليم المحاسبي في ليبيا. 1.9

سةةةةةن   كا تبدايات التعليم المحاسةةةةةب   إن المتتبع لمسةةةةةياة التعليم المحاسةةةةةب  وويرره ف  ليبيا يللحظ أن
( من خلل التاكيز على التعليم التجاري المترسةةةةط، وذلك بإ شةةةةاء أول معهد مترسةةةةط وجاري، وبدأ 1953)
فتتا  قسةةةةةةم المحاسةةةةةةب  بكلي  االقتصةةةةةةاد والتجارة ف  الجامع  الليبي  اأسةةةةةةيس التعليم المحاسةةةةةةب  الجامع  بو

ت االقتصةةاد بالجامعات يا(، ثم ورالى بعد ذلك إ شةةاء كل1957سةةن  ) )جامع  بنغازي حالًيا( بمدين  بنغازي 
غي  معظم المدن الليبي ، بكت كلي  وم افتتا  قسةةةةةةةةةم المحاسةةةةةةةةةب  لتهيئ  ( جامع  ول 14الت  وجاوزت )الليبي  

وقادرة على ولبي  احتياجات السةةةةةةةةةةةرق الليب  المحل  من خباات  اعلمي كرادر محاسةةةةةةةةةةةبي  ليبي  مؤهل  وأهيل
 الت  الدراسات أن إال  الليبي ف  الجامعات المحاسب  التعليم شهده الذي الكبيا الترسع وريم، المحاسبين
 إيصال وورقيت جردةعلى  ينعكس مما ،المحاسب  مهن  ف  ممارس  ضعفورصلت إلى أن هنا  ألجاهت 
)بن يابي ،  ؛(2004)عاشةةةةةرر،  ؛(2000)الكيل  ، : لامثال على سةةةةةبيت  ظاا، مسةةةةةتخدميهال المعلرمات
2005). 
 ف  التنمي    وحقي يمسؤول عاوقها على يقع الت  التعليمي  المؤسسات إحدىولعتبا  الجامعات إن وبما
 العلم ، والبحث التعليم، ف  األسةةةةةةةاسةةةةةةةي  المتمثل  ابرظائفه اقيامه خلل من وذلك المختلف ، المجاالت
 المحاسبين ويرها مسؤولي  المحاسب  أقسام على يقع عليهو  (2005)الحرات و آخاون،  المجتمع وخدم 

 في الجامعات الليبية التعليم المحاسبي

واقع 
التعليم 

 

 ُسبل تطويره
التعليم  

معقوات تطوير 
 التعليم المحاسبي

 مواكبة متطلبات سوق العمل في البيئة الليبية
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 التكي  على وقادر متمكن محاسةةةةب وكرهن إلى يهدف محاسةةةةب  وعليم طاه  وبن  عن المحاسةةةةب  ومهن 
)أبر  بها المعمرل واالجتماعي  االقتصةةةةةةةادي  األ ظم  وقتضةةةةةةةيه لما وفقأ المحاسةةةةةةةبي  مع المفاهيم والتعامت
  .(1993يزال ، 
 ف  المحاسب  التعليم مخاجاتعلى  مدخلوها ف  وعتمد المحاسب  مهن  إن وحيث ذلك،على  وأسيًساو 

 وزوهد ف  المحاسةةةةةب  التعليم قصةةةةةرر فإن ،(2007)الابيع ،   المحيي البيئ  متيلبات راجه مو  ويرهاها
 ،التيررات مراكب على  المحاسةةةبين قدرة عدم إلى ديؤ يسةةة لمهن  المحاسةةةب ، سةةةاسةةةي األ بالمهارات اليل 
المحاسةةةةةةةةبين  بين فجرة وخل  األخاى، الدول ف  علي  هر عما ليبيا ف  المحاسةةةةةةةةب  مهن  وأخا وبالتال 
  .(2016)المقل  و لابش،  العالمي  الجامعات خاهج  و ظاائهم ،الليبي  الجامعات خاهج 
 
 مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبيةواقع  .2.9

واحتياجات سةةةةةرق  التعليم المحاسةةةةةب  السةةةةةابق  ف  البيئ  المحلي  مرضةةةةةرع الدراسةةةةةات من العديد وناولت
 (2000)الكيل  ،  دراس ، فقد بدأت أولى ولك الدراسات حسب إطل  الباحث مع جرا ب العمت من عدة

 التنمي  باحتياجات وف  ال المحلي  الليبي  البيئ  ف  المحاسب  ومناهجها التعليم باامج الت  ورصلت إلى أن
 ف  والمااجع  مهن  المحاسةةةب  براقع اهتمت الت  (2004)عاشةةةرر، دراسةةة  يليها  واالجتماعي ،  االقتصةةةادي

 قصةةةةةرر با امج التعليم المحاسةةةةةب (، وورصةةةةةلت الدراسةةةةة  إلى وجردبلعد خلل ثلث  أبعاد أهمها ) من ليبيا
الجامعات والمااجع  ف  ليبيا على مسترى با امج التعليم المحاسب  الملعتمد ف   المحاسب  مهن  ف  واضح
 ملئم  عدم: أهمها إلى عدة  تائج الت  ورصةةةةةةةلت (Ahmed & Geo, 2005) دراسةةةةةةة  وبعتهاو  الليبي ،
 االعتبار ف  األخذ الباحثان ضاورة الليب ، واقتا  االقتصاد وطبيع  واقعمع  المحاسبي  الدراسي  المناهج

  التعليم المحاسب . عند عملي  ويرها واالجتماعي  االقتصادي  الخصائص
 المهني  تالمتيلبا بين العلق  وناول إلى (2007)ونترش و ونترش،  هدفت دراسةةةةةةة وف  ذات السةةةةةةةياق 

 ئ ثنا  المحاسةةب للتعليم ذج مر   اااقت إلى سةة االدر  تصةة، وقد خلبينهما فجرةال ووحديد  المحاسةةبيم والتعل
،  ظام الاصةةةةةين  التيبيق  المهن والتعليم يدشةةةةةالا  م األكادي ي النظا  التعليم نيب جالدم للخ من بالتاكي

 عاقو  ىف علالتعا فقد حاولت  (2007)محمرد م.،  يجمع بين المسةةةةةةةةاقين )النظاي والعمل (، أما دراسةةةةةةةة 
 للخ ليبيا ف  االقتصةةةةةةةةةةادي  التنمي  وحقي  ف  ودورهما  فالمعا  المال أسر و   المحاسةةةةةةةةةةب التعليم  ظام
 صةةصةة خالمالكبياة  المرارد ريم أ ه ، وقد بي نت النتائج الت  ورصةةلت إليها الدراسةة الماضةةي  قردع األربع 
ف الماجره منه، لعدة اداأله يحق  لم ييطخالت اذه إنف البحثة مد للخ ليبيا ف  ياالقتصةةةةةةاد ييطخللت

 ييا اإليجابي  للتعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  ورأس المال المعاف ، بينما ركزت دراسةةةةةةةةةةةةةة أسةةةةةةةةةةةةةةبا  أهمها: التأثياات 
 أهم من وكانف  ليبيا،  االقتصةةةادي  التنمي   ف  المحاسةةةب التعليمخاجات م دور لىع (2008)البارو  ، 

 .وهاجاا خوم يهاف والعاملين ليهاع مينئوالقا  المحاسب التعليم مصا ع ف  واال هيار سادفال ردجو ئجها  تا
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يجب أن يرفاها التعليم الدراسات األخاى على المهارات والمعارف الت   ومن زاوه  مختلف  ركزت بعض
)الفييم ،  ؛(2009)فاج و الحضةةةةةةةةةياي، : الت  يحتاجها سةةةةةةةةةرق العمت، ومن ولك الدراسةةةةةةةةةاتالمحاسةةةةةةةةةب  

 والمهني  صةةةةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةةةةخوال العام ات )ر االمه لىف عالتعا ت حاولفقد ، (2013)مام  و مياة،  ؛(2010
 ، وورصت الباحثرن إلى المحاسب التعليم تسساؤ م خاهج  فاها ف ور  العمت سرق  بيتيل  الت ( فيوالرظي
 المحاسب  ج اهة خءفاك أنات المذكررة، و المهار  ونمي  لىع قادر ييا ليبيا  ف  المحاسب التعليم  ظام أن
ب األسةةةةةةةةالي  مراكب لىع قدروهم لىع أثا الملحاسةةةةةةةةب  ف  ليبيا، مما التعليم عا يهايل   الت اكتشةةةةةةةةبالم توأثا 

، وأوصةةةةةةةةةةةةةةى الباحثرن بتيرها التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  باألخد ف  االعتبار العمت سةةةةةةةةةةةةةةرق ف   الميبق  الحديث 
المتسةةةةارع  ف  بيئ  األعمال، مع ضةةةةاورة إداراج مراضةةةةيع ضةةةةمن المراد المحاسةةةةبي  ولغي  كاف  التيررات 

   المهارات الميلرب  للتأهيت المحاسب .
الت  وراجه التعليم المحاسةةةةب   والتحديات ومن  احي  أخاى وناولت عدة دراسةةةةات المشةةةةاكت والصةةةةعربات

