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 الملخص
على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة سواء بالبلدان المتطورة أو النامية لتأهيل خريجي  هناك ضغط متزايد

ج هذه الدراسة أصحاب سوق العمل. يؤمل أن تفيد نتائفي المحاسبة بالمهارات والمعارف بما يتناسب والطلب المتغير 
وكذلك الجامعات حتى  ،المنظمات والشركات والجمعيات المختلفةو أرباب العمل، و األكاديميين، و المصلحة مثل الطلبة، 

العامة والتكنولوجية تتمكن من إعداد طلبتها بالجودة المطلوبة. تهدف هذه الورقة إلى التعرف على الفجوة بين المهارات 
 ة. تم االعتماد على االستبانالعامة الجامعات الليبيةمن خريجي المحاسبة طلبة و  ومستوى تطورها لدىة فنيوالمعارف ال

صالحة للتحليل  استبانة 167حيث تم تجميع  والمهنيين جامعة ليبية عامة 14 األكاديميين في في تجميع البيانات من
على مدى األهمية الممنوحة للمهارات من  فق مؤشرات  سُتخدم في تحليلها المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للتواا

بوجود فجوة بين أهمية المهارات ومدى  وعتان المبحوثةومستوى تطورها بالخريج من جهة أخرى. تؤمن المجم ،جهة
اعتقاد األكاديميين بأن هذه  يإال أن هناك تفاوت بينهم، وكانت النتيجة المفاجئة ه ،تطورها عند خريجي المحاسبة

عدم رضاهم عن مستوى المهنيين ولربما يرجع ذلك إلى هم ؤ جوة بين األهمية ومستوى التطور أكبر مما يراه نظراالف
سوق في خريجيهم وكذلك الصعوبات التي تواجههم في سبيل صقل الطلبة بالمستوى المطلوب من المعارف والمهارات 

مما يسهم في تحسين  أوال، المناهج المحاسبيةفي ظر العمل. أهم توصيات الدراسة تمثلت في التأكيد على إعادة الن
تحسين مستوى هذه المهارات والمعارف  :ثانيا  . المهارات والمعارف التي تم التأكيد على أهميتهاالخريجين بمستوى 

 وهنا يجب التنسيق بين أصحاب المصلحة جميعهم مثل الحكومة ،للجهود لتذليل كل المشاكل والصعوبات ايتطلب تظافر  
وأن يكون هناك دور واضح للمهنيين  ،والوقوف على تخصيصها بشكل مناسب ،من خالل منح األموال الالزمة

 والممارسين بربط الجانب النظري الذي ُيدرس في الجامعة بالجانب العملي بالمهنة.
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Abstract 
There is an increased pressure upon public and private educational institutions within 

developed and developing countries for equipping accounting graduates with the 

knowledge and skills in accordance with the work market changeable demand. It is hope 

that the results of this study benefit stakeholders including academics, employers, different 

companies, professional bodies, and universities in order to prepare their students with 

required quality. This study aims to study the gap between the IT and generic skills and 

technical knowledge and their development level in accounting students and graduates 

within Libyan universities. Questionnaire was used to collect data from academics within 

14 Libyan public universities and professionals. 167 valid questionnaires were collected 

and means and percentage of agree were used as indicators for the significance of 

knowledge and skills and the level of development on the other hand. Both groups of 

participants believed that there is a gap between the significance degree and the 

development level range and there is a difference in views amongst them. Surprising result 

is that academics perceived that the expectation gap is wider than it is perceived by 

professionals and it could be the dissatisfaction of students' level and obstacles that face 

them while preparing students with appropriate level of knowledge and skills in work 

market. The study recommended a review for accounting curricula in order to help 

improving graduates level of knowledge and skills which are considered significant. 

Improving graduates level of these capabilities needs paying efforts to overcome problems 

and obstacles and hence arrangement between all stakeholders should be made. 

Government should allocate and control sufficient resources and professionals and 

practitioners should have a vital role to link accounting education at university campus and 

real work environment of accounting. 

Keywords: General skills, technical knowledge, accounting curricula, labor market, level of 

development, accounting graduates. 
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 المبحث األول: اإلطار العام للدراسة

 مقدمة  1.1

على درجة عالية من الكفاءة والمهارة تتناسب ومتطلبات وتدريبهم إن أحد أهم األهداف وراء ظهور الجامعات هو تعليم خريجين 
نفسه هنا هو عما إذا كان هناك مقدرة لدى الجامعات لتأهيل هؤالء  الذي يقدم سوق العمل، وتبعًا لذلك فإن السؤال المهم

الخريجين بما يتالءم ومتطلبات سوق العمل. وبالرجوع للدراسات السابقة نجد أن هناك حاجة ملحة للمزيد من البحث والدراسة 
ومستوى تطور  ،ومعارف فنية ،المحاسبة من مهارات عامة يتمتع به خريجولتحديد الفجوة بين درجة األهمية لما يجب أن 

هذه المعارف والمهارات لدى الخريجين. ترتبط هذه الدراسة بعدة جوانب أهمها القيمة المضافة )ما أكتسبه الخريج من مهارات 
الذي يعتمد بدرجة كبيرة على جودة الخريج من ناحية التأهيل إضافة إلى التوظيف (، في الجامعةومعارف أثناء دراسته 

التي يجيدها. وبالنظر للهدف الرئيس للتعليم بشكل عام، والتعليم المحاسبي بشكل خاص الذي يتلخص في تأهيل  والمهارات
الطلبة وتزويدهم بالعديد من المهارات والمعارف لتهيئتهم للعمل، فإننا نجد أن هناك من المهارات والمعارف ما يعد مشتركًا 

 ،والهندسة ،مهارات التحليلية تعتبر مهارات مهمة في تخصصات العلومبشكل عام بين التخصصات المختلفة. فمثاًل ال
خدامها ببيئة العمل وإمكانية است ،لهذه المهارات هموالتاريخ، ونجد أن االختالف هنا في كيفية تعلم الطلبة واكتساب ،والمحاسبة

ة من مثل هذه المهارات والمعارف متكامل مر هنا يستدعى التساؤل بقدرة الجامعات على تزويد الطلبة بمجموعةالفعلية، واأل
التي تناسب وظائفهم المستقبلية. في واقع األمر، فإن أرباب العمل ربما ليسوا على دراية بهذا الوضع ألن المعيار المستخدم 

التي تكون متغيرة حسب متطلبات سوق المطلوبة  يختلف بين المنظمات المختلفة عند النظر إلى المهارات والمعارف
وباالستناد إلى ذلك فقد أجمعت الدراسات السابقة على ضرورة تهيئة  (Hawkins, Winter, & Hunter, 1995)لعملا

 ,Harvey, Moon)الطالب وتدريبهم على نطاق واسع فيما يتعلق بالمهارات العامة والشخصية بغض النظر عن التخصص 
Geall, & Bower, 1997; Hawkins et al., 1995; Nabi & Bagley, 1999) دراسة .Albrecht & Sack 2000 

ن إلى أن يكون حيث يحتاج الخريجوالتي يجب أن يتم تنميتها بالطلبة قبل التخرج، على قضية تعلم المهارات العامة ركزت 
مهارات تواصل فّعالة،  ارك، لديهواسع المدالخريج  تتطلب طبيعة العمل أن يكون  ، فمثالً لديهم أساس من المهارات العامة

على اتخاذ القرارات والتواصل مع عدد واسع من  والتحليل االنتقادي، مما يعزز من قدراته القدرة على التفكير المنطقي لديهو 
يرى  (IAESB, 2017)أصحاب المصلحة متضمنًا مستخدمي المعلومات المحاسبية. مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولية 

 ها،وقيم وأن تتضمن كال من المعارف العامة ومهارات المهنة ،أيضًا أن المهارات العامة يجب أن تعرض ضمن التعليم العام
إلى األخالق والمواقف. معيار التعليم المحاسبي الدولي الثالث يعرض ويشرح أهم المهارات التي يجب على من يبحث  إضافة

 مهارات المنظمة. وفي السياقو المهارات الشخصية، و عن فرص العمل تعلمها حيث تتضمن هذه المهارات مهارات التواصل، 
من القواعد المنصوص عليها من قبل منظمة ضمان جودة التعليم العالي قد منح لهذه المهارات ضه ، نجد االهتمام نفسهنفس

، وتم تصميم هذه القواعد باالعتماد على توقعات كل من يقدم برامج التعليم المحاسبي في (QAA, 2016)بالمملكة المتحدة 
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تي ، وعليه ُيتوقع أن يحصل الطلبة على عدد من المهارات المتنوعة الQAAويتم الرقابة عليها من خالل  ،المملكة المتحدة
حيث نجد أن  ،التقدم التكنولوجي قد طال مهنة المحاسبة كغيرها من المهنخر نجد أن تغطيها هذه القواعد. من جانب آ

المحاسب اليوم مطالب بتقديم معلومات محاسبية متنوعة بأشكال وأساليب مختلفة إلى مجموعة واسعة ومتعددة من 
، نجد أن اعتماد المحاسبة المستخدمين. ففي حين كان المحاسب بالسابق يقدم التقارير والقوائم المالية في شكل وثائق ورقية

على التكنولوجيا سّهل على المحاسب تقديم الكم الكبير من البيانات المحاسبية المعقدة في شكل معلومات أكثر دقة وسهولة 
، نجد أن هذه المهمة تتطلب من المحاسب مهارات وقدرات على استخدام تلك التكنولوجيا هنفس وبشكل سريع، وفي الوقت ،للفهم

(Bonk & Smith, 1998) وهذا حث المؤسسات والمعاهد المحاسبية إلى منح أهمية كبيرة لتلك المهارات(Awayiga, 
Onumah, & Tsamenyi, 2010)أيضًا على أهمية هذه المهارات والتأكيد على تضمينها ضمن مناهج  ، وتم التشديد

. ويتطلب المعيار الثاني من معايير التعليم المحاسبية الدولية أن يكون لدى الطالب على األقل (QAA, 2016)المحاسبة 
بها، يقات المتعلقة ورقابة التطب ،هي القدرة على تحليل المهارات التكنولوجية العامة مستوى متوسط في ثالث تخصصات،

 ،واستخدام المعلومات التكنولوجية لدعم تحليل البيانات ها،واتخاذ هم المهارات التكنولوجية في تحليل القراراتتوضيح كيف تس
 ;Burnett, 2003)من ه نجد أن دراسات كٍل . في الصدد نفس(IAESB, 2017, p. 42)واتخاذ القرار في بيئة األعمال 
Mgaya & Kitindi, 2008) قواعد البيانات، برامج اإللكترونية رات التكنولوجية المهمة تتضمن الجداولاقترحت أن المها ،

إضافة إلى اإللمام بكيفية عمل يميل، التجارة اإللكترونية، اإلنترنت، أنظمة التشغيل، العرض، برامج الطباعة، أنظمة اإل
على رقابة وحماية المعلومات والبيانات المحاسبية  الكمبيوتر وبرامجه إلنجاز القوائم والتقارير المالية حتى يكون لديهم القدرة

(Stoner, 2009). 

