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 المقدمة  .1

 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة 1.1

ات تعتمد على مقوميشبه التعليم المحاسبي أنظمة التعليم األخرى التي 
عدة أهمها الطلبة، أعضاء هيأة التدريس، المناهج، باألضافة إلى 

يم المكتبات والحواسيب والمعدات واألدوات التكنولوجية، ويعتبر التعل

 المحاسبي جزء من النظام التعليمي على المستوى القومي بالبلد.

ادية والسياسية النظام التعليمي يؤثر ويتأثر بالبيئة اإلجتماعية واألقتص 
والثقافية. خالل الثالث عقود الماضية، كثرت المطالبات بتحسين جودة 

التعليم المحاسبي كون هدفه االساسي هو تهيئة وإعداد وتدعيم طلبة 

المحاسبة بالمهارات والمعارف ذات العالقة ببئية عملهم ومن بين هذه 
ه البرامج كماً المطالب تضمين أنواع مختلفة من المهارات والمعارف بهذ

 ً قابلوا . وبالتالى فإن خريجي المحاسبة سوف ي(QAA 2016)ونوعا

متطلبات المهنة باإلضافة إلى تعلمهم لعدة مهارات، والتي يمكن أن 
ً على  تنعكس على آدائهم عامة، وخلق جيل موهوب مما ينعكس إيجابا

األقتصاد ورفاهية المجتمع ككل. وفي هذا الشأن فإن الكثير من الدراسات 

عمدت إلى بحث ودراسة مجموعة كاملة من المهارات والمعارف 

 ;Albrecht and Sack 2000)ات بالتعليم المحاسبي والقدر
Francisco and Kelly 2002; Kavanagh and Drennan 

. وهناك البعض األخر ركز على نوع واحد أو أثنين من هذه (2008

 ;see, e.g. Abayadeera and Watty 2014)المهارات والمعارف 
Awayiga et al. 2010; Crawford et al. 2011) صنفت هذه .

المهارات إلى ثالث مجموعات وهى المهارات العامة والمهارات 
 ;Bunney et al. 2015; Crawford et al. 2011)التكنولوجية 

Watty 2014; Webb and Chaffer 2016) عارف الفنية والم

(Blanthorne et al. 2005; Francisco and Kelly 2002) .

يشرح ويبين   IAESBإن مجلس معايير التعليم المحاسبي الدوليةكذلك ف
المهارات ذات العالقة بالمحاسبة والتي يجب على المحاسبين تنميتها 

ً ليس من المتوقع أن يتم تنمية  وتطويرها لمهنتهم المستقبلية. عمليا

وتطوير كل هذه المهارات خالل فترة الدراسة الجامعية، حيث أن من 
لمؤسسات التعليمية هو تأهيل طلبتها بالمهارات والمعارف أهم أهداف ا

ولكن نجد أن  (Hanson 2001)المرغوبة والمنشودة ببيئة عملهم 

 رها خالل فترة العمل. الكثير منها يتم تطوي

أستعراض الدراسات السابقة حول المهارات العامة  1.1.1

والتكنولوجية المهمة والمرغوب تطويرها بخريجي 

 المحاسبة

من أهم الدراسات التي أُجريت حول المهارات المرغوبة والمهمة 

 (Bhamornsiri and Guinn 1991)لخريجي المحاسبة دراسة 

وبينت  Big Six firmsبالواليات المتحدة حول وجهات نظر أفراد من 

النتائج أن المبحوثين يفضلون مهارات تتضمن مهارات التواصل، 
المهارات الشخصية، تطوير الممارسة والمهارات اإلدراية ونجد أن 

( CPAsوالتي أستقصت آراء المحاسبين ) (Milliron 2012)دراسة 

أظهرت أهمية نفس المهارات بإالضافة إلى رغبة هؤالء المحاسبين بأن 

من  يتم التركيز على مهارات التواصل والمهارات التحليلية حتى أكثر
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ت كمؤشرات على مدى قوة األهمية الممنوحة للمهارات التي أعتبرت مرغوبة بشكل كبير. وتلخص
 اإلدارية نتائج الدراسة في بيان أهم المعارف الفنية مثل المحاسبة المالية والمراجعة والمحاسبة

ألساليب االعام وأستخدام والوعي بالمسائل األخالقية في المحاسبة والمراجعة والمحاسبة بالقطاع 

م والتحليل العمل بروح الفريق والقراءة مع الفهالمهارات العامة والتي منها الكمية في المحاسبة، 
نية ونظام أعتُبرت المنظومات المحاسبية االلكترو، كذلك ضمن المهارات التكنولوجية وإتخاذ القرار

ونظام  االلكترونية والعمل على األنترنت الكتابة على الكمبيوتر "وورد" و نظام أكسل والجدوال

 اسبية مماالتشغيل وندوز. أهم توصيات الدراسة تمثلت في التأكيد على إعادة النظر بالمناهج  المح

بتأهيل  يسهم في تضمين المهارات والمعارف التي تم التأكيد على أهميتها بهذه الدراسة مما يسهم
لمحاسبي ل. ثانياً، تضمين مثل هذه المهارات بالتعليم االخريجين بما يتناسب ومتطلبات سوق العم

معنية يتطلب تظافر للجهود لتذليل كل المشاكل والصعوبات وهنا يجب التنسيق بين كل األطراف ال

 مثل الحكومة من خالل منح األموال الالزمة والوقوف على تخصيصها بشكل مناسب. وأيضا يجب
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المعارف الفنية. وبالتالي فإن برامج التعليم المحاسبي يجب أن تكون 

متوازنة بالمحتوى حتى يتم التركيز على مواضيع المحاسبة البحتة، 

ويجب أن يتم األهتمام بالجودة بمحتوى تلك المناهج لمقابلة الكم. كذلك 
أن تصنيف  (Lee and Blaszczynski 1999)أوضحت دراسة 

كمبيوتر، ومهارات التواصل، والعمل بروح القدرة على أستخدام ال

الفريق، قد تغير من ترتيب منخفض إلى تراتيب مرتفعة من وجهه نظر 

المنظمات. هذا التغير كان بسبب تبني مدخل الُمستخدم والذي يتطلب من 
المحاسب أن يجيد المهارات التحليلية والقدرات التفسيرية، وتوصلت 

جدي أن يتم تقديم دورات كمبيوتر نفس الدراسة إلى أنه ليس من الم

ومهارات تواصل ببرامج التعليم المحاسبي ولكن يمكن أن يتم تعديل 
طرق التدريس لتستوعب إدماج تلك المهارات. أيضا يمكن أن يتم 

أستخدام أسلوب دراسة الحالة والتعليم على الكمبيوتر واألنترنت لتطوير 

 (Burnett 2003)مثل هذه المهارات ضمن هذه البرامج.  وخلص 

المعتمد على مقابالت مع أرباب العمل والمحاسبين القانونيين في أمريكا 
إلى إظهار أهمية اربعة مهارات مهنية هى التفكير التحليلي األنتقادي، 

مهارة التواصل بواسطة الكتابة والخطاب، وإتخاذ القرار وأوصى بتبنى 

إلى المهارات التكنولوجية  هذه المهارات بالمناهج المحاسبية باإلضافة
مثل الجداول االلكترونية، نظام التشغيل ويندوز، نظام الطباعة. وجاءت 

بأمريكا أيضاً  (Welch, Madison, & Welch, 2010)دراسة 

 ;Kavanagh et al. 2009; Spraakman et al. 2015)ودراسات 
Tempone et al. 2012)  لتؤيد نتائج دراسةBurnett  فيما يتعلق

بأهمية تطبيقات المراجعة األلكترونية، والتي يعطيها المحاسببن 

القانونيين األولوية في حين أن المجموعات الحكومية والصناعية تفضل 

مهارات أخرى مثل إدراة المشاريع و تحليل البيانات. وكذلك األهتمام 
التكنولوجية مثل تطبيقات ميكروسوفت مثل أكسل،  بعدد من المهارات

نظام الطباعة، البوربوينت، واالوت لوك. وتنبع أهمية هذه التطبيقات من 

ً لعمليات التحليل بالمحاسبة . وفي واقع األمر فإن هذه  كونها مفيدة جدا
التفضيالت يمكن إرجاعها إلى طبيعة وظيفة كل مجموعة حيث نجد أنه 

حاسبة تعمل على وظيفة المراجعة نجد أن المحاسبين بينما شركات الم

بالحكومة والمنظمات الصناعية يتعاملوا بكثرة مع تحليل البيانات 
ووظائف إدارة المشاريع. وهذا األختالف بين هاتين المجموعتين 

وغيرهما يبين حاجة برامج التعليم المحاسبي إلى إعتماد نوع من 

بشكل منسجم لتلبية أحتياجات تلك  الشمولية وإدماج عدد من المواضيع

المجموعات. باإلضافة إلى ذلك فإن هناك إلى من أشار إلى ضرورة 
األخذ بنظر األعتبار آلراء أرباب العمل عند تأسيس وتصميم برامج 