)زكاي،  ؛(2013)سةةمهرد،  فمنها مثًل دراسةة  لكتاو  ،وهشةةمت التعليم المحاسةةب  اإل ف  الجامعات الليبي ،
، فقد (2020الشةةةةةةةةةةةةاه ، )أحمد و  ودراسةةةةةةةةةةةة  ؛(2017)أبر يالي  وآخاون،   ؛(2016)إبااهيم،  ؛(2013

 للتعليم محتمت ويرها أي وراجه الت  والتحديات لصةةعرباتا هدفت ولك الدراسةةات إلى محاولت وحديد أهم
 المحاسةةةةةب ، حيث ورصةةةةةلت ف   تائجها إلى أن: التعليم المحاسةةةةةب  ف  الجامعات الليبي  يلراجه صةةةةةعربات

 البحثي  المااكز قل  الت  من أهمها:راف  مع متيلبات السةةةةةةةةةةةةةةرق المحلي ، حقيقي  وقف أمامه لتحقي  الت
 وغيياات، من عليها يياأ وما ولك المتيلبات بمتابع  الت  ولعنى المحاسةةةةةةب  التعليم لمؤسةةةةةةسةةةةةةات التابع 
 لمهن  والممارسةةةةةةةين األكاديميين بين ربط وجرد المناهج المحاسةةةةةةةبي ، مع عدم ف  التغيياات بهذه واألخذ
 االتعليمي ، كم الباامج وماوقدم  العملي  الممارس  احتياجات بين وجرد فجرة إلى أدى الذي األما اسب المح

قاش كالتدرهب الميدا   لليل  ف  الرحدات نالأن هنا  صةةةةةةةةةةةةةةعرب  ف  ويبي  المقارات المتعلق  بحلقات 
 وحديث عدم إلى إضةةةاف وعليمي ،  كرسةةةائت الحديث  ي نالتق الرسةةةائت اسةةةتخداماالقتصةةةادي  المختلف ، و درة 

 بأقسةةةةةام سةةةةةي االدر  المناهج ويرها عدم، وأخيًاا المحلي  للبيئ  ملءمتها وعدم المنهجي  المحاسةةةةةبي  الكتب
 متيلبات التعليم المحاسب  اإللكتاو  . مع يتماشى بما التدرهس هيئ  أعضاء قبت من المحاسب 
المحاسةةةةةةةةةةب   التعليم مدى التراف  بين مخاجاتبياهق  مختلف  بدراسةةةةةةةةةة   الدراسةةةةةةةةةةات بعض قامت كما

)إشةةةةةةةةةةةميل  و اليال ،  ؛(2007)خلط وآخاون،  واحتياجات سةةةةةةةةةةةرق العمت الليب ، ومن ولك الدراسةةةةةةةةةةةات:
وقد ورصةةلت إلى أن مخاجات التعليم ، (2019)مصةةل ،  ؛(2014)التائب،  ؛(2014)الصةةقع،  ؛(2013

 على المتزايد اليلب ظت ات سةةةةةةةةةةةةرق العمت المحلي  ف ب  الجامعات الليبي  ال يف  بمتيلالمحاسةةةةةةةةةةةةب  ف
 السةةةةةةاهع  والتيررات الليب  االقتصةةةةةةاد يشةةةةةةهده الذي االقتصةةةةةةادي ظت اال فتا  وف  المحاسةةةةةةب ، خدمات

 مجال ف  التعليمي  الجامعي  بالمنظرم  وضةةةةعف قصةةةةرر ف  وكنرلرجيا المعلرمات، مع وجرد والمتلحق 
 العمت سةةةةةةرق  وبيئات بالجامعات الليبي  المحاسةةةةةةب  أقسةةةةةةام بين ونسةةةةةةي  وجرد عدمو ليبيا،  ف  المحاسةةةةةةب 
اهتمام بالجاىب العمل  بشةةةةةةةةةةةةةةكت متزامن مع اليلب  ووأهيلهم ف  الجا ب العمل ، وعدم وجرد  السةةةةةةةةةةةةةةتقبال
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 المحاسةب  ف  الحاسةر  اسةتخداميتعل  ب ويما بشةكت جيد ل اليل  إعداد عدم إلى إضةاف جا ب النياي، ال
أوصةةةةةت و فاءة ف  أداء العمت المصةةةةةاف ، للك المحاسةةةةةب  التعليم إلى فقدان مخاجات ورصةةةةةلتكما بكفاءة، 

 على ياليب ف  ب المحاسةة التدرهس هيئ  وأعضةةاء العال ، التعليم لحكرم ، ومسةةؤول ابعض ولك الدراسةةات 
 العمت. سرق  متيلبات لتلبي  فعاليته لتحسين المحاسب  بالتعليم من االهتمام المزهد إيلء

من خلل عاو الدراسات السابق  ف  البيئ  الليبي  وما ورصلت إليه من  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والخللص  هنا  للحظ 
 المهارات ود   من ولعا   مازالت ليبيا ف  المحاسب  أن مهن  ف  ملجملها ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة شجع ييا مل و   تائج سلبي 
 مناهج التعليم ف  الراضةةةةةةةةح القصةةةةةةةةرر إلى يعرد وهذا ،للمحاسةةةةةةةةبين بكاف  الرحدات االقتصةةةةةةةةادي  المهني 

العلم  ميادين ف  الهائل  التيررات مراكب  وجاهلت وعليمي  وأ ظم  دراسةةةةةةةةةةةةي  مناهج فه  المحاسةةةةةةةةةةةةب ،
 والمااجع  ومهن  المحاسةةةةب  العمت سةةةةرق  متيلبات بين واضةةةةح  فجرة وجرد من وهذا يتبين والتكنرلرجيا،

 احتياجات بيئ  لبرن مؤهلين يل  محاسبين إلى يفتقا ليبيا ف  العمت فسرق  المحاسب ، التعليم مخاجات وبين
حتى وقت  االحتياجات ولك إلى مراكب  وفتقا ف  ليبيا المحاسةةب  التعليم مناهج المعاصةةاة، ومازالت العمت

ةةة  ة ة ة ة ة إعداد هذه الدراس ، والدليت على ذلك هر الكم الهائت من الدراسات السابق  ف  البيئ  الليبي  الت  بحثت ة
 وال زالت وبحث ةةةةةةةةةةة ف  مشاكت واقع التعليم المحاسب  ومدى ملئمته لمتيلبات سرق العمت. 

 لتحسين التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية حاسبي الدولية. معايير التعليم الم3.9
 . التعريف بمعايير التعليم المحاسبي الدولية1.3.9
 جهالمنا ويرها ف  بها سةةةةةةتاشةةةةةةاداال يمكن أسةةةةةةاسةةةةةةي  قراعد الدولي  المحاسةةةةةةب  التعليم معاييا ولعتبا

 ومتيلبات جه  من  ظاًها اليالب يدرسةةةةةةةةةه ما بين الفجرة القائم  وقليص أجت من وذلك المحاسةةةةةةةةةبي ،
 التعليمي ، العملي  كفاءة مخاجات وحسةةين ف  همسةةول  المعاييا نإ حيث ،ى أخا   هج من المهني   ممارسةةال

 المهني ، الممارسةةةةات متيلبات مع للتأقلم ملح  ضةةةةاورة المحاسةةةةبي  جهالمنا ويرها عملي  فقد أصةةةةبحت
 ةإعاد عند كماجعي  عليها االعتماد مكنوهل  عليها، متف  محددة علمي  معاييا وجرد من بد وعليه ال
  الدولي المحاسةةةةةةةةةةةةةب  التعليم معاييا مجلس وم وأسةةةةةةةةةةةةةيس لذلك الدراسةةةةةةةةةةةةةي ، والخيط الباامج ف  النظا

International Accounting Education Standards Board (IAESB) ، يضع مستقل امجلس 
 للتعليم المحاسةةةةةب  معاييا وضةةةةةع ف  األسةةةةةاسةةةةة  وهتمثت دوره،  (IFAC)إشةةةةةااف وحت وهعمت المعاييا
 العالم، وولتزم أ حاء جميع من وأكاديميرن  مهنيرن  مثل وهل  للمحاسةةةةةبين، المسةةةةةتما والتعليم العملي  والخباة

 والتيرها المحاسةةةةةةةب  التعليم بجردة روقاءاال لىإ وسةةةةةةةعى الت  والحكرمات المهني  والجمعيات الجامعات
)خداش و  سةةةةةةةةةةراء حد على والمهنيين الخاهجين عن الناوج  الجردة ولحسةةةةةةةةةةنلك   المعاييا بهذة المهن 

 ضةةةةةاورة المحاسةةةةةب  للتعليم دولي  معاييا وجرد إلى أن (2014)الفك ،  كما أشةةةةةار، (2015القراسةةةةةم ، 
  المحاسب .  يتعل  بالتعليم ويما وواشيدها التعليمي  الممارسات ورجي  إلى وؤدي عام  رشاداتإ لترفا ملح 