 مشكلة وتساؤالت الدراسة  2.1

، والخريجين بها ببرامج التعليم المحاسبي تمثل ما يرنو إليه أرباب العملن المهارات والمعارف التي يتم تأهيل الطلبة حيث إ
على قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم ن نجاحهم ونجاح العمل  المناط بهم بعد التخرج متوقف وكذلك هؤالء الخريجين أنفسهم أل 

التعليم المحاسبي تتمثل في عدم قدرتها فإن المشكلة ببرامج  ،ة دراستهموها خالل مدالتي من المفترض أنهم وبشكل كبير طور 
على تأهيل خريجيها بالمهارات والمعارف التي يطمح إليها أصحاب المصلحة بالشكل الذي يتوافق وسوق العمل وهذا ما 

 ,Bui & Porter, 2010; Dolce, 2019; Howcroft)تعرضت إليه عديد الدراسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي
2017; Jones, 2014; Montano, Donoso, Hassall, & Joyce, 2001; Perera, 2021; Webb & Chaffer, 

2016)  

 مشكلة أعاله فإن هذه الدراسة تطرح التساؤالت االتية:باالستناد إلى سرد ال

 طلبة المحاسبة من مستوى تطورها لدىما و  ؟المعارف الفنية والمهارات العامة والتكنولوجيةبين فجوة التوقعات  ما 
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  ؟بالتعليم المحاسبي بالجامعات الليبية األكاديميينوجهة نظر  

 خريجي المحاسبة  مستوى تطورها لدىما والمهارات العامة والتكنولوجية و المعارف الفنية ين فجوة التوقعات ب ما
 ؟المهنيين حديثي التوظف من وجهة نظر

 الدراسة هدف 2.2

طلبة  ة ومستوى تطورها لدىفنيوالمعارف الالعامة والتكنولوجية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الفجوة بين المهارات 
 العامة، ويمكن إيجاز هدف الدراسة في األهداف الفرعية التالية: يبيةالجامعات اللمن خريجي المحاسبة و 

 طلبة المحاسبة  ومستوى تطورها لدى المعارف الفنية والمهارات العامة والتكنولوجيةبين فجوة التوقعات  التعرف على
 بالتعليم المحاسبي بالجامعات الليبية  األكاديميينمن وجهة نظر 

 خريجي  المعارف الفنية والمهارات العامة والتكنولوجية ومستوى تطورها لدىين فجوة التوقعات ب التعرف على
 .المهنيين المحاسبة حديثي التوظف من وجهة نظر

 أهمية الدراسة 3.1

 : خيص أهمية الدراسة بالنقاط اآلتيةيمكن تل

المتطورة أو النامية لتأهيل خريجي المحاسبة هناك ضغط متزايد على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة سواء بالبلدان  .1
سوق العمل إلعداد خريجين مؤهلين تم تدريسهم وفق أفضل التقنيات في بالمهارات والمعارف حسب التغيرات الحاصلة 

مما سيعود بالنفع على المنظمات المختلفة بالحاضر والمستقبل، ومن ثم فإن هذه الدراسة تسعى للوصول لبعض النتائج 
 والمهنيين. األكاديميينهميتها من وجهة نظر مرتبطة ببعض المعارف والمهارات وأة الالمهم

ومدى تطورها  ،قلة الدراسات والبحوث التي تهتم بدراسة فجوة التوقعات بين المعارف الفنية والمهارات العامة والتكنولوجية .2
 وخريجي المحاسبة بشكل خاص. ،لدى الطلبة والخريجين بشكل عام

معظم الدول فإن الضرورة تقضي بدراستها لممارسة المحاسبية مازالت قائمة في الفجوة بين التعليم المحاسبي وان حيث إ .3
األمر الذي سيساعد على التعرف على طبيعة هذه الفجوة كما ستحفز على دراسة أهم العوامل التي أدت  ،بالبيئة الليبية

 ظهورها والُسبل الكفيلة بمعالجتها.إلى 

 االتي اهتمت بدراسة هذه الفجوة قد جاءت بالبلدان المتقدمة في حين نجد أن جزءً جد أن الجزء الكبير من الدراسات ن .4
 قد أهتم بالبلدان النامية مثل ليبيا  ابسيطً 



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

168 
 

ات هلين بالمهار أن يكون هؤالء الخريجين مؤ يتوقعون  مع تزايد أعداد خريجي التعليم الجامعي في ليبيا فإن أرباب العمل .5
المهنيين ممن يعمل معهم الخريجون سوف  سوق العمل، ومن هنا فإن استطالع وجهات نظروالمعارف المهمة في 

على دراية  وابالجامعات ليكون األكاديميينالتعليم المحاسبي مما سيساعد يسهم في الحصول على آرائهم عن الفجوة في 
 المستقبل.لتطوير في أي مبادرة للتغيير وا بمثل هذه الفجوة، وبالتالي دعم

ندرة الدراسات والبحوث الميدانية التي تعتمد على استطالع آراء أكثر من مجموعة واحدة، وتأتي هذه الدراسة الستطالع  .6
والمهنيين مما سيسهم في الوصول إلى نتائج مثمرة ُيعتمد عليها في الدراسات  األكاديميينآراء مجموعتين تضم كال من 

 بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص.ه وتطوير  المرتبطة بتحديث التعليم المحاسبيوالبحوث المستقبلية 

ن التأكد من توفر هذه المهارات إولى لنجاح التعليم عن بعد، حيث ة الخطوة األ كنولوجيُيعد التعرف على المهارات الت .7
 جاهزاً تدريس، وما يحتاجه ليكون هم بدرجة كبيرة في تحليل مستوى االستعداد للقيام بالمهام المناطة بعضو هيئة السيس

 لمقابلة متطلباته.

تركز الدراسة على عنصر مهم من عناصر التعليم المحاسبي وهو المهارات والمعارف، وبالتالي فهذه الدراسة تأتي لتلبية  .8
 األكاديميينالذي تنادي به المنظمات والجمعيات المهنية و تطوير المناهج في كثير من الدول االهتمام المتزايد بأهمية 

 على حد سواء للحصول على مخرجات تواكب سوق العمل وتغيراته وتطوراته.

جمود وعدم الوالعولمة وغيرها، فإن حالة  الحاصلة محليا وعالميا التي تتضمن التطورات التكنولوجية في ظل التغيرات .9
وجعلها غير ذات جدوى ومن ثم  ،امجالتطور ببرامج التعليم المحاسبي من شأنها أن تقود إلى عدم التطور بهذه البر 

 .هاواستنزاف هدر الموارد االقتصادية المستثمرة بها

 المبحث الثالث: اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ليبيةالبيئة الفي  السابقة الدراساتاستعراض بعض  1.3

المحاسبي ومتطلبات سوق العمل من ( إلى تحديد مدى التوافق بين مناهج التعليم 2013هدفت دراسة )أشميله والطرلي، 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فجوة بين المناهج والمتطلبات، وعللت  ،التدريس وخريجي المحاسبةهيئة  وجهه نظر أعضاء

ت غياب التعاون بين الجامعات والوحدات االقتصادية، إهمال إدماج المهارا :الدراسة ظهور هذه الفجوة لعدة معوقات أهمها
وأوصت الدراسة بالعمل على  ،ة الدراسةلبرامج التدريبية المعدة للطلبة أثناء مدالمناهج المحاسبية، قلة اة في التكنولوجي

 التغلب على هذه المعوقات.

ومدى مواكبته  ،والعوامل المؤثرة على كفاءته ،( ركزت على تحليل واقع برامج التعليم المحاسبي في ليبيا2010دراسة )مصلي، 
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والطلبة والخريجين بهذه البرامج  األكاديميينمية المعاصرة، وتلبيته احتياجات سوق العمل، وذلك من وجهه نظر للتطورات العل
المناهج المحاسبية، واالعتماد على سياسة التلقين، وأوصت بالعمل على لى وجود قصور في وأرباب العمل، وخلصت الدراسة إ

 نسجم ومتطلبات سوق العمل، وبالتعاون مع الجمعيات المهنية.تحديث الخطط الموضوعة وفقًا لخطط محددة وبما ي

( ناقشت المهارات العامة والشخصية والمهنية والوظيفية المهمة ومدى قدرة برامج التعليم 2008دراسة )فرج والحضيري،
وكذلك  الخاصة،الشركات العامة و أصحاب المصلحة في  المحاسبي بالمعاهد والجامعات على تطويرها. لقد استقصت الدراسة

التعليم العالي، وأفصحت نتائجها عن حاجة هيئة تدريس المحاسبة في  إضافة إلى أعضاءفي المؤسسات والهيئات المختلفة، 
للمتقدمين للوظائف، وكما توصلت على الجانب  ةسوق العمل إلى ضرورة توافر مهارات عامة، وشخصية ومهنية ووظيفي

حاسبي، وعدم قدرته على تنمية أغلب هذه المهارات بخريجيه، وعدم التوافق بين الجانب اآلخر إلى ضعف برامج التعليم الم
الممارسة العملية في الحسبان، والعمل على رفع التطورات المتسارعة في  العملي والنظري، وأوصت الدراسة بضرورة أخذ

 واالهتمام بالتعليم المحاسبي المستمر. ،مستوى المناهج التعليمية

( هدفت إلى التعرف على عوامل االختالف بين الواقع النظري والمجال التطبيقي للمحاسبة، وبينت 2007لسحيري،دراسة )ا
هيئة  التأهيل العلمي لعضو :ذلك إلى عدة عوامل أهمها تبين الواقع النظري والتطبيق العملي، وأرجع االنتائج أن هناك اختالفً 

 للطالب أثناء الدراسة، كذلك مستوى التحديث في المناهج المحاسبية المقررة. التدريس، ومدى توافر برامج التدريب العملي

والممارسين والمحاسبين  األكاديميين( استطلعت آراء 2021إحدى الدراسات الميدانية التي نشرت مؤخرًا )مصباح والعبيدي، 
الجامعات الليبية بما يتالءم ومتطلبات سوق في لتطوير برامج التعليم المحاسبي  الُسبل الممكن تبنِّيها أهمعن  المستقلين

وتنمية مخرجاتها برامج التعليم المحاسبي في تطوير  امهالتي من شأنها اإلسإلى أن أهم األساليب والُسبل  ، وخصلتالعمل
لدولية، اعتماد معايير التعليم المحاسبي او وتنمية ممارستهم المحاسبية العملية،  ،تشجيع الطلبة على البحث في ةتمثلالم

والمهنيين حول متطلبات  األكاديميينخلق نوع من التعاون بين و اضطالع الحكومة بدورها في تطوير التعليم المحاسبي، و 
توفير معامل لدعم الجانب و ، وتطوير المناهجالتدريس على طرق متنوعة للتدريس هيئة  تدريب أعضاءو مهنة المحاسبة، 

رفع متطلبات قبول الطلبة في برامج و  ة،االبتكاريو ل الكلية بالمواد والبرامج التطويرية االهتمام من قبو  العملي من المحاسبة،
 . التعليم المحاسبي

دراستهم  ةمدخالل تزويد طلبة المحاسبة بها المهارات والمعارف الواجب تدريسها و بعض  ( تناولت2021)مصباح،  دراسة
الدراسة في بيان أهم المعارف الفنية مثل المحاسبة المالية والمراجعة نتائج أهم بالمرحلة الجامعية في ليبيا. وتلخصت 

األساليب الكمية  واستخدام ،والوعي بالمسائل األخالقية في المحاسبة والمراجعة والمحاسبة بالقطاع العام ،والمحاسبة اإلدارية
المهارات التكنولوجية و القرار،  واتخاذ ،لفهم والتحليلوالقراءة مع ا ،التي منها العمل بروح الفريقالمهارات العامة و في المحاسبة، 

 اإللكترونية والجداول ،كسلإنظام بة على الكمبيوتر "وورد" و ونظام الكتا ،المنظومات المحاسبية اإللكترونية التي تضمنت
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يسهم في تضمين سالمحاسبية مما  المناهجفي عادة النظر بإالدراسة  ، وأوصتزويندو والعمل على األنترنت ونظام التشغيل 
بما يتناسب هم وقدراتالخريجين ينعكس على مهارات مما  ،المهارات والمعارف التي تم التأكيد على أهميتها بهذه الدراسة

للجهود لتذليل كل المشاكل  اتضمين مثل هذه المهارات بالتعليم المحاسبي يتطلب تظافرً وصت بأن كما أومتطلبات سوق العمل. 
وف على تخصيصها وهنا يجب التنسيق بين كل األطراف المعنية مثل الحكومة من خالل منح األموال الالزمة والوق .والصعوبات

الجامعة بالجانب في بربط الجانب النظري الذي ُيدرس  يجب أن يكون هناك دور واضح للمهنيين والممارسينبشكل مناسب. و 
هنة حتى يتم تطوير المجموعات الثالث من المهارات والمعارف المتمثلة بالمهارات العامة والمعارف الفنية والمهارات العملي بالم

 التكنولوجية.