ة . دعما للدراسات السابق(Montano et al. 2001)المحاسبة بالجامعة 

والتي قارنت بين وجهات نظر  (Hassall et al. 2005)نجد أن دراسة 
أرباب العمل بالمملكة المتحدة وأسبانيا اشارت إلى أن أرباب العمل 

البريطانيين يولون أهمية كبيرة لمهارات التواصل بينما وجد أن االسبان 

يرغبون بتطوير مهارة حل المشاكل. دراسات أخرى أوصت بأن 

ة بمتطلبات تلك البيئة المهارات العامة تعتبر ضرورية ببيئة العمل مقارن
حيث تساعد خريجي المحاسبة عند بداية عملهم على القدرة على نقل 

وتطبيق كل أنواع المهارات والمعارف األخرى التي درسوها بالجامعة 

 ;De Lange et al. 2006; IFAC 1996)إلى الواقع العملي 
Jackling and De Lange 2009; Jackling and Keneley 

2009; Keneley and Jackling 2011).  باليونان بيّن(Harry et 

al. 2014)  أن هناك شبه إتفاق بين مبحوثيه من الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس وأرباب العمل حول تفضيلهم لعدد من المهارات بخريجي 

المحاسبة مثل الثقافة العامة، ومهارات التواصل الشفوى والكتابي، 

والقدرة على التخاطب مع الجمهور، القدرة على التفكير اإلنتقادي 

ناء العمل، والتناسق واإلنسجام ببيئة المنظمة والتعامل مع الضغوطات أث
ً أخر وجدت الدراسة أن ارباب العمل يفضلون  بشكل عام. من جانبا

مهارات المشاركة، المهارات اإلجتماعية والمهارات المنهجية. من جهة 

أخرى فإن أعضاء هيئة التدريس كان لهم رأي محايد حول هذه 

 المهارات.

أن هناك أختالف بوجهات نظر أصحاب تدل الدراسات السابقة على 

المصلحة حول المهارات التكنولوجية، فمثالً يشدد األكاديميين على أهمية 

هذه المهارات وضرورة تضمينها بالتعليم المحاسبي كفقرات مرتبطة 
 Apostolou et al. 2013; Chang)بتصميم وجدولة هذه البرامج 

and Hwang 2003; Gammie et al. 2002; Montano et al. 

رده إلى وعيهم وإدراكهم هذه األهتمام الذي يوليه األكاديميين م(2001

للدور الرئيسي للتكنولوجيا بالممارسة المحاسبية. في نفس السياق، 
بتبنى المهارات التكنولوجية بالبرامج  (IFAC 2003, 2003b)يوصي

المحاسبية وأعتبارها ضمن المهارات المهمة التي يجب أن يتعلمها 

خريجي المحاسبة حتي يمكنهم الحصول على التوظيف. الدراسات التي 
ً مثل   Abayadeera and Watty 2014; Al)ظهرت الحقا

Sawalqa and Obaidat 2014)  أوضحت بأن أهم المهارات

التكنولوجية المهمة هي الجدوال االلكترونية، تطبيقات العرض، عمل 

الموازنات التقديرية على الكمبيوتر، نظام برنامج الطباعة، نظام 
عمليات، أنظمة التواصل على األيميل االوت لوك، التجارة االلكترونية، ال

 Awayiga et)األنترنت. من أهم هذه الدراسات أيضاً، فسرت دراسة 

al. 2010)  بغانا منح هذه األهمية للتغير بالبيئة األقتصادية بالبالد
وأزدياد حجم األستثمارات بها، كذلك فإن إقبال الطلبة على أكمال 

دراستهم بالخارج استلزم ضرورة إلمامهم بالمهارات التكنولوجية والتي 

تتطلبها الدراسة بجامعات الدول المتقدمة. كما وجدت الدراسة أن 
ارف المطلوبة من خريجي المحاسبة بغانا التختلف كثيراً المهارات والمع

 عن تلك المطلوبة بالبلدان المتطورة.

بالمعارف والقدرات أستعراض الدراسات السابقة المتعلقة   2.1.1

 وأهميتها لخريجي المحاسبةالفنية 

في جانب المهارات الفنية نجد أن إحدى أهم الدراسات المبكرة والتي 

 Roy and MacNeill)المعارف الفنية هي دراسةنبهت إلى أهمية 

( قبل CPAsبالواليات المتحدة باستطالعها آلراء )محاسبين  (1966
ً لهذه الدراسة فإن أهم تلك المعارف هي الموارد بداية توظيفهم.  وفقا

البشرية، األقتصاد الجزئي والكلي، العلوم السلوكية، الرياضيات 

واألحصاء، القدرات، القانون، الجانب العملي من بيئات العمل )الطرق 
النوعية، األساليب المالية، اإلنتاج، التسويق، العالقات الشخصية، إدارة 

هذه الدراسة لُوحظ أيضاً أن الدراسة ركزت على بعض  االعمال(. وفي

المواضيع التي تُرى اليوم ضمن المهارات العامة والتكنولوجية 

 Nelson))المنظمات الرسمية، الكمبيوتر، اإلراء واإلدلة(.كذلك الحظ 
أن أرباب العمل األمريكيين يرغبوا بأن يتم تأهيل محاسبيهم  (1995

بمهارات التواصل والمهارات الفكرية والشخصية مع التركيز على 

توسيع القاعدة المعرفية. ويعتقدوأ بأن المعارف الفنية باإلمكان تطويرها 
. المهارات المطلوبة تم تجاهلها بالمجال بالخبرة العملية بعد التوظف

األكاديمي، وواصل األكاديميون التركيز على الجوانب اإلجرائية من 

وعليه أصبح  (Evans et al. 2010; Nelson 1995)المحاسبة 

التركيز من قبل التعليم على تلقين وتحفيظ المهارات الفنية على حساب 
 Myers)ارات التحليلية ومهارات األعمال ومهارات التواصل المه

ومن هنا فإن تصميم المناهج جاء بناء على رغبة االكاديميين  .(2005

وه. بالرغم ولم يعطى الفرصة للطلبة ليتعلموا ماكان يُتوقع منهم أن يتعلم
من أن الكثير من الدراسات دعت إلى األهتمام والتركيزعلى المهارات 

العامة، نجد أن المعارف الفنية تعتبر ضرورية لخريجي المحاسبة 

(Blanthorne et al. 2005) فحسب المستجيبين بدراسة ، 
Blanthorne et al., فإنه يجب التركيز على المهارات التي تتعلق

باألعمال المختلفة وإدارتها والتركيز عليها ببرامج التعليم المحاسبي. هذا 

يشير إلى أن هذه المهارات تحتل أهمية كبيرة أكثر مما هى معطاة 

ة. يمكن رؤية المهارات المطلوبة من زوايا مختلفة، بالمقررات الدراسي
باالمارات فإن  (Chaker and Abdullah 2011)فمثال حسب دراسة

المعارف الفنية تعتمد باألساس على الوظيفة المستقبلية للخريجين. كما أن 

سبة المالية، التمويل، أوضحت أن المحا (Lin et al. 2005)دراسة 
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المحاسبة اإلدارية والضريبية هي أهم المعارف حسبما يرى ذلك خريجي 

المحاسبة الصينيين، وهذا ربما لكون التعليم المحاسبي بالصين الزال 

 يركز على تدريس المعارف التقليدية وليس المهارات.

التي  من خالل مراجعة الدراسات السابقة أعاله نجد أن نوعية المهارات

يتم إعتبارها مهمة تتغير حسب الوقت. الدراسات المبكرة تبين أن النزعة 

سواء من أولئك القائمون على برامج التعليم المحاسبي أو أولئك الذين لهم 

مصلحة بهذه البرامج من خارجها )مثل المهنيين أوالممارسين( كانت 
لى هذه تجاه تعزيز حصول الطلبة على المعارف الفنية، والتركيز ع

المعارف هو إنعكاس لوجهات نظر األكاديميين والتي تقوم على إيمانهم 

بأهمية التعليم التقني للطلبة و أيضاً لكون هذه المهارات ضمن متطلبات 
. أما الدراسات (Roy and MacNeill 1966)األختبار المهني 

الالحقة، فيبدو إنها تميل إلى اإلستجابة للتغيرات الكبيرة التي حدثت ببيئة 

مال على المستويين المحلى والعالمي. مثال التقدم التكنولوجي األع

 Crawford)والعولمة جعل أهمية كبيرة للمهارات العامة والتكنولوجية 
et al. 2011; Hassall et al. 2005; Keneley and Jackling 

فيما الدراسات الحديثة توصي بأن تركزبرامج التعليم المحاسبي  (2011

على مهارات التعليم طويل األمد بالمقابل فإن المحاسبين بالممارسة هم 
الذين يُعطون األهمية للمهارات اإلبداعية والتحليلية والقدرة على التفكير 

المحاسبي اإلنتقادي بخريجي المحاسبة. ومن هنا فإن القائمين على التعليم 

يعتقدون بأن تنمية وتطوير مهارات ومعارف هوالء الخريجين حتى 
يكونوا مستعدين لمكان العمل هي ليس مهمتهم فقط ولكن يجب أن 

يشاركهم بذلك أصحاب المصلحة األخرين مثل الحكومة والمهنيين 

والممارسين والشركات والمنظمات المختلفة وديوان المحاسبة ونقابة 

 المحاسبين.  