 ماذج ورفا إرشةةةةةادات الدولي  على أ ها:  معاييا التعليم المحاسةةةةةب بتعاه  ومن خلل ماسةةةةةب  يلمكن ال
 (IAESB) وهقرم، ها ويما يتعل  بالتعليم المحاسةةةةةةب عام  وؤدي إلى ورجيه الممارسةةةةةةات التعليمي  وواشةةةةةةيد



  مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبيلالدولي  لمؤتمربا، إصدار خاص مجلة دراسات االقتصاد واألعمال
 
 

787 
 

مكن معاف  وهل  ،(IFAC) حد الهيئات المتفاع  منأ معاييا وونظيمها، وهذا المجلس هرالبإصةةةةةةةةةةةةةةةدار هذه 
مكن أن يلعبه المحاسب المؤهت ف  مدى الحاج  للمعاييا الدولي  للتعليم المحاسب  من خلل الدور الذي يل 

مي  على قدر عاِل وحقي  المهم  المنشةردة منه، ووجرد مثت هذه المعاييا وتضةمن بالضةاورة مخاجات وعلي
إضةةةةةةةةةةةةةةاف  إلى ذلك فإن ليا  مثت هذه المعاييا يؤدي إلى االختلف ف  األسةةةةةةةةةةةةةةس التعليمي  من التأهيت، 

والمنهجي  الت  وتبع من قبت المؤسةةةسةةةات التعليمي  ف  مختلف البلدان، وهر ما سةةةينعكس سةةةلًبا على  رعي  
 المخاجات.
 أهمية وجود معايير للتعليم المحاسبي. 2.3.9

  المحاسةةةةةةةةب   المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليمي  بمتيلبات معاييا التعليم التزامورفيا معلرمات دولي  لقياس مدى
 الدولي .

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

 قبت من المحددة المراصةةةةةةةفات حسةةةةةةةب المؤهت المهن  المحاسةةةةةةةب إلعداد والضةةةةةةةرابظ األسةةةةةةةس وضةةةةةةةع 
(IFAC)،  التال  الشكت يرضحها والت: 
 

 
 
 

 
 (IFAC( مواصفات المحاسب المؤهل حسب )1شكل رقم )ال

 .119المصدر: الفكي، مرجع سبق ذكره: 
 

الجرا ب  المتمثل  ف قرمات المهني  لمهن  المحاسةةةةةةب  مشةةةةةةتمت على الاوهللحظ من الشةةةةةةكت السةةةةةةاب  أ ه 
 ي  )الجا ب العلم ، الجا ب المهن ، الجا ب األخلق (. واآل

 من المحاسةةةب  يملتعلل الدول  االوحاد رسةةةال  وحقي  ف  مهسةةةيل (IAESB)  نأب القرل مكنيل  سةةةب  مما
 منه قدميل  بما وذلك المحددة، المراصفات حسب تهالمؤ  المحاسب عدادإل والضرابط األسس خلل وضع

 المحاسةةةةةةةب  يملالتع معاييا سلمج قام قدعليه فو ، يم المحاسةةةةةةةب لالتع لعملي   ووعزهز وويرها ماتاهسةةةةةةةإ
 بعد ما  لوماح الجامعي ، سةة االدر   لماح ف  ب ليلل المحاسةةب  يملبالتع عن ول  معاييا عدة صةةدارإب  الدولي
، وقد ومت 2005وقد بدأ العمت ف  معظم ولك المعاييا من أول ينايا  العمت، سةةرق  ف  طا خا واالالتخاج 

و  جدول يرضةةةةح ولك واآلالميالب  بالتاكيز على المخاجات التعليمي  والكفاءات المهني  من قبت المجلس، 
 :  وبعده التعديت قبت اهصدار إ وم المعاييا الت 

المعارف 

 المهنية

المهارات 

 المهنية

القيم 

 واألخالق

 مواصفات المحاسب المؤهل
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 وبعده التعديلتعليم المحاسبي الدولية قبل معايير ال (1جدول رقم )ال

 بناًء على الدراسات السابقة المصدر: من إعداد الباحث
( التيرر ف  المفاهيم الت  حدثت ف  مسةةةةةةةةةةةةةميات المعاييا، واالعتماد الكبيا 1رقم ) يللحظ من الجدول

على مفهرم التيرها المهن  األول ، حيةةةث بةةةدأت عمليةةة  التعةةةديلت بعةةةد اكتمةةةال ملااجعةةة  وثةةةائ  اإلطةةةار 
، هةةذه 2009الفكاي المتعل  بمبةةادا التعليم المحةةاسةةةةةةةةةةةةةةب  الةةدوليةة  ومفةةاهيمةةه ومعةةايياه، وذلةةك ف  سةةةةةةةةةةةةةةنةة  

التعديلت الجديدة ف  معاييا التعليم المحاسةةةةةةةةةب  الدولي  حددت التعليم العام والتعليم المهن  للمحاسةةةةةةةةةبين، 
 .(IAESB, 2012) والخباة العملي ، والتقييم، كمكر ات للتعليم المحاسب  والتيرها المهن  للمحاسب

ووحسةةةةةينها، وعليه فإن  التعليم المحاسةةةةةب  عملي  ة لتيرها سةةةةةتنتج مما سةةةةةب ، أن الجهرد مزالت مسةةةةةتما 
ةة عدم إيفال التعليم المحاسب ، بت يجب االهتمام به بناًء  ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة ومنها الدول  الليبي  ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة على الدول العابي  ة

 اعلمي هت وأهيلعلى مبدأ أن االقتصةةةاديات الدولي  اإلقليمي  وعتمد بالمقام األول على عمت المحاسةةةب المؤ 
)المحلي   ، كما أن االهتمام بالتعليم المحاسةةةةةةةةةب  يضةةةةةةةةةمن مخاجات وتلءم واحتياجات سةةةةةةةةةرق العمتاومهني

 والدولي (.
وحسةةةةةةةين با امج هم ف  سةةةةةةةيل  بتيبي  معاييا التعليم المحاسةةةةةةةب  الدولي  لتزامأن االيلمكن ورضةةةةةةةيح وعليه 

 ي :النقاط اآلو ورفياها من خلل ف  الجامعات الليبي  التعليم المحاسب 

 (2013حتى  2005بعد التعديل )إصدار بعد   (2005قبل التعديل )إصدار        
 عنوان المعيار           رقم المعيار عنوان المعيار      رقم المعيار

IES1   لتحييييياق ببرنيييييامج التعليم متطلبيييييات ا
 المحاسبي.

IES1   لتحاق ببرنامج التعليم المحاسبي.متطلبات ا 

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 ( الييقيييييم واىخييالق الييتييطييوييير الييمييهيينييي اىولييي

 وا تجاهات المهنية(.
IES5 .متطلبات الخبرة العملية IES5 .متطلبات الخبرة العملية 
IES6 .تقييم القدرات والكفاءات المهنية IES6 لمهني اىولي لتطوير ا كفييييياءات  ا ل يم ا )تقي

 المهنية(.
IES7 .التطوير المهني المستمر IES7  التطوير المهني المسيييييتمر )التعليم مدي الحياة

 والتطوير المهني المستمر للكفاءة(. 
IES8 .متطلبات الكفاءة للمراجع المهني IES8  التطوير المهني للشركاء المسؤولين عن مهنة

 المراجعة للقوائم المالية.
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 لتحاق بدراس  المحاسب  ف  لل اشاط  ماحل  إومام الشهادة الثا ره  الحصرل على مسترى عال  ف
، مما يضةةةةمن لليالب دراتحان وحديد القل تماجامعات الليبي ، إضةةةةاف  إلى عقد كليات االقتصةةةةاد بال

 ف  يؤدي إلى خل  محاسةةةةةب  اجح مما العام، والتعليم القدرات من ملئم بمسةةةةةترى  اليالب ومتع
 .المهن  المحاسب  العمت

 سةةةةةةةةةاتادر  خلل من المحاسةةةةةةةةةب  يمالتعل جمناه ف المحاسةةةةةةةةةبي   المعاف  مراضةةةةةةةةةيع ويرهاو  وعديت 
 المحاسةةةةةةةةةبين قبت من والمترقع  الميلرب  1، والمهاراتي المحل البيئ  ف  العمت سةةةةةةةةةرق  باتلمتيل
المهني   بالمهارات متمتعين خاهجين على الحصةةةةرل من أجت المناهج، ضةةةةمن مراضةةةةيع وإدخالها
متيلبات سرق العمت، مع ضاورة النظا ف  المناهج المحاسبي  من وقت ألخا  ولبي  على قادرهن

 مناهج ف  الدول المتقدم .الولراكب  حتىإلدخال التحسينات عليها 
 وزوهد با امج  خلل من التعليمي  مهأسةةةةةاليب ويرها من التدرهس هيئ  أعضةةةةةاء ومكين على العمت

مات التعليم المحاسةةةةةةةةب  ف  الجامعات الليبي  برسةةةةةةةةائت العاو المناسةةةةةةةةب ، وورفيا وكنرلرجيا المعلر 
سةةةةب ، لتحاق بالدورات والمؤوماات العلمي  ف  مجال العمت المحاوإختصةةةةاصةةةةاوها، وومكينهم من اال

 اة.ستماار لترظيفها ف  حت المشاكت المحاسبي  المعاصالتحديث معلرماوهم ب
 القيم المحاسةةةةةةةةةةب  مادة خاصةةةةةةةةةة  عن السةةةةةةةةةةلر  وأخلقيات المهن ، لتنمي  التعليم وضةةةةةةةةةةمين با امج 

 مهنيين يتحلرن بالقيم محاسةةةةةةةةةبين وظائفهم ، وذلك لتأدي ليلب ل المهني  واألخلقيات والسةةةةةةةةةلركيات
 األخلقي ، لمحارب  الفساد.