  مستوى األهمية ومدى تطور الخريجين بالمهارات العامة والتكنولوجية 2.3

وبين واقع مستوى  ،هارات العامة والتكنولوجيةالعديد من الدراسات السابقة ركزت على االختالف بين ما هو مرغوب من الم
 ,Bhamornsiri & Guinn) طلبة وخريجي المحاسبة بهذه المهارات في بيئات مختلفة، فمثاًل في الواليات المتحدة أستطلع 

ووجد أن أهم تلك المهارات تتضمن مهارات  ،لمهاراتعدد من ا المدراء ضمن أكبر ست شركات عن آراء عدد من (1991
ن أنها متطورة لُمستطلعوويرى ا ،التي اعتبرت مهمةبالممارسة، والمهارات اإلدارية  والتطور ،والمهارات الشخصية ،التواصل

جد ل دراسات أخرى نإضافة إلى إدماج الخبرة العملية، وفي مقابطور كان نتيجة للتعليم الرسمي هذا التو بالطلبة بشكل كبير. 
ين المشاركين في ستطلع آراء المحاسبين القانونيالذي ا (Milliron, 2012)خر بواسطة أن هذه الحالة نموذجية. مثال آ

المستويات الجامعية، وكشفت النتائج أن مهارات لمهارات في اعن الفجوة في  2008اجتماع المحاسبين القانونيين بكاليفورنيا 
التواصل والتحليل االنتقادي يجب أن تنال مزيدًا من التركيز أكثر من المعارف العامة. ويمكن القول هنا أنه يجب أن يكون 

 & Lee)والمهارات العامة والتكنولوجية. دراسة أخرى  ،ةلى المواضيع المحاسبية البحتالتركيز ع هناك توازن في
Blaszczynski, 1999) راء المدراء التنفيذيينإلى المهارات العامة مستطلعًا آ ركزت على المهارات التكنولوجية إضافة 

مهارات مثل القدرة الوضحت الدراسة أن ترتيب خريجي المحاسبة، وأة في المهارات المطلوب عن 500منتدى الـالمشاركين في 
ومهارات التواصل قد أنتقل إلى تراتيب عليا من حيث األهمية، ومرجع  ،روح الفريقمهارة العمل في و  ،على استخدام الكمبيوتر

وحسب الدراسة فإن تبني  ،الذي يتطلب إجادة المحاسب لمهارات التحليل والتفسيرستخدم ذلك ربما ُيعزى إلى استخدام مبدأ المُ 
برامج التعليم المحاسبي ليست باألسلوب الفّعال، ولكن ربما يكمن الحل بتعديل ر ومهارات التواصل في واستخدام أدوات الكمبيوت

العملية ماج الطلبة في تباع أساليب مثل التعليم الذي يعتمد على إدلتتضمن تدريس مثل هذه المهارات باأساليب التدريس 
استطلع  (Burnett, 2003) نفسه السياقفي مية واستخدام أسلوب دراسة الحالة والتطبيق العملي للحاسوب واألنترنت. التعلي

خريجي المحاسبة، وأوضحت نتائج الدراسة عن أهم المهارات في الواليات المتحدة اب العمل والمحاسبين القانونيين في آراء أرب
العمل و تخاذ القرار، ، ومهارة التفكير التحليلي االنتقادي، ومهارات التواصل الشفهي والكتابياتتمثل في أن أهم المعارف الفنية 

وبرامج الطباعة اعتبرت على رأس المهارات التكنولوجية من ناحية األهمية،  ،، وأنظمة التشغيلاإللكترونيةعلى الجداول 
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إلى تعزيز المهارات التكنولوجية إضافة التحديث المستمر لها، سبية مع المناهج المحاصت الدراسة بإدماج هذه المهارات في وأو 
 التي تمس المحاسبة بالطلبة. 

غلب المشاركين في تلك الدراسات ب بها أالتي ُيطالالمهارات والمعارف  التوصيات في أغلب الدراسات السابقة تركز على إدماج
سوق العمل، وبشكل مفصل فإن هناك هو مطلوب في الجامعات وما في  سعلى وجود فجوة بين ما يدر  امما يعتبر مؤشرً 

ء المحاسبين الخريجين وأرباب ركزت على المهارات التكنولوجية وباستطالع آرا (Awayiga et al., 2010)دراسة أخرى 
أنظمة المعلومات، من جانب أخر المراجعة من خالل الحاسوب كانت من ضمن  د أن التفضيالت بإدماج مهارات عنالعمل وج

التفضيالت من قبل المحاسبين القانونيين في حين نجد أن مجموعة المحاسبين يفضلون مهارات تتعلق بالتحليل وإدارة 
الختالف ربما يرجع إلى طبيعة عمل كل مجموعة من المجموعات المشاركة. ويبين هذا االختالف أهمية المشروعات، وهذا ا

التوازن والشمولية من حيث المحتوى ببرامج التعليم المحاسبي لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، كذلك فقد استقصى 
(Hassall, Joyce, Montano, & Anes, 1999)  نن بمعهد تشارترد للمحاسبين اإلدارييأرباب العمل (UKCIMA) عن 

مستويات الموظفين الُجدد من  خريجي المحاسبة  في  عدد من المهارات، وأظهرت نتائج الدراسة أن هؤالء الموظفين قد 
 ,Hassall, Joyce)أظهروا مستويات مرضية في جانب مهارات تكنولوجيا المعلومات. أيضًا بالمملكة المتحدة أستقصى 

Arquero Montano, & Donoso Anes, 2003)  ٍمن  طلبة وأرباب العمل لـ  وجهات نظر كل(CIMA) The Certified 
Public Accountants  التطور الذي يظهره الطلبة فيما يتعلق بمهارات التحليل االنتقادي، ففي حين يؤمن حول مستوى

الطلبة بأن مستويات نظرائهم بمهارات مثل إدارة الوقت تعتبر جيدة يرى أرباب العمل بأن المهارات التكنولوجية للطلبة تعتبر 
ل بروح الفريق، ليتم تطويرها بخريجي المحاسبة، متطورة، وحسب المشاركين فإن األولوية ُمنحت لمهارات التواصل، والعم

وحسب المعيار الخاص الذي استخدمته الدراسة فإن هناك مهارات اعتبرت مهمة وحصلت على أقل اهتمام وتركيز، لذا اوصت 
 ,Hassall, Joyce, Arquero Montaño)الدراسة بأن األولوية تكون لمثل هذه المهارات في جانب التطوير. كذلك أستخدم 

& Donoso Anes, 2005) قدرات موظفي  عن سبانيابألمقارنة أرباب العمل بالمملكة المتحدة ونظرائهم نفسه معيار ال
نب المهارات مقارنة بما أن موظفيهم يظهرون مستويات عالية في جاالمتحدة  المحاسبة حيث أعتبر أرباب العمل بالمملكة

أصحاب المصلحة في  نجد أنه ومن وجهة نظرموظفيهم من المحاسبين، وعلى وجه الخصوص في  سبانيابأهم يعتقده نظراؤ 
المملكة المتحدة فإن الترتيب األعلى ُمنح لمهارات التواصل غير أن موظفيهم يظهرون مستويات ضعيفة بها، على الجانب 

بق كبير في وجهات النظر سبان يركزون على أهمية مهارة حل المشاكل. وبشكل عام فإن هناك تطاألاألخر فإن أرباب العمل ا
 التخرج من المحاسبة مستويات ضعيفة بها. ه يظهر حديثوالتي اعتبرت مهمة والوقت نفس عن األحد عشر مهارة

دراسات أخرى بينت أن هناك عدة مهارات عامة اعتبرت مهمة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، وربما يكون السبب وراء 
قدرة على الجامعة والالمهارات والمعارف التي درسوها في  نقلذلك هو أن امتالك مثل هذه المهارات يساعد الخريجين على 

الواقع العملي، ولكن بالمقابل فإن هناك فشل واضح من قبل التعليم المحاسبي في تطوير المهارات العامة تطبيقها في 
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 ,Crawford, Helliar, & Monk, 2011; De Lange, Jackling, & Gut, 2006; IFAC)والتكنولوجية بطلبة المحاسبة
آراء الطلبة وأرباب العمل  (Jackling & De Lange, 2009; Keneley & Jackling, 2011)من  كل   . أستطلع(1996

ت العامة التي يجب أن عدد من المهارافي  نت الدراسة أن أرباب العمل يرغبون عن المهارات العامة المرغوبة بأستراليا، وبي
 ،مهارة القيادة :عدد من المهارات مثلن تأهيل الطلبة ضعيف في أه يرون نفس قبل التخرج، وفي الوقتبها الطلبة يتم تنمية 

والعمل بروح الفريق، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالجوانب العملية لبرامج التعليم المحاسبي. فيما  ،ومهارات التواصل
سوق ت تعتبر مهمة ومطلوبة بشكل كبير في صحاب المصلحة فإن هذه المهاراالمهارات التكنولوجية فإنه وحسب أيتعلق ب

 & Chang)رات يجب أن ُتضمن في برامج التعليم المحاسبي فإن هذه المها األكاديميينالعمل، فمثاًل وحسب وجهة نظر 
Hwang, 2003; Gammie, Gammie, & Cargill, 2002; Montano et al., 2001)مر الذي يعتبر نتيجة ، وهو األ

 ,IFAC, 2003a)منطقية للدور المهم الذي تضطلع به التكنولوجيا في الممارسة المحاسبة في وقتنا الحاضر، فمثال نصح 
2003b)  ًالتعليم بصفة المكثف للتكنولوجيا في  لتسهيل التوظف. االستعمال امهم   ابأن المهارات التكنولوجية تعتبر عنصر

على منح قيمة عالية للتركيز على إدماج المحتوى التكنولوجيا ببرامج التعليم  ا لحض األكاديميينرئيسً  اعامة يعتبر سببً 
أن األرضية التكنولوجية غير مالئمة ببرامج التعليم المحاسبي للمحاسبين  (Boulianne, 2016)المحاسبي، فقد أكتشف 

الذي يحتاج إلى التحول إلى نظام التعليم الرقمي التي تنعكس على مهارات الطلبة بشكل سلبي، وإن هناك اهتمام ب القانونيين،
 (Malan, 2020)من  حسب كلٍ التدريس على حدِّ سواء. هيئة  ن الطلبة وأعضاءالقدرة على استخدام المهارات التكنولوجية م

طلبة هارات التكنولوجية والتحليلية للمن المهنيين يطالبون بتعزيز افإ (Andiola, Masters, & Norman, 2020)و 
يزال هناك سوق العمل. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه ال المتزايد على مثل هذه المهارات في  المحاسبة وذلك لمواجهة الطلب

 .(Wang, 2015)تأهيل خريجي المحاسبة بالمهارات المناسبة لمقابلة الطلب قصور في 

  مستوى األهمية ومدى تطور الخريجين بالمعارف الفنية 3.3

 قدرات يتوجب علىكبيرًا باعتبارها  الفنية تلقت اهتماما( فإن المعارف IAESsحسب معايير التعليم المحاسبي الدولية )
 Initial Professional Developmentساسي مهني األنهاية برنامج التطوير الالمحاسب المهني أن يتحصل عليها في 

(IPD)( يتضمن برنامج 2017، فحسب مجلس المعايير الدولية للتعليم المحاسبي )IPD لخبرة التعليم المحاسبي المهني وا
التي يتوجب على المترشح تطويرها  مجموعة من المعارف الفنية، الثاني من هذه المعايير يتناولالعملية والتقييم، والمعيار 

 .(IPD)بنهاية 

 & Roy)هتمت بالمعارف الفنية العامة، ومن الدراسات المبكرة في هذا المجال دراسة ت التي اهناك عدد من الدراسا
MacNeill, 1966)  القانونيين على معارف ومهارات التي أكدت على أن هناك تركيز من قبل المحاسبين في الواليات المتحدة