ويمكن القول بأن قائمة المعارف والمهارات المطلوبة من قبل اصحاب 

ً محددة ومعروفة بالكامل، ومن هنا  إن فالمصلحة المختلفين لم تكن يوما

الضرورة تُلزم خريجي المحاسبة بتعلم وإيجاد عدد من المهارات 
والمعارف متضمنة المهارات العامة والتكنولوجية باإلضافة إلى 

ى ية وذلك لتحقيق غايتين، أوالً لزيادة فرصة حصولهم علالمعارف الفن

وظيفة وثانيا لضمان مستوى آداء عالي وفعّالية بالعمل على مستوى 
ه زء فإناألقتصاد ككل. وباإلستناد إلى الدراسات التي تم تناولها بهذا الج

 يجدر بنا اإلشارة إلى نقطتين رئيسيتين: 

 كل المهارات والمعارف ال يمكن تحديد قائمة موحدة وشاملة ل

المطلوبة وليس هناك توافق على تصنيفها ضمن التعليم 

 .Albrecht and Sack 2000; Hassall et al)المحاسبي 
2005; Jones and Sin 2003; Kavanagh et al. 

2009) 

  نجد أن حجم الدراسات السابقة التي بحثت المهارات

 Albrecht and)والمعارف ضمن البلدان المتطورة كبير
Sack 2000; Burnett 2003; Crawford et al. 

2011; Hassall et al. 2003; Hassall et al. 2005; 

Hassall et al. 1999; IAESB 2017; Milliron 
2012; Spraakman et al. 2015).  في حين أن هناك

التي تهتم بدراسة القدرات والمعارف بالبلدان  باألبحاثندرة 

 ;Abayadeera and Watty 2014)النامية مثل ليبيا  

Ahmad and Gao 2004; Awayiga et al. 2010; 
Chaker and Abdullah 2011; Klibi and Oussii 

2013). 

فإن معظم البلدان النامية تأثرت أنظمتها بما فيها  (Yapa, 2000)حسب 
التعليم المحاسبي بأنظمة المحتل. في هذا الشأن فإن أنظمة التعليم بمعظم 

الدول األفريقية ومن بينها ليبيا تأسست باألعتماد على محاكاة أنظمة 

ً وأجتماعياً  المحتل التي ورثها لهم، ومتأثره بذلك المحتل أقتصاديا

ً وثقافياً. يرى  بأن هيمنة أنظمة التعليم  (Shareia, 2006)وسياسيا

والمحاسبة الغربية وبالتحديد األمريكية واألنجليزية على طابع المحاسبة 
ل بأن والتعليم المحاسبي في ليبيا واضحة، وكنتيجة لذلك فإنه يمكن القو

هناك تناقض بين ما تتضمنه وتنتجه برامج التعليم المحاسبي وبين 

ً إلى موجه من  مايطلبه سوق العمل. يتعرض التعليم المحاسبي دوليا

اإلنتقادات كنتيجة لعدم رضا أصحاب المصلحة عن جودة وكفاءة 
المخرجات المتمثلة بالخريجين والوضع في ليبيا ليس إستثناًء. أيضاً فإن 

رات السريعة الحاصلة ببيئة العمل تحتم أن تؤخذ بنظر األعتبار التطو

مثل تلك التطورات عند إعداد المناهج وتدريسها. وفي هذا السياق نجد 
أنه ولكي يتم تطوير المناهج فالبد من أستيفاء وجهه نظر المعنيين بمهنة 

المحاسبة وأصحاب المصلحة حتى يتم ضمان إعادة هيكلة تلك المناهج 

 يتوافق وأحتياجات سوق العمل. بما 

 هدف وتساؤالت الدراسة 2.1

تهدف الدراسة إلى تحديد أهم المهارات والمعارف الواجب تدريسها 

مر وصقل طلبة المحاسبة بالجامعات الليبية بها خالل فترة دراستهم، األ

بية الذي من شأنه أن يسهم في تقديم األقتراحات لتطوير المناهج المحاس
 وأحتياجات أصحاب المصلحة وبيئة األعمال. كما تهدف هذه بما يتوافق

الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هناك إختالفات ذات أهمية بين آراء 

 المجموعات الثالثة المبحوثة حول أهمية المهارات والمعارف المهمة.
وتقتصر هذه الدراسة على دراسة المهارات والمعارف ذات األهمية 

المحاسبة في ليبيا إكتسابها خالل دراستهم  والتي يجب على خريجي

الجامعية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس والممارسين 

: ماهي أهم والمشتغلين بالمهنة، وهذا يضعنا أمام التساؤل اآلتي

المهارات والمعارف المفترض تزويد طالب المحاسبة بها بما يتوافق 

ويمكن أن  تهم الجامعية؟وأحتياجات سوق العمل بها خالل فترة دراس

 يتفرع السؤال الرئيسي إلى االسئلة الفرعية التالية: 

ماهي أهم المهارات والمعارف المفترض تزويد طالب  -

المحاسبة بها بما يتوافق وأحتياجات سوق العمل خالل فترة 

 دراستهم الجامعية من وجهه نظر أعضاء هيأة التدريس؟

ض تزويد طالب ماهي أهم المهارات والمعارف المفتر -

المحاسبة بها بما يتوافق وأحتياجات سوق العمل خالل فترة 

 دراستهم الجامعية من وجهه نظر المشتغلين بالمهنة؟

ماهي أهم المهارات والمعارف المفترض تزويد طالب  -
المحاسبة بها بما يتوافق وأحتياجات سوق العمل خالل فترة 

 دراستهم الجامعية من وجهه نظر المحاسبين؟

 أهمية الدراسة  3.1

 يمكن إيجاز أهمية الدراسة بالنقاط األتية : 

  بحث آراء أصحاب المصلحة ببرامج التعليم المحاسبي حول

أهم المهارات والمعارف المطلوبة من قبلهم والمطلوب 

 توافرها بالخريجين.

  تستطلع هذه الدراسة وجهات نظر ثالث مجموعات هى
بالمهنة، المحاسبين حول أعضاء هيئة التدريس، المشتغلين 

أهم المهارات التي من المفترض أن يتم تأهيل وتدريب 

خريجي المحاسبة بها. حيث أن هناك ندرة بالدراسات السابقة 

في هذه المجال ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لتساهم إلى 
جانب الدراسات السابقة بالبلدان النامية والمتطورة بتضييق 

 األكاديمي والجانب العملي. الفجوة بين الجانب
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  تعتبر هذه الدراسة محاولة للمساهمة بتقديم خطة ودليل
إرشادي عن المعارف والمهارات المرغوبة والتي ينشدها 

أصحاب المصلحة بخريجي المحاسبة إلى القائمين على التعليم 

 المحاسبي. 

  من المأمول أن تساعد توصيات هذه الدراسة في الحث على
تضمين المهارات المهمة ببرامج التعليم المحاسبي وتنميتها 

وصقلها بطلبة المحاسبة خالل فترة دراستهم، ومن هنا يمكن 

ضمان تطوير مخرجات التعليم المحاسبي )خريجي المحاسبة( 

 د. األمر الذي ينعكس أيجاباً على األقتصاد بالبال

ضمن الدراسة الحالية، فإن هناك ثالث مجموعات من المهارات 

(. تم أختيار المجموعات باإلستناد 1والمعارف والتي يعرضها جدول )

إلى وردها بأهم الدراسات بحقل التعليم المحاسبي والتي تم تناولها 
 Albrecht and Sack 2000; Francisco)بالبلدان المتطورة مثل 

and Kelly 2002)  أيضا أستمدت هذه المعارف والمهارات من

المناهج التي أقرتها العديد من المنظمات المحاسبية والحكومية مثل 

(IAESB 2017; QAA 2016). 