 الدراسةةة  مع متزامن  كا تأ سةةةراء العمل  للتدرهب ةمد المحاسةةةب  التعليم با امج أن يكرن ضةةةمن 
يةة  لتنميةة  مهةةارات الخباة العمليةة  من خلل الزهةةارات الميةةدا يةة  وربيهةةا بةةالعمل بعةةدهةةا، أم النظاهةة 
، حتى يكرن لدى ووقرهمها ضةةةةبيها بشةةةةأن الدولي  وإرشةةةةادات المعاييا ورصةةةةيات ووبن  ،التعليمي 

 البيئ  الليبي . خاهج المحاسب  القدرة على حت المشاكت العملي  الت  وخص
  التيرها التعليم الذاو  )التعلم مدى الحياة( و أن يشتمت التعليم المحاسب  ف  ليبيا على ونمي  مهارة

 ج  المحاسب .هالمهن  المستما للكفاءة لخا 
  العملي  من خلل ربيها ببيئ  العمت الليبي  الت  الحاالت أ ماط االمتحا ات أن وتضةةةةةةمن أسةةةةةةئل 

 . مهارات التحليت وحت المشاكت المحاسب لدى طل   نمىول 

                                                           
كتسابها من خلل ماحل  التعليم المحاسب ، والت  أقاوها معاييا التعليم المحاسب  الدولي ، االمهارات الميلر  من المحاسبين ورجد العديد من  1

 الفني والمهارات ومن أمثلتها: المهارات المعاوي  واإلدراكي ، المهارات الفني  والرظيفي ، المهارات التنظيمي  وإدارة األعمال، المهارات الفكاه ، 
 .والشخصي 
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 الدراسة العملية ونتائج وتوصيات الدراسة .10
 مجتمع وعينة الدراسة .1.10

بناًء على أهداف الدراسةةةةةةةةة  السةةةةةةةةةاب  ذكاها، فإ ه يلمكن القرل أن مجتمع الدراسةةةةةةةةة  يتمثت ف  أربع  
بالمتيلبات الت  يفاضةةةةةها سةةةةةرق العمت قًعا، وويرهًاا(، ولها علق  الها علق  بالتعليم المحاسةةةةةب  )و  1فئات

 ف  البيئ  الليبي  من خلل الراقع العمل ، وهذه الفئات ه :
  :أعضاء هيئ  التدرهس بكليات االقتصاد / قسم المحاسب  بالجامعات الليبي الفئ  األولى. 
  : لبيئ  ممن لهم علق  بسةةةةةةةةرق العمت ف  اطلب  الماجسةةةةةةةةتيا والدكترراه وخصةةةةةةةةص محاسةةةةةةةةب ، الفئ  الثا ي

 .الليبي 
 : ةةةةةةةةةة والذين ( سنرات ةةةةةةةةةة7أقسام المحاسب  ةةةةةةةةةةةةةةةة ممن لم يمِض على وخاجهم أكثا من ) خاهج  الفئ  الثالث

 .يعملرن ف  الرحدات االقتصادي  المختلف  بمدين  الزاوه 
  : اوه  بمدين  الز  فسةةةةةةةها الرحدات االقتصةةةةةةةادي  المختلف   ء اإلدارات ورؤسةةةةةةةاء األقسةةةةةةةام ف مدراالفئ  الاابع

 محاسب .ال خاهج  والذين لهم علق  مباشاة بترظي 
طاهق  الحصةةةةةةةا الشةةةةةةةامت لجمع البيا ات لعدة اعتبارات منها )كبا حجم مجتمع  اسةةةةةةةتخدامو ظًاا لصةةةةةةةعرب  

ألن   ظًاا المنتظم  سةةةةلر  العين  العشةةةةرائي ا اسةةةةتخدامالدراسةةةة ، ضةةةةي  الرقت، اروفاع التكالي  المالي ( وم 
  ورقي  ا )استب على الفئتين: األولى، والثا ي (،  إلكتاو ي  ا )استبوم ورزهع ، و متجا س ييا الدراس  مجتمع

والجدول التال  يرضةةةةةةةةةةةةةةع عدد االسةةةةةةةةةةةةةةتبا ات المرزع ، والمسةةةةةةةةةةةةةةتلم ، وعدد  ،على الفئتين: الثالث  والاابع (
 :ستمارات القابل  للتحليتاالستمارات المفقردة، و سب  اال

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

 العينة

 ا ستبانيييييية
 المستلمة الموزعة

بة 
نس

ت 
مارا
ست
ا 

ليل
لتح
ة ل
قابل
ال

 

 المفقودة
 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% دالعد

م المحاسييبة بالجامعات اقسييبأأعضيياء هيئة التدري  
 .الليبية

44 22.6% 44 25.1% 100% 0 0 

 0 0 %100 %17.7 31 %15.9 31 .محاسبةتخصص  والدكتوراه طلبه الماجستير
جي أقسييييييام المحاسييييييبة ممن  شييييييت لون ببع  يخر 

 الوحدات ا قتصاد ة بمدينة الزاوية.
85 43.6% 77 44% 90.6% 8 40% 

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

35 17.9% 23 13.2% 65.7% 12 60% 

 %100 20 %89.7 %100 175 %100 195 اإلجماليييي 
                                                           

 واالختلف التراف لتحديد  مختلف اآلراء بين المقار   من ذلك يلمك ن إذ ،على الفئات األربع  فسةةةه  سةةةتبا  اال األفضةةةت ورزهعي الباحث أ ه من يا  1
  خااطهم ف  سرق العمت.اوم استبعاد فئ  طلب  المحاسب  لعدم ، وبذلك بينهم
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أي بنسةةةب   اسةةةتمارة( 175المسةةةتلم  )  ا ن ملحظ  أن عدد اسةةةتمارات االسةةةتبمك( يل 2من الجدول رقم )
راس ، أما االستمارات إلومام هذه الد ممتازةمثت هذه النسب  من إجمال  االستمارات المرزع ، وول  %(89.7)

 %(10.3بنسةةةب  ) اسةةةتمارة( 20الت  حاول الباحث اسةةةتاجاعها بقدر اإلمكان دون جدوى بلغت )المفقردة، 
أفااد  إذا ما قرر ت بنسب  االستمارات المتسلَّم ، مما يدل على وعاون  جًدا ضئيل   هذه النسب ووعتبا، وقاهًبا

 مع البحث العلم .  عين  الدراس 
 ثبات أداة الدراسة. 2.10

وسةةةةةةةاق الداخل  ل داة، كاو باخ ألفا الختبار االاختبار  اسةةةةةةةتخداممن أجت اختبار ثبات أداة الدراسةةةةةةة  وم 
ثبات ف  اسةةةةةةةةةةةةةتجابات عين  الدراسةةةةةةةةةةةةة  كا ت ال( إلى درج  3حيث ولشةةةةةةةةةةةةةيا النتائج الراردة ف  الجدول رقم )

%(، وبالتال  يلمكن القرل إن هذا 60ألن قيم  ألفا المعياره  أكثا من )%( وه   سةةةةةةةةةةةةةةب  مقبرل ، 80.3)
مكن الباحث، وعليه يل  وكما يقصةةةةةةةةةةةةةدها فسةةةةةةةةةةةةةها الياهق  ى أن المبحرثين يفهمرن بنرده بالمقياس ثابت بمعن

 لر أعيد ويبيقه ماة أخاى ولقدر بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فسها النتائج   الميدا ي  لكرن  سب  وحقي  عتماده ف  هذه الدراسا 
(80.3 .)% 

 ( نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )كرونباخ ألفا(3الجدول رقم )
 قيمة ألفا عدد الفقرات المحور

 0.692 13 في الجامعات الليبية واقع مناهج التعليم المحاسبي
 0.674 11 في الجامعات الليبية التعليم المحاسبي مناهج بل تطويرسُ 

 0.768 12 في الجامعات الليبية التعليم المحاسبي مناهج معوقات تواجه عملية تحسين
 0.794 12 لمتطلبات سوق العمل في الجامعات الليبية مواكبة مناهج التعليم المحاسبي

 0.803 48 اىداة ككل
  البيانات جمع استمارة تصميم 3.10
أربع  محاور بحيث  على وصميمها وم وقد البيا ات، لجمع رئيس  أداة  ستبا  اال استمارة الباحث ستخدما
 بينما فقاة،( 13) على وهحتري  ،الليبي  الجامعات ف  المحاسةةةةةةةةةب  التعليم مناهج راقعب األول المحرر يتعل 
ة، فقا ( 11) على هحتري و  الليبي  الجامعات ف  المحاسةةةةةب  التعليم مناهج ويرها بتسةةةةةل ب الثا   المحرر يهتم
 ف  المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  التعليم يرها مناهجو عملي  وراجهأن  الت  يلمكن معرقاتالألهم  المحرر الثالث وياق و 