ماالت، القانون، حصاء، االحتالعلوم السلوكية، الرياضيات، اإل أهمها: الموارد البشرية، االقتصاد بفرعيه الجزئي والكلي،
ن إدارة األعمال، كما أشارت الدراسة إلى مهارات تعتبر ضم، التمويل، اإلنتاج، التسويق، العالقات الشخصية، ساليب الكميةاأل
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لمام بمفهوم المنظمات الرسمية، الكمبيوتر، األدلة والبراهين وإبداء اآلراء. ما الحظته اإل  :المهارات العامة والتكنولوجية مثل
 ;Evans, Burritt, & Guthrie, 2010)دراسة أخرى أن التركيز كان بشكل كبير على الجانب اإلجرائي من المحاسبة 

Nelson, 1995) مثل ح من أهمية من قبل الجامعات للمعارف الفنية كان على حساب المهارات العامة ونجد هنا أن ما ُمن
استنتجت  (Tempone et al., 2012)يضًا دراسة أ .(Myers, 2005)عمال، مهارات التواصل المهارة التحليلية، ريادة األ

 ,Blanthorne, Bhamornsiri)أنه ينظر إلى المعارف على أنها ضمن األولويات من ناحية تنميتها وتطويرها بالطلبة. دراسة 
& Guinn, 2005)  سة أن التي حاولت تحديد المهارات المهمة في بيئة المحاسبة بشكل عام، وجدت الدرابالواليات المتحدة

أن كثير من الدراسات تشدد على أهمية المهارات العامة، إال  رغم المحاسبة عن الضرائب والمراجعة قد ُمنحت تراتيب عالية
 ,Dewi, Dewi, & Herawati)أن المعارف الفنية الزالت تشغل الحيز األكبر من االهتمام بالنسبة للخريجين. كذلك درس 

عدد من المهارات العامة والشخصية ومهارات المنظمة المنصوص عليها بإحدى معايير التعليم المحاسبي الدولية،  (2020
مناسبة من الجاهزية. وكذلك الحال فإن دراسة  م تلك المهارات كانوا على درجةمعظوأوضحت نتائج الدراسة أن الطلبة في 

(Herbert, Rothwell, Glover, & Lambert, 2020) رباب عمل، وأاعتمدت على تساؤالت طرحت على أكاديميين،  التي
التي تساعدهم على بناء شخصية اجتماعية تتكيف مع بيئة بد أن يطوروا جملة من المهارات أن خريجي المحاسبة الأظهرت 

نمو ساعدتهم لتري في متابعة الطلبة ومللعب دور محو  األكاديميينوعليه فإن العبء الكبير يقع على عاتق  ،العمل الواقعي
 شخصيتهم المهنية الجاهزة للعمل بعد التخرج.

والسؤال  من خالل عرض الدراسات السابقة فإن األهمية التي ُمنحت لهذه المهارات بسبب أهميتها ألرباب العمل بالواقع العملي.
 يجب أن يتم تحديد أولوياتها؟  وكيف ؟برامج التعليم المحاسبيمهارات المهمة التي يجب تضمينها في ما عدد ال :هنا المعروض

مناهج التعليم تعيق تضمين كل المهارات المهمة في  تعتبر مهمة طالما أن هناك صعوبات ينالسؤال إن اإلجابة عن هذين
 ن على التعليم المحاسبي أن يعرضواالمحاسبي. وبالنظر الختالف بيئة العمل ومتطلباتها من مكان ألخر فإنه يجب على القائمي

رات التي يجب أن ُتعطى ماهية متطلبات بيئة العمل التي نعد طلبتنا للعمل بها، وبمعنى أخر ما المهافي السؤال المتمثل 
التدريس بالتأكيد هيئة  أن هناك مطالبات ألعضاء األولوية في التنمية والتطوير في برامج التعليم المحاسبي؟ عليه فإنه رغم

م الحصول على وظيفة فإن هناك عدلمهارات للنجاح في تكنولوجية بالطلبة وإدراك أهمية هذه اعلى تطوير المهارات العامة وال
من الدراسات التي  انجد أن عددً  ؟البلدان الناميةتحديد لما هي بالضبط أو على األقل كيف يجب تطوير هذه المهارات في 

سباب وراءها إلى غياب التواصل بين زت أهم األ، وعركزت على دراسة فجوة التوقعات توصلت إلى وجود مثل هذه الفجوة
توصلت إلى  (Abayadeera & Watty, 2014)ودراسة  (Klibi & Oussii, 2013)الجامعات والمحاسبة بالواقع العملي 

 األكاديميينالمدارس الثانوية، واختالف التوقعات بين ي، ضعف الطلبة في ج التعليم المحاسبأن السبب هو ضعف هيكل برام
 والمهنيين وأرباب العمل.
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 الدراسة العملية: الرابعالمبحث 

 هاومجتمع منهج الدراسة 1.4
بين درجة أهمية  الفجوة  عن والمهنيين األكاديميينآراء مجموعة  استقصاءمن خالل  التحليلي الدراسة المنهج الوصفي تبنت

لى ع باالعتماد استبانةُصممت وقد  جامعات الليبية،المن المحاسبة  ومستوى تطورها لدى طلبة وخريجيالمهارات والمعارف 
 ;Albrecht & Sack, 2000; Awayiga et al., 2010; Burnett, 2003)بعض الدراسات السابقة المقاييس التي تبنتها 

Francisco & Kelly, 2002; Hassall et al., 2003; IAESB, 2017; Lin, Xiong, & Liu, 2005; QAA, 
الضرورية لبعض المصطلحات اللغوية بتلك المقاييس دون التأثير على كفاءتها ودقتها  تم إجراء بعض التعديالتو   ,(2016

من خالل االعتماد للوصول إلى النسخة النهائية وإعادة صياغتها  االستبانةأسئلة مراجعة بعض وتم  ،لكي تالئم البيئة الليبية
 تستهدفا الذين عرضت عليهم االستبانة قبل توزيعها على المشاركين بالدراسة. األساتذة والمهنيينعض على مالحظات آراء ب

مهنة في حاسبين المشتغلين الجامعات الليبية، والمفي سام المحاسبة والتمويل والمصارف التدريس بأقهيئة  أعضاء ةاناالستب
الخبرة المناسبة بما يحتاجه كما أن لديهم الدارية و مخرجات التعليم المحاسبي كونهم من أصحاب المصلحة في  المحاسبة

غير االعتبار الظروف ب ينخذآأكبر عدد من اإلجابات  وللحصول على المحاسبة من مهارات ومعارف لسوق العمل. خريجو
كرة الثلج  أسلوب استخدامتم  لبالد،ة من اواسع رقعةعلى  وانتشارهمجتمع الدراسة  وضخامة ،البالد طبيعية التي تمر بهاال

 ،الجزء األول الحصول على المعلومات الديموغرافية عن المشاركين ستهدفاين: ئإلى جز  االستبانةُقسمت و . ةاناالستبلتوزيع 
 ومستوى تطورهاالمهارات والمعارف درجة أهمية  الفجوة بين عنوجهات نظر المشاركين  الستقصاءبينما ُخصص الجزء الثاني 

المتضمنة  تناول القسم األول المعارف الفنية قسمينإلى  هذا الجزء وُقسم جامعات الليبية،المن المحاسبة  لدى طلبة وخريجي
الخماسي )غير موافق  Likert-Scaleمقياس تم استخدام و تكنولوجية. و  ة عامةمهار  23مهارة، والقسم الثاني ضم  15

عن مقدار اتساع الفجوة إعطاء الدرجة التي يرغب بها  من لمشاركا لتمكين(، 5درجة  –، إلى موافق بشدة 1درجة  –بشدة 
مؤشرات لحسابية والنسب المئوية للتوافق المتوسطات ا ل البيانات المتحصل عليهاستخدم في تحلياتلك المعرفة أو المهارة. في 

وبين مستوى تطور هذه المهارات عند الطلبة  مرغوبة بشكل كبير اعتبرتللمهارات التي  ةالممنوحعلى مدى قوة األهمية 
عامة في جامعة  14التدريس من هيئة  أعضاء المجموعة األولى تضم ينُقسم مجتمع الدراسة إلى مجموعتوالخريجين. 

وتم  ،( وضمت المجموعة الثانية المحاسبين المشتغلين بمكاتب المحاسبة وديوان المحاسبة2ليبيا كما هو مبين بالجدول )
 صالحة للتحليل.  استبانة( 167ع )تجمي

 البيانات الديموغرافية لألكاديميين  2.4
سنة. كما ُيالحظ  50% فقط هم أكثر من 7.3سنة في حين أن  49-40من المشاركين هم بين  48( أن 1يوضح الجدول )

ومعظم المشاركين هم من حملة الماجستير والدكتوراه. نصفهم قد حصل على تعليمه  ،% منهم هم من النساء5أن أقل من 
التدريس يجب هيئة  لعضوية حن المترشإبالمملكة المتحدة. وهو وضع طبيعي حيث  28ببلدان عربية و 23من خارج البالد 
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ًا، ويمكن تفسير ذلك من خالل برامج %( حصلت على تعليمها داخلي44أن يحمل على األقل شهادة ماجستير. النسبة الباقية )
ليبيا وباألخص في كل من جامعتي بنغازي وطرابلس واألكاديمية الليبية. فيما يتعلق بالمركز الحقًا في  الماجستير التي اعتمدت

 % منهم هم ممن يتقلدون مناصب قيادية.10التدريس بالمحاسبة ونسبة هيئة  الوظيفي للمستجيبين فإن معظمهم هم أعضاء

 األكاديميين( معلومات عن المشاركين 1جدول )
 المجموع 60> 59-50 49-40 39-30 29-20 العمر والجنس
 104 1 6 48 43 6 ذكر
 5 - 1 1 3 - أنثى
 109 1 7 49 46 6 المجموع
 المجموع ≤15 15–11 10 – 6 5–2 >2 المركز الوظيفي والخبرة
 6 2 - 2 2 - عميد الكلية
 5 - 1 2 2 - رئيس القسم
 96 11 9 23 39 14 محاضر بالقسم
 2 1 - 1 - - بيانات مفقودة
 109 14 10 28 43 14 المجموع

 المجموع دكتوراه ماجستير أم فل ستوى التعليمي ومكان الحصول عليهالم

 49 - 48 1 ليبيا
 23 14 9 - خرآبلد عربي 

 28 19 8 1 بريطانيا
 1 1 - - أمريكيا

 7 5 2 - خرآبلد 
 1 - - 1 بيانات مفقودة
 109 39 67 3 المجموع

 

هم من كل الجامعات. أكثر عدد من المشاركين جاء من جامعتي عمر المختار  األكاديميين( يوضح أن المشاركين 2)جدول 
أما الثانية  ،سنة 30من  ألكثر%(، ونجد أن األولى تقدم برامج التعليم المحاسبي 16أو  17%( ومن بنغازي )22أو  24)

قرن. ونجد أن أقل نسبة جاءت من جامعة محمد بن على السنوسي بنسبة النصف الجامعات الليبية بعمر يتجاوز  أقدم فهي
 .أن العينة بهذه الدراسة تعتبر ُممثلة لكل الجامعات بليبياامعة ُأسست الحقًا. ويمكن القول ج وهي ،%( تقريباً 1)
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 حسب الجامعات كاديمييناأل( توزيع المشاركين من 2جدول )

 العدد سم الجامعةا العدد سم الجامعةا

 4 جامعة الجبل الغربي 24 رجامعة عمر المختا

 3 جامعة الزيتونة 17 جامعة بنغازي 

 3 جامعة سرت 11 جامعة الزاوية

 2 جامعة سبها 13 سمريةالجامعة األ

 2 جامعة بن علي السنوسي 8 جامعة المرقب

 2 كاديمية الليبيةاأل  7 جامعة طبرق 

 4 بيانات مفقودة 5 جامعة طرابلس

 109 جمالياإل 5 جامعة مصراته
 

 البيانات الديموغرافية للمهنيين  3.4
ا نجد أن كمإناث،  % منهم تقريباً 9سنة وأن  30 أعمارهم( أن معظم المبحوثين من المهنيين تتجاوز 3يتضح من الجدول )

رط لحصول المحاسب على تشت نقابة المحاسبينأن قد يفسر ب افأعلى وهذ سبكالوريو  هيدرجات أغلب المهنيين المبحوثين 
 داخلنجد أن معظمهم حصل على تعليمه سنوات خبرة. و  5لى إإضافة حصوله على بكالوريوس محاسبة على  رخصة مزاولة

في العمل المهني  عطيت لهذا التخصص لعروضعكس حقيقة أن األولوية أُ المحاسبة، وهذا يتخصص في هم أغلبو  ليبيا،
ب إدارية )مدراء صانم هم يتقلدون % من53ن وأ ،سنة 15تتعدى  المشاركينيوضح أن خبرة نصف نفسه الجدول و المحاسبة. 