( المجموعات الثالث من المعارف والمهارات التي تم التركيز 1جدول )

 ضمن نطاق هذه الدراسة

 المنهجية  .1

تتبنى الدراسة المنهج الوصفي من خالل إستقصاء آراء مجموعة من 

المبحوثين )محاسبين، ممارسين، اعضاء هيئة التدريس( عن أهم 

المهارات والمعارف المرغوب تدريسها وتدريب طلبة المحاسبة 
بالمرحلة الجامعية عليها. وُصممت لهذا الغرض إستبانة لجمع البيانات 

 Albrecht)س التي تبنتها دراسات سابقة رائدة باألستناد إلى المقايي

and Sack 2000; Awayiga et al. 2010; Burnett 2003; 
Francisco and Kelly 2002; Hassall et al. 2003; IAESB 

2017; Lin et al. 2005; QAA 2016),   وتم إجراء بعض

ئم البيئة الليبية وتم تنقيح ومراجعة أسئلة اإلستبيان التعديالت لكي تال

بعد أخذ المالحظات المقدمة من مجموعة  النهائيةللوصول إلى النسخة 
األساتذة والمهنيين. أستهدف اإلستبيان أعضاء هيأة التدريس بأقسام 

المحاسبة والتمويل والمصارف بالجامعات الليبية، والمحاسبين المشتغلين 

بمهنة المحاسبة باإلضافة إلى الممارسيين، وللحصول على أكبر عدد من 
ً بنظر االع تبار الظروف الصعبة بالبالد وكبر حجم اإلجابات وأخذا

مجتمع الدراسة وإنتشاره على نطاق واسع تم إستخدام اسلوب كرة الثلج 

لتوزيع اإلستبيان. قُسمت اإلستبانة إلى جزئين: حيث أستهدف الجزء 

األول الحصول على المعلومات الديموغرافية عن المشاركين مثل العمر، 

خبرة، نوع الوظيفة بينما ُخصص الجنس، المؤهل العلمي، سنوات ال
الجزء الثاني إلستقصاء وجهات نظر المشاركين حول أهم المهارات 

والمعارف وقُسمت إلى ثالث أقسام حيث تناول القسم األول المهارات 

معرفة الفنية،  15مهارة، والقسم الثاني ضم  15العامة والمتضمنة 

رات والمعارف مهارات تكنولوجية. كل المها 8والقسم الثالث ضم 
، 1درجة  –الخماسي ) غير موافق بشدة  Likert-Scaleأُرفقت بمقياس 

(، ليمكن للمشارك إعطاء الدرجة التي يرغب 5درجة  –إلى موافق بشدة 

بها حول أهمية تلك المعرفة أو المهارة. أعتُمدت المتوسطات الحسابية 
يانات المتحصل والنسب المئوية لـ)موافق وموافق بشدة( كأداة لتحليل الب

عليها من المشاركين. مجتمع الدراسة قُسم إلى ثالث مجموعات ضم 

جامعة بليبيا كما هو مبين بالجدول  14أولها أعضاء هيأة التدريس من 

( وضمت المجموعة الثانية المحاسبين المشتغلين بمكاتب المحاسبة 4)
سام وديوان المحاسبة، كما ضمت المجموعة الثالثة المحاسبين باالق

واإلدارات المالية بالشركات والمؤسسات والهيآت المختلفة وتم تجميع 

( إستبانة صالحة للتحليل. ولتحديد درجة الصدق والثبات 262)
لالستبانة، فقد تم أستخدام أختبار ألفا كرونباخ لهذا الغرض، والجدول 

( يبين معامل درجة ثبات مرتفعة لفقرات اإلستبيان حيث كانت 2رقم )

 Saunders et)بالمئة وهي النسبة المقبولة عموماً  70ها أعلى من قيمت

al. 2007) 

 ( أختبارالفا كرونباخ2جدول )

 معامل كرونباخ عدد األسئلة المهارات

 71 15 المعارف الفنية

 73 15 المهارات العامة

 75 8 المهارات التكنولوجية

 
 تحليل النتائج والتعليق عليها  3

ة تلك في هذا الجزء تم تحليل نتائج الدراسة المتحصل عليها وأيضاً مناقش

 النتائج في ضوء الدراسات السابقة. 

 معلومات عن المشاركين  1.1.3

 حيث أن المعلومات تم تجميعها من ثالث مجموعات كما سبق بيانه فإنه

قد تم تقسيم هذا الشق إلى ثالث إجزاء ليستعرض المعلومات 

 فية عن الثالث مجموعات على النحو التالي:  الديموغرا

  :معلومات عن أعضاء هيئة التدريس 

سنة في حين  49-40من المشاركين هم بين  48( أن 3يوضح الجدول )

 % منهم هم5سنة. كما ياُلحظ أن أقل من  50% فقط هم أكثر من 7.3أن 
من النساء و معظم المشاركين هم من حملة الماجستير والدكتوراه. 

 28ببلدان عربية و 23نصفهم قد حصل على تعليمه من خارج البالد 

ة. وهو وضع طبيعي حيث أن المترشح لعضوية هيأة بالمملكة المتحد
التدريس يجب أن يحمل على األقل شهادة ماجستير. النسبة الباقية 

%( حصلت على تعليمها داخلياً، ويمكن تفسير ذلك من خالل برامج 44)

ً بليبيا وباألخص في كل من جامعتي  الماجستير التي أعتمدت الحقا

 يبية. فيما يتعلق بالمركز الوظيفيبنغازي وطرابلس واألكاديمية الل
% منهم هم 10للمستجيبين فإن معظمهم هم محاضرين محاسبة ونسبة 

 . ممن يتقلدون مناصب قيادية مثل عميد الجامعة أو رئيس قسم المحاسبة
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 ( معلومات عن المشاركين االكاديميين3جدول )

الجامعات. أكثر ( يوضح أن المشاركين األكاديميين هم من كل 4جدول )

%( ومن 22أو  24عدد من المشاركين جاء من جامعتي عمر المختار )
%( ، ونجد أن األولى تقدم برامج التعليم المحاسبي 16أو  17بنغازي )

سنة أما الثانية فهى أقدم الجامعات الليبية بعمر يتجاوز  30الكثر من 

ى النصف قرن. ونجد أن أقل نسبة جاءت من جامعة محمد بن عل

ً وهى جامعة أُسست الحقاً. ويمكن القول %1السنوسي بنسبة ) ( تقريبا
 .بأن العينة بهذه الدراسة تعتبر ُممثلة لكل الجامعات بليبيا

 ( توزيع المستجيبين من األكاديميين حسب الجامعات4جدول )

 معلومات عن المهنيين 

( أن معظم المبحوثين من المهنيين تتجاوز 5يتضح من الجدول )

ً إناث، أيضا نجد أن درجات 9سنة وأن  30اعمارهم  % منهم تقريبا
أغلب المهنيين المبحوثين هى بكالوريس فأعلى وهذه قد يفسر بأن نقابة 

المحاسبين تشترط لحصول المحاسب على رخصة مزاوله على حصوله 

سنوات خبرة. ونجد أن  5باإلضافة إلى  على بكالوريوس محاسبة
معظمهم حصل على تعليمه بالداخل، كما أن أغلبهم بتخصص 

بالمحاسبة، وهذا يعكس حقيقة أن األولوية أُعطيت لهذا التخصص 

ً نفس الجدول يوضح أن خبرة  لعروض العمل المهني بالمحاسبة. أيضا
اصب % منهم يتقلدون من53سنة وأن  15نصف المستجيبين تتعدى 

إدارية )مدراء إدرات أو أقسام( أو محاسبين ذوي خبرة بالديوان ويمكن 

 5أن يفسر مؤشر الخبرة الذي يوضح أن كل المستجيبين تتجاوز خبرتهم 

سنوات وهو يتوافق مع قواعد المهنة التي تتطلب أن يكون لدى المتقدم 
سنوات فاكثر حتى يحصل على رخصة مزاولة. أكثر من نصف  5خبرة 

( يعملون بديوان 31سنة، وإن أغلبيتهم ) 15بحوثين تتجاوز خبرتهم الم

المحاسبة بأقسام التخطيط والرقابة وكمدراء إدارات فنية. أما المشاركين 

وهذا مؤشر على ضعف مهنة المحاسبة  11من مكاتب المحاسبة فهم فقط 

 بالقطاع الخاص. 