 التعليم منةةاهج مراكبةة ، أمةةا المحرر األخيا فقةةد ونةةاول مةةدى ( فقاة12وقةةد احترى على ) الليبيةة  الجةةامعةةات
. فقاة( 12) على وهحتري  ،الليبيةة  البيئةة  ف  العمةةت سةةةةةةةةةةةةةةرق  لمتيلبةةات ف  الجةةامعةةات الليبيةة  المحةةاسةةةةةةةةةةةةةةب 
واقع التعليم لمعاف    شامل استبا  إعداد  ، ومعلى الدراسات السابق  ف  مجال التعليم المحاسب وباالعتماد 

بت ويرهاه لمراكب  متيلبات سةةةةةةةرق العمت. على  اإلجاب  وحرهت ومقد و  المحاسةةةةةةةب  بالجامعات الليبي ، وسةةةةةةةل
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 Likert Scale of) ماس الخ ليكات مقياس بناًء على كمي  قيمإلى  ستبا  الراردة ف  محاور اال فقااتال

five points) ستبا  اال بنرد من بند لكت النسبي  األهمي  درج  لتحديد( 5-1) من المدى يأخد الذي. 
 ستبانةعرض نتائج اتفاق أفراد العينة على فقرات ا . 4.10

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

المتوسط  الفقرات ر . ت
 الحسابي

 نحرافا  
 المعياري 

الوزن 
 المستوي  المئوي 

 منخف  %48.6 6570. 2.43 .ُمرض   الليبية الجامعات في المحاسبي للتعليم العام الشكل 1

 بصيييييفة تت ير الليبية الجامعات في المحاسيييييبي التعليم أسييييياليب 2
 .مهنة المحاسبة والمراجعة في الحاصلة التطورات لمواكبة مستمرة

منخف   35.2% 8020. 1.76
 جًدا

 أسييييييلو  على  عتمد  الجامعات الليبية  في المحاسييييييبي التعليم 3
 .الذاتي التعليم أسلو  على، ولكنه  عتمد التلقين

منخف   30.2% 0.830 1.51
 جًدا

ليسييييييي   الجامعات الليبية في المتبعة المحاسيييييييبي مناهج التعليم 4
 إلى تحديث مستمر. و  تحتاج قد مة

منخف   31.2% 0.522 1.56
 جًدا

بديهيات الحالية المحاسيييييييييبى التعليم مناهج توّفر 5  المفاهيم وال
 لمزاولة مهنة المحاسبة.  الفنية واإلجراءات المحاسبية

 مرتفع 70.4% 8840. 3.52

 مواد في المواضيييييييييع والمفردات لبع  له داعي   تكرار هناك 6
 .مختلفة محاسبية

 منخف  36.6% 0.715 1.83

 طرح إلى بحاجة المحاسيييييييبي في الجامعات الليبية مناهج التعليم 7
   .مع )تدريب ميداني( أكثر عملية مواد

منخف   26.6% 0.601 1.33
 جًدا

 العالمية التطورات المحاسييبي في التعليم الدراسييية المقررات تواكب 8
 .المحاسبة وممارساتها مهنة في

 منخف  38.0% 1.062 1.90

9 
قًا  ُتعيد ُخطط منياهج التعليم المحياسيييييييييبي في الجيامعيات الليبيية وف
 حتياجات مهنة المحاسيييييييبة، بتضيييييييمنها موضيييييييوعات تتالءم مع 

  متطلبات سوق العمل المحلية.

2.16 .7860 43.2% 
 منخف 

10 
الجامعات  في حالًيا المحاسيييييييبية المطبقة التعليمية المناهج تزود

 الليبية خريج المحاسبة بمهارة التكيف مع بيئة العمل المحلية.
2.26 .9530 45.2% 

 منخف 

11 
 حرص التعليم المحيياسيييييييييبي في الجييامعييات على تييدري  الطلبيية 

ن الخريجي والبرامج التطبيقييية العملييية لتييدريييب الطلبيية الوسييييييييييائييل
 واكسابهم الخبرات العملية. 

2.68 1.067 53.6% 
 متوسط

بل توضيييح مواد التعليم المحاسيييبي في الجامعات الليبية 12  تطبيق سيييُ
 المحاسبة. لمهنة المعايير الدولية

 متوسط 66.8% 8960. 3.34

13 
 مواضييييع المحاسيييبية في الجامعات الليبية  يوجد ضيييمن المناهج

 المالية القوائم تحليل مثل: المالية اىوراق عالقة بسييييييييوق  ذات
 .ستثمارات المالية، وإدارة ا  هاوتفسير  للشركات

2.59 .9050 51.8% 
 منخف 

 منخف   0.410 2.22 الفقرات ككل 
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( يتضةةةةةةةح أن جميع المترسةةةةةةةيات الحسةةةةةةةابي  للفقاات الت  وقيس واقع مناهج 4بالنظا إلى الجدول رقم )
(، وجميعها ولشيا إلى أن واقع مناهج 3.52) –( 1.33التعليم المحاسب  ف  الجامعات الليبي  وتااو  بين )

الدرج  الماوفع (، كما ولشةةةةةةةةةيا و  يقع بين )الدرج  المنخفضةةةةةةةةة  جًداالتعليم المحاسةةةةةةةةةب  ف  الجامعات الليبي  
( 2.22الجامعات الليبي  يسةةةةاوي )النتائج إلى أن المترسةةةةط العام لفقاات واقع مناهج التعليم المحاسةةةةب  ف  

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

  التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية: مناهج طويرثانًيا. ُمعوقات تواجه عملية ت
التعليم المحاسبي في  مناهج طويرالمعوقات التي تواجه عملية ت( إجابات أفراد العينة على فقرات 5الجدول رقم )

 الجامعات الليبية
المتوسط  الفقرات ر.ت

 الحسابي
 نحرافا  

 المعياري 
الوزن 
 المستوي  المئوي 

ضيييعن أنظمة قبول الطلبة في كليات ا قتصييياد والمحاسيييبة بالجامعات  1
 الليبية.

 مرتفع 77.8% 6150. 3.89

 مرتفع جًدا %91.2 6920. 4.56 .المحاسبة مهنة لتطورات الدراسية الحالية المقررات مواكبة عدم 2
 مرتفع %68.2 8110. 3.41 .المحاسبي التعليم برنامج في المتوفرة العلمية المؤهالت ضعن 3

ممارسيييييييية مهنة  في التدري  هيئة ىعضيييييييياء العملية الخبرة غيا  4
 المحاسبة.

 مرتفع جًدا 89.0% 7410. 4.45

تدريب  5 عاون بين منظمات اىعمال والجامعات في مجال  عدم وجود ت
 طلبة المحاسبة.

 مرتفع جًدا 95.2% 4790. 4.76

 مرتفع %72.0 7360. 3.60 .المحلي الليبي للمجتمع بالنسبة المحاسبة مهنة بأهمية الوعي نقص 6
 مرتفع %78.0 6620. 3.90 .المحاسبة في البيئة الليبية لمهنة المنظمة واللوائح القوانين ضعن 7

 مناهج التعليم المحاسيييييييييبي في الجامعات الليبية للواقع مالءمة عدم 8
 العمل المحلية.الفعلي في بيئة 

 مرتفع جًدا 89.8% 7730. 4.49

 مرتفع جًدا %93.2 5230. 4.66 .التطبيقي الجانب من أكثر النظري  الجانب على الجامعات تركيز 9
 مرتفع جًدا %88.6 6910. 4.43 قدم الكتا  المنهجي وعدم مالئمته لتطورات بيئة اىعمال. 10

الليبيين والجامعات في مجال ضيييييييعن التعاون بين نقابة المحاسيييييييبين  11
 .الخريجين تدريب

 مرتفع جًدا 93.0% 5040. 4.65

 مرتفع جًدا %88.2 5600. 4.41 .لكليات المحاسبة بالجامعات الليبية المتاحة اإلمكانيات ضعن 12
 مرتفع جًدا  0.349 4.27 الفقرات ككل 
 

المترسةةةةةةةةةةةةيات الحسةةةةةةةةةةةةابي  للفقاات الت  وقيس (  للحظ أن جميع 5وف  الملقابت من خلل الجدول رقم )
التعليم المحةةاسةةةةةةةةةةةةةةب  ف  الجةةامعةةات الليبيةة  وتااو  بين  يرها منةةاهجمحرر المعرقةةات الت  وراجةةه عمليةة  و

(، وجميعها وشةةةةةةةةةةةةةةيا إلى أن فقاات هذا المحرر وقع بين درج  ماوفع  أو درج  ماوفع  4.66) –( 3.41)
معياري  ا حااف( ب4.27فقاات هذا المحرر يسةةةةةةةةةةةةاوي )العام لجًدا، كما ولشةةةةةةةةةةةةيا النتائج إلى أن المترسةةةةةةةةةةةةط 
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هنا  اوفاق بين أفااد العين   مما يدل على أنوولعد قيم  المترسةةةةةةةط الحسةةةةةةةاب  لها ماوفع  جًدا، (، 0.349)
التعليم المحاسةةةةب  ف  الجامعات الليبي  بشةةةةكت عام هر  يرها مناهجالمعرقات الت  ولراجه عملي  وعلى أن 

 بدرج  ماوفع  جًدا.
 التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية: مناهج ُسبل تطويرثالًثا. 

 التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية  مناهج ( إجابات أفراد العينة على فقرات ُسبل تطوير6الجدول رقم )
 ر.ت

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافا  
 المعياري 

الوزن 
 المستوي  المئوي 

1 
وضع شروط قبول للطالب تخصص محاسبة في كليات ا قتصاد بالجامعات الليبية 

( بعنوان IES1كما وردة في المعيار اىول من معايير التعليم المحاسييييبي الدولية )
 لتحاق ببرنامج التعليم المحاسبي(. ا   )متطلبات

3.82 .7960 76.4% 
 مرتفع

2 
ة تزويد طالب المحاسيييبة بمزيج مناسيييب من المهارات المعرإلية واإلدراكية لتنمية قدر 

، كتشييييياف كل ماهو جديد في علم المحاسيييييبةالطالب على ا سيييييتفسيييييار والبحث   
 .وحلهانتقادي للتعرف على المشاكل المحاسبية والتفكير المنطقي التحليلي وا  

4.23 .4970 84.6% 
مرتفع 
 جًدا

تنميية المهيارات الفنيية والويي يية ليدي طياليب المحياسيييييييييبية من خالل القيدرة على  3
 القياس والتقييم وكتابة التقارير، وغيرها.

مرتفع  89.0% 5230. 4.45
 جًدا

4 
تزويد برنامج التعليم المحاسيييبي في الجامعات الليبية بالمعرفة والمهارات التنظيمية 

لييب مهييارات القييدرة على التخطيط الطيياوإدارة اىعمييال لتلبييية متطلبييات اكسيييييييييييا  
 ستراتيجي وإدارة اىفراد والموارد وحتى القيادة.ا 

4.37 .5530 87.4% 
مرتفع 
 جًدا

5 
تزويييد برنييامج التعليم المحيياسيييييييييبي في الجييامعييات الليبييية بييالمعرفيية بتكنولوجيييا 

ختصيييياصيييياتها ليتمكن الطالب من توييفها لحل المشيييياكل المحاسييييبية اومات و المعل
 المعاصرة.

4.50 .5670 90.0% 
مرتفع 
 جًدا

6 
 الفنيةو من المهم تزويد طلبة المحاسييييييييبة بمزيج مناسييييييييب من المهارات الفكرية، 

 بوييفتهم مسييتقبالً   قوموا حتى اىشييخاص، بين التواصييلمهارات و  ،والشييخصييية
 سريع.  بشكل ومت يرة معقدة بيئة في صورة مهنيين بأفضل محاسبين

4.35 .5480 87.0% 
مرتفع 
 جًدا

7 
 القيم تنمية المحاسيييييييييبي في المرحلة الجامعية على عملية أن  شيييييييييتمل التعليم

 محاسبين ويائفهم لطلبة المحاسبة، وذلك لتأد ة المهنية واىخالقيات والسلوكيات
 مهنيين يتحلون بالقيم اىخالقية، لمحاربة الفساد.

مرتفع  88.4% 5410. 4.42
 جًدا

8 
مهارات الخبرة العملية من خالل الزيارات الميدانية وربطها تعليم طالب المحاسييييييييبة 

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

مرتفع  93.4% 5820. 4.67
 جًدا

 للمتطلبات النهائي أن  حتوي التعليم المحاسيييييييييبي في ليبيا على مهارات التقييم 9
 .المهني المحاسبة من خريج الالزمة

مرتفع  84.8% 5470. 4.24
 جًدا

التعليم الذاتي )التعلم مدي أن  شييتمل التعليم المحاسييبي في ليبيا على تنمية مهارة  10
 جي المحاسبة.يالحياة( والتطوير المهني المستمر للكفاءة لخر 

مرتفع  88.6% 5830. 4.43
 جًدا

التطوير المهني أن  شيييييييتمل التعليم المحاسيييييييبي في الجامعات الليبية تنمية مهارة  11
 للمراجعين عن مهنة مراجعة القوائم المالية.

مرتفع  84.6% 4970. 4.23
 جًدا

 
 الفقرات ككل

مرتفع   0.277 4.34
 اجدً 
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بت ( يتضةةةةةةح أن جميع المترسةةةةةةيات الحسةةةةةةابي  للفقاات 6من خلل ملااجع  الجدول رقم ) الت  وقيس سةةةةةةل
بمعاييا التعليم المحاسةةةب  الدولي  وتااو  بين  لتزامالتعليم المحاسةةةب  ف  الجامعات الليبي  باال مناهج ويرها
بت ويرها4.67) –( 3.82) التعليم المحاسةةةةةب  ف  الجامعات الليبي   مناهج (، وجميعها ولشةةةةةيا إلى أن سةةةةةل
بدرج  ماوفع  أو ماوفع  جًدا، كما ولشةةةةةةةةةةةةيا النتائج إلى أن بمعاييا التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةب  الدولي  هر  لتزامباال

بت ويرها بمعاييا التعليم  لتزامالتعليم المحاسةةةةب  ف  الجامعات الليبي  باال مناهج المترسةةةةط العام لفقاات سةةةةل
 ووعد قيم  المترسةةةط الحسةةةاب  لها ماوفع (، 0.277معياري ) ا حااف( ب4.34المحاسةةةب  الدولي  يسةةةاوي )

بت ويرهاهنا  اوفاق بين أفااد العين  على أن  يدل على أنمما جًدا،  التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةب  ف   مناهج سةةةةةةةةةةةةةل
 بشكت عام هر بدرج  ماوفع  جًدا. بمعاييا التعليم المحاسب  الدولي  لتزامالجامعات الليبي  باال

 رابعا. مواكبة مناهج التعليم المحاسبي لمتطلبات سوق العمل في البيئة الليبية:
 ( إجابات أفراد العينة على فقرات مواكبة مناهج التعليم المحاسبي لمتطلبات سوق العمل في البيئة الليبية7رقم ) الجدول
 ر.ت

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافا  
 المعياري 

الوزن 
 المستوي  المئوي 

 معمتوافقة  المحاسبية الجامعية ييييييييييييييي بصورتها الحالية قبل التحسين يييييييييييي المناهج 1
 .العمل في البيئة الليبية سوق  متطلبات

 منخف  46.8% 9080. 2.34

يييييي للخريج كافة المهارات ييييييييييييييييييييي بصورتها الحالية محاسبي ييييييتوّفر مناهج التعليم ال 2
 .الليبيةالمطلوبة مهنًيا في سوق العمل في البيئة 

 منخف  46.6% 1.047 2.33

يتمكن خريج المحاسبة باعتماده على مناهج التعليم المحاسبي يييييييييييييييييييييييييييي بصورتها  3
 .الدوليالحالية يييي على مواجهة متطلبات سوق العمل 

منخف   33.0% 8850. 1.65
 جًدا

4 
محاسب المستقبل  يييييي بتعريفتهتم مناهج التعليم المحاسبي ييييييي بصورتها الحالية 
 بأخالقيات العمل المحاسبي وبقواعد السلوك المهني.

 منخف  47.0% 8310. 2.35

5 
على تزويد خريج يييييييي ييييييييييييييييتحرص مناهج التعليم المحاسبي يييييييييييييييييييي بصورتها الحالية 
ها في سييييوق سييييتخدامالمحاسييييبة بمهارات الحاسييييو  وتقنية المعلومات الالزمة  

 .الليبيةالعمل في البيئة 

 منخف  44.4% 7800. 2.22

6 
خريج المحاسييييبة بفجوة كبيرة بين ما درسييييه من مناهج التعليم المحاسييييبي  أيتفاج

 .وبين الواقع العملي في السوق المحلي الليبي
 مرتفع 81.6% 7910. 4.08

 مرتفع %78.4 7150. 3.92 .متطلبات سوق العمل الليبية تفوق إمكانيات الخريج المعرإلية 7

8 
المحاسييييبة لد ه القدرة على التفكير واإلبدا  في حل المشييييكالت المحاسييييبية خريج 

 المتعلقة بسوق العمل في البيئة الليبية.
 متوسط 53.4% 8670. 2.67

خريج المحاسيييبة من الجامعات الليبية لد ه القدرة على تطبيق النظرية المحاسيييبية  9
 والقياس المحاسبي وكتابة التقارير المهنية.

 منخف  48.4% 8540. 2.42

المسييتفيدين  متطلبات ُتلبي كافة محاسييبية تطبيقات إلى حاجة سييوق العمل الليبي 10
 من الخدمات المحاسبية.