المستجيبين تتجاوز  يفسر مؤشر الخبرة الذي يوضح أن كلويمكن أن  ،خبرة بالديواني أو أقسام( أو محاسبين ذو  تإدارا
حتى يحصل على  فأكثرسنوات  5يتوافق مع قواعد المهنة التي تتطلب أن يكون لدى المتقدم خبرة  هوو  ،سنوات 5خبرتهم 

حاسبة بأقسام التخطيط ( يعملون بديوان الم31هم )أغلبو سنة،  15رخصة مزاولة. أكثر من نصف المبحوثين تتجاوز خبرتهم 
وهذا مؤشر على ضعف مهنة المحاسبة فقط،  11 حاسبة فهمن من مكاتب الموفنية. أما المشاركوالرقابة ومدراء إدارات 

 بالقطاع الخاص. 
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 المهنيين معلومات عن المشاركين من( 3جدول )

 المجموع 60فوق  59-50 49-40 39-30 29-20 العمر والجنس

 52 5 5 20 18 4 ذكر
 5 - - - 5 - أنثى

 1 - - - 1 - مفقود
 58 5 5 20 24 4 المجموع

 المجموع مفقود دكتوراه ماجستير سبكالوريو دبلوم متوسط هالمستوى التعليمي ومكان

 51 - - 8 41 2 ليبيا
 5 1 1 2 1 - دولة عربية أخرى

 2 - 1 1 - - بريطانيا
 58 1 2 11 42 2 المجموع

 المجموع مفقود أخرى دراسات مالية محاسبة التخصص
 58 9 5 2 42 المجموع
 المجموع ≤15 15- 6 ≥5 والخبرة الوظيفيالمركز 

 31 13 14 4 محاسب بديوان المحاسبة
 11 7 3 1 مكاتب المحاسبةفي ن والمحاسب
 7 5 - 2 نومراجع
 9 4 4 1 أخرى

 58 29 21 8 المجموع

 المبحث الخامس: النتائج 

لكي يتم  تقييم الفجوة بين درجة األهمية ومستوى تطور الطلبة حديثي التخرج من المحاسبين بالمهارات العامة والتكنولوجية 
 ،تم حساب النسبة المئوية لمهم ومهم جدا بدرجة األهميةاب المتوسط لكال المستويين، ثم حس فقد تمو المعارف الفنية 

وكيف يرون هذه المهارات  ،وتم إضافتها للجدول لتعطى صورة واضحة عن رأي المشاركين ،ومتطور جدًا بمستوى التطور
تم حساب فجوة التوقعات ) االختالف بين درجة األهمية ومستوى التطور( لتسليط الضوء  كماوذلك حسب كل فقرة )مهارة(، 

 وظفي المحاسبة حديثي التخرج . مألهمية المهارات والمعارف ، ومستوى التطور للطلبة ول على رؤية المشاركين

 فجوة التوقعات من وجهة نظر المهنيين 1.5

% للمحاسبة المالية ومهارة العمل 91و بيئة األعمال العالمية% ل33( تراوح مدى درجة األهمية بين 4بالنظر إلى جدول )
%( بينما 12) أقل مستوى من التطور جزئةتجارة البيع بالتبروح الفريق. باإلشارة إلى مستوى التطور، فإن المهنيين قد منحوا 

%(.  أيضًا المراجعة والمهارات التحليلية حصلتا 55منحوا أعلى مستوى من التطور لمهارات القراءة مع الفهم والمراجعة )
ثة ، المهارات الثال مهارات التعامل والتواصل مع اآلخرين في العموم%(، و 86%(، يليها مهارة القراءة مع الفهم )88على )

 التالية كانت الوعي بالمسائل األخالقية بالمحاسبة والمراجعة، مهارة اتخاذ القرار، ومهارة االستماع. 
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 ( المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لدرجة األهمية ومستوى التطور وفجوة التوقعات بينهما من وجهة نظر المهنيين4جدول )
 فجوة التوقعات التطورمستوى  درجة األهمية المهارات والمعارف ر.ت

المتوسط ونسبة درجة 
األهمية ) مهم ومهم 

 بدرجة كبيرة(

المتوسط ونسبة درجة 
األهمية ) متطور 

 ومتطور بدرجة كبيرة(
 المعارف الفنيةأواًل: 

 0.89 (%45) 3.62 (%91) 4.51 المحاسبة المالية 1
 0.96 (%36) 3.10 (%78) 4.06 المحاسبة اإلدارية 2
 0.61 (%29) 3 (%53) 3.61 الموارد البشرية 3
 0.64 (%12) 2.27 (%34) 2.91 تجارة البيع بالتجزئة 4
 0.94 (%26) 2.82 (%60) 3.76 نظم المعلومات  5
 0.74 (%21) 2.64 (%47) 3.38 علم االقتصاد 6
 0.88 (%17) 2.33 (%45) 3.21 التسويق 7
 0.66 (%14) 2.30 (%33) 2.96 بيئة األعمال العالمية 8
 0.80 (%21) 2.48 (%45) 3.28 استراتيجيات األعمال 9

 0.82 (%45) 3.25 (%78) 4.07 المحاسبة الضريبية 10
 1.00 (%55) 3.57 (%88) 4.57 المراجعة  11
 1.03 (%34) 3 (%72) 4.03 استخدام األساليب الكمية في المحاسبة  12
 0.72 (%52) 3.43 (%79) 4.15 المحاسبة في القطاع العام  13
 0.83 (%19) 2.83 (%59) 3.66 اإلدارة العامة  14
 0.95 (%50) 3.36 (%81)4.31 الوعي بالمسائل األخالقية في المحاسبة والمراجعة  15

 المهارات العامة والتكنولوجيةثانيًا: 
 0.54 (%33) 3 (%50) 3.54 مهارة التفاوض  1
 0.91 (%38) 3.05 (%67) 3.96 المهارات القيادية  2
 1.55 (%19)2.51 (%66) 3.70 نجليزية(اإلاللغات األجنبية )مثال   3
 0.49 (%41) 3.175 (%64) 3.67 مهارة التواصل الشفهي  4
 0.67 (%45)3.41 (%81)4.08 مهارة االستماع  5
 0.85 (%55)3.47 (%86) 4.32 مهارات القراءة مع الفهم 6
 0.37 (%50) 3.35 (%62) 3.72 خالل الكتابةمهارة التواصل من  7
 0.52 (%40) 3.03 (%57) 3.55 التفكير االنتقادي 8
 1.02 (%48) 3.175 (%88) 4.20 المهارة التحليلية  9

 0.96 (%50) 3.43 (%91) 4.39 مهارة العمل بروح الجماعة 10
 0.83 (%40)3.09 (%64) 3.92 مهارة االبتكار  11
 0.93 (%40)3.22 (%81) 4.15 مهارة اتخاذ القرار  12
 0.75 (%34) 3 (%67) 3.75 إدارة الموارد المالية  13
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 0.89 (%40) 3.24 (%83) 4.13 مهارات التعامل والتواصل مع اآلخرين في العموم  14
 0.78 (%41) 3.28 (%78) 4.06 مهارة المرونة في بيئة العمل 15
)برامج دفتر  اإللكترونيةالمنظومات المحاسبية  16

 األستاذ العام على الكمبيوتر(
4.08 (79%) 3.07 (40%) 1.01 

 Excel 4.00 (74%) 3 (31%) 1.00مثل أكسل  اإللكترونيةحزم الجداول  17
لكتروني مثل البوربوينت نظم العرض اإل 18

PowerPoint 
3.60 (55%) 2.71 (24%) 0.89 

 word 3.96 (66%) 3.39 (53%) 0.57 نظام الكتابة على الكمبيوتر وورد  19
مثل برامج آوت لوك  اإللكترونيةأنظمة التواصل  20

Outlook   باإليميالتالخاص 
3.41 (52%) 2.51 (22%) 0.90 

 0.80 (%14) 2.25 (%38) 3.05 اإللكترونيةالتجارة  21
 0.77 (%41) 3.26 (%72) 4.03 نترنتشبكة اإل 22
 Windows 4.06 (78%) 3.23 (41%) 0.83 زويندو التشغيل نظام  23

 

التخرج على درجة من  من المهنيين المستجوبين يؤمنون أن موظف المحاسبة حديث% فقط 40( نجد أن 4) جدولالمن 
ومهارة التواصل مع األخرين في العموم، باإلشارة إلى المحاسبة المالية ومهارة  ،اتخاذ القرار في مهارة التطور والتطور الكبير 

يشيرون إلى أن الخريجين كان متطورين ومتطورين بدرجة كبيرة. كذلك من خالل  ن% من المستجوبي45االستماع فإن 
التحليل والعمل  في مهارة درجة لمستوى التطور للخريجين % قد ُمنحت 50% و50% و48فإننا نجد أن نسب ه الجدول نفس

% منهم ضمن هذه 55بروح الفريق والوعي بالمسائل األخالقية بالمحاسبة والمراجعة على التوالي. إضافة إلى ذلك فإن 
وفيما يتعلق بفجوة  .المجموعة أعطى درجة متطور ومتطور بدرجة عالية لخريجي المحاسبة في المراجعة، والقراءة مع الفهم

لجدول فإن درجة االتساع بين درجة األهمية ومستوى التطور من وجهة نظر المهنيين تظهر بعدد من التوقعات فحسب ا
 (.1.02( والمهارة التحليلية )1.03( ومهارات استخدام المهارات الكمية بالمحاسبة )1.55المهارات مثل اللغة اإلنجليزية )

 األكاديميينفجوة التوقعات من وجهة نظر  2.5

( نجد أن النسبة المئوية لمهم ومهم جدًا فيما يتعلق بالمهارات والمعارف تراوحت ما بين 5من عمود درجة األهمية بجدول ) 
% )المحاسبة المالية(. في المقابل فإن النسبة المئوية لمتطور ومتطور جدًا تراوحت ما 95% )مهارة التجارة بالتجزئة( و47

( حسب مجموعة المهارات والمعارف التي اعتبرت 5لمحاسبة المالية(. أيضا من جدول )% )ا55% )لغة أجنبية( إلى 8بين 
قد منحوا مستويات تطور متدنية لهذه المهارات والمعارف. وتتضمن هذه المجموعة نظام المحاسبة  األكاديميينمهمة فإن 

[ واللغة األجنبية 2.06%(، 19، )%(93)]مثل أكسل  اإللكترونية[، حزم الجداول 2.22%(، 17%(، )93)]لكتروني اإل 
 .والفرق بالمتوسط بين المؤشرين( ،همية والنسبة المئوية لمستوى التطورية لدرجة األ[ )النسبة المئو %2.13( %8(، )77])



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

180 
 

( المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لدرجة األهمية ومستوى التطور وفجوة التوقعات بينهما من وجهة نظر 5جدول )
 األكاديميين

فجوة  مستوى التطور درجة األهمية المهارات والمعارف ر.ت
المتوسط ونسبة  التوقعات

درجة األهمية ) 
مهم ومهم بدرجة 

 كبيرة(

المتوسط ونسبة 
درجة األهمية ) 
متطور ومتطور 

 بدرجة كبيرة(
 المعارف الفنيةأواًل: 