 ( معلومات عن المشاركين من المهنيين5جدول )

 عن الممارسين  معلومات 

 30( من المشاركين الممارسين هم بين %84( يوضح أن )6جدول )

سنة. كانت النسبة العظمى من المستجيبين بهذه المجموعة من  59و
(. كذلك فإن نفس الجدول يوضح بأن أكثر من نصف %85الذكور )

ج المستجيبين يحملون شهادة بكالوريوس وهي نسبة عالية. وهذا ربما نت

حقيقة أن هناك تشجيع من مختلف المؤسسات العامة والخاصة بأن عن 
متطلبات التوظيف توجب أن يكون المترشح من حملة البكالوريوس على 

. (%91األقل. معظم الممارسين المشاركين تلقوا تعليمهم داخل ليبيا )

( في حين 60أيضا األكثرية من هؤالء المستجيبين بتخصص المحاسبة )

وهذا  وا بتخصصات مختلفة مثل اإلدارة واألقتصاد والقانون.أن البقية كان
اليعتبر مفاجئ حيث أن طبيعة العمل باالقسام واإلدرات المالية في 

المنظمات والشركات المبحوثة هو إلعداد التقارير السنوية المالية 

المختلفة وهو ما يعتبر من صميم العمل المحاسبي. كذلك نفس الجدول 
ن الممارسين المشاركين يملكون خبرة الكثر من % م37.9يوضح أن 

قد  25سنة. ثلث الممارسين يعملون كمراجعين داخليين ونجد أن  15

تقلدوا مناصب قيادية. من جانب أخر فإن الذين جاءوا تحت فئة أخرى 
هم مستشارين إدارة مالية، مدير قسم مالي ببنك، محلل حسابات، 

 ومراقب مالي.

 المشاركين من الممارسين ( معلومات عن6جدول )
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 المهاراتوالمعارف .2.1.3

ضمن هذا الجزء تم تحليل آراء المشاركين حول أهم المهارات 

ا، والمعارف التي يرغبوا بتنميتها وتطويرها بخريجي المحاسبة في ليبي
 كذلك تم مقارنة ومناقشة هذه اآلراء في ضوء الدراسات السابقة. يتم

تجاوز طبقاً لمعيارين األول هو عندما يإعتبار المهارة أو المعرفة مهمة 

و ذلك بأعتبار أن هذه القيمة تقع في متوسط  3متوسطها الحسابي 

ً لكون هذه القيمة  المقياس المستخدم عند إستقصاء المشاركين، وأيضا
تتجه إلى خيارات الموافق والموافق بشدة مما يدلل على أهمية تلك 

مناهج وتطويرها بالطلبة، المهارة أو المعرفة ووجوب تضمينها بال

وية % من النسب المئ50المعيار الثاني هو تجاوز النسبة المئوية لنسبة 
المستخرجة حيث يعتبر ذلك مؤشر ودليل على أهمية تلك المهارة أو 

ث المعرفة. تم تصنيف ومناقشة النتائج باإلستناد إلى تقسيمها إلى ثال

، المهارات الفنية، مجموعات على النحو التالي: المهارات العامة

 المهارات التكنولوجية .

 .  المعارف الفنية 1.2.1.3

تم تحليل عدد ستة قدرات يرغب أصحاب المصلحة المستجيبين أن يتم 

ا تنميتها وتطويرها بخريجي المحاسبة بالجامعات الليبية، وكما يظهره
 (.7جدول )

وجهه نظر ( المتوسط الحسابي ألهمية المعارف الفنية حسب 7جدول )

 الثالث مجموعات من أصحاب المصلحة من المبحوثين

  المحاسبة المالية 
أُعتبرت هذه المعرفة الفنية أهم المعارف التي تم التقصى عنها وذلك 

بدرجة كبيرة من قبل المجموعات الثالثة. ولعل السبب الذي قاد 

لهذا  المحاسبين والممارسين إلى منحها هذه األهمية هو األستعمال الكبير

س كمادة أساسية  القدرة ببيئة األعمال الليبية. حيث أن هذا الموضوع يدرَّ
بكل كليات االقتصاد، فهذا يفسر إدراك األكاديميين ألهميتها كموضوع 

مهم. التفسير األخر هو أن هذا الموضوع يحتوى على أساسيات 

ي فإن المحاسبة ويتم تدريس بسنة اإلتحاه العام بكلية األقتصاد. وبالتال
دراسة هذه المادة سوف تسمح وتساعد الطلبة على فهم الموضوعات 

المحاسبية األخرى التي سوف يدرسها الطلبة بالسنوات الالحقة. ويمكن 

القول بأن وجهات نظر المستجيبين في هذه الدراسة تتفق مع نتائج 

 .Albrecht and Sack 2000; Burnett 2003; Lin et al)دراسة
2005) 

 

 

 المراجعة : 
أعتبرت الموضوع المهم األخر لخريجي المحاسبة كما يراه كل من 

المشتغلين بالمهنة والمحاسبين. تعتبر بعض األسباب التي ذكرت لتبرير 

أهمية المحاسبة المالية أيضاً صالحة لتبرير أهمية المراجعة كون العالقة 
ا تكملية. كما يشكل هذا الموضوع صلب العمل بديوان المحاسبة بينهم

ومكاتب المحاسبة في ليبيا والذي يوضح األولوية التي منحت له من 

 Ahmad and Gao 2004; Buzied)هؤالء المشتغلين بالمحاسبة

. ويمكن القول بأن نتائج هذه الدراسة بخصوص هذه القدرة (1998
 .Awayiga et al)اء بالدراسات األخرى المعرفية تنسجم مع ماج

2010; QAA 2016; Tempone et al. 2012) 

  الوعي بالمسائل األخالقية في المحاسبة

 والمراجعة 
أهمية كبيرة أُعطيت لهذا الموضوع من قبل الممارسين والمهنيين. هذه 

النتيجة تتفق مع الفكرة التي تقوم على أن العمل المحاسبي في ليبيا 

يتمحور حول المحاسبة المالية والمراجعة. حيث يتطلب عملهم االلمام 
بالقضايا األخالقية المرتبطة بالغش وإرتكاب التزوير. بشكل مشابه، 

سب الدراسات السابقة، فإن جاهزية المحاسبين للتعامل مع القضايا وح

وعدد من الفضائح  Enronاألخالقية بمكان العمل تم أنتقادها بعد فضية 

 ,WorldCom, Microsoft, Peregrine Systemsالمالية األخرى
Rite Aid, Sunbeam, Tyco, Waste Management, W.R. 

Grace, and Xerox, (Armstrong et al. 2003) معظم أصحاب .

المصلحة بالتعليم المحاسبي في هذه البلدان منحوا أهمية كبيرة إلدراك 
وفهم القضايا األخالقية كمعرفة يجب أن يتزود بها خريجي المحاسبة 

(Albrecht and Sack 2000; Jackling and Keneley 2009; 

Kavanagh and Drennan 2007; Smith et al. 2012).  ويدعم

 .(IAESB 2017)ذلك أيضاً مجلس معايير التعليم المحاسبي

  المحاسبة اإلدارية 
الترتيب العالي والذي ُمنح لهذه القدرة كان من قبل الممارسين والذي 

قة إنهم يعملون بشكل مقرب من المديرين سواء الذين يمكن إيضاحه بحقي

يعملون باألقسام أو اإلدارات المالية في الشركات والمنظمات. تفسير 
أخر وهو أن محاسبة التكاليف )تعتبر من ضمن المكونات المهمة 

بالمحاسبة اإلدراية( والتي تعتبر مرغوبة بعدة قطاعات. بشكل مشابه، 

إلدراية لم تكن ضمن القائمة التي أستكشفها بالرغم من أن المحاسبة ا
(Awayiga et al. 2010)  المحاسبة بغانا، فإن ضمن دراسته لخريجي

المستجيبن أقترحوا وأعطوا أهمية كبيرة لهذه القدرة حتى يتم تضمينها 

أشار إلى أن  (Harry et al. 2014)بمناهج المحاسبة. كذلك فإن 

اصحاب المصلحة بداخل التعليم المحاسبي ) أعضاء هيأة التدريس، 
ة متضمناً المحاسبة والطلبة( يدعموا تضمين الكثير من المهارات المعرفي

 اإلدارية.

 :المحاسبة في  القطاع العام 

الترتيب العالي الذي حازت عليه هذه المعرفة بالذات من قبل الممارسين 
و المهنيين ربما نتيجة لهيمنة القطاع العام على القطاع الخاص ببيئة 

أن  (Awayiga et al. 2010)األعمال الليبية. في نفس السياق وجد 

على أرباب العمل يركزون على أهمية هذه المعرفة لخريجي المحاسبة. 
النقيض فإن خريجي المحاسبة بنفس الدراسة يرون بأن هذه المحاسبة في 

القطاع العام ليس بتلك األهمية لمستقبلهم المهني، وهذا يعكس قلة 

يعتبر أنه من األهمية بمكان  IAESBخبرتهم. باإلضافة إلى ذلك فإن 

للمحاسبين بأن يطور هذه المعرفة. وهذا قد يرجع إلى إنه من الضروري 
أن يكون المحاسب ملم وعلى إطالع على بنظريات المحاسبة من جانب 

 IAESB)والجوانب العملية المتعلقة بالعمليات واآلثار المحاسبة 

2017) 

  استخدام األساليب الكمية في المحاسبة 
ً هذه المعرفة بإعطاءها ترتيب عالي  ثّمن المستجيبين بهذه الدراسة عاليا

الكمية تتضمن  من األهمية. ولربما يكون السبب وراء ذلك أن األساليب

األساليب األحصائية والرياضية والتي تعتبر ضرورية لحل المشاكل 

بالعمل. كذلك نجد أن هذه المهارات من شأنها أن تساعد المدراء بعملية 
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 Agami and Alkafaji)إتخاذ القرار. هذه النتيجة تتوافق مع دراسة 

والذين وجدوا بأن التعليم المحاسبي في ستة دول عربية متضمناً  (1987

يا اليقابل اإلحتياجات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية لبيئة األعمال ليب
وحيث أن المحاسبة ال تتضمن فقط القيود المحاسبية فإن المحاسبين 

بالمستقبل يحتاجون لالساليب األحصائية مثل االرتباط، اإلنحدار، 

 والسالسل الزمنية.