 مرتفع 77.6% 4500. 3.88

 الجامعات الليبية الخريج في حالًيا المحاسيييييييبية المطبقة التعليمية البرامج تزود 11
 لممارسة مهنة المحاسبة في سوق العمل الالزمة  النظرية بمجموعة من المعارف

 متوسط 56.0% 1.105 2.80

12 
 الجامعات الليبية الخريج في حالًيا المحاسيييييييبية المطبقة التعليمية البرامج تزود

 الالزمة في سوق العمل في البيئة الليبية. بمهارة العمل بروح الفريق
 منخف  47.0% 8450. 2.35

 متوسط  0.472 2.75 الفقرات ككل 
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( يتضةةةةةةةةةح أن جميع المترسةةةةةةةةةيات الحسةةةةةةةةةابي  للفقاات الت  وقيس محرر مدى 7من خلل الجدول رقم )

(، 4.08) –( 1.65مراكب  مناهج التعليم المحاسةةةةةةب  لمتيلبات سةةةةةةرق العمت ف  البيئ  الليبي  وتااو  بين )
جًدا و الدرج  الماوفع ، كما ولشةةةةةيا وجميعها ولشةةةةةيا إلى أن فقاات هذا المحرر وقع بين الدرج  المنخفضةةةةة  

وولعد قيم  (، 0.472معياري ) ا حااف( ب2.75النتائج إلى أن المترسةةط العام لفقاات هذا المحرر يسةةاوي )
مدى مراكب  مناهج  هنا  اوفاق بين أفااد العين  على أن مما يدل على أنالمترسط الحساب  لها مترسي ، 
 عمت ف  البيئ  الليبي  بشكت عام هر بدرج  مترسي .التعليم المحاسب  لمتيلبات سرق ال

 فرضيات البحثختبار ا. 5.10
 خاهج  لتزوهد كاوي  ييا الليبي  الجامعات ف  المحاسةب  التعليم مناهجواقع  :(الصفرية) اىولى الفرضية
 .العمت سرق  احتياجات وللب  الت  المحاسبي  بالمعارف المحاسب 
 خاهج  لتزوهد كاوي  الليبي  الجامعات ف  المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  التعليم مناهجواقع  :(البديلة) اىولى الفرضيييييييييية
 . العمت سرق  احتياجات وللب  الت  المحاسبي  بالمعارف المحاسب 

 لعينة واحدة( T)نتائج اختبار( 8الجدول رقم )
المتوسط  درجة الحرية المت ير

 الحسابي
 نحرافا  

 المعياري 
قيمة اختبار  

(T) 
معنوية اختبار 

(T) 
بي في الجامعات الليبية التعليم المحاسييمناهج واقع 

كاإلي بالمعارف  خريجي لتزويد ةغير  بة  المحاسييييييييي
 المحاسبية التي ُتلبي احتياجات سوق العمل.

174 2.22 0.410 -17.805 0.999 

 
 واقع مدى كفاي  الخاصةةةةةةةةةةةةةة  باختبار (T)( يتبين أن قيم  اختبار 8الجدول رقم )ب بالاجرع إلى البيا ات

ي  الت  وللب  المحاسةةةةةةةةب  بالمعارف المحاسةةةةةةةةب خاهج  التعليم المحاسةةةةةةةةب  ف  الجامعات الليبي  لتزوهدمناهج 
وه  أكبا من  )0.999(( ومسةةةةةةترى الدالل  وسةةةةةةاوي 17.805–وسةةةةةةاوي ) المحل  تاحتياجات سةةةةةةرق العم

ب  التعليم المحاسةةةمناهج واقع مكن القرل بأن ( مما يعن  عدم رفض الفاضةةةي  الصةةةفاه ، وبالتال  يل 0.05)
المحاسةةةب  بالمعارف المحاسةةةبي  الت  وللب  احتياجات سةةةرق  خاهج  لتزوهد  ف  الجامعات الليبي  ييا كاوي

 ؛(2013)إشةةةةةةةةميل  و اليال ،  ، ووتف  هذه النتيج  مع  تائج الدراسةةةةةةةةات السةةةةةةةةابق  ف  ليبيا من بينهاالعمت
   .(2019)مصل ، 
 المحاسةب  التعليم مناهج ويرها عملي  ولراجه المعرقات من مجمرع  ولرجد ال: (الصفرية) نيةالثا الفرضية

 .الليبي  الجامعات ف 
 ف  المحاسةةةةب  التعليم مناهج ويرها عملي  ولراجه المعرقات من مجمرع  ولرجد :(البديلة) الثانية الفرضيييية
 .الليبي  الجامعات

 



  مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبيلالدولي  لمؤتمربا، إصدار خاص مجلة دراسات االقتصاد واألعمال
 
 

797 
 

 لعينة واحدة (T)نتائج اختبار ( 9الجدول رقم )
درجة  المت ير

 الحرية
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافا  
 المعياري 

  قيمة اختبار

T) 

  معنوية اختبار

(T) 

التعليم  مناهج تطويرمعوقات ُتواجه عملية 
 المحاسبي في الجمعات الليبية.

174 4.27 0.349 34.12 0.000 

 
وجرد  مدى الخاصةةةةةةةةةةةةةة  باختبار (T)( يتضةةةةةةةةةةةةةةح أن قيم  اختبار 9بيا ات الجدول رقم )باإلطلع على 

( ومسترى 34.12وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوي )التعليم المحاسب  ف  الجامعات الليبي  مناهج ويرها معرقات ولراجه عملي  
( مما يعن  رفض الفاضةةةي  الصةةةفاه ، وبالتال  يلمكن القرل 0.05( وه  أقت من )0.000الدالل  وسةةةاوي )

، ووتف  يم المحاسةةب  ف  الجامعات الليبي التعل مناهج ويرهامعرقات ولراجه عملي  ال مجمرع  من ورجدأ ه 
 (2016)المقل  و لابش،  كا منها دراسةةةة لدراسةةةةات السةةةةابق   ذهذه النتيج  مع النتائج الت  ورصةةةةلت إليها ا

 من العديد راج يل  الليبي  بالبيئ  المحاسةةةةةةةةب  ف  العليا الدراسةةةةةةةةات باامج أن مفادها  تيج  لىالت  ورصةةةةةةةةلت إ
 ف  المحاسب  ليالب األكاديم  هيتأالتف  ذلك هر ضعف  ، وبي نت أن السبب الائيسوالمشاكت التحديات
)زكاي، ودراسةةة   المعاوي ؛ المهارات اكتسةةةا  على نالخاهجي قدرة ضةةةعف عن   تج الذي الجامعي  الماحل 
  الت  ورصلت أن التعليم المحاسب  ف  ليبيا يراجه العديد من التحديات. (2013
 بمعاييا وزامالبا الليبي  الجامعات ف  المحاسب  التعليم مناهج ويرها يلمكن ال :(الصفرية) لثةالثا الفرضية
 .الدولي  المحاسب  التعليم

 بمعاييا لتزامباال الليبي  الجامعات ف  المحاسةةةةةةةةةب  التعليم مناهج ويرها يلمكن :(البديلة) لثةالثا الفرضييييييية
 .الدولي  المحاسب  التعليم

 لعينة واحدة  (T)نتائج اختبار ( 10الجدول رقم )
درجييييييييييية  المت ير

 الحرية
المتوسييييط 
 الحسابي

 نييحييرافا  
 المعياري 

قيميية اختبييار 
(T) 

ميييييعييييينيييييويييييية 
 (T)اختبار 

التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية  مناهج تطوير
 بمعايير التعليم المحاسبي الدولية. لتزامبا  

174 4.34 0.277 45.14 0.000 

التعليم  مناهج ويرها(  للحظ أن قيم  االختبار الخاصةةةةةةةةةةةةةةة  باختبار إمكا ي  10من خلل الجدول رقم )
( 45.14وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوي )بمعاييا التعليم المحاسب  الدولي   لتزاماالمن خلل لمحاسب  ف  الجامعات الليبي  ا

( مما يعن  رفض الفاضةةةةةةي  الصةةةةةةفاه ، وبالتال  0.05( وه  أقت من )0.000ومسةةةةةةترى الدالل  وسةةةةةةاوي )
بمعةةاييا التعليم  لتزامالتعليم المحةةاسةةةةةةةةةةةةةةب  ف  الجةةامعةةات الليبيةة  بةةاال منةةاهج يلمكن ويرهامكن القرل بةةأ ةةه يل 

 المحاسب  الدولي .
 سرق  متيلبات الليبي  الجامعات ف   الحالي المحاسب  التعليممناهج  راكبول ال :(الصفريةالرابعة ) الفرضية
 .المحلي  البيئ  ف  العمت
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 سةةةةةةرق  متيلبات الليبي  الجامعات ف   الحالي المحاسةةةةةةب  التعليممناهج  راكبول  :(البديلة) الرابعة الفرضييييية
 .المحلي  البيئ  ف  العمت

 لعينة واحدة (T)نتائج اختبار ( 11الجدول رقم )

درجة  المت ير
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافا  
 المعياري 

قيمة اختبار 
(T) 

معنوية اختبار 
(T) 

 ةالتعليم المحاسيييبي الحالي مناهج مدي مواكبة
 في الجامعات الليبية لمتطلبات سوق العمل.