 1.03 (%55) 3.58 (%95) 4.61 المحاسبة المالية 1

 1.04 (%49) 3.40 (%91) 4.44 اإلداريةالمحاسبة  2

 1.01 (%24) 2.87 (%71) 3.88 الموارد البشرية 3

 0.70 (%21) 2.63 (%47) 3.33 تجارة البيع بالتجزئة 4

 1.32 (%28) 2.90 (%86) 4.22 نظم المعلومات  5

 0.74 (%26) 2.96 (%61) 3.70 علم االقتصاد 6

 0.78 (%24) 2.79 (%56) 3.57 التسويق 7

 1.34 (%18) 2.49 (%72) 3.83 بيئة األعمال العالمية 8

 1.34 (%17) 2.48 (%71) 3.82 استراتيجيات األعمال 9

 0.80 (%40) 3.30 (%80) 4.10 المحاسبة الضريبية 10

 1.12 (%44) 3.40 (%92) 4.52 المراجعة  11

 1.50 (%27) 2.877 (%90) 4.37 استخدام األساليب الكمية في المحاسبة  12

 1.10 (%35) 3.11 (%86) 4.21 القطاع العام  يالمحاسبة ف 13

 0.84 (%24) 2.81 (%60) 3.65 اإلدارة العامة  14

 1.41 (%32) 3.06 (%90) 4.47 الوعي بالمسائل األخالقية في المحاسبة والمراجعة  15

 المهارات العامة والتكنولوجيةثانيًا: 
 1.07 (%18) 2.68 (%61) 3.75 مهارة التفاوض  1

 1.39 (%17) 2.66 (%81) 4.05 المهارات القيادية  2

 2.14 (%8) 1.93 (%77) 4.07 نجليزية(اللغات األجنبية )مثال  اإل 3

 1.21 (%35) 3.09 (%89) 4.30 مهارة التواصل الشفهي  4

 0.93 (%42) 3.36 (%87) 4.29 مهارة االستماع  5

 1.14 (%42) 3.37 (%91) 4.51 الفهممهارات القراءة مع  6

 1.00 (%39) 3.22 (%84) 4.22 مهارة التواصل من خالل الكتابة 7

 1.30 (%26)2.75 (%78) 4.05 التفكير االنتقادي 8

 1.52 (%35) 3.03 (%94) 4.55 المهارة التحليلية  9

 1.37 (%41) 3.10 (%94) 4.47 مهارة العمل بروح الجماعة 10

 1.65 (%18) 2.49 (%78) 4.14 مهارة االبتكار  11
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 1.49 (%28) 2.80 (%84) 4.29 مهارة اتخاذ القرار  12

 1.56 (%17) 2.62 (%83) 4.18 إدارة الموارد المالية  13

 1.07 (%34) 3.01 (%79) 4.08 مهارات التعامل والتواصل مع اآلخرين في العموم  14

 1.36 (%28) 2.68 (%81) 4.04 مهارة المرونة في بيئة العمل 15

)برامج دفتر  اإللكترونيةالمنظومات المحاسبية  16
 األستاذ العام على الكمبيوتر(

4.47 (93%) 2.25 (17%) 2.22 

 Excel 4.48 (93%) 2.416 (19%) 2.06مثل أكسل  اإللكترونيةحزم الجداول  17

لكتروني مثل البوربوينت نظم العرض اإل 18
PowerPoint 

4.11 (81%) 2.416 (21%) 1.69 

 word 4.48 (91%) 2.888(28%) 1.59 نظام الكتابة على الكمبيوتر وورد  19

مثل برامج آوت لوك  اإللكترونيةأنظمة التواصل  20
Outlook   باإليميالتالخاص 

4.19 (80%) 2.39 (22%) 1.80 

 1.83 (%14) 2.05 (%67) 3.88 اإللكترونيةالتجارة  21

 1.64 (%31) 2.886 (%87) 4.53 نترنتشبكة اإل 22

 Windows 4.34 (85%) 2.90 (28%) 1.44 زويندو نظام التشغيل  23

 

يعتقدون بأن ثالثة من المهارات العامة والتكنولوجية تعتبر  األكاديميين( نجد أن 5باالعتماد على المؤشرات الظاهرة بالجدول )
منح االهتمام الكافي بالمناهج المحاسبة . من جانب آخر فإن هذه المهارات لم توينبغي على خريجي المحاسبة امتالكها ،مهمة

يعتبرها أغلب المستجيبين  مهارات ومعارف 5ه وبعينة من بشكل خاص وال البرامج المحاسبية بشكل عام، من الجدول نفس
الحصة  األكاديميون يجب تنميتها وتعزيزها بخريجي المحاسبة، حيث منح و  ،بهذه المجموعة على درجة عالية من األهمية

%( ويليها مهارة العمل بروح الفريق 94% وتلتها المهارة التحليلية بـ)95الكبيرة للمحاسبة المالية مع درجة أهمية تبلغ 
%(، وعلى نحو مثير 92ي ُمنحت )الت%( والمراجعة 93مثل أكسل بـ) اإللكترونية%( ومن ثم مهارة العمل على الجداول 94)ِّ 

الخريج تعزيزها وتنميتها عند أن المحاسبة المالية واحدة من أهم المعارف التي يجب األكاديميين يعتبرون لالهتمام نجد أن 
%( ومهارة 91التي منحت درجة أهمية وأهمية كبيرة كانت المحاسبة اإلدارية)تة الجامعية، الخمس مهارات التالية خالل دراس

%( ومهارة 90%( ومهارة الوعي بالمسائل األخالقية في المحاسبة والمراجعة )91%( ومهارة الوورد )91لقراءة مع الفهم )ا
%(، وحسب النسبة المئوية فإن مستوى تطور الطلبة بهذه المهارات وفجوة التوقعات 90استخدام األساليب الكمية بالمحاسبة )

 . 1.49 -% 27، 1.41 -%32، 1.59 -% 28، 1.14-%42، 1.04 -%49هي على النحو التالي: 

نحت مستويات تطور ضعيفة ن المهارات العامة والتكنولوجية التي م( فإنه يمكن اإلشارة إلى ثالثة م5من خالل جدول )
ع % على التوالي م41% و35وقد كانت نسبها المئوية الخاصة بها  ،ومهارة العمل بروح الفريق ،وتشمل المهارة التحليلية

منحها مستوى تطور كبير اإللكترونية مثل أكسل فرغم على التوالي. أما مهارة الجداول  1.37و 1.52فجوة توقعات بقيمة 
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% من متطور ومتطور بشكل كبير. مهارات أخرى 19بنسبة مئوية  األكاديميين فإنها قد منحت مستوى تطور متدنٍ من قبل 
أن مستوى تطور هذه المهارات قد أخذ مدى ما بين ه يظهر الجدول نفس (. كما4اعتبرت غير مهمة كما يظهر من جدول )

 .األكاديميون % كما أشار إلى ذلك 2% و14

 المبحث السادس: مناقشة النتائج 

، والجزء الثاني يناقش األكاديميينالطلبة من وجهة نظر عند تناقش هذه الفقرة الفجوة بين درجة األهمية ومستوى التطور 
الجانبين بخريجي المحاسبة حديثي التوظف من وجهة نظر المهنيين، وتصف درجة األهمية المعارف الفنية الفجوة بين 

، مع مالحظة أن المناقشة تستند إلى الجدولين هانفس المعارف والمهارات التكنولوجية وكذلك مستوى تطوروالمهارات العامة و 
(4( )5.) 

 فجوة التوقعات بالمعارف الفنية 1.6

التي اعتبرت مهمة من وجهة نظر المجموعتين من المشاركين، حيث أشاروا الفجوة في المعارف العامة هذه الفقرة تناقش  
، وسيتم إلى وجود درجة من التباين بين درجة األهمية ومستوى التطور بالخريجين فيما يتعلق بالمعارف والمهارات المنشودة

 ي:مناقشتها على النحو اآلت

 محاسبة المالية فجوة التوقعات بال 

تضمين وتدريس موضوع ضمن برامج التعليم المحاسبي ال يعني أن محتوى هذا الموضوع سيقابل متطلبات نفس ذلك الموضوع 
أشاروا إلى وجود فجوة توقعات بطلبة المحاسبة بالمحاسبة المالية، وكذلك نجد أن  األكاديميينبالجانب العملي، نجد أن 

مثلة ألفي ظل غياب ا األكاديميون المهنيين أشاروا إلى وجود فجوة بما يتوقعونه بخريجي المحاسبة، ويمكن أن ُيفهم ما يراه 
لتفاوت بين ما ينشدون بالجانب العملي وبين العملية عن تدريس الطالب، في هذا الصدد نجد أن المهنيين يرجعون هذا ا

رسة  التي من ضمنها فنجد أن المناهج والمطلوب ببيئة العمل،  في الجامعةالجانب النظري إلى التفاوت بين المادة العلمية الُمدَّ
ية من هذا الموضوع، االعتبار تفاصيل االحتياجات المحلن الدول المتقدمة دون األخذ بالمحاسبة المالية قد أحضرت مفرداتها م

تساع فجوة التوقعات بالمهارات بين الطلبة والموظفين إلى أثر الخبرة العملية على تطوير الخريجين وبشكل عام يمكن أن ُيعزى ا
إلى تأثير تدريس  (Ferguson, Collison, Power, & Stevenson, 2006)يشير نفسه الصدد  وفيبداية توظفهم، 

المحاسبة المالية بمتطلبات االعتماد مما يعتبر عامل جيد في الحد من أتساع فجوة التوقعات، في حين نجد أن الوضع في 
امية أن تركيز التعليم المحاسبي على المحاسبة المالية أسوة بالواليات المتحدة في ضوء االحتياج المختلف بعض الدول الن

الذي كان في حاجة إلى تعزيز معارف مثل المحاسبة الحكومية والضريبية والتكاليف واإلدارية وكان ذلك نتيجة  االقتصادفي 
 (Novin & Saghafi, 1994)النامية ودرست من غير تعديل  ألن المناهج المحاسبية قد ُأحضرت إلى تلك الدول
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  فجوة التوقعات بالمراجعة 

قد عبروا بقوة عن وجود فجوة بين الجانبين وربما ُيعزى ذلك إلى االختالف بين ما يدرس ببرامج التعليم  األكاديمييننجد أن 
إعدادها بواسطة ديوان المحاسبة تعتمد  المحاسبي وما هو مطلوب بسوق العمل، حيث نجد أن التقارير المحاسبية التي يتم

على قوانين الميزانية والحسابات والصادرة من ثمانينيات القرن الماضي، ويمكن القول بأن متطلبات المراجعة في ليبيا تعتبر 
مثل هذه متطلبات قانونية أكثر منها متطلبات محاسبية، ونفس السبب قد يكون هو الذي قاد المهنيين إلى اإلشارة إلى وجود 

افق مع متطلبات العمل الجامعة إال إن ما تم دراسته قد ال يتو المحاسبة للمراجعة في  دراسة خريجي ، حيث إنه رغمالفجوة
 الذي ربما يتطلب منهم أن يكون على دراية بالقوانين والمتطلبات القانونية األخرى.بالمراجعة 

 داريةالفجوة بالمحاسبة اإل 

فإنه وحسب وجهه ه ضمن مهنة المحاسبة وفي الوقت نفس امتطلبً األكاديميون إلى قيمة هذا الموضوع  ن المستجيبوأشار 
ن الرأي فيما يتعلق بالخريجين المعنيين حديثًا، ومن أهم ونظرهم يظهر مستويات ضعيفة بهذه المادة، ويشاطرهم المهني

واستخدام التصنيفات المختلفة  ،نات والتكاليف التقديريةالمؤشرات على ضعف المستوى هنا هو عدم قدرتهم على تحضير المواز 
وهذا  ،أن بعض المواضيع بالمحاسبة اإلدارية لم يتم تضمينها ببرامج التعليم المحاسبيوهنا لربما يعتقد المهنيون للتكاليف، 

على طرق تقليدية غير  دريسالتهيئة  ربما يعتبر أحد األسباب وراء وجود هذه الفجوة. السبب األخر يتمثل في اعتماد أعضاء
المحاسبة اإلدارية مستقاة من الشركات والمنظمات،  فليس هناك تضمين ألمثلة حقيقية عنوبالتالي  ،التدريسمجدية في 

وهذا ربما يرجع إلى عدم توفر مثل هذه األمثلة ولغياب التنسيق بين الجامعة والشركات وغيرها بالواقع العملي، وتتوافق هذه 
وأرجعت  ،التي أظهرت أقل اهتمام بالمحاسبة اإلدارية في سيريالنكا (Wijewardena & Yapa, 1998)ع دراسة النتيجة م

الذي ركز على المواضيع القانونية والمراجعة، وعلى نحو مشابه فإن أثر المناهج التي جلبت ذلك إلى تأثير المستعمر  الدراسة
 إلى ليبيا بعدة طرق تعتبر من أهم العناصر التي قادت إلى وجود هذه الفجوة.