 المهارات العامة   2.2.1.3
حسب النتائج فإن هناك مهارات عامة أعطيت االولوية من الثالث  

 مجموعات. هذه المهارات تضمنت مهارة العمل بروح الجماعة ، القراءة

جدول مع الفهم، مهارة اتخاذ القرار، المهارة التحليلية كما يوضوحها ال
(8.) 

ة ( المتوسط الحسابي والنسبة المئويةألهمية المهارات العام8جدول )

 حسب وجهة نظر الثالث مجموعات من أصحاب المصلحة المبحوثين 

 مهارة العمل بروح الجماعة 

األهمية القصوى التي منحتها الثالث مجموعات من المشاركين 
وباالخص الممارسين والمهنيين ربما تعود إلى أن العمل المحاسبي 

 يحتاج من المحاسبين أن يعملوا بشكل جماعي وأن ينظموا ويقسموا

العمل بينهم إلنهاء مهامهم بالوقت الالزم. كذلك فإن هؤالء المحاسبين 
يحتاجوا إلى إليجاد حلول للصراعات التي قد تنتج عن تداخل بالوظائف 

بينهم . كذلك فإن تعلم القدرة على العمل كجزء من فريق سوف يساعد 

المحاسب على تقبل آراء االخرين. على نحو مشابه فإنه وحسب 
(Albrecht and Sack 2000)  فإن القدرة على العمل بروح الفريق ،

كانت من بين المهارات المهمة للنجاح بمهنة المحاسبة. كذلك الحال فإن 

(Lee and Blaszczynski 1999)  يعتبر هذه المهارة مهمة جدأ من

 حية منظمية. نا

 مهارات القراءة مع الفهم 

تعتبر هذه المهارات إحدى مهارات التواصل التي منحت ترتيب عالى 

من قبل أعضاء هيأة التدريس ويمكن أن يُفسر هذا على أن الطلبة 

يحتاجوا إلى تعلم هذه المهارة لتحقيق النجاح خالل دراستهم الجامعية 
المهنيين والممارسين دعموا بقوة  بالمرتبة األولى. إضافة إلى ذلك، فإن

إدماج هذه المهارة بالتعليم المحاسبي كون المحاسبة ليست أرقام فقط. 

يحتاج خريجي المحاسبة إلى فهم كيف يتم تحضير وتفسير مجموعة من 

الحقائق والمعلومات عن الربح والخسارة واألصول والخصوم ... الخ 
بية. كذلك منحت هذه المهارة وتقديمها إلى مستخدمين المعلومات المحاس

أهمية بالغة بدراسات أخرى مثال بالمملكة المتحدة فإن أرباب العمل 

والمحاسبين اإلداريين يعتبرون مهارات التواصل والتي من بينها مهارة 

 ;Chau and Chan 2001)القراءة مع الفهم من بين أهم المهارات 

Hassall et al. 2005; Hassall et al. 1999). 

 المهارة التحليلية 

منح أعضاء هيأة التدريس أهمية بالغة لهذه المهارة حيث يتوجب على 
المحاسب أن يكون لديه حس عن كيفية تحليل المشاكل إلى عناصرها 

األساسية ومن ثم تجميع األفكار والمعلومات الالزمة وإيجاد حل لتلك 

المشكالت. كذلك فإن المجموعتين األخريين ) المهنيين والممارسين( 

ى أن هذه المهارة تعتبر مهمة وهذا ربما ألن دور المحاسب قد اشاروا إل
تغير من مجرد كونه ماسك للدفاتر ليكون بمنزلة المستشار للمديرين في 

عدد القضايا ) مثل المهمات اإلدراية والتي تعتمد على المعلومات 

على إنها من ضمن  CPAsالمحاسبية(. عّرفت هذه المهارة بواسطة 
أيضاً التوافق على  (Milliron 2012)ية للمحاسبين المهارات الضرور

 Albrecht)أهمية هذه المهارة كان أُشير إليه من عديد الدراسات مثل 

and Sack 2000; Burnett 2003; Jones and Sin 2003; 

Kavanagh and Drennan 2007; Kavanagh et al. 2009; 
Keneley and Jackling 2011) والتفسير اإلضافي األخر لألهمية .

الكبيرة التي ُمنحت لهذه المعرفة بالبلدان المتطورة ربما يكون بسبب 

التطور الذي وصلت إليه المحاسبة بهذه البلدان )مثال األعتماد الكبير 
على التكنولوجيا ببرامج التعليم المحاسبي بهذه البلدان أكثر من الحالة في 

 ليبيا(. 

  القرارمهارة اتخاذ 

المشاركين وبشكل خاص المهنيين أعتبروا قدرة إتخاذ القرار مهمة 
لخريجي المحاسبة. هذا ربما يكون نتيجة إلدراك المستجيبين إلعتماد 

متخذي القرار على المعلومات التي يقدمها المحاسب إلستعمالها 

بالمنظمة. حيث إن صناعة القرار في الوقت المناسب و القدرة على 

في إتخاذه من أهم القدرات الواجب على خريجي المحاسبة اإلتزان 
 Bui)أمتالكها. وتتوافق هذه النتيجة مع دراسات عدة بالبلدان النامية مثل 

and Porter 2010; Hassall et al. 2003; Hassall et al. 

2005; Hassall et al. 1999; Jackling and De Lange 2009; 
Montano et al. 2001; Usoff and Feldmann 1998).  .

ً تم التأكيد عليها في تصنيف معايير وكذلك فإن أه مية هذه المهارة أيضا

. وكل هذا يدعم حقيقة أن (IAESB 2017)التعليم المحاسبي الدولية 
المحاسب في عصرنا هذا يحتاج إلى أن يكون متسلح بعديد المهارات 

الفنية والمرتبطة مع صناعة القرار والتمكن من ممارسة إتخاذ القرار 

 المهني. 

 المهارات التكنولوجية 3.2.1.3
بشكل أساسي فإن المحاسبين بحاجة إلى إستخدام األنظمة المحاسبية 

ية بشكل يومي. هذه الحقيقة أنعكست بنتائج هذه الدراسة االلكترون

وبصورة خاصة من قبل أعضاء هيأة التدريس والمهنيين والذين منحوا 
عدد من المهارات التكنولوجية ترتيب عالي ضمن المهارات األخرى 

ية باالستبيان. ومن ضمن هذه المهارات المنظومات المحاسبية االلكترون

ظام والعمل على الجداول االلكترونية مثل أكسل ون والعمل على االنترنت
 .(9الكتابة على الكمبيوتر وورد ونظام التشغيل وندوز كما بالجدول )

( المتوسط الحسابي والنسبة المئويةألهمية المهارات 9جدول )
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التكنولوجية حسب وجهة نظر الثالث مجموعات من أصحاب المصلحة 

 المبحوثين

 اللكترونيةالمنظومات المحاسبية ا 
بالرغم من أن مجموعة الممارسين قد أعتبروا تعلم هذه المهارة ضمن 

المهارات المهمة إال إنهم لم يمنحوها ترتيب كما فعلت المجموعتين 

ً حيث تعتبر هذا المهارة ضمن أهم  األخريين. هذا ربما يبدو غريبا
المختلفة األنشطة والتي يعمل عليها المحاسبين بالشركات والمنظمات 

ضمن الروتين اليومي. السبب األخر ربما يكون عدم  تقدير الممارسين 

والذي ربما يرجع إلى إعتقادهم بأن الخريجين يمكنهم أن يطورها من 
َ عند إلتحاقهم بالعمل. في  خالل دورات تدريبية أو بالخبرة العملية الحقا

من حقيقة هيمنة نفس الوقت فإنه يمكن القول بأن أهمية هذه المهارة تنبع 

استخدام التكنولوجيا على معظم التخصصات في وقتنا الحالي، 

والمحاسبة ليس إستثناء. من جانب أخر فإن خريجي المحاسبة مطالبين 
بأن يكونوا على وعي وإدراك لكيفية العمل على أنواع مختلفة من 

السوفت وير والتي يتم إستعمالها بالمحاسبة بالجانب العملي. في نفس 

أن المحاسبين ال يجب أن يتعلموا كيفية  (Stoner 2009)لسياق يعتقدا
العمل على المنظومة االلكترونية فحسب بل يتوجب عليهم ان يتعرفوا 

ا والتحكم به حتى يتسنى لهم تأمين المعلومات على كيفية تصميمه

وتوصيل البيانات إلى المستخدمين الكترونيا. مثل هذه القدرة يحتاجها 
المحاسب ليواجه اإلرتفاع الملحوظ بالتزوير والغش المالي االلكتروني 

 .Spraakman et al)والذي نتج عن تبني التكنولوجيا وبشكل واسع 

2015). 