174 2.75 0.742 -4.97 0.999 

 
 منةاهج مراكبة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةة  بةاختبةار مةدى  (T)(  للحظ أن قيمة  اختبةار 11بةالاجرع إلى الجةدول رقم )

ةاوي )ف  الجامعات الليبي  لمتيلبات سرق العمت   التعليم المحاسب  الحالي ة ة ة ة ة ة ( ومسترى الدالل  4.97-وسة
( مما يعن  عدم رفض الفاضةةةةةي  الصةةةةةفاه ، وبالتال  يمكن القرل 0.05( وه  أكبا من )0.999وسةةةةةاوي )

راكب متيلبات سةةةةةةةةةةةةةةرق العمت ف  البيئ  ول ف  الجامعات الليبي  ال   التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  الحالي مناهج بأن
 .المحلي 
 الفئات إجابات مترسةةةةةط بين إحصةةةةةائي  دالل ات ذ  معنره ق و فا  رجدول  ال :(الصيييفرية) الخامسييية الفرضيييية
 سةةةةةةةةةرق  ال ولراكب متيلبات الليبي  بالجامعات المحاسةةةةةةةةةب  التعليم مناهج أن على المرافق  درج  ف  األربع 
 خاهج  محاسةةةةةب ،طلب  الماجسةةةةةتيا والدكترراه  وف  الصةةةةةف  )عضةةةةةر هيئ  ودرهس، ف  البيئ  المحلي  العمت

 مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام(. أقسام المحاسب ، 
 األربع  الفئات إجابات مترسةةط بين إحصةةائي  دالل  ذات معنره  فاوق  ولرجد :(البديلة) الخامسيية الفرضييية

 ف  العمت سةةةةرق  متيلبات ولراكب ال الليبي  بالجامعات المحاسةةةةب  التعليم مناهج أن على المرافق  درج  ف 
أقسةةةةةةةةام  خاهجر محاسةةةةةةةةب ،طلب  الماجسةةةةةةةةتيا والدكترراه  وف  الصةةةةةةةةف  )عضةةةةةةةةر هيئ  ودرهس، المحلي  البيئ 

  مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام(.المحاسب ، 
 نتائج اختبار تحليل التباين اىحادي لدراسة الفروق بين الفئات اىربعة( 12الجدول رقم )

مجمو   درجة الحرية مصدر ا ختالف
 المربعات

متوسط مجمو  
مستوي  (F)قيمة اختبار  المربعات

 الد لة
 0.058 0.175 3 بين الفئات اىربعة

1.526 0.210 
 0.038 6.502 171 الخطأ التجريبي
    6.677 174 المجمو  الكلي

بين مترسةةةةط إجابات الفئات الخاصةةةة  باختبار الفاوق  (F)( أن قيم  اختبار 12يتبين من الجدول رقم )
الولراكب متيلبات سةةةةةةةةةةةةرق  المرافق  على أن مناهج التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةب  بالجامعات الليبي األربع  ف  درج  

( مما يعن  عدم رفض 0.05( وه  أكبا من )0.210( بمسترى دالل  بلغ )1.526وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوي )العمت 
 مترسةةةةةط بين إحصةةةةةائي  دالل  اتذ  معنره ق و فا  رجدول  ال مكن القرل بأ هصةةةةةفاه ، وبالتال  يل الفاضةةةةةي  ال
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 المحاسةةةةةةةةةةةب  التعليم مناهج أن على المرافق  درج  ف  المشةةةةةةةةةةةارك  ف  الدراسةةةةةةةةةةة  إجابات الفئات األربع 
   ال ولراكب متيلبات سرق العمت ف  البيئ  المحلي . بالجامعات الليبي 

 لنتائج والتوصياتا .11
 دراسةنتائج ال 1.11

المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  بالمعارف  خاهج  لتزوهدالتعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  ف  الجامعات الليبي  ييا كاوي  مناهج  .1
 .مستما وحديث إلى وبحاج  قديم ، فه  مناهج المحاسبي  الت  وللب  احتياجات سرق العمت

 وةةدرهةةب) مع أكثا عمليةة  مراد طا  إلى بحةةاجةة  الليبيةة  الجةةامعةةات ف  المحةةاسةةةةةةةةةةةةةةب  التعليم منةةاهج .2
 (. ميدا  

 التيررات الحالي  ف  الجامعات الليبي  المحاسةةةةةةةةةةةب  التعليم مناهج ف  الدراسةةةةةةةةةةةي  المقارات راكبول ال  .3
  .وممارساوها المحاسب  مهن  ف  العالمي 

 .مختلف  محاسبي  مراد ف  والمفادات المراضيع لبعض له داع  ال وكاار هنا  .4
معاييا التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  تيبي  ب لتزاميلمكن ويرها التعليم المحاسةةةةةةةةةةةةةةب  ف  الجامعات الليبي  باال .5

 الدولي .
 بالعملي  وربيها الميدا ي  الزهارات خلل من العملي  الخباة مهارات المحاسةةةةةةةب  طالب وعليم ضةةةةةةةاورة .6

 .الليبي  البيئ  وخص الت  العملي  المشاكت حت على القدرة لديه يكرن  حتى التعليمي ،
 المعلرمات بتكنرلرجيا بالمعاف  الليبية  الجةامعةات ف  المحةاسةةةةةةةةةةةةةةب  التعليم با امج وزوهد ضةةةةةةةةةةةةةةاورة .7

 .المعاصاة المحاسبي  المشاكت لحت ورظيفها من اليالب ليتمكن ختصاصاوهااو 
 والتقييم القياس على القدرة خلل من المحاسةةةةةب  طالب لدى والرظيفي  الفني  المهارات ونمي  ضةةةةةاورة .8

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

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

 .الليب  المحل  السرق  ف  العمل  الراقع وبين
 الخدمات من المسةةةةةةةةةةتفيدين متيلبات كاف  وللب  محاسةةةةةةةةةةبي  ويبيقات إلى الليب  العمت سةةةةةةةةةةرق  حاج  .14

 .المحاسبي 
 .المعاوي  الخاهج إمكا يات وفرق  الليبي  العمت سرق  متيلبات .15
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 المشارك  ف  الدراس  إجابات الفئات األربع  مترسط بين إحصائي  دالل  اتذ  معنره ق و فا  رجدول  ال .16
ال ولراكب متيلبات سةةةرق العمت  بالجامعات الليبي  المحاسةةةب  التعليم مناهج أنب المرافق  درج  على

   ف  البيئ  المحلي .
 دراسةتوصيات ال 2.11

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

 مناهج جديدة إعداد عند أسةةةاسةةةي  ماجعي عاييا التعليم المحاسةةةب  الدولي  م اسةةةتخدامسةةة  قتا  الدراو .2
 .المناهج المحاسبي  القائم  ويرها ف  الجامعات الليبي ، أو المحاسبى للتعليم

ترجيه مشةةةةةةةةةارهع التخاج ليلب  المحاسةةةةةةةةةب   حر ب وذلكخل  وعاون بين منظمات األعمال والجامعات  .3
عاو لهةةا ولةةك المنظمةةات، ووقةةديم الحلرل لهةةا من خلل  تةةائج تالفعليةة  الت  والمشةةةةةةةةةةةةةةةةاكةةت العمليةة  
كتسةةةةةةةا  مهارات البحث والتيرها، ومهارات االمحاسةةةةةةةب  على  خاهج  يلسةةةةةةةاعد البحرث العلمي ، مما

 .حت المشكلت المحاسبي 
المحاسب ،  خاهج  ضاورة التعاون بين  قاب  المحاسبين الليبيين والجامعات الليبي  ف  مجال ودرهب .4

وصةةةةةةةةةةةةةةةال بالرحدات االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادي  المختلف  والزهارات الميدا ي  لها للرقرف على الراقع من خلل اال
 العمل  ف  وقديم خدماوها.

 الذاو ، والعمت والتعليم التحليت ممارسةةةة ن م اليالب ومكين يكفت المحاسةةةةبي  بما ناهجالم صةةةةياي  .5
 أخلقياتو   سةةلركيال راتمهاالك ،ن مهال احتياجات لتلئم الميلرب  والكفاءات راتمهاال إدخال على
 وصال، ومهارة الالب  ف  التعلم، ويياها.، ومهارات االالسرق  محاكاة على والقدرة ، مهنال

يشةةةةةمت  بحيثلجامعي ، التعليم المحاسةةةةةب  بالمااحت ااهج من ف  الحديث  والمعلرمات التقنيات إدخال .6
 الحديث . اتالحاسر  والتقني استخدام على المحاسب  ودرهب أساوذةأيضا 
 دراسات مستقبلية ُمقترحة  3.11
   التعليم المحاسةةب  ف  البيئ   عن أسةةبا  عدم األخد بنتائج وورصةةيات الدراسةةات السةةابق البحث ف

 التعليم المحاسب  ف  الجامعات الليبي . مناهج ويرهاستفادة منها ف  الليبي  واال
  سةةةن  ف  الصةةةادر )قسةةةم المحاسةةةب ( كليات االقتصةةةاد مناهج دليتالبحث ف  أسةةةبا  عدم وحديث 
  تقادي  )الباحث ف  طرر القيام بهذه الدراس (.( دراس  ا2021حد اآلن )إلى  (2009)
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.3لمهنة المحاسبة والتدقيق والحد من الفساد: دراسة تطبيقية على الجامعات األردنية.   
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