  ة بالوعي بالقضايا األخالقيةالفجو 

التدريس لهذه المهارة ال يقابل األهمية التي ُمنحت لها، وهذا ربما يرجع إلى هيئة  نجد أن مستوى التطور الذي منحه أعضاء
لتدريس مثل هذه المهارة، حيث أن منهج التدريس لوعدم وجود حاالت عملية  ،وجود خلل بطرق التدريس: عده عوامل أهمها

سوق  ها فيوتطبيقهذه المهارة األمر الذي ال يساعد الخريجين على نقل  ،حاليًا يعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين المتبنى
التدريس هيئة  قلة إدراك بعض أعضاء التوقعات بهذه المهارة للخريجين حديثي التوظف قد ترجع إلىالعمل، كذلك فإن فجوة 

فرغم مستوى األهمية  ،البلدان المتقدمةنفسه، فإن مثل هذا الوضع حتى في  المنوال ألهمية الوعي بالمسائل األخالقية، وعلى
طالت برامج التعليم المحاسبي فيما يتعلق بهذه المهارة  تقاداتان، إال أن هناك والجهود والتي منحت لهذه المهارة ،الكبير

(Boyce, 2004; Sin, Reid, & Dahlgren, 2011).  الواليات المتحدة نجد أن بعض الجهود مثل ففي(Thibodeau, 
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Levy, & Osterheld, 2012) لطلبة، وذلك بالعمل على أمثلة من الواقع رامج لتقوية المعرفة األخالقية لالذي أستخدم ب
عتبر أن الطلبة من جانب أخر نجد أن هناك من امارسين، وذلك أثَّر إيجابًا على مستوى الطلبة، العملي عن طريق مهنيين وم

وُعزي ذلك إلى مشاركة خبرة تطوير المهارات  (Chaker & Abdullah, 2011)مستويات متطورة من هذه المهارة  ظهرون يُ 
 .KIMEPمن منظمة مثل 

  الفجوة بالمحاسبة بالقطاع العام 

وربما يرجع ذلك إلى عدة أسباب لعل  ،وكذلك الحال بالنسبة للمهنيين ،أن الفجوة بهذه المادة تعتبر واسعة األكاديميون يعتبر 
إضافة إلى قلة التعاون بين المحاسبة بالمهنة والتعليم األكاديميين أهمها األهمية البسيطة التي منحت لهذا الموضوع من قبل 

يتم االعتماد عليها ال تعتبر ذات كفاءة في تدريس مثل هذه المواضيع  المحاسبي، وكذلك فإن معظم طرق التدريس التي
( 2017ضمن معايير التعليم المحاسبية الدولية )ه . ونجد أن هناك حث على تنمية هذا الموضوع وتطوير مإلعدادهم لوظائفه

 لصعيد الدولي أيضًا.على الصعيد المحلي فقط ولكن على اية التي منحت لهذا الموضوع ليس وهذا ُيؤشر إلى األهم

 الفجوة باستخدام األساليب الكمية بالمحاسبة 

. وكذلك فإن المهنيين الهذه المهارة نجد أن مستوى تطور الطلبة بهذه المهارة مازال ضعيف ةبمقارنة مستوى األهمية الممنوح
لضعف إلى عدم توفر الوسائل وربما يرجع هذا ا ،الخريجين من ناحية استخدام مثل هذه األساليبف مستوى يشتكون من ضع

فهناك من يؤمن بعدم تغطيه هذا  وغيره من الوسائل التكنولوجية، ،لتدريس هذا الموضوع، مثل استخدام الكمبيوتر وبرامجه
 طالق.لموضوع بالتعليم المحاسبي على اإلا

قد أشاروا إلى ضعف مستويات الطلبة فيما يتعلق  األكاديميينخالصة القول فيما يتعلق بالفجوة بالمهارات التقنية، نجد أن 
المحاسبة المالية والمراجعة والمحاسبة اإلدارية األكاديميين يرون أن فجوة التوقعات في ويمكن القول بأن  ،بثالث معارف

رس هذه المحاسبة ، وتدأضيق  من الفجوة بالمعارف األخرى، وهذا ربما يرجع إلى التركيز على المحاسبة المالية بالسنة األولى
التدريس هيئة  وربما قاد أعضاء األخرى،هي  امهمً  امن المواد المحاسبية الحقًا، إضافة إلى أن المحاسبة تعتبر موضوعً  اعددً 

 ،لطلبة من ناحيةكل عام فإن المستويات المتدنية لإضافة إلى المحاسبة اإلدارية، بش إلى التركيز على تدريس هذا الموضوع
داخل التعليم المحاسبي أو التطبيقات العملية سواء ربما يرجع إلى عدم مشاركة  يثي التوظف من ناحية أخرى والخريجين حد

معظم المهارات والمعارف المستقصي عنها بين درجة األهمية ومستوى التطور في الممارسة العملية. إن الفجوة خارجه في 
قعات بحديثي التوظف من الخريجين من وجهة نظر المهنيين، ولربما من فجوة التو  _ األكاديميينمن وجهة نظر _تعتبر أكبر 

إلى عدد من الصعوبات والمشاكل ببرامج التعليم المحاسبي مثل قلة  األكاديميون ترجع أسباب هذه الفجوة الواسعة كما يراها 
المحاسبي ومهنة المحاسبة وغيرها  التمويل، وعدم توفر اإلمكانيات ببرامج التعليم المحاسبي، وعدم الربط بين برامج التعليم

 (.2020) لمزيد من التفاصيل حول هذه الصعوبات والمشاكل يمكن الرجوع إلى دراسة مصباح والعبيدي، 
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 الفجوة بالمهارات العامة والمهارات التكنولوجية 2.6

بأن مستويات معظم المهارات العامة والتكنولوجية بالطلبة تعتبر تحت المستوى المطلوب، كما نجد أن  األكاديميون يؤمن 
لخريجين حديثي التوظف. وتتضمن هذا المهارات العمل بروح الفريق، ضًا قد أثاروا فجوة التوقعات للمهارات نفسها لالمهنيين أي

، استخدام األنترنت، الطباعة على اإللكترونيةتخاذ القرار، العمل على األنظمة والقراءة مع الفهم، المهارات التحليلية، مهارات ا
 .ز، نظام التشغيل ويندو اإللكترونيةالحاسوب، العمل على الجداول 

  العمل بروح الفريق في مهارة الفجوة 

وربما يرجع ذلك إلى غياب التركيز على هذه المهارات ببرامج التعليم المحاسبي حيث أن البيئة التعليمية ال توفر لألكاديميين 
فرصة تدريس المهارات العامة بشكل مناسب، إن تدريس مثل هذه المهارات يستلزم أن يعمل الطلبة على عدة مهام من أهمها 

هنا إلى أهم  المستقاة من الواقع العملي، والعمل على الحاالت العملية. ويمكن اإلشارةحل المشاكل و العمل في مجموعات، 
الذي يتسبب بالصعوبة في تضمين مثل هذه األساليب ببرامج التعليم مثلة في العدد الكبير من الطلبة المتالقيود والمحددات 

وجدوا بأن طلبة  (Oliver, Whelan, Hunt, & Hammer, 2011)المحاسبي، وبالمقارنة بالدراسات السابقة نجد أن 
درة الطلبة على التطور بعدد من المهارات العامة منها مهارة بأن عدم ق ي المحاسبة ومنظمي الدورات يؤمنون المحاسبة وموظف

العمل بروح الفريق، وُعزي ذلك إلى التركيز الكبير على المعارف الفنية مما يعني تخصيص وقت أقل لتدريس مثل هذه 
ك يعتبر أحد أهم الحلول المهارات. ولموازنة المحتوى فإنه هناك من يوصي بالمواءمة بين المهارات العامة والمعارف الفنية وذل

كما إن تبني مثل هذه المواءمة يحتاج إلى توفر الوسائل  (Hill & Milner, 2005, 2006)للموازنة بين المجموعتين  
 واألدوات الالزمة ببرامج التعليم المحاسبي، إضافة إلى التغلب على مشاكل أخرى مثل كبر حجم الفصل الدراسي.

  مهارة القراءة مع الفهم 

األكاديميون أن هناك المشاركة، ويؤمن  القراءة مع الفهم كانت من أهم المهارات التي تم التأكيد على أهميتها من المجموعات
مستوى الطلبة بهذه المهارة، ولم يتوقع المهنيين هذا المستوى المتدني بالطلبة بالنسبة لهذه المهارة المهمة، أحد قصور في 

ات، وهذا التفسيرات ربما يكون طرق التدريس المستخدمة والتي ربما تغفل مشاركة الطلبة بالمناقشة والتفاعل أثناء المحاضر 
ة غير متطورة بخريجي أن هذه المهار (Oliver et al., 2011) يتوافق مع ما جاء ببعض الدراسات السابقة، فمثال وجد 

المحاسبة بأستراليا وهذا يرجع لعدة أسباب مثل العبء التدريسي الكبير، ضيق الوقت وعدم إتاحة الفرصة لتطوير هذه المهارات 
ببرامج التعليم المحاسبي. وكذلك هناك من وجد بأن التركيز على مهارات  الكتابة أكثر من مهارات االستماع ومهارات التواصل 

، واقترحت الدراسة أن يستخدم (Siriwardane, Low, & Blietz, 2015)من بين مهارات التواصل بصفة عامة و  الشفهي
 الطالب الوسائل المرئية ولعب األدوار ... الخ لتطوير مهارات التواصل.

 الفجوة بالمهارات التحليلية 
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علق المستجيبون على هذه المهارة بشكل سلبي كونهم غير راضين على مستوى هذه المهارة بالطلبة، ضعف تحضير الطلبة 
 Hill)بالمرحلة الثانوية ربما يعتبر من ضمن العوامل التي تعرقل تدريس المهارات العامة مثل مهارة التحليل بالمملكة المتحدة 

& Milner, 2006)  ،باإلضافة إلى العوامل األخرى المتمثلة بكثرة عدد الطلبة بالفصل الدراسي، وكثافة المناهج المعتمدة
إلى كبر حجم الفصل الدراسي، عدم رغبة الطلبة بدراسة المحاسبة باألساس، عدم  (Bui & Porter, 2010)وكذلك اشار 

اسي عند الطلبة، التدريس على مقابلة احتياجات الطلبة، ارتفاع عامل الخشية من التفاعل بالفصل الدر هيئة  قدرة عضو
التدريس الناتج عن الجهود التي يتوجب عليه أن يبذلها كل محاضرة، عدم قدرتهم على خلق روح هيئة  االحباط عند عضو

 التفاعل واألبداع واالندماج بالمحاضرة وعدم قدرة الطلبة على عرض ومناقشة المواضيع بشكل عام. 