 لكتابة على الكمبيوتر ووردنظام ا 
أعتبر أعضاء هيأة التدريس أن معرفة مهارة الكتابة وورد ذات أهمية 
أكثر مما أعتبرته المجموعتين األخريين. وربما تُعزى هذه األهمية إلى 

طبيعة العمل المحاسبي والذي يقوم على إنجاز وثائق مختلفة مثل 

ها عن طريق الطباعة على التقارير والقوائم والجداول والتي يتم تحضير
الكمبيوتر. هذه النتيجة جاءت متوافقة مع النتائج التي توصل إليها 

(Spraakman et al. 2015)   والتي وجدت أن أرباب العمل طالبوا

يما يتعلق بهذه المهارة الخريجين بأن يكونوا بمستوى متوسط على األقل ف

كونهم بحاجة إلى إنجاز التقارير باستخدام الكمبيوتر. كذلك وجد 
(Crawford et al. 2011) ( 60أن النسبة الكبرى من األكاديميين% )

لمهارات ضمن برامج تعليم المحاسبة لم يوافقوا على تدريس هذه ا

والمراجعة بشكل خاص وبالرغم من أن المؤلفين عبروا عن صعوبة 
تفسير تلك النتيجة إال إنهم صرحوا بالقول بأن مثل هذه المهارة يجب أن 

 Awayiga)يتم تدريسها بمراحل مبكرة ببرامج التعليم المحاسبي. أيضا 

et al. 2010)  يستحسن أن يجيد المحاسب مهارات الطباعة على
الحاسوب باإلضافة إلى المهارات التكنولوجية األخرى وذلك قبل حتى 

الطلبة أيضاَ حصوله على التأهيل بالطبع فإن مثل هذه المهارات يحتاجها 

لدراستهم الجامعية وربما هنا ال يتم تدريسها خالل تلك المرحلة بل بشكل 

 مسبق بالرغم من أنهم على األرجح سيطورا هذه المهارة خالل دراستهم.

 نظام أكسل والجدوال االلكترونية 
أحدى أهم التفسيرات لمنح أهمية كبيرة لهذه المهارة قد يكون إستخدام 

ً الهمية هذا النظام في مساعدة  نظام األكسل ببناء نظام محاسبي وأيضا

المحاسب في إنجاز عمله إلنجاز الميزانيات والتقارير وتحليل البيانات 
 Spraakman et)وإنجاز أنواع مختلفة من الوثائق المحاسبية. حسب 

al. 2015)  فإن ارباب العمل بنيوزيالندا يعتبرون أن حصول الخريجين

على مستوى متوسط من هذه المهارة باألضافة إلى المهارات التكنولوجية 
ً ليمارسوا أعمالهم بنجاج ببيئة العمل. أيضا، فإ ن األخرى مهم جدا

(Awayiga et al. 2010; Burnett 2003)  أشارا إلى أن أهمية هذه

المهارة وهذا ربما يرجع إلى أن اإلتجاه للعولمة والذي يعتبر من أهم 

معالمها اإلنتشار الواسع للتكنولوجيا هو الذي أدى إلى منح هذه المهارة 
مثل هذه األهمية كما عبر عنها المبحوثين في البلدان النامية والمتطورة 

 على حد سواء.

 العمل على األنترنت 
تهتم هذه المهارة بقدرة المحاسبين على أستخدام اإلنترنت، على سبيل 

المثال لبحث القضايا المحاسبية التي تواجههم. صنفت هذه المهارة 

بترتيب عالي من قبل أعضاء هيأة التدريس والمحاسبين. إن األنترنت 
سّهل من وظيفة المحاسبة بوقتنا الحالي أكثر مما سبق كما هو الحال مع 

ة وظائف أخرى. مثال نجد أن توثيق البيانات والمعلومات المحاسبية عد

الخاصة بالمنظمات يمكن الوصول إليه من خالل األنترنت. من غير 

حصوله على التعليم الكافي بهذه المهارة فإن طالب المحاسبة سوف لن 
يكون قادر على تقديم اإلستشارة لمتخذ القرار عن أي عمل محاسبي على 

.إضافة إلى ذلك فإن التركيز من قبل أعضاء هيأة التدريس على اإلنترنت

هذه المهارة بسبب إدراكهم ألهمية أستخدام اإلنترنت بالمحاسبة. ويمكن 
تفسير هذه النتيجة بأن العمل على األنترنت يعتبر مألوف عند أعضاء 

هيئة التدريس بطبيعة عملهم بالمجال البحث والذي يعتمد بدرجة كبيرة 

تخدام اإلنترنت. بالرغم من مستوى األهمية البسيط الذي منح على إس

لهذه المهارة فإن الهيمنة في استخدام اإلنترنت في كل الموضوعات 
ً المحاسبة يعتبر من ضمن الروتين العادي والذي يشكل ضغط  متضمنا

على الجامعات ليركزوا على إدماج هذه المهارة بالمناهج. أشار 

(Burnett 2003) ى أن طلبة المحاسبة مطالبين بتعلم مهارات تتعلق إل
األهمية  (Awayiga et al. 2010)باستخدام األنترنت. كذلك يُرجع 

الكبيرة والتي منحها المبحوثين بدراسته إلى التغييرات بالمحاسبة بالواقع 

العملي بالبالد، ولما لذلك من إنعكاس على أحتياج الخريجين لمثل هذه 
 المهارات التكنولوجية.

  نظام التشغيل وندوزWindows 

من خالل وجهه نظر الثالث مجموعات فإن العمل على نظام ويندوز 

أعتبر مهم  ومن المهارات الضرورية والتي يجب على طلبة المحاسبة 

أن يجيدوها. بشكل أساسي، حيث إن إستعمال الحاسوب بالعمل المحاسبي 
أصبح من األمور االساسية فإنه كلما كان الخريج على دراية بالتعامل مع 

تر وانظمة تشغيله فإن ذلك يجعل قادر على تحضير وتأمين الكمبيو

المعلومات التي يتعاملوا معها بشكل جيد. العمل على نظم التشغيل أعتبر 
 (Welch et al. 2010)من المهارات التكنولوجية الضرورية بدراسة 

بالواليات المتحدة. األهمية الكبيرة التي منحت ألنظمة التشغيل من قبل 

ُعلل بالحاجة إلى هذه  (Awayiga et al. 2010)ارباب العمل بدراسة 
المهارة بشكل أساسي ضمن مهارات الحاسوب والتي تعتبر حيوية 

بالنسبة لطلبة المحاسبة الذين يرمون إلى أن يكون محاسبين ناجحون 

له اثر كبير  بالمستقبل. إدراك أهمية هذه المهارات من المحتمل أن يكون

 على تطوير مستوى الطلبة وتنمية مهاراتهم. 

 . الخالصة 4

 النتائج  1.4

توصلت الدراسة إلى أن هناك عدة مهارات ومعارف ذات أهمية 
 يفترض تضمنيها ببرامج التعليم المحاسبي الجامعي في ليبيا.