  مهارة صنع القرارالفجوة في 

أن مستوى الطلبة قد تطور إلى المستوى المطلوب، وكذلك الحال من وجهة نظر  وال يبد هفإن ديمييناألكامن وجهة نظر 
موظفيهم، وربما يرجع ذلك إلى عدم تضمين تدريس مثل هذه المهارة لق بفجوة التوقعات بهذه المهارة لالمهنيين فيما يتع

وثانيا بسبب ضيق الوقت لتضمينها وتدريسها،  أوال، ألهميتهاالتدريس هيئة  بالمناهج المحاسبية وذلك لعدم إدراك بعض أعضاء
إلى اتخاذ القرار تحت  فإن هناك فجوة في هذه المهارة حيث إن الطلبة يحتاجون  (Albrecht & Sack, 2000)فحسب دراسة 

رس مزيد من الحاالت العمليةلتالي فإن خريجي المحاسبة يقترحون أن توبا ،تأكدالوظروف عدم درجة من المخاطرة  وكذلك  ،دَّ
بمعهد تشارترد التي بحثت آراء الخريجين المتدربين لنيل تأهيل محاسبي مهني من  (Webb & Chaffer, 2016)فإن دراسة 

 متدنية في مثل هذه المهارات.أشارت إلى أن الخريجين يظهرون مستويات  للمحاسبين اإلداريين

 الفجوة في مهارة العمل على األنظمة اإللكترونية 

ظهور هذه ، ومن الواضح أن فإن هناك فجوة بين درجة األهمية ومستوى التطور بهذه المهارة وجهة نظر األكاديميينحسب 
ليبيا ، كما أبدى في الفجوة هو أمر مقبول ومفهوم نظرًا لغياب استخدام التكنولوجيا ببرامج التعليم المحاسبي الجامعي 

وإنه لمن الجدير بالذكر هنا  اإللكترونية عند بداية توظفهم.ن استياءهم من عدم قدرة الطلبة على استخدام األنظمة والمهني
وعدم توفر الوسائل واألدوات  ،ات المتمثلة في ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين ببرامج التعليم المحاسبيأن نشير إلى أهم التحدي
التي أشارت إلى عدم وجود أرضية لتدريس من الدراسات المشابهة وغياب الجانب العملي. وهناك  ،المالئمة للتعامل معهم

األمر الذي أنعكس سلبًا على مهارات الطلبة، وحسب الدراسة  ،ين بكنداالمهارات التكنولوجية ببرامج تأهيل المحاسبين القانوني
المهارات  والتحديات لتدريسالمواضع المالية واالستراتيجية والحوكمة، جع إلى تغطية مواضيع أخرى تمثلت في فإن ذلك ير 
، كما (Boulianne, 2016)نولوجية كاديمي على المهارات التك، وغياب التشجيع للعمل األ عدم اإلدراكو ، ودعمها التكنولوجية

التي تقضي بأن الحصول على المهارات التكنولوجية وتنميتها مناط بالخبرة العملية ببيئة العمل الحقًا من الدراسات أن هناك 
(Nelson, 1995)  بدراسة  األكاديميينوهو ما يتفق مع رأي(Bui & Porter, 2010)  القاضي بعدم تحميلهم المسؤولية
ولكن يمكن  ،لتطوير مهارات الطلبة ينالوحيد ينوإنهم ليسوا المسؤول ،نواع المختلفة من المهارات للطلبةالكاملة لتدريس األ 
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 خرين بتطوير مهارات الخريجين )أرباب العمل ببيئة العمل الفعلية(.  المصلحة اآل أن يكون هناك حصة ألصحاب

  نترنتاإل  استخدام في مهارة الفجوة 

 ,Stoner)وهذه النتيجة تعتبر مغايرة لما توصل إليه  ،فإن الطلبة هم دون المستوى المطلوب ة نظر األكاديميينوجهحسب 
باستخدام األنترنت، ويمكن تفسير هذا بأن  ن بالمملكة المتحدة، حيث إن الطلبة على تأهيل عالٍ جيدراسة  الخري عن (2009

% من نسبة السكان ممن 63الذي يمثل نترنت المتاح بالمملكة المتحدة التركيز على دمج مثل هذه المهارة بالمناهج واأل 
يساعد بتطوير التعليم في عدة مجاالت وبمقارنة نسبة ن توفر سماح لألنترنت ماح بالدخول على األنترنت، وحيث إلديهم س

. (Internetlivestats, 2016)نترنت % فقط  من السكان لديهم سماح للدخول على األ 21.1ا نجد أن السماح في ليبيا فإنن
ة حديثي التوظف فإن خبرتهم مع االنترنت تبدو أفضل حسب المهنيين، وربما يرجع ذلك إلى فيما يتعلق بخريجي المحاسب

درجة التطور بعض الشركات والمنظمات والتي بدأت تعتمد على استخدام األنترنت بشكل كبير باآلونة األخيرة. وبالرغم من أن 
وربما ذلك بسبب أهمية مثل هذه المهارة  ،ا المستوى هناك عدم رضا عن هذأن إال  مالتخرج بوظائفه التي وصل إليها حديثو

 .(IFAC, 2003b; Marriott, 2004)للمحاسبة والتعليم المحاسبي على حد سواء 

 الفجوة في مهارة  الطباعة على الحاسوب 

ريب الطلبة عليها أثناء دراستهم فإن الفجوة باستخدام هذا المهارة يمكن إرجاعها إلى غياب تد وجهة نظر األكاديميينحسب 
دد من العوامل وربما يرجع ذلك إلى ع ،لطلبةفي االخريجين حديثي التوظف تعتبر أقل منها في الجامعة. كذلك فإن الفجوة في 

دراسية وتزويدها بالحواسيب، والعدد الكبير للطلبة الفصول الدات في يتعلق بتوفير المع قلة التمويل المقدم للجامعة فيمامنها: 
غلب أمر ينسحب على ريس على تطوير مثل هذه المهارة للطلبة واألالتدهيئة  الفصل الدراسي مما يحد من قدرة عضوفي 

ريجين في العمل نظرًا لتوفر تتحسن بمجرد بداية الخمكانية الطباعة ، في حين أن إالمهارات فيما يتعلق بهذا العامل األخير
 مكان العمل.الكمبيوتر في 

  اإللكترونيةالجداول  في مهارة الفجوة 

المناهج المحاسبية، هذه المهارة في  ربما يرجع إلى عدم تضمين األكاديميون الطلبة حسبما يراه ضعف مستوى هذه المهارة عند 
تدريس هذا الموضوع، فإن غياب تطورها في برامج التعليم المحاسبي ن التجهيزات التكنولوجية تعتبر العنصر المهم في حيث إ

باستخدام الحاسوب  ترتبط إلى حد كبير بعدم توفر مثل هذه التجهيزات. إن الفجوة بالمعارف ليست فقط بهذه المهارة ولكن
 ,Spraakman)، وحسب استخدام األكسلفي  ا، كذلك فإن خريجي المحاسبة حديثي التوظف ُيظهرون قصورً أيًضا بشكل عام

O'Grady, Askarany, & Akroyd, 2015)  حصول خريجي المحاسبة على درجة متوسطة فإن أرباب العمل يرغبون في
 من التطبيقات متضمنة األكسل. 

  زالفجوة باستخدام نظام التشغيل ويندو 
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دم تضمين هذه عهذا إلى ربما يرجع دوز، و الوينلطلبة يظهرون مستويات ضعيفة في ، فإن اوجهة نظر األكاديميينحسب 
إال أن الحصة التي منحت لتدريس هذا الموضوع تعتبر  ،تدريس الطلبة لكيفية استخدام الكمبيوتر رغمالمناهج المهارة  في 
لمحاضرين وهذا ما صعب على الطلبة وا ،س الكمبيوتر ضمن معاملهو عدم تدري، وكذلك هناك عامل أخر نسبيَا صغيرة

عدم امتالك الطلبة لتجهيزاتهم)حواسيب( و  ،إضافة إلى ضيق الوقت لتدريس أعداد كبيرة من الطلبةلتدريس هذه المهارة، 
فإن نتائج الدراسة ة عام  يومي. يمما يعنى ضعف الفرصة بالنسبة لهم لتطوير مثل هذه المهارة بشكل روتين ،الخاصة بهم

هذا مقارنة بالمعارف الفنية، و من ناحية المهارات العامة  أن الطلبة والخريجين حديثي التوظف اعتبروا ضعيفي التأهيلتظهر 
خر فإن حساب المهارات العامة، من جانب آ التي انتقدت التركيز على المعارف الفنية علىيتوافق مع الدراسات السابقة 

جهيزات التعليمية التي تساعد في تطوير المهارات عند الطلبة تعتبر من أهم العوامل لضعف هذه المهارات عند التاالفتقار إلى 
 الطلبة

عند الطلبة، وربما المفاجأة في هذه خريجي المحاسبة حديثي التوظف و بين درجة األهمية ومستوى التطور عند هناك فجوة 
ن، ولعل أهم األسباب التي هيئة التدريس في الجامعات يعتقدون أن الفجوة أوسع مما يراه المهنيو أن أعضاءالدراسة هي 

بعض المهارات بعد بداية عملهم في حين أن الطلبة لم  يطورون  ايمكن أن ُتعزى إليها هذه الرؤية هو أن الخريجين ربما بدأو 
ا بعدد من ضعيفً  لمحاسبة حديثي التوظف الزالأن مستوى خريجي ا. رغم أن المهنيين مازالوا يرون تتح لهم هذه الفرصة بعد

تبر متنوعة من حيث المهارات والمعارف تعأن الفجوة في  كما ،الذي منح لهذه المهاراتالمهارات مقارنة بمستوى األهمية 
ها فإن السؤال ج وتدريسن عن تصميم المناهالمسؤولوالجامعات هم األكاديميين في ن إوحيث  درجة االتساع في هذه الفجوة.

ن المهارات والمعارف فلماذا ال يعملوجموعة على علم بوجود هذه الفجوة في طالما أن هذه الم :نفسه هنا هو الذي يفرض
لربما يقود إلى البحث عن أهم العراقيل والصعوبات التي تعرقل جهودهم في  على التركيز عليها وتطويرها عند الخريجين؟ وهذا

أهم القيود التي لعراقيل التي يشير إليها المشاركون قد ينظر إليها باعتبارها ذه المهارات والمعارف. إن بعض اسبيل تطوير ه
، ويمكن الرجوع إلى عدد من لى تطوير المهارات والمعارف التي يؤمنون بأهميتهاالتدريس عهيئة  تحد من قدرة أعضاء

بطة بطرق التدريس وصعوبات مرتبطة بالمناهج، وصعوبات مرتبطة بالطلبة، الدراسات بالبيئة المحلية، ومن أمثلتها قضايا مرت
 (2020وصعوبات تتعلق بالتكنولوجيا والتعاون ما بين المهنة والتعليم )مثال دراسة مصباح والعبيدي، 

 التوصيات 3.6

 تي: الدراسة توصي باآلفإن نتائج الإلى  ااستنادً 

 ة الممارسة المحاسبية العملية يئتحديد المهارات المهمة حسب طلب المهنة وبل األكاديميين عالعمل على التواصل م
  تطويرها. والعمل على ألخرى  مدةمن 

  الطلبة وتوفير المعدات من معامل حاسوب ومنظومات نظرًا للتحول عند العمل على تطوير المهارات التكنولوجية
  .الرقمي السريع والكبير بعد جائحة كورونا
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 لية تدريس الطلبة على آالتي تساعد على فهم يس الحديثة التدريس على طرق التدر هيئة  دريب أعضاءالعمل على ت
 وإدماجها بالمناهج المحاسبية. المهارات العامة والمهارات التكنولوجية

  حصة كلٍ في  العمل على التوازن و  ،سوق العمل ومتطلباتهل تهاالمناهج بما يضمن حداثتها ومواكبفي إعادة النظر 
 .من المعارف الفنية والمهارات العامة والتكنولوجية

  ًوهنا يجب التنسيق  ،للجهود لتذليل كل المشاكل والصعوبات اتحسين مستوى هذه المهارات والمعارف يتطلب تظافر
 ،والوقوف على تخصيصها بشكل مناسب ،بين أصحاب المصلحة جميعهم مثل الحكومة من خالل منح األموال الالزمة

في في الجامعة بالجانب العملي ون هناك دور واضح للمهنيين والممارسين بربط الجانب النظري الذي ُيدرس وأن يك
 المهنة.

  المحلية واإلقليمية  ةالبيئفي العمل على تحسين برامج التعليم المحاسبي ضمن الجامعات الليبية بما يواكب التطورات
 ات متطورة.مع جامع توأمة والعالمية وذلك بإجراء اتفاقيات

  ًفي عصرنا  اإن دراسة مثل هذه الفجوة يساعد كاًل من األساتذة والطلبة على التنبه إلى تطوير أساليب أكثر استخدام
( األمر الذي يسهم في استجابة الطلبة للتغير ببيئة العمل lifelong learningالحالي ومن أهمها التعلم طويل األمد )

 وطبيعة الوظيفة.
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