والمراجعة : المعارف الفنية والتي أعتبر مهمة مثل المحاسبة المالية أوالا 

والمحاسبة اإلدارية والوعي بالمسائل األخالقية في المحاسبة والمراجعة 
والمحاسبة بالقطاع العام وأستخدام األساليب الكمية في 

 Albrecht and Sack 2000; Burnett 2003; Lin et)المحاسبة

al. 2005)ي يطرح نفسه هنا هو لماذا أعتبرت هذه . والسؤال الذ

المهارات والمعارف ذات أهمية أكبر من غيرها؟ هناك عدة أسباب يمكن 
التركيز عليها هنا وهي على سبيل المثال وحسب أعضاء هيأة التدريس 

تتمثل بأن الوعي واإلدراك بهذه المعارف مهم لمساعدة الطالب على فهم 

ي سوف يدرسها بالسنوات الالحقة المواضيع المحاسبية األخرى والت
بالجامعة. من جانب أخر فإن بعض هذه المعارف والمواد تعتبر من أهم 

ً مكاتب المحاسبة الخاصة وعليه تم  مهام العمل بديوان المحاسبة وأيضا

منح أهمية كبيرة لهذه المعارف بالدراسة الحالية )مثل المحاسبة المالية 

ليدي للمحاسب كمزود ومصدر والمراجعة وهذا يدعم الدور التق
للمعلومات المحاسبية وفي ليبيا نجد أن الحكومة وهيئاتها تعتبر المستهلك 

. باإلضافة إلى (Ahmad and Gao 2004)الرئيسي لهذه المعلومات 

ذلك فإن طبيعة العمل المحاسبي ومتطلباته )مثالً القضايا األخالقية 
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مرتبطة بإرتكاب الغش والتزوير( والذي يتطلب من طالب المحاسبة 

)الخريج الحقاً( أن يمتلك الخلفية الكافية حتى يتمكن من التعامل مع مثل 

ا يعكس متطلبات أصحاب المصلحة من مثل هذه هذه القضايا وهذ
 ;Armstrong et al. 2003; IAESB 2017)المعارف بسوق العمل 

Kavanagh and Drennan 2007)تيجه ألن . كذلك فإنه ون

المحاسبين يعملون بشكل قريب إلى اإلدارة فإن المعرفة الجيدة بالمحاسبة 

اإلدارية تعتبر مهمة كما تم بالفعل تقييمها من قبل أصحاب المصحلة. كما 
إنه ونتيجة لهيمنة القطاع العام أكثر من القطاع الخاص على بيئة 

ام أعتبر شيئ حيوي األعمال فإن المعرفة وااللمام بالمحاسبة بالقطاع الع

لخريجي المحاسبة. كذلك المعرفة بأستخدام األساليب الكمية في المحاسبة 
اعتُبر مهم وهذا ربما يرجع إلى حقيقة أن هذه االساليب تتضمن اإلحصاء 

والرياضيات والتي تعتبر نموذجية وفعّالة لحل المشاكل التي تواجه 

مدراء في عمليات إتخاذ المحاسبين بأماكن العمل وتسمح لهم بمساعدة ال

 القرار.
بالنسبة للمهارات العامة والتي أعتبرت مهمة ضمن النتائج شملت : ثانيا

 Chau)العمل بروح الفريق والقراءة مع الفهم والتحليل وإتخاذ القرار

and Chan 2001; Hassall et al. 2005; Hassall et al. 1999; 
Jackling and De Lange 2009; Kavanagh and Drennan 

2007; Kavanagh et al. 2009; Keneley and Jackling 

. التركيز على مثل هذه المهارات ربما بسبب التغير في دور (2011
حاسب من كونه مجرد مخزني أو ماسك دفاتر فقط إلى شخص قادر الم

على تقديم اإلستشارة للمديرين في الكثير من المجاالت )مثالً مهام إدارية 

تعتمد على معلومات محاسبية(. ومن هنا يحتاج خريجي المحاسبة إلى 

ً فهم كل التفاصيل  فهم عميق لإلعداد ضمن البيانات التي يعدونها وأيضا
منة خلف تلك االرقام وأيضا يحتاجوا إلى فهم ليس فقط كيف يُعدوا الكا

حزم من الحقائق والمعلومات عن الربح والخسارة واالصول 

والخصوم...الخ بل كيفية توضيح تلك المعلومات لمستخدمين مختلفين. 
ومن هنا فإنه يمكن القول بأن المهارات العامة المطلوبة حسب هذه 

ألثر بيئة األعمال المحطية ضمن المحاسبة بالبيئة  الدراسة تعتبر إنعكاس

الليبية. وهذا التأثير يعتبر مصدر محتمل للتأثير التقليدي والذي يتطلب أن 
يستجيب التعليم المحاسبي وأن يأخذ القائمين عليه هذه المتطلبات بنظر 

 األعتبار عند إعداد المناهج المحاسبية وتدريسها.

المحاسبية االلكترونية ونظام الكتابة على  أعتُبرت المنظومات: ثالثا

الكمبيوتر "وورد" و نظام أكسل والجدوال االلكترونية والعمل على 
األنترنت ونظام التشغيل وندوز أهم المهارات التكنولوجية المرغوبة كما 

 ;Awayiga et al. 2010)أشار إلى ذلك أصحاب المصلحة المبحوثين 

Burnett 2003; Spraakman et al. 2015) ويبدو أن السبب .
الرئيسي وراء منح هذه األهمية هو اإلستخدام السائد والمتزايد 

صات والمحاسبة ليست إستثناًء. باإلضافة للتكنولوجيا في معظم التخص

إلى ذلك فإن األهمية الكبيرة التي ُمنحت من قبل أعضاء هيأة التدريس 

للنظام المحاسبي اإللكتروني ربما بسبب وعيهم وإدراكهم لطبيعة العمل 
المحاسبي والذي يتطلب تقديم وثائق مثل التقارير والجداول والقوائم 

 ً  فإنه حسب المشتغلين بالمهنة والمحاسبين فإن المالية الكترونياً. أيضا

معظم التطبيقات اإللكترونية التي أعتبرت مهمة ضمن هذه الدراسة 
تعتبر مهمة للمحاسبين في الممارسة العملية المحاسبية في وقتنا الحاضر 

على قاعدة العمل المحاسبي الروتينى اليومي إلعداد الميزانيات التقديرية 

البيانات لتقديم أنواع مختلفة من المعلومات المحاسبية.  والتقارير وتحليل
باإلضافة إلى ذلك يفضل إنه كلما كان الخريج ُمدرب وُمتعلم على 

الكمبيوتر كلما كان قادر على إعداد وتأمين المعلومات التي يعمل عليها. 

يُظهر الطلب على المهارات التكنولوجية كيف أن مهنة المحاسبة في ليبيا 

المحاسبة على المستوى الدولي فمثالً إستعمال النظام المحاسبي تأثرت ب
اإللكتروني بالبلدان المتطورة يعتبر واحد من أهم األساليب المستخدمة 

بالمحاسبة وتم نقل هذه األساليب عن طريق أولئك الذين درسوا بالخارج 

 Ahmad and)وخصوصا ببريطانيا والواليات المتحدة االمريكية 
Gao 2004). 

 

 التوصيات:  2.4 

إن المهارات والمعارف التي تم اإلشارة والتأكيد على أهميتها بهذه  (1
الدراسة من قبل المجموعات الثالث يمكن أن تُسهم بمساعدة 

القائمين على التعليم المحاسبي بإعادة النظر بالمناهج المحاسبية 

المقررة وطرق التدريس والتقييم المستخدمة مما يسهم في تحقيق 

بتأهيل الطالب بالقدرات الالزمة، وبالتالي فإن  هذه العناصر لغايتها
 فإنهذا سيكون من صالح كل المجموعات المعنية المختلفة، فمثالً، 

خريجي المحاسبة على المهارات والمعارف المناسبة من حصول 

ً سيرفع من مستوى  شأنه أن يسهم بزيادة فرصة توظفهم وأيضا
على االقتصاد العام على هؤالء الخريجين بالعمل مما سيعود بالنفع 

 مستوى الدولة ككل.

ربما مقدار األهمية الذي منحته المجموعات الثالث من أصحاب  (2
المصلحة لعدد من المهارات والمعارف يعتبر مؤشر على تدنى 

مستوى أولئك الذين يدخلون سوق العمل من خريجي المحاسبة بهذه 

 لممنوحة لهذهالمهارات وبالتالي وجود فجوة بين مستوى األهمية ا

المهارات والمعارف ومستوى تطورهم بخريجي المحاسبة وهذا 
 يقودنا إلى التوصية التالية.

ولسد هذه الفجوة فإن ذلك يستوجب التركيز الجاد لتذليل كل   (3

المشاكل والصعوبات التي تعتبر السبب وراء ظهور هذه الفجوة 
ومة من وأتساعها ويجب أن تتدخل كل األطراف المعنية مثل الحك

خالل منح األموال الالزمة والوقوف على تخصيصها بشكل 

 مناسب.

يجب أن يكون هناك تنسيق واضح بين أقسام المحاسبة بالجامعات   (4
من جهة وبين المنظمات والجهات المختلفة ذات المصلحة ببرامج 

التعليم المحاسبي على مايرغبوه من مهارات ومعارف بخريجي 

 المحاسبة.
هناك دور واضح للمهنيين والممارسين بربط يجب أن يكون   (5

تى الجانب النظري الذي يُدرس بالجامعة بالجانب العملي بالمهنة ح

يتم تطوير المجموعات الثالث من المهارات والمعارف المتمثلة 
ث بالمهارات العامة والمعارف الفنية والمهارات التكنولوجية، حي

عة.ريبية للطالب بالجامبإلقاء محاضرات تديمكن أن يقوم المهنيين 

  

إجراء المزيد من الدراسات في جانب المواءمة بين مايدرس  (6
ئح بالجامعات وماتتطلبه المهنة مع التركيز على أستطالع آراء شرا

 أخرى مثل الطالب والمحاسبين المعنيين حديثاً.
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